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سیاسەتی تاکزمانی لە ئێران و خۆڕاگریی کورد  د. ڕەحیم سورخی

بکەری ئاگا لە دۆخی ئاوارتەدا  شەهال دەباغی
زاری کوردیی خواروو  چەند سەرنجێکی زارناسی  سوداد ڕەسووڵ
کۆلۆنیاڵداماڵینی مێشک بەر لە خاک و زمان  د. کازیوە ساڵح
توسعه و صورت بندی گفتمانی فرهنگ سیاسی در ایران مدرن  کاروان موکریانی

پیالنی زمان و بنەماکانی و ڕێی دەربازبوون  هەریاد ڕۆژهەاڵتی
ناسنامە و ژینگەی زمانیی مندااڵنی کوردستان...  ئەفراسیاب گرامی
بازسازی معنایی هژمونی زبان فارسی...  هیوا ڕۆژهه اڵت
دەنگی پێی فاشیزم  حامید چاوشین
آیا می توان به حاکمان سیاسی ایران اعتماد کرد؟  جاوید ملکی
شرق کوردستان یا کوردستان شرقی؟  د. ڕامان ڕۆژهەاڵتی
لێکەوتەکانی کشانەوەی ئەمریکا لە عێراق  د. ئیدریس ئەحمەدی

تێرامانێک لە جینۆساید، ڤیتا ئه كتیڤای هانا ئارێنت  ئیسماعیل حەمەئەمین

وتووێژ لەگەڵ د. مەریوان وریا قانع
وتووێژ لەگەڵ دیاکۆ هاشمی

فاشیزم زیندوویە و تەندروستیشی باشە!
جینۆسایدی زمانی کوردی لە سایەی دەوڵەتی سەدامیدا
ژینۆسایدی زمانی یان زمانکوژی؟
سیاسەتی دەوڵەتی تورکیە سەبارەت بە زمانی کوردی
ڕوانینی مرۆڤ تەوەرانەی »هێمن« بۆ ژن لە »تاریک و ڕوون«
کوردی یا لری؟

سیاسەتی چەندزمانی و چەند سەرنجێک
چارەنووسی تاڵی عەلی گەالوێژ 
کێ لە خوێندنی چەندزمانی دەترسێت؟

سمینار

ڕێنووسی کوردی



ســـــه روتار 
د. ئازاد محەمەدیانی



ئەگــەر زمان وەک چەمکێکــی کۆمەاڵیەتی 
ئەرکــی پێوەندیی نێــوان ئینســان، کلتوور 
و ژینگــە جیاوازەکانــی لە ئەســتۆیە، وەک 
بابەتێکی شوناسناســانەش، ئەرکی جیاوازیی 
نەتــەوە، فەرهەنگ و گەلە جۆراوجۆرەکان وە 
ئەستۆ دەگرێ. بەاڵم سەرەڕای ئەم دوو ئەرکە 
کــە تایبەتمەندیی هەمــوو زمانێکە، زمان لە 
دۆخێکی جیاوازدا دەتوانێ ئەرکێکی تایبەتیشی 
هەبێ، ئەویش ئەرکی سیاسییە. کاتێک زمان 
دەبێتــە کەرەســەیەکی سیاســی و تەنانەت 
ئامرازی داپڵۆســینی نەتەوەیەکی ژێردەست، 
ڕۆڵێکی سیاســی بە ئامانجی چەوساندنەوەی 
نەتەوە یا نەتەوە چەوســاوەکانی لە ئەستۆیە. 
مەبەست لەم ئەرکە لەناوبردن یا الواز کردنی 
زمانی ژێردەست و چەســپاندنی سەروەریی 
نەتــەوەی بااڵدەســتە لە ڕێی نەهێشــتنی 
جیاوازییەکانەوە، کــە زمان وەک چەمکێكی 
شوناسناســانە، ئەم جیاوازییــە دەپارێزێ. لە 
ڕاســتیدا بەسیاســیبوونی زمانی سەردەست 
وەک کەرەســەی داپڵۆســاندن، دەبێتە هۆی 
ئــەوەی زمانی نەتــەوەی داگیرکــراو وەک 
چەمکێکی سیاســی ڕووبەڕووی دژبەرەکەی 
بێتــەوە و دەبێتە ئامــرازی بەرگری و حەول 
بۆ پاراســتنی شوناسی نەتەوەیی. لەم دۆخەدا 
بە شێوەیەکی ئوتوماتیک زمان  بەرهەمهێنی 
پەیامێکی سیاسی دەبێ. بەکارهاتنی ئەم زمانە 
لە الیەن نەتەوەی ژێردەستەوە کەرەسەیەکی 
بەهێزە بۆ پاراســتنی شوناســی نەتەوەیی و 
شکســتهێنان بە داگیرکارییە کلتوورییەکانی 

زمانی بااڵدەست.
لــەو ســەردەمەوە کە لــە ئێرانــی ژێر 
دەسەاڵتدارێتیی ڕەزاشادا، بە کەڵک وەرگرتن 
لە »گوتــاری ناسیۆنالیســتیی کەوناراخوازی 
پەهلەوی«، زمان بوو بە ئامرازی داپڵۆســانی 
نەتەوەی کورد،  زمانی کوردی وەک گرینگترین 
بابەتــی کلتووری لە توێی گوتاری نەتەوەییی 
کورددا جومگەبەندی کرا. لە ڕاســتیدا زمان 
بووە یەک لــە هەرە کەرەســە گرینگەکانی 

بەرگریی کورد لە شوناســی نەتەوەیی و هەر 
لــەو ڕۆژەوە ئەو زمانە گەشــەی کرد. دوای 
شۆڕشــی گەالن لە ساڵی ٥7دا، بەکار هێنانی 
زمانی کوردی بووە بەهای سەرەکیی کورد و 
لە سەری ڕاوەستەی کرد و پێداگرانە حەولی 
پەرەپێدانــی دا، کە ئەوە ڕوونترین شــێوەی 
بەسیاســیبوونی زمانە کە زۆر ڕاشکاوانە ئەم 
ئەرکەی بە ئەنجــام گەیاندووە.  بەکارهێنانی 
زمانــی کوردی لە الیەن نەتــەوەی کوردەوە 
ســەرەڕای ئەو هەمووە زەبر و زەختە لە سەر 
کورد و زمانەکەی، هەڵگری ئەو پەیام و ئەرکە 
سیاســییە بووە کە کورد شوناسێکی جیاوازە، 
نەتەوەیەکــی زیندووە و ملکەچی داگیرکاری 
و داپڵۆســین نابێت و زمانی کوردی تواناییی 
ڕاگواستنی بەها کلتووریەکانی نەتەوەکەی بە 

نەوەی نوێی هەیە.
دوژمنانی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
ویســتوویانە ئۆبژەییی کورد لە ڕێی بێزمانی 
یا النیکــەم الوازی و ناکارەمەییی زمانییەوە 
بســەلمێنن تا لەو ڕێگەیــەوە تواناییی هیزی 
داگیرکارییان بسەپێ، بەاڵم کورد بە پێداگری 
لەســەر چەمکە کلتــووری و جیاوازییەکانی 
خۆی، توانی وەک ســووژەیەکی شوناسناسانە 
خــۆی ببینێتــەوە. زمانی کوردی چەشــنی 
کەرەسەی بەرگری لە دوو دەورەی پەهلەوی 
و کۆماری ئیسالمیدا بووە سیاسیترین چەمکی 
گوتاری نەتەوەییی کورد. لەو سەردەمەوە کە 
ئەدەبی کورد لە سەر زمانی  خۆی پێداگریی 
کــردووە، تەنانەت ئەو کاتــەی کە ئەدەبێکی 
سیاسیشی پێ نەخوڵقاوە، هەڵگری پەیامێکی 
سیاسی بووە. لە ڕاستیدا زمان وەک بابەتێکی 
ســەر بە شوناسناســیی کــورد، گرینگترین 
ئامرازی بەرگری و ســەلماندنی شوناســێکی 
جیاواز بووە. ئەگەر داگیرکەر دەیهەوێ زمان 
ئاپاراتووســێکی داگیرکارانــە بە دژی  وەک 
کورد بــەکار بێنێ، زمانی کــوردی هەڵگری 
ئەرکێکی گرینگی سیاسییە کە  سەلمێنەری 

سەربەخۆیی و جیاوازیی زمانی و کلتوورییە.
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سه کۆ



سیاسەتی تاکزمانی لە ئێران و خۆڕاگریی کورد

د. ڕەحیم سورخی 



زمانناسی،  لقی  لە  ڕەحیم ســـورخی)1٩7٠( 
زمانناســـیی کارەکی و شـــیکردنەوەی گوتار 
ســـەرەتایی  خوێندنی  زانکۆیە.  مامۆســـتای 
ڕۆژهەاڵتی  بۆکانـــی  شـــاری  لە  ناوەندی  و 
بەکالۆریۆســـی  کردووە.  تەواو  کوردســـتان 
زمـــان و ئەدەبییاتی فارســـی لـــە زانکۆی 
»ورمـــێ« )1٩٩٨( لە ئێران تـــەواو کردووە 
و، پاشـــان هـــەر لـــەوێ وەک دەســـتەی 
دەستبەکار  »ســـروە«  گۆڤاری  نووســـەرانی 
دکتۆرای)2٠11(  و  ماســـتەر)2٠٠٥(  بووە.  
لـــە زمانناســـی و زمانـــی کـــوردی لـــە 
زانکـــۆی ســـەالحەددین لە هەولێـــر تەواو 
کـــردووە. نزیکەی 12 ســـاڵ لـــەو زانکۆیە 
تا پلـــەی پرۆفیســـۆری یاریـــدەدەر وانەی 
لـــە بەشـــی زمانی کـــوردی لـــە کۆلێژی 
زمـــان گوتووەتـــەوە. ســـاڵی 2٠17 وەک 
مامۆســـتای میـــوان لە زانکـــۆی کارڵتن لە 
و، ســـاڵێک وەک  وەرگیراوە  کانـــادا  ئۆتاوا، 
زمانی  وانـــەی  یاریـــدەدەر  پڕۆفیســـۆری 
گوتاری  ڕەخنەیی  شـــیکردنەوەی  و  کوردی 
زانکۆیـــە گوتووەتـــەوە. هەروەها،  ئـــەو  لە 
وەک مامۆســـتای لێکۆڵـــەر کاری کردووە و 
ئێســـتاش وەک »پڕۆفیســـۆری لێکۆڵـــەری 
پێوەندیـــدار« لەگەڵ ئـــەو زانکۆیە پێوەندی 
لە  زانســـتی  لێکۆڵینەوەی  هەیە. چەندیـــن 
گۆڤـــارە ئەکادیمییەکانـــدا بـــاڵو بووەتەوە. 
بەرهەمانەشـــی وەک کتێـــب چاپ  ئـــەم 
شـــیکردنەوەیەکی   1 کراونەتـــەوە:  باڵو  و 
ڕۆژنامەنووســـیی  گوتـــاری  ڕەخنەیـــی  
پڕۆســـەی   2  .1٩٣2-1٩1٨ کـــوردی 
پێوەندیی جەماوەی)زمـــان، مۆدێل و ڕێبازی 
3 مەبەستناســـی)پراگماتیک(،  توێژینـــەوە( 
جـــۆرج یوڵ، وەرگێـــڕان لـــە ئینگلیزییەوە 
4 زمـــان، هـــزر و کولتوور)کۆمەڵـــە وتار، 

وەرگێڕان لە فارســـییەوە(. ٥. ساخکردنەوەی 
بەکر  حاجـــی  قاصـــد«،  »دیوانی  کتێبـــی 
ئاغـــای حەوێزی بـــە هاوکاریی مامۆســـتا 

5 هەواڵنووســـیی مۆدێرن  شکور مســـتەفا. 
)وەرگێڕان لە فارســـییەوە، یونس ُشکرخواه(.

دەروازە: هــــــەڵگەڕانەوە لە سروشتی 
فرەزمانی

نوێیەکان  دەوڵەت-نەتەوە  پێکهاتنـــی  لە  بەر 
لە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا، نەتەوەی کورد 
لەپـــاڵ و لەگـــەڵ نەتەوەکانـــی دیکەدا لە 
ناوچەیەکـــی فرەزمانیـــدا لـــە پێوەندیـــی 
زمانیـــدا، بەدەگمـــەن لـــە ڕکابەریـــی و 
پێکدادانی زمانیدا دەژیا. جاشـــوا فیشـــمەن 
تەنیا جێ  بـــە  »زمانەکەتـــان  کتێبـــی  لە 
مەهێڵـــن«دا ئاماژە بە چیرۆکی پێشـــبڕکێی 
دۆزینـــەوەی شـــاژنێک بۆ پاشـــای ماد و 
پارســـەکان لـــە  کتێبی پیرۆزی ئیســـتردا 
دەکات، کـــە تێیدا نامە  بـــۆ 127 ویالیەتی 
ئەتیۆپی  تا  هینـــدەوە  )لە  ئیمپراتۆرییەکەی 
دەگرتـــەوە( بەخـــەت و زمانـــی تایبەت بە 
»ئاماژەیەکی  بـــە  خۆیان دەنێرێت و ئەمەش 
ئاشـــکرای سیاســـەتێکی زمانیی پێشکەوتوو 
 p.1,( »و فرەکولتـــوور بۆ ســـەردەمی کەونار
پێیە،  بـــەم  دەبات.  نـــاو   )2006, Fishman
سیاســـەتی تاکزمانی لە ئێران هەڵگەڕانەوەیە 
»فرەزمانی«   مێـــژووی  کۆنی  نەریتێکـــی  لە 
لە  »پێوەندیـــی زمانەکان«  لە ســـەردەمی 
ئیمپراتۆرییەکانـــی ماد و هەخامەنەشـــییەوە 
تا کۆتاییی ســـەردەمی قەجەرەکان )17٩6–
1٩2٥( کە تێیدا بە گرتنەبەری سیاســـەتی 
تاکزمانـــی، فرەزمانـــی و جۆراوجۆریی زمانی 
وەک نـــۆڕم و پێوەرێـــک لـــە مێـــژووی 
ناوەڕاســـتدا  ڕۆژهەاڵتـــی  نەتەوەکانـــی 
 .) بارێکـــی هەڵوارتە)اســـتثنا  بـــۆ  گۆڕادرا 
تاکزمانی  سیاســـەتی  گرتنەبـــەری  واتـــە، 
لە  نەتەوە-زمـــان«دا.  »فـــرە  واڵتێکـــی  لە 
لـــە  بیســـتەمدا  ســـەدەی  ســـەرەتاکانی 
پێکهاتنی  ســـەرەتاکانی  و  ئێـــران)1٩2٥( 
دەوڵەتە ئەتنۆزمانییە نوێیەکانی زاڵ بەســـەر 
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کوردســـتاندا )تورکیـــا(  لـــە 1٩2٣وە( لە 
عێـــراق ) 1٩61( و ســـوریا )1٩62(وە لە 
پاش بە پەراوێزخســـتنی زمانیی،  تاواندنەوە 
زۆربەی  دەستبەســـەرداگرتنی  ڕێـــگای  لە 
ئامرازەکانـــی بەرهەمهێنان، دابەشـــکردن و 

پێکرد.  زمانەوە دەســـتی  وەرگرتنـــی 
واتە، بـــژاردە )نوخبە( و کاربەدەســـتانی 
هەڵبژاردنی  بە  زاڵـــەکان  ئەتنیکییە  دەوڵەتە 
زمانـــە فەرمییەکان و ناســـاندنیان بە زمانی 
هەڵبژاردنی  دەوڵەت-نەتـــەوە،  نیشـــتمانیی 
ئەلفوبـــێ و دیاریکردنـــی زمانێکی دیاریکراو 
فێرکـــردن،  و  خوێنـــدن  ئامـــرازی  وەک 
و  مێژوویی  بەســـتێنە  ڕەچاوکردنـــی  بەبێ 
کۆمەاڵیەتییەکانـــی کێشـــەکانی زمان و ئەو 
هێـــز و هۆکارانەی یارمەتیی پاراســـتن یان 
گۆڕانـــی زمانیان دەکرد،  بـــە »لەدوودانێکی 
کێشـــەکانی  چارەســـەری  ڕێکخـــراوی 
زمـــان لە ئاســـتی[ بەناو] نیشـــتمانی یان 
  )Fishman,1973, pp. 23-24(»نەتەوەییـــدا
لەبەر  »کێشـــە«  دیکەیان وەک  زمانەکانـــی 
ڕێـــی یەکدەســـت کردنـــی دەســـەاڵت و 
خۆیاندا  نەتەوەیی(  )یەکێتیـــی  فەرمانڕەوایی 
»تاواندنەوە«یان  سیاســـەتی  بۆیە،  هەر  دیت. 
وەک چارەســـەر هەڵبـــژارد. ئـــەم بـــژار و 
دەســـەاڵتەوە  و  زمان  لەبـــارەی  بڕیاردانانە 
کـــە بنیـــادی »سیاســـەتی تاکزمانیی«  لە 
لەســـەری  ســـوریا  و  عیراق  تورکیا،  ئێران، 
ڕۆنرا، لەپاڵ ئامانجە سیاســـی-ئابوورییەکاندا، 
هـــاوکات بوو لەگـــەڵ ســـەرکوتی توندی 
ئەتنـــی و کولتـــووری و، لـــە ئەنجامـــدا 
داگیرکردنـــی خاکیشـــی بـــەدوادا هات. بە 
گشـــتی، کوردســـتان بوو بـــە کۆلۆنی یان 
هەریـــەک  ناوخۆیـــی  موســـتەعمرەیەکی 
لـــەو واڵتانـــە. دژکـــردەوە بەرانبـــەر ئەم 
سیاســـەتانەش بوو بە هەوێنـــی ئامادەکاریی 
نوێی  بزووتنـــەوەی  یـــان  کۆمەاڵیەتیـــی، 
بەشـــێکی  زمانی  خۆڕاگریی  کە  کوردایەتی، 

گرنگ و ســـەرەکیی ئـــەو بزووتنەوەیە پێک 
. ێنێت د

دەوڵەتی ئەتنۆزمانیی فارسی شیعی 
ئێران، لەســـــــەر بنەمای یاسای مەشرووتە 
)1٣2٤ک.م/1٩٠6ز( زمانی فارسیی وەک تەنیا 
 Mirvahedi,(زمانی ڕەسمیی واڵتەکە ڕاگەیاند
جەعفەریی  شیعەی  هەروەها،    ،)2019, p. 6
دوازدە ئیمامی وەک ئایینی ڕەسمی ڕاگەیاند. 
لە کۆماری ئیسالمیدا لە ) 1٣٥٨ک.ه/1٩٨٠( 
بنەڕەتیی   یاسای  12ی  و   1٥ مادەی  دوو  لە 
تاک  و  ئایینی  تاک  ئەو  ئیسالمیدا  کۆماری 
لەسەر  جەختی  مەشرووتە  یاسای  زمانییەی 
کراوەتەوە.  بە پێی مادەی 1٥، هەرچەند دانی 
ئەوەی  بێ  بەاڵم  داناوە،  ئێران  فرەزمانیی  بە 
ناوی هیچ یەک لە زمانە تایبەتەکان )کوردی، 
بیرۆکەی  بێنێت،  عەرەبی(  و  بەلوچی  تورکی، 
هێشتووە.  بەجێ  تەمومژاوی  بە  فرەزمانی 
توانا  تەواوی  تەرخانکردنی  بە  کاتدا،  لەهەمان 
مادی،  پەروەردەیی، سیاسی و سەربازییەکان 
زمانییەکاندا  ملمالنێ  لە  فارسی  زمانی 
دەڵێت  کە   1٩ مادەی  پێی  بە  سەرخستووە. 
»خەڵکی ئێران لە هەر ئەتنیک یان خێڵێک بن، 
مافی وەک یەکیان هەیە و زمان و شتی لەو 
بابەتە نابێتە هۆی جیاوک)امتیاز(ێک«،  لەسەر 
بنەمای فەلسەفە ئیسالمییەکەی نەتەوەکانیشی 
لە »ئوممەتی ئیسالمی«)شیعی(دا، بەشێوەیەکی 
تاواندووەتەوە.  بڕگەیەدا  ئەم  لە  هاوپێچ 
لە  ئێران،  یاساکانی  مادەکانی  پێکناکۆکیی 
سیاسییەوە  و  کۆمەاڵیەتی  واقعە  ئەو  هەناوی 
هاتووە کە دەوڵەتی ئێرانی لەسەر بنیاد نراوە. 
ئەم بڕگانە چونکە بەبێ ڕەچاوکردنی سەرچاوە 
و  زۆر  بە  ناسنامەیی یەکان  ڕکابەرییە  گرنگە 
هێژێمۆنیی زاڵی نەتەوەی زاڵ بەسەر نەتەوەی 
وایان  دیکەدا سەپێنراون،  نەتەوەکانی  و  کورد 
کردووە زمان یان خوێندەواری ببنە ئامرازێک 
بۆ پێشگرتن لە دەستڕۆیشتووییی کۆمەاڵیەتی، 
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سیاسی و پەروەردەیی یان ئابووریی ئاخێوەرانی 
خەبات  هەربۆیە،  کراوەکان.  بەکەمینە  زمانە 
دادپەروەرانەیە  خەباتێکی  زمان  ڕاگرتنی  بۆ 
نادادپەروەریی  و  نایەکسانی  نەهێشتنی  بۆ 

کۆمەاڵیەتیش.

ئالنگاری و ناکۆکییەکانی تاکزمانی
ڕیشـــەداریی زمـــان و کولتـــووری نەتەوە 
غەیرە فارســـەکان، بەتایبەتی نەتەوەی کورد 
بـــە ئاپۆرایەکـــی بەرباڵوی ئاخێـــوەران لە 
جوگرافییایەکی زمانی پەیوەســـتە لە دەرەوە 
واڵتی  سیاســـیی  جوگرافییای  نـــاوەوەی  و 
پێکهێنراوی ئێرانـــدا و، ناجێگیریی حکومەتە 
واڵتەدا،  ئـــەو  بەســـەر  زاڵ  ســـەرەڕۆکانی 
سیاســـەتی تاکزمانی لە پێنـــاو بەدیهێنانی 
نیشـــتمان  یەک  یەکپارچەی  دەوڵەتێکـــی 
و  ئالنـــگاری کردووە  تووشـــی  زماندا  یەک 
مشـــتومڕێکی بەردەوامی زۆری ناوەتەوە. لەم  
دوو دەیەی ڕابـــردوودا، ئـــەم بابەتە بوو بە 
تـــەوەری ملمالنێی باڵەکانی ناو دەســـەاڵتی 
کۆماری ئیســـالمی بۆ کۆکردنـــەوەی دەنگی 
ئاخێوەرانـــی زمانـــە بەکەمینەکـــراوەکان و 
ئەمەش نیشـــانەی پێکناکۆکیی سیاســـەتی 
یاســـاکانی دەوڵەت  تاکزمانی، دەســـتوور و 
بۆ  دەوڵەتـــە  کاربەدەســـتانی  ڕەفتـــاری  و 
زمانـــە ژێردەســـتکراوەکان. هەوڵی هێندێک 
پەرلەمانتـــار بـــۆ کاراکردنی مـــادەی 1٥ی 
یاســـای بنچینەیی و ڕەتکردنـــەوەی لە دوو 
مەجلیســـی ئیســـالحات و بناژۆخوازەکاندا، 
هەڵبژاردنەکانـــی ســـەرکۆماریی 2٠1٣ کە 
بوو بە  بابەتی زمانـــی دایک و فیرکردنـــی 
لە  هەم  هەڵبـــژاردن  تەوەرەکانی  لە  یەکیک 
دەقـــی بەرنامەکاندا و هەم لـــە دەمەتەقیی 
پاڵێوراوەکانـــدا، کە تێیـــدا بەڵێنی فێرکردنی 
زمانی دایکیـــان دا. پێکهێنانی »ژووری [بەناو 
بەکەمینەکراوەکان  زمانـــە  تاوتوێی  بۆ  ]فکر« 
لە وەزارەتـــی پەروەردەی ڕێژیـــم )2٠1٤(، 

هەڵوێســـتی دژ و توندی  »فەرهەنگســـتانی 
زمـــان و ئەدەبـــی فارســـی«، لێکەوتەوە کە 
بـــە  »پیالنگێڕی«  لە دژی زمانی فارســـی 
وەک  زمـــان  بەگشـــتی،  دایەوە.  لێکیـــان 
بینیـــن و وەک کێشـــە و پیالنگێڕی  ماف 
بەردەوامی   بابەتێکـــی  زاڵدا  زمانـــی  لەدژی 
ئەکادیمییەکان،   سیاســـی،  میدیایی،  لێدوانە 
کاربەدەســـتانی دەوڵـــەت و بژاردە)نوخبە(ی 
فارس بـــووە، کە ئێســـتا تیـــن و تاوێکی 
ئەم  درێـــژەی  )لـــە  زیاتـــری ســـەندووە 
وتـــارەدا هێندێکیـــان دەخەینـــە بەرباس(. 
لـــە ئەنجامدا، ئـــەوەی وەک سیســـتەم و 
بەکـــردەوە جێبەجێ دەکرێت، »ســـەرکوتی 
بە  »ئایدۆلۆژیای  و  »فیزیکـــی«  مەعریفـــی«، 
ســـوک ســـەیرکردن«ی ئاخێوەرانـــی زمانە 
غەیـــرە فارســـییەکان بەگشـــتی  و، زمانی 
بەرنامەی   نموونەکەی  بەتایبەتییـــە.  کوردی، 
)طرح  زمانی«  شایســـتەیی/لێهاتوویی  »پالنی 
بســـندگی( بـــۆ مندااڵنی غەیـــرە فارس لە 
خوێندنی پێش ســـەرەتاییدا، شـــکاندنەوەی 
لە  فارســـییەکان  غەیرە  زمانە  ئاخێوەرانـــی 
میدیـــای زاڵی فارســـیدا لەبەر شـــێوەزاری 
دەربڕێنی فارســـییان )هەبوونـــی لەهجە(، و 
زمانی کوردی و  مامۆســـتایانی  ســـەرکوتی 
بەندکردنیـــان، وەک  »زارامحەممـــەدی«  و 
بیانووپێگرتـــن و داخســـتنی ئەنجومـــەن و 
زمانی  فێرکارییەکانی  خۆبەخشـــە  ناوەنـــدە 
کـــوردی لـــە کوردســـتاندا. بـــە کورتی، 
دەوڵەت،  تاکزمانیی  سیاســـەتی  دەرەنجامی 
کولتـــووری زمانیـــی نەتەوەی بااڵدەســـت، 
زۆرینەیەکـــی  بەردەوامـــی  هەڵمەتـــی  و 
بەربـــاڵوی بـــژاردەی فارس گۆڕانـــی زمانە 
بەکەمینەکـــراوەکان بـــەرەو فارســـی و لە 
ئاکامدا کوشـــتنی بەرەبـــەرەی زمانە غەیرە 

لێدەکەوێتەوە. فارســـییەکانی 

چــوارچــــێوەی تیۆری بۆ لێکدانەوەی 
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بابەتەکە:
ناسیۆنالیزمی زمــــــانی و دیالێکتیکی 

کۆنترۆڵ و بەرەنگاری
 مێژووی تاکزمانی بـــە دیالێکتیکی کۆنترۆڵ 
)بەڕســـمی ناســـینی زمانێک و سەپاندنی( و 
بەرەنـــگاری لـــەدژی ئەو ســـەپاندنە پێک 
هاتـــووە. چونکـــە، »کاتێـــک زمـــان وەک 
نیشـــانەیەکی ناسنامەیی پۆلێک و دیاریکەری 
دەستڕاگەیشـــتن بە دەســـەاڵتی سیاسی و 
ئەگەری  دادەنرێت،  ئابوورییەکان  ســـەرچاوە 
پێکدادانـــی زمانی زیـــاد دەبێـــت، و پۆلە 
ئەتنۆزمانییـــەکان بە دەوری مەســـەلەکانی 
 Tollefson, 2002,(دەبنـــەوە کـــۆ  زمانەوە 
چەســـپاندنی  زەروورەتـــی  واتـــە،   .  )p.6
بۆ  لـــە کاتێکـــی دیاریکـــراودا  زمانێـــک 
گەیشـــتن بە ئامانجەکانی ســـتانداردکردن، 
بـــۆ بەدیهێنانی ناوێکـــی تایبەتیی هاوبەش، 
ئایدۆلۆژییانەیە،  و  سیاســـی  تەواو  کردارێکی 
دەکەوێتـــەوە  تایبـــەت،  بەشـــێوەیەکی  و 
دەرەوەی کـــردارە بەکەڵـــک و ئەنجامەکان. 
ئامرازێکی سیاســـی،  دەبێتە  زمـــان  چونکە 
پێناو  لە  هـــەاڵواردن  و  ڕکابـــەری  ئامرازی 
زمان  کردنـــدا.  ســـتاندارد  و  یەکهەوایـــی 
هەروەهـــا دەبێتـــە بابەتـــی بەرەنـــگاری، 
چونکـــە لە پشـــت گەمـــەی ئامانجەکانی 
هاوچەشـــنکردندا گرەوی ئایدۆلۆژی و بژاری 
سیاســـی وا هەن کە زمانـــەکان، جۆرەکان 
و کـــردارەکان بە پێی ئامانجـــی لێکۆڵینەوە 
بۆ  لەســـەرەوە  پلەبەندییەکـــی  دەخرێنـــە 

  .)Duchene, 2009, p. 12(خـــوارەوە
ئێـــران  لـــە  تاکزمانـــی  سیاســـەتی 
کۆپیکـــراوی  »تیۆرییەکـــی سیاســـی بوو 
کـــە لـــە کۆتایی یەکانی ســـەدەی نۆزدە و 
کۆمەڵی  لە  بیســـتەمدا  سەدەی  سەرەتاکانی 
پیشەســـازیی ئەورووپادا ســـەری هەڵدا کە 
پێی وابوو جۆراوجۆریـــی کولتووری و زمانی 
هەڕەشـــەیە لە یەکێتیی نەتەوە[دەوڵەت]. بۆ 

جۆراوجۆرییە،  ئـــەم  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە 
تاقمـــی ئەتنیکیـــی زاڵ بـــۆ سیاســـەتی 
نیشـــتمانی –لە بـــاری سیاســـی، ئابووری 
بەکارهێنانی ســـەرچاوەکان،  بـــە  زمانی-  و 
هانـــدان و دەســـەاڵتی ڕەمزییانـــەی خۆی 
بـــۆ کارتێکردن لـــە کـــردە و کارلێککردنی 
خەڵک ڕوانگەیەکـــی تاوێنەرانەی  گرتەبەر«) 
لـــەم   .  )Cartwright, 2006, pp-196-197
بە  زمـــان  یاســـابەندکردنی  ســـۆنگەیەوە، 
ئامانجـــی گۆڕینـــی باری پێوەندیـــی نێوان 
کەوتە  خورتـــی  بە  زمانییـــەکان،  تاقمـــە 
پۆلێنکردنی تاکەکانیش لەســـەر بنەمای هێڵە 
ئەتنۆزمانییەکان. ڕۆناڵد شـــمیت، مامۆســـتا 
کالیفۆرنیا)1٩٩1،  دەوڵەتیـــی  زانکـــۆی  لە 
سیاســـەتە  ناکۆکیی  بەراوردێکی  بە   )1٩٩٨
زمانییەکانـــی ئەمریکا و کەنـــادا، پێی وایە 
لـــە پانتای سیاســـیی  ناکۆکییە  کە ئـــەم 
جیهانـــی هاوچەرخـــدا ڕوو لەزیـــاد بوونە 
دەســـتێنێت:  برەو  هەلومەرجدا  دوو  لـــە  و 
توندی  ڕکابەریـــی  کـــە  کاتێک  یەکـــەم، 
لـــە دەوڵەتێکدا  ئەتنیکییەکان  پۆلـــە  نێوان 
political mobiliza-( یگەلەکۆمەکێی سیاســـ
tion(  و پێکدادانـــی ئەتنیکـــی لێ بەرهەم 
دێت. دووەم، کاتێک زمـــان وەک تەوەرێکی 
گرنـــگ بۆ مانەوە، بەهێـــزی، یان هەردووک 
دەســـەاڵتی  پێگەی  و  ناســـنامەیی  الیەنی 
پۆلێـــک یان چەنـــد پۆلێکـــی ئەتنیکی لە 
دەوڵەتێکدا دادەنرێت. لـــەم ڕووەوە، ناکۆکیی 
سیاســـەتە زمانییـــەکان لە خـــودی زماندا 
ناکۆکیی  لـــە  ســـەرچاوەکانی  بەڵکوو  نییە، 
واتە،  دەدۆزرێتـــەوە.  ئەتنیکییەکاندا  پۆلـــە 
بەکارهێنانـــی زمـــان و سیاســـەتی زمانی 
ناکۆکییەکـــی  ڕەمزانـــدن)symbolize(ی 
گەورەتـــری نێـــوان پۆلـــە ئەتنۆزمانییەکانە 
لەســـەر پێگـــەی هێـــزی ڕێژەیی یـــان لە 
 Schmidt, 1998, pp.(کۆمەڵەیەکی سیاســـیدا
نەتەوەییی  بزووتنـــەوەی  مێژووی   .  )38-39
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عوبەیدیلالی  شـــێخ  شۆڕشـــی  لـــە  کورد 
نەهری)1٨٨٠(یەوە بۆ پاراســـتنی ناسنامە و 
پێگەی دەســـەاڵتی نەتەوەیی لـــە ملمالنێ 
دەوڵەتە  لە  زاڵ  ئەتنۆزمانیـــی  تاقمی  لەگەڵ 
داگیرکەرەکانـــدا ئەم بۆچوونەی »شـــمیت«  

دەکاتەوە.  پشتڕاســـت 
پێـــی  بـــە  دەســـتەبەندییانەی  ئـــەو 
مشـــتومڕە سیاســـییەکان لەســـەر زمان لە 
ژینگـــە جیاوازەکانی دنیـــادا هاتووەتە ئاراوە، 
جێگیرکردنی  کە  ڕاســـتییەن  ئەو  دەرخەری 
ناســـنامەی زمانی و خەبات لـــە پێناو مافی 
بەشـــێک  بندەســـتەکان،  نەتەوە  بۆ  زمانیدا 
لـــە خەبات بـــۆ مافێکـــی گەورەتـــر، واتە 
مافـــی »نەتەوە«یی یـــە. لـــەم پێوەندییەدا، 
ئاماژەیان  وێـــڕای  کیملیکا)2٠٠7(،  و  پاتێن 
دەوڵەتـــە  بنیادنانـــەوەی  کێشـــەی  بـــە 
نوێیەکانـــی ئەورووپای ڕۆژهـــەاڵت -لەپاش 
هەڵوەشـــانەوەی یەکێتیی سۆڤیەت و واڵتانی 
کۆمۆنیســـتی لـــە ئەورووپـــای ڕۆژهەاڵت-  
بەشـــێک  تاکزمانی،  سیســـتەمی  لەســـەر 
لە کێشـــەکانی زمـــان لە ئاســـتی ڕۆژئاوا 
لـــە دەســـتەی »زمانـــە ناوچەیی یـــەکان/
پۆلێن دەکەن  دا  ناســـیۆنالیزمی کەمینـــە« 
و دەڵێـــن: لـــە ڕۆژئـــاوادا چەندیـــن جۆر 
ماوەتەوە:  زمانی  چارەســـەرنەکراوی  کێشەی 
کە لـــە ڕووی مێژوویی یەوە ناخۆشـــترینیان 
پێکدادانـــی نێـــوان پۆلە زمانییـــە زاڵەکان 
و ئـــەو پۆلـــە زمانییانەیـــە کـــە ئەگـــەر 
بچووکیـــش بـــن، بـــەاڵم پۆلـــی بەهێزی 
لە  مێژووییـــن. وەک  و  ناوچەییی جێگیـــر 
باشـــوور(،  )تیرولی  ئیتالیا  بلژیک)فالندێرز(، 
ئاڵمانـــی زمان( ئیســـپانیا )کاتالۆنیا و واڵتی 
باســـک(، لە کانـــادا )کوبـــەک و هێندێک 
بـــەش لە چەنـــد پارێـــزگای ئـــەو واڵتە، 
ئەمریکا)پۆرتریکۆ(  یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتە 
و ســـویس)کانتۆنە فەرانســـی و ئیتالیایـــی 
ئـــەو  نموونـــەی  ئەمانـــە  زمانـــەکان(. 

ملمالنێیانـــەی ڕۆژئاوان کە لـــە  ئەورووپای 
تێیدا گرووپە  ڕۆژهەاڵتیش دەیانبینین، کـــە 
نەتەوەیی یـــە زاڵـــەکان و ئـــەو کەمینـــە 
زمانییانـــەی لەبـــاری مێژوویی یـــەوە لـــە 
تاقمی  پێکداداندان.  لە  ڕیشـــەدارن  ناوچەکە 
زاڵ دەیهەوێـــت زمانی خـــۆی وەک زمانی 
دەوڵەت بەســـەر هەموو واڵتەکەدا، بەتایبەتی 
بەســـەر ئەو ناوچانـــە کە کەمینـــەکان بە 
دەزانن،  خۆیانـــی  مێژووییـــی  نیشـــتمانی 
بسەپێنن. ئەم چەشـــنە هەواڵنە خۆڕاگری و 
بەرەنگاریی توندی لـــە ناڕەزایەتیی هێمنانەوە 
بەدی  ســـەربەخۆییخوازی  بزووتنـــەوەی  تا 
هێنـــاوە...  ئەنجامەکەی ئەوە بـــووە کە  لە 
هەموو ئـــەو ناوچانەدا، زمانـــە ناوچەیی یەکە 
ناوچەکە  تەقریبـــەن وەک زمانی ڕەســـمی 
دیـــاری کـــراوە و، ئـــەو توانایی یـــەی بە 
ناوچەیی یەکـــە داوە کە  ئاخێوەرانـــی زمانە 
دامەزراوە گشـــتییەکانی وەک، قوتابخانەکان، 
دادگاکان، میدیـــا، و دەوڵەتـــی خۆجێی بە 
زمانـــی خۆیان بێت. شـــایانی ســـەرنجەکە 
ئـــەو واڵتانەی ئـــەم ڕێبـــازە فرەزمانییەیان 
ئاشـــتی پارێز،  واڵتانـــی  گرتووەتەبـــەر، 
خۆشـــبژیو، ئازاد و دیموکراتیکن) لل. ٤-٥(.
بەبـــێ شـــک نموونـــەی خۆڕاگریـــی 
ڕۆژهەاڵتـــی  لـــە  کـــورد  بەرەنگاریـــی  و 
مێژوویـــی،  لەبـــاری  هـــەم  ناوەڕاســـتدا 
چڕیـــی  هـــۆکاری  لەبـــاری  هـــەم  و 
و  دامەزراوەیی  دانیشتووانەکەی)دیمۆگرافی(، 
پێگە زمانییەکەی کـــە پێکهاتەی ژیوەرێتیی 
ئەتنۆزمانییەکـــەی پێک دێنـــن، تاڕادەیەک 
بەو  بەاڵم  نموونەکانی ڕۆژئاوایە.  هاوشـــێوەی 
بزووتنەوەی  خەباتـــی  کە  جیاوازییەشـــەوە 
نەتەوەییـــی کـــورد بـــۆ بەدەســـتهێنانی 
مافـــی زمانـــی، ســـەروەریی سیاســـی و 
تونـــد و خوێناویترە.  خۆبەڕێوەبەرییەکـــەی 
هۆکارەکەشـــی ئەوەیە کـــە دەوڵەتی تاقمی 
نەژادپەرستن  و  نادیموکراتیک،  سەرەڕۆ،  زاڵ، 
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بـــۆ داواکانی  و بەشـــێوەی هێمنانـــە مل 
کورد نـــادەن. خاڵێکی گرنگی هاوشـــێوەیی 
ڕۆژئاوا  بەکەمینەکراوەکانی  زمانـــە  و  کوردی 
لـــە ئەورووپای ڕۆژهەاڵت  ئەوەیە کە  »هەم 
و هەم لە ڕۆژئاواشدا، مشـــتومڕ لەسەر زمانە 
هەر  مشـــتومڕ  کات  هیچ  ناوچەیی یـــەکان 
تەنیا لەســـەر زمان نەبووە. بۆ تاقمە زمانییە 
لەسەر  هەمیشـــە  تەقریبەن  ناوچەیی یەکان، 
پۆلـــە  »نەتەوەیی«یەکان بـــووە. واتە، ئەوان 
خۆیان هـــەر وەک زمانی جیـــاواز نەبینیوە، 
»نەتـــەوە«ی جیاواز  بەڵکوو خۆیـــان وەک  
ئەوانە  بینیـــوە.  گەورەتـــردا  دەوڵەتـــی  لە 
لەپشـــتی پارتی سیاســـیی نەتەوەخوازدا بە 
ئامانجـــی خودموختـــاری کۆبوونەتەوە. مافی 
زمانی بەشـــێک بووە لـــە مافێکی گەورەتری  
ئەنجامدا  لە  دەوڵەتی.  نیوچە  ناســـیۆنالیزمی 
ناوچەیی،  مشـــتومڕ لەســـەر پێگەی زمانی 
نەتەوەیی  ســـەروەریی  لەســـەر  مشـــتومڕ 
 . )Kymlicka & Patten, 2007, p. 5( »بـــووە
ئەمـــەش لەالیەک بۆ سروشـــتی لیبڕالیزمی 
ڕۆژئاوایـــی دەگەڕێتەوە، کـــە لەژێر تەوژمی 
بـــازاڕ، ئابـــووری، و ئیمپریالیزمـــی زمانیدا 
ئەوەنـــدەی گرنگی بە مافی تـــاک دەدات، 
ئەوەندە حـــەز بە کۆمەڵـــە ئەتنۆزمانییەکان 
نـــاکات. لەالیەکـــی دیکەشـــەوە، هەبوونی 
مافی زمانـــی لە ڕۆژئاوا یان لـــە ئەورووپای 
ڕۆژهەاڵت لە ئێســـتادا، بـــە تەنیا بەس نییە 
بۆ هاوشـــانیی هێز یان دەستڕۆیشـــتووییی 
سەرانســـەریی  ئاســـتی  لـــە  یەکســـان 
واڵتەکانـــدا، چونکـــە هەمـــوو ڕکابەرییـــە 
سیاســـی، ئابـــووری، و کولتوورییـــەکان بۆ 
دەســـەاڵت لە زمانـــدا بەرهـــەم دێنەوە و  
  )language maintenance(»زمـــان »ڕاگرتنی 
زمانێک  بەردەوامـــی  »بەکارهێنانـــی  وەک  
ڕکابەریکردنی  لەگـــەڵ  ڕووبەڕووبوونەوەی  لە 
لەگـــەڵ زمانێکی ناوچەیـــی و کۆمەاڵیەتیی 
 Mesthrie and Leap, 2000, p.(»بەهێزتـــردا

253(  پێویســـتی بە پشتگیریکردنی دەوڵەت 
یـــان خۆبەڕێوەبەرییەکـــە کـــە داکۆکی لە 
بەکەمینەکراوەکان  زمانـــە  ئاخێوەرانی  مافی 
و برەوپێدانـــی زمانەکایان بکات. ســـەبارەت 
بـــە کوردســـتان و زمانی کـــوردی، نەک 
لـــە  هـــەر دەســـەاڵتێکی دیموکراتیـــک 
)بەتایبەتی  کـــورد  بەســـەر  زاڵ  واڵتانـــی 
لە باکـــوور و ڕۆژهـــەاڵت( نییە کـــە مافە 
بەڕەســـمی  کـــورد  ئەتنۆزمانییەکانـــی 
بناســـێت،  بەڵکوو ســـەرکوتێکی چەند قاتی 
مەعریفـــی و فیزیکییش لەســـەر پێکهاتەی 
نەتەوەیـــی کورد هەیە. تەنانـــەت، لە ناوچە 
داگیرکراوەکانی  باشـــووری کوردستان وەک 
کەرکـــووک و دوزدا، مەیلی لێســـەندنەوەی 
مافـــی زمانی لـــە نەتەوەی کـــورد لەالیەن 
عێراقەوە  فیدراڵـــی  دەوڵەتـــی  ئیـــدارەی 
لە  کـــوردی  زمانی  نموونـــە،  بـــۆ  زاڵـــە. 
پۆلی  خوێندنی  پرۆگرامـــی  لـــە  کەرکووک 
12 لـــە ســـاڵی 2٠21الدرا)ك2٤، 2٠21(، 
هەندێک جـــار دیمەنی زمانـــی کوردی لە 
شـــاری کەرکووک لەســـەر تابلۆ و شـــوێنە 
گشتییەکان دەســـتکاری دەکرێت)كوردستان 
تیڤـــی، 2٠22/1/2(. هەربۆیە، دوانەی »زمان« 
و »نەتەوە«، دوانەیەکـــی تەواوکەری یەکترن 
و ئەگەر بزووتنـــەوەی نەتەوەیی مافی زمانی 
نەکاتە تەوەری ســـەرەکیی خۆڕاگریی خۆی، 
ئەتنی)قەومی(دا  بەربەرەکانێیەکـــی  لە  تەنیا 
لە گرووپی  لـــە درێژخایەندا  دەمێنێتەوە کە 
کە  ئەوەیە  هۆیەکەشـــی  دەتوێتـــەوە.  زاڵدا 
بۆ نموونە لـــە ئێران، هەمـــوو دەرفەتەکانی 
دەستڕاگەیشـــتن بـــە زمانی فارســـی وەک 
زمانـــی زاڵ ڕەخســـاوە، و پاڵنەرەکانیـــش، 
بەتایبەتی لەبـــاری کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەوە 
بـــەرەو گۆڕان و بـــەرەو ئەو زمانـــە زاڵەیە. 
ئەمەش بابەتـــی فرەزمانی لـــە ئێراندا و لە 
درێژخایەنـــدا بـــێ واتا و ڕاگرتنـــی زمانی 
هـــەروەک  دەکات.  ئەســـتەم  زۆر  دایـــک 
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پاولستۆن )1٩٩6، ل. ٤7( ئاماژەی پێدەکات، 
»ئـــەو گرووپە ژێردەســـتانەی کـــە چەقی 
هـــەرەوەز و گەلەکۆمەکێـــی کۆمەاڵیەتییان 
بـــە  لەوانەیـــە  »ئەتنیســـیەتە«)قومیت(یە، 
ســـەرەنجدان بـــە دەرفـــەت و پاڵنـــەرە[ 
ڕەخســـاوەکان بۆ زمانی زاڵ ]، بەرەو زمانی 
ئەو  بەاڵم  بگۆڕدرێـــن،  بااڵدەســـت  گرووپی 
کۆمەاڵیەتییان  تیشـــکۆی  کـــە  گرووپانەی 
لەســـەر هەســـتی نەتەوایەتییـــە، ئەگەری 
بپارێزن«.  ئەتنیکی)قەومی(یان  زمانـــی  هەیە 
زمانی  بەکەمینـــە کرانـــی  بەگشـــتی، 
دەوڵەتســـازی  پڕۆژەیەکی  ئێران،  لە  کوردی 
ئەتنۆزمانیی)فارس( تاقمیێکـــی  تاکە  بەناوی 
ەوە بـــووە، و  بەرهەمی ئەو ناســـیۆنالیزمە 
بووە کە حاشـــای لـــە بوونی کـــورد وەک 
نەتەوەیەکـــی جیـــاواز کـــردووە. هەربۆیە، 
ناســـیۆنالیزمی زمانی  مەنتیقی خۆڕاگری و  
بۆ کوردیـــش وەک ڕێگایەک بـــۆ خۆڕاگری 
لەبەرانبـــەر دەســـەاڵتی ئەتنۆزمانیی زاڵدایە 
بۆ ســـەلماندنی بوون و مەوجودییەتی خۆی.  
ڕەوتی  لـــە  مێژوویی یەوە،  بـــاری  لـــە 
حکومەتمەندیـــی زمانـــی لە ئێرانـــدا، دوو 
سیاســـەتی ســـەرەکی بۆ برەوپێدانی زمانی 
و هەســـتی  هاوبەش  زمانی  فارســـی وەک 
گیراوەتە  بوون  ئێرانی  ناســـنامەی  هاوبەشی 
پێداگر  لەســـەرئەوە  دەوڵەت  یەکـــەم،  بەر: 
بـــووە کە هەمـــوو فێرکردنە گشـــتییەکان 
دەبێت بـــە یەک گەیەنەر )زمانی فارســـی( 
گەیاندنی خزمەتگوزاریی گشـــتی  لە  و  بێت 
پاراســـتووە.  خۆی  دیکـــە  زمانەکانی  بـــە 
و  همگرایی(   /convergence(داگـــەڕان واتە، 
ناســـنامەی  فارســـی و  بۆ زمانی  هاومەیلی 
هاوبەش سیاســـەتی سەرەکیی هەڵبژێرداروی  
دەوڵەت بـــووە. دووەم، لـــە هێندێک بواری 
شۆڕشـــی  پاش  لـــە  بەتایبەتـــی  تـــردا، 
نەتەوەکانی ئێرانەوە)1٩7٩(، لەژێر گوشـــاری 
شۆڕشـــگێڕییەکانی  و  سیاسی  ڕێکخســـتنە 

داگەڕانە  سیاســـەتی  ئـــەم  کوردســـتاندا، 
لـــە ئەنجامـــی سیاســـەتەکانی دیکـــەی 
دەوڵەتـــەوە،  هەرچەنـــد نەخـــوازراو، بەاڵم 
سیاســـەتانە  ئـــەو  بـــووە،  پێشـــبینیکراو 
بـــوون کـــە دوورەپەڕێزیـــی کۆمەاڵیەتیی 
کوردیـــان لە ناوچـــە شـــاخاوییەکاندا کەم 
کردووەتـــەوە- وەک لێدانـــی ڕێگاوبان، پرد، 
»جیهادی  بەناوی  ئەو خزمەتگوزارییانـــەی  و 
ســـازەندەگی«یەوە کـــراون، یـــان ئەوانەی 
پێوەندییە سەرانســـەرییەکانیان شـــیاندووە. 
وەک بزووتنـــەوەی خوێندەوارکردن )نێهزەتی 
تەلەفۆن  گـــەورەکان،  ئامووزی(ی  ســـەواد 
تەلەڤزیۆن،  و  ڕادیـــۆ  دامەزراندنـــی  یـــان 
تەنانەت ئەگـــەر ئامانجەکانیان لە شـــوێنی 
دیکەش بێت، ویســـتی داگەڕانـــی زمانییان 
هەیە. پالنی »ســـپای دانش«  لە ســـەردەمی 
حکومەتی پەهلەوی و »سەربازمامۆســـتا«  لە 
ســـەردەمی کۆمـــاری ئیســـالمیدا ئامانجە 
زمانی  بـــەرەو  داگـــەڕان  ســـەرەکییەکەی 
و  »هاومەیلی  بەگشـــتی،  بـــووە.  فارســـی 
داگەڕانـــی زمانی ئەنجامێکـــی الوەکییانەی 
پاســـاودانیان  کە  بـــوون  سیاســـەتانە  ئەو 
لێدانی ڕێگاوبان و کێشـــانی  نییە.  زەحمەت 
ناوچەکانی  بە  ئاسن کە شـــارۆچکەکان  ڕێی 
ئابووری،  پەرەپێدانـــی  دەبەســـتنەوە،  دیکە 
برەوپێـــدان و بژار و دەرفەتـــی کراوە بۆ ئەو 
تاکانەی کە پێشـــتر لـــە دوورەپەرێزییەکی 
بەاڵم  دەڕخســـێنێت.  ژیابوون،  ڕێژەیی یـــدا 
لە کاتێکدا خەڵک دەســـت بـــە دامەزراندنی 
پێوەندیـــی ڕێکخـــراو لەگەڵ شـــوێنەکانی 
دیکـــەی واڵتەکـــەدا دەکەن- بـــە ڕێگای 
ســـەفەر، کۆچ، بازرگانی و هتد-  نموونەکانی 
دەگۆڕێت،  بەناچـــار  زمانیان  بەکارهێنانـــی 
کاتێـــک هەنبانـــەی زمانەکەیان دەســـتی 
سەرســـوڕمان  جێـــگای  کرد،  گـــۆڕان  بە 
  .)Kymlicka & Patten, 2007, p. 38(»نییـــە
ئەم شـــێوەیە لە بەســـتنەوە و بە پاشـــکۆ 
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کردنی زمانـــی، ئابووری و ڕۆشـــنبیری کە 
بە  ئێراندا  حکومەتمەندیـــی  ڕەوتـــی  لـــە 
دامەزاروەکانی دەوڵەت لەســـەر کوردســـتان 
و ناوچـــە غەیرە فارســـەکانی دیکەی ئێران 
و  کـــوردی  زمانی  لـــەوەی  جگـــە  کراوە، 
گۆڕانێکی  بـــەرەو  بەکەمینەکراوەکانی  زمانە 
ڕێژیی بـــردووە و لە درێژخایەن مەترســـیی 
کاریگەریـــی  لەســـەرە،  لەناوچوونیشـــیان 
ئاخێوەرانی  لەســـەر  خراپیشـــی  دەروونیی 

هەبووە. کـــوردی 
 بەپێـــی توێژینەوەیەکی کـــە »ڕەزایی« 
و »بەهرامـــی«) 2٠1٩( لەســـەر ژیوەرێتیی 
لەسەر  قومی-زبانی(  ئەتنۆزمانی)ســـرزندگی 
زمانـــی کـــوردی لە شـــاری ئیـــالم وەک 
شارێکی کوردســـتانی شێعەنشین کردوویانە، 
»ئاخێوەرانـــی ئـــەو شـــارە تێڕوانینێکـــی 
ئەرێنییـــان بۆ ڕاگرتنی زمانـــی خۆیان هەیە 
و زۆربـــەی داتـــاکان ژیوەرێتـــی و پتەویی 
زمانـــی کـــوردی پشتڕاســـت دەکەنـــەوە. 
زۆرینەی  ڕوانگـــەی  ئـــەوەش  ســـەرەڕای 
ئەوانەی  لـــە ڕەگەز، ئاســـتی خوێندەواری 
و تەمەنـــی جیاوازدا تێڕوانینیـــان وەرگیراوە، 
کوردی  زمانی  بـــۆ  ئەرێنییان  زۆر  تێڕوانینی 
وەک زمانـــی دایکیان هەیە و شـــانازی پێوە 
دەکەن، بەاڵم لەبـــاری پێگەی کۆمەاڵیەتیی 
زمانەکەیانـــەوە، هێندێکیان لە کاتی چوونیان 
بۆ تـــاران کاتێک مۆرکی«شارســـتانی بوون« 
یان لێدەدەن، هەســـت بەکەمی دەکەن )ل. 
1٠٣(. بەکارهێنانی دەستەواژەی«شارســـتانی 
بـــوون«، بەواتـــای تارانـــی نەبـــوون، و لە 
لەڕاســـتیدا  بوون،  پاشـــکەوتوو  ئەنجامـــدا 
هەڵگـــری چەمکی » ئایدۆلۆژیای بەســـووک 
ســـەیرکردن«)ideology of contempt(ە، کە 
»ئێستیفان  پێدەکات.   ئاماژەی  گریلۆ)1٩٨٩( 
مەی«  لـــە کتێبـــی »زمـــان و مافەکانی 
گۆڕینی  زمان  دەڵێت:  کەمینەکان)2٠12(«دا 
زمانی  بۆ  دایکـــەوە  زمانی  لـــە  کەمینەکان 

زاڵ هەڵبژاردنێکـــی ئازادانە نەبـــووە، بەڵکوو 
ئەو  بووە.  ئایدۆلـــۆژی  ئەنجامی ســـەپاندنی 
ئایدۆلۆژیای  دەســـتەواژەی«  وەرگرتنـــی  بە 
گریلۆ)1٩٨٩(  لە  ســـەیرکردن«  بەســـووک 
دەیبەڵگێنێـــت کە »ئایدۆلۆژیای بە ســـووک 
ســـەیر کـــردن کـــە لەالیـــەن ڕێبەرانی 
کولتووریـــی گرووپـــی زاڵەوە بـــۆ ئاماژە بە 
زمانی گرووپـــی ژێردەســـت دەردەبڕدرێت، 
پێگەی زمانە ژێردەســـتەکە نـــزم دەکاتەوە، 
و پێگـــەی نزمیش بـــۆ زمانێـــک بەرەبەرە 
دەگات بـــە مەرگـــی  ئەو زمانـــە. لە )85. 
Kymlicka & Patten, 2007, p( وەرگیـــراوە. 
جگـــە لـــە ئـــەو خـــۆ بەکەمزانینـــە 
دەروونییەی بە هۆی ئایدۆلۆژیای بەســـووک 
دروست  زاڵەوە  گروپی  لەالیەن  ســـەیرکردن 
بووە، دەبێـــت تێبینیی ئـــەوەش بکەین کە 
لـــە ئەم جۆرە  ئەم تێڕوانینـــە ئەرێنییانەی 
توێژینەوانـــەدا دەخرێنـــە ڕوو، هەرچەند زۆر 
ئەتنۆزمانی  بۆ مانـــەوە و ڕاگرتنـــی  گرنگن 
کـــوردی، بەاڵم ڕاســـتیی گۆڕانـــی زمانی 
کـــوردی بەرەو زمانی فارســـی لە پێکهاتەی 
وشەســـازی و تەنانەت ڕێزمانیشدا داناپۆشن. 
چونکە ئاخێوەری زمانـــی کوردی بێ ئەوەی 
بزانێت بەهـــۆی »حکومەتمەندیی  بەخـــۆی 
زمانـــی«ی گرووپی زاڵەوە لە سیســـتەمێکی 
پێوەندییەکانی  هەمـــوو  سیاســـی-ئایینیدا 
ڕێکخـــراوە و بە چەقی دەســـەاڵتی گرووپی 
زاڵەوەی بەســـتووەتەوە و ئێمە ئێســـتا زۆر 
بەو گۆڕانەی وشـــەدانی  بە زەقی هەســـت 
زمانیـــی ئاخێـــوران لە زمانـــی کوردیدا لە 
ڕۆژهەاڵتـــی کوردســـتان دەکەین)بڕوانـــە، 
ڕەحیم ســـورخی، 2٠21، تیشک، ژمارە61(. 
هێندێـــک لـــە لێکۆڵینەوەکان کە لەســـەر 
زمانـــی تورکـــی  ئازەرییش)لـــە تەورێز و 
زەنجـــان، و ئەردەبیل( لە ئێـــران کراون ئەو 
گۆڕانە لەو زمانەشـــدا پیشـــان دەدەن)بڕوانە 
میـــر واحـــدی 2٠17( و )میـــر واحدی و 
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جعفـــری 2٠1٨(. بەتایبەتـــی، هێندێـــک 
پێیان  داتاکانیـــان  ئەنجامی  بەپێـــی  لەوانە 
وایە فارســـی بـــە چڕی چووەتـــە هەرێمی 
درێژخایەندا  لـــە  و  ئازەرییەکانەوە  خێزانـــە 
فارســـی جێگـــەی ئـــازەری دەگرێتـــەوە 
)رضائی و دیگـــران 2٠17( و نووری)2٠1٥(. 
لە لێکۆڵینەوەکانـــی جەعفەری)2٠1٩(دا ئەو 
داگەڕانە بەرەو فارســـی لە »ئەردەبیل«یشـــدا 
و  دەبیندرێت،  نەرمتـــر  شـــێوەیەکی  بـــە 
ئازەری  پشـــتگیریکردنی  بۆ  »ئەگەرهەوڵێک 
نەدرێـــت، گۆڕانێکی بنەڕەتی لـــە ئاخاوتنی 
زمانەدا  ئەو  ئاخێوەرانی  داهاتـــووی  نەوەکانی 
ڕوو دەدات و کۆمەڵـــەی ئاخێوەرانـــی زمانی 
تورکی بـــە زاڵبوونی زمانی دووەم بەســـەر 
زمانی دایکیانـــدا دەچێتە قۆناغی دوو زمانەوە 
کە تێیدا فارســـی لـــە خێزانـــدا بەرفراوانتر 

 .)Jafari 2019, p. 44(دێـــت بەکار 
بەگشـــتی، لە ئەنجامی ئەو سیاســـەتانە 
و ئـــەو پێگەیـــەی بـــە زمانـــی زاڵیـــان 
بۆ  زیاتر  هەڵچوونێکی  ئێســـتا،  بەخشـــیوە، 
هێـــرش و ســـووکایەتی بە زمانـــی نەتەوە 
بەکەمینەکـــراوەکان لە ئێـــران دەبیندرێت. 
ئـــەوە لەحاڵێکدایـــە کە  »وتـــەی ئاوێتەی 
ڕاســـتەوخۆیە  هێرشـــی  بێزاری  و  نەفرەت 
بۆ ســـەر مافی بوون و جیـــاواز بیرکردنەوە. 
ئـــەوە هـــەر بـــە ڕەوانبێـــژی و دەربڕینی 
وزە  ئـــەو  چونکـــە  ناوەســـتێت،  زمانـــی 
متبـــووەی هەیە کـــە زەیـــن و تێڕوانینی 
کەســـانێک بە شـــێوەیەک پێک بێنێت کە 
بێنە ســـەر ئەو بـــاوەڕەی مافـــی ئەوەیان 
هەیـــە مافی کەســـانی دیکـــە الواز بکەن. 
کۆمەڵێکـــی دیموکراتیـــک ناتوانێت ئازادیی 
ســـەرکوتی هەبێـــت. لەبەرانبـــەردا، دەبێ 
دیـــاری بکەیـــن کە چـــۆن هاوســـەنگیی 
Boe-( نێوان مـــاف و ئازادییـــەکان ڕابگرین

 Pupavac, 2012,( بڕوانە   .)Buquicchio, 2010
p.2(. النیکـــەم لـــە کوردســـتان بینیومانە 

ئەنجومەنەکانی  و  ناوندەکان  داخســـتنی  کە 
فێرکردنی زمان)داخســـتنی »ناوەندی هزریی 
ناوەندی ســـۆما  ورمێ،  لە  ئەحمەدی خانی« 
لە مەهابـــاد( یان بەندکردنی مامۆســـتایانی 
وانەبێژی خۆبەخشـــی زمانـــی کوردی وەک 
فیزیکیشی  ســـەرکوتێکی  محەممەدی«  »زارا 
ناســـیۆنالیزمی  ئەوەش،  لەگەڵە. ســـەرەڕای 
کـــورد و بەگشـــتی »کوردایەتـــی« لەگەڵ 
ئەوە کـــە خەباتێکـــی دیموکراتیکە بۆ مافی 
زمانـــی و ئازادییەکان، ئەو ورەیەشـــی داوە 
بە تاکـــی کورد کـــە ئاگایانـــە داکۆکی لە 
ڕەوایەتـــی مافەکانـــی بـــکات و بەرەنگاری 

نادادپەروەریـــی نەتـــەوەی زاڵ بێتەوە.

کولتووری زمـــانی و ڕۆڵی زمانناسان لە 
ئایدۆلۆژیای   ســــــــــــەرخستنی 

تاکزمانیدا
هێزە  ئـــەو  مێژووەیی یـــەوە،  بـــاری  لـــە 
»ئوســـتوورە«ی  بااڵدەســـتانە  سیاســـییە 
تاکزمانی پێـــک دێنن کـــە پانتا/فەزا، زمان 
و کولتووریان دەکەنە ناســـنامەی سیاســـی. 
نەتەوەیی یەکان  زمانـــە  کـــە  زمانناســـان 
ڕێـــک دەخـــەن و ناویـــان لێدەنێـــن یان 
وایـــان لێدەکـــەن شـــیاوی ناونـــان بن، 
بەشـــێک لـــە پشـــکی خۆیـــان جێبەجێ 
دەکـــەن، بـــەاڵم زۆربەی زمانناســـانی نوێ 
 )Weinreich(واینریـــش« وتەیـــەی  ئـــەو 
پشتڕاســـت دەکەنـــەوە کە دەڵێـــت »زمان، 
زار)دیالێکت/گویش(ێکـــە بە ســـپا و هێزی 
ڕاســـپێردراو  وەک  تاکزمانی  و  دەریایی یەوە« 
 Wagner,(و ڕوانگەیەکـــی سیاســـی دادەنێن
2018(. زمانناســـانێکی وەک محەممەد ڕەزا 
باتنی و یەحیا مودەڕەســـی بـــۆ گونجاندنی 
لەگەڵ  جیـــاوازەکان  ناڕەســـمییە  زمانـــە 
سنوورە سیاســـی-کۆمەاڵیەتییەکانی دەوڵەتی 
ناوەنـــدی بە پێوەری فارســـیی تارانی  وەک 
»دایالێکت«)گویـــش( پێناســـەیان دەکەنەوە. 
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بۆ کەســـانێکی وەک مودەڕەســـی)2٠1٤( و 
ئەو  زار/دایالێکت)گویش(،  ســـادقی)1٩7٠( 
جـــۆرەی زمانە کـــە ئاخێوەرانی تـــاران بە 
ئاســـانی لێی تێ ناگـــەن، و باتنی)2٠1٤(، 
و  نووســـین  پێـــی سیســـتەمی  بـــە  زار 
پێناســـە  سیاســـی-کۆمەاڵیەتییەکەی  پێگە 
دەکات و دەڵێـــت: زار)گویـــش( زمانێکـــی 
سیاسییەکانی  ســـنوورە  لەناو  کە  ناڕەسمییە 
هەروەها  پێدەکرێـــت.  قســـەی  دوەڵەتێکدا 
ئەدەبییات و سیســـتەمێکی  ئەو جۆرەیە کە 
ســـەربەخۆی نووســـین و هەمـــان پێگەی 
سیاســـی-کۆمەاڵیەتیی زمانـــە فەرمییەکەی 
واڵتەکەشـــی نییە. بە نموونـــەش ئاماژە بە 
کوردی،  گیلەکـــی، مازەندەرانی و بەلووچی 
دەکات)Switzer,  2021, p. 41-42(. ئـــەوەش 
لەو ڕاســـتییەوە دێت کـــە ناودانانەکانیان لە 
ڕوانگەی سیاســـی و کۆمەاڵیەتییەوە کردووە 
لەبریـــی ئـــەوەی لـــە ڕووی زمانییەوە بێت 
و لـــە ڕوانگـــەی ئەوانەوە زمانێـــک دەبێتە 
زار)دایلێکـــت( ئەگـــەر بـــە ئەم شـــێوەیە 
نـــاو ببرێـــت و بناســـرێت. ئەمـــە خۆی 
دەردەخات  دەنگۆیـــە  ئەو  هەڵوەشـــانەوەی 
ئێران  لە  زمانـــەکان  پێوەندیی  ڕەوتـــی  کە 
دەســـتکاری نەکـــراوە و زمانی فارســـی بە 
پێگە  ئەو  ئاســـاییدا  ڕەوتێکی سروشـــتی و 
زاڵـــەی وەرگرتووە. ئەم پێناســـانە هەموویان 
پـــاش بەفەرمیکردنـــی زمانی فارســـی، و 
قەدەغـــە کردنـــی زمانەکانـــی دیکـــە لە 
خوێنـــدن و پەروەردەی ڕەســـمی و میدیادا 
دەرچـــوون، کە نـــەک هەر پێشـــێلکردنی 
مافـــی زمانی بەڵکـــوو پێشـــێلکردنی مافی 
سیاســـیی نەتـــەوەی کـــورد و ئەوانەیە کە 
بە غەیـــرە زمانی فارســـی قســـە دەکەن. 
واتـــە، لێرەدا زمانناســـان بەرپرســـیارن لە 
پاراســـتنی ئەو پلەبەندییـــە کۆمەاڵیەتییەی 
بەرژەوەندییەکانی  پێنـــاو  لـــە  زمانـــەکان 
زمان  فـــەزا،  و  زاڵ)فارســـی(دا  ئەتنۆزمانی 

فرەنەتەوە  واڵتێکـــی  لـــە  کولتووریـــان  و 
-زمانـــدا کردە ناســـنامەی سیاســـیی تاکە 

. رسی( فا نێک) ما ئتنۆز
 بـــە کورتـــی، مـــادەی)1٥( یاســـای 
زمانی  ناســـاندنی  بەفەرمی  لـــە  بنچینەیی 
فارســـی، تیۆریزە کردنـــی تاکزمانی لەالیەن 
کۆمەڵناســـانی زمانەوە  بە ناســـاندنی زمانی 
پێوەر)ســـتاندارد/ زمانـــی  وەک  فارســـی 
معیـــار( و ناونانـــی زمانەکانـــی دیکە وەک 
ڕێکخســـتنی  و  »زار)گویش=دیالێکـــت(، 
یاساکانی زمانی فارســـی، و سەپاندنی بەسەر 
ســـنوورە  بنەمای  لەســـەر  دیکە  زمانەکانی 
سیاســـی-کۆمەاڵیەتییەکانی دەوڵـــەت لـــە 
بناغەکانی  زمانیـــدا،  حکومەتمەندیی  ڕەوتی 
»ڕێژیمێکـــی گوتاری«یـــان دامەزرانـــد کە 
تێیدا هـــەر تاکێکـــی فارســـزمان بۆخۆی 
زمانیی  ڕەفتـــاری  لەبارەی  بزانێـــت  بەڕەوا 
نەتەوکانـــی دیکەوە بڕیار بـــدات. بۆ نموونە، 
بڕوانـــە ئـــەم لێدوانانـــە لەســـەر ڕەفتاری 
زمانیـــی نەتەوەکانی دیکـــە لەالیەن نوخبە 

فارســـەوە: ئەکادیمیی  و 

»ئەگـــەر کوردێک لـــە ئازەربایجان، 
یـــان ئازەرییـــەک لە خوزســـتان، 
یـــان عەرەبێـــک لە بەلووچســـتان 
کەســـانێک  لەگـــەڵ  بیهەوێـــت 
پێوەنـــدی دامەزرێنێـــت، دەبێت بە 
چ زمانێـــک جگە لەفارســـی بدوێ؟ 
زمان  مامۆستای  زولفەقار،  »)حســـن 
تەسنیم،   فارسی، ســـایتی  ئەدەبی  و 

۸ بهمـــن ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۲(.

ئەم تێڕوانینـــە هەر لەبنەڕەتـــدا بەردەوامی 
بە  ئێـــران،  لـــە  تاکزمانـــی  نەگۆڕیـــی  و 
بـــە  پێشـــگریمانە وەرگرتـــووە. داننانـــی 
زمانـــی نەتەوەکانـــی غەیـــرە فارســـی بە 
واتـــای تووڕهەڵدانی فارســـی وەک زمانێکی 
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ئامرازییانـــە لـــە پێوەندیـــدا وەرگرتووە کە 
مـــەرج نییـــە وابێـــت. تـــاک خـــۆی بە 
پێـــی بەســـتێنی کۆمەاڵیەتیـــی ئاخاوتن و 
بۆ  پێوەندییەکان دیـــاری دەکات چ زمانێک 
پێوەندییەکانی  لە  مەبەســـتەکەی  گەیاندنی 
لەگـــەڵ ئەوانـــی دیکـــەدا بـــەکار بێنێت. 
ســـەرەنجام، لەســـەر ئـــەم بـــە نەگۆڕیی 
گریمانە کردنـــەی ئەتنۆزمانی زاڵ لە ئێراندا، 
لەســـەر نموونەی چەند تاکێکی دگمەن کە 
ڕێیان لەو شـــوێنانە بکەوێت کـــە ناوچەی 
زمانیـــی خۆیان نییە، حاشـــای لـــە مافی 
زمانە  ئاخێـــوەری  ملیۆنان  زمانیـــی  مرۆڤی 
ئەو  هـــەر  کردووە.  فارســـییەکان  غەیـــرە 

ئەکادیمییـــە فارســـە دەڵێت: 

»زمانـــی دایـــک پێویســـتی بـــە 
نییە«،  قوتابخانـــە  لـــە  فێرکـــردن 
زمانی  کـــە  فارســـی  زمانی  »بەاڵم 
نیشـــتمانی و ڕەســـمییە بـــە پێی 
لە  دەبـــێ  ئەساســـی،   قانوونـــی 
بکەیـــن،  بەهێـــزی  قوتابخانـــەدا 
چونکـــە زمانـــی کارەکی)کاربردی(، 
کارگێـــڕی و پەروەردەیـــە، زمانێکە 
کـــە کتێبـــەکان بـــە ئـــەو زمانە 
پێـــی  میدیـــاکان  و  دەنووســـرێ. 
دەدوێـــن و...«)هەمـــان ســـەرچاوە(. 

ئـــەم بۆچوونانـــە، ئـــەوە دەردەخـــەن لە 
مێشـــکی تاکی ســـەر بـــە تاقمـــی زاڵدا 
هیـــچ ڕەوایەتدانانێکـــی بـــۆ ناســـنامەی 
نەتەوەیـــی و زمانیی غەیری فارســـدا نییە. 
چارەنووســـەکەیانی بـــە پاشـــکۆیەتییان بە 
خۆیەوە ئەبەدی کردووە. بەاڵم ڕاســـتییەکەی 
ئەوەیـــە کـــە  »بەڵگـــە توێژینەوەیی یەکان 
دەریانخســـتووە کە نرخی خوێندن بە زمانی 
دایک جێگای مشـــتومڕ نییە، مشـــتومڕەکە 
خۆی سیاســـییە. ئەوانە لـــە قازانج و نرخی 

حاشـــاهەڵنەگری خوێندن بـــە زمانی دایک 
بێ ئـــاگان، چونکـــە ئـــەوان لـــە واڵتێکدا 
دەژیـــن کۆلۆنی)موســـتەعمرە( نییە، بەڵکوو 
تێیدا بااڵدەســـتن و زمانـــی دایکیان زمانی 
ڕەســـمییە، بەتایبەتـــی خەڵکێکـــی زۆر بە 
پەروەردەشیان  و  دەکەن،  قســـە  زمانەکەیان 
لە ڕێـــگای زمانێکەوەیە کـــە لێی تێدەگەن 
و دەیزانن، مامۆســـتا و دایک و باوکیشـــیان 
Skutnabb-( بە ئاســـانی لە یەکتر تێدەگەن

.)Kangas, 2013, p. 1
لە پـــاش کەمپەینی »منوفارســـی«دا)کە 
تاکە غەیـــرە فارســـەکان، ئەزموونی خۆیان 
نەزانینی  بە هـــۆی  لـــەو نەهامەتییانـــەی 
فارســـییەوە تووشـــی بوون تێدا دەخســـتە 
)کۆمەڵناســـێک(،  تر  ئاکادیمییەکـــی  ڕوو(، 
دەڵێت: » گەورە کردنـــەوەی زمانی دایک و 
بێوچانی  هەوڵێکی  دایـــک  زمانی  فێرکردنی 
ئێرانـــدا.  لـــە  ئەتنیکخوازان)قومگرایـــان(ە 
مادەی 1٥ی یاســـای بنەڕەتی هەر ئاماژەی 
بە  »زمانـــی دایک«  نەکـــردووە... ئاماژە بە 
زمانـــە ناوچەیی یـــەکان و زارەکانی تەواوی 
ئاماژە  کراوە.  ئێران  دانیشـــتووانی  و  ئەتنیک 
کراوە  ئەدەبییاتەکەیـــان  گوتنـــەوەی  بـــە 
نـــەک فێرکردنی زمان. ســـەرەڕای ئەوەش 
هێشـــتا لە ئێران ڕەوتێک لـــە دژی زمانی 
دایک پێـــک نەهاتووە کە پاراســـتنی زمانی 
)حسین  کۆمەاڵیەتی  پرســـێکی  ببێتە  دایک 
نورینیـــا، روزنامـــه ســـازندگی؛ دیـــدگاه: 
یادداشت روز، سهشـــنبه 1٩ بهمن 1٤٠٠(.
ملهوڕییەکی  لـــەوەی  ئیدعایە، جگە  ئەم 
تـــەواوی لە خۆســـەپاندن و حاشـــا کردن 
تێدایە،  نەتـــەوەکان  مافـــی زمانـــی  لـــە 
ئەو  قووڵی  نەزانییەکـــی  یـــان  خۆگێلکردن 
کۆمەاڵیەتییەکانی  کێشـــە  لە  کۆمەڵناسەش 
کۆمەاڵتـــی  دادپەروەریـــی  و  واڵتەکـــەی 
کراوە  کاتێکدا  لـــە  هەروەها،  دەگەیەنێـــت. 
کە لـــە 1٩2٥ وە تا ئێســـتا زمانـــە غەیرە 
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فارســـییەکان لـــە پـــەروەردەی فەرمی لە 
ئێرانـــدا قەدەغـــە کـــراون، لـــە کۆماری 
دایکی  زمانی  پالنی کوشـــتنی  ئیســـالمیدا 
بە  فارســـەکانیان  غەیرە  نەتـــەوە  مندااڵنی 
زمانی  لێهاتوویـــی  تاقیکردنـــەوەی  نـــاوی 
بـــۆ دانـــاون، چاالکانی خۆبەخشـــی زمانی 
دایک لە کوردســـتان ئـــازار دەدرێن و بەند 
فێرکردنی  ناوەندی  لـــەوەش،  دەکرێن، جگە 
زمانی کوردی، »ســـۆما » لـــە مەهاباد پاش 

1٨ ســـاڵ کار و چاالکـــی داخراوە.
کۆمیســـیۆنی  ســـەرۆکی  جێگـــری 
فێرکـــردن و توێژینەوەکانـــی مەجلیســـی 
کۆمـــاری ئیســـالمی دەڵێـــت: » گوتنەوەی 
زمانـــە ناوچەیی و ئەتنییـــەکان پێچەوانەی 
ئاسایشـــی نیشـــتمانییە. ... یەکێـــک لـــە 
پارلەمانییەکان  سیســـتەمە  خەســـارەکانی 
هێندێک  نوێنەرانـــی  لەوانەیە  کـــە  ئەمەیە 
ناوچـــە بـــۆ ئـــەوەی کەمینەیـــەک لـــە 
بەڵێن  هێندێـــک  بکـــەن،  ڕازی  خۆیـــان 
دەدەن کـــە تەنانـــەت خۆشـــیان باوەڕیان 
پێـــی نییە و تەنیـــا وەک ئامـــراز بەکاری 
تاران  نـــوێنەی  نادری،  دەهێنن«)ئەحمەد 
لە مەجلیس، همشـــهری، پنجشنبه ۱۸ آذر 
۱۴۰۰ - ۱۴:۱۵(. ئـــەم قســـانەی ئەحمەد 
نادری، لە واڵمی قســـەکانی ســـەرۆکەکەی 
تەورێزدا  نوێنەری  مونـــادی،  عەلیڕەزا  خۆی، 
هاتـــووە کە وەک ســـەرۆکی کۆمیســـیۆنی 
مەجلیســـی شۆرای  توێژینەوەی  و  پەروەردە 
مافی  لـــە  پشـــتگیری  ئێران،  ئیســـالمیی 

خوێنـــدن بە زمانـــی دایکـــی کردبوو. 
ئەم ئاخاوتنە دژ بەیەکانە النیکەم ســـێ 

دەردەخەن: گرنگ  بابەتی 
1 ئەوەی ســـەر بـــە نەتەوەی بااڵدەســـتە 

)ئەحمـــەدی نـــادری، نوێنـــەری تـــاران، 
کارگێڕییەوە  دەســـەاڵتی  لەبـــاری  فارس،  
لە پلەیەکـــی نزمتر لە  عەلیـــڕەزا مونادی، 
تـــورک، نوێنـــەری تەورێزە(، پرســـی زمان 

ســـنوورداربوونی  نیشتمانی-  ئاسایشـــی  بە 
خۆی-دەزانێت.  ئەتنۆزمانیـــی  دەســـەاڵتی 
لـــە  تەنانـــەت  فـــارس،  ناســـیۆنالیزمی 
دەســـەاڵتێکی ئایدۆلۆژیی وەک سیســـتەمی 
ویالیەتـــی فەقیهی لە ئێرانیشـــدا بەســـەر 
زاڵترە.  ئەتنۆزمانییەکان  پرســـە  بۆ  مەزهەبدا 
ئەکادیمی-سیاســـیی  بژاردە)نوخبـــە(ی   2

سیســـتەمی  ئاســـایی یە  بـــۆی  فـــارس، 
پارلەمانی لەبەر پاراســـتنی دەســـەاڵتەکەی 
بەســـەر ئەوانی دیکـــەدا هەڵوەشـــێنێتەوە، 
ڕیاکار  سیســـتەمە  ئـــەو  ئەگەر  تەنانـــەت 
و چەواشـــەکارانەیش بێـــت کە خواســـتی 
بۆ  ئامـــراز  وەک  مافەکانیـــان  بـــۆ  خەڵک 
بهێنرێت. بـــەکار  دەســـەاڵتدا  لـــە  مانەوە 

ئێران  لـــە  ئەتنۆزمانییـــەکان  ویســـتە   3

ئامرازێکیشـــە بۆ بە  بەهێـــزە و تەنانـــەت 
هێندێک کەســـی  گەیاندنـــی  دەســـەاڵت 
تایبەت کە ئەو ویســـتانە بـــۆ بەرژەوەندیی 
خۆیان لـــە دەســـەاڵتدا بـــەکار بهێننەوە، 
هەربۆیە، بەشـــێوەیەکی نەخـــوازراو بەرهەم 
دێتـــەوە و بـــەردەوام سیاســـەتی تاکزمانی 

بـــەرەوڕوو دەکات. ئالنـــگاری  لەگەڵ 
تێڕوانینی  دەیان  لەگـــەڵ  ڕۆژانە  لەوانەیە 
بە زمانـــە غەیرە  لەم شـــێوەیە ســـەبارەت 
فارســـییەکان لـــە میدیـــای حکومەتـــی و 
ئاساییی  ئاخاوتنی  یان  فارســـی،  ناحکومەتیی 
ئاخێوەرانـــی فـــارس لە تۆڕەکانـــی میدیای 
فەیســـبووک،  تویتـــەر،  وەک  جەمـــاوەری 
تێلگـــرام و تەنانەت ئاخاوتنی ڕاســـتەوخۆی 
نێوان کەســـی بەرەوڕوو بین. ڕاســـتییەکەی، 
ئەمانە بـــەر لەوەی بۆچوونێکی تاکەکەســـی 
نوێنەرایەتیی گوتارێـــک دەکەن، گوتاری  بن، 
ئەتنۆزمانیی زاڵ. هارۆڵد شـــیفمەن)2٠٠6، ل. 
culture lin-(»بە »کولتووری زمانـــی  «  )112
guistic(  ناوی دەبات و پێی وایە سیاســـەتی 
زمانـــی )بڕیـــاردان لەبـــارەی زمانـــەوە( بە 
زمانییەوە  کولتووری  بە  بەســـتراوە  دانەبڕاوی 
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، واتە کـــۆی بیرۆکە، بەها، بـــاوەڕ، تێڕوانین، 
توندیـــی  ئوســـتوورەکان،  و  دەمارگـــرژی 
»توێشە/کەشـــکۆڵە«  ئـــەو  هەموو  ئایینـــی، 
کولتوورییانـــەی دیکـــە ئاخێورانی زمانێک لە 
لەگەڵ  هەڵســـوکەوت  بۆ  خۆیانەوە  کولتووری 
زمـــان هەڵیانگرتووە و دەیهێنـــن.« کولتووری 
بـــە گوێزانەوە و  زمانی هەروەهـــا پێوەندیی 
ڕەمزاندنـــی زمانـــەوە هەیە کـــە کاریگەریی 
لەســـەر خوێندەواری، پیرۆزاندنی دەقەکانیش 
دادەنێت. بـــە دەربڕینێکی تر مـــن پێم وایە 
گرینگـــە کە سیاســـەتی زمان نـــەک هەر 
وەک بڕیاردانێکی ئاشـــکرا، یاسایی، »ڕەسمی«، 
و »لەســـەرەوە بـــۆ خـــوارەوە« ســـەبارەت 
بـــە زمـــان ، بەڵکوو بـــە شـــێوەی هاوپێچ، 
نەنووســـراو، شاراوە، ڕاســـتەقینە، جەماوەری، 
و ئـــەو بیرۆکـــە و گریمانە ناڕەســـمییانەش 
لەبەرچـــاو بگرین کە دەتوانـــن کاریگەرییان 
لەســـەر دەرکەوتەکانی سیاسەتدانان هەبێت«. 
تێڕوانینی بەنزم ســـەیرکردنی نەتەوە و زمانە 
غەیـــرە فارســـی بووە بـــە ئایدۆلۆژیـــا و لە 
ئاخاوتنـــی ئاخێوەرانی زمانی زاڵدا سروشـــتی 
بە  بووە  بەشـــێوەیەک  ڕاســـتییەکەی  بووە.  
دیاردە کـــە بەکارهێنەکانیان هیچ شـــەرم و 
بەالیانەوە  ناکەنـــەوە و  لە دەربڕینیان  ســـڵە 
تەلەڤزیۆنی  لە  ئەگەر  تەنانەت  بووە،  ئاســـایی 
تۆڕی ٣ی دەنگوڕەنگی کۆماری ئیسالمیشـــدا، 
مامۆســـتایەکی بواری ئاواز و مۆســـیقا ڕوو لە 
ئاخێـــوەری زمانێکی بەکەمینەکـــراو بکات و 
بڵێت:« تـــۆ بڕۆیت لەهجەکـــەت بگۆڕی« بۆ 
ئـــەوەی بتوانی بە پاراوی بە فارســـی گۆرانی 
بڵێیت) تەلەڤزیۆنی ئێران ئینتەرنەشـــناڵ، 2٨ 
مـــارس، 2٠22، لە کاناڵـــی ٣ی تەلەڤزیۆنی 

ئێرانـــی وەرگرتووە(.

کاریگەریی تاکزمانی لە پەروەردەدا
زمانی  زاڵکردنی  و  فێرکردن  پێشـــگریمانەی 
فارسی لە ئێران بەســـەر نەتەوەکانی دیکەدا، 

لەالیـــەک، فارســـاندنی نەتەوەکانـــی دیکە 
و لەالیەکـــی دیکـــەوە، پێگەیاندنی کادری 
دەوڵەتیـــی ئەوتۆ لەنێـــو نەتەوەکانی دیکەدا 
بوو کە لـــە پلەی نـــزم و پەراوێزدا خزمەت 
بە ئامانجەکانی دەوڵەت بـــکات. دیارە، وەک 
کۆلۆنیالیستی/ئیسعماریی  سیاســـەتێکی  هەر 
تـــر فێرکـــردن لەســـەر دوانەتییەکی »خۆ« 
و »ئـــەوی دیکـــە« دامەزرابـــوو. نەتـــەوە 
غەیـــرە فارســـەکان »ئـــەوی تـــر« بوون و 
کەمکردنەوەی  پەروەردەکـــەش  ئامانجـــی 
ئەو غەیرییـــەت و بێگانەیی یـــە لە خەڵکی 
نەتەوەکانـــی دیکـــەدا بوو بـــەو ئامانجە کە 
ئاگایی یان ســـەبارەت بـــە مەحکوومییەت و 
 ,2005( بەرن  بەالڕێـــدا  داگیرکراویی خۆیان 
p. 22 Martin,& Lin  (. پـــەروەردە بە زمانی 
لەســـەر  دەبێت  کاریگەریی ســـەرەکی  زاڵ 
دەربڕینی ئایدیـــاکان و بیرۆکەکان بە زمانی 
بـــۆ ماوەیەکی درێژخایەن  بۆ ئەوانەی  دایک 
دەخرێنە بەر خوێندنی زمانـــی زاڵ. بە پێی 
ئۆپنگن)2٠12،  ئیرگـــن  لێکۆڵینەوەیەکـــی 
ناوچـــەی  ســـێ  لـــە  کـــە   )17٤ ل. 
و  شـــارۆچکە)هەکاری(  شـــاری)دیاربەکر(، 
ئەو  ســـێ گوندی شـــەمزینان کردوویەتی، 
بۆ  خۆنرخاندنیـــان  لەبـــارەی  کەســـانەی 
دەربڕینـــی بیرۆکەیـــان بە زمانـــی کوردی 
ئەوانەی  لێکـــراوە،  پرســـیاریان  تورکی  یان 
خوێندنی دواناوەندی)دەبیرســـتان( و زانکۆی 
ژێـــر خوێندنـــی بااڵ)بەکالۆریۆس(یان تەواو 
کـــردووە بۆ دەربڕینی بیـــر و بۆچوونەکانیان 
بـــە زمانی تورکی ڕاحتتـــرن. هەروەها، تەنیا 
2٠٪ یـــان لێهاتووبـــوون بـــۆ خوێندنەوە و 
.)Öpengin, 2012, p. 170(کوردی نووسینی 
ئەوە لـــە حاڵێکدایە، زۆرینـــەی ئاپۆرای 
بیســـتەم  ســـەدەی  کۆتایی  تـــا  کـــورد 
نەخوێنـــدەوار بـــوون و هەر بـــەم پێیەش 
زمانێکـــی غەیرە کوردییـــان نەزانیوە. ئەگەر 
زانیبێتیشـــیان، زمانی ئاخاوتنێکی ئاســـایی 
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بەکاریان  نێـــوان کەســـیدا  پێوەندیی  لـــە 
نەبووە.  دەربڕینیان  پـــاراوی  زمانی  و  هێناوە 
»یەکەم ســـەرژمێریی نوێ کـــە لە هەندێک 
)بایەزیت،  تورکیـــە  کوردیـــی  پارێـــزگای 
بتلیس، دیاربەکر، هەکاری، ماردین، ســـێرت 
و وان( لە ســـاڵی 1٩27دا کراوە، ئاســـتی 
پیشـــان   ٪٣.٤ ســـەرووی  لە  خوێندەواری 
دەدات. تەنانەت ســـێ دەیە دواتریش کاتێک 
کە لە 1٩٥6 ســـەرژمێرییەک لە ئێران کرا، 
ناوچەی  گوندەکانی  دانیشـــتووانی   ٪٤ تەنیا 
موکریـــان لە ڕۆژهەاڵتی کوردســـتان توانای 
خوێندنەوە و نووســـینیان هەبـــوو. هەربۆیە، 
خوێنـــدەواری بـــە مـــەالکان، و هەندێک 
بـــازرگان بەســـترابووەوە، ژمارەیەکـــی زۆر 
کەمی ئەندامانی دەرەبەگـــەکان، کاتب)میرزا 
بنووس(ەکانیـــان، کە ڕێژەیەکـــی کەمتر لە 
1٪ دانیشـــتووانی گوندەکانیان پێک دەهێنا 
 .)Hassanpour, 2018, p. 8 («  بەســـترابووە
کە  دەریدەخـــات  لەالیـــەک  ئەمـــە  واتە، 
ســـەپاندنی زمانی زاڵی تاقمـــی ئەتنۆزمانیی 
فەرمییەکاندا  خوێندنگـــە  لـــە  داگیرکـــەر 
چەنـــد کاریگەر بـــووە لەســـەر زمانکوژیی 
زمانی کـــوردی، و لەالیەکی دیکەوەشـــەوە، 
فارس  و دەوڵەتی  نوخبـــە  ئەو دەنگۆیـــەی 
ڕەت دەکاتـــەوە کـــە زمانـــی فارســـی لە 
ڕەوتێکـــی ئاســـایی و سروشـــتیدا لەالیەن 
بەڵگە  وەرگیـــراوە.  دیکـــەوە  نەتەوەکانـــی 
دەســـەلمێنن  ئەوە  دەوڵەت  فەرمییەکانـــی 
کـــە کردنـــەوەی قوتابخانەکان بـــە زمانی 
فارســـی لـــە کوردســـتان لە ڕاســـتیدا بە 
ئامانجی فارســـاندنی ئەندامانـــی نەتەوەکانی 

دیکـــە  بووە.
دوو  لـــە   )2٠٠٨  ،2٠٠٣( واڵتێـــر 
لێکۆڵینـــەوەی گرنگدا بـــە پوختی هێندێک 
هەڵبژاردنی  کـــە  ڕوو  خســـتووەتە  بەڵگەی 
زمانی خوێنـــدن کاریگەرییەکی ســـەرەکی 
لەســـەر چوونە بەر خوێندنێکـــی کارا هەیە. 

ئەو وا مەزەنـــدە دەکات کە النیکەم بۆ یەک 
لەســـەر ســـێی ئەو مندااڵنەی [ لە دنیادا]  
قوتابخانەکەیان  خوێنـــدن،  بـــەر  دەچنـــە 
بـــە زمانێکە کە لێـــی تێناگـــەن. بە پێی 
گرایمـــز)1٩٩6(، لـــە 6٨٨٣ زمـــان کە لە 
دنیادا قســـەیان پێدەکرێت، لـــە ٥٩٩ زمان 
لە  ناهێنرێن.  بـــەکار  پـــەروەردەدا  لە  زیاتر 
ئەنجامـــدا، زیاتر لە2.٣ میلیـــارد کەس، واتە 
نزیکەی ٤٠٪ خەڵکی دنیـــا کەوتوونەتە بەر 
ڕەســـمی  سیاســـەتی  نەرێنیی  کاریگەریی 
لەســـەر زمان بەکارهێنان لە پـــەروەردەدا) 

.)Spolsky, 2021, p. 27
کاریگەریـــی سیاســـەتی  گەورەتریـــن 
فێرکردنـــی زمـــان ئەوەیـــە کـــە مندااڵن 
ناچـــار دەکات جـــۆرە نوێیەکانی[زمان ]فێر 
بن بۆ ئـــەوەی لە مامۆســـتاکانیان تێبگەن، 
شـــتێک کە لێکۆڵینەوەکان دەریانخســـتووە 
 Spolsky,(بەرێـــت ســـاڵ  دەتوانێت حەوت 
p. 27 ,2021(. چونکـــە ئـــەوان دەبێت جیا 
لەوەی  شـــارەزای پێوەندیی نێوان کەســـیی 
basic interpersonal communi-( یســـەرەتای
cative skills(  بـــن و بە پـــاراوی بە زمانی 
دووەم قســـە بکـــەن، دەبێـــت لێهاتووییی 
 cognitive(زمانـــی ئەکادیمـــی مەعریفـــی
academic language proficiency(یشـــیان 
هەبێـــت. واتـــە، تواناییـــی تێگەیشـــتن و 
بیرۆکەکانیشـــان  و  چەمکەکان  دەربڕینـــی 
ئاخاوتندا  لە هەردوو شـــێوەی نووســـین و 
هەبێـــت کـــە پێوەندیی بە ســـەرکەوتنیان 
 Cummins, 2008,(هەیـــە قوتابخانـــەوە  لە 
p. 71(. لەگەڵ ئەوەشـــدا، لـــە درێژخایەندا 
و لـــە خوێندنـــی بەردەوامدا، ئـــەوەی کە 
بەدەســـتهێنان و زاڵبوون بەســـەر ئاخاوتنی 
دووەم یان ئەکادیمی بـــۆ ئەو تاکانەی زمانی 
دووەمیان بەســـەردا سەپاوە زەرووری دەکات، 
ڕاســـتەوخۆ  ژیانیان  »شانســـی  کە   ئەوەیە 
بـــە ڕادەی تێگەیشـــتن و بەکارهێنانی ئەم 
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زمانەوە دیاری دەکرێت«)هەمان ســـەرچاوە(.  
لـــە زۆربـــەی قوتابخانەکانی ناوچـــە غەیرە 
ئازەربایجان،  کوردســـتان،  وەک  فارسەکاندا، 
لەبـــەر  بەلووچســـتاندا  و  خوزســـتان 
ئالنگارییـــەکان و کاتبردن بۆ تێگەیشـــتن، 
لەوانـــەش گرنگتر، زاڵبوونـــی زمانی یەکەم/
زمانی دایـــک وەک زمانی بەهێزی ناوچەییی 
خۆیان، »ئەم سیاســـەتە زمانییە[بەکارهێنانی 
فارســـی] لە پۆلەکانی خوێندندا پشـــتگوێ 
دەخرێـــت و ڕوو دەکەنـــە زمانوەرگێـــڕان 
بـــە  قوتابخانـــە  و    )translanguaging(
 Spolsky, 2021,(»زمانـــی ماڵێ دەکرێتـــەوە
p. 28(. ئـــەم دۆخـــە وایکـــرد کـــە ڕێژیم 
مندااڵنی  بـــۆ  زمانی«  »شایســـتەییی  پالنی 
غەیرە فارســـی زمان دابنێت تـــا بەتەواوی 
قوتابخانە  لـــە  دایـــک  زمانـــی  بتوانێـــت 
لە  هەربۆیە،  دەرپەڕێنێـــت.  ڕەســـمییەکان 
ئەنجامـــدا زمانەکەیان بە ناچـــار دەگۆڕێت. 
ئـــەم سیاســـەتە دەریدەخات کـــە ڕێژیمی 
دەگەڕێتەوە  خەریکـــە  ئیســـالمی  کۆماری 
بۆ ئـــەو سیاســـەتە زمانییـــەی پەهەلەویی 
کە  بـــەر  گرتبوویـــە  یەکـــەم)٤1-1٩2٥( 
دامەزراندنـــی قوتابخانـــە فارســـییەکانی بۆ 
فارســـاندنی زمانـــی کـــوردەکان دامەزراند 
و جگـــە لـــەوەش بەکارهێنانـــی زمانـــی 
کـــوردی لـــە قوتابخانـــە بۆ مامۆســـتایان 
و قوتابییەکانیـــش قەدەغـــە کـــرد کە لە 
فەرمانێکـــی دایرەی مەعاریفی کوردســـتان 
ئەوانەی  لە ســـاڵی 1٣٠7دا هاتووە، »هەموو 
لـــە قوتابخانەکان کارمەندن لە مامۆســـتا و 
قوتابـــی لەســـەریانە ئاگایان لە بـــرەودان و 
پاراســـتنی زمانی فارســـی بێت و تەنیا بە 
زمانی فارســـی قسە بکەن)ســـاکما، 1٣٠7 
:٣٠٤٨2/2٩7(«)بڕوانە،  رســـولی، و دیگران 
بۆ  یەکەم،  پەهلەویـــی  ڕێژیمـــی   .)  1٣٩٥
ســـەپاندنی زمانی فارسی بەســـەر مندااڵنی 
زۆر)چەکداریی(  هێـــزی  هـــەم  کـــورددا، 

بـــەکار هێنا، چونکـــە خەڵک لـــە ناردنی 
دەوڵەتییەکان  قوتابخانـــە  بۆ  منداڵەکانیـــان 
لە  فارسی  مامۆســـتای  هەم  دەبوارد،  خۆیان 
ناوەنـــدەوە دەنارد. لە بەڵگەیەکی »ســـازمانی 
کتێبخانـــەی میللیـــی ئێرانـــدا لە ســـاڵی 
1٣1٠دا هاتـــووە:  »بۆ ئەوەی لـــە داهاتوودا 
تـــەواوی خەڵکەکە ناچار بە قســـەکردن بە 
فارســـی بکرێن، دامەزراندنـــی قوتابخانەکان 
ناردنی مامۆستا  لە بەشەکان و شـــارەکان و 
لـــە ناوەنـــدەوە زەروورییە کە لـــە ئەنجامی 
پـــەروەردەوە ئیتر بە هیچ شـــێوەیەک زمانە 
 :1٣1٠ نەناسن«)ساکما،  خۆیان  کوردییەکەی 
776٣/2٩٠(لـــە ) دهقانی و دیگران، 1٣٩6، 
لەو  وەرگیـــراوە(. هێندێک حاڵەتی  ل. 162 
شـــێوەیە تەنانـــەت لە ســـەردەمی کۆماری 
ئیسالمیشـــدا، بـــۆ نموونـــە لە کرماشـــان 

بووەتەوە. دووبـــارە 
 

پەیکەری  پاراســـتنی ســـنوورداریی 
زمـــان بەبێ پێگەی زمان: کوشـــتنی 

بەرەبـــەرەی زمان  
زاراوەی پالندانانـــی زمانـــی لـــە دەیـــەی 
1٩6٠ی زایینیـــدا پێوەندیی بە  پڕۆســـەی 
مۆدێرنکردنـــی ئەو واڵتە ڕوو لە گەشـــانەوە 
بوو کە پاش کۆتاییی کۆلۆنیالیزم/ئیســـتعمار 
ئەمە  هێنابوو.  بەدەســـت  ســـەربەخۆیی یان 
وەک »کەڵکەڵـــەی پســـپۆڕانێک کـــە بەو 
تەکنیکـــە کاریگەرانەی لەبەردەســـتیان بوو، 
لە  دابـــڕاو  بابەتییانـــەی  ڕەوتێکـــی  وەک 
ئایدۆلۆژیـــا لەبەرچـــاو گیرا و لـــە پالندانی 
کۆمەاڵیەتـــی و ئابووریـــی ئـــەو قۆناغە بە 
نموونـــە وەرگیرابوو کە هەرچەند پێویســـتی 
بە پەســـندکردنی کاربەدەســـتانی سیاسیی 
»چارەســـەرێکی  وەک  هەبـــوو،  دەوڵـــەت 
 Spolsky 2009,(دادەنرا کێشەکان«  مەنتیقیی 
p. 6(. لـــە درێژاییی ئـــەم قۆناغەدا، گەلێک 
زمانناس بـــۆ یارمەتیکردن بـــە پەرەپێدانی 
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ڕێزمـــان، پێڕەوکانی نووســـین و فەرهەنگی 
وشـــەکان بۆ زمانە ڕەســـەنە خۆجێی یەکان 
دامەزرێنـــدران و بەم پێیـــە، و لە دەرەوەی 
بە  بـــەوەی کە چـــۆن  ئەمـــە، حەزکردن 
باشـــترین شـــێوە زمانێک پێش دەخرێت-  
زیادی  پەیکـــەرەی زمانی-   واتە« پالندانانی 
کـــرد. »هاوگـــن«  کە بە باوکـــی ئەم لقەی 
زمانناســـیی کارەکی دەناســـرێت، لە 1٩٥٩ 
زاراوەی پالندانانـــی زمانی هێنا ئاراوە و وەک 
»چاالکیـــی ئامادەکردنی ڕێنـــووس، ڕێزمان 
و فەرهەنگی وشـــەکان بـــۆ ڕێنوێنی کردنی 
کۆمەڵەیەکی  لـــە  ئاخێوەران  و  نووســـەران 
پێناسە   »)Haugen, 1959: 8(ناهاوچەشـــندا
بە  ئەمـــەی هاوگن وەســـفی دەکات،  کرد. 
پالندانانـــی پەیکەری زمان دەناســـرێت کە 
زیاتـــر پێوەندیی بـــە گۆڕانـــی فۆڕمەکانی 
زمانـــەوە هەیـــە. کەچـــی، هێندێـــک لە 
پالندانـــەر و لێکۆڵەران هۆگـــری ئەوە بوون 
کە چـــۆن کۆمەڵێک بە باشـــترین شـــێوە 
دەتوانێـــت ئەرکـــەکان / بەکارهێنانەکانـــی 
زمانێکـــی تایبـــەت دابەش بـــکات کە بە 
پالندانانـــی پێگە ناســـراوە، جیاوزییەک کە 
»کلـــۆس«)1٩6٩( هێنایە ئـــاراوە. پالندانانی 
پێگـــە ئـــەم پرســـیارانە دەگرێتـــە خۆی: 
کامـــە زمان/زمانان دەبێـــت فەرمی بن. چ 
زمانێک دەبێـــت لە قوتابخانە بـــەکار بێت؟ 
چ زمانێـــک دەبێت لە میدیـــادا بەکار بێت. 

 .)Johnson 2013 ،بڕوانـــە(
ئەوەی پێوەندیی بە پالندانان/سیاســـەتی 
زمانـــی لە ئێرانەوە هەبێـــت، دەکرێت بڵێین 
بە شێوەیەکی ســـنووردار، کار بە  »پالندانی 
پەیکەرە«ی زمان کراوە. لە میدیادا، ســـەرەتا 
تەنیـــا بۆ تەلەڤزیـــۆن و ڕادیـــۆی دەوڵەتی 
و گەیاندنـــی پەیامـــی دەوڵەت لـــە چەند 
زمانی کوردی  بـــە  ڕێگە  کاتژمێرێکی کەمدا 
لە پارێزگا کوردســـتانییەکان درا و پاشـــان 
»بالوکردنەوەی  ناوەنـــدی  دامەزراندنـــی  بە 

فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی« و ئینتیشـــاراتی 
ســـەرەڕای  ئەیووبـــی-   ســـەالحەددینی 
ئـــەوەی دەوڵەت تەشـــکیالتێکی هاوتەریبی 
کۆنتڕۆڵـــی ئاسایشـــی لەپاڵـــدا دامەزراند و 
هـــەم ناوەرۆکی گۆڤاری ســـروەی کۆنترۆڵ 
دەکرد، هـــەم ڕەوتی چاالکییـــە کولتووری 
دنیادا  لـــە  کـــوردی  نەتەوەیی یەکانـــی  و 
پێوشـــوێن دەگرت. بەگشـــتی، زیاتر لەسەر 
بەشـــێک لە پەیکەرســـازیی زمانی کوردی 
کار کـــرا، وەک لەچاپدانـــەوەی هێندێـــک 
لـــە دیوانی شـــاعیرانی کـــورد، فەرهەنگی 
وشـــەی کوردی، دانانـــی ڕێزمانی کوردی و 
تۆمارکردنەوە و پاراســـتنی هەندێک بەیت و 
دەقـــە فۆلکلۆرییەکانی دیکـــە و ڕێگەی بە 
ئەدەبی دا  بواری  نووســـەرانی  شـــاعیران و 
کـــە هێندێک لە دیوانی شـــێعری، ڕۆمان و 
کورتە چیرۆکەکانیان  چـــاپ و باڵو ببنەوە. 
هەرچەنـــد لـــە بـــواری شـــێعر، ڕەخنەی 
ئەدەبـــی، و ڕۆمـــان و چیـــرۆک داهێنانی 
بەرچـــاو کرا، بـــەاڵم لەڕاســـتیدا، کۆمەڵی 
هەر  لەوانەیە  بەرهەمانـــە  ئـــەم  خوێنەرانی 
ئەو کۆمەڵە نووســـەر و ئەدیبانـــە بن کە بە 
کوردی دەنووســـن و ژمارەیـــەک لەوە زیاتر. 
چونکـــە بەشـــی ســـەرەکیی وەرگرەکانیان 
هەرچەنـــد بـــە کـــوردی دەدوێـــن، بەاڵم 
لەبەر ئـــەوەی خوێندنیان بـــە زمانی دایک 
نەبـــووە، هەر بە خوێنەری فارســـی دابنرێن 
لەپـــاش 2٠٠٠ەوە  بەتایبەتی،  تا کـــوردی. 
میدیایی یە  باڵوکـــراوە  دووزمانەکردنی  بـــە 
کوردســـتان  لە  چاپییەکان  و  ئەلیکترۆنـــی 
وایکرد فارســـی وەک ســـێبەر لـــە هەموو 
شـــوێنێکی ژیانی کۆمەاڵیەتیی تاکی کورددا 
بەســـەرییەوە بێت و ڕێگە لە گەشـــەکردنی 
زمانـــی خوێندنـــەوە و نووســـینی کوردی 
بگرێـــت. بۆ نموونـــە، تەنانەت لـــە یەکێک 
لـــە پارێزگاکانـــی ڕۆژهەاڵتی کوردســـتان 
کـــە خەریکـــە زمانی کـــوردی تێیـــدا بە 
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»تەواوی  بکرێـــت،  قەتیـــس  ســـنوورداری 
چاپـــی( )٤٩باڵوکـــراوەی  باڵوکـــراوەکان 
ی پارێـــزگای کوردســـتان[بە ناوەندێتیـــی 
)فارسی- کوردی( زمانە  دوو  شاری ســـنە]، 
ن و نـــاوی زۆربـــەی ئـــەم باڵوکراوەنە کە 
ڕێـــگای باڵوبوونەوەیان پێـــدراوە، کوردین و 
لە سروشـــتەوە وەرگرتوون)هەفتە  ناوەکانیان 
نامـــە ڕۆژان ژ. 16٨(«. مەبەســـتیش لـــە 
ناوەکانیان  ئەوەیە هیچ کامیـــان  سروشـــت 
مێژوویی،  ناســـنامەی  بۆ  نییـــە  ئاماژەیەک 
کـــورد. هێندێک  و سیاســـیی  کۆمەاڵیەتی 
لـــەو باڵوکراوانە وەک ئاویـــەر)1٨6 ژمارەی 
لێ باڵوکرایـــەوە و داخرا(، ســـەر بە ڕەوتی 
بناژۆخواز و ســـیروان)لە 1٣77وە تا ئێســـتا 
ڕێفۆرمخوازەکانی  بـــە  ســـەر  بەردەوامـــە( 
ئێـــران بوون و هەرچەند لە بـــواری ئەدەبی، 
کورتـــە چیـــرۆک، شـــێعر و لێکۆڵینەوە و 
بـــە کوردی  بابەتیان  ئەدەبـــی  ڕەخنـــەی 
بـــاڵو کردووەتـــەوە، بـــەاڵم لە ڕاســـتیدا 
ڕەوتەکانی  سیاســـیی  ملمالنێی  تریبوونـــی 
نـــاو دەســـەاڵتی دەوڵەتی ئێـــران بوون بۆ 
پاســـاوهێنانەوە  و  دەســـەاڵت  پڕۆپاگاندای 
ئیســـتعمارییانەی  دەســـەاڵتی  ڕەوایەتی  بۆ 

کوردســـتاندا. لە  ئێرانیان 
ئێران دوو  بڵێیـــن  بەگشـــتی، دەکرێت 
بـــواری گرنـــگ و پێکەوەبەنـــدی پالندانان 
و سیاســـەتی زمانـــی لێک هەڵبڕیـــوە؛ بە 
شـــێوەیەکی ســـنووردار پالنی پەیکەرسازیی 
زمانـــی کوردی لـــە بەرنامـــەدا هەبووە، کە 
ئەوەش بەتـــەواوی وەک کاردانەوە لەبەرانبەر 
سیاســـیی-چەکداری  هێـــزی  و  گوشـــار 
بزووتنـــەوەی نەتەوەخـــوازی و کوردایەتیی 
کورددا لە ڕۆژهەاڵتی کوردســـتان و ئاڵۆگۆڕە 
نەتەوەی  دەســـکەوتەکانی  و  ناوچەیی یەکان 
کورد لـــە پارچەکانی دیکـــە، بەتایبەتی لە 
باشـــوور، ملی بـــە بەشـــێکی زۆر کەم بەو 
پشـــکە لە مافـــی زمانـــی کوردیـــدا ناوە. 

لـــە هەمان کاتـــدا، بەشـــێوەیەکی تایبەت، 
هەوڵـــی داوە، ڕەوتی چاالکییـــە ئەدەبی و 
زمانییەکانی کورد لە ســـنووری پارێزگایەکی 
پارێزگای«کوردســـتان«  واتە  کوردســـتانیدا، 
بپەستێوێت.  ســـنە،  شـــاری  ناوەندێتیی  بە 
بەتایبەتی، بە گوێزانەوەی ســـروە و ناوەندی 
ئەدەبی کوردی  و  فەرهەنـــگ  باڵوکردنەوەی 
بۆ شـــاری ســـنە و گۆڕینـــی گۆڤارەکە لە 
ســـەروتارەکەی  کوردی)تەنیـــا  تاکزمانـــی 
فارســـی بوو(، بـــۆ دووزمانـــە و تێخزاندنی 
پڕۆپاگانـــدای ئایینی)شـــیعە(-  پاشـــان بە 
جێگیرکردنـــی زیاتـــری دامەزراوەکانـــی و 
بە  گۆڤارەکە  ســـپاردنی  و  پەروەردەکـــردن 
بەڕێژیم،  ســـەر  ڕاهێنراوی  کوردی  هێندێک 
و زاڵکردنـــی دامـــەزراوە دەوڵەتییـــەکان لە 
»حکومەتمەندی«یەوە،  ڕووی  لە  کوردســـتان 
هەوڵی  داخســـت-   بەیەکجاری  ئەویشـــی 
دا دوو توخمی ســـەرەکیی زمانی فارســـی و 
ئایینی ڕەســـمی وەک ناســـنامەی دەوڵەتی 
بهێنێتەوە  بەرهەم  تێدا  فارســـی  ئەتنۆزمانی 
و بەســـەر کوردیدا بســـەپێنێت. واتە لەگەڵ 
ئـــەوەدا کە مەیدانـــی بەکارهاتنـــی زمانی 
پشـــتگیریی  لەئەســـتۆی  بەرەبەرە  کوردی 
باڵوکردنەوەی  و  چـــاپ  لـــە  دەوڵەتیـــش 
کوردی کـــردەوە، بە هاندان و ڕێکخســـتنی 
فارسی  پاڵپشـــتی و سەرخستنی  و  دەرفەت 
ئەرکە  کورددا،  نەتەوەی  ئاخێوەرانی  بەســـەر 
کۆمەاڵیەتی، ناســـنامەیی، سیاسی، زانستی و 
تەکنۆلۆژییەکانی لە زمانی کوردی زەوت کرد 
و وای لێکرد هیـــچ قازانج و بەرژەوەندییەکی 
ڕۆژانـــەی کۆمەاڵیەتـــی تاکـــی کـــوردی 
پـــێ دابین نەکرێـــت و بێ کەڵکـــی بکات. 
لەوانەیـــە یەکێـــک لەو پالنانـــەی کە زیاتر 
ئاخێوەرەکانی  زمانەکـــە الی  درێژخایەندا  لە 
خـــۆی دامـــاو دەکات، کردنەوەی بەشـــی 
لە  زانکۆی کوردســـتان  لـــە  زمانی کوردی 
شـــاری ســـنە بێت کـــە زمـــان و ئەدەبی 
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کـــوردی تەنیا وەک لقێکـــی ئەکادیمی و بۆ 
توێژینەوە ســـنووردا بکرێـــت، بەبێ ئەوەی 
ئەو  دەرچووانی  بـــۆ  داهاتوویـــەک  هیـــچ 
لەبەرچـــاو گیرابێت کە  بەشـــە لە کۆمەڵدا 
ئەمە دیســـان شـــکانەوەی زمانەکەیە لەالی 

نی. ئاخێوەرەکا
دەکات  تێبینی   )1٩7٩:12( فیشـــمەن 
کە پەیوەندییەکی نزیـــک لەنێوان پالندانانی 
پێگـــە و پالندانانـــی پەیکـــەرەی زمانـــدا 
هەیـــە: پالندانانـــی پێگە بەبـــێ هاوڕێیەتی 
دەگات.  بنبەســـت  بە  پەیکـــەرە  پالندانانی 
بـــە پێچەوانەشـــەوە، پالندانانـــی پەیکەرە، 
بەبـــێ پالندانانی پێگـــە گەمەیەکی زمانییە، 
ڕاهێنایکـــی تەکنیکییـــە بەبـــێ لێکەوتەی 
 .)Johnson, 2013, p. 28(کۆمەاڵیەتـــی
زمانی  بێ کەڵکردنی  سیاســـەتی  هەربۆیـــە، 
کـــوردی، کە بـــە جۆرێک لـــە توندوتیژیی 
لەپاڵ ســـەرکوتی  مەعریفـــی دادەنرێـــت، 
زەبروزەنگی فیزیکیدا، دەربڕی سیاســـەتێکی 
بەدەر  لەمەیـــدان  بـــۆ  ڕێژیمن  شـــاراوەی 
کردن و »کوشـــتن«ی زمانی کوردی بە دوو 

: یە ە شێو
1 بەبـــێ کەڵـــک پیشـــاندانی زمانی 

ســـنووردارکردنی  هـــۆی  بـــە  کـــوردی 
ئەرکە  لێســـەندنەوەی  و  بەکارهاتنەکـــەی 
سیاســـی، ئابـــووری، یاســـایی و کارگێڕیی 
ئاخێوەرەکانی  لێـــی،  پەروەردەیی یـــەکان  و 
بەجێهێشـــتنی  و  دەســـتهەڵگرتن  بە  ناچار 

بکات؛ زمانەکەیـــان 
زەبروزەنگیـــش  و  ســـەرکوت  بـــە   2

کەشـــێکی ئەمنییەتی و میلیتاریستی بەسەر 
ئاخێوەرانی کورددا بســـەپێنێت کە بە زۆری 
دەســـت لـــە زمانەکەیان هەڵگـــرن. لێرەدا 
ڕێژیـــم کە جاران لـــە شـــار و گوندەکانی 
کوردســـتان لەبـــەر زەبری پێشـــمەرگەی 
کوردســـتان ، ناچـــار ببـــوو، دەرفەتێک بە 
زمـــان لە ڕەهەنـــدە ئەدەبییەکەیـــدا، فۆڕم 

بدات،  هەناســـە  تا  بدات  زمان،  )پەیکەرە(ی 
کوردییانەی  هەناســـەی  دەیهەوێت  ئێســـتا 

بکات. کپ  ئاخێوەرەکانیـــش 

بەرەنگاری
ژیوەرێتیی ئەتنۆزمـــــانی و سەرچاوە 
ستراتیژییەکانی ڕکابەریی ناســـنامەیی 

کورد
ژێردەستکراوەکان  نەتەوە  بۆ  زمان  ڕاگرتنی 
و  سیاسی  کولتووری،  هۆکارە  ئەو  بە  بەندە 
دەبەخشن  پێ  هێزی  کە  کۆمەاڵیەتییانەوە 
ستراتیژیی  گرنگی  سەرچاوەیەکی  وەک 
ڕکابەرەکانیدا  لەبەرانبەر  ناسنامەیی  ڕکابەریی 
بۆ بەردەوامیی خۆی پشتیان پێ ببەستێت و 
لە بەکارهێنانی بەردەوامیی زمانەکەیدا بەرگەی 
ئەو تێڕوانینە نەرێنی و پیالنانە بگرێت کە لە 
دەرەوە لە دژی بەکار دێت. بە پێی بۆچوونی 
»گیلز«، »بورهیس« و »تایلۆر« )1٩77، ل. ٣٠٨( 
ژیوەرێتیی پۆلێکی ئەتنۆزمانی ئەوەیە کە وا لە 
پۆلەکە دەکات کە وەک بوونێکی کۆیی جیاواز 
و چاالک لە بارودۆخە نێوان پۆلییەکاندا ڕەفتار 
بکات«؛  و پێیان وایە سێ هۆکار یان بگۆڕی 
پێکهاتەیی هەن لەسەر ژیوەرێتیی ئەتنۆزمانی 

شوێن دانێن:
1 پێگـــەی گرووپەکە کـــە هەندێک الیەنی 

وەک ئابـــووری، کۆمەاڵیەتـــی و مێژوویـــی 
دەگرێتەوە کە دەربڕی پریســـتیژی زمانێکی 

؛ ) تنیکییە ئە
2 هێـــزی ئاپـــۆرای دانیشـــتووان یـــان 

دیمۆگرافـــی کە پێوەندیی بە دابەشـــکردنی 
گرووپەکەوە  ئەندامەکانـــی  ژمارەی  و  ئەتنی 
چڕیـــی  و  تـــۆخ  ڕادەی  )وەک  هەیـــە 
و  لەدایکبـــوون  ئاســـتی  ئاخێوەرەکانـــی، 
خێزاندا(؛ لـــە  زمـــان  بەرهەمهێنانـــەوەی 

3 پاڵپشـــتیی دامەزراوەیی )وەک نواندنەوەی 

ئەتنیـــک و زمان لـــە پـــەروەردە، ئایین و 
ئامـــرازی گەیاندندا(.
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هـــەر نەتەوەیـــەک کـــە ئـــەم بگۆڕە 
بەهێـــز  ژیوەرێتـــی  پێکهاتەیی یانـــەی 
گوڕوتینـــی  بـــە  ژیوەرێتییەکـــی  بێـــت، 
دەبێـــت، هەربۆیە زمانەکـــەی دەپارێزێت و 
تایبەتمەندییـــە جیاوازەکانـــی ڕادەگرێت. بە 
هۆکارانەی  ئەم  نەتەوەیـــەی  ئەو  پێچەوانەوە 
الواز بێـــت، ژیوەرێتیـــی ئەتنۆزمانیـــی لە 
کزی دەدات و لە ئاکامـــدا مەیلی تاوانەوەی 
دەبێـــت و لەوانەیە دەســـت لە ناســـنامەی 
جیاواز  کۆیـــی  ناســـنامەیەکی  وەک  خۆی 

.)Landry and Allard 1994(هەڵبگرێـــت
پێگـــە )status(  پریســـتیژی کۆمەڵـــە 
پێوەندی  و  خـــۆی  دەگرێتە  ئەتنۆزمانییەکە 
کۆمەاڵیەتی،  ئابـــووری،  بارودۆخـــی  بـــە 
کۆمەاڵیەتی-مێژوویـــی و زمانیی گرووپەکەوە 
لـــە نێوخـــۆی و لـــە دەرەوەی خۆیـــەوە 
لە  زمانـــی  پۆلێکـــی  هەیە.«هەرچەنـــدی 
بەســـتێنی کارلێککردنە نێـــوان پۆلییەکانی 
خۆیـــدا پێگـــەی گەورەتـــر بێـــت، وەک 
ژێوەرێتییەکی  گشـــتی  و  کۆیـــی  بوونێکی 
زیاتـــری دەبێت. هەمان شـــت بـــۆ ئاپۆرای 
ئەتنۆزمانییەکـــە  کۆمەڵـــە  دانیشـــتووانی 
دەکرێ ڕاســـت بێت کە لـــە ڕووی ژمارەیان 
لـــە  پەیوەســـتەیانەوە  دابەشـــبوونێکی  و 
دەژین  جوگرافیدا  ناوچەیەکی  سەرانســـەری 
و ئاســـتی زاوزێ، ئاســـتی زەواجی تێکەاڵو 
و کۆچکـــردن و پەناهێنـــان پێوەندییان بە 
نموونە،  بـــۆ  ئەتنۆزمانییەوە هەیە.  پێگـــەی 
چونکە بەڕوونی لە ڕێگای ســـەرژمێرییەکانی 
دەوڵەتانـــی داگیرکەری کوردســـتان ناکرێت 
زانیارییەکـــی جێـــی باوەڕ بەدەســـت بێت 
کە پشـــتی پێ ببەســـترێت، ئۆپنگن، 2٠21 
لە ڕێی چەنـــد ســـەرچاوەیەکی تری وەک 
کورد  ئاخێـــوەری  ئاپـــۆرای  ئیتنۆلۆگـــەوە 
لـــە ٣٠ ملیۆن مەزەنـــدە دەکات:  بە زیاتر 
باکـــوور، ٨ ملیـــۆن ڕۆژهەاڵت،  1٥ ملیۆن 
6 ملیـــۆن باشـــوور، 2ملیـــۆن ڕۆژئـــاوای 

بە   .)Opengin, 2021, p.  604 (کوردســـتان
پێی ســـەرژمێرییەک کە لە ســـاڵی 2٠٠6 
لە  کـــورد  دانیشـــتووانی  ئاپـــۆرای  کراوە، 
ئێرانـــدا ٤2.6٪ لە پارێـــزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئـــاوا، 2٨.٨٪ لـــە کرماشـــان، ٣٠.٪21 
لە کوردســـتان، و ٨٪ لە پارێـــزگای ئیالم 
  .)Rezaei & Bahrami, 2019(دەگرێتـــەوە
پشـــتگیرییە دامەزراوەیی یـــەکان لـــە پۆلە 
ئەتنۆزمانییەکـــە بە ئەو ســـنوورە جوگرافییە 
ڕەســـمی و ناڕەســـمییە دەگوترێت کە تێیدا 
زگماکیی  زمانـــی  دەتوانـــن  ئەندامـــەکان 
خۆیان بـــەکار بهێنن و لـــە ڕووی میدیایی، 
پـــەروەردە و فێرکـــردن، خزمەتگوزاریـــی 
و  کولتوور  ئاییـــن،  پیشەســـازی،  دەوڵەتی، 

سیاســـەتەوە پشـــتگیری بکرێن.
ئابوورییـــەوە،  پێگـــەی  بـــاری  لـــە 
ژیۆسیاسییە  هەڵکەوتە  بە هۆی  کوردســـتان 
گرنگەکـــەی، و ســـەرچاوەی وزە و ئـــاوەوە 
دەوڵەمەنـــدە و هـــەر ئەمـــەش لـــە پێش 
دەورێکی  نوێیەکانـــدا  دەوڵەتـــە  پێکهاتنی 
ژیوەرێتیی  و  زیندوویەتـــی  لە  ســـەرەکیی 
ئێســـتا،  لە  بەاڵم  هەبووە.  کوردیـــدا  زمانی 
دەوڵەت  قانوونییەکانـــی  ڕێســـا  بەهـــۆی 
و  ئەو ســـەرچاوە  بـــە دەرخســـتنی  ڕێگە 
ژێرخانی  پێشخســـتنی  بۆ  ئابوورییانـــە  وزە 
ئابـــووری نادرێـــت)TESEV 2006: 21 ()لە 
ئۆپنگـــن 2٠12 وەرگیـــراوە(، تەنانـــەت لە 
ئێران بـــە بەرفراوانیش لەالیـــەن دەوڵەتەوە 
بـــۆ ناوەندی ئێـــران دەگوازرێتـــەوە. زمانی 
خاوەن  کوردییەکاندا  میرنشـــینە  لە  کوردی 
پریســـتیژێکی ئەدەبی و دامەزراوەیی سیاسی 
بـــوو. خـــاوەن ســـەرچاوەیەکی کولتووریی 
دەوڵەمەنـــد و ئەدەبییاتێکـــی دێرین بوو کە 
بە هـــەر ســـێ زاری ســـەرەکیی کوردیی 
کوردیی  و  ناوەڕاســـت  کوردیی  باکـــووری، 
باشـــووری لە ڕووی ئەتنۆزمانییەوە خۆی بە 
جیاواز لـــە ئەتنۆزمانە دراوســـێیەکانی تێدا 
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وەک »ئەتنۆزمانی کوردی« بە نووســـراو وێنا 
کردبوو. ئەم ســـەرچاوانە دەوری گرنگیان لە 
ســـەرهەڵدان و گەشەســـەندنی بزووتنەوەی 
ئەتنۆزمانیـــی  ژیوەرێتیـــی  و  کوردایەتـــی 

هەبووە. کـــورددا 
زۆربـــەی  کـــە  ســـەرنجە  شـــایانی 
مرۆیی یەکان،  زانســـتە  بـــواری  لێکۆڵەرانی 
حەســـەن   ،)1٩٨٤( انتصـــار  نموونـــە،  بۆ 
پـــوور )1٩٩2(«، ڕۆمانـــۆ،  )2٠٠6(، دورهام 
)2٠1٠(، »هەســـتی گشـــتیی ســـەر بـــە 
کوردبـــوون،  یان »کوردایەتـــی« بۆ چەندین 
ســـەدە بەر لە ناســـیۆنالیزمی سیاسی کورد 
بە  ســـەبارەت  هەســـتە  ئەم  دەگەڕێننەوە«. 
»زمانـــی کـــوردی« بـــە هەر ســـێ جۆری 
کوردیی  باکووری)کورمانجـــی(،  کوردیـــی 
باشـــووری )گۆرانـــی( و کوردیـــی ناوەندی 
دیکەدا،  زمانەکانـــی  لەبەرانبەر  )ســـۆرانی( 
بەتایبەتی، فارســـی لە ئەدەبییاتی کالسیکی 
کوردیـــدا بە زەقـــی خـــۆی نواندووەتەوە، 
بە  خۆیانیان  زارەکـــەی  جـــۆری  هەموویان 
ناو بـــردووە: »خانـــی«)16٥٠- »کـــوردی« 
خانـــای  و  نالـــی)1٨77-1٨٠٠(،   ،)17٠6

.)17٥٩–17٠٠ قوبـــادی) 
خانی: 

کەمالـــی بـــی  کەمالـــێ  ژ  خانـــی 
خالـــی دیـــت  کەمالـــێ  مەیدانـــێ 
قابیلـــی و خەبیـــری ژ  نـــە  یەعنـــی 
عەشـــیری تەعسســـوبا  ب  بەلکـــی 
بێـــداد ژ  ئەگـــەر  عینـــاد  ژ  حاصـــل 
ئـــەڤ بیدعەتە کـــر خیالفـــی موعتاد ...

ئەکـــراد  کـــو  نەبێژتـــن  خەلـــق  دا 
بـــێ مەعریفەتن بـــێ ئەســـل و بونیاد
کتێبـــن خـــودان  میلـــل  ئەنواعـــێ 
حســـێبن بـــێ  د  تەنـــێ  کورمانـــج 

...
خانای قوبادی:

شـــەکەرەن فارســـی  مەواچان  هەرچەن 
تەرەن شـــیرین  بەس  جەفارسی  کوردی 

مەعلوومـــەن جە دەور دنیـــای بەدەئەندێش
وێـــش زوان  وە  هەرکـــەس  دڵشـــادەن 

...
نالی:

تەبعی شەککەر باری من ئەگەر کوردی ئیشا دەکا،
ئیمتیحانی خۆیە مەقســـوودی، لەعەمدەن وادەکا
میسلی شەهسەوار بە  فەســـاحەتدا  لەمەیدانی  یا 
بێتەئەمول بـــەو هەموو نەوعە زوبانـــی وا ڕادەکا
کەس بـــە ئەلفازم نەڵێ خـــۆ کوردییە خۆکردییە
هەرکەســـێ نادان نەبێ خۆی تالیبی مەعنا دەکا

ئەو هەســـت و ئاگایی یە بـــە زمانی کوردی، 
کوردایەتـــی،  شـــاعیرانی  پێشـــەنگی  الی 
نوێ   )1٩٩7 کۆیـــی)1٨17-  قادری  حاجی 
دەبێتەوە و کـــوردی بە زمانێکـــی بێ هاوتا 

دەڵێت: و  دەبـــات  ناو 

شـــەبیهی جۆڵە کە ڕازی نەبێ بە ســـەر دڕی خۆی
مەڵێـــن فەســـاحەتی کـــوردی بـــە فارســـی ناگا
نایگاتـــێ زوبانـــێ  هیـــچ  بەالغەتێکـــی هەیـــە، 
لە بـــێ تەعەســـوبی کوردانـــە بـــێ ڕەواج و بەها
]جۆڵە: جۆاڵ؛ سەدڕ:  جلوبەرگی چنراوی دەست جۆاڵ[

تەنانـــەت، لەباری فێرکردنی زانستیشـــەوە، 
کوردی لـــە ڕێگەی وەرگێڕانـــەوە ئامرازێکی 
ئاینییەکان)شەریعەتی  زانســـتە  گوێزەرەوەی 
دوو  فەرهەنگـــی  بـــوو.   ئیســـالمی( 
وەک  کـــوردی(ی  زمانی)عەرەبـــی- 
خانی)فەرهەنگێک  ئەحمـــەدی  نۆبەهـــاری 
بـــۆ مندااڵنی کـــورد( و ســـەرفا کورمانجی 
کوردییە  پەخشـــانی  کتێبی  یەکـــەم  وەک 
لەســـەر  لە ســـەدەی  حەڤدە/هەژدەهەمدا 
هیـــی  کـــوردی(  ڕێزمان)مۆرفۆلۆژیـــی 
 Leezenberg, 2021,(تەرەماخـــی عەلـــی 
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p. 715( دانـــراون، دەربـــڕی ئـــەو دۆخەن. 
لەوانەیـــە ئـــەو مۆرکـــە جیاکەرەوەیی یەی 
ئەدەبـــی فۆلکلۆری لـــە پێوەندییـــە نێوان 
پۆلییەکانـــی کۆمەڵەی زمانیـــی کوردیدا لە 
و  کورد  ئەتنۆزمانیـــی  ژیوەرێتیی  ســـیمای 
کوردایەتـــی دەدات، دەگمەن و بێ جێگرەوە 
بـــێ. بەتایبەتی، لـــە فرەییـــی جۆرەکانی، 
لەبـــاری قالـــب و ناوەرۆکـــەوە و تەنانەت 
کولتووری  لە  ئاییـــن  کورداندنی  نواندنەوەی 
کوردەواریشـــدا. بۆ نموونـــە، لەوانەیە دەقی 
فۆلکلۆریـــی وەک ئەم دەقەی خـــوارەوە لە 
الوکی »ئایشـــەگوڵ«)لە کوردیـــی ناوەندیدا( 
کە ئاوا هاوژینیی ئەویـــن و ئایین  بنوێنێت 
 : لەنێو نەتەوەکانی دراوســـێیدا دەگمەن بن 
چووکەلە  ئەگەر  نەمدەزانـــی،  من  »...خۆ 

ســـوارەکەی من جەلبی بەدوودا دێ
ئەگەر بڕواتەوە لەبۆ ســـەفەری دە کاولە 

یە، لەحسا
ئەگـــەر نوێـــژی دە ســـبحەینێ ڕا هەر 
دەهـــات و هـــەر دەپاڕایـــەوە لەبـــۆ تاقە 

من ماچێکـــی 
 بە ســـەرێکی شـــین و ملێکـــی الرێ، 

. یە ا د نەمدە
ئەگەر بێـــت و بێتەوە لەوێ ســـەفەری 

دە کاولە لەحســـایە،
ئـــەرێ شـــەرت بێ بـــە شـــەرتی دە 
خـــودای کوڵمـــێ ڕاســـتی دەبـــەر بگێڕم

چەپەشی دەبەمەوە ڕەجایە،
ئەگـــەر بەوێ قســـەم دەگەڵ ئاشـــت 

 ، ە و بێتە نە
دوگمـــێ ســـینگ و مەمیانـــی لەبـــۆ 

ێنم ز ا بتر
هەر وەکـــوو کتێبێکی ئەگـــەر مەالیان 
شـــەوی دە جومعـــە و ڕۆژی دە مەبارەکی 

لێـــک دەکەنەوە
لەپێشـــی خـــۆی دادەنێـــن و لێـــی 

موتااڵیـــە.« دەکەنـــەوە 

دامـــەزراوە  دامەزراوەیی یـــەوە،  لەبـــاری 
مزگەتەکان  حوجرەی  و  )پەرستگە  ئایینەکان 
یان تەکیە و خانەقاکان( بە ســـەرچاوەیەکی 
ســـتراتیژیی ڕکابەریـــی ناســـنامەیی بـــۆ 
ڕەســـەنی  ئایینی  دوو  دادەنرێـــن.  کـــورد 
ئیزەدی و یارســـانیی کـــوردەواری کە دەقە 
سەرەنجام(  و  ڕەش  )مەســـحەفا  ئاینییەکان 
و پـــەروەردەی ئاینییان بـــە زمانی کوردی 
)کوردیـــی باکووری و کوردیی باشـــووریی(
ە. لـــە چوارچێـــوەی دینی ئیسالمیشـــدا، 
»عەلەوی«یـــەکان لە کوردســـتانی باکوور، و 
ســـوننەکان لە ئێـــران لە ڕێـــی مەکتەب 
و  ڕکابەری  ســـەرچاوەیەکی  حوجرەکانەوە  و 
بەرهەمهێنانـــەوەی زمانی بـــوون لەبەرانبەر 
بەرهەمهێنانی ئایینی بە زمانی زاڵ و فەرمیی 
ڕێبازەکانی  هەروەها  فەرمانـــڕەوادا.  نەتەوەی 
ســـۆفیگەریی قـــادری و نەقشـــبەندی لە 
جوواڵندنی کۆمەاڵیەتی و سیاســـیی کورددا 
لە پێوەندییەکانی دەســـەاڵتی شـــێخایەتیدا 
لـــە بەرهەمهێنانـــەوەی زمانی کـــوردی و 
بەرچاویان  دەوری  کوردایەتیـــدا  بزووتنەوەی 
هەبـــووە. »فێرکردنـــی کوردی بە شـــێوەی 
نوێ لـــە بەرزتریـــن بەرایی یەکانی شـــێخ 
عوبەیـــدواڵ لـــە هەوڵدانـــی بـــۆ دەوڵەتی 
ســـەربەخۆی کوردســـتاندا بـــوو. بـــۆ ئەو 
فێرکردن، کتێب و قوتابخانە لە پێویســـتییە 
فێرکردنی  لەنێوان  و  بووە  ســـەرەتایی یەکانی 
ئایینی و سیکۆالریشـــدا جیـــاوازی دانەناوە. 
نورســـی  ســـەعیدی  شـــێخ  هەروەهـــا، 
دایکدا  زمانـــی  پێنـــاو  لە  لەخۆبردوویـــی 
ئاوێنـــەی »نواندنی هەســـتی نەتەوەیی«  بە 
پێوەندییەکـــی  وابـــووە  پێـــی  و  دانـــاوە 
ڕاســـتەوخۆ لەنێـــوان برەودان بە هەســـتی 
نەتەوەیـــی و بەرز نرخاندنـــی زمانی دایکدا 
ئاوێنەی  هەیە و دەڵێـــت: » زمانی دایـــک 
تیشـــکدانەوەی هەســـتی نەتەوەیی یە، ئاوی 
ژیانـــە ، و درەختێکە کە بـــە ڕەنجی ئەدەبی 
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 .»)Soleimani, 2021(چەقانـــدراوە
لەڕاســـتیدا، زمـــان بـــۆ کـــورد ڕەمز 
و کەرەســـتەی بەرخـــۆدان و خۆڕاگریـــی 
و  تاواندنـــەوە  لەبەرانبـــەر  نەتەوەیی یـــە 
خۆڕســـک  بەشـــێوەیەکی  و  لەناوچوونـــدا 
بزووتنەوەیەکـــی  نیشـــانکەری  دەبێتـــە 
سیاســـی کە هەڵگر و دەربڕی ڕاســـتییەکی 
بەگشـــتی،  کولتوورییـــە.  کۆمەاڵیەتیـــی- 
»»لەوانەیـــە هەڵســـوکەوتی کـــوردەکان بە 
دەرک پێکردنـــی هەلومەرجـــی کۆمەاڵیەتی 
شیاوی  ســـنووردارکردن  یان  ڕەخســـاندن 
لێکەوتە  بـــە  ســـەبارەت  بێت.  ڕوونکردنەوە 
زمانییەکانـــی ئەم ڕێکخـــراوە کۆمەاڵیەتییە 
تاڕادەیـــەک دەگمەنە داتـــا و تێڕامانی زیاتر 

.)Paulston,1994, P.26(« گەرەکـــە 
بەگشـــتی، ئەزموونـــی ئـــەو نەتەوانەی 
کە لەژێـــر ســـەرکوتێکی مێژوویی یدا بوون 
وەک باســـکەکان، کاتاالنەکان، کوبەکییەکان 
و وێڵزییەکان دەریخســـتووە لەو شـــوێنانەی 
فۆڕمەکانـــی نەتەوەخـــوازی زۆر شـــێلگیر 
ئـــازادی و  بـــووە، ڕێژەیەک لە  و بەگـــوڕ 
کە  هێنـــاوە  بەدەســـت  خودموختارییـــان 
پێشـــکەوتنێکی گەورەی لـــێ کەوتووەتەوە. 
»چیرۆکی ئەو واڵتانە چێرۆکی ناســـیۆنالیزمە 
ڕکابـــەرەکان و سیاســـەتی زمانـــی و مافی 
شـــکاندنەوە  کاریگەری  کۆڵەکەیەکی  زمانیی 
ناســـیۆنالیزمە  ئەم  بروســـکی  گێڕانەوەی  و 
بەشـــێک  دەبێتە  زمان  هەربۆیە  ڕکابەرانەن. 
هێژێمۆنییە  ڕەمزییانـــەی  تەالرســـازیی  لە 

.)Williams 2013, p. 231(ڕکابـــەرەکان
ڕێکخراوە  کـــە  پێویســـتە  هەربۆیـــە، 
سیاســـییەکانی کـــورد، کوردایەتی بخەنەوە 
بەراییی هـــەوڵ و خەباتی خۆیـــان. چونکە 
ئێســـتا، خۆیـــان کەوتوونەتە بـــەر لۆمەی 
کۆمەڵی کوردەواری کـــە دەوری الوازکردنی 
پێوەندیـــی کۆمەاڵیەتی دەگێـــڕن. هەرچەند 
بـــە پێی ســـەردەم و هەلومەرجـــی جیاواز 

پـــارت و ڕێکخـــراوە سیاســـییەکانی کورد 
چ وەک هێـــزی سیاســـی، چ وەک ڕادیـــۆ، 
ئۆرگانییەکانیان،  باڵوکـــراوە  و  تەلەڤزیـــۆن 
هەروەهـــا پـــەروەردە و ڕێکخســـتنەکانیان 
پاڵپشـــتیی دامەزراوەیـــی ئـــەو ژیوەرێتییە 
بـــوون، بەتایبەتی کاریگەرییان لەســـەر خۆ 
بە جیـــاواز بینین و نەتوانـــەوە لە کولتووری 
زاڵدا هەبووە و هێـــزی کۆمەاڵیەتیی کوردیان 
لـــە بزووتنەوەیەکی سیاســـی-  نەتەوایەتیدا 
ڕێک خستووە.  پاولســـتۆن)1٩٩٤( بە ئاماژە 
بزووتنەوەی  تۆرەین)1٩٨٥(  پرســـیارێکی  بە 
نموونە  بـــە  فەرانســـە  لـــە  ئۆکســـیتانی 
دێنێتـــەوە و دەوری ڕێکخـــراوی نەتەوایەتی 
لـــەم ژیوەرێتـــی و ڕاگرتنـــەی زماندا بەم 
شـــێوەیە ڕوون دەکاتـــەوە: »لـــەو ڕووە کە 
ناتوانێـــت  ئۆکسیتانیســـتی  بزووتنـــەوەی 
حیـــزب یان بزووتنەوەیەکـــی ڕێکخراو بێت، 
و لـــە ئـــەو ڕووەوە کە ملمالنێیە سیاســـی 
لە سەرانســـەری چەپی  و یەکێتیخوازانەکان 
فەڕانســـەدا بـــاڵو بووەتەوە، و هـــەروا بەو 
»سیاســـی«  الیەنگرە  لەنێـــوان  ڕادەیـــەش 
و »کولتووری«یەکانـــدا دابـــەش بـــووە، ئایا 
بزووتنەوەیەک  بڵێیـــن  دەکرێت  بەڕاســـتی 
هەربۆیە   .)Touraine,1985(»هەیـــە؟ لەئارادا 
»پاولســـتۆن«  پێـــی وایە کە »لەڕاســـتیدا، 
پرســـیارێکی کراوەیـــە کە تـــا چ ڕادەیەک 
زمانن  تـــاک  کە  ئۆکســـیتانییەکان  منداڵە 
فەڕانســـی  زمانی  هەر  فەڕانســـیدا[واتە،  لە 
دەزانـــن و زمانـــی دایکیـــان گـــۆڕاوە بۆ 
فەڕانسی]، هەســـت بە[ناسنامە]ی ئەتنیکیی 
خۆیـــان دەکەن. ناســـنامە مێژوویی یەکەیان 
ڕوونـــە، بەاڵم ئـــەوە کە لە گۆڕانـــی زماندا 
هەســـتی ئەتنیکـــی هـــەروا دەمێنێتەوە و 
بـــەردەوام دەبێت ناڕوونترە. پرســـیارێکی تر 
ئۆکســـیتانی  بزووتنەوەی  ئاخۆ  ئەوەیە کـــە 
بزووتنەوەیەکی  نـــاوی  کە  ئەوەیە  شـــایانی 
ئەتنیکـــی هەڵبگرێـــت؟ ئەمـــە لـــە پلەی 
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ڕووناکبیـــری/ بزووتنەوەیەکـــی  یەکەمـــدا 
بـــۆ  ڕووناکبیـــر  )ڕێبەرانـــی  زانکۆیی یـــە 
نین(  پێویســـت  ئەتنیکـــی  بزووتنـــەوەی 
ســـنووری  ئاســـایی  تایبەتمەندیـــی  و 
و  خەباتکارانە  دەســـەاڵت،  شەڕی  ئەتنیکی، 
توندوتیژانـــەی نییە و بـــە لێکدانەوەی من 
بۆ ســـەرچاوەی دەگمەن وەک  ڕکابەریدا  لە 
ســـتراتیژییەک لەبەرچـــاو ناگیرێت، بەڵکوو 
وەک نوێکردنەوەیەکی ناســـنامەی کولتووری 
 Paulston,1994,(»دادەنرێـــت بۆخـــۆی 
P.56(. لـــە کوردســـتانیش، ڕاســـتییەکەی 
ئەوەیـــە بزووتنەوەی کوردایەتـــی، ئەو هێز 
و ورەیەیـــان بـــە ئەندامانـــی نەتەوەکەیان 
بەخشـــیوە کە بەرەنگاریی بکەن و شـــەڕ بۆ 
زمانەکەیـــان بکەن. چونکـــە، وەک  »مەی« 
شـــوێنەوە  لەو  زمانی  »ســـەرکوتی  دەڵێت: 
دەســـت پێدەکات کە خەڵک لە شـــەڕکردن 
 Mey, 1985,(بکرێن بێبـــەش  زمانەکەیان  بۆ 

.)p.351
بێبەشـــکردن  ڕێگاکانی  لـــە  یەکێک،   
ئەوەیـــە، کە تـــەواوی هێـــز و وزەی مادی 
و زانســـتی، ئابـــووری و سیاســـی بۆ زمانی 
بەاڵم  بگیردرێت،  پشـــتی  و  دابنرێـــت  زاڵ 
زمانـــە ژێردەســـتکراوەکە، بەبـــێ هیـــچ 
دەرفەت  یـــان  دەوڵـــەت  پشـــتگیرییەکی 
پێدانێک بـــۆ هەبوونی ئاســـۆیەکی ڕوون لە 
بەرهەمهێنـــان بەو زمانە بخرێتە ئەســـتۆی 
بۆ  ئەویش  ژێردەســـتکراوەکانی.  ئاخێـــوەرە 
لە  پەراوێزخراو  ژێردەســـتی  نەتەوەیەکـــی 
هەمـــوو دەستڕاگەیشـــتنێک بەســـەرچاوە 
بۆ  هەوڵە  ئـــەم  ئابوورییـــەکان.  سیاســـی، 
ئەوەیـــە لـــە درێژخایەنـــدا، ئاخێوەرانی ئەو 
زمانـــە ناچار بـــە وازهێنان لـــە زمانەکەیان 
لەوانەیـــە، دەرچووانـــی خوێندنی  بـــکات. 
بەشـــی زمان و ئەدەبی کـــوردی لە زانکۆی 
ســـنە و ناوەندە خۆبەخشـــەکانی فێرکردنی 
خوێنـــدن و نووســـینی کـــوردی زۆرترین 

ناڕوونییەی  و  پشـــتیوانی  بێ  ئەم  قورساییی 
دواڕۆژیان لەســـەر شـــان بێت.

 شـــایانی ســـەرنجە، وزەی مرۆیـــی و 
زانســـتیی ئێســـتای کورد لـــە ڕۆژهەاڵت، 
و ڕژدبوونیـــان لەســـەر پاراســـتنی زمان و 
لـــە دەرەوەی  نەتەوەیی یـــان،  کولتـــووری 
لە  هێندێک  دەوڵـــەت، وەک  ناوەندەکانـــی 
و  ڕۆژنامەنووســـان  ڕەخنەگران،  شـــاعیران، 
ڕۆماننووســـانی کوردســـتان بـــە ئافراندنی 
دەقـــی ئەدەبی بە زمانی کـــوردی دەورێکی 
گرنگیـــان لـــە گوێزانەوەی زمانـــی کوردی 
و پەیکەرســـازی و ژیوەرێتیـــی زمانەکـــەدا 
هەبووە و ئەم ڕەوتـــە بەردەوامە.  بەتایبەتی، 
دانانـــی پەیکـــەرەی دەقی کوردیی ئاســـۆ 
کوردیی  لە   )AsoSoft text corpus(ســـافت
ناوەندیدایـــە کە نزیکەی 1٨٨ملیۆن وشـــە 
کـــە لە ســـەرچاوەی جیـــاوازی وەک وێب 
ســـایتە کوردییەکان، کتێبـــە چاپکراوەکان، 
گۆڤار و ڕۆژنامـــەکان کۆکراونەتەوە، دەگرێتە 
 Veisi,MohammadAmini and  2020( خۆی 
Hosseini(. هەروەهـــا،  گۆڤاری زانســـتیی 
»هۆژیـــن« کە لە مـــاوەی پێنج ســـاڵدا تا 
ئێســـتا 12 ژمارەی لـــێ بـــاڵو کراوەتە و 
کوردســـتان  ڕۆژهەاڵتی  لە  گۆڤـــارە  یەکەم 
)وەک  بنەڕەتییەکان  زانســـتە  بە  تایبەتە  کە 
فیزیـــک، بیرکاری و هتد( ئـــەو ئیرادە پتەو 
و خۆڕاگـــرە بێت کـــە ســـەرەڕای هەموو 
پەیکەری  گوێزانـــەوەی  لە  ناهموارییـــەکان 
زمانی کوردی و پاراســـتنی لـــە پێوەندییە 
بەرچاو  دەورێکـــی  نەســـلییەکاندا  نێـــوان 

ێت.   گێڕ ە د
هەروەها، لـــە کارە زۆر پڕبایەخەکانی تر 
کە  مەریوان  لـــە  ڤەژینبوکس«ە  »پـــرۆژەی 
زانســـتییانەی  کۆکردنەوەی  بـــۆ  »هەوڵێکە 
لە  ئەدەبـــی و مێژوویی کوردســـتان  دەقی 
cor- )پێناو دروســـتکردنی کۆگایەکـــی دەق 
pus( لە بەرهەمی نووســـەران و شـــاعیرانی 
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meta- زیادە  زانیاریی  )کورد، کۆکردنـــەوەی 
data( وەک شـــێوەزار، ڕێکەوت و ... لەگەڵ 
دەقەکانـــدا، دیاریکردنی بەشـــە تایبەتەکانی 
بیانی  تاگی زمـــان  نێـــو دەقـــەکان وەک 
و تاگـــی نـــاوی تایبـــەت و ...بەهێزکردن 
و بەرزکردنـــەوەی پلـــەی زمانـــی کوردی 
لـــە ناوەرۆکی ســـەر وێبـــدا، و دابینکردنی 
بەژێدەرکردن  بـــۆ  ناوەنـــدی  پێگەیەکـــی 
و ئاماژەپێـــدان بـــە ســـەرچاوە مێژوویی و 
htt-  ئەدەبییەکانـــی کوردســـتان« )بڕوانـــە،
ps://books.vejin.net(. دەورێکـــی گرنـــگ 
دەبینێت لە ئاســـانکاری بۆ دەستڕاگەیشتنی 
توێـــژەران و بەکارهێنەرانی ئـــەو بوارانە لە 

زمانەکەدا. بەرهەمهێنـــاوەی 
  

زمان، جوگرافییا و نەتەوە
پێوانـــەی کوردســـتان بە تێکڕایـــی دەگاتە 
چوارگۆشـــە،  کیلۆمتری   ٤٠٩6٥٠ نیزیکەی 
یانی بـــە تەنیا لە خاکی بریتانیـــا و هۆڵەند 
و بەلژیک و ســـویس و دانمارک بەرینترە کە 
12٤هەزار و ٩٥٠ کلیلۆمەتری چوارگۆشـــەی 
کەوتووەتـــە بەر ئێران)قاســـملو، 1٩7٣، ل. 
1٤(. ئـــەم پانتا و قوواڵیی یە ســـەرزەمینییە 
لـــە هەڵکەوتـــەی جوگرافیی زمـــان گرنگە 
بـــۆ مانەوەی و، بەرینـــی جوگرافییای زمانی 
بەســـەر ســـنووری جوگرافییای  کـــوردی 
دەوڵەتانی  لـــە  یـــەک  هـــەر  سیاســـیی 
داگیرکەردا دەوری گرنگـــی لە ناکارا کردنی 
سیاســـەتە زمانییەکانیـــان بە شـــێوەیەکی 
ڕێژەیی لـــە هاوکێشـــە ناوچەیی یەکانی ئەو 
بەرژەوەندییەکانیاندا  پێکناکۆکیی  و  دەوڵەتانە 
هەبووە. ئەوەی شـــایانی تێبینییە ئەوەیە کە 
بتوانێت ســـەرچاوە ســـتراتیژییەکانی  کورد 
ڕکابەریی ناســـنامەیی نەک هـــەر بپارێزێت، 
بەڵکوو نـــوێ بکاتەوە، برەوی پـــێ بدات و 
بەرهەمی بهێنێتەوە. گرنـــگ ئەوەیە لە باری 
ســـەرزەمینییەوە لەو ســـنوورە جوگرافییەدا، 

بکات.  بەهێز  کۆمەاڵیەتییەکانـــی  پێوەندییە 
و  زمانی  هونەری،  کولتووری،  پەیوەســـتەیی 
دانیشـــتووانەکەی بپارێزێت. چونکە ژیوەرێتی 
نـــاکات.   مانـــەوەی  گەرەنتیـــی  بەتەنیـــا 
»ژیوەرێتیـــی)Vitality(  توانایی کۆمەڵەیەکە 
بۆ هەڵســـوکەوتکردن وەک مەوجوودییەتێکی 
  )sustainability(کۆیی، بـــەاڵم بەرگەگرتـــن
نموونە،  بـــۆ  هەبوونە.  بەردەوامیی  توانایـــی 
دیاســـپۆرای ئیســـتۆنییەکان کە لە کۆتاییی 
جەنگـــی دووەمـــی جیهانیـــدا نزیکەی 7٠ 
هـــەزار ماڵی خۆیـــان لەبـــەر داگیرکردنی 
لە  ڕوویان  و  بەجێ هێشـــت  کۆمۆنیســـتی 
ئەمریکا، کانادا، ســـوێد و ئوســـترالیا کرد، لە 
کەسی  لە 1٠  زیاتر  دانیشتووانێکی  کۆمەڵەی 
لەو واڵتانەدا لە ئاســـتی شـــوێنی)لۆکاڵ( ، 
قوتابخانە،  ڕێکخـــراو،  و جیهانی  ناوچەیـــی 
کلێســـە و ڕێکخـــراوی خۆیـــان دامەزراند. 
ئـــەم کۆمەاڵنە، بـــۆ ماوەی نزیـــک بە ٥٠ 
ســـاڵ زۆریان بـــۆ واڵتانـــی ڕۆژئاوایی هێنا 
ئیســـتۆنی  پاشـــکۆیەتیی  بە  کۆتایـــی  کە 
تەنانەت  بێنـــن.  یەکێتیی ســـۆڤیەت  بـــە 
پـــاش ســـەربەخۆییی ئیســـتۆنیش هەر لە 
بوون.  بەردەوام  کولتوورییەکانیـــان  چاالکییە 
بـــەاڵم لەبەر ئـــەوەی کۆمەڵـــەی بچووکن، 
پێکهێنانـــی ژیانـــی هاوبەش لـــە دەرەوەی 
کۆمەڵـــەی خۆیـــان لە ئاســـتی بـــەرزدا 
بـــووە، بووەتە هـــۆی تواندنـــەوەی ئەوانەی 
گەنجتـــرن. واتـــە هەرچەنـــد پێوەندییـــە 
و  پێشـــینیان چاالکە  نەســـلییەکانی  نێوان 
بەاڵم  ڕاگرتـــووە،  کۆمەڵەکەی  ژیوەرێتیـــی 
دابنرێت، چونکە  بەرگەگرتـــوو  بـــە  ناکرێت 
پێوەندیـــی نێوان نەســـلیی زمانی و کولتوور 
بەتایبەتی،   ،»)Ehala. 2010(چـــووە لەنـــاو 
بـــەوەش کە لـــە جوگرافییای نیشـــتمانیی 
خۆیـــان هەڵکەندراون.  ئەمـــە بەتایبەتی بۆ 
کۆمەڵەی کـــوردی لە دیاســـپۆرا زۆرگرنگە، 
کە بتوانێـــت هەم ژیوەرێتیـــی ئەتنۆزمانیی 
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توانایی یەیشـــی  ئـــەو  و  ڕابگرێت،  خـــۆی 
هەبێت و وەک پۆل/گرووپێک هەڵســـوکەوت 
بـــکات کـــە پێوەندییـــە نێوان نەســـلی/
جیلییەکانـــی زمان و کولتـــووری ڕابگرێت و 
لەبەرانبـــەر هێژێمۆنی و بااڵدەســـتیی زمان 
و کولتـــووری زاڵـــدا بەرگە بگرێـــت. دیارە، 
ئەمە نەک بۆ دیاســـپۆرا، بەڵکوو، بەگشـــتی 
بۆ کورد لە ئێرانیشـــدا هەروایـــە، بەتایبەتی 

لـــە پارێزگاکانی ئیالم و کرماشـــان.
بـــە بـــاوەڕی »الپۆنـــس« 1٩٨7 لـــە 
پەناگەی  دەوڵەتێکی فرەزمانـــدا، زمانی الواز 
هەربۆیە،  نابێـــت،  ســـەربەخۆی  پێگەیەکی 
لەگـــەڵ زمانی زاڵـــدا لـــە بەرەنگارییەکی 
بەردەوامدایـــە کـــە وەک زمانـــی هاوبەش 
لـــە  داڕزێنـــەری  خۆرەیەکـــی  دەوری 
سەرانســـەری واڵتەکـــەدا هەیـــە. تەنانەت، 
کاتێـــک زمانـــە الوازەکـــە لـــە واڵتێکی 
بدرێت،  پـــێ  فەرمیشـــی  پێگەی  فرەزماندا 
کارگێڕییـــە حکومییەکان  یەکـــە  لە  ئەگەر 
و قوتابخانە/خوێندنگەکانـــدا بەرایـــی پـــێ 
دەبێت.  ڕەمـــزی  زمانێکی  تەنیـــا  نەدرێت، 
هەربۆیـــە، بۆ خۆپاراســـتن لـــە تاوینەوە و 
بنکۆڵبـــوون، ئەندامانـــی زمانـــە بەکەمینە 
ئەتنیســـیتە/نەتەوایەتیی  کـــراوەکان دەبێت 
ئاشـــکرای  بانگێکی  بدەن.  لەبانـــگ  خۆیان 
ئەوتـــۆ کـــە بتوانێت لـــە داواکانیـــان بۆ 
ئەتنی/ ناوچـــە  بەســـەر  زیاتر  کۆنترۆڵـــی 
»کارتروایت«  دەربکەوێـــت.  نەتەوەیی یەکەدا 
بە ئاماژە بـــەم باوەڕەی »الپۆنـــس« دەگاتە 
ئـــەو ئەنجامـــە کـــە »هەرچەنـــدە زمانی 
جوگرافییەوە  بـــاری  لـــە  بەکەمینەکـــراو 
لەڕێی کۆنترۆڵی ســـەرزەمینییەوە لەپشـــت 
بێتەوە،  چـــڕ  زیاتر  پارێزەرەوە  ســـنوورێکی 
زمانـــە زاڵەکـــە کەمتر مەترســـیدار دەبێت 
بـــۆ ژیوەرێتـــی و زیندوویەتیـــی کۆمەڵەی 
ناســـنامە  و  بەکەمینەکراوەکـــە  زمانـــە 
ژینگە  لـــە  هەربۆیـــە  ئەتنییەکییەکـــەی. 

فرەزمانییەکانـــدا ئەو زمانانـــە دەمێننەوە کە 
دەوڵـــەت پارێزگارییان لـــێ دەکات، چونکە 
لـــە وتووێژە نیشـــتمانی و نێودەوڵەتییەکاندا 
تەنیا  کە  ئەوانـــەی  بەرایی یـــەوە.  دەخرێنە 
دەســـتیان  و  هەیە  کولتوورییان  هێزێکـــی 
ناڕوات  هەرێمێکـــدا  یان  ویالیەت  بەســـەر 
Cart-( »کەمتـــر توانـــای مانەوەیان هەیـــە 

.)wright, 2006, p. 200
لـــە ئەنجـــام و کۆتاییی ئەم باســـەدا 
تاکزمانی  کـــە  بڵێیـــن  ئـــەوە  دەکرێـــت 
زەبری  بـــە  ئەوەی  ســـەرەڕای  ئێـــران  لە 
ســـەرکوت بنیاد نـــرا و بەردەوامـــە، بەاڵم 
سیاســـی-کۆمەاڵیەتییەکانی  ڕەهەنـــدە 
ژیوەرێتیـــی ئەتنۆزمانیـــی کـــورد لە باری 
زۆری  ژمـــارەی  و  جوگرافـــی  مێژوویـــی، 
بەردەوامی  لە  دانیشـــتووانەکەی)دیمۆگرافی( 
و پەیوەســـتییەکی زمانیی ناوخۆییدا و پێگە 
بەهێزەکەی لە ڕووی کولتـــووری، ئەدەبی و 
بزووتنەوەی  بەهۆی  بەتایبەتی  سیاســـییەوە، 
بووەتـــە ســـەرچاوەیەکی  کوردایەتییـــەوە، 
کوردایەتی  بۆ  ناســـنامەیی  ڕکابەریی  گرنگی 
و لـــە پێشـــکەوتندایە. هەروەهـــا، بەهۆی 
پێکهاتە  نێـــوان  نەتەوەیی یەکانی  کەلێنـــە 
سیاســـەتی  ئێراندا،  لـــە  نەتەوەیی یـــەکان 
تاکزمانی بەگشـــتی تووشـــی ئالنگاریی توند 
بووەتەوە و پرســـی خوێندن بە زمانی دایک 
بووە بە بابەتی مشـــتومڕی کاربەدەســـتانی 
باڵەکانی نـــاو ڕێژیم لـــە ملمالنێیان لەگەڵ 
بە دەســـەاڵت  بـــۆ گەیشـــتن  یەکتـــردا 
لێکەوتەکەشـــی  هەڵبژاردنەکانـــدا.  لـــە 
زمانی  مافـــی  زیاتری  بـــەڕۆژەڤ کردنـــی 
پێکناکۆکیی  و  بـــووە،  بەکەمینەکـــراوەکان 
و  لەالیەک  زمانی  و سیاســـەتدانانی  یاســـا 
لەالیەکی  دەوڵەت  کاربەدەســـتانی  ڕەفتاری 
دیکـــە زیاتر خســـتووەتە ڕوو. بـــە کورتی، 
لەگەڵ ئـــەوەی هـــەر هەنگاوێـــک کە بۆ 
پاراســـتن، پەرەپێدان، بووژانـــەوە و خوێندن 
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بە زمانی کـــوردی هەڵبگیرێـــت، دەبێت بە 
بایەخەوە ســـەیری بکرێت و پێشـــوازی لێ 
لەالیەن  هەنـــگاوە  ئەو  هەرچەنـــد  بکرێت، 
ئەوەی  بـــەاڵم  بێـــت،  دەوڵەتەکانیشـــەوە 
گرنگـــە ئەوەیە کـــە زمان و ناســـیۆنالیزمی 
کورد لێـــک جیـــا نەکرێتـــەوە و تەنیا لە 
کورد  سیاســـی-کۆمەاڵیەتیی  ڕێکخستنێکی 
ڕێژەیی  سیاسیی  ســـەروەرییەکی  کە  خۆیدا 
بۆ کوردســـتان مســـۆگەر بکات، ئەتنۆزمانی 
کـــوردی ڕادەگیرێت و لـــە ڕکابەری لەگەڵ 
زمانـــی زاڵدا بەرگەی مانـــەوە دەگرێت. هەر 
وەک کاتاالنییـــەکان، کوبەکییـــەکان و ئەو 
خۆبەڕێوەبەرییەکی  النیکەمـــی  نەتەوانـــەی 
ئیداریی-سیاســـیی خۆیان هەیـــە، توانیویانە 
زمانەکەیـــان ڕابگرن و برەویشـــی پێ بدەن 
و ئـــەو نەتەوانـــەش کە زمانیـــان وەال ناوە، 
و تەنیا لـــە ڕکابەرییەکی ئەتنـــی )قەومی(
دا بوون، ناســـنامە ئەتنییەکەیـــان بەرگەی 
نەگرتـــووە و بەرەبـــەرە  لـــە نەتـــەوەی 
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تیۆری



ناوەندەکانی لێکۆڵینەوە و زانکۆکانی دەوڵەتی لە ئێران ئەوپەڕی هەوڵی 
خۆیان دەدەن تا هەموو زانست و ئەزموونی تاک و نەتەوەکانی دیکە وەک 
مەعریفەیەکی ئێرانی کە مەبەستیان ڕاگرتنی قەوارەی ئێرانە نیشان بدەن و 
هەموو ئەوانەی کە باس لە جیاوازییەکانی سیاسی و زمانی و ناسنامەیەکی 
دیکە بکەن بە جۆرێک حەزف دەکرێن یا دەچنە ناو پیالن و بەرنامەی 

پاکتاوکردن. ئەو سڕینەوە و ئاسیمیالسیۆنە هەموو بوارەکانی ئایینی، زمانی، 
کولتووری، سیاسی و سیمبۆلیک دەگرێتەوە. 

  بکەری ئاگا لە دۆخی ئاوارتەدا          
قوڕ بەسەر ئەو دوژمنەی هیوای بە بەندیخانەیە!*

شەهال دەباغی 



ڕەنگە تەنیا وێنەی کچێکی کورد بە شاڵێکی 
زرد لەســەر شان لەبەر دەرگای زیندانی سنە 
و ئەم ڕســتەیەی ســەر زاری “قوڕ بەســەر 
ئەو دوژمنەی هیــوای بە بەندیخانەیە” بەس 
بایە تــا کــۆی بیرەکانی مــن و ژانی ژینی 
کوردبوون و خەباتی چەندسەد ساڵەی ئێمەی 
کــوردی لەخــۆ گرتبا. نیوبەیت لە شــێعری 
شــاعیری گەورە مامۆســتا قانع کــە لەبەر 
دەرکی زیندانی ســنە لە زمان کیژۆڵەیەکی 
کورد، زارا محەممەدی، هاتە دەر و شــەقڵی 
تاریکی شــکاند و بە تیشکی ئازایەتیی خۆی 
دنیــای کوردانی ڕووناک کرد و، بێ ترس و بە 
پێکەنینەوە بەرەو زیندان ڕۆیشــت و، ئێمە لە 
خۆمان پرســی مەگەر قارەمان کێیە و چۆنە؟ 

ئەوەتا، ئەوەش قارەمان.
  reliability و credibility( زۆرجــار لــە
ئــەم  متمانەبــوون(ی]1[  جــێ  و  ئێعتبــار 
نیوبەیتە شــێعرە لە ســەردەمی پڕ لە زەبر و 
دیکتاتۆرییەتدا بە هۆی گوشاری داگیرکەران 
وەشک کەوتووم. دەمگوت ئەژدهاکی زیندان 

بەرخــۆدان و ورەی خەڵکی هەڵلووشــیوە و 
دوژمن لەم چل ودوو ســاڵەدا بە کۆت و بەند 
و ئێعدامی خەڵک توانیوێتی ســەرکەوتوو بێ. 
بەاڵم کچێکی بەژن زراڤی وردیلە لە جنســی 
گواڵڵەکانی بەهاری کوردستان لەبەر دەرگای 
زیندان جارێکی تــر ئێعتبار و جێ باوەڕبوونی 
ئەم نیودێڕە شێعرەی نیشان داوە. بەپێچەوانە 
ئەم جارە “زبان ســرخ سر سبز میدهد برباد” 
لــە ئیعتبار کەوت. وێژەیەک کە کەرەســەی 
داگیرکەرانە بــۆ بێدەنگ کردنمان. “زمان”ی 
ســوور و بوێر، زمانــی دایک و مامۆســتای 
زمانی دایک بەتێکڕا بوونە پەیکەری بکەرێک 
تا شــێعر، زمان، نەتەوە و سابجێکتێک نەمر 

بکەن.

  Homo Sacer هۆمۆ ساکێر
  )Homo Sacer(1998 /چەمکی هۆمۆ ساکێر
لە چەمکە گرینگەکانی ئاگامبێن فەیلەسووفی 
بەناوبانگی ئیتالی یە.]2[ ئاگامبێن لە پڕۆســەی 
هزریی خۆیدا چەمکی بیۆپۆلیتیکی فۆکۆ پەرە 
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پێ دەدا و وردی دەکاتەوە. فۆکۆ جیاوازییەکی 
 Sovereign Power لەنێــوان  بنچینەیــی 
)دەســەاڵتی سەروەر( و دەســەاڵتی مۆدێڕن 
لەسەر چەمکی ئەقاڵنییەت دادەنێ. ئەو پێی 
وایە کە دەســەاڵتی سەروەر بڕیاردەرە لەسەر 
ژیان و مــەرگ، هەبێ یا نەبــێ، بتکوژێ یا 
ژیانت پێ بداتەوە. لە کاتێکا سوژە/سابجێکتی 
سیاســیی نــوێ لەژێر دەســەاڵتی مۆدێڕندا 
بووەتە ئاژەڵێک بە بوونێکی سیاسیی تایبەت 
کە بوونەکەی دێتە ژێر بڕیاری دەســەاڵتەوە. 
دێمۆکراســیی ڕۆژاوایی خودی دێمۆکراسیی 

بەرەو دەسەاڵتێکی ڕەها و سەرەڕۆ بردووە.]3[
ئاگامبێن تێزەکانی فۆکۆ، کاڕڵ شــمیت 
)تیۆریســییەنی نازیســتەکان( و بێنیامیــن 
تاوتــوێ دەکا. شــمیت باس لــەوە دەکا کە 
“دۆخ”ی کۆمەڵــگا یا ئاســایی یە یان ئاوارتە، 
یاسا یا دەکرێ بســەپێندرێ یا نا. ئەو دەڵێ 
کە یاســا تەنیا لــە کاتی ئاســاییدا دەکرێ 
بەکار بهێندرێ. بەم جۆرە شــمیت دەســتی 
دەســەاڵتی ڕەها ئاواڵە دەکا. بەاڵم بێنیامین 
بە ڕوانگەیەکی ڕەخنەگرانەوە باس لەوە دەکا 
کە دۆخی ئاوارتە هەرچی زیاتر بووەتە دۆخی 
نۆڕمــاڵ و ئێســتا دۆخی گشــتی دۆخێکی 
ئاوارتەیە، واتە دۆخی نۆڕماڵ لە واقعدا نییە. 

  Sovereign Power ئاگامبێن پێی وایــە
یاساکان هەڵدەوەشێنێتەوە، هەڵیاندەپەسێرێ 
و ڕایاندەگرێ. لە سیاسەتی سەردەمدا دۆخی 
نائاسایی و ئاوارتە هەرچی زیاتر بووەتە دۆخی 
ڕۆژانــە. واتە یاســا هەیە، بــەاڵم هیچ مانا و 
کاکڵی نییە و دێمۆکراســی کاری خۆی ناکا، 
بەڵکوو دەسەاڵت بڕیاردەرە. ئینسان لە دۆخی 
ئاوارتــەدا دەژی و ژیان لەژێــر زەبروزەنگی 
دەسەاڵتی سەروەردایە. ئاگامبێن بۆ ئەوە ئەم 
دۆخە بە باشــی نیشــان بدا لە یاسای ڕۆم و 
لە چەمکی “هۆمۆ ساکێر” کەڵک وەردەگرێ. 
لە ڕۆمــی کۆندا هەر کــەس دەیتوانی هۆمۆ 
ســاکێرەکان بکوژێ بەاڵم نەدەکرا قوربانییان 
بکەی. ئەوان یاســایان بەسەردا دەسەپێندرا، 

بەاڵم هیچ ماڤێکی یاســایی یان نەبوو. هۆمۆ 
ســاکێرەکانی ڕۆمی کەونارا وەک ئینســانی 
خاوەن ماڤ نەدەدیتــران و ئەگەر کوژرابان، 
وەک قەتــڵ ئەژمار نەدەکرا. بەڕای ئاگامبێن، 
هۆمۆ ســاکێر لە دەرەوی یاســا دەمێنێتەوە 
و یاســا ماڤــی ناداتێ و بگرە سزاشــی دەدا. 
هۆمۆ ساکێر یاســای پاراستن و شارۆمەندی 
نایگرێتەوە. نموونەی هۆمۆ ســاکێر لە دۆخی 
ئاوارتــەدا ئاوشــویتس و کەمپەکانن بۆ وێنە 
ئاوارتەدا/  لــە دۆخــی  زیندانــی گوانتانامۆ. 
State of Exception بــۆ وێنە لە کەمپەکانی 
نازیســتەکاندا هیچ یاسایەک پارێزەری ژیانی 
جوویەکان نەبوو، ئەوسا کە جوویەکان لەنێوان 

ژیان و مەرگدا هەبوون و نەبوون. 
هەوڵی ئاگامبێن لە زنجیرە نووســینێکدا 
لەســەر چەمکەکانــی هۆمۆ ســاکێر، دۆخی 
ئاوارتە، یاسا و باسی شــارۆمەندی ئەوەیە کە 
بە ڕەچەڵەکناسی لە ڕۆم هەتا شۆڕشی فەڕانسا 
و شــەڕی ناوخۆییی ئەمریــکا، ئاڵمانی نازی 
و فاشــیزمی ئیتالیا و دوای 11ی ســێپتامبر 
ئەوەمان نیشان بدا کە نیزامی یاسایی سیاسی 
بووەتە ماشــێنی کوشــتار. دۆخــی ئاوارتە بە 
جۆرێک بەردەوام و هەمیشــەیی بووە. سەروەر 
بــە زەبروزەنــگ دەســەاڵتەکەی دەپارێزێ، 
بە شــێوەیەک کە لــە “دێمۆکڕاســییەکانی 
ڕۆژاوایــی “دا دەوڵەت بە جێگای ئەوە دەوڵەتی 
شارۆمەندان بێ، شارۆمەندی بێ کەڵک کردووە 
و لە سیاسەت دووری دەکاتەوە و بەردەوام لە 
ترس و شــکدا ڕایدەگرێ تا بتوانێ دەسەاڵتی 
خۆی بەسەردا بسەپێنێ و بەرەو ئەو ئامانجەی 
ببا کــە خۆی دەیهــەوێ. بۆ وێنــە لە دوای 
11ی ســێپتامبر لە ئەمریــکا دۆخ و دەوڵەتی 
ئەمنییەتی)security state(  دروست دەکا.]4[ 

ئایا کورد لە ئێــران لە دۆخی ئاوارتەدا 
دەژی؟

 “برخــورد قاطــع نیروهای مســلح با
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توطئه گران 

     ارتش، ژاندارمری، پاســداران ملزم اند 
که با هم تفاهم داشته باشند؛ هماهنگ 
باشند.     اگر هماهنگ نبودند، تأدیب می 
شوند؛ مجرم اند. رؤسای ارتش موظف 
اند که اســباب     جنــگ برادرهای ما را، 
برادرهای پاســدار مــا را فراهم کنند. 
تَعلُّل   نکنند؛ آنها را مجهز     کنند. باید با 
فوریت این ریشــه های فساد را بَِکَنند. 
مهلت به این ریشــه های فساد ندهند.   
  ســران اینها قابل هدایت نیستند. اینها 
از یهود بنی ُقَریَْضه بدترند! و اینها باید 

اعدام شوند.”]5[

ئەم پاڕاگڕافە لە “پرتال امام خمینی” وەرگیراوە 
و بەڵگەیەکە و نیشــان دەدا چۆن خومەینی 
هەر لە سەرەتاوە کە دەسەاڵتی گرتە دەست، 
فەرمانی هێرش بۆ ســەر کوردستان دەردەکا. 
)لە هەمان ماڵپــەڕدا بە دەیان بەڵگەی دیکە 

هەن.(
دوابــەدوای ڕووخانی شــا و هاتنەســەر 
کاری ئاخونــدەکان، حاکمانی ئیســالمی لە 
تاران هێژمۆنی و ســەروەریی خۆیان سەپاند 
و ڕێبەری شــیعەکانی ئێرانی واتە خومەینی 
دژی نەتــەوەی کــورد فەتــوای دەرکرد. بۆ 
نیشاندانی دەســەاڵت و سەپاندنی دەسەاڵت 
)اعمال قــدرت( هەزاران ئینســان بێ هیچ 
دادگایی یەک وەبەر گولـلە دران و شارەکانی 
کوردســتان بۆمباران دەکران. هیچ یاسایەک 
نەبــوو پارێــزەری ژیانی خەڵکی کــورد بێ. 
ئینســانی کورد لەژێر هێژمۆنی و دەسەاڵتی 
تــازەدا لــە دۆخێکی بــێ یاســاییدا خۆی 
دەدیتــەوە. حاکم خودی یاســا بــوو و هەر 
یاســایەکی هەڵدەوەشــاندەوە، بەتایبەت کە 
دەســەاڵتەکەی بــە پێی ئایینی ئیســالم لە 
خودا وەرگرتبوو و ئەو “ولی فقیە” بوو لەسەر 
زەوی. ئەم دۆخە ٤2 ساڵی ڕەبەقە بەردەوامە. 

خەباتــکاران و چــاالکان لەژێر دەســەاڵتی 
حکومەتی ئیســالمیدا هۆمۆ ساکێرێک بوون/

هەن کە هیچ یاسایەک نایانگرێتەوە. 
دەسەاڵتی تازەی ئێران لە دوای ڕێبەندانی 
1٩7٩ جارناجارێک بە ڕاگەیاندنی حکومەتی 
نیزامــی لە کوردســتان و بە دروســتکردنی 
شــەڕ لەگەڵ کورد، یا شەڕی ئێران و عێڕاق 
و هتد، بەردەوام دۆخــی نیزامی و “وضعیت 
ویژە”ی ڕاگەیاندووە، بەجۆرێک کە لە ماوەی 
ئەم چل ودوو ســاڵەدا ئەم دۆخە هەمیشەیی 
بووە. هەر ئەو جۆرەی ئاگامبێن پێی وایە کە 
لــە ڕۆژاوا لە دۆخی ئاوارتەدا حاکم بڕیاردەرە، 
ئێرانــی دوای 1٩7٩ کەوتــە دۆخێــک کە 
دەکرێ بە دۆخی ئاوارتە/ئیستیســنایی ناوی 
لێ ببەین. کە هەڵبەتە لە ڕوانگەی نووسەری 
ئــەم وتارەوە، ئەم دۆخە هەمیشــە ئاوارتەیی 
بووە و لە چەند قۆناخێکدا نەماوەتەوە. بە پێی 
ئاگامبێن دۆخی شەڕی ناوخۆ، شۆڕش، شەڕی 
چەکداری، بەرخۆدان ئەو بەرزەخەن کە پڕن 
لە دژایەتی و بە یاسا ناکرێ ماڤەکان بپارێزی 
و خودی یاسا دەکەوێتە هەڵپەساردن و تاک 
بێ پشت و پەنا دەمێنێتەوە.]6[ لە جوغرافییای 
ئێرانیشــدا ئێمە بەردەوام شــاهیدی شەڕی 
ناوخــۆ، شــەڕی چەکــداری و بەرخۆدان و 

دۆخێکی بەرزەخی بووین. 
دوای 1٩7٩ پرســی کورد و چارەسەری 
پێویســت لەگەڵ فۆڕم و سروشــتی پرسەکە 
لەژێر ناسیۆنالیزمی شیعە- فارسدا بەردەوام لە 
دۆخی ئاوارتەدا ماوەتەوە. هەڵبەت بەلووچەکان 
و عەڕەبەکانیش بەهۆی بەرخۆدان ئێستا زۆر 
زیاتر لە جــاران کەوتوونەتە بەر زەبروزەنگی 
دەسەاڵت. لەڕاســتیدا حاکمی تاران بە هیچ 
جۆرێــک تاکی نەتەوەکانی ژێردەســت وەک 
تاکی نەتــەوەی بااڵدەســت نابینێ، گەرچی 
دەزانین کە تاک و گرووپی یاخی لە نەتەوەی 
لێرەدایە  قوربانــی.  بوونەتــە  بااڵدەســتیش 
کــە دەکرێ بڵێیــن کە کۆی دانیشــتووانی 
نەتەوەکانی  بەتایبــەت  ئێــران  جوغرافییای 
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غەیرە فــارس و ژنان بێ مــاڤ و لە دۆخی 
ئاوارتەدا دەژین.

لــە دوای 1٩7٩ شوناســی مێژووییــی 
نەتەوەکانی ژێردەست )بە ڕای نووسەری ئەم 
وتارە چەمکی کۆلۆنی باشــترە( بەشێوەیەکی 
سیستماتیک سەرکوت کراوە و گوتاری زاڵی 
حاکمییەتی ئێرانی لەالیەک بە نەفی ئەوانی تر، 
گەڵتەپێکردن و نزم نیشاندانی پرسی نەتەوەی 
بەکۆلۆنیکراو، و لەالیەکی تر بەســوژەکردن و 
بەکەسایەتی کردنی نەتەوەی بااڵدەست بووە. 
ئەم بەســوژەکردنە لە ڕێگای ئاپاراتووسەکانی 
حاکــم و دامودەزگاکانــی پڕوپاگاندا لەگەڵ 
زەختــی هێزەکانــی نیزامی بە شــێوەیەکی 
سیستماتیک ڕێکخراون. هێز و کاراییی تاک 
و نەتەوەکانی دیکە یان بەرەو الوازی بردراوە 
یان خراوەتە خزمەتی دەســەاڵتی فارسزمان. 
گرینگترین مێتۆدی ئاپاراتووسی پەروەردە لە 
ئێرانــدا بریتییە لــە چکۆلەکردنەوە ی/تقلیل 
دادن زمانــی نەتەوەکانی غەیــرە فارس )یا 
بە قەولی خۆیان قومهــا( کە هاوکاتە لەگەڵ 
جۆرێک لە ئازادیــی ڕواڵەتی و چاپی کتێب 

و گۆڤار.
زمــان وەک “ماڵــی بــوون”]7[ هەلــی 
دەربڕینــی خود، بەناســنامە و بەفەلســەفە 
کردنــی دەڕەخســێنێ. بــەاڵم دووفاقەییی 
سیاسیی دەسەاڵت و هێژمۆنیی بااڵدەست لە 
ئێران لەالیەک زمانی ژێردەســتەکان تا ئەو 
جێیە ئازاد دەکا کە پێناسەیەکی کولتوورییان 
هەبــێ و لەالیەکــی دیکــەوە ئــەوان لەناو 
پێناسەی سیاســی و کولتووری خۆیدا حەل 
دەکا. دەســەاڵت هەوڵ دەدا جیاوازییەکانی 
بااڵدەســت و ژێردەست بسڕێتەوە و نەتەوەی 
ژێردەست وەک “زیرمجموعە”ی خۆی دادەنێ. 
تاران هەوڵ دەدا ژێردەست لەخۆ بگرێ.]8[ لە 
کاتێکا بە قەولی هوومی بابا بیرمەندی سەر بە 
قوتابخانەی تیۆری ڕەخنەیی، ئەوە جیاوازییە 

کە دەنگ و پێناسە دەداتە ئەوی تر.]9[ 
دۆخــی ئاوارتە لە کوردســتان لە دوای 

1٩7٩ تێکەاڵوییەکــی بێ بڕانــەوەی لەگەڵ 
زەبروزەنگ و میلیتاریســم بووە. دەســەاڵتی 
سەرووی یاســا )تەنانەت یاساکانی خۆی( لە 
هەموو ئەو ســااڵنەدا زەبروزەنگ و دەسەاڵتی 
ڕەهای بەکار هێناوە. دەسەاڵت پێی وایە هەر 
ئەکتێــک لە دەرەوەی ویســتی ئەو خەتەرە 
بۆ ســەر بوونی ئەو، و نیزامەکەی دەکەوێتە 
خەتەر. بە ســەدان جار ڕێبەرانی ئێران باسی 
ئەوەیان کردووە کە  “نظام در خطر اســت”. 
کەوایە دەوڵەت هــەر کارێک لە چوارچێوەی 
بەنــاو “امنیــت ملــی”دا کۆنتــڕۆڵ دەکا و 
بەناوی خەتەر لەســەر ئاسایشــی خەڵک و 
واڵت، ســیمپاتی نەتەوەی بااڵدەست بۆخۆی 
ڕادەکێشێ. بۆیە هیچ سەیر نییە کە تەنانەت 
چاالکیــی ئەنجومەنەکانــی مەدەنــی دەبێ 
لە چوارچێــوەی ئەمنییەتــی میللی و لەژێر 

چاوەدێری و کۆنتڕۆڵی دەسەاڵتدا بن.

کەیسی زارا
خاتــوو زارا محەممەدی، مامۆســتای زمانی 
دایک و ئەندامی چاالکی ڕێکخراوەی مەدەنیی 
“نۆژین” بە هۆی فێرکردنی زمانی کوردی بە 
مندااڵن و جەوانان هەوەڵ حوکمی دە ســاڵ 
زیندانی بەسەردا دەبڕێ. بە گوێرەی پارێزەری 
خاتــوو زارا، دوکتــور جوامێــر عەبدواڵهی 
یاســاناس و ماموستای مافی گشتیی زانکۆی 
کوردســتان و ئەندامی لێژنەی زانســتگا، لە 
الیڤێکدا کە لە ئینستاگڕام]10[ باڵو کراوە “لە 
ڕەوتی پەروەندەســازی و دادگاییدا تەنانەت 
یەک هۆ بۆ مەحکووم کردنی یاساییی خاتوو 
زارا بەدی نەکرابوو. یەکێک لە خودی دەزگای 
زانیاریی ســپا گوتبووی کە دەلیلی کافی بۆ 
ئەم پەروەندەیە نییــە و زارا بێ تاوانە. دوای 
دادگای بەرایی و ســێ جــار پێداچوونەوە و 
بــێ هیچ بەڵگەیەک خاتوو زار دەبێ ســزای 
پێنج ساڵ ببینێ، گەرچی یەکێک لە خودی 
دادوەرەکان باوەڕی بە بێ گوناحیی زارایە.”  

بە پێی پارێزەر عەبدواڵهی “لە پەروەندەی 
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خاتوو زارادا تەنانەت یەک وشــەش نییە کە 
بۆ ئــەوە بێ خاتوو زارا مەحکــووم بکرێ. لە 
پەروەندەدا دەگوترێ کە خاتوو زارا هاوکاری 
لەگــەڵ حیزبێک کردووە، بــەاڵم ناوی هیچ 
حیزبێک دیــار نییە و دواتــر تەنانەت ناوی 
حیزبەکــەش دەگۆڕن، یا خاتــوو زارا تاوانبار 
دەکرێ کە “ئەنجومەنی نۆژین”ی داناوە، کە 
دانانی ئەنجومەن بە ئیزن و ئیجازەی دەوڵەت 
و یاســایی بووە. یا بەهانەگەلــی وەک ئەوە 
کە جلوبەرگێکی تایبەتی پۆشــیوە و یا ئەوە 
لە کاتــی بوومەلەرزەی کرماشــان یارمەتیی 
خەڵکــی داوە، کە هیچ کام لەمانە تاوان نین. 
ئــەوان هاتن نۆژین مەحکــووم بکەن. ئەوان 
تەنانەت مــادەی ٤٤7 یان قەبــووڵ نەکرد، 
و کوتیان خاتــوو زارا دە ڕۆژ دەرفەتی هەیە 
و دەبێ خــۆی بە زیندان بناســێنێ. من بە 
ڕاســتی و لــە ڕوانگەی یاســایی یەوە دەڵێم 
خاتــوو زارا بێ گوناحە. ئەگەر تەنانەت یاســا 
وەک خــۆی جێبەجــێ کرابا، پێنج ســاڵ 
ســەهلە پێنج ڕۆژیش زیندان زۆرە.” پارێزەر 
عەبدواڵهی بەردەوام دەبێ و باسی ئەوە دەکا 
کە “هێندێک دەڵێن کە دەمانهەوێ قارەمان 
دروست بکەین. ئیمە پێویستیمان بەوە نییە، 
ئــەوە قارەمانێک لە بەرانبەرمان دانیشــتووە، 

خاتوو زارا.” 
عەبدواڵهی باســی ئــەوە دەکا کاتێک بۆ 
وەرگرتنــی مۆڵەتی پارێزەری و باس لەســەر 
پەروەندە چووەتە زیندان جگە لە ورە هیچی 
دیکــەی لەم کچــەدا بەدی نەکــردووە. “بە 
پێچەوانــە زارا نیگەرانی ئەوە بــووە کە نەکا 
بە زیندانی کردنی ئەو گەنجەکان بترســێن و 
لە فێربــوون و فێرکردنی زمانی کوردی دوور 

بکەونەوە.”
دواتــر قارەمــان کەریمــی خوێندکاری 
دوکتورا لە یاســا، باســی هێندێک ڕەهەندی 
پەروەندەکە دەکا. کەریمی باســی ئەوە دەکا 
کە “پەروەندەکە شــپرزە و بــێ بنەما بووە و 
چەنــد پەروەندە تێکەڵ کــراون و خاتوو زارا 

مەحکــووم کرا.” ئــەو دواتر دەڵــی “هەموو 
نەتەوەیەک قارەمانی هەیە و بە شــانازییەوە 
قارەمانەکانی ئێمە پارێزەری زمان و نەتەوەن 
و من شانازی دەکەم کە پارێزەری قارەمانێکی 
نەتەوەییــی وەک خاتــوو زارام. زارا ئێســتا 
بیهەوێ و نەیهەوێ قارەمانە و هەموو خەڵکی 
کوردســتان وەک ڕۆلەی خۆیــان چاوی لێ 
دەکــەن. بۆیە ئەرکی زارا زۆر قورســتر دەبێ 
و قارەمانێکــی نەتەوەیی دەبــێ زۆر ژیرانەتر 
هەنــگاو هەڵبگرێ و گومان لــەوەدا نییە زارا 
ئەم ئەرکە بە باشــی بەڕێــوە دەبا و ئێمەش 

دەبێ هەوڵ بدەین یارمەتیدەری زارا بین.” 
ڕۆژی ٨ی ژانوییــەی 2٠22 خاتــوو زارا 
وێڕای خەڵک و پارێزەرانی لە شــاری ســنە 
بەرەو زینــدان دەڕۆن. لەبەر دەرگای زیندان 
زارا شــاڵەکەی کەوتووەتە سەر شان و وەک 
باڵندەیەکی ئازاد دەزانــێ کە زیندان هیوای 
دوژمنــە، بەاڵم دیــوارە بلندەکانی بەندیخانە 
ناتوانــن خۆری هیــوای “ســوبژەی ئاگا” و 
پێویســتە  بخنکێنن.  نەتەوەیەک  بەرخۆدانی 
ئامــاژە بکرێ کە پێشــتر بــە زارا گوترابوو 
کــە دەتوانێ بڕواتــە دەرەوەی واڵت و داوای 
لێکرابوو کە لەگەڵ میدیای فارسزمان بدوێ، 
بــەاڵم زارا واڵمی دابووە کــە نە واڵت بەجێ 
دەهێڵێ و نە ئامادەیە بە فارســی بدوێ. زارا 
گوتبــووی “ئەگەر دەیانهــەوێ وتووێژ بکەم، 
دەبــێ وەرگێڕ بهێنن.” ئەمە لە کاتێکدایە کە 

خاتوو زارا زمانی فارسی بە باشی دەزانێ. 
لێــرەدا گرینگە کــە ئامــاژە بکەین کە 
داگیرکــەران تەنانەت یاســای خۆیان  واتە 
“اصل 15 قانون اساســی” کە “حق تحصیل 
بــە زبان مادری در کنار زبان فارســی” تێدا 
گونجاوە )بــەاڵم هەرگیز لە کردەوەدا پەیڕەو 
نەکــراوە( بە گەالنی ژێردەســت ڕەوا نابینن 
و تاکــی نەتــەوەی ژێردەســت دەبێ باجی 

سەرەڕۆیی دەسەاڵتی داگیرکەر بدا. 
“کەیســی زارا” بــە شــێوەیەکی ڕوون 
داگیرکاری و ســەرەڕۆیی دەســەاڵت نیشان 
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دەدا. داگیرکــەر تەنیا کاتێــک دان بە مافی 
تاک و زمانی نەتەوەی ژێردەســتدا دێنێ کە 
لە خزمەت هێژمۆنیی سیاسیی خۆیدا بێ. بۆ 
داگیرکەر، نەتەوەی ژێردەســت لە دەرەوەی 
یاسایە. نەتەوەی کۆلۆنیکراو و بێ دەوڵەت بێ 
ماڤە و دەکرێ جێنۆسایدی فیزیکی، ڕووحی، 
کولتووری و زمانی بکرێ. لە کاتێکا دەسەاڵت 
لــە هەموو ئاپاراتووس و هەل و ئیمکانێک بۆ 
سەروەریی سیاسیی خۆی و بااڵدەست کردنی 
زمانی فارســی کەڵک وەردەگرێ و تەنانەت 
“اســتفادە از نیروی انتظامی برای پاسداشت 
ادبیات فارســی”]11[ بۆخۆی بە ڕەوا دەبینێ، 
نەتەوەکانی ژێردەست لە هەلومەرجی ئاوارتەیی 
و ناســەقامگیریی سیاســی، کۆمەاڵیەتــی و 
ئابووریدا هیــچ هەل و ئیمکانی ئەوەیان نییە 
کە بە زمانی خۆیان بخوێنن. زمانەکانی غەیرە 
فارســی بە “لهجە”یەک لە فارســی نیشان 
دەدرێ و لە نرخی زمانییان کەم دەکرێتەوە. 
ئەوە لە کاتێکدایە کە هەموو لێکۆڵینەوەکانی 
دنیا نیشانیان داوە کە منداڵێک کە بە زمانی 
دایــک دەخوێنــێ، زووتر و زۆرتر مێشــکی 
چاالک دەبێ و پڕۆسەی خوێندن و فێربوون 
باشــتر دەچێتە پێش و منداڵ خێراتر گەشە 
دەکا. هەروەها لێکۆڵینەوەکان نیشــانیان داوە 
کە منداڵێک کە بــە زمانێکی  غەیری زمانی 
دایک دەســت بە خوێندن دەکا، لە فێربوون 
وەدوادەکەوێ، هەســت بە کەمایەسی دەکا و 

تووشی خەمۆکی دەبێ. 
لێکۆڵینەوەکانــی  هەمــوو  هەمیســان 
دژەکۆلۆنیالیســتی، باســەکانی دیســکۆرس 
ئانالیز و تیۆرییەکانی ڕەخنەیی نیشانیان داوە 
دەسەاڵتە کە زانست و مەعریفە بەرهەم دێنێ. 
ڕەنگە هەموومان ڕستە ناسراوەکەی فۆکۆمان 
وەبیر بێ کە “زانســت دەسەاڵتە”. لە ڕێگای 
زمانی بااڵدەست، زانکۆکان و ئاپاراتووسەکان، 
دەسەاڵت تاک بۆ بەرژەوەندیی خۆی پەروەردە 
دەکا و جۆرێــک لــە زانســت بەرهەم دێنێ 
کــە بتوانێ تاکی دەســتەمۆ و کۆیلە بەرهەم 

بێنێتەوە.]12[ 
ناوەندەکانــی لێکۆڵینــەوە و زانکۆکانــی 
دەوڵەتــی لە ئێران ئەوپــەڕی هەوڵی خۆیان 
دەدەن تــا هەموو زانســت و ئەزموونی تاک 
و نەتەوەکانــی دیکــە وەک مەعریفەیەکــی 
ئێرانــی کە مەبەســتیان ڕاگرتنــی قەوارەی 
ئێرانــە نیشــان بدەن و هەمــوو ئەوانەی کە 
باس لــە جیاوازییەکانی سیاســی و زمانی و 
ناســنامەیەکی دیکە بکەن بە جۆرێک حەزف 
دەکرێــن یا دەچنــە ناو پیــالن و بەرنامەی 
پاکتاوکردن. ئەو ســڕینەوە و ئاسیمیالسیۆنە 
هەموو بوارەکانی ئایینــی، زمانی، کولتووری، 
سیاســی و ســیمبۆلیک دەگرێتــەوە. هەر 
ئێســتا بۆ وێنە بە پێی “خبرگزاری تســنیم” 
“برنامەهای آموزشی جهت ترویج مهدویت در 
استان کردســتان” بەڕێوە دەچێ.]13[ ئەمەش 
هەوڵێکی فاشــیزمی دینییە بۆ ســڕینەوەی 
هەموو جیاوازییەکانی کولتووری و ئایینی لە 
چوارچێوەی پیالنێکی سیاسیدا بۆ بەردەوامیی 
دەســەاڵتی خۆی و بەکارهێنانی زەبروزەنگی 
سیمبۆلیک. دەوڵەتی شــیعەی فارسی لەژێر 
ناوی “وحدت مسلمین” و “کاهش اختالفات” 
چەندین ساڵە دەستی بە سڕینەوە و پاکتاوی 
کورد کردووە. هەر ئێســتا )1٨ی مارس( کە 
خەریکی نووســینم، تاران هەوڵ دەدا پێش 
بە گرتنی نەورۆز بە شــێوە و هێمای کوردانە 
بگرێ و دەستپێشــخەریی مەڕاسمی نەورۆز 
بە هێماکانی خۆیەتی، واتە بەرجەستەکردنی 

هێمای فارسی- شیعە.
لێرەدایە کــە “خودئاگاییــی کوردانە” و 
“ڕێگا و داهێنانی کوردانە”ی کەســانی وەک 
خاتــوو زارا و “ئەنجومەنی نۆژین” لە دۆخی 
ئاوارتەدا لەبەرانبەر زەبروزەنگی دەســەاڵت و 
پیالنی لەناوبردن و جێنۆسایدی زمانی یەکجار 
گرینگ دەبێتــەوە. بۆ ئەنجومەنــی نۆژین و 
خاتوو زارا پرسی زمان دەبێتە پرسی ناسنامە 
و شوناسی سەربەخۆ و جیاواز. شوناسێک کە 
بە گوتەی ئیدریس مینبەری “سەرکوت کراوە 
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و لەژێر هێژمۆنیــی گوتاری زاڵدا ئیمکانی بە 
ســوژەبوونی لێ وەرگیراوە.” بە ڕای ئیدریس 
مینبەری یەک لــە ئەندامانی نۆژین “فەزای 
دیکتاتۆری و بەستراو زاڵە و ئەم فەزایە پڕە لە 
دڕدۆنگی و بێ متمانەیی.”]14[ دواتر مینبەری 
ڕوو بــە دۆســتانی  تــری کورد پێ لەســەر 
ئەمــە دادەگــرێ کە “ئێمــە هێندێک مافی 
هاوبەشــمان هەیە و سەرەڕای جیاوازییەکان 
دەکرێ لەسەریان هاوکاری بکەین.” ئەو دواتر 
باســەکەی درێژە دەدا و لەســەر باوەڕەکانی 
نۆژین بەردەوام دەبێ و دەڵێ “پرســی کورد 
پرســێکی فەرهەنگی و تایبەت بە قۆناخێک 
نییــە، بەڵکــوو پرســێکی نەتەوەیی یە و بە 
بینینەوەی چارەســەری شیاو لەگەڵ فۆڕمی 
پرسەکە ڕووبەڕووین. ئێمە کار بۆ بەدیهێنانی 
نەتەوەیەکی  و  دێمۆکڕاتیــک  نەتەوەیەکــی 
مۆدێــڕن دەکەین. ئــەو دوو هاوکێشــەیە، 
نەتەوەیــی بــوون و مۆدێڕن بــوون هاوکات 
پێکــەوە دەور دەبینن لە بیــر و پڕاکتیزەی 
ئێمەدا. نەتەوەیی بوون بەو واتایە کە شوناسی 
کورد، شوناسێکی سەربەخۆ و جیاواز و خاوەن 
پێگەی مێژووی خۆیە. شوناسێک کە زیندووە 
و ڕەوتیکی مێژوویی پێــواوە و بەداخەوە ئەو 
شوناسە ســەرکوت کراوە. ئەم شوناسە لەژێر 
کاریگــەری و هەڕەشــەی گوتــارە زاڵەکانی 
ناوچەدا، دەرفەتی خۆدەرخستنی پێ نەدراوە. 
کاتێک ئێمە باســی پرســی کورد دەکەین، 
باس لە پرســێکی شوناسی دەکەین، باس لە 
واقعییەتێــک دەکەین، باس لە ســوژەگی و 
باس لە ســابجێکت پۆێنتێک دەکەین. مادام 
ئەمە بەردی بناخەی بیرەکانی ئێمەیە لەباری 
نەتەوەیی یــەوە و، زمان بــۆ ئێمە پێش ئەوە 
ئامــرازی پێوەندی بێ، ئامــرازی خوڵقاندنی 
جیهانە و سەرکوتی ئەم زمانە، سەرکوتکردنی 
ئەو فۆڕمە لە خوڵقاندنی خۆڕســکی نەتەوەی 
کوردە. ناکــرێ نەتەوەی کــورد بگاتە مافی 
خۆی، بێ ئەوەی پرسە مۆدێڕنەکانی کۆمەڵگا 
وەک پرســی منــدااڵن و ژنــان ئاوڕیان لێ 

بداتەوە. لــەم دەالقەوە وێڕای هاوچەشــنی 
لەگــەڵ نەتەوەکانی دیکە ئێمــە پێمان وایە 
بێ دیتنــی ئەم جیاوازییانە، بە قەولی ماکس 
وێبێر جیهان یەکدەست دەکرێ. بە یادکردن 
و ڕێز لە مامۆستا شەریف کە ئێمە قەرزداری 
ئەویــن، ئــەو مێتۆدێکی زۆر پێشــکەوتووی 
فێرکردین، واتە زمان بە خودی ئەو زمانە فێر 
بی. لە هەر شــوێنێکی کوردستان هەر کەس 
هەوڵی بۆ مافی زمانــی ئێمەدا بێ، بە چاوی 
ڕێزەوە دەیبینین و ئێمە خۆمان بە قەرزداری 
دەزانیــن و ڕێبواری ئــەم ڕێگایەن. یا دۆخی 
ناوچە مەودامان دەدا بە سەرکەوتن بگەین یا 
بە شانازی لەپێناویدا دەمرین، بۆیە بە چاوی 
نەتەوەیی یەوە چاو لەو تێکۆشــانانە دەکەین. 
نەتەوە و نیشــتمانی کوردستان لە سەرووی 
هەموو بەرژەوەندییەکانی تاکەکەســیمانە. بۆ 
ئەنجومەنــی نۆژین فێرکردنــی زمانی دایک 
واتە فێرکردنی زمان بە خودی زمانی دایک و 

ناسینی باشتری جیهان.”]15[ 
دواتر مینبەری باسی بەرخۆدان و زیندان 
دەکا کــە ئــەوان زیندانیــان پێ ناخۆشــە، 
بــەاڵم لە کاتــی نادادپەروەریــدا زیندان بە 
مەکــۆی بەرخۆدان دەزانن و بــۆ پارێزگاری 
لــە مافی نەتەوەیی ئامــادەن بچنە زیندان و 
خاوەندارێتیی پرســی نەتەوەیی بکەن. ئینجا 
لە کۆتاییی الیڤەکەدا زارا سپاسی دڵسۆزان و 

پشتیوانیی خەڵک بۆ دۆسیەکە دەکا.

سوژەی ئاگای بەرخۆدان
لە کــۆی چۆنێتیی دروســتکردنی پەروەندە 
بۆ خاتوو زارا، داســەپاندنی ســزا و وتەکانی 
پارێزەران و ئەندامێکی نۆژین، ئێمە دەتوانین 

چەند خاڵ بەرجەستە بکەینەوە:
1 قەومی فــارس بەنەتەوە کــراوە و زمانی 
فارسی، زمانی دەسەاڵتە. نەتەوەکانی دیکەی 
نــاو جوغرافییــای ئێــران و زمانەکانیان لە 

دەرەوی یاسان. 
2 هــەر ئەکتێکی “ئەوانی تر”ی دەســەاڵت 
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ئاسایشــی  باســی  دەچێتــە چوارچێــوەی 
میللییەوە. واتە وەک خەتەر بۆ سەر هێژمۆنی 

و نەتەوەی بااڵدەست دەبیندرێ. 
3 دەسەاڵتی سەروەر پابەندی هیچ یاسایەک 
نییــە و بڕیاردەری کۆتایی یە لەســەر جۆری 

ژیان، کار و چاالکیی کۆمەاڵیەتی.
4 دەسەاڵتی تاران، کوردستان بە ناوچەیەک 
دادەنــێ کە دەبێ لەوێ بــە زەبروزەنگ و یا 
بــە مێتۆدی زیرەکانە “اعمــال قدرت” بکا و 

خەڵکەکەی دەستەمۆ بکا. 
5 کوردســتان بەردەوام لە دۆخی ئاوارتەدایە 
و دەســەاڵت خەباتکارانی کورد بەناوی “ضد 
انقالب” و بەناوی “مبارزە با اشرار” سەرکوت 

و زیندانی و ئێعدام دەکا.  
6 تاکی نەتەوەی کۆلۆنیالکراو بۆ دەســەاڵت 
هۆمۆ ساکێرە، واتە هیچ یاسایەک نایپارێزی، 

بەاڵم یاسا و سزای بەسەردا دەسەپێندرێ. 
ســەرەڕای ئەوە کە کوردســتان کۆلۆنیی 
ناوخۆیی یە]16[، تاکی کورد هیچ مافێکی نییە 
و، لە دۆخی ئاوارتەدا وەک هۆمۆ ســاکێرێک 
لەژێــر زەبروزەنگدا دەژی، بــەاڵم بەرخۆدانی 
نەتــەوەی کــورد لەژێــر دەســەاڵتی تاران 
بەردەوام هەوڵیان  نەوەســتاوە و خەباتکاران 
داوە سوژەی بەرخۆدان بخوڵقێنن و، لە مەرگ 
نەترســاون. بە پێی ئەو نامــە و فیلمانەی لە 
زیندانەکانــی ئێران هاتوونەتــە دەر، زۆربەی 
خەباتکاران بە ورە و نەترسییەوە گاڵتەیان بە 
دەســەاڵتی ئێران کردووە و دەیان کەس بە 
دەیان ســاڵ لە زیندانەکانــدا ماونەتەوە. هەر 
چەند مانگ پێش بوو کە قارەمانێکی دیکەی 
کــورد بەناوی حەیــدەر قوربانی پێش بردنی 
بۆ ئێعدام لەبەرچاوی هەمــوو بەندکراوان بە 
هێزە ئەمنییەکان دەڵێ “من ڕۆڵەی پێشــەوا 
قــازی محەممەدم، ئێــوە دەتانهەوێ ڕۆڵەی 
پێشەوا لەســێدارە بترســێنن؟”]17[ یا چەند 
ســاڵ پێش قارەمانێکی دیکەمان، مەنســوور 
ئاڕوەنــد، بــە گوتــەی هاوبەندییەکانــی بە 
دروشــم بەرەو ســێدارە دەڕوا. یا خودی زارا 

کە ئامادە نابــێ واڵت بەجێ  بێڵێ و ئامادەیە 
پێنج ســاڵ لە زیندان دانیشی، بەاڵم نەبێتە 
ســوژەی داگیرکەر و، ڕۆژی چوونە زیندانی 
دەبێتە شانۆ و پێرفێرمانسی بەرخۆدان و لەبەر 
دەرگای زیندان بە پێکەنینەوە و بێ حیجاب 
)شاڵ لەسەر شانی کەوتووە( دەڵێ “هاوڕێیان 

مااڵوا.”]18[
زۆرجار ســوژەی خەباتکار دەکەوێتە بەر 
تانەوتەشەری ئەوانەی خۆیان نەیانتوانیوە ببنە 
ســوژەی ڕزگاریکەر و، خەباتکار نەســیحەت 
دەکــرێ. ئەمــە چمان پــێ دەڵــێ؟ لێرەدا 
باسەکەی ئاگامبێن دروستیی خۆی دەردەخا 
کە دەســەاڵت بەردەوام دەیهەوەێ شــک و 
گومان و قڵشــت لەناو خەڵکدا دروســت بکا. 
هەر لە الیڤەکەی ٨ی ژانوییە لە ئینستاگڕام، 
پارێــزەران عەبدواڵهی و کەریمی و هەروەها 
ئیدریــس مینبەری باســی ئەوەیان کرد کە 
هێندێــک دەڵێــن، دەیانهــەوێ زارا بکەنە 
قارەمان و یــا هەزینەی خەبات زیاد دەکرێ. 
بــە ڕای کەریمی زارا خۆی قارەمانە و هەموو 
نەتەوەیەکیــش قارەمانی خــۆی هەیە، بەاڵم 
قارەمانــی کورد بە هۆی دۆخێکی تایبەت کە 
تێیدا دەژی، دەبێ زۆر هوشیارتر بجووڵێتەوە. 
ئێستا ئێمە لێرە لەگەڵ قارەمانێک نە لە جۆری 
شــانۆ تراژیدییەکانی کەونارا، بەڵکوو لەگەڵ 
تاکــی مۆدێڕن ڕووبەڕووین. لە تراژیدییەکانی 
یونانیدا قارەمان بەرەو چارەنووسێکی تراژیدی 
و مەرگ دەڕۆیشت، بەاڵم لە خەباتی ئێستای 
کورددا گەنجــەکان لەگەڵ چەمکی “ئاگایی” 
و “خەباتــی مۆدێڕن” و پرســگەلی گرینگ 
ڕووبەڕوون. کەواتە هیچ ســەیر نییە کە لەم 
بەرخۆدانە ئاگایانەدا دەیــان ژن چاالکن.]19[ 
ژنان پرســی خەبات بــۆ ڕزگاری، تێکەاڵوی 
خەباتــی ژنان بــۆ مافەکانیــان دەکەن. هەر 
دوو پــرس، پرســگەلی سیاســین و تەنیا بە 
چارەســەریی مۆدێڕن و سیاســی دەبێ واڵم 

بدرێنەوە. 
گرینگترین پرسی ڕۆژانەی ئینسانی کورد 
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پرسی زمانە. مانەوەی زمانی کوردی، شوناس، 
بوون و نەبوومان ساخ دەکاتەوە. ئێستا ئێمە لە 
دۆخی ئاوارتەدا و، لەژێر دەســتی خەراپترین 
جۆری دەســەاڵتی فاشیســتیدا کــە نازانین 
چەند ســاڵی تر دەخایەنێ، دەتوانین پرســی 
زمان و فێرکردنی زمانی دایک و خوێندن بە 
زمانی کوردی بکەینە پرســی هەرە گرینگی 
مانــەوەی نەتەوەکەمــان و دوورکەوتنەوە لە 
ئاسیمیالسیۆن، تا ئەو بەاڵیەمان بەسەر نەیە 
کە بەسەر باکووری نیشتمان هاتووە و زمانی 
تورکی بووەتە زمانــی ڕۆژانەی خەڵکی کورد 
لە باکوور. ئێمــە بە پاراســتنی زمانەکەمان 
دەتوانین شوناس و بوونمان لە فەوتان نەجات 
بدەین و، چاالکانی ناو واڵت بە باشی دەرکی 

ئەو گرینگەیان کردووە. 
شــایانی باســە کە ئەنجومەنــی نۆژین 
بــە  ســەبارەت  خۆیــدا  ڕاگەیاندنــی  لــە 
یەکالیی بوونەوەی حوکمی پێنج ساڵ زیندان 
بــۆ خاتوو زارا پێداگری لەســەر چەمکەکانی 
کــوردی کۆلۆنیکــراو، شــوناس، نکۆڵــی لە 
زمانی کوردی، داســەپاندنی زمانی فارســی، 
پاکتاوکردنی  ئایدیۆلۆژیک،  ئاپاراتووســەکانی 
کــورد، ســەپاندنی دەســەاڵتی  شوناســی 
ئەمنییەتی و گوتاری زاڵ و، هاوکات گرینگیی 

داهێنانی فۆڕمێکی نوێ لە خەبات دەکا.]20[
ئێســتا قارەمانی ئێمــە تاکێکی ئاگایە لە 
ژیانــی ڕۆژانەی خۆیدا، کە لە دۆخی ئاوارتەدا 
ناهومێد و دەستەوەســتان دانەنیشتووە. ئەو 
لە ژیانــی ڕۆژانەدا دەچێتە ســەر دیتنەوەی 
چارەســەری بۆ پرســەکان و بۆخۆی دەبێتە 
ئافرێنــەر و داهێنەر. خاتوو زارا و ئەنجومەنی 
نۆژین بە زانســتێک کە لــە ژینگەی خۆیان 
وەدەستیان هێناوە وەک سوژەی نەتەوەیی و 
زانا و داهێنەر پێشوازی لە ئاکامەکانی ئەکتی 
خۆیان دەکەن و خۆیان داهێنەری داهاتوون، 
نەک دەســتەمۆی چارەنووس. بۆ هەرکام لە 
ئێمە وەک تاکێکی کورد ئەرکە جارێکی دیکە 
بــەوردی بە گرینگیــی زیندووڕاگرتنی زمان 

و شوناســمان لە دۆخی ئاوارتەدا بچینەوە و 
بە قەولــی بیرمەندی کــورد دوکتور کەماڵ 
سولەیمانی “ســوژەی نەتەوەیی خۆمان دژی 
داگیرکەر بین نەک ســوژەی داگیرکەر دژی 

نەتەوەی خۆمان.”
دەبا وابێ. قوڕ بەسەر ئەو دوژمنەی هیوای 

بە بەندیخانەیە!
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زاری کوردیی خواروو
چەند سەرنجێکی زارناسی

سوداد ڕەسووڵ]1[ 

لەم توێژینەوەیەدا ئاوڕێکی گشتی لە زارە کوردییەکانی ئەم هەرێمە دەدەینەوە، لە 
ڕووی مێژووییەوە ناسنامەی کوردبوونی زارەکانی دەستنیشان دەکەین، هەروەها 
لە ڕووی زارناسی و زمانەوانیی کۆمەاڵیەتییەوە تیشک دەخەینە سەر زارەکە و 

ڕەوتی گەشەکردن و پەیوەندیی بە زارە کوردییەکانی دیکەی خوارووی کوردستان 
ڕوون دەکەینەوە، لەگەڵ نیشاندانی دۆخی ئێستای زارەکە و چۆنیەتیی پاراستنی 

لە فەوتان و بووژاندنەوە و بەستانداردکردنی.



پوختە
زارە کوردییەکانــی خوارووی کوردســتان 
کە بە ناوەکانی لــوڕی و لەکی و کەڵهوڕی 
ناســراون، لــە مێــژوودا بــەردەوام چەند 
پێکهاتەیەکی کورد بوون. هەرێمەکەیان لە 
سەدەی دەیەمی میالدییەوە دابەش بووە بۆ 
دوو ناوچەی میرنشــینی: لوڕی بچووک و 
لوڕی گەورە. هەردوو ناوچە لە ژێر قەڵەمڕەی 
فەرمانڕەوایی  میرنشــینێکی کوردی  چەند 
دانیشــتووانەکەی  پێکهاتــەی  کــراون. 
بەدرێژاییی ســەدەکان عەشــیرەتی بووە و 
بە مەزهەب شــیعەن. ئەم پێکهاتە ئایینیـ  
مەزهەبییە، لە جوگرافیایەکی دوورەدەستی 
خوارووی کوردســتان، هۆکارێکی سەرەکی 
بووە، لــە ڕووی کۆمەاڵیەتییــەوە، لەگەڵ 
کــوردە ســونییەکانی ســەرەوەی خۆیان 
تێکەڵ نەبن، هەر بۆیــە بەدەگمەن نەبێت 
لە بزاڤی نەتەوایەتیی کوردیش بەشدارییان 
نەکردووە. لە ســەرەتای ســەدەی بیستەم 
دوای ســەرهەڵدانی دەوڵــەت ـ نەتــەوە 
لــە ئێــران؛ دەوڵەتی ئێران بە سیاســەتی 
تاکزمانی و ســەپاندنی یــەک زمان)زمانی 
فارســی(، هەوڵــی تواندنــەوەی هەمــوو 
زمانەکانی دیکەی غەیری فارسیی لە ئێران 
داوە. لــوڕەکان لە ئەنجامی ئەم سیاســەتە، 
بەچڕی ئاســمیلە کراون و لە ناســنامەی 
نەتەوەییــی کوردیش دابــڕاون و کراون بە 
نەتەوەیەکی سەربەخۆ. بەمدواییە بە هەمان 
پرۆسە، هەوڵ دەدرێ لەکەکانیش لە کورد 
دابڕن. بەاڵم کوردەکانی هەردوو ئوســتانی 
کرماشــان و ئیالم، کە بە زارێکی کوردیی 
خواروو دەدوێن و بە کەڵهوڕییش ناســراوە، 
لە بەرانبەر ئەم تواندنەوەیە بەرگری دەکەن، 
هــەوڵ دەدەن زارە کوردییەکەیــان، کــە 
مەترسیی فەوتانی لێ دەکرێ، ببووژێننەوە، 
و پێی بنووسن و بخوێنن. لەم توێژینەوەیەدا 
لە ڕووی زارناسییەوە، دابەشکردنێکی نوێ بۆ 
زارەکانــی ئەم هەرێمە کراوە و بنزارەکانیان 

دەستنیشان کراوە، جەخت لەسەر کوردیی 
خواروو کراوەتەوە، و ڕێکارەکانی بووژاندنەوە 
و بەستانداردکردنی تاوتوێ کراوە، بۆ ئەوەی 
وەک زارێکی کوردی، لە ئێستا و داهاتوودا، 
بە زیندوویی بمێنێتەوە و ناسنامەی زمانی 

و نەتەوەیی لە دەست نەدات.

وشە سەرەکییەکان
خوارووی کوردستان، لوڕ، کەڵهوڕ، کوردیی 

خواروو، ئەدەبی زارەکی، زاری ستاندارد.

پێشەکی
زارە کوردییەکانــی خوارووی کوردســتان 
)کەڵهوڕی، لەکی، لوڕی( لەالیەن توێژەرانی 
کــورد و ڕۆژئاواییەوە کەمتــر بایەخیان پێ 
دراوە، وەک ئــەو بایەخە نەبووە کە بە زارە 
کوردییەکانی دیکەی وەک گۆران و زازاکی 
و کوردیی باکوور و کوردیی ناوەندی دراوە. 
هۆکاری ســەرەکیی ئەم بایەخ نەدانە الی 
کورد بــۆ پێکهاتەی ئایینــی و مەزهەبیی 
هەرێمەکە دەگەڕێتەوە کە زۆربەیان شیعەن 
و بە پێچەوانەی کوردی ناوچەکانی دی کە 
بە مەزهەب ســوننەن. کێشــەی مەزهەبی 
نێــوان شــیعە و ســوننە بەدرێژایی مێژوو 
ڕێگر بووە کــە ئەم دوو پێکهاتە مەزهەبییە 
موســڵمانە نەتوانــن پێکــەوە هەڵبکــەن، 
هــەر ئەمەش کاریگەریی هەبووە بۆ ســەر 
کوردەکانــی ئــەم هەرێمە، کــە لە ڕووی 
نەتەوەیییەوە بەدەگمەن نەبێت بەشدارییان 
لە بزاڤی نەتەوەییی کورد نەکردووە، چونکە 
لــە الیەن کــوردی ســوننەوە ڕێبەرایەتی 
کراوە. لە الیەکی دیکەوە، هەر ئەم پێکهاتە 
کۆمەاڵیەتییە، لە سەرەتای سەدەی بیستەم 
لە دوای ســەرهەڵدانی دەوڵــەت ـ نەتەوە 
لــە ئێرانــدا، زەمینەیەکــی لەبار بــووە بۆ 
دەسەاڵتدارانی ئێران، سیاسەتی تواندنەوەی 
زمانی و نەتەوەیی لە نێو کوردە شــیعەکان 
بەفراوانی جێبەجێ بکــەن و ئەم ناوچەیە، 
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لە ناوچە کوردنشــینەکانی دی زیاتر کاری 
لەسەر کراوە بۆ ئەوەی لە نێو بۆتەی زمانی 
فارســی و نەتەوەی سەردەستەوە ئاسمیلە 
بکرێن. ئەمڕۆ، لە ئەنجامی ئەم سیاســەتە، 
زارە کوردییەکانی خوارووی کوردستان، بە 
ڕادەیەکــی ئەوتۆ بــەرەو پووکانەوە دەچن، 
کە ئەگــەر نەبووژێنەوە لــە داهاتوودا زۆر 
الواز دەبن و بــۆ یەکجاری لەناو دەچن. لە 
هەمــان کاتدا، ئەم هەلومەرجە کۆمەاڵیەتی 
و سیاســی و مەزهەبییە لــە چوارچێوەی 
دەوڵەت – نەتــەوەی ئێراندا بە یەک زمان 
و یــەک نەتەوە، لــە ماوەی ســەدەیەکدا 
زەمینەســازیی کــردووە کــە ناســنامەی 
نەتەوەیی ئەم زارانە بکەونە ژێر پرسیارەوە، لە 
زارێکی کوردییەوە بکرێن بە چەند زمانێکی 
سەربەخۆ. پیادەکردنی ئەم سیاسەتە زمانی 
و فەرهەنگییە لــە الیەن دەوڵەتی ئێرانەوە، 
لوڕەکانی لە ناســنامەی کوردبوون داماڵیوە، 
کە چیدی خۆیان بە کورد نەزانن، لەمدواییە 
کار لەســەر لەکەکانیش کــراوە بۆ ئەوەی 
بە هەمان پرۆســەی داماڵینی ناســنامەی 
کوردی، زارەکەیان وەک زمانێکی سەربەخۆ 
بە ڕەسمی بناسرێ و چیدی زارێکی زمانی 
کــوردی نەبێــت. هەرچــی زاری کوردیی 
خوارووە، کە بە کەڵهورییش ناســراوە و لە 
هەردوو ئوستانی کرماشان و ئیالم قسەی پێ 
دەکرێ، لەم بارودۆخە سیاسیی - زمانییەی 
ئێــران، هــەوڵ دەدرێ وەک پێکهاتەکانی 
دیکــەی کورد لــە خوارووی کوردســتان، 
ناســنامەی کوردبوونیان بنکــۆڵ بکرێ و 
زارەکەشیان گەشە نەکات و بەرەو تواندنەوە 
بچێــت، چونکــە بەچــڕی کەوتووەتە ژێر 
کاریگەریی زمانی فارسی، و ئێستا لەبەردەم 
دووڕیانی ڕزگاربــوون و لەناوچووندایە. بۆیە 
بایەخــدان و ژیاندنەوەی ئــەم زارە، وەک 
زارێکی گرنگی خوارووی کوردستان، مانەوە 
و پاراســتنی گەلی کوردە لە سەرزەمینێک 
کە هەر لە کۆنەوە بەشــێکی گرنگ بووە لە 

مێژوو و جوگرافیای خاکی کوردستان.
لەم توێژینەوەیەدا ئاوڕێکی گشــتی لە 
زارە کوردییەکانــی ئەم هەرێمە دەدەینەوە، 
ناسنامەی کوردبوونی  لە ڕووی مێژووییەوە 
زارەکانی دەستنیشان دەکەین، هەروەها لە 
ڕووی زارناسی و زمانەوانیی کۆمەاڵیەتییەوە 
تیشــک دەخەینە ســەر زارەکــە و ڕەوتی 
زارە  بــە  پەیوەندیــی  و  گەشــەکردن 
کوردییەکانی دیکەی خوارووی کوردســتان 
ڕوون دەکەینەوە، لەگەڵ نیشاندانی دۆخی 
ئێســتای زارەکە و چۆنیەتیی پاراستنی لە 

فەوتان و بووژاندنەوە و بەستانداردکردنی.

پرســی لــوڕ و زارە کوردییەکانــی 
خوارووی کوردستان

پێــش ئــەوەی بێینە ســەر ناســاندن و 
دەستنیشــانکردنی ســنووری جوگرافیــی 
زارە کوردییەکانــی خوارووی کوردســتان، 
پێویســتە ئەوە بگوترێ کــە زارەکانی ئەم 
هەرێمە لە هەموو دابەشــکردنەکان کە بۆ 
زارە کوردییەکان کــراون، هەموو بە لوڕی 
ناســراون، واتە کەڵهوڕی و لەکییش بە لوڕ 
دانراون زارەکانیشــیان بــە چەند بنزارێکی 
لــوڕی دانــراون کــە ئەمەش لــە ڕووی 
پێکهاتــە و ناســنامەی زار و شــێوەزارەوە 
دەستنیشــانکردنێکی هەڵەیــە. لە الیەکی 
دیکــەوە لوڕەکان لە ســەرەتای ســەدەی 
بیســتەمەوە لــە ڕووی نەتەوەییــەوە لــە 
کوردبــوون دابڕاون، ئەمــەش جارێکی دی 
ناسنامەی زارە کوردییەکانی ئەم هەرێمەی 
خستە ژێر باس و مشتومڕەوە کە ئاخۆ کامە 
پێکهاتەی ئەتنیکی و عەشیرەتیی لوڕستان 
ئێســتا لە کورد دابڕاون و کامەشــیان هەر 
کورد ماون؟. بۆ ڕوونکردنەوە و تێگەیشــتن 
لە هەلومەرجــی ئەم دۆخــە لەهجەییەی 
خوارووی کوردســتان، پێویســتە ئاوڕێکی 

خێرا لە مێژووی لوڕستان بدەینەوە.
زاراوەی لوڕ و لوڕســتان لە ســەرچاوە 
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ئەتنیکی  چەنــد چەمکێکی  مێژووییەکاندا 
و عەشــیرەتی و جوگرافــی و دەســەاڵتی 
میرنشــینی بووە، و بەپێی سەردەم گۆڕانی 
بەسەردا هاتووە، لە هەندێک سەردەم زیاتر 
ناوی میرنشینی، یان هەرێمێکی جوگرافی 
بــووە و ناوچەیەکی فراوانی لە باشــووری 
ڕۆژئــاوای ئێــران گرتووەتەوە، لــە هەمان 
کاتدا، ناوی پێکهاتەیەکی دانیشــتوانی یان 
چەند هۆزێكی سەرەکیی خوارووی لوڕستان 
بووە، بەاڵم دانیشــتوانی هەمــوو ئەم یەکە 
جوگرافییە بە بنەچە لوڕ نەبوون، پێکهاتەی 
دانیشــتوانی دیکــەی کــورد وەک لەک و 
کەڵهــوڕ هەبوون، بە شــێوەی ئاخاوتنیش 

لەگەڵ لوڕ جیاواز بوون.
لە دوای فتوحاتی ئیســالم بۆ لوڕستان 
و ئێــران، ئــەم هەرێمانــە ڕاســتەوخۆ لە 
الیــەن خەالفەتی ئومەوی و عەباســییەوە 
لوڕســتان  فەرمانڕەوایــی کراون. هەرێمی 
چیای  )زنجیــرە  شــاخاویبوونی  بەهــۆی 
زاگرۆس( لە ســەرچاوەکان بە بەشــێک لە 
هەرێمی چیاکان )اقلیم الجبال( ناسراو بووە. 
لە ســەدەی دەیەمی میالدی، ئەم هەرێمە 
بۆ دوو ناوچە دابەش دەبێت: لوڕی بچووک 
و لــوڕی گەورە. لوڕی بچــووک ناوچەکانی 
ڕۆژئاوای لوڕستانی گرتووەتەوە لە دزفولەوە 
لە باشــوور هەتا کرماشــان لە باکوور درێژ 
بووەتــەوە، دانیشــتوانی ناوچەکە هەندێک 
جار بە لوڕی فەیلییش ناویان بردووە. لوڕی 
گەورە، بەشــی ڕۆژهەاڵتــی ناوچەکانی لوڕ 
دەگرێتەوە، بۆ سەر خەلیج درێژ بووەتەوە و 
ئێستا چەند تیرە و هۆزێکی لوڕ دەگرێتەوە 
کە ئەمانەن: هــۆزی بەختیاری، هۆزەکانی 
کۆهگلۆیــی، هۆزی مامەســەنی، لوڕەکانی 
حەیات داودی )صفی نژاد، 1٣6٨: 1٠٣ -1٠6(. 
لوڕســتان دانیشــتوانەکەی لــە ڕووی 
مەزهەبەوە شیعەی 12 ئیمامین، کە مەزهەبی 
ڕەســمیی ئێرانە، لە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە، 
بە درێژایی مێژوو کۆمەڵگەیەکی دەرەبەگی 

و عەشــایەری بــووە. لــوڕەکان بنەماڵەی 
حوکمڕانــی ناوچەییان هەبوو کە بە ئەتابگ 
ناسراوە لە سەردەمی ســەلجووقییەکان لە 
ماوەی نێــوان )11٨2 – 1٥٩7م( بە ناوی 
فەرمانڕەواییان کردووە.  لوڕســتان  ئەتابگی 
دوای هاتنە ســەر کاری ســەفەوییەکان لە 
ئێــران، دەبێت بە والینشــین، و لە ماوەی 
نێــوان )1٥٩7 – 1٩2٨م( فەرمانڕەوایــی 

)Amanolahi, 2002: 193( .دەکەن
ناوچەی لوڕی بچووک لە دوا ساڵەکانی 
ســەردەمی عەباسی )ناوەڕاســتی سەدەی 
سێزدەم( بەشێک بووە لە هەرێمێکی ئیداری 
بەناوی کوردستان. وەک حمد اللە مستوفی 
لە کتێبی )نزهة القلوب( باسی کردووە، کە 
ئەم یەکە ئیدارییە 16 ویالیەتی گرتووەتەوە، 
سنووری لەگەڵ ویالیەتی عێراقی عەرەب و 
خوزستان و عێراقی عەجەم و ئازەربایجان و 
دیاربەکر بووە، کۆمەڵێک شار و شارۆچکەی 
لەخۆ گرتووە وەک کرماشــان، ئەڵیشــتەر، 
بەهــار، خوفتیــان، شــارەزوور،  قەاڵتــی 
ماهیدەشــت، دینەوەر کەنگاوەر، هەرسین. 
)،المســتوفی، 1٩1٣: 1٠7(  یەکــەم هەرێمێکی 
ئیدارییــە بە ناوی کوردســتان لە مێژوودا، 
واتە زاراوەی کوردســتان وەک چەمکێکی 
ئیداری و جوگرافی و نەتەوەیی بۆ یەکەمجار 
لەو ناوچەیە ســەری هەڵداوە کە شــوێنی 

نیشتەجێبوونی کەڵهوڕ و لەک و لوڕە. 
هەردوو لوڕســتانی گــەورە و بچووک 
لە سەدەکانی ناوەڕاســتەوە لە الیەن میرە 
جوگرافیناس  کراون.  حوکمڕانی  کوردەکان 
و واڵتناســە موســڵمانەکان ئاماژەیان بەم 
ڕاستییە کردووە کە کوردەکان بەسەر واڵتی 
لــوڕدا زاڵــن و زۆربەی داینشتوانەکەشــی 
پێک دێنن. حمد اللە مســتوفی باسی سەد 
بنەماڵەی کورد دەکات کە لە ساڵی 11٠6م 
لە ناوچەکانی چیای ســماق]2[ لە باکووری 
کوردســتانەوە بۆ ناوچەی لوڕستانی گەورە 
کۆچیان کردووە و لەوێش نیشتەجێ بوون. 
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هەروەها ســەرچاوەکان نــاوی 26 هۆزی 
کوردی نیشــتەجێی لوڕســتانی گەورەیان 
هێنــاوە لەوانــە: ئەســتورکی، مامەکۆیی، 
بەختیاری، جوانکــی، بیدانیان، زاهدیان، و 

تاد )تۆفیق، 2٠٠٨: 2٥ - 27(. 
میر هەزارئەســپ کوڕی پەنگێر کوڕی 
عەیــازی کــورد، یەکێک لە میــرە کوردە 
ناودارەکانە کە بۆ ماوەی نزیک بە سی ساڵ 
لە ماوەی نێوان )1٠٤٤ – 1٠6٩ م( بە سەر 
هەرێمی لوڕستانی گەورەدا فەرمانڕەوا بووە 
و ڕۆلێکی گرنگ و بەرچاوی لە ڕووداوەکانی 
دوا ساڵەکانی ســەردەمی بوەیهی )٩٤6 – 
1٠٥٥م( و دەستپێکی سەردەمی سەلجوقی 
گێــڕاوە. لە الیــەن خەلیفەی عەباســی و 
میرەکانی بوەیهی و سوڵتانەکانی سەلجوقی 
ڕێزی لــێ گیراوە و خــاوەن پلەوپایە بووە 

)توفیق، 2٠٠٨: 27(.
دەیەمــی  ســەدەی  ناوەڕاســتی  لــە 
میالدییــەوە، هەرێمی لوڕســتانی بچووک 
بەشــێک بووە لە قەڵەمڕەوی میرنشــینی 
بەنــو حەســنەوی بەرزیکانــی ناســراو بە 
حەسنەوی کوردی لە ماوەی نێوان)٩٠٩ – 
1٠1٥ م( بە ســەر ناوچەکانی دەوروبەری 
دینەوەر و هەمەدان و نەهاوەند و ســامغان 
و دەوروبەری ئازەربایجان و هەتا ســنووری 
شارەزوور فەرمانڕەوا بوون )النقشبندي، 2٠11: 
1٤6( پاشتر دەبێت بە بەشێک لە میرنشینی 
بەنی عەناز شــازنجانی کە ســەر بە هۆزی 
شــازنجانی کوردی بووە لە مــاوەی نێوان 
)٩٩1 – 1117م( لــە ناوچەکانی حەلوان 
و دینــەوەر و کرماشــان و ئەســەد ئاباد و 
ماهیدشت و کەنگاوەر و سیروان و خوفتیان 
و داقوق و شارەزوور، و چەندین ناوچەی دی 
ناوچەی فەرمانڕەواییەکەی  بووە.  فەرمانڕەوا 
بەپێی ســەردەم گۆڕانی بەســەردا هاتووە 

)النقشبندي، 2٠11: 2٠٥(.  
لە دوای ئەوە لە ســەدەی ســێزدەم بۆ 
چواردەم دوو میرنشــینی دیکەی کوردی: 

میرنشــینی فەزڵــەوی یــان میرنشــینی 
لوڕی گەورە و میرنشــینی خورشیدی یان 
میرنشــینی لوڕی بچووک بە سەر هەرێمی 
لوڕستاندا فەرمانڕەوا بوون، هەردوو میرنشینی 
پەیوەندییان لەگەڵ دەسەاڵتدارانی مەغۆلی 

بەهێز بووە )توفیق، 2٠٠1: 121 - 1٣2(.
ســەرچاوە  لــە  لوڕســتان  زاراوەی 
میژووییەکان لە ڕووی جوگرافییەوە بەپێی 
ســەردەمەکان لە گۆڕاندا بــووە، لە ماوەی 
حوکمڕانیی هەردوو ئیمارەتی لوڕی گەورە و 
بچووک پانتاییەکی گرتووەتەوە لە باکوورەوە 
هەمــەدان و کرماشــان بووە، لــە ڕۆژئاوا 
عێراق و لە باشــووریش ئەهواز و هەرێمی 
فارسی لە ڕۆژهەاڵت شــیراز و ئەسفەهان. 
بنەماڵــەی حوکمڕانی  لەناوچوونــی  دوای 
لوڕی گەورە، لە کۆتایی ســەدەی پازدەم و 
سەرەتای سەدەی شــازدەم، لوڕستان تەنیا 
ناوچــەی لــوڕی بچووکــی گرتووەتەوە بۆ 
ئەوەی لە لوڕی گەورە جودا بکرێتەوە، پێی 
گوتراوە »لوڕســتانی فەیلی«.]٣[ دوای ئەوەی 
لە سەرەتاکانی ســەدەی نۆزدەم دەسەاڵتی 
قاجاری توانی بە ســەر ئەم هەرێمەدا زاڵ 
بێت، کە نوێنەرایەتی لوڕستانی دەکرد، بەم 
پێیە ئەو ناوچانەی کــە لە کۆندا ئیمارەتی 

لوڕی بچووک بوون، کران بە دوو بەش: 
 ناوچــەی پێشــکۆ، ئــەو ناوچەیەی کە 
لــە پێش چیــای کەبیر هەڵکەوتــووە، کە 

ڕۆژهەاڵتی ئەو
چیایەی دەگرێتەوە، کە ئوستانی لوڕستانی 
ئێســتا دەگرێتەوە و مەڵبەندەکەی خورەم 

ئابادە، و دانیشتوانەکەی لوڕ و لەکە .
 ناوچــەی پشــتکۆ، واتە ئــەو ناوچەیەی 
دەکەوێتــە پشــت چیایەکــە کــە دەکاتە 
ڕۆژئــاوای ئەو کێوە. کە ئێســتا ئوســتانی 
ئیالم دەگرێتەوە و دانیشتوانەکەی بە زاری 
کوردیی خواروو، یان کەڵهوڕی دەدوێن کە 
هەتــا ئەمڕۆش لوڕســتان وەک یەکەیەکی 
ئیداری، ناوچەی پێشــکۆ دەگرێتەوە، بەاڵم 
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بۆ ماوەی دوو ســەدە ناوچەی پشــتکۆ بە 
واڵتی فەیلی ناو براوە. )قمندار، 2٠1٤: ٥7( 

لــە پشــتکۆ هەندێــک ناوچــە هەیە 
دانیشتوانی لوڕ و لەکە بە تایبەت لە قەزای 
دەرەشــەهر، لە قەزای ئابدانانیش بەشێکی 
دانیشــتوانی لــوڕە، و ئەوانی دی ســەر بە 
عەشــیرەتی کوردی کوردەلیــن، لە قەزای 
دێهلۆڕانیــش کەمینەیەکی لوڕ هەیە، بەاڵم 
زۆرینەی کوردەلییە، لە بەدرە و زرباتییەش 

دانیشتوانی لوڕ هەیە )قمندار، 2٠1٤: ٥٨(. 
سەبارەت بە کوردبوونی لوڕەکان، ئەگەر 
ســەیری ســەرچاوە مێژووییەکان بکەین، 
لە الیەن هەمــوو مێژوونــووس و گەڕیدە 
موســڵمانەکان وەک طبری، مسعودی، ابن 
حوقــل، أبو الفداء، یاقوت الحموي، ســبط 
ابن الجــوزي، مقریزي،.. لوڕیــان بە کورد 
داناوە )توفیــق، 2٠٠7: 1٣٤( بۆ نموونە یاقوت 
الحموي لە ســەدەی دوازدەمی میالدی لە 
کتێبی معجم البلــدان لەبارەی لوڕ دەڵێت: 
»تایفەیەکن لــە کورد لــە چیاکانی نێوان 
ئەســفەهان و خوزستان نیشــتەجێن. ئەم 
ناوچەیەش بــە واڵتی لوڕ، یان لوڕســتان 

ناسراوە » )الحموی، 1٩77: 16(. 
لە هەندێک سەرچاوەی دیکەی مێژوویی 
ناوی لوڕ و کورد بە جودا هاتووە وەک الی 
ابن فضل الله العمري لە سەدەی چواردەمی 
میالدی بــە »األکــراد و اللر« هاتــووە، لە 
هەندێک سەرچاوەی فارسییش بە »کردان 
و لــران« ناویان هاتووە )توفیــق، 2٠٠7: 1٣٤، 
بهارونــد، 1٣٩1: ٣٣( ناوهێنانــی کورد و لوڕ 
بە جودا لە ســەرچاوە کۆنە مێژووییەکاندا، 
هەندێک لە توێژەرانی بێگانە و کورد پێیان 
وایە ئەمە ســەرەتای جودابوونەوەی لوڕە لە 
کورد، بۆیە وەک دوو نەتەوەی جودا ناویان 

هاتووە.
ئەگەر سەرنج بدرێ، لە سەردەمی پێش 
نەتەوایەتیــدا، چەمکی نەتــەوە لە نێو ئەم 
پێکهاتە عەشیرەتییانە، چەمکێکی چوونیەک 

و یەکســان نەبــووە، هەندێک جــار، ناوی 
عەشــیرەتەکە بە پێش ناوە گشــتییەکەی 
نەتــەوە کەوتووە، یان ڕوونتــر بڵێین، ناوی 
کورد لەو سەردەمە چەترێک بووە، کۆمەڵێک 
پێکهاتەی عەشیرەتی و گروپی ئەتنیکی بە 
لەهجەی جیاواز و مەزهەب و ئایینی جیاواز، 
لەژێریدا کــۆ بوونەتەوە. زۆربەی نەتەوەکان 
لە کۆندا بە هەمان شــێوە فرەپێکهاتە و فرە 
لەهجە بوون، بەاڵم لە سەردەمی مۆدێرنیتە 
کە نەتەوایەتی و نەتەوەسازی لەگەڵ خۆی 
هێنا، پێکهاتەی خێڵ و عەشــیرەت بە زار 
و بنزاری جیاواز لــە بۆتەی یەک نەتەوە و 
یەک زماندا تواونەتەوە، بەاڵم لە سەردەمی 
نوێــدا کورد بەم پرۆســە نەتەوەســازییەدا 
تێنەپەڕیوە، چونکە لە ســەرەتای ســەدەی 
بیستەم کە تازە کورد لە ڕووی نەتەوەییەوە 
هۆشــیار دەبــووەوە، دەوڵــەت نەتەوەکانی 
فــارس و عــەرەب و تــورک کە بە ســەر 
کوردســتاندا فەرمانڕەوا بوون، نەتەوایەتیی 
کوردیان سەرکووت کردووە و گەشەکردنی 
زمانەکەشیان قەدەغە کردووە، لێ نەگەڕاون 
نەتەوایەتیــی کــورد بە زمان و هەســتی 
هاوبەش لە نێو پێکهاتەکانی گەشــە بکات. 
ئەمــە لە الیــەک، لە الیەکــی دیکەوە، لە 
مێژوودا، پێکهاتەکانی کورد بە ناوی جیاواز 
ناسراو بوون؛ بۆ نموونە دانیشتوانی ناوەڕاستی 
کوردستان لە مێژوودا بە کورد ناسراو بووە، 
کە ئەمڕۆش بە هەڵە ناوی کوردی سۆرانیی 
بەسەردا زاڵ بووە، بەاڵم باکووری کوردستان 
بە کورمانجی، و کــوردە گۆرانەکان، کە بە 
دین یارســانن و بە زاری گۆرانی قســەیان 
کردووە، بە گۆران ناســراو بوون، لوڕ و لەک 
و کەڵهوڕیش بە هەمان شــێوە. هەموو ئەم 
پێکهاتانە بــە نەتەوە و ڕیشــەی مێژوویی 
کــورد بــوون و لە مێژوودا بــە ناوی کورد 
گەشــەیان کردووە، واتە هەر پێکهاتەیەک، 
ناوێکی ناوچەیی یان عەشــیرەتی هەبووە، 
بەاڵم ناوە گشتییە نەتەوەییەکە کورد بووە. 
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هەندێــک جاریش ئــەم پێکهاتانە بە جودا 
ناویــان هاتووە و گوتراوە: کــورد و گۆران، 
کــورد و لوڕ، کــورد و کورمانج، کورمانج و 
زازا.. کــە ئەم جــۆرە ناوهێنانە لە ناو کورد 
هەتا ئێســتاش هەر ماوە، بەاڵم ئەمە ئەوە 
ناگەیەنێ کە گۆران و کورمانج و زازا، کورد 
نین، یان دوو نەتــەوەی جودان. ئەم جۆرە 
ناوهێنانە تەنیا جوداکردنەوەی پێکهاتەکانی 
نەتەوەیە کە ئەوسا و ئێستاش ئەم پێکهاتانە 
هەندێک تایبەتمەندیی عەشیرەتی و دینی 

و مەزهەبی و لەهجەیییان هەیە. 
دوای ئەوە لە ســەدەی شــازدەم الی 
لە شــەرەفنامەدا  بدلیســی  شــەرەفخانی 
جارێکــی دی نــاوی پێکهاتەکانــی کورد 
جەخت دەکاتەوە و نــاوی چوار پێکهاتەی 
کورد دێنێت: کورمانج، لوڕ، کەڵهوڕ، گۆران، 
ســنووری واڵتەکەشــیان کە کوردســتانە 
دەستنیشــان دەکات. واتە دوو ســەد ساڵ 
دوای العمــری، شــەرەفخان جارێکی دی 
جەخــت دەکاتــەوە کە لــوڕەکان کوردن. 
وەک دیارە لــەم چوار پێکهاتە دوویان )لوڕ 
و کەڵهوڕ( ســەر بە خوارووی کوردستانن، 
و زارەکانیشــیان کوردییــن. ئەم ناســنامە 
کوردییەی لوڕ هەتا کۆتایی سەدەی نۆزدەم 
و سەرەتای سەدەی بیستەم درێژەی هەبووە 
و لــە الیەن نووســەران و مێژوونووســان 
جەختــی لەســەر کراوەتەوە و بــە ڕوونی 

ئاماژەی پێ دراوە.
لەڕووی جوگرافییــەوەش، ئەم هەرێمە 
بەردەوام بەشێک بووە لە خاکی کوردستان. 
لە  ســەدەی  شاز دەیە م  شەرەفخانی بدلیسی 
لە شــەرەفنامە دا، واڵتی کوردانی بەم جۆرە 
دەستنیشان کردووه: »دەستپێکی ویالیەتی 
کوردســتان لە هورمز کە لەســەر کەناری 
دەریــای هیندە، لەوێ بە خەتێکی ڕاســت 
دەســت پێ دەکات و درێــژ دەبێتەوە تا لە 
ویالیەتی مەالتییە و مەرعەش کۆتایی دێت، 
و الی باکووری ئەم خەتە ویالیەتی فارس و 

عێراقی عەجەم و ئازەربایجان و ئەرمەنە و لە 
الی باشووری ئەم خەتە، دیاربەکر و مووسڵ 
و عێراقی عەرەبە، بەاڵم بەش و لقوپۆپەکانی 
لە ئەوپەڕی ویالیەتی ڕۆژهەاڵت تا کۆتایی 
ڕۆژئاوای درێــژ دەبێتەوە«. ویالیەتەکانــی 

)بدلیسی، 1٨6٠: 1٣ – 1٤(.
  لەم دەستنیشــانکردنە ڕوون دەبێتەوە 
کە پانتایی خاکی کوردستان لەو سەردەمە 
هەموو ناوچــەی لوڕەکانــی گرتووەتەوە تا 
تەنگــەی هورمز درێژ بووەتــەوە، بەاڵم ئەو 
ناوچەیــەی ســەر تەنگەی هورمز ئێســتا 
چیدی کورد نەماوە. دەستنیشانکردنی ئەم 
ســنوورە الی شەرەفخانی بدلیسی جارێکی 
دی ئەو ڕاستییە ڕوون دەکاتەوە کە لوڕەکان 
لەو سەردەمەدا بە نەتەوە و بە جوگرافیاش 
واڵتەکەیــان بەشــێک بــووە لــە خاکی 
لەهجەیەکی  زمانەکەشــیان  و  کوردستان، 

زمانی کوردی بووە.
عەلی ئەکبەر وەقایع نگاری کوردستانی 
کە لە کۆتایی سەدەی نۆزدەم ژیاوە، لە دوو 
کتێبی باســی ڕەگوڕیشــەی نەژادی کورد 
دەکات؛ لە فەرهەنگــی» بدائع اللغة« کە لە 
ســاڵی 12٨7 کۆچی »1٨7٠ م« نووسراوە، 
لــە پێشــەکییەکەی لەبــارەی بنەچــەی 
کوردەوە ئاماژە بە هەشــت تایفە دەدات کە 
لــە کوردن، ئەمانەن: گۆران، لوڕ، ئەردەالن، 
کورمــاج، لولــو، مافــی و نانەکەلی، لەک، 
زەند. )کردســتانی، 1٣٨٨: 2٣-٣٠(. ســەبارەت 
بە لوڕەکان مەبەســتی هەردوو بەشی لوڕی 
گــەورە و لوڕی بچووکە کە ســەرزەمینیان 
بــەم شــێوەیە دیــاری دەکات: »شــوێنی 
بگرە  ئەســفەهانەوە  لە  نیشــتەجێبوونیان 
تا سەرحەدی شوســتەر و دزپول دەڕوات، 
الیەکــەوە دەگات بە عێراقــی عەرەب و لە 
الیەکی دیکەوە دەگات بە کوردستانی سنە، 
لەالیەکی دیکەوە بە هەمەدان، کرماشانیش 
هــەر لە ناو لوڕســتانە، ئــەو تایفانەش کە 
ناویان دێت هەموویــان لە لوڕ پەیدا بوون. 
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تایفەی بەختیاری، ســوفیوەند، بستیاروەند، 
ســنجاوی، جەلیلوەند«. )کردستانی، 1٣٨٨: 26 
(. لە کتێبی دووەمی کە بە ناوی »عشــایر 
و ایــالت و طوایف کرد« بەدرێژی باســی 
هــۆز و تیرە و تایفە کــوردەکان دەکات و 
جارێکی دی جەخت دەکاتەوە کە لوڕەکان 
تایفەیەکــی کوردن )کردســتانی، 1٣٨1: ٣٠(. 
ئەم دەستنیشانکردنەش بەڵگەیەکی دیکەی 
ڕوونە کە هەتا کۆتایی ســەدەی نۆزدەمیش 
الی نووسەر و فەرەهەنگنووسانی کورد، لوڕ 

تایفەیەکی کورد بووە.
با سەرنجێکی نووسراوی ڕۆژهەاڵتناسان 
بدەین کە لە ســەدەی نۆزدەم و بیســتەم 
بــە ســەفەر ڕوویان لــە ئێران کــردووە و 
لێکۆڵینەوەیان لەسەر ژیانی عەشیرەتەکانی 
ئــەو هەرێمــە کــردووە. جێمــس ڕیچ لە 
سەفەرەکەی بۆ کوردستان لە ساڵی 1٨2٠ 
لەبارەی بەختیارییەکان دەڵێت: هیچ گومان 
لــە کوردبوونیان نییە و زمانەکەیان زارێکی 

.)Rich, 1836: 130( کوردیی لوڕستانییە
لــۆرد جۆرج کــورزۆن سیاســەتکاری 
بەریتانی و گەڕیدەی جیهانی، لە سەفەرێکی 
بۆ ئێران لە نێوان 1٨٨٩ – 1٨٩٠ سەردانی 
ڕۆژئــاوای ئێــران دەکات و دەچێت بۆ ناو 
عەشــیرەتەکانی کەڵهوڕ و لــەک و گۆران 
و لــوڕ و بەختیــاری، زانیاریی ورد لەبارەی 
ژمارە و خێزانی عەشیرەتەکان کۆ دەکاتەوە. 
دواتر ئەم ســەفەرەی لە کتێبێک بە ناوی 
»ئێران و مەســەلەی ئێران« لە ساڵی 1٨٩2 
لە لەنــدەن باڵو دەکاتەوە. کە دێتە ســەر 
ئەســڵ و بنەچەی لوڕ، پرسیار دەکات کە 
لوڕەکان کێن؟ ئایا فارسن؟ یان تورک؟ یان 
لە نەژادی ســامیین؟ ئەم سێ گریمانەیە بۆ 
ئەسڵییان پێشنیاز دەکرێ، دواتر دەڵێ وەک 
دیارە ئــەوان » لەهەمــان گروپی ئەتنیکی 
کوردن وەک کوردەکانی دراوسێی سەرەوەی 
لەهجەیەکی  زمانەکەشــیان، کــە  خۆیان، 
ئێرانییــە، و جیاوازییەکــی ئەوتۆی لەگەڵ 

 .) Curzon,1892: 273-275( »کوردیدا نییە
هینــری فیلــد لــە لێکۆلێنەوەیەکــی 
ئێران،  ئەنترۆپۆلۆجیی  ســەبارەت  مەیدانی 
لە ســاڵی 1٩٣٩ لە باسی لوڕەکان ئەویش 
لە کوردبوونی لوڕ ئاماژە بە ســەرچاوەکەی 
کــورزۆن دەدات و هەمان زانیاری لەبارەی 
ئەســڵی کوردبوونیــان دووبــارە دەکاتەوە. 

.) Field, 1939: 628(
هەتــا  فارســەکانیش  الی  تەنانــەت 
سییەکانی سەدەی بیستەم، لوڕ هەر بەشێک 
بووە لە کورد. بۆ نموونە لە کتێبی )جغرافیای 
مفصل ایران( لە نووسینی مەسعود کەیهان 
کە لە ســاڵی 1٣11 هەتــاوی )1٩٣2 م( 
لە تاران چــاپ کراوە، کە دێتە ســەر ئەو 
زمانانەی کە لە ئێران قسەیان پێ دەکرێت، 
نــاوی زمانی فارســی و بەلوچی و کوردی 
دێنێت، لە بــارەی زمانی کورییەوە دەڵێت: 
»کــوردی کە بە چەند لەهجە قســەی پێ 
دەکرێت، هەرچەندە لەهجەی بەختیاری و 
لوڕی کەمێک لەگەڵ کــوردی جیاوازییان 
هەیــە، بەاڵم بە هــۆی نزیکیی ڕیشــەی 
ئــەم زمانانە لەگەڵ یــەک، دەکرێ هەر بە 
کوردی حیســاب بکرێــن« )کیهــان، 1٣11: 
٤٨( ئەمەش دووبــارە بەڵگەیە که لەالیەن 
فارسەکانیشەوە لوڕی و بەختیاری بە چەند 
زارێکــی زمانی کوردی دانــراون. بەاڵم لە 
سااڵنی دواتری سەدەی بیستەم، ئەم جۆرە 
لێدوانانە سەبارەت بە لوڕ لە کتێبە جوگرافی 
و مێژووییەکانــی ئێــران نەمــا و لوڕ وەک 

ئەتنیکێکی سەربەخۆ ناویان هات.
بیســتەمیش  ســەدەی  لەســەرەتای 
الی هەمــوو کورد لە کتێبــە مێژووییەکان 
و دابەشــکردنی زارە کوردییــەکان، لــوڕ 
بە کورد و زارەکەشــیان بــە لەهجەیەکی 
کوردی دانراوە. مێژوونووســی کورد ئەمین 
زەکــی بەگ لە کتێبە بەنرخەکەی بە ناوی 
)خوالسەیەکی تاریخی کورد و کوردستان( 
بە پشتبەســتن بە ڕاســتییە مێژووییەکان، 
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هەمــوو هۆزەکانی لوڕی بە کــورد داناوە و 
لە نەخشــەیەکی تایبەت کە ســەرزەمینی 
پێکهاتە و هۆزەکانی کوردی دەستنیشــان 
کردووە، هەموو لوڕستانی گەورە واتە لوڕی 
گەورەی بە بەشــێک لە خاکی کوردستان 
داناوە. لــەم بارەیەوە ڕەخنە لــە بۆچوونی 
ڕۆژهەاڵتناســان دەگرێت کــە لوڕ بە کورد 
دانانێــن و دەڵێت: »بەعزێ موستەشــرقین 
بە ســەبەبی فەرقێکی کەمی شێوە و زمان، 
قەومی لوڕ، لە میللەتی کورد جوێ ئەکەنەوە 
و ئەڵێــن، چونکە زمانەکەیان دەشــوبهێنە 
فارســی، ئەبێ خۆشــیان نەتەوەی قەومی 

فارس بن.« )زەکی بەگ، 2٠٠6: 226 (.
 الی نووســەرانی کــوردی ئێرانیش، کە 
ســەبارەت بە مێژووی کورد و زمانی کوردی 
و زارەکانــی لێکۆڵینەوەیان کــردووە، لوڕ بە 
کــورد و زمانەکەشــیان بە زارێکــی کوردی 
دانراوە، وەک شــێخ محەمــەدی مەردۆخی 
کوردســتانی لە کتێبی »تاریخ مردوخ« )مردوخ 

کردســتانی، 1٣7٩: 12٠( و ڕەشــید یاسەمی لە 
کتێبی »کرد و پیویســتگی نژادی و تاریخی 
او« )یاســمی،1٣6٣: 11٣(، لــە نیوەی یەکەمی 
سەدەی بیســتەم، ئەم دوو نووسەرە، ئەم دوو 
کتێبە سەبارەت بە ئەسڵ و ڕیشەی نەتەوەی 
کورد باڵو دەکەنەوە. هەرچەندە ئەم دوو کتێبە 
بۆ ئامانجی پانئێرانیســتی نووسراون، دەوڵەتی 
ئێران ڕایسپاردوون کتێب سەبارەت بە مێژووی 
کورد بنووســن و ڕیشــەی کورد ببنەوە سەر 
نەژادی ئێرانی، بەاڵم لە باسی لوڕ نەیانتوانیوە 
ڕاســتییە مێژووییەکان هەڵگێڕنەوە و نکوولی 
لە کوردبوونی لوڕ بکەن. لە کتێبێکی دیکەی 
تایبــەت لەبارەی زمانی کــوردی و زارەکانی، 
محەمەد مورتەزایــی پێی وایە کورد و لوڕ لە 
ڕووی شــێوەی ڕووخســار و قیافە و حاڵەتی 
ڕۆحــی و دابونەریت و بەڵگــەی مێژوویی و 
جوگرافی و ئەدەبیاتی میللی، هەروەها لەڕووی 
فۆنەتیکی تایبەتی زمانەوەش یەکن، لوڕییش 
زارێکــی زمانی کوردییە )مرتضائی، 1٣٥7: ٥6 – 

نەخشەی کوردستان لە الیەن محەمەد ئەمین زەکی بەگ لە ساڵی 1931 کێشراوە
سەرچاوە: محەمەد ئەمین زەکی بەگ، خوالسەیەکی تاریخی کورد و کوردستان، بنکەی ژین، سلێمانی، 2٠٠6.
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.)6٣
لە هەموو دابەشــکردنەکان کە لە الیەن 
کوردەوە بۆ زارە کوردییەکان کراون، لوڕی بە 
زارێکی کوردی دانراوە. لە هەموو نەخشەکانی 
کوردستانیش کە لە الیەن کوردەوە لە نیوەی 
یەکەمی سەدەی بیستەم کێشراون، لوڕستان 
هەتا ســەر خەلیج بە کوردســتان دانراوە، بە 
تایبەت لە نەخشە مێژووییەکەی ساڵی 1٩٤7 
کە لە قاهیرە لە نامیلکەیەک بە ئینگلیزی باڵو 
کراوەتەوە، هەموو لوڕســتان هەتا سەر خەلیج 
 ،  Anonymous,1947( دانراوە  بە کورســتان 

حەمەخورشید، 2٠2٠(. 
بــەم پێیــە، هەمــوو بەڵگــە مێژوویی و 
زمانەوانی و ئەتنۆگرافییــەکان هەتا کۆتاییی 
ســەدەی  ســەرەتای  و  نــۆزدەم  ســەدەی 
لوڕەکان دەسەلمێنن.  بیستەمیش کوردبوونی 
بەاڵم لە ســەرەتای سەدەی بیســتەمەوە لە 
الیەن ڕۆژهەاڵتناسانی ئەوروپی ڕێبازێکی نوێ 
هاتە کایەوە کە نەتەوە و گروپە ئەتنیکییەکان 
لەســەر بنەڕەتی جیاوازیــی زمانەوانی پۆلێن 
دەکــران و بەبێ گەڕانــەوە بــۆ پەیوەندییە 
مێژوویی و نەتەوەیی و ئەتنۆگرافییەکان، هەر 
لەســەر ئەم بنەڕەتە بۆ یەکەمجار ئۆسکار مان 
لە ساڵی 1٩1٠ لە ڕۆژئاوای ئێران لێکۆڵینەوە 
لە ســەر زارەکانی هەرێمی لوڕستان دەکات و 
بەپێی بەڵگەی زمانەوانی بە ئەنجامێک دەگات 
کە لــوڕەکان لەگەڵ کورد جیــاوازن، چونکە 
زمانەکەیــان دەچێتەوە ســەر کۆمەڵە زمانی 
باشــووری ڕۆژئاوای زمانە ئێرانییەکان و زارە 
کوردییەکانــی دی دەچێتەوە ســەر باکووری 
ڕۆژئــاوا. ئــەم ئەنجامەی کە ئۆســکارمان بە 
دەســتی هێنا، لە مەڵبەنــدە ئەکادیمییەکانی 
ئەوروپا پێشوازیی لێ کرا و وەک ڕاستییەکی 
ئەکادیمــی مامەڵەی لەگەڵ کــرا. دواتر هەر 
لە نیوەی یەکەمی ســەدەی بیســتەم هەموو 
کوردناس و ڕۆژهەاڵتناسە ئەوروپییەکان وەک 
مەیجەر ســۆن، ڤالدیمێر مینۆرسکی، دەیڤید 
مەکەنزی، باســیل نیکتیــن، ئیدمۆندز، .. تاد 

لەســەر هەمان ڕێڕەوی ئەکادیمی ڕۆیشــتن 
و جەختیــان کــردەوە لــوڕەکان) لــوڕی – 
بەختیاری( کورد نین و ئەتنیکێکی سەربەخۆن 
و زمانەکەشیان زارێکی زمانی کوردی نییە، بۆ 
ئەمەش مەبەســتیان لوڕەکانی ناوچەی کۆنی 
لوڕی گــەورە بوو نــەک کوردەکانی ناوچەی 
لوڕی بچووک، یان کوردیی خواروو) کەلهوڕ و 

لەک، فەیلی،..( )قمندار، 2٠1٤: 62(. 
لە سەرەتای ســەدەی بیستەم قۆناغێکی 
گرنگ لە مێژووی ئێران دەســت پێ دەکات، 
کە ســەردەمی دەوڵەت – نەتەوەیە. هەر لەم 
قۆناغــەش لوڕەکان بە تــەواوی لە کوردبوون 
دابــڕان. لە ســاڵی 1٩21 حوکمڕانــی ڕەزا 
شــا)1٩2٥ – 1٩٤1( بــە نــاوی بنەماڵەی 
پەهلەوی، لە ئێران دەسەاڵت دەگرێتە دەست . 
ڕەزا شا، هەر لە ســەرەتای حوکمڕانییەکەی 
دەیویست دەوڵەتێکی نەتەوەیی بە ناسنامەی 
ئێرانــی و بە یەک زمان دروســت بکات، کە 
ئەویش زمانی فارســییە، لە هەوڵی ئەوەشــدا 
بــوو کــە ئێــران دەوڵەتێکی مەرکــەزی و 
خاوەن ســوپایەکی نوێی بەهێز بێت، خاوەن 
سیستەمی حوکمڕانی کە لە هەموو سووچێکی 
واڵتەکە یەک قانوون و یەک حکوومەت بێت، 
هەر بۆیە زۆر دژی سیســتەمی عەشایەری و 
دەرەبەگی بوو، کە وەک دەوڵەتێک وابوو لە ناو 
عەشیرەتەکانی  هەموو  دەیویست  دەوڵەتێکدا. 
ناو ئێــران ملکەچی یەک قانوونی حکوومەتی 
مەرکەزی بن. شــێوازی ژیانی عەشــایەری و 
کۆچەریی زۆر پێ دواکەوتوو بوو، عەشیرەت و 
هۆزی پێ کۆسپێکی گەورە بوو بۆ پێشکەوتنی 
واڵت و بە مۆدێرنکردنی، بۆیە لە سەرانسەری 
ئێران لە دژی عەشــیرەت جەنگا. لەم ڕووەوە 
هەرێمی لوڕستان کە ناوچەیەکی عەشیرەتی 
و والینشــینی نیوەســەربەخۆ بــوو، دەبوایە 
لەگەڵ ئەم سیستەمە عەشایەرییەی لوڕستان 
ڕووبەڕوو بێتەوە. لە نێوان ســااڵنی 1٩22 تا 
1٩2٨ شــەڕ و ملمالنێیەکی تونــد لە نێوان 
عەشیرەتەکانی لوڕستان و سوپای حکوومەتی 
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مەرکەزی ڕوو دەدات. ڕەزا شا سوپا دەنێرێت 
بۆ لوڕستان بە تایبەت بۆ ناوچەی پێشکۆ واتە 
شوێنی نیشــتەجێبوونی عەشیرەتەکانی لەک 
و لوڕ، بۆ ســەرکووتکردنی عەشــیرەتەکان و 
ملکەچکردنیان بە دەسەاڵتی مەرکەزیی ئێران. 
دوای شــەڕ و کوشــتارێکی خوێناوی، سوپا 
توانیویەتی ئەو هەرێمــە بخاتە ژێر کۆنترۆڵی 
خــۆی، ئــەو ســەرۆک عەشــیرەتانەش کە 
ســەرپێچییان کردبوو  لە سێداره دران. ئەوجا 
عەشیرەتەکان لە چەک دادەماڵێت، و هەندێک 
عەشیرەتیش بە زۆرەملێ بۆ خۆراسان کۆچ پێ 
دەکات؛ عەشیرەتە کۆچەرییەکانیش نیشتەجێ 
دەکات و ئەو ئابوورییەی کە عەشیرەت هەیبوو 
لەناوی دەبات، دواتــر هەوڵ دەدات ناچاریان 
بــکات واز لــە جلوبەرگــی خۆیــان بێنن و 
جلوبەرگی نوێ لەبەر بکەن و کاڵوی پەهلەوی 
لەسەر بکەن، بەاڵم بۆ ئەمە سەرکەوتوو نەبوو، 
تەنیا ئەوانەی کارمەندی حکومەت بوون پێی 
پابەند بوون. بــە کۆنترۆڵکردنی ئەم هەرێمە، 
ڕەزا شا ئەو سیستەمە عەشیرەتییەش کۆتایی 
پێ دێنێــت کە بۆ ماوەی نزیک بە هەشــت 
سەدە لە لوڕستان بە شێوەی نیمچە سەربەخۆ 
فەرمانــڕەوا بوو، پێــی دەگوترا والینشــینی 
کۆتایــی   .)Amanolahi, 2002: 193-218(
هێنان بە سیستەمی والینشــینیی لوڕستان، 
دەبێتە هــۆی پچڕاندنی هەمــوو پەیوەندییە 
عەشــیرەتییەکان کە خەڵکەکە بۆ ماوەیەکی 
درێژ پێــوەی پابەند بــوون، دوای ئەوه، ئەم 
هەرێمە  ڕاســتەوخۆ بە دەسەاڵتی حکوومەتی 
مەرکەزی لە تاران دەبەســترێتەوە. ئیدی بۆ 
ئەم دەســەاڵتە مە رکەزییە ئاسان دەبێت لەو 
هەرێمــە قانوونەکانــی حکوومەت بە ســەر 
خەڵکەکــەدا جێبەجــێ بکات، کــە ئەویش 
سیاسەتی یەکســانکردنی هەموو ئێران بوو بە 
یەک نەتەوە و یەک فەرهەنگ و یەک زمان. 
ڕەزا شــا هەر بۆ تۆڵەکردنەوە لە لوڕەکان 
بە ئەنقەست جارێکی دی سیستەمی ئیدارەی 
هەرێمەکــە دەگۆڕێت، لە ناوچەی پشــتکۆ، 

ئوستانێکی نوێ دادەمەزرێنێت بە ناوی ئوستانی 
ئیالم، ناوچەی کرماشــان و خوزســتانیش بۆ 
چەندین ســاڵ بە یەکەوە دەلکێنیت، دواتر لە 
سەردەمی حوکمڕانی محەمەد رەزا شا )1٩٤1 
– 1٩7٩( پشتکۆ و لوڕســتان دەکرێنەوە بە 

.)Amanolahi, 2002:215( .دوو ئوستان
بــەم پێیــە لــە ســەردەمی دەوڵەت – 
نەتەوە لە ئێران، لوڕســتان ئەو دەســەاڵت و 
هێزە عەشــیرەتییەی نامێنێــت، و ملکەچی 
دەسەاڵتی ناوەندی دەبێت. دەوڵەتی ئێرانیش 
بۆی ئاسان دەبێت، ئەم هەرێمە ناسنامەیەکی 
نوێی پێ ببەخشــێ و بیــکات بە ئێرانی و لە 
ناســنامەی کوردبوون دووریان بخاتەوە، ئەم 
هەنگاوەش لە ڕێی خوێندن بە زمانی فارســی 
و پەروەردەکردنیــان بوو بە فەرهەنگی ئێرانی 
و مێژووی پڕ لە شــانازیی نــەژادی ئاریایی و 
ئێرانی. ئیدی لە ماوەی نزیک بە ســەد ساڵ 
نوێی  کۆمەڵگەیەکی  لوڕەکان،  ئاسمیلەکردنی 
بەرهەم هێنا کە چیدی خۆیان بە کورد نەزانن 
و خۆیان بە لوڕ و ئێرانی بزانن و شانازی بکەن 

بە ناسنامەی ئێرانییان. 
ئەم سیاســەتەی دەوڵەتــی ئێران لەگەڵ 
لوڕەکان هەتا ئێستاش هەر بەردەوامە، هەوڵ 
دەدات هەمــوو پێکهاتەکانــی ئەم هەرێمە لە 
کوردبــوون داماڵێت و بیانــکات بە نەتەوەی 
سەربەخۆ و زارەکانیشیان بە زمانی سەربەخۆ. 
هــەر لەســەر هەمــان ڕەوتــی تواندنەوەی 
فەرهەنگی و زمانیی ئــەم پێکهاتانەی کورد، 
لە ســاڵی 2٠17 میراتــی فەرهەنگیی ئێران 
بە ڕەســمی زاری کوردیی لەکیی بە زمانێکی 
ســەربەخۆ ناســاند، بۆ ئەوەی چیدی زارێکی 
زمانی کوردی نەبێــت، لەکەکانیش بکات بە 
نەتەوەیەکی ســەربەخۆ و چیــدی خۆیان بە 

کورد نەزانن. 
لەم مێژووە ڕوون دەبێتەوە، ئەگەر لوڕەکان 
ناســنامەی کوردبوونیان لەدەست داوە، ئەمە 
خۆبەخشــانە نەبووە، بەڵکوو بە پرۆســەیەکی 
درێژخایەنی داماڵین لە ناســنامەی کورد بووە 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721 60



و بە زۆر کراون بە لوڕ و ئێرانی، ئەم پرۆســە 
ئاســمیلەکردنە فەرهەنگییــە، لــە ئەدەبیاتی 
جینۆســاید پێــی دەگوتــرێ جینۆســایدی 
ســپی، کە ئەو کۆمەڵە خەڵکــە ڕێگەیان پێ 
نادرێ بە زمانــی خۆیان بخوێنن، بەزۆر زمان 
و فەرهەنگێکــی دیکەیــان پــێ دەدرێ، لە 
فەرهەنگی ڕەسەنی خۆشیان نامۆ دەکرێن، تا 
لەئەنجامدا لەسەرخۆ دەتوێنەوە و ون دەبن. 

لە دوای سییەکانی سەدەی بیستەم هەتا 
ئێســتا لە هەموو کتێب و ســەرچاوەکان، لە 
کتێبەکانــی پرۆگرامی خوێندن و لە ئەتڵەس 
و نەخشــەکان کە لە ئێران دەخوێندرێ، لوڕ 
وەک نەتەتەوەیەکی ســەربەخۆ ناوی هاتووە، 
هــەوڵ دراوە هەرچــی پەیوەندییەکــی لــە 
ڕابردوو بە کوردەوە هەیبــووە ون بکرێت، لە 
کتێبە مێژووییەکان کە لــە ئێران دەردەچن 
سەبارەت بە مێژووی لوڕ و بەختیاری، هەرگیز 
ئامــاژە بەو مێژووە نادرێ کــە لوڕ لە ڕابردوو 
بە ڕیشــەی نــەژادی و نەتەوەیی کورد بوون، 
بەم پێیە، قەناعەتیــان بە لوڕی – بەختیاری 
کرد کە ئەوان کورد نین و گروپێکی ئەتنیکی 
ســەربەخۆن، لە بیریان بردنەوە کە ئەوان بە 
ڕیشــەی مێژوویی و زمان و فەرهەنگ کورد 

بوون. 
ئەم جۆرە بیرکردنەوەیە لەســەر لوڕ، هاتە 
نێــو توێژەرانی کوردیش کــە بڵێن ئیدی لوڕ 
کورد نەمــاون و تازە ناکرێ بــە کورد گرێ 
بدرێنەوە، بێئاگا لەو پاشــخانەی کە بە ســەر 
لوڕستان هاتووە لە چەوسانەوە و بێبەشکردنیان 

و نامۆکردنیان بە ناسنامەی کوردی. 
ئەم جۆرە تێروانینە بۆ لوڕ، کە لە ســەرەتا 
ڕوانگەیەکی ڕۆژهەاڵتناســی بــوو و دواتریش 
بــوو بــە پرۆژەیەکــی دەوڵــەت – نەتەوەی 
ئێرانــی، لە نێو هەموو ئێرانناس و کوردناس و 
ڕۆژهەاڵتناسانی ئەوروپی و ڕووسی و ئەرمەنی 
پەیڕەویی لێ کرا و بوو بە ڕاستییەکی زانستیی 
حاشاهەڵنەگر. دواتر هەر ئەم بۆچوونە هاتە نێو 
نووسەران و توێژەرانی کوردیش بە کاریگەریی 

ئەم میتــۆدە ڕۆژهەاڵتناســییە نکوولییان لە 
کوردبوونــی لوڕ کــرد. بۆ نموونــە د. کەمال 
فوئاد )فوئــاد، 1٩71: 16 -22( یەکەم کوردێک 
بوو لە دابەشــکردنێکی بــۆ زارە کوردییەکان، 
لوڕی بە کوردی نازانێت، هەروەک خۆیشــی 
لە ســەرەتای وتارەکەی ئاماژەی پێ داوە کە 
بۆ ئەم دابەشــکردنە کەڵکی لە کوردناسی بە 
ناوبانگــی ئەڵمانی ئۆســکارمان وەرگرتووە. لە 
هەمووی سەیرتر فەیلییشی بە کورد نەزانیوە، 

چونکە پێی وابووە ئەویش لوڕییە. 
 ناوچــەی لوڕســتان لــە نەخشــەکانی 
کوردســتانیش البــران، لــە دوای نیــوەی 
دووەمی ســەدەی بیســتەم لەو نەخشــانەی 
کوردســتان کە لە الیەن کوردەوە دروســت 
کــران، زۆربەیان ناوچەی لوڕســتانی لەگەڵ 
نییە، کە گوایە ئەم هەرێمە کوردستانی نییە. 
هەندێک نووســەری کورد لە بێگانەکان زیاتر 
هەوڵی بچووکردنەوەی نەخشەی کوردستانیان 
داوە، بــۆ نموونــە د. ئەمیر حەســەنپوور لە 
دابەشکردنی  نەخشــەیەکی  دکتۆرانامەکەی، 
جوگرافیــی زارە کوردییەکانــی کێشــاوە، لە 
زۆر شوێن وەک پێویســت ناوچەکانی زمانی 
کوردیی دەستنیشــان نەکردووە. بۆ ناوچەی 
لوڕســتانیش نەک هەر هەرێمی لوڕســتانی 
لەگــەڵ نییە، بەڵکــوو ناوچەکانی ئاخێوەرانی 
کوردیی خوارووشی بە نیوەچڵی داناوە، نیوەی 
پانتایی جوگرافییەکەی لێ قرتاندووە؛ ئوستانی 
ئیالم و ناوچەکانی باشــووری کرماشــان، بە 
ناوچەکانی لەکەکانەوە هەمووی لە نەخشــەی 
 .)Hassanpour, 1992: 51(زمانی کوردی بڕیوە
لــە ماوەی ســەد ســاڵی ڕابــردوودا کە 
دەوڵەتی ئێــران، دەوڵەت - نەتەوەی بە یەک 
زمان ســاز کردووە، کوردە لــوڕەکان لەگەڵ 
کوردەکانی ســەرەوەی خۆیان زیاتر لە یەک 
دابــڕاون و ئاڵوگۆڕی فەرهەنگییــان پێکەوە 
نەبووە، بــۆ ئەوەی فەرهەنگێکی هاوبەشــیی 
نەتەوەییــان هەبێــت. لە الیەکــی دیکەوە، 
پێکهاتــەی مەزهەبیــی دانیشــتوانەکەی کە 
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شــیعەیە، ڕۆڵێکی بەرچــاوی هەبووە لەگەڵ 
کوردە سوننییەکان تێکەڵ نەبن و لە یەکیش 
دوورکەونەوە و زیاتر بە دەســەاڵتی نەتەوەی 
سەردەســتەوە گرێ بدرێن کە ئەویش فارسە 
و شــیعەیە. ئەمــە بێجگە لەوەی گەشــەی 
ئابووری لە نێو لوڕەکان سســتە و پێکهاتەی 
دانیشتوانەکەی هێشتا عەشایەرییە، ئەمانەش 
دوو هــۆکاری ســەرەکین کە لــەم پێکهاتە 
ئابوورییە، زمــان و نەتەوایەتی  کۆمەاڵیەتی- 
گەشــە نەکات. لە الیەکــی دیکەوە، هەرێمی 
لوڕستان هەمیشە لە بزاڤی نەتەوایەتیی کورد 
دوور بووە، لە بەشــی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیــی نەتەوەییی کورد 
زیاتر لە ناوچەی کوردە ســوننییەکانی وەک 
مەهاباد و `ســەقز و ســنە و مەریوان بووە و 
نەگەیشــتووە بە ناوچەی کرماشان و ئیالم و 
لوڕستان، بۆیە ئەم هەرێمە کوردنشینە هەستی 
نەتەوایەتییان و ئینتیمایان بۆ کورد الواز بووە 
و زیاتر ناســنامەی ئێرانی و شیعەگەری زاڵ 
بووە نەک ناســنامەی نەتەوەیــی. هۆکارێکی 
دیکەی گرنــگ، پەڕاوێزبوونی زارەکەیانە، کە 
بە دەگمەن نەبێت دەقی ئەدەبیی نووســراو، 
یــان بزاڤێکی ئەدەبیــی دەوڵەمەندی کوردی 
بــەم زارانە نەبووە وەک لــە زارەکانی دیکەی 

کوردیی باکوور و ناوەندی و گۆراندا هەبووە.
ئــەوەی لــەم هەرێمــە هەتا ئێســتا بە 
خۆڕاگــری بە کــورد ماوەتــەوە، کوردەکانی 
ئوســتانی کرماشــان و ئیالمە کە بە زارێکی 
کوردیی خواروو قســە دەکەن. دەوڵەتی ئێران 
لەگــەڵ ئەوانیش لە هەوڵدایــە لە کوردبوون 
دووریــان بخاتەوە و ئەوانیش لــە نێو بۆتەی 
زمانــی فارســیدا بتوێنێتەوە. لە مــاوەی نیو 
ســەدەی ڕابردوودا ئاســمیلەکردنی زمان لە 
کرماشــان زۆر بە چڕی دەستی پێ کردووە، 
زۆرینــەی دانیشــتوانی کورد بــە ڕادەیەک 
ڕووبــەڕووی تواندنەوە بوونــەوە کە ناتوانن بە 
کوردی قســە بکەن و زمانیش بە شێوەیەکی 
ڕێکوپێــک ناگوێزرێتــەوە بــۆ منداڵەکانیان، 

ئەگەر ئەم هەلومەرجە زمانییەش بەم شێوەیە 
بەردەوام بێت، لە کۆتاییدا زمان و ناسنامەیان 
ون دەکەن و بە نەتەوەی سەردەســتی فارس 

دەبەسترێنەوە.
لەبەر ڕۆشنایی ئەم پاشخانە مێژووییە کە 
لوڕ هەر کوردبوون و لەم ســەد ساڵەی دوایی 
بە زۆر ئاســمیلە کراون؛ لــەم توێژینەوەیەدا 
بەدەر لە ڕوانگەی ڕۆژهەاڵتناسی و سیاسەتی 
فەرهەنگــی و زمانیــی دەوڵەتی ئێــران، لە 
ڕوانگەیەکی کوردانەوە سەیری لوڕەکان کراوە 
بــۆ ئــەوەی جارێکی دی بە نەتــەوەی کورد 
ئاشنا بکرێنەوە و پرۆسەی خۆناسینەوە دەست 
پــێ بکاتەوە. هــەر بۆیە لــەم توێژینەوەیەدا، 
زارەکەیــان لــە ڕیــزی زارە کوردییەکانــی 
خوارووی کوردستان دانراوە و لەسەر نەخشەی 
دابەشــبوونی جوگرافیی زارە کوردییەکانیش 

شوێنەکەی دیاری کراوە. 

دابەشکردنێکی نوێ بۆ زارە کوردییەکانی 
خوارووی کوردستان

بــە گوێرەی ســەرچاوە و توێژینــەوەی نوێ 
ســەبارەت بە زارەکانی ئەم ناوچەیە، دەکرێ 
دابەشــکردنێکی نوێ بــۆ زارە کوردییەکانی 
بکرێتــەوە، کەموکووڕییەکانی  ئەم هەرێمــە 
دابەشــکردنەکانی پێشوو ڕاست بکرێتەوە. ئەم 
هەرێمە کوردنشینە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
سێ کۆمەڵە زاری کوردیی هەیە کە ئەمانەن: 
کوردیــی خــواروو: کەڵهوڕی، لەکــی، ئەوجا 
کوردیی لوڕی. گەورەترین زاری ئەم ناوچەیە 
کوردیــی خوارووە کە بە کەڵهوڕی ناوی براوە. 
وەک لە سەرەوە ئاماژەی پێ درا کە زمانەوان 
و توێژەرانی کــورد بە تایبەت لە باشــووری 
کوردســتان، هەمــوو زارە کوردییەکانی ئەم 
هەرێمەیــان بە لــوڕی ناو بــردووە، کە ئەمە 
دابەشــکردنێکی هەڵە بووە و پێویســتە ئەم 
زارانە لە یەک جودا بکرێنەوە، ناوی لوڕ لەسەر 

ئەم پێکهاتانە الببرێت کە لوڕ نین.
هەردوو پێکهاتەی دانیشــتوانی خوارووی 
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کوردســتان کە بە کەڵهوڕ و لەک ناســراون 
زارەکانیــان لــە هەموو ڕوویەکــەوە لە یەک 
نزیکــن، لەکــی بە هــۆی نزیکی لــە ڕووی 
جوگرافییــەوە لــە کەڵهــوڕی بەتایبــەت لە 
کرماشــان لــە ڕووی فەرهەنگۆکی وشــە و 
ماناناســییەوە نزیکیان هەیــە، بەاڵم لە ڕووی 
پێکهاتــی ڕێزمانییــەوە جیاوازییــان هەیــە  
بەتایبەت لە الیەنــی ئێرگەتیڤ که لە  لەکی 
هەیە و لە کەڵهــوڕی نییە )قمندار، 2٠1٤: 7٩( 
هەر بۆیه لەکی  بە زارێکی ســەربەخۆ دانراوه. 
زمانەوانــی کەنەدی ئەریک جۆن ئانۆنبی]٤[ لە 
توێژینەوەیەکی بــەراوردی زمانەوانی لەبارەی 
لەکــی و پەیوەندیــی لەگــەڵ کەڵهــوڕی و 
لوڕی ئەنجام داوە، دەیســەلمێنێت لە ڕووی 
ئاستەکانی زمانەوە لەکی لە کەڵهوڕی نزیکترە 
هەتا لــوڕی، چونکە لە ڕووی دابەشــکردنی 
زمانە ئێرانییەکان لەکی لەگەڵ کوردی ســەر 
بە باکووری ڕۆژئاوای زمانە ئێرانییەکانە، بەاڵم 
لوڕی و فارســی سەر بە باشــووری ڕۆژئاوایە، 
بەپێی ئەم داتا زمانییە ئەم زارە سەر بە کۆمەڵە 
زارە کوردییەکانە )Anonby, 2004: 7-22( بۆیە 
لەکی و کەڵهوڕی پێکەوە لەیەکگەیشــتنیان 
هەیە، بــەاڵم کوردێکی کەڵهــوڕی ڕەنگە بە 
زەحمەت لە بەختیارییــەک تێ بگات. لوڕی 
کۆمەڵێک تایبەتمەندیی دەنگسازی و ڕێزمانیی 
هەیــە لە کەڵهوڕی و لەکی جودای دەکاتەوە. 
ئەگەر تەماشــای نەخشەی زارە کوردییەکانی 
خوارووی کوردستان بکرێ، لەکی وەک پردی 
پەڕینەوەیە لە نێوان کەڵهوڕی بەرەو باشوور بۆ 
 dialect زاری لوڕی، ئەمەش زنجیرە دیالێکت
continuum ]٥[ی نێــوان زارە کوردییــەکان 
نیشــان دەدات، کە زارەکان لــە دوای یەک 
جیاوازییەکانیــان پەرە دەســتێنی و لە یەک 
دوور دەکەونەوە، لە نێوان هیچ زارێکی کوردی 
دابڕاینێکــی کتوپڕ و نائاســایی نییە، چونکە 
هەموو زارەکان درێژبوونەوەی یەک زمانن، کە 

ئەویش زمانی کوردییە.
 بەهۆی نزیکی لوڕی لە فارسی هەندێک 

زمانەوانــی ئێرانی، لوڕی بە زارێکی فارســی 
دادەنێن، بەاڵم ئەمە ڕاست نییە چونکە لوڕی 
لە ڕووی دەنگســازی، وشەســازی، واتاسازی 
و فەرهەنگۆکــی وشــەش لەگــەڵ فارســی 
جیــاوازە )Anonby, 2003: 177(، هەروەهــا 
بە ڕێزمــان و فەرهەنگۆکی وشــە لە کوردی 
نزیکترە، ئەمە هەرچەندە فارســی وەک زمانی 
بااڵدەستی واڵتەکە و زمانی ڕەسمیی خوێندن 
بۆ سەد ســاڵ لە قوتابخانەکان، هەموو زمان 
و زارەکانــی نێــو ئێران)زمانــە ئێرانییەکان( 
زۆر بەچڕی لە فارســی نزیــک بوونەوە، ئەم 
کاریگەرییە لەســەر لوڕی زیاتر بووە هەتا زارە 
کوردییەکانــی دی، چونکە لە نێــو لوڕەکان 
هەســتی نەتەوایەتی نەبووە تا زمان بکات بە 
ئایدیۆلۆجیای نەتەوایەتــی و خزمەتی بکات، 
بۆیە لوڕی زۆر کــەم خزمەت کراوە، هەرگیز 
نووســین و خوێندنی پێ نەکــراوە، نەبووە بە 
زارێکی ئەدەبی، ئەگەر لە سەردەمی کالسیک 
چەند دەقێکی ئەدەبیی پێ نووسرابێت، بەاڵم 
لە ســەردەمی دەوڵەت – نەتــەوەی ئێراندا 
زۆر بە توندی ســەرکووت کراوە و ئاســمیلە 
کراوە، بە دەگمەن نەبێت ڕێگەی پێ نەدراوە 
گۆڤارێک، ڕۆژنامەیەک، یان چەند کتێبێک بە 
لوڕی بــاڵو بکەنەوە. هەروەها فراوانیی پانتایی 
جوگرافی ئاخێوەرانی لوڕ کە هەتا سەر خەلیج 
درێــژ بووەتەوە، شــیوەزارەکان لە یەک دوور 
کەوتوونەتــەوە، و ئاخێوەرانیــان بە زەحمەت 
لــە یەک تێ دەگــەن. بۆ نموونە کەســێکی 
بویرئەحمــەدی کە ســەر بە لوڕی باشــوورە 
لەگەڵ کەســێکی لوڕی بەختیاری بە ئاسانی 
لە یەک تێ ناگــەن، کاتێک دەگەن بەیەک، 
 Anonby,( پێکەوە بە فارســی قســە دەکەن

.)2003: 179
 لــوڕی چــوار هــۆزی گــەورەی هەیە: 
بەختیــاری، بویــر ئەحمــەدی، کۆهگلۆیی، 
مامەسەنی، هەر یەک لەم هۆزانە شێوەزارێکی 
خۆیان هەیە، ئەم شــێوەزارانە وەک پێویست 
لێکۆڵینەوەی زمانەوانییان لەســەر نەکراوە بۆ 
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ئــەوەی جیاوازییەکانیــان ڕوون بکرێتەوە و 
ئایســۆگلۆس Isoglosses]6[ی شــێوەزارەکان 
لەسەر نەخشــە نیشــان بدرێ، هەر بۆیە لە 
پۆلێنکردنی شــێوەزارەکانی لــوڕی، ناوی ئەم 
چــوار هۆزە وەک چوار شــێوەزاریش هاتووە. 
زمانەوانــی ناوبراو ئانۆنبی، لە ســاڵی 2٠٠٠ 
– 2٠٠1 بــۆ مــاوەی نۆ مانگ بــە مەیدانی 
لە لوڕســتان لە ســەر شــیوەزارەکانی لوڕی 
کاری کــردووە، لە توێژینەوەکــی بەراوردی 
شێوەزارەکان، لە سەر بنەڕەتی لەیەکگەیشتن 
و لەیەکنەگەیشــتن و شــیکردنەوەی ئاماری 
وشەکان Lexicostatistics]7[، سێ شێوەزاری 
لوڕیی لە یەک جودا کردووەتەوە، کە ئەمانەن: 
لوڕیی لوڕســتانی واتە زاری ئوستانی لوڕستان 
کە بــە زاری ڕۆژئــاواش ناو دەبــرێ، لوڕیی 
بەختیاری، واتە زاری هۆزی لوڕی بەختیاری، 
لوڕیی باشــوور، کە ئەوانیش هەرســێ هۆزی 
لوڕی لــە باشــوور: بویرئەحمــەد، کۆهیگلو، 
مامەســەنی دەگرێتەوە. لــەم توێژینەوەیە بۆ 
پۆلێنکردنی شــێوەزارەکانی لوڕی، ســوود لە 

هەمان دابەشکردنی ئانۆنبی وەردەگرین.  
بەپێــی ئــەم داتــا زمانەوانییــە، بەهۆی 
نزیکیی کەڵهــوری و لەکی لەگەڵ یەک، لەم 
دابەشکردنە پێکەوە دانراون، بەاڵم دوو کۆمەڵە 
زاری جــودان، زاری لوڕییــش وەک زارێکی 
خوارووی کوردستان، ئەویش بە جودا دانراوە.

زارە کوردییەکانی خوارووی کوردستان
1 زاری کوردیی خواروو:

 کوردیــی خوارووی کەڵهــوڕی: کەڵهوڕی، 
کرماشــانی، فەیلــی، ســنجاوی، کولیایــی، 

کوردەلی. )قمندار، 2٠1٤(.
 کوردیــی خــوارووی لەکی: کوودەشــتی، 

هەرسینی، ئەڵشتەری. )شهسواری، 1٣٩٤(.
2 زاری کوردیــی لــوڕی: لوڕی لوڕســتانی 
)لوڕی ڕۆژئاوا(، لوڕی بەختیاری، لوڕی باشوور 
Anon- ))بویرئەحمەد، کۆهیگلو، مامەسەنی(، 

.)by, 2003: 179

لــەم توێژینەوەیــەدا جەخت لەســەر زاری 
کوردیی خوارووی کەڵهوڕی کراوەتەوە، چونکە 
باسکردنی هەموو زارە کوردییەکانی خوارووی 
کوردســتان لــە دەرەوەی چوارچێــوەی ئەم 

توێژینەوەیەیە.

دیالێکتی کوردیی خواروو
کوردیی خــواروو زارێکی ســەرەکیی زمانی 
کوردییە، لە دوای کوردیی باکوور )کورمانجی( 
ڕووی  لــە  ناوەندی)ســۆرانی(  کوردیــی  و 
پانتاییی جوگرافی و دانیشــتوانەوە بە سێیەم 
زاری ســەرەکیی کــوردی دادەنرێــت. زیاتر 
لە ســێ ملیۆن کورد بەم زارە قســە دەکەن 
کە زۆرینەی دانیشــتوانەکەی لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان نیشتەجێن، بەشێکیش لە باشووری 

کوردستان. 
ئاخێوەرانــی ئــەم زارە و هەموو زارەکانی 
دیکەی خوراووی کوردســتان بــە پێکهاتەی 
ئایینی، ســەر بە مەزهەبی شیعەی ئیمامین. 
بێجگــە لە کــوردی گۆران کە لــە ڕۆژئاوای 
کرماشان نیشتەجێن، زۆرینەیان بە دین ئەهلی 
هەق یان یارسانن. وەک لە مێژوو باس دەکرێ 
گۆرانەکان بە زاری کوردیی گۆران قســەیان 
کــردووە، بەاڵم دواتر لە نێــو کوردیی خواروو 
ئاسمیلە بوون و ئێستا چەند گوندێکیان ماوە 
بە گۆرانی قسە دەکەن، ئەوانی دی هەموو بە 

کوردیی خواروو قسە دەکەن. 
ئــەم زارە لە هەموو ئاســتەکانی زمان لە 
زاری کوردیــی ناوەندی نزیکــە و بەتایبەت 
هــەردوو بنزاری گەرمیانــی و ئەردەالنی کە 
لــە ڕووی جواگرفییــەوە هاوســێی کوردیی 
خواروون، لە ڕووی ڕێزمانەوەش زیاتر لە یەک 
نزیک دەبنــەوە، کوردیی خــوارووش لەگەڵ 
لەکــی و لــوڕی تەواوکــەری یەکدین بەرەو 
خــوارووی کوردســتان تا ســەر خەلیج. لەم 
بەشە باسی ناوە هەمەچەشــنەکانی ئەم زارە 
دەکەین، لەگەڵ شوێنی جوگرافیی ئاخێوەرانی 
و بنزارەکانــی و کورتە مێژووییەکی زارەکەش 
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دەخەینە ڕوو.

ناوە هەمەچەشنەکانی کوردیی خواروو
ئــەم زارە کوردییــە، وەک هەمــوو زارەکانی 
دیکــەی کــوردی بە چەنــد نــاوی جیاواز 
ناســراوە، وەک کــوردی، کەڵهــوڕی، لوڕی، 
فەیلی، کرماشــانی .. بــەاڵم وەک دیارە هەر 
لە سەرەتاوە هەتا ئێســتاش الی کۆمەڵگەی 
ئاخێوەرانــی، زارەکەیان بە کوردی ناو دەبەن، 
کوردیی ناوەندیش کە ئەمڕۆ زیاتر بە سۆرانی 
ناسراوە، الی کۆمەڵگەی ئاخێوەرانی، ئەوانیش 
زارەکەیان بە کوردی ناو دەبەن. لەم باسە ناوە 
جۆراوجۆرەکانی ئەم زارە شــی دەکەینەوە و 

ڕاستترین ناویش پێشنیاز دەکەین.
ئەگەر لە کۆنترین دابەشکردن بۆ زارەکان 
دەســت پێ بکەین کــە دابەشــکردنەکەی 
شەرەفخانی بدلیسییە: کورمانج، لوڕ، کەڵهوڕ، 
گۆران« )بدلیسی،1٣٤٣: 2٣(.، لەم دابەشکردنەدا 
کەڵهــوڕ وەک پێکهاتەیەکــی کورد و زارێکی 
کوردی ناوی هاتووە. بەاڵم لە دابەشکردنەکانی 
دواتــر کە لە الیەن توێژەرانی کوردەوە بۆ زارە 
کوردییەکان کراون، وەک لە سەرەوە ئاماژەی 
پــێ درا، لە زۆربــەی دابەشــکردنەکان، ئەم 
زارە کوردییــە بە لوڕی یــان کەڵهوڕی ناوی 
هاتووە، و هەندێک جاریش بە کوردی جنوبی 
و کرمانجیی باشــوور ناوی هاتــووە. زاڵبوونی 
ناوی کەڵهــوڕی زیاتر بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە 
گەورەترین عەشــیرەتی ئەم ناوچەیە کە بەم 
زارە دەدوێــن کەڵهــوڕە، هەر بۆیــە ئەم ناوە 
زاڵ بووە بە ســەر زارەکەدا، بەاڵم لە ڕاستیدا 
کەڵهوڕی تەنیا بنزارێکی ســەر بەم دیالێکتە 

گەورەیە. 
مەیجەر ســۆن لــە ســاڵی 1٩٠٩ چەند 
لــە  کرماشــانی  فۆلکلــۆری  گۆرانییەکــی 
گۆڤارێک لە لەندەن باڵو کردووەتەوە. لەباسی 
زارەکە، هەموو زارەکــەی بە کوردیی خواروو 
)Southern Kurdish( نــاو بردووە، بەاڵم ئەو 
گۆرانییانەی کە باڵوی کردوونەتەوە ســەر بە 

)Soane,1909( .بنزاری کرماشانین
لە دابەشکردنێکی تەوفیق وەهبیدا، ناوی 
ئــەم زارە بە لــوڕی هاتــووە و کەڵهوڕییش 
وەک بنزارێکــی ئەم زارە لوڕییە ناوی هاتووە، 
کە بەم شــێوەیە ئاماژەی پــێ داوە: کۆمەڵە 
شێوەی لوڕى: کەڵهوڕى، لەکى، فەیلى، لوڕی، 
بەختیــارى، مامەســانى - کۆهگلویی. )وهبی 

بەگ، 1٩٤٠: 27 - ٣٠ ( 
لە  ئینگلیز، دەیڤید مەکەنزی،  کوردناسی 
توێژینەوەیەک لەبارەی زاری کوردیی ناوەندی 
و باکوور، زمانی کوردیی بۆ ســێ کۆمەڵە زار 
دابەش دەکات و ئــەم کۆمەڵە زارەی خواروو 
بە کۆمەڵە زاری کوردیــی خواروو ناو دەبات. 

 )Mackenzie, 1961: 17 -21(
د. کەمال فوئاد لە دابەشکردنێکی بۆ زارە 
کوردییەکان، کوردیی خــوارووی بە کوردیی 
باشــوور ناو بردووە کە چەند بنزارێکی هەیە، 
بــەم شــێوەیە: کوردیــی باشــوور: کولیایی، 
کەلوڕی، لەکی، خانەقینــی. )فوئاد، 1٩71: 16 

 )22-
لــە دابەشــکردنێکی جەمــال نەبــەز بۆ 
زارەکان نــاوی ئــەم زارە لەگــەڵ هەمــوو 
زارەکانــی دی بــە کرمانجی ژێــروو هاتووە: 
کرمانجیى ژێروو: فەیلى، کرماشــانى، لەکى، 
کەڵهوڕى، خانەقینى، لوڕى. )نەبەز، 1٩76: 2٣( 
بەکارهێنانی ناوی کرمانجی بۆ کوردیی خواروو 
هیچ پەیوەندییەکی عەشیرەتی و ئەتنیکیی لە 
هەرێمەکــەدا نییە، ئەم ناوە وەک ناوی زمانی 
کوردی لە نیوەی دووەمی سەدەی بیستەم بۆ 

زارەکان بەکار هاتووە.
الی  زارەکان  دابەشــکردنێکی  لــە 
عەبدولرەحمان ئەمین زەبیحی لە »قامووســی 
زمانــی کــوردی«دا ئەم زارەی بــە لەهجەی 
جنوبــی ناو بــردووە، زارەکانــی دیکەش بە 
لەهجەی ناوەندی و باکووری. )زەبیحی، 1٩77: 

 )٤2
د. ئەمیری حەســەنپوور لــە توێژینەوەی 
دکتۆراکــەی بــۆ زاری کوردیــی ناوەنــدی، 
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کوردیــی خوارووی بە کرماشــانی ناو بردووە. 
زارە کوردییەکانــی بۆ چوار نــاوی ناوچەیی 
پۆلێن کردووە: کرمانجی، ســۆرانی، هەورامی، 

.)Hassanpour, 1992: 20( .کرماشانی
نیعمەت عەلی ســایە، کتێبێکی ڕێزمانی 
کوردیی خوارووی نووسیوە و ئەم زارە کوردییە 
بە کەڵهوڕی نــاو بردووە و ئەم چەند بنزارەی 
دەست نیشــان کردووە: کولیایی، کرماشانی، 

فەیلی، کەلهوڕی. )سایە، 2٠٠٤: ٥( 
کەریــم کەریم پــوور )کریم پــور، 1٣٩٠( 
کتێبێکــی »ڕێزمانی کوردیی خــواروو«ی بە 
فارســی بــاڵو کردووەتــەوە، ئــەم زارەی بە 
کرماشــانی )کەڵهوڕی( ناو بردووە. وەک دیارە 
لەم دوو ناوە مەبەستی ئەوەیە کە هەردوو ناو، 
یەکێکیان ناوی شارە و ئەوەی دی عەشیرەت، 

بۆ ناوی ئەم زارە وەک یەکە.   
هیوا زەندی، کتێبێکــی لەبارەی ڕێزمانی 
کوردیی خواروو نووســیوە و پێی باشــە ئەم 
زارە بــە فەیلی ناوی ببــرێ، چونکە خەڵکی 
خانەقین و مەندەلی و زرباتیە و مەلکشــاهی 
و ئەرکــەوازی و بەدرە و دێهلــۆران و چەند 
ناوچــەی دی ئەم زارە بــە فەیلی ناو دەبەن. 

)زەندي، 2٠٠7: ٩(
کــە  قەمەنــدار  ئیســماعیل  دکتــۆر 
توێژینەوەیەکــی دکتۆرانامەی بە فەرەنســی 
لەســەر ئەم زارە کوردییە کــردووە، ئەم زارە 
و زارەکانــی دیکەی ئەم هەرێمــەی بە زارە 
کوردییەکانی خواروو یان باشــوور ناو بردووە. 

)قمندار، 2٠1٤( 
لە خســتنەڕووی ئەم نــاوە جۆراوجۆرانە 
ڕوون دەبێتەوە کە لە ماوەی سەدەی ڕابردوودا، 
ئــەم زارە ناوی هەمەچەشــنی هەبووە، بەاڵم 
ئاخێوەرانــی، خۆیان ئــەم زارەیان بە کوردی 
ناو بردووە. هەروەها ئەو ناوەی ئێســتا زیاتر بۆ 
ئەم زارە بەکار دێت نــاوی کوردیی خوارووە، 
چونکە ئەم نــاوە گونجاوترە و دوورە لە ناوی 
عەشــیرەت، یان ناوی شار و ناوچەیەک. لەم 
توێژینەوەیەدا هەر لەســەر ئەم بنەڕەتە ناوی 

کوردیی خــواروو بۆ ئەم زارە پەســند کراوە، 
چونکە زارە کوردییەکانی دی کە لە باکووری 
زاری کوردیی خواروو هەڵکەوتوون، ئێســتا بە 
زاری کوردیی ناوەندی و باکوور ناو دەبرێن. ئەم 
زارە کوردییە بەپێــی هەڵکەوتی جوگرافی لە 
باشووری زاری کوردیی ناوەندی هەڵکەوتووە، 
کەواتە ناوەکەی دەبێت بە کوردیی خواروو.]٨[ 
سەبارەت بە ناوەکانی دیکە کە زیاتر ناوی 
عەشــیرەت و ناوچە و شارە، وەک کەڵهوڕی و 
فەیلی و کرماشانی، بێگومان زارێکی گەورەی 
وەک کوردیی خواروو، ڕاســت نییە ناوەکەی 
لە سنووری بنزارێک، یان ناوی عەشیرەتێکی 
کورد گیــر بکات. بــۆ نموونە نــاوی فەیلی 
زیاتر بۆ ئەو کــوردە کۆچکردووانە بەکاردێت 
کــە لە ڕابردووودا لە ئیالمــەوە بۆ خانەقین و 
زرباتیــە و بەغدا کۆچیان کردووە، بە شــێوە 
ئاخاوتنەکەشــیان گوتــراوە فەیلــی. دەکرێ 
فەیلــی وەک بنزارێکی ئەم زارە ســەرەکییە 
ناوی بێت، بەاڵم زارە سەرەکییەکە ڕاست نییە 
بە فەیلی نــاوی بێت، چونکە هەمووی فەیلی 
نییە. ناوی کرماشــانیش، ئەویش وەک ناوی 
شارێکی ســەرەکیی ئەم هەرێمە کە بەم زارە 
قســە دەکەن، بۆ ناوی ئەم زارە ڕاســت نییە، 

بەاڵم کرماشانی بنزارێکی ئەم زارەیە. 

شوێنی جوگرافیی ئاخێوەرانی
زۆرینــەی ئاخێوەرانــی ئەم زارە لە بەشــی 
ئێران(  کوردستان)کوردســتانی  ڕۆژهەاڵتــی 
نیشــتەجێن. بەشــێکی بچووکی ئاخێوەرانی 
لە باشــووری کوردســتانە لە شارەکانی وەک 
خانەقیــن و مەندەلی و بەدرە و جەســان و 
شــارەبان نیشتەجێن کە ســەر بە پارێزگای 
دیالەیە. ئەوانی دی هەموو لەوبەری سنوور لە 

ئێران نیشتەجێن. 
ئەم زارە لە کوردستانی ئێران ناوچەیەکی 
بەرفراوان دەگرێتەوە، هەرێمی ئاخێوەرانی ئەم 
زارە هەر لە ڕێگا گشــتییەکەی نێوان قەسری 
شــیرین و ســەرپولی زەهاو و کرنــد بەرەو 
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ڕۆژهەاڵت دەکشــێ بە باشــووری ڕەوانسەر 
و کامیــاران ڕەت دەبێت تا شــاری قوروە لە 
ئوستانی کوردستان و لەوێشەوە بەرەو باشوور 
بە شاری ئەسەدئاباد و تویسرکان لە ئوستانی 
هەمەداندا ڕەت دەبێت تا نزیک مەالیەر، ئەوجا 
لەوێــوە بەرەو ڕۆژئاوا دەکشــێ بۆ کەنگاوەر و 
سەحنە و هەرســین و ئەوجا بەرەو باشووری 
ڕۆژئاوا تا شاری ئابدانان. ئەم ناوچە بەرفراوانە 
دوو ئوســتانی گــەورە لە ئێــران دەگرێتەوە 
کە ئوستانی کرماشــان و ئیالمە، گەورەترین 
شاری ئاخێوەری ئەم زارە شاری کرماشانە کە 
مەرکەزی ئوســتانە، لەگەڵ کۆمەڵێک شار و 
شارۆچکەی ئەم دوو ئوستانە. شاری بیجار لە 
باکووری ڕۆژهەاڵتی ئوستانی کوردستان کە لە 
ناوچەی ئەم زارە جودا بووەتەوە، ئەوانیش هەر 

بەم زارە دەدوێن. سەرجەم ژمارەی ئاخێوەرانی 
ئەم دیالێکتە کوردییە بە ســێ ملیۆن کەس 
دەخەمڵێنرێت کە ڕێژەی لە 1٥٪ ی تێکڕای 
دانیشتوانی کوردســتان پێک دێنێت )قمندار، 

2٠1٤: 6(. )سەیری نەخشەی هاوپێچ بکە(

بنزارەکانی کوردیی خواروو
کوردیی خــواروو چەندین بنزار و شــێوەزاری 
ناوچەییــی هەیە کــە ئاخێوەرانی بە ئاســانی 
لــە یەک تێدەگــەن. د. ئیســماعیل قەمەندار 
توێژینەوەکــەی لەبارەی زاری کوردیی خواروو، 
لــە هەردوو بەشــی کوردســتان لــە ئێران و 
عێــراق، ٣7 بنزاری بــۆ زاری کوردیی خواروو 
دەستنیشان کردووە، لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
ئەم بنزارانــە دەگرێتەوە: بیجار، قروە، کولیایی، 

سەرچاوە: ئەمین زەکی بەگ، محەمەد. )2006(. خوالسەیەکی تاریخی کورد و کوردستان لە زۆر 
قەدیمەوە تا ئیمڕۆ. سلێمانی: باڵوکراوەی بنکەی ژین.

قمندار، اسماعيل.)2٠1٤(. دراسة اللهجات الکردية الجنوبية. بغداد: مکتبة عدنان للطباعة و النشر و التوزیع. 
.Anonymous )1947(. Map of Kurdistan Cairo: Elias modern press
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بیلوار، دینەوەر، ســەحنە، بێستوون، هەرسین، 
پایرەوەنــد، کرماشــان، ســەنجاو، خالیســە، 
چەمچەماڵ، قەسری شــیرین، سەرپێڵ زەهاو، 
هەرســەم )زەنگنە(، کەڵهوڕ، ئەیوان، لە پشتکۆ 
ئەم بنزارانە هەیە: ئەرکەواز، شیروان، ئیالم، ساڵح 
بەیرەیی)بەدرەیی(، مەلەکشاهی، مێخاس،  ئاوا، 
مەهــران، زەرگــوش، عەشــیرەتی کوردەلی، 
خزڵی. بنزارەکانی کوردیی خواروو لە باشووری 
کوردستان )عێراق( ئەمانەن: خانەقین، مەندەلی، 
دوشــێخ، کەپرات، ورمزیار، زرباتییە، کوردەلی 
لە علی غەربی و شــێخ ســەعد، فەیلی)کوردە 
فەیلییەکان شێوەزارەکەیان لە شاری بەغدایە(، 
)قمنــدار، 2٠1٤: 21 -٥1(. بێگومــان دیارکردنی 
ئەم هەموو شــێوەزارە بۆ زاری زمانێک، یەکجار 
زۆرە، چونکە هەر زارێک بۆی هەیە لە گوندێک 
بۆ گوندێکــی دی جیاوازیی شــێوەزار و بنزار 
و دەڤۆکــی هەبێت، ئــەم جیاوازییــە کەمانە 
ناســنامەی شێوەزارێکی ســەربەخۆ وەرناگرن، 
پێویستە شــێوەزارە سەرەکییەکان دەستنیشان 
بکرێن کە بە ڕێزمان و دەنگسازی و وشەسازی 
لەگەڵ یەک جیاوازن. بە ســوود وەرگرتن لەم 
دابەشــکردنە و دابەشکردنەکانی دی کە بۆ ئەم 
زارە کراون، لە خــوارەوە گرنگترین بنزارەکانی 

کوردیی خواروو دەخەینە ڕوو:
کەڵهوڕی: یەکێکە لە گەورەترین عەشیرەتی 
ئەم ناوچەیە کە بە بنزارێکی ئەم زارە دەدوێن، 
ناوچەکەیان دەکەوێتە باشووری شاری کرماشان 
لە نێوان شائاباد تا ئەیوان. ئەمە سەرەڕای ئەوەی 
لە هەندێک ناوچە گوندنشــینەکانی خانەقین و 
مەندەلی لە باشووری کوردستان هەر بەم بنزارە 

دەدوێن. )قمندار، 2٠1٤: ٣1 – ٣2(
کرماشانی: ئەم بنزارە لە ئوستانی کرماشان 
بە تایبەت لە مەرکەزی ئوستانەکە کە شارێکی 
گەورە و پڕ دانیشــتووانە، قســەی پێ دەکرێ. 
شــێوەزاری ئەم شارە زۆر بە چڕی کەوتۆتە ژێر 
تەئسیری زمانی فارسی، هەر بۆیە شێوەزارەکە 
تێکەڵ بە وشەیەکی زۆری فارسی بووە )قمندار، 

.)2٨ :2٠1٤

ســنجاوی: ئەم بنزارە عەشیرەتی سنجاوی 
قســەی پێ دەکەن کە لە ڕۆژئاوای کرماشــان 
و ڕۆژهەاڵتی قەســری شــیرین نیشــتەجێن 
و زۆربەیان ســەر بە دینــی ئەهلی هەقن. ئەم 
کۆمەڵە خەڵکە شێوەزارێکیان هەیە لە سەرپێڵی 
زەهاو و قەسری شــیرین نزیکە )قمندار، 2٠1٤: 

.)2٩
کولیایــی: ئاخێوەرانــی ئــەم بنــزارە لــە 
ناوچەکانی سونقور و دینەوەر و بیلوار لە باکووری 
ڕۆژهەاڵتی ئوســتانی کرماشــان نیشــتەجێن، 
هەروەها لە ئەســەدئاباد و تویسرکان و مەالیەر 
لــە ڕۆژئاوا و باشــوور و باشــووری ڕۆژهەاڵتی 

ئوستانی هەمەدان نیشتەجێن.
کوردەلــی: ئەم بنزارە ناوی عەشــیرەتێکی 
گەورەی کوردە کە زۆربەیان لە ناوچەی پشتکۆ 
بــە تایبەت لــە ناوچەکانی نیوەی باشــووری 
نیشــتەجێن، هەندێک جار بە عەشیرەتی کورد 
–یــش ناویان دەبرێ. ئاخێوەرانی ئەم بنزارە لە 
بەری ئێرانەوە لەناوچــەی دێهلۆران و ئابدانان 
و زەریــن ئابــاد و بەشــێکی شــاری مەهران 
نیشــتەجێن، بەاڵم لە بەری عێراقەوە لە ناوچە 
سنوورییەکانی پارێزگای واست )کووت( لە شێخ 
سەعدەوە دەســت پێ دەکا هەتا عەلی غەربی 
و ناوچەی دیکە لە پارێزگای عەمارە و بەســرە 

نیشتەجێن )قمندار، 2٠1٤: ٤٠(.]٩[
فەیلی: ئەم بنزارە کوردە فەیلییەکان کە لە 
بەغدا و ناوەڕاست و باشووری عێراق نیشتەجێن، 
قســەی پێ دەکەن، لەگەڵ ئەو کوردانەی کە 
لەســەر خەتی ســنووری نێوان عێراق و ئێران 
نیشتەجێن. شێوەزارەکەیان هەتا ڕادەیەکی زۆر 
تێکەڵ بە وشە و زاراوەی عەرەبی بووە. )قمندار، 

)٥ -٥٥1 :2٠1٤
گەڕووسی: ئەم بنزارە لە شاری بیجار قسەی 
پێ دەکرێ، لە ناوچەی کەڵهوڕنشینەکان جودا 
بووەتــەوە، لە باکــووری ڕۆژهەاڵتی ئوســتانی 
کوردستان هەڵکەوتووە. ئەم بنزارە بە ئەکسێنت 
و شێوەی بێژەکردن وەک ئەردەالنی وایە، بەاڵم 
بە پێکهاتی ڕســتە و گەردانکردنی کار زیاتر بە 
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کوردیــی ناوچەی گۆران و کرماشــان و ئیالم 
دەچێ، واتە شێوەزاری گەڕووسی شێوەزارێکی 
تایبەتــە تێکەڵــی دوو شــێوەزاری کوردیــی 
ئەردەالنی و کەڵهوڕییە )سهرابی،2٠11: ٣1(. ئەم 
بنزارە بە هۆی شــوێنەکەی کە بە ئاخێوەرانی 
دیالێکتی کوردیی ناوەند دەورە دراوە، هەر بۆیە 

لە ڕووی بێژەکردنەوە لە ئەردەالنی نزیکە. 

مێژووی ئەدەبیات بە کوردیی خواروو
لە مێژووی گەشەکردنی زمانی کوردی بۆ دەقی 
ئەدەبی کالسیکی، سێ زاری کوردی لەم بوارە 
لە ســەردەمی جیاواز ڕۆلی زمانــی ئەدەبییان 
لــە ناوچەکانی خۆیــان یان لــە چوارچێوەی 
میرنشــینێکی کوردی گێڕاوە. لەپێشترین ئەو 
زارە کوردییانە، کوردیی گۆران لە سەدەی )1٤ 
– 1٩( لە چوارچێوەی میرنشــینی ئەردەالن و 
ناوچەکانی دەرەوەی ئەم میرنشــینە، زمانێکی 
ئەدەبی بااڵدەســت بووە، لە هەمان کاتدا زمانی 
دینیی یارسانەکانیش بووە، دەقە دینییەکانیان 
بە شیعر و پەخشان بەم زارە کوردییە نووسراوە. 
زمانــی ئەدەبی بــە زاری کوردیــی باکوور لە 
سەدەی)16 – 1٩( لە چوارچێوەی میرنشینی 
بۆتــان زمانــی ئەدەبــی بــووە. زاری کوردیی 
ناوەندی دەرنگتر دەست پێ دەکات لە سەدەی 
)1٩ – 2٠(، لە چوارچێوەی میرنشــینی بابان 
زمانی ئەدەبی بووە. بەاڵم زاری کوردیی خواروو 
هەموو زارەکانی دیکەی خوارووی کوردســتان 
لە مێژووی ئەدەبی کالسیکی بەدەگمەن نەبێت 
دەقی ئەدەبیی پێ نەنووســراوە. ئەمەش وەک 
دیارە بەهۆی بااڵدەستیی زاری کوردیی گۆران 
بووە کە بۆ ماوەی پێنج سەدە زمانێکی ئەدەبیی 
هاوبەشی ئاخێوەرانی هەموو زارە کوردییەکانی 
هەورامی و کەڵهوڕی و لەکی و لوڕی بووە، لەم 
مــاوە درێژە هیچ زارێکــی دیکەی کوردی لەم 
هەرێمە ســەری هەڵنەداوە وەک گۆران دەقی 
ئەدەبیی پێ بنووســرێ، هەربۆیە لەو ناوچانەی 
کوردیی خواروو چەندین شاعیری کەڵهوڕ زمان 
هەبووە هەر بە زاری گۆران شیعریان نووسیوە، 

وەک ئەڵمــاس خانــی کەندووڵەیی )17٠2 – 
1776م( کــە بــە ئەڵماس خانــی کەڵهوڕیش 
 .)7٣ دەرکردووە)خەزنــەدرا،2٠1٠:  ناوبانگــی 
غوالم ڕەزای ئەرکــەوازی )177٥ – 1٨٤٠م( 
کــە لە ئاواییەکی ســەر بە ئوســتانی ئیالم لە 
دایک بووە. ســەید یەعقوب یان ســەی یاقۆی 
ماهیدەشــتی )1٨٠2 – 1٨7٥م( لە ناوچەی 
ماهیدەشــتی سەر بە کرماشــان لە دایک بووە 
لە هۆزی کەڵهوڕە، هەموو شیعرەکانی بە زاری 
گۆران نووســیوە، جاروباریــش هەوڵی داوە لە 
ژێر کاریگەریی نالی بە کوردیی ناوەندی شیعر 
بنووســێ، چونکە لەگەڵ نالی هاوسەردەم بووە. 

)سلطانی، 1٣77: 6(. 
بەپێی توێژینــەوەکان لە مێژووی ئەم زارە 
ئەوە بە دەردەکەوێت کە بۆ یەکەم جار شــیعر 
بەم زارە نووســرابێت لە الیەن دوو شــاعیری 
کەڵهــوڕ زمان بــووە کە لە کۆتایی ســەدەی 
حەڤدەمی میــالدی)16٩٤ م( ژیاون، بە ناوی 
شاکە و خان مەنسوور، شیعر بە زاری کوردیی 
خواروو دەهۆننەوە دیوانێکی شــیعریان پێکەوە 
نووســیوە )قاســمی، 1٣7٩(. شــیعرەکانیان بە 
زمانێکی ســادەی میللی نووسراون کە هەموو 
خەڵــک بە ئاســانی لێی تــێ دەگات. ئەمەش 

نموونەیەکە لە شیعری ئەم دوو شاعیرە:

خان مەنسوور دەڵێ
لەســەردا شــاکە  ســەردا،  لــە  شــاکە 
ســەردا لــە  بــواچ،  شــاهی  تــاج  چــل 
ئیمــڕوو ڕاگەت کەفــت لە دەیشــت و دەردا
وەردا جەســەت  لــە  ئاگــر  گــڕەی  کــی 

شاکە دەڵێ:
ئیمڕوو دو هــوور دیم، ئیمــڕوو دو هوور دیم
وە دیــدەت قەســەم، ئیمــڕوو دو هــوور دیم
دو بــاز شــەش دانــگ، دو قورس نــوور دیم
زوڵەیخــا ســفەت، شــێرین دەســتوور دیم 
)قاسمی، 1٣7٩: 6٩(
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مســیۆنێرەکان لــە کۆتایی ســەدەی نۆزدەم 
لە هەموو بەشــەکانی کوردســتان لــە بواری 
تەرجەمەکردنی ئینجیل بــۆ زارە کوردییەکان 
چاالک بوون. زاری کوردیی باکوور لە ناوەڕاستی 
ســەدەی نۆزدەم ئینجیلی پێ تەرجەمە کراوە. 
هەر لە کۆتایی ســەدەی نــۆزدەم بە کوردیی 
خوارووش ئینجیل تەرجەمە دەکرێت. لە ساڵی 
1٨٩٤ لە الیەن میرزا یەحیا خانی کرماشــانی 
ئینجیلی یۆحەنا لە فارسییەوە بۆ زاری کوردیی 
خــواروو بە بنزاری کرماشــانی تەرجەمە کراوە 
)Dehqan, 2009: 207 -211(. ئــەم تەرجەمەیە 
هەنگاوێکی ســەرەتا و گرنگ بووە بۆ نووسینی 
دەقی پەخشــان و تەرجەمە بەم زارە کوردییە، 
کە لە پێشدا دەقی پەخشــان بەم زارە نەبووە. 
ئــەم تەرجەمەیە دەکەوێتــە پێش تەرجەمەی 
ئینجیل بە کوردیی ناوەندی کە لە ساڵی 1٩1٩ 
مسیۆنێری ئەمەریکی لودڤیگ فۆسوم ئینجیلی 
لــە یۆنانییەوە بــۆ بنزاری موکــری تەرجەمە 

کردووە و لە ئەمەریکا چاپ کراوە. 
دوای ئەم تەرجەمەیە شــتێکی ئەوتۆ بەم 
زارە ئەنجام نەدراوە هەتا دەگەین بە ســەرەتای 
سەدەی بیستەم. مەیجەر سۆن چەند شیعرێکی 
گۆرانی فۆلکلــۆری ) قەتاری کوردی( بە زاری 
کوردیی خواروو )بنزاری کرماشــانی( لە ساڵی 
1٩٠٩ لــە گۆڤارێک لە بەریتانیا باڵو دەکاتەوە. 
ســۆن لەم وتارەی پێی وایە ئەم زارە کۆمەڵێک 
تایبەتمەندیی زمانی هەیە کە نیشان دەدات لە 
بنچینــەدا کوردییە. ئەمانەی خوارەوە نموونەی 

چەند بەیتێکی ئەم گۆرانییە فۆلکلۆرییانەن:  

دڵ  نــاڕەزای  وە  کــرد  بــار  دوس  مــاڵ 
مەنــزڵ وە  مەنــزڵ  بــووت  یــاری  ئەڵــاڵ 
گیانــی کــوڕ  وە  بکیشــن  دەســم 
مێمانــی وە  شــەو  چــم  دوس  مــاڵ  وە 
دیــارە کرنــد  بنــۆڕی  ســەرمیلەوە  لــە 
هــەر کــەس دوس دێرێــت چــاو ئنتیــزارە
دەنگــم بشناســە  هاتــم  دویــرەو  لــە   
ڕەنگــم لــە  نیشــتیە  غەریبــی  گــەرد 

لە چلەکانی ســەدەی بیســتەم چەند دەقێکی 
پەخشان بە کوردیی خواروو بە بنزاری کەڵهوڕی 
لــە ســاڵی 1٩٤٤ لــە گۆڤــاری گەالوێژ باڵو 
کراوەتەوە. ئەم دەقە لــە الیەن یەدوڵال ڕەزائی 
کۆ کراوەتەوە بە ناوی )لە سەرەنجامی پادشایە 
ســەفاریەیل( کە لە گەیالن غەربەوە لە ئێران 
بۆ گۆڤاری گەالوێژی ناردووە )رضائی، 1٩٤٤: 2٩ 
– ٣٠(. ئــەم دەقە باســی ڕوودواێکی مێژوویی 
دەکا لە نێوان دوو پاشــا ڕووی داوە: ســەفاری 
و ســامانی و ڕووداوەکە بە داستان دەگێڕێتەوە. 
باڵوبوونــەوەی ئەم دەقە بــە کوردیی خواروو، 
هەنگاوێکی گرنگ بووە بۆ نووســینی پەخشان 

بەم زارە، بەاڵم بەردەوام نەبووە. 
لــە نیــوەی دووەمی ســەدەی بیســتەم 
بــە تایبەت لە دەیەی شەســت و ســەرەتای 
حەفتــاکان کۆمەڵێک نووســەر دەرکەوتن بە 
زاری کوردیی خواروو نووســیویانە، لە بەشــی 
باشــووری کوردســتان هەندێک شــاعیر بەم 
زارە شــیعر دەهۆننــەوە وەک داری ســاری 
سەبری)1٩٣٠ – 2٠٠٠( کە کوردێکی فەیلی 
لە دایکبووی زرباتیە بوو، کۆمەڵێک شیعری بەم 
زارە باڵو کردووەتەوە. لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
شــامی کرماشــانی)1٩17 -1٩٨٤( و پەرتەو 
کرماشــانی )1٩٣1 -2٠22(، دوو ئەســتێرەی 
گەشی شیعری هاوچەرخی کوردیی خواروون، 
بــە شــیعرەکانیان بەشــدارییەکی گرنگیــان 
هەبووە لە نووســینی شــیعر بەم زارە. لە دوای 
حەفتاکانی ســەدەی بیســتەم هەتا ئێستا لە 
بەشــی ڕۆژهەاڵتی کوردستان کۆمەڵێک شاعیر 
دەرکەوتن بە شێوەزارە ناوچەییەکانی ئەم زارە 
دەقی شیعرییان نووسیوە وەک فەرهاد عەزیزی، 
ســەعید عبادەتیان، عەلی فەیلی، زاهر سارایی، 
جەلیل ئاهەنگەرنــژاد، ڕەزا مەوزوونی، عەلیڕەزا 
خانــی، عەلــی حاتەمــی، ناهیــد محەمەدی، 
مەسعوود قەنبەری، سیامەک نەجەفی، عەلیڕەزا 
یەعقووبی، فەرهاد شــامرادیان، بێهرۆز یاسمی، 
چەنگیز ئقباڵی، ، لەک ئەمیر، کاوە خوسرەوی، 
تورەج ئەســپەری، ئەبووزەر کوردپوور، ســۆما 
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ئەمینی، ســومەیە مــێهری، مەریەم نەجەفی، 
فەرزاد سەفەرە، ئێحســان نەجەفی، هومایوون 
عەباســی، محەمەد مرادی نســاری، مەیسەم 
خورانی، ئومێد زاهری، کەرەمڕەزا کەرەمی، ڕەزا 
جەمشیدی )جیهانفەرد، 1٤٠٠: ٤6(. ئەم شاعیرانە 
قۆناغێکی نوێ لە ئەدەبیاتی کوردی بە کوردیی 
خواروو گەشــە پــێ دەدەن، بەاڵم ئــەم بزاڤە 

ئەدەبییە زیاتر شیعرە و کەمتر پەخشان بووە.
لە بواری فەرهەنگنووســی و کۆکردنەوەی 
وشــە و زاراوەکانی کوردیی خــواروو، ئەم زارە 
کوردییە بە درەنگەوە وشەکانی لە فەرهەنگێکدا 
کــۆ کراوەتــەوە. لە هەمــوو ئــەم فەرهەنگە 
کوردییانەی کــە لە ڕابردوو بــاڵو بوونەوە، بە 
دەگمەن نەبێت هەوڵ نەدراوە وشەی زارەکانی 
خواروویی کوردستانیش کۆ بکەنەوە. بەمدواییە 
خۆشــبەختانە وشــەکانی ناوچەی کرماشــان 
و ئیــالم و لوڕســتان لــە فەرهەنگێکی قەوارە 
گەورەدا بە ناوی »فەرهەنگی باشوور« لە الیەن 
عەباسی جەلیلیان کۆ کرایەوە و ڕووناکی چاپی 

بینی )جەلیلیان، 2٠٠٤(. 
ڕۆژنامەگەریــی کوردیــی لــە ناوچەکانی 
خــوارووی کوردســتان بە درەنگەوە ســەری 
هەڵــداوە، بەدەگمــەن نەبێت ڕێگــە نەدراوە 
گۆڤارێک یــان ڕۆژنامەیەک بە کوردیی خواروو 
دەرچێت. بەاڵم لە گۆڤار و ڕۆژنامەکانی ناوچەی 
ئاخێــوەری کوردیی ناوەنــدی، جاروبار دەقی 
شــیعر و پەخشــانیان بەکوردیی خواروو باڵو 
کردووەتەوە. لــە کۆتایییەکانی دەیەی نەوەد و 
2٠٠٠ لە هەردوو گۆڤاری ســروە و ئاوێنە کە 
بــە کوردیی ناوەندی دەردەچــوون بە کوردیی 
کەڵهوڕییش نووســینیان تێدا باڵو بووەتەوە، لە 
ســیروان و ئاسۆ و ئاشــتییش بە هەمان شێوە. 
هەفتەنامەی )ندای جامعــە( کە بە دوو زمانی 
کوردی و فارسی لە دوای 2٠٠٠ باڵو بووەتەوە، 
بابەتە کوردییەکانی بــە کوردیی خواروو بووە. 
گۆڤــاری )پیک ایالم( لە مــاوەی نێوان 1٩٩٨ 
تا 2٠٠2 دەرچــووە، الپەرەیەکی بەناوی )زوان 
ئیمــە( ی هەبوو بە کوردیی خــواروو. گۆڤاری 

)تفکر انتقادی( لە ساڵی 2٠21 ەوە دەستی بە 
باڵوکردنەوە کردووە،؛ بابەتە کوردییەکانی زیاتر 
بە کوردیی خوارووە)جیهانفەرد، 2٠22(. وەک 
دیــارە ڕۆژنامەگەریی کوردیی لــە ناوچەکانی 
ئوستانی کرماشان و ئیالم زۆر دەگمەن و ماوە 
کورت بووە، زۆر کەم ڕێگە دراوە گۆڤارێک یان 
ڕۆژنامەیەکــی تەمەن درێژ بــەم زارە کوردییە 
دەرچێت. شایەنی گوتنە، بەم دواییە گۆڤارێک 
بــە نــاوی )چریکە( بــە دوو زمانــی کوردی 
)کوردیی خواروو( - فارسی لە کرماشان دەستی 
بە باڵوکردنەوە کرد کە لە الیەن ئینســتیتوتی 
گۆڤارەکە  دەردەچێــت،  یارســان  فەرهەنگیی 
ناوەڕۆکێکــی ئەدەبیی هەیە و تا ئێســتا چەند 
ژمارەیەکــی لێ بــاڵو کراوەتەوە، ئــەم گۆڤارە 
بایەخ بە ناوچەی خوارووی کوردستان دەدات، 
ناوچەکە و دانیشتووانە کوردەکەی بە پەهلەوی 
ناوی دەبات.]1٠[ لە دەرەوەی ئێران، لە عێراق و 
لە شــاری بەغدا لە الیەن کوردە فەیلییەکانەوە 
مانگنامەی )گوڵ سو( باڵو دەبێتەوە کە ناوەندی 
شــەفەق لە بەغدا دەری دەکات، زیاتر لە 1٠٠ 
ژمارەی لــەم مانگنامەیە بــە کوردیی خواروو 
بــاڵو کردووەتەوە. دەرچوونی ئــەم مانگنامەیە 
هەمووی بە کوردیی خواروو بۆ ماوەیەکی درێژ، 
دەگەڕێتــەوە بۆ ئەو ژینگە ئازادەی کە لە بەغدا 

بۆی ڕەخساوە. 
 ئەدەبــی زارەکیــی کوردیــی خــواروو، 
ئەدەبیاتێکــی یەکجــار دەوڵەمەندی هەیە، کە 
دەماودەم و سینە بە سینە هاتووە و بە درێژایی 
مێــژوو لــە یادەوەریی پێشــینان هەڵگیراوە و 
گواســتراوەتەوە بــۆ نــەوەی نوێ، بــەاڵم لەم 
ســەردەمە بەهــۆی خوێندن بە یــەک زمانی 
ڕەســمی و بێبایەخکردنــی زمانەکانی دی لە 
نێو دەوڵــەت – نەتەوەیەکی وەک ئێران، زمان 
و زارەکان ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ کاڵ دەبنــەوە، 
لەگەڵیشــی ئــەم ئەدەبیاتــەش کاڵ دەبێتەوە 
و بــەرەو نەمان دەچێت. لــە الیەکی دیکەوە، 
گۆڕانی شــێوازی ژیانی کۆمەڵگە و پەیدابوونی 
ئامرازی نوێی سەرگەرمی، ئەم ئەدەبە زارەکییە 
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زۆر بە خێرایی لە ناو دەبات. 
لــە زارەکانی خوارووی کوردســتان چەند 
تایبەتەمەندییەکــی ئەدەبــی زارەکی هەیە، بۆ 
نموونە »هورە« ژانرێکی ئەدەبی زارەکیی تایبەتە 
بە ئاوازێکی بە ســۆزەوە لە الیەن هورەخوێنەوه 
 بە شیعر دەخوێنرێتەوه، شیعرەکانیش لەبارەی 
ڕووداوێکی سروشــتی وەک بوومەلەرزە، الفاو، 
یــان دڵدارییەکــی ناکامــە، هەندێک جاریش 
لەبارەی مردنی کەسێک، هوره دەخوێندرێتەوە. 
هــورە بە کۆنتریــن ئاوازی ناوچــەی زاگرۆس 
دادەنرێــت، ئــەم ئەدەبە زارەکییــە تایبەتە بە 
ئاخێوەرانــی کەڵهوڕ و لەک و گۆران و قەلخانی 
کە لە ناوچەکانی گەیالن غەرب و ئیسالم ئاباد، 
ماهیدەشــت، ئەیوان غەرب، لە ئیالم و کرند و 
گەهوارە نیشــتەجێن )موزونی، 1٣٩٣: 111(. 
ئەم چەند بەیتەی خوارەوە نموونەیەکی هورەیە 

لەبارەی کۆچکردن:

خــەو ناڕەحەتــی  کیشــن  نــازاران 
ئێڵەیــل بارکــردن، دووڵەیــل بوین خاڵی
ســەوزە چییەســەو ژیر، ترمــە مەتقالی
رەفیقەیلــم چێــن، تەنیــا مــاڵ مەنــم
قوتــوو نیمــە ســووز، بــێ زخــاڵ مەنم 
کردنــە بــار  ئێــڵ  ســوارە،   ، ســوارە 
بــەو تــا یــەک بوینیــم دنیــا مردنــە 

)موزونی، 1٣٩٣: 122 – 12٣(

هەروەها چیڕۆکی میللی، شــیعری فۆلکلۆری، 
داســتان، ئەفســانە، مەتەڵ و قسەی نەستەق، 
پەنــدی پێشــینان، گۆرانــی، شــین گێڕان.. 
ئەمانەش بە شــێوەیەکی فــراوان ئەدەبیاتێکی 
دەوڵەمەنــدی کوردیــی خــواروو و زارەکانی 
دیکەیە. بوونی ئەم ئەدەبیاتە هاوبەشە زارەکییە 
لە خــوارووی کوردســتان جارێکــی دی ئەم 
ڕاســتییە نیشان دەدات کە ئەم هەرێمە هەموو 
پێکەوە هاوفەرهەنگ و هاوزمانن و سەر بە یەک 

نەتەوەی هاوبەشن کە نەتەوەی کوردە.
 بەمدواییە بەشێکی ئەم ئەدەبیاتە زارەکییە 

کۆ کراوەتەوە و ڕووناکیی چاپیان بینیوە، وەک 
)ئەفسانەیل واڵت میدیا(، کە کۆمەڵێک مەتەڵی 
فۆلکلۆریــی کوردی بە شــێوەزاری کەڵهوڕیی 
لــە خۆ گرتــووە و تائێســتا چــوار بەرگی لێ 
بــاڵو کراوەتەوە، لە الیەن ســەجاد جەهانفەرد 
)جەهانفــەرد، 2٠٠٩( کۆ کراوەتەوە و چاپ کراوە. 
)کەلهوڕنامە(، کۆمەڵێک ئەدەبیاتی فۆلکلۆری بە 
کەڵهوڕی لــە الیەن ناهید محەمەدی )محمدی، 
1٣٩1( کۆکراوەتــەوە و بــە چــاپ گەیاندراوە. 
)ترانەهای سرزمین مادری(، ئەویش کۆمەڵێک 
گۆرانیی فۆلکلۆری و هــورە و مورەی ناوچەی 
کرماشــان و ئیالمی گرتووەتە خۆی و لە الیەن 
ڕەزا مەوزونی )موزونی، 1٣٩٣( کۆ کراوەتەوە و بە 

فارسی چاپ و باڵو کراوەتەوە.
کۆکردنــەوە و چاپکردنی ئــەم ئەدەبیاتە و 
فەرهەنگنووســی بۆ وشــە و ئیدیۆم و پەندی 
پێشــینان و قســەی نەســتەقی ئــەم زارە، 
هەنگاوێکــی گرنگە بۆ پاراســتنی لە فەوتان و 

بووژاندنەوەی ئەدەبیات لە ناوچەکە.

کوردیی خــواروو لەبەردەم مەترســیی 
فەوتان

زمانــی کــوردی و هەمــوو زمانــە غەیــرە 
فارســییەکانی ناو ئێران لەگــەڵ دامەزراندنی 
دەوڵــەت – نەتــەوەی ئێرانــی و ســەپاندنی 
زمانی فارســی وەک زمانی ڕەسمیی خوێندن 
لە سەرانســەریی ئێراندا، سیاسەتی تواندنەوەی 
زمانی و نەتەوەییش دەســتی پێ کرد. لەپێش 
ئەم دەوڵەت - نەتەوە ئێرانییە، زار و زمانەکانی 
ناو ئێران هەڕەشــەی فەوتانی لەســەر نەبووە، 
چونکە سیســتەمی ســەپاندنی یــەک زمان و 
یەک نەتــەوە لە مێــژووی حوکمڕانانی ئێراندا 
نەبــووە. دەوڵەتی ئێران لە ســەردەمی هەردوو 
بنەماڵــەی پەهلەوی، سیاســەتی زمانکوژییان 
Linguicide لــە دژی زمانی کــوردی و زمانە 
غەیــرە فارســییەکان جێبەجێ کــردووە. لە 
هەردوو دەسەاڵتی پەهلەوی: ڕەزا شا )1٩2٥ – 
1٩٤1( و محەمەد ڕەزا شــا )1٩٤1 – 1٩7٩( 
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زمانی فارسییان بااڵدەست کردووە و زمانەکانی 
دیکەیان بە توندی قەدەغە کردووە، بە دەگمەن 
نەبێت ڕێگە نەدراوە گۆڤارێک یان ڕۆژنامەیەکی 
کوردی باڵو بێتەوە، تەنیا لەماوەی حوکمڕانیی 
پەهلەویی دووەم بە شێوەیەکی سنووردار چەند 
Shey- )باڵوکراوەیەکی کوردی ڕێگەی پێ دراوە 
holislami, 2012: 25 - 29(. ئــەم سیاســەتە 
زمانییە، بۆ ئەم ماوە درێژە، هەموو زمانە غەیرە 
فارسییەکانی الواز کردووە، تەنیا یەک زمان کە 
فارســییە لە واڵتەکە پلەوپایەی زمانی هەبووە 
و ڕەســمی بووە. زمانەکانــی دی بە لەهجە و 
زار و شــێوەزار دانراون، کە زمانی کوردییش بە 
یەکێک لە لەهجە ناوچەییەکانی ئێران دانراوە. 
زمانەوانــی ئێرانی دوکتۆر پەرویز ناتل خانلەری 
لە کتێبێکی بەناوی )زبانشانسی و زبان فارسی( 
لە باســی زمان و لەهجەدا دەڵێت: » ئەمڕۆ لە 
ئێران ئێمە یەک زمانی گشــتی و هاوبەشمان 
هەیە کە پێی دەڵێن زمانی فارسی، کە ئەویش 
زمانی ڕەسمی و ئەدەبییە و هەموو خەڵکی ئەم 
واڵتە، بەتایبەت ئەوانەی خوێندن و نووســین 
دەزانن، بەم زمانە ئاشــنان و بــەکاری دێنن، 
بەاڵم لەپاڵ ئەم زمانە فارسییە، چەند زمانێکی 
مەحەلی هەیە، کە هەندێکیان ئەمانەن: کوردی، 
لوڕی، بەلوچی، گیلەکی، مازندەرانی، تاڵشــی، 
تاتــی، دزفولــی، ســیمنانی،.. زمانانی دیکەی 
وەک ئەمانــە. ئێمە ئەم جۆرە زمانانە بە لەهجە 
دادەنێــن.« )خانلــری، 1٣٨6: 1٤1(. خانلەری، بۆ 
جوداکردنەوەی زمان و لەهجە، پێوەرێکی داناوە، 
پێی وایە هەر شێوەزمانێک، ڕیشەی هاوبەشیی 
زمانــی لەگەڵ زمانێکی دیکــە هەبێت، کە ئەو 
زمانە بووە بــە زمانی هاوبەش بۆ ئەم لەهجانە، 
لەم حاڵەتە زمانە هاوبەشەکە پلەوپایەی زمانی 
هەیــە و ئەوانــی دی بە لەهجەی ئــەم زمانە 
دادەنرێن. بەم پێیە کوردی و لوڕی کە ڕیشەی 
هاوبەشیی زمانییان لەگەڵ فارسی هەیە و سەر 
بە کۆمەڵــەی زمانە ئێرانییەکانن، فارســییش، 
زمانی ڕەســمییە لە ئێراندا بە زمان دادەنرێت و 
ئەوانــی دی پلەوپایەی زمانیان نییە و بە چەند 

لەهجەیەک دادەنرێن )خانلری، 1٣٨6: 1٤1 - 1٤7(. 
ئەم پێوەرە زمانەوانییە بۆ جوداکردنەوەی زار لە 
زمان، کە نووسەر بانگەشەی بۆ دەکات، لە هیچ 
تیۆرێکــی زمانەوانیدا نییە و داهێنانی خۆیەتی، 
و تەنیــا ئەجێندایەکــی سیاســیی دەوڵەت – 
نەتــەوەی ئێرانی بووە بۆ تواندنەوەی زمانەکانی 
دیکەی غەیری فارسی لە بۆتەی زمانی فارسی 
و ئێرانیدا. زمانەوانێکی دیکەی ئێرانی، »محەمەد 
ڕەزا باتنی« لە وتارێکی سەبارەت بە چۆنیەتیی 
باڵوکردنــەوە و بەهێزکردنی زمانی فارســی لە 
ئێراندا دەڵێت: »هەرچەندە زمانی فارسی ئێستا 
زمانی ڕەســمیی واڵتی ئێرانە، بەاڵم لە زۆربەی 
ناوچەکانــی ئێران زمانی دایکــی خەڵک نییە. 
هیــچ گومانی تێدا نییە، ئەگەر ئێمە بتوانین بە 
ڕێگەیەکی نەرم و لەسەرخۆ ئەم زمانە فارسییە 
بکەین بە زمانی دایکی هەموو ئەو کەسانەی لە 
چوارچێــوەی جوگرافیای واڵتی ئێران لە دایک 
دەبن و دەژین، بەم ڕێگەیە هەنگاوێکی گرنگمان 
بڕیوە بــۆ یەکێتیی نەتەوەییمان« )باطنی، 1٣٨٨: 
71(. ئەم سیاسەتە زمانییە کە زمانەوانە ناودارە 
ئێرانییــەکان پالنیان بۆ داڕشــتووە، لە ماوەی 
سەدەیەک لە سەرانســەری ئێران، لە بەرانبەر 
هەموو زمانە غەیرە فارسییەکان جێبەجێ کراوە. 
لە ســەرەتا کراون بە لەهجەیەکی مەحەلی کە 
هیــچ پلەوپایەیەکی زمانیان نییە و شــایەنی 
ئەوەش نیــن پێیان بخوێندرێ و بنووســرێ، 
دواتر بەرنامەی ئەوەیان بۆ داڕشــتووە کە چۆن 
لەنێو بۆتەی زمانی فارســی بتوێندرێنەوە و بە 
ڕێگەیەکی نەرم و لەسەرخۆ وایان لێ بکەن واز 
لە زمانی دایکی خۆیان بێنن و فارسی بکەن بە 

زمانی قسەکردنیان لە ماڵەوە و لە دەرەوە. 
دوای هاتنە سەر کاری کۆماری ئیسالمیی 
ئێرانیش لە ساڵی1٩7٩ هەمان سیاسەتی زمانی 
درێژەی پێ دەدرێ، ئەمــە هەرچەندە جاروبار 
ڕێگە دراوە لە ڕادیۆ و تەلەفزیۆن بەشــێوەیەکی 
ســنووردار لە ژێر کۆنترۆلــی حکومەتدا چەند 
بەرنامەیــەک بە کوردی پەخش بکرێن، یانیش 
چەنــد کتێب و گۆڤار و ڕۆژنامەیەک بە کوردی 
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چاپ و باڵو بکرێنــەوە، هەروەها بەمدواییەش 
بەشی کوردی لە زانکۆ بۆ خوێندنی بەکالۆریۆس 
کراوەتەوە، بــەاڵم لە سیســتەمی پەروەردەی 
گشــتیی واڵت، زمانی کوردی هێشتا زمانێکی 
قەدەغەیە و هیــچ پلەوپایەیەکی بۆ خوێندن و 
Shey- )زانکۆ و ژیانی ئابووریــی واڵتەکە نییە 
جــۆرە  ئــەم   .)holislami, 2012: 29 - 39
ڕێگەدانە بە شێوەیەکی سنووردار و کۆنترۆلکراو، 
شێوازێکی لەسەرخۆیە بۆ تواندنەوەی یەکجاریی 

زمانەکە لە پاشەڕۆژ. 
لــە چوارچێــوەی ئەم سیاســەتە زمانی و 
فەرهەنگییەی دەوڵەت – نەتەوەی تاکزمانی بۆ 
ماوەی نزیک بە ســەدەیەک، هەر داخوازییەک 
بۆ مافی زمان بە هەڕەشە بۆ سەر یەکپارچەییی 
خاکــی ئێــران و یەکێتیــی زمانــی نەتەوەی 
ئێرانی لێکدراوەتەوە، بۆیە لەم دۆخە زمانییەدا، 
زمانی کــوردی بە هەموو زارەکانیەوە بەتایبەت 
کوردســتان،  خــوارووی  کوردییەکانــی  زارە 
بەڕادەیەک ئاسمیلە کراون کە ئەمڕۆ هەڕەشەی 
لەناوچوونیان لەســەرە، ئەگــەر ڕزگار نەکرێن، 
زمانی فارسی جێگەی زمانی دایک دەگرێتەوە.

 سیاســەتی زمانیی دەوڵەتی ئێران بۆ زارە 
کوردییەکانی خوارووی کوردستان، سیاسەتێکی 
جیاواز بــووە، چونکــە ئەم هەرێمــە لەڕووی 
مەزهەبەوە زۆرینەیان سەر بە مەزهەبی شیعەی 
12 ئیمامیــن کە مەزهەبی ڕەســمیی دەوڵەتە 
و بەشێکیشــیان پەیڕەوی لە ئایینی یارســان 
دەکەن، کە ئەوانیش هەتا ڕادەیەک نزیکییان لە 
شیعە هەیە. ئەم پێکهاتە ئایینی – مەزهەبییە، 
پرۆســەی تواندنەوەی زمانی ئاســانتر کردووە. 
بەاڵم ناوچەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
کــە لە باکووری ئــەم ناوچەیــە هەڵکەوتوون، 
بە مەزهەب ســوننەن وەک ســنە، سەقز، بانە، 
مەهابــاد، ورمێ، خۆی و ماکۆ، ئەمانە خۆڕاگرتر 
بــوون بۆ ئــەم تواندنەوەیە، چونکــە مەزهەبی 
سوننە و هۆشــیاریی نەتەوەیی، دوو کەرەستە 
بوون بۆ خەبات لە دژی ئەم تواندنەوەیە. ئەگەر 
بەراوردێک لە نێوان ســنە و کرماشان بکرێت، 

کە ســنە شــارەکەی هەموو بە کوردی قســە 
دەکەن، و کرماشــانیش زۆربــەی هەرە زۆری 
بە فارســی قسە دەکەن، دەکرێ بە ئاسانی ئەم 
تواندنەوە زمانییە لە نێوان دانیشتوانی ئەم دوو 

شارە کوردییە هەستی پێ بکرێ.
لەم سەردەمە کە ســەردەمی لە ناوچوونی 
زار و زمانە، وا چاوەڕێ دەکرێ هەتا کۆتایی ئەم 
ســەدەیە، زۆربەی زمان و زارەکان لە ناو بچن، 
بە تایبەت ئــەو زار و زمانانەی کە ئاخێوەریان 
کەمە و زمانەکانیان هیــج پلەوپایە و هێزێکی 
ئابووریــی نییە و پێی ناخوێندرێ، ڕۆژ لە دوای 
ڕۆژ ئاخێوەریــان کەم دەبێتەوە و لە پاشــەڕۆژ 
بــە یەکجــاری دەفەوتێــن. زارە کوردییەکانی 
خوارووی کوردســتان، ئێستا لەم قۆناغەدان کە 
لە مەترسیدان بەرەو لەناوچوون، بەردەوام بەرەو 
کزی و الوازی دەڕۆن، ئەگەر هەوڵێکی جددی 
نەدرێ بۆ بووژاندنەوەیان لە پاشــەڕۆژدا دەچنە 

لیستی زار و زمانە مردووەکان. 
وەک لــە ســەرەوە ئاماژەی پــێ درا، زارە 
کوردییەکانی ئەم هەرێمــە، لە قۆناغی ئەدەبی 
کالســیکی کوردیدا بە دەگمــەن نەبێت هیچ 
دەقێکی ئەدەبییان پێ نەنووسراوە، لە سەردەمی 
نوێش هەرگیز دەرفەتی ئەوەیان بۆ نەڕەخساوە 
وەک زمانێکی ئەدەبی یان وەک زمانی پەروەردە 
لە قوتابخانــەکان پێیان بخوێنــدرێ. کوردیی 
خواروو، لە هەردوو بەشــی کوردستان: باشوور 
)عێــراق( و ڕۆژهەاڵت)ئێران( بە توندی هەوڵی 
تواندنەوەی دراوە. لە باشــووری کوردستان ئەو 
ناوچانەی کە بە کوردیی خواروو قســە دەکەن، 
وەک خانەقین، مەندەلی، بەدرە، جەســان و ... 
بەدرێژاییی حوکمڕانیی دەوڵەتی ناسیۆنالیستی 
عەرەبیی عێراقی )کە لە ساڵی 1٩21 دامەزراوە، 
پرۆسەی بەعەرەبکردنی لە دژی هەموو زمانانی 
دیکەی غەیری عەرەبی دەســت پێ کردووە(، 
هەرگیــز دەرفەتی خوێندن بە زمانی کوردییان 
نەبووە، تەنیا لە ماوەی سااڵنی 1٩7٠ – 1٩7٥ 
لــە دوای بەیانی 11 ئــادار، خوێندن بە زمانی 
کوردی گەیشتە ئەم ناوچانە، کە ئەویش زۆری 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721 74



نەخایاند، دوای نسکۆی شۆڕش لە ساڵی 1٩7٥، 
ئەم خوێندنــەش بە کوردیــی ناوەندی لەوێ 
قەدەغــە کرا و جارێکی دی تەعریب دەســتی 
پێ کردەوە، چونکە ئــەم ناوچەیە لە دەرەوەی 
ئــەو ناوچە ئۆتۆنۆمییە بوو کە حکومەتی عێراق 
بڕیاری لەســەر دابوو. ئــەم بارودۆخە زمانییە، 
هەتا ڕووخانی ڕژێمی بەعس لە ســاڵی 2٠٠٣ 
بــەردەوام بوو، دوای ئازادکردنــی ئەم ناوچانە، 
خوێندنی کوردی بۆ ئــەم ناوچانە دەگەڕێتەوە، 
ئەمجــارەش هەر بە کوردیی ناوەندی بوو، هیچ 
هەوڵێــک نەدراوە لەپاڵ خوێنــدن بە کوردیی 
ناوەندی، چەند دەرسێک بە کوردیی خوارووش 
بخوێنن. لە بەشــی ڕۆژهەاڵتی کوردســتانیش 
کە زۆرینەی دانیشــتوانی لەوێ نیشــتەجێن، 
هەموو قۆناغەکانی خوێندن هەر لە ســەرەتاوە 
هەتا ئێستا هەر بە فارسی بووە. دەوڵەتی ئێران 
هەرگیز ڕێگەی نەداوە ئەم زارە کوردییە، کتێب 
و باڵوکراوەی هەبێت، چونکە ناوچەی کرماشان 
و ئیالم وەک ناوچەیەک حیســاب دەکرێ کە 
دەبێ لە داهاتوودا بە پرۆســەی ئاسمیلەکردنی 
زمان ببن بە فارسی، کە ئێستا بە عەمەلی ئەم 
سیاسەتە جێبەجێ دەکرێ. تەنانەت بۆ خوێندنی 
کۆرســێک بە کوردیی خواروو، لــە دەرەوەی 
قوتابخانــەکان لە الیەن دەوڵەتەوە بە ئاســانی 
ڕێگەی پێ نادرێ، ئەمە لە کاتێکدا بۆ کوردێک 
لە سنە و مەهاباد، هەمان داخوازی ڕێگەی لێ 
ناگیرێ )جیهانفەرد،2٠22(. ئەم مامەڵە جیاوازەی 
دەوڵەت بــۆ دوو زاری کوردی، بەڵگەی ئەوەیە 
کە سیاســەتی زمانیی دەوڵــەت بۆ ناوچەکانی 
ئاخێوەرانی کوردیی خواروو، سیاسەتی تواندنەوە 
و یەکسانســازییە، تا لە داهاتوودا، ئەم ناوچەیە 
لە کوردستان، دانیشتوانەکەی بە زمان و نەتەوە 
هەرگیز نەبن بە بەشــێک لە کورد و لە بۆتەی 

زمانی فارسی و میللەتی ئێرانیدا بتوێنەوە.

پالنــی زمان بۆ بووژاندنــەوەی کوردیی 
خواروو

لە مــاوەی دوو دەیەی ڕابــردوودا، لە هەردوو 

ئوستانی کرماشان و ئیالم، هەستی نەتەوایەتی 
بە شێوەیەکی بەرچاو لە نێو ئاخێوەرانی کوردیی 
خــواروو لە پەرەســەندندایە، ئەم هۆشــیارییە 
نەتەوەییە، هۆشــیاریی زمانیشی لەگەڵ خۆی 
هێناوە، بۆیە هەر لەم دوو ئوســتانە کوردنشینە 
بایەخدان بــە زمانە کوردییەکەشــیان پەرەی 
ســەندووە، ئەمە هەرچەندە گوشــاری دەوڵەت 
یەکجار زۆرە بۆ ئەوەی ڕێگە لەم گەشــەکردنە 
بگرێت تا زیاتر پەرەنەســتێنێ. لە ژێر گوشــار 
و ئەزیەتی دەوڵەت، چەنــد گۆڤارێکی کوردی 
بە شــێوەیەکی سنووردار باڵو بوونەوە، هەروەها 
چەند هەوڵێک هەیە بــۆ فێربوونی خوێندن و 

نووسین بە کوردیی خواروو.
لە الیەکی دیکەوە، دەوڵەت ئەوەی لەگەڵ 
لەکەکانی لوڕستان ئەنجامی دا، کە زارەکەیانی 
وەک زمان ناساند. ئەم جۆرە سیاسەتە زمانییە، 
لەگەڵ دانیشتوانی کوردی ئەم دوو ئوستانە سەر 
ناگرێت، چونکە ئەوان بە کوردبوونیان پابەندن، 
زارەکەشیان بە زارێکی زمانی کوردی دادەنێن و 

پێیان وا نییە زمانێکی سەربەخۆ بێت.  
لە بەرانبــەر ئەم سیاســەتەی دەوڵەت بۆ 
تواندنــەوەی زمان، کــوردە ڕۆشــنبیرەکانیان 
لــە هەوڵێکــی بێوچانــدان بۆ گەشــەپێدانی 
زمانەکەیان، ئەمــە هەرچەندە لەم جۆرە ژینگە 
ژێردەســتەییە، دانانــی پالنی زمــان کارێکی 
ســەخت و دژوارە، چونکە داڕشتنی سیاسەت 
و پالنــی زمــان، پێویســتی بە دەســەاڵت و 
ئەکادیمیــای زمــان هەیــە، و کوردەکانی ئەم 
دوو ئوســتانە لە هەردووکیان بێبەشــن، بۆیە 
پالنــی بووژاندنــەوەی زمــان ئالنگاریی زۆری 
ڕووبەڕوو دەبێتەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا لە ناو 
ڕۆشــنبیرانیان جۆرە ڕێکەوتنێک هەیە لەسەر 
چەند بابەتێکی گرنگی زمان وەک بەکارهێنانی 
هەمان ڕێنووســی کوردیی بە ئەلفبێی عەرەبی 
کە بۆ کوردیی ناوەندی هەموارکراوە، هەوڵدان بۆ 
نووسین بە یەک زاری ستاندارد، دوور کەوتنەوە 
لە نووســین بە بنزارەکان، )کە لە پێشــدا هەر 
ناوچەیەک بە شێوەزاری خۆیان دەیان نووسی(، 
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ئێســتا نووسین بە بنزارەکان بەرەو کەمبوونەوە 
دەچێت، زیاتر بە هەردوو بنزاری کرماشــانی و 
ئیالمی دەنووسن. لەم قۆناغە زۆر گرنگە هەوڵ 
بدرێ لــە نێو شــێوەزارە زۆرەکانــی کوردیی 
خــواروو تەنیا بنزارێک بکرێ بە بنچینە بۆ ئەم 

زارە ستانداردە. 
بۆ بە ستاندارکردنی زارێک، چەند تیورێکی 
بەناوبانگترینیان  بەســتانداردکردن هەیە کــە 
 Haugen,1972:( ]11[ە)تیــۆری )ئاینار هاوگــن
252(، و چــوار قوناغی بۆ بە ســتانداردکردنی 
زارێک، یان شێوەزمانێک دەستنیشان کردووە، 

کە ئەمانەن:
 یەکەم: هەڵبژاردنی شــێوەزمانێک) بنزار، 
شــێوەزار، زار،..(. لە قۆناغی یەکەم پێویستە لە 
نێو بنزار و شێوەزارە هەمەچەشنەکانی ئەم زارە، 
تەنیا بنزارێک دەستنیشان دەکرێ وەک بنچینە 

بۆ ئەم زارە ستانداردە. 
لە مێژووی هەموو ئــەو زمانانەی کە بوون 
بە زمانی ســتاندارد، زۆربەیان لە شێوەزارێکی 
پایتەختەوە ســەری هەڵداوە، چونکە پایتەخت 
دانیشــتوانی زۆرە و ســەرچاوەی حوکمڕانی و 
هێزی ئابووریی هەیە. بەاڵم لە هەندێک زمانیش، 
شێوەزاری پایتەخت نەبووە، ئەو شێوەزارە بووە 
کە پاشخانێکی ئەدەبیی هەبووە و دەقی ئەدەبیی 
پێ نووســراوە. وەک زاری کوردیی ناوەندی کە 
لە میرنشــینی بابان لە سەدەی نۆزدەم، بوو بە 
زمانی ئەدەبی، دواتر هــەر ئەو بنزارە ئەدەبییە 
لە پارێزگای ســلێمانی لە سەدەی بیستەم بوو 
بە زمانی ســتانداردیش بۆ خوێندن. سەبارەت 
بــە دیالێکتــی کوردیی خواروو، هیــچ کام لە 
بنزارەکان پاشــخانێکی ئەدەبیی دەوڵەمەندیان 
نەبووە، بۆیە لەم حاڵەتەدا بنزاری پایتەخت کە 
کرماشانە باشــترین بنزارە بکرێ بە بنچینە بۆ 

ئەم زارە ستانداردە. 
دووەم: کۆددانــان Codification بــۆ ئەو 

بنزارە
 دوای ئەوەی بنزارەکە دەستنیشان دەکرێ، 
ئەوجا قۆناغی بەکۆدکردنی ئەم بنزارە دەست پێ 

دەکات، کە ئەویش نووســینەوەی ڕێزمانەکەی 
و ڕێکخســتن و یەکخســتنی ڕێنووســەکەی 
و شــێوەی  گۆکردنی وشــەکان و فەرهەنگ بۆ 
دانانیەتــی. لەم قۆناغە هەوڵ دەدرێ ئەم بنزارە 
لە فۆرمی دەرەوەی بەرەو یەک شــێوە بچێت و 
یەک قاڵــب وەربگرێت. بە تایبەت ڕێزمانەکەی 
کە زمانە ستانداردەکە لەســەری جێگیر بووە، 
پێویستە یاسا و ڕێساکانی بنووسرێتەوە و یەک 
بخرێت. هەروەها لە ڕووی وشەسازییەوە، ئەگەر 
وشەیەک چەند جۆر بەکارهێنانی هەبێت، دەبێ 
یەکێکیان بکرێ بە بنچینە بۆ زمانی ســتاندارد 
و ئەوانی دی وازی لێ بهێنرێت. ســەبارەت بە 
ڕێنــووس بۆ زاریی کوردیی خواروو، هەمان ئەو 
ڕێنووســە هەموار کراوە کە بۆ زاری ستانداردی 
کوردیی ناوەندی بە کار دێت. چەند فۆنێمێکی 
جیــاوازی هەیــە، ئەویش پیتی جیــاوازی بۆ 

دانراوە.
سێهەم : بەرفراوانکردنی ئەرکەکانی

بەکارهێنانــی ئەم زارە لــە بواری جیاوازی 
مەعریفــە و زانســت وەک بوارەکانی زانســتە 
سروشــتییەکان)فیزیا، کیمیا، ئەنــدازە، جەبر، 
زیندەزانــی، پزیشــکی..(، یان بواری زانســتە 
مرۆییەکان وەک )ئابووری، سیاسی، دپلۆماسی، 
فەلسەفی، جوگرافی، کۆمەڵناسی، دەروونناسی، 
ئیداری، قانونی..(. لەم قۆناغە زمانەکە پێویستە 
بەردەوام زاراوەســازیی هەموو ئەو زانستانەی بۆ 
بکرێــت بۆ ئەوەی توانای ئەوەی هەبێت کتێبی 
جیاوازی ئەو بوارانەی پێ بنووسرێت و تەرجەمە 

بکرێت.
بۆ ئــەم قۆناغە، کوردیی خــواروو، دەکرێ 
زاراوە زانســتییەکان لــە کوردیــی ناوەنــدی 
وەرگرێت، چونکە زاراوەسازی هەموو ئەم بوارانە 
لە کوردیی ناوەندی کراوە، ئەمەش هەنگاوێکی 
گرنگ دەبێــت بۆ ئەوەی کوردیــی خواروو لە 
کوردیی ناوەندی نزیک بێتەوە. بێگومان دەکرێ 
هەندێــک زاراوەش لەناو پێکهاتەی وشــەکانی 
زارەکە بەرهــەم بێت. لە الیەکی دیکەوە، ئەمە 
هەنگاوێکــی گرنگیش دەبێت بــۆ پەتیکردنی 
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زارەکــە و داماڵینی لەم هەموو زاراوە و وشــە 
فارســییە، کە بەهۆی خوێنــدن و پەروەردە بۆ 

ماوەی سەدەیەک بە فارسی، تێی کەوتووە.
چوارەم: قبووڵکردنی ئەم زارە ســتانداردە و 

بەکارهێنانی لەالیەن  کۆمەڵگەوە.
لــەم قۆناغەدا، ئــەم زارە کــە قۆناغەکانی 
بەســتانداردکردنی بڕیوە و گەشەی کردووە، لە 
الیەن کۆمەڵگــەی ئاخێوەرانیەوە قبوڵ دەکرێ 
وەک زارێکی ستاندارد بۆ نووسین و خوێندن و 
بەکارهێنانــی لە دامودەزگاکان و مێدیا و گۆڤار 
و ڕۆژنامــە کاری پێ دەکــرێ، واتە دەبێت بە 
زارێکــی پایەدار لە ناو کۆمەڵگە و پرەســتیژی 

دەبێت.
تێپەڕبوونــی زارەکــە بەم چــوار قۆناغەی 
کوردیی  ستانداردی  زارێکی  بەستانداردکردندا، 
خوارووی لێ بەرهــەم دێت کە دەکرێ هەموو 
نووســەران پێی پابەند بن و پێــی بخوێنن، و 
کتێــب و گۆڤار و ڕۆژنامــەی پێ باڵو بکەنەوە، 
زارەکە دەبووژێتەوە و لە فەوتان ڕزگاری دەبێت، 
هاوکات هەوڵی نزیککردنــەوەی بدرێ لەگەڵ 
زاری کوردیــی ناوەنــدی. ئەگەر لە پاشــەڕۆژ 
دەرفەتی خوێندن بە زمانی دایک لە سیستەمی 
پەروەردەی دەوڵەتی ئێران بــۆ زمانەکان هاتە 
پێش، ئەوســا بە هەمــان زاری ســتاندارد لە 
قوتابخانــەکان درێژە بە خوێنــدن و فێربوون 
دەدەن، هەروەها لەپاڵ ئەم زارە ســتانداردە، بە 
زاری ستانداردی کوردیی ناوەندییش بخوێندرێ، 
کــە زمانی ســەرچاوە و مەعریفەیــە بۆ کورد، 
هەروەها زمانێکی هاوبەشی کوردییە بۆ هەموو 
کوردانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان. پابەندبوون بەم 
زارە ســتانداردە کوردییــە، یەکێتیی نەتەوەی 

کورد و زمانەکەی پتەوتر دەکات.

ئەنجامی باس
کوردیــی خــواروو وەک زارێکی ســەرەکیی 
زمانی کــوردی، هەروەها وەک یەکێک لە زارە 
کوردییەکانی خوارووی کوردســتان کە سێ زار 
دەگرێتەوە و بە ناوەکانی کەڵهوڕی، لەکی، لوڕی 

ناســراون. لە ماوەی سەدەی ڕابردوودا، بەهۆی 
سیاســەتی دەوڵــەت – نەتــەوەی ئێرانی، کە 
یەک زمــان و یەک نەتەوەی بە ســەر هەموو 
گەالنی ئێراندا ســەپاندووە، زارە کوردییەکانی 
ئەم هەرێمە، زۆر بەتونــدی دوچاری تواندنەوە 
بوونەتەوە، هەرگیز دەرفەتی گەشەکردنیان پێ 
نەدراوە. لــە هەمان کاتدا بــەزۆر ڕێگە، هەوڵ 
دراوە ناســنامەی کوردبوونیان چەواشە بکرێ، 
لە ناسنامەی کوردییەوە بکرێن بە نەتەوەیەکی 
ســەربەخۆ وەک لــوڕی، لەکــی، کەڵهــوڕی، 
هەروەها لە ڕێی زمانی فارسی و میللەتی ئێرانی 
هەوڵ دراوە ناسنامەیەکی نەتەوەییی ئێرانییان 
پــێ بدرێ و خۆیان لەبیر بکــەن کە ئەوان بە 
نەتــەوە کوردن و زارەکەیان ســەر بە زمانێکی 

سەربەخۆیە کە کوردییە.
 پیادەکردنی ئەم سیاســەتە فەرهەنگییە لە 
چوارچێوەی دەوڵەت- نەتەوەی ئێراندا بۆ ماوەی 
نزیک بە ســەدەیەک بە سەر زارە کورییەکانی 
خوارووی کوردســتاندا، زەمینەســازی کردووە 
بۆ دابڕینی لوڕەکان)لوڕی ئوســتانی لوڕستان و 
لوڕی بەختیــاری و بویر ئەحمەد و کۆهیگلۆ و 
مامەسەنی( و بەشــێک لە لەکەکانیش) لەکی 
ئوستانی لوڕســتان( لە کورد، بەاڵم ئاخێوەرانی 
کوردیــی خــوارووی کەڵهــوڕی هەتا ئێســتا 
بەرانبەر ئەم سیاســەتە خۆڕاگــرن و پابەندن 
بــە ناســنامەی کوردبوونیان و لــە هەما کاتدا 
زارە کوردییەکەشــیان  بووژاندنــەوەی  هەوڵی 
دەدەن، ئەمــە هەرچەنــدە گوشــارێکی زۆری 
دەسەاڵتیان لەسەرە بۆ ئەوەی ئەوانیش بکرێن 
بە فارس و ئێرانی. لە ئەنجامی ئەم سیاســەتە، 
زارە کوردییەکەیــان بــە ڕادەیــەک دوچاری 
ئاســمیلەبوون بووەتەوە، کە ئێســتا لەبەردەم 
مەترســیی فەوتاندایە، بۆیە لــەم قۆناغەدا زۆر 
گرنگە ئەم زارە کوردییە لە فەوتان ڕزگار بکرێ 
و بە ســتاندارد بکرێ و زەمینەیان بۆ بڕەخسێ 
بە زارەکەی خۆیان بخوێنن و بنووسن، هاوکات 
هــەوڵ بدرێ لــە زاری ســتانداردی کوردیی 
ناوەندییش نزیک بکرێتەوە. ئەگەر لە پاشــەڕۆژ 
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دەرفەتی خوێندن بە زمانی دایک لە سیستەمی 
پەروەردەی دەوڵەتی ئێران بــۆ زمانەکان هاتە 
پێش، بە زارە ســتانداردەکە درێژە بە خوێندن 
دەدەن و هاوتەریــب بە کوردیــی ناوەندییش 
دەخوێنن، کە زمانی سەرچاوە و مەعریفەیە بۆ 
کورد، زمانێکی هاوبەشــی کوردە لە باشــوور و 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان. بەم ڕێگەیە، کوردەکانی 
خوارووی کوردستان، پەیوەندییان لەگەڵ کورد 
ناپچــڕێ و پابەند دەبن بــە یەکێتیی نەتەوەی 

کورد و زمانەکەی.

پەراوێزەکان

 - خوێندکاری دکتۆرا، بواری زمانەوانیی کۆمەاڵیەتی، زانکۆی ساینس 
لە مالیزیا.

  - چیای سماق)جبل ســماق(: چیایەکی بەرزە دەکەوێتە ڕۆژهەاڵتی 
حەلەبەوە، لە دەوروبەری گەڵی گوند و قەاڵ هەیە. )تۆفیق،2٠٠٨: ٤٤(.  
  - سەبارەت بە ناوی لوڕی فەیلی کە فەیلییەکانی بەغدا خۆیان وەک 
لوڕ دەناسێنن، ئەمە وەک دیارە ئەم ناوە زیاتر لە ناوی ناوچەکە هاتووە 
کە بە لوڕســتانی فەیلی ناســراو بووە، الی جۆرج کورزۆنیش، ناوچەی 
 .) Curzon,1892: 273( ،لــوڕی بچووکی بە لوڕی فەیلی ناو بردووە
دواتــر هەر ئەم کوردە فەیلییانە کە بۆ عێراق کۆچ دەکەن هەمان ناوی 
لوڕی فەیلــی هەڵدەگرن و خۆیان بە لوڕ دەناســێنن. فەیلییەکان لەو 
کتێبانەی کە بە عەرەبی لەبارەی ئەسڵ و بنەچەی خۆیان نووسیویانە و 
لە عێراق چاپ بووە، ئاماژە بە ئەسڵی خۆیان دەدەن کە ئەوان لە بنەچە 
لــوڕی فەیلین )الفیلــی، 2٠12: 16، فیلی، 1٩٩٩(. بەاڵ لە ڕاســتیدا 
ئەم نــاوی لوڕە کە بە فەیلییەکانەوە لــکاوە، زیاتر ناوێکی جوگرافی و 
ناوچەیی بووە لە ناوچەی لوڕی بچووک و لوڕســتانی فەیلییەوە هاتووە، 
هیچ پەیوەندییەکی عەشایەری و زمانی و لەهجەیی لەگەڵ لوڕ نەبووە، 
چونکە کوردە فەیلییەکان بە زارێکی کوردیی خواروو )کەڵهوری( قســە 
دەکەن بە لوڕی قسە ناکەن، بۆیە نابێ ئەمانە لەگەڵ لوڕ تێکەڵ بکرێن. 
هەر ئەمەش وای کردووە الی هەموو کوردی باشووری کوردستان، ناوی 
لوڕی، بووە بە ناوێکی گشتگیر نەک هەر بۆ لوڕی بەختیاری و کۆهگیلو 
و مامەســەنی، بەڵکوو بۆ پێکهاتەکانــی دیکەی وەک کەڵهور و لەک و 

فەیلی، کە لوڕ نین و ئەوانیش هەر بە لوڕ ناسراون.
 - Erik John Anonby
  - dialect continuum زنجیــرە دیالێکت: چەند شــێوەزارێکە لە 
ناوچەیەکی جوگرافی وەک زنجیرە بە دوای یەکدا دێن، شێوەزارەکانی 
نزیک لەیەک بە ئاســانی لە یەک تــێ دەگەن، بەاڵم بە دوورکەوتنەوە 
لە ناوچەکە، جیاوازییەکان بەرە بەرە زیاد دەکات و لەیەکگەیشــتنیش 
کەمتر دەبێتەوە بەڕادەیەک لەوانەیە قسه که ری هه ردوو سه ری کۆتایی 
ئــه و ناوچه یه  نەتوانن له یه ک تێ بگه ن یــان به  زه حمه ت له  یه ک تێ 

بگه ن.
  - Isoglosses ئایســۆگلۆس: خەتێکە لەسەر نەخشە دەکێشرێت بۆ 

دەرخستنی تایبەتمەندییە زمانییەکان.
  - Lexicostatistics ئامــاری وشــەکان: ڕێبازێکی بەراوردکاریی 
زمانەوانییــە، بە دەرخســتنی ڕێژەی وشــە هاوبنچینەکانی نێوان دوو 
شــێوەزار یان دوو زمان و بەراوردکردنیان، و پەیوەندیی بە زارێکی دی 

یان زمانێکی دی دەستنیشان دەکات..
  - خواروو و باشوور دوو وشەن بۆ یەک مانا، بۆ ناوی ئەم زارە خواروو 
بەکار هاتووە نەک باشــوور، بۆ ئەوەی لەگەڵ ناوی باشووری کوردستان 

کە تایبەتە بە کوردستانی عێراقەوە تێکەڵ نەبێت. 
  - بەشێکی زۆر لە دانیشتوانی عەشیرەتی کوردەلی لە شارەکانی شێخ 
ســەعد و عەلی غەربی لەالیەن ڕژێمی بەعسی عێراقییەوە کۆچیان پێ 
کــراوە یانیش ڕەوانەی ئێران کراون، بۆیە ئەم ناوچانە ئەمڕۆ ئاخێوەری 
ئەم بنــزارەی کەم بۆتەوە. پێش کۆچ پێکردنیان لە عەلی غەربی ٩٠٪ 
و لە شــێخ سەعد ٨٠٪ دانیشتوانەکەی ســەر بە عەشیرەتی کوردەلی 

بوون)قمندار، 2٠1٤: ٤٠(.  
  - بێجگە لە گۆڤاری چریکە، ئینســتیتوتی فەرهەنگیی یارســان کە 
بارەگای لە ســوێدە، گۆڤارێکی دی بە ناوی )شنڕوێ( دەردەکات. ئەم 
دوو گۆڤارە گوتارەکەیان بۆ خوارووی کوردســتانە. ئینستیتوتی ناوبراو 
لــە ڕێی ئــەم دوو گۆڤارەوە دەیەوێــت ئەم ناوچەیە، کــە بەدرێژاییی 
مێژوو هەر بەشــێک لە جوگرافیای کوردســتان بووە، لە جێگەی ناوی 
کوردســتان، ناسنامەیەکی دی بۆ ناوچەکە ساز بکات بە ناوی ناوچەی 
پەهلەویــان، هەروەها پێکهاتەی دانیشتوانەکەشــی کــە کوردی لوڕ و 
لــەک و کەڵهوڕ و ئیالمی و فەیلی و گــۆران و هەورامین، ئەوانیش بە 
پەهلەوی ناو دەبات. وەک ئاشــکرایە ئەم جۆرە ناو گۆڕینە بە ئەنقەستە 
و هیچ بنەمایەکی زانستیی نییە، دروستکردنی ناسنامەیەکی ساختەیە 
و هەوڵێکە بۆ چەواشەکردنی مێژوو و جوگرافیای خوارووی کوردستان، 
کە دەسەاڵتدارانی ئێران بە زۆر شێوە دەیانەوێ ناوی کوردستان لەسەر 
ئەم هەرێمە بســڕنەوە. ئینســتیتوتی فەرهەنگیی یارسان لە ڕێی ئەم 
دوو گۆڤــارەوە، بە کەرەســتە و گوتارێکی کــوردی، هەمان بەرنامەی 
پانئێرانیســتەکان و دەوڵەتی ئێران بۆ ســڕینەوە ناوی کوردستان، لەم 

هەرێمە جێبەجێ دەکات.
  - Einar Haugen

سەرچاوەکان
کوردی
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مرۆڤی کورد تەنها مرۆڤی پاش کارەسات و جینۆساید نییە، ڕاستە تەنها ئەم دووانە 
گوازەرەوەی قورسترین دۆخی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابووری و کولتوورین، سەرخان 
و ژێرخانی کۆمەڵگەی قوربانی هەڵدەوەشێنێتەوە. کۆمەڵگەی پاش کارەسات لە خوێدا 

هەرگیز ناخرێتە چوارچێوە دروستەکەی خۆیەوە. لە سەروو ئەمەشەوە،  کۆمەڵی کوردی 
بە زۆرەملێ لەگەڵ کۆلۆنیاڵیزمی نیشتەجێدا دەژیت، ئەمەیان لە دەرئەنجامەکانی 

جینۆساید کاریگەرترە، چون کاریگەرییەکانی هەمیشەیین و زۆرجاران نەبینراون. گەرچی 
وێناچێت کورد خۆی هەست بەم ڕاستییە بکات.

کۆلۆنیاڵداماڵینی مێشک بەر لە خاک و زمان]١[ 
  

د. کازیوە ساڵح  



هیچ دەوڵەتێکی داگیرکراو و کۆلۆنیاڵکراو، بە 
ئازادکردنی خاکەکەی ئازاد نابێت، هەتا مێشک 
و هۆش و ویژدانی بەتــەواوی ئازاد نەکات و 
تۆزی چەند ساڵەی “پڕۆسەی” کۆلۆنیاڵیزم بە 
وریایی و زانســتییانە نەتەکێنێت.  ئەم کردە 
بۆ ئــەو گرووپ و نەتەوانــەی وەکوو کورد و 
هاواڵتییانی ڕەســەن لە کەنــەدا و ئەمریکا و 
ئۆســترالیا کە ناچار کراون لەگەڵ کۆلۆنیاڵی 
نیشــتەجێدا بژین یان ژێردەســتەیان بن، لە 
هەموو شــت، تەنانەت خودی ئازادییەکەش 
گرنگتــرە، لە هەمان کاتدا قورستریشــە. ئەم 
بابەتە دووپاتی دەکاتەوە، کە هیچ گرووپێکی 
ئەتنیکی نابێت بە دەوڵەت هەتا تاکەکانی ئەو 
کۆمەڵە، دەوڵەت لە ناخی خۆیاندا دروســت 
نەکەن و، هەر تاکێک وەکوو ســەرکردەیەکی 
شارەزا و بەئەمەگ، سەرلەشکری دەوڵەتەکەی 
ناخی نــەکات. تاکیش هەرگیز ناتوانێت ئەمە 
بــکات هەتا بــە پڕۆســەی کۆلۆنیاڵداماڵینی 
مێشــکدا نەڕوات. کــورد وەکــوو نەرەتڤ و 
چیرۆک زۆر باســی چەوساندنەوەکانی خۆی 
دەکات، بــەاڵم بە دەگمــەن پێڤاژۆ و گۆڤەن 
لەســەر جۆری چەوســاندنەوەکانی دروست 
دەکات. ئەمــەش تەنهــا واتای نەشــارەزایی 
ناگەیەنێــت، بەڵکوو ئەوەش بە شــێوەیەک 
مێشکی داگیرکراوە کە هەنگاوی شارەزابوون 

و کێشەکانی وەکوو خۆی نابینێت. 
ئــەم بابەتــە متمانــە دەخاتــە ســەر 
میتۆدۆلۆژیای فرەڕەهەند و پەیڕەوی پۆســت 
کۆلۆنیاڵ و کۆلۆنیاڵی نیشــتەجێ، بۆ ئەوەی 
ڕاڤــەی ژێرڕکێڤکار و کۆلۆنیاڵی نیشــتەجێ 
لە بەرهەمهێنانەوەی کولتــوور و پەیوەندیی 
 )Subaltern( ســەبڵتەرن  نێــوان  پتــەوی 
ســتراتیژیی کۆلۆنیاڵــدا بکــەم، ســەرەتا لە 
ئەتنۆگرافییەوە نموونەیەک دەتوانێت  ڕێگەی 
نوێنەری شیکاریی ســەرجەم باسەکە بکات، 
دەتباتە نێو ئەو پێڤاژۆیــەی کە کورد وەکوو 
نەتەوەیەکی مێشــک داگیرکراو، پێویستی بە 
شۆڕشــی کۆلۆنیاڵداماڵینی مێشک و تیۆریی 

کۆلۆنیاڵدزاوتنــە- دژە کۆلۆنیاڵــە بۆ ئەوەی 
یەک، خاکەکــەی ڕزگار بکات، دوو، بتوانێت 
ڕزگارییەکــە بپارێزێت. بەبــێ ئازادیی هۆش 
خاکەکەی ئازادیش بێت، ئازاد نییە، باشووری 
کوردســتان نموونەی زیندووە. هەروەها ئەم 
بابەتە ئەو کۆڤەنــە دەهێنێتە ئاراوە کە زمان 
و کولتوور بەهێزترین ئامرازی کۆلۆنایزکردنی 
هۆش و ویژدانــن، هەر لەبەر ئەوەش کاتێک 
تاکێــک یــان دەزگایــەک بە هۆشــیاریی 
کۆلۆنیاڵداماڵیــن زمانەکەی بە کار دەهێنێت، 
دەکەوێتــە بــەر توندوتیژیی دەوڵــەت یان 
کۆلۆنایزەر. لە ڕێگەی شــرۆڤەکردنی کەیسی 
زارا محەممەدییــەوە، بە کورتی باســی لەوە 
دەکات کە چۆن سێ الیەنی عەوام ، سیاسی 
و  ڕۆشــنبیری دەبن بــە بەرهەمهێنەرەوەی 
لۆژێکی  پراکتیــزەکاری  کۆلۆنیاڵ  هەژموونی 

کەڵکاوەژۆکراو. 

وشە سەرەکییەکان
داگیرکاریی  کۆلۆنیاڵدزاوتن،  کۆلۆنیاڵداماڵین، 
هــۆش، هەژموون، کولتــوور، ژێرڕکیڤکەوتە، 

یادەوەری.         

بەرایی
یەکــەم ئەزموونی کەســیی من، کــە لێزان و 
بەهرەمەندی سیاســیی ئێرانی لــە بونیادنانی 
ســتراکتۆری داگیرکردنی عەقڵی پێ ناساندم، 
لەگەڵ یەکەم هەنگاومدا بوو بۆ دنیای نووسین 
و ڕۆژنامەوانــی. لە ســاڵی 1٩٩٩وە شــەڕێکی 
گەرمــم لەگەڵ بەرپرســێکی دەزگای زانیاریی 
ئەو کاتــەی یەکێتی لەســەر بەرگریکردن لە 
خاوەنداریەتیــی خۆم هەڵگیرســاندبوو و، هەتا 
ساڵی 2٠٠٠ شــەڕەکەم لە دادگادا بردبووەوە. 
پاش ئەمە بیانوویەکــی دیکەیان بۆ دۆزیمەوە، 
گوایــە لە وتارێــک لە گۆڤاری نڤــاردا کە من 
سەرنووســەر و خاوەنی بووم، باڵوم کردووەتەوە 
و ناوزڕاندنی ئیســالمی تێدایە، ئەم بیانووانەیان 
کرد بــە تارای ڕقە کۆنەکەیــان و بەم بیانووە، 
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یەکێتــی منی زیندانی کرد. هــەر لەو زیندانە 
گەورەیەی دەرکی ســەرا کــە بەعس باوکمی 
لەســەر کوردایەتی تێدا زیندانی دەکرد. لەگەڵ 
ئەم زیندانی کردنەدا، دەزگای پەیوەندییەکانی 
دەرەوەی یەکێتــی و بەرپرســی ئــەو کاتیان، 
ڕاپۆرتێــک بۆ ئێــران دەنیرن کــە حزبەکەی 
ئازایەتییان کردووە و کچێکی گەنج کە هێشــتا 
فێرخوازە، خســتووەتە زیندانــەوە و، دوور نییە 
وتبێتیان بۆ پاراســتنی حوکمی ئیسالمیی ئێوە 
لە شارەکەدا ئەم کارەیان کردووە. ئەو کات کە 
هێشتا خەڵکێک مابوو ســیخوڕییان پێ شەرم 
بێت، کەســێک لە کاتێکدا تفــی بە ناوچەوانی 
کوردایەتیی خۆیدا هەڵدەدا، دەربارەی ڕاپۆرتەکە 
ئــاگاداری کردمــەوە. لێرەدا پێویســت ناکات 
بۆتان ڕوون بکەمەوە کە بۆچی ئەم کەســە لەو 
ڕاپۆرتەدا دژی من دەترسا، چونکە خۆت دەبێت 
تێ بگەیت. بەاڵم هەڵوێستی ئێران پێچەوانەی 
ترســەکەی ئەو بوو، تەنها دە ڕۆژ بە ســەر ئەم 
ڕاپۆرتــەدا تێپــەڕی بوو، ڕۆژێک کەســێک بە 
کارتونێکی پڕ لە کتێبەکانی خومەینییەوە خۆی 
کرد بە فەرمانگەی ڕۆشنبیریدا و، کارتۆنەکەی 
لە بەردەمدا دانا. بە زمانێکی زیاتر فارسی قسەی 
دەکــرد و هەندێ وشــەی کوردیشــی تێکەڵ 
دەکرد. ئەوەندەی تێگەیشــتم، وتی، “موسڵمان 
و باوەڕدار ئەوانە نین تۆ دەیانبینێت، کەسێکی 
وەکوو ئیمام خومەینییە، ئەوە هەموو کتێبەکانیم 
بۆ هێناویت و پێم خۆشە بیانخوێنیتەوە و بزانە 
چەند بــە جوانی باســی مافی ژنــی کردووە. 
داواکارم لە ڕوانگەی ئیمام خومەینییەوە لەسەر 
مافی ژن لە ئیســالمدا بنووســیت. “ من لەبەر 
حەپەسان، تێنەگەیشتن لە سیاسەت، نەزانینی 
زمانــی فارســی هیچم نەوت، جگــە لە یەک 
وشە- سپاس- تەنانەت نەمزانی ناویشی چییە، 
بــەاڵم لەم ســااڵنەی دوایی کە نــاو و وێنەی 
قاسم ســولەیمانیم لە ڕاگەیاندنەکاندا دەبینی، 
پێم وایە قاســم ســولەیمانی بوو. چون هەمان 
ڕوخسار و دەنگ بوو. پاش ماوەیەک کتێبەکانم 
دا بە فارسیزانێک. چارەنووسی کتێبەکان گرنگ 

نییــە، ئەوەی گرنگە، بپرســین بــۆ گەنجێکی 
سیاســەتنەزان، نەخوێندەوار: هێشــتا جگە لە 
بڕوانامەیەکــی ئامادەیی هیچــی دیکەی نییە، 
بێ ئەزمــوون،  پــاش هێوربوونــەوە لە تەزینی 
شۆک، ئەم هەڵوێستە زۆر زیرەکانەی ئێران چی 
الی دروســت دەکات؟ گەنجێک کە مامۆســتا 
گەورە و باوەڕپێکراوەکانی سەرقاڵی وەرگێڕان و 
ناساندنی ئەدەب و کولتووری ئێرانن؟                                      
یەکــەم بیری تیژڕەو بە مێشــکمدا ئەمە 
بوو، “ خۆزگە ئێران دەســتی لە دوژمنکاریی 
کورد هەڵئەگرت و دەبوو بە خۆشەویستمان، 
چەند گرنگ بوو ئێمە بەهرەمەند بووباین لەو 
مێــژووە و وێژە گرنگە” لە کاتێکدا نەمئەزانی 
گرنگە یان نا، تەنها دەمبیســت. چون من بە 
هیچ شــێوەیەک نەکەوتمە ژێــر کاریگەریی 
ئەدەبی فارســی و عەرەبــی و وەرگێڕانەکانم 
نەئەخوێندەوە، بەڵکوو کەوتمە ژێر کاریگەریی 
ئەدەبی فەڕەنســی کە وەرگێڕدرابوونە ســەر 
زمانــی عەرەبــی. پاشــان مێشــکم کەوتە 
بەراوردکردنــی ئەتەکێەت و نەرمیی دەنگ و 
هەروەها بە مۆڕاڵەوە قســەکردنی ئەم کەسە 
بەروارد بە کارەکتەری ئەوانەی منیان زیندانی 
کرد) دادوەر، ئاســایش، کەسانی پلەبااڵ(  لە 
هاوکێشەکەدا، ئێران براوە و، کورد دۆڕاو بوو. 
ئەمەش حــەزی بینینی ئێرانی ال دروســت 
کردم. پڕ بە دڵ حەزم دەکرد ئەو دەزگایانەی 
گوایە ئەدەبین و زوو زوو ســەردانی ئێرانیان 
دەکرد، تەنها ژنانی حزبــی خۆ لێڕازیبوویان 
نەبردایــە بــۆ ئــەوەی هاوســەفەریان بم و 
ئێران ببینم. نەخێر هەر ئــەو ئیدیۆلۆژییەی 
منــی نەدەکرد بــە کیژێکی هاوســەفەری 
شــارەکەم وایکرد، کارەکتەرەکە و کولتووری 
زیندانکەرانــم بە کولتــووری بەعس بەراورد 
بکەم، هیچ جیاوازیەکم نەبینی. من کەسێک 
بووم کــە زانیبووم ناکەومە ژێــر کاریگەریی 
هیچ ئیدیۆلۆژی و “هەژموون”ێکی ســەرمایە 
و پاوانخــوازی، ئەم ڕووداوە ئەو کەلەڕەقییەی 
کــە دەمگوت “هەنــدەران بکەوێتە بەردەمی 
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داگیرکاریی
مێشک

هەژموون

کولتوور

یادەوەری
فریادڕەس/

پاڵەوان

subaltern/
ژێرڕکێڤکەوتە Equivocation

کەڵکاوەژۆ 
کردن 

ماڵەکەم، لە حەوشــەی دراوســێی ئەودیوە 
دەچمــە دەرێ” بگــۆڕم بــە، “ مــن “بــێ 
نیشــتمانم”، ئەگەر لێرە “هەست بە غەریبی” 
بکەم، بــا غەریبییەکەم ببێت بــە “مەنفا” و 
ڕاســتی. ئەم ڕووداوە بە شێوەیەک “جێگیرە” 
لە “یادەوەری”دا، لــەم وتارەوە ئێران دەبێت 
بە “پاڵەوان” لە مێژووی کەســێکدا هەتا ئەم 
ساتە سەرسەختانە تێدەکۆشێت بۆ دانپێدانانی 
بــە کورددا و خۆی هــەژار کردووە بۆ ئەوەی 
مێژووی کورد دەوڵەمەند بکات. بەم هاوکێشە 
لە ســەرەتاوە تا ئەم خاڵە دەوترێت چی؟ کێ 
بەپرسە لە دروستبوونی و بۆ دروستیان کرد؟ 
ئەمڕۆ بۆ لە ژیانی هەموو تاکێکدایە؟ بۆچی بۆ 
واڵتێک لە ڕۆژهەاڵتدا زلهێزە، گرنگە تەنانەت 
لــە ژیانی تاکەکانیشــدا هەژموون دروســت 
بکات؟ بەتایبــەت لەنــاو کۆمەڵگەیەکدا کە 

سیاسەت تێیدا ڕاوکردنی تاکەکانە؟ 

پۆڵێنبەندیــی داگیرکاریــی مێشــک و 
پەیوەندیــی نێــوان داگیــرکار و داگیرکراو؛ 
کۆلۆنایــزەر و کۆلۆنیاڵکــراو هێنــدە قووڵ و 
کاریگەرە، سەدان ڕەهەند و کارەکتەری جیاواز 
و تێهەڵکێشــی لە ژیانی هەردوو الدا دروست 
کــردووە ؛  دەیان لقی زانســتی بە خۆیەوە 
سەرقاڵ کردووە. لەم پەیڕەوە ئەتنۆگرافییەوە 
بــە کورتی چەنــد ڕەهەندێکــی کاریگەری 
داگیرکاریی مێشــک کە لە پەیکەری یەکدا 
دەرکەوتــووە، بــاس دەکەم. لەگــەڵ ئەوەی 
من ڕووبــەڕووی ڕووداوی لەوانــە کاریگەرتر 
بوومەتەوە کــە پەیوەندییان بە ســێ واڵتی 
کۆلۆنایزی دیکە )عێراق، سوریا  و تورکیا(ەوە 
هەیە و بە نموونە ســەبارەت بە ئێران کراوە، 
چــون ئەم بابەتە بە نیازە مەســەلەی گرتنی 
زارا محەممەدی وەکوو دۆزی شرۆڤەیی لەنێو 
لێکدانەوەکاندا جێگیر بکات، بەاڵم وەکوو زۆر 

پەیکەر1: ڕەهەندەکانی داگیرکاریی مێشک
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بابەتی دیکەی زانستی لەبەر نەبوونی زانیاریی 
تەواو لەسەر شــرۆڤەکاری كۆلۆنایزەیشن  و 
کۆلۆنیاڵــی  کۆلۆنایزەیشــن؛  پاش/پۆســت 
نیشــتەجێ و کۆلۆنیاڵی مێشــک نییە،  ئەم 
بابەتە سەرەتا کورتەیەک سەبارەت بە چەمک 

و دەستەواژەکان دەخاتە ڕوو.

چەمک و دەستەواژەکان  
ئەوەنــدەی لــە توانــای زمانەوانیــی من و 
زمانــی کوردیدا بێت، هــەوڵ دەدەم هەندێ 
چەمک دابڕێژمەوە بۆ بەشــێک لەو وشانەی 
لــە زمانــی کوردیدا بــەکار نەهاتــوون یان 
بەهەڵــە بەکارهاتوون و، پێناســەی کورتیان 
بەو شــێوەیەی لەگەڵ بنەڕەتــی بابەتەکەتدا 

دەگۆنجێت، بخەمە ڕوو. 

colonization :کۆلۆنایزەیشن
هەمەالیەنــەی  پڕۆســەیەکی  بــە  ئامــاژە 
جێگۆڕکێی سیاســی، کۆمەاڵیەتی، دەروونی، 
کولتــووری و ئاماژەیــی دەکات. ســەرەتا بە 
جێگۆڕکێی هاواڵتییان و بااڵکردنی هەژموون 
و ستراکتۆری کۆلۆنیاڵ؛ بااڵکردنی کولتووریی 
هاواڵتیاینــی هێنــراو، یــان بەشــێک لــە 
هاواڵتییانی نیشتەجێ بەسەر چینەکانی دیدا، 
واتە بە بوونی دوو چینی بااڵ و نەوی دەســت 
پێــدەکات.]2[ یەکیــان خــاوەن هەژموون و 
دەسەاڵت و، ئەوی دیکەش ژێرڕکێڤ کەوتوو.  
پاشان بە ســتراتیژیی ورد پەل دەهاوێتە نێو 
ســەرجەم ئەو ڕەهەندە ناوهاتووانەی دی بە 
ئاستێک لەگەڵ کاتدا کۆلۆنیاڵکراو، شوناسنامە 
ڕاستەقینەکەی خۆی لەدەست دەدات.                                                              
 کــورد بە الســاییکردنەوە لە عەرەب، بۆ 
وشــەی کۆلۆنیاڵ و کۆلۆنایزەیشــن، وشەی 
داگیــرکاری بەکار دەهێنێت.]3[ ئەم وشــەیە  
لەوانەیە بۆ گفتوگۆیەکی میللییانە هەڵە نەبێت، 
بەاڵم بۆ لێکۆڵینەوە و نووســین، بەتایبەت بۆ 
هۆشیاریی گەلێکی ژێردەستەی وەکوو کورد 
هەڵەیە و واتای تەواوی ئەو پڕۆســە کۆشندە 

و درێژخایەنــە نادات. کۆلۆنایزەیشــن جۆری 
زۆرە، لەگەڵ کاتیشدا جۆر و ستراتیژیی گۆڕاو 
و جیــاوازی بەخۆیەوە بینیــوە، داگیرکاری 
بەشێکی تەکنیکی -کردارییە بۆ هەندێ جۆر. 
هەندێ جۆر کۆلۆنایزەیشــن بەبێ داگیرکاری 
ڕوو نادات، واتە دەبێــت بە هەنگاوی یەکەم. 
داگیرکاریی نوێ زیاتر بە هێزی تەکنەلۆژیا و 
کولتوور بەڕێوە دەبرێت.  گرتنی کوردستان لە 
سەردەمی فتوحاتی ئیسالمیدا داگیرکاری بوو، 
تەوژم و هەژموونی کولتــووری، کۆمەاڵیەتی 
و سیاســیی ســەدان ساڵە دەســەپێنێت و، 
کۆلۆنایزەیشنی پێ دەگوترێ.                     

کۆلۆنیاڵماڵین/ کۆلۆنیاڵداماڵین:
 Decolonization

ئاماژە بە ســتراتیژیی  پرۆســەیەکی زانستی 
کۆمەاڵیەتی، کولتووری، سیاســی و کۆدەنگ  
بۆ ناساندن و داماڵینی هەموو ئەو هەژموونانەی 
کۆلۆنیاڵ کە لەســەر هۆش و هزر، یادەوەری 
ئــەم  داینــاوە.  کۆلۆنایزکــراو  ویژدانــی  و، 
پڕۆسەیە پێویستی بە ناســاندنە لە سەرەتادا 
لەبەرئەوەی زۆرجار کۆلۆنایزکراو شوناسنامەی 
ژێرڕکێڤتەی خۆی بە هەست یان نەست، بە 
ئــاگا یان بێ ئاگا پەســەند دەکات، دوور نییە 
بەرگریشی لێ بکات و دژی هۆشیارکەرەوانی 
بوەســتێت، ئەگەر بــە ســەختی کەوتبێتە 
ژێــر کاریگەریــی هەژمــوون و کولتــووری 
کۆلۆنیالیــزەوە.]4[ ئەم پڕۆســەیە بەو ئامانجە 
جێبەجێ دەکرێت کە هاواڵتیی کۆلۆنایزکراو 
ببێت بە خاوەنی شوناســنامە، خاوەنداریەتیی 
خــود و خۆ بەدیهێنان بن، خۆیان ئازاد بکەن 

لە هەژموونی دەرەکیی ناوەکییەکان.]5[

Equivocation :کەڵکاوەژۆ کردن
ئەگەر وەرگێڕانی پیتی وشەی ئەکۆڤەکەیشن 
بکەیــن دەبێت بە ناتەبا، بــەاڵم لە پێڤاژۆی 
لێکۆڵینــەوە و شــرۆڤەکانی کۆلۆنایز و پاش/ 
پۆســت کۆلۆنایزدا واتای کەڵکاوەژۆ کردنە بە 
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سوودی چینی سەردەســت، واتە کۆلۆنیازەر. 
بــۆ هەمــوو ڕووداوێکی مێژوویــی، تەنانەت 
کۆمەاڵتی و بۆنەیــەک، ڕووناکییەکی کۆمەڵ 
و گرووپــی ژێردەســتە،  یــان چیرۆکێکی 
پێچەوانە دروســت کراوە، یــا خود لە ڕووی 
زمانەوانییەوە بە شێوەیەک دەری دەبڕێت کە 
زیان بە کۆلۆنایزکراو بگەیەنێت. شێوازی زیان 
بەرکەوتنەکە بە شێوەیەک دەکەوێتەوە وەکوو 
ڕاســتی پەســەند بکرێت. گایەتری سپڤک 
پســپۆڕی بواری کۆلۆنیاڵ و پۆست کۆلۆنیاڵ، 
پێــی وایە بۆ ئەوەی عەقڵــی مانەپۆلکراو یان 
ژێرڕکێڤەکەوتــوو ببێــت بە خــاوەن دەنگ،  
پێویســتە خۆی لــەو هاوکێشــە زمانەوانییە 
ناڕوونە بپارێزێت کە دەتوانێت لە یەک کاتدا 

چەند مەبەست بپێکێت.]5[    

  subaltern :ژێر ڕکێڤکەوتە
ئاماژەیە بەو هاواڵتییانەی لەژێر دەست و لەگەڵ 
کۆلۆنیالی نیشتەجێدا دەژین. ئەم دەستەواژەیە 
یەکەم جار ئەنتۆنیۆ گرامشی)1٩7٠( بەکاری 
هێنــاوە، وەکوو هاواڵتــی و کۆمەڵە مرۆڤێک 
کــە لە الیەک خاوەنــی دەنگی خۆیان نین و 
ڕێگــە نادرێن، لە الیەک خۆیــان  ڕازین بەو 
سەردەستەیەی کۆلۆنایزەر]5[.                                    
 بەاڵم سپڤک) 1٩٨٨( وەکوو ئەو کۆمەڵە 
مرۆڤە دەبینێت کە کەوتوونەتە ژێر کاریگەریی 
هێزێکی دەزگایی و بەشبوونی دەزگا کە بۆیان 
نییــە  یــان ناتوانن دەنگی خۆیــان هەبێت، 
کۆمەڵێکن کە شــوێنی ویژدان لەناو کۆمەڵگە 
و دامودەزگاکانــی دەوڵەتــدا ناگــرن]6[. ئەم 
بابەتە گەرچی باوەڕی بە پێناسەکانی سپڤک 
هەیە، بەاڵم “ ڕازیبوونە خۆســەری”یە کەی 
گرامشــیی دەبارەی ونبوونی دەنگی هاواڵتیی 
کۆلۆنیازکراوی پێ ڕاستە.                                                                       

 کۆلۆنیالیزمی نیشتەجێ:
Settler Colonialism

جۆرێکــە لــە جۆرەکانــی کۆلۆنیاڵیــزم کە 

ناوچەیەک دەگۆڕێتەوە،  هاواڵتییانی ڕەسەنی 
ناوچە و خاک و سنوورەکانیان داگیر دەکات 
و کۆمەڵگەیەکی سەردەســت و بە هەژموون 
لەوانەی خۆی هێناویەتی دروست دەکات.]7[  
ئەم کۆلۆنیاڵە هاواڵتییانی ڕەسەنی سنوورەکە 
وەکــوو هاواڵتیی پلــە دوو ســەیر دەکات، 
بەڕێوەیان دەبــات و ڕێگە نادات لە بەرهەمی 

خاکی خۆیان سودمەند بن.

Culture :کولتوور
لە ساڵی 1٩٥2دا ئەنترۆپۆلۆگیستی ئەمریکی 
ئەڵفــەرد کرۆبەر لــە کاتــی پێداچوونەوەی 
چەمکی کولتووردا 16٤ پێناســەی جیاوازی 
کولتــووری دۆزییــەوە. کولتــوور چەمکێک 
نییە تەنها چەند بوارێکــی ژیان بگرێتەوە.]8[ 
کولتــوور مامەڵە و ژیانــی ڕۆژانەیە، ئەوانەی 
ڕۆژانە ئەنجامیــان دەدەیــن.]9[ کولتوور ئەو 
چەترەیە هەمــوو بوارەکانی دیکەی ژیانی بە 
ژێردا هەڵواســراوە و هیچ بوارێکی سیاســی، 
کۆمەاڵیەتــی، ســایکۆلۆژی و ســەربازی لە 
دەرەوەی ســتراکتۆری کولتوور نییە. تێبینی 
دەکرێــت بــەو دوایی یە خەریکــە کۆمەڵی 
کوردیش لە باس و نووسین دەربارەی کولتوور، 
بەاڵم بە تێگەشتنی کالسیکی بێبەش نەبێت. 
کولتوور تەنها بەراورد دەکرێت بە ســەرەتای 
ســەدەی بیســت کە پێیان وابــوو کولتوور 
هونەر و خواردن و وەرزشــە. دامەزرێنەرانی 
دراســاتی  کولتــووری و شــوێنکەوتووانی 
پەیڕەوی مارکسی لە ساڵی 1٩6٤دا ڕایمەند 
وڵیامز، ســتیورات هۆڵ و ڕیجەرد  هۆگەرت، 
بــۆ ماوەیەکی زۆر، بە کــرداری بەرخۆری و 
دەکرد،  پێناســەیان  کۆمەڵگە  بەرهەمهێنانی 
ئەوانیــش ســەرەتا تەنهــا ڕەچــاوی تیۆرە 
دامەزرێنەرانی   پاشان  کالسیکەکەیان دەکرد. 
قوتابخانەی فڕانکفۆرت، کە ستیورت هۆلیشی 
تێدا بوو، لە بەریتانیا لە سەرەتای حەفتاکاندا 
بــە گژ ئــەم بۆچوونەدا دەچوونــەوە. لەگەڵ 
ئەوەی ئەمڕۆ مرۆڤ پێویســتی بە زانســت و 
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دراســاتی کولتووری نییە بۆ ئــەوەی بزانێت 
کولتــوور زۆر لە هونەر و وەرزش و خواردن و 
کەلەپوور زیاترە، بەاڵم دەست پێکردنی کورد، 
تێگەیشتنەکانە  بەرهەمهێنانەوەی هەڵە  زیاتر 
نەک لەگەڵ ڕێڕەوی نوێی زانستی کولتووری.                   

کۆمەڵگــەی کــوردی لــە پەراوێزی 
چەمکەکاندا

مرۆڤی کــورد تەنها مرۆڤی پاش کارەســات 
و جینۆســاید نییە، ڕاســتە تەنها ئەم دووانە 
گوازەرەوەی قورسترین دۆخی کۆمەاڵیەتی و 
سیاســی و ئابووری و کولتوورین، سەرخان و 
ژێرخانی کۆمەڵگەی قوربانی هەڵدەوەشێنێتەوە. 
کۆمەڵگەی پاش کارەســات لە خوێدا هەرگیز 
ناخرێتــە چوارچێوە دروســتەکەی خۆیەوە. 
لە ســەروو ئەمەشــەوە،  کۆمەڵی کوردی بە 
زۆرەملــێ لەگەڵ کۆلۆنیاڵیزمی نیشــتەجێدا 
دەرئەنجامەکانــی  لــە  ئەمەیــان  دەژیــت، 
جینۆساید کاریگەرترە، چون کاریگەرییەکانی 
هەمیشــەیین و زۆرجاران نەبینراون. گەرچی 
وێناچێت کورد خۆی هەســت بەم ڕاســتییە 
بکات، بەو بەڵگەیەی لە گفتوگۆ و گۆڤەنەکاندا 
نایبیستێت کە ئەو نەتەوەیەکی کۆلۆنایزکراوە 
و لەگەڵ کۆلۆنایزەرەکەیدا دەژی، دەستەواژەی 
کۆلۆنیاڵــی نیشــتەجێ لە کورد نابیســتێت. 
ئەڵێــت دوژمــن دەوری گرتووم، هەمیشــە 
نوێنەرایەتیی خۆی بە شــێوەیەک دەکات کە 
دوو ئاراســتە ببێت بە فریادڕەسی و، ڕزگاری 
بکات: یان شۆڕشی چەکداری یان لە باوەشی 
کۆلۆنیاڵــی نیشــتەجێدا حاوانــەوە. لەگەڵ 
ئەوەی بە کۆمەڵگەیەکی خوێندەوار ناســراوە، 
بەاڵم کەوتووەتــە پەراوێزی چەمکەکانەوە و، 
تێگەشتن لێیان نەبووە بە خەم.                                                                    
 هــۆکاری ئــەم بێ باکییــە ئەوەیە پاش 
خاکەکەی، کورد ســەدان ســاڵە مێشکی بە 
کراوە.  داگیر  کۆڵەنایزەیشــن  هەژموونەکانی 
شــۆڕش و بەرگــری بۆ پاراســتنی گیانی و 
خاکی بەرهەم هێناوە، بەاڵم نەک بۆ ڕزگاریی 

مێشــک و ویژدانی. مێشــکی داگیرکراویش 
خوێنــدەواری بــۆ ئاوەدانی نیشــتمان نییە، 
ســەرمایەی  بەدەســتهێنانی  بــۆ  بەڵکــوو 
کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییە. لێــرەوە لەم جۆرە 
کۆمەڵگایانــەدا الی خوێندەواریش، جێگەی 
خوێنــدەواری نابێتــەوە، دەســتەبژێرەکانی 
لەبری هۆشیارکردنەوە و بەرنامەڕێژی، دەبن 
ئامێری گواســتنەوە و بەرهەمهێنانەوەی  بە 
کولتــوور و هەژموونەکانــی کۆلۆنیاڵیزمــی 
نیشــتەجێ و ئــەو توێــژەی کۆمەڵگــە کە 
بــە زەقــی بەرنامەکانی کۆلۆنایــزی ناوخۆ/
ئەنتەرنەاڵیز دەکەن. لەگەڵ ئەوەی لەو بەشە 
نیمچە ئازادەی کوردستاندا کە ناوی باشوورە، 
هێندەی هەموو خــوارووی ئەمریکا ) نەتەوە 
یەکگرتووەکانــی ئەمەریکا و کەنەدا( میدیا و 
دەزگای وەشاندنی تێدایە، بەرنامە و کتێب و 
باڵوکراوە لەســەر ئازادکردنی ژێردەستەیی و 
میتۆلۆژییەکانی نییــە. لە چوارپارچە لەگەڵ 
کۆلۆنیالی نیشــتەجێی ژیانکردوودا جۆرناڵی 
ئەکادیمــی باوەڕپێکراو ســەبارەت بەم دۆزە 
نییە، پســپۆڕان دەنگیان بگەیەنن بە خەڵک 
و کۆدەنگی دروســت بکــەن. دەکرێت ئەمە 
لەبــەر ئەوە بێت لە بنەمــادا حیزبی کوردی 
بۆ خزمەتــی پەرەپێدانی پەیڕەو و پڕۆگرامی 
خاکــی  داگیرکەرانــی  و  کۆلۆنایزەیشــن 
ڕەتکردنەوەی  دەنــا  هەبێــت،  کوردســتان 
کتێــب لەســەر کۆلۆنیالیــزم و کولتووری 
ژێرڕکێڤە و بەرهەمهێنانەوەی هترۆپاتریارکی 
کۆلۆنیالیزم کە لــەم بابەتدا هەڵیدەبوێرم،]10[ 
بەرهەمهێنانــەوەی  و  ئامانــج  کاراکردنــی 
بەرنامەکانی کۆلۆنیاڵە و، ئەمە بۆ نموونە الی 
ڕەشپێســتەکان یان هاوالتییانی ڕەسەن بە 
خیانەتی نیشــتمانی نــاوزەد دەکرێت. بەاڵم 
لەو بەشــەدا هاواڵتییان هێندە بە  شەوقەوە 
پەیڕەو و پرەنســیپی کۆلۆنیاڵی نیشــتەجێ 
بەرهەم دەهێننــەوە، کاریگەرییە خراپەکانی 
و کۆلۆنیاڵداماڵینی مێشــک گفتوگۆ و پێاڤاژۆ 

دروست ناکات. 
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ئازادکردنی  مێشــک،  کۆلۆنیاڵداماڵینی 
هۆش

ناونیشــانی کتێبێکــی پســپۆڕی پۆســت-
 Decolonising the  کۆلۆنیاڵــی ئەفەریقــی
مێشک  کۆلۆنیاڵداماڵینی  دەستەواژەی   Mind
کە نووسەر تێیدا گفتوگۆی ئازادکردنی هۆش 
وەکوو هەنگاونان بــۆ ڕزگاریی خاک و زمان 
وNgũgĩ wa Thiong’o کولتــووری مرۆڤــی 
ئەفەریقی دەکات.]11[ بەاڵم بەرلەم نووسەرەش 
پسپۆڕانی وەکوو فرەنز فانون و ئێمەی سەسۆر 
باســیان لە بنەمای تیۆریی پەیوەندیی نێوان 
کۆلۆنیالیزم و توندوتیژی و داگیرکردنی هزو و 
هۆش کردووە. الی هەر یەک لەمانە پڕۆسەی 
کۆلۆنایزەکردن پڕۆســەیەکی پــڕ توندوتیژی 
و ســتراتیژیی وریایە و بە ئاســانی دەتوانێت 
سەرجەم بوونی مرۆڤ داگیر بکات نەک تەنها 
کەلێنەکانی ژیان. شۆڕشــگێڕ و چاالکەکانیان 
هەنگاوەکانیان لەسەر بۆچوونی پسپۆڕەکانیان 
داڕشــتەوە و، کەسێکی شۆڕشــگێڕی وەکوو 
ستیڤن بیکۆ کە دەڵێت، “ بەهێزترین چەک 
لە دەســتی چەوســێنەردا، لە بیــر و هزری 
چاالکی  وەکــوو  چەوســێنراوەکەیەدایە”]12[ 
دژە کۆلۆنیاڵ دەســتی بەکار کرد و هەر بەم 
هۆیەشەوە گیانی بەخشی. هۆکار و کاریگەریی 
هەمەالیەنــەی  هەژموونــی  دروســتکردنی 
کۆلۆنایز بە شــێوەیەکی دروســتتر لە تیۆرە 
کۆمەاڵیەتــی و کولتوورییەکانی نووســەری 
ئیتاڵی ئەنتۆنیۆ گرامشیدا ڕاڤە کراوە. گرامشی 
لە میانەی لێکدانەوەی پەیوەندیی سیاســی و 
کۆمەاڵیەتی، جووتەی  سەردەستە/سەرڕکێڤی 
یان ســوبژە و چینی ژێرڕکێڤ/ ســەبەڵتەرن 
بــۆ ئەوەی باســی ئەو هەژموونــە ئابووری و 
کۆمەاڵیەتی و کولتوورییانەی سەردەســتکراو 
و چۆنیەتیی قوتدانی ئەم کولتوور و ئابوورییە  
ژیڕڕکێڤکەوتــە بکات. لە ســەردەمی ئەودا و 
خەمی گرامشــی بۆ هێڵ کێشانی جیاوازیی 
کوشــندەی نێوان چینی بورژوا و پڕۆلیتاریا و 
جووتیار بوو.]13[ و ]14[ بەاڵم پســپۆڕانی بواری 

لــەوە  پۆســت-کۆلۆنیاڵیزم،  و  کۆلۆنیاڵیــزم 
بەرفراوانتــر و کاریگەرتــر ڕەچــاوی دەکەن 
کــە تەنها هێڵی جیاوازیــی نێوان دوو چینی 
هەژار و دەوڵەمەند بكێشــێت، بەڵکوو هێڵی 
نێــوان دەوڵەمەندێکی بەکەڵــک و یەکێکی 
بێ کەڵك، زانیاییەکی بەنــرخ و یەکێکی لەو 
باشتری بێ نرخ. هەژموونی داگیرکاریی هۆش 
هەژموونی گیرفان نییە، هەژموونی بێ کەڵک 
کردنــی عەقڵ و ویژدان و هۆشــی کۆلۆنیاڵ 
کراوە.                                                                     

داگیرکاریی کوردســتان و کۆلۆنایزکردنی 
کوردیش بە هەمان شێوە، لە پرسی خاک زۆر 
زیاتر و کاریگەرترە. پرسی گەڕانەوەی هۆشی 
کــوردی لە خاک بەهەندتر وەرنەگیراوە، بۆیە 
پاراســتنی خاکی بووە بــە مەتڵێکی نەزانراو، 
لــە کاتێکدا هەمیشــە بەهای ناهۆشــیاری 
دەگەڕێننــەوە بۆ ســەرقاڵبوون بــە ئازادیی 
جێگۆڕکێی  پڕۆژەیەکی  کۆلۆنایــز  نەتەوەیی. 
کولتووری قوربانییە، مۆرکردنی مۆسیقا، هونەر 
و ئەدەب و زمان و ژیانی بە کەمتر و نزمتر . 
کۆلۆنایــز کەڵــکاوەژۆ کردنــی مێژوو و 
ڕووداوەکانــی ڕۆژانــەی ژێرڕکێڤ کەوتەیــە؛ 
پێچەوانەی  مەعریفەیەکە  فێربوونی  پڕۆسەی 
دژی  و  کۆلۆنیاڵکــراو  ئاســاییی  نۆڕمــی 
بەرژەوەندیــی خوی، بەئــاگا و بەبێ ئاگا لە 
مێشکیدا دەنیشیت و لەگەڵ کاتدا یادەوەری 
بەتــەواوی داگیــر دەکات. پــاش کۆلۆنایــز 
مێشــک بازنەیەکــی بێ کۆتایــی بەیەکەوە 
بەســتراو دروســت بێت بە دەیــان چەمکی 
دەروونی، کۆمەاڵیەتی و مێژوویی و سیاســی 
و کولتووریــدا تێدەپەڕێت، بەاڵم دیســان لە 
کۆتاییی بازنەکەدا دەتباتەوە ســەر هەژموونی 
کۆلۆنایز بۆ ڕزگاربوونێک کە الی ئەو نییە.                                          
 ڕزگاربوونــی خاکێکــی کۆلۆنایزکراویش 
تەنانەت ئەگەر داگیرکەرەکەش لە خاکەکەی 
دەرکرابێــت، کاتێــک کۆتایــی دێــت کە 
پڕۆسەیەکی زانســتییانە و ستراتیژ بۆداڕێژراو 
بۆ ئــەو مەعریفە وەرگیــراوە بگۆڕیتەوە نەک 
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بســڕێتەوە. هەندێ لە پســپۆڕان بە فانون و 
سەسۆریشەوە پێیان وایە بە پڕۆگرامی ئەنتی 
کۆلۆنیالیزمی تونــد، توندوتیژیی کۆلۆنیالیزم 
کۆتایی دێــت. بەاڵم من ئەو تیــۆرە بەهەڵە 
دەزانــم و پێــم وایە پیویســتە جێگۆڕکێ و 
تێگەیشــتن و جێگرتن شــوێنگرەوەی بێت. 
چون ئەگەر پڕۆسەی کۆلۆنیالیزەیشن مەعریفە 
بێت وەکوو پســپۆڕان باســی دەکــەن، واتە 
پڕۆسەی فێربوونیشــە. لە پڕۆسەی فێربووندا 
زانســتێک جێ بە زانستێکی دی لێژ دەکات، 
زمانێــک بە زمانێکــی دی چونکــە توانایی 
وەرگرتنی مێشــک ســنووردارە، هەر وەکوو 
چۆن بــە فێربوونی زمانێــک، زمانێکی دی 
لەبیر دەچێتەوە کە کەمتر بەکاری دەهێنێت، 
پڕۆسە هۆشییەکان جێگرەوەیان ئەوێت.  بۆیە 
دروست  نیشتمانی  مەعریفەیەکی  پێویســتە 
جێگەی ئەم پرســەش بگرێتــەوە و بخرێتە 
جێگەی مەعریفە کۆنەکەوە.]16[                       

کۆلۆنایزی هۆش، برین و ڕووداوێک نییە 
کات چارەســەری بکات، واتە بە تێپەڕبوونی 
کات هــۆش و مێشــکی داگیرکــراو بەجێ 
بهێڵێت، بەپێچەوانــەوە لەگەڵ کاتدا ناواخن 
دەبێــت و کاریگەرییەکانی لە نەوەیەکەوە بۆ 
نەوەیەکی دی دەگوێزرێتەوە. چون لە الیەک 
ترامــا و لە الیــەک ســتراکتووی کولتووری 
گوێزەرەوەیــە لەنێــوان نەوەکانــدا.]17[ بــەو 
بەڵگەی لە باشووردا لەدایکبووی ساڵی 2٠٠٠ 
دەبینێت کە هەرگیز ئاشــنا نەبوو بە پەیڕەو 
و پۆســتاڵی بەعس، زمانــی عەرەبی نازانێت، 
بەاڵم لە سەدام و میشێل ئەفلەقی بونیادنەری 
حزبی بەعس بەعسیترە،  بەبێ ئەوەی بزانێت 
ئــەو ئــاکار و کردارانەی ئەو بەعســییانەیە. 
هەندێکیش بە ئــاگاوە کەوتوونەتە پیاهەڵدان 
بە ســەدام و بەعســدا و هەندێــک لە ڕۆژی 
پۆشــاکی کوردی، پۆشاکی کۆلۆنایزەرەکەیان 
دەپۆشــن، ئەمانە هەندێکیان لە تەوەرەکانی 
ڕۆشــنبیر و خوێندەواری دەڵەچەدا جێگەی 
دەبێتــەوە، هەندێکیان بە ناوی تووڕەبوون لە 

دۆخی کورد نۆستالیژا دەگێڕنەوە بەبێ ئەوەی 
خۆیان هەســت بکەن. ئەمــەش لەبەرئەوەی 
کاریگەریی کۆلۆنیالیزم تەنها گوێزەرەوە نییە 
لــە نەوەیەکــەوە بۆ نەوەیەکــی دی، بەڵکوو 
دەبێت بە پڕۆســەیەکی نەســتیش کە لە بێ 
ئاگاییدا جیگەی خــۆی دەکاتەوە. واتە کات 
لەبری کاڵکردنەوەی دەکات بەوەی گرامشــی 
دەڵێت هۆش و زەوقی گشتی]18[ و ئەبێت بە 

کولتوورێکی ئاسایی و بە ئاسانی نەبینراو. 
لێرەوەیــە نەتــەوە ژێردەســـــــــت و 
جینۆســایدکراوەکان پــاش ڕزگاربــوون لە 
جینۆســاید یــان داگیــرکاری، پرۆگرامــی 
ناسیۆنالیزمی توندیان بۆ داماڵینی کۆلۆنیالیزم 
داڕشــتووە، چون دەزانن ئەگــەر دەرئەنجامە 
خراپەکانــی ناسیۆنالیســت چەنــد خراپیش 
بێت دە دەرســەدی کارلێکــەرە خراپەکانی 
کۆلۆنیالیزم نین. نــەک لەبەرئەوەی بێ ئاگان 
لەو چەنــد هۆکار و چەمکانــەی کورد دژی 
ناسیۆنالیزم فێری بووە بەکاری دەهێنێت و لە 
الیەک چەمکی خۆ داهێنەر لەوانە وەرگیراون 
کە چەمکی ناسینۆلیزمەکەی پێ ناساندوون. 
لە الیەکی دی کوردی هیــچ پارچەیەک نە 
ناسیونالیزمی ڕاســتەقینەی ئەزموون کردووە 
و نــە ئازادیــش، هەتــا دژی بوەســتێتەوە. 
ئەمــەی نەتەوەکانــی دی کردوویانە وەکوو 
جوولەکــە، ئەرمەنی و لە ئێســتادا تامیل و 
کەمبودیــەکان دەیکەن، لــەو ئاگایی یەوەیە 
کە کۆلۆنایزکردن هەرگیز تەنها پڕۆســەیەکی 
دەرەکی و فەرمانێک نییە پیویســتی بە پالن 
و دەنگی نێودەوڵەتی بێت، هەمیشە پرسێکی 
ناوخۆییشە.]19[ پێویستە ئەم پرسە وەکوو چۆن 
توندوتیژیی ناوخۆ و ماڵی ســااڵنە پێویســتی 
بــە پالن و ســتراتیژیی نوێ هەیە، پرســی 
کۆلۆنیالداماڵینیش دەبێ هەمیشە خۆی تەژی  
بــکات بە پالن و زانســتی تۆکمەتــر؛ وە لە 
هەموو هەلێکیشــدا کردارەکانی کۆلۆنیاڵ بیر 
بهێنڕێتەوە، تەنانەت ئەگەر هاوالتییانیشی لە 
کاریگەرییەکانی داماڵیبێت. بۆ نموونە هەنووکە 
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لە میانەی شەڕ و ناکۆکییەکانی نێوان ڕوسیا 
و ئۆکرانیادا، حکومەت، دەزگاکان، زانکۆکانی 
پۆڵەندا، دەیان بیچم و جۆری هاوکاری و کاری 
خۆبەخشــییان لەنێو پۆڵەندادا بۆ هاواڵتییانی 
ئۆکرانی دروســت کردووە کە پەرتەوازەی ئەو 
واڵتە بوون. ڕۆژی سەدان پۆڵەندی دەچنە سەر 
سنوورەکان و هاواڵتیی ئۆکڕانی دەهێننە ماڵی 
خۆیان. گەورەترین زانکۆیان فۆڕم بۆ سەرجەم 
فەرمانبــەر و فێرخوازانیان دەنێرێت و هەژدە 
جۆری هاوکارییان بۆ دەستنیشان کردوون و 
بۆشایی یەکیشــی داناوە بۆ جۆرێک هاوکاریی 
دی کە پێشکەشــکار خۆی پێشنیازی بکات. 
ئەمە کۆدەنگی دروســتکردن نییــە بەرانبەر 
کەیسێکی مرۆڤانە، بەو بەڵگەی تەنها مانگێک 
پێش ئێســتا هاواڵتییانی کورد و ڕۆژهەاڵتی 
لە ســنوورەکانیدا لەژێر شەپۆلی سووکایەتی 
و برســیەتی و ســەرمادا دەمــردن.  بەڵکوو 
ورووژاندنەوەی یادەوەرییە و زیندووکردنەوەی 
بەرانبەر بەو الیەنــەی کۆلۆنیالیزی  هۆشــە 
کردبــوون، چون کۆلۆنیاڵ یــادەوەری داگیر 
دەکات و هۆشــی ســنووردار دەکات. هۆشی 
چپێنراوی شــۆک بوو، هەرگیز چارەســەری 
ســەد دەرســەد ناکرێت، چونکە ڕووداوەکان 
بەتەواوی یادەوەری بەجێ ناهێڵن، بەتایبەت 
تڕاما. لەبەر ئەوە هەندێک جار پێویســتی بە 
چارەســەکردن،  بۆ  هەســتە  ورووژاندنەوەی 
زینــدوو ڕاگرتنــی ئــەو ڕۆح و پرەنســیپە 
بەشــێکی تاریکییەکانی یــادەوەری ڕووناک 
کردبــووەوە.  بۆیــە ئەگــەر پۆڵندییەکانیش 
بەئاگا بن، سەرمەشــقکارانیان بێ ئاگان نین، 
دەزانن بەوەی دەیکەن هەســتی نیشــتمانی 
لەناو هاواڵتییانیدا باڵو ناکاتەوە، بەڵکوو ڕۆحی 
ئامادەباشی بۆ ئەگەرێکی نەخوازراو لە الیەن 
هەمان کۆلۆنیالیزمەوە پەرە پێ دەدات.                                                      
کورد لە هەر چوارپارچەی کوردســتاندا 
زیاتــر لــە هەڵمژینی هــەوا پێویســتی بە 
هێــزی ڕزگاربوون و هێــزی دانانی پەیڕەوی 
دژەکۆلۆنیاڵ و کۆلۆنیاڵزمداماڵینە. بەاڵم نەک 

ئەمەیان نەکردووە، بەڵکوو گەر بەبێ بەڵگەش، 
کەســێک بە میوانی ســەردانی هەر یەک لە 
پارچەکانی کوردســتان، بە تایبەتی باشــوور 
بــکات، تێدەگات کە کورد بۆ ئەوەی ببێت بە 
کارخانەی بەرهەمهێنانەوەی پرەنســیپەکانی 
جینۆســایدکارانی  و  کۆلۆنایــز  داگیرکــەر، 
دروســت بــووە. ئەوانیش نەمێنــن خۆی لە 
ســەدان فۆڕمی جیاوازدا خۆی دەسڕێتەوە و 
ڕازیبوونی خۆسەری دەکات بە پەیام.                         
واتــە ڕازیبوونــی بەشــێک یــان کۆی 
   ”spontaneous consent“ دانیشــتووان 
ڕازیبوونی خۆســەری  چەمکی گرامشییە بە 
پرنسیپە گشتییەکانی و هەژموونی کۆمەاڵیەتی 
و سیاسی و کولتووریی کۆلۆنایزەر و وابەستە 

بوون پێیانەوە]20[.                     
لــە کاتێکــدا تیــۆرە ســایکۆلۆژییەکان 
بــەم پەیوەندییــە تونــدە دەڵێــت عاشــق 
بــوون بە چەوســێنەر، ئەگەر چەوســاوە لە 
چەوساندنەوە بکەیت خۆی گەڕێک دەگێڕێت 
بۆ ئــەوەی بچەوســێتەوە، یان ڕاســتەوخۆ 
گەرچــی  دەکات.]21[  چەوســاندنەوە  داوای 
لــە ڕووی فەلســەفییەوە فۆکۆ لــە میانەی 
جەســتە و سیکشــوالیزمەوە مامەلــەی لە 
تــەک ئەم پابەندییە کردووە، بەاڵم هەروەکوو 
پەیوەندیی سێکشوالیزمی نیوان کۆلۆنایزەر و 
کۆلۆنیاڵکراویش دەبێت بە رژێمێک لە ڕاستی 
و چەوساوە و ئاکاری چەوسێنەر وەکوو لۆژیک 
ژیان وەردەگرێت. ئیتر ئەم ڕژێمە ڕاستییە لە 
ڕوانگەی فۆکۆوە ستراکتۆری مرۆڤ لە دەرەوە 
و لەناو ســتراکتۆرە دەزگاییەکاندا دەکات]22[، 
هەمیشــە مرۆڤ ڕووبەڕووی مەرگی خۆی دە

کاتەوە.                         
لە کورتهێنانی زانســتی و کەمتەرخەمی 
بەرانبــەر بــە پرنســیپی کۆلۆنایزەیشــن و 
کۆلۆنیالداماڵینی مێشــک و هۆشدا مێژووی 
کورد بە مەرگ و وەرچەرخانەکانی بەئەزموونی 
ناشایســتە گۆڕیوەتەوە. ىۆ نموونە ڕاپەڕینی 
خەڵکی کوردســتان لە باشــوور کۆدەنگێکی 
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هۆشیارانە بوو بۆ دروستکردنی كۆڵۆنیاڵزاوتێ، 
بۆیە توانــی خاکەکەی لــە داگیرکاری پاک 
بکاتەوە. بەمەش مێژوویەکی بێ وێنەی تۆمار 
کرد کە بۆ ماوەیەکی زۆر مشتومڕی سیاسیی 
دەرەکی دروست کرد. بەاڵم لەبەرئەوەی پاش 
ڕاپەڕین پڕۆسەی دیکۆلۆنایزەیشنی مێشک و 
هۆش کارا نەکرا و شــتێک بە ناوی ویژدانی 
کوردی دروســت نەکرا، ئیتر ئەم ڕووداوە لە  
مێژوو دەرچوو، گــۆڕا بۆ کۆمەڵێک ئەزموون، 
ئەم ئەزموونانە ژمارەی نەشــیاوەکانی هێندە 
زۆر بوون و تاکی مرۆڤ و پرۆژە شــیاوەکانی 
شــاردەوە. بە ئاســتێک بەرهەمی ڕاپەڕین لە 
ڕووی دەرەکــی و ناوخــۆوە پــووچ بوونەوە. 
ئەمەش لەبەرئەوەی هاواڵتییانی ئەو هەرێمە 
بە دەســەاڵتدار و چینی ئاسایی و ئەوانەشی 
مۆرکی ڕۆشــنبیرییان لێدراوە، بە شێوەیەکی 
تونــد بەســتراون بــە مەعریفە و نەســتی 
بەرهــــەمهێنانەوەی  چەوســێنەرەکانیانەوە. 
کولتووری بەعــس و ناواخنکردنی تاوانەکانی 
لەناو کورددا]23[ هێزێکی بێ وێنەی بە بکوژانی 
کورد بەخشــیوە کــە لە ترۆپکــی الوازیاندا، 
لە داهاتووی نزیکدا ئــەو نیمچە ئازادییەیان 
لێ وەربگرنەوە. ئەمــەش مانای ئەوەیە کورد 
لــە الیەک هیــچ هۆشــیارییەکی دەربارەی 
هەژموونــی کۆلۆنایز و ئازادکردنی مێشــک 
نەبووە بۆ سەرکەوتنی پڕۆسەکە؛  یان ڕاپەڕین 
تەنها لە میانەی پاڵپشــت یان لەپشــتدانی 
هێــزی دەرەکی ڕووی داوە بــۆ بەرژەوەندیی 
چەنــد هێزێکی دی. ئەگینــا هەموو میللەتە 
ڕزگاربووەکانی دنیا هەمان دەردی کۆمەاڵیەتی 
و سیاسی و کولتوروی و سایکۆلۆژیی کوردیان 
هەبووە؛ ئەوانیش بەشێکی سیاسی و کۆمەڵگا 
بە گشــتی ناهۆشیار بووە ســەبارەت بەوەی 
ئازادیی خاک بەســتراوە بە ئازادیی هۆش و 
عەقڵەوە، گەر وانەبوایە لە بەنامدا ئەو تیۆرانەی 
ســەبارەت بە کۆلۆنایزەیشن بەرهەم هاتوون، 
نەدەبــوون.  بەاڵم پێچەوانەی کورد کە دەبن 
بە بەربەســت، ئەوان ڕێگەیان بە پســپۆڕانی 

خۆیــان داوە کــە ســتراتێژیی ئازادییان بۆ 
دابڕێــژن و فەلســەفەیەکی زمانەوانییان بۆ 
بچێنێت کە بەشە داگیرکراوەکانی یادەوەری 
سووک بکات.  ئەمە ئەو هەڵە و بۆشایی یانەیە 
کە بەشــەکانی دیکەی کوردســتان پێویستە 
سوودی لێ ببینن و نەهێڵن الیان بەرجەستە 
ببێت، گەرچی الی بەشــەکانی دیش وا وردە 
وردە بەرەو ترۆپک ڕۆیشتن مل دەنێت.     

كۆلۆنایزی زمان، زمان و کێشەسازی
زمــان مەکۆی بایەخ و بەربەژێری پرنســیپ 
و پالنــە لەمێــژە داڕێژراوەکانــی پڕۆســەی 
کۆلۆنایزکردنە، لێرەوە لەم ســااڵنەی دواییدا 
وشەی جینۆسایدی زمانەوانی گۆڕا بۆ زمان-
ســاید بۆ ئەوەی وەکوو یەکەیەکی سەربەخۆ 
جینۆســاید بناســرێت لەبری ئەوەی بخرێتە 
ژێر لقێکــی جینۆســایدی کولتوورییەوە.]24[  
ئەمە بــۆ پەیڕەوی کۆلۆنایزیش هەر ڕاســتە. 
كۆلۆنایــز جگە لەوەی خۆی فەلســەفەیەکی 
زمانەوانیی تایبەتی هەیە و هەموو پڕۆسەکانی 
کەڵکاوەژۆکــردن لــە ناواخنیــدا جێگــەی 
دەبێتــەوە، بەاڵم بایەخی زمانەوانیی ئەوان لە 
ڕوانگــەی دەربڕینەوە نییە، بەڵکوو لەناوبردنی 
زمانی دایک لەناو گرووپی کۆلۆنایزکراودایە.                                                        
کێشەســازی بەرلــە هەموو جینۆســاید 
و چەوســاندنەوەکانی دنیــا دەکــەون، لــە 
 problematization ،چەوساندنەوەی تاکێکەوە تا
جینۆسایدی نەتەوە و گرووپێک.]25[ لە دراساتی 
جینۆســایددا کێشەسازی یەکێک لە تەکنیکە 
گرنگەکانی جێبەجێکردنی جینۆســایدە. هەر 
یەک لەو گەالنەی جینۆساید کراون، جوولەکە، 
کامبۆدیا، هاواڵتییانی ڕەسەن، ئەرمەنییەکان و 
کورد هەموو بەرلە داگیرکاریی  خاکیان، بەرلە 
جینۆســایدی خۆیان نەشــتەری کێشەسازی 
کۆمەڵێــک بۆشــایی لەســەر مێــژوو، ڕۆح و 
شوناســنامەی هاواڵتییانیان بەجێ هێشــتووە 
کە پڕۆســەی کۆلۆنایزکردنی ئاســان کردووە. 
هەمیشــە کێشەســازەکان لە وەحشیگەراندن 
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یــان بە وەحشــیکردنی هاواڵتــی و نەتەوەی 
ئامانجکــراوەوە دەســت پێــدەکات. وەکــوو 
هاواڵتییانی ڕەســەن وەحشیگەرن، لە دەشت 
دەژیــان و هاواڵتیی ســپی خاکەکەیان داگیر 
کرد و لەسەری نیشتەجێ بوو بۆ ئەوەی فێری 
شارســتانییان بکات، لە کۆخدا بوون، فێریان 
کردن خانوو دروســت بکەن، بۆیە دەبوو خانوو 
بۆخۆشــیان لەو خاکەدا دروســت بکەن.  یان 
کورد درۆزنە، هەرگیز خاوەنی نیشتمان نەبووە، 
کۆمەڵێــک قەرەجــی هیندین، یــان تورکی 
شاخین، یان وەکوو عەرەب ئەڵێ جنۆکەن و لە 
ڕەگەزی شــەیتانن.]26[ بەمەش شەرعییەت بە 
کردارە  کۆلۆنایز و جینۆســایدییەکانی خۆیان 
دەدەن، گەرچی سەیری ئەم بەهانە بکەیت، لە 
کۆمیدیا دەچێــت، بەاڵم خاوەنی هەژموونیش 
بــووە. چونکــە مامەڵەی لەنێــوان دوو چیندا 
پێکراوە، سەرڕکێڤ و ژێرڕکیڤ کە هەندێ جار 
هەمــوو ناکۆکییەکانی پەســەندە بۆ ئەوەی لە 
ڕیزی ســەرڕکێڤدا جێگەی بکرێتەوە، گەرچی 
بێــت.]27[ کێشــەی گەورەی  تەنهــا کاتیش 
ئەم تەکنیکە وەکوو هەموو شــێوازەکانی دی 
لەگەڵ کاتدا یادەوەری و نەســتی هاواڵتییانی 
ئامانجکــراو دەگرێــت و خۆشــیان بــاوەڕ بە 
وەحشــیگەرییەکە ئەکەن و بەڕاســتی دەبن 
بە وەحشــی دژی یەک. ئەم وەحشیگەراندنە 
هەموو ڕوانگەکانی ژیانــی گرووپ و نەتەوەی 
ســەبژەکراو دەگرێتەوە، بەاڵم ئــەم بابەتە کە 
مەبەستێتی باسی هەندێک لە دووجار قوربانی 
بوونــی زارا محەممەدی بکۆڵێتەوە و لەنێویاندا 
تەنهــا جەخت لە ســەر زمــان دەکات. دیارە 
الی کۆلۆنایــزەر جگە لــەوەی کۆلۆنیاڵکراو بە 
خەڵکێــک نابینرێت شــایانی هەبوونی زمانی 
سەربەخۆی خۆی بێت، زمانەکەشی کێشەدار 
دەکرێت و کێشەکەی دەکرێت، وەکوو ئەوەی 
کوردی بە کەڵکــی زمانی خوێنــدن نایەت، 
چونکە لەگەڵ زمانــی قورئان لە یەک ناچێت 
و هەمیشــە ئەم پڕۆســەیە بۆ سەرخســتنی 
میتۆدی کەڵکاوەژۆکردنی سەرکەوتن مسۆگەر 

دەکات]28[. بــەاڵم لــە ئەمانە زیاتر ســوود لە 
تەکنیکی زمانەوانیی کەڵکاوەژۆکردن دەبینرێت 
لە کێشەسازی و بە کێشەکردنی زماندا.                                        

کەڵکاوەژۆکــــــــردنی هـۆشیاریی 
)Equivocation( کۆلۆنیاڵدزاوتن

کەڵکاوەژۆکردن لە دراساتی کۆلۆنیالیزم و دژە 
کۆلۆنیاڵدا تەنها بۆ فریودان و سەرلێشێواندنی 
بەرانبــەر بەکار ناهێندرێت، بەڵکوو بۆ ڕوالەت 
پێــدان و تایبەتمەندیــدان بــە بەهانەکانی 
چەوســێنەر کە وەکوو ئامراز دژی  چینێک 
یان گرووپێک بــەکاری دەهێنێت، بۆ ئەوەی 
هۆشــیاریی کۆلۆنیاڵدزاوتنیان لەناودا دروست 
نەبێــت. لە ڕووی سیاسیشــەوە هەندێ جار 
کەڵکاوەژۆکردن بۆ ئەوە بەکار دەهێنرێت کە 
تۆپەکە بخاتەوە مەیدانی دژە بەرانبەرەوە.                                  
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ئێــران لە 
بەکارهێنانــی لۆژیکــی کەڵکاوەژۆکــراودا لە 
هەمووان زیرەکتــرە. لە نموونەی ئەتنۆگرافی 
و لە پێشــەکییەکەدا هاتووە، دەبینین الیەنە 
کوردییەکە ویســتوویەتی سوودی کەڵکاوەژۆ 
لــە کارکردنی خۆی بۆ ئێران وەربگرێت دژی 
کچێکی گەنج کــە بەرانبەریان وەســتاوە و 
بەرگــری لــە موڵکداریەتیی خــۆی دەکات. 
ئەمەش بە ناوی ئایین و سیاســەت بە ئێران  
بفرۆشــێتەوە. ئێرانیش زیرەکانە تەنها تۆپەکە 
ناخاتەوە بەر پێیان، بە یەک وەشاندن لە چوار 
خاڵــی گرنگیش دەدات. یــەک بۆ من و ئەم 
مێژووە باس کراوە و ئەوانەشــی ئاگایان لەم 
ڕووداوەیە دەڵێت کە ئێران هەماهەنگی یئەوان 
لەسەر بنەمای ڕووشاندنی کەرامەتی ژنەکانیان 
و شەڕی تاک ناکات، بەڵکوو سیاسەت دەکەن، 
نەک پشــتگیریی یاریــی کۆمەاڵیەتی. دوو، 
کوتەک لە تێگەیشتنی ئایینی و دیموکراسی 
حزبە کوردییەکان دەدات، کە زۆر بانگەشەی 
ئــەم دوو چەمکەیــان دەکرد. ســێهەم، لە 
ئایینی  کۆنســەرڤەتیفی  عەقڵێکــی  میانەی 
وەکوو خۆمەینییــەوە دەیبینی ئەوانە دەخاتە 
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ژێر پرســیارەوە کە ئایین و ڕۆشنبیر کراوە بە 
پاشــگریان. ئایە ئەم ئاکارانە لەناو ئێراندا ڕوو 
دەدەن؟ بەڵێ، بەاڵم ئایە ڕێگە دەدات واڵتێک 
یان هەرێمی تر دەست لە کارەکانی ناوخۆی 
وەربــدات، چ جای خۆی داوا بکات؟  نەخێر. 
کەواتە گورزی چوارەمی لە سیاســەت نەزانی 
و دبلۆماسییەت نەزانیی کورد دا.                                                           
ئەوانەی لە  نموونەی سەرەوەدا سەبارەت 
بە عێراق، لەســەر کێشەســازی بــۆ زمان و 
بەکارهێنانــی لۆژیکی کەڵکاوەژۆ، بەو بیانووی 
نەگونجانــی زمانێک کــە کوردییە و لەگەڵ 
زمانــی قورئان کە عەرەبییە، لە خۆیدا متمانە 
بــە چەوســاوەکە و زمانــە كۆڵۆنیاڵکراوەکە 
دەدات.  بــەاڵم لەوەی زمانــی کوردیدا بەو 
شێوەیە نەکەوتووەتەوە؛ چون لە الیەک کورد 
خۆی لەو کاتەدا وێناچێ زانیبێتی کە زمان بە 
پێی ژمارەی پیتەکان و ستراکتۆری زمانەوانی 
گرنگــە و لەو ڕووەشــەوە زمانــی کوردی لە 
زمانــی عەرەبی گرنگتــرو دەوڵەمەندترە، بەو 
بەڵگەی زمانی کوردی هەموو پیتە سەرەکییە 
زمانەوانییەکانی تێدایــە و ناچار نییە پیتێک 
بگۆڕیت بۆ پیتیکی دی، ئەگەر لە ناهۆشیاری 
نەبێــت. بــەاڵم  ئــەم ناهۆشــیارییە هــەر 
چوارپارچەی گرتووە و هەر یەک بە پێی زمانی 
کۆلۆنیاڵەکەیان زمــان و فۆنەتیکیان گۆڕیوە. 
بــۆ نموونە جینۆســاید کراوە بە ژینۆســاید، 
واتە ماناکەی پێچەوانە کراوەتەوە بە گۆڕینی 
پیتێک لە کاتێکدا ئێمە پیتی )ج (یمان هەیە. 
کۆمەڵ، بزاوت، کۆمەڵگــە کراوە بە کۆمەڵگا، 
دانیشگا،  لکاندنی )ا( ی فارسی بە زۆر وشەی 
تریشەوە کە کردوویانە بە “وشەگەل”  لەسەر 
وەزنی زمانی فارســی. ئــەم هەاڵنە لە الیەن 
دەدەن.  ڕوو  کۆمەڵگــەوە  دەســتەبژێرەکانی 
ڕوودانیشــیان مەرج نییە مەبەســتدار بێت، 
بەڵکوو لە دەرئەنجامی سااڵنێکی دوورودرێژی 
بەکارهێنانی ستراتیجیی دەرئەنجام چەوت و 
کەڵکاوەژۆکردنە مێژوویی یانەی دەیان ســالە 
دژیان بەکارهاتــووە، ڕێنوێنیی کۆلۆنایزەریان 

کــردووە بە کولتــوور و کردار. ئــەو کاتەش 
لــە دەســتەبژێرەکانی کۆمەڵی  کۆمەڵێــک 
کوردی باوەڕیان بەو بیانووە هێناوە و ســەری 
ڕەزامەندییان نواندووە.                                                                   
فەلسەفەی سیاسیی چەوسێنەرانی کورد 
لەم دوو نموونەیەی ســەرەوەدا دەیسەلمێنێ 
کــە زارا محەممــەدی لەســەر فێرکردنــی 
زمانی کوردی نەگیــراوە، وەکوو ئاماژەی پێ 
دەکرێت، بەڵکوو لەســەر هۆشیاریی ئەم ژنە 
بەرانبــەر هۆش و مێشــک کۆلۆنایزکراو و بە 
هۆی کۆلۆنیاڵدامالینی هۆشی کورد بە زمانی 
کوردی گیراوە. بەاڵم ئەم ڕاســتییە لەوانەیە 
خودی خۆی هەســتی پێ نــەکات، چون بۆ 
بەدەستهێنانی ئەم دەرئەنجام نەزانییە زیاتر لە 
بیست و پێنج جۆر گۆڤانی دەرئەنجام چەوت/
هەڵە لە الیەن دەوڵەتــەوە بەکار دەهێنرێت 
بــۆ ئەوەی بابەتەکان لە نەســتدا جێگیر ببن 
و، وەکــوو سروشــتی الی تاکی چەوســاوە 
دەربکــەون؛  لــەم بابەتەدا تەنهــا ڕووناکی 
دەخرێتە سەر دوو جۆریان.                                       

 Appeal to پەنابردن بۆ دەسەاڵتســازی
Authority

پەنابردن بۆ دەسەاڵتسازی، لەگەڵ دەسەاڵتدا 
هاوڕابوون یان گازندەی دەسەاڵتدار دەگرێتەوە.  
دەکرێت چەندین جۆر دەسەاڵت لە یەک کاتدا 
بەکار بهێنیت، دەسەاڵتی ئایینی، کۆمەاڵیەتی، 
جەندەری، کەســی و هێمایی. ئەم دەسەاڵتانە 
مــەرج نییــە - Appeal to Authority گفت و 
گوتارەکانیان ڕاست بن، بۆیە ئەم دەسەاڵتسازییە 
بەشی“گوێڕایەڵی دەسەاڵتی ساختە” یشی لێ 
دەبێتەوە، بەاڵم “هێز” کە ڕاستی بە درۆکانیان 
دەبەخشــێت، نەک لە ترسی دەسەاڵتەکەیان، 
لەبەرئەوەی مرۆڤی بێ دەســەاڵت شــەیدای 
دەسەاڵتە.]29[ دەسەاڵتی  سیاسی نموونەکانیان 
ئاشــکران، ئەگــەر لــە نموونەکــەی عێراق 
بڕوانیــن، دەســەاڵتی وەزارەتی پــەروەردە و 
دەسەاڵتی ناسیۆنالیزم لە سەردەمی سەفەوی 
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و عوســمانییەوە ئایین و جــۆری دواکەوتنی 
ئایین، گەورەترین گورزی کوشندەی بە خاک 
و هۆشــەوە لە ڕزگاریی کــورد داوە. بەاڵم بۆ 
ئەو بکوژانەی کــە خۆیان خاوەنی ئایینەکەن، 
ئایین هەمیشــە بۆ بەدەستهێنانی ئامانج ئامراز 
بــووە ، پێچەوانەی کورد کە بــۆ ئامرازکردنی 
ئامانجە گشــتییەکە ئامانج بوو. بۆیە دەبینین 
دەســەاڵتی ئایینی لە کەیسی عێراقدا دیسان 
دەســەاڵتی ناســیۆنالیزمی عەرەبە و ئایینەکە 
وەکــوو ئامــراز بــۆ داڕشــتنەوەی پرۆگرامی 
ناســیۆنالیزم بەکار هاتووە.  لە کەیسی ئێراندا 
ئایین دیســان ئامرازی سیاسی و بەڕێوەبردنە 
بەو شــێوەیەی کە لە بەرژەوەندیی گشــتیی 
چینی دەسەاڵتداری ئێستا و هاوپەیمانییە نێو
دەوڵەتییەکانیاندایە.                              

جگە لە دەســەاڵتی سیاســی  و ئایینی، 
دەســەاڵتی کەسیش لەنێو ئەم گۆێڕایەڵییەی 
دەســەاڵت و ئاوەژووکارییەدا جێگەی هەیە. 
وەکوو بە ئاوەژوو بەکارهێنانی وتەی کەسێکی 
بەناوبانگ، یان بە دەمەوە کردنی /هەڵبەستنی 
ناوی کەســێکی  وتەیــەک، ڕووداوێــک بە 

بەناوبانگەوە.
ئەلحســری دەڵێــت چوار کەســایەتیی 
بەناوبانگــی کوردم بانگ کرد و لیژنەیەکم لێ 
دروســت کردن”  کورد لــەو کاتەدا لەوانەیە 
دە پســپۆڕی خــاوەن دکتۆرای لــە عێراقدا 
نەبووبێــت. بەاڵم کام جۆرە پســپۆڕی بانگ 
کردووە  کە زیاتر ئایینی بوون، ئەو کەسانەی 
ئایینیان پێش نەتەوە خســتووە، بەمەش سێ 
جۆر دەســەاڵتی مسۆگەر کردووە، دەسەاڵتی 
زانستی، دەسەاڵتی ئایینی کە کورد هەمیشە 
دواکەوتــەی بووە، و دەســەاڵتی جەماوەری 
وەکوو چەند کوردێکــی خوێندەوار، گەلێکی 
نەخوێنــدەوار باوەڕیان پێی هەبووە. ئەم چوار 
دەسەاڵتە ڕازی دەبن بە قسەکانی و ئەوانیش 
پێیان وایە لەبەرئەوەی زمانی عەرەبی، زمانی 
قورئانە لە کوردی گرنگترە و پیویســتە کورد 
فێــر ببێت. بەم ســتراتیژیی ئاوەژووکردنەش 

تەنهــا زمانــی کــوردی لــە قوتابخانەکاندا 
پشتگوێ نەخرا، بەڵکوو تۆپەکەش فڕێ درایە 
مەیدانــی ناجــۆری کــوردەوە و، وا کەوتەوە 
ئەوە پســپۆڕەکانی خۆمانن ڕازیــن و ئەوان 
هیچ زۆرییەکیــان نەکردووە. بەآلم هێشــتا 
ئەم ستراتیجە هێندەی ئەوانەی ئێران بەهێز 
نین، بۆ نموونە یەکێک لەو ســتراتیجییانەی 
لەم دوایی یانەدا بەکار هێنراوە، فەسفەسە یان 
گۆڤانی چەوتی ســوورە ماسی فریودەرە لەنێو 
عەوام و مێدیادا، بەتایبەت میدیای کوردی بۆ 
ئێران کاری کردووە.                                      

 Red فریودەر  ماسی  سوورە  ستراتیجی 
Herring Fallacy

ئــەم دەســتەواژەیە یەکەم جار لە ســەدەی 
نوزدەدا و لە چیرۆکێکی نووســەر و سیاسی 
ولیــام کۆبیتــەوە دەرکەوت کە بــاس لەوە 
دەکات چۆن بە هۆی بۆنێکی توندی ماسی بە 
دووکەڵ قانگدراو توانیویەتی هۆشی سەگێکی 
ڕاو لە دواکەوتنی کەروێشکێک بگۆێزێتەوە.]30[ 
هەر لە ڕاستیشــدا بەو شیوەیە ئەم تەکنیکە 

هۆش فریودەرە.
ئەم ســتراتیجیی بەالڕێدابردنە، لە باسە 
ســەرەکییەکە دەرتدەکات بەرەو ئەو ئاقارەی 
ئامانج کراوە، زۆربــەی کات دەیەوێت بتبات 
بەرەو دوو شوێن: یەکیان بابەتە سەرەکییەکە 
کە لە بەرژەوەندییەتی و بگۆڕێت بە ڕووداوێک، 
مەسەلەیەک کە بە زەرەریەتی، بە شێوەیەک 
کە نەتەوەی مێشــک کۆلۆنیاڵکراو بەئاســانی 
خۆی ناتوانێت پێــی بزانێت و هێڵەکانی جیا 
بکاتــەوە. دووەم دەیبات بــەرەو ڕازیبوونێکی 
هەستی یان نەســتی واتە چەوساندنەوەکەی 
خــۆی بێ ئاگایانــە یــان بەئاگاوە پەســەند 
دەکات؛ یان تووشــی شــێوەیەک لە گومان 
و سەرلێشــێواندن دەبێت، گەر بەرگریکردن 
بەڕاستیش بزانێت، دەیشارێتەوە و هەڵوێست 
وەرناگرێت، ئاشــکراکردنی بەرگریکردنەکەی 
بەڕاســت نازانێت. دەکرێت بەو شێوەیە الی 
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بکەوێتەوە کــە بەرژەوەندیی خۆی دەکەوێتە 
مەترســییەوە، یان بەوەی کۆتایی تۆنەیلەکە 
نادیــارە و دەکرێت دەرئەنجامی ئەو ســەر وا 
نەبێت کە خــۆی مەزندەی دەکات، یان بۆی 
مەزەنــدە کــراوە. واتە دەیکات بــە خاوەنی 
یادەوەرییەکی ســاختە. لەمەشدا هەر ئێران 
یەکێک لــە زیرەکترین واڵتانی بەکارهێنەری 

ستراتیجیی سووری ماسی فریودەرە.
ئەگــەر گرتنی زارا محەممەدی بکەین بە 
نموونە و، بە پێی بۆچوونەکانی سەپەڤیک]31[ 

سەبارەت بە دەنگ ونبوونی سەبەڵتەرن
هەژموونــی  لەنێــو  ژێرڕکێڤکەوتــە   
دەکرێت  کەڵکاوەژۆکردنــدا،  و  سەردەســت 
زیندانی کردنەکەی بەم شــێوازانە گوزراشتی 

لێ بکرێت: 
زارا زیندانــی کراوە، چون زمانی کوردیی 

فێری منااڵن کورد  کردووە. 
زارا زیندانی کراوە، چون هەوڵی پاراستنی 

زمان و کولتووری کوردی داوە. 
زارا زیندانی کراوە، چون بە زمانی کوردی 
هەوڵــی ئەنجامدانــی کۆمەڵێــک چاالکیی 
سیاســی / یــان زمانی کوردی لــە هەندێ 

چاالکیی سیاسیدا بەکار هێناوە.  
دەبێت تێگەشــتن لە ئەم نموونانە چۆن 
بێــت لەنێو کۆمــەڵ و توێژێکــدا کەمترین 
هۆشیاریی کۆلۆنیاڵبزاوتن و هۆش داگیرکراوی 
خۆی نییە، لە کۆمەڵێکدا دەیان پڕۆژەی دی 
بە خاوەنەکانیانەوە لەنێو ســتراتیجیی ماسی 

فریودەردا تیاچوون، چۆن بێت؟      
ئەم نموونانە  بە ڕواڵەت هەڵگری ڕاستین، 
بــەاڵم هیچیان سەدلەســەد دەربڕی هەموو 
ڕاســتییەکان نیــن؛ نموونەی ســێهەمیش، 
زارا زیندانــی کراوە ،چــون بە زمانی کوردی 
هەوڵــی ئەنجامدانــی کۆمەڵێــک چاالکیی 
سیاســی داوە، نموونــە کەڵکاوەژۆکارەکەیە. 
ئەمەیان گەر نەشــبێت بە سەردێڕی ڕۆژنامە 
و میدیا کوردییەکان، بەبێ دەنگی دەبێت بە 
مانشێتی عەقڵ و هۆشەکان. هۆشی سیاسی و 

کۆمەاڵیەتی و کوردایەتی و ژنیەتیش. دەکرێت 
زۆرتریــن ژمارەی کوردیزمان، بڵێت جیاوازی 
لەنێوان ئەو ڕســتانەدا نییە و هەمووی وەکوو 
یەکە، یان وەکوو هەمیشە گوێمان لێ دەبێت، 
جا هەرچی بێت خــۆ ئەو گیراوە. ئەمەش بۆ 
گەلی چەوســاوە و کۆلۆنایزکراوە ئاســایی یە، 
چون بە پێی بۆچوونەکانی سۆسیۆلۆگیســت 
ئەنتۆنــی گیــدس 1٩٨٤، پەیوەندیی نێوان 
کارایی/ ئەیجنســی و ســتراکتۆر کۆمەڵێک 
ڕەنــگ و ئەگەری ڕێکخــراو و دووبارەن کە 
پشــک و هەلــەکان ســنووردار دەکات یان 
کاریگەرییان لەسەر دادەنێت.]32[ الی گیدنس 
ئەیجنسی دەزگا نییە، بەڵکوو بە واتای توانای 
تاک بەکارهاتووە کە بتوانێت ســەربەخۆیانە 
هەڵبژاردەی ئازادیی خۆی بکات .                                                         
پەیوەندیــی بازنەیــی نێــوان مــرۆڤ و 
ســتراکتۆر، هەر ئەم پەیوندییە بە بەردەوامی 
بەرهەم هاتووی نێوان ستراکتۆر و ئەیجنسی 
کولتووریــش بەرهــەم دەهێنێتــەوە. لــەم 
هاتووی  بەرهــەم  پەیوەندیــی  ڕوانگەیــەوە 
نێــوان دوو گــەل، یەکێکی سەردەســت و 
یەکێکی ژێردەســت  کە هەل و پشــکەکان 
گەر لە بەنامدا هەبێت، ئێجگار ســنووردارن و 
لەو پەیوەندییە مرۆیــی و کۆدە زمانەوانییانە 
دەرناچێــت کــە کۆلۆنایزەرێکی داڕشــتووە. 
چون نەســت و هۆشــی بەتــەواوی لەگەڵ 
زۆر  و  پێگەشــتووە  کۆلۆنایــزدا  پرنســیپی 
ئەســتەمە بزانێت بەو بۆچوونەی سەبارەت بە 
کەیســی زارا کراوە، بە نموونە چ خزمەتێکی 
بــە کۆلۆنایزەر و بکوژەکانــی خۆیان کردووە. 
لە ڕاســتیدا ئەم بێ دەربەستی و بێ هۆشییە، 
بوونــە هۆی گرتنی.  ئەوەی زیاتر لە ســاتی 
بێ ئاگاییدا ڕەوایەتی دەدات ئەوەیە، خەڵکێکی 
دیش زمانی کــوردی دەڵێنەوە و بە کوردی 
قســە دەکەن و دەنووســن، بەاڵم مەرج نییە 
ئــەوان زمانەکەیان بۆ ئازادکردنی مێشــکی 
کۆلۆنایزکراو بەکار هێنابێت، ئازادیی مێشــک 
واتە ئازادیی نیشــتمان، لێرەوە زارا دەبێت بە 
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مەترســی بۆ سەر ئاسایشــی ئێران وەکوو لە 
دادگاکەیــدا هات. ئــەم ئاوەژووکردنەوانە لە 
الیــەن چەندین توێــژی کۆمەڵی ڕۆژهەاڵتی 
بەتایبەتی؛ و کۆمەڵی کوردی بە گشــتی، لە 
زمان و کرداری ڕۆژانەدا کارا دەکرێت. ئەگەر 
تەنها بۆ نموونە بە کورتی باسی چینی عەوام و 
سیاسی و ڕۆشنبیر بکەین، گەورەترین هێزی 
بەرخۆری ئەم تەکنیک و کەڵکاوەژۆکردنەن.    
                                                

یــەک: چینی عەوام: ئەو چینە گشــتییە کە 
خۆی بــە پەیداکردنی مەعریفــە و زانیاریی 
دروســتەوە ماندوو ناکات. ئــەم چینە هەموو 
نەخوێندەوار نین، دەکرێت کەسێک خوێندنی 
بــااڵی هەبێت، بــەاڵم لــە نەخوێندەوارەکە 
عەوامتــر بێت. چــون عەوام ئەو کەســەیە 
هەرگیز شــەیدای بەدواداچوون و لێکۆڵینەوە 
و، بە دوای ڕاستییەوە نییە، تەنها ئامادەخۆرە، 
لەســەر بەرهەم و فکری خەڵکانی دی دەژی. 
کولتووری گشــتیی ئەم چینە متمانە دەخاتە 
ســەر کولتووری جەماوەری. ئەم کولتوورەش 
بریتییــە لە کۆمەڵێک پرەنســیپ، بۆچوون و 
باوەڕ و شــمەک کە واتا و بەهای هاوبەشــی 
لەنێوان زۆرینــەی خەڵکدا هەیە.  بۆ نموونە، 
جۆریەتــی و چییەتیــی پۆشــاک پۆشــین، 
خواردن، مۆســیقا،  چۆنیــەت ژیانی ڕۆژانە 
و زۆپــۆش و  بەکارهێنانی زمانــی نافەرمی 
ج کولتــووری  ماس میدیــا  و  بــازاڕی،   و 
سۆشــیال  دەتوانین  ئەمــڕۆ  ەماوەریــن.]33[ 
میدیاش ســەربار بکەین. ئەم چینە بەئاگا و 
بێ ئــاگا خۆراکدەری چینەکانــی دی وەکوو 
سیاســی و خوێنــدەوار و ئایینــی و چینی 
دەڵەچەیــە. چینەکانــی دی بەو شــێوەیەی 
بیانەوێت بــۆ بەرژەوەندیی خۆیــان بەکاری 
دەهێنن. بەاڵم لەو سێ چینە زیاتر لە الیەن 
کۆلۆنیــازەرەوە بــەکار دەهێنرێــت، چونکە 
زانیاریی کەڵکاوەژۆکراو خێرا باڵو دەکەنەوە و، 
دادەتاشن.  لێزانانەش چیرۆکی دەسەاڵتداران 
چــون ئەم توێژە زیاتر بە چــاو بیر دەکاتەوە 

هەتا مێشــک و، وێنــەی کەڵکاوەژۆکراو بە 
ئاســانی بەرهەم دێت و زیاتریش الیان دەم
ێنێتەوە.                                                  

ئەگەر عەوام گوزارشــت لە کەیســی زارا 
بکات، پەنــا دەباتە بەر ســێهەم نموونەوە و 
ترش و خۆێی داتاشــینی خۆشــی بۆ سەربار  
دەکات. دوور نییــە وەکــوو زۆربەی کات بەر 
لوژیــک پێشــانی بدات و، بڵێــت،  دووکەل 
بەبێ ئاگــر نابێت، خوا دەزانێت چی کردووە، 
فاڵن و فیســار بە کوردی چاالکیی سیاسی 
دەکەن، ئەوان بۆ نەگیران. ئەم چینە  لە زۆر 
دۆخدا گەر بشــزانێت، ئەو ڕاستییە دەبوێرن 
کە زارا زمانی وەکوو سەرمایەی کوردی بەکار 
هێناوە نەک تەنها ئامرازی قسەکردن، ئەوانی 
دی دەکرێــت تەنها وەکوو ئامرازی گەیاندنی 
سیستمێکی ڕێکخراو بەکاریان هێنابێت، چون 
هێزی چینی ناهۆشــیار و ناساغ لە ئازاردان و 
لە مەرگدۆستیدا دەژین.                                                                    
 لە ڕۆمانی ناوی باڵەکاندا، پاترک ڕۆفتس 
دەڵێــت، هێز ئاســایی یە، گەمژەیش بە تەنها 
بێ زیانە، بــەاڵم گەمژەیی و هێــز بەیەکەوە 
ترســناکە.]34[ چونکە ســەرچاوەی زانیاری و 
ئایدۆلۆژیی عەوام سێ چینەکەی ترن. ئەمەش 
لەبەرئەوەی چەمکی کولتووری جەماوەری لە 
خویــدا ئێجگار بەرفراوانــە و دینامیکی بەها 
و بۆچــوون و هەڵوێســتەکانی ســەبارەت بە 
دۆزی کۆمەاڵیەتــی  لە میانــەی میدیاوەیە. 
دیارە ماس میدیاش لە الیەن سێ چینەکەی 
دییەوە بەرهەم دێت و بەو ئاراســتەی کە لە 
بەرژەوەندیی کەسی  )وەکوو تاک و گرووپ( 
ی ئەواندایە نەک کــۆی کۆمەڵگە. بەتایبەتی 
چینی سیاسی، چون دوو چینەکەی دیش لە 
زۆربەی دۆخەکاندا دەکەونە پەراوێزیەوە، گەر 

نەکەونە خزمەتی چینی سیاسییەوە. 

 دوو:  چینــی سیاســی:  سیاســەت مانای 
هێــز وەردەگێڕدرێت، چون ئــەم چینە گەر 
بااڵدەســتیش نەبن، لــە ڕووی بەڕێوەبردن و 
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واڵتدارییەوە، هەوڵی مانیپۆلکردنی هێز دەدەن. 
ئەگەر لە ڕوانگەی فۆکۆوە لە پەیوەندیی نێوان 
هێز و کولتــوور بڕوانین بۆ ئەوەی شــوێنی 
کولتووری جەماوەری و خودی هاواڵتییان لەنێو 
خواســتی سیاسیدا دەستنیشان بکەین، تێدە 
گەین لە بۆتەی هێزیدا بەتایبەت بااڵدەستیی 
کۆمەڵی مۆدێرندا، مرۆڤ بە گشتی سەبژەیە، 
جەســتەیە لەنێو کایە جیاواز و ناڕوونەکاندا. 
لــە ڕوانگەی فۆکۆوە دەزگا دیســپلینەرەکان 
و مەشــقی کولتــووری بــە پێــی لۆژیکێک 
جێبەجــێ دەبێت کە پێچەوانــەی ڕوانگەی 
مرۆڤدۆســتییە کە دەبوو بەشێکی دانەبڕاوی 
کولتــوور بێت. بۆیە فۆکۆ ڕاڤەی دەســەاڵت 
لــە میانەی پرســی چۆن دەســەاڵت بەکار 
دەهێنرێت؟ بە چ هۆکارێک؟ کاریگەرییەکانی 
چین و مکانیزمــی کاریگەرییەکان لە کوێدا 
لەنگەری گرتووە؟ دەکات.]35[ دیارە بۆ واڵمی 
پرســیارەکان پێویســت نــاکات بگەین بەو 
دیدەبینییەی فۆکۆ کــە بۆ پەیوەندیی مرۆڤ 
و کولتوور لەناو یەکەی دەسەاڵتدا هەیەتی و، 
سەرمەشقییەکانی دەچێتە پشتی مێژووەوە و  
لێرەشــدا ئیتر واتایەکی مەعریفیی گەردوونی 
نییە.]36[ چون ئەم بابەتە لەسەر کورد بۆ کورد 
نووســراوە، بۆ کولتــوور و کۆمەڵگەیەکە کە 
لەنێو هترۆپارتریارکــی کۆلۆنایزەردا ناتوانێت 
بــگات بــە دەروازەی مێــژوو، نەک پشــتی 
مێژوو و ڕوانگەســازی لەگەڵ پێشــهاتەکانی 
تەکنۆلۆژیا. لە ژینگەی مرۆڤی کۆلۆنایزکراودا 
بەتایبــەت ئەوانــەی وەکــوو کــورد لەگەڵ 
کۆلۆنیاڵی نیشتەجێدا دەژین، کاری سیاسەت 
دەبێت بە کاری ڕێکخســتن و دەزگاییکردنی 
دیاردە کولتووری و کۆمەاڵیەتییەکان و ژیانی 
کەســیی ئەو بە ئۆبژەکراوانە  لە بەرژەوەندیی 

ئایدۆلۆژیایەکی دیاریکراودا.    
حزبــی بەعــس ڕۆڵیکــی گرنگــی لــە 
ناســیۆنالیزمی عەرەبی و بە  دەزگایکردنــی 
کولتوورکردنی ئایدۆلۆژیاکەی و دروستکردنی 
فەلسفەیەکی زمانەوانیی تایبەت بەخۆی بینی. 

حزبی کوردی لە باشوور ڕۆڵێکی ترسناکتریان 
لــە دەزگاییکردنــی کولتــووری بەعــس و 
ئایدۆلۆژیای داگیرکار و کۆلۆنیاڵی نیشتەجێدا 
گێڕا، بە ئاســتێک کە گەنج دەبینیت ســاڵی 
2٠٠٠ لەدایک بووە، هێندە بەعسییە، سەدام 
شــەرم لە مردنی خــۆی دەکات. لە کاتێکدا 
بێ ئاگایــە لــە مێژوو و ســەردەمی بەعس و 
دامودەزگاکانی، دەســەاڵتی بکەوێتە دەست، 
لە مالزم موحســین خراپتر بەســەر کورد و 
وەکوو  هــەر  دەهێنێت،  بەرژەوەندییەکانــی 
چۆن ئەوانەی ســااڵنێک شەڕیان دژە بەعس 
کــرد، هەمان شــتیان کرد، بــەاڵم هەرگیز 
نەیانپرســی بۆ؟ هــەر ئــەم بەرهەمهێنانەوە 
وایکردووە هەموو  کۆلۆنازەیشن  کولتوورییەی 
دەزگایەک لە مووچەخۆرێکی نمرە ســفرەوە 
هەتــا بااڵترین کاربەدســت بێ دەربەســتانە 
گەندەڵی بەرهەم دەهێنن و ئەرک و کارەکانی 
خۆیان ڕاناپەڕێنن. کەواتە دەگەڕێینەوە ســەر 
تیۆرەکانــی  پێر بۆردیو و دەڵێین هەر وەکوو 
چۆن کولتوور ســتراکتۆری مرۆڤ دروســت 
دەکات و مرۆڤیــش ســتراکتۆری کولتــوور، 
بە هەمــان شــێوە مــرۆڤ و کولتوورەکەی 
ســتراکتۆری دەسەاڵت و شێوازی پەیوەندیی 
نێوان دەسەاڵت و کولتوور دەردەخات و واتای 
دەداتێ.]37[ دەســەاڵتێک لە الیەن کەسێکی 
بەعس کە هیچ پەیوەندیی بە بەعسەوە نەبووە 
و دەکرێــت مناڵی ماڵێکــی قوربانیش بیت 
یان بدرێــت بە کۆنە بەعســییەکی عەرەب، 
وەکوو یەک خزمەتــی کۆلۆنایزکردنی هۆش 
و زەین و مێشــکی ژێرڕکیف کەتووانە دەکەن 
و وەکــوو یەک تاوان بەرانبەر بە داگیرکردنی 
یادەوەرییان ئەکەن، لە کاتێکدا ئەو مرۆڤەی بە 
کولتوور بەعسە، خۆی بەرپرس نییە بەرانبەر 
ســەرجەم کێشەکانی و تاوانباری یەکەم نییە 
لە داگیرکاریی  یادەوەری و هۆشــیدا. هۆکار 
ئــەوە بووە، هەرگیز لە ماوەی ســی ســاڵی 
حکومڕانیی کورددا نەک تەنها چارەســەری 
دەردە کولتوورییەکانی نەکــراوە، بەڵکوو بەو 
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ئازارەکانی خراوەتە چوارچێوەی  شــێوەیەش 
جێبەجێکردنی دەزگایی یەوە کە چارەســەری 
قورس بیت و دەردەکەی زیاتر تەشەنە بکات.          
لە ڕوانگەی قورســکردنی چارەســەر و 
ســتراتیژیی  و  داینامیک  بەرهەمهێنانەوەی 
کۆلۆنیاڵدا سەبارەت بە ڕۆژهەاڵت کۆمەڵێک 
چاویــان لــە مەترســییەکانی باشــوورە و 
دەیانەوێــت ئەزمــوون لــە هەڵــەی پارتە 
سیاســییەکانی ئــەوێ وەربگــرن، ئەمەش 
ئامانجێکــی گرنــگ و خۆزگەخواستیشــە، 
بەاڵم “ لە الیــەک ڕۆژهــەاڵت کەوتووەتە 
بەشــەکانی  سیاســیی  ملمالنێی  پەراوێزی 
 دی یان النیکــەم لەژێــر کاریگەرییاندایە” 
)2٩(.]38[ لەم پێودانگەیەوە توێژی سیاســی 
خاڵی ســێهەم بەکار دەهێنێــت، کە “ زارا 
زیندانی کراوە، چون بە زمانی کوردی هەوڵی 
ئەنجامدانی کۆمەڵێک چاالکیی سیاسی / یان 
زمانی کــوردی داوە و، لە هەندێ چاالکیی 
سیاسیدا بەکاری هێناوە”. گرنگ ئەوەیە ناوی 
سیاســەتی تێدا هاتبێت، ئەوانەی لە ژیاندا 
ملمالنــێ لەگەڵ تاکــە کوردەکاندا دەکەن، 
لە تەنگانەشدا شــکۆمەندییەکانیان دەلکێنن 
بەخۆیانەوە، دیســان وێنــەی کۆلۆنایزەر لە 
ڕێگەی بەکارهێنانی تیۆری و کەڵکاوەژۆکاردا 
زەق دەبێتەوە کە لە بەرژەوەندیی گشــتیدا 
نییە. هەر خۆشــیان، چینی سیاســەتمەدار 
لەنێو عەوامدا ئەمە دەکــەن بە بۆچوونێکی 
باو، هەســتی گشــتی پێ مەنۆپۆل دەکەن. 
بــەاڵم ئــەوەی توێــژی عەوام و سیاســی 
بەیەکــەوە گرێ دەدات، میدیا و ئەو توێژەی 
بە خوێندەوار و ڕۆشــنبیر ناسێندراون نەک 

ناسروان. 

ســێ: چینی خوێندەوار یان ڕۆشــنبیر:  ئەم 
چینــە لەنێو کۆمەڵی مانۆپۆلکراوی سیاســی 
و کۆلۆنیازکــراودا یــان دەتوانــن باشــترین 
ڕۆڵ بگێڕن و وەکوو پســپۆڕ و ڕۆشــنبیرانی 
ڕەشپێســت دەیان تیۆریی زانستی سەبارەت 

بە چەوســاندنەوە، داگیرکاری و کۆلۆنیالیزم 
و کویلەیی لەنێو کانگای چەوســاندنەوەکانیدا 
بەرهــەم بهێنن و بکوژەکانیــان ناچار بکەن 
بە بەکارهێنانــی تیۆرە زانســتییەکانیان. لە 
کاتێکــدا، تەنانەت هەتــا 1٩٥٠  کانیش لە 
ئەمریــکادا وەکوو مەیموون لــە قەفەز دەنرا، 
لــە 1٩7٠کاندا ڕەشپیســت و سپیپێســت 
بۆیــان نەبــوو ژیانی هاوبەش پێــک بێنن و 
کاری ســەرەکیی ڕەشپێستەکان خزمەتکاری 
و پاککردنەوەی شــەقامەکان بوو. یان دەبێتە 
هۆی بەرهەمهێنانی عەشــیرەتی ڕۆشنبیری، 
میکانیزمەکانــی  دۆزینــەوەی  ســەرقافڵەی 
دەلەچەیــی و ڕەوایەتیــدان بــە هەڵەکانی 
ئیدۆلــۆژی و ئاییــن و حزبایەتــی و، دەبن 
بە هــۆی نامۆکردنــی کۆمەڵگە بــە لۆژیکە 
ئاوەژووکــراوەکان و لۆژیکەکانــی ژیانیش بە 
گشــتی. لە کەیســی زارادا ئەم چینە دەبن 
بە چەند بەشــێکەوە. لەوانە:  بەشێک خۆیان 
کارەکەیان خزمەتکردنی دەسەاڵتە جیاوازەکان 
و دەســەاڵتی خۆماڵی و کۆلۆنایــزەرە. هاوڕا 
لەگەڵ جۆرج برنادشۆ ئاماژەی پێکردووە، ئەو 
کەســەی هیچ نازانێــت و وا دەزانێت هەموو 
شــت دەزانێت، بە ڕوونی بۆ سیاسەتمەداری 
باشــە.]39[ چون هەمیشــە چینێکی باشــی 
خوێنــدەوار و ئەوانــەی چینی عــەوام پێی 
دەڵێــت ڕۆشــنبیر، دەبن بە زمــان و بیر و 
بۆچوونی سیاسەتمەدارەکان. ئەمەش کارێکی 
خراپ نییە، ئەگەر لە بەرژەوەندیی نەتەوەیی 
و خاکــی خۆت بێــت، بەاڵم کــە کۆلۆنیالی 
نیشتەجێ سەردارە، دیارە کارەکە پێچەوانەیە.               
کۆمەڵێک کە ڕۆشنبیرەکانی، هزر و هۆش 
و مێشکیان ئازاد بێت، کاریان هەڵوەشاندنەوە 
و بونیادنانــە، ئەگــەر ئەو توێژە ســاغ بێت، 
کۆلۆنیاڵداماڵینی هۆش بەبێ بەرنامەش بووایە، 
دروست دەبوو و کاریگەریی بەهێزیشی دادەنا. 
بەاڵم کە لە بنەمادا ئەم چینە پێویســتی بە 
چارەســەر بــوو، دەبێــت بەو بەشــەی کە 
خۆی ســەرقاڵ کردووە بە جیهان خواستی و 
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فەلســەفەی عەوامەوە و، دنیا بڵقێکی خەیاڵی 
دروســت کردووە و کاریگەرییەکانی خۆی بە 
دڵخوازی عەوام دەپێوێت.                                                        
بەشــێک ناحاڵی یان نەخوێنــدەوارە لە 
ئاســت چەمکەکانی چەوساندنەوە و کۆلۆنیاڵ 
و جینۆساید و لە ڕوانگەی یەک ڕەهەندییەوە 
باس لە دیاردە و دەرئەنجامەکانی دەکەن. ئەم 
چینە هەندێکیان پێوانی ئازادیی زمانەوانی بە 
بوونــی چەند باڵوکراوەیەکی کوردی دەپێون. 
هەر ئەمەش دەکەن بە بیانوویەک کە ئێجگار 
الوازە. ئەویــش، “ ئەگەر زارا لەســەر زمان 
بگیرایە، ئەوانەی بە کوردی کاری ئەکادیمی 
دەکــەن، بۆ زیندانــی ناکرێن” یــان وەکوو 
پڕۆفیســۆرێکی ئەورووپی لــە كۆڕێکی مندا 
وتی، “ من دەیان قوتابخانەی کوردیم بینیوە 
و خەڵک دەناســم لەوێ بە کوردی دەنووسن 
و باڵو دەکەنەوە، کەواتە گرتنی زارا پەیوەندی 
بە زمانەوە نییە”]40[. خۆی ڕاستە پەیوەندی بە 
زمانەوە نییە، بەڵکوو پەیوەندی بە چۆنیەتیی 
بەکارهێنانی زمانی کوردییــەوە هەیە، بەاڵم 
نەک بــەو تێگەشــتنەی ئەوان. بــۆ ئەوەی 
ئــەم کەڵکاوەژۆکردنە  مرۆڤێک لە بنەمــای 
بزانێت، زۆرجار پێویســتی بــەوە نییە دەیان 
تیۆریی زانستی بزانێت، تەنها پێویست دەکات 
لۆژیکی بێت. لــە کەیســی زارادا بۆ نموونە 
پرســیارێکی وەکوو “ ئایــا زارا گەر کچێكی 
کورد نەبوایە و فارسێک بوایە، بە زمانی فارسی 
هەر جۆرە چاالکییەکی بکردایە، کێشەیەکی 
بۆ دروســت دەبوو؟” هەر خۆشت دەگەیت بە 
واڵمــی “نەخێر”. ئەم واڵمــەش دەریدەخات 
کە کەڵکاوەژۆکردنەکە لە خزمەتی کێدایە و، 
یادەوەریی عەوام بەرەو چ ئاراستەیەک دەبات.              
لەم نێوەندەدا بەشێکی دی دێتە پێشەوە 
کە تایبەتن بــە ڕۆژهەاڵت، توێژی دەڵەچەی 
ڕۆشنبیر و خوێندەوار، ئەمانە سوود لە هەموو 
بەشــەکانی دی و بەشی سیاسی و عەوامیش 
دەبینــن و لــە هــەر کــوێ تەگەرەیەکــی 
کۆمەاڵیەتی و سیاســی دروســت بوو، ئەوان 

سوودمەندن. ئەم جۆرە لە بابەتی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستاندا ترسناکترینیان لە دەرەوە دەژین. 
ئەمانە خۆیان دروســتکەری لۆژیک و تیۆریی 
کەڵکاوەژۆکارن، هیچ کات سوودمەند نین لە 
هیچ بەرنامەیەکی دژە کۆلۆنیاڵ و هۆشیاریی 
کۆلۆنیاڵداماڵینی مێشــک، چون لە بەرنامە و 
دیدەبینیی ئەم بەشەدا، بونیادنانی کۆمەڵەیەکی 
جیاواز لەوەی باشوور و بونیادنانی کوردستان 
بێت، بەڵکوو گۆڕینی حکومەتەکەی ئێران بە 
حکومەتێکی ترە. ڕۆمانتیکانە پشــتگیریی شا 
و گەڕانەوەی فەرمانڕەوایەکی شاهەنشاهانەی 

ئێرانی وەکوو ئەوەی ڕابردوو دەکەن. 
لــە   )Imaginative Community(
خۆرێکخســتندا چ پۆســت و دەستکەوتێک 
ئاینــدەدا وەردەگرن.  لە حکومەتی خەیاڵیی 
ئەمانە لۆبییەکی خەیاڵییان بۆخۆیان دروست 
کردووە. لــە خۆیدا لۆبیی خەیاڵــی بە تەنها 
پێویســتی بــە لێکۆڵینەوەیەکــە و ئەوە لەم 
بابەتەدا ناکرێت،  بۆیە هەندێ لە سیفاتەکانی 
ئەم توێژە دەخەمــە ڕوو کە نموونەی ئاکاری 
مرۆڤی نێو لۆبیــی خەیاڵین. ئــەم گرووپانە 
لــەم لۆبییەدا لە ئێســتاوە ئــەرک و مافیان 
دەستنیشــان کردووە، ئەرکی سەرەکییان لە 
ئێستا بە ئێرانیکردنی کوردە، کوردستانی بوون 
“ ناڕۆشــنبیر بــوون / کاڵس نەبوونە” الیان. 
یەکێک لە گرێکوێرەکانی کۆمەڵی ڕۆژهەاڵتی، 
لەبەرئەوەی  کۆمەاڵیەتییــە،  چینی  گۆمەزی 
هەمیشــە خۆیان لە کۆمەڵی فارســیزمان بە 
کەمتر زانیوە و، بە هەموو شێوەیەک هەوڵیان 
داوە خۆیــان بگەیەنن بە کولتــوور و خۆیان 
وتەنی “ کاڵسی” سەردەستە، لە هەمان کاتدا 
کوشندانە لەناو خۆیاندا بەرهەمیان هێناوەتەوە. 
لــە بێ ئاســتتریندا، ڕۆژهەاڵتــی خــۆی لە 
باشووری پێ بەکاڵسترە، گەر لە تاران گەورە 
بووبێــت، خۆی لە کــوردی ناوچەکانی دیکە 
بەکاڵستر دەچوێنێت و دەیخاتە چوارچێوەی 
گفتوگۆوە. ئەم گرووپە کە خۆشیان بە دەست 
ئەم گرێیەوە دەناڵن، لە هەمان کاتدا سوودیان 
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لەم گرێیە وەرگرتووە بۆ ڕاکێشــانی خەڵک و 
کەســانی وەکــوو خۆیــان.  پەیوەندیی ئەم 
توێژە لەگەڵ بەشــەکانی دیکەی کوردستان 
و حکومەتی هەرێــم و تەنانەت تاکە ئاکتیڤ 
و دیارەکانــی بەشــەکانی دیــدا، تەنهــا بە 
مەبەستی ســوودوەرگرتنی هەنووکەیی یە. لە 
بۆنەیەک  مرۆڤی کوردپەروەر دوورن، کاتێک 
دروســت دەکەن، جگە لــە ئەندامانی لۆبییە 
خەیاڵییەکەی خۆیان، فــارس و ڕاکردووانی 
دەورانی شــا بانگ دەکەن نەک کورد. ئەمانە 
ســەرچاوەیەکیان لەپشتە و پارە و هەلیان بۆ 
دروست دەکات، بەاڵم ترســناکترین توێژی 
کۆمەڵی کوردی و ئێرانیشــن. چون شارەزای 
میکانیــزم و ئاڵنگارییەکانــی کۆمەاڵیەتی و 
سیاسیەکانن و بۆ بەرژەوەندیی ئەم ئایدۆلۆژییە 
نوێیە بەکار دەهێنرێت. الی ئەم توێژە  تەنها 
ئاسانتر ڕازیبوونە خۆســەرییەکەی  گرامشی 
الی چەوساوە جێگیر نابێت، بەڵکوو پرەنسیپی 
کۆلۆنایز لە دیــاردە دەردەکات و دەیکات بە 
کولتوور و ئاکاری ڕۆژانە؛ دەبێت بە هەســتی 
گشــتی، واتە ئەو مەعریفــە و ویژدانەی کە 
پێش دیدەبینیی هەنگاوەکان دەکەوێت]41[.                                               
   الی ئــەم گرووپــە ژنی کــورد کەم و 
بێ توانایە، مەگەر شــووی بە فارس کردبێت، 
خــاوەن “ کاڵس” ە الیان. هەڵوێســتی  زارا 
الی ئــەم گرووپە، لە هەرزەکارێکی بێ کەڵک 
و نەزان دەچێــت کە هیچی نەکردووە، تەنها 
کێشــەی بۆخۆی و دەوروبەرەکەی دروست 
کــردووە، کە دۆزی کــورد دەباتە دواوە” تێ 
ناپەڕێــت. الی ئەم چینە زمان شوناســنامە 
ئامــرازە گرنگەکەی پتەوکردنی  نییە، زمان، 
کەسایەتی و ســایکۆلۆژیای تاک نییە وەکوو 
لە زانستدا هاتووە. الیان زمان تەنها ئامرازێکە 
بۆ دەربڕین. الی ئەمانە کوردبوون ڕزگاربوون 
نییە لە کۆلۆنازەیشــن، بەڵکــوو هەڵکردن و 
ژیانــە، بەاڵم کە لە ئاینــدەدا ڕۆژهەاڵت یان 
تەنانــەت ئێرانیش بە قوربانی و هەڵوێســت 
و تێگەیشــتنەکانی” زارا” کان گۆڕانکاریــی 

گــەورەی بەســەردا دێــت، ئــەوان دێن و 
تێیدا دەبن بە ســەردار و دەســەاڵتدار. واتە 
دووبارەکردنەوەی ئەزموونی باشوور.                                                                                         

  
ترس لــە دووبارەبوونــەوەی مێژوو و 

چارەسەر
هەندێ جار باس لــەوە دەکرێت کە کوردی 
ڕۆژهــەاڵت کەوتووەتە ژێر کاریگەریی خراپی 
باشووری کوردستان و ترسی دووبارەبوونەوەی 
مێژووی باشــووری لە ڕۆژهەاڵتدا لەســەرە. 
ئەمەش دڵخۆشــکەرە، هــەر کوردێک و هەر 
پارچەیەک نەیتوانیبێت ســوود لە هەلەکانی 
پارچەیەکــی دی نەبینێــت و جگە لە ترس، 
هەمیشــە لە هەوڵــی بونیادنانــی پەیڕەوی 
ڕزگارکاری نەبێت، مێشــکی بە شــێوەیەک 
داگیر کراوە کە ناتوانێت ســوود لە وانەکانی 
مێژوو و ئەزموونەکانــی ژیان وەربگرێت. واتە 
ئەم ترسە، ترسێکی تەندروستە. بەاڵم گرنگە 
بیرکردنەوە و پالندانانەکانیش تەندروست بن 
کە وێناچێــت، چوون لە الیەک ســەرەڕای 

پەرتەوازەیی سیاسییەکانی رۆژهەاڵت، 
            

ئایدۆلۆژییەکــی تــری نەتەوەخوازانــە 
خەریکی گەشەکردنە کە بە سیمایەکی 
ئایدیاڵیستی و ئاوێتەکراو بە ڕۆمانتیزم، 
دامەزراندنــی دەوڵــەت، ســەربەخۆیی 
و ســەروەریی سیاســی لــە شــێوەی 
ڕۆژهەاڵت-تەوەریــدا، هەوڵــدان لــەم 
پێناوەدا وەک سیاسی بە بنەما دەگرێت؛ 
ئەم ویســتە سیاسییە، واتە تێکۆشان لە 
دەرەوەی دامەزراندنی دەوڵەتی کوردی 
ڕەت دەکاتــەوە و هــاوکات بە ڕەنگی 
ئایدۆلۆژییەکی ناسیۆنالیســتی لەســەر 
جومگەبەندیی  ئەتنیســیتی،  بنەمــای 
ئایدۆلۆژییەکانــی تر، لــە چوارچێوەی 
یان گونجانی دیموکراسی  دیموکراسی، 
نابینێت  لەگەڵ ناســیۆنالیزم بــە ڕەوا 

  .]42[)2٩(
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ڕاســتە دەوڵــەت بۆ کــورد ئێجــگار گرنگە 
و پێویســتە تێکۆشــانی بۆ ئــەوە بێت نەک 
دەوڵەتێــک، چوار دەوڵەت دامەزرێنێت. کورد 
لە هەر شــوێنێکی دنیا  بێــت، بە تاک و بە 
کۆ باجی بێ دەوڵەتــی دەدات، گەر ببێت بە 
سەرقافلەی دنیاش. بەاڵم لە دەوڵەت گرنگتر، 
پاککردنــەوە و داماڵینی مێشــک و هۆش و 
یادەوەریی ویژدانی کوردییە لە سەرووی سەد 
ســاڵ هەژموونی کۆلۆنیالیزمی نیشــتەجێ و 
ڕازیبوونی خۆسەری و سیاسەت و ستراتیژیی 
کەڵــکاوەژۆکاری کوردییــە کــە هەمیشــە 
بە شــکۆمەندیی ژێــر دەواری عەشــیرەت 
خســتویەتە ڕوو. دەوڵــەت واتایەکی ڕۆحی 
ئێجگار گەورەی هەیە بــۆ کورد، لەوە زیاترە 
کە پســپۆڕان پێناسەی دەکەن. بەاڵم دواجار 
دەوڵەت ڕێکخستنی سیاســییانەی کۆمەڵگە 
و دەزگاییکردنــی ژیــان و دامەزراوەیــە.]43[  
سەرکەوتن و نەچەمینی ئەمانەش پێویستی بە 
عەقڵ و دەروون و هۆشی تەندروستەوە هەیە، 
نەک تەنها خوێنــدەوار. چون خوێندەواریش 
مرۆڤێکــی  دووســەرەیە،  چەکــی  وەکــوو 
تەندروست دەکات بە مرۆڤێکی زانا و بەکەڵک 
بۆ کۆمەڵگە، مرۆڤێکی ناساغ دەکات بەو چینە 
دەڵەچەی لە سەرەوە باس کران.                     

لەمەش زیاتــر، دەوڵەت تەنها بە ژمارەی 
سەرباز و سەربازگە ناپارێزرێت، دەوڵەت تەنها 
کاتێــک پارێزراوە، هەر وەکوو لە ســەرەتاوە 
ئامــاژەم پێکرد کە لە ناخــی هەموو تاکێکدا 
دەوڵــەت چێنرابێت، خاک و تاک؛ دەوڵەت و 
تــاک لەناو یەکدا و بۆ یەک بژین، لەمەشــدا 
مەبەســتم نزیکیی جوگرافــی نییە. هەرگیز 
هــۆش و مێشــکێکی کۆلۆنایزکــراو نــەک 
ناتوانێت دەوڵەت بپارێزێت، متمانەی ئەوەشی 
ناخرێتە ســەر کە بتوانێت نەیفرۆشــێت. بۆ 
ئەم مەبەستەش سیاسیی کورد بەرلە هەموو 
کــەس خۆی لــە گرێیەکانی کۆلۆنازەیشــن 
داماڵێــت و خۆی بکات بــە پارێزەری ئەوانی 
دی. واتــە پێویســتە لــە دیدەبینییەکــەی 

جۆرج مارتــن بچێتە دەرەوە کــە پێی وایە 
سیاســەتمەداران ڕەوشــت و نەریتیان لەوە 
کەمترە وەکوو پارێزەر بمێننەوە.]44[“ پارێزەر/
محامــی لەبەرئــەوەی پارێزگاریکردنی مافی 
ئەوانی دیکەی دەخرێتە سەرشان، چاوەڕوانی 
مــۆڕاڵ و ئــاکاری بااڵتری لــێ دەکرێت، لە 
کاتێکدا سیاســی هەمان ئەرکــی ڕێژەیەکی 
ئێجگار زۆرتری هاواڵتییانی خراوەتە ئەســتۆ، 
بەبێ ئــەوەی هەڵگری مۆرالی دادوەری بێت. 
لێــرەدا ئــەو ناهاوســەنگییە ڕوو دەدات کە 
باشــوور بەرەو نەمان دەبات نــەک نەبوونی 
دەوڵــەت. نــەک تەنها ئەزموونی باشــووری 
کوردســتان، لە ڕووی مێژووییشــەوە ڕوونە 
کــە هاوکاریی نێوان دەســەاڵتە جیاوازەکان 
و بەتایبەت چینی سیاســی لەگەڵ ئەو سێ  
توێــژە “ڕۆشــنبیر” و خوێنــدەوارەی باس 
کران، دروستکاری بەشێکی زۆری کێشەکان 
بوون. چون لەم پەیوەندییەدا هەمیشــە دوو 
هاوکێشــە لەبەرچاو گیراوە: )1( بەرژەوەندیی 
خودی سیاسەتمەدار کە هەرگیز لە سنووری 
خێزان و عەشیرەت دەرنەچووە، بەمەش جۆرە 
خوێندەوار و ڕۆشــنبیرێکی پەروەردە کردووە 
و وەرگرتووە کە کارکتەرە باسکراوەکانی تێدا 
بێت. ئەم خواســتەش هاوکێشەی )2( هەمی 
بەرهەم هێناوە، کە خواســت و بەرژەوەندیی 
ڕۆشــنبیرەکەی  و  خوێندەوار  تاکەکەســیی 
دەنگی  دوورخســتنەوەی  دەسەاڵتە،  دەوری 
خەڵکی دڵســۆزە. واتە ئەم دوو چینە مێژووی 
كۆلۆنایز و کۆلۆنیاڵکراویان بەرهەم هێناوەتەوە، 
بە شــێوەیەک یەک کارەکتەر و کەســایەتی 
ئەوی دی کۆپی دەکات و توندوتیژیی جیاواز 
بەرهــەم دەهێنــن، تەنها بەرانبــەر خەڵکی 
خۆیان. هەر ئەمەش خۆی پێناسەی مێشکی 
کۆلۆنایزکراوە. بەم پێیە، کێشــەی سیاسەتی 
کوردی لە بنەمادا کێشــەی عەقڵ و هۆشی 
کۆلۆنایزکــراوە، تەنهــا تیۆرییەکیش بتوانێت 
هاوکاریی ڕزگاربوونی کورد بکات، تیۆریی دژە 
کۆلۆنایزەیشــن]45[ و تیۆریی کۆلۆنیاڵداماڵینی 
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هۆشــە. وە کورد هەرگیز یەکگرتوو نابێت و، 
نابێت بە خاوەنی دەنگی تایبەتیی خۆی، هەتا 
ئەم وەکوو ڕەچەتەی پزیشــک لەســەر ئەم 
تیۆرە نەڕوات.                                                           

بە هــۆی هۆش و ویژدانــی داگیرکراوی 
کــورد تەنها باشــوور لــە کەنــاری مەرگدا 
باکووریش  بەڵکــوو ڕۆژئــاوا و  نەوەســتاوە، 
یەکــەم هەنگاوەکانیان ناوە. گەر هۆشــیاریی 
سەرتاسەری سەبارەت بە هۆشی کۆلۆنایزکراو 
لــە ناویاندا باڵو نەبێتەوە، بەتایبەت هۆشــی 
سیاسەتمەدارەکانیان، لە داهاوتوویەکی نزیکدا 
زرمەی کەوتنیان لە باشــوور بەهێزترە. کورد 
پێویستە بزانێت کە گۆڕانکاریی ڕیفۆرم نییە، 
باشکردن نییە]46[  بەڵکوو گۆڕانکارییە لە هۆش 
و مەعریفەی تاکدا. ئەمڕۆ کە سیاســییەکانی 
ڕۆژهــەاڵت  کەوتوونەتــە دۆخێکــی هێندە 
خراپەوە، کارەکانیان زیاتر لە چاالکی دەچێت 
هەتا سیاســەت، باشترین هەل بۆ چاالکبوون 
لە بواری سڕینەوەی مەعریفەی کۆلۆنایزیشن 
لەناو خودی خۆیــان و کۆمەڵی ڕۆژهەاڵتیدا 
و کۆکردنــەوەی خەڵکانــی پســپۆڕ لەبری 
دەربار لــە دەوری خۆیان بۆ دروســتکردنی 
هەژموونــی پێچەوانــەی هەژموونی کۆمەڵی 
سەردەستە. ئەگەر هۆشیاریی کۆلۆنیاڵداماڵین 
دروســت نەبێت، بوونی دەوڵەت لە دەســتی 
خەڵکێکی نەخــۆش و قانگدراو بە کولتوور و 
پرەنسیپی کۆلۆنایزەیشن وەکوو ئەوەیە چەک 
بدەیتە دەســتی منداڵێک، کە یان خۆی یان 
بەرانبەرەکەی پــێ دەکوژێت. واتە دەبێت بە 
لۆژیکی کەڵکاوەژۆی، لەبری ئەوەی کولتوورە 

خراپەکە وەدەر بنێت، ڕەوایەتی دەداتێ.
  لــە هەمــان کاتــدا خــودی کولتوور 
یەکەیەکی بگۆڕە، ئەو کولتوورەی هەمیشــە 
لە نوێکردنــەوە و گۆڕانکاریــدا نییە و چەق 
دەبەســتێت، کولتوورێکە لە هەموو بوارێکدا 
مەرگ بەرهەم دەهێنێــت. کاتێک مرۆڤێک 
دەکەوێتــە ژێــر کاریگــەری و هەژموونــی 
کولتوورێکی دیاریکــراو کە لە دۆخی کورددا 

خاوەنــی  و،  سەردەســتەکراوە  نەتــەوەی 
هۆشیارییەکی تەندروستیش نییە بۆ ڕاماڵینی، 
ئیتر چەند دۆخێک لەم مرۆڤەدا ڕوو دەدات:                                                                
 چەند خوێندەوار بێت، خاوەنی هۆشیارییەکی 

ساختەیە
 چەند تەندروست بێت، خاوەنی دەروونێکی 

نەخۆشە
 چەنــد دڵســۆز بێــت، چەنــد سیاســی 
بێــت، بە خــۆی بزانێت یان نــا، دەبێت بە 
بەرهەمهێنــەرەوەی کولتوور و ســتراتیجیی 

کۆلۆنایزەرەکەی. 
مرۆڤــی کۆلۆنیاڵکراو جیــاواز لە مرۆڤی 
ئاســایی پێویستە بە هەر ڕێگەیەکدا دەڕوات، 
خۆی نوێ بکاتەوە و “ بێ کۆتا خۆی دروست 
بکاتەوە” بە شێوەیەک لەگەڵ هەڵگەڕانەوەی 
چوارچێوەوە.]47[   بخرێتــە  کەڵکاژۆکراوەکاندا 
چونکە مرۆڤی چەســاوە هەمیشــە خۆیان بە 

خراپترین ئەزانن.

دەرئەنجام
کورد جگە لە داگیرکاریی خاک و ئەزموونکردنی  
جینۆساید و دەیان جۆری دیکەی توندوتیژی، 
سەدەیەک زیاترە لەگەڵ کۆلۆنیاڵی نیشتەجێدا 
بەزۆر دەژیت. کۆلۆنیاڵی نیشــتەجێ دەکرێت 
تەنها لە سەردەم و وەختێکی دیاریکراودا، یان 
لە کاتی جیاوازدا ســەرقاڵی بەزۆر دەرکردن، 
دۆزینــەوەی واتای یاســایی بــۆ تواندنەوەی 
کۆمەڵە ئامانجکراوەکە بێت. بەاڵم بەشــێکی 
گــەورە بــۆ ناســاندنی کۆلۆنایزکــراو لەنێو 
چوارچێوەی نەخشــەی کۆلۆنایزەردا تەرخان 
دەکرێت.]48[ بە داگیرکردنی هۆش و کولتوور، 
یــادەوەری و هەموو بوونییەوە بە ئاســتێک 
ئەم مرۆڤە هەمیشە خۆی بە کەمتر دەزانێت 
و لەو کاتەشــدا پێــی وایە وا نییــە؛ و هەر 
چۆن بجووڵێتەوە دواجــار کار و دیدەبینی و 
هەستەکانی وا دەکەوێتەوە کە کۆلۆنایزەرەکەی 
فریادڕەس و بەئاگا بێت یــان بێ ئاگا دەبێت 
بــە خۆراکــی جێبەجێــکاری ســتراتیژیی 

101گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721



چەوسێنەرەکەی. ئەمەش لەبەرئەوەی لەگەڵ 
کاتــدا پڕۆســەی کۆلۆنایزەیشــن دەبێت بە 
کولتــوور و، کولتووریش ســتراکتۆری مرۆڤ 
دەکات. هەروەها پێچەوانەکەشی ڕاستە، مرۆڤ 
ســتراکتۆری کولتوور دەکات، واتە هەر یەک 
دەبن بە ســەرچاوەی ئەوی دی و هەمیشــە 
بازنەیی بە دەوری یەکدا دەخولێنەوە.]49[                                       
لــەم نێوەندەدا، بــە هــۆی کاریگەرییە 
ســایکۆلۆژییەکانی، زمانی دایــک گرنگترین 
فاکتەری کۆلۆنیاڵداماڵینی میشــک، هۆش و 
ئــاوەزە و، گرنگترین ئامرازی دروســتکردنی 
ویژدانی کوردییە.  بە هۆی ئەم بایەخە گرنگەی 
زمــان هەر لە ســەرەتاوە زمانی کوردییان لە 
دەســەاڵتی زمانەوانی داماڵــی، کاتێک هەر 
کۆلۆنایزەرێک پیتی زمانەکەی خۆی بەســەر 
کوردیــدا بڕی. ئەمڕۆ کاتێک تاکێک لەســەر 
زمانــی کــوردی زیندانی دەکرێــت و پێی 
دەوترێت مەترسی لەسەر ئاسایشی نەتەوەیی 
دەوڵەت دروســت کردووە، واتــای ئەوەیە لە 
سەرمایە گرنگەکانی زمان تێگەشتووە و وەکوو 
هێناوە.  بــەکاری  کۆلۆنیاڵداماڵین  پاڵنــەری 
ئەمەش بۆ کۆلۆنیالی نیشــتەجێ لە هەمووان 
ترســناکترە، چونکــە ســەدان ســاڵە نەک 
تەنها سەد ساڵ، لە ســەردەمی داگیرکاریی 
ئیسالمەوە، کورد خراوەتە ژێر دەیان ستراتیژ 
و لۆژیکــی کەڵکاوەژۆکــراودا بۆ ئەوەی ببێت 
بــە مرۆڤێک کە هەرگیز نەبێــت بە خاوەنی 
هۆشیاریی کۆلۆنیاڵداماڵین.                       

هۆشیاریی کۆلۆنیاڵداماڵین ترسناکە چونکە 
ئازادیــی خاکی بەدوادا دیــت، ئەگەر خاکی 
ئامانجکراو هێشــتا داگیراو بێت، وە ماناکانی 
پاراســتنی ئەزموونی ئازادی و دروســتکردنی 
مێــژوو دەگەیەنێــت ئەگەر ئــازد بێت. بۆیە 
لە خوتەرەی دروســتکردنی و خواســتەکانی 
دروستبوونی دەوڵەتدا یەکەم خاڵ و گرنگترین 
خــاڵ ئازادکــردن و پاککردنــەوەی هۆش و 
مێشــکیەتی، دروستکردنی ویژدانی کوردی و 
دروستکردنی دەوڵەتە لە هەستی تاکی کورددا. 
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یکی از وجوه تمایز جوامع مختلف، تفاوت در طرز تلقی و نگاه آن نسبت 
به سیاست و نظام سیاسی است که در شکل فرهنگ سیاسی و در قالب 

مؤلفه هایی چون نگرش ها، ارزش ها ، هنجارها و باورهای سیاسی خود را نشان 
می دهد. فرهنگ سیاسی » مجموعه ای از آگاهی، عقاید، ارزش ها، هنجارها، 
نمادها و رفتارهای گروهِی افراد است که در بستر تاریخ و زندگی اجتماعی 

آنان شکل گرفته و معطوف به سیاست و نظام سیاسی است«.

توسعه و صورت بندی گفتمانی فرهنگ سیاسی در ایران مدرن 
  )از سال 1285 ه.ش تا 1304ه.ش(           

کاروان موکریانی 



چکیده
این مقاله درچارچوب نظریۀ گفتمان الکال و 
موف، چگونگی صورت بندی فرهنگ سیاسی 
 ، گفتمانی  واقعیت  یک  مثابۀ  به  را  ایران 
سال های  درخالل  توسعه  گفتمان  بستر  در 
بدین  می کند.  بررسی   ۱3۰۴ تا   ۱۲۸۵
توسعه  به  وعناصرمربوط  مفاهیم  منظور، 
آن  مهم  درنشریات  که  را  سیاسی  وفرهنگ 
دوره از جمله کاوه، ایرانشهر و نامۀ فرنگستان 
نظر  به  می کند.  تحلیل   ، یافته اند  بازتاب 
می رسد که فرهنگ سیاسی ایران مدرن در 
ارتباط با تحوالت معنایی توسعه ، دچار تغییر 
به  توسعه  بنابراین  است؛  شده  دگردیسی  و 
تغییرات  روند  در  پدیدۀ گفتمانی  مثابۀ یک 
پدید آمده در فرهنگ سیاسی ایران ، تعیین  
که  است  آن  از  حاکی  یافته ها  است.  کننده 
و  عناصر  با  درارتباط  ایران  سیاسی  فرهنگ 
مفاهیم توسعه درعصرمشروطه متحول شده 
و فرهنگ سیاسی »سایۀ خداوندی« گذشته 
یافته  تحول  »قانون«  سیاسی  فرهنگ  به 
به  نتوانست  فرهنگ سیاسی  این  اما   ، است 
طور کامل هژمونی پیدا کند و در حد فاصل 
سال های ۱۲۸۵ تا ۱3۰۴ تحت تأثیر گفتمان 
تحول  با  دوره  آن  سیاسی  فرهنگ  »ترقی« 
و دگردیسی مواجه شد و در نتیجه فرهنگ 
سیاسی »اقتدارگرای تمرکزگرا« که از تمامی 
درسراسر  خود  از  قبل  سیاسی  فرهنگ های 
تر  وغیردموکراتیک   محدودتر  ایران  تاریخ 
فرهنگ  این  ماحصل  پیدا کرد.  بود هژمونی 
اقتدارگرای  و  مدرن  دولت  تأسیس  سیاسی 

پهلوی بود.

واژگان کلیدی
فرهنگ ســــیاسی، توســــــعه، گفتمان، 

مفصل بندی، اقتدارگرایی، تمرکزگرایی

مقدمه و بیان مسئله 
تفاوت  مختلف،  جوامع  تمایز  وجوه  از  یکی 

سیاست  به  نسبت  آن  نگاه  و  تلقی  طرز  در 
فرهنگ  شکل  در  که  است  سیاسی  نظام  و 
سیاسی و در قالب مؤلفه هایی چون نگرش ها، 
ارزش ها ، هنجارها و باورهای سیاسی خود را 
نشان می دهد. فرهنگ سیاسی » مجموعه ای 
نمادها  هنجارها،  ارزش ها،  عقاید،  آگاهی،  از 
بستر  در  است که  افراد  رفتارهای گروهِی  و 
گرفته  شکل  آنان  اجتماعی  زندگی  و  تاریخ 
و معطوف به سیاست و نظام سیاسی است« 
و  عناصر  این   .)۱۴۱  :۲7۲۱ )موکریانی، 
مؤلفه ها، تحت تأثیر شرایط تاریخی و اجتماعی 
خاصی شکل گرفته ، دگرگون می شوند. این 
تغییر و تحول در فرهنگ سیاسی کشور ایران 
به سبب  مطالعه  میدان  و  موضوع  عنوان  به 
و  سیاسی  نظام   شکل گیری  در  که  نقشی 
فرآیند دموکراسی در صد سال اخیرایفا نموده 
، جای تأمل و بررسی دارد. در رابطه با مسئلۀ 
آن،  در  سیاسی  فرهنگ  نقش  و  دموکراسی 
از آن  دوران مشروطه و به ویژه شرایط بعد 
یعنی از سال های ۱۲۸۵ تا ۱3۰۴ که اولین 
 ، آمد  پدید  بسترآن  در  ایرانی  مدرن  دولت 
اهمیت ویژه ای دارد. دراین میان، نقش زبان 
وتحوالت معنایی درمفصل بندی های سیاسی 
برجسته تراست ، به عبارتی دیگر، به پیروی 
شیوۀ  که  گفت  می توان  موف]۱[   و  الکال  از 
تفکر، بنای جامعه و عمل اجتماعی، محصول 
مفصل بندی های سیاسی است )حسینی زاده، 
درون  در  مفصل بندی ها  این   .)۱96  :۱3۸۴
موف  و  الکال  می پذیرند.  صورت  گفتمان ها 
دارای  اجتماعی  پدیده های  تمامی  معتقدند، 
اجتماعی  جهان  و  هستند  گفتمانی  خصلت 
توسط گفتمان ها در قالب معنا ازطریق زبان 
ساخته می شود. با چنین رویکردی، فرهنگ 
در  و  دارد  گفتمانی  نیزخصلتی  سیاسی 
این  بالطبع  می شود.  تولید  گفتمان ها  درون 
نیز  ایران  سیاسی  فرهنگ  مورد  در  مسئله 
تحوالت  چگونگی  بررسی  لذا  ؛  است  صادق 
پدیدۀ  یک  مثابۀ  به  ایران  سیاسی  فرهنگ 
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گفتمانی برای درک توسعۀ سیاسی و فرایند 
و  اهمیت  دارای  کشور،  دراین  دموکراسی 

ضرورت است. 
با این وصف، فرهنگ سیاسی ، تحت تأثیر 
با تغییر و  فضاها و شرایط گفتمانی مختلف 
دگرگونی روبه رو می شود. این بدان معنا است 
که فرهنگ سیاسی می تواند یک امر گفتمانی 
باشد؛ به عبارتی دیگر، نوع گفتمان مسلط در 
سیاسی  فرهنگ  تجلی  می تواند  دوره ای  هر 
هر  استدالل،  این  با  شمار  رود.  به  دوره  آن 
نوعی از فرهنگ سیاسی در شرایط اجتماعی، 
خود  خاص  تاریخی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
شرایط  و  فضا  اصطالحاً  که  می شود  تولید 
گفتمانی نامیده می شود. همین شرایط باعث 
فرهنگ سیاسی جوامع مختلف  که  می شود 
استحاله  گردد  و  تغییر  دچار  زمان  طی  در 
تحوالت  و  تغییرات  چگونگی  بررسی  لذا   ،
و  تأثیر فضا  فرهنگ سیاسی هر دوره تحت  
شرایط گفتمانی آن دوره ، الزم و ضروری به 

نظر می رسد.
تحقیقات  مطالعه،  مورد  جامعۀ  درمورد 
از وجود نوعی فرهنگ  صورت گرفته حاکی 
آن  در  که  است  باستان  ایران  در  سیاسی 
تلقی  مقّدس  و  آسمانی  پدیده ای  حکومت 
سیاسی  محورامور  و  مرکز  شاه  می شد. 
سایر   ، ممتاز  و  اشراف  خاندان های  و  بود 
از آن خود کرده  را  فضاهای سیاسی جامعه 
 ، قاجاریه  دورۀ  تا  اسالمی  دورۀ  در  بودند. 
تغییر  اندکی  با  سیاسی  سّنت های  همین 
 ، این دوره  فرهنگ سیاسی  یافت. در  تداوم 
رعایت دستورات و اطاعت ازخلفا و سالطین 
محسوب  پاک  اعتقاد  و  ایمان  نشانه های  از 
می-شد. در هر دو، دورۀ باستان و اسالمی، 
ملوک الطوایفی  حکومت  نوعی  سیاسی  نظام 
قدرت،  اعمال  حیث  از  و  تمرکز  به  متمایل 
اجازۀ  که  بود  پاتریمونیالیستی  یا  استبدادی 
ظهور طبقات و نیروهای مستقل را نمی داد. 
در دورۀ مشروطه نیز، چون فرهنگ سیاسی 

 ، بود  نیز  مشارکتی  ظاهر  در  که  جدید 
توده های  میان  در  و  نیافت  عام  مقبولّیت 
مردم رسوخ نیافته ، حّتی در میان گروه های 
روشنفکر و نخبگان سیاسی نیز تنها الیه های 
فرهنگ  داد،.  قرار  تأثیر  تحت  را  نازکی 
و  آمریت  بر  مبتنی  که  گذشته  سیاسی 
تابعیت بود، همچنان تداوم یافت )علم،۱3۸7 
:۲۵9-۱۲3(. بشیریه در این باره معتقد است 
و  پراکندگی  و  ضعف  عشایری،  بافت  که 
دوران،  این  در  مدنی  درونی جامعۀ  اختالف 
بستر مساعدی را برای تجدید ساخت دولت 
نوبۀ خود  به  نیز  این  که  آورد  فراهم  مطلقه 
یعنی  توسعۀ سیاسی  زیربنای  فقدان  معلول 
نوع ایستار فرهنگ سیاسی تودۀ مردم بود ) 

بشیریه، ۱3۸6: 7۰(.
است  مهم  که  چه  آن  رابطه  این  در 
ایران  سیاسی  فرهنگ  تبیین  و  واکاوی 
به  که  است  آن  از  بعد  و  مشروطه  دورۀ  از 
بستر گفتمان  پدیدۀ گفتمانی در  مثابه یک 
مسلط حاکم بر آن زمان مفصل بندی شد. در 
این دوره، جامعۀ ایران با مفاهیم و مصادیق 
 ، عامل  همین  و  گردید  آشنا  مدرن  دنیای 
زمینۀ صورت بندی نوعی از گفتمان را فراهم 
»ترقی«  یا  »تجدد«  گفتمان  به  که  آورد 
مشهور شد. هدف این گفتمان، تحقق توسعه 
ایرانی جدید و مدرن بود.  ایران و زایش  در 
مشروطه  دورۀ  در  گفتمان  این  مرکزی  دال 
توسعۀ  پهلوی  دورۀ  در  و  سیاسی  توسعۀ   ،
ایران  یک  ایجاد  رؤیای  قالب  در  اقتصادی 

توسعه  یافته، مقتدر، متحد و یکپارچه بود.
درهرحال گفتمان توسعه در وجه کلی آن 
در قالب هر مفهومی از دورۀ مشروطه به بعد، 
به ویژه در اواخر دورۀ قاجار، فضا و شرایطی 
خاص ایجاد نمود. این فضا و شرایط در نحوۀ 
آن  سیاسی  فرهنگ  مفصل بندی  و  تغییرات 
دوره مؤثر افتاد. الزم است اشاره شود که در 
این جا هدف تفکیک ابعاد توسعۀ )اقتصادی، 
و  انسانی(  و  فرهنگی  سیاسی،  اجتماعی، 
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آن  مختلف  پاردایم های  کردن  مشخص  یا 
نیست.همچنین بحث از تحقق یا عدم تحقق 
توسعه نیز مطرح نیست ، بلکه هدف بررسی 
به  که  است  گفتمانی  تأثیرات  آن  چگونگی 
هر نحوی و با هرهدفی ، لوای مفهوم توسعه 
برفرهنگ سیاسی ایران در دورۀ زمانی مورد 
مطالعه ، اثرگذاربوده است. بنابراین دراین جا 
از ارائۀ تعریفی خاص یا مشخص کردن ابعاد 

توسعه پرهیزمی کنیم.
 با این وصف، منظور از توسعه ، مفاهیم، 
دورۀ  یک  در  که  است  مؤلفه هایی  و  عناصر 
زمانی خاص و تحت شرایط و فضای گفتمانی 
حاکم ، به رشد، پیشرفت و بهبود زندگی بشر 
داللت می کنند. این مفاهیم می تواند مشتمل 
اجتماعی،  مختلف  شاخص های  و  ابعاد  بر 
انسانی گردد.  و  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
بنابراین از آن جا که در این جا هدف بحث 
یا  و  توسعه  تحقق  عدم  یا  تحقق  مورد  در 
مشخص کردن نوع و بُعد آن در بازۀ زمانی 
و  تحلیل  هدف  بلکه   ، نیست  مطالعه  مورد 
تبیین تحوالت فرهنگ سیاسی ایران دربستر 
دوره های  در  توسعه  بر  حاکم  گفتمان های 
به  حاضر  مطالعۀ   است،  مشخص  زمانی 
مؤلفه های  تا ضمن شناخت  است  آن  دنبال 
تشکیل دهندۀ فرهنگ سیاسی ایران در بازۀ 
ش،   ۱3۰۴ تا  ۱۲۸۵ش  سال های  زمانی 
قالب  در  را  ایران  سیاسی  فرهنگ  تحوالت 
با  نماید.  تبیین  و  تحلیل   ، توسعه  گفتمان 
توجه به توضیح فوق، سؤال اساسی پژوهش 
توسعه  معنایی  تحوالت  سیر  که:  است  این 
چگونه بر مفصل بندی فرهنگ سیاسی ایران 
در محدودۀ زمانی ۱3۰۴- ۱۲۸۵و به تبع آن 
شکل گیری نظام سیاسی ایران در این دوره 

اثر گذاشته است؟

چارچوب مفهومی
 - فرهنگی  که  پژوهش  موضوع  به  توجه  با 
از میان رویکردهای مختلف   ، سیاسی است 

و  الکال  گفتمان  نظریۀ  گفتمان،  نظریۀ 
انتخاب  مفهومی  چارچوب  عنوان  به  موف 
مذکور،  نظریۀ  انتخاب  دالیل  از  می شود. 
ایدئولوژیکی  انتقادی،  رویکرد  به  می توان 
که  آن  نیز  و  کرد  اشاره  آن  غیریت سازی  و 
این نظریه را کاربردی ترین نظریۀ گفتمان در 
تحلیل گفتمان های سیاسی می دانند )بشیر، 
نقش های  با  که  نظریه  این   .)۱۰۸  :۱399
در  اجتماعی  ایده های  و  کردارها  معنادار، 
زندگی سیاسی سر و کار دارد، برای بررسی 
می تواند  سیاسی  فرهنگ  چون  موضوعاتی 
بررسی  با  است  قادر  و  شود  واقع  مفید 
فرهنگ  با  مرتبط  معنایی  نظام های  منسجم 
سیاسی و آرایش گفتمان های مذکور، قابلیت 
مفصل بندی  باورهای  و  اندیشه ها  شناسایی 
را  سیاسی   - فرهنگی  قلمروهای  در  شده 
چگونگی  تحلیل  بنابراین،  باشد.  داشته 
درچارچوب  ایران  سیاسی  فرهنگ  تغییرات 
نظریۀ مذکورامکان پذیر است ، زیرا می تواند 
با تأکید بر نقش تعیین کنندگی ساختارهای 
توسعه،  با  مرتبط  معانی  نظام  و  انگاره ای 
ایران  سیاسی  فرهنگ  در  گفتمانی  تحوالت 
را نشان دهد. از این رو، پژوهش حاضر نظریۀ 
مذکور را به عنوان راهنما و هدایتگر پژوهش 
، برمی گزیند و سعی می کند با کاربست آن، 
را  ایران  سیاسی  فرهنگ  تحوالت  چگونگی 
پدیدۀ  یک  مثابه  به  توسعه  مفهوم  پرتو  در 
 ۱۲۸۵-۱3۰۴ زمانی  دورۀ  در  گفتمانی، 

بررسی کند. 
تلفیق،  با  را  خود  نظریۀ  موف،  و  الکال 
یعنی   ، نظری عمده  واصالح دو سنت  حک 
ساختند.  مطرح  ساختارگرایی  و  مارکسیسم 
اندیشیدن  برای  شروعی  نقطۀ  مارکسیسم 
قرار  آنان  اختیار  در  اجتماعی  امر  به  راجع 
معنا  دربارۀ  نظریه ای  ساختارگرایی  و  داد 
)یورگنسن و فیلیپس، ۱39۱: ۵۵(. آنها این 
سنت ها را درون یک نظریۀ پساساختارگرایی 
به  اجتماعی  عرصه های  تمامی  آن  در  که 
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درون  در  که  فرآیندهایی  از  شبکه ای  مثابۀ 
کرده اند  ترکیب  می شود،  ساخته  معنا  آنها 
موف،  و  الکال   .)۱۰6  :۱39۰ )منوچهری، 
این ایده را از ساختارگرایی اخذ نمودند ، در 
آن نشانه ها معنای خود را از طریق رابطه ای 
برقرار  زبانی  نظام  یکدیگر در درون  بین  که 
می کنند به دست می آورند. همچنین با کمک 
، نظریه ای  بازبینی شده مارکسیستی  نظریۀ 
به  اجتماعی  امور  تثبیت کل  برای  گفتمانی 

ویژه امور سیاسی فراهم کردند. 
را  گفتمان  نظری  تبار  طورکلی  به 
می توان به سوسور]۲[  برگرداند. وی با طرح 
ساختارهای زبانی، اولین قدم مهم را درایجاد 
نظریۀ گفتمان برداشت )حسینی زاده، ۱3۸3: 
یا  طبیعی  پیوند  هیچ  او،  نظر  به   .)۱۸3
گریزناپذیری میان دال و مدلول وجود ندارد 
که سوسور آن را اصل اختیاری بودن ماهیت 
در  را  خود  معنای  نشانه ها  می نامد.  نشانه ها 
تفاوت  اساس  بر  و  نشانه ها  دیگر  با  ارتباط 
هویت  بنابراین،  می آورند.  دست  به  آنها  با 
تقابل هایی  و  تفاوت ها  محصول  هرعاملی 
به  زبانی  سیستم  عوامل  توسط  که  است 
و  تفاوت ها  شامل  زبان  لذا  می آید،  دست 

رابطه هاست )هوارث، ۱3۸7: ۱9۲(.   
بر  وی  نظریات  که  دیگری  اندیشمند 
شکل گیری نظریۀ گفتمان مؤثر بوده، فوکو]3[ 
تمامی  معتقدند  برخی  که  جایی  تا  است. 
رویکردهای تحلیل گفتمان از آراء فوکو ریشه 
گرفته اند، حتی آن جا که مخالف بخش هایی 
از نظرات او هستند. در اصل، نظریۀ گفتمان 
است  فوکو  دنباله روی  عمدتاً  موف  الکالو 
می داند  افراد  تعیین کنندۀ  را  ساختارها  که 
 .)۴۲ و   3۵  :۱39۱ فیلیپس،  و  )یورگنسن 
آنان با وارد کردن مفهوم قدرت فوکو، نظریۀ 
الکالو  بخشیدند.  پویایی  را  خود  گفتمان 
موف، میان کردارهای گفتمانی وغیرگفتمانی 
متقابل  ارتباط  به جای  و  نمی بییند  تمایزی 
فوکو  نهادی که  و  میان کردارهای گفتمانی 

اهمیت   » معنا   « به  داشت،  توجه  آن  به 
»حکِم«  جای  به  اساس،  این  بر  می دهند. 
توضیح  برای  سوسور   » نشانه   « از  فوکو، 

گفتمان بهره می برند. 
دال  رورتی]۴[  تحت تأثیر  موف،  و  الکال 
را از مدلول جدا می بینند و گفتمان ها را از 
مي دانند.  اقتضایي  و  حدوثي  تاریخي  لحاظ 
و  تاریخي  را  جامعه  و  زبان  خود  نتیجه  در 
آن ها  در  را  شانس  نقش   ، دانسته  اقتضایي 
دخیل می دانند و براي زبان و جوامع ابدیت 
 :۱37۸ استوکر،  و  )مارش  نیستند  قائل 
نظریۀ  از  آنان  نظریۀ  آن،  بر  عالوه   .)۲۰۰
با  و  پذیرفته  تأثیر  دریدا]۵[  ساختارشکنی 
پیروی از دریدا، دوگانگی دال و مدلول سوسور 
از  مجموعه ای  را  زبان  و  شکستند  درهم  را 
دال های بدون مدلول در نظر گرفتند. از نظر 
دریدا، زبان ذاتاً ماهیتی ناپایدار و متغیر دارد، 
سرشار از ابهام است و مفاهیم متعدد به خود 
می گیرد )هارولد و بوش، ۱99۵: ۱۰۴(. الکال 
و موف، تحت تأثیر دریدا پذیرفتند که دال ها 
معنایشان را هنگام کاربرد به دست می آورند، 
هیچ چیزی خارج از متن وجود ندارد و همه 
کردارها  و  هویت ها  نهادها،  قبیل  از  چیز 

محصوالتی از گفتمان هستند.
از  گرفتن  الهام  با  آنان  درنهایت، 
مفهوم  فوکو،  گفتمانی«  »صورت بندی 
فوکو،  کردند.  ابداع  را  »مفصل بندی«]6[ 
صورت بندی گفتمانی را نظام نسبتاً مستقل 
کنش های کالمی جدی می دانست که گفته 
یا نوشتۀ مورد نظر در درون آن تولید می شود 
)دریفوس و رابینو، ۱39۲: ۱۲۵(. مفصل بندی 
اطالق  کرداری  هر  به  موف،  و  الکال  نظر  از 
می شود که میان عناصر مختلف رابطه ایجاد 
می کند که طی آن، هویت آنها در نتیجۀ این 
کردار مفصل بندی ، تغییر می کند. کلیتی که 
در نتیجۀ کردار مفصل بندی حاصل می شود، 
 :۱393 موفه،  و  الکالئو   ( می نامند  گفتمان 
تمامي   ، آنها  نظر  از  شیوه  بدین   .)۱7۱
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پدیده هاي اجتماعي داراي خصلت گفتماني 
که  است  بزرگتري  نظام  گفتمان  و  هستند 
دیگر نظام ها و پدیده هاي اجتماعي را شکل 
موف،  و  الکال  گفتمان  نظریۀ  در  مي دهد. 
تمام  هرگز  سیاسی  و  اجتماعی  پدیده های 
به صورت  هرگز  معنا  و  نمی شوند  تکمیل  و 
چارچوب  در  آنان،  نمی شود.  تثبیت  نهایی 
فوکو  برخالف  گفتمان،  رابطه ای  نظریۀ 
معتقدند که سرشت سیال زبان اجازۀ تثبیت 
امکان  نتیجه  در  و  نمی دهد  را  معنا  کامل 
هژمونی و استیالی دائم و کامل یک گفتمان 
وجود ندارد. بر اثر فرآیند تکثیر معانی، معنا 
همواره در معرض تغییر و تحول قرار دارند. 
بنابراین، هیچ گفتمانی یک واحد کل، بسته 
و نفوذناپذیر نیست. گفتمان، همیشه در یک 
میدان گفتمانی قرار دارد که منازعه و مبارزه 
بر سر تعیین معنا درجریان است. به همین 
دلیل یک گفتمان، در تعارض با گفتمان های 

دیگرهویت می یابد.
در دیدگاه الکال و موف، همواره عناصر و 
اصولی وجود دارند که گفتمان های گوناگون 
بر سر تعیین معنا و مدلول آنها با هم اختالف 
نظر و رقابت دارند. آنان این نوع تعامل بین 
تخاصم  می نامند.  »ضدیت«  را  گفتمان ها 
که  می دهد  رخ  زمانی  اجتماعی  ضدیت  یا 
طرد  را  یکدیگر  متقاباًل  مختلف  هویت های 
هویت  که  معناست  بدین  ضدیت  می کنند. 
یک گفتمان دائماً در معرض تهدید و تغییر 
تصادفی  و  موقتی  پدیده ها  تمام  و  است 
خصلتی  همیشه  تضاد  این  البته  هستند. 
باشد،  هم  سازنده  می تواند  و  ندارد  ویرانگر 
زیرا هویت ها جوهری ثابت نیستند و تنها در 
برقرار  با آن  با دیگری و ضدیتی که  ارتباط 
وجود  بنابراین،  می یابند.  استقرار  می کنند، 
غیر، هم مایۀ انسجام بخشی به هویت گفتمان 
متمایز  دیگر  رقبای  از  را  آن  وهم  است 
می کند )حجازی و بهرامی، ۱39۸: ۱-۱۸(، 
گر چه ممکن است یک گفتمان بر اثرضدیت 

و تنازع گفتمانی، نتواند به طور کامل و دائم 
بر کلیۀ ابعاد و جوانب جامعه غلبه پیدا کند و 
تمام معانی را تعیین و تثبیت نماید ، ولی در 
شرایط و وضعیت های خاص، دستیابی موقت 
به هژمونی امکان پذیر است ، زیرا مداخالت 
هژمونیک می تواند باعث محو شدن تخاصم ها 
از یک  شود. مداخلۀ هژمونیک عبارت است 
و  وضوح   ، زور  وسیلۀ  به  که  مفصل بندی 
یورگنسن   ( می کند  بازسازی  را  ابهام  عدم  
و فیلیپس، ۱39۱: 9۰(. مداخالت هژمونیک 
یک  و  شود  رفع  تخاصم  که  می کند  کمک 
موقت  و  جزئی  صورت  به  بتواند  گفتمان 
حاکم و تثبیت گردد. از این رو، انسداد جزئی 
امری  نیز  هویت  جزئی  تثبیت  و  گفتمان 

ممکن است.
با وجود این که یک گفتمان می تواند به 
که  جا  آن  از  اما  شود  تثبیت  جزئی  صورت 
میان گفتمان ها مبارزه ای دائمی بر سر تثبیت 
معنا وجود دارد، همواره تالشی برای از میان 
گفتمان های  سوی  از  معنا  ثبات  برداشتن 
گفتمان  هژمونی  بردن  بین  از  جهت  رقیب 
حاکم وجود دارد. عملی که الکال و موف از 
می برند.  نام  واسازی«]7[   « عنوان  تحت  آن 
آنها این مفهوم را از دریدا به عاریت گرفته اند. 
به نظر آنها واسازی و هژمونی » دو روی یک 
عمل واحد « هستند. اگر هژمونی مفصل بندی 
تصادفی عناصر در یک قلمرو ، تصمیم ناپذیر 
خود  که  می دهد  نشان  واسازی  است، 
یورگنسن   ( تصادفی اند  هژمونیک  مداخالت 
و فیلیپس، ۱39۱: 9۱(. یعنی، احتمال دارد 
که عناصر مفصل بندی شده به شکل دیگری 
نو  از  دال ها  واسازی،  در  شوند.  ترکیب  نیز 
تعریف می شوند و معنی دیگری به آنها داده 
مدلول  انتساب  طریق  از  کار  این  می شود. 
دیگری به دال موجود انجام میگیرد. واسازی، 
نقطۀ مقابل انسداد و توقف است و بر این امر 
تأکید می کند که برای مقابله با یک گفتمان 
و از بین بردن هژمونی آن باید ثبات معنایی 
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آن را از بین برد. درنتیجه، نظریۀ »گفتمان« 
دادن  نشان  براي  است  و موف تالشی  الکال 
موقت  طور  به  نشانه ها  معناي  که  فرایندي 
موقتاً  مي گردند،  تثبیت  تصادفي  کاماًل  و 
ساخت شکنی  دوباره  و  مي شوند  هژمونیک 
نوذری،  و  )جمشیدی ها  می شوند  )واسازی( 

 .)۲۵-۴۸ :۱393
مع الوصف در این مقاله، فرهنگ سیاسی 
به مثابۀ پدیده ای گفتمانی تلقی می شود که 
در  مدام  و  پویاست  و  سیال  نظامی  دارای 
چنینی  با  است.  دگردیسی  و  تکوین  حال 
رویکردی، فرهنگ سیاسی واقعیتی است که 
از طریق گفتمان معنادار شده و قابلیت فهم 
پیدا می کند، عناصر و مؤلفه های  و شناخت 
در  تغییر  که  قلمداد شده  زبان  آن محصول 
آنها ، تغییرات در فرهنگ سیاسی را به دنبال 
خواهد داشت. بر مبنای این رویکرد، فرهنگ 
سیاسی عبارت است از مجموعه ای از عناصر 
و نشانه ها که حاوِی معانی مرتبط با سیاست 
و نظام سیاسی است که به صورت شبکه ای 
با هم معنایشان حول یک دال  ارتباط  و در 

مرکزی موقتاً تثبیت می شود.
براساس تمهیدات نظری فوق، پدیده های 
توسعه  و  سیاسی  فرهنگ  چون  اجتماعی 
با  که  می شوند  تلقی  گفتمانی  واقعیت  یک 
می خورند.  پیوند  سیاست  و  قدرت  مفهوم 
توسعه  هم  و  سیاسی  فرهنگ  هم  چنانچه 
در حال  دائماً  پویا  و  باز  نظام  به عنوان یک 
نظام  دو  این  ضمن،  در  مي باشند.  شدن 
تحول  دچار  یکدیگر  با  ارتباط  در  گفتمانی 
تحوالت  نتیجه  در  می شوند.  دگرگونی  و 
تحوالت  می تواند  ایران،  در  توسعه  معنایی 
در فرهنگ سیاسی را تبیین  کند و مشخص 
 کند که چگونه فرهنگ سیاسي به عنوان یک 
واقعیت و پدیدۀ اجتماعي - سیاسي از طریق 
همنشیني دال ها و معنا یابي آنها در ارتباط 
با دال ها و نشانه های توسعه تکوین مي یابد. 
رویکرد  چارچوب  در  پژوهش  این  بنابراین، 

نشانه ها  عناصر،  که  است  معتقد  گفتمانی 
با  ارتباط  ایران در  و معانی فرهنگ سیاسی 
عناصر، نشانه ها و معانی توسعه تغییر و تحول 
یافته است ، به گونه  ای که فرهنگ سیاسی به 
عنوان یک گفتمان و نظام معنایی در قالب 
گفتمان فراگیرتر توسعه ، دستخوش تغییر و 

تحول گردیده است.

روش پژوهش
تحلیل  روش  از  استفاده  با  پژوهش،  این 
می گیرد.  صورت  موف  و  الکال  گفتمان 
هدف ، تحلیل گفتمان به مثابۀ روش، نفوذ 
از  بلکه  نیست،  پِس گفتمان  به  یافتن  راه  و 
گفتمان  از  بیرون  واقعیتی  هیچ  که  جا  آن 
وجود ندارد، خود گفتمان موضوع تحقیق و 
تحلیل است. همچنین تحلیل گفتمان داوري 
و  صادق  و  درست  گزاره  کدام  که  نمي کند 
بلکه   ، است  کاذب  و  نادرست  یک  کدام 
و  در عمل  آن چه که  به  تحلیل گر گفتمان 
بالفعل گفته و نوشته مي شود ، مي پردازد و 
تالش مي کند تا الگوهایي که بین و درمیان 
مفصل بندي  چگونگي  و  دارد  وجود  گزاره ها 
آن ها را کشف و پیامدهاي اجتماعي و سیاسي 
را  واقعیت  گفتماني  مختلف  بازنمایي هاي 
 :۲۰۰۲ فیلیپس،  و  یورگنسن   ( دهد  نشان 
۲۲-۲۰(. بنابراین، در روش تحلیل گفتمان، 
زمانی می توان به فهم و درک یک پدیده نائل 
آمد که آن را در بستر یک نظام معنایی ، در 
و  الکال  نظریۀ  کرد.   بررسی  گفتمان  قالب 
موف، در حقیقت روشی برای تحلیل گفتمان 
موضوع  به  نظری  رویکردی  بلکه  نیست، 
مشخص  شکل  به  نظریه  این  است.  تحقیق 
و در سطح خرد تحلیل را عملیاتی نمی کند، 
به همین دلیل در این نظریه سعی شده است 
گفتمان  به  تحلیلی  نگاه  یک  از  نمودی  که 
ارائه شود که بر پایۀ تعیین مفاهیم مختلف 
)بشیر،  است  استوار  فهم  کلیدهای  مثابه  به 
گفتمان،  قبیل  از  مفاهیمی   .)۱۰9  :۱399
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و  انسداد   ، ها  وقته  و  عناصر  مفصل بندی، 
گفتمان گونگی،  حوزۀ  مدلول،  و  دال   ، وقفه 
اساسی  مفاهیم  از  هژمونی  و  ساختارشکنی 
آن هستند که از طریق ترکیب با هم زمینۀ 
تحلیل را فراهم می کنند. مفاهیم مذکور به 

شیوۀ زیر با هم ترکیب می شوند:
 برخی ازعناصر و مفاهیم از طریق به هم  
قرار  شبکه ای  رابطۀ  یک  در  هم  با  پیوستن 
نام گفتمان]۸[ تشکیل  به  را  کلیتی  و  گرفته 
می دهند. این کار با عمل مفصل بندی صورت 
می گیرد.عمل مفصل بندی ترکیب عناصر با هم 
و قرار دادن آنها در یک مجموعۀ جدید است 
که در نتیجۀ آن هویتی جدید می یابند. در 
این عمل، برخی از دال ها حول دال مرکزی]9[ 
جمع شده  و معنایشان تثبیت می شود. دال 
در  نشانه ها  است که سایر  نشانه ای  مرکزی، 
ارتباط با آن معنا می یابند. دال مرکزی، دال 
محوری و برتر در مجموعۀ منسجم گفتمان 
است که سایر نشانه ها را جذب می کند. آن 
را  ثبیت شده  معنایشان  که  دال ها  از  دسته 
از حالت  وقته]۱۰[ می گویند. هر گاه عنصری 
شناور و چندگانگی خارج و معنای ثابتی به 
می دهد.  رخ  توقف]۱۱[  یا  انسداد  گیرد،  خود 
در  عنصر  یا  نشانه  یک  معنای  تثبیت  الزمۀ 
معنای  برجسته سازی  گفتمان،  یک  درون 
دیگر  معانی  و حاشیه رانی  و طرد  نظر  مورد 
همان  گفتمان  یک  )موقت(  تثبیت  است. 
انسداد و توقف است که تحت ارادۀ هژمونیک 
پدید می آید. هر گاه در مورد معنای یک دال 
توافق حاصل شود و جمع بزرگی آن معنای 
خاص را هر چند به طور موقت بپذیرد، آن 
می شود.  هژمونیک  نتیجه  در  و  تثبیت  دال 
یک  دال های  شدن  هژمونیک  نتیجۀ  در 
گفتمان ، کل آن گفتمان هژمونیک می شود. 
پیامد سیاسی  گفتمان  هژمونیک شدن یک 
ساحت  در  که  می کند  تعیین  زیرا  دارد، 
اسـت.  برتـر  کسی  چه  اجتماع  و  سیاست 
سیاسی  نیروي  کدام  دیگر،  عبارت  بـه 

جامعه  در  رفتاري  مسلط  شکل هاي  دربارۀ 
این میان، برخی  تصمیم خواهـد گرفت. در 
از نشانه ها در بیرون از محیط گفتمانی قرار 
می گیرند، این نشانه ها که می توانند به عنوان 
به  جدید  مفصل بندی  های  برای  خامی  مواد 
قرار  گفتمان گونگی]۱۲[  حوزۀ  در  روند  کار 
دارند. به همین دلیل برای از بین بردن ثبات 
معنایی و متزلزل ساختن معنای دال ها اقدام 
می شود تا هژمونی گفتمان مسلط که آن را 
ساختارشکنی]۱3[ می گویند ، از بین برود. در 
و  می گردند  بازتعریف  دال ها  ساختارشکنی 
به آن ها نسبت داده می شود.  معنایی جدید 
و  خود  دال  از  مدلول  جداسازی  با  کار  این 
به  انتساب مدلول دیگری  امکان،  در صورت 
عمل  این  پذیرد.  می  نظر صورت  مورد  دال 
همیشگی  تنازع  و  خصومت  وجود  دلیل  به 
تکرار می شود )الکالئو و موفه، ۱393: ۱7۱؛ 
مقدمی،  ۵6؛   :۱39۱ فیلیپس،  و  یورگنسن 
شیرازی،  و  کسرایی  ۱۲۴-۱۰۱؛   :۱39۰
۱3۸۸: 3۵۰؛ مارش و استوکر، ۱3۸7: ۲۰9(.

مفاهیم  از  استفاده  با  اساس،  این  بر 
که  را  متخاصم  گفتمان های  ابتدا  فوق، 
کرده اند  برقرار  غیریت سازانه  رابطه ا ی  باهم 
آنها شناسایی  مکانی  و  زمانی  در محدودۀ   ،
فرهنگ  معنایی  تحوالت  سپس،  می کنیم. 
مورد  مختلف  گفتمان های  در  را  سیاسی 
می دهیم  نشان  و  می دهیم  قرار  بررسی 
در  توسعه  مختلف  گفتمان های  چگونه  که 
فرهنگ  با  مرتبط  دال های  معانی  ایران 
معانی  و  حفظ  را  خود  به  مربوط  سیاسی 
دیگر را طرد کرده اند. سپس با تحلیل متون 
مشتمل بر مفاهیم و معانی مربوط به توسعه 
نشان  می کنیم  تالش  سیاسی  فرهنگ  و 
دهیم که گفتمان های مختلف توسعه چگونه 
تغییر  دچار  را  فرهنگ سیاسی  گفتمان های 
و تحول می کنند و در بستر این گفتمان ها، 
کردارهای گفتمانی زبانی و غیرزبانی چگونه 
و  طرد  را  »دیگری«  و  برجسته  را  »خود« 
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حذف می نمایند. بدین شیوه قادرخواهیم بود 
توسعه  مختلف  گفتمان های  چگونه  دریابیم 
معنا  ایران  در  سیاسی  فرهنگ  واقعیت   به 
همین  نتیجۀ  در  و جهان سیاست  می دهند 
پیدا  تغییر  و  گرفته  شکل  چگونه  فرآیند 

می کند.
زمانی  بازۀ  و  ایران  مطالعۀ کشور  میدان 
مطالعه شامل سال های ۱۲۸۵ه. ش تا سال 
۱3۰۴ ه. ش است. واحد تحلیل، فراترازجمله 
نوشتاری  متون  از  بندهایی  شامل  کلمه،  و 
و  مضامین  حاوی  اسناد،  قالب  در  که  است 
سیاسی  فرهنگ  و  توسعه  با  مرتبط  مفاهیم 
و  توسعه  میان  رابطۀ  نحوی  به  و  هستند 
فرهنگ سیاسی را نشان می دهند.  داده ها، از 
طریق روش کتابخانه اي و اسنادی گردآوری 
شده اند. در این رابطه نشریات مهم آن دوره 
مجلۀ  کاوه،  مجلۀ  قانون،  روزنامۀ  همچون 
ایرانشهر و نامۀ فرنگستان که به نظر می رسد 
گفتمان های  بازتاب دهندۀ  خود  زمان  در 
بوده اند  سیاسی  فرهنگ  و  توسعه  با  مرتبط 

مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرند.

تحلیل یافته ها
الزم به ذکر است که پژوهش پیش رو، برخالف 
با تکیه   ، رویکردهای تاریخی مرسوم و رایج 
بر تحلیل گفتمان قصد دارد با ارائۀ خوانشی 
در  را  آن  تحوالت  سیاسی،  فرهنگ  از  نوین 
بستر تحوالت معنایی گفتمان توسعه در ایران 
مدرن بررسی کند؛ به همین دلیل الزم است 
با واکاوی مقوالت مربوط به توسعه در اواخر 
دورۀ قاجار، مفاهیم اساسی مرتبط با فرهنگ 
سیاسی که منجر به شکل گیری دولت مدرن 
در ایران شدند را شناسایی و تحلیل کند. در 
این میان، نقش روشنفکران اواخر دورۀ قاجار 
دراین شکل گیری مهم است. این روشنفکران 
شکل گیری  در  مرجع  گروه های  مثابۀ  به 
نقش  سیاسی  فرهنگ  معنایی  تحوالت  و 
برجسته ای داشته اند. چنانچه از نظر برخی، 

مهم ترین  از  قاجار  دورۀ  اواخر  روشنفکران 
روندهای  در  فعال  استراتژیک  گروه های 
مختلف سیاسی و اجتماعی این دوره هستند 
)فاضلی و سلیمانی قره گل، ۱39۱: ۴(. برای 
درک و شناسایی تأثیرگذاری گفتمان توسعه 
درتحوالت فرهنگ سیاسی ایران بر نشریه های 
این دوره که موقعیت نهادی این روشنفکران 
بوده و در میان مردم تأثیر فراوانی داشته اند ، 
تمرکز می کنیم . با این استدالل که معتقدیم 
 ، زمانی  مقطع  درآن  ایران  سیاسی  فرهنگ 
که  توسعه  گفتمان  طریق  از  را  خود  هویت 
مهم  نشریات  طریق  از  دوره  آن  روشنفکران 
است.  آورده  به دست  داده اند  رواج  و  بازتاب 
لذا، برای تحلیل مفصل بندی گفتمان فرهنگ 
دوره  تأثیرگذاراین  نشریه های  باید  سیاسی 
مانند قانون، کاوه، ایرانشهر و نامۀ فرنگستان 
دراین  که  امری  کرد.  تحلیل  و  انتخاب  را 
از  قبل  البته  می ورزیم.  اهتمام  آن  به  بخش 
ورود به بحث اصلی ضرورت دارد که نگاهی 
توسعه  مفهوم  شکل گیری  چگونگی  به  گذرا 

در ایران داشته باشیم.  
برای  تالش  و  اصالحات  انجام  ضرورت 
نوسازی ایران در دوران ولیعهدی عباس میرزا 
از  به شکست  واکنش  و در   )۱۲۴9-۱۲۰3(
روس ها به عنوان یک مسئله مطرح شد. این 
شکست در اوایل قرن نوزدهم وی را متوجه 
و  کرد  غرب  پیشرفت  و  ایران  عقب ماندگی 
بنابراین  ؛  برآمد  نظامی  نوسازی  درصدد  او 
ایدۀ  سرآغازین  نقطۀ  را  وی  دوران  می توان 
 ، ترقی  و  پیشرفت  عناوین  تحت  توسعه 
اعتقاد  باره  این  در  آبراهامیان  کرد.  تلقی 
عباس  را  نوسازی  برنامه  نخستین  که  دارد 
 .)6۸  :۱3۸۴ )آبراهامیان،  کرد  آغاز  میرزا 
نخستین  که  باوراست  این  بر  هم  فوران]۱۴[ 
موردی که نیاز به اصالحات را آشکارا نشان 
فاصله  در  روسیه  نظامی  تهدیدهای  داد، 
۱۸۲۸-۱۸۰۵م/۱۲۰7-۱۱۸۴ش  سال های 
بود )فوران، ۱3۸3: ۲۴7(. برخی دیگر دوران 
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صدراعظمی امیرکبیر را نقطۀ شروع نوسازی 
درایران می دانند )آدمیت، ۱39۴: ۴۴-۴3(. 
به عنوان صدراعظم کشور توجهی  امیرکبیر 
اصالح  و  نمود  ایران  مشکالت  به  چندجانبه 
آموزش،  بودجه،  تنظیم  مالیات،  ارتش، 
را  خارجی  نفوذ  کردن  محدود  اداری،  نهاد 
 .)۲۴۸  :۱3۸3 )فوران،  داد  قرار  توجه  مورد 
امیرکبیر در کنار بُعد نظامی توسعه به توسعۀ 
خدمات بهداشتی و آموزشی نیز توجه کرد و 
در همین راستا به  تأسیس دارلفنون همت 
دیری  هم  امیرکبیر  اصالحات  ولی  گماشت. 
ناصرالدین  دورۀ  اواسط  از  که  این  تا  نپایید 
سوی  از  مدرن  نهادهای  تأسیس   ، شاه 
حکومت توسط میزرا حسین خان مشیرالدوله 
دوباره مورد توجه قرار گرفت. وی، چاره جویی 
بلندپروازانۀ  برنامه های  قحطی،  برای  فوری 
توسعه اقتصادی، نوسازی نظامی و بازسازی 
قرار  کارخود  دستور  در  را  دولتی  تشکیالت 
این  مجموعۀ   .)۲۴۸  :۱3۸3 )فوران،  داد 
عنوان  تحت  می توان  را  اقدامات  و  ایده ها 
دوره  ایران  در  آن  اهمیت  و  توسعه  مفهوم 

قاجاری درک کرد.
و  توسعه  ایدۀ  فوق،  شرایط  تأثیر  تحت 
روشنفکران  و  دولتمردان  سوی  از  پیشرفت 
گذار  راستای  در  قاجار  دورۀ  اواخر 
فرموله  پیشرفت  و  ترقی  به  ازعقب ماندگی 
فرهنگ  شکل گیری  بر  اندیشه  این  شد. 
در  که  آن  از  بعد  و  مشروطه  دورۀ  سیاسی 
برآمدن دولت مدرن پهلوی  به  نهایت منجر 
دیگر، چگونگی  عبارتی  به  اُفتاد.  مؤثر   ، شد 
شکل گیری فرهنگ سیاسی این دوره را باید 
که  جست  توسعه  معنایی  تحوالت  بطن  در 
کانون آن نشریات مهم این دوره بودند. لذا، 
و  ایران  در  توسعه  گفتمان  تبیین  و  تحلیل 
چگونگی تأثیرگذاری آن بر تحوالت فرهنگ 
سیاسی اواخر دورۀ قاجار که منجر به تغییر 
از  باید   ، شد  پهلوی  به  قاجاریه  از  سلطنت 

دوران مشروطه شروع کرد.

سیاسی  فرهنگ  ظهور  مشروطه:  عصر 
»قانون خواهی«

 ، مشروطه  از  قبل  سیاسی  فرهنگ  در   
سلطنت و حکومت حق شاه تلقی می شد که 
این  در  بود.  عطا شده  وی  به  خدا  جانب  از 
فرهنگ سیاسی که به مدت چندین قرن بر 
محسوب  رعیت  مردم   ، بود  حکمفرما  ایران 
می شدند و دربرابرحکومت و شاه تنها دارای 
برخوردار  حقی  گونه  هیچ  از  و  بوده  وظیفه 
پادشاه  سیاسی،  فرهنگ  این  در  نبودند. 
مشروعیتی الهی و فرازمینی داشت به همین 
دلیل در برابر مردم هیچ مسئولیتی نداشت. 
این نوع فرهنگ سیاسی را می توان از خالل 
نوشته های خواجه نظاام الملک پیگیری نمود: 
یکی  روزگاری  و  عصر  هر  در  تعالی  ایزد   «
به هنرهای  را  او  از میان خلق برگزیند و  را 
و مصالح  آراسته گرداند  و ستوده  پادشاهانه 
در  و  بندد  باز  بدو  را  بندگان  آرام  و  جهان 
)شعار،  گرداند«  بسته  بدو  را  فتنه  و  فساد 
به  دوره  دراین  سیاسی  فرهنگ   .)۵  :۱39۸
مثابه یک گفتمان ، حول دال مرکزی »سایۀ 
خداوندی« مفصل بندی شد. سایۀ خداوندی 
فرازمینی  و  آسمانی  مشروعیت  معنای  به 
حکومت شاه بود. فرهنگ سیاسی فوق را از 
مردم  به  نه  را  خود  مشروعیت  که  نظر  این 
فرهنگ  می دانست،  خدا  به  منتسب  بلکه 

سیاسی »سایه خداوندی« نام نهاده اند. 
مشروطه  دوران  تا  سیاسی  فرهنگ  این 
غالب بود ولی در دورۀ مشروطه تحت تأثیر 
ایدۀ توسعه دچار تغییر و دگرگونی شد. در 
این دوره دغدغۀ توسعه در ایران با تجدد گره 
خورد و متجددان ایران پرچمدار آن شدند و 
اندیشه تجدد و نوسازی کشور را با اصالحات 
 :۱3۸3 )موثقی،  آمیختند  درهم  سیاسی 
در  توسعه  هم پوشانی،  دراین   .)۲۴۴-۲۴۵
وابسته  سیاسی  توسعۀ  به  آن  کالن  شکل 
فکر  چارچوب  در  سیاسی  اصالحات  و  شد 
مطهری،  و  )ایزدی  یافت  تبلور  قانون خواهی 
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از  جدیدی  الگوی  و   )۸6۱ و   ۸6۰  :۱397
در  گرچه  گرفت.  شکل  سیاسی  فرهنگ 
ایران استقرار  این دوره مشروعیت مدنی در 
الگوی  در  که  تحوالتی  نظر  از  ولی  نیافت، 
رخ  خداوندی«  »سایۀ  الگوی  یعنی  گذشته 
داد، حائزاهمیت است. ریشۀ این تغییرات را 
می توان درگفتمان ترقی و پیشرفتی ردیابی 
فرهنگ  در  بود.  دوره حاکم  این  بر  که  کرد 
سیاسی این دوره، عناصر »دین« و »پادشاه« 
حاشیه  به  و  داشتند  حضور  همچنان 
دوره  این  در  دلیل،  همین  به  نشدند.  رانده 
و  »مشارکتی«  سیاسی  فرهنگ  از  نمی توان 
همچنان  زیرا   ، گفت  سخن  »دموکراتیک« 
دیانت و پادشاهی به عنوان دو عنصر سازندۀ 
دارند.  حضور  ایران  مردم  سیاسی  فرهنگ 
بود که  این  این دوره رخ داد  تحولی که در 
به تدریج تحت تأثیر گفتمان پیشرفت مفهوم 
الهی بودن از پادشاه منفک و معنای قانونی 
که  معنی  بدین  گردید.  الصاق  آن  به  بودن 
همچنان  پادشاه  وجود  لزوم  بر  اگرچه 
خداوندی«  »سایه  دال  ولی  می شد،  تأکید 
به  زمینی  معنایی  و  منفک  آن  از  سلطنت 
آن داده شد. گفتمان این دوره به دنبال آن 
محدود  و  مشروط  را  شاه  سلطنت  که  بود 
دلیل  همین  به  ببرد،  بین  از  اینکه  نه  کند 
عناصری از فرهنگ سیاسی سنتی همچنان 
توسط  سیاسی  فرهنگ  این  داشتند.  حضور 
نشریات  در  دوره  آن  سرشناس  روشنفکران 
عنوان  به  شد.  مفصل بندی  روزگار  آن  مهم 
نمونه، در نوشته ملکم خان به عنوان یکی از 
شمارۀ  اولین  در  دوره،  این  تأثیرگذار  افراد 
چون  دال هایی   3 و   ۲ صفحات  در  قانون 
پیشرفت  و  ترقی  عدالت،  آزادی،  مشارکت، 
حول دال مرکزی »قانون« مفصل بندی و به 
وقته تبدیل شدند. در نتیجه گفتمان »سایۀ 
اما  شد،  بی قراری  و  تزلزل  دچار  خداوندی« 
هژمونی آن به طور کامل از بین نرفت، فقط 
قانون  موافق  پادشاه  که  اکتفا  شد  این  به 

حکومت کند نه این که کنار برود. در نتیجه، 
مشروطه  عصر  »قانون خواهی«  گفتمان 
دوران  آن  پیشرفت  گفتمان  تحت تأثیر   ،
صورت بندی  »قانون«  مرکزی  دال  حول 
شد. این گفتمان در تقابل با گفتمان »سایه 
گفتمان  به  مربوط  که  سلطنت  خداوندی« 
بود  اسالم  از  بعد  ایران  در  اسالمی حکومت 
را  مفصل بندی  این  چگونگی  کرد.  ظهور 
وضوح  به  ملکم خان  نوشته های  در  می توان 
بعد  دولت  حرکات  جمیع   «  : کرد:  ردیابی 
از این باید مبنی بر قانون باشد. عزل و نصب 
مالیات  تحصیل  قانون،  موافق  باید  عمال 
موافق قانون، محاکمات موافق قانون، حبس 
موافق قانون، حکمرانی سلطنت موافق قانون، 
سختی و عدالت فرمایش و اطاعت همه باید 
حقیقت  این  لیکن  و  باشد.  قانون  حکم  به 
بزرگ را هم خوب ملتفت بشوید که استقرار 
قانون فقط با ارادۀ پادشاه میسر نخواهد شد« 

« )قانون، شماره اول، ۱3۰7: 3 (.
بدین ترتیب، گرچه سلطۀ گفتمان پیشین 
به طور کامل از بین نرفت ولی به تدریج دچار 
خداوندی«  »سایۀ  دال  معنای  و  شد  تزلزل 
گفتمان  بین  رقابت  و  کشاکش  در  سلطنت 
موجود طرد ، و مدلول مشروعیت قانونی به 
آن الصاق شد. در این فرهنگ سیاسی، منبع 
مشروعیت شاه، دیگر نه خدا و آسمان بلکه 
مشروطه  انقالب  بود.  بشری  قوانین  و  زمین 
و  ملکم خان  که  گفتمانی  همین  بستر  در 
و  کرمانی  آقاخان  میرزا  مانند  او  همفکران 
به وقوع  بودند  آخوندزاده حامی و مروج آن 
پیوست و اندیشه سلطنت مشروطه جایگزین 
سلطنت استبدادی شد. کاتوزیان در این باره 
معتقد است که خواست مرکزی انقالب ایران 
، تأسیس سلطنتی محدود یا تعدیل یافته بود. 
این به معنای لغو »حکومت زور« و جایگزینی 
زاییدۀ  مشروعیتش  که  بود  حکومتی  با  آن 
بود )کاتوزیان، ۱37۴: ۱۰۱(.  حمایت مردم 
از نظر ملکم خان، دلیل اصلی وضعیت وخیم 
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با  است. وی  قانون  نبود  دوران  آن  در  ایران 
مدلول  »قانون«،  مرکزی  دال  برجسته سازی 
رانده  حاشیه  به  را  است«  شاه  ارادۀ  »قانون 
مردم  عموم  ارادۀ  »قانون  مدلول  الصاق  با  و 
رابطۀ  و  حکومت  به  تازه ای  معنای  است«، 
مردم با آن می دهد. چون از نظر او قانون باید 
توسط ارادۀ جمعی وضع شود نه شخص شاه. 
» اگر قانون و عدالت می خواهیم باید حکماً 

با هم اتفاق نماییم « )قانون، شماره ۲: 3(.
درنتیجه، فرهنگ سیاسی دورۀ مشروطه 
متأثر از فضای گفتمانی پیشرفت عصر خود 
آن  از  که  قبلی  گفتمان  حاشیه رانی  به  با 
نام  خداوندی«  »سایۀ  گفتمان  عنوان  تحت 
ملت«،  »حقوق  چون  دال هایی  شد،  برده 
»حقوق دولت«، »پاسخگویی«، »بی نظمی«، 
قوا « و » مجلس شورای ملی «  تفکیک   «
مفصل بندی  »قانون«  مرکزی  دال  حول  را 
با  مذکور،  گفتمان  کرد.  تبدیل  برهه  به  و 
فرهنگ  شاه، سلطۀ  بودن  الهی  معنای  طرد 
سیاسی »سایۀ خداوندی« را با تزلزل روبه رو 
کرد و با کسب اجماعی هرچند موقت توانست 
معنای قانونی بودن شاه را در دورۀ مشروطه 
گفتمان  این  غایت  کند.  تثبیت  و  برجسته 
ملی(  )منش  جامعه  روح  کنترل  و  مدیریت 
و یا به عبارتی امروزین ، صورت بندی نوعی 
از فرهنگ سیاسی در راستای محدود کردن 
قدرت شاه بود، گرچه موفق به انجام آن نشد. 
رفتار سیاسی مردم ایران را دراین دوره که به 
انقالب مشروطه منجر شد ، می توان در پرتو 
چنین فضای گفتمانی درک کرد. ولی این به 
معنای هژمونیک شدن نهایی گفتمان مذکور 
معتقدند  موف  و  الکال  که  نبود.همان طور 
انسداد و تثبیت یک گفتمان موقتی بوده و 
به دلیل خصومت همیشگی میان گفتمان ها 
همواره امکان تزلزل و بی قراری آن ها وجود 
به  منجر  گفتمانی  تغییرات  نتیجه،  در  دارد. 
قدرت  کردن  محدود  و  دموکراسی  استقرار 
شاهان در ایران نشد. چنانچه بعد از مشروطه 

 ۱3۰۴ تا   ۱۲۸۵ سال های  فاصل  حد  در  و 
با  تقابل  از فرهنگ سیاسی در  نوع جدیدی 
و  توسعه  بسترمفهوم  در  »قانون«  گفتمان 
ویژگی های  تنها  نه  که  گرفت  شکل  تجدد 
استبدادی گذشته را حفظ کرد بلکه خصلت 

اقتدارگراتری نیز به خود گرفت.
رابطه ای  خصلت  سبب  به  بنابراین، 
و  ضدیت  وجود  همچنین  و  گفتمان ها 
خصومت همیشگی میان آنها ، بعد از انقالب 
قانون  گفتمان  دال های  از  برخی  مشروطه 
مانند مشارکت، آزادی، قانون وعدالت توسط 
گفتمان گونگی  حوزۀ  به  »ترقی«  گفتمان 
دال های  برجسته سازی  با  و  شدند  فرستاده 
و  ملیت  پیشرفت،  تجدد،  همچون  دیگری 
تقی زاده،  مانند  افرادی  اندیشۀ  در  وحدت 
حسین کاظم زاده و مشفق کاظمی نوع دیگری 
از فرهنگ سیاسی مفصل بندی شد. گفتمان 
جدید ادامۀ گفتمان نوگرایانه ملکم خان ولی 
از آن رادیکال تر بود که با واسازی آن، فرهنگ 
سیاسی متفاوتی پدید آورد. فرهنگ سیاسی 
جدید حول دال مرکزی »استبداد منور« در 
بستر »توسعه و نوسازی« مفصل بندی شد که 
را فرهنگ سیاسی »اقتدارگرای  می توان آن 
تمرکزگرا« نام نهاد. این گفتمان درحد فاصل 
هژمونی  توانست   ۱۲۸۵-۱3۰۴ سال های 
فرهنگ  و  بشکند  درهم  را  قانون  گفتمان  
سیاسی دیگری به جای آن بنشاند. درادامه 
، چگونگی این دگردیسی تشریح خواهد شد.

سیاسی  فرهنگ  ظهور  اول:  پهلوی  دورۀ 
»اقتدارگرای تمرکزگرا«

   انقالب مشروطه گرچه توانست نهادی چون 
از  شمه ای  و  آزاد  نسبتاً  مطبوعات  مجلس، 
آزادی را به ارمغان آورد، اما به دلیل اینکه از 
سویی، مولد بحران های اجتماعی و اقتصادی 
یک  نتوانست  دیگر،  سویی  از  و  بود  زیادی 
جایگزین  را  دموکراتیک  سیاسی  فرهنگ 
زود  خیلی  کند،  گذشته  سیاسی  فرهنگ 
مورد مذمت برخی از روشنفکران قرار گرفت، 
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طوری که آن را مظهر هرج و مرج، بی نظمی 
تلقی می کردند. همین  و حتی عقب ماندگی 
خاص  شرایط  همراه  به  مشکالت  و  مسائل 
تاریخی آن دوران، زمینه گفتمانی را فراهم 
را  ایران  مشکالت  و  مسائل  ریشه  که  کرد 
در  بلکه  سیاسی،  توسعه  تحقق  درعدم  نه 
توسعه نیافتگی اجتماعی و اقتصادی جستجو 
مفصل بندی  زمینه  شرایط،  همین  می کرد. 
ضرورت  بر  که  کرد  فراهم  را  گفتمانی 
نوسازی و توسعه در ایران تأکید می کرد. این 
را گفتمان »ترقی«  آن  گفتمان که می توان 
از  خاصی  نوع  مولد  خود  بستر  در  نهاد  نام 
فرهنگ سیاسی شد که در تقابل با فرهنگ 
سیاسی »قانون« دورۀ مشروطه صورت بندی 
مذکور  گفتمان  مفصل بندی  چگونگی  شد. 
تأثیرگذارآن  و  مهم  متون  در  می توان  را 
نامۀ  و  ایرانشهر  کاوه،  نشریات  ازجمله  دوره 

فرنگستان پیگیری کرد.
در  مشروطه  انقالب  امضای  از  بعد 
 ، مظفرالدین شاه  دست  به   ۱۲۸۵ سال 
اجتماعی،  جدید  شرایط  از  مجموعه ای 
افتصادی، فرهنگی و سیاسی در تاریخ ایران 
 ۱۲99 کودتای  زمینه ساز  که  گردید  آغاز 
در  پهلوی  دولت  شکل گیری  نهایت  در  و 
نوسازی  نام  با  دولت،  این  شد.   ۱3۰۴ سال 
که  بود  ایران  در  مدرن  دولت  اولین  آمرانه 
در  موفقیت جنبش مشروطه  عدم  دنبال  به 
ایران بنا شد )تایبی،۱99۰: ۱۴۰(. در چنین 
بستر  در  که  گرفت  شکل  گفتمانی  فضایی، 
فرهنگ  در  تحول  و  تغییر  زمینه ساز  خود 
به  نه  گفتمان  این  شد.  ایران  مردم  سیاسی 
خاطر مقبولیت و مشروعیت آن بلکه به دلیل 
گفتمان  افول  و  گفتمان ها  رابطه ای  خصلت 
»قانون« دورۀ مشروطه درغیاب یک گفتمان 
تبدیل  مسلط  گفتمان  به  توانست  قوی تر 
به  توانست  گفتمانی   ، دوره  این  در  شود. 
هژمونی دست یابد که می توان آن را گفتمان 
نوع  گفتمان  این  دل  در  نهاد.  نام  »ترقی« 

شد  مفصل بندی  سیاسی  فرهنگ  از  خاصی 
مطلقۀ  دولت  تشکیل  به  منجر  درنهایت  که 

مدرن ایرانی گردید.
»ترقی«  گفتمان  مؤلفه های  و  عناصر 
حسن  سید  چون  روشنفکرانی  اندیشۀ  در 
تقی زاده، حسین کاظم زاده ایرانشهر و مشفق 
کاظمی در نشریات اواخر دورۀ قاجار بازتاب 
یافت. در این گفتمان، دال هایی چون پیشرفت 
»تجدد«  مرکزی  دال  حول  شدن  فرنگی  و 
این  معنای غربی شدن مفصل بندی شد.  به 
گفتمان در تقابل با گفتمان های محافظه کار 
سنت گرا و قانون خواه دورۀ مشروطه ، راه حل 
برون  رفت ایران از عقب ماندگی و هرج و مرج 
را تجدد آمرانه و غرب گرایانه می دانست. این 
مسئله به قدری اهمیت می یابد که تقی زاده 
به صراحت اعالم می دارد: » ایران باید ظاهراً 
و  شود  فرنگی مآب  روحاً  و  جسماً  باطناً،  و 
این   .)۱6۵  :36 شماره  )کاوه، ۱9۲۰:  بس« 
گفتمان، مبتنی بر اخذ مدرنیتۀ غربی با تمام 
مصادیق و ظواهرآن بدون هیچ قید و شرطی 
بود. در این گفتمان ، ایران رو به انحطاط و 
، غربی  زوال تلقی می شود و تنها راه نجات 
ایرانی و هرج و مرج ناشی  شدن بود. سنت 
عقب ماندگی  این  عامل  دو  هر  مشروطه  از 
بود.  آنان  طرد  و  حذف  توسعه یافتگی  راه  و 
نتیجه  را  ایرانیان  عقب ماندگی  ریشه  کاوه، 
راه  و  می دانست  عمومی  جهل  و  بی سوادی 
نجات را در تعلیم و تربیت عمومی می یافت : 
»بهترین و واجب ترین کل مقاصد ملی تعلیم 
عمومی است« )کاوه، ۱9۲۰: ۲37(. کاوه و 
نشریات دیگر این دوره مانند ایرانشهر و نامۀ 
مادی  ـ  فرهنگی  امری  را  توسعه  فرنگستان 
آمرانه  و  جابرانه  آنان  راه حل  و  می دانستند 
بود و همین نگاه، زمینه ساز شکل گیری یک 
این دوره شد.  در  اقتدارگرا  فرهنگ سیاسی 
در همین راستا تقی زاده معتقد است که هر 
مبالغه شود  لزوم سه چیز  دربارۀ شدت  چه 
و  از: »قبول  عبارتند  این سه چیز  است  کم 
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ترویج تمدن اروپا بالشرط به استثنای زبان 
فارسی ، اهتمام تبلیغ در حفظ زبان و ادبیات 
در  و  آن  تعمیم  و  توسعه  و  ترقی  و  فارسی 
به  عمومی  اقبال  و  فرنگ  علوم  نشر  نهایت 
تربیت  و  تعلیم  تعمیم  و  مدارس  تأسی 

عمومی« )کاوه، ۱9۲۰: شماره 36: ۱6۵(.
تاریخ  در  توسعه  که  این  به  توجه  با 
به  شناور  دال  یک  ایران،  اخیر  سال  یکصد 
شمار رفته که در فضاهای گفتمانی گوناگون 
معانی متفاوتی به خود گرفته است ، در دورۀ 
شد  الصاق  آن  به  سیاسی  معنایی  مشروطه 
نه  بود  سیاسی  توسعۀ  بیشتر  آن  از  مراد  و 
پیشرفت اقتصادی. در نتیجه ، در این دوره 
بیرون  توسعه  اقتصادِی  پیشرفت  معنای 
حوزۀ  به  و  قرارداشت  گفتمانی  محیط  از 
از  بعد  بود.  شده  فرستاده  گفتمان گونگی 
سال های  فاصل  درحد  و  مشروطه  انقالب 
۱۲۸۵ تا ۱3۰۴ و با سلطه گفتمان »ترقی« 
توسعه  دال  به  اقتصادی  پیشرفت  مدلول   ،
الصاق شد و توسعۀ اقتصادی مطرح شد. در 
دال  حول  دال ها  از  برخی  شرایطی،  چنین 
و  آمدند  هم  گرد  منور«  »استبداد  مرکزی 
پهلوی  دولت  گفتمان  مفصل بندی  مرکز  در 
سیاسی  فرهنگ  یک  بنابراین،  گرفتند.  قرار 
متفاوت در بستر گفتمان »ترقی« شکل گرفت 
که می توان آن فرهنگ سیاسی»اقتدارگرای 
تمرکزگرا« نام نهاد. اقتدارگرا از این نظر که 
در آن عقاید سیاسی متنوع و مخالف تحمل 
داده  بهایی  مردم  مشارکت  به  نمی شود، 
به  توجه  بدون  نفر  چند  یا  یک  و  نمی شود 
سیاسی  تصمیمات  امور  رأس  در  نظرعموم 
جهت  این  از  تمرکزگرا  می کنند؛  اتخاذ  را 
سیاسی  تمرکزگرایی  به  شدیدی  تمایل  که 
و ادارای دارد که در فرهنگ سنتی و محدود 
از آن کمتر دیده می شد. مثاًل فرهنگ  قبل 
شدت  به  گرچه   ، مشروطه  از  قبل  سیاسی 
مدنظر  بقای  ارزش های  بر  مبتنی  و  محدود 
بهره مندی  دلیل  به  ولی  بود  اینگلهارت]۱۵[ 

ایالت و عشایر مختلف از خودمختاری و عدم 
تمام  کنترل  قدرت  مرکزی،  دولت  توانایی 
به همین  نداشت.  معنایی  بخش های جامعه 
تقریباً  ایران  مختلف  مناطق  و  ایاالت  دلیل 
منطقه  ادراه  در  خودمختاری  نوعی  دارای 
تحت نفوذ خود بودند. ولی با سلطۀ گفتمان 
سیاسی  تصمیم گیری های  و  قدرت  ترقی، 
و  گذاشت  تحصر  و  تمرکز  به  رو  شدت  به 
این  در  گرفت.  تمرکزگزایانه شکل  گفتمانی 
گفتمان، دال های باستان گرایی، وحدت ملی، 
تمرکزگرایی  و  سکوالریسم  فارس گرایی، 
منور« گرد هم  »استبداد  مرکزی  دال  حول 
را  سیاسی  فرهنگ  از  جدیدی  نوع  و  آمدند 
شکل دادند. در نتیجه می توان گفت که ایده 
از  مرکزیت و کنترل تمام بخش های جامعه 
استیالی گفتمان  تنها در دورۀ  سوی مرکز، 

نوسازی و توسعه رواج پیدا کرد.
آزادیخواهان  سیاسی،  فرهنگ  دراین 
مشروطه طلب، ملل غیرفارس، ایالت، عشایر 
درونی  دگرِی  عنوان  به  سنتی  روحانیون  و 
این گفتمان و اعراب به عنوان دگری بیرونی 
به  سیاسی  فرهنگ  این  شدند.  تعریف  آن 
تضاد  از  را  خود  هویت  گفتمان،  یک  مثابه 
این دگری ها به دست آورد. در  با  و تخاصم 
این میان، بیشترین تضاد این گفتمان که در 
واقع منشأ اصلی هویت یابی آن نیز بود تضاد 
و تخاصم با ملل غیرفارس بود. این گفتمان 
به   ، قانون دوران مشروطه  برخالف گفتمان 
هدف  و  بود  انحصارطلب  و  تمرکزگرا  شدت 
نهایی آن ، از بین بردن تنوعات ملی، قومی و 
فرهنگی در راستای ایجاد دولت-ملت ایرانی 
بود. به عنوان نمونه، کاوه در شماره اول سال 
و  طرح  به  را  دولتمردان  صراحت  به   ۱9۲۱
اجرای چنین سیاست هایی تشویق می کند. » 
اگر قسمتی از اشخاصی که در این امور جهد 
دارند بخواهند در خطوط سیاست دولتی هم 
کار بکنند و یا حرفت آن ها مقتضی کار در آن 
خطوط باشد خوب است در مسائل ذیل هم 
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خلع  و  ایالت  کردن  تخته قاپو  نمایند:  سعی 
سالح آن ها و باالخره تقویت حکومت وقت و 
افزودن قدرت وی و تولید امنیت در ملک که 
اولین شرط کل مطالب مذکوره در فوق است 
این  اول، ۱9۲۱: ۲3۴(. در  )کاوه، شماره   »
فرهنگ سیاسی، تکثر، تنوع، تساهل، گفتگو، 
مذاکره و مصالحه جایی ندارد و تنها از حذف 
و نابود کردن سخن گفته می شود. روحانیون 
دشمن توسعه، آزادیخواهان بانی هرج و مرج 
یاغی،  گروه هایی  عنوان  به  غیرفارس   ملل  و 
وحشی و عقب مانده مخل توسعه و فروپاشی 
ضرورت   نتیجه  در  می گردند.  قلمداد  ایران 
دارد با قوۀ قهریه ساکت و نابود شوند. »مطیع 
کردن این یاغیان دزد و امنیت بخشیدن به 
توپ  و  می خواهد  قشون  بدبخت  نواحی  آن 
و زور نه نطق و بیان نامه و نه تلگراف بیم و 

امید« )کاوه، شماره ۸، ۱9۲۱: ۲99(.
فرهنگ  برخالف  سیاسی،  فرهنگ  این 
سیاسی عصر مشروطه که تا حدودی بر نقش 
توده های مردم تأکید می کرد، نخبه گرا است 
و با نگاهی تحقیرآمیز گروه کثیری از جامعه 
برای  تنها  نه  عامه«،  »طبقه  عنوان  تحت  را 
بر  مانعی  عنوان  به  بلکه  الزم،  کشور  اداره 
سر راه توسعه و پیشرفتی می داند که طبقۀ 
نخبه و فرادست تحت عنوان »طبقۀ مدیره یا 
عالیه« به دنبال است: » مردم ایران مانند هر 
مملکت دنیا منقسم به دو طبقه هستند: یکی 
سری  بیش  یا  کم  که  عالیه  یا  مدیره  طبقۀ 
تو سرها داشته و .... طبقۀ دیگر طبقۀ عامه 
رعیت و »یخه چرکین« ها است که همان طور 
که از کلمۀ »رعیت« مفهوم می شود از طرف 
شبانان اداره شده و در زیر ادارۀ آنها می چرخد. 
در  »رعیت«  و  »راعی«  یعنی  طبقۀ  دو  این 
آن  منتها  است.  موجود  ملل  و  ممالک  همۀ 
ترقی  به حسب  اول  امتیاز طبقۀ  اسباب  که 
پایه معرفت عمومی و درجۀ آزادی سیاسی و 
روحانی و اقتصادی هر ملتی مختلف است« 
عموم  لذا،   .)3۰9  :۱9۲۱  ،9 شماره  )کاوه، 

جامعه که اکثریت مطلق را تشکیل می دهند 
دارای حق حاکمیت و مشارکت در تصمیمات 
سیاسی نیستند. آن چه اهمیت دارد ترقی و 
توسعه است. متولی آن باید طبقۀ عالیه باشد 
که متعلق به گروه قلیلی از ملت فارس است 
و راه نیل به آن مبتنی بر زور و اجبار است. 
بهانه  این  با  این فرهنگ سیاسی،  کارگزاران 
آرام  و  تدریجی  اصالحات  برای  شرایط  که 
مهیا نیست و با گذشت زمان فرصت پیشرفت 
شخصی  معتقدند  می رود،  بین  از  ترقی  و 
مقتدر و مستبد همچون پطر کبیر در روسیه 
یا میکادو در ژاپن می تواند ایران را به منزلگاه 
تجدد رهنمون سازد: »ادارۀ استبدادی خوب 
ترقی طلب و تمدن دوست که فرنگی ها آن را 
»استبداد منور« گویند مانند حکمرانی پطر 
کبیر در روسیه یا میکادوی متوفی در ژاپن 
ایران نیز یک مستبد وطن دوست  .... . در  و 
بود  ممکن  مسلطی  و  مقتدر  و  متمدن  و 
و  ورشکست  تجار  مجامع  با  مشاوره  بدون 
پایتخت  بازار  سیاست چی  روضه خوان های 
اکناف  و  اطراف  در  را  تمدن  رسوم  و  اصول 
 ،9 شماره  )کاوه،  بنماید«  اجرا  مملکت 
در  توسعه  و  تجدد   .)3۱6 و   3۱۵  :۱9۲۱
اتنیکی  گروه  یک  خاص  تنها  اندیشه  این 
همین  در  و  است  فارس  ملت  نام  به  خاص 
فرهنگی  تنوعات  تمام  دارد  ضرورت  راستا 
تبدیل  معنای  به  ـ  تفریس  اتنیکی جهت  و 
از  ایران  توسعۀ  و  فارس-  به  غیرفارس  اقوام 
بین برود، با این استدالل که فقط ملت فارس 
قابلیت توسعه و پیشرفت دارد و دیگران ذاتاً 
اگر  نتیجه  در  هستند.  عقب مانده  و  وحشی 
توسعه و پیشرفتی در کار باشد، باید موانع آن 
)غیرفارس ها( از بین روند. لذا ایران پیشرفته 
و مدرن مساوی با ایران یکدست و فارس محور 
است. به همین دلیل، الزم است موانع پیش 
از میان برداشته شود. عملی ترین راهکار  رو 
غیرفارس ها  کردن  فارسیزه  زمینه،  این  در 
بلکه  تا  ایرانی است  و همگون کردن جامعه 
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باشکوه شایستۀ توسعه  و  این مرزوبوم کهن 
و پیشرفت گردد. این اقدام نیز تنها با ایجاد 
یک دولت متمرکز قوی و مقتدر امکان پذیر 
است. بدین شیوه، تحت تأثیر گفتمان ترقی 
در این دوره، مفهوم توسعه و تفریس مترادف 
بدون  یکی  که  می رفتند  کار  به  همزاد  و 

دیگری ممکن نیست. 
یک  برساختن  سیاسی،  فرهنگ  دراین 
کردن  آسیمله  طریق  از  ایرانی  ملت  دولت- 
ملل غیرفارس و از بین بردن آن ها امکان پذیر 
می شود. درهمین زمینه  ، ارانی در مقاله ای 
با عنوان »آذربایجان یا یک مسئلۀ حیاتی و 
بین  از  خواستار   ۵ شماره  در  ایران«  مماتی 
بردن زبان ترکی است: » پس در این مسئله 
برای  نموده  فداکاری  خیراندیش  افراد  باید 
زبان  رایج کردن  و  ترکی  زبان  بردن  بین  از 
مخصوصاً  بکوشند،  آذربایجان  در  فارسی 
وزارت معارف ... « )نامه فرنگستان، سال اول، 
شماره ۵، ۱9۲۴: ۲۵۴(. غالمحسین فروهر در 
شمارۀ 6 نامه فرنگستان، بر ضرورت تعلیمات 
فارسی  زبان  ترویج  با هدف  اجباری  عمومی 
به عنوان زبان ملی تأکید می کند  : » ما به 
این مقصود یعنی انتشار زبان فارسی نخواهیم 
رسید جز این که تعلیمات ابتدایی را اجباری 
اول،  )نامه فرنگستان، سال  و مجانی کنیم« 
تعلیمات  از  بحث   .)۲63  :۱9۲۴  ،6 شماره 
اجباری با زبان فارسی و رسمی شدن آن در 
از  اقتدارگرا  سیاسی  فرهنگ  یک  چارچوب 
نوع مدرن و متمرکز در بستر گفتمان ترقی 
صورت گرفت. زیرا، در دوره های قبل از دورۀ 
پهلوی هر چند زبان فارسی در سراسر ایران 
کارکردی  و  نقش  بیشتر  ولی  داشت  رواج 
نقش  آن  برای  نمی توان  حتی  داشت.  ادبی 
تعلیمات  زیرا  بود،  قائل  نیز  مشترک  زبان 
گوناگون  ملل  مردم  تا  نداشت  رواج  عمومی 
ارتباط  در  فارسی  زبان  یادگیری  با  مختلف 
مردم  مثاًل  بگویند.  آن سخن  به  همدیگر  با 
برای  ُکرد و ترک در کردستان و آذربایجان 

ارتباط با یکدیگر از زبان های کردی و ترکی 
که در اثر همجواری و برحسب نیاز یاد گرفته 
فارسی.  زبان  نه  می کردند  استفاده  بودند 
دولت های قبل از پهلوی حتی حساسیتی به 
این مورد نداشته و اصاًل برایشان مسئله نبوده 
دیوانی  و  ادبی  سنت  »وجود  چنانچه  است. 
زبان فارسی، هیچ مانعی برای سرودن اشعار 
با  نبوده و منافاتی  ترکی توسط شاه صفوی 
گورانی  کردی  ادبی  زبان  ترویج  و  تشویق 
توسط امیران اردالن نداشته است« )قریشی 
وحدت  واقع،  در   .)۱3۲  :۱397 دیگران،  و 
زبانی به عنوان یکی از دال های اصلی فرهنگ 
دال  حول  تمرکزگرا«  »اقتدارگرای  سیاسی 
حاکمیت  دورۀ  در  منور«  »استبداد  مرکزی 
از طریق  و  مفصل بندی شد  توسعه  گفتمان 
آن زبان های غیرفارسی به عنوان زبان ایالت 
ایران  وحدت  و  امنیت  مخل  یاغی  عشایِر  و 

یکپارچه و مدرن معرفی شدند.
این تمرکزگرایی و اقتدارگرایی به کرات 
در نشریات مهم این دوره بازتاب یافته است. 
آزاد  و  ایران جوان  از یک  ایرانشهر،  مثاًل در 
سخن گفته می شود که از طریق یک انقالب 
باید به توسعه هدایت شود. این ایران جوان، 
کهنسال  ایرانی  دامن  از  توسعه یافته  و  آزاد 
یک  طریق  از  و  باستان(  )منظورایران 
پنجه  آهنین  رهبر  یک  دست  به  رستخیز 
شماره  اول،  سال  )ایرانشهر،  می آید  دنیا  به 
۱۱: ۱9۲3: 96(. گردانندگان این نشریه به 
اجرای مجازات و مکافات و هر نوع کنترل و 
و  توسعه  به  نیل  جامعه جهت  بهنجارسازی 
بدین عقیده  »باید  دارند:  اعتقاد  ایران  ترقی 
بیاوریم که در مملکتی که در میدان  ایمان 
مکافات  تخت  و  مجازات  دار  آن  اجتماعی 
پهلوی هم نصب نشده باشد در آن جا هرگز 
شد«  نخواهد  سرسبز  اخالقی  فضائل  نهال 
)سال اول، ایرانشهر، شماره ۵، ۱9۲۲: ۲۸۰(. 
این نشریه همانند کاوه به صراحت از ظهور 
یک فرد مستبد همچون پطر کبیر جهت نیل 
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به ترقی و پیشرفت سخن می گوید. مثاًل خانم 
افشار در مقاله »معارف در ایران« می نویسد: 
در  که  دارم  قطعی  عقیده  من  باالخره  و   «
مشرق زمین و مخصوصاً در ایران یک دماغ 
مصلح و یک فکر روشن و سعادت طلب هزار 
درجه بهتر می تواند موجبات سعادت جماعت 
را اکمال نماید تا خود جمعیت. ... من معتقدم 
که یک نفر مصلح، یک دماغ منور و فکر باز 
الزم است که هر روز صبح به زور درب منازل 
دوم،  سال  ایرانشهر،   ( کند«  جاروب  را  ما 

شماره 3، ۱9۲3: 6۱۴ و 6۱6(.
برتری  به  نشریه معتقد  این  گردانندگان 
نژادی  ازخلوص  طورآشکار  به  و  بوده  نژادی 
در  آشتیانی  اقبال  عباس  می کنند.  صحبت 
 ۱3۰3 سال  در  تاریخ«  به  »نگاهی  مقاله 
استیالی  نیم  و  قرن  پنج  در   « می نویسد: 
خارجیان بر ایران، نژاد ایرانی از جهت قوای 
به  و  کرده  تنزل  معنوی  فضائل  و  روحانی 
مخصوصاً  خارجی  اقوام  با  اختالط  واسطۀ 
فضائل  از  بسیاری  استعداد  کم  توران های 
ذاتی خود را از دست داده است« )ایرانشهر، 
 .)7۲۰  :۱9۲۴  ،۲ و   ۱ شماره  سوم،  سال 
با  را  خود  آرزوهای  از  برخی  کاظم زاده، 
نگاهی به آینده که نشان دهنده شاخص ها و 
مؤلفه های توسعه است چنین معرفی می کند: 
»نشر و تعمیم حس ملیت و ایرانیت، تفکیک 
و اصالح امور روحانی، تشویق صنایع، تعلیم 
و تربیت زنان، تأسیس وحدت ملی و ضرورت 
تالش برای ترقی و تجدد« )ایرانشهر، شماره 
9: ۱9۲۵: ۱99-۱97(. به نظر او، روح ایرانی 
این  برای  آمرانه  و  برنامه دار  صورت  به  باید 
ترقی و تجددد تربیت شود. در همین راستا، 
کاظم زاده در سال ۱3۰۴ خبر تأسیس دولت 
پهلوی را تحت عنوان »تاریخ ایران تازه شد: 
خاتمه سلطنت قاجار و طلوع ستاره پهلوی« 
درج می کند و با ذکر از رضاخان به نام پدر 
از   « که:  می گوید  مهربان  و  فداکار  دلسوز، 
جدید  تاریخ  دوره  یک  داخل  ایران  امروز 

می شود« ) ایرانشهر، سال سوم، شماره ۱۲: 
۱9۲۵: 7۰6(. ایرانشهر، دورۀ پهلوی را دوره 
چون  می نامد،  تجدد  دوره  و  تاریخی  جدید 
سیاست های  با  مستبد  پادشاه  است  معتقد 
به  را  ایران  می تواند  اجبار  و  زور  بر  مبتنی 
توسعه و پیشرفت هدایت کند و قادر خواهد 
تجدد  روح  با  متناسب  را  ایرانی  روح  بود 
)ایرانشهر، سال چهارم، شماره  پرورش دهد 

.)6۰ :۱9۲6 :۱
و  عناوین  ایرانشهر،  و  کاوه  غیراز  به 
از مقاله های نشریات دیگر  محتوای بسیاری 
از جمله نامۀ فرنگستان با بحث از موضوعاتی 
چون ترقی، لزوم حضور زنان در جامعه و بحث 
از حقوق آنان، لزوم اصالحات، ترویج آموزش 
با  مبارزه  جدید،  مدارس  گسترش  و  مدرن 
عقب ماندگی، تبلیغ علم و تکنولوژی، بیانگر 
ابعاد و مؤلفه های توسعه بود. نامۀ فرنگستان، 
انتشار  از  اصلی  اولین شمارۀ خود هدف  در 
می خواهیم«،  چه  »ما  عنوان  تحت  را  آن 
ساله  چند  غفلت  خواب  از  ایران  برخاستن 
پیشرفت  و  ترقی  به  عقب ماندگی  از  گذار  و 
از  را  ایران  بکوشیم  »بیایید  می کند:  بیان 
را  ایران  بیایید  برهانیم؛  بدبختی  و  جهل 
انسان  از  را  ما  که  اخالقی  انقالب  یک  برای 
ترقی  بیستم  قرن  انسان  به  وسطی  قرون 
را  ایران  می خواهیم  ما  کنیم؛  مستعد  دهد 
اروپایی نماییم؛ ما می خواهیم با حفظ مزایای 
اخالقی ذاتی ایران این سخن بزرگ را به کار 
بندیم: ایران باید روحاً، جسماً، ظاهراً، باطناً 
فرنگی مآب شود« )نامۀ فرنگستان، سال اول، 
شماره ۱، ۱9۲۴: ۲(. در همین شماره مشفق 
کاظمی در مقاله »عدم امکان انقالب با اوضاع 
عالم  دیکتاتور  دیکتاتور-  ظهور  لزوم  فعلی- 
ایجاد  برای  تالشی  هر  از   ،)۱3۰3( جدی« 
توسعۀ  منظور  که  اجتماعی  انقالب  یک 
اجتماعی و اقتصادی ایران است دفاع می کند. 
بیانگر ظهور  این مقاله به روشنی  گزاره های 
متمرکز«  »اقتدارگرای  سیاسی  فرهنگ  یک 
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در پرتو مفاهیم و مؤلفه های توسعه است.
تحت تأثیر همین گفتمان، مشفق کاظمی 
تکیه بر رأی اکثریت را بی نتیجه و با تمجید 
از موسولینی، یک فرد دیکتاتور مثل او را که 
هم معلومات و هم جدیت داشته باشد ، برای 
تحقق توسعه هدفی مناسب می داند. همچنین 
وی با انتقاد از مشروطه به صراحت با آزادی 
اگر   « می کند:  مخالفت  سیاسی  مشارکت  و 
یک  بود  گرفته  صورت  ایران صحیح  انقالب 
چنین نتایج تلخی برای ما باعث نگردیده، اگر 
ایرانی  افراد  تقاضای آزادی حقیقه از حلقوم 
برخاسته بود اوضاع هیجده سالۀ مشروطیت 
با این طریق ننگین و شرمگین نبود. ... باید 
آن فرمانفرمای مطلق آن فرمانفرمای مطلقی 
را  خود  بوده  دارا  توأمان  را  عمل  و  علم  که 
به وضعیات  حاضر فداکاری می نماید خاتمه 
برای  شیرین  زندگانی  ترتیب  داده،  فعلی 
آتیه بدهد. ... باید مشت آهنین دهان آخوند 
بدبینی  باعث  را  معارف  نشر  که  بی سواد 
فرنگستان، سال  )نامه  نماید«  می داند خورد 
رد  با  وی  ۸و9(.   :۱9۲۴  ،۱ شماره  اول، 
پیشرفت  که  است  معتقد  تدریجی  توسعۀ 
به صورت برنامه دار و به دست یک دیکتاتور 
دیکتاتور   ، عالم  »دیکتاتور  می یابد:  تحقق 
با هر قدم خود چندین سال سیر  ایدآل دار، 
فرنگستان،  )نامه  به پیش می برد«  را  تکامل 
درادامه   .)۱۰  :۱9۲۴  ،۱ شماره  اول،  سال 
قانون گذاری  مجلس   ، انتخابات  رد  با  وی 
یک  ایجاد  بر ضرورت   ، مشارکت سیاسی  و 
قبیل  این   « می کند:  تأکید  مطلقه  حکومت 
مجلس ها سعادت ایران را باعث نخواهند شد، 
این قبیل وکال کشتی گسیخته این مملکت 
عنوان  تحت  در  رساند.  نخواهند  کناری  به 
حکومت مطلقه »دیکتاتوری« همه چیز قابل 
تحمل است زیرا بهترین جواب برای اشخاص 
می خواهد،  چنین  او  که:  است  این  ناراضی 
کرد....  می توان  تواناست، چه  و  قادر  فعاًل  او 
باالخره او باید مرد نو ایران باشد، او باید فکر 

نو آورده، عصر نو برای اهالی مملکت باستانی 
ایران تهیه نماید« )نامه فرنگستان، سال اول، 
شماره ۱، ۱9۲۴: ۱۰و۱۱(. شدت مخالف او 
با انتخابات به حدی است که انتخابات را یکی 
از مضحک ترین صورت ها در انقالب مشروطه 
می دانست )نامه فرنگستان، سال اول، شماره 

7 و ۸، ۱9۲۴: 336(.
در  گفتمانی  تحول  یک  ترتیب،  بدین 
فرهنگ سیاسی ایران بعد از مشروطه رخ داد 
و آن تغییر از فرهنگ سیاسی »قانون« عصر 
»اقتدارگرای  سیاسی  فرهنگ  به  مشروطه 
توسعه  فرایند  در  پهلوی  عصر  تمرکزگرا«ی 
ایران بود. از بطن این فرهنگ سیاسی، یک 
فوران  جان  که  آمد  کار  سر  سیاسی  نظام 
نظامی  استبداد  یا  رضاشاهی  رژیم  را  آن 
می نامد )فوران، ۱3۸3: 33۰(. وی، اقدامات 
عنوان  تحت  را  کشور  توسعۀ  برای  رضاشاه 
در  دولت«  رهبری  به  نظامی  »تجددخواهی 
تثبیت حضور قدرت دولت در همه  راستای 
جا می داند )همان، 33۱(. رضاشاه با پشتوانۀ 
فرهنگ سیاسی »اقتدارگرای متمرکزی« که 
مشروطه  دوره  اواخر  ترقی  گفتمان  دل  از 
به دنبال کنترل خود  بود  صورت بندی شده 
فوران، معتقد است  بود.  امور کشور  تمام  بر 
بود، تمام نزدیکان  بر مجلس حکفرما  او  که 
و  اسعد  سردار  تیمورتاش،  داور،  مانند  خود 
فیروز میرزا و مخالفان خود از جمله مدرس 
یا  گوناگون حذف  روش های  به  را  و مصدق 
طرد کرد )همان، 33۵-333(. سلطنت او که 
از نظر فوران هیچ نارضایتی سازمان یافته در 
بی رحمانه  و  نمی کرد  تحمل  را  دولت  درون 
سرکوب  را  آن  از  بیرون  نارضایتی  نوع  هر 
می کرد را می توان در منشأ مشروعیت نظام 
ابهام آمیز  و  آمیزه ای متناقض   او که  سیاسی 
کرد  درک  بود  غرب گرایی  و  ملی گرایی  از 

)همان، 337(. 
و  افراطی  ناسیونالیسم  استبداد، 
فرهنگ  دقائق  و  عناصر  از  که  تجددگرایی 
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سیاسی »اقتدارگرای تمرکزگرای« این دوره 
بود در بستر گفتمان ترقی اواخر قاجار و در 
نشریات کاوه، ایرانشهر و نامۀ فرنگستان حول 
مفصل بندی  منور«  »استبداد  مرکزی  دال 
شد. رضاشاه در واقع کارگزار اجرایی آن بود؛ 
را  وی  استبداد  بایست  می  دلیل  همین  به 
وی  مستبدانه  روحیات  در  که  آن  از  بیشتر 
جست، در آن نوع از فرهنگ سیاسی کاوید 
که در ارتباط با مفهوم ترقی هژمونیک شده 
قمع  و  قلع  قبیل   از  رضاشاه  اقدامات  بود. 
ایالت و عشایر و اسکان اجباری و تالش برای 
چارچوب  در  آنان  لباس  کردن  متحدالشکل 
این  تمام  می شود.  معنادار  تحوالت  همین 
فرهنگ  آن  درون  در  می توان  را  اقدامات 
دل  از  که  مرکزگرایانه ای  و  بسته  سیاسی 
گفتمان »ترقی« برآمد درک و تحلیل کنیم. 
بر حفظ  فرهنگ سیاسی که عالوه  از  نوعی 
عناصر بسته و محدود گذشته به شدت رنگ 
ملی گرایانه و نژادپرستانه به خود گرفته بود 
و  اداری  تمرکزگرایی  به  میل  قوا  تمام  با  و 
سیاسی پیدا کرده بود. فرهنگی سیاسی که 
فرهنگ سیاسی  دال های  معنایی  واسازی  با 
سال های  فاصله  در  توانست  مشروطه  عصر 
۱۲۸۵ تا ۱3۰۴ با ایجاد ثبات معنایی موفق 
فضای  بر  نتیجه  در  و  گردیده  انسداد  به 
آن  نتیجه  در  و  یابد  استیال  ایران  سیاسی 
شکل  ایران  در  متمرکز  مدرن  دولت  اولین 
گیرد. هرچند این استیال بدون مقاومت نبود. 
رضاشاه  همانندسازانه  و  حذف  سیاست های 
شرایط  تحت  بعدها  غیرفارس  ملل  ضد  بر 
جنبش های  قالب  در  خود  خاص  گفتمانی 
ملی گـــــــرایانه و خــــودمختاری خواهانه 
پادگفتمانی  عنوان  به   ، شده  طرد  ملل 
و  همگون سازانه  سیاست های  برابر  در 
قدعلم  ایرانی  مدرن  دولت  تمرکرکزگرایانۀ 
برکناری  از  پس  که  پادگفتمان هایی  کرد. 
رضاشاه، ساختار فرهنگ سیاسی اقتدارگرای 
ایران  از  بخش هایی  در  حداقل  را  تمرکزگرا 

درهم شکستند و درسال ۱3۲۴ در کردستان 
و آذربایجان دال »استبداد منور« را متزلزل و 
برای تمرکززدایی از قدرت، سیاست و اقتصاد  
تالش کردند. گفتمان »خودمختاری خواهی« 
ایستادگی کرد  روند »فار س سازی«  برابر  در 
و  مهاباد  در  دولت خودمختار  دو  ایجاد  با  و 
اقتدارگرایانه  از رواج یافتن گزاره های  تبریز، 
و تمرکزگرایانۀ حداقل در بخش هایی از ایران 

ممانعت به عمل آورد.
در نهایت، دگردیسی در فرهنگ سیاسی 
زیر  شرح  به  می توان  را  قاجار  اواخر  ایران 
دوران  سیاسی  فرهنگ  در  نمود:  خالصه 
مشروطه، گفتمان »سایۀ خداوندی« با تزلزل 
از  الهی  مشروعیت  معنای  و  روبه رو  معنایی 
پادشاه منفک شد و معنای مشروعیت قانونی 
به آن الصاق شد. در سال های منتهی به دورۀ 
پهلوی اول، تحت تأثیر گفتمان ترقی آن دوره، 
و  متزلزل  شاه  بودن«  »قانونی  مرکزی  دال 
بی قرار شد و با از بین بردن ثبات معنایی آن، 
معنای مشروعیت توسعه گرایانه به آن الصاق 
و فرهنگ سیاسِی جدیدی شکل گرفت. در 
این فرهنگ سیاسی، ضرورت وجود پادشاه نه 
مانند اعصار قبل از مشروطه به دلیل موهبتی 
که خدا به او عطا کرده بود تفسیر می شد و نه 
قانونی بودن آن مانند دورۀ مشروطه الزم بود 
بلکه رواج مفاهیم پیشرفت و نوسازی ایران، 
آمرانه  سیاست های  با  که  می طلبید  شاهی 
سوی  به  را  ایران  جامعۀ  خود  استبدادی  و 
نه  فرهنگی،  چنین  کند.  رهنمون  توسعه 
تنها به عناصر و شاخص های دموکراسی بها 
پیشرفت  و  توسعه  مانع  را  آن  بلکه  نمی داد، 
از  حتی  سیاسی،  فرهنگ  این  می دانست. 
از  قبل  خداوندی«   »سایۀ  سیاسی  فرهنگ 
غیردموکراتیک تر  و  محدودتر  نیز  مشروطه 
شاه محوری  سیاسی،  فرهنگ  این  در  بود. 
که  می شد  تبلیغ  نظر  این  از  شاه دوستی  و 
افکارعمومی  یا  خدایی  الطاف  مظهر  نه  شاه 
جامعه، بلکه منبع امنیت و وحدت و وسیلۀ 
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بشارت  نگاهی،  چنین  است.  ترقی  و  توسعه 
که  بود  سیاسی  فرهنگ  از  نوعی  دهندۀ 
نمی تافت.  بر  را  تکثری  و  تساهل  هیچ گونه 
حتی الزم بود که توده های انبوه انسانی نیز 
را  آن  اعضای  که  توده هایی  شوند.  قربانی 
غیرفارس  ملل  و  عشایر  ایالت،  روستائیان، 
تشکیل می دادند. ازبطن این فرهنگ سیاسی 
پهلوی تشکیل شد. حکومتی که  ، حکومت 
مدرن  ملت   - دولت  یک  ایجاد  پیش شرط 
و  قوم ها  تدریجی  برهمگرایی  می شد  تلقی 
اقلیت های بومی، مذهبی و زبانی استوار نبود 

)آبراهامیان، ۱3۸۴: 3۰۰(.
جدید  دولت  سیاسی،  فرهنگ  این  در 
به صورت برنامه دار برای تمرکز بیش از حد 
کوچک  گروه  یک  دست  در  سیاسی  قدرت 
ملت  یک  به  متعلق  که  حاکم  نخبگان  از 
و  کرد  تالش  بود  فارس  ملت  یعنی  خاص 
روحانیون،  غیرفارس،  قومی  گروه های  تمام 
روشنفکران  و  تخبگان  عشایر،  و  ایالت 
به  را  روستاییان  و  کارگران  زنان،  مستقل، 
کرد.  خارج  قدرت  دایرۀ  از  نوسازی  بهانۀ 
این فرهنگ سیاسی بسیار بسته، تمرکزگرا، 
گونه  هیچ  بود.  غیرمتساهل  و  تحصرگرا 
مخالفتی را برنمی تافت و با کمک ارتش برای 
به طور  ایران  همانندسازی و همگون کردن 

جدی تالش می کرد. 
محور  سه  بر  رضاشاه  فرهنگی  نوسازی 
تجددگرایی  و  باستان گرایی  ناسیونالیسم، 
محور  در  می چرخید.  مذهب زدایی  و 
نهادهای  تأسیس  با  رضاشاه  ناسیونالیسم، 
تأکید  با  باستان گرایی  ترویج  به  نو  و  جدید 
فرهنگستان  تأسیس  نیز  و  آریایی  نژاد 
ابوالحسن  و  )امینی  کرد  اقدام  فارسی  زبان 
شیرازی، ۱3۸۵: ۲7۲(. توسعه و نوسازی در 
این دوره آغشته به احیاگری شوونیسم ایرانی 
ایران  تمدن  از  رمانتیک  برداشتی  با  همراه 
باستان بود )ایزدی و مطهری، ۱397: ۸6۱(. 
تأکید  با  دوره  این  در  توسعه  آن،  بر  عالوه 

بر مضامینی چون توسعه و نوسازی به شیوۀ 
اروپایی، مدرنیسم فرهنگی، عقالنیت مدرن و 
سکوالریسم بود )بشیریه، ۱3۸3: ۲۱(. یکی 
ساختن  تجدد،  این  بر  حاکم  مهم  اصول  از 
ایرانی به طرز پهلویسم بود، ویژگی این اصل، 
بود )علم و دیگران،  ایرانیگری و شاه پرستی 
۱393: 79(. تمام این اقدامات در درون یک 
در  که  کرد  پیدا  معنا  ویژه  سیاسی  فرهنگ 
تحت   ۱3۰۴ تا   ۱۲۸۵ سال های  محدوده 
تأثیر گفتمانی موسوم به »ترقی« مفصل بندی 
از  برخی  نظر  برخالف  دلیل  همین  به  شد؛ 
را در  پژوهشگران که نقش عاملیت رضاشاه 
می کنند،  برجسته  دوره  آن  تحوالت  روند 
اعمال وی در  می توان گفت خود رضاشاه و 
چارچوب گفتمان فوق معنا پیدا می کنند، زیرا 
باستان گرایی،  افراطی،  ناسیونالیسم  دال های 
مذهب زدایی  و  غیرفارس زدایی  تجددگرایی، 
دال  حول  دوره  آن  ترقی  گفتمان  در  همه 
مرکزی »تجدد« گردهم جمع شدند. دولت 
آن  محصول  نیز  رضاشاه  سلطنت  و  پهلوی 
بود  متمرکزی  و  محدود  سیاسی  فرهنگ 
تمامی  آمد.  بیرون  ترقی  گفتمان  دل  از  که 
اقدامات اقتدارگرایانه و تمرکزگرایانه رضاشاه 
درک  گفتمان  همین  درون  در  می توان  را 
نام  انتخاب  قبیل  از  اقداماتی  کرد.  تبیین  و 
عظمت  تداعی  برای  »پهلوی«  خانوادگی 
برخی  نام  تغییر  اسالم،  از  ایران پیش  تاریخ 
از استان ها و شهرستان ها از جمله تغییر نام 
عربستان به خوزستان، بندر انزلی به پهلوی، 
ارومیه به رضائیه، و درخواست از کشورهای 
خارجی برای به کارگیری نام »ایران« به جای 
آریایی  نژاد  به  که  سال ۱3۱3  در  »پرشیا« 

اشاره دارد. 

نتیجه گیری
در  سیاسی  فرهنگ  که  داد  نشان  بررسی ها 
ایران مدرن در بستر گفتمان توسعه متحول 
شده است. در الگوی فرهنگ سیاسی »سایۀ 
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ایران  به  اسالم  ورود  از  بعد  که  خداوندی« 
پیش  دوران  ایزدی«  »فره  الگوی  جای  به 
پادشاه  و  حکومت  بود،  نشسته  اسالم  از 
جانب  از  که  می شد  تلقی  الهی  موهبتی 
همین  به  می شد؛  عطا  شاه  شخص  به  خدا 
در  پادشاه  سیاسی،  فرهنگ  این  در  دلیل 
و  اراده  براساس  و  نبود  پاسخگو  کسی  برابر 
خواست خود حکومت می کرد. ولی در دورۀ 
مشروطه، فرهنگ سیاسی مذکور تحت تأثیر 
گفتمان »قانون خواهی« با چالش روبه رو شد 
سیاسی  فرهنگ  گفتمانی،  نبرد  یک  در  و 
مفصل بندی  »قانون«  عنوان  تحت  جدیدی 
و  حکومت  بودن  زمینی  بر  آن  در  که  شد 
می شد.  تأکید  سلطنت  قانونی  مشروعیت 
سلطه  به  نتوانست  سیاسی  فرهنگ  این  اما 
گفتمان  براثرغلبه   ، درنتیجه  بیابد.  دست 
از  دیگری  نوع  قاجار،  دورۀ  اواخر  »ترقی« 
فرهنگ سیاسی تحت عنوان فرهنگ سیاسی 
»اقتدارگرای تمرکزگرا« مفصل بندی شد. این 
سلطنت  معنایی  واسازی  با  سیاسی  فرهنگ 
و  استبدادی  قانونی عصر مشروطه، سلطنت 
این  در  نشاند.  آن  جای  به  را  توسعه گرایانه 
فرهنگ سیاسی، عناصر ناسیونالیسم افراطی 
باستان گرایی،  تجددگرایی،  فارس،  ملت 
دال  حول  یکپارچه سازی  و  سکوالریسم 
و  شدند  جمع  منور«  »استبداد  مرکزی 
صورت بندی  را  بسته  سیاسی  فرهنگ  یک 
کردند. این فرهنگ سیاسی بسیار تحصرگرا، 
اقتدارگرا و تمرکزگرا بود و با تمام وجود برای 
نخبگان  از  گروهی  دست  در  قدرت  انحصار 
فارس تالش می کرد. در نتیجۀ این ، فرهنگ 

سیاسی دولت پهلوی اول شکل گرفت.
بنابراین، توسعه به مثابه یک گفتمان در 
ایران بعد از مشروطه روابط جاری قدرت در 
جامعه را بازتاب داد و در بطن خود نوعی از 
آورد. چنین وضعیتی  پدید  فرهنگ سیاسی 
اسکوبار]۱6[  چون  متفکرانی  دیدگاه  یادآور 
گفتمان  یک  را  توسعه  که  است  استوا]۱7[  و 

را  جاری  قدرت  روابط  که  می کنند  تلقی 
را  توسعه  ایده های  برخی  و  می دهد  بازتاب 
قادر می سازد تا به عنوان درست نشان داده 
شوند، در حالی که دیگر ایده ها کنار گذاشته 
می شوند ) زیای، ۲۰۰7: 7۸(. بحث آنان این 
است که از گذشته تا امروز، جریان توسعه بر 
پایۀ مفروضات اروپامدارانه قرارداشته و هدف 
اصلی آن تثبیت سلطۀ شمال )جهان غرب( 
بر جنوب )جوامع غیر غربی( بوده است. اگر 
نظریۀ آنان را در سطح ُخردتر و در رابطه با 
ایران تطبیق دهیم متوجه می شویم که این 
گفتمان  ظهور  فرایند  در  سلطه گرانه  رابطه 
تفاوت  این  با  است،  گرفته  شکل  توسعه 
دوگانه  جنوب،   - شمال  تقابل  جای  به  که 
فارس - غیرفارس یا مرکز ـ پیرامون نشسته 
است. در این گفتمان، ایران مدرن، متحد و 
توسعه یافته وضع شد و ملت ایرانی- فارسی 
که  فراملی  و  فراتاریخی  ملتی  عنوان  به 
داشت  توسعه   و  پیشرفت  تجدد،  شایستگی 
در برابر ملل غیر فارس که یاغی، وحشی و 
عقب مانده فرض می شدند، برساخته شد. در 
این فرآیند، مفاهیم ترقی، تجدد، پیشرفت و 
توسعه با قدرت و نظام سیاسی عجین شد و 
در چارچوب یک فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و 
تمرکزگرا نمود پیدا کرد. از دل این فرهنگ 
رضاشاهی  استبدادی  نظام سیاسی  سیاسی، 

بیرون آمد.

پی نوشت
1- Laclau and Mouffe
2- Ferdinand de Saussure
3- Michel Foucault 
4- Richard Rorty 
5- Jacques Derrida
6- Articulation 
7- deconstruction  
8- Discourse 
9- Nodal Point
10- Moments
11- Closure
12- Field of Discoursivity
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شیکاری



هەر دەسەاڵتێکی سیاسی هەوڵ دەدات لە بوارێکەوە کە مەترسیی دەکەوێتە سەر 
دەسەاڵتدارییەکەی، جەماوەر یەکدەست بکات. لەو ڕەهەندگەلەشدا کە بێوەیە بە جیاوازیی 
بەرتەسک، دەمامکێ لە فرەڕەنگخوازی و لێبوردەیی بۆخۆی ساز بکات. زمان لە ڕۆژهەاڵت و 
باکووری کوردستاندا بە شێوەگەلی جیاواز یەکێک لە خاڵە گرنگەکانی سیاسەتی داگیرکەرە 
و، لە باشوور و ڕۆژئاوای کوردستاندا بێ بەرنامەیی و سەرلێشێواوی، هەناسەی زمانی کوردیی 
چنیوە. لەم وتارەدا هەوڵ دەدەرێت پیالنی داگیرکەران بۆ زمانی کوردی و بۆشاییی هزری لە 

سیستەمی پەروەردە لە باشوور و ڕۆژئاوادا لێک بدەمەوە.

  پیالنی زمان و بنەماکانی و ڕێی دەربازبوون          

هەریاد ڕۆژهەاڵتی



پێشەکی
لەبــەر ئەوە “پیالن” دەهێنمــە گۆڕێ کە هەر 
بەرنامەیەکی داگیرکەر بۆ ژێرچەپۆکە ڕاگرتنی 
نەتەوەی کورد دەبێ بە پیالن دابنرێت. لەگەڵ 
ئەوەشدا پیالن نەرمەبڕانەیە و ئەگەر لێی شارەزا 
نەبین و نەتوانین پووچەڵی بکەینەوە، وەکوو تانی 
جاڵجاڵۆکە زۆرتر و سەختتر هەڵماندەپێچێتەوە. 
داگیرکــەران  کەلتووریــی  پیشەســازیی 
و  گرتــووە  چەندڕەهەندیــی  ئاراســتەیەکی  
پێویســتە بە ڕوانگەیەکی ســتراتێژییانەوە لێی 
بڕوانین. ناســنامە و زمانی واڵتی داگیرکراو ئەو 
بەستێنەیە کە ئەگەر داگیرکەر نەتوانێت دەستی 
بەســەردا بگرێت، تەواوی پیالنەکانی تری، لە 
توندوتیژیــی ڕووتەوە هەتا تااڵنی کان و کانزای 
ئەو واڵتە، ناتوانێ سەردەست بوونی ئەو مسۆگەر 
و سەقامگیر بکات. داگیرکەریش لەمە بە باشی 
ئــاگادارە و، وێڕای تااڵنکاری و چەوســانەوەی 
ئابووری و ئەندازیاریی کۆمەاڵیەتی، تواندنەوەی 
ناســنامەی نەتەوەی ژێردەست دەکاتە ترۆپکی 
بەرنامە- پیالن-ەکانی خۆی. ئەگەر ناســنامەی 
سەردەســت بە زەبروزەنگ و دەســتێوەردانی 
زلهێزان بەســەر نەتەوەکانی تــردا زاڵ ببێت و 
لە دامەزراندنی ناسنامەی نەتەوەییی ساختەشدا 
هەر ڕەوشــت نزمی، لە دزیی کەلەپوورەوە هەتا 
کۆبەندکردنی ژێردەستان لە خۆیدا، بباتە ڕێوە، 
بە پشتیوانیی یاسای نێودەوڵەتی و.... پشتگیری 
لێ بکرێت، تەواوی پیالنەکانی تر دێتە خزمەت 
ژێردەستەوە.  نەتەوەی  ناســنامەی  تواندنەوەی 
داگیرکردنەوەی  پــاش  عەجــەم  حکومەتــی 
ئازەربایجان و بەشــی ڕزگارکراوی کوردســتان 
هەوڵی دا چاالکییە ناسنامەیی یەکان بسڕێتەوە. 
ئازەربایجــان نەیتوانی لەهەمبــەر ئەو زەختەدا 
خۆی ڕابگرێ. بەاڵم بە هۆی شۆڕشە یەکلەدوای 
یەکەکانــی کــوردەوە لــە هــەر چوارپارچەی 
کوردستان ڕێچکەی ناســنامەخوازی، ڕێبواری 
زۆرتری ڕادەکێشــا. پاش هاتنە سەر دەسەاڵتی 
کۆماری ئیسالمی ماوەیەک پەشۆکان و ئاڵۆزی لە 
جێبەجێکرانی پیالنی تواندنەوەدا ڕووی دا. بەاڵم 

دیسان دەســەاڵتی عەجەم لە باری سیاسەتی 
ناســنامەوە چووەوە ســەر ڕێچکەی پەهلەوی. 
هەست کردن بەو زەروورەتە کە مانەوەی کیانی 
ئێرانــی لە تواندنەوەی ناســنامەی نەتەوەکانی 
تردایە، لەم سااڵنەی دواییدا زۆرتر و توندوتیژتر 
بووەتــەوە. دەرکەوتەی ئــەم هەوڵە زۆر جار لە 
میدیای فەرمیدا لە بێڕێزی بە نەتەوەکانی ترەوە 
تا چەواشەکاریی مێژوو و کەلتوور دەردەکەوێ. 
پیالنی کۆماری ئیســالمی بۆ ناســنامە وەکوو 
هەشتپێیەک وایە کە لە سەرکوت و بێڕێزییەوە 
هەتا پەروەردە بــە زمانی نەتەوەکانی تر دەباتە 
ناو پیالنی خۆیەوە. ســەرکوت لەبەرچاوە، بەاڵم 
خاوەندارێتیــی پــەروەردەی بۆ وێنــە زمانی 
کــوردی، هەوڵێکە بەرەوام لــە الیەن کارگێڕە 
عەجەم و کوردەکانییەوە بانگەشــە و هەوڵی بۆ 
دەدرێت. سیاسەتی دەسەاڵتی تورکیا لە ئاست 
ڕابــردوو گۆڕانــی ئەوتۆی بەســەردا نەهاتووە. 
هەربۆیە لەم دەقەدا زۆرتر تیشک دەخرێتە سەر 

پیالنی دەسەاڵتی عەجەم.
زمان لە بزاڤــی ڕزگاریخوازیی نەتەوەکاندا، 
نەتــەوە،  هــەر  تایبەتمەندییەکانــی  بەپێــی 
کۆمەڵگایەک  هەیــە.  تایبەتی  جێگەوپێگــەی 
کە لــە زماندا بە دیــوی نــاوەوە وێکچوون و 
بــە دیــوی دەرەوە جیاوازیی زۆرتــری ببێت، 
باشــتر دەتوانــێ سیســتەمێکی مەعنایــی بۆ 
بەرەنگاریی ناسنامەیی لە دژی داگیرکەردا ساز 
بــکات. بە هەر سیســتەمێکی تەعبیر و بەپێی 
تایبەتمەندییەکانی ناســنامە و زمانی نەتەوەی 
بندەست دەبێت ئەم جیاوازییە بە دیوی دەرەوە 
و وێکچوون بــە دیوی ناوەوە دابڕێژرێت و زەق 

بکرێتەوە.
زمانی کــوردی تایبەتمەندیی خۆی هەیە 
و، بارودۆخی کوردســتانیش پرسی زمانی ئاڵۆز 
کــردووە. پیالنی داگیرکەران هــەر یەکە و بۆ 
بەشــی بندەســتی خۆی و تەواوکەری پیالنی 
ئەوانی تــر، لەســەر تایبەتمەندییەکانی زمانی 
کوردی دامەزراوە. باکوور و ڕۆژهەاڵت ڕاستەوخۆ 

و ناڕاستەوخۆ لە پیالنی زماندا گیرۆدە بوون.
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پیالنی دەســەاڵتی عەجەم دوو ڕەهەند 
لەخۆ دەگرێ

یەکەم؛ هەوڵ دەدات بە سیســتەمی پەروەردە 
و میدیــای حکومی و ناحکومی، زمانی کوردی 
لەنێو زمانی فارسیدا بتوێنێتەوە )صدا و سیمای 
استانی(. لە پارێزگا کوردنشــینەکاندا، کاناڵ و 
پەیجی ئینســتاگڕامی و....  کە بە پڕۆژە زمانی 
فارســی وەکوو زمانی نووســین زەق دەکەنەوە 
و، زمانــی کوردیش وەکــوو زمانێکی زارەکی و 
بەتاڵ لە مانا وێنا دەکەن. وێڕای ئەوەی ڕێزمانی 
زمانی کوردی و وشە و زاراوە و بێژە دەشێوێنن، 
بەاڵیەک کە زمانی تورکی لێی دەرباز نابێت. بەو 
هۆیەوە لە باری ناســنامەیی یەوە لە سەردەمی 

سەفەوییەوە لەگەڵ فارسدا لێکئااڵون.
دووەم؛ داگیرکــەری عەجــەم دەزانێت زمانی 
کوردی توانای پەرەســەندن و گەشــەی هەیە 
و، چاالکانــی ئــەم بــوارە شــێلگیرانە هەوڵی 
پــەروەردەی جەمــاوەر دەدەن. هەربۆیــە ئەو 
داگیرکەرە، هــاوکات لەگەڵ ڕەهەندی یەکەم، 
بە چەنــد خاڵی گرنگــەوە، ڕەهەندی دووەمی 

بەچڕی پەرە پێداوە. ئەو خااڵنە بریتین لە:
1 بەتــاڵ کردنی زمانی کــوردی لە هەوێنی 
سیاسی و شۆڕشگێڕانەی. دەورگێڕی ئەم خاڵە 
ئەنســتیتۆیەک وەکوو )دانشــگاە کردستان(ە. 
ئەو مامۆستایانەی یان لە خەیاڵی خۆشەیدایی 
خۆیاندا یان لە نەزانکاری یان ڕاســپاردەیی و 
بەرژەوەندیخــوازی )یان کۆی هەر ســێکیان( 
هــەوڵ دەدەن بــە ناوەڕۆکــی ئاکادێمییانەوە 
شــەرعییەت بەم خاڵە بدەن. بە ســەرنجدان 
بــە ســوێندنامەی دەرچووانی لقــی زمان و 
ئەدەبی کوردیی زانکۆی ســنە کە لە )کنگرە! 
مشــاهیر! کرد!(دا بــە زریقەوبریقەوە لە الیەن 
مامۆســتایەکی  ئــەو زانکۆیــە خوێنرایــەوە، 
دەردەکەوێ کە کۆماری ئیسالمی هەوڵ دەدات 
ئەم خاڵە لە الیەن ســووژەگەلێکەوە جێبەجێ 
بکات کە شعوور و تێگەیشتنی سیاسییان نییە. 
داگیرکەر ئاگادارە کە ئەم هەوڵە خەسیوەش تا 
ئاستێ پەرە نەستێنێ کە دواهاتی نەخوازراوی 

ببێت و نەتوانێ بیحەوێنێتەوە. هەربۆیە تەواوی 
ئــەو زریقەوبریقەی بە دەســت خوێندکارێکی 
بەسیجی ســڕییەوە. ئەو مامۆســتایانەش کە 
کارگێــڕی جێخســتنی واتــای داگیرکەر لە 
ناسنامەی کورد و کوردستان بوون و کوردبوونیان 
بە کۆمەڵگای کوردســتان دەفرۆشتەوە- تاوانی 
) کنگرە مشــاهیر کــرد( و ) اقتصاد مرز( و.... 
ناشاردرێتەوە و ناسڕێتەوە-  لە هەمبەر البردنی 

تابلۆ کوردییەکاندا، نووزەنووزێک زۆرتر نەبوو.
بەشی دووەمی ئەم خاڵە بەربەست سازکردن 
و تەنانــەت بەندکردنی ئەو مامۆســتایانەیە کە 
لە بەســتێنی ناسنامەی نەتەوەییدا نووسین بە 

زمانی کوردی فێری جەماوەر دەکەن.
2 زەقکردنــەوەی کەلێنی نێوان شــێوەزار و 
بنــزاراوەکان. مینــاک بۆ ئەم خاڵــە ناوچەی 
هەورامانــە کــە جەماعەتێــک بــە دنەدانی 
ســپای پاســدارانەوە ڕێکخراوەی مەدەنی ساز 
دەکەن و هــاوکات لــە )دایرەالمعارف بزرگ 
اســالمی(دا هــەوڵ دەدرێت گــۆران وەکوو 
پێکهاتەیەکــی جودا لە کورد پێناســە بکرێت. 
ئەگەر ئەم چاالکییانە بخرێتە پاڵ ناســنامەی 
سەربەخۆ ســازکردن بۆ کوردە فەیلییەکانەوە 
کە بە کارگێڕیی کەســانی نزیک لە موحســن 
ڕەزایی یەوە دەبرێتــە ڕێوە و، دابڕانی کرمانج و 
ســۆران لە پارێزگای ورمێ بە هۆی کارگێڕیی 
ســپای پاسداران و سەرلێشــێواویی کوردەوە، 
ناسنامەی  لێکترازانی  پەکەیجی چاالکییەکانی 

کوردستان دەردەکەوێ. 
3 ڕێگــری لــە گەشــەی زمانی کــوردی و 
ڕاگرتنی لە ئاستی سروشتیدا. ئەم خاڵە لەگەڵ 
ڕەهەندی یەکەمدا بۆ شێواندنی زمانی کوردی 

یەک دەگرنەوە. 
لەم دوو ڕەهەندەدا دەردەکەوێ کە پیالنی 
دەسەاڵتی عەجەم بۆ زمانی کوردی بە پانتاییی 
بەستێنی ناسنامەیە. کۆمەڵگای کوردستان باش 
دەناســێت و بەپێی کەلێنەکانی ناو ناسنامەی 

کوردستان پیالن دادەڕێژێت.
داگیرکەری تورک یەک ڕەهەندی بەچڕی 
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گرتووەتــە پێش. ئەوەش ســەرکوت کردن و 
قەدەغەی زمانی کوردییە. لە سەرەتای گیرسانی 
دەســەاڵتی تورکەوە، هەوڵ دراوە دێمۆگرافیی 
باکــوور بشــێوێنن. ئاییــن زەق بکرێتــەوە. 
ستراتێژیی هەڵەی الیەنە سیاسییەکانی باکوور 
ڕێخۆشکەری پیالنی تورکیا بوو. ئەوان بایەخیان 

بە پەروەردە بە زمانی کوردی نەدا.
تایبەتمەندیــی کوردســتان - داگیرکــراو 
لــە الیەن چــوار دەوڵەتی تــرەوە-  و کەلێنی 
نێوان شــێوەزارەکان دوو بەربەستی سیاسەتی 
نەتەوەیی بۆ زمانن. بزربوونی هزر و ئیدیۆلۆژیی 
نەتەوەیی لە سیســتەمی پەروەردەی باشــوور 
و ڕۆژئاوای کوردســتاندا، وزەی ئەو دوو بەشــە 

بەفیڕۆ دەدات.
ئــەو پیالنەی کــە دەســەاڵتی عەجەم 
باشــوور  پەروەردەی  سیســتەمی  دەیگێڕێ، 
بەپانــەوە جێبەجێــی کــردووە. ڕۆژئاواش لە 
وەهمی ڕزگاریی گەالندا ناهێڵێ زمانی کوردی 
بچێتە خزمەت نەتەوەی کوردەوە. تەنیا ددان 
بــەوەدا دەنێت کە پەروەردە بە زمانی کوردی 
مافە، بەاڵم لەوە نائاگایە کە هەر ناسنامەیەک 
تەنیا و تەنیا لە بەستێنی زمانیی خۆیدا گەشە 
دەکات. ئەمە درێژکراوەی هەڵەی گورچکبڕی 

باکوورە.
تا ئێــرە دەردەکەوێ پیالنــی دوژمن لە 
نەبوون یان ناڕوونیی پالنی بەرەی نەتەوەییدا 
هێز دەگرێ و هەوڵ دەدات بە زمانی کوردی 
بەرەنــگاری ڕەوتی ڕزگاریخــوازی نەتەوەیی 

ببێتەوە.
ڕێــی دەربازبــوون لەم دۆخە داڕشــتنی 
ســتڕاتێژیی زمانــە کــە بەپێی بــارودۆخ بۆ 
هــەر بەش جیــاوازە. وێــڕای جیاوازییەکان، 
ئیدیۆڵۆژیی نەتەوەیی و درێژکردنەوەی بۆ ناو 
کۆمەڵگا، کرۆکی بەرنامەی هەر چوار بەشەکە 

بێت.
بــۆ پووچەڵکردنەوەی پیالنی دەســەاڵتی 
عەجەم پێویســتە جیاوازیی زمانی کوردی بە 
دیوی دەرەوەدا زەق بکرێتەوە و بە دیوی ناوەوە 

نەچینە  واتە  جیاوازییــەکان وەربگیردرێــت. 
ناو سیاســەتی یەکدەســت کردنــی زمانەوە. 
سیاسەتێک کە تورک و عەجەم بە ئێستەیشەوە 
پەیــڕەوی دەکــەن. هــەر هەڵوێســتێک بۆ 
یەکدەســت کردنی زمانی کوردی زاڵ کردنی 
شێوەزارێک بەسەر ئەوانی تردا ڕێی پیالنگێڕی 
لە دژی ناســنامەی کوردستانی ئاوەاڵ دەکات. 
بەرگرتنی ئەم خەســارە، سازکردنی بنچینەی 
سیاســەتی دێمۆکڕاتیکــی زمانــە کە پاش 
ڕزگاری بــە کەمترین کێشــەوە لەســەر ئەم 

بنچینە دادەمەرزێت.
بەرەنگاربوونەوەی  بــۆ  بارودۆخــەدا،  لەم 
دژی پیالنــی دوژمن پێویســتە کارگێڕەکان 
)ئەنســتیتۆکان(ی لــە شــەرعییەت بکەون. 
چاالکیی ســەربەخۆی مەدەنی، کە ئاراستەی 
تــا دوورتریــن گوندی  نەتەوەیــی هەیــە، 
کوردســتان پەرە بســتێنێ. کەلێنــەکان بە 
پەروەردەی زمانی کوردی لە هەر ناوچەدا کە 
ئەویترەکەیان زمانی فارسی بێت، پڕ بکرێتەوە.
لە باکووری کوردستاندا، ئەگەر پەروەردەی 
زمانــی کــوردی، وەکوو کرۆکی ناســنامەی 
کوردستانی، پەرە بستێنێ، زۆر لە پیالنەکانی 

دەوڵەتی تورک هەڵدەوەشێتەوە.
لەو دوو بەشــەدا کە نیمچە دەسەاڵتێک 
هەیە بە ئاسانی دەکرێ پەروەردەی نەتەوەیی 
پەرە پــێ بدرێت. بەو مەرجــەی ئەقڵییەتی 
دەسەاڵتداری ببێت بە نەتەوەیی. بەو هۆیەی 
کەلە  باشــوور و ڕۆژئاوا ڕێبازی نەتەوەیی یەوە 
نەبووەتە تەوەری دەسەاڵتدارێتی، ئەو پالنەی 
کە بۆ ڕۆژهەاڵت پێشــنیار کــرا، لەم دۆخەدا 
ناتوانێ ببرێتە ڕێوە. هێزە سیاســیەکانی هەر 
چوار پارچەی کوردســتان ئەگەر پرسی زمان 
و ناسنامەی کوردســتانی نەکەن بە هەوێنی 
ئەقڵییەت و کــردەوەی خۆیان، خەســاریان 
زۆرترە، بەاڵم ئەگەر ئەو پرســە بورووژێنن و 
کاری بۆ بکەن، هەم شەرعییەت لە کۆمەڵگای 
کوردســتان وەردەگرن، هەم کەلێنەکانی نێو 

کۆمەڵگای کوردستان پڕ دەبێتەوە.
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ناسنامە و ژینگەی زمانیی مندااڵنی کوردستان 
لە کتێبە دەرسییەکانی ئێراندا

ئەفراسیاب گرامی 

ئەم وتارە بە کورتی تیشک دەخاتە سەر ڕەوتی گەشەکردنی زمان و ناسنامە 
الی مندااڵنی کورد و، لە کتێبی دەرسیی پۆلەکانی سەرەتایی لە ئێران 

ورد دەبێتەوە. وتارەکە زیاتر گرینگی بە سێ ئاستی کاریگەریی پۆل، ڕۆڵی 
مامۆستا و سیستەمی پەروەردە داوە کە کتێبە دەرسییەکان ڕۆڵی سەرەکی 
لە وێناکردنی کورد و کوردستان، بونیادنانی کەسێتیی تاکی کورد و ژینگەی 

زمانی بۆ مندااڵنی کورد دەگێڕن.



بە کورتی
کتێبە دەرسییەکان سوپا و لەشکری واژەی 
زمانین و بۆ داگیرکردن هاتوون. سیستەمی 
پــەروەردە لە ڕێــگای ئەم ســووپا لە وێنە 
زمانییەکانــەوە، نەخشــەڕێگای داگیرکاریی 
زمانــی و کولتــووری دادەنێــن و، هەوڵی 
ســڕینەوە و پەڵەدارکردنی ناسنامەی زمانیی 
نەتــەوەکان دەدەن. کتێبــە دەرســییەکان 
تەنیا بۆ داگیرکاری نەهاتوون، ســوپایان بۆ 
شــکاندنی شــکۆی ئەدەبییــات، کولتوور و 
هونەری نەتەوەکانی دیکە هاتوون و سووژن 

لە ناسنامەی مندااڵن دەدەن. 
ئەم وتارە بە کورتی تیشک دەخاتە سەر 
ڕەوتی گەشــەکردنی زمان و ناســنامە الی 
مندااڵنی کورد و، لە کتێبی دەرسیی پۆلەکانی 
ســەرەتایی لە ئێران ورد دەبێتەوە. وتارەکە 
زیاتر گرینگی بە ســێ ئاســتی کاریگەریی 
پۆل، ڕۆڵی مامۆســتا و سیستەمی پەروەردە 
داوە کە کتێبە دەرسییەکان ڕۆڵی سەرەکی 
لە وێناکردنی کورد و کوردستان، بونیادنانی 
کەســێتیی تاکی کورد و ژینگەی زمانی بۆ 
مندااڵنی کورد دەگێڕن. توێکاریی کتێبەکان 
بــە مێتــۆدی لێکۆڵینــەوەی دیســکۆرس 
ئانالیزی ڕەخنەگرانەیە کە، دەپەرژێتە ســەر 
خوێندنەوەی ئایدۆلۆژیا و بنەماکانی پشــت 
چاپ و باڵوکردنەوەی کتێبە دەرسییەکان و، 
زۆرجاریــش بۆ وردبوونەوەی زیاتر لە فۆرمی 
تێکســت، وێنە و نیگارەکانی ناو کتێبەکان 
کەڵک لە مێتۆدی مۆڵتی مۆداڵ ئانالیز و ئەو 
ئامرازانە وەردەگرێت کە تێکست و الپەڕەی 
کتێبە دەرســییەکانی پێ ئامادە کراوە. لەم 

لێکۆڵینەوەیەدا بۆ نووسەر دەرکەتووە کە: 
یەکەم، وێناکردنی نەتەوەکان و کولتوورە 
جیاوازەکان لە تێکستی کتێبە دەرسییەکاندا، 
جیا لــەوەی ســڕینەوەیەکی نەرمئەفزارییە، 
هاوکات شــکاندن و پەڵەدارکردن)ستیگما(
ی ناســنامەی فرەنەتەوەیی و فرەکولتووری 

بوونی واڵتی ئێرانە؛

دووەم: وێناکردنێکــی زمانیــی وەها لە 
کتێبەکاندا و هەاڵواردنی زمانی لە سیستەمی 
پەروەردەدا، شــکاندنی کەسایەتیی مندااڵنی 
کوردستانە کە ناتوانێ و دەرفەتی ئەوەی پێ 
نەدراوە هەســت و بیرکردنەوەکانی خۆی بە 
زمانی دایک دەرببڕێ و ناسنامەی نەتەوەیی 

خۆی بەهێز بکات؛ 
و  قوتابخانــە  الیــەن  لــە  ســێهەم: 
مامۆســتاکانەوە زۆرجــار پێیــان وایــە کە 
مندااڵنی کورد توانایی گەشەکردنی زمانییان 
الوازە و دەبێتە هۆی ئەوەی کە چەند ســاڵ 
لە پۆلێکــدا بمێننەوە. هــۆکاری مانەوەیان 
گەشــەنەکردنی توانا سەرەتایی یەکانی وەک: 
خوێندنەوە، نووسین، تێگەیشتن و قسەکردن 
بە زمانی فارسییە. ئەم هۆکارە وا دەکات کە 
مندااڵن لە تەمەنــی بەینی تەمەنی 11ـ17 
سااڵن )بە پێی ئاماری فەرمیی ئێران2٠21( 
واز لە خوێندن بهێنن و قۆناخی ســەرەتایی 

نەبڕن.  
چــوارەم: ئــەو مندااڵنەی کــە بە هەر 
هۆکارێکی دەروونــی، فیزیکی یان ژینگەی 
بنەماڵەیی و قوتابخانە ڕەوتی گەشــەکردنی 
زمانییان دوا دەکەوێت، لە الیەن مامۆســتا 
و هاوپۆلەکانیــان و زۆرجاریــش لــە الیەن 
بنەماڵەکانیانــەوە گاڵتەیان پێ دەکرێت یان 

گوشاری دەروونیان دەکەوێتە سەر. 
ناوەۆرکی وردبوونەوە  باســە کە  شایانی 
لــە هەمــوو بابەتەکانــی توێژینەوەکە لەم 
وتارەدا نەهاتووە و بە شێوەیەکی خێرا باسی 
نێــوەرۆک، ئەنجام و چەنــد نموونەیەک لە 

هەڵسەنگاندنی کتێبەکان باس کراوە. 

سەرەتا و هۆکاری توێژینەوە
»کاتــێ لــە پۆلەکانی ســێ و چــوار بووم، 
ئیمالی فارســی وەک مۆتەکە و ترسێک بە 
گیانی بەشــێک لە ئێمەی مندااڵنی کورددا 
دەگەڕا. چونکە دەبوایە کۆمەڵێک وشــەمان 
بنووسایەتەوە کە هیچ پێوەندییەکمان لەگەڵ 
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نێوەرۆک، سیســتەمی دەنگی و زمانیی ئەو 
وشــە و دەســتەواژانەدا نەبوو. وەک نموونە 
»تصمیم کبــری« ببووە تڕاومای شــەوانە و 
بە دەم خــەوەوە دادەچڵەکایــن. بەداخەوە 
مامۆســتاکانیش ئــەم ترســەی ئێمەیان بە 
کــەم زەینی، حۆلــی، گێــژی و نەزانی لە 
قەڵــەم دەدا و زیاتــر وەک چێــودار نەک 
وەک مامۆســتا، بە مەنتقی شەپازلە، شووڵ، 
شەق و قسەی ناشــیرین، ڕووبەڕووی ئێمە 
دەبوونەوە و ترســەکەمان دوو ئەوەندە قووڵ 
دەبووەوە و لە دەروونەوە دەڕووخاین. پاشان 
کــە لەم دۆخــە تێدەپەڕیــن، قارەمانەکانی 
ئێمە دەبوو بە »حســین فهمیدە« و ڕوح اللە 
خومەینــی و یارانــی«. الی بــاوک و دایک 
بیناییمان بە خوێندن و فێربوون دەکرێتەوە، 
بــەاڵم نەیاندەزانی کە کوێرایمــان دادێ و 
کەسایەتیمان دەڕووخێ و خەوشدار دەبێت«. 
بەم ســەرەتایەوە دەچمە ناو باســەکەوە 
کە چۆن کتێبەکانی دەرسیی مندااڵن، ڕۆڵی 
مامۆســتا و سیســتەمی پەروەردە دەتوانن 
کاریگەریــی قــووڵ لەســەر کەســایەتی و 
ژینگەی زمانی و ناسنامەی مندااڵن دابنێن.  
بــە هەڵســەنگاندنێکی خێــرای کتێبە 
دەرســییەکانی قۆناخی ســەرەتایی )1ـ 7(، 
بۆمان دەردەکەوێ کە ڕوانگەی سیســتەمی 
پــەروەردەی ئێــران جیــا لە ســڕینەوەی 
فیزیکیــی کەمایەتییــە نەتەوەیی یەکان، بە 
شێوەیەکی نەرمئەفزاری پەرەی بە سیاسەتی 
ئاسمیلەکردن و شکاندنی ناسنامەی کولتووری 
و کۆمەاڵیەتیی نەتەوەکانی ئێرانی داوە. ئەم 
سیاســەتە لە چوارچێــوەی نکۆڵی کردن لە 
مافی سرووشتی و شــارۆمەندی، ستیگما و 
پەڵەدار کردن، سووککردن و چەواشەکردنی 
بایەخە کولتووری و کۆمەاڵیەتییەکاندا بووە. 
لەم لێکۆڵینەوەیەدا کتێبە دەرســییەکان بە 
ســێ هۆکاری ســەرەکی گرینگیی خۆیان 
هەیە: یەکەم، کتێبە دەرســییەکان لە الیەن 
وەزارەتی ئامووزش و پەروەرشەوە چاپ و باڵو 

دەبنەوە و ڕاستەوخۆ دیسکۆرسی پەروەردەی 
ئێران دەردەبڕێت؛ دووەم: کتێبە دەرسییەکان 
لــە هەمــوو قوتابخانەکانــی سەراســەریی 
ئێرانــدا بــەکار دێــن و هەروەها ســااڵنە 
هەڵدەســەنگێندرێن؛ سێیەم: لە قۆناخەکانی 
خوێندنی بــااڵ و ئاکادێمیکدا مامۆســتا بۆ 
وتنەوەی وانەکانی ناو کتێبە دەرســییەکان 
پــەروەردە دەکرێــت کــە لــە فەزایەکــی 
گەورەتری کۆمەاڵیەتی و کولتووریدا ڕەوتی 
ناسنامەخوازیی کۆمەڵگا ئاراستە دەکات. بۆیە 
کۆنتێکســتی پەروەردەیی ئێــران لە هەموو 
ئاســتەکانی کالســی دەرس، قوتابخانــە و 
سیستەمی پەروەردەدا، هەڵگری ئایدۆلۆژیای 
دەسەاڵتە بۆ پەروەردە و مەنتاڵیزەی مندااڵن 
بــە ناســنامەیەکی ســاختە و پەرداختەی 
خۆیانەوە. ڕۆمانۆڤســکی )2٠17( پێی وایە 
»کتێبە دەرســییەکان، دەسەاڵتی گۆڕانکاری 
و بەڕێوەبردنی کالســەکانی دەرسیان هەیە 
و بــە ڕادەی کتێبــە پیرۆزەکانی ئایینەکان، 
دەستڕۆیشــتوون و هەتــا ئێســتاش کتێبە 
دەرسییەکان زیاترین خوێنەر، بەکارهێنەر و 
بوودجەیان بــۆ تەرخان دەکرێت«. لە ئێرانی 
پەهلەوییەوە  لــە سیســتەمی  هاوچەرخدا، 
بگرە هەتــا ئەوڕۆکە، کتێبە دەرســییەکان 
بەشــێک بوون لە پڕوپاگەندەی دەســەاڵت 
و دین. هــاوکات بەشــێکی گــەورە بوون 
لە دروســتکردنی ناســنامەی ئێرانی بوون و 
ســڕینەوەی نەتەوەکانی دیکە. لە کۆمەڵێک 
توێژینەوەی نووســەرانی ئێرانیدا کە بەوردی 
توێژینەوەیان لەبــارەی »جايگاه هويت ملي 
در کتب درســي آموزش و پرورش )پێگەی 
ناسنامەی نەتەوەیی لە کتێبە دەرسییەکانی 
ئامــووزش و پــەروەرش-دا(« کــردووە، بە 
ڕوونی و بە شانازییەوە باس لەوە دەکەن کە 
»یەکێ لە گرینگترین ئەبزارەکانی دەسەاڵت 
بۆ پاراســتنی تەواویەتی خاکی ئێران )واتە 
سەرزەوینی ئێران( و مانەوەی ئەو چوارچێوە 
جوگرافیایی یــە بــووە. ئــەم دامەزراوەیــە 
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توانیویەتــی کەســایەتییەکی ئێرانی لە زۆر 
الیەنەوە درووســت بکات، ناسنامەی ئێرانی 
داســەپێنێت و بەهای ئەخالقــی پێ بدات 

)عبدی، 1٣7٨(. 

مێتۆدی توێژینەوە 
مێتــۆدی توێژینەوەی دیســکۆرس ئانالیزی 
ڕەخنەگرانە دەپەرژێتە سەر پێوەندیی نێوان 
دەســەاڵت و کۆمەڵــگا لەگەڵ تێکســتدا و 
هۆکارەکان یان بەستێنەکانی بەرهەمهێنانی 
تێکست. لەم تیۆرییەدا توێکاریی کۆنتێکست 
کۆنتێکســت  ئامرازەکانــی  و  )نــاوەرۆک( 
بــۆ گۆڕانــکاری لــە کۆمەڵــدا دەکات. لەم 
پێوەندییــەدا زمانــی تێکســت گرینگترین 
فاکتەرە کــە بریتییە لە کــۆی ئامرازەکانی 
پێوەنــدی لەگەڵ وەرگر )مخاطــب(دا. واتە 
نووســراوە، وێنە، نەخشە، نیگار و تەمرین و 
چاالکییــەکان کە لــە کتێبەکانی خوێندندا 
بۆ منــدااڵن فەراهــەم کراوە. ئــەم مێتۆدە 
پرســیار و گەڕان بە دوای پرسیار لە هەوڵی 
بەرهەمهێنان و دروســتکردنەوەی پێوەندییە 
سیاســی، کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگییەکانی 
کۆمــەڵ لەنــاو تێکســتەکاندا دەدەن. لەم 
مێتــۆدەدا کتێبەکانی دەرســیی مندااڵن بۆ 
گەیاندنی زانیــاری لەبارەی کوردســتان و 
بــۆ مندااڵنی هەموو ئێران و کوردســتان و، 
هەروەهــا پراکتیزەکردنی لــە چوارچێوەی 
کەمایەتیــی قەومــی و بوومی لــە ئێراندا 
دەخاتە بەرباســەوە. ئەم تێڕوانینە لە تیۆری 
داروینیزمی کۆمەاڵیەتییــەوە وەرگیراوە کە 
نەتــەوەی فارس پاقژ، خاوێن، پێشــکەوتوو 
و خاوەنی شارســتانییەتە. بەاڵم نەتەوەکانی 
دیکەی ئێران پێنەگەیشــتوو، ڕەشۆکی و لە 

دەرەوەی بازنەی مێژوودان.

ڕوانگەی وێناکردنی نەتەوە و کولتوورە 
جیاوازەکان

بەندیکــت ئاندرســۆن )1٩٣6-2٠1٥( لــە 

کتێبــی »کۆمەڵــگای وێنایــی )خەیاڵــی( 
Imagined Communities(«دا کە بە یەکێک 
لە تیۆرییــە بەناوبانگەکانی ناســیۆنالیزم ناو 
دەبردرێ، باس لە ســەرمایەداریی سەنعەتی 
چاپ دەکات کــە بەرهەمهێنەری نەتەوە و 
تێرمەکانــی ئەخالقیی نەتەوەخــوازی بووە. 
سەرمایەداری لە ڕێگای چاپ و باڵوکردنەوەی 
کتێبــەوە، خەیاڵی نەتەوەخــوازی بەرفراوان 
دەکات و بەهــای ئەخالقییــان پێ دەدات 
کــە لە پــاش داهێنانی چاپ تاکــوو ئەمڕۆ 
دەوڵەتەکان هەوڵیــان داوە لە ڕێگای چاپی 
کتێبەوە وێنایەک لە نەتەوە درووست بکەن 
کــە ناســنامەیان پێ دەبەخشــێت. واتە لە 
ڕێگای دووســتکردنی سیســتەمی نووسین 
)ئەلفوبێ(، ئوســتوورە، گێڕانەوە و بونیادنانی 
هاوپێوەندیی کولتووریــی کۆمەڵە خەڵکێک 
و جیاکردنــەوەی لەوانــی دیکــەوە، نەتەوە 
وەک یەکەیەکی مانادار بۆ تاکەکانی کۆمەڵ 
بونیــاد دەنرێت. لەم ڕوانگــەوە قوتابخانە لە 
سەدەی هەژدە، نۆزدەهەم و بیستەم و تا بە 
ئەمڕۆش بەرهەمهێنەری کۆمەڵگای خەیاڵی 
بــە ناو »نەتەوە« بووە و زۆرترین ڕۆڵی گێڕاوە 
)ئاندرســۆن، 2٠٠6(. ]بــۆ نموونــە کاتێک 
تورکیا لــە ســاڵی 2٠1٨دا عەفرین داگیر 
دەکات، یەکەم کارێ کە دەیکات، کردنەوەی 
قوتابخانەی تورکییە بۆ سڕینەوەی ناسنامەی 
نەتەوەییــی خەڵکی کورد لەو ناوچەیەدا[. لە 
ئێراندا، لە سەرەتاکانی سەدەی بیستەم بەم 
الوە قوتابخانــە بۆ هەمووان دەســتی بەکار 
کردووە و بەشێک بووە لە بونیادنانی ژینگەی 
زمانی بۆ مندااڵن لە هەموو ئاســتەکاندا. لە 
سەردەمی ڕەزا شای باوکدا، بە ناوی ئینقالبی 
سپییەوە، کتێبی دەرسی بۆ هەموو ئاستەکان 
بە شــێوەیەکی بەرباڵو چاپ کرد و »سوپای 
دانش«ی وەڕێخســت بۆ گەیاندنی پرۆژەی 
خوێندن بە زمانی فارســی لە سەرانســەری 
ئێراندا. دواتر لە سەردەمی کۆماری ئیسالمیدا 
بە ناوی پرۆژەی »بەئیسالمی کردنی زانکۆکان 
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و قوتابخانــەکان« کتێبــە دەرســییەکان و 
زمانی فارســی وەکوو بونیادی دروستکردنی 
نەتەوەیەک لەسەر بنەمای ئایین و نەتەوەی 
فــارس وێنا کراوە. لەم وێناکردنەدا زۆرینەی 
دەسەاڵتی فارس دەکەوێتە هەوڵی پێناسەی 
زمانیــی نەتەوەکانــی دیکە، کــوردی وەک 
نموونە.  لەم سیســتەمەدا ناسنامەی منداڵ 
لە کاتــی چوونە قوتابخانەوە بگرە هەتا دێتە 
دەر بە پڕۆســەیەکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
پالنداڕێژراودا دەڕوات کە کۆی فاکتەرەکانی 
ناســنامەی نەتەوەیــی لــێ دادەماڵــێ و 
کەســایەتییەکی بێ ڕیشــە بە ناسنامەیەکی 

ساختەوە، پێشکەشی کۆمەڵگا دەکات. 

کۆنڤانسیۆنی مافی کەمینەکان 
لە کۆنڤانسیۆنی مافی کەمینەکانی ڕێکخراوی 
نەتەوە یەکگرتووەکاندا، مافی کەمینەکان لە 

چوار کاتیگۆریی سەرەکیدا پێناسە کراوە: 
یەکەم: مافەکانی مرۆڤ: بەگشتی بریتییە 
لە کۆی مافەکانی مرۆڤ بۆ ئەندامانی سەر بە 

کەمایەتییەکان وەک مرۆڤ. 
دووەم: مافــی کەمایەتــی: بریتییــە لە 
مافی خــاوەن ئێتنیــک، ئاییــن، کولتوور، 
زمانی تایبەت بوون کــە لە هەموو بوارێکی 
سیاســی، کولتووری و کۆمەاڵیەتییەوە مافی 

گەشەکردنیان هەیە. 
ســێیەم: مافــی تایبــەت: پێوەندی بە 
مافێکی دیاریکراوی کەمینەکانەوە هەیە کە 
نکۆڵییان لێ دەکرێ و مافەکانیان پێشــێل 

کراوە یان هەڕەشەی سڕینەوەیان لەسەرە. 
چــوارەم: مافی بەکۆمــەڵ: واتە مافێکی 
بەکۆمــەڵ وەک مافــی ســەربەخۆبوون و 

ئیــدارەی ڕەوتی گەشــەکردن و بونیادنانی 
کۆمەاڵیەتیــی خۆیان هەبێــت. )نیک روش، 

)2٠1٩

مافەکانی مندااڵن و زمانی دایک 
لە 2٠ی دێسامبری ساڵی 1٩٨٩، ڕێکخراوی 
نەتــەوە یەکگرتووەکان کۆنڤانســیۆنی مافی 
مندااڵنی پەســەند کرد کــە بریتییە لە ٥٤ 
ماددەی یاســایی و حقووقــی بۆ مندااڵن و، 
ئەو واڵتانەی پەسەندیان کردووە بۆ پاراستن 
و فەراهەمکردنی ئاسایشــی کۆمەاڵیەتی بۆ 
منــدااڵن ئەرکدار دەکات. لە کۆنڤانســیۆنی 
مافەکانی مندااڵندا چــوار چەمکی بنەڕەتی 
بــۆ پڕاکتیزەکردنــی مافەکانیان لــە بیاڤی 
گشــتیی کۆمەڵگادا بیری لێ کراوەتەوە کە، 
بریتین لە: Provision )دەستڕاگەیشــتن بە 
)پارێزگاری(،   Protection خزمەتگــوزاری(، 
 prevention و  )بەشــداری(   Participation
)بەرگری لە تێكشکاندنی کەسایەتیی منداڵ(. 
پرنســیپەکانی خوێندنــەوە و گەشــەپێدان 
بــە مافەکانی منداڵ کە لەو کۆنڤانســیۆنەدا 

هاتووە بریتین لە: 
یەکــەم: نەبوونی هەاڵواردن، هەاڵواردنی 

زمان، جینسی، نەتەوەیی و ناسنامەیی. 
 Best( دووهەم: باشــترینەکان بۆ منداڵ
interests( کــە بریتییــە لە چی باشــە بۆ 
منــداڵ و پێویســتییەکانی مندااڵن بۆ حەز 
و ئاواتەکانیان چییە و ئاسایشــی مندااڵن لە 

هەموو ئاستەکاندا.
ســێهەم: مافــی دابینکردنــی ژیانــی 

تەندروست، ئازادانە و گەشەکردن. 
چــوارەم: مافی گوێ  لێگرتن لە منداڵ و 

 

 
 

 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721 136



دەربڕینی ئازادانەی بیروڕای منداڵ. 
کۆلێــر ـ ئوڵســێن )2٠1٩، ل ٤٠( پێــی 
وایە کە مافەکانی منــدااڵن تەواو دینامیکە 
و پێوەندییەکــی ڕاســتەوخۆی بە مافەکانی 
مرۆڤەوە هەیە، هاوکات بە شێوەیەکی گشتی 
کۆی ماددە و خاڵەکان پێوەندییان بەیەکەوە 
هەیە. مــاددەی ٣٠ی مافەکانی مندااڵن بە 
ڕوونی بــاس لە مافی زمانــی، کولتووری و 
ئایینیی منــدااڵن دەکات و دەڵێت کە نابێ 
هــەاڵواردن هەبێت. هــاوکات ماددەی 12، 
باس لە مافی گوێ لێگرتن، ئازادیی دەربڕینی 
هەست و بیری منداڵ دەکات کە منداڵ دەبێ 
ئەو ئازادییەی هەبێت. کولێرـ ئوڵســەن پێی 
وایە ئەوەی لە پۆلێکی قوتابخانەدا ڕوو دەدات 
لە مودیرییەتی مامۆســتا هەتا کۆنتێکستی 
لەســەر  کاریگەریــی  واڵت  پــەروەردەی 
کەسایەتیی منداڵ دادەنێت و پارێزگاری لە 
تێكشکاندنی کەسایەتی لە هەموو بوارەکانی 
کولتووری و کۆمەاڵیەتییەوە، ئەرکی مامۆستا 

و قوتابخانەیە. 

ڕوانگەی  لــە  زمــان  گەشــەکردنی 
سۆسیۆکولتوورییەوە 

ڕوانگــەی سۆســیۆکولتووریی فێرکردن 
تیشــک دەخاتە ســەر پرۆســەی فێربوون 
دەربارەی بەکارهێنانی زمان وەک گرینگترین 
فاکتۆری فێربوون و بەشــداریی چاالکانەی 
منــداڵ لەگــەڵ ژینگــەی کۆمەاڵیەتیــی 
بەکارهێنانــی  هەروەهــا  و،  دەوروبــەری 
ئامرازەکانــی دەوروبــەری بــۆ گەیاندنــی 
پەیامی زمانی. ئــەم ڕوانگەیە لە الیەن لێڤ 
ڤیگۆتســکییەوە لــە ســااڵنی 1٩2٠ هەتا 
1٩٣٠ لە ســۆڤیەتی جاراندا پەرەی ئەستاند 
و لە ســەرەتاکانی دەیــەی ٩٠ی زایینی لە 
ئەورووپــا وەک ڕوانگەیەکی نوێ و پڕاکتیک 
بۆ فێرکردنی مندااڵن لە هەموو ئاســتەکاندا 
وایە  پێی  ڤیگۆتکسی  هەڵدەســەنگێندرێت. 
زمــان مەنتاڵیتێتی مــرۆڤ پێک دەهێنێ و 

لە هێڵی گەشــەکردنی ڕێژەییــدا منداڵ لە 
ڕێگای ئامــرازە زمانییەکانەوە توانایی یەکانی 
خــۆی تاقی دەکاتــەوە. مەنتاڵیتێت بریتییە 
لە شتێکی وێنایی )تصوری( و نووسینەوەی 
لە جەســتەی مرۆڤدا. ئــەم ڕووداوە لەنێوان 
مێشک و جەســتەدا، لە ڕێگای سیستەمی 
زمانــی و کاریگەریی ژینگــەی دەوروبەرەوە 
ڕوو دەدات. فیــن ســکۆردەروود پێی وایە، 
مەنتاڵیزەکــردن پڕۆســەیەکی کۆگنەتیــڤ 
کۆمەاڵیەتــی  دەروونناســانە،   ،)cognitive(
ـ کولتوورییــە لەنێوان خــود، ئەوی دیکە و 
ژینگەدا بۆ ڕێکخســتنی هەســت، خەیاڵ و 
بیری مرۆڤ و خوێندنەوەی لەگەڵ جووڵەی 
جەســتەیی مرۆڤدا. هۆرمۆنەکانی جەستەی 
مرۆڤ لــە ڕێگای زمانــەوە دەتوانن ناخیان 
بکرۆژێ، تووڕە، خۆشــحاڵ، ســەریان سوڕ 
بمێنێ یان تووشــی خەمۆکیی قووڵ بن و، 
هاوکاتیــش دژکردەوەی جۆراوجۆر نیشــان 
بدەن. لەم ڕوانگەوە، شوێن، ناسنامەی مرۆڤ 
و فاکتەرە سۆسیۆکولتوورییەکانی دەوروبەری 
مــرۆڤ کاریگەری لەســەر ئەم پڕۆســەیە 
دادەنێــن )ســکۆردەروود، 2٠٠٨(. جیم کۆممی 
دەربارەی فرەزمانیدا پڕۆسەی مەنتاڵیزەکردن 
بە تڕاوما )خۆف(ی فێربوون ناو دەبات، لەبەر 
ئەوەی کە فەزای پۆل، مامۆستا و سیستەمی 
خۆێندن نکۆڵی لە ناسنامەی زمانی دەکات و 

کارامەییی مندااڵندا سەرکوێر دەکات.
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هەروەک جۆاڵیەک کــە تەونی خۆی لە 
شــوێنی خۆیدا ڕا دەخــات و دەیچنێت، 
ئاوەهاش گەشــەکردنی زمان پەیوەســتە 
بە ژینگە و شــوێنی ژیانــی کۆمەاڵیەتی 
و کولتووریــی منداڵــەوە. یاریکردن، بیرو 
زەینــی پەروەردەکــراو بــە زمانی دایک 
پێوەندیی لەگەڵ پۆل، کتێبەکانی خوێندن 
و هاوکات کۆنتێکستی وانەکانی خوێندندا 
دەگرێت )ســتراندبێرگ Strandberg و ئەوانی 
دیکــە، 2٠٠٨(. دابڕانــی منــداڵ لە فەزای 
فەزای  لــە  دابڕانــە  سۆســیۆکولتووری، 
ئازادیــی منداڵ بۆ تێگەیشــتن لە دنیا و 
دروست کردنی وێنەیەک لە دنیای خۆی. 
کاتێ منــدااڵن ڕووبەڕووی شــاخێک لە 
کولتوورێکی جیاواز و نەناســراو دەبنەوە، 
کەشتیی تایتانیکی زمانییان وێران دەبێت 

و ناسنامەیان خەوشدار دەبێت. 

زمانی  توانایی یەکانی  گەشــەکردنی 
مندااڵن 

ژینگــەی زمانــی و گەشــەکردنی زمانی 
سرووشــتی  پڕۆســەیەکی  منــدااڵن، 
)پرۆسەیەکی ئێکۆلۆژیکی(یە، بەو مانایە کە 
توانایی یەکانی زمانی و گەشەکردنی منداڵ 
لە ســێ ڕوانگەی بیۆلۆژیکی، کۆگنیتیڤ 
)دەروونناســانە( و ژینگــەی زمانییــەوە 
کاریگەری لەســەر یەکتــری دادەنێن و 
پێکەوە گەشــە یــان دوای دەخەن. ئەم 
پڕۆســەیە لە داوێنی دایکەوە سیستەمی 
تێگەیشــتن لە زمان دەســت پێدەکات و 
کار لەســەر کاتێگــۆری و جیاکردنەوەی 
واتا زمانییەکان لە مێشکی منداڵ دەکات 
)ئێگەبــەرگ، 2٠16(. ئێســپن ئێگەبــەرگ 
فرەزمانی،  پەروەردەی  کارناسی   ،)2٠16(
مۆدێلێکــی زمانی بە ناوی »بازنەی زمان« 
پێشــکەش دەکات و پێــی وایــە چــوار 
فاکتــەری فیزیۆلۆژیک، ئەزموون، زانیاری 
و ژینگەی کۆمەاڵیەتــی ـ کولتووری کە 

منداڵی تێدا پەروەردە دەبێت گرینگە کە 
پرۆســەی گەشــەکردنی زمانیی مندااڵن 

دیاری بکەین. 
بەرهەمهێنانی  و  زمان  گەشــەکردنی 
زمــان کە دەبنــە بنەمــای فاکتەرەکانی 
داڕشــتنی هیپۆتێز )پرسیاری توێژینەوە(
ی نــوێ دەربارەی گەشــەکردنی زمانی 

مندااڵن، کە فاکتەرەکان بریتین لە: 
 فیزیۆلۆژیــک: فاکتۆرەکانی دەروونی و 

فیزیکیی فێربوونی مندااڵن
 ژینگــەی کۆمەاڵیەتــی ـ کولتــووری: 
بەهــا  دایــک،  زمانــی  فاکتەرەکانــی 
کۆمەاڵیەتییــەکان، پێکدادانی کولتووری، 
ئەزموونــی کولتووری جیاواز، پڕۆســەی 
کۆمەاڵیەتــی بوونــی منداڵ لــە ماڵەوە، 
ژینگەی دەوروبەر و سیستەمی پەروەردە 

 ئەزموون: فاکتەرەکانی فێربوونی منداڵن 
وەک کتێبی دەرسی، ڕۆڵی مامۆستا، زمانی 

دایک و زمانی فێرکاری
 زانیــاری: فاکتەرەکانــی پێوەنــدی و 
کۆمۆنیکەیشــن لەگەڵ وشــە و ماناکانی 

وشە و بەکارهێنانیان
دواجــار شــارەزایانی پــەروەردە بــە 
گرینگیــدان بەو فاکتەرانــە، چاودێری و 
ســەرنجی توانایی یــە ســەرەتایی یەکانی 
منداڵ لە بوارەکانی خوێندنەوە، نووسین، 
تێگەیشتن، قسەکردن و بەکارهێنانی زمان 
دەکــەن و هیپۆتێزی نــوێ دادەڕێژنەوە 
کە الیەنەکانی کولتــووری و کۆمەاڵیەتی 
گرینگترین فاکتۆری گەشــەکردنی زمان 
پێک دەهێنــن )ئێگەبــەرگ، 2٠16، ل. 17(. 
لــەم ڕوانگەیەوە زمان تەنیا کەرەســتەی 
پێوەنــدی نییــە، بەڵکوو سیســتەمێكی 
تێگەیشــتنی مرۆڤــە لــە دیــاردەکان، 
چۆنیەتیی فێربوون و گەشەکردنی ناسنامە، 
دیالــۆگ و بیرکردنــەوەی ڕەخنەگرانــە. 
ئێگەبەرگ بــۆ گەشــەکردنی زمان الی 
منداڵ، پێشــنیار دەکات کە زمانی دایک 
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بکرێــت. ئەکتیڤ کردنی زمان  ئەکتیــڤ 
پێوەندی بــە ژینگەی زمانیــی منداڵەوە 
هەیە »لــە هەمیشــە بەکارهێنانی زمانی 
دایک لە ژیانــی ڕۆژانەدا، هەتا هیچ کات 
بەکارنەهێنانــی زمانی دایک«. لە ڕوانگەی 
ڤیگۆتێســکییەوە، چــاالک بوونی زمانی 
دایــک پێوەندی بــە هاوپێوەندیی تاک و 
ئامرازەکانی بەکارهێنانەوە هەیە و ئامانجی 
بەکارهێنان پەیوەستە بە فەزای فیزیکی و 

شوێنی فێربوونەوە )ئێگەبەرگ، 2٠16(. 

توێژینەوەکان چیمان پێ دەڵێن؟ 
توێژینــەوەکان باس لــەوە دەکەن کە لە 
قوتابخانەکاندا و لە الیەن مامۆستاکانەوە، 
ئەو مندااڵنەی کە دووزمانەن پێویستییان 
بــە پــەروەردەی تایبــەت )سپێســیال 
پێداگۆگــی( هەیە و وەکوو ئەو مندااڵنەی 
کە توانایی گەشــەکردنی زمانییان الوازە، 
بــەاڵم توێژەرانی دیکە  ســەیر دەکرێن. 
کە گرینگی بــە زمانی دایک وەک زمانی 
یەکــەم و زمانی قوتابخانــە وەک زمانی 
دووهەم دەدەن، باس لــەوە دەکەن، ئەو 
مندااڵنەی کە ژینگــەی زمانییان لەگەڵ 
پێکدادانێکی  تووشی  جیاوازە،  قوتابخانەدا 
زمانی دەبن کە لە ڕێگای فەراهەمکردنی 
کەشــی دووزمانی لە کالســی دەرســدا، 
زمانــی  گەشــەکردنی  توانایی یەکانــی 
مندااڵن بەرز دەکاتــەوە و بە پێچەوانەوە 
دووزمانەبوونــی منــدااڵن بەهێزترە، هەتا 
ئــەو مندااڵنەی کە خاوەنی یەک ژینگەی 
زمانین. )ئەســتر و ئەوانی دیکە، 2٠1٩، ل.٣٣٨(. 
بۆیە زۆربەی توێژەران باس لە پەروەردەی 
فرەزمانی دەکەن کــە دەرفەتێکی گەورە 
بۆ منداڵ دەڕەخســێنێ تا توانایی یەکانی 
زمانی و ناسنامەی خۆی گەشە پێ بدات 
و لە ژیاندا کارامە بێت. لە توێژینەوەیەکدا 
تۆنــی بروینــەر )2٠16(، پرۆفیســۆری 
پــەروەردەی فرەزمانی لــە نەروێژدا باس 

لە چوار هۆکاری سەرەکی بۆ پەروەردەی 
فرەکولتــووری دەکات: یەکەم: زمان وەک 
ئاخێزگە یان سەرچاوەیەک بۆ مندااڵن کە 
چ زمانێــک فێر دەبــن و چۆن؟ دووهەم؛ 
تواناییی زمانی کە، منــداڵ بە کام زمان 
دەتوانــێ پێوەندییەکانــی خــۆی لەگەڵ 
دنیای دەوروبەری بەرقەرار بکات؟ سێیەم؛ 
ناســنامەی منداڵ کە بە چ زمانێک خۆی 
پێناسە دەکات؟ چوارەم؛ کارکردی زمانی 
توانایی یەکانی  کە منداڵ چۆن دەتوانــێ 
نووســین،  خوێندنــەوە،  وەک  دیکــەی 
بیرکاری، بەکارهێنانــی دنیای دیجیتاڵ، 
کارامەیی لە ژیانــدا و فێربوون لە هەموو 
ئاستەکانی تەمەنیدا گەشە پێ بدات. جیم 
کۆممی )James Cummins( ناســراوترین 
پڕۆفیســۆرە کــە لەبــارەی دووزمانی و 
فرەزمانییەوە تیۆری دوو شاخی سەهۆڵینی 
داهێناوە. لەو تیۆرییەدا جیم پێی وایە کە 
هەمــوو منداڵێک ژینگەیەکی زمانی هەیە 
کــە تێیدا پــەروەردە دەبێــت و خاوەنی 
زمانێکە کە لە داوێنی دایکەوە دەست پێ 
دەکات هەتا دەچێتە نــاو دامەزراوەیەک 
کە لە دەرەوەی ژینگەی زمانیی ماڵەوەیە. 
باخچەی ســاوایان،  دامەزراوەکە دەتوانێ 
قوتابخانــە، ناوەندێکی پەروەردەی تایبەت 
و ... هەتا دوایی بێت. واتە هەموو منداڵێک 
و بە هــەر تایبەتمەندییەکەوە دەگرێتەوە 
و خاوەنــی زمانێکی دایکییە. )مەبەســت 
لــە هەموو تایبەتمەندییــەک ئەوەیە کە، 
مندااڵنی کەمئەندام وەکــوو نابینا، کەڕو 
الڵ، مندااڵنی ئاوتیزم، کەم ســەرنج یان 
ســەرنج زڕاو، ماخۆالن )ADHD( و هەتا 
دوایی(. جیم بە کەڵک وەرگرتن لە تیۆریی 
شاخی ســەهۆڵین، پێی وایە زمانی دایک 
یەکەمین شاخی ســەهۆڵینە کە ڕیشەی 
لە باکگراوەندی کولتووری و کۆمەاڵیەتیی 
بنەماڵــە و ژینگــەی ماڵەوەدایــە. بەاڵم 
سیســتەمی ئامووزشــی و دامەزراوەکانی 
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دەوڵەتی، شــاخێکی ســەهۆڵینی دیکەی 
بۆ دروست دەکات کە هیچ پێوەندییەکی 
عاتفی و ســۆزدارانەی لەگەڵدا نییە. بۆیە 
بە ڕوونی دەڵێت کە سیستەمی ئامووزشی 
لەم حاڵەتــەدا خەریکی ئازاردانی مندااڵنە 
و تاوانبــارە کە ناهێڵێت بە مندااڵن زمانی 

دایک بخوێنن )تۆنی بروینەر، 2٠16(. 
ئەمــە یەکــێ لــەو هۆکارانەیــە کە 
مامۆســتاکان هیــچ زانیارییەکیــان لــە 
گەشــەکردنی زمان الی منداڵ نییە و بە 
کەڵک وەرگرتن لە شــێوازی توندوتیژیی 
زمانــی و ڕەفتاری ڕووبــەڕووی مندااڵن 
دەبنەوە کە دەرەنجامەکەی بێزاری، ترس 
و دڵەڕاوکــێ، گاڵتەپێکردن و شــکاندنی 
شکۆی مندااڵن دەبێت. هاوکات مۆتەکەی 
تــرس و تڕاومای فێربوون ]بــە تایبەتی 
هێشــتنەوەی مندااڵنــی پۆلــی یەک و 
دوو بۆ ماوەی چەند ســاڵ لــە پۆلێکدا[ 
لە ئاســتەکانی خوێندن بــۆ منداڵ پەرە 
دەســتێنێ بە شــێوەیەک کە ئامارەکانی 
خودی ئێران نیشانی دەدەن، زیاتر لە ٣٠ 
لە سەدی مندااڵنی بەینی تەمەنی 11 بۆ 
17 ســاڵ واز لە خوێندن دەهێنن و زیاتر 
لە 6٠ لە ســەدی مندااڵنــی ئێران پێیان 
وایە کە لە قوتابخانەدا گوشاریان دەخرێتە 

سەر. 

نموونەی توێکاریی کتێبەکان
ئێــران واڵتێکــی فرەنەتــەوە، کولتووری 
و زمانــی و زاراوەیی یــە کــە زیاتر لە 7٠ 
گرووپی زمانــی لەو واڵتەدا پێکەوە دەژین 
و پێوەندییان بەیەکەوە هەیە )کالن،2٠16 (. 
ئەمیر کەالن )2٠16( لە پێشەکیی کتێبی 
»کێ لە ئامووزشــی فرەزمانی دەترسێت؟« 
دەنووسێ کە هیچ توێژینەوەیەکی زانستی 
لەبارەی زمانەکان و فەرهەنگەکانی ئێرانەوە 
لە ڕوانگــەی فرەکولتوورییــەوە نەکراوە و 
لــە ڕوانگەی پــەروەردەی ئێرانــەوە هیچ 

بنەمایەکی زمانناسانە بۆ ئامووزشی مندااڵنی 
کەمایەتییە زمانییەکان لەبەرچاو نەگیراوە و 
وەک ترسێک بۆ سەر یەکگرتووییی زمانی 
فارســی و چوارچێــوەی تەواویەتی خاکی 
ئێران لە قەڵــەم دراوە )کالن، 2٠16(.  لەم 
توێژینەوە کورتــەدا ڕوانگەی فرەکولتووری 
بۆ بابەتی زمانی ســەیر دەکرێت و پێگەی 
زمــان و کولتووری کــوردی وەک نموونە 
لەبەرچاو گیراوە. بۆ ئــەوەی توێژینەوەکە 
ســنووردار بێت، پێویســت بوو توێکاریی 
کتێبە دەرســییەکانی فارســی و زانســتە 
کۆمەاڵیەتییــەکان لــە پۆلی یــەک هەتا 
حەوتی سەرەتاییی ساڵی 1٤٠٠ی هەتاویی 

خوێندن، لەبەرچاو بگیردرێت. 
لە ڕوانگــەی پێداگۆگییــەوە، ئێریک 
مۆنــد )2٠2٠( لە کتێبــی »دیداکتیکی 
مێژوو«دا بەوردی باس لەو ئامرازانە دەکات 
کە وێنە، دروستکردنی نەخشەی بیرۆکە، 
هێڵی مێژوویی، نیگارکێشی، دابەشکردنی 
گێڕانــەوە،  گۆشــەنیگای  چەمکــەکان، 
مێژوویــی،  قۆناخەکانــی  دابەشــکردنی 
گرینگیــدان بــە ســەرچاوە و ماتریاڵــە 
لە  منــدااڵن  چاالکیی  مێژوویی یــەکان، 
ڕێگای گێڕانەوەی حەکایەت و بەسەرهاتی 
کەسایەتییەکانەوە و هەموو ئەو ئامرازانەی 
کە کۆمۆنیکەیشــین لەگەڵ منداڵدا پێک 
دەهێنــن، مێتاهیســتۆری )مێتامێژوو(ی 
منــداڵ پێک دەهێنن. مۆند پێی وایە ئەم 
ئامرازانە فەزایەکی چەند ڕەهەندی لە دنیا 
و شوێن بۆ منداڵ دەکەنەوە کە وشیاریی 

مێژوویی الی منداڵ گەشە پێ دەدات. 
بێگومــان نموونەی زۆری توێژینەوەی 
و  هەیــە  کتێبەکانــەوە  لەبــارەی  ورد 
زۆر الیەنــی دیکــە هەیــە کــە بخرێتە 
بەرباسەوە. بەاڵم لەم توێژینەوەیەدا هەموو 
نموونەکان بە هۆی مەودای تێکســتەکە 
بەکار ناهێنرێت، تەنیا لە چوار بەســتێندا 

دەیخەمە بەرباسەوە: 
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یەکەم: پێناسەی واڵتی ئێران و وێناکردنی کورد: 
کوردستان بەشێکی گەورەی خاکی ئێران لە ڕووی جوگرافییای سرووشتی و مرۆیی یەوە لەبەر 
دەگرێت کە بریتییە لە پارێزگاکانی ئیالم، کرماشان، سنە )کوردستان(، ورمێ )ئازەربایجان( و 
هەروەها پارێزگای هەمەدان بەشێکی زۆری کوردن و پارێزگاکانی لوڕیش لە ڕووی کولتووری 
و زمانییەوە بە بەشــێک لە کولتوور و زمانی کوردی لە قەڵەم دەدرێت. لەو پێناسەگەلەدا، کە 
لە کتێبەکانی زمانی فارســی و زانستە کۆمەاڵیەتییەکان لەسەر ئێران کراوە، هیچ ئاماژەیەک 
بــە پێکهاتەی فرەنەتەوەیی، کولتووری و زمانیی ئێران نەکراوە و لە بنەڕەتدا مندااڵن هەتا لە 
قۆناخی سەرەتایی تێدەپەڕن هیچ ڕوانگەیەکیان بۆ پێکهاتەی نەتەوەییی ئێران نییە. نموونە: 

پێناسەی ئێران لە فارسیی پۆلی دوو، الپەڕە 7٩. 

پێناسەی زمانەکان لە ئێراندا، فارسیی پۆلی سێهەم. الپەڕەی 1٠2. 
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لە الپەڕەیەکی دیکەدا باسی چاالکییەک دەکات کە هیچ ئاماژەیەک بە پێکهاتەی زمانیی 
نەتەوەکان نەکراوە و لە پرســیارێکی دروست یان نادروستدا هاتووە کە »زمانی فارسی، زمانی 

نەتەوەییی ئێرانییەکانە. )بە پێی تێکستەکە، بەڵێ وایە و ڕاستە(. 

لە کتێبی دەرسییەکاندا، دەرســێکی ئازاد هەیە بە ناوی ئەدەبییاتی بوومی. لەم دەرسەدا 
بەبێ هیچ جۆرە ئاماژەیەک بە ئەدەبییاتی بوومی و پێناســەکردن و نموونەیەک، الپەڕەیەکی 
ســپی پێشکەشــی مندااڵن و مامۆســتایان دەکات کە مامۆســتا فەرز نەکراوە ئەو الپەڕەیە 
تێپەڕێنێت. هاوکات، دانیشتووانی بۆ نموونە تاران و ئەسفەهان کە بوومی نین، هیچ باکگراوەند 

و ڕوانگەیەکیان پێ نادرێ کە ئەدەبییاتی بوومی چ خەڵکانێک دەگرێتەوە؟! 
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لــە کتێبی زانســتە کۆمەاڵیەتییەکاندا هەمان ڕوانگــە بەردەوامە. بــۆ نموونە لە کتێبی 
کۆمەاڵیەتیی پۆلی چواردا، دوو بابەتی سەرنجڕاکێش هەیە. یەکەم سەفەر بۆ »تەخت جەمشید 
)لە دوو دەرسدا(« و سەفەر بۆ »کرمانشاه«یە. لەو سەفەرەدا بۆ تەخت جەمشید کۆی باسەکان 
پێوەندییــان بە تێرمەکانی ناســیۆنالیزمی فارســەوە هەیە لە تێرمی مێژوویــی، کولتووری و 
ڕوانگــەی ئایندەبینی بۆ نەتەوەی فارس، بەاڵم لە ســەفەر بۆ کرماشــاندا هێچ ئاماژەیەک بۆ 
پێکهاتەی نەتەوەییی کرماشــان ناکرێ و لە بنەڕەتدا ســڕینەوەی ناسنامەی نەتەوەییی کورد 

لەو ناوچەیەدایە. 

بەکارهێنانی نەخشــە لەم وانەیەدا نیشانەی ڕوانگەی مێژووکردی ناسیونالیزمی فارسە کە 
پەیوەستە بە مێژووی کۆنی ئێرانەوە و، سەرلەنوێ بونیادنانەوەی لە زەینی مرۆڤی ئێرانیدا. 
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هــاوکات لەگەڵ نکۆڵی کــردن لە کولتووری نەتەوەکان لە ئێرانــدا، ئەم ڕوانگەیە پەرەی 
ئەستاندووە بۆ ناساندنی واڵتانی دراوسێی ئێران کە  کاتێ واڵتی عێراق یان تورکیا دەناسێنێ 

و هیچ ئاماژەیەکی بە پێکهاتەی نەتەوەکانی ئەو واڵتانە ناکات. 

کتێبی کۆمەاڵیەتیی پۆلی پێنجەم: 

دووهەم: ناساندنی کولتوور و ئەدەبییاتی کورد وەک ئەدەبییاتی بومی: 
ئەدەبییاتی بوومی یەکێ لە پەڵەکانە بۆ ناســاندنی کولتوور و ناســنامەی نەتەوەکانی ئێرانی. 
ئەدەبییاتــی بوومی لــەو ڕوانگەوە، ئەدەبییاتێکی پێنەگەیشــتوو، دواکەتوو و ناشارســتانییە. 
ئەدەبییاتی بوومی بەبێ هیچ پێناسەیەکی بنەمایی بۆ مندااڵن، جیا لە ستیگما و پەڵەدارکردنی 
ئەدەبییــات و کولتــووری نەتەوەکانی ئێرانی هیچ پەیامێکی دیکــەی نییە. هاوکات بەردەوام 

پەسن و پیاهەڵگوتن بە ناسنامەی کولتووری فارس و زمانی فارسی دووبارە دەبێتەوە. 
ســەرنجڕاکێش لە پۆلی حەوتەمدایە کە بۆ فەســڵی ئازادی ئەدەبییاتی بوومی جیا لەوەی 
کە هیچ پێناســەیەکی بۆ ئەدەبیاتی بوومی نییە و هیچ سەرچاوەیەکیش بۆ ئەدەبییاتی بوومی 
پێشنیاری مامۆستا نەکراوە، بەاڵم لەژێرکۆی باسەکاندا هاتووە کە »بۆچی زمانی فارسیم خۆش 
دەوێ؟ و ئاماژە بە تێکستێکی ناو کتێبەکەی کە باس لە میراتی زمانی فارسی دەکات و بەرزی 
دەنرخێنێت، ئەوە لە حاڵێکدایە کە دەبووایە باســی ئەدەبییاتی بوومی کرابا. لە کۆنتێکســتی 
پەروەردەی ئێراندا، فەســڵی ئازاد هیچ پێویستییەکی بۆ دیاری نەکراوە، تاقیکردنەوەی لەسەر 
ناکرێ، مامۆستای بۆ فێر ناکرێ و هیچ بودجەیەکیش بۆ دابینکردنی سەرچاوەیەکی »ئەدەبییات 
بوومی«یش ناخرێتە بەردەم قوتابخانە بۆ ئەوەی کە ئەو بەشە لە کتێبەکانی خوێندن ڕاپەڕێنن.
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فارســیی پۆلی حەوتەم، دەرسی پانزدەیەم، لە درێژەی ئەدەبییاتی بوومیدا باس لە میراتی 
زمانی فارســییە. بێبەریکردن و هێشتنەوەی فەزایەکی بەتاڵ بۆ پێناسەی ئەدەبییاتی بوومی، 
نیشــانەی بەکەمزانین و شکاندنی شــکۆی ئەدەبییاتی نەتەوەکانە. لێرەدا زمانی فارسی تەنیا 
زمانی قسەکردن نییە، بەڵکوو ناساندنی زمانی فارسی وەکوو ناسنامە، کولتوور، هونەر، زانست، 
ڕیشەی نەتەوەیی خەڵکی ئێران و ئامرازی هێمنی و دەروونی ئارامی خەڵکە. لەم تێکستەدا بە 

سوپایەک لە وشە، سووژن لە ناسنامەی زمانەکانی دیکەی ئێران دەدات. 
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لە زۆربەی چاالکییەکانی پۆلی سێ، چوار و پێنج، شەش و حەوتەمدا بەردەوام لە کتێبی 
فارســیدا، سەرنجی مندااڵن بۆ ئەو پرسیارە ڕاکێشراوە کە چۆن پارێزگاری لە زمانی فارسی و 

واڵتی ئێران بکەن. نموونە: 

فارسیی پۆلی شەشەم،

لە کتێبی کۆمەاڵیەتیی پۆلی شەشەمدا، لە باسی پێناسەی جلوبەرگدا، وەک پێکهاتەیەکی 
سەرنجڕاکێشی خەڵکی ئێران باسی دەکات، بەاڵم لە الپەڕەی دواتردا لە مێژوو بێبەری دەکات 
و ڕەوتی پێشکەوتنی جلوبەرگ و کولتووری پۆشاک لە ئێراندا تەنیا بە مێژووی دەسەاڵتدارێتیی 
فارسەوە دەبەستێتەوە. لەم دوو وێنەیەدا هیچ پێوەندییەک نابینینەوە. سەرنجڕاکێش ئەوەیە کە 
هیچ وێنەیەک لە پۆشاکی نەتەوەی فارسی تێدا نییە. لێرەدا دەردەکەوێ کە ڕەوتی پێشکەوتنی 
کولتووری و ژیاری فارس گەورەتر نیشــان دەدرێت. بەو واتایە کە فارس گەیشتووەتە قۆناخی 

شارنشینی و، خەڵکی دیکەی ئێرانی هێشتا بوومین و قۆناخی شارستانییەتییان نەبڕیوە. 

سێیەم: بێبەری کردن، قارەمانسازی و وێناکردنی نەتەوەکان وەک نەتەوەی بێ مێژوو:  
چەواشــەکردن، مێژووســازی و ســڕینەوەی مێژووی نەتەوەکان و بەتایبەتی کورد بەشــێکە 
لە گەاڵڵەی نووســینەوەی کتێبەکانی مێژوو. شیاوی ســەرنجە کە قارەمانسازی لە ڕوانگەی 
تێرمە مێژوویی یەکانی ناســیۆنالیزمی فارس لەسەر بنەمای فارس و مەزهەبی شێعە دامەزراوە، 
هاوکات ڕەوایی دان و پێناسەکردنی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران وەک چەرخی گەشەکردنی ئەم 
ناسیۆنالیزمە. لەم جۆرە قارەمانسازی و هەڵپەساردنی مێژووی نەتەوەکان و کەسایەتییەکانیان، 
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نموونە فرە زۆرە: وەک: 
کۆمەاڵیەتی، پۆلی پێنجەمی سەرەتایی، ل.٩٩. 

لەم نەخشــەڕێی مێژوویەدا کە زەمانبەندیــی مێژوویی کراوە و کەســایەتییە دیارەکانی 
مێژووی ئێران باس دەکات، هیچ دەرفەتێک بە گێڕانەوەی مێژووی نەتەوەکانی ئێران نەدراوە. 
نەخشــەڕێی مێژوویــی یان هێڵی مێژوویی بــۆ گێڕانەوەی یەکێ لە ئامــرازە گرینگەکانە کە 
مێژوو لە چاوترووکانێکدا دەگێڕێتەوە و بە شــێوەیەکی وێنەیی نیشــانی مندااڵنی دەدات. ئەم 
وێنەیە دەبێتە بەشــێک لە زەینی منداڵ بۆ تێگەیشــتن لە مێژوو. کاتێ کە مندااڵنی کورد و 
نەتەوەکانی دیکە لەم نەخشــەوێنەیە بێبەشــن و دابڕاون، هیچ وێنایەکی زەینی لە مێشــکی 
منــدااڵن بۆ مێژووی خۆیان و داهاتووی خۆیان نادۆزرێتەوە و لە بنەڕەتدا فەزایەکی مێژوویی 
بۆ ئەوان نییە. بۆیە پێناســەکردنی نەتەوەکانی ئێران بــە »نەتەوەی بێ مێژوو« یەکێکی دیکە 
لە هێڵەکانی ئاســمیلەکردنی نەتەوەیی یە. بۆ قۆناخەکانی دواتری مێژووی ئێران هەمان ڕوانگە 
هەیە. نموونەی ئەم هێڵە مێژوویی یانە لە زۆربەی کتێبە دەرسییەکانی سەرەتایی و ناوەندی و 

دواناوەندیدا دەردەکەوێت وەک: 

147گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721



خوێندنەوەی ســنوورەکان و قەڵەمــڕەوی »ئێرانی فەرهەنگی« بــەردەوام لە مێژوودا زیاد 
دەکات. 

هاوکات قارەمانســازی لە مێــژووی درۆیین و هاوکات هاندانی منــدااڵن بۆ ئایدۆلۆژیای 
ناسیۆنالیزمی فارسی ـ شــیعە، گرینگترین تێرمەکانی ناوەرۆکی کتێبەکانن. لە فارسیی پۆلی 
یەکــدا، زەینــی منداڵ بۆ ڕاهێنانی پیتی »ز« بە فەزای شــەڕ و جەبهــەی ئێران ڕادەهێنێت 
و لەگەڵ ئەوەشــدا ســەنگەر و ئااڵی ئێران پێکەوە دەهێنێتەوە کە ســەنگەری شەڕ لە پێناو 
پاراســتنی ئااڵدایە. ئااڵ لێرەدا تەنیــا نیگارێکی ڕەنگی بۆ منداڵ نییــە، بەڵکوو مەنتاڵیتێت و 
نەخشــەی زەینیی مندااڵنە بۆ داهاتووی واڵت. ئەم ڕەهەندە لە پێداگۆگی مەترســییە بۆ سەر 
کەســایەتیی منداڵ و، منداڵ بۆ هەمیشە لە مێشــکیدا ئەو فەزایە دەهێنێتەوە یاد. بۆ نموونە 
کاتێ جیاوازیی »ض، ظ و ز« بزانێ، وەبیری دێتەوە کە »ز«  وەک: »سرباز، تیرانداز، زرد، سبز«.  

نموونەکەی: 
فارسیی پۆلی یەک: 

کۆمەاڵیەتیی پۆلی پێنجەم و وێناکردنی شــەڕی ئێــران و عێراق دەهێنێتەوە بەرچاومان. 
لەم وێنەیەدا ئێران بەشــێک نییە و نەبووە لەم شــەڕە. هێرشــی کراوەتە سەر و لە وێنەکەدا 
هیچ ئاماژەیەک یان فلێشــێک لە ئێرانەوە نابینین. ئەمەش زەینییەت بۆ ڕەوایی دان بە شــەڕ 

دەگێڕێتەوە.  
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فارسیی پۆلی سێیەم، الپەڕەی ٥٠، هاندانی مێرمندااڵن لەم وێنەیەدا بۆ نەسلێک و دوان 
نەبووە. لە دەیەی شەســت بەم الوە لە ڕێگای کتێبە دەرســییەکان، ســینەمای پرۆژۆکتۆری 
گوندەکان، ڕێپێوانی دەیەی فەجر و ... مندااڵنیان بۆ پرۆژەیەکی وەها ئایدۆلۆژیک ئامادە دەکرد 

و بەشێك بوو لە کۆنتێکستی پەروەردەی ئێران. 

ئــەم تێڕوانینە ئایدۆلۆژیکــە بەرگی خۆی گۆڕیوە و نموونەی کچانیــش هاتووەتە ناو ئەم 
گێڕانــەوە تازەیــە. تێڕمی چیرۆکی ئەم کچە بە ناوی »ســەهام« ئەوەیە کە بە »بەرد« لە پێناو 

خاکی ئێران و داگیرکاریی دوژمندا شەڕی کردووە و شەهید بووە. 

149گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721



پێنجەم: ژینگەی زمانی و وانەکان: 
یەکێک لەو بۆشــایی یانەی کە لە سیســتەمی ئامووزشــیی ئێراندا هەیە، نەبوونی سیستەمی 
فێرکردنی زمانی دایکە. هەرچەندە لە یاســای بنەڕەتیی واڵتدا و لە ماددەی 1٥ دا بە ڕوونی 
باســی مافی زمانی دایک کراوە. بەاڵم بە کردەوە هەتا ئێســتا هیچ هەنگاوێکی لە سیستەمی 
پــەروەردەدا بۆ هەڵنەگیراوە. بەاڵم سەرنجڕاکێشــە کاتێ منداڵێکی کــورد، ڕووبەڕووی زمانی 
فارســی و کتێبەکان دەبێتەوە. داخوا مندااڵنی کــورد تا چەندە دەتوانن لە مۆتەکەی ترس و 
دڵەڕاوکێی تێگەیشــتن لە چەمک و دەســتەواژەکان بگەن. منداڵی کورد کە لە ژینگەیەکی 
کۆمەاڵیەتیــی بنەماڵە و کۆاڵنەوە و تەنانەت ناو پۆل و ژینگەی قوتابخانە بە کوردی پەروەردە 
دەبێت، کەچی دەبێت سیستەمی زمانیی زمانێکی بێگانە بە ژینگەی زمانی منداڵ فێر ببێت و 
لە هەموو ئاستەکانی فۆنۆلۆژی )دەنگناسی(، مۆرفۆلۆژی )وشەسازی(، سینتاکس )ڕستەسازی(، 
پڕاگماتیک )بەکارهێنانی زمان( و سێمانتیک )واتاناسیدا( گەشە بکات. لە ڕوانگەی پێداگۆگیی 
تایبەتەوە، مندااڵن و فێربوونی زمان لە هەموو ئاســتەکانی خوێندنەوە، نووسین، قسەکردن و 
بەکارهێنانی زمان جیاوازن و قۆناخی گەشــەکردنیان جیــاوازە. بۆیە لە زۆربەی واڵتانی دنیا، 
نمرەی کۆتاییی ســاڵەکانی قۆناخی ســەرەتایی هەر لە پۆلی یەک هەتا کۆتاییی پۆلی دەیەم 
نییە. ئەوەش بە هۆی ئەوەیە کە مندااڵن قۆناخی جیاوازی گەشــەکردن دەبڕن و مامۆســتا و 

قوتابخانە نابێ ببنە هۆکاری دواکەوتنی مندااڵن لە خوێندن. 
نموونە لە کتێبی پۆلی یەک، سێ و چوار: 

فارسیی پۆلی یەک:
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 الپەڕەی11٤. بۆ منداڵێکی کورد تێگەیشــتن لەم هەموو دەستەواژەیە دەبێ چۆن بێ و، 
بەبێ ئەکتیڤ بوونی زمانی دایک چۆن دەتوانێ لە دڵەڕاوکێی فێربوونی زمان دەرباز بێت. 
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فارسیی پۆلی دوو، وەرزەکان لە الپەڕەی 1٠٨.

یان کۆمەاڵیەتیی پۆلی سێ:
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لە فارسیی پۆلی حەوتەمدا، الپەڕە 2٣، چیرۆکی »کەژاڵ«دا هاتووە کە مۆتیڤی گێڕانەوەی 
چیرۆکەکــە لە کوردســتانە و نیگارەکانیش باس لــە کولتووری کوردی دەکــەن. ناوەرۆکی 
چیرۆکەکە باســی هێرشی گورگ بۆ سەر کەژاڵ و کۆرپەکەی دەکات. ئەم گێڕانەوە ترسناکە 
لە ئەدەبییاتی کوردی، مندااڵن ڕا دەهێنێ بۆ فەزایەکی نائەمن و نائارامی کوردستان. هاوکات 
لــە چاالکییەکانی منداڵەکاندا هیــچ ئاماژەیەک بە زەمینەی کولتووریــی کارەکتەرەکانی ناو 

چیرۆکەکە ناکات.
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دەرەنجامی توێژینەوە
ئێریکسۆن )2٠21( لە کتێبی »جیاوازییە 
کولتوورییــەکان لە پراکتیکــدا« دەڵێت 
کە کۆمەڵگا و سیســتەمی کۆمەاڵیەتی و 
پەروەردەییــی واڵت دەرفەتی گەورەیان 
لەبەردەســتدایە بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی 
و  یەکانگیــری  هەوڵــی  پڕاکتیکانــە 
ســەقامگیریی واڵت بدەن. ئێریکســۆن 
پێی وایە کە ئەوەی کۆمۆنیکەیشــن یان 
پێوەندیی دروست دەکات، »کولتوور«ە و، 
بریتییە لە کــۆی ئەزموونەکان، زانیاری، 
بەهــا کۆمەاڵیەتــی و ئەخالقییەکان و 
بــەردەوام و بە شــێوەیکی دینامیک لە 
گۆڕاندایە. بە پێی نموونەی ناو کتێبەکان 
بۆمان دەردەکەوێت کە ئایدۆلۆژیای پشت 
ئــەم کتێبانە زۆر الیەنی  بەرهەمهێنانی 
ســڕینەوەی نەرمی نەتەوەکانی گرتووەتە 
بەر. ئەنجامی ئــەم لێکۆڵینەوەیە ئەوەیە 
کە پێناسەکردنی کەمینەکان و ژینگەی 

زمانی نەتەوەکان لە چوار ڕوانگەوەیە: 
ئاســمیلەکردن و  یەکــەم: ڕوانگەی 
توانەوەی کولتووری کە بە نکۆڵی کردن و 
پرۆژەی بە فارسکردنی کولتووری کوردی 
دەست پێ دەکات و لە هەموو ئاستەکاندا 
هەڕەشەیەکی گەورەیە بۆ سەر توانەوەی 
زمانی کوردی. لــەم ڕوانگەیەدا مێژووی 
پێکهاتەیەکی  گەشــەکردنی کورد وەک 

نەتەوەیی لە ئێراندا سڕدراوەتەوە. 
دووهەم، ڕوانگەی ئێتنۆسەنتەریزم کە 
بریتییە لە پێناســەی نەتەوە، کولتوور و 
بەهای کۆمەاڵیەتیــی خەڵکانی دیکە بە 
پێوەر و ڕوانگــەی کۆمەڵگای خۆی. لەم 
پێناســەیەدا، ناســنامەی غەیرەفارس لە 
ڕوانگەی خۆیەوە پێناسە دەکات و بەهای 
ئەخالقی بۆ پێناســەکەی لە چوارچێوەی 
دەبینێتــەوە.  فارســدا  ناســیۆنالیزمی 
کولتووری کوردی بەشــێکە لە پێناسەی 
بچووکتــر  یەکەیەکــی  و  ئێرانی بــوون 

لــە ئێرانــی فەرهەنگییە. ئــەم ڕوانگەیە 
نەژادپەرەستانە،  ڕوانگەی  بەرهەمهێنەری 
خەڵکانی  پەڵەدارکردنــی  و  فاشیســتی 
دیکەیە. لەم ڕوانگەیەوە، زمانی فارســی 
هەمیشــە ئەولەوییەتی هەیە و پاراستنی 
خەڵکــی  هەمــوو  ئەخالقــی  ئەرکــی 
ئێرانــە و هــاوکات ئەدەبییاتــی بوومی، 
ئەدەبییاتێکی پاشکەوتوو، پێناسەهەڵنەگر 

و ناشارستانییە. 
سێیەم: ڕوانگەی پۆست کۆلۆنیاڵ یان 
ڕۆژهەاڵتناســانەی وێناکردن و ناساندنی 
کولتــوورە جیاوازەکان. ئــەم ڕوانگەیە لە 
کتێبی »ڕۆژهەاڵتناسی«ی ئیدوارد سەعید 
وەرگیراوە کە، هەمیشە تێگەیشتنێک یان 
ئایدۆلۆژییەک بۆ سووککردنی نەتەوەکانی 
دیکــەی ڕۆژهەاڵت هەبــووە و ڕۆژئاوا بە 
مەڵبەندی زانست، مەعریفە و پێشکەوتن 
بــە مەڵبەندی  ناســراوە و ڕۆژهــەاڵت 
دواکەوتوویــی، شــەڕ و خێڵەکی بــوون. 
بەکەم زانینی کورد لە هەموو ئاستەکانی 
سیاسی، کۆمەاڵیەتی و مێژووییدا وەهای 
کــردوە کە پێــی وابێ زمانــی کوردی 
تواناییی گەشەکردنی نییە و لە سیستەمی 
پەروەردەدا ناتوانێ وەاڵمدەری زانســت و 

پەروەردەی مۆدێڕن بێت.  
چوارەم: ســتیگما یان پەڵەدارکردن و 
عەیبدارکردنــی کولتووری و کۆمەاڵیەتی 
کە دەبێتە هۆی تێکشــاندنی کەسایەتیی 
تاکــەکان لە کۆمەڵــدا. ئەرڤین گۆفمان 
)2٠2٠( لــە کتێبە بەناوبانگەکەی خۆیدا 
بە ناوی ســتیگما دەنووســێ: »ستیگما 
بریتییــە لــە بێڕێــزی، پەڵەدارکــردن 
تایبەتمەندیــی  بێ ئێعتبارکردنــی  و 
کۆمەاڵیەتی و کولتووریی تاک لە کۆمەڵدا«. 
گۆفمــان پێی وایە کە دژکردەوەی ئەوی 
دیکە بە تەواوەتی ناسنامەی ئاساییی تاک 
کەمایەتییەکان  ستیگمای  دەڕووشێنێت. 
لــە الیــەن زۆرینــەوە زیاتــر زمانــی، 
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کولتــووری و کردەوەیی یە کــە، »ئەوانی 
دیکە« لە »ئێمە« ناچن)ئێریکســۆن، 2٠21( 
. لەم ڕوانگەوە بەدناوکردن، پەڵەدارکردن، 
و شکاندنی   )stereotypes( ستێریۆتایپ 
شکۆی کۆمەاڵیەتی و کولتووریی خەڵکی 
کوردســتان لــە چوارچێــوەی کتێبــە 
قارەمانسازی  هەروەها  و  دەرســییەکاندا 
لــە دژە قارەمانەکانــی نەتــەوەی کورد 
لە کتێبــە دەرســییەکاندا دەبێتە هۆی 
دووڕیان )دیلەمای( ناســنامەی مندااڵنی 

کوردستان. 
لــە کۆتاییدا پێــم وایــە زۆر بابەتی 
دیکــە کــە پێوەندییــان بە ناســاندنی 
لــە چوارچێوەی  ئێرانــی  کەســایەتیی 
کتێبە دەرســییەکاندا هەیە و راستەوخۆ 
کەسایەتیی نەتەوەکانی دانیشتووی ئێران 
پەڵــەدار دەکات، شــیاوی لێکۆڵینەوەیە. 
لەبارەی  مەیدانی  توێژینــەوەی  هاوکات 
ژینگەی زمانــی نەتەوەکان و کاریگەریی 
سیســتەمی پەروەردە لەســەر دەروونی 
مندااڵنی کــورد گرینگیی تایبەتی هەیە 
کــە چ بەرهەمێک لەو سیســتەمە دێتە 
دەرەوە. لە هەمووان گرینگتر توێژینەوەی 
کاریگەرییەکانــی  لەبــارەی  مەیدانــی 
مندااڵن،  لەســەر  دەرســییەکان  کتێبە 
مامۆستایان و بەگشــتی داهاتووی زمان 
و ناســنامەی کوردی. بابەتێکی دیکەی 
شــیاوی لێکۆڵینــەوە ئەوەیــە کــە ئایا 
کــورد دوو زمانەیە یــان دووزمانەبوون 
سەپێندراوە بەســەریدا )دووزمانەیی یان 
ســڕینەوەی زمانی ئەوی دیکە(؟ پێگەی 
زمانــی فارســی و زمانی کــوردی لە چ 
دروستکراوی  ناســنامەی  ئاســتێکدایە؟ 
کوردـ  ئێرانی، یان دووزمانەیی بوون لە چ 
ڕوانگەیەکەوە سەر هەڵدەدات؟ سیستەمی 
پەروەردە چۆن بواری ئەم ناســنامەیە بۆ 
 مندااڵنــی کورد ڕێک دەخــات و دابینی 
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هویت نقش »معناسازی« را چه در سطح فردی و چه سطح 
اجتماعی بر عهده دارد. به این تعبیر هویت مفهومی است که 

دنیای درونی یا شخصی را با فضای جمعی اشکال فرهنگی و روابط 
اجتماعی ترکیب می کند. هویت ها معناهای کلیدی هستند که 
ذهنیت افراد را شکل می دهند و مردم به واسطه آنها نسبت به 

رویدادها و تحوالت زندگی خود حساس می شوند. بنابراین، هویت 
مربوط به ذهنیت مشابهی است که با فرد دیگری دارد.

بازسازی معنایی هژمونی زبان  فارسی و تقابل آن 
با زبان »هویت«های فرهنگی موازی ایرانی؛ 

مطالعه موردی دانشجویان فارس زبان  

هیوا ڕۆژهه اڵت  



مقدمه و طرح مسئله
گروه های  از  متنوعی  ترکیب  ایران  جمعیت 
قومی است، اما تفکیک محدوده های جمعیتی 
و فرهنگی این گروه ها، همواره نژاد، زبان، دین 
یا مذهب نبوده است. این گروه های قومی هر 
دین  و  زبان  رسوم،  و  آداب  فرهنگ  در  کدام 
یا مذهب دارای تفاوت هایی با یکدیگر هستند. 
فرهنگی  تنوع  ابراهامیان  یرواند   )۱37۴ )ازکیا، 
از گذشته و  بر اساس عنصر زبان  ـ هویتی را 
توصیف  به خوبی  را   زمان حال  تداوم آن در 
کرده است ؛ » ایران پیش از سده بیستم چون 
امروز سرزمین دارای تنوع زبانی بود. در فالت 
مرکزی جمعیت شهری به زبان فارسی صحبت 
لری  بختیاری،  فارسی،  به  روستاییان  می کرد. 
قشقایی،  بختیاری،  به  کوچروها  ارمنی،  یا 
یا ممسنی سخن می گفتند. در  بلوچی، عربی 
گیلکی،  به  روستاییان  خزر  کرانه  استان های 
فارسی  به  شهرنشینان  مازندرانی،  یا  تالشی، 
ترکی  یا  کردی  به  کوچروها  آذری؛  ترکی  و 
به  عموماً  آذربایجان  ساکنان  می زدند.  حرف 
مناطق  بعضی  در  اما  می کردند  تکلم  آذری 
و عشایر کرد، شاهسون،  ارمنی،  و  تات  سکنه 
داشتند.  وجود  نیز  قره داغی  و  افشار،  ترکمن، 
کرد،  قبایل  شامل  غالباً  غربی  استان های 
قبایل  نیز  نقاط  بعضی  در  و  بود  عرب  و  لر 
و آسوری  بیات، گورانی،  فارس،  آذری،  افشار، 
سکونت داشتند. عالوه بر آن سکنه بسیاری از 
گویش کردی خاص خود  کردنشین،  دره های 
شرقی  جنوب  استان های  می بردند.  کار  به  را 
کرد  افشار،  افغان،  عرب،  بلوچ،  قبایل  شامل 
شمال  مناطق  در  باالخره  بود.  نوشیروانی  و 
شرقی فارسها، آذریها، ترکمنها، کردها، اعراب، 
تاجیکها،  جمشیدیها،  افشارها،  شاهسونها، 
بلوچها  و  بیاتها  هزاره ها،  قاجارها،  افغان ها، 

می زیستند.«)ابراهمیان،۱377: ۱۴(
تفاوت های  همه  تک ساحتی  گفتمان 
هویت  یک  راستای  در  را  هویتی  ـ  فرهنگی 
ویژه بدون داشتن قابلیت فراگیری آن، نادیده 

گرفته و یک هویت قومی را بر سایر هویت ها 
تحمیل کرده و تمایزات هویتی را عامدانه نابود 
می کند. گفتمان ناسیونالیسم تک ساحتی ریشه 
ناسیونالیسم متقدم  اول دارد.  در دوره پهلوی 
بنیاد  فارسی  زبان  ستون  بر  تک ساحتی  یا 
عنوان  به  فارسی،  زبان  ترویج   « شد.  گذاشته 
آرمان  در  بنیادین  و  اساسی  ملزومات  از  یکی 
دوره  در  که  بود  سیاستی  واحد،  ملتی  ایجاد 
دولتمردان  و  روشنفکران  از سوی  اول  پهلوی 
اتخاذ شد و با جدیت تمام در طول این دوره 
دنبال شد... تأسیس و گسترش مدارس جدید 
در  اول  پهلوی  دولت  ابزارهای  مهم ترین  از 
پروژه ملت سازی بود و سیاست کلی آموزشی 
جدید نیز فارسی سازی اقلیت های زبانی بود.« 

)رسولی،۱39۵( 
گفتمان  این  چارچوب  در  و  وسیله  بدین 
ایرانیت با فارسیت یکسان پنداشته شده و اولین 
قدم ها برای عملیاتی شدن ایده همسان سازی 
ابزار  شد.  شروع  ایران  جغرافیایی  پهنه ی  در 
پهلوی  دوره  در  همسان سازی  سیاست  اصلی 
اول توسعه مدارس در مناطق غیر فارسی بود. 
با اینکه به نظر می رسد بین ایرانیت و فارسیت 
به لحاظ منطقی تفاوت وجود دارد، با این حال 
ایده »ایرانیت مساوی است با فارسیت« سنگ 
بنای ناسیونالیسم مدرن و تک ساحتی محسوب 

می شود.
برخی  تعبیر  به  یا  مدرن  عصر  در 
کمرنگ شدن  با  مدرن  پست  اندیشمندان 
برخی از مؤلفه های سازنده ی هویت ملی نظیر 
مشترک،  تاریخی  خاطرات  اسطوره ای،  تاریخ 
همچنین  و  مشترک  جغرافیای  پهنه ی  نژاد، 
هویت ساز  مولفه ی  روایت ها،  کالن  فروپاشی 
فرایند  است.  یافته  چندان  دو  اهمیت  زبان، 
انتشار سریع عناصر فرهنگی و  و  جهانی شدن 
عناصر  سیالیت  بر  تأکید  همچنین  و  هویتی، 
فرهنگی و فشردگی زمان و مکان، هویت های 
ذات گرای کالسیک را با چالش ها و مخاطرات 
شده  ذکر  شرایط  است.  ساخته  مواجه  جدی 

157گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721



باعث شده است تا  دولت - ملت ها ی کالسیک، 
تالش زیادی را برای بازسازی استیالی فرهنگ 
و زبان واحد انجام می دهند. نخبگان قدرت و 
ملی گرایان افراطی با برجسته سازی عنصر زبان 
کارکرد  قالب صرف  از  زبان  تا  تالش می کنند 
اساسی  عنصر  یک  به  و  شده  خارج  ارتباطی 
زبان  وجود  هرچند  شود.  تبدیل  هویت ساز 
تسهیل  قومی جهت  چند  جوامع  در  مشترک 
یک  در  مختلف  اقوام  بین  تعامل  و  ارتباطات 
پهنه ی جغرافیایی مشترک ، تا حدودی امری 
تدوین  اما  می رسد،  به نظر  منطقی  و  پذیرفته 
باعث می شود  بر مبنای آن  هویت عام و ملی 
زمینه  و  مغفول شده  کامال  موازی  هویت های 
استحاله آنها را فراهم می کند. نخبگان قدرت، 
این هویت تولید شده و تحمیلی را  تا حد یک 
امر مقدس و استعالیی ارتقا داده و گویشوران 
زبان مسلط، زبان خود را دربردارنده ی تمامی 
می دانند.  انسان محور  و  مقدس  ارزش های 
شاخص  اساس  بر  هویت  تولید  و  قالب ریزی 
و  »خود«  بین  را  فرهنگی  خطوط  زبان، 
»دیگری« ترسیم نموده و بر مبنای این خطوط 
شکاف و گسل های فرهنگی شکل می گیرد. در 
جوامع چند قومی با وجود زبان ها و هویت های  
اساس  بر  ملی  هویت  تولید  هم وزن،  و  موازی 
باعث  خاص،  قوم  یک  فرهنگی  شاخص های 
متعارض  فرهنگی  کلیت  یک  شکل گیری 
می شود که امکان فروپاشی آن محتمل است. 
قوم  زبان  بنیاد  بر  همانند سازی  استراتژی  در 
پیدا خواهد کرد؛  کارکرد دوگانه  زبان  مسلط، 
زیرساخت های  حمایت  با  و  کالن  سطح  در 
در  هویت ساز  امری  مثابه  به  قانونی   حمایتی 
سطحی کالن)ملی( عمل کرده و در سوی دیگر 
از هویت های موازی موجود هویت زدایی کرده و 

زمینه استحاله ی هویتی را فراهم می کند. 
در  خاص  زبان  یک  به   بخشی  اولویت 
می توان  را  تک ساحتی  ناسیونالیسم  گفتمان 
به عنوان خشونت نمادین تعبیر کرد. خشونت 
سلطه  نظام  کردن  درونی  بیانگر  نمادین 

از  افراد سلطه پذیر  است  است. هرچند ممکن 
خشونت  نوع  این  اعمال  چگونگی  و  مکانیسم 
بر  عمال  حال  این  با  باشند،  نداشته  آگاهی 
نیز  آنها  خود  و  گذاشته  تأثیر  آنها  زندگی 
عامل پیش برنده ی آن تلقی می شوند. این نوع 
حاصل  »بوردیو«،  دیدگاه  مبنای  بر  خشونت 
همکاری و تعامل مشترک عامالن و پذیرندگان 
خشونت است. عملیاتی کردن خشونت با توجه 
و  طوالنی  امری  فرهنگ،  ساحت  به  اتکا  به 
زمان بر خواهد بود. طوالنی شدن فرایند اعمال 
به  را  امر  این  آن  بودن  تدریجی  و  سلطه ی 
کنشگران تحت سلطه القاء می کند که تغییرات 
صورت گرفته امری بدیهی و طبیعی تلقی شده 
و مهندسی سیستماتیک در  اراده  و هیچ گونه 
به  خشونت  نوع  این  ندارد.  وجود  آن  ورای 
تولید »انتظارات جمعی درونی شده« می انجامد 
فرهنگی  عناصر  سلطه ی  تحت  کنشگران  که 
حالت  یک  در  خودی،  فرهنگ  با  ناهمساز 
انفعالی قرار می دهد که باید وضعیت موجود را 
بدون  نوین  نظام های  معتقدند  برخی  بپذیرند. 
دارای  خاصشان،  قالب  و  نوع  گرفتن  درنظر 
کنشگران  بر  سرکوبگرانه  مشترک  ماهیت 
از  را محو می کنند،  عاملیت کنشگران  و  بوده 
مرحله  آخرین  به  نوین  جهان   « آنها،  دیدگاه 
تسلط بر افراد رسیده است. در واقع، نظارت بر 
نیازی  افراد چندان کامل شده است که دیگر 
به عمل عمدی رهبران نیست. این نظارت در 
آن  از  و  کرده  نفوذ  فرهنگی  ابعاد جهان  همه 
از  است.  گشته  کنشگران  ذهن  ملکه  مهمتر، 
آنجا که تصور می شود تسلط زیانی به شخص 
نمی رساند و او را از خود بیگانه نمی سازد، غالبا 
چنین می نماید جهان همان است که باید باشد. 
جهان  که  نیست  روشن  کنشگران  برای  دیگر 
)ریتزر،۱3۸3:  باشد.«  شبیه  باید  چبزی  چه  به 
۲۰6( با این وصف، کنشگران هویت های موازی 
استحاله ی  کارگزاری  از  بخشی  فرودست  و 
دلخواه  جهان  و  گرفته  عهده  به  را  فرهنگی 
خواهند  خودشان  مشارکت  با  را  سرکوبگرا 
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ساخت. آنها دچار »درماندگی آموخته شده ی« 
به تحقیر زبان و هویت  فرهنگی شده و عمال 
پرداخته و با افتخار کسوت هویت فرادست را به 
تن می کنند. در سوی دیگر، استراتژیست های 
فرهنگ مسلط، با انتساب ویژگی های بی نظیر 
به مؤلفه های فرهنگی خود و درهم آمیزی آن 
تلطیف  به  تاریخی،  با روایت های اسطوره  ای و 
و سلطه شویی فرهنگی اقدام می کنند. هر چند 
کنشگران  نمادین،  خشونت  نظریه  اساس  بر 
نداشتن  دلیل  به  فرودست  هویت های 
واکنش  امکان  مقاطعی  در  هویتی  خودآگاهی 
عناصر  اما،  داشت،  نخواهند  را  مقاومت  و 
همواره  نخبگان(  و  )روشنفکران  آگاهی بخش 
وجود  با  رهایبخش  و جنبش  تقال هستند  در 
افسردگی و کم فروغ بودن موقت، در لحظات 
را  فرودست  توده های  و  شده  شعله ور  تاریخی 

برای حق خواهی به حرکت درخواهد آورد.
کنشگران جهان اجتماعی ایرانی را می توان 
قدرت،  کرد؛ ساختار  گروه دسته بندی  در سه 
متعلق  کنشگران  مسلط،  جهان  کنشگران 
تصور  چنین  موازی.  هویت های  و  فرهنگ  به 
هویت  کنشگران  خرد،  سطح  در  که  می شود 
تعامل  موازی  هویت های  کنشگران  با  مسلط 
هویتی  دموکراسی  به  و  داشته  مسالمت آمیز 
برخی  مقابل،  سوی  در  اما،  هستند.  پایبند 
این  موازی  هویت های  به  متعلق  نخبگان  از 
رویکرد را به چالش کشیده و معتقد هستند که 
کنشگران هویت مسلط، کارگزاران اعمال سلطه 
واقعی می باشند.  نمادین در جهان  و خشونت 
به عبارتی دیگر آنها، از افشای نیات فرادستی 
هویتی در مجادالت هویتی ابایی نداشته و هیچ 
گونه تنوع و دموکراسی هویتی را برنمی تابند. 
در نوشتار پیش رو ) بر اساس داده های یک 
رویکرد  واکاوی  به  هستیم  آن  بر  کیفی(  کار 
چند  انسانی  علوم  زبان   فارس  دانشجویان 
دانشگاه ایران در مورد هژمونی زبان فارسی و 
ایرانی  زبان و  هویت قومیت های  با  تقابل آن 
)هویت های موازی( بپردازیم و به این سؤاالت 

پاسخ دهیم:
ایران  1 آیا بین رویکرد رسمی نظام سیاسی 
در تعامل با هویت های موازی ایرانی و رویکرد 

دانشجویان تفاوت وجود دارد؟
تا چه  به هویت مسلط  متعلق  دانشجویان   2
و  پارادایم ها  و  حد در معرض دانش تخصصی 
و  گرفته  قرار  انسانی  علوم  نوی  گفتمان های 

پتانسیل تولید دموکراسی هویتی را دارند؟
همجواری  و  دانشگاهی  جهان  زیست   3
موازی  هویت های  و  زبان  با  دانشجویان  این 
هویت   و  زبان  بازنمایی  نحوه  بر  تأثیری  چه 

»دیگری« دارد؟

نادمکراسی هویتی و زبان فارسی
هویت نقش »معناسازی« را چه در سطح فردی 
این  به  دارد.  عهده  بر  اجتماعی  سطح  چه  و 
درونی  دنیای  که  است  مفهومی  هویت  تعبیر 
یا شخصی را با فضای جمعی اشکال فرهنگی 
هویت ها  می کند.  ترکیب  اجتماعی  روابط  و 
را  افراد  ذهنیت  که  هستند  کلیدی  معناهای 
نسبت  آنها  واسطه  به  مردم  و  می دهند  شکل 
حساس  خود  زندگی  تحوالت  و  رویدادها  به 
ذهنیت  به  مربوط  هویت  بنابراین،  می شوند. 
با فرد دیگری دارد. به قول  مشابهی است که 
استوارت هال هویت مربوط به افرادی است که 
از  و  فکر می کنند  و  مشابه هم حرف می زنند 
احساسات مشابهی برخوردارند. مانوئل کاستلز 
شدن  ساخته  فرایند  همچون  را  هویت  نیز 
معنا بر پایه یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته 
برتری  منابع  بر دیگر  فرهنگی که  ویژگی های 
او همانگونه که  به نظر  دارند، تعریف می کند. 
نقش ها کارویژه ها را سازمان می دهند، هویت ها 
هم معنا را سازمان می دهند. )لطف آبادی، ۱39۲(

و  دموکراسی  از  متعددی  تعاریف 
سیاسی  علوم  ادبیات  در  آن  شاخصه های 
وجود دارد. مشارکت و رقابت سیاسی فراگیر، 
مشروعیت  نظارت،  و  کنترل  سازوکارهای 
از  سیاسی  و  مدنی  آزادی های  و  سیاسی 
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محسوب  دموکراسی  بنیادی  شاخصه ها 
سیاسی  شرایط  و  دولت  ساخت  بین  می شود. 
و اجتماعی رابطه دیالکتیک وجود دارد. دولت 
را می توان مهمترین ابزار در تنطیم امر سیاسی 
قدرت  ساخت  و  دولت ها  واقع  در  کرد.  تلقی 
از  بعد  و  از بستر عمومی جامعه نشأت گرفته 
شکل گیری توانایی تولید یک نظام دموکراتیک 
را داشته و یا ممکن است کارگزار نوعی سیستم 
ساخت  خصوص  در  باشد.  توتالیتر  و  بسته 
اروپا،  خالف  بر   « گفت  باید  ایران  حاکمیتی 
دولت در ایران پایه در هیچگونه قانون، قرارداد 
یا عرف و سنت پابرجا و تضمین شده ای نداشت 
و هم مشروع  را هم محدود  قدرت  اعمال  که 
هر  سو،  یک  از  است  معنی  بدان  این  سازد. 
کس موفق به حفظ یا تصاحب قدرت می گشت 
دیگر،  سوی  از  و  می شد  شناخته  »مشروع« 
تنها  می ساخت  محدود  را  قدرت  اعمال  آنچه 
گستره و میزان خود قدرت بود. )کاتوزیان،۱39۱: 

)۱9۲
گفتمان ناسیونالیسم تک ساحتی کهن گرا در 
تقابل گفتمان ناسیونالیسم مدنی)دموکراتیک( 
و برساخته گرا قرار دارد. این نوع ناسیونالیسم 
با  و  نداشته  دموکراتیک  رویه ی  وجه  هیچ  به 
استفاده از مبانی نظری و استراتژیهای مختلف 
و  فرهنگی  تفاوت های  محو  صدد  در  اجرایی 
خدمت به نظام توتالیتر است. در این پارادایم 
هیچ  قدرت  از  خارج  هویت های  کنشگران 
نقشی در تولید هویت مشترک نداشته و صرفا 
خاص  قوم  یک  مسلط  هویت  پذیرای  باید 
پارادایم  در  تک ساحتی  ناسیونالیسم   باشند. 
طرفداران  می گیرد.  جای  کهن گرایی  مکتب 
دارند:  اساسی  ادعای  دو  کهن گرایی  مکتب 
پدیده های  ناسیونالیسم  و  ملت ها  که  این  اول 
کهن هستند و دوم این که طبیعی و بنابراین 
بر جنبه های کهن  جهان شمول اند. کسانی که 
قومیت تأکید می ورزند، به وجود نوعی ارتباط 
میان قومیت و خویشاوندی و نیز روابط قومی- 
عاطفی میان مردمی که اجداد مشترک و گاه 

سرنوشت مشترک این جهانی برای خود تصور 
می کنند، اعتقاد دارند« )احمدی، ۱379: ۱۴3(.

انقالب مشروطه اولین رویداد سیاسی برای 
به  آن  کردن  مقید  و  دیکتاتور  قدرت  تحدید 
روشنفکری  غایی  اهداف  علیرغم  بود.  قانون 
انقالب مشروطه که آن را پایان استبداد تلقی 
می کرد، می توان آن را آغاز شکل گیری دولت 
مطلقه مدرن دانست. اهداف غایی انقالب نظیر 
سیاسی  مشارکت  و  رقابت  و  قانون،  حاکمیت 
نرسید. سرانجام  به  مطلقه  دولت  تکوین  با 
مشروطه  انقالب  حال،  این  با   )۱3۸7 )بشیریه، 
ایرانی   را باید سرآغاز شکل گیری ناسیونالیسم 

تک ساحتی در کسوت »فارسیت« دانست.
تنوع  تک ساحتی  ناسیونالیسم  گفتمان 
و  نمی شناسد  به رسمیت  را  فرهنگی  هویتی- 
رویکرد تهاجمی به »دیگری »های پیرامون خود 
دارد. این گفتمان به طور مداوم در پی تولید 
است.  نامنعطف هویتی خود  و  ساختار مسلط 
عمومیت بخشیدن به پارامترها و عناصر هویت 
میان  در  ملی  هویت  عنوان  به  فرادست  قوم 
دارندگان هویت های موازی و متمایز، موجبات 
میدان های مختلف هم کنشی  در  را  کشمکش 
فراهم می کند. هر چند این کشمکش ها ممکن 
نامحسوس  تاحدودی  کوتاه مدت  در  است 
دخالت  با  و   درازمدت  در  حال  این  با  باشد، 
خودآگاهی  نوعی  موازی،  هویت های  نخبگان 
هویتی شکل خواهد گرفت که سیستم قدرت 
مواجه  تمرکززدایی  و  فروپاشی  مخاطره  با  را 
خواهد ساخت. این فرایند همه شهروندان یک 
جامعه را به تبعیت از هویت قوم فرادست فرا 
دارندگان  تک ساحتی،  ناسیونالیسم  می خواند. 
هویت مسلط را در جایگاه برتر قرار داده و به 
همبستگی  و  اجتماعی  مناسبات  تقویت  جای 
جداسازی  به  قومی  مختلف  گروههای  میان 

دامن می زند.
در گفتگوی خود با دانشجویان فارس زبان 
و  مسلط  قوم  سیادت  و  سروری  خصوص  در 
گفتمان تک ساحتی به عمق نفوذ این رویکرد در 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721 160



میان ذهنیت آنها پی بردم. یکی از دانشجویان 
است  معتقد  خصوص  همین  در  تاریخ  رشته 
یک  تاریخی  تداوم  باعث  قومی  »استیالی   :
زیستن  خاورمیانه  منطقه  در  می شود.  جامعه 
هویت  یک  قالب  در  همبستگی  نوعی  به  نیاز 
واحد را به یک ضرورت سیاسی و حتمی بدل 
قوم  یک  فرهنگی  ماندگار  عناصر  است.  کرده 
یک  به  سیادت  و  سروری  توانایی  زبان  نظیر 
دارد  را  توانایی  این  فارسی  زبان  قوم می دهد. 
که حلقه اتصال قومیت های مختلف در پهنه ی 
خاصیت  زبان  این  باشد.  ایران  جغرافیایی 
تاریخی  تداوم  و خط  داشته  را  تولید  و  زایش 
عیار  تمام  زبان  یک  فارسی  زبان  است.  ایران 
را  پویا  زبان  یک  قابلیت های  همه ی  است. 
رشته  در  که  دانشجویان  از  دیگر  یکی  دارد.« 
همین  در  می کند،  تحصیل  جامعه شناسی 
خصوص چنین اظهار نظر می کند: »این درست 
می کنیم  زیست  مدرن  عصر  در  ما  که  است  
و گفتمان های فکری متعددی در عرصه علوم 
انسانی و اجتماعی ظهور یافته اند. با این حال 
افکار و نظریات مصرف  این  از  بخش عمده ای 
همواره  هم  آنها  و  داشته  غربیان  برای  داخلی 
اسطوره های  و  زبان  نظیر  عینی  محورهای  بر 
تاریخی دولت-ملت های خود را ساخته اند. من 
معتقدم یگانه عامل هویت ساز عینی در ساحت 
و  است  فارسی  زبان  ایران  اجتماعی  سیاسی 
زبان دیگر اقوام این قابلیت را نداشته و در گذر 
زمان الجرم به فراموشی سپرده خواهند شد.«

رشته  در  که  دانشجویان  از  دیگر  یکی 
فرادستی  خصوص  در  می کند  تحصیل  تاریخ 
اظهار  چنین  فارسی  زبان  ویژه  قابلیت های  و 
مختلف  دوره های  در  »ببینید،  می کند:  نظر 
تاریخی تا دوره های نزدیکتر و دوره ی معاصر، 
دیوان  و  کتابت  زبان  همیشه  فارسی  زبان 
استیالی  دوره  در  حتی  بوده،  بروکراسی  و 
بوده  فارسی  زبان  این  هم  ترک زبان  حاکمان 
بوده  دربار  مکاتبات  و  دربار  رسمی  زبان  که 
که  بوده  فارسی  زبان  خود  این  درواقع  است. 

خودش را تحمیل کرده و هژمونی آن در درون 
خودش یا در ذات خود زبان است. حتی زمانی 
این  نبوده  زبان  فارس  هم  حاکمان  خود  که 
به  تدوام خودش  برای  بوده که  ساخت قدرت 
این زبان نیاز داشته است. شعرا و نویسندگان 
هم تولیداتشان به همین زبان بوده. زبانی که 
این چنین از داالن های تاریخی به سالمت گذر 
کرده مستحق تولید هویت و فرادستی است.«

در جوامع چند قومی »تک هویت«، هویت 
یک  پذیری  فرهنگ  از  بهره گیری  با  مسلط 
قالب  در  قومیت ها  فرهنگی  استحاله  به  طرفه 
هویت ملی می پردازد. در صورتی که گروههای 
سیاسی  یا  فرهنگی  مقاومت  به  اقلیت  قومی 
استحاله  و  »ادغام«  مقابل  در  و  بزنند  دست 
واکنش نشان دهند، با انگاره ی »قوم گرایی« به 
با نوعی  اینجا  شدت سرکوب خواهند شد. در 
مفهوم  مورد  در  پارادوکسیکال  دوگانه انگاری 
قوم  سو  یک  از  هستیم.  مواجه  »قوم گرایی« 
عناصر  قدرت  ساختار  از  بهره گیری  با  مسلط 
ایرانی  اقوام  سایر  بر  را  خود  هویتی  قومی- 
»قوم گرایی  رویه ی  با  عمال  و  کرده  تحمیل 
رادیکال« سایر هویت ها را به عقب رانده و چه 
بسا نابود خواهد کرد. دولت های مرکزی ایران 
به تناسب ساختار ذهنی و ایدئولوژیک، همواره 
قالب قومی داشته و هرگز رویکرد دموکراتیک 
آنجائیکه  از  نداشته اند.  هویت  مقوله  به 
دولت های مرکزی ایران همیشه در قالب اهداف 
و منافع قومی و یا به اصطالح »دولت قومی« 
عمل می نمایند، همیشه سویه دیگر تحمیل و 
خواهد  شکل  مقاومت  و  واکنش  یعنی  سلطه 
گرفت. در سوی دیگر واکنش » مقاومت« در 
مقابله با استحاله با برچسپ »قومیت گرایی« و 
انکار به عقب رانده می شود. یکی از دانشجویان 
خصوص  همین  در  گروپ  فوکوس  در  حاضر 
می گوید: »برخی از اقوام ایرانی با تأسی از خط 
روشنفکران  از  برخی  مسموم  تبلیغات  و  نفاق 
خارج نشین و احزاب سیاسی مرتجع گرا، سعی 
دچار  را  ایرانی  ناسیونالیستی  گفتمان  دارند 
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گسل گرده و با ایجاد تشکیک همبستگی ملی 
ایرانی را که در سایه زبان فارسی شکل کرده 
در  قوم گرایانه  با حرکت های  و  کرده  مغشوش 

راستایی مطامع بیگانگان حرکت می کنند.«

سیاست همانندسازی هویتی و نقش زبان 
فارسی

تک ساحتی  هویت  و  ناسیونالیسم  پارادایم 
سیاست  از  عملیاتی  و  میدانی  عرصه  در 
»درهم آمیزی«پیروی  و  »همانندسازی« 
می کند. در هر دو دوره پهلوی و بعد از انقالب 
سیاست  از  داخلی  انسجام  بازتولید  برای 
همانندسازی و ذوب کردن قومیت های ایرانی 
ناسیونالیسم  گفتمان  است.  شده  استقاده 
تک ساحتی با استفاده از سیاست همانندسازی 
و  هویت سازی  متمایز  خطوط  می کند  تالش 
کند.  نابود  را  هویتی   فرهنگی-  دیگری های 
این سیاست بر آن است  یک ساحت منولوگ 
منسجم فرهنگی، اجتماعی و روانی به منظور 
ایجاد یک جامعه بدون هویت های موازی تولید 
کند. بنابراین هدف غایی سیاست همانند سازی 
یک  در  فرهنگی/ساختاری  تنوع  کامل  حذف 

جامعه چند قومی است.
مشابه سازی  دربارۀ  نظریه  معروفترین   «
ام. گوردن   از جامعه شناس آمر یکایی میلتون 
است که در سال ۱96۴ در کتاب خود تحت 
عنوان مشابه سازی در زندگی آمریکایی منتشر 
کرد. تحقق این سیاست به دلیل مقاومت اقلیت 
فرهنگ  و  حقوق  حفظ  برای  میهمان  گروه  و 
روش  به  و  نبوده  مسالمت آمیز  معموالً  خود 
به  منجر  لذا  است؛  نشده  انجام  دموکراتیک 
قوم کشی (پاکسازی و معدوم کردن اقلیت) و یا 
نسل کشی(کشتار یک گروه و یا فشار شدید به 
منظور ایجاد شرایط سخت زندگی برای نسل 
و اطفال آن گروه( گردیده است. قتل یهودیان 
نازی،  هیتلر  زمان  در  آنها  بر  سختگیری  و 
اخراج اعراب از فلسطین توسط صهیونیست ها، 
توسط  سرزمینشان  از  سرخپوستان  اخراج 

آمریکاییهای سفیدپوست، قتل عام در بوسنی 
صربها،  توسط  اجباری  اخراج  و  هرزگوین 
جامعه  یک  حضور  تحمل  عدم  از  نمونه هایی 
البته  است.  اکثریت  جامعه  کنار  در  کوچک 
مسالمت آمیز  می تواند  همانندسازی  سیاست 
غالب  فرهنگ  که  است  زمانی  آن  و  باشد  نیز 
و  اقلیت  توسط  بعدی  نسل های  در  تدریج  به 
به  می شود،  پذیرفته  کاماًل  کوچک  گروه های 
طوری که آنها حتی فرهنگ و زبان مادری را 
همانندسازی  نوع  این  می کنند.  فراموش  نیز 
را  نسل  چند  که  است  طوالنی  پروسۀ  یک 
دربرمی گیرد و تحت شرایطی امکان پذیر است. 
این  این همان مشابه سازی فرهنگی است. در 
فرهنگ  یعنی  غالب،  فرهنگ  سیاست،نقش 
کوچک   گروه های  طرف  از  اکثریت،  و  مقبول 

اهمیت می یابد.« )نوربخش،۱3۸7(
در گفتگو گروهی با دانشجویان فارس زبان 
سیستم های  همانند سازی  سیاست  مورد  در 
سیاسی معاصر ایران گفتگو کردم. دانشجویان 
ایران  معتقد هستند سیاست همانندسازی در 
اتفاق افتاده است، با این تفاوت که اقوام ایرانی 
به  و  بوده  عالقمند  فارسی  زبان  و  فرهنگ  به 
شکل دلخواسته آن را پذیرفته و به نسل های 
بعدی خود منتقل کرده اند. این روند را می توان  
فرادست  قوم  انتظارات«  کردن  »درونی  همان 
از  یکی  دانست.  سلطه  شدن  ذهن  ملکه  و 
فلسفه  رشته  در  که  زبان  فارس  دانشجویان 
تحصیل می کند، در همین خصوص می گوید: 
بقیه  و  است  ایرانی  زبان  یگانه  فارسی  »زبان 
زبان های قومی، گویش محسوب شده و اصالت 
ندارند. همچنین این زبانها به جز زبان بیگانه ی 
اقوام  و  داشته  پارسی  زبان  در  ریشه  ترکی، 
زبان تکلم  این  با  به شکل خودخواسته  ایرانی 
با  همانندسازی  و  ملی  برای همنوایی  و  کرده 

سایر هموطنان با این زبان تکلم می کنند.«
ادبیات  رشته  در  که  دیگری  دانشجوی 
تحصیل می کند در مورد سیاست همانندسازی 
چنین اظهار نظر می کند: »زبان فارسی با توجه 
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به غنای ادبی و نحوی، جایگاه ویژه ای در بین 
اقوام ایرانی داشته و به نظر می رسد و به عنوان 
زبان فرهنگ معیار از جذابیت و کششی باالی 
در بین اقوام برخوردار بوده و مقاومتی در عدم 
قابلیت  زبان  این  نمی شود.  دیده  آن  پذیرش 
خالص  دولت-ملت  شکل گیری  و  درهم آمیزی 

ایرانی را دارد.«
دانشجوی فارس زبان تاریخ هم با پذیرش 
این  که  است  معتقد  همانندسازی  سیاست 
بزرگ  ایران  تاریخی  تداوم  برای  سیاست 
»با  می گوید:  وی  است،  حتمی  ضرورت  یک 
را  همانندسازی  سیاست  می توان  روش  دو 
باید  اینکه  اول  برد؛  پیش  هزینه  کمترین  با 
صورت  اسطوره ها  سطح  در  همانندسازی 
جهت  یک  در  را  اسطوره ها  همه  باید  گیرد. 
بازتفسیر کرده و آنها را از معانی قومی و خرد 
تهی ساخت. همانند سازی در سطح اسطوره ها 
فرهنگ  کسوت  در  مشترک  نیای  بازتولید  و 
واقعی  مفهوم  تولید  توانایی  معیار)فارسیسم(، 
را دارد.« وی در همین  دولت- ملت یکدست 
راستا معتقد است : »زبان دومین عنصر هویتی 
است.  یکدست  هویت  برساخت  برای  عینی  و 
و  مدارس  تمامی  در  باید  اساس  همین  بر 
فارسی  معیار  و  رایج  زبان  از  نوشتاری  منابع 
گیرد.  شکل  واقعی  انسجام  تا  کرده  استفاده 
انسجام واقعی تنها به وسیله این دو ابزار شکل 

می گیرد؛ زبان و اسطوره های ملی.«
دانشجوی  که  دانشجویان  از  دیگر  یکی 
تخصصی  حوزه  دانش  از  است  زبان شناسی 
خود بهره گرفته و این چنین در مورد سیاست 
می شود  »گفته  می گوید:  سخن  همانند سازی 
دیالکتیکی  رابطه  یک  تفکر  و  زبان  بین  که 
ایده، من  این  تلویحی  با پذیرش  وجود دارد.  
شکل گیری  در  بیشتری  سهم  زبان  معتقدم 
با  فارسی  زبان  دارد.  شناختی  ساخت  و  تفکر 
قابلیت  این  به غنای محتوایی و نحوی،  توجه 
را دارد در درازمدت و بدون مقاومت، زبان های 
قومی و اقلیت را در خود مستحیل کرده و به 

تدریج به عنوان یک زبان معیار ساخت فکری 
واژگان  و  مفاهیم  می کند.  ایجاد  را  یکدست 
زبان معیار، ذهنیت کنشگران را همدست کرده 
شکل  مقاومت  بدون  همانندسازی  سیاست  و 

خواهد گرفت.«
نوع اظهار نظر دانشجویان با بهره گیری از 
بازتولید  و  بازتاب  دقیقا  انسانی  علوم  مفاهیم 
و  بوده  ایران  رویه ی سیاسی حاکمان سیاسی 
در راستای مطلق گرایی مدرنیسم ایرانی است. 
این نوع رویه به شکل اجتناب ناپذیری ساحت 
سیاسی- اجتماعی ایرانی را با نوعی بحران یا 
برای  تالش  می کند.  مواجه  مغشوش  هویت 
ویژه  به  مسلط  هویت  عناصر  عمومیت بخشی 
زبان فارسی احساس »مقاومت« را در سطوح 
رویکرد  خالف  بر  داد.   خواهد  شکل  مختلف 
دانشجویان در خصوص ایجاد همبستگی ایرانی 
فارسی(،  هویت)زبان  عینی  عناصر  وسیله  به 
این امر جامعه را با اختالل کارکردی مواجهه 
و  مغشوش  هویت  گیری  شکل  کرد.  خواهد 
چند پاره متعارض، نظام اجتماعی را با چالش 
ایجاد  حالت  این  در  کند.  می  روبرو  دائمی 
نظام سیاسی مروج هویت مسلط  برای  تعادل 
امری بس دشوار خواهد بود. دموکراسی هویتی 
و پذیرش »هویت ترکیبی« ، ساحت سیاسی- 
اجتماعی  را در مقابل از هم گسیختگی و تقابل 
قومی ایمن می کند. به نظر می رسد دموکراسی 
عام سیاسی، زمینه ی دموکراسی هویتی را در 
پهنه ی عمومی جامعه ایجاد می کند. در چنین 
سیاسی  وحدت  و  همبستگی  می توان  حالتی 
ترویج  میانجی«و  »نهادهای  تقویت  با  را 
گفتمان دموکراسی خواهی بوجود آورد. پیش 
در  )حداقل  ترکیبی  هویت  شکل گیری  شرط 
گفتمان  پذیرش  قومی(  جغرافیای  حوزه های 
هویتی  دموکراسی  و  مدنی  ناسیونالیسم 
همزیستی  نوعی  بر  هویتی  دموکراسی  است. 
همه  آن  در  که  می کند  تأکید  مسالمت آمیز 
با حفظ عناصر فرهنگی خود  گروههای قومی 
غیر  در یک حالت   ، دیگری  پذیرش هویت  و 
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تخاصمی با هم زندگی می کنند.

آموزش زبان مادری و واگرایی
در بخش دیگری از گفتگوی خود با دانشجویان 
بحث  به  بیشتری  صراحت  با  می کنم  تالش 
زبان  مورد  در  را  آنها  دیدگاه  و  داده  ادامه 
این  اینجا  بپرسم. در  ایرانی  هویت های موازی 
سؤال اساسی را مطرح می کنم که »آیا آموزش 
زبان مادری هویت ها و ملیت های دیگر ایرانی،  
به واگرایی و تجزیه کشور و کیان سیاسی ایران 
می انجامد؟« یکی از دانشجویان جامعه شناسی 
زبانی  و  هویتی  همسان سازی  بر  تأکید  با 
جامعه  در  مادری  زبان  به  »آموزش  می گوید: 
خواهد  واگرایی  به  مسلما  ایران  چندقومی 
انجامید. یک جامعه چندقومی و متکثر به یک 
این  است.  نیازمند  انسجام بخش  و  قوی  عامل 
عامل هویت ساز و همچنین تسهیل گر ارتباطات 
و هم کنشی همه ی ایرانیان زبان فارسی است. 
یعنی  میانجی  عامل  کمک  با  فارسی  زبان 
می تواند  سراسری  و  متمرکز  آموزش  سیستم 
سرزمینی  محدوده ی  در  را  ملی  همبستگی 
ایرانی  یک  عنوان  به  من  کند.  حفظ  ایران 
مثبت  را  کنونی  روند  فارس،  یک  ضرورتا  نه 
حاکمیت  تدوام  برای  را  آن  و  کرده  ارزیابی 
می بینم.  ضروری  ایران  سیاسی  فرهنگی- 
می گوید:  راستا  همین  در  دیگری  دانشجوی 
»این مهم نیست که ماهیت حکومت چیست 
و چه کسانی حکومت می کنند. ایران و تدوام 
تاریخی آن در عصر مدرن بسیار مهم است. از 
از  فارسی  زبان  هویتی  مولفه های  همه ی  بین 
و  شالوده  واقع  در  و  است  مهم تر  آنها  همه ی 
بنیان هویت ایرانی است. پس زبان فارسی باید 
به رکن اساسی هویت ایرانی بدل شود. امروزه 
زبان فارسی یک عنصر سیاسی و هویتی است 
بنابراین  ارتباطی.  و  تعاملی  ابزار  یک  نه صرفا 
را  باید ساختار سیاسی موضوع فراگیری زبان 
در قالبهای متعدد رسانه ای و سیستم آموزشی 

دنبال کند.« 

خصوص  همین  در  فلسفه  دانشجوی 
واحد  »زبان  می کند:  نظر  اظهار  چنین 
شود  می  باعث  فارسی  زبان  واقع  در  و  ملی 
افراد  تمام  بین  در  فرهنگی  زیرساخت های 
درونی  همبستگی  این  و  بوده  مشترک  ایرانی 
را  تنش زا  و  متعارض  ظاهر  به  کلیت  یک  در 
تقویت می کند. از سوی دیگر ساختار سیاسی 
فرهنگی- هویتی مشترک  زیرساخت  با وجود 
را  جامعه  می تواند  آرامش  و  خاطر  طیب  با 
عرصه های  در  استراتژیهای خود  و  کرده  اداره 
احساس  من  بکند.  اجرا  و  اعمال  را  مختلف 
می کنم چندزبانگی و تعدد هویت های مختلف 
آنها یک کلیت  به رسمیت شناختن همه ی  و 
لحظه  هر  که  می آورد  وجود  به  را  متعارض 
امکان واگرایی، تجزیه و فروپاشی وجود دارد.
یک  در  که  صورتی  در  هویتی  شکاف های 
طور  به  نگیرند  قرار  همنوا  و  واحد  سیستم 

مداوم امکان تجزیه شدن وجود دارد.«
جامعه شناسی  خوانده  درس  دانشجوی 
است:  معتقد  ملی  و  یگانه  زبان  مدافع  و 
قرار گیرد.  باید شالوده هویت ملی  »تک زبانی 
می تواند  که  است  فارسی  زبان  تنها  اصوال  و 
محل تالقی و توافق همه ی ایرانیان باشد. زبان 
است.  شناختی  ساخت  و  اندیشه  تولید  ابزار 
بر  ایرانی  هویت  تولید  که  است  بدیهی  این 
را  زبان ها و هویت ها  فارسی سایر  زبان  اساس 
با  فارسی  زبان  این حال  با  به حاشیه می راند. 
تولید ساخت شناختی مشترک باعث می شود 
واگرایی  زمینه  و  شده  ایجاد  ملی  همبستگی 
قابلیت را  این  برود. یعنی زبان فارسی  از بین 
دارد کنشگرانی با افکار و خصوصیات مشترک 

و همبسته تولید کند.« 

آموزش به زبان مادری به عنوان یک حق
سازمان یونسکو، از سال ۱999 روز ۲۱ فوریه 
زبان  جهانی  »روز  نام  به  را  اسفند   ۲ با  برابر 
مادری« نام گذاری کرده تا اهمیت زبان مادری 
را در امر آموزش و فرهنگ پذیری کودکان هر 
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دهد.  نشان  متمایز  فرهنگی  هویت  و  ملیت 
زبان  جهانی  روز  عنوان  به  روز  این  نام گذاری 
مادری ، نوعی به یادآوری این حق به دولت ها 
و حاکمان کشورهای چندفرهنگی است که با 
گفتمان تک ساحتی هویتی و خشونت نمادین 
در راستای امحای هویت های موازی در پهنه ی 
آموزش  می کند.  تالش  خود  ملی  جغرافیایی 
به زبان مادری حق طبیعی همه ی شهروندان 

هویت های فرهنگی است.
مادری  زبان  به  آموزش  حق  با  رابطه  در 
و نقش آموزش و پرورش رسمی کشورها، در 
بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه   ۲6 ماده  دوم  بند 
پرورش  و  آموزش  »هدف  است:  آمده  چنین 
و  انسان  شخصیت  جانبه  همه  شکوفایی  باید 
تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی  های اساسی 
باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن 
تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملت ها 
به  نیز  و  دینی  یا  نژادی  گروه های  تمام  و 
راه حفظ  فعالیت های ملل متحد در  گسترش 
سوم  بند  در  موضوع  این  رساند.«  یاری  صلح 
همین ماده به این شکل ادامه یافته است: »پدر 
و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای 

فرزندان خود، بر دیگران حق تقدم دارند.«
نتایج یک تحقیق در مورد آموزش به زبان 
مادری نشان می دهد)محمدی و عسگرخانی،۱399( 
باال  سبب  مادری  زبان  به  آموزش  »حق  که 
دو  آموزان  دانش  بین  اجتماعی  نشاط  رفتن 
به  مطالب  یادگیری  سهولت  می گردد.  زبانه 
رفتن  باال  مهم  عوامل  از  خود  مادری  زبان 
اشتیاق برای تحصیل می باشد. آموزش به زبان 
مادری سبب افزایش سازگاری اجتماعی دانش 
آموزان در مدارس می باشد. پیشنهاد می گردد 
آموزش و تدریس در مدارس دو زبانه حداقل 
در برخی از دروس در کنار زبان ملی، به وسیله 

زبان مادری نیز انجام گیرد.«
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در   
رسمیت  فارسی  زبان  به  بار  اولین  برای  ایران 
بروز  و  ظهور  برای  اندکی  مجال  و  شده  داده 

بر  است.  شده  قایل  موازی  هویت های  زبان 
اساس اصل پانزدهم قانون اساسی ایران »زبان 
فارسی  ایران  مردم  مشترک  و  رسمی  خط  و 
و  رسمی  متون  و  مکاتبات  و  اسناد  است. 
کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی 
استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات 
آنها  ادبیات  تدریس  و  گروهی  رسانه های  و 
است.«  آزاد  فارسی  زبان  کنار  در  مدارس،  در 
سایر  ادبیات  تدریس  به  صرفا  قانون  این  در 
تأکید  فارسی  زبان  کنار  در  ایرانی  زبان های 
شده و اصوال هیچ اشاره ای به آموزش به زبان 
هیچ  همچنین،  نمی شود.  دیده  آن  در  مادری 
الزامی هم بر این امر نشده و مکانیسم اجرایی 
آن نامشخص است. این اصل در سالهای اخیر 
برای  حق خواهی  مرجع  عنوان  به  دفعات  به 
آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان مادری 
مطرح شده  ایرانی  موازی  هویت های  از سوی 
است، با این حال هیچ کدام از دولت ها وقعی 
اجرایی  کماکان  و  ننهاده  درخواست ها  این  به 
ابهام  از  هاله ای  در  هم  ناقص  اصل  این  شدن 

است.
آموزش  مورد  در  فوکس گروپ  اعضای  از 
از  کنم.  می  سؤال  حق  یک  عنوان  به  زبان 
این  در  حاضر  دانشجویان  همه ی   آنجائیکه 
گفت و گو درس خوانده ی رشته های علوم انسانی 
هستند و با توجه به مبانی نظری و معرفتی این 
آنها در نظر  با نوعی دوگانگی  رشته ها، الجرم 
آنها  همه ی  سو  یک  از  شدیم.  مواجه  عمل  و 
مادری یک حق  زبان  به  آموزش  معتقدند که 
طبیعی محسوب می شود، با این حال وقتی در 
مورد عملیاتی شدن این حق سخن می گوییم 
خصلت نادموکراتیک به خود گرفته و اجرایی 
شدن آن را تابع شرایط زمانی و مکانی مناسب 
می دانند. بیشتر دانشجویان معتقدند با توجه به 
تحوالت سیاسی و مخاطرات فرامرزی، مسایلی 
نظیر آموزش به زبان مادری، یک مسئله کامال 
حاشیه ای است و پرداختن به آن باعث هدررفت 
انرژی و ایجاد شکاف های هویتی می شود. آنها 
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معتقدند اجرایی کردن این مسئله در موقعیت 
کنونی هزینه  مادی و سیاسی زیادی بر سیستم 
تحمیل می کند. آنها مستمرا تأکید می کنند که 
همبستگی ملی بر اساس زبان و هویت فارسی 
در اولویت قرار دارد. به نظر می رسد آنها آموزش 
هویت  و  »خود«   برای  صرفا  مادری  زبان  به 
فرادست یک حق تلقی کرده و در یک حالت 
کمیک و طنزآلود، پیوستن سایر »دیگری«ها 
را به هویت مسلط، یک حق طبیعی برای سایر 

هویت های موازی می دانند.

آشنایی با زبان و ادبیات هویت های موازی
و  دانشجویان  نسبی اندیشی  سنجش  برای 
اقوام  هویت بخش  عناصر  با  عینی  مواجهه 
فوکس گروپ  در  حاضر  دانشجویان  با  ایرانی، 
در مورد میزان آشنایی آنها با زبان و ادبیات 
موازی  )هویت های  »دیگری«های  سایر 
اکثریت  و گفتگو می کنیم.  آنها بحث  ایرانی( 
با زبان  ناچیزی  افراد حاضر در گروه آشنایی 
و ادبیات سایر هویت های موازی ایرانی دارند. 
با  آنها  همجواری  خصوص  در  دانشجویان  از 
و  کردم  سؤال  زبان  فارس  غیر  دانشجویان 
بر  حد  چه  تا  مشترک  زیست  جهان  اینکه 
آنها  بیشتر  است؟  گذاشته  تأثیر  آنها  رویکرد 
ارتباطات دانشجویی در دانشکده و کالس های 
درس یا خوابگاه دانشجویی را یک ارتباط صرفا 
دانشجویی تلقی کرده و در سخنانشان نشانی 
هم کنشیی  نمی شد.  دیده  مؤثر  هم کنشی  از 
و  فرهنگی  نسبی اندیشی  به  منجر  هرگز  که 
برخی  بود.  نشده  هویتی  دموکراسی  القای 
کار  این  انجام  برای  ضرورتی  معتقدند  آنها 
نمی بینند. از دانشجویان در مورد شاهکارهای 
در  پاسخ هایشان  می کنم؛  سؤال  کردها  ادبی 
»هیچ  می گوید:  آنها  از  یکی  است.  خورتأمل 
و  ندارم  ایرانی  اقوام  مکتوب  آثار  از  اطالعی 
مکتوبی  اثر  هیچ  اصال  می کردم  فکر  اصوال 
نداشته باشن چه برسه به اینکه عنوان شاهکار 
را هم یدک بکشن؟.« دوباره در جریان گفتگو 

از  مداخله کرده و به آنها می گویم که برخی 
ادبای غربی اثر »مم و زین« احمد خانی را با 
واکنش  کرده اند.  مقایسه  اثر هملت شکسپیر 
تعجب  از  حکایت  آنها  کالمی  غیر  و  صوری 
سروری  و  سیادت  است.  محض  بی خبری  و 
وجودشان  اعماق  در  فارسی  هویتی-زبانی 
ریشه دوانده و خودمحوری آنها در حدی است 
به  متعلق  تنها  را  جغرافیایی  گستره  این  که 
دانشجویان  می دانند.  خودشان  زبان  و  خود 
تمایلی  ایران  دانشگاه های  بیشر  زبان  فارس 
به یادگیری زبان هویت های موازی نداشته و 
کمتر مشاهده شده که به عنوان زبان دوم یک 
کنند.  اقدام  آن  یادگیری  به  همجوار  قومیت 
در حالیکه این رویه در بین سایر اقوام ایرانی 
دیده نشده و اقوام همجوار اغلب با وجود زبان 
ارتباطی،  امورات  انجام  برای  فارسی  میانجی 
با زبان مادری خود  زبان همدیگر را همطراز 
یاد می گیرند. در استان ارومیه و در نواحی دو 
زبانه این امر به وضوح دیده می شود. یادگیری 
توسعه  باعث  مناطق  این  در  یکدیگر  زبان 
است.  شده  آنها  بین  مسالمت آمیز  روابط 
معتقدند  گفتگو  در  حاضر  دانشجویان  بیشتر 
کیفی  و  کمی  لحاظ  به  اقوام  ادبیات  و  زبان 
در حدی نیست که جذابیت برای آنها داشته 
باشد. آنها تأکید می کنند که جهان اجتماعی 
ایرانی به دلیل درونی کردن »انتظارات  اقوام 
قوم مسلط« قابلیت تولید متون ادبی غنی را 
نداشته و آنها به طور مستمر خود را با عناصر 
هویتی فرهنگی قوم مسلط بازنمایی می کنند. 
زبان  تقویت  آیا  می کنم  سؤال  دانشجویان  از 
که  زبان هایی  ویژه  به  ایرانی  اقوام  ادبیات  و 
باعث  دارند،  ریشه ی مشترک  فارسی  زبان  با 
تقویت زبان و ادبیات فارسی نمی شود؟ بیشتر 
از  متأثر  زبان  قوت یک  و  توان  معتقدند  آنها 
فرایند آموزش است و با توجه به اینکه از بدو 
و  پرورش رسمی  و  آموزش  نظام  شکل گیری 
فرایند  در  جایگاهی  ایرانی  اقوام  زبان  فراگیر 
آموزش نداشته بنابراین سهمی هم در تقویت 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721 166



آنها  همچنین  داشت.  نخواهد  آن  غنای  یا 
معتقدند رسمی شدن زبان فارسی با توجه به 
و حتی  قومی  گستردگی گویش های مختلف 
درون قومی زبان فارسی، یک تصمیم منطقی 
و معقول به نظر می رسد. زبانی که هم پیشینه 
گویشوران  و هم  محتوای  غنای  تاریخی، هم 

بیشتری در پهنه ی جغرافیایی ایران دارد. 

نتیجه گیری
در این نوشتار بر آن بودم تا رویکرد دانشجویان 
را نسبت به زبان فارسی و زبان هویت های موازی 
غالب  با گفتمان  را  و نسبت آن  واکاوی کرده 
ارزیابی کنم.  هویتی ساختار قدرت)حاکمیت( 
برآن بودم که شکاف یا همبستگی رویکرد آنها 
را در قیاس با گفتمان رسمی بسنجم. فرضیه 
یا سوال اساسی من این بود که دانشجویان با 
توجه به فضای شناختی علمی و زیست جهان 
فارس(،  غیر  دانشجویان  با  )همجواری  آنها 
رویکردی دموکراتیک در عرصه فرهنگی نسبت 
به هویت و زبان هویت های موازی ایرانی دارند. 
می دهد  نشان  گفتگوها  از  حاصل  یافته های 
با  دانشجویان  رویکرد  بین  کامل  همنوایی  که 
گفتمان تک ساحتی هویتی نظام سیاسی وجود 
دارد. آنها معتقدند که زبان فارسی عامل تداوم 
ایرانی در جهان مدرن است.  ایرانیت و هویت 
همبستگی  ایجاد  برای  باید  اساس  همین  بر 
در پهنه ی جغرافیایی ایران بیش از هر عنصر 
هویتی بر زبان فارسی تأکید کرد. آنها علیرغم 
نه  مادری  زبان  آموزش  حق  نسبی  پذیرش 
آموزش به زبان مادری، معتقد هستند با توجه 
مرزهای  پیرامون  در  بحران«   »موقعیت  به 
از  وضعیت  این  با  مقابله  جهت  باید  ایران، 
»همسان«  هویت  و  کاست  درونی  تعارضات 
دیدگاه  است.  بحران  وضعیت  با  مقابله  ضامن 
ناسیونالیسم  که  می دهد  نشان  دانشجویان 
رسمی  آموزش  سیستم  مدد  به  تک ساحتی 
ذهن  ملکهء  به  قدرت،  ساخت  حمایت  با  و 
دانشجویان فارس زبان تبدیل شده و از افشای 

رویکرد رادیکال و فرادستانه ی خود هیچ ابایی 
تنها  آنها  روشنفکرانه ی  ذهنیت  و  نداشته 
مصرف درون قومی دارد. بدین ترتیب باید گفت 
گفتمان ناسیونالیسم تک ساحتی در چهارچوب 
خشونت نمادین با میانجیگری نهادهای وابسته 
و  معانی  زبان،  تحمیل  به  رسانه(  و  )آموزش 
موازی  هویت های  سایر  بر  خود  نمادین  نظام 
قوم  به  متعلق  کنشگران  و  پرداخته  ایرانی 
نیز  زبان(  فارس  دانشجویان  اینجا  )در  مسلط 
این روند را منطقی، معقول و ضروری می دانند. 
محورهای  در  گرفته  صورت  گفتگوهای  در 
مختلف، انعکاس این رویه رسمی را به وضوح 
مشاهده کردم. از قشر فرهیخته و درس خوانده 
جامعه مسلط انتظار می رود با درک تفاوت های 
فرهنگی و جهانی شدن دموکراسی، در جهت 
دموکراسی هویتی و زندگی مسالمت آمیز گام 
برداشته و همبستگی ملی را نه بر اساس نفی 
ترویج  و  پذیرش  اساس  بر  بلکه   ، »دیگری« 
و در  تفسیر کرده  ناسیونالیسم مدنی  گفتمان 
خشونت  نمایش  دهند.  نمایش  عینی  جهان 
نمادین، حمایت از سیاست ذوب و همانندی، 
نیست  خیالی  ملی  همبستگی  ضامن  تنها  نه 
بوده  هویت خواه  جنبش های  سرآغاز  بسا  چه 
داشت.  خواهد  همراه  به  جدی  چالش های  و 
و  مسلط  قوم  قوم مداری  گفت  باید  پایان  در 
و  ذوب  توان  هرگز  سیستم  نمادین  خشونت 
 « ندارد.  را  ایرانی  موازی  هویت های  امحای 
اقوام ایرانی )به ویژه قوم مسلط( برای این که 
با یکدیگر و در  آمیز  به طور مسالمت  بتوانند 
قوم مداری  از  باید  کنند  زندگی  همدیگر  کنار 
وگرایشات تعصب آمیز قومی دوری گزیده و به 
یعنی  کنند  میل  فرهنگی  نسبی گرایی  سمت 
و  یکدیگر  قومی  و  فرهنگی  هویت های  باید 
تفاوت های آنها را پذیرفته و سعی در شناخت 
اقوام  با  خود  فرهنگ  افتراق  و  اشتراک  وجوه 
ویژگی های  و  افتراق  وجوه  به  و  برآیند  دیگر 
خاص هر قوم در جهت رشد روابط بین فرهنگی 

و بین قومی احترام بگذارند )ازکیا، ۱37۴(.
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کاتێک باسی چین و توێژە کۆمەاڵیەتییەکان 
دەکەین چەند کێشەی گەورە خۆیان 

دەنوێنن وەک ئەوەی کە ئێران چین و توێژی 
کۆمەاڵیەتی پێکی ناهێنن، بەڵکوو چەندین 

نەتەوەی جیاواز پێکی دەهێنن، چونکە ئێران بۆ 
خۆی پاشماوەی ئێمپراتوریەتێکە کە بە زۆری 
شمشێر و چەک پێکەوە نووساوە و ڕاگیراوە. 

دەنگی پێی فاشیزم
  یەکێتی پاوانخوازی و ڕاسیزم )ڕاسیزمی چینایەتی و ڕەگەزی(           

حامید چاوشین  



پوختە
ئێمە لە ســەردەمی گواســتنەوە داین، بەاڵم 
گواســتنەوە بە چی؟ بۆیە لەم نووســراوەیەدا 
یەکێک لە ئەگــەرەکان خراوەتە بەر باس کە 
ئەگەری ڕاســتی توندئاژۆیە کە لە ناو مێژووی 
هاوچەرخەوە بەتایبەت لە »مشروطە« بەم الوە 
دێــت و هەموو کات هەڵگــری توخمگەلێکی 
دیاری فاشیستی وەک ســتەمکاری، گوتاری 
تونــدی ناسیۆنالیســتی، هێرش کردنە ســەر 
نەتەوە جیــاوازەکان، پۆپۆلیســم، زەبروزەنگ 
و ... هتد بووە کە پاشــخانێکی ســتەمکاریی 
ڕۆژهەاڵتــی و پاتریمونیالیزمــی هەیە. بەاڵم 
بە تێپەڕینی کات ســتراکچێری چینایەتی و 
کولتووری تووشــی گۆڕان هاتــووە و چەمکە 
سوننەتییەکان کارکردیان الواز بووە. بۆیە زۆر 
قورس دەبێت ئەگەر پاوانخواز و ناسیۆنالیستی 
توندئاژۆی ناوەند جارێک تر بتوانێت دەسەاڵت 

بەدەستەوە بگرێت.

پێشەکی
بیرمەنــدی  و  سیاســەتوان  وی«  »ســیمۆن 
بەناوبانگی فەرانســەوی لە شــوێنێکدا دەڵێت 
»ئێمە لە سەردەمی گواســتنەوە و گۆڕانداین، 
بەالم گۆڕان بە چی؟ هیچ مرۆڤێک بچووکترین 
وێنای لەو شتە هەیە؟«.]1[ دەتوانین بڵێین چی 
ڕوو دەدات؟ ئەمە پرســێکی ئاڵــۆزە بۆیە لەم 
نووسراوەدا ویســتومانە یەکێک لە ئەگەرەکان 
بخەینــە بەر بــاس و لێکۆڵینــەوە، بۆ ئەوەی 

بیروڕایەکمان لەگەڵ خوێنەر گۆڕیبێت.
فاشــیزم خەریکــە لە زۆر شــوێن ســەر 
هەڵدەدات بۆیــە ئێرانیش لەم قەیرانە جیهانی 
و ناوچەییە بێبەری نییە. لە زۆر شــوێن وەک 
واڵتانــی ڕۆژئاوایی مێژوویەک و ســوننەتێکی  
دێموکــرات، قانــوون، ئابوورییەکــی باش و 
... هتــد بوونی هەیــە کە فاشــیزم ناتوانێت 
زۆر بەهێــز بێت. بەاڵم هــەر وەک بیرمەندی 
نــاودار ویس دەڵێت »فاشــیزم ئەگەر ســەر 
 هەڵبداتەوە لە واڵتانی لە حاڵی گەشــەدا سەر 

هەڵدەدات«.]2[ بۆیە لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوین 
دەبێــت بەردەوام بە چاوی ڕەخنە و ترســەوە 
لە سیاســەت و دەســەاڵت بڕوانیــن چونکە 
ئــەم واڵتانە قەت دیموکراســی تێیدا نەبووە، 
قانوون بە ڕێوە نەچــووە و بارودۆخی ئابووری 
باش نییــە و چین و توێژی کــۆن لە دۆخی 
ئــاوادا بەردەوام هەوڵــی گەڕانەوەیان هەیە بۆ 
ئەوەی بەرژەوەندیی خۆیان بپارێزن یان ئەگەر 
پێشــتر بوویانە زینــدووی بکەنەوە. ئەم دۆخە 
لە واڵتێک کە شۆڕشێکی بەهێزی بورژوایی و 
یەکالییکەرەوە تێیــدا ڕووی نەدابێت جێگەی 
ســەرنجە و دەبێتە یەکێک لە ئەگەرەکان کە 
پێویستی بە خوێندنەوە و لێکۆڵینەوەی تایبەتە 
کاتێــک کە توخمگــەل و خاڵگەلێکی دیاری 
فاشــیزم خۆی دەنوێنیت، وەکوو کۆبوونەوەی 
چین و توێژە کۆنەکانی دەســەاڵت و نفووز لە 
دەوری یەک، پۆپۆلیسمی ڕاست، هێرش کردنە 
سەر نەتەوەبندەســتەکانی ئێران و چەپەکان، 
دۆخــی خراپی ئابــووری، قەیرانی سیاســی، 
کۆبوونەوەکانی ســەر گۆڕێــک بە ناوی گۆڕی 
کــوروش و ... هتد کە لە درێژەی باســەکەدا 
تیشــک دەخەینە ســەر بابەتەکــە بۆ ئەوەی 
پەیوەندیی ئەم ئەگەرە بە دۆخی ئێستاوە زیاتر 

ڕوون ببێتەوە.
هاوکات چین و توێژە کۆمەاڵیەتییەکان لە 
باسە هەرەگرینگەکانی سیاسەت، کۆمەڵناسیی 
سیاســی و مێــژووی ئاڵوگــۆڕی سیاســی و 
کۆمەاڵیەتییە کە ڕۆڵێکی گرینگ لە ئاڵوگۆڕی 
پۆلێنبەندیی  و  سیاسی-کۆمەاڵیەتیدا دەگێڕن 
جۆراوجــۆری هەیە وەک کۆن و نوێ کە هەر 
کام لەمانەش بۆ خۆیان بە سەر چەند چین و 
توێژدا دابەش دەبن. ئەم چینانە لە یەک ناوچە 
بۆ ناوچەیەکی تــر جیاوازە وەک ئەوەی چین 
و توێــژی کۆمەاڵیەتی لــە خۆرهەاڵتی ناوین 
جیــاوازە لەوەی کە لە ڕۆژئــاوادا هەیە، بەاڵم 
کاتێک بە تایبەتی لە ســەر ئاڵوگۆڕی سیاسی 
و کۆمەاڵیەتی لــە ئێران دەتەوێــت بدوێیت 
ڕووبــەڕووی کۆمەڵێک کێشــە و لێکدژی یان 
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ناتەبایــی دەبیتەوە کە پێویســتە بەر لەوەی 
بچینە ناو باســەکە بە چەند دژوارییەکی لەم 

جۆرە ئاماژە بکەین.
کاتێک باسی چین و توێژە کۆمەاڵیەتییەکان 
دەکەین چەند کێشەی گەورە خۆیان دەنوێنن 
وەک ئــەوەی کــە ئێــران چیــن و توێــژی 
کۆمەاڵیەتــی پێکی ناهێنــن، بەڵکوو چەندین 
نەتەوەی جیاواز پێکی دەهێنن، چونکە ئێران بۆ 
خۆی پاشماوەی ئێمپراتوریەتێکە کە بە زۆری 
شمشــێر و چەک پێکەوە نووساوە و ڕاگیراوە. 
پاشان کاتێک باسی چین و توێژی کۆمەاڵیەتی 
دەکرێت جیاوازیێکی زۆر لە نێوان ئەو بەستێنە 
یان ژێرخانــەی کە چینە کۆمەاڵیەتییەکان بۆ 
یەکەم جار تێیدا دەرکەوتوون لەگەڵ واڵتێک 
کە پەیوەندیی سوڵتە یان داگیرکەری لە ئارادایە 
بوونی هەیە، بۆیە لە ڕاســتیدا ئەگەر بە چاوی 
خێــرەوە لە بابەتەکە بڕوانین دەتوانین باس لە 
چینی شێوە مۆدێرن بکەین کە ئەویش لە ناو 
هەر نەتەوەیەکدا جیاوازە لە نەتەوە کەی تر و 
شتێک بە ناوی چین و توێژ لە ئاستی گشتی 
یان سەرانســەری بوونی نییە، وەک ئەوەی کە 
نەتەوە بندەســتەکان زۆربــەی چینی کرێکار 
یان مامناوەندی الواز پێک دێنن، بە واتایەکی 
دیکە چینی فەقیر و هەژار بە گشــتی و زۆری 
لە نەتەوە بندەستەکانن لە کاتێکدا فارسەکان 
چینەکانی ســەرەوە پێک دەهێنن بە جۆرێک 
یان فەقیــر و هەژاریان نییە یان ئەگەریش لە 
شــارە فارســەکان فەقیر و هەژار ببێت فارس 
نیــن. دەتوانین ئــەم خاڵــە وەک یەکێک لە 
سەرانســەریش  چەپــی  شکســتی  هۆگەلی 
لێکۆڵینــەوەی بۆ بکەین. ئەمە لــە کاتێکدایە 
ناوچەی نەتەوە بندەستەکان زۆر دەوڵەمەندن 
بــە ئاو و کانزاگەلی جۆراوجــۆر و بەهرەگەلی 
زۆری ژێرزەوی و سەرزەوی بە بەراورد لەگەڵ 
ناوچە فارســەکان، بۆیە زۆربەی لێکۆڵەران لە 
ئێستادا لەو باوەڕەدان کە کلۆنیالیزم لە ئێراندا 
لە الیەن فارســەکانەوە لە ئارادایە. لە کۆتایدا 
کاتێــک باس لە چین و توێژ دەکەین کێشــە 

نەتەوایەتییــەکان زیاتــر زەق دەبنــەوە وەک 
ئەوەی بڵێین کە کێشــە چینایەتییەکە هەمان 
کێشە نەتەوایەتییەکەیە. هەر وەها کاتێک باسی 
چین و توێژی دەسەاڵت دەکەین جیاوازییەکی 
زۆر لە نێوان ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵتی ناوین بوونی 
هەیە، بۆ نموونە فیۆدال لە ئوروپا لە دەسەاڵتی 
شا سەربەخۆ بووە بەاڵم لە ڕۆژهەاڵت فیۆدالیزم 
وەکوو خۆی هیچ دەســەاڵتێکی ســەربەخۆی 

نەبووە و فەرمانبەر و شوێنکەوتووی شا بووە.
دواتر کاتێک بــاس لە کۆمەڵگای مەدەنی 
دەکرێت ئەگــەر بمانەوێت بــەو فاکتەرانەی 
ڕۆژئــاوا کۆمەڵگای مەدەنی هەڵبســەنگێنین 
ناتوانین بڵێین لە ئێرانــدا کۆمەڵگای مەدەنی 
بوونــی هەیە. چونکە لە ڕۆژئــاوادا کۆمەڵگای 
مەدەنــی بەرهەمــی چوار قۆناخــی بە دوای 
یەکدایە کە لە ئێراندا نەبووە وەک ســەردەمی 
فەلســەفە لە یۆنانــدا، ســەردەمی »حقوقی« 
لــە ڕۆم، دەوڵــەت و کولتوور لــە کۆمەڵگای 
کریســتیانی ڕۆژئاوا و سەردەمی دیموکراسیی 
سەدەی بیستەم. پاشان کۆمەڵگای مەدەنی لە 
ڕۆژئاوا هەڵقــوواڵوی کۆمەڵگایە و لە خوارەوە 
پێک هێنراوە بەاڵم لە ئێران لە ســەرەوە و لە 
الیــەن حاکمییەتەوە هەڵی دروســت کردنی 

دراوە.
کێشەیەکی تری لێکۆڵینەوە لە ڕۆژهەاڵت 
لە بــەراورد لەگــەڵ ڕۆژئــاوا دەگەڕێتەوە بۆ 
ستراکچێری نایەکسانی لە ئێراندا کە کۆمەڵگای 
دابەشــکراوی ئانتۆنی گیدنز وەبیر دەهێنێتەوە 
کە ستراکچێری سیاسی ستراکچێری ئابووری 
دیاری دەکات و ئەمــە بابەتەکە ئەوەندەی تر 
ئاڵۆز دەکات.]3[ بەاڵم جیا لە هەموو ئەم خااڵنە 
بۆ کورد بابەتەکە و کێشەکە قورستر دەبێتەوە 
بــۆ نموونە وەکوو کــورد ناچارین بەشــێکی 
مێژوومــان، کێشــەکانمان و چارەنووســمان 
لــە پەیوەندی لەگــەڵ ئێرانــدا لێکۆڵینەوەی 
لە ســەر بکەین لە کاتێکــدا ئەمە زۆر لەگەڵ 
پەیوەنــدی کلۆنیالیزمدا یەک ناگرێتەوە بەاڵم 
کلۆنیالیزمیش ڕاســتییەکی حاشا هەڵنەگرە و 
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ناکرێت بە سەریدا باز بدەین.
لــە کۆتایــی ئــەم بەشــەدا ئــەوەی کە 
جــێ ئاماژەیــە قەیرانی مێژوویی بەشــداری 
خەڵــک لــە پرۆســەی سیاســیدایە، بەاڵم 
لەم ئەگــەرەدا ئۆپۆزیســیۆنی پاوانخواز هیچ 
باوەڕێکی بە بەشــداری خەڵک و دیموکراسی 
نییــە. هاوپەیمانی چینــە پاوانخــوازەکان و 
کۆنەپارێــزەکان لەگەڵ ڕاسیســتەکان بووەتە 
هۆی ئــەوەی کە زۆربــەی ئازادیخوازەکان و 
چەپەکان باس لە ســەرهەڵدانی فاشیزم بکەن 
چونکە هەر لە ئێســتاوە توخمگەلێکی ڕوون و 
دیاری فاشیزم بەم ئۆپۆزیسیونەوە دیارە، وەک 
چەپ،  دژایەتیی  نەتەوەبندەستەکان،  دژایەتی 
قۆرخکردنی سیاســەت لە ناو ئۆپۆزیســیۆندا، 
پۆپۆلیزم و فریودانی خەڵک لە ژێر دروشــمی 
یەکڕیزی، ناڕوونیی پالنی داهاتوو، دیارنەبوونی 
ئەدەبیاتی  ئالترناتیــو،  سیســتەمێکی  هیــچ 

فاشیستی و ... هتد.
بۆیە لەم باسەدا ســتراکچێری دەسەاڵتی 
سیاســی لــە چوارچێــوەی پاتریمونیالیزم و 
نیۆپاتریمۆنیالیــزم دەخەینە بەر باس و ئاماژە 
بــە ناســیۆنالیزمی توندئاژۆی فارســی وەک 
ئایدیۆلۆژیــای نیۆپاتریمونیالیــزم دەکەین کە 
هەموو کات ڕەنگ و بۆی فاشــیزمی هەبووە، 
بۆیە پێویســتیمان بە پێناســەکردنی فاشیزم 
دەبێــت. دواتر چین و توێژەکان و ئەم ئەگەرە 
دەخەینــە بەر باس و بە دەرەنجام کۆتایی پێ 

دەهێنین.

فاشیزم
لە کۆتایی سەدەی نۆزدەیەم ڕەوتە ناسیۆنالیستە 
توندئــاژۆکان لە ڕۆژئاوادا ســەر هەڵدەدەن و 
هێدی هێــدی تایبەتمەندیی دژ بوون )ئانتی 
بوون( بە خۆوە دەگرن و زۆریش ڕۆمانتیکن و 
پێیان وایە ئەوان ســەرچاوەی هەموو جوانی و 
خێروبێرێکــن. بۆیە ئەو مافە بە خۆیان دەدەن 
ســەر لە نوێ هەموو شــت لــە بەرژەوەندیی 
خۆیان دابڕێژنەوە و لەم پرۆســەیەدا بەشێکی 

زۆری خەڵک لــە نەتەوەکانیتر، چەپەکان و ... 
هتد دەکوژرێن و لەناو دەچن و خەســارێکی 
زۆر لــەو کۆمەڵگایانــە دەدەن و بە گشــتی 
ژینگەکەشــیان لێ تێــک دەدەن بە تایبەت 
کاتێک دژ بە داگیرکاری و ســتەم بەرخۆدان 
دێتە ئاراوە. هاوکات ماڵوێرانی و ئاوارەبوونێکی 

زۆری لێدەکەوێتەوە.
وەکــوو وشــەش فاشــیزم بــە واتــای 
مێتۆدگەلێــک دێــت کــە بۆ فۆکــۆس یان 
چەقبەستنی دەســەاڵت لە حکومەتدا کەڵکی 
لێ وەردەگیردرێت و چ وەک مێتود و چ وەک 
تیۆری چاوی لێ دە کرێت. لە بواری تیورییەوە، 
تیوریێکی ڕاستڕەوانەی توندئاژۆیە کە ئامانجی 
دەســەاڵتی دیکتاتوریــی نەتەوەپەرســتانەی 
ڕاســتە کە لە ســەر بنەمــای تاکەکەس یان 
یەک پارت و ڕەگەزپەرســتی دامەزرابێت بۆیە 
لەم ڕوانگەوە فاشــیزم بەرهەمی پەرەسەندنی 
چەمکی ڕاســیزم و کلۆنیالیزمــە. لە ڕوانگەی 
کۆمەاڵیەتیشەوە فاشیزم بەرهەمی قەیرانگەلی 
کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییــە، بەتایبەت لە دوای 
شــەڕەوە خولقابێــت کە قەیرانگەلــی قووڵی 
ئابووری ســەر هەڵدەدات. فاشیزم هەروەها بۆ 
پێشگرتن لە بەدەســتەوەگرتنی دەسەاڵت لە 
الیەن هێــزە  دێموکراتەکان و بە دیاریکراوی 
ئــەو خەڵکانــەی کــە لــە دەرەوەی گوتاری 
ناسیۆنالیســتی توندئاژۆی ناوەنــدن یان ئەو 
گروپانەی کە سەر بە چین و توێژی نوێن سەر 

هەڵدەدەن.]4[
لە بواری زانستی سیاسیەوە ئامانجی فاشیزم 
ڕاگرتن و پاراســتنی دیکتاتۆری و سیستەمی 
هەاڵواردنــە کە دەتوانێــت ڕوو لە خەڵک لە 
نەتەوەکانیتر لە الیەن ڕاسیستەکانەوە، یان لە 
الیــەن چین و توێژە کۆنەکانی دەســەاڵت و 
بەنفوز ڕوو لە خەڵک بێــت یان تێکەڵەیەک 
لــە هەمووی بێــت وەک ئەوەی کــە لە ناو 
ئۆپۆزیســیۆنی پاوانخوازدا دەبینرێت. ئەمە لە 
کاتێکدایە کە شــیوەگەلی پێشــوو ناتوانێت 
سیستەمەکە بپارێزێت. باوەڕ بە چەمکگەلێکی 
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وەک ڕابردووی شکۆدار، شارستانییەتی کۆن، 
پانتاییی خاک و شتی لەو جۆرە تایبەتمەندیی 
فاشــیزمە کە شــەڕ و پێکدادانی قورسی لێ 
دەکەوێتەوە. بۆیە فاشیزم چ وەک بیر و هزر و 
 چ وەک سیســتەمی دەسەاڵت دەتوانێت ڕۆڵ 
بگێڕێــت.]5[ فاشــیزم بــە هــۆی ناڕوونــی 
ئایدیۆلۆژیــاوە لە ســەرەتاکانی دەرکەوتنیدا  
توانیویەتــی بیروبــاوەڕی جۆراوجۆری وەک 
ئۆلیگارشــیگەرایی،  توندئاژۆ،  ناســیۆنالیزمی 
بورژوایی،  وردە  توندئاژۆی  دیکتاتۆرپەروەری، 
دەسەاڵتپەرستی و بیری دەوڵەتی دیکتاتۆری 

لە خۆ بگرێت.
فاشــیزم دەتوانێت لــە دوو جۆر کۆمەڵگا 
ســەرهەڵبدات، کۆمەڵگایەک کە شەڕی تێدا 
کرابێت کە شــەڕەکە یان تەواو بووە و لەگەڵ 
دەرەنجامەکانــی ڕووبەڕوو بووەتــەوە یان بە 
شێوازی جۆراوجۆر وەک ئەوەی لە دەرەوەی 
ســنوورەکانی خۆی شــەڕەکە بەردەوام بێت 
)شەڕی بەوەکالەت یەکێکە لەو شێوازانە(. یان 
لەو کۆمەڵگایانەی کە لە دۆخی گەشــەدان، 
بە واتایێکی تر لــە کۆمەڵگای نێوە مۆدێرن-
نیوە ســوننەتی.]6[ ئەم واڵتانە چونکە خاوەنی 
بواری دێموکراســیدا  لە  مێژوویێکی ئەرێنی 
نیــن ئەگــەری ســەرهەڵدانی فاشــیزم لە 
ئارادایە. دژایەتیی چەپ و ڕەگەزپەرســتی و 
ناوەند دوو دیاردەی  ناسیۆنالیزمی توندئاژۆی 
فاشیزمن کە لەم دۆخەدا بە باشی دەبینرێن. 
هاوکات ســتراکچێری ڕەوتە فاشیزمەکان لە 
دوو بەشی سەرەکی پێک دێن کە بریتین لە 
بەشــی سیاسی و بەشی چەکداری کە بەشی 
چەکــداری، یان لە کاتی بەدەســتەوەگرتنی 
دەســەاڵت ڕێکــی دەخەن یان بــەر لەوەی 
بــە دەســەاڵت بگــەن بەشــی چەکداریان 
ڕێــک خســتووە، یــان هێندێــک جاریش 
دەکرێت پاشــماوەی ڕەوتێکی ڕزگاریخوازیی 
نەتەوەیــی یان چینایەتی بێــت کە لە کاتی 
ســەرهەڵدانی فاشــیزمدا دەبێتە کەرەستەی 
دەستی فاشیستەکان. ئەمە جیا لەو بەشانەی 

فاشیزمە کە ڕۆڵی سەرەکیی لە سەرهەڵدانی 
فاشــیزمدا دەگێڕن. بۆ نموونە دەتوانین ئاماژە 

بە دامودەزگای پڕۆپاگاندای فاشیزم بکەین.

1-1: ئایدۆلۆژیا یان بیری فاشیزم 
هەر لە سەرەتاوە بیری فاشیزم سەرچاوەکانی 
لــە ناو بیــری ئیلیتیزمــی ئیتالیــادا بووە و 
لە بیروهــزری بیرمەندانێکی وەکو  دەتوانین 
مۆســکا و ئالفرێدۆپارێتو ببینین پاشــان لە 
ڕێگــەی بیروهزری فەیلەســوفگەلێکی وەک 
هێگل، نیچــە و ...هتد و چەمکگەلێکی وەک 
بەرزەمــرۆڤ پەرە دەســتێنێت و خەڵکانێکی 
وەک »جیوانــی جنتیلە«ی لــێ دەکەوێتەوە 
کە فاشــیزم بەرهــەم دێنــن. جنتیلە وەک 
دەکرێــت.  پێناســە  فاشــیزم  مامۆســتای 
جنتیلــە وەک بیرمەندێکــی ئەکتوالیســتی 
چەمکــی  کــە  دەردەکەوێــت  فاشیســت 
»ڕەتکردنەوە« گرینگترین بەشــی فەلسەفەی 
ئــەو پێک دێنێ. جنتیلە لــەو بڕوایەدایە کە 
مێژووی مرۆڤایەتی بریتییــە لە خوڵقاندن و 
ڕەتکردنــەوەی ئەو بیرۆکانــەی کە چوونەتە 
بواری کردارەوە، بۆیە خوڵقاندنی بیرۆکەیەک 
هاوڕایــە لەگەڵ ڕەتکردنــەوەی بیرۆکەگەلی 
 ڕابردوو بە شــێوازێکی توندوتیژ و تێکەڵ بە 
زەبروزەنــگ.]7[ بەاڵم ئەو جــۆرە خوێندنەوە 
بەو واتایە نیە کە فاشــیزم پێشــکەوتنخواز و  
دێموکرات بێت. بەڵکوو فاشیزم وەک ئایدۆلۆژیا 
دەیەوێت دژایەتیی ئەم بیرۆکانە بە شــێوازی 
نوێ بکات بۆیە ڕەگەزپەرســتی و الیەنگری 
لە کۆن و چینەکۆنەکان ئامانجی ســەرەکیی 
فاشــیزمە. لەم ڕوانگەیەوە فاشــیزم ڕەوتێکی 
توندئــاژۆی کۆنەپاریزە کە لــە کۆنەپاریزیدا 
بــە شــێوازێکی توندوتــۆل هەڵســوکەوت 
دەکات. بۆیە فاشــیزم وەک قەیرانی جیهانیی 
مودێرنیــش ناوی دەبــەن. جنتیلە پێی وابوو 
ڕێبەری کۆمەڵگا وەک مێشکی کۆمەڵگا وایە 
کە دەبێت بەردەوام بە شێوازی دڕندانە هەوڵی 
سڕینەوەی ناتەباییگەل و جیاوازییەکانی پێشو 
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بدات بۆ ئەوەی سەرکەوتوو بێت.]8[ )مێژووی 
هاوچەرخی ئێران نموونەیێکی بەرچاوی ئەم 
جۆرە لــە بیرکردنەوەیەیە(. لــەم ڕوانگەیەوە 
فاشیزم زیاتر وەک ئایدۆلۆژیێکی چەقبەستوو 
دەردەکەوێــت کــە لــە ســەر توندوتیژی، 
کلۆنیالیــزم و دژایەتیی بیرۆکــە مرۆییەکان 

بنیات نراوە.
خاڵێکی تری بەرچاوی فاشیزم کە هەموو 
کات هەڵگریەتی، توخمی »دژە« کە بە دژایەتیی 
ڕەوتە مۆدێرنەکان و ڕەوتە  دێموکراتەکانەوە 
دەســت پێ دەکات و دەیەوێت ئایدۆلۆژی و 
بیروباوەری خۆی وەک تەنیا ڕەوتی سیاســی 
و گوتاری، بە ســەر کۆمەڵگادا بســەپێنێت، 
لێــرەدا ناوەرۆکی فاشــیزم ئیــرادەی ڕوو بە 
دەسەاڵتە کە بەردەوام پێناسەی فاشیزم بووە 
و ئەم دەســەاڵتەش لە ناو حکومەتدا جێگیر 
کراوە بۆیە فاشیســتەکان گرینگیەکی زۆر بە 
دەسەاڵت دەدەن و ئاکامی ئەم دەسەاڵتخوازییە 
دیکتاتوری لە ڕۆژاوا و سوڵتانیزم لە ڕۆژهەاڵت 
بووە. ئەم جۆرە لە حکومەت یان دەســەاڵتانە 
بەردەوام ویســتوویانە وەهمەکانی ڕابردوویان 
بێننــەوە. بۆیە زۆربــەی بیرمەندان  بەرهەم 
لەو بڕوایــەدان کە فاشــیزم وەک ئایدۆلۆژیا 
فــرە رەهەندییــە کە بە تێکەڵبــوون لەگەڵ 
دەســەاڵتی ڕەهای ڕێبــەری دەتوانێت خۆی 
وەک واڵمدەری هەموو کێشــە و گرفتەکان 
پێناســە بکات.]9[ لە فاشــیزمدا هەموو شت 
دەسەپێندرێت و ئامانجی سەرەکی و کۆتایی 
خۆیان کە وەدەستهێنانی دەسەاڵتە بە ڕوونی 
دەریدەخەن و کاتی بە دەســەاڵت گەیشتن 
شــەپۆلێکی بێوێنــەی توندوتیــژی، تیرۆر، 
زەبروزەنگ و تااڵنوبڕۆ دەخەنەڕێ و گۆڕەپانی 
سیاســەت دەبێتە شوێنی ڕمبازێنی خەڵکانی 
هەڵپەرست و پاشکۆ کە لە هەر بیروباوەڕێک 
داماڵــراون و بێجگە لە خۆیــان دژی هەموو 
شــتێکن. فاشــیزم ڕەوتێکی ئەکتیویستە کە 
کردەوەی دەســەاڵتخوازی لە پێشــەوەیە و 
تیــۆری و بیرۆکە دەکەوێتــە پەراوێزەوە یان 

دەیەوێت بە دوای خۆیدا ڕابکێشــێت، وەک 
ئــەوەی زۆر جار لە نێو گۆڕەپانی سیاســەتی 
کوردیــدا دەبیســتین کە »کــردەوە مەرجە 
نەوەک قسە«، لە ڕاستیدا مەبەست لە وشەی 
قســە دژایەتیی ڕۆشــنگەرییە کە فاشیزمی 
زۆر نیگــەران دەکات لــەوەی کــە بتوانێت 
ئامانجەکانــی خۆی وەک بەدەســتەوەگرتنی 
دەسەاڵت یان دابینکردنی پارە و بەرژەوەندیی 
تایبەت بپێکێت، بەتایبەت لە شوێنێکی وەک 
ئێران بە هۆی »رانت«وە سەروەت و سامانیش 

بە دوای دەسەاڵتدا دێت.
فاشــیزم بە ڕق و قین لە خێری گشــتی 
دەســت پــێ دەکات بە تایبەت لــە قۆناغی 
بەربەرەکانێــی توندی نێــوان چینی کۆن و 
چینــی نوێ، چینی کرێــکار و چینی بورژوا، 
یــان لــە خەبــات و بەرخودانــی خەڵک و 
نەتــەوەی بندەســت دژ بە داگیــرکاری ڕوو 
دەســەاڵتدارەکان  چینــە  کاتێــک  دەدات. 
توانای ئەوەیان نەماوە ســوڵتەی خۆیان وەک 
ڕابردوو بســەپێنن فاشیستەکان بۆ پاراستنی 
بنەماکانــی سیســتەمەکە ســەرهەڵدەدەن. 
چونکــە فاشــیزم هیچ باوەڕێکــی بە ماف و 
ئازادییە  دێموکراتیەکان نییە و سیاسەتەکانی 
خۆی بە شــێوازێکی ناڕاســتەوخۆ لە ســەر 
ئەساســی کۆمەڵیک تیۆریی کۆنەپەرستانە و 
ڕەگەزپەرستانەی ئایدۆلۆژیک بنیات ناوە. بۆیە 
لە یەکەمین هەوڵەکانی فاشیستەکان ئەوەیە 
کە هێرش دەکەنە ســەر ئەو بەشانەی کە لە 
دەرەوەی ڕەگەز و ناســیۆنالیزمی ناوەندن بە 
تایبــەت کاتێک داوای مافــی ڕەوای خۆیان 
دەکەن. دەوڵەتی فاشیزم هەوڵی سڕینەوەیان 
دەدات و نــاوی دوژمنانــی گەل یــان دژە 
شۆڕشــیان لێ دەنێت.]10[ دۆخی چوار پارچە 
دەتوانیــن وەک نموونە بێنینــەوە. یان کاتی 
خۆی موسۆلینی هێرشی کردە سەر سالوەکان 
کە لە باکووری ئیتالیــادا بوون. نموونەیێکی 
تری دیاری ئەم جۆرە ئایدۆلۆژی و حکومەتانە 
هۆلۆکاست بوو. چونکە فاشیستەکان بەردەوام 
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دەیانەوێت لە ژێر ناوی یەکڕیزی یان »یکسان 
سازی«دا سیســتەمێکی داخراو و دیکتاتوری 

بێننە ئاراوە.
لــە تایبەتمەندییەکانی فاشــیزم دژایەتیی 
ئارمانــە مرۆییەکان و یەکســانی نێوانیانە، ویس 
لــەو بڕوایەدایــە کــە فاشــیزم پەرچەکرداری 
سەرکوتکەرانەی گروپە پاوانخوازە کۆنەپەرستەکانە 
کە دژی بەهــا مرۆییەکان، بەهــا مۆدێرنەکان، 
 ... سووککردنی دێموکراســی، ڕەگەزپەرستی و 
هتد دێتە ئاراوە و دژ بە مرۆڤایەتی و نوێبوونەوە 
هەمــوو  فاشیســتەکان  ڕادەوەســتێت.]11[ 
هەوڵــی خۆیان بــۆ پاراســتنی بەرژەوەندیی 
خۆیان، سیســتەمی کۆن و زیندووکردنەوەی  
ســتراکچێری پێشــووی چینایەتــی دەدەن 
چونکــە ئــەوان پێیان وایە کــە الوازترین و 
بێکەڵکترین ئەڵقەی دێموکراسی دەنگدەرانن 
و دژی ئــەوەن کە خەڵــک دەنگی هەبێت و 
چارەنووسی خۆیان و واڵتەکەیان دیاری بکەن 
یان خەڵک بەشــداری پڕۆسەی سیاسی بن. 
ئــەوان مرۆڤ زیاتر وەک پاشــماوەی خۆیان 
چاو لــێ دەکەن بۆیە ســنووری ئەخالقی و 
مرۆیش تێپەر دەکەن. لەم ڕوانگەیەوە فاشیزم 
سیاســەتی ناوخۆیی لە سەر دژایەتی ئازادی، 
دێموکراســی، یەکســانی و قەدەغەکردنــی 
سەندیکا و ڕێکخراوە مودێرنەکان، هەاڵواردنی 
و  دەســەاڵت  میلیتارکردنــی  و  ڕەگــەزی 
حکومەت و کۆمەڵــگا دادەمەزرێنێت، بۆ ئەم 
مەبەســتەش دەســت دەداتە بەر سازکردنی 
گروپگەل و دەستەگەلی فاشیستی کە بتوانن 
خەڵــک و کۆمەڵگای پێ ســەرکوت کەن. بۆ 
نموونە سەرهەڵدانی جاش لە سەر بەستێنێکی 

فاشیزمی دەتوانێ سەر هەڵبدات.

 1-2:  پەیوەندی فاشیزم و ڕەگەزپەرستی
جیاکاری نێوان ڕەگەزەکان، چین و توێژەکانی 
کــۆن و نــوێ، چین و توێژەکانی ســەروو و 
خــوارەوە یان چینەکانی دەســەاڵت و نفووز 
لە بیروباوەڕیکی فاشیستیانەوە هەڵدەقووڵێت. 

ڕەگەزپەرســتیی پاوانخوازەکان و ڕاســیزمی 
هاوبەشــی  ناوەنــد خاڵــی  ناسیۆنالیســتی 
ناسیۆنالیســتە  و  پاوانخــوازە کۆنەپارێزەکان 
ناوەندگەراکانــە وەک ئــەوەی کــە گروپــە 
ئاســاییی  کۆنەپارێزەکان، خەڵکی  پاوانخوازە 
کۆمەڵگایــان پــێ خوار و ســووکە و خۆیان 
لە خەڵک پێ ســەرترە، یان ناسیۆنالیســتە 
توندئاژۆکانــی ناوەنــد خەڵکــی تریــان لە 
دەرەوەی ڕەگــەز و کولتــوری خۆیــان پێ 
کەمتــرە و بەردەوام بە شــێوازی زمانی یان 
فیزیکی تیرۆریان دەکەن. بۆیە ڕەگەزپەرستی 
خاڵی هاوبەشی ئەم گروپگەلەیە. لە دۆخێکی 
ئاوادا ڕەگەزپەرســتەکان پشتیوانی سەرەکیی 

فاشیزمن.
فاشیستەکان لە هەموو جیهاندا وێنەیەکی 
ناسیۆنالیســتی توندئــاژۆ و ڕەگەزپەرســتانە 
لــە مێــژوو و ڕابــردوو بــاڵو دەکەنــەوە و 
یەکڕیزییەکەیــان لــە ناخی ناســیۆنالیزمی 
ناوەندوە ســەرچاوە دەگرێت کە بە دروشمی 
بریقــەدار ڕازاوەتەوە، بەاڵم لــە ناخی خۆیدا 
هەڵگری ڕق و قین، تۆڵە، شــەڕی دەسەاڵت، 
بەرژەوەنــدی و بیرۆکــەی کڵونیالیزمە کە بۆ 
خۆیان بەشــێکی گرینگی سەرکردایەتیی ئەو 
ڕەوتــە پێک دێنــن و بەرژەوەندیی خۆیان و 
گروپە پاوانخوازەکان و خاوەن ســەرمایەکانی 
لێ دەکەوێتەوە وەک ئەوەی خوێنی ئەوان لە 
خوێنی ئەو خەڵکە ســوورتر بێت.]12[ هێرش 
کردنــە ســەر خەڵکانی تر و شەڕفرۆشــتن، 
خالێکــی تری دیاری ڕەگەزپەرســتەکانە کە 
جاری وایە ژێنوســاید و کوشتاری بەکۆمەڵی 
لێ دەکەوێتەوە، وەک ئەوەی بە سەر کورد و 

جووەکاندا هاتووە.

1-3 : فاشیزم و کۆنەپاریزیی پاوانخوازەکان
ئەگەرچی فاشــیزم ڕەوتێکــی توندئاژۆیە لە 
کــردەوەدا، بەاڵم لــە ڕاســتیدا پاوانخواز و 
کۆنەپەرســتە کە لەگــەڵ کۆنەپارێزەکاندا لە 
پەیوەندییەکی قووڵدایە و ئەو توندئاژۆیەشــی 
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لــە پێناو ئەم جۆرە بیرۆکەیانەدایە. فاشــیزم 
بە بێ پشــتگیریی کۆنەپارێزەکانی سەردەمی 
دنیای کۆن سەر ناکەوێت و ناتوانێ دەسەاڵت 
بــە دەســتەوە بگرێت یــان لە دەســەاڵتدا 
بمێنێتــەوە. ئەوان بەردەوام بەرپەرچی هەوڵە 
نوێخــوازەکان دەدەنەوە و هەوڵی قەیراننانەوە 
و ئاژاوەگێڕانانەیان هەیە. چونکە بەشــداریی 
خەڵکیان لە پڕۆســەی سیاســی پێ قەبووڵ 
ناکرێت و دژی کاریگەریی خەڵک و کۆمەڵگان 
بە ســەر سیاسەت و دەســەاڵتدا، تا کاتێک 

دەسەاڵتدار بن.
کۆنەپارێزی بۆ خۆی لە ســێ ڕەوتی جیاواز 
پێک دێت ئەگەرچــی جیاوازییەکان بەرچاون، 
بەاڵم لە کۆتاییدا ئامانجەکان هەر یەک شتن و 
ئەویش بەرژەوەندی و ئەو بیروباوەڕەیە کە ڕوو بە 
کۆمەڵگا هەیانە. سەرچاوە و بنەمای کۆنەپارێزیی 
پاوانخــوازەکان لــە دژایەتیی ڕۆشــنگەرییەوە 
دێــت کە پۆپۆلیســتە ڕاســتڕەوەکان بەردەوام 
بــە کاری دێنــن. کۆنەپارێزەکان بــە تایبەت 
کۆنە پارێزە ســونەتییەکان لــەو بڕوایەدان کە 
کۆمەڵگای مرۆڤایەتی لە بنەڕەتدا کۆمەڵگایێکی 
زنجیرەپلەییــە بــە واتایێکی تر نایەکســانی و 
چیــن و توێژی نایەکســان گرێــدراوی یەکن 
و ئەو ســتراکچێرەی کە لە ســەر ئەم بنەمایە 
ســتراکچێری  دادپەروەرانەترین  دامەزرابێــت، 
کۆمەاڵیەتییــە، چونکە بۆ خۆیان ســەرن. بۆیە 
باوەڕی ئەوان بۆ چەمکی عەدالەت و دادپەروەری، 
جیاوازیــی ئارمان و ســتراتیژی لەگەڵ باوەڕی 
کۆمەڵــگا بۆ چەمکی عەدالــەت و دادپەروەری 
هەیە.]13[ کۆنەپارێزە پاوانخــوازەکان هۆگری و 
ئەمەگناسییان بۆ ئەو شــتانەیە کە هەیانە یان 
بوویانە نەک بۆ ئەو ئارمانانە یان بەرژەوەندییانە 
کە بە گشــتی بەرژەوەندیــی کۆمەڵگایە، بۆیە 
بەرژەوەندیی خۆیان لــە بەرژەوەندیی کۆمەڵگا 
پــێ گرینگتــرە. ئەمانە تەنانەت لــە واڵتانێکی 
دواکەوتووی وەک ڕۆژهەاڵتــی ناوین حیزب و 
ڕێکخراوە مەدەنی و گشــتییەکانی کۆمەڵگا بۆ 
فۆرمی دیوەخانی بنەماڵە و کۆمپانیا و بازەرگانیی 

بچووکتریــن  کاتێــک  دەگــۆڕن  بنەماڵەیــی 
دەسەاڵتیان پێ بدرێت.

هــەروا کــە باســمان کرد ســێ جۆری 
کۆنەپارێزی و پاوانخوازی بوونی هەیە. ڕەوتی 
یەکەمیان لە بواری بیروهزردا سووننەتی بیر 
دەکاتــەوە و نەرێنییە و لە دۆخی بەرگریدایە. 
جۆری توندی کۆنەپارێزی لە بیروهزردا توندە 
و سازانیشــی کەمترە، بەاڵم ئەمیش نەرێنییە 
و زیاتر بەرگری دەکات. بەاڵم ڕەوتی سێهەمی 
کۆنەپارێــزی کە زۆریــش پاوانخوازە هێرش 
دەکات و بــەردەوام دەیەوێــت ئەوانی تر لە 
پەراوێزی ئەودا بن. لــەم کاتەدا کۆنەپارێزی 
و پاوانخوازی تایبەتمەندیی فاشــیزم بە خۆوە 
دەگرێت و گوتاری کۆنەپارێزی تووشی گۆران 
دەبێــت بۆ ئەوەی بتوانــێ خەڵک لە دەوری 
خۆی کۆ بکاتەوە، لێرەدا پۆپۆلیزم بۆ فریودانی 
خەڵک ســەر هەڵــدەدات لە کاتێکــدا دوو 
ڕەوتەکەی تر زیاتر تایبەتمەندیی ئۆلیگارشیی 

تایبەتیان هەیە.]14[
هاوکات ئایدۆلۆژیی فاشیزم تایبەتمەندیی 
پاتریمونیالزم واتا باوکســاالری بە خەســتی 
تێدایــە و پاتریمونیالیــزم زۆر لەگەڵ بیرۆکە 
و زنجیرەپلــەی کۆمەاڵیەتیی کۆنەپارێزەکان 
دێتــەوە. خاڵێکــی تــری دیاری فاشــیزم 
تێڕوانینــی نێرانەی فاشیســتەکانە بۆ نەتەوە 
کە خوێندنەوەی نێرانــەی بۆ دەکرێت، بۆیە 
فاشــیزم هەر وەک ئەوەی کە لە دژی چەپە، 
لە دژی ژنیشە. فاشیســتەکان لەو بڕوایەدان 
کە ئەرکی سەرەکیی ژن کاری ماڵ و منداڵ 
بەخێــو کردنە، بۆیە ئــەوان بــەردەوام ئەم 
دروشــمە دووپات دەکەنەوە کــە ژن و پیاو 

یەکسانن بەاڵم جیاوازن.

: فاشــیزم یادەوەریی مێژوویی و   4-1
مێژوو

لە فاشــیزمدا یادەوەریــی مێژوویی پێچەوانە 
دەکرێتەوە و ڕاســتییەکان دەشــاردرێنەوە و 
وێنەیەکی درۆیین لە ڕابردوو بۆ خەڵک ســاز 
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دەکرێت و داهاتوو بە گشــتی ڵێڵ دەکرێت و 
شــەبەنگ یان خەرمانەی زێڕین بە دەوریدا 
دەکێشن و پیرۆزی دەکەن بۆ ئەوەی خەڵک 
ئیمانی پێ بهێنن و پرسیاریان بۆ ساز نەبێت 
بەڵکــوو لــە دوورەوە کڕنۆشــی بــۆ ببەن و 
بیپەرستن بۆ ئەوەی فاشیستەکان باشتر ڕاوی 
تێدا بکــەن. لێرەدا درۆ و ئەفســانە جێگەی 
ڕاســتییەکان دەگرێتەوە و ڕەخنە و مێتۆدی 
ڕخنــەی بۆ مێژوو دەکەوێتە پەراوێزەوە. ئەمە 
دەبێتە ســەرەتایێک بۆ ناوشــیاری و گێلیی 
کۆمەڵگا کە لە دۆخی تایبەت و هەســتیاردا 
کارەســاتی لێ دەکەوێتەوە وەک ئەوەی کە 
فاشیســتەکان لەم دۆخەدا خــۆڵ دەکەنەوە 
چــاوی خەڵکەوە بــۆ ئــەوەی ئامانجەکانی 
لــەم کاتەدا  خۆیان دەســتەبەر بکــەن.]15[ 
مێژوو شــێوێندراوە و کولتوریش دەشێوێت و 
مرۆڤەکان ناتوانن باش وخراپیی خۆیان دیاری 

بکەن.
بەاڵم مرۆڤ تەنیا بکەری )سوژە( ئەخالقی 
و سیاســی نییــە بەڵکوو بکەری مێژووشــە، 
کە توانــای لێکدانەوەی جیهــان و گۆڕینی 
جیهانیشــی هەیە، بۆیە دەتوانیــن بڵێین لە 
نێوان وشــیاری بۆ مێژوو و کرداری سیاسی 
پەیوەندییەکی قووڵ لە ئارادایە و کەرەستەی 
نوێ بۆ گــۆڕان بەرهەم دێنێــت. زانیاری و 
وشــیاری لە ســەر مێژوو دەتوانێت وانەمان 
پێ بــدات و ڕزگاریدەر بێت و هەم دەتوانێت 
بە تێگەیشــتنی هەڵە ماڵمان بە قوڕ بگرێت. 
بۆیە بیرۆکە و هزری ڕخنەگرانە لە پەیوەندی 
لەگەڵ مێژوو، دەسەاڵت، سیاسەت و ... هتد 
تێڕوانینــی ئێمــە بۆ مێژوو قــووڵ دەکات و 
دۆخێک دێنێتە ئاراوە کە خەڵک بتوانن وشەی 
»نە« بۆ رووداوە بێنرخەکان یان بۆ شتی بێنرخ 
بەکار بێنن و فریوی واڵمی سووک و ئاسایی، 
زوو و بێنــرخ نەخۆن کە باشــترین هەلە بۆ 
فاشیستەکان. لەم پەیوەندییەدا هانا آرنت لە 
کتێبی ســەرچاوەکانی تۆتالیتاریزمدا دەڵێت: 
پــەروەردەی  تۆتالیتر  دەســەاڵتی  »ئامانجی 

خەڵکانێکــە کە نەتوانن ڕاســتی و وەهم جیا 
بکەنەوە و ڕاستی نەناسنەوە«.]16[

لــە ناو گروپــە فاشــیزمەکاندا جۆرێ لە 
پەروەردەبوون هەیە کــە خەڵک وا لێدەکات 
بیر لە سیاســەت نەکەنــەوە و تەنیا لە بیری 
دەسەاڵت و بەرژەوەندیی تایبەتیی خۆیاندا بن 
یان لە وەهمێکی ڕەگەزپەرستانە و شتی لەو 
جۆرەدا ژیانی سیاســی-کۆمەاڵیەتیی خۆیان 
بەســەر بەرن. فاشیســتەکان بەم شــێوەیە 
دەیانەوێــت خەڵک لە پەراوێــزدا بهێڵنەوە و 
نەتوانن هەڵوێســت یان شــتی لەو شێوەیە 
بنوێنــن و نەتوانن ئەو هێزانەی کە گوشــار 
دەخەنە ســەر ژیانیان، یان ژیانیان لێ تێک 
دەدەن بناســن، بۆیە کاتێک فاشیزم دەست 
دەداتــە شــاردنەوە بە تایبەت شــاردنەوەی 
یادەوەریــی مێژوویــی پێچەوانــە  مێــژوو، 
دەکاتەوە و دەبێتە هێزێکی زۆر ترســناک. لە 
ئەدەبیات و بیروهزری فاشــیزمدا یادەوەریی 
مێژوویی توانایەکی جێگەی مەترســییە بۆیە 
سەرهەڵدانی نەزانی و پەخمەیی بۆ مێژوو یان 
بێئاگابوون لە مێــژوو و فێرنەبوونی وانەکانی 
مێژوو و پــەروەردەی ناکارامە، بەســتێنێکی 
لەبار بــۆ پۆپۆلیزم و فاشــیزم دەخوڵقێنێت. 
لێرەدا مێــژوو هەم دەتوانێــت ڕۆڵی ئەرێنی 
و هەمیــش ڕۆڵی نەرێنی بگێڕێت. وشــیاری 
و زانایــی بە مــل مێژوودا بــۆ ئێمەی کورد 
دەتوانێت ببێتە بەســتێنێک بۆ تێگەیشــتن 
لە خۆمــان و دوژمنەکانمان و هەم دەتوانین 
دەنگمــان هەڵبڕین و خۆمان بناســێنین بە 
تایبەت ڕوو بەو خەڵکانەی کە تا ئێستا دەنگی 
ئێمەیان نەبیســتووە. بــەاڵم خۆمان دەبێت 
خۆمان بنووسینەوە و تۆمار کەینەوە تا ئەوەی 
خەڵکی تر بە کەیفی خۆیان ڕەشمان بکەنەوە 
یان دڵمان بۆ بســووتێنن یــان وەک گۆپاڵی 
باشــی خۆیان تۆمارمان بکەن. بۆیە هەنگاوی 
یەکەم ئــەوە دەبێت کە مێــژوو لە ڕوانگەی 
ڕەخنەگرانەوە هەڵســەنگاندن و لێکۆڵینەوەی 
بۆ بکرێــت و نابێــت بیکەین بە ئەفســانەو 
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کڕنۆشی بۆ ببەین و بیپەرستین.

1-5 : فاشیزم و قەیرانی شوناس
ئەمــە بیرۆکەیەکــی بــاوە کــە بیرمەندانی 
سەدەی بیســت و سەدەی بیســت و یەک 
دەڵێــن فاشــیزم تایبەتمەندیــی کۆمەڵگای 
لە حاڵی گەشــەدایە کاتێــک دنیای کۆن بۆ 
دنیایەکی نوێ و مۆدێرن دەگۆڕدرێت. ئەگەر 
لــە کاتی خۆیدا ئاڵوگــۆڕەکان بە تەواوەتی و 
بــە قووڵی ڕوو نــەدەن و ڕووداوەکان نیوە و 
نیوەچڵ بن، قەیرانی شــوناس کە بەرهەمی 
ئەم گۆڕانکارییەیە، دەبێتە بەســتێنێکی لەبار 
بۆ سەرهەڵدانی فاشیزم و پۆپۆلیزم )ئەم بابەتە 
جیاوازە لەوەی کە لە پەیوەندیی نیۆلیبرالیزم 
باسی لێوە دەکەن(. هانا ئارنت لەم پەیوەندییەدا 
لە کتێبی ســەرچاوەکانی تۆتالیتاریزمدا لەو 
بڕوایەدایە کە »فاشیزم ناوەرۆکێکی عاقاڵنەی 
هەیە و سەرچاوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ کێشەی 
شوناس وســەرگەردانیی مرۆڤی مودێرن کە 
کۆمەڵگای پیشــەیی نوێ، مرۆڤ وا لێدەکات 
کــە بکەوێتــە داوی فاشــیزمەوە«.]17[ لــەم 
ڕوانگەیەوە زیاتــر خەڵکانێک دەکەونە داوی 
فاشــیزم و پۆپۆلیزمەوە کە کێشەی شوناس 
پەیدا دەکەن و دەیانەوێت بە خۆهەڵواســین 
بە دەسەاڵتدا کێشــە دەروونییەکانی خۆیان 
ساڕیژ بکەن و هەستی شکست و خۆ بە کەم 
زانینیان بشارنەوە بۆیە ڕێبەری لە ناو فاشیزمدا 
ڕۆڵی بنەمایی و چارەسەری کێشەی شوناس 
دەگێڕیت. هاوکات خەڵکانی هەڵگری کێشەی 
شــوناس بۆ درێژەدان بە هەســتی ئەرێنیی 
خۆیان کۆیالیەتی وەکو بنەمای هەڵسوکەوتی 
سیاســیی خۆیان هەڵدەبژێرن. مــەرج نییە 
تەنیــا چینەکانی خوارەوە تووشــی قەیرانی 
شــوناس بن بەڵکوو لە نــاو چینە کۆنەپارێزە 
پاوانخوازەکان یان خەڵکی ڕەگەزپەرستیشــدا 
ئەم قەیرانە ڕوو دەدات و ڕێبەری فاشیســتی 
ئەو ڕۆڵە دەگێڕێت. بۆ نموونە دەتوانین ئاماژە 
بە جۆری پەیوەندیی گوبڵز لەگەڵ موسۆلینی 

و هیتلەر بکەین. لە شوێنێکی وەک ئێرانیش 
قەیرانی شــوناس ڕۆڵی گێڕا و ئــەم خاڵە تا 
ڕادەیــەک بەرچاو بــوو، بەاڵم ئــەو کاتیش 
کورد بە ئەجندای نەتەوەیی و  دێموکراتیک 
بەشداریی شۆڕشی کرد. بەاڵم شۆڕشی 1٩7٩ 
کۆتا ویســتگەی کاریگەریی قەیرانی شوناس 
بوو، بۆیە قورس دەبێت جارێکی دیکە قەیرانی 
لەو جۆرە بێتە ئاراوە و پۆپۆلیســم و فاشیزم 

سەرکەوێت.

1-6 : فاشیزم و چەپ
فاشیزم لە سەرەتاوە تێکەڵێکە لە بیر و بۆچوونی 
جیاواز کە زۆر بیروڕای جیاواز بەاڵم ناڕازی لە 
دۆخــی هەنووکەیی لە خۆ دەگرێت تا ئەوەی 
کە سەرکەوێت. بۆیە فاشیزم بە کەڵکوەرگرتن 
لە پۆپۆلیــزم دروشــمەکانی چەپیش لە خۆ 
دەگرێت. بۆ نموونە یەکێک لە دروشــمەکانی 
فاشیزم کە وەک پالن و پڕوگرامیش دیارییان 
کردبوو پەیوەندیــی بە مافی کرێکارانەوە بوو. 
فاشیســتەکان بەڵێنی ئەوەیــان بە کرێکاران 
دەدا کە ئەوان لە قازانجی بەرهەمی کارگاکان 
بەشــدار بکەن یان بەڵێنیــی بەرزکردنەوەی 
یارمەتیی مانگانەی خانەنشینانیان دەدا )وەک 
شۆڕشــی ســپیی حەمــە ڕەزای پەهلەوی(. 
ئەمە لە کاتێکدایە کە شــێوازی خۆی ئازادی 

سەندیکایی و چاالکیی چین و توێژەکانە.
فاشیســتەکان بــەردەوام هەوڵــی ئەوە 
دەدەن کــە خۆیــان وەک زۆرینەی گۆڕپانی 
سیاســی و کۆمەڵــگا پیشــان بــدەن بۆیە 
بەردەوامیش پۆپۆلیسم ڕوو بە چینی کرێکار و 
زەحمەتکێش بە کار دێنن بۆ ئەوەی دەنگیان 
بۆ الی خۆیان ڕاکێشن. بەاڵم بە سەرکەوتنی 
فاشــیزم، فاشیســتەکان ڕووی خۆیــان لە 
چینی کرێــکار و زەحمەتکێش وەردەگێڕن و 
پشــتیوانی لە چینە پاوانخوازەکان و خاوەن 
سەرمایەکان دەکەن. لە کۆتاییدا ئەوان وەک 
نوێنەری کەمینەی خاوەن ســەرمایە، چینە 
پاوانخوازەکانی ســەرەوەی کۆمەڵگا و خەڵکی 
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دەسەاڵتدار دەردەکەون.
خاڵێکی تر کە لە ســەرهەڵدانی فاشیزم 
لــە پەیوەندیی چەپــدا جێگــەی ئاماژەیە، 
ئەوەیــە کە بەشــێکی ئەگەرچی کەمیش لە 
هێزی مرۆییی فاشــیزم لە ناو چەپەوە دێت 
کە سەر بە مارکسیستە ئەکتوالیستەکانن کە 
ئەکتوالیزمی چەپ ڕازییان ناکات وەک ئەوەی 
زیاد لە پێویست باوەڕیان بە ئەکتوالیزم هەیە 
یان چەپ مەیلی دەســەاڵتخوازییان ســاڕێژ 
ناکات.]18[ بەشــێکی دیکەیان ســەر بە چینە 
کۆنەکانی دەسەاڵت و نفووزن کە بە شکستی 
چەپ یان چوونە ســەرەوەی تەمەن تووشی 
نۆستالیژیی ناسیۆنالیستی و چینایەتی دەبن. 
ئەم خەڵکانە ئەگەرچی کەمن بەاڵم بەشێکی 
پەیکــەرەی فاشــیزم بە تایبەت لە ئاســتی 
ســەرکردایەتی پێک دێنن. ئەم خەڵکانە زۆر 
دژی چــەپ، دێموکراســی و چین و توێژی 
مودێرنن یان بە گشــتی دەتوانین بڵێین زۆر 
دژی ئــەو خەڵکانەن کە لە دەرەوەی چین و 

گوتاری خۆیانن.

1-7 : فاشیزم و ئەدەبیات
پیێر بۆردیۆ کۆمەڵناسی بەناوبانگی فەرانسەوی 
دەڵێت »کاتێک دەرکەی داهێنان دادەخرێت 
دەرکەی هەجوو دەکرێتەوە«.]19[ ئەم ڕەستەیە 
دەتوانــێ پێناســەیەکی کــورت و پوخت بۆ 
ئەدەبیات و شــێوازی مۆنۆلۆگی فاشیستەکان 
بێت، لە ڕاستیشــدا ئەمە پێناسەی ئەدەبیاتی 
فاشیســتیە، چونکە لە دیکتاتۆریــدا ئازادی 
بوونــی نییــە و هەمــوو پانتــای کۆمەڵــگا 
دادەخرێت و کۆمەڵگا تووشــی قەیرانی قووڵ 
دەبێــت و  گۆڕەپانی ئەدەبیاتیش یەکێکە لەو 
پانتایانــەی کە قەیرانەکان بــە قووڵی ڕووی 
تێ دەکەن بــە تایبەت قەیرانــی ئەدەبیات. 
نەڕانــدن و جنێــودان دوو دیــاردەی زەقی 
فاشــیزمن. لێرەدا پەروەردەی کارامە شوێنی 
خۆی بــە درۆ و دەلەســە و دروشــمی بێ 
نــاوەرۆک دەدات. لە ئەدەبیاتی فاشیســتیدا 

بەردەوام وشــەگەلی دوژمن، خائین و جنێو 
دەبینرێت و دەبیســترێت. بۆ نموونە پێشەوا 
قازی محەممــەد یان جەعفەر پیشــەوەری 
قارەمانی گەلەکەی خۆیانن، بەاڵم هەمو کات 
لە الیەن فارســەکانەوە وەک دوژمن و خائین 
ئەژمــار دەکرێن. هەروەها فاشیســتەکان لە 
وشــەگەل یان خوازەگەلی نامرۆیانەی وەک 
سەگ، بەراز و شتی ئاوا دژی نەیارانی خۆیان 
کەڵک وەردەگرن بۆ ئەوەی سەرکوتیان بکەن. 
زۆربەی جەلالدەکانی فاشیزم لە کاتی ئازاری 
خەڵک یان بەندکراوان لەم ڕســتە و وشانە و 
لەم ئەدەبیاتە بۆ بەچۆکداهێنانی قوربانییەکانی 

خۆیان کەڵک وەردەگرن.
جیا لــە سیســتەمی دەســەاڵت کە بۆ 
هەمووان ئاشنایە ئەگەر بمانەوێت نموونەیەک 
بێنینــەوە دەتوانین بە کۆبوونەوەکانی ســەر 
گۆڕێک بەناو گۆڕی کوروش ئاماژە بکەین کە 
لە الیەن ناسیۆنالیستەکان و شاپەرستەکانەوە 
ڕێک دەخرێت، لەوێ بە زمانی فارســی جنێو 
بە خەڵک بە تایبــەت عەرەبەکان دەدرێت و 
دروشمی ڕەگەزپەرستانە دەوترێتەوە. فاشیزم 
کاتێک لە تیورییەوە دەبێتە کردار، ئاوا و بەم 

ئەدەبیاتەوە دەست پێ دەکات.

1-8 : فاشیزم و چینەکۆمەاڵیەتییەکان 
فاشــیزمدا  لە  چینەکۆمەاڵیەتییەکان  بابەتی 
باسێکی ئاڵۆزە و بە شــێوازێکی ئاسایی ڕاڤە 
ناکرێت، چونکە شــەڕ، قەیرانــی کاپیتالیزم، 
قەیرانی شوناس و ناسیۆنالیزمی ڕۆمانتیک و ... 
هتد کاریگەریی زۆریان لە سەر سەرهەڵدانی 
فاشــیزم هەیە و، هەموو چیــن و توێژەکانی 
کۆمەڵــگا ســەرقاڵی خۆیان دەکــەن. بەاڵم 
یەکێک لــەو بابەتانەی کە لە ســەرهەڵدانی 
فاشــیزمدا گرینگی پەیدا دەکات باسی چین 
و توێژەکان و دامەزراوە سوننەتی و کۆنەکانە، 
تەنانــەت بیرمەندێــک وەکــو مــۆڕ کاتێک 
باســی ئاڵوگۆڕەکان و شۆڕشەکانی سەردەمی 
هاوچــەرخ دەکات لەو بڕوایەدایە بە بێ ڕۆڵی 
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گۆڕانکارییەکان  پێناســەی  ناکرێ  چینەکان 
بکرێــت، بۆیە ڕۆڵــی چینەکۆمەاڵیەتییەکان 

بەرز دەنرخێنێت.]20[
ڕەگەزپەرستەکانمان  گروپە  باسی  پێشتر 
لــە پەیوەندی لەگــەڵ فاشــیزمدا کردووە، 
بــەاڵم ئــەو گروپانە یان چینانەی کە شــان 
بــە شــانی ڕەگەزپەرســتەکان ڕۆڵ دەگێڕن 
گروپە کۆنەپارێزەکانن، کە زۆر جاریش وەک 
گروپی پاوانخوازیش دەردەکەون، بۆیە ســێ 
گروپی دیار وەک الیەنگرانی فاشــیزم ناویان 
لێ دەبەن کە هەر هەموویان ســەر بە دنیای 
کۆنن وەکو ئۆلیگارشــییە بڕۆکراتەکانی کۆن 
و ئۆلیگارشــیی زەوی، وردەبورژوازیی زەوی و 

بازاڕ و جووتیاری سەر بە جیهانی کۆن.
ئۆلیگارشییە سوننەتییەکان لە پشتیوانیی 
فاشــیزمدا دوو ئامانجــی ســەرەکی پەیڕەو 
دەکەن کــە بریتین لە بەرژەوەندیی ئابووری، 
زنجیرەپلەی کۆنــی چینایەتی کە بۆ خۆیان 
چینی ســەرەوە بوون. بەاڵم بۆخۆیان کەمتر 
شــەڕی ڕاســتەوخۆ دەکــەن، بەڵکــو زیاتر 
چینەکانــی خوارەوە بە کار دێنن، خۆیان یان 
دەرناکەون یان وەک خەڵکانێکی بەئەزموونی 
پۆپۆلیســت ڕۆڵ دەگێڕن. هاوکات چینەکانی 
خــوارەوەی فاشــیزم بە تایبــەت چینی بێ 
تەبەقــە بەڵێنیی پــارە و وردەدەســەاڵتیان 
لە پێناوی ســەرکوتی خەڵــک و توندوتیژی 
پــێ دەدرێت و لەم پێنــاوەدا تەیار دەکرێن. 
بــەاڵم وردەبــورژواکان زیاتر بە مەبەســتی 
بەدەستهێنانی سەروەت و سامان ڕوو دەکەنە 
فاشــیزم )ئەم خاڵە ئۆلیگارشیی کورد زۆر لە 
وردەبــورژوا نزیک  دەکاتەوە( بۆیە دروشــمە 
ئابوورییەکان لە دۆخی سەرهەڵدانی فاشیزمدا 
زۆر گەرمن ئەگەرچی بە گشتی چینە کۆنەکان 
مەیلێکــی تایبەتیشــیان بــۆ الی کولتوری 
ســوننەتی هەیە، بەاڵم دروشمە ئابوورییەکان 
وا دەکات کــە چینەکانی خوارەوە وەک وردە 
بورژواکان وەکوو داردەســتی فاشیستەکان و 

ناسیۆنالیستە توندئاژۆکان ڕۆڵ بگێڕن.

جیا لــەو چینانــەی کــە ئاماژەمان پێ 
کردوون بەشــێکی دیاری پەیکەرەی فاشیزم 
ئەو خەڵکانەن کە بیرۆکــەی لیبراڵیان هەیە 
و کاتێــک تووشــی قەیرانی دارایــی دەبن 
دەنگیان بۆ الی فاشیستەکان دەگۆڕدرێت.]21[ 
بۆیە ســیمۆن مارتین لیپست لەو بڕوایەدایە 
کە فاشــیزم ڕووداوێکی پەیوەست بە چینی 
مام ناوەندییــە کە پاوانخــوازەکان و خاوەن 
ســەرمایەکان تێیــدا بەشــداری دەکەن و 
فاکتەری سیاســی و ئابووری ڕۆڵی سەرەکی 
لــەم ڕووداوەدا دەگێڕن.]22[ بەاڵم بە گشــتی 
ڕاستەوخۆی  پەیوەندیی  فاشیزم  سەرکەوتنی 
بە بەهێزبوونــی چین و توێژی کۆنەوە هەیە، 
بۆیــە ئەگــەر کۆمەڵگایەک چیــن و توێژە 
کۆنەکانی الواز بن یــان لە پانتای کۆمەڵگادا 
نەمابێتــن ئەگەری ســەرکەوتنیان زۆر کەم 
دەبێتەوە چونکە لە کۆندا سەرکەوتنی فاشیزم 
بەرهەمی چینە کۆنەکانــی کۆمەڵگا بووە کە 
لــە هاوپەیمانی لەگەڵ گروپە ڕاسیســتەکان 
پێک دەهات کــە دژایەتیی ئاڵوگۆری نوێ و 

دێمۆکراسیان دەکرد.]23[
جێی ئاماژەیە کە بەرژەوەندی و ئامانجی 
چینــە کۆنەکان و چینە نوێیــەکان بەردەوام 
دژی یەکــن و ناتوانــن یــەک بگرنــەوە بە 
تایبەت کە فاشــیزم پێگــەی کۆمەاڵیەتیی 
لــە نــاو چینــە کۆنەکاندایــە. ئەگەریش لە 
کاتی بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت گۆرانی 
بە ســەردا بێت ئەو گۆڕانە لــە بەرژەوەندیی 
ســوپا و خاوەن بەرژەوەندییە تایبەتییەکاندا 
دەبێت. چونکە فاشــیزم لە کۆتاییدا پێویستی 
بە پشــتگیریی خاوەن ســەرمایەکان هەیە. 
ئەگەرچی لە ســەرەتاوە بە الســاییکردنەوە 
لە چەپەکان دروشــمی چەپی بەدەســتەوە 
دەگرێت، بەاڵم کاتێک بە دەسەاڵت گەیشت 
لە چەپەوە بۆ ڕاســت وەرچەرخان دەکات و 
ڕادیکالیزمــی وردەبورژوازی بــە پاوانخوازی 
خاوەن ســەرمایەکان دەگۆڕیتەوە. لە ڕاستیدا 
پیشــەیی  دارایی،  پاوانخوازەکانــی  گروپــە 
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و بازەرگانییــەکان بەربەســتن لــەوەی کە 
جێبەجێ  بەڵێنیەکانیان  بتوانن  فاشیستەکان 
بکــەن. چونکە دەوڵەتی فاشیســتی ناتوانێت 
بە بێ پشــتگیریی ئــەم گروپانە بــەردەوام 
بێت. بۆیە لە کۆتاییدا فاشیســتەکان لەگەڵ 
بورژواکان، سوپا و تەنانەت مەال و مزگەوتیش 
بە دژی فاالکان، جووتیارەکان، وردەبورژواکان 
بە گشــتی خەڵکی کۆمەڵــگا یەک دەگرن و 
بەرژەوەندیی خۆیان دەپارێزن. لەم ڕوانگەیەوە 
فاشــیزم دژی چــەپ و هێــزە چەپەکانە و 
ناتوانێ  هیچ ڕەوتێــک وەک فاشیســتەکان 
بەرژەوەندیی چینە فاشیستەکان دابین بکات.

1-9 : فاشیزم و پۆپۆلیزم
فاشــیزم وەکو خۆی هەڵگــری گوتارێکی بێ 
نــاوەرۆک و ناکارامەیــە و ئەو شــتانەی کە 
موژدەیان دەدات درۆن و دوورن لە ڕاســتی. 
فریودانــی خەڵــک، شــەڕی دەســەاڵت، و 
بەرژەوەندیی تایبەت تەنیا ڕاستیی ئایدۆلۆژیای 
فاشیزمە. کاتی خۆی لە سەردەمی فاشیزمی 
ئیتالیادا پارتەکەی موســۆلینی بۆ ڕاکێشانی 
سۆزی دەنگدەرانی هەموو چین و توێژەکانی 
کۆمەڵگا دروشــمگەلێکی ناڕوون و دژبەیەکی 
بەرز کردبووە،]24[ بەاڵم لە ئاکامدا ئەوە سەرمایە 
گەورەکان، ســوپا و ئۆلیگارشــییەکان بوون 
کــە ڕۆڵ و بەرژەوەندییەکەیان دابین کرابوو 
و بەرژەوەندیی خەڵک پشــت گــوێ خران. 
ئایدۆلۆژیی فاشیزم تا بەر لە بەدەستەوەگرتنی 
دەســەاڵت ناوەرۆکێکــی ناڕوونی هەیە وەک 
ئەوەی کە دەڵێن فاشیستەکان بە ڕوونی باسی 
داهاتوو ناکەن. لەم ڕوانگەیەوە فاشیســتەکان 
خەڵکانێکی پۆپۆلیست و خەڵک فریودەرن کە 
دەیانەوێت هەست و سۆزی خەڵک بجوڵێنن 
و ســەرنجی خەڵک بۆ الی خۆیان ڕاکێشن. 
لەم پڕۆسەیەدا ئەوان لە مێژوو، نۆستالیژی و 
دۆخی نالەباری هەنووکەیی کەڵک وەردەگرن 
و ئــەو ناڕوونییە لــە کۆتایــدا دەبێتە خاڵی 
بەهێزیان چونکە دەســتیان ئاواڵە دەکات بۆ 

ئەوەی بە دروشــمی زل و ناتەبا دەســەاڵت 
بەدەستەوە بگرن. لە دۆخێکی شڵەژاو و تێکەڵ 
بە زەبروزەنگ عەقڵی سیاسی تووشی قەیران 
دەبێت و فاشیســتەکان هەوڵی قۆستنەوەی 

دۆخەکە لە بەرژەوەندیی خۆیان دەدەن.
لەم تێڕوانینەدا درۆ وەک گرینگترین خاڵی 
پۆپۆلیسم و پاشان فاشیزم خۆی دەردەخات. 
ئەم خاڵە لە ناو فاشیستەکان و پۆپۆلیستەکان 
مێژوویێکی دوورودرێــژی هەیە وەک ئەوەی 
درۆزنەکان هەمــان پۆپۆلیســتەکان بن کە 
لە درۆ وەک کەرەســتەی دەســەاڵت کەڵک 
وەردەگرن. ئاکامی ئەم شــێوازە لە سیاسەت 
و سیاسەتکردن، ناوشــیاری، گێلی، نەزانی و 
دواکەوتوویی کۆمەڵگای لــێ دەکەوێتەوە تا 
ئەو ڕادەیە کە ڕای گشــتیی کۆمەڵگا ناتوانێ 
ڕاستیەکان لە درۆکان جیا کاتەوە و گەندەڵی 

و زەبروزەنگ بناسێتەوە.

1-10 : فاشیزم، ڕێبەری و یەکڕیزی
تۆتالیتاریزمی  یــان  فاشیســتی  دیکتاتۆری، 
رێبــەری  و  فاشــیزمە  بەرهەمــی  ڕاســت 
تۆتالیتــر دیارترین خاڵی فاشــیزمە کە تەنیا 
خۆی نمایش دەکات. لە فاشــیزمدا ڕێبەری 
فاشیســتی تەنیا بڕیاردەری هەموو بڕیارەکانە 
و هەمووان شــوێنکەوتووی ئــەون. ڕێبەری 
فاشیســتی هــاوکات ڕەوت یــان خەڵکێکی 
چەقۆوەشێن و جنێوفرۆشی بە دەورەوەیە کە 
ڕابەرایەتییان دەکات و بۆ سەرکوتی نەیارانی 
خــۆی و کۆمەڵگا کەڵکیان لــێ وەردەگرێت. 
ئــەوان بــە توندوتیژیــی زمانــی و فیزیکی 
بەردەوام هەوڵــی تیــرۆری نەیارانی خۆیان 
دەدەن بۆ ئەوەی ڕێبەری فاشیســتی بتوانێ 
دەسەاڵتی خۆی بســەپێنێت و بەرژەوەندیی 
چینە فاشیستیەکان دابین بکات. سەرەڕۆیی 
و تاکڕەویی ڕێبەریی فاشیســتی بە شێوازێکە 
کە دەسەاڵتی ڕێبەری دەباتە دەرەوەی قانوون 
و داب و نەریت، و شــەرعییەتی دەسەاڵت لە 
ئاســمان یان مێژووی کۆنەوە دەهێنێتەوە و 
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هیچ بەرپرســیارەتیەکی لە بەرانبەر خەڵک و 
کۆمەڵگادا نییە. موسۆلینی کە ڕێبەری پارتی 
فاشیستی ئیتالیا بوو شۆرایێکی پێک هێنابوو 
کە هەموو جارێ ناوی چەند کەسێکی دیاری 
دەکــرد و خەڵــک ناچار دەبوون لــە ناو ئەو 
چەند کەســە هەڵبژاردن بکەن و بۆخۆشــی 
هەموو دەســەاڵتەکانی بە دەستەوە گرتبوو و 
هەر جۆرە ڕخنەیێک، دەنــگ هەڵبرینێک ، 
لێپرســینەوەیێکی قەدەغە  یان  هەڵوێستێک 

کردبوو.]25[
خاڵێکــی تری فاشــیزم کــە پەیوەندیی 
ڕاســتەوخۆی لەگــەڵ باســی ڕێبــەری لە 
فاشــیزمدا هەیە چەمکی یەکڕیزییە. فاشیزم 
هەموو کات و هەر لە ســەرەتاوە بە دروشمی 
یەکڕیزییــەوە دەســت پــێ دەکات کــە لە 
الیەن فاشیســتەکان و ڕێبەری فاشیستییەوە 
بانگــەوازی بــۆ دەکرێــت. بــەاڵم ڕێبەری 
فاشیســتی پاش بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت 
بۆ مانەوەی خۆی بەردەوام چەمکی یەکڕیزی 
بە کار دێنێت و خەڵکی پێ سەرکوت دەکات 
چونکە لــە بنەڕەتدا چەمکی »یەکڕیزی« الی 
فاشیستەکان بە واتای هەمووان پێکەوە« نییە، 
بەڵکــو مانای »یەکڕیزی« الی ئەوان بە واتای 
»هەمــووان لەگەڵ رێبەریی فاشیســتی«دایە 
و ئەم دوو ڕەســتەیە جیاوازیێکی زۆریان لە 
نێواندایە. بۆیە یەکڕیزی لە نێو فاشــیزمدا لە 
ئاکامی دێموکراســیەوە نیــە بەڵکو بەرهەمی 
ســەرکوتی هێزە مودێرنە کۆمەاڵیەتییەکانە. 
ئەگەرچی بەشــێکی چەمکــی یەکڕیزی لە 
توندئاژۆی  ناســیۆنالیزمی  گوتــاری  ناخــی 

ڕەگەزپەرستی ناوەندەوە سەرچاوە دەگرێت.
ڕێبەریی فاشیســتی بــە ڕواڵەت قانوونی 
بەاڵم لــە بنەمادا بە شــێوازی پۆپۆلیســتی 
ســواری شــەپۆلی پۆپۆلیــزم دەبێــت و بە 
دروشــمی بریقەدار هەوڵی بەدەستەوەگرتنی 
دەســەاڵت دەدات. زۆر جاریش بە تایبەت لە 
واڵتانی دواکەوتوو ڕێبەریی فاشیستی کودەتا 
بە ســەر دامودەزگا مەدەنی و دەوڵەتییەکان 

بۆیــە  دەکات و کارەســات دەخوڵقێنێــت. 
چەمکی یەکڕیزیش وەک هەر درۆیێکی تری 

پۆپۆلیستەکان تەنیا درۆیێکی گەورەیە.

1-11 : فاشیزم لە کرداردا
فاشیزم بە ناوی خەڵکەوە و بە ناوی کۆمەڵگاوە 
دێت و خۆیان وەک زۆرینە وێنا دەکەن، بەاڵم 
لە ڕاستیدا ئەوان کەمینەیێکی کەمن و ئەمە 
پڕۆپاگاندایــە کە خۆیانی پێ زل دەکەن و لە 
نەبوونی مێژوویێکی  دێموکراتیک و سوننەت 
و بەســتێنێکی  دێموکراتیک بۆ گەیشتن بە 
ئامانجەکانیان کەڵک وەردەگرن. فاشیستەکان 
بە تێکەڵەیەک لە کرداری بە ڕواڵەت قانوونی 
بەاڵم لە ڕاستیدا پۆپۆلیستی و ناقانوونی لەگەڵ 
کۆمەڵێک کرداری وەک تیرۆر، ترس، تۆقاندن 
و ... هتد دەیانەوێت سیاسەت بە الڕێدا بەرن 
چونکە لە بنەمــادا هیچ ناوەرۆکێکیان بێجگە 
لە شەڕی دەسەاڵت و بەرژەوەندی نیە و لەم 
پێناوەدا بەردەوام چینی بێتەبەقە والتولووتی 
کۆمەڵگا بەکار دێنن بۆ ئەوەی بتوانن ئیرادەو 
خواستی ڕێبەریی فاشیســتی بەرەو پێشەوە 
ببەن و ئەم ئامانجەش بــە کەڵکوەرگرتن لە 
زەبروزەنگ و بە شێوازێکی دوور لە ئەخالق و 
دابونەریتی کۆمەڵگا پەیڕەو دەکەن. ڕێبەریی 
فاشیســتی، چینــە کۆنەپارێزەپاوانخوازەکان 
و خاوەن ســەرمایەکان لە فاشــیزمدا دەبنە 
هاوپەیمان و بەردەوام لە هەوڵی ئەوەدان کە 
چین و توێژە الوازەکانی کۆمەڵگا ڕێک خەن، 
تەیاریــان بکەن و گروپگەل و دەســتەگەلی 
فاشیســتی بخوڵقێنن وەک جل ڕەشــەکانی 
ئیتالیا یان فااڵنژەکانی ڕۆمانی. ئەم خەڵکانەش 
بە تەماحی پارەوپۆســت یان ناو و شــۆرەت 
هاوکاریی فاشیستەکان دەکەن و بە دروشمی 
لە پێــش دیاریکــراو بەاڵم بەبــێ ناوەرۆک 
خوازیــاری گەڕانــەوەی شــکۆ و گەورەییی 
پێشــوون و بەردەوام باســی نەهامەتییەکانی 
هەنوکەیی دەکەن بە بێ ئەوەی باســی ڕێکار 
یان ئاڵترناتیوێکی دیار و گونجاو بکەن. ئەوان 
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زۆر گیــرۆدەی دروشــم، درۆ، توندوتیژی و 
پڕۆپاگەندان و بەردەوام لە بیری ئەوەدان کە 
تۆڵە لە نەیارانــی خۆیان بکەنەوە و خەریکی 
پیالنگێڕین. ویس لەو بڕوایەدایە کە فاشــیزم 
کۆتا هەلی گروپە پاوانخوازەکانە کە دەیانەوێت 
بەرژەوەندیی خۆیان بپارێزن یان ئیمتیازگەل 
و بەرژەوەندیی ڕابردوویــان بگەڕێننەوە بۆیە 
بــۆ بەدیهێنانی ئــەم ئامانجە ســڵ لە هیچ 

توندوتیژیێک ناکەنەوە.]26[

2. نیۆپاتریمونیالیزم و سوڵتانیزم
بە سەرهەڵدانی سەفەوییەکان تا شۆڕشی 7٩ 
سیستمی حاکمییەتی سیاسی زۆر لە چەمکی 
»دەرباری-تیولــداری« نزیکــە کە بۆخۆشــی 
پۆڵێنبەندی دەکرێت. ئەم سیســتەمە بۆخۆی 
لــە فۆرمــی پاتریمونیالیزمە و لە شــێوازی 
»ســتەمکاریی ڕۆژهەاڵتی«یە کە شا، کۆشکی 
شا، ســەرۆک خێڵەکان، بڕۆکراتەکانی نزیک 
لە کۆشــکی شــا و تیولدارەکان پێکی دێنن. 
ســەفەوییەوە  لە ســەردەمی  پاتریمۆنیالیزم 
فۆرمی سۆڵتانیزمی بووە، بەاڵم پاش شۆڕشی 
»مشــروطە« و هاتنی ڕەزا پالســی ناسراو بە 
ڕەزاخــان دەبووژێتەوە و پڕچــەک دەکرێت 
بۆیە دەکرێــت ناوی نیۆپاتریمونیالیزمیشــی 
لــێ بنیــن وەک ئەوەی هێشــام شــەرابی 
لــە کتێبــی پاتریمونیالیزمــی نوێ باســی 
دەکات.]27[ هەروەک لە ســەرەتاوە باســمان 
کــرد پاتریمونیالیزمــی ڕۆژهەاڵتی لە ســەر 
شێوازی »ســتەمکاری ڕۆژهەاڵتییە« و فۆرمی 
سوڵتانیزمی هەیە بەاڵم سوڵتانیزمیش بۆخۆی 
پێناســەی تایبەتیی خۆی هەیــە و زۆر جار 
بە شــێوازی توندی پاتریمونیالیزم پێناســە 
دەکرێت کە ســوڵتە لە ســەر ئیرادەی تاکی 
ســوڵتان بنیات نراوە و ســوڵتان دەسەاڵتی 
ڕەهای هەیە و ناچێتە ژێر دەســەاڵتی قانوون 
یــان دابونەریتــی کۆمەاڵیەتی. ســوڵتان بە 
جێگــەی بەکارهێنانــی فەرمیی دەســەاڵت 
کۆمەڵێک خەڵکانی گوێ لە مست لە دەوری  

خۆی کــۆ دەکاتەوە بــۆ ئــەوەی فەرمان و 
بڕیارەکانی ئەو بەڕێوە ببەن بۆیە دەســەاڵتی 
دەوڵەت یان هەر ســتراکچێرێکی سیاســی 
وەک حزب وەکو کەرەســتەی شەخســی لە 
خزمەتی ســوڵتاندایە و سوڵتان لە سەرەوەی 
کراوە.  جێگیــر  سیاســی-ئابووریدا  هەرەمی 
ســوڵتان بەردەوام دژی بــە دامەزراوەکردنی 
سیاســەت و دەســەاڵتە و هەموو بڕیارەکان 
دوور لــە چاوی خەڵک و کۆمەڵگا پەســەند 
دەکرێن. لێرەدا هەموو دەسەاڵتەکان لە تاکی 
ســوڵتاندا کۆ دەکرێتەوە لە کاتێکیشدا هیچ 
بەرپرسیارەتیەکیشی وەئەستۆ ناگرێت و خزم 
و کەسوکاری ســوڵتانیش هەموو سەرچاوەی 

داهات و دەسەاڵتیان قۆرخ کردووە.]28[
بەاڵم جیاوازیێکی گەورە کە ئەم سیستەمە 
لەگەڵ سیستەمی  دێموکرات هەیەتی ئەوەیە 
کە لە سیســتمگەلی  دێموکرات ئەمە چین 
و توێژکانــی کۆمەڵگان کــە ڕۆڵی گرینگ لە 
دەســەاڵتدا دەگێڕن و دەســەاڵت ملکەچی 
قانوون دەکەن و بە سیســتەمی دەکەن. ئەم 
شێوە لە پاتریمونیالیزم و سوڵتانیزم بەرهەمی 
سیســتەمی«دەرباری- تیولداری«یە کە ڕۆڵی 
سوڵتان و بنەماڵەی سوڵتان ڕۆڵی سەرەکییە و 
سەرۆک خێڵەکان و تیولدارەکان پاش سوڵتان 

و بنەماڵەکەی ڕۆڵی سەرۆکی تێدا دەبینن.
ســەفەوییەکان پێویســتیەکی زۆریان بە 
هێزی چەکداری خێڵ و عەشــیرەتەکان بوو 
هاوکات عەشــیرەتەکانیش پێویســتیان بەوە 
بوو کە دەســەاڵتی خۆیان بــە کەڵکوەرگرتن 
لە هێز و کاریگەریی ســەفەوییەکان درێژەی 
پێ بــدەن. لەم سیســتەمەدا هــەر خێڵ و 
عەشــیرەتێک لــە پێنــاوی بڕەپارەیێکدا کە 
ڕادەســتی شــای دەکرد دەســتی بە ســەر 
ناوچەیێکدا دەگرت و دەیچەوســاندەوە و بەو 
جۆرە پەرەی بە دەســەاڵتی خۆی دەدا، بەاڵم 
بــە تێپەڕبوونی کات و زۆربوونی دەســەاڵتی 
سەرۆک خێڵ و عەشــیرەتەکان گۆڕانکاریی 
جۆراوجــۆر بۆ کەمکردنەوەی هێزی ئەم وردە 
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ســەرۆکانە ڕووی داوە و هێزی شا بەردەوام 
ڕووی لــە زیادبــوون کردووە، بۆیــە زۆربەی 
لێکۆڵەران باس لە »ســتەمکاریی ڕۆژهەاڵتی« 
دەکەن چونکە هیچ دەسەاڵتێک لە سەرووی 
دەسەاڵتی ســوڵتانەوە نییە و واڵمدەری هیچ 
دامەزراوەیێکیش نیە و هەموو دەسەاڵتەکانیتر 
و چیــن و توێــژەکان لــە ژێر دەســەاڵتی 
ســوڵتاندایە و ملکەچی ســوڵتان و بنەماڵەی 
ســوڵتانن و هیچ ســەربەخۆیییەک بۆ هیچ 
چین و توێژێک بوونی نیە. بۆ نموونە لە ڕۆژاوا 
فیۆدالەکان لە بەرانبەر شادا سەربەخۆ بوون لە 
کاتێکدا لە »ستەمکاریی ڕۆژهەاڵتیدا« هەموو 

چینەکان فەرمانبەر و ڕەعییەتی شان.
پاتریمونیالیزم لە هەر فۆرم و شــێوازێک 
و لە ســەر هەر بنەما و سیســتەمێک یان لە 
ژێر هــەر ناوێک بەرهەمی الوازیی کۆمەڵگای 
و  ژێردەســتەیی  گیرۆدەیــی،  و  مەدەنــی 
ملکەچیی چین و توێژەکانی کۆمەڵگایە کە لە 
ئێستادا زیاتر لە ژێر ناوی الوازیی کۆمەڵگای 
مەدەنی باسی لێوە دەکرێت. لەم پەیوەندییەدا 
ماکس وبر پاترمونیالیزم بە شێوەیێکی گشتی 
بۆ ژیانی سیاســیی واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوین 
بەکار دێنێــت]29[ کە زۆربەی خەڵک دوور لە 
یەک لە گوندەکان و بە فۆرمی عەشــیرەت و 
خێڵ ژیان بەســەر دەبەن یان ئەگەریش لە 
شار بوون هەمان کولتور بە سەریاندا زاڵ بوو. 
لە شاریش چین و توێژە خۆشگوزەرانەکان لە 
دەوری بازار و مزگەوت کۆ ببوونەوە و هەر ئەم 
خەڵکانە بــوون دواتر بە چینی وردەبورژوازی 

بازاڕ یان شارەکان پێناسە دەکران.
سوڵتانیزم لە مێژووی ئێراندا بە شێوازێکی 
ناعەقڵی، ســەرەڕۆیانە و تاکڕەوانە بەرەوڕووی 
کۆمەڵــگا بووەتەوە و بــەردەوام بووەتە هۆی 
دواکەوتووی کۆمەڵگا تا ئەو ڕادەیە کە کاتوزیان 
لــە بڕوایەدایە »دواکەوتوویــی تایبەتمەندیی 
دەوڵــەت و کۆمەڵــگای مەدەنییــە«]30[ و لە 
شوێنێکی تردا باس لەوە دەکات »کە هەرچی 
جێگە و پێگەی چینە کۆمەاڵیەتییەکان بەرزتر 

و گرینگتر بووە، ژێردەســتەیی و ملکەچیان 
بۆ دەوڵەت }ی ســوڵتانی{ زیاتــر بووە«.]31[ 
بۆیە لــەم فۆرمە و پێناســەیەدا کۆمەڵگا بە 
تەواوەتی وەال دەنرێت و بە پلەی یەکەم خزم 
و کەس و پاشان بە پلەکانی خوارتر کۆمەڵێک 
خەڵکی گوێڕایەڵ، گوێ لە مســت دەست بە 
ســەر گۆڕەپانی سیاســی- ئابووریدا دەگرن. 
ئەم دۆخە بــەردەوام گوتاری ســەرەڕۆیی و 
تاکــڕەوی بەرهەم دێنێــت. دەوڵەت و ڕۆڵی 
دەوڵەت دەکاتە بنەما و ســەنتەری بڕیاردان 
و ڕووداوەکان و چیــن و توێــژەکان و ڕەوتە 
ســەربەخۆکان دەخاتە پەراوێزی سیاســەت، 
دەســەاڵت و بڕیاردان، بۆیە لــەم ڕوانگەیەوە 
بنەماکانــی دەســەاڵت و کاریگەریــی دوو 

الیەنەی دەوڵەت و کۆمەڵگا ڕەچاو ناکرێت.
گوتاری ستەم و ســەرەڕۆیی لە مێژوودا 
دەگەڕێتەوە ســەر دەسەاڵتی ڕەهای دەوڵەت 
کە ئیزنی ســەرهەڵدانی هێزە کۆمەاڵیەتییە 
ســەربەخۆکانی نەداوە، بۆیە ستراکچێرێک لە 
دەوڵەت دێتە ئاراوە کە بریتین لە حکومەت، 
مەال، بازار، ئۆلیگارشییەکی بڕۆکراتی سوننەتی 
و خێڵ وعەشــیرەت کــە دواتــر بورژوازیی 
کۆمپرادۆریشی لێ زیاد دەبێت کە شا بۆخۆی 
ڕێبەریی دەکات و بەڕێوەی دەبات. بەاڵم ئەم 
چین و توێژ و حکوومەتانەی کە بە دوای یەکدا 
دێن هیچ دەســەاڵت و سەربەخۆیییەکیان لە 
بەرانبەر دەسەاڵتی ســوڵتاندا نیە. ئەگەرچی 
چیــن و توێژی مەالکان تا ڕادەیێک جیاوازن 
و ئەم جیاوازیەشــیان بۆ ڕۆڵــی نێوبژیوانی و 
ســەربەخۆیی ئابووریان دەگەڕێتەوە. مەالکان 
بــە درێژایــی مێــژووی هاوچــەرخ ڕوڵــی 
نێوبژیوانیــان لە نێوان بازاڕ و ســوڵتان و لە 
نێوان ســەرۆک خێڵ وعەشیرەتەکان لەگەڵ 
شــادا گێڕاوە و ســەرچاوەی دارایشــیان لە 
دەرەوەی کۆشــکی شا و دەسەاڵتی شادا بووە 
و لە الیەن بازاڕ و ســەرۆک خێڵ وســەرۆک 
مەالکان  کــراوە.  دابیــن  عەشــیرەتەکانەوە 
تەنانەت لە سەردەمی کۆتایی پەهلەوییەکان 
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نێوانگیریی نێوان ڕۆشنبیرەکانیشیان دەکرد و 
جاروبار دەبوونە پردی پەیوەندیشــیان لەگەل 
شــا یان کۆشکی ســوڵتان. بۆیە مەالکان لە 
کۆمەڵگادا  لەگەڵ  دووالیەنــە  پەیوەندییەکی 
بوونــە و کۆمەڵگایان بــەردەوام وەکو پێگەی 

کۆمەاڵیەتیی خۆیان بەکار هێناوە.
هاوکات و بە گشــتی لەم سیستەمەدا و 
لە مێژووی هاوچەرخدا پێگەی ئیلیتەکانیش 
هــەر لە ناو ئــەم چین و توێژانــەدا بووە کە 
لــە پەیوەندیی ســوڵتانیزمدا بوونە و خەڵکی 
گوێ لە مستی سوڵتان بوونە و تیولدارەکان و 
خێڵ وعەشیرەتەکان چینگەلێکی دیاری ئەم 
سیستەمە بوون. لەم سیستەمەدا ماستاوگرتن 
لە باتی لێوەشــاوەیی و خزمایەتــی لە باتی 
شــیاوی ڕۆڵ دەبینێت. سیستەمی ئیلیتیش 
لە ســەر بنەمــای خزمایەتییە و ئــەم خاڵە 
تایبەتمەندیی سیستەمی ئیلیت لە ئێراندایە، 
بۆیە لێرەشدا کۆمەڵگا بە تەواوەتی دەکەوێتە 
دەرەوەی سیســتەمەکەوە و بنەماڵــە ڕۆڵــی 
سەنتەری سیستەمەکە دەگێڕێت. ئەگەر چی 
لە سەردەمی پەهلەوی تا ڕادەیێک گۆڕانی بە 
ســەردا هات بەاڵم ستراکچێری سیستەمەکە 
هەر لە شوێنی خۆی وەکو خۆی مایەوە. ئەمە 
ئەو دۆخەیــە کە کاتوزیان باســی دەکات و 
دەڵێت »ئەمە دۆخی دەســەاڵت و پەیوەندیی 
دەســەاڵت و کۆمەڵگایە لە مێژووی سیاسی-

کۆمەاڵیەتی لە ئێراندا«.]32[

3. هەوڵەکانی چاکسازی 
ئــەم شــێوازە لە سیســتەمی دەســەاڵت و 
حاکمییەت تا ئێستا لە ئێران بەردەوامە، بەاڵم 
لە چەند قۆناغێکی دیاردا هەوڵی چاکســازی 
دراوە کە دوو لەم هەواڵنە بەرچاون. یەکەمیان  
هەوڵی چاکسازیی سەردەمی »مشروطە« بووە 
کە زیاتــر لە الیەن ڕۆشــنبیران، چینی مام 
ناوەندیی نوێی شارەکان و بەشێکی بەرچاوی 
خەڵکــی بازاڕەوە بــووە و بــە تاکوتروکیش 
شــازادەی قاجاری و مەالشــی تێدا بەشدار 

بوون و سەرەتاکانی ئەم هەوڵەش دەگەڕێتەوە 
بۆ ســەردەمی عەباس میرزای قاجار و پاشان 
سەردەمی ناسرەدین شا کە چینی مامناوەندیی 
نوێ بۆ یەکەمین جار سەرهەڵدەدات و خۆی لە 
شۆڕشی »مشروطە«دا دەنوێنێت. لە سەردەمی 
»مشــروطیت« چینەکانی خاوەن دەســەاڵتی 
فارسی ســتراکچێری دەوڵەتی مودێرنیان لە 
ســەر بنەمای پاتریمونیالیــزم و ئۆتۆریتەی 
شــای فارسی )نە شای تورکی قەجەری( دانا 
و، بە کەڵکوەرگرتن لە ناســیۆنالیزمی فارسی 
پڕۆژەکــەی خۆیان ڕاڤە کرد. لــەم مۆدێلەدا 
حکومەتگەلێک کە بە دوای »مشروطە« پێک 
دێت خاوەنی ستراکچێرێک بوون کە لە بواری 
ماتەرەوە کۆن و سوننەتی بوون بەاڵم لە بواری 

نۆرمەوە و لە ڕواڵەتدا شێوە مودێرن بوون.
هەوڵــی »مشــروطە«خوازەکان لە ئاکامدا 
شکســتی هێنا و ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ پانتایی و 
خاڵەکانی ئەم شکســتە لــە زۆربووندایە کە 
ویســتوویانە کۆمەڵگایێکی فرەنەتەوە لە یەک 
نەتەوەدا بــە ناوی فارس پێناســە بکرێت و 
هەموو کێشەکان لە دەوری چەمکی کێشەی 
ســوننەت و مودێرندا ڕاڤە بکرێت. کاتێکیش 
دەیانەوێــت چاکســازی و نوێبوونەوە بکەن 
لە ســەر وەهمێک بە ناوی شارســتانییەتی 
چاکســازییەیان  ئــەم  ئێرانــی   - فارســی 
ئەنجــام داوە. بۆیە لــە کۆتاییدا دەبێتە هۆی 
نوێکردنــەوەی پاتریمونیالیــزم کــە زیاتــر 
شێوەی ســوڵتانیزمێکی پڕچەککراو و میلیتار 
دەدات،]33[  کــە تەنیــا کارکردەکەی ئەوەیە 
کە ســەرکوتی ئەو خەڵکانە دەکەن کە فارس 
نین یان لە دەرەوەی گوتاری ناسیۆنالیستیی 
ڕەگەزپەرستانەی فارسی ناوەنددان. چونکە لە 
بنەمادا چەمکە نوێیەکانیان نەک بۆ نوێکردنەوە 
بەڵکوو ســەروگوێ بڕاو لە پێناوی پاراستنی 
دنیای کۆن و ســەرلەنوێ پێناسەکردنەوەی 
بەرژەوەندیــی نەتــەوەی فارس لــە جیهانی 
مۆدێرندا بوو و بەرهەمەکەی سیســتەمێکی 
ڕەگەزپەرســتانەیە کــە هەاڵواردنی ڕەگەزی 
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خالی یەکــەم ودیاری سیســتەمەکەیە و لە 
هەر چەمکێکــی مرۆیانە خاڵــی کراوەتەوە، 
بۆیــە مافەکانی خەڵک تێیــدا ڕەچاو نەکراوە 
یان ئەگەریش ببێت بۆ فارســەکانە، بۆیە ئەم 
سیســتەمە بە دیکتاتۆری و پۆپۆلیزم نەبێت 
ناپارێزرێت. لێرەدایە کە ناسیۆنالیزمی فارسی 
و پۆپۆلیزم یەک دەگرنەوە و وەک ئایدۆلۆژیای 
نیۆپاتریمونیالیزمــی ئێرانــی- فارســی ڕۆڵ 
دەگێڕێــت و بۆ ئەوەی بتوانێت بەردەوام بێت 
و قەیرانی کارایی سیســتەمەکە بشــارێتەوە، 
ئایدۆلۆژیــای  توندکردنــی  بــە  پێویســتی 
ناســیۆنالیزم، پڕۆپاگانــدا و پۆپۆلیزمــە، کە 

مەترسیی فاشیزم لێرەوە سەرهەڵدەدا.
خاڵێکــی تری الوازی »مشــروطە« کە لە 
بــەروارد لەگەڵ شۆڕشــە لیبراڵەکانی ئوروپا 
خۆی ئاشــکرا دەکات ئەوەیە کاتێک دەبینین 
لــە واڵتانێک وەک فەرانســە یــان تەنانەت 
بریتانیــا ئاڵوگــۆڕە نوێیــەکان دنیــای کۆن 
کۆمەاڵیەتی  نوێی  وفورمێکی  هەڵدەتەکێنێت 
و سیاســی- ئابووری دێتە ئاراوە )ئەگەرچی  
ئاڵمان، ئیتالیا و ئیســپانیا جیاواز بوون و هەر 
ئەوەشە کێشەی گەورەی لێکەوتەوە( بەاڵم لە 
شۆڕشی »مشــروطە« و سەردەمی »مشروطە« 
بورژوای ئێرانی چون کۆمپرادۆر و دەوڵەتی بوو 
و سەربەخۆ نەبوو نەکرا لە ناخی »مشروطە«وە 
شۆڕشێک بێتە ئاراوە کە دنیای کۆن بگۆڕێت 
و شۆڕشــەکە بە شــێوازێکی ناتەواو مایەوە و 
چیــن و توێــژە کۆنەکان هــەر وەک جاران 
بەهێز مانەوە و ســتراکچێری کۆنی سیاسی- 
ئابوورییان هێشــتەوە. بە گشتی ئەو چین و 
توێژانە یان ئەو خەڵکانەی کە بەشــداری ئەو 
ئاڵوگۆڕە بوون زۆربەیان گرێدراوی دەسەاڵت 
یان زلهێزەکان بوون کە نە دەیانتوانی ئاستی 
ئاڵوگــۆڕەکان دیاری بکەن و نە باوەڕیشــیان 
پێی بوو، چونکە زۆربەیــان گرێدراوی چینە 
تایبەتــەکان یان فارســەکان بــوون کە بە 
ئاڵوگــۆڕی قــووڵ بەرژەوەندییــان دەکەوتە 
مەترسییەوە. ئەم بوارەش بەردەوام بەستێنێک 

بووە بۆ ئەوەی مەترسی سەرهەڵدانی فاشیزم 
بەردەوام لە ئارادا بێت. بە بڕێک جیاوازیی ئەم 
سیستەمە زیاتر خۆی لە دەسەاڵتە ڕەهاکەی 
ڕەزاخانــدا دەبینێتــەوە بــەاڵم لە کــرداردا 
قانوون  ژێرپێنانی  ئازادیخوازی، ســەرەڕۆیی، 
)ئەو قانوونەش کە لــە بەرژەوەندیی خۆیاندا 
دایانڕشتبوو( بەشداریی سیاسی و سەربەخۆی 
و  جێبەجێــکار  دادوەری،  دەســەاڵتەکانی 
یاســادانان و هەروەها جیاکاریــی نێوان ئەم 
دەســەاڵتانە جێبەجێ نەکرا و تەنیا بەشێکی 
بچووکــی کارکردەکانــی دەوڵەتــی مودێرن 

ئەنجام دران.]34[
لــە ســەردەمی پەهلەویــی دووهەمــدا 
هەوڵــەکان زیاتــر بــوون و نوێگەرایی چڕتر 
بــوو، بەتایبەت لە بواری چاکســازیی زەوی، 
چاکســازییەکان دیارتر بوو بەاڵم حەمەڕەزای 
نەبــوو ســتراکچێری  ئامــادە  پەهلەویــش 
سیستەمی سیاسی کە تایبەتمەندییەکانی لە 
سەر نیۆپاتریمونیالیزم و هەاڵواردنی ڕەگەزی 
و زمانــی بوون بگۆڕێت بەڵکو ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ 
بــەرەو داخرانی زیاتری دەبرد بە شــێوازێک 
هەوڵــی چاکســازی و پێکهێنانــی چین و 
توێــژی نوێش چوبــووە بــواری پتەوکردنی 
دەسەاڵتی تاکەکەس کە بەرهەمی سوڵتانیزم 
بوو، تــا ڕادەیێک کە حیزبی »رســتاخیز«ی 
لێکەوتەوە. ئەم ئاڵوگۆڕانە دواکەوتوویی ئێرانی 
هاوچەرخی لێ کەوتــەوە چونکە پڕۆژەکە و 
سیستەمەکە لە هەر چەشنە چەمکێکی وەک 
ژیری و عەقڵ، ڕوانگەی ڕەخنەگرانە، ئازادی و 
بەشداریی کۆمەاڵنی خەڵک بە دوور بوو، بۆیە 
سیســتەمی پەهلەوی تەنانەت نەیتوانی ئەو 
چین و توێژانەی کە بەرهەمی مودێرنیزاسیۆن 
بوون لە خۆ بگرێت و بەشدارییان لە پڕۆسەی 
سیاســی پــێ بــکات بەڵکــو کۆیالیەتی و 
شوێنکەوتوویی لە سوڵتان و دەسەاڵت بوو کە 
پڕۆسەی بەشداریی سیاسی یەکال دەکردەوە، 
بۆیــە تەنانــەت کاتێک باس لە چاکســازیی 
زەوی دەکرێت تا ڕادەیێک شــێوەی گۆڕینی 
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»رانت« دەدات، ئەگەرچی ڕاستیگەلێکیشــی 
تێدا بێــت. بۆیە چ ڕەزاخان و چ حەمەڕەزای 
کوڕی ئۆلیگارشــیی زەویداریان بە شــێوازی 
جۆراوجــۆر خەاڵت دەکرد یان لە پڕۆســەی 
مودێرنیزاســیۆن کــە بۆ خۆیــان ڕێبەرییان 
دەکرد ڕێک خســتەوە]35[ و لــە کۆتاییدا بە 
بورژوای کۆمپرادۆر پەیوەست دەبوون. ئەوەی 
لە کۆتایــی چاکســازیدا دەردەکەوێت زیاتر 
شێوەی چاکسازیی سیستەمی پاتریمونیالیزم 
و گۆڕینی »رانت« دەدات، ئەگەرچی شۆڕشی 
7٩ گۆڕانی گــەورە و کاریگەر دەخوڵقێنێت 
بەاڵم لە ئاســتی سیاســی- ئابــووری زیاتر 
جێگۆڕکێــی چینــە کۆنەکانی دەســەاڵت و 
نفــووز بوو )کــە ئێســتاش دەیانەوێت هەر 
ئەو بەزمە بــە ناوی خەڵک و دیموکراســی 
دووپات کەنــەوە( وەکو چینی مەالکان وەک 
دواچینی کۆن توانی لە بارودۆخێکی تایبەتدا 
دەسەاڵت بە دەســتەوە بگرێت کە پێشتر لە 
پڕۆسەی چاکسازیدا پەراوێز خرابوو، بەاڵم بە 
هۆی ئەوەی کە خاوەنــی پێگە و پەیوەندیی 
کۆمەاڵیەتی بوون لــەم بەربەرەکانێدا توانیان 
بە ســەر نەیارەکانیاندا سەرکەون )ئەگەرچی 
ئێســتا جیــاوازە(. ئــەم بابەتە بــووە هۆی 
گۆڕانکاریــی قووڵــی چینایەتــی و بەرەبەرە 
هەموو پانتاییی کۆمەڵگای گرتەوە، بەاڵم ئەم 
جارەش سیســتەمەکە  لە شوێنی خۆی هەر 

وەک خۆی مایەوە.
ئەم سیســتەمە لە بــواری ئایدۆلۆژی و 
گوتارەوە بــەردەوام خاوەنــی دوو ڕەهەندی 
گوتاری بووە کە بــە جیا یان پێکەوە ڕۆڵیان 
گێڕاوە. بۆیە بە درێژاییی ســەدەی بیســت و 
بیســت ویــەک دوو گوتــاری پاوانخوازانەی 
کۆنەپارێــزی دژە مودێرن، دژە دێموکراســی 
و  فارســی  ڕەگەزپەرســتانە  نۆســتالیژیکی 
ئیســالمی بوونیان بووە کە زۆر جاریش ئێران 
شوێنی بەربەرەکانێ و بەریەککەوتنی ئەم دوو 
گوتارە بووە کە لە ناو یاسای بنەڕەتی و بەشی 

تەواوکەری یاسای بنەڕەتی جێگیر کراوە. 

4. ستراکچێری کۆمەاڵیەتی
تا ســەردەمی »مشــروطە« کۆمەڵگا لە چین 
و توێــژی کــۆن کــە بەرهەمی ســەردەمی 
ســەفەوییەکان بوون پێک هاتبوو کە بە سەر 
دوو بەشی چین و توێژی سەرەوە و خوارەوە 
دابەش دەبوون، چینی سەرەوە زیاتر لە شا و 
کۆشکی شا، ئۆلیگارشــی بڕۆکراتی سوننەتی 
)دیوانســاالران(، ســەرۆک خێڵ و سەرۆک 
عەشیرەتەکان، دەرەبەگ و بازەرگانەکان پێک 
هاتبوو کە ڕاســتەوخۆ لە ژێر فەرمانی شــا و 
کۆشکی شادا بوون و چین و توێژی سەرەوەی 
شار و الدێیان پێک هێنابوو. بەشی خوارەوەی 
کۆمەڵگاش ئــەو خەڵکانە بوون کە لە شــار 
خەریکی پیشــەی کۆن و بچــوک بوون یان 
لە الدێکان بە پیشــەی ورد و بچوک و کاری 
جووت و گاوە خەریک بوون و چینی کرێکار 
و زەحمەتکێشــیان پێک هێنابــوو )دەکرێت 
زیاتــر ورد بیــن و پانتایــی پۆلێنبەندییەکە 
باڵوتر کەینەوە، بەاڵم لێرەدا ئەوەندە تەواوە( و 
ناڕاستەوخۆ لە ژێر فەرمانی شادا بوون، بەاڵم 
ڕاستەوخۆ لە ژێر دەســەاڵتی سەرۆک خێڵ 
دەرەبەگ  ئۆلیگارشــیەکان،  وعەشیرەتەکان، 
و ... هتد بوون. لەم ســەردەمەدا پەیوەندیی 
ســوڵتە لە نێوان چینی ســەرەوە و خوارەوە 
لە ئارادا بووە، بەاڵم لە فۆرمی »ســتەمکاریی 
ڕۆژهەاڵتیــدا« بەو واتایە کــە چین و توێژی 
ســەرەوەش لــە پەیوەندی ســوڵتە بە دوور 
نەبوون بگرە کاریگەریی ئەم جۆرە پەیوەندییە 
لە ســەر ئەوان زیاتر بووە، ئەگەرچی ژیانیان 
خۆشــتر بووە بەاڵم چینی خــوارەوە ژیانیان 
پڕزەحمەتتر بوو، بەاڵم ئەم ســوڵتەیە کەمتر 
بــوو و بە جێگەی ئەوە لــە الیەن چینەکانی 
سەرەوە زیاتر دەچەوسانەوە. خاڵێک کە لێرەدا 
لــە پەیوەندیــی چینایەتیــدا گرینگی پەیدا 
دەکات ئەوەیە کە چینە کۆمەاڵیەتییەکان بە 
تایبەت چینی مامناوەندی تەنیا بە فاکتەری 
ئابووری ناناســرێنەوە وەک ئەوەی چەپەکان 
باسی لێوە دەکەن بەڵکو ڕوانگەی کولتوریش 
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ڕۆڵی تایبەتــی لە لێکۆڵینــەوەی چینایەتی 
هەیە.]36[

لەم ســەردەمەدا خاڵێکی تر کە گرینگی 
پەیــا دەکات جێگە و پێگــەی مەالکانە کە 
جیــاواز لە چینەکانی تر بووە. لە ســەردەمی 
ســەفەوییەوە تا دەهات هێــز و ڕۆڵی ئەمان 
زیاتر دەبوو و ســەر بەخۆیشــیان لە شا زیاتر 
دەبوو، بــەاڵم بۆ چینەکانی تــر بە پێچەوانە 
بوو. لە سەردەمی قاجارەکاندا جاری وا هەبوو 
شــا ملکەچیان دەبوو. شــا بــۆ دابینکردنی 
موحتاجــی  دەســەاڵتەکەی  شــەرعییەتی 
مەالکان بــوو، چونکە لە ئێراندا دەســەاڵت 
ئێستاشــی لەگەڵ بێت هــی خودایە و مافی 
خەڵکــی پێوە نیــە و لە ئاســمانەوە دێت و 
خەڵک ســەرچاوەی دەســەاڵت نین. پاشان 
لــە مەزهەبی ئەواندا مــەال نوێنەری ئیمامی 
زەمانە و ئیمامی زەمانیش نوێنەری خودایە و 
دەســەاڵتی ڕەهای لە سەر زەویدا هەیە، بۆیە 
لە بــواری سیاســی و کۆمەاڵیەتییەوە بەهێز 
بوون. کۆی ئەو شــتانەی کە لە ســەر چینی 
مەال باسمان کرد بوونە هۆی ئەوەی لە بواری 
سەربەخۆییەوە شێوەی فیۆدالەکانی ئوروپایان 
ببێت. هەر ئەم هێز و ســەربەخۆییە و پێگە 
کۆمەاڵیەتییــە وای کرد بتوانــن لە بەرانبەر 
تەوژمی مودێرنیزاســیۆن خۆیان ڕابگرن و لە 
کۆتاییدا بــە یارمەتیی چینــی مامناوەندیی 
کۆن و نوێ دەســەاڵتی پەهلەوی بڕوخێنن، 
بۆیە هەڵەیە کە بڵێین مەالکان یەک شەوە بە 
دەسەاڵت گەیشتن یان شۆڕشی 7٩یان دزی.

1-4 سەردەمی »مشروطە« و ڕەزا خان
و  پیشەســازی  کاپیتالیــزم،  هاتنــی  بــە 
بەرهەمهێنانــی نــوێ و هەروەها شۆڕشــی 
پــەروەردەی  ســەرهەڵدانی  و  »مشــروطە« 
نوێ و مۆدێــڕن، دامــودەزگا و دامەزراوەی 
مودێرنیش ساز دەکرێت و بە تێپەڕبوونی کات 
کۆمەڵگاش گۆڕانی بەســەردا دێت، چونکە لە 
سەرەتاکانی سەدەی بیست هەموو واڵتان بە 

تایبەت واڵتانی دواکەوتــوو لە گۆڕاندا بوون. 
لەم دۆخــەدا دەوڵەتی فارســیش بۆ گۆڕان 
و نوێ بوونەوە پێویســتی بــە پێک هێنانی 
چیــن و توێژی نوێ بــە نۆڕمگەلی نوێوە بوو 
کــە ئەمەگناســییان بۆ دەوڵــەت بێت. ئەم 
گۆڕانکارییانە بە شێوازی شێوە مودێرن بوون. 
شــارەکان گەورە و زۆرتر دەبوون ئەگەرچی 
ڕەنــگ و بۆی الدێیان هــەر هەبوو. ئەنجامی 
ئــەم گۆڕانکارییانــە پەرەســەندنی بورژوای 
دەوڵەتــی و کۆمپــرادۆر، ســوپا و فەرمانگە 
جۆراوجۆرەکان بوو کە تــا دەهات فۆرمێکی 
نوێشــی بە چینەکانی کۆمەڵــگا دەدا. چینی 
بورژوا پێک دێت بەاڵم دەوڵەتی ناســەربەخۆ، 
چینی مامناوەندیی کۆن بەرەو الوازی دەبات، 
بەاڵم چینی مامناوەندی نوێ سەرهەڵدەدات 
و تا دێت بەهێزتر و گەورەتر دەبێت و چینی 
کرێــکار و زەحمەتکێشــیش ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ 
زیاتــر دەبن و ئەم دۆخــە بە ڕوونی و هێدی 
هێدی لە ســەردەمی ڕەزاخاندا دەردەکەوێت. 
بەاڵم هێشتا چین و توێژی کۆنی دەسەاڵت و 
نفووز لەم سیســتەمەدا )دەرباری- تیولداری( 
کە نیۆپاتریمونیالیزمی فارســی لە سەر ساز 
کراوە بەشــێکی دانەبڕاوی سیســتەمەکەن، 
بۆیە لــە کۆتاییدا ئاڵوگۆڕەکان بەرتەســک و 
دیاریکراو دەبــن،]37[ چونکە لە کۆمەڵگایێکی 
خێڵەکــی و دواکەوتــووی وەک ئێران شــا 
پێویستی بە پشتگیریی خێڵ وعەشیرەتەکان 
هەیە بــۆ ئــەوەی شــەرعییەت و مانەوەی 
خــۆی دابین بکات، بــە تایبەت کە مەالکان 
لە ژێر کاریگەریی ڕۆشــنبیرەکان کەوتبوونە 
پەراوێزەوە و چینــی مامناوەندیی کۆنیش لە 
ژێر کاریگەریی کاپیتالیزمدا توشــی قەیران و 
زیان ببوو وهەروەها لە بواری ئایدۆلۆژیادا دژی 
سیاسەتەکانی دەسەاڵت بوون کە زۆربەی لە 
الیەن ڕۆشنبیرە ڕەگەزپەرستەکانەوە هاتبوونە 
ئــاراوە. رەزاخان بــۆ ئەوەی لــە چینەکانی 
سەرەوە وەکوو سەرۆک خێڵ وعەشیرەتەکان و 
ئۆلیگارشیی زەوی نزیک ببێتەوە، وتووێژەکانی 

187گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721



بواری چاکسازیی زەویی ڕاگرت و باجی بواری 
کشتوکاڵی خستە ئەســتۆی جووتیارەکان و 
زەوییەکانی لە بەرژەوەندیی ئاغاکان تاپۆ کرد 
و بەوجــۆرە ماڵی فەال و جووتیــاری بە قوڕ 
گرت. پەهلەوییەکان بــە تایبەت ڕەزاخان بۆ 
درێژەپێــدان ب دەســەاڵتی خۆیان هەوڵیان 
دەدا کە ئەم خێڵ وعەشــیرەتانە بەکار بێنن 
و هاوکاتیش دووبەرەکی و ئاژاوەیان دەخستە 
نێوانیانەوە بۆ ئەوەی نەتوانن یەک بگرن بەاڵم 
ئەوانیش هەر ئەو بەزمەیان بۆ »رعیت« بەکار 

دەهێنا.

2-4 سەردەمی حەمەڕەزای پەهلەوی و 
شۆڕشی 1979

شــای دووهەم تــا دەهات زیاتــر ملکەچی 
زلهێــزەکان دەبــوو و بە دیاریکــراوی دوای 
کودەتاکەی ســاڵی ٣2ی هەتاوی ئەم شێوازە 
لە پەیوەندی لــە نێوان ئێران و ڕۆژاوا ڕوو لە 
زۆر بــوون بوو. ئۆلیگارشــیەکان و چینەکانی 
ســەرەوەش تا بەر لە کودەتــا گرینگییەکی 
ئەوتۆیــان بە شــای گەنــج نــەدەدا وئەمە 
ڕاســتەوخۆ دژایەتیی سیستەمەکە بوو کە لە 
سەر پاتریمونیالیزم بنیات نرابوو و سەردەمی 
»مشروطە« و بە تایبەتی لە سەردەمی ڕەزاخاندا 
نــوێ کرابووە و لە ئاســتی ناوخۆدا پڕچەک 
کرابوو. بەرهەمی ئەم دۆخە لێکدژی و ناتەبایی 
لە ئاســتی حاکمیەتی سیاسی و قەیرانگەلی 
جۆراوجــۆر بوون کە دۆخــی کۆمەاڵیەتی و 
داتەپینی ئابووریی دەیەی شەســتی زایینی 
لێکەوتــەوە و سیســتەمی پاتریمونیالیزمــی 
نوێی خســتە لێواری ڕووخانــەوە، بۆیە جان 
ئێف کێنێــدی نیگەرانی دۆخــی ئێران بوو 
و پێی وابوو کۆمۆنیزم هەڕەشــەیە بۆ ســەر 
ئێران. لەو کاتەدا دەســەاڵتی ئەمریکا لە ژێر 
کاریگەریی تیۆرییەکانی واڵت وایتمەن ڕۆستۆ 
)2٠٠٣- 1٩16( بوو تا بتوانن بەر بە شۆڕشی 

کۆمۆنیستەکان لە واڵتانی دواکەوتوو بگرن.
تیۆرییەکانــی ڕۆســتۆ لە ســەر بنەمای 

»پەرەســەندوویی مێژوویی« بوو کە لە ســەر 
ئاستی گەشــەی تەکنیکی دانرابوو کە چۆن 
کۆمەڵگای دواکەوتوو دەگاتە قۆناغی پیشەیی 
مودێرن. پێویســتیی ئەم قۆناغە چاکســازی 
لــە بواری زەوی و کشــتوکاڵ بــوو و بۆ ئەم 
مەبەســتەش پێویســتی بە حکومەتێکی بە 
ئۆتۆریتە بوو بــۆ ئەوەی بتوانــێ بەرەنگاری 
هێــزە کۆنەپارێــزە پاوانخــوازەکان ببێتەوە 
کــە وەک بەربەســتێک وا بوون بــۆ ئەوەی 
کۆمەڵگا پێش بکەوێت.]38[ ئەم هێزانە زۆربەی 
پارلەمانیان لە چنگدا بوو، بۆیە عەلی ئەمینی 
سەرۆکوەزیرانی ئەوکات داوای لە شا کرد کە 
قانوونــی هەڵبژاردن بگۆڕێــت و هەڵبژاردنی 
پێشــوەخت ڕابگەیەنێت. شــا بۆ پتەوکردنی 
دەســەاڵتی خــۆی بــە هەمــوو مەرجەکان 
ڕازی بــوو، بەاڵم دەیەویســت ئــەم هەلە و 
ئــەم قۆناغە بە ناوی خۆیــەوە تۆمار بکرێت، 
بۆیە ئەمریکییەکانــی ڕازی کرد کە ئەمینی 
الببات و بۆخۆی چاکســازییەکە بەڕێوە ببات 
و لە ڕاســتیدا ئەم شێوەیە لەگەڵ سیستەمی 
نیۆپاتریمونیالیزم تەبــا بوو بۆ ئەوەی ئاغاکان 
لــە دوای چاکســازیش هەر لــە ژێر ڕکێفی 
خۆیدا بمێننەوە و دواتر زۆربەیان بە بورژوای 
دەوڵەتی و کۆمپرادۆر پەیوەســت بوون. بەاڵم 
بەشێکیشــیان لە ژێر کاریگەریی ئایدۆلۆژی 
یان شــەڕی بەش و دەســەاڵت بەتایبەت لە 
جیلی نوێیان بە ئۆپۆزیسیۆن پەیوەست بوون.
لە کۆی ئەم ڕووداوانە ڕۆڵی چینی بورژوای 
کۆمپرادۆر و دەوڵەتــی، چینی مامناوەندی و 
چینــی کرێکار ڕوو لە زیاد بــوون بوو، بەاڵم 
چینی مامناوەندیی سوننەتی بە شێوەی گشتی 
و مەالکان کەوتنە پەراوێزی ڕووداوەکانەوە و 
دواتر قەیرانی بەشداری بووە هۆی ئەوەی کە 
چینی مامناوەندیی نوێش پێیان پەیوەســت 
بن. زۆربەی لێکۆڵەران لەو بڕوایەدان شۆڕشی 
7٩ی زایینی لێرەوە سەرچاوە دەگرێت. ئەوەی 
کــە جێی ئاماژەیە ئاڵوگــۆڕەکان بە قووڵی و 
نــەداوە،  شــێوەیێکی کۆمەاڵیەتــی ڕوویان 
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چونکە چین و توێژە کۆنەکانی دەســەاڵت و 
نفوز لە سیســتەمی نوێی پاتریمونیالیزم کە 
لە ســەر بنەمای »دەربــاری- تیولداری« بوو 
زیاتر ڕەنگیان گــۆڕدرا. بۆ نموونە ئابراهامیان 
دەڵێت »ڕەزاشــا بە پێدانی پلە و پۆســت لە 
پارلەمان، حکوومەت، وەفدە دیپلۆماسییەکان، 
خــەاڵت  ئەوانــی  گــەورەکان   کارگا 
دەکرد«.]39[ بەاڵم حەمەڕەزا ئەوانی زیاتر بۆ الی 
بورژوای کۆمپرادۆر هان دا و توانی ئۆتۆریتەی 
خۆی زیاتر بە ســەریاندا زاڵ کات، بۆیە زۆر 
جار پڕۆگرامی چاکســازی، شــێوەی گۆڕانی 
»رانت«یــش دەدات وەک ئەوەی لە زەوییەوە 
بۆ نــەوت گۆڕابێت، بەاڵم لە سیســتەمێکی 
زیاتــر داخراو کــە چینــە کۆمەاڵیەتییەکان 
زیاتر ملکەچ و ژێردەســتەی دەوڵەت بن کە 
کەرەســتەی دەستی ســوڵتان بوو. ملکەچی 
چین و توێــژەکان بۆ دەوڵــەت دەگەڕیتەوە 
بۆ ئــەوەی کە دەوڵــەت بۆخــۆی جووڵەی 
چینایەتــی ڕێک دەخات هەر بۆیە هیچ چین 
و توێژێکی ســەربەخۆش پێــک نایەت بەڵکو 
ئەمــە پاتریمونیالیزمە کە نــوێ دەبێتەوە، بە 
پێچەوانــەی ڕۆژاوا کە ئەوە کۆمەڵگا خۆیەتی 
کە جووڵــەی چینایەتیی ڕێک خســتووە و 
دەوڵەت ڕۆڵی ســەرەکیی نەبــووە. کاتوزیان 
دەڵێــت »بــە درێژایی مێژوو چیــن و توێژە 
کۆمەاڵیەتییــەکان ملکــەچ و ژێردەســتەی 
دەوڵەت بوون و دەوڵەت ســوڵتەی بە ســەر 
هەموو ڕەهەندەکان و چارەنووسی چینەکانەوە 

بووە«]40[ 
خاڵێکــی تری جێی بــاس ئەوەیە کە بە 
پاتریمونیالیزم  نوێبوونەوی  پڕۆسەی  درێژایی 
ناسیۆنالیزمی توندئاژۆی فارسی- ئێرانی وەک 
گێڕاوە  ڕۆڵی  نیۆپاتریمونیالیــزم  ئایدۆلۆژیای 
کە هەموو کات ڕەگەزپەرســتانە و ڕاسیستی 
بــووە و پڕۆژەی »یکســان ســازی« بە واتای 
لەناوبردنــی نەتەوەکانی تر پەیــڕەو کردووە 
و بــەردەوام  توخمگەلێکــی ڕوون و دیاری 
فاشیزم بە زۆری و گشتی ناسنامەی گوتاری 

نیۆپاتریمونیالیزمــی ئێرانی بووە کە لە الیەن 
بەشئکی زۆری ڕۆشنبیرانی فارسەوە چنراوە و 
بەڕێوە چووە کە هەست و دەروونی خەڵکیان 
برینــدار کــردووە و تەنانــەت زۆر جاریش 
ژینگەکەیــان لێ تێــک داون و لێیان پیس 
کردوون. زۆربەی ئەوانــە بەردەوام الیەنگری 
تۆتالیتاریزمی ڕاســت و ڕگەزپەرستانە بوون 
تەنیا بۆ ئەوەی ئەم نەتەوانە ســەرکوت کەن 
و لە ناویان ببەن، بەشــێکی زۆری کێشــەی 
دیکتاتۆری لە ئێراندا دەگەڕێتەوە ســەر ئەم 

بابەتە.
هەر وەک پێشتر ئاماژە کرا، ئێران بەرلەوەی 
کۆمەڵگایێکی چینایەتــی بێت کۆمەڵگایێکی 
فرەنەتەوەیە و هەر نەتەوەیێک چین و توێژی 
تایبەت بە خۆی هەیە کــە جیاوازە لە چین 
و توێــژی نەتەوەکانی تر بە تایبەت نەتەوەی 
سەردەست کە هەموویان وەک فێرعەون وان. 
لێــرەدا چینە خۆشــگوزارانەکان لە نەتەوەی 
فارســن و چینە هەژار و زەحمەتکێشــەکان 
لــە نەتــەوە بندەســتەکانن، تەنانــەت ئەو 
بەشــەی چینی هەژار و زەحمەتکێشی شارە 
فارســەکان )کە شاری سیاســی، پیشەیی و 
سیاســین( ئەو کۆچبەرانــەن کە لە ناوچەی 
نەتەوە بندەســتەکانەوە بە هــۆی بێکاری و 
بێدەرەتانــی بۆ پارویێ نان مەجبور دەبن زێد 
و واڵتی خۆیــان بەجێ بێڵــن و لە کەناری 
شارەگەورە کانی فارســەکان بە قوڕبەسەری 
ژیان ببەنە ســەر، چونکە شارەکانی خۆیان لە 
ژێر گەمارۆی سیاســی- ئابووریدایە. بۆیە زۆر 
نامۆ نیە کاتێک باس لە پەیوەندیی کلۆنیالیزم 
لە نێــوان فارس و نەتەوەکانــی تر دەکرێت. 
ئەگەرچــی بارودۆخی تورک بــە هۆی دین، 
مێژوو، دڕندەیی، یەکگرتوی و ... هتد باشترە، 
بەاڵم ئەوانیش لە بواری کولتوری و زمانییەوە 

بندەستن و دەچەوسێنەوە.
لــەم ڕوانگەیــەوە دەوڵــەت هەموو کات 
نوێنــەری ئەوان بــووە و بەرژەوەندیی ئەوانی 
پاراســتووە وەک ئەوەی فارسەکان چینەکانی 
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سەرەوەی کۆمەڵگایان پێک هێنابێت. تەنانەت 
لە شۆڕشی 7٩ ئەو بەشەی کۆمەڵگای فارس 
کە لە چینی خــوارەوە بوون بەهۆی نزیکیی 
ئایدۆلۆژیک و پشتگیرییان بۆ مەالکان توانیان 
وەک دوابەشی کۆمەڵگای فارسی بە چینی مام 
ناوەندی سەرەوە یان چینی بورژوا پەیوەست 
بن لە کاتێکدا کــورد و خەڵکانی نەتەوەکانی 
تر ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ زیاتر دەچەوســێنەوە و 
هەژار دەبن. کۆی ئەم باسانە لە سەر مێژووی 
هاوچەرخی ئێران و ســتراکچێری سیاسی- 
کۆمەاڵیەتی و چینایەتی کــرا، ئەوە بە ئێمە 
دەڵێن کە ڕووداوەکان و چاکسازییەکان هەر 
لە ســەردەمی »مشــروطە«وە هەتاکو ئێستا 
بوونەتە هۆی پێکهێنانی دوو چینی داگیرکەر 
و داگیرکراو کە ڕەنگ و بۆی ڕەگەزی و زمانی 
بــە خۆیەوە گرتووە وەک ئەوەی فارســەکان 
نەتەوەی سەردەست بن و نەتەوەکانی تریش 
نەتەوەی بندەســت بن کە لە پەیوەندییەکی 
کلۆنیالیزمیدا ژیان بەســەر دەبــەن، بۆیە لە 
کۆتاییدا دەتوانین بڵێن لە ئێســتادا خەباتی 
چینایەتــی و خەباتــی نەتەوایەتی هەر یەک 

شتن و لە یەک جیا ناکرێنەوە.
ڕووداوی شۆڕشــی 7٩ ئەگەرچــی هەم 
بــواری ئەرێنی و هەم بــواری نەرێنی بووە، 
بــەاڵم ئاڵوگۆڕەکان تا ئێســتاش لــە بازنەی 
بەرژەوەندیی نەتەوەی سەردەســت و چین و 
توێژی کۆنی دەسەاڵت و نفووزدا خواڵوەتەوە 
کە گروپە پاوانخوازەکانیان پێک هێناوە. بۆیە 
قەیرانی بەشــداری و ســتراکچێری سیاسی 
هەر بەردەوامە و مەترســییەکان ڕۆژ لەگەڵ 
ڕۆژ زیاتر دەبێــت. دیارە بە تێپەڕبوونی کات، 
قەیرانــی شــەرعییەت و کارامەیی، باســی 
ئایدۆلۆژییا و کولتوری سیاســیش گۆڕانی بە 
ســەردا هاتووە و چیدی چینــی مەال وەک 
دواچینی ســەر بە دنیای کۆن ناتوانێ درێژە 
بە دەسەاڵتی خۆی بدات، بەاڵم کێن ئەوانەی 
دەیانەوێت جێگەیان بگرنەوە؟ بۆیە دەمانەوێ 
یەکێک لەم ئەگەرانــە و گروپانە بخەینە بەر 

باس کە لە ناخی ئەم باسەوە دێت.

5- ئۆپۆزیسیۆن و ڕێڕەوی پاوانخوازەکان 
و ڕاسیستەکان

بــە درێژایی مێژووی هاوچــەرخ لە ئیران بە 
تایبەتــی و لە خۆرهەاڵتی ناوین بە گشــتی 
قەیرانی ســەرەکی لــە ناو ئۆپۆزیســیۆنەوە 
ســەری هەڵداوە. دیارە بنەماگەل و هۆگەلی 
و  کۆمەاڵیەتــی  سیاســی-  جۆراوجــۆری 
ستراکچێری حاکمییەت و دەسەاڵتی سیاسی 
دەبنــە هۆکار، بــەاڵم خــودی قەیرانەکە لە 
نــاو ئۆپۆزیســیۆنەوە دووپــات دەبێتەوە بە 
واتایەکــی دیکە بەر لەوەی بیــر لە ڕووخان 
و شــۆڕش بکرێتــەوە و گــۆڕان بخوڵقێنین 
دەبێ لە ئاڵترناتیوەکان بــە وردی بکۆڵینەوە 
و پالنــی داهاتوو بە ڕوونی دیــار بێت. ئەمە 
ئەو کێشــەیەیە کە زۆرێک لــە لێکۆڵەران و 
بیرمەندانــی بــواری سیاســی- کۆمەاڵیەتی 
ئاراستەی ئاڵوگۆڕە سیاسی- کۆمەاڵیەتییەکانی 
ئێران و ناوچەکەی دەکەن کە هەموو جارێ، 
پاش شۆڕش و خوێنڕشتنێکی زۆر دیکتاتۆری 
و گەندەڵی دووپات دەبێتەوە. بۆ نموونە جان 
فــۆران لێکۆڵــەری ئەمریکی ئــەم ڕوانگەیە 
وەک دووپاتبوونــەوەی دیکتاتــۆری لە ئێران 
لە کتێبی بەرخۆدانــی الواز بەکار دێنێت.]41[ 
لە ناو کوردیشدا نووسەری بەناوبانگی باشوور 
شێرزاد حەســەن لەم ڕوانگەیەوە زۆر نزیکە. 
ئەوە کە بۆ چــی ئاڵوگۆڕەکان لە خۆرهەاڵتی 
ناویــن دەرئەنجامەکەی بەو شــێوەیە تەواو 
دەبێــت هۆگەلــی مێژوویــی، ئیدئولۆژیک، 
فەلســەفی وەک جۆری بیرکردنەوە، نەبوونی 
یــان  پڕۆتســتانیزم  وەک  ڕێفۆرمگەلێکــی 
ڕێفۆرمگەلێکی کولتوری و ســکۆالر، نەبوونی 
ڕۆشــنگەری،  قۆناغــی  وەک  قۆناغگەلێــک 
نەبوونی ئابووریی ســەردەم ، ســتراکچێری 
کۆنی سیاســی- کۆمەاڵیەتــی، ناتەواوبوونی 
ســەرمایەی کۆمەاڵیەتی بە تایبــەت لە ناو 
ئیلیتدا، نەخوێندەواری و هەڵەتێگەیشــتن لە 
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چەمکــە مودێرنەکان و بە گشــتی نەبوونی 
بەســتێنێکی لەبــار بۆ چەمــک و ئاڵوگۆڕی 
مودێرن دەبنە هۆی بەالڕێدابردنی شۆڕشەکان 
و ئاڵوگۆڕە نوێیەکانی کۆمەڵگا. لەم بەشــەدا و 
بــە ڕەچاوکردنی دۆخەکە دوو بابەتی پێگەی 
چینایەتی و گوتاری ئۆپۆزیســیۆنی پاوانخواز 

دەخەینە بەر باس.

1-5 پێگەی چینایەتیی ئۆپۆزیســیۆنی 
پاوانخواز و ڕاسیست

ئۆپۆزیســیۆنی پاوانخواز بە زۆری و گشتی لە 
شۆڕشی 1٩7٩ لە شەڕی دەسەاڵت لە الیەن 
مەالکان و چینی مامناوەندییەوە وال نران و لە 
ئێستادا بە زۆری لە ئوروپا و ئەمریکادا دەژین. 
شۆڕشی 7٩ ئەگەرچی کۆتا ویستگەی فاشیزم 
لــە ئێران بوو بەاڵم لە تەواوی ئەم ســااڵنەدا 
ئۆپۆزیسیۆنی پاوانخواز لە ژێر دروشمگەلێکی 
وەک دێموکراســی بــەاڵم نــاڕوون و بە بێ 
ناوەرۆک هەوڵی ئەوەی داوە کە دەسەاڵت بە 
دەست بگڕێتەوە و بەرژەوەندی و ئیمتیازگەلی 
پێشــوویان بگەڕیننەوە و بۆ ئەم مەبەستەش 
بەکار  پاشــایەتیان  دامــەزراوەی  بــەردەوام 
هێنــاوە. بەاڵم ئەوەی کە جێگەی ســەرنجە 
ئۆپۆزیسیۆنی پاوانخواز دیار نییە نوێنەرایەتی 
چ چینێک یــان بەشــێکی کۆمەڵگا دەکەن 
بە تایبــەت گوتاری فەرمیــان وەک ئەوەی 
نوێنەری کێن و چ شــتێکیان دەوێت ناڕوونە، 
بۆیــە کاتێک بە وردی چاویــان لێ دەکەی 
ناوەرۆکی گوتارەکەیان تەنیا شەڕی دەسەاڵت 
و »رانت«ە. ئــەم ئامانجەیان بە لێکۆڵینەوە لە 
سەر پێکهاتەی بڕیاردەرانی ئەو خەڵکانەی کە 
بەشداری ئەم گروپەن بە ڕوونی دەردەکەوێت. 
ڕەوتــی وایان تێدایە بە خێــزان و بنەماڵەوە 
بۆ وەرگرتنی پلە و پۆســت و »رانت« هاتوون. 
بەاڵم بە گشــتی ئۆپۆزیســیۆنی پاوانخواز لە 
چەن گروپی دیار پێــک هاتوون کە بریتین 
لە بنەماڵەی سوڵتان و کۆشکی سوڵتان و ئەو 
گروپانە کە بە درێژای مێژوو لە پەیوەندییەکی 

سیاســی- ئابووری لەگەڵ سوڵتانیزمدا بوون. 
گروپــی دووهەمیــان ئۆلیگارشــی کۆنن کە 
لە ســەردەمی »درباری-تیولداریــدا« خاوەن 
پلەوپۆســت بوون و بەرژەوەندیی تایبەتییان 
لەم سیســتەمەدا بووە. ســێهەم گروپی ئەم 
ئۆپۆزیســیۆنە بورژوای کۆمپرادۆر و دەوڵەتی 
سیستەمی »درباری- تیولداری«ن کە هەر لە 
بەرژەوەندیی  خاوەن  قاجارەکانەوە  سەردەمی 
تایبــەت بــوون و لــە بــواری سیاسیشــدا 
شــوێنکەوتووی سوڵتان و ســوڵتانیزم بوون. 
گروپی چوارەم بەشێکی ئۆلیگارشی زەویداری 
پێشــوون و بە گشتی لە بواری کولتوریشەوە 
زۆر لە ژێــر کاریگەریی کولتــوری ناوەندن. 
دوایین گروپ لە ناو ئۆپۆزیســیۆنی پاوانخواز 
ناسیۆنالیستە فارسە توندئاژۆکانن کە ڕوانگەی 
ڕەگەز پەرســتانەیان هەیە کە زیاتر لە بواری 
گوتاردا دەردەکەون. بەشــێکی ئەمانە لە ناو 
چەپەوە دێن و نۆســتالیژی ڕۆڵی گرینگی لە 
بیروهزریانــدا هەیە و لە جیلــی کۆنن بەاڵم 
بەشــێکی بەرچاویشیان کە گەنجترن یان لە 
چینی مامناوەندیی سەرەوەی ناوەندن یان لە 
چینی بورژوای ناوەندن کە شەوێکیش خەمی 
نانیان نەبووە و دەیانــەوێ ببن بە جومونگ. 
دەکرێ خەڵکیتریشــیان تێدا بێت بەاڵم ئەم 

چەند گروپە دیارترینیانن.

2-5 گوتاری ئۆپۆزیسیۆنی پاوانخواز
ئۆپۆزیســیۆنی  ســەرهەڵدانی  ســەرەتاکانی 
پاوانخواز دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی »مشروطە« 
و هەر لــەو ســەردەمەوە تا ئێســتا گروپی 
پاوانخواز ڕوو بــە کۆمەڵگا گوتارێکی ڕوون و 
دیــاری نەبووە و قەت بــە ڕوونی ئاماژەی بە 
هیچ سیستەمێکی دیار نەکردووە و بەردەوام 
داهاتوویــان ڵێڵ کردووە. پاوانخــوازەکان بە 
بــەردەوام چەمکی  پۆپۆلیســتی،  شــێوازی 
دێموکراســی و چەمکــە مودێرنەکانیــان بۆ 
گەیشــتن بە دەســەاڵت بەکار هێنــاوە یان 
کاتێــک کۆمەڵــگا زۆر دواکەوتــوو بــوو بۆ 
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ڕاکێشانی ســۆزی خەڵک بە تایبەت لە بۆنە 
ئاینیەکانــدا وەک ڕۆژی »عاشــوار« لە پێش 
خەڵکەوە بوون. دەگێڕنــەوە رەزا خان قوڕی 
دەکرد بە ســەر خۆیدا و قەزاقیش بە دوایدا 
دەیاننەڕاند »اگر قزاق می بودی حســین تنها 
نبودی«. بەاڵم کاتێک دەسەاڵتیان بەدەستەوە 
گرت بە تەواوەتی شــتێکی تر بــوون. ئەمە 
گوتار و شــێوازی کاری سیاســییان بووە کە 
هەر سەردەمێک چ دروشم یان چەمکێک باو 
بووە ئەوان بۆ ماوەیەک بەدەستەوەیان گرتووە 
و ئەســپی خۆیان پێ تاو داوە. پاوانخوازەکان 
لە کرداریشدا بە شێوازی زەبروزەنگ ئامانجە 
شــاراوە و نەگوتراوەکانی خۆیانیــان پەیرەو 
کردووە و هەموو کات لە ئاســتی بەشداریی 
سیاســیی کۆمەڵــگا بێدەنگ بــوون کاتێک 
کە ئۆپۆزیســیۆنن، بەاڵم لە کاتی دەسەاڵتدا 
ســەرکوتکەر بوون. ئەم ناڕوونیی گوتارە جیا 
لەوەی کــە ئاماژەیە بۆ نەبوونــی گوتارێکی 
جیددی، بــەاڵم دوو تایبەتمەندیی هەیە کە 
بریتین لەوەی  ئۆپۆزیســیۆنی پاوانخواز هیچ 
باوەڕێکــی بە هیــچ چەمکێکــی مودێرن و  
دێموکرات نیە و هیچ پڕۆژەیەکی بۆ بەشداری 
خەڵک لە پڕۆسەی سیاسیدا پێ نیە. فاکتەری 
دووهەمیش دەگەڕیتەوە بۆ ئەوەی کە ناڕوونی 
لە گوتاردا دەســتیان ئاواڵە دەکات بۆ ئەوەی 
لە داهاتــوودا بەرژەوەندیی ئــەوان چۆن بوو 
ئــاوا سیســتەمی سیاســی، هەڵســوکەوتی 
سیاســی و قانوون دیاری بکــەن. چۆنیەتی 
بە دەستەوەگرتنی دەســەاڵت لە الیەن ڕەزا 
خانەوە نموونەیێکــی دیاری ئەم جۆرە پڕۆژە 
سیاســییانەن. ئەم مێتۆدە پێشــتر مێتۆدی 
فاشیســتەکان بووە بــۆ بەدەســتەوەگرتنی 
دەسەاڵت کە تەنیا دەیانەوێت بە کەڵکوەرگرتن 
لە دۆخــی نالەباری هەنووکەیــی و پۆپۆلیزم 
دەســەاڵت بڕوخێنــن و خۆیان دەســەاڵت 
بەدەســتەوە بگرن، بە بێ ئەوەی بچوکترین 
ئاماژە بە داهاتوو و سیستەمی ئاڵترناتیو بکەن.
بــەاڵم ســەرەڕای هەموو ئــەم گرفت و 

ناڕوونییە لە گوتــاردا هەموو کات ئەم گروپە 
خاوەنــی خاڵێکــی دیاری گوتــاری بووە کە 
ئەویش ناســیۆنالیزمی فارســی تۆندئاژۆ بووە 
کــە بۆ رێکخســتنی کۆمەڵــگا کەڵکیان لێ 
وەرگرتووە. ناسیۆنالیزمی فارسی هەموو کات 
ڕوانگــەی ڕاسیســتیی هەبووە و فاشــیزمی 
بەرهەم هێناوە. ئەم شــێوازە لە ناســیۆنالیزم 
هەمــوو کات لە نــاو یەک قەومــی تایبەت 
ســەرهەڵدەدات کــە خەڵکەکــەی خاوەنی 
زمــان و ڕەگەزی هاوبەش بن و بەردەوامیش 
کارەساتیان خوڵقاندوە وەک ئەوەی لە ئیتالیا، 
ئاڵمان، عێراقی سەدام یان تورکیە کردوویانە. 
ڕوانگەی ڕەگەزپەرســتانە لە ناو ئۆپۆزیسیۆنی 
لــە الیــەن  بــاوە چ  پاوانخــواز شــتێکی 
ناسیۆنالیســتەکانەوە چ لە الیەن چینەکانی 
ســەرەوە ڕوو بە خەڵکی کۆمەڵگا. ئایدۆلۆژیی 
ڕەگەزپەرستانەی ناسیۆنالیستە ئێرانییەکان لە 
ســەر بنەمای دژایەتیی دوو جۆر خەڵک بووە 
کە بریتین لە ڕۆژاوا و گەالنی بن دەســت لە 
ئێراندا و هەر کات نەیانتوانیبێت بەربەرەکانێی 
ڕوس یــان ڕۆژاوا بکەن ڕوو بــە گەالنی ناو 
ئێران دەستیان داوەتە توندوتیژی. بە گشتی 
ناســیۆنالیزمی ئێرانــی لــە ســەر دژایەتیی 
مافــی گەالنی تر بنیات نراوە. ناسیۆنالیســتە 
فارســەکان کاتێک باســی برایەتی و پێکەوە 
ژیان دەکەن تەنیا لە پێناوی فریودانی خەڵک 
ئەم ڕستانە بە کار دێنن و مەبەستی ئەوان لە 
چەمکی دێموکراسیش تەنیا بۆ فارسەکانە نە 
خەڵکی تر یان گەالنی تر وەک کورد، بەلوچ، 
عــەرەب... ئەوان لەو بڕوایەدان کە خەڵکی تر 
و گەالنی تر دەبێ لە ژێر دەســەاڵتی ئەواندا 
بــن و ئاســیمیلەی ناو فارســەکان بن، بۆیە 
ئۆپۆزیسیۆنی پاوانخواز تا دێت تایبەتمەندیی 
هێرشــبەری بــە خۆیــەوە دەگرێــت و ئەم 
تایبەتمەندییەیان لە هێرشــکردن بۆ ســەر 
چەپەکان و نەتەوە بندەستەکان و تەنانەت بۆ 

چینە شێوەمودێرنەکان بە ڕوونی دیارە.
لە ڕاستیدا ئۆپۆزیسیۆنی پاوانخواز ئامانجی 
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دەســتەبەرکردنی دێموکراســی و بەشداری 
خەڵک لە پڕۆسەی سیاسیدا نییە یان تەنانەت 
پــڕۆژەی گۆڕینی ژیــان و گوزەرانی خەڵکی 
نیە، ئەگەریش شــتێکی ئاوا لە ئارادا بێت بۆ 
فارسەکانە، بەڵکوو هەوڵی ئەوان بۆ ئەوەیە کە 
سیســتەمی سەرەڕۆیی و کلۆنیالیزمی فارسی 
بپارێــزن کە لە ســەر بنەمــای هەاڵواردنی 
ڕەگەزیی فارسی بنیات نراوە. فارسەکان پێیان 
وایە کە کۆماری ئیســالمی ئەم سیستەمەی 
دامــەزراوە  »مشــروطە«وە  دوای  بــە  کــە 
تووشــی قەیران کردووە و ناتوانێت بە باشی 
سیستەمەکە بپارێزێت و ئەمە خۆیانن توانای 
پاراستنی سیســتەمەکەیان هەیە بە تایبەت 
کــە هێمای سیســتەمەکەش ســوڵتانیزمی 
پەهلەوییــە کە بۆ خۆشــی پاوانخــوازەکان 
ڕێبەری دەکات. ئەم  ئامانجە ئامانجی یەکەم 
و کۆتا ئامانجی ئۆپۆزیســیۆنی پاوانخوازە کە 
بەرژەوەندییە تایبەتەکانی تێدا ڕەچاو و جێگیر 
کراوە.  پۆپۆلیزم، ڕاسیزم و شەڕی دەسەاڵت 

تەنیا ڕاستیەکانی ئۆپۆزیسیۆنی پاوانخوازە.
بەاڵم ئۆپۆزیســیۆنی پاوانخواز لەگەڵ دوو 
کێشەی سەرەکیی ڕووبەڕوویە کە گەیشتن بە 
ئامانجەکانیان زۆر لێ قورس دەکات. یەکەمیان 
ئەوەیە کــە پێکهاتــەی چینایەتیی کۆمەڵگا 
پاوانخواز  ئۆپۆزیســیۆنی  پێکهاتــەی  لەگەڵ 
ناتەبایە و یەک ناگرنەوە. دووهەم  ئەوەیە کە 
کولتووری سیاســیی ئۆپۆزیسۆنی پاوانخواز بە 
قەد عەرز و ئاسمان لەگەڵ کولتوری سیاسیی 
کۆمەڵگای ئێستا جیاوازە، بۆیە نە دەتوانن ببن 
بە خاوەن گوتارێکی مودێرن و  دێموکرات کە 
قەیرانی مێژوویی بەشداری سیاسی چارەسەر 
بکات و نە دەشــتوانێت واڵمێکی بۆ قەیرانی 
کۆنــی ســتراکچێری حاکمییەتی سیاســی 
هەبێت. هاوکات پێگەی کۆمەاڵیەتیشــیان بۆ 
دەســتەبەر نابێت چونکە لە پێکهاتەی نوێی 
کۆمەاڵیەتیدا نەمــاون و ناتوانن نوێنەرایەتیی 
هیــچ چین و توێژێک بکــەن. ئەم گروپە بە 
درێژایــی مێژوو و لە زۆربــەی ئاڵوگۆڕەکاندا 

دژی بەشــداریی خەڵک و دیموکراسی بوون 
و هاوپەیمانی سیســتەمی ســەرکوت بوون. 
بە وتەی مۆڕ »ئەم جۆرە پێکهاتە سیاســیانە 
بۆ بەدیهێنانی ئاڵوگــۆڕی دڵخواز و ئامرانەی 
خۆیان، پەنا بۆ زەبروزەنگ دەبەن و بەو جۆرە 
دەبنە هاوڕێی فاشــیزم«.]42[ ئەمان دەیانەوێت 
دەوڵەت و سیســتەمی سیاسی-ئابووری وەک 
کەرەســتەی خۆیان بــە کار بێنن و کاتێک 
دەبنە  توندئــاژۆش  ناســیۆنالیزمی  لەگــەڵ 
هاوپەیمان، گوتار و کردەوەیێکی فاشیستی بە 

خۆیانەوە دەگرن.
پەیوەندیی کورد لەگەڵ ئەم ئۆپۆزیسیۆنە 
زۆر ڕوون نیە چونکە تا ئێستا بە فەرمی هیچ 
گروپێکی کوردی بە ئاشکرا باسی پەیوەندیی 
خۆی بەم ئۆپۆزیســیۆنەوە نەکــردووە، بۆیە 
ئەگەر شتێکی لەو جۆرەش هەبێت پێدەچێت 
زیاتر شتێکی شەخسی بێت کە لە پاشخانێکی 
مێژوویی-ئابــووری و کولتورییــەوە دێت. لە 
ئەگــەری ئاوادا کورد زیاتر وەک داردەســتی 
ئەوان دەبێت و ڕۆڵی گۆپاڵی پێ دەگێڕن و بە 
تێپەڕاندنی قەیرانەکانیان ســەرکوتی دەکەن. 
سەردەمی »استبداد صغیر« باشترین بەڵگەیە 

بۆ ئەم ڕوانگەیە.

دەرەنجام
قەیرانگەلــی  و  ڕووداوگــەل  ســەرهەڵدانی 
سیاســی- کۆمەاڵیەتــی بە شــێوازی کتوپڕ 
و لــە ناکاو نیــە و لە ناو مێــژووەوە دێت و 
دەکرێــت ئــەم مێــژووە دووریــش نەبێت. 
قەیرانــەکان بــە شــێوازی جووڵــەی ورد و 
بچووک بەاڵم بەردەوام لە ناو گروپە سیاســی 
یــان چینەکۆمەاڵیەتییەکاندا کە بیرۆکەگەلی 
توندئاژۆ و پاوانخوازانەیان هەیە دەســت پێ 
دەکات، بۆیە لە دۆخــی ئاوادا ئێمە بەردەوام 
لە بەردەم مەترســیداین. دەبێت مەترســییە 
نوێیەکان بە هەنــد وەرگرین، بەاڵم دەکرێت 
مەترسییە کۆنەکانیش دووپات ببنەوە، دەکرێ 
بە جیاواز ڕوو بدەن دەشکرێت پێکەوە ماڵمان 
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بە قوڕ بگرن. مەترسییەکان هێدی هێدی لە 
بنەگوێی خۆمانەوە سەرهەڵدەدەن کاتێک کە 
هەموو شت ئاساییە وهەموومان برای یەکین، 
بەاڵم لە ژێر ئەم برایەتی و دۆخە ئاســاییەوە 
بنەماکانی قەیرانێکی قووڵ هەڵدەچنریت و لە 
کاتی شەوەزەنگدا هەنگاو بە هەنگاو خۆی لێت 
نزیک دەکاتەوە و تەنیــا کاتێک پێی دەزانی 
کە ڕاســتەوخۆ شەڕی مان و نەمانت لەگەڵدا 
دەکات. بۆ نموونە کۆبوونەوەی چینەکۆنەکانی 
دەســەاڵت و نفووز و گروپــە پاوانخوازەکان 
لــە دەوری یەک یــان یەکڕیزبوونی بنەماڵە 
لە نــاو حیزب یــان ڕێکخراوێکی سیاســی 
ئاماژەیــە بۆ قەیران و پێکدادانی سیاســی لە 
داهاتوودا، بۆیە ئێمــەی کورد وەکوو خەڵکی 
مارگەســتەین کــە دەبێت بــە دیتنی هەر 
گوریسێکی ڕەش و سپی بە خۆماندا بچینەوە 
و بەر لەوەی تووشــی کارەســاتەکە بین، بیر 
لە هەموو پڕۆســەکە بکەینەوە و هەڵوێســت 
و پالنی جۆراوجــۆر بۆ خۆمان دیاری بکەین. 
ئەوەی کە ئەگەری ئۆپۆزیسیۆنی کۆنەپارێزی 
پاوانخواز و ڕەگەزپەرست سەر دەکەوێت یان 
نە، باسێکی ئاڵۆزە، بەاڵم هەوڵەکان لە الیەن 

ئەم گروپانەوە لە ئارادایە. 
لە دۆخــی ئــاوادا ئەوەی کــە جێگەی 
ســەرنجە، بریتین لــە دوو خاڵــی گرینگی 
پێگەی کۆمەاڵیەتی و گوتاری ئەم گروپە کە 
شانســی بەدەســتەوەگرتنی دەسەاڵتیان زۆر 
کەم دەکات. ناتوانن ڕێکخســتنی جەماوەری 
ڕێــک خەن چون پێگــەی جەماوەرییان پی 

دەستەبەر نابێت.
لە بــواری گوتاریشــەوە ئۆپۆزیســیۆنی 
پاوانخواز توانای ئەوەی تێدا نیە گوتارێکی بە 
ڕۆژ و کارا بچنێت چونکە لە بواری ماتەر و ئەو 
ســتراکچێرەی کە ئەوان بۆ دەوڵەت باوەڕیان 
پێیەتی زۆر کۆنە و لەگەڵ خواســتی مێژووی 
کۆمەاڵنی خەڵک زۆر جیاوازە و ناتوانێ یەک 
بگرێتەوە بەڵکو دژ بە یەکیشن. ئەمە جیاوازە 
لە بواری نــۆرم و تایبەتمەندییە زەینیەکانی 

دەوڵــەت یان شــێوازی بەرهەمهێنــان و ... 
هتد. ئەمــان هیچ پالن یان سیســتەمێکی 
ئاڵترناتیویــان بۆ قەیرانگەلــی مێژووی وەک 
قەیرانی بەشــداری یان بابەتی هەرە گرینگی 
ئەمڕۆی کۆمەڵگا کە بریتییە لە مافی گەالن پێ 
نییە و بە پێچەوانە زۆریش دژی ئەم بابەتەن. 
لێرەدا ئەمە ناسیۆنالیســتە ڕەگەزپەرستەکانن 
کە دەیانەوێت بۆشــاییی گوتاری پڕ بکەنەوە. 
ڕاستی توندئاژۆی فارس بە هەڵدانی دروشمی 
ناسیۆنالیســتی ناوەندگەرا و پێداگری لە سەر 
ڕاسیسمی فارسی کە تایبەتمەندیی فاشیستی 
هەیــە و بــە کەڵکوەرگرتــن لــە پۆپۆلیزم 
دەیەوێت دەســەاڵت و سیستەمی هەاڵواردن 
لە ئێراندا ڕابگرێت و ئەمەش ڕاستەوخۆ دژی 
بەرژەوندیی گەالنی بندەستە و ئاماژەکانیشی 
بە ڕوونی دەرکەوتوون. ئەم گوتارە فاشیستییە 
بە بــێ ئەوەی هیچ پالنێکــی  دێموکراتیک 
و ڕوونــی ببێت تەنیا لە ســەر بەرژەوەندیی 
فارسەکان دامەزراوە و بە زۆری لەگەڵ وەهم 
و درۆیەکی زۆری مێژوویی تێکەڵە کە باوەڕی 
بە سڕینەوەی خەڵکانی دەرەوەی زمان، ڕەگەز 
و گوتاری خۆیەتی، جا یان بە کوشتاری سوور 

یان کۆشتاری سپی )ئاسیمیالسیۆن(. 
ڕەگەزپەرست  ئۆپۆزیســیۆنی  ڕاستیدا  لە 
و پاوانخوازی فــارس خاوەنی هیچ گوتارێکی 
تایبــەت نییە مەگەر تەنیــا پۆپۆلیزم نەبێت. 
هاوکات ئەوان دەیانەوێــت خۆیان بە دۆخی 
نالەبــاری خەڵکــەوە هەڵواســن و بیکەنــە 
پەیامی  پردی ســەرکەوتنیان. گرینگتریــن 
ئۆپۆزیســیۆنی پاوانخــواز تەنیا کوری شــایە  
وەک هێمای سیســتەمی نیۆپاتریمونیالیزمی 
فارســی ئەویش تەقەی سەری دێت. بێجگە 
لەوە هیچ شــتێکیان پێ نییە ئەگریش ببێت 
ناڕوونە چون دژ بــە بەرژەوەندیی خەڵکە بە 
تایبەت نەتەوە بن دەســتەکان، بۆیە ناوێرن 
باسی بکەن. بێگۆمان یەکەم و کۆتا ئامانجیان 
بنیاتنانــەوەی دیکتاتــۆری و گەڕاندنــەوەی 
دەسەاڵت، »رانت« و ئیمتیازەکانی ڕابردوویانە. 
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هــەر وا کــە کاتوزیان دەڵێــت »دەڕوخێت، 
 ماوەیەک دەشــێوێت و پاشــان دیکتاتۆری 
دەگەڕێتــەوە«. ]43[ بۆیە هــەوڵ، وەفاداری و 
ئەمەگی ئەوان تەنیا و تەنیا بۆ ســامانەکەیان، 
سیستەمی زەنجیرەپلەی پێشووی کۆمەاڵیەتی 
و بە گشــتی بەرژوەندیی تایبەتیی خۆیانە. بە 
گشــتی دەتوانین بڵێین ئاڵوگۆری سیاسی لە 
ئێران تا ئێســتاش لە نــاو دەورێکی پووچدا 
دەخۆڵێتــەوە. بۆیــە بەشــداریی کــورد لەم 
نابێت.  ئۆپۆزیســیۆنەدا هیــچ دەرەنجامێکی 
ناشکرێت چارەنووسی کۆمەڵگا، بزووتنەوە  یان 
نەتەوەیەک لە وەها بەســتێنێک بخرێتە سەر 
مێزی دانوســتان. لێرەدا تەنیا ناکارامەبوونی 
کۆماری ئیسالمی نابێتە بەستێن بۆ سیاسەت 
بەڵکــوو داهاتــووش گرینگــە و مەرجێکی 

سەرەکییە.
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در بررسی بنیان های نظری و ایدئولوژیک انقالب ۱979 ایران 
معموالً سه معمار اصلی برای آن در نظر گرفته می شود: خمینی، 
مطهری و شریعتی. شباهت اندیشه های سیاسی آن ها بسیار زیاد 
است. این سه نفر موثرترین افرادی هستند که در ساحت عمل و 
نظر، اسالم گرایی سیاسی را شکل دادند. بدون شک اسالم سیاسی 

آن هم با قرائت شیعی را باید برجسته ترین ویژگی ایدئولوژی 
انقالب اسالمی ایران دانست. 

  آیا می توان به حاکمان سیاسی ایران اعتماد کرد؟           

جاوید ملکی  



چکیده
هـدف از ایـن نوشـتار کشـف و معناشناسـی 
خـاص  ایدئولـوژی  یـک  عقایـد  و  مفاهیـم 
بـه نـام اسـالِم سیاسـِی ایرانـی از یک سـو و 
کنـکاش در مـورد تأثیر بـاور به ایـن مفاهیم 
و عقایـد در نحـوه ی تعامـِل حاکمـاِن ایـران 
پرسـش  اسـت.  سـوی دیگر  از  دیگـران،  بـا 
بنیادیـن ایـن مطالعـه این اسـت کـه: اعتقاد 
بـه بنیان هـای ایـن نـوع اسـالم سیاسـی چه 
اعتقـاد  و  باشـد؟  داشـته  می توانـد  تبعاتـی 
بـه ایـن نـوع اسـالم سیاسـی چـه تاثیـری 
بـر روابـط پیـروان و دیگـراِن ایـن ایدئولوژی 
دارد؟ پژوهـش حاضـر از منظر روش شناسـی 
از نـوع تحقیقـات کیفی و مبتنی بـر پارادایم 
میـان  در  و  اسـت؛  تفسیری-برسـاختی 
روش هـای کیفی، بـه خاطر ماهیـت موضوع، 
پژوهـش حاضر از جنـس تحقیقات اسـنادی 
اسـت. نتایـج به دسـت آمده نشـان می دهند 
کـه ویژگی های متمایز و بارز اسـالم سیاسـی 
ایرانـی سـه گانه ی: تقلیـد، تقیـه و مصلحـت 
اسـت؛ کـه بـاور بـه آن هـا و رفتـار بر اسـاس 
آن هـا، ماهیتـاً مانـع از یک تعامـل صادقانه و 
صحیـح هـم در سـطح ملـی و هم در سـطح 

اسـت. بین المللـی 

مفاهیم کلیدی
ایرانـی،  سیاسـی  اسـالم  سیاسـی،  اسـالم 
تدلیسـی. تعامـل  مصلحـت،  تقیـه،  تقلیـد، 

مقدمه و طرح مسئله
در تاریـخ ادبیـات سیاسـی، قـرن بیسـتم بـه 
عنـوان قـرن ایدئولوژی های رادیـکال معرفی 
کمونیسـم،  مسـلم  طـور  بـه  اسـت.  شـده 
از  برآمـده  ایدئولوژی هـای  و  فاشیسـم 
از  بایـد  جنبش هـای گسـترده ی تـوده ای را 
مصداق هـای رادیکالیسـم در قـرن بیسـتم به 
شـمار آورد. اّما بدون شـک هـر عصری دارای 
سـهمیه ای از نظریه های اجتماعی ریشـه نگر، 

بنیادگـرا و رادیـکال مخصوص به خود اسـت 
کـه خواهان منسـوخ کـردن رویّه های موجود 
بـه نفـع برپایـی بدیل هایی برای آن ها اسـت. 
روشـنی  بـه  ایدئولوژی هـا  ایـن  از  برخـی 
بدیـع، ولـی بـه طـرزی مهلـک نگران کننـده 
هسـتند و شـماری نیـز درپـی دسـتیابی بـه 
اهدافشـان تقریبـاً از هـر وسـیله  ای از جملـه 
خشـونت و وحشـت اسـتفاده می کننـد. ایـن 
از  قبـل  جامعـه ی  نسـبت  بـه  ایدئولوژی هـا 
خـود دارای برخـی ویژگی هـای غیرعادی اند. 
نـوع  ایـن  در  رادیـکال  احساسـات  مـوج 
ایدئولوژی هـا، اخـالق  ویژه ای را نیز مشـخص 
بـه  مربـوط  بحـث  بازتـاب  کـه  می کننـد 
ارزش هـای انسـانی اند. برخی از ایـن ارزش ها 
غیرنسـبی اند  و  مطلق نگـر  شـدت  بـه  نیـز 

 .)۲6۰-۲39  :۱97۴  ,Atwell Zoll(
گونه هـای مختلـف »رادیکالیسـم اّولّیـه« 
کـه عمدتـاً در اروپـای قرن ۱9 سـر برآوردند 
در  ریشـه ای  اصالحـات  خواهـان  ابتـدا  در 
»پارلمان و مذهب« بودند و از پروتستانتیسـم 
دفـاع می کردنـد )علی بابایـی، ۱3۸۴: 3۱۱(. 
اگـر در عصر مـدرن و در حوزه ی کشـورهای 
اسـالمی نیـز رادیکالیسـم اّولّیه را بـه معنای 
و  سیاسـت  و  دیـن  در  ریشـه ای  اصالحـات 
رابطـه ی ایـن دو مفهـوم در نظـر بگیریـم، به 
ایدئولـوژی »اسـالم سیاسـی« می رسـیم کـه 
نوعـی رادیکالیسـم دینـی قلمـداد می شـود 
حسـن البنا  ماننـد  افـرادی  کار  بـا  ابتـدا  و 
پیـدا  نمـود  مـودودی  و  سـیدقطب  و 
ایـن  در  بنابرایـن   .)۱397 )عمـار،  می کنـد 
مقدمـه مطالبـی مختصـر دربـاره ی: اسـالم، 
ایرانـی سیاسـی  اسـالم  و  سیاسـی   اسـالم 

خواهد آمد.
اسـالم یکی از ادیان بزرگ آسـمانی است 
کـه حـدود ۱/۵ میلیـارد نفـر پیـرو در جهان 
دارد. عمـده ی پیروان این دیـن در خاورمیانه 
کـه  معتقدنـد  کل  در  اسـالم گراها  هسـتند. 
اصـول بنیادیـن اسـالم همـان اصول درسـت 
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حیـات بشـر اسـت کـه از طـرف »خداونـد« 
آمـده و در »کتـاب مقـدس« متجلـی شـده 
اسـت. از طـرف دیگـر بر ایـن باورنـد که کل 
گرفتاری هـا و مشـکالت امروز بشـر بـه دلیل 
دوری از قوانیـن درسـت اسـالم اسـت. آن ها 
از طـرف خداونـدی  اصـول  ایـن  می گوینـد 
آمـده اسـت که بـدون اشـتباه و خطا اسـت؛ 
شـناخت کامـل و جامـع از انسـان دارد؛ آگاه 
بـه گذشـته و حال و آینده ی همـه موجودات 
و انسـان ها اسـت. بنابرایـن برنامـه ی کـه از 
طـرف او آمده باشـد دقیق تریـن و جامع ترین 
برنامـه در »همـه ی زمینه هـا« خواهـد بـود. 
تفسـیرهای  کـه  می بینیـم  مـا  امـروزه  اّمـا 
متفـاوت و جداگانـه از آموزه هـای ایـن دین، 
خـود سـبب  اختالفـات عجیـب و غریبـی در 
جهان اسـالم شـده اسـت و همیـن امر حتی 
تنش هـا و جنگ هـای خونیـن زیـادی را هـم 
در درون مسـلمانان و در میـان مسـلمانان و 

غیرمسـلمانان بـه وجود آورده اسـت. 
ایـن باور )اسـالم( در دنیـای معاصر و در 
یـک دسـته بندی، بـه دو شـاخه ی »اسـالم 
تقسـیم  غیرسیاسـی«  »اسـالم  و  سیاسـی« 
می گردد. شـاخه ی سیاسـی آن معتقد اسـت 
کـه همـه چیـز جامعه ی انسـانی اعـم از امور 
فـردی و امـور اجتماعـی، امـور این  جهانـی و 
آن  جهانـی، از امـور فرهنگی تا امـور اقتصادی 
همگـی بایـد بـر اسـاس: ۱( اصـول بنیادیـن 
و  قـدرت  از  اسـتفاده  راه  از   )۲ و  اسـالم 
سیاسـت، مدیریـت شـود. این عـده معتقدند 
که »اسـالم« نـه تنها توانایی ایـن مدیریت را 
دارد بلکـه بـه بهتریـن نحـو ممکـن می تواند 
ایـن شـیوه ی مدیریـت،  اداره کنـد و  را  آن 
تنهـا شـیوه  ی درسـت  مدیریـت بشـر اسـت 
و هـر نـوع مدیریـت دیگـر مطلقـاً غلـط و به 
ضـرر انسـان اسـت. ایـن عده بـر ایـن باورند 
کـه بایـد ایـن دیـن و ایـن بـاور )اسـالم( را 
در جهـان ترویـج کـرد و جـا انداخـت، حتی 
ابزارهـا و رفتارهـای  بـه قیمـت اسـتفاده از 

سیاسـی ماننـد خشـونت و کشـت و کشـتار. 
آن هـا تـالش در ایـن راه را جهـاد و کشـته 
شـدن در ایـن مسـیر را شـهادت می نامنـد.

در کل مبانـی اسـالم سیاسـی عبارتنـد 
دیـن:  بـودن  فراگیـر  بـه  اعتقـاد   )۱ از: 
یـک  فقـط  اسـالم  کـه  معتقدنـد  این هـا 
اعتقـاد سـاده نیسـت بلکـه ابعـادی فراگیـر 
دارد و تمامـی عرصـه ی حیـات آدمـی را در 
 )۲  .)39  :۱3۸6 )بهروزلـک،  می گیـرد  بـر 
سیاسـت:  از  دیـن  جداناپذیـری  بـه  اعتقـاد 
اسـالم سیاسـی بـر تفکیک ناپذیـری دیـن و 
سیاسـت تأکیـد کـرده و مدعـی اسـت کـه 
اسـالم از نظریـه ای جامـع دربـاره ی حکومت 
و سیاسـت برخـوردار اسـت و بـه   دلیـل تکیه 
بـر برنامه هـای خداونـد، از دیگـر نظریه هـای 
سیاسـی متکـی بر خرد انسـانی، بهتـر و برتر 
اسـت )حسـینی زاده، ۱3۸6: ۱7(. 3( اعتقـاد 
عقب ماندگـی  عامـل  غـرب  اسـتعمار  بـه 
ایـن  بـر  سیاسـی  اسـالم گرایان  مسـلمانان: 
مسـلمانان  عقب ماندگـی  علـت  کـه  باورنـد 
اسـتعمارگری غـرب اسـت و بـه ایـن شـیوه 
می خواهنـد با دسـت گذاشـتن بر مشـکالت 
عقب ماندگـی  بـه  اسـالم،  امـت  خـاص 
مسلمانان پاسـخ گویند )روا، ۱37۸: ۲3(. ۴( 
احـکام و نظریه هـای اسـالم جامـع و کامل و 
ابـدی و ازلـی اسـت: اسـالم سیاسـی معتقـد 
اسـت کـه تمـام احـکام و نظریه هـای اسـالم 
از طـرف خداونـدی آمـده اسـت کـه خالـق 
عالـم و بشـر اسـت و ایـن احـکام و مبانـی 
همیشـگی  اسـت؛  مـکان  و  زمـان  از  فـارغ 
بـرای  را  اسـت و منفعـت و مصلحـت بشـر 
سـعادت دنیـا و آخـرت در دل دارد و با تغییر 
زمـان و مـکان کهنـه و ناکارآمـد نمی شـود. 
برخـالف مبانـی و نظریه هـای سوسیالیسـتی 
و لیبرالیسـتی کـه زاییـده عقـل محـدود بـه 
زمـان و مـکان بشـری اسـت و با تغییـر زمان 
و مـکان کهنـه و ناکارآمـد می شـود و تمـام 
مصالـح و منافـع بشـری را در همـه زمان ها و 
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مکان هـا در نظـر نـدارد و باعـث سـردرگمی، 
ضاللـت و بدبختـی دنیـوی و اخـروی بشـر 
می شـود؛ گرچـه در کوتاه مدت ممکن اسـت 
ظاهری سـعادت بخش داشـتە و خوشبختی 
از آن تجلـی پیـدا کنـد. ۵( اعتقاد بـه اجرای 
و  اقتصـادی  سیاسـی،  اجتماعـی،  عدالـت 
فرهنگـی: آن ها می گویند اسـالم سیاسـی در 
پرتـو حاکمیـت دیـن در عرصه هـای عمومی 
می توانـد جامعـه بشـری را بـه یـک عدالـت 
همه جانبه و مطلوب سـوق داده و بسـیاری از 
جنبه هـای ظلـم، فقـر و عقب ماندگـی جامعه 
اسـالمی را مرتفـع نمایـد. 6( ارائـه ی الگـوی 
توسـعه ی پایدار و همه جانبه: اسـالم سیاسـی 
معتقـد اسـت تمام مدل هـای سوسیالیسـتی 
و  اسـالمی  دول  بـه  کـه  لیبرالیسـتی  و 
غیراسـالمی وارد شده اسـت موفقیت نداشته 
اسـت و بـا شکسـت روبرو شـده و یـا خواهد 
شـد و اسـالم سیاسـی نـاب می توانـد الگوی 
توسـعه ی پایـدار و همه جانبـه ارائـه دهد. 7( 
مبـارزه ی آشـکار علیـه ارزش هـای تحمیلـی 
غـرب: اسـالم سیاسـی معتقـد اسـت تمـام 
ارزش هـای غربـی ماننـد حقـوق بشـر غربی، 
و  اجتماعـی  توسـعه ی  غربـی،  آزادی هـای 
اقتصـادی غربـی، ارزش هـای غربـی در مورد 
زن، روابـط زن و مـرد و... باعـث انحطـاط و 
فروپاشـی فرهنگ و تمدن اسـالمی می گردد 
و بـا نفـی و طرد آن هـا و همچنین جایگزینی 
ارزش هـای اسـالمی بـه جـای آن هـا می توان 
نمـود  جبـران  را  مسـلمانان  عقب ماندگـی 

.)3-۱  :۱393 )مـرادی، 
اّمـا از طـرف دیگـر کسـانی قـرار دارنـد 
عـده  ایـن  سیاسـی اند؛  اسـالم  منتقـد  کـه 
سیاسـت  و  اسـالم  رابطـه ی  کـه  معتقدنـد 
شـکل  تاریـخ  طـول  در  و  زمـان  طـول  در 
گرفتـه اسـت و ترکیـب اسـالم و سیاسـت، 
و  اّولّیـه  منابـع  در  و  نیسـت  اسـالم  ذاتـی 
مـورد  در  دالیـل محکمـی  اسـالمی  معتبـر 
)همـان، ۱69(.  نـدارد  وجـود  ترکیـب  ایـن 

»اسـالم گرایان غیرسیاسـی« بـر ایـن باورنـد 
کـه اسـالم برنامه ی آسـمانی و خدایی اسـت 
کـه با اخالق و درون انسـان ها سـروکار دارد؛ 
در حالـی که سیاسـت و مدیریـت جامعه یک 
امـر زمینـی و انسـانی اسـت و مدیریـت ایـن 
امـور در دسـت خود انسـان  اسـت. ایـن عده 
معتقدنـد کـه اگـر درون انسـان ها اخالقـی و 
پـاک شـود در هر کجـا کار و فعالیت کنند به 
نفـع خـود و جامعـه خواهـد بـود. در غیر این 
صـورت بهترین سیاسـت مداران اگـر بااخالق 
نباشـد بـرای خـود و جامعـه مشـکل ایجـاد 
خواهنـد کـرد. این هـا می گوینـد اگـر دین و 
سیاسـت در حـوزه ی وظایـف یکدیگر دخالت 
کننـد هـم به دیـن ضربه خواهد خـورد و هم 
بـه سیاسـت. محمـد عبـده، علـی عبدالرازق، 
الخولـی،  امیـن  خـالف،  عبدالوهـاب  شـیخ 
عایشـه بنـت عبدالرحمن، نصر حامـد ابوزید، 
در کشـورهای اسـالمِی غیرایرانـی و مهـدی 
آیـت اهلل  یـزدی،  حائـری  مهـدی  بـازرگان، 
بروجـردی مرجـع تقلیـد شـیعیان در ایـران، 
از اسـالم غیرسیاسـی دفاع می کننـد )رهنما، 

 .)3۰-۲9  :۱3۸۴
سیاسـی  اسـالم  فکـری  ریشـه های 
اسـالم  جهـان  در  اسـالمی  احیاگـران  بـه 
برمی گـردد. در چنـد دهـه ی اخیـر کسـانی 
ماننـد: حسـن البنـا، عبدالقـادر عـوده، سـید 
قطـب، یوسـف القرضـاوی، محمـد الغزالـی، 
مصطفـی السـباعی، محمد المبـارک، روح اهلل 
خمینـی، مرتضـی مطهـری و علـی شـریعتی 
از ایـن فکـر حمایـت کرده انـد )قهرمان پـور، 
۱39۴: ۱6۸(. بدیهـی اسـت کـه ایـن افـراد 
در اکثـر کشـورهای اسـالمی و از جملـه در 
کشـور مـورد مطالعه ی ما )ایـران( طرفدارانی 
دارنـد. در ایـران معاصـر نیـز افرادی بـا دفاع 
از ایـن فکر در پی تشـکیل حکومت اسـالمی 
برآمدنـد. آیـت اهلل کاشـانی و نـواب صفـوی 
حکومـت  تشـکیل  حامیـان  جدی تریـن  از 
اسـالمی در سـال های پس از شـهریور ۱3۲۰ 
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بودنـد )همـان، ۱69(. 
و  نظـری  بنیان هـای  بررسـی  در 
معمـوالً  ایـران   ۱979 انقـالب  ایدئولوژیـک 
سـه معمـار اصلـی بـرای آن در نظـر گرفتـه 
شـریعتی.  و  مطهـری  خمینـی،  می شـود: 
شـباهت اندیشـه های سیاسـی آن هـا بسـیار 
زیـاد اسـت. ایـن سـه نفـر موثرتریـن افرادی 
نظـر،  و  عمـل  سـاحت  در  کـه  هسـتند 
اسـالم گرایی سیاسـی را شـکل دادنـد. بدون 
شـک اسالم سیاسی آن هم با قرائت شیعی را 
باید برجسـته ترین ویژگـی ایدئولوژی انقالب 
اسـالمی ایـران دانسـت. اسـالم سیاسـی دال 
مرکـزی گفتمـان انقالبیـون ایران بـود. حتی 
در مقطعـی از تاریـِخ پس از انقـالب ایران، بر 
روی برخـی از اسـکناس های کاغـذی به نقل 
از مـدرس نوشـته بودنـد: سیاسـت مـا عیـن 
دیانـت مـا و دیانت ما عین سیاسـت ماسـت. 
ایـن گـذاره سـمبل تفکیک ناپذیری اسـالم و 
سیاسـت از یکدیگـر بـود و لـذا »حکومـت« 
مـورد نظـر آن هـا بایـد با توجـه بـا معیارها و 
دسـتورات »اسـالم« )البتـه بـا تفسـیر خاص 
آن هـا از اسـالم( تشـکیل شـود )قهرمان پـور، 

 .)۱6۸-۱6۵  :۱39۴
یـک  مثابـه  بـه  سیاسـی  اسـالم  ظهـور 
هویـت جدید در دین اسـالم و بـه عنوان یک 
ایدئولـوژی سیاسـی/رادیکال در ایـن حـوزه، 
سـابقه ای چنـد ده سـاله دارد )همـان منبع(. 
امـا دیـری نپاییـد کـه در اواخـر قـرن ۲۰ و 
اوایـل قـرن ۲۱ خاورمیانـه شـاهد نمونه های 
جدیـدی از رادیکالیسـم دینی بـود که عمدتاً 
نـه بـا دین، بلکـه با »مذهـب و زبـان و دیگر 
عناصـر مهـم ناسیونالیسـتی« گـره خورده اند 
و در قالـب اسـالم سیاسـی »جدیـد« بـروز و 
نمـود پیـدا کردنـد. در واقـع اسـالم سیاسـی 
جهانـی و یک دسـت، خیلـی  تقریبـاً  اّولّیـه، 
سـریع گونه هـای متفاوتـی بـه خـود گرفـت 
و جـدای از ویژگی هـای مشـترک، هـر کـدام 
ویژگـی خـاص مذهبـی، زبانـی و منطقـه ای 

خـود را یافتنـد و هـر کـدام از آن هـا بـا انواع 
دیگـر اسـالم های سیاسـی، در برخـی مـوارد 
کردنـد  پیـدا  اساسـی  تفـاوت  راهبردهـا،  و 
۱39۴؛  قهرمان پـور،  ۱3۸۸؛  )شـریعتی، 
ایـن  تفکیـک  رفته رفتـه   .)۱39۲ انتخابـی، 
هویت هـا در خاورمیانـه عمدتـاً و نـه تمامـاً، 
وجـوه سـه گانه ی عربـی، ترکـی و فارسـی به 
خـود گرفتنـد؛ یعنـی اسـالم سیاسـی اّولّیـه 
بـه عنـوان یـک کل بـا عناصر ناسیونالیسـتی 
)اکثـراً زبـان و مذهب( ترکیـب گردید و جدا 
از رنـگ بوی خشـن و رادیـکال دینی، رنگ و 
بوی راسیسـتی  و فاشیسـتی به خـود گرفت. 
جدیـد  نمونه  هـای  ایـن  اغمـاض  کمـی  بـا 
اسـالمی  »رادیکالسـم  فـاز  در  می تـوان  را 
متأخـر یـا نورادیکالیسـم اسـالمی« جای داد 
کـه هـر کـدام هویـت و معنـای خـاص خود 
قهرمان پـور،  ۱3۸۸؛  )شـریعتی،  دارنـد  را 
انتخابـی، ۱39۲؛ ولدبیگـی، ۱39۵؛  ۱39۴؛ 
نورادیکالیسـم  البتـه   .)۱397 السـید، 
اسـالمی برعکـس دیگـر نمونه هـای رادیکال 
)فاشیسـم، کمونیسـم و راسیسـم( نـه درپـی 
ایده آل هـای زمینـی بلکـه با توجیهـات دینی 

درپـی رؤیاهـای متافیزیـک و آسـمانی اند.  
در هـر حـال، از ایـن مرحله به بعـد ما نه 
با اسـالم سیاسـی بلکه با اسـالم های سیاسی 
روبـرو هسـتیم که البتـه در یک دسـته بندی 
کلـی و بـا در نظـر گرفتـن عنصـر مذهـب، 
این اسـالم های سیاسـی خود به دو دسـته ی 
اصلـی تقسـیم می شـوند کـه کلی تریـن ایـن 
و  شـیعی«  سیاسـی  »اسـالم  دسـته بند ی ها 
»اسـالم سیاسی سنی« اسـت. اسالم سیاسی 
ایران از نوع شـیعه اسـت که مـورد مطالعه ی 

ایـن پژوهش اسـت.
تفکیـک  هویتی این اسـالم های سیاسـی 
جدیـد خاورمیانـه )عربی، فارسـی، ترکی(، با 
ایـران در ۱979  ظهـور جمهـوری اسـالمی 
)اسـالم  هویـت  ایـن  جدیـد  تعریـف  بـا  و 
از دیـن و سیاسـت،  سیاسـی خمینیسـتی( 
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)قهرمان پـور،  برجسـته تر شـد  و  گسـترده تر 
انتخابـی، ۱39۲؛ ولدبیگـی، ۱39۵؛  ۱39۴؛ 
السـید، ۱397(. اکثـر ایدئولوژی هـای منفک 
از اسـالم سیاسـی اّولّیه، ظاهـر و باطن تقریباً 
نزدیـک به هـم و تقریباً مشـابهی را داشـتند 
بـه عبـارت دیگر وجه اشـتراک آن هـا از وجه 
افتراقشـان بیش تـر بـود. باورهـای محـوری 
آن هـا: تلفیـق دیـن و سیاسـت، بازگشـت به 
بـا اصـول  اّولّیـه ی اسـالم، مخالفـت  اصـول 
مدرنیسـم و سکوالریسـم، ایجـاد محدودیـت 
و  فرهنگـی  آموزه هـای  رد  و  زنـان  بـرای 
هویتـی دنیای مـدرن بـود )ولدبیگی، ۱39۵: 

.)۵۲-39
از طـرف دیگر، اسـالم سیاسـی کـه خود 
پدیـده ی مدرنـی اسـت، در مرحلـه ی اّول در 
برابـر »اسـالم سـنتی و غیرسیاسـی« ظاهـر 
کشـورهای  مدرنیزه شـدن  بـا  بعـداً  شـد. 
اسـالمی و سرازیرشـدن پیامد هـای مدرنیتـه 
بـه ایـن کشـورها، خـود را در معـرض خطـر 
و تـا حـدی در معـرض نابـودی دیـد و بـه 
واقـع  پرداخـت. در  برابـر آن  صف آرایـی در 
و  »مدرنیتـه  مقابـل  در  دوم  مرحلـه ی  در 
آن  اّمـا  کـرد.  علـم  قـد  آن«  دسـتاوردهای 
چه که در ۴۰ سـال گذشـته آن  را به شـدت 
و  غیرسیاسـی  اسـالم  نـه  می کـرد  تهدیـد 
سـنتی قبلی و نه سـکوالریزم و دستاوردهای 
مدرنیتـه، بلکـه »ظهـور یک اسـالم سیاسـی 
ویـژه« بود کـه بنیان هایش به شـدت متمایز 
از اسـالم  سیاسـِی اّولّیه بـود و آن، نوع ایرانی 
ایـن ایدئولـوژی بـود )السـید، ۱39۸؛ عماره، 

.)۱39۵ ولدبیگـی،  ۱397؛ 
و  دیـن  تلفیـق  شـیعه  فقهـاء  اکثریـت 
سیاسـت را امـری دیریـن و آن را بـه عصـر 
هـم  آنـان  می دهنـد.  پیونـد  امامـان شـیعه 
همزمـان  را  شـیعه  امامـان  هـم  و  پیامبـر 
مسـئول حـوزه ی دیـن و حـوزه ی سیاسـت 
در  معتقدنـد  همچنیـن  می کننـد.  معرفـی 
»عصـر غیبـت« یعنـی بعـد از غیبـت امـام 

در  حکومـت  و  دیـن  مسـئول  دوازدهـم، 
جامعه ی اسـالمی، فقهاء و مجتهدان هسـتند 
در  بـاور  ایـن   .)93-۱۰۰  :۱396 )فیرحـی، 
دوره ی قاجاریـه بـه طـرح نظریـه ی »والیـت 
حکومـت  معنـای  بـه  کـه  انجامیـد  فقیـه« 
مجتهـد دینی بـر راس حکومت دینی اسـت. 
در دوره ی فتحعلی شـاه قاجـار سـه مجتهـد 
ایـن مذهـب: مال احمـد نراقی، میـرزای قمی 
و شـیخ جعفر کاشـف الغطاء در امـر حکومت، 
موضـوع نیابـت فقیـه عالـم و عـادل را مطرح 
کردنـد و در مقـام نظـر، اصـل حکومـت را 
فقیـه  مجتهـد  آن  از  آخـر  امـام  غیبـت  در 
برخـالف  مجتهـد  سـه  هـر  امـا  دانسـته اند. 
و  حکومـت  بـاب  در  فقهی شـان  نظریـه ی 
والیـت، عمـاًل با فتحعلی شـاه )بـه عنوان یک 
غیرفقیـه( ارتبـاط بسـیار نزدیک داشـته اند و 
سـلطنت و حکومت او را مشـروعیت بخشیده 
و مـورد تاییـد قـرار دادنـد. این بـاور و نظریه 
)والیـت فقیـه( بعداً بـه خمینی هم رسـید و 
ایشـان در انقالب ۱979 عماًل و رسـماً اّولین 
ولـِی فقیه دسـتگاه سیاسـی ایران یـا مجتهد 
بعـد  بـه  تاریـخ  ایـن  از  ایـران شـد.  حاکـم 
برخـی از مفاهیـم فقه شـیعه که در گذشـته 
تـا حـد زیـادی فقـط در حـوزه ی نظـر وجود 
داشـت، با معانـی ویژه در جمهوری اسـالمی 
بـه منصـه ظهـور و عمـل رسـید )آجودانـی، 

 .)6۵-77  :۱3۸3
اسـالم سیاسـی اخیر ایران )خمینیستی( 
و  شـعارها  بـا  علنـی  طـور  بـه  ابتـدا  در 
آموزه هـا  برابـر  را در  ویـژه، خـود  باورهـای 
و دسـتاوردهای فرهنـگ غـرب و شـرق قرار 
داد کـه نمـود آن در گـزاره ی »نـه شـرقی 
نـه غربـی جمهـوری اسـالمی« متجلی شـد. 
ایـن ایدئولـوژی همزمـان بـا طـرد فرهنـگ 
فرهنـگ  و  لیبرالیسـتی(  )نظام هـای  غـرب 
شـرق )نظام هـای سوسیالیسـتی( در قالـب 
انقـالب خـود را  گـزاره ی »مـا می خواهیـم 
بـه جهـان صـادر کنیـم« برنامـه و پـروژه ی 
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اصلـی خـود بـرای دخالـت و نفـی پذیـرش 
)قهرمان پـور،  نمـود  عیـان  هویت هـا  دیگـر 
شـیعی  بنیانـی  کـه  انقـالب  ایـن   .)۱39۴
والیـت  مقولـه ی  بـر  مبتنـی  و  داشـت 
مطلقـه ی فقیـه بـود، بـا ایـن شـعار، حتـی 
در برابـر دیگـر اسـالم های سیاسـی منطقـه 
قـرار گرفـت و در صدور انقالب خـود: جهان 
اسـالم غیرایرانی، اسـالم غیرسیاسـی، اسالم 
حتـی  و  اّولّیـه  یک دسـت  تقریبـاً  سیاسـی 
نیـز  را  منطقـه  سیاسـی  اسـالم های  دیگـر 
مسـتثنا نکرد )همـان منبع(. ایـن ایدئولوژی 
در قالـب همین گـزاره ی رادیـکال و انقالبی، 
مشـخص کـرد کـه فکـر و فرهنـِگ متمایـز 
خـود را برتـر می دانـد و آن را صـادر خواهـد 
کـرد. در واقـع بـا ایـن شـعار نـوع فعالیـت و 
گسـتره ی فعالیـت خـود را مشـخص نمـود. 
)صـادر  گـزاره ی  ایـن  بیش تـر  واکاوی  بـا 
کـردن ایدئولـوژی خـود به جهان( بـه دنیای 
غیرایرانـی  سیاسـی  اسـالم های  و  اسـالم 
اعـالم کـرد کـه ما نـه تنها نـوع اسـالمیت و 
سیاسـت شـما را نادرسـت می دانیـم بلکـه با 
صـدور ایـن ایدئولـوژی انقالبی خود )اسـالم 
سیاسـی خمینیسـتی( در پـی تغییر شـما و 
جایگزینـی بـاور و سیاسـت خـود در منطقه 
و حتـی جهـان هسـتیم؛ بـه طـور خالصه با 
ایـن اعـالن در برابـر تمـام هویت هـای دیگر 

گرفت. قـرار 
حـال پرسـش بنیادیـن ایـن اسـت کـه: 
ویژگی هـای اساسـی اسـالم سیاسـی ایرانـی 
ایرانی هـا  بین الملـل  روابـط  هسـتند؟  چـه 
بـا دیگـر ملت هـا و کشـورها بـر اسـاس ایـن 
ایدئولـوژی به چه شـکلی درخواهـد آمد؟ آیا 
قراردادهـا  نوشـته ها،  گفته هـا،  بـه  می تـوان 
و تعامـالت حاکمـان ایرانـی  معتقـد بـه ایـن 
اسـالم سیاسـی ویـژه، اعتمـاد کـرد؟ اسـالِم 
سیاسـِی خمینیسـتی تعامـالت خـود را بـر 
پایـه ی چـه اصولـی طرح ریـزی و مدیریـت 

می کنـد؟ 

رهیافت هـای نظـری و ادبـی بـه مثابـه 
پشـتوانه ی بیش تـر ادبیـات موضـوع

اگرچـه در تحقیقـات کیفـی محقـق عمدتـاً 
درپـی فرضیه آزمایـی و نظریه آزمایـی نیسـت 
و بیش تـر بـر کشـف و درک و معناشناسـی 
و/یـا نظریه سـازی تمرکـز می نمایـد؛ اّمـا در 
اکثـر ایـن روش هـا نیـز می تـوان از تئـوری 
بـه مثابـه پشـتوانه ی بیش تـر موضـوع بهـره 

. فت گر
اندیشـه های  متفکریـن،  از  گروهـی 
اسـالمِی غیرزاهدانه و غیرایسـتا را به دو نوع: 
۱( اصالحـی، غیررادیـکال و غیرریشـه ای )از 
۱۸۵۰ تـا ۱9۴۰( و ۲( احیایـی یـا بنیادگـرا 
تقسـیم  حـال(،  تـا   ۱9۴۰ )از  رادیـکال  و 
اصالحـی  نـوع  بـر  کـه  ایـده ای  می کننـد. 
حاکـم اسـت ایـده ی پیشـرفت یـا ترقـی بـه 
سـبک اروپایی اسـت. اّمـا در نـوع دّوم یا نوع 
بنیادگرا مسـئله ی اساسـی، مسـئله ی هویت 
اسـت )السـید، ۱39۸: 7-9(. البتـه در میـان 
ایـن دو گـروه بـه مثابـه دو سـر یـک طیـف 
)تغییرگـرا( معلـوم اسـت که تداخـل و درهم 
و گاهـی هـر دو  دارد  نیـز وجـود  تنیدگـی 
اندیشـه )ترقی خـواه و هویت خـواه( در فـرد 
یـا افـرادی ظهـور و بروز پیـدا می کنـد؛ مثاًل 
از  یکـی   )۱93۵-۱۸6۵( رشـیدرضا  محمـد 
شـاگردان عبـده، در دوره ی حیات اسـتادش 
اصالح گـرا و بـه تدریـج و بـا تغییـر اوضـاع 
سیاسـی جهـان، به سـمت گرایشـات سـلفی 
و هویت گـرا تغییـر می یابـد. دغدغـه ی اصلی 
اصالح گرا هـا ایـن اسـت کـه چگونـه از رکود 
و تقلیـد از غـرب خـارج شـویم و از نوزایـی 
غربـی یـاد بگیریـم و بـا یادگیری و اسـتفاده 
از امکانـات غـرب بـا او بـه رقابـت بپردازیـم 
و در مرحلـه ی نهایـی در برابـرش مقاومـت 
نجـات  اسـتعمار  و  وابسـتگی  از  تـا  کنیـم 
پیـدا کنیـم. بنابرایـن در دیـدگاه ایـن گـروه 
)اصالح گـرا( رقیـب اصلی غرب و کشـورهای 
غربـی و ایـده آل نهایـی رهایـی از اسـتعمار و 
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وابسـتگی اسـت. در ایـن اندیشـه چیـزی بـه 
نـام برخـورد خشـن یـا رفتار خشـن بـا غرب 
و/یـا هویت هـای دیگـر دیـده نمی شـود. اّمـا 
دغدغـه ی اصلـی بنیادگراها مسـئله ی هویت 
و فرهنـگ اسـت. در این جـا رقیـب )یعنـی 
تنهـا غـرب( جای خـود را به رقیبـان )تمامی 
هویت هـای دیگـر( می دهـد، چـرا کـه بحـث 
هویـت برجسـته می گـردد. هـر نـوع هویـت 
متمایـز و متفاوتـی بـه عنـوان رقیـب دیـده 
می شـود. برای گـروه دّوم مسـئله ی »رقابت« 
غیررادیـکال بـا غـرب، به مسـئله ی »سـتیز« 
بـا غـرب و بـا هـر هویـت رقیب دیگـر مطرح 
»شکسـت«  پـی  در  دّوم  گـروه  می شـود. 
الگوهـای رقیـب و توجـه بـه جایـگاه ویژه ی 
خـود اسـت و از دیـن بـه عنـوان ایدئولـوژی 
انـرژی سیاسـی و  سیاسـی و منبـع عظیـم 
)السـید، ۱39۸:  بهـره می گیرنـد  اجتماعـی 

  .)۱3-7
موریـس باربیـه )Maurice Barbier( یکـی 
کـه  اسـت  سیاسـی  علـوم  پژوهش گـران  از 
تحقیـق جامعـی را در خصـوص رابطه ی دین 
و سیاسـت و تغییـر و تحـوالت ایـن رابطه در 
طـی ۵ سـده )از سـده ی ۱۵ تـا سـده ی ۲۰( 
انجـام داده اسـت )باربیـه، ۱39۵: ۱3-۲3(. 
در کل او معتقـد اسـت کـه در مـورد رابطه ی 
دیـن و سیاسـت چهـار برداشـت کلـی پدید 

اسـت:  آمده 
برداشـت اّول از آن اندیشـمندانی اسـت 
و  و سیاسـت  دیـن  تلفیـق  بـه  معتقـد  کـه 
تلفیـق  ایـن  در  بـر سیاسـت  دیـن  غلبـه ی 
هسـتند. او چهره هـای شـاخص ایـن رویکرد 
را لوتـر، کالـون، بُـَدن، بوسـوئه و دومیسـتر 
می دانـد. ایـن افـراد معتقـد به برتـری مطلق 
دیـن بر سیاسـت هسـتند و درنتیجـه تبعیت 
بی چـون و چـرای سیاسـت از دیـن را بـاور 
دارنـد. ایـن برداشـت بـه برداشـت »دینـی« 
مشـهور شـده اسـت. ایـن گـروه بـر تفـوق 
قـدرت پـاپ بـر شـهریاران تاکیـد می کننـد 

و تـا حـدی از اسـتقالل اقتـدار سیاسـی در 
قبـال کلیسـا نیـز دفـاع می کردنـد. در واقـع 
شـخصیت های برجسـته ی ایـن گـروه گرچه 
ایـن دو قلمـرو یـا دو قـدرت )امـر اخـروی و 
امـر دنیـوی( را از هـم متمایـز می سـاختند، 
امـا هـر دو قـدرت را به کلیسـا و در نهایت به 
پـاپ اعطـا می کردنـد. قـدرت اّولـی )در امور 
آن جهانـی( را پـاپ بـه طـور مسـتقیم اِعمال 
می کـرد و قـدرت دّوم )در امـور این جهانـی( 
را شـهریاران، اّمـا زیر والیت پـاپ؛ و این باور 
بـه تبعیـت قلمرو سیاسـی از قـدرت روحانی 
انجامیـد و بـر تفـوق امـر روحانـی تاکید کرد 
و خـود را بر دنیای مسـیحی سـده های میانه 
تحمیـل نمـود. متفکرین این حـوزه گرچه از 
تقـدم دیـن بـر سیاسـت و امر معنـوی بر امر 
دنیـوی تاکیـد دارند ولـی اندیشـه ی آنان در 
ایـن زمینـه با هم متفاوت اسـت زیرا باورهای 
شـخصی و وضعیـت اجتماعی و تاریخی شـان 
موجب شـده بـود که آنـان برداشـت واحدی 
از دیـن و سیاسـت نداشـته باشـند. اّمـا آنان 
بـا همـه ی تفاوت هـا بـه دنبـال حفـظ تفوق 
امـر معنـوی و تمکیـن سیاسـت از آن بودنـد 

)باربیـه، ۱39۵: ۲7-۱۱۵(. 
برداشـت دّوم نیـز مربـوط بـه متفکرانـی 
اسـت کـه معتقد بـه تلفیـق دین و سیاسـت 
هسـتند اّمـا غلبـه ی سیاسـت بر دیـن را باور 
ایـن رویکـرد  دارنـد. شـخصیت های مطـرح 
ماکیاولی، هابز، اسـپینوزا، منتسـکیو و روسـو 
هسـتند. طـرف داران ایـن رویکـرد معتقدنـد 
کـه دیـن از سیاسـت تبعیـت می کنـد. ایـن 
معـروف  »ابـزاری«  برداشـت  بـه  برداشـت 
رابطـه ی  در  گـروه  ایـن  متفکـران  اسـت. 
دیـن و سیاسـت اهمیـت زیاد را به سیاسـت 
ابـزار  بـه عنـوان  تنهـا  را  و دیـن  می دهنـد 
البتـه  می کننـد.  تلقـی  قـدرت،  و  سیاسـت 
در میـان طـرف داران ایـن گـروه، ماکیاولی و 
منتسـکیو موضع شـان محتاط تـر و معتدل تر 
از بقیـه اسـت چـرا کـه معتقدنـد کـه دیـن 

203گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721



در خدمـت جامعـه و دولـت اسـت ولـی در 
هـر حـال تحـت سـیطره ی سیاسـت اسـت. 
رادیکال تـر  بـه شـیوه ای  اّمـا هابـز و روسـو 
معتقدنـد کـه دیـن به طـور کامـل و بی چون 
و چـرا از سیاسـت تبعیـت می کنـد و اّولـی 
موضـع  می شـود.  ذوب  دّومـی  در  کامـاًل 
اسـپینوزا بـه ایـن دو نزدیک اسـت. این گروه 
انـکار  را  دیـن  اجتماعـی  اهمیـت  بی آن کـه 
کننـد، می داننـد کـه دیـن برای ثبـات دولت 
و اعمـال قـدرت چه سـودی دارد، بـه همین 
دلیـل می خواهنـد دیـن را ابـزار سیاسـت و 
وسـیله ای بـرای حکومـت سـازند. ایـن گروه 
معتقدنـد کـه دین معموالً منشـاء مناقشـات 
و منازعـات مختلـف اسـت و بایـد تابع قدرت 
کـه  آیین هایـی  از  تـا  گیـرد  قـرار  سیاسـی 
لطمـه می زنـد جلوگیـری شـود  بـه کشـور 

 .)۱۱9-۲۰3  :۱39۵ )باربیـه، 
برداشـت سـّوم از آن کسـانی اسـت کـه 
اعتقـاد بـه تفکیـک ایـن دو حـوزه )دیـن و 
ایـن  بـارز  نظریه پـردازان  دارنـد.  سیاسـت( 
حـوزه افـرادی ماننـد الک، کنسـتان، المنـه 
گرایش هـای  برعکـس  هسـتند.  توکویـل  و 
افراطـی گـروه اّول و دّوم در مـورد تلفیـق و 
تبعیـت دین و سیاسـت از یکدیگـر این گروه 
معتقدنـد کـه در همـه ی عرصه هـا و به ویـژه 
در عرصـه ی دیـن و سیاسـت جدایی و آزادی 
وجـود دارد. ایـن برداشـت به جدایـی دین از 
سیاسـت می انجامـد و بـر اسـتقالل هـر دو 
تاکیـد مـی ورزد و هـر یـک را از قیمومیـت 
دیگـری مصـون مـی دارد. ایـن برداشـت بـه 
برداشـت »لیبرالـی« معـروف اسـت )باربیـه، 

 .)۲۰7-3۱9  :۱39۵
برداشـت چهارم مربوط به کسـانی اسـت 
کـه اساسـاً بـه ایـن رابطـه )رابطـه ی دیـن و 
سیاسـت( انتقـاد دارنـد. باربیه اندیشـه ورزان 
ایـن رویکـرد را افـرادی ماننـد سن سـیمون، 
کنت، پـرودون، مارکـس، انگلس و گرامشـی 
رابطـه ی  بـه  روش  ایـن  می کنـد.  معرفـی 

دیـن و سیاسـت بـه شـیوه ی کالسـیک کـه 
موافـق تفـوق یکـی بـر دیگـری یـا وحـدت 
درونـی یـا جدایـی کامـل ایـن دو حـوزه بود 
نمی اندیشـد بلکـه بـه رابطـه ایـن دو در کل 
انتقـاد دارد. ایـن گـروه خـود بـه دو رویکرد: 
انتقـادی معتـدل و انتقادی رادیکال، تقسـیم 
می شـود. سن سـیمون و پـرودون و کنـت در 
گـروه معتـدل و مارکس و انگلس و گرامشـی 
در گـروه رادیـکال جایـی می گیرنـد )باربیـه، 

.)3۲3-3۸۸  :۱39۵
لوتـر )۱۵۴6 ـ ۱۴۸3( در رابطـه ی بیـن 
دیـن و سیاسـت، از طـرف داران تفـوق دیـن 
بـر سیاسـت اسـت. گرچـه او بیش تـر یـک 
اصالح گـر دینـی اسـت تـا یـک نظریه پـرداز 
سیاسـی ولـی نتوانسـت از برخورد با مسـائل 
بیـن  او  دوران  در  کنـد.  اجتنـاب  سیاسـی 
امـر سیاسـی و امـر دینـی نـه تنهـا روابطـی 
تنگاتنـگ کـه اختالطی واقعی وجود داشـت. 
اّمـا سیاسـت از دین بهره نمی برد زیرا کلیسـا 
وسـیعاً در امـور دنیـا غوطـه ور بـود. بنابراین 
پـروژه ی لوتر به طور مشـخص رهایی کلیسـا 
برگردانـدن  ایـن وضعیـت حقارت آمیـز و  از 
آن بـه خلـوص اّولّیـه ی انجیـل بـود. وی بـا 
هجـوم به سلسـله مراتـب کلیسـای کاتولیک 
بـه ضـرورت می بایسـت بـا قـدرت سیاسـی 
کـه کلیسـا بـا آن رابطه داشـت نیـز، برخورد 
می کـرد. بـه همیـن خاطـر بـود کـه لوتـر را 
لئـون دهـم در ۱۵۲۰ محکـوم  پـاپ  فقـط 
نکـرد بلکـه  مجلس ورمس  هـم در ۱۵۲۱ او 
را از حقـوق و امتیازاتـش محـروم کرد؛ یعنی 
تکفیـر مذهبـی به طـور طبیعـی موجب طرد 
سیاسـی می شـد. از نظـر لوتـر رابطـه ی دین 
از  وی  نبـود.  انتزاعـی  رابطـه ای  سیاسـت  و 
سـاخت و پاخت بین کلیسـا و قـدرت دنیوی 
شـخصاً در رنج بود و باید پـروژه ی او مقامات 
سیاسـی را در نظر می گرفـت )باربیه، ۱39۵: 
3۱-3۲(. لوتـر ضمن تالش بـرای آزاد کردن 
روحانیـون،  قیمومیـت  از  دنیـوی  مقامـات 
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ابـداً در فکـر مسـتقل سـاختن آن هـا از دین 
نیسـت. در واقـع لوتـر هـم بـه تمایـز این دو 
قلمـرو )دیـن و سیاسـت( و هـم بـه ارتبـاط 
آن هـا می اندیشـید. او تـا قبـل از ۱۵۲3 بـر 
رابطـه ی تنگاتنـگ دیـن و سیاسـت تاکیـد 
می ورزیـد و موافـق دخالـت قـدرت دنیـوی 
یـا سیاسـت در کلیسـا بـود و ایـن دخالت را 
بـرای اصـالح کلیسـا تجویـز می کـرد. اّما بعد 
از آن تاریـخ بـر تفکیک دو قلمـرو خدا و دنیا 
اصـرار مـی ورزد و معتقـد اسـت کـه قـدرت 
نبایـد در قلمـرو ایمـان مداخله کنـد و مردم 
را بـه ایمـان آوردن مجبور سـازد. به نظر لوتر 
انسـان مسـیحی )انسـان دینی( از قـدرت نه 
بـه نفع خود بلکـه برای خدمت بـه دیگران و 
در نهایـت خدمـت به خـدا اسـتفاده می کند. 
می توانـد  دنیـوی  قـدرت  او  عقیـده ی  بـه 
شـهریاران )حاکمان( مسـیحی داشـته باشـد 
و  حکیـم  شـهریاران  وی  نظـر  بـه  هرچنـد 
پارسـا بسـیار نادرنـد. شـهریار مسـیحی یـا 
و  سـلطه گری  فکـر  از  بایـد  دینـی  حاکـم 
یـک  کنـد.  چشم پوشـی  خشـونت  اعمـال 
شـهریار بایـد از قـدرت خویـش دل برکنـد 
تـا بـه فقـر و بدبختـی اتباعـش کمـک کنـد 
و طـوری رفتـار نمایـد کـه گویـی ایـن فقر و 
بدبختـِی خـودش اسـت. در نهایـت لوتـر بـر 
ایـن باور اسـت که سیاسـت بایـد در خدمت 
دیـن قـرار می گیـرد و دیـن بـرای خدمت به 

دیگـران )همـان منبـع: ۴۰ - ۴3(.
رابطـه ی   )۱۴69 ـ   ۱۵۲7( ماکیاولـی 
دیـن و سیاسـت را آن طـور که در سـده های 
میانـه بـود و آن گونـه کـه در آن دوران درک 
اعتقـاد  می کنـد.  وارونـه  کامـاًل  می شـد، 
تابـع  کامـاًل  را  سیاسـت  میانـه  سـده های 
دسـتورات دیـن و اخـالق مسـیحی می کـرد. 
دولـت  بـه  می خواهـد  برعکـس،  ماکیاولـی 
اسـتقالل تـام بدهـد و آن را فی نفسـه هـدف 
سـازد. ابتـدا آن را از الزامـات اخـالق و دیـن 
سـده های  الگـوی  رد  بـا  او  می سـازد.  آزاد 

میانـه، بـه رهایـی سیاسـت از اخـالق و دین 
توجه می کند. سـپس سیاسـت یعنی کسـب 
و حفـظ قـدرت، بـه تنهایـی هـدف می شـود 
و دیـن و اخـالق بـه ابزارهـای سـاده و تابـع، 
تقلیـل می یابند. ایـن نشـان از نااخالق گرایی 
عمیـق ماکیاولـی اسـت. او می خواهـد اخالق 
سیاسـت  در  بمانـد.  باقـی  سیاسـت  از  دور 
ماکیاولـی، هـدف وسـیله را توجیـه می کنـد 
و بـرای قـوام و اداره ی کشـور هـر وسـیله ای 
مشـروع می شـود. رعایت اخالق در سیاسـت 
تخطـی  و  باشـد  می توانـد خطرنـاک  حتـی 
از آن بـرای شـهریار گاه ضـرورت تـام دارد، 
زیـرا او بـرای پاسـداری از دولـت خـود اغلب 
مجبـور اسـت درسـت پیمانـی و نیکـوکاری 
و مردم دوسـتی و دینـداری را زیـر پـا نهـد. 
بنابرایـن شـهریار بایـد هـم احتـراز از اخالق 
را بدانـد و هـم احتـرام بـه آن. او بایـد، اگـر 
می توانـد جانـب نیکـی را فـرو نگـذارد؛ اّمـا 
شـرارت  بـه  بایـد  باشـد،  ضـرورت  هـرگاه 
دسـت بزنـد )باربیـه، ۱39۵: ۱۲3-۱3۲(. از 
دیـد او شـهریار می توانـد بی آنکـه در قیـد و 
بنـد دیـن باشـد، حتـی برضد دین هـم عمل 
کنـد، به شـرط آن کـه ظواهر را کـه منحصراً 
اهمیـت دارنـد، حفـظ کنـد. اّمـا ماکیاولـی 
اخـالق  و  دیـن  قیـد  از  را  سیاسـت  فقـط 
آزاد نمی کنـد بلکـه دیـن را نیـز تابـع دولـت 
او  می سـازد.  قـدرت  ابـزار  را  آن  و  می کنـد 
بـه جـای آنکـه آن دو را از هـم جـدا کنـد، 
بـر ایـن مبنای جدیـد آن هـا را کامـاًل متحد 
می کنـد،  توصیـه  او  کـه  دولتـی  می سـازد. 
همچنـان بـه حمایـت دین کـه الگـوی آن را 
از بت پرسـتی باسـتان گرفتـه اسـت ـ نیازمند 

اسـت )باربیـه، ۱39۵: ۱۲6(.   
صفـر ولدبیگـی )۱39۵( در کتـاب: »تاثیر 
بدیع الزمـان  اسـالمی  سیاسـی  اندیشـه های 
سـعید نورسـی بـر اسـالم سیاسـی ترکیـه بـا 
تاکیـد بر حزب عدالـت و توسـعه« قرائت های 
چهارگانـه ای را از اسـالم سیاسـی بـه میـان 
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آورده اسـت: بـه نظـر ایـن پژوهش گر، اسـالم 
سیاسـی در ابتدا به دو طیف »اسـالم سیاسـی 
انقالبی« و »اسـالم سیاسـی میانه رو« تقسـیم 
می گـردد و سـپس هـر کـدام از آن هـا بـه دو 
او،  قـول  )بـه  غیرفقاهتـی  و  فقاهتـی  گـروه 
روشـنفکری( دسـته بندی می شـوند. در اسالم 
سیاسـی انقالبـی، همچنـان کـه از عنـوان آن 
مجـوز  انقالبـی،  عمـل  بـه  اعتقـاد  پیداسـت 
برنتافتـن  و  رادیـکال  روش هـای  از  اسـتفاده 
آن  بـارز  مشـخصه های  از  غیریـت  و  تجـدد 
اسـت. اّمـا اسـالم سیاسـی میانـه رو برخـالف 
اسـالم سیاسـی رادیـکال بـا سـه مشـخصه ی 
متفـاوت شـناخته می شـود: عـدم اعتقـاد بـه 
عمـل انقالبـی، ابتنـا بـر مهندسـی تدریجـی 
بـا  تالئـم  و  رادیـکال  روش هـای  جـای  بـه 
و  تغییـرات تدریجـی  تجـدد. گـروه میانـه رو 
گام بـه گام را توصیـه می کنند و درصدد نشـان 
بیـن علـم و دیـن هسـتند.  دادن سـازگاری 
میانه روهـا از یـک سـو بـه ضـرورت تشـکیل 
حکومـت اسـالمی و از سـوی دیگـر بـه آزادی 
و دموکراسـی اعتقـاد دارند. او سـعید نورسـی 
مرتضـی  و  بـازرگان  مهـدی  و  ترکیـه  در  را 
میانـه رو  گـروه  جـزو  را  ایـران  در  مطهـری 

.)۴۸  :۱39۵ )ولدبیگـی،  می کنـد  معرفـی 
فصـل  در   )۱39۴( قهرمان پـور  رحمـن 
پنجـم کتاب »هویـت و سیاسـت خارجی در 
ایـران و خاورمیانـه« در مـورد هویـت ویژه ی 
اسـالم سیاسـی ایرانـی و نحـوه ی تعامل این 
ایدئولـوژی بـا کشـورها و هویت هـای دیگـر، 
کـه  اسـت  معتقـد  او  دارد.  مفصلـی  بحـث 
بومی گرایـی،  مسـلط:  گفتمان هـای  ظهـور 
 ۴۰ دهه هـای  اسـالم گرایِی  و  غرب سـتیزی 
پاسـخ های  ایـران،  شمسـِی  هجـرِی   ۵۰ و 
هویت خواهـی  و  هویـت  بحـث  بـه  مختلـف 
در  رقابـت  و  کشـمکش  پیامـد  و  بودنـد؛ 
ایـران  موقـع  آن  مسـلط  هویت هـای  میـان 
)چپ گـرا، اسـالم گرا و قوم گـرا(، بـه مسـلط 
شـدن هویت اسـالم گرایان سیاسـی انجامید. 

قهرمان پـور بـر ایـن بـاور اسـت کـه جنـگ 
۸ سـاله ی ایـران و عـراق موقتـاً بحث هـای 
هویتـی را پایـان داد اّما بعـد از جنگ گرایش 
هویتـی جدیـد در میـان طـرف داران هویـت 
مسـلط )اسـالم گرایان سیاسـی( پدیدار شـد 
کـه می تـوان آن ها را »پساـ اسـالم سیاسـی« 
نامیـد کـه خواهـان بازتعریـف هویت مسـلط 
و خارجـی  داخلـی  مقتضیـات  بـا  متناسـب 
شـدند. او معتقـد اسـت کـه تحـوالت هویتی 
سـه دهه ی گذشـته بـه نوبه ی خود سیاسـت 
خارجـی را نیـز تحـت تاثیـر قرار داده اسـت، 
ایرانـی  سیاسـی  اسـالم  هویـت  کـه  چـرا 
درصـدد هدایت سیاسـت خارجی بوده اسـت 
می گویـد  او   .)۱6۰  :۱39۴ )قهرمان پـور، 
خارجـی  سیاسـت  کـه  معتقدنـد  عـده ای 
پیش بینی ناپذیـر  هویـت،  ایـن  بـر  مبتنـی 
اسـت. ایـن محقـق بـر ایـن بـاور اسـت کـه 
سیاسـت خارجـی ایـران که مبتنی بر اسـالم 
سیاسـی ویـژه ی خـود می باشـد الزامـاً تابـع 
سـود و زیـان مـادی نیسـت و بـرای اثبـات 
ادعـای خـود بـه هزینه هایـی اشـاره می کنـد 
کـه از سـوی ایـران در سـوریه و لبنـان و... 
»سیاسـت  مقولـه ی  می شـود.  پرداخـت 
خارجـی ایدئولوژیـک« دقیقـاً بـه ایـن نـوع 
رفتارهـا اشـاره دارد کـه در روابط خارجی آن 
ایدئولـوژی مقـدم بـر منافـع اسـت. از طـرف 
باعـث  هویـت  ایـن  درونـی  ویژگـی  دیگـر، 
می شـود کـه هویت هـای دیگر امکان مسـلط 
شـدن پیـدا نکننـد زیـرا جامعـه هـر روز بـر 
دینی تـر  هویـت  ایـن  بنیان هـای  اسـاس 
صرفـاً  کـردن  دینـی  از  منظـور  و  می شـود 
داشـتن باورهـای دینی در بین مردم نیسـت 
بلکـه وجود نهادهـای متعددی اسـت که این 
دیـن را نمایندگـی و تبلیـغ می کننـد و آن را 
رواج می دهنـد. در واقـع تعامـل حاکمـان بـا 
مـردم داخل هـم عمدتاً از طریق ایـن نهادها 
صـورت می گیـرد که همگـی درپـی بازتولید 

آن هویت انـد.  تثبیـت  و 
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بـر اسـاس ایـن پژوهـش نمونه هایـی از 
سیاسـی  )اسـالم  هویـت  ایـن  ویژگی هـای 
جدیـد ایـران( کـه در گفتار و نوشـتار و رفتار 
ایـن  استراتژیسـت  عاملیت هـای  و  رهبـران 
ایدئولـوژی انقالبـی متبلـور اسـت عبارتند از: 
۱( تاکید بر اسـالم سیاسـی شـیعی با همه ی 
جایـگاه  و  فقیـه  والیـت   )۲ معیارهایـش، 
فرهنگـی  اسـتقالل   )3 روحانیـت،  محـوری 
و بومی گرایـی. نویسـنده اذعـان می کنـد در 
حالـی کـه ایـن اسـالم سیاسـی در سیاسـت 
و  نظـام  بـودن  اسـالمی  بـر  خـود  خارجـی 
لـزوم وحـدت بیـن مسـلمانان بـرای مقابلـه 
تاکیـد می کنـد در  توطئه هـای خارجـی  بـا 
سیاسـت داخلی تشـیع را دین رسـمی اعالم 
را  خـود  فرهنگـی  سیاسـت های  و  می کنـد 
بـر ایـن اسـاس تنظیـم می کند. در سیاسـت 
موازنـه ی  تاثیـر سیاسـت  تحـت  و  خارجـی 
منفـی شـعار نه شـرقی نه غربی سـر می دهد 
اّمـا در عمل و به ویژه در سـه دهه ی گذشـته 
روابـط بـا شـرق را بر روابـط با غـرب ترجیح 
جهـان  مسـلمانان  از  حمایـت  اسـت.  داده 
یکـی از سـتون های سیاسـت خارجـی ایـن 
هویـت معرفـی شـده اسـت و در ایـن راسـتا 
از مسـلمانان فلسـطین و بوسـنی و هرزگوین 
سـرکوب  دربـاره ی  اّمـا  می کنـد  حمایـت 
سـکوت  روسـیه  توسـط  چچـن  مسـلمانان 

.)۱6۵-۱6۰ منبـع،  )همـان  می کنـد 

روش شناسی
روش شناسـی را می توان منطـق کار پژوهش 
تعریـف کـرد کـه در برگیرنـده ی تکنیک هـا، 
و  مواجهـه  نـوع  نمونه گیـری،  شـیوه های 
تعامـل بـا داده هـا و تحلیـل آن هـا بـا توجـه 
اسـت.  پژوهشـگر  نظـر  مـورد  پارادایـم  بـه 
عمومـاً  جامعه شناسـی  در  روش شناسـی 
تقویـت  رد،  تاییـد،  گمانه زنـی،  بـه  منتهـی 
و/یـا تولیـد نظریـه )بعضـاً موقـت( می شـود 

.)۱۰-۱۲  :۱39۲ )پارسـانیا، 

   پژوهـش حاضـر در میـان سـه حوزه ی 
کالن پژوهشـی )کمـی، کیفـی و ترکیبـی( 
پارادایمـی،  منظـر  از  اسـت.  کیفـی  نـوع  از 
تحقیـق کیفـی عمدتـاً مبتنـی بـر پارادایـم 
تفسـیری ـ برسـاختی اسـت و ایـن پارادایـم 
همـه ی مراحـل تحقیـق را جهـت می دهـد 
و   ۲۰۰۲ مـای،  از:  نقـل  بـه  )محمدپـور 
دیگـران(. محقـق کیفـی می تواند بـا اهدافی 
اکتشـافی، توصیفـی، تبیینی و/یـا پیش بینی 
کار تحقیـق را شـروع کنـد. زبـان پژوهـش 
بیانـات، روایت هـا و  کیفـی، زبـان مفاهیـم، 
مقوله هـا اسـت. در روش هـای کیفـی یکـی 
»بازنگـری  داده هـا  گـردآوری  شـیوه های  از 
دقیق اسـناد« اسـت )محمدپور، ۱39۲: 9۴(.

پژوهش هـا  می تـوان  جامعه شناسـی  در 
را بـه لحـاظ سـطح و درجـه ی برخـورداری 
سـه  بـه  انضمامـی،  و  نظـری  بُعـد  دو  از 
کوتـاه  بـُرد  دارای  پژوهش هـای  دسـته: 
 )Macro( و کالن   )Meso( متوسـط   ،)Micro(
بـه  کـه  انـدازه  هـر  کـرد.  تقسـیم بندی 
سـهم  شـویم،  نزدیـک  کالن  پژوهش هـای 
مفاهیـم و مباحـث نظـری افزایـش می یابـد 
و از وجـه انضمامـی آن هـا کاسـته می شـود. 
در  محقـق  کالن،  بـرد  بـا  پژوهش هـای  در 
اوج نظـری قـرار گرفتـه و بـه مباحـث عمده 
می پـردازد  تاریخـی  اجتماعـی  روندهـای  و 
از  دسـته  ایـن   .)۴6-۴7  :۱99۰ )تـوکل، 
پژوهش هـا بیـش از پژوهش هـای دارای بـرد 
کوتاه و متوسـط با مفاهیم و نظریات سـروکار 
بـا  غیراسـنادی  پژوهش هـای  حتـی  دارنـد. 
بـرد کالن و بـا بـرد متوسـط نیـز در ارائـه 
نظریـات و گـزارش پژوهـش خـود، عمدتـاً از 
روش پژوهـش اسـنادی اسـتفاده می کننـد. 
پژوهـش حاضـر از نـوع بـرد کالن اسـت چرا 
که در سـطح فـرد یـا گروه ها و سـازمان های 
کوچـک انجـام نمی گیـرد بلکـه معطـوف بـه 

نـوع سیاسـت یـک کشـور )ایـران( اسـت.
اسـنادی  پژوهـش  روش  به کارگیـری 
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یکـی از ویژگی هـای عمـده ی روش شـناختی 
در پژوهش هـای علـوم انسـانی و به ویـژه در 
مطالعـات جامعه شـناختی بـا بُـرد کالن بـه 
مطالعاتـی  اسـناد  و  منابـع  مـی رود.   شـمار 
بـه  مثابـه ابـزاری بـرای پی بـردن بـه معانی، 
مقاصـد و انگیزه ی عامـالن اجتماعی و اطالع 
می شـوند.  تلقـی  اجتماعـی  پدیده هـای  از 
مکاتـب  و  پارادایم هـا  اجتماعـی،  علـوم  در 
پژوهشـی متعددی با بررسـی متون و اسـناد 
سـروکار دارنـد و روش اسـنادی بـه منزلـه ی 
روشـی مشـترک در میـان آنهـا قـرار گرفتـه 
اسـت. به عنوان مثـال، اصحـاب پارادایم های 
روش شناسـی  و  تفسـیرگرایی  هرمنوتیـک، 
مردم نگارانـه در مطالعـات و تحلیل هـای خود 
از اسـناد و مدارک اسـتفاده می کنند. در این 
بیـن، برخـی از پارادایم هـا سـهم بیش تـری 
روش  تکنیکـی  توسـعه ی  و  به کارگیـری  در 

داشـته اند. اسـنادی 
روش اسـنادی یعنـی تحلیـل آن دسـته 
دربـاره ی  اطالعـات  شـامل  کـه  اسـنادی  از 
پدیـده ای اسـت که قصد مطالعـه آن را داریم 
مسـتلزم  اسـنادی  روش   .)۱99۴ )بیلـی، 
اسـت.  تفسـیری  و  توصیفـی  جسـت وجویی 
در ایـن روش پژوهشـگر بـه دنبـال واکاوی 
مقاصـد ذهنـی و ادراک انگیزه هـای پنهـان 
یـک متن نیسـت. به همیـن دلیـل نمی توان 
را چنـدان  اسـنادی  تکنیکـی روش  توسـعه 
بـه سـنت هرمنوتیـک متصل کـرد. در روش 
اسـنادی، عالقـه پژوهشـگر ایـن اسـت که از 
فهـم مقاصـد و انگیزه هـای اسـناد و متـون یا 
تحلیل هـای تأویلـی یـک متـن خـارج شـده 
و آن را بـه عنـوان زبـان مکتـوب و گفتمـان 
نوشـتاری نویسـنده پذیرفتـه و مورد اسـتناد 
قـرار دهـد. بنابراین بسـتر معرفت شـناختی و 
تکنیکی در روش اسـنادی بیشـتر به پارادایم 
تفسـیری نزدیـک اسـت )مگاالکـوی، ۲۰۰6: 

.)۲۲۲
واقعیت هـای  تفسـیری  پارادایـم  در 

پـس  هسـتند.  انسـان  سـاخته ی  اجتماعـی 
دارد  اهمیـت  کنشـگران  معانـی  بـه  توجـه 
زیـرا انسـان موجـودی: خـردورز، برخـوردار 
ارتبـاط،  برقـراری  بـه  قـادر  زبـان،  از 
بـوده  معناسـاز  و  اندیشه سـاز  اجماع کننـده، 
و بایـد بـه بافـت تعامـالت پویـای اجتماعی، 
باورهـا  نظـام  فرهنـگ،  بین االذهانـی،  امـور 
و  بنتـون  نظـر  از  کـرد.  توجـه  ارزش هـا  و 
کرایـب، پارادایـم تفسـیری سـهم عمـده ای 
را بـه برسـاختن معانـی نـزد کنشـگران در 
)بنتـون  می دهـد  اختصـاص  واژگان  قالـب 
پارادایـم  ایـن  در   .)۱۴9  :۱3۸6 کرایـب،  و 
پدیده هـای  مطالعـه ی  بـرای  پژوهشـگران 
نظریه هـا  و  مفاهیـم  نیازمنـد  اجتماعـی 
هسـتند )بلیکـی، ۱39۲: ۱63(. نظریه هـا و 
مفاهیـم در پارادایم تفسـیری اگر به درسـتی 
صورتبنـدی شـوند، عینیـت کار پژوهشـی را 
اسـنادی،  روش  در  می دهنـد.  افزایـش  نیـز 
سنخ شناسـی های  از  پژوهشـگر  اسـتفاده 
متنـوع و ایجـاد طبقه بنـدی بیـن نظریـات و 
رویکردهـای متعـدد جایگاه ویـژه ای دارد. در 
پژوهش هایـی کـه از روش اسـنادی اسـتفاده 
اصلـی  رکـن  واژگان  و  مفاهیـم  می کننـد، 
بـرای نمایانـدن تفسـیری اسـت کـه محقـق 
بیـان  اجتماعـی  موضوعـات  و  پدیده هـا  از 
می کنـد؛ لذا دقت مفهومـی و انتخاب واژگاِن 
متعلـق بـه یک سـنت و پارادایم فکـری حائز 

.)6۸  :۱9۸۸ )برایمـن،  اسـت  اهمیـت 
گالسـر معتقـد اسـت کـه در تحقیقـات 
کیفـی همـه چیـز داده اسـت. او داده هـای 
متنـی را یکـی از داده هـای اصلـی تحقیـق 
در   .)۱۴۵  :۲۰۰۱  ,Glaser ( می دانـد  کیفـی 
»اسـناد  از  می تـوان  کیفـی  پژوهش هـای 
اسـتفاده  داده  منزلـه ی  بـه  مـدارک«  و 
یادداشـت ها،  و   )۲7۵  :۲۰۰6  ,Flick( کـرد 
پیش نویس هـا، اظهارنظرهـا، بیانـات رسـمی، 
همگـی  نامه هـا،  و  خاطـرات  سـخنرانی ها، 
جـزء اسـناد و مـدارک بـه حسـاب می آینـد 
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کـه  همان گونـه   .)۲۸۴  :۲۰۰۴b  ,Wolff(
می تـوان  می کنـد  خاطرنشـان  نیـز  پریـور 
تمامـی انـواع اسـناد مربـوط بـه اعمـال یـا 
فعالیت هـا را بـه کار گرفـت )ادبیـات گفتاری 
و نوشـتاری، عکس، فیلـم، داده های اینترنتی 
و شـبکه های جهانی، سـخنرانی های رسـمی 
و غیررسـمی( و از همـه ی آن ها بـرای تجزیه 
و تحلیل اسـتفاده کـرد )Prior, ۲۰۰3: ۲(. ما 
در ایـن تحقیـق از اسـناد و مـدارک مکتـوب 
موجـود در کتاب هـا، مقاله هـا و سـایت های 
اینترنتـی که سـخنرانی ها و فتواهـای مراجع 
)اسـالم  موضـوع  بـه  مربـوط  نوشـته های  و 
سیاسـی ایرانـی( را در بر می گیرند، اسـتفاده 

کرده ایـم.
در مـورد گزینـش اسـناد باید بـه اصالت 
سـند )تردیـدی دربـاره ی منشـاء آن وجـود 
)تحریـف  سـند  اعتبـار  باشـد(،  نداشـته 
بـودن  نمایـا  باشـد(،  نشـده  دسـتکاری  و 
از سـندهای شـبیه  بـارزی  )نمونـه ی  سـند 
)روشـن  سـند  معنـای  و  باشـد(  خـود  بـه 
 ,Scott( شـود  توجـه  باشـد(  فهـم  قابـل  و 
می توانـد چشـم انداز  روش  ایـن   .)6  :۱99۰
جدیـد و فیلترنشـده ای را بـه روی میـدان و 
فرایندهـای جـاری در آن بگشـاید. ازایـن رو، 
معمـوالً اسـناد و مـدارک، امـکان فراتر رفتن 
فراهـم  را  میـدان  اعضـای  دیدگاه هـای  از 
می کننـد )Flick, ۲۰۰6: ۲۸۲(. در ایـن نـوع 
پژوهش هـا محققـان به جای آن که اسـناد و 
مـدارک را تنهـا بـه عنـوان بسـته های حاوی 
اطالعـات بداننـد آن هـا را به عنـوان ابزارهای 
 ,Ibid( می آورنـد  شـمار  بـه  نیـز  ارتباطـی 
۲۸۲(. در بررسـی اسـناد بایـد بـه پاسـخ این 
سـؤاالت توجه شـود: این سـند را چه کسـی، 
بـرای چـه منظـوری و برای چه کسـانی تهیه 
کـرده اسـت؟ چـه قصـد و منظـوری از تولید 
و ذخیـره ی ایـن نـوع سـند یـا اسـناد وجود 
داشـته اسـت؟ چـه ویژ گی هایـی دارنـد؟ در 
چه شـرایطی تولید شـده اند؟ بنابراین اسـناد 

منبـع  بـرای  سـاده ای  داده هـای  مـدارک  و 
.)۲77  :۲۰۰6  ,Flick( نیسـتند  تحقیـق 

میدان هـا،  اسـاس  بـر  را  اسـناد  بایـد 
مدنظـر  کنـش  شـبکه های  و  چارچوب هـا 
و  دادن  منزلـت  حقیقـت  در  دهیـم.  قـرار 
دقیقـاً  پدیده هـا  بـرای  سـند  عنـواِن  دادِن 
بـه شـیوه ای بسـتگی دارد کـه طـی آن ایـن 
اشـیاء در میدان هـای کنـش جـای می گیرند 
و اسـناد تنهـا بـر اسـاس ایـن میدان هـا قابل 
کـه  وقتـی   .)۲  :۲۰۰3  ,Prior( تعریف انـد 
محقـق تصمیم می گیـرد به تجزیـه و تحلیل 
اسـناد بپـردازد بایـد دو چیـز را از یکدیگـر 
اسـنادی  از  می توانـد  یـا  نمایـد:  متمایـز 
اسـتفاده کنـد کـه از قبـل سـفارش آن هـا را 
داده اسـت و یـا از اسـنادی اسـتفاده می کند 
 ,Flick( نـداده  اسـت  را  کـه سـفارش آن هـا 
از نـوع  ایـن پژوهـش  ۲۰۰6: ۲76(. اسـناد 

اسـت.  غیرسفارشـی 
روش پژوهـش اسـنادی هـم بـه منزله ی 
تکنیکـی  منزلـه ی  بـه  هـم  و  تـام  روشـی 
در  کیفـی  روش هـای  سـایر  تقویـت  بـرای 
پژوهش هـای علـوم اجتماعـی مـورد توجـه 
بـوده اسـت. در ایـن روش پژوهشـگر از بیـن 
منابـع و اسـناد، داده هـای پژوهشـی خـود را 
پدیده هـای  و  وقایـع  کنشـگران،  دربـاره ی 
بخـش  می کنـد.  جمـع آوری  اجتماعـی 
در  نظـری  پژوهش هـای  از  توجهـی  قابـل 
ناخواسـته  یـا  خواسـته  جامعه شناسـی، 
چنیـن  می برنـد.  بهـره  اسـنادی  روش  از 
بـرای  الزم  تکنیک هـای  می توانـد  روشـی 
فراهـم  را  پژوهش هـا  پیشـینه ی  بررسـی 
 .)۱۱  :۱9۸۴ کمیـس،  و  )اسـتیوارت  آورد 
بخـش قابـل مالحظـه ای از داده ها در سـنت 
کالسـیک  جامعه شناسـان  نظریه پـردازِی 
و معاصـر، بـر مبنـای اتخـاذ روش اسـنادی 
اسـتوار بوده اسـت )مک کالوک، ۲۰۰۵: ۱۸(. 
منزلـه ی  بـه  اسـنادی  روش  در  متـن 
نوعـی زبـان و ابـزار نگریسـته می شـود کـه 
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پدیده هـای  و  واقعیت هـا  بازگوکننـده ی 
اجتماعـی اسـت )وبـر، ۱39۰: ۱۲۲-۱۲۴(. 
و خواننـده  نویسـنده  بیـن  رسـانه ای  متـن، 
اسـت. گاسـفیلد معتقـد اسـت نگریسـتن به 
اسـناد همچـون نگـرش از پشـت پنجـره ای 
افـراد،  آن،  طریـق  از  پژوهشـگر  کـه  اسـت 
می کنـد  نظـاره  را  واقعیت هـا  و  کنش هـا 
)فلیـک و دیگران، ۲۰۰۴: ۲۸۵(. سـند را نیز 
می تـوان متـن یـا نوشـته ی حـاوی داده ها و 
اطالعاتـی دربـاره ی یـک موضـوع یـا پدیـده 
می تـوان  حداقـل  را  اسـناد  انـواع  دانسـت. 
کـرد:  تقسـیم بندی  مؤلفـه  پنـج  براسـاس 
اول/ دسـت   )۲ شخصی/غیرشـخصی،   )۱
نوشـتاری/  )۴ اّولّیه/ثانویـه،   )3 دوم،  دسـت 

محرمانه/غیرمحرمانـه.   )۵ غیرنوشـتاری، 
برخـی از موضوعـات متناسـب بـا روش 
نظریـه،  یـک  نقـد  از:  عبارت انـد  اسـنادی 
اجتماعـی  متفکـران  نظریـات  جمـع آوری  
تطبیقـی  مقایسـه ی  مختلـف،  مکاتـب  یـا 
رویکـرد نظریه پـردازان یـا مکاتـب مختلـف، 
اجتماعی ـ تاریخـی،  کالن  روندهـای  تحلیـل 
گزارش هـای سـاده دربـاره ی یـک مسـئله ی 
پژوهـش  ایـن  در  مـا  موضـوع  اجتماعـی. 
همچنـان کـه از عنـوان آن پیداسـت تحلیل 
یـک وضعیـت کالن اجتماعی تاریخـی به نام 

اسـالم سیاسـی ایرانـی اسـت.
روش  یـک  مقـام  در  اسـنادی  روش 
مسـتقل، می توانـد از تکنیک هـای پژوهشـی 
کیفـی،  فراتحلیل هـای  ازجملـه  متعـددی 
تحلیـل محتـوا، تحلیل مجـدد آمارها، تحلیل 
بهـره  طبقه بنـدی،  و  کدگـذاری  ثانویـه، 
بگیـرد. در ایـن مقالـه عمدتـاً از تکنیک هـا: 
تحلیـل محتـوا، تحلیـل ثانویـه، کدگـذاری و 

می شـود. اسـتفاده  طبقه بنـدی 
عمدتـاً  نمونه گیـری  اسـنادی،  روش  در 
اکثـر   )۱ می شـود:  انجـام  شـیوه  دو  بـه 
»نظـری«  شـیوه ای  بـه  نمونه گیری هـا 
)فلیـک،  می شـود  انجـام  »تعمـدی«  و 

۱39۲: ۲79(؛ یعنـی بـا توجـه بـه محورهـا 
و اهـداف پژوهـش و بـا عنایـت بـه رویکـرد 
نظـری خـاص، پژوهشـگر دسـت بـه انتخاب 
از بیـن منابـع می زنـد. ۲( در مـواردی کـه 
منابـع  اکتشـافی  بررسـی های  مرحلـه ی  در 
از  بایـد  باشـد،  شـده  شناسـایی  معـدودی 
برفـی(  )گلولـه  »انباشـتی«  نمونه گیـری 
اسـتفاده کـرد؛ یعنـی با اسـتفاده از فهرسـت 
منابـع و مآخـذ پژوهش هـای مشـابه، محقق 
بـه سـمت منابـع بیشـتر هدایت می شـود. به 
عبـارت دیگـر در تحقیقـات کیفـی بـه طـور 
عـام از نمونه گیـری هدفمنـد یـا معیارمحـور 
اسـتفاده می شـود؛ و در روش  کیفـی مبتنـی 
بـر داده هـای اسـنادی کـه در ایـن پژوهـش 
واحـد  »سـند«  می باشـد،  اسـتفاده  مـورد 
تحلیـل و نمونـه ی انتخابـی از نـوع تأییـدی/
اسـت.  همگون/ناهمگـون  یـا  و  غیرتأییـدی 
تعـداد نمونـه در تحقیقـات کیفـی از پیـش 
تعییـن نمی شـود بلکـه بـر اسـاس ماهیـت 
ایـن نـوع تحقیقـات، نمونه گیـری و فعالیـت 
پژوهشـی بـر روی نمونـه ی پایـا تـا رسـیدن 
بـه مرحله ی اشـباع نظری ادامه پیـدا خواهد 
کـرد. در ایـن پژوهـش از منابع غیرشـخصی، 
دسـت اّول و دسـته دّوم، منابع اّولّیه و ثانویه، 
نوشـتاری و غیرمحرمانه اسـتفاده شده است. 
منابـع علمـی دسـت اّول در تحلیـل، شـامل 
و  رسـمی  سـخنرانی های  و  مقالـه  کتـاب، 

مکتـوب بودنـد.
هـر مطالعـه ی اسـنادی نیازمنـد تعییـن 
واژگان کلیـدی اسـت کـه دامنـه ی محتوایی 
آن، بـا توجـه به گسـتره، محورهـای موضوع 
تحقیـق و عمق مطالعه، متغیر اسـت. واژگان 
کـه  هسـتند  راهنمایـی  مثابـه  بـه  کلیـدی 
پژوهشـگر را در رویارویـی با منابع به سـمت 
مطالعـه ی هدفمنـد و مرتبط جهـت می دهد. 
بـه  پاسـخ  کلیـدی،  واژگان  اصلـی  کارکـرد 
ایـن سـؤال اسـت کـه چـه بایـد خوانـد؟ در 
منابـع الکترونیکـی نیـز همیـن حکـم صادق 
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اسـت اّمـا جسـت وجو با سـرعت بیش تـر و با 
کمـک رایانـه انجام می شـود. در ایـن مطالعه 
مهم تریـن واژگان کلیـدی عبـارت بودنـد از: 
حکومتـی،  حکـم  مصلحـت،  تقیـه،  تقلیـد، 
و  تدلیسـی  تعامـل  دینـی،  نورادیکالیسـم 

چندوجهـی.
مـرور اسـناد در ایـن روش بـه دو شـیوه 
اسـت: مـرور نظام مند )مـرور سیسـتماتیک( 
پژوهشـگر  دّومـی  در  غیرنظام منـد.  مـرور  و 
منابعی را که براسـاس آن هـا نظر یا نتیجه ای 
بیـان شـده، بدون دخـل و تصـرف ذکر کرده 
اجتنـاب  شـخصی  نقطه نظـر  اِعمـال  از  و 
می کنـد. از ایـن رو، فرآینـدی ذهنـی شـکل 
می گیـرد کـه در آن پژوهشـگر آرای موافق با 
خـود را جمـع آوری کـرده و امکان تـورش را 
بـه وجـود مـی آورد. در مقابل، بـا کمک مرور 
نظام منـد می توان به دقت شـواهد را بررسـی 
و ارزیابـی کـرد و بـا شناسـایی دقیـق، منظم 
و برنامه ریزی شـده تمـام مطالعـات مرتبـط، 
می تـوان نقـد عینی تری انجـام داد. به عبارت 
دیگـر، نوعـی دیالـوگ بـا مهم تریـن آثـار یـا 
برقـرار  یـک موضـوع تخصصـی  مؤلفـان در 
می شـود کـه بـه پویایـی و خصلـت نقادانـه 
ایـن مـرور، آرای  متـن کمـک می کنـد. در 
ناهمخـوان معرفـی شـده و دلیـل ناهمخوانی 
ذکـر می شـود و بـه هر یـک از منابع پیشـین 
آن هـا  کیفیـت  و  شـده  داده  خاصـی  وزن 
ماننـد  نظام منـد  مـرور  می شـود.  ارزیابـی 
یـک غربـال عمـل می کنـد. بیـان منطقـی و 
روش منـد مشـکالت پژوهـش نیـز در پرتوی 
مـرور  بـا  می شـود.  بیـان  نظام منـد  مـرور 
نظـام منـد، موضـوع و سـؤاالت پژوهـش نیز 
مجـدداً بازبینـی و تدقیـق می شـوند. تقلیـل 
داده مرحلـه ی بعـدی پژوهـش اسـت که این 
تجزیـه  اطالعـات،  ویرایـش  شـامل  مراحـل 
کـردن و خالصـه کردن متـون فاقد سـاختار 
اسـت )تـش، ۱99۰: 97(. در روش اسـنادی، 
فنـون تقلیـل داده ها شـامل: انـواع کدگذاری 

و سنخ شناسـی اسـت.
در ایـن روش بایـد مطالـب یـک مبحـث 
مفهومـی«  »جـداول  بـا  امـکان  حـد  تـا  را 
چنیـن  ایجـاد  اسـتراتژی  نمـود.  تلخیـص 
جداولـی، طبقه بنـدی و دسـته بندی نظـرات، 
مؤلفه هـا،  عوامـل،  راهکارهـا،  دیدگاه هـا، 
و  پدیده هـا  از  شـده  ارائـه  زمانـِی  بازه هـای 
چنیـن  کارکـرد  اسـت.  اجتماعـی  مفاهیـم 
سـاختاری  »نشـانه های  یافتـن  جداولـی، 
در  منـدرج  ایده هـای  از  کـه  اسـت  متـن« 
متـن اسـتخراج شـده اند. در ایـن خصـوص، 
و  پدیـده  تعریـف  بـاز  مؤلفه هـا،  مطالعـه ی 
تجدیـد روابـط احتمالـی انجـام می شـود تـا 
رابطـه ای عـام و کلـی محـرز گـردد )برگس، 

.)۱79  :۱9۸۴
کدگـذاری هـم در مرحلـه ی مطالعـه و 
هـم در مرحلـه ی نـگارش قابل اجراسـت. در 
روش اسـنادی، کدگـذاری بـه معنـای یافتن 
واژگان کلیـدی پژوهش در هر متن و سـپس 
تجمیـع آن هـا در قالـب یـک محـور اصلـی 
)مفاهیـم کلیدی( در مرحله ی نگارش اسـت. 
کدگـذاری خـود می توانـد همـان تحلیـل یـا 
)پانـچ،  شـود  تلقـی  تحلیـل  از  مرحلـه ای 
می توانـد  کدگـذاری  واحـد   .)۲۰۴  :۱99۸
شـود.  شـامل  را  جملـه  و  عبـارت  کلمـه، 
معمـول  طبقه بندی هـای  بـا  سنخ شناسـی 
تـالش  سنخ شناسـی  در  اسـت.  متفـاوت 
می شـود تـا امکان هـای عینی توسـط محقق 
عقالنـی  حـاالت  یعنـی  شـوند.  برسـاخت 
ممکـن کـه می تواننـد بـه وقـوع یـک پدیده 
اجتماعـی بینجامنـد )وبـر، ۱39۰: 76-7۸(. 
یکـی از راهبردهـای تقویـت اعتبـار در روش 
اسـنادی، سه سویه سـازی اسـت. اعتبار روش 
اسـنادی در گـرو اسـتفاده از منابـع معتبـر 
)بـه ویژه دسـت اّول( ایجـاد تنـوع در منابع، 
بررسـی منابـع متعـدد، کیفیـت خوانـدن و 
بـا متخصصـان و  انجـام پژوهـش، مشـورت 

رعایـت موازیـن اخالقـی اسـت. 

211گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721



هـر  از  قبـل  را  پژوهـش  ایـن  اسـناد 
سـخنرانی ها،  پیام هـا،  در  بایـد  چیـز 
مقاله هـا،  کتاب هـا،  اعالمیه هـا،  بیانیه هـا، 
فتواهـا و نوشـته های رهبـران و طـرف داران 
ایرانـی(  سیاسـی  )اسـالم  ایدئولـوژی   ایـن 
بـا  حاضـر  پژوهـش  در  کـرد.  جسـت وجو 
اسـتفاده از مطالعـه ی ایـن ادبیـات )گفتاری 
و نوشـتاری(، سـعی در کشـف و شناسـایی 
پایه هـای تشـکیل دهنده ی  عناصـر اصلـی و 
ایـن نـوع »اسـالم سیاسـی« را داریـم؛ کـه 
منظـور از آن، اسـالم سیاسـی پیـرو والیـت 
مطلقـه ی فقیـه در چهـار دهه ی اخیـر ایران 

اسـت.
جهـت تحلیـل اسـناد و مـدارک مربـوط 
بـه »اسـالِم سیاسـِی ایرانـی« عمدتـاً به سـه 
و  نوشـته ها  مراجعـه گردیـد: ۱(  دیتـا  نـوع 
رسـاله  های مراجع تقلید حکومتـی یا نزدیک 
اسـالم  نـوع  ایـن  مدافـع  کـه  بـه حکومـت 
سیاسـی هسـتند؛ ۲( سـایت ها و پایگاه هـای 
اینترنتـی کـه سـخنان ایـن نـوع مراجـع را 
و  کتاب هـا   )3 و  می کننـد؛  پخـش  و  ثبـت 
مقـاالت مربـوط به افراد روحانـی غیرمرجع و 
غیرروحانـی کـه از این نـوع ایدئولـوژی دفاع 
می کننـد. در واقـع مـا در بررسـی این اسـناد 
بـه دنبـال کشـف وجـوه متمایـز ایـن نـوع 
اسـالم سیاسـی بـا اسـالم های سیاسـی دیگر 
منطقـه از جملـه »اسـالِم سیاسـِی عربـی« و 
»اسـالِم سیاسـِی ترکـی« بودیـم. نـوع ایرانی 
ایـن عقیـده غیـر از ایـن کـه از نظـر مذهبی 
)شـیعی( بـا دو مـورد عربـی و ترکی )ُسـنی( 
تمایـز معنـادار دارد از نظـر سیاسـی نیـز بـا 

آن هـا تفاوت هـای ریشـه ای دارد.

کشـف و واکاوی مفاهیم بنیادین اسـام 
ایرانی سیاسی 

اگـر چه تمایـزات ایدئولوژی  اسـالم سیاسـی 
ایرانـی بـا دیگـر اسـالم های سیاسـی موجود 
در خاورمیانـه: ترکـی و عربـی و...، فـراوان و 

اّمـا چنـد ویژگـِی اسـالم  متفـاوت هسـتند 
سیاسـی ایرانـی ایـن تمایـزات را پررنگ تـر 
و برجسـته تر کـرده اسـت. بـه عبـارت دیگـر 
چنـد مفهـوم در ایـن نـوع اسـالم سیاسـی 
نظـر  بـه  و  می کننـد  خودنمایـی  بیش تـر 
می رسـد کـه بیش از بقیه ی مفاهیـم بر رفتار 
حاکمـان کنونـی ایـران و پیـروان آنـان تأثیر 
گذاشـته اند. ایـن مفاهیم همان هایی هسـتند 
کـه بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در 
ادبیـات گفتاری و نوشـتاری طـرف داران این 
ایدئولـوژی تکـرار می شـوند که ممکن اسـت 
افـکار و رفتـار حاکمـان و نیـز پیـروان را بـه 
صـورت خـودآگاه و ناخـودآگاه مدیریت  کند. 
در ایـن نوشـتار سـعی بـر شناسـایی مفاهیم 
بنیادیـن ایـن عقیـده، بـه عنـوان محـور این 
بـه  ضـروری  آن  از  بعـد  داریـم.  را  اندیشـه 
نظـر می رسـد کـه هـم خـود ایـن مفاهیـم 
معناشناسـی و واکاوی شـوند و هـم چرخش 
معنایـی آنهـا بررسـی گـردد. تـالش بـر این 
اسـت تـا کشـف گـردد کـه منابـع اصلـی یـا 
هویـت،  ایـن   مفاهیـم صورت بندی کننـده ی 

مبتنی بر کدام مفاهیم دینی است.

تقلید
مفهـوم »تقلیـد« یکـی از پایه هـای اساسـی 
مفاهیـم  از  یکـی  و  ایرانـی  اسـالم سیاسـی 
محـوری ایـن ایدئولـوژی اسـت کـه آن را از 
دیگـر هویت هـای رقیـب تفکیـک می کنـد. 
بنابرایـن جـا دارد کـه مـورد بررسـی معنایی 
قـرار گیـرد. تقلید یک مفهوم عربـی و از باب 
تفعیـل و »ضـد ابتـکار« اسـت )ابـن منظور، 
۱9۸۸: ۱۴۸(. در ایـن ایدئولـوژی جامعـه به 
دو گـروه »مرجـع و مقلد« تقسـیم می گردند 
کـه مرجع نقـش مبتکـر و متفکـر و مبدع را 
دارد و مقلـد نقـش پیـرو و تابـع و دنبالـه رو. 
مرجـع حتمـاً بایـد روحانـی و مجتهد باشـد 
اکثـراً  و  غیرمجتهـد  یـک  همیشـه  مقلـد  و 
یـک غیرروحانـی اسـت. نـام دیگـر ایـن دو 
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گـروه، »گـروه خـواص و گـروه عوام« اسـت. 
منظـور از خـواص همـان مالی مرجع اسـت 
و عـوام همـان غیرُمـال و غیرمرجـع اسـت، 
درجـه ی  می خواهـد  غیرمرجـع  ایـن  حـال 
پروفسـوری داشـته باشـد، چندیـن زبـان بلد 
باشـد، چندیـن کتـاب و مقالـه ی علمـی بـا 
گریـد باال را نوشـته باشـد، اسـتاد معتبرترین 
باشـد، حتـی متخصـص  دنیـا  دانشـگاه های 
ادبیـات عـرب و تحلیل گـر قـرآن و حدیـث 
ویژگی هـا  ایـن  همـه ی  داشـتن  بـا  باشـد، 
عامـی  یـک  او  مرجـع،  بـا  مقایسـه  در  بـاز 
بـه حسـاب می آیـد، چـرا کـه مرجـع و مـال 
نیسـت و چنیـن افرادی باید تقلیـد کنند. در 
ایـن دیـدگاه بـرای رسـیدن به حکم شـرعی 
تنهـا راه بـرای عوام راه تقلید اسـت )رضانژاد، 

.)۱۴6  :۱39۰
تقلیـد بـه معنـای »بـه گـردن انداختـن، 
بـه گـردن آویختـن و پیروی کردن از کسـی 
بـدون تأمـل و اندیشـه اسـت و گویا شـخص 
را  دیگـران  عمـل  و  گفتـار  تقلیدکننـده، 
همچـون قالده بـه گردن خویـش می آویزد و 
از آن پیـروی می کنـد« )جرجانـی، بی تا: ۲9؛ 
رضانـژاد، ۱39۰: ۱3(. تقلیـد »عمـل کـردن 
بـه قـول دیگری بـدون دلیل و برهان« اسـت 
)تهاتـوی، ۱996: ۵۰۰(. تقلید یعنی »پیروی 
کـردن از گفتـار و کردار انسـانی دیگر، با این 
اعتقـاد کـه او برحـق اسـت، بـدون آن که در 
حجـت و دلیـل او تأمـل کنیـد، گویـا مقلـد 
گفتـار یـا کـردار او را هماننـد گردن بنـدی 
بـه گردن انداخته اسـت« )جرجانـی، ۱99۸: 
6۴؛ فکـری، ۱97۵: 3۴۱(. رضانـژاد در کتاب 
»چـرا تقلیـد« می گویـد: فقیه هـان و مراجـع 
تقلیـد بر مـردم حجت اند و حجـت به معنای 
دلیـل و برهـان اسـت؛ یعنـی آنان خودشـان 
دلیـل و برهان هسـتند و وقتی در مسـئله ای 
بـه نزد آنـان می رویـم نیاز بـه اقامـه ی دلیل 
و شـک و شـبهه نیسـت چراکـه خـود آنـان 
حجـت و دلیـل بـر مـردم هسـتند )رضانژاد، 

۱39۰: ۱37(. در جـای دیگـری تقلیـد بـه 
معنـای »بر گردن شـتر ریسـمان قـرار دادن 
و او را تحـت فرمـان و اختیـار خـود گرفتـن، 
یعنـی همان افسـاری کـه به گـردن حیوانات 
 :۱39۰ )رضانـژاد،  اسـت  آمـده  می بندنـد« 
۱3(. تقلیـد در لغـت بـه معنـای »افسـار بـر 
گـردن انداختـن اسـت. در اصطـالح فقـه نیز 
بـه همین معناسـت و وقتـی می گویند عامی 
از مجتهـد تقلیـد می کنـد، یعنی گفتـار او را 
همچـون قـالده ای بر گـردن خـود می اندازد. 
نامیـده  مرجـع  مجتهـد  و  مقلـد  عامـی 
می شـوند« )محمـدی، ۱3۸3: 363(. در واقع 
تقلیـد در فقـه یعنـی عمل کردن طبـق فتاوا 

و نظـرات و گفتـار یـک »مجتهد«. 
پیداسـت  ادبیـات  ایـن  از  آن چنان کـه 
تقلیـد نقـش افسـار را دارد که یـک طرف آن 
در گـردن مقلـد و طـرف دیگـر آن در دسـت 
مرجـع اسـت. ممکـن اسـت در موقعیت های 
او  از گـردن  را  افسـار  ایـن  خـاص سیاسـی 
برگیـرد و به جان هر شـکاری بینـدازد و مقلد 
مجبـور بـه اجرای دسـتور و عمل اسـت، چرا 
کـه مقلـد در »فراینـد پیـروی« حـق تأمل و 
تدبـر را نـدارد )رضانـژاد، ۱39۰: ۱3(، چـرا 
مقلـد  و  نیسـت  مقلـد  کار  جـزو  تدبـر  کـه 
متخصـص ایـن حـوزه قلمـداد نمی شـود. در 
واقـع عمـل کـردن بـه قـول و دسـتور مرجع 
نبایـد براسـاس دلیـل و برهـان و اسـتدالل 
باشـد زیرا مرجع نقش سـر و مقلـد نقش تن 
و تابـع را به دوش می کشـد و تـن هیچگاه از 
سـر دلیـل نمی خواهـد او محکـوم بـه پیروی 
اسـت. شـک و نقد و پرسـش گری هم در این 
بـازار جایـی نـدارد. حسـینی معتقـد اسـت: 
اگـر چـه پذیـرش واژه ی تقلیـد بـه معنـای 
پیـروی بدون چـون و چرا، نزد افـکار عمومی 
مشـکل اسـت، اّمـا در آموزه هـای ایـن نـوع 
ایدئولـوژی مقلـد کسـی اسـت کـه از حاصل 
و  می کنـد  اسـتفاده  مجتهـد  علمـی  تـالش 
اسـتنباط  نادرسـتی  و  درسـتی  مسـئولیت 
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می گـذارد  مجتهـد  عهـده ی  بـر  را  احـکام 
.)۲3-۲۴  :۱3۸7 )حسـینی، 

تقلیـد کـه در اصـل بـه معنـی »پیـروی 
و دنبالـه روی« اسـت در ایـن نـوع اسـالم بـه 
معنـی »اجـرای حکمـی اسـت کـه مرجـع 
تقلیـد بیـان می کنـد«. بیشـتر فقهـا ماهیت 
از فتـوای  تقلیـد را همـان »پیـروی عملـی 
۱39۲؛  )شـب خیز،  دانسـته اند  مجتهـد« 
حسـینی، ۱3۸7: ۲3(. یعنـی ِصرف شـنیدن 
پیـام و دسـتور مرجـع و بـاور بـه آن کافـی 
نیسـت بلکـه التـزام عملـی بـه آن از واجبات 
اسـت. مقلـد بایـد فرمـان مرجـع را عملـی 
کنـد. در ایـن وضعیت »مقلـد« مالک و مدیر 
رفتـار خود نیسـت و از دسـتور مرجع تبعیت 
می کنـد. در این جـا مقلـد یـک پیـرو ذهنـی 
اسـت و تحـت اوامـر و نواهی عامـل )مرجع( 

اسـت )رضانـژاد، ۱39۰: ۱۴(.  
نحـوه ی تعامـل مرجـع و مقلـد در ایـن 
مفاهیـم و گزاره هـا بیش تر نمایـان می گردد: 
مباحـث  از  یکـی  فقیـه«  از  »عامـی  تقلیـد 
باسـابقه و اساسـی در علـم فقـه بـه شـمار 
تقلیـد  لـزوم   .)۱3۸۰ )ابوالحسـنی،  می آیـد 
»جاهـل از عالـم« و رجـوع »غیرمتخصص به 
متخصص« از مسـائل روشـن و بدیهی اسـت 
محقـق  و   ۴3۵ بی تـا:  خراسـانی،  )آخونـد 
اصفهانـی، بی تـا: 399(. افـرادی کـه آگاهـی 
از احـکام خـدا ندارند به افـراد آگاه )مجتهد( 
 .)۲۴  :۱39۰ )سـبحانی،  می کننـد  مراجعـه 
ضـرورت تقلیـد »جاهـالن بـه احـکام دیـن 
از فقه هـا و عالمـان« و رجـوع »انسـان های 
نـاآگاه از مسـائل فرعـی دیـن بـه عالمـان و 
مجتهـدان« واجـب اسـت )جـوادی، ۱379(. 
برخـی از علمـا بـرای جـواز تقلیـد عامـی و 
رجـوع »غیرمجتهـد بـه مجتهـد« و رجـوع 
»جاهـل بـه اهـل علم و خبـره«  اشـاره دارند 
»فـرد  مراجعـه  تقلیـد،   .)۱3۸۵ )خمینـی، 
عامـی بـه مفتـی و مرجـع« اسـت )مظفـر، 
۱3۸6(. فـرد »درس نخوانـده یـا نـاآگاه« از 

کتـاب و سـنت بایـد بـه فـرد »دانشـمند و 
عالـم« بـه احـکام مراجعـه کنـد )سـبحانی، 
بـا  مرجـع  گزاره هـا  ایـن  در   .)۸۴  :۱39۱
آگاه،  متخصـص،  عالـم،  فقیـه،  مفاهیـم: 
مجتهـد، اهـل علم، خبـره، مفتی و دانشـمند 
وصـف می گـردد و مقلـد بـا مفاهیـم: عامـی، 
غیرمجتهـد.  نـاآگاه،  غیرمتخصـص،  جاهـل، 
آشـکارا در ایـن عبـارات مرجـع نقـش یـک 
انسـان خـودآگاه، خودمختـار و متفکـر و دانا 
و مقلـد نقـش عکـس را نمایندگـی می کنـد. 
بـر اسـاس دیـدگاه رورتـی از روی مفاهیـم 
»واژگان  می تـوان  ویژگی هـا  و  صفـات  و 
نهایـی« ایـن نـوع اسـالم سیاسـی خـاص را 
کشـف نمـود. رورتـی در تبییـن کلیـت یـک 
هویـت، تالش نموده اسـت تـا آن را از طریق 
شناسـایی و کاربـرد واژگان خاصـی از سـوی 
اعضـای آن گـروه تبیین کند. بـه نظر رورتی 
»واژگان نهایـی« واژگانی اسـت کـه هنگامی 
از  کـه  می شـود  خواسـته  کسـانی  از  کـه 
عقایـد و عالیق شـان تبیین هایـی ارائـه دهند 
مجموعـه ای از کلمـات و عبـارات را در ذهـن 
دارنـد کـه بدان هـا متوسـل می شـوند، این ها 
 :۱9۸9 ,Rorty( همـان واژگان نهایی هسـتند
73(. واژگان نهایـی این هویـت طبق گفته ها 
همان هایـی  آن،  طـرف داران  نوشـته های  و 

بودنـد کـه در سـطور باالتـر ذکـر گردیـد.
خمینی در رسـاله ی خـود در مورد تقلید 
گفتـه اسـت عقیـده ی مسـلمان بـه »اصـول 
در  ولـی  باشـد،  دلیـل  روی  از  بایـد  دیـن« 
»فـروع دیـن« فـرد بایـد یـا مجتهد باشـد و/
یـا از مجتهـد تقلیـد کند؛ یعنی به دسـتور او 
رفتار نماید، پس کسـانی که مجتهد نیسـتند 
نماینـد  تقلیـد  مجتهـد  از  اسـت  »واجـب« 
)خمینـی، ۱3۸۵(. مقلـدان در اصـول دیـن 
)توحیـد، نبـوت، معاد و غیره( کـه موضوعات 
و  هسـتند  پیچیده تـری  و  غامض تـر  بسـیار 
نیـاز بـه تفکـر و تحقیـق بیش تـر دارنـد باید 
برسـند.  نتیجـه  بـه  و  کننـد  اندیشـه  خـود 
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مقلـدان از یـک طـرف خـود می تواننـد برای 
وجـود خـدا و وجـود قیامت و غیره اسـتدالل 
کننـد )رضانژاد، ۱39۰: ۱۸3-۱۸۲(. مسـائل 
مربـوط بـه اصـول دیـن جـای تقلید نیسـت 
زیـرا انسـان بایـد در پایه هـای دین یـا اصول 
دیـن خود به یقین برسـد )سـبحانی، ۱39۰: 
9۵؛ رضانـژاد، ۱39۱: ۱6۱(. اّمـا همیـن فرد 
موقعـی کـه نوبت بـه فـروع دین می رسـد تا 
ایـن انـدازه در اندیشـه و فهـم ضعیف اسـت 
کـه »بایـد« تقلیـد نمایـد )رضانـژاد، ۱39۱: 
۱۸۴-۱6۱(. فـرد بایـد در فـروع )نماز و روزه 
و حـج و...( کـه بـه نسـبت اصـول )توحیـد و 
نبـوت و معاد و...( بسـیار سـاده تر و ابتدایی تر 
هسـتند و شـاید فقط بـا خواندن یـک کتاب 
صـد صفحه ای بشـود از همه ی زوایـای فروع 

دیـن سـر درآورد تقلیـد نماید. 
بـرای شـناخت و پذیـرش اصـول دیـن، 
وجـود  بـه  پی بـردن  ماننـد  چیـزی  یعنـی 
خـدا بـا آن همـه پیچیدگـی و ابهـام، فـرد 
عامـی و عـادی بایـد خـود بـه ایـن مرحله از 
شـناخت برسـد اّمـا در مـورد فـروع دیـن بـا 
همـه ی سـادگی و سـطحی بودنـش، همیـن 
دیـن  فـروع  شـناخت  بـه  نمی توانـد  فـرد 
برسـد. یکـی از نویسـندگان حـوزه ی تقلیـد 
می گویـد: عقـل از طرفـی تقلیـد را زشـت و 
باطـل می دانـد، آن جـا کـه تقلیـد در عقایـد 
و اصـول اسـت؛ و از طرفـی تقلیـد را نیکـو و 
واجـب می دانـد، آن جـا کـه تقلیـد در احکام 
و فروع اسـت )رضانـژاد، ۱39۰: ۱9۱-۱9۲(. 
و  منافـع  را شـاید  پارادوکـس عجیـب  ایـن 
منظورهـای دیگـری بتوانـد توجیـه کنـد که 
باشـد.  آن هـا  از  یکـی  می توانـد  »خمـس« 
بـر  تقلیـد  اندیشـه ی  طـرف داران  از  برخـی 
ایـن باورنـد کـه رسـیدن بـه مرحلـه و مقـام 
بـرای  دیـن،  فـروع  شـناخت  و  مرجعیـت 
همـه ی مردم قابل حصول نیسـت و مسـتلزم 
تاکیـد  و  اسـت  تـالش  و  تحصیـل  سـال ها 
می کننـد کـه در این مـوارد راهی جـز تقلید 

از مراجع نیسـت )رضانـژاد، ۱39۰: ۲3-۲۸(. 
در جـای دیگـری از همیـن نویسـنده آمـده 
اجـر  و  پـاداش  دارای  مقلدیـن  کـه:  اسـت 
خواهنـد بـود چرا کـه اعمال آنان در سـایه ی 
تقلیـد از مراجـع، کامـاًل بـه حکم عقل اسـت 

)همـان منبـع، ۱9۰(.
خمینـی در مسـئله ی یکم رسـاله ی خود 
گفتـه اسـت: تقلیـد در احکام، »عمـل کردن 
بـه دسـتور مجتهـد اسـت. بایـد از مجتهدی 
تقلیـد کـرد کـه مـرد، بالـغ، عاقـل، شـیعه 
دوازده امامـی، حالل زاده، زنده و عادل باشـد؛ 
و بنابـر احتیـاط باید از مجتهـدی تقلید کرد 
کـه حریـص بـه دنیـا نباشـد و از مجتهدیـن 
دیگـر اعلـم باشـد، یعنـی در فهمیـدن حکم 
خـدا از تمـام مجتهدیـن زمان خود اسـتادتر 
 :۱39۰ رضانـژاد،  ۱3۸۵؛  )خمینـی،  باشـد 
عمـل  در  مرجـع  بـودن  مـرد   .)۱۲9-۱3۰
هـم عملـی شـده اسـت و تـا بـه حـال هیـچ 
مرجـع زنـی دیده نشـده اسـت. در این سـند 
معلـوم نیسـت کـه منظـور خمینـی از بالـغ 
کـدام نـوع بالغ: جسـمی، فکری و/یـا عاطفی 
اسـت؛ اّمـا رضانـژاد بالـغ بـودن مرجـع را به 
)رضانـژاد،  می دهـد  تقلیـل  جسـمی  بلـوغ 
۱39۰: 99(. منظـور از مفهـوم عاقـل بـودن 
هـم هیـچ توضیحـی داده نشـده اسـت. اّمـا 
در مـورد حـالل زاده بـودن مرجـع تقلیـد که 
منابـع دیگـری نیـز از ایـن شـرط بـه عنوان 
یکـی از شـروط مرجـع تقلید بحـث کرده اند 
)رضانـژاد، ۱39۰: ۱۰۸(، چنـد نکتـه نهفتـه 
یـا  بـودن  حـالل زاده  تشـخیص  اوالً  اسـت: 
نبـودن مرجـع و/یـا هـر فـرد دیگـری هیـچ 
معیار مشـخصی نـدارد؛ ثانیـاً احتمـال اینکه 
مرجـع  حتـی  و  ُمـال  غیرحـالل زاده  فـردی 
شـود وجـود دارد؛ ثالثاً از این گفتـه چنان بر 
می آیـد کـه در میـان مراجع کنونـی تعدادی 
غیرحـالل زاده وجـود دارد و مردم باید بهوش 

باشـند کـه از آنـان پیـروی نکنند.
از طـرف دیگـر، قانـون داینامیـک بـودن 
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انسـان بـه مثابـه یک گـزاره ی دیریـن علمی 
بـه مـا می گوید کـه هر انسـانی و بـه تبع آن 
انسـان عـادل و صالـح و غیـره نیـز احتمـال 
تغییـر دارد. به عبارتی دیگر انسـان موجودی 
انجمـادی و الیتغیـر نیسـت و هیـچ معلـوم 
نیسـت کـه اگـر مرجـع تا چنـد موقـع پیش 
عاقـل و یـا عـادل بـوده اسـت چـه تضمینی 
وجـود دارد کـه از ایـن بـه بعـد هـم همیـن 
گونـه باقـی بمانـد؟ مگـر این کـه فـرض او بر 
ایـن اصـل اسـتوار باشـد کـه انسـان موجـود 
الیتغیری اسـت. باور به سـیال بودن اندیشـه 
و رفتـار انسـان حکـم می کند که امـروزه باور 
بـه گـزاره ی »از هـر انسـانی در هـر زمانـی 
احتمـال هر چیـزی ممکن اسـت«، پررنگ تر 

. د شو
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه تقلیـد از 
مجتهـد از چـه زمانـی شـروع شـده اسـت؟ 
نویسـنده ی کتـاب احـکام تقلیـد و بلـوغ که 
تقلیـد  مراجـع  از  نفـر  ده  نظـر  از  برگرفتـه 
نوشـته شـده اسـت، می گویـد: مراجعـه بـه 
فقیـه و اسالم شـناس جهت آگاهـی از احکام 
و اطمینـان نسـبت به درسـتی اعمال، ریشـه 
در تاریـخ صـدر اسـالم و عصـر امامـان دارد 
تاریخـی  نظـر  از   .)۲۴  :۱3۸7 )حسـینی، 
مقولـه ی تقلیـد و یـا رجوع به علمـاء و فقه ها 
منحصـر به زمان ما نیسـت چرا کـه در تاریخ 
نمونه هـای بسـیاری از مراجعـه بـه مراجع در 
عصـر امامـان شـیعه دیـده و شـنیده شـده 
اسـت )رضانـژاد، ۱39۰: 6۰(. اّمـا در زمـان 
تقلیـد فقـط  امامـان شـیعه مفهـوم  حیـات 
بـه معنـای ارجـاع و گرفتـن پاسـخ سـواالت 
حـوزه ی دیـن یا آمـوزش احـکام بوده اسـت 
نـه بـه معنای امـروزی تقلیـد. قاعـده ی کلی 
اسـت  بـوده  ایـن صـورت  بـه  اوایـل  آن  در 
مـورد  در  پاسـخ  گرفتـن  بـرای  مـردم  کـه 
مسـائل دینـی و یـا بـرای آمـوزش احـکام به 
امامـان زمـان خـود مراجعـه می کردنـد ولی 
بـه خاطـر عـدم امـکان دسترسـی آسـان بـه 

امامـان، آنان اشـخاص آگاهـی را در زمینه ی 
آمـوزش احـکام و/یا برای پاسـخ به سـواالت، 
بـه مـردم معرفـی می کردنـد، ماننـد ارجـاع 
دادن مـردم بـه »یونـس بـن عبدالرحمن« و 
»زکریـا بـن آدم قمـی« از طـرف امـام رضـا، 
یـا ارجـاع دادن مـردم بـه »معاذ بن مسـلم« 
و »محمـد بـن مسـلم« از طرف امـام صادق، 
یـا ارجـاع دادن مـردم به »ابان بـن تغلب« از 
طـرف امـام باقـر )سـبحانی، ۱39۰: 9۱(. اّما 
نکتـه ی مهـم این اسـت کـه در هیچ کـدام از 
ایـن ارجاع هـا از کلمـه ی »تقلیـد« اسـتفاده 
نشـده اسـت و همچنیـن غیـر از پاسـخ بـه 
حـوزه ی  در  مـردم  راهنمایـی  و  سـواالت 
اشـاره  دیگـری  حـوزه ی  هیـچ  بـه  »دیـن« 
نشـده اسـت و در هیچ کـدام از ایـن مـوارد 
مجـوزی بـرای اخـذ پـول و/یـا خمـس و/یـا 
مورد اقتصادی دیگر، نشـده اسـت )سبحانی، 
۱39۰: 9۵-9۱(. بخـش تقلیـد سـایت بنیاد 
دایره المعـارف اسـالمی نیـز آورده اسـت کـه: 
مفهـوم تقلیـد در ابتـدا از عصر امامان شـیعه 
آغاز شـده اسـت و بـه این صورت بوده اسـت 
کـه مسـلمانان عـادی بـا پرسـش از امامان و 
آشـنایان حـوزه ی دیـن، مشـکالت و مسـائل 
مراجعـه  می نمودنـد.  رفـع  را  خـود  دینـی 
بـه  آنـان  ارجـاع  و  امامـان  در عصـر  مـردم 
افـراد آگاه، بعلـت فاصلـه زیاد میان شـهرها، 
نبـود امکانـات ضـروری برای مسـافرت مردم 
امـام  بـه  دسترسـی  دشـواری  نتیجـه  در  و 
یـا دسترسـی نداشـتن بـه وی بـوده اسـت 
ابتـدا  یعنـی   .)https://fa.wikipedia.org/wiki(
ایـن مفهـوم ارتبـاط روشـنی بـا آنچـه کـه 
بعـداً مرجـع خوانـده می شـود، نداشـت. بـه 
مفهـوم  پیدایـی  ابتـدای  در  دیگـر  عبـارت 
تقلیـد، فـرد یـا افـرادی بـه نـام »مرجـع« با 
پیـروان مشـخص وجـود نداشـته اسـت و در 
هیچ کـدام از منابـع اّولّیـه ی مربـوط بـه ایـن 
موضـوع، پیـروان هیچ گاه موظـف به پرداخت 
قسـمتی از دارایـی خـود بـه مرجـع تحـت 
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عنـوان خمـس یا هر مفهـوم اقتصـادی دیگر 
نبودنـد، یعنـی رابطـه »کامـاًل دینـی« بـوده 

 . ست ا
اّمـا »تقلیـد« در کتاب های اصـول فقه از 
قـرن چهـارم هجری بـه عنوان یـک اصطالح 
فنـی تعریـف می شـود. اّولیـن کسـی کـه در 
یافـت، شـیخ  مرجـع  مقـام  میـان شـیعیان 
طوسـی در قـرن پنجـم بـود. علمـای دیگـر 
خـود را پیـرو او می دانسـتند و صحبت کردن 
از افـکار او بعدهـا تعبیـر بـه تقلید از او شـد. 
خوانـده  عالـم  از  عالـم  تقلیـد  تقلیـد،  ایـن 
می شـود. اّمـا اصـول تقلیـد عامـی از مجتهد 
در سـده دهـم بـود کـه شـکل روشـنی بـه 

خـود گرفـت )نیکجـو، ۲۰۱۰(.
از  پیـروی  و  تقلیـد  ضـرورت  مـورد  در 
مرجـع، رضانـژاد )۱39۰( معتقد اسـت برای 
آن کـه در جامعـه به تضـاد و دوگانگـی دچار 
نشـویم بایـد بـه نـزد شـخصیت هایی برویـم 
کـه قوانیـن منطبـق بر دیـدگاه توحیـدی را 
بشناسـند و صاحب نظـر در آن حـوزه باشـند 
کـه مراجع تقلید و متخصصـان دینی، قوانین 
الهـی را بـه نحـو اکمـل و اتـم می شناسـند 
)رضانـژاد، ۱39۰: ۴۴(. نویسـنده، راه نجـات 
جامعـه از تضاد و دوگانگی را رجوع به مراجع 
تقلیـد می دانـد. در جاهای دیگـری از همین 
کتـاب آمده اسـت کـه هر کجا مـردم به اعلم 
زمـان خـود و علمـاء و فقه هـای زمـان خـود 
رجـوع کردنـد پیـروز شـده اند. ایـن پیـروزی 
در عرصه هـای اخالقـی و اجتماعـی در رجوع 
بـه مراجـع تقلیـد و فقه هـا نـه یک بـار بلکـه 
بـه انـدازه ی عمر تاریخ مشـاهده شـده اسـت 
کـه در رجـوع بـه مرجعیـت پیـروزی حاصل 
شـده اسـت )همان منبـع، ۴7-۴6(. در جای 
دیگـری می گویـد: تمامـی قیام هایـی کـه در 
طـول تاریـخ اسـالم برپـا شـدند، از قیام های 
قیام هـاِی  تـا  امامـان شـیعه  دوره ی حیـات 
در  کـه  صورتـی  در  امـام،  آخریـن  از  بعـد 
سـایه ی رهبـری دینـی اعلم زمان خـود بوده 

باشـند به پیـروزی رسـیده اند و در زمان اهل 
بیـت، اعلـم زمـان، خـود اهـل بیـت بودند و 
بعـد از فـوت امامان و در زمـان غیبت آخرین 
امـام، اعلـم زمـان مراجـع و فقه هـای دینـی 
هسـتند )رضانـژاد، ۱39۰: ۱93(. رهایـی از 
تضـاد و دوگانگـی در جامعـه و پیـروزی در 
حـوزه ی  در  ازجملـه  مختلـف  عرصه هـای 
اخالقـی و اجتماعـی در جامعـه در سـایه ی 
تقلیـد از مراجـع، نوعی تعمیم و بسـط دادن 
قـدرت و توانایـی مراجـع از حـوزه ی دیـن به 

حـوزه ی اجتماع و سیاسـت اسـت.
از سـوی دیگـر در کتـاب »چـرا تقلیـد« 
آمـده اسـت امام صـادق گفتـه اسـت: فقه ها 
)مـردم(  شـما  بـر  حاکـم  تقلیـد(  )مراجـع 
هسـتند و ایـن حاکمیـت از جانـب مـا اهـل 
بیـت اسـت و قبـول نکـردن حکـم فقه هـا به 
منزلـه ی قبـول نکـردن حکـم مـا اهـل بیت 
اسـت و قبـول نکـردن حکـم ما یعنـی قبول 
نکـردن خـدا و قبـول نکـردن حکـم خداوند 
در مـرز شـرک قـرار گرفتـن اسـت )رضانژاد، 
صاحـب  مرجـع،  یـا  مجتهـد   .)6۴  :۱39۰
بـر مـردم  والیـت عامـه و حجـت و حاکـم 
می باشـند. امـام صـادق رجـوع بـه فقه هایـی 
را دسـتور می دهـد کـه در تمامـی مسـائل 
حـالل و حـرام و احـکام الهـی واقـف و آگاه 
باشـند و ایـن چنیـن فقه هایـی از جانـب او 
حاکـم بـر مـردم می باشـند )همـان منبـع، 
۱۲6(. اگـر بـر اسـاس همـان ادبیـات دینی، 
فـرض را بـر متخصـص بـودن مراجـع تقلیـد 
در حـوزه ی دیـن بگذاریـم و آنـان را ماننـد 
متخصصـان دیگـر در نظر بگیریـم و در مقام 
مقایسـه بخواهیـم نظـر دهیم، بایـد گفت که 
هیچ کـدام از متخصصـان رشـته های دیگر به 
صـرف داشـتن تخصـص و ارائـه ی خدمت به 
مـردم، حـق حاکمیت بـر مردم را بـرای خود 

در نظـر نگرفته انـد. 
از نظـر تاریخـی و در ابتـدای امـر بعضی 
فقهـای  و  مـردم  رابطـه ی  نویسـندگان  از 
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بـزرگ کـه مرجع نامیـده می شـدند رابطه ای 
نامتمرکـز بـود و در هـر منطقـه یـک یا چند 
بودنـد. در دوان  فقیـه محـل رجـوع مـردم 
صفویـه بـا حضـور علمـای مهاجـر از جبـل 
عامـل و لبنـان در دربـار صفـوی گرایشـی به 
ایجـاد تمرکـز در روحانیـت شـکل گرفـت و 
علمایـی پدیـدار شـدند کـه شـهرتی فراتر از 
منطقـه خـود داشـتند. نقطه اوج ایـن تمرکز 
در دوران اقامـت آیت اهلل بروجـردی در حوزه 
علمیـه قـم شـکل گرفـت، بروجـردی مرجع 
تقلیـد بـدون رقیـب شـیعیان شـد و ثـروت 
از  پـس  ایـن شـهر جمـع شـد.  در  بزرگـی 
وفـات وی دوران تکثـر مرجعیـت فـرا رسـید 

 .)۲۰۱۰ )نیکجـو، 
ایـن  بـر  نویسـندگان  از  دیگـر  برخـی 
باورنـد کـه در زمـان امامـان افـراد آگاه بـه 
مسـائل دیـن محـدود بودند، مـردم از نواحی 
و مناطـق مختلـف بـه آن هـا مراجعـه و رفـع 
مسـئله می نمودنـد. بعـداً در طـول تاریخ این 
افـراد لقـب مرجـع گرفتنـد. بـا مـرور زمـان 
ایـن افـراد بـه جـای مرجـع رفـع پرسـش و 
مسـائل دینی بـه مرجـع تقلید تغییـر عنوان 
می دهند )رضانژاد، ۱39۰(. سـپس با پیدایی 
مفهـوم مرجـع تقلیـد، جمع شـدن ثـروت به 
میـان می آیـد )در زمـان مرجعیـت آیـت اهلل 
بروجـردی( و پرداخـت خمس بـه عنوان یک 
وظیفـه و تکلیـف اقتصـادی مقلد بـه مرجع، 
واجـب می گـردد کـه بایـد پرداخـت گـردد 
برخـی  در   .)۲3۲-۲۲۱  :۱39۰ )فـالح زاده، 
منابـع آمده اسـت کـه امامان شـیعه )به غیر 
از امـام علـی( و علمـای شـیعه بعـد از فـوت 
اّمـا  پیامبـر، خواهـان کسـب قـدرت بودنـد 
نتوانسـتند حکومت اسـالمی تشـکیل دهند، 
بنابرایـن شـیعیان اغلـب با روحیـات انفعالی، 
گاهـی  و  پرهیـز  و  پـروا  بـا  و  انزواطلبانـه 
بـا عصیـان و سـتیز در مقابـل خالفت هـا و 
ارتبـاط  کوشـیدند  مذهبـی،  حکومت هـای 
خویـش را بـا علمـای مذهـب خـود حفـظ 

و  مسـائل  پاسـخگوی  نیـز  علمـا  و  کننـد 
مشـکالت مذهبـی آن ها شـده اند و برایشـان 
فتـوا داده و رسـاله نوشـته اند. کسـانی ماننـد 
صـدوق در قـرن ۴، مفیـد در قـرن ۴ و اوایل 
قـرن ۵، طوسـی در قرن ۵، طبرسـی در قرن 
6 و بعدهـا خواجـه نصیـر و عالمـه حلـی در 
از  بـه ترویـج تشـیع پرداخته انـد و  قـرن 7 
ایـن رهگـذر دسـتگاه فقهـی شـیعه و حـوزه 
و علمـای آن بـه وجـود آمـده و بـا خمـس و 
مـال امـام و سـهم سـادات و ... روی هم رفته 
بـه نهـاد کمابیش مسـتقل و رقیبـی در برابر 
)فراسـتخواه،  اسـت  شـده  مبـدل  دولت هـا 
۱3۸۸: 33۴(. یعنـی بـه مـرور زمـان یـک 
کنـش »کامـاًل دینی و غیراقتصـادی« به یک 
کنـش »دینـی و اقتصادی« تبدیل می شـود. 
فراسـتخواه  تحلیل هـای  اسـاس  بـر 
)۱3۸۸( نیـز امامـان و فقه هـای شـیعه بعـد 
از فـوت پیامبـر در پـی کسـب حکومـت و 
از  دوره هایـی  در  البتـه  و  بوده انـد،  قـدرت 
تاریـخ بـه آن دسـت پیـدا کرده انـد، مانند به 
خالفـت رسـیدن »امام علـی«. امـا بعدها در 
دوره ی صفـوی راهیابـی مراجـع و فقه هـای 
شـیعه بـه دسـتگاه قـدرت بیش تـر می شـود 
دسـتگاه  بـه  ثانـی«  »محقـق  ورود  ماننـد 
سیاسـی شـاه تهماسـب. مقـارن بـا تشـکیل 
دولـت قاجاریـه نیـز قـدرت و نفـوذ فقه هـای 
شـیعه بازهـم افزایـش می یابـد مثـاًل »مـال 
نفـوذ  و  موقعیـت  صاحـب  نراقـی«  احمـد 
فـراوان در دسـتگاه سیاسـی قاجـار می شـود 
خـود  اخالقـی  کتـاب  مقدمـه ی  در  او  و 
»معـراج السـعاده« بـا تعابیـر متعـدد و مکرر 
را  او  و مبالغه آمیـز فتحعلی شـاه و حکومـت 
می سـتاید. اّمـا بـا ورود مراجـع بـه دسـتگاه 
سیاسـی در دوره ی صفویـه، مسـئله ی مالـی 
و اقتصـادی به بخشـی از ویژگی هـای مراجع 
تبدیـل می گـردد. برای نمونه شـاه تهماسـب 
صفـوی والیاتـی را بـه محقق ثانی بـه عنوان 
مرجـع شـیعیان واگذار می کنـد و او بالفاصله 
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آن را می پذیـرد و مالیـات و عـوارض آن را 
هـم نمی پـردازد )فراسـتخواه، ۱3۸۸: 3۴۴-
بعـد  بـه  از دوره ی صفویـه  واقـع  33۰(. در 
بحـث اقتصـادی و مالـی مراجع و دسترسـی 
آنان به اقتصاد و سیاسـت پررنگ  و برجسـته  

می گـردد.
نهـاد فقه هـای شـیعه در فراگـرد تاریخی 
خـود، در نیمـه ی دوم قرن نوزدهـم میالدی، 
تحـت تاثیـر امکانـات تـازه ی تمـدن جدیـد 
تمرکـز  و  تََشـّکل  ارتباطـات،  گسـترش  و 
و  مرجعیت هـا  و  کـرد  پیـدا  بیش تـری 
و  مراجـع  رسـاله های  و  بـزرگ  زعامت هـای 
حوزه هـای بـزرگ نجـف و سـپس قـم پدیـد 
آمـد. مراجـع دارای دسـتگاه و تشـکیالت و 
اقتـدار مالـی قابـل توجهـی شـدند ... و خیل 
مقلدیـن، سـازمان مذهبی/سـنتی پرتوانی را 
بـرای روحانیـت شـیعه بـه وجـود آورد ... و 
رابطـه ای کـه در میـان بـازار و بازرگانـان از 
یـک طـرف و علمـا و فقه هـا از طـرف دیگـر، 
از راه وجوهـات شـرعی، وقـف و نظایـر آن 
برقـرار شـده و اسـتقاللی کـه از ایـن رهگذر، 
نهـاد دیـن در برابـر نهـاد دولـت بـه دسـت 
آورد، همگـی سـبب گردیـد که علمـای دین 
قدرتـی را بـه مـوازات قـدرت سیاسـی دارا 
پایتخـت  بـه  قاجـار علمـا  شـوند. در دوران 
دعـوت می شـدند و شـاهان و شـاهزادگان و 
سـران سیاسـت بـه بیـت آن هـا رفـت و آمد 
آنـان  از  برنامه هایشـان  بـرای  و  می کردنـد 
 :۱3۸۸ )فراسـتخواه،  می خواسـتند  فتـوا 

       .)3۴۲-3۴3
بـه دنبـال آن مراجـع در دوره ی قاجـار 
تاثیـر  و  توانایـی  سیاسـی،  زمینـه ی  در  و 
دوره ی  از  یعنـی  کردنـد.  پیـدا  بیش تـری 
قاجـار بـه بعـد رابطـه ی مرجـع و مقلـد از 
حـوزه ی دین بـه حـوزه ی سیاسـت تعمیم و 
نفـوذ جـدی پیـدا کـرد. چنـد نمونـه را ذکر 
عهدنامـه ی  شکسـت  از  پـس   )۱ می کنیـم: 
مسـلمانان  بـه  مسـیحیان  اهانـت  گلسـتان، 

شـروع شـد که این امـر باعث نگرانـی مراجع 
شـد و آنـان اصـرار بـه جهـاد علیـه روسـیه 
و  مجتهـد  سیدهاشـم  ویـژه  )بـه  داشـتند 
مـال احمـد نراقـی( و ایـن بـود که ایـران )به 
تبعیـت و بـا اصرار مراجـع و پذیرش حکومت 
و مقلـدان( بـه جنـگ و دفـاع برخواسـت. ۲( 
گریبایـدوف  ترکمانچـای،  قـرارداد  از  بعـد 
سـفیر روس در تهـران دو زن ایروانـی مهاجر 
بـه تهـران را در سـفارتخانه نگه داشـت، کـه 
علمـا بـر اسـاس حفـظ نوامیـس مسـلمانان 
در مسـجد اجتمـاع و درخواسـت آزادی آن 
دو زن را کردنـد و چـون ایـن درخواسـت بـه 
انجام نرسـید عده ای از طـرف داران و مقلدان 
بـا خشـم و خشـونت به سـفارت حملـه برده 
را  او  از همراهـان  نفـر  و 37  گریبایـدوف  و 
کشـتند. 3( فتوای میرزای شـیرازی در مورد 
تحریـِم کشـت، اسـتعمال و خریـد و فـروش 
توتـون و تنباکـو نمونـه ی بعـدی اسـت. در 
ناصرالدیـن  سـال ۱۸9۱م یعنـی در دوره ی 
شـاه قاجـار امتیـاز تحویل توتـون و تنباکوی 
)تالبـوت(  انگلیـس  نماینـده ی  بـه  ایـران 
واگـذار شـده بـود، کـه از نظـر اقتصـادی و 
سیاسـی بـه طـرز وسـیعی کشـاورزان، تجار، 
و  توتـون  عمـده  فروشـندگان  و  خریـداران 
تنباکـو و حتـی خرده فروشـان ایـن حـوزه را 
تحـت سـلطه ی انگلیسـی ها قرار مـی داد، که 
بـا فتـوای مذکور آن قـرارداد لغـو گردید. ۴( 
تـرور ناصرالدین شـاه به دسـت میـرزا رضای 
کرمانـی )فراسـتخواه، ۱3۸۸: 3۴۵-3۴۴(. بر 
اسـاس ایـن مطالعـه  هر چـه از نظـر تاریخی 
جلوتـر آمده ایـم نقـش مراجـع در سیاسـت 
مقلدیـن  طـرف   از  آنـان  فرمـان  پذیـرش  و 
مرجعیـت  می شـود.  رادیکال تـر  و  بیش تـر 
شـیعه در سـال ۱3۴۲ بـار دیگـر در حرکتی 
و  دینـی  رهبـری  و  کـرد  گسـترده شـرکت 
سیاسـی را درهم ادغام و آن را نیز مسـتقیماً 
در دسـت گرفت )پارسـانیا، ۱397: ۲۸۱(. در 
انقـالب ۱979 بـه طـور رسـمی و عملی این 
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دو رهبریـت )دینـی و سیاسـی( ترکیـب و به 
دسـت مرجعیت دینـی افتاد کـه از درون آن 

اسـالم سیاسـی خمینیسـتی بیـرون آمـد. 
قدرتمندتریـن  و  برجسـته ترین  شـاید 
نقطه  عطـف ایـن چرخـش )چرخـش فتـوای 
مراجـع از حـوزه ی دین به حوزه ی سیاسـت( 
شـرکت  و  دخالـت  اخیـر،  سـال  پنجـاه  در 
و  کامـل  کنتـرل  در  روحانیـون  و  مراجـع 
همه جانبـه ی قـدرت یـک کشـور یعنـی در 
انقـالب ۱979 بـود. اگرچـه بعـد از آخریـن 
امـام شـیعیان دخالـت مراجـع در سیاسـت 
اسـت  داشـته  وجـود  محـدود  شـیوه ای  بـه 
دخالت هـا  ایـن  گذشـته  نمونه هـای  در  اّمـا 
مسـائل  در  و  بودنـد  مـوردی  و  غیرمسـتمر 
کالن و کلـی بـود و نـه در مسـائل خصوصـی 
و جزئـی. اخیـراً ایـن تعمیـم دسـتور دینـی 
مراجـع از حـوزه ی دیـن به حوزه ی سیاسـت 
یـا رفتـار مقلدانه ی مقلدین در برابر خواسـت 
مراجـع، گسـترده تر شـده اسـت ماننـد: ۱( 
سـردادن شـعار »از تو بـه یک اشـاره از ما به 
سـر دویـدن« از طـرف طـرف داران نظـام به 
معنـای گرفتـن فتـوا از مراجـع جهـت اقدام 
انقالبـی و سیاسـی؛ ۲( فتـوای مراجـع بـرای 
وظیفـه ی  شـرعی قلمـداد کـردن شـرکت در 
حکومتـی/ راهپیمایی هـای  و  مراسـمات 

سیاسـی؛ 3( نقـل گزاره هایـی ماننـد حاکـم 
بـودن مراجـع )رضانـژاد، ۱39۰:  بـر مـردم 
۱36( در آثـار افـرادی ماننـد رضانـژاد؛ و ۴( 
دسـتور مراجـع تقلیـد بـه شـرکت مـردم و/
یـا شـرکت مقلـدان در انتخابـات )بـه عنوان 
یـک امـر سیاسـی(، همگـی معنـای بیش تـر 
و  مقلـد  و  مرجـع  رابطـه ی  سیاسی شـدن 
امـور  در  مراجـع  دخالـت  شـدن  وسـیع تر 

سیاسـی در سـال های اخیـر اسـت.
تقلیـد  مرجـع  فعالیت هـای  گسـتره ی 
تقریبـاً  و  بسـیار گسـترده  عبـارات  ایـن  بـا 
جامع الشـرایط،  »فقیـه  گردیـد:  همه جانبـه 
چـه در زمینه هـای مختلـف اجتماعـی، چـه 

در امـور فرهنگـی نظیـر تعلیـم و تربیـت و 
تنظیـم نظـام آموزشـی صالـح، چـه در امـور 
جنگل هـا،  منابع طبیعـی،  ماننـد  اقتصـادی 
معـادن، دریاهـا، چـه در سیاسـت داخلـی و 
در  چـه  بین الملـل،  روابـط  ماننـد  خارجـی 
برابـر  در  دفـاع  ماننـد  نظامـی  زمینه هـای 
در  و  رزمـی  نیروهـای  تجهیـز  مهاجمـان، 
سـایر امـور الزم، بـه تطبیـق قوانین اسـالمی 
و اجـرای احـکام ثابت الهی مبـادرت می ورزد 
بنابرایـن  تقلیـد(.  بخـش  حـوزه،  )سـایت 
رابطـه ی مرجـع و مقلـد اکنـون تنهـا یـک 
رابطـه ی صرفـاً دینی نیسـت بلکه ایـن رابطه 
بـه حوزه هـای دیگـر مانند اقتصاد و سیاسـت 
کشـیده شـده اسـت. برخـی از نویسـندگان 
پـا را از ایـن نیـز فراتـر گذاشـته اند و ایـن 
حـق والیـت مراجـع را بـه »تمامـی مسـائل 
در  می گوینـد:  و  داده انـد  تعمیـم  امـور«  و 
تمامـی مسـائل و حوادثـی که اتفـاق می افتد 
بـه مراجـع رجـوع کنیـد و رجوع بـه آنان در 
تمامی مسـائل، خود کافی اسـت کـه بگوییم 
وظیفـه ی مـا رجـوع بـه آنـان اسـت و آنـان 
 :۱3۸۵ انصـاری،  )شـیخ  والیت انـد  صاحـب 
۵۵6؛ رضانـژاد، ۱39۰: ۱37(. رجـوع مـردم 
در تمامـی جایگاه هـا بـه مراجـع خواهـد بود 
و ایـن بـه مانند سـدی بـزرگ در برابـر نفوذ 
دشـمنان اسـت. مرکـز ثقـل و محـل رجـوع 
محـل  تنهـا  می باشـد.  مرجعیـت  مسـلمین 
رجـوع مـا مراجـع تقلیـد می باشـد )رضانژاد، 
اعتقـادی  باورهـای  در   .)۲۰۲-۲۲۲  :۱39۰
شـیعه، پـس از غیبـت کبـری علمای شـیعه، 
از سـوی امـام زمـان »نیابـت عامـه« دارنـد 

.)33۴  :۱3۸۸ )فراسـتخواه، 
در کتـاب »احـکام تقلیـد و بلـوغ« کـه 
بـر اسـاس نظـر و فتـوای ده مرجـع تقلیـد 
محمـد  خامنـه ای،  علـی  خمینـی،  )روح اهلل 
تقـی بهجت، جـواد تبریزی، علی سیسـتانی، 
نـوری  لنکرانـی،  فاضـل  گلپایگانـی،  صافـی 
همدانـی، مکارم شـیرازی و وحید خراسـانی( 
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نوشـته شـده اسـت، چندیـن سـوال در مورد 
رابطـه ی مرجـع و مقلد طرح شـده اسـت که 
ذکـر نمونه هایـی از آن هـا بـه درک بیش تـر 
موضـوع می افزایـد: ۱( آیا در نظـام جمهوری 
اسـالمی، مخالفـت با قوانیـن و مقررات دولت 
)کـه بـه تصویـب مجلس شـورای اسـالمی و 
شـورای نگهبان( رسـیده اسـت، جایز اسـت؟ 
بجـز بهجـت و سیسـتانی، هـر ۸ مرجع دیگر 
از جملـه خمینـی و خامنـه ای گفته انـد خیر، 
مخالفت با آن جایز نیسـت )حسینی، ۱3۸7: 
۴۱(؛ ۲( آیـا شـخص می توانـد بـدون تقلید و 
بـر اسـاس عقـل و درایـت خـود بـه تکلیـف 
شـرعی عمـل کند؟ هـر ده مرجـع می گویند 
خیـر؛ زیـرا تنها راه دسـتیابی به احـکام الهی 
یـا اجتهـاد و یـا تقلیـد اسـت؛ یعنی فـرد اگر 
مرجـع باشـد کـه بـر اسـاس عقـل و فهـم 
خـود عمـل می کنـد و غیرمرجـع نمی تـوان 
بـا تکیـه بـر عقـل و درایـت خـود بـه احکام 
شـرعی دسـت یابـد )حسـینی، ۱3۸7: 7۱(؛ 
3( آیـا در صـورت تعارض بین فتـوای مرجع 
تقلیـد و عقـل انسـان، کـدام یـک رجحـان 
دارد؟ هـر ده مرجـع در پاسـخ گفته انـد بایـد 
بـه نظـر مرجـع تقلید عمـل کرد )حسـینی، 
آیـا  سـوال:  بـه  پاسـخ  در   )۴ 7۱(؛   :۱3۸7
شـخص می توانـد از زن مجتهـد تقلیـد کند؟ 
هـر ده مرجـع گفته انـد تحصیـل علـم و نیل 
بـه مقام اجتهـاد مخصوص مرد نیسـت و زن 
نیـز می توانـد بـه ایـن مقام دسـت یابـد ولی 
تقلیـد از زن مجتهـد جایز نیسـت؛ ۵( سـوال 
زنـان،  آیـا زن می توانـد در مسـائل  بعـدی: 
مرجـع آنـان شـود؟ هـر ده مرجـع می گویند 
خیـر، زن نمی توانـد مرجـع تقلید زنان شـود 
تخصصـی  آیـا   )6 6۰(؛   :۱3۸7 )حسـینی، 
شـدن مراجـع تقلیـد در زمینه هـای مختلف 
علمـی جایز اسـت؟ هـر ده مرجـع می گویند: 
اگـر هـر یـک از مراجـع در بخشـی از فقـه 
اعلـم باشـند، مقلـد بایـد در هـر بخشـی، از 
مجتهـد اعلـم تقلیـد کنـد. در جایـی دیگـر 

می نویسـد: تقلیـد مجتهـد از مجتهـد دیگـر 
حـرام اسـت، حتـی اگـر برخـی از آن هـا در 
برخـی از زمینه هـا تخصـص کم تـری داشـته 
باشـند نبایـد تقلیـد کننـد؛ اّمـا تقلیـد برای 
تـوده ی مـردم حتمیـت دارد، حتـی اگـر در 
مسـائل فقهـی از آگاهی خوبی هـم برخوردار 
باشـد )حسـینی، ۱3۸7: 33-۵۴(. در منبـع 
دیگـری و در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که چرا 
بایـد مـردم عـادی تقلیـد کنـد؟ و تحقیـق 
نکننـد؟ سـبحانی می گویـد: عـوام بـر خـرد 
از  بهره گیـری  بـا  و  می کنـد  تکیـه  فطـری 
کـه  می رسـد  نتیجـه  ایـن  بـه  خـرد،  ایـن 
راهـی جـز تقلیـد نیسـت و مجتهدیـن نیـز 
بـا اسـتفاده از مبانـی علمـی بـه ایـن نتیجـه 
رسـیده اند کـه نجـات عامـی در تقلید اسـت 
)سـبحانی، ۱39۰: ۸3(. البتـه از طـرف دیگر 
مقلـد بـا عمـل تقلیـد، خـود را از زیـر بـار 
سـنگین آزادی عمـل خود و مسـئولیت رفتار 
خـود، رهـا می کننـد و از دیـدگاه خـود بـار 
گنـاه و مسـئولیت خـود را بـر دوش مرجـع 
می گـذارد. تقلیـد همـان افکندن مسـئولیت 
چیـزی بـه گـردن دیگـری اسـت )سـبحانی، 
گـزاره ی  عبـارات  ایـن  در   .)7۸-77 :۱39۰
می شـود:  دوطرفـه  افکنـدن«  گـردن  »بـه 
مرجـع افسـار را بـه گـردن مقلـد می افکنـد 
و مقلـد مسـئولیت اعمـال خـود را بـه گردن 
میـان  ایـن  در  آن چـه  و  می انـدازد؛  مرجـع 
و  اسـت  مقلـد  اندیشـیدن  قربانـی می شـود 
رهایـی مرجـع از بـار مسـئولیت ها؛ اّما شـاید 
منافعـی ازجملـه منافـع اقتصـادی سیاسـی 

رفتـار هـر دو را توجیـه می کنـد.  
اّمـا عمـل تقلید مورد نقد هـم قرار گرفته 
اسـت. در مـورد نقـد تقلیـد میـرزا فتحعلـی 
آخونـدزاده آن گاه کـه تقلید هـا و اجتهادهای 
رسـمی و فقـه سـنتی رایـج را می نگـرد هـم 
تقلیـد و هـم اجتهـاد را، هـر دو را یکجـا بـه 
بـاد ناسـزا می گیـرد: ما دیگـر از تقلیـد بیزار 
شـده ایم، تقلیـد خانـه ی مـا را خـراب کـرده 
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اسـت، حاال در این صدد هسـتیم که قالده ی 
تقلیـد را از گـردن خودمـان دور انداخته تا از 
ظلمانیـت بـه نورانیـت برسـیم و آزاد و آزاده 
 .)7۵  :۱3۸۸ )فراسـتخواه،  بشـویم  خیـال 
را  دینـی  اندیشـه ی  رویهمرفتـه  آخونـدزاده 
بـه  و  نمی دانـد  بازسـازی  و  اصـالح  قابـل 
پروتستانتیسـم اسـالمی نیز خوشبین نیست 
و در کل دین زدایـی از اندیشـه ی ایرانـی را 
ترجیـح می دهـد )همـان منبـع، 76(. سـید 
جمال الدین حسـینی اسـدآبادی هـم در نفی 
تقلیـد می گویـد: پیـروان ادیـان بایـد خود به 
اندیشـه ی خالق و نگـرش انتقـادی برخیزند 
و بـه تقلیـد از آبـاء و گذشـتگان و معاصـران 
ـ  هـر چنـد دانایـان آن هـا ـ بسـنده نکننـد. 
جریـان اندیشـه و تفکـر پویـا هرگـز نبایـد 
تعطیـل بردارد. سـید، تقلیـد را از آفات تعقل 
شـمرده اسـت. او می گوید: درسـت اسـت که 
عرصـه ی ایمـان مـالزم بـا نوعـی سرسـپاری 
صمیمانـه به سـاحت قدسـی اسـت ولی هیچ 
بـه معنـی سرسـپردگی کورکورانـه بـه این یا 
آن مفسـر یـا مجتهـد یـا متکلـم یـا حکیم یا 
مرشـد و ولی نیسـت... قالده هـا را باید افکند 
 :۱3۸۸ )فراسـتخواه،  شـد  حـق  تسـلیم  و 
۱7۰-۱69(. هشـام شـرابی هـم بـر ایـن باور 
اسـت کـه نخسـتین گام اصالح طلبـی گـذر 
از تبعیـت کورکورانـه از تفسـیر سـنتی بـه 
رهیافتـی نـو و آزادتـر اسـت. افغانـی هـم در 
ایـن بـاره می گویـد: بـه منظـور رسـیدن بـه 
درکـی درسـت از متنی مفروض، انسـان باید 
آزاد فکری داشـته باشد )فراسـتخواه، ۱3۸۸: 

 .)۱7۱

تقیه
کـه  اسـت  دیگـری  مفهـوم  تقیـه،  مفهـوم 
اسـالم سیاسـی ایرانـی را از دیگر اسـالم های 
سیاسـی متمایـز می کنـد. در برخـی منابـع 
آمـده اسـت کـه در معـارف شـیعه از اواخـر 
سـده نخسـت هجـري بـه بعـد، مفهـوم تقیه 

بدیـن معنـا بـه کار رفتـه اسـت کـه شـخِص 
امامـي مذهـب، بـراي دفـع ضـرر از خـود یـا 
گـروه خـود، مي توانـد و یـا بایـد، برخـالف 
خـود  مخالـف  نظـر  برابـر  در  بـاور خویـش 
مطلبـي اظهـار دارد یـا عملـي را انجـام دهد 
)جعفـری  نـدارد  اعتقـاد  آن  بـه  خـود  کـه 
هرنـدی، ۱39۱: ۲3۱ - ۲76(. تقیـه عمدتـاً 
غیرروان شناسـانه  و  تعاملـی  مفهـوم  یـک 
اسـت کـه در ایـن ایدئولـوژی بـه نـوع رابطه  
بـا دیگـران )هـم در روابـط داخلـی و هـم در 
روابـط خارجـی( جهـت می دهد. ایـن مفهوم 
بـه »دورویـی پیشـگیرانه یـا انـکار بـاور« در 
مواجهـه بـا خطـر اشـاره می کنـد )نفیسـی، 
بی تـا: ۱3(. تقیـه مصـدر ثالثـی مجـرد و بـه 
معنـای »پرهیـز از خطر و اجتناب از دشـمن 
و خـود را در پنـاه چیزی حفظ کردن« اسـت 
و در دیـن بـه معنـای »مخفی کـردن اعتقاد 
اسـت به قصد حفظ جان از آسـیب دشـمن« 
دیگـری  معنـای   .)۱۲۲  :۱379 )طبـری، 
»کتمـان  دارد  اشـاره  مفهـوم  ایـن  بـه  کـه 
خاص تـر  معنـای  کـه  اسـت  )پوشـاندن( 
دورویـی از طریـق سـکوت یـا بی توجهی« را 
می رسـاند )دهخـدا، ۱3۲۵: ۸۵۸(. تقیـه بـه 
معنای »سـپر« گرفته شـده  اسـت که انسـان 
بـه وسـیله ی آن از جـان و دیگـر چیزهایـی 
Khamenai.  :ارزنده اش دفـاع می کند )سـایت
ir(. بعضـی از مدافعـان ایـن مفهـوم گفته اند: 
تقیـه در اصطـالح »انجـام دادن کاری اسـت 
کـه از روی عقیـده ی قلبـی نباشـد و در دل 
غیـر از آن باشـد کـه انجـام می شـود یـا بـه 
 .)۱37۱ )خمینـی،  می شـود«  آورد  زبـان 
عـده ای دیگـر بـر ایـن باورنـد کـه تقیـه بـه 
معنـای »پرهیـز کـردن و خـودداری کردن و 
در شـرع بـه معنـای خـودداری از اظهـار باور 
خویـش اسـت در مـواردی کـه ضـرر مالی یا 
جانـی یـا عرضـی متوجـه شـخصی باشـد« 
)صرامـی، ۱3۸۰(. گروهـی هـم معتقدند که 
تقیـه، »مـدارا و رازپوشـی اسـت و همچنیـن 
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پنهـان کردن باور خـود یا احتیـاط در مقابل 
کسـی کـه بـاور دیگـری دارد« )طباطبایـی، 
۱3۵۴(. دیگرانـی هـم گفته انـد تقیـه یعنـی 
اظهـار  و  دیگـر  گـروه  از  گروهـی  »پرهیـز 
صلـح و سـازش بـا ایشـان در حالـی کـه در 
باطن خـالف آن را در ذهـن دارند« )دهخدا، 
همراهـی  معنـای  بـه  تقیـه   .)۸۵۸  :۱3۲۵
بـا عامـه، در برخـی شـرایط و بـرای رعایـت 
مصالـح وحفظ آبـروی ائمه الزم اسـت و باید 
در شـرایطی در اعمـال و احـکام بـا مخالفان 
همراهـی کـرد )گواهـی، ۱3۸۲: ۲7۵(. برای 
چنانچـه  سـنت  اهـل  جماعـت  در  شـرکت 
وضـو  آن هـا  مطابـق  تقیـه،  بـرای  شـخص 
بگیـرد و دسـت بسـته نماز بخواند و پیشـانی 
بـر فـرش بگـذارد، نمـازش صحیـح اسـت و 

اعـاده نـدارد )همـان، ۲77(.
طبـق آموزه های این نوع اسـالم سیاسـی 
افـراد مجازنـد وقتـی در معـرض تهدیـد یـا 
اضطـرار قـرار گرفتنـد بـاور خـود را مخفـی 
کننـد )نفیسـی، بی تـا: ۱3(. در صورتـی کـه 
کسـی از روی تقیـه دروغـی بگویـد بـرای او 
گناه محسـوب نمی شـود و در پیشگاه خداوند 
تقیـه واجـب اسـت و  مجـازات نمی شـود و 
نبایـد تـا قیـام قائـم ترکـش کـرد )خمینـی، 
۱37۱(. بسـیاری از روایـات ایـن نوع اسـالم 
سیاسـی، پیـروان را بـه تقیـه امـر کرده انـد، 
بـه ایـن گزاره هـا دقـت شـود: »تقیـه دیـن 
مـن و دیـن پـدران مـن اسـت. ایمان نـدارد 
کسـی کـه هرگـز تقیـه نـدارد. نُه دهـم دین 
در تقیـه اسـت« )پایگاه اطالع رسـانی حوزه(. 
در ایـن عبـارات »مرجـع« رسـماً بـه پیروان 
خـود می گویـد کـه تقیـه و پنهـان کاری نـه 
تنهـا غیراخالقـی نیسـت و ثـواب هـم دارد، 
بنابرایـن از »پیـروان« انتظار رابطه ی آشـکار 
و شـفاف بـا دیگـران، همچـون انتظـار انجام 
یـک رفتـار غیردینی اسـت. از داده هـای این 
تحقیق روشـن گردید که پیروانـی که امروزه 
در نظـام سیاسـی کنونـی ایـران پُسـت های 

)کـه هرچـه  عهـده دار هسـتند  را  مختلفـی 
موقعیت هـای  بـه  باشـند  تابع تـر  و  پیروتـر 
باالتـر و مهم تـری رسـیده اند(، رسـماً به تقیه 
بیش تـری  نمونه هـای  البتـه  امـر می شـوند؛ 
در  تنهـا  نـه  تقیـه  آمـد.  خواهـد  ادامـه  در 
مقابـل کفـار بلکـه در مقابل مسـلمانان دیگر 
نیـز جایـز مي باشـد. تقیـه بـه مثابـه راهبـرد 
و  دفـاع  آمیـز،  مسـالمت  مبـارزه  اصالحـي، 
حفاظـت از حـق حیـات، حـق کرامـت، حق 
آزادي بیـان و اعتقـاد، حمایـت و حفاظـت از 
امـوال و نامـوس و دیـن و حقیقـت و دیگـر 
مصالح اسـت )همایون مصبـاح، ۱393: ۱۱3 

.).۱3۴  -
زمانـی کـه در نجف کتاب اسالم شناسـی 
شـریعتی و حجـاب مطهـری را بـه خمینـی 
رد  یـا  تاییـد  مـورد  در  او  از  و  می دهنـد 
آن هـا سـوال پرسـیده می شـود، وی پـس از 
مطالعـه ی انتقـادات کتـاب و رجـوع بـه متن 
آثـار شـریعتی  بـود کـه  پاسـخ داده  کتـاب 
منافاتـی بـا اسـالم نـدارد... محمـود دعایـی 
در ایـن مـورد گفتـه اسـت چـون خمینـی 
متوجـه شـده بـود کـه منتقدیـن می خواهند 
تحریـک  مطهـری  و  شـریعتی  علیـه  را  او 
کننـد او این گونـه پاسـخ داده اسـت، یعنـی 
در پاسـخ تقیـه کـرده و حقیقـت را نگفتـه 
اسـت. جالل الدیـن فارسـی هم در ایـن مورد 
می گویـد خمینـی در پاسـخ بـه آن سـواالت 
متذکر شـده بود کـه نمی خواهد نوشـته های 
شـریعتی را تاییـد کند اّما شـریعتی هواداران 
زیـادی دارد و در حـال خدمـت بـه اسـالم 
رهنمـا،  ۱66؛   :۱39۴ )قهرمان پـور،  اسـت 

.)39۴  :۱3۸9
آبراهامیان نیز از ارزیابی مشـابهی حمایت 
می کنـد: خمینـی کوشـید همـه ی گروه های 
مخالـف جز مارکسیسـت های ملحد را پشـت 
سـر خـود گـرد آورد در عیـن حـال مراقـب 
بـود کـه بـه هیچ گـروه خاصـی زیـاد نزدیک 
نشـود. بـرای نمونـه در سـال ۱3۴7 وقتـی 
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مطهـری از یـاران اصلـی ایشـان در تهـران 
بـه سـخنرانی های ضدروحانـی  اعتـراض  در 
شـریعتی از حسـینیه ارشـاد کنـاره گرفـت و 
برابـر آن  از خمینـی در نجـف خواسـت در 
او  از  )شـریعتی(  اسالم شـناس  اصطـالح  بـه 
بـا علـم  )مطهـری( حمایـت کنـد خمینـی 
بـه محبوبیـت شـریعتی از ایـن موضع گیـری 
۴۴۲؛   :۱377 )آبراهامیـان،  ورزیـد  امتنـاع 
قهرمان پـور، ۱39۴: ۱67(. در واقـع خمینـی 
بـه عنـوان یکـی از مراجـع شـیعه، در ایـن 
بـاره عمـاًل تقیه کـرده و خـالف حقیقت رای 

صـادر کرده اسـت.  
در مـورد توجیهـات دینـی بیش تـر تقیه 
منابـع دیگـر آورده اند که تقیه نوعی سـکوت 
از معرکـه  بـا ظالـم و عقب نشـینی  و صلـح 
اسـت. در همـه ی جنـگ و صلح هـای مبتنی 
بـر تقیـه آنچـه اصالـت دارد حفـظ خـود و 
حفـظ موقعیـت خـود و پنهـان کاری اسـت. 
تقیـه از نظـر آنـان درگیـری جنود اهلل اسـت 
بـا جنودالشـیطان. تقیه خود حالـت نگهبانی 
و  جسـت  بـا  کـه  اسـت  اسـالم  سـربازان 
گریزهـای گوناگون ریشـه اصلـی را همچنان 
نگهباننـد و همیشـه آماده یـورش و جانبازی 
)جامعـۀ علـوم القـرآن پایگاه تخصصـی علوم 
قرآنـی(. مفاهیـم و مقوله هایـی که امـروزه از 
طـرف حاکمـان کنونـی این اسـالم سیاسـی 
می برنـد  کار  بـه  تقیـه  معنـای  عنـوان  بـه 
عبارتنـد از: صلـح، سـکوت در برابـر دشـمن، 
ظالـم،  بـا  صلـح  خـود،  از  نگهبانـی  سـپر، 
عقب نشـینی از معرکـه، درگیـری و یـورش، 
جانبـازی و... اکثـر آن هـا مفاهیمـی سیاسـی 
جـا  ایـن  در  دینـی.  نـه  و  هسـتند  نظامـی 
نیـز همچـون مفهـوم تقلیـد، مفهـوم تقیه از 
معنـای دینـی بـه معنـای سیاسـی گسـترده 
شـده اسـت. نرمـش قهرمانانـه نیـز معنـای 
مفهـوم  همـان  سیاسی شـده ی  و  امروزیـن 

اسـت. تقیه 
یکـی از ارزشـهایی کـه سیاسـت خارجی 

تقیـه  همیـن  می کنـد  مدیریـت  را  ایـران 
معتقـد  خـود  سـایت  در  خامنـه ای  اسـت. 
اسـت تقیـه سـپر اسـت. در جنـگ این گونـه 
بـود، وقتـی تقیـه می کردیـم معنایـش ایـن 
بـود کـه ضربـه ی شمشـیر را بر پیکـر نحس 
دشـمن وارد می کردیـم؛ اّمـا طوری کـه او نه 
شمشـیر و نه دسـتی که شمشـیر را گرفته و 
نـه بلنـد کردن و نه فـرود آمـدن آن را ببیند 
احسـاس  را  دردش  فقـط  بلکـه  بفهمـد،  و 
 .)Khamenai.ir  :کنـد، تقیه ایـن بـود )سـایت
سـپر نیز مفهـوم و ابـزاری جنگی و سیاسـی 
اسـت. پـس معلـوم می شـود جنـگ و نبردی 
در کار اسـت، دشـمنی درسـت شـده اسـت 
و اهـداف و آرمان هایـی کـه بایـد مخفـی و 
پنهانـی باشـند. در ایـن اندیشـه بـا صراحـت 
تمـام بـه »پنهـان کاری و انجـام رفتار خشـن 
بـا دیگـری بـه صـورت مخفی« اشـاره شـده 
اسـت. در اسـالم های سیاسـی دیگـر بـه این 
صـورت آشـکارا از پنهـان کاری نـوع باورهـا و 
عقایـد و بعـد انجـام رفتار خشـن و مخفی بر 
اسـاس آن عقاید، مطلبی یافت نشـده اسـت. 
تنها در اسـالم سیاسـی خمینیستی است که 
ایـن بـاور بـه یک فتـوای دینی بدل می شـود 
یعنـی بـر مقلـدان واجـب می شـود کـه ایـن 
باورهـا را بـه عمـل تبدیـل کننـد و پرهیز از 
ایـن بـاور و رفتارها بـه گناه تبدیـل می گردد 

و گنـاه کار مسـتوجب عقوبـت می شـود.
مخفیانـه  گذشـته  جنگ هـای  در  تقیـه 
بـود، در خانه هـای  از چشـم دشـمن  و دور 
پنهـان، بـا هـزار مالحظـه و مراقبـت. یعنـی 
نمی گذاشـتیم کـه دشـمن بفهمـد چـه کاری 
انجـام می گیـرد. تقیه سـپر بـود و تقیه کننده 
پشـت سـپر مخفـی می شـد. معنـای تقیـه 
ایـن اسـت. االن هـم همیـن معنـا را می دهد 
)سـایت:  Khamenai.ir(. بـه کاربـردن مفاهیم 
مالحظـه،  پنهـان،  خانه هـای  مخفیانـه، 
طـرف  از  و...  سـپر  پنهـان کاری،  مراقبـه، 
بـه  اکثـراً  کـه  مقلدانـی  سیاسـی  مرجـع 
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مقام هـای باالی سیاسـت رسـیده اند دسـتور 
مسـتقیم بـه گفتـار و رفتـار غیرحقیقی برای 
رسـیدن بـه منفعـت و مصلحـت نظـام و نـه 
مردم اسـت. بنابرایـن باور به گفتار و نوشـتار 
و قراردادهایـی کـه ایـن افـراد می گوینـد و 
می نویسـند و امضـاء می کننـد جـای شـک و 

نقـد جـدی دارد.
خامنـه ای می گویـد بعضی از بـرادران، در 
جاهایـی مطالـب و اهـداف و آرزوهایـی را به 
زبـان می آورنـد و می گوینـد کـه دشـمن از 
آن سـوء اسـتفاده می کند. شـما بایـد مراقب 
باشـید که بهانه به دسـت دشـمن ندهید. در 
ایـن خصـوص، وزارت خارجـه و کسـانی کـه 
با سیاسـت خارجی سـروکار دارنـد و مجلس 
و بقیـه ی اجـزای دولـت و بعضـی از ائمـه ی 
جمعـه، در درجـه ی اّول اهمیـت قـرار دارند. 
پـس مسـئله ی »تقیه« بسـیار مهم اسـت که 
بایـد در کار سیاسـت خارجـی بـه آن توجـه 
کنیـم )سـایت:  Khamenai.ir(. نـام بـردن از 
مسـئولین وزارت خارجـه دسـتور مؤکـد بـه 
و  دارد  بین المللـی  روابـط  در  پنهـان کاری 
دسـتور تقیه یـا پنهان کاری بـه امامان جمعه 
)به کسـانی که قرار اسـت پیام راسـتین خدا 
را بـه مـردم برسـاند( دسـتور بـه جعـل پیام 
خـدا بـا پیـام مسـئولین این اسـالم سیاسـی 
اسـت؛ و ذکـر نـام نمایندگان مجلس دسـتور 
در  و  خـاص  قوانیـن  تأییـد  و  تصویـب  بـه 
راسـتای منافع این اسـالم سیاسـی است و نه 
قوانین مردمی. با دسـتور پنهـان کاری و تقیه 
بـه امامـان جمعه و نماینـدگان تکلیف تعامل 
مسـئولین بـا مـردم و نفـع مـردم و صداقـت 
بـا مـردم روشـن می شـود. شـیخ انصـاری در 
مکاسـب دربـاره تقیـه می گوید: تقیـه عبارت 
اسـت از تحفـظ از دشـمن در مقابـل انجـام 
دادن عملـی یـا قولـی کـه آن عمـل یـا قول 
خـالف حـق باشـد )سـایت مربـوط بـه تقیه، 
زیـر نظـر دفتـر رهبـری و حـوزه(. آن چنـان 
کـه از ایـن عبـارت برمی آیـد بانیان ایـن باور 

)تقیـه( خـود آگاه انـد کـه ایـن عمـل خالف 
حـق و حقیقت اسـت اّمـا پیروان را بـه انجام 
و  پنهـان کاری  یعنـی  توصیـه می کننـد.  آن 
عـوض کـردن جـای کـذب و حقیقـت جـزو 
ضـروری ایـن نوع اسـالم سیاسـی و از ارکان 

واجب آن اسـت.
یکـی از تقسـیم بندی هایـی کـه در مورد 
تقیـه می تـوان انجـام داد، تقسـیم تقیـه بـه 
دو قسـم فـردی و سیاسـی اسـت. اّمـا نـوع 
دّوم کـه بـه آن تقیـه سیاسـی یـا تقیـه در 
امـور اجتماعـی و سیاسـی اطـالق می شـود، 
بـه اعتقـاد مـن )شـیخ انصـاری( نـود درصد 
روایاتـی کـه در بـاب تقیه و اهمیـت آن آمده 
اسـت، مربـوط به تقیه سیاسـی اسـت )همان 
پنهـان کاری  بـه  توصیـه  همـه  آن  سـایت(. 
از  بسـیاری  می توانـد  تنهایـی  بـه  سیاسـی 
روابـط دیپلماتـک و بین المللـی را خدشـه دار 

و در نهایـت بـا بحـران مواجـه کنـد.
از  قبـل  در  بحث هایـی  در  خامنـه ای 
انقـالب تقیـه را بـه این صورت معنـا می کرد: 
»تقیـه یک نـوع نعل وارونه زدن اسـت«، چرا 
کـه سـابقاً وقتـی که می خواسـتند بـه میدان 
جنـگ برونـد هاللـِی نعـل اسـب ها را وارونـه 
می زدنـد تـا دشـمن فکـر کند سـپاه از طرف 
دیگـر رفتـه اسـت )همـان سـایت(. پرسـش 
سـخنان  می تـوان  چگونـه  کـه  این جاسـت 
کسـی را کـه قبـل از انقـالب یعنـی بیـش از 
چهـار دهـه قبـل و در زمانـی کـه بـر مسـند 
قـدرت نبـوده و بـر ایـن عقیـده و بـاور بـوده 
اسـت و بـر اسـاس آن نیـز رفتار کرده اسـت 
و پیـروان عـادی کـه هیـچ بلکـه کارگـزاران 
سیاسـت خارجـی، نمایندگان مجلـس و ائمه 
جمعـه که سـه رکن اصلـی روابـط حاکمیت 
بـا مـردم داخل و خـارج را تشـکیل می دهند 
توصیـه به ایـن نـوع رفتارها می کنـد، امروزه 
در مـورد پدیده هـای سیاسـی دیگـر ماننـد 
وحـدت  اتـم،  بمـب  سـاخت  بـودن  حـرام 

مسـلمین و... بـاور کـرد.
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حوزه هـای  سـایت  تقیـه ی  لینـک  در 
علمیـه ی ایران آمده اسـت: »یکی از مسـائلی 
کـه در اسـالم بایـد مـورد توجه باشـد تزاحم 
اهـم و مهـم اسـت کـه بـر اسـاس آن، مهـم 
بایـد فـدای اهـم شـود. یعنـی اگـر اسـاس 
بـا معنـا و تفسـیر سیاسـی  اسـالم )اسـالم 
حاکمـان ایـران( در خطـر بـود و بـرای حفظ 
این اسـالم به کشـته شـدن چندین هزار نفر 
نیـاز بـود، چـون چند سـال بعد جای کشـته 
شـده ها پـر خواهد شـد و بـدل دارد، لذا الزم 
اسـت اسـالم حفظ بشـود؛ یعنی افراد کشـته 
شـوند؛ ولـی اگـر اسـالم از بیـن بـرود بـدل 
نـدارد«. وقتـی ایـن عبـارات در ذیـل تقیـه 
قـرار می گیـرد یعنی بر اسـاس این بـاور و در 
ایـن ایدئولـوژی، حتی کشـتن هزاران انسـان 
می توانـد قربانـی اهدافـی خاص شـود؛ حتی 
دسـتگاه  خودی هـای  می توانـد  کشـته ها 
)بـر  پنهانـی  بـه صـورت  باشـند؛ و  حاکمـه 
اسـاس اصـل تقیه( بـه علت کشـته ها معنای 
می شـود  تاکیـد  شـود.  بخشـیده  دیگـری 
منظـور از اسـالم در کل ایـن عبـارات همـان 
اسـالم سیاسـی مـورد قبـول حاکمان اسـت، 
چـرا کـه ایـن عبـارات از کانال هـای مربـوط 
به این باور ثبت و پخش شـده اسـت. کشـته 
شـدن هـزاران انسـان بـرای حفـظ ایـن نوع 
قلمـداد  و ضـروری  واجـب  اسـالم سیاسـی 
رویدادهـا  بـه  کـذب  معنابخشـی  می شـود. 
در ایـن گزاره هـا نمایـان اسـت بـه نوعـی که 
بـرای بقـای خـود بـه مفاهیـم، پدیده هـا و 

رویدادهـا معانـی ایدئولوژیـک می بخشـد.
در ذیـل مبحـث تقیـه تاکیـد فـراوان بـه 
باورهـا و  نگه داشـتن  پنهـان کاری و مخفـی 
عقایـد و عالیـق شـده اسـت، تـا جایـی کـه 
خامنـه ای در سـایت رسـمی خود آشـکارا به 
اطرافیـان خـود توصیـه می کند کـه آرزوها و 
عقایـد و عالیـق خـود را آشـکار نکنیـد تـا از 
آن سواسـتفاده نشـود. ایـن همـه توصیـه به 
مخفـی نگه داشـتن عقایـد و باورهـا در آثـار 

و نوشـته ها نیـز خـود را نشـان داده اسـت، 
بـه طـوری که بـا سـرچ فـراوان در سـایت ها 
و مراجعـه بـه کتابخانه هـای مختلـف، در این 
بـاره منابـع متعدد و متفـاوت چندانـی دیده 
نشـد و محقـق در ایـن بـاره خیلی سـریع به 
غیرتحلیلـی  و  سـطحی  و  تکـراری  مطالـب 

می رسـد. 

مصـلحت
مفهـوم متمایز دیگر در این اسـالم سیاسـی، 
مفهـوم »مصلحت« اسـت. در دهه هـای اخیر 
و به ویـژه پـس از انقـالب ۱979 در ایـران و 
قـرار گرفتـن فقه شـیعه بر کرسـی حکومت، 
توجـه بـه مصلحـت ضـرورت یافتـه و افـزون 
مصلحـت،  بـه  جـدی  عملـی  اهتمـام  بـر 
جسـتارهایی نیـز در زمینـه ی مصلحت گرایی 
اسـت  انجـام شـده  بـه مصلحـت  اسـتناد  و 
)صابـری، ۱3۸۴: ۱۴(. مصلحـت در مقابــل 
مفســده بــه معنـــای خیر، صالح و منفعت 
اسـت )شـرتونی، ۱۴۰3: 6۵6 و فیومی، بی تا: 
3۴۵(. در ادبیـات سیاسـی سیسـتم های آزاد 
از مصلحـت صحبـت  کـه  وقتـی  مردمـی  و 
می شـود بـه معنـای منفعـت جمـع و جامعه 
ایـران  سیاسـی  ادبیـات  در  می شـود.  آورده 
پیـش از ایـن نـوع سیاسـت بـه همیـن معنا 
دهخـدا  نمونـه  بـرای  اسـت.  رفتـه  کار  بـه 
بـه  مصلحـت  جمـع  »مصالـح،  می گویـد: 
معنـای نیکی  هـا اسـت؛ یعنـی آنچـه موجب 
مصالـح  باشـد.  همـگان  سـود  و  آسـایش 
معـاش و معـاد به معنـی چیزهایی اسـت که 
خیـر و مصلحـت دنیـا و آخـرت همـگان بـا 
آن تـوأم اسـت )دهخـدا، ۱3۲۵: ۱۸۵(. امـا 
بـا ورود ایـن نـوع معنـا از اسـالم سیاسـی 
)خمینیسـتی( بـه ایـران، عمـده ی مفاهیم از 
جملـه مفهـوم مصلحـت تغییر معنـا می یابند 
و منفعـِت جمـع بـه منفعـت نظـام و منفعت 
همـان اسـالم سیاسـی، تغییـر پیـدا می کند.

رویکـردی  بـا  کـه   )۱3۸۴( صابـری 
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نـگاه  مصلحـت  موضـوع  بـه  درون دینـی 
می کنـد، در یـک دسـته بندی، مصلحت را به 
دو دسـته ی: دنیـوی و اخـروی تقسـیم بندی 
نمـوده اسـت. به نظـر او هرچند احکام شـرع 
در پـی تحقـق بخشـیدن به هـر دو مصلحت 
اسـت، اّمـا در هنـگام تحلیـل، میـان آن دو 
تفـاوت قائـل اسـت. وی معتقـد اسـت کـه: 
۱( مصالـح دنیـوی معمـوالً خالص نیسـتند و 
ممکـن اسـت هـر مصلحتی بـا مفسـده ای یا 
هر مفسـده ای بـا مصلحتی همراه باشـد؛ ولی 
مصالـح اخـروی معمـوالً نـاب و خالص اند. ۲( 
مصالـح دنیـوی بـه عقـل و عـادت و تجربـه 
مصالـح  کـه  حالـی  در  می شـوند،  دانسـته 
از رهگـذر  اخـروی و چگونگـی آن هـا تنهـا 
نقل دانسـتنی اسـت و بـه عبـارت دیگر عقل 
)صابـری،  نـدارد  مجالـی  اخـروی  امـور  در 
۱3۸۴: 3۲-3۱(. در یـک دسـته بندی دیگـر 
مصلحـت بـه سـه دسـته ی: مصلحـت عـام، 
تقسـیم  فـرد  مصلحـت  و  گـروه  مصلحـت 
در  فـرد  مصلحـت   .)3۲ )همـان،  می گـردد 
جوامـع بسـته و در جوامعـی کـه سـازوکار 
شـفافیت، قانون گرایی و مطبوعات آزاد وجود 
نـدارد و فراینـد نقـد و شـک و پرسـش گری، 
جـرم و توهیـن و تهدیـد قلمداد می شـود به 
آسـانی می توانـد بـه انحـراف کشـیده شـود. 
مصلحـت گـروه نیـز در جوامـع بسـته اکثـراً 
بـه سکتاریسـم و الیگارشیسـم منتهی شـده 
اسـت. تنهـا نـوع مصلحـت درسـت، مصلحت 
عمـوم یـا نفع عامـه اسـت آن هـم زمانی که 
تعریـف و تقسـیم ایـن منفعـت از کانال هـای 
بـاز ماننـد: پارلمـان آزاد،  آزاد سیسـتم های 
یـا  و  آزاد، جامعـه ی دمکراتیـک  مطبوعـات 

رفرانـدوم آزاد، بگـذرد.
گانـه  سـه  اصـول  از  یکـی  خامنـه ای 
سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران 
حکمـت  از  وقتـی  می دانـد.  »حکمـت«  را 
صحبـت می کنـد، بالفاصلـه اضافـه می کنـد 
مصلحـت  رعایـت  حکمـت  از  منظـور  کـه 

مالحظـه ی  و  اسـالمی  جمهـوری  »نظـام« 
نظـام«  »ایـن  کـه  اسـتفاده هایی  تمـام 
می توانـد از ارتبـاط بـا دولت های دیگـر ببرد 
مسـئولین  برعکـس   .)Khamenai.ir  :سـایت(
جهـان آزاد کـه بـر اسـاس منفعـت جامعـه 
و مـردم و مملکـت خـود، حفـظ و افزایـش 
صلـح بین الملـل، گسـترش روابـط حسـنه و 
چندجانبـه در راسـتای نفـع همگانـی و ... بـا 
دنیـا ارتبـاط برقـرار می کنند، او مسـتقیماً از 
»مصلحـت نظـام« یعنی مصلحـت حکومت و 
حاکمـان ایرانی و اسـالم سیاسـی مـورد نظر 

می کنـد. صحبـت  خـود 
مصلحـت  می نویسـد:  جواهـر  صاحـب 
اقتضـاء می کـرد، امامـان مـا افـرادی ماننـد 
زراره و محمـد بـن مسـلم و راویـان دیگـر را 
سـفارش کننـد به  خاطـر »موافقت بـا عامه« 
از  حـدث  خـروج  حتـی  صادرکننـد،  حکـم 
نمازگـزار در بیـن نمـاز را مبطـل نداننـد تـا 
نظـر »گـروه مـا« معلوم نشـود و جانشـان در 
امان باشـد )نجفـی، ۱39۲: ۱۴(. در این نقل 
قـول هـم آشـکارا مصلحـت بـه معنـای نفـع 
یـک گـروه یـا یـک بـاور خـاص گرفته شـده 
اسـت نـه به معنـای نفـع همگانی یـا دفاع از 
حـق و حقیقـت. مقولـه ی »موافقت بـا عامه« 
بـه عنـوان یـک نـوع پنهـان کاری، یکـی از 
ویژگی هـای ایـن نوع اسـالم سیاسـی اسـت.
بـا ورود به عصـر مدرن و تشـکیل نهادی 
ایـن  بـه  نـام دادگاه و دادسـتانی، بشـر  بـه 
نتیجـه رسـید کـه جهـت رسـیدن افـراد بـه 
حـق و حقـوق خـود و منفعـت و سـود افـراد 
یـا گروه هـا، جایگاهی بـه نـام دادگاه و فردی 
بـه نـام قاضـی از او دفاع خواهد نمـود. اّما در 
همین راسـتا این نوع اسـالم سیاسـی معتقد 
اسـت »از نظـر شـرعی قاضـی دارای شـرایط 
کـه  صورتـی  در  ولـی  می  باشـد،  صفاتـی  و 
»مصلحـت« اقتضـا کنـد، می توان قضـاوت را 
به فـرد فاقد شـرایط واگذار نمـود همان گونه 
کـه حضرت علی شــریح قاضـی را در منصب 
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قضـا ابقـا کـرد« )نجفـی،۱39۲: 6۸(. همه ی 
ایـن مـوارد نشـان می دهـد کـه مصلحـت از 
و  ایدئولوژیـک  کامـاًل  ایـران  نـگاه حاکمـان 

است. سیاسـی 
خمینـی گفتـه اسـت ارتباط با سـالطین 
از سـالطین جـور  تعریـف و تمجیـد  جـور، 
کـه  در صورتـی  اّمـا  اسـت،  هرچنـد حـرام 
»مصلحـت«ی اقتضـا کنـد، جایـز می شـود. 
او همچنیـن درباره ی روشـنفکرانی که برخی 
از علمـای بـزرگ اسـالم را بـه  خاطـر ارتباط 
بـا سـالطین جور، اعـوان ظلمـه معرفی کرده 
بودنـد، می گوید: »یک طایفه از علما گذشـت 
کرده انـد و بـا یـک مقاماتـی متصـل شـده اند 
یـا بـه یـک سـالطینی، بـا این کـه می دیدند 
مـردم مخالفنـد، لکـن بـرای ترویـج مذهب، 
این هـا بـه ایـن سـالطین مّتصـل شـده اند و 
ایـن سـالطین را وادار کرده انـد بـرای ترویـج 
مذهـب. این هـا آخونـد دربـاری نبوده انـد...« 
واقـع در  )خمینـی، ۱37۱: ۲۵9-۲۵۸(. در 
بـه  مصلحـت  خمینیسـتی  سیاسـی  اسـالم 
معنـای منفعـت قـدرت و نظـام و یـک هدف 
پنهانـی برای رسـیدن به نتیجه ی مـورد نظر 
گـروه معتقـد بـه اسـالم سیاسـی مـورد نظر 
دسـتگاه سیاسـی می باشـد و نه نفع همگانی 

. معه جا
مهم تریـن عــــــــــرصه ی جوالنگـری 
»احـکام  در  مصلحـت،  نقش آفــــرینی  و 
حکومتـی« اسـت، زیـرا احـکام حکومتـی در 
دایـره ی مصلحت هـای نظام و نـه جامعه معنا 
پیـدا می کنـد و در خـارج از آن هیـچ معنایی 
نـدارد. »احـکام حکومتی تصمیماتی هسـتند 
کـه »ولـی امـر« در سـایه ی قوانین شـریعت 
و رعایـت موافقـت آن هـا بر حسـب مصلحت 
وقـت، اتّخاذ می کنـد و طبق آنهـا مقرراتی را 
وضـع و اجـرا می کننـد ... مقـررات نـام برده، 
اعتبـار  ماننـد شـریعت، دارای  الزم االجـرا و 
می باشـند، با ایـن تفاوت که قوانین آسـمانی 
ثابـت و غیر قابـل تغییـر اسـت؛ اّمـا مقـررات 

وضعـی حکومتـی  قابـل تغییـر و در ثبـات و 
بقـا تابـع مصلحتـی می باشـد که آن هـا را به 
وجود آورده اسـت« )طباطبایی، ۱3۵۴: 6۴(. 
بـه روشـنی در ایـن عبـارات حکـم حکومتی 
بـه عنـوان مصلحتـی که ولـی امر تشـخیص 
مقولـه ی  بـا  و  می گـردد  معرفـی  می دهـد، 
»الزم االجـرا بـودن مانند شـریعت« به سـان 
آیـات کتـاب مقـدس غیـر قابـل شـک و نقد 
و پرسـش و فـارع از نفـع و ضـرر آن بـرای 
جمـع و جامعـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 
حتـی باالتـر از قوانیـن پارلمـان نمـود پیـدا 

اسـت. کرده 
احـکام اسـالمی، برخـی فـردی و برخـی 
اجتماعـی اسـت، بعضـی مربـوط بـه مـردم و 
بعضـی مخصـوص مجتهـد و حاکم اسـت، در 
همـه ی ایـن مـوارد، »ولی فقیـه« باید پس از 
شـناخت دقیـق حـدود این احـکام، وظیفه ی 
هـر فـرد یـا گروهـی را در جامعه ی اسـالمی 
مشـخص سـازد و بـا هماهنگ سـاختن آنان، 
جامعـه را بـه درسـتی اداره نمایـد و با اجرای 
احـکام اسـالم و رفـع تزاحـم، هدایـت هرچه 
را  اسـالمی  جامعـه ی  و  مسـلمین  بیشـتر 
محقق سـازد« )جوادی آملـی، ۱379: ۲۴۴(. 
مدیریـت جامعـه در ایـن عبارات نیز آشـکارا 
بـه ولـی فقیه واگذار شـده اسـت و ولی فقیه 
در عبـارات قبلـی حفـظ نظـام را بـه عنـوان 
اهـم مسـائل معرفی کرده بود. لذا دسـتوراتی 
اجـرای  بـا  ارتبـاط  در  اسـالمی  کـه حاکـم 
احـکام در جامعـه و در »تعییـن وظایـف فرد 
یـا گـروه« صـادر و وضـع می نمایـد »حکـم 
احـکام  در  می شـود.  نامیـده  حکومتـی« 
شـرعی هـر فقیهـی بـه نظـر خویـش عمـل 
می کنـد و مـردم نیـز از مرجـع تقلیـد خـود 
پیـروی می نمایند. اّما در »احـکام حکومتی« 
همـگان بایـد از احـکام وی پیـروی کننـد، 
حّتـی فقیه هـای دیگـر نیـز موظـف بـه ایـن 
پیـروی می باشـند. صـدر می نویسـد: »هرگاه 
حاکم اسـالمی، با در نظـر گرفتن مصلحت به 
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چیـزی فرمـان دهد بـر همگان پیـروی از آن 
الزم اسـت، حتی بر کسـانی کـه عقیده دارند 
نـدارد«  اهمّیـت  حاکـم  اندیشـی  مصلحـت 
)صـدر، ۱۴۰3: ۱6(. خمینـی هـم در همیـن 
زمینـه می گویـد: »حکـم میـرزای شـیرازی 
چـون حکـم حکومتـی بـود، بـرای فقیه های 
)خمینـی،  بـود«  واجب األتبـاع  هـم  دیگـر 
و  دیگـر  جایـی  در  خمینـی   .)۱۴9  :۱377
در همیـن مورد اظهـار مـی دارد »حکومت«، 
شـعبه ای از والیـت مطلقـه ی پیامبر اسـت و 
یکـی از احـکام اّولّیـه اسـالم اسـت و مقـدم 
روزه  نمـاز،  حتـی  فرعیـه  احـکام  تمـام  بـر 
و حـج اسـت. حاکـم می توانـد از هـر امـری 
چـه عبـادی و چـه غیر عبادی کـه جریان آن 
مخالـف مصالـح اسـت جلوگیری کنـد. آنچه 
تاکنـون در مـورد والیـت مطلقـه، اگر خالف 
ایـن گفته شـده و یا گفته می شـود، ناشـی از 
عـدم شـناخت والیـت مطلقه ی الهی اسـت« 

)خمینـی، ۱37۱: ۱7۰(.
اسـتنباط  چنیـن  خمینـی  جمـالت  از 
می شـود کـه نفـس ادلـه والیت مطلقـه فقیه 
داللـت بـر ایـن دارد کـه ولی امـر در حوزه ی 
تشـخیص  دایـره ی  در  و  اجتماعـی  مسـائل 
نهایـی و مطلـق  اختیـارات  مصلحـت دارای 
ایجـاب  اسـت؛ و در صورتـی کـه مصلحـت 
احـکام شـرعی،  بـر خـالف  کنـد، می توانـد 
فرمـان صـادر نمایـد و مقرراتـی وضـع کنـد. 
مقتضـای قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی 
نیـز همیـن اسـت؛ زیـرا در اصـل ۱۱۲ قانون 
اساسـی دربـاره ی مجمع تشـخیص مصلحت 
مصلحـت  تشـخیص  »مجمـع  اسـت:  آمـده 
نظـام بـرای تشـخیص مصحلـت در مـواردی 
کـه شـورای نگهبـان مصوبه مجلس شـورای 
اسـالمی را خـالف موازیـن شـرع و یـا قانون 
اساسـی بدانـد و مجلـس بـا در نظـر گرفتـن 
مصلحـت نظام نظر شـورای نگهبـان را تأمین 
نکنـد و مشـاوره در امـوری کـه رهبـری بـه 
آنـان ارجـاع می دهـد و سـایر وظایفـی کـه 

در ایـن قانـون ذکـر شـده اسـت بـه دسـتور 
و  ثابـت  اعضـاء  می شـود.  تشـکیل  رهبـری 
متغیـر ایـن مجمـع را مقـام رهبـری تعییـن 
می نمایـد. مقـررات مربـوط به مجمع توسـط 
خـود اعضـاء تهیـه و تصویب و بـه تأیید مقام 
رهبری خواهد رسـید« )بنی جمالی، ۱۴۰۰(. 
در واقـع مجلس شـورای اسـالمی کـه قوانین 
»تاییـد  بـرای  را تصویـب می کنـد  مختلـف 
هویتـی«، آن مصوبـات را بـه شـورای نگهبان 
می دهـد معنـای تاییـد هویتی، تطابـق دادن 
آن مصوبـات بـا احـکام اسـالمی منبعـث از 
اسـالم سیاسـی اسـت یعنـی اگـر قانـون یـا 
مصوبـه ای مبانـی هویتی آن اسـالم سیاسـی 
مـورد نظـر آنـان را زیـر سـوال ببـرد و یـا به 
چالـش بکشـد شـورای نگهبـان کـه در راس 
آن فقه هـای شـیعه ی معتقـد بـه آن اسـالم 
سیاسـی قـرار دارنـد بایـد آن را ملغـی کنند. 
در ایـن اسـالم سیاسـی قوانیـن بایـد مـورد 
تاییـد شـرعیون برسـد و در تاییـد و اجـرای 
قوانیـن شـرع نمی تـوان بنـا بـه درخواسـت 
)قهرمان پـور،  کـرد  عمـل  مـردم  اختیـار  و 
۱39۴: ۱7۸-۱79(. اّمـا اگـر ایـن دو مجلس 
بـه  نگهبـان(  شـورای  و  اسـالمی  )شـورای 
نتیجـه نرسـند موضـوع بـه مجمع تشـخیص 
مصلحـت داده می شـود )کـه همـه ی اعضای 
آن منتخـب رهبری هسـتند( لـذا در صورتی 
کـه مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام کـه 
منصـوب رهبری اسـت، اگـر مصوبـه مجلس 
را مطابـق بـا مصلحـت نظام تشـخیص دهد، 
می توانـد بـر تصویـب و تنفیـذ آن نظـر دهد؛ 
اّمـا اگـر این مجمـع هم بـه نتیجه نرسـد در 
نهایـت فـرد یـا نهـادی بـه عنوان تشـخیص 
دهنـده ی مصلحـت و تصمیم گیرنده ی نهایی 
ایـن احـراز  الزم اسـت کـه در فقـه شـیعه 
مصلحـت بـه امـام یـا ولـی فقیـه واگذاشـته 
بنابرایـن در  شـده اسـت )صابـری، ۱3۸۴(. 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام هـر آنچـه 
کـه رهبـر بـدان نظر داشـته باشـد یـا بگوید 
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تصویـب می شـود. حکـم حکومتـی هـم در 
راسـتای همیـن مصلحـت حکومتـی اسـت و 
نـه مصلحـت مردمـی. پس ایـن مجمـع ابزار 
سیاسـت اسـت. در این نگرش اجـرای احکام 
اسـالم و تشـکیل حکومت اسـالمی، رابطه ی 
تنگاتنگـی بـا امامـت و رهبـری امـت و بـه 
تبـع آن ولـی فقیـه دارد. اوسـت کـه مصالـح 
و  می دهـد  تشـخیص  را  اسـالمی  جامعـه ی 
در نهایـت آن هـا را بـا احـکام اسـالم تطبیق 
می دهـد. در ایـن دیـدگاه حکومـت منهـای 
اسـالمیت معنـا نـدارد و حکومـت اسـالمی 
بـدون قـرار گرفتـن ولـی فقیـه در راس آن 

نمی توانـد اسـالمی باشـد.
یک نظام فاشیسـتی ممکن اسـت نظامی 
کامـاًل قانونـی باشـد، اگر منظـور از آن وجود 
موجودیتـی سیاسـی اسـت که مشـخصه اش 
داشـتن ابـزاری قانونـی مانند وجـود مجالس 
گوناگـون اسـت؛ اّمـا ایـن قانون گرایـی هیـچ 
نیـروی محدودکننده ای بـرای اراده ی رهبران 
ایجـاد نمی کند. اغلـب دولت های فاشیسـتی 
مجموعه هـای قانونـی نسـبتاً مفصلـی دارند، 
قـدرت حکومـت  قوانیـن میـزان  ایـن  ولـی 
بلکـه  نمی کننـد؛  محـدود  یـا  و  تعییـن  را 
بدنـه ی سیاسـی  تعهـدات  و  وظایـف  صرفـاً 
دولـت  قبـال  در  را  شـهروندان  یـا  جامعـه 
سیسـتم ها  گونـه  ایـن  در  می کننـد.  بیـان 
قوانیـن  یـا  و  اساسـی  قوانیـن  )فاشیسـتی( 
را  فاشیسـتی  اجبـار  قـدرت  میـزان  عـادی 
کـه بنـا بر ادعـا خیرخواهانـه اّما بـه صراحت 
نمی کنـد.  محـدود  می باشـد،  مسـتبدانه 
قـدرت دولـت در سیسـتم های فاشیسـتی نه 
بـر مبنـای تضمیـن حـق فرد یـا تأمیـن رفاه 
عمومـی بلکـه بـر پایـه ی بهره منـدی دولـت 
از امتیـازات ویـژه بـه منظـور تعقیـب اهداف 
و مقاصـد خـاص خـود توجیـه می شـود. در 
نتیجـه هیچگونـه محدودیتـی در راه اعمـال 
 Atwell( قـدرت اجبـار دولتـی وجـود نـدارد

 .)93-۸6  :۱97۴  ,Zoll

مفهـوم مصلحـت از آن دسـته مفاهیمـی 
اسـت کـه در منابـع دینـی هـر دو مذهـب 
شـیعه و سـنی وجـود دارد و دربـاره ی خـوِد 
در  مفصلـی  بحث هـای  آن،  انـواع  و  مفهـوم 
هـر دو سـو وجـود دارد. آن هـا بـه یکدیگـر 
ارجـاع داده انـد و از یکدیگر رفرنـس آورده اند 
)صابـری، ۱3۸۴: 96-6۵(. اّمـا همـه ی ایـن 
مـوارد مربـوط بـه قبـل از ظهـور جمهـوری 
اسـالمی است و با ورود به تاریخ جمهوری )از 
۱979 بـه بعـد( زاویه ی مفهـوم مصلحت این 
دو مذهـب از همدیگر فاصله ی بسـیار زیادی 
می گیـرد: در ایـران برعکس تمام کشـورهای 
تحـت  مجمعـی  و  مجلـس  دیگـر  اسـالمی 
عنـوان مصلحـت »نظـام« تشـکیل می گردد، 
تمامـی افراد آن توسـط ولی فقیـه و نه مردم 
انتخـاب می گـردد، عنـوان آن مصلحـت نظام 
اسـت و نـه مصلحـت مـردم، در برنامه هـای 
و  برجسـته  نظـام  و  مصلحـت حکومـت  آن 
متـورم می گـردد و مصلحـت جامعـه و افـراد 
در مقایسـه بـا مصلحـت نظام تقلیـل و تنزل 
میـان  اختـالف  صـورت  در  می شـود،  داده 
مصلحـت نظـام و مصلحـت جامعـه و فـرد، 
ایـن دّومـی اسـت کـه همیشـه قربانـی اّولی 
بیـن  اختـالف  در صـورت  می گـردد. حتـی 
مصلحـت نظـام و مصلحـت احـکام دیـن بـاز 
دّومـی قربانـی اّولـی می گردد. »احـکام دینی 
تابـع مصالـح اسـت«، »تعبـد بـه شـرعیات 
تابـع مصالـح اسـت«، »عبـادات شـرعی، تابع 
مصالـح و الطافی در واجبات عقلی هسـتند«، 
»بـر مسـلک عدلیـه، تکالیـف، تابـع مصالح و 
مفاسـد اسـت« )صابـری، ۱3۸۴ : ۴7-۵۰(. 
اّمـا اکثر بحـث مصلحت در دیگر کشـورها به 
معنـای مصلحـت و منفعـت عموم یـا جامعه 

اسـت.      آمده 
»مصالـح مرسـله« یعنـی مصلحت هایـی 
که اختیار آن ها به حکومت داده شـده اسـت 
تـا طبـق تشـخیص خـودش دربـاره ی آن هـا 
تصمیـم بگیـرد. مصالح مرسـله آن اسـت که 
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هیـچ دلیلـی ناظـر بـر اعتبار یـا عـدم اعتبار 
آن در شـرع نرسـیده باشـد )همـان؛ ۱3۲-

۱3۱(. تفـاوت »مصالـح مرسـله« بـا قاعده ی 
»حفـظ نظـام« در ایـن اسـت که طبـق اصل 
مصالـح مرسـله، حکومـت در تعییـن امـوری 
کـه از ناحیـه ی قـرآن و سـنت دسـتوری در 
مورد آن ها نرسـیده اسـت، کاماًل آزاد اسـت و 
هـر طـور بخواهـد عمـل می کند )ماننـد امور 
سیاسـی(؛ ولـی طبـق قاعـده ی حفـظ نظام، 
حکومـت در جایـی می توانـد تصمیـم بگیـرد 
که دوام و بقای نظام اسـالمی به آن بسـتگی 
داشـته باشـد و به انـدازه ای می توانـد تصمیم 
بگیـرد کـه بـرای حفظ نظـام الزم باشـد و نه 

بیش تـر )همـان؛ ۱3۴(. 
بعـد از انقـالب ۱979 مصلحـت از نظـر 
خمینـی معنـای تـازه ای می یابـد و ارتبـاط 
تنگاتنگـی بـا مفهـوم »والیت« پیـدا می کند. 
او در هـر جـا از والیـت سـخن گفتـه اسـت، 
در  و  دانسـته اند  اصـل  را  مصلحـت  رعایـت 
میـان مصالـح، مصلحـت  تزاحـم  و  تعـارض 
مهم تـر و اجتماعـی را بنا به تشـخیص حاکم 
 .)۱3۵ )همـان؛  می داننـد  مقـدم  ولـی،  و 
خمینـی می گویـد: حاکـم اسـالمی می توانـد 
در موضوعـات مختلـف طبق صالح مسـلمین 
یـا طبق صالح حـوزه ی حکومتـی خود عمل 
کنـد، از نظـر او چنیـن اختیاری اسـتبداد به 
رای نیسـت بلکـه عمـل کردن طبـق صالح و 
خیـر اسـت و نظـر حاکـم مانند عمـل او تابع 
مصلحت اسـت. در دیـدگاه خمینی وظیفه ی 
والیـت فقیه در صدور احـکام حکومتی مقید 
 .)۱36 )همـان؛  اسـت  مصلحـت  عنصـر  بـه 
آن چـه کـه قابل بحث اسـت پـردازش به این 
موضوع اسـت کـه مرجع تشـخیص مصالحی 
کـه عنصـر اصلی حکومت اسـت، کیسـت؟ و 
پرسـش دّوم ایـن کـه ضوابـط و اصـول کلِی 
تشـخیص این مصالح چیسـت؟ زهـرا گواهی 
امـام  آراء خـاص  در کتـاب »مبانـی فقهـی 
خمینـی«، صفحه ی ۱37، می گویـد: واقعیت 

آن اسـت کـه در هیـچ یـک از کتـب متقـدم 
خمینی پاسـخ این دو پرسـش نیامده اسـت. 
اّمـا طبـق سـیره ی خمینی مرجع تشـخیص 
و بالـذات ولـی  مصالـح کلـی و جزئـی، اوالً 
فقیـه اسـت، ولـی چنانچـه ضـرورت حکـم 
کنـد، می توانـد نهادهـای طولی یـا عرضی را 
بـرای تشـخیص مصلحـت برگزینـد؛ چنانچه 
ایـن امـر طـی دوران انقـالب اسـالمی واقـع 
شـد )همـان؛ ۱37-۱36(. در مـوارد تعـارض 
و برخـورد بیـن »مصالـح حکومـت و نظـام« 
از یـک طـرف و »حقـوق فـردی و اجتماعـی 
مـردم« از طـرف دیگر، حفظ نظـام و مقررات 
آن، حاکـم بر مصلحـت عمومی و مقدم بر آن 
اسـت )همـان؛ ۱37(. طبـق نظریه ی »والیت 
فقیـه« تنهـا قیـد اختیـارات حاکـم اسـالمی 
رعایت مصلحت اسـت و تشـخیص آن بالذات 
بـه عهـده ی ولـی فقیه اسـت )همـان؛ ۱3۸(. 
در تزاحـم احـکام اّولّیـه بـا احـکام حکومتی، 
اولویـت و ترجیـح بـا احـکام جکومتی اسـت 
و  والیـی  احـکام  میـان   .)۱۴۰ )همـان؛ 
حکومتی و مصلحت، سـازگارِی ناگسسـته ای 
وجـود دارد و هـر یـک مـالزم دیگری اسـت 
)همـان؛ ۱۴۸(. خمینـی بـا توجه بـه اطالقی 
کـه در حـوزه ی اختیـارات ولـی امـر قائلند... 
رعایـت  مـوارد  همـه ی  در  مـالک  تنهـا 
مصلحـت نظـام و تقـدم آن بـر دیگـر مصالح 
اسـت. نمونه هایـی از مصلحـت کاری یا احکام 
حکومتـی و سیاسـی در چهـار دهـه ی اخیر: 
واگـذاری روئیـت هالل بـه ولی امـر )گواهی، 
عبـادی  مراسـم  تعطیلـی   ،)۱6۱  :۱3۸۲
حـج بـه دلیـل مصلحـت بزرگ تـر از سـوی 
حکـم   ،)۴۵۲  :۱37۸ )خمینـی،  خمینـی 
تحدیـد مالکیـت مـردم از طـرف ولـی امر به 
حـد محـدود و حتی مصـادره ی امـوال مردم 
)گواهـی، ۱3۸۲: ۱6۲(، حکـم کنترل موالید 
)خمینـی، ۱37۸: ۱۸3(، حکـم عفو مجرمان 
توسـط خمینـی و خامنـه ای بـر طبـق اصـل 

مصلحـت )گواهـی، ۱3۸۲: ۱63(.
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تابـع  شـرعی  عبـادات  طوسـی  شـیخ 
مصالـح می دانـد. محّقـق حلّی هـم می گوید: 
شـرایع و احـکام تابـع مصالـح هسـتند و از 
دیگـر سـوی تفـاوت و تغییـر در ایـن مصالح 
ایـن  تابـع  آن چـه  رواسـت  پـس  رواسـت 
مصالـح اسـت نیـز تغییـر و تفـاوت یابـد. در 
شـرعی،  احـکام  می گویـد:  دیگـری  جـای 
تابـع مصالـح هسـتند و امـکان دارد کـه این 
مصالح نسـبت بـه مجتهدان مختلـف، تفاوت 
پیـدا کنـد؛ یعنـی هـر مجتهـدی بـر اسـاس 
تشـخیص خـود مصلحت را در چیـزی ببیند. 
بجنـوردی هم می گویـد: احـکام، تابع مصالح 
و مفاسـد اسـت و ایـن مصالـح و مفاسـد بـر 
می یابـد  تفـاوت  حالت هـا  تفـاوت  حسـب 
)صابـری، ۱3۸۴: ۱۵۰-۱۴7(. خمینـی هـم 
در کتـاب صحیفـه ی نـور خود معتقد اسـت: 
زمـان و مـکان، دو عنصـر تعیین کننـده در 
در  کـه  مسـئله ای  یعنـی  هسـتند؛  اجتهـاد 
قدیـم دارای حکمـی بـوده اسـت، بـه ظاهـر، 
همـان مسـئله در روابـط حاکـم بر سیاسـت 
و اجتمـاع و اقتصـاد یـک نظام، ممکن اسـت 
حکـم جدیـدی پیـدا کنـد؛ بـدان معنـا که با 
شـناخت دقیـق روابـط اقتصـادی و اجتماعی 
و سیاسـی، همـان موضـوع اّول کـه از نظـر 
ظاهـر بـا موضـوع قدیـم فرقـی نکرده اسـت، 
واقعـاً موضـوع جدیدی شـده اسـت کـه قهراً 
حکـم جدیـدی می طلبد. این بدان معناسـت 
شـرایط،  دگرگونـی  زمانـی،  تحـوالت  کـه: 
تغییـر  در  زندگـی  سـامان  و  عـرف،  تغییـر 
حکـم دخالـت دارد )صابـری، ۱3۸۴: ۱۵۲(. 
در میـان آرای خمینـی، فتاوایـی وجـود 
دارد کـه از نوعـی بدعـت در نگریسـتن بـه 
فقـه و فقاهـت و توجـه بـه مصلحـت و عرف 
والیـت  مسـئله ی  ماننـد:  می دهـد  خبـر 
مقـام،  ایـن  اختیـارات  و  حـدود  و  فقیـه 
در  حتـی  حکومـت  اختیـارات  مسـئله ی 
خـود  قراردادهـای  یک جانبـه ی  لغـو  مـورد 
بـا مـردم، جلوگیـری موقـت از حـج، جـواز 

در  تصـرف  مسـتلزم  کـه  خیابان کشـی ها 
منـزل یـا حریـم منزل اشـخاص اسـت، نظام 
وظیفـه و اعـزام اجبـاری به مرزهـا و جنگ و 
صلـح، وضـع مالیـات و قیمت گـذاری کاالهـا 
)صابـری، ۱3۸۴: ۱۵۴-۱۵3(. در همه ی این 
مـوارد اّول مصلحـت نظـام بعد مـردم در نظر 

. ست ا

نتیجه
ایـران  در  و  کلـی  طـور  بـه  خاورمیانـه  در 
بـه شـکل  ویـژه در دهه هـای اخیـر شـاهد 
پیدایش و رشـد ادبیـات سیاسـِی )گفتاری و 
نوشـتاری( پشـتیباِن بنیادگرایی و به تبع آن 
شـاهد تنـدروی و افراطی گـری در سیاسـت 
نوشـته های  و  سـخنرانی ها  شـاید  بودیـم. 
علی شـریعتی و روح اهلل خمینـی و روحانیون 
طرفـدار فداییـان اسـالم در ایران کـه هزاران 
انسـان را رادیکالیزه و آماده ی انفجار کردند و 
بـه باروت یـک ایدئولوژی جنگـی بدل کردند 
و هـزاران انسـان را از جنـگ ایـران و عـراق 
تـا جنگ هـای نیابتـی در کشـورهای منطقـه 
بـه کشـتن دادنـد در ابتـدا هیـچ کسـی فکر 
پیامدهـای بحرانـی چنیـن افراطی گری هـای 
ذهنـی و سیاسـی را نمی کـرد. در واقـع ایـن 
رویکردهـای ایدئولوژیـک قبـل از هـر چیـز 
فلسـفه شـدند  و  فرهنـگ  و  فکـر  ویران گـر 
و ویران سـازی در حـوزه ی تفکـر بـه همـراه 
جماعـت  بـه  و  مـردم  کـردن  احساسـاتی 
)Community( تبدیـل کردن پیـروان، فرایند 
گسـترش رادیکالیسـم را اجتناب ناپذیـر کرد. 
یـک   )Society( جامعـه  برعکـس  جماعـت 
سـازمان زنده ی اجتماعی نسـبتاً خودسـامان 
از  فـارغ  و  احساسـاتی  عمدتـاً  کـه  اسـت 
عقالنیـت و مدنیـت بوده و احسـاس تعلق به 
مشـارکت در کارهـای گروهی نااندیشـیده را 

تـا حد بسـیار باالیـی ارتقـاء خواهـد داد. 
اوایـل  هیجانـی  ادبیـات  گسـترش  بـا 
و  میـان مدنیـت  فاصلـه ی  روز  انقـالب هـر 
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مـدارا و عمـل رادیکالـی و هیجانـی بیش تـر 
فلسـفه  و  فکـر  حتـی  و  گردیـد  بیش تـر  و 
بـه حـد رفتارهـای شـهودی و احساسـات و 
دریافت هـای درونـی تقلیـل پیـدا کـرد. اگـر 
نـوع انسـان بر اثر جبـر تاریـخ و طبیعت و از 
سـر درماندگـی در طول هزاران سـال زندگی 
ناامن و پرمشـقت، ناگزیر به اندیشـیدن شـده 
بـود و تـوده ی انسـان های نااندیشـیده رو بـه 
سـوی سوسـایتی )زندگـی بر اسـاس مدنیت 
و عقالنیـت( نهـاده بود به یکبـاره و در برخی 
از نقـاط دنیـا از جملـه در ایـران، بازگشـت 
بـه کامیونیتـی )زندگـی بـر اسـاس شـور و 
احساسـات و هیجانـات( سـبب شـکل گیری 
رادیـکال و جزمـی گردیـد کـه  هویت هـای 
اسـالم  سیاسـی ویـژه نیـز آتش بیـار اصلـی 
ایـن معرکـه گردیـد. ایـن پروسـه ی حـذف 
اندیشـه و احساسـاتی کـردن جامعـه از یـک 
سـو و ترویـج و توصیـه بـه تقلیـد و تقیـه و 
سیاسـی  اسـالم  دیگـر،  سـوی  از  مصلحـت 

ایرانـی را ویـژه کـرده اسـت.
سیاسـی  اسـالم  ایـن  اساسـی  تفـاوت 
برعکـس اسـالم های سیاسـی دیگـر و حتـی 

برعکـس ادیـان سیاسـی دیگر از هیـچ قاعده 
و منطـق خاصـی پیـروی نمی کنـد. اگـر هـر 
کـدام از آن هـا علنـاً خـود را طـرف دار یکـی 
اصالح گـرا،  برداشـت  وجـوه چهارگانـه ی:  از 
برداشـت بنیادگرا، برداشـت دینی و برداشـت 
اسـالم سیاسـی  معرفـی می کننـد،  ابـزاری، 
ایرانـی هم زمـان از هـر چهار برداشـت به نفع 
نظـام خـود و بـر اسـاس مصلحت نظـام خود 
اسـتفاده و سواسـتفاده می کنـد. در حقیقـت 
ایـن ایدئولـوژی بـر اسـاس اصول سـه گانه ی 
تقلیـد، تقیـه و مصلحـت، به طـور همزمان با 
یـک موضـوع در مکان هـای مختلـف مواضـع 
بسـیار متفـاوت اتخـاذ می کنـد. بـرای مثـال 
عیـن  در  سـنی ها  بـا  رابطـه اش  مـورد  در 
ایـن کـه از وحـدت شـیعه و سـنی صحبـت 
کمـک  را  فلسـطین  سـنی های  می کنـد: 
مالـی می کنـد، در برابـر ظلـم بـه سـنی های 
چچن سـکوت می کند، سـنی های عربسـتان 
رادیـکال  سـنی های  بـا  می کنـد،  تهدیـد  را 
طالبـان رابطـه دیپلماتیـک برقـرار می کند و 
سـنی های داخـل کشـور را از حـق و حقـوق 
مذهبـی خـود محـروم می کنـد؛ و بر اسـاس 

دسته بندی تئوری ها و تئوریسین های مربوط به رابطه ی دین و سیاست و ویژگی های متمایز آن ها
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اصـل تقلیـد، به مقلـدان خـود در تمـام دنیا 
همیـن روش و منـش را تزریـق و تحمیـل 

می کنـد. 
از  بخشـی  کـه  گفـت  بتـوان  شـاید 
و  )عربـی  دینـی  نورادیکالیسـم  پیدایـش 
واکنشـی  خاورمیانـه،  در  موجـود  ترکـی( 
سیاسـی  نظـام  زیاده خواهی هـای  بـه  اسـت 
برآمـده از انقـالب ایـران و اسـالم سیاسـی 
دلیـل  بـه  هم اکنـون  کـه  خمینیسـتی 
و  تقیـه  تقلیـد،  بـه سـه گانه ی  بـاور جـدی 
مصلحـت، فعالیت هـای جهانـی و منطقـه ای 
بـه صـورت پنهانـی و  و داخلـی آن عمدتـاً 
ایـن  نتیجـه ی  می شـود.  انجـام  زیرزمینـی 
بـاور رادیـکال و پنهـان: برهم زننـده ی روابط 
نسـبتاً دوسـتانه ی کشورهای همسـایه، ایجاد 
ناامنی هـا ی ملمـوس و عینـی در منطقـه، و 
در خاورمیانـه  تفرقـه  و  تخـم کیـن  ترویـج 
اسـت. بـا نگاهـی به مسـائل سیاسـی منطقه 
و در بخـش زیـادی از مشـکالت خاورمیانه به 
طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم دسـت پنهان 
پیداسـت  خودمطلق بیـن  ایدئولـوژی  ایـن 
کـه تبعـات گسـترده ی آن هـر روز بیش تـر 
و بیش تـر خـود را نمایـان می نمایـد. البتـه 
بـه نسـبتی که حیـات فرهنگـی جامعه تحت 
تأثیـر چنیـن رادیکالیسـم ناشـی از ایـن نوع 
فعالیت هـای  گیـرد،  قـرار  سیاسـی  اسـالم 
سیاسـی خشـن و ناامنـِی همه جانبـه حتـی 
بـرای بانیـان ایـن تفکـر نیـز افزایـش خواهد 

. فت یا
روحانیـون حاکـم بـر جمهوری اسـالمی 
معتقدنـد کـه تنهـا نظـام سیاسـی اسـالمی 
واقعـی در جهـان همیـن جمهـوری اسـالمی 
و  تبلیـغ  ایـن رو رسـالت  از  و  ایـران اسـت 
گسـترش و حفـظ اسـالم واقعـی در جهـان 
برعهـده ی آن هـا اسـت. از ایـن منظـر دولت 
جمهـوری اسـالمی ایـران دارای یـک هویت 
نظـام  در  همتـا  بـدون  و  فـرد  بـه  منحصـر 
خـود  کـه  دولت هایـی  و  اسـت  بین الملـل 

نظـام  در  بفـرد  منحصـر  هویـت  دارای  را 
خارجـی  سیاسـت  در  می داننـد  بین الملـل 
نیـز برخی رفتارهـای منحصر به فـرد از خود 
بـروز می دهنـد کـه شـباهتی بـا رفتار سـایر 
دولت هـا نـدارد و لـذا درک و تحلیـل آن هـا 
 .)۱7۸  :۱39۴ )قهرمان پـور،  اسـت  دشـوار 
سیاسـی  اسـالم های  کلـی  طـور  بـه 
رسـماً و آشـکارا اعـالم می کننـد کـه مـا بـا 
سیاسـی،  بی طرفـی  زاهدانـه،  اسـالم گرایی 
باورهـای  خصوصـی،  امـر  مثابـه  بـه  دیـن 
دسـتاوردهای  و  زنـان  آزادی  سـکوالر، 
فرهنـگ غربـی مخالـف هسـتیم. آنـان ایـن 
مخالفـت را پنهـان نمی کننـد و در پـرده و 
پوشـش دیـن، رنـگ و لعـاب دروغیـن به آن 
نمی بخشـند و راه هـای مقابلـه بـا آن را بـه 
عنـوان نقشـه ی راه خود مشـخص و مدیریت 
می کننـد. اّمـا اسـالم سیاسـی خمینیسـتی 
ویژگی هـای  ایـن  از  متفـاوت  ویژگـی  دو 
کلـی داشـت: ۱( طرح ریـزی اسـتراتژی هایی 
دیگـر  سیاسـی  اسـالم های  بـا  مخالفـت  در 
)عربـی، ترکـی( ازجملـه تغییر مذهـب مردم 
منطقـه )ایـن در حالـی بـود کـه هیچ کـدام 
از دیگـر اسـالم های سیاسـی منطقـه چنیـن 
طرح ریـزی  خـود  برنامـه ی  در  را  اهدافـی 
نکـرده بودنـد(؛ و ۲( در ابتـدا بـه پیـروی از 
را  باورهایـش  سیاسـی،  اسـالم های  دیگـر 
علنـی کـرد و بـر عقایـد و رفتارهـای ویـژه ی 
خـود آشـکارا تأکیـد گذاشـت؛ ولـی خیلـی 
سـریع و بـه دالیـل متعدد، ازجملـه: مخالفت 
اسـالم های سیاسـی رقیـب از یـک طـرف و 
برنامه ریـزی بـرای حیات سیاسـی بر اسـاس 
سـه گانه ی: تقلیـد، تقیـه و مصلحـت از طرف 
دیگـر، باورهـا و برنامه هـای خـود را تـا آن جا 
کـه بتواند به صـورت مخفـی و پنهانی ترویج 
و اجـرا می کننـد. بـه طـور کلـی تفاوت هـا و 
شـباهت های اسـالم سیاسـی ایرانی بـا دیگر 
خاورمیانـه  در  موجـود  سیاسـی  اسـالم های 
کـه از نتیجـه ی ایـن پژوهش حاصـل گردید 
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در جـدول ذیـل به طـور مختصر آمده اسـت.
اسـالم سیاسـی خمینیسـتی به دالیـل: دفاع 
بسـیار  ارزش هـای  و  اخـالق  از  مطلق گـرا 
تمامیت خـواه  هویت هـا،  دیگـر  بـا  متمایـز 
 بـودن، خـود مطلـق  پنـداری، فقاهتـی بودن 
کـه  دیگـر  سیاسـی  اسـالم های  )برعکـس 
بنیادشـان بـر کتـاب مقدس بـود، بنیـاد این 
نـوِع جدیـد بر حرف فقیه اسـتوار اسـت( هم 
موجب حیرت و وحشـت جهان آزاد شد و هم 
سـبب بیـداری هویت های رقیب )اسـالم های 
سیاسـی عربـی  و ترکـی( و رادیکالیزه شـدِن 
بیـش از پیـش آن هـا در برابـر ایـن هویـت 
جدیـد شـد. نتیجـه این شـد کـه اگـر از دل 
ایـن نوع، »خمینیسـم و خامنه ایسـم« درآمد 
از دل آن دو نیـز »طالبانیسـم و القاعدیسـم 
و داعشیسـم عمدتـاً عربـی« و »اردوغانیسـم 
و اخوانیسـم عمدتـاً ترکـی« سـر بـر آوردند. 
ولـی ایـن وحشـت و حیـرت و به خودآمـدِن 
اسـالم  جهـان  و  غـرب  )جهـان  دیگـران 
غیرایرانـی( سـبب گشـت تا اسـالم سیاسـی 
خمینیسـتی بـا اسـتفاده از آموزه هـای دینی 
خـود )تقلیـد، تقیـه و مصلحت( سـریعاً زبان 
و ظاهـر خـود را »عـوض« کنـد و خـود را 
در پوسـت و پوشـش های چنـد الیـه ی بـه 
ظاهـر دینی و در بنیان سیاسـی )فاشیسـتی/

و  نمایـد  محفـوظ  و  پنهـان  الیگارشـیک(،  
اصـول ویژ ه ای را بـه عنوان نقشـه ی راه برای 
طرفـداران خـود تئوریـزه و بـر آنـان تحمیل 
نمایـد. ایـن نقشـه ی راه در قالـب فرمـول 3 
وضعیتـِی تقلیـد، تقیـه و مصلحـت بـه ایـن 

صـورت تئوریـزه می گـردد:
1 بخش سیاست سـازی یا تصمیم سـازی: در 
ایـن بخش همـه ی ورودی هـا و خروجی های 
ایـن دسـتگاه ایدئولوژیـک بایـد قبـل از هـر 
چیـز از فیلتـر مصلحـت نظـام بگـذرد، یعنی 
مورد تاییـد »الیه  هـای مصلحت اندیش« قرار 
بگیـرد. الیه  هـای مصلحت اندیـش بـه صورت 
طولـی و از پاییـن بـه بـاال شـامل: دایـره ی 
حراسـت و گزینش تمام ادارات ایران، مجلس 
شـورای اسـالمی، شـورای نگهبـان، مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظـام، بیـت رهبـری، و 
در نهایـت ولـی فقیـه یـا رهبـر. هـر پدیـده، 
موضـوع و یـا مسـئله ای بـرای تاییـد یـا رد 
بایـد حتمـاً از ایـن فیلتر رد شـود. در صورتی 
کـه هر قسـمت از ایـن فیلتر، در مـورد تایید 
یـا رد یـک وضعیـت نتوانـد تصمیـم بگیـرد 
موضـوع بـه الیـه ی باالتـر سـپرده می شـود 
تـا در مـورد آن تصمیمـی اتخـاذ شـود کـه 
بـه مصلحـت نظـام اسـت. تمـام ایـن الیه ها 
مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم توسـط ولـی فقیـه 

مقایسه ی اسالم سیاسی ایرانی با اسالم سیاسی غیرایرانی

مقایسه ی اسالم های سیاسی
)ایرانی با غیر ایرانی( شباهت ها و تفاوت ها 

شباهت ها 

تفاوت ها 

۱. مخالفت هر دو با اسالم غیرسیاسی و زاهدانه و بی طرف
۲. مخالفت هر دو یا سکوالریزم 
3. مخالفت هر دو با آزادی زنان 

۴. مخالفت هر دو با آموزه های فرهنگی دنیای مدرن

۱. وجود مفاهیم و رفتارهایی مبتنی بر تقلید، تقیه  ومصلحت با تعاریف ویژه در اسالم 
سیاسی ایرانی و عدم وجود آن در اسالم سیاسی عیرایرانی

۲. برنامه و هزینه برای تغییر مذهب و تغییر زبان دیگر هویت ها در اسالم سیاسی ایرانی
3. برنامه و هزینه برای ایجاد هالل مذهبی و زبانی به عنوان سپر در مقابل دیگر هویت ها 
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ادارات  بـه  و  انتخـاب می گردنـد  و  گزینـش 
بـه مـردم تحمیـل  نهایـت  و مجالـس و در 
می شـوند تـا در همـه ی زمینه هـا هـر آن چه 
را کـه بـه مصلحت نظـام یا مـورد تایید رهبر 

اسـت اخـذ و یـا طرد شـود.
2 بخـش اجراکننـدگان: در ایـن بخش افراد 
و گروه هایـی قـرار می گیرنـد کـه تصمیمـات 
گرفتـه شـده در بخـش اّول را اجـرا می کنند. 
در واقـع افـراد و گروه هـای این بخـش عمدتاً 
کل افـراد دسـتگاه مجریـه را در برمی گیـرد. 
از رئیس جمهـور گرفتـه تـا آخرین مسـتخدم 
قـرار  ایـن حـوزه  در  همگـی  دسـتگاه  ایـن 
می گیرنـد. ایـن عـده هیچگونه اختیـار عملی 
خاصـی را از خود ندارنـد و تابع محض بخش 
هسـتند.  تصمیم سـازی  یـا  سیاسـت گذاری 
بـه عبـارت دیگـر افـراد ایـن بخـش، اعضای 
میدان یـا اجراکنندگان تصمیمـات گروه اّول 
هسـتند. اگـر گـروه اّول در حـوزه ی مصلحت 
قـرار می گیرنـد گـروه دّوم در حـوزه ی تقلید 

می گیرند. قـرار 
3 بخـش پنهـان کار یـا توجیه گـر: اعضـای 
ایـن گـروه کل افـراد وابسـته بـه ایـن نظـام 
سیاسـی را در بـر می گیـرد. افـراد وابسـته به 
ایـن سیسـتم شـامل: تمـام افـراد وابسـته به 
نظـام در قـوای سـه گانه، کل افـراد وابسـته 
بـه سیسـتم در نیروهـای نظامـی و انتظامی، 
در  حکومـت  بـه  وابسـته  افـراد  تمامـی 
انجمن هـا و اصنـاف، و کل  و  احـزاب  درون 
وابسـتگان پنهانـی دسـتگاه حاکـم می شـود 
که بر اسـاس اصـل تقیه موظفنـد تصمیمات 
بخـش تصمیم سـازی یـا مصلحـت و اعمـال 
بخـش اجرا یـا تقلیدکننـدگان را پنهـان و یا 
توجیـه کننـد. نمـودار )۱( شـمای کلـی این 

وضعیـت را نشـان می دهـد.
جزمـی  و  رادیـکال  ادبیـات  اخیـراً 
سـیطره ی  شـکل  بـه  سیاسـی  اسـالم  ایـن 
نورادیکالیسـم دینـی درآمده اسـت که عمدتاً 
حاکـی از بازآرایـی عقایـد، نیروهـا و مسـائل 

در  آن هـا  تئوریزه کـردن  و  جـاری  سیاسـی 
قالـب شـکل هایی جدیـد بنیادگرایـی اسـت 
و اگـر امـروز نیـز بـه درسـتی تحلیل نشـوند 
جـدی  عقایـدی  چنیـن  آینـده ی  تبعـات  و 
گرفتـه نشـوند احتماالً در آینـده ای نه چندان 
دور جهـان را بـا بحـران جدی روبـرو خواهد 
خردسـتیزی،  اسـتیالی  واقـع  در  کـرد. 
مطلق گرایـی مذهبـی، خودمطلق بینـی، عدم 
بـاور بـه نسـبی گرایی و پلورالیسـم و انسـداد 
سـبب  مـدارا  و  مدنیـت  تنفسـی  ریه هـای 
بیـداری هویت هـای رقیب و کشـمکش میان 
هـر  کـه  می گـردد  رقیـب  رادیکالیسـم های 
یـک در بردارنـده ی یـک اخـالق مطلق گرای 

بـود. خواهنـد  سـتیزه جویانه 
امـروزه حتـی اکثـر مراجـع تقلید شـیعه 
بحـران زا  ایدئولـوژِی  ایـن  رهبـر  برابـر  در 
یـا سـکوت کرده انـد و یـا آن را بـه صـورت 
صـورت  بـه  و/یـا  می کننـد  تأییـد  ضمنـی 
آشـکار بـا آن همراهـی و همـکاری می کنند. 
امـروزه دیگـر هیچ کـدام  برعکـس گذشـته، 
در  نمی تواننـد  یـا  و  نمی خواهنـد  آن هـا  از 
برابـر حکم حکومتـی بایسـتند. در واقع خود 
مراجـع تقلیـد بـه مقلد فـردی دیگـر تبدیل 
شـده اند و مرجـع آن هـا ولـی مطلقـه ی فقیه 
یـا رهبـر نظـام اسـت. ایـن ولـی مطلقـه هم 
آشـکار اعـالم کرده  اسـت که مصلحـت نظام 
و نـه مـردم، در اولویـت اسـت یعنـی همگی 
مراجـع و مـردم بـرای حفـظ نظم مـورد نظر 
ولـی مطلقـه به گـروگان گرفتـه شـده اند. اّما 
ولـی فقیه بـرای تبرئه ی خود از مسـئولیت ها 
و بـار مشـکالتی کـه بـا تصمیمات خـود و از 
طریـق بخـش مصلحت اندیـش می گیـرد بـه 
ایـن شـیوه اعمـال خـود را توجیـه می کنـد: 
تصمیمـات این دسـتگاه دینی بـاز به صورت 
طولـی از طرف خدا )در قرآن( و پیامبران )در 
احادیـث( و امامـان )در روایات( شـروع و ولی 
فقیـه بـه عنـوان جانشـین موقت امـام غایب 
ایـن برنامه هـا را ادامـه می دهـد. همـه ی این 
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نمودار 1: ویژگی ها و نوع رابطه ی مفاهیم سه گانه ی اسالم سیاسی ایرانی

هر 
پدیده 

مسئله و /یا 
موضوعی 

تنظیم بر اساس 
اصل 

مصلحت 
از طرف ولی مطلقه فقیه 

مراجع و مجتهدان 
خودی، نیروهای 
تشخیص مصلحت

رفتار بر 
اساس اصل 

تقیه

رفتار بر 
اساس اصل 

تقیه

تبدیل به پدیده، 
مسئله، موضوع مورد 
تأیید نظام و قابل اجرا 

در عمل

رفتار بر اساس
 تقلید

 از طرف مقلدان، 
نیروی اجرایی، نیروی 

میدان، نیروی عمل

واگذار به 
حوزه ی نظر یا 

مصلحت

واگذار به 
حوزه ی عمل یا 

تقلید

تحویل یا تحمیل 
به جامعه ی خود یا 

جامعه ی جهانی

افراد به 
ظاهر 
اصول گرا 
و جناح 
راست

افراد به 
ظاهر 

اصاح طلب 
و جناح 

چپ
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رفتارهـا زیر لـوای گـزاره ی توجیهـی »انجام 
وظایـف و فرایـض دینـی« قـرار مـی گیـرد؛ 
کـه از طریـق نیروهـای خـودی یـا نیروهـای 
مصلحت اندیـش گرفتـه شـده و بـرای اجـرا 
فرمـان  مقلـدان،  یـا  میـدان  نیروهـای  بـه 
داده می شـود. غالـب تصمیمـات در راسـتای 
مصلحـت نظـام و در مرحلـه بعد در راسـتای 
مصلحـت جامعـه ی خـودی و در نهایـت در 
راسـتای افـراد خودی اسـت. نمـودار )۲( این 

رابطـه را نشـان می دهـد.
طبـق باورهـا و فرمان این مرجع و بر اسـاس 
حکـم حکومتـی یـا دسـتورات ولـی مطلقـه، 
حیـات  شـاهرگ  مثابـه  بـه  کشـور  بودجـه 
جامعـه بـه جـای ایـن  کـه در اختیـار مـردم 
جامعـه قرار گیرد بـرای  مواردی کـه »نظام« 
بـرای  خمینیسـتی  سیاسـی  اسـالم  یعنـی 
اسـت،  نیازمنـد  بـدان  بیش تـر  بقـای خـود 
بـکار  نظامـی  و  فرهنگـی  لحـاظ  از  به ویـژه 
بـرده می شـود. بر اسـاس باور به اصـول تقیه 
و مصلحـت حتـی اگـر از همـان بودجـه در 
راه  سـاخت بمـب اتم و سـایر وسـایل دفاعی 
بحـران زا، اسـتفاده شـود از نظـر ایمـان داران 
بـه این باور سیاسـی توجیه دینی و سیاسـی 
دارد. در هـر صـورت آنـان بـرای رسـیدن به 
اهـداف خـود نیـاز به منابـع اقتصـادی جدید 
یـا حـق  کـه خمـس  دارنـد  تمام نشـدنی  و 
مرجعیـت یکـی از آن هاسـت. بـرای ایـن امر 

رابطـه ی مرجـع و مقلـد را از حالـت صـرف 
دینـی بـه حالـت دینـی اقتصـادی و بعـداً به 
حالـت دینی اقتصادی سیاسـی تغییـر دادند 
تـا هـم منبـع اقتصـادی و هـم نیـروی رزمی 
دینـی  توجیـه  بـا  را  میدان هـای جنـگ  در 
تولیـد و تکثیـر کننـد. جـدول ذیـل بـه طور 

خالصـه ایـن تغییـرات را نشـان می دهـد.
هم اکنـون پرسشـی مطـرح اسـت: آیا اگر 
اقلیت هـای  دیگـر  یـا  یهودی هـا  بهایی هـا، 
ایـران و/یا حتـی مسـلمانان غیروالیـی مقیم 
ایـران، امـروزه همیـن کارهـا را بـا حکومـت 
را  خـود  بـاور  و  کننـد  تقیـه  مثـاًل  بکننـد 
و  شـوند  کابینـه  وارد  و  نگهدارنـد  مخفـی 
کارهـای ویـژه ای را پنهانـی بـه نفع مـردم یا 
گـروه خـود انجـام دهنـد، این بار حکـم آن ها 
در مـورد دروغ و دورویـی و تقیـه بـه همیـن 
منـوال و تعریـف باقـی خواهـد مانـد؟ چگونه 
بـا آن هـا برخـورد می کنیـد؟ آیـا سیاسـیون 
و زندانیـان سیاسـی اگـر تقیـه کردنـد و بـه 
خاطـر حفـظ جـان، بـاور و عقیده ی خـود را 
پنهـان کردند برخـورد حاکمان این دسـتگاه 
سیاسـی بـا آن هـا چگونـه خواهـد بـود؟ آیـا 
اگـر با حاکمـان کنونی ایـن ایدئولوژی، طبق 
همیـن باورهـا و قوانین برخورد شـود واکنش 
غیرخـودی  تقیه کننـدگان  ایـن  بـه  آن هـا 

بود؟ چگونـه خواهـد 
اگـر امـروزه می بینیـم اکثـر کشـورهای 

مراحل و نوع رابطه ی مرجع / مقلد از نظر تاریخی

رابطه ی مرجع و مقلد از نظر تاریخیرابطه ی مرجع و مقلدمراحل رابطه 

مرحله ی اول 

مرحله ی دوم 

مرحله ی سوم

رابطه ی کاماًل دینی

رابطه ی دینی ـ اقتصادی 

رابطه ی دینی ـ اقتصادی ـ 
سیاسی

از اوایل ظهور امامان شیعه تا قرن دهم 

از قرن دهم تا به امروز 

عمدتاً از انقالب مشروطه شروع و در انقالب اسالمی 
شدت گرفت و تا به امروز ادامه دارد
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نمودار 2: مدیریت مصلحت )به لحاظ نظری( از دیدگاه اسالم سیاسی ایرانی: مدیریت طولی
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عـرب منطقه به دلیل شـناخت هویت ویژه ی 
ایـن نوع اسـالم سیاسـی: بـا اسـرائیل روابط 
دوسـتانه و دیپلماتیـک برقـرار کرده انـد؛ اگر 
دسـت دخالـت ایـران در کشـورهای دیگر از 
جملـه در عـراق و سـوریه و لبنـان و یمـن و 
افغانسـتان و حتـی آمریـکای التیـن و آفریقا 
بر کسـی پوشـیده نیسـت؛ اگر حـذف و ترور 
مخالفـان بـا نـام »جنایـت مقـدس« و آدام 
ربایی هـای گوناگـون از نقـاط مختلـف دنیـا 
بـا نـام »عملیـات فریـب« و اگـر انفجارهـا و 
بـا  کشـورها  دیگـر  در  زیـادی  انتحارهـای 
نـام »جهـاد مقـدس« از طـرف پیـروان ایـن 
سیاسـت در دنیـا روی داده اسـت؛ همـه ی 
ایـن اعمـال خرابکارانـه نتیجه ی بـاور به این 
اسـالم سیاسـی ویـژه و فعـاًل کم تـوان اسـت 
در صورتـی کـه در برخـورد بـا آن غفلـت و 
تأخیـر شـود و ایـن سیسـتم بـه یـک نیروی 
عمـده ی نظامی بدل شـود، آن وقـت احتماالً 
هیـچ کـس در هیـچ جـای جهـان در امـان 
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قضیـه ی آیـت اهلل صانعـی، دویچه ولـه، ۵ ژانویـه.
اسـالمی  اندیشـه های سیاسـی  تاثیـر  ولدبیگـی، صفـر )۱39۵(،   *
بدیع الزمـان سـعید نورسـی بر اسـالم سیاسـی ترکیه، نشـر احسـان، 

ن. تهرا
* هاشـمی، سـید حسـین )۱3۸۱(، مجمع تشـخیص مصلحت نظام، 
نشـر مرکـز مطالعـات و پژوهش هـای فرهنگـی حـوزۀ علمیـه، چـاپ 

قم. اول، 
* همایـون مصبـاح، سیدحسـن )۱393(، تقیـه راهبـرد اصالحـی و 
صیانـت از حـق، مجلـه ی: پژوهشـنامه ی کالم، شـماره ی ۱، صـص 

۱۱3 تـا ۱3۴.
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کوردهای کوردستان شرقی چه  آنجا که  در جنبش ایلول، چشم به  راه دستاورد 
این جنبش شدند و چه  آن هنگام که  تجربه ی اقلیم کوردستان را نوپا و »ئه زموونی 
کوردی« ارزیابی کردند و چه  آن هنگام که  هم آوا با حزب کارگران کوردستان، 
اولویت خود را بر رهایی کوردستان شمالی گذاشتند، هیچکدام از این بخشها، 

کوردستان شرقی را چیزی بیشتر از برادران خود در کوردستان فرهنگی به  حساب 
نیاوردند. به  این اعتبار در شرایط فعلی، استفاده ی سیاسی از شرق کوردستان، ناظر بر 

برنامه ی مشخص سیاسی نیست. 

شرق کوردستان یا کوردستان شرقی؟ 
  

د. ڕامان ڕۆژهەاڵتی  



درآمد
همزبان،  اجتماع  و  همزبانی  از  است  تصوری  ملت 
تصوری از حضور مبهم و همزمان یک اجتماع همزبان 
در ذهن اعضای آن اجتماع. از این رهگذر مفهوم کورد 
بودن در جهان و هویت کوردی در زبان شکل می گیرد: 
در درون ادبیات، زبان روزنامه و رسانه ها. اگر ملت بودن 
حساب  به  دولت-ملت  تشکیل  حق  برای  مبنایی  نیز 
برای  قلمروی  و  کوردهاست  سرزمین  کوردستان  آید، 
روشنفکران  گونه،  این  کوردها.  اجتماع  دولت-ملت 
ذهنی  مبنای  بیستم،  قرن  آغازین  دهه های  در  کورد 
الزم برای تشکیل دولت کوردستان را فراهم آوردند. اما 
کوردها برخالف دیگر همسایگانشان در تأسیس دولت-
کوردستان  باید  که  سرزمینی  و  نبودند  کامیاب  ملت 

نامیده می شد میان دولت های منطقه تقسیم گردید.
حوادث قرن بیستم و بخصوص رویدادهای پس از 
جنگ جهانی دوم، کوردها را بر آن داشت که خواست 
غیر  ای  منطقه  شرایط  در  که  را  ملی  دولت  تشکیل 
فرهنگی  حقوق  و  انداخته  تعویق  به  نمود  می  ممکن 
و سیاسی کوردها را در درون مرزهای تثبیت شده ی 
منطقه دنبال کنند. این سرآغازی بود بر یک گسست. 
در  پاره گی  چند  و  آرمانی  یکپارچگی  میان  گسستی 

واقعیت. 
به  روزمره  زندگی  در  هرچند  ملی گرا  کوردهای 
با وسواسی کم نظیر  اما  واقعیت چندپاره خو کرده اند، 
وجین  را  کوردستان  چندپاره گی  بر  مبنی  های  واژه 
با  صحنه  در  موجود  نیروهای  واقعیت  اما  می کنند. 
هنگامی  و  است  پیچیده  سخت  شده  تثبیت  مرزهای 
که سخن نه بر سر آرمان بلکه بر سر تعیین خط مشی 

سیاسی است، باید امکانها را تنها در واقعیت سنجید.
اصطالحات  میان  ایران  کوردهای  سرگشتگی 
و »کوردستان  ایران«، »شرق کوردستان«  »کردستان 
شرقی« ناشی از این گسست میان رؤیا و واقعیت است.

کوردستان فرهنگی/کوردستان سیاسی
شاید بر سر تعریف مرزهای کوردستان عدم توافقی در 
کار باشد اما بی گمان کوردستان سرزمین کوردهاست. 
که  آن  از  بعد  می زیند.  آن  در  کوردها  که  سرزمینی 
مرزهای  درون  در  سرزمین  این  مختلف  بخشهای 

دول  از  هرکدام  گرفت،  قرار  همسایه  مدرن  دولتهای 
آسیمیالسیون،  و  همسان سازی  با  نمود  تالش  حاکم 
سهم خود از کوردستان را به تمامی از آن خود کند. از 
این رو، پس از به شکست کشانده شدن طرح تأسیس 
دولت،  شاید بتوان فرهنگ کوردها را که مورد تاخت 
به  بود  گرفته  قرار  حاکم  کشورهای  فرهنگ  تاز  و 
نظر  در  آنان  یکپارچگی  عامل  و  اشتراک  وجه  عنوان 
همسان سازی  با  مخالفت  راستای  در  کنش  و  گرفت 
اما  انگاشت.  کوردها  همه ی  میان  مشترک  کنشی  را 
و  همزمان  مخالفت  تنها  برنامه  بدون  مقاومت  این 
می  متبادر  ذهنها  به  را  کوردستان  از  سلبی  مفهومی 
حداکثری  صورت  در  کوردستان  از  تصور  این  کند. 
نه  اما  می انجامد.  فرهنگی  کوردستان  مفهوم  به  خود 
امکان های  بلکه در حوزۀ  امکان های منطقی  در حوزۀ 
از  پس  کوردها  های  جنبش  تاریخ  حداقل  واقعی، 
پروژه ی  که  است  داده  نشان  ما  به  دوم  جنگ جهانی 
تشکیل کوردستان و درگیری همزمان با چهار دولت- 
با  با مرزهای تثبیت شده ممکن نیست. چرا که  ملت 
پای گرفتن دولتهای حاکم بر هر بخش، دیگر شرایط 
برنامه ی  و  بوده  بر کوردهای هر بخش متفاوت  حاکم 
سیاسی مشخص خود را می طلبد. اما مبارزه برای بهبود 
وضعیت یا مبارزه برای حق سیاسی در درون مرزها و 
با در نظر گرفتن شرایط ژئوپولیتیک ممکن است و از 
یک مسئلۀ بین المللی به مسائلی در درون کشورهای 

غاصب تبدیل شد.
کوردستان سیاسی پس از شکستهای قرن بیستم، 
اگر الزم باشد تنها از به هم چسپانی این پاره ها ممکن 
از  ای سخن  منطقه  با شرایط جدید  اما  امروزه  است. 
ادبیات  به  کوردستان  دولت  مفهوم  دوبارۀ  بازگشت 

سیاسی می رود.
سخن از شرق کوردستان، ناظر به شرق کوردستان 
مشی  خط  و  برنامه  در  آن  کاربرد  و  است  فرهنگی 
برای  منسجم  ای  برنامه  که  رواست  هنگامی  سیاسی 

تأسیس دولت واحد کوردی در میان باشد.

شرق کوردستان یا کوردستان شرقی؟
آن هنگام که پیمان سور مرزهایی برای کوردستان در 
نظر گرفته بود، کوردهای امپراتوری ایران در آن سهیم 
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سور  پیمان  لوزان  پیمان  در  که  هنگام  آن  و  نبودند 
غصب  ایران  کوردهای  از  حقی  شد،نیز،  گرفته  نادیده 
نشد.  چون بخشی که امروزه به آن کوردستان ایران یا 
کوردستان شرقی گفته می شود نه حاصل پیمان لوزان 
و مرزهای ناشی از توافق سایکس پیکو، بلکه برآمده از 
جنگ چالدران و مرزهای صفوی-عثمانی است. و اگر 
امروزه از به سر آمدن عصر توافق سایکس- پیکو سخن 
می گویند، تنها سخن بر سر به هم زدن شیوۀ تقسیم 
میراث امپراتوری عثمانی است و شاید این بار، آنجا که 
کوردهای عثمانی را بی نصیب گذاشتند، سهمی متوجه 
آنها گردد. با این وجود سخنی از کوردهای این سوی 

جنگ چالدران در میان نیست.
و  تفاوت  این  پنداشتن  مکانیکی  وجود،  این  با 
مطلق انگاشتن مرز عثمانی/صفوی میان کوردها ساده 
ایران همگام  اندیشی است. جنبش سیاسی کوردهای 
امپراتوری  کوردهای  سیاسی  جنبش  تأثیر  تحت  و 
شباهتهای  و  همسانی ها  است.  گرفته  نضج  عثمانی 
پوشیده  پژوهشگران  بر  ژ.ک  وکوملۀ  هیوا  حزب 
نیست. اما از آنجا که ناسیونالیسم کوردی در درون و 
متناسب با بخش کوردستان عثمانی شکل گرفته بود،  
مبارزات کوردها در دیگر بخشهای کوردستان همواره  
را  حاکمیت  مسألۀ  و  سرزمینی  جنگ  از  درونمایه ای 
در درون خود داشته است. و چون طرح ناسیونالیسم 
کورد و حکومت کوردستان بیشتر ناظر بر کوردستان 
بیشتر  ایران  کوردستان  در شرایط  است  بوده  عثمانی 
هم  و  گردیده  بدل  سنی  کورد  ناسیونالیسم  پروژۀ  به 
عامل  کوردی/فارسی  سنی/شیعه،  شکافهای  راستایی 
بسیج نیرو برای مبارزات بوده است. این امر به حدی 
مشهود است که حتی سازمانی مائوییست چون کومله 
زحمتکشان نیز نتوانسته است مرزهای این همپوشانی 
البته هنگامی صورت فاجعه آمیز  شکافها را درنوردد و 
خود را آشکار می کند که بدانیم بیش از شصت درصد 
گرایی  ملی  و  بوده  شیعه  یا  یارسان  ایران  کوردهای 
بدیهی  است.  نیاورده  حساب  به  را  آنها  عماًل  کوردی 
است هرگونه پروژۀ سیاسی برای کوردهای ایران باید 

این تفاوت آشکار را به حساب آورد.
پارسی  عقل  ادعای  با  ایران  درون  در  مسأله  این 
و  ایران  فارسهای  با  ایران  بر هم نژادی کردهای  مبنی 

از تمامی  مشروعیت بخشی به محروم نمودن کوردها 
حقوق انسانی آنها به بهانۀ هم نژادی و هم-خانوادگی 
می یابد.  بیشتری  پیچیدگی  فارسی،  زبان  با  آنها  زبان 
تفاوت  تبع  به  کوردستان  بخشهای  دیگر  کوردهای 
فاحش با دولتهای غاصب تورک و عرب، نیازمند درک 

ظرافتهای  تفاوتهای فرهنگی نیستند.

رابطه با بخش های دیگر/تعامل یا جز آن؟
کوردهای ایران چه در زمان حکومت کوردستان جنوبی 
شیخ محمود حفید و چه در پناه دادن و پذیرا شدن 
دموکرات  جمهوری  زمان  در  بخش ها  دیگر  کوردهای 
نیروهای  درخواست همکاری  هنگام  و چه  کوردستان 
اتحادیه میهنی پس از انقالب ۵7 نمونه هایی کم نظیر 
اند؛  گذاشته  نمایش  به  را  بخشها  دیگر  با  از همکاری 
اما هر زمان که جنبش خود را تابعی از دستاوردهای 
نیز  بخش های دیگر نموده اند، پیامدهای زیانبار آن را 

به رأی العین دیدهاند.     
کوردهای کوردستان شرقی، در برهه ای از مبارزات 
خود بعد از انقالب ۵7 و در طول دهۀ شصت شمسی، 
در عین محترم شمردن مرزهای کوردستان فرهنگی، 
و با احترام به نیروهای دیگر بخشها، سیاستی مستقل 
برای احقاق حقوق خود در پیش گرفتند  و توانستند 
در معادالت منطقه ای وزن شایسته ای بیابند. اما آنگاه 
که فعالیت سیاسی خود را به بهانه یا به دلیل پاسداشت 
محدود  کردستان،  اقلیم  نوپای  حکومت  دستاورد 
نمودند، خود نه تنها دستاوردی نداشتند که به شدت 

از وزن سیاسی آنها نیز کاسته شد.
پسوند  که  هرچند  کوردستان  میهنی  اتحادیۀ 
در چارچوب  کاماًل  نمی کشد  را یدک  عراق  یا  جنوبی 
امکانات و شرایط کوردستان عراق سیاست ورزی کرده 
کوردستان  شرایط  از  که  ایران  دیگر  سوی  از  است. 
در  خودموختار  حکومتی  ایجاد  تأثیرات  و  ایران 
از  پس  داشت،  وحشت  شدت  به  خود  همسایگی 
را  راه  ایران،  کوردهای  یافتۀ  سازمان  نیروهای  کنترل 
بر فعالیت حزب کارگران کوردستان در ایران باز نمود 
با شعار کوردستان  ناخواسته،  یا  تا این حزب خواسته 
را  ایران  کوردستان  احزاب  مشروعیت  بنیانهای  بزرگ 
فروریزد. این حزب علی رغم موفقیت های نسبی در نبرد 
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با سیاستهای دولت ترکیه، برنامۀ روشنی برای احقاق 
بی  این  و  نداشته  شرقی  کوردستان  کوردهای  حقوق 
برنامگی را با وجود هدفی دراز مدت و تعیین اولویت 
برای بخشهای مختلف توجیه می کند. کارنامۀ فعالیت 
که  دهد  می  نشان  شرقی،  کوردستان  در  حزب  این 
این بخش را تنها ذخیره ای از جنگاوران برای جنگ با 
ترکیه لحاظ کرده است. هرچند شاید بتوان این رفتارها 
را با توجه به شرایط هرکدام از آن بخشهای کوردستان 
فرهنگی توجیه کرد، اما در رابطه با کوردستان شرقی 
انسانی  نیروی  از  ها  دیگر بخش  احزاب   استفادۀ   و  
ماهر کوردستان شرقی، معنایی به  جز تعامل را در ذهن 

متبلور می سازد.
کوتاه سخن، کوردهای کوردستان شرقی چه  آنجا 
که  در جنبش ایلول، چشم به  راه دستاورد این جنبش 
شدند و چه  آن هنگام که  تجربه ی اقلیم کوردستان را 
نوپا و »ئه زموونی کوردی« ارزیابی کردند و چه  آن هنگام 
که  هم آوا با حزب کارگران کوردستان، اولویت خود را 
بر رهایی کوردستان شمالی گذاشتند، هیچکدام از این 
بخشها، کوردستان شرقی را چیزی بیشتر از برادران خود 
در کوردستان فرهنگی به  حساب نیاوردند. به  این اعتبار 
در شرایط فعلی، استفاده ی سیاسی از شرق کوردستان، 

ناظر بر برنامه ی مشخص سیاسی نیست. 

کوردستان ایران یا کوردستان شرقی؟
مدرن   دولت  بنیانگذاری  و  محروسه  ممالک  از  گذار 
در ایران، مبتنی بر هویتی تک انگارانه، جعل تاریخ و 
حذف فرهنگها به عنوان انحراف از نمونۀ آرمانی جعلی 
در تاریخ قرار گرفته است و از این رو حقوق فرهنگی 
ملی  امنیت  مبانی  و مخل  تلقی شده  امنیتی  زبانی  و 
انگاشته می شود. هرگونه تالش دموکراسی خواهانه در 
ایران با مسألۀ حدود اختیارات دولت مرکزی و اختیار 
به ماهیت چند ملیتی  امر  این  ایاالت مواجه می شود. 
و  گردد  می  بر  اقوام  دیگر  بر  قوم  دو  تسلط  و  ایران 
هیچ ارتباطی با شیوۀ حکومتی ایران ندارد و کوردهای 
ایران را همچون مستعمره ای در درون مرزهای خود 
نگه داشته است. نزدیک به یک قرن مبارزۀ کوردهای 
از  آنها  موجودیت  انکار  که  است  روشن ساخته  ایران، 
نجیب  قوم  مانند  زبانانه  چرب  عباراتی  گیری  کار  به 

جمهوری  سران  اعدام  تا  گرفته  ایرانیان  اصیلترین  و 
عام  قتل  و  کردستان  علیه  جهاد  فرمان  کردستان، 
روستاهای قارنا و قالتان و اعدام های سیستماتیک در 

چهار دهۀ گذشته تداوم یافته است.
سایر  با  تفاوتها  هرچند  ایران  کوردستان  عبارت 
بخشها را آشکار می کند، اما با پذیرفتن مرزهای کنونی، 
ای  مسأله  به  را  شرقی  کوردستان  کوردهای  مسألۀ 
داخلی تبدیل می کند.  اکنون بیش از هر زمان دیگری 
روشن است تبعیض قومی در ایران نه عرض بر حکومت 

آن بلکه در ماهیت آن و دلیل وجودی آن است.
برخالف کوردهای  ایران  دیگر کوردهای  از سوی 
بلکه  قوم  نه دومین  از لحاظ جمعیتی  ترکیه،  و  عراق 
سومین قوم تشکیل دهندۀ کشور کنونی شان هستند. 
و هرچند  ایران هستند  تورکها دومین گروه جمعیتی 
زبان  و  بالندگی فرهنگ  و  بر رشد  را  راه  پارسی  عقل 
آنان نیز بسته است اما به واسطۀ نقش تاریخی تورکها 
در گسترش تشیع در ایران و حضور آنها در سلسله های 
تورکها  مشترک  حاکمیت  نوعی  به  مختلف،  حکومتی 
و  است  شده  ممکن  ایران  قومهای  دیگر  بر  فارسها  و 
این هرگونه تالش کوردها برای ارائۀ راه حلی اشتراکی 
برای گریز از شرایط بسیار نابرابر فعلی را تقریباً ناممکن 
جای  به   زاگروس  استثمارشدگان  بنابراین،  می سازد. 
شکایت به خود مجرم باید راهی برای تعیین سرنوشت 

خود بیابند. 
کوردستان شرقی به  جای امید به دموکراتیزاسیون 
بدون تمرکززدایی و داخلی پنداشتن مسألۀ کورد،  باید 
با درک تفاوتهای خود و با لحاظ معادالت منطقه ای و 
احترام به نیروهای بخش های دیگر کوردستان پای در 

مسیر منطقه ای کردن مسألۀ خود بگذارد.
استثمار  یوغ  از  رهایی  برای  کنونی،  شرایط  در 
بخشی  مثابه  به  شرقی  کوردستان  باید  فارسی،  عقل 
از کوردستان فرهنگی اما یک واحد سرزمینِی مستقل 
و  ارتش  دولت،  تشکیل  حق  که  شود  گرفته  نظر  در 
مفهوم  داراست.  را  خود  مستقل  سیاسی  نهادهای 
تکه  واقعیت  به  اعتنا  دربردارندۀ  شرقی«  »کوردستان 
تکه ی کردستان و عدم تمکین در برابر خواست تقلیل 
ایران به مسأله ای فرهنگی یا  مسألۀ سیاسی کورد در 

حقوقی است.  
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گوزارەی سەرەکیی ئەم وتارە ئەوەیە کە گرنگترین فاکتەر 
لە پەیوەندی لەگەڵ مانەوە یان پاشەکشەی هێزەکانی 

ئەمریکا لەو واڵتانەی کە بە هۆی جۆراوجۆرە ئەمریکا هێزی 
نیزامیی تێیاندا دامەزراندووە، بەندە بە سیاسەتی نێوخۆییی 
ئەو واڵتانەوە؛ ئەمەش بە نۆرەی خۆی بەندە بە نزیکبوون 
یان دووربوونی هێزە سەرەکییەکانی ئەو واڵتانەوە لە ڕووی 

ئایدیۆلۆژیییەوە لە گەڵ ئەمریکا. 

  لێکەوتەکانی کشانەوەی ئەمریکا لە عێراق          

د. ئیدریس ئەحمەدی  



لە پاش شەڕی دووهەمی جیهانی بەدواوە، 
ئەمریکا لە هێندێک واڵتدا، بە تایبەت لە 
ئاڵمان، ژاپۆن و کۆریای باشوور، حزووری 
نیزامیی بەردەوامــی هەبووە، بەاڵم وەک 
لە ســاڵی پێشوودا شــاهید بووین، پاش 
2٠ ســاڵ، هێزەکانیــان لە ئەفغانســتان 
کشــاندەوە. هەروەها لە ســاڵی 2٠11، 
پاش هەشــت ســاڵ، ئەمریــکا زۆربەی 
هێزی نیزامیی خۆی لە عێراق کشاندەوە، 
هەرچەنــد پاش پەرەگرتنــی داعش  لە 
ســاڵی 2٠1٤دا، بە مەبەســتی بەزاندنی 
ئەو ڕێکخراوەیە دیســان هێزی نیزامیی 
ڕەوانەی عێراق کردەوە. پاش تێکشکاندنی 
داعــش، ئەمریکا و عێــراق ڕێک کەوتن 
کە تاکــوو کۆتایی ســاڵی 2٠21، هێزە 
شــەڕکەرەکانی ئەمریکا ئەو واڵتە بە جێ 
بێڵن و ئەوانەیان کە دەمێننەوە، دەوریان 
لە دەوری شەڕکەرەوە بگۆڕدرێ بۆ دەوری 

ڕاهێنەر و ڕاوێژکار.]1[ 
پرســیار لێــرەدا ئەمەیە کــە بۆچی 
ئەمریــکا لــە هێندێــک واڵت حزووری 
نیزامیی بەردەوامی هەبــووە، بەاڵم پاش 
ماوەی چەند ســاڵێک یان تەنانەت چەند 
دەیەیــەک، لە هێندێک واڵتــی دیکەدا 
پاشەکشــەی بــە هێــزە نیزامییەکانــی 
کــردووە؟ گومانی تێدا نییــە ئەم بابەتە، 
گرنگیی ســتراتیژیکی هەیە بۆ نەتەوەی 
لەبەرچاوگرتنی  بــە  بەتایبــەت  کــورد، 
داخراوبوونــی]2[ کوردســتان لــە ڕووی 
جێوسیاســییەوە وهەروەها دابەشــبوونی 
کوردســتان بــە ســەر چوار واڵتــدا کە 
تێکــڕا ئامانجیــان تواندنــەوە و تەنانەت 
لەنێوبردنی نەتــەوەی کوردە، هەروەها بە 
لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاســتییە کە وێڕای 
شــۆڕش و ملمانێی جێوسیاســیی نێوان 
ئەو واڵتانەی کە کوردســتانیان بە سەردا 
دابەش کــراوە، دەســتێوەردانی زلهێزان 
گرنگتریــن فاکتــەر بووە بــۆ پێکهێنانی 

هەلــی لەبار بۆ ئــەوەی جەماوەری کورد 
بتوانــێ تەیار ببێ، ڕێکخــراوەی کوردی 
بۆ ئەوەی  ببوژێنــەوە، هەروەهــا  بتوانن 
دەســکەوتی  بتوانێ  کــورد  بزووتنەوەی 
هەبێ. دامەزراندنی کۆماری کوردســتان 
پاش شەڕی دووهەمی جیهانی و هەروەها 
پێکهاتنی حکوومەتی هەریم پاش شەڕی 
کەنــداو، دوو نموونــەی بەرچــاون لەو 
پەیوەندییــەدا.]٣[ مانەوەی هێزی ئەمریکا 
لە عێراق و سوورییە، هەرچەند لە ئاستی 
کەم و لە شکڵی دیکەدا بێ لە چاو سااڵنی 
ڕابردوو، بۆ باشوور و ڕۆژئاوای کوردستان 

حەیاتییە.
ئامانجی ئەم وتارە باسکردنی ئەگەری 
مانــەوەی ســنووردار یان پاشەکشــەی 
تــەواوی هێزەکانــی ئەمریکایە لە عێراق 
و لــەو پەیوەندییــەدا، پێشکەشــکردنی 
ئاکامی  لێکدانەوەیــەک ســەبارەت بــە 
هــەرکام لەو پێشــهاتانە )ســێناریۆیانە( 
لەمەڕ داهاتووی باشــووری کوردســتان 
و لێکەوتەکانی بــۆ بزووتنەوەی کورد لە 

ڕۆژهەاڵت.
گوزارەی ســەرەکیی ئەم وتارە ئەوەیە 
کە گرنگترین فاکتەر لە پەیوەندی لەگەڵ 
مانەوە یان پاشەکشەی هێزەکانی ئەمریکا 
لەو واڵتانەی کە بە هۆی جۆراوجۆرە ئەمریکا 
هێزی نیزامیی تێیاندا دامەزراندووە، بەندە 
بە سیاســەتی نێوخۆییی ئــەو واڵتانەوە؛ 
ئەمەش بە نۆرەی خۆی بەندە بە نزیکبوون 
یان دووربوونی هێزە ســەرەکییەکانی ئەو 
واڵتانەوە لە ڕووی ئایدیۆلۆژیییەوە لە گەڵ 
ئەمریکا. ئەگەر هێزە ســەرەکییەکانی ئەو 
واڵتانەی کە ئەمریکا حــزووری نیزامیی 
تێیاندا دامەزراندووە، پابەند بن بە لیبراڵ 
دێموکراسی، ئەوا هێزی ئەمریکا دەتوانێ 
لەو واڵتانەدا حزووری بەردەوامی هەبێ. بە 
پێچەوانەوە، ئەگەر هێزە ســەرەکییەکانی 
واڵتێــک یان ڕێژیمێکی حاکم، پابەند بن 
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بە ئایدیۆلۆژیگەلێک کە لە دژایەتیدا بن لە 
گەڵ لیبراڵ دێموکراسی، ئەوجا مانەوەی 
هێــزی ئەمریکا لەو واڵتەنەدا ئەســتەمە 
درێــژەی هەبێ، مەگەر ئــەوەی وەک لە 
کەیســی عێراقدا هیچ هێزێکی دژبەری 
ئەمریــکا نەتوانێ بە تەواوی دەســەاڵت 

بەدەستەوە بگرێ. 
هەڵبــەت هاوپەیمانیی نێوان ئەمریکا 
و واڵتانــی کۆنــەواری عەرەبیــی کەنداو 
و حــزووری هێزی نیزامیــی ئەمریکا لە 
کوێــت، ئیمــارات، قەتــەر و بەحرەین، 
دەکەوێتە خانەیەکی دیکەوە کە بە ڕواڵەت 
پەیوەندیی بە ئایدیۆلۆژییەوە نییە. هیچکام 
لــەو واڵتانــە دێموکراتیک نیــن، بەاڵم 
بچووکبوونی ئەو واڵتانە و الوازبوونیان لە 
ڕووی نیزامییەوە، کە هەروەها تا ڕادەیەک 
سعوودییەش دەگرێتەوە، ڕێبەرایەتیی ئەو 
واڵتانــەی ناچار کردووە بە هاوپەیمانی لە 
گەڵ ئەمریکا لە پێناو پاراستنی ئاسایشی 
ئەو هاوپەیمانییەش ڕەهەندێکی  خۆیاندا. 
ئایدیۆلۆژیــی هەیــە، بــەو مانایــە کە 
هاوپەیمانی لە گەڵ ئەمریکا شــێوەیەک 
بــووە بــۆ قەرەبووکردنــەوەی نەبوونــی 
هێزی نیزامی لە پێناو بەرەوڕووبوونەوەی 
ناسیۆنالیزمی ســیکۆالری عەرەبیی پێش 
شــەڕی ســارد و لە ســەردەمی شەڕی 
ســارددا، هەروەها جۆری سۆســیالیزم و 
ســێکۆالریزمی حکوومەتــی بەعــس لە 
عێراق، وێڕای خەتەری ئێران لە سەریان 
پاش دامەزراندنی حکوومەتی تایفەگەرای 
کۆماری ئیســالمیی ئێران. عێراقی پاش 
 ڕووخانی حکوومەتی بەعس، ناکەوێتە ئەو 
خانەیەوە.]4[ لە عێراقدا شــیعە زۆرینەن و 
بەشێک لە هێزە شیعەکان، سەر بە ئێرانن. 
ســەرهەڵدان و پەرەئەستاندنی داعش بوو 
بــە دەرفەتێک کە ئێــران وێڕای نفووزی 
سیاســی، ئابووری، کۆمەاڵیەتی و تایفی، 
بتوانێ هاوشــێوەی لوبنان، میلیشا پێک 

بێنێ بۆ ئەوەی لە ڕووی نیزامیشــەوە لە 
عێراقدا نفوزی خۆی پەرە پێ بدا. ئەو دوو 
فاکتەرە، تایفەگەری و نفووزی فرەڕەهەند 
و بەرباڵوی ئێران، وای کردووە کە عێراق 
نەتوانێ پەیوەندیی ســتراتیژیک لە گەڵ 
ئەمریــکادا دامەزرێنێ. ئەمەش بە نۆرەی 
خۆی، شــوێندانەرە لە ســەر داهاتووی 

حزووری ئەمریکا لە عێراقدا.

حزووری نیزامیی زلهێزان لە واڵتانی 
دیکە

لە گەڵ ئــەوەی هــۆکاری دامەزراندنی 
حزووری نیزامی لە الیەن زلهێزێکەوە لە 
واڵتانی دیکەدا دەکرێ لە هێندێک ڕووەوە 
لە گەڵ هۆکاری مانــەوەی بەردەوام یان 
کشانەوە لێک جیا بکرێتەوە، ئەو هۆکارانە 
لە هێندێک ڕووی دیکــەوە پەیوەندییان 
پێکەوە هەیە. بەرژەوەندیی ســتراتیژیکی 
زلهێــزان لــە واڵت و دەڤــەری دیکەدا، 
 هۆکاری سەرەکیی دامەزراندنی حزووری 
نیزامییە.]٥[ ئەو بەرژەوەندییە ستراتیژیکانە 
دەتوانن پەیوەندییان بە دەستڕاگەیشــتن 
بە وزەوە هەبێ )بۆ نموونە نەوتی کەنداو(، 
یان کۆنترۆڵکردنی شوێنێکی ستراتیژیک 
)دیســان وەک تەنگــەی هورمــوز لــە 
کەنداودا(. مەبەست لە حزووری نیزامیی 
زلهێزێــک لــە دەرەوەی ســنوورەکانی 
دەتوانــێ بــۆ بەرپەرچدانــەوەی هێزی 
ناوچەیی یان زلهێزانی دیکە لە دەڤەرێکی 
ستراتیژیکدا بێ )وەک لە نموونەی کەنداو 
لە سەردەمی شەڕی سارد و پاش شەڕی 
ســارددا، کاتێک کە ئەمریــکا لە دەیەی 
1٩7٠ بــەدواوە، ئامانجی ئــەوە بووە کە 
ڕێگە نــەدا هیچ هێزێکــی ناوچەیی یان 
زلهێزێک وەک سۆڤییەتی پێشوو دەست 

بە سەر ئەو دەڤەرەدا بگرێ(.]6[ 
دووهەمی  شــەڕی  پــاش  ئەمریــکا 
جیهانی، لــە ڕۆژئاوای ئاڵمــان، ژاپۆن و 
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کۆریای باشوور حزووری نیزامی دامەزراند، 
کــە تاکوو ئێســتا ئەو حــزوورە درێژەی 
هەبووە. بە هۆی ملمانێیەکی ئایدیۆلۆژی 
کە لە درێژەی شــەڕی ســارددا لە نێوان 
مۆدێلی لیبراڵ دێموکراســیی ئەمریکا و 
هەڵدا،  سەری  ســۆڤییەتدا  سۆسیالیزمی 
ئامانجی ئەمریکا، دەوڵەتسازی و هەروەها 
جێگیرکردنی دێموکراسی لەو واڵتانەدا بوو. 
ئەمەش بێگومان هــۆی ئەخالقیی نەبوو، 
بەڵکوو لیبراڵەکانی ئەمریکا، باڵوکردنەوەی 
دێموکراسی لە واڵتانی پیشەسازیدا گرێ 
دا بە بەرژەوەندیی ئاسایشــی نەتەوەییی 
سیاستداڕێژەرانی  لێکدانەوەی  ئەمریکاوە. 
ئەمریــکا ئــەوە بوو کــە ئــەو واڵتانەی 
کــە خــاوەن پیشەســازین، هەروەها لە 
ڕووی ئابوورییــەوە بەهێــزن و تواناییی 
ئەگەر  هەیــە،  چەکیان  بەرهەمهێنانــی 
بێــت و هێزی فاشیســتی تێیانــدا بێتە 
سەر دەســەاڵت، دەتوانن، وەک کەیسی 
ئاڵمانــی نــازی و ژاپۆن، ببنە مەترســی 
لەسەر ئاسایشــی نەتەوەییی ئەمریکا. بە 
کورتی، ئەوە دەرســێک بوو کە ڕێبەرانی 
سیاســیی ئەمریکا لە شــەڕی دووهەمی 
جیهانــی وەریانگرتبوو. بــەو پێیە، بۆیان 
گرنگ بــوو لەو واڵتانــەدا، ڕێژیمگەلێک 
دابمەزرێنن کە هاوشێوەی ئەمریکا، پابەند 
بن بە لیبراڵ دێموکراسی. لە گەڵ ئەوەی 
سیاســەتداڕێژەرانی ئەمریــکا ناوچــەی 
دەڤەرێکی  وەکوو  ناوینیشیان  ڕۆژهەاڵتی 
ســتراتێژیک دیــاری کردبــوو، بەاڵم بە 
هۆی ئەوەوە کــە واڵتانی ئــەو ناوچەیە 
ســەنعەتی نەبوون، لەوێــدا ئەولەویەتیان 
بە باڵوکردنــەوەی دێموکراســی نەدا.]7[ 
ســتراتیژیی ئەمریکا لە ڕۆژهەاڵتی ناوین 
تاکوو 11 سێپتامبری ساڵی 2٠٠1، بریتی 
بوو لە پشتیوانیکردن لە ڕێژیمی کۆنەوار 
و ڕاستڕەوی سەرەڕۆ. ئەمە بەو مانایە نییە 
کە ئایدیۆلۆژی لە سیاسەتی ئەمریکادا لە 

ڕۆژهەاڵتی ناوین دەوری نەبوو. ئایدیۆلۆژی 
دەوری هەبوو، بەاڵم بە شێوەیەکی دیکە. 
لە گەرمەی شەڕی سارددا، ئەمریکا بۆی 
گرنگ بوو کە ئەو ڕێژیمانەی پشــتیوانیی 
لێ دەکــردن، دژ بــە سۆســیالیزم یان 
کۆمۆنیزم بن، ئەمەش لە پێناو ستراتێژیی 
تێکهەڵپێچانــی )مهارکــردن( یەکیەتیی 
سۆڤییەدا. ئەمریکا لەو ڕاستایەدا تەنانەت 
ئامــادە بــوو یارمەتیــدەری کودتاکردن 
بــێ لــەو حکوومەتانەی کــە خوازیاری 
لە  نــەوت بوون، وەک  بەنەتەوەییکردنی 
کەیسی کودەتای شــا دژ بە حکوومەتی 
محەممەد موســەدێق لە ئێران لە ساڵی 
1٩٥٣، یــان یارمەتیدانــی کودەتــا دژ 
بــەو حکوومەتە چەپانــەی کە لە ڕێگای 
هەڵبژاردنی دێموکراتیکەوە هاتبوونە سەر 
کار، وەک کەیســی حکوومەتی سالڤادۆر 
ئالێنــدی لە الیــەن ژێنراڵ ئاوگوســتۆ 

پینۆشە لە شیلی لە ساڵی 1٩7٣.]٨[ 
ئەمریــکا لە پاش 11ی ســێپتامبری 
ســتراتیژییە  بەو  پێداچوونەوەی   ،2٠٠1
لەمێژینــەی لە ڕۆژهەاڵتــی ناویندا کرد 
و دانیــان بــەوەدا نا کە پشــتیوانیکردن 
لــە ڕێژیمە ســەرەڕۆ و دیکتاتــۆرەکان، 
هۆکارێکی ســەرەکیی پێکهێنانی زەمینە 
بــووە بــۆ ســەرهەڵدانی ڕادیکالیزمــی 
ئیسالمیی. بەو پێیە، هەوڵی باڵوکردنەوەی 
دێموکراسییان لە ئەفغانستان و عێراقدا دا. 
هەڵبەت بــە پێچەوانەی ڕۆژئاوای ئاڵمان، 
ژاپــۆن و دواتر کۆریای باشــوور، ئەمریکا 
نە لە دەوڵەتســازی و نە لە جێگیرکردنی 
دێموکراســیدا لە ئەفغانســتان و عێراقدا 
ســەرکەتوو نەبوو.]٩[ ڕاســتە، لە عێراقدا 
هەڵبژاردنی دێموکراتیک ئەنجام دەدرێن، 
بەاڵم لەو واڵتەدا نە لیبراڵ دێموکراســی 
جێ کەوتووە، نە تەنانەت سەقامگیرییەکی 
ڕێژەییی سیاسی هەیە. لە ئەفغانستانیش 
بینیمان کە تاڵەبــان دواجار حکوومەتی 
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دێموکراتیکی لەرزۆکی لە کابول ڕووخاند 
لــە جێگای  و “ئیمارەتی ئیســالمی”ی 

دامەزراند.
ئێــرە جێگای ئــەوە نییە کە باســی 
هــۆکاری ســەرکەوتنی جێگیرکردنــی 
دێموکراســی لە ڕۆژئاوای ئاڵمان و ژاپۆن 
لە الیەک، لە الیەکی دیکەوە شکســتی 
ئەفغانستان  لە  جێگیرکردنی دێموکراسی 
و عێراق بکرێ، بــەاڵم ڕوونە کە تاڵەبان 
هەڵگری چ ئایدیۆلۆژییەکە و لە دژایەتیی 
سەرخەتدایە لە گەڵ لیبراڵ دێموکراسی. 
بۆیــە، وەدەرنانی هێزەکانــی ئەمریکا لە 
ئەفغانســتانی وەک ئامانجی ستراتیژیکی 
خۆی دانابــوو. بارودۆخی عێراق جیاواز و 
ئاڵۆزترە. لەگەڵ ئەوەش، الیەنە بەهێزەکانی 
هێزەکانی  کشــانەوەی  خوازیاری  شیعە، 
ئەمریکا لە عێراقن. تاکــوو لەتوپەتبوونی 
هێزە شــیعە کانی عێراق درێژەی هەبێ، 
یەکالبوونەوەی ئەو مەســەلەیە ئەســتەم 

دەبێ.
تەنانەت ئەگەر ئەمریکا لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوینــدا، بە تایبەت لــە واڵتانی عەرەبیی 
کەنداو، بمێنێتەوە، ئــەوە بەو واتایە نییە 
کە بتوانێ لە پێناو پاراســتنی حکوومەتی 
هەرێــم لە عیراقــدا دەســتێوەردان بکا. 
ئەگەریش بیکا، بە ئەگەری زۆر، لە پێناو 
پاراســتنی بەرژەوەندیی خۆیدا دەبێ )بۆ 
نموونە لە پێناو پاراستنی باڵوێزخانەکەی 
لە بەغدا(. بە کورتی، هیچ نیشانەیەک نییە 
کە ئەمریکا لە کەنداو پاشەکشەی نیزامی 
بکا. بــە پێچەوانەوە، ملمالنێــی ئەمریکا 
لەگەڵ چیــن و گرنگیی هاتنە دەرەوەی 
نەوت لە کەنداوەوە بۆ نێو بازڕازی جیهانی، 
بایەخی ستراتێژیکی هەیە بۆ ئەمریکا. لە 
گەڵ ئەوەی ئەمریکا بۆ خۆی پێویستی بە 
نەوتی کەنداو نییــە، بەاڵم نەوتی کەنداو 
بۆ بازاڕی نێودەوڵەتــی گرنگە و ئەمریکا 
دەڤەرەدا،  لەو  ســەقامگیری  دابینکردنی 

بــە ئەرکی خــۆی دەزانێ. چین ئێســتا 
نزیک بە نیوەی نەوتــی خۆی، ٤٤٪، لە 
کەنداوەوە هــاوردە دەکا. مانەوەی هێزی 
نیزامیــی ئەمریکا لە کەنــداودا، دەتوانێ 
پێگەی ئەمریــکا بەرانبەر بە چین بەهێز 
بکا، بە تایبەت کە ئێســتا لە گەڵ یەکتر 
لــە ملمالنێیەکی تونــددان.]10[ هەڵبەت 
ئەوە بەو مانایە نییە کە ئەمریکا بتوانێ لە 
عێراقدا بمێنێتەوە، بە تایبەت ئەگەر هێزە 
شــیعەکان بەردەوام بن لە دژایەتیکردنی 

مانەوەی ئەمریکا لەم واڵتەدا.

ئەمریکا  نیزامیی  داهاتووی حزووری 
لە عێراق

بە ســەرنجدان بــە بارودۆخــی عێراق، 
دەکرێ پێشــبینی بکەین کە ئەگەر ئەو 
ئایدیۆلۆژییەوە لە  لــەڕووی  هێزانەی کە 
گەڵ لیبراڵ دێموکراسی لە دژایەتیدیان، 
هەروەها ئەوەی کە بە هۆی نزیکایەتییان 
لەگەڵ کۆماری ئیســالمیی ئیران دژ بە 
ئەمریکان، لە بەغدادا هێژمۆنی بەدەســت 
بێنــن، ئەوجار ئەمریــکا ناچار دەکەن لە 
عێراق پاشەکشــە بکا. لە پێشــهاتەیەکی 
وادا، حکوومەتی هەرێمی کوردســتان لە 
نەبوونی پشتیوانیی دەرەکیدا، ناچار دەبێ 
مل بدا بۆ فشــار و بڕیــاری حکوومەتی 
بەغدا و ناڕاستەوخۆش ناچار دەبێ مل بدا 

بۆ گوشاری ئێران.
وادا،  پێشــهاتەیەکی  لــە  رەنگبــێ 
کۆماری  هاوشــێوەی  هەرێم  حکوومەتی 
کوردســتان لەنێــو نەچــێ، بــەاڵم ئەو 
ئوتۆنۆمییەی ئێستا هەیەتی، بە ڕادەیەکی 
بەرچاو سنووردار بکرێ. ئەوەی کە ئێران 
تاکــوو ئێســتا تەحەمولــی حکوومەتی 
هەرێمی کردووە، دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە 
ئێران دەیەوێ جۆرە بااڵنسێک لە عێراقدا 
ڕابگرێ، بــە تایبەت تاکوو ئەو کاتەی کە 
دڵنیــا نەبێ کە ئەو الیەنە شــیعانەی کە 
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سەر بە خۆین، دەسەاڵتی تەواو لە عێراقدا 
بەدەســتەوە بگرن. ئامانجی ستراتێژیکی 
ئێــران بریتییە لــەوەی کە ڕێگــە نەدا 
سەردەمی  هاوشێوەی  بەهێز،  دەوڵەتێکی 
حکوومەتــی بەعــس لە عێراقدا شــکڵ 
بگرێتەوە کە بتوانێ بەربەست بۆ پڕۆژەی 
هێژمۆنیخوازیی ئێران لە ناوچەکەدا پێک 
بێنێ. لــە الیەکی دیکــەوە، تورکییەش 
ئامانجــی ئەوەیە کە ڕێگــە نەدا ئێران بە 
تەواوی عێراق بخاتە ژێر نفوزی خۆیەوە. 
هەڵبەت وەک لــە هەڵبژاردنی دوایی 
شــیعەکان  هێزە  دەرکــەوت،  عێراقــدا 
لەتوپەتن و بە هۆی ئەو لەتوپەتییەوە، تاکوو 
کاتی نووسینی ئەم وتارە، حکوومەتی نوێ 
لە عێراقدا پێک نەهاتووە. هەڵبەت ئەگەر 
ڕەوتی سەدر، کە ئێستا هێزی سەرەکییە 
لە نێو شیعەی عێراقدا، بتوانێ حکوومەت 
پێک بێنێ، بــە لەبەرچاوگرتنی دژایەتیی 
ســەدر لە گەڵ ئەمریــکا، ئەگەری زۆرە 
گوشــار بۆ ئەمریکا بێنن کــە بە تەواوی 
هێزەکانــی لە عێراق بکشــێنێتەوە. ئەمە 
سەرەڕای ئەوەی کە سەدر وێ دەچێ لە 
ئێران دوورکەوتبێتەوە، هەروەها سەرەڕای 
هاوپەیمانیــی ســەدر لــە گــەڵ هێزە 
کوردییەکان. لەو پەیوەندییەدا، گرفتێکی 
دیکە ئــەو میلیشــیایانەن کە ســەر بە 
ئێرانــن، کە لەگەڵ ئەوەی لە هەڵبژاردنی 
دواییدا الواز بوون، بەاڵم بە هۆی هێزێکی 
نیزامی کە هەیانــە، دەتوانن گرفتی زۆر 
بۆ حکوومەتــی داهاتووی عێــراق پێک 
بێنن، مەگەر ئــەوەی ئەمریکا و ئێران لە 
چوارچێــوەی ڕێککەوتنی ناوکیدا، بتوانن 
لە ســەر عێراقیش ڕێک بکەون، ئەوەش 

ئەگەرێکی زۆر الوازە.
هــەرکام لــەو پێشــهاتانە، بێگومان 
باندۆڕیان لە ســەر بزووتنــەوەی کوردی 
ئێــران  ئامانجــی  دەبــێ.  ڕۆژهــەاڵت 
کوردییەکانــی  هێــزە  چەکداماڵینــی 

ڕۆژهەاڵتە. ئەگەر ئەمریکا ناچار بکرێ بە 
تەواوی لە عێراق پاشەکشە بکات، ئەوجار 
ئێــران دەتوانێ بــەو ئامانجە بــگات، بە 
تایبەت تاکوو ئەو کاتەی ســەرکردایەتیی 
حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت لە شــارەکانی 

باشووردا بمێننەوە. 
لە سااڵنی دواییدا ئێران فشاری زۆری 
هێناوە بۆ حکوومەتی هەرێم کە حیزبەکانی 
ڕۆژهــەاڵت ســنووردار بــکا. وێدەچــێ 
چەکداماڵینی ڕێکخراوەکانی ڕۆهەاڵت کە 
لە باشــووری کوردستان بنکە و بارەگایان 
هەیە، یەکێک لــە داخوازییەکانی ئێران 
لە حکوومەتی هەرێــم بووبێ. دوابەدوای 
ڕاسان، کۆماری ئیسالمی هەم عەمەلیاتی 
تێرۆریســتیی دژ بە حیزبــی دێموکرات 
دەســت پــێ کردووەتــەوە، هەمیش بە 
کەڵکوەرگرتن لە مووشــەکی دوورهاوێژ، 
هێرشی کردووەتە سەر بنکەکانی حیزبی 
دێموکرات لە کۆیە. هەروەها ئێران هەوڵی 
دا کشــانەوەی ئەمریکا لە ئەفغانســتان 
بقۆزێتەوە بۆ ئــەوەی حکوومەتی هەرێم 
ناچار بکا بە فشارهێنان بۆ سەر حیزبەکانی 
ڕۆژهەاڵت لە پێناو چەکداماڵینیان. کاتێک 
کە ئەمریکا لە ئەفغانستان کشایەوە، دیار 
بوو حکوومەتی هەرێم لە دووپاتبوونەوەی 
پێشــهاتەیەکی وا لە عێراقــدا نیگەرانە. 
ئێران بە هەســتکردن بەو نیگەرانییە، لە 
کۆتایی هاوینی ســاڵی پێشوودا دەستی 
کرد بە تۆپبارانکردنــی بنکەکانی حیزبی 
دێموکرات لە ناوچە سنوورییەکان. ڕاستە، 
لە ســااڵنی ڕابردوویشدا، ئێران بنکەکانی 
حیزبی دێموکراتی لە ناوچە سنوورییەکان 
تۆپباران کردووە، بەاڵم کاتێک ئەو کارەی 
کردووە کە پێشــمەرگەی دێموکرات لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان حزوور و چاالکییان 
هەبووە. لە کاتی تۆپبارانی هاوینی ســاڵی 
پێشوودا، پێشمەرگەی دێموکرات حزوور 

و چاالکییان لە ڕۆژهەاڵت نەبوو.
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هەرێم  ئێســتا حکوومەتــی  تاکــوو 
نەچووەتە ژێر باری ئەو گوشارانەی ئێران. 
لە دوو ســاڵی دوواییدا، ئێــران هەروەها 
هەولێری کردووەتە ئامانج و بە مووشەکی 
دوورهاوێــژ، بــە تایبــەت فڕۆکەخانەی 
ئــەم  ئامانــج.  کردووەتــە  هەولێــری 
هێرشــانە تەنیا پەیوەندییان بە حزووری 
لە  ڕۆژهەاڵت  حیزبەکانی  پێشــمەرگەی 
باشووری کوردستان نییە، بەڵکوو هەوڵێکە 
لە الیــەن ئێرانەوە بۆ ئــەوەی ئەمریکا و 
واڵتانــی دیکەی ڕۆژئــاوا ناچار بکا کە لە 
کوردستان نەمێننەوە. ئامانجێکی دیکەی 
ناچارکردنــی حکوومەتی  ئەو هێرشــانە 
هەرێمە  بە ملدان بۆ داخوازییەکانی ئێران 
لە عێراقدا، بە تایبــەت لەمەڕ پێکهێنانی 
جۆرە حکوومەتێک لە بەغدا کە دڵخواز و 
ملکەچی ئێران بێ. هەڵبەت ئەگەر ئەمریکا 
بە تەواوی لە عێراق بکشێتەوە، حکوومەتی 
هەرێــم ناتوانــێ بەرانبەر بەو گوشــار و 
ئێران خوڕاگر بــێ، مەگەر  هێرشــانەی 
ئەوەی تورکییە پشــتیوانی لە حکوومەتی 
هەرێم بکا. پشتیوانیی تورکییەش هەمیشە 
بە مەرجی ناچارکردنی حکوومەتی هەرێم 
بووە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی پارتی کرێکارانی 

کوردستان. 

کۆتایی
لەگــەڵ ئەوەی ئەمریکا دەوری هێزەکانی 
لە عێراقــدا گۆڕیوە، بەاڵم هێزی نیزامیی 
ئەمریکا هەر لــە عێراقدا هەن، هەرچەند 
ئێســتا ڕوون نییە کە ژمارەی ئەو هێزانە 
چەندەیە. لە الیەکی دیکەوە، لەتوپەتبوونی 
هێــزە سیاســییەکانی عێــراق، هەروەها 
ئەســتەمبوونی پێکهێنانی حکوومەت لە 
بەغدا، وێــڕای کۆمەڵێک گرفتی دیکەی 
نێوخۆیــی، وایان کــردووە کــە زەمینە 
لەبار نەبێ بۆ ئەوەی بارودۆخی سیاســیی 
عێراق یەکال بێتەوە. بەو پێیە، ئاڵۆزبوونی 

بارودۆخی عێراق جیای دەکاتەوە لەگەڵ 
بارودۆخی ئەفغانستان و ئەگەری زۆرە ئەو 
بارودۆخە ئاڵۆزەی عێراق هەروا بمێنێتەوە، 

النیکەم لە کورتمەودا و نێوەندمەودادا. 
هەڵبەت، نــە حکوومەتــی هەرێم و 
نە حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت ناکرێ لەســەر 
مانــەوەی ئەمریکا لە عێراقدا حیســاب 
بکەن. تەنانەت ئەگەر ئەمریکا لە عێراقدا 
بمێنێتەوە، دەرکەوت کە ویستی نییە بە 
کردەوە بەرەڕووی هێرشــی مووشــەکیی 
ئێران بۆ ســەر حیزبــی دێموکرات یان 
هێرشــی مووشــەکی بۆ ســەر هەولێر و 
تەنانەت کۆنسولگەرییەکەی خۆی ببێتەوە. 
بەو پێیە، دەبێ بیر لــە بەدیل بکرێتەوە. 
حکوومەتی هەرێم ئەو بەدیلەی هەیە کە 
لەگەڵ ئێران ڕێک بکــەوێ، بەاڵم ناچار 
دەبێ لــەو پەیوەندییــەدا هەزینەی زۆر 
بــدا و ڕەنگبێ دواجار ناچار ببێ کە نەک 
تەنیا لە بەغــدا یارمەتیدەری وەدیهێنانی 
ئامانجی ئێران بێ، بەڵکوو هەروەها ناچار 
بێ کە ئــەو ئوتۆنۆمییــەی هەیەتی، زۆر 
ســنووردار بکرێ. ڕووکــردن لە تورکییە 
بەدیلێکی دیکەیە، بەاڵم مەترســیی ئەو 
بژاردەیــە ئەوەیە کە بە کــردەوە لەگەڵ 
پارتــی کرێکارانی کوردســتان ڕووبەڕوو 
بێتەوە و لە درێژەدا، هاوشــێوەی دەیەی 
1٩٩٠، باشــووری کوردســتان تووشــی 

شەڕی نێوخۆیی ببێتەوە.
گرفتــی ســتراتێژیکی ڕێکخراوەکانی 
ڕۆژهــەاڵت لەوەدایە کە هیچ بژاردەیەکی 
باشــیان لەبەردەســتدا نییە. گەڕانەوەی 
تەواو بۆ شاخ دەکرێ بەدیلێک بێ، بەاڵم 
ڕوون نییــە کە ئایا دەتوانن هاوشــێوەی 
پارتی کرێکارانی کوردســتان لە شــاخدا 
بنکــەو بــارەگا دابمەزرێنــن و لە ڕووی 
لوجیســتیکەوە خۆیــان دابین بکەن یان 
نە؟ بەدیلێکی دیکە ئەوەیە کە هاوشێوەی 
قۆناغی پێش ڕاسان، پێشمەرگە بگەڕێننەوە 
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بۆ نێو بنکەکانیان لە باشوور و پەیوەندییان 
لەگەڵ ڕۆژهەاڵتی کوردســتان سنووردار 
بکــەن یان تەنانەت ئەو پەیوەندییە ببڕن. 
ئەوەش بە نۆرەی خۆی مەترسیی ئەوەی 
هەیە بــە شــێوەی بەرچــاو الواز بن و 
قۆناغێکی دیکە لە لێکدابڕان و دانیشتنی 
کادر و پێشــمەرگەی لــێ بکەوێتــەوە. 
مەترســییەکی دیکە ئەوەیە کە تەنانەت 
ئەگەر جموجۆڵی پێشــمەرگەش ڕابگرن، 
ئێران واز نەهێنێ و هاوشــێوەی دەیەی 
1٩٩٠ بە کردەوەی تیرۆریستی، هەروەها 
بە کەڵکوەرگرتن لە مووشەکی دووهاوێژ و 
فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان )درەون( گوشاری 
بەرچاویــان بۆ بێنــێ بۆ ئــەوەی وەک 
ڕێکخــراوی موجاهیدینی خەڵک، دواجار 
ناچار بن عێــراق بەجێ بێڵن کە ئەوەش 
دیارە ئاکامەکەی بۆ بزووتنەوەی کورد چی 
دەبێ. لەو دوو بەدیلە، بێ گومان گەڕانەوە 
بۆ شاخ ستراتێژیکترە، بە مەرجێک مانەوە 
لە شــاخ لە ڕووی لۆجیستیکەوە ئیمکانی 
هەبــێ. ئەوەش بابەتی پســپۆڕانی بواری 

نیزامییە. 
ئەو لێکدانەوەی کە لێرەدا پێشــکەش 
کرا، دەتوانێ هەڵە بێ. هەڵبەت ئەزموونی 
ڕابردووی بزووتنەوەی کــورد و هەروەها 
ئەو مەترســییانەی کــە لە ئــارادان، وا 
دەخوازن کــە بیر لە بەدیــل بکرێتەوە. 
گرنــگ ئەوەیە کە بزووتنــەوەی کورد لە 
ڕۆژهەاڵت، بە تایبەت حیزبی دێموکرات، 
بتوانــێ مانــەوەی خۆی مســۆگەر بکا. 
یەکگرتنــەوە یان سەریەکخســتەنەوەی 
ڕێکخســتنەکانی حیزبــی دێموکــرات، 
بــەدەر لــەوەی بایەخــی ســتراتێژیکی 
دوورمەودای هەیە، لەم قۆناغەدا حەیاتی 
دێتــە بەرچاو. ئەو سەریەکخســتەنەوەیە 
دەتوانێ یارمەتیــدەری دیتنەوەی بەدیل 
بێ لە پێناو مانــەوە و بەهێزبوونی پتری 

بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵت.    
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ڕوانگە



له م كتێبه  ئاڵۆزه یدا هانا ئارێنت گۆشه یه كی دیكه ی ژیانی مرۆڤ ڕوون ده كاته وه  كه  
كه رتبوون و دابه شبوونی مرۆڤه  له نێوان كار، به رهه مهێنان و مامه ڵه كردندا، كه  مامه ڵه كردن، 
 وردبوونه وه  و بیركردنه وه  و تێڕامانی پێویسته  به  مانای )ڤیتا كۆنتێمپالتیڤایه ( یاخود )زینده - 
تێڕامان(ه  كه   كرده ی بیركردنه وه یه ،  دووره  له  ده ست لێدانی سروشت و كردنی ماتریاڵه  
به  شتێكی دیكه ، وه ك چۆن له  به رهه مهێناندا ئه م پڕۆسه یه  ده بینین. لێره وه فۆڕمی ژیان 
و پرسیاره كانی مامه ڵه كردنمان و مردن، نه مردوویی و نه مری له گه ڵ كار و ژیاندا ته وه ر ی 

گرنگی ئه م كتێبه ن .

  تێرامانێک لە جینۆساید، ڤیتا ئه كتیڤای هانا ئارێنت          

ئیسماعیل حەمەئەمین* 



‘’ڤیتا ئه كتیڤا’’یه ؛ به  ســاده یی مانای ژیانی 
زینده گــی و ژیانــی چــاالك ده گه یه نێت ،  
فۆڕمێكی زینده گییه  لــه  ژیان. هانا ئارێنت 
 )Vita Activa  -له  كتێبەکە یدا )ڤیتا ئه كتیڤا
ئاماژه  بــه  چه ندین چه مك و تێگه یشــتن 
ده دات ده رباره ی مانای ڕاسته قینه ی ژیان، 
ئه و گرفتــه ی؛ ئایا مرۆڤ ســه رقاڵی كار و 
به رهه مهێنــان بێت وه ك دروســتكردن و 
ژیانــی پڕاكتیكی یا خود ســه رقاڵ بێت به  
وردبوونه وه  و تێڕامان و بیركردنه وه  له  ژیان؟

به شــی یه كه می ئــه م كتێبــه ی هانا 
ئارێنت  بۆ ئه م پێشــه كییه  گرنگه، به تایبه ت 
بۆ تێگه یشــتن له و )ســوبێكته  ئایشــمانه (

ی بیر ناكاتــه وه . ئه و خوده ی ته نها فه رمان 
جێبه جێكردن و به رهه مهێنانی له ال گرنگه، 
وه ك له وه ی بیر بكاته وه  له و شێوازه  ژیانه ی 
خۆی و ئه وانی تر کە تێیدا ده ژین. فه رمان 
جێبه جێكردن و كاركردن ده خاته  سه رووی 
هه موو شــتێكه وه،  وه ك لــه وه ی  بیر له وه  
بكاته وه ، كه   ئه و ئه رك جێبه جێكردنه كه ی 
مرۆڤه كانــی  و  كۆمه ڵگــه   لــه  كوێــی 
ده وروبه ریدایه ، خزمه تی چ جۆره شــێوازی 
ژیان و فۆڕمێك له  ژیان ده كات.  ئه م خوده  
‘’خــودی ئایشــمانی’’ وه ك  ناومــان ناوه  
 Adolf  -ئاماژه یــه ك بۆ ئادۆلف ئایشــمان
Eichmann گه وره  فه رمانبه ری نازی كه  له  
شه ســته كاندا له  یازده ی مای ساڵی 1٩6٠ 
له  ئه رجه نتین ده ستگیر ده كرێت و دیپۆڕتی 
ئیسڕائیل ده كرێت  و، له  ئیسڕائیل دادگایی 
دوورودرێژ  دادگایی یه كی  دوای  ده كرێــت. 
لــه  ســاڵی 1٩62 له ســێداره  ده درێت. له 
 دادگایی یه كه یــدا ئه ویــش وه ك ســه رانی 
به عس به رده وام ده یگوت؛ من ته نها ئه ركی 
خۆم دڵســۆزانه  به رانبه ر ده وڵه ت جێبه جێ 

كردووه . 
لێره وه  گرنگیی هانا ئارێنت و تێزه كانی 
ده رده كه وێت بۆ تێگه یشــتن له  جینۆساید 
و ئــه و ئه قڵــه ی له  پشــتییه وه  وه ســتاوه ، 

به ناوبانگه كــه ی  كتێبــه   لــه   به تایبــه ت 
‘’ئایشمان له  ئۆرشه لیم، ڕاپۆڕتێك ده رباره ی 
كاڵفامیــی خراپــه كاران’’. ئایشــمان وەک 
لــه  ڕاپۆڕته كانی هانا ئارێنتــدا هاتووه  كه ؛ 
مرۆڤێكه  له  ده ركه و تیندا هۆشیاره  و لێزانانه  
به  زمانێكی بــااڵ به رگری له  خۆی ده كات. 
خوێنه رێكی ســه ختی باوكــی ئه قاڵنییه تی 
 Immanuel( ئه ڵمانــی، ئیمانۆیێــل كانــت
Kant(ە، بێگومان ئه م خوده  ئه م )ســوبێكته  
ئایشــمانییه ( له  مێژووی ئێمه ی كورددا و 
به تایبه تی له ناو  به عســییه كاندا جارێكی تر 
خۆی كۆپی ده كاتــه وه . خۆ گه ر ئاوڕێك له  
 دادگایی كردنی سه دام حوسێنی دیكتاتۆر و 
به عسییه كانیش بده ینه وه ، ده بینین به رده وام 
وه ك چۆن ئایشــمان به  ئه ڵمانییه كی بااڵ و 
ده ســته واژه ی ئێمانۆیێــل كانــت به رگری 
لــه  خۆی ده كرد، ئاوه ها به عســیه كانیش و 
به تایبه ت سه دامی دیكتاتۆر به  عه ره بییه  كی 
بــااڵ و به  چه مك ده ســته واژه ی سیاســی 
قســه یان ده كــرد و به تایبــه ت ســه دامی 
دیكتاتــۆر بــه  ده ســته واژه ی قوڕئانه كه ی 
ده ســتی، به رگــری له  خۆی ده كــرد. له م 
گۆشه نیگایه وه   هانا ئارێنت به وه  ناوه ستێت 
و ئیدانه ی تاوانه كانــی نازییەکان بكات كه  
ئایشــمان له  ترۆپكی فه رمانبــه ره  بااڵكانی 
بوو، نه خێر،  الی ئه و؛ ئایشمان دیارده یه كه ، 
ئه گه رێكه  لــه  هه ناوی مۆدێرنه وه  ســه ری 
هه ڵداوه  و، ئه گه ری له دایكبوونی ئایشــمانی 
دیكه  له  مێــژووی مرۆڤایەتیدا، ئه گه رێكی 

كراوه یه .  
ئایشــمان  به و زمانــه  ئەڵمانییە بااڵیه  
كانتییــه،  لــه  دادگادا به رگــری له  خۆی 
ده كــرد. به  مه زنــده ی خــۆی به رگری له  
تێزێكی كانت ده كرد بــه وه ی؛ كاركردن و 
ئه رك جێبه جێكردن له  ژیاندا، له  سه رووی 
هه موو شتێكه وه یه وه، له  سه رووی هه ست و 
ســۆزی تایبه تەوەیە . ده وڵه ت قه واره یه كه و 
نوێنه ری كۆمه ڵگه یــه  و ده بێت تاكه كان له  
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كاری ده وڵه تیدا یاساكان جێبه جێ بكه ن ... 
بێگومان لێره دا ده بێت ئاماژه  به وه  بده ین كه  
هانا ئارێنت وه ك ڕۆژنامه نووســی ڕۆژنامه ی 
ئایشمان  ئاماده ی دادگایی یه كه ی  نیۆوركه ر 
ده بێــت و زنجیره یه ك گوتار باڵو ده كاته وه . 
له و بڕوایه دایه  كه  پێناســه كردنی ئایشمان 
وه ك دڕنــده  كــورت ده هێنێــت و ته نها 
دادگایی یه كه  بۆ مه به ســتی ڕه وا خوازكردنی 
توندوتیژیــی ده وڵه تــی ئیســڕائیلییه  لــه 
 ناوچه كــه دا. ده نا خودی ئایشــمان به  ڕای 
‘’خوده یه  كه  بیر ناكاته وه ‘’  هانا ئارێنت ئه و 
ئه و خوده یه  نمایشــی زانین و نابیركردنه وه  
‘’خودێكــی كاڵفامه–  ده كات،  بــه  مانای 
به ناڵه  ‘’ به رانبه ر دونیــا و به رانبه ر چه مكی 
كاركردن و مامه ڵه كردنی دروســتانه  له گه ڵ 

ژیاندا. 
‘’ڤیتا  لێــره وه  به  ڕای مــن، كتێبــی 
ئه كتیڤا’’ كه  پێشــتر له  ســاڵی  1٩٥٨دا 
هانــا ئارێنت باڵوی كردبــووەوه ،  گرنگه  بۆ 
تێگه یشــتن له  چه مكی )كاڵفامی ـ به ناڵ ـ 
‘’ئایشــمان  Banal( خراپه كاران له  كتێبی 
له  ئۆرشه لیم’’  كه  له 1٩6٣ باڵو ده بێته وه . 
چونكــه  دیوێكــی دیــاری  “به ناڵــه كان \ 
كاڵفامه كان” ئه وه یه  كه  بیر له  ده رئه نجامی 
كاره كانیان ناكه نــه وه  و ته نها ئه ركه كانیان 
جێبه جێ ده كه ن، خۆیــان و به رژه وه ندیی 
خۆیــان و شــوێنی خۆیــان ده پارێــزن و 
هیچــی تر. هه ربۆیه  ئــه م دوو كتێبه  ته واو 
تێكهه ڵكێشــی یه كترن.  پێــم وایه  كتێبی 
‘’ڤیتــا ئه كتیڤــا’’ و تێزه كانــی ده رباره ی 
كار و به رهه مهێنــان و تێڕامــان، چه مكــه  
پڕاكتیكی  ســه ره كییه كانی خوێندنــه وه ی 
ئارێنتــن بــۆ `خودێكی ترســناك` كه  له  
هه ناوی مۆدێرنه دا، فاشیزم و نازیزمی به رهه م 
هێناوه . خودێك كه  جینۆسایدی كردووەته  
ئه قاڵنییه تێكی سیستماتیکراو و له ژێر ناوی 
ئه قاڵنییه ت و )جیهــان ڕزگاركردن( خۆی 

نمایش ده كات. 

ئــه م كتێبــه  گرنگه  بۆ تێگه یشــتن له  
كتێبی ‘’ئایشــمان له  ئۆرشــه لیم’’ به وه ی  
ئه م كتێبه  فه لســه فییه  بــەوردی دێته  ناو 
ورده كارییه كانی چه مكی ژیانی چاالك )ڤیتا 
ئه كتیڤا-  Vita Activa( و ژیانی پڕ تێڕامان 
و وردبوونــه وه  یان زینده گی- تێڕامان )ڤیتا 
كۆنتێمپالتیڤــا-Vita Contemplativ( بــه م 
شێوه یه  ئه م `خوده ئایشمانییه`  لە هه ناوی 
ئاماده یه و ده رهاویشــته یه كی  مودێرنــه دا 
ترســناكی ئه قڵــی مۆدێرنه یــه   كــه  بیــر 
ناكاتــه وه . له جیاتی ئه وه ی شــێوازی ژیانی 
چــاالك ‘’ڤیتــا ئه كتیڤا’’ی خــۆی بخاته  
بــه ر چاودێری و زینــده - تێڕامانه وه ، دێت 
كوێرانه  له  ئاپاراتووســێكی ترسناكدا  ئه ركی 
به رهه مهێنــان و كاری خــۆی جێبه جــێ 

ده كات.
لــه م كتێبــه  ئاڵۆزه یــدا هانــا ئارێنت 
گۆشــه یه كی دیكه ی ژیانی مــرۆڤ ڕوون 
ده كاتــه وه  كــه  كه رتبوون و دابه شــبوونی 
و  به رهه مهێنــان  كار،  له نێــوان  مرۆڤــه  
وردبوونه وه   كه  مامه ڵه كردن،  مامه ڵه كردندا، 
و بیركردنه وه  و تێڕامانی پێویسته  به  مانای 
 )ڤیتــا كۆنتێمپالتیڤایــه ( یاخــود )زینده - 
تێڕامان(ه  كه   كرده ی بیركردنه وه یه ،  دووره  
لــه  ده ســت لێدانــی سروشــت و كردنی 
ماتریاڵه  به  شــتێكی دیكــه ، وه ك چۆن له 
 به رهه مهێناندا ئه م پڕۆسه یه  ده بینین. لێره وه 
فۆڕمی ژیان و پرسیاره كانی مامه ڵه كردنمان 
و مردن، نه مردوویی و نه مری له گه ڵ كار و 

ژیاندا ته وه ر ی گرنگی ئه م كتێبه ن . 
ســه ره تا بــۆ تێگه یتشــتن لــه   ‘’ڤیتا 
ئه كتیڤــا’’  كه  بــه  مانای شــێوازی ژیانی 
چاالك و زینده گی دێت، یان فۆڕمی ژیانی 
زینده گی دێت، هانا ئارێنت لە ماناكانی كار، 
به رهه مهێنان و مامه ڵه كردن  نزیك ده بێته وه . 
بۆ ئه مه ش ده گه ڕێته وه  بۆ ئه رســتۆتالیس و 
ئاماژه  به وه  ده دات؛ كه  الی ئه رســتۆتالیس 
چه مكی ئــازادی له  كاتی وه ده ســتهێنانی   
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شته  پێویسته كانی ژیان، له  كاتی كاركردن 
و به رهه مهێنانــدا فۆڕمی خۆی له ده ســت 
ده دات. به  ڕای ئه و؛ کارکردن و خۆبەستنەوە 
بە کار و بەرهەمهێنانەوەی ماتریاڵی، مانای 
ئەوەیە شــێوازی ژیانی ئازادت تێک چووه ، 
ئیدی تۆ چیی تر )خاوه نشكۆی كاتی خۆت 

نیت(. له م باره یه وه  هانا ئارێنت ده ڵێت: 

‘’وشــه ی )ڤیتا ئه كتیڤا( ده ســت بۆ سێ  
كاری ســه ره كیی مرۆڤ ده بــات؛ یه كه م 
و  به رهه مهێنــان  دووه م  و  كاركــردن 
سێیه میان مامه ڵه كردن. ئه م سێیانه  كاری 
ســه ره كیی مرۆڤن ، چونكه  هه ر یه كێكیان   
بنه مای سه ره كیی مانه وه ی جۆری مرۆڤن 

له سه ر زه وی ...’’ 
 Hannah Arendt: Vita Activa,  : بڕوانه

Piper Verlag 2013, S16

لێرەوە كاركردنی مرۆڤ و مه رجه  مرۆیی یه كانی 
ژیــان و پابه ندبوون پێــوه ی و مامه ڵه كردن 
له گه ڵیدا و بیركردنه وه  لێی، شــێوازی ژیانی 
مــرۆڤ دیــاری ده كات. بــه  دیوێكــی تردا 
ڤیتا ئەکتیڤــا  مانای هه ڵبژاردنی شــێوازی 
زینده گییانه ی ژیانه ، فۆڕمی ژیانی ئازادانه یه . 
هه روه هــا بەرهەمهێنانی فیکــره ، دونیابینی 
و چاودێریكــردن و بیركردنه وه یه  له  ژیان و 
جۆری مامه ڵه یه  له گه ڵ دونیا. بێگومان كۆی 
هه ڵبژاردنی `شــێوازی ژیان` به ر سیستمی 
ده وڵه ت و ده سه اڵته كان ده كه وێت، كه  شاره  
بــه  مانا سیاســییه  گریكییه كــه ی )پۆلس-
Polis (. به اڵم )شــار یان  پۆلس( له   فۆڕمی 
دەوڵەت و ئیداره دا پێچەوانە دەبێتەوە له گه ڵ 
ئازادیی هه ڵبژاردنی شــێواژی ژیاندا، چونکە 
حاکم و دەوڵەتــداری و فه رمان جێبه جێكه ر 
له جیاتی  بیركردنه وه ن، سوستێم  پێچه وانه ی 
تــۆ بیرده كاتــه وه ، كه  ئه مه ش هــەر مانای 

کۆیلەبوون دەگەیەنێت.
گه ر ئه م چه مكه  پابه ند بكه ینه وه  به و )خوده 

كوێر و بیرنه كه ره وه یه ( ی `ئادۆلف ئایشمان` 
كۆی ئه و كۆپییانه ی ئایشــمان ده بینین کە 
ئه مانه   برغویه كی جێبه جێكه رن له  مه كینه ی 
جینۆســاید و كوشــتندا. لێره وه ده توانین له  
سروشــتی حوكمدار و كاربه ده ستی مودێرن 
بیرنه كه ره وه ی  سروشــتێكی  كــه   تێبگه ین 
هه یــه . سروشــتێك، مۆدێرنــه و  جه نگ و 
چه وساندنه وه ی مرۆڤی پێ به رهه م ده هێنێت.  
چەمکێکی دیکە كه  هانا ئارێنت جه ختی 
 vita( لــێ ده كاتــه وه  ڤیتــا كۆنتێمپالتیڤــا
conteplativa(یه به  مانای )زینده  تێڕامان (ە و 
چاالکییە ڕۆحییەکانی هۆشمەندی مرۆڤه ، کە 
ئه مه ش لە ترادیتسێۆنی کریستدا جێگیر بووه . 
بەمەش ڤیتــا کۆنتێمپالتیڤا مانای جیاوازی 
هەیە لە ڤیتــا ئەکتیڤای زەمەنی نوێ کە لە 
ســەدەی حەڤدەوە دەست پێدەکات، بەوەی 
ڤیتا ئەکتیڤا یان ژیانی چاالك و زینده گی له 
 سه ده ی حه ڤده وه  كه  سه ره تاكانی مۆدێرنه یه ، 
کارکردن و بەرهەمهێنان زاڵ دەکات بەسەر 
چاالکییــە هــزری و ڕۆحییه كانــی مرۆڤدا. 
لێره وه  ڤیتا کۆنتێمپالتیڤا ئەو چوونە ناوەوەیە 
بــۆ کاری فیکر، بۆ نێو هــزر و عیرفانییەتی 
کریســتومی. بەو  مانایەی کە لە ســەدەکانی 
ناوەڕاستدا چەمکی ڤیتا ئەکتیڤای کریستیومی 
خۆی بە ڤیتا کۆنتێمپالتیڤا پێناسە دەکرد و 
سەرچاوەکەی خۆی لەم چەمکە گریکییەی 
ئەرستۆ وەردەگرت، وەک ئەرستۆ دەڵێت؛ کە 
کاری نەمــر بێوشــه )Wortlos(یە یان وەک 
)Unaussprechbar( پالتۆن دەڵێــت نەگوتراو
ە. بــەاڵم بــه  ڕای هانا ئارێنت لە ســەدەی 
حەڤدەوە کە زەمەنی نوێیە، ئه م هاوكێشــه یه  
دەگۆڕێت. ئیدی زەمەنی نوێ لەم سەدەیەوە 
دەســت پێ دەکات، لەم سەدەیەوە کارکردن 
و بەرهەمهێنــان و مامەڵە پیــرۆز دەکرێن. 
لــەم ســەدەیەوە بیرکردنــەوە و مامەڵە یان 
)Handeln und Konteplativa(  یان هەردوو 
ڤیتا ئەکتیڤــا و کۆمپالتیڤــا تێکەڵی یەکتر 

دەبن. 
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 ئــەم کارە ڕۆحییــە الی ئه رســتۆ لــە 
بواری سیاســەتدا خۆی بەرجەستە دەکات. 
الی )پالتــۆ- Plato( بۆ نموونــە لەو چوونە 
نێو ئەشــکەوتەدا دەیبینێت، کە مرۆڤ تەنها 
ڕیاڵی خــۆی دەبینێــت بــه وه ی ده یه وێت 
دوور لــە مرۆڤ بێــت،  بــە مانایەکی دیکە 
دوورکەوتنەوەیــه  لە خەڵکی. به م شــێوه یه  
مرۆڤ له  په یوه ندیی ژیانــدا تاوێك كۆیله یه  
و، تاوێك ڕاده كات بــۆ بیركردنه وه  له  ژیان، 
چونكــه  مــرۆڤ ده یه وێت ئــازاد بێت وه ك 
خواوه نده كانی گریك نه مردوو )Todlos( بێت 
و ئه وه نــده ش كار بكات بۆ ئه وه ی به  نه مری 
بمێنێته وه . بۆ جیــاوازی له نێوان ئه م دووانه  
په یوه ند به  كار و كــرده وه  و به رهه مهێنان و 
مامه ڵه وه هانا ئارێنــت جیاوازی لەنێوان ئه م 

دووانه دا )نه مردوویی ـ نه مری( دادەنێت.  
ئاوه ها خولیــای دیكتاتۆره كان ئه وه یه  كه  
نه مــر بن و مردنی خۆیــان نابینن. جا له به ر 
ئــه وه ی  مرۆڤ ناتوانێت ببێــت به  نه مردوو 
وه ك خواوه نــد، هه وڵ ده دات له  ڕێگه ی كار 
و كرده وه یه وه   بگه ڕێته وه  بۆ ناو به هه شته كانی 
خواوه نــد و نه مــردوو بێــت. هه ندێكیــش 
ده یانه وێت جگه  لــه نه مردوویی، به درێژاییی 
زه مه ن له ناو یاده وه ری و نه وه  له  دوای نه وه ی 
ســه ر ئه م زه وییه  بمێننــه وه . ده یانه وێت  كار 
و بیركردنــه وه  و هزریان نه مــر بمێنێته وه  و 
باكیان به وه  نییه  كه  دوای مردن ببنه  نه مردوو 
یان نا. لێره وه  فەلســەفەی یۆنانی بەتایبەت 
`ســۆکراتۆس و پالتــۆن` چەمکی `نەمری` 
جیا دەکەنەوە لە `نەمردوویی` وەک بەشێک 
لە فەلســەفەی مێتافیزیکی نەمری مانایەک 
وەردەگرێت لە هۆشمەندیدا، بە مانای مرۆڤ 
لە ڕێگــەی کرداریانەوە دەتوانــن نەمر بن، 
تەنانەت هەموو خواوەندەکانیش ناتوانن نەمر 

بن، ئەوانە نەمردوون، بەاڵم نەمر نین.   
 وه ك ئامــاژه م پــێ دا، گرفتــی نــا-
دیكتاتۆره كان  و  خراپــه كاران  بیركردنه وه ی 
له وه دایــه  نایا نه وێــت بیر لــه  مردنی خۆیان 

بكه نه وه  و بیریان ده چێته وه  كه  مردووله به رن 
و ده مرن. ئالکایمۆن )Alkaimon( پاڵەوانێکی 
یۆنانییــە دەڵێت؛ مرۆڤ تاکە بوونەوەرێکە کە 
نایەوێت خۆی بــە کۆتایی خۆیــەوە پابەند 
 Hannah Arendt, Vita )بڕوانــه ؛    بــکات. 

 )Activa, Piper Verlag 2013, S29
لێرەوە سروشتی مرۆڤ وەهایە کە بیر لەوە 
ناکاتەوە کــە `مردنی لەبەرە` و بوونه وەرێكی 
`مردووله به ره̀  . مرۆڤ دەیەوێت هەم نەمرێت 
و لە ئەگەری مردنیشــیدا کارێک بکات ناوی 
بە نەمری بمێنێتەوە. یەکەمیان دەیەوێت لە 
ڕووی جەســتییەوە نەمرێت و دووهەمیان لە 
ڕووی ڕەمــزی و مەعنەوەییــەوە یادی نەمر 
بێــت. بێگومــان ئەمە دیــوە نێگەتیڤەکەی 
ئەم کێشــەبەندییە فەلسەفی و سایکۆلۆژییە، 
بــەوەی، ئەقڵی جێنۆســایدکار وەها مەزندە 
دەکات کە بە لەناوبردنــی ڕەگەزێکی دیکە، 
ڕەگــەزی خۆی هــەم بــەردەوام دەبێت لە 
ژیــان و زیاتر دەژی و هــەم بە نەمریش لە 
یادەوەریی جیهاندا دەمێنێتەوە. بێگومان ئەمە 
تێزی ناسیۆنال سۆسیالیزم و فاشیزمی ئیتاڵی 
بوو لە دژی جولەکــەکان. لێرەوە بە هەمان 
ئەقڵییەت؛ ئەنفالچییــەکان، پان عەرەبیزم و 
ئێرانیزم و تورانییەتی شۆڤێنی لەو بڕوایەدان 
بوونــی کورد ڕێگرە لە بوونی ئەوان، هەروەها 
بوونی ڕێگرە لە نەمریی ئەوان لەنێو جیهاندا. 
ئەوەی کە ئەم ئەقڵییەتە جینۆسایدکارە تێی 
ناگات، ئەوە یاسای زیندەگییە، ئەکتیڤیایەی 
ژیانە، بە گوزارشی هانا ئاڕێنت؛ بەوەی هەموو 
بوونەوەرەکان مردن لەبەرن و دواجار لە خاکدا 

شین دەبنەوە.      
*. نووسەر و ڕۆماننووس
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وتووێژ



وتووێژ لەگەڵ 
د. مەریوان وریا قانع

ئامادەکردنی: ساماڵ ئەحمەدی



دکتــۆر مەریوان وریا قانع، نووســەر، ڕووناکبیر 
و توێژەری زانســتە مرۆییەکان، ســاڵی 1٩61 
لە شاری ســلێمانی و لە بنەماڵەی ڕووناکبیر و 
فەرهەنگیی »قانع«ی شاعیر لەدایک بووە، چوار 
ســاڵی یەکەمی قۆناغی خوێندنی بنەڕەتیی لە 
شارۆچکەی سەیدســادق لە دەڤەری شارەزوور 
خوێندووە و ساڵەکانی دواتری قۆناغی بنەڕەتیی 
لە شــاری ســلێمانی و لە قوتابخانەی »شــێخ 
ســەالم« تەواو کردووە، قۆناغی ناوەندییشی لە 
قوتابخانەی »کانی ئاســکان« هەر لە ســلێمانی 
خوێندووە و دواتر لە شاری هەولێر لە قوتابخانەی 

»کوردستان« قۆناغى ئامادەییی تەواو کردووە. 
د. مەریــوان لــە زانکۆکانــی ســلێمانی و 
ســەالحەدین )هەولێر( و موستەنسریەی بەغدا 
خوێندوویەتــی و ماســتەری لــە ئابــووری و 
کارگێڕیدا بەدەســت هێناوە. ســاڵی 1٩٩2 لە 
کوردســتانەوە بەرەو ئەورووپا ڕۆیشــتووە و لە 
ساڵی 1٩٩٣ـــوە تا ئێســتا لە واڵتی هۆڵەندا 
نیشــتەجێیە و لەوێ بڕوانامەی ماســتەری لە 
زانســتی سیاســی و دکتۆرای لە بواری زانستە 
کۆمەاڵیەتییەکاندا بە دەست هێناوە و، ئێستاش 
لە بەشی »توێژینەوەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
و جیهانــی عەرەبــی« لە زانکۆی ئەمســتردام 

مامۆستایە.
دکتۆر مەریوان وریا قانع دەربارەی کۆمەڵگا و 
مێژوو و قۆناغ و بوونی مێژووی کۆنکریتیی مرۆڤ 
و گرووپ و دیاردەکان و شیکردنەوەی هەندێک 
لە پچڕانەکانی ناو مێژووی سیاسی و کولتووری 
و دینی و فیکریی بەشــێک لــە کۆمەڵگاکانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت ســەرقاڵی توێژینەوە و 
نووســینە و چەندان نوســینی ئەکادیمیی بە 
زمانەکانــی هۆڵەنــدی و ئینگلیزیــی هەیە و، 
بەشــێک لە نووســینەکانی کراونەتە عەرەبی و 
فارسی و لە کتێبخانەی کوردییشدا کتێبەکانی 
دیار و ناســراون و بەشدارییەکی هەمەالیەنەی 
لە گەشــەدان بە فیکری ڕەخنەیی سیاســی و 
کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی لە کوردســتاندا هەیە 
و بێجگە لەوەی کە وتارەکانی لە باڵوکراوەکانی 

کوردســتاندا، لەوانــە ڕەهەنــد و هاوواڵتی و 
ئاوێنەدا دەکەونــە بەر دیــدی خوێنەرەکانی، 
کۆمەڵێــک کتێبیشــی لە کوردســتان چاپ و 
 1 باڵو کردووەتەوە کە بەشــێکیان بریتین لە: 
ناســیۆنالیزم و کۆچکردن )کورد لە دیاسپۆرا(، 
3 فەلسەفە، ئیسالم  2 دەسەاڵت و جیاوازی، 
4 کۆمەڵــگای خەونــەکان،  و ڕۆشــنگەری، 
6 دیــن و دونیا، 5 دڵخۆشــی و بێدەنگــی، 
8 سیاســەت و دونیــا، 7 کتێــب و دونیــا، 
10 شوناس و ئاڵۆزی و... 9 فیکر و فەلسەفە،   

 دەمــەوێ بە باســی سیاســەتی 
زمانیی زاڵ بەســەر ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا 
دەســت پــێ بکەین کە لە ســەد ســاڵی 
ڕابــردوودا لە ســایەی هــەردوو ڕێژیمی 
پاشایەتی و ئیســالمیی ئێراندا خوێندن بە 
زمانی کوردی لەو پارچەیەی کوردســتان 
ڕێێ پێ نەدراوە. سیاســەتی زاڵ بەســەر 
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا هەمیشە پێی وابووە 
کە تێڕوانینی مەعریفیی ئاخێوەرانی زمانی 
کوردی بــۆ زمانەکەی خۆیــان، ملمالنێیە 
لەگەڵ دەســەاڵتی ئێرانی )فارســی(، واتا 
ئــەوان ڕۆڵی زمــان لە سیاســەتدا وەکوو 
کەرەستەیەک بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵتێک 
ئەژمار دەکەن کە شوناسی سیاسیی کوردی 
لە شوناسی سیاسیی ئێرانی جودا دەکاتەوە، 

جەنابت چۆن دەڕوانیتە ئەم بابەتە؟ 

سەدەی بیســتەم بۆ میلەتی ئێمە 
ســەدەیەکی تراژدییــە، ســەدەی 
موســڵمانێکی  لە  کــوردە  گۆڕانی 
سوننی مەزهەبی ناو ئیمپراتۆریەتی عوسمانییەوە 
بۆ ”کەمینەیەکی ئەتنــی“ی ناو چوار دەوڵەتی 
نەتەوەییی نــوێ لە خۆرهەاڵتنی ناوەڕاســتی 
ئیمپراتۆریەتــی  هەڵوەشــاندنەوەی  دوای 
عوســمانیدا. ئــەم دەوڵەتانــەش بــە هەمــوو 
جیاوازییەکانیانەوە هەڵگری کۆمەڵێک خەسڵەتی 
هاوبەشن کە دەرەنجامی گەورە و ڕاستەوخۆیان 
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بۆ ژیانی کورد وەک میلەتێک هەبووە. بۆ نموونە، 
هەریەکێــک لــەم دەوڵەتانــە نوێنەرایەتیــی 
ناسیۆنالیزمێکی ئەتنی دەکات کە ناسیۆنالیزمی 
زۆرینەئەتنییەکەی ناو ئەو دەوڵەتەیە. دەوڵەتی 
تورکــی لە تورکیــادا نوێنەری ناســیۆنالیزمی 
تورکییە، دەوڵەت لە عێراق و سووریادا نوێنەری 
ناســیۆنالیزمی عەرەبییە و لە ئێرانیشدا دەوڵەت 
کــە  ئێرانییــە،  ناســیۆنالیزمی  نوێنــەری 
ناسیۆنالیزمێکی فارسییە و تیایدا زمانی فارسی 
زمانی سەروەر و تاکە زمانی ڕەسمیی واڵتەکەیە 
و شــیعەی دوانزەییش ئایینی ئــەو دەوڵەتەیە. 
خاڵی هاوبەشی ئەم ناسیۆنالیزمانە لەگەڵ یەکدا 
ئەوەیە کە ناسیۆنالیزمێکی داخراو و دەرکەرن، 
دەرکەری ئەنتنییە جیاوازەکانی ناو هەناوی ئەو 
دەوڵەتانەن بــۆ دەرەوەی ئەو پێناســانەی ئەو 
ناســیۆنالیزمانە بۆ نەتەوە و دەوڵەت هەیانە. بە 
ناســیۆنالیزمانە  ئــەم  دیکــە،  مانایەکــی 
ناســیۆنالیزمێکی مەدەنیی دیموکراس و کراوە 
نەبوون و نین بتوانن شوێنی ئەو دۆخە ئەتنیی 
و دینــی و زمانی و فەرهەنگییــە پلورالە لەناو 
بااڵدەســتی  هەناوی خۆیاندا بکەنەوە. مۆدێلی 
ناســیۆنالیزم لەم ناوچەیەدا مۆدێلێکی ئەڵمانیی 
بســمارکییە کــە پــێ لەســەر نوێنەرایەتیی 
نەتەوەیەکی کولتووریی هاوشێوەی بێ جیاوازی 
و تواوە لەناو چوارچێوەکانی دەوڵەتێکی بەهێز و 
یەکگرتوو بە ناوی ئــەو نەتەوەیەوە دادەگرێت. 
ئەو چوارچێوە گشــتییانەی ئەم ناسیۆنالیزمانە 
پێشــنیاری دەکەن، یان تواندنەوەی شوناســە 
ئەتنییــە جیاوازەکانــە، ئەوەی لــە ئەدەبیاتی 
ناسیۆنالیزمدا ناوی ”ئامێزانکردنێکی بیمارانەی“ 
 pathological“ لــێ نــراوە، بــە ئینگلیــزی
homogenisation” ، یاخــود مامەڵەکردنــی 
کەسانی ســەر بەم ئەتنیانەیە وەک هاوواڵتیی 
پلە دوو و پلە ســێ و مامەڵەکردنی ناوچەکانی 
نیشــتەجێبوونیانە وەک ناوچــەی ناحــەز کە 
پێویســتە لە پایتەختەکانەوە و بە شــێوەیەکی 
ڕاســتەوخۆ بەڕێوە ببرێن. هاوکات هەریەکێک 
لەو چوار دەوڵەتە، بە شێوازی جیاواز، دەوڵەتی 

دەسەاڵتگەر و لە زۆر دۆخدا دەوڵەتی سوپاساالر 
و ژەنراڵەکانی سوپا بوون. ئەم دەوڵەتانە کارێکی 
ئەوتۆیان بە ڕێزگرتنی ماف و جیاوازیی گرووپە 
ئەتنی و کولتوورییەکانی ناو ســنوورەکانیانەوە 
و  کۆنترۆڵکــردن  سیاســەتی  نەبــووە، 
چادوێریکردنێکــی ئەمنی بەردەوام سیاســەتی 
بااڵدەســت بــووە. ئــەوەی ڕوو ئــەدات بــە 
مەرکەزیکردنێکی دەســەاڵتگەرانەی دەسەاڵتە 
کــە ســوپا جێبەجێکــەری ژمــارە یەکی ئەو 
پرۆســەیە. گوتاری یەکسانکردنی تازەبوونەوەی 
سیاســی و کۆمەاڵیەتی، لە ڕاســتیدا گوتاری 
وێناکردنــی مۆدێرنە خۆیشــی بەم پرۆســەی 
بەمەرکەزی و بەناوەندیکردنەی دەســەاڵتە، ئەو 
کەوتنــی  لــەدوای  کــە  تێگەیشــتنەیە 
ئیمپراتۆریەتەکەوە بــاڵو دەبێتەوە و دەبێت بە 
گوتاری بااڵدەســت. هــاوکات ئەوەیش کە لە 
ئاستی ئایدیۆلۆژیادا بااڵدەست دەبێت، فۆرمێکە 
لە داروینیزمی کۆمەاڵیەتی، کە تیایدا کەسانی 
تــری جیاواز بە کەمتر و نزمتر دەناســێنرێن و 
مامەڵە دەکرێن. لەم دۆخەدا هەموو داواکارییەک 
بۆ بەناســێنتەر و نامەرکەزیکردنی دەســەاڵت، 
وەک دواکەوتوویی و کۆنەپارێزی و گەڕانەوە بۆ 

ڕابردوو و فیۆدالیزم ناو دەنرێت.
لەم دۆخەدا کە لە زۆر ئاستدا دۆخی هەوڵدانی 
تواندنەوەی کەمینە ئەتنییەکانە لەناو سیاسەت 
و خواســتی ناسیۆنالیزمی دەوڵەتی بااڵدەست و 
ســەپێنراودا، تەنانەت داواکارییــە کولتووری و 
فەرهەنگی و زمانییە ســادەکانی ئەم کەمینانە، 
بــا واز لە داواکارییە سیاســییەکانیان بهێنین، 
وەک مەسەلەیەکی ئەمنی، مەسەلەی ئاسایش 
و هەڕەشــەکردن لــە دەوڵەتەکە وێنــا کراوە. 
ئەمــەش وای کــردووە وەاڵمــی ســەربازی و 
ئەمنی بە ســادەترین خواســت و مافی گرووپە 
ئەتنییەکان بدرێنەوە و ئەو مافانە بە شــێوازی 
جیــاواز بچەپێنرێن و بەالوە بنرێن. خواســتی 
نووسین و خوێندن بە زمانی کوردی لە ئێراندا 
دەچێتە قاڵبی ئەم هەڕەشــە ئەمنییەوە و وەک 
هەڕەشــەیەک بۆ ســەر ئاسایشــی نەتەوەییی 
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ئێــران وێنا دەکرێت. وەک وتم زمانی فارســی 
دەبێتــە زمانــی دەوڵــەت، زمانی دەســەاڵتی 
سیاســیی ســەروەر، زمانی حکوومەت و زمانی 
بەدەستهێنان و باڵوکردنەوەی مەعریفە. بێگومان 
دۆخی زمانی کوردی لە تورکیادا زۆر ترسناکتر 
و نائینســانیترە، لەوێدا پالنی سیســتماتیکی و 
پەالمــاری هەمەالیەن بۆ ســەر زمانی کوردی 
بە مەبەســتی لەناوبردن و ســڕینەوەی دەبێتە 

سیاسەتی دەوڵەت.
بــە دیــوی میلەتــی خۆیشــماندا داواکاریی 
خوێنــدن و نووســین و تەعبیرکردن بە زمانی 
دایــک، کردنی زمانــی کوردیی بــە زمانێکی 
فەرمی، داننان بــە زمانی کوردیدا وەک زمانی 
میلەتێک، هەمیشــە بەشــێک بووە لە وێنە و 
دیمەنێکی گەورەتــر، دیمەنی وێناکردنی خود 
خــۆی وەک خودێکی جیــاواز و خاوەن ماف. 
خواستی داننان بە زمانی کوردیدا بەشێک بووە 
لە خواســتی داننانێکی گەورەتــر و فروانتر بە 
شوناسی میلەتی ئێمەدا وەک میلەتێکی جیاواز 
لــەو میلەتانەی تر کە لەناو یەک جوگرافیادا بە 
یەکەوە دانراون. لە ســاتەوەختی دروستکردنی 
ئەو چوار دەوڵەتەوە لە دوای هەڵوەشــادنەوەی 
ئیمپراتۆریەتی عوسمانییەوە شتێکیش بە ناوی 
ناســیۆنالیزمی کوردییەوە هەبووە و ئامادە بووە 
کــە وەک ناســیۆنالیزمی تورکــی و ئێرانی و 
عەربی، خاوەنی خواست و داواکاریی تایبەت بە 
خۆی بووە. ئەم خواستی دانپیانان و قبووڵکردنی 
جیاوازییە لە دیدی ئەو بزاوتە ناسیۆنالیستییەی 
کە هەبووە، بنەمای هەبوون و دەستەبەرکردنی 
کۆمەڵێک مافە کە نابێت پێشــێل بکرێن. بەم 
مانایە خواســتی هەبوون و بەکارهێنانی زمان، 
پەیوەستە بە خواســتی وێناکردنی شوناسێکی 
دەســتەجەمعییەوە کە ناســیۆنالیزمی کوردی 
دەیەوێــت وەک شوناســی خــۆی هەیبێت و 
بەکاری بهێنێت، پەیوەســتە بــە دانپیانانێکەوە 

گەورەترە لە داننان بە زماندا بەتەنها.
بــە کورتییەکەی، لە هــەردوو دۆخەکەدا، واتە 
هەم لــە دۆخی ڕوانینی دەوڵەتەکان بۆ میلەتی 

ئێمە و هەم لە دۆخی ڕوانینی ئێمە خۆماندا بۆ 
خۆمان، زمان تەنها زمان نییە و نەبووە بەتەنها، 
تەنها ئامرازێکی ســادەی قسەکردن و نووسین 
و باڵوکردنــەوە نەبووە و نییــە، بەڵکوو یەکێک 
بووە لە کۆڵەکە ســەرەکییەکانی شوناســێکی 
دەستەجەمعیی گەورەتر کە خەڵک بە شوناسی 
ڕاســتەقینەی خۆیانیــان زانیوە. نــە دەوڵەتی 
ئێرانی و نــە دەوڵەتەکانی تــری ناوچەکە کە 
کورد لە ناویاندا ژیــاوە، زۆر بەزەحمەت نەبێت 
النی کەمی ئەم خواســتەیان قبــووڵ نەبووە و 
زۆربەی جاریش وەک هەڕەشــە و کێشەیەکی 
ئەمنــی مامەڵەیان کــردووە. داننەنان بە زماندا 
بەشــێک بووە لە داننەنان بە بوونی شوناسێکی 
زمانی  ئینکارکردنی  تایبەتدا،  دەســتەجەمعیی 
کــوردی، ئینکارکردنی کــورد خۆی بووە وەک 
میلەتێکــی تایبــەت. بــە دیوی ئەودیویشــدا 
پێداگرتنــی میلەتی ئێمە لەســەر زمانی خۆی 
وەک زمانێکی تایبەت، بەشــێکە لە پێداگرتن 
لەسەر کوردبوون خۆی وەک شوناسێکی کۆیی 
تایبەت، کە پێویستی بە دانپیانان و ڕێزگرتن و 

پاراستن و گەشەکردن هەیە.

 ژیل دولوز و فیلیکس گوتارای لە 
کتێبی ›‹کافکا، بەرەو ئەدەبیاتی کەمینە‹‹دا 
بە جۆرێک باسی دەسەاڵتی زمان دەکەن و 
نموونە لەو کەسانە دێننەوە کە هاواریان لێ 
بەرز دەبێتەوە لەســەر ئەوەی کە لە کڵێسا 
دوعای یەکشەممە بە زمانی فەرەنسا بەڕێوە 
دەچێت، لەبەر ئەوەی خەمی لەدەستچوونی 
کردەوە ئەفسانەیی-فەرهەنگییەکەی زمانی 
واتا خەمی لەدەستچوونی فۆرمە  التینیانە، 
ئایینزایــی، یــان شــێوە ڕاهێنانەکەی ئەو 
دەســەاڵتەیانە کە ئەو زمانە دایدەسەپاند و 
ئێســتا کۆمەڵێک فۆرمی دیکە جێگاکەیان 
لێی گرتووەتەوە، لێرەدا پرســیار ئەوەیە کە 
ئاخۆ ئەمە بەڕاستی جێگرتنەوەی شوناسی 
سیاسییە، یان تێکەاڵوی و گۆڕانی شوناسە 

جیاوازەکانە؟ 
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ئەوەی مــن لە دولــوز و گوتارای 
بەرگـــــــریکردنی  تێگەیشــتبم، 
بەردەوامی ئەو دوو نووســەرەیە لە 
جیاوازیی و پلورالیزم و پەراوێزەکان، لە شوێن و 
جێگــە و گوتارە نافەرمییــەکان، لە ناڕێکی لە 
بەرانبــەر ڕێکیدا. دۆڵۆز لە دیدی کۆچبەرێکەوە 
سەیری جیهان دەکات، کۆچبەرێک کە شوێنی 
جێگیر و خاڵی جێگیر و ســێنتەرێکی نەگۆڕی 
نییــە لێیەوە ســەیری جیهان بــکات. جیهان 
خۆیشــی وەک ســێنتەرێک یــان کۆمەڵێک 
ســێنتەری ســەرەکی نابینێــت، بەڵکوو وەک 
دەیەها و سەدەها شوێنی جیاواز کە هەموویان 
لە فۆرمی تۆڕێکی ئاڵۆزدا بە یەکەوە پەیوەستن 
و هەمووشــیان مافــی جیاوازبــوون و بوونی 
ئینسانیانەیان هەیە. بەشێکی بەرچاوی فیکری 
فیکــری  بنیادگــەری،  دوای  فەلســەفیی 
بەرگریکردنــە لە جیاوازی و لە ڕێژەیبوون و لە 
دەرچوون لە گوتارە ڕەســمی و بااڵدەســت و 
خــاوەن هەیمەنەکان. لەم دۆخەدا بەرگریکردن 
لــە کەمینــە بەرگریکردنە لە ســەرجەمی ئەو 
گوتارانەی کە گوتاری زۆرینە و خاوەن هەیمەنە 
دەیەوێــت بێدەنگ، الواز، پەراوێــز، نەبینراو و 
نەبیســتراویان بکات. بێگومــان ڕێگرتن لەوەی 
گوتــاری کەمینەکان بپووکێنەوە و لەناو ببرێن، 
کردەیەکی سیاســییە، بەاڵم لــە هەمان کاتدا 
کردەیەکــی ئەخالقیی هێجــگار گرنگە، وەک 
چۆن بەشــێکی دانەبڕاویشە لە ســتراتیژیەتی 
دەسەاڵتی  جیاوازەکانی  فۆرمە  بەگژاچوونەوەی 
خاوەن هەیمەنە و بااڵدەســت. لە پەیوەندیدا بە 
دۆخی میلەتی ئێمەوە، بەتایبەتی لە پەیوەندیدا 
بــە دۆخی خەڵکی کوردســتانەوە لــە ئێراندا، 
بەرگریکــردن لە گوتاری کەمینە دوو ئاســتی 
هەیــە. یەکەمیان ئەو ئاســتەیە کــە ڕووی لە 
سیاســەتەکانی دەوڵەتە مەرکەزی و شوناســە 
ئەتنییە بااڵدەستە ســەپاو و نادیموکراسەکەیە، 
گواستنەوەی ڕێزە لە کەمینەبوون بۆ ئەو ئاستی 
دەرەکییــەی پەیوەندیــی ئــەو کەمینەیە بە 
دەوڵەت و شوناسی سەپێنراوەوە. هەرچی ئاستی 

ناوەکیــی  پەیوەندیــی  ئاســتی  دووهەمــە، 
کەمینەبوونە بــە کەمینەبوون خۆیــەوە. ئێمە 
دەزانین لەناو هەر پارچەیــەک لە پەرچەکانی 
کوردستاندا چەندان زمانی جیاواز لەپاڵ زمانی 
کوردیدا هەن و دەژین، زمانی کەمینەی ئەتنی 
و دینــی و کولتووریی جیــاواز. هاوکات زمانی 
کوردی خۆیشی چەندان شــێوەزاری جیاوازی 
تێدایە کە هەندێکیان لە دۆخی کەمینەبووندان، 
وەک چۆن لە ئاســتە دەرەکییەکدا خواســتی 
ڕێزگرتنی جیاوازی و داننان بە پلورالیزمی زمان 
و دین و فەرهەنگدا پێویســتە، بە هەمان شێوە 
لە ئاستە ناوەکییەکەیشــدا هەمان ڕێزگرتن لە 
جیــاوازی و لــە کەمینەبوون بــە هەمان ڕادە 
پێویســتە. مــرۆڤ ناتوانێــت داوای ڕێزگرتنی 
زمانەکەی خــۆی لەوانی تر بکات، بەاڵم ئامادە 
نەبێــت ڕێز لــەو زمانانــە بگرێت کــە لەپاڵ 
زمانەکەی خۆیدا، وەک زمانی کەمینە، ئامادەن.

 ئەگــەر شــوناس بــە وەاڵمــی 
ئاگامەندانــەی تاک، یــان کۆمەڵگە بۆ هەر 
پرســیارێک دەربارەی خــۆی دابنێین، بۆ 
نموونە، وەاڵمی ئــەوە بداتەوە کە کێیە، لە 
کوێوە هاتووە، چی بووە، ئێســتا چییە، لە 
چ ڕەگــەز و نەتەوەیەکــە و چ ڕۆڵێکی لە 
شارستانیەتیی جیهاندا هەیە، ئەوە شوناس 
لەگەڵ زمان دەبنە دوو پــاژی لێکدانەبڕاو 
لە پێکهێنانی ژێرخانی کۆمەڵگەی مرۆڤانە 
لە بــواری پەیوەندییەکانی تاک و کۆمەڵدا، 
لێرەدا دەمەوێ بپرسم مرۆڤی کورد ئەگەر 
بیهەوێت لە بواری پەیوەندییەکانی خۆی و 
کۆمەڵگەکەی و جیهاندا داهێنەرانە بژی و 
بتوانێت بە جیهانی خۆیەوە لەســەر زەوی 
نیشــتەجێ بێت، دەبێ چۆن هەڵسوکەوت 

لەگەڵ زمان بکات؟
 

بە بۆچوونی من شــتێک نییە ناوی 
”مرۆڤی کورد“ بێت بە ڕەهایی، هەر 
لە بنەڕەتیشــەوە شتێک نییە ناوی 
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کوردبوونێکی یەک فۆرم و یەک ناوەرۆک بێت. 
خەڵــک لە واڵتی ئێمــەدا کوردبوونی خۆی بە 
شێوازی جیاواز و بە ناوەرۆکی جیاوازەوە دەژی. 
کورد هەیە فاشیستیانە بیر دەکاتەوە و کوردی 
تر هەیە لە هەموو ڕوویەکەوە دژەفاشیســتە. لە 
پەیوەندیــدا بــە زمانەوە دەکرێــت وێناکردنی 
جۆرێک لە کوردبوون بکەین کە زمان بەشێک 
نەبێت لە مانا و پێناســەکانی ئــەو کوردبوونە. 
مــرۆڤ دەتوانێت کوردبوونــی خۆی بژی بەبێ 
ئەوەی بتوانێت بە زمانی کوردی قســە بکات، 
یان کوردبوونی خۆی بە زمانێکی تر بژی و پەرە 
پێ بدات. ئەو گرێدانە میکانیکییەی کوردبوون 
بە زمانەوە ناڕاستە. هەر سەیری کوردانی باکوور 
بکە، بەشــێکی بەرچاو لە کوردانــی باکور، لە 
تورکیادا، ئــەم دۆخی لێکدابڕانەی نێوان زمانی 
کــوردی و خودی کوردبــوون دەژیــن. لەناو 
کۆچبەرانــی کوردیش لە خۆرئاوادا، ئەم دۆخی 
دابڕانی کوردبوونە لە زمان، ئاشکراتر دیارە. من 
لــە زانکۆی ئەمســتردام خوێنــدکاری کوردم 
هەبــووە، لــە نــەوەی دووهــەم و ســێهەمی 
کۆچبەرانــی کــورد لــەو واڵتــەدا، کوردبوون 
بەشێکی هێجگار گرنگیی شوناسی ئەوان بووە، 
بــەاڵم ئەوان توانــای قســەکردنیان بە زمانی 
کوردی نەبــووە. مرۆڤ بۆ ئــەوەی بتوانێت لە 
جیهانــدا بە شــێوەیەکی مانادار ئامــادە بێت 
پێویســتی بە زۆر شــتی ترە زیاتــر لە زمان، 
پێویستی بۆ نموونە بە هۆشیارییەکی ڕەخنەییە، 
پێویستی بە ئینتیمایەکی ئینسانییە بۆ خۆی و 
بۆ جیهان، پێویســتی بە فۆرمــە جیاوازەکانی 
خەمخۆریــی هەیە بۆ خود و بــۆ ئەوانی تر و... 
هتد. کە ئەمانە دەڵێم نامەوێت لە گرنگیی زمان 
لــە دروســتکردنی شوناســدا کــەم بکەمەوە، 
بەتایبەتــی لە دۆخــی میلەتی ئێمــەدا کە تا 
ئێســتاش زمانەکــەی لــە زیاد لە بەشــێکی 
کوردســتاندا دانی پیادا نەنراوە و زمانەکە وەک 
بڤە و یاســاغ و هەڕەشــە، مامەڵــە دەکرێت. 
بەدەســتهێنانی مافی هەبوونــی زمان و مافی 
بەکارهێنانی ئەو زمانە لە مافە هەرە سادەکانی 

مرۆڤە. تاوانی سەندنەوەی زمان لە کەسێک لە 
تاوانــە گەورەکانی ناو مێژووە. بە بۆچوونی من، 
نوقســانییەکی گــەورە لە مرۆڤبوونــی مرۆڤدا 
دروســت دەبێــت گەر ئــەو زمانە لــە مرۆڤ 
سەندرایەوە کە دەیەوێت لە ڕێگایەوە بدوێت و 
خــۆی بۆ خۆی و خۆی بــۆ جیهان ڕاڤە بکات. 
بەاڵم سەرەڕای ئەم ڕاســتییانە مرۆڤ تەنها بە 
زمان نــاژی، بۆ ئەوەی ژیانێکــی مانادار بژین، 

هەمیشە زیاتر لە زمانمان پێویستە.
زمان هــەم ئامــرازی پەیوەندیکردنــی مرۆڤە 
ئامرازی دروســتکردنی  بە جیهانــەوە، هــەم 
جیهانیشــە. هەڵسوکەوتی ڕاســتەقینە لەگەڵ 
زمانــدا هەڵســوکەوتە لە هەردوو ئاســتەکەدا. 
مرۆڤ دەتوانێــت لە ڕێگای زمانــەوە دیالۆگ 
لەگەڵ جیهاندا بکات، خۆی شەرح بکات، ڕاڤەی 
دیاردەکان بکات، مانــاکان بدۆزێتەوە، هاوکات 
دەشــتوانێت مانا دروســت بــکات، پەیوەندی 
دروست بکات، گوتاری هەبێت، شوناس بەرهەم 
بهێنێــت. بە مانایــەک لە مانــاکان لە ڕێگای 
زمانەوە واقیع دروست بکات. زمان وەک جودت 
بوتلەر دەڵێت، هێزێکی گەورەی دروســتکردنی 
تێدایە. هەڵســوکەوتی دروســت و بەرپرس و 
داهێنەرانە لەگەڵ زماندا هەڵســوکەوتە لەگەڵ 

هەردوو دیوەکەی زماندا.

 کە باسی ژیان بە جیهانی تایبەتەوە 
لەســەر زەوی دەکەیــن، پێویســتمان بە 
ڕاڤەکردنی بوونناسانە )ئۆنتۆلۆژییانە( دەبێت، 
ئەگەر زمــان و بیرکردنەوە پێشــمەرجی 
ڕاڤەکردنی بوونناســانە بــن، بۆ ڕاڤەکردنی 
هەبوونــی کوردانە ئەوەی لە کەرەســتەی 
بیر و زمان لەبەردەســتماندا بێت، بە النی 
زۆرەوە دەقــە زارەکییــە ئەدەبییەکانــە و 
دواتریش دەقە کالسیک و نووسراوەکانمان 
کــە تا ئەمڕۆ تەمەنیان چەند ســەدەیەکە، 
لێرەدا دەمەوێ بپرســم زمان و بیرکردنەوە 
لە ئەدەبیاتی زارەکی و نووســراوی کوردیدا 
تاکوو چ ڕادەیەک توانیویەتی بەالی وەاڵمی 
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پرسیارە گرنگەکەی هەبوونناسیی کوردددا 
بچێت کە هایدگەر، فەیلەســووفی ئەڵمانی 

پێی دەڵێت »پرسیاری بوون«؟ 

من زۆر بەینم لەگەڵ فەلســەفەدا 
نەمــاوە، بەتایبەتی ئــەو جۆرە لە 
فەلســەفە کــە ڕێــی کەوتۆتە ناو 
دونیای ڕۆشــنبیریی ئێمــەوە، هەروەها بەینم 
لەگەڵ ئەو جۆرە نووســینانەی ناو ڕۆشنبیریی 
ئێمــەدا نەمــاوە کــە خۆیان وەک نووســینی 
فەلسەفی نمایش دەکەن، باوەڕیشم بەوە نییە بۆ 
ئەوەی باســی ”ژیانێکی تایبەت“، یان لە بوونی 
”ژیانێک بکەین کە خاوەنی جیهانێکی تایبەت 
بێت“ بە ناچاری پێویســتمان بە ڕاڤەکردنێکی 
ئۆنتۆلۆژیانــە بێــت. لەناو فیکری فەلســەفیی 
سەدەی بیستەمیشــدا زیاتر گرنگی بە فیکری 
دوو فەیلەسووف ئەدەم کە هانا ئارێنت و میشێل 
فوکــۆن، ئەوانیش هەردووکیــان خۆیان وەک 
فەیلەسووف نەدەناساند. بە هەرحاڵ، من لەباتی 
خۆخەریکــردن بــە ئۆنتۆلۆژیــاوە، ســەرقاڵی 
خۆخەریکردنم بە کۆمەڵــگا و مێژوو و قۆناغ و 
بوونی مێــژووی کۆنکریتیی مرۆڤ و گرووپ و 
دیاردەکانەوە، بەتایبەتیتر خەریکی شیکردنەوەی 
هەندێــک لە پچڕانەکانی نــاو مێژووم، ئەویش 
مێژووی سیاسی و کولتووری و دینی و فیکریی 
بەشــێک لە کۆمەڵگاکانی ئەم ناوچەیە. لەمەش 
بترازێت باوەڕم بە شتێک نییە ناوی ”ئۆنتۆلۆژیای 
کوردی“ بێت، یان ئەوەی ئێوە لە پرسیارەکەتاندا 
ناوی ”هەبوونناسیی کورد“ی لێ دەنێن. ئەگەر 
شــتێک هەبێت ناوی ”ئۆنتۆلۆژیــا“ بێت، ئەوا 
ئۆنتۆلۆژیایــەک نییە بەســەر گرووپە ئەتنی و 
نەتەوەییەکاندا دابەشی بکەین. بە بۆچوونی من 
شــتێک نییە نــاوی ”ئۆنتۆلۆژیــای کورد“ یان 
”عەرەب“ یان ”فارس“ و یان ”تورک“، یان هەر 
نەتەوەیەکی تر بێت. ئۆنتۆلۆژیا بۆیە ئۆنتۆلۆژیایە 
چونکە بەشــێکە لە میتافیزیــکا و لە دەرەوەی 
مێژوو و لە دەرەوەی بوونە نەتەوەیی و دینی و 
ئەتنییە کۆنکریتەکاندا ئامادەیە. ئەگەر ئۆنتۆلۆژیا 

فیکرێــک بێت بیەوێت ”جەوهەری“ بوون، یان 
واقیع نیشــان دات، ئەوا من هەر لە سەرەتاوە 
باوەڕم بەوە نییــە بوون، یان واقیع جەوهەریان 
هەبێت. ئەوەی هەیە مرۆڤ و کۆمەڵگا و مێژووە، 
ئەم سیانەش هیچ کامکیان جەهەوری نییە. بە 
هەرحاڵ، من ئەم فۆرمە لە قســەکردن لەسەر 
کێشە مێژوویی و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکان 
بەڕاســت نازانم و لێ گەڕێ شتەکان لە ئاستی 

ئامادەگییە مێژووییەکانیاندا ببینین.
بــەر لە هەموو شــتێک من پێــم وانییە دەقە 
ئەدەبییە کالسیکییەکانی ئێمە دەقی ”زارەکی“ 
بن، ئەگەر شــیعرەکانی بابە تاهیری هەمەدانی 
بە شیعری کوردی بزانین، ئەوا لە بابە تاهیرەوە 
بۆ ســەر ئەحمەدی خانی و لەوانیشەوە بۆ سەر 
مەولەوی و نالی و ســالم و کــوردی و حاجی 
قادر و زۆرانێکی تر، ئێمە لەبەردەم ئەدەبیاتێکی 
زارەکیدا نین، بەڵکوو لەبەردەم تێکستی ئەدەبی 
و فەرهەنگیی گرنگداین کە زۆر جار تێگەیشتن 
لێیان قورسە و پێویستی بە شارەزاییەکی تایبەت 
لە فێرگە ئەدەبییە کالسییکیەکان و لە مێژووی 
دین هەیە. بۆیە بە بۆچوونی من، پێویســتە ئەو 
بەرهەمانە وەک تێکستی نووسراو بیانخوێنینەوە 
و مامەڵەیان بکەین، نەک ئەدەبیاتێکی زارەکی. 
پرسیاری بوون خۆیشی، بەو شێوەیەی من تێی 
گەیشتوم، هەمیشــە پرسیارێکی مێژووییە، من 
باوەڕم بە شــتێک نییە لــە دەرەوەی مێژوودا 
بوونی هەبێت. کۆمەڵــگای ئێمە، وەک زۆرێک 
لــە کۆمەڵگاکانی تری جیهان، لە ســەردەمی 
مێژووییی جیاوازدا هەڵگری پرســیاریی جیاواز 
و ڕوانینی جیــاواز و دیدی جیاواز بووە، مرۆڤ 
و گرووپ و شێوازی پێکەوەبوونی جیاوازی تێدا 
بووە. با دوور نەڕۆین و بۆ دوو سەدەی ڕابردوو، 
سەدەی نۆزدەهەم و سەدەی بیستەم بگەڕێینەوە. 
لە ســەدەی نۆزدەهەمدا پرســیاری سەرەکیی 
بەشــە خوێندەوارەکەی ئــەوەی ئێمە ئەمڕۆکە 
بــە کۆمەڵگای کوردیی دەزانیــن، تێکەڵێکە لە 
پرسیاری دینی و ئەتنی، مەوالنا خالید سەرقاڵی 
بەکوردیکردنــی زمانی ئیســالمە وەک دین و 
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نالــی خەریکی بەکوردیکردنی زمانی شــیعر و 
ئەدەبیاتە. بەاڵم لە سەدەی بیستەمدا پرسیاری 
ســەرەکی الی هــەردوو نوخبەکە، هەم نوخبە 
دینییەکە و هەم نوخبە ئەدەبییەکە، چیی دی 
پرسیارەکانی نالی و مەوالنا خالید نییە، بەڵکوو 
دەبێت بە پرســیار دەربارەی پێگەی سیاســی 
و شارســتانیی کورد لەناو ئەو جیهانە تازەیەدا 
کە دوای کەوتنی ئیمپراتۆریەتی عوســمانی و 
هاتنی مۆدێلی دەوڵەتی نەتەوە دروست دەبێت، 
جیهانێــک تــەواو تازە، هەم تەحەدا سیاســی 
و کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگییەکانــی تازەیــە، 
هەم تەحــەدا ئەمنییەکانی، هــەم فۆرمەکانی 
پێکەوەبوونــی کۆمەاڵیەتیشــی. پیرەمێــرد و 
بێکــەس و قانع وەک نالی و ســالم و کوردی 
قســە ناکەن و گۆرانیش هیچ شتێک نایباتەوە 
سەر مەوالنا خالید. لە پشتی ئەم گۆڕانکارییانە 
لە نووسین و ئەدەبیاتدا، کۆمەڵێک گۆڕانکاریی 
تر هەن لە ئاســتی کۆمەاڵیەتــی و ئابووری و 
سیاسی و فەرهەنگی و ئەخالقیدا کە بەداخەوە 
لێرەدا مەودای باسکردنیمان لەبەردەستدا نییە.

لــە پەیوەندیــدا بە مێــژوو خۆیشــییەوە، ئەو 
میتــۆدەی کە مــن بــۆ ســەیرکردنی مێژوو 
بەکاری دەهێنــم، میتــۆدی ›‹ژینیالۆژیا‹‹یە، 
›‹ڕەچەڵەکناســی‹‹  بــە  دەشــێت  ئــەوەی 
نــاوی ببەیــن. ژینیالۆژیا بەو شــێوەیەی الی 
فەیلەسووفی فەرەنســی میشێل فوکۆ ئامادەیە. 
ژینیالۆژیاش لــە پەیوەندیدا بە دیاردە و دەزگا 
و زمان و گوتارەکانی ناو مێژوەوە، پێ لەســەر 
دابــڕان و بچــڕان و گۆڕانــکاری دادەگرێــت، 
نەک دووبارەبوونــەوە و بەردەوامی. ئەم دیدگا 
مەنهەجییە تایبەتــە وا دەکات من باوەڕم بەوە 
نەبێت کــە گوایە مێژووی ئێمە و مێژووی هەر 
میلەتێکــی دیکە، مێژووی خۆدووبارەکردنەوە و 
بەردەوامــی بێت. بە پێچەوانــەوە، من مێژووی 
ئێمە، مێژووی بوونی کۆمەاڵیەتی و سیاســی و 
فەرهەنگیی خۆمان، وەک زنجیرێک لە پچڕانی 
بــەردەوام دەبینم. گەر جارێکــی تریش تەنها 
ســەیری شــیعری کوردی بکەینەوە، دەبینین 

هیچ شتێک شــیعری نیوەی یەکەمی سەدەی 
نۆزدەهەمــی نــاو ئەدەبیاتی ئێمە بە شــیعری 
نیــوەی یەکەمی ســەدەی بیســتەمی ئێمەوە 
نابەســتێتەوە. هیچ شــتێکیش شیعری نیوەی 
یەکەمی سەدەی بیســتەم بە شیعری کوردیی 
پەنجا ســاڵی ڕابردووە گرێ نــادات. پچڕان و 
دابڕانەکان لەم بوارەدا زۆر بە ئاشــکرا دیارە، لە 
بوارەکانی تریشدا هەمان شت ئامادەیە، بەاڵم بۆ 
بینینیان پێویستمان بە لێکۆڵینەوە و ڕاڤەکردنی 

زانستی و میتۆدییانە هەیە.
هەرچــی ئەدەبی زارەکیی ئێمەشــە، ئەدەبێکە 
تــا ئەمڕۆکە بە شــێوەیەکی زانســتی و لەپاڵ 
دەســکەوتە گەورەکانی ناو زانســتە ئینسانی و 
پرســیارە  نەخوێندراوەتەوە،  کۆمەاڵیەتییەکاندا 
ســەرەکییەکان و نیگەرانییەکانــی نــاو ئــەم 
ئەدەبیاتــە زارەکییــە نەزانــراون، نازانین ئەم 
ئەدەبیاتە هەڵگری کام دید و ڕوانینە بۆ ژیان و 
مردن، ئەو تەحەدا سەرەکییانە کامانەن کە لەم 
ئەدەبیاتەدا دەشێت بدۆزرێنەوە؟ ئەم ئەدەبیاتە 
چ وێنەیەک لەسەر کورد خۆی و لەسەر جهیان 
نیشان ئەدات؟ مژدەکانی ناوی چین؟ ترسەکانی 
کامانەن؟ خۆشنوودی و بەختەوەرییەکانی چین 
و... هتد بە کورتییەکــەی پێم وایە، ئەدەبیاتی 
ئێمە، هەم تێکســتە ســەرەکی و گرنگەکانی و 
هەم ئەدەبیاتی زارەکی، شتێکی زۆرمان لەسەر 
قۆناغــە جیاوازەکانی مێژووی ئــەو کۆمەڵگایە 
و لەســەر خەم و تــرس و چاوەڕوانییەکانی لە 
هەر یەکێک لەو قۆناغانــەدا پێ دەڵێن. کەس 
هێنــدەی دیوانە شــیعرییەکەی حاجی قادری 
کۆیــی و دیوانەکەی مەحوی شــتی گرنگمان 
لەســەر قەیران و تەحەدا و دابەشــبوونەکانی 
سەدەی نۆزدەهەمی مێژووی خۆمان پێ ناڵێت. 
یەکەمیان خەریکــی بنیادنانی نەتەوە و بوونی 
پێکەوەیــی ئێمەیە لە شــیعردا و دووهەمیان 
خەریکــی بنیادنانــی خودێکی تاکەکەســیی 
ئەخالقــی و بەرگریــکارە لــە شــیعرەکانیدا. 
هەردووکیشــیان دوو دیوی هێجــگار گرنگی 

مێژووی ئێمەن لەو سەدەیەدا.
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  دەمــەوێ ئاوڕێــک بدەینەوە لە 
ســەرەتای باســەکەمان کە لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان سیاســەتی زاڵ پێــی وایــە 
تێڕوانینــی مەعریفیــی ئاخێوەرانی زمانی 
کوردی بــۆ زمانەکەی خۆیــان، ملمالنێیە 
لەگەڵ دەســەاڵتی ئێرانی کە مەبەســتی 
و  سیاســی  دەســەاڵتی  ســەرەکییان 
کولتوورییــە، لێرەدا دەمەوێ مەســەلەکە 
لەنێو خودی زماندا تاتــوێ بکەین، ڕۆاڵن 
بارت لە جێیەکدا وەکوو دەســەاڵت، بەاڵم 
دەســەاڵتێکی فاشیســت باس لــە زمان 
دەکات، ›‹فاشــیزمێک کــە گوتن قەدەغە 
نــاکات، بگرە گوتــن دەکاتــە ناچاری‹‹، 
بــا نموونە لە کەیســەکەی مامۆســتا زارا 
محەمەدی وەرگرین کە لەســەر فێرکردنی 
زمانی کوردی بە مندااڵنی کورد پێنج ساڵ 
سزای زیندانی بەسەردا سەپاوە و ئێستا لە 
زیندانە، ئاخۆ ئەوە دەسەاڵتی زمانە مامۆستا 
زارای ناچار بە گوتن )بە کوردی( کردووە؟

پێم وایــە ئەو ڕوانینــەی بارت بۆ 
”فاشــیزمی زمان“، یــان بۆ زمان 
وەک ”فاشیستێک“، بۆ لێکدانەوە و 
قسەکردن لەسەر کردە مێژووییەکەی مامۆستا 
بارت  ناگونجێــت. ڕوانینەکەی  زارا محەمەدی 
ســەر بە بواری ڕەخنــەی ئەدەبیات و دیدێکی 
ڕۆمانسیانەیە بۆ ئەدەب، هەرچی کردەکەی زارا 
بەرگریــکاری  کردەیەکــی  محەمەدییــە 
شۆڕشــگێڕانەیە کــە تیایــدا کەســێک بەگژ 
کۆمەڵێک گوتار و فشــار و میکانیزمی کۆنترۆڵ 
و دیسپلینکردندا دەچێتەوە، سیاسەتی فەرمیی 
دەوڵەت ڕەفز دەکات و شــتێک ئەنجام ئەدات 
ناکــۆک بە جەبر و فشــارەکانی ئەو ژینگەیەی 
تیایدا دەژی. لە ســەرێکی دیکەوە، ئەو کردەیە 
تەکنیکێکی تایبەتی دروســتکردن و پاراستنی 
کەسایەتی لە خود خۆیدایە وەک کەسێکی ئازاد 
و بەرپرســیار لەبەردەم خود خۆیدا. فاشــیزمی 
زمان الی بارت پەیوەندیی بە سانسۆرەوە نییە، 

بەڵکوو پەیوەندیی بە فشارە ناوەکییەکانی زمان 
خۆیــەوە هەیە، بــە ناچارکردنــی مرۆڤەوە بۆ 
گوێڕایەڵیکــرن بۆ ڕێزمــان و لۆژیکی ناوەکیی 
ئیشــکردنی زمان خۆی. مرۆڤ ناتوانێت زمانی 
چۆن ویســت بەو جۆرە بــەکاری بهێنت، کە 
قســەی کرد، یان کە نووســیی، دەبێت ڕێزی 
یاساکانی زمان و ڕێزی ڕێزمان و ڕێزی لۆژیکی 
ناوەکیی زمان بگرێت. بە کورتییەکەی، زمان لە 
دیدی بارتدا مرۆڤ ناچــار دەکات بە جۆرێکی 
دیاریکــراو بئاخڤــێ، ئاخاوتنێک کــە زمان و 
تێگەیشــتنی باو و ئیشــکردنی ڕۆژانەی زمان 
ئاراســتەی دەکات. دەســەاڵت الی بارت و لە 
پەیوەندییــدا بە تێــزی ”فاشــیزمی زمانەوە“ 
دەسەاڵتی سیاســی نییە، بەڵکوو ئەو دەسەاڵتە 
کــە  ڕەمزییەیــە  و  فەرهەنگــی  و  ئەدەبــی 
دەستنیشانی ئەوە دەکات چی بگوترێت و بە چ 
شــێوەیەکیش بگوترێــت. الی بــارت تێــزی 
فاشــیزمی زمــان هەوڵدانێکە بۆ نیشــاندانی 
ئەدەبیــات وەک ســەرزەمینی ڕاســتەقینەی 
ئازادی، چونکە تەنها ئەدەب ئەتوانێت بەســەر 
ڕێزمان و بنیاد و شێوازی بااڵدەستی بەکارهێنانی 
زماندا ســەر بکەوێــت و جۆرێکی تر، جۆرێکی 
ئــازاد، لــە بەکارهێنانی زمان پیــادە بکات. بە 
مانایەکی دیکە، زمان الی بارت فاشیســتە بەو 
مانایەی بوونێکی سەربەخۆی هەیە و مرۆڤ بە 
جۆرێکی تایبەت لە قســەکردن ناچار دەکات، 
ئــەوەی ئەدەبیات، لە دیدی بارتــدا، ئەنجامی 
ئەدات شــکاندنی ئەم ســەربەخۆییەی زمان و 
بەخشینی مانایەکە بە دەســتەواژە و گوزارە و 
ڕستەکان، جیاواز، لەوەی زمان خۆی دەیەوێت. 
بەم مانایە ئــەو ڕووبەرەی کە دەتوانێت بەگژی 
فاشــیزمی زماندا بچێتەوە، ئەو ڕووبەرەی تیایدا 
زمان لە فاشیزمە ناوەکییەکەی ڕزگار دەکرێت، 
ئەدەبیاتە. من ئەم دیدەی بارت بۆ بە فاشیست 
ناســینی زمــان و وێناکردنــی ئەدەبیات وەک 
سەرزەمینێک دژ بەم فاشیزمە بە تێزێکی تەواو 
و  پێوەنــان  زۆر  وەک  و  دەزانــم  ڕۆمانســی 
موبالەغەیەکــی گەورەش دەیبینم. بە هەرحاڵ، 
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ئێرە شــوێنی قســەکردن لەســەر ئــەم تێزە 
تایبەتەی بارت نییە. ئەوەی پەیوەندیی بە زارای 
محەمەدییــەوە هەیــە گوێڕایەڵــی نییە بۆ ئەو 
فاشــیزمە ناوەکییەی زمان کــە بارت گریمانی 
دەکات، تەســلیمبوون بە ئیــرادەی زمان نییە، 
ئەوە زمان نییە ئەم خانمەی ناچار کردبێت بەو 
شــێوەیە بجووڵێتەوە و ئــەو مۆدێلە لە کردەی 
بەرگریی نیشــان بدات، ئەوەی زارا محەمەدی 
زاڵبوونــی  دەرەنجامــی  ئــەدات  ئەنجامــی 
هۆشیارییەکی سیاسی و ئەخالقی و ئینسانییە 
بەســەر کۆی ڕەگەزەکانی ئەو ژینگە پڕفشار و 
پڕکۆنترۆڵ و دیســپلینکردنەدا کە ئەو لەناویدا 
دەژی و دەجووڵێتەوە. الی زارا محەمەدی زمان 
نەک وەک فاشیســتێک ئامادە نییــە، بەڵکوو 
ئامرازی بنیادنان و هێزی دروستکردنی شوناس 
و کەســایەتییەکی بەرگریکارە، ئەوەیشی زمان 
لەو ئاســتەدا دەخاتە گەڕ خــودی زمان خۆی 
نییــە، بەڵکــوو خودێکی مێژوویــی تایبەت و 
بەرگریکارە کە هۆشیارانە لەسەر خۆی و لەسەر 
ئەو ژینگەیە کار دەکات کە تیایدا دەژی. زمان 
الی زارا محەمــەدی ئامــرازی هەوڵدانێکــی 
تاکەکەســیی بەرگریکارانەیە، بــۆ دەرچوون لە 
فشارەکانی شوناســێکی سەپێنراو و کردنەوەی 
پەنجەرەیــەک بە ڕووی شوناســێکی نوێدا کە 
خــود خۆی بەشــدارە لە دروســتکردنیدا. بەم 
مانایە زمان الی ئەم خانمە بەشێکە لە پرۆسەی 
بەگژاچوونەوەی سیستمێکی دەرەکی کە لەسەر 
قەدەغەکردن و کۆنترۆڵکردن و دیسپلینکردنی 
تاکەکەســی و دەستەجەمعی، کار دەکات. الی 
زارا، ڕێــک بەپێچەوانەی ڕۆناڵــد بارتەوە، زمان 
نەک فاشیست نییە، بەڵکوو ئامرازێکێ هێجگار 
سەرەکی و بنەڕەتیی بەگژاچوونەوەی ”فاشیزم“ە.

دەســەاڵتی  کــە  مامۆســتا،   
زمــان، مــرۆڤ ناچــار بە گوتــن دەکات، 
لەم ســەردەمەدا، یــان ڕوونتــر بڵێین لە 
سەردەمی دوای مۆدێرنیتێدا کە شێوەیەکی 
نوێــی ژیان و ڕەفتــاری مرۆڤانە لە فۆڕمی 

لۆژیکی زانســتی و ڕێکخســتنی تەکنیکی 
و پیشەســازیدا لەگەڵ شــێوەیەکی تازەی 
و  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی  دامــەزراوە 
ئابوورییــەکان بە کولتــووری تایبەتی ئەو 
دامەزراوانەوە لە جیهانــدا هاتووەتە ئاراوە، 
ئاخۆ گوتن بە زمانی کوردی، وەک زمانێکی 
سروشــتی کــە خاوەنــی پێکهاتەیەکــی 
بڕگەیی، وشــەیی و ڕێزمانیــی تایبەت بە 
خۆیەتی و ئەم تایبەتمەندییەیش لە زمانانی 
دیکــەی جودا دەکاتەوە، بۆ گوتن لە دنیای 
مۆدێرنــدا هیچ تەنگژەیەکــی دێتە بەر؟ بۆ 
نموونە لە زمانی زانســتەکانتەکاندا؟ ئەگەر 
وایە، دەسەاڵتی زمان چۆن ڕووبەڕووی ئەو 

تەنگژەیە دەبێتەوە؟

بە بۆچوونی من، ئەوە ”دەســەاڵتی 
زمان“ نییە کە ”مرۆڤی کورد ناچار 
بە گوتــن دەکات“، وەک ئێوە لەم 
پرســیارەدا گریمانی دەکەن. مــن لە وەاڵمی 
پرسیاریی پێشودا نیشانم دا ئەم تێزە ”بارت“ییە 
چ کێشەیەک دروست دەکات کاتێک لە بواری 
ئەدەبیاتــەوە دەگوازرێتەوە بۆ بــواری کردەی 
مێژوویی، بەتایبەتی کاتێک لە دەگواســترێتەوە 
بــۆ قســەکردن لەســەر جۆرێک لــە کردەی 
بەرگریکردن کە بــە بۆچوونی من ئەوە خودی 
کــردەی بەرگریکردنەکەیە مانــا بە چۆنیەتیی 
زمانەکــەش  بەکارهێنانــی  و  مامەڵەکــردن 
دەبەخشــێت. لــە دیــدی مندا هاوکێشــەکە 
پێچەوانەیە، ئــەوە جەبرەکانی زمان نییە بکەرە 
کۆمەاڵیەتــی و مێژووییەکە دەهێنێتە قســە، 
بەڵکوو ئەوە بکــەرە کۆمەاڵیەتی و مێژووییەکە 
مانایــەک بــە گەڕاندنــەوە بــۆ ئــەو زمانە و 
بەکارهێنانەکانیشــی دەبەخشــێت. بە بۆچونی 
مــن، ئــەوەی لەســەر زارا محەمــەدی وەک 
تاکەکەس وتم لە ئاســتی دەستەجەمعیشــدا 
ڕاستە. زمانی کوردی قســەکەرەکانی نەبووایە، 
ئەوانەی هەوڵێکی زۆر و خەباتێکی زۆریان کرد 
بۆ هێشــتنەوە و بەکارهێنان و پێشخســتنی، 
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ئێســتا ڕەنگە بوونی نەمایــە، مردبایە، یان لەم 
فۆرمانەی ئەمڕۆیدا و بەو مانایانەوە کە ئێســتا 
هەڵگریەتی، بوونــی نەبووایە. زمانەکە خۆی لە 
دەرەوەی ســیاقی بەناوکیکــردن و فێربوون و 
بەکارهێنانیــدا نەک تەنهــا مانایەکی نامێنێت، 
بەڵکــوو بوونی فیزیایانەی خۆیشــی دەکەوێتە 
مەترسییەوە. لە مێژوودا زۆر زمان هەن مردوون 
و کۆتاییان پێ هاتووە. ئەو مێژووەش کە زمانی 
کوردیی کردووە بەو زمانەی ئەمڕۆکە قسەی پێ 
بکەیــن، پەیوەندیــی بــە خــودی زمانەکە و 
نییە، بەڵکوو پەیوەندیی  ”دسەاڵتی زمانەکەوە“ 
بە بکــەر و هەڵگرانــی زمانەکــە و چۆنیەتیی 
کارکردنیــان بــۆ هێشــتنەوە و پاراســتن و 
پێشخســتنیەوە هەیە. ئیرادەیەکی ئینســانیی 
تاکەکەسی و دەستەجەمعی لە پشتی مانەوەی 
زمانــی کوردییــەوە هەیە کــە پەیوەندیی بە 
دەسەاڵتی زمانەکە خۆیەوە نییە. بەتایبەتی گەر 
ئەو ڕاستییانەمان بەرچاو گرت کە ئەم زمانە لە 
ســەدەی بیســتەمدا دەکەوێتە بــەر هێرش و 
پەالمار و پرۆژەی ســڕینەوە و کوشتن و الواز و 

پەراوێزخستنەوە.
بەشی دووهەمی پرسیارەکەتان باس لە تواناکانی 
زمانــی کــوردی دەکات لــە بەدەمەوەچوونی 
پێداویستیی و گۆڕانکارییەکانی دونیای مۆدێرن، 
یان پــرۆژەی مۆدێرنە. ئێوە دەپرســن ئایا ئەم 
زمانە دەرەقەتی تەحەدا تەکنیکی و زانســتیی 
و فیکرییەکانــی ئەو دونیایە دێــت، یان نا. ئایا 
کوردی وەک زمانێک دەســەاڵتی ئەوەی هەیە 

ڕووبەڕووی ئەو تەحەدا و تەنگەژانە ببێتەوە؟ 
سەرەتا دەبێت لەو خاڵەوە دەست پێ بکەین کە 
زمان، هەموو زمانێک، بە زمانی کوردییشــەوە، 
بوونەوەرێکی زیندووە، دەگۆڕێت و تازە دەبێتەوە 
و پێش دەکەوێت، دەچێتە پەیوەندییەوە لەگەڵ 
ڕابــردووی خــۆی و لەگــەڵ زمانەکانی تر و 
لەگەڵ گەشەی گشتیی کۆمەڵگا و گەشەی ئەو 
ســەردەمە مێژووییەوە کە لەناویدا ئامادەیە. لە 
دوو سەدەی ڕابردوودا زمانی کوردی، النی کەم 
ئەم شێوەزارەی کە بە سۆرانی ناسراوە، گۆڕانی 

هێجگار گەورە و هەمەالیەنی بەســەردا هاتووە. 
لە زمانی شــیعری نالییەوە بۆ زمانی شــیعری 
شــێرکۆ بێکەس و دوای شــێرکۆ بێکەسیش، 
گەشەیەکی هێجگار هێجگار گەورەی بەسەردا 
هاتووە. لە گەشــەی زمانی مەوالنــا خالیدەوە 
کە بۆ یەکــەم جار بە زمانی کوردی ئیســالم 
لە تێکســتدا بۆ خوێنەرەکانی شی دەکاتەوە، بۆ 
ســەر ئەو زمانەی من و تۆ ئەم چاوپێکەوتنەی 
پێ ئەنجام ئەدەین، دیسانەوە گۆڕانێکی هێجگار 
گەورە دروســت بــووە. زمانی قســەکردنمان 
لەسەر کایەی سیاسەت، لەسەر ئەدەب، لەسەر 
کۆمەڵگا، لەســەر ئابووری، تەنانەت لەسەر دین 
خۆیشی گۆڕانی هەمەالیەنیان بەسەردا هاتووە. 
زمانی ڕۆژنامگەریی یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی، 
ڕۆژنامەی کوردستان لە ساڵی 1٨٩٨دا، بەراورد 
ناکرێت بە زمانی ڕۆژنامەیەکی وەک ئاوێنە، یان 
هاوواڵتی کە لە دونیای دوای ڕاپەڕیندا دروست 
دەبــن. زمانی باســکردنی ئینســنای ئێمە بۆ 
خۆیشی و بۆ کۆمەڵگاکەی و بۆ جیهان گۆڕانی 
گەورەی بەسەردا هاتووە. من باوەڕم بەو تێزانە 
نییــە کە پێیان وایە کۆمەڵگاکانی ئەم ناوچەیە، 
بــە کۆمەڵگای خۆیشــمانەوە، نەگۆڕاون و لەناو 
خۆ دووبارەکردنەوەیەکی ئەبەدیدا چەقیون. یان 
بنیادێکی خۆرهەاڵتیی گریمانکراوی نەگۆڕ هەیە 
لە کۆنی کۆنەوە بۆ ئەمڕۆ بەردەوامە و شتەکان 
وەک خۆیان دووبارە و ســەدبارە دەکاتەوە. ئەم 
جۆرە ڕوانینە توانا و حەوســەڵەی بینینی هیچ 
جــۆرە گۆڕانکارییەکیان نییە، جا چ گۆڕانکاریی 
گەورە، چ گۆڕانکاریی بچــووک. لە پەیوەندیدا 
بــە زمانی کوردییــەوە، پێم وایە ئــەو زمانەی 
ئەمڕۆکــە ئێمە پێــی ئەدوێین و ئەنووســین، 
ئــەو زمانەی بەهۆیەوە ئیش لەســەر خۆمان و 
لەســەر ئەو ژینگەیە دەکەین کە تیایدا دەژین، 
توانای بەدەمەوەچوونی ئەو کێشــە و گرفت و 
تەحەدا سەرەکییانەی هەیە کە کۆمەڵگای ئێمە 
دەرگیریانە، وەک چۆن توانای تەعبیرکردنی لە 
بەشــێکی گەورەی ئەو خەون و چاوەڕوانیانەش 
هەیە کــە هەن و لە ئارادان. لێرەشــدا ئەوەی 
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دەستنیشــانکەری ژمارە یەکی دۆخ و تواناکانی 
زمانەکەیە، خــودی زمانەکە خۆی نییە، بەڵکوو 

ئەو کەسانەن کە ئەو زمانە بەکار دەهێنن.
ئارنست ڕێنان لە سەدەی نۆزدەهەمدا باوەڕی وا 
بوو کە زمانە ســامییەکان، لە ناویشیاندا زمانی 
عەرەبی، زمانێک نین مرۆڤ بەهۆیانەوە بتوانێت 
بفەلســەفێنێت و فەلســەفە بەرهەم بهێنێت، 
بــەاڵم زمانــە ئەورووپاییەکان ئــەو توانایەیان 
تێدایە. ئەمڕۆ کەســێک نادۆزینەوە باوەڕی بەم 
جۆرە گوتارە ڕاسیستییە هەبێت و حوکمی لەو 

شێوەیە بەسەر ئەم، یان ئەو زماندا بدات.

 یەکێــک لــەو ڕێگایانــەی کــە 
زمــان پێیدا دەچێتە قەڵەمــڕەوی زمان و 
کولتوورەکانــی دیکــەوە، وەرگێڕانە و، لە 
ســەردەمی مۆدێرنیتێشــدا لڤینی زۆربەی 
کولتوورەکانی جیهان، بەرهەمی پەیوەندیی 
نێــوان زمــان و کولتــوورە جیاوازەکانە و 
وەرگێڕان میکانیزمی ئەو جۆرە پەیوەندییانە، 
لەم ســااڵنەی دواییدا کتێبخانەی کوردی، 
زۆر کتێبــی وەرگێڕدراو لە زمانانی دیکەی 
تێ هاتــووە، کاک دکتۆر مەریوان، جەنابت 
پێت وایــە وەرگێڕان کاریگەریی لەســەر 
کرانــەوەی زمانی کوردی بە ڕووی جیهانی 

نوێدا هەبووە؟

بە بۆچوونی من، هەر ڕۆشنبیری و 
فەرهەنگێک وەرگێڕانی تێدا نەبێت، 
مەحکوومە بە جۆرێــک لە مردنی 
لەســەرخۆ. وەرگێڕان دەســتگرتنی کولتوور و 
فەرهەنگەکانی ترە بۆ هێنانیان بۆ ناو کولتوور و 
فەرهەنگــی خود خــۆی و لەم ڕێگایەشــەوە 
تازەکردنەوە و دەوڵەمەندکردن و پێشخســتنی 
ئــەو خودە. وەرگێڕەکان بکەری ڕۆشــنبیری و 
کولتووریی گرنگن، ئەو کەسانەن کە وشە و مانا 
لە شــوێنێکەوە بۆ شــوێنێکی تــر لێدەخوڕن. 
بێگومــان وەرگێڕانی باش تەنها گواســتنەوەی 
وشە لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکیتر نییە، بەڵکوو 

هێنانی فەرهەنگ و کولتوورێکە بۆ ناو فەرهەنگ 
و کولتوورێکــی دیکــە. گوتەیەکــی جوانــی 
نووســەری ئیتالــی، ئیتالۆ کالڤینــۆ هەیە کە 
دەڵێــت، ”بەبێ وەرگێڕان من بە ســنوورەکانی 
واڵتەکەی خۆم سنووردار دەکرێم، وەرگێڕەکان 
گرنگترین هاوڕێکانی منن، ئەوان من بە جیهان 

دەناسێنن.«
ڕۆشنبیریی ئێمەش لە سەرەتای سەرەتاکانییەوە 
سەروسەودای لەگەڵ زمانی تر و کولتووری تردا 
هەبــووە. یەکێک لە یەکەمیــن کتێبەکانی ناو 
دونیای ڕۆشنبیریی ئێمە لە سەدەی نۆزدهەمدا 
”فەرهەنگــی ئەحمــەدی“ی کاک ئەحمەدی 
شــێخە کە وەرگێڕانی وشــە عەرەبییەکانە بۆ 
کوردی. سەدەی بیســتەمیش، بە مانایەک لە 
مانــاکان، ســەدەی وەرگێڕانی زیــاد لە تەوژم 
و بوارێکــی فیکری و ئەدەبییە بۆ ســەر زمانی 
کوردی. ڕاستە پرۆسەی وەرگێڕان لە زمانەکانی 
ترەوە بۆ زمانی کوردی، بە بەراورد بە وەرگێڕان 
بــۆ زمانەکانی تری وەک عەرەبی و فارســی و 
تورکــی، تا قۆناغــی دوای کەوتنی ڕژێمەکەی 
ســەدام حوسەین لە ســاڵی 2٠٠٣دا الوازترە. 
بەاڵم لە پانزە ســاڵی ڕابردوودا دۆخێکی تەواو 
نوێ هاتۆتە کایــەوە، بزووتنەوەیەکی گەورەی 
وەرگێڕان لە هەرێمی کوردستاندا دروست بووە 
و ژمارەیەکی هێجــگار زۆر کتێب ورگێڕدراون 
بۆ ســەر زمانــی کــوردی. هەندێــک جار لە 
هەندێک زمانەوە کە پێشتر تێکستی بەو زمانە 
نووســراوانە ڕێیان نەکەوتۆتە ناو ڕۆشــنبیریی 
ئێمــەوە، بــۆ نموونــە، وەرگێــڕان لــە زمانە 
ئەســکەندەنافیاکانەوە، لە ســویدی و نەرویجی 
و دانیمارکییــەوە. وەرگێڕانیــش، ئەگەرچی تا 
ئێســتاش، هەر بواری وەرگێڕانی ئەدەبیات زاڵە 
بەســەریدا، بەاڵم لە بوارەکانی تریشدا هەیە و 
ئامادەیە. لەم چەند ساڵەی دواییدا هەندێک لە 
نووســەرە بەناوبانگەکانی وەک فرۆید و فوکۆ و 
دێ بۆڤــوار و ئەوانی تریش وەرگێڕدرانە ســەر 
زمانــی کوردی. ژمارەیەکی گــەورە لە وەرگێڕ 
دروســت بوون کە زمانە جیهانییەکان دەناسن 
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و هەندێکیان توانایەکی باشــیان لە وەرگێڕاندا 
هەیــە. بــەاڵم هــاوکات وەرگێــڕان ئەمڕۆکە 
بــۆ زمانــی کوردی لــە قەیرانێکــی بەرچاو و 
هەمەالیەنــدا دەژی. بەشــێکی بەرچــاوی ئەو 
کتێبانەی وەردەگێڕدران لەالیەن کەســانێکەوە 
وەردەگێڕدرێن کە شارەزای ئەو بوارانە نین کە 
ورگێڕانەکەی تیادا ئەنجام ئەدەن. هەرکەسێک 
ئەڵمانیــی زانی، ناتوانێت فیکری فەلســەفی و 
سۆسیۆلۆژی و سایکۆلۆژی لە ئەڵمانییەوە بکات 
بــە کوردی. ئەوەی ئینگلیزیی زانی، مانای ئەوە 
نییە فەلســەفەی ئەنگلۆئەمریکیی بۆ دەکرێت 
بــە کوردی. یان تەنانەت کەســێک کە تورکی 
دەزانێت مانای ئەوە نییە تێکســتەکانی ئۆرهان 
پاموکی بۆ دەکرێت بە کوردی. لەم ڕووەوە، من 
خۆم خاوەنی ئەزموونێکی دڵشکێنم، لە دە ساڵی 
ڕابــردوودا چەندان جار ڕێــک کەوتووە کتێبی 
وەرگڕێدراوی ئەم، یان ئەو نووسەر و فەیلەسووف 
و کۆمەڵناس و ڕۆشــنبیری ئەوروپاییم بۆ سەر 
زمانی کوردی بینیــوە و خوێندۆتەوە، بەاڵم لە 
دەقە کوردییە وەرگێڕدراوەکە تێنەگەیشــتووم، 
لــە کاتێکــدا مــن دەقــە ئەســڵییەکانی ئەو 
وەرگێڕانانەم بە زمانی ئینگلیزی، یان هۆڵەندی 
خوێندۆتەوە و کێشــەیەکم لە تێگەیشتنیاندا بۆ 
دروست نەبووە. کێشــەکەش لێرەدا پەیوەندیی 
بە شــارەزایی وەرگێڕەکانــەوە هەیە لەو بوارەدا 
کە دەســت بــۆ وەرگێڕانی دەبەن. کەســێک 
شــارەزاییەکی گەورەی لە بواری کاری فیکریدا 
نەبێــت، ناتوانێت کتێبێکی فیکری وەربگێڕێت. 
بــەاڵم بەداخــەوە ئەمــە لە ئێســتای دونیای 
ئێمەدا ڕوو ئەدات، هەندێک جار بە شێوەیەکی 

بەرفراوانیش ڕوو ئەدات.
لەمــەش بترازێــت دوو کێشــەی تــر لەناو 
کایەی وەرگێڕاندا بــۆ زمانی کوردی دەبینم؛ 
یەکەمیان کێشەی وەرگێڕانی کتێبە فیکرییە 
کالســییکییەکان و هێنانیانــە لەمڕۆدا بۆ ناو 
ڕۆشــنبیریی ئێمە. زۆربەی جار ئەم کتێبانە 
بەبێ باســکردنی پێگەیان لەناو مێژووی ئەو 
بوارەدا کە تیایاندا نووسراون و بەبێ باسکردنی 

ڕادەی مانــەوە، یــان نەمانــەوەی گرنگیــی 
تێزەکانیــان فــڕێ ئەدرێنە ناو ڕۆشــنبیریی 
ئێمــەوە. خوێنەرێک کە دێت دەیانخوێنێتەوە 
نازانێــت ئایا ئەم تێکســتە کە دوو ســەدە، 
یان ســێ ســەدە لەمەوپێش نووسراوە، چیی 
بەکەڵکــی دونیــای ئەمڕۆ دێت و چیشــی 
ڕەخنە کــراوە و تێ پەڕێندراوە، لەو بوارەدا با 
نموونەی هەندێک لە تێکستە کالسیکییەکانی 
مارکسیزم بهێنمەوە. ناکرێت کتێبی ”ئەسڵی 
خێزان“ی فردریک ئەنگڵس بکرێت بە کوردی 
بەبێ نووسینی پێشەکییەکی درێژ کە نیشانی 
بدات چۆن تێزەکانی ناو ئەو کتێبە لە سەد و 
پەنجا ساڵی ڕابردوودا ڕەخنە کراون و کامیان 
لەمڕۆدا نرخی زانســتیی خۆی پاراســتووە و 

چیشیان تێ پەڕێندراون. 
دووهەم کێشــەی وەرگێــڕان، وەرگێڕانی ئەو 
ئەدەبیاتە ئیســالمییە ســەلەفییە زۆرەیە کە 
لە پازدە ســاڵی ڕابردوودا بە شێوەیەکی پالن 
بۆدانــراو و سیســتماتیک دەکرێــن و کراون 
بە کوردی. بەشــی هەرەزۆری ئــەم ئەدەبیاتە 
جگە لە ترســاندن و تۆقاندنی مرۆڤ، جگە لە 
داخرانێکی عەقڵیی گەورە، جگە لە سڕینەوەی 
بیرۆکەی یەکســانی لــە نێــوان مرۆڤەکاندا، 
هیچی تری لێ ســەوز نابێت. ئــەم جۆرە لە 
وەرگێڕان لەباتــی کرانەوە، بــەرەو داخران و 
ئینســانی  جیهانی  دەوڵەمەندکردنی  لەباتــی 
ئێمــە، جیهانەکەی تەواو هــەژار و بێخوێن و 

بێڕۆح دەکات.

لێشــاوی  ســەردەمی  لــە   
گلۆبالیزەیشن و دنیاداگریی مۆدێرنخوازیدا 
تا ئێســتا ئێمەی کورد تەنیا لە باشووری 
کوردســتان قەوارەیەکی سیاســیی تاکوو 
ڕادەیەک ســەقامگیرمان هەیــە و لە دە 
ســاڵی ڕابردوودا لە ڕۆژاوای کوردستانیش 
سیاسیمان  خۆبەڕێوەبەری  سیســتەمێکی 
هەیە، بەاڵم هیچیان تا ئێســتا سیاسەتی 
زمانــی و فەرهەنگیــی دیاریــان نییــە، 
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خوێندنــی کوردی هەیە، بەاڵم بەشــێکی 
بەرچاوی خەڵک منداڵــی خۆیان دەنێرنە 
قوتابخانە نێودەوڵەتییەکان و بەتایبەتی بە 
زمانی ئینگلیزی دەخوێنن، زمانی کوردی 
بەتایبەتی لە بــواری ڕاگەیاندن و تەنانەت 
الوازیی  حکوومییەکانیشــدا  دامەزراوە  لە 
پێــوە دیارە و زۆریش ڕەخنەی لێ گیراوە، 
پێت وایە دانانی سیاســەت و پالنی زمانی 
دەتوانێــت دۆخی زمانی کوردی باشــتر 

بکات؟

بە بۆچوونی من سیاســەتی زمان 
یەکێکی ترە لەو بوارانەی سیاسەت 
لە هەرێمدا کە لە دۆخی قەیرانێکی 
هەمەالیەنــدا دەژی. وابزانم دە ســاڵێک زیاتر 
لەمەوبەر مەســەلەی بوون، یان نەبوونی یەک 
زمانی فەرمی لە هەرێمدا هاتە پێشــەوە. من 
ئــەودەم ڕام وابوو بۆ هەرێم باشــترە زمانێکی 
فەرمیــی یەکگرتــوی هەبێت کە لــە بواری 
خوێنــدن و پەیوەندیی فەرمیــی دەزگاکانی 
حوکمڕانیــدا کار بکات. لەبەر زۆر هۆش دەبوو 
ئەو زمانە یەکگرتووە شــێوەزاری سۆرانی بێت. 
ڕاســتەوخۆ چەنــدان کاردانــەوەی نابەجێ و 
پەڕگیر هاتنە کایەوە، زۆربەیان بۆنی سیاسەت 
و تەرەفداری بۆ ئەم، یان ئەو پارتی سیاسییان 
لێ دەهــات. هەندێک لــەو کاردانەوانە تا ئەو 
شوێنە ڕۆیشتن، هەم من و هەم ئەو کەسانەی 
باوەڕیــان بە پرۆژەیەکی لــەو بابەتە هەبوو بە 
فاشیســت ناو ببەن و خواستی بوونی زمانێکی 
فەرمیی یەکگرتوویان لە هەرێمدا بە ”فاشیزمی 
ســۆرانی“ ناونووس کرد. ئێــوە دەزانن هەموو 
جوگرافیای هەرێم ســێ شــارە، بەاڵم بەهۆی 
دابەشــبوونی سیاسییەوە،  پارچەپارچەبوون و 
لەو سێ شارەدا دوو زمانی فەرمی هەیە. ئێمە 
دەزانین ئــەم دابەشــبوونە نالەبــارەی زمان 
ڕەگێکی قووڵی لەناو دابەشــبوونی سیاســیی 
هەرێمەکەدا هەیە و خواســتی دروستکردنی 
زمانێکی یەکگرتووش لەو دوو بوارەدا کە باسم 

کرد: واتە بواری پەروەردە و بواری پەیوەندییە 
فەرمییەکانی حکوومــەت، هەوڵدانێک بوو بۆ 
تێپەڕاندنــی ئــەم دابەشــبوونە سیاســییە و 
دروســتکردنی جۆرێک لە پردی پەیوەندی لە 
نێوان ئەو ســێ شــارەدا، النی کەم لە ئاستی 
زماندا. بــەاڵم وەک وتم کاردانــەوەکان نەک 
هەوڵی تێگەیشــتنیان لە ئەرگومێنتەکە نەدا، 
بەڵکوو وەک خووی هەمیشەیی، پەالماری ڕێگا 
هەرە ئاسانەکەیان دا، ڕێگای تۆمەتبارکردن بە 
ناسیۆنالیســت و فاشیســتبوون. لە ئێستاشدا 
شــتێک بە ناوی زمانێکی یەکگرتوو لەو ســێ 
شارەدا نەماوە و ئەم پرۆژەیە مردووە. دابەشبوونە 
سیاســی و خێڵەکییەکانی نــاو هەرێم بۆ ناو 
چۆنیەتیی بەکارهێنانی زمان و بۆ ناو سیاسەتی 
زمان لە هەرێمدا گواستراوەتەوە. خۆش لەوەدا 
بوو هەندێک کەســایەتیی خۆ بــە چەپڕەو و 
دیموکراتخوازیش، ئەم عەشــیرەتگەراییەی ناو 
زمانیان وەک بەرگری لە جیاوازی و پلورالیزم 
نمایش دەکرد و پێیان وابوو هەر باســکردنێک 
لە دروستکردنی زمانێکی فەرمیی یەکگرتوو لە 
هەرێمدا، پرۆژەیەکی فاشیستییە. بە هەرحاڵ، 
دۆخی زمان لە هەرێمدا ئێستا زۆر قەیراناویترە 
لــە 1٠ بــۆ 1٥ ســاڵێک لەمەوبــەر. لەدوای 
و  خوێنــدن  سیســتمی  بەتایبەتیکردنــی 
لەتلەتکردنی سیســتمی پــەروەردە لە ناوەوە 
ئێســتا بەشێکی بەرچاو لە مندااڵنی هەرێم بە 
کۆمەڵێــک زمــان دەخوێنن جیا لــە زمانی 
دایکیان و بە ڕادەیەکی ترســناکیش ئاســتی 
بااڵدەستییان بەسەر زمانی دایکیاندا الوازە. لە 
هەولێردا ژمارەیەکی بەرچــاو قوتابخانە هەن، 
قوتابییــەکان تیایانــدا بــە زمانــی تورکی و 
ئینگلیزی دەخوێنن، لە سلێمانییش بە هەمان 
شێوە مندااڵنی سەر بە چینی ناوەڕاست دەچنە 
ئــەو قوتابخانانەوە کە بــە زمانە ئەوروپییەکان 
دەخوێنــن، بەتایبەتــی بە زمانــی ئینگلیزی. 
زۆربەی هەرەزۆری ئــەو مندااڵنەی بەم زمانە 
و  نووســین  توانــای  دەخوێنــن  بیانیانــە 
خوێندنەوەیان بە زمانی کوردی نییە، یان زۆر 
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الوازە. ئــەو زمانــەی ڕۆژانە لەگــەڵ یەکتردا 
بەکاری دەهێنن، ئەو گۆرانیانەی فێریان دەبن، 
ئــەو بەرنامانــەی گوێیــان لێ دەگــرن، ئەو 
کتێبانــەی دەیانخوێننــەوە، هــەر هەموویان 

ئینگلیزین.
ئــەم دۆخە لــە ئایندەیەکی کورتدا تووشــی 
کێشــەی  دەکات،  نوێمــان  کێشــەیەکی 
دروســتبوونی نەوەیەک کە نەک تەنها زمانی 
دایکیان بــاش نازانن، ناتوانن پێی بنووســن 
و پێــی بخوێننــەوە، بەڵکوو دەبنــە هەڵگری 
هۆشــیارییەکیش کــە هیــچ بەشــێکی ئەو 
هۆشــیارییە پەیوەندیی بەو واقیعە مێژووییەوە 
نییــە کە ئەو مندااڵنە لەناویدا دەژین و گەورە 
دەبن. بە مانایەکی تر ئەم نەوەیە تەنها کێشەی 
نەزانینی زمانی دایکیان نابێت، بەڵکوو کێشەی 
جیابوونەوەی هۆشیاریشــیان لــەو واقیعە لەال 
دروســت دەبێت کــە ئەوان تیایــدا دەژین و 
گــەورە دەبن. ئەو جیهانەی کە هۆشــیاری و 
کەسایەتیی ئەو مندااڵنە دروست دەکات، کەس 
و ڕووداو و بۆنە و مێژوو و ڕەگەزەکانی. لەناو ئەو 
واقیعەوە ناین کە ئەوان تیایدا دەژین و زمانی 
ســەرەکیی لەناویدا زمانی کوردییە، بەڵکوو لە 
ڕێگای زمانی ئینگلیزییەوە و بەهۆی تۆڕەکانی 
ئینتەرنێتەوە دێن و دەچنە ناو ژووری نووستن 
و دانیشتن و پێکەوەبوونی ئەو مندااڵنەوە. ئەم 
دۆخە دەشێت لە ئایندەیەکی نزیکدا جۆرێکی 
تایبەت لە نامۆبوون دروســت بــکات، کە لە 
دەیەی داهاتوودا ئەم کۆمەڵگایە بە دەستییەوە 
گیر بخوات. ئەوەی من دەمەوێت لێرەدا بیڵێم 
دژایەتیکردنی فێربوون و ئاشــنابوون بە زمانە 
بیانییەکان نییە، بەرگرییەکی فاشیســتیانەش 
لــەم، یان لەو زمانی تــر نییە، وەک هەندێک 
حــەز دەکــەن وای ببینن، بەڵکوو کێشــەی 
دروســتبوونی نەوەیەکــە کە زمانــی دایکی 
خۆیــان نازانن و لە ڕێگای ئەم نەزانینەشــەوە 
ســەر لەو واقیعە مێژوویــی و کۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگییە دەرناکەن کــە دەکەونە ناوییەوە. 
ئەوەی چاوەڕوانی ئەم نەوەیە دەکات جۆرێکی 

ترسناکە لە نامۆبوونی کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی، 
گیرخواردنە بەدەســت واقیعێکەوە کە لەگەڵ 

زمان و ڕەگەزەکانی هۆشیارییاندا نایەتەوە.
بە بۆچوونی من، ئەمڕۆکە زیاد لە هەموو کاتێکی 
تر پێوســتمان بەوەیە لە هەموو قوتابخانەکانی 
هەرێمدا فێرکردنی زمانی کوردی بە مندااڵنی 
هەرێم ببێتە یەکێک لە کۆڵەکە سەرەکییەکانی 
سیستمی خوێندن و فێربوون. دەبێت مندااڵنی 
هەرێم ئەو زمانە بزانن کە لەناو کۆمەڵگاکەیاندا 
قســەی پێ دەکرێت. ڕەنگە بەشێکی کەم لەو 
مندااڵنــە کە گەورە بوون هەرێم بەجێ بهێڵن 
و بچن لە شــوێنێکدا بژین کــە ئەو زمانانەی 
فێر بووبــن بەکەڵکیان بێت، بــەاڵم زۆرینەی 
هەرەزۆریان لــە هەرێمدا دەمێننەوە و دەژین. 
بۆیــە فێربوونــی زمانی دایکیــان مەرجێکی 
گرنگی دەســتەبەرکردنی ژیانێکی ئاســایی و 

هێمن و مانادارە.

 مامۆســتا، لە کۆتاییدا دەمەوێ 
بچینە ســەر باســێکی تراژیــک؛ مەرگی 
زمان، لە مێژوودا زمانی وەکوو زمانی التین 
مردووە، کەســیش مێــژووی مەرگەکەی 
بەدروستی نازانێت، ئاخۆ لەم سەردەمەشدا 

ئەگەری ئەوە هەیە کە زمانێک بمرێت.

ســەردەمە  لــەم  ناکــەم  بــاوەڕ 
بەئاســانی  زمــان  دیگیتاڵییــەدا 
بمرێت، یان ئەگەری مردنی بەهێز 
بێــت، ئەگەرچی مردنــی زمــان یەکێکە لە 
ڕووداوەکانــی ناو ئــەو ژینگەیــەی ئەمڕۆکە 
مرۆڤایەتــی تیایــدا دەژی. دەڵێم ســەردەمی 
دیگیتــاڵ و تۆڕەکانی ئینتەرنێت ئەگەری ئەوە 
دەخەنە بەردەمی زمانەکان النی کەم لەو فەزا 
دیگیتاڵییــەدا بژین، گەر کەســانێک هەبن و 
ئامادە بن بەردەوامی بە ژیانی ئەو زمانە بدەن. 
لە دونیای دیگیتاڵیــدا هەزارەها پێگە هەیە و 
پەیدا بووە کە دەکرێت تیایدا قســە و گفتوگۆ 
بکرێت، نووسین چاپ و باڵو بکرێتەوە، گرتەی 
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ڤیدیۆیــی و فیلم بەرهــەم بهێنرێت، بە هەر 
زمانێک مرۆڤ بخوازێت، زۆربەی ئەو پێگانەش 
لە بەردەمی ژمارەیەکی گەورەی خەڵکی سەر 
ئەم هەسارەیەدان. بەشــێکی زۆریشیان لەژێر 
کۆنترۆڵــی ئــەو دەوڵەت-نەتەوانــەدا نین کە 
دەشێت سەرچاوەی یاساغکردنی ئەم، یان ئەو 
زمان بن. بەم مانایە ئەمڕۆکە ئامرازی پاراستن 
و پەرەپێدان و پێشخستنی زمانەکان لە هەموو 
کاتێــک زیاتر لەناو مێــژوودا ئامادەیە، بۆیە لە 
ڕووی تەکنیکییەوە ئەگەری مردنی زمانێک لە 
زمانــەکان و نەمان و ســڕینەوەی، ئەگەرێکی 
الوازە. بەاڵم بێگومان هەموو زمانێک دەشــێت 
بمرێت گەر بەکارهێنەرانی ئەو زمانە وازی لێ 
بهێنــن و بــەکاری نەهێنن. دەشــێت بیر لە 
ئەگــەری مردنی چەندان زمــان بکەینەوە. بۆ 
نموونــە، هەندێک زمان هەن ژمارەی ئەوانەی 
قســەی پێ دەکەن هێجگار کەمن، کۆمەڵەی 
مرۆییــی بچووک و ســنووردارن، کۆتایی ئەو 
کۆمەڵــە و گرووپانــە، یــان بچووکبوونەوەی 
بەردەوامیان دەشــێت زمانەکەیان بەرەو مردن 
ببــات. دەشــێت بیر لە هەندێــک تەحەداش 
بکەینەوە کە تووشی ئەم، یان ئەو زمان دەبێت 
و وا بکات بە مردنی ئەو زمانە کۆتایی بێت. بۆ 
نموونــە، تەحەدای هەیمەنەی ئــەم، یان ئەو 
زمانی جیهانی، بەســەر ئەم، یــان ئەو زمانی 
بچووکەوە. لە ڕووی تیورییەوە دەشێت زمانێک 
بمرێت، گەر بۆ نموونە، بەکارهێنەرەکانی وازی 
لێ بهێنن و زمانی ئینگلیزی لەباتی ئەو زمانە 
بــەکار بهێنن. ئەگەری جێگرتنــەوەی زمانی 
ئینگلیزی، یان هەندێک زمانی گەورەی تر، بۆ 
زمانەی گرووپە لۆکاڵی و بچووکەکان ئەگەرێکی 
گەورەیە و یەکێک لە تەحەدا ســەرەکییەکانی 
سەدی بیســت و یەکەم، سەرەڕای بوونی ئەو 
دونیا دیگیتاڵییە کە دەشــێت وەک ڕووبەرێک 
بۆ پاراستن و گەشەدان بە زمانەکان کار بکات، 
ئەوەیــە زمانی گــرووپ و کۆمەڵە بچووکەکان 
لەژێــر هەیمەنەی زمانــە جیهانییەکاندا لەناو 

بچێت.

مەترسییەکی تر لەســەر زمان پەروەردەبوونی 
کەســەکانە بە دوو زمان، ئەوەی بە ئینگلیزی 
پێــی دەڵێــن  bilingual، لــە بەشــێکی 
گەورەی جیهانــدا نەوە تــازەکان، نەوەیەکی 
دووزمانن، زۆریان لەپاڵ زمانی دایکیاندا زمانی 
ئینگلیزی، یــان زمانێکی جیهانیی تر دەزانن، 
ئەمە بێگومان دونیای ئەو کەســە جووتزمانانە 
تەواو فراوان و دەوڵەمەند دەکات، بەاڵم لەگەڵ 
خۆیشیدا ئەگەری لەدەســتدانی زمانی دایک 
و پووکانــەوەی هەڵدەگرێــت، بەتایبەتی گەر 
ژمارەی ئەو کەســانەی قسە بەو زمانی دایکە 
دەکەن کەم و بچــووک بن، یاخود ئەو زمانی 
دووهەمەی کە کەسەکان فێری دەبن، زمانێک 
بێــت ئەگەری پێشــکەوتن و گەشــەکردنی 
زیاتریان بخاتە بەردەست، بە بەراورد بە زمانی 
دایکیان، یان فێربوون و قســەکردن بەو زمانە 
تازەیە ڕزگاریان بکات لە هەاڵوێردن و فشــار 
لەسەردانان و ڕەگەزپەرستی و پەراوێزخستن. 
زمانی قیبتی لە میســر نموونەی یەکێکە لەو 
زمانەنەی کە کەم تا زۆر لەناو چووە لە بەردەم 

هەیمەنەی زمانی عەرەبیدا.
و  بەجیهانیبــوون  بەردەوامەکانــی  پرۆســە 
دروستبوونی میدیای کۆمەاڵیەتیی جیهانییش 
وا دەکــەن هەندێک زمانی خــاوەن هەیمەنە 
توانــای هەیمنەکردنیان زیاتــر ببێت و بچنە 
ناو زۆر ماڵی ســەر ئەم ئەستێرەیەوە، ئەمەش 
ببێتە هۆکاری دروستبوونی چەند نەوەیەک کە 
زمانی دایکیان نەزانن، یان بەباشــی نەیزانن و 
ئەو زمانە جیهانییە ببێتە زمانی قســەکردن و 

نووسین و خوێندنەوەیان.
لە پەیوەندیدا بە کورد و زمانی کوردییەوە، پێم 
وایە ئەم ئەگەری مردن و ســڕینەوانە لە ئارادا 
نین، کوردی خەمی لەناوچوون و ســڕینەوە و 
نەمانی تێ پەڕاندووە، ژمارەی ئەوانەی قسەی 
پێ دەکەن لە ســی ملیۆن تێپــەڕی کردووە. 
چ لەســەر ئــەرزی واقیع و چ لەنــاو جیهانی 
دیگیتاڵیدا ڕووبەری گــەورە بۆ ئامادەییی ئەم 

زمانە لە ئارادایە.

277گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721



وتووێژ لەگەڵ
دیاکۆ هاشمی

ئامادەکردنی: کامیل نەجاڕی



لەدایکبووی 1٩6٥ لە پارێزگای کرماشــان. 
دواناوەندیــی لە شــاری کرماشــان تەواو 

کردووە.
شارەزا بە هەر دوو زاری سۆرانی و کەلهوڕی. 
ســاڵی 1٩٨٤ لەبــەر خەباتــی سیاســی، 
ڕۆژهەاڵتی بەجێ هێشت و چوو بۆ عێراق. 
1٩٨٥، یەکەم کەس بوو کە لە کەمپێک لە 
باشووری عێراق وانەی کوردیی بۆ مندااڵن 

کردەوە.
2٠1٠ بەرنامەی فێرگەی زمانی کوردیی بۆ 
ماوەی چوار ساڵ لە ئاسۆسات باڵو کردەوە. 
پاشان لەسەر ماڵپەڕ و تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان 

بەردەوام بوو.
لــە چەند خولێکی جۆربەجۆردا لە ســوید، 
 html( ،»و »ئایتــی و زمــان »IT ئایتــی«
php(، )بنکــەدراوە database( و هەروەهــا 
مۆرفۆلۆژیی خوێند کە بنەمایەکی باش بوو 
بۆ فەرهەنگی ئایتی کە لە زانســتپەروەرانی 

کورد بە هەرەوەزی دایان نا.
خــاوەن بڕوانامــەی وەرگێڕانــە لەنێــوان 
زمانەکانــی »ســویدی، کوردی، فارســی و 

دەری«. 
خــاوەن بڕوانامــەی »ڕێنوێنــکاری زمان«ە 
کە تایبەتە بە مامۆســتای وانەبێژ لە خولی 

وەرگێڕان لە سوید.
ئێستەش وەک ڕێنوێنکاری زمان و وەرگێڕ 

لە سویددا کار دەکات.

بەرهەمەکان
ـ فەرهەنگی ئایتی )کارێکی هەرەوەزی(.

ـ پوختەی ڕێنووســی کــوردی 2٠21. لە 
ئورووپا و باشوور و ڕۆژهەاڵت بالو کراوەتەوە.

ئامادە بۆ چاپ
)فارســی/کوردی/ یاســا  فەرهەنگــی   1

ئینگلیزی ـ کوردی/فارسی/ئینگلیزی(
2  فەرهەنگــی فیزیــا )فارســی/کوردی/

ئینگلیزی ـ کوردی/فارسی/ئینگلیزی( 

3 فەرهەنگــی بیرکاری )فارســی/کوردی/
ئینگلیزی ـ کوردی/فارسی/ئینگلیزی( 

4 فەرهەنگی پزیشــکی )فارســی/کوردی/
ئینگلیزی ـ کوردی/فارسی/ئینگلیزی(

5 »شــهدای قلعــه دمدم«. لــە کوردی بۆ 
فارسی.

6 چیرۆکەکانــی ڕۆبین هوود. ئینگلیزی بۆ 
کوردی.

ســەرەکییەکانی  کێشــە   
پەروەردە بە زمانی دایک لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان چین؟ پێتوایە ئەگەر ئێستا 
دەرفەتی خوێندن و پەروەردە بە زمانی 
کوردی بڕەخســێت، دەتوانین دەتوانین 
دەروەستی بێین؟ ئەگەر دەتوانین چۆن؟ 

ئەگەر نا، بۆچی؟

کێشــەی زمــان الی منداڵ و 
گەورە دوو شتی جیاوازن. ئەگەر 
کێشــەی گەورەکان چارەســەر 
بکرێــت، کاریگەریی زۆری دەبێت لەســەر 

پەروەردەی مندااڵن بە زمانی دایک. 
زمانــی دایــک بــۆ کــورد زۆر جیاوازیی 
هەیــە لەگــەڵ زمانی دایک بــۆ نەتەوەی 
بااڵدەســت. زمانــی دایــک الی نەتەوەی 
بااڵدەســت و پەروەردەی منداڵ بەو زمانە، 
بۆ ئەوان کەمترین کێشەی هەیە. ئەو ڕەوتە 
بنەمایییەی کە پێویســتە، ئــەوان بڕیویانە. 
هەموو ئاســانکارییەکیان بۆ کراوە. بەاڵم بۆ 
نەتەوەی ژێردەست ڕێک بەپێچەوانەیە. هیچ 
ئاسانکارییەکی بۆ نەکراوە، تەنانەت بەربەست 

و هەڕەشەش ڕووبەڕووی بووەتەوە.
من پێم باشــە لێرەدا لە باتیی زمانی دایک، 
زیاتــر ئاماژە بە زمانی کوردی بکەم، چونکە 

بۆ کورد، زمانی دایک واتە زمانی کوردی.
یەکێک لە کێشە ســەرەکییەکانی کورد لە 
ڕۆژهــەاڵت، ئەوەیە کە هەمــوو تەمەنیان، 
چ بــە خوێندنــەوە، چ بــە ڕەنــگ وەک 
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تەلەڤزیۆن و چ بە دەنــگ، بەردەوام لەژێر 
کاریگەریی زمانی فارسیدا بوون.  ئەمە وای 
لێ کردوون کــە زۆر جار لەژێر کاریگەریی 
زمان و فەرهەنگی فارسیدا قسە بکەن و بە 
فارســی بیر بکەنەوە، ئەگەریش بە کوردی 
بنووسن، هەندێک جار هەست دەکەیت کە 
کوردییەکی فارســییانەیە. ئەمە کات دەبات 
هەتا مرۆڤ هەســتی پێ بــکات و بتوانێت 
بگەڕێتەوە سەر داڕشتنی کوردی. هەر بۆیە 
ئەگەر لە داهاتــوودا پەروەردەیەکی کوردی 
دەســت پێ بــکات، زۆر گرنگــە بەوردی 

بەردەوام ئاگامان لەو بەشە بێت.
هەروەها کێشەی تر ئەوەیە کە زۆر کوردی 
ڕۆژهەاڵت، بە کوردی ئاشــنا نین و پێیان 
وایە زمانەکەیان توانای دەربڕینی زۆر شتی، 
بەتایبــەت لە بــواری زانســتیدا نییە. ئەوە 

بێگومان بیرکردنەوەیەکی هەڵەیە.
ئەگــەر بواری خوێندن بە کوردی دەســت 
بدات، بێگومان بەئاسانی دەتوانین دەروەستی 
بیــن. زمانی کوردی لەو بارەوە، پێشــتر لە 
باشوور، بە ئەزموونێکی زۆر دوورودرێژ و پڕ 
لە هەوراز و نشــێودا تــێ پەڕیوە. هەر بۆیە 
زۆر کێشە چارەسەر کراوە و زۆر ئاسانکاری 
کــراوە کە زمانــی خوێندنگــەکان هەر لە 
ســەرەتاوە هەتا پلەی بەرز بە کوردی بێت. 
بــە بەکارهێنانی ئــەو ئەزموونە گەورەیەی 
باشــوور، کورد بەباشی دەروەستی خوێندن 
بە کــوردی دەبێــت و هیچ کێشــەیەکی 

قورسی نابێت.

 چۆن دەکرێ لە ئێســتاوە بوار 
بــۆ پەروەردە بە زمانــی کوردی خۆش 

بکەین؟

کەسێک کە لە بوارێکی زانستیدا 
بــە فارســی خوێندوویەتی، زۆر 
بۆی ئەســتەم دەبێت کە هەموو 
ئــەو چەمــک و زاراوانە بە کــوردی بەکار 

بهێنێــت. ســااڵنێکی زۆر دەخایەنێت ئەو 
کەسانە بە کوردی ڕابهێنرێن و بخرێنە سەر 
ڕاســتەڕێی خەرمانی وشــەی کوردی. هەر 
بۆیە زۆر گرنگە هەر لە ئێســتەوە، کوردی 
ڕۆژهەاڵت بەوردی خەریکی فێربوونی زمانی 
کوردی بن. گرنگە هەموو کەســێک هەر لە 
ئێستەوە، لە ڕێنووسەوە بگرە هەتا ڕێزمان و 

وشە، خۆی تەیار بکات.
ئێســتە کتێــب و ســەرچاوەی زۆر لــە 
بەردەســتدان. هەموو کتێبەکانی قوتابخانە، 
گەلێک فەرهەنگ و وشەنامەی سەرهێڵ و 
هەزاران بەرهەمی تر و فیلمی دۆبالژکراو و 
هتد، بەخۆڕایی لەســەر ئینتەرنێت دانراون. 
هەمــوو ئەوانە ســەرچاوەی زۆر باشــن بۆ 
ڕاهێنانی زمانی کوردی، تەنانەت بۆ ئەوانەش 

کە هەر خوێندەوارییان نییە.

 هێندێــک کەس پێیان وایە لە 
جێی قسە کردن لە زمانی کوردی دەبێ 
باس لە زمانە کوردییەکان بکەین. ئاخۆ 
ئەمــە بووەتە هۆی ئــەوەی ئەم ڕوانینە 
بۆ زمانی کوردی ئێستا زیاتر بەرجەستە 
بێــت؟ ئایا بەڕاســتی زارە کوردییەکان 
ئەوەندە لێــک دوور کەوتوونەتەوە یان 
هەر دەکرێــت لەبنجەوە زمانە کوردییە 
جیاوازەکان هەبوو بــن؟« ڕای جەنابت 

لەسەر ئەم بابەتە چییە؟

هــەر نەتەوەیەکــی گــەورە کە 
جوگرافیایەکــی بەرینــی لەبــەر 
هۆی  کۆمەڵێک  لەبــەر  گرتبێت، 
تایبەتی، خاوەنــی چەند زارێکی جۆربەجۆرە. 
زارەکان لــەڕووی مۆرفۆلــۆژی، فۆنۆلــۆژی، 
لێکســیکۆلۆژی و ئۆرتۆگرافییــەوە دەتوانــن 
جیاوازییــان هەبێت، بەاڵم ئــەو جیاوازییانە 
ئەوەنــدە زەق و گەورە نین کە بەپێی پێوەرە 
زمانەوانییــەکان کــە بۆ دوو زمانــی جیاواز 
پێناســە کراون، بە زمانی ســەربەخۆ هەژمار 
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بکرێن.
جاری وایە چەند زاری ســەر بە یەک زمان 
دەکەونــە چەنــد واڵتی جیــاوازەوە، وەک 
سویدی، نەرویجی، دانیمارکی و هتد، بەاڵم 
لەڕووی زمانەوانییــەوە، هەر بە چەند زاری 
ســەر بە یەک زمان هەژمار دەکرێن. مەرج 
نییە هەر زارێکی بچــووک بتوانێت بەتەنیا 
ســەربەخۆ بێــت، چونکە ســەربەخۆبوونی 
جوگرافی هەلومەرجی تایبەتیی خۆی هەیە 

کە بۆ هەر زارێک نالوێت.
بێگومــان زارە کوردییــەکان، بەپێی بنەما 
زمانەوانییــەکان، کە لە ســەرەوە ئاماژەی 
پێ کــرا، جیاوازییەکەیــان ئەوەندە کەمە 
کــە بەرانبەر بە یەکتر هــەر بە زار هەژمار 
دەکرێــن. هەر کامیان بەتەنیــا بەرانبەر بە 
یەکتــر، زارن. یەک یــان دووانیان دەتوانن 
لەنــاو خۆیاندا ئەرکی زمانــی پێوەر ببینن. 
بــەاڵم هــەر کام لەوانە بەتەنیــا نوێنەری 
زمانــی کوردیــن و ئەگەریــش ئەرکــی 
 زمانــی پێــوەر ببینــن هەر نــاوی زمانی 

کوردییە.
زارە کوردییــەکان بەتەنیــا هەرگیز ناتوانن 
ســەربەخۆ بــن، بەبــێ یەکتریــش بێهێز 
و پچڕۆکــن. کــەوا بێــت تەنیــا ڕێگەی 
بەردەوامبــوون ئەوەیە کــە پێکەوە بژین و 
بە ڕێزدانان بۆ یەکتر، وەک هەزاران ســاڵی 
لــە داهاتوویەکی درێژیشــدا هەر  ڕابردوو 
پێکــەوە بژین. جگە لــە زمانێکی هاوبەش 
و زاری لێکنزیــک، زۆر شــتی بەهێــزی 
کۆمەاڵیەتــی، هزری و دابونەریتی، هەزاران 

ساڵە ئێمەی پێکەوە گرێ داوە.

 ئەگەر لە پرســیاری پێشــوو 
هاوڕای ئەم بۆچوونەی: ئاخۆ بوونی چەند 
زمان یا پەرەپێدان و گەشــەی هاوکاتی 
چەند زاراوە وەک زمانی ڕەسمی نابێتە 
هۆی پەرتەوازە بوونــی زیاتری کورد و 

لێک هەاڵواردنی زیاتر؟

وەک ئامــاژەم پێ کــرد، من بە 
هیچ شێوەیەک زارە کوردییەکان 
وەک زمانــی ســەربەخۆ نابینم. 
هەموویان ســەر بە یەک زمــان دەبینم بە 

ناوی زمانی کوردی.
زۆریش ئاســایییە لــە ناوچەیەکی بەرینی 
وەک باکــوور و ڕۆژاوای کوردســتان لەوێ 
زمانی پێوەر بۆ ئەو بەشــە کوردیی ژووروو 
بێت. چونکە هەژمارێکی ئێجگار زۆر کە بەو 
زارە دەدوێن لە یەک شوێندا کۆ بوونەتەوە.

کوردیــی ناوەندییش ئەرکی زمانێکی پێوەر 
دەبینێــت بۆ باقیــی کوردســتان. لە هەر 
ناوچەیەکیــش کە ئاخێوەرانــی زارێکی تر 
کۆ بوونەتــەوە، بە هیچ شــێوەیەک نابێت 
ڕێگە لە بەکارهێنانــی زارەکەیان بگیرێت، 
باشــووری.  کوردیــی  و  هەورامــی  وەک 
ئــەوان تەنیا کاتێک هەســت بە کوردبوون 
و یەکێتی الیان بەهێــز دەبێت کە ڕێزیان 
لــێ بگیرێت. نەک بەزۆر ناچــار بکرێن بە 
زارێکی تر بدوێن. خۆیان لەبەر کەمینەبوون 
لە کاتــی پێوەندیــی سەرانســەریدا هەر 
کوردیــی ناوەنــدی بــەکار دەهێنن. وەک 
چــۆن هەورامییــە ئازیزەکانمــان کوردیی 
ناوەندنییش بەباشی دەزانن. تەنانەت کەلهوڕ 
و گۆرانیش زۆر هەستی کوردبوونیان هەیە 
و زۆر بەتامەزرۆیییەوە حەزیش دەکەن باش 
ســۆرانی فێر بن. بــەاڵم هیچیش بڤە نییە 
کە لە ناوچەی خۆیان بە کوردیی باشووری 
بدوێن. بەم ڕێگەیە هەســتمان بۆ یەکبوون 
زۆر باشــتر دەبزوێت و باشتر هەموومان بە 
هەموو جۆربەجۆرییەکەوە خۆمان ســەر بە 

یەک زمانی کوردی دەزانین.

 ئەگــەر لەگەڵ چەنــد زمانی 
کوردی نیت: ئێمە کە تا ئێســتا تەنانەت 
ڕێک  یەکگرتووش  ڕێنووســێکی  لەسەر 
نەکەوتوویــن چــۆن دەتوانین لەســەر 
زمانێکی یەکگرتوو بۆ کورد ڕێک بکەوین؟
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ڕێنووسی یەکگرتوو پێوەندیی بە 
ئەلفبێوە هەیە. کرمانجی  جۆری 
بــەکار  التینی  ئەلفبێــی  کــە 
دەهێنن ڕێنووســی خۆیان هەیە. کوردیی 
ئارامــی بەکار  ناوەندییــش کــە ئەلفبێی 
دەهێنێــت، ڕێنووســی خۆی هەیــە. لەمە 
یەکگرتووتــر چــی ببێت؟ من پێــم وایە 
کوردیــی ناوەنــدی بەبــێ ئەمــال و ئەوال 
ڕێنووســی یەکگرتووی خۆی هەیە. ئەگەر 
کەســانێک شــارەزای نین یان نەیانەوێت 
بــەکاری بهێنن، ئــەوە تاوانەکە لە نەبوونی 

ڕێنووسەکەدا نییە.
ئەوەش بڵێم هەموو زمانەکانی دنیا کێشــەی 
ڕێنووسیان هەیە. کێشەی ڕێنووس هەمیشە 
لەگــەڵ زماندا دەژیت. شــتێک کــە زمانە 
پێشــکەوتووەکانی دنیا هەیانە و ئێمە نیمانە، 
ئەوەیە کە ئەوان هەرچەند بۆچوونی جیاوازیان 
هەیە، لەسەر یەک ڕێنووس ڕێک و تەبان، بەاڵم 
ئێمە ئامادە نین ئەو ڕێنووسە یەکگرتووەی کە 
دەیان ســاڵە کاری لەسەر کراوە و کۆدەنگیی 
زۆر زمانەوان و ئەکادیمیای لەسەرە، گشتگیر 
بکەین. هێشــتاش تاکەنووسەری وا هەیە کە 

ڕێنووسی خۆی هەیە.  

 چــۆن دەکــرێ چەنــد زمان 
یــا زاراوەی هاوتەریب بــە جۆرێک لە 
پــەروەردەدا ڕێــک بخەین کــە بەرەو 
پەرتەوازەییــی زیاترمان نەبات و ئەگەر 
بڕیارە زمانێکی یەکگرتووشــمان هەبێ، 
چۆن دەکرێ زمانی یەکگرتووی کوردی 
بە جۆرێک ڕێک بخرێ کە هەم زمانێکی 
هاوبەشی کوردیمان هەبێ هەموان لێی 
تێبهگەن و هەم لەگەڵ پاراستنی زاراوە 

جیاوازەکانیش ناتەبا نەبێ.

کورد جارێ واڵتێکی یەکگرتووی 
هەمــوو  نییــە.  ســەربەخۆی 
لــە چوارچێوەیەکی  کوردیــش 

حکوومــی، فەرمانگەیی، خوێنــدکاری کۆ 
نەبوونەتەوە. هــەر لەبەر ئەوە، لەڕاســتیدا 
کێشــەی نەبوونی زمانێکی هاوبەش، هێندە 
زەق و گــران نییــە، وەک ئــەوەی خەڵک 
ئەوەنــدە باســی دەکەن و وەک شــتێکی 

مەترسیدار چاوی لێ دەکەن.
زۆرترین ڕێــژەی کرمانجیئاخێــوەکان، لە 
باکــوور و ڕۆژاوادا دەژیــن. خاوەنزارەکانی 
تر لەو ناوچانــەدا ناژین. ئەوان بە کرمانجی 
کاری خۆیان جێبەجێ کردووە. ناشــکرێت 
ناچار بکرێن بە کوردیی ناوەندی بدوێن. بە 

کردەوەش هەر هزری وا جێ ناگرێت.
لە ڕۆژهەاڵت و باشوور زاری زاڵ و هاوبەش، 
کوردیی ناوەندییە. ئاخێوەرانی ئەو زارەکانی 
تر، زۆر بەباشــی ئاشنای کوردیی ناوەندین. 
قســەی پێ دەکــەن و لێی تــێ دەگەن. 
کەوا بێت زۆر ئاســایییە هەمووان، کوردیی 
ناوەنــدی وەک زمانــی پێوەر و ســتاندارد 
لەنێــوان خۆیاندا چاو لێ بکــەن. ئەمەش 
واتــای ئەوە نییە کە ئەوان دەســتبەرداری 
زاری خۆیان بن. ئەگەر ویستیان لە ناوچەی 
خۆیان بەکاری بهێنــن، نابێت ڕێگەیان لێ 
پاڵپشتییش  دەبێت  بەپێچەوانەوە،  بگیرێت. 
بکرێن، تا هەســتی خۆبەکوردزانین لەوەی 
کە هەیە زیاتریش لە دەروونیاندا بگەشێتەوە 
و خۆیان بە بەشــێک لە کورد و کوردەواری 
بزانــن. بێگومان کورد و کوردســتان بەبێ 

ئەوان پاژێکی ناتەواوە و کەرتکراوە.
لــەڕووی دەوڵەمەندیی وشــە و و پەیڤەوە، 
لــەڕووی ئــەوەی کە زۆرینە پێی ئاشــنان 
و لێی تــێ دەگەن و قســەی پێ دەکەن، 
هەروەهــا لەبەر ئەوەی کە ســۆرانی کاری 
زۆری لەسەر کراوە، لەو ڕووەوە وەک زمانی 
حکوومەت و خوێندنگە و زانست و ئەدەبیات 
زۆر جێگیرتر و گشــتگیرترە. هەر دەبێت لە 
بۆنــەی فەرمی و حکوومی و خوێندن، ئەوە 
بکرێتــە زمانی پێوەر لەنێــوان ڕۆژهەاڵت و 
باشــووردا. ئەگەریــش هەر کەســێک بە 
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زاری خۆی قســە بکات هیچ لە مەسەلەکە 
ناگۆڕێت. ئەوە هەم ڕەوتی مێژینەی بووە و 
هەمیشە تاکەڕێی دیموکراسی و هاوسۆزییە. 
بــە کــردەوەش ئەگــەر چــاو لــە دەزگا 
ڕاگەیاندنــەکان بکەین ئەگەر چاو لە زمانی 
حکوومــەت بکەین، ئەگەر چــاو لە ڕێژەی 
بەکارهێنان و لێتێگەیشتن بکەین، دەبینین 

کە هەر ئەو ڕەوتە لەمێژە جێگیر بووە.
تەنیا بــە ڕێزلێنان لە زارە شــیرینەکانمان 
یەکگرتــووی  نەتەوەیەکــی  دەتوانیــن 
هاوبەشــمان هەبێــت. نابێت ئەو ترســەی 
ئێرانییەکان هەیانە بگوێزینەوە بۆ خۆمان و 
وا بزانین ئەگەر ڕێگە بە زارەکانی تر بدرێت 
ئەوە ئێمە پارچەپارچە دەبین. بەپێچەوانەوە، 
یەکگرتووتر دەبین. هەستی هاوسۆزی تەنیا 
بە خۆشەویستی دروســت دەبێت نەک بە 

تۆپزی و ناچاری.

 بەم دواییانە کتێبێکت لەســەر 
ڕێنــووس و خاڵبەندی بــاڵو بووەتەوە. 
ئەکادیمیــای کــوردی و  پێشــتریش 
شــێوەیەیان  لــەم  کاری  زۆرکەســی 
کردووە، جیاوازیی کارەکەی ئێوە لەگەڵ 
ئەوانەی ڕابردوو چییە؟ بۆچی سەرەڕای 
دەرچوون و باڵو بوونــەوەی ئەم کارانە 
هێشــتا میدیا، دەقە پەوەردەییەکان، و 
تەنانەت نووسراوەکانی دامەزراوە ڕەسمی 
و حکومییەکانــی هەرێمی کوردســتان 
یەکەدەســت نین و تەنانەت پڕ هەڵەی 

ڕێنووسین؟

زمان بەردەوام گۆڕانکاریی بەسەر 
دێــت. ڕێنــووس لە ســەرەتادا 
لەسەر بنەمای نووسین بە دەست 
داڕێژرابوو. دواتر لەبەر سەرهەڵدانی تەکنیکی 
نوێتر، گۆڕانکاری بەسەر ڕێنووسیشدا هات.

زۆربەی ئەوانەی لەســەر ڕێنووس بڕیاریان 
دەدا و ڕێک دەکەوتن، نووسینەکانیان دەدایە 

دەینووسییەوە.  تایپیستێک  و  چاپخانەیەک 
تایپیســتانە، کارەکەیــان کارێکــی  ئــەو 
زمانەوانییانە نەبوو، نووسینەکانیان پڕ بوون 
لە هەڵەی ڕێنووســی. تەنانــەت بەپێی ئەو 
یاسا و ڕێسایانەی کە کۆڕە جۆربەجۆرەکان 

لەسەری ڕێک کەوتبوون، نەیاندەنووسی.
ئامێری نووســین هێنــدە دەوڵەمەند نەبوو 
کــە تەنانەت بکرێت پیتــە کوردییەکانیش 
بەتەواوی بنووســرێنەوە. هــەر بۆیە کتێبە 
کۆنەکانمــان پــڕن لە هەڵەی نووســین و 

هەڵەی چاپی.
ڕێنووس کێشــەیەکە لە هەموو زمانەکاندا 
هەیە. لە هەموو زمانێکدا، دوودڵی و جیاوازی 
لە نووسینی وشەکاندا هەیە. هیچ زمانێک لەم 
دنیایەدا نییە کە کێشەی ڕێنووسی نەبێت. 
گەورەترین جیاوازیی ئێمە لەگەڵ هەندێک 
لە زمانە گەشەسەندووەکانی تردا ئەوەیە کە 
ئەوان بەپێی ڕای تاکەکەسی شت نانووسن، 
بەڵکوو بەپێی ڕێککەوتنێک شت دەنووسن. 
بەاڵم ئێمە ئەگەریش ڕێککەوتنمان کردبێت، 
گوێی نادەینێ. هەر کەسێک بەپێی ڕاهاتن 
و چێژی خۆی شــت دەنووسێت و ڕێنووس 
دادەهێنێت. ئێمە حیزبەکانیشمان کە یەک 
پێــڕەو و پرۆگرامیان هەیــە، پارچەپارچەن 
و پێکــەوە یــەک ناگرنەوە. نەخــوازەاڵ کە 
ڕێنووس ئەوەندە جیاوازیشــی تێدایە چۆن 

یەک بگرێت؟
من وەک کەسێک کە لە نزیکەوە ئاگاداری 
ڕەوتی دەســتپێکی تەختەکلیــل و فۆنتی 
کوردی بووم و هاوکاری هەموو ئەو گرووپە 
ئایتییانە بووم کە شوێندەستیان لەو بوارەدا 
دیار و بەرچاوە، وەک کەسێک کە ئەندامی 
لێژنەی نێوان مایکرۆســۆفت و فەرمانگەی 
ئایتیی کوردســتان بووم بــۆ جێگیرکردنی 
تەختەکلیلی کوردی لە سیســتەمەکانیاندا. 
وەک کەســێک کــە ئــاگاداری هەمــوو 
گۆڕانکارییەکی زمانی، لە هەموو پارچەکان 
بەتایبــەت لە باشــوور و ڕۆژهــەاڵت بووم. 
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وەک کەســێک کە دەرفەتی ئەوەم هەبووە 
کە هەموو نامیلکە و ڕێنووســە کۆنەکان کۆ 
بکەمەوە. وەک کەســێک کە لــە نزیکەوە 
ئاگاداری ئەکادیمیای کوردی بووم و بەردەوام 
ڕاوێژم لەگەڵ کردوون. وەک کەســێک کە 
ئــاگاداری ئەزموونەکانی فارس و عەرەب و 
ســویدی و ئینگلیزیم لــەو بوارانەدا. وەک 
کەســێک کە زیاتر لە 12 ساڵە بەردەوام لە 
ئینتەرنێت و تەلەڤزیۆن و تۆڕە کۆمەاڵیەتی 
و قوتابخانــەکان وانــەی زمانــی کوردی و 
ڕێنووسم گوتووەتەوە و کاری وەرگێڕانیشم 
کردووە. وەک کەســێکی ئاشنا بە زمانەوانی 
و ئایتی و گرنگیدان بەو دوو بەشــە گرنگە 
و متوربەکردنیان، بــە تاوتوێکردنی هەموو 
ڕێنووسەکانمان و بەراوردیش لەگەڵ زمانە 
زیندووەکانــی دنیا، بەو ئەنجامە گەیشــتم 
کە ئەم ڕێنووســە نووژەنکەرەوەی ڕێنووسە 
کۆنەکانمانــە، بەتایبەت ڕێنووســی کۆڕی 
زانیاریــی کــورد و ئەکادیمیــای کوردی. 
هەموو هەڵە تایپییەکانیانم وەال ناوە. بڕیارە 
نوێیەکان کە لە بواری ئایتیدا کاریگەرییان 
لەســەر زمانــی کــوردی هەیە، پــێ زیاد 
کــردوون. ســااڵنێکە بە شــێوەی ماڵپەڕ و 
پی دی ئێــف باڵوم کردوونەتەوە. ئێســتە 
دەرەنجامەکەی بووە بەو نامیلکەیە بە ناوی 
»پوختەی ڕێنووســی کوردی«. بە زمانێکی 

سادە، بە شێوەی ڕەنگی، کورت و پوخت.
هاوکاتیش خۆم بەردەوام وەاڵمی ســەدان 
فێرخــوازی جۆربەجــۆرم داوەتــەوە. بــە 
ســایتەکەم پردێک بووم بۆ گواســتنەوەی 
هەموو ئەو شــتانەی لە باشوورەوە سەبارەت 
بە زمــان هەبووە بۆ ڕۆژهــەاڵت. هەرچەند 
گەلێک لە خەڵکانی باشــوور بێخەبەرن لە 
ڕێنووســی ئەکادیمیا و گوێیــان نەداوەتێ، 
من کردوومە بە بنەمــای کارەکانم. دەیان 
فێرگەی زمانی کــوردی لە ڕۆژهەاڵت، ئەو 
ڕێنووســەیان کردووە بە بنەمای فێرکاریی 
خۆیــان و هــەزاران فێرخــواز فێــری ئەو 

ڕێنووسە بوون.

 چــۆن دەکــرێ کێشــەکانی 
ئێســتای ڕێنووسی چارەســەر بکرێ و 
ڕێک  یەکگرتوو  ڕێنووســێکی  لەســەر 

بکەوین؟

ڕێنووسی  دەمێکە خاوەنی  کورد 
یەکگرتــووی خۆیەتــی. ئەویش 
ئەوەیە کــە لەالیەن ئەکادیمیای 
کوردییەوە پەسەند کراوە و منیش نووژەنم 
لــە کتێبــی »پوختــەی  کردووەتــەوە و 
ڕێنووس«دا خســتوومەتە ڕوو. دڵنیام وەک 
خۆشــتان ئاماژەتان پێ کردووە، زۆر کەسی 
تریش لە هەموو الیەکەوە لەســەر ڕێنووس 

کتێبی نووسیوە و هەمتریش دەنووسێت. 
ڕێنووســی هەموو دنیا کێشــەی لەسەرە، 
ڕێنووســی هەموو زمانەکانــی دنیا بە دڵی 
سەد لە سەدی بەکارهێنەرانی زمانەکە نییە. 
گرنگ ئەوەیە خاڵە گرنگەکانی دیاری بکرێن 
و پێشنیاریان لەسەر بدرێت، پاشان کۆڕێکی 
واڵتەکە،  ئەکادیمیای  وەک  متمانەپێدراوی 
پشتڕاســتی بکاتەوە و کۆدەنگیی لەســەر 
بدات. ئەمەش بۆ کورد کراوە. ئەم ڕێنووسە 
بۆ ئەو بەشــەی کە ئەلفبێــی ئارامی بەکار 

دەهێنن، ڕێنووسی یەکگرتووە. 
من خۆم زیاتر لە 12 ساڵە هەمان ڕێنووسم 
کردووەتــە بنەما لە کارەکانمــدا، چ وەک 
بەرنامــەی فێرگــەی زمانی کــورد کە 12 
ساڵ پێش لە ئێستە لەڕێگەی ساتەالیتەوە 
بــاڵو دەکرایەوە، چ وەک ســایت و کتێب 

خستوومەتە بەرچاوی خەڵک.
دیســانەوە دەڵێم، وردەشــت لێرە و لەوێ 
ئەوەندە گەورە نین کە بڵێین کورد ڕێنووسی 
نییە. لە هەموو زمانەکانی دنیادا وردەشــت 
هەر هــەن و هەتا زمانیش مابێت هەر ڕای 
جیاواز هەیە، گرنگ ئەوەیە لەســەر شتێک 
کە بۆ کۆدەنگی کراوە خۆمان کۆ بکەینەوە.
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 پێشــتر کۆڕی زانیــاری کورد 
ســەرچاوە و مەرجەعێکــی باەوڕپێکراو 
بوو بۆ پرسی زمانی کوردی و دەورێکی 
گرینگیشــی دەگێڕا و بڕیارەکانیشی لە 
الیەن نووســەرانی کوردەوە النیکەم لە 
باشــوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان پشتی 
پێ دەبەسترا. ئستا ئاکادیمیای کوردی 
لە باشوور ئەم دەورەی نەماوە و تەنانەت 
لە باشووریش زۆر پابەندی ڕێنماییەکانی 
ئاکادیمیا نین. لــە ڕۆژهەاڵتیش لە ژێر 
کاریگەریی ڕێنووسی فارسیدا هێندێک 
گۆڕانکاری لە رێنووســی کوردیدا کراوە 
وەک ئــەوە هێندێک کەس باوەڕیان بە 
جیا نووسینی هەموو وشەکان و تەنانەت 
وشــە لێکدراوەکانیش هەیە. ئێســتا چ 
الیەنێک دەتوانێ ڕۆڵــی ئەو مەرجەعە 
بگێڕێ کە هەموو نووســەران پشتی پێ 

ببەستن؟

لــە  زانیاریــی کــورد  کــۆڕی 
ڕێنووسدا  سەرەتاییی  قۆناخێکی 
بوو. زمانی کوردی زۆر شــتی بۆ 
نەلوابوو کە ئێســتە بۆی لواوە. سەرچاوەی 
ســەرەکی هــەر ئــەوان بــوون. خەڵکی 
نووســەریش بەگشــتی ئەوانە بوون کە لەو 
کۆڕە دەیانڕوانی، نووسینی خەڵک لە چەند 
و  »کاروان«  وەک  تایبەتیــی  گۆڤارێکــی 
»بەیــان«، »مامۆســتای کــورد« و هتد باڵو 
دەبوونــەوە. ڕێنــووس لەوێــدا ڕێنووســی 
نووســەرەکە نەبــوو، بەڵکــوو ڕێنووســی 
گۆڤارەکان بوو. ئەوانیش زۆر جار ڕێنووسیان 
دیاریکراو بوو. هەر بۆیە هەست دەکرێت کە 

جاران خەڵک یەکدەست دەیاننووسی.
کەوا بێت لە باشوور )لە ڕۆژهەاڵتیش(، جاران 
مەســەلەی نووسین لەبەر ســنوورداربوونی 
هەلومەرجــەکان زیاتــر لــە ژێردەســتی 
نووسەران و ئەهلی زماندا بوو. بۆیە هەستت 
بە یەکگرتوویی دەکرد. لــە پڕدا دنیا گۆڕا، 

ئینتەرنێت و تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان و ئازادیی 
فرەڕۆژنامەیی و چاپەمەنی و میدیای دەنگ 
و ڕەنگ وای کرد کــە هەموو کەس بواری 

نووسینی پێ درا.
ئەوانەش کە هەر ناوی ئەکادیمیان نەبیستبوو 
و هــەر نەیاندەزانــی کــە ڕاســپاردەکانی 
ئەکادیمیا بۆ ڕێنووس چین، دەســتیان کرد 
بە نووســین. هەر کەســێک بەپێی چێژی 
خــۆی و لەژێر کاریگەریــی زمانە زاڵەکەی 
شــوێنی ژیانیدا شتی دەنووسی. ئێستە وای 
لێ هاتووە بە ڕادەی ئەوانەی شت دەنووسن، 
ئێمە ڕێنووسی جیاوازمان هەیە. ئەم ڕەوتە 
ئێســتەش هەر بەردەوامە. ئیتر ئەوانەی کە 
ماوەیەک بە ڕێنووســێک دەنووسن و بەوە 
خوو دەگرن، کاتێک پێیــان دەوترێت ئەم 
خاڵە ئاوا بڕیاری لەسەر دراوە، بۆیان نامۆیە.
بە ڕای من ئێســتەش تاکــە الیەنێک کە 
بە شــێوەیەکی فەرمی لەالیەن پەرلەمانەوە 
ئەرکی پێ ســپێردراوە هــەر ئەکادیمیایە. 
ئەگەریش زۆر چاالک نەبن، هەر ئەو ڕێنووسە 
بنەمایەکی باشە. هەموو ئەوانەش ڕێنووسیان 
نووســیوە، هــەر بە تێکڕا لــە چوارچێوەی 
هەمان ڕێنووسدا باسی ڕێنووسیان کردووە. 
جیاوازییــەکان هێنــدە زۆر نین کە گەورە 
بکرێنەوە. لە ڕۆژهەاڵتیش زۆر کەس لەسەر 
هەمان بنەمــا دەڕۆن. ئەگەر چینێکی تازە 
فارســیدا ڕێنووسەکەیان  لەژێر کاریگەریی 
بەپێی ئەوان بگونجێنــن، ئەوە با بزانن کە 
ئەوە، ڕێنووسە پێوەرەکە نییە. ئێمە پێویستە 
لەسەر یەک ڕێنووس خۆمان کۆ بکەینەوە، 
تا نووســینەکانمان بە شێوەی دیجیتاڵی بە 
یەک ڕادە بگەنە دەســتی هەموو کەسێک. 
جا خۆمــان بەپێی کام ڕێنــووس یان کام 
تاکەکەس بگونجێنین؟ ئایا باشــتر نییە ئەو 

ڕێنووسە بێت کە کۆدەنگیی لەسەر دراوە؟
هەر بڕیارێکی نوێ بۆ ڕێنووس بە شێوەیەکی 
فەرمی دەربچێت، ئەوە لە ســایتەکەی مندا 

دادەنرێت.
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وەرگێڕان



فاشیزم زیندوویە و تەندروستیشی باشە!*
تێڕامانێک لەسەر فاشیزم لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و دۆخی کەمینەکان 

د. سەالحەدین ئەحمەد 
و: ڕێبوار ڕۆژهەاڵت



.1
لــەو کاتەوە لــە نیوەی یەکەمی ســەدەی 
بیستەم فاشــیزم لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
ســەری هەڵداوە، قەت لــە تۆخبوونەوە و 
بەرەوپێشــچوون ڕاوەنەستاوە. ناسیۆنالیزمی 
و،  تورکــی  ناســیۆنالیزمی  ئێرانــی، 
هەموو  لەگــەڵ  عەڕەبی،  ناسیۆنالیســزمی 
دیمەنێکــی  ئیســالمگەرایی  فۆڕمەکانــی 
ئایدیۆلۆژیکیان پێک هێناوە کە فاشــیزمی 
بەتەواوی ئاسایی کردووە و، وەک دیاردەیەکی 
ئاسایی پێشانی داوە. گەرچی بەدڵنیایی یەوە 
جیاوازیــی بەرچاو لەنێوان ئــەم ڕژێمانەدا 
هەیــە، بەاڵم فاشــیزم خاڵــی کۆکەرەوە و 
هاوبەشی هەموویانە. بەبووتکردنی ڕێبەرێکی 
فاشیســت، ستایشــی توندوتیــژی بەناوی 
نەتــەوە، جەختکردنەوە لەســەر گرینگیی 
زیاتری یەکگرتووییی نیشــتمانی بەســەر 
فرەییدا، بەشــەیتانکردن و دێودرنجکردنی 
ئازادییــە  ســەرکوتی  کەمینــەکان، 
هەستی  گشــتگیرکردنی  تاکەکەسییەکان، 
قوربانیبوونی نەتەوەیی و، بەرهەمهێنانەوەی 
پیالنگێــڕی  تیۆرییەکانــی  بەردەوامــی 
هەندێــک نموونــەی تایبەتمەندییەکانــی 
ئەو فاشــیزمەیە کە لــە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی 
بەپێچەوانەی  بووەتــەوە.  باڵو  نێوەڕاســتدا 
هاوتا ئەورووپییەکانی، فاشیزم لە ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست پێویســتی بە ئاوێتەبوون لەگەڵ 
گوتــاری توندئاژۆیانە)ڕادیــکاڵ( نییە. هەر 
بۆیەش لەم وتارەدا من وشــەی فاشیزم بۆ 
ئاماژەیەکی شــل و سست بۆ فاشیزمی نوێ 
بەکار ناهێنم؛ بەڵکوو زیاتر باســی فاشــیزم 
لە ڕەشــۆکیترین و گشــتگیرترین شیواز و 
فۆڕمی توندوتیژیی فیزیکیدا دەنووسم، هەر 
بەم شــێوەیە کە لە ئیتاڵیای مۆســیلینی و 

ئەڵمانیای هیتلەردا دەرکەوت.
ئەگــەر شــتێک هەبــێ لــە ڕەخنەی 
ئایدیۆلۆژی بۆ فێربوون ئەمەیە کە ئایدیۆلۆژی 
خــۆی وەک ئایدیۆلۆژی، بە واتایەکی دیکە 

خۆی وەکوو ڕێگایەکی تێگەیشتن لە جیهان، 
پێشان نادات. لەڕاســتیدا تا ئەو جێگایەی 
کــە پەیڕەوانی ئایدیۆلــۆژی نیگەرانن، ئەو 
هیچ کات خۆی پێشــان نادات. ئایدیۆلۆژی 
تەنیا ئــەو بابەتانە شــی دەکاتەوە کە پێی 
وایە ڕاســتەقینەن، واتە ئەو شــتەی ئێمە 
پێمان وایە ڕاستەقینە و حەقیقەتە. کاتێک 
کەســێک ڤێرژنی ئایدیۆلۆژیکی ڕاستەقینە 
و حەقیقــەت دەکڕێ و هەڵیدەبژێرێ، تەنیا 
کرداری فاشیســتی بۆی واتا و مانای هەیە. 
ئــەو ئایدیۆلۆژییە ئایینییــە زااڵنەی ئەمڕۆ 
کە بە یشــە ئاینییەکانیان وەفادارن لەسەر 
الشــە مەعریفەناســییەکەیان ڕاوەستاون و 
ئاماژە بە ئەســتێرە درەوشــاوەکانی ڕوانگە 
ئەگەر سەیری  مێتافیزیکییەکانیان دەکەن. 
شوێنێک بکەی کە ئایدیۆلۆژییەکت پێشان 
دەدات، ئەوە بەم مانایەیە کە فێڵەکانی ئەم 

ئایدیۆلۆژییە کاریگەریی لەسەرت داناوە. 
نۆڕمەکە ئاســایی کراوە، تەنانەت ئەگەر 
خەســارهەڵگریش بێــت. ئــەوەی نــاوی 
لێنــراوە، پڕۆبلۆماتیــزە کــراوە و جەختی 
لەســەر کراوەتەوە نائاســایی و دەرەکییە. 
ئایدیۆلۆژیــی زاڵ دوودڵ نییە لە ناولێنانی 
هەموو شــتێکی دیکە و، بــە دڵنیایی یەوە 
ئایدیۆلۆژییەکــی وەها بە هیچ شــێوەیەک 
نایهــەوێ لەنێــو ئایدیۆلۆژییەکانی دیکەدا 
وەکــوو ئایدیۆلۆژییەک پۆلێنبەندی بکرێت، 
هۆکارەکەیشــی بۆ ئەمــە دەگەڕێتەوە کە 
بۆ  وەها  ئایدیۆلۆژییەکــی  مەشــروعییەتی 
لەســەرتربوونی مێتافیزیکــی دەگەڕێتەوە. 
یەک رێگا بۆ دیتنی ڕاستەقینە هەیە، بەاڵم 
ڕێگاکانی شــیکردنەوەی ڕاســتەقینەیەکی 
وەها زۆرن، ئــەو چاوەڕوانییە لە ئێمە هەیە 
کە بــڕوا بکەین؛ بەم شــێوەیە ئایدیۆلۆژی 
و،  دەکات  بینــدراو  ڕاســتەقینە  تەنیــا 
بــەم شــێوەیەیش و بە جۆرێکــی لۆژیکی 
بڕیــاڕ و حوکمــە سیاســی و مۆڕالییەکان 
وەشــوێن ئایدیۆلۆژیا دەکــەون. بۆ نموونە، 
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ڕەگەزپەرەســتەکان لەبنەڕەتــدا ئاگاداریی 
ئەوە نین کە ڕەگەزپەرەستی ئایدیۆلۆژیایەکە 
– چ جــای ئەوەی کە ئاگاداریی ئەم بابەتە 
بــن کــە ڕەگەزپەرەســتی بیرۆکەیەکــی 
شــەلەلە بــۆ مەشــروعییەتدان و ڕەوایی 
بەخشــین بە بەرژەوەندییەکانــی گرووپی 
فەرمانڕەوا. لە ڕوانگەی ڕەگەزپەرەســتەکان 
دەنگــدان بە ڕەگەزپەرەســتی، باســکردنە 
لە حەقیقەت و ڕاســتەقینە. هەمان شــت 
سێکسیســتەکان  تێگەیشــتنی  دەربارەی 
لە سێکسیزم ڕاســتە. ڕێک لەبەر ئەوەیشە 
کــە ئەو ژمــارە زۆرەی ڕەگەزپەرەســت و 
سێکسیســتەکان بە ئاشــکرا دژی ڕاستیی 
لیبڕالی سیاسین. گلەیی یەکی باوی دیکەی 
بەشــێکی  کە  ئەوەیە  ڕەگەزپەرەســتەکان 
کردارەکانی  کەمینە،  ئەندامانی  دیاریکراوی 
ئەندامانی زۆرینە بە ڕەگەزپەرستانە دەزانن. 
سێکسیســتەکانیش بــە بەردەوامی گلەیی 
دەکەن کە فێمێنیســتەکان هەموو شتێک 
ڕەخنەگرانە  واڵمی  دەبینن.  سێکسیســتی 
و سێکسیستەکان  ڕەگەزپەرەســتەکان  کە 
بۆ گلەیی یەکی وەهــا وەریبگرنەوە ئەمەیە 
کە: »بەڵێ هەموو ئەم شــتانەی تۆ دەیانڵێی 
تێکــڕای  ڕەگەزپەرستانە/سێکسیســتانەیە! 
مێژووی پشت سیســتەمی بەیاخدانان کە 
بۆ تۆ گوازراوەتەوە لەالیەن ڕەگەزپەرســتی 
و سێکسیزمەوە ڕەنگڕێژ کراوە.«  بە هەمان 
شێوە، چەپەکانیش بەوە تاوانبار دەکرێن کە 
بە شــێوەیەکی نەزاندراو باسی »فاشیست« 
دەکەن. تاوانبارەکان ئاگادار نین کە فاشیزم 
بەڕاستی لە دەوروپشــتی ئێمەیە؛ تەنانەت 
بەچەپزانیش  خــۆ  کەســی  دەســتەیەک 
دەتوانــن لەنێو هێندێک فۆڕمی فاشــیزمدا 
جێگەیان ببێتەوە، کە زۆرتر لە چوارچێوەی 
هێندێک ڕێتۆریک و زمانبازیی وەرگیراو لە 
مارکســیزم و فێمێنیزمدا دەری دەبڕن. بۆ 
نموونەی کەسانێکی وەها دەتوانین ئاماژە بە 
هێندێک خۆ بەچەپزانی الیەنگری مســتەفا 

کەمــاڵ ئەتاتورک کە ستایشــی ئەتاتورک 
دەکەن یان هەندێ فێمێنیستی ئیسالمگەرا 

یان سۆسیالیستی نیشتمانی بکەین.
لــەم دوو دەیــەی کــە بەرەو شــەڕی 
فاشیســتە  دەڕۆیشــت،  جیهانی  دووهەمی 
ئەورووپییــەکان چەمکی فاشــیزمیان بەکار 
دەهێنا و، ئەم چەمکە پاشان ناوبانگی خۆی 
لەدەست دا و وردەوردە بوو بە چەمکێک کە 
لە ڕووی واتاوە نێوەرۆکێکی خراپی هەبوو و، 
هۆکارەکانی ئەم گۆڕانی ناوبانگەیش کۆمەڵێک 
هــۆکاری باش بوون. تەنانــەت لە لووتکەی 
فاشیستەکانی  زۆربەی  فاشیزمدا،  سەردەمی 
دەرەوەی ئەورووپا، لە هێندێک واڵتی وەکوو 
ژاپۆن، هیچ کات بەم شێوەیە خۆیان پێناسە 
نەکرد. ئەگەرچی ئەمە پێشــی لەوە نەگرت 
فاشیست  تیۆریسیەنە سیاسییەکان چەمکی 
بۆ ڕژیمەکەی ژاپۆن لە دەیەی 1٩٣٠دا بەکار 
نەهێنن. لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ئایدیۆلۆژییە 
زاڵــەکان فاشیســتین. ئــەم ئایدیۆلۆژییانە 
ڕەگەزپەرەســتانە،  ئایدیۆلۆژیی  کۆمەڵێــک 
پیووریتیانیستی،  توندڕەوانە،  ناســیۆنالیزمی 
شۆڤێنیستی، تۆتالیتاریستی، دژە تاکگەرایی، 
دژە لیبڕاڵی، دژە کۆمۆنیستی، دژە سێمانتی، 
توندوتیژانــە، فڕاوانخوازانــە، هەاڵواردنانــە، 
ناعەقاڵنــی و، زۆربەی کات ئۆکالیپتیکین]1[. 
ئەم ئایدیۆلۆژییانە ستایشی شەڕ دەکەن، بۆ 
وەدەستهێنانی ڕای گشتی و جەماوەر پشت 
بە پۆپۆلیزم دەبەســتن، ئەفســانەی نەتەوە 
دەکەنــە مرۆڤ و ڕووحی وەبەر دێنن، ئەوی 
دیکە دەکەنە شــەیتان، ئەفســانە و عیرفان 
پەرە پێ دەدەن، ڕێبەرێک دەکەنە خودا، بە 
بەردەوامی وێنەی دوژمن  گەلێکی پیالنگێڕانە 
بەرهەم دەهێنن و، بە مەبەستی دروستکردنی 
یەکگرتوویــی لەنێــوان هەمــوو ئەندامانی 
نێوخۆییــی گرووپ و بۆ لەنێوبردنی دوژمنی 
نێوخۆیــی و بەرگــری لەهەمبــەر دوژمنە 
دەرەکییەکان، خودێکی نیشــتمانی دەکەنە 
قوربانی. ڕاست لەبەر باڵوبوونەوەی هێژمۆنیی 
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فاشیزم لەنێو جەماوەر و دەستەبژێرەکان لە 
پڕۆبلۆماتیزە  فاشیزم  نێوەڕاستدا،  ڕۆژهەاڵتی 

ناکرێ و، ڕەخنەی لێ ناگیرێ.

.2
بۆ ئەو کەســانەی گومانیان لەم باســانەی 
سەرەوە هەیە و پێیان وایە زێدەڕۆییان تێدایە، 
بە مەبەستی بەرجەستەکردنی ئەوەی کە تا 
چ ئاستێک فاشــیزم لەم ناوچەیەدا هەیە و 
بە بەهێزی ماوەتەوە، ئاماژە بە دوو ڕووداوی 
مێژوویی دەکەم. سەرەتا، هەروەک ستێفان 
ئیهرینگ]2[ لە میانــەی توێژینەوەی چڕ و 
 )2٠1٤( خۆیدا  مێژوونووســییەکەی  وردە 
پێشــانی داوە، فاشــیزمی ئەڵمانی ئیلهامی 
لە کەماڵیزم وەرگرتووە. فاشــیزمی تورکی 
هەوڵەکانی خۆی بۆ جینۆساید ماوەیەکی زۆر 
بەرلە بەهێزبوونی نازیسم لە ئەڵمانیا ئەنجام 
دا و، بەردەوامیی هێزی گوتاریی فاشیستی 
لــە پانتاییی سیاســەتی تورکیادا پێشــان 
دەدات کە فاشــیزمی تورکــی زۆر وەپێش 
نازیسم و ڕژیمە فاشیســتییەکانی دیکەی 
ئەورووپا کەوتووەتەوە. بەپێچەوانەی نازیسم، 
فاشــیزمی تورکی پشــتیوانیی بەردەوام و 
نەپساوەی دێموکراسییەکانی ڕۆژئاوای هەیە. 
ڕۆژئاوا دەیهەوێ کەمالیزم لە دژی بەستێنە 
ڕۆژهەاڵتییەکانــی ئیســالمگەرایی، کە لە 
دژی ژینگەی لیبڕالی ئەورووپین، پێشــان 
بدات. لــەم ڕوانگەیەوە، ئــەوەی دەربارەی 
ئایدیۆلۆژییــەوە گرینگە، ئــەم بابەتەیە کە 
کەمالیزم لەالیەکەوە سێکوالرە و، لەالیەکی 
دیکەیشــەوە الیەنگــری ڕۆژئاوایــە. هەوڵە 
بەردەوامەکانی تورکیا بۆ جێنۆسایدی خەڵکە 
غەیــرە تورکەکانی ئاناتۆلــی و، بەتایبەتی 
ئاشــورییەکان،  هاوکات  و  ئەرمەنییــەکان 
یۆنانییەکان و لەم دوایی یانەیشدا کوردەکان، 
هیچ کات لــە حیســابە دیپلۆماتیکەکانی 
واڵتــە دیموکراتیکەکانی ڕۆژئــاوادا ئەژمار 
نەکراوە و بە نەزانراوی ماوەتەوە. لەکاتێکدا 

سەرهەڵدانی بەرەی نیشتمانیی فەڕەنسا]٣[ و 
پارتی ئازادیی ئوتریش]٤[ ترسێکی زۆری لە 
هەموو ئەورووپا دروســت کرد، بەاڵم تورکیا 
هــەروا هاوپەیمانێکی بەهێــزی ئەورووپا و 
ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریکا مایەوە. 
دەمارگیریی دەرنەبڕاوی ڕۆژهەاڵتناسانە لەم 
دژبەیەکییەدا ئەوەیە کە مۆدێلی تورکیە بۆ 
کۆمەڵگا مسوڵمانەکان باشە. بە دڵنیایی یەوە 
ئاڵۆزیــی ڕۆژهەاڵت لە ســەدەی ڕابردوودا 
تەنیا خزمەتی بە مەشروعییەت بەخشین و 

ئاساییکردنی فاشیزمی تورکیا کردووە. 
دووهەمین هۆکاری مێژوویی ئەمەیە کە 
فاشــیزمی ئەورووپی بە شێوەیەکی بەرباڵو 
لــە دەیەکانــی 1٩٣٠ و 1٩٤٠ لەالیــەن 
ناسیۆنالیســتە عەڕەبەکان و دەســتەبژێرە 
ئیســالمگەراکانەوە وەرگیــراوە. لەمەیــش 
زیاتر، ڕووخانی فاشیزمی ئیتاڵی و نازیسمی 
ئەڵمانی هیچ کاریگەرییەکی لەسەر الوازی 
و نەمانی فاشــیزمی ئیسالمگەرایی عەڕەبی 
نەبووە. هەروەک بۆ چاوەدێرانی گوتارە ئایینی 
و سیاســییە زاڵەکانی ئەم ناوچەیە ڕوون و 
و  ئیسالمگەراکان  هاوپەیمانیی  ئاشــکرایە، 
عەڕەب لەگەڵ نازیســم هێشتا لە جیهانی 
عەڕەبدا چاوپۆشی لێ دەکرێ، و لە دەیەی 
ەوە دژە سێمانتیســم بەشێوەیەکی بەرچاو 
بەرەو هەڵکشــان بووە. یەکێک لە باوکانی 
دامەزرێنەری ناســیۆنالیزمی عەڕەبی، ساتی 
ئەلحوسری]٥[، کەڵک لە ئایدیۆلۆژیی تورکە 
گەنجــەکان بۆ دامەزراندنی ناســیۆنالیزمی 
عەڕەبــی و بەتایبەتیــش بۆ چاکســازیی 
فاشیســتییەکەی لە سیســتەمی پەروەردە 
و ڕاهێنان لە ســوریا و عێــراق وەردەگرێ. 
جەمــاڵ عەبدونناســر و دامەزرێنەرەکانی 
بەعس دوای ئەلحوســری، نــەوەی دواتری 
ناسیۆنالیســتی عەڕەبن. بەتایبەتی میسری 
دەبێتــە  عەبدونناســر  دەســەاڵتی  ژێــر 
پەناگەیەک بۆ دەســەاڵتداران و بەرپرســە 
زیندووەکانــی نازی. هــەروەک دێل بۆکا]6[ 
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و گیڤۆنا]7[ باســی دەکەن، تەنانەت زۆربەی 
ئەو بەرپرس و دەسەاڵتدارانەی هاتنە میسر 
لە حکومەتدا پۆســت و پێگەی بەپرســتیژ 
و گرینگیــان درانــێ )1٩7٠(. لە هەمووان 
بەرچاوتریــش، عەبدونناســر ئایدیۆلۆگ و 
بانگەشــەکەری حیزبی نــازی، ژۆهان ڤۆن 
لییرس]٨[، دەکاتە ڕاوێژکاری خۆی، کە پێی 
وابوو عەبدونناســر ڕێبەرییەکەی لە هیتلەر 
 Del Boca and Giovana 1970,( باشتر بوو
401(. لە ستایشی فاشیزمی عەبدونناسردا، 

مۆریۆ باردێچی]٩[ دەنووسێ،  
ناســر و هاوڕێکانــی ئەوەیان کەشــف 
کردووە کە هەموو گرێکوێرەکانی فاشــیزم 
دەبێ لە ئیسالمدا بدۆزییەوە، کە ڕابردووی 
ئەوان لە مانایەکی فراوانتر و گشــتگیرتردا، 
کەلتووری ئەوانــە ـ یانی نەک هەر لەگەڵ 
ئیلهامــی ئەوان بەڵکــوو هێندێک کات لە 
نزیکــەوە لەگــەڵ سرووشــت و غەریزەی 
ئەوان یەک دەگرێتەوە و هاوتایە ... گەرچی 
ئەمــە وەک ئەڵمانگەراییــی هیتلێــر بــێ 
هاوتایە، بەاڵم شــەڕی خاچی ناســر وەکوو 
سۆسیالیزمی نیشتمانی، تایبەتە بە پیاوانی 
نەتەوەیەک. بەاڵم هەڵکەوتە جوگرافییەکەی 
و کاتی سەرهەڵدانی، زۆرترین گرینگی پێ 
دەبەخشــی. لەنێوان هەموو گرێوگۆڵەکانی 
فاشــیزمدا، ئەمــە زۆرتریــن و قووڵتریــن 
کاریگەریی لەســەر مێــژووی ئەنجامەکانی 
Del Boca and Gio-  دادەنێت )وەرگیراو لە:

.)vana 1970, 401-2
و  عێــراق  لــە  ناســریزم  هاوتــای 
ســوریا بەعســیزمە. هــەردووک یەکێتیی 
سۆسیالیســتیی عەڕەبیــی عەبدونناســر و 
عەڕەبی  سۆسیالیســتیی  بەعســیی  پارتی 
بــە تونــدی لــە هــەردووک ڕەهەنــدی 
پڕوپاگەندەیی )قســەکانی گۆبێلز ]وەزیری 
دەســەاڵتی  ژێر  ئەڵمانــی  پڕوپاگەنــدەی 
هیتلــەر[ هێشــتا لەالیەن بەعســەکانەوە 
دەوترێتــەوە( و گوتاری دژە ســێمانتیکی 

پشت بە مۆدێلی سۆسیالیستیی نیشتمانیی 
ئەڵمانــی دەبەســتن و ڕێبەرەکەیــان بــە 
دیاریکراو  چارەنووســی  زیندووکــەرەوەی 
بۆ گەڕاندنەوەی شــکۆی نەتەوەکە دەزانن 
ڕەســەنایەتیی  داوای  بەدڵنیایی یــەوە،  و، 
نەتەوەیــی و »چارەســەریی کۆتایــی« بۆ 
هەموو ئەم کەســانە دەکەن کــە پێوەری 
ناسیۆنالیســتییان تێدا نییە. ڕاستییەکەی، 
کەمپی کاری زۆرەملێ و دەستبەسەرکردن، 
شوێنی جیابیرە سیاسییەکان، ئەو کەسانەی 
حیزبیان بەجێ هێشــتبوو، ڕکابەرەکان و، 
کەمینــەکان لە میســری عەبدونناســرەوە 
تا عێراقی ســەدام حوســەین بوو. ڕژێمی 
ســەدام حوســەین ئەندازیاری کەمپەکانی 
کاری زۆرەملێ و دەستبەسەرکردنی زۆری 
لە نازییەکان زیاتر کامڵ کرد، بەشێوەیەک 
کــە لە دەیەی یەکەمی دەســەاڵتی خۆیدا 
هەموو ئاســەوارێکی نزیکــەی 2٥٠ هەزار 
کوردی ســڕییەوە. تا ئەمڕۆیــش تەنانەت 
کاری  کەمپانــەی  ئــەم  وێنــەی  یــەک 
زۆرەملــێ و دەستبەســەرکردن نەماوە و، 
پێشــووی دەســەاڵتی  هیچ ســەربازێکی 
بەعســیش هیچ زانیارییەکی لەسەر میتۆدە 
بەکارهاتووەکانــی کوشــتاری ئــەم هەموو 

خەڵکە ئاشکرا نەکردووە.
ناوبانگــی  پاشەکشــەی  لەگــەڵ 
سااڵنی  کۆتایی یەکانی  لە  کۆمۆنیســتەکان 
1٩7٠ و ســەرەتاکانی ســااڵنی 1٩٨٠دا، 
تەنیا هاوتای ناوبانگی ناســریزم و بەعسیزم 
وەکــوو  ئیسالمیســتەکانی  بزووتنــەوە  و 
ئیخوانولموســلیمین لــە واڵتانــی زۆرینە 
عەڕەبی ســوننە و ئیســالمگەرایی شــیعە 
ئیخوانولموســلیمین هەمیشــە  لە عێراقە. 
بزووتنەوەیەکی فاشیســتی بووە. بۆ نموونە 
پێکهاتە سیاســییەکەی،  ســەرەوەی  لــە 
موڕشــید )Murshid( هەیــە، کــە دەبێتە 
ڕێبــەر. ئەمەیــش لە دژی ســێمانتیکی و 
ڕەتکردنــەوەی بــێ ئەمالوئــەوالی مافی 
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کەمینەکاندا لەگەڵ ناســریزم و بەعســیزم 
هاوبەشــە؛ گەرچــی ئیخوانولموســلیمین، 
وەکــوو هەموو بزووتنەوە ئیســالمگەراکانی 
دیکە، لەبەر ئەوەی پەیڕەوی لە شــەریعەت 
دەکات، لە سەرکوتی مافە تاکەکەسییەکاندا 
سنووردارترە. ئیســالمگەرایی شیعەیش لە 
عێراق و ئێرانەوە بگرە تا لوبنان لە ڕەهەندی 
فاشیســتییەکاندا هیچ جیاوازییەکی  بنەما 

لەگەڵ ئیسالمگەرایی سوننە نییە.

 .3
لــە فاشــیزمی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا 
هەمیشــە ڕێبەرێک هەیە کــە وەک خودا 
یان بوونەوەرێکی ئاسمانی مامەڵەی لەگەڵ 
دەکــرێ. بێڕێزی بەم ڕێبــەرە بە تاوانێکی 
گــەورەی وەکوو کوفر دادەنــدرێ، چونکە 
ئەم ڕێبــەرە هێمای هەموو ئەم شــتانەیە 
کــە نەتەوەکە هەیەتی. ئــەم ڕێبەرە پیاوە، 
مامۆســتایە، باوکــە، ڕێبەرە، فەیلەســووفە 
و، بەدڵنیایی یەوە، قارەمانیشــە. ئەم ڕێبەرە 
لــە ڕێگــەی پەیکــەر و وێنەکانــی کە لە 
هەموو شــوێنە کۆمەاڵیەتییەکان داندراوە، 
ســەیری هەموو تاکــەکان دەکات. بەهۆی 
ئــەم ڕێبەرەوەیــە کە نەتەوەکــە ئازادی و 
ئاوەدانــی هەیــە- نەوەک بەهۆی کەســە 
پەراوێزخــراوەکان کــە ژێرخــان، مەزرا و 
واڵتیــان بونیاد ناوە و شــەقامەکان خاوێن 
دەکەنەوە. هەر لە ســاتی لەدایکبوونییەوە 
ئەرکێکــی پیــرۆزی وەک چارەنووس پێ 
ئەســپێردراوە، بۆ ئــەوەی نەتەوەکە ئازاد و 
بەهێز بکات. ئەو لە ســەرەوەی هەر جۆرە 

هەڵە و کارێکی خراپە. 
ئــەم ڕێبەڕە فاشیســتە هێمــای هێزە 
و، هەســتی وێکچوونــی لەگــەڵ کەســە 
لــە  و  هەیــە  ســادۆمازووخیزمە]1٠[کان 
وێکچوون  دەبێ.  دردۆنگ  پەراوێزخراوەکان 
لەگەڵ دەســەاڵتدارەکان بۆ خۆجیاکردنەوە 
لە کەسایەتیی تێکشــکاو، بەرهەمی ئازاری 

دوورودرێــژ و چەوســانەوە و ســەرکوتی 
درێژخایەنــە. لــە کۆمەڵگا فاشیســتەکان، 
مومارەســەی دەسەاڵت بۆ هەموو دامەزراوە 
قوتابخانــە  لەوانیــش  کۆمەاڵیەتییــەکان، 
و خێــزان، خاڵێکی بنەڕەتییە. چەوســاوە 
و بێ دەرەتانــەکان، جەمــاوەری تاکــەکان 
دەســەاڵت بە ڕزگاریی سیحراوی بۆ هەموو 
شــتێک دەزانن، بەاڵم لە سەرووی هەموو 
شتێکەوە دەســەاڵت ڕەتکردنەوەی هەستی 
بێ بایەخبوونیانــە. بزووتنەوەی فاشیســتی 
ئەزموونێکی ئایینیی سەرخۆشی و مانایەکی 
ئامانجدارێتــی پێشــکەش بــە جەماوەری 
تاکــەکان دەکات. ئەوەی ئەم ســەرچاوەی 
دەسەاڵتە ســرنجڕاکێش و دڵڕفێن دەکات، 
بریتییــە لــەوەی کــە بنەما کوتــراوەکان 
لەالیەن ڕێبەرایەتییەوە یەکجار زۆر سادەن 
و هێندێــک توخم و ڕەگــەزی وەهمییان 
تێدایە. هەندێــک بیرۆکەی وەکوو »ڕووحی 
نەتەوە« یان »گەورەیی و شــکۆی نەتەوە«، 
هــەروەک موســیلینی و هیتلەر بەباشــی 
ئاگادار بوون، هیچ مانایەک ناگەیێنن جگە 
لەوەی کە ئامانجیان ئەوەیە کە خانە مرۆییە 
ناعەقاڵنییەکان بجووڵێنــن و بیانورووژێنن. 
بەم شــێوەیە، چاوەڕوانــی بزووتنەوەیەکی 
توندوتیژانە بۆ هێرشکردنە سەر بچووکترین 
ورووژاندنن، و ئەمەیش بەگشــتی لە الیەن 
ڕێبەرایەتــی و مەکینــەی پڕوپاگەنــدەی 

فاشیستییەوە دابین دەکرێ.
لە کاتی قەیرانەکاندا، کە لەماوەی 1٠٠ 
ساڵی ڕابردوودا لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا کەم 
و زۆر درێژەی هەبووە، تێگەیشتنی جەماوەر 
لە ســەقامگیری بە توندی بۆ سەر بیرۆکەی 
ڕێبەری بەهێز گرێ دراوە، ســەرۆکێک کە 
دەتوانێ هەمــووان لە خێزاندا ســزا بدات. 
ڕێبەری فاشیســت ڕۆڵی باوکــی خێزانەکە 
دەگێڕێ و دەتوانێ هێزی جێبەجێکار بەکار 
بهێنێ، بەاڵم تەنیا لەبــەر هەموو ئەندامانی 
خێزان ئەم کارە دەکات، بۆ ئەوەی یەکێتی و 
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سەقامگیری بنیات بنێت. ڕێک وەکوو خودا، 
ڕێبەر هەم بێ بەزەیی یە و، هەم بەخشەندەیە. 
کاتێک کە زۆر بە توندی مامەڵە دەکات، تەنیا 
هۆکارەکەشی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ناوبراو 
باشــترین بەرژەوەندیی هەمــووان دەزانێ. 
ڕێبەر پێویســتی بە شــیکردنەوەی هەموو 
شتێک نییە، چونکە ئاگامەندی و زاناییی ئەو 
تێگەیشــتنی خەڵکەکەیەتی؛  لە سەرەوەی 
بڕیارەکانی ڕێبەر بە شــێوەیەکی سرووشتی 

جێگەی متمانەن. 
فکریی  هەژاریــی  لەبەرچاوگرتنی  بــە 
ڕێکخســتنە  ئــەم  فاشیســت،  ڕێبــەری 
بەباشــی کار دەکات. هێزی ڕێبەر پشت بە 
دەســتکاریی هێزی جەســتەیی و فیزیکی 
دەبەســتێ و، کاتێک کــە رێبەر دەدوێ بە 
ئاسانی قســەکانی بۆ جەماوەر دەکوترێنەوە 
و پشــتیان پێ دەبەســترێ. بە تێپەڕبوونی 
کات و دروســتبوونی بازنەیەکی ناشیرینی 
ناوخۆیــی، ڕێبــەر دەگاتە ئەم بــاوەڕە کە 
ئــەو جۆرێــک بوونی ئاســمانی و خودایی 
هەیــە و، ئەمەیــش زۆر بەخێرایــی ئــەم 
متمانەبەخۆبوونــەی دەداتــێ کە دەربارەی 
هەموو شــتێک بدوێ و قســە بکات. تاکی 
جەمــاوەر ئەمە بــە خاکەڕایــی بێ وێنەی 
ڕێبەر دەزانێ، تا جێگایەک کە پێی خۆشــە 
کەس  هەموو  نیگەرانییەکانــی  ڕووبەرووی 
خوووخدەیەی  ئــەم  ئەگەرچی،  ببێتــەوە. 
قسەکردن دەربارەی هەموو شتێک لەڕاستیدا 
تۆتالیتاریســمە. فاشــیزم، وەکــوو گیڤانی 
جێنتیل]11[ باســی دەکات، » تێگەیشــتن 
و وێناکردنێکــی هەمەکیــی ژیانە.« )1٩٩٥, 
٥٤(. ڕێبەر، وەکوو وێنــا و نوێنەری زانایی 
ئاســمانی و خودایی، دەبێتە بەرپرســیاری 
هەمــوو بوارەکانــی ژیانــی کۆمەاڵیەتی و 
زانســتەکان. ئــەو دەتوانێ لەســەر هەموو 
شتێک لە پاکژیی تاکەکەسی و خوویەکانی 
خواردنــەوە بگــرە هەتــا هەڵبژاردنەکانی 
جلوبــەرگ، گەورەکردنی منداڵ، پەروەردە، 

ئەخاڵق، و پزیشــکی بڕیاڕ بدات. بۆ نموونە 
ســەدام حســێن، هیچ گومانی لەم بارەوە 
نەبــوو کە دەیکوت ژنــان دەبێ ڕۆژێ دوو 
جار خۆیان بشــۆن. لە هەمان قسەکردندا، 
هەندێکــی باســی ئیمپڕیالیــزم، دوژمن و 
نەیارەکانی نەتەوە، و شکۆی داهاتووی کرد 
کە شــۆڕش بۆ نەتەوەکەی بە دیاری دێنێ. 
هەموو ئەم شــتانەی کە ئەو باسی لێ کرد 
لە الیەن میدیاکانــەوە وەکوو دەقی پیرۆزە 
ڕاپۆرتی لەسەر دروست کرا و باڵو کرایەوە. 
لە ڕەفتارێکــی هاوشــێوەدا، خومەینی لە 
کتێبی کەسکی بچووکەکەیدا، کە کۆمەڵەی 
فتواکانی لەخۆ دەگرێ و بەوردی لە الیەن 
ملیۆنان موســوڵمانی پابەندەوە پەیڕەوی لێ 
دەکرێ، بــە پێداگرییەوە هەندێک ڕێنمایی 
دەربــارەی چۆنیەتیــی دانانی پیســایی و 
 پاشــان خۆشووشتنەوە پێشــکەش دەکات

.)Khomeini 1985, §21(

.4
لەژێر دەســەاڵتی فاشــیزمدا، ئەوی تر وەک 
بەربەســتێک دەبیندرێ کــە دەبێ پووچەڵ 
بکرێتــەوە، تەنانــەت ئەگەر ئەمــە بەمانای 
لەنێوبردنی فیزیکیــش بێت. زمان، کەلتوور، 
ئایدیۆلــۆژی و بەهاکانی زۆرینەی فاشــیزم، 
النیکــەم لــە چوارچێوەی ئەو ســنوورانەی 
کە ناسیۆنالیســتە فاشیســتەکان بانگەشەی 
دیاردەگەلێکی  وەک  دەکــەن،  خاوەندارێتی 
سرووشتی و گشتی دەبیندرێن. لەبەرانبەردا، 
زمان، کەلتوور، و شوناسی ئەوی تری کەمینە 
عەشــیرەیی،  تایفەیی،  دیاردەگەلێکی  وەک 
نالۆژیکــی،  سەیروســەمەرە،  دواکەوتــوو، 
سەرەتایی، و هتد دەبیندرێ. هەربۆیە کاتێک 
زۆرینەی فاشیســت زمان و بەهاکانی خۆی 
بەسەر کەمینەکاندا دەســەپێنێ، بانگەشەی 
ئــەوە دەکات کــە ئەم کارە لەبــەر قازانج و 
بەرژەوەندیــی خــودی کەمینەکــە دەکات. 
بەداخەوە، ئەم شیوازە بیرکردنەوەیە چۆنیەتیی 
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ڕەفتــار لەگەڵ هەموو کەمینەکان لە تەواوی 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست پێشان دەدات.

هەمیشــە ئەم چاوەڕوانییــە لە کەمینە 
هەیە کە بێ مەرج سەرکوتەکە قەبوڵ بکات، 
بۆ ئەوەی وا پێشــان نەدەن کە بەشێکن لە 
پیالنی لەباربردنی شــکۆی نەتــەوە، یان بۆ 
ئەوەی بیســەلمێنن کە ئەوان مافی ژیانیان 
هەیە. تەنیا ئەرکی کەمینە لە ژیانیدا بریتییە 
لــەوەی کە بێ وچان هــەوڵ بدات متمانەی 
زۆرینە وەدەســت بێنێت. ئەمە لە کاتێکدایە 
کە نامومکینە زۆرینەی فاشســت  متمانە بە 
کەمینە بکات، گەر زۆرینە هیچ هۆکارێکیشی 
نەبێ، بیانوویەکی بچووکــی وەکوو کارێکی 
»خراپــی« ئەندامێکی کەمینــە وەک خوو و 
تایبەتمەندی و کردارێکــی هەموو گرووپی 
کەمینە پێشــان دەدرێتەوە و بەسەر هەموو 
کەمینەدا دەگشتێندرێت، چونکە لە ڕوانگەی 
کۆمەڵناسییەوە ناکرێ و ئیمکانی نییە هەموو 
ئەندامانی گرووپێکــی کەمینە وەک یەک و 
»بێ زیــان« بجووڵێنــەوە، ئیمکانی متمانەی 

زۆرینەش بە کەمینە هیچ کات نییە.
پەیوەندیی زۆرینە ـ کەمینە زۆر وەکوو 
پەیوەندیــی مێرد ـ ژن لە باوکســاالرترین 
خێزاندا دەچێت. لە فاشــیزمی ڕۆژهەاڵتی 
زۆربەی  فاشیستەکان  ڕێبەرە  نێوەڕاســتدا، 
کات هەوڵ دەدەن هەســت و ســۆزەکانی 
خێــزان بورووژێنن بۆ ئەوەی دڵخۆشــیی 
کەمینە بدەنەوە. دیســان خێزان دەبێتەوە 
شوێنی سەرکوت لە کۆمەڵگا باوکساالرەکاندا. 
تەنانەت ئەگەر دەوڵەتی فاشیســتی وەکوو 
ســنووری پەرەپێدراوی دینامیزمی خێزانی 
فاشیستی ســەیر بکەین، مانای ئەم بابەتە 
زیاتــر دەردەکــەوێ. وەک نموونەیەکــی 
تایبەت لەم بارەوە دەتوانین ئاماژە بە عێراق 
بکەین، کە تێیدا ئەو دەستەبژێرە عەڕەبانەی 
ســەربەخۆییی  داواکاریــی  واڵمــی  کــە 
باشــووری کوردستانیان داوە، بە بەردەوامی 
کوردســتانیان بە ژنێک بەراورد دەکرد کە 

داوای جیابوونەوە لــە مێردەکەی )عێراقی 
عەڕەبی( دەکات. ئەم بەراورد و شــوبهاندنە 
هیچ کات بەشێوەی پێچەوانە دەرنەبڕدراوە و 
ئەمەیش پیشانی دەدات کە کورد لە هەموو 
ئەم ماوەیەدا چۆن لەالیــەن عەڕەبەکانەوە 
سەیر کراون. هەروەک چۆن لە کۆمەڵگایەکی 
باوکســاالردا ژن دەچەوسێندرێتەوە و ئازار 
دەدرێ و دەستدرێژی دەکرێتە سەر، بەاڵم 
هاوکات لەم بارودۆخەیشدا چاوەڕوانیی ئەوە 
دەکرێ کە بە هەموو شێوەیەک دەسەاڵتی 
مێردەکەی قەبوڵ بکات، کورد و کەمینەکانی 
دیکەیش لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەبێ بێ 
هیچ گلەیی و گازندەیەک ســتەمی ڕژێمە 

فاشیستییەکان قەبوڵ بکەن.
*. https://demokratikmodernite.org/fascism-is-
alive-and-well/
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جینۆسایدی زمانی کوردی 
  لە سایەی دەوڵەتی سەدامیدا*        

کازیوە ساڵح**
و: ئارشۆ ڕۆژهەاڵت  



وێــژەی زانســتی دەرخــەری ئــەو هەوڵە 
سیستێماتیکانەیە کە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی 
مۆدێڕندا بۆ کاولکردنی زمانی کوردی دراون. 
لێکۆڵەران بە ڕوانینێکی سەرەتایی بۆ بابەتی 
تورکیــە، ئــەم پێڤاژۆیە وەک سیاســەتی 
یــان  زمــان   )linguicide( پاکتاوکردنــی 
 )language genocide( زمانی  جینۆسایدی 
دەبینن کە بریتییە لە »سڕینەوەی زمانەکان« 
 و چەمکێکــە هاوشــێوەی جینۆســاید )ی 
فیزیکــی(.]1[ بەپێچەوانــەوە، ئــەو پێڤــاژۆ 
هاوشــێوانەی کە لە باشــووری کوردستاندا 
لــە  عێــراق(  باکــووری  )کوردســتانی 
 ئارادان، وەک »ســەرکوتی زمانی« پێناســە 
دەکرێــن.]2[ ئەم وتــارە لــەوە دەکۆڵێتەوە 
کە ســەرکوتی زمانی بــە وردی ئەزموونی 
باشــوور دەرناخــات. هەروەها،  کوردەکانی 
جینۆســایدی زمانەوانی باشتر ئەو هەنگاوانە 
دەنوێنێت کە بۆ جینۆسایدی فەرهەنگیی ئەم 
تاقمە گیراونەتەبەر. ئەم بابەتە لەسەر ئەوە ورد 
دەبێتــەوە کە چۆن کورد لە عێراقی ئەمڕۆدا 
لە ڕێگەی سیاســەتی پەروەردە و زمانییەوە 
لە ســاڵی 1٩٣2 وە تــا 1٩٩1 زمانەکەیان 
جینۆســایدکراوە.]٣[ ئەم سیاسەتە لە ماوەی 
دەسەاڵتی پاشایەتی )1٩٥٨-1٩21( ڕەگی 
داکوتــاوە و لەســەردەمی ڕێژیمی ســەدام 
حســەیندا پەرەی ســەند )1٩٩1-1٩7٩(. 
زانستییەکان  لێکۆڵینەوە  زۆربەی  لەکاتێکدا 
پێڤاژۆی جینۆســایدی زمان دەبەســتنەوە 
بــە لەدایکبوونی دەوڵەتی نەتــەوەوە،]٤[ ئەم 
وتــارە ئــەوە دەخاتە ڕوو کە جینۆســایدی 
زمانەوانیــی کورد لە عێراقــدا دەگەڕێتەوە 
 بۆ بەر لــە دامەزراندنی دەوڵــەت نەتەوەی 

عێراقی. 

وشە کلیلییەکان
حیزبی بەعس، عێراق، کورد، جینۆســایدی 
زمانەوانــی، ســەددام حســەین، ســاتیع 

ئەلحوسری

پێشەکی
 بۆ ماوەی چەند ســەدە، کــورد لە تورکیە، 
عێراق، ســووریە و ئێرانی ئەمڕۆدا ئامانجی 
تواندنــەوە و پێڤــاژۆ جینۆســایدییەکان لە 
بەردەوامی  الیەنێکــی  بــووە.  ناوچەکــەدا 
ئــەم پێڤــاژۆ ڕووخێنەرانەیــە، سیاســەتی 
جینۆســایدی زمانەوانــی بــووە. بەگوێرەی 
ســەردێڕی مێژوویەکی نوێ لە نووســینی 
سیاســی،  بیرمەندی  گۆنتێــری  میشــێل 
بەدڵنیاییەوە زمان لە نێوان خەڵکی کورددا کە 
نەتەوەیەکی دابەشکراون و بەدوای دەوڵەتدا 
دەگەڕێــن، بەهێزترین هۆکاری یەکبوونە.]٥[ 
لە سەدەی هەشــتەم بەدواوە، ئیمپراتۆرییە 
جۆراوجۆرەکان بە تواندنەوەی زمانی کوردی 
لەناو زمانەکانی عەرەبی و فارســیدا، زمانی 
کوردییان پشتگوێ خست. دواتر، هەوڵەکان 
بۆ فەوتاندنی زمانی کوردەکان تێکەڵەیەک لە 
تاکتیکی دیپلۆماتیک و سیاسەتی دەوڵەتیی 
بەتورکیکــردن و بەعەرەبیکردنی لەخۆگرت، 
کــە بــە زۆری ئامانجی پشتگوێخســتنی 
شوناسی کوردی بوو.]6[ بۆوێنە، لە تورکییەدا 
کــورد »وەک تورکــی کێوی باســیان لێ 
دەکرێــت کە زمانی خۆیان لەبیر چووەتەوە، 
یان وەک خەڵکێک کە بەچەشنی فارسێکی 

نەوی/بودەڵە ئەدوێن«.]7[
کوردی، کە سەر بە بنەماڵەی زمانیی هیند 
و ئورووپاییە، لەبــاری ڕێژەی بێژەرەکانیەوە 
چلەمیــن زمانــی دنیایــە.]٨[ لە ســەدەی 
حەوتەمــدا و لەگــەڵ هاتنــی ئیســالم بۆ 
هەرێمەکــە، فەرهەنــگ و زمانــی کوردی 
»بەقووڵی کەوتە ژێر کاریگەریی دینە نوێکە 
و زمانی عەرەبــی، کە ئەم دووانە کۆڵەکەی 
پێکهاتەی دەســەاڵتی خەالفەتیان لەســەر 
دانرابوو«.]٩[ وردەوردە، زمانی کوردی لەالیەن 
هێزە سیاســییە زاڵەکانەوە بە خوارتر چاوی 
لێ کرا )شێوەیەکی سەرەکی پشتگوێخستنی 
زمانــی کە لەنــاو ئیمپراتۆریی عوســمانیدا 

سەری هەڵدا(. 
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 زۆرێــک لە لێکۆڵەرانــی زمانی کوردی 
بانگەشــەی ئــەوە دەکەن کــە زمانەکە لە 
هەموو ناوچە کوردییەکاندا جیا لە باکووری 
عێراق تووشی ســڕینەوە بووە.]1٠[ ئەم وتارە 
باس لەوە دەکات کە خوێندنەوەی وردتری 
مێــژووی زمانی کــوردی لە عێراقــدا ئەو 
ئاکامەی کە بابەتی عێراقی بەجیاواز دەبینی 
ناســەلمێنێت. ئــەم خوێندنەوەیە پیشــان 
دەدات کە بێجگە لــە ماوەیەکی کورت لەو 
ســااڵنەی کە »ســەردەمی زێڕینــی« دوای 
دامەزرانی کۆماری عێراق لە ســاڵی 1٩٥٨ 
لەخۆ دەگرێت، کورد لەو شوێنەدا کە ئێستا 
دەوڵەت-نەتەوەی عێراقی پێ دەوترێت، هەر 
لە ســەردەمی ئیمپراتۆریی عوسمانییەوە تا 
ڕاپەڕینی 1٩٩1، کراون بە ئامانجی سیاسەتە 
جۆراوجۆرەکانــی جینۆســاید و هەاڵواردنی 

زمانی. 
تووی سیاسەتە مۆدێڕنەکانی جینۆسایدی 
ئیمپراتۆریی  لە قۆناغــی دووهەمــی  زمان 
عوســمانیدا و لەســاڵەکانی 1٩2٠-1٩1٤ 
چێنــدرا، کە بەســەر ئەو هەرێمانەیشــدا 
دەســەاڵتی بــوو کە ئێســتا بــە دەوڵەتی 
عێراق دەناســرێتەوە. جیا لە بەتورکیکردنی 
خوێندنــی  بەرنامــەی  کــوردی،  زمانــی 
خوێندنگەکان و شوناسی بەکۆمەڵی کوردی، 
بە سنووردارکردنی  هەروەها  عوسمانییەکان 
ژمــارەی خوێندنگــە بەردەســتەکان لــە 
ناوچە کوردییەکاندا بەربەســتیان لەبەردەم 
دەستڕاگەیشــتن بــە خوێنــدن دروســت 
کرد. لە ســاڵی 1٨6٩دا، دوای 2٥٠ ســاڵ 
دەســەاڵتداریی عوســمانی بەســەر ئەوەی 
ئێســتا کوردســتانی بەشــی عێراقــی پێ 
دەوترێــت، تەنیــا 2 خوێندنگــە هەبوون، 
 یەکێکیــان لە شــەهرەبان و ئــەوی تر لە 
عەلیاوا.]11[ ئەمانــە خوێندنگەی دینی بوون 
بەڕێکار و بەرنامەیەکی خوێندنی بنەماییەوە 
کــە بــە تورکــی دەوترایــەوە و تەنیــا بۆ 
کوڕانیش بــوون.]12[ یەکەمین خوێندنگەی 

مۆدێڕنی)ســێکۆالر( ســەرەتایی بەتەنیا بۆ 
کوڕان بوو، لە خانەقین لە ســاڵی 1٨٨7دا 

دامەزرا.]1٣[
ئەوەی ســەردەمی عوسمانی  سەرەڕای 
بە ســەرکوتی زمانیدا دەناســرایەوە، بەاڵم 
سیاســەتی فەرمیی جینۆســایدی زمان بە 
ڕاشکاوی لە پاشایەتیی هاشمییەوە )1٩21-
1٩٥٨( گیرایەبەر. ڕوخســاری ســەرەکیی 
جێبەجێکردنی ئەم سیاسەتانە لەو ماوەیەدا 
و بــۆ دواتریش ئیدیۆلۆگی ناسیۆنالیســتی 
-1٩6٨( ئەلحوســری  ســاتع  عــەرەب 
1٨7٩( بوو. لە ســاڵی 1٩21 دا، فەیسەڵی 
یەکەم، پاشــای نوێی عێــراق، کە لەالیەن 
بریتانیــاوە هەڵبژێردرابوو بۆ ئــەوەی بڕیارە 
کۆلۆنیاڵییەکەیان لە مەڵبەندی عوســمانیی 
پێشــوودا بەڕێوە ببات، ســاتع ئەلحوسریی 
بانگهێشتی بەغداد کرد و وەک بەڕێوەبەری 
گشــتیی وەزارەتی پــەروەردە دیاریی کرد، 
کە ئەرکی ئەو تێکلهەڵکێشــانی بیرۆکەکانی 
ناســیۆنالیزمی عەرەبــی لەناو سیســتەمی 
پــەروەردەدا بوو.]1٤[ بەوجۆرەی پاشــتریش 
باسی دەکەم، لەم سەردەمەدا ئەو سیاسەتە 
زمانییانــەی کە دژ بــە ئاخێوەرانی کورد لە 
ئەمپراتۆریی عوســمانیدا دانرابوون، بناژۆیی 
کرانــەوە. دوابەدوای کوودێتــای نیزامی لە 
ساڵی 1٩٥٨ لە عێراقدا، کورد سەردەمێکی 
زێڕینــی کورتیان بەخۆوە بینــی کە تێیدا 
خوێندنگە، ڕۆژنامە، تەلەفزیۆن و وێستگەی 
رادیۆیــی و باڵوکراوە بە زمانــی کوردی و 
بەهــەردوو دیالێکتی ســۆرانی و کرمانجی 
/ بادینی تێیدا گەشــەیان کــرد.]1٥[ لەگەڵ 
ئەوەیشــدا، سیاســەتەکانی ]حکوومەتــی[ 
پاشــایەتی بۆ جینۆسایدی زمانەوانی لەگەڵ 
باڵوبوونــەوە و گەشەســەندنی ئیدیۆلۆژیی 
ناسیۆنالیســتیی عــەرەب پێــش دەکەوت. 
بەمجۆرە، شــێوازەکانی هەردوو، عوسمانی و 
پاشــایەتی، بوون بە بنەمایەک بۆ بەعس بۆ 
ئەوەی تێکنیکــە جۆراوجۆرەکانی قڕکردنی 
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زمان جێبەجــێ بکات، کــە لەکۆتاییدا بە 
شااڵوی ئەنفال لە کۆتاییەکانی دەیەی 1٩٨٠ 
دا گەیشــت بە پاکتاوکردن و جینۆسایدی 

فیزیکییش. 

پێناسە و ئاڵنگاریەکان
جینۆســایدی زمانــی کوردی لــە عێراقدا 
بەگوێرەی پێویست ســەرنجی زانستییانەی 
نەخراوتەســەر. لــەم بەشــەدا هێندێک لە 
هۆکارەکانــی ئەوەی کە بۆچی ئەم بابەتە لە 
بواری زانستدا پشتگوێ خراوە باس دەکرێن 
و ئەو پێناسەیەی کە لەم وتارەدا بەکار براوە 
پێشکەش دەکرێت. بە مەبەستی تێگەیشتن 
لە سروشــتی جینۆســایدی زمانی کوردی 
لەمــاوەی ڕێژیمی بەعســدا و کۆکردنەوەی 
زانیاری لەسەر الیەنێکی پشتگوێخراوی ئەم 
بابەتــە، کە بەناوی سیاســەتی پەروەردەی 
زمانی عێراقی دەناســرێت، لەساڵی 2٠17دا 
لەگــەڵ 2٠ تاکی کــورد لە کوردســتانی 
باشووردا کۆمەڵێک وتووێژی نیوە-داڕێژراوم 
ڕێکخست.   )semi-structured interviews(
ئەوانەی وتووێژم لەگەڵ کردن ئەو تاکانە بوون 
کە پەیوەندییان بە سیاســەتەکانی تواندنەوە 
)ئەسیمیلەیشــن(ی سیستێمی پەروەردەی 
عێراقەوە هەبــوو و، ئــاگاداری کاریگەرییە 
ڕووخێنەرەکانی ئەو سیاســەتانە بوون. ئەم 
وتــارە ڕێبــازی توێژینــەوەی فرەڕەهەند و 
 interdisciplinary( چۆنیــی نێــوان لقــی
qualitative( بــۆ لێکدانــەوەی سروشــتی 
سیاســەتی پــەروەردەی زمان لــە عێراقدا 
دەگرێتەبــەر، کــە چەنــد شــێوازی وەک 
 critical( لێکدانەوەی وێژمانــی ڕەخنەگرانە
هەڵســەنگاندنی  و   )discourse analysis
گێڕانەوە زارەکییەکان و بەڵگە مێژووییەکان 

بەکار دەبات. 
 لــە لێکدانەوەی وێژمانی ڕەخنەگرانەدا، 
زمان وەک بیچمێکی ئــاکاری کۆمەاڵیەتی 
ڕاڤــە دەکرێــت. لێکۆڵەرانی ئــەم ڕێبازە، 

وەک نۆرمــەن فێرکڵــەو، پێیــان وایە کە 
کۆمەاڵیەتی  دەســەاڵتی  پەیوەندییەکانــی 
لــە ڕایەڵەی زمانــەوە دادەمەزرێن و بەهێز 
کۆمەاڵیەتییە  ئــاکارە  بەمجــۆرە،  دەکرێن. 
زمانــی و نازمانییــەکان، بناغــەی یەکتــر 
دادەنێن.]16[ لێکدانەوەی وێژمان، تێکنیکێکی 
بەکەڵکــە بۆ گــەڕان و لێکدانــەوەی مانای 
کۆمەاڵیەتی و سیاسیی دوو جۆری نووسراو 
و وتراوی وشــەکە. بەتایبەتی لە تێگەیشتن 
لە ڕەهەندی قڕکەرانەی زمان لە سیاســەتی 
پەروەردە و خوێندن لە عێراقدا یارمەتیدەرە، 
لەبەرئــەوەی ڕێگا دەدات جیــا لە لێدوانی 
ڕێبەرانی عێراق و دەقی ڕاشکاوانەی خودی 
سیاســەتەکە لەڕێــگای جێبەجێکردنەکەی 
و ئەزموونــی خەڵکیش لەگەڵیــدا ئامانج و 

مەبەستەکانی لێکبدرێنەوە. 
 قڕکردنی زمان، سڕینەوەی بەئەنقەست 
و سیســتێماتیکی زمانێکە. ئەم پێناسەیە لە 
پێناسەی رافائێل لێمکین بۆ قڕکردنی زمان 
وەرگیــراوە کە بە بیچمێک لە جینۆســاید 
دایدەنێت و لە ڕەشنووســی کۆنڤانســیۆنی 
ڕێگرتن و سزای تاوانی جینۆسایددا هاتووە. 
بەتایبەتی ئەوەی پەیوەندیی بە باســەکەوە 
هەیە دەقی بەندی یەکە)c(، کە هەوڵەکانی 
جینۆســایدی فەرهەنگــی کــە ئامانجیان 
تاقمێکە بە  تایبەتمەندییەکانــی  تێکدانــی 
ئەمانە دیــاری دەکات »)ئا( گواســتنەوەی 
زۆرەملێی منــدااڵن بۆ نــاو تاقمێکی تری 
و  زۆرەملــێ  ڕاگواســتنی  )ب(  مرۆیــی 
سیستێماتیکی ئەو تاکانەی کە نوێنەرایەتیی 
فەرهەنگیی تاقمێــک دەکەن )پ( ڕێگرتن 
لــە بەکارهێنانی زمانــی نەتەوەیی تەنانەت 
لــە ئاخافتنــە تایبەتییەکانــدا.« ئەگەرچی 
بەندی یــەک )c( قڕکردنی زمانی لە دەقی 
کۆتاییی کۆنڤانسیۆنی جینۆسایددا دانەنا،]17[ 
بەاڵم دیسان دەبێت وەک ماکێکی گرینگی 

پێڤاژۆی جینۆساید بیبینین. 
 زمانناســەکان بۆ ماوەیەکی زۆر پێیان 
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وابــووە کــە زمــان تەنیــا مێکانیزمێک بۆ 
ســەرچاوەی  بەڵکوو  نییە،  پەیوەندیگرتــن 
توندوتۆڵی  پەیوەندییەکــی  زمــان  هێــزە. 
لەگەڵ گەشــەی شــوناس، ســۆز، بیرۆکە، 
لەخۆتێگەیشــتنی  و  ڕێزلەخۆگرتــن 
تاقمەکاندا هەیــە. بۆیە تێکدانــی زمانێک 
دەتوانێــت ڕێگایەکــی کاریگــەر بێــت بۆ 
 تێکدانــی بنەمای شــوناس و ئەندامییەتیی 
تاقمێک.]1٨[ پێڤاژۆی لەناوبردنی زمان مەرج 
نییە بە هەوڵی ئاشکرا بۆ سڕینەوەی زمانێک 
دەســت پێ بکات. زنجیرەی جینۆســایدی 
زمان، بیچمی جۆراوجۆر بەخۆیەوە دەگرێت 
وەک قەدەغەکردنی زمــان، »مردنی زمان« 
) بەهــۆی مردنــی سروشــتی، کۆچکردن، 
ســەرکوتی سیاســی(]1٩[ و »هەاڵواردنــی 
زمانی )linguicim( کە هاوچەشــنە لەگەڵ 
 ،)racism( تۆرەمەپەرســتی  چەمکەکانــی 
ڕەگەزپەرستی )sexism(، هەاڵواردنی نێوان 
چینــەکان )classism(، هەاڵواردنــی نێوان 
کانگاس،  سکووتناب   »]2٠[.)ageism( تەمەن 
هەاڵواردنی زمان وەک »ئیدیۆلۆژی، پێکهاتە 
و ئاکارێک پێناسە دەکات کە بۆ ڕەواییدان، 
بەڕێوەبردن و بەرهەمهێنانەوەی دابەشبوونی 
نایەکسانی دەسەاڵت و سەرچاوەکان )ماددی 
و ناماددی( لەنێــوان ئەو کۆمەڵە/گرووپانەدا 
کە لەســەر بنەمــای زمان پێناســە کراون 
بەکار دەبرێت.«]21[ هەموو ئەم سیاسەتانە بە 
تێپەڕینی کات دەبــن بە هۆی الوازکردنی، 
خێراتــر یــان هێورتــری، یەکگرتوویــی و 

شوناسی تاقمەکان. 
 بەدڵنیاییــەوە، قڕکردنی زمان هەروەها 
توندوتیژ و سەرکوتکارانەیشــە  پێڤاژۆیەکی 
کە دەتوانێت وەک داڕشــتنی لەسەرەخۆی 
هێندێک بڕیار و سیاســەت کــە تێکنیکی 
جۆراوجــۆر بــۆ تێکدانــی زمــان دەگرێتە 
بەر، یــان قەدەغەکــردن و بەتاوانکردنێکی 
خێراتر و چڕتــری زمانێک )و بە دڵنیاییەوە 
خەڵکێکیــش کــە بە ئەو زمانــە دەپەیڤن( 

دەربکەوێت. ســکووتناب کانگاس، هاودەنگ 
لەگەڵ ژوان کۆبارووبایاس، دابەشــکارییەک 
لە ســتراتێژییەکانی دەوڵەت بــۆ قڕکردنی 

زمان دەخاتە بەردەست: 
)ئــا( هەوڵدان بــۆ کوشــتنی زمانێک 
)بەبێ کوشــتنی ئاخێوەرانی(؛ )ب( ڕێگەدان 
بــە مردنــی زمانێــک؛ )پ( پێکەوەژیانــی 
پەڕاوێزخەرانە )بەبێ پشــتگیریکردن(؛ )ت( 
پشتگیریکردن لە کارکردێکی تایبەتی زمان 
بەشــێوەی هەڵبــژاردراو و )ج( دیاریکردنی 

زمانێکی فەرمیی جیاواز.]22[
 لەبــاری مێژووییــەوە، هەمــووی ئەم 
تێکنیکانە لە باشووری کوردستاندا و بەدژی 
خەڵکــی کورد پەرەیان ســەندووە. بۆ وێنە، 
پێکەوەژیانی پەڕاوێزخەرانە لە ســەرەتاکانی 
ســەردەمی عوســمانییەکاندا و لەمــاوەی 
گیرایەبــەر،  هاشــمییەکاندا  پاشــایەتیی 
ئەگەرچــی هەرکامەیــان زمانێکی فەرمیی 
جیاوازیان هەبوو. دواتر، حیزبی بەعس نەک 
هەر هەمووی ئەم ســتراتێژییانەی قڕکردنی 
زمانی سەپاند، بەڵکوو هەروەها هەوڵی دا کە 
هەموو دانیشــتووانی کورد لە عێراقدا لەناو 
ببات )بۆوێنە جینۆسایدی ئەنفال، هەڵەبجە، 

فەیلی و بارزانییەکان(. 
 کۆلۆنیالیزم و سیاسەتەکانی جینۆسایدی 
زمــان لە پێڤــاژۆی داگیرکاریــدا بەتوندی 
بەســتراونەتەوە بــە خولقاندنــی گۆمەزی 
زمانییەوە. پێگەی سەرتری زمانێکی تایبەت 
لە گۆمەزی دەســەاڵتدا ســەرچاوەیەکە بۆ 
هەاڵواردنی زمانی و بیچمەکانی جینۆسایدی 
زمــان دەخولقێنێــت کــە کۆبارووبایاس و 
ســکووتناب -کانگاس ئاماژەیان پێ کردن. 
لــە پێڤــاژۆ کۆلۆنیاڵییەکانــدا، قڕکردنــی 
هەڵبژاردنــی  لەڕێــگای  بــەزۆری  زمــان 
زمانێکــی ناخۆجێیــی وەک زمانی فەرمی، 
پشــتگیریکردنی بەشبەشــی کارکردەکانی 
زمانــی خەڵــک و واڵتــی بەکۆلۆنیکراو و 
پێکەوەژیانــی پەڕاوێزخەرانــەوە بەرەوپێش 
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دەچێت. بۆ وێنە، لە پەڕاوێزی کۆلۆنیالیزمی 
بریتانیایــی لــە هینــددا، زمانــی هیندی 
دەگۆڕدرێت  کۆلۆنیاڵییــەوە  زمانی  لەالیەن 
]بــە مێکانیزمێکــی گۆڕانی زمــان، بۆوێنە 
بە بەکاربردنی وشــەی زمانــی تر و گۆڕانی 
وشــەکانی خــۆی[.]2٣[ زۆرێــک لە وشــە 
عەرەبییەکانــی خەڵکــی لوبنان و بەشــە 
 )francophone( فەڕانســی-ئاخێوەکانی 
ئەفریقــا لەالیــەن فەڕانســەوە گــۆڕدران. 
هەربەوجۆرەیش، وشە کوردییەکان لە عێراق 
و ســووریەدا لەالیەن زمانی عەرەبییەوە، لە 
ئێراندا لەالیەن زمانی فارسی و لە تورکییەدا 
لەالیەن زمانی تورکییەوە، بەهۆی بایەخێکی 
زمانەوانی کە دراوە بە زمانی فەرمیی دەوڵەت 
و زمانی پــەروەردەوە، گــۆڕدران. دەکرێت 
 )relexification( زمان  گۆڕینی  میکانیزمی 
زمانــی  بەکۆلۆنیکردنــی  جۆرێکــی  وەک 
کــوردی ببینرێت. بەهۆی ئــەوەی کە ئەم 
زمانــە کۆلۆنیاڵییانــە هۆکارێکــی گرینگی 
بەکۆلۆنیکردنــی خەڵکی کورد و لە باربردن 

بوون بۆ سامانی زمانەوانیی کوردی. 
 لــە ئیمپراتۆریی عوســمانی بــەدواوە، 
زمانــی کوردی لــە بەرژەوەندیی زمانەکانی 
تورکی، عەرەبی و فارسیدا پشتگوێ خراوە، 
کــە هەرکام لەم زمانانــە، لەکاتی جیاجیادا 
پێگەیەکــی فەرمییــان هەبــووە. کاتێــک 
دەوڵەتێــک پێگەیەکی فەرمــی دەدات بە 
زمانێــک، ئەو زمانە لە گۆمــەزی زمانەکاندا 
دەخاتــە پێگەیەکــی بەرزتــرەوە، بەمجۆرە 
تێکەڵی سامانی زمانەوانیی دەکات. بۆ وێنە، 
عوســمانییەکان ســێ زمانیان وەک زمانی 
ڕەســمی هەڵبــژارد؛ زمانــی عەرەبی وەک 
زمانــی ئاییــن؛ فارســی وەک زمانی وێژە، 
هونەر و دیپلۆماسی و، تورکیی عوسمانییش 
کە تەنیا بــۆ بەڕێوەبردنی ئیمپراتۆری بەکار 
دەبرا. بەمجــۆرە عوســمانییەکان گۆمەزی 
زمانیان دروســت کرد و لەســەر حســێبی 
زمانــە کەمینەکانی وەک کوردی، ســامانی 

کۆمەاڵیەتییان لکاند بە ئەم سێ زمانەوە. 
 بەگوێرەی ئەو پێناســە و سیاسەتانەی 
لە سەرەوە ئاماژەیان پێ درا، زمانی کوردی 
لە کاتی هێرشــی ئیســالمەوە بۆســەر ئەو 
ناوچانەی لەئێســتادا لەالیەن ئێران، عێراق، 
تورکیــە و ســووریە داگیر کراون تووشــی 
جینۆســایدی  جۆراوجۆرەکانــی  بیچمــە 
زمانەوانی بووەتەوە. بەڵآم دیسان، لێکۆڵەرانی 
جینۆســاید و خوێندنەوە نێــوان لقییەکان 
بەهــۆی چەندیــن هــۆکارەوە لە باســی 
ئاریشە  جینۆسایدی زمانی کوردیدا تووشی 

دەبن. 
 زۆرێــک لــە کــوردەکان )لەناویانــدا 
لێکۆڵەرانیــش(، بەتایبەتــی لە باشــووری 
وایــە  پێیــان  )عێــراق(،  کوردســتاندا 
ئەزمــوون  زمانییــان  جینۆســایدی  کــە 
نەکــردووە. کۆمەڵێک هۆکار لەپشــت ئەم 
بۆچوونــەوە هەیــە. یەکــەم، کەموکــوڕی 
لە تێگەیشــتنی زانســتی لە ئــەو باس و 
پێناســانەی لە خوێندنەوەکانی جینۆســاید 
و تیۆرییــە فەرهەنگی-کۆمەاڵیەتییەکانــی 
تر لەپەیوەندی لەگەڵ بابەتی جینۆســایددا 
پەرەیــان ســەندووە. خوێندنەوەکانی کورد 
لقێکی پەرەنەسەندووە و زۆرێک لە کارەکان 
لە بواری کورددا بــە هەوڵی چاالکان بووە. 
بۆ وێنە، ئەگــەر لە تاک و لێکۆڵەرانی کورد 
لە عێراقدا بپرســرێت کــە بەعەرەبکردنیان 
ئەزمــوون کــردووە، بە ئەگــەری زۆر دانی 
پێدادەنێن، بەاڵم لە هەمــان کاتدا وانازانن 
کەجینۆسایدی زمانییان بەسەردا سەپاوە. لە 
کاتێکدا، بەعەرەبکردن جۆرێکی جینۆسایدی 
زمانی بەرهەم دەهێنێــت. دووهەم، زۆرێک 
لــە لێکۆڵەران کەوتوونەتە ژێــر کاریگەریی 
تاوانبارانــی جینۆســایدی زمانــی کوردی 
کــە بەهۆیــەوە پێیان وایــە زمانی کوردی 
کەمبایەختــرە و بەمجۆرە زمانی تاوانباران و 
کۆلۆنیالیســتەکانیان هەڵبژاردووە.]2٤[ ئەوان 
کارەکانی دەوڵەتیان ناواخن کردووە و وەک 
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دەوڵەت دەبینن و بیر دەکەنەوە]2٥[ و هێندێک 
زمانقڕکەرەکانەوە  سیاســەتە  بەهۆی  لەوان 
زمانی دایکیی خۆیانیان نەناســیوە و فێری 
نەبــوون. هــۆکاری ســێهەمی داننەنان بە 
جینۆســایدی زمانی کوردی، هەڵسەنگاندنە 
پێشــوەختە ئیدیۆلۆژیکەکانــە. هێندێک لە 
لێکۆڵەران پێیان باشە کە لێکۆڵینەوەکانیان 
کۆمۆنیزم  وەک  ئیدیۆلۆژییەکانی  بەگوێرەی 
و ئیســالمخوازی دابڕێژنــەوە و لــە هەوڵە 
بەبەڵگەکردنی  لــە  زیاتر  زانســتییەکانیاندا 
ئامــاژە مێژووییەکانی جینۆســایدی زمان، 
سەرنجیان خستووەتە سەر پێشخستنی ئەم 
ئیدیۆلۆژییانــە. لەکۆتاییدا، کورد و لەناویاندا 
لێکۆڵەرانیــش، بــە هێڵی خێــڵ و حیزبی 
سیاســی خۆیــان جیا کردووەتــەوە. ئەوان 
لەبری ئەوەی خەریکی کێشەی نەتەوەیی و 
پرسی دروستکردنی نەتەوە بن، زۆرتر بەهۆی 
کێشە تاقمی و خێڵەکییەکانەوە داگیر کراون. 
بەو جۆرەی برۆینسێن بانگەشەی دەکات: » 
دەستتێوەردانی دەوڵەتی ناوەندی بۆ ئەوەی 
دەستی ســەرتری لە کێشــەی ناوچەیی و 
خێڵەکیــدا ببێت بابەتێکــی چەندپاتەیە لە 

مێژووی کورددا.«]26[
 هەروەهــا کورد زۆرتر لەوەی لەســەر 
داگیــر  مێژووەکەیــدا  بــەدوای  پرســیار 
کرابێــت، لەســەر بابەتی مانەوە و پرســی 
ئازادیی نەتەوەیی داگیــر کراوە. کورد، جیا 
لە ئەوانەی لە ســاڵی 1٩٩1ەوە لە عێراقدا 
پارێزراون، لە ئازادیی کۆکردنەوە، نووسین و 
پاراســتنی مێژوویان بێبەش کراون؛ زۆرێک 
لــە کتێبە مێژووییەکان کە بەدوای ســاڵی 
1٩٩1 دا نووســران، پشتیان بە سەرچاوەی 
باوەڕپێنەکــراو و هێندێک جاریش تەنانەت 
بە گێڕانەوەی تاوانبارەکان بەستووە. ئەمە بۆ 
پشتگوێخســتنی ئەو لێکۆڵەرانەی باشووری 
کوردستان و دیاسپۆرا نییە کە زۆرتر سەرقاڵ 
بوون بە پەرەسەندنی دامەزراوەیی بۆ داهاتوو. 
بەاڵم ئەم ئاریشانە ئاستەنگ دەخاتە بەردەم 

لێکۆڵــەرە بیانییەکان کە کەمتر دەســتیان 
زانســتییەکان ڕادەگات. هەروەها  بابەتە  بە 
کێشــەی بۆ لێکۆڵــەرە نوێیە کــوردەکان 
دروســت کردووە کە دەیانەوێت لەسەر ئەو 
ئاریشــانەی کە لە سەرەوە ئاماژەیان پێ درا 

کار بکەن. 

پاشایەتی: جینۆســایدی زمانەوانی لە 
ڕێگای سیاسەتی پەروەردەوە

لەڕووی مێژوویییەوە سیاسەتی جینۆسایدی 
زمانــی کوردی و سیاســەتی پــەروەردەی 
زمان لــە عێراقدا بەڕوونی لە ژێر چاودێریی 
پاشــای یەکەمدا، فەیســەڵی یەکەم و بەر 
دامەزرانی دەوڵەت-نەتەوەی ســەربەخۆ  لە 
دامەزرا. سیاسەتی زمان بە گشتی »کۆمەڵێک 
بیرۆکە، قانوون، ڕێنوێنی، ڕێوشــوێن و ئاکار 
لەخۆدەگرێــت کــە مەبەســتیان گۆڕینی 
بەرنامەبۆداڕێژراوی زمــان لە کۆمەڵگا، تاقم 
پەروەردەی  یان سیستێمدایە.]27[ سیاسەتی 
بــۆ خوڵقاندنی  زمــان »مێکانیزمێکــە کە 
ئاکارە زمانییــە دۆفاکتۆکان لــە دامەزراوە 
پەروەردەییەکانــدا بــەکار دەبرێــت. ...]و[ 
لەبەرئەوەی لەالیەن کەسانی دەسەاڵتدارەوە 
بەکار دەبرێت، بۆ ئەوەی لەڕێگای پەروەردەی 
بکەن،  بەکردەیی  ئیدیۆلــۆژی  فەرمییــەوە 
وەک بیچمێکی ســەپاندن و دەستێوەردان 
لە سیاســەتی زمانــدا دەبینرێــت.]2٨[ ئەو 
سیاســەتی پەروەردەی زمانە کە لە عێراقی 
نوێدا گیرایەبەر، لەســەرەتایەوە سیاســەتی 

جینۆسایدی زمانی کوردی بوو.
 لە 11ی ژووییــەی 1٩21دا، بەریتانیا 
فەیسەڵی وەک پاشــای عێراق ڕاگەیاند.]2٩[ 
کۆنســوولی دەوڵەتی بریتانیا ئــەو بڕیارەی 
پەسەند کرد »بەمەرجێک کە حکوومەتەکەی 
ئەو ]فەیسەڵ[ دەبوو خاوەن یاسا، دەستوور و 
نوێنەرایەتیی ئازاد بێت و لەالیەن یاساییەوە 
ســنووردار بێت.]٣٠[ »لەگەڵ ئەوەیشــدا، لە 
هەمان مانگدا، فەیســەڵ بە بانگهێشتکردنی 
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ئەلحوسری بۆ بەغداد و دیاریکردنی ئەو وەک 
بەڕێوەبەری گشتیی وەزارەتی پەروەردە، کە لە 
1٩21 ەوە تا 1٩27 لە ئەو پێگەیەدا مایەوە، 
ئەم مەرجەی داشــکاند. ئەلحوســری بۆ ئەو 
مەبەستە دیاریکرا کە بیرۆکەی ناسیۆنالیزمی 
عەرەبی لەناو سیستێمی پەروەردەی عێراقدا 
ڕەنــگ بداتــەوە.]٣1[ ئەلحوســری ڕایگەیاند 
»ئەگــەر نەتەوەیەک زمانەکــەی ون بکات، 
ژیانی ون دەکات«]٣2[ و بیرۆکە بنەماییەکانی 
ناسیۆنالیزمی پان-عەرەبیی نوێی نووسییەوە. 
بیرۆکەکانی ناســیۆنالیزمی عەرەبیی ئەو بە 
سیاســەتی قڕکردنی زمان دەستی پێ کرد. 
 assimilationist ئەمــە بــە ئیدیۆلۆژیییــە
ئاسیمیالسیۆنیستییەکەیدا کە الیەنگریی لێ 

دەکرد دیار بوو. 

هەموو تاکێک کە بە عەربی قسە دەکات 
عەرەبــە، هەر تاکێک لــە یەکێک لەو 
واڵتانەدا دەژی سەر بە عەرەبە، عەرەبە. 
هەروەها، ئەگەر ئــەو بە ئەمە نازانێت 
و ئەگەر ئەو شــانازی بــە عەرەببوونی 
خۆیەوە نــاکات، ئەو کات دەبێت ئێمە 
بەدوای ئەو هۆکارانەدا بگەڕێین کە ئەم 
هەڵوێســتەیان لەالی دروست کردووە. 
ڕەنگە ئەمە ئاکامی خۆپەرەســتییەکی 
دەرەکی بێــت، لە وەهــا وێنەیەکدا، 
دەبێت خۆپەرســتییەکەی ســنووردار 

بکەینەوە.]٣٣[

ئەم دەقە پیشانی دەدات کە ئەلحوسری پێی 
وا بــوو هەر تاکێک کــە زمانی عەرەبی فێر 
ئێتنیکییەکەی،  ســەرچاوە  سەرەڕای  بووە، 
ئەو کەســە عەرەبە. کەســانێک لە واڵتێکی 
ناســراوی عەرەبیدا ژیان بەسەردەبەن بەبێ 
ڕاســتییان،  ئێتنیســیتەی  لەبەرچاوگرتنی 
لەناویاندا ئەندامییەتی لــە تاقمە خۆجێییە 
ناعەرەبەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت )بۆوێنە 
کــورد، قبتــی، ئاســووری، کلدانــی( کە 

خاکەکەیان لەالیەن عەرەبەوە داگیر کراوە، 
ئەو کەسانە عەرەبن. ئەگەر ئەوان بەرەنگاری 
بەعەرەبکردن بوونەوە، بەمەبەستی سنووردار 
بەزۆر  دەبێت  خۆپەرستییەکەیان]٣٤[  کردنی 
بەعەرەبکردنێکــی  »وەهــا  بتوێندرێنــەوە. 
توندوتــۆڵ لە ســاڵی 1٩2٠ ەوە الیەنێکی 
ســەرەکیی جیۆســایدی فەرهەنگیی کورد 
عێراق  بەعەرەبکردنی  سیاســەتەکانی  بووە. 
ڕەنگــە بەبێ هەاڵواردنــی زمانیی لەمێژینە 
و دۆڕاندنی ســامانە زمانەوانییەکانی کوردی 
بەهــۆی خولقاندنــی گۆمــەزی زمانیــی 

عوسمانییەکانەوە، جێبەجێ نەدەبوو.«
 ئیدیۆلۆژیی ئەلحوســری تــا ڕادەیەک 
کێشەی بۆ حوکمی بریتانیا لە عێراقدا دروست 
کرد )1٩٣2-1٩1٤(. وادیارە بریتانیاییەکان 
لە کاریگەرییە دەرنەکەوتووەکانی بەرنامەکانی 
فەیسەڵ و ئەلحوسری لەسەر ستراتێژییەکانی 
تێگەیشــتبوون.  بریتانیا  بەڕێوەبەرایەتیــی 
عەزیز یــاوەر دەستنیشــانی دەکات کە لە 
مانگی نۆڤێمبری ســاڵی 1٩21 دا، کەپتن 
فارێــل، ڕاوێژکاری وەزارەتی پــەروەردە لە 
عێراق، ڕاپۆرتێکی بۆ سکرتێری کۆمیسێونی 
بــااڵ نــارد.]٣٥[ ئــەم ڕاپۆرتــە تێکەڵکردنی 
ڕێبــازە ناسیۆنالیســتییە عەرەبییەکان لەناو 
بەرنامــەی خوێنــدن لــە عێراقدا پیشــان 
دەدات و ڕەخنــەی لــە ئەوە گرتــووە کە 
چۆن بەرنامە پێشــووەکە، کە ڕەنگدانەوەی 
پێکهاتە جۆراوجــۆرە نەتەوەییەکانی عێراق 
بەرنامــەی  پەڕاوێــزی  کەوتووەتــە  بــوو، 
خوێندنی ناسیۆنالیســتییەوە. بەوجۆرەی کە 
یاوەر دەنووســێت، ئەم ڕاپۆرتە، ئەلحوسریی 
بەرنامەی  لــەوەی  نەکردووەتەوە  پاشــگەز 
خوێندنــی بریتانیایــی کۆتایی پێ بێنێت و 
بەرنامەیەکــی پان عەرەبی بخاتەگەڕ کە ئەو 
بەرنامەیە، سەردەســتیی ڕێزمانی عەرەبی و 
خوێندنــەوەی مێژووی عەرەبــی، لە یەکەم 
ساڵی خوێندنگای سەرەتاییەوە دابین دەکرد. 
هەروەهــا، بەوجۆرەی ئەلحوســری وتی، بۆ 
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هاندانی ســۆزی ناسیۆنالیســتیی عەرەبی، 
ناسیۆنالیسمی عەرەبی  بە  تایبەت  سروودی 
لــە بەرنامەی خوێندنی هەموو ئاســتەکانی 

خوێندندا زیاد کرا.]٣6[
 بەنــدی ٨ی ڕێنوێنییەکانــی حوکمی 
بریتانیا بــۆ عێراق لەســاڵی 1٩2٥دا باس 
لــەوە دەکات کــە نابێــت هیــچ تاقمێک 
بەهۆی پێشــینەی دینی یــان ئێتنیکییەوە 
بەســەر تاقمێکی تــردا زاڵ ببێت. کەوابوو، 
بریتانیاییەکان هانی ئەوەیان دەدا کە مندااڵن 
بــە زمانی تاقمــە ئێتنیکییەکانی ناو عێراق 
بخوێنــن.]٣7[ بەندی 16، ئاماژەی دەکرد کە 
حوکمەکە الی ئاســایی بــوو ئەگەر پارێزگا 
بۆ  سەربەخۆیان  حکوومەتێکی  کوردییەکان 
خۆبەڕێوەبەریی هەرێمەکەیان دامەزراندایە و 
دەیوت کە تاقمە ئێتنیکییە جۆراوجۆرەکان 
لە عێراقــدا مافی دامەزراندنــی خوێندنگە 
بــە زمانــی دایکییان هەیــە. بەوجۆرەیش، 
ڕێژیمی عەرەبی، بــۆ بەڕێوەنەبردنی بەندی 
16 کــە پەیوەندیی بــە کــوردەوە هەبوو، 
بیانووی جۆراوجــۆری هێنایەوە.]٣٨[ بۆ وێنە، 
کەڵکئاوەژوو وەرگرتن لە دەســەاڵتی دینی 
لە بەرژەوەندیی ناسیۆنالیزمی پان-عەرەبی و 
بەدژی کورد مێژوویەکی دوورودرێژی هەیە. 
لێرەیشدا دیســان، بۆ ڕەدکردنەوەی ئەوەی 
کە کورد بتوانێت بە زمانی دایکی بخوێنێت 
بیرەوەرییەکانیدا]٣٩[  لە  ئەلحوسری  بەکاربرا. 
دەنووســێت کە بەهۆی گوشاری کۆمەڵگای 
پــەروەردە  وەزارەتــی  نێونەتەوەییــەوە، 
خوێندنگەی لە شارە کوردییەکاندا کردبووەوە 
و چوار زانای بەناوبانگی کوردی دامەزراندبوو 
بــۆ چاودێری بەســەر بەرنامەکانــی زمانی 
کوردیدا.]٤٠[ ئەلحوسری دانی پێدادەنێت کە 
ئــەو دژی ئەو پرۆژەیە بــوو چونکە زمان و 
زاراوەی کوردی لەسەر بنەمای زمانی قورئان 

و ئیسالم نەبووە.]٤1[
 جێگای سەرسوڕمان نییە کە، ئەلحوسری 
شکســتی پرۆژەکەی زۆرتر خستە ئەستۆی 

کۆمیتــەی کــوردی هەتاکوو لە ئەســتۆی 
خــۆی بگرێت.]٤2[ لەپەیوەنــدی لەگەڵ ئەم 
فێڵەی ئەلحوســریدا، جەمــال نەبەز ئاماژە 
دەکات کە فەیســەڵی یەکــەم و وەزارەتی 
فەرهەنگی عێراق کە بەالی ناســیۆنالیزمی 
عەرەبیدا کێشــرابوون، ئەم پاساوەیان وەک 
هۆکارێــک بەکار برد بۆئــەوەی کورد ناچار 
بکەن لەبری ڕێنووســی التینی بە ڕێنووسی 
عەرەبی بنووســن. ئامانجیان ئــەوە بوو کە 
هیچ زمانێکی بیانی و یان پیتە کوردییەکان 
نەتوانــن ببن بــە جێگــرەوەی پیتە )الی 
ئەوان( پیرۆزەکانی عەرەبی، کە ئەو پیتانەن 

قورئانیان پێ نووسراوە.]٤٣[
 فەرمانــڕەوای پاشــایەتی چەند ســاڵ 
چــری  سیاســەتێکی  دامەزرانــی،  دوای 
قڕکردنــی زمانی بەڕێوەبــرد، بەجۆرێک کە 
بەرباڵوتری سیاســەتێکی  لە ڕەهەندێکــی 
وەرگیرابوو.  فەرهەنگییــەوە  جینۆســایدی 
ڤااڵس لیۆن )1٩77-1٨٩2(، کە لەســاڵی 
٥2ی  هێــزی  لــە  عێراقــدا  لــە   1٩17
ســنوورپارێزی ســیکدا)sikh( بــوو و لــە 
ســاڵی 1٩1٨ تــا 1٩٤٤ وەک بەڕێوەبەری 
کوردستان کاری دەکرد، لە بیرەوەرییەکانیدا 
لەپەیوەندی لەگەڵ کۆنفرانسێکی بەرپرسانی 
بریتانیا لە ســاڵی 1٩٣٠ لــە بەغداد کە بۆ 
چارەســەری پرســی کــورد کۆبووبوونەوە 
دەنووســێت: ئەو لەگەڵ چەندین ئەفسەری 
بریتانیایی لەوشــوێنە بوون و نوێنەرایەتیی 
شارە کوردییە جۆراوجۆرەکانی دەکرد]٤٤[، کە 
خوازیاری ئەوە بوون پۆستە فەرمی و تێچووە 
گشتییەکان بە یەکســانی دابەش بکرێن و 
زمانــی کوردییش لە هــەردوو حکوومەت 
و خوێندنــدا بەکار ببرێت. لــە وەاڵمی ئەم 

خواستەدا، لیۆن دەڵێت:

 ڕوون بــوو کــە، جیا لە ســلێمانی، 
هەوڵی بچــووک هەبوون بــۆ ئەوەی 
ڕێز لە پەیمانــەکان وەک هەڵبژاردنی 
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زمانــی  بەکارهێنانــی  و  بەرپرســان 
کوردی بگیرێت. شــتەکان لە هەولێر 
و کەرکــووک خراپتــر بــوون. کاکڵی 
بەزۆری پشتگوێ خرابوون.  بەڵێنەکان 
موتەســەریف ]وشــەیەکی عەرەبی بۆ 
پارێــزگار[، کابرایەکــی تورکمانی زۆر 
دژەکــورد بوو و بەرچاوتەنگيـــــــی 
دژەکوردانــە تەشــەنەی کردبــوو بۆ 
هەموو بەرپرسەکان. عەرەبی بە ئاسایی 
لــە دادگادا بــەکار دەبــرا، نێردراوی 
پەروەردەیــی بــۆ مووســڵ و هەولێر 
عەرەبێک بوو کە بەئاشــکرا دژی کورد 

بوو.]٤٥[

ڕاپۆرتی زۆرێک لە چاودێرانی خوێندنگەکان 
دوو ماکی حاشــاهەڵنەگری قڕکردنی زمانی 
کوردی لە سیاســەتەکانی پاشــایەتیی ئەو 
سەردەمدا ئاشکرا دەکەن. یەکەم کاریگەریی 
نەرێنیــی خوێنــدن بــە زمانــی عەرەبی 
فێربوونی خوێندکارە کــوردەکان،  لەســەر 
پشتگوێخســتنی  ڕوونی  نیشــانەیەکی  کە 
بەرچاوی مافی خوێندنــی ئەوانە. دووهەم، 
ڕاپۆرتــەکان ئاماژەی ڕوونی جینۆســایدی 
فەرهەنگــی دەخەنە بەرچــاو وەک ئەوەی 
لــە بەنــدی ٣ )c( ی یەکەم ڕەشنووســی 
کۆنڤانســیۆنی جینۆسایدی 1٩٤7دا هاتووە: 
»رێگەپێنەدانی بەکارهێنانی زمانی نەتەوەیی 
تەنانــەت لە پەیوەندییــە تایبەتەکاندا.« ئەم 
بانگەشەیە بە دوو وێنە باشتر ڕوون دەبێتەوە. 
لــە راپۆرتێکــی 1٥ ی فێورییــەی 1٩2٩ 
دا، چاودێرێــک کە ســەردانی خوێندنگەی 
عەلیاوا لە خانەقینی کردووە، نووســیویەتی: 
خوێنــدکاران بە ئاســتێکی نزمــی زمانی 
عەرەبی قسە دەکەن، پێویستە ڕۆژانە زۆرتر 
لەســەر عەرەبی کار بکەن و زمانی عەرەبی 
لە ئاخافتنــی ڕۆژانەیاندا بــەکار بهێنن.]٤6[ 
لەکاتێکدا ئاستەنگی زمان لەخۆیدا ئاماژە بۆ 
قڕکردنی زمان نییە، ئەم پێشنیارە دەتوانێت 

وەک مەبەستی جێگرتنەوەی ڕۆژانەی زمانی 
کــوردی بە زمانــی عەرەبی لێــی بڕوانین، 
بەجۆرێک کە لەکۆتاییدا زمانە پێشــووەکە 

بسڕدرێتەوە. 
پێــش دامەزراندنی حکوومەتی هەرێمی 
کوردســتان لە ســاڵی 1٩٩1 دا، کورد لە 
عێراقدا تەنیا 1٠ ساڵ ئازادی و پەرەسەندنی 
زمانییــان هەبــوو، پاشــتر ئیتــر دابــڕان 
دروســت دەبــوو. ئەمە دووســاڵی تەمەنی 
مەحموود  شــێخ  پاشــایەتییەکەی  کورتی 
بەرزنجــی]٤7[، کــە لە ســێپتامبری 1٩22 
تا ژووییــەی 1٩2٤]٤٨[ درێــژەی هەبوو و 
هەروەها لــە مــاوەی دامەزراندنی کۆماری 
عێراقــدا، بەتایبەتی لە ســاڵی 1٩7٠ وە بۆ 
لەخۆدەگرێت]٤٩[.   1٩7٥/1٩77 ســاڵەکانی 
پێڤــاژۆی دوایی بە کوودێتــا دژی ڕێژیمی 
پاشایەتی و دامەزراندنی کۆمارێک لە ساڵی 
1٩٥٨دا دەســتی پــێ کرد. لــەم کاتەدا، 
»خواستی کورد بۆ خوێندن بە زمانی دایک 
بــە وردەکاریی زۆرەوە داڕێــژرا و لە بۆنەی 
جیاجیــادا لەالیەن بەرپرســانەوە ئاراســتە 
کرا... لــە یەکەم هەفتەی پــاش ڕووخانی 
پاشایەتی، حەوت مامۆستای زمانی کوردی 
تێبینییەکیان نووسی بۆ بەرپرسان و داوایان 
کرد پەروەردە بە زمانــی کوردی لە هەموو 
خوێندنگەکاندا دەست پێ بکات. تێبینییەکە 
لەالیەن حکوومەتی ناوەندییەوە ڕەد کرایەوە 
و ڕۆژنامــەی ئەلبیالد بەهۆی باڵوکردنەوەی 
ئەم خواســتە لە پەیوەنــدی لەگەڵ زمانی 
کوردیدا، لە ســاڵی 1٩٥٨دا داخرا.]٥٠[ دوای 
1٠ ســاڵ وتووێژ لەگەڵ دەوڵەتی عێراق، لە 
میانەی بەیاننامەی11ی ئاداری ساڵی 1٩7٠ 
دا، حکوومەت لــە کۆتاییدا قبووڵی کرد کە 
زمانی کــوردی لە هەمــوو خوێندنگەکاندا 
بخوێندرێت]٥1[ و لە دامەزراوە گشتییەکانی 
ناوچە کوردییەکاندا بــەکار بهێندرێت]٥2[ و 
دەبــوو وەک زمانی دووهــەم لە ناوچەکانی 
تری عێراقیش بخوێندرێت.]٥٣[ هێشتا زمانی 
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عەرەبی لە هەموو دامەزراوە پەروەردەییەکاندا 
کــە ڕێوشــوێنی زمانــی کوردیشــیان بۆ 
بەاڵم  بخوێندرێــت.]٥٤[  دەکــرا  دەرچووبوو 
دیسان پشتگیریی فەرمی بۆ ڕێوشوێنەکانی 
زمانی کوردی زۆری نەخایاند. بە هاتنە سەر 
دەسەڵآتی سەدام حســەین، حیزبی بەعس 
ئیدیۆلۆژیی جیۆســایدی پێشتر دامەزراوی 

ئەلحوسریی زیندوو کردەوە. 

جینۆسایدی  و  ســەدامیزم  دەوڵەتی 
زمانەوانی

 زمانناســە کۆمەاڵیەتییــەکان بایەخ بە زۆر 
الیەنی نایەکسانیی زمانی دەدەن کە دەبێت 
بەهۆی لــە ناوبردن و جینۆســایدی زمان. 
بۆوێنە، ســکووتناب کانگاس، باســی ئەوە 
دەکات کــە جیا لە جینۆســایدی فیزیکی، 
کەمکردنــەوەی ژمارەی زمانەکان لە ڕێگای 
قڕکردنی زمانەوە, دەتوانێت کاربکاتە ســەر 
کۆی حەشــیمەتی تاقمە بەئامانجگیراوەکان 

لە هەموو دنیاد. ئەو دەڵێت:
 »ڕێگایەکی تری کەمکردنەوەی ژمارەی 
ئەوانەی دەتوانن نەتەوە بن )و بۆیە دەوڵەت-
نەتەوەیش بن( دەســتبردن بۆ جینۆسایدی 
زمانییە. ئەمە )چاالکانە( ئەوە نیشان دەدات 
کە کوشتنی زمانێک بەبێ ئەوەی ئاخێوەرانی 
بکوژرێن )وەک جینۆسایدێکی فیزیکی( یان 
)لەڕێگای پەڕاوێزخســتنەوە ڕێگا بۆ مردنی 
زمانێک خۆش دەکات. هەروەها پێکەوەژیانی 
پەڕاوێزخەرانە )بەبێ پشتگیریکردن( دەبێت 

بەهۆی مردنی زمانی کەمینەکان.«]٥٥[
 سەرەڕای جینۆسایدی فیزیکیی کورد، 
کە ڕێژیمی بەعس لەکۆتاییەکانی 1٩٨٠کاندا 
بەڕێــوەی بــرد، حیزبی بەعــس هەوڵی دا 
ژمارەی کورد لە ڕێــگای جۆراوجۆری تری 
وەک تواندنەوەی پەروەردەیی و ســەپاندنی 
عەرەبی لــە ژیانی ڕۆژانەدا، کــەم بکاتەوە. 
ئەوانەی وتووێژیان لەگەڵ کراوە لەم بەشەدا 
دەریدەخەن کە بەڕێوەبردنی ڕاستەوخۆ یان 

جینۆسایدی  سیاســەتەکانی  ناڕاستەوخۆی 
زمان لەڕێگای لەژێرپێ نانی مافە زمانییەکان 
و بەکاربردنی توندوتیژییەوە بەرەوپێش چووە. 
هاینس کاڵس، زمانناسی کۆمەاڵیەتی، دوو 
دەســتە مافی زمانی دیــاری دەکات: مافە 
 tolerance( پێکەوەهەڵکردن-تەوەرانــەکان 
oriented -( مافــە پەرەپێــدان- تەوەرەکان 

 ]٥6[.)promotion - oriented(
 کاڵس، مافە پێکەوەهەڵکردن- تەوەرانە 
بەکارهێنانــی  مافــی  وەک  زمانییــەکان 
زمانی خــۆ لە تەنیاییی خۆدا و لە شــوێنە 
ناحکوومییەکانــی وەک لە ناوماڵدا پێناســە 
دەکات. هەروەهــا مافی پەرەپێدانی زمان لە 
ڕیگای خوێندنگە تایبەتــەکان و دامەزراوە 
فەرهەنگــی، کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییەکانی 
تــرەوە دەبێت ببێت. ســتیفن مــای ئەمە 
وەک مافی فرەئێتنیکــی )polyethnic( ناو 
دەبات، کە بەجۆرێک، پێکهاتەی هێژمۆنیکی 
کەمینــەکان تووشــی ئاریشــە دەکات.]٥7[ 
مافــی فرەئێتنیکی مەبەســتی یارمەتیدانی 
تاقمــە کەمینە ئێتنیکییەکانــە بۆئەوەی بە 
بەردەوامــی بتوانن میراتە فەرهەنگی، زمانی 
و/یــان دینییەکانیان، بەتایبەتــی لە بواری 
تایبەتیدا، دەرببڕن؛ بەبێ ئەوەی ئەو میراتە 
لەسەر سەرکەوتنیان لەناو دامەزراوە ئابووری 
و سیاســییەکانی کۆمەڵگای نەتەوەی زاڵدا 

ئاستەنگ دروست بکات.]٥٨[
 بەپێچەوانــەوە، بەگوێــرەی بۆچوونــی 
زمانەوانیەکان،  پەرەپێــدەرە  مافــە  کاڵس، 
بەکارهێنانــی زمانێــک لە بواری گشــتیدا 
لەخۆدەگرێــت؛ وەک داننــان بــە زمانــە 
کەمینــەکان لە هەموو بــوارە فەرمییەکاندا 
لەالیــەن دەوڵەتــەوە، بەکارهێنانی زمانەکە 
لە حکوومــەت، باڵوکــراوەکان و خوێندنگا 
عــەرەب،  بەپێچەوانــەی  گشــتییەکاندا. 
کورد لــە عێراقــدا بەتەواوەتی ئــەم مافە 
ڕێژیمی  ئەگەرچی  وەرنەگــرت.  زمانییانەی 
بەعس چەندین جــار دانی بە هەردوو مافە 
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پێکەوەهەڵکردن-تــەوەرەکان و پەرەپێدان-
تەوەرەکانــی کورددا نا، بەاڵم کاتی و ناتەواو 
بــووون و زۆرتر ئامرازی تاکتیکی درێژەدانی 
جینۆســایدی نەرمی زمان بوو، تا ئەوەی لە 
خەمخۆریــی بۆ کورد بێت بۆئەوەی بتوانێت 

بە زمانی خۆی قسە بکات. 
ملنانەکانی بەعــس بۆ زمانی کوردی لە 
شارێکەوە بۆ شارێکی تر جیاواز بوون. بۆوێنە، 
شــارە کوردەکانی باشــووری عێراق، وەک 
خانەقیــن، کەرکووک و بەشــە کوردەکانی 
دیالە، زۆر زووتر لە شارەکانی تری کوردستان 
ڕووبەڕووی بەعەرەبکردنی زۆرەملێ بوونەوە. 
لە 1٩٨٠ کانەوە، زمانی کوردی بەرەبەرە گۆڕا 
لە زمانی خوێندندا. ئەبووجاسم لە خانەقین، 
یەکێک لەو کەســانەی لەم خوێندنەوەیەدا 
وتووێــژی لەگەڵ کراوە، ئامــاژە دەکات کە 
ئــەو خەڵکەی کە لە هەردوو زمانی عەرەبی 
و کــوردی تێنەگەن لە ئەو کوردییەیش کە 
لەالیەن خەڵکــی خانەقینەوە قســەی پێ 
دەکرێت، تێناگــەن. هۆکاری ئەوەیە کە،]٥٩[ 
نــەک هەر شانســی ئەوەمان نەبــوو کە بە 
کوردی بخوێنین، بەڵکوو زۆرێک ناچار کران 
نەتەوەکەیــان لە کوردەوە بۆ عەرەب بگۆڕن. 
بۆیە، ئێمە وشــەی عەرەبیمان لە ٥٠٪ ی 
دەربڕینــە کوردییەکانــی ڕۆژانەماندا بەکار 
دەبرد. شارەکانی وەک سلێمانی سەلماندیان 
کە ئاســتەمتر بۆ حیزبی بەعــس کۆنترۆڵ 
دەکرێن و ســەرەڕای ئاریشەی زۆر لەوێدا، 
خەڵکــی خۆجێیی بەرانبەر بە بەعەرەبکردن 
خۆیان ڕاگرت و زمانی کوردییان وەک زمانی 

خوێندن پاراست.
 لە ســلێمانیدا خوێنــدکارە کوردەکان 
نــەک هەر ناچــار بــوون دژی توندوتیژی 
لەناو دامەزراوە پەروەردەییەکاندا کە ئاکامی 
سیاسەتی جینۆســایدکردنی زمانی ڕێژیمی 
بەعس بــوون خۆڕابگرن، بەڵکــوو تەنانەت 
لەسەر شــەقام و لەناو ماڵەکانیاندا دەکرانە 
ئامانــج. فرمێســک موســتەفا، یەکێک لەو 

کەســانەی کە وتووێژی لەگــەڵ کراوە، لە 
خۆپیشاندانێک لە ساڵی 1٩٨٠ دا لە سلێمانی 
بەشداریی کردووە کە لەالیەن خوێندکارانی 
دواناوەندییەوە ڕێکخرابوو بۆ مەحکوومکردنی 
گۆڕینی بەرنامەی خوێندنیان لە کوردییەوە 
بۆ عەرەبی. ئەو کاتێک ســەرنجی دا کە دوو 
کەسی ئەمنی بەدوایەوەن. لەگەڵ یەکێک لە 

هاوپۆلەکانی ڕایکردووەتەوە بۆ ماڵەوە.

دایکــم هاوپۆلەکەمی لەناو دۆاڵبەکەدا 
ڕاســتەوخۆ  منیــش  و  شــاردەوە 
کراسەکەی دایکم کرد بەسەر جلەکانی 
ماڵەکەمان گەڕان  ئەوان  خوێندنگامدا. 
بــۆ هاوپۆلەکەم و گرتیــان. دڵنیا نیم 
چیــی بەســەرهات. ئیتــر هیچکات 
نەمدییەوە. ئەوان هەوڵیان دا کراسەکەم 
دابکەنن بۆ ئەوەی بزانن لەژێرەوە چیم 
لەبەرکردووە. لەبەر ئەوەی پاڵم پێوەنان 
بــۆ دواوە، بە قۆناغــەی تفەنگەکانیان 
زۆریان لێدام. ســەرم هەمووی خوێن 
بوو. ]دواتر[ نێردرام بۆ ماڵی داپیرەم بۆ 

ئەوەی ئەگەر گەڕانەوە پارێزراو بم.]6٠[

بەگوێرەی قسەکانی فرمێسک، ڕێژیم زۆرێک 
لە خوێندکارانی لەم شــارەدا دەستبەســەر 
دەکــرد و ئەشــکەنجە دەدا، لەبەرئــەوەی 
بەرەنگاری بەعەربکردن بووبوونەوە؛ هێندێکی 
وەک هاوپۆلییەکــەی ون بوون و هیچکات 

نەبینرانەوە. 
ڕێژیم، بــە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ وەها 
بەرەنگارییەکی کورددا، تێگەیشت کە چەند 
ئاستەمە زمانی کوردی بسڕێتەوە و خەڵکی 
سلێمانی کۆنترۆڵ بکات. بۆیە، دەستی کرد 
بە کۆکردنەوەی پەروەردە بەگشتی و لەساڵی 
1٩٨1 دا زانســتگای ســلێمانیی، کە تاقە 
زانستگای ئەم شارە گەورەیە بوو، داخست.]61[ 
ئەم داخستنە »بە ئامانجی سڕینەوەی ڕۆحی 
شۆڕشــگێڕی بوو. »ئەم زانستگایە لە ساڵی 
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1٩٩2 دا و لەالیــەن حکوومەتــی هەرێمی 
کوردستانەوە دووبارە کرایەوە. بۆیە، بەگشتی، 
کورد لە عێراقدا مافی زمانیی ســنوورداری 
پێکەوەهەڵکــردن- تەوەرانەیان لە هێندێک 
سەردەم و شوێندا پێ درا، وەک ئەوەی زمانی 
کوردییان وەک ئامــرازی خوێندن ببێت و 
 لە ماڵەوە و لە ناو کۆمەڵدا بە کوردی قســە 
بکەن.]62[ لەگەڵ ئەمەیشــدا، لە زۆرێک لە 
ناوچەکاندا دامەزراوە فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتی 
و ئابوورییە کوردییــەکان بەیەکەوە قەدەغە 

کران.
 ئەو مافــە پەرەپێدان- تەوەرانەی کە لە 
1٩7٠ دا بــە کورد دران، دواتــر لێل بوون 
و لەکۆتاییدا گەیشــت بە جینۆســایدکردنی 
زمانەکەیان. سەدام حســەین بەهۆی بڕیارە 
تاوتــاو و دژبەیەکەکانیەوە نــاوی زڕا. بۆ ئەو 
ئاســایی بووبووەوە کە سیاسەتێکی دیاریکراو 
بــۆ چارەســەری کێشــەیەک لــە عێراقدا 
ڕابگەیەنێــت و تەنیا مەبەســتی ئــەوە بووە 
کــە دواتر بۆچوون و کــردەوەی بگۆڕێت بۆ 
ئــەوەی هەلومەرجەکە لەو کاتــەدا ڕابگرێت 
و دوایــی خراپتری بکات. بۆوێنە، لەســاڵی 
1٩6٨ دا، لەژێر گوشاری سیاسی و نیزامیدا، 
پەیوەندییەکانــی لەگەڵ کــورددا باش کرد. 
ئەو هێندێک سیاســەتی داڕشت کە ڕێگای 
دەدا کــە بە زمانــی کــوردی بخوێندرێت، 
هێندێــک خوێندنگای لە شــارە کوردەکاندا 
دامەزراند،]6٣[ کۆمەڵێک مامۆســتای کوردی 
دامەزراند و ناوی بەشــێک لە خوێندنگاکانی 
لە عەرەبییــەوە کرد بە کــوردی. هەروەها، 
لەســەر تەلەفزیۆن دەرکــەوت و جلوبەرگی 
کوردیــی لەبــەر کــرد، هەوڵــی دا چەند 
وشەیەک بە کوردی قســە بکات و کوردیی 
 لەپــاش عەرەبی و ئینگلیــزی کرد بە زمانی 
ســێهەم، کە لــە خوێندنــگا عەرەبییەکاندا 
بخوێندرێــت.]6٤[ لەگــەڵ ئەمانەیشــدا، ئەو 
لــە کۆتاییەکانــی 1٩7٠ کاندا، سیاســەتە 
پێشــووەکانی لە پەیوەندی لەگــەڵ کورددا 

هەڵوەشــاندەوە و دەســتی کرد بە گۆڕینی 
بەرنامەی خوێندنی خوێندنگەکان و ناوەکان 
گەڕانەوە بۆ عەرەبی و مامۆستا عەرەبزمانەکان 
دامەزرانــەوە. ئەو هەروەها بە پێشــێلکردنی 
بەنــدی 2ی)e( کۆنڤانســیۆنی جینۆســاید 
کە عێراقیش واژۆی کردبــوو،]6٥[ بەزۆرەملێ 
مامۆستا و خوێندکارە کوردەکانی زانستگاکانی 

ڕاگواست بۆ بەشە عەرەبەکانی واڵت. 
 ســەدام حســەین دەســەاڵتی ڕەهای 
بەڕێوە دەبرد.]66[ ئەو ترســی لەوە نەبوو کە 
دەستی بە خوێنی ئەوانە سوور بێت کە پێی 
وا بوو مەترســین لە ســەر حیزب بەگشتی 
و لە ســەر خۆیشی. توندوتیژی، پیالنگێڕی، 
ئەشــکەنجە، خســتنە بەندیخانە و کوشتن 
بەشــێوەیەکی باو، بــەدژی کــورد بەڕێوە 
دەچــوون، بەبــێ ئەوەی گوێ بــە تەمەن، 
ڕەگەز و ئەوەی کە کەسەکە خوێندکار بووە 
یان نا بدرێت. ســەپاندنی ئەم توندوتیژییانە 
بنەماڵــە کوردەکانــی ناچار کــرد زۆرتر لە 
بەکارهێنان و پاراســتنی زمانــی دایکییان 
بیریان لەالی پاراســتنی منداڵەکانیان بێت. 
دەیانخستەسەر،  بەرپرسەکان  گوشارێک کە 
)بۆ وێنە، خســتنە بەندیخانــەی مندااڵن، 
کوشتن، ونکردن، بەسەربازگرتنی زۆرەملێ، 
لێــدان و ملهوڕیکردن بەســەر مندااڵنەوە 
لەالیەن بەڕێوەبەرانــی خوێندنگە و منداڵە 
بەعســییەکانەوە( لە ئەزموونی ئەو کەسانەدا 
کە وتووێژیان لەگەڵ کــراوە بەرچاوە، بۆیە 
دایــک و باوکیــان ناچــار بووبــوون لەبەر 
خوێنــدن هەڵیانگــرن. بۆوێنــە، لە 1٥ی 
ژانوییــەی 1٩٨7دا تەرمــی 7٠ منداڵــی 
کورد، لە تەمەنی 16-1٣ ساڵدا،]67[ لەالیەن 
ڕێژیمی بەعســەوە گەڕێندرایــەوە بۆ دایک 
و باوکەکانیان. بەهــۆی پێوەرەکانی عێراق، 
لە بەڵگــە فەرمییەکاندا تەمەنیان گۆڕدرا بۆ 
1٨ ســاڵ، و بنەماڵەکەیــان بە ٣٠ دینار بۆ 
تێچووی گوللـــەیەک کە پێی کوژراون سزا 
دران. لە 1٣ ی دێسامبری 1٩٨6دا، 1٤٠٠ 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721 308



فێرخواز لە زانســتگای مووسڵ لەبەر ئەوەی 
لە ڕاهێنانی ســەربازیی هاویندا بەشدارییان 
نەکردووە هەڵپەســێردران. لە ســێپتامبری 
1٩٨٥ دا، ٩٠٠ منداڵــی کورد لە شــاری 
سلێمانی، لە تەمەنی 1٠-1٤ ساڵدا لەالیەن 
ڕێژیمی بەعسەوە دەستبەسەر کران.]6٨[ ئەم 
جۆرە لە گوشاری ڕاستەوخۆ، ستراتێژییەکی 
ڕوون دەردەخات، بۆئــەوەی دڵنیا بێت کە 
کورد دەستی لە پەروەردەدا سنووردار ببێت. 
دەکرێت بوترێت ڕێژیمی ســەدام حسەین 
وەک بەشێک لە ستراتێژیی جینۆسایدکردنی 
زمان، بە دژی زمانی کوردی گوشاری خستە 

سەر بنەماڵەکان.
سیاســیی  پەیوەندیــی  هەروەهــا،   
ناســەقامگیری نێــوان کــورد و حکوومەتە 
جۆراوجــۆرەکان لــە عێراقدا بــوو بەهۆی 
سیاسەتی ناســەقامگیریی زمانی، بەجۆرێک 
کە زمانی خوێندن بەگوێــرەی پەیوەندییە 
سیاســییەکان لەنێوان دەوڵەت و بزووتنەوە 
کوردییەکانــدا لەنێوان دوو زمانی کوردی و 
عەرەبیــدا ئەگۆڕدرا. ئــەم گۆڕانە بەردەوامە 
هەروەها ئاســتەنگی زمانیی درووست کرد، 
زۆرێــک لــە خوێندکارانی ناچــار کرد کە 

دەست لە خوێندن هەڵبگرن. 
 زۆرێــک لــەو کەســانەی وتووێژیــان 
لەگــەڵ کــراوە و لــە کۆتاییەکانی 1٩7٠ 
کانەوە تا 1٩٩٠ لــە خوێندنگەکانی عێراق 
خوێندوویانە، بانگەشــەی ئــەوە دەکەن کە 
گۆڕانی بەردەوامی نێوان زمانەکانی عەرەبی 
و کوردی ســتراتێژییەکی بەئەنقەســت بوو 
بۆئەوەی کورد لە هیچکام لە زمانەکان بەباشی 
و ڕوونبێژی تێنەگات. بۆوێنە، فارۆق حسەین 
ڕەشید بەهۆی ئەو ئاستەنگە زمانییانەوە کە 
لەئاکامــی گۆڕینی زمانەوە درووســت بوون 
ناچار بوو دەســت لە خوێنــدن هەڵبگرێت، 
چونکە لە خوێندنگە ڕووبەڕووی ترســاندن، 
هەاڵواردن، و لێدان دەبووەوە. ئەو لە ســاڵی 
1٩٨6 ەوە تا 1٩٨٩ لە گوندێکەوە هاتبوو بۆ 

چەمچەماڵ بۆ خوێندنی دواناوەندی: 

 سەرەڕای هەموو مەترسی، هەاڵواردن، 
ئەشــکەنجە و گوشــاری ئابووری کە 
لەسەرمان بوو، کاتێک کە بە هاتوچۆی 
نێــوان گوندەکــەم و خوێندنگەکــەم 
بەفیــڕۆ دەچوو، ئێمە هــەر لە زمانی 
تێنەدەگەیشــتین.  خوێندنەکەیــش 
بیـــــــــر بکەنــەوە، بــێ ئــەوەی 
پێشــتر زمانی عەرەبیــت دیبێت یان 
بیســتبێت، لەپــڕ دەکەویتــە بەردەم 
زمانــی عەرەبــی و خوێنــدن بە ئەو 
زمانە. وەک دەزانن، ســەدام حسەین، 
کارەبــای بۆ گوندەکان ڕانەکێشــابوو، 
نەبوو  تەلەفزیۆنیشمان  ئێمـــــە  بۆیە 
کە عەرەبی ببیســتین یــان تەنانەت 
شــار  ژیانــــــــــــــــــــــی  لە 
مامۆســتاکانم  لــە  مــن  تێبگەیــن. 
تێنەدەگەیشتم و ئەوانیش هەروەها لە 
بۆیە، زۆرجاران  تێنەدەگەیشــتن.  من 
مامۆســتاکان و خوێنــدکاران بەهۆی 
کێشەی زمانییەوە کەڵکئاوەژوویان لێ 

وەردەگرتم.]6٩[

ڕەشــید دابڕانێکــی فەرهەنگیــی ئەزموون 
کردبوو کە بــە زۆری لە ئەو هەلومەرجانەدا 
ڕوودەدات کــە زمانێک بااڵدەســت دەبێت. 
فێربوون و زاڵبوون بەسەر زمانێکدا، بە زۆری 
بەستراوەتەوە بە تێگەیشتن لە فەرهەنگێکە: 
»مندااڵنێــک کە لە زمانی خوێندن تێناگەن 
ڕەنگە بە هەرجۆرێک بێــت زمانی زاڵ فێر 
 ببن بەاڵم دەرفەتی فێربوونی باش لەدەست 
دەدەن.]7٠[ بەهۆی دابڕانی پەیوەندییەکان و 
بێڕێزی پێکردنێک کە لەئاکامی سیاســەتی 
زمانیــی عێراقەوە دروســت بووبوو، زۆرێک 
لە خوێنــدکارە کوردەکان لــە دواناوەندیدا 
نەیاندەتوانی کە لــە وانەکانیاندا پلەی بەرز 
بەدەســت بێنن بۆئــەوەی ڕێــگای چوونە 
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زانستگایان ببێت. لەگەڵ ئەمەیشدا، سەرەڕای 
بەرنامــەی ڕێژیمی عێراق بۆ بێبەشــکردنی 
مامۆســتا کوردزمانەکان لە زانســتگا، یان 
سیاســەتەکانی  بەرباڵوترەکانی  کاریگەرییە 
قڕکردنی زمــان )وەک پاککردنەوەی زمانی 
کــوردی لە ژیانــی گشــتی و بەکاربردنی 
بۆ  زمانییەکان  سیســتێماتیکی سیاســەتە 
بێڕێزیکردن بە خەڵکی کورد(، دیســانیش 
کورد لە خوێندنی بااڵدا بەشدارییان دەکرد. 
بەگشــتی، تەنانەت لە ئاســتی زانســتگادا 
نەیاندەتوانی ســامانی زمانەوانیی پێویســت 
دەست بخەن و بەگوێرەی پێویست دەستیان 
بە خوێندن بگات. ســەرحەد قادر کەسێکە 
کــە لەگەڵی وتووێــژ کراوە کــە خوێندنی 
دواناوەندیی لەشــاری کەالر تــەواو کرد و 
لەماوەی ســاڵی خوێندنی 1٩٨٩-1٩٨٨ بۆ 
زانستگای بەغداد وەرگیرا. ئەو دەیگێڕێتەوە 

کە:]71[

 بەرنامــەی خوێندن بــە عەرەبی بوو 
و هەمــوو مامۆســتاکان عەرەب بوون. 
بەئاســتەم لێیان تێدەگەیشتم. پێم وا 
نییــە تەنانەت ٤٠٪ی ئەوەی دەیانوت 
تێگەیشــتبم. ئەوانیش هیــچ لە ئێمە 
تێنەدەگەیشــتن. لەو کاتــەدا، بەعس 
هەموو مامۆســتا کورد و عەرەبەکانی 
دەرکرد کە ئەندامی حیزبی کۆمۆنیست 
بوون یان بیروبۆچوونی کۆمۆنیستییان 
بــوو و لــە میســر و واڵتانــی تــری 
عەرەبییــەوە مامۆســتای دامەزرانــد، 
کــە ئەمــە کارەکەی ئاســتەمتر کرد 
لەبەر ئــەوەی زاراوەی عەرەبییەکەیان 
بەتەواوەتی لە زاراوەی عەرەبیی عێراق 
جیاواز بوو. هەروەها، زۆرجار خوێندکارە 
بەعسییەکان و هێندێکجار مامۆستاکان 
و تەنانــەت ئەوانەیــش کە بەعســی 
نەبوون ملهوڕییان بەرانبەرمان دەکرد، 
کە هەمــوو هۆکارەکانی پەیوەندیی بە 

شوناســی کوردیمانەوە هەبوو. یەکێک 
لەو هۆکارانە زمان بــوو. ئێمە بەهۆی 
بێژە و ئاستی خواری عەرەبییەکەمانەوە 
و  بوویــن  لەبەرچــاودا  هەمــووکات 

توانجمان لێ دەدرا.]72[ 

خوێندنگــە  زۆرەملێــی  بەعەرەبکردنــی 
کوردییــەکان و ســەپاندنی عەرەبــی لــە 
تەمەنێکــی کەمــەوە بەســەر مندااڵندا کە 
لەمــاوەی ســااڵنی دواناوەنــدی و زانکۆدا 
بەڕێوە دەچوو، سیاســەتی جینۆسایدکردنی 
زمان بــوون کە مەبەســتی کەمکردنەوەی 
بەرباڵویی جوگرافی و قوواڵییی فەرهەنگیی 
زمانی کوردی لە عێراقدا بوو. ئەوە ڕێبازێکی 
ستراتێژیک بوو بۆ ئەوەی )ئا( ئاستی زمانی 
کــوردی داببەزێنرێت )ب( دڵنیــا ببێتەوە 
لــەوەی کە کــورد کەڵک لە سیســتێمی 
پــەروەردە وەرناگــرن و لەئاکامــدا ناتوانن 
خۆیــان بەهێز بکەن بۆ ئــەوەی بەرەنگاری 
جینۆســایدی زمان ببنەوە، )پ( دوو تاقمی 
ئێتنیکیــی ســەرەکی لە عێــراق )کورد و 
عــەرەب( لەیەک دادەبڕێنێت و کێشــەیان 

لەنێواندا دروست دەبێت. 
ڕێژیمــی بەعــس نــەک هەر کێشــە 
کۆمەاڵیەتــی و پەروەردەییەکانــی لەنێوان 
تاقمــە ئێتنیکییەکانــدا پەرەپێــدا، بەڵکوو 
زۆرێک تاکتیکی توندوتیژی بەکاردەهێنا بۆ 
ئــەوەی کورد لە زمانــی دایکی و خوێندن 
بێبەش بــکات و بەعەربکردن و بەعســیزم 
بەهێز بکات. بۆنموونە، ڕێژیمی بەعس بەوە 
ناســرابوو کە بە زمانــی عەرەبی دانپێدانانی 
ناڕاســتی و بەزۆری لەو کەسانە وەردەگرت 
کە بەباشــی عەرەبییان نەدەزانــی )بۆوێنە 
بەندییــەکان ناچــار دەکــران کــە دان بە 
تاوانێکدا بنێن کە نەیانکردبوو و تەنانەت لە 
وردەکاریی دانپێدانانەکە تێنەدەگەیشــتن(. 
پ. ل]7٣[ یەکێــک لەو کەســانەی وتووێژی 
لەگەڵ کراوە کە لەنێوان ســاڵەکانی 1٩٨٤ 
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تــا 1٩٨٨ لــە دواناوەنــدی دەیخوێنــد، 
یەکێــک لەو تاکتیکانە بــاس دەکات کە لە 

دواناوەندییەکەی ئەو بەکار هێنراوە: 

 بەڕێوەبــەری خوێندنگەکــە هەمــوو 
کات جلی ســەربازیی لەبەر دەکرد. بە 
جلەکانیدا زۆر بەسام بوو. ڕۆژێکیان من 
و دوو هاوپۆلمی بانگ کرد؛ بە عەرەبی 
قسەی کرد، کە ئێمە تێنەدەگەیشتین، 
چونکە بە کوردی خوێندبوومان و لەپڕ 
بەرنامەی خوێندن گۆڕابوو بۆ عەرەبی. 
بەرانبەرمــان  کاغــەزی  پارچەیــەک 
دانا کە ناوی تەواومانی لەســەر بوو و 
داوای کــرد واژۆی بکەین. یەکێک لە 
خوێندکارەکان واژۆی کرد و ئێمەیش 
بەبــێ ئــەوەی تەنانەت یەک وشــە 
لەوەی ئەو وتی یان ئەوەی لەسەر ئەو 
کاغەزە نووســیبووی تێبگەین واژۆمان 
کــرد. دوای چەند مانــگ زانیمان کە 
بەعســە.  ئەندامییەتیی  ئەوە فۆرمــی 
نەمدەتوانی  ئەوانە،  هەموو  ســەرەڕای 
خوێندنم درێژە پێبدەم، چونکە ئەوان 
تەنیــا خوێندکاری کوردیان لە شــارە 
کە  وەردەگرت،  دوورەکانــەوە  عەرەبە 
تیایاندا ســەرەڕای گوشــاری سیاسی، 
ئێمە بــەرەوڕووی ئاســتەنگی زمانی، 
کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگی دەبووینەوە.

 ]7٤[

 دەسەاڵتی سیاســی بەدژی کورد بەڕێگای 
جۆراوجۆرەوە دژایەتیی کوردی دەکرد، وەک 
بێبەشــکردن لە مافە ئابووریەکان، کێشەی 
ئێتنیکــی، بەئێتنیکیکردنــی توندوتیژی و 
بــە ســەربازیکردنی کۆمەڵــگا و خوێندن. 
هەریەک لەم پێڤاژۆیانە لەگەڵ ئۆپەراسیۆن 
و ماکە جینۆســایدییەکاندا، وەک سیاسەتە 
پەروەردەیــی و زمانییــەکان زۆرتر پەرەیان 
ئەســەند. ســینتییا گــرۆف دەنووســێت، 

بڕیارەکانی بەرنامەدانان بۆ زمان کە خێراترین 
پاشــهاتەکانیان بۆ کەمینە زمانییەکان هەیە 
ئەوانەن کە کاریگەرییان لەسەر دەرفەتەکانی 
خوێندنی ئەوان هەیە]7٥[. سیاسەتە زمانی و 
پەروەردەییەکانی ڕێژیمی بەعس نەک هەر 
دەرفەتی خوێندنی بۆ خوێندکارە کوردەکان 
نەهێشــتەوە، بەڵکوو مەترسیی ژیانی لەسەر 
کوردزمانەکان دروست کرد.]76[ ئاوات عەلی 
کە وتووێــژی لەگەڵ کراوە، بە چاوی خۆی 
بینیویەتــی کە ڕێژیمی بەعس دوای ئەوەی 
زانیویەتــی ماڵی دراوســێیەکیان هێندێک 
کتێبــی کوردی لەســەر مێــژووی کوردی 
تێدابــووە، ڕووخاندوویانــە.]77[ کۆمەڵــگای 
و  دەستبەســەرکردن  ڕفانــدن،  کــوردی 
تەنانەت کوشــتنی مندااڵن لەسەر گۆرانی 
وتن بە زمانی کوردی، خوێندنەوەی شێعری 
کوردی، خاوەنداریەتی لــە وێژەی کوردیی 
ئەزموون کردووە. لەم ڕێگایانەوە، سیاسەتی 
جینۆســایدکردنی زمان لە عێراق نەک هەر 
خەساری زەینی، بەڵکوو خەساری فیزیکیشی 

بۆ کورد هەبوو.]7٨[ 
 لــەم ڕوانگەیەوە، شــایانی باســکردنە 
کە ئەگەرچــی ڕێژیمی بەعس زانســتگای 
سلێمانیی لە دێسامبری 1٩٨٠ دا داخست، 
بــەاڵم ڕێگای دا یەکەمیــن بەرگی گۆڤاری 
ژنانی کورد بە زمانی عەرەبی لە بەغداد باڵو 
ببێتەوە.]7٩[ لەکاتێکدا لە شــارە کوردەکاندا 
پەرەیان بە سیاســەتی لــە ناوبردنی زمانی 
کــوردی دەدا، ئاکادێمیی زمانی کوردی لە 
بەغداد هێشــتا چاالک بوو. ئەم پێکدژییانە، 
هــاوکات لەگــەڵ ئــەوەی کــە هێندێک 
خوێندنگایش هەبوون کــە ڕێگادرابوون کە 
بەکــوردی فێر بکەن، تێگەیشــتنێکی وای 
دروست کردووە، کە زمانی کوردی لە عێراقدا 
ڕووبــەڕووی جینۆســایدکردنی زمــان یان 
تەنانەت هەاڵواردنــی زمانییش نەبووەتەوە. 
بە تێگەیشــتنی هەڵە لە مانــای قڕکردنی 
زمان زۆرێک لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی 
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کوردیش پێیان وا بــوو کە قڕکردنی زمان، 
ســڕینەوە یان مردنی بەتەواوەتیی زمانێکە. 
مردنی زمانێک کاتێک ڕوودەدات کە زمانی 
زۆرینە لەڕێگای دەســەاڵت و سەردەستیی 
سیاسی و پرێستیژی کۆمەاڵیەتییەوە بەسەر 
زمانەکانــی تردا زاڵ دەکرێــت، کە زۆربەی 
کات پێڤاژۆیەکــی بەردەوامە. ســڕینەوەی 
تەواو کاتێک بەئاکام دەگات »کە کەس ئیتر 
بە زمانەکە قسە ناکات]٨٠[. بۆ وێنە، ئووبهوو، 
زمانــی قافقازیی ڕۆژئاوا، لــە کازیوەی ٨ی 
ئۆکتۆبری 1٩٩2دا و هاوکات لەگەڵ تێڤێک 
ئێسێن، دوایین ئاخێوەری زمانەکەدا مرد.]٨1[ 
 بەهەرجۆرێــک بێت، زمانــی کوردی 
لە عێراق ـ و شــوێنەکانی تــر ـ نەمردووە؛ 
زۆر کەمتر بەتەواوی ســڕدراوەتەوە. هێشتا 
بە بۆچوونێک لەالیەن ٤٠ ملیۆن کەســەوە 
قســەی پێ دەکرێت.]٨2[ لەگەڵ ئەمەیشدا، 
کورد لە عێراقدا هەموو ماکە سەرەکییەکانی 
جینۆســایدکردنی زمانیان ئەزموون کرد و 
تــا ڕادەیەک ئێســتایش ئەزموونی دەکەن، 
کــە بریتییــە لە هەوڵــی بەئەنقەســت بۆ 
قەدەغەکردنی  لەڕیگای  زمانێک  سڕینەوەی 
زمــان، هەاڵواردنــی زمانــی، دیاریکردنی 
زمانێکی تر بە زمانی فەرمی و پێکەوەژیانی 
پەڕاوێزخەرانــە. ئەو ڕاســتییەی کە زۆرێک 
لە کورد لە عێراقدا سیاســەتەکانی قڕکردنی 
زمانی سەدام حســەین و ڕێژیمیی عێراقی 
ناناســن، خــۆی ئاماژەیە بۆ ســەرکەوتنی 
ئەو سیاســەتە. وەها تێگەیشتنێکی هەڵەی 
کەسێک لە ئازارەکانی کۆمەڵەکەی خۆی و 
بێبایەخکردنی ئەزموونە مێژووییەکانی خۆی 
بووە بە ڕیســای نەتەوەیــەک کە ئەزموونی 
زۆری لەگــەڵ ســەرکوت و جینۆســایددا 
هەیە. کــردەوە پێکدژەکانی ڕێژیمی بەعس 
لەپەیوەندی لەگەڵ تێکدانی زمانی کوردیدا 
دەکرێــت وەک هەوڵی سیاســی کە کەڵک 
لە زۆرلێکردنــی کۆمەاڵیەتی وەردەگرێت ـ 
ئەو شتەی نارێش سینگ وەک]٨٣[ تواناییی 

بکەرێک بۆ گۆڕینــی پێکهاتە بزوێنەرەکانی 
بکەرەکانی تر بەمەستی دەستخستنی قازانج 
ناوی دەبات ـ بۆئــەوەی کاریگەریی خراپ 

لەسەر فەرهەنگی کوردی دابنێت. 
 لــە ئاکامی ئــەم کــردەوە پێکدژانەدا، 
خەڵکــی کورد بەزۆری لــە پەیوەندییەکانی 
دەســەاڵت کە بەســەریدا زاڵــە تێناگات، 
ئــەو تاکتیکە نەرمە سیاســییانە ناناســێت 
کــە هاوتای تاکتیکــە زبــرەکان، بیچم بە 
پەیوەندییەکانی  ڕاســتەقینەی  سروشــتی 
نێوان دامەزراوەکان و تاکەکان، بەرپرســان 
و تاقمە بەئامانجکراوەکان دەدەن. بەگوێرەی 
نووســینەکانی ئووماروو مــازادوو، »تاکتیکە 
زبرەکان توند، بەزۆرەملێ، ڕاســتەوخۆ و بۆ 
مەبەستێکی دیاریکراون. تاکتیکە نەرمەکان 
کەڵکی ئاوەژوو لە پەیوەندیی نێوان کەسێک 
و ئامانجەکــە وەردەگــرن]٨٤[. ڕێــگادان بە 
خوێندنەوە کوردییــەکان بە زمانی عەرەبی، 
باڵوبوونــەوەی گۆڤارێکــی ژنانــی کورد بە 
عەرەبــی و بەکارهێنانــی لــە هێندێک لە 
خوێندنگاکانــدا ئەو ملنانانــەن کە دەکرێت 
وەک تاکتیکــە نەرمەکانــی قڕکردنی زمان 

چاویان لێ بکرێت. 
 تاکتیکە نەرمەکان کۆمەڵێک باشــییان 
هەیە. یەکــەم، تێکەڵکردنی تاکتیکە نەرم و 
زبرەکان، ڕواڵەتی داننــان بە جیاوازییەکان 
پەســەندبوون  و  بەڕێزبــوون  تەنانــەت  و 
دەبەخشــێت بــە پێشــێلکارییەکان و ئەو 
توندوتیژییانــەی کــە دەوڵەت بەبــاوەڕەوە 
بەڕێوەیان دەبات.]٨٥[ ئەم کردەوانەی دەوڵەت 
لەبری زۆرلێکردنی سیاســی بۆ گەیشتن بە 
هەمان ئامانج، دەکرێت وەک شــوێندانەریی 
کۆمەاڵیەتی ـ گۆڕینی بیرکردنەوە، ســۆز و 

ئاکاری کەسێک ـ شرۆڤە بکرێن. 
 دووهــەم، تاکتیکە نەرمــەکان دەتوانن 
سیاسەتە جینۆسایدییەکان بەرەوپێش ببەن. 
بۆ وێنە، لە 1٩6٠ ەکان، بە دەســتپێکردنی 
ناوچە کوردییەکان،  پێڤاژۆی بەعەرەبکردنی 
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هەزاران بنەماڵــە و تاکی کورد بە زۆرەملێ 
لە ناوچــە کوردییەکانەوە گواســترانەوە بۆ 
بەمەبەستی کۆنترۆڵکردنی  باشووری عێراق. 
دانیشــتوانی کورد، لەماوەی جینۆســایدی 
ئەنفال لە 1٩٨٠ کاندا و دوابەدوای ئەویش 
هەزاران گونــدی بەزۆرەملێ بۆ شــارەکان 
گواســترانەوە. ڕێگادان بە کــورد بۆئەوەی 
خوێندنەوە کوردییــەکان بە زمانی عەرەبی 
و گۆڤــار یان بەرنامەیەکــی تەلەفزیۆنی بە 
زمانی کوردییان لــە بەغداد ببێت، هاوکات 
لەگــەڵ پێڤاژۆی قڕکردنی زمان لە خزمەت 
ستراتێژیی دوورخستنەوە و بەعەرەبکردنیشدا 
ئەســەلمێنێت. بەدرێژەی مێژوو، زۆرێک لە 
لێکۆڵەر و هونەرمەندە کوردەکان بە عەرەبی و 
لە زیانی ناکوردیدا کاریان پێشکەش کردووە. 
»هەموو خوێندەوارە کــوردەکان، خۆیان بە 
زمانی عەرەبی و فارسییەوە سەرقاڵ کردبوو، 
لەکاتێکدا کە زمانەکەی خۆیان پشــتگوێ 
خســتبوو.«]٨6[ بە ئەم کارە، ئــەوان زمان و 
فەرهەنگی تاوانبارەکانیان دەوڵەمەند دەکرد. 
لــە  نەرمــەکان  تاکتیکــە   ســێهەم، 
زمانی  بوون.  بەبەعســیکردندا  بەرژەوەندیی 
کوردی تەنیــا کاتێک ڕێگاپێــدراو بوو کە 
دەبوو بە ئامــرازی بەبەعســیکردن.]٨7[ لەو 
خوێندنگەیانــەدا کە فێرکاریــی کوردییان 
هەبــوو، ناوەرۆکــی بەرنامــەی خوێنــدن 
تایبەت کرابوو بە مێــژوو، جوگرافی، ئایین 
و فەرهەنگی عەرەبی. لەماوەی دەســەاڵتی 
بەعســدا هیچکات بایەخ بە مێژوو، کۆمەڵگا 
و فەرهەنگی کوردی بە شــیوەی دروســت 
نــەدرا. لەپەیوەنــدی لەگەڵ پــەروەردەدا، 
ڕێژیمی بەعس کۆرســێکی نوێی بۆ هەموو 
ئاســتەکان زیاد کرد بەناوی السقافە العامە 
)فەرهەنگی گشــتی(. ئەم کۆرسە فەرهەنگ 
و بەرنامــەی بەعســی دەگەیاندە خوێندکار 
و کوردیبێژەکان. بەڕێوەچوونی ئەم کۆرســە 
بــە کوردی گرینــگ بوو چونکــە پێڤاژۆی 

تواندنەوە و بەبەعسیکردنی خێرا دەکرد. 

 تاکتیکە نەرمەکان کە لەســەرەوە باس 
لە  تاکتیکــە زبرەکانیان  بەدڵنیاییەوە  کران 
بیری خەڵکی ئاســاییی کورددا کەمبایەخ و 
چارەســەر دەکرد. لەزۆرێک لە بابەتەکاندا، 
پەڕاوێزخســتنی کۆمەاڵیەتی،  لــە  تــرس 
پاڵنەرێکــی بەهێزترە لە ترس لە ســزادانی 
فیزیکــی. هەروەهــا، حــەز بۆ بەشــداریی 
کۆمەاڵیەتــی دەتوانێت پاڵ بــە زۆرێک لە 
بکەرە بەئامانجگیراوەکانەوە بنێت کە بەرانبەر 
دەوڵەت بەجۆرێک بن کە ئانتۆنیۆ گرامشــی 
نــاوی دەنێت ڕەزامەندیــی خۆبەخۆ،]٨٨[ کە 
بریتییە لە هاودەنگیی دانیشــتوان، بەگشتی 
یان بەشــێکیان، لەگەڵ ئاراستەی گشتیدا 
کە لەالیــەن تاقمە بناژۆخــوازە زاڵەکانەوە 
هەژەموونی خۆیان بەسەر ژیانی کۆمەاڵیەتیدا 
سەپاندوە. گرامشــی باس لەوە دەکات کە، 
ئەم ڕەزامەندییە لەباری مێژووییەوە بەهۆی 
پرێســتیژەوە )و پەرموونی پاشهاتی ئەوەوە( 
دروســت دەبێت، کە دەبێت بە بەشی تاقمە 
زاڵەکان.]٨٩[ بۆ وینە، هەندێک لە کوردەکان 
نەک هــەر بوون بە ئەندامی حیزبی بەعس، 
بەڵکوو چاوساخییان بۆ جینۆساید و سەرکوتی 
خەڵکەکەی خۆیشیان دەکرد. بەڵگەی ڕوون 
هەیە کە ســەدام حســەین ئەو کوردانەی 
کــە کاریان بۆ ئەو دەکردی ئــازار نەدەدا و 
بۆ بەعســییەکان بەئەمەگ بوو. ئەو کەسانە 
دەیانتوانی ڕاگەیاندنی تایبەت بەخۆیانیان بە 
زمانی دایکییان )کوردی( ببێت بەمەرجێک 
بۆ پشــتیوانی لە ڕێژیمی بەعس و بەرنامەی 
گشــتیی عێراق بــۆ تواندنــەوە کەڵکی لێ 
وەربگرن. بۆیــە، دەتوانین باس لە قڕکردنی 

زمانیی مەرجدار بکەین. 
 لەباری مێژووییەوە، ئیمپراتۆرییەکان و 
دەوڵەت-نەتەوەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت 
زمانی نەتەوەییی نوێیان ڕاگەیاند و »بازاڕێکی« 
زمانیی زاڵیان خولقاند بۆ ئاڵووێری زمانەوانی. 
لەم بازاڕەدا، بەگوێرەی ئەو نرخەی دراوە بە 
هەرکام لــە زمانەکان، براوە و دۆڕاو بوونیان 
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هەیە.]٩٠[ لە ناو وەها بازاڕێکدا، سروشــتییە 
کــە ئەو زمانانەی بوونیــان هەیە دەگۆڕێن. 
لەگەڵ ئەمەیشــدا، بەوجۆرەی ستیڤن مای 
باســی دەکات، »هیچ شتێکی ناسروشتی لە 
پەیوەندی لەگەڵ پێگە و پرێســتیژی زمانی 
زۆرینەدا بوونی نییە و، بەپێچەوانەوە، زمانی 
کەمینەکان و زاراوەکان زەق و ناسروشتین. 
هــەر بەوجــۆرە، بێڕێزیکردنــی دەوڵەتــی 
عێــراق بــە کوردیبێژەکان، ئەشــکەنجەی 
ئــەوان و دەرکردنــی کوردزمانــەکان لــە 
بەهێزکردنــی  بەئامانجــی  خوێندنگــە 
هیرارشــیی زمانی و کەمکردنەوەی بایەخی 
زمانی کوردی لەبەرانبــەر زمانی عەرەبیدا، 
هیچ ناسروشــتی نەبــووە. کاریگەرییەکانی 
سیاســەتی پەروەردەی زمانــی عێراق زۆر 
بەرباڵوتر بووە لە ڕیگەپێنەدانێکی ســاکار بۆ 
بەکارهێنانی زمانی کوردی لە کات و شوێنە 
تایبەتەکاندا. ئەوە سیاســەتی ســووککردن، 
ترساندن، ئەشکەنجە، کوشتن و لە کۆتاییدا 
جینۆسایدی فیزیکی دژی ئاخێوەرانی زمانی 
کوردیی لەخۆ دەگرت. بەگشتی، سیاسەتی 
پــەروەردەی زمان لە عێراقدا لەگەڵ بەندی 
2ی)b( کۆنڤانســیۆنی جینۆســایددا یەک 
دەگرێتەوە، کە دیاریی دەکات کە جێنۆساید 
»بوون بە هۆکاری خەساری لەشی و زەینی 

بۆ ئەندامانی تاقمەکە »لەخۆدەگرێت.«]٩1[
 ئەگەرچی پێناسەی قانوونیی جینۆساید 
زۆرتر وەک مــردن و خەســاری فیزیکیی 
جەستەی تاکەکانی ئەندامی تاقمێک زانراوە، 
بەاڵم زۆرێک لە ڕەشنووسەکانی کۆنڤانسیۆنی 
جینۆساید، لەناویاندا و بەتایبەتیش ڕافایێل 
لێمکین، باس لەوە دەکەن کە جینۆســاید 
هەروەها خەســاری زەینی و فەرهەنگییش 
لەخۆدەگرێــت. قڕکردنی زمان دەبێت وەک 
یەکێک لە زەقترینی ئەو خەسارانە ببینین. 
تەنانــەت ئەگەر ســەرکوتی زمانــی تەنیا 
خەســاری زەینیشــی هەبوایە، کە دیومانە 
وەهــا نەبــووە، دیســانیش ئەمە]قڕکردنی 

زمان[ ئاماژەیە بۆ جینۆســاید، لەبەرئەوەی 
خەســاری زەینــی]٩2[ زۆرتر لــە تێکدانی 
کاتــی یان کەمێک لە هێــزی بیرکردنەوە، 
وەک ســەپاندنی ترســی بەهێز و تۆقاندن، 
سووککردن و هەڕەشە لەخۆدەگرێت. هێرش 
بۆســەر زمانی نەتەوەیەک و فەرهەنگەکەی 
هێرشــێکی هێماییە بۆســەر خــودی ئەو 
نەرێنییەکانی  کاریگەرییــە  کــە  نەتەوەیە، 
لەســەر بەرهەمهێنانــەوەی فەرهەنگــی و 

بیۆلۆژیکی تاقمەکە درێژخایەنن. 

لەکۆتاییدا 
وێژەی هەوڵــدان بۆ تێکدانی زمانی کوردی 
زۆربــەی کات بــاس لــەوە دەکات کە ئەو 
سیاســەتە زمانییــەی کــە لــە تورکیەدا 
گیراوەتەبەر، وێنەی جینۆسایدکردنی زمانە. 
پێڤاژۆکانــی تێکدانی زمان  بە پێچەوانەوە، 
لە باشــووری کوردستان )کوردستانی بەشی 
عێراق( تەنیا وەک هەوڵی ســەرکوتی زمانی 
پێناســە کراون. ئــەم وتارە باســی ئەوەی 
کــردووە کە سیاســەتەکانی قڕکردنی زمان 
بــەدژی کــورد لەســەردەمی ئیمپراتۆریی 
عوســمانییەوە لەو شوێنەدا کە ئێستا خاکی 
عیراقە، گیراوەتەبەر. جینۆسایدی زمانەوانی 
لە سیاســەتی پەروەردەی زمان و سیاسەتە 
زمانەوانییەکانــدا کە لە ماوەی دەســەاڵتی 
پاشــایەتیدا دامەزرا بیچمی گــرت و دواتر 
لەالیەن ڕێژیمی ســەدام حســەینەوە زیاتر 
بەرەوپێش چوو. هەردوو ڕێژیمی پاشایەتی و 
بەعس زمان و شوناسی ئێتنیکیی کوردیان 
بەبەعســیکردن(  بەعەربکردنی)و  ڕێگای  لە 
زۆرەملێــوە تێکدا و هەردوویــان تێکنیکی 
جۆراوجۆریان بۆ گەیشتن بەم ئامانجە بەکار 
برد. شێوازەکانی جینۆســایدکردنی زمان و 
تێکدانی شوناســی ئێتنیکی تا بەرلەوەی کە 
ڕێژیم دەســت بۆ کوشــتنی بەکۆمەڵ ببات 

کەمتر مەترسیدار بوون.
 لەبەرئەوەی ڕاڤەکان بە هۆکاری شــەڕە 
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بەردەوامەکانەوە  ئیدیۆلۆژیکییە  و  سیاســی 
کە لە پاســاوی بەرژەوەندیی سیاســی یان 
لە پێداچوونەوەی سیاســی و ڕۆژنامەوانیی 
بەســەر ئــەو بەڵگــە و ســەرچاوانەوە کە 
لەماوەی ڕاپەڕینی مارسی 1٩٩1 دا لەالیەن 
بزووتنەوەی بەرگریی کوردییەوە دەســتیان 
بەســەردا گیرابوو،]٩٣[ سەرچاوەیان دەگرت، 
خوێندنەوەی جینۆســایدی کورد لە عێراقدا 
تووشی  پارتیزانییەوە  بەرچاوتەنگیی  بەهۆی 
کێشە بووە. مەبەستی ئەم لێکۆڵینەوەیە ئەوە 
بوو کە قامک بخاتە ســەر نەبوونی سەرنجی 
زانســتی لەسەر جینۆسایدی کورد لە بواری 
گرینگیــی  و  جینۆســایددا  توێژینــەوەی 
تێگەیشــتنە کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکان 

لەم جۆرانەی جینۆساید زەق بکاتەوە.
 ئەگەرچــی ئــەم وتــارە بــە تەواوەتی 
هــۆکار و پاشــهاتەکانی جینۆســایدکردنی 
زمان لە باشــووری کوردستان و کاریگەرییە 
کوردی  دانیشتوانی  لەسەر  ناهاوچەشنەکانی 
دیاری نەکردووە، بەاڵم ڕوانگەکەی دەتوانێت 
لێکۆڵەرە  ئەو  کاریگەریی لەسەر تێگەیشتنی 
بیانییانە ببێت کە تا ئێستا تەنیا لەگەڵ شێوازی 
باوی لێکدانەوەی لێکۆڵەرە کوردەکاندا ئاشنان. 
هەروەها، چەند دەرفەتێک بۆ توێژینەوەکانی 
و  پێڤــاژۆکان  بابەتــی  لەســەر  داهاتــوو 
تێگەیشــتنەکان لــە هەاڵواردنــی زمانی و 
لەپاشــانیش جینۆســایدی فیزیکی دەخاتە 
بەردەســت. ئەم لێکۆڵینەوەیــە، بە پێداگری 
کاریگەرییەکانی جینۆســایدکردنی  لەســەر 
زمان لەسەر سامانە زمانەوانییەکان، پرسیاری 
بنەمایــی لەســەر ئــەوە دەورووژێنێت کە 
ئایــا مەرگی ســامانە زمانەوانییەکانی زمانی 
 کوردی بوو بە هۆی مردنی ئاخێوەرانی زمانی 
کــوردی.]٩٤[ پێویســتە ســەرنجی زیاتر لە 
کاریگەرییــە بەردەوامەکانــی پــەروەردە و 
سیاسەتە زمانییەکانی عێراق بدرێت، کە توویان 
لەالیەن ناسیۆنالیستێکی وەک ئەلحوسرییەوە 
چێندرا.]٩٥[ بە ناچارکردنــی کورد بۆ ئەوەی 

بە عەرەبی قســە بکات و بــە قەدەغەکردنی 
زمانی دایکییان، سیاسەتداڕێژەرەکان بەدوای 
ئەوەوە بوون کە مەرگــی هێمایینی خەڵکی 

کورد بکەن بەڕاستی. 

*. ئەم لێکۆڵینەوەیە لە جۆرناڵی نیو دەوڵەتی دراســاتی جینۆسایدا 
باڵوبووەتەوە:

 Kurdish Linguicide in the “Saddamist” State
Genocide Studies International 13 )1(, 51. https://
 www. utpjournals. press/doi/abs/10. 3138/gsi. 13.

1. 03

**. کازیوە ســاڵح: هەڵگری دکتۆرا لە بواری جینۆساید و سۆسیۆ-
کولتووری توندوتیژی لە زانکۆی کوین، لە کەنەدا، پۆست دکتۆرا لە 

زانکۆکانی ئۆسلۆ/یاگیلۆنیان لە ئەوروپا.
 نووسەری زیاتر لە 1٠ کتێبە و 1٤ خەاڵتی نێودەوڵەتیی وەرگرتووە 
و لە زۆرێک لە ڕێکخراوە مافی مرۆڤییەکانی وەک ئەنجومەنی نەتەوە 
یەکگرتووەکان لە کانادا، لێبوردنی نێونەتەوەیی و ڕێکخراوەکانی تری 

کانەدا، میسر و سووریەدا کاری کردووە. 
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  ژینۆسایدی زمانی یان زمانکوژی؟*        
باسێک دەربارەی تێرمینۆلۆژی)وشەناسی(ی لەدەستدانی زمانی ئیجباری

جاشوا جیمز زویسلێڕ، زانستگای تولیما*
و: ڕێبوار ڕۆژهەاڵت  



لەدەســتدانی زمانــی ئیجبــاری بــۆ زۆربەی 
کۆمەڵــگاکان لە هەمــوو دنیادا ڕاســتییەکی 
حاشــاهەڵنەگرە و، لەدەستدانی زمان، ڕەوتێکی 
نەرێنیی تەواوی بەدواوەیــە. ئەم وتارە تاوتوێی 
دوو دەســتەواژەی هەرەبــاو دەکات کــە لــە 
زمانناسیدا بۆ لەدەستدانی زمانی ئیجباری دەکار 
دەکرێن، “ژینۆســایدی زمانــی و زمانکوژی”. 
تاڕادەیــەک هاوواتــان و  ئــەم دەســتەواژانە 
ئامانجی کۆتاییی لەدەســتدانی زمانی ئیجباری، 
تاڕادەیــەک تێکــەڵ کردن و هاوشێوەســازیی 
ئیجبــاری یان لەنێوبردنی شوناســی بەکۆمەڵە. 
ســەرەڕای ئەمــە، لــە ڕێگــەی خوێندنەوەی 
دەســتەواژەکەوە،  دوو  هــەر  ڕەخنەگرانــەی 
زمانکوژی وەکوو دەستەواژەیەکی سەرپشک بۆ 
بەڵگاندن لە زمانناسیدا بەکار دەهێنرێت، چونکە 
ژینۆســایدی زمانــی دەبێتە هــۆی پێکهێنانی 
هەڵوێستی زاتگەرایانەی زمانی و، لەوانەیە زیان 
بەو کۆمەڵگایانە بگەیەنێت کە زمانی ئیجبارییان 

لەدەست داوە.

وشە سەرەکییەکان
لەدەســتدانی  زمانی،  ژینۆســایدی  زمانکوژی، 

زمان، مەرگی زمان
میراتی  ئیجبــاری،  زمانــی  لەدەســتدانی 
زۆربەی ڕژێمــە کۆلۆنیاڵەکانە و، ئێســتاش بە 
فۆڕمی جۆراوجۆر لە تەواوی گۆی زەویدا هەیە. 
لەدەســتدانی زمانی ئیجباری هەمیشە ئاکامی 
توندوتیژی نییە، بەڵکوو دەکرێ لەبەر کۆمەڵێک 
هــۆکاری کۆمەاڵیەتیی دیکە وەکوو گۆڕانکارییە 
ئابوورییەکان، سیاســەتی پەروەردەیی و میدیادا 
ڕوو بدات. ئەم کارە لە فۆڕمی نایەکساندا دەبێتە 
“دیگالســیا” کە لەوێدا یــەک یان چەند زمان، 
چوارچێوەکانــی خۆیان لەدەســت دەدەن و بۆ 
زمانی زاڵی کۆمەاڵیەتی دەگۆڕدرێن و، تاڕادەیەک 
دیگالســیای نایەکسان، ئامانجی ئەم سیاسەتانە 
ڕەچاو دەکات کە هۆکارە ئاماژەپێکراوەکان پەرە 
پــێ دەدات. دیاریکردنــی وردی لەنێوچوونــی 
زمانێک زۆر زەحمەتــە و پێوەری جۆراوجۆری 

 e.g., Eberhard et al., 2021; Fishman,( هەیە
UNESCO, 2015; Wurm, 1991 ;1991( کــە 
لەدەســتدانی  ڕێژەی  هەڵســەنگاندنی  بەدوای 
زمانێکی تایبەتــەوەن. هەروەها گرینگە ئەوەش 
بزانیــن، بەڵگاندنی ئەو کەســە چییە کە چۆن 
زمانێک لەدەســت چووە. لە حاڵێکدا بەشــێکی 
زمانناســان و مرۆڤناســان شــتی لــەم بابەتە 
ڕادەگەیەنن و، کۆمەڵگای زمانی بۆخۆی باشــتر 
هەڵیدەســەنگێنێت کە چ شــتێک لەدەســت 
چــووە و چما ئەم لەدەســتدانە، ئیجباری بووە 
یان نا. لێرەدا دوو دەســتەواژەی بەکارهێنراو بۆ 
ناوهێنانی لەدەستدانی زمانی ئیجباری شەنوکەو 
دەکەمـ  ژینۆســایدی زمانی و زمانکوژیـ  و بە 
قازانجی زمانکوژی بە پێی چەمکە تایبەتەکانی 
چۆنیەتیــی بەڵگاندنی ژینۆســایدی زمانی ئەم 

بابەتە تاوتوێ دەکەم. 
ژینۆســایدی زمانی دەستەواژەیەک بوو کە 
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان لە ڕەشنووسی 
ئەسڵیی کۆنڤانسیۆنی پێشگرتن و سزای تاوانی 
ژینۆســاید )E 794، 1948( بــەکاری هێناوە و 
وەکوو “قەدەغەبوونی بەکارهێنانی زمانی گرووپ 
لە پێوەندییەکانی ڕۆژانــە یان لە قوتابخانە یان 
چاپ و باڵوکردنــەوەی باڵوکراوەکاندا بە زمانی 
گرووپ” پێناسە کراوە. ئەگەرچی ئەم پێناسەیە 
لە کۆنڤانســیۆندا قەبوڵ نەکراوە، بەاڵم ئێستاش 
لە ڕێگەی لێکدانەوەیەکی تایبەتی کۆنڤانسیۆنی 
تاوانــی  ســزای  و  پێشــگرتن  نێودەوڵەتیــی 
 Skutnabb-Kangas شێوازی  کە  ژینۆسایدەوە، 
2008(؛ 2010( لە هەموویان پەســەندترە، پێی 
وایە کە دوو پێناسە لە پێنج پێناسەی ژینۆساید 
لە کۆنڤانسیۆنی نەتەوە یەکگرتووەکاندا لەوانەیە 
دەربــارەی زمــان بــەکار بهێنرێــت. II )ب( 
“زیان گەیاندنی جیددیی جەستەیی یان دەروونی 
بــە ئەندامی گرووپ” و II )پ( “گواســتنەوەی 
ئیجباریی مندااڵنی گرووپ بۆ گرووپێکی دیکە” 
)Skutnabb-Kangas، 2008، الپــەڕە 5(. خاڵی 
بەهێزی ئەم پێناســەیە بەڵگاندنێکی بەهێزە کە 
بە قازانجی پــەروەردەی زمانی دایک بۆ الوانی 
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کەمینە / زمانی خۆجێیی قسە دەکات. 
زیانی دەروونی لە پێناســەی II )ب(دا کە 
زیان بە گرووپی زمانە کەمینەکان دەگەیەنێت، 
دەبێ لــە ڕێی قەیرانــە تایبەتییەکانەوە شــی 
بکرێتەوە و، لە ئاکامی لەدەستدانی زمان وەکوو 
یەکێک لە هــۆکارە دیاریکراوەکان، شوناســی 
کلتووری زیانی پێ دەگات و لەگرێژەنە دەچێت. 
دووریان لەســەر ئەم باوەڕەیە کە کۆمەڵگا یان 
ئــەو گرووپانەی زمانەکەیان لەدەســت دەدەن 
یان لێی شــل دەبنەوە، سەرەڕای ئەوەی کە لە 
هەلومەرجی نالەبــاری کۆمەاڵیەتیدان، وێناچێ 
هۆکاری سەرەکیی لەدەستدانی زمانی خۆیان بن. 
هەروەها ناوبراو لەسەر ئەم باوەڕەیە کە کاریگەریی 
ڕاســتەقینەی هەڵبژاردنی زمانی دەســتبەجێ 
ئاشــکرا نابێت و، لەوانەیە لە بــەرە و نەوەکانی 
دواییدا زیاد بــکات، ئەو کاتەی لەدەســتدانی 
شوناسی ئێتنیکی زمانی، پەشیمانیان دەکاتەوە 
یان پێی دڵگران دەبن. ئەمە لەو لێکۆڵینەوانەدا 
دەردەکەوێت کە پێوەندی لەنێوان لەدەستدانی 
زمان و ڕەوشــتی بێ ســوود لەنێو الواندا هەیە. 
بەشــێکی نووســەران )بۆ وێنە نیکــۆالس، 2011؛ 
ڕیهنێر، 2010( هاوپێوەندیی نێوان لەدەســتدانی 
زمانی خۆجێیی لەنێو الوانی خۆجێیی ئەمریکای 
باکوور و بەشــداری لە دەستەکاندا و، لە ئاکامدا 
ئەو الوانەی کە بە دوای شوناســەوەن، تاوتوێ 
دەکــەن. ئــەم نووســەرانە پێوەندیــی نێوان 
نەوەیەکی نوێ کە بە دوای شوناسی ڕەسەنەوەن 
و، لەدەستدانی پێوەندیی خۆجێیی یان بە هۆی 
لەدەســتدانی زمان و پاشــان، ڕەگەڵ کەوتن و 
پێک هێنانی دەســتەکان لە ڕێــی ئەم الوانەوە 
دەبینــن. لە ئاکامی شوناســی ئێتنیکی زمانیی 
خۆجێیی یــان، بڕیاری ئەم الوانە ڕەوشــتێکی 
زەرەرمەندانە یــان تاوانبارانەی لێ دەکەوێتەوە، 
هەربۆیــە وێدەچێ پێناســەی II)ب( ڕاســت 
و دروســت بێت. ســەرەڕای ئەمەش، ناتوانین 
شوناســی ئێتنیکی زمانیی لەدەستچوو بە تاکە 
هۆکار لەم هەلومەرجانــەدا بزانین، چونکە ئەم 
لێکۆڵینەوانە نایانهەوێ پرســیاری پێوەندیدار بە 

زیانــی کۆمەاڵیەتیی پەیوەندیــداری دیکە بەم 
ڕەوشــتە دژە کۆمەاڵیەتییانــە لەبەرچاو بگرن. 
ئەمەش بەرلە ســەلماندنی پێوەندیی ئاشکرای 
نێــوان لەدەســتدانی زمان و خەســار و زیاندا، 

پێویستی بە لێکۆڵینەوەیەکی تێڕوتەسەلە. 
بەم حاڵەشەوە وێدەچێ پێناسەی )II)e لەم 
بەڵگاندنەدا لە ڕێی ســەپاندنی گۆڕینی زمان لە 
مندااڵندا، بە باشی دەکار بکرێت، ڕاستییەکەی 
دەوڵەتــەکان بەزۆری مندااڵن بۆ دەســتەیەکی 
دەربارەی  لێکۆڵینــەوەکان  دەگوازنــەوە.  دیکە 
پێوەندیــی نێوان زمــان و شوناســی ئێتنیکی 
 Fishman، 1991، 1996، :زۆر بەرباڵوە )بڕوانــە
زۆری  و  Skutnabb-Kangas، 2008؛  1999؛ 
دیکە( و لەدەســتدانی زمان لە الوێکدا دەکرێ 
گۆڕانکارییەکــی ئیجباری لە دەســتەیەکەوە بۆ 
دەســتەیەکی دیکە، النیکەم لە ئاســتی زمانی 
لەبەرچــاو بگریــن. بەم حاڵــەوە، هەروەکوو لە 
ژێرەوە دەیبینین، الوازتر لەم دوو بەڵگاندنەیە. 

بابەتی ســەرەکی، دەستەواژەی ژینۆسایدی 
زمانییە و، ڕاســتەوخۆ ئاماژە بە لەدەســتدانی 
ئیجباریــی ئێتنیک یــان کلتوورێــک دەکات. 
پێناســەی ونبوونی زمان لە ڕێی ژینۆســایدی 
زمانییەوە لەبەر هێزێک کە وشــەی ژینۆسایدی 
لەگەڵــە، سەرنجڕاکێشــە. چونکــە پێناســەی 
ژینۆســاید ڕاســتەوخۆ دەربارەی زمان ڕاست 
و دروســت نییــە، پێناســە و بەرگــری لــەم 
لێکدانەوەیەکی وردتردا  ئاستی  لە  دەستەواژەیە 
دژوارە. ئەمــە بــەم مانایەیە کە لەدەســتدانی 
زمانی ئیجبــاری دەبێ لە ڕێــی ونبوونی گەل 
یان کلتوورەوە شــەنوکەو بکرێــت ـ بەتایبەتی 
لەدەســتدانی زمان دەبێتە هۆی ونبوونی گەل 
یان کلتوورەوە، واتا بەڵگاندن لە ڕێی زاتگەراییی 
زمانناسانەوە. زاتگەراییی زمانی باس لەوە دەکات 
کە شوناس و زمان بە جۆرێک لە جۆرەکان لێک 
گرێدراون و، بە سڕینەوەی یەکیان، ئەوی تریش 
دەسڕدرێتەوە ـ یان بەتەواوی یان بە سڕینەوەی 
چەمکێکی ســەرەکی کە ناکرێ لــە زمانێکی 
دیکەدا باس بکرێت و، ئەم کارە زیان بە شوناس 
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دەگەیەنێت. ســەرەڕای ئەوەی کــە کۆمەڵێک 
بابــەت دەربارەی ونبوونــی ئێتنیکەکان لەگەڵ 
زمانی خۆیان لە کۆمەڵگای زۆرینەدا هەیە، بەاڵم 
کۆمەڵێــک نموونەی دیکــەی ئێتنیکیش هەیە 
کە زمان و شوناســی خۆیان لەدەســت نەداوە. 
نموونەکانــی دوایی بریتین لە میووکی ویالیەتە 
یەکگرتووەکان )دێلگادۆ ئۆلسێن، 2014(، خۆجۆی 
بێرێزیــل )Hoffman French ،2004(، خێنوو و 
پیزاوی کۆڵۆمبیا )Zwisler, 2018(. لە هەر کام 
لەم حاڵەتانەدا، گرووپی ئێتنیکی لەبەر نەبوونی 
زمانــی باب و باپیرانی خۆی، پاشــقول دراوە و 
هەاڵواردنی ئێتنیکیی بەسەردا سەپاوە. بەاڵم ئەم 
گرووپانە دەمێننەوە و دەتوانن باس لە شوناسی 
ئێتنیکی یان خۆجێیــی خۆیان بکەن. ئەوەمان 
پــێ نیشــان دەدات کە ســەرەڕای ئەوەی کە 
پێوەندی لەنێوان ئێتنیک و زماندا هەیە، ئێتنیک 
و زمان گرێدراوی یەکتری نین، واتا لەدەستدانی 
زمان هاوشانی لەدەســتدانی ئێتنیک نییە. ئەم 
کارە دەســتەواژەی ژینۆساید لەنێو ژینۆسایدی 
زمانیدا الواز دەکات، چونکە لەدەســتدانی زمان 
 II)e( لەگەڵ ژینۆساید یەکســان نییە. کەوابوو
نابێ بۆ بەڵگەهێنانەوە بە قازانجی دەســتەواژەی 
ژینۆســایدی زمانی لەبەرچــاو بگرین، چونکە 
پشــتی بە گریمانەی زاتگەرایانە بەستووە و، لە 
ئەزموونی ژیاندا ڕاست و دروست نییە. ئەمەش 
دەبێتە هۆی ئەوەی کە باسەکە بۆ دەستەواژەی 
“ژینۆســایدی زمانی” پشت بە چەمکی زیان و 
خەسار ببەستێ، بەاڵم ئەم چەمکە بەتەنیایی بۆ 
یەکالیی کردنەوەی دەســتەواژەی “ژینۆسایدی 
زمانــی” تــەواو نییە، ئــەو کاتەی کە بەشــی 

“ژینۆساید” ناتوانێ سەقامگیر بێت. 
لە کاتێکــدا ئامانجی لەدەســتدانی زمانی 
ئیجباری، زۆر جاران هاوشێوەســازیی ئیجباریی 
ئێتنیکێک نییە، ژینۆساید وەکوو دەستەواژەیەک 
لەبەرانبــەر لێکدانــەوە و شــیکردنەوەدا نییە. 
ژینۆسایدی  هێندەی  زمانکوژی  دەســتەواژەی 
زمانــی باو نییە، کەچی زۆرتر بەکار دەهێنرێت، 
چونکە زمانکوژی هەر لەدەستدانی زمان تاوتوێ 

دەکات. نیکۆالس وەکوو “کوشــتنی زمان بەبێ 
کوشــتنی قســەکەران” )2011، الپــەڕە ی 5( و 
زویســلێر )2017، الپەڕەی 43( وەکوو سڕینەوەی 
زمانێک لە ڕێی سیاسەتی دەوڵەت بە مەبەستی 
گرووپێک  دەستبەجێی  کەرەستەی  لەنێوبردنی 
بۆ “ئەوی دیکە”ی زمانی پێناســە دەکات. ئەم 
پێناســانە دەرفەتی تێگەیشــتنی لەدەستدانی 
زمانی ئیجباری ئامادە دەکات کە پێویســتی بە 
زاتگەراییی زمانی نییە. سەرەڕای ئەمە دەمهەوێ 

پەرە بەم پێناسەیە بدەم. 
زمانکــوژی ئــەو بابەتانــە دەگرێتــەوە کە 
لەدەســتدانی زمان تێیدا ئیجباری بووە و، دەبێ 
یاسا یان پەســەندکراوی یاســایی هەبێت کە 
ڕێگە بــە دەوڵەت یان ناوەندێکی نیشــتمانیی 
دیکە بدات، کە بەکارهێنانی زمان لە ســەرجەم 
بوارە گشــتی و تایبەتییەکاندا سزا بدات، یان بە 
زۆری لە ڕێی ناوەندێکی غەیرە دەوڵەتی، بۆ وێنە 
بەزەبری زۆری و هێزی کوشتن دژی بەکاربەرانی 
زمان، ئەم کارە بکات. نموونەی حاڵەتی یەکەم، 
یاســای زمانی کۆلۆمبیا بەرلە 1991ی زاینییە 
کە بەکاربردنی زمانی خۆجێیی قەدەغە کردووە 
و، چاالکانە پەرە بە “شارســتانییەتی” خۆجێیی 
بــەم   .)Areiza-Londoño، 2011( دەدات 
حاڵەشــەوە، پێویست ناکا یاســای دەوڵەتی بە 
ئاشــکرایی حوکمی زۆرەملێ دژی حەشیمەت 
و زمان بــدات. هەروەها زمانکوژی ئەم حاڵەتانە 
لەخۆ دەگرێت کە دەوڵەت لەدەستدانی زمانێک 
بەبــێ کەڵک وەرگرتن لە هێــزی فیزیکی یان 
وەالنــان لە بەســتێنە گشــتییەکاندا ئیجباری 
دەکات. زمانکوژی ئاماژە بە شوێنێک دەکات کە 
دەوڵــەت بەکارهێنانی زمانی دایک لە پەروەردە 
یان میدیادا پەرە پێ دەدات، لە بارودۆخێکدا کە 
بەکارهێنانی زمانی دایک لە الیەن زمانی زۆرینەوە 
هەڕەشــەی لەسەر بێت، لە ئاکامدا دەبێتە هۆی 
ناســەقامگیربوونی دیگالسیا و گۆڕینی زمان لە 
درێژخایەنــدا، یان تا ئەو جێیەی کە دەوڵەتێک 
یان ڕێکخراوێکی غەیرە دەوڵەتیی شــوێندانەر، 
سیاســەتە ئابوورییەکان دەکاتە ئیجباری و، ڕێ 
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بە زمانــی کەمینە نادات و کۆمەڵەیەکی زمانی، 
زمانی خۆی لە واڵمی ئەم سیاسەتانە دەگۆڕێت. 
لــە ڕووی پەروەردەیی یەوە، ئاوڕدانەوە لەم خاڵە 
زۆر گرینگە کە زمانکوژی تەنیا بۆ ئەو سیاسەتانە 
دەکار دەکرێت کە مەبەســتی کەمکردنەوە یان 
لەنێوبردنی کەمینەکانە، نەک ئەو سیاسەتانەی 
کــە ئامانجەکانیــان دووزمانەبوونی گشــتییە. 
قەدەغەبوونی زمانی دایــک لە پەروەردەدا، زۆر 
جاران منداڵ لە بەرەوپێشچوونی کۆمەاڵیەتی و 
زانستی دادەبڕێنێت و بەرەو زمانی پەروەردەیی لە 
بوارە کۆمەاڵیەتییەکانی دیکە دەڕوات )فیلیپسون، 
1997(. بۆ زمانی دایــک، ئەمە بە مانای دۆخی 
ناســەقامگیری دیگالســیکە و، پاش قەدەرێک 
ناچــاری دەکات ماڵەکــەی بەجــێ بهێڵیت و 
دۆخی زمانی دایکییەکەی هەڕەشــەی لەســەر 
دەبێت، تا ئەو کاتەی کە لە باشــترین حاڵەتدا، 
زمانێک وەکــوو میراتی کۆمەڵــگا بمێنێتەوە ـ 

ئەمە زمانکوژییە. 
لــە هەمــوو فۆڕمەکانی زمانکوژیــدا، زمان 
بە ئیجبــار لەنێو دەچێــت و، لەوانەیە لە ڕێی 
جۆراوجۆرەوە وەدەست بێت ـ دەوڵەتێک ڕەنگە 
بــە شــێوەیەکی چاالکانــە بەکارهێنانی زمانی 
کەمینە سزا بدات و هەر زوو سەرکوتیان بکات. 
)بۆ وێنە، لە کۆلۆمبیا، زمانی پیجائۆ لە ماوەی 50 
تا 60 ساڵ لە ئاکامی ئەم سیاسەتانە لەنێو چوو( 
یان لەوانەیە زمانی دایکیی منداڵ لە پەروەردەدا 
قەدەغە بکەن. بەم حاڵەشــەوە، هەر ئەو ئامانجە 
وەدی دێت ـ لەدەســتدانی زمان، جیا لەوە کە 
چ زمانێــک بــۆ بەرەوپێشــچوونی بەرنامەکانی 
دوڵەت پێویســتە. جیا لەوەی کە دەوڵەت چۆن 
ئەو  یاسای لەدەســتدانی زمان دەســەپێنێت، 
خەســارە هەروا بەربینگیان دەگرێت. ئاوڕدانەوە 
لەم خاڵــە زۆر گرینگــە، کاتێک زمــان لەنێو 
دەچێت، حەشــیمەت لەنێو ناچێت – هەربۆیە 
دەســتەواژەی زمانکوژی لە مانای زاتگەرایانەی 
زمانــی بەتاڵ دەکاتەوە. ئەمــە خاڵێکی گرینگە 
و، دەبــێ ئاماژەی پێ بکرێت، چونکە بەڵگاندنی 
زاتگەرایانەی زمانناســانە لەوانەیە ئەو گرووپانە 

بەرەو دۆخی نەگونجاو پەلکێش بکات کە لەبەر 
لەدەستدانی زمان زەرەرمەند بوون، ئەو شوێنەی 
کە لەوانەیە شوناسەکان )بۆ وێنە: خۆجێیی یان 
ئێتنیکی( بە پێی ئەو بەڵگاندنە وەپشــت گوێ 
 X پێویســتی بە زمانی X بدات کە شوناســی
هەیــە و، ئەمەش هەڵەیــە )دووبارە ئەو گرووپە 
خۆجێیی یانە بەبــێ زمانی خۆجێیی، ئاماژە بەم 

خاڵە دەکەن(.
ئــەم بابەتە دژی ژینۆســایدی زمانییە. ئەو 
بەڵگاندنانەی کە لەنێوان گرووپێکی کۆمەاڵیەتی 
و زمانێکدا پێوەندیی پێویســت ساز دەکەن و، 
ئــەو گرووپانە لەبەر چاو ناگرن کە شوناســێک 
دەپارێــزن، هەربۆیە ئەگەر پێوەندیی شوناســی 
زمانی پێویســت بــێ، زەحمەتە ســەر بگرێت. 
ئەوەی ڕاســتی بێ، ئەو شــوێنەی کە دەرگا بۆ 
کەڵک وەرگرتنی دەستەواژە زانستییەکانی خۆی 
بە ڕووی خوێندنــەوەی زاتگەرایانەدا دەکاتەوە، 
ڕێــی خۆی وەکــوو نوێنــەری کۆلۆنیالیزم یان 
نوێنەری سەرکوت و زوڵم لە ڕێی حاشالێکردنی 
شوناسەوە دەکاتەوە. بە پێی ئەو پێشینەیەی کە 
زمانناسی وەکوو زانســتێک لەگەڵ کۆلۆنیالزیم 
هەیەتی، بــەرەو ئەو دەســتەواژانە دەڕوات کە 
دەرک و تێگەیشــتنی بەرباڵوتریــان هەیــە و، 
دەبێ کۆمەڵێک دەستەواژەی وەکوو ژینۆسایدی 
زمانی و زمانکوژی شەنوکەو بکرێن. لە حاڵێکدا 
لێکۆڵینــەوەی لەدەســتدانی زمانــی ئیجباری 
بە شــێوەیەکی گشــتی بە قازانجی کۆمەڵەی 
لەدەســتدانی ئیجبارییە، ئەمــەش بەم مانایەیە 
کــە هەڵبژاردنــی دەســتەواژەکان لەوانەیه ـ 
بە شــێویەکی تەواو نەخوازراوانــە ـ کۆمەڵێک 
لێکۆڵینــەوە لەخــۆ بگرێــت کــە پێچەوانەی 
ئامانجی زانســت بێــت. لە ڕێــی بەکارهێنانی 
ژینۆســایدی زمانییەوە، ئێمە لەوانەیە پشتیوانی 
لە هەڵوێســتێکی زاتگەرایانە بکەین کە دەتوانێ 
ئەو کۆمەڵگایانە الواز بکات کە زمانی ئیجبارییان 

لەدەست داوە. 
لەدەســتدانی ئیجباریی زمانێک، هەوڵێکی 
ســەرکۆنەکەرانەیە و ئەمڕۆکــە وەکوو بێ ڕیزی 
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بە میراتی بەکۆمەڵی مــرۆڤ لەقەڵەم دەدرێت. 
بەم حاڵەشەوە “ژینۆسایدی زمانی” گونجاوترین 
دەســتەواژە بۆ نیشــاندانی ئەم دیاردەیە نییە. 
ژینۆسایدی زمانی وەکوو دەستەواژەیەک پشتی 
بە بەڵگاندنی زاتگەرایانەی زمانی بەســتووە کە 
واقعبینانە نین و ئــەو کاتەی کە لەژێر چەتری 
گرووپی کەمینەکاندا لێک دەدرێتەوە کە زمانی 
بــاب و باپیرانــی خۆیان لەدەســت داوە، بەاڵم 
توانیویانــە درێژە بە ژیانی ئێتنیکی و کلتووریی 
خۆیــان بــدەن. زمانکــوژی ئــەو لێکۆڵینەوانە 
پێشکەش دەکات، چ سەرکوتی چاالکی دەوڵەتی 
بێــت، سیاســەتی پەروەردەیی یــان ئابووریی 
کــە هەمان کار بەبــێ لێکەوتەکانی زاتگەرایانە 
زمانکوژی دەســتەواژەیەکی  کەوابــوو  دەکات. 
گونجاوتــرە، چونکە لەســەر ئــەو باوەڕەیە کە 
زمان بەزۆری لەدەســت دەچێت، بەبێ ئەوەی 
کلتووری ئیجباری یان لەدەستدانی حەشیمەت 

پێویست بێت.     
*. https://apples.journal.fi/article/view/103419

**. نووســەرێکی ئوســتورالیایی بــە ڕەگەز و 
ڕەچەڵەکــی ئەورووپایــی و بــاب و باپیرێکــی 
خۆجێیــی ئوســتوڕاڵیا، خەڵکــی کوینزلەندی 
ناوەنــدی کەنارئاوەکانە )نووســەر بۆخۆی هیچ 
باوەڕی بــە ئەندامبوون لەم گرووپانــەدا نییە(. 
زمانی بنەماڵەی )گۆرێنــگ گۆرێنگ( وەکوو ٩ 
)دۆرمانــت( پۆلێنبەندی کــراوە و کۆمەڵەیەکی 
چــاالک خەریکــی کاری بووژانــەوەی زمانییە. 
لەدەســتدانی زمانی بــاب و باپیری یەکێک لەو 
هۆکارانە بووە کە نووســەر خەریکی کار لەسەر 
ئەو زمانانــە بێت کە مەترســیی لەنێوچوونیان 
لە زمانناســیدا لەسەرە. نووســەر ئێستا وەکوو 
کۆچبەرێکــی دەرەکی لــە کۆمەڵگای پیجائۆ لە 
ناوەندی کۆلۆمبیا و لەسەر بووژانەوەی زمان کار 
دەکات. تێزی دوکتۆراکەشــی هەر لەســەر ئەم 

تەوەرەیە. 
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  سیاسەتی دەوڵەتی تورکیە سەبارەت بە زمانی کوردی*        

واڵت زەیدانلی ئۆغلوو**
و: برایم الجانی 



کورتەیەک
ئــەم وتــارە سیاســەتی ئەسیمیالســیۆنی 
دەوڵەتی تورکیە، ســەبارەت بــە کوردەکان 
و زمانــی کوردی لە تورکیــەدا دەخاتە بەر 
لێکۆڵینــەوە. هەروەهــا نیشــان دەدات کە 
چــۆن ئێلیتی ناسیۆنالیســتی تــورک واتە 
چەرخی  لەسەرتاســەری  کەمالیســتەکان، 
بیســتەمدا، بە شێوەیەکی سیســتەماتیک، 
سیاســەتی ســەرکوتی زمانــی کوردیــان، 
وەک بەشــێک لــە ئامانجی دروســتکردنی 
دەوڵەت-نەتەوەیەکی هاوچەشــن، لە ڕێگای 
پەرەپێدانــی زمانی تورکیــەوە بەڕێوەبردوە. 
وتارەکە دەریدەخات کە هەر لە ســەرەتای 
ڕووخانــی ئیمپراتۆریــی عوســمانیەوە، ئەو 
سیاســەتە زمانیە بە شــێوەیەکی زۆر توند 
هەمیشــە  کەمالیســتەکان  بەرێوەچــوە. 
ئیتنیکی- لەسەرهاوچەشنسازیی  جەختیان 
زمانــی، وەک پێوانەیەک بۆ “تورکی”بوون و 
“شارستانی”بوون و “ڕۆژئاوایی”بوون کردووە. 
 وتارەکــە ســتراتیژییە جۆراوجۆرەکانی 
کاربەدەســتان تورکیە بۆ بەتورککردن وەک 
قەدەغەکردنــی زمانی کوردی، حاشــاکردن 
لە هەبوونی کوردەکان، گۆڕینی ناوی شــارو 
گوندەکان، ڕاگواستنی زۆرەملیی کوردەکان و 
ئەسیمیالسیۆنی مندااڵنی کورد شی دەکاتەوە.
 وتارەکە بە شــێوەیەکی ڕەخنەگرانە دوا 
ئاڵوگۆڕەکانی سیاســەتی دەوڵەتی تورکیە لە 
پەیوەندی لەگەڵ زمانــی کوردی و هەروەها 
هەوڵەکانی دەوڵەتی ئێستا بۆ چاکسازی وەک 
بەشــێک لە کاندیداتۆری ئەو واڵتە بۆ چوونە 

نێو یەکیەتی ئوروپا، هەڵدەسەنگێنێ.
 سەرەنجام وتارەکە نیشان دەدات کە ئەو 
چاکسازییانە، سەرەڕای ئەوەی کە لەسەر کاغەز 
باش دێنە بەرچاو، لە ڕاســتیدا شوێنەوارێکی 
زۆر کەمیان لەســەر کوردزمانەکانی تورکیە 
دانــاوە و ئەوان هێشــتاش بە شــێوەیەکی 
سیستەماتێک لە مافە ئینسانی و زمانیەکانیان 

بێبەش دەکرێن.

زاراوە کلیلیەکان
تورکیە، کوردەکان، مەسەلەی کورد، کەمالیزم، 

زمانکوژی

یەکەم: زمان و بنیاتنانی نەتەوەی تورک
عوســمانی  ئیمپراتۆرییەتــی  کاتێــک 
بەرەبــەرە لێک هەڵوەشــا، بە پێــی پەیمانی 
لــۆزان کە لەســاڵی1٩2٣دا )1( بەســترا ، 
کۆماری  ئەوئیمپراتۆرییە،  لەسەرپاشماوەکانی 
تورکیە پێک هات. تورکە ناسیۆنالیســتەکان 
کــە ئــەو دەوڵەتــە تازەیەیــان دامەزراند، 
ڕووی  لــە  فرەچەشــنیان  حەشــیمەتێکی 
ئیتنیکی، زمانــی و ئایینیەوە بــۆ بە میرات 

مایەوە.
کۆمەڵکوژیــی  پــاش  ئەگەرچــی   
ڕادەیەک  تــا  ئەرمەنیــەکان)1٩17-1٩1٥( 
 Akçam 2004;( .هاوچەشنسازی دروست بوو

)Bloxham 2005a; Dadrian 2004
شــتێک کە بە کۆتایــی هاتنی حزووری 
ئەرمەنیەکان لــە ئەناتۆڵی تــەواو بوو. بەاڵم 
تەنانەت دوای ئەوە و پاش گۆڕینەوەی پتر لە 
دووملیــۆن خەڵک لە نیوان تورکیەو یۆنانیش 
لەساڵی 1٩2٣دا، تورکیە هەروا وەک واڵتێکی 

)Aktar 2000: 17–66( .فرە چەشن مایەوە
ئەو تەرکیبە بە شــێوەیەکی سروشــتی 
درێژەی بــە ڕەنگدانەوەی ئەو فرەچەشــنیە 
دا کــە ئیمپراتۆریی عوســمانی - وەک باقی 
ئیمپراتۆرییەکانــی دیکە- لــە خۆیدا جێگای 
کردبووەوە. شــایانی باســە کە لە قەڵەمڕەوی 
بەرینی ئیمپراتۆریی عوسمانیدا، ژمارەیەکی زۆر 
گرووپــی ئیتنیکی، زمانی و ئایینی جۆراوجۆر 
هەبوون. ئەو فرە چەشــنیە زۆر بە باشــی لە 
زمانی ڕەسمیی ئیمپراتۆریی عوسمانیدا خۆی 
نیشان دەدا کە پێی دەگوترا تورکی عوسمانی. 
ئەو زمانە نوســخەیەک بوو لە تورکی کە پرپڕ 
بوو لە وشــە و زاراوەی قەرزکراو لە عەرەبی و 
فارســی و زمانەکانی دیکە. دەوڵەتی تورکیە 
کە لەسەر خاکی پاشــماوەکانی ئیمپراتۆریی 
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عوســمانی دامەزرابوو، بەتونــدی کەوتە ژێر 
کاریگەریــی ئیدئۆلۆژییەکی ناسیۆنالیســتی، 
کە بەمەبەستی پێکهێنانی هاوچەشنسازی لە 
کۆمەڵگادا، پێی لەسەر یەکیەتی، سیکۆالریزم 
و دابەشــنەبوونی کۆماری تورکیە و نەتەوەی 
کــە  کەمالیســتەکان،  دادەگــرت.  تــورک 
بەنــاوی کەماڵ ئاتاتورک واتــە بابی تورکان، 
ناودێرکرابوون،  دامەزرێنەری کۆماری تورکیە 
دەیانەویست دەوڵەت-نەتەوەیەکی سیکۆالر لە 
سەر مۆدێلی ڕۆژئاوایی بۆ تورکەکان دروست 
بکەن تا لەو ڕێگایەوە مااڵوایی لە پێشــینەی 
“ڕۆژهەاڵتی” و “عوســمانی”ی خۆیان بکەن. 
بەو جۆرە، ئەو کۆمەڵــگا فرە ئیتنیکی - فرە 
ئایینییەی کــە وەک میرات مابۆوە و دەبوایە 
ببێتــە بناخەی دامەزراندنــی نەتەوەی تازە، 
کەمالیســتەکانی لەگــەڵ ناهاوهەنگاوییەکی 
مێژوویــی بەرەوڕووکرد. هــەر وەک  دەڵێ: 
“کۆمەڵــگای نەتەوەیــی” هەر لەســەرەتایی 
دروســت بوونی کۆمــارەوە، دەبوایە لەســەر 
بناخەی فرە فەرهەنگییەکی زەق ســازبکرێ، 
کە ڕاستیەکی دیموگرافی و میراتی موزائیکی 
عوســمانی بــوو. ڕایەڵکەیەکــی بەریــن لە 
ئیتنیکی، زمانی و مەزهەبیەکان،  پەیوەندییە 
نیگەرانی و دڵەڕاوکێیەکی زۆریان سەبارەت بە 
ناڕوون،  ناسنامەیەکی  پێکهێنەری  بەشەکانی 
لە دونیای کۆمەاڵیەتیەکی نا دیاردا هێنابووە 

 . )Cizre 2001: 229( گۆڕ
بــڕوای هێنابــوو  ئاتاتــوورک بۆخــۆی 
کــە هۆیەکانی الوازیــی و لێکهەڵوەشــانی 
بــوون لە  ئیمپراتۆریــی عوســمانی، بریتی 
تەبیعەتی فرەکولتووری، هەووەها قبووڵکردنی 
ئــەو فرەفەرهەنگییــە لە الیەن عوســمانی 
خۆیــەوە. ئاخر ئەوە ئیمپراتۆریی عوســمانی 
و  دەرەکــی  دەســتتێوەردانی  لەبەرانبــەر 
کەمایەتیــە  هەوڵــی ســەربەخۆییخوازانەی 
نەتەوەییەکانــی وەک کــورد و ئەرمەنیــدا، 
کردبــووە یەکەیەکی ناســک و زەربەهەڵگر.
) uller 1996: 175(  بــە وتــەی ئاتاتــورک 

تورکــەکان تەنیــا لەڕێــگای دامەزراندنــی 
دەوڵــەت- نەتەوەیەکــی ســێکوالرەوە، کە 
هەموو دانیشــتوەکانی هاوچەشــن بن و بە 
تورکیش قســەبکەن، دەتوانن بگەنە ئاســتی 
“شارســتانیەتی هاوچەرخ”. ئەفسەرە نیزامیە 
ناسیۆنالیســتەکان، کە بە هەســتەی بیری 
کەمالیــزم دادەنــران، بە تونــدی کەوتبوونە 
ڕۆشــەنگەری  کاریگەریی دیسکۆرســی  ژێر 
و بیرۆکــەی فاشــیزم و ناســیۆنالیزم، کە لە 
ئەورووپــادا لە حاڵی گەشــەوهەڵدان دابوون. 
بە ترســێک کە لە ئەزموونی هەڵوەشــانی پڕ 
لە تەحقیری ئیمپراتۆریی عوسمانی هەیانبوو، 
گەیشتبوونە ئەو بڕوایە کە نەتەوە بەهێزەکان 
تاقــە ئامرازی ڕێکخســتنی دەوڵەتن. نەتەوە 
کۆمەڵگایەکی ســێکۆالرە کە لەسەر بناخەی 
ئیدەئاڵــە هاوبەشــەکانی وەک کولتور، زمان 
و خاک دادەمەزرێ. زیــا گۆکالپ، کە بناخە 
تیۆریکیەکانی ناسیۆنالیزمی تورکی داڕشتوون، 
کاتی خۆی گوتی کە “ئەمڕۆ لە ئورووپادا، تەنیا 
ئەو دەوڵەتانە کە لەســەر بناخەی یەک زمان 
دروســت بووون، بڕوا دەکرێ کە داهاتوویان 

هەبێت”. )گۆکالپ 1981 ]1918[: 81(
ڕوانگــەی  گەلێــک  بگوتــرێ  دەبــێ 
دیکــەی لــەو چەشــنەش، کە لــە الیەن 
ناسیۆنالیستەکانی پێشووترەوە بەیان کرابوون، 
هەر لــەو پەیوەندیەدا باڵو دەبووونەوە. هەموو 
ئەو ڕوانگانە پێیان لەسەر ڕۆڵێ بەهێزی زمان 
لە بنیاتنانی ناســنامەی نەتەوەیی دادەگرت. 

)Aydıngün and Aydıngün 2004(
هەر زوو لە ساڵی 1٨7٨دا، نامیق کەماڵ 
شاعیری ناسیۆنالیست و بەناوبانگی عوسمانی 
گوتوویەتی “ لەکاتێکدا کە ئێمە هەوڵ دەدەین 
هەموو زمانەکانی دیکەی واڵتەکەمان جگە لە 
تورکی لە نێو ببەین، ئایــا لەبەرانبەر ئەمەدا 
دەبێ بۆ ئەلبانیەکان، کــوردەکان و الزەکان 
ئەلفوبێ سازکەین تا وەک چەک بۆ مەبەستی 
دابەشبوون و تەفرەقە بە کاری بێنن؟ وادێتە 
بەرچــاو کە زمان بە بەراورد لەگەڵ ئایین، لە 
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سەر ڕێگای گۆڕانی میللەتێکدا، بە کۆسپێکی 
)Arai 1994: 18( .گەورەتر دابنرێ

هەروەک لەو نموونەیەدا دیارە، ڕیشــەی 
سیاســەتی “بە تورک کردن”، دەگەرێتەوە بۆ 
دەورانی پێش دامەزرانی کۆماری تورکیە، واتە 
ئاخــر و ئۆخری قەڕنی نۆزدە و ســەرەتاکانی 
چەرخــی بیســتەم. ئــەو کات ڕووناکبیــرە 
تایبەتی ئەوانەی  ناسیۆنالیستە تورکەکان، بە 
لــە “جەمعیەتــی ئیتیحــاد و تەرەقــی” دا 
چاالک بوون، بانگەشــەی ئەوەیان دەکرد کە 
کوردەکان نە خاوەنی مێژوون و نەش زمانێکی 
ســەربەخۆیان هەیە، هەربۆیە بە نەتەوەیەکی 
ڕەســەن لە قەڵەم نادرێن. لــەو پەیوەندیەدا 
گەلێک کەس ڕاســپێردران تا لێکۆڵینەوەی 
کۆمەڵناســی و ئانتڕۆپۆلــۆژی بە مەبەســتی 
پاکانە کردن بۆ سیاســەتی بە تورک کردنی 
ئەنادۆڵ بە گشــتی و کوردەکان بەتایبەتی بە 

 )Dündar 2001; Üngör 2008(  .ڕێوەبەرن
بــەو جۆرە بۆمــان دەردەکــەوێ کە ئەو 
ســتراتیژییە ڕۆڵێکی کاریگەری لە بردنەپێش 
و گارانتیکردنــی دەســەاڵت و هێژمۆنیــی 
تورکــەکان بەســەر گەالنی دیکــەی وەک 
کوردەکاندا هەبووە و لەو ڕێگایەوە حاشــایان 
لە مافی ڕەوای ئەوان بۆ دامەزراندنی دەوڵەتی 
تایبەت بە خۆیان کردووە. وەک ئەوەی کە لە 

پەیمانی سێڤەردا هاتووە. )1920(.2 . 
ئەوانەی  بەتایبەت  دواتر کەمالیستەکان، 
لــە جەمعیەتی تەعالــی و تەرەقیدا چاالک 
بوون، ئەوســتراتیژانەیان زۆرتر بردنەپێش و 
وەک سیاسەتێکی رێکوپیک و سیستەماتێک 
درێژەیــان پێدان. پــاش دامەزرانی کۆماری 
تورکیــە، بەرەبــەرە حاشــا لە هەبــوون و 
مەوجودییەتــی زمانی کوردی، ناســنامە و 
قەڵەمڕەوی خاکی کوردســتان کرا. تەنانەت 
سیاســەتێکی ڕەســمیی ئەوتۆ پیادەکرا کە 
بانگەشەی بۆ ئەوە دەکرد کە هیچ کوردێک 
لــە تورکیەدا نیە. تەنیــا هێندێک لەس لەو 
پەیوەندییەدا هەن کە “تورکبوون”ی خۆیان 

فەرامۆش کردووە. حاشــاکردن لە هەبوونی 
کورد و سەرکوتی بێوچانی زمان و کولتوری 
تورکیەی  کوردی، جەوهــەری سیاســەتی 
بەرانبەر بە کورد پێک هێناوە. سیاســەتێک 
کە لە سەرتاســەری ســەدەی بیســتەمدا 
لەالیــەن دەوڵەتی تورکیەوە بەردەوام بەرێوە 

چووە. 
پڕۆژەی نەتەوەســازیی کەمالیســتی، بە 
بۆ  شــێوەیەکی ســەرەڕۆیانەو لەســەرەوەڕا 
خوارێ، لەالیەن ئێلیتی دەوڵەتی نەتەوەییەوە، 
کە خۆیان بە نوێنەری پێشکەوتن و مۆدێرنیتە 
دەزانی پیادە کرا. خەڵکانێک، کە زۆربەی هەرە 
زۆریان دێنشین، نەخوێندەوار و هەژار بوون و 
لە ڕێگای شەڕێکی چەندین ساڵە و زەبروزەنگ 
و کۆچی بە کۆمەڵ و بەزۆرییەوە ڕادەگوێزران، 
بەســەختی بڕوایــان بەوەدەکرد کــە ئەوان 
خەریکە مۆدێرن دەبن یان سەرەڕای ویستی 
خۆیــان “مۆدێڕن” دەکرێن. هــەر لەدەیەی 
1٩2٠ بەم الوەوە دەوڵەت، دامودەزگا دەوڵەتی 
و “ڕووناکبیران”ی دەســەاڵتدار، بە پێداگرتن 
لەســەر بایەخــی چەمکەکانی ناســیۆنالیزم، 
شارســتانیەت، زانســت، خوێندنی مۆدێرن، 
ڕاسیۆنالیزم و سیکۆالریزم، تێکۆشاون “نوێ” 
لە جێگای “کۆن” دامەزرێنن. لەو ڕوانگەیەوە، 
دەتوانیــن بڵێیــن کــە هەرچەنــد تورکیە 
قەت بە ڕەســمی نەکەوتۆتە بەر دەســەاڵتی 
ئیستعمار، بەاڵم ئیلیتی کەمالیست، شەڕێکی 
ڕزگاریخوازانــەی بە دژی هێــزە داگیرکەرە 
1920-( بەڕێوەبــردووە  ڕۆژئاواییــەکان 
بۆخۆیان  کەمالیســتەکان  کەچــی   .)1922
لە چوارچێوەی دیسکۆرســی ئۆرینتالیســتی 
و ئــورۆ سێنتریســتیدا جواڵونەتــەوە. ئەوان 
بەرهەمهێنانــەوەی  ســەرەکی  هــۆکاری 
ئیســتعمارییەکان   - ئیتنیکــی  سیاســەتە 
بوون لە تورکیەدا. بــەو جۆرە دەتوانین باس 
لە نوســخەی تورکی”ئــەرک و مەئموریەتی 
پیاوی ســپی” بکەیــن کە ئامانجــی بریتی 
بوو لە “بە شارســتانی کردن” و پێشخســتی 
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زمان و کولتــووری  کۆمەڵگای”ڕۆژهەاڵتی” 
و “دواکەوتــوو” لە ڕێگای ڕیشەکێشــکردنی 
ناسنامە  کولتوری دواکەوتووانەی ئیسالمی و 
بیدائــی و ســەرەتاییەکانەوە. بۆزانیاری زیاتر 
لەوبوارەوە تەماشــای ئەو ســەرچاوەیە بکە. 
لــە   ).Zeydanlıoğlu [2007]; [2008(
تورکیەدا ئەو پرۆســەی “خــۆ بە ڕۆژهەاڵتی 
کــردن”ە )Dirlik 1997: 111( لە ئاســتێکی 
بەرینــدا خۆی لە هەوڵدان بۆ وەڕێخســتنی 
“گۆڕینــی شارســتانیەتی” دا دەدیتەوە. واتە 
وەڕێخستنی شۆڕشێکی مۆدێرن بو گۆڕینی” 
نەزم و سیستەمی کۆن”. شۆڕشێک کە دەبوو 
چاکسازیی قووڵ لەهەموو بوارەکانی سیاسی، 
ئابــووری، پــەوروەردە، قانــوون، جلوبەرگ، 
مۆسیقا، ئەدەبیات، ساختمانسازی و هونەر و 

... هتد دا پێک بێنێ.
بە شــێوەیەکی سروشــتی، هەروەک لە 
زۆربەی بەرنامە ناسیۆنالیســتیەکانی دیکەش 
دا هەروایــە، لــە پــڕۆژەی نەتەوەســازیی 
کەمالیستەکانیشــدا، زمــان کەوتبووە چەقی 
قورســایی پڕۆژەکەوە. تورکــی وەک زمانی 
هاوبــەش لــە نێــوان هەمــوو هاواڵتیانــی 
تورکیــەدا، ڕۆڵیکی گرینگی لــە پەرەپێدانی 
کەمالیزم وەک ئیدئۆلۆژیی ڕەســمی دا گێڕا. 
لەوەش زیاتــر وەک ئامرازێک بۆ لەنیوبردنی 
ئــەو تایبەتمەندییــە کولتــوری، ئیتنیکی و 
زمانیانــە کەڵکــی لێ وەردەگیــرا، کە وەک 
میــرات لــە عوســمانیەوە مابوونــەوە و بە 
کۆسپی ســەر ڕێگای دروستکردنی نەتەوەی 
نوێ دادەنــران. بەو جۆرە ئــەو پلۆرالیزمەی 
لــە ئیمپراتۆریی عوســمانیەوە وەک میرات 
مابــووە، وەک ناهاوهەنگاویی مێژوویی، وەک 
کۆسپ و تەگەرە و پاشماوەی “شارستانیەتی 
ڕۆژهەاڵتی” سەیر دەکرا. بەو جۆرە زەمینەی 
بەالتینیکردنی زمانــی تورکی بە زۆرەملی و 
بە شــێوەیەکی خێرا دروســت بوو. ئەمەش 
وەک فاکتــۆرو تایبەتمەندیەکــی کاریگــەر 
بۆ پێناســەکردن و بردنەپێشــی ناســنامەی 

مۆدێرنی نەتەوەیی تورک کەڵکی لێ وەرگیرا. 
لە ئاکامــدا دە توانین بڵێین ئامانجی پرۆژەی 
چاکســازی کەمالیســتەکان لە بواری زماندا 
بریتــی بوو لە “ پاککردنەوە”ی زەین و بیری 
تورکی لــە “دواکەوتوویــی” و “دینداری” و 
بردنەپێشی ناسنامەی ڕاستەقینە و سەپاندنی 
زمانی تورکی وەک زمانی زاڵ بەســەر هەموو 
بوارەکانی ژیاندا. مەبەست لە پاک کردنەوەی 
تورکی بریتی بوو لە بە ڕۆژئاوایی کردن و “بە 
زانستی کردن”ی زمانی تورکی و پێکهێنانی 
ئالوگۆڕی پێویست تێیدا تا بتوانێ ئەو پرۆسەیە 
لە خۆیدا جێ بکاتــەوە. وەک جێفری لویس 
دەڵێ ئامانج لــەو ڕیفۆرمە قوواڵنــە ئەوەبوو 
کە لەالیــەک پەیوەندییەکانی تورکیە لەگەڵ 
ئیسالمی ڕۆژهەاڵتی لێک داببڕێ و لەالیەکی 
پەیوەندیی  و  کۆمیونیکاســیۆن  دیکەشــەوە 
نێوخۆی تورکیەو هی تورکیە لەگەڵ دونیای 
ڕۆژئاوا ئاســان بکات.” . )لوئیس 1999: 27(. 
لەگەڵ  لەپەیوەندیی  گرینگترین چاکســازی 
زماندا، بریتی بوو لەو ڕیفۆرمەی کە لەســاڵی 

.)Dil Devrimi( .1٩2٨دا ڕوویدا
بــە گوێرەی ئــەو ڕیفۆرمــە ئەلف و بێی 
التینی جێگای ئەلف و بێی عەرەبی گرتەوە کە 
تا ئــەوکات بەکار دەبرا. یونس نادی، یەکێک 
لە ڕووناکبیرە بەرجەســتەکانی کەمالیســت، 
کە بە دامەزرێنەری ڕۆژنامەی  کەماڵیســتی 
ودەوڵەتــی جمهوریــەت دادەنــرێ، دەڵــێ 
مەبەســت لە گۆڕینی ئەلف و بێی عەرەبی بۆ 
التینــی بریتی بوو لــە “ئاوێتەکردنی تورکیە 
لەگەڵ ئورووپا لە بواری مادی و واقعییەتەوە”. 

)احمد 1993: 82(. 
بــە وتەی ئاتاتــورک تا ئــەو کاتەی کە 
تورکــی لە ڕاســتەوە بۆ چەپ دەنووســرێ، 
ئیدەئالەکانــی  نوێنگــەی  ببێتــە  ناتوانــێ 
شارســتانیەتی و تەمەدونی ئورووپایی. دەبێ 
بگوترێ شێوەخەتی عەرەبی، کە زەمینەیەکی 
ئاڵۆز و ڕووحیەیەکی شەرقیی تایبەتی هەیە، 
خۆی لەخۆیدا وەک دوژمنێکی ڕاستەقینەی 
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جمهوری بەحسێب دێت. )شوالك2004: 73(. 
ئــەو شۆڕشــە زمانیە، ڕۆڵێکــی گرینگی 
لە بەرەوپێشــبردنی فەرهەنگــی نەتەوەیی و 
بیرۆکەی زمانی تورکیی خالیس و پاکدا گێڕا. بە 
پێی یاسای قبووڵکردن و پیادەکردنی ئەلفوبێی 
 Türk(تورکی کە لەســاڵی 1٩2٨دا دەرچوو
 Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakkında
1928(3( Kanun)، هەموو دامەزراوە دەوڵەتی 
و کۆڕوکۆمەڵــە خسوســیەکان دەبوایــە لەو 
 Yildiz and Fryer( .ئەلفوبێیە کەڵک وەرگرن
22 :2004(. مەبەســتی سەرەکی لەو شۆڕشە 
ئەوەبوو کە هەموو هاوواڵتیان لە ڕێگای یەک 
زمانی هاوبەشــەوە بتوانن خۆیان بە بەشێک 
لە نەتەوەی نوێ بزانن. بەو جۆرە قســەکردن 
بــە زمانی تورکی، بوو بــە گەورەترین مەرج 
و پێوانــەی تورک بوون. لەو بوارەوە ئاتاتورک 
دەیگووت “ کەســێک نەتوانێ بە تورکی قسە 
بکات، بە زەحمەت دەکرێ بڕوای پێ بکەین 
کە ســەر بە کولتور و کۆمەڵگای تورکیەیە.”. 
یاساپەسندکراوەکانی   .)Okutan 2004: 181(
دیکــەش هەر هەمان مەبەســتیان هەبوو. بۆ 
نموونە یاسای یەکخستنی پەروەردەو فێرکردن. 
)Tevhid-i Tedrisat Kanunu( )1924(. دەبێ 
بگوترێ ڕیشەی ئەو یاســایە دەگەڕێتەوە بۆ 
ڕیفۆڕمەکانی چەرخی نۆزدەهەم لە سەردەمی 
عوسمانیدا. ئامانجی ئەو چاکسازییە بریتی بوو 
لە وەی کە سیســتەمی پەروەردە و فێرکردن 
ببێتە سیســتەمێکی خاوەن ناوەندی تایبەتی 
و ســیکۆالرو لەبواری جنسیەتیەشەوە ببێتە 

سیستەمێکی تەرکیبی. 
ئەو یاســایە هەموو شێوە جۆراوجۆرەکانی 
خوێندن و فێربوونی کە لە قوتابخانە سوننەتی 
و دامــەزراوە ئاینیەکاندا بە زمانەکانی دیکەی 
وەک کــوردی بەڕێوە دەچــوو، قەدەغەکرد. 
هەروەها یاســای ناوی خانەوادەگیش هەر بۆ 
 Soyadı( .مەبەستێکی لەو چەشنە پەسند کرا
Kanunu( )1934(. بەگوێــرەی ئەو یاســایە 
دەبوایــە هەموو هاواڵتیــان ناوێکی تورکیان 

وک ناوی خانەوادەگی بۆخۆیان دیاری کردبا، 
یــا ناوێکیان هەڵبژاردبا کە ڕیشــەی توورکی 
هەبوایــە بە درێژایی هــەردوو دەیەی 1٩2٠ 
و 1٩٣٠، ڕێژیمــی کەمالیســتی تورکیــە، 
هەموو تواناو ئیمکاناتــی خۆی بۆ پەرەپێدان 
و باڵوکردنــەوەی زمانی تورکی و ئەو ئیدە و 
سیاســەتانە تەرخان کرد کە بە بەرهەمی ئەو 
چاکسازییە زمانیە دادەنران کە باسمان کرد. 
بۆ نموونــە لە ســاڵی 1٩27دا کەمپەینێکی 
بەرینیــان بــە نــاوی “هاواڵتی بــە تورکی 
 Vatandaş, Türkçe( .قسەدەکات” وەڕێخست
Konuş!(. ئەو کەمپەینە لە ســاڵی 1٩٣7دا 
گەیشتە لووتکەی خۆی. لەو بوارەوە دەوڵەت 
پۆســتێری تایبەتیی لەســەر هەموو دیوارە 
گشتیەکاندا هەڵدەواسی. بۆڵتێن و بەیاننامەی 
تایبــەت بەو مەســەلەیە لە هەموو شــوێنە 
گشتیەکاندا باڵو دەکرانەوە. پەیامی سەرەکیی 
هەموو ئەو باڵوکراوانە ئەوەبوو کە لە تورکیەدا 
 Sadoğlu( .خەڵک دەبێ بە تورکی قسەبکەن

.)2003: 275–290
یەکێک لەو دامەزراوانەی کە لە و شۆڕشە 
زمانیــەدا، ڕۆڵێکی بنەڕەتــی گێڕا، بریتی بوو 
 Turk Dil( ،لە ئەنســتیتۆی زمانی تورکــی
Kurumu( کــە بــە ئیبتیکار و پشــتیوانیی 
ئاتاتورک لە ســاڵی 1٩٣2دا دامەزرا. ئەرکی 
ئــەو دامــەزراوە دەوڵەتییــە بریتــی بوو لە 
ساخکردنەوەی زمانێکی هاوبەش و یەکگرتوو 
کــە خزمــەت بــە بنیاتنانــی نەتەوەیەکی 
یەکگرتوو بکات. ئامانجی ئەنســتیتۆی زمانی 
تورکی ئەوەبوو کە زمانێکی پاک و خالیســی 
)öz Türkçe( تورکی ســاخ کاتەوە. وشــە و 
دەســتەواژە فارســی و عەرەبیەکان وەالنێ و 
لە جێگای ئــەوان وشــەی تورکیی خالیس 
بــە کەڵکوەرگرتن لــە زاراوە جۆراوجۆرەکانی 
تورکی بەکار بینێ. ئەو ئەنیستیتۆیە بەشێک 
لە زەڕادخانەی سیاســەتی کەمالیزم بوو کە 
هەمــان پڕۆژەی دەبــردە پێش، بــۆ نموونە 
 .)Türk Tarih Kurumu( .ئەنســتیتۆی مێژوو
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ئامانجی ئــەو دامەزراوەیــەش بریتی بوو لە 
نووســین و باڵوکردنــەوەی مێژوویــی نوێی 
نەتــەوەی تــورک. دەوڵەت لە ڕێــگای ئەو 
دامەزراوانــەو گەلێک بنکــەو بنیاتی دیکەی 
لــەو چەشــنە، توانــی هەمــوو ناوەندەکانی 
بەرهەمهێنانی زانســت و زانیــاری بخاتە ژێر 
کۆنتڕۆڵی خۆی. دیارە ئەو دوو ئەنستیتۆیە لە 
بردنە پیشی سیاسەتی کەمالیستەکاندا ڕۆڵی 
بەرچاویان گێرا. بە ئیبتیکاری ئەوان لە دەیەی 
1٩٣٠دا، گەلێــک کۆنفرانس پێک هاتن کە 
ئامانجیان بریتی بوو لە سازکردنی نەزەریەی 
زانســتی بۆ پاکانەکــردن بۆ زمانــی تازەی 
تورکــی، نەتەوەی تورک ، مێژوو و ئەفســانە 
و ڕەچەڵەکی داســتانە تورکیەکان. مەبەست 
ئەوە بوو کە هەستی شــانازیی بەخۆبوون لە 
هاوواڵتیانــی تازەی تورکیــدا بخوڵقێنن. جیا 
لەوە ئەوان تێدەکۆشان کە هەموو دیسکۆرس 
و ڕیوایــەت و خوێندنەوەیەکــی دیکــە بــۆ 
ناســیۆنالیزم کــە لەگــەڵ ڕیوایەتــی ئەوان 
نەدەهاتەوە بخەنە ژێر پرسیار. ئەو کۆنفڕانسانە 
 )Türk Tarih Tezi( ”تێزی مێــژووی تورکیە“
 )Güneş-Dil Teorisi( ”و”بیردۆزیی زمانی خۆ
یــان لێ کەوتەوە. هەردووکــی ئەو تیۆرییانە 
بەڵگەیان بۆ ئەوە دەهێنایەوە کە تورکەکان لە 
مێژوودا نەتەوەیەکی “فەرهەنگ ســاز” بوون، 
پەرەیان بە شارســتانی داوە، سەرزەمینەکانی 
ئەوان )ئاسیای نێوەڕاست و ئانادۆڵی( هەمیشە 
النکی شارســتانیەتیی مرۆڤایەتی بوون. لەبەر 
ڕووناکایی “بیردۆزیی زمانی خۆر”دا هێندێک 
لێکۆڵینــەوەی ئەکادیمی ئەنجام دران، کە بە 
گوێرەی ئەوان، بەڵگــە و دۆکیۆمێنتی ئەوتۆ 
“دۆزرانــەوە”، کــە دەریان دەخســت زمانی 
تورکی بە سەرچاوەی هەموو زمانەکانی دیکە 
دادەنرێ. دیارە مێژووی سەرهەڵدانی ئەو جۆرە 
بیرۆکانە دەگەڕێتەوە بۆ ڕابردوویەکی دوورتر، 
واتە بیرۆکە ناسیۆنالیستییەکانی کۆتاییەکانی 
قەڕنی نۆزدەی سەردەمی عوسمانی. بەاڵم لەو 
قۆناخە تازەیەدا شــکڵێکی سیســتەماتیکیان 

بەخۆوە گــرت و توانای ئەوەیــان پەیداکرد 
کە لەڕێگای دامــودەزگا دەوڵەتی و ڕاگەیەنە 
گشتیە نوێیە سەرانسەرییەکان، بە شێوەیەکی 
 İbrahim .بەرین لە نێو خەڵکدا بــاڵو ببنەوە
Necmi Dilmen سکرتێری گشتی ئەنستیتۆی 
زمانــی تورکی، لە ســێهەمین کۆنفرانســی 
ئەنســتیتۆکەدا، کە لەســاڵی 1٩٣6 دا پێک 
هات، ئامانجە ئەســڵیەکانی ئــەو دامەزراوەی 
ڕوون کردنەوە و گووتی” بە ئاسانی دەتوانین 
شــوێنەوار و حــزووری فەرهەنگی تورکی لە 
هەموو ئەو زمانانــەدا پەیدا بکەین کە مێژوو 
بە خۆیەوە دیتوون، بە پشتبەستن بەو خەتە 
دەردەکەوێ  بۆمــان  مێژووییانە،  ســەرەکیە 
کە تورکی ڕەچەڵەک و ســەرچاوەی هەموو 
 Üçüncü Türk Dili Kurultayı( ”.زمانەکانــە

 .)1937: 64–65
 لە ڕێگای ئیستداللی لەو جۆرەوە، لەالیەک 
“دەســەڵماند”  تورکەکانیــان  “گەورەیــی” 
دیسکۆڕســی  دیکەشــەوە  لەالیەکــی  و، 
ڕۆژهەاڵتناسانەی ئەورووپایان ڕەت دەکردەوە 
کە کە تورکیان بە “دواکەوتوو” لە قەڵەم دەدا 
و دەیان گووت هیچ ڕۆڵێکیان لە شارستانیەت 
دا نەگێــڕاوە. بــۆ رێبەرانی کەمالیســتەکان 
گرینگ بوو کــە بە “ڕۆژئاوا” نیشــان بدەن 
کە تورکــەکان نە دواکەوتوون و نە ســەربە 
“ڕەگەزی زەردن”، بەڵکوو ســەر بە “ڕەگەزی 
ســپی”ن کــە بــە رەگەزێکی پێشــکەوتوو 
دادەنرێ. کەڵکوەرگرتن لەو زاراوانە، لە جیاتی 
ئــەوەی کە ئاکامــی گۆڕانکاریەکــی قووڵی 
فیکری بێت، هەوڵێک بوو بۆ بەرپەرچدانەوەی 
ئەو مەحکوومیەتەی کە تورکەکان، سەبارەت 
بەو سیاسەتە ڕەگەزپەرستیانەی کە بەرێوەیان 
دەبــرد، لەگەڵ بــەرەوڕوو بوون. ئــەوان بۆ 
بەرپەرچدانەوەی ئەو مەحکوومییەتە بەرینەی 
لەگەڵــی دەســتەویەخە بــوون کەڵکیان لە 
وەردەگــرت.  تەخەسوســی  تێرمینۆلــۆژی 
وەک  تورکــەکان   .)Aytürk 2004: 19(
“هەڵگــری شارســتانیەتی” و “باڵوکەرەوەی 
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زیاتر  لەوەش  شارســتانیەتی” دەناســێنران. 
دەگوترا کە بە شــێوەیەکی سروشتی ئەرکی 
تورکەکان ئەوەیە کە شارســتانی و تەمەدون 
لە نێو “خەڵکانی دواکەوتوو”دا پەرە پێ بدەن. 
)Aydın 2001: 346(. بــە گوێرەی بیردۆزیی 
زمانــی خــۆر، تورکی بەســەرچاوەی هەموو 
زمانــەکان دەزانرێ. چوونکــە تورکی زمانی 
شاڕســتانیەتە، دەبێ جێگای هەمــوو زمانە 
“غەیرە شارســتانیەکان” بگرێتەوە. بۆ نموونە 
یەکێــک لە لێکۆڵــەرەوەکان، بەناوی جەالل 
سەحیر بەگ، لە یەکەمین کۆنفرانسی زمانی 
تورکی لە ســاڵی 1٩٣2دا گوتی: ئەو تیۆرییە 
تەنیا زمانی نەتەوە پێشکەوتووەکان دەگرێتەوە 
. “بێ شک زمانی عەشیرەتە ناشارستانیەکان 
 Birinci Türk Dil Kurultayı( .”ناگرێتــەوە

.)Müzakere Zabıtları 1933: 438
وەک “ئەلسترا بۆنت” دەڵێ، ناسیۆنالیزمی 
لە  لــەو دەورەیــەدا “شــێوەیەک  تورکــی 
ئۆڕێنتالیســم بــەکار دەهێنــی، کــە لەوێدا 
ڕۆژهەاڵت بە قەڵەمرەوێکی جودا وسەرەتایی 
دادەنــرێ. ئەو قەڵەمڕەوە لــە ڕۆژئاوا جیایەو 
بۆ خــۆی مودێلێکە کە لەوێــدا تورک وەک 
ناسنامەیەکی نەتەوایەتی نموونەیی و ئیدەئاڵ 
 .)Bonnett 2004: 74-76( دەناســێنرێ.”. 
کاربەدەســتانی دەوڵەت بۆ باڵوکردنەوەی ئەو 
بیروبۆچوونانــە هەوڵ و کۆششــێکی زۆریان 
لە سەرتاســەری کۆمەڵگادا لە خۆیان نیشان 
دا. بــۆ نموونە لە قوتابخانەکانــدا، لە ڕێگای 
کتێبە دەرســییەکان. هەروەها ئەو تیۆرییانە 
بوون بە بناخــەی مێژوونووســیی تورکی و 
بوون بە سەرچاوەی سیاستگوزاریی ڕەسمی. 
لەوەش زیاتر کاریگەری و شوێنەواری خۆیان 
لەســەر ئەدەبیات، تیئاتر و ڕۆژنامەنووســیی 
ئــەو دەورەیە دانــا. تا دەیــەی 1٩7٠، هەر 
لێکۆڵینەوەیەکی کۆمەڵناسی و مێژوویی ئەگەر 
لەبەر ڕووناکایی ئەو تیۆرییانەدا نەنووسرابان و 
ئەوانیان پەســند نەکردبان، باڵو نەدەکرانەوە. 
)Nezan 1993: 76(. ڕاســتییەکەی ئەوەیــە، 

ئەو تیۆرییانە ئێســتاش بەڕادەی جۆراوجۆر، 
شوێنەواریان لەسەر دەوڵەتی هاوچەرخ، سوپا، 
زانکۆ و دیسکۆرســی زاڵ لە تورکیەدا هەیە. 

.)Copeaux 1998(

دووهــەم: دەوڵەتی تورکیــە و زمانی 
کوردی

دەتوانیــن بڵێین کە مەســەلەی کــورد بە 
گەورەتریــن گیروگرفت دادەنرێ کە کۆماری 
تورکیە هەرلە سەرەتای دامەزانییەوە لەگەڵی 
بەرەوڕوو بووە. کوردەکان لە ڕووی فەرهەنگی 
و زمانییــەوە بە گەورەتریــن گرووپی جیاواز 
دادەنرین کە کەوتنە ژێر باری قورسی پڕۆژەی 
نەتەوەسازیی کامالیستەکان. لە ئاکامدا حاشا 
لە مەوجوودییەتیان کرا، زمان و ناســنامە و 
فەرهەنگیان قەدەغەکرا. ئەوە لە کاتێکدا بوو کە 
لە دەورانی عوسمانیدا میرنشینە کوردییەکان 
تا ڕادەیەک خاوەنی حوکمی خۆبەرێوەبەریی 
بــوون و لەالیەن ئیمپڕاتۆریی عوســمانیەوە، 
وەک بەشــێک لە حەشــیمەتی موســوڵمان 
دەناســران. کەچی سەرەڕای ئەوەش، هەر لە 
دەیەکانی ســەرەتای دروســتبوونی کۆماری 
تورکیەدا ، کوردەکان وەک گروپێکی ئیتنیکی 
جیاواز، لە دیسکۆرســی ڕەسمیی ئەو واڵتەدا 
جێگایەکیــان بۆ نەما. کاربەدەســتان هەموو 
هەوڵ و کۆششــی خۆیــان دەکار کرد تا بە 
زۆری “بیانکەن بە تورک”. بۆ وەدیهێنانی ئەو 
مەبەستەش لەپێشــدا زمانی کوردییان کردە 
ئامانــج. وەک دۆناڵد بلکســام دەڵێ “هێرش 
بۆســەر کورەکان لە ژێرپــەردەی خەباتێکی 
بەرین بە دژی نفووزی مەزهەب و دابونەریتە 
دواکەوتووەکان دەســتی پێ کرد. ) ڕاســتە 
کوردەکان دژی سیکۆالرســیۆنی توند بوون(. 
ســەرەنجام  حاشــاکردن لە مەوجوودییەتی 
ئیتنیکەکانی دیکە بوو بە نەریتێکی سیاسیی 
کۆماری تورکیە. لە ئاکامــدا بەملێۆنان کورد 
 Bloxham( .”بە تورکی کێوی لە قەڵەم دران

 .)2005b:230
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 بەم جۆرە لە سیاســەت و دیسکۆرســی 
دەوڵەتی تورکیــەدا، هەبوونی کوردەکان هەم 
حاشــای لێ کــرا هەم وەک هەڕەشــەیەک 
بۆ ســەر جەوهــەر و ماهییەتی ناســنامەی 
دەوڵەت دانــرا. لەو دیسکۆرســە زاڵەدا هیچ 
جێگایەک بۆ وشەکانی “کورد”، “کوردستان” 
و” کێشــەی کورد” نەبوو. لە جیاتی ئەوە لەو 
پەیوەندییــەدا لە زاراوەکانــی وەک “تورکی 
“سیاســەتی  “چەتە”،  “ڕۆژهەاڵت”،  کێوی”، 
عەشیرەتی”،”  “بەربەرەکانێی  کۆنەپەرستانە”، 
دواکەوتوویــی ناوچەیی” کەڵــک وەردەگیرا. 
لەوەش زیاتر بۆ ئــەوەی کوردەکان لە بواری 
فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتییەوە وەک خەڵکێکی 
دواکەوتوو بناســێنن، ئــەو زاراوانەیان بەکار 
دەهێنان. موسوڵمانی سادە، دواکەتوو، ڕێگریی 
عەشیرەتی، قاچاخچی و ئەو جووتیارانەی کە 
بەو  دەچەوســێندرێنەوە.  ئاغاکانەوە  لەالیەن 
جۆرە ئەو ســاختارە هێژمۆنیکە، کە لە بواری 
)Yeğen 1999( فیزیکیشەوە لە الیەن سوپاوە 
پشــتیوانیی لێ دەکرا، زەمینەی بۆ سەرکوتی 
کوردەکان پێک هێنا. ئەو پەالمارە لە پێشــدا 
لە بــواری زمانەوە دەســتی پێ کــرد. ئاخر 
زەقترین نیشانەی جیاوازیی نیوان کوردەکان 
و تورکەکان زمان بوو. بۆیە لەنێوبردنی زمانی 
کوردی و زمانە غەیرە تورکییەکانی دیکە، بوو 
بە ئامانجی ســەرەکیی پڕۆژەی نەتەوەسازیی 

دەوڵەتی تورکیە. 
کوردەکان تەنیــا بەوە نەدەبوونە “تورک” 
کــە تورکیان وەک زمانی تازە و کەمالیزمیان 
وەک ئیدئۆلۆژیــی خۆیان قبــووڵ کردبوایە، 
بەڵکوو دەبوایە دەستبەرداری زمانی زکماکی 
و فەرهەنــگ و میراتی خۆشــیان بن. کەواتە 
دەتوانیــن بڵێیــن کە مێــژووی هاوچەرخی 
تورکیە هەر بــە تەنیا مێژووی نادیدەگرتن و 
سەرکوتی ناسنامەی ئیتنیکیی کوردەکان نیە، 
بەڵکوو بریتییە لە سیاسەتێکی درێژخایەن بۆ 
لەنێوبردنی زمانی کوردیش. بۆیە سیاســەتی 
دەوڵەتی تورکیە بەرانبــەر بە زمانی کوردی، 

بــە “جینۆســایدی زمانی” یــا “زمانکوژی” 
یــا هەوڵێکی ئاگایانە بــۆ لەنیوبردنی زمانێک 
 Hassanpour1992,( دێــت.  حیســاب  بــە 
 1993, 2000; Skutnabb-Kangas and
Bucak 1995; Hassanpour, Skutnabb-
Kangasand Chyet 1996; Skutnabb-
 Kangas 2000, 2005; Skutnabb-Kangas
 and Fernandes 2008; Skutnabb-Kangas
 and Taylor 2009; Skutnabb-Kangas and

 .)Dunbar)2010
و   Tove Skutnabb-Kangas هــەروەک 
Sertaç Bucak دەڵێــن، “بۆئــەوەی زمانێک 
بکوژی، یا دەبێت ئەوانە بکوژی کە بەو زمانە 
دەدوێــن، یا دەبێ کارێکی وا بکەی کە ئەوان 
دەســت لە زمانی زکماکیی خۆیان هەڵگرن. 
تورکیە هەوڵ دەدا کە کوردەکان واز لە زمانی 
زکماکیی خۆیــان بێنن و لە جیاتی کوردی، 
تورکــی وەک زمانی زکماکی بــەکار بەرن.”  

.)Bucak 1995: 362 و Skutnabb-Kangas
سیاســەتی  بــە  وەاڵمدانــەوە  بــۆ 
و  ناوەندگەرایــی  سکۆلیراســیۆن، 
کوردەکان  تورکیە،  دەوڵەتی  وەکیەکسازیی 
لە ماوەی ســاڵەکانی نێوان 1٩2٥، 1٩27-
1٩٣٠ و 1٩٣7-1٩٣٨ دا گەلێک شــۆڕش 
و ڕاپەڕینیــان بەڕێوە بــرد. دەبێ بگوترێ 
کە هەموو ئــەو ڕاپەڕینانە بە شــێوەیەکی 
زۆر دڕندانــە ســەرکوت کران. لــە ئاکامدا 
خەڵكێکی زۆر دوور خرانەوە، ناچار بە کۆچی 
زۆرەملی کران و لە شوێنی دیکە نیشتەجێ 
کران. هەروەها حەشــیمەتێکی زۆری کورد 
قەتڵوعام کران. بــۆ نموونە وەزیری نێوخۆ، 
پاش سەرکوتی شۆڕشــی شیخ سەعید، لە 
ڕاپۆرتێکــدا بەناوی “گەاڵڵەی ئیســالحاتی 
شەرق” دەڵێ، ئوستانە کوردنشینەکان دەبێ 
بە “شــێوەی ئیســتیعمار”ی ئیدارە بکرێن 
و خەڵکەکــەی لە ڕێــگای کۆچی زۆرەملێ 
و نیشــتەجێکردنەوەی ســەرلەنوێ بکرێنە 
تورک. وەک بەشێک لە بەرنامەی “ڕیفۆرمی 
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لــە ســاڵی 1٩٣٤دا دەوڵەت  ناوچەکــە” 
‘قانوونی نیشــتەجێکردن”ی پەســند کرد. 
مەبەســتی ســەرەکی لەو قانوونە ئەوە بوو 
کە کــوردەکان لە زێدی خۆیان ڕاگوێزێ و 
لەو ڕێگایەوە ئینسجامی کۆمەاڵیەتیی ئەوان 
لەبەین بەرێ و لێکیان باڵو بکات. کۆمیتەی 
نیشتەجێکردن  قانوونی  نێوخۆیی  کاروباری 
پێی لەســەر ئەوە دادەگرت کە بەپێی ئەو 
قانوونــە، کۆماری تورکیە بۆ پێشخســتنی 
هەموو تورکەکان کــە یەک زمان و ڕەگەز 
و مێنتاڵیتەی هاوبەشیان هەیە، تێدەکۆشێ. 
ئەو “تورکانە” کــە “تورک بوون”ی خۆیان 
فەرامــۆش  کــردووە، دەبێ ناچــار بکرێن 
 Yıldız( بێننەوە.  وەدەســتی  ســەرلەنوێ 
253-242 :2001(. ساڵێک دواتر یاسایەکی 
تایبەتــی بــە مەبەســتی “ئازاد”کــردن، 
“موتەمەدن” کردن و “پاراستن”ی خەڵکی 
“جێــگای بەزەیی”ی ئوســتانی دەرســیم 
پەســندکرا. ئامانجی ئەو قانوونە بریتی بوو 
لە لەنێوبردنی ســترەکتوری عەشــیرەتیی 
ناوچەکە و باشــتر “موتەمــەدن” کردن و 
 Yildiz(  .ئاوێتە”کردنــی خەڵکی ناوچەکە“

.)2001:258-259
هەموو ئەو سیاســەتە، کە شــتێک نەبوو 
جگە لە ئەندازیارییەکی کۆمەاڵیەتی بەزۆری 
و زۆرەملی، تەواو بە پێچەوانەی پەیمانی لۆزان 
بوو. لە مادەی ٣٩ی ئــەو رێککەوتننامەیەدا 

هاتووە کە:
 هیــچ کۆســپێک لــە ســەر ڕێــگای 
تورکیە  هاوواڵتیانی  ئازادانەی  کەڵکوەرگرتنی 
لە هەرزمانیک کە خۆیان بیانەوێ، لە گۆڕێدا 
نیە. ئەوە هەموو بوارەکانی ژیانی خسوســی، 
بازرگانی، دین، چاپەمەنی و کۆڕ و کۆبوونەوە 
گشــتیەکان دەگرێتەوە. ســەرەڕای هەبوونی 
زمانێکی ڕەسمی، هەموو هاوواڵتیانی تورکیە، 
کــە بەزمانێکی غەیرە تورکی قســە دەکەن، 
ئیمکانی ئەوەیان بۆ دەســتەبەر دەکرێت کە 
بە شێوەی شەفاهی لە بەرانبەر دادگاکاندا، لە 

زمانی خۆیان کەڵک وەرگرن.

و سیاسەتە  نیزامیەکان  کودیتا  سێهەم: 
زمانییەکان

تورکیە لە نیوەی دووهەمی سەدەی بیستەمدا 
گەلێــک ئاڵوگۆڕی گرینگی بە خۆیەوە دیتن، 
وەک گۆڕان بەرەو سیســتەمی چەند حیزبی 
و هەروەهــا هەڵبژێرانی حیزبــی دێموکرات 
لە ســاڵی 1٩٥٠دا. حیزبی دێموکرات توانی 
پشــتیوانییەکی بەرینی ئەو چین و توێژانەی 
کۆمــەڵ وەدەســت بێنــێ کە لــە دەورانی 
کەمالیســتەکاندا  حیزبیی  تــاک  حکومەتی 
بێدەنگ کرابــوون. ) 1٩2٣-1٩٥٠(. کەچی 
ســەرەڕای ئەوەش سیاســەتی بەتورککردنی 
کــوردەکان وەک سیاســەتێکی دەوڵەتــی، 
هەر درێژەی کیشــا. هەروەها ئەو سیاســەتە 
زمانکوژییــەی کــە لــە مێژ بوو ســەبارەت 
بە کــوردەکان بەڕیوە دەچــوو، نەک هەر لە 
جێگای خــۆی مایەوە، بەڵکــوو لەگەڵ هەر 
توندتریش  بەهێزترو  نیزامیــدا،  کودیتایەکی 
دەبــوو. )1٩6٠، 1٩71 و 1٩٨٠(. کەمالیزم 
وەک بناخە و جەوهەری ئیدئۆلۆژیی دەوڵەتی 
تورکیــە ئیدامــەی پەیداکــرد، هــەر بۆیە 
حاشاکردن لە ناســنامەی ئیتنیکیی کوردی 
و بردنەپێشــی زیاتری ئەو سیاســەتەش بە 
شــێوەیەکی سیســتەماتیک درێژەی کێشا. 
لەساڵی 1٩٥٠دا، قانوونی ژمارە 7267 پەسند 
کرا. بە گوێرەی ئــەو قانوونە “ئەو گوندانەی 
کە ناوەکانیــان تورکی نیــە و دەبنە مایەی 
سەرلێشێواوی، دەبێ لە کورتترین ماوەدا پاش 
ڕاوێژکــردن لەگەڵ کۆمیتەی هەمیشــەییی 
 Yildiz and.(.”پارێزگا، ناوەکانیــان بگوڕدرێ

.)Fryer 2004:23
ئەســڵی ٥٤ی قانوونــی ئەساســی تازە 
کــە لەســاڵی 1٩61دا لەالیــەن حکومەتی 
نیزامییەوە ئامادە و پەســند کرا، حکومەتێک 
کە لە ڕێگای کودیتاوە دەوڵەتی هەڵبژێردراوی 
حیزبی دێموکراتی لەسەر کارالبرد و سەرۆک 
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وەزیران، عەدنان مێدرێســی لە ســێدارە دا، 
ســەرلەنوێ پێی لەسەر ئەو مادەیەی قانوونی 
ئەساســیی پێشــوو داگرتەوە کە دەیگووت: 
“هەرکەســێک کە وەک هاوواڵتی پەیوەندی 
بــە تورکیــە وە هەیە، تورکــە”٤. بەو جۆرە 
قانوونــی ئەساســیی نوێ، ســەرلەنوێ پێی 
لەسەر کەمالیزم وەک ئیدئۆلۆژیی هەمیشەیی 
دەوڵەتی تورکیە داگرتەوە. مانای ئەوە بوو کە 
شۆڕشی ئاتاتورک گەڕانەوەی بۆ نیە. لە مادەی 
٥٨ی ئەو یاسایەدا ســەبارەت بە هەڵبژاردن 
و ناونووســیی کاندیداکان لە هەڵبژاردنەکاندا 
هاتــووە کە: “کەڵکوەرگرتن لە هەر چەشــنە 
خــەت و زمانێــک جگە لە خــەت و زمانی 
تورکی لــە کاتی ناونوســین و پڕۆپاگەندەی 
هەڵبژاردندا لە رادێو وتەلەفزیۆن یا هەر شێوە 
 Yildiz and( ”.تەبلیغاتێکی دیکــە قەدەغەیە
Fryer 2004: 26(. ئەو یاســایە بە شێوەیەکی 
سیستەماتیک بۆ ســەرکوت و زیندانیکردنی 
کەسانی کوردزمان و هەموو ئەو کەسانە دەکار 
دەکرا کە جورئەتــی ئەوەیان هەبوو وەزعەکە 
بخەنە ژێر نیشــانەی پرسیار. پاش کودیتاکە 
٤٥٠ کــەس لە ڕووناکبیرانی بەرجەســتەی 
کورد، کە ڕەخنەیان لە سیاسەتەکانی دەوڵەت 
گرتبوو، گیران و بــێ دادگاییکردن ڕەوانەی 
ئۆردوگاکانی کاری ئیجباری لە نێوەڕاســتی 
تورکیە کران. بەشــێکی دیکــەش لەوان بۆ 
 Nezan( .ڕۆژئــاوای تورکیــە دوور خرانــەوە
65 :1993(. بــۆ نموونــە حیزبــی کرێکارانی 
کورد، )Türkiye İşçi Partisi، TIP(، کە توانی 
لەســاڵی 1٩61دا 1٥ کوردی لــە پاڕلەماندا 
دەســتەبەر بــکات، یەکەم حیزبی سیاســی 
بوو کە باســی کێشــەی کوردی هێنایەگۆڕو 
ئەو تابۆیەی شــکاند. ئەمە بووە هۆی ئەوەی 
ئــەو حیزبە بە تاوانی “تەشــویقی جموجۆڵی 
 Gunter( .جیاوازیخوازانــە “ قەدەغە بکــرێ

.)1990:17; Nezan 1993: 68–70
لــەو دەورەیەدا نــاوی گەلێک لە گوند و 
شــاڕۆچکە کوردنشــینەکان کران بە تورکی. 

ژمارەیەکی زۆریــش ڕادیۆ دامەزران . ئەرکی 
ئــەو ڕادیۆیانە بریتی بوو لە پووچەڵکردنەوەی 
شــوێنەواری ئــەو رادیۆیانــەی لــە واڵتانی 
دراوسێوە، بە کوردی بەرنامەیان باڵو دەکردەوە. 
قوتابخانەی  گەلێک   .)Nezan 1993: 68–70(
پانسیۆن لە ئوستانە کوردنشینەکاندا دامەزران.   

 .)Beşikçi 1970: 552–553(
مەبەســت ئەوە بوو کە مندااڵنی کورد لە 
بنەماڵەو کۆمەڵگاکانــی خۆیان دابرێن. وەک 
باقــی دامەزراوە نیزامــی و پەروەردەییەکانی 
دیکەی دەوڵەت زۆر بە توندی پشــتیوانی و 
بەرگری لەو جــۆرە قوتابخانانە دەکرد. زۆرتر 
منداڵــەکان هان دەدران کــە زمانی خۆیان 
لە بیر بکەن. منداڵــەکان دەخرانە بەر بارانی 
تەبلیغاتێک کــە دەیگوت کوردەکان “خراپ” 
و “پیس” و “ســەرەتایی”ن. لە هەمان کاتدا 
پێشــیان لەســەر ئەوە دادەگرت کە شتێک 
بە ناوی کــورد وجودی نیە. وەزعێکیان پێک 
هێنابــوو کــە قوتابیەکان دەبوایە شــەرم لە 
زمان، فەرهەنگ و پێشــینەی خۆیان بکەن. 
وەک   .)Skutnabb-Kangas 1981: 308-313
وتمان ئەو سیاســەتە بەشێک لە ستراتیژیی 
دەوڵەتــی تورکیــە بــوو بــۆ بەتورککردنی 
کوردەکانی نیشتەجێی تورکیە و بە مەبەستی 
پێشــگیریکردن لە گەشــەی ناســیۆنالیزمی 

کوردی. 
لــەو دواییانــەدا ڕاپۆرتێکــی نهێنی، کە 
لەالیەن ڕۆژنامەنوسانی تورکیەوە دۆزراوەتەوە 
کە ڕاســتی و دروســتی لە گۆڕێدابوونی ئەو 
سیاســەتە نیشــان دەدات. ئەو ڕاپۆرتە پاش 
کودیتای ســاڵی 1٩6٠، لەالیــەن ئیدارەی 
بەرنامــەو پالندانانــی وەزارەتــی نێوخــۆوە 
دادەرێــژرێ. ئامانجــی ئــەو پالنــە بریتییە 
لــە “چارەســەری گرفتــی جیاوازییخوازیی 
ناوچەیــی”.  دواکەوتوویــی  و  کــوردەکان 
ناونیشــانی پالنەکە بریتی بوو لە “پرنســیپە 
ئەســڵیەکانی پالن و بەرنامەکانی دەوڵەت بۆ 
پەرەپێدانی ڕۆژهەاڵت و باشووری ڕۆژهەاڵت”. 
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ئەو ڕاپۆرتە گەلێک ڕێگا چارە پێشنیار دەکات 
وەک ئاوێتەکــردن و تواندنەوەی کوردەکان. 
)Dündar and Akar 2008(. ڕاپۆرتەکــە ئەوە 
ئاشــکرا دەکات کــە بەشــێکی گرینگی ئەو 
بەرنامەیە ئامانجەکەی بریتییە لە لەنێوبردنی 
هۆشــیاریی نەتەوەیی کــوردەکان لە ڕێگای 
تەشویقی کۆچی دڵخوازانەو زۆرەملی. پالنەکە 
پێ لەســەر بایەخی لێکۆڵینەوە کۆمەڵناســی 
و سۆســیۆکولتورییەکان لــە ناوچەکــەدا بۆ 
بردنەپێشی ئەو سیاســەتە دادەگرێ. لەوەش 
زیاتر بە گوێرەی ڕاپۆرتەکە دەوڵەت بۆ گۆڕێنی 
تەرکیبی ئیتنیکیی ناوچە کوردنشینەکان دەبێ 
لە تەماحوەبەرنانی ماڵیــش کەڵک وەرگرێ. 
ئەمــە دەری دەخــات کە کار بەدەســتانی 
دەوڵەت هەمیشە لە زانست وەک “ ئامرازێک” 
بۆ بردنە پێشــی “قازانج و بەرژەوەندییەکانی 
دەوڵەت” کەڵکیــان وەرگرتووە ولەو ڕێگایەوە 
کۆمەاڵیەتیان  ئەندازیاریــی  سیاســەتەکانی 
بەڕێوە بردووە. بەشــێک لەو پێشنیارانەی کە 
لەو پالنــەدا هاتوون بریتین لە: ســەرلەنوێ 
پێ  خۆیان  “ئەوانــەی  نیشــتەجێکردنەوەی 
کوردە” لەگەڵ حەشــیمەتی ئیزافی ناوچەی 
دەریــای ڕەش بە قازانجی بــە تورکیکردنی 
ناوچەکە. مەبەســتی سەرەکی دەبێ ئەوە بێ 
کە هیچ پەیوەندییەک لە نێوان “ئەوانەی کە 
خۆیان بــە کورد دەزانن” لە تورکیەدا لەگەڵ 
کوردەکانی عێڕاق و ئێران و سوریەدا نەمێنێ. 
باڵوکردنــەوەی بەرنامەی ڕادیۆیی و گۆرانیی 
محەللیــی کوردی لەســەر ڕیتــم و هەوای 
تورکی، لەالیەن کەســانی پسپۆڕی کاروباری 
پڕۆپاگەندە بۆ قەناعەتهێنان بە کوردەکان کە 
سیاســەتەکانی دەوڵەت لە قازانجی ئەواندان. 
هەروەهــا بــۆ ئاگادارکردنــەوەی بیــروڕای 
رووناکبیــری دەرەوە ســەبارەت بــەوەی کە 
لە تورکیەدا شــتێک بەناوی کێشــەی کورد 
لە گۆڕێدا نیە. دەســتبەجی ئەنســتیتۆیەکی 
تورکناســی دامــەزرێ بــۆ بەرهەمهێنان و 
جۆراوجۆری  لێکۆڵینــەوەی  باڵوکردنــەوەی 

زانستی کە نیشــان بدەن کوردەکان لەگەڵ 
تورکــەکان لە یــەک ڕەچەڵەکــن. هەروەها 
بۆ ئەوەی نوســخەیەکی تورکــی لە مێژووی 
ڕۆژهەاڵتی تورکیە باڵو بکاتەوە. دەبێ ڕۆژنامەو 
گۆڤاری ئەوتۆ باڵو بکرێنەوە کە نیشان بدەن 
کــوردەکان بە ڕەگەز لە تایفــە تورانیەکانن. 
سەیر ئەوەیە ئەو ســتراتیژییە زاڵمانەیە، ئەو 
سیاســەتە پڕ لە زەبروزەنگە بــۆ تواندنەوەی 
کوردەکان، ئاکامی پێچەوانەی بەدەستەوە دا 
و بووە هۆی چوونەســەری ئاستی وشیاری و 
ئاگایــی نەتەوەیی لە نێــو ژمارەیەکی زۆر لە 
کوردەکانــدا. بەتایبەت لەدەیــەی 1٩7٠دا، 
بزووتنــەوەی کــورد و بزووتنــەوەی چەپ 
شــکڵێکی ڕادیکاڵیــان بە خۆیــەوە گرت و 
بەرانبــەر ئیدئۆلۆژیــی ڕەســمیی دەوڵــەت 
ڕاوەســتانەوە. لەو دەورەیەدا کە دەورەیەکی 
تەواو سیاســی بوو، گەلێک حیزب و ڕێکخراو 
و بزووتنەوەی سیاسی، مەزهەبی و ڕۆژنامەی 
ڕادیکاڵ ســەریان هەڵدا. ژمارەی دانیشتوان 
بە توندی چووە ســەرێ و شارنشینی پەرەی 
ئەستاند. ئیدئۆلۆژییە سیاسییە جۆراوجۆرەکان 
بــاڵو بوونــەوە. هەمــوو ئەوانــە بوونە هۆی 
پەرەسەندنی جموجۆڵی سیاسی لە نێو الوانی 
شارەکان و بەهێزبوون و بەرزبوونەوەی دەنگی 
ناوچە پەڕاوێزخراوەکان. بەو جۆرە کێشــەی 
کورد لەو فەزا سیاســیەدا لــە ڕێگای گۆڤار 
و چاپەمەنیە چەپەکانەوە بەئاســانی ســەری 
هەڵدایەوە. ئــەو ڕۆژنامــەو گۆڤارانە گەلێک 
بــاس و بابەتیان ســەبارەت بەو کارەســاتانە 
بــاڵو دەکردنــەوە کە بەســەر کــوردەکان 
هاتبوون. ئەمەش دەرفەتــی بۆ ڕووناکبیرانی 
کــورد و تــورک پێــک هێنا تا سیاســەتە 
ڕەســمیەکان بخەنە ژێر نیشــانەی پرسیار. 
کەچی ســەرەنجام تەواوی ئەو چاالکییانە بە 
شێوەیەکی سیســتەماتیک سەرکوت کران و 
ژمارەیەکی زۆر لە نوسەران و ڕۆژنامەنووسان 
و بەرپرســانی ناوەندەکانــی باڵوکردنەوە، بە 
تاوانــی “تەبلیغاتکــردن بــۆ جیاوازیخوازی” 
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)Gunter 1990: 4-19؛  زینــدان.  کەوتنــە 
ئابووری،  بێڕەونەقیی   .)Nezan 1993: 66-68
نائارامییــە  پەرەســەندنی  ناســەقامگیری، 
کۆمەاڵیەتییەکان، مانگرتن و خۆپێشــاندان و 
تیرۆرە سیاســییەکان، بوون بەهۆی ڕوودانی 
کودیتایەکی دیکەی نیزامی لە ساڵی 1٩71. 
ئەوە بوو کە دەوڵەت پاش ئۆڵتیماتۆمی ســوپا 
ناچاربوو دەســت لە کار بکێشێتەوە. ئەرتەش 
داوای لە دەوڵەت کــرد کە لە بەر ڕووناکایی 
“ڕووحی کەمالیزم” دەســت بکات بە ڕیفۆرم. 
لــە ئاکامدا هەزاران چاالکــی تورک و کورد 
گیران و خرانــە نێو زیندان. دادگای نیزامیی 
دیاربەکر، بەهەزاران “کوردی جوداییخوازی” 
مەحکوم کردن. واحیدە جۆراوجۆرەکانی دژی 
شــۆڕش لە ئوســتانە کوردییەکاندا دەستیان 
کرد بە ڕاونان و گەڕان وپشــکنین، لە ئاکامدا 
بــە هــەزاران جووتیار کەوتنە بــەر ڕاونان و 
تەعقیب و ئەشکەنجەو ڕەوانەی زیندان کران” 

.)Nezan1993: 78( .
دەیەی پڕ لە توندوتیژی و ناسەقامگیریی 
1٩7٠ بــە دەســتێوەردانی نیزامیی ئەرتەش 
کۆتایــی  1٩٨٠دا  ســیپتامبری  12ی  لــە 
هات. ئەوە بە نوختە گۆرانێک لە سیاســەتی 
موهەندیسی کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگای تورکیەو 
ســەرکوتی زمان و ناسنامەی ئیتنیکی کورد 
لەو واڵتەدا لە قەڵەم دەدەرێ. بە سەرهەڵدانی 
کودیتای نیزامیی 1٩٨٠، ســەرکوتی ناڕازییە 
سیاســییەکانی کورد و تورک گەیشتە پلەی 
هەرە بــەرزی خــۆی. ئیدارەکردنی ناوچەی 
کوردســتان بە “ڕێگای ئیســتعماری” هەروا 
درێژەی هەبوو، حکوومەتی نیزامی ڕاگەیەنرا. 
ســوپا ڕایگەیانــد کــە ئامانجــی حکومەتی 
نیزامی بریتییــە لە “لەنێوبردنــی کۆمۆنیزم 
1٩٨2دا،  ســاڵی  لــە  جوداییخــوازی”.  و 
هێزە  فەرمانــدەی  لەالیــەن  نامیلکەیــەک 
زەمینیەکانی سوپا لە نیوخۆی سوپادا زۆر بە 
نهێنی باڵو کرایەوە. ئەو نامیلکەیە کوردەکان 
وەک “هێزێکی تێکدەرو ئاژاوگێر” دەناسێنی. 

نامیلکەکە درێژە دەدا و دەڵێ وشــەی کورد 
لەالیەن ئەو”تورکە کێوی” یانەی ڕۆژهەاڵتی 
تورکیە سەروســەدای لێ بــەرز دەبێتەوە کە 
 Kara Kuvvetleri( .بەفرێدا دەڕۆن بەســەر 
کاربەدەســتان   .)Komutanlığı 1982: 43
دەســتوریان دا کە بــۆ پێشــگیریکردن لە 
جوداخــوازی گۆرانیە کوردییــە محەللیەکان 
بە تورکــی بگوترێنەوە. وتاردان بە کوردی لە 
کۆڕ و کۆبوونەوە گشتیەکاندا و باڵوکردنەوەی 
چاپەمەنی بە زمانــی کوردی قەدەغە بکرێن. 
هەر لــەو پەیوەندییەدا بە هەزاران نوســخە 
کتێب و گۆڤار و ڕۆژنامەی کوردی دەســتیان 
بەسەردا گیرا یان سوتێنران. داڤید مێکداوێڵ 
دەڵــێ تــا ســاڵی 1٩٨6، 2٨٤2 گونــدی 
کوردنشینی دیکە ناوی تورکییان لەسەر دانرا. 
)McDowall 2000: 424(. ڕاستیەکەی ئەوەیە 
لێکۆڵینەوەیەک کە ســەبارەت بەو سیاسەتە 
ڕەســمییەی دەوڵەت ئەنجــام دراوە، دەری 
دەخات کە لەماوەی نێوان ســااڵنی 1٩٤٠ تا 
2٠٠ دا 12٠٠٠ گوند واتە هەر لە سێ گوند 
یەکێکیــان لە تورکیــەدا “بەتورکی کراون”. 
ناوەندی ئەو سیاســەتی تورکاندنە دەکەوێتە 
ناوچە کوردنشــینەکان و ناوچەکانی دەریای 
ڕەش. )Tunçel 2000(. بــە دڕێژایی دەیەی 
1٩٨٠، تابڵۆیەک لەسەر دەرگای چوونەژووری 
زیندانــی نیزامــی دیاربەکــر هەڵواســرابوو. 
لەو تابڵۆیەدا نوســرابوو “بەتورکی قســەبکە 
 Türkçe konuş, çok بــدوێ.”)  زۆریــش  و 
konuş(. ئەو زیندانە ببوو بە ئۆردوگای کاری 
بێگاری و زۆرەملــی. لەوێدا بە هەزاران کورد 
بە شێوەیەکی دڕندانە ئەشکەنجەکران، کران 
بە “تورک” یا کوژران و لەژێر ئەشــکەنجەی 
 Zeydanlıoğlu( .جۆراوجــۆردا فەلەج بــوون
2009(. کۆمیتەیــەک کــە بــۆ لێکۆڵینەوە و 
تەحقیق لە وەزعی ناوچەکە، لەالیەن حیزبی 
لەساڵی  ئۆپۆزســێۆنەوە  دێموکراتی  سۆسیال 
1٩٨6دا پێــک هات، لــە ڕاپۆرتی خۆیدا لەو 
بوارەوە دەڵێ “سەرتاسەری ڕۆژهەاڵتی تورکیە 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721 338



بۆتە ئۆردوگایەکی کاری ئیجباری، کە لەوێدا 
هەر هاوواڵتیــەک وەک گومانلێکراو ڕەفتاری 
لەگــەڵ دەکرێ. لەوێدا زوڵم و ئەشــکەنجەو 
ســووکایەتی لەالیــەن نیزامیەکانــەوە ببووە 
Taşpınar 2005: 100–( .”شــتێکی ئاســایی

.)101
دەســتووری تازەی تورکیە کە لەســاڵی 
1٩٨2دا )٥(پەسندکرا و هەروەها هەموو ئەو 
یاسایانەی دیکە کە لە ژێر چاودێریی توندی 
نیزامیەکانــدا لەو دەورەیەدا دانــران، وێڕای 
ئەوەی کە پێیان لەســەر گرینگیی ناســنامە 
و هۆوییەتــی تورکی دادەگــرت، ڕەواییان بە 
درێــژەدان بەو ســەرکوت و زەبرەزەنگە دەدا 
کــە بەشــێوەیکی بەرین لەســەر هۆوییەتی 
کــوردی هەبوو. دەبێ بگوتــرێ کە هەر ئەو 
یاســایانە ڕۆڵێکی سەرەکیش لە بردنە پێشی 
ئەو سەرکوتەدا دەگێڕن کە ئەمڕۆ لەو واڵتەدا 
لەســەر زمانی کــوردی هەیە. لە ســەرەتای 
دەستووردا هاتووە: “هیچ جۆرە پشتیوانییەک 
بــۆ هەر جۆرە چاالکیەک لــە گۆرێدا نیە کە 
بە پێچەوانــەی قازانــج و بەرژەوەندییەکانی 
تورکــەکان، مەوجوودییەتی ئەوان، ئەســڵی 
دابەشنەبوونی خاک و دەوڵەتی تورکیە، بایەخە 
مێژوویی و ئەخالقیەکان، نرخە تورکییەکان، 
ناسیۆنالیسم، پرنسیپ و ڕیفۆرم و مۆدێرنیزمی 
ئاتاتــورک لــە قەڵەم بــدرێ”. بــەو جۆرە 
دەبینین کە پرنســیپە سەرەکییە میللیەکانی 
تورکیــە، یەکیەتیــی ئــەرزی، یەکیەتیــی 
ناسیۆنالیســمی کەمالیستی، زمانی  سیاسی، 
تورکی وەک زمانی ڕەســمی، بە شێوەیەکی 
سیســتەماتیک لە قانوونی ئەساسی و هەموو 
سیســتەمی قانوونی تورکیــەدا گونجێنراون. 
مــادەی دووهەمی قانوونی ئەساســی دەڵێ، 
تورکیە لەسەریەتی پەیڕەوی لە ناسیۆنالیسمی 
ئاتاتورک بکات. هەروەها مادەی ســێهەمیش 
دەڵێ دەوڵەتی تورکیە، وەک خاک و نەتەوە، 
یەکەیەکــی هەرگیز لێک دانەبــڕاوە و هیچ 
کاتێک دابەش ناکرێ و زمانی تورکیش زمانی 

ڕەسمیەتی. ماددەی چوارەم نەک هەر ئاڵوگۆڕ 
و چاکســازی لەو ماددانــەدا قەدەغە دەکات، 
بەڵکــوو تەنانەت هێنانەگۆڕێی هەرچەشــنە 
پێشنیار و گەاڵلەیەکیش بۆ مەبەستێکی لەو 
چەشنەیە قەدەغە دەکات. لە ماددەی بیست و 
شەشەمدا هاتووە کە “هەموو ئەو زمانانەی کە 
بــە پێی قانوون قەدەغەن، ڕێگایان پێ نادرێ 
بۆ بەیانکردن و باڵوکردنەوەی بیرو ئەندێشــە 
بەکار بێنن.” )amended in 2001(. ماددەی 
چــل و دوو کە تەنانەت ئێســتاش ئیعتباری 
هەیە دەڵێ “هیــچ زمانێک، بێجگە لە زمانی 
تورکــی، وەک زمانی دایک بــۆ هاوواڵتیانی 
تورکیە، لە کاروباری خوێندن و پەروەردە و و 
ڕاهێناندا، لە هیچ دامەزراوەیەکدا، کەڵکی لێ 
وەرگیرێ”. بەندی دووهەمی ماددەی بیست و 
هەشتەم بە ڕوونی دەڵێ “نابێت هیچ چەشنە 
نووسین و باڵوکردنەوەیەک بەو زمانانە ئەنجام 
 also( .”بدرێ کــە قانوون قەذەغەی کردوون

.)amended in 2001
مەبەســت لەو زمانانەی کــە بە گوێرەی 
قانوون قەدەغەن “ئــەو زمانانەیە کە جیا لەو 
زمانــە ڕەســمییەن کە دەوڵەتــی تورکیە لە 
ئایالەتەکاندا، بەڕەســمییان دەناسێ.” )یاسای 
2٩٣2 ( بەواتایەکی دیکە یانی زمانی کوردی. 
یاسای ژمارە 2٩٣2 کە تاساڵی 1٩٩1 کاری 
پێ دەکرا دەڵێ “زمانی دایکی بۆ هاوواڵتیانی 
 Skutnabb-Kangas(.”تورکیە، زمانی تورکییە
مــاددەی   .)and Bucak 1995: 355–356
1٤7 دەڵــێ دەوڵەت ئەرکی سەرشــانییەتی 
پارێزگاری لە پرنســیپەکانی کەمالیزم بکات. 
هیــچ بەندێک لــە قانوونی ئەساســی نابێت 
وا لێــک بدرێتەوە کە بە پێچەوانەی ئەســڵە 
بنەڕەتییەکانــی ڕیفۆرمەکانــی ئاتاتورک بێ. 
هەروەهــا دەبــێ تایبەتمەندیی ســیکۆالری 
ماددەی  بپارێــزرێ”. هەروەهــا  جمهــوری 
٨1ی یاســای ژمارە 2٨2٠ ساڵی 1٩٨2، کە 
چۆنیەتی کاری حیزبەکان رێک دەخات و بێ 
هیچ چاکســازییەک هێشتاش هەر کار دەکا، 
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دەڵێ حیزبە سیاسییەکان “ناتوانن بانگەشە بۆ 
ئەوە بکەن کە لــە تورکیەدا کەمایەتی هەن. 
هەروەها حیمایەت و پەرەپێدانی هەرچەشنە 
زمــان و کولتورێکــی غەیرە تورکــی لەوان 
 Skutnabb-Kangas and Bucak( .”قەدەغەیە

)1995: 356.6
قانوونی ئەساسیی ساڵی 1٩٨2 و باقی یاسا 
پەیوەندیدارەکان بەوەوە هێشتاش کار دەکەن 
و هەوڵــی تورکیەیان بۆ دێموکراتیزاســیۆن 
لەگەڵ کەند و کۆســپ بــەرەوڕوو کردەوە و 
هــەر بەو یاســایەنەش پاکانە بۆ ســەرکوتی 
زمانی کــوردی دەکرێ. ئەو یاســایانە وەک 
ڕابــردوو بنەمــای قانوونــی بۆنادیدەگرتن و 
ســەرکوتی هۆوییەتــی کــوردی و تەعقیب 
و ڕاونانی ئەو کەســانە کە بە کوردی قســە 
دەکەن، پێک دێنن. بەو حاڵەش ئەو یاسایانە، 
ناسیۆنالیسمی کوردی  نەیانتوانیوە  نەک هەر 
بێدەنگ بکەن، بەڵکوو بە پێچەوانەوە بوونەتە 
مایەی ســەرهەڵدانی گەورەتریــن ڕاپەڕینی 
کوردی لــە مێژووی هاوچەرخــی تورکیەدا، 
کــە لەالیەن حیزبــی کرێکارانــی تورکیەوە 
 Partiya Karkerên( دەکــرێ  ڕیبەرایەتــی 
Kurdistan, PKK(. بە دەسپێکردنی خەباتی 
چەکدارانــەی پ.ک.ک لەســاڵی 1٩٨٤دا بۆ 
دروستکردنی دەوڵەتێکی سەربەخۆی کوردی، 
ئەوحیزبە توانــی لەو ناڕەزایەتیە بەرینەی کە 
لە ئاکامی ســەپاندنی ئەو وەزعەی سەرەوە و 
ئەو یاسایانەدا لەنێو کوردەکاندا پێک هاتبوو، 
بەشێوەیەکی ســەرکەوتووانە کەڵک وەرگرێ. 
ئەو شەڕە نێوخۆییە، کە لە نێوان گەریالکانی 
پ.ک.ک و ئەرتەشدا بەڕێوە دەچوو، شكڵێکی 
زۆر توندوتیژ و وێرانکەری بە خۆیەوە گرتبوو. 
ژمارەی قوربانیانی ئەو شەڕە بە پتر لە ٤٠٠٠٠ 
کەس تەخمین دەکرێ کە زۆربەیان کوردی 
بێدیفاع و سڤیل بوون. دەبێ بگوترێ ئەو شەڕە 
تا گیرانی عەبدوڵال ئۆجەاڵن ڕێبەری پ.ک.ک 
لە کینیا لە ســاڵی 1٩٩٩دا، درێژەی کێشــا. 
دیارە ئێستاشــی لەگەڵ بــێ تەقە و لێکدان 

وئۆپەراسیۆنی عەسکەری لەو ناوچەیەدا هەروا 
درێژەیان هەیە.

چــوارەم: کەمکردنــەوەی قەدەغــەو 
قۆرخەکان) مەحدودییەتەکان(؟

حکومەتــی نیزامی پاش ســەرکوتی دڕندانە 
بەاڵم کاتی، هەموو سەرچاوەکانی ناڕەزایەتی 
و بێزاری لەساڵی 1٩٨٣ دا، “دەسەاڵتی بەجێ 
هێشــت”. ئەوە لە حاڵێکدا بــوو کە قانوونی 
ئەساســیی ســاڵی 1٠٨2 و باقی یاســاکانی 
دیکە، مافی “حزوور و دەســەاڵتی ڕەها”یان 
بۆ نیزامییەکان، بەمەبەستی شوێندانان لەسەر 
هەموو بوارە جیاجیاکانی ژیانی کۆمەاڵیەتیی 
کۆمەڵگای تورکیە، دەستەبەر کردبوو. ئەمەش 
دۆخێکــی خوڵقاند کە لــە پەیوەندی لەگەڵ 
“مەســەلە نەتەوەیی و سەرتاسەری”یەکاندا، 
وەک مەســەلەی کــورد، ئەرتــەش بتوانێ 
دواقسە بکات. بەو جۆرە ئیمکانێکی زۆر کەم 
بــۆ سیاســەتمەدارەکان دەمایەوە تــا بتوانن 
لەپەیوەنــدی لەگەڵ کوردەکانــدا دژایەتیی 
سیاسەتی ڕەسمی بکەن. تۆرگۆت ئۆزاڵ ڕێبەری 
حیزبــی )Anavatan)، کــە لــە هەڵبژاردنی 
گشتیی ساڵی 1٩٨٣دا سەرکەوتنی وەدەست 
هێنا، کاتێک ویســتی تاڕادەیــەک لەجیاتی 
ڕێگاچارەی نیزامی، ڕێگاچارەی سیاســی بۆ 
کێشــەی کورد بدۆزێتەوە، لەالیەن ســوپاو 
ئیلیتی کەماڵیستەوە لەگەڵ دژایەتیەکی توند 
بەرەوڕوو بوو. ســەرەڕای ئەو بەربەرەکانێیەش 
ئــۆزاڵ توانــی لە ژێــر ڕێبەرایەتیــی خۆیدا 
هێندێک ڕیفۆرمی کەم پێک بێنێ. بۆ نموونە 
توانی یاســای ژمارە 2٩٣2 النی کەم لەسەر 
کاغــەز هەڵبوەشــێنێتەوە. یاســایەک کە بە 
گوێــرەی ئەو زمانی کــوردی قەدەغە کرابوو. 
ئەوە بەو مانایە بوو کە لەمەوبەدوا بەکارهێنانی 
زمانی کوردی بۆ مەبەستی غەیرە سیاسی بە 
کارێکی نایاســایی دانەنرێت. وەک قسەکردن 
بەکوردی، باڵوکردنەوەی مۆسیقای کوردی و 
ڕۆژنامــە بە کوردی. بەو حاڵەش بەکارهێنانی 
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کــوردی لە ڕادیۆ و تەلەڤیزیــۆن و خویندن 
و فێربووندا هێشــتاش هەر بــە پێی قانوون 
 Kirişci and Winrow 1997:( قەدەغەبــوو. 
137(. دەبێ بگوترێ کە سەرەڕای ئەو کورتە 
رێفۆرمانە، لە ژێر ڕێبەرایەتیی تۆرگۆت ئۆزاڵدا 
بوو کــە بۆ یەکەم جار سیســتەمی بەدناوی 
“نیگابانانــی گونــد” )Korucular( دامــەزرا. 
بەگوێرەی ئەو سیســتەمە لە ساڵی 1٩٨٥دا 
نزیکەی ســەدهەزار کــوردی نیمچە نیزامی 
بۆ شــەڕ لەگەڵ گریالکانی پ.ک.ک چەکدار 

)Bozarslan 2000: 24( .کران
لەســاڵی 1٩٨7دا حکوومەتــی نیزامــی 
))Olağanüstü Hal لە ناوچەی کوردســتاندا 
ڕاگەیەنرا. ئەو قانوونە دەســەاڵتێکی تایبەتی 
دا بە فەرمانــداری ناوچەکە. وەک چۆڵکردنی 
چاپەمەنییەکان،  بۆ  ســنووردانان  گوندەکان، 
چاوەدێری مەحکەمــە مەدەنییەکان بە دژی 
 Gunter 1990:( ئەمنیەتییــەکان.  هێــزە 
83(. حکومەتــی نیزامــی تا ســاڵی 2٠٠2 
درێژەی کێشــا. لە ڕاســتیدا هەر هەمان ڕۆژ 
کە قانوونی قەدەغەبوونــی زمانی کوردی لە 
ساڵی 1٩٩1دا هەڵوەشــایەوە، قانوونی ژمارە 
٣71٣ واتــە قانوونــی دژی تیرۆڕ پەســند 
کــرا. ئەو قانوونە بە جۆرێکــی هێندە ناڕوون 
دارێژرابــوو کە نەک هــەر پ.ک.ک ، بەڵکوو 
ڕاســتەوخۆ هەموو ئەوکەسانەشــی دەکردنە 
ئامانج کە بۆ باڵوکردنەوەی زمان و فەرهەنگی 
 Terörle Mücadele( .کــوردی تێدەکۆشــان
مــاددەی  گوێــرەی  بــە   .)Kanunu 3713
٨ی ئەو قانوونــە، دادســتانەکان دەیانتوانی 
هەرکــەس لەســەر بنەمای بەشــداریکردن 
لــە “پروپاگەندەی زارەکی و نووســراوە” کە 
یەکیەتیــی نەتەوەیــی و وەحدەتی کۆماری 
تورکیە لــە نێو دەبا” بخەنە ژێر لێکۆڵینەوە و 
مەحکوومی بکەن. ئەو یاســایە بە شێوەیەکی 
سیســتماتیک لــە دژی کەســانی چاالک و 
سیاســەتمەدار و ڕووناکبیرانی کورد کەڵكی 
لێ وەرگیراوە. هەروەها پەســندکرانی یاسای 

تیرۆر، بە یەکەمین نیشــانەی دەستپێکردنی 
 )low intensity war( ســنووردار  شــەڕی 
لەالیەن دەوڵەتی تورکیە بە دژی کوردەکان و 
درێژەدان بە میلیتاریزەکردنی کێشەی کورد 

 .)Koivunen 2002(دادەنرێ
1٩٩٠دا  دەیــەی  لەســەرەتاکانی 
دەرکــەوت کە دەوڵەت نەیتوانیوە کۆتایی بەو 
ناڕەزایەتییە بەرینەی خەڵک و ناسیۆنالیزمی 
ڕوو لە گەشــەی کــورد بێنێ. شــتێک کە 
پ.ک.ک کــردە بزووتنەوەیەکــی بەرینــی 
جەماوەری. تۆرگۆت ئــۆزاڵ لە نامەیەکدا کە 
لە ســاڵی 1٩٩٣دا بۆ ســولەیمان دیمیرێڵ، 
ســەرۆکوەزیرانی ئەوکاتی تورکیەی نووسیوە، 
ناوبراو وریا دەکاتەوە و دەڵێ “کۆماری تورکیە 
لەگەڵ گەورەترین هەڕەشە کە تا ئێستا بۆی 
بوومەلەرزەیەکی  بەرەوڕوویــە.  پێش،  هاتۆتە 
کۆمەاڵیەتــی دەتوانێ بەشــێکی تورکیە لە 
بەشــەکانی دیکــە جیا بکاتــەوە و هەمووی 
 .)Pope 1993( .”ئێمــە بخاتە ژێــر گڵــەوە
ئــەوە بە ڕوونی نیشــانی دەدا کــە پڕۆژەی 
کەمالیســتیی نەتەوەسازی و ئاسیمیالسیۆنی 
بــە زۆری، نەیانتوانیبوو ئــەو ئاکامانە وەدی 
بێنن کــە لێیان چاوەڕوان دەکــرا. ئەو قوڵە 
رێفۆرمانەی ئۆزاڵ کە زۆرتر هەر لەسەر کاغەز 
مابوونەوە، لەگەڵ هێندێک چاکســازیی دیکە 
تێک شــکان و بە مەرگــی گوماناویی ناوبراو 
لە ســاڵی 1٩٩٣دا کۆتاییان پــێ هات. بەو 
جۆرە سیاسەتی ســەرکوتی کوردەکان وەک 
سیاسەتێكی ڕیشەیی و هەمیشەییی دەوڵەتی 
تورکیە بــەردەوام مایەوە. لە دەیەی 1٩٩٠دا 
لە ئاکامی شــەڕی نێوخۆدا بە هەزاران کەس 
گیانیان لەدەســت دا، ئەوشەڕە بوو بە مایەی 
وێرانییەکی زۆری مادی و تێكچوونی ژینگەی 
ناوچە کوردنشــینەکان. لــەوەش زیاتر ناوچە 
کوردنشــینەکان لەالیەن ئەرتەشی تورکیەوە 
میلیتاریزەکران. هەر وەک گوڵســتان گوربی 
دەڵــێ “حکوومەتی نیزامــی و بەکارهێنانی 
زەبروزەنگ و ســەرکوت لەالیــەن دەوڵەتەوە 
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لــە ناوچەکانی باشــووری ڕۆژهەاڵتی تورکیە 
بــۆ چەندین دەیە بەردەوام بوو. ڕاگواســتنی 
بەزۆریی خەڵک و دەرکردنیان لەســەر ماڵ و 
حاڵ و زەوی و زاریان و نیشتەجێکردنیان لە 
شــوێنی دیکە، قەدەغەدانان لەسەر هەرجۆرە 
بەیانکردنێکی ناســنامەی ئیتنیکیی کوردی، 
گرتن و ئەزیەت و ئازاری سەرەڕۆیانەی خەڵک 
و ئەشــکەنجەدانیان، بە بەشێک لە ئەزموونی 
ژیانی ڕۆژانــەی کوردەکان لــە تورکیەدا لە 
 .)Gurbey 2005: 137–138( ”قەڵەم دەدران
ئەرتەشــی تورکیــە لــە “شــەڕی پیس”ی 
خۆیــدا بە دژی پ.ک.ک لە کــوردە نیمچە 
نیزامیەکان- کە وەک نیگابانەکانی گوندەکان 
دەناســران- لە دامودەزگا ئەمنیەتییەکان، لە 
دارودەســتە جینایەتکار و هێزە تایبەتییەکان 
)Özel Timler( کەڵکی وەردەگرت. ئەو هێزانە 
هیچ جیاوازیەکیان لە نێوان خەڵکی ســڤیل 
و بێدیفــاع و کەســانی دیکــەی خاباتگێردا 
نەدەکرد. لە ئاکامدا ژمارەیەکی زۆر لە بازرگان، 
ڕووناکبیــر، سیاســتەتمەدار و چاالکی کورد 
کوژران. لە ئاکامی سیاسەتی کۆچی ئیجباری 
و نیشــتەجێکردنەوەی زۆرەملــی لە دەیەی 
1٩٩٠دا، پتر لە ســێ هــەزار گوند کەوتنە 
بــەر ئابڵۆقەدانی عەســکەری و خاپوورکران. 
ئەمــەش ئاوارەییــی ســێ تا چــوار ملیۆن 
 McDowall( .جووتیاری کوردی لێ کەوتەوە
کاریگەرییەکی  ئەمــەش   .)2000: 440–441
پڕ لە کارەســاتی لە ســەر زمانــی کوردی و 
کوردەکان بە جێ هێشت. ئاخر کوردەکان لە 
سەرتاســەری تورکیەدا باڵوکرانەوە. بەو جۆرە 
ئەو ژینگە سروشتییەی کە بۆ چەندین سەدە 
بە ژینگەی زمانی کوردی دەناسرا، تا ڕادەیەکی 
بەرچاو لە بەین چــوو. )بۆ ئەوەی پەیوەندیی 
نێــوان ڕاگواســتن و زمانەتت بــۆ دەرکەوێ 
لەهەمان  بکە.   )[Williams [1988 ســەیری 
کاتــدا سیاســەتی ســەرکوت و زەبروزەنگی 
دەوڵەت بووە هــۆی بەهێزکردنی کوردەکان 
ناسیۆنالیستیی  بزووتنەوەی  پەرەســەندنی  و 

کــورد. بەرەبەرە وەزعێک هاتــە کایەوە، کە 
حیزبەکانی الیەنگری کێشــەی کورد توانیان 
زۆرینــەی دەنگەکان لــە هەڵبژاردنەکاندا لە 
ناوچە کوردنشینەکاندا بۆخۆیان دابین بکەن.

لە بواری سیاســییەوە سیاســەتمەدارانی 
کورد بــەردەوام ئەزیــەت و ئــازار دەدران، 
دەخرانــە بــەر لێکۆڵینــەوە و تەعقیــب و 
ڕاودوونــان. هەمــوو حیزبەکانــی الیەنگری 
دادستانەکانەوە  لەالیەن  کوردەکان  مافەکانی 
قانوونــی ڕادەگەیەنــران و قەدەغە  غەیــرە 
دەکران. ئەوان ناچار دەکران ناوێکی دیکە بۆ 
خۆیان دیاری بکــەن. هەر وەک واتس دەڵێ 
“هیچ حیزبێکی سیاسی لە مێژووی تورکیەدا، 
ئەگەر بە ڕەســمی بەرگری لــە گەلی کورد 
کردبێ و پالتفۆرمی سیاســیی سەرەکیی ئەو 
حیزبە بووبێ، نەیتوانیــوە وەک نوێنەرایەتیی 
 .)Watts 1999: 636( ”پارلەمانی بمێنیتــەوە
زیندانیکرانی لەیال زانا ئەو مەسەلەیە بە ڕوونی 
نیشــان دەدا. ئەو یەکەمین ژنی کورد بوو کە 
وەک نوێنەری پاڕلەمــان هەڵبژێردرا. ناوبراو 
لە رێوڕەســمی ســوێندخواردنیدا لە کاتێکدا 
کە بە کوردی قســەی کردو جامانەیەکی بەو 
ڕەنگانەوە لەســەر نابوو کە بە پێی نەریت بە 
ڕەمزی کوردی دادەنرێن، توانی سیســتەمی 
کەمالیــزم لەگەڵ شــەرمەزاری و بێئابڕوویی 
بەرەوڕوو بکات. ئەو وێڕای ســوێندخواردن بە 
زمانی کوردی گوتی “من لە پێناوی برایەتیی 
نێوان گەلی تورک و گەلی کورد دا ســوێند 
دەخۆم”  )van Bruinessen 2001: 107(. بەو 
جۆرە لەیال یەکەمین کەس بوو کە بەکوردی 
لــە پاڕلەماندا بە کوردی قســەی کرد و بەو 
هۆیەشەوە لە ساڵی 1٩٩٤دا لەالیەن دادگای 
ئەمنیەتــی ئەنقەرەوە، بە تاوانــی ئەندامەتی 
لە ڕێکخراوێکی چەکداریــی غەیرە قانوونیدا 
واتــە پ.ک.ک، بــە پێی مــاددەی 168/1، 
قانوونی سزادانی گشتی بە پازدە ساڵ زیندان 
مەحکووم کرا. لە ســاڵی 2٠٠٤دا لەیال ئازاد 
کرا، بەاڵم بەردەوام لەژێر تاقیب و چاوەدێری 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721 342



و ڕاوەدووناندا بوو. لە ساڵی 2٠٠٤دا بەتاوانی 
لێدوانــی سیاســیی جۆراوجۆر بە دە ســاڵ 

.)BBC News 2008( .زیندان مەحکووم کرا

پێنجەم: دەستپێکردنی دەورانی تازە؟
لە کۆتاییەکانــی دەیــەی 1٩٩٠دا، کاتێک 
تورکیە داوای چوونە نێو یەکیەتیی ئەورووپای 
کــرد، دەبوایە لــەو پەیوەندییــەدا بەرەبەرە 
دێموكراتیزاسیۆن  بەرەو  پێویســت  رێفۆرمی 
پێــک بێنێ. بەو جۆرە سیاســەتی قەدەغەی 
زمانــی کــوردی دەبوایــە وەردەوردە بەرەو 
شلبوونەوە بڕوا. کەچی ئەو پڕۆسەیە هێشتاش 
بە شــێوەیەکی پڕ لە ناتەبایی دەچووە پێش. 
سیاســەتمەداران و چاالکانی کورد هەروا لە 
ژێر هەڕەشە و تاقیب و ڕاودووناندا بوون و ئەو 
مەحدودییەتانەی لەسەر زمانی کوردی بوون 
هەروا مانەوە. لە کاتێکدا کە لەســەر کاغەز، 
هێندێک رێفۆرم لە پەیوەندی لەگەڵ ئازادیی 
بەیــان و مافە کولتــوری و زمانیەکاندا پێک 
هاتبوون، بۆڕۆکراســیی قەزایی کەمالیستی و 
لــە مەیدانی کردەوەدا  هێزە ئەمنیەتییەکان 
وەک ڕابــردوو، ئەســپی خۆیان تــاو دەدا و 
نیشــانیان دەدا کە سیاســەتی ســەرکوت و 
زەبروزەنگی پێشوو، هەروا لە جێگای خۆیەتی. 
لەو بــوارەوە دادگای ئەورووپا بــۆ مافەکانی 
مرۆڤ گەلێک جــاران تورکیەی بــە تاوانی 
پێشــێلکردنی مافە مرۆڤییەکانی هاوواڵتیانی 
خۆی مەحکووم کردووە. لە نێوان ٤7 دەوڵەت 
کە کۆنڤانسیۆنی ئەورووپا بۆ مافەکانی مرۆڤیان 
ئیمزا کــردووە، تورکیە خراپترین پەروەندەی 
ســەبارەت بە پێشــێلکردنی مافەکانی مرۆڤ 

 .)Today’s Zaman 2010( .هەیە
ڕێوشــوێنەکانی کۆپنهاگن، کە یەکیەتیی 
ئەورووپا بۆ ئــەو دەوڵەتانەی دیاری کردوون 
کــە داوا دەکــەن بێنە نێــو ئەورووپــا، ئەو 
ســتانداردانەن کە دەوڵەتەکانی ئەندام دەبێ 
لە پەیوەندی لەگەڵ پاڕاســتنی دێموکراسی، 
مافەکانی مرۆڤ، حاکمیەتی قانوون، بەڕەسمی 

ناســینی کەمایەتییەکان و مافەکانیان ڕەچاو 
بکــەن. ئەمە بوو بــە هۆی ئــەوەی تورکیە 
هێندێک چاکسازی بکات. بەاڵم لە کردەوەدا، 
گەلێک گیروگرفتی جیددی لە ســەر ڕێگای 
پیادەکردنــی واقیعیی ئــەو ڕیفۆرمانە هاتنە 
پێش. کاندیداتۆریــی تورکیە بۆ بوونە ئەندام 
لە یەکیەتیی ئەورووپادا لە سەرەتاکانی ساڵی 
1٩٩٩دا پەســندکرا. دواتر یەکیەتیی ئورووپا 
یەکەمین دەورەی وتووێژەکانی خۆی لەگەڵ 
تورکیــە بۆ باس لەســەر ئەو مەســەلەیە لە 
ســاڵی 2٠٠٤ دا دەســتی پێ کرد. پاش ئەو 
وتووێژانــە تورکیە بەرعۆدە بــوو کە بە پێی 
ســتانداردەکانی یەکیەتیی ئەورووپا دەســت 
بکات بــە پێکهێنانی ڕیفۆرم و چاکســازی. 
حیزبی عەداڵەت و پەرەســەندن، کە ڕیشەی 
لە ئیســالمی سیاسیدایە و لە ساڵی 2٠٠2دا 
دەسەاڵتی بەدەســتەوە گرت، بۆ گونجاندنی 
تورکیــە لەگــەڵ پێوانەکانــی چوونــە نێو 
یەکیەتیی ئەورووپا، دەســتی دایە پێکهێنانی 
ڕیفۆرم. ئەو چاکســازییانە لەبــەر ڕووناکایی 
“یاسای پێکهێنانی هاڕمۆنی و هاوئاهەنگی”دا 
پێک هاتن. ئەمە بووە هۆی پێکهێنانی گەلێک 
گۆڕانکاری و ئیسالحات لە قانوونی ئەساسیی 
ساڵی 1٩٨2 و یاسا و قانوونەکانی دیکەشدا. بەو 
حاڵەش لەساڵی 2٠٠7دا، سوپای کەمالیستی 
تورکیە هەڕەشــەی کرد کە دەیەوێ حیزبی 
عەداڵەت و پەرەســەندن لەسەر کار ال ببات. 
ئــەو حیزبــە بە زەحمــەت توانی لە ســاڵی 
2٠٠٨دا خۆی لەو هەڕەشــەیە نەجات بدات. 
ئاخر سوپا حیزبی عەداڵەت و پەرەسەندنی بە 
هەوڵدان بۆ پێشێلکردنی دەستوور و گۆڕینی 
سیما و کاراکتەری سیکۆالری تورکیە تاوانبار 
کردبــوو. هەروەها ئیدی ئێســتا دەرکەوتووە 
کە لەوەتەی حیزبی عەداڵەت و پەرەســەندن 
هاتۆتە سەرکار، ژەنەڕاڵە پایەبەرزەکانی سوپا، 
زۆر جــار کەوتوونەتە پیالنگێــڕان، تا لێرە و 
لەوێ ئــاژاوە و نائەمنی و ناســەقامگیری لە 
واڵتدا ســازبکەن، بۆ ئەوەی بتوانن زەمینە بۆ 
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ئەنجامدانی کودیتایەکی نیزامی خۆش بکەن. 
Erdem 2010(. هەر بۆیە حیزبی عەداڵەت و 
پەرەســەندن ناچار بووە لە پەیوەندیی لەگەڵ 
چاکســازیدا، بە تایبەتی لە پەیوەندی لەگەڵ 
مەســەلەی کــوردا، بە ڕێگایەکی ناســک و 
باریکدا هەنگاو باوێت. ڕەنگە هەر لەبەر ئەوەش 
بێت کــە ئەو ڕیفۆرمانە زۆرتر لەســەرەخۆ و 
ناسیســتەماتیک چوونەتە پێش. شایانی باسە 
کە تا ئێســتا هیچ کام لــەو ڕیفۆرمانەی کە 
لە قانوونی ئەساسی و یاساکانی دیکەدا پێک 
هاتوون، زمانی کوردی و کوردەکان بە شێوەی 

تایبەتی ناگرنەوە.
پێکهێنانــی ڕیفــۆرم لە مــادەی 26ی 
قانوونی ئەساســیدا، بە گۆڕانکاریەکی بەرچاو 
دادەنــرێ. چوونکە ئەو ڕیفۆرمە لە پەیوەندیی 
لەگەڵ “بەیان و باڵوکردنەوەی ئەندێشــەدا” 
قەدەغەی لەسەر زمانە قەدەغەکراوەکان البرد. 
ئەمەش بووە هــۆی پێکهێنانی گۆڕانکاری لە 
زۆربەی ئەو یاساو ڕێسایانەدا کە پێشتر زمانی 
کوردیــان وەک “ زمانیكی قەدەغە” لە قەڵەم 
دەدا. وەک یاسای پێکهێنانی هاوئاهەنگی کە 
ڕیفۆرمی لە یاســاکانی باڵوکردنەوەی ڕادیۆ و 

تەلەفزیۆندا پێک هێنا:
  هەرچەند تورکی بە زمانی ســەرەکیی 
باڵوکردنەوەی ڕادیــۆ و تەلەفزیۆن دادەنرێ، 
بــەاڵم ئیمکانــی باڵوکردنــەوەی بەرنامەی 
ڕادیۆیــی و تەلەفزیۆنی، بەو زمان و دیالێکتە 
جۆراوجۆرانــەی کە هاوواڵتیانــی تورکیە لە 
ژیانی ڕۆژانەیاندا بە کاریان دێنن، دەســتەبەر 
دەکرێ. ســەرەڕای ئەوەش پێ لەســەر ئەوە 
داگیراوە کە بەکارهێنانی ئــەو زمانانە نابێت 
بە پێچەوانەی ئەو ئەســڵە بنەڕەتیانە بێت کە 
لە قانوونی ئەساسیی جمهوریدا هاتوون، وەک 
ئەسڵی دابەشــنەبوونی دەوڵەت و وەحدەتی 
 Kurdish( .نەتەوەیــی و تەواوییەتی ئــەرزی

.)Human Rights Project 2005: 17
شــایانی باســە هەر لەوکاتــەدا کە ئەو 
چاکســازییانە لــە حاڵــی جێبەجێکردنــدا 

بوون، ســەرکوت و زەبروزەنگی بەرینی سەر 
کوردەکان هــەر درێژەی هەبــوو. بۆ نموونە 
لە ســاڵی 2٠٠1دا، لە کاتێکدا لە پاڕلەماندا، 
بەرنامەی چاکســازی لە قانوونی ئەساســیدا، 
بە مەبەستی باشــترکردنی وەزعی مافەکانی 
مرۆڤ بەڕێوە دەچوو، گروپێک کە کێبەركێی 
فووتباڵیان لە نێــوان چەندین تیپی کوردیدا 
ڕێک خســتبوو، پاش تەوابوونــی یارییەکان، 
ئەوانەی ئەو کێبەرکێیانەیان ڕێک خســتبوو، 
حوکمی زیندانیی تا پێنج ســاڵیان بەسەردا 
ســەپا. هۆیەکەی ئەوە بوو کە فوتباڵیستەکان 
لە کاتی کێبەرکێیەکاندا ئــەو ڕەنگانەیان لە 
جلە وەرزشــییەکانیاندا بــەکار هێنابوون کە 
وەک نەریــت بە ڕەنگی کــوردی دادەنرێن. 
)Huggler 2001(. ئەگەرچــی لــە ئاکامــی 
چاکســازیدا، دەرفەتی چاپ و باڵوکردنەوەی 
کتێــب و گۆڤارو ڕۆژنامە بــە زمانی کوردی 
پێک هات، بەاڵم بە هۆی نێوەڕۆکی سیاسیی 
ئەوانــەوە، زۆر نووســەر و ڕۆژنامەنــووس و 
باڵوکــەرەوە پەروەندەیان بۆ ســازکراو درانە 
دادگا. بــۆ نموونە ڕۆژنامــەی “ئازادییا واڵت” 
کــە تەنیــا ڕۆژنامەیەکە کە بۆ مــاوەی 12 
ســاڵ لە تورکیەدا بە کوردی بــاڵو بۆتەوە” 
لەماوەی 12ســاڵی تەمەنی خۆیدا ناچار بووە 
سێ جار ســەرلەنوێ خۆی دابمەزرێنێتەوە، 
هــەر لەهەمان مــاوەدا 2٥ پەروەندە بە دژی 
 Kurdish Human(  .”ڕۆژنامەکە ســازکراون
Rights Project 2005: 22(. هەروەهــا ئــەو 
ڕیفۆرمانــە لە یاســاکاندا مافی ئەوە بە دایک 
و باوکــەکان دەدەن کــە ناوی کــوردی لە 
منداڵەکانیان بنێن، بەو مەرجەی کە ناوەکان 
“تێکدەر” نەبن و ئەو پیتانەشیان تێدا نەبێت 
 Q،( کە لە زمانی تورکیدا نین، واتە پیتەکانی
W، X( کە تایبەت بە ئەلفوبێی کوردین. هەر 
بەو جۆرە سیاســەتمەدارانی کــورد بە تاوانی 
قسەکردن بە کوردی بەردەوام لە ژێر تاقیب و 
چاوەدێری و ڕاوناندا بوون. ئەندامێکی یەکێک 
لە حیزبەکانی الیەنگری کێشــەی کورد، واتە 
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)Demokratik  Halk Partisi, DEHAP(
لەســاڵی 2٠٠٥ دا، بەتاوانی بەکارهێنانی 
“مــن “ بــە کــوردی لــە مەئمورییەتێکی 
رەســمیدا، بە 6 مانگ زیندان مەحکووم بوو. 
هەر لەو ســاڵەدا بەتاوانی بەکارهێنانی وشەی 
“ڕۆژباش”ی کوردی لە شوێنی “مەرحەبا”ی 
تورکــی،6٠ پەروەندە بە دژی ســەرۆکی ئەو 
 Kurdish(  .حیزبە لە ئەنقەرەدا ســاز کــران
Human Rights Project 2005: 26(. شایانی 
باســە ئەو حیزبە لەودەمــەوە قەدەغەکراوە. 
عەبدوڵــاڵ دەمیرباش، شــارەداری ســوور لە 
دیاربەکــر لە ســاڵی 2٠٠7دا لە ســەر کار 
البرا. هەروەها شــورای شارەداریش هەڵوەشا. 
تاوانــی ئــەوان بریتی بــوو لــەوەی کە لە 
شارەداریی ســووردا، ئیمکانی خزمەتگوزاریی 
چەند زمانەیان بــۆ هاوواڵتیان پێک هێنابوو. 
“جیاوازیخوازی”یەک کە ئەوانیان پێ تاوانبار 
کردبوو، بریتی بوو لــە ئامادەکردنی نامیلکەو 
کتێبــی مندااڵن بــە زمانەکانــی کوردی و 
تورکی، ڕێنماییی گەشت و گوزار بۆ کەسانی 
توریست بە شەش زمان و هەروەها ویدیۆیەکی 
تەبلیغاتی سەبارەت بە دیاربەکر بە زمانەکانی 
)Toumani 2008( .تورکی، کوری و ئینگلیزی
تەنانەت لەو دواییانەشدا لە ساڵی 2٠٠٩ 
یەکێک لە سیاســەتمەدارانی کورد، بە ناوی 
ئورهان میرئۆغلو، لەبەر قســەکردن بەزمانی 
کوردی، لەکاتی پروپاگەندەی هەڵبژاردنەکانی 
ســاڵی 2٠٠7دا بــە تاوانبــار ناســرا. دادگا 
ڕایگەیانــد کە میرئۆغلو، یاســای ژمارە 2٩٨ 
ی پێشێل کردووە. ئەو یاسایە ڕێوشوێنەکانی 
بەڕێوەبردنــی  و  ناونووســین  چۆنیەتــی 
کەمپەینەکانی هەڵبژاردنــی دیاری کردوون. 
بەپێی ئەو یاسایە کەڵکوەرگرتن لە زمانەکانی 
غەیرە تورکی لــە کەمپەینەکانی هەڵبژاردندا 
قەدەغەیــە. )Önderoğlu 2009(. کــە واتــە 
دەتوانین بڵێین ئەو چاکســازییانە لە کردەوە 
و لەمەیدانــدا نەیانتوانی هیــچ لە واقعییەت 
بگۆڕن. ئاخر دادســتانەکان هەروەک ڕابردوو 

سیاســەتمەدارانی کوردیان بەهۆی قسەکرن 
بەکوردی یا تێکۆشــان بۆ مافی کوردەکان بە 

تاوانبار دەناساند.
لە پەیوەندی لەگــەڵ خوێندن بە زمانی 
کوردیشــدا، چاکســازی تووشــی هەمــان 
مەحدودییەت هات. یاسای 2٠٠٣ سەبارەت بە 
خوێندنی ئەو زمان و دیالێکتانەی هاوواڵتیانی 
تورکیە لە ژیانــی ڕۆژانەیاندا بە کاری دێنن، 
دەرگای بــۆ کردنــەوەی خولەکانی فێربوونی 
زمانی کوردی کردنەوە. بەاڵم لەو بوارەشــدا 
چاکســازی هــاوڕێ بوو لەگــەڵ ژمارەیەک 
ئاگادارکردنــەوە و ئەمما و ئەگەری جیددی. 
بــۆ نموونە ئەو خوالنــە دەبوایە بــۆ ماوەی 
1٠ حەوتــوو و هەر حەوتووش 1٨ ســەعات 
بەڕێــوە بچــن. جیا لەوە تەنیا گەورەســااڵن 
حەقیان هەبوو لەو خوالنەدا بەشداری بکەن. 
مامۆســتاکان دەبوایــە بوومــی بوونایەو بە 
تورکی قسەیان کردبایە و دیپڵۆمیان هەبوایە. 
خوێندکاران دەبوایــە هەزینەیەکی زۆر وەک 
حەقی بەشــداری لەو خوالنــەدا لە گیرفانی 
خۆیان بدەن. ئەو بینایانەی ئەو کۆڕســانەیان 
تێــدا بەڕێــوە دەچوون، گەلێک ڕێوشــوێنی 
تایبەتیان بەسەردا ســەپێنرابوون و دەوڵەت 
ئامادە نەبــوو یارمەتیی ماڵی بــەو دامەزراوە 
خسووســیانە بکات کە ئەو دەورانەیان بەڕێوە 

.)Yildiz and Muller 2008: 87–88 .دەبردن
ئەو قانوونە نموونەیەکی باشە بۆ نیشاندانی 
هەڵوێســتی پڕ لە ناتەباییی کاربەدەســتانی 
تورکیــە ســەبارەت بــە زمانی کــوردی. لە 
ڕاستیدا یاسادانەرانی تورکیە تێدەکۆشان هیچ 
گۆڕانکارییەکی واقیعی لە سیاســەتی زمانیی 
تورکیەدا نەیەتە پیشێ. ئەوان ئەو سیاسەتەیان 
لە ڕێگای ئەو قانوونانە پیادە دەکرد کە دەبوایە 
لــەو پەیوەندییەدا ئیمکانی ئاڵوگۆڕ دروســت 
بکەن و ڕیفــۆرم پێک بێنن. ســەیر نیە کە 
دەبینین ئەزموونی کورتی تورکیە بۆ فێربوونی 
زمانی کوردی، وێڕای گەلێک کەند و کۆسپی 
بۆڕۆکراتیک، سەرەنجام بووە هۆی کردنەوەی 
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چەند خولێکی تایبەتی و شکەســتی خوارد. 
ناوەنــدە ڕەســمییەکانی هــەواڵ و ڕۆژنامە 
سەرەکییەکانی تورکیەش ئەوە وەک بەڵگە بۆ 
“ســەلماندن”ی ئەو ئیدیعایەی خۆیان بەکار 
دێنن کە کوردەکان هیــچ عەالقەیەکیان بە 
 Zeydanlıoğlu(  .فێربوونی زمانی خۆیان نیە
 and Demir [2010]; Sezgin and Wall

.)[2005
لە ئاکامدا دایک و باوکان، خوێندکاران و 
چاالکانی کورد، کەمپەینێکی بەرینیان دەست 
پێ کرد و داوای خوێندنی گشتییان بە زمانی 
کوردی کرد. لەو پەیوەندییەدا داوای گۆڕینی 
قانوونــی ئەساســیان کرد. بۆ پشــتیوانی لە 
داخوازی خۆیان توانیان سەدان هەزار واژۆی 
پشــتیوانی کۆ بکەنەوە و بیگەیەننە پاڕلەمان. 
وەاڵمی کاربەدەســتان بەو کەمپەینە، بریتی 
بوو لە گرتن و زیندانیکردنی بەسەدان کەس 
لە خوێندکارەکان، بەتاوانی “پشــتیوانیکردن 
لە ڕێکخــراوە غەیــرە قانوونییــەکان” و بە 
گوێرەی یاسای ژمارە 16٩ی قانوونی سزادان 
)Mater 2002(. بەو جــۆرە دەبینین کە ئەو 
نیمچە ئیمتیازاتەی لەسەرەوە باسمان کردن، 
لەالیەک بە درەنگەوە ئامادە کران و لەالیەکی 
دیکەشەوە نەیاندەتوانی لە ئاستی چاوەڕوانیی 
کوردەکاندا بن. بە تایبەتی کە ئەو ڕاستییە لە 
بەر چاوبگرین کە هەر ئێســتا زمانی کوردی 
لە عێڕاقی فیدڕاڵدا، وەک زمانێکی ڕەســمی 
ناســراوە. وەک حەمید بوزئەرســەالن دەڵی 
“ئەوە هەستی خۆبەکەمزانی قووڵتر دەکاتەوە، 
ئاخر تا ئیســتا هیــچ دامەزراوێکــی غەیرە 
خسوسی نەیتوانیوە ئیجازەی فێرکردنی زمانی 
کوردی وەدەســت بێنێ. بۆ نموونە لە باتمان، 
ئەو کۆرسانە لەبەر هۆکارێکی تکنیکیی سادە، 
ناتوانن پێــک بێن. دەرگای چوونە ژوورەوەی 
کالســەکان بەریناییەکەی ٨٥ ســانتیمیترە. 
بە گوێرەی ئەو ڕێوشــوێنانەی کاربەدەستان 
دایان نــاون، دەبێت ٩٠ ســانتیمیتر بێت.” 

)Bozarslan 2005: 133(.

لــە ســاڵی 2٠٠٤دا دەزگای ڕادیــۆ و 
تەلەفزیۆنــی تورکیــە ڕێــگای پــێ درا کە 
دەســت بکات بە باڵوکردنــەوەی بەرنامە بە 
زمانــی کوردی. ئــەوە تەنیا بۆ مــاوەی دوو 
ســەعات لــە حەوتوویەکدا بــوو. بەوحاڵەش 
ئەو بەرنامانە هەمیشــە ژێرنووسی تورکییان 
لەگــەڵ بوو و ڕووشــیان لە منــدااڵن نەبوو. 
هــاوکات لەگەڵ ئەوەدا، ڕادیــۆ و تەلەفزیۆنە 
بچــوک و خسوســیەکانیش کــە گۆرانی و 
موزیــک و پڕۆگرامــی دیکەیــان بە کوردی 
باڵو دەکردەوە، کەوتنە ژێر تاقیبی یاســایی. 
بــۆ نموونــە تەلەفزیۆنێکــی ناوچەیــی واتە 
Gün TV کە لــە دیاربەکــرەوە بەرنامە باڵو 
دەکاتەوە، بــەردەوام لەگەڵ ئەزیەت و ئازار و 
کەندوکۆســپ بەرەوڕوو بووە. ئەو تەلەفزیۆنە 
لەکاتی دامەزرانیەوە لەســاڵی 2٠٠1 تا ئێستا 
پتر لە 6٠ جار پەروەندەی لە دژی سازکراوە. 
 Kurdish Human Rights Project 2005:(
23(. ئەو تەلەفزیۆنە لە 2٠ی مارســی ساڵی 
2٠٠٩ دا، بەهۆی ئــەوەی کە بۆ یەکێک لە 
بەرنامــە سیاســییەکانی ژێرنووســی تورکی 
دانەنابــوو، جەریمەکرا و بۆ ماوەی 12 ڕۆژان 
 .)CNN Türk 2009( .ڕاگیــران بەرنامەکانی 
هــەر بــەو جــۆرە تەلەفزیۆنــی ڕۆژ کە لە 
دانمارکــەوە بەرنامەکانی لە ڕێگای ماهوارەوە 
بە کوردی باڵودەکاتەوە، لە تورکیە قەدەغەیە 
و کاربەدەســتان ئەو تەلەفزیۆنە بە وتەبێژی 
دەزانن. چەندین سیاســەتمەداری  پ.ک.ک 
کــورد بە هــۆی دەرکەوتنیان لە شاشــەی 
ڕۆژتیڤێ یا بەهۆی ناڕەزایەتی دەربڕین بەدژی 
داخستنی ئەو تەلەفزیۆنە کەوتنە بەر تاقیبی 
یاســایی. ) AFP 2007(. لە ژانویەی 2٠٠٩دا، 
تەلەفزیۆنی دەوڵەتی TRT-6، کە بەرنامەکانی 
تەنیــا بە کــوردی باڵو دەکاتــەوە، بە چەند 
وتەیەکی پیرۆزبایی بەزمانی کوردی لەالیەن 
سەرۆکوەزیرانی ئەو دەم ئەردۆغانەوە وەشانی 
خۆی دەست پێ کرد. نێوەرۆکی بەرنامەکانی 
TRT-6 کە زۆرتر “کەنالێکی خێزانیە” بریتین 
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لــە کولتوور، خــواردن ســازکردن، موزیکی 
کوردی و ئەدەبیات و مێژوو. هەروەها بەرنامە 
لەســەر گەلێک بابەتی دیکەی گشتیش باڵو 
دەکاتەوە وەک تەندروستی، گەشت و گوزار، 
سروشــت، دیــن و مەزهــەب، بەرنامەکانی 
تایبــەت بە مندااڵن، هەواڵ و گفتوگۆ و باس 
و لێکۆڵینەوەی جۆراوجۆر. بۆ ئەوەی کەناڵەکە 
نەبێتــە کەناڵیكی “سیاســی”، تەلەفزیۆنەکە 
بە هەموو تواناوە تێدەکۆشــێ لە بەکارهێنانی 
وشەکانی وەک کوردســتان و ناوی کوردیی 
گوند و شــاڕۆچکەکان خۆی ببوێرێ. یەکێک 
لەوبەرنامانەی کــە الیەنگرێکی زۆری هەبوو 
لەو تەلەفزیۆنــەدا، بریتی بوو لــە بەرنامەی 
Rojînname کــە لە الیەن پۆپئەســتێرەی 
بەناوبانگــی کــورد Rojînەوە ئامــادەو باڵو 
دەکرایەوە، پاش دەســت لە کار کێشانەوەی 
ڕۆژیــن، لە پڕ لە مانگــی ئاپریلدا کۆتایی پێ 
هات. ڕۆژین لــە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند کە 
ناوبراو لەالیەن دەرهێنەر و بەڕێوەبەرەکانەوە 
لەژێر فشار و پاڵەپەستۆ و سانسۆرێکی تونددا 
بووە، هەروەها وەک جینایەتکار سەیری کراوە 
و نێوەرۆکی بەرنامەکانی لە مانا بەتاڵ کراون. 
)Today’s Zaman 2009a(. دیــارە کەناڵــی 
TRT قسەکانی ئەو خانمەی ڕەت کردنەوە، 
هەرچەنــد لــەو کاتەوە ئــەو کۆمپانیەی کە 
بەرنامەکانی بەرهەم دەهێنا، هەڵوەشێنراوەتە. 
بــە   .)Fırat New Agency [ANF] 2010(
شێوەیەکی گشتی چاوەدێرەکان دامەزراندنی 
ئــەو تەلەفزیۆنــە، بەخاڵــی وەرچەرخان لە 
سیاسەتی تورکیە لە پەیوەندی لەگەڵ زمانی 
کوردیدا بە حیســاب دێنــن. دەبێ بگوترێ 
کە بە گشــتی بۆچوونی خەڵک لەســەر ئەو 
بــەو حاڵەش هێندێک  ئەرێنییە.  تەلەفزیۆنە 
لە سیاســەتمەدارانی کورد بە چاوی شک و 
گومانەوە دەڕواننە ئەو تەلەفزیۆنە و پێیان وایە 
جۆرێک لە سەرمایەگوزاریی حیزبی عەداڵەت 
و پەرەپێدانە بۆ سەرکەوتن لە هەڵبژاردنەکاندا. 
لەالیەکی دیکەشەوە پ.ک.ک داوای بایکۆتی 

 Today’s Zaman( دەکات.   تەلەفزیۆنەکــە 
.)2009b

تەلەفزیۆنی  بایەخی سەمبوڵیکی  ناتوانین 
TRT 6 لــە پەیوەنــدی لەگەڵ نیشــاندانی 
زمانەکەیان  “هێنانەبەرچــاو”ی  و  کوردەکان 
لە تورکیــادا وەبەرچاو نەگریــن. بە تایبەتی 
کە دەزانین بۆ دەیان ســاڵ لەو واڵتەدا حاشا 
لــە بوونی کــوردەکان کراوە و ســەرکوت و 
زەبروزەنگیان لەسەر بووە. دەتوانین بڵێین کە 
ئەو کاناڵە تا ئەمڕۆش بە یەکێک لە دەسکەوتە 
هەرە بەرچاوەکانی دەوڵەت بە حیساب دێت. 
بەو حاڵــەش، ئــەو گۆڕانکارییــە ئەرێنییانە 
بــەردەوام لــە ڕێگای هێندێک ڕێوشــوێن و 
ڕێساو یاســای دیکەوە الواز و بێهێز دەکرێن. 
ئەو ڕێوشــوێنانە ســێبەرێکی تاریک دەخەنە 
ســەر هەنگاوە ئەرێنییــەکان و بێ متمانەیی 
سەبارەت بە ڕەوتی چاکســازی دەخوڵقێنن. 
بۆ نموونە ئەحمەد تورک، ســەرۆکی حیزبی 
)Demokratik Toplum Partisi، DTP(  کــە 
حیزبێکــی الیەنگــری کوردەکانــە، لە کاتی 
قســەکردن لە کۆبوونەوەیەکی پارلەمانیدا لە 
ساڵی 2٠٠٩دا کە ڕاستەوخۆ باڵو دەکرایەوە، 
لە ناکاو ڕایگەیاند کە بەشی دیکەی وتارەکەی 
بەزمانی کوردی پێشــکەش دەکات. کەناڵی 
دەوڵەتیی  TRT1 دەســت بەجێ وەشــانی 
بەرنامەکــەی ڕاگرت. یەکێــک لە بێژەرەکان 
ڕایگەیاند کە ئەو کارە بە پێچەوانەی قانوونی 
ئەساسی و یاســای کاروباری حیزبەکانە. ئەو 
دیارە پێکەنینە هێنەرە بە ئەحمەد تورک تەواو 
نەبوو کە بە کینایــە وتی: “کاتێک ئەندامانی 
حیزبێکی کوردی بە زمانی خۆیان ســاڵو لە 
کەســێک دەکەن، دەکەونە ژیر لێکۆڵینەوە و 
تاقیب. کاتێک شــارەدارێک بەزمانی خودی 
خەڵک لەگەڵ خەڵک قسە دەکات، دەکەوێتە 
ژێر تاقیبی قانوونی. بەاڵم کاتێک سەرۆکوەزیر 
بە کوردی قسە دەکات کەس هیچ ناڵێ. ئێمە 
پێمان وانیە کە ئەوە کارێکی دروســت بێت. 
 Sobecki( .”ئەوە سیاســەتێکی ڕیاکارانەیــە

347گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721



.)2009
ئەمەش وەک نموونەکانی دیکە، قوواڵیی 
گیروگرفتەکە نیشان دەدا. ئاخر ئەوە دەریدەخا 
کە پڕۆسەی چاکســازی لە تورکیەدا کەند و 
کۆسپی زۆری لە پێشن و بە ڕێگایەکی پڕ لە 
هەوراز و هەڵدێردا تێدەپەڕێ. وەک ئەوە وایە 
بەدەستێک بتدەنێ و بەدەستەکەی دیکە لێت 
وەرگرنەوە. کەریم یلدیــز و مارک مولەر بەو 
جۆرەی خوارەوە ئاکام لە وەزعەکە وەردەگرن:
 لەالیــەک وا دێتە بەرچاو کــە تورکیە 
لەبــواری مافــە فەرهەنگــی و زمانیەکانەوە، 
گەلێک ئیمتیازاتی داون کە لەیەکەم ڕوانیندا 
وەک گۆڕانکاریی گــەورە خۆ دەنوێنن. بەاڵم 
لە الیەکی دیکەوە ئەگەر لە گۆشــەنیگایەکی 
نزیکترەوە تەماشا بکەین، بۆمان دەردەکەوێ 
کە ئەو کردەوانەی تورکیە شــتێک نین جگە 
لە ئەنجامدانی هێندێک چاکســازیی ڕواڵەتی 
کە بۆ چوونــە نێو یەکیەتیــی ئەورووپا لێی 

چاوەڕوان دەکرێن. 
   لــە بنەڕەتەوە تورکیە لــە پەیوەندی 
لەگەڵ باڵوکردنەوە و بردنەپیشێ ناسیۆنالیزمی 
ڕەسمیی تورکیەدا، هەروا خۆی بە بەرپرسیار 
و بەرعــۆدە دەزانێ. لە الیەکی دیکەشــەوە 
گرفتاری دەستی پاڕانۆیایەکە، کە بریتییە لە 
زیادکردنی ڕادەی ناســینی مافە فەرهەنگی و 
زمانییەکان کە خەبەری هەڵوەشانی کۆماری 
تورکیە دەدەن. بەو پێیــە تورکیە ڕێگایەکی 
زۆری لە پێشــدایە تــا بتوانــێ پلۆرالیزمی 
 Yildiz(  .فەرهەنگــی لەو واڵتەدا پیادە بکات

.)and Muller 2008: 89
لــە ئۆگەســتی ســاڵێ 2٠٠٩دا، حیزبی 
عەداڵەت و پەرەسەندن، بەرنامەیەکی بەناوی 
وەرێخســت.  کــوردی”  “دەستپێشــخەریی 
پاشــان دوای ئەوەی کــە کەوتە بەر ڕەخنەو 
گازەندەی دەســتە و تاقمە ناسیۆنالیستەکان، 
ناوی پڕۆژەکەی گۆڕی بۆ “پڕۆژەی یەکیەتیی 
نەتەوەیی و برایەتــی”. لەو ڕێگایەوە دەوڵەت 
ڕایگەیاند کە لێبڕاوە کێشەی کورد چارەسەر 

بکات. ســەرەڕای دژایەتیی توندی دەستە و 
تاقمە ناسیۆنالیســتەکان کە حکوومەتیان بە 
“خیانەت” و هاوکاری لەگەڵ جیاوازیخوازەکان 
حیزبی  سیاســەتمەدارەکانی  دەکرد،  تاوانبار 
عەداڵەت و پەرەســەندن تەعەهودی خۆیان 
بە بردنــە پێشــی “دەستپێشــخەری”یەکە 
دووپات کــردەوە. ئەمەش چاوەڕوانیی ئەوەی 
دروست کرد کە سەرنجام حکوومەتی حیزبی 
عەداڵــەت و پەرەســەندن هەنــگاوی گەورە 
بەرەو چارەسەریی کێشەی کورد هەڵدەگرێ. 
لە وتارێکــی ئیحساســیدا، ئەردۆغــان ڕوو 
لە کۆبوونــەوەی ئەندامانــی حیزبەکەیدا لە 
پاڕلەمــان، گوتــی ئەگەر تورکیــە توانیبوایە 
چارەســەرێک بۆ کێشــەی کورد بدۆزێتەوە، 
ئێستا لە جێگایەکی دیکە دەبوو.” ئێستا ئێمە 
ڕادەگەیەنین کە تورکیە دەبێ ڕووبەڕووی ئەو 
مەســەلەیە بێتەوە، تورکیە دەبێ بۆ هەمیشە 
ئــەو مەســەلەیە چارەســەر بــکات... ئێمە 
بڕوامان بەوەیە. ئێمە لەو ڕێگایەدا هەنگاومان 
هەڵگرتووە، درێژە بەو هەنگاوانەمان دەدەین، 
ئامادەیەن لەو پێناوەدا هەموو نرخێک بدەین”.  

.)Today’s Zaman 2009c(
بەشــێک لــە نێوەرۆکــــــــــــــــی 
“دەستپێشــخەری”یەکە، بریتــی بوو لەوەی 
کە دەوڵــەت ئەوەی لە بەرچــاو گرتبوو، کە 
لە درێژخایەنــدا بتوانێ چەک بە گەریالکانی 
حیزبــی کرێکارانی تورکیە کــە لە کێوەکانی 
کوردســتانی عێراقــدا جێگیر بــوون دابنێ 
و، ســەرلەنوێ بیانهێنێتەوە نێــو کۆمەڵگای 
تورکی و، لە ڕێگای دەستەبەرکردنی ئازادییە 
شەخســی و فەرهەنگییەکان، کێشەی کورد 
چارەســەر بکات. کاربەدەستان پێیان لەسەر 
ئەوە دادەگرت کە ئەو هەنگاوانە بەشــێکن لە 
پڕۆسەی دێموکراتیزاســیۆن لە تورکیەدا کە 
دەبێتە هۆی گۆڕانی قانوونی ئەساسی و هەروەها 
پێکهێنانی چاکسازی بۆ خۆرێکخستن لەگەڵ 
ئەورووپا. کاربەدەســتانی دەوڵەت  یەکیەتیی 
ئەوەشــیان ڕاگەیاند کە پاکەیجێکی تایبەتی 
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سەبارەت بە البردنی قەدەغە لە سەر خوێندن 
و باڵوکردنــەوە بە زمانی کوردی ڕادەگەیەنن. 
بــۆ نموونە ڕایانگەیاند کــە خوێندنی کوردی 
لە قوتابخانەکاندا دەبێتە دەرسێکی ئیختیاری 
و هەموو ڕادیو و تەلەفزیۆنە شەخســییەکان 
دەتوانن بەرنامە بە زمانی کوردی باڵو بکەنەوە. 
Today’s Zaman 2009d(. وەک بەشێک لەو 
دەستپێشخەرییە ڕێگا بە زیندانیەکان درا کە 
بتوانن لە نێو خۆیان و لە کاتی دیدار لە گەڵ 
خزم و کەس و کارو ئاشــنایانیاندا بە کوردی 
قســە بکەن. النی کەم لە تیۆریــدا ئەوەیان 
ڕاگەیاند. دیــارە ناتوانین ئەوە دەستنیشــان 
کەین کــە ئەو بڕیــارە تا ئێســتا چەندە بە 
شــێوەیەکی کاریگەر پیادە کــراوە. هەروەها 
قەدەغە لەســەر وتاردانی ئایینــی بە زمانی 
کوردی البــرا. لەوەش زیاتر کاربەدەســتانی 
حیزبی عەداڵەت و پەرەســەندن ڕایانگەیاند، 
کە دەیانەوێ دەستکاریی پێویست لە یاسای 
کاروباری حیزبەکاندا پێــک بێنن، بەجۆێک 
کە سیاســەتمەدارانی کورد بتوانن لە وتار و 
کەمپەین و دروشــم و تەبلیغاتی خۆیاندا لە 
 .)CNN Turk 2010( .کوردی کەڵک وەرگرن
لــە ســێپتامبری 2٠٠٩دا، بەڕێوەبەرایەتیی 
خوێندنی بااڵ لە تورکیــە، ڕەزامەندیی خۆی 
 Artuklu لە ســەر داخوازییەکی زانســتگای
لــە ماردین بۆ دامەزرانی”ئەنســتیتۆی زمانە 
زیندووەکان” نیشان دا. مەبەست ئەوە بوو کە 
بتوانرێ دەرگا بــۆ خوێندنی کوردی و زمانە 
ناوچەییەکانی دیکە لە زانکۆکان دا بکرێتەوە. 
بەوحاڵەش، سەرەڕای هەموو ئەو هەنگاوانەش، 
دەوڵەت هــەروا نیگەران بوو. بــۆ نموونە، لە 
پێشدا بڕیار وابوو کە ناوی “ئەنستیتۆی زمانە 
زیندووەکان”، “ئەنســتیتۆی زمانی کوردی” 
بێت. کەچــی لە جیاتی ئــەوە دواتر بە تانە 
نــاوی” ئەنســتیتۆی زمانە زینــدووەکان”ی 
لەســەر دانرا. بە کۆتاییهاتنی ساڵی 2٠٠٩ی 
پڕ لە هیواو ئومێد، پڕۆژەی “دەستپێشخەریی 
کــوردی” کە لە الیەن دەوڵەتــەوە کاری لە 

سەر دەکرا، لەالیەن دادگای قانوونی ئەساسی 
تورکیەوە کەوتە بــەر زەبرێکی گورچووبڕ. لە 
مانگی دیسامبری ئەو ساڵەدا، دادگاکە حیزبی 
DTP کــە حیزبێکــی الیەنگــری مافەکانی 
کوردان بــوو بەتاوانی هەبوونــی پەیوەندیی 
لەگــەڵ پ.ک.ک بە حیزبێکی غەیرە قانوونی 
ناســاند. لە ئاکامدا دەیان سیاســەتمەداری 
پایەبەرز، هەر یەکەیان بۆ ماوەی پێنج ســاڵ، 
لە مافی تێکۆشــانی سیاسی بێ بەش کران. 
 DTP قەدەغەکردنی حیزبی .)BBC 2009a(
گیــران و زیندانیکردنی کۆمەڵێکی بەرچاو لە 
سیاســەتمەدار و چاالکوانانی کوردی بەدوادا 
هات. بۆ نموونە چەندین شــارەداری شــارە 
کوردنشــینەکان بەتاوانی هەبوونی پەیوەندی 
لەگــەڵ پ.ک.ک گیــران و ڕەوانەی زیندان 

.)BBC 2009b( .کران
 لەودەمــەوە حیزبی DTP لــە ژێر ناوی 
حیزبــی ئاشــتی و دێموکراســیدا، درێژە بە 
 Barış ve Demokrasi( دەدا.  خــۆی  کاری 
Partisi, BDP(. بەو جۆرە بارودۆخی سیاسی 
و نیزامــی بــەرەو خراپی ڕۆیشــت. پڕۆژەی 
“دەستپێشخەریی کوردی” گەیشتە بنبەست. 
پ.ک.ک دەوڵەتــی بــەوە تاوانبارکــرد کە 
بەرنامەی “دەستپێشخەری”ی وەک ئامرازێک 
بۆ بێدەنگکردنــی بزووتنەوەی کــورد بەکار 
دێنێ، چوونکــە نەیتوانیــوە وەاڵمی ئەرێنی 
بە دەستپێشــخەریی پ.ک.ک بۆ ڕاوەستانی 
شــەڕ بداتەوە. ئەوە لە کاتێکــدا بوو کە هەر 
لەو ســەروبەندەدا، تەنیا ڕۆژنامەی کوردی لە 
تورکیە، بەناوی Azadiya Welat ســەرلەنوێ 
لەالیــەن دادســتانەکانی تورکیــەوە کرابووە 
ئامانج و کەوتبووە بەر پەالمار. ویدات کورشون 
سەرنووسەری پێشووی ئەو رۆژنامەیە، کە لە 
ساڵی 2٠٠٩دا، بەهۆی “تاوانەکانی پێشووتر”ی 
زیندانی کرا، ســەرلەنوێ لــە الیەن دادگای 
ژمارە پێنجی ســزادانی دیاربەکــر لە مانگی 
مای 2٠1٠دا، بە 166ســاڵ و شــەش مانگ 
زیندانــی مەحکووم کرا. نــاو براو بە گوێرەی 
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یاســای بەدناوی “قانوونــی دژی تیرۆریزم” 
بەتاوانی باڵوکردنەوەی پڕۆپاگەندە بە قازانجی 
 Önderoğlu( نایاســایی”.  “ڕێکخراوێکــی 

 .)2010
لــەو  هــەر  ئەســتەمبوڵیش  دادگای 
سەرۆبەندەدا، بە گوێرەی ماددەیەکی دیکەی 
هەمــان یاســای دژە تیــرۆر، باڵوبوونەوەی 
مــاوەی دوو  بــۆ  ڕۆژنامەیەکــی کوردیــی 
مانگ قەدەغــە کردبوو. دەبــێ بگوترێ دوو 
سەرنووســەری دیکەی ڕۆژنامەکە و هەروەها 
سەرنووســەرانی هێندێک ڕۆژنامەی کوردی 
و چاپەمەنییە چەپەکانی ئۆپۆزســیۆنیش هەر 
لەو کاتانەدا ڕووبەڕووی حەپســی درێژخایەن 
و تاوانــی جۆراوجۆر کرابوونەوە. )هەواڵدەرانی 
بێســنوور a 2010, 2010b،) . لــە پەیوەندی 
ڕێکخــراوی  پەروەندەیــەدا  ئــەو  لەگــەڵ 
هەواڵدەرانی بێسنوور، کە بەرگری لە ئازادیی 
بەیان دەکات، بەو شێوەیە ئاکام لەو سیاسەتە 

پڕ لە ناتەباییەی تورکیە وەردەگرێ:
  ئێمە ئــازار و ئەزیەتی ئــەو ڕۆژنامەیە 
و سەرنووســەرەکانی مەحکــووم دەکەیــن. 
ئــەو جــۆرە ســزا قورســانە، ناتەباییەکانی 
سیاسەتی تورکیە نیشــان دەدەن. بەتایبەت 
ئەودەستپێشخەرییەی کە لە ساڵی ڕابردوودا 
دەوڵەت دەستی دابوویە و بڕیار وابوو بەهۆی 
ئــەوەوە 2٥ ملیــۆن کورد )یــەک چوارەمی 
حەشیمەتی تورکە( لە تورکیە مافی زۆرتریان 
بدرێتێ و ئەوان لە ستانداردە نێونەتەوەییەکان 
بەرچــاو کــە  دێتــە  وا  بکاتــەوە.  نزیــک 
کاربەدەســتانی تورکیە ناتوانن دەستبەرداری 
سیاسەت و ڕوانگەی سەرکوتکەرانەی خۆیان 
بــن. تەنانەت لە کاتێکدا کە لەو واڵتەدا تەنیا 
یەک ڕۆژنامەی کوردیش دەرچێ. ڕستەیەک 
 Reporters without( .دونیایەک قسە دەکات

.)Borders 2010a
ئەو ئاڵوگۆڕانە نەک هەر سێبەرێکی تاریک 
دەخەنە سەر ئەو دەستپێشخەرییە، بەڵکوو ئەو 
گومانە دروست دەکەن کە دەوڵەت خەریکی 

بەرنامەدان بۆ “چارەســەری” کێشەی کوردە، 
بەبێ بەشداری و حزووری نوێنەرانی قانوونیی 
بە ملیۆنان کورد. ئەو ڕاستییە لەو شانۆسازییە 
قەزاییەدا باشتر خۆی نیشان دا کە لەوێدا 1٥2 
سیاســەتمەداری کورد بــە تاوانی پەیوەندی 
لەگەڵ پ.ک.ک بە شێوەی بەکۆمەڵ دادگایی 
کران. بە درێژایی ڕەوتی دادگا، ئەوکەسانەی 
کێشرابوونە دادگا، بەردەوام داوایان دەکرد کە 
مافی ئەوەیان بدرێتێ بە کوردی قسە بکەن و 
دیلمانجیان هەبێ، بەاڵم دادگا بەو بەهانەیەی 
کــە ئەوان دەتوانن بە تورکیــش بدوێن، ئەو 
داخوازەی ڕەت کردەوە. کاتێکیش ئەو کەسانە 
بــۆ بەرگری لە خۆیان بە کــوردی وەاڵمیان 
دایەوە، مایکرۆفۆنەکانیان لە سەر کوژاندنەوە و 
پڕۆسەی دادگایان بەو بیانووە کە لە “زمانێکی 
نەناســراو” کەڵــک وەردەگیرێ بەرەســمی 
ڕاگرت. هەروەها دادگا ڕاپۆرتێک کە لە الیەن 
پسپۆڕێکی مافی کەمایەتیەکانەوە ئامادە کرابوو 
ڕەتکردەوە. لەو ڕاپۆرتەدا هاتبوو کە بەگوێرەی 
لۆزان، ئەو کەسانە  مادەی٣٩ی پەیماننامەی 
مافی ئەوەیان هەیە بە زمانی کوردی دیفاعی 
.)Üstündağ 2010( .قانوونی لە خۆیان بکەن

شەشەم: ئاکام
گۆڕانکارییــەکان ئــەوە نیشــان دەدەن کە 
ئێستاشی لەگەڵ بێت، گۆڕانکارییەکی بنەڕەتی 
لە سیاســەتی تورکیەدا بەرانبەر پرسی کورد 
نەهاتۆتە پێش. بە شێوەیەکی گشتی دەتوانین 
بڵێین کە سیاسەتی زمانکوژیی تورکیە هەروا 
درێژەی هەیەو لــەو پەیوەندییەدا داهاتووی 
زمانی کوردی بەهۆی ئەو سیاســەتەوە، لەبەر 
مەترسی و هەڕەشەدایە. بۆیە گەلێک کۆسپی 
سیاسی جیددی لەسەر رێی کوردەکاندا هەن 
کە نایەڵن ئەوان زمانــی خۆیان بۆ نەوەکانی 
داهاتوویــان ڕاگوێــزن. ئیلیتــی نیزامــی و 
سیاســیی تورکیە هەروا لەسەر ئەوە سوورن 
کــە مەوجوودییەتــی زمانی کــوردی وەک 
“گیروگرفت” و “کەندو کۆسپ” سەیر بکەن. 
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ئەوە ئەو ڕاســتییە تاڵەش وەبیر دێنێتەوە کە 
بەو حاڵەش تورکیە لەوەدا سەرکەوتوو نەبووە 
کە دەوڵەت-نەتەوەیەکی کەمالیستی دروست 
بکات، کــە هەموو هاوواڵتیەکانــی بەتورکی 
قســە بکەن. لە ئاکامدا دەبینین کە خوێندنی 
کوردیی گشتی لە تورکیەدا هەروا قەدەغەیە. 
ئەســڵی ژمــارە 2٤ی قانوونی ئەساســی کە 
دەڵێ “بێجگە لە زمانی تورکی هیچ زمانێکی 
دیکــە نابێت وەک زمانــی دایک بۆ خوێندن 
لــە الیــەن هاوواڵتیانی تورکیــە کەڵکی لێ 
وربگیرێ”، هــەروا لە جێــگای خۆیەتی. لە 
حاڵێکــدا کە کەناڵیکی دەوڵەتی شــەو و ڕۆژ 
بــەردەوام بەرنامە بــە زمانی کــوردی باڵو 
دەکاتەوە، زۆربەی کــوردەکان هەروا لەگەڵ 
ڕایەڵکەیەکی بەرین لە ڕێوشــوێن و یاســا و 
نائەمنیی جۆراوجۆر  ڕێسای ســەختگیرانە و 
بــەرەوڕوون. ئەمە وەزعێکــی خوڵقاندووە کە 
ئــەوان لــە کۆنتێکســتێکی کۆمەاڵیەتی پڕ 
لە دوژمنایەتیــدا کە لەالیەن دیسکۆرســی 
ناسیۆنالیستی و هێستریکی زاڵەوە بەسەریاندا 
سەپاوە، بەســەر بەرن. ناسیۆنالیزمی نیزامیی 
تورک لە حاڵیکدا تێدەکۆشێ کوردەکان ناچار 
بــکا “ببن بەتورک”، لە هەمان کاتدا دەیەوێ 
ئــەو کەســانەی بەرانبەر ئەو سیاســەتەش 
دوژمــن”  “ئەوانیتــری  وەک  ڕادەوەســتن 
بناســێنێ و ئەو جــۆرە ڕوانگەیــە لەهەموو 
ئاســتەکانی کۆمەڵگادا پەرە پێ بدات. زمانی 
کوردی لە تورکیەدا هێشتاش بە یەکێک لەو 
زمانانە دادەنرێ کە لە ئاستی دونیادا لە ڕیزی 
پێشەوەی زمانە سەرکوتکراوەکانە. هەموو ئەو 
نووسەر، سیاسەتمەدار، چاالکوان ، خەباتگێر، 
ڕۆژنامەنــووس و پارێزەرانــەی لــە پێناوی 
پاراســتنی زمانــی کوردی دژی سیاســەتی 
ســەرکوت و زەبروزەنگی تورکیە تێکۆشاون، 
بەردەوام کەوتوونەتە بــەر ئەزییەت و ئازار و 
ڕاونان. هیشــتاش کۆڕ و کۆمەڵە فەرهەنگی 
و زمانییەکانــی کوردی دەکەونە بەر تاقیب و 
ڕاونان و چاالکییەکانیان هەڵدەپەســێردرێن. 

لــە پەیوەندی  ئــەو چاکســازییە کەمانەی 
لەگەڵ یەکیەتیی ئەورووپــادا بەڕێوە چوون، 
نەیانتوانیوە لە کردەوەدا شتێک لە واقعییەت 
بگۆڕن. ئاخر قانوونی ئەساســی و یاســاکانی 
دیکە، بە تایبەتی قانوونی بەدناوی دژەتیرۆر، 
کە بە شێوەیەکی زۆر ناڕوون دارێژراوە، دەستی 
دادگاکان بۆ کپکردنی هەموو دەنگێکی ناڕازی 
ئاوااڵ دەکەن. بە کورتی، کوردەکان هێشتاش 
لە مافە ســەرەتاییەکانی خۆیان لە تورکیەدا 
بێبەشــن و تەنیا بە تاوانی کوردبوون لەگەڵ 
ئەزییــەت و ئازار و ســەرکوت و زەبروزەنگ 

بەرەوڕوون.
 هەنــگاوە ئەرێنیەکانی حکومەتی حیزبی 
عەداڵەت و پەرەســەندن لە ســاڵی 2٠٠٩دا، 
چاوەڕوانییەکــی زۆری لێکەوتــەوە. بەاڵم بە 
داخــەوە دەوڵــەت کاتێک لە گــەڵ کەند و 
کۆســپ بەرەوڕوو بــوو، نەیتوانــی هەنگاوی 
ئازایانە هەڵگرێ و سەرەنجام پاشەکەشەی لە 
دەستپێشخەرییەکەی  کرد.  خۆی  پڕۆژەکەی 
حیزبــی عەداڵــەت و پەرەســەندن جارێکی 
دیکــەش ئــەو ڕاســتییە تاڵەی دەرخســت 
کــە دۆزینەوەی ڕێــگا چارەیەکــی عاداڵنە 
و دێموکراتیــک بۆ کێشــەی کــورد، لە نێو 
سیاســەتە نیزامییە جێکەوتووەکان و نەریتە 
دەســەاڵتخوازییەکان لەالیەک و ئۆپۆزسیۆنی 
ناسیۆنالیستی ڕاستڕەو و بۆرۆکراسی لەالیەکی 
دیکەوە، کارێکــی دژوارە و نایەڵێ ئاڵوگۆڕی 
ڕاستەقینە ڕوو بدا. تا کاتێک مەسەلەی مافە 
ئینسانی، سیاســی ،کولتوری و زمانییەکانی 
کوردەکان وەبەرچاو نەگیرێ و ڕێگا چارەیەکی 
بــۆ ئــەو کێشــەیە نەدۆزرێتەوە،  عاداڵنــە 
شەڕوکێشــە بوومییەکانــی پەیوەندیدار بەو 
مەســەلەیەوە تا داهاتوویەکی پێشــبینیکراو 
یەخەی تورکیە بەرنادەن. ئەمڕۆ، ڕوونە تورکیە 
بە قۆناخێکی سەخت و دژواردا تێدەپەڕێ، کە 
بە زەحمەت ئاکامەکانی پێشــبینی دەکرێن. 
تورکیەیەکی دێموکراتیک،  پێویســتیی  بۆیە 
کــە لەوێدا کوردەکان و زمانەکەیان بتوانن بە 
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ئــازادی وجوودیان هەبێت، لــە هەر کاتێکی 
دیکە پێویستتر دێتە بەرچاو.

*. https://www.researchgate.net/
publication/290553557_Turkey’s_Kurdish_
language_policy
**. Welat Zeydanlıoğlu: The University of 
Uppsala. E-mail: welatzeydan@hotmail.com
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ڕوانینی مرۆڤ تەوەرانەی »هێمن« بۆ ژن
لە  »تاریک و ڕوون«

        

موژگان کاوسی
و: بێهزاد قادری 



کورتە
هێمن لە شێعرەکانی خۆیدا بە زۆری پەرژاوەتە 
ســەر “ژن”؛ چ لەو شــێعرانەی کە تایبەت بە 
ژنن و چ لەو بەیتە باڵوانەی کە لە شــێعرەکانی 
دیکەیدان. ژن پێگەیەکی تایبەت و بەرچاوی لە 

ئەدەبییاتی ناوبراودا هەیە.
بوونــی ژن لە “تاریک و ڕوون” و باســکردن 
لە پێگەی ئینســانیی ئــەو، بەهۆی تایبەت بوونی 
دۆخی کۆمەاڵیەتیی ئەو ســەردەمەی کوردستان، 
گرینگییەکــی تایبەتــی لە شــیکاریی مێژووییی 
ڕەوتی جووڵەی الیەنەکانــی پەیوەندیدار بە ژنان 
لــە کۆمەڵگەی کوردســتانەوە هەیە و کاریگەریی 
ئەدیبان و ڕووناکبیرانی وەک مامۆستا هێمن دیار 
و بەرچاوە. هێمن لە “تاریک و ڕوون”دا، پێگەیەکی 
مرۆڤ تەوەرانە و بەرز بۆ ژنی کورد وێنا دەکات کە 
بنەچەی لە ئوستوورەکانی “دایک ڕەچەڵەکیـ”ـدایە 
و ڕوانگەکــەی لەم بارەوە لەگــەڵ هاوچەرخترین 
بزووتنەوەکانی ژنان لە جیهان هەڵدەسەنگێندرێت؛ 
لە هەمان حاڵدا کە بناغەی پێناســەی ژنی ئازاد 
لەســەر بنەمای فەرهەنگی خــۆی دادەڕێژێت، لە 
وەسفەکانیدا کەڵک لە نموونەگەلێک لە کۆمەڵگەی 

ڕۆژاوایی وەردەگرێت.
هاوکات مامۆســتا هێمن لە شــێعرەکانیدا 
ئامــاژە بــە تایبەتمەندییەکانــی کۆمەڵگــەی 
پیاوساالریی کوردستان دەکات و لە بەرژەوەندیی 
ژناندا خوازیاری گۆڕانــکاری لەم کۆمەڵگەدایە. 
وێڕای هەموو هەوڵەکانی بــۆ کەڵکوەرگرتن لە 
ئەدەبییاتی بەرز بۆ وەسفکردنی ئینسانییەتی ژن، 
بەهۆی نەهادینەبوونی چەمکەکان و ئەدەبییاتی 
پیاوســاالرانەی کۆمەڵگەکەی، هەندێک جار بە 
شێوەیەکی ناخودئاگا ژن وەک مرۆڤی “جیاواز” 
و پیاو وەک مرۆڤی “پێــوەر” )معیار( لەبەرچاو 
دەگرێت؛ بــەاڵم بەهۆی ئەوەی کــە قوواڵییی 
ڕوانینی ئینسانیی ناوبراو بۆ ژن ڕوونە، بەردەنگ 

چاوپۆشی لەم هەاڵنە دەکات.

وشە سەرەکییەکان
هێمن- کورد- مرۆڤ- ژن- ئوستوورە

دەستپێک
زمان و پەیوەندیی زارەکــی ڕۆڵێکی گرینگیان 
لــە پێکهێنان و پــەرەدان بە شارســتانییەتی 
ئینســانی هەبــووە و شــێعر و ئەدەبییاتی هەر 
زمانێــک لە هەموو شــوێنێکی جیهــان، چ بە 
شــێوەی فۆلکلــۆر و چ بــە شــێوەی نەریتی 
نووســراو، هونــەری چەمکــەکان و هەســتە 
ئینســانییەکانی گواســتووەتەوە. بەدڵنیایی یەوە 
زمانی کوردیش وەکوو یەکێک لە زمانە زیندوو 
و دەوڵەمەندەکانی دونیا بە هەمان شێوە ئەرکە 
خۆی  شارستانییەتســازەکانی  و  کۆمەاڵیەتــی 
بەرەوپێش بــردووە؛ گەرچی لــە ڕواڵەتدا وەها 
دێتە پێش چاو کە پشــکی ئەم ئەرکە لەنێوان 
زاراوە جۆراوجۆرەکانــی زمانــی کوردیدا جیاواز 
بووە، هەندێک جار زاراوەیەک ئەرکێکی زۆرتری 
لەئەســتۆ بووە، بەاڵم ئەگــەری هەیە کە ئەمە 
تەنیــا لە ڕوانینی ئێمە بۆ ئەدەبییاتی نووســراو 
بەرچاو بێت؛ لە حاڵێکدا کە ئەدەبییاتی فۆلکلۆر 
کاریگەرییەکــی قووڵ و گشــتگیری هەیە و لە 
ڕوانگەیەکی وەهــادا پێگەی هیچ زاراوەیەک لە 

زمانی کوردیدا کەمڕەنگ نییە.
ئەگەر ئاماژە بە ئەدەبییاتی نووسراو بکەین، 
بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ ئەدەبییاتی “گۆرانی” و 
نەریتەکــەی ڕووناککەرەوەی کۆڕە ئەدەبییەکان 
بــووە و مەزنییەکی تایبەتی بــە زمانی کوردی 
بایەخەکانی هەتــا هەنووکەش  بەخشــیوە کە 
هەروا پیشاندەری هێز و توانا ئەدەبییەکانیەتی؛ 
بەختەوەرانە ئەدەبییاتی نووسراوی “سۆرانیـ”ـش 
بــە پێگەیەکی بڵینــدی وەها گەیشــتووە کە 
توانیویەتــی لە کــۆڕە ئەدەبییەکانــی جیهاندا 
پێگەیەکی بێ جێگرەوە بۆخۆی مسۆگەر بکات. 
ســۆرانی ئاخێوی  شــاعیرانی  لەنێــوان 
هاوچەرخیشدا، شاعیرێکی وەک مامۆستا هێمن 
توانی بگاتە بەرزتریــن لووتکەکانی ئەدەبییاتی 
سۆرانی و کوردی و، هەتاهەتایە وەکوو شاعیری 
نەتەوەیی لەســەر ئەو لوتکەیــە دەمێنێتەوە و 
چاوەکان بەمۆلەق دەوەســتن. لە هەموو شێعر 
و بەرهەمەکانی مامۆستا هێمندا، چەمکە بەرزە 
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مرۆیی یــەکان دەبینین کە هەموو ڕەهەندەکانی 
ژیانی مرۆڤ لەخــۆ دەگرێت. مرۆڤ کەڵکەڵەی 
ناوبراوە و، خــۆی لەبارەی ئــەم کەڵکەڵەوە لە 

ناڵەی جوداییدا دەڵێت:

شــیوەنی مــن شــیوەنی ئینســانییه
بانگــی ئــازادی و گڕووی یەکســانییه

و چەندە جوان لــە هەموو ژیانیدا ڕەنگدانەوەی 
ئــەم باوەڕانــەی دەبینیــن؛ ژیانێــک کــە لە 
شــێعرەکانیدا ڕەنگی داوەتەوە؛ ڕەنگدانەوەیەک 
لە مرۆڤ و تەواوی هەســت و ماف و پێویستی 
و ئــەو زوڵمانەی کە لێی کراوە، ڕەنگدانەوەیەک 
لە ڕوانینی ئەو بــۆ بەرزیی مرۆڤ و هیوای بەم 
بەرزییــە و ژن وەک مرۆڤێــک، کــە لە هەموو 
جێگایەکــی شــێعرەکانیدا دەربــڕی ڕوانین و 
ڕوانگــەی کەم وێنەی ئەم شــاعیرەیە بۆ ژن و 

پێگەی مرۆییی ژنی کورد.
ئەم وتــارە شــیکاریی “شــێعرگەلێک لە 
هێمن لە گۆشــەنیگای کۆمەڵگەی پیاوساالری 
کورد، بایەخی ئوســتوورەییی ژن لە کوردستان 
و هەروەهــا الیەنە فێمێنیســتییەکانی ڕۆژاوا” 

دەکات.

دەربڕینــی پێگەی ئینســانی و ڕوانگەی 
هێمن لەسەر ژنی کورد لە تاریک و ڕووندا
لــە تاریک و ڕوونــدا، بە زۆری شــێعرگەلێکی 
تایبەت بە ژنان، بە کۆمەڵێک ســەردێڕی دیار 
یان نادیارەوە، هەروەها شــێعرگەلێکی باڵو لەم 
بارەوە و شــێوەی تێگەیشــتنی هێمن لە ژن، 
دەبینرێــن؛ دەڵێــی جیهــان و ڕووداوەکانی بۆ 
هێمن و لە زەین و شــێعرەکانیدا، بێ بوونی ژن 

وێنا ناکرێن.
بۆ نموونە، شــێعرێک لەژێر ناوی “وتووێژی 
کچ و کــوڕ” )1٣21ی هەتاوی( لە ناوەرۆک و 
سەردێڕدا ڕوانینێکی یەکســانیخوازانەی بۆ ژن 
و پیاو هەیە؛ شــێعری “کیژی الدێ” )1٣2٤ی 
هەتاوی( چ لە ســەردێڕ و چ لــە ناوەڕۆکدا لە 

خزمەتــی ناســاندنی کچی کورد لــە ڕوانگەی 
هێمنەوەیە؛ هەروەها شێعری “یادگاری شیرین” 
)1٣2٤ی هەتــاوی( گەرچــی لە ســەردێڕدا 
ڕاســتەوخۆ ئامــاژەی بە ژن نەکــردووە، بەاڵم 
لــە ناوەرۆکدا چەمگەلێکــی بایەخداری مرۆیی 

لەبارەی ژنی کورد دەربڕیوە.
هەروەها هێمن لەم بەرهەمەدا بە نووسینی 
شــێعرێک لەژێــر نــاوی “دایکی نیشــتمان” 
)1٣2٤ی هەتاوی( ژنی کورد وەک دایک و وەک 
وەبیرهێنانەوەی گرینگیی ئوســتوورە کۆنەکانی 
ناســاندووەتەوە.  دووبــارە  خۆی  فەرهەنگیــی 
ئەشــق بە ژن و جودایی لە “کچــی مەهاباد” 
)1٣26ی هەتــاوی(، هەروەهــا “ئامێزی ژن” 
)1٣٤٩ی هەتــاوی( کە لــە کۆتاییدا ژنایەتیی 
ژنی وەســف کردووە و ئارامی و ئاشــتیخوازیی 
ژنی وەبیر هێناوەتەوە. گەرچی لوتکەی ڕوانینی 
ئوستوورەییی هێمن بۆ ژن لە شێعری “بەهاری 
کوردســتان”دا )1٣26ی هەتاوی( دەبینین کە 
مەڵبەنــد، زاوزێ و ژن بە شــێوەی چەمکێکی 

هاوبەش لەودا ئامادەبوونێکی بەهێزیان هەیە.
ئەمانە تەنیــا ئاماژەدانێکی کورت و پوختن 
کە لە سەرتاســەری بەرهەمەکانــی ناوبراودا بە 
فراوانی دەبینرێن، هەڵبەت واتا و تێگەیشــتنی 
قووڵ و ڕوانینی ناوبراو لەهەمبەر ژن و شــکۆی 
مرۆییــی ئــەو دەردەبڕێــت کە پێویســتی بە 

شیکاریی تایبەتی خۆی هەیە.

ژن و ئوستوورەکان لە شێعرەکانی هێمن
بۆ ناســینی قووڵتــر ڕوو دەکەینە ئوســتوورە، 
چونکە: “ئوستوورەناســی، زانســتێکی زیندوو و 
چاالکــە، چونکە پەردە لەســەر ئەرکی نەریتی 
و ڕەنگە چارەنووســی فەرهەنگی ئیتنیکێک ال 
بدات. ئوستوورەناسی بۆ تێگەیشتن لە ڕۆحیات 
و تێفکرینــی خەڵکێکــە کە لــە گێڕانەوەکانی 
ئوســتوورەکاندا بە زمانێکی هێمادار خواست و 
ئاوات و ترس و هیواکانیان وتووەتەوە )ســتاری، 

.)1٩ ،1٣٩1
دەپەرژێینــە  ئوستوورەکانیشــدا  لەنێــوان 
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ســەر کاریگەرتریــن و پایەدارتریــن چیرۆکی 
ئوســتوورەکانی میزۆپۆتامیا واتە “گیلگەمێش” 
و پێگــەی ژن لەودا، چونکە بەپێی نووســینی 
“دوکتور ســەفەوی”: “دەتوانین لە ئەفســانەی 
پاڵەوانیەتیی ئەودا چیرۆکی ژیانی هەر مرۆڤێکی 
بیرمەند بخوێنینــەوە. ئەم هاوئاهەنگییە لەگەڵ 
ژیانی مرۆڤەکانی ئەم سەردەمە کە ئێستاکەش 
بــۆ وەرگرتنــی نهێنییەکانــی ئــەم جیهانە و 
هۆکارەکانــی ســووڕانی جیهان لــە هەوڵدان، 
گیلگەمێش بۆ هەمووان دەکات بە نەناسراوێکی 

ناسراو”. )شاملوو، 1٣٩٠، 1٥(
لە یەکەمین ڕســتەی ئــەم چیرۆکەدا، لە 
دەپی یەکەمدا دەخوێنینــەوە: “خودای زەوی، 
هەموو شــتێک دەبینێ” )شاملوو، 1٣٩٠، 21(، 
کە ئەمە گرینگیی تایبەتی ژن، لە ئاماژەدان بە 
زەوی و خودای زەوی لە دەســتپێکی قووڵترین 

چیرۆکی ئوستوورەکانی جیهان، دەگەیەنێت.
لە پرســە لەڕادەبــەدەرە بەرچــاوەکان لە 
ســەرنجدان  ئەفســانەیەدا  ئەم  تاوتوێکردنــی 
بــە فەرهەنگســازی لەالیەن ژنەوەیە؛ شــاملوو 
ئێنکیــدوو  “الویەتیــی  دەگێڕێتــەوە]1[: 
وەبیرهێنەرەوەی یەکەمین سەردەمەکانی ژیانی 
مرۆڤەکانــە و ڕوانگەی ئەو بــۆ ژیانی ژیارمەند 
پیشــاندەری ئەو قۆناغانەیە کە گرووپگەلێک لە 
مرۆڤەکان لە قەبیلەنشــینی بۆ شــارەکان کۆچ 
دەکــەن و گرینگە کە لەم جووڵــە گوورانییەدا 
ســەرنج بدەینــە پێگەیــەک کە حەماســە بە 
ڕەگەزی مێی مرۆڤ دەبەخشــێت کە فێرکاری 

فەرهەنگە. )شاملوو، 1٣٩٠، 1٣(
لــە شــوێنە جیاجیــاکان و لــە ڕەوتــی 
چیرۆکەکــەدا، ژن ڕۆڵ و دەورێکــی کاریگەر و 
شوێندانەری هەیە، بۆ نموونە: “بچوو بۆ ئورووک 
بۆ الی گیلگەمێش! باسی هێزی کۆنترۆڵنەکراوی 
ئەم بوونــەوەرە دڕندەیەی بۆ بکە. داوای ژنێکی 
جوانــی لێ بکە... هەر کە دەیبینێت، لێی نزیک 
دەبێتەوە. لەم ڕێگایەوە لەهەمبەر بوونەوەرەکان 

بێگانە دەبێت”. )مۆنشی زادە، 1٣٩2، 2٤(
لەم هێاڵنــەدا بەڕوونی ئاماژە بە کاریگەریی 

جوانیی ژن لە فەرهەنگسازی کراوە، لە حاڵێکدا 
کــە ئەم جوانییە ڕواڵەتییە بە تەنیایی کارســاز 
نییــە. شــاملوو لــە باســکردنی تواناکانی ئەم 
توێژەی ژنان لە ئەفســانەی گیلگەمێشــدا وەها 
دەڵێت: “کچانێکی بیرمەند و ئاگا لەالیەن چینە 
بژاردەکانی کۆمەڵگــەوە پەروەردەیەکی تایبەت 
دەکران و لەســەر هونەرەکان ئاگاییان هەبوو” 
)شاملوو، 1٣٩٠، ٤1(. سەرنجڕاکێش ئەوەیە کە 
ئەم بیرمەندی و پەروەرە تایبەتە بۆ کچان و ژنانی 
کوردیش لە شێعری “یادگاری شیرین” بەڕوونی 
باس کــراوە؛ بەاڵم لە گیلگەمێــش، ئایا جوانی 
و بیرمەندی تەنیا تایبەتمەندییە باســکراوەکانی 
ژنــە؟ وا نانوێنێت؛ چونکە لە شــوێنێکی تری 
ئەم ئەفســانەیەدا وەها دەخوێنینــەوە: “... ژن 
و ئێنکیــدوو دەچنە شــار. ژنێکــی پاکداوێن، 
پێشــوێژێک، نزیــک دەبێتەوە و پێــی دەڵێت، 
ئێنکیــدوو، خودایانی گــەورە تەمەندرێژیت پێ 
ببەخشــن!” )مۆنشــی زادە، 1٣٩2، ٨2( و لــە 
شوێنێکی تردا هاتووە: “ڕیشات، خاتوونی دایک، 
خــەون ڕاڤــە دەکات... ئێنکیدوو، ســەیر بکە 
ئەمەیــە خەون و خەونێک کــە خاتوونی دایک 
ڕاڤەی کــردووە. ژنی پاکداوێن، ژنی پێشــوێژ 
وەهای دەوت...” )مۆنشی زادە، 1٣٩2، ٣٠-2٩( 
کە لەم ڕستانە ئەودیوسروشتبوونی ژن و هێزی 

سێحراویی ئەو بە زەین دەگات.
دایک بەهێزترین کەسایەتیی نێو ئەفسانەی 
گیلگەمێشــە، تەنانــەت لــە گیلگەمێشــیش 
بەهێزترە، چونکە ئــەو خوداخاتوونە: “لە دوای 
ئــەوە، گیلگەمێش دژیاری خــۆی دەباتە الی 
دایکــی خۆی )ئیالهە نین ســوون]2[. هەروەها 
ناوێکی تریشــی هەیە “ڕیشــات”(” )شــاملوو، 
1٣٩٠، 6٠(. هێــزی دایــک لێــرەدا بەرچاوە: 
“گیلگەمێــش لە زۆرانبازیــدا ئێنکیدوو دەخاتە 
بــەر پێی دایکــی )مۆنشــی زادە، 1٣٩2، ٣٠-
٣2(. گیلگەمێــش دەســەاڵتدارێکی بەهێز بوو 
کــە دژیاری زۆرداری خۆی شکســت دا، بەاڵم 
لە کۆتاییدا خســتیە بەر پێــی دایکی، دایکێک 
کە خوداخاتوونــە. خوداخاتوونێکــی دلۆڤان و 
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دڵسۆز، دایک... دڵنەوایی پاڵەوانێک دەداتەوە کە 
کەوتووەتە بەر پێی: “ڕیشــات”، خاتوونی دایک، 
دەستەکانی ئەوی گرت: “تۆ ڕۆڵەی منی، ئەمڕۆ 
تۆ لەدایک بوویت، من دایکی تۆم” )مۆنشی زادە، 
1٣٩2، ٣٣( و بەم شێوەیەیە کە “ئوستوورەکانی 
ئیالهە گەورەکان، لەهەمبەر گشت بوونەوەرەکان 
دڵسۆزی دەکەن. لەم ئوســتوورانەیە کە پاکیی 
ڕاســتەقینەی خودی زەوی فام دەکەن، چونکە 
زەوی جەســتەی ئیالهەیە” )مەخبەر، 1٣٩2، 

 .)2٥1
چەمکێــک کە لە سەرتاســەری شــێعری 
“دایکی نیشتمان” هەستی پێ دەکرێت، هەمان 
دایکایەتی و دڵســۆزی بە واتا ئوستوورەییەکەی 
ئەو لە پەیوەندی لەگەڵ ڕۆڵەکانی  نیشــتمانە. 
لەم شــێعرەدا، دڵســۆزیی دایکێک لە مەهاباد 
لەهەمبەر ڕۆڵە خەمگینەکانی ســەقز، دەتوانێت 
هاوواتای دڵسۆزیی دایکانەی ڕیشات لەهەمبەر 
ئێنکیدووی شکســتخواردووی نێو ئەفســانەی 

گیلگەمێش بێت. 
ئــەم تێبینییە کــە وشــەکانی “دایک” و 
“نیشــتمان” پێکــەوە بەکار براون، ســەرنجی 
ئێمە بۆ الی خۆی ڕادەکێشــێت. ئوســتوورەی 
“دایک- زەوی”... ئەم “دایکە” لە شــێعرەکانی 
هێمن زۆر چارەنووسسازە و ڕزگاریی “مەڵبەند” 
ئاکامی زانایــی ئەوە؛ چونکە: “دايکی زانا کوڕی 
ئــازا دەنێرێتە خەبات”؛ لە ڕوانینی شــاعیرەوە، 
“مەڵبەنــد” “دایکــی زانــا”ی دەوێــت و ئەم 
ئەندێشــەیە لە شــێعرەکانی هێمن، هاندەری 

کچان و ژنان بۆ فێربوون و خوێندنە:

“فێری زانست و هونەر بوو ئەو لە سایەی خوێندنی 
تۆش تەشــیمان بۆ دەڕێســی، یادگاری شیرینە”

لە درێژەی تاوتوێکردنی بەراوردکارانەی چەمکە 
ئوســتوورەییەکانی ژن لە بەرهەمەکانی هێمن 
ئێنکیــدوو  گیلگەمێــش.  الی  دەگەڕێینــەوە 
دەمەوێــت  “ژن،  دەکات:  ژن  لــە  لەحنــەت 
چارەنووســی تۆ دیاری بکــەم... کۆاڵن ماڵی تۆ 

بێت و تۆ لە قوژبنی دیوارەکاندا بژیت... ئێستاکە 
من برسێتی دەخۆم و تینوویەتی ئازارم دەدات. 
چونکە تاسەت لە مندا هەستاند. من دەمەویست 
بزانــم... و لەگەڵ گیانداراندا بێگانە بووم. چونکە 
تۆ منت لە بیابانی خۆم بۆ شــار برد، لەم ڕووەوە 
تــۆ دەبێ لەحنــەت کرابێتی!”. )مۆنشــی زادە، 

)٣7 -٣6 ،1٣٩2
ئەم لەحنەتە، چیرۆکی “ئادەم و حەوا” وەبیر 
دەهێنێتــەوە. ژن، ئێنکیدووی ئاگادار کردووە و 
ئەوی برســی و تینوو کــردووە. ڕەنگە تینووی 
ئاگایی و برســیی زانین. بەو جۆرەی کە حەوا]3[ 
ئادەمی گینگەڵە کرد تاکــوو لە میوەی ئاگایی 
بکەنێتەوە و ئەم کەندنەوەی میوەی قەدەغەکراوە، 
ئەوانی خستە نێو مەینەتیی ژیانێکی ئاگایانەوە؛ 
بابەتێک کە لە شــێعری “یادگاری شــیرین” و 
شێعرەکانی دیکەی “تاریک و ڕوونـ”ـــیش بە 

زۆری ئاماژەی پێ کراوە: ئاگایی و ئاگابوونەوە.

هێمن و کۆمەڵگەی پیاوساالر
ئۆتۆریتە، هێزێکی چەســپاوە کە کەڵکوەرگرتن 
لێی، بەگشــتی لێپرســینەوەی لــێ ناکرێت، 
چونکە ئاســایی دێتە ئەژمار]4[“ )شــەهریاری، 
1٣٩٤، 1٠7( )وەرگرتــن لە هام، 1٣٨2، ٤٤( 
و “پیاوســاالری زۆرتر لەوەی کە لەبارەی تاک 
بە تاکــی پیــاوان و پەیوەندییــە بنەماڵەیی و 
کۆمەاڵیەتییەکانیانەوە بێت، لەبارەی بنەماکان و 
بایەخەکان، سیاسەت و فەرهەنگ، چەمکەکانی 
دەســەاڵت و نەزمی کۆمەاڵیەتییە” )مەهدیان، 
1٣٩1، 1٨(. بــەو جۆرەیــە کە لــە کۆمەڵگە 
پیاوســاالرەکان، تەنانەت بــە نەبوونی فیزیکیی 
پیاوانــی بنەماڵە، ئۆتۆریتەی ئەوان لەنێو ناچێت 
و ئەم ئۆتۆریتەیە لەالیەن ژنانەوە لە پەروەردەی 

بەرەی دواتردا بەرهەم دەهێنرێتەوە.
ئێســتا ئاماژەیەک لە کۆمەڵگەی دایکشایی 
و باوکشــایی – کۆمەڵگــەی دایکبنەچەیــی و 
باوکساالر- لەبەر دەســتە. بەگشتی دەتوانرێت 
بوترێت: “شارســتانییەتی دایکشایی گرینگی بە 
خزمایەتیــی خوێنی و خۆڕاگربوونی هاوخوێنی، 
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گرینگی بە بەرابەریی هەموو مرۆڤەکان و گرینگی 
بە بایەخی ژیانی مرۆڤ و ئەشــق دەدات. بەاڵم 
باوکشــایی گرینگییەکی زۆر بە پەیوەندییەکانی 
ژن و مێرد، فەرماندە و فەرمانبەر، دیســیپلین 
و زەنجیــرە دەدات و گرینگی بــە پەیوەندییە 
وەدیهاتووەکان لــە هاوخوێنی نادات. )ئەمانەت، 

)2٤7 ،1٣٨٥
بە وتەیەکــی تر: “بە مەرجێــک دەتوانین 
بگەینە فەرهەنگ و شارستانییەتێکی بەرزتر کە 
بنەماکانی ئازادی، بەرابەری و برایەتیی پێشــتر 
لە مێژوو لە ئاستێکی سەرتر دووپات بکەینەوە” 
)ئەمانــەت، 1٣٨٥، 2٣٤(. ئــەم چەمکانــە لە 
شــێعرەکان و بەرهەمەکانی هێمــن بەتایبەتی 
شــێعری “یادگاری شیرین” بەجوانی دەبینرێت 
و جەختکردنەوەیەک کە ناوبراو لەم شێعرەدا بۆ 
گەڕانەوەی ژن بۆ پێگەی ڕاســتەقینەی مرۆیی 
خۆی هەیەتــی، لە ڕاســتیدا جەختکردنەوەیە 
لەســەر بایەخی ژیانی مرۆڤ و ئەشــق کە لە 
دایکشایی  دایکشاییە.  سەردەمی  گەوشینەکانی 
لەگــەڵ  توندوتۆڵدایــە  پەیوەندییەکــی  لــە 
ئوستوورەکانی خوداخاتوون و ئیالهەکان، بەاڵم 
لە درێژایی تێپەڕینی سەدەکان، چی بەسەر ئەم 
ئیالهە گەورەیە، زەویی دایکدا هات؟ “ئەم بابەتە 
لە پلەی یەکەمدا لەگەڵ جووتیاری و کۆمەڵگە 
وەرزێڕییەکان پەیوەندیی هەبوو. ســێحری ژن 
و زەوی، هەردووکیــان بەرابەرن. ئەوان پێکەوە 
پەیوەندییــان هەیــە. وێناکردنــی وزەیەک کە 
ڕووخســارەکان بە دونیا دەهێنێت و خواردنیان 
پێ دەدات، بە دروستی مێیە” )مەخبەر، 1٣٩2، 

.)2٥٣
ئەم وزە خولقێنەرە بووەتە هۆی ئیرەییبردنی 
پیــاوان، هەروەها هێــزی دەســەاڵتداریەتیی 
بــە ژنان دابــوو، “هەر بۆیە بۆ زاڵبوون بەســەر 
دایکــدا، ڕەگەزی نێر ناچارە بیســەلمێنێت کە 
ئەویش هێــزی خولقاندنی هەیــە و چونکە بۆ 
ئەو خولقاندن لە ڕێــگای منداڵدانەوە ئیمکانی 
نییــە، ناچارە لە ڕێگایەکی تــرەوە هەوڵ بدات 
و چ ڕێگایەک لە دەم و وشــە و فیکر باشترە؟” 

)ئەمانــەت، 1٣٨٥، 26٠(؛ هەر بۆیە لە کتێبی 
پیرۆزدا دەخوێنینەوە: “لە سەرەتادا هیچ بوونی 
نەبوو، وشــە بوو و ئەو وشەیە خودا بوو”؛ چونکە 
“ســامییەکان دونیای سیســتمەکانی ئیالهەی 
دایکیان داگیر کرد و ئوستوورە پەیوەندیدارەکان 
بە پیاوانەوە زاڵ بوون. )مەخبەر، 1٣٩2، 2٥7(

بــە ســەرنجدان بــەم ڕەوتــە مێژووییەیە 
کە لە پێداگریکردنی مامۆســتا هێمن لەســەر 
خوێندنــی کچان تێدەگەین؛ چونکە کۆمەڵگەی 
پیاوســاالر داهێنانی فیکریی لە بەرامبەر توانای 
مرۆڤخولقاندنــی ژن تایبەت بە خۆی کردووە و 
کۆمەڵگە بۆ چوونەدەرەوە لەو دۆخە و گەیشتن 
بە ئاشتی و دلۆڤانیی زیاتر، پێویستی بە گەڕانەوە 
بۆ گرینگیی ژن و ئەندێشەی ئەوە لە پێکهاتەی 

نوێی خۆیدا]5[. 
“باخ ئوفن پیشانی داوە کە لە شارستانییەتی 
دایکشایی، بەتوندی لەسەر پەیوەندیی هاوخوێنی 
و پەیوەندیــی مرۆڤ لەگەڵ خاک )سروشــت- 
دایــک( جەخت کراوەتەوە... گشــت مرۆڤەکان 
پێکــەوە بەرابەرن و لــە بنەڕەتــدا منداڵەکان 
‘دایک- زەوی’ دێنە ئەژمار... لەالیەکی ترەوە لە 
سیستمی باوکشایی لە جێی بنەمای بەرابەریی 
مافی مرۆڤــەکان لەگەڵ بابەتی ‘منداڵی بژاردە’ 
و هەروەها زەنجیــرەی پلەبەندیی کۆمەاڵیەتی 

بەرەوڕوو دەبینەوە]6[. )ئەمانەت، 1٣٨٥، 2٣2(
هەتاویــدا  ســاڵی 1٣2٤ی  لــە  هێمــن 
بە نووســینی شــێعری “یــادگاری شــیرین”، 
تایبەتمەندییەکانی کۆمەڵگەی  جارێکی دیکــە 
دایک بنەچەیــی لە بەرهەڵســتبووەنەوە لەگەڵ 
فەرهەنگــی پیاوســاالریی کۆمەڵگــەی خۆی، 
وەبیر دەهێنێتەوە]7[ و ژنــی کورد وەها دەکاتە 

بەردەنگی خۆی:

“گوارەکەی زێڕت بەکار نايه، له گوێ بگره قسەم 
اليقی گوێی تو عەزيزم شێعری ساده ی )هێمنه(”

و یان:
“ڕاپەڕه، هه سته له خەو، ئاخر چ وەختی خەوتنه؟”
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هێمن، ژن بۆ شــۆڕش و هەستانەوە، بۆ گۆڕینی 
کۆمەڵگە لە ڕاســتای شوناسی مرۆییی ژن هان 
دەدات و لە گشــت شــێعری “کیژی الدێ”دا، 
کچی گوندنشــینی کورد وێــڕای جوانی، بەرەو 
ســاکاری، ڕاســتبێژی و پاکداوێنی بانگهێشت 
دەکات. سەرنجدان بە شێعرەکانی هێمن نیشان 
دەدات کە شــۆڕش و ڕاپەڕینــی ژنی کورد لە 
ڕوانگــەی ئەوەوە بەتــەواوی لەگەڵ فەرهەنگی 
کوردی دەساچێت. بەم شــیکردنەوانە دەچینە 
پێشوازیی هەڵسەنگاندنی ڕوانگەی هێمن لەگەڵ 

فێمێنیزمی ڕۆژاوایی.

هێمن و فێمێنیزم
ڕۆبێکا وێســت]8[ دەڵێت: “من خۆم هەرگیز 
نەمتوانیوە بــەوردی تێبگەم کــە فێمێنیزم 
چییە؟ تەنیا دەزانــم کە هەرکات بۆچوونێک 
دەدەم کە من لە مرۆڤێکی گێل یان سۆزانی 
جیــا دەکاتەوە، بە من دەڵێن: فێمێنیســت” 
)مەهدیــان، 1٣٩1، 2(. سەرنجڕاکێشــە کە 
ئــەم وتەیە بە ڕوونی لە شــێعرەکانی هێمن 
لەبــارەی ژنی کــورددا دەبینیــن؛ هاوکات 
لەگەڵ هاندانی ژن بۆ چوونەدەرەوە لە ماڵ و 
خوێندن، بەردەوام باس لە پاکداوێنی دەکات. 
ئەم زانست تەوەری و پاکداوێنییە کە لەالیەن 
شــاعیرەوە پەســەند کــراوە، چ ڕۆڵێکی لە 
بزووتنەوە فێمێنیستییەکانی ڕۆژاوادا گێڕاوە؟

“بەرگرینامەی پوخت، بەاڵم بە گڕوتینی 
مرۆڤدۆستی ئیتالیایی کاساندرا فدلە، لە مافی 
ژنان بۆ خوێنــدن” )مەهدیان، 1٣٩1، ٥6٥( 
وەبیرهێنەرەوەی ئەم بابەتەیە کە: “یەکەمین 
ژنێک کە لە ئاگاییی خۆیان لەمەڕ ملکەچیی 
ژنان و ناڕەزایەتی بەو بەڵگە تاپۆکراوە بەجێیان 
هێشــتووە، ئەو کەســانە بوون کە لە پێگەی 
بیرمەنــد یان نووســەردا هاتنــە مەیدانەوە. 
خوێندنەوە، نووســین یان شــێوەکانی تری 
دەربڕیــن، تا کاتێک کە ئــەم کارانە بۆ ژنان 
قەدەغە بوو، دەیتوانی هەوڵگەلێکی فێمێنستی 
بێنــە ئەژمــار... ژنانــی داهێنــەر و بیرمەند 

لەگەڵ ئەم ڕاســتییە کــە هاوچەرخەکانیان 
ئــەم کارانەیان ‘پیاوانــە’ و نەگونجاو بۆ ژنان 
دەبوون”.  دەســتەویەخە  ئەژمــار،  دەهێنایە 

)مەهدیان، 1٣٩1، ٥6٥(
لەبارەی بزووتنەوەی فێمێنیســتی “دەبێ 
وەدەستهێنانی  بدرێتە سەختییەکانی  سەرنج 
ئاگاییــی فێمێنیســتیی بــەر لە ســەدەی 
هەژدەیــەم. بینیومانە کە ژنــان بە درێژاییی 
سەدەی ناوەڕاست و بزاڤی چاکسازیی ئایینی 
تا چ ڕادەیەک لە بەکارهێنانی هێما مەزهەبی 
و...  پاکداوێنــی  وەک  فەرهەنگییەکانــی  و 
کارزان و بەڕاوێژ بــوون”. )مەهدیان، 1٣٩1، 

)٥6٥- ٤6٣
بەم جۆرە “خۆپارێزیی مەعنەوی کە ژنانی 
بــەر، جەربەزەی  چاکســازیخواز گرتبوویانە 
پێویســتیان دەدات تاکوو ڕووبەڕووی کۆمەڵ 
ببنەوە و، ملمالنییەکەیشــی بەرەو دایکایەتی 
هەم لــە ڕووی باوەڕمەندییــەوە بووە و هەم 
لە ڕووی تێکنیکێکــەوە” )مەهدیان، 1٣٩1، 
٥7٠(. تێکنیک لەم ڕووەوە کە “بەهۆی پێگەی 
کۆمەاڵیەتییانــەوە یان پاســاوهەڵگرییان لە 
کاریگەریدانان  هێزی  کۆمەاڵیەتییەوە،  بواری 
و گۆڕانی کەســانی دیکەیان بە شــێوەیەک 
بــێ هەڵاڵ هەبووە... چونکە کەســانێکی وەها 
پاساوهەڵگر دەتوانن وەکوو ڕێبەرانی فیکریی 
کۆمەڵگە دیــار و بەرچاو بن. )شــەهریاری، 

)1٣1 ،1٣٩٤
وەرچەرخانە خێراکانی سەرەتا و ناوەڕاستی 
لیبرالیزم و  ســەدەی نۆزدەهەم، ئیدئۆلۆژیی 
سوســیالیزم و ئەندێشەی پێشکەوتن، ژنان و 
پیاوانی هان دەدا کە بۆ چاکســازیی تەواوی 
ڕەهەندەکانی کۆمەڵگە، لە باشــبوونی ژیانی 
بنەماڵەیی یەوە بگرە هەتا هەڵگرتنی کۆیالیەتی 
و خۆبەڕێوەبەریی نەتەوە ســەرکوتکراوەکان، 
)مەهدیان،  بــن”  ئۆرگانیزەکردن  ســەرقاڵی 

1٣٩1، ٥6٨(؛
نموونەگەلێکیــش کــە لە شــێعرەکانی 
هێمندا دەبینرێــن، هەڵبەت “هاتنە ناوەوەی 
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چەمکگەلی مۆدێڕن و مۆدێڕنیزم بۆ کوردستان 
ناوەڕۆکێکــی دووفاقەی هەبــووە، لەالیەکی 
ترەوە مۆدێڕنیزم بە هەڵســووڕانێکی ئەرێنی 
و جووڵەیەکی ڕووناککــەرەوە لێک دەدەنەوە 
کە لــە هەمان حاڵــدا هــۆکاری پێکهاتنی 
خەسارگەلێکن کە زۆرتریان ژنان دەگرێتەوە... 
دوو ڕێــکار بــۆ پارێزراوی لە خەســارەکانی 
مۆدێڕنیــزم بریتین لــە: فەرهەنگســازی و 
 -126  ،1٣٩٤ )شــەهریاری،  خۆماڵیکردن”. 

)127

فێمێنیزمی لیبراڵ]9[ 
“بەپێی ئەم ڕوانگەیە ژنان و پیاوان هەردووکیان 
وەکــوو بوونەوەرگەلێکــی ئینســانی، زاتەن 
بەرابەرن، ئەوە پیاوان بوون کە مرۆڤایەتییان 
پیاوانە نیشــان دا، بە درێژاییــی مێژوو بیاڤە 
پیاوانە و ژنانەکانیان جیا لە یەک پێناسە کرد 
و لەم ڕووەوە ژنانیان لە دۆخێکی ژێردەستانە 
جێگیر کــرد. ژنان وەکوو گرووپی زوڵملێکراو 
بەرچــاون و وەکوو هەموو ئــەو خەڵکەی کە 
نەریتیی  ســووکایەتیی  ســتەمدان،  لەژێــر 
کۆمەڵگەیان قەبووڵ کــردووە. ئامانج ئەوەیە 
کە لە گشــت بارودۆخەکاندا خزمەتگوزاریی 
بەرابەری لە بەردەم ژنــان و پیاواندا هەبێت 
و لەم ڕێگایــەوە ڕۆڵگەلێکی مرۆیی لۆژیکیتر 
 )٣٨  ،1٣٩٤ )شــەهریاری،  بێــن”  پێــک 
)وەرگیراو لە مەشــیرزادە، 1٣٨٣، ٣٤٠(. ئەم 
نموونەیــە تا ڕادەیەک لە شــێعرێکی هێمن 
بە نــاوی “وتووێژی کچ و کــوڕ”دا بەرچاوە. 
شــێعرێک کە لە ناو و ناوەڕۆکدا نوێنگەیەک 
لە بەرابەریی ژن و پیاوە. ناوی ئەم شێعرەش 
زۆر پێشــکەوتووانە و ئینســانییانەیە؛ چونکە 
هەڵســوکەوتی ئەم دوو ڕەگەزەی وەک دوو 
مرۆڤی بەرابــەر و لە کــردەوەی “وتووێژ”دا 

خستووەتە بەرباس.

فێمێنیزمی ڕادیکاڵ
“لەجێــی پشــتیوانی لــە قەبووڵکردنی ژنان 

لەنێو گۆڕەپانی چاالکیی پیاوانەدا، بە ژنانەیی 
بایەخــی ئەرێنــی دەبەخشــێت”. )وەرگیراو 
لە بیســکی، 1٣٨٥، ٨٩- ٨٨( )شەهریاری، 
1٣٩٤، ٤٥( هاوبەشیگەلێک لەگەڵ ڕوانگەی 
هێمن لە بــواری ناســکی و جوانیی ژنانە و 
ئەنجامدانــی کاری ڕۆژانــەی پەیوەندیــدار 
بە ژنان لــە ژیانی گوندنشــینیدا دەبینرێت. 
نموونەگەلێــک کە لــە تاریــک و ڕوون، لە 
شــێعرگەلی وەک “کیــژی الدێ”، “بەهاری 
کوردستان” و “کچی مەهاباد” و...دا بەرچاوە. 

فێمێنیزمی ئێگزیستانسیالیزم
“... لــە فەرهەنگی پیاوســاالردا پیاو ئەرێنی 
یــان سەرباشــقە و ژن نەرێنی یان کەســی 
 دی لەقەڵەم دەدرێت. شوناســی ژنان وەکوو 
‘کەسی  دی’ و بێگانەیی بنەڕەتیی ئەوان هەتا 
ڕادەیــەک بەهۆی جەســتەیان – بەتایبەتی 
توانایــان بــۆ زاوزێ – و هەتــا ڕادەیەکیش 
بەهۆی دابەشکاریی مێژوویی کارە کە بەهۆی 
دووگیانی و منداڵداری بەسەر ژندا سەپێندراوە. 
بە باوەڕی ‘دوبــوار’ ژنان دەبێ ئاوەزمەندێتی 
و هێــزی ڕەخنەگرتنیــان بەهێز بکەن تاکوو 
سەر بکەون”. )شەهریاری، 1٣٩٤، 7٩- ٨٠( 

)وەرگیراو لە هام، 1٣٨2، ٥٣- ٥2(
لــە  هێمــن  هەمیشــەیی  پێداگریــی 
شێعرەکانیدا لەسەر ژنان بۆ خوێندنی زانست و 
هونەر، ئەم بەهێزکردنی ئاوەزمەندێتی و هێزی 
ڕەخنەگرتنەیە تاکوو لەم “کەســی  دی بوونە” 
کە دوای سەردەمی دایکشایی بەسەر ئەواندا 

سەپێندرا، بەرەو “سەرباشقەبوون” بچن]10[.

فێمێنیزمی پاش کۆلۆنیالیزم
“دەســتەواژەی پاش کۆلۆنیالیــزم، ئاماژە بە 
فەرهەنگــی ئــەو کۆمەڵگانــە دەکات کە لە 
حکومەتێکی داگیرکەر و کۆلۆنیاڵ یان گرێدراو، 
ســەربەخۆیی ڕاگەیانــدووە. ئــەم فەرهەنگە 
تێکەاڵوێکە لە بایەخەکان، هێماکان و پرســە 
خۆماڵی و ڕۆژاوایی یەکان. ئەم فێمێنیســتانە 
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بەم پێیە بەڵگە دەهێننەوە کە لە کۆمەڵگەی 
پــاش کۆلۆنیالیزمدا ناتوانرێت تەنیا لەســەر 
ڕۆژاوایی یەکاندا هەڵسوکەوت  بایەخە  بناغەی 
بکرێت. لە ڕاســتیدا دەبێ بۆ تێگەیشــتن لە 
ڕاستییەکانی ئەم کۆمەڵگایانە، سەرنج بدرێتە 
گەوشــینە فەرهەنگییــە ڕەســەنەکانیان. لە 
ئاکامدا بــە لۆژیکێکی وەهــا، جیهانداگریی 
گوتــاری ئورووپایی لەگەڵ ئالنگاری بەرەوڕوو 
دەکەنەوە. لــە بەرانبەردا لەســەر کۆمەڵێک 
چەمکــی وەک ڕێــژەی فەرهەنگی جەخت 
دەکەنەوە”. )شــەهریاری، 1٣٩٤، 7٣- 7٤( 

)وەرگیراو لە هام، 1٣٨2، ٣٤٣- ٣٤2(
گشــت شێعرەکانی هێمن جەخت لەسەر 
گەوشینەکانی فەرهەنگی ڕەسەن و فەرهەنگی 
پێناســەکردنەوەی  دووبــارە  لــە  کــوردی 
ژنی کــورددا دەکاتــەوە؛ بــەاڵم دەرەبارەی 
تێکەاڵوکردنی ئەو لەگەڵ پرسگەلی ڕۆژاوایی 
تەنیا شاهیدێک تەواوە. لە شێعری “وتووێژی 
کــچ و کــوڕ”دا دەخوێنینــەوە: “لــه گوێن 
هه ســته وەک مەردان]11[“؛ نموونەی گوێن و 
فەرماندان بە لەیەکچوویی لەگەڵ ئەو بۆ ژنی 
کورد کە خۆی خاوەن مێژوو و فەرهەنگی پڕ 
لە پاڵەوانانی ژنە، جێی تێڕامانە و، نیشاندەری 
دزەی فەرهەنگی ڕۆژاوایی یە پاش داگیرکاری.

فێمێنیزمی فەرهەنگی
هاوشێوەی هەمان شتە کە لە کۆتایی یەکانی 
ســەدەی نــۆزدە و ســەرەتاکانی ســەدەی 
بیســتەمدا ناوی فێمێنیزمی کۆمەاڵیەتی یان 

دایکانەی لێ نرا...
“فێمینیزمــی لیبــڕاڵ یــان فێمێنیزمی 
الیەنگری مافی یەکســانی، پێداگری لەسەر 
وێکچووییــی پیــاوان و ژنــان دەکات؛ بەاڵم 
فێمێنیزمــی فەرهەنگــی جەخــت لەســەر 
یەکەمیــان  دەکاتــەوە.  جیاوازییەکەیــان 
وەدیهاتنــی کۆمەڵگەیەک دەکاتــە ئامانجی 
خــۆی کە لە جیاوازییــە ڕەگەزییەکان لەودا 
خەبەرێــک نەبێــت... لەالیەکــی دیکــەوە 

فێمێنیســتە فەرهەنگییــەکان ڕوانگەیەکیان 
هەڵبژاردووە کە دەتوانرێت ناوی ‘ژن تەوەر’ی 
لەسەر بنرێت؛ ڕوانگەیەک کە پێداگری لەسەر 
بایەخە ژنانەیی یــەکان و فەرهەنگی هەڵقواڵو 
لــە ئەزموونــە بێ وێنەکانــی ژنــان دەکات. 
بە بۆچوونــی فێمێنیســتە فەرهەنگییەکان، 
بێ وێنەیی یــە، کۆڵدانە  لەم  چاوپۆشــیکردن 
بە پێــوەرە پیاوانەیی یەکان کــە بەرابەری و 
یەکســانی بە هەمــان وێکچوویــی دەزانن”. 

)مەهدیان، 1٣٩1، ٩- ٨( 

فێمێنیزمی جیهانی سێیەم
“لە جیهانی سێیەمدا، خەباتی ژنان بۆ گەیشتن 
بە مافەکانی خۆیان لەگەڵ خەباتێکی گەورەی 
تــر دژ بە داگیرکاری و تێبینییەکانی ڕۆژاوادا 
بەشــدارە... مێــژووی فێمێنیزمــی جیهانی 
ســێیەم تێکەاڵوی مێژووی خەباتی ژنان لە 
بزووتنــەوە نەتەوەیی  و سۆسیالیســتییەکانە. 
ئیمپریالیزم،  ڕەگەزپەرستی،  بزووتنەوانە،  ئەم 
کۆیالیەتی و داگیرکاریی نوێی لەگەڵ چالێنج 

و ئالنگاری بەرەوڕوو کردووەتەوە.
لــە ڕەوتــی ئــەم خەباتانــەدا، ئاگایــی 
فێمێنیســتی وەدی هاتــووە و، لە ڕاســتیدا 
ملمالنێی سەرەکیی نێوان فێمێنیزمی جیهانی 
سێیەم لەگەڵ فێمێنیزمی ڕۆژاوایی، پەیوەندی 
بە بزووتنەوە ڕزگاریخوازانەکانەوە هەیە. ڕۆڵی 
دەوڵــەت، ناتەبایی یەکانــی نێــو کۆمەڵگە و 
زەبروزەنگــی دەوڵەتانی جیهانی ســێیەم کە 
ژن و پیــاو کاریگەریــی لــێ وەردەگرن، لە 
ســێیەمدا  جیهانی  فێمێنیزمی  تاوتوێکردنی 
کاریگەرتــرە. لــەم ســەردەمەدا فێمێنیزمی 
جیهانی ســێیەم، گەڕانەوە بــۆ فەرهەنگیان 
لــە بەرنامەدایە”. )شــەهریاری، 1٣٩٤، 71( 

)وەرگیراو لە مصفا، 1٣7٥، ٨٠(

فێمێنیزمی پڕاگماتیستی
“بناغەی فەلســەفیی پڕاگماتیزم لەسەر ئەم 
ڕاســپاردەیە پتەوە کە ئەزموون و کارکردن، 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721 364



ئەندێشــەکانە.  پێــوەری دروســتی  دوایین 
)وەرگیراو لــە جەواهەری، 1٣٨7، 1٥٣( بەم 
پێیە فێمێنیستە پڕاگماتیستەکان باوەڕیان بە 
مەعریفەناســییەکی پشتئەستوور بە ئەزموون 
و زۆرینەیی هەیە، بەم هۆیەوە ســەرنجێکی 
تایبــەت بــە ژیانــی ڕۆژانــەی کارگێڕانیان 
دەدەن... لە بیاڤەکانــی پەروەردە و بارهێنان 
و پێکهێنانــی کۆبوونەوەگەلێکی بچووک زۆر 
چاالک بوون”. )شەهریاری، 1٣٩٤، 7٨- 7٩( 

)وەرگیراو لە جەواهری، 1٣٨7، 167(
بە بۆچوونی نووسەر، پێگەی ژنی کورد لە 
ڕامان و شــێعرەکانی هێمندا، هاوبەشییەکی 
زۆری لەگــەڵ ســێ پێناســەی پێشــوو لە 
فێمێنیزم هەیە؛ بە شــێوەیەک کە دەتوانین 
زۆرێک لە شێعرەکانی “تاریک و ڕوون” وەک 

شایەت بۆ ئەو بابەتە بزانین.

ژن، چین، ڕەچەڵەک
“چۆن دەتوانین بە ڕادەی پێویســت بایەخ بە 
ئەزموونە هاوبەشەکانی نێوان ژنان بدەین و لە 
هەمان کاتدا ڕێز لە جیاوازییەکانیان بگرین؟ 
ڕەگەز ڕایەڵێکی پەیوەندیی پتەوترە یان چین 
یان ڕەچەڵەک؟” )مەهدیان، 1٣٩1، 2 و ٣(.

چیــن و ڕەچەڵــەک باســێکە کــە لە 
شــێعرەکانی “هێمنـ”ـــیشدا بەڕوونی دیارە. 
ڕەخنەی تونــدی ئەو لە زوڵمی چینی “ئاغا” 
و هەروەها کەڵکەڵەی ئەو لەمەڕ پێشکەوتنی 
“کورد” بەتەواوی بەرچاوە؛ نموونەگەلێک کە 
بەردەوام لەگەڵ پرسی “ژن” لە ڕامانی ئەودا 
گــرێ دراوە، لەوێدا کە باس لە زوڵمکردن لە 
ژن لەالیــەن ئاغاوە دەکات، یان بۆ ژنی کورد 
پێگەیەکی مرۆیی تایبەت لەبەرچاو دەگرێت.

لێــرەدا دوو نموونە بۆ نیشــاندانی ڕوانگە 
جیاوازەکانــی فێمێنیزمــی ڕۆژاوا لەبــارەی 
ڕەچەڵەک دێنینەوە. “جون کسل نووسیویەتی: 
‘کاتێک کــە ئاگاییی ژن بەرز ببێتەوە، خۆی 
و ژنانــی دیکــە وەک ئەندامانــی گرووپێک 
دەبینێــت کە ســووکایەتییان پێ کراوە و بۆ 

گۆڕانــکاری لەم دۆخانــەدا خۆی بە بەرپرس 
و دەروەســت دەزانێت’. بە بۆچوونی کسل، بۆ 
گەیشــتن بە ڕوانگەیەکی وەها، ژنان دەبێ لە 
بەستراوەییی سەرەتایی خۆیان بە پیاوان، واتە 
بنەماڵە، چین، ڕەچەڵەک یان فەرهەنگ ڕزگار 
بکــەن... گریمانەی ئەو وەهایە کە دەتوانرێت 
ڕەگەز لە بەشــەکانی دیکەی شوناسی ژنێک 

جیا بکرێتەوە”. )مەهدیان، 1٣٩1، ٣(
لە حاڵێکدا “باربارا ئێمێرســۆن” دەڵێت: 
“یەکــەم جــار مــن ژنێکــی ئەفریقایــی- 
ئەمریکاییم. بەباشــی دەزانم کــە زۆرێک لە 
ژنان یەکــەم جار بیر لە ڕەگەزیان دەکەنەوە، 
دواتر لە ڕەچەڵەکەکەیان. لەبارەی منەوە بەم 

شێوەیە نییە”.
بەڵگــە  “ژن”،  و  “چیــن”  لەبــارەی 
ئەدەبییەکان لە بەرهەمەکانی هێمندا پیشان 
دەدات کە ڕوانگەی ئەو لەبارەی ژنانی کورد – 
لە چینە جیاوازەکانی کۆمەڵگەی کوردســتان 
– لە هەڵســەنگاندن لەگــەڵ ڕوانگەی ژنانی 
فێمێنیســتییەکانی  بزووتنــەوە  پێشــڕەوی 
ڕۆژاوا – بەنیســبەت ژنانــی چینەکانی تری 

کۆمەڵگەکەیان – زۆر بەرزترە.
“کریســتییەن دووپیزان، کاساندرا فدلە و 
ژنانی هەڵکەوتووی دیکە کە لە زمانی ژنانەوە 
قســەیان کردووە، لە ڕاســتیدا تەنیا باسیان 
لە پرســی ئەو ژنــە دەگمەنانە کــردووە کە 
لە ڕووی خوێندەوارییەوە  توانیبوویان  بەتەنیا 
خۆیان پێ بگەیەنــن. چینیش بە قەد ڕەگەز 
لە دەربڕینی بۆچوونــی ئەواندا جێی هەبووە 
و ئەمــەش بووەتە هۆی ئــەوەی کە نەتوانن 
کۆســپە پێکهاتەیی یە گەورەتــرەکان کە لە 
بەردەم بەرابــەری و یەکســانیی ژناندا بووە 
لێک بدەنەوە. کریستییەن دووپیزان هەرچەند 
ئیددیعــای دەکرد کە هەمــوو ژنان لە چینە 
کۆمەاڵیەتییەکان لە شــاری ئایدیالیی ئەودا 
پێشوازییان لێ دەکرێت، بەاڵم هەرگیز لەگەڵ 
ژنانی هەژار کە بــۆ دابینکردنی بژێوی ژیانی 
خۆیــان و بنەماڵەیان زەحمەتیان کێشــاوە و 
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یەک لەســەر ســێی حەقدەســتی پیاوانیان 
وەرگرتووە، خۆی بە هاوتا نەدەزانی )مەهدیان، 
1٣٩1، ٥66(. ئەمــە لە حاڵێکدایە کە هێمن 

لە “یادگاری شیرین”دا دەڵێت:

“کیژی شێخ و کیژی حاجی و کیژی ئاغا ڕەنجەڕۆن   
کیژی  ئازاده  ئەوی  ژینی   به   نووکی    گاسنه        
قەڵشی دەست و کوڵمی سووتاوی کچی الدێ نەبێ  
چون دەگاته ده ستی دەسبڕ، ئەو هەموو تا تووتنه؟

نیسک و نۆک و ماشی  ناو عه مباری ئاغای مفتەخۆر   
پاک له سايه ی دەسکەنەی زين و مرۆت و سۆیسنه”
)هێمن، 2٠1٤، ٨7- ٨٨( 

ژن، جوانی
ســەرمایەداریی  ڕوانگــەی  بەپێچەوانــەی 
ڕۆژاوا]12[، هێمن لە شــێعرەکانیدا ناســکی و 
جوانیی ژنانە ســتایش دەکات، بەاڵم بایەخی 
ژن لەودا بەرتەســک ناکاتەوە؛ لەوە ســەرتر 
دەچێــت و بوون بــە خاوەنی ئەندێشــە بە 

ئاڕمانێک بۆ ژنی کوردی ئازاد دەزانێت.
بۆ نموونە لە شێعری “یادگاری شیرین”دا، 
لە ئەشــق و دڵبەری و جوانیی کچی کورد و 
بێ ئۆقرەییی خۆیەوە لە ئاواتی ئەودا دەستی پێ 
کردووە، لە درێژەدا قسە بۆ جێگایەک دەکات 
کە بەرزترین باوەڕە مرۆیی یەکان لەبارەی ژنی 
کورد و پێگەکەی دەردەبڕێت؛ هەتا شوێنێک 
کە تەنانەت ڕێساکان و فەرهەنگی سەردەمی 
خۆی دەخاتە ژێر پرســیارەوە و داوا لە کچی 
کورد دەکات کە دڵی بە گوارەی زێڕی خۆی 
خــۆش نەکات؛ واتە ژنی بە شــێوەی ئازاد و 
ڕزگار لە هەر کۆیالیەتییەک دەوێت؛ تەنانەت 
جوانیــی ژن کــە ستایشــی دەکات، وەکوو 
سەرمایەداریی ڕۆژاوا نابێتە هۆی کۆیلەکردنی 
ژن؛ هەمــان وێنە کە ژنانی هاوچەرخی کورد 
بەنیســبەت خۆیانەوە هەیانە: “جوانی بۆ ژن 

گرینگە، بەاڵم دیاریکەری کۆتایی نییە]13[“.
لە کۆتاییدا بۆ تێگەیشــتن لە پێداگریی 
هێمــن بۆ دووبــارە پێناســەکردنەوەی ژنی 

کــورد، سەرنجڕاکێشــە کــە ئاماژەیەک بە 
بیرەوەرییەکانی هەندێک گەشتیاری ڕۆژاوایی 

بدەین کە باسیان لە ژنانی کورد کردووە.
“دەبڵیۆ.ئاڕ.های]14[، هوراتیوساوت گیت]15[ 
و میلنگێــن]16[“ کۆمەڵیک گەشــتیارن کە 
ئەوەی بــە چاوی خۆیــان دیتوویانە، دۆخی 
ژنــان لە کۆمەڵگــەی کوردســتانیان لەگەڵ 
دۆخی ژنانــی نەتــەوە محەممەدییەکانی تر 
وەک تورکــەکان و عەرەبــەکان، هەروەهــا 
لەگــەڵ نەتەوەکانی تری وەک ئەرمەنییەکان 
هەڵســەنگاندووە. ئەوان لە ســەفەرنامەکانی 
خۆیاندا باسیان لە پێگەی گرینگی ژنی کورد 
لە بنەماڵە و پرسە کۆمەاڵیەتییەکان کردووە، 
بەتایبەتی لە هەڵســوکەوتیان لەگەڵ پیاوان 
ـ بــە نموونەیەک لە هەڵســوکەوتی خۆیان 
وەکوو کۆمەڵیک پیاوی بیانی لەگەڵ ژنان لە 
کوردستان ـ بە چاوی ڕێزەوە لێیان ڕوانیوە و 
باســیان لە دۆخی گونجاوتری ئەوان کردووە؛ 
بێگومــان دایکی وەها مەڵبەندێک، ئافرێنەر و 
بەخێوکەری پیاوانی ئەدیب و ئازادیخوازن کە 

لەبارەی ژنەوە دەڵێن:

“تاکوو ژن ئازاد نه بێ، سەرچاوەکه ی ژين ليخنه”

ئاکام
بــە خوێندنــەوەی تاریک و ڕوون و شــێعرە 
پەیوەندیدارەکانی ژنانەوە تێدەگەین کە هێمن 
ڕوانینێکــی مرۆڤ تەوەرانە و ســەرووڕەگەزیی 
بــۆ ژن هەیە. ســەرووڕەگەزی لــەم ڕووەوە 
کە خوازیاری مافی ئینســانی بــۆ ژن وەکوو 
مرۆڤێکــە؛ گەرچــی هەندێک جــار بەهۆی 
بەســەر  زاڵ  پیاوســاالرانەی  ئەدەبییاتــی 
کۆمەڵگەدا، خســڵەتەکانی پیــاوان دەکات بە 
پێوەر، بەاڵم ڕاستییەکەی ئەو ژن بە ڕەگەزی 
دووەم دانانێت. ناوبراو لە “تاریک و ڕوونـ”ـــدا 
بە ئاشکرا ڕایدەگەیەنێت کە ڕێگای ڕزگاری و 
ســەرفەرازیی کۆمەڵگەکان لە دەستی ژنان و 
زانایــی ئەواندایە. ئەو دۆخی کۆمەڵگەی خۆی 
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بۆ ژنان و گەشــەی ئەوان بــە گونجاو نازانێت 
و بــەردەوام بە وەبیرهێنانەوە بە کچان و ژنان 
داوایــان لێ دەکات تاکوو بــۆ گۆڕینی دۆخی 
خۆیان لە ڕێگای گەیشــتن بە ئــازادی و بە 
ســەرنجدان بە دۆخی فەرهەنگی و خۆماڵیی 

خۆیان، هەوڵ بدەن.
بایەخێک کــە هێمن لــە کۆمەڵگەیەکی 
پیاوســاالر و وەکوو پیاوێک بۆ ژنی دادەنێت، 
دەتوانێت ئێمە بــەو ئاکامە بگەیەنێت کە ئەم 
شــێوە تێگەیشــتنە لە ژن و کاریگەریدانانی 
کۆمەاڵیەتیی ژن لە کاریگەریی قووڵ، هەرچەند 
بە ڕواڵــەت کاڵ، بەجێماو لە ئوســتوورەکانی 

سەردەمی دایکشایی لە کوردستانە.
لێکچوویەکانــی ڕوانگــەی مرۆڤ تەوەرانەی 
هێمــن بۆ ژن، لەگەڵ هەندێــک لە الیەنەکانی 
دوایین  سەدەکانی  فێمێنیستییەکانی  بزووتنەوە 
لــە ڕۆژاوادا، نیشــاندەری دینامیزم و شــیاوی 
گشــتاندنی ئەندێشەکانی ئەم شــاعیرە کوردە 
هاوچەرخەیــە؛ ڕوانگەیــەک کــە ڕیشــەی لە 
قوواڵییی ئوســتوورەکاندایە و لەگەڵ بزووتنەوە 
ئازادیخوازانەکانی مرۆڤی هاوچەرخیش هاوبەشی 
هەیــە. ئەم نموونانــە بۆخۆی جەخت لەســەر 
ئینســانیبوونی چییەتیــی ئەندێشــەی هێمن 
دەکاتەوە؛ چونکە ئەوەی کە چییەتیی ڕاستەقینە 
و ڕەسەنی هەیە، هەم ڕیشەدارە و هەم چاالکە. 
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  کوردی یا ُلری؟*        

اریک جان آنونبه
مترجم: کامران تیموری  



هویت مورد مناقشــه ی لکی در استان 
لرستان ایران

تالش و جستجو برای تعریفی از دولت–ملت 
مجازی کــوردی، به طور طبیعــی منجر به 
طرح پرسش هایی در زمینه های زبان شناختی، 
فرهنگی و به طور دقیق تر مشــارکت همه گیر 
سیاسی می گردد. افرادی که در ایران و عراق 
لک خوانده می شــوند، در آغاز باعث بروز این 
چالش طبقه بندی می شــوند کــه: لک ها چه 
کسانی هستند؟ آیا آنها کورد هستند یا لر یا 
هیچکدام؟ آنها به چه زبانی صحبت می کنند 
و این موضوع چه ارتباطی با هویت شــان پیدا 

می کند؟
مقاله ی زیر به بررســی وابستگی فرهنگی 
و زبانــی مردم لک می پــردازد. این افراد در 
جنوب غربــی ایران و جنوب شــرقی عراق، 
در حــد فاصل بین گروه هــای قومی و زبانی 
کردی و لری واقع گردیده اند. بعد از بررســی 
موقعیت های متناقض مربوط به هویت قومی 
و تعلق زبانی لکی، این تحقیق مدعی است که 
تمایز بین لکی پیش کوه و لکی پشــت کوه در 
فهم این موقعیت ها موثر است. لکی پیش کوه 
به عنوان موضوع این بحث انتخاب شده است 
که باید به طور عمیق مورد بررسی قرار گیرد. 
نویســنده به این صورت نتیجه گیری می کند 
کــه اگرچه این گروه بــه لحاظ قومی متعلق 
به مردمان لر لرســتان است، اما زبان مادری 
لکی، متمایز از آنها و در اصل یک زبان شمال 
غــرب ایرانی، همراه با ارتباط ژنتیکی نزدیک 

به کوردی است. 

جمعیت لکی
دانشــمندان بر این موضــوع توافق دارند که 
خاســتگاه بخش عظیمی از ســاکنان کنونی 
ایــران و همســایگان آن، گروهــی از قبایل 
آریایی هستند که از آسیای مرکزی و از مسیر 
دریای خزر و قفقاز به ایران ســرازیر شدند و 
در نهایت در مناطق کنونی محل سکونت شان 

در ایران سکنی گزید ەاند. خاستگاه گروه های 
هندوایرانی همچــون کردها، لرها و فارس ها، 
ایــن مهاجــران هســتند. ادغــام و اختالط 
گســترده ای در بین این گروه هــا و بین این 
گروه هــا با مردمان دیگر اتفاق افتاده اســت، 
یعنــی هم با ســاکنان قبلی ایــران همچون 
ایالمی ها و هم با آن دســته از گروه هایی که 
بعد از ایجــاد مردمان هندوایرانــی به ایران 

هجوم آوردند.   
گروهــی ناهمگون از مردمــی که »لک« 
نامیده می شــوند، در مرکز ایــن محدوده ی 
مختلــط قومی، در جنــوب غربــی ایران و 
جنوب شــرقی عراق یافت می شوند. به طور 
دقیق تــر، ناحیــه ی لکی بین لبــه ی جنوب 
شرقی مجموعه ی کردی و لبه ی جنوب غربی 
مجموعه ی لری واقع گردیده اســت. در واقع 
این ناحیه از طریق تعامل چندوجهی این دو 

گروه عمده تعریف می شود. 
جمعیت گروه لکی که بالغ بر یک میلیون 
نفر برآورد می شــود، در اســتان های لرستان 
و ایــالم ایران، به عــالوه ی نواحی مجاور آن 
در عراق متمرکز هســتند. همچنین بر اساس 
گزارش هــا جمعیت قابل توجهــی از آنها در 
اســتان کرمانشــاه و گروه های کوچک تری از 

آنها در استان های دیگر زندگی می کنند.
مردمانــی که لک نامیده می شــوند، یک 
واحد منسجم را تشکیل نمی دهند و گروه های 
مختلف لکی خودشــان را با درجاتی متفاوت 
متعلــق به همســایگان بزرگ شــان همچون 
کردی یا لری می دانند. دو گروه اصلی از لک ها 
)خودشــان متعلق به گروه بندی های ناحیه ای 
هســتند که عمدتــاً به قومیت لــری مربوط 
می شــوند، اما چیزی فراتر از مرزهای کوچک 
قومی و زبانی هســتند( به این صورت تعریف 
می شــوند: جمعیــت پیش کــوه در منطقه ی 
لرستان ایران و بعضی از نواحی کوچک مجاور 
آن در اســتان های همسایه یافت می شوند. از 
طرف دیگر، جمعیت پشت کوه مابقی جمعیت 
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لرها را  در بر می گیرد و در استان های ایالم و 
کرمانشاه ایران و در ناحیه ای از عراق هم مرز با 
ایالم یافت می شوند. عالوه بر این، گروه بندی 
لکی پیش کوه تا حدی همگون است، در حالی 
که پیکربندی و انســجام گروه بندی پشت کوه 
نامشخص است؛ در نتیجه، این گروه ها نسبتاً 

مستقل از همدیگر هستند.
در واقع، موجودیت گروه قومی لکی مورد 
سوال قرار گرفته اســت. عالوه بر این، تمایز 
بین نشانه های فرهنگی و زبانی در این ناحیه 
قاعده هستد تا استثنا. بر پایه ی این تحقیق، 
تمام گروه های لر، لری، لکی و کوردی صحبت 
می کنند: لک ها، لری، لکی و گورانی)هورامی( 
صحبــت می کنند و کوردهــا، کوردی و لکی 
صحبــت می کنند. تنها مخرج مشــترک در 
اســتفاده از اصطالح »لکی«، نشــانه ای از یک 
واقعیــت قومی–زبانی اســت کــه نزدیک به 
کوردی یا لری ســت، اما نشانه ای کافی مبنی 
بر این که بگوییم که آن ها در واقع کورد یا لر 
یا هر دوی آن ها هســتند، به دست نمی دهد. 
از این رو، الزم اســت که هویت قومی و تعلق 
زبانی گروه های لکی بیشــتر روشن شود. در 
این ارتباط، تمایز بین گروه های لکی پیش کوه 
و پشت کوه باید روشن شود که در زیر به آن 

می پردازیم.

آیا لکی یک واقعیت قومی است؟
گزارش هایی در بــاب گروه بندی قومی تحت 
عنــوان لکی به طــور مداوم در نوشــته های 
مربــوط بــه جنوب غربــی ایــران و جنوب 
شرقی عراق مشاهده شــده اند؛ با وجود این، 
این گزارش ها یکدســت نیســتند. در ادامه ی 
مطلب به یک نمونه برداری از این گزارش های 
متفــاوت می پردازیــم. بر پایــه ی منابع، این 
قبایل لکی معموالً در اســتان های لرستان و 
ایالم، واقع در ایران و درســت در مرز با عراق 
واقع شــده اند. نام بعضــی از این قبایل لکی 
عبارتند از باجیالن، مافی، زند، کلهر و زنگنه. 

بــا وجود این، حداقل بعضــی از این نام ها به 
گروه های قومی کوردی و لری نیز نسبت داده  
شــده اند؛ به طوری کــه طبقه بندی آن ها به 

گروه های صرفاً لکی، بی نتیجه است.
مینورســکی از لک به عنوان جنوبی ترین 
گروه از قبایل کوردی در ایران یاد می کند که 
در اوایل سلطنت شاه عباس در اواخر قرن ۱6 
و اوایل قرن ۱7 به لرستان مهاجرت کردە اند. 
وی در ایــن بــاب چنین توضیــح می دهد: 
“لک هایی که اکنون در لرستان شمالی زندگی 
می کنند، گاهی اوقات با لرها اشــتباه گرفته 
می شــوند که از نقطه نظــر ظاهری و قومی 
شــبیه هم هســتند. با این حال واقعیت های 
تاریخی نشــان می دهد کــه لک ها از مناطق 
شــمالی تر به ناحیه ی سکونت فعلی مهاجرت 

کرده اند.” 
بــه گفتــه ی رابینــو، لک ها به دســتور 
شاه عباس در لرستان اسکان داده شدند تا از 
والی جدید در آنجا حمایت کنند. وی در ادامه 
می گویــد که به گفته ی یکی از نویســندگان 
قرن نوزدهم، قبایل لکــی در خارج از جایی 
که اکنون لرستان نامیده می شود، یافت شده 
بودنــد. این قبایل عبــارت بودند از باجیالن، 
مافــی و زند. یکی از نویســندگان دیگر قرن 
نوزدهم، کلهــر را نیز جزو قبایل لکی قلمداد 
می کند؛ اما مکان آن ها را معلوم نکرده است. 
مینورسکی در جایی دیگر نام زنگنه را هم به 

لیست قبایل لکی می افزاید.
اندیشــمندی بــه نــام فتــاح، دیــدگاه 
مفصل تری از قومیــت لکی ارایه می دهد، اما 
دیدگاه وی را سیاسی می دانند. وی ظاهرا به 
قصد تحکیم الیه هــای فرعی قومی در درون 
دولت-ملت مجازی کوردی، استدالل می کند 
که گروه های موســوم بــه لکی در واقع کورد 

هستند تا لر. 
اما وی با وجود دفــاع از هویت کوردی، 
اذعان می دارد که لک ها از سوی اندیشمندان 
دیگر، بیشتر متعلق به مجموعە ی قومی لری 
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در  نظــر گرفته شــده اند و در واقع آن ها به 
اشــتباه خود را لــر می پندارنــد و به ادعای 
وی، این اندیشــمندان غربی هســتند که به 
این هویت اشــتباه دامن زده اند. الزم به ذکر 
است که اطالعات فتاح درباره ی جمعیت لکی 

پشت کوه بسیار کامل تر از پیش کوه است.
 دو منبــع اصلــی، دیــدگاه به شــدت 
متضــادی را درباره ی نزدیکــی لک ها و لرها 
ارایــه کرده اند. امان اللهــی و ایزدپناه، که هر 
دو اصالتاً از لرســتان هستند، تالش کرده اند 
تا به اصالح اطالعات نادرست بپردازند. عالوه 
بر این، امان اللهی، یک انسان شناس متخصص 
فرهنگ لری است و زبان مادری ایزدپناه لکی 
اســت. تحلیل آنها از وضعیت قومی منسجم، 
اما ابتدایی است. آنها مدعی هستند که هویت 
قومی اصلی گویشوران لکی، نه لکی است و نه 
کوردی، بلکه لری است. از نظر آنها لکی یک 
اصطالح منحصراً زبان شناختی است، در حالی 
که لری هــم یک اصطالح قومی اســت هم 
زبان شــناختی. ادعاهای آنها نه تنها به خوبی 
مورد بررســی قرار گرفته است، بلکه به طور 

مستقل هم صورت گرفته اند. 

مسایلی در باب طبقه بندی زبانشناختی 
لکی

همانطــور که بحــث در بــاب قومیت لکی، 
پرســش های مهمی را به دنبال دارد، بررسی 
زبان لکی هم به همین منوال است. در اینجا 
دو موضوع عمده ظهور پیدا می کنند. نخست، 
تعلق ژنتیکی زبان مورد مناقشــه است. دوم، 
بحــث در مورد وحدت زبــان واحد لکی؛ کە 
تنها در صورت پاسخ به پرسش دوم، وضعیت 
ژنتیکی زبان به طور کافی قابل بررسی است.

موانع طبقه بندی
در  بحث دربــاره ی طبقه بندی ژنتیکی لکی، 
دو مشکل عمده وجود دارد. نخست، علی رغم 
پیچیدگــی گیج کننــده ی وضعیــت زبان در 

ناحیه ی زبان لکی، منابــع موجود از لکی به 
عنوان یک تنوع زبانی واحد سخن می گویند. 
مانع دوم طبقه بندی لکی، فقدان پشــتیبانی 
تجربــی برای ادعاهای موجود اســت. اگرچه 
بعضی از طبقه بندی های موجود ممکن است 
دقیق باشند، اما آنها عموماً بر پایه ی ادعاهای 
شــهودی مانند برداشت های گویشوران بومی 
استوار هستند تا داده های تطبیقی و تاریخی. 
در حالی که قومیت ممکن اســت طبقه بندی 
جداگانه ای به دنبال داشــته باشــد، رابطه ی 
زبان شناختی، یک موضوع تحلیلی عینی است 
و باید به همین صورت هم با آن برخورد کرد. 
این تحقیق در پی آن اســت تا از طریق 
محدود کردن بررسی دقیق خود به یک بخش 
واحد از لکی، به مواجهه با این موانع بپردازد. 
این بخش، زبان لکی پیش کوه اســت که در 
استان لرستان ایران و نواحی مجاورش، با آن 
تکلم می شــود. عالوه بر این، داده هایی برای 
پشــتیبانی از ادعاهای طبقه بندی شده ارایه 

می گردد. 

طبقه بندی های موجود
اگرچــه طبقه بندی هــای موجــود لکــی به 
شیوه های ذکر شده در باال محدود شده اند، با 
وجود این، آنها نقطه ی آغاز مورد نیاز را برای 

پرداختن به موضوع فراهم می آورند. 
بحــث در مورد لکی، همیشــه تنوعی را 
در درون بافتــار گروه غربــی زبان های ایرانی 
به وجود می آورد. زبان های ایرانی خودشــان 
شــاخه ای از مجموعــه ی هندوایرانــی گروه 

زبان های هند و اروپایی هستند. 
همانطــور کــه لکی در حــد فاصل بین 
گروه زبان هــای کوردی و لری قــرار گرفته 
اســت، ایــن دو گروه بندی بــه احتمال زیاد 
نامزدهایی را برای خانواده های زبانی ســطح 
پایین تر فراهم می کند، که ممکن اســت لکی 
بــه لحــاظ ژنتیکی متعلق به آ نها باشــد. دو 
نامــزد اصلی این طبقه بنــدی که هر دو جزو 
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گروه غربی زبان های ایرانی هســتند، به این 
صورت هســتند: خانواده شمال غربی، شامل 
کوردی و تنوعات آن تالشــی، تاتی، گیلکی و 
بلوچی، و خانواده جنوب غربی شامل زنجیره 
لری، فارسی)به همراه لهجه های آن(، و دیگر 

زبان های نزدیک به آنها. 
از آنجا که شکاف بین خانواده های شمال 
غرب و جنوب غرب به یک مرحله ی تاریخی 
قبل از فارســی میانه برمی گردد، این تقسیم 

ساختاری مهم و قابل توجه است. 
 

شمال غربی یا جنوب غربی؟
نقشــه ی معیــار مردم ایــران، کشــور را به 
گروه های قومی/زبانی تقسیم می کند. در این 
مقاله، معادله ی ساده انگارانه ی زبان و فرهنگ، 
تمام نواحی قومی لری )شــامل بیشــترین یا 
تمام نواحــی  لری زبان( به عنــوان لری زبان 
مشخص می شوند، بنابراین زیر چتر خانواده ی 

جنوب غربی قرار می گیرند.
 از ســوی دیگر، ویندفوهر لکی را همراه 
با کوردی و شــاخه های نزدیک به آن متعلق 
به گروه شــمال غربی می داند. اگرچه وی با 
داده ها از ایــن فرضیه پشــتیبانی نمی کند، 
ولی وســعت دانش وی در ایــن زمینه باعث 
می شود که طبقه بندی وی را مورد توجه قرار 
دهیــم. امان اللهی و فتاح، به دنبال ویندفوهر 
به نتایج مشــابهی در این زمینه می رسند، اما 
ظاهــراً هر کدام به طور مســتقل این کار را 
انجام می دهند. اگرچه امان اللهی بیشــتر یک 
انسان شناس اســت تا زبانشناس، ولی مسلط 
به زبــان کوردی کرمانجی کردســتان ایران، 
زبان لری و زبان اســتاندارد فارسی است. در 
نتیجه طبقه بنــدی وی از لکی به عنوان یک 
زبان شمال غربی در درون چهارچوب وسیع تر 
متخصص  اورانشی)زبانشــناس  طبقه بنــدی 
زبان هــای ایرانــی( از زبان هــای ایرانی حایز 
اهمیت اســت. با وجود این الزم به ذکر است 
که دانسته های او در ارتباط با تنوع زبانی لکی 

لرستان بسیار جامع تر از تنوعات دیگر است.
فتاح که خود یک کورد است، لکی را  به 
عنوان خانواده شــمال غربی طبقه بندی و آن 
را جزو زبان کــوردی قلمداد می کند، اما آن 
ر ا مجزا از ســایر لهجه هــای کوردی جنوبی 
برمی شمارد. اگرچه ادعاهای وی از پشتیبانی 
برخی داده های گونه شناســی برخوردار است، 
امــا دانش وی دربــاره ی گروه های لکی زبان 

پشت کوه جامع تر از پیش کوه است.
ســایر طبقه بندی های مطرح شده ی دیگر 
به طور مداوم لکی را جزو خانواده ی شــمال 
غربــی قلمداد می کنند، گاهی اوقات آن را به 
عنــوان زبانی مرتبط با کوردی اما مجزا از آن 
و گاهــی به عنوان لهجه ای از کوردی جنوبی 

قلمداد می کنند.

و  لکی: پشــت کوه  زبان  دو گروه بندی 
پیش کوه

  اگرچــه بعضــی از جنبه هــای وضعیــت 
زبان شناختی و فرهنگی تقریباً پراکنده به نظر 
می رســند، موضوع تکراری در اینجا تقســیم 
گروه لکی به پیش کوه و پشت کوه است. عالوه 
بر وضعیت آنهــا به عنوان واحدهای فرهنگی 
تقریباً مستقل، تشخیص پشت کوه و پیش کوه 
به عنــوان واقعیت های زبانی، ممکن اســت 
به حل بعضــی از تناقض هــای ظاهری بین 
گزارش های موجود درباره ی زبان کمک کند.

بــه خاطر پیچیدگــی گروه زبــان لکی، 
تالش برای تعریف وضعیت زبان شناختی باید 
گسترده و جامع باشد. الزم به یادآوری است 
که تمرکز ویژه در ایــن تحقیق بر گونه های 

زبانی پیش کوه است.

زبان لکی پیش کوه
زبان لکــی پیش کوه، زبان مادری بخش قابل 
توجهی از ســاکنان اســتان لرســتان ایران 
اســت. این زبان حدود یک چهارم اســتان را 
پوشــش می دهد و در نواحی غربی و شــمال 
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غربی متمرکز اســت؛ مراکز عمده ی جمعیت 
در نواحی آلشتر، کوهدشت، نورآباد و قسمت 
باالیی شــهر خرم آباد متمرکز است. عالوه بر 
این، لکــی پیش کوه در چند شــهر کوچک 
در نواحی مجاور شــهرهای ایالم، کرمانشاه، 
همدان و احتماال استان های مرکزی و قزوین 
رایج اســت. داده های جمع آوری شده از سوی 
ایزدپناه و امان اللهی بر پایه ی نقشــه و توزیع 
قبایل این منطقه نشــان می دهد که احتماالً 
بیش از صد هزار گویشــور لکی پیش کوه در 
مقایسه با جمعیت یک میلیون و ششصد هزار 

نفری لرستان  وجود دارد.
یکــی از جنبه هــای پیــش روی بحث 
دربــاره ی لکی پیش کــوه، موقعیت اجتماعی 
نامشخص آن اســت. لکی پیش کوه در خارج 
از لرستان کمتر شناخته شده است. برخالف 
کــوردی کرمانجی که علی رغــم تالش های 
دولتی برای ارتقای زبان فارسی در حوزه های 
رســمی، از پرســتیژ باالیی برخوردار است، 
لکی پیش کوه همراه اســت بــا محافظه کاری 
فرهنگی، روستایی بودن و محرومیت اقتصادی. 
حتی لری لرســتانی که از طرف زبان فارسی  
به شــدت تحت فشــار بوده و در حال تغییر 
و تمایل به ســمت آن است، از نظر بسیاری 
از لکی زبان ها ارزشــمند تر از زبان خودشــان 
تلقی می شود. از این رو گزارش هایی درباره ی 
والدیــن لکی زبانی که بــه فرزندان خود لری 
می آموزند، چندان غیرمرســوم نیست. تغییر 
زبان در بین لکی زبان های خرم آباد بسیار رایج 
است. عالوه بر این، دوزبانه بودن در بین لرها 
تقریباً امری فراگیر اســت. روی هم رفته این 
فاکتورها نشان می دهد که آینده ی زبان لکی 

پیش کوه در در معرض تهدید است.      
اما با وجــود این، گویشــوران زبان لکی 
پیش کــوه علی رغم آینده ی نامشــخص آن، 
ارتبــاط نوســتالژیکی را با زبــان خود حفظ 

کرده اند.
کامل ترین بررســی زبان شناختی از لکی 

پیش کوه مربوط به الزارد اســت. اگرچه وی 
اطالعــات اندکی در باب بافتــار اجتماعی و 
زبان شناختی زبان به دست می دهد، اما طرح 
دقیقی ارایــه می دهد که شــامل جنبه های 
فنولوژیــک، مورفولوژیــک و ترکیب همراه با 

بعضی از تست های زبان است.
بر خالف لکی پشــت کوه، لکی پیش کوه 
که در لرستان با آن صحبت می شود، به طرز 
آشکاری همگن و همسان است. دلیل احتمالی 
این یکدســتگی و همگنی می تواند توسعه ی 
ســریع آن در برخــی از برهه های تاریخی یا 
وجود یک تشکل سیاســی مرکزی باشد که 
در آن لکی پیش کوه زبان غالب بوده است. از 
آنجا که هیچ ردپایی از یک ســاختار سیاسی 
گزارش نشــده است، یک توســعه ی تاریخی 

سریع می تواند دلیل این همگنی زبان باشد.

به سوی یک طبقه بندی از لکی پیش کوه
عــالوه بر این همگنی ظاهــری داخلی، زبان 
لکی پیش کوه شباهت شــدیدی با زبان های 
همســایه از خود نشان می دهد و در واقع در 
راســتای همان زنجیره ی کردی-لری-فارسی 
اســت که از شـــمال غرب تا جنوب شرقی 
کوه های زاگرس را در برمی گیرد. سطح باالیی 
از شــباهت واژگانی آن با لهجه ی خرم آبادی 
لری لرســتان، که خود عضــوی از خانواده ی 
جنوب غربــی اســت، نشــانه ای از رابطه ی 
ژنتیکی آن با محیط اطراف یا تأثیر گرفتن از 
آن اســت. در زیر به بررسی بیشتر این پدیده 

می پردازیم.
حتــی در داخل لرســتان، تصــورات در 
بــاب تعلق و وابســتگی زبانــی لکی متفاوت 
اســت. اگرچه بعضی از لرهای لری زبان، لکی 
پشــت کوه را گونه ای از کوردی می دانند، اما 
گویشــوران این زبان مدعی هســتند که این 
زبانی جدا از کوردی یا لری است. گویشورانی 
کــه از تنوعات آن  در مناطق لکی زبان دیگر 
زبان آگاه هســتند، پا را فراتر از این گذاشته 
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و معتقد هســتند که ایــن زبان حتی متمایز 
از زبان لکی پیش کوه اســت. عــالوه بر این 
امان اللهی می گوید که لکی پیش کوه ســطح 
باالیــی از مشــابهت بــا گورانی)هورامی( و 
لهجه ی کرمانشــاهی فارســی از خود نشان 
می دهد. انتظــار می رود که تشــابهاتی بین 
لکی پشــت کوه، کوردی کرمانجی و کوردی 
جنوب با لکی پیش کوه وجود داشــته باشد. 
ارتباط بین این ها نیاز به بررســی بیشــتری 
دارد. نزدیکی واقعی زبانی بین لکی پیش کوه 
و لهجه ی خرم آبادی لری لرســتانی، گونه ی 
زبانــی ای که تحت عنــوان خانواده ی جنوب 
غربی طبقه بندی شــده، کافی اســت تا لکی 
پیش کوه را نیز جــزوی از همین خانواده در 
نظر بگیریم. همانطور که بخش قبلی نشــان 
می دهــد، تشــابه واژگانی بین ایــن دو زبان 
زیاد و قابل توجه اســت. همانطور که لیست 
واژگانی آنبونی نشــان می دهد، از بین ۲۲۵ 
واژه، 75 درصد واژگان لکی پیش کوه مشــابه 
با همتای خرم آبادی وی اســت. این بیشترین 
سطح تشابه واژگانی است و بیشتر از تشابهات 
بین زبان های لری لرســتانی، بختیاری و لری 

جنوبی با یکدیگر است.
عــالوه بــر تشــابه واژگانی، تعــدادی از 
ویژگی هــای فنولوژیکی وجــود دارند  که جا 
دارد در بحــث دربــاره ی رابطــه ی بین لکی 
پیش کــوه ولهجه ی خرم آبادی لری لرســتانی 
مورد توجه قــرار گیرند. در واقع چند ویژگی 
مشــترک در بین این  دو گونه ی زبانی وجود 
دارند که در زبان های لری غیر از لری لرستانی 
وجود ندارند. این موارد شــمال حضور »خ« و 
»ژ« به عنوان واج ها، نبود »د« نرم در موقعیت 
پســت آوازی، گرد بودن حــروف بی صدا قبل 
از »و« تاریخــی و همخوان بی صدا قبل از »ه«  
تاریخی و در ســیالب های بسته می باشند. در 
جدولهایی که در ادامــه متن می آیند، زیان 
بختیاری به عنوان نماینده ی شاخه های دیگر 

لری انتخاب شده است.

 از طرف دیگــر تفاوت هــای فنولوژیکی 
متعــددی بین زبان هــای لکــی پیش کوه و 
زبان هــای لری شــامل لهجــه ی خرم آبادی 
لری لرســتان وجود دارد. این موارد شــامل 
صامت هــای جلویی حروف »ک« و»گ« قبل از 
مصوت ها، پذیرش مصوت های دراز »ه« و تغییر 
صدای حرف »د« هســتند. طبق جدول قبلی، 

بختیاری نماینده ی زبان های لری دیگر بود.
اگرچه شــواهد فنولوژیکی بی نتیجه است، 
ولی حداقل برخی از پشتیبانی های فنولوژیکی 
برای وابســتگی بین لکی پیش کوه و لهجه ی 
خرم آبادی لری لرســتانی به عنوان شــاخه ای 
از زبان هــای جنوب غربی ایــران وجود دارد. 
ما به تصویر گسترده تری از جنبه های مربوط 
به ســاختار نیاز داریم تا مشــخص کنیم که 
آیا لکــی پیش کوه عضو خانــواده ی زبان های 
شــمال غربی ایران است یا جنوب غربی. تنها 
چنین مقایســه ای اســت که این امکان را به 
زبان شناســی همچون اورانشی داده است تا از 
داده های مربوط به لکی پیش کوه، الگوریتمی 
برای طبقه بندی آن ایجاد کند. )جدول 1و2(.

بر اســاس دانش اورانشــی، رابطه ی بین 
شــاخه های زبان های ایرانی پیچیده اســت. با 
وجــود این، وی مجموعــه ای از الگوریتم ها را 
برای تشخیص زبان های مربوط به خانواده های 
شــمال غرب و جنوب غرب ایجاد کرده است. 
وی اساســاً نشــان می دهد که مجموعه ای از 
نمونه های واژگانی خاص، اشــکال فنولوژیکی 
ثابتــی را نشــان می دهند که بر اســاس آن 
می تــوان تعیین کــرد که آن زبــان به کدام 
خانــواده زبانی تعلــق دارد. وی در حالی که 
اذعان می کنــد تمایــزات فنولوژیکی انتخاب 
شــده نمی تواند بی نقص باشند، اما از هر کدام 
از الگوریتم ها با داده های جمع آوری شــده از 
حدود بیست گونه ی زبانی مختلف، پشتیبانی 

می کند.
در اثر وی، لکی پیش کوه گنجانده نشــده 
اســت، بنابراین الزم است که در اینجا به آن 
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پرداخته شــود. من وضعیت ژنتیکی آن را با 
استفاده از داده های جمع آوری شده در تحقیق 
خــودم همراه بــا داده های ایزدپناه بررســی 
خواهــم کرد. مجموعه ی کاملــی از زبان های 
مقایسه  برای  زنجیره ی کردی-فارســی-لری 
معرفی می شوند. نمونه های واژگانی مربوط به 
گونه های زبانی دیگر از طرف آنبونی، اورانشی 

و مددی هستند.
در  چهــار مثــال ذکر شــده کــه در زیر 
می آیــد، در هر نمونه تطابق آن با ویژگی های 
نمونه های اولیه ی خانواده ی زبان های شــمال 

غرب و جنوب غرب انجام شده است.
1 تغییر حروف »ز« یا » د« در دان- دانستن                   
در زبان های شــمال غرب، ریشه ی دانستن با 

جدول شماره 1. شباهت های فنولوژیکی بین لکی پیش کوه و لهجه ی خرم آبادی لری لرستان

 حرف »خ« به عنوان 
حرف صوتی  

حرف »ز« به عنوان 
حرف صوتی

نرم سازی»د« در موقعیت 
پست آوازی

گرد کردن حرف بی صدا قبل از 
»و« تاریخی

حرف جلو صدادار قبل از حرف 
»ه« تاریخی

حرف جلو صدادار در 
سیالب های بسته

خواهر

زن

بد

شب

دو

دم

خووا

زن

بد

شۆو

دوو

دۆم

خۆ

زن

بد

شۆو

دوو

دۆم

دای، خار

زێنه

باو، بای

شێو

دو، دوو

دم، دمب

بختیاریخرم آبادیلکی پیش کوهنمونه ی واژگانیویژگی های فنولوژیکی

جدول شماره 2. تفاوت های فنولوژیکی بین لکی پیش کوه و زبان های لری، 
شامل لهجه ی خرم آبادی لری لرستان

حرف جلویی قبل از حروف صدادار

حروف صدادار دراز قبل از »ه« 

تغییر صدای حرف »ل«

کی؟ چه زمانی؟

ماه

سر

کی

ماه

که له

کی

ما

که له

کی

ماه، ما

که له، سر

بختیاریخرم آبادیلکی پیش کوهنمونه ی واژگانیویژگی های فنولوژیکی
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»ز« آغاز می شود.
در زبان های جنوب غرب، ریشــه ی دانستن با 

»د« آغاز می شود )جدول 3(
2 تغییر حروف »د« و»ز« در کلمه ی داماد

در زبان های شــمال غربی ریشه ی  داماد با »ز« 
شروع می شود.

در زبان های جنوب غرب ریشه ی داماد با »د« 
شروع می شود )جدول 4(

3 تغییرات حرف »ز« در واژه ی  زن
در زبان های شــمال غربی ریشه ی واژه ی  زن 

با »ژ« شروع می شود.
در زبان های جنوب غرب ریشــه ی واژه ی  زن 

با »ز« آغاز می شود. )جدول 5(
4 تغییرات حــروف »ج«، »ژ« و »ز« در واژه ی 

زن، ناقص عمل می کند.
در زبان های شمال غرب ریشه ی این کلمه با 

جدول شماره 3

جدول شماره 4

کوردی

لکی پیش کوه

لری لرستانی

بختیاری

لری جنوبی

فارسی مدرن، استاندارد

کوردی

لکی پیش کوه

لری لرستانی

بختیاری

لری جنوبی

فارسی مدرن، استاندارد

زان

زون

زاوا

زوما

 

دۆن

دوون

دوون

دان

 

دووما

دووا، دوما

دوما

داماد

گونه ی زبانی

گونه ی زبانی

ویژگی گروه شمال غربی

ویژگی گونەی شمال غربی

ویژگی گروه جنوب غربی

ویژگی گروه جنوب غربی
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»ج« یا »ژ« شروع می شود.
 در زبان های جنوب غرب ریشــه ی آن با »ز« 

شروع می شود. )جدول 6(
در ســه مــورد از چهار مورد بــاال، لکی 
ویژگی های گروه شمال غربی را از خود نشان 
می دهد. در مــورد چهارم، لکی از ریشــه ای 
استفاده می کند که غیرمرتبط با نمونه ی اصلی 

هر کدام از گروه های دیگر است.

بر اســاس الگوریتم طبقه بندی اورانشی، 
گونه های زبــان لری و فارســی، ویژگی های 
زبان هــای شــمال غربــی را از خود نشــان 
می دهند، در حالی که لکی همچنان به عنوان 

زبان شمال غرب باقی می ماند.

حمایت از گونه های همزاد
در مقایســه ی لکــی پیش کوه بــا کوردی و 

جدول شماره 5

جدول شماره 6

کوردی

لکی پیش کوه

لری لرستانی

بختیاری

لری جنوبی

فارسی مدرن، استاندارد

کوردی

لکی پیش کوه

لری لرستانی

بختیاری

لری جنوبی

فارسی مدرن، استاندارد

ژن

ژن 

ریشه ی غیرمرتبط

ریشه ی غیرمرتبط

 

زنا، زن

زنا

زنا، زن

زن

 

زن

زن

زن

زن

گونه ی زبانی

گونه ی زبانی

ویژگی گروه شمال غربی

ویژگی گونه زبان های شمال غرب

ویژگی گروه جنوب غربی

ویژگی گروه زبان های جنوب غرب
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گونه هــای زبانی لری، تعــداد قابل توجهی از 
واژگان لکــی وجود دارند کــه همزاد آنها در 
زبان های دیگر یافت نمی شــود. با وجود این، 
تعــدادی از مجموعه هــای همــزاد از ادعای 
کنونی پشــتیبانی می کنند؛ مبنی بر این که 
لکی پیش کوه با کوردی بیشتر همزاد است تا 

لری. )جدول 7(

بازتاب های مربوط به طبقه بندی و قومیت
شــواهد موجود در بخش قبلی این موضوع را 
اثبات می کند که شــباهت بین لکی پیش کوه 
و لری لرســتانی حاصل تماس و نزدیکی های 
منطقه ای است تا وابســتگی نزدیک ژنتیکی. 
احتماالً هر کدام از گونه های زبانی بر دیگری 
تأثیرگذار بوده است، اگرچه تأثیر لری لرستانی 
بر لکی پیش کوه امروز بیشتر مطرح شده است. 
این درک از موضوع با بحث های اضافی دیگر، 
به عنوان مثال ریشــه های قومی لرها ارتباط 
پیــدا می کند که گاهی اوقــات به عنوان قوم 
دارای روابط نزدیک با کوردها مورد توجه قرار 
گرفته اند. آیــا نیاکان لرهای امروزی زمانی به 
یک زبان شمال غربی صحبت می کرده اند؟ آیا 
لکی آخرین گونه ی زبانی شمال غرب است که 
از ســوی لرها به آن صحبت می شده است تا 
به گسترش خانواده ی زبان های جنوب غربی، 
که برای چندین هزاره در جریان بوده اســت، 

خاتمه دهند؟
 در ارتباط با لکی، دو پرسش اصلی باقی 
می مانند. مهم تر از همــه اینکه فهم ناقص از 
رابطه ی قومــی و زبانی بیــن لکی پیش کوه 
و پشــت کوه همچنــان باقی اســت. عالوه بر 
این، موقعیت دقیق لکــی پیش کوه در درون 
خانواده ی شمال غربی هنوز باید تعریف شود. 
اینکه آیــا به کوردی کرمانجی کردســتان و 
کوردی جنوب استان کرمانشاه ایران نزدیک تر 
اســت یا به زبان گورانی)هورامی(؟ یا به زبانی 
دیگر؟ این پرســش ها بررســی های بیشتری 

می طلبد.

نتیجه گیری
ایــن مقاله تالش کرده اســت تا به بررســی 
مسائل مربوط به تعلق قومی و زبانی مردمانی 
بپردازد که معموالً »لک« نامیده می شــوند. در 
ایــن ارتباط، وضعیت لکــی پیش کوه در این 
بررســی روشن شده اســت، اما وضعیت لکی 
پشــت کوه همچنان به صورت نامشخص باقی 
می مانــد. در حالی که گروه لکی پیش کوه در 
حال حاضــر از لحاظ قومی بــه عنوان گروه 
قومی کوردی یا لکی در نظر گرفته شــده اند، 
ولــی آنها خودشــان را به عنــوان لر تعریف 
می کنند. وابســتگی ژنتیکی زبان آن ها نیز که 
محل مناقشــات گوناگون و متضاد بوده است، 
در میــان خانــواده ی زبان های شــمال غربی 
مربوط به زبان های ایرانی واقع گشته است. بنا 
براین لکی پیش کوه به زبان کوردی نزدیک تر 

است تا زبان های لری.         
*. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?d
oi=10.1.1.621.4714&rep=rep1&type=pdf
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جدول شماره 7. مجموعه های همزاد که در آن لکی پیش کوه با کوردی همزاد است 
تا با زبان های گروه جنوب غربی

فارسی استاندارد، 
مدرن

لری بختیاری لری خرم آبادی لکی پیش کوه کوردی کرمانجی نمونه ی واژگانی

خووێ

رون

آگر

چو

هت

کت

بێژ

برسی

ور

وڕ

salt

oil

fire

go

come

fall

say

hungry

Here

there

خووا

رین

آغۆر

شی، را

هاوت

کت

وت، گت

ورسی

ایره

اوره

نمک

رێغۆ

تش

را

اوما

افتا

گت

گسنه

ایجو

اوجۆ

نمک

روغێ

تش

را

اووی

وس

گو

گسنه

ایجو

اوجۆ

نمک

روغن

آتش

رفت

آمد

افتاد

گفت

گرسنه

اینجا

آنجا
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هەڵسەنگاندن



  سیاسەتی چەندزمانی و چەند سەرنجێک        

خوێندنەوە و هەڵسەنگاندن: ژیوان ڕۆژهەاڵتی  



پێشەکیی وەرگێڕ
لــەم بابەتــەدا دوو بڕگــەی جیــاواز لێک 
دەدرێتەوە. یەکەم: بۆچوونێکی فەلسەفی لە 
بارەی زمانە و بیرکردنەوەی دوو بیرمەندی 
گەورەی فەلسەفە )ڤیتگنشتاین و هایدیگەر( 
و گرنگیــی بیرکردنەوە و داهێنان لە زماندا 
دەخرێتە بەر باس و بڕگەی دووەمی بابەتەکە 
پێوەندیی هەیە بە سیاسەتی هەڵەی زمانی 

لە ئێراندا.

گرنگیی الیەنی فەلسەفیی زمان
گرنگــی و بایەخــی زمان لە فەلســەفەدا 
مێژووییەکــی دێرینــی هەیە. لــە کۆنەوە 
فەیلەســووفەکان خۆیان بــۆ بابەتی زمان 
تەرخان کردبوو. زمان بەشــێکی دانەبڕاوی 
بیرکردنــەوەی فەیلەســووفەکان بــووە. لە 
تــا دەگاتە فەلســەفەی  هێرمینۆتیکــەوە 
شــیکاریی زمان بابەتێکــی ناوەندی بووە. 
زمان جگە لە ئاخافتن، هونەری بیرکردنەوە 
و مەعریفەی نوێ دەخوڵقێنێت. واتە زمان و 

بیرکردنەوە لفە و دوانەی یەکترن. 
فەیلەسووفی مەزنی ئۆتریشی _ ئاڵمانی، 
لۆدڤیک ڤیتگنشتاین لە کتێبی تراکتاتۆس 
بڕگەکانی ٥.6 و ٥.61 دەڵێ، )سنوورەکانی 
زمانی من، سنوورەکانی جیهانی من دیاری 
دەکات(. یان لە بڕگەکەی تر دەڵێ، )مەنتق 
دەتەنێتەوە، ســنوورەکانی جیهان،  جیهان 

سنوورەکانی پێک دەهێنێت(. 
زمانی من دەتوانێ لە تەواوی بوارەکانی 
مەعریفــەدا داهێنــەر بێــت، ئەویــش لە 
کاتێکدایــە، فێری )هونــەری بیرکردنەوە( 
بکرێت. تەنیا لە چوارچێوەی هەستی سادە 
و خاودا نەمێنێتەوە. هەســتی سادە و خاو 
دەربڕینی ســادە و خاو پێوەندیی هەیە بە 
مێشکی سادە و خاو و ناتوانێ گەمەی زمانیی 
قــووڵ بخولێنێت، بۆیە لــە قوواڵییی زمان 
تێناگات و لە بوارە جیا جیاکانی مەعریفەدا 
داهێنەر نابێت. واتە لە گەمەیەکی ســادەی 

زمانیدا خــول دەخوات. زمان و بیرکردنەوە 
کاتێک دەتوانن داهێنەرانە بن کە پەروەردەی 
نوێ و شــێوازی نوێ بۆ بیرکردنەوە هەبێت 
و ئازادی لە دەربڕین و بۆچوونەکان هەبێت 
و بەردەوام لە ســەر بابەتەکان مشــتومڕی 
کــراوە بە بێ ســڵکردنەوە لە ئــارادا بێت؛ 
لەبەر ئەوەی زمانی کراوە و مێشــکی کراوە 
پێوەندیی ڕاســتەوخۆیان هەیە. کە وا بوو، 
زمان پێویستی بە کۆمەڵگەیەکی ئازاد هەیە 
بۆ ئەوەی مرۆڤەکان بتوانن خۆیان لە قەرەی 
بوارە جیاجیاکانی مەعریفە بدەن و مێشک 
بتوانێ پرســیارکەر بێت و ئەزموون بکات و 
گەشــە بە زمان بدات. زمانی منە سنووری 
جیهانیــی مەعریفــی من دیــاری دەکات، 
زمانێک دەتوانێ داهێنەر بێت بیر لەو شتانە 
بکاتەوە. پێوەندیی بە ئەزموونەکانی خۆیەوە 
هەیە، چونکە لــە دەرەوەی زماندا جگە لە 
وەهم و خەیاڵ شتێکی تر نییە. زمان ئەگەر 
بە مەنتقــەوە بــارگاوی نەکرابێت دەتوانێ 
وەهم ســاز بکات و مرۆڤ لە ڕاســتییەکان 

دوور بخاتەوە. 

زمان لە ڕوانگەی هایدیگەر
زمان ســازدانی پەیوه ندی له گــه ڵ بوونه، 
ســا بێتــە ئاخافتن یان ئاخافتنــی نەبێت. 
ئێگزێستانسیالی  تانووپۆی کولتوور جۆرێک 
زمانییــه . زمانی وتووێژ به شــێک  له  زمانی 

ئێگزێستانسیال پێک دەهێنێت. 
بانگه شه ی هایدیگه ر ئه وه  بوو، پێویستە 
زمانێکی نــوێ دابمه زرێنین، چونکوو زمانی 
بوونمــان ون کــردووه  و پــاش تێپه ڕینی 
ســااڵنێک لە بانگه شــه ی یۆنانییه کان کە 
گوتبوویــان بوون له  په رده دایه ، پێویســته 
په رده که  داماڵین، بۆ ئەوەی بگه ینه  شوێنی 
خۆمــان. هایدیگــه ر له  وتــه ی »مێژووی 
چاوپۆشــی له  بوون« به  درێژترین شــه وی 
»یه لدا« نــاوی لێ بردووە، به  ڕای هایدیگه ر 
پێویســتە، زمانێکــی نــوێ دابمه زرێنین، 
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ئه ویــش زمانێکــی ئێگزێستانســیاله . ئه م 
زمانه جیــاواز  له  زمانی چه مکی و وته زاییە . 
پێویســتە بۆ نزیــک بوونه وه  لــه  بوون له  
زمانی وته زاییی جیــاواز که ڵک وه ربگرین. 
شــیعر  به  باشی ئه م زمانه ی پێشان داوە. له  
وه ها زمانێکدا، خووگرتن گرنگه . له  ڕێگه ی 
خووگرتــن به  بوونەوە   بیســتن و چاو ئیش 
ده کەن و زمانی ئێگزێستانســیالی ئێمه  له  
ئاستی زمانێکی ئاسایی »چه مکی و وته زایی« 
بــه ره و پێش دەبــات. ئه وه ی پێویســتە له  
ڕێگه یــه وه  پێوەندی ســاز بکه ین، خۆی له  
پشت ئاڵۆزییه  زمانییه کانی وه کوو »ته مسیل، 
خوازه  و ته وس...«  شاردووەتەوه. که واته  ئه بێ 
زمانی چه مک وه ک ڕاده ی مامناوه ندی نێوان 
خــۆ و ئه ویدی دابنێین بــۆ ئەوەی له گه ڵ 
ئه وانی تر پێوه ندی ساز بکه ین. کاتێک ئێمه  
دەچینە نــاو الیه نه  قووڵه کانی زمان، ده بین 
به  هیرمۆنۆت و الیه نی ئێگزێستانســیال و 
کولتوورله وێدا شێوه گیر ده بێت. که  واته  زمانی 
ئێگزێستانســیال به  بێ که ڵک وه رگرتن له  
وشه کان سه رده گرێت. ئه مه ش له  حاڵێکدایه  
وشــه گۆڕکێ، زمانی چه مک ساز ده کات. له  
ئاستی زمانی چه مکدا هێرمێنۆتیک نییه . به  
ده ربڕینی گادامێر، له  شوێنێک که ڕواڵه تی 
زمــان بــه  کۆتایــی ده گات، هێرمێنۆتیک 
ده ست پێ ده کات. مه به ستی گادامێر زمانی 
چه مکییــه . زمانی ئێگزێستانســیال، مرۆڤ 
به ره و ئه وپه ڕی زمانی چه مکی ڕاده کێشێت. 
ڕاده ی مامناوه نــدی پەیوه نــدی ده توانــێ 
پەیوه ندییه   بێت. زۆربه ی  ئێگزیستانســیال 
بوونییــه کان له  جیهانی منــدا مێژوویی و 
کولتــووری و ئێگزێستانســیالن. کۆی ئه و 
پێوه ندییانــه ی که  وا له  جیهانی مندا ســاز 
بوون، له  پیکهێنانی زماندا به شــدارن. گەر 
وا بــێ زمان ناوه ڕۆکــی جیهانیی من پێک 
دەهێنێت. بۆیه  به  بۆچوونی هایدیگه ر زمان 
نیشتمانی بوونه . کولتوور، جیهان و بوون له  
زماندا شــاردراونەتەوە بۆیە زمان به  ڕه سه ن 

ده زانن. به اڵم به  بۆچوونــی هایدیگه ر، ئه م 
جــۆره  که ســانه  پله وپایــه ی ئه نتۆلۆژیکی 
زمانیان لــه  بیر کــردووه  و پێداگرییان له  
پلــه و پێگەی، مه نتقی و ناســینی کردووه ، 
ئه مه ش له  حاڵیکدایه کە  زمان نیشــتمانی 
بوونــه . که واتــه  بنه مای جیهــان له  چه ند 
تۆخم کــە بریتین له : ئاگامه نــدی، زمان، 
کات، پێکهاتــووە. ئه م ســێ چەمکە ئاماده  
بوونه،  واتە ئێگزێستانســی من له و با رەیەوه 
بــه رده وام ڕوو له  پێشــکه وتنە و کۆمەڵێک 
ساز  ئێگزێستانسیالیســتی  نوێی  پێوەندیی 
ده کات. ئه مــه ش مانای ئه وه یــه، ده یه وێ 
لــه  ده ره وه ی خۆی ڕاوه ســتێت. زمان الی 
هایدیگەر چەند الیەنی هەیە، لە فەلسەفەدا 
دوو بۆچوونی هەمەکی ســەبارەت بە زمان 
 Constitutive 1 زمانــی پێکهێنەر هەیە : 
2 زمانی ئامرازییانــە Instrumental. دیاره ، 
زمان به  شــێوه یه کی ئامــرازی بۆ پێوه ندی 
ســازدان چاوی لێ ده کرێت. هایدیگه ر، له  
بیرکردنــه وه ی قۆناغی یه که مــی خۆی له  
کتێبــی )بوون و کات(، ســەر لە نوێ  دوو 
جار باسی له  زمان کردووە. یه کەم له  باسی 
زمانیدا و ئەوی تر له  قسه ی پڕ و پووچدایه. 
هه ندێ له  شرۆڤەکاران الیان وایه ، ها یدیگه ر 
باسی له  دوو بۆچوون کردووە. هیچ گومانێکی 
تێــدا نییه ، له  هایدیگــه ری دووه مدا، زمان 
پێکهێنانه . به اڵم له  بوون و کاتیشــدا زمانی 
هایدیگــه ر پێکهێنه رانەیــە. کاتێک  له گه ڵ 
بابه تێکــدا، پێوەندی دەگرین ، ئه و شــته  
ده بێت به  که ره ســه  و بوونێکی به رده ستی 
هه یه  و په ره  به  جیهانی من ده دا. له  ڕاستیدا، 
ئامــراز، جیهانی مرۆڤ پێــک دەهێنێت و 
بۆیه  ئامــرازی بوون بــۆ هایدیگه ر له گه ڵ 
پێکهێناندا هاوسه نگن. ئه مه ش له  حاڵێکدایه  
بۆچوونی  پڕاگماتیســته کان ســەبارەت بە   
ئامراز واتایەکی تری هه یه . هایدیگه ر ده ڵێ، 
ئەو که ســەی  به  چه کوش ئیــش ده کات، 
پێکــەوە  تەبــا دەبــن، مه گه ر ئــه وه ی که  
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سه رنجی که ســێکی تر بدات. ئه ندازیارێک 
به رده ســتییەوە  که ره ســه کانی  ڕێگه ی  له  
دەبێت بــه  ئه ندازیار، ئه مه ش مانای ئه وه یە، 
ئامرازی ئه ندازیار بوونی ئه و پێک دەهێنێت. 
گه رچی لــه  فۆڕمێکی چه مکی و وته زاییدا، 
بیناساز له  که ره سه کانی که ڵک وه رده گرێت. 
که واته  که ره سه  له  بۆچوونی هایدیگه ردا، له  
بۆچوونی نه ریتی ئانگلۆساکسۆن جیاوازە. به  
ڕای هایدیگه ر، ئامراز بوونێکی به رده ســتی 
هه یــه  و جیهانی مــن پێکدەهێنێت. گەر 
وابێ  بە واتایەک جیهــان ئامرازییانەیە. که  
واته  تیۆریی زمانیی هایدیگه ر له  بنه ڕه ته وه 
پێکهێنــه ره . ته نانــه ت  گه ر وه کــوو ئامراز 
ته فســیری زمــان بکه ین، هه مدیســانه وه  
الیه نێکی پێکهێنه ری هه یه ، بۆیه  زمان ئه و 
شته  نییه  هه ڵی ده بژێرم به ڵکوو ئه مه  زمانه  
مــن هه ڵده بژێرێت. هه روه کوو ئه و ئامرازەی 
کە وا پێوه ری پێکهێنانی ئه ندازیارێکه . ڕای 
هایدیگه ر ئه وه یــه ، ئێمه  له  ڕێگه ی زمانه وه  
قســه  ناکه ین، ئه مــه  زمانه  ئێمــه  دێنێته  
گۆکــردن، واته  زمــان ده رفه تمان پێ ده دا 
قســه  بکه ین. یانی قســه که ربوونی مرۆڤ، 
به  هــۆی زمانیه تی، نه ک ئه وه ی که  مرۆڤ، 
زمانی که شف کردبێت. که  واته  زمان، مرۆڤ 
دەهێنێتــە ئاخافتن و زمــان و پێکهێنه ری 

ئێمه یه .
 1  زمــان دوو الیه نی لێ ده که وێته وه  : 

2 قوواڵییی زمان.  ڕواڵه تی زمان 
هایدیگه ر ئــه م دوو الیه نه ی  لێک جیا 

کردووەتە وه  : 
2 الیه نی  1 الیه نی ئه پۆفانتیکی زمان 

هێرمێنۆتیکی زمان. 
ئــه م خاڵــه  ده روازه یه کــی گرنــگ  بۆ 
تیگه یشــتنە. لــه  هێرمێنۆته کانــی پــاش 
هایدیگه ری وه ک گادامێر، ئه پۆفانیس بە واتای 
گوزارە دێــت و ئه پۆفانتیک مانای گوزارەی 
بوونی زمانییە. هێرمێنۆتیک قوواڵیی زمانه . 
له  ده ربڕینی ڕسته که یدا، له  یه که م هه نگاودا 

پەیوه ندییه کی تێدایه  و خاوه ن ئه و وشانه یه  
که وا له  هه ر زمانێکدا هه یه ، ئه م پرســیارانه  
وا دیاره  فره چه شــنیی زمانه کان له  ڕواڵه تی 
زمانــەوه گه اڵڵه  ده کــه ن. ته نانه ت زمان و 
مانــای زمان ده گرێته وە. خه ڵکی ئاســایی، 
له  الیه نــی ئه پۆفانتیکی زمان تێده گه ن. له  
فه لسه فه  دا، پله  و پایه ی زانین و مه نتێقی به  
الیه نی ڕواڵه تی زمانه وه  گرێ دراوە . که  واته  
فه یله سووفه  شیکارییه کان هێشتا له  ئاستی 
ڕواڵه تی زمانــدان، چونکوو بایه خ به  الیه نی  
تیۆریــی زانین، مه نتق و واتاناســی دەدەن 
و زمــان به  ئامراز ده زانــن. قوواڵییی زمان 
ده گەڕێته وه  بۆ الیه نــه  هێرمێنۆتیکییه کانی 
زمان کــه  وا کولتــووری و ئه نتۆلۆژیکییه ، 
گــەر وا بێ هێرمێنۆتیــک زمانێکی قووڵی 
کولتوورییــه . لــه  کاتــی که ڵکوه رگرتن له  
نوکتــه  یان ته وس یــان خوازه یه ک له  مانا 
واتاناسییەکەیدا،  و  مه نتیقی  ســه رزاره کی، 
باس له  ڕواڵه تــی زمان ده که ین، یانی باس 
له وه  ده کرێت که وا ڕسته ی ناوبراو حه قیقه ته  
یان مه جازه  و کامە هونــەری ئه ده بی تێدا 
بــه کار هێنــراوه ، وا دیاره  بایــه خ به  زمان 
ده درێت و له  زمانی شێعردا، ئه م جیاکارییه  
ده رده که وێــت. به  ڕای هایدیگه ر لە ســات 
به  ســاتی ژیانی مرۆڤدا، ئه م دوو الیه نه  له  
زمان لێک جیا ده بنه وه . جاروبار چاوپۆشــی 
له م جیا کردنه وه یــە ده که ن و جاروباریش 
کە  شــیکارییه کان  فه یله ســووفه   وەکــوو 
دەڵێن  پێویســتە مه نتیق زاڵ بێت و الیه نی 
واتاناسی و تیۆری زانییه که ی دیاری بکرێت، 
جیهانی »ژێرـ  زمانی« له  »جیهانی ســه رـ  
زمانی جیاوازە«. کێشــه کان به  شێوه یه کی 
ئه نتۆلۆژیکــی  لــه  الی هایدیگه ر ئاماده یه . 
باشتر وایە بزانین دابه شبوونێک کە ئالفرێد 
تارســکی له  بــارەی زمانــەوە کردوویەتی 
 object- language  1 شــێوه یه :    بــه م 

.language- meta 2
 هــه ردوو پێوه ندییــان بــه  ڕواڵه تــی 
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زمانــه وه  هه یه  و جیاواز لــه  ده ربڕینه کانی 
هایدیگه رە. فۆڕمالیزم، مانای دوور که وتنه وه  
ئیگزێستانســه کانی مرۆڤه .  ڕاســتییه   لــه  
فۆڕماڵبوونی باســه کان و داڕشــتنی زمانه  
ده ســتکرده کان بۆ نمونــه کارناپ، دوو پله  
لــه  ڕاســتیی ئێگزێستانســه کانی مرۆڤ و 
ئێگزێســتانس دوور ده که ونــه وه .  زمانــی 
هاوشــێوەی ئه و وته یه ی ئه فالتوون وایه  له  
بارەی وێنه کێشانەوە ده ریبڕیوه . له  ڕوانگه ی 
ئه فالتووندا، وێنه کێش، دوو پله  له  ڕاســتی 
دوور ده که وێتــه وه . یه کێک ئه وه ی که  ئه م 
ڕاســتییه ، ســێبه رێک له  جیهانی به رزه  و 
ئه وه ی تریش وێنه کێش، وێنه ی سێبه ره کان 
ده کێشــێته وه ، کــه  واتــه  هونه رمه ند الی 
هایدیگــه ر پله  و پێگه یه کــی ئه وتۆی نییه . 
هــەر بۆیــە  فه یله ســووفه  شــیکارییه کان 
له گه ڵ فۆرمالیســته کان، دوو پله  له  زمانی 
ئیگزێستانس و ڕاســتییه کانی مرۆڤ دوور 
ده که ونه وه . زمانی ئاســایی »به و جۆره ی که  
وا گیلبێــرت ڕایڵ لــه  ڕوانگه یه کی دیکە وه  
باســی له  بارەوە  کردووه« به  به روارد له گه ڵ 
فۆڕمالیزمــی کارناپ له  ڕاســتی نزیکترن. 
که واته  ئه گه ر له  زمانێکی فۆرمالیســتییه وه
  language بگه ڕێینه وه  بۆ  metaـ  language
ـ object لــه  حه قێقه ت نزیکتر ده بینه وه . 

و  ده ســتکرده    meta languageـ  گه رچــی 
بۆیه  من لــه  به کارهێنانیدا سه ربه ســتم و 
له  به ر ده ســتی مندایه  و زمانێکی ڕواڵه تی 
و ده ســتکرد ده مێنێته وه . بۆیه language ـ
object ، ڕواڵه تی زمانی سه ره تایییه  و خۆی 
له  قــه رەی قوواڵییی زمان نــادا. هایدیگه ر 
هه وڵــی ئه وه بوو، بۆ ئــەوەی له  قوواڵییی 
زمان تێبگات. دیاره  به  بۆچوونی هایدیگه ر، 
زمان ناسنامه یه کی کولتووری دێنێته  ئاراوە 
و بوونی کۆمه ڵگایه ک پێک دەهێنێت. زمان 
بناغه ی جیهان پێک دەهێنێت و نیشتمانی 
بوونه. بێ نێشــتمانی لە زماندا، نە جیهانی 
بوونی ئێمە پێک دەهێنێت و نە لە قوواڵییی 
زمان تێ دەگەین . نیشتمانی من لە ڕێگەی 
زمانــەوە دیــاری دەکرێــت و ناســنامەی 
منــە وەکــوو ]کوردێکی[ خــاوەن زمان و 
بیرکردنەوە. هەر بۆیە لە پرســی ڕەسەنی و 
ناڕەسەنی بووندا، کاتێک کەسێک لە زمانی 
خۆی نامۆ بێت، ئیدی بوونێکی ناڕەســەنی 
دەبێت و نیشــتمانی خۆی لە هەمان زمانی 
دایکــە دادەبڕێت و زماڵــی الڵ دەبێت. لە 
باتی ئەوەی بە زمانی خۆی ڕاڤەی هەســت 
و نەســتی خۆی بــکات و چێژ لــە بوونی 
سەربەســتی خــۆی ببات، بێ نیشــتمانی 
وەکــوو سەرلێشــێواوی و هەتیوکەوتــن و 
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دوور کەوتنە لە نیشــتمانی بوون جێگەی 
دەگرێتــەوە و زمانێکی نامۆ جێگەی زمانی 
بنەڕەتی دەگرێتەوە و بوونی ناڕەســەن کە 
لەبیرچوونەوەی زمان و بیرکردنەوە  هەمان 
بە زمانی داگیرکەرە جێگــەی دەگرێتەوە. 
بۆیە پرســی زمان دەبێــت ببێتە هەوێنی 

لێکۆڵینەوە بۆ هەر تاکێکی کورد.

پرسی زمان  
ســەبارەت بە پرسی زمان وەکوو یەکێک لە 
بنەڕەتریترن کێشــەکانی گەالنی بندەست 
و داگیر کــراو، پێش وەرگێڕانــی بابەتەکە 
بە باشــم زانــی چەند کێشــەیەک بخەمە 
ڕوو. یەکەم کێشــەی دەســەاڵتە، نەتەوەی 
بێ دەوڵــەت، زەحمەتە بتوانێ مافی ڕەوای 
خۆی لە ژێر چەپۆکی داگیرکەر دەســتەبەر 
بکات. مەگەر ئــەوەی کە نەتەوەیەکی بوێر 
بێــت و لــە ئاســت داخوازییەکانی خۆیان 
یەک دەنگ بن و ئەمەش تا ئێستا بە هۆی 
پەرشــوباڵویی سیاسەتی کورد و دەسەاڵتی 
داگیرکەر مسۆگەر نەکراوە. کێشەی دووەم 
زاڵبوونــی زمانی فارســییە وەکــوو زمانی 
داگیرکەر و زمانــی ئایدیۆلۆژیی داگیرکەرە 
و چونکە  دەســەاڵتی هەیە لە داینگەوە تا 
دەگاتە زانکۆ هەموو جومگەکانی فێرکاریی 
قــۆرغ کردووە و زمانی کوردی جگە لەوەی 
کە ناخوێنرێت، وەکوو هەســتێکی سادەی 
نــاو خەڵکی ماوەتەوە و بە گشــتی منداڵ 
لەگەڵ زمانەکەی خۆیان نامۆن!. خوێندن بە 
زمانی دایک، گرنگییەکەی لەوەدایە، منداڵ 
شۆناســی نەتەوەییی خۆی فێــر دەبێت و 
مێشکی بە کولتووری خۆی گەشە دەکات و 
ئەمە گرنگە. لەگەڵ ئەوەشدا دەتوانێ زمانی 
تریش فێر بێــت، نەک ئەوەی کە زمانێکی 
سەقەتی وەکوو فارسی بە زۆر بسەپێندرێت 
و منداڵ لە ســەرەتاوە لەگــەڵ خۆی نامۆ 

بکەیت.
 فێرکردنــی فرەزمانــی ئەویــش بــە 

گرنگیــدان بە زمانــی دایکی لــە دەیەی 
7٠ی زایینی لە الیــەن توێژەرانی زمان و 
پالنی فێــرکاری لە زۆربەی واڵتانی جیهان 
جێی ســەرنج بووە. بەهۆی هەرەســهێنانی 
ئەوروپــی،  کۆلۆنیالیزمــی  گوتارەکانــی 
کۆمەڵێــک دەرەنجامی وەکوو کۆیالیەتی لە 
ئەمریکای باکووری ئەمریکا و هەڵسووکەوتی 
ناوچــە  دانیشــتوانی  لەگــەڵ  خــراپ 
جۆربەجۆرەکانی جیهان لە کەنەدا تا دەگاتە 
ئۆســترالیا، ڕێبەرانی فێرکاری و توێژەران و 
مامۆستاکان لە هەمبەر گرنگی و بایەخدان 
بە کولتوور، زمان و شوناســی کەمینەیەک 
لــە خوێنــدکارەکان هەســتیار بوونەتەوە. 
لەگــەڵ ئەویشــەدا، خێرایی کێشــەی بە 
جیهانیبوون، شەپۆلێکی بێ ژمار لە کۆچی 
مرۆیی، زۆربەی شارەکانی بۆ کۆمەڵگەی فرە 
کولتووری گۆڕی و فرەزمانی لەوێدا، بوو بە 
دۆخی زمانیی ئاســایی و پەڕگیر. هەروەها 
دیجیتاڵییەکان،  ڕاگەیاندنــە  و  ئێنترنێــت 
ئاڵوگــۆڕە کولتــووری و زمانییەکانیان وەها 
گۆڕیوە پێشــتر نەبــووە. لەگــەڵ تەواوی 
پێشــکەوتنەکان ئەم پرســیارە دێتەگۆڕی، 
پلەوپێگەی باکگراوەندی کولتووری و زانستی 
خۆجێیی خوێندکارەکان لە بواری پەروەردە 
لە کوێدایە؟ بێگومان پرسیارێکی گونجاوە و 
لە کەڵکەڵە ســەرەکییەکانی کێشەی زمانی 
دایــک لە الی خوێندکارەکانــە. فێرکردنی 
فرەزمانی کە وا تەوەرە سەرکییەکەی زمانە.  
زمانــی دایک، لە زۆربــەی واڵتانی جیهان 
بووە بە بابەتێکی گرنگ. لەگەڵ ئەویشــدا، 
ئێران لەم ڕێسایە خۆی هەاڵواردووە. وێڕای 
ئــەوەی کە فــرە کولتــووری و فرەزمانی، 
توخمــی ســەرەکیی ژیان لــە ئێراندایە و 
خەڵکی ئێران بە 7٠ زمان پێکەوە قسەیان 
دەکــرد )ئەتنۆلــۆگ، 2٠1( بــەاڵم زۆر بە 
کەمی ســەرنجی فێرکردنــی فرەزمانی لە 
زانکۆکانی ئێران دراوە. تەریککەوتنی دۆخی 
سیاســی و ئابووریی ئێران لــەم دواییانەدا، 
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بووەتە هۆی ئەوەی ئاڵوگــۆڕی ئاکادمیکی 
لــە نێوان توێژەرە ئێرانییەکان و کۆمەڵگەی 
نێونەتەوەیی بە تایبەتی، لە لقەکانی زانستی 
مرۆیی و بە گشــتی لە بواری لێکۆڵینەوە لە 
پانتای فێرکاری زۆر بە هێواشی بەرەو پێش 
چــووە. هەروەها لە ناوخۆی ئێرانیش وێڕای 
داخوازیــی کەمینەکان و هەوڵی بێ وچانی 
چاالکوانانی زمان، لێکۆڵینەوەی شــێلگیرانە 
لە بارەی کێشەکانی پێوەندیدار بە ڕاهێنانی 
فرەزمانی بە هۆکاری سیاسی و ئایینی ڕێگریی 
لێ کرا. سیستەمی سیاسیی ئێران پەڕگیر و 
گشتگرە و بیرکردنەوە لەبارەی بەکارهێنانی 
زمانــی دایک لە الیەن خوێندکارەکانەوە بۆ 
ڕاهێنان و فێربوون ڕەخنەی لە سەر بووە و 
بە گشتی ئەو داخوازییانە، وەک کردارێکی 

سەربەخۆییخوازانە چاویان لێ کراوە.
 

گرنگیــی بایەخــدان بــە ڕاهێنانی 
فرەزمانی لە ئێراندا

کۆمەڵێــک بابــەت لــە بــارەی پێوەندیی 
ڕۆڵی زمانی دایکی خوێندکار بۆ گەشــەی 
فێربوونــی ئــەوان و هەروەهــا لــە بارەی 
وانەوتنــەوە بــە زمانــی دایک نووســراوە. 
توێژەران و مامۆســتاکان بە چەقبەســتن 
لــە ســەر دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی و 
چاالککردنی کەمینــە خوێندکارییەکان، لە 
ڕاهێنانی فێرکردنی فرەزمانییان کۆڵیوەتەوە. 
)گارسیا و کەســانی تر( توێژەران لە بارەی 
ماڵەوەی  زمانــی  بەکارهێنانــی  گرنگیــی 
خوێندکارەکان لــە قۆناغەکانی وانە وتنەوە 
و فێربــوون لە وتووێژەکانــی پێوەندیدار بە 
فێرکردنــی فرەزمانی کۆمەڵێــک بابەتەتی 
سەرنجڕاکێشــیان نووسیوە. لە حەفتاکانەوە 
کێشە و ملمالنێی پێوەندیدار بە فێرکردنی 
فرەزمانــی و کێشــەکانی پێوەندیــدار بە 
فرەزمانی لە واڵتانی ئینگلیسی _ ئەمریکی 
کە وا خاوەنی میراتی کۆلۆنیالیزمی ئاڵۆزی 
وەکوو مێژووی کۆیالیەتی و هەڵســوکەوتی 

خــراپ لەگەڵ خەڵکــی ڕەســەنی ناوچە 
داگیر کــراوەکان و شــەپۆلی نوێی کۆچی 
ناچــاری بە کۆمــەڵ بــەرەو کەنارەکانیان 
بــووە، لێک دراوەتەوە. ڕاهێنانی فرەزمانی و 
کێشەکانی پێوەندیدار بە فرەزمانی لە واڵتە 
ئەورووپییەکان لــە دوای جەنگی جیهانیی 
دووەم و گەڕان لە ناســنامەی نوێ لە دوای 
هەرەســهێنانی دیسکۆرســی دەوڵــەت - 
نەتــەوە، لە ناو نەتەوە پــاش کۆلۆنییەکانی 
وەکــوو واڵتانی قاڕەی ئەفریقا و ئاســیا، بە 
ســەرلەنوێ  و  زیندووکردنەوە  ئاراســتەی 
پێکهێنانــەوەی ناســنامەی خۆجێیــی لە 
شارستانییەتە فرەزمانی و فرە نەتەوەییەکان 
وەکوو هێنــد و چین، لێکدراوەتەوە. لەگەڵ 
هەمووی ئەمانەدا، ئێران پشــکی زۆر کەمی 
لەم وتووێژانەدا بــووە. بۆ نموونە کۆمەڵێک 
بابەت لە بــارەی فێرکردنــی فرەزمانی لە 
کەنــەدا نووســراون و کۆمەڵێک چاپەمەنی 
بۆ باڵوکردنــەوەی کتێب و وتــار لەبارەی 
فرەزمانی هەیە. لە پاڵ ئەو نووسراوانەی کە 
وا فێرکردنی فرەزمانی لە شوێنە جیاوازەکان 
و ئەوروپا بە گشتی لێکی دەدەنەوە. نموونەی 
تر ناوچەی باســک لە باشــووری سپانیایە 
کــە بە هــۆی خەباتــی توند لــە هەمبەر 
دەســتەبەرکردنی مافی زمانــی و ئەزموونە 
قووڵەکان لە بارەی زیندووکردنەوەی زمانی 
ناوچەی خۆیان، سەرنجی زۆربەی کۆمەڵگە 
خۆیــان  الی  بــەرەو  ئاکادێمیکەکانیــان 

ڕاکێشاوە. 
بــە شــێوەی فەرمــی واڵتــە پــاش 
لە  ســەرەکییەکان  پشــکی  کۆلۆنییەکان، 
بارەی بابەتەکانــی پێوەندیدار بە خوێندنی 
فرەزمانییەوە بەر کەوتووە. کۆمەڵێک بابەت 
لە بارەی کێشــەی فێرکاریــی فرەزمانی لە 
ئەفریقــا باڵو بووەتەوە و واڵتانی باشــووری 
ئاســیا وەکــوو، مالێــزی، ســەنگاپوور و 
ســریالنکا، ئەزموونــی خۆیان لــە بارەی 
فرەزمانی لەگەڵ )کۆمەڵگەی نێو نەتەوەیی 
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لێکۆڵینەوە( بە هاوبەشــی باڵو کردووەتەوە. 
واڵتانــی هیند و چین، هاوســێی ئێران، لە 
کاروانی مشــتومڕی نێونەتەوەیی، سەبارەت 
بە فێرکاریی فرەزمانی، بە چەقبەســتن لە 
ســەر زمانی دایک، جێ نەمــاون. هیند و 
چین، هاوشــێوەی ئێران بە درێژایی مێژوو 
واڵتانێکی فــرە نەتەوەیی، فرە کولتووری و 
فرەزمانی بوون. ئەم واڵتانە مێژوویەکی دوور 
و درێژیان لە بارەی شێوازەکانی فێرکردنی 
فرەزمانــی هەیــە. بەاڵم ئێــران کۆمەڵێک 
شێوازی بۆ سیستەمی پەروەردە لە واڵتانی 
پێشــکەوتووی ڕۆژئــاوا وەرگــرت، ئەویش 
دیسکۆرســی باوی نێوان دەوڵەت-نەتەوەی 
ئەورووپی )یــەک زمان بۆ یــەک نەتەوە( 
بوو. پێشهاتەکانی دوایی ئەم دیسکۆرسە بۆ 
زمانەکانی ناو ئێران لە سیستەمی پەروردەدا، 
سیاســەتەکانی  گەرچی  دڵتەزێنە.  گەلێک 
واڵتی هیند لە ســەردەمی داگیرکراوی لە 
الیەن ئینگلیسەوە بە بەراورد لەگەڵ ئێران 
ژیرانەتــر بــووە. بە پێچەوانــەی بێدەنگیی 
ئاکادێمیای زاڵی ئێران لە بارەی فرەزمانی، 
کۆمەڵێک بابەت لەبارەی فێرکاریی فرەزمانی 
لە هیند گەاڵڵە کراوە. واڵتی چین، بەشێکی 
گرنگی ئــەم وتووێژانە بووە، بەاڵم بەشــی 
ئێرانی بە کەمی ســەرنجی نێونەتەوەیی بۆ 
خۆی تەرخان کرد. وێڕای فرەڕەنگی لە ناو 
زمانە ئێرانییەکان، چوارچێوەی ســەرەکیی 

لێکۆڵینەوەکان لــە پانتای فێرکاریی ڕۆژئاوا 
کراوە، بەاڵم لێکۆڵینــەوەی چڕوپڕ لەبارەی 
مافــی گوتاربێژەکانــی زمانــی کەمینە لە 
ئێڕاندا کارێکی ئەوتــۆ نەکراوە. هەروەها لە 
بارەی زمانەکانی ناو ئێران لە شــوێنەکانی 
پــەروەردە و زمانی دایکــی خوێندکارەکان 
لە خوێندنگەکانی ئێران، هەڵسەنگاندنی بۆ 

نەکراوە.
 هەر چــی بێ، ئەم ڕاســتییەی کە وا 
ژینگەی ئێران تا ڕادەیەکی زۆر لەبەرچاودا 
نەبووە واتای ئەوە نییە، بەستێنی زمانناسی، 
زمانناســیی کارکردی و فێرکاریی زمانی بە 
تەواوەتــی لەو بابەتانەی کەوا پەیوەندیی بە 
زمانەکانــی ئێرانی و فرەزمانی لە ناو ئێراندا 
هەیە شــتێکی ئەوتۆ نەکراوە. زمانناسەکان 
لــە بارەی بێــژەکان لە دەشــتایی ئێران و 
گۆڕانکاری لەم زمانانە بــە درێژایی مێژوو، 
لێکۆڵینەوەیــان کــردووە. توێژەرانی تر لە 
بارەی کێشەی فرەزمانی و زمانی کەمینە لە 

ئێران کۆمەڵێک بابەتیان نووسیوە. 

ژینگەی ئێران
تــەواوی شارســتانییەتەکان بــە درێژاییی 
مێژوو لە دەشــتاییی ئێرانــدا، لە کۆنەوە تا 
هەنووکە لە الیەنــی کولتووری و زمانییەوە 
پێکەوە گــرێ دراون. وێــڕای کاریگەریی 
زمانی عەرەبی لە سەر زمانی فارسی ]زمانی 
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فارسی لقێک لە عەرەبییە[ و زمانەکانی تر، 
لە دوای هێرشــی عەرەب بۆ سەر ئێران لە 
ســەدەی حەوتەم، خەڵکی ئێران توانیویانە 
زمانــی خۆیان بپارێــزن. ]بەتایبەتی زمانی 
کــوردی[. ئێســتاکە لە ئێــران پتر لە 7٠ 
زمان هەیە خەڵکی قســەی پــێ دەکەن. 
زمانی فارســی، زمانــی ٤٠ ملوێن ئێرانییە 
قســەی پێ دەکەن و زمانەکانی تر وەکوو 
کــوردی، لــوڕی، بەلووچــی و گیلەکــی 
]لقێک لــە زمانی کوردییە[ قســەیان پێ 
دەکرێت. لە نــاو زمانەکاندا، زمانی کوردی 
و بەلووچی، بــۆ لێکۆڵینەوە لە زمانی دایک 
لە ئێرانــدا پلەوپێگەیەکی جیاوازیان هەیە. 
بە هۆی ئەوەی کە ئایینی ئێران شــیعەیە 
و یەکێک لە بنەماکانی ئایدیۆلۆژیکی ئێران 
پێــک دەهێنێت بۆیە، کێشــەی ســتەم و 
چەوساندنەوەی زمانی دژ بە کورد و بەلووچ 
لە ڕادەبەدەرە و تێکەڵ بە کێشەی سیاسی، 

کۆمەاڵیەتی و کولتووریی ئاڵۆز کراوە.
 جگە لە زمانــە ئێرانییەکان دوو زمانی 
تریش لە ئێران هەن، زمانی تورکیی ئازەری 
گەرچی زمانێکی ئێرانی نییە، واتە لە الیەنی 
زمانناسییەوە لە زمانە یەکەمەکانی ئێرانەوە 
سەرچاوەی نەگرتووە و مەغوولییە، ئەمڕۆکە 
پلەوپێگەیەکــی پتــەوی لە ئێرانــدا هەیە. 
نزیک 2٠ ملوێن تورکی ئازەری قسەی پێ 
دەکــەن. بەاڵم تورکەکان بە بەراورد لەگەڵ 
نەتەوە ســەرەکییەکانی ئێــران، توانیویانە 
خۆیان لەگەڵ سیاســەت و ئابووریی ئێران 
بگونجێنن. بەاڵم ئەوانیش ناتوانن بە زمانی 
دایکــی خۆیان لە خوێندنگــەکان بخوێنن. 
بــەاڵم هەلومەرجی زمانی عەرەبی لە ئێران 
گەلێک ئاڵۆزترە. گەرچــی کەمینەیەک لە 
ئێران بە زمانی عەرەبی قسە دەکەن، بەاڵم 
کاریگەریی زمانی عەرەبی لە سەر کولتووری 
ئێرانی وەهای کردووە، مێژوویەکی ناخۆش 
لە نێوان فارس و عەرەب بێتە ئاراوە. وێڕای 
بەرزکردنەوەی سکااڵ لە الیەن عەرەبەکانی 

ئێــران، بەاڵم ڕێگەیان پێ نەدراوە بە زمانی 
خۆیان بخوێنن. ]گەرچی ڕقی ئێرانییەکان 
لە عــەرەب و زمانی عەرەبی بــە زەقی لە 
ئێرانــدا لێــک نەدراوەتــەوە. پــان ئێرانە 
پاشایەتی،  ناسیۆنالیســتەکانی ســەردەمی 
تــووی ڕق و بێزارییــان لــە عــەرەب و 
ســڕینەوەی زمانی عەرەبی چاند و ماوەی 
سەد ساڵ توانیان کولتوورە ڕەسەنەکانی تر 
لە پێناو دەسەاڵتی پاشایەتی بسڕنەوە. بەاڵم 
بە هاتنی دەســەاڵتی ئایینی کێشــەیەکە 
جۆرێکــی تری لــێ هاتــووە. ئاخوندەکان، 
ئێرانییەکانیان تووشــی ناکۆکیی کولتووری 
کــرد، لە الیەک کۆپییەکی ســەقەتیان لە 
ئایینی ئیســالم و زمانی عەرەبی ساز کرد. 
کولتووری پێشــوویان ســڕییەوە و زمانی 
عەرەبییــان تێکەڵ بە زمانی فارســی کرد 
و ئێستا ســەیری دەقە فارسییەکان بکەی 
وشــەکان عەرەبییە بەاڵم سەروگوێ کراوە! 
بۆیە ئێرانی لە بەرانبــەر عەرەب خۆیان بە 
کــەم دەزانی و ئێستاشــی لەگەڵ بێت ئەو 
ڕقە لــە عەرەب، بە هۆی بێ دەســەاڵتیی 

ئێرانییەکان لە بەرانبەر عەرەبە[. 
مێــژووی ناخۆشــی نێــوان فــارس و 
عەرەبەکان  وای کردووە دۆخێکی هەستیار 
بۆ عەرەبەکانی ئێران ساز بکرێت و عەرەبەکان 
وەکوو داگیرکەری کولتــووری چاویان لێ 
بکەن و زمان و ڕەچەڵەکیان بگۆڕن. وێڕای 
ئاڵۆزییە مێژووییەکان و هەلومەرجی جیاواز 
]لەگەڵ چەوســاندنەوە و سەرکوت[ نەتەوە 
جیاوازەکانــی ئێــران ســکااڵی خۆیان لە 
هەمبەر پێشێلکردنی مافە نەتەوەییەکانیان، 
بە ناوەندە نێوەنەتەوەییەکان گەیاندووە. بەاڵم 
سەردەمی  لە  ناوەندخوازییەکە  سیاســەتی 
پاشایەتی تا ئێستاکە و سڕینەوەی کولتوور 
و زمانەکانی تر لە نــاو ئێران، دڵنیگەرانیی 
کۆمەاڵیەتیــی لــە بارەی گرنگیــی زمانی 
دایک لە کێشــەکانی پــەروەردەی کردووە 
بە دیسکۆرســێکی کولتووری، کۆمەاڵیەتی 
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و سیاســی دیاریکــراو لە ئێــران. کە وایە 
کێشــەی سەرخســتنی زمانی فارســی لە 
سیستەمی پەروەردە لە ئێران و دەرەنجامی 
سیاســەتەکانی ڕەزا شــا، وای کرد زمانی 
فارسی لە پەروەردە و دامودەزگای دەوڵەتی 
زاڵ بێت و ببێتە فاکتەری سەرەکی. زمانی 
فارسی بوو بە زمانی فەرمی و خوێندەواری 
بە زمانی فارســی بۆ وەرگرتنی پلەوپێگەی 
کۆمەاڵیەتــی و دامەزراندن لە دامودەزگای 
دەوڵەتی بە زۆر ســەپێندرا. بــە بەفەرمی 
ناســاندنی زمانی فارســی، زمانەکانی تر لە 
ئێــران لە بیر کــران و تەنانەت قەدەغەش 
کران، هەر کەس کتێبی کوردیی لە ماڵەوە 
بوایە بەند دەکرا. سیاسەتی ناسیۆنالیستیی 
ڕەزا شــا لە دوای هاتنی خومەینی تێکچوو. 
سیاسەتی ئیســالمی، سنووری نەدەناسی و 
باســی لە جیهانی ئیســالمی دەکرد. بەاڵم 
سیاســەتی تاکزمانیی دەوڵەتی پێشــووی 
گرتــە بەر و فاکتەری تاک ئایینیشــی پێ 
زیاد کرد. نەتەوەی وەکوو کورد جگە لەوەی 
کە، زمانی کوردیی قەدەغەکرا، ئایینەکەشی 
وەکوو مەترسییەک وا بوو بۆ سەر دەسەاڵت. 
ســەبارەت بــە زمانی دایک لــە ئێراندا، بە 
تەواوەتی لە هاوکێشەی زانستی و فێرکارییە 
نێونەتەوەییەکان دوور کەوتووەتەوە. ئەم دوور 
کەوتنەوەیە وای کردووە نوخبەی کۆمەڵگە 
بخاتــە ژێر کاریگەریی خــۆی و جاروبار لە 
وتووێژەکانی ئەوان، وا دەردکەوێت کێشەی 
زمانــی دایک لە ئێران تایبەت بە ئێرانییە و 
بەس و شــتێک بۆ فێربوونــی لە ئەزموونی 
نێوەنەتەوەیــی لــەم بوارەدا نییــە. لەگەڵ 
ئەوەشــدا، بە هۆی لەمپەڕە سیاسییەکان، 
لێکۆڵینەوەکان لە بارەی فرەزمانی لە ئێران 
زۆر کەمــە و بە هۆی کەمیــی لێکۆڵینەوە 
پێوەندیــی  نەبوونــی  و  زانســتییەکان 
ئاکادێمکی لــە نێوان زانکۆکانــی ئێران و 
واڵتانی پێشــکەوتوو بە شــێوەی واتادار و 
ســەقامگیر، جێگیر نەکــراوە. ئەمەش وای 

کردووە زمانی دایک لــە ئێراندا، دۆخێکی 
پڕ لە مەترســیی هەبێــت و لێکۆڵینەوە لە 
زمانی دایــک، بۆ زمانــی ناوچەیی کورت 
بکرێتــەوە و گرنگیی پــێ نەدرێت. کاتێک 
دەســەاڵت پێویســتی بە هەڵبژاردن بێت، 
زمان لە بەرژەوەندیی سیاســەتەکانی خۆی 
بە شــێوەی کاتی ئەویش بە نــاوی زمانی 
ناوچەیــی زەق دەکاتــەوە. زۆر جاریــش 
کۆمەڵێک کوردی ســاویلکە بــۆ ئەم کارانە 
تەرخان دەکات. لە ڕێگــەی بەموزەکردنی 
زمــان و کولتووری کورد، ســووکایەتی بە 
زمانەکە دەکات. لە هەمان کاتیشــدا زمان 
لــە مەعریفە و زانین بەتــاڵ دەکاتەوە و تا 
ئاستی هەستێکی ســەرەتاییی چەسپیو بە 
سروشــتەوە دایدەبەزێنێت. نموونەی هەرە 
زەقی ئەم کارە لە تورکیا هەمان کێوی بوونی 
کوردە کە زمانێکی جیاواز لە شارستانییەتی 
هەیە و تووڕیانداوەتە ناو سروشت و کورد بە 

کێوەی و دەشتەکی دەزانن. 

بەڵگە سەرەکییەکان دژ بە فرەزمانی
بە گشــتی چوار بەڵگەی ســەرەکی دژ بە 
فرەزمانی لە الیەن دەســەاڵتدارانی ئێرانەوە 

هەیە.
یەکەم، پێویســتیی زمانــی فەرمی بۆ 

یەکڕیزیی نەتەوەکانی واڵت.
دووەم، ترس لە جیابوونەوەی نەتەوەکان 

و بە تایبەتی نەتەوەی کورد. 
ســێیەم، قازانجی زمانــی و کولتووریی 
تایبەتی زمانی فارسی لە بەرانبەر زمانەکانی 

تری ناو ئێران
چــوارەم، ملمالنێی لۆجســتیکی کە وا 
فێرکاریی  بــەرەو  ڕاســتەقینە  گۆڕانکاریی 
فرەزمانیی قەدەغە کــردووە. بەاڵم بەڵگەی 
بەکارهێنــراو بۆ تاکزمانی بــۆ نەتەوەیەکی 
یەکگرتوو، یەکێک لــە زەقترین بەڵگەکانی 
هەبــوو دژ بە فرەزمانییە. ئــەم ڕوانگەیە لە 
نــاو سیاســییەکان و ڕووناکبیرانی ئێرانی 
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الیەنگریــی لــێ دەکرێت. تەنانــەت لە ناو 
ئۆپۆزسیۆنیشدا کەسانێک هەن الیەنگری لە 

تاکزمانی دەکەن.
 

بەڵگەی پسپۆڕانی الیەنگریی فرەزمانی
بەاڵم لێکۆڵینەوەکانی جیم کامێنز، لە بارەی 
فرەزمانی بە پێچەوانەی سیاســەتی زمانی 
لە ئێراندایــە. کامێنز ڕوونــی کردووەتەوە، 
فێرکارانــی فێرگــەی تاکزمانــی دۆخێکی 
ناجێگیر و ناخۆشیان هەیە، چونکە فێربوونی 
زمانــی ئاکادێمیکی بــە پێچەوانەی زمانی 
وتووێژ کــە وا ڕۆژانە فێرکارەکان قســەی 
پێ دەکەن کاتــی زیاتری دەوێت. هەروەها 
کامێنز جەخت لە ئامادەبوونی زمانی دایک 
لە نــاو خوێندنگــەدا دەکات. ســەپاندنی 
تاکزمانــی، خوێندکار لــە وتووێژ بە زمانی 
دایک کە پێی گۆچکــراوە بێبەری دەکات 
و خوێندکار تووشی سەر لێشواوی دەکات. 
نموونەیەکــی تر بۆ دژایەتیــی تاکزمانی لە 
ئێران، واڵتــی هێندە، واڵتی هێند واڵتێکی 
فرە زمــان، فرە ئاییــن و فــرە کولتوورە. 
هەروەهــا بۆچوونەکانی دکتــور جەعفەری 
شێخولئیســالمی سەبارەت بە زمان ئەوەیە، 
ڕەخنەی لە سیاســەتی یەک زمان و یەک 
دەوڵەت لــە ئێراندا بووە و لە سیســتەمی 
پەروەردەدا الیەنگریی لە فرەزمانی کردووە. 
فێرکردنی فرەزمانی ئەویش لە ناوەنددانانی 
زمانــی دایــک، هاوشــێوەی ڕەهەندەکانی 
تری فێرکردنی فرە کولتــووری، پێوەندیی 
ڕەخنەیی  پــەروەردەی  نێــوان  توندوتۆڵی 
و دژایەتــی لەگــەڵ ڕەگەزپەرەســتی، لەو 
بابەتانەیــە دکتــور جەعفــەر بــە گرنگی 
دانــاون و ئەمەش بــۆ فێرکردنی بە ملوێن 
ئێرانــی جێی ســەرنجە. هۆکاری  منداڵی 
ئــەوەی کاتێک زمانی دایک لە ســەرەتاوە 
لــە ناوەندەکانی خوێندن فێــری مندااڵن 
بکرێت دەتوانێ ڕێگە بۆ بەکارهێنانی هەمان 
زمان لــە هەلومەرجی تر خۆش بکات. لەم 

دواییانەدا کۆمەڵێــک لێکۆڵینەوە لە بارەی 
فرەزمانی  فێرکردنی  ئەرێنیــی  دەرەنجامی 
لەگەڵ زمانە فەرمییەکانی واڵتێک کراوە و 
دەرەنجامی ئەرێنیی فێرکردنی فرەزمانی لە 

ڕێگەی زمانی دایکەوە بەم شێوەیەیە:
منداڵ لە کاتی فێربوون بە زمانی   
دایک واتا بە زمانێک کە باشــتر دەیزانن و 
لە منداڵییەوە مێشکیان خووی پێوە گرتووە، 

کەمتر تووشی کێشە و گرفت دەبنەوە. 
ئەگەر منداڵەکان لــە منداڵییەوە   
فێــری زمانــی دایکیــی خۆیــان بکرێن، 
بەرزبوونەوەی ئاســتی هــۆش و زیرەکی و 
زانینیان باشتر دەبێت و دەبێتە هۆی ئەوەی 
منداڵەکان پاڵنەری ئەرێنییان بۆ مانەوەیان 
لە خوێندنگەکان هەبێــت. چونکە زۆربەی 
مندااڵنێــک کە لــە خوێندن بێــزار دەبن، 
دەگەڕێتەوە بۆ داســەپاندنی زمانی فەرمی 

کە جیا لە زمانی دایکە.
توانــای زیرەکی و زانینی ئاســت   
بــەرز دەبێتە هۆی گەشــەی ئابــووری و 

کۆمەاڵیەتی.
ئاســتی بەرزی زیرەکی و ناسین،   
باوەڕبەخۆیی لە الیەن خوێندکارێک کە بە 

زمانی دایک دەخوێنێت زیاتر دەکات.
منداڵێک کە ئاســتی فێربوونی لە   
زمانــی دایکی خۆی بە هێــز بێت دەتوانێ 
زمانــی تریش فێــر بێت. ئــەو مندااڵنە بە 
ئاســانی شــارەزایی ئاکادێمیکی لە زمانی 

دووەمدا فێر بوون باشتر دەیگوازنەوە.
فێربوون بــە زمانی دایک، دەبێتە   
هۆی بەهێزتر کردنی یەکگرتووییی نەتەوەیی 
و پێکەوە هەڵکردن لە ناو کۆمەڵگەی زمانیی 

جیاواز. 
پێویستی  ســەرچاوەیەکی  زمان،   

میرات و زانستی مێژووی مرۆڤە. 
نــەوە  کەرەســتەیەکە  زمــان   

جیاوازەکان پێکەوە گرێ دەدا.
  مافــی هەموو کەســێکە زمانی خۆی لە 
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بەردەســتیدا بێت و ئەم مافەش زمانەکانی 
تریــش لە ناو واڵتــدا دەگرێتــەوە. وێڕای 
زانیاری و شارەزایی ئێمە لە هەمبەر قازانج 
و دەرەنجامی ئەرێنیی فێرکردنی فرەزمانی 
لە ســەر بنەمــای زمانی دایــک، زۆربەی 
ئایدیۆلۆژییــە داخراوەکان  دەوڵەتــەکان و 
]وەکــوو ئێــران[ هێشــتا، فرەزمانــی لە 
ســەر بنچینەی زمانی دایک بــۆ کەمینە 
نەتەوەییــەکان بــە مەترســی دەزانن. بە 
داخــەوە وتووێژێکی ڕێکوپێــک لە بارەی 
کێشەی فێرکردن بە زمانی دایک لە ناوەندە 
فەرمییەکان و لــە ناو زاناکانی واڵتی ئێران 

نەکراوە. 

کۆتایی
کــێ لە فرەزمانی تۆقــاوە، تەنیا ئەو واڵتانە 
ئایدیۆلۆژیی ئایینی و  دەگرێتەوە خاوەنــی 
ڕاسیزمن وەکوو ئێران، سا لە دەوڵەتی ڕەزا 
شا و دەوڵەتی ئاخوندەکان، جیاوازیی نەبووە 
و نییە. چونکە ئەم واڵتانە بە پێی سروشتی 
ناوچــەی خۆیان دەوڵــەت نەتەوەیان پێک 
نەهێنــاوە و واڵتانــی دەســتکرد و کاتین 
و بە پێــی بەرژەوەندیــی واڵتانی ئەوروپی 
جێگۆرکێیان پێ کراوە. بەردەوام لە خەڵکی 
ناوچە و نەتەوە و زمانە جیاوازەکان تۆقاون. 
ڕاســیزمی فارس و تورک بــەردەوام دژ بە 
کــورد و خەریکــی تواندنــەوەی زمــان و 
کولتووری کورد بووە. تەنانەت قســەکردن 
بە زمانــی کوردی لە تورکیــا قەدەغەیە و 
کــوردەکان ناوێرن بە زمانی خۆیان قســە 
بکــەن. منداڵێک کە بە زمانی دایکی خۆی 
نەخوێنێت و بیر نەکاتەوە هەست بە بوونی 
خۆی و نەتەوەی خۆی ناکات و زۆر جاریش 
بە شەرمەوە دەڕوانێتە کولتوورەکەی خۆی 

و ڕقی لە خۆی و زمانی خۆی دەبێت.
هەر پارچەیەک لە کوردســتا تووشــی 
گرفتی نەبوونی ناسنامە بوونەتەوە. لە بەشی 
باکوور، بە هــۆی الوازیی الیەنی نەتەوەیی 

حیزبــە کوردییەکان و گوێنــەدان بە زمان 
و بیــری نەتەوەیی لە الیەک و ڕاســیزمی 
تورکییش لە الیەکــی دیکەوە، کۆمەڵگەی 
کوردی وێــران بووە. لە باشــوریش وێڕای 
ئازادییەک کە هەیە بە هۆی کێشەی خێڵ 
و بەرژەوەندیی تاکەکەســی و کەســانێک 
کــە باوەڕیان بە نەتەوە کەمــە و پەروەردە 
لە دەســتی کەســانی پاوانخوازی ئایینییە، 
هۆشــیاریی نەتەوەیی لە ئاستێکی نزمدایە. 
لە ڕۆژهەاڵتیش کێشەکە ئەوەیە، دەسەاڵتی 
داگیرکەر چونکە دەســەاڵتی لە دەســتە و 
کوردیش بندەســتە و خوێنــدن بە زمانی 
دایک قەدەغەیە و زاڵبوونی زمانی فارســی 
لە خوێندنگە و هەموو شــوێنێک، نەتەوەی 
کوردی لە خشــتە بردووە. زۆربەی مندااڵن 
زمانــی دایکی خۆیان نازانــن، لە داهاتوودا 
نەوەیــەک دێتە نــاو کۆمەڵگە شۆناســی 
نەتەوەیی لە ئاستێکی نزمدایە. بەاڵم وێڕای 
ئەم گرفتانە هێشــتا دەســەاڵتدارەکان بۆ 
ســەرکوت و لەناوبردنی زمانــی کوردی و 
کولتووری کوردی هەموو کارێکیان کردووە 
و دەیکەن. هۆشیاریی نەتەوەیی و خوێندن 
بە زمانی کوردی لە ناو ماڵەکان و هەروەها 
هەبوونی ئەو هەموو تــۆڕە کۆمەاڵیەتییانە، 
دەرفەتــە بۆ دایک و باوکەکان هەســت بە 
بەرپرســیارێتی بکــەن و منداڵەکانیان لە 
زمانی دایک بێبەری نەکەن و بە پێچەوانەی 
سیاسەتی داگیرکەرەکان، خەمخۆری زمان 
و کولتــووری نەتەوەییی خۆیان بن و ئەمە 

بەرگیرییەکی گەورە بۆ ئەو نەتەوانەیە. 

ژێدەر
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چارەنووسی تاڵی عەلی گەالوێژـ  خەباتکار و بیرمەندی کورد

  »نیشتمان، بۆ مردنیش بێ، هەر دێمەوە بۆ الت!«          
به بۆنەی نەوەدونۆیەمین ساڵڕۆژی لەدایکبوونی عەلی گەالوێژ

د. کامران ئەمین ئاوە  

عەلی گەالوێژ یەکێک لە هەوەڵین کەسانێک بوو که بۆ دەرس خوێندن 
له بۆکانەوە بۆ تەورێز چوون و خوێندنی دەبیرستانیی خۆی له ساڵی 
1٣1٩ی هەتاوی له دەبیرستانی “فردوسی” تەواو کرد. له سەردەمی 

کۆماری کوردستان به ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان و پێشەوا 
قازی محەممەد، به پلەی کاپیتانی گەیشت و لە ساڵی 1٣2٥ لەگەڵ 

نزیکەی 6٠ الوی کوردستانی، بۆ دەرس خوێندن له زانستگای ئەفسەری 
بۆ یەکیەتیی سۆڤییەت ناردرا.



نەمــر دوکتــور عەلــی گەالوێــژ )ئاگــری( 
ئابووریناس،  لێکۆڵەر،  بیرمەند،  سیاســەتوان، 
نووســەر، شــاعیر و وەرگێڕی مارکسیســت 
ـ لێنینیســتی کــورد لە یەکی ڕەشــەمەی 
ســاڵی 1٣٠1ی هەتــاوی )2٠ی فێوریەی 
1٩2٣ی زایینــی( لــە بنەماڵەیەکی جوامێر، 
فەرهەنگدۆســت و شۆڕشــگێر لــه گوندی 
ســاروقامیش، له قەراغی چۆمــی جەغەتوو، 
لە ٣٠ کیلۆمێتریی ڕۆژهەاڵتی شــاری بۆکان 

لەدایک بوو.
باوکــی، برایــم ســەالح یەکێــک لــە 
 1٩٤6( کوردســتان”  فەرماندەکانی”ســپای 
ـ 1٩٤٥(، لــە بنەماڵــەی فەرمانڕەواکانــی 
موکریــان و نەوەکانــی بوداق ســوڵتان بوو. 
دایکی عەلی گەالوێژ ســەر به بنەماڵەیەکی 
ناســراو و به ناوبانــگ بــوو: ئامینــه خانمی 
گەالوێــژ، نــەوەی فەیزوڵاڵبــەگ ســەرۆک 
عەشــیرەی فەیزوڵاڵبەگــی و خوشــکه زای 
سەردار سەیفەددین خانی ئەردەاڵن حاکمی 
ســەقز که لە سەرەتاکانی شــەڕی یەکەمی 
جیهانــی، تورکە عوســمانییەکان لە ســاڵی 
12٩٣ی هەتاوی/1٩1٤ی زایینی له مەراغه 
له سێدارەیان دابوو. ســەرنجڕاکێش ئەوەیه، 
کاتێک پێدانی شناســنامه له ئێران دەســتی 
پــێ کرد، گەالوێژ لەو دەگمەن کەســانە بوو 
که ناوبانگی دایکی هەڵبژارد؛ کارێکی گەلێک 

نامۆ بۆ سەردەمی خۆی.
 گەالوێژ یەکێک لە هەوەڵین کەســانێک 
بوو که بــۆ دەرس خوێندن لــه بۆکانەوە بۆ 
تەورێز چوون و خوێندنی دەبیرستانیی خۆی 
له ســاڵی 1٣1٩ی هەتاوی له دەبیرســتانی 
“فردوســی” تەواو کرد. له سەردەمی کۆماری 
کوردســتان به ڕێبەریی حیزبــی دێموکراتی 
کوردستان و پێشەوا قازی محەممەد، به پلەی 
کاپیتانی گەیشــت و لە ساڵی 1٣2٥ لەگەڵ 
نزیکــەی 6٠ الوی کوردســتانی، بۆ دەرس 
خوێندن له زانستگای ئەفسەری بۆ یەکیەتیی 

سۆڤییەت ناردرا.

پــاش ڕووخانــی کۆماری کوردســتان و 
گیانبەختکردنــی ڕێبەرانــی، گەالوێژ وێرای 
بەشــێک لە خوێنــدکارە کــوردەکان وەکوو 
ڕەحیم ســەیفی قــازی، عەزیز شــەمزینی، 
حەســەن حیســامی، حەســەن گەرمیانی، 
کەریم ئەیووبی، مســتەفا شەڵماشی، سوڵتان 
قادر مەحموودزادە، خوســرەو  وەتەمیشــی، 
زولفەقــاری و هتد لە یەکیەتیی ســۆڤییەتی 
مایەوە. ئــەم خوێندکارانه له تاراوگه به پله ی 
بەرزی زانستی و ئاکادێمیک گەیشتن. گەالوێژ  
خوێندنی بااڵی خۆی له بواری ئابووریدا تەواو 
کــرد و دوکتۆرای زانســتی وەرگرت. ئەو لە 
ماوەی کار و چاالکی له ئاکادێمیی زانســتیی 
کۆماری سۆسیالیســتیی ئازەربایجان، گەلێک 
بابەتی زانســتیی به زمانی ئازەری و ڕووسی 
ئابووری  لە پێوەندی لەگەڵ گەشەســەندنی 
لــە واڵتانی له حاڵی پێشــکەوتندا نووســی. 
پێشکەوتنی  چاالکی”بەشی  ئەندامی  گەالوێژ 
نەتەوەکانی ڕۆژهەاڵت و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست” 
بوو و له بواری پەروەردەکردنی کادرە الوەکان 
له هیچ چەشــنه هەوڵ و تێکۆشانێک خۆی 
نەدەبــوارد. گەالوێژ بێجگه لە زمانی کوردی، 
شــارەزاییەکی باشــی له زمانەکانی فارسی، 
تورکیــی ئــازەری و ســتانبۆلی، ڕووســی، 

فەڕەنسی، عەرەبی و ئاڵمانی هەبوو.
گەالوێژ بێژەری بەشــی کوردیی ڕادیۆی 
فیرقــەی دێموکراتــی ئازەربایجان له باکۆ و، 
دواتر ڕادیۆی “پیک ایران” له بولغارستان بوو، 
هەروەها گەلێک بابەتی سەبارەت به ڕۆژهەاڵت 
و باشووری کوردســتان به فارسی و کوردی 
نووســیوە. کتێبی”پێوەندییــە ئەرزییەکانــی 
کوردســتان: ڕووخانی سیستمی عەشیرەیی” 
یەکێک له کتێبە هەرە باش و زانســتییەکان 
لە بارەی سیستمی عەشیرەیی له کوردستانه. 
عەلی عەموویی لــه کتێبی”صبر تلخ”دا باس 
لــه کتێبێکی نەمــر گەالوێژ ســەبارەت به 
بزووتنــەوەی نەتەوەیی کــورد دەکات که به 
هۆی گیرانی ڕێبەرانی حیزبی توودەی ئێران 
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لە ساڵی 1٣62 به چاپ نەگەیشت:
 

“هاوڕێ گەالوێــژ یەکێک لە هاوڕێیانی 
خۆمــان بوو که بابەتێکــی لە پێوەندی 
لەگــەڵ بزووتنەوەی کورد نووســیبوو... 
توێژینەوەیەکی هەمەالیەنە سەبارەت به 
بزووتنەوەی گەلــی کورد نەک تەنیا له 
ئێران، بەڵکوو ئەو پێشینە گشتییەی لە 
تورکیــا و عیــراق و ... هەبوو و کارێکی 
گەلێک باش بوو! ... به داخەوە چاپ نەکرا! 
کەمێک کاتمان کــەم هێنا و ڕووداوی 
گیرانەکه مان پێش هــات و یەکێک لە 
باسەکانی لێپرســینەوە له من هەر ئەم 
کتێبە بوو که هــۆی  باڵونەکردنەکەی 
چی بوو؟ ئایا بابەتێکــی تایبەتی دژ به 
کۆماری ئیســالمیی تێدا نووسرابوو که 
ئێوە له باری ئەمنییەتییەوە پێتان وابوو 

نابێ چاپ بکرێ؟!
گووتم: کــێ دەڵێ من نەزەرێکی وەهام 
داوە؟! هەرگیــز شــتێکی وەهــا نەبوو. 
کارێکــی گەلێک زانســتی و باش بوو، 
بەاڵم ئێوە مەجالتان بۆ چاپەکەی نەدا”.

گەالوێــژ هەروەها یەکێک لــە وەرگێڕەکانی 
کتێبــی “مێــژووی حیزبــی کۆمۆنیســتی 
یەکیەتیی سۆڤییەتی”)1٣٥٨( و “کێشەکانی 
ئاســیا و ئه فریقای ئەمڕۆ” )1٣٥٨( لە زمانی 
ڕووسییەوە بۆ فارسی بوو. عەلی گەالوێژ نەک 
ئابووریناس، بەڵکوو شاعیرێکی  سیاسەتوان و 

بەناوبانگیش بوو. 
پــاش  “زووحەیاتەیــن”ی  هەڵبەســتی 
شۆڕشــی ســاڵی 1٣٥7 لە ئێران چاپ کرا. 
بەشــێک له شــێعرەکانی که لە ژێر نازناوی 
“ئاگــری” نووســراون، له الیــەن براکەی - 
نەمر مامۆســتا حەســەن ســەالح )سۆران(
)1٣٨٨-1٣2٠( بــۆ دەرەوەی واڵت ناردران 
و لە ســایتی “ڕۆژهەاڵت – بــۆکان”]1[ باڵو 
بوونەتەوە. شێعرەکانی گەالوێژ پڕن له هەستی 

خۆشەویستی بۆ کوردستان، زمانی زگماکی، 
مێــژوو و خەباتــی گەلی کورد لــه پێناوی 

گەیشتن به مافی دیاریکردنی چارەنووسدا.
نووســەر و وەرگێــڕی به ناوبانگی ئێرانی، 
مه حمــوود ئیعتمادزادە )بــه آذین( که پاش 
شــەپۆلی گیرانی ڕێبەری، کادر و ئەندامانی 
حیزبــی تــوودەی ئێــران له ســاڵی 1٣62 
ماوەیەک له زینــدان هاوبەندی گەالوێژ بوو، 

سەبارەت بەو دەڵێ:

“عەلی گەالوێــژ ... لەگەڵ ئــەو زۆرتر 
سەردەمی  له  داســتانگەلێک  هاودەمم. 
منداڵــی و الویی خۆی لــه مەهاباد و 
تەورێــز دەگێڕێتەوە، لــه کایه لەگەڵ 
هاوتەمەنەکانــی، چــوون بــۆ ڕاوەکەو، 
ئەسپ   ســواری و بەشــداری لــه ڕیزی 
چەکدارانــی قــازی محەمــەددا یــان 
ئاشنایەتیی له باکۆ لەگەڵ مەال مستەفا 
بارزانــی، داســتانگەلێکی ڕەنگاوڕەنگ، 
لەگــەڵ مایەیەکی خەســت و خۆڵ له 

خۆشەویستی بۆ کورد و کوردستان”

نەمر عەبدولڕەحمان شــەرەفکەندی )1٣٠٠-
1٣6٨(ـ  هەژار، شــاعیر، نووسەر و وەرگێڕی 
به ناوبانگی کورد که لە ســەفه رێکی باکۆ لە 
ســاڵی  1٣٣٨ی هەتاوی چــاوی به گەالوێژ 
کەوتبوو، له چێشتی مجێوردا وەک “مەوالنای 
ڕۆمیی ســەردەمی شەمسی تەورێزی” یادی 

دەکات:

 “... بەاڵم کە عەلی گەالوێژم دیت، وای 
بۆ چووم کە عەلی وەک مەوالنای ڕۆمیی 
زەمانی شەمسی تەبرێزییە ... عەلی هەم 
شاعیر، هەم نووســەر، هەم کوردیزانی 
باش، دوکتورای لە ئیقتیسادی سیاسی 

هەبوو...”

عەلــی گەالوێــژ له ڕیــزی ئەو دەســته له 
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ڕۆشــنبیرانی کورد بــوو که لە ســەردەمی 
جیهانی دووجەمســەری که سۆسیالیزمی به 
ڕاستیی ئارایی، مزگێنیی جیهانێکی ئازاد و به 
دوور لە چەوسانەوەی چینایەتی و نەتەوەییی 
دەدا، ڕووی له کاری سیاســی کرد. ئەو پاش 
ســەرکوتکران و ڕووخانــی کۆماری ســاوای 
ئازەربایجان  کوردستان و حکوومەتی میللیی 
له ســاڵی 1٩٤6 ژیانی تاراوگــەی هەڵبژارد. 
ئەوەیه بەشــی ســەرەکیی ژیانی گەالوێژ له 
بلۆکــی ڕۆژهەاڵت و به تایبەتی له یەکیەتیی 

سۆڤییەتی تێپەڕ بوو.
ســااڵنێکی زۆر، گەالوێژ و کۆچەرەکانی 
کوردی دانیشووی یەکیەتیی سۆڤییەت له ژێر 
ئااڵ و ناوی”حیزبی دێموکراتی کوردستان” و 
لە پێوەندیی نزیک لەگەڵ فیرقەی دێموکراتی 
ئازەربایجان کار و چاالکییان کرد و ڕۆژنامەی 
“کوردســتان”، ئورگانی حیزبــی دێموکراتی 
کوردستانیان له الپەڕەیەک له پاڵ ڕۆژنامەی 
ئازەربایجان چاپ و باڵوکردەوە. له نێوان 6ی 
دســامبری 1٩٤7 هەتا هاوینی ساڵی 1٩6٠ 

لەوە دەچی 1٣٣7 ژمارەی لێ چاپکرابێ. 
نەمر کەریمی حیســامی کــه چاوی به 
بەشێک له م ڕۆژنامەیە کەوتووە، ئاماژە بە ڕیزە 
بابەتێکی گەالوێژ دەکات: “لە ژمارەی 1٠٩٠ 
– 1٨ ئۆکتۆبــری 1٩٥٨ تا ژمارەی 1٩٠7ی 
وتارێک  ریــزە  “کوردســتان”دا  رۆژنامــەی 
لەبارەی مەسەلەی کورد له ئێران به قەڵەمی 

عەلی گەالوێژ بەرچاو دەکەوێ، تێیدا هاتوە:

“ ئێران ئێمرۆ بۆخۆی دەوڵەتێکی هەیە. 
ئــەو دەوڵەتــە ئەگەر کۆنه پەرســتیش 
بــێ، دەوڵەتی ئێرانه. بەاڵم کوردســتان 
خۆی دەوڵەتی نیه. له مافی دەســەاڵتی 
سیاســی بێ بەش کراوە. لەبــەر ئەوەیه 
له کاتێــکا خەڵکی ئێــران دابینکردنی 
ئامانجــی نەتەوەییی خــۆی له ڕوخانی 
دەزگای کۆنەپەرەســتی دەســەاڵتدار و 
گۆڕینــی ئەودا دەبینــێ، خەڵکی کورد 

بــه م کارە واتــه به ڕووخانــی دەزگای 
دەوڵەتی کۆنەپەرســتی ئێران، به هیچ 
ئامانجێکــی بنەرەتیــی خــۆی ناگات. 
چونکه لەو حاڵەتەدا هێشــتا دەسەاڵتی 
خەڵــک  دێموکراتیکــی  نەتەوەییــی 
دانەمــەرزاوە؛ تەنیا دروشــمی ڕاســت 
که ئێمــڕۆ دەتوانێ میلیۆنها ئینســانی 
لەدەوری  کوردستان  نیشــتمانپەروەری 
خۆی کۆ بکاتەوە بریتییه له دروشــمی 
خەبات دژی سته می نەتەوەیی و خەبات 
دامەزراندنی دەســەاڵتی سیاســیی  بۆ 

دێموکراتیکی کورد.”

عەلــی گەالوێــژ و ڕەحیمی ســەیفی قازی 
لــه 12ی فێوریــەی 1٩٤٨ وەکــو ئەندامی 
کۆمیتــەی ناوەندیــی فیرقــەی دێموکرات 
هەڵبژێــردران و پــاش یەکگرتنــی فیرقه و 
حیزبی تــوودە لە ســاڵی 1٣٣٩ی هەتاوی، 
بەم باوەڕە کە چەوســانەوەی نەتەوەیی تەنیا 
لــە واڵتێکی سۆسیالیســتی کۆتایی پێ دێ، 
چوونە نێــو تەنیا حیزبی سەرانســەریی ئەو 
کاته واتــه حیزبی توودەی ئێــران. گەالوێژ 
له پلێنۆمی 1٥ی ئەم حیزبه لە پووشــپەڕی 
1٣٥٤ بوو به ڕاوێــژکاری کومیتەی ناوەندی 
و لە پلێنۆمی 16 له ڕەشــەمەی 1٣٥7 وەک 
ئەندامی کومیتەی ناوەندی حیزب هەڵبژاردرا.
گەالوێــژ لە ســاڵەکانی تاراوگەدا، هیوا و 
ئاواته کانی خۆی له قاڵبی شێعرە کوردییەکان 
و شــرۆڤه کاریی ئەوان بــه ڕوونی دەردەبڕێ. 
بەشــێکی زۆر لە نووســراوەکانی پیشاندەری 
ئێــش و ئــازاری دووری لــه کوردســتان و 
بــه زێدەکەیەتی.  بەســتراوەییی قووڵی ئەو 
ئەو له شــێعرەکانیدا باس له ئێشــی دووری، 
ئاوارەبوون، دەروونی پڕ لە زووخاو و ڕوخساری 
زەردی دەکات. له شــێعری “پاش بیســت و 

حەوت ساڵ” دەڵێ:
بیســت و حــەوت ســاڵه وێــڵ و ئــاوارەم،
شــارەم، گــەورە  ئــەم  گۆشەنشــینی 
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زەردەن، روخســارم  زووخــاو،  هەنــاوم 
دەردەن،  جامــی  بــه  خوێنــاو،  خواردنــم 
ناڵــەوە، دەم  بــه  ئەکێشــم  هــەڵ  ئــاخ 
چاڵــەوە، بــن  لــه  ئەڕوانــم،  خــۆر  لــه 
بــێ، ئــاوا  ماڵــت  خــوێ  خانــه  بــرای 
نابــی، ڕێــزی گرتــت دەدرم چــار  بــەو 
جــار، هــەزار  ســاڵێ  تــۆم  منەتبــاری 
فیشــاڵ، بــه  ســووتا  عومرەکــەم  بــەاڵم 
ئەڕمێنــێ، کێــو  بێشــک  دەردە  ئــەم 
دەردێنــێ. بــن  لــه  هەورامــان  شــاخی 
هــەر کەس که تاشــی ســەری بێوەســتا،
وێســتا، ئاشــەکەی  و  وشــکا  ئاوەکــەی 
هەندەرانــا، لــە  ئەژنــۆ خــۆم  دەســته و   
نەزانــا. ڕێــز  لــه  بمنووســن  ڕەنگــه 

     *
ســاڵو لــه پۆپکــەی کۆســاری ڕەنگیــن!
ســاڵو لــه دیــدار وەنەوشــەی خەمگیــن،
یــادت بەخێــر بێ کەروێشــکی ترســۆک،
بــزۆک، مامــزی  سەرشــاخان،  هەڵــۆی 
هۆهــۆی جەغەتــوو! خــۆم بــم قوربانــت،
میوانــت؟ دەبمــه  تــر،  جــاری  ئاخــۆ 
توخــوا پێــم بێــژە دوندی”شــایمەردان”،
ئەمجاریــش بــۆ تۆ دەچمــەوە ســەیران؟
بــرادەر”، هۆ”ناڵەشــکێنه”، “کـــــــــەلی 
“تۆڵەکە”ی ســەرقوت، ئەی بێژنگ بەسەر”،
کێوەکەی پشــت بــاغ، ســیپەی ڕاوکەران،
دڵبــەران، ژوانگــەی  بەردە”کــەی  “پلــه و 
کەوتۆتــه نێومــان، چــۆم و دەشــت و کۆ،
مەگــەر بــای ڕەحمەت مــن بێنی بــۆ تۆ،
ئــەی خاکی پیــرۆز، قــەزای تۆ لــە خۆم،
ببم بــه خۆڵیش، هــەر پێشــمەرگەی تۆم،
لــه دەردی دووری بــا کوێــر و شــەل بم،
بــا دەســته مالنــی پەیکــی ئەجــەل بم،
نیشــتمان یــا  هــو! کوردســتان هەیهات،
بــۆ مردنیش بــێ، هــەر دێمەوە بــۆ الت.

 21ی ئاوریلی 1٩7٣، تاراوگەی الپیتزیگ، ئەلمان
 

گەالوێژ له پێشــەکی بۆ شێعری “هیوای 
دواڕۆژ” ســەبارەت به کاتــی تێپەڕکراوی له 

تاراوگە دەنووسی:

“ئەمڕۆ له کتێبخانــەی ڤالدیمیر ئیلیچ 
لێنین له شــاری مەســکەو، خەریکی 
دەســتخەتی  کاتالۆگی  خوێندنــەوەی 
فارسیی مووزەی بریتانیا بووم، که کاتی 
تەنزیم   )Rieu.Ch(هــۆی بــه  خۆی 
کراوە. لەوێدا تووشــی هێندە شێعرێکی 
کــوردی لە بارەی”بــارام و گوڵ ئەندام” 
و “خوســرەو شــێرین” و هی دیکه به 
ڕاوێژی گۆرانی بووم. بێ ئەوەی بمەوێ 
و خۆم ئاگام لێ بێ، فرمێسک به چاومدا 
هاتــه خــوارێ. خەیااڵت بــۆ جێگەی 
دووری بــردم. وەبیــرم کەوتــەوە پاش 
مانگ و نیوێکی  که، دروست پەنجا ساڵ 
له عومرم تێدەپەڕێ و بەاڵم من هێشتا 
هەر لە غوربەتم و هیچم بۆ نیشتمانەکەم 
نەکردووە. هەر لە پشت مێزی کتێبخانه 
دەســتم به نووســینی ئەم شێعرە کرد. 
هیوادارم لە پاشــەڕۆژدا مێژوو دروست 

قەزاوەتی لەسەر بکات. ع. گەالوێژ

بــرازا و  خوشــک  ئەبــن  کــۆ  لــەدەورم 
بــه خاڵــهـ  خاڵــه یــا خــۆ مامــهـ  مامه
ئەســیری کۆتــی  الئەچــی  ملیــان  لــه 
کەالمــه ئــەم  مەزانــن،  فیشــاڵی  بــه 
لــه خوێندنیــان ئەنێــم به زمانــی کوردی
فامــه و  عەقــڵ  زمانــی  زگماکــی  کــه 
ئەبــێ بێســتوون بــه جەوالنگای شــیرین
مەڕامــه ئــەم  کێوبــڕ  فەرهــادی  ئــەکا 
لەوێ کــێ پیر ئەبــێ و کێیه کــە بمرێ؟
ســەری خەرمان و نوخشــەی خاس و عامه
ســەماکەن دۆســت و هاوپەیمانــی کۆنــه
به دەنگــی “تەیرەکر” و “شــیرین هەالمه”
٨.1.1٩7٣
خاکەلێــوەی 1٣٥1ی  دەی  لــه  گەالوێــژ 
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هەتاوی لــە تاراوگە، لــە الیپتزیکی ئەلمان 
به بۆنــەی بیســت و پێنجەمین ســاڵێ له 
ســێدارەدانی “پێشــەوای نەمری کوردستان 
قازی محەممەد” هەســت و سۆزی خۆی لە 
شێعری”ئەیزانی” دەردەبڕێ و لەوەی دەناڵێ: 
“داخەکەم، جێگایەکم گومان نەبرد که چاپی 

بکەم. ئاخ بێ دەرەتانی!”

ئەتــۆم زۆر خۆش ئەوێ چاوم ـ ئەشــزانم کە ئەیزانی
بە نــازی ڕۆحەکەت بردم، بە هاســانی و بە هەرزانی
برینداری خەدەنگی عەشــقی چاوکااڵنــی کرمانجیم
تەبیبان لێم گەڕێن – ئەم دەردە نامەکشــوفە دەرمانی
برایان، خوشــکەکان، ئەی ڕۆڵەکانی نیشتمان شەرتە:
فەوتانــی بــە  ڕازی  نەبــم  بدۆڕێنــم،  ســەروماڵم 
وەتەن باقــی، گەلیش باقی، هەمــو ئاواتی گەل باقی
ژیــان وا پێنــج و دو ڕۆژە ـ ئەمــن فانــی ئەتۆ فانی
تــەرازووی هــزر هەڵواســن، بە چــاوی بیــر بڕوانن
دەغیلتــان بــم برایــان، بۆ ئەبــەد الدەن لــە نازانی
مەکەونە شــوێن کاڵوی الر، کە هیوایێکی زۆر پووچە
لەگــەڵ گەل بن بە گاوانی، نەوەک تەنیا بە ســوڵتانی
مەزن قازی محەممەد وەسیەتی بۆ ئێمە کرد، فەرمووی:
منیش بکوژن، هەزاران سەروی دی، دەڕوێ لە مەیدانی
لــە ڕێ ماندوو مەبن بۆ خاتری کەڵە پیاوانی ئەم خاکە
کە هەر کەس نیوەڕێ وێســتا، نەسیبی بو پەشیمانی
بە خوێنی ئاڵی خۆمان، دائەشــۆرین خاکی کوردستان
گزنگــی بەربەیان هەڵدێ، لەســەر دوندانــی کێوانی

نەمر کەریمی حیسامی، یەکێک لە ڕێبەرانی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران که لە 
تاراوگــە هاوکاریی حیزبی تــوودەی ئێرانی 
دەکــرد و یەکێک لە نووســەرانی ڕۆژنامەی 
کوردستان )1٩7٠-1٩6٥( به سەرنووسەریی 
د. قاسملوو، هەروەها بێژەری بەشی کوردیی 
ڕادیۆ “پیک ایران” بوو، لــه بیرەوەرییەکانی 
سەبارەت به هەڵســوکەوتی ڕیبەریی حیزبی 
توودەی ئێران لەگــەڵ گەالوێژ و دەرکردنی 
ناوبرا لــه ڕادیــۆ پەیکی ئێران لــه بەهاری 

1٩6٤دا دەنووسێ:

“... کاک عەلی گەالوێژ که له رادیۆ پەیکی 
ئێران کاری دەکرد، ئەندامی بەڕێوەبەری 
فیرقــەی دێموکراتی ئازەربایجان بوو له 
باکۆ. پێش یەک گرتنەوە، نێوانی فیرقەی 
دێموکــرات و حیزبی تــودە زۆر خۆش 
نەبوو. کاک عەلی گەالوێژ له کۆنفڕانسی 
فیرقهــدا دژی ڕێبەرانــی حیزبی توودە 
قســەی کردبوو. ئەوانیــش لێیان وەدڵ 
گرتبــوو. پاش یەکگرتنــەوەی فیرقە  و 
حیزبی تــودە، ئیرەجی ئەســکەندەری 
ببوە بەرپرسی تەبلیغاتی حیزبی، هەوەڵ 
کاری ئــەوە بوو که کاک عەلی گەالوێژ 
لــه ڕادیۆ دەربــکات و بینێرێتەوە باکۆ. 
ڕەفیق ئیــرەج دەیگوت لەبــەر خاتری 
مەال مستەفا ئەوەم کردووە، چونکه مەال 
مستەفا قینی له عەلی گەالوێژە و لەبەر 

دەنگی ئەو گوێ ناداته ڕادیۆی ئێمە!”

گەالوێژ دڵ شــکاو و ڕەنجاو له دەسەاڵتدارانی 
حیزبــی توودە له تاراوگه کــه خۆیان وەکوو 
تەنیا پشتیوانی ڕاســتەقینەی چینی کرێکار 
و گەلــه چەوســاوەکانی ئێران دەناســاند لە 
ڕێگای گەڕانەوە بۆ باکۆ، له شــاری کیێف له 
پێشــەکییەک بۆ شــێعری”ئه ی کوردستان” 

دەنووسێ:

“ئەمشــەو لــه حاڵێکــدا لە گەشــتی 
فەرەنگســتان دەگەڕامەوە و له شــاری 
“کیێف” لــه میوانخانه کۆچم بەزاندبوو، 
هەتــا درەنگانێک خەو نەچــووە چاوم. 
دەرکەوتــم هەتا ســەعاتی دوی پاش 
شەقامی”کریشــاتیک”دا  به  نیوەشــەو 
خوالمــەوە. گەڕامــەوە هۆدەکەم، بەاڵم 
هەر بیرم له سێ ساڵی ڕابردوو دەکردەوە 
... مــن به چ دڵێکی پــاک و خاوێنەوە 
چووبووم! ... چەندی نامەردی و خراپەیان 
لەگەڵ کــردم و دوایین حۆققه یان چی 
بو؟! ... ئەم شێعرە خۆ به خۆ، به نووکی 
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قەڵەمه کەمــدا هات. ئەوانــەی ئیدیعای 
ئازادیی”گەلەکانی” ئێران دەکەن، دەبێ 
به قەولی شــاعیر بزانن: “این رە که تو 
میروی به ترکســتان است”... حەیف و 
ئاخ بۆ ئاواتی بەباچو! ... دیســان شاعیر 
دڵێ: “اگر صد ســال گبر آتش افروزد، 

چو یکدم اندر آن افتد بسوزد”.

ئەی کوردستان
ئەی کوردستان، ئەی ئەو خاکەی به خوێن خووساوی
دوژمنت وەک ســەگ بتۆپــێ و کوێر بێ دوو چاوی
قوربانــی شــاخ و داخت بــم، ڕۆژی ســەد جاران
پایه نــدازی پێشــمەرگەت بێ، تاجی شــای تاران
ڕۆڵەی تــۆم، نۆکەری کەس نیــم، خوێنەکەم پاکه
یاخــوا بــڕژێ خوێنــی پاکم، لــه ڕێی ئــەم خاکه
وەک”ئاگــری” گەردنکێــش و ســەر لــه هەورانم
دڵ خوێنــاوی و لــەش برینــدار، دەنــگ پاڵەوانم
ڕۆحــم پاکتــر لــه ئاوێنــەی بەختــی دڵــداران
قســەم بێگــەرد، ڕێگەم ڕوونــاک، به هەمــو باران
نامەرد ویســتی ببمه خوێڕی و گوێ لە مســتی ئەو 
بــەم ئامانجــه داوی بــۆم نــاوە به ڕۆژ و به شــەو
لــەت لەتم کــەن، بمجنــن وەک گۆشــتی قوربان
هــەر لەتێکم هــاوار ئەکا و ئەڵێ ئەی کوردســتان!
ئەی کوردســتان، ئەی کوردســتان، ڕۆحی شیرینم
ئەی نیشــتمان، ئــەی نیشــتمان ئاییــن و دینم.

شاری کیێف، 21ی مانگی 1٩6٤، درەنگانێک نیوە شەو.

گەالوێژ ســەرەڕای دڵ ئێشــان و ناڕەحەتی 
لــە هەڵســوکەوتی بەشــێک لــه ڕێبەرانی 
حیزبــی توودە، به پێــی بیروباوەڕی چەپ و 
سۆسیالیستی، هەروەها هیوا به ئاڵوگۆڕەکانی 
داهاتووی نێــۆ ئەم ڕێکخــراوە و کۆمەڵگای 
ئێران، واز له م حیزبه ناهێنێ و هەوڵ دەدات 
له ئیمکاناتی ئەم حیزبه وەکوو تاقانه دەرفەتی 
ئــەو کاته لە بەرەی سۆســیالیزمی جیهانیدا 
بۆ ناســاندنی کێشــەی نەتەوەیی و بەرگری 
لــه مافی کورد کەڵگ وەربگــرێ و هەر لەم 

پێنــاوەدا بابەتگەلێکــی زۆر، لــە پێوەنــدی 
لەگــەڵ بزووتنــەوەی کورد، لــە ژمارەکانی 
ئەگەر سەرنجی  دەنووســێ.  گۆڤاری”دنیا”دا 
بابەتەکانــی ئەم گۆڤارە بــدرێ، زۆربەی ئەو 
بابەتانه ی لە پێوەندی لەگەڵ کێشەی کورد و 
پرسی نەتەوەیی نوسراون ئی عەلی گەالوێژن.
پاش ســەرکەوتنی شۆڕشــی ڕێبەندانی 
1٣٥7ی هەتــاوی، عەلــی گەالوێژ گەڕایەوە 
ئێران و بوو به بەرپرسی ڕێکخراوی ئەیالەتیی 

حیزبی توودەی ئێران  له کوردستان.
گەالوێژ ســەرەڕای هەبوونی ئەزموونێکی 
تــاڵ له ژیانی نێوحیزبی و شــارەزایی وەکوو 
ئابووریناسێک له بوارە ئەرێنی و نەرێنییەکانی 
ژیانی سۆســیالیزمی به ڕاستیی ئارایی، وەک 
ڕێبەرانــی دیکەی حیزبی تــوودەی ئێران لە 
پێوەندی لەگــەڵ ڕاســتییەکانی کۆمەڵگای 
تاراوگه  نێوحیزبییەکانی  کێشــه  سۆڤییەتی، 
و چارەنووســی هەزاران کوچبــەری ئێرانی 
لە واڵتی شــووراکاندا کەم تــا زۆر وتەیەکی 
ڕەخنەگرانــەی بــه زماندا نەهــات. هەڵبەت 
کەسایەتییەک وەک نەمر دوکتور قاسملووش 
که ئەزموونی ژیانی واڵتانی سۆسیالیســتیی 
هەبــوو، وێــڕای جیابوونەوە و ســنووردانانی 
لەگەڵ حیزبی تــوودەی ئێران، تەنیا ئاماژەی 
بە کێشــەی نەبوونی پلۆرالیزم و دێموکراسی 
لــەم واڵتانه دەکــرد و لەبــاری ئابوورییەوە 
ڕەخنەیەکی وەهای لەم سیســتمه نەدەگرت 
و خۆی لــە بەرەی سۆسیالیســتی جیهانیدا 
دەدیتەوە. د. قاسملوو، خولیای وەدەسهێنانی 
لــە  سۆسیالیســتی  واڵتانــی  پشــتیوانیی 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی گەلی کورد له ئێران 
بوو، بەاڵم به هۆی ئاوڕنەدانەوەی ســۆڤییەت 
لە چارەنووســی گەلی کورد بەرە بەرە بەرەو 

سوسیال – دێموکراسی هەنگاوی نا.
عەلی گەالوێژ وەک بەرپرســی بەشــی 
کوردستانی حیزبی توودەی ئێران، درێژەی به 
نووسینی بابەت دەربارەی کێشەی نەتەوەییی 
کورد لە ئێران و شــێوەی چارەســەرکردنی 
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دا، بــەاڵم بێگومــان ئــەم پێشــنیار و ڕێگا 
پیشــاندانانه به ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمیی 
ئێــران، کە لەســەر بنەمای بیــری “ڕێگای 
گەشەســەندنی ناســەرمایەداری” له واڵتانی 
جیهانی ســێهەم و گرنگیدانــی زۆر بە ڕۆڵی 
شۆڕشــگێرە دێموکراتــەکان داڕێژڕابــوو، لە 
کۆمەڵگایەکــدا که ڕێبەری و دەســەاڵت به 
دەســت کەســایەتییە ئایینییە دواکەوتوو و 
کۆنەپەرســتە ئیســالمییەکانەوە بوو،  بەهیچ 
جــۆر لەگــەڵ ڕاســتییەکانی نێــو ئێران و 
شــوێن و پێگەی چینایەتی، تایبەتمەندی و 
بیرو هزری دەســەاڵتدارە ئایینییەکانی ئێران 
نەدەهاتەوە و لە ڕاستیدا خۆفریودانێکی تەواو 
بــوو. حکوومەتی تۆتالیتێری ئێران باوەڕی به 
ڕەنگاوەڕەنگیــی نەتەوەیی لــە ئێران نەبوو و 
بێجگە له ئۆمەتی ئیســالمی و ئایینی ئیسالم 
و شــەریعەت، ئەویش لە چەشــنی شــیعه، 
پێوانەیەکی بۆ هەڵســەنگاندنی ڕاستییەکانی 
کۆمەڵــگای فرەنەتەوەییــی ئێــران نەبوو و 

نەشیدەناسی. 
نەمر گەالوێژ وێڕای نەبوونی باوەڕ و متمانە 
به ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی و ئەو ڕەخنانەی 
ســەبارەت به سیاســەتی دەوڵەتی ئێران لە 
پێوەندی لەگەڵ کێشەی کوردی ڕۆژهەاڵتدا 
هەیبوون، هەتا کاتی گیرانی ســنووربەندیی 
لەگــەڵ نەکــرد و به پێــی سانترالیســمی 
دێموکراتیکــی حیزبی، بێجگە لــه نێو کۆڕ 
و کۆمەڵــی زۆر بچــووک و خۆمانــە و جێی 
باوەڕدا قســەکانی خۆی نەدەکرد. لە یەکێک 
له چاوپێکەوتنەکانی نووســەری ئەم بابەتە لە 
تەورێــز لەگەڵ مامۆســتا گەالوێژ، لە واڵمی 
ئەوەی کێن ئەو شۆڕشگێرە دێموکراتانەی نێو 
حکوومەتی ئێران که به پێی وتەکانی پلێنۆمی 
17ی حیزب هەتا گەیشــتن به سۆســیالیزم 

هاوڕێییمان دەکەن، ڕاشکاوانە گوتی:

“چوزانم، لێگــەڕێ خومەینییەک پەیدا 
بووە دەڵێ دژی ئەمپێریالیسته! ئایین لە 

ڕۆژی سەرهەڵدانییەوە کۆنەپەرست بوو، 
کۆنەپەرستە و هەر واش دەمێنێتەوە.”

درێژەپێدان به سیاسەتی بێ ئاسۆی “یەکیەتی 
و ڕەخنەگرتــن” لــە بەرانبــەر دەســەاڵتی 
ئیســالمیی ئێران، نــەک کاریگەرییەکی زۆر 
خراپی لەسەر گشــت بزووتنەوەی ئازادیخواز 
و به تایبەتی چــەپ و کرێکاری دانا، بەڵکوو 
لــە کردەوەدا گیــران، ئەشــکەنجە و ئازار و 
لەسێدارەدرانی بەشــێکی بەرچاوی ڕێبەری، 
کادر و ئەندام و الیەنگرانی حیزبی توودەشی 

لێ کەوتەوە.
ڕێژیمی  مرۆڤکوژانی  هێرشــی  بەداخەوە 
ئیســالمی و گیرانی ڕێبەرانــی حیزب، هەل 
و دەرفەتــی لێکدانــەوە و پێداچوونــەوەی 
بەســەر سیاســەتە پڕ لــە هەڵەکانی حیزبی 
توودە ســەبارەت بــه هەڵســەنگاندنه زەینی 
و ناڕاســتەکانی لە بــارەی ڕێبەریی کۆماری 
ئیســالمی، هێــزە دژبــەرەکان و کێشــەی 
کوردستانی بەوان و یەک لەوان نەمر گەالوێژ 

نەدا.
عەلی گەالوێژ له یەکەم هێرشی هێزەکانی 
سەر بە ســپای پاسداران لە 17ی ڕێبەندانی 
1٣61 بۆ سەر ڕێکخراوەکانی حیزبی توودەی 
ئێــران و نایاســایی ڕاگەیاندنی ئــەم حیزبه، 
نەکەوته داوی ئــەوان و کار و ژیانی نهێنیی 
گرتــه بەر. بــه هۆی ئەزموونــی تاڵی پتر لە 
ســێ دەیه ژیانی تاراوگه، گەالوێژ ئامادەی به 
جێ هێشتنی ئێران و گەڕانەوە بۆ یەکیەتیی 

سۆڤییەت نەبوو. 
بەشــی  بەرپرســی  پەرتــەوی  مێهــدی 
ڕێکخــراوەی نهێنیی حیزبی توودەی ئێران که 
وێڕای هاوکاری لەگەڵ مەئموورە ئیتالعاتییەکانی 
کۆماری ئیســالمی، ڕۆڵێکی بەرچاوی لە ڕەوتی 
گیران، لێپرسینەوە و دادگایی کردنی ڕێبەریی 
حیــزب و بە تایبەتی ئەفســەرە توودەییەکاندا 
گێرا، ســەبارەت به پێشــنیاری بەجێهێشتنی 

ئێران به گەالوێژ، دەڵێ:
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“لەگەڵ جەوانشــیر و هاتەفی هەوڵمان 
دا سەروســامانێک به وەزعەکە بدەین. 
داوامــان لە بەرپرســی شارســتانەکان 
کــرد بۆ پێشــگیری لــە گیــران بێنە 
تــاران. بڕیار درا ئیمکانی پێویســت بۆ 
چوونەدەرەوەی پاشــماوەی ڕێبەری لە 
واڵت لێک بدەینەوە ... هەڵبەت بەشێک 
لە کەسایەتییەکانی حیزب وەک گەالوێژ 
که لە کوردســتانەوە گەڕابوونەوە تاران، 
مەیلێکیــان بۆ ڕۆیشــتن نەبوو. کاتێک 
مەســەلەی چوونەدەرەوەم لە گەڵ باس 
کرد، بەتــەواوی تێکچوو. ئەو تازە چەند 
ســاڵێک بوو پاش چەن دەیــه تاراندن 
گەڕابووەوە ئێران، ڕاســتگۆیانە دەیگوت 

نایەوێ لە ئێران بڕوات.”

عەلــی گەالوێژ لەگەڵ پاشــماوەی ڕێبەریی 
حیزب بــه هۆی زەبر و هێرشــی دووهەمی 
سپای پاسداران لە 7ی بانەمەڕی 1٣62 گیرا 
و له ئاکامی ئەشکه نجە نائینسانییەکان ناچار 
به دانپێدانان به کاری نەکردوو، ڕەتکردنەوەی 
مێژوو، بیرو هزر، کەسایەتی، پێناسی سیاسیی 
خۆی و بەشداری له بەرنامە تەلەڤیزیۆنییەکاندا 
کرا که لە الیەن دامودەزگای ســەرکوتکەری 
بێ گومان  ڕێکخرابوون.  ئیسالمییەوە  کۆماری 
دانپێدانانــی بەندییــە سیاســییەکان و ئەو 
کتێب و نووســراوانەی لەو جــۆرە دانپێدانانە 
لە ژێر ئەشــکەنجەدا، له الیەن دەزگاکانی به 
ناو”توێژینەوە”ی ســەر به دەزگا ئیتالعاتی و 
ئەمنیەتییەکانــی ڕێژیمی ئێران باڵو دەبنەوە، 
تۆســقاڵێک جێی باوەڕ نین و هیچ بایەخێکی 
یاسایی و حقووقییان نییە و ناتوانن ببنە پێوەر 
بــۆ داوەری لە بارەی ئەشــکەنجەکراوانی نێو 

تاریکخانەکانی ئێران.
 دەرکەوتنی بەندیی سیاسی لە تەلەڤیزیۆن 
و ڕەدکردنــەوەی بیرو هزر و ڕابردووی خۆی 
و، داوای لێبوردن کردنی “به ڕووخســارێکی 
تێکشکاو و ڕوانینێکی پڕ لە ترس” بەڵگەیەکی 

حاشالێنەکراوە کە ئەم کارەیان دڵخوازانە نییە 
و، ناچــار بە ملدان بۆ ئــەم بارودۆخە نالەبار 
و ناخۆشــه کــراون. له ڕاســتیدا  ئەم جۆرە 
بەرنامانە لە جیاتــی بەڵگەی مەحکوومبوونی 
بەندییە سیاســییە ئەشــکەنجەکراوەکان بن، 
بەڵگەن بۆ مەحکووم و تاوانبار بوونی ڕێژیمی 
مرۆڤکوژ و سەرکوتکەری کۆماری ئیسالمیی 

ئێران. بە قەولی سەعدی: 

“گــر خردمنــد ز اوبــاش جفايــي بینــد
تــا دل خويــش نيــازارد و درهــم نشــود
ســنگ بدگوهــر اگر کاســه زرين شــکند
قيمت ســنگ نيفزايــد و زر کم نشــود”]2[

گەالوێژ لــه بەرنامە تەلەڤیزیۆنییەکاندا وێڕای 
داننان بەو قســانەدا کە ئەشــکەنجەکەرانی 
بــۆ مەحکوومکردن و  ڕێژیمــی ئیســالمی 
رەتکردنــەوەی بیــرو هــزر و چەندین دەیه 
خەباتی خۆی، بە ســەریاندا ســەپاندبوو، لە 
پەیامێکــدا ڕووی بانگەواز دەکاتە “خوشــک 
و برایانی کوردســتانی” و دەڵــێ بگەڕێنەوە 
باوەشــی کۆماری ئیســالمی، بەاڵم هەر لەو 
پەیامەیــدا بــە ئاماژەیەکــی وریاکــەرەوەی 
ناڕاستەوخۆ بەردەنگەکەی تێدەگەیەنێ کە بە 

قسەی نەکەن:

“... لە شاخەکان وەرنە خوارێ و براکانی 
خۆتــان لە باوەش بگــرن. وەرن لەگەڵ 
بــرا... کۆماری  بــە  پاســدارەکان ببن 
ئێران، کۆمارێکی شۆڕشگێڕە  ئیسالمیی 
و، دەردی ئێوە چارەسەر دەکات. ئەم برا 
سەروڕیش سپی بووەی خۆتان ئەمەتان 
بــە تەواوی بۆ دەســتەبەر و مســۆگەر 

دەکات.”
  ] زەقکردنەوەی ئەم رستەیە لە الیەن 

نووسەرەوەیە![

به کارهێنانــی دەســته بەر و مســۆگەرکردن 
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)ضمانــت و تضمين( له الیــەن بەندکراوێک 
که بۆخۆی له ژێر ئەشــکەنجه  جەســتەیی و 
ئیسالمیی  کۆماری  ترسێنەرەکانی  دەروونییە 
ئێرانــدا ناچار بــه داننان بــه کاری نەکردوو 
کراوە و، بۆخۆی هیچ دەســتەبەرێکی گیانی 
و حقووقیی نییە، هەڵگــری پەیامێکی ڕوون 
و ئاشــکرایە بۆ پێشــمەرگە کــوردەکان لە 
شــاخە بەرزەکانی کوردســتان بە مەبەستی 
درێژەپێــدان به خەباتەکەیــان، پەیامەکەش 
ئەوەیە ئەگەر چەکەکەیــان دابنێن و بڕوا به 
کۆماری ئیسالمی بکەن، تووشی چارەنووسی 
عەلــی گەالوێــژەکان دەبــن. لــە الیەکی 
دیکەشــەوە خەباتی گەلی کورد بۆ گەیشتن 
به مافــی دیاریکردنی چارەنووس ناتەباییەکی 
تەواوی لەگەڵ بۆچوون و تێڕوانین و ڕوانگەی 
سیاسیی دەسەاڵتدارانی ئێران هەیە، ئەمەش 
شــتێک بوو کە گەالوێژ به باشی لێی ئاگادار 

بوو.
هەوڵدانــی بەردەوامی حیزبــی توودەی 
ئێــران بــۆ چاالکیی یاســایی و ئاشــکرا له 
چوارچێــوەی یاســای بنەڕەتیی ئێــران به 
پێــی ڕوانگــه و سیاســەتی زاڵ و دوژمنیی 
ئایدیۆلۆژیکی خومەینی و دەســەاڵتی ئایینی 
لەگــەڵ حیزب، به هــۆی عەینی نەیدەتوانێ 
ئاکامێکی باشــی لێ بکەوێتەوە. چارەنووسی 
و  کادر  ڕێبــەران،  خەم هێنــەری  و  تــاڵ 
ئەندامانی بەندکــراوی حیزبی توودەی ئێران 
له کردەوەدا به مانای شکســتی سیاســەتی 
“یەکیەتی و ڕەخنه گرتن” و بنەما فیکریەکانی 
به کارهێنانی تیوریی “ڕێگای گەشەســەندنی 
ناســەرمایەداری” لە کۆمەڵــگای ئێران بوو. 
حیزب له کاتی داڕشتنی سیاسەتەکانی خۆی 
بــه داخەوە چــاوی له ئەزموونــی بێ ئاکامی 
حیزبی کۆمۆنیســتی عێراق له دراوسێیەتیی 
خۆمان نووقاند و، ئەزموونی شکســتخواردوی 

ئەوانی دیسان تاقی کردەوە. 
عەلی گەالوێژ که له شێعرەکانیدا  بەڵێنی 
گەڕانەوە بۆ نیشــتمان و مردن لەوێی  دابوو، 

پاش چەنــد دەیه خەبات، ئاوارەبوون و ژیانی 
تاراوگه، به دڵێکی پڕ لە خۆشەویستیی زێدی 
خۆی و ئەوینی زەحمەتکێشــانی واڵتەکەی 
و، خۆشــحاڵ لــه ڕزگاربوونــی خەڵــک له 
زوڵــم و زۆری پاشــایەتی، هاتەوە ئێران و له 
کارەساتی کوشــتاری بە کۆمەڵی خەرمانانی 
1٣67)1٩٨٨( لەگەڵ هەزاران شۆڕشــگێر و 
خەباتکاری دیکەی ڕێگای ئازادی لە زیندانی 
ئێوینی تاران له سێدارە درا و چووە نێو ڕیزی 

گیانبەختکردووانی ڕێگای ئازادی.
نەمر دوکتــور عەلی گەالوێــژ مرۆڤێکی 
جوامێر، پاک و بێ گەرد، خاکی و خاکەڕا بوو 
و دەکرا زۆر شــتی لێ فێربــی. یادی بەرز و 

هەتاهەتایی بێ.

ناو و لینکی بەشــێک لە نوســراوە و 
وەرگێڕدراوەکانی دوکتور عەلی گەالوێژ

بابه ته کان
سیاست رژیم ایران در مسئله ُکرد، دنیا، شمارە 

3، شهریور ۱3۵3
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / fi l e /
d / 1 - e V L R _ 7 q z 2 2 Q M i T 8 0 0 z 
E98Tas75sOsgd/view

دشــمنان و دوستان خلق ُکرد، دنیا شمارە ۵، 
آبان ۱3۵3

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / fi l e /
d / 1 y R 5 Z j O 6 J G V Y g G 3 4 m f 9 
2FOhlmqx3Ro9hK/view

یک نقطه تحول بزرگ در تاریخ خلق ُکرد، دنیا 
شمارە 9، آذر ۱3۵۴

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / fi l e 
/ d / 1 T J V m H b x f r 2 y 4 x h h 9 O i C _
FPjByfePAje7/view

نکاتي چند پیرامون مســائل حــاد خلق ُکرد، 
دنیا،شمارە ۴، تیر ۱3۵۵

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m /
fi l e / d / 1 W Ya T M _ 4 - _ Ye O S 8 L 
B2xqgfLadwKrJp7t-/view
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21 آذر
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m /
fi l e / d / 1 v g Q v m q D h T t 0 L u y B i F 
Ca1cTInIB6LwmlB/view
به سنن بهمن وفادار بمانيم، دنيا، شمارە 1٠، 

آذر 1٣٥٥
https://drive.google.com/file/ d/12wtm-
5JrEfpY9S6oGeYmwN3CRls2t9fJ/
view
نقــش اتحاد شــوروي در پيشــرفت جامعه 
کشورهاي سوسياليستي، ويژە نامه دنيا شمارە 

6،   شهريور 1٣٥6
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m /
fi l e / d / 1 t H 6 O e h t _ 2 5 O 1 l y 8 g W 
ViOPtxaqrguFH3d/view
يادي از جنبش بيست و يکم آذر، دنيا شمارە 

٨، آبان 1٣٥6
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / fi l e / d 
/ 1 3 z L E T Y 1 D 5 p g _ T R 4 S _ p 
VlBWUX6-_SvM6y/view
يادي از جنبش 2 بهمن، دنيا، شــمارە 1٠، 

دي ماە 1٣٥6
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / fi l e /
d / 1 a j 8 J k 8 0 9 u 4 P S g m C 1 1 b E c 
K03xi38555DQ/view
دربارە حزب شــه فرمودە “رســتاخيز”، دنيا 

شمارە 12، اسفندماە 1٣٥6
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m /
fi l e / d / 1 4 j f Z N j x k G Y a p w Q 
Uou1yecjgzgw7K2jEA/view
تجارب تاريخ را بکار ببنديم، دنيا شــمارە ٨، 

آبان 1٣٥7
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / fi l e /
d / 1 w g 8 a I W G 0 U 1 6 4 h - _ F p Q 7 
1ECmEybtlE2zP/view

یادي از جنبش خلق ُکردستان، دنیا شمارە هاي 
۱۱-۱۰، دي و بهمن ۱3۵6

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m /

fi l e / d / 1 Q b K I o U 8 A u P n Ye E 7 b u - 
KqNsoWWaFZCW0O/view
اکتبر کبير ســرآغاز تحقق آرمان  های واالی 

انسان، دنيا شمارە 2، شهريور و مهر 1٣٥٨
https://drive.google.com/file/d/1_ 
OVVo2ActXTgne11SXFeEHLcmml-
whuk/view

مســله ُکردستان را چطور باید درک کرد، دنیا 
شمارە۱۰،9، ۱3۵9

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / fi l e /
d / 1 m M Y Z q 2 Y 5 0 T G R U z s c n J E 
GlQVbuAs4wSAQ/view
در بارە دوســتان و دشــمنان انقــالب، دنيا 

شمارە 12، 1٣٥٩
https: / /80salegi .10mehr.com/wp- 
content /uploads/2021/09/Donya-
Doreh4_1359-12.pdf
در بارە سياست ملي حزب تودە ايران، کتاب 

چهل سال سنگر مبارزە،مهرماە 1٣6٠ 
https: / /80salegi .10mehr.com/wp-
content/uploads/2021/04/40Salegi-2.pdf

کتێبەکان
پێوەندییه وەرزێرییەکانی کوردســتانی ئێرانی 

ئەمڕۆ، به تورکیی ئازەری، باکۆ 1٩٥٥
مناسبات ارضی در كردستان )فروپاشی نظام 

عشيرە ای( به زبان فارسی
h t t p s : / / w w w . r a b a r i . o r g / w p -
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  کێ لە خوێندنی چەندزمانی دەترسێت؟          

ئامادەکردن: کاروان مێراوی  



پێشەکی 
پرســی زمان پرسێکی گرنگە کە بۆ هەموو نەتەوە 
و دەوڵــەت و بەتایبــەت واڵتانــی فرەپێکهاتەدا 
هەســتیارترە، کوردیــش وەکــوو نەتەوەیەکــی 
کۆلۆنیکراو بە درێژاییی مێژوو یەکێک لە کێشــە 
سەرەکییەکانی، مافی خوێندن بە زمانی کوردییە 
کە لەالیەن ڕێژیمە کۆلۆنیالیزمەکانی کوردستانەوە 
پێشــێل کراوە و لە سەرووی هەموویانەوە ڕێژیمی 
داگیرکەری ئیســالمیی ئێران بەردەوام لە هەوڵی 
ســڕێنەوەی زمانی کوردیدا بووە، لەم ڕاستایەشدا 
گەلی کورد و زمانەکەی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
و نەتەوەکانــی تــری چوارچێوەی ئــەو واڵتە لە 
دوو بەرەوە هێرشی لەســەرە؛ بەرەیەکی ڕێژیمی 
داگیرکەری ئیســالمیی ئێرانە کە هەموو توانای و 
کەرەستە و هێزێکی دەســەاڵتەکەی بۆ تواندنەوە 
و لەنێوبردنــی زمانــی کوردی خســتووەتە کار، 
بەرەیەکیش پانفارســیزمەکانی کۆمەڵگەی فارس 
و بەناو ئۆپۆزیســیۆنی ئــەو ڕێژیمەیە لە دەرەوەی 
ئێرانــی هەنووکەیی کە بەردەوام نکۆڵی و تەنانەت 
هەڕەشــە لــە زمانــی نەتەوەکانی تــر دەکەن و 
گەرەکیانــە زمانی هەموو نەتەوەکانی چوارچێوەی 
ئــەو واڵتە دەســتکردە لەنێــو زمانی فارســیدا 
بتوێننەوە، بەاڵم لەو نێوانەشــدا تاکگەلێکی فارس 
هەڵدەکەوێت کە بە خۆپارێزی و الپارێزییەوە باس 
لە زمانــی نەتەوەکانی تر و فرەزمانــی لە ئێرانی 
هەنووکەییدا بکەن و دەغدەغەی زمانەکانی تریان 
ببێت، د. ئەمیر کەالن یەکێک لەو کەسانەیە و لەم 
پێوەندییەشدا لێکۆڵینەوەیەکی گرنگی لەگەڵ چوار 
پسپۆڕی زمانناسیی بەناوبانگی جیهاندا کردووە و 
لە ســاڵی 271٥ی کوردی، بە زمانی ئینگلیزی و 
 Who as Afraid of Multilingual( بە ناوی
Education?s( بــاڵوی کردووەتەوە کە لێرەدا 

باسێک لەسەر ناوەڕۆکی کتێبەکە دەکەین.

خوێندنی  لــە  “کێ  کتێبــی  پێناســەی 
چەندزمانی دەترسێت؟”

پڕۆفیســۆر د. ئەمیــر کەالن، نووســەر، لێکۆڵەر، 
دانیشــتووی واڵتی کانــادا و دوکتــۆرای بواری 

فرەزمانیبوون و خوێندنی چەندزمانی و مامۆستای 
زانکــۆ، لە کتێبی “کێ لــە خوێندنی چەندزمانی 
لەسەر  تێروتەسەلی  دەترســێت؟”هەڤپەیڤینێکی 
پرســی گرنگیــی فرەزمانی و هەروەهــا گرنگیی 
خوێندن بــە زمانی دایکی منــداڵ لەگەڵ چوار 
لێکۆڵەری ئاکادێمســییەنی ناوچــە جیاوازەکانی 
جیهان کە ســااڵنێکە لەســەر زمان و بەتایبەت 
خوێندنی فرەزمانــی کاریان کردووە، پێک هێناوە 
و لەنێوئاخنــی باسەکانیشــدا پەرژاوەتــە ســەر 
سیاســەتی زمانیــی واڵتگەلێکی فــرە پێکهاتە و 
فرەزمــان و، هەروەها کێشــەی فرەزمانیبوونی لە 
ئێرانــی هەنووکەییدا و ئەو هەواڵنەی کە لەالیەن 
فارســەکان و بەتایبــەت ڕێژیمی دەســەاڵتداری 
ئاخوندییەوە بۆ سڕینەوەی زمانی نەتەوەکانی تری 

چوارچێوەی ئەو واڵتە دەدەرێت.
ئەم کتێبە ســاڵی 271٨ی کوردی و لەالیەن 
د. هیوا وەیسی، خەڵکی شاری سەالسی باوەجانی 
و دانیشــتووی شاری تاران، مامۆســتای زانکۆ و 
ئەندامــی لێژنەی زانســتیی زانکۆی “ڕازیـ”ـــی 
کرماشان بۆ ســەر زمانی فارسی وەرگێڕدراوەتەوە 
و بــە نــاوی )چە کســی از آموزش چنــد زبانە 
می هراسد( لە دووتۆێی کتێبێکی ٣16 الپەڕەییدا 

باڵو کراوەتەوە.
خاڵی سەرەنجڕاکێشــی ئــەو کتێبە لەوەدایە 
کە هەموو ئەو پاســاوانەی کە پانفارســیزمەکان 
و دەســەاڵتی ڕێژیمــی ئاخوندیی ئێــران وەکوو 
بەربەســت بۆ بەفەرمی ناسینی زمانی نەتەوەکانی 
تر لە چوارچێوەی ئەو واڵتەدا باســی لێوە دەکەن، 
خراوەتە بەرباس و بە شێوەیەکی زانستی و لۆژیکی 
ڕەت کراونەتــەوە و، بە پاســاوگەلێکی بێ بنەما و 
چەواشــە لەقەڵــەم دراون و بۆ دەرخســتنی ئەم 
ڕاســتییەش ئاماژە بە ئەزموون و ڕێکاری واڵتانی 
جۆراوجۆر وەکوو هیندوســتان، چیــن، ئامریکا و 
کانــاد و ... هتد کراوە و، هەوڵ دراوە لە بۆچوون، 
زانســت، زانیاری و ئەزموونی ئەو پسپۆڕانەی کە 
لەم کتێبەدا وتووێژیان لەگەڵ کراوە و ســااڵنێکە 
لەسەر پرســی زمان و بەتایبەت فرەزمانی کاریان 
کردووە، کەڵک وەربگیردرێت هەتا بەڵکوو لە ئێرانی 
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هەنووکەییشدا ببنە سەرباشــقە و لەو نیگەرانییە 
بێ بنەما و پاســاوە نالۆژیکییانە تێ بگەن، د. ئەمیر 
کەالن لەســەر داوای وەرگێڕ )د. هیوا وەیســی( 
فارســییەکەی  وەرگێــڕدراوە  بۆ  پێشــەکییەکی 
نووسیوە و لە سەرەتای پێشــەکییەکەدا ئاماژەی 
بــەوە کردووە کە هیــچ کۆمەڵگەیەکی یەکزمانی 
نییە و هەموو کۆمەڵگەکان فرەزمانین، بیرکردنەوە 
لــە کۆمەڵگەیەکــی یەکزمانی جگــە لە خەون و 

خەیاڵ هیچ شتێکی تر نییە.
ناوڕۆکی کتێبەکە لە پێشەکییەکی نووسەر بۆ 
وەرگێڕدراوە فارســییەکەی، دەستپێکی نووسەر و 
پێنج بەشی سەرەکی کە چوار بەشی وتووێژەکانە 
پێک هاتووە و نووسەر بەشی پێنجەمی لەژێر ناوی 
“کێ لە خوێندنی چەندزمانی دەترسێت؟” تەرخان 
کردووە بۆ کۆبەندی وتووێژەکان و لە کۆتاییشدا د. 
جەعغەر شێخولئیســالمی، خەڵکی شاری مەهاباد 
و پڕۆفیسۆری یاریدەدەر و مامۆستای زمانناسی و 
لێکۆڵینەوەی زمانی لە زانکۆی “کاڕلتنـ”ـی کانادا 
بۆچوونی خۆی لەســەر باسەکان لە 1٣ الپەڕەی 

کۆتاییی کتێبەکەدا باڵو کردووەتەوە.
د. شێخولئیسالمی لەسەر ناوەڕۆکی کتێبەکە 
و لــە بەشــێکی بۆچونەکەیدا نووســیویەتی؛ ئەم 
کتێبە دوو ئامانجی ســەرەکیی هەیە، لە الیەکەوە 
خوێنەرانی ئینگلیزیزمان تێ دەگەیەنێت کە ئێران 
واڵتێکی فرەزمانییە و کێشــەی فرەزمانی هێشتا 
لەو واڵتەدا چارەســەر نەبووە و لە هەوڵی ئەوەدایە 
کە ئەم کێشەیە بگەیەنێتە گوێی خوێنەران تاکوو 
لەم ڕێگەشــەوە ئاڵوگۆڕێکی هــزری لە خوێندن 
بــە زمانی یەکەمی نەتەوەکانــی چوارچێوەی ئەو 
واڵتــەدا بێتە ئاراوە، لە الیەکــی ترەوە لە هەوڵی 
ئەوەدایە کە ئەو فارسانەی دژی خوێندن بە زمانی 
نەتەوەکانــی ترن، تێیانگەیەنێت کە لە هەڵەدان و 
هەوڵ دەدات بیانهێنێتە ســەر ئەو باوەڕەی کە بە 
خۆیاندا بچنەوە، هەروەها لە هەوڵی ئەوەشدایە کە 
ئەو کەسانەی وا دەغدەغەی خوێندنی فرەزمانییان 
هەیە، بهێنێتە ســەر ئەو باوەڕەی کە ئەم باســانە 
کێشەگەلێکی جیهانین، کەوایە بلیمەت و بیرمەند 
و ڕووناکبیرەکانــی ئێــران )فــارس( دەتوانن لە 

ئەزموونــی ناوچەکانی جیهان کــە لە کتێبەکەدا 
ئاماژەیان پێ کراوە، کەڵک وەرگرن.

ناوەرۆکی هەڤپەیڤینەکان
بەشی یەکەم

لە بەشی یەکەمی کتێبەکەدا سیستەمی خوێندن 
و پەروەردەکردنــی فرەزمانــی لەســەر بنەمــای 
زمانی یەکەم، چوارچێوە یاســایی یەکان، بنچینە 
هزرییــەکان و ئەزموونە مێژوویی یەکان لەتەک د. 
Tove Skutnabb-( تۆڤە ســکوتناب- کانگاس
Kangas(، خەڵکی واڵتــی فینلەند و دوکتۆرای 
بواری زمــان، هێز، خوێندن و شــوناس خراوەتە 
بەرباس، د، تۆڤە زیاتر لە ٤٠٠ کتێب، لێکۆڵینەوە 
و وتاری زانستیی لەسەر سەرکوت و کۆمەڵکوژیی 
زمانــی، پێشــێلکردنی مافی زمانــی )بەتایبەت 
لەســەر زمانی کــوردی لە باکووری کوردســتان 
لەالیەن تورکیەوە(، مافــی مرۆڤیی زمانی، زمانی 
کەڕوالڵەکان، زمانی ئاماژە و زۆر بواری تری زمان 
نووسیوە و زۆربەی بەرهەمەکانیشی بۆ سەر زیاتر 
لــە ٤٠ زمان وەرگێڕدراونەتەوە، ناوبراو لە ســاڵی 
2٠٠٣ی زایینــی بەرانبەر بــە 27٠٣ی کوردی، 
خەاڵتــی لینگوا پەکــس “Linguapax”ی پێ 

بەخشراوە.
د. تۆڤە لە هەڤپەیڤینەکەدا لەسەر بنەمایەکی 
زانستی و بە بەڵگەوە واڵمی پرسیارەکان دەداتەوە 
و لەنێوئاخنــی باســەکانیدا مافــی خوێنــدن بە 
زمانــی یەکەمی مرۆڤ لــە جیهاندا نەک تەنیا بە 
مافێکی ســەرەتایی دەزانێت، بەڵکوو پێی وایە کە 
بەپێچەوانەی ئەم هەنگاوە و ڕێگریکردن لە خوێندن 
بە زمانی دایکی لە سیستەمی پەروەردەدا دەبیتە 
هــۆکاری نائارامیی ڕوحــی و دەروونیی منداڵ و 
پێش بە گەشەکردنی دەگرێت و هەرچی خوێندن 
بە زمانــی یەکەم درێژماوەتر بێت، ســەرکەوتنی 
زیاتری بەدواوەیە و دەبێژێت؛ زمانی یەکەم دەبێت 
النیکەم بۆ ماوەی ٨ ساڵ لە سەرەتای پەروەردەی 
منداڵەوە زمانی فەرمیی خوێندن بێت و پاش ئەو 
ســااڵنە هاوکات لەتەک زمانی یەکەمی منداڵەکە 
زمانی فەرمیی واڵتیشــی پێ بخوێندرێت، چونکە 
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منــداڵ ئەگەر بتوانێت بە زمانــی یەکەمی خۆی 
بخوێنێت، بە ســانایی دەتوانێت زمانی دووهەم و 

چەند زمانی تریش فێر ببێت و پێیان بخوێنێت.
لە واڵمی ئەو پرســیارەدا کە بۆچی پەروەردە 
بە زمانــی یەکەم لە مــاوەی 6 تاکوو ٨ ســاڵی 
سەرەتای پەروەردەی منداڵ گرنگە، وتی: “کاتێک 
منــداڵ دەچێتــە قوتابخانە، بەو زمانــەی کە لە 
ماڵەوە قســەی پــی دەکات و زمانی یەکەمیەتی، 
زۆر ئاسانتر دەتوانێت لە باسەکان تێ بگات تاکوو 
زمانێــک کە بۆی نامۆیە” و پێــی وایە کە منداڵ 
بە شێوەیەکی ســاناتر دەتوانیت پێوەندیی لەگەڵ 
وانەکان و خوێندندا بگرێت چونکە پێشتر لەتەک 
ئــەو زمانەی کە بەردەوام قســەی پــێ کردووە، 
ڕاهاتووە و بۆی نامۆ نییــە، بەاڵم ئەگەر خوێندن 
بــە زمانێک بێت کە منداڵ بــۆی نامۆ بێت، دوو 
تاکوو ســێ ساڵی ســەرەتای خوێندنیان تەنیا لە 
پۆلەکان دادەنیشــن بەبێ ئەوەی کە هیچ شتێک 
فێر ببن، چونکە بەردەوام بیریان لەالی زمانەکەیە 
کە بۆیان نامۆیە و ئەوەش دەبێتە هۆکاری ئەوەی 
کــە منداڵەکان زووتر واز لــەو خوێندن بهێنن و 
بەبێ ئەوەی کە زمانی یەکەمیان گەشەی کردبێت 
واز لە خوێنــدن ئەهێنن. لە درێژەدا بەپێی بەڵگە 
نێونەتەوەیی یەکان، سیاسەتی  یاســا  زانســتی و 
یەکزمانی بۆ سیســتەمی پەروەردە و خوێندن لە 
ئێرانــی هەنووکەییدا ڕەت دەکاتــەوە و پێداگری 
لەســەر سیســتەمێکی خوێندنــی فرەزمانی لەو 
واڵتــەدا دەکات و پێی وایە کە بەرنامەی خوێندن 
نابێت هیــچ کاتێک لەســەر بنەمــای زمانێکی 
دیاریکراو بیت و بە هیچ شــێوەیەک نابیت زمانی 
یەکەمــی منداڵ پەراوێز بخرێت، چونکە لە بواری 
پــەروەردەوە لەتمەیەکــی کاریگەر لــە مندااڵنی 
نەتەوەکانی تری ئێرانی هەنووکەیی دەدات، بەاڵم 
بەداخەوە زۆربــەی مندااڵنــی نەتەوەکانی تر لە 
ئێستەدا بە جۆرێک ناچارن کە زمانی دووهەمیان 

بخوێنن.
 لە بەرانبەر ئەو پاساوە بێ بنەما و چواشەکارانەدا 
کە فارســەکان پێیان وایە زمانــی نەتەوەکانی تر 
لە ئێرانی هەنووکەییدا زمانی نووســین و زانست 

نین، دەبێژێت: “زمانی نووســین و وێژە و تەنانەت 
کەڕوالڵیش جیاوازییەکــی ئەوتۆیان پێکەوە نییە 
و هەموویــان کۆمەڵێک پۆتانســییەلی زانســتی 
بوونیان تێدایە و ئاخێوەران و بەتایبەت لێکۆڵەرانی 
فارس باس لەسەر مەترســیی لەنێوچوونی زمانی 
فارسی دەکەن، بۆیە پێیان وایە کە دەبێت لەباتی 
پەرەپێدانی زمانــی یەکەمی مندااڵنی نەتەوەکانی 
تر دەبێت زمانی فارســی پەرەی پێ بدرێت، بەاڵم 
بەپێی ئامارەکانی یۆنێســکۆ هیچ مەترسییەک بۆ 

سەر زمانی فارسی لەئارادا نییە”.
بە کورتی ســەرەنجێکیش لەســەر کێشەی 
زمانی کوردی لە باکووری کوردستان و تورکیە و 
ئەو هەوڵە دیکتاتۆرانەیەی ئاتاتورک بۆ سڕینەوەی 
زمانی کوردی و هەروەها کێشــەی زمانی کوردی 
لەو واڵتانەی کە کوردســتانیان بەســەردا دابەش 
بووە، خستووەتە بەرباس و بە شێوەیەکی زانستی 
هەوڵــی داگیرکەرانی کوردســتانی بۆ لەنێوبردنی 

زمانی کوردی ڕەت کردووەتەوە.

بەشی دووهەم 
بەشــی دووهەمــی کتێبەکە لەســەر فێرکردن، 
پێگەیانــدن، پەروەردەکــردن و پێوەندیی نێوان 
 Jim( هێز و شــوناس، لەتەک د. جیــم کامینز
Cummins(، خەڵکــی ئەمریکای باکوور )بەپێی 
پێناســەی نــاو کتێبەکــە( و دوکتــۆرای بواری 
دەروونناســیی پەروەردەیی یــە و گەلێک کتێب، 
لێکۆڵینەوە و وتاری زانســتیی لەســەر بوارەکانی 
زمان و زمانناسی باڵو کردووەتەوە کە بەرچاوترین 
بەرهەمی ناوبراو کتێبی “ماف و بەرپرســیارەتیی 

مامۆستا و فێرکارانی مندااڵنی فرەزمانیـ”ـیە.
د. کامینز لە وتووێژەکــەدا زۆر بەوردی باس 
لەســەر پەروەردە و، بەتایبەت خوێندن بە زمانی 
یەکەمی منداڵ دەکات و پێی وایە دەبێت بونیادنانی 
پەروەردەی منداڵ لەسەر پەروەردە بە زمانی یەکەم 
بێت و سەرەتا دەبێت بە زمانی دایکی خۆی گەشە 
بکات، ئینجا دەتوانێت لە زمانەکانی تر تێ بگات و 
لە زانستەکانی تردا گەشە بکات، بەردەوام جەختی 
لەســەر شوناسی منداڵ و قوتابی لە قوتابخانەکان 
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و بەتایبــەت خوێندن بە زمانــی یەکەمی منداڵ 
کردووەتەوە و پێی وایە ئەگەر سەرەتای خوێندنی 
منــداڵ بە زمانــی یەکەمی نەبێــت، ناتوانێت بە 
جوانــی لــە زمانەکانی تر تێ بــگات و دەبێژێت: 
“ئەگەر لە قوتابخانە بــە منداڵەکان بوترێت زمان 
و فەرهەنگەکەی خــۆی بێ بایەخە، منداڵ واز لە 
قوتابخانــە دەهێنێت، کەواتــە منداڵ دەبێت لەوە 
تێ بگات نەک تەنیا دەتوانێت بە زمانەکەی خۆی 
زانســتەکان فێر بێت، بەڵكوو دەتوانێت زانستیش 
بەرهــەم بهێنێت” و ئەمەش کاریگەریی لەســەر 

پەروەردەی منداڵ هەیە.
لەســەر هەوڵی فارســەکان بۆ ســڕینەوە و 
لەنێوبردنی زمانی نەتەوەکانی چوارچێوەی ئێرانی 
هەنووکەیی یان ئەوەی پانفارسیزمەکان پێیان وایە 
فارسی زمانی پێوەرە و دەبێت نەتەوەکانی تر لەنێو 
فارســەکاندا بتوێنەوە، لەنێوئاخنی باسەکانیدا ئەو 
چەواشەکارییانەی بەپێی زانست ڕەت کردووەتەوە 
و لەســەر ئەو باوەڕەیــە کە زمانــی کەمینەکان 
بۆیە ســەرکوت دەکرێت تاکوو پێش بە گەشــە 
و پەرەســەندنیان بگیردرێــت و ئەیژێت: “ئەوەی 
کــە دەوترێت زمانێک لە زمانەکانی تر ســەرترە، 
قســەیەکی بێ بنەمایە، هیچ بەڵگەیەکی زانســتی 
لەســەر ئەوە نییە کە دەوترێت ئەگەر دەتهەوێت 
بەشێک بیت لەم کۆمەڵگەیە، دەبێت زمانی خۆت 
لەبیر بکەیت و زمانی فەرمیی واڵت، یەک زمانە و 
کولتــوور و زمانی خۆت لەنێو ببە، بە دڵنیایی یەوە 
واڵمــی هاواری ئــەوەی کە من لە تۆ ســەرترم، 
منیش ئەم هەاڵواردنــە چینایەتییەم پێ قەبووڵ 
ناکرێــت”، ئاماژە بــەوەش دەکات کە ئەم ڕوانگە 
چەقبەســتووانەیە گەورەتریــن کێشــە بۆ واڵتی 
ئێرانی هەنووکەیی دروست دەکات و لە سۆنگەی 
فرەزمانییەوە کێشەکە قووڵتر دەبێتەوە و بەردەوام 
دووپاتــی کردووەتــەوە کــە ئــەو ڕوانگەیە هیچ 
ئەزموون و زانستێکی نێودەوڵەتی نییە، دەبێت بیر 
لە مافی مندااڵن و مافی زمانیی مندااڵن بکرێتەوە.
ئەو بیرۆکەیەی پانفارسیزمەکان کە دەوترێت 
بــە فەرمی ناســینی زمانەکان لە واڵتــی ئێرانی 
هەنووکەییدا دەبێتە هۆی دابەشــبوونی ئەو واڵتە، 

ڕەت کردووەتــەوە و دەبێژێــت ئــەم بیرۆکەیــە 
بەتەواوەتی هەڵەیە و بەپێچەوانەشــەوە بەفەرمی 
ناســینی زمانی نەتەوەنەکانی تــر یەکپارچەییی 
ئەو واڵتــە دەپارێزێت و دەڵێــت؛ “بەپێچەوانەی 
بیرکرنەوەی فارسەکان، زمانی دایکی تەنیا کاتێک 
کێشەیە کە بە چاوی کێشەخوڵقێن بۆی بڕوانێت 
و بیری لــێ بکەیتەوە”، وەکــوو نموونەش ئاماژە 
بە واڵتی ســوید دەکات کە چــوار زمانی تێدایە 
و بــە فەرمی ناســێندراون و هیچ مەترســیەکی 
دابەشبوونیشــی لەســەر نییــە و پێــی وایە کە 
هەوڵدان بۆ سڕینەوەی زمانی کەمینەکان دەبێتە 
هۆکاری ئەوەی کە بزاڤگەلێکی سەربەخۆییخوازی 
چــێ ببن؛ بــۆ ئــەم باسەشــی وەکــوو نموونە 
ســەربەخۆییخوازیی  بزووتنــەوەی  بــە  ئامــاژە 
فەرانسەیی زمانەکانی کەبێک لە کانادا کردووە کە 
جرێقەی بزووتنەوەکەیان لەسەر ئەوە دەستی پێ 
کرد کە گرووپێکی ئینگلیزی زمان دەستیان بەسەر 
کۆنترۆڵکردنی ئابووریی ئــەو هەرێمەدا گرتبوو و 
فەرانسەیی زمانەکانیش زۆرتر لە ٨٠٪ دانیشتووی 
ئــەو هەرێمەن، بەاڵم بەتەواوەتی پەراوێز خرابوون 
و ئەوانیش بە دروشمی “ئێمە گەرەکمانە لە ماڵی 
خۆماندا گەورە و سەروەری خۆمان بین” دەستیان 
بە شۆڕشــی ســەربەخۆییخوازی کــرد، بۆیە لە 
ئێرانیشدا وەکوو سەرجەم شوێنەکانی تری جیهان 
نەتەوەکان پێیان خۆشە بە زمانی خۆیان بخوێنن.
لەسەر ئەو پاساوە بێ بنەمایانەی فارسەکان کە 
زۆر جار چەواشــەی ئەوە دەکەن زمانی فارسی لە 
مەترسیدایە، پێی وایە کە تەنیا پاساوێکی ناڕاستن 
و ئەیژێت: “گەمژانەیە کە بوترێت زمانی فارسی لە 
مەترسیدایە، وەکوو ئەوەیە بوترێت زمانی ئینگلیزی 
لە ئەمریکا مەترســیی لەنێوچوونی لەسەرە، ڕوونە 
کە ئەگــەر نیگەرانییەک ببێــت، دەبێت لەالیەن 
کەمینەزمانییەکانــی ترەوە بێــت”، لە واڵمی ئەو 
پرسیارەشــدا کە مامۆســتایان لە کوردســتان و 
ئازەربایجان و ناوچەکانی تری چوارچێوەی ئێرانی 
هەنووکەیی بە دزییەوە بە زمانەکانی خۆیان وانە بە 
مندااڵن دەڵێنەوە، بەاڵم کاتێک بەرپرسی قوتابخانە 
دەبینن خێرا زمانەکەی دەگۆڕێت بۆ فارسی؛ وتی: 
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“ئــەم کردارە دوو پەیامی پێیە، یەکەم؛  لە ئێراندا 
جگە لە زمانی فارســی، زمانەکانــی تر بە زمانی 
بچووکتر و الوازتر دادەنرێن کە هەڵەیە، دووهەم؛ 
ئاخێوەرانی زمانی نەتەوەکانی تری ئێران هەســت 
بەوە دەکەن کــە دەبێت زمانەکەیان بپارێزرێت و 
دەبێت لە بەرانبەر زمانی فارســیدا ڕاوستین و بۆ 

پاراستنی زمانی خۆمان هەوڵ بدەین”.

بەشی سێهەم
ئەم بەشــەی کتێبەکە تەرخان کراوە بۆ خوێندنی 
فرەزمانی لەســەر بنەمای زمانی یەکەمی منداڵ و 
 ،)Ajit Mohanty( لەگەڵ د. ئاجیــت موهانتی
خەڵکــی واڵتی هیندوســتان و پســپۆڕی بواری 
خوێندنی فرەزمانی و دەروونناســیی پەروەردەیی 
کــە نزیک بــە 1٩٠ وتار، لێکۆڵینــەوە و کتێبی 
لەســەر زمان و بوارەکانی زانســتیی زماندا هەیە 
و دواهەمین کتێبیشی لەســەر ژیانی فرەزمانییە 
بە ناوی “ژیان لەگەڵ زمانەکان” کە لە ســاڵی بە 

271٩ی کوردی باڵوی کردووەتەوە.
خوێندنــی  لەســەر  جەخــت  ناوبراویــش 
فرەزمانی لە واڵتانــی فرەپێکهاتەی وەکوو ئێرانی 
هەنووکەیی دەکاتەوە و بەپێی بەڵگەی زانســتی، 
یاســا نێودەوڵەتییــەکان و ئەزموونی واڵتانی تری 
فرەزمانیی جیهان و بەتایبەت واڵتی هیندوستان، 
یەکزمانی لــە ئێرانی هەنووکەیی و ئەو هەواڵنەی 
کە لەالیەن فارسەکانەوە بۆ تواندنەوەی نەتەوەکانی 
تــر لەنێو نەتــەوەی زاڵ و یەکدەســتکردنەوەی 
ئێرانــی هەنووکەیی بە دروشــمی یــەک نەتەوە 
و یــەک زمان ڕەت کردووەتــەوە و پێی وایە کە 
هەوڵدان بۆ یەکدەستکردنی واڵت و هەڵگرتنی ئەو 
دروشمانە هیچ کات سەرکەوتوو نەبووە و قەتیش 
ســەرکەوتوو نابێت، وەکوو چۆن تاکوو ئێســتە لە 

هیچ کوێنەیەکی جیهان سەرکەوتوو نەبووە.
پاساوی چەواشەکاریی پانفارسیزمەکان لەسەر 
ئەوەی بەفەرمی ناســینی زمانی نەتەوەکانی تر بە 
ســەرەڕۆیی دەزانن و دەبێتە هۆکاری دابەشبوونی 
ئەو واڵتە، لەنێو باسەکانیدا چەندین جار جەختی 
لەسەر ئەوە کردەوە کە بە فەرمی ناسی زمانەکانی 

تــر لە ئێران و هەر واڵتێکی تــری جیهاندا نەک 
تەنیا نابێتە هــۆکاری الوازیی زمانێکی تر، بەڵکوو 
هــەر زمانێک جێگــە و پێگــەی تایبەتیی خۆی 
هەیە و تەنیا خۆسەپاندن یان سەپاندنی زمانێکی 
دیاریکراو بەســەر زمانەکانی تردا دەبێتە هۆکاری 
الوازی و لەنێوچوونــی زمانەکانــی تــر و پێــی 
وایە ئەگــەر لەالیەن فارســەکانەوە قەبووڵکردنی 
زمانــی نەتەوەکانــی تــری ئێرانــی هەنووکەیی 
سەرەڕۆیی یانەیە، دەبێت فارسەکانیش ئەوە قەبووڵ 
بکەن کە قەبووڵکردنی زمانی فارســی بۆ ئەوانیش 
ســەرەڕۆیی یانەیە و مافی خۆشــیانە کە دژی ئەو 
جۆرە بیرکردنەوەی فارسەکان ڕاوستن و دەبێژێت: 
“من دڵنیام کە لە ئێراندا هیچ کات بەفەرمی ناسی 
زمانەکانی تر نابێتە هۆکاری الوازی و لەنێوچوونی 
زمانی فارسی و بگرە بەپێچەوانەوە دەبێتە هۆکاری 
گەشەکردنیشــی، ئەوەش کە دەوترێــت دەبێتە 
هۆکار و دابەشــبوونی ئێران بەتەواوەتی دوورە لە 
ڕاســتی، بەڵکوو بەپێچەوانەیشەوە دەبێتە هۆکاری 
یەکگرتووییــی ئــەو واڵتــە”، هەروەهــا ئاماژەی 
بەوەش کــردووە کە دەبیت فارســەکان لەوە تێ 
بگــەن؛ داکۆکیکردنی نەتەوەکانی تــر لە زمانی 
خۆیان بە واتای دژایەتیکردن و مەترسیی بۆ سەر 
زمانی فارســی نییە، ئەگەر لە ڕوانگەی سیاسەتی 
بەرژەوەندەیخوازانەوە بۆی بڕوانین دەبێتە هۆکاری 
ئاڵۆزی لــە واڵتدا، بــەاڵم گەورەتریــن هۆکاری 
ئاڵۆزی، پێداگری لەسەر یەکزمانی بوونی واڵتێکی 

فرەزمانەیە.
هەروهــا لە واڵمی ئــەو پرســیارەدا؛ وێڕای 
ئەوەی کە ئێوە ئەزموونی هیندوســتانتان هەیە و 
لەم وتووێژەشــدا لەسەر ئێران شارەزاییی زیاترتان 
بەدەســت هێنا، پەیامــی ئێوە بۆ ئێــران چییە؟ 
وتی: “لــە ڕوانگەی منەوە بــارودۆخ و ئەزموونی 
هیندوســتان دوو پەیامی بۆ ئێــران پێیە، یەکەم؛ 
گشــت زمانەکان لە واڵتدا دەبێت لە چوارچێوەی 
یاسا و سیاسەتێکی فرەزمانیدا بپارێزرێت و دووهەم؛ 
ئەگــەر زمانێک بەســەر زمانەکانی تــری ئێراندا 
بســەپێنن، زمانەکانی تر دەکەونە مەترسییەوە و 
ئەوەش ئەگەری دابەشبوونی ئێران زیاتر دەکات”، 
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جەختی لەســەر ئەوە کردەوە کــە بۆ پەرەپێدانی 
زمانی فارســی نابێت لەتمە لە زمانی نەتەوەکانی 
تــر بدرێت و ئەوەش بزانین کە پەرەگرتنی زمانی 
نەتەوەکانی تر دەبێتە هــۆکاری پەرەگرتنی مانی 

فارسیش.
لە کۆتاییشــدا تیشکی خستە سەر ئەوەی کە 
دەبێت ئەو پرســیارە لە خۆمــان و دەوروبەرمان 
بکەیــن کە بۆچــی لە پــاش چوونــەدەرەوەی 
داگیرکەران و کۆلۆنیالیســتەکان لە واڵت هێشتا 
زمانەکەیــان بایەخی هەیە و تەنانەت بەشــێکی 
ڕێبەرانیش جەخت لەســەر ئــەوە دەکەنەوە کە 
زمانی داگیرکەران دەبێــت ببێتە زمانی فەرمیی 
واڵت و دەبێژێت؛ واڵمی ئەم پرســیارە بە کورتی 
ئەوەیە کە داگیرکەران هەمــوو هەوڵی خۆیانیان 
داوە تاکــوو زمــان و فەرهەنگەکەیــان لەو واڵتە 
داگیرکراوەدا بسەپێنن و ڕیشە دابکوتن، بۆیە پاش 
نەمانیشــیان تا ماوەیەکی دوورودرێژ ئاســەواری 

داگیرکارییەکانیان بەجێ دەمێنن.

بەشی چوارەم
بەشی چوارەم باسێکە لەســەر فرەزمانی بوون لە 
چین و ئاســیای ناوەڕاســت و لەتەک د. ستیفن 
بەهری )Stephen Bahry( خەڵکی واڵتی چین 
و پســپۆڕی بواری خوێندنی فرەزمانی و خوێندن 
و پەروەردە لە چین و ئاســیای ناوەڕاستدا، ناوبراو 
زیاتر لە 7٥ کتێب، وتار و لێکۆلێنەوەی زانســتیی 
لەســەر زمــان و بــوارە پێوەندیدارەکانی زمان و 
بەتایبــەت خوێندنــی فرەزمانی هەیــە و براوەی 
چەندین خەاڵتی نێونەتەوەیی و نێوخۆییی چینە. 
)پەراوێز: لە وەرگێڕانە فارســییەکەیدا نووســراوە 

استیون بحری!(
د. ســتیفن لە نێوئاخنی وتووێژەکەدا باســی 
ئەزموونەکانی چین و ئاسیای ناوەڕاستی کردووە، 
بەتایبەت لە سەردەمانێکدا کە یەکیەتیی سۆڤیەت 
بەســەر ناوچەکەدا زاڵ بووە و ئامــاژەی بەوەش 
کــردووە کــە ئەزموونەکانی چیــن و یەکیەتیی 
ســۆڤیەت وەکــوو نموونەی ئێرانــی هەنووکەیی 
بوون و بەپێی ئــەو ئەزموونانە پێی وایە نموونەی 

یەکدەســت و یەکپارچەکردنــی واڵت لە ڕێگەی 
زمانــەوە ئاکامەکەی دەبێتە یەکیەتیی ســۆڤیەت 
کــە دەبینین ئێســتا چۆن دابەش بووە بەســەر 
واڵتگەلێکــی جیــاوازدا، دەڵێت؛ لە ســەردەمی 
ستالیندا گەرەکیان بوو زمانی ڕووسی بەسەر گشت 
یەکیەتیی سۆڤیەتدا بسەپێنن، بەاڵم ئەمڕۆ ئاکامی 
ئەو سیاســەتە دەبینین، هەنووکەش لە سەردەمی 
مۆدێڕندا دەبینین کە لە ئێراندا هێشتا پەروەردە و 
خوێندنی یەکزمانی هەیە و زمانی فارســی بەسەر 
زمانی نەتەوەکانی تردا زاڵە  و هەوڵی سڕینەوەیان 
دەدرێت، بــە لەبەرچاونەگرتنی زمانی نەتەوەکان 
و بێدەنگ بوون لەبەرانبــەر مافی زمانیی ئەواندا، 

خۆی جۆرێکە لە زاڵبوون بەسەریاندا.
ناوبــراو بــەردەوام جەخت لەســەر خوێندن 
بە زمانــی یەکەمی منداڵ و بە فەرمی ناســینی 
زمانەکانــی واڵتانــی فرەزمانــی و بەتایبــەت لە 
ئێرانــی هەنووکەییدا دەکاتەوە و لــە واڵمی ئەو 
پرسیارەشــدا کە ئێران ئەگەر بیهەوێت لە ڕێگەی 
زمانێکــی هاوبەشــەوە نەتەوەیەکی یەکدەســت 
دروست بکات، چەندە سەرکەوتووە و نموونەکانی 
لــە جیهاندا و بەتایبەت ئاســیادا هەیە؟ وتی: “بە 
کورتی؛ بەڵگەکان دەریانخستووە کە بەڕاستی ئەم 
سیاســەتە نالۆژیکی و دوور لە زانســتە” و لەسەر 
پاساوی چەواشەکارانەی پانفارسیزمەکان کە پێیان 
وایە ئەگەر هەر نەتەوەیەک لە ئێرانی هەنووکەییدا 
داوای پەروەردە بە زمانی خۆی بکات ســەرەڕۆیە، 
ئەیژێت ئەم پاساوە لە بنەڕەتدا بێ بنەمایە و ئەوان 
بە ســەپاندنی خوێندنی تاکزمانی و فەرهەنگێکی 
دیاریکراو خەریکی ئاڵۆزی و کێشە دروستکردنن، 
لەســەر ئــەوەش کــە بەفەرمی ناســینی زمانی 
نەتەوەکانی تر لە ئێرانی هەنووکەییدا ئەو نەتەوانە 
لە ئێران جیا دەبنەوە و دەچنە پاڵ دەسەاڵتەکانی 
تــری ناوچەکــە، بۆ نموونە کورد و عــەرەب و ... 
دەچنە پاڵ ئەو هەرێم و واڵتانەی کە لە دەرەوەی 
ئێران هەیانە؛ دەڵێت؛ ئەم بیرۆکە سەداسەد هەڵە 
و سیاســەتێکی ترســنۆکانەیە و ئاکامی بیرۆکە و 
هزرێکی هەڵەیە، ئەو ترســە بــە واتای ئەوەیە کە 
ئەم نەتەوانە یان لەگەڵ ئێمەن یان بە دژی ئێمە 
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و هیچێکی تر.
هەروەها لەسەر ئەوە پاساوەی کە ئێرانییەکان 
هیــچ کات قوتابخانەی زۆرەملێــی وەکوو ئەوەی 
لە کانادا پێشــتر بووە یان زۆربەی ئەو کێشــە و 
گرفتانــەی لەســەر ڕەشپێشــتەکانی ئورووپا بوو 
لــە ئێرانی هەنووکەییــدا نەبووە و بەو شــێوەیە 
زمانی فارسییان نەســەپاندووە؛ وتی: “ئەو حەوزە 
عیلمی و قوتابخانە ئایینییانەی کە شــەو و ڕۆژ لە 
ئێراندا کاری ئایینــی دەکەن و بیرۆکەی ئایینیی 
داســەپاوی ئەوان باڵو دەکەنەوە، شتێکیان کەمتر 
لــە نموونەکانی ئەو ســەردەمی کانــادا و ئورووپا 
نییە”، لەسەر ئەو پاساوە بێ بنەمایانەی فارسەکان 
بۆ پەراوێزخســتنی زمانــی نەتەوەکانی تر هەموو 
جار باسی دەکەن و دەبێژن پەروەردەی فرەزمانی 
لە ئێرانی هەنووکەییدا تێچــووی زۆرە، دەڵێ؛ لە 
فارسەکان بپرسن کە چۆن ئەو گشتە تێچووەی بۆ 
فێرکــردن بە زمانی ئینگلیزی تەرخان دەکرێت و 
بۆ زمانی نەتەوەکانی تری ئەو واڵتە نابێت تەرخان 
بکرێت، ئایا دەکرێت پاساوی قازانج و تێچوو بێت؟

کۆبەند 
بــە کورتی؛ لەو کتێبــەدا ئاماژە بــەوە کراوە کە 
ئەگــەر بایەخ بۆ زمانی مندااڵنــی نەتەوەکانی تر 
دابنرێت، ئــەو کات دەزانین کە دەبێت فەرهەنگ 
و زانســت و ئایدییەکانیــان بپارێزین و بەم جۆرە 
لە پاراســتنی ئەو فەرهەنگ و کولتوورانەی کە بە 
درێژاییــی مێژوو کۆ کراونەتــەوە، ڕۆڵمان گێراوە 
و ئــەوەش کە لە ئێرانــی هەنووکەییدا وێژمانێک 
بە دروشــمی یەک زمان و یەک نەتەوە بەســەر 
نەتەوە و کەمینەکانی تــردا زاڵە، بە دوو هۆکاری 
زانســتی ڕەت دەکرێتەوە؛ یەکەمیــان ئەوەیە کە 
ئیتــر یەک زمان و یەک نەتــەوە تەنیا  خەیاڵ و 
ئەفســانەیە، دووهەم ئەوەی کە نیگەرانی لەســەر 
زمانی نەتەوەکان نابێت لەســەر سڕینەوەی زمانی 
یەکتر بێت، وێژمانی سڕینەوەی زمانی نەتەوەکان 
بە شــێوەیەکی زانســتی ڕەت کراوەتەوە و ئاماژە 
بەوە کراوە کە پەروەردەکردن و خوێندن بە زمانی 
دایک، داهێنانێکی زانســتیی نــوێ نییە، بەڵکوو 

پێویســتییەکی گرنگە کە قوتابییان و مامۆستایان 
لە قوتابخانەکان دەبێت ئەزموونی بکەن و  وەکوو 
مافێک بپارێزرێت، ئەو کەســانەش کە پێیان وایە 
خوێنــدن و پەروەردە بە زمانــی یەکەمی منداڵ 
تێچووی زۆری پێویستە، پەروەردە وەکوو بازرگانی 
ســەیر دەکەن نەک وەکوو بوارێکی زانســتی بۆ 

گەشەی زیاتری هزر و فەرهەنگی قوتابی.
هەروەها بەردەوام جەخت لەسەر خوێندن بە 
زمانــی نەتەوەکانی تر کراوەتەوە و ئەو پاســاوەی 
فارســەکان کێشــەی فرەزمانی بوون لە ئێراندا، 
نەبوونــی کتێب بــە زمانی نەتەوەکانــی ترە، بە 
بەڵگەی زانســتییەوە ڕەت کراونەتــەوە، ئاماژە بە 
نووســینی کتێب و خوێندن بــە زمانی کوردی و 
تاکوو دواهەمین قۆناغەکان لە باشووری کوردستان 
و هەروەها هێرش و ڕێگریکردن لە زمانی کوردی 

لە ئێرانی هەنووکەییدا کراوە.
کتێبەکــە ئاماژە بــەوە دەکات کــە دەوڵەتە 
ناوەندییەکان لە جیهاندا نــەک تەنیا نەیانتوانیوە 
ڕوانگــەی یەک زمان و یەک نەتەوە یان ڕوانگەی 
واڵت  یەکپارچەییــی  و  هاوبــەش  زمانێکــی 
بســەپێنن، بەڵکوو بەپێچەوانەشەوە ئەم سیاسەتە 
بووەتــە هۆکاری ئاڵۆزی و کێشــە لە واڵتەکاندا و 
یەکگرتووییی واڵتەکانی خستووەتە مەترسییەوە و 

بووەتە هۆکاری دابەشبوونی واڵتەکان.

سەرچاوەکان
www.tove-skutnabb-kangas.org
www.cbs.dk/staff/phillipson.
www.terralingua.org
www.multilingual-matters.com
https://www.ukessays.com/essays/english-language/a-
short-biography-of-dr-jim-cummins-english-language-
essay.php
https://www.endofmonoling.com
https://www.icp2020.com/cv/cv-ajit-mohanty/
WWW.ajitmohanty.COM
https : / /u toronto .academia .edu/s tephenbahry/
CurriculumVitae

پەراوێز
سەرچاوەکان بۆ بەدەستهێنانی کەسایەتییەکانە.
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سمینار



د. ڕەحیم سورخیقادر وریاژیار جەهانفەردبێهرووز شوجاعید. هاشم ئەحمەدزادە



لــە  زمــان  تایبەتمەندیــی  گرینگتریــن 
بەکارهێنانیدایــە، هــەر ئــەو تایبەتمەندییە 
ســەرەکییەی زمانه که وتــە بەناوبانگەکەی 
ماکــس واینڕایــش وەڕاســت دەگەڕێنێ که 
دەڵێت »زمان، زاراوەیەکە و هێزی ســەربازی 

هەیە«. 
زمــان چ وەک ئامرازێکی پەیوەندی و، چ 
وەک شوناســێک ســەیر بکرێت، لە هەردوو 
ڕوانگــەدا دەبێت ئاخێوەری ئــەو زمانە مافی 
تایبەتیی زمانیان هەبێت. ئەو مافەش بریتییە 
لــە مافــی فەرهەنگیی زمان، مافــی ئازادی 
و سیاســیی زمــان، مافی ئابووریــی زمان و 
مافــی زمانی ئابــووری و مافی پــەروەردەی 
زمــان، هاوکات بــە دیوێکی  تــردا دەکرێت 
ئەو باســە بەو شــێوەیە فۆرمۆڵە بکرێت، ئەو 
کاتەی کــە زمانێک مافەکانی بۆ دابین کراوە 
که ئاخێوەرانــی ئەو زمانە بتوانــن لە ژیانی 
فەرهەنگی، سیاســی، ئابــووری و دادوەریی 
خۆیاندا بــێ هیچ بەربەســتێک زمانەکەیان 
بــەکار بێنن؛ بۆ گەیشــتن بــەو ئامانجەش 
دەبێت، ئاخێوەری زمان مافی ســەروەری بۆ 
دابین بکرێت، واتــە دابینکردنی مافی زمانی 
بێ هیچ دڕدۆنگییەک تەنیا لە ســایەی مافی 

سەروەرییەوە دێتە دی!
بەڕێوەبەرانی تیشــک باوەڕیــان بە مافی 
زمانــی هەیــە و، پێیان وایــە زمانی کوردی 
دەبێت لــە هەموو بەســتێنێکی ژیانی تاکی 
کورددا بێ هیچ بەربەســتێک بەکار بهێندرێ 
و، ڕوونــه بۆ گەیشــتن بەو بــاوەڕش دەبێت 
حەتمەن مافی ســەرەوەریی تاک و نەتەوەی 

کورد دەستەبەر کرابێت.
لەسەر باوەڕ بە مافی زمانی، ئێمە زۆربەی 
بۆنەکانمان کردووەتە بیانوو بۆ ئەوەی باس لە 
زمانی کوردی و مافی زمانی ئاخێوەری کورد 
بکەیــن، هەر لەم بارەشــەوە بە بۆنەی ڕۆژی 
دووی ڕەشــەممە ســمینارێکمان پێک هێنا. 
لە ســمینارەکەدا ڕەهەندی جیــاوازی مافی 
زمانــی و تەنگژەکانی بەردەمی زمانی کوردی 

باس کران، ڕوونە باسکردن لە ڕەهەندەکان و 
تەنگژەکان تەنیا بە ســمینارێک پێک نایەت 
و، لێکۆلینەوە و نووســین و ســمیناری زۆر 
هەڵدەگرێت، بەاڵم »لە گایەک الیەک« بۆیەش 
ئەو ســمینارە بەشــێک لە هەوڵێکی بەرینی 
گۆڤاری تیشــکە که هیوادارین بە یارمەتیی 
ئێوەی بەڕێــز هەتا دەســتەبەرکردنی مافی 
زمانی و مافی ســەرەوەریی تاک و نەتەوەی 

کورد درێژەی هەبێت و نەبڕێتەوە.

 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئاسۆی زمانی کوردی

د. هاشم ئەحمەدزادە
لەم چەند ڕۆژەدا کە بیرم لەو باسە دەکردەوە، 
لە ڕاســتیدا لە چەند گۆشــەنیگاوە باسەکە 
لە زەینــی خۆمدا دەهــات و دەچوو، یەکەم 
شــت کە لە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوو و چەند 
ساڵی ڕابردوودا ســەرنجی خۆمی ڕاکێشا بە 
شــێوەیەک، بۆچی لەنێو ئێمــەی کورددا بە 
پێشــوازیچوونی ئەم ڕۆژەوە هێندە گرنگە؟ بۆ 
نموونە، لەنێو چاالکانــی زمانەکانی تردا ئەم 
باســە بەم شــێوەیە گرنگیی پێ نادرێت. من 
بۆخۆم وەک کەسێک کە هۆگری باسی زمان 
و ئەدەبیاتــم لــەم ماوەیەدا بۆ پتــر لە پێنج 
شەش پانێڵ دەعوەت کراوم کە ئەمەی ئەمڕۆ 
یەکەمینیانە. لە چەند ڕۆژی داهاتوودا لە دوو 
پانێڵی دیکەشدا ئامادە دەبم. بۆ بانگەوازەکانی 
دیکــە هــەم دەرفەتــم نەبووە و هــەم پێم 
وابووە هێندەش باســکردن ئینســان تووشی 
خۆ دووپاتکردنەوە دەکات. ئاســتی بەرباڵوی 
ئەم پێشــوازییانە لە ڕۆژی زمانی دایکدا بۆم 
سەرنجڕاکێش بوو. بۆچی دەبێ وابێت؟ ئەوەی 
ڕاســتی بێت لێکدانەوەی بوارە جیاوازەکانی 
ســایکۆلۆژیا، کۆمەڵناســی و هەلومەرجــی 
سیاســیی کوردان لەم پێوەندییەدا دەتوانێت 
دەرگای زۆر باســی دیکەشمان بۆ بکاتەوە و 
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یارمەتیــدەر بێت بۆ ناســینی خۆمان وەکوو 
نەتەوەیەکی بێدەوڵەت، وەکوو نەتەوەیەک کە 
بە شێوەیەک لە شێوەکان خراوەتە پەراوێزی 
مێژووەوە. بەو جۆرەی میالن کوندێرا دەڵێت، 
»زۆڵمی گــەورە و جیهانی لــە نەتەوەیەکی 
بچووک«، دیارە بچووک مەبەســتم لە ئاستی 
جۆغرافیایییــە. بــە هــەر شــێوەیەک بێت 
بەدەســتنەهاتنی مافە ڕەواکانی خۆی وەکوو 
نەتەوە النی کەم لە 1٣٠ ســاڵی ڕابردوودا و 
کۆمەڵێــک الیەنی دیکە، بــەاڵم ئەگەر ئەمە 
وەکوو الیەنێکی گشــتی لەبەرچــاو بگرین، 
لە خۆیدا گوزارشــت لــەوە دەکات کە ئێمە 
بە جۆرێــک لە جــۆرەکان زمانێکمان هەیە، 
ناسنامەیەکمان هەیە کە بە هەموو شێوەیەک 
هەڕەشــەی لێ کراوە، لە ژێر هەڕەشــەدایە، 
گوشــاری لەســەرە و ئەمە بەدروستی وەک 
جۆرێک لــە پەرچەکــردار وەک جۆرێک لە 
دژکردەوە نیســبەت بەو زوڵــم و زۆرەی کە 
لەسەرمان بووە، وەک کرمانج وتەنی »لە مافی 
خۆ خودی دردەکەوین«. ئەمە شتێکی ڕەوا و 
بەجێیە، ئەگەر ئەمڕۆ لەســەر ئەم باسەی کە 
هەمە فۆکۆس بکەم و جەخت بکەمەوە لەسەر 
زمان و ئاســۆکانی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
ڕەنگــە زۆر الیەنی، وەک هەموو باســەکانی 
پێوەندیدار بە زمانەوە، سیاســی، کۆمەاڵیەتی 
و کولتــووری بێنە ئاراوە. بەاڵم لە ڕاســتیدا 
پێم خۆشە بەر لەوەی النی کەم لە ئاستێکی 
بڵێین سەرپێیشــدا بێت، بە خێرایی ئاماژە بە 
چەند الیەن بکەم کە تێیدا گرنگبوونی زمان 
هێندەی دیکە لە ئاســت تاک و ئێمە وەکوو 
کۆمــەڵ و وەکوو چــاالک و وەکوو هۆگرانی 
زمان و ئەدەبیات دیسان المان سەرنجڕاکێش 
بوو. لە ڕاستیدا ئەگەر لە ڕەوتێکی مێژووییدا، 
ئەوەی کە پێی دەڵێــن دیاکرۆنی، چاوی لێ 
بکەین، زمان هەمیشــە یەک لە پرسە ئەگەر 
نەڵێیــن یەکەمەکانــی مرۆڤایەتی بووە، چ لە 
ئاستی ئوستوورەناسیدا، چ لە ئاستی لێجێند و 
ئەفسانە و حەماسەکاندا و چ لە ئاستی دەورەی 

مۆدێرندا کە لە ئۆرووپا لە ســەدەی، 1٤، 1٥، 
16، 17دا دەگاتە ئەوج و هەتاکوو ئیســتاش 
بە شێوەیەک لە شێوەکان وەکوو پۆستمۆدێرن 
باس دەکرێت، ئەم زمانە هەمیشە هەبووە، من 
خێرا ئەگەر ئاماژە بە الیەنە میتۆلۆژیاکە بکەم، 
جۆرێک لە ئاســۆ بۆ ئێمە دەکاتەوە، ئەویش 
ئەوەیــە کە هەر لەو ســەردەمەیدا کە مرۆڤ 
نــەک وەک مرۆڤ، بەڵکوو وەک هەڵوەدایەک 
لە ئاســتی کۆسمۆســدا، لە ئاستی جیهانیدا، 
پرسیاری ئافراندنی لە خۆی کردووە، هەر لەو 
دەمەوە کە پرسی سەرەکیی میتۆلۆژییەکانە، 
واتــە پرســی ئافراندن و پرســی خوداکان و 
پرسی بانسروشت و پرسی تەنانەت ئایینەکان 
هەبووە، زمان یەکێک بووە لەم خااڵنە؛ خالی 
یەکــەم، یان لــە خاڵە ســەرەکییەکان بووە. 
بۆ نموونــە، لە پەیمانی کۆنــدا، یان لە ئۆلد 
تێســتامێنت، یان لە تەوڕاتدا ئوســتورەیەک 
هەیە کە من پێم وایە هەمووی ئەو کەسانەی 
بە شــێوەیەک لە شێوەکان هۆگری بۆ پرسی 
زمان نیشــان دەدەن لەگەڵ ئەم ئوستوورەیە 
ئاشنا بن، ئوستوورەیەک کە تەنانەت دواتر لە 
دەوری ئەفســانە و حەماسەکانیشدا چ وەک 
تەفسیری بڵێین ئەوەی کە لە پەیمانی کۆندا 
هاتووە و چ تەنانــەت بۆ ئایینەکانی دیکەش. 
لە قورئانیشــدا ئەگەر چاو لە سووڕەی بەقەڕە 
و ئایــەی 1٠2 بکەین مەســەلەی هاڕووت و 
ماڕووت باس دەکرێت. لە ئاستی ئوستوورەییدا 
پرســی ئافراندن گرێــدراوی پرســی زمانە. 
لە ســەردەمی ئەفسانەکانیشــدا دەبینین کە 
سنوورەکانی نێوان من و ئەوی تری بە کۆمەڵ 
و ئیتنیکیدا دێتە گۆڕێ. یانی ئەگەر ئێوە چاو 
لە ئەفسانەکان بکەن زۆر بەئاسانی دەبینن کە 
ســنوورەکانی نێوان پارت و ئاتێن لە ئەفسانە 
حەماسییە کۆنەکانی یۆناندا هەمیشە جێگای 
هەبووە. لە حەماسە بەنێوبانگەکانی جیهانیدا، 
بۆ نموونە، لە شــانامەی فیردەوســیدا پرسی 
تووران و ئێران جێگای تایبەتی خۆی هەبووە.
لەنێــو کوردانــدا، کەمێــک درەنگتر، لە 
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حەماســەی »مەم و زین«ی خۆماندا سنووری 
ئیتنیکیی کورد بــە جۆرێک لە جۆرەکان لە 
بەرانبەر ئەوانــی دیکەدا ئاراســتە دەکرێت. 
بۆیــە بەڕوونی ئاماژە بە کورد و عەرەب و ڕۆم 

دەکات. 
دواتر لە سەردەمانی مۆدێرندا و لە کۆتاییی 
ســەردەمانی بڵێیــن ئەفســانە و میتۆلۆژیادا 
دیســانەوە زمان گرنگیی خــۆی دەردەخات. 
لێرەدا باسی من ئەوەیە کە چ لە ئەفسانەکاندا 
و چ لــە ســەردەمانی مۆدێرندا زمــان ئەم 
الیەنە گرینگەیە کە هەمیشە لە ئارادا بووە و 
ئەگەر بێین لە ســەردەمی مۆدێرنیشدا چاوی 
لێ بکەین، ئەوەندە باســی لەســەر دەکرێت 
دەتوانین بڵێین یەکێ لە پرسە سەرەکییەکانی 
سەردەمی مۆدێرنیشە. یانی ئەگەر ڕۆژگارێک 
لە بورجی بابلدا یەکگرتووییی زمانی و هەوڵی 
ئەو کەســانەی کە ڕزگاریان ببــوو لە دوای 
تۆفانی گــەورە، ئەوەی کە بــە تۆفانی نووح 
ناســراوە، لە ناوچەیەک کە زیاتــر بە بابل و 
بابیلۆن نێوی دەرکردووە، نیشتەجێ دەبن لە 
٩٠ کیلۆمێتریی بەغدای ئەمڕۆ و لە کەنارەکانی 
ڕووباری فوراتدا، کــە ئەمەش بۆخۆی گرنگە 
و لێکۆڵینەوەی تایبەتــی دەوێت، ئەوەی کە 
ڕووبــاری فورات بۆ ئێمــەی کورد ڕووبارێکی 
تایبەتییە و بــە ناوچەیەکدا دێت کە لەگەڵ 
ڕووباری دیجلەدا هەمیشە ڕۆڵێکی مێژوویی و 
کارسازیان هەبووە لە پێوەندی لەگەڵ ئێمەدا، 
ئەوەی کە ڕیشــەی ئوستوورەی بورجی بابل 
هــەر لەو ناوچەیــەدا و لــە ٩٠ کیلۆمێتری 
بەغــدای ئەمڕۆدا بــووە، گرنگیــی مێژوویی 
ئەم دەڤەرە نیشــان دەدا. لــە کۆتایییەکانی 
سەدەی نۆزدەهەمدا ئاڵمانییەکان دەچنە ئەو 
ناوچەیە و ئاسەوارەکانی ئەم بورجە دەبیننەوە، 
بورجێک بە بەرینایی، درێژایی و بەرزایی ٩٠ 
میتر. لە ڕاســتیدا بورجی بابل هەوڵێک بووە 
لەالیەن ئەو کەســانەی بە یەک زمانیان قسە 
دەکرد بۆ گەیشتن بە ئاسمان، بۆ بەهەشت، بۆ 
خــودا. بە دوای ڕووخاندنی بۆرجەکە لەالیەن 

خوداکانەوە، بابلییەکان لەم هەوڵەیاندا ســەر 
ناکــەون و تووشــی پەراکەندەیــی دەبن لە 
ئاســتی دونیادا و ئەو هەمــوو زمانانەیان لێ 
دەکەوێتەوە، ئەمە لەو ڕوانگەیەوە گرنگە وەک 
عــەرزم کردن لە ســەرەتاوە چــۆن زمان لە 
مێتۆلۆژیاوە و دواتر ئەفســانە و دواتر دەورەی 
مۆدێرنیشــدا هەمیشــە لە ئارادا بووە. من لە 
زۆر باســی دیکەشــدا ئاماژەم پــێ کردووە، 
زمان جۆرێکــە لە بوون و ئێگزیســتێنس و 
چوارچێوەی ئەندێشە و هزر و درکاندن و خۆ 

ئیفادەکردنیشمان دیاری دەکات. 
دەورەی  لــە  بێیــن  ئەگــەر  ئێمــە 
کــە  ناوچەیــەی  ئــەو  ئیمپراتۆرییەکانــی 
ئێمــە تێیــدا بووینــە، واتە لە ســەردەمی 
ســەفەوییەکانەوە بگرە تا قاجارییەکان، چاو 
لێ بکەین و لە ئاســتی دونیاشــدا، بەڕاستی 
جۆرێــک لــە هاوتەریبــی هەیە لە پرســی 
زماندا لە دونیــای ئیمپراتۆرییەکاندا و دواتر 
هاتنە کایەی مۆدێرنیتێ و مۆدێرنیزاســیۆن و 
دەورەی دەوڵەت-نەتەوە و ئیتر بەسەرچوونی 
ئــەم زمانانە کە لە ئاســت ئیمپراتۆرییەکاندا 
کاریان دەکــرد کە لە ئۆرووپــادا بۆ نموونە، 
التیــن بــوو، لــە ئیمپراتۆریای عوســمانیدا 
تورکیی عوسمانی، لە ئیمپراتۆریای ئێرانیدا لە 
دوای سەفەوییەکانەوە زمانی فارسی، جۆرێک 
لــە هێژمۆنــی، جۆرێک لــە تایبەتمەندییان 
هەبووە، کە تەنانەت بۆ ئێمەی کوردیش، ئەو 
پرسە ســەرەکییە نەبووە. بۆ نموونە، ئێمە لە 
کۆتایییەکانی سەدەی شازدەهەمدا گرنگترین 
کتێبی مێژووییمان نــەک بە زمانی کوردی، 
بەڵکوو بە زمانی فارسی دەنووسرێت. ئەم باسە، 
واتە باسی زمان بە مانای ئێستا لە ئارادا نەبوو. 
لەبەر ئــەوەش، نابێ زۆر المان ســەیر بێت، 
شــەرەفنامە بە زمانی فارســی نووسراوە، یان 
زۆربەی شاعیرانی کالسیکی ئێمە بە عەرەبی 
و بە فارسی و تەنانەت بە تورکییش هەتا ئەو 
دواییانە شــێعریان نووسیوە. کە لە ئۆرووپاش 
هەر ئەو جورە بووە. هەتاکوو دەتوانم بڵێم، بە 
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هەندێک جیاوازییەوە، لە ئیتالیا لە سەرەتاکانی 
ســەدەی چواردەهەمەوە، لە ئینگلیســتان لە 
کۆتایییەکانی سەدەی چواردەهەمەوە و دواتر 
وەرگێڕانی کتێبی پیرۆز لە زمانی التینییەوە 
بۆ زمانە ناوچەیییەکان لە سەدەی پازدەهەمدا 
کە ڕەوتێکی پێچەڵپێچی پڕ لە ئازاریش بووە 

بە شێوەیەک لە شێوەکان.
مۆدێرنیزاسیۆن لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، 
لە شــوێنێک کــە ئێمە واڵتمــان لەوێیە، لە 
کۆتایییەکانی ســەدەی 1٩ و ســەرەتاکانی 
سەدەی بیستەمدا جۆرێک لە ئاگاییی لەگەڵ 
خــۆی دێنێت کە زۆر جیاوازە لە ڕەوتێک کە 
لــە ئۆرووپادا ڕووی دا. لــە ڕۆژاوا مۆدێرنیتێ 
لەگەڵ خۆیدا جۆرێک لە ســەقامگیری، یان 
هێمنایەتی، یان تەنانەت جۆرێک لە شادبوون 
دێنێــت، ئینســان کۆمەڵێک کەرەســتە و 
ئامرازی لەبەر دەســتدایە کە لەگەڵ سروشت 
و دەوروبەری خۆی ئاسانتر ڕووبەڕوو ببێتەوە. 
دەرکەوتە جۆراوجۆرەکانــی مۆدێرنیتێ ژیان 
ئاســانتر دەکەنەوە، چ لە ئاستی کۆمەاڵیەتی 
و چ لــە ئاســتی ئابــووری و چ لە ئاســتی 
پیشەســازیدا. بەاڵم بەداخــەوە بۆ زۆرێک لە 
واڵتانی جیهانی سێهەم، بەو جۆرەی کاڤیراج 
لــە ئاگاییــی غەمگینانــەدا باســی دەکات، 
مۆدێرنیتــێ هەڵگری جۆرێکە لە پەرۆشــی 
و ئــازار. بۆ ئێمەی کورد بــە دڵنیایییەوە بەم 
جــۆرە بووە و چەمکــی هیگڵییانەی »ئاگایی 
غەمگینانــە« بۆ ئێمە بەمیــرات ماوەتەوە. لە 
سەرەتای ســەدەی بیســتەمدا لە دەوڵەت-
نەتەوەکانــی تورکیــە و ئێــران و بە بڕێک 
جیاوازییەوە عێراق و سوورییەدا، ئێمە لەگەڵ 
قەدەغەکردنی زمانەکەمان ڕووبەڕوو دەبینەوە. 
ئێمە لەگەڵ قەدەغەکردنی شــتێک ڕووبەڕوو 
دەبینــەوە کە من ئــەوە خەریکە لە دەورانی 
میتۆلۆژیاوە هەتا ئیستا قسەی لەسەر دەکەم 

کە چەندە گرنگ بووە.
 ئیســتا لە دەورانــی مۆدێرنــدا تۆ هەر 
ڕێبازێکــی کــە پێوەندیــی لەگەڵ زانســتە 

مرۆییەکان  زانستە  لەگەڵ  کۆمەاڵیەتییەکان، 
هەیە و بەتایبەتی لە بــواری زمان و ئەدەبدا 
چــاو لێ بکەی، ئەو ئێکۆالنــە، ئەو قوتانخانە 
لــە هەموویاندا هەمیشــە زمان،  گەورانــە، 
ئەگەر بڕیاردەر نەبێت، بەڕاســتی کارتێکەرە 
لەســەر خەماڵندن و بڵێیــن بەپیلەوەچوونی 
تیۆرییەکان، تێزەکان و ڕاهێنان و بۆچوونەکان. 
ئەگەر بۆ نموونە فۆرمالیزمی ڕووسی لەبەرچاو 
بگرین، ئەگــەر ڕەخنەی نوێی ئینگلیســی- 
ئەمریکایی لەبەرچاو بگریــن، ئەگەر تیۆریی 
»ئەدەبییەتــی ئەدەب« چاو لــێ بکەین، ئەوە 
زمانــە کە لەوێــدا زەق دەبێتــەوە و دەبێتە 
پێــوەر، ئەگەر هاتنــە کایەی مارکســیزمی 
ڕەخنەیی، ئەندێشــەی ڕەخنەکارانە چاو لێ 
بکەین و لە هەیبەتی مارکســیزمی نوێدا چاو 
لە کارتێکەریی فەرهەنگ لەســەر دەوروبەری 
خۆمان بکەین، دیســانەوە ئەو تێز و تیۆرییە 
کالســیکە مارکسیستییە لەسەر ژێرخانبوونی 
زمان و فەرهەنگ و ئایین جێگاکەی دەگۆڕێ 
و بــە جۆرێــک ســەربەخۆیی دەدرێــت بە 
فەرهەنگ و تۆوە پێکهێنەرەکانی. ئەگەر بێین 
لە مارکسیســتە نوێیەکان و لە مارکســیزمی 
ئۆرووپایی بڕوانین دەبینین ڕۆڵێک کە دەیدەن 
بــە فەرهەنگ، تەنانەت باوەڕێــک کە پێیان 
هەیــە بۆ ئازادکردنی مــرۆڤ و بۆ ڕەهابوون، 
شــتێک نییە جگــە لەوەی گرامشــی ناوی 
»هێژمۆنیی کولتووری«ی لێ دەنێت و بەپێی 
ئەوەی کە زمان تۆوی ســەرەکیی فەرهەنگە، 
هێژمۆنیــی فەرهەنگی دواجــار لەو ڕێگایەوە 
دەتوانێ ئامانجەکانی خــۆی بپێکێت. ئەگەر 
بڵێین ئەمە دامودەزگا قورسەکانی سەرکوتی 
دەوڵەت-نەتەوە، یان هەر سیستمێکی دیکەی 
دەوڵەتی، وەک پۆلیس و هێزی سەربازین کە 
سیســتەم دەپارێزن، ئەوە لــە ڕوانگەی لۆئی 
ئاڵتوسەرەوە ئایدۆلۆژیا و فەرهەنگن کە ئەرکی 
داپڵۆســین و ســەرکوتکردن بەڕێوە دەبەن. 
لــە نەرمئامێــری ســەرکوتکردندا ئایدۆلۆژیا 
دەورێکــی مەزن دەگێڕێــت و زمان بوارێکی 
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سەرەکیی بەڕێوەچوونی دەسەاڵت و کارکردی 
ئایدۆلۆژیایــە. بەم پێیــە قەدەغەکردن و ئەم 
بەربەستانە لەسەر زمانی ئێمە و زۆر نەتەوەی 
دیکە لــە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا دادەنرێت، 
شــتێکی هەروا بەهەڵکــەوت نەبووە. تەنیا لە 
ئەوینداری بۆ زمانی شەکر و شیرینی فارسی 
و یان زمانــی کامیل و ئیالهــی و یەزدانی، 
یــان زمانی ڕۆژ و گوینەشــی تورکی نەبووە، 
بەڵکوو لە ویســتێکەوە سەرچاوە دەگرێت بۆ 
بەڕێوەبردنی دەسەاڵت کە تێیدا نادیدەگرتن و 

تواندنەوەی ئەوانی دیکە دەبێتە ئامانج. 
من دەتوانم بە لیستی ئەم تیۆری و تێزە 
تازانە ئامــاژە بکەم کە تێیاندا پرســی زمان 
پرسێکی ســەرەکییە. ماتریالیزمی فەرهەنگی 
و مێژووخوازیی نوێ هەرکامەیان بە جۆرێک 
دەقیەتیــی  و  دەق  مێژوویەتیــی  پرســی 
مێــژوو زەق دەکەنــەوە. لــە بۆچوونگەلــی 
پۆستمۆدێرنیشــدا زمان دەبێت بەو دەریایەی 
کە ماســی مەلەی تێدا دەکات و وەکوو چۆن 
ئەگەر ئاو نەبێت، ماســی نییــە، هەر ئاواش 
گــەر زمــان نەبێت، مرۆڤ نییــە. هەر وەک 
باسم کرد لە سەرەتاکانی سەدەی بیستەمدا، 
بە  ئاراســتەکراو«  لەســەرێڕا  »مۆدێرنیتێــی 
جۆرێــک کۆمەڵگەی ئێمــەی تەنییەوە و بە 
شێوەیەک ئێمەی خستە پەراوێزی مێژووەوە 
کە لەجیاتی ئەوەی ببێت بە فریادڕەســمان 
و لــە کۆتوبەنــدی دونیای کــۆن ڕزگارمان 
بکات، ســنووری لێ گرتین، دایپڵۆساندین و 
هەموو ئاســەوارە زمانــی و فەرهەنگییەکانی 
لێ ئەســتاندین. هەربۆیە ئێســتا لە دەیەی 
سێهەمی سەدەی بیست و یەکەمدا لە ئاستی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا هێندە خولیای 21ی 
فێوریەین و بە شوێن مافە زمانییەکانماندا لە 
ئاستێکی زۆر سەرەتاییدا وێڵین و داوای مافی 
خوێندن بە زمانی خۆمان دەکەین. لە باکووری 
کوردستان بۆ وەدەستهێنانی کۆمەڵێک لە مافە 
ســەرەتاییەکانی زمانی و فەرهەنگی و ئەوەی 
کە بە زمانی خۆمان بخوێنین و بۆمان هەبێت 

قســەی پێ بکەین و بۆمــان هەبێت وەکوو 
دوو وانەی دەرســی منداڵەکان بچین بڵێین 
ئێمە کوردیــن و دەمانەوێت ئەلفبێی کوردی 
فێر بین. ئێمە لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە 
سەردەمی ســمایل ئاغای سمکۆوە لە هەوڵی 
دابینکردنــی مافــە ســەرەتایییەکانی زمانی 
خۆمانــدا بووین و جگە لە دەورەیەکی کورت 
و لە ناوچەیەکی بەرتەسکی کوردستان نەبێت 
هەرگیز ئــەو مافەمان وەدی نەهاتووە. ئەوەیە 
ئەو ئاکامەی کە مۆدێرنیتێ و مۆدێرنیزاسیۆنی 
پاشــماوەکانی ئیمپراتۆرییەکانی عوسمانی و 

قاجار بۆ ئێمەیان بە دیاری هێناوە. 
بەم جۆرە چیرۆکی پەراوێزخستنی چەندان 
نەتــەوە و گرووپی ئێتنیکی لــە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســتدا بیچم دەگرێت. بــێ گومان ئەم 
سیاسەتە داپڵۆســێنەرانە دژکردەوەی تایبەت 
بە خۆی لەنێو ئەم کۆمەڵگەیانەدا ساز دەکات. 
چاوخشــاندنێک بەســەر مێژووی بزووتنەوە 
و کۆمەاڵیەتییەکانی کوردســتاندا  سیاســی 
نیشــانمان دەدات کە دیاردەی نکۆڵیکردن لە 
زمان و فەرهەنگی کــوردی، دەبێتە هۆکاری 
مکوڕبوونی کورد لەســەر ناســنامەی خۆی. 
لێرەدایە ویستی ئاگایی و وشیاریی نەتەوەیی 
و ئامادەییی هزری و زەینی بۆ دەرخســتنی 
جیاوازیــی ئەم کۆمەڵگە و نەتەوەیە لە ئەوانی 
دیکە دێتە ئاراوە. ڕێکخراوە سیاسییە تازەکانی 
کە لە ئاستی کوردستانی گەورەدا ساز دەبن، 
وەک ئازادی و خۆییبوون لە باکوور و ڕۆژاوای 
کوردستان، شۆڕش و هیوا لە باشوور و ئازادی 
و ژێــکاف لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و دواتر 
حیزبی دیموکراتی کوردستان و هاتنە کایەی 
کۆمار و هەمووی ئەوانە ئەو قۆناغە جیاوازانەن 
کە دەکرێ وەکوو سەردێڕ بن بۆ لیکۆلینەوەی 
وردی هەمەالیەنــە لە کۆمەڵگە کوردییەکان. 
دەبێ کۆنفرانســگەلی دیاریکراوی پســپۆڕانە 
بــۆ لێکۆلینەوەی زانســتی لەســەر هەرکام 
لەم قۆناغانە دانێین و هەوڵی تێگەیشــتن لە 
هەلومەرجی خۆمان بــە ئامانجی گۆڕانکاریی 
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بنەڕەتی بدەین.
ئەزموونی کۆمــاردا هەموومان  بــەدوای 
دەزانیــن ئێمە دەتوانین چەند قۆناغی جیاواز 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەستنیشان بکەین. 
سااڵنی بێدەنگی و کپبوون هەتاکوو سەرەتای 
حەفتاکانی ســەدەی بیســتەم. هەڵبەت ئەم 
ناولێنانە الیەنێکی سیمبۆلیکی هەیە. سااڵنی 
بێدەنگــی ڕەنگــە پڕ لــە هاوار بووبــن. لەم 
ســااڵنەدا خەباتگێڕانی کــورد بەرپەرچی ئەو 
زوڵم و چەوساندنەوەیان لە ئاستی جۆراجۆردا 
داوەتەوە، مرۆڤی کورد چ لە ئاستی باڵوکراوە 
و خەباتی ژێرزەمینیدا و چ لە ئاستی خەباتی 
چەکداریــدا هاتووەتە مەیدان و هەوڵی خۆی 
داوە. ساڵی 7٩ کە شۆڕشی ئیسالمی لە ئێران 
دێتە گۆڕێ ئێمە وەکوو ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
تێکەاڵوی ئەو گۆڕانکارییانە بووینە کە لە ئاستی 
ئێرانــدا هاتوونە پێش. بــەاڵم وەک دەزانین 
ئایدۆلۆژیــای فەرمیی دوای ســاڵی 1٩7٩ و 
پرسی ئۆممەتی موسوڵمان و کارتێکەریی ئەم 
دیسکۆرسەی کە لە شۆڕشی ئیسالمیدا هەبوو 
چ دیارییەکی بۆ ئێمە هەبوو و چ کارەساتێکی 
بۆ ئێمە وەکوو نەتــەوە خولقاندووە. هەڵبەت 
لەو ســااڵنەی دواییدا، سەرەڕای هەمووی ئەو 
شــتانە، دەکرێ بڵێین النی کەم جۆرێک لە 
وشــیاریی نەتەوەیی لــە کۆمەڵگەی کوردیدا 
زەقتر بووەتەوە و لە ئاستی نەتەوەییدا، سااڵنی 
پاشەکشەی شۆڕشــی کوردی لە ڕۆژهەالتی 
کوردستان، ســااڵنێکە کە دەکرێ بە سااڵنی 
ئەنجومەنــە ئەدەبییەکان نێویــان بەرین کە 
باســێکی یەکجار گرنگە وەکوو کارکردێک لە 

کارکردەکانی کۆمەڵگای مەدەنی.
ســااڵنی خوێندکارە کــوردەکان، وەکوو 
الیەنێــک یەکجار گرنگە باســی لێ بکەین. 
مــن زۆر جار ئەوەی بــەراورد دەکەم لەگەڵ 
ئاســتی ئامادەییی خوێندکارانی فەڕەنسی و 
بزووتنــەوەی بەرباڵوی تەنانــەت کرێکاریی 
فەڕەنسی لە دەیەی 6٠ی سەدەی بیستەمدا. 
بەو جۆرەی کە ئێریک هابســباوم دەڵێت، لە 

درێژەی گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتییەکانی ئۆرووپا 
لە دوای شەڕی دووهەمی جیهانیدا، ژمارەی 
خوێندکاران بۆ نموونە، لە فەڕەنســە لە سەد 
هەزارەوە بۆ شەش سەد هەزار بەرز دەبێتەوە. 
ئەمــەش جۆرێــک گۆڕانــکاری لە ئاســتی 
فەڕەنســەدا دێنێتە ئاراوە. ئەگەر ئێوە سەرنج 
بدەنە ئەو هەمووە تێز و تیۆری و قوتابخانانەی 
ئامــاژەم پێ کــردن، دەبینن کــە زۆربەیان 
ڕیشــەیان لە دەیەی 6٠ی سەدەی بیستەم 
لە فەڕەنســەدایە کە بە جۆرێک لە جۆرەکان 
دیسان سەرهەڵدان و گەشە و نەشە و بڵێین 
پەرەگرتنیــان هەر لــەو ڕوانگەیەوە دەکرێت 
چاوی لێ بکەین کە خوێندکاران چ ڕۆڵێکیان 
هەبــووە؟ خوێندکارانی کورد لــە زانکۆکانی 
ئێــران و بەتایبەتی لە زانکۆ گەورەکانی وەک 
ئیســفەهان، مەشــهەد و تاران ڕۆڵێکی ئەو 
جۆرەیان هەبووە. دەورەیەک هەبووە کە قسە 
لە ٣٠ تا ٤٠ گۆڤــاری خوێندکاری دەکرێت 
کــە خوێندکارانــی کورد دەریــان کردووە و 
ناوەڕۆک و باسی ئەم گۆڤارانە دیسان بوارێکی 
چاکە بۆ لێکۆڵینەوە. سااڵنی وەشانخانەکانیش 
بــە دوای ســااڵنی خوێندکارانــی زانکۆکاندا 
دێــن. ئەگەر چــاو لێ بکەن لــە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان، ئەوەنــدەی بۆخــۆم بژاردوومە، 
نزیک بــە 12 وەشــانخانە، ناوەنــدی چاپ 
و لێکۆڵینــەوەی کــوردی و باڵوکردنــەوەی 
کوردی چاالکی دەنوێنــن. ئەوانە هەموویان 
یەکجار گرنگن، من وەکوو هۆگرێکی چاالکی 
بــواری گێڕانەوە، چ لە ئاســتی کۆن و چ لە 
ئاســتی مۆدێرندا، ناکرێ لێرەدا ئاماژە بە دوو 
ڕۆمان نەکەم کە پێوەندیی ڕاســتەوخۆیان بە 
زمانەوە هەیە، یەکیان ڕۆمانێکی نووســەری 
کــورد بەختیار عەلییە کــە پارەکە چاپ بوو 
بــە نێــوی »داگیرکردنی تاریکــی«، یەک لە 
گێڕانەوە هــەرە بەهێزەکانە لە 7٤٠ الپەڕەدا 
کە باســی چارەنووسی ژینۆســایدی زمانی، 
یان لینگویسایدی زمانی کوردی لە باکووری 
کوردســتان دەکات. ئەمــەش مژارێکــە کە 
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دەکرێ لە زۆر بوارەوە بیگشتێنی بۆ ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتانیش، هەڵبەت بە هەندێ جیاوازیی 
فەرهەنگییەوە. ئەمە ڕۆمانێکە کە من پێشنیار 
دەکەم هەمــوو هاوڕێیــان بیخوێننــەوە بۆ 
تێگەیشتن لە کارکرد و میکانیزمی دەسەاڵت 
بۆ تواندنەوەی نەتەوەیەک لە ڕێگای زمانبڕین، 
واتە لینگویســایدەوە. ئەوەی کە ئێستاش لە 
ڕۆژهەاڵت و باشــووردا زۆر بۆمان سەختە لە 
کوردانی باکوور تێ بگەیــن و هاوار نەکەین 
ئــەرێ کاکە ئەمە چییــە باکوورییەکان هەر 
کــە ئاوڕ دەدەنەوە بە تورکی قســە دەکەن و 
هەر بە تورکی بیر دەکەنەوە؟ ئەم گێڕانەوە پڕ 
لە فانتازیایە دەتوانێ بە شــێوەیەک لە ئاستی 
گێڕانەوەدا وەاڵمی ئەم پرسیارەی لە ال بێت.

ڕۆمانێکــی دیکە کــە دوو حەفتە بەر لە 
ئێســتا لە کوردستان چاپ بوو و من شانسی 
ئەوەم بوو زوو بەدەستم بگات و زوو بیخوێنەوە 
ڕۆمانی تازەی سەید »قادری هیدایەتی«یە بە 
ناوی »بەردینــە« کە دیســان گەڕانەوەیە بۆ 
قەاڵی »دمدم« وەک بەشــێک لە ناسنامەی 
جۆغرافیایــی و مێژوویی و فەرهەنگیی کورد. 
ئەم ڕۆمانە باسی هەڵسوکەوتی ئیمپراتۆریای 
سەفەوی و شــا هەباس دەکات، ئەم هەوڵە، 
نەک هەر لە بــواری ناوەرۆکییەوە، بەڵکوو لە 
بواری شــێوازی و زمانییشــەوە زۆر جێگەی 
ســەرنج و لێوەردبوونەوەیــە. مــن بەزوویی 
وتارێکم لەبارەی ئەم ڕۆمانەدا باڵو دەبێتەوە بە 
نێوی »ڕۆمان و ژیانەوە«. بەستێنی گێڕانەوەی 
کوردی لەسەر دەستی سەید قادری هیدایەتی، 
لە درێژەی چــوار ڕۆمانی پێشــتری خۆیدا، 
دەگاتە لووتکــە. »بەردینە« هەوڵێکی ئەدیبانە 
و گرنگ و فرۆید وتەنــی، »بڕیاردەرانە«یە بۆ 
ئەوەی کە ئێمە دەستمان بە زمانێک ڕابگات 
کە هیچ ئاســەوارێکی النی کەم لە ئاســتی 
کوردیی نێوەڕاســتدا لەبەردەست نییە. ئەگەر 
ئێمە پێویستمان بە زمانێکی ئارکاییک، کۆن 
و کالسیک هەبێت بۆ وەرگێڕان و بۆ گەڕانەوە 
بــۆ ڕابردوو و نووســینی ڕۆمانێکی مێژوویی، 

دەبێ چی بکەین؟ ســەید قادری هیدایەتی 
بە هەوڵێکی بێوچانــی خۆی لە فانتازیایەکی 
یەکجــار دەوڵەمەنــددا و لــە گێڕانەوەیەکی 
یەکجار بەربەریندا وەک واڵمدانەوە بە هەوڵی 
ئیمپراتۆریای ســەفەوی دژ بــە کوردەکان و 
وەک واڵمدانەوە بە ئێستای بوون و ناسنامەی 
کوردی، ئــەو کارەی کردووە کــە هیوادارم 
هەمــوو هۆگرانــی ئەدەبیات و چارەنووســی 

کوردان بیخوێننەوە.
دەمەوێ لەم باســە دەرەنجامێک وەرگرم 
لەژێر ناوی »چ کەردەندا«، لە »بەردینە«شــدا 
بەڕاســتی لە چوارچێوەی زمانێکی حەماسی 
و گێڕانەوەیــی و حەیرانیدا مرۆڤ هەســت 
بە گەڕان بە شــوێن وەاڵمی ئەم پرســیارەدا 

دەکات. 
ڕەوتی خێــرای ئــەو گۆڕانکارییانەی کە 
من بەخێرایی تا ڕادەیەک ئاماژەم پێ کردن، 
بەتایبەتــی لــە چەند دەیەی ڕابــردوودا کە 
بەشــێکیان لەو گۆڤارە کوردییانەدا ڕەنگیان 
داوەتــەوە کــە زۆر زۆر گرنگــن و ڕەنگــە 
بەشــێکیان ئیســتا لە گۆڤاری »تیشک«یشدا 
ڕەنگ بدەنەوە کە تەنانەت بە الپەڕە زۆرەکانی 
»تیشــک«یش مرۆڤ دەروەســتیان نایە، کە 
ئەو هەموو کۆنفرانســە هەیە، ئەو هەموو باسە 
تیۆری و هزرییە کە گشــتی بۆ ئێمە گرنگن، 
شــتێک بە ئێمە دەڵێت کــە زمانی کوردی 
ســەرەڕای ئەو ئاسۆ گەشــانەی کە دەکرێ 
لەبەرچاویان بگرین لە باسی قۆناغەکانی دوای 
کۆمــاردا، ئەنجومەنەکان و وەشــانخانەکان و 
تەنانەت دەتوانم ئاماژە بە پێگەی کۆمەڵگەی 
مەدەنییش بکەم، بۆ نموونە، ڤەژین و ژیانەوە 
و نۆژینــی زارا محەمــەدی و زۆر ناوەنــد و 
چاالکیــی دیکەش. ئەوانــە هەمووی جێگای 
دڵخۆشــین، بەاڵم هەڕەشەیەک لە گۆڕێدایە، 
ئەو هەڕەشەیەش ئەوەیە کە ئەگەر کۆمەڵگەی 
مەدەنــی لەبرەو بکەوێ، لــە پەلوپۆ بکەوێ، 
ئەگــەر باڵەکانی هەڵپاچــن، ئەوەندەیش کە 
هەمانە لە دەستمان دەچێ. بە جۆریک دەبێ 
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وەخۆ کەوین و بۆ پاراســتنی ئــەوەی هەیە 
هەوڵ بدەیــن. لەوەش گرنگتــر، پەرەپێدانە 
بەوەی هەیە. ئێســتا بەڕاســتی شتێک نییە 
غەیری ئەوەی کە کۆمەڵگای مەدەنی ئەمە بە 
جددی بگرێت و باســێکیش کە هیوادارم لە 
تاوتوێی بکەین  بتوانین  وەاڵمی پرسیارەکاندا 
ئەوەیە کە ئەگەر بزووتنەوەی سیاسیی کوردی 
بــەو تایبەتمەندییانەی کە ئیســتا هەیەتی و 
بەداخەوە لەبــەر زۆر هۆکار بــە جۆرێک لە 
پاشەکشــەدا بووە و گەر وای دانێین هەر ئاوا 
لە پاشەکشەدا بێت و بەم زووانە ئامانجەکانی 
وەدی نەیــات، دەبێ چی بکەین؟ لە تەمەنی 
چل و دوو ساڵەی کۆماری ئیسالمیدا ئامانجە 
سیاســییەکانی بزووتنەوەی کوردی بەردەوام 
لە پاشەکشەدا بوونە. لە هەلومەرجێکی ئاوادا 
ئایــا ناکرێ بیــر لەوە بکەینــەوە تەنانەت لە 
چوارچێوەی ئەو کۆمەڵگەیەدا کە تێیدا دەژین 
و سنوورە سیاسییەکانی بە دەوڵەت-نەتەوەی 
ئێرانییــەوە گرێ دراون بیر لە تەنانەت چەند 
ســەعات خوێندنــی کوردی لــە خوێندنگە 
ڕەســمی و دەوڵەتییەکانــدا بکەینــەوە؟ من 
ئــەوە نەک وەک نوســخەیەک، بەڵکوو وەک 
پرســیارێک ئاراســتە دەکەم، چونکە دەکرێ 
لە قەراغ ئەو نموونــە پۆزێتیڤ و ئەرێنیانەی 
کە مــن ئاماژەم پــێ کردن، گــوێ لە زۆر 
الیەنــی زمانی کوردی بگریــن لە ئاخاوتن و 
گــوێ لە هەزاران کــوردی ناوخۆ بگرین کە 
کــوردن، بــەاڵم زمانەکەی خۆیان بەباشــی 
نازانــن. زمانی کــوردی لــەو هەلومەرجەدا 
چــی بەســەر دێ و چاوەڕوانییەکانــی ئێمە 
چییان لێ دێت؟ بە بــاوەڕی من دەبێ قۆڵ 
هەڵماڵیــن بــۆ ئاوەدانکردنــەوەی حەوزێکی 
گەورە کە تێیــدا دەرفەتی مەلــە بۆ هەموو 
ڕەنگەکانی کۆمەڵگەی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان و لە ئاســتی کوردستانی گەورەدا 
بە شێوەیەکی شــیاو بڕەخسێت. دەبێ ببین 
بە کۆمەڵێک ماسیی هەمەڕەنگ و لەو حەوزە 
جوان و شیرین و گەورەیەدا مەلە بکەین. ئێمە 

بوونناسانەداین  پرسیاری  لەبەردەم کۆمەڵێک 
کــە من هیــوادارم دوای ئــەوەی هاوڕێیانی 
دیکە قســەکانیان کرد، ئەگەر مەجال هەبوو، 
دیسانەوە بگەڕێینەوە ســەر ئەم پرسیارانە و 

قسەیان لەسەر بکەین.

ڕۆڵی زمان لە گەشەی هۆشەکیی مرۆڤ 
و توندوتیژیی مەعریفیی دژەزمان

بێهرووز شوجاعی 
دەمەوێ لە ســەرەتادا لەســەر دوو چەمک 
قســە بکەم، یەکەمیان کە لە بەشی فێربوونی 
زمانــدا وەکــوو گەشــەی کۆگنیتیــڤ، یان 
گەشەی ناســینی، پێناســە کراوە و ئەوەی 
دیکە چەمکێکی فۆکۆیی بە ناوی توندوتیژیی 
دیڤەلۆپمنــت«  »کۆگنیتیــڤ  مەعریفییــە. 
وەکوو »گەشــەی هۆشــەکی«یش بۆ کوردی 
وەگێڕدراوە، بەاڵم بە باوەڕی من وەرگێڕانێکی 
ســەرکەوتوو نییە. لە عەرەبیدا بۆ کۆگنیتیڤ 
»ئیدراکی« و لە فارســیدا »شــناخت« بەکار 
هێنراوە. کاتیک باســی گەشەی کۆگنیتیڤ، 
یان »شناختی« دەکەین مەبەستمان پرۆسەی 
فێربوون و بەتایبەت فێربوونی زمانە. گەشەی 
ناســینیی مرۆڤ پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆی 
هەیە لەگەڵ ئــەو توندوتیژییەی دژی زمانی 
دایک دەکرێت. ئەو توندوتیژییەش ڕاستەوخۆ 
پەیوەندیــی هەیە لەگەڵ سیاســەتی زمانیی 
دەوڵەت. سیاســەتی زمانیی دەوڵەتان بەپێی 
پێناســەیەک بیچمی گرتووە کە لە نەتەوەی 
خۆیان کــردووە. پێناســەی نەتەوە-دەوڵەت 
چەندین جۆری هەیە، بەاڵم ئەوەی کە لە یەک 
جیایان دەکاتەوە ناوەندێتی و فرەچەشنی، یان 
نامەرکەزی  هەن  دەوڵەتیش  تەکچەشــنییە. 
و فیدراڵــن و وێژمانێکــی فرەزمانییان هەیە. 
ئەگەر نەتەوە-دەوڵەتەکە ئونیتەر، یان موەحید 
بێت، ئــەو کاتە مەرکەزییە و پێناســەیەکی 
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تەکبیچمی لــە نەتەوەکەی هەیە، واتە یەک 
نەتەوە، یەک ئااڵ، یەک زمان و... هتد.

کاتێک کە دێین تەماشای دەوڵەتی ئێران 
بنەمای چەمکێکی  دەکەین، دەبینین لەسەر 
ژاکۆبەنــی ئونیتەر دامەزراوە، واتە پێناســەی 
ئێران لەســەر بنەمای شوناسی فارسی-شیعە 
داڕێژراوە و، ئێرانیبوون بە واتای فارســبوونە. 
زمانــی فەرمی فارســییە، مێژوونووســی بە 
فارســییە، کولتــوور هــی فارســە؛ هەموو 
گێڕانەوەیەک کــە پەیوەندیی هەبێت لەگەڵ 
ئێراندا لە ڕوانگەی شوناسی ئێتنیکی فارسەوە 
داڕێژراوە. زمانی فارســی و کولتووری فارسی 
وەکوو پێوەر و نۆرم دانراوە، هەموو زمانەکانی 
دیکە وەکوو »گویــش« و کولتوورەکان وەکوو 
»خــردە فرهنگ« دەناســرێن. واتە دەرەوەی 
نــۆرم، واتە الدانێک لــە نۆرماڵیتە. لە مادەی 
1٥ی قانوونی ئەساســیی کۆماری ئیسالمیدا 
بە ڕاشــکاوی ئەمە هاتــووە، زمانی فەرمی و 
ڕەســمولخەتی فەرمی، فارســییە و، ئەوانی 
دیکــە وەکــوو زمانگەلی »محەلیــی ئەقوام« 
پێناســە کراون. ئەقوامیــش کە باس دەکرێ 
لەوانەیە ڕاستەوڕاســت بە واتای ئێتنیســیتە 
نەبێت، شــتێکی نزیک بە هۆزە. بەم شێوەیە 
هیرارشییەک دروست دەکات کە لە سەرووی 
ئەو هیرارشییەدا فارسییەکی بە پرێستیژ هەیە 
و زمانەکانی دیکەش لە خوارەوە جێ دەگرن. 
جا ناوەندی ئــەو قوتبنمایە خودی خۆیەتی، 
واتە فارســمەرکەزە و ئەوانــی دیکە پەراوێز. 
ئەمە بەشێکە لە سیاســەتی زمانییەکەی کە 
وەکوو پالندانانی ســتاتووس، یان پالندانانی 
پێگەی زمانی، پێناسە دەکرێت کە بەپێی ئەو 
سیاسەتە دەوڵەت پێگەی زمانێک لەوانی دیکە 
بەرزتــر دەکات. هەروەها لەبــەر فەرمیبوون، 
ئــەو فارســییە دەبێتــە زمانی پــەروەردەی 
گشــتی، جا خوێندکارەکە چ فارس بێت و چ 
نافارس. لێرەدایە کە زمانی نافارســی تووشی 
توندوتیژیی مەعریفی دەبێت، واتە بۆ نموونە، 
ڕێگە بــە زمانی کوردی نادات کە گەشــەی 

مەعریفی بــکات، لە هەمان کاتدا تاکی کورد 
بە مەعریفەیەک کە لــە درەوەی کۆمەڵگای 
کوردەواریدا بیچمی گرتووە، پەروەردە دەکات. 
ئەم دوو دیاردەیە دەبنە هۆکاری توندوتیژیی 
مەعریفــی دژی زمانی کوردی و تاکی کورد. 
زمانی کــوردی لە دەرەوەی نــۆرم تەعریف 
دەکرێــت، کوردبوون لە حاڵەتــە چاکەکەیدا 
فۆلکلــۆرە، محەلییە و لە ڕاســتیدا ئامانجی 
سیاسەتی تواندنەوەیە. بە ڕێگەی ئەو شوناسە 
کە بۆ ســەروەری پێناســە کــراوە، حاڵەتی 
دیفالت، حاڵەتی نۆرماڵ و حاڵەتی موعتەبەر، 
زمان و فەرهەنگی فارسییە و سەرەنجام دەبێ 
کۆمەڵگا بەپێی ئەو پێناســەیە یەکسانسازی 
بکرێت، یەکڕەنگ بکرێت، یەکدەنگ بکرێت. 
گێڕانــەوەی فەرمــی، گێڕانەوەی فارســییە، 
منی کورد، زمانــی کوردییەکەی من، وەکوو 
سووژەیەکی کۆلۆنیال پێناسە دەکرێت، دەبێتە 
ئەوی تری شوناسی حاکمیەت. لە سیستمی 
پــەروەردەدا ئــەم بۆچوونە، ئەم پێناســەیە، 
بەردەوام بەرهەم دێتەوە )بازتولید دەکرێت(، 
ڕیوایەت دەکرێت، ڕاویی ڕیوایەتی خۆت نیت، 
ئەیجنســی و عاملییەتی خۆت لەدەست داوە. 
بــە زمانێکی جگە لە زمانەکــەی خۆت وێنا 
دەکرێیت. لەپشــت ئەو زمانــە گێڕانەوەیەک 
هەیە کە گێڕانەوەی خۆت نییە، مێژووەکەی 
لە سەنتەری فارســەوە داڕێژراوە، ئەدەبیاتی 
هی فارســییە. تۆ نە تەنیا خۆتی تێدا نابینی، 
تەنانەت هەرچی ئی خۆتە لێت حاشا دەکرێت، 
تووشــی نەبوونی یادگە )فیقدانــی زاکیرە(، 
تووشــی ئامنێســیا دەکرێیت. گێڕانەوەکانت، 
قارەمانەکانــت، چیرۆکەکانــت هەمــوو لەو 
لەحزەیــەی کە لە سیســتمی پــەروەردەی 
ئەواندا پەروەردە دەکرێیت، لە بیرت دەچێت. 
لە خــۆت بێگانە دەبیــت. جیهانبینییەکەت 
دەگۆڕدرێت، لەجیاتی ئــەوەی بەپێی پێوەرە 
زمانــی و فەرهەنگییەکانی خۆت جیهان وێنا 
بکەیت، بەپێی زمــان و فەرهەنگی پەروەردە 
ئەو دونیایە وێنا دەکەیت، ئەو پێوەرانە کە لە 
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دەرەوەی ژینگــەی زمانی و فەرهەنگییەکەی 
تــۆدا بیچمیــان گرتــووە. لە حاڵێکــدا لە 
مۆرفۆسەنتاکسی هەر زمانێکدا، لە وشەسازی 
و ڕستەســازیی هەر زمانێکدا جیهانبینییەکی 
تایبەت بەو زمانە هەیــە. جا تۆ بێیت بەپێی 
جیهانبینیی زمانی فارسی دونیا وێنا بکەیت، 
فارســی.  جیهانبینییەکی  دەبێتــە  بێگومان 
کە باســی توندوتیژیی مەعریفــی دەکەین، 
دەبێ باســی توندوتیــژی هێماییش بکەین. 
زمانی پەروەردە بە فارســی بێت، ڕاگەیاندن 
بە فارســی بێت، تەنانەت تابلۆکانی دوکان و 
بازاڕ بە فارســی بێت و تۆ ڕۆژانە ڕووبەڕووی 
ئەوانــە ببییەوە کە بە زمانی تۆ نییە، ئەوکات 
تووشــی توندوتیژیی هێمایی دەبیت. ئەمە بۆ 
تۆ دەبێتە کەتوارێکی کۆلۆنیال. نالی و خانی و 
جزیری و مەحوی ناخوێنی، سەعدی و حافز 
و فیردەوســی دەخوێنی، ئوستوورەی مەم و 
زین و الس و خەزاڵ و ئەوانی دیکە ناخوێنی، 
سیاوەش و ئەسفەندیار و ئارەش و ئەو شتانە 
دەخوێنی. ڕەزا مێرپەنج بۆت دەبێتە قارەمان، 
ســمکۆ بۆت دەبێتە شــەقاوە. گێڕانەوەیەکی 
کۆلۆنیال بەســەرتدا دەسەپێندرێت؛ لێرەدایە 
کــە دەبی بــە ســووژەیەکی کۆلۆنیــال. بە 
ســووژەی کۆلۆنیالکردنی تۆ لەسەر دەروونت 
کاریگەر دەبێت، کەم دێنیت، تووشی کێشەی 
خۆکەمبینیــن و زۆر جــۆری دیکەی گرێی 
دەروونــی دەبیت. لــە بەرانبەر سیســتەم و 
لە بەرانبــەر زمان، فەرهەنــگ و مەعریفەی 
فارسیدا خوت بە کەم دەبینیت. لەو گێڕانەوە 
کۆلۆنیالــەدا، یان حــزوورت نییە، یان ئەگەر 
هەشتبێت، لە پەراوێزی و فۆلکلۆریکی و، ئەگەر 
مێژووییش بێت، شەقاوەی، تەجزیەتەڵەبی و 
زیدی ئینقالبی. هیچ شتێک لەو گێڕانەوەیەدا 
نییە کــە بتوانیت خۆت لەگەڵیــدا تەداعیی 
هەویەتی و زیهنی بکەیت، بگرە وەکوو ئەوی 
تریش پێناســە کراوی. بە ئــەوی تر کراوی، 
هەمــووی ئەمانە بە ڕێگای زمان و، بە ڕێگای 
پــەروەردەدا  سیســتمی  زمانیی  مەعریفەی 

دەچێتە نــاو ناخت، لێرەدایە کە من باســی 
توندوتیژیــی مەعریفی دەکــەم. ئەم کەتوارە 
کۆلۆنیالە بۆ پتەوکردنی دەســەاڵت بەردەوام 

خۆی بەرهەم دێنێتەوە.
چەمکەکەی دیکە کە پێشتر ئاماژەم کرد، 
گەشەی کۆگنیتیڤە، گەشەی ناسینییە. جیم 
کومینس باســی دوو چەمک لە مەســەلەی 
زمانــدا دەکات. یەکێک زمانی قســەکردنی 
ڕۆژانە، یان زمانی زارەکی، ئەوەی دیکە زمانی 
کۆدی گەشەکراو، یان زمانی ئەکادیمیک کە 
زمانێکی ئەبستراکتە لە سیستمی پەروەردەدا 
فێری دەبیت. منداڵ کــە دەچێتە قوتابخانە 
کۆدی گەشەکراوی نییە، فێری زمانی نووسراو 
نەبووە، زمانی ئاکادیمیک تەنانەت ڕستەسازی 
زمانــی  لــە  و وشەســازییەکەی جیــاوازە 
قسەکردنی ڕۆژانە، بۆیە منداڵ لە قوتابخانەدا 
لەگەڵ زمانی ئەکادیمیک ئاشنا دەبێت، هەر 
لــە میانەی یەک دوو ســاڵی یەکەمدا چەند 
هەزار وشە لە خەزینەی فەرهەنگەکەی زیاد 
دەکرێــت. ئەمجار ئەگەر زمانی قســەکردنی 
ڕۆژانەی لەگەڵ زمانی ئەکادیمیکدا یەک بن، 
واتە زمانی دایکی بێت، گەشەی ناسینی ئەو 
منداڵە بە شێوەیەکی سروشتی دەبێت، بەاڵم 
کاتێک ئەو دوو زمانانە یەک نەبن، واتە زمانی 
قســەکردنی ڕۆژانەی کــوردی بێت و زمانی 
پەروەردە فارسی بێت، پەیوەندییەکی لۆژیکی 
و کۆگنیتیڤیان لەگەڵ یەک دروســت نابێت، 
لێرەدایە کە منداڵ تووشی کێشەی گەشەی 
کۆگنیتیــڤ دەبێت. وەکــو منداڵێکی فارس 
چەمکــەکان تێ نــاگات، دەروونیــی ناکات، 
فاکولتیی زمانییەکەی لە مێشــکدا ســەقەت 
دەبێت، کێشەی بۆ دروست دەبێت لە پرۆسەی 
پەروەردەدا، کە تەنانەت دەبێتە هۆکار وەکوو 
منداڵی فارس گەشە نەکات و تەنانەت نەتوانێت 
بچێتە زانستگاش. واتە سەرەڕای هەاڵواردنی 
نژادی کە بەرانبەر کوردی هەیە، بەتایبەت لە 
بواری کارپێدان و ئەو دەرفەتانە، کێشەیەکی 
دیکەشی لێ زیاد دەکرێت، ئەویش دەرەتانی 
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مڵماڵنێــی ئەکادیمیکی کەمتــر دەبێت. دوا 
دەکەوێت. تەمســیلیەتی لەو پیشــانەدا کە 
پێویســتیان بە خوێندنی ئەکادیمیکە کەمتر 
دەبێت. کێشــەیەکی دیکەش لێرەدا دروست 
دەبێــت، ئەویش تواناییــی دەربڕینی منداڵی 
نافارســە، تواناییی شــیکاری لە دیاردەگەڵی 
دەوروبەرە. لێکۆڵینەوە کراوە کەســانێک کە 
بــە زمانی دایکیان پەروەردە نابینن، ئاســتی 
تەمســیلیەتیان لەنــاو کاری تاوانکارانەشــدا 
زیاترە. لەســەدا ٣٠ی خۆراسان کوردە، بەاڵم 
لەسەدا 6٠ی زیندانییەکان کوردن. هەرچەندە 
لەناو دەزگای حکوومەتیدا بوون، یارمەتیدەری 
ڕژێمیش بوون، نزیکــەی 2٠ یان ٣٠ هەزار 
کــوژراوی شــەڕی ئێران و عێراقیــان هەیە. 
بۆچی دەبێت کورد بەپێی حەشــیمەتەکەی 
ئەوەندە کریمینێل و تاوانکاری لێ بکەوێتەوە؟ 
بەشێکی لەمە دەگەڕێتە بۆ ناڕێکیی گەشەی 
ناســینی و کۆگنیتڤی تاکی کــورد. ئەمەش 
شــێوەیەکی دیکەی توندوتیژییە. لە ســوێد 
جەخت دەکرێتەوە ســەر پەروەردەی زمانی 
دایــک، چونکــە پێیــان وایە کەســێک کە 
زمانــی دایکی باش بزانێــت، زمانی دووەم و 
ســێیەمیش باش فێر دەبێت. منداڵێک کە بە 
زمانی خــۆی پەروەردە نەبێــت، توندوتیژیی 
لەفزی نیشــان دەدات، تەنانەت توندوتیژیی 
فیزیکی دەکات، بۆ دەربڕینی خۆی مەجبوور 
بــە توندوتیژی دەبێــت. کەمینەکــراوی لە 
خواری  پێگەیەکی  نەژادیدا،  هیرارشــییەکی 
هەیە، بەسەریشیدا تووشی سیاسەتی ئاپاڕتاید 
و هــەاڵواردن دەبێــت. لەوانەیــە هەندێک 
تاکــی کورد بەهرەی زمانییــان هەبێت، یان 
تەنانــەت بەهرەمەند بن، بــەاڵم ئەمە نابێت 
ببێتــە پێوەر. ئەگەر پەروەردە بە زمانی دایک 
بووایــە، ئایا ژمارەیەکی زۆری کورد نەدەبوون 
بە ئەکادیمیســیەن، یان خــاوەن باوەڕنامەی 
بەرزتر؟ کێشــەی گەشەی ناســینی دەبێتە 
هۆکاری هەاڵواردنی نژادی بەرانبەری کورد. 

بەاڵم کۆمەڵگای کوردستانی لە ڕۆژهەاڵت 

ستراتێژییەکی لە بەرانبەر ئەو توندوتیژییانەدا 
گرتووەتە بەر، من وا بیر دەکەمەوە، وای شی 
دەکەمەوە کە خەریکە کــورد لە ڕۆژهەاڵتدا 
کۆمەڵگایەکی هاوتەریب دروســت دەکات کە 
خەریکە مەعریفەسازی دەکات. مەعریفەیەکی 
کوردی بە ڕێــگای فێرکاریی زمانی کوردیدا 
و بە کردنــەوەی پۆلی زمانی کــوردی لەناو 
کۆمەڵگای کوردیدا دەگشتێنێت. ئەمە دەکرێ 
ڕێکارێک بێــت بۆ ڕێگری لــەو توندوتیژییە 
مەعریفییــەی کە لــە بەرانبــەر کۆمەڵگای 
کــوردەواری و زمانەکەیــدا هەیــە. منداڵی 
کورد بەو پەروەردەیــەی کە بە زمانی خۆی 
وەرگرتبێت، لەوانەیە مەعریفەش وەردەگرێت، 
بەاڵم بە قیمەتــی زمانەکەی خۆی نابێت. لە 
کۆتاییدا ئەمەش بڵێم، وەکوو پێشــتر عەرزم 
کردن، لەپشــت هەر زمانێکدا مەعریفەیەک، 
جیهانبینییــەک، جیهانوێناکردنێک، ڕیوایەت 
و گێڕانەوەیــەک هەیە، ئــەو هەڵمەتانەی بۆ 
فێرکاریی زمانی کوردی دەدرێت، مەعریفەی 
کۆمەڵــگای  نــاو  دەگەڕێنێتــەوە  کــوردی 
کوردی. کــە وانەی زمانی کــوردی دەدات، 
باســی مێژووی زمانی کوردی دەکات، باسی 
ئەدەبیاتی کوردی دەکات، جا چ زارەکی بێت، 
چ نووسراوە، باســی گێڕانەوەی کوردی بێت. 
کورد خــۆی ڕێوایەتەکەی خۆی دەگێڕێتەوە 
لــە ڕوانگەی خۆیەوە. ئەمــە دەبێتە ڕێگر لە 
بەرانبەر ئەو مەعریفەســازیی کۆلۆنیالەدا کە 
کــوردی لە خــۆی نامۆ دەکرد، دەیخســتە 
پێگەیەکی خواری کۆمەاڵیەتی کە خۆیشــی 
دەروونیــی کردبوو. هەســت بــە بەرزبوونی 
هەســتی خۆبــاوەڕی دەکات، هەســت بــە 
شــکۆمەندیی کوردبــوون دەکات، کوردبوون 

بۆی دەبێتە بەها.
کۆلۆنیال  مەعریفــەی  ئاســەواری  بەاڵم 
هێشــتا لەسەر جەســتەی دەروونیمان ماوە، 
وەکوو پێشــتر عەرزم کرد، خۆمان، وێژمانی 
سیاسیی خۆمان و تەنانەت فەرهەنگی خۆمان 
بەپێی مەعریفەیەک پێناســە دەکەین کە لە 
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دەرەوەی ئێمــە بیچمی گرتــووە. خۆمان بە 
ڕێوایەتــی ئەوی دیکەکەی خۆمان پێناســە 
دەکەین و تەنانەت ئامانجە سیاسییەکانیشمان 
دەستنیشــان  کۆلۆنیالەکە  مەعریفــە  بەپێی 
دەکەیــن، کوردایەتــی بە مێشــکی کاڵوی 
پەهلــەوی دەکەین، بە شــەبقەی کەمالیزم 
دەکەین و بە عەبای عرووبە، یان ناسیۆنالیزمی 
عەرەبی دەکەین. سیاسەت لەوان فێر بووین، 
ســەرچاوە تیۆرییەکانمان فارســی و تورکی 
و عەرەبیــن، ئایدیــال و پێوەرە سیاســی و 
ئایدیۆلۆژیکەکانمان لەوان وەرگرتووە. لێردایە 
کە دەبێــت نوخبەی کورد، سیاســیی کورد 
تەماشــای ســەرچاوەی مەعریفیی جگە لە 
فارســی، جگە لە تورکــی و جگە لە عەرەبی 
بکات. بە پێوەرە کۆلۆنیالەکان ناتوانین نەتەوە 
پێناسە بکەین، سیاسەت و ئایدیۆلۆژی پێناسە 
بکەین. ئەو مەعریفە کۆلۆنیالە لە ژینگەیەکی 
نادیموکراتیکــدا فۆرمی گرتــووە. ئێمە دەبێ 
کۆمەڵــگای خۆمان بە پــەروەردەی کوردی، 
بە پەروەردەی کوردایەتییەکی دێموکوراتیک 
لە ئیستیعمار بســڕینەوە؛ کۆمەڵگای مەدەنی 
لە ڕۆژهەاڵت ستارتی ئەو هەڵمەتەی لێداوە، 
بەاڵم دەبێت نوخبەی سیاســییش بەخەبەر 

بێن.
لە ڕۆژهــەاڵت، تەنانەت لەنــاو کوردانی 
خۆراســاندا هەڵمەتی مەعریفەسازیی کوردی 
دەســتی پێ کــردووە، هەم پاراســتنەوەی 
مەعریفەی کوردی، هەم گەشــەی مەعریفی 
کۆمەڵــگای کوردی و لــە هەموویان گرنگتر 
گشــتاندنی مەعریفەی کوردی. ئەو گشتاندنە 
گرنگــە، بۆ نموونــە، بۆچــی زارا محەمەدی 
زیندانی دەکرێت؟ چونکە نە تەنیا مەعریفەی 
کــوردی دەپارێزێت، تەنانەت گەشــەی پێ 
دەدات و لەنــاو کۆمەڵــگادا دەیگشــتێنێت. 
ئێــران  ئایدیۆلۆژیــای فەرمیــی دەوڵەتــی 
لەناو مەعریفەســازیی کوردیــی زارادا غایبە، 
بۆیە دەبێتــە ئامانجی هەڕەشــە و زەخت و 
چەوســاندنەوە و ئاخرەکەیشــی دەکەوێتــە 

زیندانەوە.
من هیوادارم ئەو پرۆســەیەی سڕینەوەی 
ئیســتیعمار لە باکووریش دەست پێ بکات، 
کــە مێشــک و دەروونــی مرۆڤی کــورد تا 
ڕادەیەکی زۆر مەترســیدار لــەوێ کۆلۆنیزە 
کراوە. لە پرۆسەی ســڕینەوەی ئیستیعماردا 
زۆر هەڵمــەت هــەن کە یەکێکیــان ئەوەیە 
وا کاک هاشــم باســی کــرد؛ گەڕاندنەوەی 
گێڕانەوەی کــورد بۆ کورد. ئــەو گێڕانەوەیە 
دەگەڕێتــەوە بۆ حافیــزەی نەتەوەییی کورد. 
وەکوو کاک هاشــم باســی دەکات، ڕۆمانێک 
نووســراوە کە دەڵێی بە زمانی ســێ ســەد-
چوار سەد ساڵە، بەو گێڕانەوەیە، بەو زمانە تو 
بەردەوامیی مێژوویی لە حافیزەی گەلەکەتدا 
دروســت دەکەیت. کە دەچووین لە خوێندگا 
ڕوودەکــی و عەتارمان دەخوێنــد، دەمانزانی 
زمانی هەزار ساڵ پێش ئێستایە، بەردەوامیی 
زمانی فارســی زۆر ئاســان بۆمان وێنا دەبوو. 
ئێستا بەو گێڕانەوە کوردییانە لە ناخی ئێمەدا 
بەردەوامیی مەعریفی، بەردەوامیی گێڕانەوەی 
کــوردی خۆی دەردەخات. ئەو ڕۆماننووســە 
پێشــەنگە بۆ ڕێگری لە کۆلۆنیالیزمی زمانی 
و توندوتیژیی مەعریفــی؛ زارا محەمەدی بە 
گشــتاندنی پــەروەردە و مەعریفەی کوردی، 
بۆی  ئەیجینســی کــوردی دەگەڕێنێتــەوە 
و، ڕێگــر دەبێــت بەرانبەر ئــەو توندوتیژییە 
کۆگنیتیڤە/ناسینییەی کە منداڵی کورد ڕۆژانە 
ڕووبەڕووی دەبێتەوە. ئەمانە هەنگاوی گرنگن 

لەپێناو پاراستنی شوناسی کوردیدا.

زاراوەیل کوردی، دەرفەت یان هەڕەشە؟
ژیار جەهانفەرد 

زاراوەیل زوان کوردی دەرفەتن، یا هەڕەشــە؟ 
مژار ئێ باسەســە ک من خوازم پێشکەشدان 
بکەم. ئەگەر تماشــای دیرووک زوان کوردی 
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بکەیم، دونیمن وەر جە هاتن و هێڕشت ئساڵم، 
بەڵگە و ســەرچەوەیل فرەیگ لەســەر زوان 
کوردی لە وەر دەس نییە، ئەمانێ بەڵگەیلێگ 
لە زوانەیل باســتانی و قەدیمــی وە جیییەو 
مانــە ک بنەمایگ زوانەیــل ئمڕوویی فەالت 
ئێرانن )هەر لە شــەرق تا باکــوور مزوپۆتامیا 
]میان  رودان] و کوردستان(. لە دوای ئساڵمەو 
وەگوورەی سەرچەوەیلێ ک هەس، دو بەش لە 
ئەدەبیات کوردی ئارشیڤ بوە ک یا دەمەڵدەم 
و ســینگ وە سینگ، یا وە شێوەی دەسنوس 
مانەسە جییەو. یەکێگ لەلێیان بەش ئەدەبیات 
)گوورانی( و بەش ترەک )قەوڵەیل( ئیزەدیین. 
لە دوای ئــەو دەورەی دیرووکییە، ئەدەبیات 
کالســیکێگ لە باکــوور کوردســتان ها وەر 
دەس ک بەڵگەیل فرەترێگ ئڕا سەڵماندنێیان 
هەس، لەوای شــیعرەیل »مــەالی جەزیری، 
ئەحمەد خانی« و شــیعر کەسان تر و هاوکات 
وەگەرد ئەو دەورەیا لە کرماشــان شاعرەیلێگ 
لەوای ئەلماس خان کەنولەیی، خانای قوبادی 
و... بەش ســەرەکیێگ لە ئەدەبیات کوردی، 
وەک حەماسی و دڵداری نوسەکییەو کەن ک 
یەیشــە خوەی بوودە دو بەش و بەش یەکمێ 
ئەدەبیات دەمەڵدەم و ســینگ وە سینگە ک 
دەســنوس بوون و بەش تریشێ لە ئەدەبیات 

فارسییەو ورگێڕان کەن.
ئەو سەردەمە ک ئەدەبیات کالسیک ئیمە 
جوور نەتەوەیل تر، بەشــێگ لــە پێکهاتەیل 
فەرهەنگی بوە، زوان پێناســەی تر ئەو خوەی 
گرتێیــە، ئەما لە ســەردەم مــۆدرن وەگەرد 
هاتن مۆدرنیتە وە ڕووژهەاڵت ناوێن بێگومان 
پێناســەیل تر لەسەر زوان کریەد و ئێ روداوە 
لە دەورەی ڕنســانس لە ئرووپا دونیمن. یانێ 
وەر جە یە ک لە ڕووژهــەاڵت ناوێن دیزاین 
تــازە و تاریــف و پێناســەی جەدیدێگ لە 
زوان بکریــەد، دونیمن لە ئرووپــا ئێ ئتفاقە 
کەفێ. وەئــی بوونەوە وەختێ دەســەاڵت یا 
ڕووژهەاڵت  رەســنە  مۆدرنیتە  کەلوپەلەیــل 
ناوێن، دەســەاڵتەیل ناوەنــدی وەک دەوڵەت 

قاجار )ئەڵبەت ئاخرەیل قاجاڕ( و ســەرەتای 
دەوڵەت پەهڵەوی و لە ئاناتۆلی و عوســمانی، 
دەوڵەت ئاتاتورک بوونە سەدەم ئیە ک لە ئەو 
کەلوپەل مۆدرنیتە ئێســتفادە بکەن و زوانێگ 
لەوای زوان دەوڵەت – نەتەوە پێناســە بکەن 
ک زوان رەســمی لە ترکیە بوودە ترکی و لە 
ئێران بوودە فارســی. جی سەرنجە ک پێناسە 
و محوەریــەت زوان و منتالیتــەی فارســی، 
هەڵەوگــەردێ وە شــەخس یــا پیاگ فارس 
شــیعەیگ ک لــە مەرکەز ژیەد. لە شــوون 
ســەقامگیری دەوڵەت – نەتەوە، زوانەیل جیا 
لە فارسی لەوای لەهجەیلێ لە خود ئەو زوانە 
زانن و دونیمن لە درێژایی ئێ سەد ساڵە، الن 
کەم لە ســەرەتای سەدەی بیســتم تا ئمڕوو 

پێناسەیل تر لە زوان سەقام گرتێیە.
وەگــەرد هاتــن مۆدرنیتەیا هــەم روداو 
دڵتەزیــن و هەمیش روداو خاســێگ قومێد، 
یانێ بەش پۆزێتیڤ و بەش نگاتیڤێگ دێرێ. 
بەش نگاتیڤیەگەی ئیەســە ک ئەو دەسەاڵتە 
ک دەســاوە و بەرهــەم مۆدرنیتەس وەدەس 
ئیمەی کورد، لە رووژهەاڵت ناوێن نیەڕەسێد؛ 
ئــەڕا نموونە، ئەدەبیات کــوردی گوورانی ک 
الن کەم سەدەیل فرەیگ ئەدەبیات کالسیک 
مەنتەقە بوە و جوور ســتایل ئەدەبی یەکێگ 
لــە دەروەچەیل زوان کوردی بوە، ئەوەیش لە 
حەوزەی شیعر، هەر ئەو ئەدەبیاتیشە کەفێدە 
پەراوێز؛ هەرچەن ســەرەتا لــە بەرابەر زوان 
فارســی ملمالنی کەد و لە ئەنجاما نیەتوانێد 
فرە مقاومەت بکەد، چــون ک زوان دەوڵەت 
ئێران بوودە فارسی و ئمکانات فرەیگ کەفێدە 
وەرەســەی و رووژ وە رووژ مەتن فرەترێگ وە 
چەواشەی ئەدەبیات گوورانییەو وەپێ تەولید 
کریــەد. وەگەرد ئــێ روداو مۆدرنا، روداوەیل 
تریــش کەفێــد و زوان کوردی لە شــارێگ 
لەوای کرماشان وەگشتی کەفێدە پەراوێز و یە 
بوودە مدوو یەگ کەلین )بۆشــایی( گەورایگ 
لــە حــەوزەی زوان کوردی ســەقام بگرد و 
ئیمە دونیمن لە ئەو سەردەمیشــە کوردی لە 
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رووژهەاڵت کوردســتان رووژ لــە دوای رووژ 
بێهازترەو بوود. ئەما لە باشــوور کوردســتان 
وە مدووەیــل فرەیگەو، کوردی ســەقام گرێد 
و بوودە زوان پەروەردە و  پێشــکەفێد. بەس 
یانەیشــە بــاس و دەلیلەیل خــاس خوەیان 
دێرن. ئەمــا ئەگەر هەڵگەردیمنــەو وە زوان 
کــوردی، زوان کوردی ئمــڕوو جوور زوانێگ 
لەنــاو ڕووژهــەاڵت ناوێــن، چ پێناســەیلێ 
توانیمن لەلێ بکەیمن؟ ئایا لە دوای ئەدەبیات 
کالسیک گوورانی )مەبەســت لە کرماشان و 
دەوروەرێیە(، زوان  کوردی دریژەی گوورانییە 
یا  زاراوەیل تر لە حــەوزەی ئەدەبیات تیەنە 
مەیدان؟ ئەگەر تماشایگ وە ئەدەبیات سۆرانی 
بکەیم، وەگەرد دەسپێک ئەدەبی ئێ زاراوەیا، 
سێ شــاعر گەورا لەوای ناڵی، سالم، کوردی 
وەک سێ کوچگەی ئەدەبیات کوردی سۆرانی 
ناسریەن. هەرچەنیش چەن شاعرتریش وەک 
عەلی بەردەشانی و مەال محەمەد هەزارمێردی 
شــیعر وەی دیالکتە نوسانە. توانیمن یە جوور 
سەرهەڵدانێگ لەناو ئەدەبیات کوردی سۆرانی 

ناو لێ بوەیمن.
لە باشــوور کوردســتان هاڵیە سەد ساڵە 
زەمینــە خوەش کریایــە ک زوان کوردی تا 
ڕادەیگ وە ڕەســمییەت بناســریەد، ئەما ئێ 
ئتفاقە لە ناو بەشەیل تر کوردستان نیەکەفێد. 
لە باکوور کوردســتان جــەالدەت بەدرخان و 
وەر جە ئەوییش کامــران عەلی بەدرخان و... 
ڕووژنامــەی کوردی چاپ کــەن. لە دەورەی 
جــەالدەت بەدرخان، باس ڕێنــوس کوردی 
التین شــکڵ گرێد. هەرچــەن کرمانجی لە 
مەتوایەتــی و قەدەخایەتی بوە، وەلێ زاراوەی 
ســتانداردێگ لەناو بنزارەیل کرمانجی سەقام 

گرێد. 
ئەگەر هەڵگەردیمنەو وە سەدەیل وەرجە 
مۆدرنیتە لە رووژهــەاڵت ناوێن، دونیمن ک 
ئــەو پێناســەیەیل تازە ک لــە زوان کریەد، 
ئەو ســەردەمە نەبونە. وە دریژایی ســەدەیل 
فرەێگ زوان ژیان خوەزایی خوەی داشــتێیە، 

هەرچەن  نەبوە،  ئاسمیالســیون  مەســەلەی 
کاریگەرییەیــل فەرهەنگــی و زوانــی ئەمر 
تەبیعیێگ لە جهان بوە، ئەما پالن سیاسیێگ 
جوور ئاسمیالسیون زوانی لە کار نەبوە )یا الن 
کەم من خەوەر نەیرم(. لە سەردەمەیل وەرین، 
تەقیــان، یا بەرخورد دو زوان وەیەکا دونیمن، 
نیەونیمن.  ئاسمیالســیون  پرۆســەی  ئەمان 
ئــەڕا نموونە، هــەر لەناو دەوڵەت عوســمانی 
زوان کوردی قەدەخە نەبوە و ئیمە شــاعرەیل 
گەورایگ دێریمن هەر لە باشــوور کوردستان 
ک لە ئســتانبوڵ بونــە و ڕووژنامەی کوردی 
چــاپ کردنە و زوان کوردی ئــازاد بوە. ئەما 
یە لە دەورەی ئمڕووە ک زوان، پێناســەی تر 
لە خوەی گرێ و یەســە ک ئیمــە لەناو ئێ 

پێناسەی نووە بێبەش بومنە. 
لەیــرە ئێ پرســیارە درس بــوود ک ئایا 
لە پێشەڕووژ/بانان کوردســتان ئیمە توانیمن 
گشتمان وە یەی زاراوە بنوسیم و بخوەنیم؟ یا 
کێشە درس بوود؟ زازاکی تا چەنێ پەیوەندی 
وەگــەرد کرمانجی یــا ســۆرانییا گرێد و وە 
چەواشــەوە؟ لە رووژهەاڵت کوردی کەلهۆری 
و لەکی و هەورامییش دێریمن. بەس وەختێ 
باس لەســەر زوان داڵگی کەیمن و لەســەر 
ستانداردســازی هوردەو بومن، دەرکەفێد ک 
خود ستانداردســازی زوان، یــەی ئەمر غەیر 
دمۆکراتیکە و ئێ ئتفاقــە لەناو زوور واڵتەیل 

دنیا لەیە وەر ڕو دایە.
وە ســەر نەبون دەســەاڵتەو خەڵک کورد 
تا ئمڕوو توانســتێیە تــا ڕادەیــگ زاراوەیل 
زوان کــوردی بپارێزێد و لەیە ئــەودوا ئیمە 
چ پالنێــگ توانیــم بێیاشــتویمن ئــڕا زوان 
کــوردی و زاراوەگانێ؟ لەیە ئەو دوا ئیمە چو 
تماشــای زوانێ کوردی بکەیمن؟ ئایا لە بانان 
کوردستان گشت زاراوەگان زوان کوردی، ئڕا 
نموونە، توانن کرمانجی وە زاراوەی ســتاندارد 
قەبوول بکەن؟ یا گشــتیان توانن سۆرانی، یا 
کەلهۆری، یا هەورامی قەبوول بکەن؟ ئیمە تا 
ئمڕوو وەداخەو پالن دیارێگ ئەڕا ئێ مەسەڵە 
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نەیاشــتیمنە. ساڵ 2٠1٣ یا 2٠1٤ لە کۆڕی 
زانیــاری )ئەکادیمیای کوردی( لــە هەولێر، 
هاڵیــە ٣٠- ٤٠ کەس بەشــداری کردبون، 
بەشدارەیل ئەو جەلەسە بێجگە دو سێ کەس، 
باوەڕ داشــتن ک مەردم کرماشان لوڕی قسە 
کەن. یە نموونەیگە ک نیشان دەی لێکووڵین 
قولێــگ لەســەر زوان کــوردی و زاراوەیلێ 
نەکریاس و هەرکــەس زوان کوردی تەنیا وە 
زاراوەی خوەیەو ناســێ. زاراوەیل کوردی هەم 
توانن دەرفەت و هەم هەڕەشــە بوون. لە ئێ 
زەمانە ئیمە توانیمن مــەردم لە رێ زاراوەی 
خوەیانەو گەرد زوان کوردی ئاشــتی بێیەیم 
و لە خاڵ ســفر فۆلکلــۆرەو ک زوان خەڵکە، 
بتوانیمن وەرەو خاڵ سەد معیارسازی لە یەک 
نزیکەو بویمن. هەر لەیــوا ئەگەر پالن زوانی 
نەیاشــتویمن، ئێ زاراوەیلە توانن بوونە مدوو 
هەڕەشە و پەرتەوازی و ترازیان فرەتر لە یەک.
رێنــوس بەش تــر لە پــالن زوانییە. ئایا 
زوانێــگ توانێ دو گلە ڕێنــوس جیا لەیەک 
بێیاشــتوود؟ ئایا ئمڕوو ئیمە توانیمن تەنیا وە 
یەکێگ لەی ڕێنوســەیلە بنوسیمن و ئەوەکە 
بنیمنە ال؟ توانیم بوشــیمن هەنای دو زاراوە 
لە زوانێــگ وە دو ڕینوس نوســن، توانن لە 
دریژایی زەمــان فرەتر لە یەک دورەو بکەفن. 
دو رێنوس، دو دنیای جیاواز خەڵق کەن و دو 
منتالیتەی جیاواز تیەرێدە وجوود، منتالیتەی 
ک لــە ڕێنوس التینەو تێــد و منتالیتەی ک 
لــە ڕینوس عەرەبییەو تێد. یانە باســەیل فرە 
بنەمایێگن و کەسەیلێگ ک لە حەوزەی زوان 
کار کەن، بایس چارەسەرێیان بکەن، یان الن 
کەم رێگەی ئڕا بانان پێشنیار بێیەن. چ پالنێگ 
ئەڕا زاراوەیل زوان کوردی دێریمن؟ ئڕا نموونە 
ئەگەر لە بانان لە کرماشــان بوشن زاراوەیگ 
لەوای کرمانجی، ســۆرانی، یــا هەورامی ک 
زاراوەی جیا لە خود زاراوەی مەردم کرماشانە، 
بوودە زوان رەسمی، ئایا مەردم قەبولی کەن؟ 
ئیمە نیەتوانیمن جوور یەی زوانێ ک ئەرتش، 
ئاکادمــی، حزب، کونســولگەری و ســەدان 

دەســەالت تر دێرێد، تماشــای زوان کوردی 
بکەیمن و بایەس خوەندنەوەیگ تر لەسەر زوان 
کوردی بێیاشتویمن. لە باشوور کوردستان ک 
کورد دەسەاڵتێگ دێرێ، هەوەجەس ک پەرە 
بییەن وە زاراوەیــل زوان کوردی. ئڕا نموونە، 
لە باشــوور کوردســتان ک زاراوەی سۆرانی 
رەســمیە، کورد کەلهۆر و هــەورام دێریمن 
ک لــە پەروەردە بێبەشــن. لەهجەی بادینی 
ک لەهجەیگ لــە کرمانجییە، لە جوغرافیای 
باشوور کوردســتان رەسمییەو بوود و دو گلە 
زاراوە )ســۆرانی و بادینی( هــاوکات وەگەرد 
یەکا ئەوزینە کەن. وە مدوو تەقال و داخوازی، 
ئمساڵ یەکمین کتاو هەورامی تەیید کریا ک 
بتوانن لە مەدرەســە ئێ یــەی کتاوە لە الی 
ســۆرانییەو بخوەنــن. ئەگــەر هەورامی لەناو 
بچــوود، پێشــینەیگ لە زوان کــوردی لەناو 
چــوود. ئەگەر جوور دەوڵــەت نەتەوەێگ ک 
لە سەرەتای سەدەی بیســتم لە رووژهەاڵت 
ناوێن، تەنیا یەی زوان کردنە زوان ســتاندارد 
واڵتەگەیــان، ئیمەیشــە وە هەر ئەو شــێوە 
بچیمنە نواو، بێگومــان زوان کوردی لەیەک 
تەرازیەد و هەر کام لەی زاراوەیلە توانن بوونە 
زوان ســەروەخوەیێگ و یە لە خوەشــبینانە 
ترین حاڵەتە ک توانن بوونە زوانەیل کوردی، 
وەلێ لە راسییا وە نەف دەسەاڵت و دەوڵەتەیل 
داگیرکــەر چنە ال و یە خەتــەر گەورایگە ئڕا 
کوردستان. ئەسە هەوەجەس ئمڕوو هەرکام لە 
زاراوەیل زوان کوردی بپارێزیەن و لە پرۆسەی 

مێعیارسازی لە یەک نزیکەو بکریەن.

حیزبی دیموکــرات  و فێرکردنی زمانی 
کوردی
قادر وریا

شــەهال دەباغی: بەڕێز قــادر وریا بەخێر 
بێن، ئەم پرســیارە لە ئێوەش دەپرسین: 
ئێوەش یەکێک لەو کەســانەن کە پێتان 
وایە چەمکی »زمانی دایک« دروســتترە، 
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نەک »زمانی دایکی«؟ لە چەند دەقەیەکدا 
ڕا و بۆچوونی خۆتان سەبارەت بەو بابەتە 
باس بکەن، دوایە دەچینە سەر مەسەلەی 
زمانــی کوردی لەناو حیزبی دێموکرات و 

لەناو شۆڕشدا.
قادر وریا: ساڵو و ڕێزم هەیە بۆ بەڕێوبەرانی 
گۆڤاری »تیشک« کە ئەم چاالکییەیان لەم 
بۆنەیەدا پێک هێناوە، هەروەها ڕێز و ساڵو 
بۆ ئەو پانێڵیســتە بەڕێزانە کە باسەکانیان 
پێشــکەش کرد و ســپاس بــۆ ئێوە کە 
بەڕێوەبەری ئــەو بەرنامەیەن و هەروەها 
ئــەو بەڕێزانە کە گوێیان لــە دەنگمانە و 

دەمانبینن. 

بۆ وەاڵمی ئەو پرسیارە من وەکوو 
خــۆم پێــم وایە »زمانــی دایک« 
لەگەڵ سروشــتی زمانی کوردی 
گونجاوترە تا »زمانی دایکی«. من کە گوێم لە 
»زمانــی دایکی« دەبێت ڕێک وەکوو ئەوە وایە 
وشــەی »زبان مــادری«م دێتە بــەر گوێ و 
وادەزانــم ئەو فۆڕمەیە تەرجوومە کراوەتەوە و 
هاتووەتە نێو کوردییەوە. پاشان نازانم »زمانی 
دایــک« عەیبی چییــە؟ یانی ئەگــەر بڵێین 
»زمانــی دایک«، ئایا کێشــەیەک هەیە؟ یان 
خەڵــک خراپ حاڵی دەبێت؟ بەاڵم کە گوتت 
»زمانــی دایکــی« هەســت بــەوە دەکرێت 
وەرگێردراوی دەستەواژە فارسییەکەیە. پێشم 
خۆش نییە ئــەو جۆرە چەمکانــە تەرجەمە 
بکەینــەوە، کاتێــک لەنێو زمانــی خۆماندا 
دەکات،  پێویســت  )چ  هەیــە،  هاوتایــان 
فارســییەکەی وەرگێڕیــن؟(. هەروەهــا من 
دەگەڵ »فێرکاری«یشدا نیم، نازانم »فێرکردن« 
عەیبی چییە؟ من بە فێرکاری وەبیر دارکاری 
دەکەومەوە! بە هەرحاڵ زەوق و سەلیقەی من 
وای پــێ جوانە. بەاڵم کەســانێک کە لە من 
زیاتــر شــارەزای زمانی کوردیــن، بەتایبەت 
شارەزای وشەسازیی زمانی کوردین، دەتوانن 
ڕای دروســتتریان هەبێت. من بۆخۆم وەکوو 

زەوق و تێگەیشتنی خۆم دەگەڵ »فێرکاری«دا 
نیــم، دەگــەڵ فێرکردندام، دەگــەڵ »زمانی 
دایکــی«دا نیم و دەگــەڵ »زمانی دایک«دام، 
بــەاڵم زیاتری لەســەر ناڕۆم و دێمە ســەر 

باسەکەی خۆم.
ئەو باسەی کە بۆ من دیاری کراوە، دەمهەوێت 
لــە چوارچێوەی چەمکێکــی دیکەدا باس لە 
گرنگیدانی حیزبی دێموکرات بە زمانی کوردی، 
بەتایبەتی بــە خوێندنی زمانی کوردی بکەم، 
ئــەو چەمکەی دیکەش »سیاســەتی زمان«ە. 
دیارە دەوڵەتێک دەتوانێت سیاســەتی زمانی 
هەبێت و حیزبێک و تەنانەت بنەماڵەیەکیش 
دەتوانن سیاسەتی زمانیان هەبێت. »سیاسەتی 
زمان«، بریتییە لە ســەرجەم ئەو بیروبۆچوون 
و ڕوانگە و بڕیارانەی کە الیەنێک لە پێوەندی 
دەگەڵ زمان و کۆمەڵگــەدا دەیبێت. حیزبی 
دێموکراتیش لەژێر کاریگەریی تێگەیشتنێکدا 
توانیویەتی ببێتە خاوەنــی تایبەتمەندییەک، 
ئەویــش گرنگیدانــە بە زمانی کــوردی. ئەو 
تێگەیشــتنەش ئەوەیە کە کورد نەتەوەیەکە 
تایبەیمەندیی  نەتەوەیــە کۆمەڵێــک  و، ئەو 
هــەن، هەروەک چــۆن خاکــی هاوبەش و 
مێژوو و کولتوور و کۆمەڵێک شــتی دیکەی 
هاوبەشــی هەیە، زمانی هاوبەشیشــی هەیە. 
ئێمــە دەبینین کــە داگیرکــەران هەروا کە 
خاکەکەیــان داگیــر کردووین، هــەروا کە 
چەواشــە  مێژووەکەشــمان  دەیانهەوێــت 
بکــەن و بیســڕنەوە، هەر وا کــە هەرجۆرە 
نەتەوەکەمان  ســەرهەڵدانێکی  و  بەرهەڵست 
سەرکوت دەکەن، هەر بەو جۆرە دەیانهەوێت 
زمانەکەشــمان لێ بســتێننەوە. بۆیە حیزبی 
دێموکرات لە ڕۆژی یەکەمــی دامەزرانییەوە 
گرنگیی ڕۆڵی زمانی لە ناساندنی نەتەوەیەک 
و لەوەدا کە کۆمەلــە خەڵکێک خۆی وەکوو 
نەتــەوە ببینێــت، بەباشــی دەرک کردووە. 
بۆیــە لە یەکەم داخوازەکانیــدا گرنگیدان بە 
زمان هەیە. لــە یەکــەم بەیاننامەی حیزب 
)بەیاننامــەی دامەزران(دا، هەروەها لە یەکەم 
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مەرامنامــەی حیزبدا، لە هەمــووی ئەوانەدا 
بە تۆخی باســی زمانی کــوردی و گرنگیدان 
بە زمانی کــوردی و داوای ئەوەی کە زمانی 
کوردی لەالیەن دەوڵەتەوە بەڕەسمی بناسرێت 
و لە بەڕێوەبەریی کاروباری کوردستاندا زمانی 
ڕەســمی بێت و هەموو بوارەکانــی ژیان بە 
زمانی کوردی بەڕێوە بچێت لە ڕۆژی ئەوەڵەوە 

هەبووە.
لــە ڕاســتیدا ئەگــەر بمانهەوێــت دەرکی 
گرنگیدانــی حیزبــی دێموکرات بــە زمانی 
کوردی بکەیــن، کۆمەڵێک بوار هەن کە من 
ئەمشەو لەسەر یەک، یان دوو بوار زیاتر قسە 
دەکەم، بــەاڵم بوارەکانی دیکەش ناکرێت بە 

الیاندا نەڕۆم. 
یەک لــەو بوارانە ئەوەیە کــە زمانی کوردی 
لــە پەســەندکراوەکانی حیزبــی دێموکرات 
و لــە بەرنامەکەیــدا چ جێگایەکی هەیە؟ لە 
ڕاستیدا لە بەرنامە و پەسندکراوەکانی هەموو 
کۆنگرەکانــدا زۆر بە تۆخی و زۆر بە پڕڕەنگی 
باس لــەوە کراوە کە زمانــی کوردی دەبێت 
لــە داهاتوودا و کاتێک کە کورد دەســەاڵتی 
خۆی بەدەستەوە دەگرێت، چ ڕۆڵێکی هەبێت 
و لە ئاســتی ئێراندا لەالیەن دەوڵەتەوە، چۆن 
سەیری زمانی کوردی بکرێت. بوارێکی دیکە 
کە نیشاندەری گرنگیدانی حیزبی دیموکرات 
بــە زمانی کوردییــە،  نێوەرۆکــی گەاڵڵەی 
حیزبی  ڕێککەوتننامەکانــی  و  داخــوازەکان 
دێموکــرات چ دەگەڵ دەوڵەتــی ناوەندی چ 
دەگەڵ حیزب و ڕێکخراوەکانی ئوپۆزیسیۆنی 
ئێرانییە. لەو جۆرە بەڵگەنامانەدا پرســی زمان 
زۆر گرنگیــی پێ دراوە، لەو پــڕۆژە، یان لەو 
گەاڵاڵنەی کە کاتی دانوستان و وتووێژ دەگەڵ 
دەوڵەتــی مەرکەزی دەگۆڕێدا بوون، دەبینین 
کە هەمیشــە یەکێک لە ماددە ئەسڵییەکانی 
حیزبــی دێموکرات، زمانی کــوردی بووە کە 
دەبــێ بەڕەســمی بناســرێت و خوێندن لە 

کوردستان بە زمانی کوردی بێت.
 لــە ڕێککەوتن لەگەڵ حیــزب و ڕێکخراوە 

سەرانســەرییەکانی ئێرانیشــدا بــۆ نموونــە 
»شووڕای نیشتمانیی بەرگری« و لە گەاڵڵەی 
ئەو شــووڕایە کە بۆ خودموختاری پەسەندی 
کــردووە، یەکێک لــە خاڵە ســەرەکییەکان 
زمانی کوردییە. دەکرێت بڵێم ڕاســت ئەوەی 
لە بەرنامەی حیزبــی دێموکراتدا هاتووە هەر 
ئەوەش لە گەاڵڵەی شووڕادا هاتووە و پەسند 
کراوەتەوە. دواتر حیزبی دێموکرات ئەگەر لە 
کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانــی فێدراڵدا بووە، 
لە شووڕای دێموکراســیخوازانی ئێراندا بووە، 
هەمیشە پرسی زمانی کوردیی بە پەسندیان 
گەیانــدووە و یەک لەو شــتانە بــووە کە لە 

سەری ڕێک کەوتوون.
بوارێکی دیکەی گرنگیدانی حیزبی دێموکرات 
بــە زمانی کــوردی ژیانــی ڕۆژانەیەتی. من 
دەمهەوێت لێرەدا لەســەر ئەو خااڵنە بڕۆم کە 
نیشــاندەری گرنگیدانی ئەو حیزبە بە زمانی 
کوردی لــە ژیانی ڕۆژانەیدایە. گرنگە بزانرێت 
کە زمانی سەرەکیی کار و تێکۆشانی حیزب و 
ڕاگەیانــدن و پێوەندییەکانی، زمانی کوردییە. 
ڕەنگە زۆر کەس بڵێن جا ئەوە زۆر ئاســایییە 
کە حیزبێکی کوردی هــەر دەبێ زمانەکەی 
کوردی بێت، بەاڵم حیزب و ڕێکخراویشــمان 
هەبــووە لە کوردســتان کە زمانــی کوردی، 
زمانی سەرەکیی ڕاگەیاندن و پێوەندییەکانیان 
و تەنانــەت کالس و فێرگەکانیــان نەبووە، یا 
ئەو بایەخەی پێویســتە بــە زمانی کوردییان 
نەداوە. حیزبی دێموکرات هەر لە ســەرەتاوە 
زمانی کوردی، زمانی سەرەکیی ڕاگەیانەکانی 
و پێوەندییەکانــی بووە، بەیاننامە و بەڵگەنامە 
ڕەســمییەکانی لە پێشــدا بە زمانی کوردییە 
و لە زمانی کوردییەوە کــراون بە زمانەکانی 
دیکــە، بۆ نموونە زمانی فارســی، یا عەرەبی، 
یا ئینگلیســی. لە فێرگەکانیدا هەر کالسێکی 
کادر، یــان پێشــمەرگە هەبووبێــت، زمانی 
کوردی بەشــێک بووە لە بەرنامە دەرســی و 
فێرکردنەکانیان. پێشــمەرگە کە نەخوێندەوار 
بــووە بە زمانی کوردی فێــری خوێندنەوە و 
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نووســین بووە، یــان ئەگــەر خوێندەواریی 
هەبــووە، فێــڕێ خوێندنەوە و نووســین بە 
زمانــی کوردی کراوە. کەم وا هەیە لە حیزبی 
دێمۆکراتدا پێشمەرگە دەورەی دیتبێت، بەاڵم 

زمانی کوردیی نەخوێندبێت.
ئەگــەر دەڵێــم کــوردی زمانی ڕەســمیی 
ڕاگەیانەکانی بــووە، تەنیا ئــەوە نییە کە لە 
ڕادیۆ، یان تەلەڤزیۆنەکەیدا بە زمانی کوردی 
بەرنامەی باڵو کردووەتەوە و ڕۆژنامە و گۆڤاری 
بە زمانی کــوردی ئامادە و چــاپ کردوون؛ 
تەنانەت نێوەرۆکی بەرنامەکانی ئەو ڕاگەیاندنانە 
و چاپەمەنییەکەی تەرخان کردووە بۆ خزمەت 
بە زمانی کــوردی. واتە نەک هەر بە کوردی 
قسە کراوە، یا نووسراوە، بەڵکوو بۆ نموونە هەر 
لە ڕۆژنامەی »کوردســتان«دا بە سەدان وتار 
هەیە باس لە بایەخی زمان و هاندانی خەڵک 
بۆ گرنگیدان بە زمانی کوردی دەکات. بابەتی 
فێرکردنــی زمانــی کــوردی و گرنگیدان بە 
فێربوون و فێرکردنی زمانی کوردی هەمیشە 
لــە ڕاگەیاندنەکانــی حیزبــدا بایەخــی پێ 
دراوە. هەڵبــەت لە ڕاگەیاندنی حیزبدا بەپێی 
پێویستی زمانی فارســی، یا تورکییش بەکار 
هاتــووە، بەاڵم زمانی ســەرەکیی ڕاگەیاندنی 

حیزب، کوردی بووە.
 با ئەو خاڵــەش باس بکەم، ئەگەرچی ڕەنگە 
»سیاســەتی زمانی« لە حیزبــی دێموکراتدا 
پێناســە نەکرابێت، یا لە دەقێکدا نەگوترابێت 
ئەوە »سیاســەتی زمان«ی حیزبی دێموکراتە، 
بــەاڵم ئێمە بە وردبوونەوە لــەو بوارانە و بەو 
گرنگیدان و تێکۆشــانەی حیزبی دێمۆکرات 

دەزانین کە ئەو سیاسەتە چۆن سیاسەتێکە.
 

شــەهال دەباغی: لێرەدا ئەو پرسیارە دێتە 
گۆڕێ کە لەو چل ساڵەیدا کە ئێوە زمانی 
کوردیتان بە دەرس گووتوەتەوە و باستان 
لێ کردووە، ئایا شــێوەی پەروەردەکەتان 
زانســتی بووە، یا ئــەو مۆدێلەی کە ئێوە 
بەکارتان هێناوە هەمــان مۆدێلێک بووە 

کە لە واڵتانی داگیرکــەردا هەبووە؟ ئەو 
کتێبانە لــە کوێوە هاتــوون، ئایا خۆتان 
کتێبەکانتــان چاپ کردوون؟ چەمکەکان 
چۆناوچــۆن کارتان لەگــەڵ کردوون؟ بۆ 
وێنە، چەمکی کوردایەتی، یا یەکســانیی 
جنسییەتی، یا دێموکراسی و ڕزگاری، ئەو 
چەمکانــە دەو پەروەردەیەدا چۆن خۆی 

نیشان داوە؟  

دیارە خوێندن بە زمانی کوردی لە 
چوارچێــوەی  لــە  کوردســتان 
سیســتمی پەروەردە و فێرکردندا 
کە دوایە باسی دەکەم، جیاوازە لە گرنگیدان 
بــە زمانی کوردی لە نێوخۆی حیزبدا. ئەوەی 
کــە حیزب لەنێو ڕیزەکانی خۆیدا گرنگیی بە 
باســێکی دیکەیــە.  زمانــی کــوردی داوە 
دەمەویســت ئەوە باس بکــەم کە حیزب لە 
ڕۆژی یەکەمــی دامەزرانییەوە لەگەڵ ئەوەی 
کە ئــەو هەمــووە گرنگییە دەدا بــە زمانی 
کوردی، بەاڵم چ لە بەرنامە و چ لە کردەوەدا 
هەمیشــە پێــی وابــووە کــە کەمایەتییــە 
نەتەوەییەکانــی دیکە کە لە کوردســتان، یا 
ئێرانــن و، فــارس نیــن، ئەوانیــش دەبێ 
زمانەکانیان بەڕەســمی بناســرێت. هەروەک 
دەبینین لە ســەردەمی کۆماری کوردستاندا 
هــەروەک چۆن کورد مافی ئەوەی هەبووە بە 
زمانی خۆی بخوێنێ، بۆ نەتەوەکانی دیکەش 
ئەو مافە بەفەرمی ناســراوە. بــۆ وێنە، بۆ ئەو 
جوولەکانــەی کــە خەڵکی مەهابــاد بوون، 
ئیمکانی ئەوەی کە بە زمانی خۆیان بخوێنن، 
هەبووە. مەبەســتم ئەوەیە بڵێــم ئەو »کثرت 
گرایی« یا پلۆڕالیزمی فەرهەنگی و زمانییە لە 

سیاسەتی حیزبی دێمۆکراتدا هەر هەبووە.
هەر لە پێوەندی لەگــەڵ گرنگیدانی حیزبی 
دیموکــرات بــە زمانــی کوردی لــە ژیان و 
تێکۆشــانی ڕۆژانەیدا، جێــی خۆیەتی وەبیر 
بێنمــەوە لەگەڵ ئەوەی حیزب هەمیشــە لە 
حاڵەتــی خەباتــی نهێنی، یا لــە خەباتێکی 
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ســەختدا بووە و لە ڕووی دارایی و ماڵییەوە 
زۆر زەعیــف بووە و ئیمکاناتی چاپی زۆر الواز 
بووە، بەاڵم ســەرەڕای چاپەمەنیی خۆی کە 
بەکوردی باڵو بووەتەوە و ئەوەش حەجمێکی 
زۆری هەیــە لــە ڕۆژنامەنووســیی کوردیدا، 
کتێبی کوردیی بەسوودیشــی چاپ کردووە. 
لە نیوەی یەکەمــی دەیەی حەفتای زایینیدا 
»بنکەی پێشــەوا« هەبووە، لەژێــر ئەو ناوەدا 
حیزبــی دێموکــرات کتێبــی کوردیی چاپ 
کردووە. کۆمەڵێک کتێب وەک »کاروانێک لە 
شەهیدانی کوردســتانی ئێران«، لە نووسینی 
کەریم حیســامی، »تاریــک و ڕوون« دیوانی 
شــیعری مامۆســتا هێمن، »کوردســتان و 
کورد«ی دوکتۆر قاســملوو، کۆمەڵە چیرۆکی 
»پێکەنینــی گــەدا«ی مامۆســتا حەســەنی 
قزڵجی. بنکەی پێشــەوای ســەر بە حیزبی 
دیموکــرات ئەو کتێبانەی چــاپ کردوون بۆ 
ئەوەی ئەدەبیاتی کوردی، چیرۆک و شیعر و 
توێژینەوە بە زمانی کوردی چاپ بێت و بگاتە 
دەســتی خەڵکی و خەڵك بــە زمانی خۆیان 

بخوێننەوە و سوودیان لێ وەربگرن.

شــەهال دەباغــی: لــە فێرگــەکان دا چ 
کتێبێــک بە دەرس دەگوتراوە و لە کوێ 

چاپ دەبوون؟

لــە  کالســانەی  و  دەورە  ئــەو 
فێرگەکانــی حیزبــدا بــۆ کادر و 
هاتــوون،  پێــک  پێشــمەرگە 
ماوەکەیان کەم بووە. ئامانجەکە ئەوە بووە کە 
تێکۆشــەرانی حیزب، وێــرای بابەتی دیکە، 
فێری نووسین و خوێندنەوەی کوردییش بن. 
بەاڵم کە باسی گرنگیدانی حیزبی دیموکرات 
بە زمانی کوردی لە خوێندنگەکاندا دەکەین، 
مەبەســتمان ئەو سەردەمانەیە کە ئەو حیزبە 
لە کوردســتان دەســەاڵتی بە دەست بووە و 
پــەروەردە و فێرکردنــی لــە ناوچــەی ژێر 

دەسەاڵتی خۆیدا کردووە بە کوردی. 

حیزبی دێموکرات لە دوو سەردەمدا دەسەاڵتی 
بە دەست بووە، سەردەمی کۆماری کوردستان 
و سەردەمی دوای شۆڕشی گەالنی ئێران کە 
ناوچــەی ئازادی بە دەســتەوە بووە. من زۆر 
لەسەر سەردەمی کۆماری کوردستان ناوێستم، 
چونکە ڕاستییەکەی باسی زۆری لەسەر کراوە 
و زۆری لەبارەوە نووســراوە. بۆ وێنە، گوتراوە 
کە بــۆ یەکەم جــار زمانی کــوردی دەبێتە 
زمانی خوێندن لە کوردستان، زمانی کوردی 
ڕۆژنامەی پێ دەنووسرێت و تەنانەت خوتبەی 
نوێــژی هەینییش هەر دەبێتە کوردی. زمانی 
کوردی دەبێتە زمانی کاروباری پێشمەرگایەتی 
و لە بوارەکانی دیکەشدا گرینگی پێ دەدرێت، 
کتێبی کــوردی هەرچەند بە درەنگەوە چاپ 
دەکرێت و بەداخەوە ماوە نابێت سوودی زۆری 
لێ وەربگیرێت. پێگەیاندنی مامۆســتا و چاپی 
کتێبی کوردی و خوێندن بە زمانی کوردی لە 
دەستکەوتەکانی ســەردەمی دەسەاڵتدارەتیی 
کۆماری کوردســتانن کە دیارە ئەمانە قسەی 
زۆریان لەســەر کراوە، بۆیــە نامهەوێ زیاتر 

لەسەر ئەو باسە بڕۆم.
دێمە ســەر قۆناغی دووەمی دەسەاڵتدارەتیی 
حیزبی دێموکرات کە دوای شۆڕشی گەالنی 
ئێرانە. لێرە کەمێک وردتر لەســەر بابەتەکان 
دەدوێــم. دەزانیــن کە دوای ســەرکەوتنی 
شۆڕشــی گەالنی ئێران و دوای هاتنە ســەر 
کاری کۆماری ئیســالمی، خەڵکی کوردستان 
و هێزە سیاســییەکان داخوازە نەتەوەییەکانی 
خۆیان بەرەوڕووی دەسەاڵتی تازە کردەوە. ئەو 
دەســەاڵتە نە تەنیا ڕێزی لەو داوایانە نەگرت، 
بەڵکوو بە شەڕ بەرەوڕووی خەڵکی کوردستان و 
هێزە سیاسییەکان بووەوە. خەڵکی کوردستان 
ئامادە نەبوون چەکەکانیان دانێن و تەسلیمی 
ئــەو ڕێژیمە بــن و لەســەر داواکانی خۆیان 
پێداگر بــوون. ئەمە وای کرد کە بەشــێکی 
زۆر لە ناوچەکانی کوردســتان بەدەست هێزە 
سیاسییەکان و هێزی پێشمەرگە و خەڵکەوە 
بن و دەســەاڵتی حکوومەتی لێ نەبێت. ئەو 
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ناوچانە کە ناوچەی ئــازاد بوون، حکوومەت 
لە ڕاســتیدا وەکوو تۆڵەستاندنەوە لە خەڵکی 
کوردســتان، گەمــارۆی خســتە ســەریان. 
ئــەو گەمارۆیــە هەمەالیەنە بــوو، لە ڕووی 
دەرمانی و پــەروەردە و فێرکردن و لە ڕووی 
خواردەمەنی و ئابوورییشەوە، یانی دەسەاڵتی 
تازە هەوڵی دا کە ئەو پێداویستیانەی خەڵک 
بە کوردســتان نەگەن. تەنانەت سیســتمی 
»ئاموزش و پەروەرش«ی لەو شار و ناوچانەی 

هەڵوەشاندوە.
 لێرەدا بوو کــە حیزبی دێموکرات بە ئەرکی 
خۆی زانــی نەهێڵێ قوتابخانەکان دابخرێن و 
خەڵکــی ناوچە ئازادەکان لە خوێندن بێبەش 
بــن، نەک هەر نابێ بێڵێ لە خوێندن بێبەش 
بن، بەڵکوو دەبــێ وا بکات بە زمانی کوردی 
بخوێنن. لە ڕاســتیدا هەر لە ســەرەتای ئەو 
دەورەیــەدا لەنێو ڕێبەریی حیزبی دێموکراتدا 
ئــەو فکرە کە کتێبی کــوردی بۆ خوێندنگە 
ئامــادە بکرێت، هەبوو. بەاڵم ئەوە لە ســاڵی 

6٠دایە کە ئەو فکرە عەمەلی دەبێت.
 ســاڵی 1٣6٠ )1٩٨1( حیزبــی دێموکرات 
بانگەوازێک بــاڵو دەکاتەوە و ڕادەگەیەنێ کە 
کــۆڕی پەروەردە و فێرکردنی سەرانســەریی 
کوردســتانی پێــک هێناوە. لــەو بانگەوازەدا 
داوا لــە الوانی کوردســتان -ئەو کەســانەی 
خوێنــدەوارن- دەکات کە بێــن و لە دەوری 
کۆڕی پــەروەردە و فێرکردن کــۆ ببنەوە بۆ 
ئەوەی لە کوردســتان پەروەردە و فێرکردن 
نەوەســتێت و مندااڵنی کوردســتان بخوێنن 
و قوتابخانەکان کاری پــەروەردە و فێرکردن 

دەست پێ بکەنەوە. 
 کۆڕی پەروەردە، چەندین دەورەی پێگەیاندنی 
جۆراوجۆرەکانــی  ناوچــە  لــە  مامۆســتای 
کوردســتان پێــک هێنا و بە ســەدان کچ و 
کــوڕی الوی کورد، تێیاندا بەشــدار بوون بۆ 
وەی ببــن بە مامۆســتا و لــە قوتابخانەکان 
 خزمەت بکەن، مــن ئاماژە بە چەند ئامارێک 

دەکەم.

شــەهال دەباغی: ئەگەر بتوانن ئاماژە بەو 
ئامــارە بکەن کە بۆ وێنە، چەند قوتابخانە 
هەبــووە، چەنــد قوتابــی هەبــووە، بۆ 
گەورەسااڵن چۆن بووە، بۆ ژنان و مندااڵن 
چۆن بووە و... و پرســیارێکی زۆر گرینگ 
بە ڕای من ئەوەیە کە ئایا تەنیا وانەوتنەوە 
بــە شــێوەزاری کرمانجیی ناوەڕاســت، 
واتا ســۆرانی، بووە؟ یا بە شــێوەزارەکانی 

دیکەش هەبووە؟

ئێستا کە باسی ئامار هاتە گۆڕێ، 
با لــە بەڵگەنامەکانــی حیزب، لە 
ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەندی بۆ 
کۆنگرەی پێنجی حیزب، کۆمەڵە ئامارێک بە 
نموونە دێنمەوە. ڕاپۆرتەکە باســی خوێندنی 
ســاڵی 1٣٥٩-1٣6٠ لــە ناوچە ئــازادەکان 
دەکات و دەڵێــت: »لە ســاڵی خوێندنی ٥٩-
6٠دا لە هەمــوو ناوچە ئازادەکان بەپێی توانا 
بەشێک لە قوتابخانەکان کراونەوە، بۆ نموونە، 
لە ناوچەی مەهاباد ژمارەی ئەو قوتابخانانەی 
بە هاوکاری و تێکۆشــانی لێپرسراوانی حیزب 

کرابوونەوە لە 1٤٠ قوتابخانە زیاتر بووە.«
ئامارێکــی دیکــە من لــە زیندەیــاد کاک 
حەمەڕەسووڵی حەســەنپوور وەرمگرتووە کە 
خۆی لەو ســااڵنەدا یەکێک لە بەرپرســانی 
کۆڕی پــەروەردە بووە، ڕۆڵێکــی دیاری لەو 
کــۆرەدا هەبــووە و کاتی خۆیشــی -پێش 
شۆڕشــی ئێران- هەر مامۆســتا بــووە. ئەو 
ئامارە ئــی ســاڵی 62-61 )1٩٨2-1٩٨٣(
یــە و هی ئــەو ناوچانەیە کە ئــازاد بوون و 
قوتابخانەکانی شۆڕشــیان لێ بووە کە بریتین 
لە: ناوچەکانی ورمێ، شنۆ، پیرانشار، نەغەدە، 
مەهاباد، سەردەشــت، بانە، ســەقز، هەوشار، 
مەریوان، دیواندەرە، کامیاران، ســنە، بۆکان و 
هەورامان. لەو ناوچانــە مندااڵن لە قوتابخانە 
بە کوردی خوێندوویانە. لەو ساڵەدا سەرجەم 
226 قوتابخانەی ســەرەتایی هەبووە، 2٠٩٣ 
قوتابــی لە پۆلی یەک تا پێنجی ســەرەتایی 
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خوێندوویانــە، 2٠2 مامۆســتایان هەبووە لە 
ئاستی ســەرەتاییدا. لە ئاستی ڕاهنەمایی، یا 
ناوەندیــدا 62 قوتابخانــە، ٨1٠ قوتابی و 6٣ 

مامۆستا هەبووە.
هەر لە ڕێبەندانی 1٣62 لە ڕاپۆرتی کۆمیتەی 
ناوەندی بۆ کۆنگرەی )6(دا لە بەشی کاروباری 
کۆمەاڵیەتیدا هاتووە: بەشــی پەروەردەکردن 
پێش هێرشــی ئەمســاڵ 2٥٠ مەدرەسەی 
ئیــدارە دەکرد کە ٨٠٠٠ شــاگردیان هەبوو. 
مامۆســتایانی شــۆڕش بــە النــی کەمــی 
یارمەتییەوە ئامادە بوون خزمەت بکەن و زیاتر 
وەکوو پێشمەرگە دەژیان. بەشێک لە فەقێ و 
مەالیەکانی ناوچە ئازادەکانی کوردســتانیش 
وەک مامۆســتای شــۆڕش بەشــداری ئــەو 

پڕۆسەیە بوون. 
بەاڵم ئــەوەی کە بەڕێزتان پرســیتان بە چ 
دیالێکتێــک خوێندوویانــە، دەبــێ بڵێم ئەو 
ناوچانــەی کــە زیاتر بــە دەســتی حیزبی 
دێموکــرات و هێــزی پێشــمەرگەوە بوون 
و خوێندنــی کوردییــان تێدابــوو، لە ڕووی 
دیالێکتــی قســەکردنەوە بــە کورمانجیــی 
نێوەڕاست قســە دەکەن. پاشانیش لەبیرمان 
بێت چ ســەردەمی کۆماری کوردســتان، چ 
دوای شۆڕشــی گەالنی ئێرانیش لە ڕاستیدا 
زمانێک کە بەڕەســمی ناسراوە و قسەی پێ 
کراوە، ڕۆژنامەی پێ نووســراوە و ڕادیۆی پێ 
بەڕێوە چووە، بەتایبەتی ئەدەبیاتی نووســراو 
بەو زمانە، واتا کورمانجیی نێوەڕاســت بووە و، 
ئەوکاتیش هەر ئەوە پێڕەو کراوە. بەاڵم دیارە 
هێندێک ناوچە هەبوون کــە دیالێکتەکەیان 
جیاواز بوو، بۆ نموونە هەورامانمان هەبووە کە 
قوتابخانــەی کۆڕی پەروەردە و فێرکردنی لێ 
بووە، خوێندنیشیان بە کورمانجیی نێوەراست 
بووە و کەسیش لەوێ ڕەخنەیان لەمە نەبووە. 
لە ڕاســتیدا ئەو جۆرە داوایانە لەم ســااڵنەی 
دواییدایە کە وردە وردە ســەریان هەڵداوە و 
دەڵێن هــەر ناوچەیەک و هــەر ئاخێوەرێک 
پێویســتە بــە دیالێکتی ناوچەکــەی خۆیان 

بخوێنن. ئەگەر بمهەوێ واڵمی پرسیارەکەت 
بەڕوونــی بدەمەوە، دەڵێــم خوێندنی زمانی 
کوردی هەر بە کورمانجیی نێوەڕاست بەڕێوە 
چــووە، هەر ئــەو دیالێکتەی کــە ڕۆژنامە و 
بەیاننامەی ڕەسمیی پێ دەرچووە و، دەکرێ 
بڵێم نەک هــەر حیزبی دێموکــرات بەڵکوو 
حیزبەکانــی دیکەش بەو زمانە نووســیویانە. 
بــەاڵم لە بەرنامــەی ڕادیۆیی و شــتی وادا 
سروشــتییە کــە بەرنامە بــە دیالێکتەکانی 

دیکەی کوردی هەبوون و هەن.

شــەهال دەباغی: ئێوە تا ئێستا لە ماوەی 
ئــەو چل ســاڵە و لــەو مەودایــەدا ئایا 
ئارشــیڤێکتان هەیە؟ ئارشیڤێک کە بڵێ 

لەو زمەنەڕا تا ئەو زەمەنە...؟

دەکرێ ئــەو ڕخنەیە لە خۆمان و 
لە حیزبی دێموکــرات بە هەموو 
بەشــەکانییەوە بگــرم کــە لــە 
کۆکردنەوە و پاراســتنی ئارشــیڤدا زۆر الواز 
بوویــن. بەاڵم هەم کولتــووری گرنگیدان بە 
ئارشــیڤ لەنێو ئێمەدا الواز بووە، هەم دۆخی 
تایبەت بووە،  تێکۆشــانی حیزبی دێموکرات 
من لەبیرمە بۆ وێنە، ڕەوانشــاد کاک جەلیلی 
گادانــی زۆری گرنگــی دەدا بە کۆکردنەوە و 
ڕاگرتنی بەڵگەنامە و... بەاڵم جاری وا بووە لە 
ناوچە، مەترسیی هێرشی هێزەکانی ڕێژیمیان 
لەسەر بووە، چەند هێستریان پێویست بووە بۆ 
ڕاگوێســتنیان کــە دەســتیان نەکەوتــووە 
وەسایلەکانی پێ ڕاگوێزن و ئەم شتانەیان لێ 
بووە بە بارگرانــی. واتە لە هەلومەرجێکدا کە 
حیزبی دێموکــرات و هێزی پێشــمەرگە و 
کۆڕی پەروەردەی تێدا بووە، ئاسان نەبووە ئەو 
شــتانە بپارێزرێن. بۆیــە زۆر جار ناچار بوون 
بیانســووتێنن و لەنێویــان بــەرن بۆ ئەوەی 
نەکەونــە دەســتی دوژمــن. نەپارێزرانیــان 
بەشێکی دەگەڕێتەوە سەر ئەو هەلومەرجە کە 
تێیدا بووین و بەشــێکیش لەوەوە ســەرچاوە 

437گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721



دەگرێت کە کولتووری بایەخدان بە ئارشــیڤ 
لەنێو ئێمەدا نەبووەتە گشــتی و، الواز بووە و 

ئەو ڕخنەیەشم قەبووڵە.
دێمە ســەر باســی ناوی قوتابخانەکان، ناو و 
جۆری کتێبە دەرســییەکان و مامۆستاکانی 
کۆڕی پــەروەردە و فێرکردنی کوردســتان. 
ئەوانەی لەو قوتابخانانەدا دەرسیان دەگوتەوە، 
پێیــان دەگوترا »مامۆســتای شــۆڕش« کە 
دەورەیەکــی یەک دوو مانگەیــان دەدیت و 
ئامادە دەکران بۆوەی لە قوتابخانەکانی شۆڕش 
دەرس بڵێنەوە. بەو دەورەیە و بەتایبەتی ئەگەر 
خۆیشــیان ئەزموونێکیان لە مامۆســتایەتیدا 
بــە مامۆســتایەکی باش.  هەبــا، دەبــوون 
دەورەکانی کۆڕی پەروەردە بۆ پێگەیاندنی ئەو 
مامۆستایانە، خوێندنەوە و نووسینی کوردی، 
دەروونناســی،  وانەکان،  وتنەوەی  چۆنیەتیی 
چۆنیەتیی هەڵســوکەوت لەگــەڵ قوتابیان و 

شتی دیکەی تێدا بووە. 
دێمە ســەر کتێبــە دەرســییەکان کە ئێوە 
پرســیارتان کرد، کتێبەکان چی بوون و لەو 
بەردەوامیی  قوتابخانانەدا چیان خوێنــدووە؟ 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  شــۆڕش  قوتابخانەکانــی 
کوردســتان، لە ســاڵی 1٣6٠ەوە تا ســاڵی 
خوێندنی 1٣62-1٣6٣ بوو، چونکە ناوچەی 
ئازاد تا ســاڵی )1٩٨٤( 1٣6٣ لە دەســتی 
حیزبی دێموکراتدا بــوو. دیارە دوای ئەوەش 
کاری کــۆڕی پــەروەردە و فێرکــردن هەر 
درێژەی دەبێــت، بەاڵم لەو گوند و ناوچانەی 
ســەر ســنوور کە بنکــەکان و بنەماڵەکانی 
تێکۆشــەرانی حیزبیــان لێ نیشــتەجێ بوو. 
1 »خوێندنی  کتێبەکانیش بریتی بــوون لە 
کــوردی« بۆ پۆلی یەکی ســەرەتایی کە زوو 
چاپ بووە و هەر ســاڵی یەکەم گەیشتووەتە 
2 «زانستی ئەزموونی« کە  دەستی قوتابییان، 
هــەر کتێبی »علوم«ی فارســی بووە کراوەتە 
3 بیرکاری، یــا »ئەژمێر« بۆ پۆلی  کــوردی، 
یەکی سەرەتایی. دیارە کتێب هەر بەو ناوانە، 
بــۆ پۆلی دووەمــی ســەرەتاییش هەبووە. بۆ 

گەورەسااڵن کتێبێک هەبوو بە ناوی »ژیان و 
خەبات«، ژنان یا پیاوان بەگشتی ئەو کەسانەی 
تەمەنیان لە سەرێ بووە و ویستوویانە دەرس 
بخوێنن، ئەو کتێبەیان خوێندوە کە جیاوازیی 
هەبووە دەگــەڵ هی منــدااڵن. کتێبێکیش 
هەبوو بە ناوی »ڕێنوێنیی مامۆستا« بۆ ئەوەی 
مامۆســتاکان بە ســوودوەرگرتن لەو، بتوانن 
کتێبە دەرسییەکان بەکار بێنن و وەک دەرس 

بە منداالنی بڵێنەوە. 
بۆ پۆلەکانی ســێهەم، چــوارەم و پێنجەمی 
ســەرەتایی لە کتێبە دەرســییە فارسییەکان 
کە لە بەشەکانی دیکەی ئێران دەخوێندران، 
کەڵک وەردەگیرا. بەاڵم مامۆستاکان نێوەرۆکی 
دەرسەکانیان بە کوردی بە قوتابیان دەکوتەوە. 
ئەوکات بەهۆی ئەو گەمارۆیەی خرابووە سەر 
شــار و ناوچە ئــازادەکان، کێشــەی کەمیی 
کتێب هەبوو. کتێب هێنانیش لە شــارەکانی 
ژێــر دەســەاڵتی ڕێژیم بۆ ناوچە ئــازادەکان 
بەزەحمەت بوو. بەاڵم بە هەر زەحمەتێک بوو 
قوتابخانەکان کتێبیان بۆ قوتابییەکانیان دابین 
دەکرد. ئەوەی لەو پێوەندییەدا پێویستە بیڵێم 
ئەوەیە کە کاری کۆڕی پەروەردە و فێرکردن 
دوای ئەو سەردەمیش هەر درێژەی هەبوو. لە 
ساڵی 1٣6٣ بەوالوە لە تەواوی ئەو سنوورانەی 
نێــوان باشــور و ڕۆژهەاڵتی کوردســتان کە 
بنکەکانــی حیزب و بنەماڵەی تێکۆشــەرانی 
کوردی ڕۆژهەاڵتیان لێ گیرسابوونەوە، کۆڕی 
پــەروەردە و فێرکردن درێــژەی بە کارەکانی 
خــۆی داوە. ئــەو سیســتەمەی خوێنــدن 
هــەر بــەردەوام بوو تــا ئەو کاتــەی هاتینە 
نێو قوواڵییی باشــووری کوردســتان و ئێمە 
تێکەڵ بە سیســتەمی پەروەردە و فێرکردنی 
هەرێمی کوردســتان بووین. دیارە هەوڵ درا 
هێندێک لەو دەرســانە کە لە قوتابخانەکانی 
شۆڕش دەوترانەوە، هەر بپارێزین، بۆ نموونە، 
خوێندنی زمانی فارســی. حیــزب پێی باش 
بووە مندااڵنمان زمانی فارســییش فێر بن و 
بیزانن، بۆیە لە قوتابخانەکانمان کە وەزارەتی 
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پەروەردەی هەرێمی کوردستان سەرپەرستیی 
کردوون، مامۆســتایانی خۆشــمان درێژەیان 
بە مامۆســتایەتی داوە. پێویســتیی فێربوونی 
زمانی فارسی ئەوە بووە کە حیزبی دێموکرات 
ویســتوویە مەســەلەی کورد لە چوارچێوەی 
ئێراندا حەل ببێــت. ئەمەش وا دەخوازێ کە 
بیر لە زمانێک بۆ پێوەندی لەگەڵ نەتەوەکانی 
دیکەی ئێران بکاتەوە. لە هەموو ئەو ماددە و 
خااڵنەی پەســندکراوەکانی حیزب کە باسی 
زمان کوردی دەکەیــن، خاڵێکی وای تێدایە 
کە زمانی فارســی، زمانــی پێوەندی لەگەڵ 
نەتەوەکانــی دیکە و زمانــی مکاتبات لەگەڵ 
دەســەاڵتی ناوەندیی ئێرانــە. ئێمە کە ڕووی 
خەباتمــان لــە ئێرانە، دەبێ زمانی فارســی 
بزانین بۆ ئەوەی لــە ئێرانییەکان تێ بگەین 
و بتوانین جوابیان بدەینەوە. ئەوە بەشێکە لە 
پێویستیی ژیانی ئێمە لەنێو ئێراندا کە دەکرێ 

لە باسێکی دیکەدا قسەی لەسەر بکەین.

شــەهال دەباغی: کاردانەوەی دەوڵەت لە 
بەرانبەر قوتانخانەکانی ئێوە چۆن بوو؟ 

لــە  لــەو مندااڵنــەی  زۆرێــک 
قوتابخانەکانــی کۆڕی پەروەردە و 
فێرکردندا خوێندیان، دوای ئەوەی 
ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمی ئــەو ناوچانەی 
کەوتەوە ژێر دەســت، لە سەریەک زۆربەیان 
ئەو کارنامەیــان لێ قەبووڵ کــرا کە کۆڕی 
پەروەردە پێی دابوون، بۆ نموونە، کەسێک تا 
پێنجی ســەرەتایی، یا زیاتــری خوێندبوو، یا 
کارنامەکەیــان لــێ قەبــووڵ کــراوە، یــا 
ئیمتحانێکیــان لــێ وەردەگرتــن. ئەگەر لە 
تاقیکردنەوەکە دەرچووبــان، لە پۆلێکی نوێ 
وەریان دەگرتن و درێژەیان بە خوێندن دەدا. 
دەتوانــم بڵێم خوێندن بــە زمانی کوردی لە 
ســێبەری کــۆڕی پــەروەردە و فێرکردنــدا 
ئەزموونێکی زۆر سەرکەوتوو بوو، پێشوازییەکی 
گەورەی لەالیەن خەڵک و مندااڵنەوە لێ کرا. 

بــا ئەوەش بڵێــم کاریگەریــی خوێندنی ئەو 
ســەردەمە وای کردوە کە بەشــێکی زۆر لەو 
هۆگرییەی ئێستا لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە 
خوێنــدن بە زمانی کوردی هەیە، بەشــێکی 
بەرچــاوی دەگەڕێتەوە بۆ ئــەو ڕابردوویە و 
بیرەوەریــی خۆشــی ئــەو کەســانەی لــە 
قوتابخانەکانــی شــۆڕش بە زمانــی کوردی 
خوێندیان و دوایــە بە ناچاری خوێندنیان بە 
زمانی فارسی درێژە دا، بەاڵم ئەو ڕابردوویەی 
خۆیان لە بیر نەکرد؛ ئەوینی زمانی کوردی بە 
دوای خۆیدا ڕایکێشــان؛ بوون بە مامۆســتا، 
بوون بە شــاعیر، بوون بــە ئەدیب و وەرگێڕ، 
بوون بە نووسەر و زمانەوان و... هتد؛ بوون بە 
بەشــێک لــە هەوێــن و بزوێنــەری ئــەو 
جموجۆاڵنــەی لە ڕۆژهەاڵت بــۆ بەرگری و 

پاراستنی زمانی کوردی لە گۆڕێدان. 

زمان  زمانی کوردی و حکوومەتمەندیی 
لە کۆلۆنیالیزمی ناوخۆیی ئێراندا

د. ڕەحیم سورخی

زمانی  مەرجەکانــی  دەباغــی:  شــەهال 
دایک و پێناســە بۆ زمانی دایک چییە؟ 
وەختــێ ئێمــە باســی زمــان دەکەین 
باســی دادپەروەری دەکەین، باسی ماف 
دەکەیــن و هەروەها باســێکی زانســتی 
دەکەین. وەختێک باس لە زمانە پێوانەکە 
پێوانەیەکی زانســتییە بەاڵم ئێمە ئەگەر 
لەو پێوانە زمانیانە بترازێین زمان هەمیشە 
لەگەڵ ئایدۆلۆژی و سیاســەتی دەوڵەتی 

حاکم خۆی دەبینێتەوە.

هەمووی ئەو شــتانە لە ناوەرۆکی 
پێ  ئاماژەیان  دەتوانم  باسەکەمدا 
بکــەم، بەجۆرێــک تێکــەاڵون. 
لە چوارچێوەی سیاسەتی زماندا  بەگشــتی 
دەتوانین باس لەوە بکەین کە چۆن پرستیژی 
بااڵدەســتکردنی زمانێک بەســەر زمانەکانی 

439گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721



دیکەدا دەبێتــە هۆی پەراوێزخســتنی ئەو 
گروپ و ئەو کۆمەڵ و نەتەوانەی کە زمانێکی 
جیاواز لە زمانی زاڵیان هەیە و مافیان زەوت 
کــراوە. واتــە زمــان دەبێتــە بنەمایەک بۆ 
هەاڵواردن و لێرەدا بە گشتی ئەم هەاڵواردنە 
هێندێــک لێکەوتەی تــری نادادپەروەری و 
نایەکســانی لەنێــوان ئاخێوەرێکــی زمانی 
کوردی یان نەتەوەکانی غەیری فارســدا بە  
ئاخێوەرانی زمانی فارســی وەک زمانی زاڵدا 
بەتایبەتـــــــــــی  دەکات،  دروســت 
بەدەستڕاگەیشــتنیان بەســــــەرچاوەکانی 
دەســەاڵت و ئابــووری و پەروەردەیی و زۆر 

شتیتر.
بۆیە هەر لــەو بابەتــەوە دەکرێ چەند 
نموونەیــەک ئامــاژە  پێبکەیــن، لەوەیکە 
زمانــی دایــک لە ئێرانــدا بەهــۆی پالنی 
تاقیکردنەوەی لێهاتووی زمان کە پێی دەڵێن  
»طرح بســندگی زبانــی«  لەتەمەنی بەر لە 
دەستپێکردنی منداڵ لە قوتابخانەدا کەوتۆتە 
بەر پەالمار و ئەوە هەر ئەوەیە کە لە باسەکەی 
کاک بێهروزدافەرمــووی ئەمــە جۆرێکە لە 
تووندوتیــژی و زەبروزەنگــی مەعریفی کە 
بــەدژی زمانــی کوردیبەڕێوەدەچێــت؛ لە 
قۆناغێکیش بەکار دێ کە ئیســتا کەسایەتی 
منداڵ کەســایەتییەکی دەڵەمەیە و هێشــتا 
ناجێگیــرە، لــە قۆناغــی بەر لــە خوێندن. 
واتە، لە پێش تەمەنی شــەش ســاڵی کە لە 
چوارچێوەی خێزاندا زمانی دایک پێویســتە 
بە باشــی زاڵ بێت، ئــەوان دێنن دەیخەنە 
بەر تاقیکردنەوەیــەک بەجۆرێک کە وەکوو 
نەخۆش چاوی لێدەکــەن. ئەمە جۆرێکە لە 
ژینۆســایدی زمانی و ئەوەیکە ›زمانکوژی‹ 

پێدەڵێن.
وەک پێناسە بۆ زمانی دایک، لەبەشێک 
لە پرســیارەکەتان، لەباری ڕەســەنایەتییەوە 
ئەوەیکە وەکوو نەتێڤ باسی دەکەین دەکرێ 
زمانــی دایک ئەو زمانە ڕەســەنە بێ کە لە 
خێزانــدا منداڵ فێری دەبێ.  دیســان هەر 

وەکوو زمانی ڕەســەن  هی ئــەو تاکەیە کە 
لەباری ناسنامەیی و هۆڤییەتییەوە  بەو زمانە 
دەناســرێ؛ خۆی دەناســێنێ و بەو زمانەش 
ئەوانیتریش دەیناســن. کەواتــە یەکەمیان 
ئەوەیــە زمانێکە یەکەمجار لــە خێزاندا، لە 
خانەوادەدا منداڵێک یەکەم زمانێک کە فێری 
دەبێت، پێی گەورە دەبێت دووهەم ئەوەیکە 
زمانێکە ناســنامەیەتی بەوە خۆدەناسێنێت و 
بەوە تەعبیر لــە جیهان و دەوروبەری خۆی 
دەکات دەوروبــەری خۆی پێ دەناســێت و 
خۆیشــی بەهۆی ئەو زمانــەوە لە کۆبەندی 
زمانیدا دەستەبەندی دەکات و خەڵکیتریش 
بــە هەمان شــێوە دەیبینن. شــتێکیتریش 
ئەوەیــە کە لە باری توانســتەوە بەســەریدا 
زاڵە، یانی توانایی بەباشــی بەکارهێنانی ئەو 
زمانەی هەیە. شــتێکیتریش کە زۆر گرینگە 
ئەوەیە کە بتوانێ هەموو چاالکی و کارەکانی 
ڕۆژانەی خۆی بــەو زمانە جێ بەجێ بکات. 
من پێناسەی زمانی دایک  لەسەر ئەو چەند 
پێوەرە دەتوانم ورد بکەمەوە. شتێکیتر کە ئێمە 
لێرەدا و ئیستا بۆ کوردی  باسی بکەین هەر 
لەسەر ئەو پێوەر و بنەمایانە،  زمانی کوردی 
لە بەر مەترسییە. زمانی کوردی بە پێی ئەو 
پێوەرانەی ئاماژەمان پێکرد، لە مەترسیدایە: 
یەکیــان ئەوەیە زمانی دایــک نەبێتە زمانی 
مەیدانــی بەکارهاتنی زۆربەی پێوەندییەکان 
بەتایبەتی نەبێتە زمانی خوێندن و قوتابخانە 
لە ژیانی ئەمــڕۆی خوێندەواری کە جیهانی 
ئەمڕۆ جیهانی خوێندەوارییە، دەبێتە زمانێکی 
پەراوێزخــراو و ئەو ئەرکە پێناســەییەی بۆ 
زمانی کوردی وەکوو تاکێک لەدەست دەدات، 
چوونکە زمانی دیکــە، واتە زمانی زاڵ جێی 
دەگرێتەوە لە دامەزارەوە حکومییەکاندا،  لە 
پــەروەردە و لــە میدیا و لە زۆر شــوێنیتر. 
دووهەم، ئەوەیە زمانــی دایک نابێتە زمانی 
پرۆگرامەکانی دەرسی و خوێندن بۆی، ئەوە 
کە نەبوو کێشــەیەکی دیکە سەرهەڵدەدات، 
واتــە بەرەبــەرە توانایی دەربڕینــی ئایدا و 
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نامێنێت،  بەوزمانــە  چەمکەزانســتییەکانی 
دەرنجامەکــەی ئەوەیە ئەگەر ئــەو فاکتەرە 
زمانیییــەی نەبێــت  و تاکێکی کورد وەکوو 
زمانــی دایک نەتوانێ خــۆی پێ دەبڕێت و 
بناســێنێ و زمانێکــی دی جێــی پێ لێژ 
بکات،  و بخرێتە ئــەو بەر تاقیکردنەوەیەک 
کە متمانەبەخۆیی و بە نیســبەت زمانەکەی 
لەدەســت بدات و هەوڵ بــدات خۆ لەگەڵ 
زمانی زاڵ بگونجێنێ ئەو کاتە ئەم پێوەرەش 
کە زاڵبوونە بەســەر زمانی دایکدا لەدەست 
دەدات، و  زمانی زاڵ جێی دەگرێتەوە و ئەوە 
ڕاست هەموو ئەو ناوەرۆکانەی عەرزم کردن 
بــە تووندی هەمان ئــەو تووندوتیژییەیە کە 
لەباسەکەی کاک بێهروزیشدا هەبوو. بەگشتی 
ئەمن دەگەڕێمەوە سەر بابەتەکەم کە ئامادەم 
لــە چوارچێــوەی حکوومەتمەندی  کردبوو 

زماندا.
ســی زاراوە)تێرم( باس بکەم کە گرینگە 
لێرەدا. یەکیان مەســەلەی سیاسەتی زمانە، 
یەکیــان مەســەلەی حکوومەتمەندییــە و 
یــان  ئیســتعمار  یەکیشــیان مەســەلەی 
کۆلۆنیالیزمی ناوخۆییە. یانی ئەمانە هەموویان 
بەســتێن و ژینگەیەک دروســت دەکەن بۆ 
ئەوەی چۆن زمانی بەکەمینەکراو یان زمانی 
ڕاســتیدا  لە  ئاخێوەرەکانی  ژێردەســتەکراو 
یان کردارەکانیان، ڕۆڵ  هەڵسووکەوتەکانیان 
بینیان لە هاوبەشــی کۆمەاڵیەتی ئابووری و 
سیاسیدا الوازە، یان بێبەشکراون. سیاسەتی 
زمانــی و حکوومەتمەنــدی زمانــی لێــرە 
بەرەوڕووی پرســیارێکمان ئەکاتەوە. ئەویش 
ئەوەیە کــە دامەزراوەکانــی دەوڵەت چۆن 
سیاســەتی زمانی بەکار دێنن بــۆ ئامانجی 
حکوومەتی سیاسی و حکوومەتی کولتووری 
کە بۆ خۆیان مەبەســتیانە واتە لێرەدا ئێمە 
لەگەڵ دیاردەیەک بەرەوڕووین کە باسەکانی 
تایبەت بە زمان، کولتوور و فێرکردین وەکوو 
›پێنیکووک‹، وەکوو زمانناســێکی ڕەخنەیی 
زۆر لەباری سیاســەتمەندی زمانی بەتایبەت 

حکوومەتمەندی زمانی کاری کردووە، دەڵێت 
کە ئەم باسانە کە تایبەت بە زمان و کولتوورن 
لە ژینگەیەکی ئیســتعماریدا بەتایبەتی و لە 
ژینگەیەک لە جــۆری دەوڵەت نەتەوەدا کە 
زمــان تێیــدا و کەمینــە زمانییــەکان و 
کۆمەڵەزمانیــەکان تێیاندا  دەچەوســێنەوە، 
ڕێژیمێکی گوتاری تایبەت دروســت دەکات. 
واتە لێرەدا حکوومەتمەندی وادەکات دەوڵەت 
دێت مەیدانی چاالکی زمانیی دیاری دەکات 
و کێشەی زمان و ســتراتیژییەکانی جۆری 
گەمەکانی دیــاری دەکات کە چۆن و بە چ 
ڕێســا و بە پێی دامەزراوەکان و یاسا کارێک 
دەکات کە ژینگەیەکی نواندنەوەی تایبەت بۆ 
زمانــی زاڵ و تێڕوانینــی نــزم بــۆ زمانــە 
ژێردەســتکراوەکان دروســت دەکات، یــان 
لەوێدا بۆ هێندێک لە ئەو کێشانەی لە بارەی 
زمانەوەن، بە هۆی ئــەم ڕێژیمە گوتارییەوە  
بەکارهێنانی هێز تێیــدا عەقاڵنی و لۆژیکی 
بێتە بەرچاو، و ئــەوەش ڕەوایەتێک بەمانای 
مەشروعییەت دروســت دەکات بۆ نەتەوەی 
بااڵدەست و ئەمە خۆشی ئەم خۆزاڵکردنەی 
ڕەوایەت پێدەدات. دواتر لە الیەکیتریشەوە، 
حکوومەتمەندیدا  چوارچێــوەی  لە  دەوڵەت 
دێنێت ئەم کێشانە دەستی  تێوەردەدات، بۆ 
نموونە ڕێگەچارەســەرەکانیش بۆ کێشــەکە 
دیــاری دەکات، مەســەلەن ئێمە ئەگەر لەو 
بوارەوە چاو لە قانوونی ئەساسییە بکەین، بۆ 
نموونە ئەسڵی 1٥ کە باسی زمان دێتەگۆڕێ، 
پلەبەندییەکــی لەبەرزەوە بۆ نــزم لە نێوان 
هەمــوو  دەکات.  دروســت  زمانەکانــدا 
ڕەســمییەتێکی بەکارهێنان لە بەکارهێنانی 
و  خوێنــدن  و  یاســایی،  کارگێڕیــی، 
کتێبەدەرســییەکان دەدات بــەو زمانــە، و 
زمانەکانی دیکە بە زمانی قەبایل و مەحەلی 
نــاو دەبات، ئەمەیە دیاری دەکات کە باس و 
لێدوانەکان لەســەر زمانــەکان چۆن بن. چ 
زمانێک ڕەسمییە و چی نییە، کێ شارستانییە 
و کێ گوندی و قەبیلەیی/خێڵەکییە. لەسەر 
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ئەمە دەیان مشــتومڕ و دیبەیتی سیاسی و 
ڕۆشــنبیری پێکدێت و دەردەکەوێت چۆن 
ڕێژیمێکــی گوتارییان دروســت کردووە لە 
زەیــن و مێشــکی ئینســانی کۆلۆنیاڵــدا. 
ئینســانێک کە لە نەتەوەی زاڵە لە نەتەوەی 
بااڵدەستە و دەیهەوێت ئەوەش پەرە پێبدا بۆ 
نێو کۆمەڵگاکانیتر و قەناعەتیشیان پێ بێنێت 
بــە زەبــری هێز کە ئــەوەی ئــەو دەیکات 
موجەهە و دروستە لەبەر ئەوەی ئەو پێیوایە 
ئەو شارســتانییەتە لە ڕێگەی ئەوە گەشــە 
دەکات، پێیوایە  ئەو  زمانێکی ســتانداردی 
هەیە، نووسینی  هەیە، کتێبی هەیە، مێدیای 
هەیــە، زمانی هێز و دەســەاڵتە و تاکەکانی 
دیکــە ناتوانن تێیدا بەو جــۆرە ڕۆڵ ببینن. 
شــتێكی دیکە کە پێویستە ڕوونی بکەمەوە، 
مەبەست لە کۆلۆنیالیزمی ناوخۆیی کە باسی 
دەکەم یان ئیســتعمار، لێــرەدا، ئاماژەیە بۆ 
ناو  نایەکسان لە هەرێمەکانی  دانووستانێکی 
چوارچێوەی  دەوڵەتێکدا کە لە گەڵ ئەوەی 
ئەو ئــەو دەوڵەتە هەوڵدەدات بۆ پاراســتنی 
پێوەندییەکانــی و هەوڵدەدات بۆ یەکســان 
کــردن و لێک نزیک کردنــەوە و بەجۆرێک 
هاوچەشنی لە نیوان جیاوازییەکاندا دروست 
بکات، ئەوەیکە ئیستا لە کرماشان بە ڕێگای 
جۆراوجۆر دەیەوێ بیکات، لە بواری سیاسی، 
لەبواری مەزهەبی، لــە بواری ئەوەیکە  پێی 
دەڵێن تێکەاڵوێتیی زمانی)ئامیختگی زبانی(، 
واتە بەفارسیکردنی زمانی کوردی و دەیهەوێ 
لێــک  کــە  مســتەوایەک  بیگەیەنێتــە 
نزیکبوونەوەیەکی وا دروست بکات کە باسی 
زمانی کوردی تاکی کــورد لێی تێک بچێ، 
واهەســت بکات زمانەکەی ئەو هەر ئەوەیە 
ئیســتا لە ڕێگەی موسساتی حکوومەتییەوە 
بەسەریدا سەپێندراوە و پێوەندییەکی جیاواز 
لە نێوان ئەو الیەنانە دروســت دەکات. یانی  
الیەنی ژێردەســت و الیەنی بااڵدەست، کە 
لەڕووی سیاســییەوە لەواقیعدا ژێردەستەکە 
تێیدا دەچەوسێندرێتەوە. ئەم تایبەتمەندییانە 

بۆ کوردی لە هەموو حاڵەتەکانیدا هەیە. یانی 
لە کوردســتان هــەم لە بواری ســەرچاوە 
ئابوورییەکانی بەکەیفی خۆی تااڵنی دەکات، 
هەم لە باری داگیرکردنەوە کە ئێمە دەزانین 
کوردســتان ناوچەیەکــی میلیتاریزە کراوی 
داگیرکراوە بە زیاتر لە ســەدان هازار هێزی 
داگیرکــری تێخزێنــدراوە. ئێمــە بۆخۆمان 
شــاهیدین لە هیــچ گوندێکی کوردســتان 
نەمابوو کــە پایەگایەکی لێ نەبێت، و دوایی 
بە ئەمنییەتی کردنی کوردســتان، و ئەوەش 
کە خۆیان پێی دەڵێن  )آتش بە اختیار( یان 
تەقە کردنی بەئارەزوو،  لێدانی کورد. لەباری 
ئابوورییەوە، کە ســەیری بکەن داخســتنی 
ناوچــە ئابوورییەکانی کوردســتان کە بڕێک 
هۆی گەشــانەوەی ئابووری لە کوردســتان 
بــوون، ئەو ناوچانە هەموو داخران و ئیســتا 
کۆڵبەرەکانی بە شــێوەیەکی سیســتماتیک  
چــۆن دەکوژرێــن، ئەمــە وادەکات جۆرێ 
گۆڕانی دێموگرافی لە کوردستانیش دروست 
بــکات. بۆ ئــەوەی خەڵک ناچــار بکات بۆ 
دابینکردنی بژێوی ژیان بۆ ناوەند کۆچ بکات 
و لە عەینی حاڵدا ئەو هێزە زۆرەی لە دەزگا 
و موسساتی حکوومەتی لە نەتەوەکانی زیاتر 
بااڵدەســت بەســەر کورددا لە کوردستانی 
ئاخنیون لە هەمانکاتدا گەلێک شارۆچکەیان 
بۆ دروست دەکات کە جۆرێک دیمۆگرافیش 
دەگــۆڕێ. یانی هەمــوو تایبەتمەندییەکانی 
ئیستعماری تێدایە. ئەوە لە حاڵێکدایە، زمانی 
کوردی خاوەنی میراتێکی ئەدەبی دەوڵەمەندە 
و ئێســتاش لــە داهێنــان و بەرهەمهێنان 
بەردەوامە. دیارە لە قسەکانی دکتور هاشمدا 
زۆر بــە جوانی ئەو ڕۆڵــی زمانی کوردی لە 
باری خەالقییەتەوە لە جۆرەکانی گێڕانەوەی 
و داهێنانــی  ئەدەبی لە ڕۆمان لە شــیعر و 
گرینگی مێژوویی بابەتەکە باســی کرا ئەمن 
باس ناکەم، بەاڵم شــتێک کە لێرەدا گرینگە 
ئەوەیە کە زمانی کوردی و زمانەکانی دیکەی 
ئەو بەرە نوێیەی کە بەگشتی لە ڕۆژهەاڵتی 
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نێوەڕاست و مێزۆپێتامیا و زاگرۆس هەبوون 
و  میــدی  دەســەاڵتی   لەســەردەمی 
هەخامەنشــییەکاندا فیشــمەن ئیشــارە بە 
وەکــوو  دەکات،  گرینــگ  زۆر  شــتێکی 
نموونەیەکی دیمۆکراتیک بۆ دنیای ئەمڕۆی 
لە  فرە زمانی بــە نموونە دێنێتەوە. ئەویش 
ئاماژە بە کتێبی ئیسترە کە لەوێدا شاژنێکی، 
یــان  میدییــەکان  پاشــای  شــاژنی 
هەخامەنشییەکان کە لێرەدا ڕەوایەتی جیاواز 
هەیە کە ئەو بە ناوی  میدی و هەخامەنشی 
باســی دەکات.  لەو قۆناغەدا شــا بۆ ئەوەی 
هەرێمەکانی  هەڵبژێــرێ  شــاژنێک  بتوانێ 
دەوڵەتەکەی کە لە 127 ویالیەت پێکهاتبووە، 
لە نزیــک هیندەوە تا ئیتیۆپی و حەبەشــە  
دەسەاڵتی هەبووە نووسراوەکان بە زمانی ئەو 
والیەتانــە، بەزمانی خۆیان و بەخەتی خۆیان 
بۆ ئەو خەڵکە دەنێرێ. یانی زمان لەو قۆناغەدا 
یــان  لەســەردەمی دەســەاڵتی ســەروەر 
دەسەاڵتی پاشایەتیدا بەو جۆرەی نەبووە کە 
ئیســتا موسســاتی حکوومەتــی بــە ناوی 
مەشروعییەت بۆ نموونە بۆ خوێندەوار کردن 
بۆ تەندروســتی بۆ تەوسعەی ئیقتسادی یان 
بەو ناوانەوە دێتە ناو کۆمەڵگای کوردستانەوە 
یان کۆمەڵــگا ژێردەســتکراوەکانەوە بتوانێ 
بسەپێنێت.  بەســەردا  ئایدۆلۆژی خۆیشــی 
ئــەوکات دیلمانجێــک هەبــوو لــە نێوان 
دەسەاڵتی خەڵکدا شتەکانیان بۆ وەرگێڕێ  و 
کەواتــە، کەی ئــەم دیاردەیــەی تاکزمانی  
دەســت پێدەکات؟ لە ســەردەمی قانوونی 
ئەساسی مەشرووتە و بە ناوی ناسیۆنالیزمی  
ئێرانی بوونەوە وردە وردە تیۆریزە دەکرێت و 
دێتە ناو چوارچێوەی  قانوونی ئەساسی، ئەو 
کاتــە دەبێتــە بەرنامەیەکــی زۆر تووندی 
زمانکوژی لەســەردەمی ڕەزاشا  لە 1٩2٥ تا 
1٩٤1 و لــەو  قۆناغەدایە کــە پەروەردە و 
قوتابخانە، دەبێتە موسسە یان دامەزراوەیەک 
بۆ ئەوەیکە زمانی نەتەوەکان بە فارسی بکەن 
یانی ئەمانــە وەکوو بەڵگە هەن دەیان بەڵگە 

لەو جۆرە هەن کە ئیشــارە بەوە دەکەن کە 
بەناو زمانی عەشایر و ئەقوام دەبێ بگۆڕدرێن 
بۆ زمانی فارســی، لە پێناو نەتەوەسازییەکدا  
کە ئــەوان مەبەســتیان بووە. بە گشــتی، 
حکوومەتمەندی  لێرە ئەو چەمکەی فۆکۆیە 
کە باس دەکات کە دەســەاڵتێکە لە هەموو 
شوێنێک و لە یەک کاتدا، واتە لەبەر ئەوەی 
بۆ چرکەســاتێکیتر بەپێی قۆناغ خۆدەگۆڕێ، 
دەتوانێ خۆ تەتبیق بدات،  نەک لەو ڕووەوە 
زۆر گرینگە دەتوانێ یەکیەتییەک دروســت 
بــکات، بەڵکوو لەبەر ئــەوەی دەتوانێ خۆی 
بەرهــەم بێنێتــەوە، خۆی بگۆڕێــت و لەو 
ڕوانگەیــەوە مەترســیدارە. بۆیــە لــە باری 
بەرهەمهێنــان لــە دووی ئەوەیــە کە تاکی 
حکوومەت بەســەوردا کراو، تاک وەکوو تاک 
زۆرتر لە چوارچێوەی دەســەاڵتی مەرکەزی 
دەســەاڵتی ناوەندی لــە پێناو پاراســتنی 
تایبەتی زمانی وەکوو زمانی  ئایدۆلۆژیایەکی 
بااڵدەســت وەکوو زمانی دەوڵــەت نەتەوەدا 
بیەوێت  بڕواتە پێشێ و کەسی دڵخوازی ئەو 
حکوومەتــە بەپێی ئەو زمانــە و بەپێی ئەو 
ئەدەبیاتە و بەپێی ئــەو ئیدۆلۆژیایە بەرهەم 
بێنێــت. لێــرە کە خــۆی مەبەســتەکەی 
حکوومەتمەندی لە ســەر سێ چەمک ڕوون 
دەکاتــەوە یەکیــان لەســەر مێتۆدەکانــی 
شیکردنەوەیە، ئەوەیکە کۆی دامەزراوەکان  و 
ڕێبازەکانی شیکاری و تێڕامان و هەڵسەنگاندن 
و ئەوەیکە بەناوی محاســبات و تاکتیکەکان 
هەیە کە دەرفەتێکی وا دەدەن بە دەوڵەت و 
دەسەاڵتێکی وا  ئاڵۆز و ئاڵۆز دروست دەکەن 
کە  ئــەم دەزگایە لەواقیعدا ئەم موسســاتە 
ئاپۆرای خەڵک ئامانجەکەیەتی و زانستەکەی 
لەسەر بنیاتی ئیکۆنۆمی  یان ئابووری سیاسی 
دادەنێت و لە ڕێگای دەزگاکانی دیکەشــەوە 
چاوەدێری دەکات.  چەمکی دووەمی ئەوەیە 
کە گرینگی بەدەسەاڵت دەدات، و سێیەمی 
ئەوەیــە چۆن ئــەم پرۆســە ئیدارییە دێت 
واتــە  دەبێــت،  حکوومەتمەنــد  دەڕوات 
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ســتراتیژییەکانی بەوردی لە ئاســتی وردی 
دەســەاڵتدا  لەکۆمەڵگاکانــدا دەباتــە نــاو 
خەڵکــەوە و جۆرێــک هۆڤییەتــی تایبەت 
دروســت دەکات لــە ژینگەیەکــی تەواو بە 
ئیســتاڵح یان ســانتڕاڵ یــان داگیرکراو بۆ 

خەڵکی دیکەدا.

شــەهال دەباغی: چۆن تاکــی کۆلۆنیاڵ 
لــە ڕێگای زمــان و ئەو سیاســەتە دوو 
فاقەیەی کــە حکوومەتــەکان دەیکەن 

بەرهەم دێتەوە ؟ 

بەڕاستی ئەوەیکە ئەو سیستمەی 
کە لەڕێگەی موسساتی  خۆیەوە 
چوون بۆ نموونە یەکێ لە هەنگاوە 
ســەرەتاییەکانی دەوڵــەت لــە ئێــران کە 
دەســتیپێکرد لە موسســەی پــەروەردە و 
دامەزراوەی مەدرەســەوە دەستپێدەکات، و 
ئەگەر ئاگاتان لێبێ مەســەلەن تەوســعەی 
ئامووزشــی  یانی پەرەپێدانی فێر کردن یان 
لــە ڕەهەندەکانی  فێرکاری بەگشــتی زۆر 
دیکــەی دەوڵەت بــۆ نموونە  لــە جۆری 
پەرەپێدانی ئابووری لــە جۆری پەرەپێدانی 
سیاسی واتە کرانەوەی سیاسی دێموکراسی 
یــا دادپــەروەری لــە هەموو ئەو شــێوانە 
گرینگییەکی زۆر تایبەت دراوە بە تەوسعەی 
ئامووزشــی کە ئەوان  بەو ناوە ناوی دەبەن. 
هۆکارەکەیشــی ئەوەیــە ئەمــە لــە واقعدا 
دەگەڕێتەوە بۆ دووشت؛ یەکیان، بۆ کێشەی 
خۆیان کــە دەوڵەت لە ئێرانیش دەوڵەتێکی 
ناجێگیــر بووە و لە چوارچێــوەی دەوڵەتی 
ســەرهەڵدان و کەوتنی دەوڵەتــەکان یان 
حکوومەتــەکان بووە، لە ئەساســدا بەهۆی 
ســەرەڕۆیی واتە چەمکی بــەردەوام بوونی 
بوونی ئیســتبداد تێیدا یە کە ئەوە پاشنەی 
ئاشیلیشــیانە لــە واقعدا نەیهێشــتووە کە 
دەوڵەت لە ئێراندا بەجۆرێکیش ســەقامگیر 
بێت بتوانێ کــە گوتارێکی وا هەموو الیەنە 

دروســت بکات، بەردەوام لە ناو خۆیشــیدا 
تووشی ئالێنگاری بووەتەوە ئەمە کێشەیەک  
بووە دەنا ئەگەر پرۆســەی حکوومەتمەندی 
بەوجۆرەی لە باکووری کوردســتان چووەتە 
پێشێ، دەوڵەت لەســەردەمی ڕەزاشاوە بەو 
پرۆســەیە بهاتبایە، لەوانە بــوو ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتانیش یانــی بەشــێکی زۆر لــە 
کوردستان لەدەست چووبایە یانی زمانەکەی 
مەبەســتمە، یانی ئاخێوەری زمانی کوردی 
لەو بەشەشــدا تووشــی هەمان کارەســات 
هەبایە و  هەرچەندی دەوڵەت یان موسساتی 
حکوومەتــی زیاتر جێگیر بن  زیاتر گرینگی 
بەوە دەدات. جا من لێرە مەبەســتم ئەوەیە 
کە ئەوان گرینگی بە تەوســعەی ئامووزشی 
بۆیــە دەدەن بــۆ ئەوەیکە لە ڕێــی زمانەوە 
بتوانن ئەو پرۆژەیــەی حکوومەتمەندییەیان 
تــەواو کرد بۆ ئــەوەی بتوانــن تاکی تەواو 
کۆلۆنیزە کراو لە زهنییەتی فارسیدا دروست 
بکــەن. ئەوەیکە تاکێک بێــت بۆ نموونە لە 
کتێبە دەرسییەکاندا کە وەک چۆن ناوەرۆکی 
مــاددە دەرســییەکان دەگــۆڕن، و لە ڕێی 
زمانەوە چۆن ئەم ئایدۆلۆژی زمانی، کولتوور 
و سیاســەتی کولتووری و زمانی و بەگشتی 
ئامانجەکانــی دەوڵەتی تاک زمان بەســەر 
نەتەوەکانــی دیکــە و مندااڵنی دیکەشــدا 
زهنییەتە  ئــەو  لەپەروەردەدا  دەســەپێین، 
بەرهــەم دێت. شــتێکی دیکــە ئەوەیە کە 
مەجالێک دەرفەتێکی ئەوتۆ نییە بۆ هاوبەشی 
یــان ئەوەیکە برەوپێدان یــان ئەوەیکە پێی 
دەڵێــن بەرز بوونەوەی پلــەی تاکەکان لەو 
ناوچانــە، ئەگەر نەتوانن بــەو زمانە فێر بن، 
ئەگەر ئەو زمانە بەتەواوی زاڵ نەبن بەسەریدا 
و ئەگەر هاوکاری لە بەشــێک لەو پرۆژانەی 
نەکەن  دەوڵەتیشــدا  لە  حکوومەتمەنــدی 
دادەمێنن و ناچارن بەشێکی زۆری کۆمەڵگا 
لە چوارچێوەی ئەو زهنییەت و سیاســەتەدا 
خۆ بگونجێنن و ئەمە لە زمانی کوردیشــدا 
مــن بە نموونە لــە وتارێکمدا لــە گۆڤاری 
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تیشک )61(هێناومەتەوە کە چۆن بۆ نموونە 
زمانــی پزشــک و زمانی کاربەدەســتێکی 
ئیــداری کورد لە ناوچەکــەی خۆی تەنانت 
مامۆســتایەکی پەروەردە یــا ڕووناکبیرێکی 
کورد بە گشــتی زمانی زۆرینەی کوردستان 
لەو ناوچەیە بەهۆی ئەم سیستمی زاڵکردنی 
زمانــەوە لە ڕیی موسســاتێک کە ڕەوایەتی 
تایبەتی بۆخۆی دروســت کردووە لە جۆری 
زانســت و لە جۆری تەکنۆلۆژی و لە جۆری 
فێر کردن و خەڵک پێویستی بەم جۆرانەش 
لە ژیانــی ڕۆژانەیدا هەیە، بەاڵم چوون هیچ 
دەرفەتێکی دیکەی نییە ئــەو دەرگایانە لە 
زانست و تەکنۆلۆژی هەر دەبێ بە زمانی زاڵ 
تێیدا بکرێتــەوە لەوێدا بەبێ ئەوەی بۆخۆی 
بزانێت ئــەو زهنییەتی نەتەوەی کۆلۆنیاڵ و 
زمانی ئەو بەســەریدا دەسەپێندرێ و ئێمە 
ئیســتا لەگەڵ ئەو دیاردەیــە بەرەوڕووین. 
هێندێک شت لەوانەیە من لە پرسیارەکاندا 
بگاتێ کە باسی بکەم، مەسەلەی ئەوەیە کە 
ئەم خۆڕاگرییە بۆ پاراســتنی زمان جۆرێک 
لەو پێکدادان )کۆنفلیکت(دروســت دەکات. 
ئــەو نایەکســانیانەی کە بەمجۆرە لەســەر 
بنیادی زمان دروســت دەکــرێ و پەراوێز 
خســتنی نەتەوەکانی دیکــە وا دەکات کە 
هەڵوێست هەیە. هەڵوێستێک کە لە نەتەوەی 
کورددا زۆر بەرجەســتەیە و دیتوومانە چۆن 
خۆ نیشــان دەدات، لە چاالکی مەدەنی لە 
ئەنجومەنە ئەدەبییەکانەوە بگرە، ئەوە کە ئەم 
سیاســەتە   ئــەو  بەرانبــەر  لــە  خەباتــە 

خۆسەپێنانەیە. بۆ
 ئەوەیــە کــە مقاومــەت و خۆڕاگری 
لێــرەدا هاوپێچی باســی سیاســەتە، بۆ؟ 
چوونکی ناچــارە ئایدۆلۆژیای نەیاری خۆی 
نەقد بکات، شــی بکاتەوە،ڕوونی بکاتەوە و 
ئەم دیبەیتانە لەســەر زمان ئەو ڕەهەندانە 
وەردەگــرن. بۆیە لە میتینگ و گفتگۆکانی 
ڕۆژانــەدا ئێمــەدا دەیبینین کــە لە نێوان 
نەتەوەی بااڵدەست چاالکێکی زمانناس یان 

ڕۆشــنبیرێکی مەدەنی کورد کە لە میدیای 
فارسیدا دەردەکەون زۆر بە تووندی دەکەونە 
بەر هێــرش، موتەهەم دەکرێن و دەیانەوێ 
بێدەنگیان بکەن لەبەر ئەوەیکە ئەوە باسێکی 
سیاسییە، لە حاڵێکدا ئەم مافانە مافی زمان 
کە پێشتر باسمان کرد مافی ئێمەیە، مافی 
منە لە پێشــدا وەکوو تاکێکــی ئاخێوەری 
زمانەکە  بەر لەوەی خودی زمانەکەیش بێ، 
هەرچەندە زمان بۆخۆی وەکوو دیاردەیەک 
بابەتێکی زمانناسی شــتێکی زۆر گرینگە، 
ئەویــش وەکوو هەموو ئــەو بابەتانەی دی 
ئەو زمانە دەبێ بپارێزرێ، بەاڵم لە پێشــدا 
من لە ڕێی ئەو زمانەوە ئەو کەســانەی کە 
بەو زمانە دەدوێن ئەوانن پەراوێز دەخرێن، 
ئەوانــن بێبەش دەکرێــن و ئەوانن  ناچار 
دەکرێن دەســت لە کەلتوور و شوناســی 
خۆیان هەڵبگرن. لێرەدایە کە ئەو باسانەی 
کە لێکی دەدەینــەوە دەچێتە چوارچێوەی  
ئەوە کە ئەوان بە ئیتهامی سیاســی  باسی 
دەکەن، و لێرەشــدا ئێمە دەبێ بەرپەرچی 
ئەو باســە بدەینەوە کە ئەمــە ئەتۆ بۆ ئەو 
مافە سیاســییە بە من نــادەی؟ لێرە ئێمە 
دەبــێ ئەو حەقە بە خۆمــان بدەین ئەگەر 
سیاســییە، بەڵێ سیاســییە، لەبەر ئەوەی 
من هۆڤییەتێکی سیاسیشــم هەیە، زمان، 
چوونکی هەمــوو ئەرکەکانی دیکەی ژیانی 
کۆمەاڵیەتــی دەبێ ڕاپەڕێنێ خۆ هەر زمان 
ئەوە نییە وەکوو باســیان کــرد فۆلکلۆریزە 
بکرێت و لە گۆشــەیەک بە ناوی ›زمانهای 
قبایــل و ئەقــوام‹ یان لۆکالیــزە کردن و 
محلی کردنی ببەســترێتەوە لە گۆشەیەک 
لــە ناوچەیەکــدا و ڕووی دەرکەوتنــی لە 
مەجالەکانی دیکە نەبێت .نەخێر ئەمە واتە 
ئەرک نواندنی زمان مەســەلەیەکی گرنگە 
و دەبێــت بتوانێ مســۆگەر بێت لە هەموو  
ژینگەکانی ژیانــی کۆمەاڵیەتیدا، لەوانە جا 

لە سیاسەتییشدا.
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ڕێنمایی نووسین



بە سەرنجدان بەوەی نووسەرانی تیشک و خوێندەوارانی 
کورد، بنەما گشتییەکانی ڕێنووسی کوردی دەزانن، بە 

پێویستیمان نەزانی هەموو بەشەکانی ڕێنووسی کوردی لێرە 
بنووسینەوە و تەنیا لەم نووسراوە کورتەدا ئاماژە بەو خااڵنە 
کراوە کە بەشێکی زۆر لە نووسەران لەبەرچاویان ناگرن و بە 

هەڵە دەیاننووسن...

ڕێنووسی کوردی   

ئامادەکردن: 
بەشی زمانەوانی



کێشەی )ڕ(ی سەرتا
تەنیا لە شــێوەزاری کرمانجیی سەروودا پیتی »ر« لە ســەرەتای وشە دەتوانێ بچووکیش بێت. 
لەباقیی شــێوەزارەکان واتا شێوەزارەکانی کوردیی ناوەندی و کوردیی گۆرانی و خوارەوەدا، ڕێی 

سەرەتا هەمیشە قەڵەوە و بە قەڵەویش دەنووسرێت. ڕزگار، ڕێگا، ڕێباز، ڕێنوێنی.

کێشەی )و(ی پەیوەندی
پیتی )و( کاتێک بۆ پێکەوە بەســتنەوەی دوو وشــە پێکەوە دێتە ناو ڕســتەوە، ڕۆڵی وشەیەکی 

سەربەخۆ دەگێڕێ و نابێ بلکێندرێ بە وشەی پێش یا پاش خۆیەوە.
ژن و پیاو

حیزب و الیەنەکان
کۆمەڵگا و حکوومەت

حەز و خولیا
لەو وشــە لێکدراوانەی کە لە لێکدرانی دوو وشــە بە )و( دروست بوون دەبێ بە یەک دانە )و( 

بنووسرێ نەک دوو دانە:
گفتوگۆ
هاتوچۆ

توندوتیژی
کەشوهەوا
کشتوکاڵ

هەڵسوکەوت

کێشەی )ی( ی خستنەسەر و ئاوەڵناو 
هەموومان دەزانین بۆ لکاندنی ناو بە ئاوەڵناو یان موزاف بە موزاف ئیلەیهەوە، کەڵک لە نیشانەی 

)ی( وەردەگیررێت و )ی( دەلکێت بە ناوەکەوە.
پێشمەرگە + ی + ئازا = پێشمەرگەی ئازا
کتێب + ی + بەسوود = کتێبی بەسوود
خولیا + ی + ڕزگاری = خولیای ڕزگاری

خەڵک + ی + کوردستان = خەڵکی کوردستان
بەاڵم ئەگەر ناوێک خۆی بە )ی( کۆتایی بێت، دیسان دەبێت نیشانەی )ی(ی بچێتە سەر.

دیاری + ی + کوردستان = دیاریی کوردستان
یەکێتی + ی + نیشتمانی + ی + کوردستان = یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان

ئەگەر وشەکە بە دوو )ی( کۆتایی بێت، دیسان دەبێت نیشانەی )ی( وەربگرێت و بە سێ )ی( 
بنووسرێ. 

ئاوارەیی + ی + کورد = ئاوارەییی کورد
شارەزایی + ی + کاربەدەستان = شارەزاییی کاربەدەستان

قەیرانی + ژینگەیی + ی + کوردستان = قەیرانی ژینگەییی کوردستان
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)ی(ی جێناوی سێهەم کەسی تاک
پیتی )ی( جێناوی سێهەم کەسی تاکە. وەک ئەو سێ حاڵەتەی لە سەرەوە بۆ )ی(ی خستنەسەر 
باســمان کرد، ئەگەر لە شــوێنێک پێویست بە )ی(ی جێناوی ســێهەم کەسی تاک بێ دەبێ 
بنووسرێ. زۆربەی نووسەران بۆ حاڵەتی یەکەمدا کە حاڵەتی سادەیە دەینووسن بەاڵم لە حاڵەتی 

دووهەم و سێهەمدا ناینووسن بەاڵم نووسینی پێویستە.
.1

پرسیاری کرد
وتاری نووسی

کتێبی خوێندەوە
2 و ٣.

کورد ئازادیی دەوێ
شەریف چاالکیی ژینگەییی دەکرد

)لە یەکەمیاندا »ی« بۆ خستنەسەرە و لە دووهەمدا جێناوە(
خۆپێشاندانی ناڕەزاییی بەڕێوە برد

)لە یەکەمیاندا »ی« بۆ خستنەسەرە و لە دووهەمدا جێناوە(
نەتەوەی کورد سەربەخۆییی دەوێ 

)لە یەکەمیاندا »ی« بۆ خستنەسەرە و لە دووهەمدا جێناوە(
جێناوی لکاوی )ی( بۆ سێهەم کەسی تاک و )یان( بۆ سێهەم کەسی کۆ، کاتێک لەگەڵ »کاری 

تێپەڕ / فعل متعدی« دا بێن دەبێ وەک خۆیان بنووسرێن.
نموونەی گەردانکردن

گرتم، گرتت، گرتی / گرتمان، گرتتان، گرتیان
ئەگــەر قەدی کردارەکە خۆی بە پیتی ...ــــی کۆتاییی هاتبێــت، کاتێک کە جێناوی لکاویان 

دەخرێتە سەر نابێت ...ـــی بقرتێنرێت:
نووسین: نووســی:

نووسیم ، نووسیت، نووسیی )نووسی هەڵەیە لەبەر ئەوەی قەدی کاری کردووەتە نووس(
نووســیمان، نووسیتان، نووسییان )نووسیان هەڵەیە لەبەر ئەوەی قەدی کاری کردووەتە 

نووس(
پرســـیـــن:

پرســـی + م  = پرســـیــم 
پرســی + ت = پرســـیـــت
پرســی + ی = پرســـیـــی

دەبێت وا بنووسرێن: من پرسیم، تۆ پرسیت، ئه و پرسیی. )نه ک ئه و پرسی(.
پرسی + مان = پرسیمان
پرسی + تان = پرسیتان

پرسی + یان = پرسییان 
دەبێت بنووسرێن: ئێمە پرسیمان، ئێوە پرسیتان، ئەوان پرسییان )نەک ئەوان پرسیان(

نموونه ی تر:
کاری تێپەڕ: )دزین، بڕین، کڕین، گۆڕین، نووســین(، که  له  ســێیه م که ســی تاکدا ده بنه  )ئه و 
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دزیــی، ئه و بڕیی، ئه و کڕیی، ئه و گۆڕیی، ئه و نووسیی(.

جێناوی لکاو لە کاری )تێنەپەڕ / الزم(دا:
بەاڵم ئەگەر کردارەکە )کاری تێنەپەڕ / فعل الزم( بوو وەک )بارین، فڕین، خزین، وەرین، پژمین( 
ئــەو کاتە لە دۆخی ڕابردوودا کەڵک لــەم جێناوە لکاوانەی )...م، ...ی / یت، ... ـــ / ...ین، ...ن، 
...ن( وەردەگرین. ئەگەر قەدی کردارەکە بە ...ـــــیـــ کۆتاییی هاتبێت لە کاتی خستنەسەری 

ئەو جێناوانەدا نابێت ...ـــیـــ لەبیر بکرێت و پێویستە بنووسرێت. نموونەی گەردانکراو:
فڕین؛ فڕیــ م = فڕیم = من فڕیم،  فڕیــ ی = فڕیی = تۆ فڕیـــیـت،  فڕیـــ  = فڕی = ئەو فڕی.

تاک: فڕیم، فڕیی / فڕییت، فڕی.
کۆ: فڕیین، فڕین، فڕین.

نموونه ی تر:
کاری تێپەڕ: )دزین، بڕین، کڕین، گۆڕین، نووسین(، که  له  سێیه م که سی تاکدا ده بنه  )ئه و دزیی، 

ئه و بڕیی، ئه و کڕیی، ئه و گۆڕیی، ئه و نووسیی(.
هەروها لە دۆخی کۆی سێیەم کەسی کۆش هەر بە هەمان شێوەیە:

پرســیـــیـان )نەک پرسیان(
گۆڕییان )نەک گۆڕیان(

دزییان )نەک دزیان(

کێشەی )ە( وەک فرمانی پەیوەندی و )ی(ی یاریدەدەر
بزوێنی )ە( لە زمانی کوردیدا 12 کارکردنی هەیە کە نووسەران زۆربەی کات بە شێوەی ئاسایی 
و بێ هەڵە بەکاریان دینن بەاڵم لە چەند حاڵەتێکدا کە لێرە ئاماژەیان پێ دکەین تووشی هەڵە 

دەبن.
یەکێک لە کارکردەکانی )ە( لە کوردیدا بۆ کاری دانە پاڵە یا کاری نەتاوە

کچەکە جوانە
گوارەکەی زێڕە

کتێب بەسوودە. 
کوردستان خۆشە.

بەاڵم ئەگەر وشەیەک بە )ە، ا، ۆ، ی، ێ( کۆتایی بێت، دەبێت )ی(یەکی یاریدەدەر زیاد بکرێت 
و لەجێی )ە(، )یە( دەچێتە سەر موسنەد.

ئەو شارەزایە.
کارێکی بەجێیە.

برینم کارییە.
کراسەکەی کرێشەیە.

یەکێکی دیکە لە کارکردەکانی )ە( ئەوەیە کە دەبێتە بەشێک لە هاوەڵناوی نیشانە. 
ئەم گۆڤارە
ئەم کتێبە
ئەم حیزبە

ئەم کوردستانە
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لەم حاڵەتەشــدا وەک حاڵەتی پێشــوو ئەگەر وشەیەک بە )ە، ا، ۆ، ی، ێ( کۆتایی بێت، دەبێت 
)ی(یەکی یاریدەدەر زیاد بکرێت و لەجێی )ە(، )یە( دەچێتە سەر موسنەد.

ئەم کۆبوونەوەیە 
)زۆربەی نووسەران ئەگەر وشەیەک بە »ه« کۆتایی هاتبێ »یە« نانووسن کە هەڵەیە(

ئەم چیایە
ئەم ڕادیۆیە

ئەم ئەم ئاسانکارییە
ئەم جێیە

ئەم پێکهاتەیە
هێندێک جار ئەو دوو )ه(یە کە لە دوو حاڵەتی پیشوودا باسمان کرد بە دوای یەکدا دێن. لەم 

هیوام بەم گۆڤارەیە
هیوام بەم کۆبوونەوەیەیە )وەک حاڵەتی پێشوو زۆربەی نووسەران ئەگەر وشەیەک بە »ه« کۆتایی 

هاتبێ »یە«ی دووهەم نانووسن کە هەڵەیە(
چاوم لەم حیزبەیە
چاوم لەو چیایەیە

کورد نشتەجێی ئەم کوردستانەیە
کورد نشتەجێی ئەم جێیەیە
بە قازانجی ئەم پێکهاتەیەیە

کێشەی )بە، بێ(
)بە( بەمانای دارا و خاوەن و )بێ( بە مانای بێبەری بوون، هەم لە ئاستی وشەی سەربەخۆدا لە 

ڕستەدا دەور بگێڕن و هەم لە ئاستی وشەسازیدا کارا بن.
 هــەر کاتێــک )بە( بەو مانایەی ســەرەوە ئاوەڵناوێکی تازە دروســت بکات، بەســەر ناوەکەوە 

دەنووسرێت: بەسوود، بەتام = بەچێژ، بەبڕوا = بڕوادار
هەر وەها ئەگەر بێ بە مانای )بەبێ( نەبێت و دەستەی ئاوەڵکار دروست نەکات، بەسەر ناوەکەوە 

دەنووسرێت و ئاوەڵناوێکی تازە دروست دەکات.
ئەو هیچ کاتێک مرۆڤێکی بێهیوا نەبووە.  بێهیوا = ئاوەڵناو

بەاڵم
بەبێ هیوا لەم تاریکستانە ڕێ دەر نابەیت.

یان بێ هیوا لەم تاریکستانە ڕێ دەر نابەیت. بێ هیوا = دەستەی ئاوەڵکار

کێشەی پێشبەندی لە
ئەگەرچی )لە( خۆی وەکوو ئامرازێکی سەربەخۆیە و لە بنەڕەتدا خۆی کار دەکاتە سەر وشەگەلی 
وەکوو )سەر، پشت، ژێر، ناو و ...( بەاڵم ئیستا لە زمانی کوردیدا ئەم وشەیلە بە یەک وشە و بە 

پێشبەندی حەساب دەکرێن: لەسەر، لەپشت، لەدوا، لەناو، لەنێوان، لەتەنیشت،
لەسەر ڕێگای گەڕانەوەم..

لەنێو ئەم دارستانەدا، 
کێوێکی بەرز لەنێوان ئەم دوو شارەدایە.
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لەپشت پەنجەرەکە ڕاوەستابوو.
تێبینی ا: سەر ئەگەر بەمانای خودی سەر بێت، ئیتر بە جیا دەنووسرێت. 

بەردێکی لە سەری دا.
سەرتاپای لەشی تەڕ بووە. )سەرتاپا یەک وشەیە، بەواتای هەمووی جەستەی(

....، هەر لە سەر تا پاتەوە.
تێبینی2: لە ئەم ال --- لەم ال

لە ئەو کا--- لەو ال

کێشەی )دا(
)دا( لە کوردیدا بە سێ شێوە دەردەکەوێت.

)دا( وەکوو بەشێک لە دووانەی )لە...دا( و )بە...دا( و )دە...دا( کە هەمیشە بە وشەی پێش خۆیەوە 
دەلکێنرێت.

لە کوردستاندا، بەو ڕێگایەدا هاتم.
)دا( وەکوو پێشگری دروستکەری کاری داڕێژراو: بە حوکمی پێشگر بوون و سەربەخۆ نەبوونی، 

لەگەڵ ئەو وشەیەدا دەنووسرێت کە دەچێتە سەری:
دانیشتن
داگرتن 

چۆکی دادا. 
تێبینی: ئەو حوکمە بۆ دووالگرەکانی تری وەکوو )لە...ەوە( و )لە...ڕا( و... دروستە.

)دا( وەکوو کاری سەربەخۆ کە هەمیشە بەجیا دەنووسرێت.
بەردێکی لە پەنجەرەکە دا.
خەنجەرێکی لەسەر دڵی دا.

کێشەی )ڕا(
ڕا دۆخێکی سادەتری لە دا هەیە. ڕا وەکوو بەشێک لە دووالگری )لە...ڕا( و )بە...ڕا( هەمیشە بە 

وشەی پێش خۆیەوە دەلکێنرێت.
ڕا دەوری پێشگر دەبینێت و کاری داڕێژراو دروست دەکات: ڕاهاتن، ڕاخستن

بە شتێک ڕاهاتن بە واتای فێر بوون و خوو پێوە گرتنە. 
لەم موبایلە نوێیەت ڕازیت؟ ـ بەڵێ، پێی ڕاهاتووم.

تا ئیستە بۆ سندووس چوویت؟ ـ جارێک پێیڕا هاتووم. 

ئەم/ئەو
ئەم و ئەو چ وەکوو جێناوی ئاماژە و چ وەکوو ئاوەڵناوی ئاماژە، وشــەی سەر بەخۆن و نابێت بە 

وشەی پاش خۆیانەوە بلکێنرێن.
بەاڵم وشــەگەلی وەکوو ئەمشــەو، ئەمڕۆ، ئەمســاڵ بوون بە وشــەی ســەربەخۆ و ئەو ڕێسایە 

نایانگرێتەوە. 
ئەمشەو بێ شێو سەر دەنێیتەوە.

ئەم شەوە چەند تاریک و بێدەنگە.
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تێبینی:
لە ئەو --- لەو
لە ئەم --- لەم

لە ئەوێ --- لەوێ
لە ئەمێ --- لەمێ

لە ئێرە --- لێرە

کاری پێشبەندی
پێ/ لێ/ تێ، جۆرێیکی تر لە دەربڕینی دۆخی بە/ لە/ دەـ  ن و بەشێوەی ئاسایی دەبێت 

سەربەخۆ مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت.
پشتم پێ بەست

کتێبم پێ دا
گوشاری دوژمن چۆکمان پێ دانادا

دەستم لێ هەڵگرت
تێی هەڵدە

دەستی پێ بکە
هەندێــک کار بە پێشــبەندەکانیانەوە مانای تازە دروســت دەکەن بۆیە دەبێ بەســەر یەکەوە 

بنووسرێن.
پێگەیشتن
تێگەیشتن
پێکەنین

ئیدیۆم
دەبێت مانای ئیدیۆمیی چەند وشە لەگەڵ کاری لێکدراو جیا بکەینەوە. ئیدیۆمێک کە لە چەند 

وشە پێکهاتووە، بە پیچەوانەی کاری لێکدراو وشەکانی بە جیا دەنووسرێن.
دەست لێ هەڵگرتن

= وازهێنان
دەست لێ بەردان

= واز لێ هێنان
ئاسنی سارد کوتان

= کاری بێهوودە کردن
چاو لێ داخستن

= گرنگی پێ نەدان
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ڕێنماییی نووسین
مه رجه  گشتییه کانی وه رگرتنی وتار

1 تیشک به  زمانی کوردی بابه ت باڵو ده کاته وه . ئه گه ر نووسه رێک له به ر هه ندێک هۆکار بیهه وێ په یامه که ی 
به  زمانی فارسی بگه یه نێت، دوای په سندی ده سته ی نووسه ران وتاره که ی وه رده گیرێت.

2 له  هه ر ژماره یه کی گۆڤاری تیشکدا، لێکۆڵینه وه  له سه ر مژارێکی تایبه ت ده کرێ؛ به اڵم توێژه ران ده توانن 
له  ده ره وه ی ئه م بابه ته شــدا و به  مه رجێک که  وتاره که یان په یوه ندیی به  پرســی کورد و کوردستانه وه  بێ، 

لێکۆڵینه وه کانی خۆیان بۆ گۆڤاری تیشک بنێرن.
3 گۆڤاری تیشــک گرنگی به  چوار شێوازی وتارنووسین ده دا و داوا له  نووسه ران ده که ین له  یه کێک له و 

شێوازانه دا وتاره که ی خۆیان ئاماده  بکه ن:
 وتاری هه ڵسه نگاندن: له  نێوان ٨٠٠ تا 1٥٠٠ وشه ؛ توێژه ران ده توانن هه ڵسه نگاندن بۆ ئه و کتێب، فیلم، 

مۆسیقا و شانۆیانه  بکه ن که  پێوه ندییان به  پرسی کورده وه  هه یه .
 وتاری شیکاری: له  نێوان 1٥٠٠ تا 2٥٠٠ وشه ؛ له م شێوازه دا مه رج نییه  که  نووسه ر ئاماژه  به  سه رچاوه کان 
بکا، به اڵم ده بێ بابه ته که  له ســه ر بنه مای بیرۆکه یه کی ڕوون ئاماده  کرابێ و ده ره نجامی توێژینه وه که  شــی 

بکرێته وه .
 وتاری تیۆری: له  نێوان 2٥٠٠ تا ٤٠٠٠ وشه ؛ له م شێوازه دا پێویسته  که  نووسه ر ئاماژه  به  سه رچاوه کان بکا 
و که ڵک له  تیۆرییه کی تایبه ت بۆ لێکۆڵینه وه که ی وه ربگرێ. تکایه  سه یری سیسته می سه رچاوه دان بکه ن.

 وه رگێڕان: له م به شــه دا هه وڵ ده درێ هه ندێک وتاری گرنگ که  له ســه ر کوردستان به رهه م هاتوون، له  
زمانی یه که مه وه ، ته رجه مه  بکرێنه وه . له  ڕووی زانستییه وه  و له به ر گونجان له گه ڵ فه لسه فه ی گۆڤاری تیشک 

ده بێ وتاره کان له  الیه ن ده سته ی نووسه رانه وه  په سند بکرێن.
4 ئه و توێژه رانه ی که  له  ڕۆژهه اڵت ده ژین ده توانن وتاره کانیان به  ناوی خوازراوه وه  باڵو بکه نه وه  به  مه رجێک 

که  سه رنووسه ر په سندیان بکات.
5 ده ســته ی نووسه رانی تیشک دوای هه ڵســه نگاندنی وتاره کان نووسه ران له  شێوازی چاپ و گۆڕانکاریی 

پێویست ئاگادار ده کاته وه .
6 پێویسته  له گه ڵ وتاره کان پوخته یه کی کورت له  نێوان ٥٠ تا 7٠ وشه  ئاماده  بکرێ.

شێوازی سه رچاوه دان
گۆڤاری تیشــک که ڵک له  سیسته می ســه رچاوه  دانی شیکاگۆ وه رده گرێ. نووســه ران له  هه ر شوێنێکدا 
که  پێویســتیان به  ئاماژه  به  ســه رچاوه یه ک هه بوو یا ده یانه وێ له  په راوێزدا شرۆڤه یه کی زیاتری بابه ته که  
بکه ن، ده بێ هه موویان هه ر له  په راوێزی کۆتاییدا بێنن. نووســه ران ئاگادار ده که ینه وه  که  ده بێ به  ته واوی 
سه رچاوه که  بنووسن و ژماره ی الپه ڕه کان دیار بکه ن. له  کۆتاییدا پێویست ناکا لیستی سه رچاوه کان به جیا 

دووپات ببێته وه . له  خواره وه  ئاماژه  به  چه ند شێوازی سه رچاوه  دان ده که ین:
1. کتێب

عه بدوڵڕه حمان قاسملوو، کوردستان و کورد، وه رگێڕانی عه بدوڵاڵ حه سه ن زاده  )هه ولێر: چاپخانه ی ڕۆژهه اڵت، 
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2. به شێک له  کتێب
Abbas Vali, “Nationalism and the Question of Origins,” in Essays on the Origins of Kurdish Na-
tionalism, ed. Abbas Vali, )Costa Mesa: Mazda Publisher, 2003(, 8-9.

3. گۆڤار و ژورناڵ
ئیدریس ئه حمه دی، »شار و ڕاسان،« گۆڤاری تیشک ٤٨ )2٠1٨(: 17-1٣.

Ahmad Mohammadpour and Kamal Soleimani, “Interrogating the tribal: the aporia of ‘tribalism’ 
in the sociological study of the Middle East,” The British Journal of Sociology )2019 online(: 18.

455گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721






