
لە ڕوانگەی زاڵ بەسەر گۆڤاری تیشکدا، کوردایەتی 
ئایدیۆلۆژییەکی دژەکۆلۆنیالیستییە کە تیایدا بەرەوڕووی هەر 
جۆرە ستەمێک دەبێتەوە کە مرۆڤی کورد دەکاتە بندەست و 
خاکی کوردستانی لە ڕێگەوە داگیر دەکرێ. لە هەمان کاتدا 
کوردایەتی بە پرسەکانی دیکەی وەکوو چینایەتی، جێندەری، 
ژینگەیی و ئایینی جومگەبەندی کراوە و نرخەکانیان لەگەڵ 

پرسی نەتەوەیی هاوئاهەنگ بووە.

گۆڤاری تیشک: 
خەباتی ژێرزەمینیی سامیزداتێک لە کوردستانەوە

شاهۆزەنگەنە



پێشکەشە بە هاوڕێی پێشمەرگەم:
ناسر مورادی

پێشەکییەکیمێژوویی
بــە نەمانی یەکیەتی ســۆڤییەت وا گومان دەکرا 
چیتر بــاوی ئەو گۆڤــارە نهێنییانــە نەماوە کە 
مەکــۆی دەنگی ئــازاد و دژبــەری ئایدیۆلۆژیی 
فەرمیــی دەوڵەتێــک بــن. چونکە لــە زۆربەی 
ئەگەرچــی  دراوە،  هــەوڵ  دێموکراســییەکاندا 
بەڕواڵەتیــش بێ، لەگەڵ بیرۆکــە جیاکاندا هەڵ 
بکرێ و لە هەمان کاتیشــدا بە هاتنە ئارای تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان و بالگە سیاسییەکان بەرەبەرە 
دەوری گۆڤارە نهێنییەکان کەم و کەمتر دەبووەوە. 
بەاڵم لەم ساتەوەختەدا کە هەست دەکرا نووسین 
وەک کردەوەیەکــی شۆڕشــگێڕانە النیکــەم لە 
چوارچێوەی گۆڤــاردا بەهایەکی ئەوتۆی نەماوە، 
گۆڤاری تیشــک لەدایک دەبێتــەوە و لە فەزای 
بەرگرییەکی  کوردستاندا  ڕۆژهەاڵتی  ڕۆشنبیریی 
نوێ لــە بیری کوردایەتــی دەکا. ئەگەرچی ئەم 
گۆڤارە لە الیــەن دەزگای پــەروەردەی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە دەردەچێ، بەاڵم 
کاتێک ســەیری نووســەران و خوێنەرانی گۆڤار 
دەکەیــن بۆمــان دەردەکەوێ گۆڤاری تیشــک 
زیاتــر لە گۆڤارێکی ژێرزەمینی دەچێ و هەڵگری 
تێگەیشــنێکی ڕادیکاڵ بۆ ڕزگاری کوردستان و 

سڕینەوەی ستەم لەسەر مرۆڤی کوردە. 
گۆڤاری تیشــک بەو مانایــە باڵوکراوەیەکی 
ژێرزەمینییــە چونکــە بەشــێکی بەرچــاو لــە 
نووســەران، وەرگێڕان و هاوکارانــی ئامادەکاری 
گۆڤــار )بەشــەکانی هەڵەچنی، دیزایــن، تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییــەکان و ســایت( بە نــاوی خوازراو 
لەگەڵ گۆڤار هاوکاری دەکەن. هەروەها نووسەران 
و هاوکارانی دیاســپۆراش ڕەنگە بە قورساییەکی 
زیاتــرەوە ئەو دەســتەیە پێک دێنــن کە لەبەر 
کێشەی سیاســی لە زێدی خۆیان ئاوارە بوون و 
لە ڕێگەی نووســینەوە دەیانەوێ دەالقەیەک بۆ 
ڕزگاری کوردستان بکەنەوە. بەشێک لە نووسین 
و ئامادەکارییــەکان لە ئەســتۆی پێشــمەرگەی 

حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە. جێــی 
ئاماژەیە ئەگەرچــی تێکنۆلۆژیی نوێ توانیویەتی 
بەربەســتەکانی گۆڤارێک بە شــێوەی چاپکراوە 
تێپەڕێنێت، بەاڵم بێگومان نوسخەیەکی کاغەزی 
لە گۆڤاری تیشــک، ئەگەر لە ڕۆژهەاڵت دەست 
کــەوێ، دەبێ لــە کتێبخانــەی نــاو ماڵەکاندا 
بشــاردرێتەوە و بەشێوەی نهێنی و زۆر بەدژواری 

باڵو بکرێتەوە.
ئەگــەر ســەرەتا بیــر لە جۆرێــک گۆڤاری 
نهێنــی بکەینەوە کە لە ئەدەبیاتی سیاســیدا بە 
ناوی ســامیزدات ناســراوە، بۆمــان دەردەکەوێ 
چاالکــی ئەم جــۆرە گۆڤارانە زیاتر بــۆ قۆناغی 
شــەڕی ســارد و لە ناو واڵتانی سوسیالیســتیی 
بلۆکی ڕۆژهەاڵت دەگەڕێتــەوە. لە ژێر هێژمونی 
بیرۆکــەی زاڵی یەکیەتی ســۆڤییەتدا هەر جۆرە 
نووســینێک دەبوایە بە ژێر سانســۆردا تێپەڕابا و 
هەر ئەم دۆخە داخراوە جێیەکی بۆ هەناسەدانی 
بیرۆکەی جیا و ئازاد نەدەهێشــتەوە. سامیزدات 
)Samizdat یــان Samesbyaizdat( بــە مانای 
وەشــانخانەی تایبەت بەخۆ دێــت و لە بەرانبەر 
وشەی ڕووسیی گۆسیزدات )Gosizdat( دانراوە 
کە واتای وەشانخانەی دەوڵەتی هەیە. لە ڕاستیدا، 
بە گۆڕینی پێشگری گۆس )gos( کە کورتکراوەی 
 )sam( دەوڵەت یا حکومەتە بە پێشــگری ســام
کە واتــای "خۆ"ی )self( هەیە، نیشــان دەدرا 
کــە لە جیاتی دەوڵەت، "من" ئەو کەســەیە کە 
مافێکی بنچینەیی هەیە و ئازادە چی بخوێنێتەوە 
و بنووســێ و، چۆن بیر بکاتەوە.]١[ ئەو گۆڤارانەی 
کە بە شــێوەی نهێنی لە بلۆکی ڕۆژهەاڵت باڵو 
گرنگیان  کاریگەرییەکــی  بێگومــان  دەبوونەوە، 
لەســەر بیچمگرتنی فکری دژبەرانــەدا هەبووە. 
ئاشــکرایە، کاریگــەری پیشەســازی چــاپ و 
باڵوبوونــەوەی کتێب بە ســەر شۆڕشــەکاندا بۆ 
ســەدەکانی ڕۆشنگەری و شۆڕشــی فەڕانسەش 
دەگەڕێتەوە. واتە هەر لە قۆناغی ڕۆشــنگەرییەوە 
بیرۆکــەکان لە ڕێگــەی پیشەســازیی چاپ و 
وەشــانخانەکانەوە دەگوازرانــەوە و کاریگەرییان 

لەسەر فکر و ڕەفتاری مرۆڤەکان دادەنا.]2[
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لــە کۆتاییەکانی دەیــەی ١95٠ بەدواوە تا 
ڕووخانی سیستەمی سیاســی ئابووری یەکیەتی 
سۆڤییەت دەیان گۆڤاری دژبەرانەی ئایدیۆلۆژیی 
فەرمی لە ئەورووپــای ناوەندی و ڕۆژهەاڵت باڵو 
دەبووونەوە. لە توێژینەوەیکدا بە ناوی دەنگەکانی 
ئازادی: سامیزدات بەشــێکی گرنگ لە ئارشیڤی 
ئــەم گۆڤارانە کــە لە الیەن ڕادیــۆی ئازادی لە 
مونیخ کۆکراوەتەوە، شیکارییان بۆ کراوە. لە کۆی 
66٠7 بابەت کە پۆلینبەندییان بۆ کراوە، 5٤9٠ 
بابەت پێش لە دەســەاڵتی گۆرباچۆف نووسراون. 
ئەگەر سەیری دابەشکاریی بابەتیانەی ئەم وتارانە 
بکەیــن زیاتر ئاگاداریی ئــەو بیرۆکانە دەبین کە 
لەو ســەردەمەدا هاندەری نووسەران بوون تا لە 
دەرەوەی ئایدیۆلۆژیی "ڕێیالیزمی سوسیالیستی" 
)کە وەک ڕوانگەی فەرمیی یەکیەتی ســۆڤییەت 
سەبارەت بە سیاسەت، هونەر، ئایین و ئەدەبیات 
ســەیر دەکرا( بنووســن و لە دەرەوەی دەزگای 

سانسۆردا بیرۆکەکانی خۆیان باڵوی بکەنەوە.
لە کــۆی ئــەو وتارانەی کە بە پشــتگیری 
کتێبخانــەی کۆنگــرەی ئامریــکا لە ئارشــیڤی 
ڕادیۆ ئازاددا تۆمار کراون ســێ مژاری سەرەکی 
نایسۆنالیزم، ئایین و سیاسەت زۆینەی وتارەکان 
لەخــۆ دەگــرن. لەوانــدا ١7٪ )993 بابەت( بۆ 
بابەتی ناسیۆنالیســتی تەرخان کراون کە تیایدا 
ناســیۆنالیزمی جــووەکان )39.2٪(، ئوکراینــی 
)23٪( و تارتارەکانــی کرایما )١١.8٪( زیاترین 
بەشــی وتارەکانیان پێک هێناوە. مژاری ئایینی 
ڕێژەیەکــی کەمێک زیاتر لە ناســیۆنالیزم لەخۆ 
دەگرێ کــە بریتییە لە 2٠٪ )١٠٤7( بابەتەکان 
و تیایدا لقی باپتیســتی ئایینزای پرۆتێســتانی 
مەســیحییەت ڕێــژەی )٤5.7٪( و، ئایینــزای 
ئۆرتۆدۆکــس )2١.٤٪( کــۆی وتارەکانــی ئەم 
مژارە پێک دێنن. بەشــی هــەرە گرنگی بابەتی 
سامیزداتەکان بۆ مژاری سیاسەت تەرخان کراوە 
کە کــۆی 62٪ )32٤8 بابەت( لەخۆ دەگرێ.]3[ 
لــە هەمان کاتدا گفتوگۆ و ڕەخنەیەکی بەردەوام 
لە نێوان ســێ بەرەی سوسیالیست، دێموکرات و 
ناســیۆنالیزمی سالڤۆفیل لە گۆڤارەکان بۆ ماوەی 

چوار دەیە لەئارادا بووە. بە باوەڕی سوسیالیستەکان 
ئایدیۆلۆژیی مارکسیزم - لێنینیزم هێشتا دەیتوانی 
ڕێگەچارەیەکی بــۆ دەربازبوون لــە قەیرانەکان 
هەبێ، بە مەرجێک لە ســتالینیزم ڕزگار بکرێ. 
ئەگەرچی لــە دوای ڕووداوەکانی بەهاری پڕاگی 
١968 و ســەرکووتی بیرۆکــەی "ڕووخســاری 
ئینسانیی سوســیالیزم"، زۆربەی الیەنگرانی ئەم 
بیرۆکەیە تووشــی ڕەشبینی بوون؛ پاش بەهاری 
پــڕاگ بەرەی دێموکراتــەکان زیاتر بەهێز بوون 
و لــە ژێر کاریگەری ئایدیۆلۆژیی دێموکراســیی 
لیبڕاڵــی ڕۆژئاوایی دەیانویســت سیســتەمێکی 
کۆمەاڵیەتی سیاســی نوێ لە بلۆکی ڕۆژهەاڵت 
دابمەزرێنن. یەکێک لە تایبەتمەندییە گرنگەکانی 
ئەم بەرەیە ڕەتکردنــەوەی خەون و ئایدیالەکانی 
سوسیالیســتەکان بوو؛ هەروەها ســالڤۆفیلەکان 
دژایەتی کولتووری ئەورووپای ڕۆژئاوایان دەکرد.

ئــەو گۆڤارانەی کە لە چوارچێوەی بیرۆکەی 
باڵوکــەرەوەی ســامیزداتدا دەردەچــوون لــە 
مژاری سیاســەتەوە بگرە تا بابەتە هونەرییەکان 
هەوڵیــان دەدا لە دەرەوەی ئــەو فکرە فەرمییە 
ڕێگەپێدراوانــەی کــە دامودەزگاکانی یەکیەتی 
ســۆڤییەت )هەروەها لە چێکێسلۆڤاکیان، پۆلەند 
و مەجارستان بانگەشەیان بۆ دەکردن(، چاالکی  
و بیرۆکــەی خۆیان پەرە پێ بدەن. لەڕاســتیدا 
ئەوان لە ڕێگەی فکری جیا و ئازاد و بەشــێوەی 
نافەرمــی بناغــەی ئایدیۆلۆژی زاڵیــان لەرزۆک 
دەکرد و دەبوونــە هەوێنی ئەو بزووتنەوانەی کە 
لە کۆمەڵگای مەدەنیدا ساز دەبوون و لە ئەنجامدا 
بەرەبــەرە بنەمایەکی فکری و شۆڕشــگێڕانەیان 

لەناو کۆمەاڵنی خەڵکدا ساز دەکرد.

پێکهاتەیگۆڤاریتیشک
ئەگەرچی بیرۆکەی ســەرەتایی گۆڤاری تیشــک 
دەگەڕێتەوە،   )١967(١3٤7-١3٤6 ساڵەکانی  بۆ 
بەاڵم ئەم گۆڤارە بەشــێوەی ڕێکوپێک لە ســاڵی 
١377 )١998( چاپ و بــاڵو کراوەتەوە و تاکوو 
ســاڵی ١398 )2٠١9( ســەرجەم پەنجا ژمارەی 
کەوتووەتە بەر دیدی خوێنەران. هەڵبەت ئەوەی 
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لەم وتارەدا گرنگی پێ دەدرێ شیکاری وەرزی نوێی 
گۆڤاری تیشکە کە لە ماوەی سێ ساڵدا )١398-
2٠١9/١٤٠٠-2٠2١( بەشــێوەی وەرزنامە و ١2 
ژمارەی لێ بــاڵو کراوەتەوە )ژمارەی 5١ تا 62(. 
هەر ژمارەیەکی گۆڤاری تیشــک لە پێنج بەشی 
سەرەکی تیۆریی، شــیکاری، وتووێژ، وەرگێڕان و 
هەڵسەنگاندنی کتێب پێکهاتووە و هەوڵ دراوە لە 
هەر ژمارەیەکدا تەوەرێکی ســەرەکی بۆ وتارەکان 
تەرخان بکرێ. ســەرەڕای ئەم بەشانە، لە ژمارەی 
53 بەدواوە پاش وتاری سەرنووســەر، بەشێک بە 
ناوی "ســەکۆ" دەبیندرێ کە بۆ وتاری کەسێکی 
شــارەزا تەرخان کراوە تا لە دەرەوەی دەســتەی 
نووسەران دەرفەتێک بۆ ڕوانگەیەکی نووسەرێکی 
شــارەزا بڕەخسێ کە لەســەر تەوەری سەرەکی 

بیرۆکەی خۆی باڵو بکاتەوە.
ئەگەر ئاوڕ لە دەستەی نووسەران و نووسەرانی 
گۆڤاری تیشــک بدەینەوە بەڕوونی دەردەکەوێ 
کە چوار دەســتە نووسەر زۆربەی نووسینەکانیان 
بەرهەم هێناوە: )١( نووســەر و وەڕگێڕ بە ناوی 
خــوازراو )2( نووســەر و ئــەو وەرگێڕانــەی لە 
دیاســپۆرا دەژیــن )3( ئەو نووســەرانەی کە لە 
یەکێک لــە حیزبەکانی ڕۆژهــەاڵت ئەندامن یا 
الیەنگرییــان هەیە و لە باشــووری کوردســتان 
نیشتەجێن و )٤( نووسەرانی پارچەکانی دیکەی 
کوردســتان کــە زۆربەیــان خەڵکی باشــووری 
کوردســتانن. دیارە دەســتەی یەکــەم و دووەم 
بەشــی هەرە زۆری وتارەکانیان بەرهەم هێناوە. 
لــە ڕووی الیەنــی فیکری نووســەرانەوە ئەگەر 
گرێدراوەیی پێشــتر و ئیســتایان ســەیر بکرێ 
)ئەوانــەی کە بە نــاوی خۆیانەوە نووســیویانە( 
دەکــرێ بگووترێ لەوانەی لە دیاســپۆرا دەژین 
بەشێکیان ئەو ئاکادیمیســییەن و خوێنەوارانەن 
کــە لە قۆناغێکــی ژیانیاندا لەگــەڵ یەکێک لە 
حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت و ئێــران هاوکارییان 
هەبووە. هەر ئەم تایبەتمەندییە گۆڤاری تیشکی 
لــە بۆڵتنێکــی حیزبی دەرباز کــردووە کە تەنیا 
یەک جــۆرە بیرۆکەی تێدا بــاڵو بکرێتەوە و لە 
هەمان کاتدا فرەڕەنگییەکی سەرنجڕاکێشی پێوە 

دیارە. بەاڵم ئایا دەکرێ گۆڤارێکی "شــیکارانەی 
کۆمەاڵیەتی – سیاســی" شــەبەنگێکی فیکری 
لەخۆ بگرێ کە ڕەنگە لە سەرەنجی یەکەمدا لێک 
نزیک نەبن یا پێکناکــۆک بێنە بەر چاو؟ هەوڵ 
بۆ واڵمدانەوە بەم پرســیارە، منی بەرەو ئەوە برد 
کە بەوردی ناوەڕۆکی هەر ژمارەیەکی گۆڤار شی 
بکەمەوە تا لەوە تێبگەم کە ئایا گۆڤاری تیشــک 
پشتگیری لە ئایدیۆلۆژییەکی تایبەت دەکا یا نا.

لێکۆڵینەوەکەم  ئەنجامەکانــی  لــەوەی  بەر 
شــی بکەمەوە، باشــترە ئاوڕێک لەو شــوێنانە 
بدەینەوە کە لە گۆڤاری تیشــکدا بەڕوونی باس 
لە الیەنی فکــری و ئایدیۆلۆژیی گۆڤار کراوە. لە 
دوو کورتەنووســینی سەر سایتی گۆڤاری تیشک 
دەکــرێ هەندێــک ئاماژەی گرنــگ بدۆزینەوە. 
سەرەتا وەک مانیفیستێک لە الپەڕەی سەرەکی 
گۆڤــاردا هاتــووە: " لە ســەردەمی گۆڕانکارییە 
خێراکانــی دنیــای سیاســەت لــە ڕۆژهەاڵتی 
نـــاوەڕاست، پێـویستە لـە ڕوانـگـەی نەتەوەیـی 
و کـــوردایەتییەوە خوێندنـــەوە بۆ کێشەکانی 
کوردستـان و ناوچەکە بکرێ. توێژینـەوە لەسەر 
سیاسەتە درێژخایەنەکانـــی ئـــەو دەوڵـەتانەی 
کە کوردســتانیان بەکۆلۆنی گرتووە دەبێتە هۆی 
ئەوەی تێگەیشتنێکی وردترمان لـە بەرژەوەندی 
نەتەوەیـــی هەبێ... هەر بۆیـــە، هەر شۆڕشێک 
لــە دەستپێـــکدا پێویستـــی بــە تیۆرییەکی 
شۆڕشــگێڕانە هەیــە و پێمان وایــە کوردایەتی 
هەوێنی شۆڕشــێکی فرەڕەهەندە بۆ سەربەستی 
و ڕزگاریــی تاکی کورد لە دۆخی بندەســتی." 
لێرەدا بەڕوونی دەردەکەوێ کە سیاســەتی گۆڤار 
گرنگیــدان بە پرســی کورد و کوردســتان لەو 
لێنــزە تیۆریکەوەیە کە لە الیەکەوە کوردســتان 
وەکــوو کۆلۆنــی دەبینێ و لە الیەکــی دیکەوە 
پێیوایە بۆ شۆڕشی کوردایەتی پێویستە تیۆریکی 
شۆڕشــگێڕانە هەبێ. واتە دەســتەی نووسەرانی 
گۆڤار پێیانوایە تیۆرییەکی شۆڕشــگێڕانە دەتوانێ 
پێشــمەرجێکی گرنگ بۆ گۆڕینی کوردستان و 

ڕزگارکردنی لە دۆخی کۆلۆنیالیزم بێ.
گۆڤاری تیشــک لە درێژەی کارەکانی خۆیدا 
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لە ســەرەتای ســاڵی 2٠2٠ـــەوە پڕۆژەیەکی 
بۆ چاپــی کتێب ڕاگەیاندووە کە لە پێناســەیدا 
هاتووە: "ئــەو بەرهەمانەی کە لــە چوارچێوەی 
ئــەم پرۆژەیەدا چــاپ دەبــن، پەیوەندییان بە 
بواری لێکۆڵینەوە لەســەر کوردستان و هەروەها 
ئەو تیۆرییانەوە هەیــە کە دەتوانن یارمەتیدەری 
و  کوردایەتــی  ئایدیۆلۆژیــی  بەهێزترکردنــی 
شیکردنەوەی پرسی نەتەوەیی لە کوردستان بن. 
بۆ پەرەپێدانی بیرۆکەی ڕەخنەگرانە ســەبارەت 
بە سیســتەمی ســوڵتە و هەروەها دیاریکردنی 
مێکانیزمەکانــی کۆلۆنیالیــزم، گۆڤاری تیشــک 
سەبارەت بە ســازکردنی دەرفەت بۆ توێژەران و 
وەرگێڕەکانی کوردستان و چاپی بەرهەمەکانیان 
خــۆی بە بەرپــرس دەزانــێ." دیارە لێرەشــدا 
پڕۆژەکە مەبەســتیەتی لە درێژەی بەشــێک لەو 
ئامانجانــەی کە لە گۆڤاردا دەستنیشــان کراون 
لە الیەکەوە بەرەوڕووی سیســتەمی سانســۆری 
ببێتەوە و،  واڵتە کۆلۆنیالیستییەکانی کوردستان 
لە الیەکی دیکەوە بەرەنــگاری ئەو کۆلۆنیالیزمە 
ئاکادێمیکە ببێتەوە کە سیســتەمی پەروەردەی 
ئێرانــی بــە ســەر ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا 
ســەپاندوویەتی و مەعریفەیەکی دژەکوردستانی 

تیایدا بەرهەم دێ. 

شیکارییگۆڤاریتیشک
لە کۆی ئەو ١2 ژمارەی کە لێکۆڵینەوەی لەبارەوە 
کــراوە 382 وتار باڵو بوونەتەوە )بڕوانە هێڵکاری 
١(. وتارەکان ئەگەرچی هەندێکجار ئاستی تیۆری 
و شیکاری جیایان هەیە بەاڵم دەکرێ لە شەش 
دەستەدا پۆلینبەندییان بۆ بکرێ: زۆربەی وتارەکان 
لە دوو دەستەی تیۆریی/پەروەردەیی )١25 وتار؛ 
32.7٪( و سیاســی )١١2 وتار، 29.3٪( جێیان 
دەبێتەوە. ئاشــکرایە هەر جۆرە دەستەبەندییەک 
هەندێک کەموکوڕی هەیە، بەاڵم من هەوڵمداوە 
بەپێی ئەو تەوەرانەی بۆ زۆربەی ژمارەکان تەرخان 
کراون )وەک مژاری ئیســالمی سیاسی، ژینگەی 
کوردستان و فێمینیزم( بەشێوەیەک دەستەکان 
ڕێک بخەم کــە هەم توانای جیاکارییان تێدا بێ 

و هەم بتوانێ زیاتر ڕێڕەوی فیکری گۆڤار نیشان 
بدەن. لە دوای دوو دەستەی تیۆریی/پەروەردەیی 
و سیاســی هەر کام لەم دەســتانە زۆرترین وتار 
لەخــۆ دەگــرن: فێمینیزم )٤١ وتــار، 7.١٠٪(، 
ئایینی )36 وتار، 9.٤٪(، زمان )3٠ وتار، ٪7.8(، 
ژینگەیی )2٤ وتار، 6.2٪( و چینایەتی )١٤ وتار، 
3.6٪(. شــیکردنەوەی هەر کام لەم دەســتانە و 
گرێدانیان بــە تیۆریی کوردایەتییــەوە زیاتر لە 

ئامانجەکانی گۆڤار نزیکمان دەکاتەوە.
لــە هەمان کاتــدا کە دوو بەشــی تیۆریی/
پەروەردەیی و سیاسی زیاتر لە 6٠٪ گۆڤار پێک 
دێنــن و ئەمە دەتوانێ پێناســەیەکی تایبەت بە 
گۆڤارێکی شــیکاری ســاز بکا، هەروەها دەکرێ 
پێنج دەســتەکەی دیکە وەکــوو تەواوکەری ئەو 
دوو دەســتەیە ســەیر بکرێن. کاتێک ســەیری 
گۆڤارە جیهانییــەکان دەکەین کە وەک گۆڤاری 
تیشــک لە دەرەوەی پێوەرە جێگر و وشکەکانی 
ئاکادێمیادا چاپ دەبــن، دەبینین کە چەترێکی 
خوێنــەران  کۆکردنــەوەی  بــۆ  گەورەتریــان 
هەیــە، بــەاڵم لە هەمان کاتیشــدا پشــتگیری 
لــە ئایدیۆلۆژییەکی تایبەت دەکــەن کە خاڵی 
گرێدانــی وتــارەکان پێکەوەیــە و خوێنــەران 
دەزانــن کە بۆ نموونە خاڵــە جیاوازییەکانی دوو 
گۆڤاری ئێکۆنۆمیســت لەگەڵ گۆڤاری ژاکۆبێن 
لە پابەندبوون بە دوو ڕوانگــەی جیاوازدایە. بەم 
گوێرەیە لــە گۆڤاری ئێکۆنۆمیســتدا ئەو وتارانە 
چاپ دەبن کە گرێدراوی ئایدیۆلۆژیی لیبڕالیزمی 
ئابــووری و کۆمەاڵیەتین، لە کاتێکــدا گۆڤاری 
ژاکۆبێن پشــتگیری لە چاپ و باڵوبوونەوەی ئەو 
وتارانە دەکا کە لەناو ئایدیۆلۆژیی سوســیالیزمی 
دێموکراتیــک و مارکســیزمدا نووســراون. ئایا 
دەکرێ بەم ڕوونییە ئایدیۆلۆژییەکی دیاریکراو بۆ 

گۆڤاری تیشک دەستنیشان بکەین؟
هەر وەک لە ئامانجەکانی گۆڤاری تیشــک و 
پڕۆژەی کتێبی تیشکدا هاتووە گۆڤار دەیەوێ لە 
الیەکەوە پەرە بە بیری کوردایەتی بدا و لە الیەکەوە 
دژایەتــی ئەو ئایدیۆلۆژییانە بکا کە لە ڕێگەیانەوە 
کوردستان داگیر کراوە. ئەو ئایدیۆلۆژییانە بەپێی 
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ڕەنگدانەوەیان لە گۆڤاردا بریتین لە ناسیۆنالیزمی 
ئێرانی، تورکی و عەڕەبی. واتە گۆڤاری تیشــک 
لە هەمــان کاتدا کە دەیهــەوێ مێکانیزمەکانی 
سەرکوتکەری دەســەاڵتی دوژمنانی کوردستان 
نیشان بدا، هەروەها دەیەوێ ئاستی ڕەخنەگرتن 
تێپەڕێنــێ و بەڕوونی باس لەوە بکا کە نوخبەی 
کوردســتان چی دەوێ. بۆ تێگەشتن لەوەی کە 
کۆمەڵی ڕۆشــنبیرانی کوردســتان )نــەک تەنیا 
نوخبەی سیاســی( چییان دەوێ، وا دیارە گۆڤار 
دەیــەوێ هەوڵەکان لە چوارچێوەی ئایدیۆلۆژیای 
کوردایەتــی ڕێک بخاتەوە. ئــەم ئایدیۆلۆژیایە چ 
تایبەتمەندییەکــی هەیە و ئایا دەکرێ بوترێ کە 
لەگەڵ تێگەشــتنی باو لــە کوردایەتی جیاوازی 

هەیە؟
بەشێوەی گشتی کاتێک باس لە کوردایەتی 
دەکرێ زۆربــەی خەڵک و تەنانــەت دوژمنانی 
کوردســتان وەک ئایدیۆلۆژییــەک دەیبینن کە 
خوازیــاری ئەوەیە نەتەوەی کــورد ڕزگاری ببێ. 
واتە دالی ســەرەکیی ئەم ئایدیۆلۆژییە بۆ پرسی 
کوردایەتی  دەگەڕێتــەوە.  نەتەوایەتی  ســتەمی 
هەوێنی خەباتێکی زیاتر سیاســییە کە دەیەوێ 
فۆڕمێک لە ســەروەری )وەکــوو خودموختاری، 
فیدڕاڵــی یا ســەربەخۆیی( بۆ کورد دەســتەبەر 
بکا. بەاڵم کە ســەیری گۆڤاری تیشک دەکەین 
سەرەڕای ئەوەی بەشێکی گرنگ بۆ پرسی سیاسی 
و هەروەها ڕەخنە لە ڕەهەنــدە جۆراوجۆرەکانی 
کۆلۆنیالیســتی  واڵتانــی  ناســیۆنالیزمەکانی 

کوردســتان تەرخان کــراوە، هەروەها گرنگی بە 
تیۆریزەکردنــی دۆخی کۆلۆنیبوونی کوردســتان 
دەدرێ، لەسەر چارەسەری سەربەخۆیی پێداگری 
دەکرێ و مێکانیزمەکانی ســەرکوت نیشــاندانی 

دەدرێ. 
بە ســەرنجدان بە هێڵــکاری )2( دەبینین 
قورسایی بەشەکانی دیکە ئامانجی گۆڤار تیشک 
لە تیۆریــی کوردایەتی زیاتــر دەردەکەوێ. لەم 
خوێندنــەوە نوێیەدا مرۆڤی کورد و کوردســتان 
ڕزگار نابــێ ئەگــەر بیر لــە جۆرەکانی دیکەی 
ســتەم نەکرێتەوە. واتە ئەگەر لە تێگەیشــتنی 
باودا کــورد تەنیا لەبــەر ئــەوەی نەتەوەیەکی 
جیاواز لــە فارس/ئێرانی، تــورک و عەڕەبە بۆیە 
دەچەوســێتەوە و ســتەمی لــێ دەکــرێ، لەم 
تێگەیشــتنە ڕادیکاڵە نوێیەدا باس لە جۆرەکانی 
دیکەی ستەم و چەوساندنەوەش دەکرێ. واتە بۆ 
ڕزگاری پێویســتە کە ئاوڕ لە فۆڕمەکانی دیکەی 
ســتەمی جێندەری، ژینگەیی، چینایەتی، زمانی 
و ئایینیــش بکرێتەوە. لەم ڕوانگــەدا، بۆ نموونە 
"شــەهال" وەک ژنێکی پەیڕەوی ئایینی یارسان 
کــە لــە گاوارە دەژی و لەبەر بێئــاوی زەوی و 
زارەکەیان وشــک بووە و، پێش لەوەی خوێندن 
تەواو بکا شووی کردووە، تووشی ستەمێکی چەند 
الیەنە بووەتەوە. واتە ئەو وەکوو کورد لە مافەکانی 
پەروەردە بە زمانی کوردی بێبەش بووە، لە الیەن 
ناســنامەی ئێرانییەوە بەردەوام بەسووکی سەیر 
کــراوە و دەرفەتی گونجاوی بۆ پێگەیشــتن بۆ 
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نەڕەخســاوە؛ ئایینەکەی لە الیــەن ئایدیۆلۆژیی 
شــیعەی ئێرانی بەڕەسمی نەناســراوە، هەر بۆیە 
لــە مافە بنچینەییەکانی خــۆی بێبەش کراوە و 
تەنانەت لە کۆمەڵگای کوردستانیشــدا لە الیەن 
ئیســالمی سیاسییەوە هەڕەشــەی پاکتاوکردنی 
لە سەرە؛ سیاســەتە کۆلۆنیالسیتییەکانی ڕژیمی 
ئێران لە ئاســت کوردستان بووەتە هۆی ئەەوەی 
ئــاوی چیاکانــی زاگــرۆس بۆ فەالتی وشــکی 
ئێــران بگوازرێتەوە کە کێشــەیەکی گەورەی بۆ 
هەموو خەڵکی ناوچەکە ســاز کردووە؛ هەروەها 
چونکــە لە چینــی کرێــکارە لــە ئیمکانەکانی 
پەروەردە و ســتانداردێکی ژیــان بێبەش بووە. 
سەرچاوەکانی کوردســتان لە الیەن سیستەمی 
کۆلۆنیالیســتی ئێرانەوە تااڵن کــراون و هێزی 
کاری کوردستان وەک کرێکار بۆ ئاوادانکردنەوەی 
شــارە ناوەندییەکانــی کوردســتان کەڵکیان لێ 
وەرگیراوە؛ لە هەمان کاتیشدا شەهال تەنیا لەبەر 
ژنبوونەکەی لــە الیەن نەریتی پیاوســاالرانەی 
بەردەوامی  ســتەمێکی  کوردستانەوە  کۆمەڵگای 
لێ کردووە. ئەگەر ســەیری شەهال بکەین وەک 
مرۆڤێکی ستەملێکراو دەبێ هەموو ژیانی لەگەڵ 

ئاکامــە ڕەش و نەگریســەکانی چەندین جۆری 
ستەم دەستەویەخە بێ.

بەئاوڕدانــەوە لــە کێشــەی شــەهال بۆمان 
دەردەکەوێ کە دەرکی نووسەران و ئامادەکارانی 
گۆڤــاری تیشــک ئەو تێگەیشــتنە بــاوەی لە 
کوردایەتی تێپەڕاندووە کە چارەسەری کێشەکانی 
مرۆڤی کورد و کوردستانیان تەنیا لە چارەسەری 
پرسی نەتەوەییدا دەبینی. ئەم شێوە تێگەیشتنە 
نوێیە لە کوردایەتــی، هەندێک ئیمکانی نوێ بۆ 
خەباتی کوردایەتی دەڕەخســێنێ کە بریتین لە: 
پێویست ناکا چیتر بەو کەسانەی هەست دەکەن 
لــە الیەنی جێندەری، چینایەتــی یا ژینگەیی و 
ئایینییەوە دەچەوســێنەوە بوترێ ئێوە نابێ باس 
لە پرســی خۆتان بکــەن تا پرســی نەتەوەیی 
چارەســەر دەبێ؛ یا وا نیشان بدرێ کە پڕ ڕەنگ 
کردنەوەی هەر کام لەم پرسانە الوازکردنی پرسی 
نەتەوەیی لێ دەکەوێتەوە. ئەم شێوە تێگەیشتنە 
تەنانەت ئەو هەلەی بۆ دەزگای سەرکوتی ڕژیمە 
کۆلۆنیالیستەکانی کوردستان ڕەخساندووە کە لە 
کوردســتان پەرتەوازیی ســاز بکەن و وا نیشانی 
بدەن کە لــە الیەکەوە کوردایەتی نایهەوێ باس 
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لە کێشــەیەکی دیکە جگە لە پرســی نەتەوەیی 
بکا، لــە الیەکی دیکەشــەوە چاالکانــی بواری 
ژینگــە یا فێمینیزم وا هەســت بکەن چونکە لە 
الیەن بیــری کوردایەتییەوە پشــتگیری ناکرێن 
بۆ گەیشــتن بە مافەکانی خۆیان پێویســتە پەنا 
بۆ کەس یــا الیەنێک لە نەتەوەی سەردەســت 
ببەن. ئایدیۆلۆژیی کوردایەتی چونکە ناوەڕۆکێکی 
دژەکۆلونیالیســتی هەیە دەتوانێ چوارچێوەیەکی 
گوتــاری]٤[ هەبــێ و بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتی و 

سیاسییەکانی لە کوردستان بەهێز بکا.

دەرەنجام
لە ڕوانگەی زاڵ بەسەر گۆڤاری تیشکدا، کوردایەتی 
ئایدیۆلۆژییەکــی دژەکۆلۆنیالیســتییە کە تیایدا 
بــەرەوڕووی هەر جۆرە ســتەمێک دەبێتەوە کە 
مرۆڤی کورد دەکاتە بندەست و خاکی کوردستانی 
لــە ڕێگــەوە داگیر دەکــرێ. لە هەمــان کاتدا 
کوردایەتی بە پرسەکانی دیکەی وەکوو چینایەتی، 
جێندەری، ژینگەیی و ئایینی جومگەبەندی کراوە 
و نرخەکانیان لەگەڵ پرسی نەتەوەیی هاوئاهەنگ 
بووە. بۆ نموونە، چیتر پێویست ناکا بە چاالکێکی 
بواری جێندەری بوترێ لەبەر چارەســەری پرسی 
نەتەوەیی پێویستە ئەو خواستەکانی خۆی سڕ بکا 
و بۆ قۆناغی دوایی ڕزگاریی کوردستان هەڵیگرێ. 
بەڵکــوو لەم تێگەیشــتنە نوێیــەی کوردایەتیدا 
کە گۆڤــاری تیشــک پێداگری لەســەر دەکا و 
لەسەر بنەمای سیاسەتی ناســنامە لە بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکانــدا ڕاوەســتاوە، هیچ دەســتە و 
گروپێک نایهــەوێ داواکاری خۆی بۆ قۆناغێکی 
نادیار لە داهاتوودا بگوازێتەوە. دەبێ ئاماژەش بەوە 
بکرێ کە لێرەدا یەکگرتنەوەیەک ساز نابێ کە لە 
ڕێگەیەوە جیاوازییەکانی ناساننامە جۆراوجۆرەکان 
کاڵ ببنەوە یا بەشێکیان لە بەرژەوەندی بەشێکی 
دیکەیان بســڕدرێنەوە، بەڵکوو خواســتە جیاکان 
کارلێکەرییەکی دینامکیان لەســەر یەک هەیە و 
هەر بۆیەش خەباتێکی فرەچەشــن ساز دەبێ کە 
تیایدا هیچ کامیان بااڵدەســت نین. واتە خەباتی 
لــە ڕێگــەی کردارێکی  کوردایەتــی دەیهەوێ 

بەکۆمەڵەوە شۆڕشــێکی دێموکراتیــک بەرپا بکا 
کە دژ بــە نابەرانبەرییە و لــە ڕێگەیەوە خەڵکی 
پەیوەندییەکانی  بەرەنگاری  دەتوانن  کوردســتان 

ملکەچی ببنەوە.
ئایدیۆلۆژییە کوردایەتی دەیەوێ لەســەر ئەو 
خاڵە گرنگە پێداگر بێ کــە جومگەبەندییەکەی 
دەکرێ الیەنی سیاسی، کۆمەاڵیەتی و کولتووری 
هەبــێ و لــەم ڕێگەیــەوە دەیــەوێ خەباتێکی 
هێژمونیک لە کوردســتان ساز بکا. ئایدیۆلۆژیای 
کوردایەتی ســوژەیەک بەرهــەم دەهێنێتەوە کە 
ناسیۆنالیزمی  ئایدیۆلۆژیی  ســوژەی  دژبەرایەتی 
ئێرانی، تورکــی و عەڕەبی دەکا کــە خوازیاری 
ئەوەن سوژەیەکی ملکەچی کورد بەرهەم بهێنن. 
کەواتــە  ئامانجی کوردایەتی  گۆڕانی فۆڕمی ئەو 
پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییانە کە تیایدا ســوژەی 
کوردی بندەست لە ناو پەیوەندییەکانی ملکەچیدا 
ســاز دەبێ. دەتوانین بڵێین کوردایەتی هەڵگری 
هەوێنی شۆڕشــێکی دێموکراتیکە و نوێنەرایەتی 
گوتارێک دەکا کە تیایدا کردەوەی شۆڕشــگێڕانە 
لەپێناو خەباتێکی دژ بە چەوساندنەوەیە و دەیەوێ 
بەرهەڵســتی پەیوەندییەکانی ملکەچی ببێتەوە. 
ملکەچییــەک کــە بەپێی دۆخێکی سروشــتی 
ســاز نەبووە، بەڵکــوو بەرهەمــی پەیوەندییەکی 

سەرکوتکەرانەی دوژمنە.
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