
ژینگەی سیاسیی کورد بەرهەمی ئەویدییەکانی ئیسالمی-عەرەبی، ئیسالمی/فاشیستی-
تورکی و ئیسالمی/فاشیستی- ئێرانی پارسییە و هەر لەبەر ئەوە ژینگەیەکی ئاڵۆزە و 
فەزای درووست بوون و سەقامگیربوونی "منی کوردی"یان ئەستەم کردووە و کورد 
ناچارە لە نێوان ئەویدیی نزیک و ئەویدیی دووردا، لەگەڵ ئەویدیی دووردا بچێتە ناو 
دیالۆگێکی فەلسەفی و ژێئۆستراتژیک و ژێئۆکاڵچێرییەوە و ژینگەی سیاسیی خۆی 
لە ئاراستەیەکدا بخوڵقێنێت و بەرژەوەندییەکانی بەچەشنێک دابڕێژێت کە متمانەی 
ئەویدیی دوور بۆ الی خۆی ڕابکێشێت و لەڕێگای ئەویدیی دوورەوە بوار بۆ بڕوا بەخۆ 

بوون و سەقامگیربوونی "منی کوردی" بڕەخسێنێت. 

کورد و ئەویترەکانی 

ماردینڕەحیمنژاد



ئەبینرێم، کەواتە هەم.
"سارتێر"

پۆختەیوتار
هــەوڵ و تەقــەالی نەتــەوەی کــورد بــۆ 
ســاقکردنەوەی شۆناســی نەتەوەیــی خۆی 
لە دۆخی بندەســتی و کۆیلەیــی و نەبووندا 
لە بــەر هۆکارگەلی پیالنگێڕیــی بەردەوامی 
کۆلۆنیالیزمــی ئێرانــی )فارسی-شــیعی( و 
تورکی و دۆخی نێودەڵەتی و هەروەها دۆخی 
ناوخۆییی کورد پڕۆسەیەکی گەلێک ئەستەم 
و دژوارە. کۆلۆنیالیــزم بۆ هەتەهەتایی کردنی 
بندەســتیی کورد و درێژەدان بە بااڵدەستیی 
خۆی بەردەوام پڕۆژەکانــی ئاڵوگۆڕ پێدەکات 
و نوێیان دەکاتــەوە و بەرفراوانیان دەکات بۆ 
ئەوەی ئیزن بە ئەویدییەکەی خۆی)واتە کورد( 
نەدات کە لــە دەرەوەی پانتــای ئێرانییەتدا 
ژینگەی سیاســیی خــۆی بونیــات بنێت و 
بەجۆرێــک کاریگــەری لەســەر زێهنییەتی 
کوردی دابنێن کە لە چوارچێوەی ئایدۆلۆژیای 
ئێرانیدا شۆناســی سیاسی بۆ پێناسە بکات و 
لەناو دەوڵەت-نەتــەوەی ئێرانیدا بیتوێنێتەوە. 
بــە پێچەوانەی کۆلۆنیالیزمی تورک کە یەکڕا 
کــورد ڕەت دەکاتــەوە، کۆڵۆنیالیزمی ئێرانی 
ڕەتــی ناکاتەوە، بەڵکوو وەخــۆی دەگرێت و 
وەکوو "منی ئێرانی" ناسنامەی بۆ ساز دەکات 
و ئــەو کوردەی کــە ناچێتە ژێر بــاری ئەم 
ناســنامەوە، بە هەڕەشــەی نزیک و مەترسی 
ســەرەکی دەزانێــت و چڕوپڕتریــن هێرش 
و پیالنگێــڕی لــە دژی دەکات، هــەر لەبەر 
ئەوەیە کە بزاڤــی نەتەوەییی کورد و گوتاری 
نەتەوەیی زۆرترین هێرشیان دەکرێتە سەر و 
هەموو پیالنگێڕییەکانیان لە ئاراســتەی الواز 
کردنی دیسکۆرسی نەتەوەیین کە ئەم ڕۆژانە 

لە گەشەسەندنێکی بێوێنەدایە.

وشەگرینگەکان
ئایدۆلۆژیــای  کــورد،  ئەویتــری  ئەویتــر، 

ئێرانی،کۆلۆنیالیزمی ئێرانی.

ئەویتــر واتــای چییــە؟ ئایــا کوردیش 
ئەویتری هەیە؟ ئەویترەکانی کورد کێن؟ ئایا 
کورد لە ئاوێنەی ئەویترەروە خۆی دەناسێتەوە 
یان ئەویتر بەربەســتە لە ناسرانی کورد؟ ئایا 
کورد هەر بەگشتی پێویستی بەویدی هەیە؟ 
جێگە و پێگــەی ئەویتر لە الی کورد چییە؟ 
ئایا کورد توانیویەتی ئەویترەکانی خۆی دیاری 
بــکات یان هێشــتا لە ڕوانگــەی ئەویترەوە، 
ئەویترەکانــی دیــاری دەکات؟ بۆچی کورد 
ئەویترەکانــی لێ ون دەبێت و ناتوانێت هێڵی 
نێــوان خۆی و ئەویدی بەڕوونی بکێشــێت؟ 
ئایا کورد دەتوانێت لــە پانتای ئەویترەکانیدا 

کوردایەتی بکات؟
 لــەم وتــارەدا هــەوڵ ئــەدەم بەپێــی 
ڕوانگەکەی میخائیل باخێتین ئاوڕێک لەسەر 

کورد و ئەویترەکانی بدەمەوە.
دەتوانین بڵێین میخائیل باخێتین یەکێک 
لــە یەکــەم فیلســوفەکانە کە بــە ڕوونی و 
بەتایبەتی لەبارەی "ئەویدی"یەوە لە حەوزەی 
ئەدەبیاتدا کاری کردووە و لە ناو تێکستەکاندا 
ئەو تێکســتانەی بــە بە  هێز و شــیاو زانیوە 
کــە لۆژیکی وتووێژ و چەنــد دەنگی لەناویدا 
ببینرێت و تێکســت دوور بێت لە هەرچەشنە 

تەک بێژی و تەک دەنگییەک.
لۆژیکــی وتووێژ  باخێتیندا،  لەڕوانگــەی 
بەرهەمــی تایبەتمەندیگەلێــک وەکوو چەند 
دەنگی، چەنــد زمانی، کارنــاواڵ، کرۆنۆتۆپ 
و ...یــە. بە پێچەوانەی کانــت کە دەیگوت)) 
مــن بیر دەکەمەوە، کەواتە هــەم(( باخێتین 
دەڵێت )) تۆ هەیت، منیش هەم((.]2[ ڕوانگەی 
باخێتین بۆ شرۆڤەی تێکست، ڕوانگەیەکە کە 
دەکرێت ئێمەیــش بەکاری بێنین بۆ تەتڵەی 
دۆخی "کــورد و ئەویدییەکانی" و ناســینی 
ئــەو هەوڵ و کــۆت و بەندانــەی ڕێگرن لە 

ڕزگاربوونی کورد لە پانتای ئێرانیدا.
ڕوانگەکانــی باخێتیــن ســەبارەت بــە 
ئەویدی دەگەڕێتەوە بــۆ بوونی ئەویدی لەناو 
دەق و تێکســتدا و تــا ڕادەیەکیش نزیکە لە 
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ڕوانگەکەی جولیا کریستۆفا کە لە دەالقەیەکی 
دەکات.  شــرۆڤە  دەق  دەروونشــیکارییەوە 
باخێتین دەڵێت))کاری ســەرەکی نووســەر 
ئەوەیە کە لەگەڵ خۆی ببێتە ئەویدی " واتە 
لەگەڵ خــۆی نامۆ بێت" تــا بتوانێت خۆی 
لەڕوانگەی ئەویدییــەوە ببینێت((. ]2[ لێرەدا 
باخێتیــن بەجوانی پەنجەی ئامــاژە ئەخاتە 
سەر ئەو خاڵە کە ئەویدیی کورد تووشی بووە 
و ناتوانێــت بۆ چرکەســاتێکیش بێت واز لە 

دەمارگــرژی بێنێت و لە فەزای فکریی خۆی 
دوور بکەوێتەوە و لەڕوانگەی ئەویدییەکەیەوە 
)کورد( ئێرانییەت و ئایدۆلۆژیای ئێرانی سەیر 

بکات.

بۆچی"منیکورد"شکڵناگرێت؟
"مــن" لە ڕوانگەی خۆوە لە قوواڵیی دەروون 
و باکگراوەنــدی بیــر و زەینــی مرۆڤدایە و 
دەرخــەری خولیا و ئاواتــی مرۆڤە بۆ خۆی. 
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هەر منێک بــۆ ئەوەی بگاتە ئاســتی بڕوا و 
سەقامگیری و شوناســدار بکرێت، پێویستی 

بەوە هەیە کە ئەویدیش ئێعترافی پێ بکات.
گاردینێر دەڵێت: "ئێمە بەتەنیایی ناتوانین 
خوڵقێنــەری دنیای خۆمــان بین، هەروەکوو 
چۆن ناتوانین بە کێشانی قژی خۆمان، خۆمان 

لەسەر زەوی بەرز بکەینەوە". ]9[
ژینگــەی سیاســیی کــورد بەرهەمــی 
ئیسالمی/ ئیســالمی-عەرەبی،  ئەویدییەکانی 
ئیسالمی/فاشیســتی-  و  فاشیســتی-تورکی 
ئێرانی پارسییە و هەر لەبەر ئەوە ژینگەیەکی 
ئاڵۆزە و فەزای درووست بوون و سەقامگیربوونی 
"منی کوردی"یان ئەســتەم کردووە و کورد 
ناچــارە لە نێوان ئەویدیــی نزیک و ئەویدیی 
دووردا، لەگــەڵ ئەویدیــی دووردا بچێتە ناو 
دیالۆگێکی فەلســەفی و ژێئۆســتراتژیک و 
ژێئۆکاڵچێرییەوە و ژینگەی سیاسیی خۆی لە 
ئاراستەیەکدا بخوڵقێنێت و بەرژەوەندییەکانی 
ئەویدیی  بەچەشنێک دابڕێژێت کە متمانەی 
دوور بــۆ الی خۆی ڕابکێشــێت و لەڕێگای 
ئەویدیــی دوورەوە بوار بــۆ بڕوا بەخۆ بوون و 
سەقامگیربوونی "منی کوردی" بڕەخسێنێت. 
منــی کورد ئەبێت لــە پانتایەکــی کوردیدا 
بونیاد بنرێت و لــە پانتایەکی کوردیدایە کە 
دەتوانێت بەرژەوەندییەکانی پێناســە بکات و 
هەوڵی پاراستنی شوناسی خۆی و پەرەدان بە 
دیسکۆرسی نەتەوەیی و گەشەسەندن بدات، 
بەاڵم دەبێت ڕێگاچارەیەک بۆ تەعامول لەگەڵ 
دەوروبەریدا بدۆزێتەوە کــە دانی پێدا بنێن، 
چوونکە لە کۆتاییدا مرۆڤەکان و کۆمەڵگاکان 

دەبێت پێکەوە لە پەیوەندیدا بن.
ئاگامبیــن  چــۆن  وەکــوو  هــەر 
دەڵێت))مرۆڤــەکان ژیانیان پێکــەوە تێکەڵە 
بە پێچەوانەی ئــەو ڕەوە مانگایەی کە تەنها 
لە یــەک لەوەڕگە پێکــەوە دەلەوەڕێن((. ]١[ 
مرۆڤەکان کاریگەرییان لەســەر یەکتر هەیە 
و دەتوانــن ڕەوتــی ژیانــی یەکتر تووشــی 
گۆڕانــکاری بکەن و تەنانــەت کۆمەڵگە یان 

نەتەوەیــەک دەتوانێــت ببێتــە هــۆکار کە 
نەتەوەیەکی تر لەســەر گۆی زەوی بسڕێتەوە 
یــان بەپێچەوانە ببێتە هــۆکاری بووژانەوە و 
بەهێزبوونــی نەتەوەیەکی تر. هەروەکوو چۆن 
دوای شــەڕی دووهەمی جیهانی بە پڕۆژەی 
مارشاڵی ئەمریکی واڵتی ئەڵمانیا لە واڵتێکی 

وێرانەوە بوو بە ئەڵمانی ئەمڕۆ.  
بونیادەکانی  بــۆ  دەگەڕینــەوە  کاتێــک 
درووســتبوونی  فەلســەفەی  و  ئێرانییــەت 
ئێــران و مێژوو و ئــەو چیرۆکانەی دەوڵەت-
نەتــەوەی ئێران)فارس(یــان لەســەر بونیاد 
نــراوە، بەڕوونی بۆمان دەردەکەوێت کە ئێران 
لەســەر سڕینەوەی کوردی مادی بونیاد نراوە 
و تا کاتێــک هزر و ئایدۆلۆژیای ئێرانی واتای 
دەبێــت کە ئیــزن بە ســەرهەڵدان و بوونی 
ئەویدییەکەی)واتە کــورد( نەدات و نەخۆی 
دانی پێدا بنێ نە ئیزن بدات دانی پێدا بنرێ.
هەروەکوو چۆن ویســتهۆفر دەڵێت ))لە 
بنەڕەتدا فارســەکان خۆیان لە دژی مادەکان 

پێناسە دەکرد((.]8[
یان هێرش قادریش پێی وایە )) بنەمای 
ئیمپراتــۆری هەخامەنشــیی ئێرانی لەســەر 
ڕەتکردنەوەی مــادەکان و لە بەرانبەر ئەواندا 

درووست بوو((. ]8[
دەڵێــت  قــادری  هێــرش  لەدرێــژەدا 
))بنەمای ئیمپراتۆرییەتی فارس تەنیا لەسەر 
بنەمای فەتح نەبوو، بەڵکــوو بە تااڵنکردن و 
کۆیلەکردنی مادەکان دروست بوو، بەاڵم بەس 
نەبوو و، کورش بە هاوکاری لەگەڵ زەرتەشت 
و قەشــەکانی ئایینەکانی تر، مادەکانی وەک 
نەتەوەیەکی ڕقلێبــوو، بێزراو، خراپە، ئەژدیها 
و ... هتد ناســاند.  بە دەستبەســەرداگرتنی 
هەموو ئاییــن و ئاهەنگەکانی مادی و پێدانی 
ناوەڕۆکی ئێرانی، مادەکانی نە تەنیا لە ڕووی 
فەرهەنگیشەوە  لەڕووی  بەڵکو  ســەربازییەوە 

چەک کردن((.]8[
ویدگێرن دەڵێت )) ڕقێکی توند لە نێوان 
مادەکان و فارســەکاندا هەبــوو((. ]8[ ئەو ڕقە 
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کە نێوان کورد و فارســدا هەیە ڕقە لەنێوان 
داگیرکەر و داگیرکراودا. داگیرکەر دەیهەوێت 
داگیرکــراو بــە داگیربوویــی بهێڵێتــەوە و 
کۆلۆنیزەی بکات بۆ بەردەوامیی خۆی و ئیزن 
نەدات "منی کوردی" لە دەرەوەی زێهنییەتی 
ئێرانی شکڵ بگرێت"، داگیربوویش دەیهەوێت 
کۆتایــی بە دۆخی کۆیالیەتی بێنێت و "منی 
حەقیقی کورد" لە دەرەوەی فۆرمی دڵخوازی 

ئەویدییەکانیدا، شکڵ پێبدات.
لێــرەدا جارێکی تــر دەگەڕێمەوە ســەر 
ڕوانگەکەی باخێتین بۆ ئەوەی شــرۆڤەیەکی 
کورتــی دەقی شــانامە کە مانیفێســتی پان 
ئێرانیزمە، بکەم و بزانین لە مانیفێســتی پان 
ئێرانیزمدا "ئەویدی" باســی لێوە کراوە یان لە 
بەرانبەر ئەویدیدا لە چیرۆکەکانی شــانامەدا چ 
لۆژیکێک لەئارادایە. لەگەڵ ئەویدیی شانامەدا 
لۆژیکی وتووێژ لە ئارادایە یان لۆژیکی سڕینەوە؟
ناو  ))وتووێژەکانــی  دەڵێــت  باخێتیــن 
تێکست لە بنەڕەتدا نمایش کردنەوەی ئەسڵی 
بنەمایی "ئەویدی قەبووڵکردنە". بەپێچەوانەی 
ئایدۆلۆژیا کە ئەویدی ڕەت دەکاتەوە، چەمکی 
ئەویدی لەگــەڵ چەمکی دیالــۆگ تێکەاڵو 
دەبێــت. دیالۆگ بەواتای ئــەوە نییە کە من 
بوونــی کەســێکیتر وەردەگــرم، بەڵکوو زۆر 
ســەرترە لەوە، دیالۆگ بە واتای شــکاندنی 
ڕۆڵی ســەرتر و دیاری منــە، بەجۆرێک کە 
ئەویدییش کەســێکی هاوســەنگی من بێتە 
ئەژمــار بەبێ ئەوەی لە پەرزەوانی ئیدئۆلۆژیی 
منەوە تێپەڕێت و قسەکانیشی ببیسرێت((. ]2[
هەموو ئێرانپەرستەکان، فیردەوسی وەکوو 
باوکی ناســیۆنالیزمی فارس پێناسە دەکەن و  
هەر وەکوو هەموویشــتان ئاگادارن شانامەی 
فیردەوســی کۆمەڵە شێعرێکی حەماسین کە 
تەک دەنگی و تــاک ڕەهەندی و تاک بێژی 
بەســەریدا زاڵە. نەتەوەی فــارس بەرهەمی 
ئەم تێکســتە حەماســییە تاک دەنگ و تاک 
بێژییەسە و لەگەڵ لۆژیکی وتووێژ و دیالۆگدا 
نامۆیە و لۆژیکی وتووێژی باخێتینیش کاتێک 

واتای هەیــە کە بوونی ئەویــدی بە فەرمی 
بناســرێت کە لە مانیفێســتی پــان ئێرانیزم 
واتە شــانامەدا نــەک بەفەرمی ناناســرێت، 
بەڵکوو بەردەوام دەکوژرێت. سەرتاپای شانامە 
چیرۆکــی ڕۆســەمی زاڵ و زۆراب و ئارەش 
و... کە هیچ چەشــنە لۆژیکێکــی وتووێژ لە 
چیرۆکەکاندا نابینرێت و بەردەوام پاڵەوانەکان 
ئەویدییەکانیــان لــەت و پار دەکــەن و لە 
کۆتاییشــدا تاکە دەنگ کە دەبینرێت، دەنگی 
قارەمانەکانــە و تاکە کەســیش مافی بوون و 
شیاوەتی بەرز کردنەوەی هەیە، قارەمانەکانی 
شــانامەن. ئەو تێکســتەی تاکی فارسی پێی 
گۆچ کراوە و باکگراوەندی زێهنی پێی شــکڵ 
دراوە، تێکســتێکی تاک زمــان و تاک بێژ و 
ئەویدی کــوژە. هەر لەبەر ئــەوە عەقڵییەتی 
ئێرانــی دیکتاتۆرخێز و دۆگمــە و بەدرێژایی 
مێژوو ئەویدی پێ قەبووڵ ناکرێت و بەردەوام 
لەجیاتــی ئــەوە دان بەویدییەکانیدا بنێت و 
لەگەڵیــان بکەوێتە وتوێژەوە، دەیانســڕێتەوە 
و لەناویان دەبات، مەگەر ئەوە کە لە ئاســت 
ئەویدییەکەیدا هەست بە بێدەسەاڵتی بکات.

ئەگەر لێرە بگەڕینەوە بۆ شێوازی شرۆڤە 
کردنی دەقی شــانامە و باقی دەقەکانیدیکەی 
ئێرانــی لەڕوانگــەی جولیا کریســتۆڤاوە کە 
بریتییە لە ڕەخنەی دەروونشــیکاریی دەق بۆ 
ئاشکرا کردنی ئەجێندا و مەیلە شاردراوەکانی 
نێو دەق، بەڕوونی بۆمان دەردەکەوێت کە لە 
نێو شانامە و باقی دەقە ئێرانییەکاندا مەیلێکی 
کۆلۆنیالیســتی بۆ داگیر کردنــی ئەویدی بۆ 
ئەوە بیکاتە مڵک و کۆیلە لە زێهنییەتی فەڕی 
شــاهیدا و بڕوا بە خوێنــی پاکی حۆکمڕانی 
ئێرانی بهێنێت و لە کۆتاییدا لەناو ئایدۆلۆژیای 
ئێرانیدا بتوێتەوە. لــە ئایدۆلۆژی ئێرانیدا ئەو 
شتەی گرینگی هەیە جوگرافیا و ئاو و خاکە 
و مرۆڤ لە فەلسەفەی سیاسیی ئێرانیدا هیچ 
واتایێکی نییە و تا کاتێک مرۆڤ بایەخی هەیە 
کە کۆیالیەتی فرمانــڕەوای قەبووڵ کردبێت 
و ئامــادە بێت نەک خاک بەڵکوو گیانیشــی 
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پێشــکەش بە فەرمانــڕەوا بــکات و، ئەگەر 
هاتوو ئامادە نەبوو بەو شــێوە هەڵســوکەوت 
بکات و هەموو شــتێکی پێشکەشی فرمانڕەوا 
بکات، ئــەوە بە واتــای سەرکێشــی و جیا 
بیری و هەڕەشــە بۆ دەســەاڵتی فرمانڕەوا و 
جیاکردنــەوەی خاکی ژێــر فرمانی فرمانڕەوا 
دێت و دەبێت بە توندترین شێوە ڕووبەڕووی 
ببنــەوە. لــە ئایدۆلۆژیای ئێرانیــدا ناوەندی 
گــەردوون، فرمانڕەوای ئێرانییە و هەموو دنیا 
لە بەرانبــەر فرمانڕەوای ئێرانیــدا بچووک و 
بێنرخن و شــیاوەتی ئەوەی هەیە کە بۆ هەر 
الیێک بیهەوێت پەل بهاوێژێت. هۆکاری ئەوە 
کە ئایدۆلۆژی ئێرانی ناتوانێت دیموکرات بێت 
و هەموو دەسەاڵتێک دەچێتەوە الی فرمانڕەوا 
ئەوەیــە کە ئــەو واڵتە بەرهەمــی نەتەوەی 
حاکمە و نەتــەوەی حاکمیش جوگرافیایێکی 
وشــک و بێ ئاو و بێکەڵکی هەیە، هەر لەبەر 
ئەوە نەتەوەی بااڵدەســت بەردەوام هەست بە 
مەترســی ئەکات بۆ داهاتوو و بۆ لەدەستدانی 
دۆخی بااڵدەستیی خۆی و کەوتنە مەترسیی 
ئاسایشــی خۆراکیان. لەبەر ئــەوە نەتەوەی 
بااڵدەســت وەکوو وردبینێــک )زەڕەبین( کە 
چۆن تیشکی خۆر لە یەک خاڵدا خڕ دەکاتەوە 
و دەتوانێــت هێــز و توانــای تیشــکی خۆر 
سەدانجار زیاتر بکات، بەو شێوازیشە فرمانڕەوا 
لە ئایدۆلۆژیای ئێرانیدا خاڵی کۆکەرەوەی هێز 
و دەســەاڵتە بۆ ئەوە ئیرادەی خۆیان بەسەر 
ئەویدییەکانیاندا بسەپێنن و ملکەچیان بکەن 
و دەســت بگرن بەســەر جوگرافیــا و ئاو و 
خاکیاندا.لە واقێعــدا فرمانڕەوا لە ئایدۆلۆژیای 
ئێرانیــدا دیکتاتۆرێک نییە کــە خۆی فەرز 
کردبێت بەســەر کۆمەڵگادا، بەڵکوو فرمانڕەوا 
مستەکۆڵەی ئاســنینی نەتەوەی سەردەستە 
بۆ مســۆگەر کردنی بااڵدەســتی و پاراستنی 
بااڵکانیان. فرمانڕەوای دیکتاتۆر  بەرژەوەندییە 
بەرهەمــی هــزر و فەلســەفە و عەقڵییەتی 
سیاسیی ئێرانی)فارس(ـــە لە واڵتێکی چەند 
نەتەوەییــدا کە هیچ باکگراوەندێکی مێژوویی 

و هیچ هەســتێکی هاوبەشــیان نییە و تەنیا 
دەبێت بە زەبری هێز و مستەکۆڵەی ئاسنین 
واڵت کۆنتڕۆڵ بکرێــت و نەتەوەکان ملکەچ 
بکرێن. هەر لەبەر ئەوە عەقڵییەتی سیاســیی 
ئێرانی بە ڕووخانی دیکتاتۆرێک بە پەلە بیر لە 
ســازکردنی دیکتاتۆری جێگر دەکاتەوە نەک 

سیستمی دیموکراتیک.
ســەیری ئەو چەند شــێعرەی فردەوسی 
بکەن کە بە چ شــێوازێک فرمانڕەوا ســتایش 
دەکات و ڕۆڵی خودایی پێدەبەخشێت. کاتێک 
دەروونشیکاریی دەقی ئەم شێعرانەی فردەوسی 
دەکەین بەڕوونــی بۆمــان دەردەکەوێت کە 
ستایشی فرمانڕەوا لەم شــێعرانەدا، ستایشی 
مســتەکۆڵەی ئاســنینی فارس و ستایشــی 
هێزی ئەوانە کە لە یەک کەسدا کۆ بووەتەوە. 
چوونکە لە تەواوی شــانامەدا ئەو دەسەاڵتانە 
کە هی پارســین بەردەوام بەو چەشنە کە لەو 
شێعرانەدا هاتووە ستایش دەکرێن و دەسەاڵتی 
مــادەکان ســەرکۆنە دەکرێت و ئاســتیاگ 

دەکرێتە ئەژدیهاک و زەحاکی خوێنمژ.
هەروەکوو چۆن لە شــێعرەکەدا دەبینن 
فردەوســی هێندە شــکۆی پادشــا لە بیر و 
زەینی مرۆڤــدا بە مەزن وێنا دەکات کە هەر 
بە منداڵی ناوی پادشــا دێتە ســەر زاریان و 

سەری بەندایەتی بۆ دادەنوێنن.  
   

ستایش انوشهروان امیر منصور
سراســر جهان پیش او خوار بود       
جوانمــرد بــود و وفــادار بــود

اندر ستایش سلطان محمود
گفتار اندر ستایش سلطان محمود         
پدیــد نیامــد  مرزبانــی  چنــو 
جهــان آفریــن تا جهــان آفرید              
زمین شــد به کــردار تابنده عاج
چو خورشــید بر چرخ بنمود تاج       
کــزو در جهــان روشــنایی فزود
چه گویم که خورشید تابان که بود       

55گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 63  ساڵی بیست و چوارەم  بەهاری 2722



نهاد از بــر تاج خورشــید تخت
ابوالقاســم آن شــاه پیروزبخــت           
زر کان  او  فــر  از  آمــد  پدیــد 
باختــر             تــا  بیاراســت  زخــاور 
به مغز اندر اندیشــه بسیار گشت

...
چو کودک لب از شیر مادر بشست           
ز گهــواره محمود گوید نخســت
نپیچد کســی ســر ز فرمان اوی            
نیــارد گذشــتن ز پیمــان اوی
تو نیز آفرین کــن که گویندەای       
نــام جاویــد جوینــدەای بــدو 

......
جهان بیســر و تاج خســرو مباد     
همیشــه بمانــاد جاوید و شــاد

 
 کیومرس

کیومرس شــد بر جهان کدخدای        
نخستین به کوه اندرون ساخت جای

...
دد و دام و هــر جانور کش بدید       
ز گیتــی بــه نزدیــک او آرمید

جمشید
کمــر بســت بــا فر شاهنشــهی         
جهان گشت سرتاســر او را رهی
داوری           از  آســود  بــر  زمانــه 
بــه فرمان او دیو و مــرغ و پری
جهــان را فــزوده بــدو آبــروی        
فروزان شــده تخت شاهی بدوی
منــم گفــت بــا فرهــی ایزدی        
موبدی]١٠[ همم  شــهریاری  همم 

بەاڵم کاتێک بــاس دێتە ســەر فرمانڕەوای 
ئەویــدی هەم فرمانڕەواکــە ئەکاتە ئەژدیها و 
هەم بارودۆخی واڵت و سیستمی حوکمڕانی 
ڕەش و قێزەون دەکات، ئیتر پێدا هەڵکوتان و 
بەرزکردنەوە و ستایش کردن واتای نامێنێت، 
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چوونکــە فرمانــڕەوا نوێنەری فــارس نییە و 
نوێنەری ئەویدییەکەیەتی و ســتایش کردنی 
بە واتای ســتایش کردنــی ئەویدییەکەیان و 
قبووڵ کردنــی کۆیالیەتی بــۆ ئەویدیکەیان 
دێتــە ئەژمــار. لێرەوەیە یەکــەم هەنگاوی 
ســڕینەوەی کورد لە الیەن فارســەوە و هەر 
لە فردەوسییەوەیە لە زێهنییەت و مەنتەڵیتە 
و بەکگراوەنــدی فارس پڕ دەبێت لە دژایەتی 
کورد و ڕەتکردنەوەی کورد، لە هەمان کاتیشدا 
وەخــۆ گرتنی کورد وەکــوو ئێرانی کەونارا و 
تێکەڵ بە چیرۆکەکانیان و درووســت کردنی 
خزمایەتیی خوێنی لەنێوان کورد و پارســدا، 
چوونکە بەگشتی زەواج لە کانتێکستی ئێرانیدا 
بەدرێژایی مێژوو ئامرازێک بووە بۆ ڕاکێشان و 
وەخۆ گرتنی ئەویدیی پارس بۆ ســڕینەوەی. 
ئێرانی هێرش دەکاتە ســەرت و لەت و پارت 
دەکات و کۆلۆنیزەت دەکات و کاتێک شکستی 
پێ هێنای بۆ ڕاکێشــانی ســەرنج و هەروەها 
بۆ پێشــگرتن لە سەرهەڵدانەوە و دژبەر بوون 
زەواجت لەگــەڵ دەکات. نموونەی ئەم جۆرە 
زەواجانــە گەلێک زۆرن. بــۆ نموونە زەواجی 
زاڵ و ڕوودابــە، بیژەن و مەنیژە، ســیاوەش 
و جەریرە و... کە هــەر هەموویان پێکهێنانی 

ژیانی هاوبەشین لەگەڵ دوژمندا.

پادشاهی ضحاک
چو ضحاک شــد بر جهان شهریار       
بر او ســالیان انجمن شــد هزار
سراســر زمانــه بــدو گشــت باز        
دراز روزگار  ایــن  بــر  برآمــد 
فرزانگان         کــردار  گشــت  نهــان 
دیوانــگان کام  شــد  پراگنــده 
هنــر خوار شــد جادویی ارجمند      
گزنــد آشــکارا  راســتی  نهــان 
شــده بر بدی دســت دیوان دراز      
به نیکی نرفتی ســخن جز به راز
دو پاکیــزه از خانــەی جمشــید        
بــرون آوریدنــد لرزان چــو بید

که جمشــید را هر دو دختر بدند       
ســر بانــوان را چــو افســر بدند
ز پوشــیدەرویان یکــی شــهرناز         
دگــر پاکدامــن بــه نــام ارنواز
بــه ایــوان ضحــاک بردندشــان        
بــر آن اژدهافــش سپردندشــان
جادویــی         ره  از  بپروردشــان 
بدخویی و  کــژی  بیاموختشــان 
ندانســت جــز کــژی آموختــن       
جز از کشتن و غارت و سوختن]١٠[

 
سڕینەوەیئەویدیئێرانییەت

یەکەم: یان ڕاستەوخۆ دەیانکوژێت و لەناویان 
دەبات.

هەر لە هێرشــی هخامەنش بۆ ســەر مادەوە 
بگرە تــا هەنووکە، پارس بــە زێهنییەتێکی 
داگیرکارانە و ســڕینەوە و ئێعتراف پێنەکردن 
لەگــەڵ کورد ڕووبــەڕوو دەبنــەوە، چوونکە 
تــەواوی بینــای ئایدۆلۆژیا و هــزری ئێرانی 
لەسەر پەیکەرە ئێسقانی کوردی مادی بونیاد 
نراوە و تــا کاتێک ئــەوان دەتوانن گەرەنتی 
بوونیان بکەن کــە ئەویدییەکەیان لە دۆخی 

ون بوون و نەبووندا بهێڵنەوە.
بەدرێژایی مێژوو کوشــتن و لەناو بردن، 
یەکێک لە سیاسەتەکانی ئێرانییەکان بووە لە 

بەرانبەر ئەویدییەکەیاندا)کوردی مادی(.
هەر لە یەکــەم هەنــگاوی زاڵ بوونیان 
بەســەر مادەکاندا تەواوی ئاســەواری مادیان 
یان لەناوبرد یان بەناو پارســەوە تاپۆیان کرد، 
ئاستیاگیان کوشت و کردیشیان بە دێوەزمە، 
شۆڕشی گێئۆماتا کە سەرهەڵدانی پاشماوەی 
مــادەکان بوو بــۆ گەڕاندنەوەی ســەروەریی 
سیاسی و دەســەاڵتی مادی بە دڕندانەترین 
شــێواز لەت و پار کرد و ...،لە شۆڕشی نوێی 
کوردستانیشدا هەر ئەو ترسە لە سەرهەڵدانی 
کوردی هەیە و بەردەوام سیاسەتی لەناو بردن 
یەکێک لە ســتراتژییەکانیان بووە لەبەرانبەر 
کوردستاندا. بۆ نموونە لە ڕۆژی هەینی  27ی 
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خەرمانانی)شــهریور(١3٠٤دا لە ســەردەمی 
ئەمارەتی خەزاعی لە لۆڕستاندا سێزدە کەس 
لە ســەردارانی لۆڕســتان بە ناوەکانی میرزا 
ڕەحیم خان مۆعینۆلسەڵتەنە،چاخرۆند جێگری 
حکوومەتــی خۆڕەمــاوا، شــێرمحەمەدخان 
بەیرانوەند،  غواڵمعەلیخان  ئیلخانی سەگوەند، 
وەلییواڵ خان، لەتیف خــان، محەمەد عەلی 
خان، ســەید مێهدی خان بەیرانوەند، سەید 
عەبدولحوســەین بەیرانوەنــد، کوێخــا عەلی 
ســەبزە عەلی و کوڕەکەی، کوێخا ئەبداڵ لە 
الیەن ڕەزاخانی میرپەنجەوە لەسێدارە دران]3[
هەروەها لە ژینوســایدێکی بە تەواو مانادا 
لە ســاڵەکانی ١3٠3 تــا ١3٠6 " پۆل پۆل 
خەڵکی لوڕ و بەختیاری بە ئەماننامەوە دەبران 

بۆ تاران و لەوێ تیرباران دەکران"
  

کاتێــک ڕەزا میرپەنــج ناتوانــێ شۆڕشــی 
سمکۆی شکاک بە هێرشــی سەربازی لەناو 
ببات، جارێکیتر پەنا دەباتەوە بۆ فێڵ لێکردن 
لەویدییەکەی و بەناوی وتووێژەوە بانگهێشتی 
دەکا و ژارخواردی دەکا و شەهیدی دەکات.
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بۆ پێشــەوا قازی محەمەدیش کە چیرۆکێکی 
ئاشنایە بۆ هەموومان، کاتێک سپای حەمەڕەزا 
شا هێرشــێکی دڕندانەی کردەسەر کۆماری 
ئازەربایجــان و بە هەزاران کەســی قەتڵوعام 
کرد، پێشەوا قازی بۆ ئەوە خەڵکی کوردستان 
تووشــی ئەو کێشــە نەبنەوە بڕیاریدا لەگەڵ 
حەمەڕەزا شــا بکەوێتە وتووێژەوە و کێشەی 
کورد بە وتووێژ چارەســەر بــکات. هەرچەند 
ســەرەتا حەمەڕەزاشا وەعدی بە پێشەوا دابوو 
کە بە وتووێژ کێشــەی کورد چارەسەر بکەن، 
بەاڵم ئەمــە تەنیا فێــڵ و خودعەیەکی باب 
و باپیرانــی بوو بۆ ئەوە جارێکیتر بەشــێوازی 
ئێرانی)کوشــتنی ئەویــدی و الیەنی دیکەی 
وتووێــژ( وتووێژ بکات و لە ١٠ی خاکەلێوەی 
١326ی هەتــاوی لــە گۆڕەپانــی چوارچرا 

لەسێدارەیان دا.
دوکتور قاسملووی شەهیدیش پاش ئەوە 
بە نێوەندگیری بەڕێزان تاڵەبانی و نەوشیروان 
مســتەفا ڕازی دەبێــت لەگــەڵ کۆمــاری 
ئیسالمیدا بۆ چارەسەر کردنی کێشەی کورد 
بکەوێتە وتووێژەوە، لە ســەر مێزی وتووێژ بە 
شــێوازی ئێرانی وتووێــژی لەگەڵ دەکەن و 

ترۆری دەکەن.
ئەم کوشــتن و لەناو بردنە کوشــتنێکی 
ئاســایی و وەکــوو قەتڵێکی ئاســایی نێوان 
دووکەس نییە، ئەمە لە ئاکامی نەبوونی بڕوا بە 
لۆژیکی وتووێژە لە ناو نەتەوەی فارسدا و زاڵ 

ئەویدییەکەیانە  زێهنییەتی سڕینەوەی  بوونی 
کە لە یەکەم چرکەســاتی درووست بوونیاندا 
بە سڕینەوەی ئەو بوونی خۆیان بونیادناوە. ئەم 
کوشتن و لەناو بردنانە تەنیا کوشتنی تاکێکی 
کورد نییە، بەڵکوو کوشتنی مەیل و ئیرادەی 
نەتەوەیەکە بۆ بوون، کوشــتنی فەلســەفەی 
ڕزگاری نەتەوەیەکی بندەستە کە دەیهەوێت 
لەژێر هەژموونی ئەویدییەکەی خۆی ڕزگاری 
بێت، ئەمە کوشــتنی مەیل و حەز و خولیای 
نەتەوەیەکــە کــە دەیهەوێــت  پانتای خۆی 
بونیــاد بنێت و لەژێر پانتــای ئەویدییەکەیدا 

ڕەها ببێت.  
دووهــەم: یان ئەویدییەکانی ملکەچ دەکات و 

وەخۆیان دەگرێت.
چیرۆکی کاوەی ئاسنگەر کە کاراکتەرێکی 
کوردە لە چیرۆکی کۆن و لە گۆڕەپانی هزری 
ئێرانیدا وەکوو کەســایەتییەکی ئەفســانەیی 
بەرجەســتە دەکرێتــەوە، وەخــۆ دەگیرێت، 
پانتای  چوونکــە کاوە ڕێفۆرمیســتێکە لــە 
ئێرانییەتــدا یاغی بووە نەک لــە دژی ئێران 
وەشەڕ هاتبێت. کاوە نە باسی شوناسێکی جیا 
لە شوناســی ئێرانی)بۆ نموونە کورد( دەکات، 
نە باســی خاک و نیشتمان و دەسەاڵتی جیا 
لــە ئێران دەکات، بەڵکوو لەناو پانتای ئێرانیدا 
لەتاوی ناعەداڵەتی دەسەاڵت وەتەنگ هاتووە و 
بۆ بەختەوەری "منی ئێرانی" یاغی بووە  نەک 
بۆ ساز کردنی "منی کوردی". ))یان چیرۆکی 
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دایکی کورش کــە دەگوترێت مادە و کوردە، 
تەنیــا بۆ وەخۆگرتن و خســتنە ژێر ڕکێف و 
ئاشــت کردنەوەی کوردە لە نــاو زێهنییەتی 
ئێرانیدا ســاز کــراوە. هیتز دەڵێــت  کەواتە 
چیرۆکی شازادە مەندانا و لەدایکبوونی کورش 
ئەفسانەیە.  دایکی کورش مادی نەبووە ... ئەم 
گێڕانەوەیە ڕەگ و ڕیشــەی سیاسی هەیە و 
بۆ ئاشتکردنەوەی مادەکان لەگەڵ فارسەکان 

دروستکراوە((. ]١٠[
هەروەکــوو  لەســەرەوە ئامــاژەم پێــدا 
ئێرانــی و هــزری  عەقڵییەتــی سیاســیی 
ئێرانشــاری عەقڵییەتێکــی پاوانخواز و دوگم 
و نادیموکــرات و یەک دەنگە کــە ناتوانێت 
ئێعتراف بە بوونی ئەویدیی خۆی)کورد( بکات، 
چوونکە ئێرانییەت ئایدۆلۆژیایە نەک خاک و 
نیشتمان، ئایدۆلۆژیایێکە بۆ داگیرکردنی خاک 
و جوگرافیا و مرۆڤەکانی سەر ئەو جوگرافیایە 
وەکــوو کۆیلە. بەپێچەوانەی کوردســتان کە 
ناوی خاک و نیشتمانی کوردستانە، ئێرانییەت 
ئایدۆلۆژیای پارســییە بۆ داگیرکردنی خاک و 
نیشــتمانی کوردەکان و... لێرە بە پێویســتی 
دەزانم جارێکیتر ئاماژە بکەمەوە بە ڕوانگەکەی 
باخێتیــن لەوێدا کە دەڵێــت ))بەپێچەوانەی 
ئایدۆلۆژیا کە ئەویدی ڕەت دەکاتەوە، چەمکی 
ئەویــدی لەگــەڵ چەمکی دیالــۆگ تێکاڵو 
دەبێــت. دیالۆگ بەواتای ئــەوە نییە کە من 
بوونــی کەســێکیتر وەردەگــرم، بەڵکوو زۆر 
ســەرترە لەوە، دیالۆگ بە واتای شــکاندنی 
ڕۆڵی ســەرتر و دیاری منــە، بەجۆرێک کە 
ئەویدییش کەســێکی هاوســەنگی من بێتە 
ئەژمار بەبێ ئــەوەی لە پەرزەوانی ئیدئۆلۆژی 
منەوە تێپەڕێت و قســەکانی ببیســرێت((.]2[ 
کاتێک دەڵێین ئێرانییەت ئایدۆلۆژیایە یەکەم 
دەرهاویشتە و ئاکامی ئایدۆلۆژیا ڕەتکردنەوەی 
ئەویــدی و داخســتنی دەرگای دیالۆگ و بە 
حەقیقەت زانینی خۆیەتی و ئەگەر ئایدۆلۆژیا 
بچێتە دیالۆگیشەوە بۆ بیستنی دەنگی ئەویدی 
نییە، بەڵکوو بــۆ فەرز کردنی خۆی و ملکەچ 

کردنی ئەویدی دەچێتە دیالۆگەوە. ئەگەریش 
نەیتوانی ئەویدییەکەی ملکەچ بکات و لە ناو 

منی ئێرانیدا بیتوێنێتەوە، لەناوی دەبات.  
لــە ئایدۆلۆژیــای ئێرانیــدا وەخۆ گرتن 
یەکێک لە تاکتیکە هەرە بەنــاو بانگەکانیانە 
و بــەردەوام هــەوڵ ئەدەن بە خســتنە ژێر 
ڕکێف و خستنە ژێر کاریگەریی تاک بە تاکی 
کۆمەڵگا، پێش بە دروســت بوونی ئەویدی و 
ناچــار بوون بە دیالــۆگ و ئێعتراف پێکردن 
بەویدی بگرن. هەر لەبــەر ئەوە ئایدۆلۆژیای 
ئێرانی بــەرەو هەموو الیێک پەل دەهاوێژێت 
لە هەر ســووچێکی ئەم دنیایــەدا بێت و لە 
چوارچێــوەی هــەر ئایدیــا و فکرێکدا بێت، 
تەنیــا بە یەک ئامانج لێــت نزیک دەبێتەوە، 
ئەویش ڕاگرتنت لەژێر کاریگەریی ئایدۆلۆژی 
ئێرانیدا. جیاوازییەک کــە ئایدۆلۆژیی ئێرانی 
لەگــەڵ ئایدۆلۆژییەکانــی دیکــەدا هەیەتی 
ئەوەیە کە بۆ نموونە لە ئایدۆلۆژیی ئیسالمیدا 
حەتمەن دەبێت موسڵمان بیت و چوارچێوەی 
ئیســالمیت قبــووڵ کردبێــت تــا وەکــوو 
ئیماندارێک وەربگیرێیــت، بەاڵم ئایدۆلۆژیای 
ئێرانی ئایدۆلۆژیایێکی بێ چوارچێوە و ئوسلوب 
و بێ یاســایە. ئەگــەر لە بــواری هزرییەوە 
مارکسیستێک بی، سۆسیالیستێک بی، لیبراڵ 
بی، شیعەی دوانزە ئیمامە بی یان سونییەکی 
ســەلەفی، گرینگ نییە، الیەنگری وەالیەتی 
فەقێ بی یان ڕەزا شــا یان وێرانشاری و... و 
لە بواری ئیتنیکیشــەوە فارس، تورک، کورد، 
عەرەب یــان بەلوچ بیت گرینــگ نییە، ئەم 
ئایدۆلۆژیایە وەخۆت دەگرێــت. تەنیا دەبێت 
لــە قۆناغی یەکەمدا دژی ئێرانییەت نەبیت و 
هزری ئێرانیــت قبووڵ بێت، ئەم ئایدۆلۆژیایە 
لە پڕۆسەیەکی درێژخایەندا پێکهاتەی فکریت 
و  دەکات  کۆلۆنیــزەت  و  هەڵدەتەکێنێــت 
فۆرمی دڵخوازی خۆی دەسەپێنێت بەسەرتدا. 
ئایدۆلۆژیای ئێرانی لەسەر ئەم سێ کوچکەی 
خــوارەوە دامــەزراوە و هەموو پڕۆســەکانی 
ئاسمیالســیۆن و پڕۆژە کۆلۆنیالیســتییەکان 
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بۆ پاراســتنی ئەم ســێ کوچکە دامەزراون و 
هەر ڕەوتێکی فکری و سیاسی و ئایدۆلۆژیکی 
و پێکدادانێکــی نێوخۆیی لەنــاو ئایدۆلۆژیی 
ئێرانیدا درووست دەبێت، شــەڕ و پێکدادانە 
بۆ پاراستنی ئەم ســێ کوچکە و هیچکام لە 
ڕەوتە فکری و سیاسییەکان لەسەر ئەم بازنە 
ناوەندییە مشــتومڕ ناکەن و هەموویان کۆکن 
1 دەوڵەت-نەتەوەی  لەسەر ئەم ســێ خاڵە. 
بااڵکانی  پاراســتنی بەرژەوەندییە   2 فارس، 
3 پاراســتنی یەکپارچەیی  نەتەوەی فارس، 
خاکــی واڵتی دەســتکردی ئێــران کە ئەم 
یەکپارچەییــی ئێرانیشــە فۆبیــای نەتەوەی 
فارســە، چوونکە ئەگەر ئێــران بگەڕێتەوە بۆ 
قۆناغی سرووشــتیی خۆی و دابەش ببێتەوە، 
ئاسایشــی خۆراک و ئاوی نەتــەوەی فارس 
بەشێوازێکی جددی دەکەوێتە مەترسییەوە و 
نەتەوەی فارس لــە نەتەوەیەکی حوکمڕان و 
ملهۆڕەوە دەبێتــە نەتەوەیەک کە ڕەزیالنە بۆ 
ئاوی خواردنەوەشیان دەبێت لەدەرگای ئەم و 
ئــەو بدەن. بەاڵم لەم دۆخی هەنووکەییەدا بە 
پڕۆژەی کۆلۆنیالیســتی هەرچی ئاو و سامانی 
نەتەوە ژێردەستەکان هەیە هەمووی خستووەتە 
خزمەت بەرژەوەندییەکانی خۆیەوە و سامانی 
نەتەوە ژێردەســتەکانی کــردووە بە ئامرازی 
سوڵتە و بندەست هێشــتنەوەی نەتەوەکانی 
دیکە. لە دانیشــتنی ڕۆژی ٠١.٠٤.١٤٠١دا 
موحســن مەنســوری پارێزگاری تاران وتی 
کە ))حەفتاد لە ســەدی سەروەت و سامانی 
ئێران لە تاران کــۆ بووەتەوە((. ]١١[ و ئەمەی 
وەکو زەرفییەتی شــاری تاران هێنایە ئەژمار 
نــەک وەکوو تــااڵن کردنی ســامانی نەتەوە 

ژێردەستەکان.
بەگشتی لە بابەتی وەخۆ گرتن یان لەناو 
بردنــی ئەویدی لە ئایدۆلۆژیای ئێرانیدا، تەنیا 
نەتــەوە غەیرە فارســەکان چ وەکوو تاک چ 
وەکوو کۆ ئامانجن، چونکــە تەنیا ئەوانن کە 
ڕەنگە لە کۆڵەکە ســەرەکییەکانی ئایدۆلۆژیی 
ئێرانیدا تووشــی کێشــە و دوو دڵی ببن یان 

هەر لە بنەڕەتدا دژی ئایدۆلۆژیای ئێرانی بن. 
لە ئایدۆلۆژیای ئێرانیدا ئەو سێ کوچکە هێڵی 
ســوورن و جێگای مشــتومڕ نیین و کاتێک 
مەترسیی ساز بوونی ئەویدی پەیدا دەبێت کە 
هێڵە ســوورەکان ببەزێنرێن و پرسیار لەسەر 

ئەو بازنە ناوەندییە درووست بکەن.
هەمــوو  بــە  ئێرانــی  ئایدۆلۆژیــای 
ڕۆخســارەکانییەوە لە هەر ســووچێکی ئەم 
دنیایەدا بێت بەو مەبەستەوە سیاسەت دەکات 
کە هەژموونی خۆی بە ســەر زێهن و فکری 
نەتەوەکانــی دیکەی نــاو جوگرافیای ئێران 
درێــژە پێبدات تا بەو جۆرە پێش بە شــکڵ 
گرتنی ئەویدی بگرێت. یەکێک لەو فۆرمانەی 
کە ئایدۆلۆژیای ئێرانی دان بە ئەویدییەکەیدا 
دەنێــت، ئەویدیی "شــتە". ئەویدی کاتێک 
واتــای هەیــە کە بوونــی هەبێــت، زیندوو 
بێت، واڵمدەر بێت، بچێتــە دیالۆگەوە، دانی 
پێدا بنرێت و...، بــەاڵم لە دنیای تۆتالیتەری 
تەکبێژدا وەکوو چۆن باخێتین وەکوو تێکستی 
تەکبێژ و تەک دەنگ ناوی دەبات، تەنیا یەک 
زانیاری و یەک دەنگ بوونی هەیە و، زانیاری 
و دەنگەکانــی دیکە ئۆبــژەی ئەمن. کورد لە 
پانتایی ئێرانییەتدا ئەویدی "شــتە" و شتیش 
بێ ڕۆح و بێ زمان و بێ ناوەڕۆکە و شــیاوی 
ئەوە نییە وەکوو ئەویدی بخرێتە پێگەیەکەوە 
کە لە ئاست ئەویدییەکدا دانی پێدا بنرێت و 
دیالۆگی لەگەڵ بکرێت. کورد لە ئایدۆلۆژیای 
ئێرانیدا هەیە، بەاڵم وەکوو ئەویدیی "شــت" 
و ئەویــدی بێ ڕۆح و بێ زمــان و کااڵیێکی 

ئێرانی.
 

 ئایدۆلۆژیایئێرانــیتاکەیدەتوانێت
تەگــەرەبخاتــەبەردەمســازبوونی

ئەویدییەکەیەوە؟
جان الک لــە کتێبی ڕیســالەیەک لەبارەی 
حکوومەتــەوە دەڵێت ))مرۆڤێــک کە هەوڵ 
دەدات کەســێکی تر بخاتە ژێر دەســەاڵتی 
ڕەهــای خۆیەوە، خۆی خســتووەتە حاڵەتی 
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شەڕەوە لەگەڵیدا.  وەها کردارێک دەریدەخات 
کە بەنیازی کوشتنی بووە.  لێرەوە بەو ئەنجامە 
دەگەم کە ئەو کەسەی بەبێ ڕەزامەندیی من 
بمخاتە ژێر دەســەاڵتی خۆیەوە، وەک خۆی 
دەیەوێت بەکارم دەهێنێت، هەرکات بیەوێت 
وێرانم دەکات.  چونکە کەس نایەوێت بمخاتە 
ژێر دەسەاڵتی ڕەهای خۆیەوە، مەگەر بیەوێت 
بەبێ ڕەزامەندیی من ئازادیم لێ بسەنێتەوە و 
بمکاتە کۆیلەی خۆی.  تاکە گەرەنتی مانەوەم 
ئەوەیە کە خۆم لەم جۆرە ستەمکارییە ڕزگار 
بکەم؛ عەقڵ دیکتە دەکات کە هەرکەســێک 
بیەوێت ئازادیم لێ بســێنێتەوە، کە پاسەوانی 
مانــەوەی منە، بــە دوژمنی خۆمــی دەزانم.  
بۆیە ئەو کەســەی هــەوڵ دەدات من بکات 
بە کۆیلەی خۆی، خۆی خســتووەتە حاڵەتی 
شەڕەوە لەگەڵمدا.  ئەو کەسەی لە حاڵەتێکی 
سرووشتیدا بەنیازی دەستبەسەرداگرتنی ئەو 
ئازادییە بێت کە هی هەموو ئەو کەسانەیە کە 
لەو حاڵەتەدا دەژین، دەبێت دڵنیابێت لەوەی 
کە بەنیازە دەســت بەســەر هەموو شتەکانی 
دیکەشــدا بگرێــت، چونکە ئــازادی بناغە و 

بنەمای هەموو شتەکانی ترە((. ]١٠[
بەپێــی ئــەم وتەیەی جــان الک، ئێمە 
و  ســەپێنراوداین  شــەڕێکی  دۆخــی  لــە 
ئەویدییەکەمان چ وەکوو سیســتمی سیاسی 
و چ وەکوو ئایدۆلۆژیا و چ وەکوو ڕۆشــنبیر و 
چ وەکــوو چاالکوان بە هــەر ئامرازێک لەبەر 
دەســتیاندا بێت هەوڵی بەرتەسک کردنەوەی 
ئازادییەکانمــان دەدەن، هــەر لەبــەر ئەوە 
شــەڕێکی ڕانەگەیێندراو لەدژی ئێمەی کورد 
لــە ئارادایە. لە واڵمی ئەم شــەڕەدا کورد چ 
گوتارێک هەڵدەبژێرێت؟ و چۆن خۆی پێناسە 
دەکاتەوە؟ ئایا دەیهەوێت وەکوو نەتەوەیەک و 
وەکوو "منی کوردی" دیسکۆرســی سیاسیی 
خــۆی هەڵبژێرێت یــان وەکــوو پاژێک لە 
ئەویدییەکەی؟ کــورد بۆ خەبات دەکات، ئایا 
دەیهەوێت لە دۆخی داگیر بوون و بندەستی 
ڕزگاری بێت یان هەنــدێ ئامانج و تەماحی 

ئابــووری هەیە؟ ئایا کورد لــە پانتای "منی 
ئێرانیدا" دەتوانێت دۆخی بندەســتی کۆتایی 
پــێ بێنێت؟ واڵمــی ئەم پرســانە دەتوانێت 
دیسکۆرسی سیاسیی ئێمەیش دیاری بکات، 
دەتوانێت وزەکانمان خڕ بکاتەوە بۆ ئامانجێکی 
دیاریکراو. لێــرەدا بمانهەوێت یان نە ئێمە لە 
شەڕێکی ســەپێنراوداین و بمانهەوێت یان نە 
الیەنــی بەرانبەر بە لۆژیکی هێز و ســڕینەوە 
ڕووبەڕوومان دەبێتەوە و پەنا بردنی ئێمەیش 
بۆ درووشــمی بریقەدار و دابەزاندنی ئاســتی 
داخوازییەکانمــان و بردنە ژێر ڕکێفی " منی 
کوردی" بۆ ژێر سێبەری پانتای "منی ئێرانی"، 
تەنیــا هێمای الوازی و بــڕوا بەخۆ نەبوونە و 

هیچ دەستکەوتێکی سیاسیشی نابێت.
ئیمانوێــل  فەیلەســوف  ڕوانگــەی  لــە 
لۆئیناســەوە ))ڕۆحــی من، چونکە ســەیری 
یەکێکــی تر دەکات، لە بەرانبەریدا هەســت 
بــە بەرپرســیارێتی دەکات و لێرەدایــە کە 
پەیوەندییەکی ئەخالقی دروست دەبێت(( لە 
ڕوانگەی لۆئیناسەوە  ))ڕووداوەکانی سەدەی 
ڕابــردوو وەک شــەڕ، دژایەتــی جوولەکــە، 
پێکدادانی شارســتانییەتەکان دەگەڕێتەوە بۆ 
پشتگوێخستنی "ئەویدیکە و ئەویدیکە بووەتە 

"ڕووخساری بێ دەموچاو((. ]٤[
ئێرانییەکان بۆ یەک ســەدە و نیو پێگەی 
باندەستییان بەدەستەوەیە،بەردەوام پیالنگێڕی 
دەکەن بۆ پێشــگرتن لە گەشــەی شوناسی 
نەتەوەیــی و کوردســتانی و ســەرهەڵدان و 
گەشــەی شوناســخوازی و ســەربەخۆیی و 
ڕزگارکردنی کوردســتان لــە کۆلۆنیزەکردنی 
ڕاســتەوخۆ و داگیر بوون. ئێســتا کوردستان 
خــۆی بۆ قۆناغــی خۆباوەڕیــی کولتووری و 
فەرهەنگی و ساز کردنی دیسکۆرسی نەتەوەیی 
ئامــادە دەکات. بۆ گەیشــتن بــەم ئامانجە 
کوردستان پێویستی بە دیالۆگ و دان پێدانان 
هەیە و زۆر بەپەرۆشــە بــۆ بنیاتنانی پێگەی 
خۆی لەسەر شانۆی نێودەوڵەتی و لە جیهاندا. 
تیشــک خستنەســەر ئەو جیاوازییانەی کە 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 63  ساڵی بیست و چوارەم  بەهاری 2722 62



شوناس و ناسنامەی کوردستانی پێکدەهێنن 
کاتێک بایەخدار دەبێت کە "ئەویتر"ی ئێرانی 
لە پانتای کوردی و فەلسەفەی سیاسیی کورد 
و زێهنییەتی کوردیدا شــکڵی گرتبێت. بەاڵم 
ئێســتا پانتای ئێرانی لە دۆخێکی باشتردایە، 
پێشوازی لە نەهێشتنی کۆنتراستەکان دەکات 
بــۆ وەخــۆ گرتنی"منی کوردی" لــە پانتای 
"منی ئێرانیدا". ئێستا ئێرانییەت لە پێگەیەکی 
هەژموونیدایە و رۆڵێکی بااڵ و دەســتی بااڵی 
هەیە، مەبەستی نییە و نایەوێت مەودای نێوان 
خۆی و ئەویدیکەی کورد ئەوەندە تەسک بێت 
کــە هەژموونی ئەو کاڵ ببێتــەوە و نایەوێت 
ئــەم ڕووبەڕووبوونەوەیە ئەوەندە جددی بێت 
کە کوردەکان بخاتە دۆخێکەوە کە شــوناس 
سازی بکەن، بۆیە دەبێت ئایدۆلۆژیای ئێرانی 
بەردەوام ڕۆڵی ناوەند بگێڕێت. شێوازی داڕشتن 
و ئەندازیاری کردنی ئەم ناوەندە لە زۆرێک لە 
بەرهەمەکاندا لەالیەن بیرمەندان و نووسەران 
و چاالکانــی ئێرانییــەوە ئامــاژەی پێکراوە، 
ئەویش هەتا هەتایی کردنی بندەســتییە لە 
ئەویدییەکەیاندا و بەجۆرێک دەیانهەوێت ئەم 
ناوەنــدە ئەندازیاری بکەن کە خەون و خولیا 
و ئاواتــی کورد لەجیاتی بنیاتنانی شۆناســی 
کوردســتانی یــان فڕانتس فانــوون گوتەنی 
))چاالکییەکانیان)کــوردەکان( چــڕ بکەنەوە 
ســەر ئەوە کە وەکوو ئێمەیان)فارســەکان( 
لێبێت نەک لەپێشمان بکەون((. ]7[ )هەڵبەت 
فانــون بۆ دۆخــی بندەســتیی ئەلجەزایر و 

کۆلۆنیالیزمی فەڕەنسا ئە دێڕە دەنووسێت(.

ئەنجام
کۆلۆنیالیزمی ئێرانی زۆرترین هەوڵەکانی چڕ 
کردوەتەوە سەر ئەویدیی نزیک و دەیهەوێت 
بە هەر جۆرێک بووە نەهێڵێت ئەویدیی نزیک 
بێتە خانەی بوونەوە و لەژێر هەژموونی خۆیدا 
ڕایگرێت. لە نێــوان دوژمنی دوور و دوژمنی 
نزیکدا جیــاوازی زۆرە کە ئــەم جیاوازییانە 
دەتوانێــت شــێوە و ئاســتی تەرکیز کردن 

و تونــدی ڕووبەڕووبوونــەوە لەســەر دوژمن 
دیــاری بکات. لــە هەمان کاتــدا دەتوانیت 
جیــاوازی دابنێت لە ســەر ئەویترێک کە لە 
فەزای گوتاری ئێــوەدا جێگایان نییە لەگەڵ 
ئەویترێک کە لە دۆخی کێبڕکێیی و شاخ بە 
شــاخ بووندایە لەگەڵتدا. کورد لە ئایدۆلۆژیای 
ئێرانیدا ئەویدیی نزیکە کە لە فەزای گوتاری 
یەکتــری و لە دۆخی کێبڕکێیی و شــاخ بە 
شاخدان لەبەر ئەوە زۆرترین تەرکیزی لە سەر 
ئەویدی کوردەکەیەتی و ئەم ڕووبەڕووبوونەوە 
مومکیــن نییــە بەبێ توندوتیژیــش کۆتایی 

پێبێت.
بــۆ ئەوە کــورد بتوانێــت ڕزگاری ببێت 
دەبێت "منی کوردی"ی خۆی بونیاد بنێت و 
"منی کوردی" شت کراو و لە مرۆڤ کەوتوو 
و ســازکراوی ئێرانی وەال بنێت. کورد دەبێت 
باش بزانێت لە دۆخی شاخ بە شاخ و لە فەزای 
گوتاری ئێرانیدایە و بەرژەوەندییەکانیان دژ بە 
یەکن و دەبێت بە تێئۆری و پشــتوانەیەکی 
مەعریفی بەهێزەوە لەو شــاخ بە شاخ بوونەدا 

بەشداری بکات.  
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