
لە سەردەم دوڵەت ملەت لە سەدەی لەیەوەری زەخت و فشار 
سڕین هۆویەت و شوناسیش فرەتر لە ناوەندەیلێگ بی ک گۆەڕیان 

ئەو ناوچەیلە وە مانای سەرکەفتن گوفتمان دەوڵەت ملەت لە 
جوغرافیای سیاسی ئێران بی. هاوکات وە گەرد ئی سەردەمە 

ناوچەیلێگ ک دوًْرتر لە ناوەند و پرۆژە و زەخت و فشار دەوڵەت 
ملەت ئێرانی بین  دەرفەت خاسترێگ ئەڕایان بی تا بتوًْەنن بەیداخ 

مافخوازی و جمشت شووناس خوازی وە دەس بگرن.

ڕۆژهەاڵت کوردستان و سەرەنجێگ 
لە ئاست بزووتنەوەی نەتەویی کورد

تەرکیزوخەسارناسێگلەباشوورڕووژهەاڵتکوردستان

ئااڵنحەمیدی



وشەیلسەرەکی
مودرنیسم،  ملەت،  دەوڵەت  ناسیونالیســم، 

نەتەوە، بزووتنەوەی نەتەویی و..

پیشەکی
جمشت ماف خوازی کورد تەنیا لە سەدەی 
بیسم دیاری و سنووردار نیەکریەی واڵم ئی 
ســەدە هاووەختە وە گەرد ڕووداوەیل نوو و 
کاریی لە چارەونووس کورد.لەیرە سەرەڕاێ 
ئاماژە وە ئــێ لەیەوەرییە خەسارناســێگ 
لە جمشــت کوردی لە بەشــەیل باشــوور 
ڕۆژهــەاڵت کرێــەی و ئــی بابەتــە تواێ 
ســەرەنجێگ بەیدن وە کەم و کاستییەل و 

پێداویستیەیل ئێمڕووژ.
سەدەی بیسم سەدەی رووداوەیل سەیر 
و دیاریکەر چارەنووسە، سەدەی جمشتەیل 
جووراوجوور،شــەڕ و جەنگەیــل گــەورا و 
جەهانی و دەســکەفتەیل  و گوًْەریانەیلێگ 
کە لە شوونێان جوور شەڕ سەرد تا وەیەک 
پاشــین یەکێەتی سوڤیەت،ســەدەی مەرز 
و ســنوورەیل نوو،ڕمیان ئمپاتوورێگ جوور 
عوسمانی ،و دەوڵەت نەتەوەیل تازە،دامەرزیان 
ڕێکخــراو نەتەوە یەکگرتێــەگان، بەرز بوًْن 
پلەی ماف مــرووڤ و ڕاگەیاندن جارنامەی 
جەهانــی ئەو مافە و فرە چشــتەیل ترەک 
کە شــایەد بەرابەری بکەی وە گەرد گشت 
ڕووداوەیل  سەدەیل پیشتر.کاریگەری فرەی 
لە ئــێ ڕووداوەیلە تا ئێرنگەیش لە ســەر 

کوومەڵگا دیاریە.
لەی سەدە کوردســتان، واڵتێگە خاون 
جوغرافیای یەکپارچە وەاڵم یەکنەگرتێ لە 
ڕوًْ سیاســی و رێک نەکەفتــێ لە وەڕایوەر 
ڕووداەیلییــگ ک درن ڕوو دەن کارییــە 
لە ســەرێ. باشــوور باکوور و ڕۆژئاوای ئێ 
واڵتە لە بەشــێ ســەرزەمینی ئمپراتووری 
عوســمانی بێ وەاڵم وە  گەرد هەڵوەشــیان 
میراتدار خالفەت ئسالمی و بەرزی و نزمی 
و ڕووداوەگان  دەرفەتەیڵێک ئەڕاێ شــکل 

گــردن و پێک هات دەوڵەت ملەت کوردی 
وە دەس هــات ک  لــە ئاکامــەو  تووش 
لەیەکترازیان فەرمی بــی. ئی دابەش بینە 
لە ســەردەمێگە کە هاوچەرخــە وە گەرد 
مودرنیســم کە لە ڕێ دەولەت نەتەوەگان 
زاڵ وە ســەر هەر پارچەی کوردســتان کە 
داب و نەریت و فەرهەنگ و زوان خوەی لە 
سەرێ زاڵ کەی و درێد هێمای کوردستان 
جوور گیاندارێگ ئازاد لە سروشت وەحشی 
، بــەردە و ڕام خوەی بکــەد . ئێ هەوڵ و 
تەقــەاڵ هێمانیش بەردەوامە و هەڵویســت 
کوردســتان هەر تەقەال و تەســلیم نەوینە.
وە هەر شــێوە ئــەو دەرفەتەیلە وە شــکل 
گیری غســت پروســەی  دەوڵەت نەتەوە 
ئەڕاێ کوردســتان نەرەســی  و ئەو هاز و 
توانــا وە جێ وە کارگیرێیان لەو بەشــە لە 
دەسەاڵت دامەرزیای کوردی لە چووراچووی 

پاوەگەزدان و شووڕش تەرخان کریا.
هاوواڵتی نیشتمان کوردستان وەختییگ 
لەی ســەدە چەوی وەێ دنیــا وازەو بوود 
تەبەعەی سوریە ،عراق ،تورکیە و یا ئێرانە و 
ئی واڵتەیلە بەشێگ لە ساختار ژیان خوەی 
زانێ و دیارە فرە ئاسائیش دوًْنێدەێان مەگەر 
پرســیار ئــەڕاێ پیش باید یــا وە گەردێ 
ڕوًْوەروًْ بــوود و پێداچــوون و لیکدانێگ لە 

سەرێ بکەد.
لە ســەردەم چااڵک بین و جم و جووڵ 
جــدی پــرووژەی دەوڵەت ملــەت ئێرانی 
ڕووژهەاڵت کوردستانیش وە گەرد ئێ بابەتە 
ڕوًْەڕوًْ بــوود. پرۆژەی نەتەوەســازی لە ناو 
گەالن ئێران وە پێ زوان فەڕمی و مێژووی 
دیاری کریا ئامرازێگە دەســکرد  دەسەاڵت 
پاڵــەوی کە لە ســەدی بیســم مەیداندار 

سەرەکی ڕووداوەگانە.
کەســرەوی یەکێک لە کەسایەتیەیلێگە 
کــە هەرچەند خوەی تورک ئازەربایجانە وە 
توندی الیەنگر شکل گردن هویەت ئێرانی و 
جێگیر بوًْن زوان فارسی و سڕینێ فەرهەنگ 
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و زوانەگان ترەکە لە گشــت ئێ جوغرافیا . 
کەسرەوی خوەی ئاماژە کەی ک کاتی ک 
ســەردانە فرە لە ناوچەیل کردمە دیمە ک 
نە چشتێگ وە ناو ئێران هەس و نە هویەت 
ملی یا نەتەوەی یــەی دەس .واڵت ئەڕاێ 
مەردم ئەو ناوچەیلە تەنیا ئەو جێەسە ک لە 

تێ ژیەن.)حەمیدی202١(
مەناف زادە لێکولینەر دیروک ئێران کە 
ساس  فرەتر بەرهەمەگانی وە زوان  فەرانسە نوًْ
لە وبینارێــک ک لە تووڕە کۆمەاڵیەتیەگان 
ڕێکخراو و زانکــوی ئێران ئاکادمیا باڵو بیە 
لەبارەی هەست نەتەوەیی لە ئێران ئیجوورە 

باس کەی:
یای دو  »ئەوەی کە ئێمە دوًْ
سێ نەسل لە شوون پاڵەوی تا 
ئێمــروو، ئێرەنگە دوێنیمن کە 
هەستمان لە وەرایوەر ئێران لە 
بن و بنەچــەک دیروک تیەد 
و بەرهــەم دەروونــی بین ئێ 
هەست نەتەوەیییە لە سەردەم 

پاڵەویە .«)حەمیدی202١( 
ئابراهامیــان ئوًْشــێ کــە 
کونــت دوبینــو کــە نزیکەی 
سێ ســاڵ نوێنەر فەرانسە لە 
تێــران بی لە کتــاو وەناوباگ 
خــوەی »نابەرابەری ڕەگەزەیل 
ئێران  کە  نوًْســێ  بەشــەری« 

وە شەش دەســەی نەتەوەیی دابەش بوود 
کــە ئێرانی،تورک،کورد،عەرەو،یەهــودی و 

زەرتەشتی لە جوەی گرێد)ئابراهامیان١377(
وەرچەوە کە نوێنەر فەرانســە لە بەلووچ 
نــاو نەوردیە و هــاوکات ئێرانیش وە واتای 

فارس بردیەسە کار.
هەرچەنــد  کوردســتان  ڕووژهــەاڵت 
بەشــێگ لــە ســەرزەمین یەکپارچــەی 
جوغرافیایی کوردستان وە سەرهاتێ لە ژیر 
کاریگەرێ دەسەاڵت دەوڵەت ملەت ئێرانی 
لە سەدەی لەیەوەری بیە و لەی ڕووداوەیلە 

بی بەش نەیوە .لــە هەریمێگ کە دەوڵەت 
ملەت پاڵەوی ســەرهەڵدەید هــاوکات وە 
گەرد ڕوداوەیل سەدەی بیسم ،ڕووژهەاڵت 
کوردستانیش کەفێدە ژیر کاریگەری هویەت 
و فەرهەنگ بااڵدەس کە فرەتر لە بەشــەیل 

باشووریی هەاڵمت کەیدە سەرێ.
هــاوکات  باکووریتــر  ناوچەیــل  لــە 
دەرفەتیلێگ ئەڕاێ ڕێکخستن و ئامادە کاری 
ئەڕاێ سەرهەڵدان بیر و باوەر نەتەوەیی وە 
دەس تێ کە کۆمار کوردســتان لە مەهاباد 
ســەرهەڵدەی و پایــەی حزب و جمشــت 
حزبی و ڕێکخستن لەی واڵتە داچقنێ و لە 
شووڕش گەالن ئێران لە ۵7 ڕەوڵ سەرەکی 

خوەی گرێ.
خوازیار  حەرکەتەیل  زوورە 
ماف نەتەویی لە ناو کوردستان 
ســەرەتا لە الیەن ســەرووک 
عەشــیرەتەیل  دەس وە پــێ 
کریاس.لە شەیخ سەعید پیران 
تا قازی موحەمەد گشــتیان یا 
گەوەرەی هووز و عەشرەت بینە 
و یا مەالی ئائینی و گاجاریش  

هەردگێیان
بروینســن  وان  مارتیــن 
کــە لێکوولینەوەێک لە ســەر 
کۆمەڵگای کوردســتان داشتیە 
وە نەقش و ساختار عەشیرەیی 
کوردستان لە ناو بزووتنەوەیل کوردی ئاماژە 

کردێە.
هیچ دوور نیە وەختییگ ســەرچاوەی 
جمشــتەگان هەر کام لە ناوچەیگ بوود و  
یا لەناو هووز و عەشــرەتێگ ســەرهەڵبیاد 
ڕەنگ و بووی ئەو حەرکەتیشە فرەتر نیشان 
تایوەتی لەورە بیاشــتوود و کاتێک وەرواڵو 
بــوود داب و نەریــت و تایوەتمەندیەیــل 
ئــەورە نەقش ناوەندی لە ناوێ بیاشــتوود. 
وەاڵم قســە لــە ســەر دونیای مــودرن و 
دویای ئــێ سەرهەڵدانەیلەســە و نیازەیل 

لەسەردەمانشووڕش
ساڵ۵7جمشت
کوردیوەڕێبەری
دوحزبدمکراتو
کۆمەڵەتوًْەنستفرەتر
لەدوناوچەیموکریان
وئەڕدەاڵنکاریگەر
بوود.حزبدموکرات
جوورێنوێنەرحەرکەت
ناسیونالیستیکوردی

ناوندێلە
مووکریانبی
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جمشت نەتەویی لە سەردەم نوو.دیارە لەی 
سەردەمە بزووتنەوەی نەتەوەیی پێویستە لە 
ناوڕاس خوەی دەرباز بوود و خوەی جووری 
تر بناســێنێ. الزمە نەتــەوە و جوغرافیای 
خــوەی وە تەواوی بناســێ و دیاری بکەی 
و ئێ کەش لە ڕووی فەرهەنگی و سیاســی 
گشــتگیر بوود. بایس ئاگاداری هۆویەتی لە 

ناو گشت ئەو ملەتە سەقامگیر بوود .
بزوتنــەوەی ماف خــوازی نەتەوەیی لە 
ڕووژهەاڵت کوردستان لە سەردەم هاوچەرخ 
وە گەرد مودرنیسم فرەتر وە گەرد جەریانێگ 
شکل گرت کە وە ڕێکخستن حزب دموکرات 
و لە شــوونێ دامەزریان کۆمار کوردستان و 

ناوەند مەهاباد  ناسریەی.
وەرجە ئێ حەرکەتە ناوچەگان باشــوور  
ڕۆژهــەاڵت ڕەوڵ مێژوویــی لە پاراســتن 
هۆویەت کوردی چ لە بواڕ ئایینی و چ لە بوار 
فەرهەنگی و تەنانەت سیاسیش داشتنە ک 
کەمتر  دەرفەت ئەڕاێ ناسین و خوەنینیان 
وە شــیوەی گشتی و بوەرواڵو ئەڕاێ ملەت 

کورد و تەنانەت چااڵکان سیاسیش بیە.
ئاییــن یارســان ک ئایینــی کوردیــە 
نمەرکەزی بەش باشــوور ڕووژهەاڵتە.زوان 
،ئــەدەب و فەرهەنــگ کوردیــش کە وە 
گوورانی ناســیمنەی لەێرە ڕەواج و ڕەونەق 

داشتیە.
لە ســەردەم دوڵەتـ  ملەت لە سەدەی 
لەیەوەری زەخت و فشــار سڕین هۆویەت 
و شوناســیش فرەتر لە ناوەندەیلێگ بی ک 
گۆەڕیان ئەو ناوچەیلە وە مانای سەرکەفتن 
گوفتمــان دەوڵەت ملەت لــە جوغرافیای 
سیاســی ئێران بی. هــاوکات وە گەرد ئی 
ســەردەمە ناوچەیلێگ ک دوًْرتر لە ناوەند 
و پــرۆژە و زەخت و فشــار دەوڵەت ملەت 
ئێرانــی بین  دەرفەت خاســترێگ ئەڕایان 
بی تا بتوًْەنن بەیداخ مافخوازی و جمشــت 

شووناس خوازی وە دەس بگرن.
جمشــت شــووناس و مــاف خــوازی 

کــورد لەی ســەردەمە کە ئامــاژە وە پێ 
کریا هەرچەند توًْەنســتیە بەردەوام بمێنێ 
وەاڵم تووش کەم و کوریەیلێگ ئەساســیە 
و نەتوًْەنســتیە گوفتمانێگ گشت الیەنە و 
نەتەوەیی  بارێدنە ئارا ک نەتەوەی کورد وە 
گشتی خوەی لە ناوێ بوًْنێدەو و هەست لە 
هاوبەشــی لە ناوێ بکەی. ئەگەر بوًْشیم ئێ 
گفتمانە لە بەش مووکریان تەرکیز کریاس 
و ئەوجوورەی ک الزمە خوەی دەرنەخستیە 

تا گشت گیر بوود .دوًْر لە ئنساف نیە.
جوغرافیای ڕووژهەاڵت کوردستان لە بان 
تا خوار لە کرمانج تا ئاخر بەختیاری گرێدە 
خوەی کە تا کەنداویش چوود. وە پێ بەڵگە 
و سەنەدە مێژوییەگان جووراجوور بەختیاری 
کوردە، لوڕ کوردە، لەک عەشرەتێگە کوردتر 
وە گشــت. لە ناو لــوڕ و بەختیاری ئاگایی 
هۆویەتی پەرە نەســەنیە وەو خاترە خەڵک 
وە گشــتێ وە گــەرد ئێ بابەتە ئاشــنایی 
نەیرن. وەختییگ کەسایەتی ناسیاێگ جوور 
ســەردار ئەســعەد بەختیاری ڕاشکاوانە لە 
نــاو کتاوێگ ک خوەی نوًْســاس ئاماژە وە 
کورد بوون بەختیاری کەی و دەها بەڵگەی 
تریش هەن، باس کردن یانە ســەرچاوەی 
لە حەقیقەت ها گەردێ ک پێویســتە ئەو 
مەردمە بزانــن چوون الیەنەکەم حەقیانە و 
یە حەقیقەتە نە ئدعای پووچ و بێ هەوەجە. 
لە دویای زانستن  حەقیقەتەگان هەر کەس 
لە پیناسە کردن خوەی ئازادە. گوفتمانەیل 
ناوەندگەرای ئێرانی لــە دەورەی پەهڵەوی 
تا ئیســە بەردەوام زەین خەڵق ناســە ژیر 
کارێگەری خوەی گردیە و دەرفەتێگ ئەڕاێ 
ئێ بەشەیلە نەرەخســیاس کە ڕاسییەگان 
بزانن.لە ناو نوخبەگانیش بڕێگ ڕاسییەگان 
زانــن .بڕێگیــش لــە خزمــەت گوفتمان 
ناوەندگەرا پەروەردە بینە و سەمپات ئەوەن 
.ئمجا پرسیار ئەوەس کی بایەد ئی دەرفەتە 

ئەڕای ئاگاداری ئی مەردمە بارێدە دی؟
ئایا الیق تر  لە کورد کەسێگ تر هەس؟ 
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لەێرە ئایا ئەو کوردە بێجگە لە ئەو کوردەسە 
ک درێد خەبات رزگاری نەتەوەییە کەی و 

خوەی ئااڵ هەڵگر ئەو ڕێە زانێ؟
 لە ســەردەمان شــووڕش ســاڵ ۵7 
جمشــت  کــوردی وە ڕێبــەری دو حزب 
دمکــرات و کۆمەڵە توًْەنســت فرەتر لە دو 
ناوچەی موکریان و ئەڕدەاڵن کاریگەر بوود. 
حزب دموکرات جــوورێ نوێنەر حەرکەت 
ناسیونالیستی کوردی  ناوندێ لە مووکریان 

بی.
کوومەڵەیش کە هەرچەند کەسایەتێەێل 
ناوبانگێگ لــە ناوچەی موکریان داشــتێە 
ناوەنــدی فرەتر ناوچەی ئــەڕدەاڵن بییە و 
لەو ســەردەمە فرەتــر نۆینەرایتی جەریان 
چەپ سوسیالیســتی کومونیستی کردیا ک 
ڕەنگە مەسەلەی نەتەوەیی لە ناوی کەمتەر 
دیار بوود. وەلی وە گشتی جمشت کوردی 

توًْەنست ئێ بازنە بگریدە وەر.
له هەاڵمات کۆمار ئســاڵمی وە ســەر 
کوردستان لە سال ۵8 ئەگەر ڕەوڵ ناوچەی 
کرماشان وئیالم تا حەد فرتیگ خونسا یان 
کەم ڕەنــگ لە وەر چەو بگریــم )هەرچەند 
ئی ناوچەیلە خوەیان تا ڕادەێگ بەشــدار لە 
جمشت کوردیش بێن وە تایوەت کۆمەلە لە  
کرماشــان و وە گشتێ جەریان چەپ پرهاز 
بــی و تەنانەت پاوە  یەکی لــە ناوەندەیل 
جمشــت دموکــرات بی(خــاڵ گرێنگ لە 
ڕوًْەروًْ بیــن جەریان ناوەندگــەرای ئێرانی 
کۆمار ئســالمی لە وەرایوەرێ   جمشــت 
کوردی و لەشــکەر کەشــی وە کوردستان  
کەڵک وەرگرتن لە بــەش لوڕ و بەختیاری 
و تەنانەت لەک بی کــە لە ژێر کارێگەری  
جمشــت کوردی قەرار نەگردوًْین .لە ڕاسی 
کۆمار ئســاڵمی داشت جمشت کورد فرەتر 
وە کورد بشــکنێ. یانە لە ناو مێژووی کورد 
وە پــەی  کەمتەرخەمــی توًْەنێد دووبارە و 
دووبارە بوود و تەنیا بابەتەیل میژوویی نین 

کە لە ناو کتاوەیل بوخوەنیمنەی. 

یای  هــەر ئەو جــوورە کە زانیمــن دوًْ
جێگیــر بین دەســەاڵت کۆمار ئســالمی 
ئەحــزاب کوردیش کەم کەم لــە دەرەوەی 
دویای  و  کوردســتاندامەرزیان  ڕووژهەاڵت 
ئازاد بین باشــوور کوردستان مەجبوور بین 
ئەڕاێ پاراستن هەریم و دەسکەفت باشوور 
خەبات کوردی فرەتر لە چواچووی سیاسی 
مەحدوود بکەن و لــە چەن قەاڵ و کەمپ 
موستەقەر بوون و شێوەێ تر هەڵوەژنن کە 
وە قوناغ خەبات سیاســی میدیایی توًْەنیم 
پیناســەی بکەیم. ئەحزاب کوردستانی وە 
پەی پیشــکەفتن تکنولوژی لە دنیا خاوەن 
تلیزوونەیــل ماهوارەیــی بــوون کە ڕەوڵ 
تایوەتێگ وە خەبات نەتەویی بەخشی و لە 
سااڵن دوًْیایش سوشیال مدیا ئێ کارێگەریە 

فرەترەو کەی.
کاتێــک ک جمشــتییگ تیەیدە قوناغ 
نووییگ نیازە وە خاســترین شــیوە لە لێ 
کەڵک بگرێد و ئەو کەم وکاســتییەیلە کە 
لە خەبــات چەکداری ئمکان ئەنجامی نەیو 

لەیرە جوبران کرد.
یەکێک لەو کــەم و کاســتییەیلەهەر 
ئەو جوورە ک ئاماژە کردم پەرە نەســەندن 
جمشــت نەتەوەخوازی لە ناو  بەشەیلێگ 
جوور لەک و لــوڕ و بەختیاری  بی کە وە 

تەکید کوردن .
لە سەردەم میدیا و تلیزوونە ماهوارییەگان 
و لە شوونێ هاتن سووشیال میدیا ئەحزاب 
کوردی وە ئاســانی توًْەنستن وە پەی میدیا 
کەم کەم بچنە ناو ماڵەیل گشــت نەتەوەی 
کــورد لــە ڕووژهەاڵت و نــەرەی نەتەویی 
کورد پێــک باوردیــان و هۆویەت کوردی 
گشتگیرانە شــکل بیاتان .مەرج سەرگردن 
ئێ مەسەلە ڕەســین وە دەرک دوروس لە 
ملــەت و نەتەوە ئەوەیــش  لە ناو ملەتێگ 
جوور کوردە وە گەرد تایبەتمەندیەلێگە ک 
دەرفەت دەولەت نەتەوە   تێپەر نەکردێە و 
وەی بوونە نە تەنیا یەکانگیر نەوینە لە سەر 
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کاریگەری فەرهەنگ و دەسەاڵت بااڵدەس و 
داگیرکەر لە یەک دوًْریش کەفتنە تا جیێگ 
ئێمە نە چشــتێگ وە نــاو زوان فەرمی لە 
ناومان شــکل گردیە ک خاسیەت سەردەم 
دەوڵەت نەتەوەگانە و نە ئێمرووژ ســەردەم 
ئەوەســە ک باس لە لێ کــرد ئەوەیش لە 

نەوًْن دەسەاڵت و دەوڵەت.
ئێمــەی کورد لــە ســەردەم دەوڵەت 
و  دەوڵــەت  نەتوًْەنســتیمن  نەتــەوەگان 
دەســەاڵت کوردی پێک باریم ک زاراوەی 
لــە زاراوەگان کوردی وە پەی دەســەاڵت 
فێرکاری وئامووزشی فەرمی گشتگیرەو بیاد. 
هەر ئەو جــوورە ک لە دەولەت نەتەوەگان  

تــرەک دەور و وەر ڕووژهەاڵت 
ناوڕاس ئی قوناغە تێپەڕ کردن. 
لەیــرە کــورد چارەێگ نەێرێ 
مەگەر یەک ئــەڕاێ پەرە دان 
و خەبــات نەتەوەیی لە چەن 
زاراوەی ســەڕەکی لــە میدیا 
کەڵک بگرێ.هەم ئەڕاێ ڕەسانن 
پەیام خوەی و تێگەیشتن و فام 
لە الیەن وەردەنگەیل کوردیگ 
جوغرافیــای  پــەی  وە  ک 
وەرواڵو لە یــەک دوًْر کەفتنە 
و هیچــەڵ لــە یــەک فامین 
دێــرن و هەمیش ڕێــز گرتن 
لــە ملــەت و زوان کوردی وە 

گشــتی وە تایوەت لــە ناوچەگانێگ کە لە 
یەک دوًْرترن و خوڵقاندن ئی هەســتە ک 
بەشــدارن لەی فەزا و نادیدەیان نەگردنە.
ئی ڕەوتە یەی دەســکەفتێ فــرە گرێنگی 
یەســە ک کەم کەم بایس ئاشنایی ملەت 
کــورد وە گــەرد زاراوەگان یەکتــری بوود 
و خــود یە بایس نزیکی  هاوبەشــی زاراوە 
کوردیــەگان و هاوپووشــانی یەکتر وە جێ 
زوانەیــل داگیرکەر و لــە ئاکامیش  پێک 
هاتن بەستەرێگ  ئەڕاێ پرووسەی خوڵقیان 
زوان یەکگرتووی کوردی هاوبەش وپرهاز لە 

دڵ زاراوە  کوردیەگانە. 
پرســیار فرە گرێنگ یەسە ملەتێگ ک 
وە گــەرد ئێ وەســەرهاتە کاتێگ ک هەم 
کیشــەی لە یەک ڕەســین و فام لە یەک  
دێرن و هەم کیشــەی ئاسمیلە بین و دوًْر 
کەفتــن لە هویەتڕاســکانی خوەیان مەگەر 
بــوود  بێجگە لە کەڵک گــردن لە زاراوەی 
خوەیــان گەردیــان پەیوەنــدی بگرێــد و 
بەشداریان بکەی.لە گشتی  گرینگتر یەسە 
ئاخەر مەگەر بوود نادیدەیان بگری.ئایا ئەوە 
جەفا نیە؟ کامە ملەت لە دونیا بەشــێگ لە 
وجوود خــوەی نادیدە گــرێ و نەیدە وەر 
تااڵن کە تــازە ڕووژیگیش لــە ڕووژان لە 
وەرایوەرێ ئەڕاێ شــەڕ کردن 
بــوون. کارێ  وە  و شــکاننێ 
کاتێک واڵتەیل دەور و بەر وە 
فرە  کوومەڵەی  وجوود  بوونەی 
بوًْچگێک لــە مەردومان نزیک 
لــە  فەرهەنگیــان  و  زوان  وە 
دەرەوەی واڵت خوەیان ئدعای 
ئــەو خــاک و ناوچەیلە کەن 
کــورد چوًْ لە هەســت و بوون 
خوەی خاونداریەتی نیەکەی و 

تا ئێ ئاستە کەمتەر خەمە؟
لەیــرە الزم بــێ لە ســێ 
دەهــەی لەیــوەری وە خەبات 
سیاســی فکری کورد وە پەی 
بەشدار کردن تەمام زاراوە سەرەکیەگان لە 
ناو میدیای  کوردی تا ڕادەی فرەێگ فکر و 

باوەر نەتەوەیی سەقامگیر بکردیاد.
وە پوی تەجروبــەی مەیدانی چااڵکان 
کــورد لــە بەشــەیل باشــوور ڕووژهەاڵت 
وەختییــگ لە ناو تلیزوونــەگان مەردمێگ 
کە حەتا چەندان لە مەســەلەی نەتەوەیی 
نەرەســینە   بەرنامەیلێــگ وە زاراوەیــل 
خوەیان دوًْنن سەرەنجیان وەرەو ئەو باسەیلە 
کیشــریەی .یەکم ئــەوەێ ک ئەومەردمە 
گەرد میدیاییــگ ڕوًْوەڕوًْ بوون ک وە زوان 

هیچدوورنیەوەختییگ
سەرچاوەیجمشتەگان
هەرکاملەناوچەیگ
بوودویالەناوهووزو
عەشرەتێگسەرهەڵبیاد
ڕەنگوبوویئەو

حەرکەتیشەفرەترنیشان
تایوەتیلەورەبیاشتوودو
کاتێکوەرواڵوبوودداب
ونەریتوتایوەتمەندیەیل
ئەورەنەقشناوەندیلە

ناوێبیاشتوود
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و زاراوەێگ ک ئەوان وە پێ ڕەســن قســە 
کەێــد و دوو یەک بــاس و تەوەرەگانێ وە 
پێیان  نێشان دەی ک ئێوەیش  لە ئێمەین.
گیچەڵمان هاوبەشــە وە لەیرە باس تونیش 
هەس. تون تاک کە کوردی و دەنگ و ڕەنگد 
،بــاس فەرهەنگ و مێژوو و ژیاند،گیچەڵ و 
گیر و گرفتت  هاوبەشــە گەرد نەتەوەد وە 
لەێرە باس بوود.ئێــرە ماڵ تونە ماڵ کوردە 
و تــو کــوردی و ئێمە یەکیگیمــن. لەێرە 
مەبەست فرەتر بەشــدار کردن زاڕاوەگانن 
لــە بەرنامەیلێــگ لە بــەش  فەرهەنگ و 

کۆمەاڵیەتیە.
ئومێــد قــادرزادە و عەبــاس شــەفیع 
نیــا لــە لێکولینەوەیگ وە نــاو  زەمینە و 
جووڕاوجووڕیــەل ناسیونالیســم قەومی لە 
ئێران کــە خوەندنێگ تایوەتــی لە ناوچە 
کوردیەگان نیشــان دەن کــە وە ئە میزانە 
کــە ڕەوڵ میدیای قەومــی )نەتەوەیی( لە 
وەرایــوەر میدیاگانێ مەرکــەز پرڕەنگترەو 
وە لــە جێەیلێــگ کە مــەردم فرەتر لەی 
میدیایەلــە کەڵک گرن  هەســت نەتەویی 

فرەترە )قادرزادە-شەفیعی نیا.١39۵(. 
کاســتلز ســەرەرای دابــەش کــردن 
هۆویەت خوازی لە ژیر هۆویەت پاوەگەزدان 
بــاوەر دێرێ کە جەهانی بین  و کۆمەڵگای 
تووڕی )شــەبەکەیی( لــە دو الین دەوڵەت 
ملــەت  نەتەوەیی)دەوڵــەت  هۆویــەت  و 
دەسکردەگان  ( کە لە پەیوەند وەگەردیانە 
کــەم هازەو کــەی . هەرچــەن  دەوڵەت 
ســولتەو و هژمونــی  تایوەتێ خــوەی تا 
حەدێــگ پاریــزێ. لــە الییــگ وە گەرد 
جەهانی بێین ئابووری و ســەرمایە دەوڵەت 
کونترول خوەی لە ســەر ئقتساد نەتەویی 
تا حەد فرەییگ لــە دەس دەی و وەگەرد 
واڵو بین و پەرەســەنین مدیای جەماوەری 
و پەیوەندی،فەرهەنــگ لە بــەش کاری و 
کاریگــەری دەوڵەت تیەیدە دەیشــت. وە 
گەرد وە وجوود هاتن ڕێکخراوەیل جەهانی 

و یەکێتیەیــل ناوچەیــی زوورم بەشــەیل 
ســەربەخۆ دەوڵەت لە زەمینەی سیاسەت 
ناوخۆیــی و دەرەوەیی لە بەیــن چوود .لە 
الییگیش وە گەرد زەخت بێین شووناس و 
هۆویەتەیل تایوەتی لە ناو واڵتەیل، )دەوڵەت 
ملەتەیلێگ جوور ئێران(  جوور هۆویەتەیل 
هژمونی)ڕپڵگەی(دەوڵەت  ئاێینی،  و  قەومی 
وڕەروڵــی لە تەعریف و ناســاندن هۆویەت 
و شــووناس نەتەوەیی تووش  ئاســتەنگی 

)چالش(بوود)قادرزادە،شەفیعی نیا ١39۵( 
ئــێ بابەتە وە باوەر من بابەت گرێنگ و 

سەرەنج ڕاکێشێگە
نوًْســەرەیل لەیرە یەکی لە فاکتورەیل 
خــاون ئێ گۆڕانکاریە میدیــا، پەیوەندی و 
تکنولوژی و زانیاری زانن و لە ئاکام بابەتەگە 
وە یە ئاماژە کەن کە مەسلەی ناسیونالیسم 
و شــووناس قەومی لە ناوچە کوردییەگان 
ئێــران چ لــە بابــەت خودموختــاری ک 
ئەوان تەجزیە خوازی )ســەربەخوئیخوازی( 
نــاوێ نەن .خەریک پەرە ســەندنە و پلەی 
ناسیونالیســم قەومی)نەتەویی کوردی(  لە 
پاریزگای ئازەربایجان غەربی)ورمێ( بانترین 
و ئێ کەش  پاریزگای کرماشان و لە شوونێ 
پاریزگای ســنە و ئیالمە )قادرزادە-شــەفیعی 

نیا.١39۵(
لەیرە لە هەر پاریزگا چەن شار بەررەسی 
کریاس و وەی خاترە پلــەی پاریزگا گەرد 
شــار فەرق دێــرێ و پاریزگای کرماشــان 
لە پلەی دوومە وەاڵم خود شــار کرماشان 
کەفیدە دویایمین شــار. هــە ئەوجوورە کە 
ئاماژە کردم لە هەر پاریزگا تەنیا ســێ شار 

جوور نمونە هەڵوەژاننە.
یای چەن  وە داخەوە ئەحزاب کوردی دوًْ
دەهــە خەبات سیاســی میدیایی وە چەن 
تلیزوونەو هێمان نەتوًْەنستنە نزیکەی بیس 
کەس پیشکەشــکار وبێــژەر زانا و کارناس 
ژن و پیــا لە بەش لوڕ و بەختیاری و لەک 
پەروەردە بکەن ک ئەگەر ئێ کارە بکردێان  
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لــەی چەن ســاڵ لەیەوەرییە توًْەنســتیان 
تەسیر فرە خاســێگ لەی ناوچەیلە بنێان. 
لالنیکــەم هەڕەشــەییگ  ک لــە بانــان 
لەو بەشــەیل تووش کورد بــوود ئەگەر وە 
فورســەت تەبدیل نەوًْیاد خونســا بیاد ک 
دڵنیام تەوان تەبدیل کردنێ وە دەرفەتیش 
فرە بێ کاتێگ جمشــت شــووناس خوازی 

پەرە بسەنیاد.
لەیرە ئەو و کەم وکاستییەیلە کە کورد و 
ئەحزابی نەکردیەسەی توًْەنێ چەن هەوەجە 

داشتوود.
یەکی ئــەوەی ک ئەحــزاب کوردی و 
وەڕێەوبــەران یانە نەزانســتنە ک ئەگەر وا 

بوود داخ فرە گەوریگە  ئەڕامان.
دو ئــەوەی ک نەتوًْەســتنە ک ئەگەر 
ئێجووریش بوود هەم داخ گەوراێگە.ک ئێمە 

ئەو ئەندازە تەوان نیاشتێمنە.
سێ ئەوەی ک نەتوانستنە ک ئەوەیش 
لە ئەو دو مەوردە مەترســیدارترە و تووش 

داخ گەوڕاترێگمان کەی.
وەردەنگ ئێ باسە  فرەتر حزب دموکرات 
توًْەنێ بوود ک پێشــەنگ باس نەتەوایەتێ 
بیــە. هەرچەن ئــێ ڕخنەیلــە کۆمەڵەیش 
وە تایوەت لەی چەن ســاڵ لەیەوەرییە لە 

خوەی گرێد.
دەرس گردن لە مێژوو ،دووارە نەکردن 
هەڵەگان،لە دەس نەیان دەرفەتەگان،کەمتر 
خەمی نیشان نەیان و بی خەیاڵ نەوًْین،وە 
دەس نەیان خاک و ملەت و قەدر زانســتن 
ســەروەت و ســامان و خاونداریەتی کردن 
لــە هەر چشــتێگ ک دێریمن وە ڕاســی 
ژیری،وشیاری،دەرک دوروس لە نەتەوە  لە 

جێ ناوچە و هەڵویست نەتەوییە.
ناوخۆیــی  دووخ  ک  ڕووژگارە  لــەی 
لــە ئێران تــووش قەیران جــدی بیە دیار 
نیە فورســەتێگ ئــەڕاێ جوبــران هەڵە و 
کەمترخەمیــەگان مەنــوًْد وەاڵم لــە هەر 
جێیگ نوای خەســار بگریمن هەم نەفعە و 

بە بەرژەوەندیە.
لە ئاکامەو من پیشنیار کەم کە تلیزوونە 
کوردیەگان تەرکیزیان لە سەر ئێ مەسەلە 
بوود و من جوور تــاک کوردێگ هەرچەن 
چەندان ئومێدێگ نەێرم کەســێگ گووش 
وە قســەم بتەکنێ وەاڵم ئەڕک ســەر شان 
خوەم زانستم کە ئەڕاێ ئەوەی کە لە مێژوو 
بمێنــێ النیکەم ڕخنەگانێــگ ک لەالیەن 
فرەێگ لە  چــااڵکان مەیدانــی هاوواڵتی 
کورد باس کریەی پیشکەش وەڕدەنگەیل و 

کاروەدەسەیل بەرێز بکەم .
هیــوای ســەربەرزی ئەڕاێ کــورد و 

کوردستان.

سەرچاوەگان

ســەرچاوەگان وە فارســیە و وەڕگیران هەر بەش  وە کوردی ئەڕاێ 
کەڵک گردن لەیرە لە الیەن نووسەرە.
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