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کوشتنی »ژینا« سەرەتا وەک خاوەندارێتی لە 
کەرامەت و ناسنامە، کاردانەوەی شەقام و ڕای 
گشتیی ڕۆژهەاڵتی  کوردستانی بەدوادا هات، 
دواتر بوو بە ڕاپەڕینێکی گشتی و، سەرلەبەری 
جوغڕافییــای ئێران و هەرێمــە نەتەوەیی و 
بندەستەکانیشی گرتەوە. هەر لە درێژەی ئەم 
ڕاپەڕینەدا، ئاکسیۆن و ناڕەزایەتیی دیاسپۆرای 
کــورد و ئێرانیش زۆربــەی واڵتانی جیهانی 

تەنییەوە.
ئــەم ڕووداوانەی دوایی کە بە »ڕاپەڕین و 
شۆڕشی ژینا« الی ئێمەی کورد دەناسرێتەوە، 
هەڵگــری کۆمەڵێــک ڕەهەندی جیــاواز و 
لــە هەمان کاتدا شــیاوی لــێ فێربوونە. لە 
گۆشــەنیگایەکەوە، وانەکانی ئەم ڕووداوانەی 
ئێــران کــە پانتایی یەکــی نێودەوڵەتیشــی 
بەخۆوە گــرت، گرینگترینیان بەریەککەوتنی 
دوو ناســنامە، ئەویش بەریەککەوتنی »ژینا« 
بەرانبەر بە »مهســا« بوو. دوو ژینگەی جیاواز، 
هەروەک لە ڕووداوەکانی دوایی و لە جەرگەی 
ڕاپەرێنــی پەراوێز/ســەرکوتکراودا بە ڕوونی 
خۆی دەرخســت، هێما و گوتار و ڕەمزەکانی 
خۆیان ســەرلەنوێ جومگەبەنــدی کردەوە، 
بەتایبەتی کە ناســنامەی ژینا، نوێنەرایەتیی 
ناسنامەی سەرکوتکراو و بەکەمینەکراوەکانی 

دەکرد.
 کوشتنی ژینا، نەک لە کوردستان، بەڵکوو 
لە هەرێمە بندەســتەکانی دیکەی ئێرانیش و 
بگرە الی هەموو چیــن و توێژەکانی دیکەی 
ئــەم جوغڕافییایە مەرگەســاتێکی ئاســایی 
نایەتە بەرچاو، وەبیرهێنەرەوەی هەاڵواردن و 
نادادپەروەری، ستەمی دژ بە ژنان، داگیرکاری 
و ســتەمی نەتەوەیی یە. مەرگــی ژینا، بووە 
ڕەمزی پێکەوەبوون بۆ تێپەڕاندنی بندەستی، 
دەربازبوون بەرەو قۆناغی ڕزگاری، سەروەری 
و چارەنووســێک جیــا لەوەی تاکوو ئێســتا 
نووسراوەتەوە. مەرگەساتی ژینا، چەخماخەی 
بیرکردنــەوە و وەخۆهاتنــەوە بــوو کە توانی 
ببێتە ڕەمزی کۆکردنەوە و بەیەک گەیشتنی 

ناســنامە پەراوێزخــراوەکان، توێــژ و چینە 
چەوساوە و سەرکوتکراوەکان.

مەرگــی ژینــا وەک ڕەمــزی ژیانەوەی 
خەباتــی دێرینی ڕۆژهەاڵت بۆ گەیشــتن بە 
ســەروەری و تێپەڕبوون لە ژێردەستی، خاڵی 
کۆکــەرەوە و جیاکــەرەوەی جیاوازییــەکان 
لەوانە »کوردســتان، بەلووچســتان، تەورێز و 
... پەراوێزەکانــی دیکەی ئــەم جوغڕافییایە 
»ژینا/مهسا«،  ناســنامەی  بەریەککەوتنی  بوو. 
تەنانــەت بــواری میدیا و گوتــاری میدیایی 
الیەنەکانی ئۆپۆزســیۆنی ڕێژیمیشی گرتەوە. 
داهێنانی دروشــمی نوێ بەرانبــەر بە »ژن، 
ژیــان، ئــازادی«، هەوڵدانە بۆ داپۆشــین و 
کاڵکردنەوەی دروشـــمی ئاخێزگەی خەباتی 
ژینا کە مێژوویەکــی دوورودرێژی لە خەبات 
و قوربانیــدان لەپشــتە. هاوکات، بەشــێکی 
گوتاری میدیای فارسی لە هەندەران، وەالنان 
و بێ بایەخ کردنی شۆڕشی خەڵکی کوردستان 
و سانســۆڕ و پەردەپــۆش کردنی شوناســی 
کەچی،  شۆڕشــەیە.  ئەم  ناســنامەخوازانەی 
کاکڵ و زەینییەتی پشت دروشمی »مەرگ و 
نەمان بۆ دیکتاتۆر« ڕووخانی ئەم دەسەاڵت و 
ڕێژیمە نگریسەیە. زەینییەتی پشت دروشمی 
»ژن، ژیان، ئــازادی« زەینییەتــی ژیانەوەی 
خەباتە لە پێناو بەهاکانی ئازادی و مرۆڤایەتی 
کە لــە مێژووی نەتەوەی کورددا بە »ژیانەوە« 
دەناسرێتەوە. ئەوەی نابێ لەبیر بکرێ، مانگرتن 
و ڕاپەڕینی چەندین جارە و بەردەوامی شار لە 
ڕۆژهەاڵتی نیشتمان وەکوو چەقی گۆڕانکاری، 
هاوخەباتی و هاوچارەنووسیی نەتەوەی کوردە. 
ســەرەڕای هەموو ئەمانە، پرســی سەروەریی 
نەتەوەیی، پرســێکی هاوبەشــی ســەرجەم 
نەتەوەکانە و لە دوای ڕووخانی ئەم دەسەاڵتە، 
دەکرێ پتری ئاوڕ لــێ بدرێتەوە و، ڕەهەندە 
فکری و مەعریفییەکانــی یەکالیی بکرێتەوە 
تاکوو ســیناریۆی ســڕینەوە، هــەاڵواردن و 
ســتەمی نەتەوایەتی، چینایەتی و جێندەری 

چی دیکە نەبێتە گوتاری زاڵ.
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سه کۆ



بۆ بزووتنەوەی ژینا خەباتێکی دژەکۆلۆنیالیستییە؟
سازکردنەوە ی خەڵک بە مەبەستی ڕزگاری    

شاهۆ زەنگەنە

گوتاری کوردایەتی لە ئانتاگۆنیسمێکی ئاشتیهەڵنەگر لەگەڵ ئایدیۆلۆژیی ئێرانیدایە. دالی 
هێژمونیکی گوتاری کوردایەتی بریتییە لە ڕزگاری. ڕزگارییەک کە مانا بە خەباتی درێژخایەتی 
کورد بۆ وەدیهێنانی سەرەوەریی نەتەوەیی دەدا. پێداگری لە ڕزگاربوون لە شێوەکانی ستەم 
و چەوساندنەوەیە کە مانا بە کوردایەتی دەدا و هەموو هەوڵەکانی نەتەوەی کورد تەنانەت 
ئەو کاتەی باس لە دێموکراسی دەکا یا دەیهەوێ لەسەر خاکی کوردستان حکومەتێکی 

خودموختار، فیدراڵ یا سەربەخۆ ساز بکا پێکەوە گرێ دەداتەوە. ئەگەر ناسیۆنالیزمی ئێرانی 
دەیهەوێ لە ڕێگەی سازکردنی چەمکی ئێرانییەوە مەشروعییەت بۆ تااڵنکردنی کوردستان و 
چەوساندنەوەی نەتەوەی کورد ساز بکا، خەباتی ڕزگاریخوازانەی کورد هەوڵ دەدا ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان لە کۆلۆنیالیزمی ئێرانی ڕزگار بکا. 



نامری، تــۆ  ژینــا گیــان 
نــاوت ئەبــێ بــە ڕەمــز.

غەریبی غوربەتــی کردم بە ئەوتان
سەراپا ئەرزی لێ کردوومە زیندان!
حاجی قادری کۆیی

پێشــەکی: گوتــاری کوردایەتی  و 
ڕووداوی ژینا

لــە ڕووداوێک  کاتێک دەمانهــەوێ باس 
بکەیــن، بەپێــی ئەوەی لــە چ گوتارێکدا 
قســە دەکەین مانای جیاواز بۆ ڕووداوەکە 
ســاز دەبێ. تەنانەت ئەگەر ڕووداوەکە زۆر 
لێمان نزیک بێ و بەپێی تێگەیشــتنی باو 
نەچووبێتەوە ناو مێژووەوە، مادام دەمانهەوێ 
باســی بکەین و بیری لــێ بکەینەوە لەناو 
یەکێــک لەو گوتارانەی لە نــاو کۆمەڵگادا 
زاڵن سەرنجی خۆمان دەردەبڕین. ژینا مرد 
یا شــەهید بوو؟ ئایا ژینا لە سەقزەوە چوو 
بوو بۆ تاران وەک چۆن لە شیرازەوە دەکرا 
بڕوا بۆ تاران، یا لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانەوە 
بە ســەفەر ڕێی کەوتبووە ناوەندی ئێران؟ 
ئەو کاتــەی ژینا و براکەی بە پۆلیســیان 
دەگووت ئێمە لێرە غەریبین، ڕێک بیریان 
لە چی دەکردەوە؟ لە کاتی ناشتنی تەرمی 
ژینادا بۆ خەڵکی کوردستان سروودی “ئەی 
ڕەقیب”یان دەخوێندەوە؟ ژینا چۆن دەبێ 
بە ڕەمز؟ ئایا پێویســتە لە دووانەی ژینای 
ئێمە/کوردســتان یا مەهسای ئەوان/ئێران 
یەکیان هەڵبژێرین؟ ســێ جــار مانگرتنە 
چــۆن  ڕۆژهــەاڵت  سەرتاســەرییەکانی 
نیشــاندەری هێزە و چــۆن خەڵک خۆیان 

دەتوانن ببنە ڕزگاریدەری خۆیان؟
بۆ هەڵســەنگاندنی وەاڵمی کۆمەڵگای 
کوردی بۆ ئەم پرســیارانە و تێگەیشــتن 
لــەم ڕووداوە، هەوڵ دەدەم شــیکاری ئەو 
گوتارە زاڵەی ئێستا ناو کۆمەڵگای کوردی 
بکەم کە دەکرێ وەک گوتاری کوردایەتی 

ناوی لێ ببەین. ســەرەتا باس لە هەندێک 
گریمانە دەکەم کە بۆ شیکاریی ئەم گوتارە 
لە دنیای  ئێمە  پێویستمانە. تێگەیشــتنی 
دەوروبەرمــان لەســەر بنەمای شــیکاری 
گوتارە. ڕووداوێک لە دنیای ڕاســتەقینەدا 
ڕووی داوە، بــەاڵم ئــەوە گوتارەکانن مانا 
بۆ ڕووداوەکان ســاز دەکــەن. هەروەها لە 
بنەڕەتــدا ئێمە لە بەســتێنێکی مێژوویی 
و کولتووریدا بیــر دەکەینەوە. مەعریفەی 
ئێمە بەرهەمــی کارلێکردنی کۆمەاڵیەتییە 
کە تێیــدا هەندێک هەقیقەتــی هاوبەش 
ساز دەکەین و لەسەر ڕاست و هەڵەبوونی 
پێکەوە کێبەرکێمــان هەیە.  دیــاردەکان 
بەمگوێرەیە زانســت و دەســەاڵت پێکەوە 
گرێدراون و، ســازکردنەوەی کۆمەاڵیەتیی 
هەقیقەت و زانست دەرەنجامی کۆمەاڵیەتی 
 Jørgensen and Phillips,( .لێدەکەوێتــەوە

)5-6
ئەگەرچی گوتاری کوردایەتی لە دوای 
کۆماری کوردستان و بەتایبەت لە باشووری 
کوردستاندا دوژمنی خۆی وەک داگیرکەر 
پێناســە کردووە، بەاڵم نــە بەڕوونی دیار 
بووە کە داگیرکــەری چ تایبەتمەندییەکی 
هەیــە و، نە ئەم وێناکردنــە توانیویەتی لە 
ڕزیگاریخوازانەی  خەباتــی  چوارچێــوەی 
نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا 
ســنوورەکانی نێــوان ئێرانیبوونی و کورد/
کوردســتانیبوون دیــاری بکا. لــە الیەنی 
یەکەمدا باشترە داگیرکاری لە کۆلۆنیالیزم 
جیا بکەینەوە. )ئــەردەاڵن 2٠١٩ئەلف، 44-4٥( 
سوپایی  دەســتێوەردانێکی  بە  داگیرکاری 
واڵتێک بۆ ســەر واڵتێکــی دیکە دەوترێ 
کە دوای شەڕ لە نێواندا و بەپێی هەندێک 
فاکتەری وەکوو پارســەنگی هێز و یاســا 
نێودەوڵەوتییەکان کۆتایی پێ دێت. قۆناغی 
داگیــرکاری درێژخایەن نییە و کاریگەری 
لەســەر کەرتی ئابــووری، کولتــووری و 
دانانێت.  داگیرکــراو  واڵتــی  کۆمەاڵیەتی 
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بەاڵم کاتێک واڵت یا نەتەوەیەک بەکۆلۆنی 
دەگیرێ الیەنی کۆلۆنیالیست نەک هەوڵ 
دەدا دەستێوەردانی هەموو پێکهاتە ئابووری 
و کۆمەاڵیەتییەکان بــکا، بەڵکوو هەروەها 
ئەم کاریگەرییە نەرێنییە تەنانەت بۆ دەیان 
ساڵ پاش ڕزگاریی نەتەوەی بەکۆلۆنیکراو 

دەمێنێتەوە و بەئاسانی ناسردڕێتەوە.
الیەنێکــی گرنگی کۆلۆنیالیزمی ئێرانی 
تایبەتمەندی وەخۆگرانەی ئەم کۆلۆنیالیزمە. 
ئەردەاڵن پێیوایە “مەبەست لە کۆلۆنیالیزمی 
وەخۆگــر ئەوەیە کــە حکوومەتی ئێران بۆ 
مەشــروعیەتدان بــە تااڵنی کوردســتان، 
چەوساندنەوەی نەتەوەی کورد و هەروەها 
پەرەپێــدان بــە دەســەاڵتی خــۆی لــە 
کوردستان لە ڕێگەی سازکردنی هێژمونیی 
کولتوورییەوە سیاســەتێکی دیاریکراوی بۆ 
بەهیخۆکردنی هەموو بەشەکانی ناسنامەی 
کوردی لە ژێــر چەمکی ئێرانیبووندا هەیە 
و لــەم چوارچێــوەدا کوردبــوون وەکــوو 
ژێرکۆمەڵــەی ئێرانیبــوون پێناســەی بۆ 
دەکــرێ. ئــەم سیاســەتی بەهیخۆکردنە 
الیەنێکی سۆزداریشی پێوە کە ئێرانییەکان 
هــەوڵ دەدەن لە نێوان کورد و فارســدا 
مێژوو، کولتوور و ئەزموونێکی هاوبەشــی 
ساختە ساز بکەن و لەم ڕووەوە وا نیشانی 
بدەن کە کوردیــان خۆش دەوێ، لەگەڵی 
نەرمونیانــن و لە ڕواڵەتــدا بەگەرموگوڕی 
لەگــەڵ مرۆڤــی کــورد هەڵســووکەوت 
دەکــەن.” )ئــەردەاڵن 2٠١٩ب، 26( ئەم 
الیەنە وەخۆگرانــەی کۆلۆنیالیزمی ئێرانی 
هەوڵیداوە کە ناسنامەی کوردی/کوردستانی 
لەناو  قەومی/مەحەللی  ناسنامەیەکی  وەک 
ناسنامەی نەتەوەیی ئێرانیدا پێناسە بکرێ. 
یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی کۆلۆنیالیزمی 
ئێرانی ڕێگریکردنە لە دەربڕین و دەرخستنی 
ویســتی نەتەوەیی کورد؛ بۆ گەیشتن بەم 
مەبەستە ناسیۆنالیزمی ئێرانی/فارسی وەک 
ناســنامەیەکی قەومیی ســاختە پێناسەی 

ناســنامەی کــوردی دەکا. )ســولەیمانی و 
محەمەدپوور 2٠١٩(

کاتێــک ســەیری ڕووداوەکــەی ژینا 
دەکەین بەڕوونی بۆمــان دەردەکەوێ کە 
میدیــا و نوخبــەی ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانی 
لەو بەشــەدا لەگــەڵ ئایدیۆلۆژیی ڕژیمی 
ئیسالمی هاودەنگن کە دەیهەوێ دەبڕینی 
نەتەوەیــی لــە ژینا/ بزووتنــەوەی ژینا لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بسڕنەوە یا پەراوێزی 
بخــەن. یەکیەتیی نەتەوەیــی وەکوو دالی 
هێژمونیکی ناسیۆنالیزمی ئێرانی وێنایەکی 
مێژوویی بۆ کۆمەڵگای ئێرانی ساز کردووە 
کە تێیــدا جۆری حکومــەت، مۆدێرنیتە، 
دێموکراسی، ژینگە و ژیان کاتێک مانایان 
هەیە کــە یەکیەتییەکی هەمیشــەیی لە 
جوگرافیــای ئێرانــدا هەبێ کــە پێش لە 
سەدەی بیســتەم هیچ کات بوونی نەبووە. 
نــاوی ڕەمــزی ناســینەوەی ئایدیۆلۆژیی 
ناســیۆنالیزمی ئێرانی یەکپارچەیی خاکی 
ئێرانە کە مەحمود ئەفشــار سەرنووسەری 
گۆڤاری ئایندە نزیک بە سەدەیەک لەمەوبەر 
بەوردی و ڕاشــکاوانە نەخشەڕێگاکەی بۆ 
داڕشتووە: “مەبەســتی ئێمە لە یەکیەتیی 
نەتەوەییــی ئێــران یەکیەتــی سیاســی، 
ئەخالقی و کۆمەاڵیەتی ئەو خەڵکانەیە کە 
لە سنوورەکانی ئێستای مەملەکەتی ئێران 
نیشــتەجێن. ئەم دەربڕینــە دوو چەمکی 
دیکە لەخۆ دەگرێ کە بریتین لە ڕاگرتنی 
ســەربەخۆییی سیاســی و یەکپارچەییی 
خاکی ئێران. بەاڵم مەبەســتی من لەوەی 
دەوتــرێ یەکیەتییەکــی نەتەوەیی تەواو 
دەبێ جێبەجێ بکرێ ئەوەیە کە لە هەموو 
مەملەکەتی ئێران زمانی فارسی بگشتێندرێ 
و، ناکۆکییە ناوچەییەکانی وەکوو جلوبەرگ، 
ڕەوەشــت و هتد بســڕدرێتەوە و، ملوک 
ئەلتەوائێفی بە هیچ شــێوەیەک نەمێنێت. 
کورد و لۆڕ و قەشــقایی و عەرەب و تورک 
و تورکەمــان و هتد هیــچ جیاوازییەکیان 
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پێکەوە نەبــێ. هەر کامیان نابێ جلوبەرگ 
و زمانــی خۆیان هەبێ... بە باوەڕی ئێمە تا 
ئەو کاتەی لە ئێران یەکیەتیی نەتەوەیی لە 
دووتوێــی زمان، ئەخالق، جلوبەرگ و هتد 
دەستەبەر نەبێ لە هەموو کاتێکدا ئەگەری 
سازبوونی مەترســی بۆ سەر سەربەخۆییی 
سیاســی و یەکپارچەییــی نەتەوەییمــان 

هەیە.” )افشار ١٣٠4(
ئەگەر پێمانوابێ لە ســەدەی بیست و 
یەکەمــدا ئەم بیرۆکەیە گۆڕانی بەســەردا 
هاتووە بەهەڵدا چووین. تەنانەت دوابەدوای 
حکومەتی پەهلەوی یەکەمەوە ئەم بیرۆکەیە 
وەک ســتراتیژییەکی نیشــتمانی پەیڕەو 
کراوە تا ناســنامەی کوردی/کوردستانی لە 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  جومگەکانی  هەموو 
بسڕنەوە. ئێستا کە سەیری تیڤییەک وەک 
ئیــران ئینتەرنەشــناڵ دەکەین کە خۆی 
ئۆپۆزیســیۆنی  ســەرەکی  میدیای  وەکوو 
ئێرانی نیشــان دەدا، بەڕوونــی دەبیندرێ 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کوردســتان لە 
دیاســپۆرا و ڕۆژهەاڵت بەشێوەیەک تێیدا 
نیشــان دەدرێ کە لە ویســتی نەتەوەیی 
کورد چاوپۆشــی بکــرێ و گوایە خەڵکی 
کوردستان بەشــێک لە خەڵکی ئێرانن. بۆ 
نموونە بەڕێوەچوونی ســێ جار مانگرتنی 
گشــتی لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان وەک 
تەنیا جووڵەی خاوەن هەڵوێستی بەکۆمەڵی 
خەڵــک کە لە جۆری خۆیدا لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت بێوێنەیە بەشێوەیەکی بێبایەخ 
خۆپیشــاندانەکانی  دەکــرێ،  ڕوومــاڵ 
دیاســپۆرای کــورد بەتــەواوی سانســۆر 
دەکــرێ )چونکــە ئازادانــە دەتوانن هێما 
بهێنن(،  بەکار  نیشتمانییەکانی کوردستان 
نەتەوەییەکانی خۆپیشاندانەکانی  درووشمە 
دەنرێــن،  وەال  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
کاریگەریــی حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵت الواز 
نیشــان دەدرێ و باس لــە توانای هێزی 
پێشمەرگە ناکرێ. گومان لەوەدا نییە زیاتر 

لە سەد ســاڵ کۆلۆنیالیزمی ئێرانی بووەتە 
هــۆی ئەوەی ویســتێکی هاوبەش لەگەڵ 
نەتەوەی فــارس لەنێو خەڵکی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان بەڕواڵەت ســاز ببێ. بەاڵم لە 
بنەڕەتدا ویستی خەڵکی کوردستان لەگەڵ 

ئەوان جیاوازی هەیە. 
گوتاری کوردایەتی لە ئانتاگۆنیسمێکی 
ئایدیۆلۆژیــی  لەگــەڵ  ئاشــتیهەڵنەگر 
ئێرانیدایــە. دالــی هێژمونیکــی گوتاری 
کوردایەتی بریتییە لە ڕزگاری. ڕزگارییەک 
کە مانا بە خەباتــی درێژخایەتی کورد بۆ 
وەدیهێنانــی ســەرەوەریی نەتەوەیی دەدا. 
پێداگری لە ڕزگاربوون لە شێوەکانی ستەم 
و چەوســاندنەوەیە کە مانــا بە کوردایەتی 
دەدا و هەمــوو هەوڵەکانی نەتەوەی کورد 
تەنانەت ئەو کاتەی باس لە دێموکراســی 
دەکا یا دەیهەوێ لەسەر خاکی کوردستان 
یا  فیــدراڵ  حکومەتێکــی خودموختــار، 
سەربەخۆ ســاز بکا پێکەوە گرێ دەداتەوە. 
ئەگەر ناســیۆنالیزمی ئێرانی دەیهەوێ لە 
ئێرانییەوە  چەمکــی  ســازکردنی  ڕێگەی 
مەشــروعییەت بۆ تااڵنکردنی کوردستان و 
چەوســاندنەوەی نەتەوەی کورد ساز بکا، 
خەباتــی ڕزگاریخوازانەی کورد هەوڵ دەدا 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لــە کۆلۆنیالیزمی 
ئێرانی ڕزگار بکا. کاتێک لە 2٥ خەرمانانی 
2٠22دا ژینــا بــە دەســتی نوێنەرەکانی 
کۆلۆنیالیزمــی ئێرانییــەوە کــوژرا، هــەر 
بەخێرایــی خەڵکــی کوردســتان ژینایان 
وەک شــەهید ناو بــرد و خاوەنداریەتییان 
لێ کرد. ژینــا و براکەی لە تاران هاواریان 
کردبوو کــە ئێمە لێرە غەریبین. چونکە بۆ 
ئــەوان و زۆرینەی ڕەهای کــوردان تاران 
پایتەختی واڵتێک نییە کە تێیدا کەرامەتی 
ئینسانییان هەبێ؛ تاران پایتەختی واڵتێکی 
غەریبەیــە و ئەوان ئەگەرچــی ناچاربوون 
زمانــی خەڵکەکەی فێر ببــن بەاڵم تێیدا 
هەست بە ئاســوودەیی ناکەن. نیشتمانی 
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ئەو دوو گەنجە کوردســتانە، ئەو شوێنەی 
لەگەڵ خەڵکەکەی هەســت بە ئاشنایەتی 

دەکەن. 
لێرەدایــە بۆمــان دەردەکــەوێ چەند 
گرنگە بتوانین بەپێــێ گوتاری کوردایەتی 
خوێندنــەوە بۆ ڕووداوەکــەی ژینا بکەین. 
دەســەاڵتی کۆلۆنیالیســتیی ئێرانی نەک 
دەیهــەوێ مافــی دەربڕین و پێشــاندانی 
ناســنامەی کــوردی لە نەتــەوەی کورد 
قەدەغە بکا بەڵکوو هەنگاوێک واوەتر دەڕوا 
و دەیهــەوێ بوونی کــورد وەخۆ بگرێ و 
بەئێرانــی بکا. دۆزینەوەی زمانێکی شــیاو 
بۆ هەڵســەنگاندن و پێناسەکردنی دۆخی 
بندەستی و ویستێکی بەکۆمەڵ بۆ ڕزگاری 
ڕەنگە دژوارترین قۆناغی نوێی بزووتنەوەی 
دژەکۆلۆنیالیستی کوردایەتی بێ. هەر وەک 
چۆن فانۆن بەدرووستی ئاماژەی پێ دەکا: 
“مرۆڤێک کــە زمانی هەیە لــە ئەنجامدا 
دەبێتە خاوەنی ئەو جیهانەی کە بەو زمانە 
دەربڕدراوە و ئاماژەی پێکراوە. ئەوەی پێی 
دەگەیــن ڕوون دەبێتەوە: شــارەزابوون لە 
 Fanon,( ”زمان دەسەاڵتت پێ دەبەخشێت
9(. ئــەو زمانەی مامۆســتا زارا محەمەدی 
پێــی دەدوا ئاســتێکی پێگەیشــتوو لــە  
دەربڕینــی کوردایەتی بــێ کە تێیدا نەک 
بوێرانە دژ بە دەســەاڵتی ســەرەڕۆیانەی 
بەڵکوو  ئێرانی دەوەستێتەوە،  کۆلۆنیالیزمی 
هەروەها باس لە ســەروەری سیاسی دەکا. 
هەروەها ئەگــەر ســەیری دووانەی ناوی 
ژینا/مەهســا بکەین، بۆمــان دەردەکەوێ 
بەرەبــەرە گوتاری کوردایەتــی توانیویەتی 
هێما ناســنامەییەکانی ئەویتــر وەال بنێ. 
بە سەیرکردنی ئینســتاگرامی ژینا بۆمان 
دەردەکــەوێ کە ئەو خۆی حەزی کردووە 
لە ڕێگــەی نــاوی ژیناوە خۆی پیشــان 
بداتــەوە. هەڵبژاردنێک کە الی بەشــێکی 
بەرچاو لەو کەســانە دەبینــدرێ کە ناوی 
عەرەبی یا فارســییان هەیە و بە ویســتی 

خۆیان دەیانەوێ کوردانە دەرکەون.
بــەاڵم دەبینیــن کــە ئایدیۆلۆژیــی 
ناسیۆنالیزمی ئێرانی نایهەوێ ژینا ببینێ و 
تێیدا دەست لەسەر ناوێک دادەندرێ کە لە 
شناسنامەکەیدا و بە زمانی فارسی نووسراوە. 
ئەگەرچی خەبات بۆ ئازادی ســنوورەکانی 
ئیتنیک، ڕەگەز و ئایین تێدەپەڕێنێ، بەاڵم 
چاوپۆشیکردن لە ویســتی ژینا بۆ ئەوەی 
وەک ژینا بناســێندرێ هەڵگری پەیامێکی 
ئێرانییەکان  ئازادیــی  کــە  مەترســیدارە 
دەتوانێ بە مانای ئازادیی کورد نەبێ. چۆن 
دەکرێ ئازادیی ئێرانی دیسانەوە زیندانێک 
بۆ کورد ســاز بکاتــەوە؟ ڕەنگە زۆر کەس 
وا بیر بکەنەوە کە ئایدیۆلۆژی لە وشیاریی 
سوژەوە سەرچاوە دەگرێ، بەاڵم بە باوەڕی 
ئالتوسێر ئایدیۆلۆژی بەقووڵی دیاردەیەکەی 
ناوشــیارە )Ferretter, 76(. واتە ئایدیۆلۆژی 
جۆرێــک لە گوتــارە کە ئێمە لــە ڕووی 
وشیارییەوە جێبەجێی نایکەن و بەشێوەی 
عەقاڵنی ڕاســتییەکەی هەڵناســەنگێنین. 
ئەگەر ســەیری ئەو گۆرانییــە بکەین کە 
شــێروین حاجیپــوور بە ناوی “بــرای...” 
باڵوی کردووەتەوە بەڕوونی دەردەکەوێ کە 
چۆن ناوشــیاری مرۆڤی ئێرانی سازێنەری 
ئایدیۆلۆژیــی ئێرانییــە و تێیــدا نەتــەوە 
نافارســەکان و کێشــە و ئازارەکانیان وەال 
دەنرێن. گوایە شێروین لەناو هەزاران تویتی 
گۆرانییەکەی  دەقــی  بەرهەڵســتکارانەدا 
هەڵبژاردووە. لەوانەدا بۆ سەدان مژار ئاماژە 
کراوە کــە پەیوەندی بە ژیان و جۆرەکانی 
ستەمەوە هەیە، بەاڵم شێروین چۆن تەنیا 
ئەو چەند تویتە هەڵدەبژێرێ؟ من پێموایە 
سڕینەوەی داواکارییە نەتەوەییەکانی نەتەوە 
نافارســەکان، کوشــتنی سیســتەماتیکی 
کۆڵبەرانــی کــورد، لەناوبردنــی ژینگەی 
زاگرۆس، زیندانیانی سیاســی و چەندین 
مــژاری دیکە بۆ ناوشــیاری مرۆڤی ئێرانی 
دەگەڕێتەوە کە دەبێتە هۆی ئەوەیکە خەم بۆ 
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دارە وشکەاڵتووەکانی شەقامێک لە تاران و 
بەچکە پڵینگێک بخوا بەاڵم چەوساندنەوەی 
چەنــد ملوێــن ئینســان نەبێنێــت. بۆیە 
نابێ پێمان ســەیر بێ لــە گۆرانییەک بۆ 
بزووتنەوەی ژینا وتــراوە تەنانەت باس لە 
ژینا ناکرێ و درووشمێک کە هەڵقوواڵوی 
زن/زندگی/آزادی  کوردســتانە،  لە  خەبات 
بە ڕیتم و سەروایەکی پیاوساالرانەی مرد/
میهن/آبادی لەبار دەبردرێ. درووشــمێک 
کە لــە ناوشــیاری بەکۆمەڵــی نەتەوەی 
ئێرانی/فارسییەوە هەڵقوواڵوە: پیاوی فارس 
کە نیشــتمانی ئێرانی ئاوەدان کردووەتەوە 
و ئەگــەر ئەو نەبــێ یەکیەتیی نەتەوەییی 
ئێــران هەڵدەوەشــێتەوە. ئەگــەر باس لە 
نیشــتمانی پیاوی ئێرانــی نەکەین ئازادی 
ژنــی کــورد یەکپارچەییی خاکــی ئێران 

دەخاتە مەترسییەوە!

خەباتێکــی  وەکــوو  کوردایەتــی 
فرەچەشنی دژەچەوساندنەوە

لــە دوای پەرەســەندنی ناڕەزایەتییەکان، 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و شارگەلێک وەکوو 
ســنە و ســەقز بوونە ناوەنــدی ڕابوون و 
بەرخــۆدان. جیاوازییەکی بنەڕەتی خەباتی 
ئێســتای ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لەگەڵ 
شۆڕشی ١٣٥7 )١٩7٩( بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 
کە پێشتر لە تاران و گەورەشارەکانی ئێران 
ڕاپەڕینێک ڕووی دابوو و بەرەبەرە شارەکانی 
کوردستانی گرتەوە، بەاڵم ئێستاکە ڕاپەڕین 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتانەوە دەســتی پێ 
کردووە و ئەگەری ئەوە هەیە کە شارەکانی 
ئێرانیــش بگرێتــەوە. جێی ســەرنجە کە 
لە درێــژەی یەک ســەدەی ڕابــردوودا، 
نەتەوەی  ڕزگاریخوازانــەی  بزووتنــەوەی 
کــورد چەشــنێکی دیکەی لــە خەباتی 
دژەکۆلۆنیالیستی نیشــان داوە کە هەموو 
میدیا ئێرانییەکان هەوڵیانداوە لە ڕەهەندە 

سەرەکییەکانی چاوپۆشی بکەن.

دەتوانیــن بڵێیــن کوردایەتی خاوەنی 
هەوێنی شۆڕشــێکی دێموکراتیکە، چونکە 
هەڵگــری گوتارێکە کە تێیــدا کردەوەی 
شۆڕشــگێڕانە لە پێنــاو خەباتێکی دژ بە 
چەوساندنەوەیە و دەیهەوێ بەرهەڵستکاری 
ببێتــەوە.  ملکەچــی  پەیوەندییەکانــی 
واتــە کوردایەتــی دەیهەوێ لــە ڕێگەی 
بیرۆکــەی ڕزگارییەوە دژ بــە گوتارەکانی 
دوژمن بوەســتێتەوە و نیشــانی بدا چۆن 
دەتوانیــن پەیوەندییەکانی ملکەچی، وەک 
پەیوەندییەکانی ســەرکوت پێناسە بکەین. 
ملکەچبــوون وەک نیشــانەی ســەرەکی 
دۆخــی کۆلۆنیالیســتی، پەیوەندییەکــی 
ســەرکوتکەرانەیە و بەرهــۆی دۆخێکــی 
سروشــتی نییــە. گوتــاری دوژمن هەوڵ 
دەدا بۆ ســەقامگیرکردنی دۆخی بندەستی 
وەکــوو  ملکەچــی  پەیوەندییەکانــی 
جیاوازییەکی سروشــتی نیشان بدا، بەاڵم 
گوتــاری کوردایەتی دژی دەوەســتێتەوە 
و دەیهــەوێ لــە ڕێگــەی جومگەبەندیی 
Er- )هاونرخــی شــێوازەکانی خەباتــەوە 
شۆڕشــێکی   ،)nesto and Mouffe 2001
فرەڕەهەندی بەکۆمەڵ ســاز بکا کە تێیدا 
وەک قاسملوو ئاماژەی پێ دەکا نەمانی سێ 
شێوازی ســتەمی نەتەوایەتی، چینایەتی و 
سیاســی دوا ئامانجی خەباتی کوردایەتی 

دەبێ.
لــە ڕاســتیدا، مەرجــی ســەرەکیی 
سەرکەوتنی هەر شۆڕشێکی دێموکراتیک، 
ســڕینەوەی ئەو پەیوەندییانەیە کە لەسەر 
بنەمای چەوســاندنەوە ســاز بــوون و لە 
ڕۆژهەاڵت لــە هەنــگاوی یەکەمدا دەبێ 
کوردســتان لە دۆخی کۆلۆنیالیزم ڕزگاری 
ببێ. بەاڵم تێگەیشتنی پێشووتر لە شۆڕش 
ڕەنگــە نەتوانــێ بــەم ئامانجــە کۆتایییە 
بمانگەیەنێــت، چونکە هەم لــە الیەکەوە 
پێیوایە دەکــرێ بە مانــەوەی پێکهاتەی 
سیاســیی ئێــران مرۆڤی کــورد ڕزگاری 
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ببێ؛ هەروەها لەم شێوازەدا زیاتر بیر لەوە 
کراوەتەوە کە یەک ناوەند بۆ چڕکردنەوەی 
هێــز هەیە کە تێیدا کۆمەڵــگا لە ڕێگەی 
پێشــکەوتووەوە  شۆڕشــگێڕی  هێزیکــی 
)هێزی پێشمەرگە( بەرەو ئامانجی کۆتایی 
هەنــگاو هەڵبێنێت. بەاڵم ئــەم دیمەنە لە 
الیەکەوە ناتوانێ لە هەموو تواناکانی بەشە 
چەوســاوەکانی نــاو کۆمەڵگا بۆ شــۆڕش 
کەڵک وەرگرێ کە ویســتی ڕزگاربوونیان 
هەیە. بە واتایەک ئەم جۆر تێگەیشــتنە بە 
ســەر چەشــنە جۆراوجۆرەکانی بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکانــدا کراوە نییــە، هەروەها 
ڕێگە بۆ هێزی سەرکوتکەری ڕێژیمی ئێرانی 
خۆش دەکا کە بە ئاسانی هێزی شۆڕشگێڕ 
ســنووردار بکا و لە ئاستی کاریگەریی کەم 
بکاتــەوە. هەر لەم مانایەدا قاســملوو باس 
لەوە دەکا کە: “لەو بڕوایەدام کە ئەم ڕێژیمە 
لە ڕێــگای هەڵبژاردنی ئازاد و نووســینی 
چەنــد وتار لــە دەرەوەی واڵت ناڕووخێ. 
]بەڵکوو[ دەڵێم لە ڕێــگای زاڵبوونەوە ئەم 
ڕێژیمە لە بەین دەچێ؛ ئێستا ئەم زاڵبوونە 
ڕاپەڕینی چەکدارانە لە نێو شارەکان دەبێ 
یا تێکەڵێک لە شەڕی چەکدارانەی شاری 
لەگەڵ شــەڕی پارتیزانی لە دێهاتەکاندا و 
مانگرتن و خۆپیشاندان و ڕاپەڕینی خەڵکی 
لە نێو شــارەکاندا، لەو بڕوایەدام ناکرێ لە 
پێشــدا ئەمە دیاری بکرێ. بەاڵم سەبارەت 
بەوە کە داخوا ئەو ڕێژیمە دەڕووخێ ئەویش 
لە ڕیگای زاڵبوون بە ســەریدا، من هیچ لە 
شک و گوماندا نیم کە ڕێژیم لە قەیرانێکی 

قووڵدایە.” )قاسملوو ١٣٨4، ٥٥(.
فرەچەشــنکردنی بیاڤــی سیاســی و 
ڕێگرتــن لــەوەی کە هێز تەنیــا لە یەک 
ناوەندا چــڕ ببێتەوە، یارمەتیدەری گوتاری 
کوردایەتــی دەبێ کە لە نێــوان بزووتنەوە 
جیاکانــی ناو کۆمەڵگای کوردی لە ڕێگەی 
جومگەبەندییەکــی هێژمۆنیکەوە  پێگەی 
فرەڕەهەنــد لــە هەنــاوی یەکیەتییەکی 

دژەچەوســاندنەوە بــۆ خەبات ســاز بکا. 
ئەگــەر داواکارییەکانی دەســتە و گرووپە 
جیــاکان لێک جیــاواز بن، لــە زۆربەی 
کاتەکاندا پێکــەوە ناگونجێن و هیچ جۆرە 
هاونرخییەک لە نێوانیاندا ساز نابێ. هەروەها 
کاتێک باس لــەوە دەکەین کە کوردایەتی 
خەباتێکە بۆ البردنی ستەم و چەوساندنەوە، 
کاتێک دەتوانین باس لەوە بکەین کە ئەم 
خەباتــە توانایەکــی هێژمۆنیکی هەیە کە 
بەسەر هەموو جومگەکانی ڕۆژهەاڵتدا شۆڕ 
ببێتــەوە؛ هەروەها بتوانین بە شــێوازێکی 
دێموکراتیــک و پلۆڕال ئەو نابەرابەرییانەی 
کە پەیوەندییەکانی ســەرکوت و ســوڵتە 
ســازیان کردووە، پێکــەوە جومگەبەندی 
بکەیــن. واتــە ئێمــە دەبێ لــە ڕێگەی 
پێشــوەختەوە  بەهێــزی  گێرانەوەیەکــی 
)گوتاری دژەچەوســاندنەوەی کوردایەتی( 
بتوانیــن بزووتنــەوە جۆراوجــۆرەکان لە 
هەمان کاتدا کە ســەربەخۆن و گرنگی بە 
داخوازییەکانیان دەدرێ، هاونرخ بکەین و 
لە پێناوی ڕزگاریدا دوژمنی پێ لەناو بەرین 
و پێگەکانی لە ناو کۆمەڵگادا پڕ بکەینەوە.

بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییە سەرکەوتووەکان 
ئەوانەن کــە دەتوانن چیرۆکێکی مەزنتر و 
خوێندنەوەیەکــی هاوبەش لەگەڵ ئامانجی 
دیاریکــراو بــۆ گرووپــە کۆمەاڵیەتییــە 
جیاجیــاکان ســاز بکــەن؛ هەروەها هەر 
گروپێکی بندەســت کــە دەیهەوێ خۆی 
ڕزگار  ملکەچبــوون  پەیوەندییەکانی  لــە 
بــکا بەدڵنیاییــەوە هەڵوێســتەکانی لەناو 
بزووتنەوەیەکی دێموکراتیکدا فۆڕم دەگرن. 
چونکە لەبنەڕەتدا ناکــرێ خەباتێک دژی 
چەوساندنەوەی نەتەوەیی بی یا خوازیاری 
ســڕینەوەی سیســتەمی پیاواساالری بێ 
نادێموکراتیک بــێ. بزووتنەوەیەکی  بەاڵم 
کۆمەاڵیەتی ســەرکەوتوو دەبێ کە بتوانێ 
وێنایەکــی بەرچاو لــە کۆمەڵگەی بەدیل 
ســاز بکا. ئەگەر داخوازییەکانی گرووپێکی 
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بندەســت تەنیــا وەکــوو داواکارییەکــی 
نەرێنی پێشکەش بکرێ و بیهەوێ نەزمی 
هەنووکەیی تێک بشــکێنێ، بــێ ئەوەی 
هیچ ڕێکارێکــی کردەیی بۆ ســەرلەنوێ 
سازکردنەوەی کۆمەڵگە بە دەستەوە بدا، بە 
ئەگەری زۆرەوە ناتوانێ لە هەمان سەرەتاوە 
کردارێکــی هێژمۆنیکی هەبێ و لە ئاکامدا 

شکەست دێنێ.
ئەوەی ئێســتا لە بزووتنــەوەی ژینادا 
دەبینــدرێ کە خۆی لە درووشــمی ژن، 
ژیان، ئازادیدا چڕ کردووەتەوە نیشــاندەری 
چەند ساڵ گرێدانی خەباتی شاخ/چەکداری 
و خەباتی شــار/مەدەنییە کە تێیدا گرنگی 
بــە هاونرخکردن و ئاوڕدانەوە لە ویســتی 
ڕزگاری گروپە بندەستەکان لە کوردستان 
دراوە. خەڵکی کوردســتان بە هەر کام لە 
سڕینەوەی  بۆ  جیاوازییەکانیانەوە  ویســتە 
ســتەم و پەیوەندییەکانــی ملکەچــی، لە 
ســتەمی جێندەرییەوە بگرە تا ســتەمی 
چینایەتــی. لە ســتەمی نەتەوەییەوە بگرە 
تا ســتەمی ژینگەیی توانیویانە خۆیان لە 
گوتــاری کوردایەتیدا ببیننەوە. چونکە لەم 
شــێوازە نوێیەی خەباتی کوردایەتیدا دالی 
هێژمونیکــی ڕزگاری دەتوانــێ بێ ئەوەی 
وەدیهاتنــی ویســتی هیــچ کام لە گروپە 
بندەستەکان بۆ ئایندەیەکی نادیار دوا بخا، 
هەنووکە پێکەوە دژ بە سیســتەمی سوڵتە 

هاودەنگیان بکا.

خەڵک وەک سەرچاوەی هێز
نەیانهێشــت تەرمی  خەڵکی کوردســتان 
ژینا بە شــاراوەیی و بە بێکەســی شەوانە 
ئەســپێردەی خاک بکــرێ. بەڵکوو بوێرانە 
و لە ژێر چاوەدێری ســوپای کۆلۆنیالیزمدا 
لە ناشتنەکەیدا درووشمی دژەداگیرکەریان 
دا و ســروودی ئەی ڕەقیبیان خوێندەوە. 
هەر دوابەدوای ئەمــە ڕووداوە دڵتەزێنەدا 
بــە دەستپێشــخەری ناوەنــدی هاوکاری 

حیزبەکانی کوردســتانی ئێران و پشتیوانی 
حیــزب و ڕێکخراوەکانی دیکە ڕۆژهەاڵتی 
سەرتاســەری  مانگرتنێکــی  کوردســتان 
بەڕێوە چوو.  لە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
لێرەدایە گرنگی گرێدراوەیی کاری حیزبی 
و ڕێکخراوەیی لەگەڵ وشــیاری سیاسیی 
خەڵکی کوردســتان و کۆمەڵگای مەدەنی 
دەردەکــەوێ. چونکە ژینــا یەکەم ژنێک 
نەبوو کە لەم ســااڵنەی دواییدا بەم شێوە 
دڕندانەیــە بکوژرێ، بەاڵم لــە نموونەکانی 
دیکەدا خەڵکی غەیرە کورد لەبەر نەبوونی 
ئەو دوو فاکتەرە نەیانتوانی خاوەنداریەتی لە 
ئەندامانی کۆمەڵگای خۆیان بکەن. مانگرتنی 
دووەم کــە تەنانــەت زیاتر لــە مانگرتنی 
یەکــەم هەمــوو ناوچەکانــی ڕۆژەهەاڵتی 
گرتەوە نیشــانی دا کە کۆمەڵگای مەدەنی 
لەسەر خاوەنداریەتیی لە شەهیدانی خۆی 
و پشــتگیری لــە حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵت 
هاودەنگــە. قەبــوڵ کردنی ئــەم ڕووداوە 
مێژووییە کە لە ویستی هاوبەشی کۆمەاڵنی 
خەڵکی کوردســتانەوە سەرچاوەی دەگرت 
بــۆ میدیای ئێرانی هێنــدە قورس بوو کە 
بە بایەخییەوە سەیریان دەکرد یا هەوڵیان 
دەدا لــە درێــژەی هەندێــک ناڕەزایەتیی 
بچووکی شارەکانی دیکەدا کورتی بکەنەوە.
چــۆن خەڵکی کورد لــە جەماوەرێکی 
بێنــاوەوە کە میدیــا ئێرانییــەکان وەکوو 
جەماوەری ناوچە کوردنشــینەکان باسیان 
لێ دەکــرد توانییــان ئەم جــۆرە ئەکتە 
سیاسییە بەهێزە نیشان بدەن؟ ڕەنگە کلیلی 
تێگەیشتن لە باســەکە لە هەمان ویستی 
دژەکۆلۆنیالیســتی نەتەوەی کورددا بێ کە 
ناوشــیاری بەکۆمەڵی خەڵکی ساز کردووە. 
هەر وەک چۆن مبێمبە ئاماژەی پێ دەکا: 
“ئەگەر بکــرێ وەک ڕووداوێک ســەیری 
بنەڕەتی  بکەین،  کۆلۆنیالیزم  ســڕینەوەی 
واتا فەلســەفییەکەی لە ویستێکی چاالک 
بۆ کۆمەڵگەدایە – بە هەمان شــێوەی کە 
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پێشتر وەک ویســت بۆ دەسەاڵت باسیان 
لــێ کردبوو. ئەم ویســت بــۆ کۆمەڵگەیە 
ناوێکی دیکەیە بۆ ئەو شــتەی کە دەکرێ 
وەکوو ویســت بۆ ژیان نــاوێ لێ ببردرێ. 
پڕۆژەیەکــی  وەدیهاتنــی  ئامانجەکــەی 
هاوبەش بوو: پشتبەســتن بەوەی هەمانە و 

)Mbembe, 3( ”.سازکردنی میراتێک
ئەوەی چەندین ســاڵە لــە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان دەیبینین و لــە بزووتنەوەی 
خەڵکی  ویستی  پێگەیشــتووە  ڕۆژهەاڵتدا 
کۆلۆنیالیزم.  ســڕینەوەی  بۆ  کوردســتانە 
ئەو ویســتەیە کە بووەتە سەرچاوەی هێز. 
خەڵکــی کوردســتان بەدرێژایــی دەیان 
ســاڵ نەیانویســتووە ملکەچی سیستەمی 
ئێرانی بن. گوتاری  سوڵتەی کۆلۆنیالیزمی 
پەیڕەوکردنی سیاســەتی  بــە  کوردایەتی 
گەڕانەوە بۆ خەڵک گرنگی بە ویستی ئەوان 
دەدا و ڕێز لە الیەنی سۆز و هەستی ئەوان 
دەگرێ. ئامانجی ســتراتێژیکی کوردایەتی 
نزیکە لەو باسەی کە موف بۆ سیاسەتێکی 
چەپی پێشڕەو پێناسەی دەکا: “سازکردنی 
خەڵــک وەکوو زۆرینەیەک لە جەماوەرە بۆ 
ئەوەی بە دەســەاڵت بگا و هێژموونییەکی 
 Mouffe( ”.پێشکەوتووخوازانە دابمەزرێنێت
2017,30( لــەم مانایەدایە کە بزووتنەوەی 
ژینا گرنگییەکی سەرنجڕاکێش بە خۆیەوە 
دەبینێت و لە قســەکانی مستەفا هیجری 
)بەرپرســی ناوەندی بەڕێوەبەریی گشتیی 
ئێران(  حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی 
بەڕوونــی دەکــرێ ئاماژەکانــی بەڕوونی 
دەردەکەوێ: “ئەوەی دەبێت ئێمە حیسابی 
بۆ بکەین شــەقامە. یەکێک لە درووشــمە 
و ئامانجەکانی ڕاســان ئەوە بوو کە خەڵک 
دەبــێ بزانن هێــج کــەس ڕزگاریدەریان 
نییە، خەڵک بۆخۆی دەبێ ببێتە قارەمانی 
ڕزگاریــدەری خۆی... ئێمــە وەک حیزبی 
وەک  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ناوەندی هاوکاری ]حیزبەکانی کوردستانی 

ئێران[ بەشــێکین لەو خەڵکــە. جیا نین 
لەوان. ڕەنگــە خەباتەکــەی ئێمە لەگەڵ 
ئــەوان هەندێــک جیاوازی هەبــێ بەاڵم 
ئامانجەکــەی یەک شــتە. ئێمەش وەکوو 
ئەوانین و دەمانهەوێ خەڵک ببێتە ڕێبەر و 

ڕزگاریدەی خۆی” )هیجری 2٠22(.
گەڕانەوە بۆ خەڵک ئەو مژارەیە کە ئەو 
چەپانەی بەرەو نوخبەگەرایی ڕۆیشــتووین 
نەک هــەر لەبیریان کــردووە بەڵکووو بە 
سووکی ســەیری دەکەن. گرنگینەدان بە 
الیەنی ســۆزداری خەڵک لە سیاســەتدا 
و هەروەهــا بێنــرخ ســەیرکردنی الیەنی 
دروونشیکاری کە چۆن ناوشیارە لە ڕاستیدا  
ئایدیۆلۆژیا دەستنیشــان دەکا بووەتە هۆی 
کە مەیدان بۆ حیزبە دەســتە ڕاستییەکان 
 .)Mouffe 2017( لە ئەورووپا چۆڵ بکــەن
ئەگەر سەیری هەر ئەم باسە لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستیش بکەین دەبیندرێ کە چۆن لە 
الیەکەوە ئیســالمی سیاسی دەتوانێ لەناو 
کۆمەاڵنی خەڵک پێگەی بەهێز ســاز بکا و 
هەم چۆن دەسەاڵتە سەرەڕۆکان دەتوانن بە 
جوواڵندنی هەستی نیشتمانی خەڵک ئەوان 
لەگەڵ سیاسەتە نیولیبراڵەکانیان هاودەنگ 
بکەن. بەاڵم ئایا ڕێگەچارە دژایەتی لەگەڵ 
پۆپولیزمدایــە یا بەپێچەوانــەوە گەڕانەوە 
بۆ خەڵکە تا لە ڕێگــەی ڕادیکاڵیزەکردنی 
دێموکراســییەوە خەڵک ســاز بکرێتەوە؟ 
هەر بۆیە موف لە نێوان پۆپولیزمی ڕاســت 
و پۆپولیزمی چەپدا جیــاوازی دادەنێ. بە 
بــاوەڕی ئەو ئەگەرچــی ئامانجی هەر دوو 
جۆر لــە پۆپولیزمەکە ئەوەیە لە داواکارییە 
بخەن  ڕێک  خەڵــک  وەدینەهاتووەکانــی 
بەاڵم ئەم کارە بە شێوەگەلی جیا جێبەجێ 
دەکەن. جیاوازیی نێوانیان لە ســازکردنی 
‘ئێمە’ و شــێوازی پێناســەکردنی ‘ئەوان’ 

 )Mouffe 2017, 18( .وەک نەیاردایە
ئەگەر بمانەوێ ئەم شێوازە تێگەیشتنەی 
موف زیاتــر ورد ببیننەوە کــە لە ڕێگەی 
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ڕادیکاڵیزەکردنــی دێموکراســی، پۆپولیزم 
وەک ســتراتیژییەک بــۆ بەرەوڕووبوونەوە 
دەستەڕاستییەکان  نیولیبراڵە  هێزە  لەگەڵ 
ســەیر دەکا دەبێ بۆ پێناسەکردنی الکالئۆ 
لە پۆپولیزم بگەڕێینەوە. بە باوەڕی الکالئۆ 
“پۆپولیــزم  پێویســتی بــە دوو مەرجی 
پێشــوەختەی ڕوون هەیە )١( پێکهێنانی 
ســنوورێکی دژبەری ناوخۆیی کە ‘خەڵک’ 
لــە ‘دەســەاڵت’ جیــا دەکاتــەوە؛ و )2( 
جومگەبەندییەکی هاونرخ لە داواکارییەکان 
کە دەرکەوتنــی ‘خەڵک’ مومکین دەکات. 
پێشمەرجێکی سێیەم هەیە کە لە ڕاستیدا 
ســەرهەڵنادات تا ئەو کاتەی کە جماندنی 
سیاسی نەگاتە ئاســتێکی بااڵتر: یەکیەتی 
ئــەم داواکارییە جۆراوجۆرانــە کە تا کاتی 
هانرخکردنیان لە هەستێکی یەکگرتووییی 
ناڕوون تێنەپەڕیبوون ـ تا لە سیستەمێکی 
 Laclau 2005,( .جێگیر لە مانادا دەرکەون

 )74
گرنگیی ئەم بیرۆکەیە بۆ خەباتی ئێمە 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لەوەدایە کە لە 
)پۆپولیزمی  کوردایەتیــدا  نوێــی  گوتاری 
کوردایەتی( پێداگری لەسەر دەوری خەڵک 
تا بە پەیڕەوکردنی ستراتێژییەکی  دەکرێ 
گوتارییەوە ســنوورە سیاسییەکان بەڕوونی 
دەستنیشان بکرێنەوە و هەر بۆیە کۆمەڵگا بە 
سەر دوو بەرەدا دابەش دەبێتەوە: جماندنی 
خەڵکە ســتمەلێکراوەکان دژ بە دەسەاڵتی 
کۆلۆنیالیســتیی ئێران. ڕەنگــە پۆپولیزمی 
کوردایەتــی پێویســتی بــە ڕێبەرییەکی 
کاریزماتیک بەشــێوەی کالســیک نەبێ، 
چونکە هەر کام لە گروپە ستمەلێکراوەکان 
خۆیان دەتوانن نوێنەرایەتیی دەنگی خۆیان 
بکەن و بەشــێوەیەکی دینامیک ویســتی 
خۆیان دەربخەن. حیزبێکی پێشــەنگ لە 
کوردستان و، بە ئاوڕدانەوە لەم دۆخە نوێە، 
دەتوانێ لە نێوان خەباتی شــاخ و شــاردا 
گرێدانەوەییەک ســاز بکا کە ئامانجەکەی 

بەهێزترکردنــی خەڵکــی کوردســتان بۆ 
گەیشتن بە ڕزگاری بێت.
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تیۆری



خوێندنەوەیەک بۆ سیاسەتی حیجاب و دۆخی 
ئابجەکتیڤانەی ژن لە ئێران    

ڕزگار ئەمین نژاد

ئەم وتارە هەوڵ دەدات پێناسەیەک بۆ ئەو وێنەیە بکات، بەاڵم بۆ تێگەیشتن لە هۆکارەکانی داهێنانی 
وەها وێنەیەک، ناچارین خوێندەوەیەک بۆ پرسی حیجاب لە بەستێنێکی مێژوویییەوە بکەین. دواتر 
ئەم وتارە هەوڵ دەدات بە پشتبەستەن بە تیۆریی گەشەسەندووییی هاوسەنگ، خوێندنەوەیەک 
بۆ پرسی حیجاب وەک دەرکەوتەیەکی سیاسی لە مێژووی ئێرانی مۆدێڕنەوە بۆ کۆماری ئیسالمی 

بکات کە لە هاوکێشەی نێوان ئێلیتی سیاسی و چینە کۆمەاڵیەتییەکاندا گەمەی پێ کراوە. 
لە بەشێکی دیکەی ئەم وتارەدا خوێندنەوەیەک بۆ کاردکردی حیجاب لە بردنەپێشی پرۆسەی 

توتالیتاریانیزم لە سەردەمی پۆست خومەینیزمدا دەکات و دواجار بە خوێندەوەیەکی ڕەخنەگرانە ئاوڕ 
لە هێڕمینۆتیکی فێمێنیزمی ئێرانی دەدرێتەوە و شیکارییەکی کورت لەمەڕ گرفتی پۆلبەندیکردن و 

ئەولەویەتسازییەکانیان لە نێوان هاودژیی سەرەکی )اصلی( و هاودژیی زەبەند )عمومی( دێتە بەر باس. 



بەرایی
ڕۆژی 2٥ی خەرمانانــی ١4٠١، تەرمی ژینا 
)مەهســا( ئەمینی لە گۆڕســتانی “ئایچی”ی 
شاری سەقز، لە ئاپۆرەی جەماوەرێکی تاسەبار 
و لەهەمان کات توڕەدا، ئەســپەردەی خاکی 
نیشتمان کرا. لەسەر کێلی ژینای جوانەمەرگ 
نووســییان: »تۆ نامری، نــاوت ئەبێتە ڕەمز«، 
لــە  یــەک  پەیامــی  خوێندنــەوەی  دوای 
ڕێکخــراوە مەدەنییەکانی ژنان، دروشــمێکی 
ئاشــنا، شــەپۆلێک لە جەماوەری ماتەمباردا 
ڕێدەخات: »ژن، ژیان، ئازادی«. ئەو دروشــمە 
بە ڕیتمێکی سەرکەشانەوە، بەشداربووانی ئەو 
بۆنەیەی هەژاند. ئەو ڕۆژە و هەر لەو شوێنەدا 
کە شەهیدی دەســتی زۆرداریان ئەسپردەی 
خاک دەکرد، ژنان سەرپۆشــەکانیان لەســەر 
الدا و بــە ســەمای لەچکەکانیــان پەیامی 
بزاڤێکی مۆدێڕنیــان گەیاندە  ســەرهەڵدانی 
بەر گوێی خەڵکی کوردســتان و ئێران. 26ی 
بەدەم  خەرمانــان، شــارەکانی کوردســتان 
ناوەندی هاوکاریــی حیزبەکانی  بانگــەوازی 
کوردستانی ئێران و کەســایەتییە سیاسی و 
ڕێکخراوە مەدەنییەکانی کوردستانەوە دێن و، 
بۆ جارێکی دی مانگرتنی گشــتی کوردستان 
دەگرێتەوە. هەر لەو ڕۆژەدا و لە شــاری بانە، 
لــە کردەوەیەکی کەم وێنــەدا کۆمەڵێک لە 
چاالکانــی ژن »ئاگــر لە سەرپۆشــەکانیان« 

بەردەدەن. 
ئەم سێ فریمە، واتە ڕەمز، دروشم و ئەکت، 
دەکرێ لە کادری وێنەیەکی گەورەتردا جێی 
بکەینەوە کە تا دێ بەرچاوگەی ئەم سەرهەڵدانە 
گەشتر و مەیدانی هاوبەشکردنەکەی بەرباڵوتر 
دەکاتــەوە. وێنــەکان بە بۆچوونی ســووزان 
سانتەگ، شــێوازێکە لە گراماتیکی زمان کە 
پێمان دەڵێت دیاردەکان چۆن ببینین و لەوە 
گرنگتر، وێنەکان، ئەخالقی ڕوانینینیشمان بۆ 
دیاری دەکەن )سانتەگ، ١٣٨٩(. وێنەکەی 2٥ 
و 26ی خەرمانان، پشــتگرییەکی کەموێنەی 
بەخۆیــەوە بینــی و دەنگــی پشــتیوانی لە 

شــارەکانی ئێرانەوە بەرز بووەوە. لەوە گرنگتر، 
ڕەهەنــدی ئەخالقیی وێنەکە بــوو کە نەک 
ئاراســتەی ڕاپەڕینەکەی دیاری کرد، بەڵکوو 

ویژدانی جیهانیشی هەژاند.
ئــەم وتارە هــەوڵ دەدات پێناســەیەک 
بــۆ ئەو وێنەیــە بکات، بەاڵم بۆ تێگەیشــتن 
لە هۆکارەکانــی داهێنانی وەهــا وێنەیەک، 
ناچارین خوێندەوەیەک بۆ پرسی حیجاب لە 
بەســتێنێکی مێژوویییەوە بکەین. دواتر ئەم 
وتارە هەوڵ دەدات بە پشتبەستەن بە تیۆریی 
گەشەسەندووییی هاوسەنگ، خوێندنەوەیەک 
بۆ پرسی حیجاب وەک دەرکەوتەیەکی سیاسی 
لــە مێــژووی ئێرانی مۆدێڕنەوە بــۆ کۆماری 
ئیســالمی بکات کــە لە هاوکێشــەی نێوان 
ئێلیتی سیاســی و چینــە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
گەمەی پێ کراوە. لە بەشــێکی دیکەی ئەم 
وتارەدا خوێندنەوەیەک بۆ کاردکردی حیجاب 
لە بردنەپێشــی پرۆســەی توتالیتاریانیزم لە 
ســەردەمی پۆســت خومەینیزمدا دەکات و 
دواجار بە خوێندەوەیەکی ڕەخنەگرانە ئاوڕ لە 
هێڕمینۆتیکــی فێمێنیزمی ئێرانی دەدرێتەوە 
گرفتــی  لەمــەڕ  کــورت  و شــیکارییەکی 
ئەولەویەتســازییەکانیان  و  پۆلبەندیکــردن 
لــە نێــوان هاودژیــی ســەرەکی )اصلی( و 
هاودژیــی زەبەند )عمومی( دێتــە بەر باس. 
هەڵبــەت شــرۆڤەی دروشــمی »ژن، ژیان، 
ئــازادی« لە بەســتێنی کۆمەڵــگای ئێران و 
دەرفەت و مەترســییەکانی ئابستراکســیۆنی 
ئەم دروشــمە لە گەمەی هاوکێشــە سیاسی 
و کۆمەاڵیەتییەکانــدا، دوا وتــەی ئەم وتارە 

دەبێت. 

حیجاب لە دەقەوە بۆ پراکتیک
پرسی حیجاب یەکێکە لەو پرسیارە ئاڵۆزانەی 
دیــن کە هەنووکــەش زانایانی ئیســالمی و 
ڕاڤەکارانی قۆرعان لەســەری هاوڕا نین. هەر 
ئەم ئاڵۆزییە وای کردووە کە پرســی حیجاب 
ببێت بە دیاردەیەکی نێوان دینی. مەبەســت 
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لە نێــوان دینی بوونی حیجــاب ئەوەیە کە 
ئەم دیاردەیە - بێجگە لە کۆماری ئیسالمیی 
ئێران، لــە هیچکام لــە واڵتانی ئیســالمی 
نەبووەتە یاســا و بنەمــا و ڕادەی حیجاب بە 
پێی شەرع و لە ڕێگای ڕاڤەی مەرجەعەکانی 
دیــن دیاری دەکرێن و لــە ئەنجامدا بڕیاری 
حیجاب لە هێندێ واڵتی ئیسالمی شل و لە 
هێنــدێ واڵتدا توندە. یەکێک لەو هۆکارانەی 
کــە بڕیارەکانی )ئەحکام( دینــی لە زۆربەی 
واڵتانی ئیســالمیدا نابێت بە بڕیار و لە یاسادا 
ئەو  ڕاڤەکردنــی  چۆنایەتیــی  ناچەســپێت، 
بڕیارانەیە و هەروەهــا تیۆریزەکردنی بنەما و 
کانسێپتە ئەخالقییەکانی پشت وەها بڕیارێکە. 
بۆ نموونە پرسی حەرام کردنی کوشتن، دزی، 
تااڵن، دەســتدرێژی و هتد ســەرچاوەکانیان 
دەگەڕێتەوە بۆ دینە ئاسمانییەکان، بەاڵم ڕاڤە 
ئەخالقییەکانــی ئەو تاوانانــە، پەیوەندیی بە 
تەناهی تاک و کۆمەڵگاشەوە هەیە و تەنانەت 

لە یاسا سێکۆالرەکانیشدا دەیگونجێنن. 
حیجــاب بــە پێچەوانــەی بڕیارەکانــی 
دیکــەی دیــن لــە قورعانــدا، نــەک هیچ 
کانسێپتێکی ئەخالقیی لە پشت نییە، بەڵکوو 
هیــچ توێژینەوەیەکــی مەیدانــی نەیتوانیوە 
بیســەلمێنێت کە ڕەچاونەکردنی حیجاب چ 
کاریگەرییەکی لەســەر تەناهیی کۆمەاڵیەتی 
و پەیوەندییــە مرۆییەکان دەبێــت، تەنانەت 
لــە قورعاندا وەک چەمکێکی ئابســتراکتیش 
نەهاتووە. زۆربەی زانایانی ئیســالمی لە کاتی 
حیجاب،  پرســیاری  لەگەڵ  بەرەوڕووبوونەوە 
ئامــاژە بە ٣2 ئایەی قورعــان دەکەن کە بە 
بۆچوونی ئەوان ئاماژەیان بە پۆشــین کردووە. 
لــەو ٣2 ئایەیــەی قورعاندا تەنیــا 7 ئایە بە 
شــێوەیەکی ئاماژەیی باس لە پۆشین دەکەن 
و لــەو 7 ئایەیەشــدا هەر 2 ئایــە بەڕوونی 
باس لە »واجب«بوونی داپۆشــینی بەشــێک 
لەجەســتە کراوە و لە هیچکام لــەو ئایانەدا 
ئاماژە بە »حوکم« نەکــراوە )بڕوانن بۆ ئایەی 
٣٠ لە سووڕەی نوور و هەروەها ئایەی ٥٩ لە 

سوورەی ئەحزاب(. هەڵبەت ئەم ڕاڤەیە لەمەڕ 
ئایەکانی قورعــان، دیاردەیەکی »قەدیم« نییە 
بەڵکوو بە بۆچوونی »امیر حســین ترکاشوند« 
)١٣٨٩( و »احمــد قابــل« )١٣٩2(، دوو لە 
توێژەرانی قورعان، لەم ســەت ساڵەی دواییدا 
هاتووەتە ڕۆژەڤەوە و پێشتر هیچکام لە زانایان 
و ڕاڤەکارانی ئیسالمی باسیان لە حیجاب، بەو 

شێوازەی ئەمرۆ دەکاردەکرێت، نەکردووە. 
پێویســتە ئامــاژە بــەوە بدرێــت کــە 
لــە بەرانبــەر چەمکــە نــاڕوون و ئامــاژە 
ناڕاستەوخۆکانی تێکســتی دینی و هەروەها 
دیــاردە پارادۆکســاڵییەکانی عەقڵی دینیدا، 
زانایانی ئیسالمی هەمیشە پشت بە مەنتقێکی 
هێرمێنۆتیک دەبەستن کە ڕەگی لە مەنتقی 
ئەفالتوونیــدا هەیــە و بــەم کارە هەوڵ بۆ 
پاســاوهێنانەوە و، لــە هێنــدێ دۆخیشــدا 
بەراوردکردنی دین لەگەڵ زانست و مەعریفەی 
مۆدێڕن دەدەن. لێرەدا پرسیارێک دێتە ئاراوە 
کە پاساوە هێڕمێنۆتیکییەکانی زانایانی دین، 
تاچەنــد لەگەڵ مەنتــق و پرەنســیبەکانی 
»تێگەیشــتن«دا کە فیلســوفەکانی زانســتی 
هێرمێنۆتیک کاریان لەسەر کردووە، کۆکە. بۆ 
ئەوەی واڵمی ئەم پرسیارانە بدەینەوە ناچارین 
بە شێوەیەکی هێرمێنۆتیکی ئاوڕ لە دیاردەی 
“تێگەیشــتن” بدەینــەوە. هەڵبــەت هەوڵ 
دەدرێت ئەم بابەتە بە زمانێکی سادە بدوێت، 
چونکە سروشتی “تێگەیشتن” لە خۆیدا سادە 

کردنەوەیە.
وەک  “تێگەیشــتن”   )1960( گادامێــر 
بنەماییترین کردەوەی مرۆڤ ســەیر دەکات، 
واتە “تێگەیشــتن” ئێلێمانێکی زاتییە کە لە 
سەرووی ویست و ئیرادەی ئێمەوەیە. کەواتە 
“تێگەیشتن” لەم سۆنگەیەوە دەبێ وەک ماف 
ڕەچاو بکرێت، چونکە ئێلێمانێکی زاتییە و لە 
ئەنجامدا پەیوەندیی بە کەسایەتی و ناسێنەی 
)هویــت( مرۆڤــەوە هەیە. ئەمــە ڕەهەندی 
جەوهەریــی تێگەیشــتن بوو کە دەشــێ لە 
خانەی مافی تاکەکەســیدا پێناسەی بکەین؛ 
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بەاڵم تێگەیشتن ڕەهەندێکی کۆمەاڵیەتییشی 
هەیە کە دەبێ لە خانەی مافی کۆمەاڵیەتیدا 
ســەرنجی پێ بدرێت. بــە بۆچوونی گادامێر 
“تێگەیشــتن” کردەوەیەکــی دیالێکتیکــی، 
مێژوویی و زمانییــە و، لە ڕێگای تەعامول و 
دیالۆگەوە دەچیتە پێش و لە ئەنجامدا دەبێتە 
هۆی گرێدانەوەی ڕابردوو بە ئێستاوە. ڕابردوو، 
هەنووکــە و داهاتوو، ســێ قۆناغی کاتن کە 
“تێگەیشــتن” بە نێویاندا تێدەپەڕێت، بەڵکوو 
ڕەوایــی وەربگرێــت. ئەم قۆناغانــە بێگومان 
کاردانەوەیــان لەســەر ئێمــە و ئاراســتەی 
کەسایەتی و ناسێنەی ئێمە - چ وەک تاک و 
چ وەک کۆمەڵ - هەیە. ئێمە کاتێ دەگەینە 
“تێگەیشــتن” کە ئــەو فاکتۆڕانەی ئاماژەیان 
پێ کرا لە ئــارادا بن. ئێمە کاتــێ دەتوانین 
بڵێین لە شتێک یاخۆ بابەتێک تێگەیشتووین 
کە ئەو شــتە پەیوەندیی بــە کۆمەڵێ بابەتی 
دیکەوە بێت کە پێشتر لێیان ئاگادار بووین و 
 .)Grondin, 2002( زانیاریمان لەسەریان هەیە
بــوو لەمەڕ  ئەمە پێناســەیەکی ســادە 
چەمکــی “تێگەیشــتن”، بەاڵم ئــەم بابەتە 
یارمەتی بە ئێمە ناگەیێنێت ئەگەر کارکردی 
“تێگەیشــتن” نەزانیــن. کەوایــە ناچاریــن 
هێندێ زیاتر لە تێگەیشــتنی ئانتۆلۆژییانەی 
)هســتی شناســی( گادامێر نزیــک بینەوە. 
ئامانجی ســەرەکیی گادامێر بۆ “تێگەیشتن”؛ 
ڕەچاوکردنــی مەرجەکانی “تێگەیشــتن” و 
هەروەها چۆنایەتیی گەیشــتن بە ڕێکارەکانی 
“تێگەیشتنە”. فیلســووفەکانی پێش گادامێر، 
ڕوانینێکــی ئێپیســتمۆلۆژییانەیان )معرفــە 
شناســی( لەمەڕ “تێگەیشــتن” هەبوو، واتە 
تێگەیشــتنیان وەک ســووژە ڕەچــاو دەکرد 
)Grondin, 1990(. لەم ڕوانگەیەوە پیوەندیی 
نێوان ئەوکەســەی کــە تێدەگەیەنێت و ئەو 
کەســەی کــە دەیهەوێــت تێبــگات، وەک 
ئــەم  ئۆبژەیــە.   - پەیوەندییەکــی ســوبژە 
پەیوەندییە خۆی لە دوو چەشندا دەبینێتەوە:
1 تێگەیشتنی تیۆریک: مرۆڤ بە شێوەیەکی 

مێتۆدۆلۆژیــک هــەوڵ دەدا لە دیــاردەکان 
تێبگات. واتــە بۆ ئەوەی بزانیــن دیاردەکان 
“چیــن”، هــەوڵ دەدەین لە گۆشــەنیگای 
جیاوازەوە ســەیریان بکەیــن و زەمینەکانی 
ســەرهەڵدانی ئەو دیاردانە لەبەرچاو بگرین. 
لە وەها دۆخێکدا “مەبەست” بزرە و بۆئەوەی 
لە مەبەستی سەرەکیی دەق یاخۆ ڕووداوێک 
تێبگەین، دەبێ بە شــێوەیەکی مێتۆدیک، بە 
داڕشتنی پرســیار و دۆزینەوەی نیشانەکان، 
لەو مەبەســتە نزیک ببینەوە و لێی تێبگەین 

.)Gadamer, 1960(
2 تێگەیشــتنی تاکتیکی: باس لــە توانایی 
و ئیمکانــە ئاراییەکان)موجــود( دەکات. واتە 
بۆئەوەی لە شــتێک تێبگەیــن دەبێ بزانین 
“چۆن” ئەم شــتە ڕووی داوە، هــۆکارەکان 
چیــن و لە ئەنجامــدا ئێمە چــۆن ڕاڤەیان 
دەکەین )ibid(. لە وەها دۆخێکدا هەمیشــە 
“پێشــفەرزێک” یاخۆ زەمینەیەکی ئاگایی لە 
ئارادایە کە هایدیگێر بــە “تەعبیر” ناوزەدی 
دەکات. بۆ ئەوەی لەم شتانە تێبگەین ناچارین 
تێگەیشتن  پرۆسەی  هاوتەریب  بەشێوەیەکی 
ببەینە پێش، واتە تێگەیشتن لەو شتانەی کە 
دێنە نێو دنیای ئێمە و هەروەها تێگەیشــتن 
لــە خۆمان کە هــەوڵ دەدەین لەو شــتانە 
تێبگەین. کەواتە ڕاڤەکانی ئێمە وابەســتە بە 

.)Grondin, 2002( پێشفەڕزییەکانی ئێمەن
هایدگێر و گادامێر لەگەڵ ئەو دوو چەمکە 
لە “تێگەیشــتن” دا هاوڕان - کە لە خانەی 
ئێپیســتمۆلۆژیدا باســی لێ کرا و، بەرهەمی 
هێرمۆنۆتیکی ســەدەی نۆزدەهەم بوو. بەاڵم 
گادامێر بەم دوو چەمکە ڕاناوەســتێ چونکە 
ئەم شــێوازە ئاوڕدانەوەیەکی مێژووییە لەمەڕ 
“تێگەیشــتن”. ئــەو زیاتر ســەرنجی خۆی 
لەســەر “پرس تەوەر”بوونی )مســئلە محور( 
“تێگەیشــتن” چڕ دەکاتەوە  )ibid(. هەربۆیە 
دوو چەمکــی دیکە بۆ “تێگەیشــتن” دیاری 

دەکات کە بریتین لە:
3 تێگەیشــتن بــە شــیوەی پێکهاتــن )یا 

25گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722



دیالۆگ تەوەر(، “تێگەیشــتن” لە پەیوەندیی 
 نێــوان ســووژە ـ ســووژەدا دەردەکەوێــت 
تێگەیشــتن  لێــرەوە   .)Gadamer, 1960(
بەرهەمــی دیالۆگە و لە نێوان ســووژەکان و 
لەسەر پرســێکی هاوبەشدا خۆ دەنوێنێت کە 

بەرهەمی ئەم سێکۆچکەیە )فیگۆری 1(.
دۆخێکــدا  هەمــوو  لــە  تێگەیشــتن   
پەیوەندیی هەیە بە ستاتووسی هێرمنۆتیکی 
“من”، واتــە دۆخی هەنووکەییــی “من” و 
ئەو شــوێنەی کە “من” لێی ڕاوەستاوم. خۆ 
ناکرێت لە دۆخێکی بانمێژوویی )فرا تاریخی( 
یەوە سەیری ئێســتای خۆمان بکەین. کاتێ 
دەڵێین تێگەیشتن هەم دیالۆگتەوەرە و هەم 
پرســتەوەرە، یانی دیالۆگ لــە چوارچێوەی 
“پرســیار و واڵم”دا، لە بەســتێنی “سووژە- 
ســووژە”دا و لەنێوان “من و تــۆ”دا. کەوایە 
تێگەیشتن لەم بەستێنەوە بەمانای ڕێککەوتن 
و تەبایــی لەگەڵ “ئەوەی دیکە”دا دروســت 
دەبێت کە هەمیشە لەسەر پرسێکی هاوبەش 
دێتە ئاراوە و دیالۆگ دەیباتە پێش. هەڵبەت 
چۆنێتیــی دەکارکردنــی زمان لێــرەدا زۆر 
بنەمای  گرنگە، دیالۆگێکی بەســوود لەسەر 

ئەم عەقڵییەتە دەچێتە پێش کە باوەڕی بەوە 
هەبێت ئێمە بوونەوەرێکی مێژوویین، ناتوانین 
خاوەنــی مەعریفەیەکی ڕەها بین، بەڵکوو لە 
هەمــوو دۆخێکدا دەتوانین هەڵــە بکەین و 
هەڵەکانن کە ڕەوتی نزیــک بوونەوەی ئێمە 
بەرەو “تێگەیشــتن” و ســنووری حەقیقەت 
دیاری دەکــەن. بە واتایەکــی دی دیالۆگ 

.)ibid( پردی نێوان من و حەقیقەتە
4 تێگەیشتنی دەکاربەری )کاربردی(: دەبێ 
بۆ تێگەیشــتن لەدوای پرسێک بگەڕێین  کە 
زادەی زەیــن و ستاتووســی ئەوانی دیکەیە 
)واتــە بڕیار نییە کە تێگەیشــتن بە تەنیا لە 
نێوان “من-تۆ” دا دەســت بدا، بەڵکوو توانای 
تێگەیشــتن بۆ ئەو کەسانەش دەست بدا کە 
لە دەرەوەی دیالۆگی “مــن/ تۆ”دان(. لێرەدا 
دەکارکردنــی تێگەیشــتن بۆ ئــەوە نییە کە 
لە بــاری مێژویییەوە لێــی تێبگەین، بەڵکوو 
ئامانجەکەی ئەوەیە  کە پرسی “تێگەیشتن” 
لەرێگای شــرۆڤە و بەڵگەمەندییەوە، ڕەواییی 
مێژوویی وەربگرێ. بەم چەشنە “تێگەیشتن” 
بەتەنیــا لە خزمەتــی ڕەوایی “تــۆ” دا نییە 
ئامانجەکەی  بەڵکــوو  خۆگێڕانــەوە(  )واتــە 

پرسی
هاوبەش

فیگۆری 1

من تۆ
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بەرهەمهێنانی حەقیقەتــی “من-تۆ”یە )واتە 
.)ibid( )پرستەوەری

پرســی تێگەیشــتن لــە مێتۆدۆلۆژیــی 
ڕاڤەکارانی دینیدا، نە لە ڕوانگەی ئانتۆلۆژیانە 
و نە لە ئاستی ئێپیستمۆلۆژییەوە نەیتوانیوە یا 
نایهەوێت پەیوەندییەکی سووژە – سووژە لە 
نێوان دەق و تێگەیشتندا چێ بکا. ستاتووسی 
هێرمێنۆتیکی »من« و هەروەها پرســتەوەری 
کە لە بەستێنێکی دیالۆگییەوە تاوتوێ بکرێت 
و هەروەها پێشــمەرجەکانی »ســەردەم« لە 
هێرمێنۆتیکی ڕاڤەکارانی ئیسالمیدا بزرە. ئەو 
ڕەوەندەی کــە لە کۆنەوە و لــە قوتابخانەی 
ڕاڤەکارانی دینییدا بــاو بووە، هەنووکەش لە 
دوالیزمێکی بێنێوەرۆکدا چەقی بەســتووە کە 
هەم هەوڵ بۆ پاراســتنی دەقــە پیرۆزەکان 
لــە کۆنتێکســتی مێژووییــدا دەدات و هەم 
پێداگری لەسەر پرســی »باوەڕ« دەکات؛ واتە 
مرۆڤ ئازادە باوەڕی بەو دەقە پیرۆزانە هەبێ 
یا نەبێت، بەاڵم لەسەر پرسی حەقیقی بوونی 
تێکســتە دینییەکان ڕانامێنێــت. ڕاڤەکارانی 
دینــی لە ڕێــگای وەهــا مێتۆدۆلۆژییەکەوە 
دەیانهەوێت هەم تێگەیشــتنی ئیستعاری لە 
دەقە پیرۆزەکان بپارێزن و لەهەمان کاتیشدا 
تەمای ئەوەیان هەیە کە خەڵک باوەڕ بە واقعی 
بوونی دەقەکان بکــەن. وەها خوێندنەوەیەک 
بۆ تێگەیشــتن، نەک ڕێگا بــۆ خوێندنەوەی 
ســەلیقەیی خــۆش دەکات، بەڵکوو دەرفەت 
بە پێکهاتــە سیاســییەکانیش دەدات کە بە 
پێی دۆخــی سیاســی، بەرژەوەندیی گروپی 
و هەروەها نێوەرۆکــی ئایدیالۆژیکیی خۆیان، 
سنووری نێوان ئیختیار و ئیلزامی هاوواڵتیان 

دیاری بکەن. 

حیجاب لە کێشــەی نێــوان نەریت و 
مۆدێرنیتەدا

بــە پێــی بۆچوونــی ترکاشــوەند )١٣٨٩( 
دەکارکردنی حیجاب بەو شێوازەی ئەمڕۆ باوە 
و لە بڕیارە دینییەکاندا ئاماژەی پێ دەکرێت، 

لەم ســەت ســاڵەی دواییدا هاتۆتــە ئاراوە. 
موتەهەری لــە کتێبی »مســئلە حیجاب«دا 
کە کۆکــراوەی وتەکانیەتــی لەمەڕ حیجاب، 
بــاس لەوە دەکات کە پێشــتر و لە کتێب و 
ڕیســاڵە دینییەکانی زانایانی ئیسالمیدا تەنیا 
ئاماژە بە »ســتر صالتی« واتە خۆداپۆشین لە 
کاتــی نوێژدا و هەروەها »غیر صالتی« واتە لە 
بۆنەکانی خوازبێنی کــردن و مارەکردندا باو 
بووە )مطهری. ال 4٣٠(. پرســیارەکە ئەوەیە کە 
لە ماوەی ئەو سەت ساڵەدا چی ڕووی داوە کە 
زانایانی ئیســالمی و ڕاڤەکارانی قورعان بیری 
حیجاب دەکەونەوە و لەوەش گرنگتر پرســی 
حیجاب تا ڕادەی ئایدیالۆژی بەرز دەبێتەوە؟ 
ئەمە لە کاتێکدایە کە چاوپۆشی لە زۆر یەک 

لە پرسە »واجبەکان«ی قورعان کراوە.
بــەم  واڵمدانــەوە  و  تێگەیشــتن  بــۆ 
پرســیارە، ناچاریــن لــە بەســتێنی تیۆریی 
گەشەســەندوویییەوە ئاوڕێک لەو گۆڕانکارییە 
کۆمەاڵیەتییانە لە جیهان و هەروەها تەعامولی 
نێونەتەوەیی لە کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەهەم 
و سەرەتاکانی ســەدەی بیستەم بدەینەوە. بۆ 
ئــەوەی بابەتەکە ئاڵۆز و لــە هەمانکاتدا درێژ 
نەبێتــەوە، هەوڵ دەدەم ئــەو گۆڕانکارییانە و 
کارتێکەرییەکانی، لە سەر کەیسێکی تایبەتدا 
تاوتــوێ بکەم کە پەیوەندیــی بە کۆمەڵگای 
ئێرانەوە هەیە. هەژمــاری توێژینەوە و کاری 
مەیدانی لەم بــوارەدا گەلێ زۆرن و هەڵبەت 
ڕوانگەکانیش فرەچەشــنن. کەوایە ئاماژەدان 
بە گشــت گۆشــەنیگاکان لە وتارێکی وەها 
کورتدا ئاسان نییە، بەاڵم سەردێر و نێوەرۆکی 
ئــەم بابەتە یارمەتیمــان دەدات کە لە دوای 
تیۆرێک بگەڕێیــن کە لەگەڵ تێمی بابەتەکە 
و هەروەهــا ئەو قۆناغــە مێژووییەدا تەبا بێت 
و لــە ئەنجامدا بمانگەیەنێتە تێگەیشــتنێکی 
ڕوون. بۆ ئەم مەبەســتە لە ڕوانگەی تیۆریی 
گەشەســەندووییەوە هەوڵ دەدەم ڕەگەکان و 
پاڵنەرەکانی هاتنەئارای پرسی حیجاب شرۆڤە 
بکەم. بۆ ئەم مەبەستە توێژینەوەیەکی کامران 
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مەتیــن کە لە زانکۆی ساکسێکســی بریتانیا 
و لە ســاڵی 2٠١٣دا چاپ و بــاڵو بووەتەوە، 
وەک بنەما بۆ تێگەیشــتن لــەو گۆڕانکارییە 
کۆمەاڵیەتییانە، لەبەرچاو دەگرم. بە بۆچوونی 
مەتین )2٠١٣( ســترۆکتۆر و دینامیزمەکانی 
گۆڕان لە کۆمەڵگای ئێران وەهایە کە هەمیشە 
بزاڤە کۆمەاڵیەتییەکان بە ئاقارێکدا دەبات کە 
بەردەوام گەشەســەندووییەکی السەنگی لێ 

دەکەوێتەوە.
و  مێژوویــی  گۆڕانــە  هەڵبــەت 
کۆمەاڵیەتییــەکان لــە جیهانــدا هــەر لە 
پەیوەنــدی بە یــەک دینامیزمــی تایبەتەوە 
نایەنە دی، چونکە کۆمەڵگاکان فرەچەشــنن. 
لە هــەر قۆناغێکی مێژووییــدا ئێمە لەگەڵ 
چەند کۆمەڵگەی مرۆیــی بەرەوڕوو دەبینەوە 
کە مــۆرک و تایبەتمەندیــی خۆیان هەیە و 
لە ئەنجامدا بە ئاراســتەیەکدا گەشە دەکەن 
کــە ئامێر و بەســتێنە سیاســی، ئابووری و 
کۆمەاڵیەتییــەکان بــۆی دیــاری دەکــەن. 
هەڵبــەت ئێمــە دەزانیــن کــە تەعامولــی 
دینامیزمە  لەســەر  کاریگەریی  نێونەتەوەیی، 
دەروونییەکانــی کۆمەڵگاکانی دیکەش هەیە. 
کەوایە پرســی گۆڕانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
لە ژێر سریمەی دوو پاڵنەری سەرەکییە، واتە: 
دینامیزمە نێوخۆیییەکان و هەروەها تەعامولە 

نێونەتەوەیییەکان.  
واڵتی ئێران لە سەرەتای سەدەی بیستەم، 
لــە کاتێکدا بەرەو مۆدێڕنیتــە هەنگاو دەنێت 
کە بە بۆچوونی کامران مەتین، دوو ڕووداوی 
گرنگی مێژوویــی باڵی بەســەر گۆڕانکارییە 
کۆمەاڵیەتــی و پیشــەیییەکان لــە جیهاندا 
کێشــاوە. لە الیەکەوە بزاڤێکی لیبرالیســتی 
هەیــە کە مێژووەکــەی دەگەڕێتەوە بۆ 2٠٠ 
ســاڵ و بریتانیا لە چەقی ئەو گۆڕانکارییەدایە 
و لــە الکەی دیکە، ڕووســیە هەیــە کە بە 
شۆڕشــێکی پیشەســازی و بە خێرایییەکی 
سەرســامهێنەر مۆدێڕن دەبێتەوە و هەروەها 
بە دامەزراندنی ســپایەکی تۆکمە و مۆدێڕن، 

زەمینەکانی جیهانی دوو جەمسەری فەراهەم 
دەکات. یــەک لــەو ڕووداوە گرنگانــە کە بە 
بۆچوونــی مەتیــن لەنێو وەهــا تەعامولێکی 
نێونەتەوەییــدا هاتووەتە ئــاراوە، دیاردەیەکە 
بەنــاوی »مەشــرووتە« لە ئێرانــدا. ئینقالبی 
مەشرووتە لە ڕاستیدا کاردانەوەیەک بوو بۆ ئەو 
تەعامولە نێونەتەوەیییە، بەاڵم نابێ چاوپۆشی 
لە دینامیزمە دەروونییەکانی وەها گۆڕانێکیش 
بکەیــن. لــە ئاکامــی وەهــا تەعامولێکــی 
نێونەتەوەییدایــە کە حکومەت لە ئێران - بە 
بۆچوونی مەتین، ناچار دەبێت بیر لەوە بکاتەوە 
کە لەنێوان دوو بەرداشــی ســەردەمدا چۆن 
ئێلیتی سیاسی و سترۆکتۆری دەسەاڵتەکەی 
بپارێزێت. بۆ ئەم مەبەستە کۆمەڵێ گۆڕانکاری 
لە سیستەمی بەڕێوەبەریدا دەکەن، بۆ نموونە 
دامەزراندنی پارلمان و هەروەها سیستەمێکی 
مۆدێــڕن کــە »عباس میــرزا« پێشــینیاری 
کــرد. بەاڵم ئەم گۆڕانکاریانــە چونکە زەمینە 
ئامــادە نەبوو، نەیدەتوانی  کۆمەاڵیەتییەکەی 
دەسەاڵت لەبەرانبەر کارتێکەرییەکانی ئەو دوو 
بەرداشەی سەردەمدا بپارێزێت. کەوایە بیریان 
لە دامەزراندنــی ســوپایەکی بەهێز کردەوە 
و ئێمــە دەزانین کە بۆ ئەم مەبەســتە دەبێ 
دەسەاڵت پارەی هەبێت. کاتێ ئاوڕ لە دۆخی 
ئێــران لە ســەردەمی قاجارەکاندا  ئابووریی 
دەدەینــەوە، دەبینین کــە دامەزراندنی وەها 
ســپایەک خەیاڵی بوو. لەو کاتەوە کە ڕێگای 
دەریاکان، پەیوەندیی بارزگانیی نێوان ڕۆژئاوا 
و ڕۆژهەاڵتــی پێکەوە بەســتەوە و، جادەی 
ئاوریشم بڕەوی نەما و لە ئەنجامدا حکوومەتی 
ســەفەوییەکان تووشــی نســکۆ هات، ئێران 
قەت نەیتوانی لە باری ئابوورییەوە بگەڕێتەوە 
بــۆ دۆخێکی جێگیــر. کەوایــە حکوومەتی 
قاجــارەکان دوو ڕێگای لەبــەر بوو بۆ ئەوەی 
دەســەاڵتەکەی لــەو دۆخــە نێونەتەوەییەدا 
بپارێزێت، یا لە ڕێــگای وەرگرتنی ماڵیاتەوە 
کار بــۆ دامەزراندنــی ســپایەکی بەهێــز و 
مۆدێــڕن بکات یــا پەنا بۆ هاوســەنگییەکی 
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دیپلۆماتیک ببات )Matin 2013(. قاجارەکان 
ڕێــکاری دووهەم هەڵدەبژێــرن و لە ماوەی 
ســەروەریی  جار  هێندێ  دەســەاڵتەکەیاندا 
سیاسیی خۆیان بە ڕووسەکان دەبەستنەوە و 
هێندێ جاریش پەنا بۆ بریتانیاییەکان دەبەن. 
پرســیارەکە ئەوەیە کە بۆچی حکوومەتی 
قاجــارەکان ڕێکاری یەکەم واتــە وەرگرتنی 
ماڵیاتیان هەڵنەبژارد؟ هۆکارەکە بە بۆچوونی 
مەتین چینــە کۆمەاڵیەتییەکان و بە تایبەت 
مەرجەعییەتی شــیعە بوو کە لەو سەردەمەدا 
نزیک بە 2٠%ی زەوییە کشــتوکاڵییەکانی 
ئێــران لــە تاپۆیاندا بــوو. لەو ســەردەمەدا 
ئیئتالفــی نێــوان فیــۆداڵ و مەرجەعییەتی 
شــیعە کارێکی کرد کە پرۆژەی چاکســازیی 
حکوومەتــی قاجــار فەشــەل بێنێــت و لە 
ئەنجامدا حکوومەت پەنای بۆ هاوسەنگییەکی 
دیپلۆماتیک برد. بــەاڵم ئەم دۆخە گرفتێکی 
گــەورەی لێ کەوتــەوە کــە پەیوەندیی بە 
سەروەریی سیاسییەوە هەبوو. لەوەش گرنگتر 
ئیئتالفی چینە کۆمەاڵیەتییەکان بوو کە لەو 
سەردەمەدا نەچوونە پشت پرۆتۆکۆڵە سیاسی و 
گرێبەستە نێونەتەوەییەکانی حکوومەتی قاجار 
و لە ئەنجامدا هێژمۆنی ئەم پێکهاتانە باشــتر 
دەرکەوت. لە زۆربەی توێژینەوەکان کە ئاماژە 
بەم سەردەمە دەدەن، باس لە پاشاگەردانی و 
ئاڵۆزییەک دەکەن کە بە کردەوە دەســەاڵتی 
بەسەر دوو پێکهاتەی مەرجەعییەتی شیعە و 

ئێلیتی سیاسیدا دابەش کردبوو.
پەیوەندییــە  فاکتــۆری  لــە  باســمان 
نێودەوڵەتییــەکان و کارتێکەرییــان لەســەر 
گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتییەکان کرد لە ئێراندا، 
بــەاڵم ئامــاژەدان بە ســترۆکتۆری نێوخۆی 
ئێرانیش، کە وەک گشت نموونەکانی دیکەی 
جیهــان هەمیشــە فۆرمێکــی پێکهاتەیی یا 
هایبریتــی هەیە، پێویســتە. ئەگەر قایل بەم 
فاکتۆرە بین ئەوا دەبێ ســەرنج بەم خاڵەش 
بدەین کــە ئەو پێکهاتانە تاچەنــد توانیویانە 
بــە شــێوەیەکی ئۆرگانیک و لە بەســتێنی 

کۆمەڵــگای خۆیانەوە ئــەو هاودژانە بەرهەم 
بێنێتــەوە و چۆنیان چارەســەر بکات. ئەگەر 
بۆ نموونــە ڕوانگەی مارکس بکەین بە بنەما، 
ئــەوا ئینقالب ســەنتێزێک بۆ ئــەو هاودژانە 
دەبینێتــەوە. کەوایە ئەو دیاردەیەی کە وەک 
ئینقالبی مەشرووتە ناوزەد کرا، کاردانەوەیەک 
بــوو لەهەمبەر وەهــا هاودژییــەک کە لەو 
ســەردەمەدا و لە بەستێنی کۆمەڵگای ئێراندا 
بەدی دەکــرا. هێژمۆنیی شــەرع و هەروەها 
دەســەاڵتی ئابوریی مەرجەعییەتی شیعە لەو 
ســەردەمەدا ڕێگای لەوە دەگرت کە ئێرانیش 
وەک تورکیە بەرەو سێکۆالریزم هەنگاو بنێت 
)Matin 2013(. لە ئەنجامی ئەو هاوسەنگییە 
لــە هێــزدا، مەرجەعییەتی شــیعە توانی لە 
سەردەمی مەشــرووتەدا ئانتی تێزێک بەناوی 
مەشــرووعە  بێنێت.  بەرهــەم  »مەشــروعە« 
لــە ڕاســتیدا کاردانەوەیەک بــوو لەبەرانبەر 
ســێکۆالریزەکردنی دەســەاڵت و هەروەهــا 
سڕینەوەی مەرجەعییەتی شیعە لە دەسەاڵتی 

سیاسیدا. 
کودیتاکــەی ٣ی ڕەشــەمەی ١2٩٩ی 
هەتــاوی کە لەودا »ڕەزا خانی میرپەنج« )رەزا 
شا( و »سید زیائەدین تەباتەبایی« کۆتاییان بە 
دەســەاڵتی قاجارەکان هێنا، ئەگەرچی توانی 
مەرجەعییەتی شیعە لەباری سیاسییەوە بخاتە 
پەڕاوێزەوە بــەاڵم نەیتوانی پێگەی ئابوورییان 
الواز بــکات. ســەرەڕای کــورت کردنەوەی 
دەستی مەرجەعییەتی شــیعە لە سیاسەتدا، 
کەچی مەرجەعییەتی شیعە و فیۆدالەکان، بە 
بۆچوونی مەتین، پشــتی ڕەزاخانیان گرت و 
هۆکارەکەش هەم پاشاگەردانی بوو کە ئەوکات 
ئێرانی شــێواندبوو، هەم فۆبیای بولشویکیزم 
بوو. بەم چەشــنە چینی ئێلیتی سیاســی و 
مەرجەعییەتی شیعە و هەروەها فیۆدالەکان، 
پەرەسەندنی کۆمۆنیزمیان )کە ئەو کات پێیان 
دەگووت »ئیشــتراکی«(، وەک هەڕەشەیەکی 
جیددی بۆ نەهێشتنی خاوەندارێتیی تایبەت 
دەزانی و ناچار بوون مل بە دەســەاڵتخوازیی 
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ڕەزاخان بدەن، واتە ئەو دیاردەیەی کە کامران 
مەتین وەک بوناپارتیزمی ڕەزاخانی ناوەزەدی 

.)Matin 2013( دەکات
 بەاڵم بوناپارتیزمی ڕەزاخانی بە پێچەوانەی 
ئەو بوناپارتیزمە کالسیکییەی کە مارکس لە 
پەیوەندی بە ئاڵمان و ژاپۆن باسی لێ کردووە، 
هیچ پەیوەندییەکی بە هاوســەنگیی هێز لە 
نێــوان چینەکانی کۆمەڵگاوە نەبــوو، بەڵکوو 
لە ڕاســتیدا ئەوە پرســی ژیۆپۆلێتیک، واتە 
تەعامولــی نێودەوڵەتی بوو کە دیاریی دەکرد 
قەوارەی سیاسیی حکوومەتی ڕەزا خان چۆن 
دابمەرزێت. بەم چەشــنە فۆبیــای کۆمۆنیزم 
دەســتی ڕەزا شــای ئاواڵە کرد کە بە تۆپزی 
و لە ڕێــگای زەبروزەنگەوە پڕۆژەی تیپیکاڵی 
مۆدێڕنیتە بباتە پێش و چاوپۆشی لە بەستێنی 
گەشەی کولتووری و سیاسیی کۆمەڵگا بکات. 
واتە مۆدێڕنیتەیەکیان لەسەر کۆمەڵگای ئێران 
دەچەســپاند کە نەک زەمینەکانی گەشــەی 
بەر-ســەرمایەداریی تێــدا بــەدی نەدەکرا، 
بەڵکوو لەباری کولتوورییشــەوە گەلێک نامۆ 
بــوو بە دیــاردە و هزرە مۆدێڕنــەکان. یەک 
لــە دەرەنجامەکانی وەها مۆدێڕنیزاســیۆنێک 
دیاردەیەک بوو بەناوی »کەشــفی حیجاب«، 
واتە یاســای الدانی چارشێو و ڕووبەند لەسەر 
ژنان. ڕەزا شا ویستی بە یەک شەو و لە ڕێگای 
زەبروزەنگەوە، نەریتێکی پۆشین لە کۆمەڵگادا 
بگۆڕێت کە ڕێگایەکی هەزار ســاڵەی پێوابوو. 
ئەم پرۆســەیە لە کاتێکدا دەســت پێدەکات 
کە ئێلیتی سیاسیی ئەوکات هیچ کارێکی بۆ 
هاوبەشــکردنی ژنان لە گەشەی کۆمەاڵیەتی 
و سیاســی و تەنانەت ئابوورییشدا نەکردبوو. 
کامــران مەتین لــە کتێبەکەیــدا ئاماژە بە 
قســەیەکی دویچێــر )١٩67( دەکات کــە 
وابزانــم وەک مێتافۆرێک بــۆ ئێرانی ئەوکات 
دەگونجێــت. دویچێر دەڵێ بەرلەوەی خەڵک 
لــە نێوەرۆکــی دەوڵەتی مۆدێــڕن تێبگات، 
قەوارەکەیان دامەزرانــد )ibid(. لێرەوە نەک 
جەســتەی ژن، بەڵکوو ئۆبژایەتیی ژن دەبێت 

بە سەنگەری مۆدێڕنیزمە بۆناپارتییەکەی ڕەزا 
شــا و چیرۆکی حیجابیــش دەچێتە فازێکی 
دیکەوە کە لە بەشــەکانی دیکەی ئەم وتارەدا 

زیاتر لەسەری چڕ دەبینەوە.
یــەک لــە دەســکەوتەکانی ڕەزا شــا، 
لەچــاو حکومەتی قاجــارەکان،  ئەوە بوو کە 
لەگــەڵ فیۆدالەکان و مەرجەعییەتی شــیعە 
گەیشتنە ڕێککەوتنێک کە لەودا بەڕێوەبردنی 
گوندەکان، کە ئەو کات لە ســەتا هەشــتا و 
پێنجی حەشیمەتی ئێرانیان پێک دەهێنا، لە 
ڕێگای کوێخاکانەوە کە فیۆدالەکان دیارییان 
دەکرد، کۆنترۆڵ بکات و چونکە مەرجەعییەتی 
شیعەش لە سەتا بیستی مڵکەکانی لە دەستدا 
بوو، شــموولی وەها ڕێککەوتنێک دەبوون. بە 
واتایەکی دی دەســەاڵتی سیاسی لە دەستی 
ڕەزا شادا بوو بەاڵم بەڕێوەبردنی ٨٥% واڵت 
لەدەســتی فیۆدالەکاندا و لەژێــر ئامۆژگاریی 
مەرجەعییەتی شــیعەدا بوو. کەوایە ٨٥%ی 
کۆمەڵگای ئێران لە دۆخی فیۆدالیدا چەقیون 
و لــە کاروانی دۆخــی مۆدێڕنیتەی ڕەزاخان 
بەجــێ دەمێنن. ئەمە لە خۆیدا دەکرێ وەک 
دابەشکردنی کار - لە ڕوانگەی دورکهایمییەوە- 
پێناسە بکەین لە نێوان ڕەزا شا و فیۆدالەکان 
و مەرجەعییەتــی شــیعەدا. لێــرەوە ئێمــە 
لەگەڵ ئێئتیالفێکی ســێکۆچکەیی لە نێوان 
ئێلیتی سیاسی، فیۆدالەکان و مەرجەعییەتی 
شــیعە بەرەوڕوو دەبینەوە کە لــە الیەکەوە 
مەشرووعییەتی بە دەسەاڵتی سیاسیی ڕەزاشا 
دەدا و لە الکەی دیکەش دەسمایەی فیۆدال 
 .)ibid( و مەرجەعییەتی شیعە بەرز دەبووەوە
دەرکەوتــەی وەها ئیئتالفێــک، بە بۆچوونی 
مــن، لەوەدا بوو کە نــەک فۆبیای کۆمۆنیزم 
ڕەوییەوە بەڵکوو لەســەر یاســای کەشــفی 
حیجابیــش ڕێککەون. بەڵگــە مێژووییەکان 
پێمان دەڵێن کە لەوکاتەوە مەشــرووعییەتی 
سیاســیی ڕەزاشــا لە الیەن مەرجەعییەتی 
شیعەوە پەســند کرا، پرسی یاسای کەشفی 
حیجاب بــەو تەوژمەی جــاران نەما و کەم 
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کەم لــە ڕێــگای ڕێککەوتنێکی نەنووســراو 
لە نێــوان ئێلیتی سیاســی و مەرجەعییەتی 
شــیعەدا، پرســی حیجاب لۆکالیزە دەکرێت. 
واتە نەبوونی حەساسییەتی مەرجەعی شیعە 
بــە نۆرمالیزەکردنی بێ حیجابــی لە ناوەندە 
ئیدارییەکان کە سیمبولی مۆدێڕنیتە بوون و 
لەهەمان کاتدا نەمانی حەساســییەتی ئێلیتی 
سیاســی بە حیجاب لە ناوچــە پەڕاوێزەکانی 
دەســەاڵت کە دواجــار بوو بــە گەورەترین 

پێگەی سیاسی بۆ مەرجەعییەتی شیعە.
لە کۆتایی ســییەکاندا و بەتایبەت دوای 
میللی کردنی نەوت لە دەوڵەتی “موسەدیق”دا 
کــە بەشــەداهاتی نەوتی ئێــران ڕووی لە 
هەڵکشــان کرد، پەهلەویی دووهەم ئیتر بەو 
قەناعەتە گەیشــت کە پێویستی بە ئیئتالفە 
ســێکۆچکەکەی ســەردەمی ڕەزا شا نەماوە. 
مەحەمەد ڕەزا پەهلەوی بە ڕادەی پێویســت 
دەســەاڵت و هەروەها لەبــاری ئابوورییەوە 
دەوڵەمەند بوو کە بە تەنیایی دەسەاڵت بەڕێوە 
ببات و چاوپۆشــی لەو چینە کۆمەاڵیەتییانە 
بکات کە ڕۆڵێکی گرنگیــان لە دامەزراندنی 
دەسەاڵتی ناوەندی لە ئێراندا هەبوو. پڕۆژەی 
پیشەسازی لە ئێران و بەدوایدا ئینقالبی سپی 
کە بوو بە هۆی هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی 
فیۆدالیــزم، دەرەنجامــی وەها گەشــەیەکی 
ئابــووری بوو. شــای ئێــران لــەم قۆناغەوە 
هــەوڵ بۆ ســڕینەوە ڕۆڵی بــازاڕ و هەروەها 
مەرجەعییەتی شــیعەش دەدات و لە ئاکامدا 
کار بۆ پەرەدان بە ناوەندە پیشەییەکان دەکات 
کە دەکرێ وەک ســەرهەڵدانی کاپیتالیزم لە 
 .)ibid( قەوارەیەکی بچووکدا ســەیر بکرێت
لەگــەڵ گەشــەکردنی کاپیتالیــزم، فۆرمی 
چینایەتیی کۆمەڵگاش گۆڕانی بەسەردا دێت 
و لە ئەنجامدا ناوەند و دامەزراوە نەریتییەکان 
کە مێژوویەکی 2٠٠ ساڵەیان هەبوو، تووشی 
گرفــت دەبوون. ئــەم ڕەوەندە بــە ئاقارێکدا 
تێدەپەڕی کە بە بۆچوونــی کامران مەتین، 
بەرژەوەندییەکانــی بازاڕ لــە پێناو چینێکی 

ســەرمایەداردا تووشــی زەرەر دەبوو کە بەو 
قەوارە بچووکەیــەوە بەتەمابوو هێدی هێدی 
ئاوێتەی ســەرمایەداریی جیهانییش ببێتەوە. 
سروشتییە کە وەها پرۆژەیەک هەڕەشە بێت 
بۆ بــازاڕ چونکە نەک بازرگانیی کالســیکی 
ئێرانی دەگۆڕی بەڵکوو سیســتەمی بازاڕیش 
تووشی گۆڕان دەبوو )ibid(. هەڵبەت ڕەوتی 
گەشەی ســەرمایەداری لەو واڵتانەی کە لە 
قۆناغی گەشــەدا بوون، وێنەیەکی سێکۆالر 
و لەهەمانکاتــدا گۆڕانێکــی بنچینەیــی لە 
کولتوورریشــی لــێ دەکەوێتــەوە کە وەک 
پێشــمەرجی گەشەسەندوویی پێناسە دەکرا. 
یەک لــەو دیاردانە پۆشــاکی ژنــان، مافی 
دەنگدانی ژنان و هەروەها هاوبەشکردنی ژنان 
لە دامەزراوە مەدەنی و ئابوورییەکاندا بوو. یەک 
لەو دیاردانەی کە بــە بۆچوونی من جێگای 
پرســیارە، مافی دەنگدان و هاوبەشــکردنی 
ژنان بوو لە سیستەمی بەڕێوەبەریدا. لە هیچ 
کام لە توێژینەوەکان لەسەر کۆمەڵگا و بزاڤە 
کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران، تا ئەو ســەردەمە، 
باس لە بزاڤێکــی فێمێنیزمــی نەکراوە کە 
لە بنتکــی کۆمەڵــگاوە ســەری هەڵدابێت 
و خەبــات بــۆ وەرگرتنی مافــی دەنگدان، 
هەڵبژاردنی پۆشاک و هەروەها هاوبەشکردنی 
ژنان لە دیاریکردنی چارەنووســی سیاسی و 
بەرهەمهێناندا بکات. ڕەنگــە ئەم داوایانە لە 
چوارچێــوەی نوخبە و لە ئاســتی تیۆریکدا 
هەبووبێت، بەاڵم لە پراکتیکدا بزاڤێکی ئەوتۆ 
دیار نییە. کەوایــە پەهلەویی دووهەم وەک 
نەریتی بوناپارتیزمەکەی باوکی ویســتی، بە 
بڕیارێک و بە یەک شــەو، بەرگێکی مۆدێڕن 
بە بااڵی کۆمەڵگای ئێراندا بکات. لەم قۆناغەدا 
بوو کە مەرجەعییەتی شیعە بە ڕێبەرایەتیی 
خومەینی و هەروەها بازارییەکانی ئێران وەک 
پێکهاتەیەکی نەریتی، بە دژی ئینقالبی سپی 
ڕاپەڕیــن و هەراکــەی جۆزەردانی ١٣42ی 
هەتاویــی لــێ کەوتــەوە. لەم قۆناغەشــدا 
دیســان ژن دەبێتە ئۆبژە بۆ ملمالنەی نێوان 
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مۆدێڕنیــزم و نەریتخــوازەکان. خومەینی لە 
ڕاگەیاندنەکەیــدا بە ڕاشــکاوییەوە گلەیی لە 
مافی دەنگدان بۆ ژنان دەکات و ئەم یاســایە 
وەک هەڕەشە بۆســەر دینی ئیسالم پێناسە 
دەکات. ئەگەرچی بە هۆی دوورخســتنەوەی 
خومەینی لــە ئێران هەراکــەی جۆزەردانی 
١٣42 نیشــتەوە، بەاڵم لە بنتکی کۆمەڵگادا 
هەســت بە جووڵەیەکــی کۆمەاڵیەتی دەکرا 
کە تا ئینقالبــی ١٣٥7ی هەتاوی، دوو باڵی 
چەپ و ڕاستی ئیســالمی لە کۆنتێکستێکی 
عیرفانــی و دژ بــە نمادەکانــی مۆدێڕنیزم 
ئاوێتــەی یەک کرد. خاڵێکــی گرنگی دیکە 
بۆ وەها ئاوێتەبوونێک دیسکۆرســێک بوو بە 
نــاوی »غرب زدگی«. بەرهەمــی ئەم گوتارە، 
دژایەتیکردنی گشت ســیمبول و ئەو وێنانە 
بوو کــە وەک هێمای ڕۆژئاوایی و کاپیتالیزم 
پێناسە دەکران. لەم سۆنگەیەشەوە ئۆبژەبوونی 
ژن تۆختر دەردەکەوێت و لە ڕاســتیدا هیچ 
شتێک بە ڕادەی جەستەی ژنان نەیدەتوانی 
لە وێناکردنی ئەم کۆنتراستەدا کاریگەر بێت. 
واتە کۆنتراســتی نێوان ژنانی سەر و باسک 
ڕووتی مۆدێرن لەهەمبەر ژنانی لەچکە بەسەر 
و چارشێو پۆش کە ئامادە نەدەبوون هێماکانی 
کاپیتالیــزم و مۆدێڕنیزمی نامۆ بە کولتوور و 
نەریتی ئێرانی بســەلمێنێت. ئــەم ڕەوەندە 
یارمەتی بــە پۆالریزەکردنی کۆمەڵگای ژنانی 
ئێرانی دەدات کە بەسەر دوو باڵی ناتەبا بەیەک 
دابەش بن: باڵێکی کەمینە کە سیمبولەکانی 
ڕۆژئــاوا وەک کولتوور پەســند دەکات و لە 
ڕۆژنامــە، گۆڤار، شاشــەکانی تیڤی و فیلمە 
گیشەییەکانی ســینەمادا فۆکووسیان لەسەر 
دەکرا و، باڵێکــی زۆرینەش کە لە پەڕاوێزی 
شار و گوندەکان فەرامۆش کرابوون و پشتیان 
لــە بەها و نۆڕمە نەریتییــەکان نەدەکرد. لە 
ئاکامــی ئــەم کۆنتراســتەدا، ئێئتالفێک لە 
نێوان بازاڕییەکان و مەرجەعییەتی شــیعەدا 
پێکهات بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی کاپیتالیزمە 
کۆمپرادۆرەکــەی شــای ئێــران. خومەینی 

لــەم ئیئتالفــەدا وەک ئیدۆلۆگــی ئینقالب 
پەرەی بە تێزی حکومەتی ئیســالمی دەدا و 
بازاڕییەکانیش لە ڕێگای پشتگیریی داراییەوە 
زەمینەیان بۆ پراکتیزەکردنی وەها تیۆرییەک 
خــۆش دەکــرد )ibid(. هەڵبەت پرۆســەی 
کاپیتالیزمی تازەدامەزراوی ئێران و ڕەوەندی 
ئاوێتەبوونەکەی لەگەڵ کاپیتالیزمی جیهانی، 
گشت ڕەوتە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانیشی 
بەو ئاقارەدا دەبرد کــە پێداچوونەوەیەک لە 
گوتار و ئایدیالۆژی و سیاسەتەکانیاندا بکەنەوە، 
لەهەمبەر وەها گەشەسەندووییەکی السەنگدا 
هەڵوێستە بکەن و بە ناچاری ڕەگەڵ ڕەوتێکی 
نەریتخواز بکەون کە لــە باری ئایدیالۆژی و 

دۆخی چینایەتییدا نامۆبوون بە یەک.
وەک لەم بەشەی وتارەکەدا دەردەکەوێت، 
پرۆسەی مۆدێڕنیزاسیۆنی ئێران نەک بەرهەمی 
هاودژییەکەی دیالێکتیک نەبوو کە لە ڕێگای 
ئینقالبــەوە بگاتــە ســەنتێز و زەمینەکانی 
تێپەڕین لە نەریتخوازی فەراهەم بکات، بەڵکوو 
پرۆژەیــەک بوو بۆ پتەوکردنی دەســەاڵتێکی 
ناوەندخــواز کــە گرفتاری مەشــروعییەتی 
سیاسیی هەبوو. چ لە سەردەمی ڕەزا شا و چ 
لە سەردەمی پەهلەویی دووهەمدا مۆدێڕنیزم 
وەک ســتراتێژی لــە خزمەتی ســڕینەوەی 
ڕکابەرە سیاســی و چینە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
دەکار کراوە و مەجالی بۆ ئەوە نەهێشتووەتەوە 
کە دامــەزراوە کۆمەاڵیەتییــەکان و چین و 
توێژەکانی کۆمەڵگا بە ڕەوەندێکی ترانسێنداڵیدا 
تێپەڕ بن و لە دۆخی بەر-سەرمایەداریدا قاڵ 
ببنەوە. لە وەها دۆخێکدا سروشتییە کە پرسی 
گەشەســەندوویی بە شــێوەیەکی الســەنگ 
بچێتە پێش و بەرچاوترین قوربانییەکانی ئەم 

سیاسەتەش ژنان بوون.

حیجاب وەک سیاسەت
ڕاپەڕینــی گەالنی ئێران لە ســاڵی ١٣٥6دا، 
بــە بۆچوونــی زۆر یــەک لــە کارناســان، 
کاردانەوەیەک بوو لەهەمبەر گەشەسەندوویی 
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السەنگ. لەگەڵ ئەوەیدا کە کۆمەڵگای ئێران 
لە پەنجاکاندا، لەباری خۆشــبژێوی و ئازادییە 
کۆمەاڵیەتییەکاندا، لەگەڵ هیچ کام لە قۆناغە 
مێژووییەکانی ئێران بــەراورد نەدەکرا، بەاڵم 
ئەم گەشەسەندووییە چاوپۆشی لە ئێلێمانێکی 
گرینگ کردبوو بە ناوی ئازادییە سیاسییەکان 
کە ئەو کات سیاســەتی سانسۆر و سەرکوتی 
حکوومەت ڕێگریی دەکرد لە دامەزراوەخوازیی 
سیاســی. حکومەت کاتێ ملی دا بە ویستی 
ئێلیتی سیاســی، کە ڕاپەڕینەکان چووبوونە 
نێــو قۆناغــی ئینقالبییەوە و بــۆ هەموومان 
ڕوونە کە لە وەها دۆخێکدا مەجال بۆ پرســی 
چاکســازی و گەشەســەندووییی هاوسەنگ 
نامێنێت. ئینقالبی ١٣٥7 جیهانی سەرســام 
کرد، بەتایبەت پرۆژەی دژە مۆدێڕنیتەی ئەم 
ئینقالبە کە ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ نێوەرۆکەکەی 

ڕوونتر دەبووەوە. 
لە شازدەی ڕەشەمەی ١٣٥7، واتە بیست 
و شــەش ڕۆژ بە دوای سەرکەوتنی ئینقالبی 
ئێران، »خومەینی« لە کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ 
فەقێکانی شــاری قوم باســی لــەوە کرد کە 
»پێویســتە ژنان بــە حیجابی ئیســالمییەوە 
دەرکــەون... دەبــێ ژنــان هەڵســوکەوتیان 
بگــۆڕن... هێنــدێ زانیاریم دەگاتە دەســت 
کە کارمەنــدە ژنەکان لــە وەزارەتی دەرەوە 
بــە ڕووتی دەچنە ســەر کار... ژنــان بۆیان 
هەیە لە کارەکۆمەاڵیەتییەکاندا بەشــدار بن، 
بەاڵم بــە حیجابی ئیســالمییەوە.« )رۆژنامەی 
کیهان، ١7ی ڕەشــەمەی ١٣٥7(. لــەم لێدوانەدا 
بــوو کە بــۆ یەکەم جــار تێرمێــک بەناوی 
حیجــاب دێێتە ڕۆژەڤــەوە و خومەینی وەک 
ئۆلتیماتۆم ئاراســتەی کۆمەڵگای دەکات. ئەو 
قســانەی خومەینی لە کاتێکدایە کە زانایانی 
ئیسالمی لەســەر حیجاب و سنوور و ڕادەی 
حیجاب کۆک نەبوون. دوابەدوای ئەو قســانە 
هەرایەک لەنێو کەشــی سیاسیی ئێراندا سەر 
هەڵدەدات و بەشــێک لە ژنــان کە زۆربەیان 
کارمەندی دەوڵەتی بوون )بە پێی ڕێپۆرتاژی 

ڕۆژنامەکانــی ئەوکاتی ئێران( لە شــارەکانی 
تاران، ســنە، کرماشــان، ورمێ، ئیسفەهان و 
بەنــدەر عەبباس دژکردەوەیان پێشــان دا و 
ڕژانە ســەر شــەقام. وتووێژەکەی »مەحموود 
تاڵەقانی« لەگەڵ ڕۆژنامەی کەیهان دۆخەکەی 
هێــوڕ کردەوە و ناوبراو باســی لەوە کرد: »... 
لە ئیســالمدا حیجابــی زۆرەملی نییە و هەتا 
ئێســتاش زانایانی ئیســالمی لەســەر وەها 
بڕیارێک کــۆک نین... ئیمام نەســیحەتێکی 
باوکانــەی کردووین و هیــچ گرفت نییە کە 
خانمەکان لەبــەر ڕێزی قســەکانی ئیمام و 
خۆشــیان لەچکەیەکی تەنک لەسەر بکەن... 
بــەم کارە ڕێز لــە کەرامەت و کەســایەتیی 
خۆیــان دەگرن...« )کیهان، ژمــارە ١٠6٥٨، ال ٣، 
لەوە سەرنجراکێشــتر  ٣٠ ڕەشــەمەی ١٣٥7(. 
هەڵوێســتی بەشــێک لە ژنانــی مۆدێڕن و 
کەســایەتییە چەپ و دژە ئیمپرالیستییەکان 
بوو. بۆ نموونە »ئیســالم کازمیــە« )١٣٠٩- 
١٣76( یــەک لــە کەســایەتییە چەپەکان 
و چاالک لــە کانوونی نوســەرانی ئێران، لە 
وتارێکی لە ڕۆژنامەی کەیهاندا پرسی هێنانە 
ئارای پۆشینی ژنانی وەک شتێکی الوەکی و  
خۆڕانانی ڕۆشــنبیرانە پێناسە کرد کە نامۆیە 
لەگەڵ واقیعەکانی کۆمەڵگا )کیهان، ٣١ اســفند 
١٣٥7(. هەروەها زۆر یەک لــە ڕووناکبیرانی 
چەپ و ڕاست مافی بڕیاردان و ئازادیی ژنان 
لەمەڕ پۆشینیان لە گۆشەنیگای تیۆری »غرب 
زدگی«یەوە شروڤە دەکرد و دواجار بەو ئاکامە 
گەیشــتن کە هــەرای حیجــاب لەمپەرە بۆ 

خەباتی دژە ئیمپریالیستی ئینقالب.
 شــەڕی ســێ مانگــەی کوردســتان و 
شەڕی تورکمەن ســەحرا، کێشەی حیجابی 
دیزەبەدەرخۆنــە کرد، بــەاڵم مەرجەعییەتی 
شــیعە لە پرۆژەکەی خۆیان بۆ داســەپاندنی 
حیجاب نەوەســتان و دواجار لە ساڵی ١٣62 
یاســایەکیان بۆ حیجاب پەسند کرد. یەکەم 
یاسایەک کە لە پەیوەندی بە حیجابدا پەسند 
کــرا، لە مــادەی ١٠2ی یاســای تەعزیرات 
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دیــاری کرا و دواتر لە ســاڵی ١٣7٥دا وەک 
تەبســەرەیەک بە مــادەی ١4١ی یاســای 
ســزادانی ئیســالمییەوە زیــا کرا و ســزای 
ڕەچاونەکردنــی حیجابیش 74 زەربە قەمچی 
بــوو.  بــەم کارە کۆماری ئیســالمیی ئێران، 
دووهەم  ســەعوودیدا  عەرەبســتانی  بەدوای 
واڵتی ئیســالمی بوو کە یاســای بۆ حیجابی 
زۆرەملی دادەنا. عەرەبســتانی ســەعوودی لە 
ســاڵی ١٣٩٨ یاســای حیجابــی زۆرەملیی 
هەڵوەشــاندەوە و ئێســتا کۆماری ئیسالمیی 
ئێران تاکە حکوومەتە لە دنیادا کە بە زمان و 
میکانیزمی یاسا، ژنان ناچار دەکات چی لەبەر 

کەن و چۆن دەربکەون. 
وەک پێشــتر باس لە کێشەی ڕاڤەکردنی 
حیجــاب لە قورعاندا کــرا و هەروەها بە پێی 
ئەو کورتە باسەی کە لە سەرەوە ئاماژەی پێ 
درا، لەمەڕ ڕۆژژمێری چەســپاندنی حیجابی 
زۆرەملی، دەبینین کە سیاســەتی حیجاب بە 
ڕەوەندێکی سینووسیدا چووەتە پێش. واتە بە 
پێی دەرفەت و بە پێی دۆخە سیاســییەکان 
پرســی حیجاب هێندێ جار شــل و جاری 
واشە توند بووە، بەاڵم ئێستاشی لەگەڵدا بێت 
حیجاب یەکێکە لــەو بابەتانەی کە کۆماری 
ئیســالمیی ئێران ئامادە نییە چاوپۆشیی لێ 
بکات. پرسیارەکە ئەوەیە کە کۆماری ئیسالمی 
و بەتایبــەت خومەینی چییان لــە حیجابدا 
بەدی دەکرد کە وەها بە پێداگرییەوە کاریان 
بۆ چەســپاندنی دەکرد؟ لێرەوە هەوڵ دەدەم 
باسێکی فۆکشیۆنالیســتیانە لەمەڕ کارکردی 
حیجــاب لە ئایدیالۆژیی کۆماری ئیســالمیدا 
بکەم. ئەوەی تا ئێســتا هەســت پــێ کراوە، 
پرســی حیجاب بــۆ کۆماری ئیســالمی لە 
سێ دانە ئاســتدا کارایی هەیە کە بە کورتی 

ئاماژەیان پێ دەدەم:
1 ئاســتی ناســێنەیی: کۆماری ئیســالمی 
خۆی بــەم ســیمبولەوە پێناســە دەکات و 
هەروەها حیجاب کارایــی مۆبیلیتایزی هەیە 
بــۆ الیەنگرەکانی ویالیەتــی فەقیە و لەوەش 

دەکارکردنی  جوگرافیــای  بەرباڵویی  گرنگتر 
ئیسالمییش  ئۆمەتی  حیجاب، ســنوورەکانی 

دیاریی دەکات.
2 ئاســتی ســتراتێژیک: پرسی حیجاب لەم 
ئاســتەدا دەبێــت بــە بەشــێکی گرینگ لە 
ئایدیالۆژی و ئامانجی بەرزی سیستەم لەمەڕ 
ئیسالمی-شــیعەدا،  ئۆمەتــی  دامەزراندنــی 
حیجــاب توانــای ئەوتۆریتــەی ئایدیالۆژیی 

کۆماری ئیسالمییش دیاریی دەکات.
3 ئاســتی تاکتیکی: هەر ئــەو قۆناغەیە کە 
لە ژیانی ڕۆتینیدا هەســتی پــێ دەکەین و 
لەگەڵیــدا دەژین. واتە ئامێرێــک بۆ تۆقاندن 
و ئەتۆمیزەکردنــی کۆمەڵگا. ڕێژیم لە هێندێ 
دەرفەتدا، بە شێوەی سیستەماتیک و لە ڕێگای 
توندوتیژی و تۆقاندنی کۆمەڵگاوە، ئەوتۆریتەی 
خۆی بە چاوی کۆمەڵگادا دەداتەوە. بەم کارە 
بیری بزاڤە کۆمەاڵیەتییەکان دەهێنێتەوە کە 
لە ســەرکوتکردندا دەســت ڕاناگرێت. بەاڵم 
هێندێ جار تەوژمی حیجابی زۆرەملی هاوکاتە 
لەگــەڵ قەیرانــە سیاســی و ئابوورییەکان، 
بەڵکوو ســەرنجی خەڵک و چاالکە سیاسی و 
مەدەنییەکان لەمەڕ دۆخی نالەباری سیاسی و 

ئابووری، بشێوێنێت.

کارایــی حیجــاب لــە پتەوکردنــی 
توتالیتاریانیزمی ئیسالمی

ئامــار و ڕەوتــی ڕووداوەکانی ئێــران پێمان 
دەڵێــت کــە ترانسفۆرماســیۆنی حیجاب لە 
یاسای پۆشینەوە بەرەو ئەو دۆخەی کە دواجار 
حیجاب دەکات بە ئااڵی کۆمەڵگای ئیسالمی، 
لە سەردەمی پۆســت خۆمەینیزمدا گرنگیی 
زیاتری پێ دراوە. یەک لەو پرســیارانەی کە 
بەالی زۆربەی توێژەرانی پرسی فێمینیزم لە 
ئێران دروست دەبێت ئەوەیە کە بۆچی پرسی 
حیجاب هەر بەو چەند ماددە یاساییانەوە قایل 
نەبوو و هەنووکە چووەتە نێو فازێکی دیکەوە 
کە نەک هــەر دامەزراوەســازی بۆ حیجاب 
دەکرێت، بەڵکوو حیجاب بووە بە بەشــێک لە 
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ســتراتێژیی حکوومەت و بودجەیەکی زۆری 
بۆ تەرخان کراوە؟ لێرەوە پێویست دەکات لە 
ڕوانگەی تیۆریــی توتالیتاریانیزمەوە لە دوای 

واڵمی وەها پرسیارێک بگەڕێین.
هەڵبەت زۆر یەک لە کارناســانی سیاسی 
گرفتیان هەیە لەگەڵ جێکردنەوەی کۆماری 
ئیســالمیی ئێــران لە چوارچێــوەی تیۆریی 
توتالیتاریانیــزم. هۆکارەکــەش ئەویــە کــە 
خوێندنــەوەکان بۆ توتالیتاریانیزم بە پێی ئەو 
مۆدێالنەن کە لە ســەدەی بیستەمدا سەریان 
هەڵدا و دواجار لە کۆتاییەکانی ئەو سەدەیەدا 
ناسیۆنال-سوسیالیزم  هەڵوەشانەوە. بۆ نموونە 
لە ئاڵمان، فاشــیزم لە ئیتالیــا، کۆمۆنیزم لە 
یەکیەتیی ســۆڤیەت و... بە پێی خوێندنەوە 
و  فرێدریــش  سترۆکتۆرالیســتییەکەی 
بێرژینسکی )1965( توتالیتاریانیزم لە ئەنجامی 
لەگەڵ  خۆگونجاندنی حکوومەتە سەرەڕۆکان 
پیشــەییەکانی  پرۆسەی گەشــەی کۆمەڵگا 
ســەدەی بیســتەمدا ســەری هەڵداوە. ئەم 
بۆچوونــە لەباری نێوەرۆکییــەوە تەبایی نییە 
لەگەڵ دامەزرانی کۆماری ئیســالمیی ئێران، 
چونکە وەک پێشتر ئاماژەی پێ درا، ئینقالبی 
١٣٥7 پرۆژەیــەک بوو دژ بــە مۆدێڕنیزم و 
ئامانجەکــەی ژیانەوەی نۆرمــە نەریتییەکان 
و هەروەهــا لەباری ڕووکردی ئابووریشــەوە 
بەتەما بوو پشــت بە بەرهەمهێنانی خۆماڵی 
ببەستێت )واتە سیاسەتی خودکفایی(. بەاڵم 
لە ســەردەمی پۆســت خومەینیزمــدا، کەم 
کــەم نیشــانەکانی توتالیتاریانیزم لە کردەوە 
و گوتــاری ڕێژیمدا بەدی دەکەین. دەرکەوتە 
و پرۆژەکانی پۆســت خۆمەینیزم زۆر لەگەڵ 
»فرێدریش«  خاڵییەکەی  شــەش  پۆلبەندییە 
ســترۆکتۆری  لەمــەڕ  »بێرژینســکی«  و 
توتالیتاریانیزمــدا نامۆ نین، واتــە: ئافراندنی 
»مرۆڤی نوێ« )لە ئێراندا ئۆمەتی ئیســالمی( 
لە چوارچێــوەی ئایدیالۆژییەکی گشــتگیردا 
)ئیسالمی-شــیعی( و هەروەها بۆ وەدیهێنانی 
وەهــا ئامانجێــک: کار لەســەر هرووژانــی 

هەزارەگەرایــی و یۆتۆپیایەکی بەهێز دەکات 
)آخر الزمانی( کە میکانیزمەکەشی تۆقاندن و 
پروپاگاندایە. لەوەش گرنگتر بەتەمایە لەسەر 
دەســتی حیزبێکی بەهێز )حــزب اللە( ئەم 

ئامانجە بێنێتە دی. 
لەمەڕ  خوێندنەوەیەکــی دیکــە هەیــە 
توتالیتاریانیــزم کە ئەم وتــارە هەوڵدەدا لە 
چوارچێوەی ئــەو تیۆرییەدا پەیوەندیی نێوان 
حیجابی ئیسالمی و تەمای توتالیتاریانیستیی 
ڕێژیم شــرۆڤە بکات. لەم بابەتــەدا ئاماژە بە 
بۆچوونە فەلسەفی ـ کۆمەاڵیەتییەکەی »هانا 
ئارێنت« دەکەم لەمەڕ هەوڵی ئەتۆمیزەکردنی 
کۆمەڵــگا وەک دوائامانجی توتالیتاریانیزم. بە 
بۆچوونــی ئارێنت: ڕێژیمــی توتالیتێر هەوڵ 
دەمارگرژکردنــی  و  ئایدیالۆژیزەکــردن  بــۆ 
هاوواڵتییــان نادات بەڵکــوو ئامانجی کۆتایی 
عەقڵییەتــی  شــێواندنی  توتالیتاریانیــزم 
هاوواڵتییانە بەڵکوو هەست بە مەودای نێوان 
ڕاستی و درۆ نەکەن و لە لێکدانەوەی خراپەدا 
ناکارامە بن. ژیان لە ژێر دەسەاڵتی ڕێژیمێکی 
توتالیتێردا، وا لــە هاوواڵتییان دەکات کە بە 
چەشنێک هەڵســوکەوت بکەن کە درۆکانی 
سیستەم وەک حەقیقەتێکی ڕەها بچەسپێت. 
لەم سیســتەمانەدا ئیتر پرســی درۆ و ڕاست 
بوون، پرسی سەرەکی نییە، چونکە حەقیقەت 
و ڕەوایی حەقیقەت، لــە ژیانی کۆمەاڵیەتیدا 
بزرە و تــرس و تۆقاندن جێگای پڕ دەکاتەوە 
)Arendt, 2004(. »کارل یەسپێرس«یش باس 
لە ترس و تۆقاندن دەکات بەاڵم ئەو پێی وایە 
ترس لە حکوومەتی توتالیتێردا دوو الیەنەیە. 
واتە ترس لە ڕێگای ڕەشــبینی و دوودڵییەوە 
بە ناخی کۆمەڵگادا ڕۆدەچێت بەاڵم ئەم ترسە 
هەر هاوواڵتییان ناگرێتەوە بەڵکوو دەسەاڵتیش 
دەگرێتەوە، چونکە دەســەاڵت هەمیشــە لە 
کۆمەڵگا تۆقیوە. کەوایە ڕێژیمە توتالیتێرەکان 
بەردەوام خەریکی بەرهەمهێنانەوەی دۆخێکی 
ژیانن، بەڵکوو هاوواڵتییــان بە دەمامکێکەوە 
دەرکەون کە ڕێژیمی توتالیتێر لێی نەتۆقێت، 
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واتــە میکانیزمی جووت موراڵی و دوو ڕوویی. 
هۆکاری مانەوەی ڕێژیمــە توتالیتێرەکان بە 
بۆچوونی یەسپێرســیش هیچ پەیوەندییەکی 
بە ئیمان و بڕوای هاوواڵتییانەوە نییە، بەڵکوو 
ئەو ترســەیە کە لە کۆمەڵگادا ڕەگی داکوتاوە 

 .)Jaspers,1963(
پرســی  بە  دەســەاڵت  هەســتیاربوونی 
حیجاب، وەک لە ئاستی تاکتیکیدا باسی لێ 
کرا، کاراییەکی گرنگی هەیە بۆ ئەتۆمیزەکردنی 
دەسەاڵت و هەروەها لە کاتی قەیرانە ئابووری 
و سیاسییەکانیشــدا، بیانــووی شــل بوونی 
حیجــاب یارمەتیی داوە بــە ئەمنیەتیکردنی 
کۆمەڵگا بەڵکوو لە وەهــا دۆخێکدا چاالکانی 
سیاسی و مەدەنی فۆکووس لەسەر سیاسەتە 
الوازەکانی ڕێژیم بۆ چارەســەرکردنی قەیران 
نەکەن. بەاڵم خاڵێکی گرینگی دیکە هەیە کە 
پێویستە ئاماژەی پێ بدرێت. ڕێژیم لە ڕێگای 
سیاســەتی حیجابەوە هەوڵ بــۆ ئۆتۆماتیزە 
کردنــی کۆمەڵگاش دەکات. بە پێی بۆچوونی 
ڤاستاڤ هاڤێڵ لە کۆمەڵگایەکی ئۆتۆماتیزەدا 
خەڵک پێویستی بەوە نییە کە باوەڕی بە یاسا 
و بەرنامە و ئایدیالۆژییەکانی ڕێژیمی توتالیتێر 
هەبێت، گرنگ ئەوەیە خەڵک وەها خۆبنوێنن 
کە باوەڕیــان پێیەتی، بێدەنگی ڕاگڕن، یا بێ 
الیەن بــن، چونکە وەها کردەوەیەک بەمانای 
داننــان بــە دەســەاڵتەکەیەتی. کــردەوەی 
پاســیڤی هاوواڵتییان لەمەڕ ئۆتۆماتیزەکردنی 
سیســتەم ئەو ڕاستییە تاڵە دەسەلمێنێت کە 
سیســتەمێک هەیە، خەڵکیش ملکەچی وەها 
سیستەمێکن و لە ڕاستیدا ئەو خەڵکە بۆ خۆیان 
سیستەمەکەن )واستاو، ١٣٩٨(. کانت سەبارەت 
بــە کارکردی ڕەفتــار لە نواندنــی ژینگەی 
جیهانی مرۆڤدا قســەیەکی جوانی هەیە کە 
لەوانەیە بۆ سەلماندنی بۆچوونەکەی ڤاستاڤ 
هاڤێل پێویست بێت: کردەوەی ئێمە ڕۆڵێکی 
گرنگــی هەیە لــە بەرهەمهێنانەوەی جیهان 
بەوجــۆرەی   .)Karl Jaspers, Kant, p. 66(
من لە بۆچوونەکەی کانت تێدەگەم، مەعریفە 

پەیوەندی بە نزیک بوونــەوە لە حەقیقەتە و 
یارمەتیمان نادات لــە واقع بوونی دیاردەکان 
تێبگەیــن. واقعییەتــی ژینگە ئەو شــتانەن 
کــە بەرچــاو دێــن. کەوایە حیجــاب کاتێ 
دەبێت بە بەشــێک لە ڕۆتینایزی ژیان )واتە 
نۆرمالیزەکــردن(، کاتێ وەک دەرکەوتەیەکی 
کردەیــی لــە کۆمەڵــگادا خۆدەنوێنێت، لە 
ڕاستیدا واقعی بوونی ئەو ئۆمەتە ئیسالمییەش 
دەسەلمێنێت کە کۆماری ئیسالمی بە هەرزان 
ئاراســتەی جیهانــی دەکات و کۆنتراســتی 
سنوورەکانی کۆمەڵگای ئیسالمیی پێ دیاری 

دەکات.

بەرەو  فێمێنیزمییەوە  هێرمێنۆتیکی  لە 
پراکتیکی »ژن، ژیان، ئازادی«

 بزاڤی فێمینیســتی لە کۆمەڵــگای ئێران و 
هەروەهــا چاالکانی سیاســی و مەدەنییش، 
زۆرجار باســیان لەوە کردووە کــە ڕوانگەی 
ئاپارتایــدی ڕەگــەزی لەمپەرێکــی کارایــە 
لەهەمبەر گەشەسەندوویی هاوسەنگدا. کەوایە 
دامەزراوەیی و گەشــەی هاوسەنگ لە ئێراندا 
نایەتەدی هەتا پرســی ئۆبژەبوونی ژنان بەرەو 
ئۆبژە-ســووبژە نەگــۆڕن. بــەاڵم فێمێنیزمە 
ئێرانییەکان کەمتر فۆکووسیان لەسەر پرسی 
حیجاب کردووە و هێندێ جار وا هەست پێ 
کــراوە کە لە ڕوانگەیەکــی عەقاڵنییەوە و بە 
خشــکە بە پەنای حیجابدا تێدەپەڕن بەڵکوو 
ئەم دیاردە زەبەندە نەبێت بە لەمپەر بۆ ئامانجە 
سەرەکییەکە. یەکسانیخوازی، نەک پرسێکی 
واقعییــە بەڵکوو لە پێگەیەکی عەقاڵنیشــەوە 
دێــت و بە دڵنیاییەوە فێمێنیزمە ئێرانییەکان 
کار بۆ داوایەکــی ڕەوا و گرنگ دەکەن. ئێمە 
ناتوانین باس لــە نەبوونی هەاڵواردن بکەین، 
ئەگــەر ژنان لــە ئاســتی بەرێوەبەریدا وەک 
پیاوان پشــکی خۆیان پێ نەبڕێــت. کەوایە 
کاتێ باس لە یەکســانی دەکەین، دەبێ ئەو 
چــوار ئێلێمانانــەی ماکس وێبــەر )2006( 
باســی دەکات و هەمیشــە دەبێتــە هــۆی 
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هــەاڵواردن لە کۆمەڵــگادا، لەبەرچاو بگرین. 
واتە: »سەرمایە، پێگەی کۆمەاڵیەتی، زانیاری 
و دەســەاڵت.« ئێمە کاتێک دەتوانین باس لە 
مافی یەکسانیی ڕەگەزیی بکەین کە ژنان لەو 
ئێلێمانانەدا هاوبەش بن. هاوبەشنەکردنی ژنان 
لەم ئاستانەدا هۆکارێکی سەرەکییە کە ئەمرۆ 
ڕۆڵ و پێگەی ژنان لە بەڕێوەبردن و ناوەندی 
بڕیاردانی سیاسیدا - چ لەناو حکوومەت و چ 
لە ناو حیزبە سیاسییەکان- الوازە. هەاڵواردنی 
پۆزێتیــڤ کە لــە زۆر یــەک لــە پێکهاتە 
مەدەنی و سیاســییەکاندا لەبەرچاوگیراوە بۆ 
بردنەســەری ڕێژەی پەیوەســتبوونی ژنان بە 
بزاڤە سیاســییەکان، دیاردەیەکی فۆرمالیتییە 
و کــەم کەس ڕۆڵــی ئەو ژنانــە بە جیددی 
دەگرێت. چونکە هەاڵواردنی پۆزێتیڤ بە مانای 
بەرپرســایەتی لە بڕیارە چارەنووسســازەکاندا 
نییە. بەرپرسایەتی، یانی زەمینە خۆش کردن 

بۆ بەڕێوەبەرایەتی و نوێنەرایەتی کردن. 
وەک ئامــاژەم پــێ دا، ئــەم بۆچوونــە 
ڕوانگەیەکــی عەقاڵنییە، بــەاڵم گرفتی ئەم 
تیۆرە لەوەدایە کــە لە دۆخی هێڕمێنۆتیکیدا 
پنگــی خواردووەتــەوە، واتە لــە ڕوانگەیەی 
هــەاڵواردن  پرســی  ســەیری  دەروونییەوە 
دەکات و لــە دیاریکــردن و کانالیزەکردنــی 
هاودژە »ســەرەکی« و هاودژە »زەبەند«ەکاندا 
سەرکەوتوو نەبووە. ڕەنگە یەک لەو هۆکارانەی 
کە لەم ساالنەدا بزاڤی فێمێنیستی نەیتوانیوە 
ببێت بــە بزاڤێکی گشــتگیر و پێکهاتەکانی 
دیکــەی کۆمەڵگا لەگەڵ خۆیــدا هەماهەنگ 
بکات، هەر لەم کەمایەســییەوە ســەرچاوەی 
گرتبێــت. مائــۆ تێســە دون لــە کتێبــە 
بەناوبانگەکەیــدا »لەمەڕ هــاودژی« )١٩7١( 
هەاڵواردنێــک لە نێوان هاودژیی ســەرەکی 
و هاودژیــی زەبەنددا لەبەرچــاو دەگرێت کە 
وابزانم پەیوەندیی بەم باســەوە هەبێت. مائۆ 
پێی وابوو لە ڕەوتی پەرەسەندنی پرۆسەکاندا 
هەمیشــە هاودژییەکی ســەرەکی هەیە کە 
بنەمای کێشەکانی ســەردەمی خۆی دیاری 

دەکات، بۆ نموونە هاودژیی کار و ســەرمایە 
لــە کاپیتالیزمدا. بەاڵم هاودژیــی زەبەند بە 
بۆچوونی مائۆ یەک لــەو هاودژییانەیە کە لە 
قۆناغێکــدا بەرچاوترە و هــەر جووڵەیەک لە 
پێناو چارەســەرکردنی هاودژیی ســەرەکی، 
پاشکۆی )تابع( چارەســەرکردنی ئەو هاودژە 
زەبەندانەیــە. کەوایــە زۆر گرنگــە لە کاتی 
خوێندنەوەی پرۆســە فرەهاودژەکاندا، هەوڵ 
بدرێــت هــاودژە  زەبەنــدەکان بدۆزینەوە و 
کاتێ هاودژە زەبەندەکە چارەسەر کرا، بەدوای 
چارەســەر  ســەرەکییەکەش  هاودژە  خۆیدا 
دەبێــت )مائۆ، ١٩7١(. کاتێ پرســی حیجابی 
زۆرەملی )واتە هاودژیی زەبەند( لە پۆلبەندی 
کردنی هاودژەکاندا دەبێت بە پاشگری پرسی 
)واتە هاودژیی ســەرەکی(  یەکســانیخوازی 

سروشتییە کە ئەم بزاڤە ناگاتە ئەنجام. 
رەنگە خوێنەری ئەم بابەتە پرســیاری ال 
دروســت ببێت کە بۆچی سیاسەتی حیجاب 
لەم وتــارەدا وەک هاودژیــی زەبەند دیاری 
کراوە. واڵمەکە ڕوونە، یەکەم جەســتەی ژن 
وەک ئۆبــژە ڕۆڵێکی کاتالیســتیانەی هەبووە 
لە قۆناغەکانی گۆڕانــدا و دووهەم، وەک لەم 
وتارەدا باســی لێ کرا؛ کێشــەی حیجاب بە 
درێژایــی مێژووی هاوچەرخی ئێران، مەرجی 
سەرەکی بووە بەڵکوو ژنان لە هێندێ ئاستی 
بەرێوەبەریدا هاوبــەش بکەن. ئەو پاڵنەرانەی 
حیجاب دەخاتــە نێو چەقی کێشــەکانەوە، 
هەرپەیوەندیی بــە باوەڕێکی کولتووری یاخۆ 
باوەڕێکی دینییەوە نییە کە ڕێگا بو سەرکوت 
و داپڵۆســینی ژنان خــۆش دەکات، بەڵکوو 
شتێکی بنەماییترە کە پەیوەندیی ڕاستەوخۆی 
هەیە بە بەراوردکردنــی جیاوازیی کولتووری 
لەگەڵ شانســی هاوبەشــبوون لــە دەرفەتە 
ئابــووری، سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکاندا. بۆ 
نموونــە ئەو ژنانەی کە نوێنەری مەجلیســی 
ئیســالمین، وەزیرن لە کابینەی دەوڵەتەکاندا 
و هەروەها ئەو ژنانەی کە لە ئاســتی بەرزی 
بەرێوەبەریدا دادەمەزرێن، بە چارشــێوەوە - 
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وەک مۆدێلێکــی ئوڵتراحیجاب - دەردەکەون 
)واتە نموونەی کولتووری ڕەسەنی ئیسالمی(. 
کەوایە شایستەساالری و یەکسانی لە ئاستی 
بەڕێوەبەریــدا نایەتــە دی تا ژنــان نەبن بە 
ســیمبولی ئولتراحیجاب. لە دوای خەرمانانی 
ســاڵی ١٣2٠، کاتێ بڕیاری کەشفی حیجاب 
الچوو، ئیتر دەرکەوتنی ژنان بە حیجابەوە لە 
پەنای ژنانی  بێحیجاب لە شــەقامەکاندا بڤە 
نەبوو و پرســی حیجاب وەها دێمۆکراتیزەکرا 
کە ژنان خۆیان سەرپشــک بوون لە پۆشیندا، 
بــەاڵم هەر لەو ســەردەمەدا و لە ســۆنگەی 
هاوبەشکردنی دەسەاڵت، ســەرمایە، زانیاری 
و پێگەی کۆمەاڵیەتیدا، پرســی هەاڵواردنی 
ڕەگەزی نەک بنبڕ نەکرا بەڵکوو بەرچاوتریش 
بوو. هەمیشە دۆخی ژنانی بێحیجاب جیاوازیی 
هەبــوو لەگەڵ ئەو ژنانەی ڕەچاوی حیجابیان 
دەکــرد. گۆڤار و دۆکیومێنتــە ڤیدیۆییەکانی 
پێش ئینقالبی ١٣٥7 دەیســەلمێنن کە ئەو 
ژنانــەی وەزیر بوون لە کابینەی دەوڵەتەکانی 
شاهەنشاهیدا، نوێنەر بوون لە مەجلیسەکانی 
ســینا و میللیدا، ئەو ژنانــەی کە قازی بوون 
لە وەزارەتــی داد و هەروەها هاوژینی ئێلیتە 

سیاسییەکان، ئوڵترا بێحیجاب بوون.
وێنە گەوەرەکەی 2٥ی خەرمانان لە سەر 
گۆڕی ژینا و پێرفۆرمانســی ئاگردانی لەچکە 
لــە 26ی خەرمانان، هەر ئەو هاودژە زەبەندە 
بوو )واتە حیجاب( کــە لەمێژبوو فێمێنیزمی 
نوخبەگەرا بە خشــکە بە پەنایدا تێدەپەڕین. 
دۆزینەوەی حیجــاب وەک هاودژیی زەبەند، 
ئەکت و دروشــمەکەی خۆشی بەرهەم هێنا 
بزاڤە فێمێنییســتی،  ئاراســتەی گشــت  و 
کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکانی ئێــران کرا. 
دروشــمی ژن، ژیان، ئازادی بانگەوازێک بوو 
بۆ چارەســەرکردنی وەهــا هاودژێکی زەبەند 
کــە بەدوایدا هاودژە ســەرەکییەکەش )واتە 
دیکتاتۆر( چارەسەر بکات. مائۆ ڕاست دەکات 
کە دەڵێت: دروشم نیوەی ستراتێژییە. وادیارە 
دروشــمی ژن، ژیان، ئــازادی، نیوەی ڕێگای 

ڕووخاندنی دیکتاتۆری هەموار کردبێت. ئێمە 
لــە زمانناســە مۆدێڕنەکانی ســەردەم وەک 
سوســور و ســتراوس فێربووین کە وشەکان 
مانایەکــی زاتی و ســەربەخۆیان نییە بەڵکوو 
کاتــێ لــە مانــای وشــەکان تێدەگەین کە 
لەهەمبەر سیســتەمێکی گوتاریدا هەڵوێستە 
بکات. ئەمرۆ لە کوردستان و ئێران دروشمی: 
»ژن« لەهەمبەر هەاڵواردن، »ژیان« لەهەمبەر 
بێدادی و نەبوونی شانسی یەکسان و »ئازادی« 
لەهەمبــەر دیکتاتۆریــدا، تەنــێ چەمکێکی 
مەعریفــی نییە بەڵکوو دەراوێکی ڕوونیشــی 
بەسەر گشت بزاڤە کۆمەاڵیەتییەکاندا کردەوە 
کە وێکڕا بە گوزەری ئینقالبێکی دێمۆکراتیک 
و ژنانــەدا تێدەپەڕن. ئەم دروشــمە کاتێ لە 
١٩٨7ی  زاینی بوو بە دروشمی بزووتنەوەی 
ڕەزگاریخوازیی ژنانی کورد لە تورکیە، نەیتوانی 
لەهەمبــەر سیســتەمی گوتــاری حکومەتی 
تورکــدا مانــای خــۆی وەربگرێــت چونکە 
یاساکانی تورکیە سێکۆالر بوون، شانسی ژیان 
و هەروەها ئازدی لە تورکیەدا لەگەڵ واڵتانی 
ئیســالمی بەراورد نەدەکرا )هەڵبەت خەباتی 
نەتەوەیی و زمانی کوردی هەمیشە بڤە بووە، 
لەم وتارەدا مەبەســت لە ئازادیی سیاسییە(. 
لەوەها دۆخێکدا ئەم دروشمە نەیتوانی ڕۆڵی 
هاودژییەکــی زەبەند ببینێــت و لە ئەنجامدا 
نەبوو بە ستراتێژییەکی هاوبەش لە نێوان ژنانی 
چاالکی کورد و تورک دا )هەڵبەت بەشێک لە 
ژنانی چەپی تورک پشتگرییان کرد(. زایەڵەی 
ئەم دروشمە لە بەرگرییە ئازایانەکەی کوڕان 
و کچانی کۆبانیشدا توانی سەرنجی جیهان بۆ 
شەڕی دژەتیرۆری کوردان ڕابکێشێت، بەاڵم 
چونکە ئامانجەکــە تاکتیکی بــوو، نەیتوانی 
ببێت بە پاڵنەری سەرهەڵدانی بزووتنەوەیەکی 
کۆمەاڵیەتــی لــە ســووریە. کورتکردنەوەی 
ئەجێندا و بەرچاوگەی دروشــمی ژن، ژیان، 
ئازادی، لە شەڕێکی دژە تیرۆر و بۆ وەرگرتنی 
پشتگریی لۆجێستیکی، بەداخەوە بوو بە هۆی 
ئیزۆالسیۆنی جێندەری و پرسی ژنانی کرد بە 
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پرســێکی دووڕگەیی )واتە جیاکردنەوەی ژن 
لە پیاو(. 

ئەمرۆ دروشــمی ژن، ژیان، ئــازدی، لە 
کوردســتانەوە گشــت ئێرانــی گرتووەتەوە، 
تەنانــەت لــە دنیاشــدا دەنگــی داوەتەوە و 
هاوپشــتیوانەکانی ئەم دروشمە لە نەیارەکانی 
زۆر زۆرترە. هەڵبــەت ڕوون نییە داخوا ژنان 
لــە کوردســتان و ئێران تاچەنــد ئەجێندا و 
پەیامەکانی ئەم دروشمە دەپارێزن کە بووەتە 
دینامیزمێکی بەهێز بۆ گۆڕان و تا کوێ هەوڵ 
دەدەن ئەم دروشمەش وەک هیواکانی پێشوو 
نێونەتەوەیی  نەچێتە ژێر سریمەی تەعامولی 
و دینامیزمە دەروونییەکانی کۆمەڵگای ئێران 
کە هەنووکــەش لە دەرکەوتەی سیاســی و 
کولتووری ئێران، ڕۆڵی یەکالکەرەوەیان هەیە. 
ئەگەر ئاکامی ئەم دروشمە و ئەو کۆدەنگییەی 
لە شــەقامەکانی ئێــران دەبیندرێن، گۆڕانی 
ڕێژیمــی لێ بکەوێتەوە، پێویســت دەکا ئەو 
پرسیارە بکەین کە ژنان و کۆمەڵگای سیاسی 
بەدوای ڕووخانی ڕێژیمدا چۆن مامەڵە لەگەڵ 
ئەو دێمۆکراسییە عورفییە دەکەن کە بەشێک 
لە ئۆپۆزیسیۆنی ناوەندخواز و ئێتنۆسەنتێریزم 
باوەڕی پێیەتی؟ داخوا ئەم ڕەوتە هیوابەخشە 
لەپێنــاو ئازادییــە کۆمەاڵیەتییەکاندا واز لە 
ڕادیکاڵیزەکردنــی ئەجێندای ئەو دروشــمە 
ناهێنێــت؟ هەڵبــەت ڕادیکاڵیزەکردنــی ئەو 
دروشــمە و بووژاندنــەوەی ئــەم دینامیزمە 
لە گــرەوی ڕامانــی بزووتنەوەکەدایە لەمەڕ 
چارەسەر کردنی کەلێنە جیددییەکانی وەک 
نەتەوەیی، چینایەتی و ڕەگەزی. ڕەچاونەکردنی 
هــەرکام لــەو کەلێنانە مەجال بــە نەریتی 
ناوەندخوازی دەداتەوە کە لە پێناو وەرگرتنی 
مەشرووعییەتی سیاسیی خۆیان، یا پشت بە 
تەعامولــە نێونەتەوەیییەکان ببەســتێتەوە یا 
بیر لە ســازان لەگەڵ ئەو هاودژە چینایەتی و 
کۆمەاڵیەتییانە بکاتەوە کە لە مێژووی ئێراندا، 
هەمیشــە پاڵپشتی ئیســتبدادی »سەغیر« و 
»کەبیر« بوون. ئەمانە و گەلێ پرسیاری دیکە 

لــە ئارادا هەن کە هانمان دەدەن دروشــمی 
“ژن، ژیــان، ئازدی” وەهــا ڕادیکاڵیزە بکەین 
کە ببێت بە ســەنتێزێکی وەاڵمدەر لەهەمبەر 
هاودژە چینایەتی و سیاســییەکان و هەروەها 
لــە ڕێگای ئەم پوتانســێڵە کارایــەوە کار بۆ 
ناوەندخوازی بکەین کە  نەهێشتنی دیاردەی 

لێکەوتەکەی هەمیشە دیکتاتۆرییە.  
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گه شه ی کۆمه اڵیه تی و کولتووری سیاسی
تاو توێی بزووتنه وه کانی ئازه ربایجان و کوردستان

له  سااڵنی 1320 هه تا 1325ی هه تاوی 
کاروان موکریانی

له م لێکۆڵینه وه یه دا، که ڵک له  مێتۆدی شیکاریی گوتاری الکالئۆ و 
مووف وه رده گرین. له م مێتۆده دا، هه ر دیار ده یه ک کاتێک ده ناسرێ 
که  له  به ستێنی سیستەمێکی واتایی و له  قالبی گوتارێکدا شی 
بکرێته وه . له م مێتۆده دا، بۆ شیکردنه وه ی ده یتاکان که ڵک له  
کۆمەڵێک چه مکی سه ره کی وه رده گیرێ. چه مکگه لێکی وه ک 
گوتار، جومگه به ندی، توخم، کاته ، داخران، نیشانه  و مه به ست، 
ئاقاری گوتارئاسا، پێکهاته شکێنی و هێژمۆنی. ئه م چه مکانه  
به  شێوه ی خواره وه  پێکه وه  تێکه ڵ ده بن و گوتاریان پێ شی 

ده کرێته وه .  



پوخته 
له م لێکۆڵینه وه یه دا، چۆنیه تیی ســه رهه ڵدانی 
کولتووری سیاسیی »خودموختاری«، له  ڕه وتی 
گه شه ی کۆمه اڵیه تی، له  سااڵنی 1320 هه تا 
1325ی هه تاوی له  ئازه ربایجان و کوردستان 
شــی کراوه ته وه . گریمانه ی سه ره کی ئه وه یه  
کولتووری سیاســی وه کوو گوتــار، له  ڕه وتی 
گۆڕانــکاری لــه  واتــا و ماناکانی گه شــه دا 
دەگۆڕێت. به م پێیه ،  تیۆریی گوتاری »الکالئۆ« 
و »مــووف« بــۆ چوارچێــوه ی لێکۆڵینه وه کە 
هه ڵبژێــردراوه  و، هەروەها بۆ شــیکردنه وه ی 
ده یتاکانیــش که ڵک لەم مێتــۆده  وه رگیراوه . 
ده یتــاکان بریتین له : ڕۆژنامــه ، کتێب، وتار، 
په یــڕه و و به رنامــه ی حیزبه  سیاســییه کان. 
ئاکامی لێکۆڵینه وەکە  ئاشــکرای دەکات که : 
له م ســه رده مه دا له  ئازه ربایجان و کوردستان 
گوتارێک له  گه شه  به  ناوی »گه شه ی ئاسۆیی« 
سه ری هه ڵدا؛ له ژێر کاریگه ریی ئه م گوتاره دا، 
کولتوورێکی سیاسی به  ناوی »خودموختاری« 
جومگه به ندی کرا. له  به ستێنی ئه م کولتوورە 
و  ئازه ربایجــان  کۆماره کانــی  سیاســییه دا، 

کوردستان دامه زران. 

پێشه کی و گرینگیی بابه ت
چۆنیه تیــی ڕوانگــه  و بیروڕا ســه باره ت به  
سیاسه ت و سیستەمی سیاسی، وه کوو یه کێک 
لــه  هێماکانی جیاوازیی نێــوان کۆمه ڵگاکان 
لەقەڵــەم دەدرێت که  له  شــکڵی کولتووری 
سیاسی1 و له  قه واره ی نیشانگه لێکی وه ک به ها، 
نۆڕم، بۆچوون، بیر  و باوه ڕ و کرداری سیاسیی 
تاکه کانــدا خۆی ده نوێنێ. ئه م نیشــانانه ، له  
بارودۆخی مێژوویــی و کۆمه اڵیه تیی تایبه تدا 
دروســت و دەگۆڕدرێن. ئه م گۆڕانکارییانه  له  
کولتووری سیاســیی گه النــی ئێراندا، وه کوو 
بابــه ت و مه یدانی توێژینه وه ، به  هۆی ڕۆڵێک 
که  له  ڕه  وتی دێموکڕاسیی ئه م واڵته دا بوویانه ، 
جێی ســه رنج و لێوردبوونه وه یــه . له م نێوه دا، 
ســه رده می پاش ڕه زاشــا به  گشتی له  ئێران 

و به تایبه ت له  ناوچه  غەیرەفارســه کانی وه ک 
ئازه ربایجان و کوردستان فره  گرینگه ؛ چونکه  
له م ســه رده مه دا، له  ئازه ربایجان و کوردستان 
دوو کۆمــار دامــه زران و له  ڕووی گه شــه ی 
کۆمه اڵیه تــی2 و گۆڕانــکاری لــه  فه رهه نگی 

سیاسیدا جێگای تێڕامانن. 
ڕۆڵی گه شه ی کۆمه اڵیه تی له م سۆنگه یه وه  
گرینگه  که  له  ڕاســتیدا، کولتووری سیاســی 
وه کوو دیارده یه کی زمانی له  به ستێنی خۆیدا 
دەگۆڕێ؛ واتا، ڕۆڵی زمانی گه شه  و گۆڕانکاری 
له   ماناکانیدا، له  جومگه به ندییه  سیاسییه کاندا 
گرینگه . له م په یوه ندییه دا، ئێڕنێســتۆ الکالئۆ 
و شــانتاڵ مووف3 له ســه ر ئــه م بڕوایه ن که  
شێوازه کانی بیرکردنه وه ، بونیاتنانی کۆمه ڵگا و 
کرداری کۆمه اڵیه تی به رهه می جومگه به ندییه   
سیاســییه کانن  )حسینی زاده ، 1383: 196(؛ 
ئه م جومگه به ندییانه  له نێو گوتاره کاندا شــکڵ 
ده گرن. الکالئۆ و مــووف پێیان وایه  ته واوی 
دیارده  کۆمه اڵتییه کان گوتارمه ندن و جیهانی 
کۆمه اڵیه تــی له نێو گوتاره کان و له  قالبی واتا 
له  زماندا دروســت ده بێت. بــه م ڕوانگه یه وه ، 
کولتووری سیاسی تایبەتمەندیی زمانی هه یه  
و له نێو گوتاره کاندا شــکڵ ده گرێت. یه کێک 
له و گوتارانه ی که  له  مێژووی ئێرانی مۆدێڕن 
و له  کۆتایی یه کانی حکومه تی قاجار به م الوه،  
ڕۆلی لــه  بیچم گرتن و گۆڕانــی کولتووری 
سیاســیی خه ڵکی ئێراندا هه بــووه ، گوتاری 
»گه شه یه4«. هه رکات، ئه م گوتاره  به ره و نه رمی 
و کۆمه اڵیه تی بــوون ســووڕاوه ، فه رهه نگــی 
سیاســیی خه ڵــک بــه ره و دێموکراتیزه بوون 
ڕۆیشــتووه ؛ هه رکاتیــش، الیه نی ســه خت، 
تێکنۆلۆژیک و ئابووری به رجه ســته  بووەته وه ، 
نادێموکڕاتیک بــوون  و  ســه ره ڕۆیی  ڕووه و 
هه نــگاوی هه ڵێناوه . به داخه وه،  جگه  له  چه ند 
ســاته وه ختی مێژوویی نه بێ – بۆ نموونه  له  
ســااڵنی 1320 هه تا 1332 دا-  هه تا ئه مڕۆ 
هه میشه  الیه نی ســه خت ئامێری و ئابووریی 
گه شــه  زاڵ بووه  و، هه ربۆیــه ش کولتووری 
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سیاســیی خه ڵــک بــه  نادێموکڕاتیکــی و 
ده سه اڵتی سیاسیش به  سه ره ڕۆیی ماوه ته وه.

دەربــارەی ڕۆڵی گه شــه ی کۆمه اڵیه تی 
له سه ر فه رهه نگی سیاسی و پرسی دێموکڕاسی 
لــه  ئێرانــدا، هه لومه رجی پاش ڕه زاشــا که  
ده رفه تێــک بوو بۆ گه شــانه وه ی سیاســی و 
کۆمه اڵیه تی لــه  ئێران، گرینگییه کی تایبه تی 
هه یه . له م په یوه ندییه دا قاســملوو ده ڵێ: »به  
تێکچوونی ڕه زاشا هێندێک ئازادیی دێموکڕاتی 
لــه  ئێرانــدا په یدا بوو و  حیــزب و رێکخراوه  
سیاسییه کان بووژانه وه  و په ره یان گرت. پاش 
بیست ساڵ دیکتاتۆری، ئێران ڕووی ئازادیی 
به خۆیــه وه  دی« )قاســملوو، 2000: 25(. له  
سااڵنی 1320 هه تا 1332، له ژێر کاریگه ریی 
بارودۆخــی نێودەو ڵه تیی ئــه وکات و به  هۆی 
ئه وه ی که  شــای نوێ واتا حه مه ڕه زاشا گه نج 
بوو و هێشتا نه یتوانیبوو بناغه کانی ده سه اڵتی 
خۆی پته و بکات، ده رفه ت بۆ ســه رهه ڵدانی 
گوتارێکــی جیاوازتر لە گەشــە خوڵقا. ئه گه ر 
لــه  کۆتایی یه کانــی ده ســه اڵتی قاجــاردا، 
گوتارێکی زبر و ســه خت ئامێری له  گه شــه 
له ژێر کاریگه ریی زاڵبوونی گوتاری نوێخوازیی 
ئێرانی،  توانی هێژمۆنیی خۆی بسه پێنێ و له  
داوێنی خۆیدا ده وڵه تــی مۆدێڕن، ناوه ندگه را 
و ســه ره ڕۆی ئێرانی دروســت بــکات، پاش 
له ســه ر کارالبردنــی ڕه زاشــا و لــه  ماوه ی 
ســااڵنی 1320 هه تــا 1332، ده رفــه ت بۆ 
ســه رهه ڵدانی گوتارێکی نوێ له  گه شه  هاته  
ئــاراوه  و، هه ر ئــه م گوتاره ش بــوو به  هۆی 
وەر چه رخان له  کولتووری سیاســیی به شێک 
لــه  خه ڵکی ئێران. له م قۆناغــه دا، له  زۆربه ی 
ئازه ربایجان  ناوچه کانی ئێران، به تایبــه ت له  
و کوردســتان، هێندێک له  پێــوه ره  نه رم  و 
ناماددییه کانی گه شــه  وه کوو ســه رهه ڵدانی 
حیزب و ڕێکخراوه کان، ئازادیی تاکه که ســی 
و کێبه رکێی سیاسی په ره ی سه ند. هێندێک 
کــه س پییان وایه  له م ســه رده مه دا جۆرێک 
پلۆڕالیزمی کۆمه اڵیه تی و سیاســی به ســه ر 

ئێرانــدا زاڵ بــوو، به شــداریی کۆمه اڵیه تیی 
بەرچــاو و، هەروەها به شــداری و کێبه رکێی 
سیاسیش زیادی کرد )مایلی، 1379: 131(. 
یه کێک له  ده رکه وته کانی زاڵبوونی گوتارێکی 
نه رم له  گه شــه  له م قۆناغه دا، ســه رهه ڵدانی 
کوردســتان  له   بزووتنــه وه ی خودموختاری 
و ئازه ربایجــان بوو. ئــه م بزووتنه وانه  له  دوو 
ڕوووه  گرینگن: هه م له م ڕوویه وه  که  خاوه نی 
کولتوورێکی سیاســیی جیاواز له  فه رهه نگی 
سیاســیی نه ته وه ی زاڵ واتا نه ته وه ی فارس 
بوون، هه م له م ڕوویه شه وه  که  به  قه ولی جان 
فــۆران5، بیرۆکه ی گۆڕانکاریــی کۆمه اڵیه تی 
ئه یاله تــی بوون به  جێی سه رانســه ری بوون 
تووشی کێشه  ده که ن )فوران، 1383: 406(. 
ئه وه ی دەربارەی ئــه م بزووتنه وانه دا گرینگه  
بــه  شــیکردنه وه ی کولتووری  ئه مه یه  کــه  
سیاســیی ئه و بزووتنه وانه  وه کــوو گوتار، له  
خوێندنه وه یه کــی پۆزیته یڤیســتی خۆمــان 
ده بوێریــن و بــه  ده ربازبــوون لــه  نه ریتی 
توێژینه وه گه لی باو لەمه ڕ  کولتووری سیاسی، 
خۆمان له  ڕوانگه ی چەندڕەهەندی و گشــتی 
ده پارێزین، بەڵکــوو ڕه هه نده کانی میکانیزمی 
ســوڵته ی ئێرانی لە بابەت کولتووری سیاسی 
له  ده یه ی بیســتی هه تاویدا ئاشــکرا بکه ین 
و پێشــان بده ین که  چه مکی گه شــه  وه کوو 
ئامرازێکــی زمانی چۆن لــه  ئێراندا دەگۆڕێ 
و چــۆن له  ڕێگه ی ســازکردنی کولتوورێکی 
سیاسیی ســه ره ڕۆیانه وە کار بۆ خۆسه پاندنی 
نه ته وه ی فارس به سه ر »ئه وانیدی«دا دەکەن . 
و  ئازه ربایجان  بزووتنه وه کانــی  ده مانهــه وێ 
کوردســتان وه کــوو دژه  گوتاری زاڵ شــی 
بکه ینــه وه  و جیاوازییه کانی له گه ڵ کولتووری 
سیاسیی نه ته وه ی فارس پیشان بده ین. هه ر 
له م پێناوەدا، کۆمه ڵێک پرسیاری سه ره کی و 
گرینگ ده ورووژێ، بۆ نموونه  :  گه شــه   وه کوو 
گوتارێک له م سه رده مه دا چ گۆڕانکارییه کی له  
ناوچه کانی ئازه ربایجان و کوردستان بەخۆیەوە 
بینیوە و، چ کاریگه رییه کی له سه ر کولتووری 
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سیاسیی دوو نه ته وه ی ئازه ری و کورد داناوه؟ 
چ جیاوازییه ک هه یه  له نێوان گوتاری نه ته وه ی 
زاڵ و نه ته وه  ژێرده ســته کان له مه ڕ گه شه  و 
ڕۆڵی ئه م گوتاره  له  فه رهه نگی سیاســیی ئه م 
نه ته وانه دا؟  نیشــانه کانی ئه م گوتارانه  چین؟ 
ئه وانه  کۆمه ڵێک پرسیارن و هه وڵ ده ده ین له  

درێژه دا و اڵمیان بده ینه وه .

چوارچێوه ی تیۆریک
به  سه رنجدان به وه ی بابه تی ئه م لێکۆلینه وه یه    
پانتایی یه کــی فه رهه نگی – سیاســی هه یه؛  
هه روه هــا دیارده یه کی زمانییه   و خەســڵەتی 
گوتاری هه یه ، له گه ڵ چه مکی هێز هاوتەریبن. 
ئه م لێکۆڵینه وه یه بۆ شــیکردنه وه ی پرســی 
کولتووری سیاســیی کۆماره کانی ئازه ربایجان 
و کوردســتان  کەڵــک لــه  تیۆریــی گوتار6 
جۆراوجۆره کانی  ڕوانگــه   له نێــو  وه رده گرێ. 
گوتــار، له  تیۆریی گوتــاری الکالئۆ و مووف 
که ڵــک وه رده گیرێ، لەبەرئەوەی ئه م تیۆرییه  
بــۆ  توانایی یه کــی زۆری  ڕه خنه گرانه  یــه  و 
شــیکردنه وه ی ڕه وتی »ئه ویدی سازی« هه یه . 
جگــه  له مانه  وه ک ده ڵێــن تیۆریی الکالئۆ و 
مووف بۆ شیکردنه وه ی گوتاره  سیاسییه کان له  
ڕوانگه کانی تر کرده ییتره )بشیر، 1399: 108( . 
ئه م تیۆرییه  که  سه روکاری له گه ڵ ڕۆڵ، ئاکار 
و ئایدیا کۆمه اڵیه تییه کان له  ژیانی سیاســیدا 
هه یه ، بۆ شــه نوکه و کردنی بابه تگه لێکی وه ک 
کولتووری سیاسی فره  کارامه یه  و، ده توانێ به  
شیکردنه وه ی ڕێکوپێکی واتاگه لی په یوه ندیدار 
بــه  پرســگه لی وه ک کولتــووری سیاســی، 
چۆنیه تیی جومگه به ندییه  سیاسیه کان پیشان 
بدات. که وایه  ده کرێ کولتووری سیاســی له  
چوارچێوه ی تیۆرییه کی وەهادا شی بکرێته وه ، 
چونکه  ده توانــێ به  پێداگری له ســه ر ڕۆلی 
کاریگه ریــی پێکهاته  واتایی یه کانی گه شــه ، 
چۆنیه تیی گۆڕانکاری له   کولتووری سیاســیدا 
پیشان بدا. هه ربۆیه  له م لێکۆڵینه وه یه دا، له ژێر 
ڕێنوێنــی و له به ر تیشــکی تیۆریی الکالئۆ و 

مووف، چۆنیه تیی سه رهه ڵدان و بیچم گرتنی 
فه رهه نگی سیاسیی خودموختاری له  سااڵنی 
1320 هه تا 1325 شــی ده کرێتــه وه . به رله  
ده سپێکی کاری لێکۆڵینه وه،  بۆ به رچاوڕوونیی 
زیاتر به  پێویســتی ده زانین سه ره تا بەکورتی 

باسی ئه م تیۆرییه  بکه ین. 
حه وجێــی گوتنێیه   کــه  الکالئۆ و مووف 
تیۆریی خۆیان به  پێداچوونه وه ، کۆڵینی نه ریتی 
فکریــی گه وره ی ماڕکسیســتی )کە هاوکات 
پێکهاته خوازیشــە(7 ڕێک خســت. ئه وان، بۆ 
تێڕامان له  ئه مــری کۆمه اڵیه تی، کەڵکیان له  
ماڕکسیسم وه رگرت، پێکهاته خوازیش ڕێگای 
بــۆ بیرکردنه وه  له مه ڕ واتاکان بۆ ئه وان خۆش 
کرد )یۆڕگینســێن و فیڵیپس، 1391: 55(. 
ئه وان، ئه م نه ریته یان له نێو تیۆرییه کی پۆست 
پێکهاته خوازیــدا لێک گرێ دا؛ تیۆرییه ک که  
له وێدا تــه واوی ڕه هه نــده  کۆمه اڵیه تییه کان 
وه کوو ڕه وتێک له  واتاســازی ده خه مڵێندرێن 
)منوچهــری، 1390: 106(. الکالئۆ و مووف، 
ئه م بیرۆکەیە یــان له  پێکهاته خوازی وه رگرت 
که  نیشــانه کان واتای خۆیــان له  په یوه ندیی 
نێوانیان له نێو سیستەمێکی زمانیدا وه ده ست 
دێنن. ئه م بیرۆکه یه  ڕیشــه ی له  ئه ندێشه ی 
سۆســۆردا8 هه یه . سۆســۆر به  هێنانه  ئارای 
یه که مین  زمانییــه کان،  پێکهاتــه   بیرۆکه ی 
هه نــگاوی بۆ دانانــی تیۆریی گوتــار هه ڵێنا 
)حســینی زاده ، 1383: 183(. بــه  ڕای ئه و، 
هیــچ په یوه ندییه کی سرووشــتی و دانه بڕاو 
له نێوان نیشانه9 )دال(  و مه به ست10 )مدلول(-
دا نییه  که  سۆســۆر ناوی ئه سڵیی دڵخوازانه  
بوونی نیشــانه کانی لێ ناوه . نیشانه کان واتای 
خۆیان لەگەڵ یه کدی و له  جیاوازیی نێوانیان 
وه ده ســت دێنن. هه ر شتێک، شوناسی خۆی 
له  به رانبه ر ئه وانی تر و له  جیاوازی له گه ڵیاندا 
وه ده ســت دێنێ. که وابوو، زمــان بریتییه  له  
جیاوازی و په یوه ندییــه کان )هوارث، 1378: 

.)192
یه کێکی تر لــه و بیرمه ندانه ی کاریگه ری 
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له ســه ر شــکڵ گرتنی تیۆریی گوتار داناوه ،  
میشــێل فۆکۆیه11 . ئــه م کاریگه رییه  تا ئه و 
ڕاده یه  زۆره   که  هێندێــک که س پێیان وایه  
ته واوی لق و پۆپه کانی گوتار له  ئه نديشــه ی 
فۆکۆوه  سه رچاوه  ده گرن و، به  شوێنکه وتووی 
فۆکۆ له قه ڵه م ده درێن )یۆڕگینسێن و فیڵیپس، 
1391: 55(. ئــه وان، بــه  که ڵک وه رگرتن له  
چه مکی “هێــز”ی فۆکۆ، تیۆریی خۆیان په ره  
پێدا؛  بــه م جیاوازییه  که  هیــچ جیاوازییەک 
له نێوان کــرداری گوتاری و ناگوتاری دانانێن 
و هه مــوو شــتێک به  گوتار ده زانــن. ئه وان، 
لەجیاتــی گرینگیدان بــه  په یوه ندیی نێوان 
کرادرگه لــی  گوتاری و دامــه زراوه کان وه ک 
فۆکــۆ، بایه خ بــه  “واتــا” ده ده ن و لەجیاتی 
“حوکــم”ی فۆکۆ،  چه مکی “نیشــانه “ به کار 
دێنن. هه روه ها، له ژێــر کاریگه ریی ڕۆڕتی12، 
نیشانه  له  مه به ست جیا ده که نه وه  و گوتاره کان 
به  هه ڵکــه وت و ڕێکه وت ده زانــن. هه روه تر، 
له ژێر بیرۆکه ی “پێکهاته شــکێنی13”ی دریدا، 
دووفاقێتیی نیشانه  و مه به ستیان وه ال ده نێن. 
به  ڕای دریدا، زمان سرووشتێکی ناسه قامگیر 
و له رزۆکــی هه یــه، لێڵ و ناڕوونــه   و واتای 
 Harold and(( جۆراوجۆر به خۆیــه وه  ده گرێ
Bush, 1995: 104. ئــه وان، هاتنه  ســه ر ئه و 
بڕوایه  که هیچ شتێک له   ده ره وه ی ده ق نییه  
و  نیشــانه کان له  کاتی به کارهێنانیاندا واتای 
تایبه ت به خۆیان وه ده ســت دێنــن؛ که وایه  

ته واوی شته کان به رهه می گوتارن. 
بــه  گشــتی،  الکالئــۆ و مــووف له ژێر 
کاریگه ریی چه مکی “شێوه گریی گوتاری14”ی 
“جومگه به ندی15”یــان  چه مکــی  فۆکــۆدا، 
لــه  ڕوانگــه ی فۆکۆوه  شــێوه گریی  داهێنا. 
قســه ییی  کرداریی  گوتاری، سیســتەمێکی 
ڕاسته قینه ی تا ڕاده یه ک سه ربه خۆیه  که  وته  
یان نووســراوه ی دیاریکراو تێیدا ساز ده کرێ 
)دریفوس و رابینو، 1392: 125(. له  ڕوانگه ی 
الکالئۆ و مووفــه وه ، جومگه به ندی هه ر جۆره  
کردارێکه  که  له نێــوان توخمگه لی جۆراوجۆر 

په یوه ندی ساز ده کا و له  ئاکامی ئه م کرداره  دا، 
شوناسیان دەگۆڕێ و گشــتییه تێک به رهه م 
دێ کــه  پێی ده ڵێن گوتــار )الکالئۆ و موفه ، 
1393: 171(. به م جــۆره ، له  دیدی ئه واندا، 
گوتارن   کۆمه اڵیه تییــه  کان  دیــارده   ته واوی 
و گوتار سیســتەمێکی گه وره تر  له  سیستەم 
و دیــارده  کۆمه اڵیه تییه کانی تــره . ئه وان به  
پێچه وانه ی فۆکۆ، پێیان وایه  که  سرووشــتی 
ناجێگیریی زمان قه ت ڕێگه  به  جێگیربوون و 
ســه قامگیربوونی هه میشه ییی واتا نادا و هه ر 
به م هۆیه وه ، هیچ گوتارێک ناتوانێ بۆ هه میشه  
هیژمۆنی و زاڵبوونی خۆی بسه پێنێ. به ڵکوو، 
بــه  هۆی فره بوونــی واتاکان، واتــا به رده وام 
له ژێــر شــااڵوی گۆڕاندایــه . که وابــوو هیچ 
گوتارێک، یه که یه کی داخــراو و نه گۆڕ نییه . 
هه ر گوتارێک له  گۆڕه پانێکی ته ژی له  گوتار، 
به رده وام له ســه ر دیاریکردنی واتا له   ملمالنێ 
و کێبه رکێدایــه  و، به م هۆیه وه  هه ر گوتارێک 
له  دژایه تیی گوتاره کانی دیکه دا خۆی پێناسه  

ده کا.
له  ڕوانگه ی الکالئۆ و مووفه وه ، هه میشــه  
توخمگه ل و شــتگه لێک هه ن که  گوتاره کان 
له سه ر دیاریکردنی واتاکانیان جیاوازی ڕایان 
هه یه . ئه وان به م جیاوازییه  ده ڵێن “دژایه تی16”. 
به اڵم، ئه م دژایه تییه  هه میشه  ڕووخێنه ر نییه  و 
ده توانێ بونیاتنه ریش بێ، چونکه  شوناسه کان 
له گه ڵ یه کتر و له  دژایه تیی یه کتریدا دروست 
ده بــن. که وابــوو هه بوونی “ئه ویــدی”، هه م 
ده بێته  هۆکاری ڕێکخســتن و یه کگرتووییی 
گوتارێــک و هه میش لــه  دژبه ره کانی جیای 
ده کاته وه  )حجــازی و بهرامی، 1398: 15(. 
ئه گه رچی، هیچ گوتارێک بۆ هه میشه  ناتوانێ 
خۆی بســه پێنێ، بــه اڵم به  پێی بــارو دۆخ، 
ده توانێ هێژمۆنییه کی کاتی وه ده ســت بێنێ؛ 
چونکــه  ده ســتێوه ردانی هێژمۆنیک ده توانێ 
دژایه تییه کان که مڕه نگ بکاته وه  و بۆ ماوه یه ک 
ونیان بکا. ده ستێوه ردانی هێژمۆنیک بریتییه  
لــه  جومگه به ندییه ک که  لــه  ڕێگای هێزه وه ، 
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دۆخێکــی ڕوون و خــۆش وێنــا ده کا. به م 
چه شــنه ، گوتارێک ده توانێ به  شێوه ی کاتی 
زاڵ بێ )یۆڕگینسێن و فیڵیپس، 1391: 90(.
خۆی  ده توانــێ  گوتارێــک  ئه گه رچــی 
بســه پێنێ، به اڵم چونکه  هه میشــه  له نێوان 
گوتاره کاندا، له سه ر جێگیرکردنی واتا ملمالنێ 
له  گۆڕێدایه ، بــه رده وام له  الیه ن گوتاره کانی 
دیکه وه  هه وڵ بۆ له نێوبردنی واتای چه ســپاو 
ده درێ . کارێــک کــه  الکالئــۆ و مووف پێی 
ده ڵێن »پێکهاته شکێنی«. ئه وان ئه م چه مکه یان 
له  دریدا وه رگرتــووه .  له  پێکهاته شــکێنیدا، 
نیشانه کان ســه رله نوێ پێناسه  ده کرێنه وه  و 
واتای دیکه یان پێ ده درێ. پێکهاته شــکێنی، 
پێچه وانه ی چه سپان و سه قامگیربوونی واتایه  
و به  دانی مانای نوێ به  نیشانه کان، هه وڵ ده دا 
هێژمۆنیی گوتاری زاڵ له نێو به رێ. به کورتی 
ده کــرێ بڵێین تیۆریی »گوتــار«ی الکالئۆ و 
مــووف هه وڵێکه  بۆ پیشــاندانی ڕه وتێک که  
تێیــدا واتای نیشــانه کان به  شــێوه ی کاتی 
و بــه  هه ڵکه وت جێگیر ده بــن، بۆ ماوه یه ک 
زاڵ ده بن و دووباره  تووشــی پێکهاته شکێنی 
ده بنەوە )جمشیدی ها و نوذری، 1393: -48

.)25
هه ر وه ک پێشــتر ئاماژه مــان پێدا، له م 
وتاره دا کولتووری سیاسی وه کوو دیارده یه کی 
گوتاری ده بیندرێ که  سیستەمێکی ناجێگیر 
و بگــۆڕی هه یــه  و به رده وام له   ســازبوون و 
گۆڕاندایه . به م ڕوانگه یه وه ، کولتووری سیاسی 
دیارده یه کــه  و لــه  ڕێگای گوتــاره وه  واتادار 
ده بێ و ده ناســرێ، فاکته ر و نیشانده ره کانی 
به  به رهه مێکی زمانی دێنه  هەژمار که  گۆڕان 
له  واتاکانیاندا، گۆڕان له  کولتووری سیاســی 
بــه  دووی خۆیانــدا دێنن. لــه م ڕوانگه یه دا، 
فه رهه نگی سیاسی بریتییه  له  کۆمه ڵێک توخم 
و نیشانه  که  خاوه نی واتاگه لی په یوه ندیدار به  
سیاســه ت و سیستەمی سیاســییه وه ن و به  
شێوه یه کی ڕایه ڵه یی و له  په نا یه کتر واتاکانیان 
له  ده وری نیشــانه یه ک به  ناوی “نیشــانه ی 

ناوه ندی17” به  شــێوه ی کاتی جێگیر ده که ن. 
گه شه ی کۆمه اڵیه تیش بریتییه  له  نیشانه گه ل 
و توخمگه لێــک کــه  واتــای پێشــکه وتن، 
کارامه یــی، دوورکه وتنه وه  له  نه ریت و هه نگاو 
هه ڵێنان بــه ره و نوێبوونــه وه  ده گه یێنن. به م 
کولتــووری  وه ک  دیارده گه لــی  چه شــنه  ، 
سیاسی و گه شــه ی کۆمه اڵیه تی ڕاستییه کی 
گوتارمه ندن که  له گــه ڵ یه کتر دەگۆڕدرێن. 
واتا گۆڕان له  واتای گه شــه دا، گۆڕانکاری له  
کولتووری سیاســی بــه  دووی خۆیدا دێنێ 
و، ده ری ده خا که  چۆن کولتووری سیاســی 
وه کوو واقعییه تێکی کۆمه اڵیه تی – سیاسی له  
ڕێگای جێگیربوون له الی نیشــانه کانی گه شه  
واتادار ده بــێ و بیچم ده گرێ. به م پێیه ، ئه م 
لێکۆڵینه وه یه  له  چوارچێوه ی تیۆریی گوتاردا 
ئه نجام ده درێ و وایداده نێ که  توخم، نیشانه  
و واتاکانی کولتووری سیاســیی  ســه رده می 
کۆماره کانی ئازه ربایجان و کوردستان، له گه ڵ 
توخم، نیشانه  و واتاکانی گه شه دا دەگۆڕدرێن؛ 
چه شنێک کولتووری سیاسی له م سه رده مه دا، 
وه کــوو گوتــار و سیســتەمێکی واتایــی له  
چوارچێوه ی گوتارێکی گه وره تر و به رینتر به  

ناوی گه شه ی کۆمه اڵیه تیدا گۆڕاوە. 

مێتۆدی لێکۆڵینه وه 
لــه م لێکۆڵینه وه یــه دا، که ڵک لــه  مێتۆدی 
شیکاریی گوتاری الکالئۆ و مووف وه رده گرین. 
له م مێتــۆده دا، هــه ر دیار ده یــه ک کاتێک 
ده ناسرێ که  له  به ستێنی سیستەمێکی واتایی 
و لــه  قالبــی گوتارێکدا شــی بکرێته وه . له م 
مێتۆده دا، بۆ شــیکردنه وه ی ده یتاکان که ڵک 
له  کۆمەڵێک چه مکی ســه ره کی وه رده گیرێ. 
چه مکگه لێکــی وه ک گوتــار، جومگه به ندی، 
توخم، کاته ، داخران، نیشــانه  و مه به ســت، 
ئاقاری گوتارئاسا، پێکهاته شکێنی و هێژمۆنی. 
ئه م چه مکانه  به  شــێوه ی خــواره وه  پێکه وه  
تێکه ڵ ده بن و گوتاریان پێ شی ده کرێته وه .  
هێندێــک توخــم و چه مــک لــه  ڕێی 
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پێکه وه لکانەوە په یوه ندییه کی ڕایه ڵه یی له گه ڵ 
یه ک ســاز ده که ن و پێکهاته یه کی گشــتی 
به  ناوی “گوتار18” پێــک دێنن. ئه م کاره  له  
ڕێی کردارێک به  نــاوی “جومگه به ندی”یه وه  
ســه ر ده گرێ. جومگه به ندیــی تێکه ڵ کردنی 
توخمــه کان له گــه ڵ یه ک و دانانیــان  له نێو 
کۆمه ڵه یه کی نوێیه  . ئــه م توخمانه  له نێو ئه م 
کۆمه ڵه  نوێیه دا ناســنامه یه کی نوێ وه ده ست 
دێنن. له م ڕه وته دا، ده سته یه ک له  نیشانه کان 
له  ده وری “نیشــانه ی ناوه ندی” کۆ ده بنه وه . 
نیشــانه ی ناوه ندی، نیشــانه ی ســه ره کی و 
بنه ڕه تییــه  و نیشــانه کانی تر له گــه ڵ ئه ودا 
واتای خۆیان وه ده ســت دێنن. به م نیشانانه ی 
که  واتاکه یان جێگیر ده بێ و په سند ده کرێ، 
پێیان ده ڵێن “کاته19 “. هه رکات توخمێک له  
دۆخی ســه رگه ردانی و فره مانایی ڕزگاری بێ 
و واتایه کــی جێگیر و په ســندکراو به خۆیه وه  
بگرێ، “داخران20” ڕوو ده دا. بۆ ئه وه ی واتایه ک 
له نێو گوتارێکدا بگاته  دۆخی داخران، پێویسته  
واتا و مه به ســتی خۆی به رجه سته  بکاته وه  و 
واتاگه لــی دی دوور بخاتــه وه . جێگیربوونی 
)هه ڵبه ت کاتی( گوتارێک هه مان داخرانه  که  
له ژێر ئیراده ی هێژمۆنیکدا ڕوو ده دا. هه رکات 
له سه ر واتای نیشــانه یه ک کۆده نگییه ک ساز 
بوو و کۆمه ڵیک که س به  شــیوه ی کاتی ئه م 
واتایه  په ســند بکه ن، ئه م نیشانه یه  جێگیر و 
هێژمۆنیک ده بێ. له  ئاکامی هێژمۆنیک بوونی 
نیشــانه کانی یه ک گوتار، کــۆی ئه م گوتاره  
هێژمۆنیــک ده بێ. هێژمۆنیــک بوونی یه ک 
گوتار ده رکه وته ی سیاســی لێ ده که وێته وه ، 
ئه ویش ئه مه یــه  که  دیاری ده کا له  گۆڕه پانی 
کۆمه ڵگا و له  پانتاییی سیاسه تدا کێ به هێزتر 
و ســه رتره . بــه  وته یه کی تــر، کامه  هێزی 
سیاســی بڕیارده ره . له م نێوه دا، ده ســته یه ک 
له  نیشــانه کان ده که ونه  ده ره وه ی ســنووری 
گوتــار. ئه م نیشــانانه  کــه  ده توانــن وه کوو 
که ره ســته گه لێکی خاو بۆ جومگه به ندیی نوێ 
به کار بێن، ده که ونه  شوێنێک به  ناوی “ئاقاری 

گوتارئاســا21”. له م ڕه وته دا، به رده وام هه وڵ و 
تێکۆشان بۆ ناجێگیرکردن و وه له رزەخستنی 
واتاگه لــی جێگیر لــه  گۆڕێدایه،  بــۆ ئه وه ی 
هێژمۆنیــی گوتاری زاڵ تێک بشــکێندرێ؛ 
بــه م هه وڵه  ده ڵێــن “پێکهاته شــکێنی”. له  
پێکهاته شــکێنیدا، نیشــانه کان ســه رله نوێ 
پێناسه  ده کرێنه وه  و واتای تازه یان پێ ده درێ. 
ئه م کاره  له  ڕێی جیاکردنه وه ی مه به ســت له  
نیشانه  و دانانی مه به ستێکی دیکه وه  ده کرێ. 
ئــه م کاره  به  هۆی  سرووشــتی دژ به یه ک و 
ناته بای  گوتــاره کان له گه ڵ یه کدی به رده وام 

ڕوو ده دا و پاته  ده بێته وه .
بــه م چه شــنه ، به  که ڵــک وه رگرتن له م 
چه مکانــه ی ســه ره وه ، ســه ره تا گوتاره کانی 
گه شه ی کۆمه اڵیه تیی  سه رده می کۆماره کانی 
ئازه ربایجان و کوردستان ده ستنیشان ده که ین. 
دواتر، گۆڕانه کانی واتایی کولتووری سیاســی 
له  به ســتێنی ئه م گوتارانه دا تاوتوێ ده که ین 
و پیشــانی ده ده یــن که  چــۆن گوتارگه لی 
گه شــه  واتاگه لی په یوه ندیدار بــه  کولتووری 
سیاسیی خۆیان جێگیر ده که ن و چۆناوچۆن 
واتاگه لی دی وه ال ده نێن. شوێنی لێکۆڵینه وه،  
ئازه ربایجــان و کوردســتانی موکریــان لــه  
سه رده می دامه زرانی کۆماری کوردستان واتا 
سااڵ نی 1321 هه تا 1325ی کۆچی هه تاوییه . 
سیاســیی  کولتــووری  ســه رهه ڵدانی 
“خودموختاری” له  نیــوه ی یه که می ده یه ی 
بیستی هه تاوی له  ئازه ربایجان و کوردستان 

له م قۆناغه دا، له  پاش له سه ر کارالچوونی 
بارودۆخــی  کاریگه ریــی  له ژێــر  ڕه زاشــا، 
لــه   ده ســه اڵت  بۆشــاییی  و  نێوده وڵه تــی 
ئازه ربایجــان و کوردســتان، وەر چه رخانێک 
لــه  ڕه هه  ندی ســه خت و ماددیی گه شــه ی 
کۆمه اڵیه تی به ره و ڕه هه ندی نه رم و ناماددی  
ده ســتی پێکرد. له م سه رده مه دا،   ده سه اڵتی 
سیاســی لــه  ناوه نــد الواز بوو و بــه  قه ولی 
کاتوزیان کۆمه ڵگایه کــی “تا ڕاده یه ک کراوه،  
 :1380 )کاتوزیــان،  نادێموکڕاتیک”  بــه اڵم 
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378( شکڵی گرت. قاسملووش  پێی وایه  له م 
قۆناغه دا ئازادییــه  دێموکراتیکه کان بووژانه وه  
)قاســملوو، 1996: 94(. ئه م بارودۆخه  نوێیه  
له گه ڵ گه شــه ی سیاســی و دێموکڕاســیدا 
جێگه ی تێڕامانه . سه رهه ڵدانی بزووتنه وه کانی 
ئازه ربایجــان و کوردســتان بــه  مه به ســتی 
وه ده ســتهێنانی خودموختــاری یه کێــک له  
ده رکه وته کانــی ئــه م بارودۆخه  بــوو. جان 
فۆران22 دەربارەی ئه م بزووتنه وانه  ده ڵێ: “ئه م 
کۆمه اڵیه تی  گۆڕانی  تیۆرییه کانی  بزووتنه وانه  
لەبری سه رانســه ری بوون  تووشــی کێشــه  
ده که ن )فۆران، 1383: 406(. کاتووزیان پێی 
ئاکامی  خودموختاریخوازانه  بزووتنه وه ی  وایه  
ده ستدرێژیی ئاشــکرای ده وڵه تی ناوه ندی بۆ 
سه ر مافی خه ڵکی ئازه ربایجان بوو )کاتوزیان، 
1374: 195(. ئــه م وته یــه  له ســه ر خه ڵکی 

کوردستانیش ڕاسته . 
گرینگ ئه وه یه  و پێویسته  وردتر و قووڵتر 
له م بزووتنه وانه  بکۆڵرێته وه  و جگه  له  هۆکاری 
ئابــووری و سیاســی، هۆکاره کانــی زمانی و 
واتاییش له به رچاو بگیرێ. پێویســته  ئاوڕێک 
له  فه زای گوتاری گه شــه ی کۆمه اڵیه تیی ئه و 
ســه رده م بدرێته وه  و چۆنیه تیی بیچم گرتنی 
ئه و کولتوورە سیاســییه  شی بکرێته وه  که  بوو 
به   هۆی دامه زرانــی کۆماره کانی ئازه ربایجان 
و کوردســتان. پێویسته  ئاماژه  به وه  بکرێ که  
له م سه رده مه دا، له ژێر بارودۆخێکی تایبه تدا، 
ڕه هه نده کانــی نــه رم و ناماددیی گه شــه ی 
کۆمه اڵیه تــی زه ق کرانــه وه . زه قبوونــه وه ی 
ئه م ڕه هه ندانه  بوو به  هۆی به رجه ســته بوونی 
واتای سیاســیی گه شه  و، له  ئاکامدا له  ئێران 
به گشــتی و لــه  ئازه ربایجان و کوردســتان 
به تایبه تی، گه شــه ی سیاسی په ره ی سه ند و 
فه رهه نگێکی سیاسیی تایبه تی دروست کرد. 
لــه م قۆناغه دا، پێوه ره  ناماددییه کانی گه شــه  
وه کوو به شداریی سیاسی، مافی که مینه کان، 
و  کۆمه ڵــه کان  و  ڕێکخــراو  ســه رهه ڵدانی 
دادپه روه رانــه ی  دابه شــکردنی  پێویســتیی 

ده سه اڵت زه ق بوونه وه  و وه کوو نیشانه گه لێک 
لــه  ده وری نیشــانه یه کی ناوه نــدی به ناوی 
“دێموکڕاســی” کۆ بوونه وه  و گوتارێکیان به  
ناوی “گه شــه ی ئاســۆیی23” ســاز کرد. ئه م 
گه شــه یه  خۆڕســک بوو  و خه ڵــک خۆیان 
پالنداڕێژی بــوون . ئه م گه شــه یه  له به رانبه ر 
“گه شه ی ستوونی24” په هله ویی یه که مدا که  
فه رمانده رانه  و مڵهوورانه  بوو، شــکڵی گرت و 
به  پێچه وانه ی ئه و، خه ڵکی و دێمو کڕاتیک بوو 
و ئاکامی پێداویســتییه کانی خه ڵک بوو نه ک 
حه ز و خولیای کاربه ده ســتان و به رپرســانی 
به ناو نوێخواز. “گه شــه ی ئاسۆیی”، ناده وڵه تی 
و المه رکــه زی بــوو و تایبه تمه ندیی نه ته وه  
بنده ســته کانی پێوه  دیار بــوو، نه ک ئامانجه  
به رزه فڕه کانی نه ته وه ی فارس. له م گه شه یه دا، 
له  ناسیۆنالیزمی مه ده نی و به رابه ریخواز وه کوو 
ئامرازێــک بۆ هاوپه یوه نــدی و یه کپارچه ییی 
کۆمه اڵیه تی به  ئامانجی پێشکه وتنی کۆمه ڵگا 
که ڵــک وه رده گیرا؛ له  حاڵێکدا له  “گه شــه ی 
ستوونی”دا، ده سه اڵتی فارس له  ناسیۆنالیزمی 
به رچاوته نگ و ڕەگەزپه ره ستانه  به  مه به ستی 
خۆســه پاندن به ســه ر گه النی غەیرەفارس و 
ســازکردنی ده وڵه تــی ناوه ندگــه رای ئێرانی 

که ڵکی وه رده گرت.
ئه م گوتاره  له  به ستێنی خۆیدا کولتوورێکی 
سیاســی به  نــاوی کولتــووری سیاســیی 
“خودمو ختاری25” ســاز کرد. ئــه م کولتوورە 
سیاســییه  له هه مبــه ر کولتووری سیاســیی 
داخراو و ناوه ندگه رای ســه رده می په هله ویی  
یه کــه م و له  به ســتێنی گوتاری “گه شــه ی 
ئاسۆیی”دا شکڵی گرت. له  ڕوانگه ی الکالئۆ و 
مووفه وه ، گوتار له  پێکه وه  چه سپانی کۆمه ڵێک 
توخــم و چه مک له  ڕێگای کردارێک به  ناوی 
جومگه به ندییەوە ســاز ده بێ. هه ر گوتارێک، 
شوناســی خۆی لــه  ڕێگــه ی جێگیرکردنی 
واتاکانی مه به ستی خۆی و فڕێدانی واتاگه لی 
دیکه   وه ده ست دێنێ )الکالئۆ و موفه ، 1393: 
171(. به م چه شــنه ، “گه شــه ی ئاسۆیی” به  
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وه النانی واتاگه لی ســه خت ئامێرانه  و ماددیی 
گه شــه ی په هله وی، واتاگه لی نه رم و سیاسی 
جێگیــر کرد و، هێژمۆنیی خۆی بۆ ماوه یه کی 
کورت له  ســااڵنی 1320 هه تا 1325 به سه ر 

ئازه ربایجان و کوردستاندا سه پاند.
له  دوازده ی خه رمانانی 1324ی هه تاوی، 
له  ڕاگه یەندراوێکدا هه واڵی دامه زرانی فیرقه ی 
ئازه ربایجــان بــاڵو بوویه وه . دواتــر له  21ی 
پاڕڵه مانی  دانیشــتنی  1324دا،  سه رماوه زی 
ئازه ربایجــان لــه  ته ورێــز ده ســتی پێکرد، 
پاشــان لــه  26ی به فرانباری هه مان ســاڵدا 
ڕه شنووســێک له ژێر نــاوی “داواکارییه کانی 
گه لی ئازه ربایجان” ئاماده  کرا. نێوه رۆکی ئه م 
ڕه شنووســه  کۆمه ڵێک پێوه ری کۆمه اڵیه تی و 
به های دێموکڕاتیکی تێدا بوو که  له  ڕوانگه ی 
گۆڕانکاری له  کولتووری سیاسیی دانیشتووانی 
ئێراندا جێگه ی تێرامانه . هێندێک له  به نده کانی 

ئه م ڕه شنووسه  به م چه شنه  بوون:
نــاوی واڵتی ئێمــه  کۆمــاری میللی و 

دێموکڕاتیکی ئازه ربایجانه .
ئۆرگانه کانــی ئه م کۆمــاره  دێموکڕاتیکه  
ڕاســته وخۆ له  الیه ن خه ڵکه وه  و به  ده نگدانی 

نهێنی هه ڵده بژێردرێن.
لــه  داهاتوویه کــی نزیکــدا، ده ســته ی 

یاسادانان بۆ دانانی یاسا پێک دێ.
یاســای بنه ڕه تیــی کۆمــاری میللی – 
ڕاده ربڕیــن،  ئازادییه کانــی  دێموکڕاتیــک، 

چاپه مه نی و ئایین له به رچاو ده گرێ.
بۆ نزیک کردنه وه ی ئۆرگانه کانی ده وڵه ت 
له  کۆمه اڵنی خه ڵک و له  ڕاستای چه سپاندنی 
ســه روه ریی نه ته وه یی، هه ڵبژاردن له  ته واوی 

گوند و شاره کانی ئازه ربایجان به ڕێوه  ده چێ.
دێموکڕاتیکــی   – میللــی  کۆمــاری 
تاکه که سی  خاوه نداریه تیی  مافی  ئازه ربایجان 
بــه  فه رمی ده ناســێ و له  هیــچ هه وڵێک بۆ 
گه شه ی ئابووری و دابینکردنی بژیوی خه ڵک 

درێغی ناکا.
بۆ به ره وپێشــبردنی دۆخــی گونده کان و 

دابینکردنی که  ره ســته ی نوێ بۆ کشتوکاڵ، 
زه وییــه  ده وڵه تییــه کان و زه ویی ئه و خاوه ن 
زه وییانه ی له  ئازه ربایجان ڕایان کردووه،  له نێو 
جووتیاراندا دابه ش ده کرێن )حسنلی، 1383: 

119 و 120(.
زۆربــه ی به رنامه کانی فیرقه ی دێموکڕات 
ڕه هه ندی کۆمه اڵیه تییان هه بوو و پێداگرییان 
به هــا دێموکڕاتیکــه کان ده کــرد.  له ســه ر 
گرینگتریــن ئامانجه کانی فیرقه ی دێموکڕات 
بریتــی بــوون لــه: -1 وه ده ســت هێنانی 
خودموختاریــی ئازه ربایجان  له نێو ئێراندا؛ -2 
ئه یاله تی  ئه نجومه نه کانی  زیندووکردنــه وه ی 
و ویالیه تــی؛ -3 خوێندن بــه  زمانی ئازه ری 
لــه  قوتابخانه کان؛ -4 گه شــه دان به  که رتی 
پیشه سازی و کارخانه کان و ئاوه دانکردنه وه ی 
شــاره کانی ئازه ربایجان؛ -5 باشکردنی دۆخی 
جووتیاران و دیاریکردنی ئاســتی په یوه ندیی 
نێــوان جووتیاران و خــاوه ن زه وییەکان؛ -6 
زیادکردنــی ژماره ی نوێنه رانــی ئازه ربایجان 
لــه  پەرلە مانــی ئێــران و -7 خه رجکردنی 
نیوه ی زیاتری باجــی ئازه ربایجان له  خودی 
ئازه ربایجان)تفقــدی جامــی، 1377: -259

 .)257
یه کێکی دیکــه  له  گۆڕانــه  گرینگه کانی 
په یوه ندیــدار به  گه شــه ی کۆمه اڵیه تی و له  
ئاکامدا کولتووری سیاســی لــه  ئازه ربایجانی 
ئه وکاتــدا، ورووژاندنــی پرســی ژنــان بوو. 
لــه م ســه رده مه دا، هێندێــک به رنامــه  بۆ 
به ره وپێشبردنی بارودۆخی ژنان گه اڵڵه  و پیاده  
کرا. یه کێک له م به رنامانه ، به شداری پێکردنی 
ژنــان له  چاره نووســی سیاســیی خۆیان له  
ڕێگه ی هه ڵبژاردنه وه  بوو. فۆران له م باره یه وه  
ده ڵێ »له  مێژووی ئێرانــدا، بۆ یه که مین جار 
لــه  کۆماری ئازه ربایجاندا ئیــزن درا که  ژنان 
له  ده نگداندا به شداری بکه ن« )فۆران، 1383: 
410(. ئــه م بابه تــه  لــه م ڕوویــه وه  گرینگه  
کــه  هه نگاوێکه  بــۆ به رقه راریــی به رابه ریی 
جنســییه تی. ته نانه ت هێندێــک بیرمه ندی 
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وه ک تێسڵێڕ و گائۆ26، به رابه ریی جنسییه تی 
وه کــوو یه کێک لــه  بنه ما ســه ره کییه کانی 
 Tessler( کولتووری سیاســی لەقەڵەم دەدەن
and Gao, 2009: 197(. فــۆران لــه  درێژه دا 
ده ڵــێ که  بزووتنــه وه ی خودموختاریخوازی، 
بزووتنه وه یه کــی گه لی بوو، چونکه  کۆمه ڵێک 
گرووپی ئه تنیکــی و مه زهه بیی جۆراوجۆری 
له خۆ ده گرت. ڕاستییەکەی، ئه م بزووتنه وه یه  
هاوپه یمانییــه ک له  هێزه کانــی جه ماوه ریی 
خه ڵکــی ناوچه که  بــوو که  موســڵمانه کان، 
مه ســیحییه کان، کــورده کان، ئازه رییەکان و 
ئه رمه نییەکانی دژی چه وسانه وەی حکومه تی 
ناوه ندی به  یه کگرتوویی ڕێک خست )فۆران، 

  .)410 :1383
جگــه  لــه  کۆمــاری ئازه ربایجــان، له م 
سه رده مه دا کۆماری کوردستانیش له  مەهاباد 
له  ڕێکه وتــی 2ی ڕێبه ندانی 1324 دامه زرا. 
کۆمه ڵێک  کوردســتان  کۆمــاری  حکومه تی 
هه وڵی له  ڕاســتای پێشــڤه چوون و گه شه ی 
کۆمه اڵیه تی ئه نجام دا. گرینگترین به نده کانی 
به رنامــه ی حیزبــی دێموکڕاتی کوردســتان 
وه کــوو دامه زرێنه ری کۆمــار بریتی بوون له : 
»ئــازادی و خودموختاری بــۆ گه لی کورد له  
چوارچێــوه ی ده وڵه تی ئێرانــدا، به کارهێنانی 
زمانــی کــوردی بــۆ خوێنــدن و کردنی به  
زمانێکی ڕه ســمی لــه  کاروبــاری ئیداریدا، 
به ده ســته وه  گرتنی ده ســه اڵتی به رزی ئه و 
مه ڵبه نده ، دامه زراندنــی یه کێتی و پێوه ندیی 
برایه تی له گه ڵ گه لــی ئازه ربایجان و هه موو 
لــه  خه باتی  نه ته وەیی یــه کان  که مایه تییــه  
هاوبه شــیاندا، باشترکردنی وه زعی ئابووری به  
که ڵک وه رگرتن له  ســه رچاوه  ته بیعییه کانی 
کوردستان و په ره پێدانی کشتوکاڵ و بازرگانی 
و گه شــه پێدانی فەرهەنگ و له شســاخی، بۆ 
ئه وه ی گه لی کورد بتوانێ به  ئازادی له  ڕێگای 
پێشــکه و تن و خێــر و خۆشــیی واڵته که یدا 

خه بات بکا« )قاسملوو، 1973: 91(.
 به م چه شنه ، له   کوردستانی ژێر ده سه اڵتی 

کۆماری کوردستانیش، پێوه ره  ناماددییه کانی 
گه شــه  وه کوو به شــداریی سیاســی، مافی 
و  ڕێکخــراو  ســه رهه ڵدانی  که مینــه کان، 
دابه شــکردنی  پێویســتیی  و  کۆمه ڵــه کان 
دادپه روه رانه ی ده سه اڵت زه ق بوونه وه  و وه کوو 
نیشانه گه لێک له  ده وری نیشانه یه کی ناوه ندی 
به  ناوی »دێموکڕاسی« کۆ بوونه وه  و به یەکەوە 
گوتارێکیان به  ناوی “گه شــه ی ئاسۆیی” ساز 
کرد و بۆ ماوه یه ک هێژمۆنیی خۆی به سه ر ئه م 
ناوچەیەدا ســه پاند. ئه م گوتاره،  له  به ستێنی 
خۆیــدا کولتوورێکی سیاســیی لــه  وێنه ی 
کولتووری سیاســیی ئازه ربایجانی هاوســێی، 
واتا کولتووری سیاسیی “خودموختاری” ساز 
کرد. به  وته یه کــی تر، ده توانین بڵێین که  له  
کوردســتانیش وه کوو ئازه ربایجــان به  هۆی 
گۆڕانــکاری لــه  واتای گه شــه دا، گۆڕانکاری 
لــه  واتاگه لــی په یوه ندیدار به  سیاســه ت و 
سیستەمی سیاسی پێک هات و، کولتوورێکی 
سیاسیی جیاواز بیچمی گرت. ڕاستییەکەی، 
ده توانین ئه م ئیدعایه ی توێژه رانی ناوه ندگه را 
و ناسیۆنالیســتی فارس که  نزیکه ی هه شــتا 
ساڵه  کۆماره کانی کوردستان و ئازه ربایجان  به  
به رهه می پیالنی ده ره کی ده به ســتنه وه،  ڕه ت 
بکه ینه وه ؛ چونکه  ئه م کۆمارانه  له  به ســتێنی 
گۆڕانــکاری له  گوتاری گه شــه و فه رهه نگی 
سیاسیدا سه ریان هه ڵدا که  ئاماژه مان پێکرد. 
هه رچه ند کاریگه ریی هۆکاری ده ره کی ناکرێ 
له به رچــاو نه گیرێ، به اڵم شــکڵ گرتنی ئه م 
کۆمارانــه  وه کوو  دیارده یه کی سیاســیی ئه و 
ســه رده م، پتر په یوه ندی بــه  گۆڕانکاری له  

گوتاره کاندا هه یه  هه تا هۆکاری ده ره کی. 
قــازی محه ممــه د پێشــه وای حیزبــی 
دێموکــڕات و کۆمار، لــه  ژماره کانی یه ک و 
دووی ڕۆژنامه ی کوردســتاندا به م شــێوه یه  
ئامــاژه  بــه  ئامانجه  ســه ره کییه کانی حیزبی 
دێموکڕاتــی کوردســتان ده کا: »-1 میللەتی 
کورد لە ئێراندا لە هەڵسووڕاندن و پێکهێنانی 
کاروباری جێگای خۆی ئازاد بێ و لە سنووری 
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دەوڵەتــی ئێرانــدا ئازاد بــژی؛ -2 بتوانێ بە 
زمانی کوردی بخوێنێ و لە واڵتی کوردستان 
کاروباری نووســین له  ئیداره کانی ده وڵه تیدا 
به  کــوردی بێ؛ -3 ئه نجومه نــی ئه یاله تی و 
ویالیه تیی کوردستان وه کوو قانوونی ئەساسی 
ده ڵێ جێبه جێ داندرێ و له  هه موو کاره کانی 
ئیجتماعــی و ده وڵه تیدا چاوه دێری بکا و پێ 
ڕابگا؛ -4 مه ئموورینی ده وڵه تی هه ر ده بێ له  
خه ڵکــی مه حه ل بێ و بــه  پێی قانوون له نێو 
ڕه عیــه ت و مالکدا ســازش به جــێ بێ که  
دواڕۆژی هه ردووکیــان ته ئمین بکرێ؛ و -5 
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان سه عی بکا که  
میلله تــی ئێران هه موو به  برایه تی و به رابه ری 
بژیــن« )کوردســتان، 1324، ژماره کانی 1 و 
2: 2 و 4(. بــه م چه شــنه  له م ســه رده مه دا، 
له  کوردســتانی موکریان پێــوه ره  نه رمه کانی 
گه شــه ی کۆمه الیه تی زه ق کرانــه وه . قازی 
محه ممه د له  وتــاری ڕۆژی 2ی ڕیبه ندان له  
کاتی ڕاگه یاندنی کۆماردا، چۆنیه تیی سازبوونی 
ده وڵه ته کانی تورکیه  و ئێران و پێشــێلکردنی 
مافــی نه ته وه کان لــه  الیه ن ئه وانه وه  شــی 
ده کاتــه وه  و هه وڵه کانی حیزبــی دێموکڕاتی 
کوردستان له  ڕاســتای گه شه ی کۆمه اڵیه تی 
وه کوو سازکردنی قوتابخانه ی کوڕانه  و کچانه 
و  خوێندن به  زمانی کوردی به رز ده نرخێنێ. 
هه روه ها، به ڵێنی ســازکردنی نه خۆشخانه  بۆ 
بردنه  ســه ری ئاستی ته ندروســتیی خه ڵک 
ده دا. لــه  کۆتاییدا، دێموکڕاســی و یه کێتیی 
خه ڵکی کورد به  هۆکاری سه رکه وتنی حیزبی 
دێموکڕات ده زانێ و به  لۆمه کردنی دیکتاتۆریی 
ڕه زاشا، پێداگری له سه ر ئازادی و دێموکڕاسی 
ده کاته وه  )کوردستان، 1324: ژماره کانی 10 

و 11: 4 و 1(.
قازی محەممەد لە واڵمێک بۆ هەواڵنێری 
ئاژانســی فڕانس پرێس )هەواڵنێری فەڕانسە( 
دەربارەی دۆخی کوردستان، پێ لەسەر ئەمه  
دادەگرێ کە دەوڵەتی ئێران دەبێ یاساگەلێکی 
دێموکڕاتیک لە تەواوی واڵتدا بەڕێوە بەرێ و 

یاساگەلی هەنووکەیی کوردستان، واتا خوێندن 
بە زمانی کــوردی و خودموختاریی دەزگای 
ئیداری و هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان 
بە فەرمی بناســێ. هەروه ها، جه خت لەسه ر 
پێویســتیی هەڵبژاردنی پەرلەمان بە شێوەی 
ئــازاد و لە دەرەوەی گوشــاری ئەڕتەشــدا 
دەکاتــه وه  )کۆچــرا، 1377: 219(. کریــس 
کۆچیرا لەسەر فەزای کراوه ی کوردستانی ژێر 
دەسەاڵتی حیزبی دێموکڕاتدا دەڵێ: »کۆماری 
مه هاباد]کوردســتان[ ســیمایەکی زیندووی 
هەبوو کە ســەرنجی هەموو ئەو کەســانەی 
کە لە هاوینی 1946چاویــان پێی کەوتبوو، 
بۆالی خۆی ڕادەکێشــا، لەوێــدا ڕێژیمێکی 
پۆلیســی نابیندرێ، لەم یازدە مانگەی ژیانی 
کۆماردا حاڵەتێکی کوشتن هەبوو کە ئەویش 
نەخوازراو بوو، خەڵک بە ئــازادی دەیانتوانی 
هاتوچۆ بکەن و گــوێ بدەنە ڕادیۆی واڵتانی 
بیانــی« )کوچــرا، 1377: 219(. دەربــارەی 
برەودان بە گەشــەی کۆمەاڵیەتی، »خوێندن 
بــە زمانی کوردی بــره وی په یدا کرد، الوانی 
کورد بۆ خوێندن نێردرانه  باکۆ و چاپه مه نیی 
کوردســتان،  ڕۆژنامــه ی  وه ک  جۆراوجــۆڕ 
گۆڤاره کانــی هاوار و نیشــتمان چاپ و باڵو 
کرانه وه؛ ته نانــه ت گۆڤارێکی تایبه ت به  ژنان 
به ناوی هه اڵڵه  له م ســه رده مه دا چاپ و باڵو 

کرایه وه « )کوچرا، 1377: 221(.
یه کێکی تر له  خاڵه  سه رنجڕاکێشــه کانی 
گۆڕانکاری له  کولتووری سیاسیی گه لی کورد 
له م ســه رده مه دا، دامه زرانی یه کێتیی ژنانی 
دێموکڕاتی کوردســتان له  24ی ڕه شه ممه ی 
1324 له  مه هاباد بــوو. هه رچه ند چاوه ڕوان 
ناکرێ ســازبوونی یه کێتییه ک به ته نیا ببێته  
مایه ی گۆڕانی دۆخی ژنان، به اڵم ورووژاندنی 
پرسی ژن له  کۆمه ڵگای نه ریتی و دواکه وتووی 
ئه وکاتــدا، ده کرێ وه ک خاڵێکی وه رچه رخان 
لــه  کولتووری سیاســیی کــورددا ببیندرێ. 
نیشــانه یه کی تــر کــه  دەربارەی گه شــه ی 
کۆمه الیه تــی و کولتووری سیاســی جێگه ی 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 50



سه رنجه ، باسکردن له  برایه تی و پێکه وه ژیانی 
دوو نه تــه وه ی کورد و ئازه رییه . ئه م بابه ته  له  
ڕۆژنامه ی کوردستان و ته نانه ت له  شێعره کانی 
هێمــن و هــه ژاردا وه کــوو دوو شــاعیری 
نه ته وه ییی کورد بــه  جوانی ڕه نگی داوه ته وه . 
بۆ نموونه  له  ژماره  9ی ڕۆژنامه ی کوردستان 
له  وتارێکدا به  ناوی “کــورد و ئازه ربایجانی” 
جه خــت له ســه ر پێویســتیی پێکه وه ژیانی 
ئاشــتییانه ی ئه م دوو نه ته وه یــه  کراوه ته وه  و 
یه کگرتووییی ئــه م دوو نه ته وه یه  به  هۆکاری 
ســه ره کیی به هێزبوونی دێموکڕاسی له  ئێران 
دانراوه  )کوردستان، ژماره 9، 1324: 1(. هه ر 
له م په یوه ندییه دا بۆ نموونه  هه ژاری شــاعیر 
به م چه شنه  باســی زه رووره تی یه کگرتووییی 

ئه م دوو نه ته وه یه  ده کا: 
»خاکــی کوردســتان الوچاکــی ببــێ/ 
ئازه ربایجان خوێنپاکــی ببێ / نایه ڵین بمرن 
ده ستی ئیتحاد / ده ده ین به  یه کتر بۆ ڕێگه ی 

مراد )ئاڵه کۆک، 2001: 62(. 
هه روه ها هێمنی شاعیر له باره ی پێویستیی 

یه کگرتوویی ئه م دوو نه ته وه یه دا  ده ڵێ: 
با له  قوڕ نیشــێ و له  هه ش نێ دوژمنی 
وان پیل و شان / چونکه  ئه وڕۆ یه کتری گرت 
کورد و ئازه ربایجانی / ئه وکی ئیســتعماریان 
گرت وه ک به اڵکه ی ناگه هانی / تازه  به ربوونی 
مه حاڵه  تا نه دا یه کجاری گیانی /  سوحبه تی 
پێ ناکرێ په نجه ی به هێزی ئه و دوانه  )تاریک 

و روون، 2001: 93(. 
ئه مــه  له  حاڵیکدا بوو کــه  له  ئه ده بییاتی 
فارســیی ئه وکاتــدا، زیاتر باســی مه زنایه تی 
و شــکۆداریی نه تــه وه ی فــارس وه ک تاکه  
نه تــه وه ی فه مانڕه وا له  ئێران و ســڕینه وه ی 

نه ته وه کانی دی ده کرا. 
پێکه وه ژیانی ئاشــتییانه  وه کوو یه کێک له  
پێوه ره  ســه ره کییه کانی گه شه ی کۆمه اڵیه تی 
لەقەڵــەم دەدرێــت؛ چونکــه  ده بێتــه  هۆی 
یه کپارچه ییی کۆمه اڵیه تــی و نزیکبوونه وه ی 
گــرووپ و نه تــه وه کان له  یه کــدی و پێش 

بە هــه  اڵواردن،  ســه رهه ڵدانی توندوتیژی و 
 Foa and( پشــێویی کۆمه اڵیه تــی دەگــرێ
په یوه ندییــه دا،  لــه م   .)Tanner, 2012: 10
کۆماره کانــی  هه ڵســوکه وتی  چۆنیه تیــی 
کوردســتان و ئازه ربایجان جێگای سه رنجه . 
له  گرێبه ســتێک که  له  ڕۆژی 23ی ئاوریلی 
1946 له نێــوان دوو کۆماری کوردســتان و 
ئازه ربایجانــدا واژۆ کــرا، هــه ردوو ال پابه ند 
بــوون به وه ی کــه  له و هەرێمانــەی که  هه ر 
دوو نه تــه وه ی کورد و ئــازه ری تێدا ده ژین، 
وه کوو میاندواو و ورمــێ، هه ر دوو نه ته وه که 
له  به ڕێوه بردنی ئه م شــوێنانه دا به شدار بن و  
به رپرســیاره تییان بدرێتێ. له م شــوێنانه ش 
که  یه کێک لــه م نه ته وانه  که مینه ن، ده بێ له  
کاروباری کولتووریــی خۆیاندا به ته واوی ئازاد 
بن )مک داول، 1383: 413(. به م چه شــنه  
له م ســه رده مه دا، لــه  کولتووری سیاســیی 
ئازه ری و کــورددا، تولێڕانــس زه ق بوویه وه  
و قه بووڵکردنــی یه کتری وه کــوو پێوه رێکی 
گه شــه ی کۆمه اڵیه تی و سیاسی قه بووڵ کرا. 
لــه  حاڵێکــدا کولتووری سیاســیی ئێلیت و 
دەستەبژێری دەسەاڵتداری فارس به  داخراوی 
مابوویه وه  و به رده وام بانگه شه ی بۆ هه اڵواردن 

و سڕینه وه  ده کرد. 
جگــه  لــه وه ی کولتــووری سیاســی له  
ئازه ربایجان و کوردستان جیاوازییه کی زۆری 
له گــه ڵ ناوه نــدی ئێران و نه تــه وه ی فارس 
هه بوو، ئــه م دوو ناوچه یه ش له گه ڵ یه کتری 
جیاوازییان هه بوو. جیاوازییه که ش له مه دا بوو 
که  کولتووری سیاسیی کوردستان به  به راورد 
له گــه ڵ ئازه ربایجــان دێموکڕاتیکتر بوو. له م 
په یوه ندییه دا جــان فۆران ده ڵێ: “ڕاپۆرته کان 
باس له  فه زای کراوه ی سیاســیی کوردستان 
به  به راورد له گه ڵ کۆنتڕۆڵی توندی حکومه تی 
ناوه ندیی ئێران ده که ن. خه ڵک مافی هه ڵگرتنی 
چه کیان هه بوو. پۆلیســی نهێنــی له گۆڕێدا 
نه بــوو. له  بــواری فه رهه نگییــه وه ، کتێب و 
باڵڤۆکه کان له به ر ده ستی خه ڵکدا بوو. خه ڵک 
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ده یانتوانی به  ئازادی گــوێ بده نه  ڕادیۆکانی 
ئانــکاڕا و بی بی ســی. به م هۆیــه  حکومه تی 
کۆماری کوردســتان زۆر خۆشه ویســت بوو 
)فــوران، 1383: 415(. تولێڕانــس تــا ئه و 
جێیه  له  کولتووری سیاســیی خودموختاریدا 
جێــی هه بوو که  قازی محه ممــه د به ته واوی 
ڕوونی کردبووەوە  که  خوازیاری چاره ســه ریی 
ئاشــتییانه ی کێشــه ی کــورده  و ئاماده  بوو 
بۆ ئه م مه به ســته  بچێته  تــاران. »به اڵم تاران 
ده یزانی که  نه زم و ئیداره ی کۆماری مه هاباد 
و ناســیۆنالیزمی نوێی کــورد بۆ حکومه ت و 
ده ســه اڵته که ی زۆر له  شۆڕشــی چه کدارانه  
مه ترســیدارتره ؛ قازی محه ممه د بۆیه  کوژرا، 
چونکــه  نموونه  و وێنــای ئامانجه کانی گه لی 

کورد بوو« )مک داول، 1383: 418(.
به م چه شــنه ، له نێوان ســااڵنی  1320 
هه تــا 1325، له  به رانبه ر گوتاری “گه شــه ی 
ســتوونی”ی نه تــه وه ی فارس کــه  یه  کجار 
ماددی، فه رمانده رانه  و دژه گه لی بوو، گوتارێک 
لــه  گه شــه  لــه  ئازه ربایجان و کوردســتان 
به ناوی “گه شه ی ئاســۆیی” شکڵی گرت که  
به پێچه وانەوە،  زۆر نــه رم، ناماددی و خه ڵکی 
بوو. له  به ســتێنی ئه م گوتاره دا، کولتوورێکی 
سیاســی به  نــاوی کولتــووری سیاســیی 
“خودموختاری” شــکڵی گرت که  له به رانبه ر 
کولتووری سیاســیی “داخراو و ســه ره ڕۆ”ی 
ناوه نــددا کراوه  و تا ڕاده یــه ک دێموکڕاتیک 
بــوو. له م کولتــوورە سیاســییه دا، به رابه ریی 
ژن و پیاو، به شــداریی سیاســی، تۆلێڕانس و 
پلۆڕالیزمی کۆمه اڵیه تی و سیاســی جێگه ی 
هه بوو. ئه م فه رهه نگه  سیاسییه ، دژی پڕۆسه ی 
ده وڵه تسازیی نه ته وه ی فارس وه ستایه وه  و بۆ 
ماوه یه  ک تووشــی ڕاوه ستان و شکستی کرد. 
لــه م قۆناغــه دا واتا نیــوه ی یه که می ده یه ی 
بیســتی هه تاوی، هێز و ده سه اڵتی شا وه کوو 
تاکه  بڕیــارده ری ئێران و هێژمۆنیی نه ته وه ی 
فارس وه کــوو تاکه  نه تــه وه ی فه رمانڕه وا له   
ئازه ربایجان تێک شــکێندرا.  کوردســتان و 

به  وتــه ی هێندێک که س له م ســه رده مه دا 
»فه زایه کی کراوه  و ڕه خنه گرانه  ســاز بوو و به  
به راورد له گه ڵ قۆناغی پێشوو، کولتووری کاری 
بەکۆمەڵ شکڵی گرت« )سریع القلم، 1397: 
121(. ئه مه  گۆڕانێکی گه وره  بوو له  کولتووری 
سیاسیی به شیکی زۆر له  دانیشتووانی ئێران؛ بۆ 
یه که م جار بوو که  له  دوای سازبوونی ده وڵه تی 
مۆدێڕنی سه ره ڕۆی ئێرانی، نه ته وه  ژێرده ست 
کراوه کان له  ده ســه اڵت و به ڕێوه بردنی واڵتی 
خۆیاندا به شدارییان ده کرد؛ باسی پێکه وه ژیان 
و حاوه نــه وه  له گه ڵ یه ک ده کرا؛ پرســی ژن 
ده ورووژێندرا و داوای دێموکڕاسیی خه ڵکییانه  
و له  خــواره وه  ده کرا؛ چاپه مه نــی به  ئازادی 
ده رده کرا و باسی دابه شکردنی دادپه روه رانه ی 
داهات و ده سه اڵت نه ک ته نیا له سه ر بناغه ی 
مافی شــارۆمه ندی، به ڵکوو له ســه ر بنه مای 

پێکهاته ی نه ته وه یی و جنسییه تی ده کرا.
به داخه وه ، دوای پاشه کشــه ی هێزه کانی 
ســۆڤیه ت، گوتــاری گه شــه ی ئاســۆیی و 
کولتووری سیاســیی خودموختاری تووشــی 
شڵه ژان و تێکشاندن هات. ده وڵه تی ناوه ندی 
له  چوارچێوه ی کولتووری سیاســیی داخراو 
و ســه ره ڕۆی فارســدا، لــه  دوای ڕووخانی 
کۆماری ئازه ربایجان، منااڵنی ئازه ربایجانی له  
ته ندوور هاویشت؛ زیاتر له  سێ هه زار که سی 
گولله بــاران کرد، ئاگری لــه م کتێبانه  به ردا 
که  به  زمانی تورکی نووســرابوون، خوێندنی 
بــه  زمانی ئازه ری قه ده غه  کرد و ڕۆژنامه کانی 
داخست )حســنلی، 1383: 208(. هه ڵبه ت 
ئه مه  به شــێکی بچووکــه  لــه  جنایه ته کانی 
ده وڵه تی په هله وی و نه ته وه ی فارس. هێندێک 
ســه رچاوه  ئاماری کوژراوانی ئازه ربایجان هه تا 
30000 که س ده خه مڵێنن. له  کوردستانیش، 
ســه رانی کۆمار و به شێکی زۆر له  به رپرسانی 
کۆمار له دار دران، به شــێکیان کەوتنە زیندان 
و، بەشێکیشــیان ئاواره  کران. ئه مه  به شێکی 
دژکرده وه ی نه ته وه ی فارس دژی نه ته وه کانی 
ئازه ری و کــورد بوو. جگه  له مــه ، ڕێکخراو، 
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ڕۆژنامــه ، که ســایه تی و به نــاو ڕووناکبیرانی 
ســه ر به  کولتووری سیاسیی داخراوی فارس، 
بۆ نموونه که ســره وی، مه حموودی ئه فشــار، 
عه بباسی ئیقباڵ، عه  بدولڕه حمانی فه رامه رزی 
و زۆر که ســی تــر به ته واوی هێــزه وه  دژی 
خودموختاری و دێموکڕاســی شتیان نووسی. 
عه بباسی ئیقباڵ خه ڵکی ئازه ربایجانی به  دز و 
تااڵنچی وه ســف کرد؛ حیزبی ئیراده ی میللی 
له   ڕۆژنامه ی فه رمیی خۆی “کوشش”دا، پێی 
له ســه ر ئه وه  داگرته وه  کــه  ده بێ هه ر زمانی 
فارســی زمانی خوێندن بــێ، چونکه  زمانی 
تورکی یادگاری شوومی مه غۆالنی وه حشییه  
و لــه  کاتی هێرش بۆســه ر ئێــران بەجێیان 
هێشــتووه  )جعفــری ســروجهانی و بهنام، 
1394: 68(. ئه مه  له  کاتێکدا بوو که  کرده وه  
و ڕووبه ڕووبوونــه وه ی نه ته وه ی فارس له گه ڵ 
نه ته وه  کانی ئازه ربایجان و کورد هیچ که مێکی 
له  ئاکار و کرداری مه غۆله کان نه بوو. ئه وانیش 
وه ک مه غۆله کان به کۆمه ڵ خه ڵکیان کوشت، 
مناڵیــان ئــاور تێبه ردا و کتێبیان ســووتاند. 
بــه اڵم یه ک جیاوازییان له گــه ڵ مه غۆله کان 
بــوو، ئه ویــش ئــه وه ی کــه  وه ک ده ڵێــن 
مه غۆله کان به گشــتی و چه نگیــز به تایبه تی، 
ئه و که ســانه ی داوای گفتوگۆیان ده کرد یان 
خۆیان ڕاده ســت ده کرد، لێیان خۆش دەبوو. 
ئه مه  ئه سڵێکی سه ره کیی “یاسای چه نگیزی” 
بوو؛ به اڵم ده وڵه تی فارس و حه مه ڕه زاشــای 
ڕەگەزپه ره ســت، ئــه م ئه ســڵه  ئه خالقییــه  
کۆن و جیهانییه شــیان پێشێل کرد و دوای 
خۆبه ده ســته وه دانی پێشه وا و ڕێبه رانی کۆمار 
له پێناو حه لکردنی کێشــه کان، ئه وانیان له دار 
دا. ئه مه  خەسڵه تێکی به رجه سته ی کولتووری 
سیاســیی نه ته وه ی فارســه؛ پێشتریش بووه  
دوای  شــکاک،  ســمکۆی  که یســی  وه ک 
پێشه واش بووه  وه ک تیرۆری دوکتور قاسملوو 
و، له  داهاتووشدا هه ر ده بێ، چونکه  به شێکی 

گرینگی کولتووری سیاسییانه . 
 بەم چەشــنە لــە ســااڵنی1320 هه تا 

و  ئازەربایجــان  لــە  هه تــاوی،  1325ی 
کوردســتان پێوەره  ناماددییەکانی گەشــەی 
کۆمەاڵیەتی ســەریان هەڵــدا و، گوتارێک لە 
گەشــە بەناوی گەشەی ئاسۆیی شکڵی گرت. 
لەم گوتاره دا، نیشــانەکانی چاالکیی مەدەنی، 
فره یــی، یەکپارچەییی نێوخۆیــی، بەرابەریی 
ژن و پیاو، مافی کەمینەکان و دابەشــکردنی 
دادپەروەرانەی دەسەاڵت و داهات لە دەوری 
نیشانەی ناوەندی “دێموکڕاسی” کۆ بوونەوە و 
واتاکەیان جێگیر کرا و بوون بە کاتە. گوتاری 
ئاماژەپێدراو، بە لەرزۆک کردنی واتای ئابووری 
و ماددیی نیشانەی گەشە لە گوتاری گەشەی 
ســتوونیی نه تــه وه ی فارس، ئــه م گوتاره ی 
لــه رزۆک کرد. ئــەم کارە بــە زەقکردنەوەی 
واتای سیاســیی گەشــە و دوورخستنەوەی 
واتای ئابووریی ئەو سەری گرت. بەم چەشنە، 
گوتاری گەشــەی ئاسۆیی لەم سه رده مه دا لە 
ئازەربایجــان و کوردســتان توانی هێژمۆنیی 

خۆی بسەپێنێ. 
لەم ڕەوتــەدا، هاوئاهەنگ لەگەڵ گوتاری 
گەشــەی ئاســۆیی، جۆرێکــی تایبــەت لە 
کولتووری سیاسی شکڵی گرت. لەم کولتوورە 
سیاسییه دا، به شــداریی خه ڵک له  سیاسه تدا 
زیــادی کــرد؛ له نێوان خەڵــک و حکومه ت 
متمانە ســاز بوو؛ خەڵک هۆگرییان به  باس و 
بابه تی سیاســی په یدا کرد و زانیاریی خەڵک 
لەســەر سیاســەت و نیزامی سیاسی چووه  
ســه رێ؛ ئاســتی تۆلێڕانســی خەڵک زیادی 
کرد و ژنان بــۆ یەکەمین جار هەوڵیان دا له  
ژیانی سیاســی و کۆمه اڵیه تیدا به شــدار بن. 
لەم کولتوورە سیاســییەدا، نیشانەکانی مافی 
چارەنووس، بەشــداریی سیاســی، تۆلێڕانس، 
هۆگریی سیاســی، زانیاریی سیاسی، متمانە 
بــە نیزامــی سیاســی و مافــی خوێندن بە 
زمانی دایــک لە دەوری نیشــانەی ناوەندی 
“خودموختاری” کۆ بوونــه وه  و پێکه وه  گرێ 
دران. ئەم کولتوورە سیاسییە وەکوو گوتارێک، 
“دیکتاتۆریی  ناوەندیی  نیشــانەی  پێکهاتەی 
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ڕووناکیــده ر”ی کولتووری سیاســیی داخراو 
و ســەرەڕۆیانەی نه تــه وه ی فارســی تێــک 
شــکاند و بە لەرزۆک کردنی واتاکەی، مانای 
دابەشــکردنی دادپه روه رانه ی به  دەســەاڵتی 
سیاسی دا. بەم بەرجەسته سازییە، کولتووری 
سیاســیی خودموختاری توانی لە ئازەربایجان 
و کوردســتان لەنێــو خەڵــک و لەنێو هێزە 
سیاســییەکاندا، جۆرێــک لێک تێگەیشــتن 
و پێکهاتن ســاز بکا و به  ســازانی گشــتی، 
هێژمونیــی خــۆی بســه پێنێ. کولتــووری 
گوتارێک،  وەکــوو  خودموختاری  سیاســیی 
گەشەی ئابووری و سیاسەتی مۆدێرنیزاسێونی 
ڕەزاشای فڕێ دایه  ئاقاری گوتارئاسا و گەشەی 
کۆمەاڵیەتی - سیاسی بەرجەستە کردەوە و بە 
لەرزۆک کردنی واتای ئابووری - تێکنۆلۆژیکی 
گەشــە، دووبارە واتاسازیی بۆ چه مکی گه شه  
کرده وه  و واتایه کی کۆمەاڵیەتی - سیاسی پێ 
دا و لەهەمبەر ئەودا و لە ڕێگای ســازکردنی 
جیاوازی لەنێوان خۆی و کولتووری سیاسیی 
نه ته وه ی فارسدا  سنوورێکی دانا. بەم چەشنە، 
کولتووری سیاسیی خودموختاری، لە ڕێگای 
لەبەردەست دانانی واتاگەلی مەبەستی خۆی، 
توانی لە ناوچەکانی ئازەربایجان و کوردستان 
بە شــێوەی کاتی هێژمۆنیی خۆی بسەپێنێ. 
کۆمارەکانــی ئازەربایجــان و کوردســتان لە 
بەســتێنی ئەم کولتــوورە سیاســییه دا و لە 
داوێنی گوتاری گەشــەی ئاسۆییدا دامەزران 
و ڕەوایی یــان لە خەڵک وەرگرت. جان فۆڕان 
لــەم بارەوە دەڵێ: »بزووتنــەوەی ئازەربایجان 
بــە بــەروارد لەگەڵ شۆڕشــی مەشــرووتە، 
پێگەی کۆمەاڵیەتیــی بەرینتری بوو، چونکە 
هاوپەیمانییەک لە چین و توێژەکانی خەڵکی 
شــار شۆڕشــی مەشــرووتەی وەڕێ خست؛ 
بەاڵم، له  بزووتنەوەی ئازەربایجاندا، جووتیاران 
و خاوەن زەویوزار هەردوو ال بەشــدار بوون. 
لە کوردســتانیش ئەندامانی خێڵ و سەرۆک 
خێڵــەکان، جووتیاران و خەڵکی شــارەکان 
چاالک بوون و هێزی یەکگرتووی نەتەوەییی 

کورد دژی دەوڵەتی ناوەندی تەواوی خەڵکی 
کردە پشــتیوانی کۆمار)فۆڕان،1383: 421(. 
بەم چەشــنە، کولتــووری سیاســیی “خود 
موختاری” لە بڕگەی زەمەنی1320 تا 1325، 
لە دژایەتیی کولتووری سیاســیی “داخراو و 

سه ره ڕۆی” نه ته وه ی فارسدا شکڵی گرت.

ئاکامی لێکۆڵینه وه 
له م لێکۆڵینه وه یــه دا ده رکه وت که  کولتووری 
سیاســی وه کــوو گوتارێــک له  به ســتێنی 
گه شــه ی کۆمه اڵیه تیدا دەگۆڕێت. به م پێیه ، 
له  ئێرانی هاوچه رخدا هه رکات واتای ماددی 
ـ تێکنۆلۆژیکی گه شــه  به رجه سته  کراوه ته وه ، 
کولتووری سیاسی به ره و ســه ره ڕۆیی ده ڕوا، 
وه کوو ســه رده می په هله ویــی یه که م. به اڵم 
هه رکات واتای کۆمه اڵیه تی – سیاسیی گه شه  
زه ق کراوه تــه وه ، کولتووری سیاســی به ره و 
دێموکڕاتیک بوون هه نگاوی ناوه ، وه کوو نیوه ی 
یه که می ده یه ی بیســتی هه تاوی. ده یتاکان 
پیشانیان دا که  له م قۆناغه دا، له ژێر کاریگه ریی 
بارودۆخی نێوخۆیی و ده ره کی، له  کوردستان 
و ئازه ربایجان، گه شه یه کی نه رم و خه ڵکییانه  
به ناوی گه شــه ی »ئاســۆیی« شکڵی گرت؛ له  
به ستێنی ئه م گه شه یه دا، کولتوورێکی سیاسی 
له ژێر ناوی »خودموختاری« جومگه به ندی کرا 
که  به  بــه راورد له گه ڵ کولتووری سیاســیی 
ناوه نــد، زۆر دێموکڕاتیکتر بــوو؛ کۆماره کانی 
ئازه ربایجان و کوردستانیش له  به ستێنی ئه م 

فه رهه نگه  سیاسییه دا  دامه زران.

سه رچاوه کان

ارنستو الکالئو و شانتال موفه، هژمونی و استراتژی سوسیالیستی: به 
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نشر ثالث، 1393(.
جــان فوران، مقاومت شــکننده، تاریخ تحــوالت اجتماعی ایران از 
صفویه تا ســال  های پس از انقالب اســالمی، ترجمه احمد تدین (

تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1383(.
جمیل حســنلی، فراز و فــرود فرقه دموکــرات آذربایجان، ترجمه 

منصور همامی )تهران: نشر نی، 1383(.
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5  - John foran
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8  -Ferdinand de Saussure
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11  - Michel Foucault
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14 - Discourse formulation
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16 - Antagonism
17 - Nodal Point
18  - Discourse
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21  - Field of Discoursivity
22  - John Foran
23 - Horizontal development 
24 - Vertical development
25  -  Autonomy political culture
26  - Tessler and Gao
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کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانە لە کوردستان
کۆلۆنیالیزم لە ڕوانگەی کۆمەڵناسیی سێهەم  

داود عوسمانزادە

 دامەزرانی دەوڵەتی مۆدێڕن لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەشێکی بەرهەمی کۆلۆنیالیزمی 
جیهانی بوو، بەو مانایە کە دەوڵەتانی ڕۆژئاوایی، بەتایبەتی بریتانیا و فەڕەنسا، ڕۆڵی 

سەرەکیان لە داڕشتنەوەی جوگرافیای سیاسیی پاش قاجار-عوسمانیدا هەبوو. سەرەڕای 
هەوڵەکانی کورد بۆ وەدەستهێنانی مافی چارەی خۆنووسین، بەاڵم لە کۆتاییدا کوردستان 

بەسەر دەوڵەتە نوێیەکانی ناوچەکەدا دابەش کرا. لەم دابەشکرانەدا، ویستی نەتەوەیی 
خەڵکی کوردستان بەهێند وەرنەگیرا. هاوکات، هەرکام لە دەوڵەتە نوێیەکان سیاسەتێکی 

کۆلۆنیالیستییان لەبەرانبەر ویستی  کورد پێڕەو کرد. هەر بۆیە هەر لە سەرەتای 
دامەزرانیانڕا ئەم دەوڵەتانە لە ڕێگەی مکانیزمی فرەچەشنی یاسایی، نیزامی، سیاسی و 

تەنانەت ئەخالقی و بەشارەستانیکردن هەوڵی سڕینەوەی ناسنامەی کوردیان دا. 



پوختە
لەم وتارەدا هــەوڵ دەدرێ لەســەر بنەما 
تیۆرییەکانــی کۆمــــــەڵناسیی ســێهەم، 
ڕەگەزپەرەســتی ڕۆژانــە و ناســیۆنالیزمی 
ڕۆژانە، تێگەیشــتنێک لەسەر کۆلۆنیالیزمی 
ڕۆژانە لە کوردســتان ساز بکردرێت. بۆ ئەم 
تیۆریکی  لێکدانەویەکی  وێڕای  مەبەســتە، 
بابەتەکە، هەوڵ دەدەم لەبەســتێنی ژیانی 
ڕۆژانەدا ســەیری کۆلۆنیالیزم لە کوردستان 
بکــەم . بەپێــی چەمکــی کۆلۆنیالیزمــی 
ڕۆژانە، کۆلۆنیالیــزم بەتەنیا بۆ پێکهاتەکان 
و ئایدیۆلۆژیــا کــورت ناکرێتــەوە. بەڵکوو 
کۆلۆنیالیــزم بووەتە بەشــیک لــە خووی 
ئەندامانــی کۆمەڵــگا سەردەســتەکان کە 
لــە ڕەوت و ڕۆتینی ژیانــی ڕۆژانەدا، وەک 
بەشێکی ئاسایی و سرووشتیی ژیانی ڕۆژانە 
پڕاکتیــزە دەکــرێ، مانا پەیــدا دەکات، و 
کۆلۆنیالیزمی  باسی  دەهێندرێتەوە.  بەرهەم 
1 پاش  ڕۆژانە دوو ئاکامی سیاســی هەیە: 
ئەوەی کە کۆلۆنیالیزم دەبێت بە بەشێک لە 
عەقڵی گشــتیی نەتەوەی سەردەست، ئەوە 
تەنیا دەوڵەت و دامەزراوە دەوڵەتییەکان نین 
کە کۆمەڵگا ژێردەستەکان دەچەوسێننەوە، 
بەڵکوو بکەرە کۆمەاڵیەتییەکانیش لە ڕەوتی 
ژیانی ڕۆژانەیاندا بەرانبەر بە ژێردەستەکان، 
ڕەفتارێکی   لەگــەڵ سیســتەم،  هــاوکات 

2 کۆلۆنیالیســتیی بەرهــەم دەهێننــەوە. 
کۆلۆنیالیزم پاش کۆتایی ڕژێم، سیســتەم، 
و پێکهاتە کۆلۆنیالیســتییەکان دەتوانێ بۆ 
دەیان ساڵ وەک خوو، ڕۆتین، و پڕاکتیزی 

ڕۆژانە بەردەوام بێت.

پێشەکی
هیچ شــتێک هێندەی چاالکییەکانی ژیانی 
ڕۆژانــە لەڕواڵەتــدا ئاســایی دەرناکــەوێ. 
هەموومان کاتەکانی ژیانــی رۆژانەمان بەو 
چاالکییانەوە تێدەپەڕێنین کە هێندە ڕۆتین 
و ئاســایین بەدەگمەن پێمان وایە بایەخی 

قســە لێکردنیان هەیە و یان شــیاوی بیر 
لێکردنەوەن. بەیانیان لەخەو هەڵدەســتین، 
ددانمــان دەشــۆین، خواردنێــک ئامــادە 
دەکەین و دەیخۆین، دەچینە شــوێنی کار 
یان قوتابخانە و زانکۆ، ســاڵو لە دراوسێ و 
ناسیاوەکانمان دەکەین، سەیری تەلەڤزیۆن 
و هەواڵــەکان دەکەین، دەچین بۆ پیاســە، 
بە ئۆتۆمۆبێل، شــەمەندەفەر، پاسکیل، یان 
بــە پێیــان دەگەڕێینەوە ماڵەوە، ســەیری 
مۆبایلەکانمــان دەکەیــن، چاوێک بە تۆڕە 
لەگەڵ  دەخشــێنین،  کۆمەاڵیەتییەکانــدا 
ئەندامانی ماڵــەوە یان هاوژوورییەکانمان لە 
بەشی ناوخۆیی قســە دەکەین، پاروویەک 
نان دەخۆین، و دەخەوین. هەموو ئەم جۆرە 
چاالکییانە، لەگەڵ هەزاران جۆرە چاالکیی 
دیکــەی ڕۆژانە لە ژیانــی مرۆڤەکاندا وەک 
چاالکییەکــی ئاســایی ڕوو دەدەن و ژیانی 
 Inglis 2004,( ڕۆژانەی ئێمە پێک دەهێنن

. )1
ئەمە چیڕۆکی ژیانی ڕۆژانەی زۆرینەی 
نزیک بە تــەواوی مرۆڤەکانە. گەرچی ئەم 
چیڕۆکــە میلیۆنــان دەرکەوتــە و ڤێرژنی 
جیاوازی هەیە. ڕەنگــە بۆ هەندێک کەس، 
ژیانی ڕۆژانە وەک ژیانی شــەوانەی زۆربەی 
مرۆڤــەکان بە خــەو تێپــەڕێ، و بەهۆی 
جۆری پیشــە یان خووی تایبەتییان، ژیانی 
شەوانەیان ئەو بەشە لە ژیان پێک بهێنێت 
کە چاالکییە ئاســاییەکانی ژیانی ڕۆژانەی 
تێدا ئەنجــام بدرێت. بــەاڵم ئەمە هیچ لە 
چیڕۆکەکە ناگــۆڕێ، و تەنیا جیاوازییەکی 
کەم لەسەر چۆنیەتی و چەندێتیی ئەم ژیانە 

دروست دەکات. 
بەپێچەوانەی تێڕوانینی باوی مرۆڤەکان، 
بەرچــاوی کۆمەڵناســەکانی  بەشــێکی  و 
ڕۆژانــە  ژیانــی  کۆمەڵناســی،  مێــژووی 
ئەوەندەی لە ڕواڵەتدا دەردەکەوێ ئاســایی 
و بەڵگەنەویســت نییە. بەڵکوو، ژیانی ڕۆژانە 
مەیدانێکی لەبڕان نەهاتووی دروست بوون، 
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گۆڕان، پێناسە، پڕاکتیزە، و بەرهەمهێنانەوەی 
دیــاردە  و  دەســەاڵت،  پەیوەندییەکانــی 

کۆمەاڵیەتییەکانی دیکەیە. 
لەم نێوەندە و لەپەیوەندیی لەگەڵ ژیانی 
ڕۆژانەی کۆلۆنیالیست و کۆلۆنیکراودا، ژیانی 
ڕۆژانە شوێن وبیاڤی لەدایکبوون، گۆڕان، و 
پڕاکتیزەی شــێوە جیاوازەکانی پەیوەندیی 
جیاوزەکانــی  چەشــنە  کۆلۆنیالیســتییە. 
زاڵبوون، ســەپاندن، ملکەچــی، خۆبەکۆیلە 
کــردن، بەردەوامــی و بەرهەمهێنانــەوەی 
دۆخی کۆلۆنیالیســتی لــە ژیانی بەڕواڵەت 
ئاسایی و بەڵگەنەویســتی ڕۆژانەدا لەالیەن 
کۆلۆنیکراوەوە  و  کۆلۆنیالیســت  هەردووک 

پڕاکتیزە دەکرێ، و بەرهەم دێتەوە. 
لەم وتــارەدا هــەوڵ دەدرێ ئەم ژیانە 
بەڕواڵەت ئاســاییە شــی بکرێتــەوە و بە 
گەڕانەوە بــۆ هەندێک تیۆری پەیوەســت 
بــە ژیانی رۆژانــە، کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانە1 لە 
کوردســتان ڕاڤە بکرێــت. ئەگەرچی ژیانی 
رۆژانــە لــە دۆخــی کۆلۆنیالیســتیدا دوو 
الیەنی هەیە کە بریتین لە کۆلۆنیالیســت 
و کۆلۆنیکــراو، بەاڵم ئەم وتارە تەنیا تەرکیز 
لەسەر ژیانی رۆژانەی کۆلۆنیالیست دەکات. 
لەم وتــارەدا هــەوڵ دەدەم ســەرەتایەک 
بۆ تێگەیشــتن لە پڕاکتیــزەی کۆلۆنیالیزم 
لەالیــەن کۆلۆنیالیســت و لــە پەیوەندیی 
لەگەڵ کوردستاندا دروست بکەم. هاوکات، 
لێکۆڵینەوە لەســەر کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانە لە 
الیەن کۆلۆنیکراو، واتە کــورد، بۆ وتارێکی 
دیکــە دەهێڵمەوە؛ ئەویش لەبــەر ئاڵۆزی، 
و فرەڕەهەندیــی ئــەم بابەتە کــە بۆخۆی 
پێویســتی بــە لێکۆڵینەوەیەکــی فراوانی 

سەربەخۆی دیکە هەیە.
 پرسیاریی سەرەکیی ئەم لێکۆڵینەوەیە 
ئەمەیە کە چۆن بکەرە کۆمەاڵیەتییەکان لە 
ڕەوتی ژیانی ڕۆژانەیاندا کۆلۆنیالیزم لەســەر 
کــورد )و هەموو نەتــەوە کۆلۆنیکراوەکانی 
دیکە( پڕاکتیزە دەکــەن، و بەردەوامی پێ 

دەدەن؟ بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە، زیاتر 
هەوڵ دەدەم ڕوانگەیەکی تیۆری بگرمە بەر، 
و بە هەندێک نموونە بۆچوونەکانم پشتڕاست 

بکەمەوە، و ڕاڤەیان بکەم. 
تیۆریی،  وەک  کۆلۆنیالیزم  بەکارهێنانی 
چەمک، و میتۆد بۆ تەتەڵە و تێگەیشــتنی 
دۆخــی کــورد لــە ئەدەبیاتی زانســتی، 
ئاکادیمیک، و ڕۆشــنبیرییدا بۆ زیاتر لە نیو 
ســەدە لەمەپێش دەگەریــەوە. یەکەم جار 
دکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو لە سەرەتای 
دەیەی 6٠ی زایینی، لە دەقێکی زانســتیدا 
لەگەڵ  لەپەیوەندیی  کۆلۆنیالیزمی  چەمکی 
 Mohammadpour( کوردســتاندا بەکارهێنا

 .)and Soleimani 2019, 18
دوای قاســملوو، بۆ ماوەیەک لێکۆڵەران 
لە کارەکانیاندا ئاماژەی زۆر و بەرچاویان بە 
کۆلۆنیالیزم و سیاسەتە کۆلۆنیالیستییەکانی 
ئێران، تورکیا، عێراق، و سوریا لەپەیوەندیی 
لەگەڵ کوردستاندا دەدا. بۆ نموونە، عیسمەت 
شــەریف وانلی دەیــەی 7٠ی زایینی باس 
لە “کۆلۆنیالیزمــی خەڵکی هەژار”2 دەکات. 
وانلــی پێی وایە کــە کۆلۆنیالیزمی خەڵکی 
هەژار چەشــنێکی نوێی کۆلۆنیالیزمە کە لە 
کۆلۆنیالیزمی کالســیک جیاوازە. جیاوازیی 
ئەم جۆرە کۆلۆنیالیزمە لە ڕوانگەی وانلییەوە 
لەوە دایە کــە کۆلۆنیالیزمی خەڵکی هەژار 
زۆر دڕندەتــر و بەزیانترە لــە کۆلۆنیالیزمی 
کالســیک. ئەم جۆرە کۆلۆنیالیزمە لەالیەن 
شۆڤێنیزمەوە هێندەی دیکە بەهێز دەکرێت، 
و زۆر زیاتر لە کۆلۆنیالیزمی کالسیک پەرە 
بە نایەکســانی دەدات. کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت، لە ڕوانگەی وانلییەوە، قوربانیی 
Van- )ئەم چەشــنە لــە کۆلۆنیالیزمەیــە 
ly 1980, 204-205(. هــەر لــەم کاتــەدا، 
ماکسیم ڕۆدینسن3 بزووتنەوەی کوردی بە 
پێناسە  دژەکۆلۆنیالیســتی  بزووتنەوەیەکی 
لەهەمــان   .)Rodinson 1980, 6( دەکات 
بەرهەمدا، کەنداڵ نزانیش سیاسەتە ئابووری، 
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کلتووری، پەروەردەیی، و زمانییەکانی تورکیا 
بەرانبەر بە کورد بە سیاسەتی کۆلۆنیالیستی 

 ).Kendal 1980, 89( 4وەسف دەکات
دوای ئــەم نەوەیە، ئاماژەکردن بە کورد 
وەک کۆلۆنی، یان باســکردن لە سیاسەتی 
کۆلۆنیالیستی دەوڵەتەکان کاڵ دەبێتەوە و لە 
دەیەی ٩٠ی زایینیدا، ئیسماعیل بێشکچی، 
کورد وەک کۆلۆنییەکــی نێودەوڵەتی، یان 
کۆلۆنییەکــی هاوبــەش لەنێــوان دەوڵەتە 
ناوچەییەکان، پێناســە دەکات )بێشــکچی 

.)2٠٠2
نزیکــەی ســێ دەیە پــاش کارەکەی 
بێشکچی بۆ جارێکی دیکە تێڕوانین، تیۆری، 
و میتۆدە پۆست/ئەنتی  کۆلۆنیالیستییەکان 
دەبنــەوە پاڕادایمــی زاڵی ڕاڤــەی دۆخی 
کوردستان. لەم سەردەمەدا، لە بەرچاوترین 
کارەکان دەتوانین ئاماژە بکەین بە کارەکانی 
Mo- ؛a2727١٩؛ ئــەردەاڵن ١٩  ئەردەاڵن
 hammadpour and Soleimani 2019;
 Soleimani and Mohammadpour 2020;
 Soleimani and Mohammadpour 2019;.
 Soleimani and Osmanzadeh 2022;
 ;Mohammadpour and Soleimani 2022
سلیمانی 2٠2٠ ؛ محمدپور 2٠2١؛ دەباغی 

 .Hassaniyan and Sohrabi 2022 2٠2٠؛
گەرچــی بەکارهێنانــی کۆلۆنیالیزم بۆ 
تێگەیشــتن و تەتەڵــەی دۆخی سیاســی، 
زمانی،  کەلتووری،  ئابــووری،  کۆمەاڵیەتی، 
ژینگەیی، و مێژوویی کوردستان پێشینەیەکی 
زانســتیی دەوڵەمەندی هەیە، بەاڵم ئەوەی 
ئەم کارەی ئێستا لە هەموو کارەکانی پێشتر 
جیا دەکاتەوە، کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانەیە. ئەمە 
یەکەم جارە چەمکــی کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانە 
بۆ تێگەیشــتن لە دۆخی ژێردەستیی کورد 
بەکار دەهێندرێــت. هەموو لێکۆڵینەوەکانی 
پێشــوو زیاترین تەرکیزیان لەسەر ڕەهەندە 
ئایدیۆلۆژیــک، ڕێکخراوەیی، و  پێکهاتەیی، 
ئامانجدارەکانی کۆلۆنیالیــزم بووە. تەنانەت 

کاتێــک ئایدیۆلۆژیا، و بەرهەمی نوخبەکانی 
نەتەوە کۆلۆنیالیستیەکانیش شی کراوەتەوە، 
دیســان باســەکە لە باســی کۆلۆنیالیزمی 
ڕۆژانــە جیا بــووە. هۆکارەکەیــش ئەمەیە 
کــە نوخبەکانــی نەتەوە سەردەســتەکان 
بــە ئامانج و لــە چوارچێــوەی پڕۆژەیەکی 
کۆلۆنیالیســتیدا بیریــان کردووەتــەوە، و 
ئایدیۆلــۆگ و بەرهەمهێنــی مەعریفیــی 
سیستەمە کۆلۆنیالیســتییەکان بوون. ئەمە 
لە ڕەهەندە بیرلێنەکراوە بەڕواڵەت ئاســایی 
و سرووشتییەکانی ژیانی ڕۆژانە زۆر جیاوازە. 
جگە لە کوردســتان، لە ســەر ئاستی 
جیهانیش چەمکی کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانە زۆر 
بە کەمی بۆ لێکدانەوەی دۆخی کۆلۆنیالیستی 
بــەکار هاتووە، و ئــەم بەکارهێنانە پڕش و 
باڵو بووە. ئەم چەمکە هێشتا بە ڕێکوپێکی، 
وەکوو چەمکەکانی ناســیۆنالیزمی ڕۆژانە، و 

ڕەگەزپەرەستیی ڕۆژانە تیۆریزە نەکراوە.  
ئەم لێکۆڵینەوەیە لە دوو بەشی سەرەکی 
پێک دێت. لەبەشی یەکەمدا، لە ڕوانگەیەکی 
تیۆری هەوڵ دەدەم بە کورتی کۆمەڵناسیی 
سێهەم، و ژیانی ڕۆژانە شی بکەمەوە. بەشی 
یەکــەم یارمەتییــدەری تیۆریکی بەشــی 
دووهەم دەبێت. بەشــی دووهــەم تەرخان 
کراوە بە کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانە. لەم بەشــەدا، 
جگە لە کورتەباســێکی تیۆریک، هەندێک 

نموونەیش بۆ باسەکە دەهێندرێنەوە.

کۆمەڵناسیی سێهەم و ژیانی ڕۆژانە
بەشــی  ڕۆژانــە5  ژیانــی  کات  زۆربــەی 
بەڵگەنەویست و ڕوونی ژیانی مرۆڤەکان پێک 
دەهێنێــت. بەدەگمەن مرۆڤــەکان لەژیانی 
ڕۆژانەیاندا، ڕووداوەکانی ژیانیان دەخەنە بەر 
نەشتەری پرسیار و تاوتوێی دەکەن. ئەگەر 
هەموو ڕووداو و کردارەکانــی ژیانی ڕۆژانە 
بەبەردەوامــی و لەالیەن هەمــوو ئەندامانی 
کۆمەڵــگا پرســیاریان لێ بکردرێ، شــی 
بکردرێنەوە و ببنە هۆی تێڕامانی ئەندامانی 
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کۆمەڵگا، ئەوە ژیانی ڕۆژانە دەوەستێ. ژیانی 
ڕۆژانە تا ئەو ئاســتە بە ئاسایی وەردەگیرێ 
کە تا چەند دەیە لەمە پێش زانایانی ناوداری 
زانســتە کۆمەاڵیەتییەکانیش گرینگیان پێ 
نــەدەدا. بەاڵم لە چەند دەیــەی ڕابردووڕا، 
بەتایبەتی لە ساڵەکانی ١٩٨٠ بەمالوە، وردە 
وردە ژیانی ڕۆژانە بووە بابەتی لێکۆڵینەوەی 

کۆمەڵناسەکان6. 
کۆمەڵناســی نــاوداری پۆڵەندی، پیۆتر 
ســتۆمپکا7، پێــی وایــە لێکۆڵینــەوە لــە 
ژیانی ڕوژانــە لە کۆمەڵناســیدا گۆڕانێکی 
پاڕادایمییــە و بووەتە هۆی ســەرهەڵدانی 
کۆمەڵناسیی سێهەم8. ســتۆمپکا پێی وایە 
کۆمەڵناســیی یەکەم زانســتی لێکۆڵینەوە 
لە “هەمەکــە کۆمەاڵیەتییەکان”9ی وەکوو 
ئۆرگانیزمەکان، و سیستەمەکانە کە لەالیەن 
کالســیک و دامەزرێنەرانی کۆمەڵناسییەوە 
نوێنەرایەتــی دەکرێــت. لەوانیش دەکرێ 
ئاماژە بە ئۆگست کۆنت، هێربرت سپەنسەر، 
کارڵ مارکس، و پاشــان پارســۆنز بکەین. 
دووهــەم،  کۆمەڵناســیی  لەبەرانبــەردا، 
کۆمەڵناســیی ئەتۆمە کۆمەاڵیەتییەکانە. لە 
کۆمەڵناســیی دووهەمــدا، هەندێک بابەتی 
وەکوو ڕەفتــارەکان، کردەوەکان، و تەنانەت 
هەندێک بەشــی ژێرئەتۆمی وەکوو ماناکان 
و دەقــەکان بوونــە بابەتــی لێکۆڵینەوەی 
لەالیەن  دووهەم  کۆمەڵناسیی  کۆمەڵناسی. 
ماکس ڤیبەرەوە دەســتی پێ کرد و پاشان 
لەالیەن کەســانی وەکوو جــۆرج هێربێرت 
مید، کالود لڤی شتراوس، و ئەوانی دیکەوە 

درێژەی پێ درا. 
لــەم دواییانە و لە چەند دەیە ڕابردوودا 
کۆمەڵناســیی ســێهەم لەدایک بــووە کە 
بابەتــی لێکۆڵینەوەکەی بریتییە لە ڕووداوە 
کۆمەاڵیەتییەکان10. کۆمەڵناســیی سێهەم، 
لەم ڕوانگەوە، زاڵبوونە بەســەر دابەزاندنی11 
کۆمەڵــگا لەالیەن کۆمەڵناســیی یەکەم و 
دووهەمەوە. ســتۆمپکا جەخت لەسەر ئەم 

بابەتە دەکاتەوە کە لە الیەک کۆمەڵناســیی 
و  پێکهاتــە  لەســەر  تەرکیــزی  یەکــەم 
سیســتەمە فراوانەکان12 دەکــردەوە و پێی 
وابــوو ئەم پێکهاتانە لەبان ســەری مرۆڤن. 
بەواتایەکی دیکە، لە ڕوانگەی کۆمەڵناسیی 
یەکەمــەوە هەندێک هێز لە دەرەوی مرۆڤ 
هەن کە دیــاردە کۆمەاڵیەتییەکان و ژیانی 
کۆمەاڵیەتــی دیــاری دەکــەن. لەالیەکی 
یەکەی  دووهەم،  کۆمەڵناسیی  دیکەیشەوە، 
شــیکاریی خۆی بە ئاســتی ورد13 پێناسە 
دەکات، کە ئەوانیــش بریتین لەم ڕەفتار و 
کردەوانەی14 کە لە ژیانی مرۆڤەکاندا هەن. 
لەبەرانبەردا، کۆمەڵناســیی سێهەم تەرکیز 
لەســەر وجودی کۆمەاڵیەتــی15 دەکاتەوە. 
کۆمەاڵیەتی جەخت  وجــودی  بیرۆکــەی 
لەسەر ئەم شــتانە دەکاتەوە کە لە واقیعی 
کۆمەڵگای مرۆییــدا ڕوو دەدەن، و لەنێوان 
پێکهاتەکان و کردەوەکاندا – لە شــوێنێک 
کــە ســنوورەدارێتییە پێکهاتەییــەکان و 
داینامیزمــی کــردەوەکان بابەتی واقیعی16 
بەرهــەم دەهێنــن – جێگە دەگــرن. ئەم 
واقیعانەیــش بریتین لە کۆمەڵێک ڕووداوی 
کۆمەاڵیەتیــی ئەزموونکراو و قابیلی بینین، 
کــە ژیانی ڕۆژانە پێک دەهێنن. ئەو ژیانەی 
کــە تاقــە ژیانێکە مرۆڤــەکان هەیانە و نە 
بەتــەواوی لەالیــەن هێــزی پێکاتەکانەوە 
دیاری کراوە، و نە بەتەواوی ڕەها و ئازادە17. 
لەســەر  ســتۆمپکا  بۆچوونەکانــی 
کۆمەڵناســیی ســێهەم جۆرێــک تێۆریی 
تێکهەڵکێشــەییە18، کــە پێش ســتۆمپکا  
لەالیەن کۆمەڵناسانی وەکوو ئەنتۆنی گیدنز، 
یورگــن هابڕمــاس، جێفــری ئەلەگزاندێر، 
نۆڕبــرت ئیلیاس و هەندێک کۆمەڵناســی 
دیکــەوە بووەتە بنەمای کۆمەڵێک تیۆری و 
تێڕوانینی نوێ بۆ کۆمەڵگا. بەاڵم ئەوەی لە 
باسەکەی ستۆمپکادا گرینگە، تێڕمینۆلۆژیی 
نوێ و دیاریکردنی تایەتمەندییە ئۆنتۆلۆژی19، 
میتۆدۆلۆژییەکانــی  و  مەعریفەناســی، 
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کۆمەڵناسیی سێهەمە. 
لێکۆڵینەوە  و  ســێهەم،  کۆمەڵناســیی 
لە ژیانی ڕۆژانە بەرهەمــی گۆڕانی تیۆرییە 
کۆمەاڵیەتییــەکان بــووە و لــە ڕەوتێکی 
مێژووییدا سەری هەڵداوە. بەڕای ستۆمپکا، 
ســێ تێڕوانینــی تیۆریــک ڕێگەیــان بۆ 
و  ســێهەم  کۆمەڵناســیی  ســەرهەڵدانی 
لێکۆڵینەوەی ژیانــی ڕۆژانە خۆش کردووە 
کــە بریتین لە: ١. ڕەخنە لە کۆمەڵناســیی 
پارســۆنز   پێکهاتەیی-کارکردگەرایانــەی20 
- ڕەخنەی یەکەم بۆخۆی ســێ ئاراســتە 
لــە کۆمەڵناســیدا دەگرێتــەوە: ســەرەتا 
بــەرەو  ســابجێکتیڤیزم  وەرچەرخانــی 
لێکۆڵینەوەی مەبەست، هانە، و هۆکارەکانی 
ئاراســتەی دواتر  کردارە کۆمەاڵیەتییاکانە؛ 
وەرچەرخانــی بکەر21تــەوەرە کــە تێیــدا 
جەخت لەســەر ئەو ڕێگایانە دەکرێتەوە کە 
بکەرە کۆمەاڵیەتییەکان پێکهاتە، دامەزراوە، 
و ژیانــی کۆمەاڵیەتــی بینــا22 دەکــەن؛ 
کلتورییە  وەرچەرخانی  کۆتاییش  ئاراستەی 
کە لێکۆڵینەوە لەســەر توێیە جیاوزازەکانی 
مانا، ڕێساکان، بەهاکان، نۆڕمەکان، و پێش 
گریمانەکانی پەیوەندییە مرۆییەکان دەکات. 
2. ڕەخنەی پۆســتمۆدێرن لە کۆمەڵناسیی. 
Sz-(( ٣. تیۆریی کۆمەاڵیەتیی فێمێنیستی

.tompka 2008, 28-29
کۆمەڵناسیی سێهەم، کۆمەڵناسیی ژیانی 
ڕۆژانەیە. لەم ڕوانگەوە، وجودی کۆمەاڵیەتی 
وەکوو بابەتێک کــە ڕۆژانە لە نێوان هێزی 
پێکهاتە و سیســتەمەکان، و بکەریی بکەرە 
کۆمەاڵیەتییەکانــدا ڕوو دەدات، ناوەخنــی 
ســەرەکیی ژیانی ڕۆژانە پێــک دەهێنێت. 
ستۆمپکا پێی وایە ژیانی ڕۆژانە نەک هەر ئەو 
بایەخەی  هەیە کە کۆمەڵناســەکان ناکرێ 
لێی تێپەڕن، و نەیکەنە بابەتی لێکۆڵینەوەی 
کۆمەڵناســی، بەڵکوو تاقە شوێنی ڕوودانی 
دیاردە کۆمەاڵیەتییەکانیشــە. لەوەش زیاتر، 
کۆمەاڵیەتییەکان  سیســتەمە  و  پێکهاتــە 

لەگەڵ کردە کۆمەاڵیەتییەکان هەر بەشێکن 
لە ژیانی ڕۆژانە، و لەم ژیانەدا ڕوو دەدان.

و  چییــە  ڕۆژانــە  ژیانــی  بــەاڵم 
دەکــرێ  چیــن؟  تایبەتمەندییەکانــی 
ژیانی ڕۆژانە لە گشــتیترین پێناســەدا بە 
فرۆشــگایەکی گــەورەی ئەزموونــەکان23 
بشــوبهێندرێت. هەندێک لەم شــتانەی لە 
فرۆشــگاکەدا هــەن بەرهەســت، فیزیکی 
و خــاوەن جەســتەن، هەندێکیــان زیاتر 
و  کۆمەاڵیەتــی  هەندێــک  دەروونیــن، 
هەندێکیشــیان ســۆزدارین. ئەم ڕەهەندانە 
تەنیــا دەکرێ بە مەبەســتی شــیکارانە و 
بەشــێوەیەکی ڕێژەییی لێک جیا بکرێنەوە. 
ئەگینا، ئــەم ڕەهەندانە لێــک دانەبڕوان و 
ژیانی ڕۆژانەی مرۆڤ ئاوێتەیەکی لێکتەنراو 
 Jacobsen 2019,( لە هەموو ئەم ڕەهەندانەیە
3(. جگە لەمە ژیانی ڕۆژانە ژیانی چین یان 
بەڵکوو  نییە،  توێژێکی دیاریکراوی کۆمەڵگا 
ژیانی هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگایە. 
ئەم ژیانە زیاتر ڕەهەندە بیرلێنەکراوەکان، و 
ئەم الیەنانە دەگرێتەوە کە جۆرێک بوون بە 
خــوو و ڕۆتینی ڕۆژانە. چاالکییەکانی ژیانی 
ڕۆژانە لــە مەودایەکی زەمەنیی دیاریکراو و 
کورتــدا ڕوو دەدەن و تــەواو دەبن، وەکوو 
خواردنەوەی چاییــەک لەگەڵ هاوڕێیەک. 
ئــەم ژیانــە هــەم ڕەهەنــدە بەرهەســتە 
جەســتەییەکانی ژیــان دەگرێتــەوە، هەم 
الیەنە هەستەکی و ســۆزدارییەکان. ژیانی 
ڕۆژانە تاقانە نییــە، بەڵکوو وەک بازنەیەک 
ڕۆژ لەدوای ڕۆژ دووپاتە دەبێتەوە و خەریکی 
ڕوودانە؛ بەاڵم هاوکات گۆڕانکاریشی بەسەردا 
دێت. تەنانەت، کاتێک کە تەنیاشین ژیانی 
ڕۆژانــە لــە بەســتێنێکی کۆمەاڵیەتــی و 
لەپەیوەندیی لەگەڵ ئەوانی تردا ڕوو دەدات.  
بۆیە، ژیانی ڕۆژانــە هاوواتای ژیانی تایبەت 
نییــە. بــەاڵم، وەک بیاڤی گشــتی، بیاڤی 
تایبەتیش لەخۆ دەگرێتــەوە. ژیانی ڕۆژانە 
هەموو الیەنە پیرۆز و ناپیرۆزەکان، ڕەهەندە 
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تایبەتی  ئایینییەکان، ڕێوشوێنە  سێکوالر و 
 Sztompka( و گشتییەکان لەخۆ دەگرێتەوە

.)2008, 31-32
بەم شــێوەیە، ژیانی ڕۆژانــە نەک هەر 
بابەتێکــی الوەکیــی نییە، بەڵکــوو بووەتە 
یەکێک لە گرینگترین و سرنجڕاکێشــترین 
کۆمەڵناســی.  لێکۆڵینــەوەی  بابەتاکانــی 
ئەمەیــش بووەتە هۆی ئــەوەی کۆمەڵێک 
تیۆری و تیڕوانینی نوێ لەپەیوەندی لەگەڵ 
ببن  دروســت  کۆمەاڵیەتییەکاندا  دیــاردە 
کە ئاوەڵنــاوی ڕۆژانەیــان لەگەڵە. یەکێک 
لــە بەناوبانگترینی ئــەم تیۆرییانە، تیۆریی 
ناســیۆنالیزمی ڕۆژانەی24 مایــکڵ بیلیگە25. 
جگــە لە ناســیۆنالیزمی ڕۆژانــەی بیلیگ، 
تیۆریی ڕەگەزپەرەستیی ڕۆژانەی26 فیلۆمینا 
ئەســەد27یش پێگەیەکی تایبەتی لەناو ئەم 
ڕەوتە لە تیۆرییــە کۆمەاڵیەتییەکاندا هەیە. 
کۆلۆنیالیزمی  چەمکی  ئەمانەیشــدا،  لەپاڵ 
ڕۆژانە28 لە هەندێک لێکۆڵینەوەدا )بۆ نموونە 
 Carlsson 2020; Rifkin 2014; Moyd
Ribmon 2006 ;2014 ( بەشــێوەی پــڕش 
و بــاڵو بــەکار هاتووە، گەرچی هێشــتا بە 
جوانی تیۆریزە نەکــراوە. بنەمای تیۆریکی 
کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانە زیاتر لەژێر کاریگەریی 

ناسیۆنالیزمی ڕۆژانەی بیلیگ دایە.
 لەبەشــی داهاتــوودا هــەوڵ دەدەین 
و  ســێهەم،  کۆمەڵناســیی  بەیارمەتیــی 
تێگەیشــنێک  ڕۆژانــە  ڕەگەزپەرەســتیی 
لەســەر کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانە ســاز بکەین، 
و لەپەیوەندیــی لەگەڵ کوردســتاندا لێکی 

بدینەوە29. 

کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانە
کۆلۆنیالیزمــی ڕۆژانە بریتییــە لە ئەزموون 
و پڕاکتیزێکــی کۆلۆلۆنیالیســتی لە ڕەوتە 
ئاســاییەکانی ژیانی ڕۆژانەدا. مەبەســت لە 
ئەزمــوون و پڕاکتیــزەی کۆلۆنیالیســتیی 
هەمــوو ئەم ڕەفتــار و کردارانەن کە ڕۆژانە 

بکەرەکان لەبەرانبەر ژێردەســتەکانیاندا، لە 
پەیوندیــی بێ نێوبژیوان و ڕاســتەوخۆ یان 
جیاوازەکانی  شێوە  ناڕاستەوخۆ،  پەیوەندیی 
نکۆڵی، چەوساندنەوە،  زاڵێتی، خۆسەپاندن، 
بەرهــەم  توندووتیژیــی  و  تواندنــەوە، 
دەهێننەوە. پێشمەرجی کۆلۆنیالیستییبوونی 
وەها ڕەفتارێک لەم لێکۆڵینەوەیەدا بریتییە 
لــە هەبوونی پەیوندییەکی کۆلۆنیالیســتی 
لەنێوان دوو گرووپی مرۆیی جیاوازدا – لەم 
لێکۆڵینەوەیــەدا نەتەوەی فارس و نەتەوەی 

کورد. 
لە بەســتێنی کۆلۆنیالیســتیدا، دەکرێ 
چەمکــی کۆلۆنیالیزمــی ڕۆژانــە بۆ ڕاڤەی 
کــردارە ڕۆژانەییەکان، ئــەو کردارانەی کە 
بەشــێوەی ڕۆتین و خوو لە ژیانی ڕۆژانەدا 
ڕوو دەدەن، بەکار بهێندرێت. ئەم کردەوانە 
تا ئەم ئاســتە لە پرۆژە کۆلۆنیالیستییەکاندا 
ڕواڵەتێکــی ئاســاییان وەرگرتووە، کە بوون 
بە بەشــێک لە عەقڵی گشتی بکەرەکان و 
خووی ڕۆژانــەی ژیانی ئــەم بکەرانە. هەر 
بۆیەشــە بەشــێک زۆری خەڵک نەک هەر 
ئەم کردارانە نابینن، بەڵکوو زۆر بە ئاســایی 
و سرووشتیش ســەیریان دەکەن. ڕوانگەی 
کۆلۆنیالیزمــی ڕۆژانــە هــەوڵ دەدات ئەم 
بەشــە لە ژیانی ڕۆژانە کــە تێیدا کرداری 
کۆلۆنیالیســتی پڕاکتیزە دەکرێ، ئاشــکرا  
بکات. بــە واتایەکی دیکە، هــەوڵ دەدات 
نائاســاییبوون و ناسرووشتیبوونی ئەم بەشە 
لەژیانی رۆژانە ڕوون بکاتەوە و دەری بخات 

 .)Carlsson 2020, 272(
زۆربەی ڕوانگــە تیۆرییەکان پێیان وایە 
کە کۆلۆنیالیزم پڕۆســەیەکی لە ســەرەوە 
بــۆ خوارەوەیــەMoyd 2014, 22( 30(.  بە 
واتایەکــی دیکــە، زۆربــەی تیۆرییەکانی 
کۆلۆنیالیــزم لەم بڕوایە دان کە کۆلۆنیالیزم 
پڕۆسەیەکە کە لەالیەن دەوڵەت، پێکهاتە و 
دامەزراوە کۆلۆنیالیستییەکان بەسەر کۆمەڵگا 
و واڵتــە کۆلۆنیکراوەکاندا دەســەپێندرێت. 
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ئــەم ڕوانگەیــە تاکڕەهەندییــە، چونکــە 
کۆلۆنیالیزم  رۆژانــەی  پڕاکتیزەی  ئاســتی 
لەبیر دەکات. لەکاتێکــدا کە کۆلۆنیالیزمی 
ڕۆژانە هــەوڵ دەدات لەنێــوان پێکهاتە و 
دامــەزراوە کۆلۆنیالیســتییەکان و کردار و 
ئەکتە کۆلۆنیالیستییەکان لە ژیانی ڕۆژانەدا 

پەیوەندییەکی دووالیەنە دروست بکات.
ژیانی ڕۆژانە خۆی بەرهەم دەهێنێتەوە 
 Raibmon 2006,( و خــۆی دادەهێنێتــەوە
38(. ژیانــی ڕۆژانــە بەشــێکە لــە نەزمی 
هەنووکەیــی و نــەک هەر خــۆی، بەڵکوو 
نەزمی هەنووکەییــش بەرهەم دەهێنێتەوە. 
ڕوانگــەی تیۆریــی کۆلۆنیالیزمــی ڕۆژانە 
یارمەتیمان دەدات لەوە تێبگەین کە چۆن 
پێگەی گرووپە ژێردەست و کۆلۆنیکراوەکان 
بەشــێوەی بەردەوام لــە ڕەوتەکانی ژیانی 
ڕۆژانەدا، بەتایبەتی لە ڕەوتی نەتەوەســازیی 
کۆلۆنیالیســتیدا، وەک بەشــێک لە نەزمی 
 Carlsson( دێتــەوە  بەرهەم  هەنووکەیــی 

 .)2020, 282
ئەم  ڕۆژانــە  کۆلۆنیالیزمــی  هــاوکات 
ڕوانگەیەیــەش ڕەت دەکاتــەوە کــە پێی 
وایە کۆلۆنیالیزم تەنیا بەرهەمی سیســتەم، 
پێکهاتــە، ڕژێمــە سیاســی، و دەوڵەتــە 
لــە  بەپێچەوانــەوە،  کۆلۆنیالیســتییەکانە. 
ڕوانگــەی کۆلۆنیالیزمــی ڕۆژانــە، پــاش 
ئــەوەی پــڕۆژەی کۆلۆنیالیســتی دەتوانێ 
ببێتە بەشــێک لە عەقڵی گشــتیی بکەرە 
گرووپی سەردەســت،  کۆمەاڵیەتییەکانــی 
ژیانی ڕۆژانەی گرووپی سەردەستیش ڕۆڵی 
بەرچاویان لە بەردەوامیدان، پێناسە، گۆڕان، 
بەرهەمهێنانەوە، و پڕاکتیزەی کۆلۆنیالیزمدا 
دەبێت. ئەمــە بە واتای بەشــداریی بکەرە 
سەردەســت  گرووپی  کۆمەاڵیەتییەکانــی 
دێت لە بەردەوامیدان بە ژێردەستیی گروپە 

کۆلۆنیکراوەکان لە ڕەوتی ژیانی ڕۆژانەدا. 
بۆ تێگەیشتن و فۆرمولەی کۆلۆنیالیزمی 
ڕۆژانە لە کوردســتان، لەم وتــارەدا هەوڵ 

دەدرێ کەڵک لە  تیۆریی ڕەگەزپەرەستیی 
ڕۆژانە و کۆمەڵناســیی ســێهەم وەربگیرێ. 
فیلۆمێنا ئەسەد، لە تیۆریی ڕەگەزپەرەستیی 
ڕۆژانــەدا وێــڕای ڕەخنەگرتن لە پێناســە 
باوەکانــی ڕەگەزپەرەســتی - کــە ئــەم 
دیاردەیــە وەکــوو نەریتێکــی کلتــوری، 
ئایدیۆلۆژیک و پێکهاتەیی پێناســە دەکەن 
– پێی وایە ڕەگەزپەرەســتی لــە پێکهاتە 
و ئایدیۆلۆژیــا زیاترە. بە بۆچوونی ئەســەد، 
بەشێکە  ئەوەیکە  سەرەڕای  ڕەگەزپەرەستی 
لــە  ئایدیۆلۆژیــای زاڵ و پێکهاتەکانــی، 
هاوکات پڕۆسەیەکیشە کە لەڕەوتی ڕۆتینی 
ژیانــی ڕۆژانــەدا بینا دەکرێــت،  بەرهەم 
دێتەوە، هێز وەردەگرێت، و گۆڕانی بەسەردا 
دێــت. لە ڕێگەی ئەم پێناســەوە، ئەســەد 
هەوڵ دەدات هێــزە پێکهاتەییەکان لەگەڵ 
دۆخــە ڕۆتینییەکانــی ژیانــی ڕۆژانە لێک 
گــرێ بداتەوە. بەم شــێوەیە، ئەم ڕوانگەیە 
پێکهاتەییەکانی  و  ئایدیۆلۆژیکــی  ڕەهەندە 
ڕەگەزپەرەســتی بە تێڕوانینەکان و ڕاڤە و 
ڕەگەزپەرەستی،  ڕۆژانەییەکانی  تێگەیشتنە 
و بەرهەمهاتنەوەی ئــەم دیاردەیە لەڕەوتی 
ئاســایی ئەزمــوون و پڕاکتیــزی ڕۆژانــە 

.)Essed 2001, 177( دەلکێنێت
ئەســەد لەڕێگەی ڕەخنە لە جیاکاریی 
نێــوان ڕەگەزپەرەســتیی دامەزراوەیی31 و 
دوانەی  تاکەکەســی32،  ڕەگەزپەرەســتیی 
فراوان/وردی33 کۆمەڵناسیش دەکاتە ئامانجی 
ڕەخنەکانــی، و ڕوانینێکــی تێکهەڵکێــش 
 Reisigl and Woodak( پێشــکەش دەکات
7 ,2005(. ئــەم ڕوانینــە تێکهەڵکێشــە بۆ 
ڕەگەزپەرەســتی، وا دەکات ئەسەد بتوانێت 
بە چاوێکی کراوەتر ڕەگەزپەرەســتی وەک 
دیاردەیەکی گشــتگیر لێــک بداتەوە. لەم 
ڕوانگــەوە، ژیانــی ڕۆژانــە بــە یەکێک لە 
پڕاکتیزەکردن،  شــوێنەکانی  سەرەکیترین 
واتا،  گۆڕینی  واتابەخشــین،  ئەزموونکردن، 
بەرهەمهێنانەوەی  گۆرانکاری، گواستنەوە و 
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ڕەگەزپەرەستی دادەندرێت. 
هەمــان ڕوانگەیــش لەالیــەن مایکڵ 
بیلیگەوە لەپەیوەندیی لەگەڵ ناسیۆنالیزمی 
ڕۆژانــەدا بــاس دەکرێت. بیلیــگ لەکاتی 
باسکردن لە ناسیۆنالیزمی ڕۆژانە ئاماژە بەوە 
دەکات کە ناســیۆنالیزمی ڕۆژانە چەمکێکە 
بۆ ئاماژەکردن بە خووە ئایدیۆلۆژیکییەکان، 
خوویەک کە وادەکات نەتــەوەکان خۆیان 
بەرهــەم بهێننــەوە. ئەم خووە لــە ژیانی 
ڕۆژانەدا نەســڕدراوەتەوە، بەڵکوو ڕۆژانە لە 
ڕەوتی ئاسایی ژیاندا وەک ئااڵیەک لە ژیانی 
خۆی  و  دەشــەکێتەوە،  هاوواڵتییەکانیــدا 

 .)Billig 1995, 6( بەرهەم دەهێنێتەوە
لەبــارەی  دەتوانــێ  بۆچوونــە  ئــەم 
کۆلۆنیالیزمــی ڕۆژانەیــش ڕاســت بێــت. 
ئەگەرچــی کۆلۆنیالیزم لەســەرەتادا ڕەنگە 
هەوڵێکی پێکهاتەیی و دامەزراوەیی واڵتێک، 
گرووپێکــی ئەتنیکی، یــان ئایینی تایبەت 
بێت بــە مەبەســتی تــااڵن، ڕووتاندنەوە، 
جێنۆســاید،  ملکەچــی،  ژێردەســتکردن، 
و  تواندنــەوە،  لەناوبــردن، وەکخۆکــردن، 
داگیرکردنــی واڵتێک، گرووپێکی ئەتنیکی، 
یانــی ئایینــی جیاوازی دیکــە. بەاڵم هەم 
لەســەرتادا و هەم لەگــەڵ تێپەڕینی کات، 
کۆلۆنیالیــزم پێویســتی بە پاســاودانەوەی 
ڕۆژانەی خواســت، ئامانــج، و کردارەکانی 
ئایدیۆلۆژیــای  بۆیەیــش  هەیــە و هــەر 
کۆلۆنیالیســتی بەرهەم دەهێنــێ. ئامانجی 
پێکهێنانــی ئایدیۆلۆژیــای کۆلۆنیالیســتی 
خۆیەتی،  کۆمەڵــگای  ڕازیکردنی  لەالیەک 
و لەالیەکــی دیکەشــەوە قەناعەتهێنان بە 
کۆمەڵــگای کۆلۆنیکــراوە. لە هــەردووک 
کۆلۆنیالیســتی  ئایدیۆلۆژیــای  دۆخــدا، 
پێویستیی ڕۆژانەی بە کارهێنانی دامەزراوە 
و میکانیزمی فرەچەشــنی وەکوو پەروەردە 
و فێرکردن، برۆکراســی، بۆنــەکان، میدیا 
و پرۆپاگەنــدە هەیــە بۆ دروســت کردنی  
ســووژەی  سەردەســت و بندەســت یان  

کۆلۆنیالیکەر  و کۆلۆنیکراو.
 لــە کەیســی کوردســتاندا، بە هۆی 
ئەوەیکە دەوڵەتی کۆلۆنیال هەوڵی ئینتەگرە 
کردن34 و تواندنەوەی سوژەی کوردی هەیە، 
ئەو پرۆسەیە ئاڵۆزترە. بە پێی  رادەی مەیلی 
نواندن یا خۆدوورگرتنی ســوژەی بندەست 
لــە هێما کولتووری و نەتەوەییەکانی خۆی، 
دەتوانــێ لە ژیانی ڕۆژانەیدا لەگەڵ تەوژمی 
زۆتر یان کەمتری هەاڵواردنی دامەزراوەیی 
ڕوو بەڕوو بێتەوە. بۆ نموونە کەسێک کە جل 
و بەرگی کوردی لەبــەر ناکات و لەهجەی 
کوردییەکەی خۆی کوشتووە کەمتر هەست 
بەو هەاڵواردنە دەکات تا ئەو کەســەی کە 
ڕادەگەرێت.  زینــدوو  کولتورییەکانی  هێما 
لەبەر ئەوەیکــە کۆڵونیالیزمی توێنەرەوە )بۆ 
لەبــارەی کۆلۆنیالیزمی  زیاتر  وردەکاریــی 
توێنەرەوە بڕوانە ســولەیمانی 2٠22، بەشی 
سێهەم( لە ڕێگەی ئاساییکردنی میکانیزمی 
هانــدان و ســزادان و ئەمنیەتــی کردنی 
ڕۆژانــەی ئەویتــری کۆلۆنیکــراو دەچێتە 
پێش. ئەو مکانیزمی ڕۆژانەیەی تواندندنەوە 
هــەم پوتانســییەل و توانــای خۆڕاگریی 
کۆڵۆنیکــراو کەم دەکاتەوە، هەم دەیکات بە 
ڕەوتێکی  ئاسایی بەاڵم نادیار، و لە ڕێگەی 
دووپاتکردنەوە و ئاســایی کردن دەیکات بە 

نەریتێکی برۆکراتیک. 
دیســکۆرس/ فۆڕموڵــەی  هەڵبــەت 
ســووژەی  و  خۆســەپێن،  ئایدیۆلۆژیــی 
خەسیوی وەرگر و بێ دەسەاڵت لە تیۆرییە 
تێکهەڵکێشــەییەکان و بەتایبەتــی تیۆریی 
کۆمەڵناســیی ســێهەم، و ڕەگەزپەرەستیی 
ڕۆژانــەدا ڕەت دەکرێتــەوە. گرینگیی ئەم 
تێڕوانــە لــە جومگبەندیــی کۆلۆنیالیزمدا 
بەڕوونــی دەردەکەوێت. چونکە لە ڕوانگەی 
کۆلۆنیالیزمــی ڕۆژانــە، کۆلۆنیالیــزم تەنیا 
پڕاکتیــک و ئایدیۆلۆژیایەکــی دەوڵەتــی، 
یان ڕێکخراوەیــی نییە. بەڵکوو، کۆلۆنیالیزم 
و  دیالێکتیکــی  پڕۆســەیەکی  بەرهەمــی 
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دووالیەنەی نێوان پێکهاتەکان و بکەرەکانە 
کە هەم یاســا و هەم دەسەاڵتی کۆلۆنیالی 
لەپەشــتە. بەم شێوەیە، خاڵی جیاکەرەوەی 
کۆلۆنیالیزمــی ڕۆژانــە لــە تێڕوانینەکانی 
دیکــە بــۆ کۆلۆنیالیــزم دەردەکــەوێ، و 
ئەویــش بریتییە لە بەشــداریی چاالکانەی 
بکەرە کۆمەاڵیەتییــەکان لە بەرهەمهێنان، 
پڕاکتیزەکــردن، ڕاڤــە، بەرهەمهێنانەوە، و 
باڵوکردنــەوەی کۆلۆنیالیــزم و ئامادەیــی 
ئــەو کۆلۆنیالیزمە لە ڕەوتی ئاســایی ژیانی 
ڕۆژانــەدا. کەواتــە کۆلۆنیالیــزم لەالیــەن 
کۆمەڵگاوە، لەهەردووک بواری پێکهاتەیی و 
پڕاکتیکە ڕۆژانەییەکاندا، پێناسە دەکرێت و 

بەردەوامی پێ دەدرێت.
 دامەزرانــی دەوڵەتــی مۆدێــڕن لــە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت بەشــێکی بەرهەمی 
کۆلۆنیالیزمــی جیهانی بوو، بــەو مانایە کە 
دەوڵەتانی ڕۆژئاوایــی، بەتایبەتی بریتانیا و 
فەڕەنســا، ڕۆڵی سەرەکیان لە داڕشتنەوەی 
جوگرافیای سیاسیی پاش قاجار-عوسمانیدا 
هەبــوو. ســەرەڕای هەوڵەکانی کــورد بۆ 
خۆنووسین،  چارەی  مافی  وەدەســتهێنانی 
بــەاڵم لــە کۆتاییدا کوردســتان بەســەر 
دەوڵەتــە نوێیەکانــی ناوچەکــەدا دابەش 
کرا. لەم دابەشــکرانەدا، ویســتی نەتەوەیی 
خەڵکــی کوردســتان بەهێنــد وەرنەگیرا. 
هــاوکات، هــەرکام لە دەوڵەتــە نوێیەکان 
سیاســەتێکی کۆلۆنیالیســتییان لەبەرانبەر 
ویســتی  کورد پێڕەو کــرد. هەر بۆیە هەر 
لە ســەرەتای دامەزرانیانڕا ئــەم دەوڵەتانە 
لە ڕێگەی مکانیزمی فرەچەشــنی یاسایی، 
نیزامــی، سیاســی و تەنانــەت ئەخالقی و 
ســڕینەوەی  هەوڵــی  بەشارەســتانیکردن 
ناســنامەی کوردیان دا. دەوڵەتە نوییەکان 
هەمــوو توانــا ڕەق و نەرمەکانی خۆیان بۆ 
لەناوبردنی ناسنامە، زمان، ئابووری، کلتوور، 
و تەنانەت جەســتە و  دیموگرافی نەتەوەی 
کورد بەکار هێنا. لــە چوارچێوەی دەوڵەتە 

مۆدێڕنەکاندا، بازنەی ناوچەیی کۆلۆنیکردنی 
کورد شکڵی گرت.

پێــش دامەزراندنی دەوڵەتــی مۆدێڕن 
لــە ناوچەکــە، بیرۆکەی ناسیۆنالیســتیی 
تورک، فــارس، و عــەڕەب لەالیەن نوخبە 
سیاسییەکانی ئەم ئێتنیکانەوە شکڵی گرت 
و بناغە مەعریفییەکانی دەوڵەتی یوونیتەری 
نوێیــان دامەزرانــد. پــاش دەمەزراندنــی 
ئــەم دەوڵەتانــە، هەمــوو دامەزراوەکانی35 
دەوڵەتانــی یوونیتەر )ناوەندگــەرا( هەوڵی 
ســەپاندنی ماکە ناســنامەیی، کلتووری، و 
زمانیییەکانی خۆیان بەسەر جوگرافییا نوێیە 
سیاســییەکاندا دا. بەم شێوەیە، هەوڵدان بۆ 
دروستکردنی سووژەی نیشتمانی-نەتەوەیی 
یەکدەســت بووە ناوەخنی هەموو دامەزراوە 
دەوڵەتییــەکان. ئەو یەکدەســتکردنە هەم 
ســەرەکیترین تایبەتمەندنیی کۆلۆنیالیزمی 
ئینتگراڵە )بڕوانە سولەیمانی 2٠22( و هەم  
هەوێنی کۆڵۆنیالیزمی ڕۆژانەیە. لەبەر ئەوەی 
کە بەبێ  ڕۆژانەییبوونی، سوژەی کۆڵۆنیکراو 
نــە دورونــی دەکات، و نــە لە پــڕۆژەی 
کۆلۆنیاڵــی وەکــوو پــەروردە و فێرکاریدا 
دەتوێتەوە، و نــە کولتوریزە دەبێت. کەواتە  
سەرکەوتنی پڕۆژەی دەوڵەتە یوونیتەرەکانی 
ناوچەکــە بــە پڕۆژەیەکی کۆلۆنیالیســتی 
و  دروســتبوون  بەســتراوەتەوە.  تایبــەت 
بەردەوامیی دەوڵەتی یونیتەر لە بەستێنێکی 
فرەنەتەوەییدا بەبێ لەناوبردنی ئەو نەتەوانە 
یان لە ڕێگەی جینۆســاید )نە هێشــتنی 
فیزیکی و جەستەیی( یان  کۆلۆنیالیزەکردن 
و زمانکوژی و کولتورکــوژی مومکین نیە. 
بەاڵم بــە هۆی ئەوەی کە بژاردەی دووهەم 
پرۆســەیەکی درێژەخایەنی کولتوورســازی 
و ئەخالقســازییە لە ڕیگــەی دامەزراوەیی 
و پێکهاتەیــی کردنــەوە مومکیــن نییە، و 
پێویســتی بــە ڕۆژانەیی کردنــی پرۆژەی 
کۆلۆنیکــردن هەیــە. دەبــێ ئایدیۆلۆژیای 
کۆلۆنیالیســتی ئــەو ئەخــالق و کولتوورە 
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بگشــتێنێ و لەو ڕێگەیەوە فــۆرم بدات بە 
زەینی تاک  و  عەقڵی گشــتیی36 و بیکات 
بــە بەشــێک لــە دونیابینی دانیشــتوانی 
جوگرافیای  سیاسیی ژێر دەسەاڵتی. کەواتە 
هابیتاسی بکەرەکانی کۆمەڵگای سەردەست 
لە مەیدانێکی کۆلۆنیالیستیدا شکڵ دەگرێ، 
گۆڕانی بەسەردا دێت و بەردەوامی بە ژیانی 

دەدات. 
لەم کاتەوە کە پرۆژەی کۆلۆنیالیســتی 
لەم دەوڵەتە نوێیانەدا توانــی ئایدیۆلۆژیای 
کۆلۆنیالیســتی بکات بە عەقڵی گشــتیی، 
کۆلۆنیالیــزم دەچێتــە قۆناغێکــی نوێوە و 
کۆلۆنیالیزمــی ڕۆژانە لەدایــک دەبێت. لەم 
قۆناغە نوێیەدا جگە لە پێکهاتە و دامەزراوە 
ئەندامانی  کۆمەاڵیەتییــەکان،  و  سیاســی 
کۆمەڵگای سەردەســتیش37 بەشــێوەیەکی 
چاالکانە لە ڕەوتی ژیانی ئاسایی ڕۆژانەیاندا 
پڕاکتیزەی کۆلۆنیالیزم دەکەن. لەبەر ئەوەی 
وەرگرێکی  کۆمەاڵیەتییــەکان  بکــەرە  کە 
پەســیڤ و خەســیو نین، و بــەردەوام لە 
بەتەنیا  دان،  بەخۆداچوونــەوە38  پڕۆســەی 
بەرهــەم  کۆلۆنیالیســتی  ئایدیۆلۆژیــی 
ناهێننــەوە، بەڵکــوو دەســتکاری دەکەن، 
پاســاوی بــۆ دەهێننەوە، ڕاڤــەی دەکەن، 
دەیگۆڕن، سەرلەنوێ پێناسەی دەکەنەوە، و 

بەردەوامی پێ دەدەن. 
بەاڵم لەبەر ئــەوەی کە ژیانی ڕۆژانە لە 
ڕواڵەتدا زۆر ئاسایی دەردەکەوێ، بۆ ئەوەی 
لە لۆژیکی کۆلۆنیالیزمــی ڕۆژانە تێبگەین، 
دەبێ بگەڕێینەوە بۆ پێناسەی مایکڵ بیلیگ 
بۆ ئایدیۆلۆژیا. بیلیگ پێی وایە تێگەیشــتن 
لــە ئایدیۆلۆژیــا پێویســتیی بــە جۆرێک 
دابــڕان لەو ئایدیۆلۆژیایــە هەیە. بۆ ئەوەی 
لە ئایدیۆلۆژیا تێبگەین دەبێ لەم شــتانەی 
ئاسایی،  بابەتی بەڵگەنەویســیت،  کە وەک 
و سرووشــتی وەرمانگرتــوون و قەبوڵمان 
کردوون داببڕێین و مەودایەک لەنێوان بابەتە 
بەڵگەنەویست و ئاساییەکان لەگەڵ خۆمان 

ساز بکەین. پێویســتیی ئەم دابڕانەیش بۆ 
خــودی ئایدیۆلۆژی دەگەڕێتــەوە. بیلیگ، 
لەژێــر کاریگەریــی فڕۆید، پێناســەیەکی 
پێشــکەش  ئایدیۆلۆژیا  لە  دەرونشــیکارانە 
دەکات و پێــی وایــە کــە ئایدیۆلۆژیاکان 
بریتین لــە کۆمەڵێک نموونــە39ی باوەڕ و 
پڕاکتیک، کە ڕێکخســتنە هەنووکەییەکان 
بە ڕێکخستنگەلێکی ئاسایی و سرووشتی40 
پێشــان دەدەن. بەم شــێوەیەیش بەقووڵی 
ئاگایی، هۆشــیاری، و  کاریگەری لەســەر 
 Billig( هەســتی هەنووکەییمــان دادەنێن
15 ,1995(. نموونەی ئەو جۆرە کاریگەرییانە 
وێنــای دەوڵەتی ئێران وەکــوو دەوڵەتێکە 
کە هــەزاران ســاڵە هەیە، یــان ئەوەیکە 
پێمــان وابێت فەرمیبوونی زمانی فارســی 
لــە هەمــوو جوگرافیای سیاســیی ئێراندا 
ئاساییە. کەوابوو،  دیاردەیەکی سرووشتی و 
نەبینراو  تایبەتمەندییەکی  ئایدیۆلۆژیــاکان 
و هەســتپێنەکراویان هەیــە، نایانبینیــن 
و هەســتیان پــێ ناکەین، چونکــە پێمان 
سرووشــتی و ئاســایین. بۆ ئــەوەی لێیان 
تێبگەین دەبێ ڕاوەســتین، و ســەرلەنوێ 
بیر لە بابەتە بەڵگەنەویســت، سرووشتی و 

ئاساییەکانمان بکەینەوە. 
ئــەم  ڕۆژانەیــش  کۆلۆنیالیزمــی 
تایبەتمەندییــەی هەیــە. ئەوەنــدە لەالی 
بکــەرەکان دەروونــی بــووە، و ئاســایی و 
سرووشــتی دەردەکەوێ کە نــە دەیبینن، 
نە هەستیشــی پێ دەکــەن؛ بەڵکوو وەک 
بەشــێک لە خووە ڕۆژانەییەکان لە ڕۆتینی 
ژیانــی ڕۆژانــەدا پڕاکتیزەیــان دەکەن. بۆ 
ئــەوەی بتوانیــن لێــی تێبگەیــن، و لێی 
بپرسینەوە دەبێ مەودایەک لەنێوان خۆمان 
و ئــەم بابەتــە بەڕواڵەت بەڵگەنەویســت و 

سرووشتییانە دابنێین. 
کۆلۆنیالیزمــی ڕۆژانــە، و بەکارهێنانی 
ئــەم چەمکــە لێکەوتــەی ئەخالقــی، و 
سیاســیی تایبەت بە خــۆی هەیە. کاتێک 
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پێمــان وابێت کۆلۆنیالیــزم تەنیا بابەتێکی 
پێکهاتەیی نییــە، بەڵکوو بە تێپەڕینی کات 
دەبێتە بەشــێک لە عەقڵی گشــتی بکەرە 
کۆمەاڵیەتییەکان، و بکەرە کۆمەاڵیەتییەکان 
ڕۆژانە چاالکانە خەریکــی بەرهەمهێنانەوە، 
پێداچوونەوە، واتابەخشــین، پاساودانەوە، و 
بەردەوامیدان بە کۆلۆنیالیزمن، لێکەوتەیەک 
دەبێتە ئــەوەی کە ئەوە تەنیا سیســتەمە 
دەوڵەتــە  و  حکوومــەت  سیاســییەکان، 
کۆلۆنیالیستەکان و دامەزراوەکانیان نین کە 
بکەرە  بەڵکوو  کۆلۆنیکراو دەچەوســێننەوە. 
کۆمەاڵیەتییەکانیش ڕۆژانە لە ڕەوتی ئاسایی 
ژیانی ڕۆژانەیاندا خەریکی بەردەوامیدان، و 

پڕاکتیزەی کۆلۆنیالیزمن. 
بۆ نموونە، سیســتەمی سیاسیی ئێران، 
فــارس  ناسیۆنالیســتیی  ئایدئۆلۆژیــای  و 
بەپشتیوانیی دەستوور/یاسای بنەڕەتییەکەی 
هەمــوو الیەنێکــی کلتووری، سیاســیی و 
ئەتنیکیی نافارسەکانی وەک بابەتی لۆکاڵ و 
بەرانبەر  ناوچەیی ]محلی[ پێناسە کردووە. 
بەم بابەتی خۆجێــی و ناوچەییە، لە ناوەند 
بابەتی نەتەوەیی و نیشتمانی پێناسە کراوە 
کــە بریتییە لەو بابەتانەی ئی فارســن یان 
فــارس بە ئــی خۆیانی دەزانێ و دەســتی 
بەســەردا گرتوون. ئەمەیــش هایرارکی و 
دروســت  کۆلۆنیالیســتی  پلەبەندییەکــی 
کردووە کە کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر 
کەڵەکەبوونی دەسەاڵت، چنین و گێڕانەوەی 
ڕابــردوو لەژێر نــاوی مێــژوو، و خەون و 
خولیای داهاتوو داناوە. ئەم پلەبەندییە وای 
کردووە زۆرینەی ســەرمایە فرەچەشنەکانی 
جوگرافیای سیاســیی بەناو ئێران لە دەشت 
و بیابانەکانی ناوەندی فارسنشــین کەڵەکە 
ببێت. هەر وەک چۆن بەشــێکی بەرچاوی 
دۆخــی هەنووکەیــی ئابووری، سیاســی، 
کولتووری و کۆمەاڵیەتیی واڵتانی ئەفریکی 
بەرهەمی دزی و تااڵنی ئەم واڵتانە لەالیەن 
کۆلۆنیالیزمی کالســیک و نوێی ڕۆژئاوایە، 

بەهەمــان شــێوەیش بەشــێکی بەرچاوی 
بەرهەمــی  کوردســتان  نەهامەتییەکانــی 
کۆلۆنیالیزمی ئێران و واڵتە کۆلۆنیالیستەکانی 
دیکــەی ناوچەکەیــە41. بابەتــی لۆکاڵکراو 
]محلیشــدە[ لەباری دەسەاڵت و پێناسەوە 
لە ژێر بابەتی بەناوەندکراو، بە نیشتمانیکراو، 
و بە نەتەوەییکراو دایە؛ هەر بۆیەشە دەبێت 
بێت.  بەنیشــتمانیکراودا  بابەتی  لەخزمەتی 
ئەم دۆخەیش دۆخێکی کۆلۆنیالیستییە کە 
ئایدیۆلۆژیا، و پێکهاتەی  لەالیەن سیستەم، 
کۆلۆنیالیســتییەوە لە ماوەی نزیکەی سەت 

ساڵی ڕابردوودا دروست بووە.
بکــەرە  ڕۆژانەشــدا،  لەژیانــی 
پلەبەندییــە  ئــەم  کۆمەاڵیەتییــەکان 
کۆلۆنیالیســتییە - لەهــەردووک ئاســتی 
ڕاڤەی فــراوان )پێکهاتە، ڕێکخراو، دەوڵەت، 
ورد  ڕاڤــەی  ئاســتی  و  ئایدیۆلۆژیــا(  و 
)پەیوەندییە کەســییەکان، و ژیانی ئاسایی 
ڕۆژانە( - بەرهەم دەهێننەوە. لەکاتێکدا کە 
کورد جلوبەرگ، زمــان، حیزب، بزووتنەوە، 
دابونەریت، کلتوور، مۆسیقا، و هەموو توخم و 
ڕەگەزەکانی خۆی وەکوو بابەتێکی نەتەوەیی 
و نیشتمانی پێناسە دەکات، بکەرێکی فارس 
لە گەشــتێکی بۆ کوردســتان یان لەکاتی 
چوونە ناو دایالۆگێک لەســەر هەر کام لەم 
بابەتانــە زۆر بە ئاســایی هەمان پلەبەندیی 
کۆلۆنیالیســتی بەرهــەم دەهێنێتــەوە، و 
بەناوی ناوچەیی ]محلی[ ئاماژە بەم بابەتانە 
دەکات. نموونــە باوەکان کە ڕۆژانە لە زمان 
فارسەکانی دەبیســین بریتین لە مۆسیقای 
ناوچەیــی، جلوبەرگــی ناوچەیــی، زمانی 
ناوچەیــی و هتد. ئەمەش پڕۆســەیەکە کە 
تێیــدا پلەبەندیی کۆلۆنیالیســتی لە ژیانی 
ئاســاییدا لەالیــەن بکەرەکانــەوە بەرهەم 
دەهێنێتــەوە و مەشــڕوعییەتی دەدرێتێ؛ 
تەنانەت نۆڕماڵیــزەش دەکرێت. بەواتایەکی 
لــە ژیانی  دیکە، بکــەری کۆلۆنیالیســت 
ڕۆژانەیدا هەم سیستەم و دۆخی هەنووکەیی 
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بەرهــەم دەهێنتــەوە، پاســاوی دەداتەوە، 
و مانــای پــێ دەبەخشــێت و بەردەوامی 
پێدەدات؛ هەم لەڕیگــەی دووپاتکردنەوەی 
دەیکات بە بەشــێک لە ڕۆتینی )بەرواڵەت( 

ئاسایی ڕۆژانەی ژیانی. 
ئــەم بکــەرە کۆلۆنیالیســتییە تەنیــا 
چەمکێکی کۆلۆنیالیســتی بەناوی ناوچەیی 
]محلی[ بەرهــەم ناهێنێتەوە، و پڕاکتیزەی 
ناکات. بەڵکوو لەڕێگەی ئەم وشــەیە هەموو 
جیهانبینییــە کۆلۆنیالیســتییەکان بەرهەم 
دەهێنێتــەوە و ڕەوایــی بــە کۆلۆنیکردنی 
کوردســتان دەدات. پلەبەندییەکــە قایمتر 
دەکات و مەشــڕوعییەتی دەداتــێ. هەموو 
ئەمانە ڕوو دەدەن لەکاتێکدا کە ڕەنگە خودی 
بکەرە کۆمەاڵیەتییەکە هیچ ئاگامەندییەکی 
لەسەر ئەم بابەتە نەبێت، و پێی یەکێک لە 
ئاساییترین بابەتەکانی ژیانی ڕۆژانەی بێت. 
کەواتــە بکــەرە کۆمەاڵیەتییەکانیــش 
لەگــەڵ سیســتەم لــە ڕەوتــی ڕۆتینــی 
بەڕواڵەت ئاسایی ژیانی ڕۆژانەیاندا خەریکی 
پڕاکتیزەی دۆخێکی کۆلۆنیالیستین بەسەر 
ئەویتــری کۆلۆنیکراودا و خــودی پێکهاتە، 
و سیســتەم و ئایدیۆلۆژیای کۆلۆنیالیستی 
بەرهەم دەهێنێتەوە. لەالیەکی دیکەشــەوە 
لەچوراچێوەی ژیانــی ڕۆژانەدا، کۆلۆنیالیزم 
لە ئاســتی ژیانی بەڕواڵەت ئاسایی ڕۆژانەدا 
بەرهەم دەهێنێتەوە، و رەوایی بە هەردووک 

ئاست دەدات.
لێکەوتەی سیاسیی دووهەمی قەبوڵکرنی 
کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانــە ئەوەیە کە بە نەمانی 
سیستەمی کۆلۆنیالیستی لە ئاستی پێکهاتە، 
کۆلۆنیالیزم  دامەزراوەکانــدا،  و  ئایدیۆلۆژیا، 
وەک عەقڵی گشــتی، وەک ڕۆتینی ڕۆژانە، 
وەک خــووی بکــەرەکان هــەر دەمێنێت. 
گەرچی ئەمە هەمووکات بەمانای هەمیشەیی 
بوونی ئەم دیاردەیــە نییە و گرێدراوی زۆر 
گۆڕاوی دیکەیە. بۆ نموونە، لەگەڵ ڕۆیشتنی 
سیســتەمی پاشــایەتی پــاش شۆڕشــی 

١٩7٩، لــە جوگرافیایــی سیاســیی ئێران 
کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانە کۆتایی پێ نەهات، و تا 
سیستەمی  ئەگەرچی  بەردەوامە.  ئێستایش 
پــاش ١٩7٩یــش هــەر سیســتەمێکی 
کۆلۆنیالیســتییە. بەاڵم خودی سیســتمی 
کۆمــاری ئیســالمی ئێــران لە بۆشــاییدا 
دانەمەزرا، بەڵکوو بناغە سەرەکییەکانی ئەم 
سیستەمە سیاسییە کۆلۆنیالیستییە هەمان 
سیستەمی کۆلۆنیالیستیی پێشوویە. گەر ئەم 
سیستەمەی ئێستایش لە جوگرافیای ئێراندا 
نەمێنێت، و سیستەمێکی دیسێنتڕاڵی )بێ 
ناوەنــد یان چەند ناوەنــدی( دیموکراتیک 
پێک بێت کە بە هیچ شێوەیەک سیاسەتی 
کۆلۆنیالیســتی بەرانبــەر بە نافارســەکان 
نەبێت، دیســان ماوەیەکــی یەکجار زۆر و 
چەند نەوەیەکی پێویســتە تاکــوو خوو و 
ڕۆتینــە کۆلۆنیالیســتییەکان لەنــاو بکەرە 
کۆلۆنیالیســتەکاندا کۆتاییــان پــێ بێت و 
نەمێنن. هەڵبەت ئەمە ئایدیالترین دۆخە و 
زۆر لە دۆخــی مەحاڵ نزیکە. هۆکارەکەش 
بەهــۆی ئامادەیی بەهێــزی ئایدیۆلۆژیا، و 
سیستەمی مانایی پان ئێرانی، و ئێرانشاری 
دەگەڕێتەوە کە بەردەوام بەهۆی ســنوورە 
پێناســەکردنی  ئامــادەی  خەیاڵییەکانــی 
ئەوانــی دیکــە وەک بەشــێک لەخۆیەتی. 
هەروەک چۆن لە عێراقی پاش سەدامیش، 
بــە لەناوچوونی ڕژێمی بەعس، بەعســیزم 
کۆتایی پــێ نەهات و بکەری بەعســی لە 

ژیانی ڕۆژانەیدا بەرهەمی دەهێنیتەوە. 
بــە واتایەکی دیکە، لەبــەر ئەوەی کە 
چوارچێوەی تیۆریکــی کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانە 
پشت بە لێکگرێدراوی و لێکتەنراویی پێکهاتە 
و بکەر – یان ئاســتی ڕاڤەی فراوان و ورد 
– دەبەستێت، هەردووک ئەم ئاستە ڕاڤەییە 
لە ژیانــی ڕۆژانەدا بەیەکەوە لێک دەداتەوە. 
وجــودی کۆمەاڵیەتیــی کۆلۆنیزلیــزم لە 
هەردووک ئاستدا یەکتر بەرهەم دەهێننەوە. 
گەر پێکهاتە و سیســتەمی کۆلۆنیالیســتی 
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نەمێنێــت، بکەری کۆلۆنیالیســت دەتوانێ 
بینای بکاتەوە. پێچەوانەکەشی ڕاستە، گەر 
بکەری کۆلۆنیالیســتی نەمێنێت، پێکهاتەی 
کۆلۆنیالیســتی دەتوانێ دروســتی بکاتەوە. 
ئەم بازنە داخــراوە کات و وزەیەکی زۆری 
دەوێ تا کۆتایی پێ بێت. لێرەدا مانای ئەم 
دەربڕینە کە دەڵێ ژیانی ڕۆژانە خۆی بەرهەم 
دەهێنێتەوە، و خۆی دادەهێنێتەوە بەڕوونی 
دەردەکــەێ. ئەمە بابەتێکە کە لە ڕۆژئاوا بە 
زەقی دەبیندرێت. تا ئێشــتایش، کە دەیان 
ساڵ بەسەر کۆتایی کۆلۆنیالیزمی کالسیکی 
ڕۆژئاوادا تێدەپەڕی، لە بەشــێکی بەرچاوی 
ژیانی ڕۆژانــەی ڕۆژئاواییــەکان و لەکاتی 
پەیوەندیــی ڕاســتەوخۆ یان ناڕاســتەوخۆ 
لەگــەڵ ئــەم بابەتانــەی پەیوەندییان بە 
کۆلۆنیکراوەکان هەیە ڕەفتاری کۆلۆنیالیستی 
خۆی بەرهەم دەهێنێتەوە. ئەمە لەکاتێکدایە 
کە بەشــێکی بەرچاوی واڵتانــی ڕۆژئاوایی 
ڕێوشــوێنی یاســایی تووندیان لەدژی ئەم 

کردەوانە گرتووەتە بەر.42
بەچەند نموونەیەکی دیکە هەوڵ دەدەم 
ئــەم بابەتە ڕوونتــر بکەمەوە. درووشــمی 
فەرمیی بژاردەی بەنــاو نەتەوەیی ئێران لە 
مۆندیالی 2٠١4ی ڕوســیا بریتــی بوو لە: 
“٨٠ میلیــۆن کەس، یــەک نەتەوە، یەک 
ترپەی دڵ43”. ئەم درووشــمە، لەگەڵ دوو 
درووشــمی دیکە لەالیەن ئێرانەوە پێشنیار 
کرابوون، و لەکۆتاییدا بە دەنگدانی ئۆنالین 
ئــەم درووشــمە زیاترین دەنگــی هێناوە. 
ئەم درووشمە لەســەر پاسی گواستنەوەی 
یاریزانەکانی ئێران دەنووســرا. درووشمەکە 
لەالیەن سیســتمەوە پێشــنیار کرا، بەاڵم 

لەالیەن بکەرەکانەوە پەسەند کرا. 
هــەروەک دەبینیــن، لــە ڕووداوێکی 
وەرزشیدا هەوڵ دەدرێ هەموو دانیشتوانی 
ئەم جوگرافیا سیاســییە بە یــەک نەتەوە، 
و یــەک ترپــەی دڵ پێناســە بکرێن. ئەم 
هەوڵ و پێناســەیە کۆلۆنیالیستییە، چونکە 

ئێتنیکی سەردەســت لەبری هەموو ئەوانی 
دیکە بڕیاڕ دەدات، ویست و پێناسەی خۆی 
بەرژەوەندییەکانی خۆی دەسەپێنی،  بەپێی 
و هەموو مافێکی خۆپێناسەکردن و بڕیاڕدان 
لە نافارسەکان دەستێنیتەوە. ئەوە لەکاتێک 
دایە کــە بەپێی زۆربەی ئەم لێکۆڵینەوانەی 
لەناوخۆ و دەرەوەی جوگرافیای سیاســیی 
ئێراندا کراون، بەشــێکی بەرچاوی نەتەوەی 
کورد لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، خۆیان 
بە ئێرانی نازانن یان ناســنامەی نەتەوەیی 
کوردیان پێ لە ناســنامەی سەپاوی ئێرانی 
لەسەرتر و گرینگترە )بڕوانە عثمانزادە ١٣٩٩؛ 
فکوهی و آموســیز ١٣٨٨؛ رحمانی ١٣٨٨؛ 
 .).Akbarzadeh et.al. 2019 قادرزادە ١٣٨٨؛
هەمان بۆچوون و خۆناسین لەالیەن نەتەوە 
و ئەتنیکە جیاوازەکانی دیکەی جوگرافیای 
بەئاســتی جیاواز بەدی  ئێراندا  سیاســیی 
دەکرێت. تا ئێرە کردارێکی کۆلۆنیالیســتی 
لەالیەن پێکهاتە، ڕێکخراوە، و ئایدیۆلۆژیای 

کۆلۆنیالیستییەوە ئەنجام دراوە.
بەاڵم کەی ئەم ڕەفتارە کۆلۆنیالیستییە 
دەبێتە بەشــێک لــە ژیانی ڕۆژانــە؟ وای 
دابنێین لەم مۆندیالەدا، لە پادگانێک، بەشە 
ناوخۆیی زانکۆیەک، یان شوێنێکی گشتیی 
دیکە کوردێک و چەند فارســێک بەیەکەوە 
و لە یەک شاشە ســەیری یارییەکی تۆپی 
پێی نێوان کۆریای باشوور44 و ئێران دەکەن. 
یانەی کۆریای باشوور گۆڵێک لە یانەی ئێران 
دەکات و کوردێــک، یان هەر نافارســێکی 
دیکەی کۆڕەکــە، بە نیشــانەی دەربڕینی 
دڵخۆشــی لەنــاو کۆڕەکەدا هەڵدەســتێ و 
هــاوار دەکات: گۆۆۆۆۆڵڵڵڵــڵ! هاندەرەکانی 
دیکــە ئەم ڕەفتارە بــە ڕەفتارێکی دژبەرانە 
پێناســە دەکەن و کەســەکە بە دژایەتیی 
ئێران ناو دەبەن. گەر ئەو کەســە کورد بێ، 
بەردەستترین لزگەکان دەتوانن ئەوە بن کە 
کەســەکە جوداییخواز و تەجزییەتەڵەبە45، 
یــان ســیخوڕی ئیســرائیڵ و ئەمەریکایە. 
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کوردەکە لەناو کۆڕەکەدا ڕەنگە بەشــێوەی 
جیاواز ســزا بدرێــت. لــە چاولێکردنێکی 
خــوارڕا بگرە هەتا بــەرز کردنەوەی دەنگ، 
جوێن دان، و تەنانــەت لێدانیش. لێرەدایە 
کە کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانە ڕووی ڕاستەقینەی 
خۆی دەردەخــات. هاندەرەکان چاوەڕوانیی 
ئەوەیــان هەیــە هەموان بەیەکــەوە، بەبێ 
نەتەوەیــی  جیاوازیــی  لەبەرچاوگرتنــی 
ڕووداوە  لــەم  ژیاویــان46،  ئەزموونــی  و 
وەرزشییەدا “ترپەی دڵ”یان ببێتە ئێران و 
بۆ ئێــران لێ بدا. بــەاڵم وەدینەهاتنی ئەم 
چاوەڕوانییە کۆلۆنیالیســتییە، ئەوان تووشی 
توورەیی و بــێ هیوایی دەکات و کوردەکە 
ســزا دەدرێــت.47 ئەوەی کــە هاندەرەکان 
الیەنگریی  کوردەکەش  دەکەن  چاوەڕوانیی 
یانــەی ئێران بێــت، یان گــەر الیەنگریی 
یانەی کۆریایی باشوور بکات سزای دەدەن، 
نموونەی زەقی کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانەیە کە لە 
دۆخێکی زۆر ئاساییدا بکەرەکان پڕاکتیزەی 
دەکەن، سنوورەکانی دیاری دەکەن، مانای 
پێ دەبەخشن، سزای سەرپێچی بۆ دادەنێن، 

و بەرهەمی دەهێننەوە.  
باوتــر بهێنمەوە.  با نموونەیەکــی زۆر 
کوردێک، لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، لە 
ئێران، یان لە هەندەران فارســێک دەبینێ. 
دەیانهەوێ بچنە ناو گفتوگۆیەک. بێ ســێ 
و دوو، فارســەکە چاوەڕوانیی ئەوەی هەیە 
کوردەکە بە زمانی فارســی قســە بکات48. 
ئــەم چاوەڕوانییــە لەڕواڵەتــدا ئاســایی و 
بەڵگەنەویست دەردەکەوێ. بەاڵم نەک هەر 
ئاســایی نییە بەڵکوو تەواو کۆلۆنیالیستیشە. 
چ شــتێک وا دەکات فارسەکە چاوەڕوانیی 
ئەوەی هەبێت کوردەکە بە زمانی فارســی 
بدوێ؟ گەر لە فارســەکە بپرســین، دەڵێ 
کوردی نازانــم، یان دەڵێ زمانی فارســی 
زمانی هاوبەشــی هەموومانە. بۆ فارسێک لە 
جوگرافیایەکی فرەنەتــەوەدا نابێت کوردی 
بزانێت، بەاڵم هەموو نەتەوەکانی دیکە دەبێ 

فارســی بزانن؟ هۆکارەکە ڕوون و ئاشکاریە: 
چونکە زمانی فارسی زمانی کۆلۆنیالیستییە 
دامــودەزگا  هەمــوو  لەڕێگــەی  کــە 
کۆلۆنیالیســتییەکانەوە، لە تانگ و فڕۆکەی 
شەڕکەرەوە بگرە هەتا سیستەمی پەروەردە 
و ڕاگەیانــدن و یاســای بنەڕەتــی، خۆی 
بەســەر کۆی جوگرافیای سیاســیی ئێراندا 
سەپاندووە. فارسەکانیش لە دەرەوەی ئێران 
و لەناو ئێرانیش ئەم دۆخە کۆلۆنیالیســتییە 
وەک دۆخێکی ئاسایی و سرووشتی پێناسە 

دەکەن، و بەرهەمی دەهێننەوە. 
لــەم نموونەیــەدا گــەر کوردەکــە بە 
ئەنقەســت بڵێ فارســی نازانــم، یان هەر 
بەڕاستی زمانی فارســی نەزانێت، فارسەکە 
هەندێــک پەڵەی ڕەشــی49 لــە نێوچاوانی 
دەدات و بــە نەخوێنــدەوار و کێوی ناوی 
دەبات. هۆکارەکەش بۆ پێشــگریمانەیەکی 
کۆلۆنیالیســتی دەگەڕێتەوە کە پێی وایە لە 
جوگرافیای سیاســیی ئێراندا دەبێ هەموو 
کەس فارســی بزانێت، و تەنانەت بەباشیش 
قسەی پێ بکات. خۆ ئەگەر کوردەکە زمانی 
فارســیش بەباشــی بزانێت بەاڵم لەهجەی 
هەبێت، دیسان ئەگەری زۆری هەیە لەالیەن 
فارسەکەوە هەندێک پەڵەی ڕەشی دیکەی 
بە تەوێڵییەوە بندرێت، و فشەی پێ بکرێت. 
گەر بمانهەوێ لەگەڵ بکەرە فارسەکان لەم 
بارەوە بچینە ناو باسەوە، و بڵێین بۆ دەبێ من 
فارسی قسە بکەم؟ بۆ پێت وایە دەبێ زمانی 
فارســی زمانی فەرمی بێت؟ بۆ تۆ کوردی 
نادوێی؟ بــۆ پاســاودانەوەی دۆخەکە، پەنا 
بۆ زۆر هۆکار دەبــات لەبری ئەوەی دۆخی 
داسەپاو وەک دۆخێکی کۆلۆنیالیستی قەبوڵ 
بکات، ئەمەیش بکەریی فارســەکە لە ڕاڤە، 
پاســاودانەوە، و پڕاکتیزەکردنی کۆلۆنیالیزم 

لە ژیانی ڕۆژانەدا ڕوونتر دەکاتەوە50. 
بنەمــا  بەپێــی  دیکــە  نموونەیەکــی 
ســێهەم  کۆمەڵناســیی  میتۆدۆلۆژییەکانی 
و میتــۆدی ئاوتۆبایۆگرافــی دەهێنمــەوە. 
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کاتی گشتپرســیی ســەربەخۆیی باشووری 
کوردســتان لە شاری تاران خوێندکار بووم. 
ڕوووادێکی زۆر گرینگ بۆ کورد خەریک بوو 
لەوپەڕی پڕۆســەیەکی دیموکراتیکدا ڕووی 
دەنگدانی کوردســتانییانی  ئەویــش  دەدا، 
باشــووری کوردستان لەســەر چارەنووسی 
خۆیان بوو. لە تەنیشت ڕۆژنامەفرۆشییەکان 
تێپەڕ دەبووم، سەردێڕی زۆربەی ڕۆژنامەکان 
گشتپرسیی باشووری کوردستان بوو. ژنێکی 
بەســااڵچوو ســەیری ڕۆژنامەیەکی دەکرد 
و لە ژێــرەوە دەیکــوت ئەمانەیش )کورد( 
دەیانهــەوێ ناوچەکە تێک بــدەن و ئاژاوە 
ساز بکەن. چێشــلێنەری زانکۆ، فرۆشیاری 
فرۆشــگاکان کــە دەیانزانــی کوردین یان 
فشــەیان پێ دەکردین، یان بە ئاژاوەچی و 
تێکدەر تۆمەتباریان دەکردین. لە هەموویان 
سرنجڕاکێشتر، چەپە هاوپۆلییەکانی خۆمان 
بوون کە خۆیان وەکوو چەپی ڕادیکاڵ پێناسە 
دەکرد و فشەیان بە فڕانکفۆرتییەکان دەکرد 
و پێیان چەپ نەبوون. ئەم چەپانە، بە زمانی 
“تەمامییەتی ئەرزی”یەوە لە گشتپرســیی 
باشــووری کوردســتان دەدوان و پێیــان 
تاوانێکــی گەورە بوو! هەمــوو ئەم نموونانە 
پڕاکتیزەکردنــی کۆلۆنیالیزمــی ڕۆژانەن لە 

ڕەوتە ئاساییەکانی ژیانی ڕۆژانەدا. 
کۆلۆنیالیزمــی ڕۆژانــە دەتوانــێ لــە 
سەردەست  کۆمەڵگای  ئەندامانی  بێدەنگیی 
بەرانبەر بە ســەرکوتی خۆپێشــاندانەکانی 
کــورد لە ســێ دەیــەی یەکەمــی پاش 
شۆرشــی ١٩7٩ڕا بگرە51، هەتا بەئاســایی 
زانینی کوشتنی ڕۆژانەی کۆڵبەران لەالیەن 
ئێتنیکی بااڵدەســتەوە بگرێتەوە. لەشێوازی 
جلپۆشین و ڕازاندنەوەی ماڵ، هەتا خواردن 
و بەکاربەریــی52 بەرهەمــە کلتوورییەکان 
لەژیانی ڕۆژانەدا. هیچ کام لەم پڕۆســانەی 
ژیانــی ڕۆژانە لــە بۆشــاییدا ڕوو نادەن و 
خۆیان  ژێردەستەکاندا  لەگەڵ  لەپەیوەندیی 
وەک ســتاندارد و پێوەر پێناســە دەکەن. 

ئەم ســتاندارد و پێوەرانە ئاســتی گرینگی، 
و باشــیی کردار و ڕەفتارەکانی ژیانە رۆژانە 
لەالیــەن سەردەســتەوە دیــاری دەکەن.  
ژیانی  پڕۆســەیەکی ستانداردسازییی  ئەمە 
ڕۆژانەیە کە تێیدا ژیانی ڕۆژانە و چۆنیەتیی 
ڕووداوە  لەگــەڵ  مامەڵــە  و  جوواڵنــەوە 
جیاوازەکانی ئەم ژیانە لەالیەن سەردەستەوە 
دیاری دەکرێن. گەر کەسێک لە ڕەوتەکانی 
ژیانی ڕۆژانەدا لە دەرەوەی ئەم ســتانداردە 
کۆلۆنیالیستییانە بجووڵێتەوە، بەپێی ئاستیی 
دوورییەکەی لــە ســتانداردەکان لەالیەن 
بکەرە کۆمەاڵیەتییەکانەوە ســزای جیاوازی 

بەسەردا دەسەپێندرێت.

دەرئەنجام
لەم وتارەدا هەوڵ درا وێڕای شــیکردنەوەی 
گرینگیــی  و  ســێهەم،  کۆمەڵناســیی 
ژیانــی ڕۆژانــە لــە لێکۆڵینــەوە و تیۆرە 
کۆمەاڵیەتییەکانــدا، لــە گۆشــەنیگایەکی 
تێکهەڵکێشانە تێگەیشتنێکی گشتی لەسەر 
کۆلۆنیالیزمــی ڕۆژانە دروســت بکرێ. لەم 
تێگەیشتنەدا، کۆلۆنیالیزم وەک پڕۆسەیەکی 
دووالیەنەیە لە نێوان پێکهاتە و دامەزراوەکان 
لــە الیــەک و بکــەرە کۆمەاڵیەتییــەکان 
لەالیەکی دیکەڕا پێناســە کرا. لەم پڕۆسە 
ئاڵۆزەدا، گەرچی ڕەنگە سەرەتا کۆلۆنیالیزم 
ڕێکخراوەیی  و  پێکهاتەیــی  دیاردەیەکــی 
بێت، بــەاڵم هەر خێرا لەڕێگــەی پڕۆژەی 
کۆلۆنیالیســتی دەبێتە بەشــێک لە عەقڵی 
گشتی و تێکەڵی ژیانی ڕۆژانە دەبێت. پاش 
ئەوەی کۆلۆنیالیزم بوو بە بەشێک لە عەقڵی 
گشتی، کۆمەڵگای کۆلۆنیالیست چاالکانە و 
هاوکات لەگەڵ پێکهاتە کۆمەاڵیەتییەکان ـ 
بەاڵم بەشێوەیەکی جیاواز ـ لە ڕەوتی ژیانی 
ڕۆژانەیانــدا وەک دیاردەیەکی ئاســایی، و 
بەڵگەنەویست پڕاکتیزەی دەکەن. پڕاکتیزەی 
کۆلۆنیالیزم لە ژیانی ڕۆژانەدا دەتوانێ ڕاڤە، 
گۆڕان، پاســاودانەوە، و گواســتنەوەی ئەم 
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دیاردەیە لەخۆ بگرێتــەوە. ئاکامە ئەخالقی 
و سیاســییەکانی کۆلۆنیالیزمــی ڕۆژانەیش 
دەتوانــن بریتــی بن لــەوەی کــە بکەرە 
کۆمەاڵیەتییەکانی نەتەوەی سەردەســتیش 
وێرای سیستەم و پێکهاتە کۆلۆنیالیستییەکە، 
بەاڵم بەشــێوازێکی جیاواز، بەشــدارن لە 
بەرهەمهێنانــەوە، مانابەخشــین، گۆڕیــن، 
مەشــڕوعییەت و ڕەوایی دان و پاساودانەوە 
و هەمــوو جۆرەکانــی دیکــەی ڕەفتاری 
کۆلۆنیالیســتی لە دژی کــورد. ئاکامێکی 
سیاسیی دیکە وەها ڕاڤەیەک دەتوانێ بریتی 
بێــت لە بەردەوامیی کۆلۆنیالیزم و مانەوەی 
وەک خــوو و ڕۆتینی ڕۆژانە دەیان ســاڵ 
پــاش نەمانی سیســتەم، پێکهاتە، و ڕژێمە 

کۆلۆنیالیستەکان. 
هەروەهــا بــاس لەوەیــش کــرا کــە 
تێگەیشتن لە کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانە پێویستی 
بە دابڕانێکــی ئایدیۆلۆژیــک هەیە، دابڕان 
لــەم بابەتانەی کە لە ژیانــی ڕۆژانەدا وەک 
سرووشــتی و ئاســایی قەبوڵمان کردوون. 
ئــەم دابڕان و دوورکەوتنەوەیە ڕێگەمان پێ 
دەدات لە نائاســاییبوون و ناسرووشتیبوونی 

دیاردەکان تێبگەین.
ئامــاژە بەوەیــش درا کــە زۆرینــەی 
بابەتەکانی ژیانی ڕۆژانە لەم جوگرافیایانەی 
کە کوردســتانیان بەســەردا دابەش کراوە 
ڕۆژانە  کۆلۆنیالیزمــی  وەکــوو  دەتواندرێن 
ســەیر بکردرێن کە تێیاندا هەر چەشــنە 
ڕەفتارێــک دوور لــە پێوەر و ســتانداردە 
قەبوڵکراو و ســەپاوە کۆلۆنیالیســتییەکان 
بێت بەشێوەی هێزەکی دەتوانێ ببێتە هۆی 
لێدانــی پەڵەیەک لەســەر تەوێڵی بکەری 
کردارە بەڕواڵەت نائاســییەکە؛ و بە جۆرێک 
الدان و تەنانــەت تاوانیش تۆمەتبار بکرێت 
کە لەالیەن بکەرە کۆمەاڵیەتییەکانەوە سزا 

دەدرێت.

*. پێزانین: بەپێویستی دەزانم سپاسی 

هەریــەک لــە بەڕێــزان دکتــور کەماڵ 
ســولەیمانی، خاتوو شەهال دەباغی، و شاهۆ 
زەنگەنە بکەم کە کات و وزەیەکی زۆریان بۆ 
ئەم وتارە دانا، و بە پێشنیار و تێبینییەکانیان 

زۆریان یارمەتی دام. 
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46  Lived Experience
47   کاتێک لە تاران لە ســەربازیی زۆرەملێ بووم، یارییەکی تۆپی 
پێ لەنێوان ئێران و کۆریای باشوور ئەنجام درا. هەموو ئەو کەسانەی 
لــە ژوورەکە بوون، جگە لە من، کــۆ ببوونەوە و بە یەک تەلەڤزیۆن 

ســەیری یارییەکەیان دەکرد. یەکێک لەم کەســانە کوڕێکی تورک 
بوو. لەپرڕا دەنگە دەنگ و جەنجاڵییەک ســاز بوو، دیتم کوڕە تورکە 
لە ڕووپەڕێکی گەورە ئااڵی کۆریای باشــووری کێشاوەتەوە و بەرزی 
کردووەتەوە، و کۆریایی باشــوور هــان دەدات. ئەوانی دیکەیش لێی 

تووڕە ببون ئەم کارەی ئەویان بە ناپاکی بە ئێران وەسف دەکرد.
48  کوردەکــە بۆخۆشــی ئوتوماتیکی دەســت دەکات بە فارســی 
ئاخاوتن، بێ ئەوەی داوای لێ بکرێت. چونکە کوردەکە لە پڕۆســەی 
بەکۆلۆنیبووندا فێری، نۆربێرت ئیلیاس کوتەنی، هەندێک میکانیزمی 
خودکۆنتڕۆڵیی دەروونی بــووە و دەروونی کردوون. ئەم میکانیزمانە 
کۆلۆنیالیســتین و تایبەتمەندیی کلتووری، کۆمەاڵیەتیی، مێژوویی 
کۆمەڵــگای کــوردی نین. لەبەر ئــەوەی بابەتی ئــەم وتارە دۆخی 

ژێردەست نییە، ناچینە ناو وردەکارییەکانی ئەم بابەتەوە.
49  Stigma
50   گەر فارسەکە بۆ ماوەیەکی درێژ لە کوردستان ژیابێت و فێری 
زمانی کوردی بووبێت ئەگەری زۆری هەیە بە زمانی کوردی دەست 
بــکات بە ئاخافتن، بــەاڵم ئەوە دۆخی ڕێزپــەڕە و زیاتر حاڵەتێکی 
بەرگــری هەیە: بــەو مانایە کە فارســەکە لەنێو زۆرینــەی کورددا 
دەیهــەوێ لەڕێگەی هەندێــک میکانیزمی کۆمەڵــگای کوردییەوە 
خۆی وەک بەشــێک لە زۆرینە پێشــان بدات. هەندێک حاڵەتیش 
هەیە کە تێیدا فارســەکە لە کوردســتان نوێنەری دامودەزگایەکی 
ســەرکوتکەر یان ئیدارییە و پێویســتی بە میکانیزمی بەرگری نییە 
بــەاڵم بە کوردی قســە دەکات. هۆکاری ئەمە بۆ نفوزی سیاســی، 
و کلتووری دەگەڕێتەوە، واتە ڕەنگە بەرپرســەکە بیهەوێ لەڕێگەی 
زمانەوە نزیکبوونەوەیەک ســاز بکات بۆ ئەوەی بە ئامانجەکانی خۆی 
بگات. لۆژیکی هەردووک حاڵەت، بە زمانی هابڕماس، عەقاڵنییەتێکی 

ئامرازی و ئیستڕاتیژیکە، نەوەک عەقاڵنییەتێکی پەیوەندی.
51   ڕەنگە هەندێک کەس خۆپێشــاندانەکانی پاش کوشــتنی ژینا 
ئەمینی وەکــوو نموونەی ڕەتکەرەوەی ئــەم ئارگیۆمێنتە بهێننەوە. 
لەم بــارەوە بە پێویســتی دەزانم ئامــاژە بە چەنــد خاڵێک بکەم. 
پێش هەموو شــتێک ئەم خۆپێشــاندانانە لەناو فــارس بۆ دژایەتیی 
لەگەڵ کوشــتنی “کچی/ژنی کورد” و کوشــتاری کوردستان نەبوو، 
بەڵکوو دەرفەتێک بوو کە لەڕێگەیەوە بەشــێکی کەم لە کۆمەڵگەی 
فارس ناڕەزایەتییە کەڵەکەبووەکانیان لە ڕژێمی کۆماری ئیســالمی 
دەربــڕی. ئەم ناڕەزایەتییە کەڵەکەبووانەیــش کۆمەڵێک ناڕەزایەتیی 
ئابووری، سیاســی، جێندەری و کۆمەاڵیەتی بوون؛ بەاڵم ناڕەزایەتیی 
لــە بەئامانجگرتنی مرۆڤی کورد لەالیەن ڕژیمەوە نەبوون. پاشــان، 
ئاســتی بەشداریی ناوچە فارســییەکان لەم خۆپێشاندانانەدا یەکجار 
زۆر کەم بوو. ئەم ئاســتە کەمەیش لە خۆپێشاندانەکان هەوڵێک بوو 
بۆ ســەپاندنی ناسنامەی ئێرانی بەســەر کوردستان و دەکرێ وەکوو 
نموونەیەکی کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانە ســەیر بکرێت. بۆ سەلماندنی ئەم 
بانگەشــەیە دەتوانین سەیری درووشــمەکانی ناوچە فارسەکان لەم 
خۆپێشاندانانە بکەین، بۆ نموونە هەندێک درووشمی وەکوو “دەمرین، 
دەمرین، ئێران وەردەگرینەوە”، یان خۆبواردن لە بەکارهێنانی ســێ 
وشەی “ژن، ژیان، ئازادی” بە کوردی و کەڵک وەرگرتن لە بەرانبەرە 

فارسییەکەیان. 
52  Consumption 
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مناقشه کنشگر/ساختار 
با تأکید بر عاملیت جنبش های اجتماعی 

هیوا ڕۆژهەاڵت

جنبش های اجتماعی حاصل نارضایتی عمومی از ساختارهای سلطه و نومیدی از 
بهبود وضعیت کلی جامعه هستند. هر چند جنبش های نوین اجتماعی تا حدودی 
متفاوت از جنبش های کالسیک هستند، با این حال غایت و مکانیسم عمل آنها 
تا حدودی زیادی مشابه است. جنبش های اجتماعی نوین از منازعات ساختاری 
معیشتی/ طبقاتی فراتر رفته و بیشتر در تالش برای هویت یابی و اعتراض به 

طرد و انکار گروه های حاشیه ای هستند. این جنبش ها جهت گیری کثرت گرایانه و 
عمل گرایانه داشته و اغلب از اعمال هژمونی ایدئولوژی خاصی چون مارکسیسم بر 
اعضا پرهیز می کند. مکانیسم تأثیر گذاری و عمل جنبش های اجتماعی بر اساس 
دیالکتیک فرد و جمع بوده و هیچ کدام از این دو سویه ی مهم نفی و انکار نمی شوند.



مقدمه و طرح مسئله
تغییــرات اجتماعــی معموال درســه ســطح 
ســاخت یا ســاختارهای کالن، سطح متوسط 
در نهادهــای اجتماعی و یا در ســطح خرد و 
در هم کنش های اجتماعی رخ می دهد. عوامل 
مختلفی در تغییرات اجتماعی نقش دارند. در 
نوشتار پیش رو به نقش جنبش های اجتماعی 
به ویژه در جوامع در حال توســعه نظیر ایران 
خواهیم پرداخت. تالش برای استقرار ارزش های 
نویــن و  ایجــاد ســاختارهای دموکراتیک از 
جمله مهمتریــن عوامل شــکل گیرهای انواع 
جنبش هــای نوین در جوامع در حال توســعه 
می باشــد. در اغلب موارد ساختارهای سیاسی 
سنتی نامنعطف، استبدادی و مرتجع حاکمیت 
سیاسی و مدیریتی را در این کشورها به عهده 
دارد. حال ممکن اســت این ساختارها از نوع 
ســلطنتی یا استبداد دینی بوده که در هر دو 
حالت به نوعی توتالیتاریانیسم منجر شده اند. با 
این وصف تضاد ســنت و مدرن در قالب منافع 
گروه های مختلف نمود پیدا می کند. ســاخت 
سنتی و فرهنگ سنتی در این کشورها آشکارا 
در مقابل روندهای توسعه و تغییر بافتار جامعه 
مقاومــت کرده و حفظ منافع خود را در تداوم 
وضع موجود می بیند. با توجه به تعمیق فرهنگ 
تــرس و تهدید در میان ذهنیت کنشــگران و 
هزینه باالی فعالیت های مســتقیم سیاســی و 
همچنین رسمیت بخشیدن به توتالیتاریانیسم 
در قالــب قوانین مصوب نهادهای خود، به نظر 
می رسد شکل گیری جنبش های اجتماعی یکی 
از مجاری اصلی تغییرات اجتماعی محســوب 

می شود. 
“جنبش هــای اجتماعی، از انواع رفتارهای 
جمعی و اعتراضی هستند که در جوامع مدرن 
سر برآورده اند. این جنبش ها از سال 1960 به 
بعد در بسیاری از کشــورهای اروپای غربی و 
امریکای شــمالی فعالیت دارند و اغلب نیروها 
و گروه هــای مختلفی را در بــر می گیرند. به 
اعتقاد بســیاری از صاحبنظران، این جنبش ها 

نوعی کوشــش جمعــی تقریباً ســازمان یافتۀ 
بخــش زیــادی از افراد جامعه هســتند که با 
هدف دگرگونــی و تغییر در اندیشــه، رفتار، 
مناسبات اجتماعی و عناصر جامعه و به صورت 
یکپارچه و هماهنگ عمل می کنند.” کنش های 
اجتماعی در جوامع مدرن با تغییرات ساختی 
و ساختاری نمودهای جدیدی یافته اند. “کنش 
های متقابــل اجتماعی که بر مبنای تجربیات 
تاریخی و تجربه های زیســته ی انســان ها و به 
اشتراک گذاشتن این تجربیات در موقعیت های 
مختلف برسازی می شــود، در شرایط تاریخی 
مختلف به اشــکال متفاوتی دیده شــده است. 
جنبش های اجتماعی، پدیده  نوینی هستند که 
حکومت ها برای بقــای خود حدودی را برای 
بروز آنها در جامعه مشــخص می کنند و مردم 
قادر هســتند تا مطالبات یا اعتراض های خود 
را در قالب جنبش هــای اجتماعی که کارکرد 

مثبتی هم برای دولت ها دارد، نشان دهند.”
جنبش های اجتماعی در تالش هســتند تا 
با ایجاد و تســری انگاره هــای فرهنگی زمینه 
تغییــرات تدریجی را فراهم کننــد. همانطور 
که اشــاره شــد، خاســتگاه جنبش های نوین 
به عنوان یــک عامل تأثیرگــذار در تغییرات 
جمعی کشورهای توسعه یافته می باشد. نیاز به 
تغییر چه در ســطح ساختاری و چه نهادهای 
اجتماعی در کشــورهای در حال توسعه متأثر 
از کشــورهای توسعه یافته و یا در برخی موارد 
تقلید ازآنها بوده اســت. با ایــن وصف عامل 
تغییر و ابزار تغییر در بســتری بیرونی متولد 
شده و کنشــگران جهان سوم با بهره گیری از 
این مدل های تغییر در تالش هستند تغییرات 

جدیدی را تجربه کنند. 
هر گاه ســخن از تغییر بــه میان می آید 
بالفاصلــه باید از عامل یا کارگــزار تغییر هم 
ســخت گفت. چه کســی یا کســانی و یا چه 
گروه هایــی در صدد ایجاد تغییر هســتند؟ در 
ســوی مقابــل جنبش ها، واکنش ســاختار یا 
ســاختارهای ســلطه در مقابل تغییر چگونه 
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است؟ و یا تا چه حد بستر تغییر مهیاست؟ 
تقابل کنشگر و ساختار و یا دیالکتیک این 
دو در ســاحت عینی، منجر به تولید مکاتب و 
نظریه های کالن در عالم فکری شــده اســت. 
ساختارگرایی )ساختارگرایی کارکردی( آشکارا 
از تغییر به عنوان یک امر حاشیه ای و یا حتی 
اســتثنایی ســخن گفته و همواره بر امر ثبات 
انــواع نظام ها و یا ســاخت ها تأکید دارد. این 
رویکرد نظری ســتیز و تنازع و تنوع را قبول 
ندارد و بر وفاق و همبســتگی اجتماعی تأکید 
دارد. در این رویکــرد جامعه موجودیتی فراتر 
از کنشــگران داشته و آنها در خدمت پیشبرد 
اهداف ســاختارهای کالن جامعه هســتند. بر 
اساس این رویکرد ساختارها تعیین کننده رفتار 
کنشگران بوده و نوع و شدت عمل آنها در هر 
میدان کنشــی به دقت قابل پیش بینی است. 
بنابراین آنها فراتر از ساختارها نمی توانند دست 
به عمل بزنند. ســاختارها به وســیله ارزش ها 
و نظــام گفتمانی خاص موجبات همبســتگی 

اجتماعی و کنش توده ای را فراهم می کنند. 
در مقابل ســاختارگرایان،، فردگرایان قرار 
دارند که معتقدند که کنشــگران تنها عامالن 
مؤثــر در فرایندهای مختلــف تغییر در تاریخ 
بوده انــد. در این رویکرد بــر ذهنیت، مقاصد 
و انگیزه های افراد تأکید می شــود. فردگرایان 
علیرغم قبول ســخت گیرانه متغیرهای کالن، 
با این حــال معتقدند تبیین نهایی فرایندهای 
تغییر با تقلیل این متغیرها به زمینه های فردی 

و روانشناختی افراد امکان پذیر است.
بــه نظــر می رســد رویکرد ســوم یعنی 
رویکردهای تلفیقی چشــم اندازی روشــن تری 
برای تحلیل تغییرات بــا عاملیت و کارگزاری 
جنبش های اجتماعــی پیش روی تحلیل گران 
قرار می دهد. گیدنز یکی از شاخص ترین نظریه 
پــردازان این رویکرد اســت. “گیدنز محدوده 
اصلــی مطالعات علوم اجتماعی را بر اســاس 
نظریه ساخت یابی، نه تجربه فردی و نه وجود 
هر نــوع تمامیت اجتماعی، بلکه پراکســیس 

اجتماعی می داند، کــه در طول زمان و مکان 
نظــم می یابد. نقطه عزیمــت گیدنز نه آگاهی 
فردی و نه ســاخت اجتماعی است، بلکه نحوه 
ســاخت پیدا کردن واقعیــت اجتماعی یعنی 
دیالکتیک میان فعالیت ها و شرایطی است که 
در زمان و مکان حادث می شود.” گیدنز قایل 
به نوعی از ســاخت ها غیر منعطف نیست، وی 
معتقد به نوعی پویایی و زندگی فعال اجتماعی 
است. براین اساس جنبش های اجتماعی نوعی 
کارگزار و عامل جمعی هستند که توانایی ایجاد 
ساختارهای جدید را در حد فاصل شکاف های 
اجتماعی و ســاختاری دارنــد. آنها با توجه به 
گســتردگی اعضا و تولید آگاهی اســتداللی، 
توانایی ایجاد تغییرات مطلوب و عقالنی کردن 

جامعه را دارا هستند.
جنبش هــای اجتماعی حاصــل نارضایتی 
عمومی از ســاختارهای ســلطه و نومیدی از 
بهبود وضعیت کلی جامعه هســتند. هر چند 
جنبش های نوین اجتماعی تا حدودی متفاوت 
از جنبش های کالســیک هستند، با این حال 
غایت و مکانیســم عمل آنها تا حدودی زیادی 
مشــابه اســت. جنبش های اجتماعی نوین از 
منازعات ســاختاری معیشــتی/ طبقاتی فراتر 
رفتــه و بیشــتر در تالش بــرای هویت یابی و 
اعتــراض به طرد و انکار گروه های حاشــیه ای 
هستند. این جنبش ها جهت گیری کثرت گرایانه 
و عمل گرایانه داشته و اغلب از اعمال هژمونی 
ایدئولــوژی خاصی چون مارکسیســم بر اعضا 
پرهیز می کند. مکانیســم تأثیر گذاری و عمل 
جنبش های اجتماعی بر اساس دیالکتیک فرد 
و جمــع بوده و هیچ کدام از این دو ســویه ی 
مهم نفی و انکار نمی شــوند. در نوشتار پیش 
رو، بعد از تأملی نظری بر تقابل کنشگر/ساختار 
در بخــش و بحــث و نتیجه گیری، با توجه به 
عملکــرد جنبش های  اجتماعــی در ایران به 

سؤاالت زیر پاسخ خواهیم داد:
1 ســهم جنبش های اجتماعــی در تغییرات 
فرهنگــی و اجتماعی تا چه حد بوده اســت؟ 
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جنبش هــای اجتماعــی در ایــران تا چه حد 
می توانند نقش عاملیت و کارگزاری در تغییرات 

ساختاری و گفتمانی داشته باشند؟
2 تا چه حــد زمینه بهنجارســازی وضعیت 

موجود را فراهم کرده اند؟
3 تا چه حد باعث سیاســت زدایی از ساحت 

جهان زیست سوژه ایرانی)یا کورد( شده اند؟
 

زمینه نظری
الف( ساخت گرایی؛ مناقشه نظری فرد/ساختار 

و تالش برای تغییر
“در خالل چند دهه ی گذشته به ویژه از دهه ی 
1970، علوم انسانی، اجتماعی و رفتاری گرفتار 
مناقشــه های نظری و روش شناختی متعددی 
بــوده اســت.)محمدپور، روش در روش، 29( 
دوگانة فرد/ جامعه یکی از بزرگترین دغدغه های 
جامعه شناسان کالســیک و مدرن بوده است، 
این مساله هنوز هم در جامعه شناسی پاسخی 
درست و دقیق نیافته است و فرد و جامعه در 
اصطالحاتی مختلف- مانند عاملیت و ساختار- 
هنوز هم در جامعه شناســی معاصر مورد بحث 
و جدل قرار می گیرند؛ به عبارت دیگر کماکان 
محل مناقشات نظری و تجربی جامعه شناسان 
می باشد. “ با توجه به شکل گیری جامعه شناسی 
اولیــه در واکنش به آنومــی و به هم ریختگی 
سامان و نظم اجتماعی “جامعه شناسان اوليه، 
هم چون دوركيم، وبر، و زيمل، همواره مواردي 
مانند فردگرايي شديد، كاهش اخالق جمعي، و 
اختالل در مسئوليت پذيري را از جمله مسائل 

و دغدغه هاي جوامع مدرن مي دانستند”.
 تقابــل فرد و جمع یا کنشگر/ســاختار از 
مناقشــات جدی در علوم اجتماعی محســوب 
می شــود که باعث شــکل گیری مکاتب فکری 
و مجدالت پارادایمی متعددی شــده اســت. 
شــاید به جرات می توان این مناقشه از ابتدای 
شکل گیری جامعه شناسی تا کنون، جدی ترین 
شــکاف شــناختی و معرفتی در ایــن حوزه 
علمی بوده اســت. به نظر می رسد این مناقشه 

در ســپهر علمی به لحاظ تاریخی ریشــه در 
مناســبات اجتماعی-مذهبی پیشین دارد و بر 
مصالــح و پیامدهای کنشــگری فردی/جمعی 
اســت. “ بحث منافع فردي و مصالح جمعي و 
تعارض ميان آن دو، سابقه اي غني در ادبيات 
علوم انســاني و اجتماعي دارد. از آنجا كه نگاه 
علِم مبتني بر مسيحيت پرهيز از منافع فردي 
بوده در سرتاســر قرون وسطي، تعقيب منافع 
فردي، بحث نفع ، ناپسند و مذموم بوده است. 
در جريان انقالب صنعتي ، از مفهو م “سركوب 
اميال “ بجاي “ كنترل اميال توســط يكديگر 
“ نيــز اعاده حيثيت شــد و بتدريج از ايده “ 
نفع فردي “ اســتفاده شد. در اين ميان برخي 
اميال كه مي توانستند كاركرد مثبتتري داشته 
باشــند، رجحان داشتند و نفع فردي در ميان 

اين اميال، جايگاه محوري پيدا کرد .”
فــرد یا ســاختار، کدامیــک تعیین کننده 
اســت؟ فــرد یا کلیت هــای همچــون طبقه، 
نهادهــای اجتماعــی و یا ملــت واحد تحلیل 
می باشــد؟ قایل شــدن اولویت در این ترکیب 
دوگانه، روش و مبانی تحلیل را تعیین می کند. 
“ هرچنــد که همه روش شناســی های مطرح 
شــده در پی تبیین واقعیت هــا و فرآیندهای 
اجتماعی هستند لیکن از حیث سطح تحلیل و 
واحدهایی که برای مشــاهده و بررسی اختسار 
می نماینــد و نیز محتوا، ســازوکارها و اهدافی 
که برای تبیین خود برمی گزینند، تفاوت پیدا 

می کنند “. 
یــان کرایب مناقشــات این حــوزه را به 

درستی جمع بندی کرده است: 
1 .فــرد/ جامعه:  هر نظریه اجتماعی باید 
چیــزي درباره افراد و پیوند آنها با هرآنچه که 
جامعه می نامیم، بیان کند. پرسش پایه اي این 

است که کدام ارجح است، فرد یا جامعه؟
2 کنش/ ســاختار:  هــر نظریه اجتماعی 
باید چیزي درباره کنش انســانی، اعم از فردي 
یــا جمعی، و ســاختار اجتماعی یا ســازمان 
اجتماع بگوید. پرســش اساســی این است که 
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کدام یک تقدم دارد، کنش یا ساختار؟
3 یکپارچگی اجتماعی/ یکپارچگی نظام: 
در واقع بســط دوگانگی کنش/ ساختار است. 
یکپارچگی اجتماعی اشــاره به چیزي اســت 
که کنشــگران یا افــراد را درون جامعه پیوند 
می دهد؛ یکپارچگی نظام اشــاره به آن چیزي 
اســت که بخش هاي گوناگون جامعه را به هم 
پیوند می دهد. یکپارچگی به معناي هماهنگی 
نیست- افراد و بخش هاي جامعه ممکن است 

از رهگذر تضاد با هم پیوند یابند.
4 مدرنیته/ ســرمایه داري- سوسیالیسم: 
دوگانگی چهارم به نسبت متفاوت است به این 
ترتیب که سه مورد اول در هر جامعه اي مطرح 
است ولی این مورد فقط در جامعه مدرن پس 

از انقالب صنعتی.
پارادایــم اثبات گرایــی بــر جمع گرایــی 
روش شناختی تأکید می کنند. این پارادایم که 
“ گاه آن را “جمع گرایــی روش شــناختی نیز 
می خوانند، معتقد اســت کنش های انســانی 
تحت تأثیر طیفی از عوامل و علل هســتند که 
با بررســی آنها می توان در موردشان شناخت 
حاصل کرد. از آنجا که محیط و مکانیسم های 
عمل کننده آن متعین های کلیدی امکان جامعه 
هســتند، فلذا از طریق این مکانیسم ها میتوان 
به پیش بینی و کنترل آنها دست زد. بنابراین، 
دانش در مورد “شــیوه و شکل وجود اشیا” به 
طــور متعارف در قالــب تعمیم های فرازمان و 
فرابستر خالصه می شود، زیرا این مکانیسم ها 
در همه جا و در همه ی زمان ها به یک شکل 

نأثیرگذار بوده و عمل می کنند. 
“پارادایم ســاختار گرایی نقش فرد را در 
وقوع رخدادهــاي اجتماعی مهــم نمی داند. 
ادعاي ســاختارگرایی این اســت که جامعه ها 
سیســتم هاي در هــم تنیده اي هســتند که 
ساختارهاي اجتماعی بســیار گوناگونی را در 
دل فرد جاي داده اند. این گروه بر این باورند 
که ســاختارها تعیین کننده رفتــار کارگزاران 
هســتند. با مشخص شدن شــالوده ساختارها 

می تــوان کنش هاي افراد و کارگزاران را پیش 
بینی کرد. چرا که افــراد فراتر از چارچوب یا 
ساختارها نمی توانند عمل کنند و کنش فردي 
در داخل ســاختار امکان پذیر است. بنابراین، 
فهم هر گونه پدیده اي در اجتماع مستلزم فهم 

ساختارهاي آن جامعه است. “
در رویکــرد جمع گرایی روش شــناختی 
جامعه فراتر از مجموعه افراد تشــکیل دهنده 
آن در نظــر گرفته می شــود. این نوع نگاه در 
ادبیات جامعه شناسی به عنوان نگاه دورکیمی 
از آن یاد می شود. در قالب رویکرد جمع گرایی 
روش شــناختی برای تبیین حــوادث و وقایع 
تاریخــی و اجتماعی باید از قابلیت ها و قوانین 
جمعــی کل گرایانه اســتفاده کــرد. بر مبنای 
این مشــرب امیــال و قابلیت هــای اجتماعی 
کل ماب انــد. آن هم نه تنهــا بدین معنی که 
نسبت به رفتار خرد آحاد افراد درشت اند بلکه 
بدین معنی که قابل تحویل به رفتارهای خرد 
هم نیستند. رویکرد جمع گرایی روش شناختی 
سطح تحلیل و واحد مشاهده خود را به سطوح 

فرافردی می برد. 
اخیرا تالش می شــود تبییــن جدیدی از 
تفکرات دورکیم ارائه شــود که به نوعی نشانه 
گــذر از تقابــل فرد/جامعه و آشــتی بین این 
مفاهیم است” یکی از ریشه های اصالت بخشی 
به فرد یا جامعه  ســنگرگیری در یکی از این 
دو به قیمت حذف دیگری ریشه در ذات گرایی 
دارد. ذات گرایــی بدین معنا اســت که فرد را 
دارای جوهر و ذاتی اصیل ورای جامعه بدانیم. 
وقتی بــرای فردیت ذاتی اصیل قایل باشــیم 
آن گاه جامعه همیشه چیزی است که فرد را به 
انقیاد در می آورد و وجهی سلطه گر دارد. پیامد 
روشی این نوع نگاه تعریف فردیت و آزادی به 
عنوان چیزی است که بیرون از جامعه و یا در 
بهترین حالت در یوتوپیا قابل دسترسی است. 
دورکیم با نقد ذات گرایی از یک سو تالش دارد 
تا امکان فهم جامعه شناســانه از امر اجتماعی 
را فراهــم کند و از دیگر ســو فرد را نه دارای 
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ذاتی اصیــل و فراتاریخی و فرا اجتماعی بلکه 
دارای اصالتی در درون جامعه تعریف کند. به 
عبــارت دیگر دورکیم از نظر روش-شــناختی 
ابتــدا مفهوم ذات را در آن معنای فلســفی و 
فراتاریخــی و فرااجتماعی کنــار می گذارد تا 
بتواند ذات و اصالت انســان را ذیل فردیت به 
عنــوان امر اجتماعی تاســیس کند. به همین 
خاطر اســت که دورکیم آگاهی فردی را تنها 
در نســبت با آگاهی اجتماعــی می فهمد و نه 
در تقابل بــا آن و یا بیرون از جامعه. دورکیم 
می گویــد :»فرد چیزی مجزا از گروه نیســت؛ 
بــه این خاطر که آگاهی فردی را به ســختی 
می تــوان از آگاهی اجتماعی جــدا کرد« . به 
همین خاطر اســت که »فرد بــه تنهایی برای 
خودش کفایت نمی کند ]انسان به ما هو انسان 
موضوعیت ندارد[. بلکه جامعه اســت که تمام 
الزامــات فرد را به او می دهد، به همین ترتیب 

فرد برای جامعه کار می کند« 
از مهمترین نظریه پردازان  پارســونز یکی 
ساختی کارکردی اســت. پارسونز کار خود را 
با کنش آغاز می کند. “ ســرآغاز تمامی نظریه 
پارســونز که در عین حال آن را در چارچوبی 
بســیار وســیع مطرح می کنــد، مفهوم کنش 
اجتماعی اســت.کنش اجتماعی در معنایی که 
پارســونز می فهمد، همه رفتار انسانی است که 
انگیزه و راهنمای آن معانی اســت که کنشگر 
آنها را در دنیای خارج کشــف می کند، معانی 
که توجهش را جلب می کند و به آنها پاســخ 

می دهد.” 
کنش اجتماعی که تمامی نظریه پارســونز 
در محور آن تدوین شده است، از چهار عنصر 

زیر تشکیل می شود: 
1 کنشگر: که می تواند یک فرد، یک گروه، یا 

یک جامعه باشد
2 وضعیت: که شامل اشیاء فیزیکی و اجتماعی 
است که کنشگر با آنها ارتباط برقرار می کند.

3 نمادها: که با واســطه آنها کنشگر با عناصر 
متفاوت وضعیت ارتباط پیدا می کند و برای هر 

یک معنایی قایل می شود. 
4 قواعد، هنجارهــا و ارزش ها: که جهت یابی 
کنــش را هدایت می کنند، یعنــی روابطی را 
که کنشــگر با اشیاء اجتماعی و غیر اجتماعی 

محیطش دارد.” 
در دســتگاه نظری، کنشــگر بــا دو نوع 
محدویت مواجه اســت. در واقع کنش انسانی 
در حــد فاصــل دو جهــان غیر کنــش واقع 
 no می شود. نخســتین “جهان غیر کنش” یا
action کــه شــامل محدودیت هــای فیزیکی 
اســت و برای تمامی موجودات زنده مشترک 
اســت.  دومین جهان غیر کنش شامل محیط 
نمادی یا فرهنگی اســت. جهان فرهنگی برای 
پارســونز اهمیت ویــژه ای دارد.  ریتزر معتقد 
است برای پارسونز، نظام فرهنگی حتی بیشتر 
از ســاختارهای نظام اجتماعی اهمیت دارد؛ تا 
جایی که باید گفت نظام فرهنگی بر تارک نظام 
کنش پارسونز جای دارد. پارسونز معتقد است 
که این جهان فرهنگی اهداف و وسایل دستیابی 
به کنش را مشــخص می کند. جهان فرهنگی 
از طریق مکانیسم “جامعه پذیری” اولویت های 
کنشی را انتخاب کرده و مرزبندیهای مشخص 
می سازد. »پارسونز، فرهنگ را نیروی عمده ای 
می انگاشت که عناصر گوناگون جهان اجتماعی 
و یا به تعبیر خودش، نظام اجتماعی را به هم 
پیوند می دهد. فرهنگ، میانجی کنش متقابل 
میان کنشــگران اســت و شــخصیت و نظام 
اجتماعی را با هم ترکیب می کند. فرهنگ این 
خاصیت را دارد که کم وبیش می تواند بخشی از 
نظام های دیگر گردد؛ بدین سان که فرهنگ در 
نظام اجتماعی بــه صورت هنجارها و ارزش ها 
تجســم می یابد و در نظام شخصیتی، ملکه ی 
ذهن کنشــگران می شــود. اما نظام فرهنگی، 
تنها بخشــی از نظام های دیگر نیســت، بلکه 
به صورت ذخیــره ی دانش، نمادهــا و افکار، 
وجــود جداگانــه ای نیز برای خــود دارد. این 
جنبه های نظام فرهنگی، در دسترس نظام های 
اجتماعی و شــخصیتی هستند، ولی به بخشی 
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از آنها تبدیل نمی شــوند.« ریتزر باز هم تأکید 
می کند که پارسونز، فرهنگ را نظام الگودار و 
ســامان مندی از نمادها می داند که هدف های 
جهت گیری کنشگران، جنبه های ملکه ی ذهن 
شــده ی نظام شــخصیتی و الگوهای نهادمند 

نظام اجتماعی را دربرمی گیرد. 
در دستگاه نظری پارسونز کنش همواره با 
مرزبندی مشخص می شود. همانطور که گفته 
شد “قواعد، هنجارها و ارزش ها” جهت کنش 
را مشخص می کند. کنشگر پارسونز از خالقیت 
و آزادی کنترل نشــده برخوردار نیست. کلیت 
کنشــی وی متأثر از ســاختار ارزشی/فرهنگی 
جامعه اســت. ایستارها و ســاخت شناختی/
معرفتی فرد بر اســاس کلیت فرهنگی جامعه 
شکل می گیرد. در واقع فرد با دایره وسیعی از 
ارجاعات و اولویت های کنشی برخوردار نیست. 
آزادی کنشــگر در حوزه انتخابــات فرهنگی 
جامعه محصور اســت. اگر سبک زندگی را بر 
اساس دوگانه ذهنی/عینی دسته بندی کنیم، 
در دســتگاه نظری پارســونز، بعدی ذهنی و 
ایســتارهای شــناختی نقش تعیین کننده در 

جهت یابی کنش دارد. 
پارســونز از همــان ابتدا می دانســت که 
باید به نوعی هوشــمندانه خود را از مناقشات 
عینی/ذهنــی یا عاملیت/ســاختار رها ســازد. 
بنابرایــن تالش می کرد ضمن پرهیز از خطای 
اندیشمندان پیشــین، تبیینی قابل قبول ارائه 
دهد. برای همین تالش کرد از افراط و تفریط 
رایج در تبیین  نقش فرد و ساختار در تحوالت 
جوامع پرهیز نکند. به همین دلیل از کنش به 
عنوان خردترین پدیده و واحد تحلیل شــروع 
کرد.” اين واحد ابتدائاً شامل كنشگران انساني 
است كه  داراي زنجيره اي از اهداف و مقاصد 
هستند. اين كنشــگران با اتخاذ وسايلي براي 
دست يابي به مقاصد خويش كمك مي جويند. 
ولي بايد توجه داشت كه كنش گران در انتخاب 
اين مقاصد و وســايل، از آزادي تام برخوردار 
نيستند.اين انتخاب ها توسط شرايطي خارجي 

محدود شــده و باعــث ايجاد حــد و مرز در 
انتخاب ها می شــود. بنابراين اگرچه كنشگران 
آزاد و مختــار براي گزينش وســايل و اهداف 
خويش هســتند ولي اين گزينــش اختياري، 
محدود به شــر ايط عيني و اجتماعي خارجي 
است.كنشــگران انســاني در محيط هاي خود 
با يك ســري محدوديت هاي مادي ســروكار 
دارنــد كه نمي توانند هر گزینه ای را به صورت 
مطلقــاً آزاد انتخاب نمایند. مهم تر از شــرايط 
عيني و مادي آنكه، محيط كنشگران مشحون 
از ارزش هــا و هنجارهايي اســت كه عامه آن 
را پذيرفته انــد و بر گزينش وســايل و اهداف 

كنشگران تأثير مي گذارد.”
 کنشــگر پارسونز ، کنشگری بدون مغز یا 
بدون فکر نیســت، کنشگر وی عروسک خیمه 
شب بازی نیست، با این حال وی به طور مدوام 
در فکــر نظم و رهایی از آنومی مزمن اســت. 
کنشگر مورد نظر توانایی تفسر و واکاوی معنا 
را دارد. وی با آگاهی عمل می کند. با این حال 
شــیوه کنش روزانه و کلیت انتخاب و ســبک 
زندگی در محدوده ی کلیت فرهنگی و ارزشی 
جامعه صورت می گیرد. بزعم وی کنشگر آزاد 
و بدور از نظارت های مســتمر اجتماعی، نظم 
عمومی را دچــار اختالل می کننــد. بنابراین 
کنشــگر در دســتگاه نظری پارسونز دست به 
تفســیر و انتخاب می زند، اما ابزار شــناخت و 
چارچوب تفســیری وی از محیط سیســتم به 
وی القاء می شــود. وی در صدد تبیین نظم و 
توافق در جامعه اســت و بــه این رویه نظری 
خود پایبند است. خالقیت کنشگر در انتخاب 
مســیرهای کنش روزانه و ســبک زندگی به 
عنوان نوعی افراط در فردیت تلقی می شــود. 
نظام فرهنگی/ارزشــی یکســان، کنشگران را 
بــه وادی کنش اجتماعی ســاخت دار هدایت 
کرده و باعث ایجاد انسجام اجتماعی می شود. 
بنابرایــن به مرور زمــان و از دیالکتیک فرد و 
جامعه ســاختارهای بیرونی ایجاد می شوند که 
کنش های وی را کنترل می کنند. در چارچوب 
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این الگوهای ثابت کنشــی انتظــارات معقول 
متقابل شــکل گرفته و نظــام کنش در حین 
دینامیسم از رویه ای یکســان پیروی می کند. 
“ ارزش هــا جهان خصوصی فــرد و جنبه های 
بیرونــی، اجتماعی و عمومی کنش ها را به هم 

مرتبط می سازد.” 
کنشگر پارسونز رها شده نیست و در کلیت 
نظــم اجتماعی جایگاه ویژه دارد. “ پارســونز 
با وجود پایبندی اش بــه در نظر گرفتن نظام 
اجتماعی به عنوان یک نظام کنش متقابل، این 
کنش را به عنوان واحد بنیادیش در بررســی 
نظام اجتماعی، تلقی نکرد. به جای آن، آمیزه 
نقش – منزلــت را به عنوان واحد بنیادی در 
بررســی نظام اجتماعی به کار برد. جالب این 
اســت که این آمیزه نه جنبه ای از کنشگران و 
نــه جنبه ای از کنش متقابل اســت، بلکه یک 
عنصر ســازنده ساختاری در نظام اجتماعی به 
شمار می آید. منزلت به یک جایگاه ساختاری 
در داخل نظــام اجتماعی اطالق می شــود و 
نقش همان کاری اســت که کنشگر در چنین 
موقعیتــی انجام می دهد، موقعیتی که با توجه 
به اهمیت کارکردی آن برای نظام گسترده تر، 
در نظر گرفته می شــود. کنشــگر بر حســب 
اندیشــه ها و اعمال در نظر گرفته نمی شــود، 
بلکه)دســت کم بر حسب موقعیتی که در نظام 
اجتماعی دارد( به عنوان یک رشته منزلت ها و 

نقش ها تشخیص داده می شود.” 
کنشگر در دستگاه نظری پارسونز بر اساس 
آمیــزه نقش- منزلت عمل می کند. پارســونز 
“تمایــالت نیازی” را نقطه اتصال کنشــگر به 
سیســتم و نطام اجتماعــی می داند. تمایالت 
نیازی از گرایش هــای فطری و غریزی منفک 
کرده و آن را مهمترین عامل انگزیشــی برای 
کنش هــای روزمــره می داند. خــود تمایالت 
نیــازی متأثر از بســتر اجتماعی و مکانیســم 
جامعه پذیری می داند. کنشــگر پارسونز در پی 
بــرآورده کردن تمایالت نیــازی با گزینه های 
موجود در محیط مواجه می شــود. در این فضا 

کنشگر سبک زندگی خود را از میان انتخابهای 
موجود و ارائه شــده متناســب با مفهوم نقش 
– منزلت انتخاب می کند. کنشــگر پارسونز به 
تأییــد دیگران نیازمند اســت و منافع وی به 
طور مداوم بــا منافع دیگران تالقی پیدا کرده 
و ناگزیر از هماهنگی کنشــی با دیگران است. 
بنابراین کنشــگر در چارچوب چشمداشت های 
متقابل عمل می کند و به طور مدوام از ســوی 
ســاختار استیضاح شــده و دعوت به همرنگی 

می شود. 
حال یک جای یک ســؤال اساســی باقی 
اســت. علیرغم این اســتیضاح سوژه و دعوت 
بــه همرنگی، چرا در ســاحت زندگی واقعی و 
عینی کنشــگر غربی با حجم وسیعی از تنوع 
فردی و آزادیهای فردی مواجه هســتیم؟ “ و 
همچنیــن با توجه به نیاز نظــام اجتماعی به 
نظم، چرا این تنوعات معموالً مســأله عمده ای 
ایجاد نمی کنند؟” پارســونز تالش می کند به 

این ابهامات پاسخ دهد:
1 هر جامعه ای مکانیسم های ویژه نظارتی 
متناسب با ســاخت فرهنگی- شناختی ایجاد 
کرده و آن را برای ایجاد ســاختار هماهنگ و 
یکسان بکار می گیرد. بر این اساس کنشگران با 
رویه ای عقالنی و متانسب با منافع فردی خود، 
از این روند نظارتی تبعیت کرده تا منافع خود 

را از دست ندهند.
2 به نظر پارسونز کارآمدی و تدوام نظام 
بــه میزانی از انعطاف پذیــری و پذیرش تنوع 
نیازمند اســت. هر چند پارسونز این وضعیت 
را تــا حــدودی ناهنجاری تلقی کــرده با این 
حال تاب آوری میزانی از کجروی را برای نظام 

سودمند می داند.
3 نظام هــای اجتماعی بایــد فرصت های 
نقشی گســترده ای را در اخیار کنشگران قرار 
دهد تا تیپ های گوناگون شــخصیتی فرصت 
ابراز وجود پیدا کرده و انرژی جسمی-شناختی 
آنها در راســتای منافع جمعی سیســتم بکار 
گرفته شــده و این حالت به جــای تهدید به 
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فرصت بدل شود.
در دستگاه نظری پارسونز همه کنشگران در 
موقعیت های ویژه و تعریف شده قرار می گیرند. 
موقعیت های نقش- منزلت کلیت های اجتماعی 
متنوعــی تحت عنــوان طبقــات اجتماعی با 
کارکردهای خاص می سازند. طبقات اجتماعی 
عليرغم پیروی از الگوهای فرهنگی عام دارای 
خرده فرهنگ هــای خاص خود هم می باشــند. 
کنشگران در این چارچوب های خاص کنشی، 
کنشگران با انتخاب های متعدد سبک و شیوه 
زندگی مواجه هســتند که سیستم در اختیار 
آنها قرار داده اســت. بنابرایــن علیرغم وجود 
تنوعات گسترده در سبک و شیوه های زندگی 
روزمره کنشــگران همواره تحــت نظارت انواع 
مکانیسم های نظارتی سیستم دست به انتخاب 
می زنند. در دستگاه نظری پارسونز کلیت های 
اجتماعــی همچون طبقــه، گروه، ملــت، .... 
ارجاعات ســبک زندگــی را ارائــه می کنند. 
بنابراین سیســتم همواره در حالت تعادل قرار 
داده و تغیییرات به صورت انباشتی و تدریجی 

صورت می گیرد.
“پارســونز در ساختار کنش جتماعی امید 
داشت دیدگاهی خلق کند که آزادی شخصی 
و تعیین گرایــی عینی را در هم ادغام کند تا با 
این وسیله شالوده های فکری مستحکمی برای 
لیبرالیســم غربی بنیان نهد”.  در سوی دیگر 
پارســونز اعتراف کرد که “ یــک نظریه پرداز 
درمان ناپذیر “ است. او آرزو داشت تا دستگاه 
نظری او به نظریه ای عام و جهانشــمول درباره 
تاریخ و جامعه بدل شــود. در دموکراسی های 
نویــن غربی اجماع عقالنی پیشــینی بر ســر 
نظام ارزشــی سکوالر شــکل گرفته که زمینه 
دموکراتیزیه شدن سبک زندگی را در الیه های 
مختلف اجتماعی فراهم کرده اســت. پارسونز 
مدرنیزاســیون را نشان تغییری دوران ساز در 
تاریخ می دانســت. “وی مدرنیزاسیون را خالق 
نظم اجتماعــی، باز، متحــرک و دموکراتیک 
می دانســت. تجربه جامعه بــه منزله محصول 

پویــا، و در حــال تکوین اعضایــش، اهمیتی 
اساسی برای مدرنیزاســیون دارد. انسان ها در 
برابر جامعه به مثابــه یک کل همذات پنداری 
یا احســاس مالکیــت می کننــد. “ انگاره های 
اجتماعی پارســونز شوق برانگیز و حتی رؤیایی 
است. برای مثال، پارســونز بر خالف بسیاری 
منتقدان جامعه مدرن، بر پیشرفت های واقعی 
آزادی های شــخصی طی مدرنیزاسیون تأکید 
دارد” به اعتقاد پارسونز جوامع مدرن وسیله ای 
مثبت بــرای کنش فرد احســاس می شــود، 
همچون محیطی باز و ســیال که به انســان ها 
اجــازه می دهد تا به شــیوه ای نســبتاً آزاد و 

مختارانه عمل کنند”   
سیستم های نوین اجتماعی-اقتصادی  در 
کنش متقابل کنشــگران شکل گرفته و دارای 
هویت متافیزیکی نیســت. این نوع سیســتم 
راهبری جامعه، با به رســمیت شناختن تنوع 
و تعیین دایره کارکردی خرده سیستمها، ضمن 
حفظ نظم کلی جامعه، خشنودی و رضایت از 
زندگی را نیز برای اکثریت کنشــگران فراهم 
کرده است. انعطاف سیســتم در مقابل انتقاد 
به بازســازی و تعادل مجدد با توجه به شرایط 
جدیــد کمک می کند. پاســخگویی سیســتم 
بــه تمایالت نیازی کنشــگران در نقاط تالقی 
کنشگر/ســاختار، باعث می شــود ارزش ها در 
یک حالت اختیاری درونی شــده و کنشگران 
ساختار را در تقابل با خود نمی بینند. بنابراین، 
کنشــگران در اغلب دقایق و بیشتر میدان های 
اجتماعی به طور خودانگیخته عمل می کنند. 

پارسونز معتقد است برقراری نظم در گروی 
شــکل گیری هویت عام می باشــد. در دستگاه 
نظری پارسونز اتنیکیت، یا نژاد و طبقه موجد 
شکل گیری هویت ها و شیوه های زندگی عام و 
یکسان نیست. پارسونز همذات پنداری و تقابل 
کنشگران با کلیت جامعه را با مفهوم” اجتماع 
جامعــه ای” تببین می کند، مفهومی که خاص 
دوران مدرن است. “ مدرنیته انسان را ترغیب 
می کنــد تا ورای تعلق خاص به طبقه، اتنیک، 
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نژاد، یــا گروه های مذهبی معیــن به اجتماع 
ملی، اجتماعی از شهروندان انتزاعیب، احساس 
تعلــق کند. شــکل گیری اجتمــاع جامعه ای 
از دل اجتمــاع اخالقی، در گســتره جامعه و 
ورای گروهبندی هــای اخالقی خاص، بی آنکه 
خظر تبدیل شــدن به بی نظمــی را به همراه 
داشته باشــد، فردگرایی، کثرت گرایی و رقابت 
اجتماعی در سطوح باالتر را میسر می سازد. “

جامعه ای  اجتماع  شــکل گیری  پارســونز 
و یــک کلیــت اجتماعی را دور از دســترس 
نمی دید. جامعه ای بــا هویت واحد فرهنگی و 
فراتر از تعلقــات اتنیکیتی و ملیتی خاص. در 
دستگاه نظری پارسونز هویت امری ذات گرایانه 
و مبتنــی بــر جوهره های خاص نیســت. در 
ایــن پارادایم هویت مبتنــی بر گفتمان مدنی 
شــکل می گیرد.  پاســونز معتقد بود” کارکرد 
یک پارچگی توســط اجتمــاع جامعگی )مثال 
قانون( انجام می شــود، که مؤلفه های گوناگون 
جامعــه را هماهنگ می کنــد. قوانینی که به 
اقتصاد، سیاســت، و نظام امانــی) حفظ الگو( 
مربوط می شوند به این کار می آیند که تضمین 
کنند هر یک همان طور که باید عمل می کنند 
و این که آن ها نســبت مناســبی با یکدیگر 
دارنــد.” بنابرایــن اجتماع جامعه ای شــامل 
نهادهای کنترل اجتماعی هســتند، این نهادها 
بنا بر ماهیت خود از مکانیســم های رســمی 
قانون گذاری و نظام قانونی و قوانین غیر رسمی 
رفتاری اســتفاده می کنند. “وی گمان می کرد 
که ایاالت متحده بیش از سایر کشورها اجتماع 
جامعه ای را نهادینه کرده است. امریکا در حال 
ایجاد اجتماع جامعه ای فراگیر، شــکل جامعه 
ای چند اتنیکی و چند دینی را پیدا کرد. برای 
مثال آزادی مذهبی به منزله ی امری خصوصی 
تثبیت شد؛ دولت موظف بود از طریق ممانعت 
از تشکیل دین دولتی از آزادی اعتقاد حمایت و 
آن را تضمین کند. بدین ترتیب، ایمان مذهبی 
بــه منزله عاملی بی ارتبــاط به هویت ملی و 
پذیرش در اجتماع جامعه ای محســوب شد. 

همچنین، هویت و تعلق به گروهی اتنیکی در 
آمریکا تشویق و حتی ستایش شد. اما به منزله 
انتخابی شخصی و نه شرطی برای پذیرش ملی 
یا شــهروندی. اساســاً، تعلق مذهبی، اتنیکی، 
نــژادی، یا طبقاتی ربطی بــه آمریکایی بودن 
ندارد. این بدان معناســت کــه ایاالت متحده 
اجتمــاع جامعه ای مجزا و ورای تعلقات جزیی 
به وجود آورده اســت، اجتماعــی که تمامی 
امریکایی ها، به منزله شــهروندان ملی، به آن 
تعلــق دارند. نهادینه ســاختن اجتماع جامعه 
ای منســجم موجب می شود تا کشمکش های 
اتنیکی و مذهبی کم تر موجب تفرقه اجتماعی 
شــوند. وانگهی، به میزانی که تعلقات گروهی 
جزئی به لحاظ اجتماعی وزنی نداشــته باشند، 
افراد آزادی عمل بیشــتری در چنین تصمیم 

گیری های خواهند داشت.” 
ب(- جنبش های اجتماعی نوین و واسازی 

موقعیت کنشگر/ساختار
با توجه به اســتیالی نســبی ساختارها بر 
کنشــگران، حال باید به بررســی این پرسش 
بپردازیــم که آیا کنشــگران و افراد تحت هر 
شــرایطی اســیر ســاختارها و و گفتمان های 
برآمــده از آن هســتند؟ آیا ســوژه ها توانایی 
رهایــی از یــک گفتمان خــاص و تولید یک 
ساختار و گفتمان جدید را دارند؟ آیا کنشگران 
توانایی آن را دارند از نقش انفعالی خود خارج 
شــده و نقــش عامــل و کارگــزار را در روند 
تحوالت داشته باشــند؟ استراتژیهای مقاومت 
در مقابل ســوژه زدایی یا نفی ســوژه چیست؟ 
بین ســاختارهای دموکراتیک و ســاختارهای 

استبدادی چه تفاوتی وجود دارد؟
پارســونز و جمع گرایان همــواره در صدد 
مســیرهای بــرای تجدید ســازمان اجتماعی 
و انســجام اجتماعی هســتند و شانسی برای 
تغییرات بنیادی قایل نیستند. البته باید زمینه 
و بستر شکل گیری نظریه ها را شناخت. نظریه 
کارکردگرایی ســاختاری بعــد از جنگ دوم و 
بحران های ناشی از آن شکل گرفت. این نظریه 
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بــه نوعی در تالش برای بازگرداندن انســجام 
و همبســتگی اجتماعی با لعاب اندیشــه های 
دموکراتیک بود. ســاخت گرایی بر حاکمیت و 
تدوام ســاختارها بر فرد و خرده گروه ها تأکید 
دارد و تغییــرات انــدک و تدریجــی را صرفا 
در راســتای “تعادل یابــی” مجدد ســاختارها 
می پذیــرد. در نهایت ســاختارگرایی به تداوم 
تاریخی توتالیتاریانیســم به ویژه در بسترهای 
که به شکل تاریخی پتانسیل استبدادپذیری را 
دارند، مشروعیت می بخشد. پارسونز به عنوان 
یکی از اندیشمندان اصلی نحله ساختارگرایی، 
حتی زمانی که تالش می کنند بنیان نظری یک 
ســاختار داوطلبانه را پی ریزی کند، ساختاری 
که افــراد فراتر از موجودیت هــای ذات گرایانه 
همچــون نژاد بــه عضویــت آن در می آیند، 
بازهم به ســلطه یک ســاختار به عنوان قانون 
بــر “اجتماع جامعگی” تأکید دارد که تعادل و 
بازآفرینی ساختارهای مستقر را در یک سطح 
دیگر تضمین می کنــد. در این پارادایم فرد یا 
افراد در چنبره ســاختارها اسیر شده و قدرت 
ایجاد یک ســاحت یا ســاختار نوین را ندارند. 
سلطه ســاختارهای رایج ملکه ذهن کنشگران 
شــده و مرتبا با خودسانسوری زمینه بازتولید 

وضعیت موجود را فراهم می کنند. 
تغییرات سیاســی و اجتماعی در ســطوح 
مختلف چه بــه صورت اصالحی و چه انقالبی 
حکایت از واسازی مناســبات کنشگر/ساختار 
دارد. نشــان می دهــد کــه اراده تغییــر در 
کنشــگران در بزنگاهای تاریخی به واسطه های 
میانجی های کنش ) قصد شده یا قصد ناشده(، 
توانایی واکنش در مقابل ساختارهای سرکوبگر 
را داشــته و فضاهای جدید کنشــی منجر به 

تغییر وضع موجود را ایجاد می کند. 
واکنــش فرد در مقابل ســاختارهای رایج 
را با مفهــوم عاملیت باید توضیح داد. شــاید 
ایــن نکته دور از ذهن تلقی شــود که فرد یا 
کنشگر تکین به تنهایی در مقابل ساختارهای 
رایج به ویژه ســاختارهای ســرکوبگر سیاسی 

دســت به عمل تأثیرگذار بزنــد. در واقع باید 
گفت مفهــوم عاملیت و واکنــش خرد، لزوما 
به معنی کنش های فردی نیســت. امروزه و با 
توجه به معادالت سیاســی در ســطح ملی و 
بین المللی، ساختارهای سیاسی متولد شده که 
از پیچیدگــی زایدالوصفی در کنترل و نظارت 
بــر رفتارهای کنشــگران برخوردار اســت. به 
کارگیری تکنولوژیهای نوین نظارتی و کنترلی 
از سوی ســاختارهای قدرت مستقر، پتانسیل 
واکنشــی فرد را به حداقل رســانده است. بر 
همین اســاس اندیشــمندان جدید از عاملیت 
در قالــب جمع ها، گروه های ســازمان یافته یا 
نیافته،طیقات اجتماعــی، ملت های  ســازمان 
فرودســت و جنبش های نوین سخن به میان 
آورده اند کــه زمینه همبســتگی و همگراهی 
را در ســطوح مختلف فراهم می کند. بنابراین 
سازماندهی افراد خودآگاه شده در این قالب ها 
و چارچوب هــا، قدرت واکنــش و عاملیت آنها 
را در برابر ســاختارهای سلطه گر تقویت کرده 
و در نهایــت امــکان ایجــاد تغییــر را فراهم 
می کنــد. با این وصف ســاختارهای مســتقر 
همواره با ســاختارهای رقیب مواجهه خواهند 
شــد که خواهان تغییرات بنیادی در راستای 
ایجاد وضعیت های جدید و اغلب آرامان گرایانه 

انسان محور دارند. 
گیدنز یکی از نظریه پردازان جامعه شناسی 
است که به نقش عاملیت در فرایندهای تغییر 
و تحوالت اجتماعی تأکید دارد. گیدنز عاملیت 
را فــردی تلقی نکــرده و عامــالن تأثیرگذار 
وی بیشــتر جمع ها و گروه های سازمان یافته 
هســتند. بر این اســاس می توان جنبش های 
اجتماعی از مهمترین عوامل واسازی مناسبات 
کنشگر/ساختار بوده و زمینه تغییرات اصالحی 
یا بنیادی را فرهم می کنند. “گيدنز در تطابق 
با تأکيدش بــر عامليت، قــدرت زيادي براي 
عامل انســاني قائل مي شود. به عبارت ديگر، 
عامالن گيدنز توانايي دخل و تصرف در جهان 
اجتماعي را دارند. به جرأت مي توان گفت که 
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عامالن فاقد قــدرت به هيچ وجه با عقل جور 
در نمي آيند؛ يعني اگر کنشگر توانايي دخل و 
تصرف را از دست دهد ديگر يک عامل نخواهد 
بود. بي گمان گيدنز اين نکته را تشــخيص مي 
دهــد که الزام هايي بر روي کنشــگران وجود 
دارد، اما اين به آن معنا نيســت که کنشگران 
قــدرت هيچ گونه انتخاب و دخل و تصرفي را 
ندارنــد. به عقيده ي گيدنز، قــدرت منطقاً بر 
فاعليت اولويت دارد، زيرا کنش مستلزم قدرت 
يــا توانايي دگرگون ســازي موقعيت اســت.” 
گیدنز یک نظریه پرداز با رویکرد تلفیقی است 
و هرگز منکر هیچ کدام از ســویه های کنش/
ساختار نیســت. “ گيدنز اين واقعيت را انکار 
نمي کند که ساختار مي تواند بر کنش الزام آور 
باشــد، اما احساس مي کند که جامعه شناسان 
در اهميت اين الــزام مبالغه کرده اند. بعالوه، 
آنها از تأکيد بــر اين واقعيت کوتاهي کرده اند 
که ســاختار” همواره هم الزام آور است و هم 

توانايي بخش”.
گیدنــز رویکــرد نظری خــود را با نقد و 
ارزیابی های رویکردهای کالن سازماندهی کرده 
و آن را در قالب نظریه “ســاختاربندی” بیان 
 می کنــد. گیدنز معتقد به رابطه ی دیالتکتیکی 
ســاختار و کنش است. ساختارها الزام هایی بر 
کنش ها وارد کرده  و هر ســاختاري به كنش 
اجتماعي نياز دارد.” بنابراين اين دو به گونه اي 
جدايــي ناپذيــر در فعاليت روزمــره ما تنيده 
شــده اند. آنچه در نظريه گيدنــز اهميت دارد 
دوگانگي در ســاختار اســت يا به عبارتي به 
دوســويگي ساخت معتقد است. گيدنز ساختار 
را به عنــوان قواعد و منابعي كه كنش گران را 
به انجام عمل توانا مي سازد، و عامل را موجود 
انســاني كه داراي آگاهي عملي يا اســتداللي 
اســت در نظر گرفته اســت. قواعــد )محدود 
كننــده، الزام آور و يا بازدارنــده( و منابع )به 
كنشگران اختيار عمل مي دهند وداراي ويژگي 

توان بخشي(.
گیدنز بر خالف جامعه شناسان ساختارگرا، 

زندگی اجتماعی را مانند یک فرایند و جریان 
فعــال درنظر می گرفت. نقطه  ی عزیمت نظری 
گیدنز نه کنش بلکه کردارهای اجتماعیست و 
معتقد اســت این عملکردها حالت بازگشتی و 
یا بازتابی دارند. گیدنز معتقد است “  عامالن 
اجتماعي فعاليت هاي انساني را ايجاد نمي كنند 
بلكــه اين كنش هــا ازطريق همــان راه هايي 
كه كنشــگران براي ابراز وجودشــان در پيش 
مي گيرند دائما بازتوليد مي شــوند. انســان ها 
ضمن ابراز وجودشــان به عنوان كنشگر درگير 
فعاليت مي شــوند و از طريــق همين فعاليت 
اســت كه هم آگاهــي و هم ســاختار ايجاد 
مي شود. بنابراين كنشگر انساني داراي آگاهي 
است و براي زندگي هدف دارد و داراي انگيزه 
براي عمل و قدرت بازانديشي است كه ميتواند 
مرور و بازبيني مجدد نســبت به كارهاي خود 
داشته باشــد. كنشگر انساني با وجود استعداد 
بازانديشــي جريان فعاليت و شرايط را بازتاب 
كنــد و داراي توانايــي عقالنيــت هســتند و 
مي توانند بــه دركي از داليل كنش هايشــان 
دســت يابند وداراي انگيزشي است كه گيدنز 
آنها را بــه عنوان زمينه هاي كنش مورد توجه 
قرار داده اســت .كنش ها غالبــا متفاوت با آن 
چيزي از كار در مي آيد كه كنشگر نيت كرده، 
يعنــي ما با  كنش هاي با نيــت به پيامد هاي 
بدون نيت روبه رو هستيم. اينجا گيدنز به نيت 
كنشگر كاري ندارد بلكه آنچه كنشگر در عمل 
انجام مي دهد را مهم مي داند. از طرفي گيدنز 
معتقد است كه كنشگر توانايي دخل و تصرف 
در امور را دارد. در جهان الزام هايي وجود دارد 
اما این بدان معنا نيســت كه كنشــگر قدرت 
هيچگونه گزينشــي را نــدارد به عقيده گيدنز 
كنش مستلزم قدرت يا توانايي دخل و تصرف 

در امور و دگرگون سازي موقعيت است.”
در مجموع ، بر اساس نظریه ی ساختاربندی 
ســاختارهای اجتماعی زمینه و امکان کنش را 
فراهم می سازند و در سوی مقابل خودشان به 
وســیله کنش های اجتماعی بازتولید می شوند. 
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“از نظر او حيات اجتماعي نه به مجموعه اي از 
كنش فردي و نه مجموعه اي از ســاختار بلكه 
فرايندي است كه مفهوم كليدي آن اجتماعي 
اســت و داراي دو جنبه عامالنه و ســاختاري 
است. از نظر گيدنز ســاختار اجتماعي عبارت 
اســت از مجموعه كلي و دفعتا ظاهر شونده اي 
از قواعد،روابط و معاني كه افراد در درون آنها 
به دنبال آينده اند و به كمك انديشــه و عمل 
انســان ها سازماندهي و بازتوليد  و متحول مي 
شود. اين انسان ها هستند كه ساختارها را خلق 
مي كننــد و مبتكر تحول آن مي گردند نه خود 
جامعه ولي فعاليت ها و خالقيت هاي آنان تابع 

محدوديت هاي اجتماعي است.”
همانطور که اشاره شد نمود عینی عاملیت 
در جمع هــای ســازمانیافته اســت. بر همین 
اساس جنبش های اجتماعی نوین را باید یکی 
از مهمترین جمع های ســازمانیافته دانست که 
قابلیــت ایجاد تغیرات عمده در ســاختارها و 
ایجاد ساختارهای نوین را دارند. گیدنز معتقد 
اســت که تعریف عامالن بدون در نظر گرفتن 
حــدی از قدرت قابل تصور نیســت. در اینجا 
مــراد از قدرت الزاما قدرت قهــری یا نظامی 
نیســت. جنبش های اجتماعی نوین با توجه به 
ساختارهای تعریف شده و سازمانی و همچنین 
وجود اعضای نخبه جامعه از قدرت اســتداللی 
برخوردار اســت که بواسطه ی اتفاقات میانجی 
احتمال تولید گفتمانهای رقیب ســاختارهای 

سلطه را دارا هستند. 
گیدنــز در تعریف عاملیت از عامل “ ماهر 
یــا مقتدر” نام می برد. عامل یا کارگزار مقتدر، 
عاملی اســت که در بکارگیری قواعد و منابع 
در تنطیــم کردارهای خود اســتفاده کرده و 
بیشــترین تالش را برای دســتیابی به مقاصد 
خود انجام می دهد. جنبش های اجتماعی نوین 
اغلب بر اســاس مقاصد و اهداف تعریف شده 
پیشــینی شــکل می گیرند. این جنبش ها در 
جوامع دموکراتیک بر اساس قواعد و معیارهای 
دموکراتیکی مجال ظهور داشته و با باریک بینی 

تمام از قواعــد برای پیش برد خود اســتفاده 
می کنند. گیدنز معتقد است عامالن اجتماعی 
در تالش هستند تا زندگی اجتماعی را عقالنی 
کنند. جنبش های اجتماعی با توجه به درگیری 
مســتمر با مشکالت و آسیب های اجتماعی به 
طور مــداوم از منابع مادی و اطالعاتی جامعه 

استفاده کرده و خصلی بازتابی دارند. 
آگاهــی اســتداللی و خصلــت بازتابــی 
جنبش هــای اجتماعــی بــه عنــوان عامالن 
و کارگــزاران تغییــر، زمینه را بــرای تنظیم 
کردارهــای اجتماعی متمایــز فراهم می کنند. 
کردارهای اجتماعی متمایز در بطن ساختارهای 
پیشینی روی می دهد. خصلت تکرار شوندگی 
این کردارهای موجد تغییرات درسطوح مختلف 
اســت. در اینجا باید صراحتا گفت که بســتر 
دموکراتیک یــا غیردموکراتیک ســاختارهای 
مســتقر کامال در دستیابی به اهداف جنبش ها 
نقش دارد. معموال در ساختارهای دموکراتیک، 
جنبش ها تا حدود زیادی با آگاهی اســتداللی 
و منطق عقالنی بر ســاختارهای مستقر تأثیر 
گذاشــته و زمینه تغییــرات مطلوب و عقالیی 
را فراهــم می کننــد. در ســوی مخالف و در 
اجتماعی  جنبش های  استبدادی،  سیستم های 
در هر ســطح و عنوانی به عنوان دشمنان نظم 
مستقر در نظر گرفته شده و اغلب فعالیت های 
تبلیغی و نمادین آنها با مانع مواجه می شــود. 
با توجه به ســاختار تاریخی رهبرمحور جوامع 
آســیایی، رهبــران و نخبگان جنبــش موتور 
محرکه جنبش محســوب می شوند، در بیشتر 
موارد با مجازات و تنبیهات ســنگین مواجهه 
شده و در اغلب موارد جنبش با خروج رهبران 
از صحنه فعالیت، خودشان نیز از مدار فعالیت 

و تأثیرگذاری خارج می شوند.

بحث و نتیجه گیری
ظهور و بــروز جنبش هــای اجتماعی حاصل 
ناخرســندیهای جمعی از عملکرد ساختارهای 
کالن حاکمیتــی و گفتمان های حاکم بر رفتار 
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کنشگران جامعه است.آنتونی گیدنز جنبش های 
اجتماعی را به عنــوان یک رفتار جمعی برای 
ایجاد دگرگونــی در برخی از نظم های موجود 
در جامعــه تعریف می کند. همه ی جنبش های 
اجتماعی در پی دســتیابی بــه اهداف تعیین 
شــده خود عمــل می کند، هر چنــد در باب 
چگونگی شکل گیری و مکانیسم کنشگری آنها 
اختالف نظر وجود دارد. جنبش های اجتماعی 
کلیت های سازمان یافته ولی غیر رسمی هستند 
که برای رســیدن به اهدافشان با ساختارهای 
هژمونیک جامعه درگیر می شوند. درساختارهای 
دموکراتیک فضا بــرای کنش جمعی در قالب 
جنبش های اجتماعی/اعتراضی کامال مهیاست. 
در ســاخت های دموکراتیــک همانطــور که 
پارســونز تأکید می کند مکانیسم های نظارتی 
مطابق با نظام فرهنگی و روانشــناختی جامعه 
طراحی شده و تبعیت از آنها در راستای منافع 
افراد بوده و کنشــگران بر اساس منافع فردی 
و رویــه ای عقالنی از آنهــا تبعیت می کند. در 
ســاخت دموکراتیک، قانــون معیار کنش های 
فــردی و اجتماعی اســت، قوانینی که حاصل 
اجمــاع و توافق بــوده و برای تــداوم پویایی 
جامعــه تابع مقتضیات زمانی و مکانی اســت. 
ســاختارهای دموکراتیــک فرصت هــای برابر 
برای تمامی شــهروندان جهت ارتقا و تحرک 
اجتماعی فراهم می کنند. بنابراین جنبش های 
اجتماعی در قالب ســازمان های مردم نهاد با 
تالش خود نهادهای سیاست گذاری اجتماعی را 
تحت تأثیر قرار می دهند. جنبش های کارگری/
ســندیکایی و زنان در جوامع غربی  بیشترین 
تأثیر را در تغییر قوانین به نفع زنان و کارگران 
داشته اند. در این ساختار گردش آزاد اطالعات 
و آزادیهــای مدنی، همواره ایــن امکان را به 
کنشــگران )در حالت فردی و جمعی( می دهد 
که با بازاندیشــی در وضعیــت موجود، زمینه 

تغییرات تعادلی را فراهم آورند. 
در طول تاریخ معاصــر ایران جنبش های 
اجتماعی متعددی شــکل گرفته که هر کدام 

با اهــداف و مکانیســم خاص خــود درصدد 
تأثیرگذاری و بهبود وضعیــت جامعه بوده اند. 
منشــا کنش های جمعی در ایران برونزا بوده 
و تحــت تأثیــر تغییراتی بود کــه هر چند با 
فاصلــه اخبار آن از فرنگ به ایران می رســید 
- البته ناگفته نماند منشــا تغییرات چند دهه 
اخیر هم فرایند جهانی شدن بوده که خاستگاه 
این فرایند هم جهان توســعه یافته بوده است.  
اقدامــات اولیه در ایران بــرای گذار به جامعه 
مدرن و شــکل گیری کیان سیاســی مدرن از 
سوی روشــنفکران صورت گرفت. روشنفکرانی 
که کامال متأثر از پیشــرفت و میراث شناختی 
غــرب بودند. اولین حرکــت و جنبش توده ای 
را در ایران می توان جنبش تنباکو دانســت هر 
چند این جنبش توســط تجار و سرمایه داران، 
آنهم به دلیل منافــع اقتصادی صورت گرفته 
بود با این حال تا حدود زیادی نمایه ای روش 
از عاملیت حرکت های اعتراضی جمعی و فشار 
آن بر ساختارهای سیاســی آن دوره را نشان 

می دهد.
برای بررسی دقیق جنبش های اجتماعی و 
مکانیســم عملکرد آنها ناگزیر از بررسی بستر 
شــکل گیری جنبش ها یا ســاختارهای قدرت 
رســمی در ایران هســتیم. یکی از مهمترین 
نظریه های در مورد ســاختار سیاســی ایران، 
نظریه حکومت اســتبدادی کاتوزیان است. از 
نظر کاتوزیــان حکومت اســتبدادی حکومت 
خودســرانه غیرقانومند اســت، بدین معنا که 
هیچ مانعی بر ســر راه اعمال قدرت حاکمیت 
وجــود ندارد. حاکمیت اســتبدادی و در راس 
آن حاکــم، هیچ مســؤلیت و تعهدی در قبال 
شــهروندان نــدارد. قوانیــن تا زمانــی معتبر 
هســتند که امیال و اغراض حاکــم را تأمین 
کنند. در ســاختار حاکمیتی استبدادی قوانین 
برآمــده از اراده یک دولت توتالیتر اســت که 
هر لحظه ممکن اســت بنابــه مصلحت حاکم 
مســتبد تغییر کند. در سیســتم اســتبدادی 
دولــت مافوق اعضای جامعه اســت و به هیچ 
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وجــه جایگاه اجتماعی ندارد. مشــروعیت این 
سیستم بر مبنای اسطوره فرایزدی بود و دست 
نامریــی خدواند در انتخــاب و عزل حاکمان 
نقش داشــت. مردم هیچ حقی نداشته و همه 
حقوق در انحصار دولت می باشــد. سقوط نظام 
اســتبدادی باعث تغییر نظام استبدادی نشده 
چون در واقع بدیلــی وجود ندارد. در صورتی 
که نظامی اســتبدادی بر اثر فتنه، آشــوب یا 
حمله خارجی ساقط می شد، خال قدرت باعث 
هرج و مرج و بی سامانی می شد که همه مردم 
از هر قشــر و طبقه ای آروزی بازگشت نظامی 

استبدادی و مقتدر را داشتند.
علیرغم انتقدات گســترده ای که به نظریه 
حاکمیت استبدادی کاتوزیان شده، این نظریه 
رگه های متعددی از انطباق با واقعیات تاریخی 
ایران را دارد که برای دهه های قابلیت بررسی 

و انطباق با ادوار مختلف را داراست. 
اندیشمندان و فالسفه بزرگی چون هگل، 
استبداد را ویژگی خاص و خصلت بد کشورهای 
آسیایی می دانست و جوامع آسیایی را جوامعی 
ایســتا می دانست. جامعه ای خودبسنده و راکد 
کــه به دلیــل نبود هیچ گونه تضــاد منافع و 
منازعه درونی در ایستایی کامل به سر می برد. 
یکی دیگر از معروفترین نظریه های استبداد 
شرقی در خصوص  تاریخ ایران از آن ویتفوگل 
است. “ ویتفوگل بحث شیوه تولید آسیایی را با 
بحث های وبر درباره دیوان ساالری پاتریمونیال 
آمیخته بود. مطابق دیدگاه وی، در اقلیم کم آب 
و زمین های خشک شرقی، ضرورت فعالیت های 
گروهی منظم برای ایجاد کشــاورزی منجر به 
شــکل گیری نظام های برورکراتیــک قدرتمند 
برای مدیریت منابع آبی، اداره سرزمین وسیع، 
کنتــرل زمین های تحت مالکیــت دولت، حل 
اختالفات و پشــتیبانی جنگ شــده است. در 
نتیجه، دولتی نیرومند از جامعه شــکل گرفته 
اســت که عالوه بر قدرت مالــی، بروکراتیک و 
نظامی، پیوندی استوار با دیانت نیز دارد. در اثر 
مدیریت مرکــزی دولت بر زمین ها، فتوحات و 

نیز نظام ارث، مالکیت مســتقل از دولت شکل 
نمی گیرد. فراورده ایــن وضعیت، فقدان وجود 
طبقات مســتقل و اشــرافیت ریشه دارو فقدان 
تضــاد طبقاتی در شــرق اســت. در حالی که 
دولت های غربی اعم از فئودالی و دولت مطلقه 
نیارمنــد مصالحه با طبقــات ثروتمندی چون 
زمیــن داران و بازرگانان بودند، دولت شــرقی 
نیازمنــد هیچ نوع مصالحه با طبقات نیســت. 
در نتیجه خودکامگی به ویژگی مشخصه رابطه 
دولت نیرومند با جامعه منفعل بدل می شــود. 
قانون، مقوله ای تابع میل حاکم اســت، حقوق 
تثبیت شــده وجود ندارد و فرصت ها برحسب 

دوری و نزذیکی به حاکم توزیع می شود.
 ویتفــوگل از جامعــه ای فاقد فضیلت های 
مدنی ســخن می گوید کــه در آن افراد یا در 
پــی نزدیکی برده وار به قدرت هســتند یا می 
کوشند تا حد ممکن از سیطره خودکامه دولتی 
فــرار کنند. تضاد اصلــی در این جوامع، تضاد 
کلیــت دولت قدرتمند خودکامــه و جامعه ای 
منفعل است که ممکن است شاهد طغیان های 
انفجاری باشد که البته خصلت انفجاری است.”
استبداد ایرانی در تداوم سیر تاریخی خود 
به انقالب پنجاه و هفت و استبداد دینی منتهی 
می شــود کــه در جوهره و مکانیســم اجرایی 
خود با اســتبداد آسیایی تفاوت چندانی ندارد. 
اســتبداد ایرانی در آخرین نسخه خود در قالب 
دولــت- خانواده مذهبی تبلور می یابد. در واقع 
مــی توان گفت دولت- خانواده حاصل و مولود 
تحوالت تاریخی و مشــخصا انقالبات سیاســی 
اســت. دولت- خانواده به تدریج که از التهابات 
اولیه انقالب دور می شــود به خلوص خونی و 
یــا به یک خلوص قراردادی در راس حکمرانی 
منتهی می شــود. شاید به نحوی می توان گفت 
دولــت- خانواده حاصل رویدادهای اســت که 
به صورت قصد نشــده زمینه سلطه یک گروه 
خانوادگی را فراهم می کند. دولت- خانواده تابع 
یک نیای قراردادی و یک رهبر مذهبی تقدیس 
شده اســت. ساختار سیاسی ایران کنونی نمود 
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واقعــی و عینی یــک دولت- خانواده اســت. 
ســاختار دولت خانواده ساختاری ماقبل مدرن 
است. این ساختار تمایز کارکردی را برنمی تابد 
و همه ی نهادهای شــبه مدرن را در ید کنترل 
خود دارد. در این سیســتم نهــاد ایدئولوژیک 
)رســانه وآمــوزش( تمام تالش خــود را برای 
استحاله وذوب کردن تمایزات فکری، اتنیکی و 
هویتی به کار می گیرد تا زمینه تنازع و ستیزه 
را که موتور محرکه جامعه است از بین ببرد. 

ساختارهای سیاسی ایران در ایران معاصر 
هــر چند به لحاظ فرم و صــورت تغییراتی را 
تجربه کرده ولی بــه لحاظ جوهری در امتداد 
استبداد آسیایی بوده و همچنان دولت به عنوان 
یک ساختار سیاسی هژمونیک هویتی فرافردی 
و فراجامعــه داشــته و دارای فــر ایزدی بوده 
است. استبداد دینی را شــاید بتوان از تمامی 
ســاختارهای هژمونیک قبلی به لحاظ جوهری 
کل گراتر و ســلطه گراتر دانست. در این نوشتار 
مناقشه کنشگر/ساختار را در ارتباط با تغییرات 
اجتماعــی بــا عاملیت جنبش هــای اجتماعی 
بررســی کردیم. در طول تاریــخ معاصر ایران 
سیستم های اســتبدادی مجالی برای کنشگری 
نیروهای مخالف فراهم نکرده و همواره مخالف 
را با برچسب محارب یا وطن ناپرست از سر راه 
برداشته و صداهای فردی و جمعی را در نطفه 

خفه کرده اند.
در طول بیشــتر از چهار دهــه از انقالب 
استحاله شــده ملت های ایران، استبداد دینی 
بــا تقدیس ســاحت سیاســی و بهره گیری از 
مفاهیــم مذهبی و تأکید بــر حاکمیت الهی، 
به کنشــگران القاکرده اند کــه آنها برگزیدگان 
خداونــد بر روی زمین بوده و هر نوع تقابل با 
آنها موجب افتادن به ورطه ی تباهی و نابودی 
خواهد شــد. حاکمیت اســتبدادی هرگز روی 
خوش به تکثرگرایی سیاســی و دموکراسی به 
معنای مرســوم آن نشــان نداده و همواره بر 
منولوگ بودن و وحدت در سایه سار حاکمیت 
آخوندی تأکیده کرده است. با این وصف هیچ 

منفذی برای فعالیت احزاب سیاســی به وجود 
نیامــد. به همین دلیــل جنبش های اجتماعی 
متعــددی در فضای بــاز کنترل شــده دوره 
اول حاکمیت اصالح طلبان شــروع به فعالیت 
کردنــد. جنبش های کــه محوریــت فعالیت 
آنهــا هویت طلبــی در عرصه های جنســیتی، 
دانشــجویی و اتنیکیتــی بــود. در این مجال 
انــدک، این جنبش ها به شــدت تالش کردند 
تا زمینه های فکری الزم را در قالب نشریات و 
نشست های غیر رسمی برای کنشگری میدانی 
فراهم کردند. جنبش های اجتماعی مذکور که 
بــا هدف تغییرات بنیادی و ایجاد شــکاف در 
گفتمــان حاکم به میدان آمده بودند به زودی 
وارد یــک تخاصم و جنگ واقعی با ســاختار 
هژمونیک مذهبی شــدند. از نظــر حکمرانی 
مذهبی کمتریــن حد پذیرش خواســته های 
جنبش های نوین به معنــای وادادن و از بین 
رفتن زیرســاخت های اصلی انقالب اســتحاله 

شده جغرافیای سیاسی ایران است. 
همانطور که گفته شــد در خال غیرقانونی 
شــدن احزاب سیاســی در ســاختار سیاسی 
اســتبدادی، جنبش های  اجتماعی با رویکرد 
آگاهی بخشــی، روشــنگری و هویت طلبی در 
ســاحت اجتماعی سیاسی ایران حضور یافتند. 
برخی از اندیشــمندان با برشمردن ویژگی های 
زیــر بر نقــش جدی تر عاملیــت جنبش های 
اجتماعی در میدان مبارزه و تغییرات در قیاس 

با احزاب سیاسی تأکید کرده اند:
1 ایدئولوژیک بودن نهادها و احزاب سیاسی:  “
به عبارت دیگر با ایجاد معیارها و اصول خاص، 
ساختار سیاسی مشــترک را به وجود می آورند 
و بدین ســان افــراد را به خــودی و غیر خود 
تقسیم کرده و نظامی هرمی و الگارشیک ایجاد 
می نماینــد. در حالی که جنبش های جدید ضد 
ایدئولوژیک اند و نگرش های سلســله مراتبی را 

طرد می کنند.
2 واحد تحلیل و نگرش نهادهای سیاســی و 
احزاب »جمع« اســت: بنابراین هرگونه نگرش 
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فــردی، منطقــه ای و محلی، منحصــر به فرد 
و غیره ســخت مورد انتقاد قــرار می گیرد. در 
حالی کــه واحد تحلیــل جنبش های اجتماعی 
جدید فــرد) یا گــروه های کوچک( اســت؛ 
فــرد به عنوان یک موجــود منحصر به فرد که 
نیازها و خواســته های وی لزوما قابل تقلیل به 
خواســته های همگانی نیست. در واقع رویکرد 

جنبش ها اجتماعی رویکردی تلفیقی است.
3 در تحلیــل نهایی دل مشــغولی نهایی این 
نهادها عمدتا منافع تنگ مایه شخصی است: در 
حالی که اعضای جنبش های جدید به واسطه ی 
آن که از امنیت اقتصادی بیشــتری نسبت به 
سابق برخوردارند، صرفا به منافع خودخواهانه ی 
خویــش نمی پردازنــد بلکــه به قــول رونالد 
اینگلهارت به دنبال ارزش های پســا مادی اند) 
ارزش هایی نظیــر آزادی، تعریــف زندگی به 
شیوه ی دلخواه، هویت، و خودمختاری(. به نظر 
این نویسنده، این جنبش ها به دنبال »انقالبی 
آرام هســتند که در نهایت به بشریت خدمت 
کنــد«. )نظیر حمایت آنهــا از صلح جهانی یا 

حفظ الیه ی اوزن(”
همانطور که گفته شــد، فضای باز کنترل 
شــده دوره اول حاکمیت اطالح طبالن مجال 
اندکــی بــرای فعالیت جنبش هــای کالنگر و 
خردنگــر فراهــم آورد. درواقــع در این دوره،  
حکمرانــی آخوندی بعد از دو دهه اســتبداد 
و خشــونت عریان با هدایــت نخبگان قدرت 
اقدام به به کارگیری سیاســت قبض و بســط 
ســاحت سیاســی برای تداوم حاکمیت خود 
گرفت. در واقــع ظهور اطالح طلبان یک تدبیر 
اندیشیده شــده ی حاکمیتی برای انتقال موقت 
قدرت بــه چهره هــای معتدل سیســتم بود. 
اطالح طلبان طیف ناراضی خودیهای به حاشیه 
رانده شــده بودند که در ایــن دوره دوباره در 
قدرت ســهیم شــده بودنــد. اصالح طلبی در 
عرف سیاســت فرایندی بلندمدت اســت که 
دارای بسترهای فکری و تئوریک با پشتیبانی 
جامعه مدنی است. بدین معنا که جامعه مدنی 

نیرومند با تولید مطالبات سیاســی اجتماعی 
نوین، زمینه را برای شــکل گیری ساختارهای 
سیاســی نوین و جایگیری نخبگان متناســب 
بــا این اندیشــه در راس هرم قــدرت فراهم 
می کند.در ساحت سیاســی ایران اطالح طلبی 
معادل ســهیم شــدن مغضوبین در قدرت در 
یک مقطع زمانی کنترل شــده است. دیکتاتور 
در زمان مشــخص برای تداوم حاکمیت خود 
دوباره به قبض میدان سیاســی و نشان دادن 
چهره ی عریان قدرت دســت می زند.  با خروج 
اصالح طلبان از قدرت و بســته شــدن فضای 
نیم بند سیاسی، جنبش های اجتماعی به محاق 
رفته و به سختی می توان بین فعالیت های آتی 
آنها با کنش جمعی تمایز قایل شد. جنبش های 
اجتماعی یک کنش مســتمر و فرایندی است 
و تــداوم آن  منجر به ایجاد تغییرات گفتمانی 
می شــود. عریان شدن چهره ی دوباره استبداد 
میدان عمل و کنشگری جنبش های اجتماعی 
را چنان تنگ کرد که برای رستگاری خود تنها 
باید به حضور در خیابان بیندیشند. شاید بتوان 
با اندکی تســامح گفت جنبش های اجتماعی 
با توجه به فضای اســتبدادی و عدم استمرار 
کنشــگری به کنش یا رفتــاری جمعی تغییر 
ماهیت می دهند کــه دایره ی تأثیرگذاری آن 

به شدت محدود است. 
ســاختار دولت خانواده ایــران در تالش 
است با محوریت مذهب شــیعه و ایرانیت در 
قالب فارسیســم، جامعه ای توده ای با کمترین 
تعارض و ســتیزه گروهــی را تولید کند. این 
ساختار با مکانیسم های نظارتی و قبضه ثروت 
و دارایی هــای اقتصادی جامعه و توزیع آن در 
میان اعضای خانواده دولت، تالش می کند فقر 
سیستماتیک را در بین جامعه پراکنده و بدین 
ترتیب زمینه منازعــات طبقاتی را هم از بین 
ببرد. ساختار استبدادی خانواده دولت آخوندی، 
به شدت قانون گریز است و حتی به میثاق های 
رسمی و قانونی خود هم با ملت پایبند نیست. 
در چنیــن وضعیتی و با توجــه به قانون گریز 
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بودن )حتــی قوانین ارتجاعی خود( ســاختار 
هژمونیــک، مجالی بــرای فعالیت جنبش های 
اجتماعــی فراهم نخواهد شــد. مهیــا نبودن 
زیرساخت های قانونی باعث می شود جنبش های 
اجتماعــی فرصت چانه زنــی دموکراتیک را از 
دســت داده و در تقابل جدی و عینی ساختار 
قانون گریز قرار گیرند. ســاختار قانون گریز به 
شــدت عالقمند به رادیکال شــدن مقطعی و 
حضــور اعضا جنبش در خیابان و میدان عمل 
است. بدین ترتیب ساختار استبدادی در حالتی 
کامال پارادوکســیکال و اتهام زیر پا گذاشــتن 
قوانین کشور، بســاط جنبش ها را برچیده و 
سرگرم بازایجاد ساختارهای سلطه خود بدون 
هیچ نیروی مقابل و مزاحم خواهد شد. جنبش 
های کارگری، دانشجویی و زنان در این چرخه 

باطل گرفتار شدند.
جنبش های اجتماعی در مقاطعی با تأکید 
بر فرهنگ و گفتمان آگاهی ســازی عمال دایره 
عمل و تأثیرگذاری خود را محدود کردند. آنها 
برای دور زدن محدویت های قانونی و رهایی از 
بستر نادموکراتیک، در ظاهر وانمود می کردند 
که اهداف با برد متوسط را دنبال کرده و دنبال 
ایجاد گفتمان های نو و ایجاد گسل در گفتمان 
و ساختار مسلط نیستند. این شیوه و مکانیسم 
عمل به طــور جدی باعث سیاســت زدایی از 
زیســت جهان اعضای جنبش های اجتماعی 
شــد. در واقع ناخواسته جنبش های اجتماعی 
در راستای منافع بلندمدت ساختار هژمونیک 
و اســتعمارگر عمل کرده ، کــه این رویه در 
این مقطع زمانی به شدت باعث ریزش اعضای 
جنبش هــا و فروکاهش دامنه تأثیرگذاری آنها 

شد.
ساختار اســتبدادی از یک سو با برساخت 
هویت ایرانی در قالب فارسیســم و شیعیسم، 
در صدد استحاله فرهنگی اتنیکها و هویت های 
جغرافیای سیاســی ایران است، در سوی دیگر 
برای جلوگیری از ائتالف عناصر اپوزیسیون در 
راستای شکل گیری جنبش های انقالبی فراگیر، 

تضادهــای منطقه ای بین اتنیکی را تشــویق 
می کند. این تضادها مانع از همبستگی اتنیکها 
فرودســت برای مقابله با ســاختار  هژمونیک 
استبدادی می شــود. طنز ماجرا اینجاست که 
گروه هــای فرهنگی هویتی برای دســتیابی به 
کمتریــن منافع، ناچار هســتند به ســاخت 
اســتبدادی پناه ببرند، اتفاقی که در اســتان 
آذربایجان غربی افتاده و کوردها و ترکها برای 
رهایی از تنش بین اتنیکی و از دســت ندادن 
هویت و ابعاد سرزمینی، به خود استعمارگران 
مرکزنشــین پناه برده و با آنها ائتالف تشکیل 
داده اند. این وضعیت امکان ائتالف بین اتنیکی 
و تشــکیل جنبش های کالن انقالبی به منظور 
ایجاد تغییرات ساختاری را از بین خواهد برد. 
جنبش های اجتماعــی با توجه به ماهیت 
آگاهی بخشــی و اصالحــی ، بــرای تــداوم 
فعالیت های خــود نیازمند بســترهای قانونی 
هســتند. در ساختار استبدادی و نادموکراتیک 
ایران این بستر فراهم نبوده و اعضای جنبش ها 
بــه شــدت تحت فشــار نیروهــای امنیتی و 
هژمونیک ســاختار قدرت هســتند. گیدنز در 
نظریه ساختاربندی معتقد است که ساختارهای 
مستقر زمینه کنش و عاملیت را فراهم کرده و 
خود نیز به وسیله کنش های اجتماعی بازتولید 
می شــوند. در ساختار استبدادی، به هیچ وجه 
زمینه ی تداوم فعالیــت جنبش های اجتماعی 
فراهم نیســت، زمینه ائتالف هــم با توجه به 
تولید عامدانــه تنازع بین اتنیکــی امکان پذیر 

نیست.
نگارنده معتقد اســت تغییرات بنیادی در 
ایران امروز با همــکاری جنبش های اجتماعی 
کالن نگــر و انقالبــی بــا نیروهــای قدرتمند 
اپوزیســیون سیاسی امکان پذیر است. همانطور 
که قبال  گفته شــد “ عامل” )در اینجا مقصود 
جنبش های اجتماعیســت( باید قدرت داشته 
باشــد. جنبش هــای اجتماعی بــا نزدیکی به 
جریان های سیاســی اپوزیســیون قدرت الزم 
برای ایجاد تغییرات بنیادی را بازخواهند یافت. 
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ژینا، کوردستان و ذهنیت فارس محور:
تقابل معرفت شاختی دو زیست جهان

هۆگر ڕۆژهەاڵتی

انسان ایرانی/فارسی در طول تاریخ برای پایه ریزی و تئوریزه کردن ذهنیت خود، کورد را به مثابه دیگری 
دشمن در نظر گرفته است. این عمل منجر به شکل گیری ساحتی از امر سیاسی می شود که سوژۀ 
کوردی قربانی سیاست هایی می گردد که تحت عنوان جغرافیای سیاسی ایرانی می شناسیم. همانطور 
که بیان شد مسئله به خودی خود صرفا حجاب نیست و قیام کوردی نیز فروکاستن به مسئله مندی 

حجاب نبوده است. به عبارتی معرفت شناختی انسان فارس در تقابل با هستی و زیست- جهان کوردی 
است. ژینا نیز در میان سوژه های کوردی قربانی چنین سیاستی شده است. لذا اگر ما شاهد این مسئله 
هستیم که مرگ ژینا به مثابه یک پرچ برای کنش های این جغرافیای سیاسی عمل می کند و در دیگر 
شهرهای غیر کوردنشین نسبت به آن وارد عملی اعتراضی می شوند، به این جهت است که بخشی از 

این بحران نقطه اشتراک سیاست های حاکم است.



هەبوونی  ســەربەخۆیی  پێویستیی 
ئــازادی  پێویســتیی  و  ئازادییــە 
گەیشتن بە سەربەخۆیی. سەربەخۆ 
خاوەن حەقێقەتە، سەربەخۆ ئازادە.
“ڕامان حاجی زادە”

چکیده
پژوهش پیش رو بر آن اســت تــا به این 
پرسش پاســخ دهد که چرا انسان ایرانی/

فارسی کماکان برای رهایی از یک وضعیت 
بحرانــی به آرمانشــهر مفهوم شــناختی 
»ایرانی« متوســل می شود؟ و برای درک 
این موضوع ســعی شده اســت تا نگاهی 
هرچند گذرا و کلی به دو زیســت-جهان 
متفاوت کوردی و فارسی اشاره شود. و در 
ادامۀ پژوهش سعی شــده است نگاه های 
حول محور ذهنیت های فارس محور را در 
بــاب رخدادها مورد آنالیــزه قرار دهد. لذا 
مرگ ژینا به مثابه رخــدادی  مورد توجه 
این پژوهش واقع شده است تا بتوان جهان 
بینی انســان کوردی/فارســی، اعتراضات، 
جریانــات و قیام هــای در این خصوص را 
مــورد واکاوی قرار دهد تا بتــوان نگاهی 
معرفت شــناختانه به وضعیت یک رخداد 

داشته باشیم.

مقدمه
در جوامع اســتعمارزده، درســخواندەها و 
روشــنفکران همواره خود را بشردوســت، 
آزادیخواه ، مؤدب و آدابــدان مینمایانند، 
بدون اینکه اعتراف کنند که آنها در جنایت 
و ظلــم و چپاول بر اســتعمارزده توســط 
استعمارگر شریک میباشند. در آن جغرافیا 
هــر روز بر اســتعمارزده جنایــت میرود. 
مرکزگرایان طرفدار پادشــاهی، وابستگان 
ایدئولوژی رسمی حکومت مالیان کنونی و 
دولت گرایان تکنوکرات )سیاستخواندەها و 
مدار(نمیخواهند  دولت  کینزی  اقتصادانان 

این حقیقت را درک و به رسمیت بشناسند، 
هیچگاه در رسانه ها و مطبوعات به مساله 
ملی آنها اشاره نمیشود. در ایران سایر ملت 
ها را قبیله، قوم و عشــیره میخوانند تا آنها 
را ازهرگونــه حقی بی بهــره بنمایند. بتی 
ذهنی از فرهنگ واالی ایرانی ســاخته اند 
و از همه میخواهند آنرا پرستش کنند. اما 
نمودی عینی از این فرهنگ موجود نیست، 
بجز هفت ســین، تخم مرغ رنگی و تظاهر 
بــه آداب، نمودی از این فرهنگ مورد ادعا 
مشاهده نشده است. ادبیات و زبان فارسی 
را به نام فرهنگ ایرانــی تحمیل میکنند، 
تمام مؤسسات و امکانات بسیج میشوند که 
شما ایرانی هستید و این هم ادبیات ایرانی 
)که مقصود زبان فارســی است( شماست. 
قومی به نام فارس وجــود ندارد اما خلیج 
فارس وجــود دارد)کواکبیان،۲۰۲۱: 6۷(. 
به تعبیر کامران متین:»در بســتر سیاسی 
تاریخی کشــورهایی مانند ایــران، ترکیه، 
عراق و ســوریه، اطالق »قوم« به مردمان 
غیرفارس، غیر ترک، و غیرعرب ابزاری ست 
برای سلب پیشاپیش حق حاکمیت ملی از 
این مردمان بر اساِس مبنایی ظاهراً عینی 
https://www.  :1399 علمی«)متیــن،  و 

.)akhbar-rooz.com
 لــذا، در ایران فارس هــا خود را یک 
اتنیک نمی داننــد و به عنوان یک اتنیک 
مانند ســایر اتنیک های درون ایران، خود 
را معرفــی یا بازنمایی نکرده اند، بلکه خود 
را به مثابه ملت، ایرانی معیار و نماد ایرانی 
و ایرانی بودن بازنمایی کرده اند، و ســایر  
هویت هــای اتنیکی و زبانــی را به مثابه 
اقــوام خرده فرهنگ و فرهنگ های محلی 
روایت کرده اند. آیا فارس و فارســی زبان 
بودن مســاوی با ملت و ملت ایران است؟ 
کشــور حول این دوگانه انــگاری فارس و 
اقوام سامان یافته اســت و ملت های غیر 
فارس، دیگــری فارس ها محســوب می 
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شــوند. البته در این میــان خوب و بد هم 
وجود دارد، کــه در چارچوب همین رویه 
و ایدئولــوژی نهفته در بطــن آن حرکت 
کنــد و بر آن صحه بگذارد و در تعمیق آن 
بکوشد، خوب و ایرانی میهن پرست معرفی 
می شــود و در غیر این صورت اگر بخواهد 
این وضعیت و رابطه را به پرســش بکشد، 
بــد و با عناوینی مانند خائــن و مزدور و...

منکــوب می شــود)حقمرادی،۱۳۹۷: ۵(. 
در این خصوص، یکــی از راهای فهم این 
دیگری  معرفت شــناختی، منطــق  نظام 
غالب بر ســاحت ســوبژکتیوتیه است. که 
این امر را می تــوان در قتل ژینا امینی و 
پیامدهای پســارخدادی آن مشاهده کرد. 
ژینا امینی متولد ۱۳۷۹ در شــهر ســقز 
بود. او برای ســفری تفریحی به تهران و به 
منزل خاله اش آمده بود. در ۲۲ شــهریور 
۱4۰۱ توسط پلیس گشت ارشاد در مترو 
میرداماد دستگیر شد. ژینا آن روز به همراه 
برادرش بود و البته برادر هم نتوانست مانع 
از بازداشــت او شود. دختر ۲۲ ساله بعد از 
آنکه بدست نیرو های جمهوری اسالمی به 
کما رفت و بعد از ســه روز جان باخت. با 
کشــتن ژینا امینی توسط ساختار معرفت 
ایرانی_نه صرفٌا گشت ارشاد_  شــناختی 
اعتراضاتی از کوردســتان شــروع شد که 
به شــهرهای دیگِر این جغرافیای سیاسی 
و دیگر کشــورهای جهان نیز تسری پیدا 
نمود. به گونه ای که مرگ یک انسان کورد 
به دســت دیگرِی ایرانی/فارسی باعث این 
مســئله گردید که پرسش های تاریخی و 
مســائل و بحران های زیست جهان ایرانی 
در تقابل با زیســت جهان کــوردی مورد 
پرسش واقع شــده، و در ســطح معرفت 
شناســی و عمل گرایی نمــود جدی تری 

پیدا کند.
حال پرســش هایی که مــی توان در 
این نوشتۀ کوتاه به شــکل مختصر به آن 

پاسخ داد، این است که، چرا عقل سیاسی 
پسارخداد  کنشــهای  منکر  ایرانی/فارسی 
کوردستان می شــود و آن را تحت عنوان 
مفهــوم ایرانی پیکربندی مــی کند؟ این 
رخــداد که کنشــهای مناطــق دیگر این 
جغرافیــای سیاســی را برانگیخت، آیا می 
توان چنین وضعیتی را به سطح اعتراضات 
حجاب در کوردســتان تقلیــل داد؟ چرا 
انسان ایرانی/فارســی کماکان برای رهایی 
از یک وضعیت بحرانی به آرمانشهر مفهوم 

شناختی »ایرانی« متوسل می شود؟

آرمان شهر و علوم ایرانی: پیکربندی 
یک تاریــخ )از پهلــوی به انقالب 

اسالمی(
از دیــدگاه نیچه، به روایــت فوکو، تاریخ 
داســتان شــرارت ها و کینه تــوزی های 
حقارت آمیز، تعبیر هــای تحمیلی، نیات 
نادرست و پلید و داستانهای خوش نمایی 
اســت که بر پست ترین انگیزه ها سرپوش 
رابینــو،۱۳۹4:  و  )دریفوس  گذارنــد  می 
۲۰8(. از ایــن دیــدگاه نیچه بــه عنوان 
تبارشــناس تمــام عیار، تاریــخ حقیقت، 
تاریخ خطا و خودســری است)همان(. لذا 
می توان اینطــور گفت که تاریخ میعادگاه 
ایجاد واقعیت اســت برای مســتقر کردن 
استراتژیهای سلطه. دقیقا از همین رو است 
که ســلطه در هر لحظــه از تاریخ در یک 
آئیین تثبیت می شود، اجبارها و حقوقی را 
تحمیل می کند و روش دقیقی را تاسیس 
می کند. این ســلطه نشــان ها را تعین و 
مســتقر می کند و خاطــرات را در چیزها 
و حتــی در بــدن ها حک مــی کند. این 
سلطه خود را جوابگوی دیون ها می سازد. 
جهانــی از قاعده ها که به هیچ رو معطوف 
به کاهش خشــونت نیست، بلکه بر عکس 
در جهت ارضای خشــونت است )فوکو در 

کهون،۱۳84: ۳8۱(.
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علوم ایرانی مجموعه متن ها، گفتمان 
ها و برنامه های پژوهشــی ای را شــامل 
می شــود که یک محور کانون دارد، یعنی 
»ایران«. این متنها و گفتمان ها با شــبکه 
کنش ها و پراکسیس هایی پیوند دارند که 
دانش ها و سیستم مفاهیم را مستقیما به 
میدان های قدرت سیاســی مستقر متصل 
می کننــد. علــوم ایرانــی در جغرافیای 
سیاسی ایران با تکیه بر نهاد های نو ظهور 
دانشگاهی و موسسه و بنیاد های فرهنگی 
تکوین پیدا کرد. علوم ایرانی در واقع بستر 
معرفت شناختی و رژیم دانایی جدید زیست 
قدرت ایرانی اند)همان(. این دستگاه فکری 
به دنبال وحدت ملی و یک پارچگی جامعه 
اســت  که بتواند گریز از مرکز و  اضطراب 
وضعیت حاکم بر این قاعده را کاهش دهد. 
لذا آرمانهشر  انسان ایرانی/فارسی در یک 
بُعد دوگانۀ ایجابی/سلبی عمل می کند. به 
این معنا که، در ســاحت ایجابی، آرمانش 
بازنمایــی امر کهن ایرانی در ســاحت امر 
جدید است، در عین حال، وضعیت سلبی 
را بر انســان این جغرافیای سیاسی حاکم 
می کند. لذا آرمانشهرها تصاویر اجتماعات 
آیندۀ بشــری اند که در آنها ســتیز ها و 
نابســامانی ها)عنصــر امر سیاســی(برای 
همیشــه بر طرف و به دنیایی مملو از صلح 
و هماهنگ منجر می شود )استاوراکاکیس، 
۱4۰۰: ۱۹۱(. اما هر فانتزی آرمانشــهری 
معکوس خویش و نابــودی خویش را می 
آفریند. به بیانی دیگر، جنبۀ دلپذیر فانتزی 
در ساخت های آرمانشهر با جنبۀ هولناکی 
جفت می شود که عبارت از نیاز پارانویایی 
به ســپهر بالیی شرم آور است. معصومیت 
-و نیز خطر- ســاخت های آرمانشــهری 
زمانی آشــکار می شــود کــه تحقق این 
فانتــزی نافرجام می مانــد. بدین قرار، به 
هستۀ وحشتناک  ساحت واقع نزدیک می 
شــویم: به دنبال لکه دار شدن، انهدام می 

آید. این امر تصادفی نیســت و در ساختار 
ساخت های آرمانشهری نقش بسته است؛ 
گویی تمام ســاخت های خیالــی به این 
صورت عمل می کنند. اگر ستیز و خشونت 
در تمامی چشم انداز های آرمانشهری کنار 
گذاشته می شوند، اگر آرمانشهر بر طرد و 
سرکوب خشــونت استوار است )این جنبه 
دلپذیر آرمانشهر اســت(، این ویژگی را از 
آن رو دارد  که خلقــت خویش را مدیون 
خشونت است؛ خشونت آرمانشهر را تغذیه 
و حفظ مــی کند )این جنبه دهشــتناک 
آرمانشهر اســت()همان، ۱۹۲(. در نتیجه، 
به تعبیر الکان، رویای آرمانشــهری جامعه 
ای را کــه به طور کلــی عالی کار می کند 
بسیار مشــکل آفرین توصیف کرده است 

)همان، ۱۹۳(.  
در ایــن خصوص، در تاریــخ ایران، به 
شــکل کلی تاریخ نگاری نقش اساسی در 
تولید آرمانشــهر ایرانی/فارسی و غلبۀ تک 
قومیتی فارس بر دیگر ملت مستعمره ایفا 
نموده است. در کنار تاریخ نگاری که هدف 
آن ایجاد واقعیت تاریخی برای مشروعیت 
بخشــی به حاکمیت بود، در زمان پهلوی 
ســازمان پرورش افکار نیز سازمانی بود که 
در همین راســتا عمل می کرد. بیگدلو به 
نقل از آبراهامیان بیان می کند:»ســازمان 
پرورش افکار ســازمانی بــود که در جهت 
ساختن پشــتوانه ایدئولوژیک و مشروعیت 
بــرای رژیم رضا شــاهی فعالیت می کرد، 
و از جمله ســازمانهایی بود که به تقلید از 
آلمان نازی و ایتالیای فاشیســت به وجود 
آمد«)بیگدلو،۱۳8۰: ۲۷۱(. این سازمان در 
تاریخ ۲۲دی ماه ۱۳۱۷ تاســیس گرید و 
دکتر صدیق،دکتر شایگان، دکتر آشتیانی، 
فروزانفر به کارمندی هیئت مدیره مرکزی 
منصوب شــدند که تحت نظر دکتر متین 
دفتــری دادگســتری وقت انجــام وظیفه 
که   .)4۱۳-4۱۲ )مکی،۱۳6۲،ج6:  نمایند 
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از مهم ترین اقدامات این ســازمان ترویج 
باســتانگرایی، آریاگرایی و توجیه اقدامات 
حکومت در این زمینه بود. در اکثر سخنرانی 
ها تالش می شد که شعار اساسی این دوره 
»خدا-شــاه-میهن« را در ذهن مردم قابل 
پذیرش ساخته نظام شاهنشاهی را جزیی 
از روحیات مردم ایران و شاه را یکی از مهم 
ترین ارکان جامعه ایرانــی بیان کنند که 
بــدون آن جامعه ایرانی امکان بقایش را از 
دست می دهد )بیگدلو،۱۳8۰: ۲۷۱(. رضا 
شاه خود در باب این موضوع بیان می کند:

ایران در آینده محتــاج جوانان دلیر و 
رشید است و برای این مقصود اولین وسیله 
زناشوئی است زیرا وطن مقدس ما پیوسته 
در انتظار جوانانی است که بعد از این قدم 
بعرصه وجود خواهند گذاشــت ولی با امید 
تربیت صحیح که زنــان ایرانی توقع دارد. 
پس بر خانم های ما الزم است اولین کلمه 
که به فرزندان می آموزند کلمات»خدا، شاه 
و وطن« باشد )روزنامه آینده ایران، ش۱۷، 

.)4 :۱۳۱۳
این موضوع همان مســئله ای است که 
نزد فوکو حکومت مندی شــناخته شــده 
اســت؛ حکومت مندی واژه ای اســت که 
فوکو می ســازد تا تکنیکها و عقالنیتهای 
گوناگــون را توصیف کنــد که دولت ها به 
کمک آنها خودشــان را موظف به حفظ و 
بهبود شــرایط زندگی شهروندانشــان می 
کنند )میلــر،۱۳۹4: ۲۵۳(. البته نباید این 
نکته را فراموش کرد که حکومت مندشدِن 
دولت پدیده ای به ویژه حیله گرانه اســت، 
زیرا گرچه مسائل حکومت مندی و تکنیک 
هــای حکومت واقعا بدل شــدند به یگانه 
مســئله ی سیاســی و یگانه فضای واقعی 
مبارزه و نبرد سیاسی، با این حال، حکومت 
مندشــدن دولت پدیده ای است که بقای 
دولت را امکان پذیر ساخت. می توان گفت 
که اگر دولت امروز بدین گونه وجود دارد، 

این دقیقا به یُمــن همین حکومت مندی 
اســت که هم درونی و هــم بیرونی دولت 
اســت، زیرا این تاکتیک های حکومت اند 
کــه در هر لحظه امکان تعریف مشــخص 
شــدن این نکته را می دهد که چه چیزی 
باید به دولت مربوط باشد چه چیزی نباید 
به آن مربوط باشــد، چــه چیزی عمومی 
اســت و چه چیزی خصوصی، چه چیزی 
دولتی اســت و چه چیزی غیر دولتی. پس 
دولت را در بقاء و محدودیتهایش فقط باید 
بر مبنای تاکتیک هــای عمومی حکومت 

مندی فهمید )فوکو، ۱۳8۹: ۲6۲(. 
جالل حاجی زاده اذعان دارد که: ایرانیها 
در طول تاریخ و به موازات توسعه طلبیهای 
خود چنین نگرشهایی داشته اند و همواره 
در پــی صدور و گســترش عوامل عینی و 
ذهنی فرهنگ خویش بــوده ، به گونه ای 
که این مسئله به عنوان یکی از ویژگیهای 
ایرانی  ناسیونالیســم توســعه طلبانه  بارز 
شــناخته می شــود؛ این ناسیونالیسم در 
ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 
و باورهای مذهبی دایمآ درصدد گسترش 
نفوذ و اقتدار خود بر نظام بیرونی بوده است. 
ویژگی دیگر ایرانیت در فرم ناسیونالیستی 
آن گسترش عدالت به مفهوم ایرانی آن می 
باشــد که ایرانیها در اعصار کهن تا انقالب 
اسالمی ایران با تفسیر خاص شیعی ار آن 
پیوسته در تالش برای توسعه و اجرای آن 
به درازای مرزهــای امپراطوری خود و نیز 
در سطوح آرمانگرایی بوده است و این یکی 
از چهره های دیگر صدور انقالب در معنای 
دینی )زرتشتی و اســالمی( آن می باشد. 
از این مّفــر در جهانبینی ایرانی، اهداف و 
مأموریت های شــاه همان اهداف به دین 
می باشد به طوریکه در یک فضای آرمانی 
امپراطوری ایرانی باید تمام عالم را برگیرد، 
بگونه یی که شاه به شــهریار جهان گفته 
می شــود. )زنر،۱۳8۳ : 4۹۲؛ حاجی زاده، 
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https://navideshahed.com/  :1387
fa/news ( از این روســت که ســهروردی 
پادشاهان ایران باســتان را پیامبر خطاب 
می کنــد؛ در حقیقت یکی از ارکان اصول 
دین نزد تشــیع عدالت اســت که سودای 
بازگشــت به نظم آرمانی یعنی قرار گرفتن 
حقیقت به جای واقعیت را دارد و آن نیز به 
نوبه خود به غیر از خواست خداوند نیست 
کــه جز از راه امامت انتصابــی با تإکید بر 
عصمت آنان ) همســاز با فٌره ایزدی آئین 
مزد یســنی ( که خود از دیگر اصول پایه 
ای فقه شیعه به شمار می رود محقق نمی 
شــود؛ و این به مثابه یگانه راه راستین در 
چهارچوب اصل “ اشــایی” به شمار رفته 
اســت. این تعبیر در پایان یِسن ها به این 
صورت آمده اســت )حاجــی زاده، ۱۳8۷: 
  .)https://navideshahed.com/fa/news
لذا بــه تعبیر ریچارد فــرای: »بدین گونه 
اندیشه های زرتشتی بی گمان در متفکران 
اســالمی موثر افتاده بویژه در آن ایرانیانی 
که به اســالم گرویدند« )فــرای، ۱۳6۳: 
۱۷4(. البته این مســئله بدیهی و روشــن 
است که کشمکش های عملی و فکری بین 
عرب/اســالمی و زرتشــت/ ایرانی در دوره 
های تاریخی کماکان وجود داشــته است، 
اما آنچــه اهمیــت دارد، بازنمایی معرفت 
ایرانی در قالب اســالم تشــیع اســت که 
باعث بازتولید معرفت ایرانی شده است؛ به 
عبارتی، »آنگاه که عربانی که ایران را مانند 
اسکندر شکست داده بودند فرا رسیدند. اما 
اینک اندیشه ها و دین اسالم برجای ماند. 
ایران، اسالم را پذیرفت ولی آن را با ایرانی 
ســاختن دینی جهانی و فرهنگی ساخت 
کــه با خویها و آیینهــا و اعتقادهای باذیه 
ربطی نداشــت...زبان فارســی هم به واژه 
های بسیار فراوان عربی رونق یافت و قواعد 
عروضی عربی نیز به شــعر فارسی غنایی 
بخشــید«)همان: ۱۹(. به گونه ای که، در 

دوره های بعد از اســالم، روح ایرانی در هر 
بخش فترت و ضعفی، تجلیاتی بروز داده که 
استقالل و افتخاراتمان را نگاه داشته است. 
این به تحقق، نتیجه غرور ملی، احساسات 
وطنی و فروزه های خــاص و ذاتی ایرانی 
است که روح یا قوای معنوی ما را تشکیل 
داده و توانسته است پس از بارها ناتوانی و 
شکست و آمیختگی با خارجی ها، باز زبان 
و مذهبی از آن خودمان برایمان نگاه بدارد 

)مجله آرمان، شماره دو، ۱۳۰۹: 4۳(.
از این منظر با مقایســه تفکر شیعی با 
این سخنان که نشأت گرفته از هویت ایرانی 
است می توان مفهوم امامت انتصابی )ولی 
فقیه انتخابی( شیعه را با پادشاهی صاحب 
ه ایزدی، عدل ایرانی را با عدالت شیعی که  فرَّ
ماحصل وجود همان نظم حقیقی و آرمانی 
مورد تمنای اهل تشــیع است یکی بدانیم 
که آن نیز به نوبه خود دقیقاً نظم اشــایی 
موردنظر تفکر زرتشتی ایرانی است. با کمی 
توجه می تــوان ارکان نظری فوق را دقیقاً 
در نظریه والیت فقیه و ایده صدور انقالب 
اسالمی ) منظور بازگشت به نظم آرمانی( 
یافت، و شــاید بتوان یکی از اهداف انقالب 
ایران را بازگشت به همان نظم آرمانی تلقی 
کرد. فّره ایزدی که حق حاکمیت بی چون 
و چرای پادشــاهان به دین ایرانی_آریایی 
است در راستای “ اشــای” آئین زرتشتی 
که درضمن اشاعه نظم راستین )دنیایی و 
کیهانی( و همچنین عدالت جهانی کاربردی 
می شود در ناسیونالیســم ایرانی از اعصار 
کهن تا دوران انقالب اسالمی ایران به گونه 
ای ماهرانه کم و بیش نهادینه شــده است. 
چنین سوژه ای در مذهب تشیع بر مبنای 
قرائت ایرانی به وضوح قابل بازخوانی است. 
بازخوانــی رگه های اصلــی تئوری والیت 
فقیه در اندیشــۀ انقالب اسالمی ایران ما 
را با شــباهتهای ســترگ و بنیادینی آشنا 
می ســازد. بررســی قاعده ی “لطف” اهل 
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تشــیع که شباهتی بی مانند به فّره ایزدی 
زرتشتی دارد، در توجیه نظریه والیت فقیه 
در عصر غیبت از این منظر نیز قابل تشریح 
و پیگیری است. لذا همانطور که می دانیم 
همین مفاهیــم در قالب واژه های دیگری 
در مذهب تشــیع تئوریزه گردیده اســت 
بطوریکه ایدئولوژیســتهای انقالب اسالمی 
و در رأس آنهــا خمینی تنها راه و مســیر 
درســت را از طریق صدور انقالب و آماده 
نمودن زمینه ظهور امام زمان و ســپردن 
زمام امور به دســت ایشــان می دانستند. 
نگاهی به اصل انتصابی امامت مطابق نص 
قران که مورد اصرار تشــیع می باشد این 
مهم را آشــکارتر می ســازد )حاجی زاده، 
https://navideshahed.com/fa/  :1387

 .)news
در نتیجه، بابک شاهد، نویسندۀ ترک، 
با وجود آنکه در نوشــته هــای خود مکرراً 
بر بازگشت به تاریخ مشروطیت تاکید می 
کند و اساســا این دوره را دورانی باشکوه 
می خواند و  در کنار این موضوع اساسا به 
دنبال نوعی غلبۀ اندیشه ورزی ترکی است، 
اما در باب ذهنیت فارسی-شیعی تاکید می 
کند که: »نگاه ذهنیت حکمرانی موجود در 
ایران در یکصد سال اخیر در قبال ملتها و 
اقوام ساکن در ایران، بازتعریف مفهوم مِن 
ما در راستای همسانسازی منطبق با برتری 
فرهنگ فارســی بوده است. بازتعریفی که 
هویت فردی انســانهای غیرفارس را هدف 
قرار داد و شــرط تبدیل شــدن به هویت 
جمعی را از خودبیگانه گشــتن بیان نمود 
و مینماید. بازتعریفی که شــرط اجتماعی 
شــدن انســان غیرفارس را ذوب شدن در 
ایدئولوژی دولتی میبیند که با وامگیریهای 
گزینشی از اســالم و تاریخ ایران خوانشی 
فارسی-شــیعی مخصوص به خود از اسالم 
و تاریخ را ارائه داده اســت. خوانشی که از 
یک ســو با تحقیر تاریــخ، هویت فردی و 

هویت جمعی غیرفارس، برتریجویی ذهنی 
خویش را تســکین میدهد و از سوی دیگر 
در مقــام عمل چیزی جز خســران برای 
حیات مادی و معنوی انســانهای ســاکن 
در جغرافیــای ایران به بار نیاورده اســت. 
آنچه که ایــران با آن روبروســت تراژدی 
شکست انقالب مشــروطه، منحرف شدن 
آن، گســترش خوی برتریجویی فارسی در 
قامت تفکر دولتی، آمیختگی پان فارسیسم 
با فقه سیاســی شیعه و تبدیل شدن آن به 
وضعیتی اســت که استبدادی جانکاه را بر 
ایــران حاکم نموده است)شــاهد، ۱۳۹۹: 

 .]۱[)۲۳-۲4
این پیوند و بازتولید ساحت نمادین را 
می توان در همان مفهوم ازلی گرایی»ایرانی/

فارسی« جستجوکرد؛ به عبارتی، این امر از 
طریق دخالت نام پدر یــا همان دال ازلی 
صورت می گیرد که کل شبکۀ داللت گری 
را حمایت می کند )استاوراکاکیس، ۱4۰۰: 
6۰(. از این نظر نقــش دال یا، به عبارتی، 
نقش نام پدر که ســاحت نمادین را برای 
سوژه شــکل می دهد از یک سو بازدارنده 
اســت چرا که چیزی را از سوژه می طلبد، 
و از سوی دیگر مولد است، چرا که پدیدار 
شدن سوژۀ دال را در رابطه اش با واقعیت 
نمادین ممکن می کند ) همان: 6۱-6۲(. 
به واقع آنچه برای ســاحت نمادین ایرانی 
در این مقطع بازدارنده بوده اســت،_آنچه 
از ســوژه می طلبد_ نفی ساختار سیاسی 
پهلوی بــوده، و آنچه مولد اســت، به کار 
دال  بازتولید  برای  مذهب)تشــیع(  گیری 
ازلی گرایی ایرانی/فارســی می باشــد. به 
بیان لکان، این تنها تصویری شبیه تصاویر 
دیگر اســت، تله ای برای بــه دام انداختن 
نــگاه )لواین، ۱۳۹۷: ۱۰۹(. در نتیجه، اگر 
سوژه قرار است که از رهگذر زبان و در آن 
پدیدار شــود، باید ساحت نمادین پذیرفته 
و قوانین زبان به رســمیت شــناخته شود. 
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برای چنین رخدادی باید قانون وضع کرد 
)اســتاوراکاکیس، ۱4۰۰: 6۱(. نام پدر به 
عنوان تکیه گاه کارکرد نمادین، خود را از 
سپیده دم تاریخ در هیئت قانون شناسانده 
است. به بیان ساده، پدر معرف نظم جدید 
است)همان(]۲[. در سقوط پهلوی است که 
ساختار سیاسی وقت نظم جدیدی را خلق 
کرده، دال ازلــی را حفظ نموده، جریانات، 
جنبش ها و در یک کالم ســوژه ها را دور 

هم جمع می کند.

کورد، دیگرِی ایرانی/فارسی
هیرش قــادری بیان می کند که: شــایان 
تامل اســت که با وجود زوال مهریسم در 
کورد/مــاد، همچنان چون قدیــم، کورد، 
دیگرِی تکوین دولتهای مدرن است به این 
معنی با وجود زوال نظری کورد، بە خاطر 
منطق عمل و عصیــان در برابر نظم الهی/

دولتــی اقوام حاکم، بحث اولیه »دیگری«، 
در ادیــان و فلســفه در ایدوئولوژیهــای 
ناسیونالیســتی و اسالم سیاسی مدرن نیز 
تکرار میشــود که متوجه می شویم تاریخ 
خاورمیانه فاقد تکامل ســاختاری است که 
در غرب صورت دیالکتیک را پوشیده است. 
کورد همچنان دیگری اســت اما در قالب 
الفاظ مدرن با این تفاوت که مهریســم به 
صورت مادی و رســوب یافتــه باقی مانده 
ســت نه صــورت کامل تقابلهــای دوگانه 
مدرنیته=ســنت،  مدرن:  مفاهیم  قالب  در 
تمدن=بومی،  وحدت=تجزیه،  نظم=آشوب، 
بازتولید  و مدنیت=تروریسم  مسلمان=کافر 
گشــته اســت حتی گاهی همانند دنیای 
مفاهیم شــیطان- چــون حزب  قدیــم، 
الشــیطان خواندن حزب دموکرات توسط 
خمینی- و شیطان پرست خواندن ایزدیان 
توســط داعش، استفاده از ســوره انفال و 
فتح در حمالت عــراق و ترکیه به کوردها 
و تبدیل ضحاک مغز خور به کورد ســر بُر 

توسط ایرانیها را شاهد هستیم. 
در همین ســاحت از اندیشــه ورزی و 
معرفت ایرانی اســت که سوژه ی کوردی 
اگر به هستی خود پرسش کند و مسئله ی 
اســتقالل را پیش بکشــد، دیگرِی ایرانی 
تعریف می شود. لذا احزاب کوردی نیز در 
همین ساحت از معرفت شناختی قابل فهم 
است. به عبارتی، انسان ایرانی/فارسی برای 
آنکــه مفهوم ایرانی و جغرافیای سیاســی 
آن دچار تزلزل معنایی و سیاســی نشود، 
ناگزیر با چنین مسئله ایی دست به گریبان 
خواهد شد. تا بتوان خودی یکپارچه نشان 
داده باشد، و دیگری را دشمن این ساحت 
تعریف نماید. لذا در وهلۀ نخست آنچه در 
درون این جغرافیای سیاسی وجود دارد به 
اســم امر »یکی شدن« نام می برد، و آنچه 
آن را به خطر اندازد دیگری دشمن تعریف 
می گردد. در همین موضوع است که اساسا 
ایرانی«  به »مهســای  »ژینای کــوردی« 
تعریف خواهد شــد. لذا ژینای کوردی در 
تضاد با هســتی مهسای ایرانی است. و این 
موضوع به شــکل خودآگاه و ناخودآگاه در 
ادبیات انســان فارســی قابل روئیت است. 
در نتیجــه، در رخدادهای اخیر این چالش 
مفهومی و قیام خیابانی، ما شاهد نزاع این 
دو ســاحت هستیم. ســاحتی که هستی 
کوردستان را به تصویر می کشد، و ساحتی 
که معرفت شناختی ذهنیت ایرانی/فارسی 
را تحمیل می کند. به دیگر بیان، ســاحتی 
که قدرت را تحمیل می کند، و ســاحتی 
که مقاومت را صورتبندی می نماید. با این 
اوصاف ناسیونالیسم ایرانی یک ناسیونالیسم 
کامل و بدون فقدان نیست و این امر قاعدۀ 
طبیعی دیگری بزرگ اســت. اما دســتگاه 
فکری دولت جمهوری اســالمی که نمود 
ذهن فارسی/شــیعی اســت، نه برخوردی 
منطقی، بلکه سعی در پوشاندن این فقدان 
به شــکل عملی سلبی می کند. به گونه ای 
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که، ناسیونالیســم دولتی ملغمه ای اســت 
از ناسیونالیســم قومی-فرهنگی فارســی، 
ناسیونالیسم ذهنی آریائی، عشق به دوران 
اســالمی با تاکید بر بُعد شیعی آن، سرشار 
از کینه و نفــرت به ترک و عرب و کورد و 
خودبرتر بینی نســبت به آنها و پاک کردن 

آثارشان از تاریخ خویش. 

ژینا، از قیام کــوردی به اعتراضات 
ایرانی

علی میر موســوی، اســتاد دپارتمان علوم 
سیاســی، در یادداشــتی که در باب قتل 
ژینا نوشــت، بیان می کند کــه در ایران 
با توجه به رویکرد حقوق بشــر،  تاکید بر 
هویت قومی- ملی موجب انحراف مســئله 
می شــود، چراکه در حقوق بشــر مسائل 
قومی، ملی، جنســی و... از ارزش اخالقی 
برابــری برخورداند. صــادق زیبا کالم نیز 
در ایــن خصوص با آنالیزه کــردن بحران 
هــای داخلی ایران، بر ایــن نکته تاکید و 
پافشــاری می کند که قتل ژینا امینی نه 
حاصل شکاف قومی، بلکه محصول شکاف 
فرهنگی است. رضا پهلوی نیز در باب این 
موضوع  بیــان می کند که قتل »مهســا 
امینی محصول سرکوب حکومت جمهوری 
اسالمی اســت که باید برای مخالفت با آن 
ملت ایران در مقابل آن قرار گیرند...که این 
جنبش در تاریخ جهان نقطه عطفی اســت 
که زنان ایرانــی آن را برعهده گرفته اند«. 
احمد نقیب زاده نیز در این خصوص اشاره 
به داســتان های دوگانه ی ایرانِی ضحاک و 
کاوه می اندازد و اساســا با تشبیه حاکمان 
به ضحــاک و  ظهور کاوه هــا خردمینان 
ســعی می کند مســئله ی وضعیت قتل 
مهســا را اینگونه فهم کنــد.  منجی را در 
همان ساحت ایرانی پیگیر می شود. جالل 
جاللی زاده نیز با اشــاره ایی به دوئالیسم 
محوری سنی/شیعی و تاکید بر حکمرانی و 

فرمانروایی خوب خواهان بهتر شدن چنین 
وضعیتی شــد و در میانه ی متن خود نیز 
از این موضوع ســخن گفــت که: مخالفان 
همیشــه دنبال بیان اعتراضات و یارگیری 
هســتند و بهترین فرصــت را برای جلب 
توجه افکار عمومی و تحریک جوانان کسب 
نمودنــد. حاتم قادری نیز در این خصوص، 
در مصاحبه ایی با بی بی سی فارسی، اساسا 
از یک »ناسیونالیسم صلح دوست« ایرانی 
ســخن می گوید که در این اعتراضات باید 
توان درست کردن یک جبهۀ ملی را داشته 
باشــد. و این جبهۀ ملــی در خدمت کیان 
ملی قرار گیرد. از طرفی دیگر، صالح الدین 
خدیو نیز در یادداشــتی مرگ ژینا امینی 
را رویدادی بەغایت تروماتیک که وجدان 
جمعی ایرانیان را رنجور و همچون کاردی 
زهرآگیــن در ژرفای آن فرو رفت، توصیف 
می کند و در یادداشــتی دیگر از سوریه ای 
شــدن ایران و نوعی سناریوی هرج و مرج 
ســخن میراند. ســناریویی که می خواهد 
جریانات، قیام ها و شورش های داخلی را 
از حرکت به سمت انقالب علیه این ساحت 
امینی)مکتب  بازدارد. حسن  ایرانی/فارسی 
قرآن( نیز در مصاحبه ای با شــبکه ی ۲4 
مســئله مندی  فروکاستن  با  نمود  ســعی 
کوردی به یک اعتصاب سراسری اعتراض 
خود را بر علیه مرگ ژینا مطرح سازد. لذا 
در سخنان باال قریب به اتفاق مسئله مندی 
کوردی مفقود اســت و این ساحت قربانی 
امر سیاستورزی ذهنیت فارس محور شده 

است. 
در هر صورت، بیشتر مطالبی که در این 
مدت به رشــته ی تحریر در آمدند، قریب 
بــه اتفاق بر ایرانی-بودن ســخن میراندند 
و در هیــچ جایی از  متنهای تولید شــده 
در ســاحت معرفت شناختی فارس محور، 
به بُعد تاثیرت زیســت جهــان کوردی بر 
سوژه سخن نگفته اند. البته سخن از انسان 
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کوردی نه به مثابه امــری ژنتیکی )یعنی 
اینکه ژینا یک دختر کــورد بود(، بلکه به 
مثابه تاثیرات زیست جهان کوردی و تاثیر 
آن بر مرگ ســوژه و پسارخدادهای آن مد 
نظر است. این در حالی است که شعارهای 
خیابانــی پیام دیگری را به ما می دهد. لذا 
در اینجا به چند شعار  که در طی این چند 
روزه بر آن تاکید می شد، اشاره می کنیم:

قاتڵی  ئێرانــی،  -۱داگیرکــه ری 
ژینامانی.-۲کورد سه ربه خویی دەوێ، به سه  
دووڕوویی ناوێ.-۳ژن، ژیان، ئازادی؛ بڕۆ 
ده رێ ئێرانی. -4ژینا ڕۆڵەی کوردستانه، 

کوژراوی ده ستی فارسانه. و...
تــام کمیک عضــو پارلمــان کاندا در 
ســخنرانی خود به این موضوع تاکید می 
کند که جرم ژینا امینی صرفا حجاب نبوده 
اســت، بلکه کورد بــودن آن نیز در مرگ 
وی تاثیر داشــته اســت. چامسکی نیز در 
ســخنرانی خود در این باب به ابعاد بغرنج 
زیســت جهان کوردی در طی چهل سال 
اخیر اشــاره دارد. هرچند چامسکی از یک 
فشار حکومتی بر ملت صحبت می کند، اما 
در نهایت به زندگی بغرنج انســان کوردی 
تاکید می ورزد. این در حالی است ذهنیت 
فارس محور و به طور خاص سلطنت طلبان 
بر مهسای ایرانی سخن می رانند و در یک 
کنش یکپارچه ســاز هستی کورد و زیست 
جهــان کــوردی را در این میــان در زیر 
مفاهیم تک قومیتی فارس طرد می کنند. 
موضوع دیگری که در پسارخداد مرگ 
ژینــا شــاهد آن بودیم پــرچ دوزی حول 
محور شــعار» ژن، ژیان، ئازادی« بود. این 
پرچ دوزی شــعاری بود که از کوردستان با 
قیام خود آغاز شد و به دیگر شهرهای غیر 
کوردی سرایت کرد. به عبارتی، این همان 
نقطۀ همبســتگی بود که انسان فرودست 
به معنای عام آن را در جغرافیای سیاســی 
ایــران به دور هم جمع نمود. اما هر رخداد 

به طور عام و هر شــعاری بــه طور خاص 
بایــد با توجه زیســت جهان ســوژه مورد 
توجه واقع شــود. به بیان موثق تر، شعار: 
ژن، ژیــان، ئــازادی حول محور زیســت 
جهان کوردی می چرخد. و همین شــعار 
در گفتمان دیگر می تواند معنایی دیگر را 
حمل نماید. لذا مسئله در تکرار آن نیست 
که کل این جغرافیای سیاسی ایران خود را 
حول آن پرچ دوزی می کنند. بلکه مسئله 
بر خوانش های گفتمانها و پیشــا رخدادی 
آن شعار اســت. لذا همانطور که بیان شد 
اساســا در گفتمان ذهنیــت فارس محور 
چنین شعاری در دســتگاه حاکمیتی آن 
بــه برتری تک قومیتی مــی انجامد، و در 
کنش مردمی فــارس محور علیه حکومت 
آن حول تقلیل این شــعار به مســئله ی 
حجاب فروکاســته می شود. این در حالی 
اســت که چنین شــعاری زیســت جهان 
کوردی در تقابل با زیســت جهان بسته ی 
فاشیستی را مورد نقد قرار می دهد. بدین 
صورت اســت که مسئله خود رخداد مرگ 
ژینا نقطه آغاز این پرچ دوزی می باشد اما 
در زیست جهان سوژه ها معنایی جداگانه را 
بر دوش می کشد؛ لذا پیشارخدد، رخدد و 
پســارخداد را باید در جهان بینی سوژه ها 
ازهم تفکیک نمود. در اینجا پیشــا رخداد 
همانا کورد بودگی سوژه)ژینا( است. رخداد 
همانا مسئله ی حجاب است. و پسا رخداد 
کنش دیگرِی غالب علیه این دو ســاحت و 
شکل گیری جریانات و قیام های خیابانی 
است. اما آنچه در مرگ ژینا تاثیرگذار بود، 
تقلیل چنین ســاحتی به مسئله ی حجاب 
و فروکاستن رخداد به مسئله مندی حجاب 
است. این در حالی شکل می گیرد که پیشا 
رخداد که همان کوردبودگی ژینا اســت را 
به کلی توســط دیگرِی فارس محو گشته 
و پســا رخداد را به سطحی واکنشی علیه 
حجاب در نظر می گیرنــد این درصورتی 
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است نه تنها خود رخداد، بلکه پیشا رخداد 
نیز در مــرگ وی تاثیر گــذار بوده )مثال 
زمانی که دیالوگی بین نیروهای امنیتی و 
ژینا رد و بدل شــده، امکان اینکه از زبان 
وی و کورد بودگی وی آگاه شــده باشند، 
بی تاثیر و عجیب نیســت( که باعث شــد 
در جغرافیای کوردی مســئله مندی کورد 
و مرگ وی به مثابه قربانی ســوژۀ کوردی 
در قبال دیگری فارســی مورد توجه واقع 
شود )شــعارهای باال میتواند نمونۀ خوبی 
در این حوزه باشــد(. پس بی دلیل نیست 
که ذهنیت فارس محــور با تاکید بر کورد 
بودگی-حتی در عرصه ی بیان و ادا کردن 
اسم ژینا به جای مهســا- احساس تهدید 
می کند. که نمونــه ی آن را نیز می توان 
در تســلیت و همدلی مســعود بارزانی با 
خانواده ی وی دانســت کــه هجوم َخیل 
عظیمی از برخوردهای بــی اخالقی، تند، 
نژادپرســتانه و در یک کالم فاشیستی به 
وی در فضــای مجازی شــد. این درحالی 
اســت که ذهنیت فارس محور از همدلی و 
همدردی کشورهای دیگر استقبال کرده و 
در قبال این رخداد وظیفۀ حقوقی میداند 
که پشــتیبان مردم فرودست ایرانی باشد. 
امــا از تســلیت یک رهبر کــورد به مثابه 
تهدید نگاه می کند. الزم به ذکر اســت که 
منظور از مردم فرودســت ایرانی، سوژه ایی 
است که امکان تهدید برای دیگری بزرگ 
)مفهوم ایرانی/فارسی( را نداشته باشد. اما 
الزم به ذکر این نکته اســت که، به تعبیر  
آگامبــن، مفهوم مردم همــواره از قبل در 
بطن خویش حاوی یک تََرک یا شکستگی  
زیست-سیاســی بنیادین است. این همان 
چیزی اســت که نمی توانــد در کلیت آن 
چیزی که خود بخشــی از آن است ادغام 
شــود و همچنین همان چیزی اســت که 
نمی تواند به آن کلیتی که خود همواره از 
قبل در آن ادغام گشته، تعلق داشته باشد 

)آگامبــن، ۱۳8۷: ۳۹-4۰(. لــذا به کلی 
مسئله این است: کدام مردم؟ به این جهت 
اســت که مردم در نظرگاه ذهنیت فارس 
محور معنایی خاص دارد و  دال خویش را 
حول آن مفصل بندی میکند. به این جهت 
تولید مردمی واحد و یک دســت در ادبیات 
سیاسی معرفت شناختی فارس محور همان 
نقشــۀ زیست سیاسی است که برای تولید 
مردمی اســت پایه ریزی می-شود. این در 
حالی اســت کە کوردها در تاریخ و قیام 
اخیر نشــان دادند که از ادغامی شدن در 
بدنه ی سیاســی ملِی ایرانی/فارسی سر باز 
می زننــد. که نتیجۀ آن به حیات برهنه ایی 
منجر می شــود که دیگر قــادر به تحمل 
حضور آن نیســت. و برای آن کار بر خود 
الزم و ضروری می داند در واپســین تالش 
خود مفاهیم کورد تجزیه طلب)با بار منفی، 
نه کورد اســتقالل طلــب( را خلق نماید و 
احزاب را بانی چنین موضوعی به شــکلی 
پوزتیــو قلمداد کند که بتوانــد آنها را در 

صحنه ی روزگار محو سازد.]۳[

نتیجه گیری
انسان ایرانی/فارســی در طول تاریخ برای 
پایه ریزی و تئوریزه کــردن ذهنیت خود، 
کــورد را به مثابه دیگری دشــمن در نظر 
گرفته است. این عمل منجر به شکل گیری 
ســاحتی از امر سیاسی می شود که سوژۀ 
کــوردی قربانی سیاســت هایی می گردد 
که تحت عنوان جغرافیای سیاســی ایرانی 
می شناســیم. همانطور که بیان شد مسئله 
به خودی خود صرفا حجاب نیســت و قیام 
کوردی نیز فروکاســتن به مســئله مندی 
حجاب نبوده اســت. بــه عبارتی معرفت 
شناختی انســان فارس در تقابل با هستی 
و زیســت- جهان کوردی اســت. ژینا نیز 
در میان ســوژه های کوردی قربانی چنین 
سیاستی شده اســت. لذا اگر ما شاهد این 
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مســئله هســتیم که مرگ ژینا بــه مثابه 
یک پرچ برای کنش هــای این جغرافیای 
سیاسی عمل می کند و در دیگر شهرهای 
غیر کوردنشین نســبت به آن وارد عملی 
اعتراضی می شوند، به این جهت است که 
بخشی از این بحران نقطه اشتراک سیاست 
های حاکم اســت. لذا رخداد مرگ ژینا تا 
زمانی انســان ایرانی فارســی به آن وفادار 
می ماند و نســبت به آن معترض است که 
مفهوم »یک دســتی ایرانی« دچار تهدید 
و تزلزل نگردد. لذا وفاداری انســان ایرانی 
و همدلی آن با ایــن رخداد را می توان در 
دوجهت خالصه نمود؛ ســوژه به رخداد از 
این جهت وفادار است که بخشی از بحران 
به خود هســتی فارس مربوط است. یعنی 
حجاب یک مســئله و دغدغــه ی آنان نیز 
هســت و این حکومت وقت نسبت به آن 
تخطی نموده اســت. دوم از این جهت که 
رخداد را با خوانشــی ایرانی بتواند تعریفی 
ملی از آن داشــته باشد. در غیر اینصورت 
انســان ایرانی نسبت به آن بی اعتنا شده و 

دست به توطئه ی فکری میزند.

پاورقی

۱. اساســا بر خالف بابک شــاهد، پروژه ی دولت ملت سازی ایرانی  
نتیجۀ روشنفکران مشروطه بوده است.

۲.  منظور از نام پدر واقعی نیســت بلکه دالی اســت که رابطه خیالی 
بین مادر و کودک را، با تاســیس قانون منع محرم آمیزی، بر هم می 

زند)استاوراکاکیس، ۱4۰۰: 6۱(.
۳.  برای درک بیشــتر این موضوع به کتاب وسایل بی هدف آگامبن 

رجوع شود.

پی نوشت
۱. ذهنیت فارس محور فروکاست به بُعد ژنتیکی نیست؛ همانطور که 
صالح الدین خدیو، اردشــیر پشنگ، جالل جاللی زاده، حسن امینی 
و بســیاری دیگر در بُعد ژنتیکی بر کوردبودگی خود افتخار کرده اما 

ذهنیت فارس محور را با خود حمل می کنند.
۲. انسان ایرانی فارسی فروکاست به دستگاه دولتی نیست. و اعتراض 

علیه ســاحت حکومتی آن به معنای مخالف با ساحت فارس محوری 
آن نیست.

۳. این نوشــته به معنای آن نیســت که در بُعد تاکتیکی ما با دیگری 
های خود متحد نشــویم، بلکه به مثابه فهمی معرفت شناختانه است 
که زمینه تفاوت قائل شــدن میان امر اســتراتژیک و امر تاکتیک را 

روشن می سازد.
4. در این متن ســعی نشده است که به شکل دقیق به ابعاد مختلف، 
رویکردهای متداول، بازگویی تاریخی و... اشاره شود، بلکه صرفا سعی 

شده است کلیتی از یک وضعیت را آنالیزه کنیم. 
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شیکاری



کردستان و مشکله ی ایران

زانا ڕۆژهەاڵتی

گفتارهای متعدد روشنفکری ایرانی و دستگاه های ایدئولوژیک مروج 
آن در یک سدهء اخیر دو اصل آیینی خود را به شکلی مستمر ترویج و 
تبلیغ کرده اند؛ “ملت واحد ایرانی” و “سلطه ی زبان فارسی”. در دستگاه 
فکری ایرانی فهم این دو اصل در چارچوب استدالالت منطقی مشخصی 

صورت نمی گیرد و تنها برداشت ازلی گرایانه است که به آن ها 
مشروعیت می بخشد و آن دو را همچون دو اصل طبیعی، بدیهی و ازلی 
بازنمایی می کند. مشخص است که این دو اصل نافی کثرت هستند و 
موجودیت ملیت ها، زبان ها و گروه های زبانی و قومی دیگر را به هیچ 

وجه برنمی تابد.



جنبــش اجتماعــی در کردســتان و ایران در 
جریان است. این جنبش تا این لحظه نشانگانی 
از تنازل و فرود از خود بروز نداده و فرازجویانه 
در حال استمرار اســت. گسترش شگفتی آور 
دامنــه و ژرفای جنبــش، بــر پیچیدگی کار 
تحلیلگــر اجتماعــی در زمینــهء انتخاب یک 
رهیافت تحلیلی بایســته و رویکرد تفســیری 
مناســب می افزاید. این جنبــش از یک نگاه 
گونه شناختی، در ردیف جنبش ملت ها/ گروه 
های فرادســت با خصیصهء اصلی مرکزگرایانه 
قــرار نمی گیرد و تعاریف ایدئولوژیک نگاه قوم 
محورانه و پدرســاالرانه را برنمی تابد. اگر چه 
مرگ دردناک ژینا امینی از یک چشم انداز در 
چارچوب “ســتم جنسیتی” قابل فهم است، اما 
با ملحوظ داشــتن هویت کردی ژینا، و در نظر 
گرفتن یک زمینــهء تاریخی درازدامن منازعهء 
هویتی، چارچوب “ســتم ملــی” افق تحلیلی 
مناســبتری را ، جهــت درک مرگ تراژیک او، 
در اختیــار تحلیلگر اجتماعی قرار می دهد. بر 
همین اســاس باید از دو چشم انداز “زنانگی” 
و “کردیت” این جنبش را مورد شناسایی قرار 
داد. در ســطح رسانه ها، و به ندرت در محافل 
آکادمیک، چشــم انداز زنانگی و وجه جنسیتی 
این جنبش به شــکلی گســترده مورد توجه و 
ارزیابی قرار گرفته اســت. لــذا ضمن تاکید بر 
اهمیت این وجه، از چشم انداز کردیت زمینه ی 
تاریخی این جنش مورد مالحظه قرار می گیرد.
ناسیونالیســم ایرانــی همچون هــر آیین 
ایدئولوژیــک دیگــر برخی از گــزاره ها را در 
مقــام باورهای قطعی و یقینی و احکام الیتغیر 
مــی نگــرد و نفی این گزاره ها را بســان یک 
گونه ارتداد این جهانــی تلقی می کند. دولت 
مدرن همچون ابزاری در اختیار قوم فرادســت 
محافظ این آیین اســت و ماهیت ســکوالر یا 
غیرســکوالر آن نافی کارکرد مذکور نیست. بر 
همین اساس است که دو رژیم سیاسی معاصر 
پهلوی و جمهوری اسالمی در حفظ ارزش های 
ناسیونالیسم ایرانی در تمامی سطوح هر چه در 

توان داشته اند، به انجام رسانیده اند. به عبارتی 
ایرانیــت با تغییر رژیم سیاســی تنها از قرائت 
سکوالر به ســمت قرائت مذهبی سیر کرده و 
جایگاه خود را به عنوان ایدئولوژی دولت ایرانی 
تثبیت کرده اســت. بدین ترتیب ناسیونالیسم 
ایرانــی، در هــر دو قرائت آن، بــه مثابهء ابزار 
ایدئولوژیک دولت قوم فرادســت عمل می کند 
و جابجایــی قدرت و تغییر الیــت حاکم تنها 
منتهــی به تغییر تفســیرها و قرائت ها از این 
آیین می شــود، البته بدون آنکه هسته سخت 
و الیتغییــر آن دچار تحول شــود. همین امر، 
عمدتا مغفول، این واقعیت را خاطرنشــان می 
ســازد که هر گونه حرکــت انقالبی و جنبش 
اجتماعی با خاســتگاه غیرمتمرکز، مانند آنچه 
اکنون در جریان اســت، پیــش و بیش از هر 
چیز در ستیز با ایدئولوژی مسلط مذکور است 
و کارگــزاران و عامالن جنبش تنها در صورت 
مواجهه و ستیز اساســی با این ایدئولوژی می 
توانند از افق روشــنی بــرای حرکت انقالبی یا 
جنبش اجتماعی خود ســخن بگویند، در غیر 
این صــورت تغییر در ارکان قدرت یا جابجایی 
هــا در الیت حاکم موجــد تحولی برای ملیت 
های تحت ستم و گروه های فرودست نخواهد 
شــد. به طور واضح تر باید تاکید داشــت که 
مسالهء جنبش اجتماعی قدرتمند و غیرمتمرکز 
کنونی تنها رژیم غیردموکراتیک نیســت، بلکه 
یک آیین ناسیونالیســتی شبه فاشیستی فارس 
محور اســت که امــکان هر گونه همزیســتی 
مســالمت آمیز ملیت ها و گروه های فرودست 

را به صفر رسانده است.  
گفتارهــای متعــدد روشــنفکری ایرانی و 
دســتگاه های ایدئولوژیک مــروج آن در یک 
ســدهء اخیر دو اصل آیینی خود را به شــکلی 
مســتمر ترویج و تبلیغ کرده اند؛ “ملت واحد 
ایرانی” و “ســلطه ی زبان فارسی”. در دستگاه 
فکــری ایرانی فهم ایــن دو اصل در چارچوب 
استدالالت منطقی مشخصی صورت نمی گیرد 
و تنها برداشــت ازلی گرایانه اســت که به آن 
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ها مشروعیت می بخشــد و آن دو را همچون 
دو اصــل طبیعی، بدیهــی و ازلی بازنمایی می 
کند. مشــخص اســت که ایــن دو اصل نافی 
کثرت هستند و موجودیت ملیت ها، زبان ها و 
گــروه های زبانی و قومی دیگر را به هیچ وجه 
برنمی تابد. گمانی نیست که آیین ناسیونالیستی 
ایرانی از همان ابتــدای صورت بندی گفتاری 
خــود در منازعه با گفتارهــای هویتی دیگری 
بوده که آنها را همچون دشــمن و دیگری خود 
تعریف کرده است. اســتمرار حضور گفتارهای 
هویتی دیگــر بــرای ناسیونالیســم ایرانی به 
مثابهء معضل، مســاله و مشکله درآمده و کار 
چاره جویی و حل مساله و مشکله مورد نظر را 
به رژیم سیاسی و ابزارهای خشونت بار سپرده 
است. آنچه در یک سده گذشته در ایران نام » 
مساله کرد« به خود گرفته محصول این نگرش 
اســت. پرســش قابل طرح در اینجا این است 
که آیا کرد و دیگر ملیت ها مســاله و مشــکل 
هســتند یا باید “ایران” و “ناسیونالیسم ایرانی” 
را مساله و مشکله محسوب داشت؟ با تمرکز بر 
کردستان ضمن پاسخ به این پرسش موضوع را 

بیشتر باز خواهیم کرد.
نخبگان، روشنشفکران و در کل ایدئولوگ 
های ناسیونالیسم ایرانی با اتکا بر یک برداشت 
ازلــی گرایانــه، جغرافیای سیاســی- فرهنگی 
طبیعــی و ازلی برای ایــران در نظر می گیرند 
و هر آنچه در مرزهای این جغرافیای سیاسی- 
فرهنگــی مفروض قــرار گرفتــه واجد هویت 
ایرانــی می دانند. بر این اســاس کردســتان 
بخشــی از جغرافیای مذکور بــوده و امکان و 
بیــان تمایز هویتی و زبانی بــرای آن و تاکید 
بر الزامات سیاســی ناشی از آن در دایره محال 
قــرار می گیرد. اما آیا قرار گرفتن کردســتان 
در این جغرافیا یک امر ازلی تاریخی اســت یا 
ناشــی از مجموعــه ای از رخدادهای تاریخی، 
اقتضائات سیاسی و رقابت های ژئوپولتیک پیشا 

استعماری و استعماری می باشد؟
قرن پانزدهم میالدی در تاریخ کردســتان 

واجد اهمیتی ویژه است. در این قرن کردستان 
به صحنــه یک منازعهء شــدید و خونبار بین 
االتراکــی تبدیل شــد.گروه ها، دســته جات، 
قبایل و طوایف ترک به شــکلی پیچیده درگیر 
شــدیدترین رقابت ها و درگیری های سیاسی 
بودند و ســرزمین های کردستانی را به عرصه 
منازعــات و جنــگ های خونبار خــود تبدیل 
کردنــد. “نظم امارتی کردســتان” به شــکلی 
گریزناپذیــر درگیر “آنارشــی ترکی” گردید و 
امارت های کردی وارد رقابت ها، دســته بندی 
ها و منازعات نظامی ترکی شــدند. نظم امارتی 
کردستان تا حدود زیادی توانست آنارشی ترکی 
متجســم در دو گروه آق و قره قویونلو را تاب 
آورد، امــا ظهور یک اتحادیــه ایلی- فرقه ای 
به نــام صفوی قرن شــانزدهم را به یک عصر 
تاریک خونبار برای کردها و نظم امارتی تبدیل 
کرد. آنارشــی ترکی عصر قویونلوهــا توان به 
چالش کشــیدن جدی نظم امارتی را نداشت، 
اما آنارشی ترکی ناشی از رقابت ها و منازعات 
صفوی- عثمانی نظم امارتی را با مخاطره جدی 
روبرو ســاخت و سرزمین های کردستانی را به 
میدان اصلی منازعــه بین التراکی تبدیل کرد. 
اگــر چه نظم امارتی تا قرن نوزدهم موجودیت 
خــود را حفظ کرد، ولــی دو قلمرو امپراتوری 
گونهء ترکی کردستان را به دو پاره تبدیل کرده 
بود. کردستان واقع شده در قلمرو صفوی به طو 
ر معمول یکی از خاستگاه های اصلی مخالفت 
با دستگاه سیاســی صفوی بود و این مخالفت 
در قالب های شــورش های متعدد گروه های 
ایلی و صف آرایی امیرنشین ها در برابر صفویه 
بروز پیــدا می کرد. اما رقابت ها و جنگ های 
درازمدت آنارشــی ترکی) صفوی- عثمانی( و 
تاثیرات اجتناب ناپذیر آن بر کنشگری سیاسی 
و نظامی کردها، امکان شــکل گیری هر گونه 
کیان سیاســی منفک و دولــت یکپارچه را با 

محدودیت مواجه می ساخت. 
در قرن هفدهــم منازعهء اروپایی- عثمانی 
منجر به دیپلماســی نزدیکی به صفوی شــد و 
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استعمار به خاورمیانه کنونی راه یافت. استعمار 
در ایــن زمان و حتی بعدهــا قلمرو صفوی را 
به عنوان مســتعمره در نظر نداشــت، بلکه از 
آن همچون یــک امکان برای مقابله با عثمانی 
ســود می جســت و آن را یــک فرصت برای 
مقاصد تجاری و اقتصــادی تلقی می کرد. اما 
اهمیت این موضوع در چیســت؟ توجه به این 
موضــوع از این لحاظ دارای اهمیت اســت که 
از همین زمان موجودیتی به نام “پرشــیا” در 
ادبیــات دیپلماتیک و سیاســی غربی ها زاده 
می شود و طبعا کردســتان هم بخشی از این 
موجودیت بود. در واقع آنارشی ترکی به شکل 
گیری جغرافیای پرشــیا کمک کرد و غرب نیز 
در چارچوب نظم جهانــی مورد نظر خود این 
موجودیت را به رسمیت شناخت. بدین ترتیب 
قرن هفدهم، قرن ظهور مساله و مشکله پرشیا 

و ایران برای کردستان بود. 
انحطــاط و زوال صفوی بــه منزلهء زوال 
مسالهء پرشــیا برای کردســتان نبود. آنارشی 
ترکی از شــرق قلمرو فروپاشیده صفوی تحت 
نام “افشار” آتش جنگ های گسترده در منطقه 
را برفروخــت و از غرب نیز عثمانی ها بار دیگر 
سرزمین های کردســتانی را مورد تهاجم قرار 
دادند. در این میان مســاله فقط دست اندازی 
به ســرزمین های تحت حکمرانی صفوی نبود 
و نادرشــاه با کشورگشایی های خود نشان داد 
قلمروی ویژه با مرزهای خاص زبانی و فرهنگی 
در ذهنیت او جایگاهی ندارد. در طول این دهه 
ها نظم امارتی کردســتان نتوانست از الگوهای 
متداول سیاســت ورزی فراتر رود و همین امر 
باعــث گردید مقهــور قدرت یک فدراســیون 
دیگر ترک یعنی قاجارها شــود. نظم امارتی در 
چارچوب الگوهای کالسیک گذشته، فرادستی 
قاجارها را پذیرفت و با مســالهء پرشیا و ایران 
به شــکلی جدی تر درگیر شد. و در حالی که 
نظام جهانی در قرن نوزدهم موجودیت پرشــیا 
و ایــران را پذیرفته بــود و مداخالت و رقابت 
های اســتعماری به حفظ این موجودیت کمک 

می کرد، در نیمهء دوم همین قرن نظم امارتی 
کردســتان هم فروپاشــید و ایــران به صورت 

مسالهء اصلی کردستان درآمد. 
با فروپاشــی نظم امارتی کردســتان، حق 
حکمرانی و حاکمیتی از کردها سلب شد. ماهیت 
ایلی قدرت در دوره قاجار در تضاد با مشارکت 
دیگر گروه ها در ســاختار سیاسی بود، به ویژه 
آن گروه از کردها که سنی مذهب بودند. انقالب 
مشروطه به عنوان یک جنبش سیاسی مرکزیت 
گرا هر چند به دنبال دموکراتیک سازی ساخت 
قدرت بود، اما فهم نخبگان سیاســی و رهبران 
انقالب از دموکراســی و سیســتم مشروطه به 
نحــوی نبود کــه حق حکمرانــی و حاکمیتی 
کردها را به رســمیت بشناســد. بنابراین باید 
اذعان داشــت این نخســتین انقالب مدرن در 
ایران نه تنها دســتاوردی برای کردها نداشت، 
بلکه به نهادینه ســازی و تثبیت دیدگاه هایی 
یاری رساند که دولت مدرن را نماینده فرهنگ، 
زبان و نظام ارزشی قوم فرادست تلقی می کرد. 
پس از مشــروطه و با اســتقرار دولت پهلوی، 
ناسیونالیســم ایرانی به ایدئولوژی اصلی دولت 
تبدیل شــد و کردستان را بیش از هر زمان با 
مساله و مشــکلهء ایران مواجه ساخت. جنبش 
ســمکو، جنبش جمهوری کردســتان، جنبش 
دهقانــی و حرکت انقالبــی 1347 هر کدام به 
نحــوی در مواجهه و مقابله با مشــکلهء ایران 
و مســالهء ناسیونالیســم ایرانی بوده اند و این 
مواجهه تا لحظه کنونی اســتمرار یافته اســت. 
این منازعه به کجا می انجامد و کردســتان با 
مساله و مشــکلهء ایران چگونه برخورد خواهد 
کرد؟ آیا ناسیونالیسم ایرانی گزاره های قطعی و 
یقینی خود را مورد بازاندیشی قرار خواهد داد 
و یا کردستان راهی نو در پیش خواهد گرفت؟ 

پی نوشت
. این را باید دربارهء بعد جنســیتی جنبش نیز یادآور شد که بدون 
ســتیز با گفتار مردســاالرانه و مناســبات اقتصادی و نظام ارزشی 

موجود نمی توان تحولی عمیق را انتظار داشت.

۱۱۱گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722



خوانشی بر شعار 
»پێشمەرگە پێشمەرگە پێویستیمان پێتانە«

و چالش احزاب کورد   
آسو صالح

در زمان مشابهی به سر می بریم، نیروهایی خواستار اندیشیدن به تدابیر عملی برای ایستادن در 
کنار مردم هستند تا امنیتشان حفظ شود، و نیروهایی نیز با متهم کردن طرف مقابل به “خامی” 
و “بی تجربگی” خواستار واگذاری تمام مسئولیت برعهده مردم هستند، تا در خیابانها هزینه دهند 

و “انقالب” به پیروزی برسد! این دو گفتمان زمان الزم برای ارائه استدالل در اختیار ندارند، 
سرعت تحوالت بیش از آنکه که تصور می شود افزایش یافته است. حفظ مشروعیت و مقبولیت 
احزاب کوردی در نقطه عطف خود قرار دارد. انتخاب هریک از این دو گفتمان می تواند برای 
جنبش کوردی در شرق کوردستان و امنیت مردم، خطرناک باشد. جنبش کوردی و مشروعیت 
آن از مردم کورد می باشد، به همین دلیل هر نوع تصمیمی که اتخاذ می شود، مردم و حفظ 

امنیت آنها باید در اولویت باشد.



در جریــان اعتراضــات اخیر که از شــهرهای 
کوردستان آغاز شد، مردم شعارهایی خطاب به 
برخی احزاب کورد سردادند که تاحدودی تازگی 
داشــت. نوع شــعارها و برهه زمانی که سرداده 
شــدند، از اهمیــت ویژه ای برخــوردار بوده و 
احزاب کورد و به ویژه حزب دمکرات کوردستان 

ایران را با یک چالش جدی مواجه کردند. 
زمانــی کــه مردم بــرای ســاعاتی کنترل 
شــهر اشــنویه و برخی دیگر از شــهرها را در 
اختیار گرفتند، در خیابــان ها فریاد می زدند: 
“پێشــمەرگە پێشمەرگە پێویستیمان پێتانە” به 
معنی “پیشمرگه پیشمرگه به شما نیاز داریم”. 
به نظر می رســد درست زمانی که مردم مدنی 
و بی دفاع موفق شــده بودند تا نیروهای نظامی 
رژیــم را به عقــب برانند، از ســرکوبی که در 
انتظارشــان بود بیم داشتند و به همین دلیل از 
نیروهای پیشمرگه درخواست کمک می کردند.

به عقیده نگارنده احزاب کورد الزم است که 
پاسخ درخوری برای این شعار مردم ارائه کنند. 
نوع پاسخ می تواند در مشروعیت دهی به حزب 
یا مشــروعیت زدایی از آن موثر باشــد. این یک 

چالش جدی برای احزاب کوردی است.

رابطه سازمان های مسلح با قدرت حاکم
رابطه ســازمان های بــدون دولت کــه مبارزه 
مســلحانه را در دستور کار خود قرار داده اند با 
دولت یا قدرت مرکزی را می توان در ســه نوع 
رابطه تبانی، مصالحه آمیز و تعارض تحلیل نمود.
در صــورت وجــود رابطه تبانــی، دولت یا 
قدرت حاکم ســعی می کند وفاداری رقبا را در 
بازار سیاســی »خریداری« کند یا حتی از طریق 
یک »تســلط« کامل، اپوزیســیون سیاسی را در 
خود حل نماید. ارائه پول، فرصت های اقتصادی 
و امتیازات سیاســی از طریق ایجاد دســتورات 
دسترســی محدود، موثرتریــن راه برای خرید 
مخالفان اســت. در چنین شرایطی این سازمان 
ها مبارزه مســلحانه را رهــا کرده و در واقع در 
سیســتم حاکم قرار مــی گیرند. بعضی از گروه 

های مســلح موجود در کوردستان مانند شاخه 
ای از مکتب قرآن در اوایل انقالب و در ســطح 
ایران نیز گروه هایی از نیروهای چپ مسلح که 
بعدا به اصالح طلبان معروف شدند، نمونه های 

از این رابطه هستند.
در روابــط مصالحه آمیــز، دولــت به دلیل 
بازیگــران مســلح  کاســتی ها، خودمختــاری 
غیردولتی را می پذیرد. این کشور یا فاقد ظرفیت 
نظامی برای بازپس گیری مناطق تحت کنترل 
گروه های مسلح اســت و یا چنین قلمرویی را 
ماهیت غیر اســتراتژیک می داند. روابط دولت 
و گروه مســلح حول یک بن بســت سیاســی و 
نظامی آشتی می کند، جایی که گروه های مسلح 
استقالل نســبی را در قلمرو تحت کنترل خود 
تضمین می کنند و امنیت اولیه را ارائه می دهند، 
و دولت همچنان بر خدمات اصلی کنترل دارد. 
کوردستان سوریه یا غرب کوردستان نمونه ای از 
این موارد است. پس از اینکه رژیم اسد تا حدی 
ارتــش خود را از غرب کوردســتان )روژآوا( در 
ژوئیه 2011 خارج کرد، یگان های مدافع خلق 
)YPG(، شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک 
)PYD( کنترل ســه منطقه بــزرگ و اکثریت 
کورد را در امتداد سوریه تضمین کرد. در حالی 
کــه دولت مرکزی نیز کنترل بخش های اصلی 
مانند فرودگاه ها را برعهده داشــت. این رابطه 
شــکننده بوده و تداوم آن به فاکتورهای داخلی 
و خارجــی بســتگی دارد. در عین حال یکی از 
مزیت های بزرگ چنین رابطه ای، تمرین ایجاد 
نهادهای دولت و دولتداری از ســوی ســازمان 

مسلح می باشد. 
در روابــط خصمانه، دولت مرکزی درگیری 
نظامی با یک گروه مسلح را در پیش می گیرد 
و با اقدامات سیاسی، نظامی و دیپلماتیک برای 
شکست مخالفان مســلح تالش می کند. اینکه 
شورشــیان به پیروز دســت یابند یا شکســت 
بخورنــد، بــه عوامل مختلفی مانند دسترســی 
شورشیان به منابع کلیدی مانند حامیان داخلی 
و خارجــی، منابع مالــی، ظرفیت نظامی دولت 
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و ســرانه تولید ناخالص داخلی بســتگی دارد. 
ماهیت و کیفیت شورش نیز مهم است.

بــر این اســاس رابطه احزاب اپوزیســیون 
کــوردی در ایران با دولت مرکزی از نوع روابط 
خصمانه یا تعارض اســت. بر اســاس آنچه که 
گفته شــد، پیروزی نسبی این احزاب و رسیدن 
به آرمانهایشان در مرحله اول به حمایت داخلی 
یا حمایت مردم و مشــروعیت مبارزه حزب نزد 
مردم بستگی دارد. مشروعیت داخلی مهمترین 
عامل در پیشــبرد مبــارزه و پیروزی گروههای 
مســلح در چنین رابطه ای اســت. کسب این 
مشــروعیت تنها به عوامل تاریخی و حافظه ی 
مردم ربط ندارد، بلکــه همواره باید نوع مبارزه 
و شــیوه ای که تخاذ شده برای مردم شرح داده 
شــود. در ادامه بیشتر به این مهم پرداخته می 

شود.

مشروعیت مردمی سازمان های مسلح
گروه های مســلح نیز مانند دولتها برای حفظ 
مشــروعیت خود می توانند فشارهای مخاطبان 
داخلــی و بین المللــی را بپذیرند یــا در برابر 
آن مقاومت کنند. پذیرفتن خواســته یا فشــار 
مخاطب داخلی یا مردم، اولین مرحله در کسب 
مشروعیت سازمان های مســلح می باشد. مهم 
نیست چه انگیزه یا ترکیبی از انگیزهها در ابتدا 
منجر به تشــکیل یک ســازمان مسلح یا روی 
آوردن یک گروه یا ســازمان به مبارزه مسلحانه 
شــده است، در هر مرحله ای رهبران و مبارزان 
چنین ســازمان های مســلحی با چالشی تحت 

عنوان “مشروعیت” مواجه هستند.
در هر دو روایت کالسیک مائو و چه گوارا از 
جنگ های چریکی و مسلحانه بر اهمیت بسیج 
و حمایت عمومی از مبارزان تأکید شــده است. 
در طرف مقابل، نیروهای دولتی و متحدان آنها 
نیز اهمیت کسب مشروعیت را از دید مردم و در 
عرصه بین المللی هنگام رویارویی با شورشــیان، 
یا به گفته آنها “تروریســت ها”، درک کرده اند. 
حاکمیت مقابله با ســازمان های مسلح را تحت 

عنوان مبارزه با ترور توجیه می کند.
ســازمان هــا و گــروه های مســلح مانند 
بازیگران معمولی سیاســی، نیــاز به توضیح و 
توجیه برنامه ها و اقدامات خود دارند. اینکه چرا 
اسلحه در اختیار دارند؟ چرا به مبارزه مسلحانه 
روی آورده انــد؟ چه زمانــی از اقدامات نظامی 
اســتفاده می کنند؟ و ســواالتی از این قبیل. 
پاسخ مورد قبول )برای مردم( به این سواالت از 
یک ســو و عمل به چنین پاسخ هایی از سوی 
دیگر، به کســب مشروعیت و مقبولیت سازمان 
های مسلح می انجامد. در صورتی که پاسخ قانع 
کننده )برای مردم( به این سواالت ارائه نشود یا 
در عمل آنچه که انجام می شــود با آنچه گفته 
می شود فاصله داشــته باشد، مشروعیت زدایی 
از چنین گروه و ســازمانهایی یک تهدید جدی 

محسوب می شود.
می توان استدالل کرد که مشروعیت متغیر 
کلیــدی برای توضیح موفقیت سیاســی چنین 
گروهها و سازمانهایی است، که به عنوان توانایی 
کسب قدرت سیاســی و حفظ چنین موقعیتی 
در یک دوره زمانی قابل توجه درک می شــود. 
مطمئناً مشــروعیت فی نفسه منجر به موفقیت 
نمی شــود، اما هیچ ســازمان و گروهی بدون 
کســب مشروعیت، از نظر سلطه و کسب قدرت 

موفق نخواهد بود.
بدین ترتیب حمایت جامعه اغلب به عنوان 
فاکتوری کلیدی برای بقا و موفقیت شورشــیان 
)مبارزان مســلح( مورد بحث قرار می-گیرد. در 
چنین شــرایطی “حمایت مردمــی” به عنوان 
“حمایتــی فراتــر از رضایت از نــوع بی میلی” 
re-(  تعریف می شود. این نوع رضایت بی میالنه
luctant acquiescence( اغلــب نوعی رضایت 
منفعل مردمی اســت که در نبود آلترناتیو برای 
ســازمان مسلح یا بر اســاس عالقه تاریخی به 
آن ســازمان می باشــد؛ که هم بسیار فریبنده 
است و هم شــکننده. فریبنده به این معنی که 
ســازمان مســلح گمان می کند که از حمایت 
قاطع مردمی برخوردار می باشــد، و شکننده به 
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این مفهوم که در صورت وجود آلترناتیو این نوع 
حمایت منفعالنه بالفاصله کاهش یافته یا از بین 
می رود. در واقــع زمانی که از حمایت مردمی 
صحبت می شــود، بیش از ایــن نوع رضایت از 
نوع بی میلی اســت، حمایت فعال می باشــد و 
نشان دهنده درجه تناسب بین یک گروه مسلح 

و جامعه است. 

راه های کسب یا حفظ مشروعیت سازمان 
های مسلح؛ نمونه های تاریخی

وجود ســازمان های مســلح و مبارزه از طریق 
مســلحانه برای نیل اهداف مشــخصی از سوی 
این سازمانها، بر اساس حمایت مردمی بنا نهاده 
شده است. اما زمانی که مبارزه طوالنی می شود 
یا قــدرت حاکم با اســتفاده از امکاناتی که در 
اختیار دارد تالش می کند تا از این سازمان ها 
به شــیوه های مختلف مشروعیت زدایی نماید، 
کســب یا حفظ مشــروعیت برای سازمان های 

مسلح از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود.
در تاریــخ و در مناطق مختلف جهان نمونه 
های برجســته ای از ســازمان های مسلح، نوع 
رابطه آنها با مردم و چگونگی کسب مشروعیت 
وجود دارد. مطالعه این سازمان ها و نوع مبارزه 
شــان، بدون توجه به ایدئولوژی یا اهداف آنها، 
برای جنبش کوردســتان و احزاب کوردی می 
تواند حائز اهمیت باشــد. بــرای نمونه ببرهای 
تامیل در ســریالنکا، جنبش فارک در کلمبیا و 

طالبان در افغانستان.
جنگ داخلی سریالنکا یک تقسیم سیاسی-
ســرزمینی بین دولت سریالنکا و ببرهای تامیل 
)LTTE( ایجاد کرده بود، طوری که LTTE به 
پروسه دولت سازی در مناطق تحت کنترل خود 
روی آورد. دولت ســازی ببرهــای تامیل ارتباط 
نزدیکی با پروژه سیاســی آنهــا برای نمایندگی 
ملت تامیل و ارائه خودمختاری داشــت. از یک 
ســو، منوط به چارچوب گفتمانــی LTTE به 
عنوان تنها نماینده ناسیونالیسم ملت تامیل بود 
و از ســوی دیگر، هژمونی LTTE در سیاست 

تامیل نیز بر اســاس ظرفیــت نظامی آنها برای 
رویارویی با دولت سریالنکا و تأمین درجه ای از 
 LTTE امنیت برای مردم بود. زمانی که بعدها
به تشکیل دولت پرداخت، نهادهای نظم و قانون 
آنها به زمانی باز می گشت که کنترل بخش هایی 
از منطقــه خود را در اختیار داشــتند. در واقع 
سیســتم قضایی آنها، بر اساس شکست تجربه 
شــده قانون اساسی سریالنکا در ارائه چارچوبی 
کارآمد برای تحقق حقوق و خواسته های اقلیت 
های ملی بود. قوانین LTTE همچنین مســائل 
مدرنــی را در بر می گرفت و ایــن به افزایش 
مشــروعیت و مقبولیت آن کمک می کرد. برای 
مثال قوانینی را برای زنان در مورد حق مالکیت، 
تجاوز و ســقط جنین وضع کردند، در حالی که 

در قوانین کشور چنین نبود. 
نمونه دیگر سازمان مسلح فارک در کلمبیا 
می باشد که با ایجاد نظم و تدوین نوعی قانون 
به خواسته مردم برای ایجاد امنیت پاسخ دادند. 
به گفته گری لیچ )2011(، فارک در بســیاری 
از مناطقی که تحت کنترل نسبی داشت، مانند 
یک دولت عمل می کــرد. آنها از مردم مالیات 
مــی گرفتند و در مقابل از مردم در برابر دولت 
یا برخی گروه های مافیایی مسلح محافظت می 
کردند. فارک همچنین سود حاصل از طرح های 
مالیاتــی خود را به پروژه های اجتماعی و بهبود 
زیرســاخت های زیادی در این مناطق اختصاص 
داد. این گروه صدها مایل جاده ساخت تا جوامع 
روستایی را به هم متصل کند، پل های عظیمی 
را برپا کرد که بر روی دره های کوهســتانها قرار 
داشتند، و حتی شــبکه های برق ایجاد کردند. 
شورشــیان فارک همچنین یک سیستم قضایی 
ایجــاد کردند که برای شــهروندان راهی برای 
میانجیگری در اختالفات غیر از خشونت فراهم 
مــی کرد. عــالوه بر این، آموزش، بهداشــت و 
خدمات زیســت محیطــی را افزایش دادند. در 
واقع، فارک به عنوان دولت واقعی در بســیاری 
از مناطق روستایی کلمبیا نزد مردم مشروعیت 

یافت.
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نمونه ســوم طالبان در افغانستان می باشد. 
زمانی که مردم از سیستم فاسد دولت افغانستان 
به ویژه در سیســتم قضایی این کشور رنج می 
بردند، طالبان با ایجاد یک سیســتم قضایی به 
نسبت عادلتر، مشــروعیت مردمی را در برخی 
مناطق افغانستان بدست آورد. مردم عمال برای 
حل اختالفات خود به طالبان مراجعه می کردند 
و در واقــع طالبان وظیفــه دولت مرکزی برای 

اجرای عدالت را برعهده داشت.

امنیت و سیستم قضایی مهمترین عوامل 
کسب مشروعیت

با توجه به نمونه هایی که در باال ارائه شــدند، 
می توان دریافت که در برابر یک دولت فاسد یا 
سرکوبکر، ایجاد “امنیت” برای مردم و ایجاد یک 
“سیســتم قضایی” عادل و جایگزین، مهمترین 
عوامل برای کسب مشروعیت برای سازمان های 

مسلح میان مردم هستند.
به گفته هابز شــهروندان بخشــی از آزادی 
خود را در یک قرارداد اجتماعی به دولت تسلیم 
مــی کنند، زیرا اگر ایــن کار را نکنند، زندگی 
آنها پر از خشــونت و ناامنی خواهد شد. نقطه 
مقابل این مســاله نیز صادق است، یعنی زمانی 
کــه نظامیان دولتی با مصونیــت در خیابان ها 
به ســرکوب و قتل و کشــتار مردم مشغولند، 
مردم تمایل دارند کــه از نیروهای دیگر، مانند 
گروه های مســلح خــودی، درخواســت یاری 
نمایند؛ مانند آنچه که در خیابان های شهرهای 
کوردســتان فریاد می زدند. در مورد گروه های 
مسلح، آرمان های حکومت داری اغلب بخشی از 
پروژه آنها برای تحقق قرارداد اجتماعی با مردم 
خود در مناطقی اســت که دولت فاســد بوده، 

غایب است یا در حال عقب نشینی می باشد. 
به عقیــده صاحبنظران، اجــرای عدالت و 
 empirical legitimacy مشــروعیت تجربــی
رابطه مســتقیمی دارند. اگر گروه های مســلح 
دادگاه هایی را راه اندازی کنند و اگر این دادگاه 
ها نســبت بــه نهادهای رســمی دولتی از دید 

مردم به عدالت بیشــتر کمک کنند، مشروعیت 
و مقبولیت ســازمان های مسلح افزایش خواهد 
یافــت. در این صورت این نــوع دادگاه ها باید 
نتایج ملموســی برای مردم داشــته باشد، برای 
مثال ایجاد امنیت بیشــتر  مثال از طریق خنثی 
نمودن طرف هــای ایجاد ناامنــی، تولید مواد 

غذایی، تجارت و غیره. 
نهادهــای غیردولتی مشــروعیت خود را از 
توانایی شــان برای ایجاد یک ارتباط بر اساس 
“زبان دولتــی” می گیرند. تز مانکور اولســون 
نشــان می دهد که تنها با جایگزینی دولت در 
رابطه با وظایف کلیدی خدمات عمومی اســت 
که یک جنبش می تواند مشــروعیت سیاســی 
به دســت آورد. اینکه گروه های مســلح تا چه 
حد می توانند ابزارها دولت را به کار گیرند و از 
شکل های رویه ای و نمادین مشروعیت آن تقلید 
کنند، موفقیت آن ها را در جانشــینی دولت در 

تصور عمومی تعیین می کند. 

شــعارهای اعتراضات کوردستان و احزاب 
کوردی

با توجه به شــعارهای مردم کوردستان مبنی بر 
درخواست یاری از پیشــمرگه های کورد، و بر 
اساس آنچه که در باال گفته شد؛ و نیز با توجه 
به موارد تاریخی سازمان ها و گروه های مختلف 
در مناطــق مختلف جهان؛ می توان به آســانی 
دریافت که مردم کوردستان در شعارهایشان دو 
خواســته اصلی “ایجاد امنیت” مبتنی بر “یک 
سیســتم قضایی عادل و جایگزین” را فریاد می 

زنند.
اینکه در شــهرها سرکوب می شوند، ربوده 
شده یا بازداشت می شــوند، بر اساس اتهامات 
واهی به حبس های بلند مدت محکوم می شوند، 
در خیابانهــا و در مرزها به قتل می رســند، از 
سوی مزدوران محلی رژیم تحت فشار قرار می 
گیرند و غیره، همگی نشــان از احســاس عدم 

امنیت مردم کوردستان است.
فاکتوری که از سوی احزاب کوردی مطرح 
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شده و قابل درک می باشد این است که حضور 
فیزیکی این احزاب در کوردستان و میان مردم، 
به سرکوب هرچه بیشــتر و گسترده تر خواهد 
انجامید. در این راســتا باید به دو ســوال پاسخ 
داد؛ اول اینکــه ظرفیت ســرکوب حاکمیت در 
کوردســتان تا چه حد است؟! و اینکه آیا حضور 
نیروی پیشمرگه باید مانند آنچه که در گذشته 
)اوایل دهه 60( در کوردســتان شــاهد بودیم، 

باشد؟!
در مورد ســوال اول تنهــا می توان تحلیل 
کرد، حدس زد و هیچ نتیجه قابل اعتمادی نمی 
توان بدســت آورد. اما همزمان می توان شرایط 
کشور را انقالبی در نظر گرفت که در تمام نقاط 
کشور نیروهای نظامی رژیم الزم است که حضور 
داشته باشند، به همین دلیل باید دید که مساله 
کوردستان چقدر برای رژیم در اولویت قرار دارد 
که تمرکز نیروهای خود را در آنجا جمع کند. 

در رابطه با سوال دوم و نیز با درنظر گرفتن 
دغدغه عدم ســرکوب بیشــتر مردم همزمان با 
حفظ امنیــت آنها، می توان بــه مکانیزم هایی 
اندیشــید که حضوری متفاوتتــر و غیرعلنی تر 
باشــد. الزم به یادآوریســت زمانی که از ایجاد 
امنیت یا سیســتم قضایی صحبت می شود به 
معنی حضور کامل فیزیکی و علنی نیست. برای 
مثــال گریالهای فارک یا قضــات طالبان میان 
مردم نبودنــد، اما مکانیزم هایی با مردم طراحی 
کــرده بودند کــه موتور حرکت ایــن نهادهای 
شــبه حکومتی را فراهم می کرد. از سوی دیگر 
مزدوران محلــی رژیم یکــی از ابزارهای رژیم 
برای فشــار بر مردم و از بین بردن امنیت آنها 
می باشد، احزاب کورد چه مکانیزم فعالی برای 

مقابله با آنها در دست دارند؟!
احزاب کــورد و در راس همــه آنها حزب 
دمکرات کوردستان ایران یک مسئولیت تاریخی 
در قبال مردم کوردســتان برعهده دارد. نیروی 
پیشــمرگه یکی از مهمترین نهادهایی است که 
از ابتدا برای حفظ مردم و حفظ دســتاوردهای 
جنبش کوردی بنا نهاده شده است. درخواستی 

که هم اینک از ســوی مردم مطرح می شــود 
اســتفاده از این نیرو برای حفاظت از آنهاست، 
و ســوالی که در برابر احزاب قرار می گیرد این 
است که آیا اینک زمان مناسب برای استفاده از 

این نیرو نمی باشد؟!
به نظر می رســد که در ایــن رابطه تاریخ 
دوباره تکرار می شــود. پیــش از انقالب 57 و 
با آغاز مبارزه مســلحانه، تعدادی از روشنفکران 
محافظــه کار تئوری “بقا” را مطرح کردند. آنها 
معتقد بودند که مبارزه مسلحانه دارای خطراتی 
می باشد و الزم اســت که نیروی انقالبی برای 
شرایط مناسب موجودیتش را حفظ نماید. امیر 
پرویز پویان، از رهبران جنبش با انتشــار کتاب 
“مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا” این ایده را رد 
کــرد و آن را توجیهی برای بی عملی و انفعال 
دانست. او معتقد بود درک مبارزان از “بقا” باید 
تغییر کند. امیرپرویز پویان معتقد بود که “این 
تئــوری نهایتا برخالف تصور خود حتی به باقی 
ماندن نیروی انقالبی نیز منجر نخواهد شد. زیرا 
باقی ماندن نــه در بقاء فیزیکی، بلکه در ارتقاء 

خط مشی مبارزاتی است.”
در زمان مشابهی به سر می بریم، نیروهایی 
خواستار اندیشیدن به تدابیر عملی برای ایستادن 
در کنار مردم هســتند تا امنیتشان حفظ شود، 
و نیروهایی نیز بــا متهم کردن طرف مقابل به 
“خامی” و “بی تجربگی” خواستار واگذاری تمام 
مســئولیت برعهده مردم هستند، تا در خیابانها 
هزینه دهند و “انقالب” به پیروزی برسد! این دو 
گفتمان زمان الزم برای ارائه استدالل در اختیار 
ندارند، ســرعت تحوالت بیش از آنکه که تصور 
می شــود افزایش یافته است. حفظ مشروعیت 
و مقبولیــت احزاب کوردی در نقطه عطف خود 
قرار دارد. انتخاب هریک از این دو گفتمان می 
تواند برای جنبش کوردی در شرق کوردستان و 
امنیت مردم، خطرناک باشــد. جنبش کوردی و 
مشروعیت آن از مردم کورد می باشد، به همین 
دلیل هر نوع تصمیمی که اتخاذ می شود، مردم 

و حفظ امنیت آنها باید در اولویت باشد.
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دیوی کۆمەاڵیەتیی زنجیرە خۆپیشاندانەکانی ئێران    

 ئاگری ئیسماعیل نژاد

بەپێی ئەوەی لە مێژووی چەند سەدەی ڕابردوودا،  ئاڵوگۆڕی 
دەسەاڵت لە جوغرافیای ئێران بە ڕێگای توندوتیژی و هێزی ڕەق 
بووە، ئەوە وای کردووە که دامەزراوەی دینی کۆنترین و جێگای 

باوەڕترین دامەزراوی ئێران هەتا پێش دامەزرانی کۆماری ئیسالمی 
بێت؛ چون باقی دامەزراوەکانی تر لە کاتی ئالوگۆری سیاسیدا 
ئاراستەی کار و کردەوەیان بە تەواوی دەگۆڕدرا و ئەوەش وای 

کردووە پێگەی گشتیی جەماوەریان لەکیس بدەن و هەتا کاتێک 
جێگای باوەڕ بن کە دەسەاڵت سەقامگیرە نه کاتێک که دەسەاڵت 

ناسەقامگیره!



لە ماوەی 2٠ ســاڵی ڕابــردوودا زنجیره ای 
ناڕەزایەتییەکانی نێو ئێران بوونە دیاردەیەکی 
ڕۆژانەی کۆمەڵــگای ئەو واڵتــە؛ گرینگیی 
ناڕەزایەتییەکان هەم لەســەر بەرینی و هەم 
لــە ڕێــژەی نارەزایەتییەکاندایە،. لە باســی 
بەرینیــدا دەتوانین دوو باســی جوغرافیا و 
داخوازی، لەبەرچاو بگرین؛ لە باسی جوغرافیا 
نارەزایەتییەکان  بڵێیــن  ئێســتا دەکرێــت 
هەمــوو جوغرافیــای ئێرانــی تەنیوەتەوە و 
لەســەر داخوازییش دەکرێت بڵێین بنەمای 
داخوازییــەکان لــە دەوری مــاف مــرۆڤ، 
بــە لەبەرچاوگرتنی چــوار ڕەهەندی مافی 
ئابووری، مافی کۆمەاڵیەتی، مافی فەرهەنگی 
و مافی سیاسیدا دەسوورێتەوە. بە مانایەکی 
تــر دەتوانین بڵێیــن نارەزایەتییــەکان لە 
بەرانبەر دەسەاڵتێکدایە کە مافی سەروەریی 
تاکی نــەک پێشــێل کــردووە، بەڵکوو لە 
بنەڕەتدا باوەری پێی نییە. بەڕوونی باوەرمەند 
به  مافی ســەروەریی تاک لە بەرانبەر مافی 
ســەروەریی بان سروشــتی بەرانبەری یەک 

ڕاوەستاون.
له ڕواڵەتی گشتیدا وا دیاره که کۆماری 
نارەزایەتییەکان  توانیویەتی هەموو  ئیسالمی 
کۆنترۆڵ بکات، یان النیکەمی بەرانبەری بێ 
منــەت بێ،  بەاڵم لە کردەوەدا دەبێت، بڵێن 
نارەزایەتییەکان ســەرکوت کراون بۆیە بوون 
به دیاردەیەکی ژێرزەمینی و به هۆکاری ترس 
لە توندوتیژیی کۆماری ئیســالمی لە پانتایی 
گشتییەوە ، خزاونە توێی نادیاری کۆمەڵگاوە. 
ئــەوەی نارەزایەتییەکان لــە توێی نادیاری 
کۆمەڵگادا پەنگیان خواردۆتەوە، یەکەم مانای 
ئەوەیە کــه پێگــەی کۆمەاڵیەتیی کۆماری 
ئیسالمی بنکۆڵ کراوە. کۆماری ئیسالمی لە 
دەرەوەی کوردســتان پێگەی کۆمەاڵیەتیی 
هەبووە و لە ڕاســتییدا کۆماری ئیســالمی 
لەســەر بناغەی ڕەواییی دەســەاڵتی دینی 
لە ئێراندا دامەزراوە و  ئەو دەســەاڵتدارییە،  
دامــەزراوەی  کۆنتریــن  دامەزراوەکانــی]١[ 

کۆمەڵگای ئێرانن.
لێرەدا پێویســتە ئاماژەیەک به دامەزراوە 
دینییــەکان بکەین؛ دامەزراوە دینییەکان لە 
٥٠٠ ســاڵی ڕابــردوودا توانیبوویان ڕەوایی 
بۆچۆنــی دینــی لەســەر دەســەاڵت لەنێو 
کۆمەڵگادا جێگیــر بکەن. لەگەڵ ئەوەی کە 
ئەو ناوەندانە سەرچاوەی دەسەاڵتیان بۆ بان 
سروشت دەگەڕاندووە، بەاڵم چون دەسەاڵتی 
ســەرزەوی هیــچ ئاواتێکــی مرۆڤەکانــی 
ژێردەسەاڵتی نەدەهێنا دی، ئەوە وای کردبوو 
که دەســەاڵتی دینی پێگەی لە نێوجەماوەر 
دا هەبێــت، بە هۆکاری ئــەوەی هەم  تاقی 
نەکرابــووەوە و واشــیمانە دەکــرا بتوانــێ 
ئاواتەکانی مرۆڤــەکان بێنێتە دی، هەمیش 
پێگەی کۆمەاڵیەتیــی هەبوو واتە توانیبووی 

بەشێک لە کۆمەڵگا لەگەڵ خۆی بخات.
ئــەوەش بووە هۆکاری ئەوەی لە ســاڵی 
١٣٥7دا ڕوانینی دینی بۆ دەسەاڵتی سیاسی 
زۆر بەخێرایی بتوانێ الیەنگری زۆر لە دەوری 
خــۆی کۆبکاتەوە و باقــی خوێندەوەکانی تر 

سەرەتا پەراوێز و دواتر سەرکوت بکات.
بەپێی ئەوەی لە مێژووی چەند سەدەی 
ڕابردوودا،  ئالوگۆڕی دەسەاڵت لە جوغرافیای 
ئێــران بە ڕێگای توندوتیــژی و هێزی ڕەق 
بووە، ئەوە وای کردووە که دامەزراوەی دینی 
کۆنتریــن و جێگای باوەڕتریــن دامەزراوی 
ئێــران هەتــا پێــش دامەزرانــی کۆماری 
ئیســالمی بێت؛ چون باقی دامەزراوەکانی تر 
لە کاتی ئالوگۆری سیاســیدا ئاراستەی کار 
و کردەوەیــان بە تەواوی دەگۆڕدرا و ئەوەش 
وای کــردووە پێگەی گشــتیی جەماوەریان 
لەکیس بدەن و هەتــا کاتێک جێگای باوەر 
بن کە دەســەاڵت سەقامگیرە نه کاتێک که 

دەسەاڵت ناسەقامگیره!
ئەگــەر بمانــەوێ ڕوونتــر باســی ئەو 
بابەتــە بکەیــن، بە گۆڕینی دەســەاڵتداری 
لە ئێــران هەموو دامەزراوەکانی دەســەاڵت 
چ دامەزراوەیەکــی مۆدێــڕن بوبێتــن و چ 
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تووشــی  مۆدێرن  پێــش  دامەزراوەیەکــی 
جۆرێک قڵپ بوونەوە و سەرلەنوێ دامەزرانەوە 
هاتوون، بۆ وێنە وەزارەتــی دەرەوەی ئێران 
لە پاش دامەزرانی کۆماری ئیســالمی یەکێ 
لە سیاســەتەکانی کە پێوشــوێنی دەگرت، 
دژایەتیکردنــی ڕؤژئــاوا بوو، بــەاڵم پێش 
دامەزرانی کۆماری ئیسالمیی ئێران، لە بلۆکی 
ڕۆژئــاوادا دەهاتە ئەژمار، یان لەســەردەمی 
سەرۆکوەزیرانی محەمەد موسدیق دا لەنێوان 
١٣٣٠ هەتــا ١٣٣2 دەوڵــەت وەرەقی قەرز 
دەفرۆشــێ پــاش کوتایــی 2٨ گەاڵوێژی 
١٣٣2 دەوڵەتی نــوێ بەبیانووی ئەوەی ئەو 
کەسانەی وەرەقی قەرزیان کڕیووە قازانجیان 
به موسەدیق گەیاندووه، قەرزەکان لە ئەستۆ 
ناگرێ و بەو شێوەیە قەرزێک کە بە دەوڵەت 

دراوە دەفەوتێت.1  
   لــە مێژووی ٥٠٠ ســاڵی ڕابردوودی 
ئێراندا نمونەی هاوشــێوەی ئەو دوو نمونەیە 
لە ڕادەبــەدەرن، ئەگەر گۆڕینــی لەناکاوی 
سیاســەتی دامەزراوەکانی دەسەاڵت لە پاڵ 
بۆمان  گەندەڵییەکی پێکهاتەمەنــد دابنێنن 
دەردەکەوێت که دامەزراوەی دەســەاڵت بۆ 
خەڵکی ئێــران زۆر کەم جێگای باوەڕ بوون، 
بــەاڵم لە شــانی ئەوانە دامــەزراوەی دینی 
گرتبووەوە   یەکپارچــەی  سیاســەتێکی  کە 
و لە بەشــێکی زۆر لە مێژوودا بەشــێک لە 
ئەرکەکانــی دامەزراوەی دەســەاڵتداریی لە 
ئەســتۆ گرتووە، بۆ وێنە پێگــەی دامەزراوە 
دینییەکان لە ســەنەد نووسین و حوکم دا بۆ 
یەکالکردنــەوەی کێشــەی خەڵک ڕەواییان 
 لە دامەزراوەی دەســەاڵتی سیاســی زیاتر 

بووە.
بەو پێیە دەتوانین بڵێین لە شۆرشی ساڵی 
١٣٥7دا دامەزراوەی دەســەاڵتی سیاســی 
قەڵپ بــووەوە بەاڵم دامەزراوەی دەســەاڵتی 
دینــی جێــگای گرتــەوە واتە دەســەاڵتی 
دینــی هەموو دەســەاڵتی نێــو کۆمەڵگای 
پاوان کرد،  ئــەو پاوانکردنە وای کردبوو که 

دەسەاڵتی سیاســیی نوێ، ڕەوایی خۆی لە 
دەســەاڵتی دینیی کۆن که جێگای باوەری 
خەڵک بوو وەربگرێت، بۆیەش دەکرێت بڵێن 
کۆماری ئیســالمی کاتی دامەزرانی، پێگەی 
کۆمەاڵیەتی لە نێو ئێران بەدەر له کوردستانی 
سوننی  و یارسان هەبووە. ئەو ناڕەزایەتییانەی 
کە لــە ڕەوتی مێــژووی دامەزرانی کۆماری 
ئیسالمی ســەریان هەڵداوە و گەندەڵییەکی 
کۆماری  دامەزراوەکانــی  کــه  پێکهاتەمەند 
ئیسالمیی گرتۆتەوە وای کردووە که کۆماری 
ئیســالمی لە ڕووی کۆمەاڵیەتییــەوە تەواو 
بنکۆڵ بێت و پێگەی کۆمەاڵیەتیی خۆی لە 

کیس بدات. 
لێرەدا پێویستە ئاماژه بە بابەتێک بکەین، 
دەسەاڵتی سیاسی که هێماکەی دەوڵەتە، لە 
ســەردەمی پاش سەردەمی ڕۆشنگەری بەرو 
ئەو ئاقارە ڕۆیشــت که ڕەوایــی دەوڵەت بۆ 
توانایی لە وەدی هاتنی خواستی شارۆمەندان 
بگەرێتــەوە، واتــە دەوڵەتێک کــە بناغەی 
لەســەر مافی ســەروەریی مرۆڤ دامەزراوە، 
ڕەوایییەکەی بــۆ کارکردەکەی دەگەرێتەوە 
و ئەگــەر کارکردەکەی لە پێنــاو ئەو تاکە 
نەبێت، ئەوە ڕەواییــی خۆی لە کیس دەدا، 
بەاڵم دەســەاڵتی دینی ڕەواییــی خۆی لە 
ئامانجە بان سروشتییەکانەوە وەردەگرێت، بۆ 
وێنە لە دەسەاڵتداریی ئیسالمیدا، خوڵقاندنی 
بەستێنێک لە کۆمەڵگا بۆ ژیانی پاش مەرگ 
یەکێ لە ئامانجەکانیەتی و ڕەواییی خۆشــی 
لەو ئامانجە وەردەگرێت، نەک لەوەی چەنده 
توانیویەتی مافــی تاکەکانی کۆمەڵگا بێنێتە 
دی. بۆیەش لێرەدا ڕەواییی دەسەاڵتی دینی، 
باســی مافــی زۆرینە دێنێتــە بەرباس واتە 
کارکردی خۆی بۆ دابین کردنی مافی زۆرینە 
دەگەڕێنێتەوە نەک پاراستنی مافی کەمینە، 
چون لە بنەڕەتدا ئامانجە بان سروشتییەکان 
وا دەکات بەرانبەر بە مافی کەمینە بێمنەت 

بێت.
ئەگەر ئەو لێکدانەوەیەی سەرەوە بکەینە 
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بنەما دەکرێت نارەزایەتییەکان بەوشــێوەیە 
پۆلێنبەندی بکەین:

یەکەم
ناڕەزایەتیی مووچە تەوەر یان ئابووری تەوەر: 
لەو بەشــەدا دەکرێت ئاماژە بە ناڕەزایەتیی 
کادری  مووچــەی  کەمی  خانه نشــینەکان، 
دەرمــان، نارەزایەتیی کرێکارەکان لەســەر 
نەدانــی مووچەکەیان بۆ ماوەی چەند مانگ 
و ... بکرێــت. لێــرەدا لەگــەڵ دوو دیاردە 
بەرەوڕوویــن، چیــن و توێژێک کــه ژیانی 
ئابوورییان بە تەواوی تووشی قەیران هاتووە 
و دەســەاڵتی سیاسی بە ســەرچاوەی ئەو 
قەیرانــە دەزانن، دواتر چیــن و توێژیک کە 
دەســکەوتەکانیان لــە ئاســتی چاوەڕوانیی 
خۆیاندا نییە و هۆکاری ئەو شکســتەش بۆ 

دەسەاڵت دەگەڕێننەوە.

دووهەم
ناڕەزایەتی بەرانبەر به کردەوەی دامەزراوەکان: 
وەک ڕوونکردنەوە لێرە دامەزراوەکان دانراوە 
و مەبەست کۆی ئەو ڕێکخراوانەیە کە بواری 
ئابووری، دەسەاڵتداری ، فەرهەنگی ، وەزشی 
و ... بەڕێــوە دەبەن. ئەو جــۆرە ناڕەزایەتییە 
بەخۆیــان تایبــەت  تایبەتمندیــی   ســێ 

هەیە:
ئا: دیاردەی نارەزایەتیی تاکەکەسی لەو جۆرە 

نارەزایەتییەدا زۆره
بێ: دیــاردەی ســیلیبریتی تــەوەری تێدا 

بەرچاوە
ســێ: بەدەر لــە چین، توێــژ و ئیتنیکێکی 

تایبەتە
لەســەر ئەو بەشە لە نارەزایەتی دەکرێت 
ئاماژە به نارەزایەتیــی پاش ڕووخانی بینای 
مێترۆپۆل، نارەزایەتیی ئەکتێرەکان لەســەر 
ڕێگرتن لە کارکردنیان، نارەزایەتی لەســەر 
ئەو کەســانەی کــه بانکــەکان پووڵیان لێ 

خواردوون و ... بکەین.

سێهەم
نارەزایەتیی ماف تەوەر:

ئــەو جــۆرە نارەزایەتییــە زیاتــر بنەمای 
یاســاییی  چوارچێــوەی  و  دەســەاڵتداری 
کۆماری ئیسالمی دەکاتە ئامانج و خوازیاری 
دابین بوونی مافــی ئیتنیکی، ئایینی، مافی 
مــرۆڤ و مافی ژیانه. لەو بــوارەدا دەکرێت 
ئاماژه به نارەزایەتییەکانی کوردستان لەسەر 
کوژرانی کۆڵبــەران، کوژرانی ژینا ئەمینی ، 

... بکرێت. 
ئەگەر بمانەوەێ بە پێی ئەو دابەشکارییە، 
دەستنیشــان  نارەزایەتییــەکان  هــۆکاری 
بکەیــن دەکرێت بڵێن ســێ بنەما هۆکاری 

نارەزایەتییەکانی ئێرانن:
کــە  هەاڵواردنانــەی  ئــەو  یەکــەم: 
دەرهاویشــتەی قانوونن جا قانوون دەتوانێ 
دەســتووری واڵت بێت یان قانوونی تایبەت 

بێت.
بــۆ وێنە بەپێــی قانــوون بەکارهێنانی 
زمانی جیاواز لە فارسی بۆ کاروباری ئیداری 
قەدەغەیــە. یان تەنیا کەســێکی باوەڕمەند 
به شــیعه ی دوازده ئیمامــی دەتوانێ خۆی 
بــۆ پااڵوتنــی ســەرۆککۆماری هەڵبژێرێ، 
کردەوەیەکــی  حیجــاب  به کارهێنانــی 
ناقانوونییە؛ بەو شــێوەیە دەکــرێ ئاماژە بە 

دەیان نمونەی  تر بکەین.
کــه  هەاڵواردنانــەی  ئــەو  دووهــەم: 

دەرهاویشته ی ئیدئۆلۆژین
بەرچاوترین دیاردەی ئەو بەشە سیاسەتی 
دەرەکیــی کۆماری ئیســالمییە که بە پێی 
فەقێ  ویالیەتی  هەناردەکردنــی  ئیدلــۆژی 
دامەزراوە و هیچ قازانجی گشــتیی خەڵکی 

ئێرانی لەبەرچاو نییە.
هەر لەو پەیوەندییەدا دەبێت ئاماژە بەوە 
بکەین کە سەرچاوە نافەرمییەکان باسی ئەوە 
دەکەن ، پتر لــە 6٠٪ی ئابووریی ئێران لە 
ژێر دەســتی چوار کۆمپانی “ســتاد اجرایی 
فرمان امام”، “آســتان قدس رضوی”، “بنیاد 
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مستضعفین” و “قرارگاه خاتم” دایە، ئەوەش 
مانای ئەوەیــە ئابووری بە گشــتی هەم لە 
کەرتی دەوڵەتی و هــەم لە کەرتی تایبەتدا 
بووەتــە ئابوورییەکی بەرتیلکارانە و ڕوونه کە 
ئابووریــی بەرتیلکارانــەش دەتوانێ هەم لە 
ئاستی ئاســۆیی و هەم لە ئاستی ئەستوونی 

کۆمەڵگا تووشی هەاڵواردن بکات. 
لەو بەشــەدا دەکرێت ئاماژە بەوە بکەین 
که هەاڵواردنی ئیدئۆلۆژیک بەستێنی گشتی 
لە باقیی بۆچوون و خوێندنەوەکان دەگرێت، 
بۆ وێنە لە تاران لەگەڵ ئەوەی که پێدەچێت 
زیاتر لە 2 ملوێن موســڵمانی ســوننی تێدا 
بژی، بەاڵم ئەو موســڵمانانە ڕێگای ئەوەیان 
نییە مزگەوتی خۆیان هەبێت، یان سەرکوتی 
بەردەوامی دەروێشەکانی گوناباد  و سەرکوتی 
سیستەماتیکی باوەرمەندان به ئایینی یارسان.
وەکــوو خاڵێکی تــر دەکرێــت ئامــاژه 
بــە بودجه بەندیــی ســااڵنەی دامــەزراوە 
ئیدلۆژییــەکان بکرێت. ئــەو بودجەیە هەم 
بە پێی هەاڵوســانی ڕاســتی دابین دەکرێت 
و هەم هەمــوو بودجە کە دەدرێتە دەســت 
دامەزراوە ئیدلۆژییــەکان ئەوە لە کاتێکدایە 
به هــۆی کورتهێنانی بودجه ی گشــتی لە 
دەســاڵی ڕابردوودا  بودجەی ئاوەدانکردنەوە 
لە زۆرســاڵدا تەرخان ناکرێت، لەو شــێوازە 
وا  دیــاردەی  کــە   بودجەبەندییەدایــە 
سەرهەڵدەدات کە بودجەی “سازمان خدمات 
حــوزه علمیه” زیاتر لە بودجەی ســازمانی 
پاراستنی ژینگەی ئێران بێت. لە کاتێکدا که 
قەیرانی ژینگە، گەورەترین قەیرانی ئێستای 

نێوخۆی ئێرانە!2 
کــه  هەاڵواردنانــەی  ئــەو  ســێهەم: 

دەرهاویشتەی گەندەڵیی پێکهاتەمەندن
یەكــێ لــە تایبەتمەندییەکانی کۆماری 
ئیسالمی، هەبوونی گەندەڵیی پێکهاتەمەندە. 
ئــەو گەندەڵییــە بــه هۆی ئــەوەی هەموو 
چینەکانی نێو دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی 
بڵێیــن گەندەڵییەکی  گرتۆتــەوە، دەکرێت 

بەرین و ڕێگەپێدراوە و ئەوەش وای کردووە 
ماکەیەک  ببێتــە  پێکهاتەمەند  گەندەڵیــی 
بــۆ هەاڵواردنی زیاتری چیــن و توێژەکانی 
کۆمەڵگای ژێردەسەاڵتی ئێران واتە سەرەڕای 
هەاڵواردنی قانوونی و ئیدئۆلۆژیک، هەبوونی 
گەندەڵیی پێکهاتەمەندیش خۆی ماکەیە بۆ 
هەاڵواردنی زیاتری کۆمەڵگای ئێران و ڕوونە 
گەندەڵیی پێکهاتەمەند، کۆمەڵگا لە ئاســتی 
ئاسۆیی و ئەستوونیدا تووشی زەرەرمەندبوون 

و تەنانەت هەاڵواردن دەکات.
لێرەدایــە که ئێمــە لە ئاســتی ئێراندا 
دیــاردەی کۆمەڵــگای دۆڕاومــان هەیــە. 
کۆمەڵگایــەک  واتــە  دۆڕاو  کۆمەڵــگای 
کــه  زۆرینــەی خەڵکەکەی بــە هۆکاری 
ئیدئۆلۆژیک، قانوونی یان گەندەڵی، تووشــی 
خەســار هاتبێت. لە ئاستی ئێراندا چ چینی 
کۆمەاڵیەتی، چ زایەند)ڕەگەز(  چ ئایین و چ 
ئێتنیک بکەیەنە پێــوەر بە هەر چوار پێوەر 
زۆرینــەی خەڵکی ئێران لە بوون و مانەوەی 
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا زەرەمەند بوون 

و هەن.
لــە کۆمەڵگا دۆڕاوەکاندا، ئێمە تووشــی 
دیاردەیەکی تریش دێین، ئەویش هەاڵواردنی 
پلەییــە. بەو مانایە که بەشــێک لە کۆمەڵگا 
زیاتر لە بەشــەکەی تر تووشــی هەاڵواردن 
بووە، بــۆ وێنە ژنی کوردی ســوننی که لە 
بنەماڵەیەکــی هەژاردا بێــت، زیاتر لە ژنی 
فارســی بنەماڵەیەکــی دەوڵەمەند تووشــی 
هــەاڵواردن بووە. ئــەوە وای کــردووە که 
کۆمەڵگای ئێران هەاڵواردنی چەند توێیی]2[ 
تێدا بێــت. خاڵی گرینگی هەاڵواردنی چەند 
توێیی لە ئێران ئەوەیە که زۆرینەی خەڵکی 
ئێران دەکەونە نێو جەغزی هەاڵواردنی چەند 

توێییەوە.
لە بەرانبــەر هەاڵواردنــی چەند توێیی 
که زۆرینــەی کۆمەڵگای ئێرانی گرتووەتەوە، 
لە ئێــران دەســەاڵتێکی تۆتالیتێــر هەیە. 
دەســەاڵتێک که نــە تەنیا هەوڵــی الدانی 
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ئــەو هەاڵواردنە جۆراوجۆرە نــادات بەڵکوو 
دەرتانی گفتوگــۆ، دامەزراندنی ڕێکخراوە بۆ 
الدانی هەاڵواردن و گۆڕینی قانوون و گوشار 
هێنانی قانوونی بۆسەر دامەزراوەی دەسەاڵتی 

سیاسی نادات.
ئەو دەســەاڵتە تۆتالیتێرە هــاوکات بە 
دانانی قانوونــی جۆراوجۆر لە ژووری خەوی 
خەڵکەوە هەتا پانتای گشتی دیاری دەکات، 
که ئــەوەش خۆی دەبێتە هــۆکاری ئەوەی 
هەاڵواردنی چەند توێیی لە زەینی تاکەکاندا 

ڕوونتر بێت.
دەســەاڵتی تۆتالیتێر و کۆمەڵگای دۆڕاو 
که تووشــی هەاڵواردنی چەند توێیی بووە، 
وای کــردووە که دۆخی ئێران هەمیشــە لە 
دۆخی لەنــاکاودا بێت و جارێــک بە گران 
بوونی بێنزین و جارێک بە کوژرانی کیژێک، 
نارەزایەتیــی کۆمەڵــگا لە توێــی نادیاریدا 

سەردەردێنێ و دێتە سەرشەقام.
 خاڵی گرینگ لێرەدا ئەوەیە که دەسەاڵتی 
سیاســی به هۆکاری تۆتالیتێــر بوونی و به 
هۆکاری چەند توێ بوونــی هەاڵواردنەکان، 
تواناییی ئەوەی نییە، هەاڵواردن بنەبڕ بکات؛ 
بەڵکــوو تەنیا بە هۆی هێزی ڕەق جارێکی تر 
ناڕەزایەتییــەکان دەباتەوە توێی شــاراوەی 
کۆمەڵــگا، ئــەوە وای کــردووە لەگەڵ هەر 
نارەزایەتییەکدا ئاســتی توندوتیژی دەچێتە 
ســەرێ! بۆ وێنە لە خۆپیشاندانەکانی ساڵی 
٩٨ تەنیا خۆپیشــاندەران کوژران، بەاڵم لە 
و  خۆپیشــاندەر   ١4٠١ خۆپیشــاندانەکانی 

سەرکوتکەر، کوژراو و برینداریان هەبوو.
توانایی  سیاســی  دەســەاڵتی  ئــەوەی 
الدانــی هەاڵواردنەکانی نییە، بــەو مانایەیە 
که دەسەاڵتی سیاسی تواناییی ئەوەی نییە، 
پێگەی کۆمەاڵیەتیی خۆی ســارێژ بکاتەوە 
و ڕوونــە نزیک ترین مانای ئەو قســەیەش 
ئەوەیە، دەســەاڵتی سیاســی لە پاش هەر 
خۆپیشــاندانێک زیاتر پێگەی کۆمەاڵیەتیی 
خــۆی لە کیــس دەدا و زیاتر ناچار دەبێت، 

پاڵ وە هێزی سەرکوتەوە بدات، کە ئەوەش 
بە مانای ئەوەیــە گەندەڵیی پێکهاتەمەند لە 
نێو ڕێژیمدا زیاتــر دەکات، بۆ وێنە الوترین 
وەزیــری ئێران بۆ ئەوە کــرا بە وەزیر چون 
لە ساڵی ٨٨ لە ســەرکوتی خەڵکدا دەستی 
هەبوو و حەســەن ڕەعیەت3 بــۆ ئەوەی لە 
ساڵی ٨٨ دا دەســتی لە سەرکوتی خەڵکدا 
هەبوو توانی دەستی بگاتە ڕانتی حکوومەتی. 
کۆمەڵگایــەک کــە لە قۆناغــی دۆخی 
لەناکاودایــە و دەرەتانــی دەربڕینــی هیچ 
خواســتێکی خۆی نییــە، ئــەو کۆمەڵگایە 
درەنــگ یــان زوو دەتۆقێتەوە  و تووشــی 
شــۆڕش دێت. هەرچەند دەسەاڵتی سیاسی 
بەرانبــەری توندوتیژتر بێت ، ئەو شۆرشــە 

هێندەش خوێناویتر دەبێت.
لــە کۆتاییــدا دەبێــت بڵێین بــە پێی 
خۆپیشــاندانی خەرمانان و ڕەزبەری ١4٠١ 
چین و بەشــەکانی نێوکۆمەڵــگای دۆڕاوی 
ئێران جۆرێک چوونە تەنیشتی یەک؛ بۆیەش 
دەبینیــن که کۆمەڵگای فــارس بەرانبەر بە 
پرۆپاگەنــدەی رێژیم لەســەر “تجزیه طلب” 
بوونی کورد هەستیاریی پێشوو نیشان نادات، 
یان هاوکات باکوور و باشووری تاران که هەر 
کامەی ســەر بە چینێکی ئابووریی تایبەتن، 
لە زنجیرە خۆپیشاندانێکدا بەشداری دەکەن. 
ئەوەی کۆمەڵگای دۆڕاوەکان پاڵی وێک داوە 
یان بڵێین بەرانبەر بــە یەک دژایەتیی وەال 
نــاوە، دەتوانێ ئاماژە بەوە بــکات کە کاتی 

تەقینەوەکە زۆر نزیک بووەتەوە! 
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مەهسا لە بەرامبەر ژینادا، کورتهێنانی لێکدانەوە و 
کردەوە لە بزاڤی ئێمە دا

 

ئارەش ساڵح

بەکارهێنانی ناوی مەهسا لە بەرامبەر ناوی ژینا دا هەوڵدانە بۆ پەراوێز خستننی ژینا بە 
هەموو توخمەکانی شوناسیەوە گٶڕاندنی بۆ ئەو مودێلەی کە ناسیومناڵیزمی سەردەست 
الی پەسەندە. ئەمە لەبەر ئەوەیە کە ناسیوناڵیزمی ئێرانی دەترسێت کە لە رێگەی ژیناوە 
و بە هۆکاری سەرهڵدانی ژیناوە کێشەی کورد وەکوو کێشەیێکی سیاسی سەرهەڵبدات 
و پارادۆکسە ناوخۆییەکانی ئاشکرا بکات یان لەو رێگەیەوە ئەو پێوەندیانەی زاڵبوون کە 
لە ئێران دا هەن لە رەهەندێکی ترەوە واتە لە رەهەندی ئیتنیکی و نەتەوەییەوە بخاتە 
بەردەم ئاڵنگاریەوە. ئەم ناسیوناڵیزمە بە شەرعیەت بەخشین و بەردەوام کردنی هەمان 
ستەمی پێکهاتەیی کە ژینای بە شێوەی فیزیکی کردە قوربانی، جارێکی ترلە ئاستێکی 

سسیمبۆلیکیش دا ژینا لە ناو دەبات و دەیسڕێتەوە.



لــە دوای شــەهید بوونی ژینــا ئەمینی لە 
رۆژهەاڵتی کوردســتان دا ســەرهڵدانێکی 
بەرین دەســتی پــێ کرد. لــە ئاکامی ئەم 
ســەرهڵدانانە دا، خەڵکــی وەزاڵــە هاتووی 
لەو  ئێرانیش رژانــە سەرشــەقام. هەروەها 
ســەرهڵدانانەی بەشــەکانی تری ئێران دا 
هەندێک درووشم کە چەمکی کوردستانیان 
پێوە دیار بوو بیســتران. ئــەم دوو دیاردەیە 
وای کــرد کە لە ناو ئێمە دا هەندێک کەس 
لەسەر ئەوە باوەڕە دا بن کە ئەستووندەکانی 
نەزمی پیشــوو بە شــێوەیێکی جیددی وە 
لــەرزە کەوتوون. واتە هەندێک کەس پێیان 
 The State وابوو کــە نەتەنیا وواڵت  یــان
لە لێواری ســەراوژوور بوونە بەڵکوو کێشەی 
کــورد توانیوەتی جێگەی خۆی لە ناو گەلی 
سەردەستی ئێران دا بکاتەوە و ئەگەری ئەوە 
هەیە کە شــێوەڕوانینی گەلی سەردەســت 
بە نیسبەت کێشــەی کوردەوە گوردرا بێت. 
لەم ووتارە دا بە پێچەوانەی ئەو لێکدانەوانە 
ئیدیعا دەکرێت کە لێکدانەوەی گوتاری ئەو 
خۆپیشــاندنانە و هەروەها چاوخشــاندن بە 
شــێوازی رۆڵگێڕانــی دامەزراوەکانی وواڵت 
بۆمــان دەردەخات کە نەتەنیا نیشــانەکانی 
رووخانــی نەزمی هەبوو لەم خۆپیشــاندانە 
بەدی ناکرێن بەڵکوو ئێمە هەم لە لێکدانەوە و 
هەم و هەم لە کردەوە دا تووش کورتهێنانین 
و ئەگەر ئەم کورتهێنانە چارەســەر نەکرێت 
لەوانەیە کێشــەی کورد لــە رۆژهەاڵت لە 

داهاتوودا تووشی نوشستێکی تر ببێت.
لەســەرەتای ئــەم خۆپیشــاندنانە دا وا 
دەردەکــەوت کە ئیرجاع یان رێفرێنس دان 
بە کوردستان لە درووشمەکان دا و هەروەها 
بە کار هێنانی درووشمێک کە لە کوردستان 
سەرچاوەی گرتووە لە راستی دا پیشاندەری 
گۆڕانی شێوە رووانینی کۆمەڵگای فارسە بە 
نیسبەت کێشەی کوردەوە. بە چاوخشاندنێک 
بەسەر شــێوازی بەکار هێنانی دوو درووشم 
و ئیســراری کۆمەڵگای سەردەست بۆ بەکار 

هێنانی ناوی مەهســا لە بەرامبــەر ژینا دا 
دەردەکەوێت کە پێشــهاتی رووداوەکان لە 
راســتی دا بە پێچەوانەی ئــەو لێکدانەوانە 
پیشــان دەدەن. واتە ئەگەرچی کوردستان 
وەکوو پێشــەنگی ئەم سەرهڵدانانە بوونێکی 
پڕ رەنگی هەیە بەاڵم لە راستی دا کۆمەڵگای 
سەردەســت لە ناوخۆ و لەدەرەوە زۆر هەوڵ 
دەدات کــە کوردســتان لــە چوارچێوەی 
دیاردەیێکی کەلتووری لە ناو گوتاری خۆی 
دا بهێڵێتــەوە و بــە هەموو هێزیــەوە ئەم 
کێشــەیە لە خواستی سیاســی گەلی کورد 

جیا بکاتەوە.
ناســیوناڵیزمی ئێرانــی هــەوڵ دەدات 
کە لــەم ســەرهڵدانانەدا -کە لــە ئاکامی 
کوژرانی ژینا بە دەســتی الیەنێکی دیکە لە 
ئەجێنتەکانی خۆیەوە سەریان هەڵداوە- ئەو 
زوڵمــە کە لەبەر کورد بوون بە ژینا دەچێت 
بە شێوەیێکی زیرەکانە بشــارێتەوە و رێگە 
نەدات کە لە رێگەی دالەکانی ســەرهڵدانی 
ژیناوە خۆی ئاشکرا بکات. ئەو ناسیوناڵیزمە بە 
دوو شێوە ئەو کارە دەکات: یەکەم: بە ئاماژە 
بــە کورد وەک یەکەیێکــی ئانترۆلۆپۆلۆجی 
یان مرۆڤناســانە لە درووشــمەکانی دا و لە 
چەمکە ســەرەکیەکانی دا هەموو رەهەندە 
سیاسیەکانی کێشــەی کورد کە یەکێک لە 
هۆکارەکانی ســتەم لە ژینا بــوون و هەن 
دەسڕێتەوە و دووهەم؛ لە رێگەی سڕینەوەی 
ناوی ژینــا و بەکار هێنانی ئــەو ناوەی کە 
پێی تەحمیل کراوە تەواویەتی ژینا جارێکی 
دیکە لەناو دەبات و مەهسایێک لە جێگەی 
دادەنێت کە زیاتــر لە گەڵ ئەو چوارچێوانە 
دێتەوە کە لەگەڵ ئەو ناسیوناڵیزمە سازگارە.
ژینا و بابەتی کوژرانی ژینا بە دەســتی 
حکوومەت خاڵی یەکتربڕینی دوو کیشــەی 
سەرەکیە، یەکەم کێشــەی ژنان و دووهەم 
کیشــەی کورد. ژنــی کورد لە راســتی دا 
هەڵگری دوو جۆرە ســتەمە کە بەرامبەری 
دەکرێــت: یەکێکیان لە بەر کــورد بوون و 
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دووهەمیــان لەبەر ژن بوون. ئەم راســتیە 
هەڵدەگەڕێتــەوە بــۆ ئەوەی کە شــوناس 
بیچم  واتە  کۆمەاڵیەتیــە،  کانســتراکتێکی 
گرتن و گۆڕانکاریەکانی شوناس لە بەستێنی 
لە  پێوەندیەکانــی دەســەاڵت روو دەدات. 
بەستێنی ئەو شــەبەکەیە لە دەسەاڵت ژنی 
کــورد بۆ یەکجــار لەبەر ژن بــوون ئینکار 
دەکرێــت و دەســڕدرێتەوە و بــۆ جارێکی 
تریش لەبەر کورد بوونی. ئەو بەســتێنە لە 
دەسەالت کە لێرە باسی دەکرێت زۆر بەرباڵو 
ترە لە دەســەاڵتی رژێــم و حکوومەت و بە 
شــێوەی تۆڕێک لە ناوەندەکانی دەســەالت 
یەک دەگرێتــەوە و لە چوارچێوەی گوتاری 
ناسیوناڵیزمی ئێرانی دا دەکرێت کە بناسرێت. 
هەر بۆیە ئێســتا دەبینین کە ناسیوناڵیزمی 
ئێرانی ژینا دەکات بە مەهســا لەبەر ئەوەی 
ناتوانێــت ژینــا وەکــوو خــۆی و و وەکوو 
ژنێکی کورد تەحەمول بکات. بەم شــێوازە 
ناســیوناڵیزمی ئێرانی دەیەوێت رێگە نەدات 
کە کێشــەی کورد لە نــاو ئەم قیرانە دا کە 
تووشی بووە ســەرهەڵبێنێت و ئەو کێشەیە 
ناوخۆییەکەی  قەیرانە  چارەسەرکردنی  هەتا 
و لــە دوای ئەویــش دا بە ســەرکوتکراوی 

بیهێڵێتەوە. 
بەکارهێنانی ناوی مەهســا لە بەرامبەر 
ناوی ژینا دا هەوڵدانە بۆ پەراوێز خســتننی 
ژینــا بە هەمــوو توخمەکانی شوناســیەوە 
گٶڕاندنی بۆ ئەو مودێلەی کە ناسیومناڵیزمی 
سەردەست الی پەسەندە. ئەمە لەبەر ئەوەیە 
کە ناســیوناڵیزمی ئێرانی دەترســێت کە لە 
رێگەی ژیناوە و بە هۆکاری سەرهڵدانی ژیناوە 
کێشەی کورد وەکوو کێشــەیێکی سیاسی 
ســەرهەڵبدات و پارادۆکســە ناوخۆییەکانی 
ئاشــکرا بکات یــان لــەو رێگەیــەوە ئەو 
پێوەندیانەی زاڵبوون کە لە ئێران دا هەن لە 
رەهەندێکی ترەوە واتە لە رەهەندی ئیتنیکی 
و نەتەوەییــەوە بخاتە بــەردەم ئاڵنگاریەوە. 
ئەم ناســیوناڵیزمە بە شەرعیەت بەخشین و 

بەردەوام کردنی هەمان ستەمی پێکهاتەیی 
کە ژینای بە شێوەی فیزیکی کردە قوربانی، 
جارێکی ترلە ئاســتێکی سسیمبۆلیکیش دا 
ژینا لە ناو دەبات و دەیسڕێتەوە. ئەم هەوڵەش 
رەنگدانــەوەی راســتی پەراوێــز کەوتوویی 
شوناســی کوردی ژینــا و هەروەها پەراوێز 
کەوتوویی رۆژهەاڵتە لە ئاســتی سیاســەت 
و گوتــاری زاڵ لە ئێــران دا. ئەم کردەوەیە 
هەوڵێکی سیســتەماتیکە بۆ ئەوەی کێشەی 
کورد وەکوو کێشەیێکی سیاسی نەتوانێت لە 
رێگەی ژیناوە بێتە رۆژەڤی سیاسی ئێرانەوە 
و کاریگەری لەســەری گوتاری سەردەست 
نەبێت. واتە لە راستی دا گوتاری سەردەست 
کە لە چاو کوردی پەراوێز خراوەوە نە تەنیا 
گوتــاری رژێم کــە گوتاری ناســیوناڵیزمی 
ئێرانیە زەرفیەتی ئەوەی نەبوو کە ژینا وەکوو 

خۆی قەبووڵ بکات. 
درووشــمی کوردستان چشــم و چراغ 
ایران بە هەمان شــێوە هەڵگری خواســتی 
بەردەوامــی ئێــران بــەو شــێوازەویە کە 
ناســیوناڵیزمی سەردەســەت هەتا ئێســتا 
ئاراســتەی کردووە. واتە لــە ناخی خۆی دا 
ئەم درووشمە هەڵگری ئەوەیە کە ئێران بەو 
تایبەتمەندیــە پێکهاتییانە بەردەوام دەبێت. 
ئەم درووشــمە دەڵیت کە کوردســتان کە 
پەراوێزە وەکــوو برابچووکێک بۆمان ئازیزیە 
مــادام داوای مافەکانی خــۆی نەکات و بە 
ســەرکوتکراوی بمێنێتەوە. ئەم درووشــمە 
الحبیبی  دەکرێت وەک درووشمی شــمال 
ســەدام حسەین بە نیسبەت باشوورەوە چاو 
لێ بکرێــت، واتە قەبوول کردنی کورد تەنیا 
تا ئەو جێگەیــە کە لەگەڵ ئەو چوارچێوەیە 
دا دێتەوە کە ناســیوناڵیزمی سەردەست لە 
گوتــاری خۆی دا بۆی پەســەندی دەکات. 
چشــم و چراغ لە راستی دا وەکوو رووناکی 
ماڵ بابەتێکە کە پەراوێزی خودی ماڵەکەیە 
و ماڵەکە و ئەو کەسەی کە کونتروڵی ماڵ و 
چرای ماڵ و هەموو بابەتە سەرەکیەکانی ناو 
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ماڵەکەی بەدەســتیەوەیە لە پشتی رووناکی 
کوێرکەری درووشمەکە خۆی شاردۆتەوە. لە 
راستی دا بەکار هێنانی ئەو ووشانە بۆ پاترۆنە 
کردن  )patronizing(و بــە منداڵ کردنی 
کورد لە مێژووی پێوەندیەکانی زاڵ بوون لە 
ئێران دا زۆر بەرفراوانە. راستەیەکەی ئەوەی 
کە کورد نــە چاو و چرا و نە رووناکی ماڵی 
هیچ کەسێکی ترە، کورد دەیەوێت خاوەنی 
ماڵی خۆی بێــت و لەو رێگەیەوە کونتروڵی 
رووناکــی ماڵــی خۆی بە دەســت خۆیەوە 

بگرێت.
لە ئاستی نێوەدەوڵەتی دا، ناسیوناڵیزمی 
فارســی بە بێ ئاماژە بە رەگەز و ریشــەی 
درووشــمی ژن، ژیان، ئــازادی کە لە بزاڤی 
کــورد لــە باکــوور ســەرچاوە دەگرێت و 
لــە نــاو رۆژهەاڵتی کوردســتان دا بووە بە 
درووشــمێکی ســەرەکی دەســتی داوەتە 
بەزۆر ئاســیمیلە کردنی ئەو درووشــمە. لە 
هەموو شــوێنە نێودەوڵەتیەکان و کەسایتیە 
نێودەوڵەتیــەکان دا ئەو درووشــمە وەکوو 
درووشــمێكی فارســی و ناوخــۆی ئێران 
وەکــوو نیشــانەیێکی پێشــکەوتنخوازانەی 
کۆمەڵگای فارس دەناســرێت. وەکوو نموونە 
دەتوانن چاو لە پەیامی هەندێک رۆشنبیری 
رۆژاوایی وەکوو ژیــژەک بکەن کە چۆن لە 
پەیامەکەنیــان دا رەگەزی ئەو درووشــمە 
وون دەبێت. لەوانەیە ئەو پرســیارە بکرێت 
کــە بۆچی گەلی کورد خــۆی ناتوانێت ئەو 
درووشــمە وەکوو درووشــمێکی کوردی بە 
دنیا بناســێنێت؟ ئەو پرســیارە زۆر جوانە و 
بە باوەڕی من وەاڵمەکەی دەرخەری ئەوەیە 
کە پرۆسەی ئاســیمیلە کردنی زۆرەملێ لە 
رێگــەی هەندێک نابەرابــەری پێکهاتییەوە 
دەچێتە پیشــەوە کە تەنیا لــە دەوڵەت دا 
کــورت ناکرێنەوە. دەســەاڵتی فــارس لە 
مێژووی هاوچەرخــی ئێران دا وای کردووە 
کــە ئەوان خاوەنی توانایی و زەرفیەتی زیاتر 
بن بۆ ئەو مەبەســتە و هەروەها ئەوەی کە 

کــورد رێگەی پــێ نەدراوە کــە کونتروڵی 
بەســەر هێــچ کام لــە رەهەندەکانی ژیانی 
کۆمەاڵیەتی-ئابــووری خۆی دا هەبێت وای 
کردووە کە توانایــی و زەرفیەتەکانی ئەو بۆ 
بەرنگار بوونەوە زۆر لە خوارەوە بن. هەر بۆیە 
ئاســیمیلەی زۆرەملێ بــە تەواوەتی لە ژێر 
پێکهاتییەنانەیە  نابەرابەریــە  ئەو  کاریگەری 
کە ناســیوناڵیزمی فارس هێشــتا دەتوانێت 
لەسەریان کار بکات و سەرمایەی کەلتووری 
نەتەوە بندەســتەکان لێیــان زەوت بکات و 
زیادی بکات بە سەرمایەی کەلتووری خۆی. 
ئــەم کورتهێنانەی ئێمە لە لێکدانەوە لە 
راستی دا سەرچاوەی لە هەڵە تێگەییشتن لە 
چەمکی وواڵت The State  دایە. هەر بۆیەش 
رێبەرایەتی جەمعی ئێمــە یان رێبەرایەتی 
بە کــۆی ئێمــەی تووشــی کورتهێنان لە 
کردەوەش کردووە. ئەگەر رژێمی سیاســی 
بریتیە لە شــێوازی ئیعمال و بە کردەوەیی 
 The کردنــەوەی دەســەاڵت، وواڵت یــان
State ناوەنــدی ســەرەکی بیچــم گرتنی 
پێوەندیەکانی دەســەالتە. وواڵت لە راستی 
دا وەکوو ئەو دامەزراوەیە پێناســە دەکرێت 
کە لە ســەرووی هەمــوو دامەزراوەکانەوەیە 
و رەوایــی بەکارهێنانــی زۆر و ووزە یــان 
تووندووتیــژی لە مۆنۆپۆلی ئــەو دایە. واتە 
وواڵت بەو دامەزراوەیە دەناســرێت کە تەنیا 
ئــەو مافی ئــەوەی هەیە کــە ئامانجەکانی 
بە زۆر بەســەر ئەندامەکانی دا بســەپێنێت. 
دامــەزراوە ســەربازی و ئەمنیەتیــاکان لە 
چوارچێوەی وواڵت دا جێگە دەگرنەوە نەک 
رژێم. واتە رووخانی رژێم ئیلزامەن بە واتای 
گۆڕانی وواڵت بە شێوازێک کە کورد لە ناوی 
دا هەست بە خاوەنماڵی یان بەرابەری بکات 
نیە. مانەوەی وواڵت واتــە بەردەوام کردنی 

دامەزراوەکانی سەرکوت.
لەالیەکــی تــرەوە و لە مــاوەی چەند 
رۆژی رابــردوو دا زۆر کەس لــە لە ناوخۆ 
و لــە دەرەوە ئەم پرســیارە هاتۆتــە ئاراوە 

۱2۷گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722



کــە ئایــا حیزبــی دیموکرات لــەم دۆخە 
دا لــە کوێــی رووداوەکان راوەســتاوە؟ ئایا 
حیزبێــک بە پێشــڕەوی حیزبی دیموکرات 
دەتوانێــت بە بەیانیە دان و رەوشــەنگەری 
بەرپرســایەتی و مەسئوولەیەتی خۆ بەجێگە 
بگەیێنێت؟ تەنانــەت خەڵکی راپەڕیو لە ناو 
خۆپیشــاندەکان دا و لەناوخۆ، بە درووشمی 
روون داوایان لە حیزب کرد کە بە ناردنەوە 
بگێڕیت.  راســتەوخۆ  رۆڵێکی  پێشــمەرگە 
ئەگەرچــی دیار نەبوو کــە ئەو رۆڵە چۆنە و 
پێویســتە چۆن بێــت و هەروەها ئەگەرچی 
وەها رۆڵ گێرانێک دەتوانێت لەسەر بنەمای 
کورتهێنانی لێکدانەوە بێت بەاڵم خودی ئەو 
پرســیارە و تەنانەت وواڵمی ئەو کەســانەی 
کە لە درگایەکی حەکیمانەوە دەیانویســت 
وواڵمی ئەو پرسیارە بدەنەوە دەرخەری یەک 
راســتی بوو. ئەویش ئەوە بــوو کە خۆمان 
باوەڕمان بــە زەرفیەتەکانمان بۆ بەرگری لە 
خۆمــان نیە.  بە دڵنیایەوە لە کاتی ئێســتا 

دا بەرپرســان و رێبەرایەتی حیزب دەزانن 
کە ئایا رێکخســتن و هێزی پێشــمەرگەی 
کوردستان ئەو زەرفیەت یان کەپەسیتیەیان 
هەیە کە رۆڵ بگێرن یان نا. دیارە پێویســتە 
روون بکرێتــەوە کە مەبەســت لە زەرفیەت 
لێرە ناگەڕێتەوە بۆ کاری ئیزایی چوونکە لە 
راستی دا گرووپێکی چکۆلەی چەند کەسیش 
دەتوانن کاری ئیزایی بکەن بەاڵم پرسیاری 
سەرەکی بۆ بابەتی زەرفیەت ئەوەیە کە ئایا 
تــا چەند دەکرێت کە جووڵەیێکی واتادار بە 
خێرایــی و قوواڵیی و کاریگەریەوە بکرێت و 
پاشــان تا چەند دەکرێت بەرگەی عەواقب  
یــان دەرەنجامی ئــەو جووڵەیە بگیردرێت؟ 
دیارە لە دۆخی ئێمــە دا جووڵە تا گەورەتر 
بێــت دەرئەجامی گەورەتر بە دوای خۆی دا 
دێنێت. مەبەســت لە زیاد کردنی زەرفیەت 
یان توانا یان کەپەســیتی ئەوەیە کە هێزی 
پێشــمەرگە توانایی رێکخســتن، زانســتی 
سەربازی، لۆجیســتیکی و زەبر وەشاندن و 
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بەرگری خۆی تا رادەیێک بباتە سەرەوە کە 
بتوانێت لە دۆخی فــەرزی کە لە پڕێک دا 
دێتــە ئاراوە بتوانێت رۆڵ بگێرێت و بتوانێت 
بەرگەی دەرەنجامەکنی کردەوەکان بگرێت. 
دیارە لە کاتی ئێســتا دا تەنیا بەرپرســانی 
هێــزی پێشــمەرگە و بەرپرســە بااڵکانی 
حیــزب دەتوانــن لێکدانەوەیێکی باشــیان 
بۆ ئــەو زەرفیەتانە هەبێت بەاڵم شــێوازی 
رووبەڕووبوونەوەی رێبەرایەتی حیزب لەگەڵ 
ئەم پرســیارە ئەو گومانە درووســت دەکات 
کە تێگەییشــتنی ئەوان لەو زەرفیەتانە زۆر 
لە ئاســتێکی خــوارەوە دایە. هــەر بۆیە لە 
کاتی ئێســتا دا یەکەم پێویستی بۆ حیزب 
بەرفراوانتر کردنی ئەو تواناییانەیە. دیارە ئەم 
تواناییانە پێویســتە لە هەموو رەهەندەکانی 
سیاسی، نیزامی، میدیایی و دیپلۆماتیک بێت 
بەاڵم ئەگەر ئێمە بە شێوازێکی ریالیستیانە 
و واقێعبێنانــە چــاو لە سیاســەت بکەین 
کەپەسیتی و توانایی سەربازی سەرەکیترین 

رۆڵ و گرینگترین رۆڵ بۆ بەردەوامی حیزب 
و گەلی کورد لە رۆژهــەاڵت دەگێڕن. هەر 
بۆیە  پێویســتە چاالکیەکانی شــاخ چەند 
قات زیاد بکرێن و وزە و ســەرچاوە ماڵی و 
ناماڵیەکانی حیزب بە شێوازێکی چەند قات 
بۆ شاخ تەرخان بکرێن و چاالکی پیشمەرگە 
بــە بێ ترس زیاد بکرێــت. حیزب لە کاتی 
ئێســتا دا دەزانێت کە کۆماری ئیســالمی 
ســڵی نەکردۆتەوە لە هــەوڵ دان بۆ لەناو 
بردنی بە شێوەی ســەربازی و دەزانێت کە 
توانایی بەرگری لە خۆی هەیە بۆیە لە کاتی 
ئێستا دا پێویستە هەوڵ بدات بۆ زیادکردنی 
تواناکانــی کە تەنیا لە رێگــەی زیادکردنی 
چاالکیە ســەربازیەکانی ئیمکانی هەیە. زۆر 
روون و ئاشــکرایە کە زیاد کردنی ئەو توانا 
ســەربازیانە هەم ئەســڵێکی بەرگیریە هەم 
ئەسڵێکی دیپلۆماتیک و ئەمە بە واتای ئەوە 
نیە کە کورد دەیەوێت تێکەڵ بە شــەڕێکی 

نەخوازراو ببێت.
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ناوەند لەچی دەترسێت؟
 

ئارام کەیخوسرەوی

بەدەر لەو بانگەشانەی کە بەردەوام لە 
بەستێنی سیاسیی ئێراندا مژدەی نەمانی 

کۆماری ئیسالمییان دەدا، دەکرێ بڵێین لە 
چەند ساڵی ڕابردوودا و بە لەبەرچاوگرتنی 
ئەو ڕووداوانەی کە لە جوگرافیای ئێراندا 
هاتوونەتە ئاراوە، ڕەوتی ڕووخانی کۆماری 

ئیسالمی خێراترە یان بە زمانێکی تر دەکرێ 
بڵێین ئەگەری ڕووخانی کۆماری ئیسالمیی 

زیاتر لە هەموو کاتەکانی ترە.



لە ماوەی 43 ســاڵ تەمەنی کۆماری ئیسالمیی 
ئێــران ئەوەی زۆرجــار بەرگوێمــان کەوتووە، 
بانگەشــەی ڕووخان و نەمانی ئەو ڕێژیمە بووە. 
زۆرجار ئەم بانگەشەیە لە ژێر هێژمونیی هەست 
و دژایەتی لەگــەڵ ئەو ڕێژیمەدا بــووە. دیارە 
ئەمەیش ڕەوتێکی ئاسایی و سرووشتییە، چونکە 
لە ملمالنێ و دژایەتی لە گەڵ ڕێژیمێکی ملهۆر 
و دیکتاتۆر نابێ تــووی بێ هیوایی بچێندرێت 
و خەبات بە هەر شــێوەیەک کە دەکرێت دەبێ 
بەردەوام بێــت. هەر الیەنێک کــە لە خەبات 
دژی دیکتاتۆریدایە، ئەگەر تووشــی بێ هیوایی 
بێت مەحکووم بە نەمان و دۆڕانە. بەاڵم لەگەڵ 
ئەمەیــش دەبێ ئــەوەی بزانیــن زۆرێک لەم 
بانگەشــانە خاوەنــی بنەمایەکی زانســتی و لە 
ئاکامی لێکدانەوەیەکی سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا 

نەبوون.
بــەدەر لەو بانگەشــانەی کە بــەردەوام لە 
بەســتێنی سیاســیی ئێراندا مــژدەی نەمانی 
کۆماری ئیســالمییان دەدا، دەکــرێ بڵێین لە 
چەند ســاڵی ڕابردوودا و بە لەبەرچاوگرتنی ئەو 
ڕووداوانەی کە لە جوگرافیای ئێراندا هاتوونەتە 
ئــاراوە، ڕەوتــی ڕووخانی کۆماری ئیســالمی 
خێراتــرە یان بــە زمانێکی تر دەکــرێ بڵێین 
ئەگەری ڕووخانی کۆماری ئیســالمیی زیاتر لە 

هەموو کاتەکانی ترە.
لە چەند ســاڵی ڕابردوودا مــەودای نێوان 
حاکمیــەت و خەڵک )دیارە لێرە مەبەســت لە 
خەڵک، خەڵکی کوردستان نییه، چونکە کۆماری 
ئیســالمیی هیچــکات لە کوردســتان ڕەوایی 
نەبــووە( زیــاد و زیاتر بووە. خۆپیشــاندانەکان 
وبزووتنەوەکانــی ســاڵەکانی 96 و 98 ـــی 
هەتــاوی، و بزووتنــەوەی ژینــا ئەمینی کە لە 
کوردســتان دەستی پێکرد و ئێرانیشی گرتەوە، 
دەرخــەری کەلێن و مەودایەکــە کە لە نێوان 
خەڵک و حاکمیەتدا چێ بووە. مەودایەک کە بە 
ڕق و تووڕەیی و کینە پڕکراوەتەوە و ئەســتەمە 
جارێکی تر دۆخەکە وەک پێش ئەم ڕووداوانەی 

لێ بێتەوە.

خاڵێکی گرنگی ئەم ســەردەمە تەنیا قووڵ 
بوونــەوەی کەلێــن و مەودای نێــوان خەڵک 
و دەســەاڵت نییە، بەڵکوو خاڵــی هەرە گرنگ 
کەلێن و ملمالنێی دەســتەبژێری دەسەاڵتدارە 
لە کۆماری ئیســالمیدا. ئەم کەلێن و ملمالنێیە 
لــە ئاکامی دۆخێکــدا چێ بــووە، کە دەکرێ 
نێــوی دۆخــی ئاوارتەی لێ بنێیــن. دۆخێک 
کــە پەیوەندیی ڕاســتەوخۆی هەیــە لەگەڵ 
جێگرەوەی عەلی خامنەیی. ئەم دۆخە ئاوارتەیە 
لۆژیکی سیاسەت و ئۆلگووی ڕەفتاریی کۆماری 
ئیســالمیی تێکداوە. بــەو مانایە کە حاکمیەت 
چیدیکە ناتوانێ یــا نایهەوێ فرموولی “خراپ” 
و “خراپتــر” درێژە بدات. ئــەوە فرموولێک بوو 
کە لــە هەفتاکانی هەتاوییەوە تا چەند ســاڵی 
ڕابردوو کۆمــاری ئیســالمی توانیبووی گرێی 
کۆمەڵگای پێ بکاتەوە و بەســتێنی سیاســیی 
ناوەند دیســیپلین بکات. بــەاڵم ئەم دۆخە ئەو 
فرموولەی تێکــداوە. خاڵێکی گرنگی دیکە کە 
دەکرێ باس بکرێت ئەوەیــە کە ئیتر لە دوای 
چوار دەیە لە تەمەنی کۆماری ئیســالمی، ئەوە 
ئیدئۆلۆژی نییە کە چییەتیی کۆماری ئســالمی 
پێناســە دەکات و ئــەوە ئیدئولــۆژی نییە کە 
باڵباڵێنی نێوان دەستەبژێری دەسەاڵتدار دیاری 
دەکات، بەڵکوو ئێستا دوای چوار دەیە، کۆماری 
ئیسالمی بریتییە لە کۆمەڵێک مافیای ئابووری 
کە لەســەر دەسەاڵت لە شەڕێکی تەواو لەگەڵ 
یەکتریدان کە لە ســااڵنی ڕابردوودا ئەم شەڕە 
بۆتە هۆکاری سڕینەوە و وەدەرخستنی یەکتری 

لە بازنەی دەسەاڵت.
هــاوکات بوونــی کەلێنی نێــوان خەڵک 
و حاکمیــەت و کەلێنی نێوان دەســتەبژێری 
ڕووخانــی  و  الوازی  ئەگــەری  دەســەاڵتدار، 
کۆماری ئیســالمیی بەرواوەرد بە پێشــوو زیاتر 
کردووە. ئەگەر ڕووخانی کۆماری ئیسالمی وەک 
پرۆســەیەک چاو لێبکەین، دەکرێ بڵێین ئەم 
پرۆســەیە دەســتی پێکردووە. بەاڵم پرسیاری 
گرنگ و جەوهــەری کە دێتە ئــاراوە ئەوەیە، 
ئایا ڕووخــان لە تاران و لە کوردســتان یەک 
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مانــای هەیە؟ بۆچی لە جوگرافیای ئێراندا هیچ 
یەکیەتییەک بۆ خێراترکردنی ئەم پرۆسەیە ساز 

نابێت؟
ڕەنگە وەاڵمی ئەم پرســیارانە لە جیاوازیی 

مانای ڕووخانەوە بتوانین بدۆزینەوە.

پێناسەکان بۆ ڕووخان
لە ســاڵی 1925 زایینیەوە هەتاکوو ئێستا ئێمە 
لەگــەڵ دروســتبوونی دەوڵەتێکــی نەتەوەیی 
لەســەر بنەمای ناســیۆنالیزمی فارس/ئێرانی و 
تێکۆشان بۆ ناوەندێکی زاڵ و بەهێز ڕووبەرووین. 
زاڵ بوونێــک کە لەســەر بناغەی ســڕینەوە و 
سەرکوتی نەتەوە بندەستەکانی نێو جوگرافیای 
ئێران چێ بــووە. لە بنەڕەتدا دەوڵەت-نەتەوەی 
ئێرانی ڕوویەکی دیکەی ســڕینەوە و سەرکوتی 

نەتەوە بندەستەکانە.
لێرە لەگەڵ ڕێژیم-حەقیقەتێک بەرەوڕووین، 
کە مێژوو، زانکۆ، میدیا، ئاکادمیســین و ...هتد 
لەبەرهەم هێنانی ئەم حەقیقەتە ڕۆڵی سەرەکییان 
هەیە. حەقێقەتێک کە گێڕانەوەیەکی ئەزەلی و 
هەتاهەتاییە لە چییەتیی ئێران و لەبەرژەوەندیی 

ناوەند و مرۆڤی فارسدایە.
ئــەو حکوومەتانــەی کە حوکمــی تاران 
ئەکەن، بەڕێوەبەری ئەم حەقیقەتەن. بۆیە ئەوە 
حکومەتەکان نین کە دارێژەری دیسکۆرســن، 
بەڵکوو حکومەتەکان بــۆ خۆیان درێژەدەر یان 
بەشێک لەو دیسکۆرســە و ڕێژیم-حەقیقتەن. 
واتە بە ڕووخانی حکوومەتەکان ئەو دیسکۆرسە 
ناڕووخێــت. کەوابــوو پەهلــەوی و خومەینی، 
خاتەمی و شەریعەتمەداری لەسەر دیسکۆرسی 
ئێرانییەت یان حاکمیەتی ئێرانی هیچ کێشــە 
و گرفتێکیان نییە، ئەوان تەنیا لەســەر شێوازی 

بەرێوەبەریی واڵت لە کێشەو ملمالنێدان.
لە ڕوانگەی بەشێکی بەرچاو لە ڕووناکبیرانی 
ئێرانییــەوە، ڕەوتێــک کە کۆماری ئیســالمی 
گرتوویەتەبــەر، واتە ئەو دۆخە ئاوارتەیە ناتوانێ 
زۆر درێژە بکێشــێت. لەهەمان کاتدا ئەم ڕەوتە 
لــە بەرژەوەندیی ناوەند کە سەدســاڵە هەموو 

دەنگێکی جیاواز و هەموونەتەوە بندەســتەکانی 
سەرکوت کردووە نییه. بۆیە بەشێک لە دژایەتیی 
ئێرانی لەگەڵ کۆماری ئیســالمی  ڕوناکبیرانی 
هۆکارێکــی زۆر تایبەتی هەیە، ئەویش بەرگری 
و مانەوەی گوتاری ئێرانیەت و زالێتیی ناوەندە. 
کەوابوو ژێرخانی دژایەتیی ئەوان لەگەڵ کۆماری 
ئیسالمی، مانەوەی دیسکۆرسی ئێرانیەتە، بەاڵم 
ئەم ژێرخانەیان بە ســەرخانی دێموکراســی و 
مافی مرۆڤ ڕازاندووەتــەوە و ڕەنگیان کردووە. 
ئــەو دژایەتییە لە ترســێکەوە بیچم دەگرێت، 
ترسی الواز بوونی ناوەند و سەرهەڵدانی نەتەوە 
بندەســتەکان. بۆیە بڕێک جار لە گۆشەنیگای 
مووچیاری کردنی دەسەاڵتدارانیشــەوە قســە 

دەکەن..
وەک نموونــە حاتەم قادری، مامۆســتای 
پێشــووی زانســتە سیاســییەکانی زانکــۆی 
تەربیەت مودەڕێســی تاران لەم چەند ســاڵەی 
دواییدا چەندین وتووێژی گرنگی لەگەڵ میدیا 
فارســەکان بووە. پوختەی قسەکانی قادری لەم 
وتووێژانــە ئەوەیە کە کۆماری ئیســالمی بەرەو 
ڕووخان دەچێت، بەاڵم لەگەڵ ڕووخانی خۆیدا 
زۆر شــتی تریش دەرووخێنێ. قادری پێی وایە 
درێژەکێشــانی ئەم ڕەوتەی کۆماری ئیسالمی، 
ئێران بەرەو هەڵوەشاندنەوە دەبات یان زاڵێتیی 
ناوەند تووشی گێچەڵی جددی دەکات. ئەمە ئەو 
ڕستانەن کە قادری دەریاندەبڕێ: »داهاتوویەکی 
تۆقێنەر چاوەڕوانی ئێران دەکات.« »لە داهاتوودا 
نە ئێرانێــک دەمێنێ، نە دینێــک و ...« بەاڵم 
قادری بــۆ دەرباز بــوون لەم دۆخــە باس لە 
“ناســیۆنالیزمێکی مێهرەبانانــە” دەکات، تاکوو 
بتوانــێ ئێــران لــەم قەیرانە ڕزگار بــکات. بە 
وتەی ناوبــراو گەر نەتوانین ئــەم کارە بکەین 

قەومیەتەکان بە ڕێگای خۆیاندا دەچن]١[.
 ئــەوەی قــادری دەترســێنێ ڕووخانــی 
گشتیەتی ئێرانە، واتە ڕووخانی زاڵێتیی ناوەند، 
بۆیــە دژایەتیی ئەو لەگەڵ کۆماری ئیســالمی 
لەبەر چەوساندنەوەی نەتەوە بندەستەکان نییە، 
بەڵکوو دژایەتییەکە لە ترسێکەوە دێت کە کۆی 
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ڕێژیــم حەقیقەتی ئێرانی دەباتە ژێر پرســیار. 
بۆیە ڕووخان بۆ ئــەوان تەنیا کاتێک ئەمرێکی 
قەبووڵکــراوە کە دیسکۆرســی ئێرانی، ڕێژیم-

حەقیقەتی ئێرانی تووشی قەیران نەکات.
داریووش هومایۆنیش کە بۆ خۆی یەکێک 
لــە دەســەاڵتدارانی ڕێژیمی پێشــوویە، چەند 
ســاڵ پێش لــە وتووێژێکدا بــە ڕوونی دەڵێت 
کــە: نیگرانــی ئاکامەکانی ڕووخانــی کۆماری 
ئیسالمیم بە نیسبەتی ئێرانەوە. ئەولەویەتی من 
هێشــتنەوەی ئێرانە... پێم باشترە ئێران لەهەر 
دۆخێک کە هەیــە بمێنێتەوە، تا ئەوەی ئێران 

هەڵبوەشێتەوە]2[.” 
سەنتێزی هەردووی ئەم ڕوانگانە لە چەمکی 
“گوزار” کە لەم یەک دووســاڵە ئۆپۆزیســیونی 
ئێرانی زۆر لەســەری مانۆڕ دەدا دەردەکەوێت.
گــوزار بەو مانا کــە دامەزراوەکانی ئێرانی، ئەو 
دامەزراوانــەی کــە توانایی ســەرکوتی نەتەوە 
بندەستەکانیان هەیە لە جێی خۆیاندا بمێنێن و 
تەنیا دەستەبژێری دەسەاڵتدار بگۆڕدرێن. دیارە 
مانەوەی دامەزراوەکانی دەوڵەتی ئێران بە مانای 
زاڵێتی و دەسەاڵتداریەتیی ناوەندە و ناوەندیش 
بە هیچ شێوەیەک نایهەوێ ئەو زاڵبوونەی خۆی 
لە دەســت بدات. حەسەن شەریعەتمەداری کە 
بۆ خۆی ســەرۆکایەتیی “شــۆرای مودیریەتی 
گــوزار” دەکات. پێشــتر لــە وتووێژێکــدا لە 
کالپ هــاوس بە ڕوونــی ئاشــکرای کرد کە 
ئێمە تۆپ و ئەرتەشــمان هەیــە و بڕنەوەکان 
ناتوانن لە بەرانبەر ئێمەدا بوەســتن. دیارە تۆپ 
و ئەرتەشــی شــەریعەتمەداری گوزارشتە لەو 
دامــەزراوە ئێرانیانە کە ئۆپۆزیســیۆن نایهەوێ 
بــە تەواوی تێک بچــن و بڕنەویش ئاماژەیە بۆ 
نەتەوە بندەستەکان و لە سەرووی هەموویانەوە 

نەتەوەی کورد.
لە هەمــان کاتد پەیتا پەیتــا پەیامی ڕەزا 
پەهلەوی بــۆ هێزە چەکدارەکانــی ئێران و بە 
تایبەت ئەرتەش، دەرخەری ئەو ڕاســتییەن کە 
ناوەند نایهەوێ دامەزراوەکانی ئێرانی بە تەواوی 

تێک بچن.

کەوابوو ڕاســتییەکی حاشا هەڵنەگر ئەوەیە 
کە ناوەند بە دووی ڕووخانێکدا نییە کە ژێرخان 
و دامەزراوەکانــی ئیرانــی تێیــدا تێک بچن. 
ئەوان گوزار بە باشــترین ڕێگاچارە بۆ پاراستنی 
ئێــران دەزانــن. ڕەنگە ئەمەیــش یەکێک لەو 
هۆکارانە بێت کە ناوەندی ئێران لە چاو نەتەوە 
بندەستەکان کەمتر لە شــەقامەکاندا ئامادەن. 
بۆیە گوزاری ئۆپۆزیســیۆنی ناوەندی بەرهەمی 
دەبێتە دروشمدان لە پشت پەنجەرەوە، ئەویش 
لــە شــارێکی 15ملیۆن کەســیی وەک تاران. 
کەوابوو ڕووخان لە ناوەندا واتا گوزار لە کۆماری 
ئیســالمی بە مەرجی مانەوەی ناوەندخوازی و 

ئێرانشاری.
بــەاڵم مانــای ڕووخــان لــە الی نەتەوە 
بندەســتەکان ڕێک پێچەوانەی ڕووخانێکە کە 
ناوەند بە دوایدا دەگەڕێ. لەبەر ئەوەی پرســی 
نەتــەوە بندەســتەکان زۆر گەورەتر لە تەمەنی 
کۆماری ئیســالمییه. بۆیە بزووتنەوەی ژینا لە 
الی نەتەوە بندەستەکان نەک تەنیا بۆ دژایەتی 
لەگەڵ کۆماری ئیســالمی بەڵکوو بۆ دژایەتیی 
ناوەندخوازی و ســەد ساڵ چەوساندنەوە بیچم 
دەگرێت. واتە ئەم بزووتنەوەیە بە شــێوەیەکی 
ئۆتۆماتیک تێهەڵکیشــی دۆخی بندەســتی و 
کەلێنی نەتەوەیی لە جوگرافیای ئێراندا دەبێت.
کەواتە ڕووخان لەالی نەتەوە بندەستەکان 
نەک تەنیا گوزار نییه، بەڵکوو ڕووخان و الوازیی 

دامەزراوە ئێرانییەکانە.
نەتەوە بندەستەکان چ بەدوای سەربەخۆییدا 
بن یا فێدرالیســم، یا کۆنفێدرالیســم، مەرجی 
سەرەکی بۆ گەیشتن بەم ئاواتانە هەڵوەشانەوەی 
ناوەندە، ناوەندیش تەنیا کاتێک هەڵدەوەشێ کە 

دامەزراوەکانی تێک بچن.

ژێدەرەکان

1. محکومیت ایران در شــورای حکام به چه معناســت؟ 6۰ دقیقه 
YouTube - ۱8 خرداد

YouTube - 2. فرامز فروزنده، مصاحبه با داریوش همایون
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ژن لە جەستەوە بۆ ڕۆح
)دەرکەوتەناسیی بزاڤی ژنان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لە ئێران(    

شاهۆ حوسێنی

بێگومان ئەمڕۆکە کوردستان بەهۆی مێژوویەکی 
دوور و درێژ لە خەبات بەدژی دیکتاتۆڕییەتی 

کۆماری ئیسالمی، ئااڵهەڵگری خەبات بۆ ئازادی، 
دێمۆکراسی و بەرابەرییە. عەقڵی سیاسی لە 
کوردستان و کردەوەی سیاسی لە کوردستان 

لەگەڵ ئەوەدا بە هەموو هێزەوە لەالیەن کۆماری 
ئیسالمییەوە لەژێر گوشاری سەرکوتدا بووە، بەاڵم 

پەرە ئەستاندوو و پێشڕەوە. 



پێشەکی
وەک  ئیســالمی  کۆمــاری  بێگومــان 
و  هەڵقــواڵو  سیاســیی  پێکهاتەیەکــی 
بەرهەمهاتــووی شــێوازێک و فۆڕمێــک 
خوێندنــەوەی فۆندامێنتاڵ لــە ئایینە کە 
دەشــێ وەک ئایدۆلۆژی پێناســە بکرێت، 
واتە ئایین لە فۆڕمێک دەستووری نەزمدەر 
بە ژیانی تاک و کۆمەڵگا دەکرێتە ژێرخانی 
هزری و ئایدۆلۆژیکی ڕووخانی سیاســەت، 
ئابــووری، کلتــووری و کۆمەاڵیەتــی. بە 
واتایەکی تر جوغرافیای ئایین لە ئاســتی 
ئاســتی سیاســی  مەدەنیڕا دەگوازرێتەوە 
و فــۆرم دەداتــە دەســەاڵتی سیاســی و 
هێژمــۆن  و  حاکمییــەت  پاســاوکەری 
دەبێت. ئەم دەســەاڵتە لە ڕێــی باوەڕ بە 
حەقیقەتێکی موتڵەق و بان زەوینی، فۆڕم 
دەبەخشــێت بە هەموو دیاردەکانی تاکی، 
زەینی  کردەوەیی،  کلتووری،  کۆمەاڵیەتی، 
و ڕواڵەتی تاک و کۆمەڵگا، مانا دەبەخشێت 
بــە تاک و کۆمەڵگا و لەڕیی شــەرعییەتی 
بانزەوینــی، تــاک و کۆمەڵــگا ناچــار بە 
ڕەچاوکردنی  و  گوێڕایەڵبوون  ملکەچبوون، 
بێ ئەمالوئەوالی دەســتوور و یاســاکانی 

دەکات.

مرۆڤ لە ئاییندا
یەکــەم دیــاردەی مــرۆڤ لــە ئایینــدا 
دەرکەوتنــی وەک مەخلــووق، داهێنــراو 
و بەرهەمهاتــووە. ئــەم دەرکەوتنە یەکەم 
لێکەوتەی دابەزاندنی پێگە و ئاستی بوونی 
مرۆڤە لە هەمبەر بوونێکی داهێنەر، بکەر و 
بەرهەمهێنەر بەناوی خوا. دووهەم دیاردەی 
مرۆڤ لەپاش مەخلووق و داهێنراو ئەوەیە 
کە دەستوور و یاسا و ڕیسای بۆ داهێنراوە 
و پێویستە گوێڕایەڵ، ملکەچ و دەروەستی 
ئەو خالەقە بێت کە ئەوی بەرهەم هێناوە. 
ســێهەم دیاردە بەندە بوونی مرۆڤە لەڕێی 
گوێڕایەڵی و دەروەست بوونی بە دەستوور 

و ڕیســاکانی خوا. چوارەم دیاردە جەسته 
بوونــی مرۆڤە، واتــە مــرۆڤ تەنیا وەک 
جەستەیەک پێناسە دەکرێت، جەستەیەکی 
گوناهــکار، گوناه دیاردەیەکی جەســتەیی 
مرۆڤە کە دەستپێکەکەی خواردن لە داری 
نەهی لێکــراوە و بەم هۆکارەشــەوە فڕێ 
داروەتە ســەر زەوی، هەر بۆیەش پێویستە 
دایم لە عەزاب و نــزا و پاڕانەوەدا بێت بۆ 
پاک بوونەوە و گەڕانەوە بۆ ئەو بەهەشــتە 
خەیاڵــی و مەوعــوودەی کــە بەڵێنی پێ 
دراوە و هەموو بەڵێنەکانیش لە خواردن و 
خواردنەوە و عەیش و نۆش هەر جەستەیین.  
ئاسوودەیی  ســەرەتای  جەستە  لەڕاستیدا 
و هەمیــش قەیرانە بۆ مرۆڤ، جەســتە لە 
بەهەشــتدا لە خۆشــی و ڕابواردندا بووە و 
هەمیــش بەهۆی هەڵەیەکی جەســتەیی 
دەکەوێتــە عەزابێکی جەســتەییەوە، واتە 
تۆڵەی هەڵەی جەســتەیی هەم دیســان 
هەر لــە جەســتە دەکرێتەوە. لــە دەقی 
ئایینیدا هیچ دیاردەیەک جگە لە جەســتە 
بۆ مرۆڤ فەڕز نەکــراوە و عیبادەتەکانیش 
هەر جەستەیین. مرۆڤ بوونیکی دەروەست 
بە یەکە؛ بوونێکی بــان زەوینییە کە هیچ 
ســەربەخۆیییەک و ئیرادەیەکــی لەخۆوە 
نییــە، هەرچی دەیکات هەر بــە ئیرادە و 
ئەمــری ئەوە و هەرچــی ڕوو دەدات هەر 
بــە ئەمری ئەو و قەزایەکە لەالیەن ئەوەوە. 
مرۆڤ وەک جەســتە بەگشــتی بوونیکی 
تاوانبارە و پێویستە لە گوناە پاک بکرێتەوە 
و ئــەم پــاک کردنەوەیەش لەڕێــی تۆڵە 
ئەســتاندنەوە بە شێوەی تەعزیب، نەهی و 

نەفیی جەستەیە.

مرۆڤ لە دەسەاڵتی ئایینیدا
ئایینی سیاسی وەک فۆڕمێک خویندنەوەی 
ڕادیکاڵ لە بەرامبەر ئیســالمی نەریتیدا بە 
مەبەستی جێ خستنی ڕوانگە ئایینییەکان 
لەڕیــی دەســەاڵت و کەڵــک وەرگرتــن 

۱۳5گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722



لــە هێــزی حکوومــی دەرکــەوت. ئەم 
خوێندنەوەیە دژکردەوەیەک بوو بە تایبەتی 
لە ڕۆژهەاڵتی ناوین بە دژی ڕەوتی چەپ، 
سێکۆالریزم و شــێوەی مۆدیڕنیتەی پاش 
شــەڕی یەکەمی جیهانــی و دەرکەوتنی 
ڕۆژهەاڵتــی ناوینی نوێ. شــێوەمۆدێڕنیتە 
لە ڕۆژهەاڵتی ناوین، ڕوانگەیەکی جەســتە 
تەوەر و ڕواڵەت تەوەری دژبەری ڕوانگەی 
جەستە تەوەر و ڕواڵەت تەوەری ئایینی بوو. 
واتە لەگەڵ ئەوەدا بە هیچ شێوەیەک هیچ 
پەیوەندییەک و نیسبەتێکی لەگەڵ کاکڵ 
و ڕوانگەی مۆدێڕنیتە بە نیســبەت مرۆڤ 
وەک بکەری ناسکار، بوونێکی سەربەخۆی 
داهێنەر و خۆمانابەخشی خاوەن عەقڵێکی 
سەربەخۆ نەبوو، بەاڵم بە تەواوی ڕوانگەیەکی 
ڕواڵــەت تــەوەرە بوو بەرانبەر جەســتەی 
مرۆڤ و کەڵکی کەرەســەیی وەرگرتن لە 
جەســتەی مرۆڤ. لەوەهــا دۆخێکا ئایین 
بە هەمــوو هێــزەوە وەک دژکردەوەیەک 
بەرانبــەر ئــەم ڕەوتــە دەردەکەوێت، لە 
میســر ئیخوان وەک بزاڤێکی سیاســی- 
ئایینــی دەردەکەوێت و لەئێران شــیعەی 
ویالیەتی فەقیهی دەردەکەوێت. وێکچوونی 
گشــتیی ئەم ڕەوتانە وەک دژبەری شێوە 

مۆدێڕنیتەی حاکم لــە ڕۆژهەاڵتی ناوین، 
بە ئایینی کردنی جەســتەی مرۆڤ بوو لە 
ڕێی جێ خستن و هێژمۆن کردنی ڕوانگە 

ئایینییەکان لەمەڕ مرۆڤ.

ژن لە ئاییندا
ئەزموونی ژنان لە کۆمەڵگا ئیسالمییەکاندا 
ئەگەرچی بەهۆی جیاوازیی کلتووری دەکرا 
جیاواز بێت، بەاڵم تایبەتمەندیی ئیسالمی 
وەک کلتــووری هێژمــۆن و هاوبــەش، 
دیاردەیەکی هاوبەش بــوو کە توانی ژیان 
و ئەزموونی ژنــان لەو کۆمەڵگا جیاوازانەدا 
بخاتە ژێر کارتێکەریی خۆی، بە جۆرێک کە 
دەقی ئایینی وەک ڕوانگە و ڕوانینێکی بان 
کۆمەڵگایی شووناسێکی هاوبەشی بە ژنان 
بەخشی، واتە کلتووری ئایینی توانی بە سەر 
جیاوازیی بەرباڵوی کلتووری، کۆمەاڵیەتی، 
ئابووری و سیاســیی کۆمەڵگەکاندا پردێک 
لێ بدات. لەم نــاوەدا زۆرترین کارتێکەری 
لە سەر جێگە و پێگەی ژن لەالیەن قورئان 
وەک دەقی پیرۆز و بان زەوینی، حەدیس 
و گێڕانەوەکانــی پێوەندیــدار بەو، کردار و 
یاردیدەدەرانی،  و  پێغەمبــەر  کردەوەکانی 
ئیجماعــی عولەمــای ئیســالمی، قیاس، 
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نەریتی و عورفی ئایینی بوە.
ژن لــە دەقــی ئایینیــدا بــە هەموو 
ڕوانگەکانــەوە چەنــد تایبەتمەندی لەخۆ 
دەگرێت: یەکەم ئەوە کە ڕوانگەکان لەمەر 
ژن کورت دەکرێنەوە و قەتیس دەکرێنەوە 
لەناو جەســتەدا، واتە بە جەســتەکردنی 
ژن لــە هەنــگاوی یەکەمدایــە لەڕیی بە 
ئایینــی کردنی مرۆڤ، دووهــەم ئەوە کە 
جەستەیەکی گوناهکار و تاوانبارە، سێهەم 
ئەوە کە سەرچاوەی تاوانە، چوارەم ئەوە کە 
پاڵنەری تاوانە لە ڕیی ئیغوای جەســتەیی. 
جەستەی ژن وەک دیاردەیەکی ورووژێنەر 
بــۆ پیاو و کەرەســەیەک بۆ ســەلماندنی 
پیاوەتیی پیاو لە ئیسالمدا گرینگایەتییەکی 
تایبەتــی هەیــە، بەجۆرێ کــە بوونی ژن 
بە شێوەیەکی گشــتی قەتیس کراوەتەوە 
لەنــاو ئــەو تایبەتمەندییە جەســتەییەدا. 
ئیبنی عەڕەبی لەســەر ئــەو باوەڕەیە کە 
سێکس کردەیەکی موتەعالییە کە دەتوانێ 
بکەرانی لە خوا نزیکتــر بکاتەوە. زەماوەند 
لە ئیســالمدا بڕیارێکی ئایینییە کە بە پێی 
شەریعەت، شەرعییەت دەدات بە پێوەندیی 
سێکسی و قەتیس کردنەوە ژن لەناو بازنەی 
پیاوساالری و جەستەدا. دەوری جەستەی 
ژن لە ســەلماندنی پیاوەتی و خزمەت بە 
ئارەزوو و حەزی جەســتەییی پیاوانەش لە 
ئایینــدا گرینگایەتییەکــی تایبەتی هەیە. 
ڕوقەیــە واریس، نووســەری موســوڵمانی 
بەریتانــی لــە پەڕتووکــی ڕێنوێنییەکانی 
زەماوەندی موســوڵماناندا دەنووسێت: لەناو 
هێزی  ئیســالم،  موســوڵمانانی سەرەتای 
سێکسیی ژن و توانای ڕازی کردنی پیاوان 
یەکێک لە بنەڕەتیترین تایبەتمەندییەکان 
بووە بۆ ژن، ئەو بەسەرهاتێکیش دەگێڕێتەوە 
کە عایشەی کچی تەڵحە لەگەڵ عومەری 
کوڕی عوبەیدوڵاڵ زەماوەندی کردووە و لە 
شەوی زەماوەندا حەوت جار نزیکایەتییان 
کردووە، کاتی بەیانی عایشــە بە عومەری 

گوتووە: تۆ پیاوێکی کامڵی.
لــە دەقی ئایینیدا هــەر وەک ئاماژەی 
پێ کرا، ژن وەک جەستە هەم سەرچاوەی 
تاوانــە و هەم پاڵنــەری تاوانــە؛ ئەمەش 
سەرچاوەکەی جەســتەیە، هەر بۆیەش بە 
چوار شیوە پێویستە لەگەڵ ئەم جەستەیە 
دژکــردەوە بنوێندرێــت: یەکــەم لە ڕیی 
زەماوەند و بەستنەوەی ژن بە جەستەیەکی 
ترەوە، دووهەم قەتیس کردنەوەی ژن لەناو 
چوارچێوەی ماڵدا، ســێهەم لە ڕێی نەفی 
کردنی جەســتەی ژن وەک ســەرچاوەی 
تاوان و چوارەم لە ڕێی نەهی جەســتەی 

ژن لەڕێی داپۆشین و حیجاب.

ژن لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری 
ئیسالمیدا

دەرکەوتنی کۆماری ئیسالمی بۆ کۆمەاڵنی 
خەڵک بە گشــتی و بۆ ژنــان بە تایبەتی 
کارەســاتبار بوو. بەهۆی ئەوە کە کۆماری 
ئیسالمی، سەرخانی ئایدۆلۆژیی حکوومەتی 
ئیسالمی )وەک ژێرخان( بوو بە مەبەستی 
جێخســتن، پــەرە و هێژمــۆن کردنــی 
یاســاگەلی ئایینی و بە ئیســالمی کردنی 
کۆمەڵگا. ڕوانگەکان لە کۆماری ئیســالمی 
و پێگــەی ژن لــە کۆمــاری ئیســالمیدا 
ڕەنگدانەوەی ڕوانگە ئیســالمییەکان بوون. 
ژن لــە کۆماری ئیســالمیدا گرینگترین و 
سەرەکیترین ئەرکی زا و زێ و منداڵبوون 
و ماڵدارییە، درێژەی قەتیســکردنی ژن لە 
جەســتەدا و بە ئایینیکردنی جستەی ژن 
لەم حکوومەتەشــدا وەک بنەمای ڕوانین 
لەمەڕ ژن، پەرەی ئەســتاند. هەر ئەمەش 
بوو بە ســەرچاوەی هەاڵواردنی جێندەری 
لە ئێــران. بەپێــی داتاکانــی مەجمەعی 
جیهانیی ئابووری لە ســاڵی 2٠٠٩ ئێران 
لەڕووی هااڵواردنی جێندەری لەنێوان ١٣4 
واڵتدا پێگەی ١2٨ی هەبووە، هەروەها لە 
نوێترین بەراوردی ئەم ڕیکخراوەیەدا ئێران 
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لــە ڕووی کەلێنی جێندەری لەنێوان ١٥6 
واڵتــدا، پێگەی ١٥٠ی هەیــە. بە کورتی 
دەشــێ بگوتــرێ کە کۆماری ئیســالمی، 
ڕێگا و شوێنی پێشــینیانی ئایینیی خۆی 
ڕەچاو کرد بۆ داماڵین و داپڵۆساندنی ژنان 
لــە کۆمەڵگا وەک جەســتەیەکی کە هەم 
ســەرچاوەی تاوانــە و هەمیــش پاڵنەری 
تاوانە. کۆماری ئیسالمی نەفی و نەهی ژنی 
وەک جەســتە بەهۆی هێــزی حکوومەت 
بە یاســایی کردووە. نەفیی ژنان لە ساڵی 
١٣٥٨ڕا دەســتی پێ کــرد، بەجۆرێ کە 
بــە پێی داتــاکان تا ســاڵی ١٣62 ڕێژی 
لەکارالدانی ژنان گەیشتە ٣٥ لەسەد، واتە 
نەفیی ژنان لە کۆمەڵگا لە ڕیی پێشــگرتن 
بە دەرکەوتنی ژن وەک تاکێکی ئەکتیڤ و 
دەورگێڕ لە کۆمەڵگا. هەروەها نەهی کردنی 
ژن لە ڕیی داپۆشین و حیجاب یاسایی کرا، 
بۆ وێنە بە پێی یاســای سزادانی ئیسالمی، 
ئــەو ژنانەی کــە چوارچێوەی شــەرعیی 
پاراســتنی حیجــاب لەبەرچــاو ناگرن و 
ناپارێزن، لەالیەن دادگا و دادوەرەوە دەشێ 
بە حەفتا لێدانی قەمچی یان شێســت ڕۆژ 

زیندان سزا بدرێن.

ژن لە جەستەوە بۆ ڕۆح
ڕۆح له فەلسەفەدا بە گشتی و لە فەلسەفەی 
دیاردەیەکی  ئاییــن  بەپێچەوانەی  هێگلدا 
بان زەوینی و بارمتە نییە کە بەخشــرابێت 
و وەربگیرێتەوە، بەڵکــوو دیاردەیەکی بان 
جەســتەیی و مرۆییە. ڕۆح لە فەلسەفەی 
هێگلدا ئاماژە بە دوو دیاردەیە: یەکەم دیاردە 
ئاماژە بە ڕەوتێکە کە گنخان، ڕاوەســتان و 
سکوونی بۆ نییە بەڵکوو گەڕیانێکی دائیمی 
و ســەیروورەتە لە حاڵەتێک بۆ حاڵەتێکی 
تر. دووهەم دیاردە ئاماژە بە دەرکەوتەیەکە 
کــە بەرهەمهێنی ئەم ســەیروورەتەیە کە 
ئەویش ئەندێشــە، فام و تێگەیشتوویییە. 
لەڕاســتیدا ڕۆح ســوبژەیەکی سەربەخۆ و 

ڕەخســیوە لە واقعییەتێکی بۆ دیاری کراو 
و فۆڕمێکی لەپێشــدا بۆ داڕێژراو لەالیەن 
ئەویتــرە. بە کورتی دەشــێ بگوترێ ڕۆح 
تێگەیشتن، ئاگایی و فامە، چون بەباوەڕی 
هێگل، جیهان، خوا و سروشــت، بوونێکن 
لەناو جەغزی تێگەیشــتن و ئاگاییی منی 
مرۆڤدا. ئەم بۆچوونــە لەمەر ڕۆح و لەمەر 
لە ڕاستیدا درێژەی سوبژێکتیسمی  مرۆڤ 
دێکارتییــە، دێــکارت سوبژکتیویســم لە 
تاکدا بەجێ دێڵێــت و هێگل بە داهێنانی 
 ،)Volksgeist(چەمکــی ڕۆحی نەتەوەیــی
بان  فۆڕمێکی  دەگوازێتەوە  سوبژێکتیویسم 
تاکی. فێمێنیستەکان ڕۆح دەگوازنەوە بۆ ناو 
بازنەی جێنــدەری و بەکەڵک وەرگرتن لە 
سوبژێکتیویسم، کێشە و قەیرانی جێندەری 
تێئۆریزە دەکەن و مۆدێڕنیتە دەوڵەمەندتر 
دەکەن. لەڕاســتیدا ڕۆحی جێندەری واتە 
ســووژەیەکی ســەربەخۆ، خۆپێناســەکەر 
و ناســکار کە مانا دەبەخشــێت بە خۆی 
و جیهانــی ڕواڵەتــی وەک جێندەرێکــی 

ئەویتری نێر. 
کۆمەاڵنی  ڕاپەڕینەکانی  مێژووی  دیارە 
خەڵــک لە ئێران هەر لە ســەرەتای هاتنە 
ســەرکاری کۆماری ئیســالمیڕا بە گشتی 
دەچنە بازنەی سیاسی، سینفی و ئابورییەوە. 
لە بازنەی سیاسیدا یان وەک کورد خەباتیان 
کردووە بۆ دابینکردنی مافی نەتەوەیی، یان 
وەک حیزب و ڕێکخراوەکانی تر خەباتیان 
کردووە بۆ بەشــدار بوون لە دەسەاڵت. لە 
دیاردەی  بازنەی ســینفیدا خواســتەکان 
ســینفییان لەخۆگرتووە وەک ناڕەزایەتیی 
پاسەکان  شۆفیر  پەرەستاران،  مامۆستایان، 
و .... لە بازنەی ئابوورییشــدا خواســتەکان 
ئابــووری بوون، بۆ وێنە ناڕەزایەتی بە دژی 
گرانی، ئاوسان و دزرانی پارەی پاشەکەوتی 
خەڵــک لە بانکــەکان و مۆئەسسەســاتی 
ئابووری. بەاڵم ئەمجارە و لە ڕاپەڕینی نوێی 
ڕۆژهــەاڵت و دواییش ئێراندا، دیاردەیەکی 
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تــر بە دیاردەکانی بەرخۆدان و ڕاســان بە 
دژ دەســەاڵتی کۆماری ئیسالمی زیادکرا، 
ئەویــش خەباتــی جێندەری بــوو کە بە 
دژی حیجــاب وەک هێمــا و ســیمبۆلی 
ژنی ئۆبژە، دەســتەمۆ، داهێنراو، گوێڕایەڵ 
و موســتەحیل لەناو ئەو فۆڕمەدا کە ئایین 
بۆی داڕشــتووە سەری هەڵدا. دیارە یەکەم 
دەرکەوتنــی خەباتی ژنــان مانگێک پاش 
ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنی ئیران لە 
ڕەشــەممەی ســاڵی ٥7 بوو کە سازمانی 
نەتەوەیــی پەرەســتاران، یەکێتیی ژنانی 
دادوەر و جەمعییەتی ژنانی خەباتکار وەک 
دژکردەوەیەک بــە لێدوانەکانی خومەینی 
پاراســتنی حیجاب  زەروورەتــی  لەمــەر 
ئیدارات، ڕاگەیاندراوێکان  لە  لەالیەن ژنان 
بــاڵو کردەوە بۆ گردبوونــەوە بە دژی ئەم 
لێدوانە و بە دروشــمی بەرابەری بەرابەری 
نە چارشــێو و نە ڕووســەری کەوتنە بەر 
هێرشــی الیەنگرانی توندئاژۆێ خومەینی 
و هێرشــیان کرایە ســەر. ئیتر ئەمە کۆتا 
دەرکەوتنــی بزاڤی ژنان بوو لــە ئێران تا 

کارەساتی شەهید بوونی ژینا.
شــەهیدی  وەک  ژینــا  لەڕاســتیدا 
ڕوانگەیەکــی نەریتی و پاشــکەوتوو لەمەر 
ژن، وەک جەستەیەکی تاوانبار و پاڵنەری 
تــاوان، کە بــە تاوانی نەبوونــی حیجاب 
دەکەوێتە ژێر ڕکێفی لێدان و ئەشــکەنجە 
و لــە ئاکامــدا گیان دەســپێرێت، دەبێتە 
هێمــای هەســتانەوە و بەرخۆدانــی ژنی 
کورد و لەپاشــان ژنی ئێرانی بەگشتی بۆ 
دەرچوون لەم ڕوانگە نەریتییە و دەرکەوتن 
وەک بوونێکی ڕەخســیو و ئازاد. ئەمجارە 
قەڵش و کەلێنی جێندەری وەک قەڵشێکی 
کۆمەاڵیەتــی ئەکتیــڤ دەبێت و لەســەر 
لێواری ئــەم کەلێنە خەبات بۆ ڕووخاندنی 

کۆماری ئیسالمی پەرە دەستێنێت.
ژینا دەالقــە و ڕەوتێک بوو کە لە ڕێی 
ئەوڕا ژنی کــورد و ئێران بــە زەروورەتی 

ئازادیــی خۆی و بەکردە گەیاندنی ئازادیی 
خۆی ئاگا دەبێت. لێرەدا ئازادی چەمکێکی 
تەواو فەلســەفییە بە مانای ڕەخســیو لە 
ژێر ڕکێفی ئەویتــر، ئازاد لە خۆبنیادنان و 
دەرخســتن، چونکە ئازادی ئامانجێکە کە 
لــەودا ژن دەتوانێ بوونی خۆی مســۆگەر 
بکات. ژن بە ژینا، حەڕەکەت لە جەستەوە 
و دەرچــوون لە جەســتەوە دەســت پێ 
دەکات بۆ گەیشــتن بە ڕۆح؛ ڕۆح بە مانای 
گەیشــتن بە ئازادی لە ڕیی تێگەیشتن لە 
خۆ و بنیادنانی ســەربەخۆیانەی خۆدێکی 
نوێ. ژن بە الدانی حیجاب و ســووتاندنی 
حیجاب لــەم شۆڕشــەدا وەک دوو هێما 
و ســیمبۆلی ژنی دەســتەمۆ و داهێنراو، 

حەڕەکەت بەڕەو ئازادیی دەست پێ کرد.
تایبەتمەندیی شۆڕشی ژن  گرینگترین 
بۆ ئازادی لەم ڕاپەڕینە تازەیەدا ئەوەیە کە 
ئەگەر شۆڕشــەکانی تر شــۆڕش بە دژی 
لێکەوتەکانی ســەرخانی وەک سیاســەت، 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی، کلتووریی ئایدۆلۆژیی 
ئایینیی کۆماری ئیســالمی وەک ژیر خان 
بوون، ئەوا شۆڕشــی ژنان ڕێک شۆڕشێک 
بــە دژی ژێرخانــی ئایدۆلۆژیکی کۆماری 
ئیســالمییە، ئەوان حــەول دەدەن لەڕێی 
ڕووخانــدن و بەربەرەکانی لەگەڵ ژێرخانی 
ئایدۆلۆژیکی و پاشەکشە کردن بەو ژێرخانە، 
ئاڵوگۆڕ بەسەر سەرخانی سیاسی، ئابووری، 

کۆمەاڵیەتی و کلتووریدا بێنن.
 لەڕاســتیدا ئەم خەباتــە خەباتێک بە 
دژی گێڕانــەوەی مۆنۆلۆگانەی حاکمییەت 
لەمــەڕ هەموو دیاردەکانی نــاو کۆمەڵگا و 
بە مانای تێکشــکان، داڕمان و تێکقرمانی 
هەموو ئەو بینا خەیاڵی و ئایدۆلۆژیکییانەیە 
کە بە دوور لە واقعییەتەکانی ناو کۆمەڵگا، 
کۆماری ئیسالمی لەڕیی هێزی ئایدۆلۆژیک 
و نیزامی حەولی بنیادنان، مســۆگەرکردن 
و پەرەپێدانیــان دەدات. دەشــێ بگوترێ 
کــە ئەم شۆڕشــە شۆڕشــێکە بــە دژی 
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ئەســاس و بنەمای ئیسالمی، فەقاهەتی و 
ویالیەتی فەقیهــی وەک خوێندنەوەیەکی 
ئایدۆلۆژیکی لە ئیسالم بە مەبەستی پەرەی 
شــەریعەت لەڕێی حکوومەت و دەسەاڵت. 
بنەمای شەریعەتی  ئەگەرچی ئەســاس و 
ئیســالمی لەســەر جیاوازیی ژن و پیاو و 
هێژمۆنی پیاو واتە پیاوســاالری دامەزراوە، 
بــەاڵم لە ئیســالمی فەقاهەتیــدا بەهۆی 
کەڵــک وەرگرتــن لــە زۆر، توندوتیژی و 
دژایەتیی  ژنسڕینەوە،  کەیفەریی  یاساکانی 
ژن و پێشــگرتن بە دەرکەوتنی ئازادانە و 
ســەربەخۆیانەی ژن، دیاردەیەکی دزێو و 

کارەساتبارە. 
بێگومان ئەمڕۆکە کوردســتان بەهۆی 
مێژوویەکــی دوور و درێــژ لــە خەبــات 
بەدژی دیکتاتۆڕییەتی کۆماری ئیســالمی، 
ئااڵهەڵگری خەبات بۆ ئازادی، دێمۆکراسی 
و بەرابەرییە. عەقڵی سیاسی لە کوردستان 
و کردەوەی سیاســی لە کوردستان لەگەڵ 
ئەوەدا بــە هەموو هێزەوە لەالیەن کۆماری 
ئیســالمییەوە لەژێر گوشــاری سەرکوتدا 
بووە، بەاڵم پەرە ئەســتاندوو و پێشــڕەوە. 
ئەوەیە کە کوردســتان لە شۆڕشــی نوێی 
ژنان بە دژی دەســەاڵتی کۆنەپەرەستانەی 
ئاخوندیســم، هەم هەناردەکەری شۆڕشە، 
هــەم هەناردەکــەری دروشــمە و هــەم 
پاڵنــەر و هیوابەخشــی شــۆڕش بە دژی 
کۆماری ئیســالمییە. خەباتــی چەکداریی 
کــورد بە دژی کۆماری ئیســالمی، ئەگەر 
جیایی  حەڕەکەتێکــی  وەک  ڕۆژگارێــک 
خوازانــە، نامۆدێــڕن و بەرگر بــە خەباتی 
مەدەنی پێناســە دەکرا، ئەمڕۆکە بەشێکی 
زۆری کۆمەاڵنــی خەڵــک چاویان بڕێوەتە 
خەباتی ئەم بەشــی کوردستان و چاوەڕێن 
چەخماخــەی ئازادیی ئێــران و ڕووخانی 
کۆماری ئیسالمی لە کوردستانڕا لێبدرێت. 
ئەوان بە سەرســوڕمانەوە باسی حەماسەت 
و ئازادبوونی شــنۆ دەکەن، باسی خەباتی 

کورد، ئازایەتی و بوێریی کورد دەکەن. ژنی 
کورد زێدە لە چل ساڵە لە بەرەی پێشەوەی 
بەرەنگاری لەگەڵ کۆماری ئیســالمیدایە و 
بۆ دوو باڵی خەبات بــۆ دابینکردنی مافی 
نەتەوەیی و خەبات بــۆ دابینکردنی مافی 
بەرابەر لەگەڵ پیاو، پێشەنگی ژنانی ئێرانە. 
ژن لە کوردســتان زۆر دەمێکە دەرچوون 
لە جەستەی دەســت پێ کردووە و بەرەو 
ڕۆحێکــی نەتەوەیی و جێنــدەری وەڕێ 
کەوتــوە. بۆ ژنی کورد بەرابەریی نەتەوەیی 
و جێندەری، نە تەنیــا دژبەر و لە بەرابەر 
یەکــدا نین، بەڵکــوو هاوتەریــب لەگەڵ 
یەکتــرن و بەبێ بەرابەریــی نەتەوەیی بۆ 
ژنی کــورد مافی جێنــدەری و بەرابەریی 

جێندەری مانایەک نادات.
 سەربەخۆ بوون و ئازادی بۆ ژنی کورد 
لەخۆگــری دوو دیاردەیە: یەکــەم بوونی 
ئازادانەی وەک کورد بە مانای ئازاد لە خۆ 
دەرخستن و پێناسەکردن وەک نەتەوەیەک 
و دووهەم بوونــی وەک ژن بە مانای ئازاد 
خۆپێناســەکردن  و  خۆدەرخســتن  لــە 
وەک ژنێک لەناو جەغــزی نەتەوەیەک و 
کلتوورێکــی نەتەوەییــدا کە جیــاوازە لە 
فارس، تــورک، عەڕەب و بەگشــتی هەر 
ئەویترێکــی کورد. ژنی کورد بە دوو هۆکار 
لەالیەن کۆماری ئیســالمییەوە دەکەوێتە 
بەر هەڕەشە و هێرش: یەکەم کورد بوونی 
بە مانای جیاواز بــوون لەو بوونە مانایی و 
ڕواڵەتییــەی کە فــارس هەیەتی، دووهەم 
بەهۆی ژن بوونی بە مانای جەســتەیەکی 
جیاواز لەو جەســتەیەی پیاوی ئایینیی ناو 
بازنەی دەسەاڵت پێناســەی دەکات. هەر 
ئەمەشە کە کورد بوون و ژن بوون بۆ ژنی 
کورد دەکاتە چوارچێوەیەک بۆ خۆداڕشتن؛ 
واتە ژنێکی سەربەخۆی خوداڕێژەری سەر 
بەنەتەوەیەکی سەربەخۆی خۆداڕێژەر. ئەمە 
بــەو مانایە دێت کە ژنی کورد دوو جار لە 
سەربەخۆییدا دەور دەگێڕێت، جارێک وەک 
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بوونێکی سوبژێکتیڤ وەک ژن، جارێکیش 
وەک بوونێکی ناو بازنەی کۆگشتییەک بە 
ناوی نەتەوە کە هاوتەریب لەگەڵ پیاو وەک 
بوونێکی ســەربەخۆ بنیادنەری نەتەوەن و 
نەتەنیا  بوونە جیاوازە سەربەخۆیانەش  ئەم 
بەســتێن و هۆکارێک نین بــۆ لەبەریەک 
ڕەواندنــەوەی فۆرماســیۆنی نەتەوەیی کە 
ئەساســەن جیاوازییەکان و دژبەرەکان لە 
ڕیی قەبووڵی شــەرعییەتی جیــاواز بوون 
و ڕێز لە جیاوازییــەکان، مەجالی قەوام و 
پەرەی فۆرماسیۆنی نەتەوەیی دەڕەخسێنن.
 بــەم هۆکارانەشــە کــە گرینگایەتیی 
خەباتــی ئەمجارەی ژنان وەهــای کردووە 
کــە وەک یــەک شــۆڕش و تەواوکــەری 

شۆڕشــەکانی پێشووتر پێناسە بکرێت، هەم 
کۆمەڵگای مەدەنیی جیهانی پشتیوانیی لێ 
دەکات و ئــەم پشــتیوانییەش ڕۆژ دەگەڵ 
ڕۆژ لە پەرەئەســتاندندایە و هەمیش ترس 
و دڵەڕاوکێی زۆری خستووەتە حاکمییەتی 
کۆماری ئیســالمی و وەک هەڕەشــەیەکی 
جیــددی پێناســەی دەکەن. هــەر چەند 
حاکمییەت بە دوو شێوە حەولی لەناوبردنی 
دەدەن  حــەول  بناژوخــوازەکان  دەدات: 
بــە ئینکاری ئەم بزاڤە ســەرکوتی بکەن و 
شێوە ڕێفۆرمخوازەکان حەول دەدەن لەڕێی 
دابەزاندن و تەقلیلدانی بە چەند خواست و 
داوکارییەکی ڕواڵەتی وەک البردنی گەشتی 
ئیرشاد و حیجابی زۆرە ملی بە الڕێیدا ببەن.
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كوردانه  برابر است با زنانه 

گاللە کمانگر

سالهاست كه  در فضای علوم سیاسی و اجتماعی، در جنبشها و مبارزات مردمی بر نقش مهم 
فضای دیجیتال تاكید میشود. با دسترسی همگانی به  تریبونهای دیجیتال و امكان ارتباطات 
سریع و گسترده  انتظار میرفت انقالبهای بنیادینی در حوزه ی علوم انسانی اتفاق بیافتد. فضای 

اینترنت فرصتهای استثایی زیادی در اختیار فمنیستها، اقلیتهای دینی و جنسیتی و سایر 
گروههای فرودست قرار داده  است. شبكه های اجتماعی مونوپول اطالعات را از دست آژانسهای 
خبری و دولتها در آورده اند و زوایای پنهان رویدادها كه  پیشتر بنا به  منافع صاحبان رسانه  
مسكوت میماند امروز در مقابل چشم همگان است. گروههای پیرامونی آنها كه  به  حاشیه ی 

 Counter discourse گفتمان مسلط رانده  شده اند در بالگها و نشریات آنالین گفتمانهای مقابل
تولید میكنند و جریان مسلط mainstream  دیگر تنها منبع مطالعاتی و اطالعاتی نیست. 



برای پرومتــه  و رنجی كه  به  خاطر 
انسان كشید...

“ژینــا گیان تۆ نامری، ناوت ده بێته  
ره مز”

به  جای مقدمه : پیامی از باطن]1[ جرقه ی 
انفجار 

این جمله ای اســت كه  برروی سنگ اولیه ی 
مزار ژینا با ماژیك نوشته  شده . فرصت برای 
حكاكی نبوده ، روز بعد و روزهای بعد صدای 
خونخواهی ژینا بلند و بلندتر میشود. از سقز 
و كوردســتان آغاز میكند و به  سرعت سر از 
رشــت و تهران درمیاورد.  یادآور كاوه  است 
كــه  دوازده  فرزند داشــت و “یه كی په نه ش 
مه ن، یانزه ش بڕین سه ر” و او در بزنگاه قتل 
آخرین فرزند  ناهنگام میشــورد و به  سرعت 
بــاد حكومتی مســتبد و مخــوف را درهم 

میپیچد. 
لحظه ی شورش رقم خورده ، دختر جوانی 
در گور خفته  و نامش اسم رمز شورشی همه  
جانبه  و فراگیر اســت. امــا چیزی در نامش 
اســت یك تعلیق آزاردهنــده ی فراخواننده ، 
چیــزی كــه  در همان لحظه  نخســت به  ما 
میگوید حقیقت هرگز میــل برهنگی ندارد. 
و در همین عدم تمایل به  روشــنی و عریانی 
 فضا برای حضور ضد خودش را باز میگذارد. 
# مهســا امینی به  بزرگترین هشتگ تاریخ 
سوشــیال میدیا تبدیل میشود، با آزادی گره  
میخــورد و در تمــام جهان تكرار میشــود.  
نامش رمز شده  اما با جمله ی اول نمیخواند، 
ژینــا گیان تۆ نامری... آنكه  نامش ژیناســت 
در خاك كوردســتان دفن میشــود و مهسا 
زنده  میماند، موهایش را پریشان میكند و با 
مشــعل آزادی در جهان میگردد. میتوانست 
نامــش چیز دیگر باشــد، هر نامــی از انبوه  
نامهــای كوردی غیــر ممنوعه ، تــا با هیچ 
مواجهه  و چالشی درباره ی هویت اتنیكی او، 

بی هیچ پرسشــی از كورد بودن و پیوند آن 
با آزادی در توافقی همه  جانبه  تكرار شــود 
و صفوف اتحاد برای آزادی منســجمتر شود. 
اما او ژیناســت تا به  مــا بگوید این تعلیق و 
متعاقب آن اندیشیدن الزمه ی نزدیك شدن 
به  حقیقت اســت و حقیقت خود آزادیست. 
ژینــای كورد كه  نامش با ژیان و ژن بودنش 
گره  خورده  خاموش میشود تا مهسای ایرانی 
صدای بلند زنانی دربند باشــد كه  در آرزوی 
زندگی و آزادی هستند. اما آیا مهسا میتواند 
ژینــای در گور خفته  را هم نمایندگی كند؟ 
این دوگانــه ی ژینا/مهســا ، كورد/ایرانی آیا 
امكان هم پوشانی دارند و اگر دارند چگونه ؟

مقدمه ی دوم: ژن ژیان ئازادی
جمله  برای خیلیها در سطح جهان آشناست. 
اولیــن تصویری كه  به  ذهــن می آورد زنان 
جوانی هســتند كــه  دربرابر داعش مســلح 
شــده اند و میجنگنــد. فیلمهایــی هــم به  
زبانهای اروپایی درباره شــان ســاخته  شده . 
درباره ی YPJ یه كینه كانی پاراستنی ژن، كه  
فمنیســتی بودنش قابلیت جذب فرا اتنیكی 
به  آن بخشــیده  و بعضا فمنیستهای اروپایی 
هم )احتماال( به  آن پیوسته اند. در فیلمهایی 
كه  به  زبان فرانسوی یا انگلیسی ساخته  شده  
و دیالوگهــا عمدتا به  همین زبانهاســت ژن 
ژیان ئازادی بی  تغییر مانده  و ترجمه  نشــده  
و كاراكترهای اروپایی این جمله  را به  همان 
گونــه  كه  در كــوردی بوده  تكــرار میكنند، 
معنایش را در زبان خودشان میدانند اما پیوند 
میان حضور معنا و اوریجینالیتی مانع ترجمه  
میشود. میدانند ترجمه ی عبارات سمبولیك 
 la bella این چنینی یعنی غیاب معنا. مانند
ciao كــه  به  هر زبانی كه  خوانده  شــود آن 
بندش غیر قابل تغییر است، هیچ خداحافظی 
دیگری نمیتواند جایگزینش شــود، و همان 
عبارت است كه  روح آن سروده ی انقالبی را 

زنده  نگه  داشته . 
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ژن ژیان ئازادی از همان اولین روز مبارزه  
در ســقز تبدیل به  مانیفســت این خیزش 
میشود و به  شــهرهای دیگر ایران میرود اما 
نه  به  همان صــورت كه  بوده  بلكه  ترجمه ی 
فارســیش: زن زندگی آزادی. سایه ای است 
از ژن ژیــان ئازادی، خودش نیســت )مانند 
مهسا كه  سایه ی ژیناست و خودش نیست(. 
نیروی رهایی بخش ژن ژیان ئازادی را ندارد 
چون زمینه ی فلسفی و فكریش پاك و انكار 
شــده  اما هنوز میتواند همگرایی ایجاد كند. 
به  ســرعت به  تمام زبانها ترجمه  میشــود و 
زنانی از گوشــه  و كنار دنیا تكرارش میكنند 
و امیدوارند این آغاز موج نوین فمنیســم و 
راهی به  سوی رســیدن به  برابری و جهانی 

بهتر باشد.
 اما به  ناگاه از خاستگاه اولین ترجمه ، از 
زبان فارسی و در میانه ی همان خیزش زنانه  
صدایــی دربرابرش قرار داده  میشــود: فریاد 
مرد میهن آبادی... آن شــعاری كه  بیش از 
بیســت سال اســت با جنبش فمنیستی در 
پیوند اســت ناگهان در ایران با  مرد و میهن 
)مردساالری و ناسیونالیسم( و آبادی )معادل 
فارسی استعمار( همسفره  میشود. شعار دوم 
بر خالف شــعار اصلی جهانی نمیشود و تنها 
در زبان فارسی میماند و هیچ فمنیستی هم 
به  حضورش معترض نیست. اما آیا همزیستی 
این دو شــعار امكانپذیر اســت؟ و یكی نفی 
آن دیگری نیست؟ فمنیسم ایرانی نسبتهای 
خــودش با ناسیونالیســم ایرانــی را چگونه  
میبینــد و چــه  دركــی دارد از گفتمانهای 
پسااســتعماری كه  ســابقه ی چهل ساله  در 

مطالعات فمنیستی دارند؟ 
جواب این پرسشــها را باید فمنیستهای 
ایرانــی بدهند آنچه  من در اینجا با توجه  به  
مقدمه  و تكیه  بر گفتمانهای پســا استعماری 
و فمنســیم اینترسكشنال سعی در تبیینش 
دارم تحلیــل احتمالهــا و موانع پیروزی این 
خیزش است. چه  دیدگاهی به  پیروزی كمك 

میكند یا میتواند راه را ســد كند.  برای این 
منظور ابتدا به  بعد تئوریك موضوع پرداخته  و 
مختصری از فمنسیم انترسكشنال و ضرورت 
فهــم و ترویجش در جامعه ای همچون ایران 
خواهــم نوشــت و ســپس در تحلیــل بعد 
پراكتیك به  امكانات و كاستیهایی كه   فضای 
دیجیتال )به  عنوان پلتفورم اصلی فرودستان( 
فراروی جنبش فمنیســتی و پسا استعماری 
در جهان و به  طبع آن در ایران قرار میدهد 

می پردازم 

در تئوری: اینترسكشــنالیتی همچون 
یك ضرورت در فضای فكری ایران

 اینترسكشــنالیتی یا درهــم تنیدگی و 
تقاطع در فمنســیم به  معنــای نفی دیدگاه  
تــك بعدی نســبت بــه  زن اســت. در این 
دیدگاه هویت و مشخصا هویت  زنانه  برایند 
فاكتورهــای متعدد و متنــوع ازقبیل رنگ 
پوســت، جغراغرافیا، دین ، نژاد، اتنیســیتە، 
زبان، گرایش جنســی و طبقه ی اقتصادی و 
اجتماعی اســت. این شاخه  از فمنیسم درپی 
پا گرفتن فمنیسمهای پیرامون و جنبشهای 
زنان ســیاه  و امریكای التین و تیوریزه  شدن 
جنبشــها تحــت عناوین متفــاوت از جمله  
فمنیسم جهان سوم، فمنیسم سیاه، فمنیسم 
فرودســت، فمنیســم لوكال  و با اعتراف به  
رویه ی انكاری فمنیسم سفید نسبت به  زنان 
وابســته  به  گروههای فرودســت، در جهت 
وارد كردن آنها در فضــای عمومی مبارزات 
فمنیستی ایجاد شد. این شاخه  از فمنیسم با 
رویكردی پساســاختارگرایانه  سعی در تبیین 
روابط قدرت در سطوح مختلف و به  رسمیت 
شناختن ستمهای چندگانه ای دارد كه  زنان 
فرودســت]2[ تجربه  میكنند و در این مسیر 
تا حد زیادی به  مطالعات پســا اســتعماری 
نزدیك شــده  و افقهای مشترك و همچنین 

اهداف مشتركی را امروز پیش رو دارند. 
اســتعمارزدایی  و  فمنیســم  واقــع  در 
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دارای اشــتراكات جوهری بســیار هستند و 
همراهیشان هم در جنبشــهای اجتماعی و 
سیاســی نه  تنها غریب نیست بلكه  با توجه  
به  مبادی هر كــدام بدیهی و حتی ضروری 

به  نظر میرسد. 
به  لحاظ تاریخی دو نویســنده  بزرگ این 
دو مكتب مبارزاتی در یك دوره  و با یك زبان 
و در فاصله ی سه  سال دو اثر بزرگ خودشان 
را تولید كرده اند، جنس دوم سیمون دبوار در 
١٩4٩ و پوست سیاه  و ماسكهای سفید فانون 
در ١٩٥2 نوشته  شد و این سرآغاز به  چالش 

كشیدن كالن قدرتها و كالن روایتها بود. 
دارای  استعمارســتیزی  و  فمنیســم 
دیدگاههای تاریخی مشترك هستند از جمله 
 هــر دو ایده ها و روایتهای مســلط و رایج 

تاریخ را به  پرسش میكشند
 هر دو بر نقش زبان در بازتولید مناســبات 
قدرت و تثبیت موقعیت فرادست بر فرودست 

تاكید بسیار دارند
 هر دو بیش از هر چیز بر تغییرات اجتماعی 
متمركز هستند و سیاست را تابعی از تسلط 

كالن روایتهای سركوبگرمیدانند.
 ایــن دو مكتــب كــه  دو دانشــورزی
 epistemologi  در جهت عكس روند مسلط 
تولید دانش هســتند مبانی علوم انســانی و 
علوم اجتماعی و ســنتهای انتقــادی آن را 

میتوانند دچار لرزه  كنند. 
ایده هــای پســت كلونالیســتی فانون با 
شرقشناسی ادوارد سعید قدمی پیشتر رفت 
و با وجودیكه  این دو نویسنده  هردو بر نقش 
زن در ســاختار سلطه  هم اشــاره  كرده بوند 
اما با ســپیڤاك نویسنده ی فمنیست هندی 
ومقاله ی معروفش “آیا فرودست توان سخن 
گفتن دارد؟” مطالعات پســا اســتعماری و 
فمنیسم مستقیما وارد مراوده  شدند. اگرچه  
امروز همه  پست كلونالیستها فمنیست نیستند 
و همه  فمنیســتها هم پســت كلونیالیست 
نیســتند اما ضرورت همكاری میان این دو 

مكتب درك شده  و فمنســیم انترسكشنال 
به  نوعی ســعی دارد به  این ضرورت پاســخ 
دهد. با توجه  به  زمینه های تئوریك در سطح 
جهانی و زمینه های مبارزاتی موجود در سطح 
منطقــه ای )خاورمیانه  و ایران( در جغرافیای 
كه  هم زنان با سركوبهای مضاعف و شدیدتر 
از زنان دیگر روبرو هســتند و هم سركوبهای 
اتنیكی و سیاســتهای اســتعماری در جهت 
حذف و ادغام و در نهایت اســتثمار اتنیكها 
و گروههــای مذهبــی و زبانی و جنســیتی 
فرودست دارای تاریخی طوالنیست، ضرورت 
همگرایی وهمكاری میان مبارزات فمنیستی 
و مبــارزات پیرامونی )اتنیكهــا و اقلیتهای 
جنسیتی و دینی( بیش از هر زمانی خود را 

نشان میدهد. 
و اگــر بازگردیم به  خیزش اخیر ایران و 
به  خاســتگاه  حركت، سمبول حركت و شعار 
حركــت نگاه كنیم این در هم تنیدگی را به  
روشنی میبینیم. خاستگاه حركت كوردستان 
اســت و سوژه  و ســمبول هم زن كورد كه  
دربرگیرنــده ی حداقل دو بعد)جنســیتی و 
اتنیكی( از فرودســتی اســت و شعار هم از 
فلســفه ی مبارزاتی ضدامپریالیســتی و ضد 
استعماری اوجاالن رهبر زندانی كورد. یعنی 
همــه  چیز ما را به  چیــزی فراگیرتر از حق 
زن و ســتم علیه  زنان ارجاع میدهد. بستری 
فراگیر به  نام قیام فرودستی علیه  فرادستی، 
قیام ســركوب شــده گان علیه  سركوبگران و 

این قابل تعمیم به  انواع فرودستی است. 
 ژن ژیان ئازادی شعاریســت كه  با چند 
معنایــی همزمان و ذاتیش، ارجاعیســت به  
فرودســتی همچون یك وضعیت كه  هم زن 
و هــم پیرامون از آن رنــج میبرند. و با این 
پرســپكتیو معرفت شناســانه  است كه  مرد 
میهن آبــادی نه  تنها مزاحــم بودنش بلكه  
مخــرب و منحــرف كننده  بودنــش عریان 

میشود. 
ژن ژیان ئازادی تنها جمهوری اســالمی 
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را هــدف قرار نمیدهد بلكه  كلیت ســاختار 
ســلطه  را به  چالش میكشد. فراموش نكنیم 
این شــعار در باكور كوردستان جایی كه  زن 
آزادیهای اولیه اش را دارد طرح شــده  یعنی 
بــه  هیچ عنوان قابل تقلیل به  حقوق ابتدایی 
همچون حجاب و حق ســفر و بدیهیات این 
چنینی نیســت. مرد میهن آبادی در مقابل 
سایه ی شــوم همان نظام سلطه ی مردساالر 
و ویرانگری اســت كه  زن و حیات را به  نام 
افتخارات میهن پرســتانه  و كشورگشــایی و 

لشكر كشی و استعمار به  بردگی كشیده . 
هــم نشــینی این دو در خیــزش امروز 
ایران بیانگر وضعیت پارادوكسیكالی است كه  
این كشــور هم اكنــون و در بحبوحه ی این 
خیزش دچارش است. از سویی فرودستان و 
پیرامونیانی كه  دارند با تمام توان برای آزادی 
و حقوقشان با نظام سلطه ی مركز  میجنگند. 
سوی دیگر همان نظام سلطه  و  مركزی كه  
سعی دارد بدون تغییر مناسبات قدرت آزادی 
را بــه  حجاب زن تقلیــل داده  وتنها عاملین 

مردساالری سلطه ی مركزی را تغییر دهد. 

در پراكتیــك: فمنیســم دیجیتال و 
امكانات و موانعش

سالهاســت كه  در فضای علوم سیاســی 
و اجتماعی، در جنبشــها و مبارزات مردمی 
بر نقش مهم فضای دیجیتال تاكید میشــود. 
با دسترســی همگانی به  تریبونهای دیجیتال 
و امكان ارتباطات ســریع و گســترده  انتظار 
میرفــت انقالبهای بنیادینی در حوزه ی علوم 
انسانی اتفاق بیافتد. فضای اینترنت فرصتهای 
استثایی زیادی در اختیار فمنیستها، اقلیتهای 
دینی و جنسیتی و سایر گروههای فرودست 
قرار داده  است. شبكه های اجتماعی مونوپول 
اطالعات را از دست آژانسهای خبری و دولتها 
در آورده انــد و زوایای پنهــان رویدادها كه  
پیشــتر بنا به  منافع صاحبان رسانه  مسكوت 
میماند امروز در مقابل چشــم همگان است. 

گروههــای پیرامونی آنها كه  به  حاشــیه ی 
گفتمان مســلط رانده  شــده اند در بالگها و 
 Counter نشــریات آنالین گفتمانهای مقابل
discourse تولیــد میكنند و جریان مســلط 
mainstream  دیگر تنهــا منبع مطالعاتی و 

اطالعاتی نیست. 
اما به  مــوازات اینكه  فضا برای ســخن 
گفتــن فرودســتان و از جمله  فمنیســتها 
باز شــده  فضای دیجیتــال متاثر از فرهنگ 
نولیبرال مســلط ارزشهای خود زنان را دچار 
تحول كرده . فمنیسم دیجیتال میتوانست با 
امكاناتــی كه  اینترنت در اختیارش قرار داده  
پارادایم سیاســی فمنیستی را تغییر دهد اما 
پیوندهای ناگسستنی كه  با لیبرالیسم دارد و 
تسلط فمنیســم لیبرالیستی باعث كم شدن 

این كارایی میشود. 
در رویكــرد لیبرالیســتی و فــرد محور 
مبــارزه ی گروهی زنان بــرای ارتقا وضعیت 
عمومی زن در دنیای مردساالر جای خود را 
مبارزه  فردی زنان قوی و انتخابهای شخصی 
 My داده . شــعار معروف تن من انتخاب من
body my choice صــرف نظر از درســتیش 
كه  بدیهی اســت تمركزش را بر روی فردیت 
میگــذارد. فردیتی كه  البته  دســت چین و 
متعلق به  گروههای محدود و خاصی از زنان 
اســت. این نگاه فرد محور كــه  در موفقیت 
زنان خود را به  نمایش میگذارد و زنان موفق 
قهرمانش هستند وقدرت زن بودن را مجسم 
میكنند )زنانی كه  البته  عنوان فمنیســت را 
هم برای تكمیل كلكســیون موفقیتهایشان 
یدك میكشند نه  همچون دغدغه ای سیاسی 
اجتماعی( به  شكل غیرمســتقیم مسئولیت 
رنج زنان محروم و حاشــیه  را هم به  گردن 

ناتوانی خود آنها می اندازد. 
آنچه  در فضــای دیجیتال در مورد زنان 
وجود دارد تسلط كامل ارزشهای لیبرالیستی 
طبقه ی متوسط است. به  نوعی بازسازی همان 
فمنیسم ســفید كه  هیچ صدایی از حاشیه ، 
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از زنان فرودســت را انعكاس نمیدهد. فضای 
فمنیســم دیجیتال فضایی است در انحصار 
زن موفق ترجیحــا اروپایی كه  زیباییش هم 
میتوانــد فاكتوری تعیین كننــده  در میزان 
شــنیده  شــدنش اســت. و از اینجاست كه  
سلیبریتیها ، بازیگران، خواننده ها، سخنرانها، 
مجریــان تلویزیونــی و در مرتبــه ی بعــد 
آكادمسیتها ، فعاالن فمنیستی، روشنفكران 
و طبقه ی متوسط به  تنها صداهای موجود در 

فمنیسم دیجیتال بدل میشوند. 
زنان محروم، زنان كم سواد، زنان كارگر 
به  كلی از این فضا و گشایشــهای احتمالیش 
دور و بــی بهره اند. زنان حاشــیه  هم اگرچه  
فضا برای ســخن گفتن و ابــراز خود دارند 
اما به  دلیل بازسازی سازوكارهای سلطه  این 

صدا شنونده  ندارد. 
صداها گزینش میشــوند و به  میزانی كه  
بتوانند خود را به  جریان مسلط نولیبرالیستی 
حاكم بر فمنیســم دیجیتــال نزدیك كنند 
شانس شــنیده  شدن پیدا میكنند. به  عنوان 
نمونــه  جنبش MeToo  در ســال 2٠٠6 از 
ســوی تارانا بوركا یك زن ســیاه آفریقایی-
امریكایــی آغاز میشــود اما تا ســال 2٠١7 
كسی جز نزدیكان تارانا یا جامعه ی سیاهان 
آمریــكا از آن چیزی نمیشــنود، در ســال 
2٠١7 اســت كه  با راه انــدازی مجدد این 
كمپین توســط زنان سفید و بازیگران زن به  
بزرگترین جنبش فمنیستی دیجیتال تبدیل 
main- طمیشود. یعنی زمانیكه  فمنیسم مسل
stream چیزی مرتبط به  خود در آن می یابد 
ارزش بازنمایی پیدا میكند. موضوع اعتراض 
بــه  تجاوز و افشــای متجــاوز مادامیكه  در 
جامعه ی سیاهان اتفاق می افتد امری عادی 
و حاشیه ای اســت كه  قابلیت جهانی شدن 
ندارد. پشــت این كتمان و اهمال كلیشه ی 
عادی بودن خشــونت و به  ویژه ی خشــونت 
جنســی در فضای زیست سیاهان قرار دارد، 
و چنین عادی انگاشــتنی است كه  ضرورت 

انجام هر اكســیونی علیه  این خشونت را بی 
معنا میكند. 

این همان اتفاقی اســت كه  با شعار ژن 
ژیان ئازادی افتاده . این شعار بیش از بیست 
سال است كه  وجود دارد و فمنیسم كورد آن 
را به  شــعار اصلی خود بدل كرده . این شعار 
فی نفسه  و در بستر فمنیسم جهانی شعاری 
رادیكال است اما تنها زمانی در سطح جهانی 
1 از طریق فرایند تقلیل  بازتاب می یابد كه  
دادن به  حجاب به  دغدغه های فردی فمنیسم 
2 از سوی زنانی  لیبرال نزدیك شــده  باشد 
دارای ستاتوس دولت-ملت طرح شده  باشد 
فضای فمنیسم دیجیتال بر خالف فضای 
آكادمیــك كه  محــل مناقشــات و بحثهای 
فمنیسم اینترسكشــنال و باززایی قابلیتهای 
انقالبی اندیشه ی فمنیستی است، فضایی است 
در خدمت فمنیسم لیبرال غربی كه  مناسبات 
قدرت موجود را تنها در ساحت شخصی و در 
ارتباط با زن اروپایی ســكوالر شهری طبقه ی 
متوســط به  چالش میكشد و هر موضوعی كه  
بــرای این زن نمونه ای قابــل اتفاق افتادن و 

قابل فهمیدن باشد بازتاب می دهد. 
فمنیسم نولیبرال كه  فمنیسم هژمونیك 
بوده  و نبض فضای دیجیتال را هم در دست 
دارد مناســبات مركز و پیرامون را با توسل 
به  ارجاعــات جغرافیای، ارجاعات فرهنگی و 
سیاسی، و ارجاعات طبقاتی بازسازی میكند 
و حاشــیه  را به  حاشــیه ی بیشتر میفرستد. 
دوگانه هــای جغرافیای: غرب، اروپاو امریكای 
شــمالی در برابر جهان ســوم، آسیا و آفریقا 
و آمریــكای التیــن. دوگانه هــای فرهنگی 
سیاسی: مدرن، سكوالر، شهری، دولت-ملت 
دربرابر غیرمدرن، دینی، جوامع بدون دولت، 

روستایی.
دوگانه هــای طبقاتی: طبقه ی متوســط، 
آكادمیك، تحصیلكرده ، مستقل، آزاد دربرابر 
فقیر، كارگر، بیســواد، تحت ســلطه  همه  به  
سود دســته ی اول و اهمال و انكار دسته ی 
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دوم در بستر فمنیسم آنالین ظهور می یابند. 
فضای دیجیتال كــه  به  صورت تكنیكال 
و به  دلیل امكان بازتاب صداهای ســركوب 
شده  میتوانست سازوكارهای قدرت در فضای 
آفالین را تغییــر داده  و ابزار كارامدی برای 
فرودســتان و از جمله  زنان  باشــد به  دلیل 
تســلط ارزشــهای لیبرال از هر نوع تغییری 
در فضای فیزیكی مردســاالر و نژادپرستانه  

ناتوان است.
و از اینجاســت كــه  ضــرورت خوانش 
پسا استعماری و فمنیســم اینترسكشنال و 
درآمدن این خوانش از حصار دانشــگاه  خود 
را نمایان میكند. فمنیســم انترسكشنال به  
نوعی نجات خود فمنیســم همچون ایده ای 
رهایی بخش از دام خوانش نولیبرالیستی فلج 

كننده اش است. 
در صورتی كه  فمنیســم بتواند به  مبادی 
اولیه  خود بازگردد، با استفاده  از فضای دیجیتال 
و امكاناتی كه  در آن نهفته  اســت میتواند در 
دنیای فیزیكال هم سیستم مردساالر مسلط را 

با چالشهای جدی روبرو كند.
هدف غایی فمنیســم كه  برابری و ساقط 
كردن سیستم مردساالر است جز با شناسایی 
تمام صورتهای مردســاالری و اســتفاده  از 
تمامی پتانســیلهایی كه  مقابل این سیستم 
است امكان پذیر نیســت. كارولین مرچنت 
در كتاب تاثیرگذار خود به  نام مرگ طبیعت 
به  درســتی عزم تمدن مــدرن برای تصرف 
و تســخیر و اســتثمار طبیعت را با ذهنیت 
متجاوز مردســاالرانه  در پیوند ذاتی تعریف 
میكنــد. پیش از او رزمــاری رادفلد جهانی 
شدن ادیان بزرگ و خروجشان از حوزه های 
كوچــك فرهنگی را به  درســتی بر آمده  از 
فرهنگ مردساالر ســركوبگر و یكدست ساز 
دانسته  بود. مردســاالری كلیت این تمدنی 
اســت كه  بقــا و اقتدار خــود را بر حذف و 
اســتثمار و تصاحب همه  چیــز بنیان نهاده  
و فمنیســم در ذات خــود )فــارغ از میزان 

موفقیت و كثرت خوانشها( جنبشی جسورانه  
بر علیه  این كلیت و اساســا نفس ســاختن 

كلهای یكدست و یك شكل است. 
فمنیسم به  درستی امروز رابطه ی خود با 
هر ســركوب شده  و حذف شده ای را تقویت 
میكند، زنان و مردان همجنسگرا، جنبشهای 
ســبز حمایت از محیط زیست، اندیشه های 
دینی غیر توحیدی و سركوب شده ، گروههای 
زبانی و اتنیكی فرودســت، و به  صورت كلی 
تمام آنهایــی كه  سیســتم در جهت حفظ 
اقتدار خود انكارشــان میكند . میتوان گفت 
هر جا صدای اقتدار و ســلطه  شــنیده  شود 
آنجا محل حضورو مقابله ی  فمنیسم است. 

در آخر
به  ژینا برمی گردم كه  نقطه ی آغاز اســت و 
به  مهســا كه  اســم رمز انقالبی چند الیه  و 
بزرگ اســت. و به  پرسش نخست: آیا دوگانه  
ژینا/مهسا و كورد/ایرانی میتوانند همپوشانی 

داشته  باشند
پاسخ بستگی دارد به  میزان فهم عمومی 
از انقالبــی كــه  در آنیم. اگر چیســتی ژن 
ژیان ئازادی فهم شــود، اگــر ماهیت زنانه  و 
فمنیســتی این خیزش نوپا با مردساالری و 
میهن پرســتی تحریف و تخریب نشود. اگر 
ضرورت تكثر برای عبور از استبداد به  باوری 
همگانی تبدیل شــود. اگر این خیزش بتواند 
بر تاریخ صدســاله ی یكدست سازی و حذف 
و ادغــام غلبــه  كند و تمایــالت و تخیالت 
مردســاالرانه  و عظمت طلبانــه  را با بلوغی 
سیاســی و مدرن پس برانــد بله  این دوگانه  
)كورد/ایرانی( میتوانند همپوشــانی داشــته  
باشند و انقالب ژینا/مهسا به  شكوفایی برسد. 

پی نوشت
١.باطن در فرهنگ دینی كورد محل شــكل گیری ســازو كارهای 

زندگی مادیست. 
2-فرودست در تمام این متن بر انواع فرودستی از جنسیتی، نژادی، 

اقتصادی، تحصیلی، اتنیكی و دینی داللت دارد. 
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میدیای ئێرانی
و ڕۆژهەاڵتی کوردستان    

 ڕامان هەورامی ـ دیاکۆ هەورامی

مێژووی خەباتی ڕزگاریخوازیی کورد 
دەرخەری ئەو ڕاستییەیە کە دالی ناوەندی 

ئەم خەباتە نەهێشتنی چەوسانەوەی 
نەتەوەییە، بۆیە بەردەوام گوتاری کوردایەتی 

گوتاری هێژمۆنی ئەم خەباتە بووە، ئەم 
ڕوانگە بە هیچ جۆرێک نکۆڵی لە مێتۆدی 
جیاواز بۆ بە ئەنجام گەیاندنی ئەم خەباتە 

نییە.



میدیا یەکێک لەو ئامراز و کەرەســتانەی 
ســەردەمە کــە ڕۆڵێکی  یەکجــار زۆری 
لەســەر  ڕای گشتی هەیە. ڕای گشتی لە 
ســەرەکیترین پێناسەیدا واتە هاوشێوەیی 
و هاوبەشــی ڕوانیــن و بۆچوونی زۆرینە 
بۆ کۆمەڵێک پرســی گشتی، ڕای گشتی 
زۆری  یەکجار  کاریگەرییەکــی  دەتوانێت 
لە ســەر پرســە گشــتیەکان، نۆڕمەکان 
و ئاراســتەی ڕووداوەکان هەبێــت. بۆیە 
بەردەوام ڕای گشتی شــوێنی پێکدادانی 
گوتاره جۆراوجۆرەکانە، لەم ڕوانگەوە هەر 
حێزب یان الیەنێکی دەسەاڵتدار بیهەوێت 
بەردەوامــی هــە بێت لە دەســەاڵتداری 
دەبێت هاوکات لە گۆڕەپانی شــەڕی ڕای 
گشــتیدا بەشــدار بێت. لە بەرانبەریشیدا 
هەر هێز و  الیەنێک بیهەوێت دەســەاڵت 
بە دەستەوە بگرێت دەبێت لە ڕای گشتیدا 
بتوانێت دەســەاڵت لە الیەنــی بەرانبەر 
بســتێنێتەوە، لە ڕەهەندی کۆمەڵناســیی 
سیاسییەوە ڕای گشتی سەرچاوەی رەوایی 
بۆ هێز یان دەســەاڵتی سیاسیە، ڕەوایی 
خــۆی یەکێک لە کۆڵەکەکانی بەردەوامی 
دەســەاڵتی سیاســیە. بۆیە ڕای گشــتی 
فاکتورێکــی زۆر گرینگ لە بەردەوامبوون 

یان نەبوونی دەسەاڵتی سیاسییە.
ئامرازەکانــی کاریگەری و کارتێکەری 
لە سەر ڕای گشــتی زۆرن کە باسکردن 
لەســەر هەموویان بەدەر لە ئامانجی ئەم 

بابەتەیە. 
بــێ گومان بە هۆی ئــەو پێگەیە کە 
میدیــا لە ژیانــی تاکیــی و کۆمەاڵیەتی 
مرۆڤدا هەیەتی، ئەگەر نەڵین گرینگترین 
ئامراز بە دڵنیایی دەتوانین بڵێین یەکێک 
ئامرازەکانــی کارتێکەری  لە گرینگتــرن 
لەسەر ڕای گشتییە، بۆیە ئەم باسە کاتێک 
گرینگتر ئەبێت کە ئێمە دێین باس لە سەر 
ئەو دەزگا زەبەالحە میدیاییانە دەکەین کە 
هەوڵ ئــەدەن هەموو ڕەهەندەکانی ژیانی 

تاکی و کۆمەاڵیەتی مــرۆڤ لەخۆ بگرن، 
واتە ئەو میدیــا زەبەالحانە کە داڕێژەری 
پڕۆگرامــن بــۆ هەمــوو بەشــەکان، لە 
پڕۆگرامی فیزیکی کوانتۆمەوە تاکوو جۆری 
پەیوەندی سێکسی. ئەم میدیا زەبەالحانە 
کە خاوەن گشتیەتێکی پڕۆگرامین، خاوەن 
بەردەنگێکی یەکجار زۆریشن و لە هەمان 
کاتــدا، ئەم میدیا گشــتیانە بە گشــتی 
پەیرەوی دوو جۆر یاسان: یەکەم کۆمەڵێک 
یاسای حکوومەتی و نیشتیمانی،  دووهەم 
کۆمەڵێک یاســا و ڕێنمایــی ڕێکخراوەیی 
و دامودەزگایــی، ئــەم یاســا و ڕێنماییە 
ڕێکخراویانە ڕۆڵێکــی یەکجار  گرینگیان 
هەیە لە جــۆری ڕووماڵی ڕووداوەکان یان 

جۆری داڕشتنی پروگرامەکان.
لە واقعدا ئەم یاسا و ڕێنماییە ڕێکخراویانە 
خۆیان پشت بەستوو بە  گوتارێکی تایبەت 
یان پلەتفورمێکی  دیاریکراون بە واتايێکی 
تر، گوتار یان پلەتفۆرمی پشــتی ئەو یاسا 
و ڕێنماییانەیە کە دیــاری دەکەن لە ناو 
ئەو هەموو ڕووداوانە دا کام ڕووداو ڕوومال 
یــان کامەیــان زەق بێتــەوە، بۆیە ئێمە 
هەمووکات دەبینین کە لــە نێوان چەند 
میدیای گشــتیدا هاوکات چــەن هەواڵ 
یــان ڕووداوی جیاواز زەق دەکرێتەوە یان  
ڕووماڵ دەکرێن. ئەم جیاوازیە دەگەڕێتەوە 
بۆ پلەتفۆرم یان گوتاری ڕێکخراوەیی ئەو 
میدیایە کە لە ڕێگای کۆمەڵێک یاســا و 
ڕێنماییەوە بە سەر میدیاکەدا دادەسەپێت.
بــە زمانێکی تر هــەر کام لەم دەزگا 
میدیاییانــە خاوەن پێناســەی تایبەت بە 
خۆیانــن، لەم ڕوەوە ئەم میدیا گشــتیانە 
جۆرێک نایەکســانی لە ڕووماڵی هەواڵ و 
ڕووداوەکان دەرەخســێنن واتــا بەپێ ئەو 
گوتار و پێناسە کە هەر میدیایەک هەیەتی 
زۆرتر تەرکیز دەخاتە سەر هەواڵ و بابەتی 
گونجاو لە گەڵ پێناسە و پلەتفۆرمی خۆی. 
خاڵێکی گرنگ کە لێرەدا پێویستە ئاماژەی 
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پێ بدرێت ئەوەیە کە ئەم میدیا گشــتیانە 
خاوەن جۆرێک لە ڕۆڵی گێڕانەوەن؛ بەاڵم 
ئــەم ڕۆڵی گێرانەوەیــە چییە و چۆن کار 

دەکات؟
ڕووداوەکان بــۆ ئەم میدیا گشــتیانە 
زۆربــەی کات وەک دێیتایەکــی خــاو 
دەرئەکــەون بۆیە ڕووداوێــک کە وەکوو 
ئەمــری واقێع بووە لە کاتــی ڕووماڵی لە 
میدیا گشــتیەکاندا ئەچێتە ناو پرۆسەی 
ڕووماڵــەوە ئەم پرۆســەی ڕووماڵە هەمان 
پرۆســەی گونجاندنی هەواڵەکانە لە گەڵ 
پلەتفــۆرم و گوتــاری دیاریکــراوی ئەم 
میدیا گشــتیانەدا، لێرەدایە کە هەواڵ یا 
ڕووداوەکە وەک دێیتایەکی خاو لە ڕێگەی 
هەواڵنێر، شرۆڤەکار، پێشکەشکار و هتد... 
دەچێتە ناو یاســا و ڕیسای گوتاری پشت 
ئەو میدیایە، بە زمانێکی ســادەتر هەواڵ 
یان ڕووداوەکــە وەک دێیتایەکی خاو لە 
پرۆســەی ڕوماڵ دا دەچێتە ناو شکڵ دان 

و فــۆرم دانەوە. ئەم فــۆرم دانەش بەپێی 
یاســاکان، گوتار و پێناســەی ئەو میدیا 

دەبێت.
تا ئێرە هەوڵ درا کە باس لە کۆمەڵێک 
مێکانیزمی گشــتی بکرێت کە چۆن ئەو 
دەزگا میدیا گشــتییانە بــە کاری دێنین 
بــۆ بەکارهێنانی ڕووماڵــی هەواڵەکان و 
ڕووداوەکان. ئــەم مێکانیزمــە بۆیە باس 
کرا بــۆ ئەوەیکە چەند خاڵی گرنگ ڕوون 

بێتەوە:
یەکــەم: لە بنەڕەتدا میدیای گشــتی 

بێ الیەن یا سەربەخۆ بوونی نییە؛
دووەم: میدیا گشتییەکان بە عام جگە 
لە ئەو یاسا گشتی و حکوومییانە هەر کام 
خاوەن گوتار، پلەتفۆرم و پێناسەی تایبەت 
بــە خۆیانن کــە کاریگەرییەکی زۆری لە 
سەر جۆری شرۆڤە، دەستنیشان کردن و 

ڕووماڵی هەواڵ و ڕووداوەکان هەیە؛ و
ســێیەم: سیاســەتی میدیایی، میدیا 
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گشــتییەکان لە ڕووماڵــی هەواڵەکان و 
ڕووداوەکان یان داڕشتنی پرۆگرامەکانیان 
لە پلەی یەکەمدا پاراســتنی بەرژەوەندیی 
گوتار و پلەتفۆرمی میدیای خۆیانە. بە پێی 
ئەم خااڵنە کە باسکرا میدیا گشتییەکان بە 
هۆی ئەو گشتیەتە پرۆگرامیانە کە هەیانە 
خاوەن بەردەنگێکی زۆریشن بۆیە دەتوانن 
لــە ڕیگای ئــەو مێکانیزمــە میدیایانەوە 
سیاســەتی میدیایی و گوتارێکی تایبەت 
بســەپێنین.  بەردەنگەکانیانــدا  بەســەر 
دەزگا میدیاییــە گشــتییەکان لە ڕیگای 
خۆیانەوە  میدیایــی  گوتاری  ســەپاندنی 
دەتوانــن کۆمەڵێک نــۆرم و جیهان بینی 
بۆ بەردەنگەکامیان بخۆلقێنن، ئەمە ڕێک 
ئەو چرکەســاتەیە کە میدیا گشتییەکان 
کارتێکەری و کارێگەریان دەبێت لەســەر 

ڕای گشتی.
ڕزگاریخوازیــی  خەباتــی  مێــژووی 
کــورد دەرخــەری ئــەو ڕاســتییەیە کە 

ناوەنــدی ئەم خەباتە نەهێشــتنی  دالی 
چەوســانەوەی نەتەوەییــە، بۆیە بەردەوام 
هێژمۆنی  گوتــاری  کوردایەتی  گوتــاری 
ئەم خەباتــە بووە، ئــەم ڕووانگە بە هیچ 
جۆرێک نکۆڵی لە مێتــۆدی جیاواز بۆ بە 
ئەنجام گەیاندنــی ئەم خەباتە نییە. بەاڵم 
بەداخەوە لە چەند دەیــەی ڕابردوودا کە 
ڕۆژبەڕۆژ ڕۆڵی میدیــا زیاتر و زیاتر بووە، 
خەباتی ڕزگاریخوازیی کورد لە ڕۆژهەاڵت 
نەیتوانیوە گوتاری خۆی بە شێوازێکی پان 
و بەرین لە ڕیگەی میدیاوە پەرە پێ بدات. 
بەشدارنەبوونی بە هێزی میدیایی گوتاری 
“کوردایەتی” دەرفەتی بۆ میدیانەیارەکانی 
ڕەخســاندووە کە کاریگەریان لەسەر ڕای 
گشــتی ڕۆژهــەاڵت دابنن. دیــارە لێرە 
مەبەســت لە نەیار’ هەر جــۆر ڕوانگە و 
گوتارێکە کە دژ بــە داوای مافە ڕەواکانی 

کورد وەک نەتەویەکە’. 
پێویســتە لێرەدا نەیارەکانی کورد لە 
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جوگرافیای سیاســیی ئێراندا بە سەر دوو 
الیەنی دەسەاڵتدار و ئۆپۆزیسیۆن دابەش 
بکەین. دیارە میدیای ســەر بە دەسەاڵت 
نەیتوانیەوە کاریگەرییەکی ئەوتۆی لە سەر 
ڕای گشتی ڕۆژهەاڵت هەبێت و ئێمەیش 
لێرە نامانەوێت جەختی لەسەر بکەینەوە. 
بەاڵم میدیای فارسی زمانی ئۆپۆزیسیۆنی 
ئێرانی لەم ســااڵنەی دووایــدا هەوڵێکی 
بێوچانی داوە بۆ کارتێکەری لەســەر ڕای 
گشتی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان. دیارە ئەم 
هەوڵە لە ڕێگەی پەرەپێدانی ناسیۆنالیزمی 
ئێرانییــەوە بــووە، واتــە ناســیۆنالیزمی 
ئێرانی گوتار، پلەتفۆرم، و پێناســەی ئەم 

میدیایانەیە.
پێویســتە لێــرەدا ئاماژە بــەم خاڵە 
بدەین کە ناســیۆنالیزمی ئێرانی بناخەی 
دامەزراندنــی دەوڵەت-نەتەوەی مۆدێرنی 
ئێرانیەوە لە تەنیشــت ئەمــەوە مێژووی 
بزووتنــەوەی کوردیش هەر لەســەرەتای 
ئێرانییەوە  دەوڵەت-نەتەوەی  دامەزراندنی 
کە پشت بەستوو بە گوتاری ناسیۆنالیزمی 
ئێرانی بووە دژە بەم گوتارە وســتاوە. لەم 
ڕووەوە پــەرەدان و هێژمۆنیــک کردنــی 
ناســیۆنالیزمی ئێرانی هەوڵی ڕاستەوخۆیە 
بۆ سڕینەوەی ناسنامەی خەباتی نەتەوەیی 

لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
ئۆپۆزیسیۆنی  فارســی زمانی  میدیای 
ئێرانــی لــە هەوڵدایە لە ڕێگــەی میدیا 
گشتییەکانیەوە “ئێمە”یەک دروست بکات 
کە لەسەر یەک نەتەوە، یەک زمان، یەک 
ئااڵ و یــەک کولتوور وەســتاوە؛ ئەمە لە 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەباتی  کاتێکدایە 
خــاوەن نەتەوە، زمان، ئــااڵ و کولتووری 
خۆیەتی. بەم پێیە میدیای فارســی زمانی 
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە هەوڵی سڕینەوەی 
زمان، کولتوور، ئااڵ و پێناسە نەتەوەییەکانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستانە. لێرە هەوڵ دەدەین 
چــەن مێکانیزمێکی میدیای فارســی بۆ 

سڕینەوەی ناســنامەی نەتەوەیی کورد لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و دروســتکردنی 

ناسنامەیەکی ئێرانی دەستنیشان بکەین:
یەکەم: پێناسەی نەتەوەی کورد وەک 

قەوم یا عوشیرەیەکی ئێرانی؛
زمانی  فەرمی نەناســینی  بــە  دووەم: 
و  زمانێکــی ســەربەخۆ  وەک  کــوردی 
ناســاندنی زمانی کوردی وەک لەهجە و 

گویش؛
ســێیەم: پەردەان بە مۆسیقا، سینەما، 
ئــەدەب و هونەری ئێرانی و سانســۆری 
مۆسیقا، سینەما، ئەدەب و هونەری کورد؛

کولتووری  نیشاندانی سیمای  چوارەم: 
کــورد وەک کولتوورێکــی دواکەوتــوو و 
لە هەمان کاتیشــدا نیشــاندانی سیمای 
کولتــووری ئێرانــی وەک کولتوورێکــی 

پێشەکەوتوو و جیهانی؛
هەواڵەکانــی  ڕووماڵــی  پێنجــەم: 
کوردستان و شرۆڤەی ئەو ڕووداو و هەوااڵنە  
لە ڕێگای ئەو کارناس و شــرۆڤەکارانەی 
کە خاوەن گوتار و هزری ناســیۆنالیزمی 
ئێرانین و ســڕینەوە و سانســۆری  دەنگ 
و هزری  ئەو کەســانەی کە وا ســەر بە 

گوتاری ناسیۆنالیزمی ئێرانی نین.
بــە پێ ئەم مێکانیزمانە کە باس کران 
میدیای فارسی زمانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی 
بە ڕوونی بابەت و پرسی کورد و کوردستان 
یا سانســۆر دەکات یا لە ڕێگای کارناس و 
شــرۆڤەکارەکانییەوە ڕەنگ و بۆنی ئێرانی 
دەداتــێ. بۆ نموونە لێرە دەتوانین باســی 
ڕووماڵی هەواڵی خۆپێشاندانەکانی  جۆری 
کۆمەڵگای کوردستان لە ناڕەزاییەتیەکانی 
ئەم دوایانــەدا بکەین. ئەوەی بۆ  هەموان 
ئاشــکرا و ڕوونە دوایین ناڕەزاتییەکان لە 
شــەقامەکانی کوردســتان و ئێران دوای 
کۆشــتنی خاتوو”ژینا ئەمینی” دەســتی 
پێکــرد کە هەر لە هەنگاوی یەکەم میدیا 
فارســییەکان نێوی کــوردی و یەکەمی 
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ژینا کە تانەت دایکیشی بەو ناوەی بانگی 
دەکرد سانسۆریان کرد و ناوی دووهەمی 

“مەهسا ئەمینی”یان زەق کردەوە.
دیارە شــەقامی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
ســەرەتا لە شــاری ســەقز و ســنە بە 
دروشمگەلێکی وەک “ژن، ژیان، ئازادی”، 
گۆڕســتانی  کوردســتان  “کوردســتان 
قاتڵی  ئێرانی  “داگیرکەری  فاشیســتان”، 
ژیانامانی”، “بژی کوردســتان” دەرکەوت، 
بەاڵم میدیای فارسی زمانی ئۆپۆزیسیۆنی 
ئێرانی تەنیا ڕووماڵی دروشمی”ژن، ژیان، 
ئــازادی” کرد، ئەویش لەبــەر ئەوەی کە 
ناوەڕۆکی ئەم دروشــمە جەخت لە سەر 
خواستە جیهانییەکانی ئازادی ژنان ئەکات 
و بە ڕوونی باس لە خواستە نەتەوەییەکانی 
نەتــەوەی کورد نــاکات، بۆیــە میدیای 
فارســی زمانــی  ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانی 
تەنیا ئەم درووشــمەی ڕووماڵ کرد و ئەو 
درووشــمانەی تر کە لەالیەک باسیان لە 
ناسنامەی کوردبوون دەکردەوە و لەالیەکی 
دیکــەوە “ئەویتیری” کوردیــان بە ئامانج 
گرتبوو ـ وەک لــە نموونەی داگیرکەری 
ئێرانیدا ـ سڕیەوە لە هەمان کاتدا میدیای 
ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی هــاوکات لەگەڵ 
هەوڵی  ناڕەزایەتیــەکان  تەشەنەســندنی 
دا دروشمگەلێکی فارســی، بە ناوەڕۆکی 
ناســیۆنالیزمی ئێرانییەوە وەک” مرگ بر 

دیکتاتور، مرد میهن آبادی، ایرانی باغیرت 
حمایت حمایت” بە سەر شەقامی کوردیدا 

بسەپێنێت.
ئەمــە لــە کاتێکــدا بوو دروشــمی 
گۆڕســتانی  کوردســتان  “کوردســتان 
فاشیستان” کە هەڵقۆاڵوی ڕۆژی یەکەمی 
ناڕەزاتییەکانــی شــەقامی کــوردی بوو 
نیشاندەری خواســتی نەتەوەیی کورد بوو 
کــە ئەویش کوتایی هێنان بە فاشــیزمی 
ئێرانــی بوو. بــەاڵم دروشــمی” مرگ بر 
دیکتاتور” خواســتی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی 
بوو کە ئەمە دەرخەری سنووری خواست 
و داواکارییەکانی ئێمە و ئەوانە؛ کێشــەی 
شەقامی کوردی کۆتایی هێنان بە فاشیزمی 
ئێرانییە؛ جا چ لە فۆرمی کۆماری ئێسالمی 
و چ لە فۆرمی پاشــایەتیدا. بەاڵم کێشەی 
ناسیۆنالیزمی ئێرانی  تەنیا کۆتایی هێنان 

بە دیکتاتۆری کۆماری ئێسالمییە.
دیــارە ئەم نموونە کــە باس کرا تەنیا 
نموونەیێکی بچووکە لەو مێژووە درێژە لە 
هەوڵی میدیای فارســی زمانی ئێرانی بۆ 
داســەپاندی گوتاری ناسیۆنالیزمی ئێرانی. 
ئاشکرایە ئەم هەواڵنە نەک هەر بەردەوام 
دەبن بگرە چڕتریش دەبنەوە، بۆیە پێویستە 
ڕزگاریخــوازی  خەباتــی  ئەکتەرەکانــی 
کورد لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بیر لە 

ڕێگەچارەیەک بۆ ئەم کێشەیە بکەنەوە.
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مبارزەی مدنی:
پاشنە آشیل حکومت جمهوری اسالمی 

ڕامیار ڕۆژهەاڵتی

تا اینجا تاریخ تکرار شدەاست. چراکە 
مکانیسم مدیریت در دورەی پهلوی و 

جمهوری اسالمی یکسان و مبتنی بر حذب 
و تحکم بودەاست. ولی از این بە بعد نباید 
تاریخ تکرار شود. خیزش مردمی بایستی 
راهی را در پیش گیرد کە بدون هیچ 

پیش شرطی برای آیندە ضامن احقاق حق 
هر قشر و اجتماع و هویتی باشد.



مقدمە
بــا خیــزش آزادیخواهی از کوردســتان و 
گســترش آن بە ایران، جمهوری اســالمی 
مبهوت از خشم آشکارشدەی مردم همەی 
ابزارهای ســرکوب و ارعاب را بە کاربست. 
مکمــل ایــن برنامەی ارعاب، تشــویش و 
انحــراف افکار عمومی از مســالەی مبارزە 
اســت. بە همین دلیل با  برجســتە کردن 
گفتمان کوردســتان و در تقابل قراردادنش 
با گفتمان ایرانی کوشید شکافی در جنبش 
راە آزادی ایجــاد کنــد. بدیــن صورت کە 
کوردســتان را منطقەای تجزیەطلب نشان 
دادە کە نباید با آن همراهی و پشــتیبانی 
کرد. البتــە بحث از فردای آزاد و چگونگی 
دموکراسی پس از سقوط جمهوری اسالمی 
بحثی جدی  است و مردم بە جوش وخروش 
آمدە نیز آن را در ذهن می پرورانند. شــعار 
خردمندانــەی “ آذربایجــان بیدار اســت، 
پشــتیبان کوردستان اســت” ، پشتیبانی 
بلوچســتان و شــعار “ ژن، ژیان، ئازادی”) 
زن، زندگــی، آزادی(  دورنمایــی از آیندە 
را نشــان داد. ولی تمرکز نیروهای انقالبی 
بایستی بر وضع حاضر باشد. جبهەای واحد 
در برابر دیکتاتوری مرتجع کە قائل بە هیچ 
حقی برای فرد و اجتماع انســانی نیســت. 
ســوال اصلی اینگونە مطرح می شــود کە 
شیوەی موثر مبارزە کدام است؟ این سوال 
لزوم شناخت ساختار ایدئولوژیک و سیستم 

سرکوب آن را نمایان می کند.
بدیهی است حکومتهای خودکامە کە از 
ظواهر مدرنیتە همچون ابزار مشروعیت بخش 
و توجیەگــر احکام خود بهرە می گیرند، در 
ظاهر دارای چهارچوب و ســاختاری مدرن 
می باشند. ولی با تدقیق در نحوەی عملکرد 
جمهوری اسالمی در بحرانهای انسانی مانند 
ســیل و زلزلە و اخیرا پاندمی کرونا، آشکار 
شــد کە ساختار سیاسی، امنیتی، اقتصادی 
و نظامی جمهوری اســالمی پیش شرطهای 

یک سیســتم مــدرن را نــدارد، چراکە در 
صورت رعایــت مبانی سیســتمی از راس 
نظام تا مدیران شهرســتانی  بایستی عزل 
شوند. شبکەای از بیت رهبری تا کارمندان 
) نماینــدگان( مجلس شــورای اســالمی، 
شورای شــهر و... کە عالوە بر روابط رانتی 
و فســاد از هر نوع، بُعدی امنیتی را بعنوان 
بازتولیدکنندەی شــبکە در خود دارند. بە 
عبارت دیگر این شبکەی فساد دارای ابعاد 
سیاســی، اقتصــادی و امنیتی اســت. بعد 

امنیتی حافظ کلیت شبکەی فساد است. 
البتە جمهوری اســالمی وارث سیستم 
تمامیت خواە و پیشــامدرن پهلوی اســت. 
اینچنیــن نظامی قدرت کنتــرل جریانات 
کنترل گریــز را ندارد. نشــانەی این ناتوانی 
شکست برنامەهای ایدئولوژیک و توسل بە 
ســرکوب بە عنوان تنها گزینەی مدیریتی 
در اعتراضــات دو دهەی اخیر اســت. الزم 
است این وضعیت آسیب شناسی شود کە در 

سطور پایین بە آن خواهم پرداخت.
اگر بە سیستم آموزش و پرورش دوران 
پهلــوی نظر کنیم می بینیم کە بر ســیاق 
ساختن سوژەی فارسیداِن ایراندوسِت مطیِع 
حکومِت پادشاهی کە ظواهر زندگی مدرن 
را دارد، استوار بود. بدین سان سعی داشت 
بسیاری از فاکتورهای هویتی را در  نسخەی 
“تختەی پروکرستی” مانند خود حذف کند. 
حداقل ســە نسل  آن سیســتم را تجربە 
کردنــد ولی در انقالب ٥7 معلوم شــد کە 
سیســتم آموزش و پرورش پهلوی شکست 
خوردەاســت. چراکە بر حذف “دیگری “ها 
اســتوار بود. سیســتم آمــوزش و پرورش 
جمهوری اســالمی نیز بر همان ســیاق بنا 
شــد،  با این تفاوت کە بُعد و ظاهر مذهبی 
بە آن داد. این دستگاە ایدیولوژیک با امتناع 
از درک واقعیت اجتماعی ســعی داشت بە 
عنوان مثال “بایرام” آزربایجان و “شاهۆ”ی 
کوردستان را با الگویی کە برای “امین” در 
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رابطە با شعارهای انقالب و حکومت در نظر 
داشت تربیت کند.

 دهــە شــصتی، هفتادی، هشــتادی 
آن را تجربــە کردەانــد. نتیجە چی شــد؟ 
خیزش کنونی بر شــانەهای دهە هفتادیها 
و هشتادیهاســت. ایــن یعنی دینامیســم 
اجتماعی در جهت خواستەهای نسلهای است 
کە هویت طلب، آزادیخواە و پرسشــگرند. 
یعنــی فاکتورهایی کە جمهوری اســالمی 

می خواست از ذهنشان بزداید.
اگر فشــار کمیتەهای انقــالب، تحکم 
مدارس و تربیت بســتە دهە شــصتیها را 
نسبتا مطیع نمود، ولی تحول اجتماعی راه 
را برای نســلهای بعد هموار کرد. جمهوری 
اســالمی نتوانست برای نســلهایی کە در 
فضای آن زیستند دورنمایی از سعادت را بە 
تصور درآورد. بە همین دلیل دهە شصتیها 
خود را نسل سوختە نامیدند و نسلهای بعد 
بــا گریز از تعلیم و تربیــت حاکم راە خود 
را در پیــش گرفتند. راهــی نامعلوم رو بە 
مقصدی نامعلوم. ناامیدی و آیندەی نامعلوم 
نسلهای اخیر ســبب استقالل ذهنیشان از 
آپاراتوس جمهوری اســالمی شد. جمهوری 
اسالمی با نســلیهایی غیرمذهبی، خواهان 
آزادی فردی و پرسشــگر روبەروســت و بە 
جز سرکوب جوابی برای آنها ندارد. چراکە 
انتقادشــان بنیان ایدئولوژیکش  سواالت و 
را زیر ســوال بردەاســت. مدیریت پویایی 
اجتماعی خیزش اخیر جمهوری اسالمی را 

ساقط خواهد کرد.
تا اینجا تاریخ تکرار شدەاســت. چراکە 
مکانیســم مدیریــت در دورەی پهلــوی و 
جمهوری اسالمی یکسان و مبتنی بر حذب 
و تحکم بودەاست. ولی از این بە بعد نباید 
تاریخ تکرار شــود. خیزش مردمی بایستی 
راهــی را در پیــش گیرد کە بــدون هیچ 
پیش شــرطی برای آیندە ضامن احقاق حق 

هر قشر و اجتماع و هویتی باشد.

مبارزیــن بــا چنین درکی نســبت بە 
وضع موجود و چشــم اندازی روشن نسبت 
بــە آیندە سیســتم ســرکوب و ایدئولوژی 
جمهوری اسالمی را از کار خواهند انداخت. 
جمهوری اسالمی مانند اسالف خود کنترلی 
بر قاعــدەی جامعە ندارد و انســجام افقی 
در قاعدە پاشنە آشــیل جمهوری اسالمی 
خواهد بود. برای ترســیم این انسجام الزم 
اســت برای هر منطقە، هر شــهر و حتی 
هــر محلە برنامەهــا و تاکتیکهای اثربخش 
طــرح و اجــرا گردد. در مقابــل جمهوری 
اسالمی بە دلیل داشتن اسلحە، منابع مالی 
محدود و مزدوران مرکب از اراذل و اوباش، 
عربهای لبنانــی و عراقی و مهاجرین افغان 
بــا برنامەای کە امــکان تمرکززدایی از آن 
را نــدارد، در کوتاە مــدت خیزش مردمی 
را پراکنــدە کند. ولی با طراحی برنامەهای 
مقاومتی بلندمــدت مردمی توان کنترل و 

سرکوب را از دست می دهد.
طراحی برنامەی عملِی بلندمدت نیازمند 
تشــکیل گروەها و دستەهای کوچک است 
کە در عین انعطــاف در تاکتیک یک خط 
مشی را در برگیرند. در ادامە ویژگیهای این 

خط مشی خواهد آمد.
1 اگر جمهوری اســالمی در طول حیات 
خــود مدیرت تضاد ملــی و مذهبی نمودە 
اســت، بایســتی هرگونە اختالفی تا زمان 
مناســب خود بە حالت تعلیــق درآید. بە 
وســیلەی مهرەهایش در هر دو سوی، در 
بین کورد شــیعە و کورد سنی نفاق ایجاد 
کرد. مال قادر قادری، سپاهِی قدیمی، کە بە 
امام جماعت شــهر پاوە گماشتە  شدە است 
و آخوندهای شــیعەای کە بیشــتر امنیتی 
و ســپاهی هستند، سعی داشــتند هویت 
کوردســتان را تکەتکە کند. در شــهرهای 
کــورد- تورک نشــین آتش نفــاق تاکنون 
برافروختە اســت. عملیات این منطقە کال 
امنیتــی اســت و حتی سیســتم اداری و 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 ۱5۸



قضایی استان آذربایجان غربی امنیتی است. 
مذهب تشــیع و کوردهراسی خمیرمایەی 
برنامەی سپاە ) مامور اجرای طرح( در بین 
همشهریان تورک و مذهب تسنن و تورک 
ستیزی خمیرمایەی تقابل کوردها با جریان 
مقابل اســت. چهرەهای کورد این سناریو 
اصالح طلبانی می باشــند کە ابژەی امنیتی 
می باشــند و در مقابل خدمتشان امتیازات 
اقتصــادی دریافــت می کنند. در شــرایط 
کنونی ضروری  است اســتراتژی “مدیریت 
اضداد” غیرفعال شــود. تصور کنید اگر در 
شهر ارومیە قاعدەی جامعە از کورد و تورک 
چە ظرفیتی را برای مبارزە شــکل خواهند 

داد.
2 برنامەهای اعتراضی بایســتی بە تناسب 

موقعیت و ویژگیهای جغرافیایی انسانی هر 
شــهر و منطقە طراحی شــود. کپی کردن 
برنامەها با درنظر داشــتن این ویژگیها، اثر 

بیشتر و هزینەی کمتری خواهد داشت.
3 لحظەی مواجهە مهمترین لحظە است و 
نیروهای سرکوبگر بیشتر از مردم می ترسند 
تا مردم از آنها. ســعی شــود در بدو امر بە 
عقب راندە شوند تا آرایششان بەهم بریزد.

4 تیم شناسایی تشکیل شود و محل اقامت 
نیروهای سرکوبگر شناسایی شدە و در حد 

توان بە سزای عملشان رساندە شوند.
5 کسانی را کە وابستە بە سیستم سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی جمهوری اسالمی هستند 
از روابط اجتماعی محروم شــوند. این مورد 

از لحاظ ارزشی، اصلی اساسی است.
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دۆخی کوردستان دوای مەرگی ژینا    

بابان ئەلیاسی

پەالماری ڕژێم بۆ سەر بنکەی حیزبە رۆژهەاڵتییەکان لە باشووری کوردستان، چاوەڕوانکراو بوو. 
هێرشەکانی ڕژێم بۆ سەر حیزبەکانی رۆژهەاڵت، تەنها بۆ بەالڕێدا بردنی ڕای گشتی لە سەر 
خۆپێشاندانەکانی ناوخۆ نەبوو، بەڵکوو بە کردەوە حیزبەکانی رۆژهەاڵت وەک مەترسی گەورە 
کە ببن بە چەقی دروستکردنی ئالترناتیڤ بۆ کۆماری ئیسالمی دەبینێ. بۆیە زۆر بە ئاسانیش 
دەستهەڵناگرێ لە هێرش کردنە سەر حیزبەکان و بۆ الواز کردنیان هەموو کارێک دەکا. دیارە، 

جیا لە کۆماری ئیسالمی، زۆر الیەن و ئەوپوزیسیونی کۆماری ئیسالمیش، پێیان ناخۆش نابێت کە 
کورد و حیزبەکانی لە الیەن کۆماری ئیسالمیەوە، الواز بکرێن، بۆ ئەوەی خۆیان مەترەح ببن. جیا 
لەوە، بەشێکی زۆری ئۆپۆزیسیۆن، کورد وەک مەترسی بۆ یەکپارچەیی خاکی ئێران دەبینن. نەک 

حیزبەکانی رۆژهەاڵت، بەڵکوو، ڕژێم دەیهەوێ تا بۆی بکرێ هەرێمیش ناسەقامگیر بکات. 



دیارە خۆپێشــاندانەکان لە ئاکامی تووندووتێژی و 
شــەهید بوونی ژینا ئەمینی بــوو، بەاڵم هۆکاری 
تەقینەوەی رووداوەکان لــە ئاکامی چەندین دەیە 
داخرانی سیاســی، نەبوونی ئــازدی و دارووخانی 
دۆخی ئابووریە. رووداوی کوشــتنی ژینا، پرســی 
کــوردی رژهەاڵتی کوردســتانی بە شــێوەیەکی 
بێ¬وێنە هێنایە ســەر گۆڕەپانی سیاسیی ئێران 
و ناوچەکــە و بگــرە ئاســتی نێودەوڵەتیش. بۆیە 
دەکــرێ وەک رووداوێکــی گرنگــی مێژوویی، بۆ 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە قەڵەم بدرێ. پێچەوانەی 
شۆڕشــی گەالنی ئێرانی لە ساڵی ١٩7٩، ئەمجارە 
برووســکەی خۆپێشــاندانەکان لە پەراوێزەوە، واتە 
لە رۆژهەاڵتی کوردســتانەوە بۆ شــارە گەورەکانی 
وەک تاران و هتد دەســتی پێ کرد. بۆیە گرنگی 
پێگەی سیاســیی گەلی کورد و شۆڕشەکەی چ لە 
ئاســتی ئێران و چ لە ئاستی نێودەوڵەتی دەردەخا. 
ئەم خۆپێشــاندانانە لەگەڵ ئەوانەی پێش خۆی لە 
ئێــران جیاوازی دیکەی هەیە. بــۆ وێنە جیاوازیی 
ئەم خۆپێشاندانانە، لە گەڵ “بزووتنەوەی سەوز”ی 
ســاڵی 2٠٠٩، ئەوەیە کە ئەم ناڕەزایەتییە ئامانجی 
گۆڕینی تەواوی سیستمە؛ بەاڵم لە ساڵی 2٠٠٩دا 
خۆپێشــاندانەکان بە شــێوەیەکی سەرەکی داوای 
چاکســازییان دەکرد. دروشمی سێ کوچکەی ژن، 
ژیــان، ئازادی بۆتە پاڵنەری ســەرەکیی بزووتنەوە 
سەراســەیەکە. خۆپێشــاندانەکانی پێشــوو، وەک 
ئەوەی بزووتنەوەی ســەوز، وەک شــەهیدبوونی 
شــوانە قادری، خۆپێشــاندانەکانی ئەهــواز، یان 
ئەوەی ناوچە فارسنشــینەکانی ئیسفەهان و یەزد 
و هتد هیچیان لە سنووری ئیتنیکی تێنەدەپەڕین. 
ئەمجارە هــاودەردی و یەکگرتووییەکی ڕێژەیی لە 
ناوچە غەیرە-کوردەکان لە گەڵ خەڵکی کوردستان 

زۆر بەرباڵو بوو.
 دەســتووری ئێران، کۆمەڵێک یاسای تێدایە 
کە لەســەر بنەمای ڕەگەزی ڕەوایی بە هەاڵواردن 
دژ بــە ژنــان دەدات. بــە حوکمی ئــەوەش کە 
پرســی هەاڵواردن دژ بە ژنان، پرســێکی سەروو-
ئیتنیکــە و ژنانی سەرانســەری ئێــران لە گەڵی 
رووبــەروون. رووداوی ژینــا  بــوو بــە هاندەری 

هاوبەش بۆ سەرانســەری بوونی خۆپێشاندانەکان. 
بەشداریی بەشەکانی دیکەی کۆمەڵگای ئێران، کە  
ناڕەزایەتیەكانیــان دژ بە ڕژێم پەنگی خواردۆتەوە، 

گڕووتینی زیاتری بە خۆپێشاندانەکان دا.
بانگــەوازی مانگرتن لە خەڵکــی رۆژهەاڵتی 
کوردســتان، وەک بــۆ دەربڕینــی نازەڕایەتیــی 
دژی کوشــتنی ژینا ئەمینــی و، وەدەنگەوەهاتنی 
خەڵکی رۆژهەاڵت، لە بواری پێگەی سیاســیەوە، 
باوەڕبەخۆبوونی هــەم الی حیزبەکانی رۆژهەاڵتی 
کوردســتان و، هــەم الی خەڵکــی رۆژهەاڵتــی 
کوردســتانی بەهێزتــر کــرد. ئــەم رووداوە وای 
کرد هەموو چیــن و توێژەکانــی خەڵکانی ئێران 
و  تاڕادەیەکــی زۆر، کۆمەڵگای نێودەوڵەتیش ئەو 
راســتییە ببینن کە حیزبەکانی رۆژهەاڵت، پێگەی 
جەماوەریان هەیە و بە کردەوە خەڵکی کوردستان 
پشتیوانیان لێ دەکەن. هەرچەند دەبێ بگووترێ کە 
هەمووی ئەو کەســانەی کە هاتوونەتە سەر شەقام 
و خۆپێشــاندان دەکەن، ئەندامی حیزبەکان نین، 
بەاڵم لە ئاکامی هۆشــیاری سیاســیی  کۆمەڵگای 
رۆژهەاڵتی کوردســتانە. ئەمەش خــۆی لەخۆیدا، 
پێگەیشــتنی سیاســی هەم لە الیەن کۆمەڵگای  
کوردستانەوە و هەم لە الی حیزبەکانی رۆژهەاڵتە 
دەردەخا. ئەم پێگەیشــتنە سیاسییە لە هەڵوێستی 
حیزەبــەکان رەنگــی دایــەوە، کاتێک  بە ســەر 
جیاوازیە فیکــری و ئیدۆلۆژیکییەکانیاندا تێپەڕین 
و بە بەیاننامەی هاوبەش و هاوهەڵوێســت، داوایان 

ئاراستەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان کرد. 
بەرجســتەنەکردنی پرســی شــوناس، نــە لە 
الیەن حیزبەکانەوەو نە لــە الیەن زۆربەی خەڵکی 
رۆژهەاڵتــەوە، هەوڵدانێکی بەجێ بــوو بۆ گرێدانی 
خۆپێشــاندانەکانی رۆژهەاڵتــی کوردســتان  بــە 
بەشــەکانی دیکەی ئێرانەوە. هەنگاوێکی دروســتە 
لە ئاراســتەی بەرژەوەندیەکانی خەڵکی رۆژهەالتی 
کوردســتان. دیارە ئــەم هەوڵە ســەروو-ئیتنیکیە، 
بۆچوونێکــی بەجێیــە، چوونکە ئامانجــی زۆربەی 
حیزبەکانی رۆهەاڵت کە پێگەی جەماوەریان هەیە، 
دیاری کردنی مافی چارەنووســە لــە چوارچێوەی 
خاکی ئێران. ئەمەیش ناتەبایی نیە، لە گەڵ گرێدانی 
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خەباتی رووخانی کۆماری ئیســالمی، بە بەشەکانی 
دیکەی ئێرانەوە. سەرانسەری بوونی خۆپێشاندانەکان 
و بەشــداریی خەڵکی ناوچەکانی دیکەی ئێران، بە 
تایبەت ناوچە فارسنشینەکان، تەنها هۆکار کوژرانی 
ژینا ئەمینی نەبوو، بەڵکوو سەبەب پەنگخواردنەوەی 
ســاڵەها نارەزاەیەتی لە هەمبەر سەرکووت، دۆخی 
خراپی ئابــووری، گەندەڵــی، نەبوونی ئــازادی  و 

شکست لە مودیریەتی ئێران دایە.
 لە ماوەی هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی، 
ڕژێــم هەوڵی داوە لــە الیەک کۆماڵگا بە ســەر 
خودی و ناخودی، لە الیەکی دیکەوە بۆ كۆنترۆڵی 
کردنی کۆمەڵگا، رژێم پشتی بەستووە بە سیاسەتی 
دابەش کردن بۆ ئەوەی باشتر حوكمڕانی بكات. بە 
جۆرێک توانی کۆمەڵــگای ئێرانی ئەتۆمیزە بکات. 
ئــەم سیاســەتە بریتی بوو لە جەمســەرگیری لە 
الیەکەوە دانیشتوانی پیاو لە بەرامبەر ژنان، ئایینی 
شیعە دژی ســوننە، گروپە نەتەوەییەکان یەکێک 
لە بەرامبەر ئەوی تر. ســەبارەت بە کورد، کۆماری 
ئیسالمی لە هیچ پرۆپاگەندایەک بۆ بەشەیتانکردنی 
گەلی کورد و حیزبەکانی خۆی نەپارســتووە. بۆیە 
سرووشــتیە ڕژێم هێرش بکاتە سەر کوردستان و، 
لە پیالنی جۆراو جۆر کەڵک وەربگرێ و هەســت 
و ســۆزی ئایینی و نەتەوەیی دژ بە گەلی کورد و 
حیزبەکانی بجووڵێنێ. ماوەی چەند دەیەیە، کوردی 
وەک گەلێکی دڕندەوە و، لە جنسی جنۆکە،  سەربڕ 
و هتد پێناسە کردووە. هەتا ئەوڕۆشی لەگەڵ بێت، 
کورد وەک هەڕەشە بۆ ســەر یەکپارچەیی خاکی 
ئێران دەناسێنێت. سااڵنێکی زۆرە کوردستان وەک 
پرســی ئەمنییەتی و گەورەترین هەڕەشە و ترس 
و توندوتیژی بۆ ســەر خەڵکی ئێران دەناســێنێ. 
فتوای جیهادی خومەینی  دژی کورد، هەتا ئەوڕۆ 
هەڵنەوەشــاوەتەوە. بۆ تەبلیغی ئەم سیاســەتە، لە 
هەموو کاناڵــەکان: ڕادیۆ و تەلەفزیۆن، باڵوکراوە و 

کتێب و بیرەوەریک کەڵک وەرگیراوە.  
بەاڵم رووداوەکانی ئەم جارە دەریخســت کە، 
لە الی بەشێکی زۆر لە کۆمەڵگای ئێران، هیچ لەو 
سیاسەتانەی سەرەوە کە کۆماری ئیسالمی لە پێشی 
گرتبوون، نە پرۆپاگەندا و ترساندنی خەڵک،  لە بە 

سوورییەیی بوونی ئێران، نە پرسی )تەجزیەتەڵەبی 
کــورد( و هتد، برەویان نەماوە و خەڵک گوێرایەڵی 
ئەو دروشــمانە نابن. ئــەم حەرەکەتەی خەڵکانی 
ئێران، پێچەوانەی ئەو بانگەشــانە بوو کە بەردەوام 
ڕژێم و ناوەندگەراکان دەیانکرد کە هەر هاودەنگی 
و هاوکارییەک، لە  نێو گەالنی ئێران، مەترســی بۆ 

یەکپارچەیی خاکی ئێران دروست دەکا. 
پەالمــاری ڕژێــم بــۆ ســەر بنکــەی حیزبە 
کوردســتان،  باشــووری  لــە  رۆژهەاڵتییــەکان 
چاوەڕوانکــراو بــوو. هێرشــەکانی ڕژێم بۆ ســەر 
حیزبەکانی رۆژهەاڵت، تەنها بۆ بەالڕێدا بردنی ڕای 
گشتی لە سەر خۆپێشاندانەکانی ناوخۆ نەبوو، بەڵکوو 
بــە کردەوە حیزبەکانی رۆژهەاڵت وەک مەترســی 
گەورە کە ببن بە چەقی دروســتکردنی ئالترناتیڤ 
بۆ کۆماری ئیسالمی دەبینێ. بۆیە زۆر بە ئاسانیش 
دەستهەڵناگرێ لە هێرش کردنە سەر حیزبەکان و 
بۆ الواز کردنیان هەمــوو کارێک دەکا. دیارە، جیا 
لە کۆماری ئیســالمی، زۆر الیەن و ئەوپوزیسیونی 
کۆماری ئیسالمیش، پێیان ناخۆش نابێت کە کورد 
و حیزبەکانی لە الیەن کۆماری ئیســالمیەوە، الواز 
بکرێــن، بۆ ئەوەی خۆیان مەتــرەح ببن. جیا لەوە، 
بەشێکی زۆری ئۆپۆزیسیۆن، کورد وەک مەترسی بۆ 
یەکپارچەیی خاکی ئێران دەبینن. نەک حیزبەکانی 
رۆژهەاڵت، بەڵکوو، ڕژێــم دەیهەوێ تا بۆی بکرێ 

هەرێمیش ناسەقامگیر بکات. 
بەهێزبوونــی  و  خەبــات  جــۆری  گۆڕانــی 
بزوتنــەوەی خەڵک لــە رۆژهەاڵتی کوردســتان، 
رێژیمی ئاخوندەکانی تووڕە کردووە. ڕژێم ئێســتا 
لــە گەڵ خەباتی نافەرمانی گشــتی لە رۆژهەاڵت 
رووبەڕوویە، ســەرکووت کردنی زۆر زەحمەتترە تا 

هێرشی سەربازی بۆ سەر حیزبەکانی رژهەاڵت. 
یەکەهەڵوێســتی  و  یەکڕێــزی  پارســتنی 
حیزبەکانــی رۆژهەاڵت و خەڵکەکەی لەم قۆناغەدا 
زۆر گرنگە. دوا خۆپێشــاندانەکان نیشــانیاندا کە 
پەیوەندیەکــی ئۆرگانیکی بەهێز لــە نێو خەڵکی 
رۆژهەاڵت و حیزبەکانی هەیــە و دەبێ بپارێزرێ. 
ئێســتا تۆپەکە لە مەیدانی خەڵکی رۆژهەاڵتە، بە 
گوشار دروست کردنی مەدەنی دەتوانن بە کۆماری 
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ئیسالمی نیشان بدەن کە ئیدی کۆماری ئیسالمی 
لــە گەڵ هەموو خەڵکی کوردســتان تەرەفە نەک 
تەنهــا حیزبەکانــی. ڕژێم کە لە گــەڵ نافەرمانی 
مەدەنــی لــە رۆژهــەاڵت رووبەروویــە، دەیەوێ 
شێوەی خەباتەکە بگوێزێتەوە بۆ رووبەڕووبوونەوەی 
چەکداری. بۆیە حیزبەکانی رۆژهەاڵت نابێ بکەونە 

ناو ئەو یارییەی ڕژێم.
هەمــوو  بــۆ  دەبــێ  رۆژهــەاڵت  کــوردی 
ئیحتیماالتەکان خۆی ئامادە بکات. لەوانە ئەگەری 
دووپاتبوونەوەی سیناریوی سووریە هەیە. بەو مانایە 
کە خۆپێشــاندانەکان لە پایتەخت و دەورووبەری 
بەردەوام بن و، ڕژێم بۆ پاراستنی خۆی، هێزەکانی 
لە رۆژهەاڵتی کوردســتان بکێشێتەوە بۆ پاراستنی 
پێتەخــت. ســناریوی دوەم دەتوانێ ئــەوە بێت 
کــە خۆپێشــاندەکان بەردەوام بــن و ڕژێم بەرەو 
ڕووخان بڕوات. بۆ ئەوەی ئەم سیناریوە سەربگرێ، 
دەبــێ حەڕەکەتە بەرفراوانتــر و قووڵتر ببێ. واتە 
خۆپێشاندانەکان لە حاڵەتی خۆپێشاندان بگۆڕدرێ 
بۆ مانگرتن لە ئیــدارە دەوڵەتییەکان وەک ئەوەی 
ئێســتا لە زانکۆکان روو دەدا. دیــارە بەبێ هاتنە 
پاڵــی مانگرتنــی  کەرتی ئابــووری، وەک کەرتی 
پیشەسازیی نەوت، کەرتی گواستنەوە ... رووخانی 
ڕژێم هێشــتا زەحمەتە. مانگرتــن لە هەندێک لە 
کەرتــە ئابووریەکان، ئەگــەری رووخانی کۆماری 
ئیســالمی زیاتــر و خێراتــر دەکا. هەندێــک لە 
شۆڕشەکان بۆ رووخانی ڕژێمێک، چەندین حەفتە 
دڕێژە دەکێشــن، وەک ئەوەی میســر، هەندێک 
جاریــش چەندین مانگ و ســاڵ، وەک ئینقیالنی 
فەرەنســە. دیارە لــەم ســەردەمەدا، ئامرازەکانی 
رووخانــی یــەک ڕژێم، جیاوازیــان هەیە لە گەڵ 

رابووردوو، وەک تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان و هتد.  
لە سیناریۆی سێیەم، ئەگەر ڕژێم سەربکەوێ 
لە دامرکاندنەوەی خۆپێشاندانەکان و ئەوکات تۆڵە 
لە گەلی رۆژهەاڵت بکاتــەوە. ئەم حاڵەتە لە دژی 
تامیلەکانی سریلنکا رووی دا و تووشی قەتڵی عام 
هاتن و کۆمەڵگای نێــو دەوڵەتی هاتن. بەاڵم ئەم 
ئیحتیمالــە بــە دوور دەزانم، چوونکــە تامیلەکان 
پەنایــان بردە میتۆدی توندووتێــژی و کۆمەڵگای 

نێودەوەتی هاوڕایان نەبوون.
لە ئەگەری سیناریۆی سێیەم، واتە تۆڵەکردنەوە 
لە خەڵکــی رۆژهەاڵتی کوردســتان، بە حوکمی 
ئــەوەی کە کۆمەڵــگای نێودەوڵەتی لــە نزیکەوە 
چاوەدێــری و بەدواداچوون بــۆ دۆخی ئێران دەکا 
ناڕەزایەتی لەهەمبەر تووندووتیژیەکانی کۆماری  و 
ئیســالمی بەرزبۆتەوە، حیزبە کوردســتانیەکان و 
کۆمەڵگای مەدەنــی و چاالکانی سیاســی کورد، 
دەکرێ کار بکەن بۆ بەنێودەوڵەتی کردنی پرسەکە 
و دەستێوەردانی نێودەوڵەتی. یاسای نێودەوڵەتی لە 
قۆناغێک لە ســەرکووت، ئیجازەی دەستتێوەردانی 

نێودەوڵەتی دەدات. 

کۆبەند
لــە ئاکامی ئەم خۆپێشــاندانانە، کــە هەاڵواردنی 
جێندەری یەکێک لە بزوێنەرە ســەرەکیەکانیەتی، 
ئەگــەری زۆری هەیــە یەکێــک کــە النیکەم تا 
چەندیــن نەوەی دیکە، پرســی ژن بــە خێراپی 
وەک پێش کوژرانی ژینای لێ نەیەتەوە. ڕژیمیش 
هەرچەند نایهەوێت لە حاڵەتی مانەوەی، ناچارە ئەو 
ڕاستیە قەبووڵ بکا، کە ناتوانێ وەک لە داهاتوو دا، 
سیاسەتەکانی ئێستای دەرحەق بە ژنان درێژە پێ 
بدا و ناچارە بەسیاســەتەکانیدا بچێتەوە. خاڵێکی 
گرنگی دیکەی ئەم خۆپێشاندانانە ئەوەیە کە پرسی 
کــورد لە رۆژهــەاڵت بە هــۆکاری جیاجیا لەوانە 
بەهێزبوونی کۆماری ئیسالمی لە یەک دوو دەیەی 
ڕابووردوو، تووشــی جۆرێک فەرامۆشی هاتبوو، بە 
گشتی تیشکی میدیا و لێکۆڵینەوەکان خرابووە سەر 
کــوردی پارچەکانی دیکە، بەشــێوەیەک ئەتوانین 
بڵێین بێ وێنە، پرســی رۆژهەاڵتی کوردســتان و 
خەڵکەکەی و هێزە سیاســیەکەی، چ لە ئاســتی 
ئێــران و چ لە ئاســتی ناوچەیــی و نێودەوڵەتی 
بەهێزەوە هاتە نێوگڕەپانی سیاسیی ئێران. سەبارەت 
بە کاریگەرییەکانی خۆپێشــاندانەکان یەکێک لەو 
دەستکەوتە گرینگانەی دیکەی خۆپێشاندانەکان تا 
ئەم قۆناغە، شکانی هەیبەتی ڕژێم و بەرزبوونەوەی 
وەرەی خەڵکە بە جۆرێک تا ڕادەیەکی زۆر دیواری 

ترس الی خەڵکەکە شکاوە.
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مەرگی ژیانبەخشی ژینا
 

هاوڕێ کرماشانی

کارەساتی قوربانی بوونی ژینا تەزوویەکی بە گیانی رۆژهەاڵتدا هێنایەوە و و دواتریش هەموو ئێرانی هەژاند 
و نیشانەکانی ئەوەش دەرکەوتووە کە ببێتە هێمایەکی جیهانی. هێمایەکی نوێ لە سەر بنەمای سێکۆالریزم 
و ئازادیخوازی کە ئەگەری هەیە ببێتە مەشخەڵی ئاراستەیەکی نوێ لە بزاڤی ژنانی جیهاندا، ئاراستەیەک 
کە تەنیا ژنان خاوەنداریی نەکەن و بگرە پیاوانیش تێکەڵ بەو بزاڤە بوون. راستە چۆنیەتی مەرگی ژینا 
و کێشەکانی پێوەندیدار بە گەشتی ئیرشاد و هەموو ئەو بەربەستە ئایدیۆلۆژیکانەی کە بۆ ژنان دانراوە، 
بوو بە رۆژەڤی شەقامی هەموو پانتایی ئێران، بەاڵم کوردستان دیسانەوە سەلماندی کە کێشەی مافی 

ژنان و خەڵکی راپەڕیو نابێ وردبکرێتەوە بۆ سەرپۆش و حیجاب؛ لە هەماکاتیشدا نابێ لەبیرمان بچێ لە 
بنەڕەتدا حیجاب و بەربەستەکانی پێوەندیدار بە جلوبەرگی ژنان تەنیا بۆ بەالڕێدا بردنی بیری خەڵک بوو لە 
چەوسانەوە و گرانی و هەاڵوسانی ئابووری و نایەکسانیی نەتەوەیی و هەموو نەهامەتییەکانی پێوەندیدار بە 

ژیانی خەڵکەوە.



هەمووکەس ئەیزانی ئەم حکوومەتەی ناوێ، 
بەاڵم کارەسات ئەوە بوو کەس نەیئەزانی چۆن 
حکوومەتێکی ئەوێت. ئەمە قســەی میشێل 
فۆکــۆی فەیلەســووفە کــە ماوەیەک پێش 
روودانی شۆڕشی ساڵی ۵۷ی گەالنی ئێران، 
دوای سەردانێک بۆ ئێران و لە نامیلکەیەکدا 
لە ژێر ناوی “ئێرانییەکان چ ســەودایەکیان 
لەســەردایە” باســی کردووە. ئــەودەم فوکۆ 
هیچ زانیارییەکی لە شۆڕشــی کوردســتانی 
رۆژهەاڵت و عەقڵیەتی سیاســیی کۆمەڵگای 
کوردی و هێزە سیاسییەکان نەبوو، تا بیزانیبا 

کوردستان ئەزانێ چی ئەوێت. 
لــەم ماوەدا ســاڵڤی ژیژەک لــە کورتە 
ڤیدیۆیەکدا باســی راپەڕینی خەڵکی ئێرانی 
کــرد و هەمان قســە کە فۆکــۆ نەیکرد ئەم 
ئاماژەی پێدا کە رێبەرایەتی شۆڕش بەدەست 
کوردەوەیــە و ئەگەر ئێرانییــەکان ئەیانەوێ 
رزگار بــن ئەوا کلیلــی رزگاری ئەوانیش بە 
دەست کوردستانەوەیە، ئەمەش جیا لە ئەوەی 
کوردستان ناوەندی هەڵگیرسانی شۆڕش بوو، 
بەشــێکی زۆری لەبەر ئەوەیە کە ئەگەرچی 
کورد بووندارییەتیەکی یاســایی سەرووتر لە 
هەرێمێکی )باشووری کوردستان( دیفاکتۆی 
لــە چوارچێوە یاســاییەکانی دەوڵەت نەتەوە 
لە ناوچەکەدا نیە، بــەاڵم بووندارییەتییەکی 
بەهێزی کۆلتووریی و بزووتنەوەی مەدەنی و 

سیاسی و چەکداریی هەیە.
هەر دوو بابەت چ لە ســەر زاری فۆکۆ و 
چ لە سەر زاری ژیژەک، پێوەندیی بە دۆخی 
شــۆڕش یا رێڤۆلەیشنەوە هەیە، داهاتوویەک 
کە لە نەبوونــی ئەڵتەرناتیڤدا ناڕوون و جێی 
مەترســییە، ئەڵتەرناتیڤێک کە چ سەردەمی 
شۆڕشــی ۵۷ و چ ئێستەش لە ساڵی 4۰۱دا 

هەر کورد هەیەتی. 
ئەگــەر ئۆپۆزێســیۆنی ئێرانی لــە نێوان 
چەندین پالنی رێفۆرمخوازیی بێ مانیفیستی 
مەشــرووتەی  ســەڵتەنەتی  هەنووکەیــی، 
نیۆپەهلــەوی، چەپــی مارکسیســتی یــان  

فرانکفۆرتی، تا ئێرانشاریی بەناو دیمۆکراتیکی 
تا ئێســقان فاشیستیدا ســەرگەردانن، ئەوا 
ئۆپۆزیســیۆنی کــوردی و کــۆی پێکهاتەی 
بزووتنەوەی سیاســیی کوردستان زۆربەی لە 
سەر ئەڵتەرناتیڤی ئێرانی فیدراڵی دیمۆکرات 
کۆکــن و هەندێ الیەنیش کە بە نیســبەت 
کەمتــر و گچکەترن باس لــە ئەڵتەرناتیڤی 
دابڕان لە ئێران و ســەربەخۆیی دەکەن. کە 
وەک رێکخراوەی سیاســی دەنگیان ئەوەندە 

بەرز نیە.
کارەساتی قوربانی بوونی ژینا تەزوویەکی 
بــە گیانی رۆژهەاڵتدا هێنایەوە و و دواتریش 
هەموو ئێرانی هەژاند و نیشــانەکانی ئەوەش 
دەرکەوتــووە کە ببێتــە هێمایەکی جیهانی. 
هێمایەکی نوێ لە سەر بنەمای سێکۆالریزم 
و ئازادیخــوازی کــە ئەگەری هەیــە ببێتە 
مەشــخەڵی ئاراســتەیەکی نوێ لــە بزاڤی 
ژنانــی جیهاندا، ئاراســتەیەک کە تەنیا ژنان 
خاوەنداریــی نەکەن و بگرە پیاوانیش تێکەڵ 
بەو بزاڤە بوون. راستە چۆنیەتی مەرگی ژینا 
و کێشەکانی پێوەندیدار بە گەشتی ئیرشاد و 
هەموو ئەو بەربەســتە ئایدیۆلۆژیکانەی کە بۆ 
ژنان دانراوە، بوو بە رۆژەڤی شــەقامی هەموو 
پانتایی ئێران، بەاڵم کوردســتان دیســانەوە 
سەلماندی کە کێشەی مافی ژنان و خەڵکی 
راپەڕیو نابــێ وردبکرێتەوە بۆ ســەرپۆش و 
حیجــاب؛ لە هەماکاتیشــدا نابــێ لەبیرمان 
بچێ لە بنەڕەتدا حیجاب و بەربەســتەکانی 
پێوەندیدار بە جلوبەرگی ژنان تەنیا بۆ بەالڕێدا 
بردنی بیــری خەڵک بوو لە چەوســانەوە و 
گرانی و هەاڵوســانی ئابووری و نایەکسانیی 
نەهامەتییەکانــی  هەمــوو  و  نەتەوەیــی 
پێوەندیدار بە ژیانــی خەڵکەوە، ئەگینا رژێم 
لە کارناڤاڵی قاسم سولەیمانی و هەیئەتەکانی 
عاشــوورا و هەڵبژاردنی ســەرۆک کۆماریدا 
هیچ بەربەستێکی ئەوەندە توندی بۆ حیجاب 
دانەدەنا و ئەوەی بۆی گرنگ بوو کۆبوونەوەی 

خەڵک بوو لە دەوری هێماکانی خۆی.
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ئــەو داگیــرکاری  ســەرەڕای هەمــوو 
دەرەنجامــی  کــە  چەقبەســتووییانەی  و 
چەقخوازی سیاســی، نەتەوەیی، کولتووری، 
ئابووری، کۆمەاڵیەتــی و تەنانەت جێندەری 
بوو، بۆ یەکەمجارە کــە رووداوێک لە ئێراندا 
دەقەومێ کە واقیعی کۆمەاڵیەتی و سیاســی 
و کولتووریی کورد وەک خۆی و لە شێوازی 
کۆمەڵگایەکی جیــاوازدا دەردەخات، ئەویش 
خاوەنداریــی کوردســتان بــوو لــە ژینای 
خــۆی، خاوەندارێتییەکی تایبــەت کە بووە 
سەرچەشــنێک بۆ باقی پێکهاتەکانی ئێران و 

بەتایبەت تاران و شارە گەورەکانی تر.
دەبێ لەبیرمان بێت سەرەڕای رەهەندی 
چەوســێنەریی کۆمەڵگای کوردی لە بواری 
جێنــدەری و مافــی ژنانــدا، بۆمــان زیاتر 
دەرکــەوت کــە کۆمەڵگای ئێمــه بەهەموو  
نوقســانەکانی لەو بوارەدا لــە هەموو گەالنی 
ئێران باشتر و پێشــکەوتووتر و چاوکراوەترە. 
ئەوەش بەرهەمی شــوعوورێکی سیاســی و 
مەدەنیە کە النیکەم لەم سااڵنەدا دەرکەوتووە 

و بووەتە رۆژەڤی هەموو جیهان.
بــە  بــوو  کوردســتان  ســەرهەڵدانی 
تر  ســەرهەڵدانەکانی  هەموو  سەرچەشــنی 
بــە تایبەت لە پێتەختی ئێرانــدا. و ئەمەش 
کاریگەریــی پەراوێــزە لــە ســەر ناوەند و 
پەراوێزەکانی تر، کە لــە دونیای ئەمڕۆدا بە 
مۆدێلی گەشــەی جێگرەوە )توســعە بدیل( 
ناســراوە وئــەم کاریگەرییەش بــۆ هێزێکی 
مەعنایــی و مەعریفی و مەدەنی دەگەڕێتەوە 
کــە لە دڵی کولتــووری کوردســتاندا هەیە 
و بــەردەوام لەگەشــەکردندایە، کــە جگە 
لــە ســەردەمی کۆمــاری ئیســالمی و لە 
ژێرکاریگەریــی ئیســالمێکی شــەریعەتی و 
فیقهــی ئەو رێژیمەدا حیجاب تێیدا کێشــە 

نەبووە.
لە درێژە رووداوەکاندا، دەرکردنی بڕیاری 
مانگرتنــی گشــتیی رۆژهەاڵت لــە الیەن 
ناوەندی هاوکاریی حیزبە کوردستانییەکانەوە 

خاڵێکی یەکجــار بەهێز بــوو و ئەوەش کە 
دواتــر مەکتــەب قورعان کە لــە دەرەوەی 
رێککەوتنی ئەو ناوەندەوە بوو، دەنگی خستە 
پاڵ دەنگی ناوەندی هاوکاری حەماســەکەی 
بەهێزتر کرد. بە شــێوەیەک کــە لە یەکەم 
هەنگاودا کۆمەڵگای کوردســتانی رۆژهەاڵت 
خاوەندارییەکی شۆڕشگێڕانەی لە کەیسی ژینا 
کرد، و پاشان هاودەنگی حیزبە کوردییەکان 
لە دەرەوە و ناوەوە بــۆ راگەیاندنی مانگرتنی 
گشــتی و لە کۆتاییدا بەهاناوەچوونی خەڵک 
بۆ ئەو بڕیــارە و ســەرکەوتنێکی تر بوو کە 
لــە پاش مەرگی ژینا ســرنجی هەموو ئێران 
و تەنانەت جیهانیشــی بۆ الی خۆی راکێشا. 
ئەمــەش خاڵێکی گرنگی ترە کە بەشــێکی 
کوردستانییەکان  حیزبە  یەکگرتوویی  پشکی 
بوو. یەکگرتوویی و هاودەنگی کێشی کوردی 
زیاتر کــرد و خەڵکی کوردســتان و حیزبە 
کوردستانییەکان ئەبێ ئەمە بگوازنەوە و نابێ 
لێی غافڵ بن و لێرە بەدوابە دەنگێکی بەرزتر 
و بڕوابەخۆبوونێکــی زیاترەوە لە دانیشــتنە 
سیاســی و دیپلۆماتیکەنــدا دەرکەون. ئەمە 
هێــزی سیاســی و کولتووری  سیاســیی و 
مەدەنیــی کــوردە و دەبێ ببێتــە هەوێنی 
پێکهێنانی بەرەیەکی نیشتمانیی هاوبەش لە 
الیــەن حیزبەکانی ناوەندی هاوکاریی و هەر 
حیزبێکی تر کە ئیستراتیژییەکی سەربەخۆ و 
راستەوخۆی هەیە بۆ رۆژهەاڵتی کوردستان.

واقیعی کوردســتان هەرچییەک بێت لە 
گەمارۆی فاشــیزمی نەتەوەکانــی تر و وانە 
چــەوت و توندەکانی ئێرانــی فەرهەنگی و  
فیندەمێنتالیزمی ئایینی و چەپی پاتریمۆنیالی 
ناوەندخواز دایە، هەربۆیە ئەو دیسکۆرســەی 
کوردســتان هەرچەنــد تۆکمــە و تــەواو و 
پێشکەوتووش بێت، تەنیا یەک شت دەتوانێ 
گەرەنتی مانەوە و ســەقامگیربوونی بکات لە 
ئەرزی واقیعدا، ئەویش هێــزی چەکدارییە. 
رۆژهەاڵتی کوردستان نابێ ئەزموونی رۆژاوای 
کوردســتان دووپاتە بکاتــەوە، وەک چۆن تا 
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دواهەناسە شەڕی دێوەزمەی داعشی کرد و بۆ 
دونیای نوێ مۆمی هیوا بوو لە رەشاییەکانی 
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، بــەاڵم دوایی کە 
داعش کۆتایی پێهات، تورکیا هێرشــی کردە 
سەری و لە گەمارۆی هەموو هێزە پاوەنخواز 
و فاشیســتییەکاندا عەفریــن داگیرکرا و لە 
بێدەنگی و بێ هەڵوێســتی هەمــوو دونیادا 
خەســار و ماڵوێرانییەکــەی بۆ کوردســتان 
مایەوە. بۆیە ئەبێ ئەو بزاڤە مەعریفییە پشت 
ئەســتوور بە هێزی چەکداریی نیشــتمانی 

بکرێ.
ئەبــێ کۆمەڵگای مەدەنی کوردســتان و 
ئاگایان  کوردســتانییەکان،  سیاسییە  حیزبە 
لەوە بێت کە عەقڵیەتی فاشیستی لە رێگەی 
دابەزاندنــی کەیســی ژینــا و رووداوەکانی 
دواتــری بۆ مەســەلەی حیجاب، کێشــەی 
نەتەوەیی نەخاتە پشــت گــوێ، و کوردیش 
بــە ڕۆحێکــی کوردســتانییەوە نابێ کاڵوی 
وشــە و دەستەواژەی بریقەداری دیموکراسی 
و سۆســیالیزم و ئێرانیــی فەرهەنگی بچێتە 
ئێرانی،  ئۆپۆزیســێۆنی  بــەرەی  ســەڕیەوە. 
بەرەیەکــی لێکپچــڕاو و پارچــە پارچەیە تا 
ئەو ڕادەیەی کە کەســایەتییەکی ناپوختەی 
وەک رەزا پەهلەوییــان کردۆتــە پێشــەنگ 
بۆ ئەوەی بەســتێنی کۆمەڵگا و بەشــێک لە 
هێــزەکان لە پێنــاو پاراســتنی تەمامیەتی 
ئەرزیــدا لــە دەوری کۆببنــەوە. ئەوەیە لەم 
دۆخــەدا یەکیەتی و یەکڕیــزی کۆمەڵگای 
بەرەیەکی  نوێنەرایەتیــی  بــە  کوردســتان 
دیپلۆماتی کوردســتانیەوە باش ئەتوانێ زاڵتر 
بێت و وەک چۆن لە هەڵگیرســانی شۆڕشدا 
پێشــەنگ بوو لە رەهەندی دیپلۆماتیکیشەوە 
ئەگەر نەبووە پێشــکۆ، بە هیچ شــێوەیەک 
پاشــکۆیی قەبووڵ نەکات و  دیموکراســی 
و فیدرالیــزم وەک ئەڵتەرناتیڤێکــی بەهێز 
پێداگری لەسەر بکرێ و لەم پێناوەشدا، کورد 
ئەبێ پێکهاتــە نەتەوەییەکانــی تری ئێرانی 
وەک تورک و عــەرەب و بەلووچ هانبدات تا 

لە ســەر هەمان ئەڵتەرناتیڤ ســاغ ببنەوە و 
بێنــە مەیدان تا دوایی بە شۆڕشــی پەراوێز، 
ناوەند و چەقخــوازان ناچار بکەن کە هەمان 

ئەڵتەرناتیڤ قبووڵ بکەن
لــە ئەنجامــدا ســەرەڕای بگۆڕ)متغیر(
ە ناوچەیــی و جیهانییــەکان کــە بێگومان 
کاریگەریــی خۆیــان هەیــە، کۆریــدۆری 
تێپەڕبوون لە دیکتاتۆریی ئیســالمی ئێرانی 
بــەرەو دیمۆکراســی ئەگەر بە ناو شــەڕی 
دەســتەویەخە و خۆێندا تێپــەڕ نەبێت، ئەوا 
لــە ئەنجامدا هــەر  پێکهاتەیەکی نەتەوەیی 
لەئێراندا پشتئەســتوور بەو هێزە چەکدارییە 
نەبێــت لە دانووســانی دیپلۆماتیکدا، هیچی 
بــۆ ناســەلمێندرێت بگرە هەر گوێشــی بۆ 

نەگریرێت.
ئێرانــی دیمۆکراتیــک و فیــدرال ئــەو 
ئەڵتەرناتیڤەیە کە بەشێکی بەرچاو لە حیزبە 
سیاسیەکانی رۆژهەاڵت لەســەری تەبان، و 
مێژوویەکــی دوور و درێژی لەپشــتەوەیە، و 
کۆماری ئیســالمی ئۆپۆزیســیۆنی فاشیستی 
و پاوەنخوازیــش بــاش ئەزانــن کــە تەنیا 
ئەڵتەرناتیــڤ لــە کوردســتاندایە، و تەنیــا 
دیسکورســی رەکەبەری دیسکورسی ئێرانی 
فارســی دیسکورسی کوردســتانە. هەر بۆیە 
بەردەوام لە پەرەســەندنی ئەم دیسکورســە 
بــۆ باقی شــوێنەکانی ئێران ترســیان هەیە 
و مووشــەکباران و بوردومانــی کەمپەکانی 
حیزبەکانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە 
باشــووری کوردســتان و هاوکات هاودەنگی 
میدیــای  ناڕاســتەوخۆی  هاوئاهەنگیــی  و 
ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی لەگەڵ ئــەم کارەی 
کۆماری ئیسالمی و هەموو فرتوفێڵەکانی تر، 
نیشانەن بۆ ئەوەی کوردستان دیسکورسێکی 
تۆکمــە و بەهێزی هەیە، کە بــەم هەواڵنە 
دەیانهەوێ بە بیانووی تەجزیەتەلەبی خەڵکی 
ئێران بترســێنن و کەلێــن بخەنە نێوان ئەو 
هاوئاهەنگی و هاودەنگییەی کۆی جوغرافیای 

راپەڕیوی ئێران دژ بە کۆماری ئیسالمی.
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بزووتنەوەی خوێندکاری   

شاهۆ مەتین

بزووتنەوی خوێندکاریی لە شکڵی سەرەتایی خۆیدا لە کوردستان لە نێو ئەو الوانەی کە بۆ زانست 
چونە زانکۆ بێچمی  گرت و دەستە خوێندکارییەکان سەرەڕای ڕێژەی کەمیان، بەاڵم بەشێکی گرینگ 

لە ئاڵوگۆری بەستێنی فەرهەنگی و سیاسی ئەو کاتی جڤاتی کوردستان بوون و کۆمەڵگای پڕ لە 
کڵپەکڵپی سەردەمی دەسەاڵتی پاشایەتی و ڕۆڵی بزووتنەوەی خوێندکاریی لە ئێران دەرخەری ئەم 

ڕاستییەیە کە کاریگەریی بزووتنەوەی خوێندکاریی و بزووتنەوەی سیاسی و کۆمەالیەتییەکان لە ناخی 
کۆمەڵگا زۆر بەرجەستەیە و تاکوو ئێستاشی لە گەڵ بێت،  بزووتنەوەی خوێندکاریی لە کوردستان 
یەکێک لەو بزووتنەوە چاالک، خۆبەش  و شووناسخوازانەیە کە بە هاودەنگیی لە گەڵ بزووتنەوەکانی 

سیاسیی کوردستان )ئەحزاب( بە زێهنییەت و کارکردێکی ڕۆژهەاڵت تەوەرانە دەیهەوێت ماف و 
ئازادییەکان بەدی بێنێت و کۆمەڵگایەکی سێکۆالر، ئازاد و دێموکراتیک دابمەزرێنیت.



بزووتنەوەی خوێندکاریی بە هۆی بەردەوامی 
و مانەوەی لە کاتدا ، بۆتە بەشێک لە هزری 
گشتی، دامەزراوەیەکی سیمبۆلیک و نادیار، 
کە تەنانــەت لە باردۆخی زۆر ســەخت دا 
و نەبوونــی ڕێکخــراوەی خوێندکاریی، لە 
وەچەیەک بۆ وەچەیەکی تر گوازراوەتەوە و 
هیچ دەســەاڵتێک لە نیو سەدی ڕابردوودا 
نەیتوانیــوە ڕۆح و ماهییەتــی بزووتنەوەی 

خوێندکاریی لە بەین بەرێ.
ئەوەی ئەمڕۆش لــە زانکۆ و کۆمەڵگای 
ئێران و کوردستان دەگوزەرێت، دەرخەری 
ئاڵوگۆرێکی هزری و کۆمەڵناســانەیە کە لە 

گەڵ ڕابردووی خۆی زۆر جیاوازە.
بزووتنــەوی خوێندکاریــی لە شــکڵی 
ســەرەتایی خۆیدا لە کوردستان لە نێو ئەو 
الوانەی کە بۆ زانســت چونە زانکۆ بێچمی  
گرت و دەســتە خوێندکارییەکان سەرەڕای 
ڕێژەی کەمیان، بەاڵم بەشــێکی گرینگ لە 
ئاڵوگۆری بەستێنی فەرهەنگی و سیاسی ئەو 
کاتی جڤاتی کوردستان بوون و کۆمەڵگای پڕ 
لە کڵپەکڵپی سەردەمی دەسەاڵتی پاشایەتی 
و ڕۆڵــی بزووتنەوەی خوێندکاریی لە ئێران 
دەرخەری ئەم ڕاســتییەیە کە کاریگەریی 
بزووتنــەوەی خوێندکاریــی و بزووتنەوەی 
سیاســی و کۆمەالیەتییــەکان لــە ناخی 
کۆمەڵگا زۆر بەرجەستەیە و تاکوو ئێستاشی 
لــە گەڵ بێت،  بزووتنــەوەی خوێندکاریی 
لــە کوردســتان یەکێــک لــەو بزووتنەوە 
چاالک، خۆبەش  و شووناسخوازانەیە کە بە 
هاودەنگیی لە گەڵ بزووتنەوەکانی سیاسیی 
کوردســتان )ئەحــزاب( بــە زێهنییەت و 
کارکردێکــی ڕۆژهەاڵت تەوەرانە دەیهەوێت 
مــاف و ئازادییــەکان بــەدی بێنێــت و 
کۆمەڵگایەکی سێکۆالر، ئازاد و دێموکراتیک 

دابمەزرێنیت.
دەســتپێکی  هەتاوی  دەیەی ١٣4٠ی 
قۆناغێکی نوێ بۆ بزووتنەوەی خوێندکاریی 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بوو، بزووتنەوەی 

خوێندکاریی ئەم دەورەیە بە هاوپەیوەندی و 
هاوفکرییان لە گەڵ بزووتنەوی خوێندکاریی 
جیهانــی و بە کوردســتانی کردنی ئایدیا و 
ئەندێشــەی ڕزگاریخوازیــی جیهانی، بوونە 
پێشــەنگانی خەبــات دژی دیکتاتۆریزمی 
ڕێژیمــی پاشــایاتی ئێــران کە بــە حەق 
سمایل شەریفزادە و هاورێیانی، پێشڕەوانی 
ئەم هزر و تێکۆشــانە پڕ لە ســەروەرییەی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بوون، کە بۆ یەکەم 
جار بە هۆی زەبروزەنگ و مڵهوریی ڕڕژیمی 
پاشــایاتی و داخراو بوونی کەشــی گشتیی 
ناوەکــی ســەرەکیی چاالکیی  کۆمەڵــگا، 
)خەباتی چەکدارانە(  گرووپە سیاسییەکانی 
بۆ ناو زانکــۆ دەگوازرێتەوە و لە ئاکامی ئەم 
بەڕپرسیاریەتییەدا بزووتنەوەی خوێندکاریی 
کوردســتان حەماســەی  شۆرشی 47-46 

دەئافرێنیت.

بنەمای هزری لێکۆلینەوەکەمان
وەک  کۆمەاڵیەتیەکانــی  بزووتنــەوە 
بنەڕەتدا  لــە  خوێنــدکاران  بزووتنــەوەی 

دیاردەیەکی کۆمەڵگای سەردەمن .
 لــە کۆمەڵــگای کەونــارادا، بزووتنەوە 
کۆمەالیەتیەکان یان بوونیان نەبووە یان زۆر 
کــەم بوونە، هەر چەند لە کۆمەڵێک جڤاتی 
وەرزێڕیی، ســەرهەڵدان و ڕاپەرین ڕوویداوە 
بەاڵم کاتیــی و خێرا بوونــە، هەرچەند لە 
کۆمەڵگــەی شارنشــینی و پیشەســازیدا، 
بزووتنەوە کۆمەالیەتیەکان بە سەرنجدان بە 
ڕێژە و جۆراوجۆرییان بەشێک لە ڕێکخراوەی 
کۆمەاڵیەتین و لەم کۆمەڵگا ســەردەمیانەدا 
بزووتنەوەی کۆمەالیەتی هەم هۆکار و هەم 

ئاکامی تۆمار کردنی مێژوون .
بەکار هێنانــی چەمکی “بزووتنەوەکانی 
کۆمەالیەتی” لە سەرەتای سەدەی نۆزدەیەم 
،لە ئورووپــای ڕۆژاوا ، جێکەوت و یەکێک 
لە ســەرەتاییترین باســە ڕێک و پێکەکانی 
ئــەم هزرە دەتوانین لــە کتێبی “ لۆرێنس  
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ڤۆن شــتاین” بە نێوی “مێــژووی بزووتنە 
کۆمەالیەتیــەکان لــە فەرانســەی ١7٨٩ 
تاکــوو ئەمــڕۆ” ببینین کە تێیدا شــۆڕش 
زۆرتری  ســەربەخۆیی  وەدەســتهێنانی  بۆ 
کۆمەالیەتی،  شڕۆڤە و لێکدانەوەی بۆ کراوە.
بە گشتی بزووتنەوەکانی کۆمەالیەتی بە 
شێوەی گشــتی، هەوڵدانی گشتی بۆ بەڕەو 
پێشبردن یا بەربەرەکانی کردن لە بەرانبەر 
ئالۆگــۆرەکان لە ناو جفاتدایــە کە خۆیان 

بەشێک لەم ئالوگۆرە لە ئەژمار دێن .
لــە ڕەهەنــدی بنەمایــی و هــزری، 
بزووتنــەوەی خوێندکاریی ســەنتێزێک لە 
ســێ کۆچەمکی بزووتنەوەی کۆمەالیەتی، 
ڕەوتی ڕۆشنبیریی و ڕەوتی ڕابوو لە چینی 
مامناوەندی نوێیە ، کە لە خوارەوە ئاماژەیان 

پێدەکەین.

وەکوو  خوێندکاریی  بزووتنــەوەی   .1
جۆرێک لــە بزووتنەوەی کۆمەالیەتی 

نوێ
لە باســی زانستی ســەبارەت بە بزووتنەوە 
کۆمەالیەتیــەکان، بــە تایبــەت بزووتنەوە 
نموونە  یەکــەم  نوێیەکان،  کۆمەالیەتییــە 
و ڕاســتەقینە کــە بــۆ ئــەم بزووتنــەوە 
کۆمەالیەتییانە دەکرێ ئاماژەی پێ بکەین ، 

بزووتنەوەی خوێندکارانە . 
بــە خوێندنەیەکــی تــر لــە زنجیرە 
بزووتنەوە کۆمەالیەتییــە نوێیەکان، کە لە 
دەیەی ١٩6٠ دەســتی پێکرد، بزووتنەوەی 
کۆمەالیەتــی خوێنــدکاران یەکەم ئەڵقەی 
دامەزراوەی ئەم خەباتە بوو و بە شێوەیەکی 
دیاریکراوتر لــە مانگی مەی ١٩6٨ بەوالوە 
کــە بزووتنەوەی خوێندکاریــی لە ئوورووپا 
و بــە تایبەت لــە فەرانســە، برووتنەوەی 
کۆمەالیەتی نوێ دەســت پێــدەکات و بە 
بزووتنەوەکانی تری وەک بزووتنەوی ژنان، 
ژینگەپارێزیــی، ئاشــتی، ڕاستیســتی تاد. 

بەردەوامی پێدەدرێت .

چاالکیی و هەوڵدانی گشتی بۆ ئالۆگۆر لە 
تایبەتمەندی  کۆمەالیەتییەکاندا،  بزووتنەوە 
زۆری هەن کە لە جوواڵنەوەکانی دیکە،  بۆ 

ئاڵوگۆر، جیاوازی دەکات .
1 ئــەم جوواڵنەوە گشــتییە، لــە ڕایەڵە 
گەڵێکی پەیوەندی نافەرمی نێوان تاکەکان، 
گرووپەکان یان ڕێکخراوە جۆربەجۆرەکانەوە 

شکڵ دەگریت .
ئەم ڕایەڵەیانە بە دانانی  پێشمەرجەکانی 
پێویســت بــۆ ئامادەکاریــی گشــتی یان 
کۆمەالیەتی، یارمەتی دەکەن کە “ســیدنی 
تارو” ڕاڤەی کــردووە و دەلێ؛ “ بزووتنەوە 
کۆمەالیەتییــەکان بە شــێوەی تاکیی ڕوو 
نــادەن، بەڵکوو بەشــێک لە شــەپۆلێکی 
گشــتیی ناڕەزایەتی کۆمەالیەتین کە تێکرا 
بە هــۆی کۆمەڵێک  ڕووداوی پێشــبینی 
نەکــراو خێرایــی وەردەگــرن و لە رێگەی 
ئاڵوگۆر لە پێکهاتە،  دەرفەتە سیاســییەکان 

هاسان دەکەن “ 
2 لــە ســەر کۆمەڵێــک هاوبەشــیی لە 

باوەڕمەندی و ئینتیماکان بنیات نراون.
ئــەو بابەتــە هــۆکاری شــکڵ گرتنی 
شووناســی گشــتی بۆ یاریکەرانی گشتییە 
و ســەرجەم پێکهێنەرانــی ئــەم یارییــە 
گشتییەش لە درێژماوەدا بە بزووتنەوەیەکی 

تەواو یەکدەست دگۆڕدرێت .
بە بــڕوای “چارلز تیلــی” بزووتنەوەی 
کۆمەالیەتــی، کردارێکی ژێرمەندانە، ئامانج 

خوازانە و ڕێکخراوە”
3 کرداری هەرەوەزیی لــە بزووتنەوەکانی 
کۆمەالیەتییەکانــدا لە ســەر کێشــەکانی 
سیاسی ، کومەالیەتی یا فەرهەنگی پێداگری 
دەکات  کە ئەم هەڵوێستە بەو هۆکارەیە کە 
یاریکەرانی بزووتنــەوە لە هەوڵی ئاڵوگۆری 
کۆمەالیەتیدا، چ لە ئاســتی ڕێکخراوەیی و 

چ لە ئاستی ناڕێکخراوەیی دا بێت، هەن .
لێرەدایە کە پەیوەندی نەیارانە لە نێوان 
ئــەوان و ئەوانیتر کە ئەوانیــش لە هەوڵی 
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کۆنترۆڵی پرسی هاوچەشــن دێتە ئاراوە و 
تێکهەلچوونی لێدەکەویتەوە.

“مایــر زاڵد و مەک کارتــی” بزووتنەوە 
کۆمەالیەتییەکانیــان بە “ کۆمەڵێک لە بڕوا 
و بایەخ، کە ڕەنگدانەوەی ئاوات بۆ ئاڵوگۆری 
کۆمەلێک لە بەشی پێکهاتەی کۆمەالیەتی 
یا دابــەش کردنی هەڤیازی کۆمەالیەتین “ 

پێناسە کردووە.
4 ئەکتــەران و چــااڵکان لــە بزووتنەوە 
کۆمەالیەتییەکان لە ناڕەزایەتی، بە تایبەت 
ناڕەزایەتــی گشــتی بۆ بەرەو پێشــبردنی 

ئامانجەکانی خۆیان کەڵک وەردەگرن.
5 بزووتنــەوە کۆمەالیەتییــەکان هەڵگری 
ئایدۆڵۆژی تایبەت بــە خۆیانن کە بایەخ و 
ئامانــج دیاری دەکــەن و جۆرێک چەمکی 
یەکگرتــوو بــۆ ڕاڤــەی ئەزموونــەکان و 

پێشهاتەکان دابین دەکات.
6 لە بزووتنەوە کۆمەالیەتییەکاندا بەڵێنی و 
ڕاکێشانی تاک بۆ ناو بزووتنەوە، مەبەست و 

ئایدۆڵۆژی بزووتنەوە لە ڕێگەی چااڵکییەکان 
یا ئەزموونەکان وەدەست دێت و بەمجۆرەیە 
کە شوێنی تاک لە ڕێکخراو دیاری دەکرێت 
و ئــەوان بــە بایەخــەکان، بەڵێنییەکان و 

کرداری نوێ ئاشنا دەبن.
7 نەیارانــی یەک بزووتنەوە ئیمکانی هەیە 
ڕاستەقینە یان دەستکرد بن کە بۆ بانگەشە 
و گەشەی بزووتنەوە پێویستن. ڕکابەرەکان 
هــۆکاری یەکگرتوویی و یەکدەنگی و هەت 
بە بەرپرســیاریی و گەشە کردنی بزووتنەوە 

دەبن .
8 لە شێوەی ماکرۆدا، جوواڵنەوەی گشتیی 
سیاســی بزووتنەوە کۆمەالیەتییەکان، یان 
ئــارام و ڕێفۆرمخوازانــەن یــان ڕادیکاڵ و 

شۆڕشگێرانە.
لە ئاکامــدا دەتوانیــن وای دانێین کە 
ســااڵنێکی  کۆمەالیەتییەکان،  بزووتنــەوە 
زۆر بە شــێوەی ڕێفۆرمخوازانــە بەردەوام 
دەبن و هیچ کات حاڵەتی شۆرشــگێریی بە 
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خۆیــان ناگرن یان بــە پێچەوانە، دەتوانین 
بزووتنــەوەی کۆمەالیەتی دیکە وێنا بکەین 
کە لە مــاوەی ژیانی خۆیدا ڕادیکال بێت و 

حاڵەتی شۆرشگێریی هەبێ.
لــە هــەر دوو حاڵەتــدا، بزووتنەوەی 
کۆمەالیەتی لە هەوڵی ئاڵوگۆردایە، بەاڵم لە 
یەکیان بە شێوەی ڕێفۆرم و لەوی تریان بە 

شێوەی ڕادیکاڵ و شۆرشگێرانە.

2. بزووتنــەوەی کۆمەاڵیەتــی وەک 
ڕۆشــەنگەری/ ڕەوتی  لە  بەشــێک 

ڕۆشنبیری
ئەگەر ڕۆشنبیریی وەک پێگەی کۆمەالیەتی 
و شکۆ ببینین کە لە ناو خۆیدا ،  گرووپەکان؛ 
کۆمەالیەتییەکانــی  توێــژە  و  چینــەکان 
جۆراوجۆر لە خــۆ دەگــرێ، بەدڵنیاییەوە 
بزووتنەوەی خوێندکاریی یەکێک لە گرووپە 
کۆمەالیەتییــەکان دەبێ؛ لــە ئاکامی وەها 
گریمانەیەکدا، یاســای زاڵ بە سەر کرداری 
ڕۆشــنبیریی و ڕۆشــنبیران لــە کرداری 
تــاک یا چاالکیی گشــتیی خوێنــدکاران 
گشــتگیر دەبێ،  لەم دۆخەدا بزووتنەوەی 
خوێندکاریــی وەک بەشــەکۆمەڵەیەک لە 

بزووتنەوەی ڕۆشنبیریی سەیر دەکرێ .
“ژێس پانســکی” شەســت پێناســەی 
جۆراوجۆری لە ڕۆشــنبیریی ڕاڤە کردووە، 
ئەم پێناسانە دەتوانین بە سەر سێ دەستەی 

سەرەکی دابەش بکەین.
دەســتەی یەکەم ؛ بە شــێوەی گشتی 
بەو ڕۆشــنبیرانە دەوترێت کە لە داهێنانی 
بایەخ گەڵی تاهەتایی و نەگۆڕ لە بەستێنی  
ڕاســتی، جوانی و دادپەروەری دا جێگایان 

دەبێتەوە.
ڕۆشــنبیران  دووهــەم؛   دەســتەی 
،بانگەشەکارانی بڕوا و عەقیدە ، دامەزرێنەرانی  
ئایدۆلۆژییــەکان و ڕەخنەگرانــی دۆخــی 

هەنووکەیی لە ئەژمار دێن .
لە پێناســەی دەســتەی ســێهەم؛ بە 

ڕوانگەی کۆمەڵناسیی، ڕۆشنبیران چینێکی 
کۆمەالیەتی لە چینی مامناوەندی نوێ دێنە 
ئەژمار  کە لە پەرەپێدان و بەڕەوپێشبردنی 

کولتوری کۆمەڵگادا ڕۆلیان هەیە .
ڕۆشنبیران بە شێوەی گشتی لە شوێنی 
“ هــزری “ کۆمەڵگا بیانهەوێــت یان نا لە 
گەڵ چوارچێوەی هێزی سیاســی ڕووبەڕوو 
دەبــن و زۆر جــار لە نێوان ئــەم دووانەدا 

ناکۆکی دێتە ئاراوە.
هزر و ئەندێشــە لە گەڵ هێزی سیاسی 
زۆر بــە کەمی دەگونجێ، چۆن هێز ناتوانێ 
لە درێژماوەدا زۆر ڕێکخەری ئەندێشەی ئازاد 
بێ و هزر و ئەندێشەش کاتێک فەرمانبەری 
هێزی سیاســی بن، مانای ڕاســتەقینەی 

خۆیان لە کیس دەدەن.
ڕۆشنبیر کەســێکە کە “ بۆ ئەندێشە و 
فکر ژیــان دەکات، هۆگریی ئــەو بۆ ژیانی 
هزریی، وێکچوویــی زۆری لەگەڵ هۆگریی 

مەزهەبی هەیە” .
لە نەریتی ڕۆشــنبیرییدا، ئەم ڕێسایانە 

دەبینرێن:
1 ڕۆشنبیری سیاسی زۆر جار لە دەرەوەی 
سیاســەت و دامەزراوەی هێزی سیاســی 
بااڵدستە و، ڕۆشنبیریی خۆی بە برپرسیاریی 
ڕەخنە گرتن، هەڵوێست نواندن و الیەنگریی 
دەزانێ، بەاڵم نەک الیەنگریی لە حیزب یان 

هێزێکی تایبەت .
2 ڕۆشنبیر بەردەوام لە دۆخی گوماناوی و 
بە دەربڕینێکــی ڕوونتر لە نێوان هیوا و بێ 

متمانەیی و دوودڵی دایە.
3 ڕۆشــنبیریی خەباتێکــە کــە لە گەڵ 
دواکەوتوویــی، خورافات و نەزانیی دژایەتی 
دەکات و بــۆ گەشــە، بەرەوپێشــبردن و 

نوێگەرایی تێدەکۆشێ.
4 ڕۆشــنبیر ڕەخنەگــرە و بــە ڕەخنە لە 
دۆخــی هەنووکەیــی، بەگشــتی دۆخــی 
سیاســی، فەرهەنگی، ئابــووری  و تاد. لە 

هوڵی ئاڵوگۆری ئەرێنی دایە.
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5 ڕۆشــنبیر بە ناوی داهاتوو و نوێگەرایی، 
دژی نەریتە و نەریت شکێنە .

خوێندکاریی  بزووتنــەوەی  بەمجــۆرە 
بەشــێک لە بزووتنەوەی ڕۆشــنبیرییە کە 
ڕەوتی خوێندەواریی بەرزی وەدەست هێناوە 
و زۆر یــەک لــە تایبەتمەندییەکانی ئاماژە 
بزووتنــەوەی خوێندکاریی  پێکراوی هەیە. 
بۆ نەهێشــتنی الیەنــە ناڕێکەکانی دۆخی 
هەنووکەیــی زۆر گونجــاوە، بــەاڵم هێزی 
پێویستی بۆ وەدیهێنانی ئامانجە بەرزەکانی 
نییە، هەر بەم هۆکارە ئەوان زۆرتر دەکەونە 
ژێــر کاریگەریــی ڕەوتەکانــی ســەرەکی 
ڕۆشنبیریی و باڵوکەرەوان و بانگەشەکارانی 
ئاکامــدا  لــە  و  ڕۆشــنبیری  هزرەکانــی 
تەنیا  بەگشتی  خوێندکاریی  بزووتنەوەکانی 
بزووتنەوەیەکی سەرانسەرییە کە بە گشتی 

ڕۆشنبیران تێیدا پالندارێژ و ئاراستەدەرن.

3. بزووتنــەوەی خوێندکاریی  وەک 
ڕەوتی ڕابوو لە چینی مامناوەندی نوێ

خاوەن ڕایانی نوێگەریی وەک :
 پ، جان جانســۆن، موور بێرگێر، مانفرێد 
هالپێــرن، چارلز عیســەوی، جیمیز بێل و 
ســامۆئێل هانتینگتۆن، چینی مامناوەندی 
نوێ لە واڵتانی لە دۆخی گەشەسەندوویی بە 
جۆرێک داینامۆی ســەرەکی و ستراتێژیکی 
گەشەســەندن و نوێگەرایین و لە ئاکامدا بە 
ئاڵوگۆڕخواز، گۆڕانخواز و تەنانەت شۆڕشگێڕ 

دەزانن .
بە بۆچوونی ئــەوان، چینی مامناوەندی 
وەگەڕخســتنی  و  ڕێبەریــی  بــۆ  نــوێ، 
بزووتنەوەکانــی سیاســی و کۆمەالیەتی لە 
کۆمەڵگای گەشــە ئەســتێندا، کاریگەر و 

چارەنووس سازن.
مانفرێــد هاڵپێرن چینــی مامناوەندی 
نوێ بە هــۆکاری ئاڵوگۆری کۆمەالیەتی لە 
واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناڤین و بە تایبەت ئێران 
دەزانێ و چین/کاســت-ی لە سەر بنەمای 

کاریگەرییــەک کە لە کۆمەڵــگادا هەیەتی 
پێناسە کردووە و دەلێ : هەر چینێک دەبێ 
لە بەســتێنی ڕۆڵی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و 
ئابووری کە لە پڕۆسەی گۆڕانی کۆمەاڵیەتی 

بەرێوەی دەبات، پێناسە بکەین.
تاکوو  مەراکــش  ناوچــەی  هاڵپێــرن 
پاکستان لە ناو شۆڕشــێکی قووڵدا دەبینێ 
و بــڕوای وایە کــە هەوڵــی داوە هۆکار و 
تایبەتمەندییەکانــی ئەم شۆڕشــە شــیی 
بکاتــەوە، کە چینی مامناوەندی نوێ وەکوو 
هێزێکی شۆڕشگێڕی سەقامگیر دەزانێ کە 
ئەو چینــە بەڕێوەبەر، مامۆســتا، ئەندازیار، 

ڕۆژنامەوان و خوێندکاران دەگرێتەوە.
بە بۆچوونی هاڵپێرن ، ڕێبەریی لە هەموو 
ڕۆژهەاڵتی ناڤین بە شــێوەیەکی بەرچاو لە 

دەستی چینی مامناوەندی نوێ دایە.
بــە بڕوای جەیمز بیل، یەکێک لە هێزە 
کۆمەاڵیەتییــە نوێیــەکان کــە پێکهاتەی 
نەریتیــی واڵتانی گەشــە ئەســتێن بەرەو 
شــۆرش دەگوازیتەوە، چینــی مامناوەندی 
نوێیە و ئەندامانی ئەم چینە بە ســەر چوار 
گرووپــی: شــوێنکەوتوان، داکۆکی کارانی 
سیســتەم ، تێکنۆکراتەکان و ڕادیکاڵ یان 

دژبەران دابەش کردووە.
لە ڕاڤەی جەیمز بیل دا، ڕادیکاڵەکان لە 

ڕاستیدا هەر ڕۆشنبیرەکانن .
ڕۆشــنبیران بە مانــای تایبەت نە تەنیا 
کاربەدەســتانی دامەزرێنەر یــا ڕاگوێزەری 
بەرهەمی فەرهەنگینە، بەڵکوو کەســانێکن 
کە لە بەرانبەر سیستەم دەوەستنەوە و دژی 
ئەو شــۆڕش دەکەن . بە بڕوای ســامۆئێل 
هانتینگتۆنیش لە نێو ئەو چینەدا، ڕۆشنبیران 
و خوێنــدکاران زۆرتر لە هەموو الیەنەکانی 
تــر هەوڵی شــۆڕش و توندوتیژیی بەرانبەر 
دەســەاڵت دەدەن. لە بنەرەتەوە ڕۆشنبیری 
شۆڕشــگێر دیاردەیەکی تەواو سەرتاسەری 
لە کۆمەڵــگای تووشــیاری نوێگەری دێتە 
ئەژمار. لە بۆچوونی شۆرشــی هانتینگتۆندا، 
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“شار” ناوەندی دژایەتی لە ناو واڵت دایە و 
چینی مامناوەنــدی نوێ، ناوەندی دژایەتی 
لــە ناو شــارن و ڕۆشــنبیران، چاالکترین 
گرووپــی دژبەر لە ناو چینــی مامناوەند و 
خوێندکارانیش ڕێکخراوترین و لێهاتووترین 
شۆڕشــگێران لــە نــاو ڕۆشــنبیراندان کە 
بەمشــێوەیە خوێندکاران چاالکترین هێزی 
شۆڕشگێر لەناو ناوەکی سەرەکی و ناوەندی 
خەباتی شۆڕشــگێریی لە کۆمەڵگا گەشــە 

ئەستێنەکان دان.
بــە بۆچوونی هانتینگتــۆن توندترین ، 
ڕێکخراوتریــن و شۆرشــگێرترین دژبەران 
لە گەڵ سیســتەمی دەســەاڵتدار دەبێ لە 
زانکۆکانــەوە ببینرێت. چــۆن ئەگەر تەنیا 
کەڵێنێک لە نێو هەموو واڵتانی تووشــیاری 
نوێگەرایی بوونی هەبێ، ئەو کەلێنە هەمان 

کەڵێنی دەسەاڵت و زانکۆیە .
بەمجۆرە بزووتنــەوی خوێندکاری ، لە 

پێگەی بزووتنەوەیکی کۆمەالیەتیدا:
یەکــەم، کۆمەڵێک لــە خوێندکاران لە 
خۆ دەگــرێ کە بە شــێوەیەکی دڵخوازانە 
جموجۆڵی گشــتی بــۆ دروســت کردنی 
گــۆڕان لە زانکۆ و کۆمەڵــگا ڕێک دەخەن، 
خوێنــدکاران لــەم جموجۆڵە گشــتییەی 
خۆیاندا ڕەنگبێ بــەدوای ئاڵوگۆڕ لە جۆری 
فەرهەنگی، بایەخی، ئابووری، کۆمەالیەتی و 

سیاسییەوە بن.

بووتنــەوەی خوێندکاریــی  دووهــەم، 
چاالکییەکی گشتی بۆ گەیشتن بە مەبەست 
و ئامانجی هاوبەش دێتە ئەژمار، ئەم هەوڵە 
گشــتییە زۆرتر لە ڕایەڵکەکانی پەیوەندییە 
و  خوێنــدکاران  نێــوان  نافەرمییەکانــی 

گرووپەکان دادەمەزرێت .
لە  شووناســی گشــتیی خوێندکاریی، 
تەنیشــت بڕوا و هۆگریەکانی هاوبەشــدا، 
بە بزووتنــەوەی خوێندکاریی یەکگرتوویی 
و هاودەنگی پێویســت بۆ جوڵەی گشــتی 

سیاسی کاریگەری دەبەخشیت .
بزووتنەوەی  سروشــتی  و  چەمــک 

خوێندکاری
لــە بنەڕەتــدا بزووتنــەوەی خوێندکاریی، 
کۆمەڵــگای  لــە  تایبــەت  دیاردەیەکــی 
ئەمڕۆییدایە و بە خەباتی گشــتیی گرووپە 
زانکۆییەکان بۆ بەرەو پێشــبردنی جۆرێک 
ئاڵوگۆڕ لە کومەڵگا پێناسە دەکرێ، هەر بۆیە 
ئەم بزووتنەوەیە جووڵــە و بزووتنەوەیەکی 

کۆمەالیەتی دێتە هەژمار.
لە هەڵسەنگاندنی هۆکارە سەرەکییەکانی 
ئاڵوگۆری کۆمەالیەتی، سیاسی و فەرهەنگی 
هەر کۆمەڵگایەکدا هۆکارێک بە ناوی زانکۆ و 
خوێندکاران لە پلەی یەکەم جێ دەگرن، بە 
تایبەت لە واڵتانی گەشە ئەستێن، زانکۆ لە 
پێگەی ناوەندی دابینکردنی پێویستییەکانی 
هزری یــەک جفــات بۆ پێشــڤەچوون و 
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ئاسۆیەک ڕوو بە ئازادی، گرینگی دوو قاتی 
هەیە.

ئەم دەورە چاڕەنووس سازەی زانکۆکان، 
زیاتــر لە هەر شــتێکی دیکە، قــەرزداری 
حزووری خوێندکاران لەم ناوەندە و تواناکانی 

ئەوان دایە .
ئەوە ڕاســتییەکی حاشاهەڵنەگرە، زیاتر 
لە هەر شــتێکی تــر، ســەرچاوەگرتوو لە 
تایبەتمەندییەکانی ئەم چینە کۆمەالیەتییەیە 
و “ئارمانج خوازی و ماڤ ویســتی و دووری 
تایبەتمەندییە  بەرژەوەندی خــوازی”   لــە 
ســەرەکییەکانی نەوەی الوی خوێندکارانە 
کە لە تەنیشــت کەڵک وەرگرتن لە هەست 
و ســۆزی الوان بەرانبەر بە چینەکانی تری 
کۆمەڵگا، هۆی لێهاتوویی ئەم چینە گرینگە 

کۆمەالیەتییەیە .
بەرەوپێشــچوونی  و  بــوون  چــاالک 
بزووتنــەوەی حوێندکاریــی، لــە بــواری 
گەشــەی  بــە  پەیوەســت  ناوەڕۆکــەوە، 

سەرتاسەری ئەم چوار هۆکارەیە.
2 هەستی گشتی   1 بزواندنی کۆمەالیەتی 
4 جیایی  3 دەروەستیی و یەکگرتوویی و، 

بنیات.

دەرەنجام
بزووتنــەوەی خوێندکاریی بە بەردەوامی لە 
ناوەندی گۆرانکارییەکانی ئێران و کوردستاندا 
ئامادەگی هەبوو ، بەاڵم لە خاڵی دەستپێک 
و دروست کردنی ئاڵوگۆڕی سیاسیدا نەبوە، 
بەو مانایە کە شوێنکەوتووی کەشی گشتیی 
سیاســیی ڕەوتە سیاسییەکان لە کۆمەڵگادا 
بووە و لە هیندێک قۆناغدا بۆ کاریگەرترین 
کادرەکانی ئەم ڕەوت و الیەنە سیاســییانە 

گۆڕاوە .
لەوانەیــە ئێســتا لە هیچ شــوێنێکی 
جیهــان بزووتنــەوەی خوێندکاریی بە مانا 
ڕاســتەقینەکەی بوونی نەبێ و تاڕادەیەک 
بــە  پەیوەندیــدار  نەریتەکانــی  هەمــوو 

بزووتنــەوەی خوێندکاریی کــە تایبەت بە 
بزووتنــەوەی ١٣6٨ ی )مەبەســت ١٩6٨ 
نییــە؟( ئوورووپا بەرچاو بــوو، نەماوە، یان 
هێندێک لەم بزووتنەوانە بۆ حیزبی ڕادیکاڵ 
وەک حیزبە سەوزەکان لە واڵتانی ئورووپایی 
گــۆڕاون و بە شــێوەیەک لە سیســتەمی 

سیاسی هەبوودا جێیان گرتووە.
و  ئێــران  دەگــەڵ  پەیوەنــدی  لــە 
ئاڵوگۆڕە  ناوەندی  کوردســتانیش، زانکۆ لە 
سیاســی و کۆمەالیەتییەکاندا جێی گرتووە 
و ڕۆڵــی خوێندکاران بــە تایبەت بە هۆی 
فێرکاریی  جوگرافیای  ڕێژەیی  پەرەسەندنی 
بااڵ ، هەڤیازی و گرینگی تایبەتی بەخۆیەوە 

گرتووە .
ئێســتا لە ئێــران زیاتر لە چــوار ملیۆن 
خوێندکار سەرقاڵی خوێندنن کە ڕێژەی سەتا 
پێنجی ) ٥٪( حەشیمەتی ئێران پێک دێنێ.
بزووتنــەوەی خوێندکاریــی لە ئێران و 
کوردســتان هەڵگری ســێ تایبەتمەندیی 

سەرەکییە:
1  جیلــی نوێــی خوێنــدکار وازی لــە 
ئارمانخــوازی و ئاڕەزوو بێ بنەماکان هێناوە 
و بــە کەتوارگەرایــی هەوڵــی وەدیهێنانی 
دێموکراسی دەدا و دێموکراسی و ئاڵوگڕری 
دێموکڕاتیک لە کۆمەڵگا، داڵغەی سەرەکیی 

جمووجۆڵی خوێندکارانە.
2 حــزوور و ڕۆلــی بــێ وێنــەی کچانی 
خوێنــدکار لــە جموجۆلــی خوێندکاریدا، 
ئــەم ڕووتێکردنە ڕەنگدانــەوەی ئاڵوگۆڕی 

فەرهەنگیی  قوول لە ناو کۆمەڵگای ئێرانە
3 سەربەخۆیی ڕۆژبەڕۆژی ئەم جوواڵنەوەیە 
گەاڵڵــەی  و  سیاســییەکان  هێــزە  لــە 
و  سیاســییەکانیان  مافە  ســەربەخۆیانەی 
بــوون بە نوێنەری داواکاریی هەموو چین و 

توێژەکانی واڵت.
ئەمــە وەرچەرخانێکــی مانــادارە لــە 
ڕوانییــن و فەرهەنگی نوێدا، کە فەرهەنگی 

خوێندکاریی و زانکۆ دەستەبەری کردووە.
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میرنشینی سۆران:
)۱۳۹۹-۱۸٤۷ ز(

 

عەلی سرێشمە

گرنگترین فاکتەری گرنگیدان بە مێژوو پەندوەرگرتنە لە ڕابردوو، 
لە ماوەی دەسەاڵتی میرنشینی سۆران کۆمەڵێک بەربەستی بەردەم 
پێشکەوتنی میرنشینەکە هەبوون کە تا ئەمڕۆش کاریگەرییان هەر 
ماوە. هەوڵ دەدەم لە ماوەی نووسینی توێژینەوەکە لە دوو تەوەری 
سەرەکی باسیان لێوە بکەم، هەروەها گرنگترین خاڵە ئیجابییەکان 

دەستنیشان بکەم و وەک الپەڕەیەکی جوانی مێژووی کورد بیانهێنمە 
بەرچاویان، ئەم هەوڵەم لە ئەنجامی هەستکردنە بە کەمیی بایەخدان 
بە مێژووی سەردەمی میرنشینە کوردییەکان کە بەشێکی گرنگی 

مێژووی کوردستان پێک دەهێنن.



پێشەکی
مێژوویی یەکانــی  الپــەڕە  هەڵدانــەوەی 
نەتەوەکەمــان بــە ئەرکێکــی گرنگــی هەر 
توێژەرێکــی بواری مێــژوو دادەنرێت، ماوەی 
فەرمانڕەوایەتیی میرنشــینی سۆرانیش وەک 
بەشێکی گرنگی مێژووی میرایەتی دادەنرێت 
لــە کوردســتاندا، کە بــۆ ماوەیەکــی درێژ 
فەرمانڕەوایەتــی بەســەر پانتایی یەکی پان و 
بەرینی خاکی کوردســتاندا دەکەن، لەوانەیە 
باســکردنی مێژووی میرنشــینی ســۆران لە 
مــاوەی فەرمانڕەوایەتیی بیســت و چوار میر 
لە سەرەتای ســەدەی پانزە تا ناوەڕاستەکانی 
ســەدەی نۆزدەهەم شــتێکی ئاسان نەبێت و 
قەبارەی توێژینەوەکە بشێوێنێت، بۆیە هەوڵ 
دەدەم بە پوختی شیکردنەوە و شرۆڤەکردنی 
بابەتەکان بخەمە ڕوو ، تیشــک خستنەسەر 
الیەنە ئەرێنی و نەرێنییەکان ، خاڵە بەهێز و 

الوازەکان چۆنیەتیی ڕووخان و ســەرهەڵدانی 
، گرنگترین پاشماوەکانی ئەو میرنشینە کە تا 

ئەمڕۆ ماون لە ناوچەکەدا .
گرنگترین فاکتــەری گرنگیدان بە مێژوو 
پەندوەرگرتنە لە ڕابردوو، لە ماوەی دەسەاڵتی 
میرنشــینی ســۆران کۆمەڵێک بەربەســتی 
بەردەم پێشکەوتنی میرنشینەکە هەبوون کە 
تا ئەمــڕۆش کاریگەرییان هــەر ماوە. هەوڵ 
دەدەم لە ماوەی نووسینی توێژینەوەکە لە دوو 
تەوەری سەرەکی باسیان لێوە بکەم، هەروەها 
گرنگتریــن خاڵە ئیجابییەکان دەستنیشــان 
بکــەم و وەک الپەڕەیەکــی جوانی مێژووی 
کــورد بیانهێنمە بەرچاویــان، ئەم هەوڵەم لە 
ئەنجامی هەستکردنە بە کەمیی بایەخدان بە 
مێژووی سەردەمی میرنشینە کوردییەکان کە 
بەشــێکی گرنگی مێژووی کوردســتان پێک 

دەهێنن.

هێڵکاریی ژمارە یەک:
نەخشەی کوردستان لە سەردەمی میرنشینی سۆراندا
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تەوەری یەکەم:  گرنگترین میرەکانی ئەو 
میرنشینە تا سەردەمی میر محەممەد

میر کەلۆس بەگ بە دامەزرێنەری ڕاستەقینەی 
میرنشینی سۆران دادەنرێت، میر کەلۆس سێ 
کوڕی هەبوون؛ یەکێک لــە کوڕەکانی ناوی 
عیســا بوو، کەســایەتییەکی خۆشەویســتی 
ناوچەکە بوو، دانیشــتووی گوندی هاودیانی 
ئێســتا]١[ بوون، دوای ئەوەی لە سەرەتاکانی 
سەدەی پانزە توانی هێرشی هێزێکی دەرەکی 
]2[ تێک بشکێنێت و بە سەریاندا سەربکەوێت، 
لە الیەن خەلکی ناوچەکەوە نازناوی میری]3[
پێ بەخشرا، دواتر ئەماڕەتی بۆ دادەمەزرێنن، 
بە هێزی ســەربازی دەســت دەگرن بەسەر 
قەاڵی “ئاوان” کە ئەمڕۆ بە ناوچەی دۆلەمەر 
نــاو دەبرێت، لەو ناوچەیــە کۆمەڵەی بەردی 
سووری زۆر تێدا بوون، عیسا و دەوروبەرەکەی 
لەناو ئەو بەردە ســوورانە دامەزرابوون، لێرەدا 
شــەڕەفنامە دەڵێت: “ چونکە دەوروبەری ئەو 
قەاڵیە بەردی ســووری زۆر تێدا بوون، عیسا 
و خەڵکەکەی لەناو ئــەو بەردانە دامەزرابوون 
و بــە کۆمەڵەی بەردە ســوور ناویان دەرکرد. 
بەردە سۆران لەســەر زاری خەڵک زۆر بووە 
و دواجار بێژەی ســۆرانی دروست کردووە” ،  
هەروەها محەممەد ئەمین زەکی بەگ دەڵێت 
: لە بەرانبەر قەاڵی ئاوان تاشــەبەردی سوور 
هەبوون، لەنێو ئەو بەردە ســوورانە دەســتی 
کردووە بە شەڕ و دوژمنی چاوترسێن کردووە، 
بۆیە خەڵکی قەاڵی ئاوان ناویان نا سوورەبەرد، 
تــا دواتر نەتەوەی ئەمیر عیســا بە ســۆران 
نازناویان دەرکرد “ ) شەڕەفنامە : 2006 ، ل 
338-337 ( ؛ )حوزنی : 2007 ، ل 11-12 

(؛ )محەممەدئەمین زەکی بەگ : ۲۰۱8 ( .
هەڵبەت دژایەتیکردنی دەرباری عوسمانی 
وەک کۆسپ و تەگەرەی بەردەم پێشکەوتنی 
میرانــی کــورد بووە بــە درێژاییــی قۆناغی 
میرایەتــی، ئەو دژایەتیکردنــەش زۆر جار لە 
ڕێگەی دروســتکردنی کێشە و ئالۆزی بووە تا 
ڕێگر بن لە بیری یەکخســتنەوەی نێو ماڵی 

کورد و دروستکردنی ئاڵۆزی و کێشە و جەنگ 
لە ناوچەکەدا ، لە نموونەی سەردەمی سوڵتان 
ســلێمان قانوونی کاتێک دۆسیەیەکی تاوان 
بۆ میری میرنشــینی سۆران دروست دەکات 
کە ناوی میرعیزەدین شــێر بوو ، بە هەندێک 
هــۆکار میرعیزەدین دەکوژرێــت و کاروباری 
میرنشــینەکەش بە میری میرنشینی داسنی 
میرحوسێن بەگی داســنی دەسپێردرێت کە 
میرێکی یەزیدی بوو، ســەرچاوەکان بە جیا 
باس لــە هۆکاری کوشــتنی میرعیزەدین لە 
الیەن عوســمانییەکانەوە دەکــەن. بۆ نموونە 
شــەرەفخانی بەدلیســی دەڵێــت: “ کاتێک 
ســوڵتان ســلێمان قانوونی لە سالی ۱۵۳4ز 
دەستی بە ســەر بەغدادا گرت، زستانەکەی 
له هەولێر بەســەر برد و، لــەو ماوەیە گوایە 
نــاڕەوای  کاری  هەندێــک  میرعیزەدیــن 
دەرحــەق بە نۆکەرانی ســوڵتان کــردووە و 
هەربۆیــە کوژراوە “ ) شــەڕەفنامە : 2006 ، 
ل 341-340( ؛ )محەممــەد ئەمیــن زەکی 
بــەگ : ۲۰۱8 (. ڕاســتییەکەی، ئەو کارەی 
عوســمانییەکان بــێ خواســت و ویســتی 
هاواڵتییانی میرنشــینەکە بوو]4[، هەربۆیە ئەو 
کێشەیە دەبێتە سەرەتای دروستبوونی کێشە 
و ئاڵۆزییەکی گەورە لەنێوان بنەماڵەی میرانی 
سۆران و داسنی کە هاوســنوور و هاونەتەوە 
وەک  عوســمانیش  کاربەدەســتانی  بــوون، 
ئەو  باشی دروستبوونی  زەمینە خۆشکەرێکی 
ملمالنێیە بە دیار کێشــەکانەوە دادەنیشتن و 
لێی ڕادەمان ، بنەماڵەی میرعیزەدین شێر لە 
خاکی ســۆران هاتبوونە دەرەوە تا سەردەمی 
میرســەیفەدینی میری ســۆران کاتێک ئەو 
میرە دەســەاڵتی کەوتە دەســت لە ئەنجامی 
کۆکردنــەوەی خێڵەکانــی ناوچەکــە یەکەم 
کارێک کە بە ئەنجامــی گەیاند، پەالماردانی 
میرنشــینی داســنی بوو، چونکە کوشــتنی 
میرعیزەدین و پێدانی دەســەاڵتی میرنشینی 
ســۆران بە میرحوســێن بەگ دەســتپێکی 
دوژمندارییەکــی گەورە بوو کە چەند جارێک 
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میرســەیفەدین هەوڵــی تۆڵەکردنەوەی دەدا 
لە میرحوســێن و هەوڵێکی جیددیشــی دا 
تــا هەمــوو دەســەاڵتی میرایەتییەکەی بە 
هێز گەڕانــدەوە ژێر دەســەاڵتی خۆی، لەم 
پێناوەشدا نزیک لە پێنج سەد کوردی داسنی 
کوژران و بۆ ماوەیەکی کەم توانی دەسەاڵتی 
میرنشینی ســۆران بگەڕێنێتەوە، بەاڵم دواتر 
ڕووبەڕووی دژایەتیی سەڵتەنەت دەبێتەوە و، 
لەم پێناوەشــدا میرســەیفەدین گیانی خۆی 

بەخشی ) باقی: 2002 ، ل 144 ( .
شــەڕەفخانی بەدلیســی دەڵێت : دوای 
ئەوەی خاکی سۆران بە حوسێن بەگی داسنی 
بەخشــرا، چەنــد جارێک شــەڕ و پێکدادان 
لەنێــوان حوســێن بەگ و میر ســەیفەدین 
دروست بوو، سەرەتا میر سەیفەدین نەیتوانی 
ســەرکەوتوو بێت بەســەر یەزیدییــەکان ، 
تەنانەت خاکی ســۆرانی جێهێشــت و پەنای 
بردە بەر میرنشــینی ئــەردەالن، بۆالی بێگە 
بەگــی حاکمی ئەردەالن، بەالم بێگە بەگ نە 
ڕووی لە میر ســەیفەدین کرد و نە یارمەتیی 
دا، لە ترسی دارودەســتەی سەڵتەنەت، بۆیه 
میر ســەیفەدین بە دڵســاردییەوە گەڕایەوە 
خاکی سۆران و لەوێ کۆمەڵێک خەڵکی نزیک 
لە خــۆی کۆ کردنەوە تا ژمارەیــان زۆر بوو. 
دوای ئەوە شەڕێکی خوێناوی لەنێوانیان ڕوو 
دەدات و بەسەر یەزیدییەکاندا سەر دەکەون 
و لەوێ نزیک لە پێنج ســەد پیاوی ئێزیدی 
دەکوژرێن و میرسەیفەدین دەبێتەوە بە میری 
ســەربەخۆی ســۆران، تەنانەت کــە هەواڵی 
شــکانی حوســێن بەگی داســنی گەیشتەوە 
ناردیان  پایتەختی عوسمانییەکان،  ئەستانەی 
بە دوای حوســێن بەگ و هەر لەوێ فەرمانی 
کوشتنی بۆ دەرچوو، تەنانەت بە ئەشکەنجە و 
ئازارەوە کوژرا، دوای ئەوە سوڵتان فەرمانێکی 
بۆ میرحوســێنی فەرمانڕەوای ئامێدی دا کە 
هەمــوو میرە کوردەکان لەگەڵ خۆیدا بەرێت 
و بچنە سەر میرســەیفەدین، بەاڵم لێرەشدا 
بە شکســتەوە گەڕانــەوە، ئەمــە وایکرد کە 

میرسەیفەدین دەســەاڵتی خۆی بەتەواوەتی 
بچەسپێنێت و زیاتر بەهێز بێت )شەڕەفنامە : 

2006 ، ل341-342 ( .
لەنێوان  کێشــەیە  ئــەو  دروســتکردنی 
میرنشــینە کوردییــەکان جیــا لــەوەی کە 
کۆمەڵگــەی  ناهۆشــیاریی  دەرخســتنی 
کوردی بوو، سیاســەتێکی ســەرکەوتووانەی 
دارودەســتەی کۆشــکی عوســمانی بــوو ، 
کە شــەڕی کوردی بــە کورد دەکــردەوە ، 
دەوڵەتی عوسمانی فاکتەری دیوی پشتەوەی 
دروســتبوونی خوێنڕێژی بوو لە کوردستاندا، 
ڕەگ و ڕیشەی کێشەیەکیان هێنایە ناوچەکە 
کە تەنیا خوێنڕشــتن و دوژمنــداری خاڵی 
یەکالیی کەرەوەی ئەو کێشــەیە بوون، چونکە 
بەخشینی میرنشینی سۆران بە میری داسنی 
لە الیەن عوســمانییەکانەوە بە سیاسەتێکی 
پالن بۆ داڕێژراو بووە، تەنانەت میرحوســێن 
بەگی داســنییان کوشــت، کاتێک نەیتوانی 
بەسەر میرنشــینی سۆراندا ســەر بکەوێت، 
جیــا لەوەی کێشــەیەکی عەشــیرەگەرییان 
دروســت دەکرد، فاکتەری ســەرەکیش بوو 
بۆ نەهێشــتنی گیانــی هاوکاریــی کوردان 
لەنێوانیان، چونکە میرسەیفەدین کە دەچێتە 
الی ئەردەالنییەکان لە ترسی عوسمانییەکان 
ناتوانن یارمەتی پێشــکەش بە یەکتر بکەن، 
کاتێــک دەرباری عوســمانی فەرمان دەداتە 
فەرمانڕەوای ئامێــدی کە هەموو هۆز و میرە 
کــوردەکان ببات بۆ لێدانی میرســەیفەدین، 
دەرخســتی ترســێکی گەورەیە لە دەولەتی 
عوسمانیەوە ، کۆبوونەوەی بنەماڵە کوردەکان 
لە دەوری میر سەیفەدینیان بە مەترسییەکی 
گەورە بینیوە بۆ سەر بەرژەوەندییەکانیان، بۆیە 
ویســتوویانە بە زووترین کات میرسەیفەدین 
وەک کۆســپێکی مەترســیدار لەســەر ڕێی 

خۆیان البدەن .
ڕاســتییەکەی، بە فیتی دوژمنانی دەرەوە 
فەرمانڕەواکانــی  و  میــر  زۆری  بەشــێکی 
کوردســتان لە دژی میرســەیفەدین بەشەڕ 
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دەهاتــن، دواتــر بەڵێنــی لێخۆشــبوون بۆ 
میرســەیفەدین دەردەکــەن، بەتایبەتــی لە 
الیەن کەســایەتییەکی کورد بە ناوی یوسف 
 بەگی برادۆست کە نازناوی “غازی قڕان “ بوو، 
میرســەیفەدین هان دەدرێــت تا بچێتە الی 
سوڵتان سلێمان قانوونی، بەاڵم لە گەڕانەوەدا 
بە فێڵێک لە ئەســتانە بانگهێشت کرا و لەوێ 
کوژرا، کاروباری میرنشــینەکەش بە میرقولی 
بەگ دەسپێردرێت کە کەسایەتییەکی دیاری 
میرنشی ســۆران بوو ) شەڕەفنامە : 2006 ، 

ل343 ( ؛ )حوزنی : 2007 ، ل 14-15( .
دروســتبوونی ئــەو ئالۆزییــە نــەک لە 
ســەردەمی میرایەتیدا، بەڵکــوو بە درێژاییی 
قۆناغــە مێژوویی یەکان بەردەوامی هەبووە، لە 
هەر ســەردەمێکدا بە جۆرێــک لە جۆرەکان 
بە پالنــی بەرنامە بۆ داڕێــژراو لەنێو بنەماڵە 
ســەری  درێژخایەن  ناکۆکییەکی  کوردەکان 
هەڵــداوە کــە هەمــوو بیر و هۆشــی کورد 
کەوتووەتە ســەر ســەرهەڵدانی کێشــەکە و 
الیەنەکانی تریان لەبیر بردووەتەوە، ئەو جۆرە 
پالنانە تا ئەمــڕۆش بەردەوامییان هەیە، گەر 
دەوڵەتی عوسمانی بێت، ئەمڕۆ شوێنگرەوەکانی 
بە فیکرەیەکی بەهێزتر و بە هێزێکی زیاترەوە 
فۆکۆس دەخەنە ســەر دروستکردنی کێشە و 
ئاڵۆزی و، بیری کورد لە ڕێچکەی گەیشــتن 
بە خواســتە نەتەوەیی یەکان الدەدەن ، گەر 
لە سەردەمی میرنشینە کوردەکان پەلکێشی 
هێــز کرابێــت بــۆ دامرکانەوەی خواســتە 
نەتەوەیی یەکان، لە مێژووی هاوچەرخ هەمان 
فیکر و ئایدۆلۆژیای ســەدەکانی ناوەڕاست و 
نوێ بۆ سەرکوتکردنی هەر هێزێکی ناوچەیی 
بــەکار هاتــووە کە خواســتی گەیشــتن بە 
سەرەکیترین مافی خۆی هەبووە ، بە هەمان 
شــێوە لە دوای جەنگی یەکەمــی جیهانی، 
کاتێک شــێخ مەحموود هەوڵی دروستکردنی 
حکومەتێکی کــوردی دەدات، هەمان ڕێگەی 
سەربازییان لە دژی بە کارهێنا. دوای ئەویش 
شێخ ســەعیدی پیران و ئیحسان نوری پاشا 

و شۆڕشــەکانی بارزان  و کۆمــاری کوردی 
و باقیی شۆڕشــەکانی تر لە نیوەی یەکەمی 
سەدەی بیست بە هێز دامرکێنرانەوە، تەنانەت 
شۆڕشی ئەیلوول و گواڵن لە نیوەی دووەمی 
سەدەی بیستەم و ئێستاش لە سەدەی بیست 
و یەک و ســەردەمی پۆست مۆدێرن لە کاتی 
ڕاگەیاندنــی ڕیفراندۆمی کوردســتان هەمان 
فیکــرە و هەمان کردەی ســەربازییان دژ بە 
کــورد بــەکار هێنا کە بــە درێژاییی قۆناغی 
ســەدەکانی ناوەڕاســت و نوێ و هاوچەرخدا 
بەکاریــان دەهێنا، کاتێک پەالماری شــاری 
کەرکــووک و ناوچــە دابڕێنــراوەکان درا و، 

51%ی خاکی کوردستان داگیر کرا.
میرقوڵی بەگ بە فەرمانی سوڵتان لە  پاش 
میرسەیفەدین ناوچەی حەریری پێ دەدرێت، 
بەاڵم گرنگییەکی باش بە شــاری شــەقاڵوە 
دەدات، تەنانەت لە ســەردەمی کوڕەکەی کە 
ناوی میربوداغ بەگ کوڕی میرقوڵی بەگ بوو، 
ئااڵی سەربەخۆی میرنشــینەکە لە شەقاڵوە 
هەڵدەدرێــت ، تــا دووبەرەکییەکــی گەورە 
دروســت دەبێت لەنێوان میربــوداغ بەگ و 
براکەی سلێمان بەگی برای کوشتارێکی زۆر 
لە ئەنجامی کێشەی نێوانیان دروست دەبێت 
و میرسلێمان بەگ سەرکەوت بە سەریدا و لە 
شاری حەریر نیشتەجێ دەبێت، ئەوە لەنێوان 
ســەرانی میرنشینەکە هەر بەردەوامی هەبووە 
تا دواتر خۆی کۆتایی پێ دەهێنێت )حوزنی : 

2007 ، ل15-16 ( .
لە دوای میرســلێمان خوشــکەکەی بە 
ناوی خانزادی سۆران دەسەاڵت وەردەگرێت، 
خانزاد خاتوونی میری ســۆران کە هاتە سەر 
دەسەاڵت، پایتەختەکەی حەریر بوو، هەروەها 
شەقاڵوە لە ســەردەمی ئەو میرە گەشەیەکی 
باشی بەخۆیەوە بینیوە ) شەڕەفنامە : 2006 
، ل355 (. ئاســەواری بەجێمــاوی خانــزاد 
خاتوون بریتین لە قــەاڵی بانەمان لە هەریر 
تــا ئێســتاش دیوارەکانی لە شــوێنی خۆی 
ماون، قەاڵیەکی دیکەی لە ناحیەی باڵەک و 
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ڕۆژهەاڵتــی ڕایات هەر ماوە )حوزنی : 2007 
، ل 17 (. پێم وایە گرتنە دەستی دەسەاڵت 
لە الیــەن خانــزاد خاتوونی میری ســۆران 
شــکاندنی ئەو ڕێچکە لەمێژینەیە بوو کە لە 
ناوچەکــەدا ڕێگەی بە ئافرەت نەدەدا جگە لە 
کاروباری ماڵ ئەرکێکی دیکە بگرێتە ئەستۆ، 
چونکە دەگمەن بوو لەو سەردەمەدا ئافرەتێک 
کایەیەکی گرنگی بەڕێوەبردن بگرێتە ئەستۆ، 
ڕاســتییەکەی ئەوە کرانەوەی ئافرەتان بوو بە 
ڕووی کایەکانی بەڕێوەبردن و گرتنە ئەستۆی 
بەرپرســیاریەتییەکان، هەربۆیــە دەبینین لە 
دوای ڕووخانی میرنشینی سۆران تا ئەمڕۆش 
ئافرەت ڕۆڵێکی گرینگی لە کایەی بەڕێوەبردن 
و الیەنــی ڕۆشــنبیری و کاری سیاســی و 
هۆشــیارکردنەوە لــە هەمــووی پارچەکانی 
کوردستان بینیوە، له نموونەی وەکوو عادیلە 
خانم و قەدەم خێر لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و 
حەپسەخان لە باشووری کوردستان یان لەیال 

قاسم و مینا خانم و زۆرانی تر .
میرعەلی بەگ کۆمەڵێک کاری بە ئەنجام 
گەیاندن، وەک شــەڕەفخانی بەدلیسی باسی 
دەکات و دەڵێت : “ لە ساڵی ) ۱6۰۱ز ( عەلی 
بــەگ پردێکی بەرینی بەردینــی لە دواوەی 
باڵەکیان و ڕواندوز لە ســەر زێ هەڵبەست و 
ڕێگای گەلی بــۆ کاروانچییەکان خۆش کرد، 
لەوکاتەوە تا ئێســتاش ئەو ناوچەیە بە گەلیی 
عەلی بەگ ناسراوە، تەنانەت قەاڵ و سەنگەری 
لە زارگەلی دروســت کرد و قەاڵکانی ســەر 
دەریا و سرێشــمە و قەاڵی کالسووی چیای 
حەریریــش هەر ئــەو کردوونــی “ ، دوایی 
کوڕەکەی بە ناوی میرئۆغوز کوڕی علی بەگ 
دەســەاڵت وەردەگرێت و بــۆ یەکەمین جار 
شــاری ڕواندوز دەکاتە پایتەختی میرنشینی 
ســۆران ) شــەڕەفنامە : 2006 ، ل 349)  ؛  

)محەممەد ئەمین زەکی بەگ : ۲۰۱8 ( .
میر مستەفا بەگ دوای ئەوەی وەک میری 
دەکرێت،  دەستنیشــان  ســۆران  میرنشینی 
ڕووبــەڕووی کێشــەیەکی ناوخۆیی دەبێتەوە 

لەگەڵ براکانی، ئەو کێشەیەش کاریگەرییەکی 
گەورەی لەسەر میرنشینی سۆران هەبوو، وەک 
کەلێنێــک وا بوو تا نەیارانی ئەو میرنشــینە 
لێیەوە دزە بکەنە ناو میرنشینەکە و ئاسایشی 
ئەو میرنشینە بشــێوێنن، ڕاستییەکەی، ئەوە 
لــە بەرژەوەندیــی نەیارانی ئەو میرنشــینە 
تــەواو دەبوو، چونکە براکانی کە دەســەالتی 
ڕکابەرایەتییان هەبوو، مەترســییەکی گەورە 
بوون بۆ تەختی میرایەتیی میرمستەفا بەگ .
براکانی میر جیا لەوەی کۆسپێکی گەورەی 
بەردەم میرمستەفا بوون لە ڕاپەڕاندنی ئەرکی 
مەترســیداری  دوژمنێکی  وەک  میرایەتــی، 
دەکــرد،  هەڵســوکەوتیان  میرمســتەفاش 
هەروەک لە شــەڕەفنامە باســی دەکات “ لە 
سالی ۱۷84ز براکانی میرمستەفا لە دژی میر 
لەگەڵ بابانییەکان بوونە دۆست “ لە ئەنجامی 
هەڵگەڕانەوەی براکانــی، بابانییەکان توانییان 
ناوچەی حەریر و ڕانیە لە ســۆران داببڕێنن 
، تەیموورخانی برای هەودیان و شــەمزینان 
تا ســنووری زەرزا و موکریانــی داگیر کرد. 
بایزبەگی برای دەســتی بەســەر دەشتەکانی 
ڕواندوز و ناوچەی ڕۆستیدا گرت. کەواتە تەنیا 
شاری ڕواندوز و دەوروبەری سەرچیا و دۆڵی 
گەرەوان و جۆلەمێرگ بۆ میرمستەفا مابوونەوە 
، بابانییــەکان کــە پێشــڕەویان زیاتــر بوو، 
گەیشتنە دەرەوەی دۆڵی گەرەوان میرمستەفا 
هەوڵی دا بە ڕێگەی ئاشــتی لەگەڵیان ڕێک 
بکەوێــت ، لەگەڵ بابانییــەکان ڕێک کەوت 
و تەنانەت بەشــێک لە ســەرچاوەکان دەڵێن 
پەیوەندیی ژن و ژنخوازی دێتە ئاراوە. نموونە 
محەممەدئەمیــن زکی دەڵێت : “  مســتەفا 
بــەگ بۆ بڕینەوەی ئەم شــەڕە فاتمە خانمی 
کچی دا بە حوســێن بەگی کوڕی مەحموود 
پاشای بەبە” ، هەرچەندە دوای ئەوەش کردەی 
فراوانخوازیی بابانییەکان بۆ سەر میری سۆران 
بە پاڵپشتیی براکانی میر مستەفا تا ماوەیەکی 
زۆر درێژەی کێشــا )حوزنی : 2007 ، ل-22

. ) 23
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ڕاســتییەکەی، دووبەرەکــی و ناکۆکییە 
ناوخۆیی یەکان بەشێکی جیانەکراوەی مێژووی 
ســەردەمی ئەمارەتە کوردییەکانن. لە ماوەی 
حوکمی زۆر لە میــرە کوردییەکان ناکۆکیی 
ناوخۆیی دروســت دەبێــت، بەرئەنجامی ئەو 
ناکۆکییانەش بە ڕوون و ئاشکرایی دیار بوون 
کە الوازیی میرنشــینەکەی ئاشــکرا دەکرد، 
لــە الیەکی ترەوە کەلێنێکــی دەدۆزییەوە تا 
نەیارانــی ئەو میرنشــینە لێیــەوە دزە بکەنە 
نێــو کاروبــاری بەڕێوەبــردن، خوێنڕشــتن 
و بەفیڕۆدانــی داهاتــی میرنشــینەکە ، لە 
ســەرووی هەموو ئەمانەش تێکدانی ئاسایشی 
میرنشینەکە و دواکەوتنی کۆمەڵگە دەهێنێتە 
ئاراوە لە الیەنی ڕۆشــنبیری و هۆشــیاری و 

زانستی و پێشکەوتنە سەرەکییەکانەوە .
لــە زۆرێک لــە شــەڕ و پێکدادانەکاندا 
میرمســتەفا ســەرکەوتنی بەدەســت هێنا، 
میرمســتەفا  یارمەتیدەری  فاکتەر  کۆمەڵێک 
بــوون لــە ســەرکەوتنەکانی، جیــا لەوەی 
کۆمەڵێک قەاڵی پتەو و سەختی لە چوارچێوی 
ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتیدا هەبوون، لە هەمان 
کاتدا پشت ئەســتووریش بوو بە هەڵکەوتەی 
جوگرافیــی ناوچەکە، چونکــە بوونی دۆڵ و 
ناوچەیەکی ســەختی وەک خەرەند و ناوچە 
تەنــگ و ســەختەکانی گەلیــی عەلی بەگ 
له  وایانکردبوو هێرشکردنە سەر میرنشینەکە 
بەرژەوەندیی سوپای میرنشینەکە تەواو بێت، 
بەتایبەتی لە ســەردەمی میرمستەفا بەگ کە 
شــەڕ و کوشتارێکی زۆر بەرۆکی ئەو ناوچەیە 
دەگرێت، جا ئەو شــەڕانەش بەشێکیان هیی 
ناوخۆی میرنشــینەکە و بەشێکی دیکەشیان 
لە دەرەوەی سنووری میرنشینەکەوە هێزیان 
دەهێنایە سەر ناوچەکە )حوزنی : 2007 ، ل 

. ) 23-24
بێزاربوونــی میرمســتەفا لــە تەختــی 
میرایەتــی وایکردبــوو کە ویســتی ئەوەی 
بۆ دروســت بکات یەکێک لــە براکانی بکاتە 
میری میرنشــینەکە و خۆی لــە بەڕێوبردنی 

کاروبــاری میرنشــینەکە بکشــێتەوە، بەاڵم 
کاریگەریــی خێزانەکــەی کە نــاوی “بووک 
شــازەمان” بوو، وایکرد لەوە پەشیمان بێتەوە 
و کوڕەکەی میرمحەممەدیان بە شیاوتر بینی 
بــۆ بوون بە میر، ئەوە بوو لە ســالی ۱8۱۰ز 
دوای بێزاربوونی تەواوی میرمســتەفا لەسەر 
دەستی گەورە و پیاوماقوواڵنی ئەو میرنشینە 
بڕیــاری هاتنە ســەر تەختــی میرایەتی بۆ 
میرمحەممــەدی کوڕە گــەورەی دەردەکات 
) شــەڕەفنامە : 2006 ، ل 351-350 ( ؛ 

)حوزنی : 2007 ، ل 25 ( .
الم وایــە گرتنە دەســتی دەســەاڵت لە 
الیــەن میرمحەممــەد کاریگەریــی ئەرێنی 
و نەرێنیی لەســەر میرنشــینەکە دروســت 
کرد، لە کاریگەرییــە ئەرێنییەکان زیرەکیی 
میرمحەممــەد بوو کە میرنشــینەکەی زیاتر 
بەرەوپێش دەبرد و دەســتی بــۆ ئەنجامدانی 
چاکســازی دەبــرد و، خوێندەوارێکــی نــاو 
کۆمەڵگەی کوردی بوو. کۆمەڵێک کاری کرد 
کە سەلمێنەری خاڵە ئەرێنییەکانن، بۆ نموونە 
دانانی لیژنەیەک بۆ سەرپەرەستیی کاروباری 
ئەو میرنشینەی خۆی سەرکردایەتی دەکرد، 
دواتر لیژنەیەکی لە زانایان بۆ سەرپەرەســتی 
کردنــی حوکمە شــەرعییەکان پێــک هێنا، 
بــە حوکمی ئەوەی میرنشــینی ســۆران لە 
بوو،  ژێردەستی عوســمانییەکان  ناوچەیەکی 
بوونی لیژنەیەکی لەم جــۆرە بۆ ئەوکات زۆر 
پێویســت بوو. گرنگیدان بە الیەنی سەربازی، 
لیژنەی بنیاتنان بۆ بنیاتنانی پرد و شــورە و 
ســەنگەر، دواتر هەمــوو کردەیەکی بازرگانی 
و بــازاڕی ناوچەکەی کۆنتــڕۆڵ کرد، بەاڵم 
ئەنجامدانی  نەرێنییەکانیش  کاریگەرییــە  له 
کوشــتارێکی گەورە بوو لە کەسە نزیکەکانی 
خۆی و هەمــوو ئەوانــەی دژایەتیی تەختی 
میرایەتییــان دەکرد کە ئەمەش دووبەرەکیی 
ناوخــۆی زیاتــر بووژاندەوە و بــۆ ماوەیەک 
خەریکــی کردەی لەناوبردنــی هەموو ئەوانە 
 بــوو کە نەیاری خــۆی بــوون و، خوێنێکی 
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زۆریش ڕژا.

تەوەری دووەم: میر محەممەد ) پاشای 
گەورە یان کۆرە (

وەکــوو کەســایەتییەکی خوێنــدەواری نێو 
کۆمەڵــگای کــوردی بــوو کە ســەرەتا لە 
ناوچــەی باڵەک الی مــەال ئەحمەدی ئیبنو 
ئادەمــی خوێنــدووە. شــەڕەفنامە دەڵێت “ 
ناوچــەی جۆلەمێــرگ و دۆلی گــەرەوان و 
دۆڵــی هەروتیان و ســەرچیا و سرێشــمە و 
بیاویان پــێ ســپاردبوو “ ، دوای ئەوەی لە 
الیــەن باوکییەوە وەک میری میرنشــینەکە 
دەستنیشــان دەکرێــت، دەســت دەکات بە 
دژایەتیکردنی هەموو ئەوانەی مەترسی بوون 
بۆ ســەر تەختی دەســەاڵت، لەم پێناوەشدا 
ئامادەی هەموو شــێوازێکی ســەرکوتکردنی 
نەیارەکانی بوو، ســەرەتا نەیارەکانی خۆی لە 
ناوەوەی میرنشینەکە لەناو بردن و له قۆناغی 
داهاتووشــدا لــه دەرەوەی میرنشــینەکەوە 
قۆناغی سەرکوتکردنی دوژمنەکانی جێبەجێ 

دەکرد ) شەڕەفنامە : 2006 ، ل 351( .
لە الیەنــی ســەربازییەوە، میرمحەممەد 
توانی لــە هۆز و خێڵــە کوردەکانی ناوچەی 
هێزێکی  فەرمانڕەوایەتییەکەی،  سنووری  ژێر 
گەورەی ســەربازی دروست بکات و بودجەی 
تایبەتییان بۆ تەرخان بکات، هەر بۆ مەبەستی 
بەهێزکردنی سوپاکەی ساڵی ۱8۱۷ بۆ یەکەم 
جــار لەنێو هەمــوو میرنشــینە کوردییەکان 
کارخانەیەکــی چەکــی لــە کاوالن، نزیکی 
ڕواندوز دروســت کــرد. لــەو کارخانەیەدا، 
شمشــێر، دەمانچە، تفەنگ و گوللە و تۆپ و 
باڕووت و... هتد دروســت دەکران، ئێســتاش 
نموونەی بەشێک لەو چەکانە وەک پاشماوەی 

میرنشینەکە هەر ماون.
کاتێک میرمحەممەد دەسەاڵتی وەرگرت، 
هەوڵــی ئەوەی دا کــە قالبــی بەڕێوەبردنی 
میرنشینەکەی لە شــێوەی حکومەتێکی زۆر 
باش دابڕێژێت ، میر لە سەردەمی دەسەاڵتی 

باوکیدا بینیبووی کە مامەکانی زۆر بە توندی 
دژایەتیی دەکەن، بۆیە ویستی هەموو ئەوانەی 
میرایەتییەکەی  تەختی  بۆســەر  مەترسییان 
هەیــە، لەناویــان ببــات. بێ گومان کەســە 
نزیکەکانــی خۆی کە زیاتــر مامەکانی بوون، 
گەورەترین بەربەســتی بەردەم پاشای گەورە 
بــوون لــە جێبەجێکردنی مەرامە سیاســی 
و ســەربازیەکانیدا، کەســایەتییەکی نزیــک 
و دڵســۆز لە بنەماڵەی میر هەبــوو بە ناوی 
عبداللە ئاغــای خەزێنەدار، تەنها لەبەرئەوەی 
سەردانی مامی دەکرد)تەمەر خان(لە هەودیان 
ئەو کەسایەتییە دڵســۆزەی کوشت و وایکرد 
میرمحەممەد الی خەڵک و مامەکانیشــی کە 
دژی بوون وەک میرێکی بەسام و بەهەیبەت 
و خوێنڕێــژ وێنا بکرێــت  )حوزنی : 2007 ، 

ل 28 ( .
نزیک لە دوو هەزار ســەرباز دەباتە سەر 
هاودیان بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی تەمەرخانی 
مامی کــە هێزێکــی ناوچەیی هەبــوو، لەو 
ناوچەیە کوشتارێکی زۆر کرا، دوای چەندین 
ڕۆژ مــام و ئامۆزایەکی دەگرێــت و لەداری 
دەدات، دواتر لە سیدەکان ڕووبەڕووی هێزی 
میریەحیــا بەگــی مامی دەبێتــەوە، ئەویش 
دەکوژێت و، دواتر بەرەو برادۆســت و قەاڵی” 
هەرکیال “ دەڕوات و بەرانبەر مەحموود بەگ 
کوشــتارێکی گەورەی دروســت کرد، دواتر 
بەرەو قەاڵی “ســارداو” کە حەســەن بەگی 
برادۆستی لێ نیشــتەجێ بوو، هەموو خاکی 
برادۆســت بە زەبری هێز داگیر دەکات و لە 
ئەنجامی کوشتارێکی گەورە، دواتر پەالماری 
هەولێــری دا تا ســەر زێی بچووک، ســاڵی 
۱8۳۲ز بــە هێزێکــی زۆرەوە ڕووەو ئاکرێ و 
ئامێدی بەڕێ دەکەوێت و ســەعید پاشــای 
میری بادینان بەدیــل دەگرێت، دواتر بەرەو 
بەعشیقا دەڕوات و میری ئێزدییەکان بەدیل 
دەگرێت ) شــەڕەفنامە : 2006 ، ل 351 ( ؛ 

)حوزنی : 2007 ، ل 29 31- ( .
ســنووری  فراوانخوازییــەوە  ڕووی  لــە 
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میرنشــینەکە تا بەرلە هاتنــی میرمحەممەد 
بریتــی بوو لە ناوچەکانی نێــوان زێی گەورە 
و زێــی بچووک کــە لە ســەرێکەوە لەگەڵ 
میرنشینی بابان و لە الیەکی تریشەوە لەگەڵ 
میرنشینی بادینان هاوسنوور بوو، بەاڵم دوای 
ساڵی ۱8۱8 بیری فراوانخوازی دێتە کایەوە، 
بێ گومان ئــەو فراوانخوازییەی میرمحەممەد 
جۆرێک لە ئاژاوە لە ناوچەکە دروست دەکات، 
بەرژەوەندییەکانی  تێکگیرکردنی  ئەوە  چونکە 
میر و دەســەاڵتی سوڵتان بوو لە ئەستەنبوڵ، 
بەاڵم میــر هەمــوو ناوچەکانی شــێروان و 
برادۆســت، سوورچی، خۆشــناوەتی، هەریر، 
هەولێــر، پردێ، کۆیە و ڕانیەیان ڕزگار کرد و 
پاشان ناوچەی بادینان و شەنگال و دەوروبەری 
موسڵ و جزیرەی خستە سەر میرنشینەکەی، 
ئــەوەش لــە ڕوانگــەی عوســمانییەکان و 
کاربەدەســتانی دەرباری عوســمانی تێکدانی 
ئاسایشــی ناوخۆی عێراق بوو ) باقی: 2002 

، ل 146( .
ئەو فراوانخوازییەی میرنشــینی ســۆران 
لەســەر حیســابی میرنشــینە کوردەکانــی 
میرنشــینە  هەمــوو  بــوون،  دراوســێیان 
کوردەکان دەیانویســت مەوقعــی جوگرافیی 
میرنشــینەکەیان فــراوان بکەن، لــە دوای 
ســاڵی ۱8۱8 میری سۆران کاتێک هەنگاوی 
بــۆ جێبەجــێ کردنی ویســتە  هاویشــت 
تێکگیرکردنێک ڕوو  ئــەوا  فراوانخوازییەکانی 
دەدات لەگــەڵ میرنشــینە دراوســێیەکانی 
وەکــوو ) بادینان ـ بابان ( بەشــێکی خاکی 
ژێر دەســەاڵتی قاجارییەکان داگیر دەکات، 
وەکــوو ئازەربایجان و موکریان و، بەشــێکی 
تری خاکی ژێردەستی عوسمانییەکان داگیر 
دەکات، وەکوو حەڵەب ، لێرەدا پاشای گەورە 
دەکەوێتــە هەڵەیەکی سیاســیی گــەورەوە، 
چونکە جیا لە دژایەتییەکانی میرانی بادینان 
و بابان، هەردوو دەوڵەتی عوسمانی و قاجاری 

دەکاتە دوژمنی خۆی.
دەوڵەتــی قاجاری لە ئێران و ئیمپڕاتۆری 

عوســمانی لە تورکیای ئەوڕۆ پێیان وابوو ئەو 
فراوانخوازییانەی میری ســۆران بۆ دەرەوەی 
مەوقیعــی جوگرافیــی میرنشــینەکە لێدانە 
لــە بەرژەوەندییەکانیان و حیســاب نەکردنە 
بــۆ بەرژەوەندیــی دەوڵەتەکانیــان، هاوکات 
لەگــەڵ ڕووداوەکە محەممەد عەلی پاشــای 
میســر لە دەسەاڵتی سوڵتان هەڵگەڕابوویەوە، 
ئەوەش گورزێکی کوشــندە بوو لە دەسەاڵتی 
کــۆ  زۆریــان  هێزێکــی  عوســمانییەکان، 
کردبوویــەوە بــۆ دامرکاندنەوەی ئــەو هێزە 
و، نێردرابوونــە ئەنادۆل و شــام. مەترســیی 
ڕووداوەکــە زیاتر بەرەو هەڵکشــان دەچێت، 
کاتێک میــر محەممەدی ســۆران دەیەوێت 
پەیوەنــدی بە محەممــەد عەلییەوە بکات لە 
میسر، ئەمە عوسمانییەکانی سوور کرد لەسەر 
پچڕاندنی ئەو پەیوەندییه. ) باقی: 2002 ، ل 

. )147
ســوڵتان مەحموودی عوسمانی فەرمانی 
ناردنــی هێزی دەرکرد، ئــەوە بوو محەممەد 
ڕەشید پاشای ســەرۆک وەزیرانی عوسمانی 
بە هێزێکی زۆرەوە  بەرەو ناوچەکانی ڕواندوز 
وەڕێ کەوت، لە الیەکی تریشەوە فەرمانی بە 
عەلــی ڕەزای والیی موســل کرد بە هێزێکی 
ترەوە بچێتە میرنشینی سۆران، قاجاریەکانیش 
هێزەکانــی خۆیان بــەرەو ناوچەکانی الجان 
بەڕێدەکەن، ئەو هێــزە زەبەالحەی نەیارانی 
دەوڵەتەکە لە کاتێکدا بوو کە شــپرزەیی باڵی 
کێشــابوو بەسەر میرنشــینەکەدا، لێرەدا میر 
ناچار دەکرێت خۆی بدات بەدەستەوە و بەرەو 
ئەســتەنبۆڵ ناردرا ) شەڕەفنامە : 2006 ، ل 

351 ( ؛ ) باقی: 2002 ، ل 147 ( .
کاربەدەســتی والیی بەغدا ناوی عەلیڕەزا 
بــوو، دوژمندارییەکــی لەمێژینــە لەنێــوان 
میرمحەممەد و عەلیڕەزا دروست ببوو، دوای 
ئــەوەی میرمحەممــەد داوای لێخۆشــبوون 
لــە ســوڵتانی عوســمانی دەکات لەهەمبەر 
کــردە فراوانخوازییەکانــی و دەرچوونــی لە 
فەرمانەکانــی ســوڵتان، لێخۆشــبوونی بــۆ 
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دەردەکرێت و بڕیاری گەڕانەوەی دەدرێت بۆ 
میرنشــینەکەی، لە هاتنەوە بە میرمحەممەد 
ڕاگەیەنــدرا کە دەبێــت داوای لێبووردن لە 
کاربەدەســتی یەکەمی عوســمانی بکرێت لە 
بەغدا کــە عەلیڕەزا بــوو، دوای دوو نامە بۆ 
میرمحەممەد ئامادە نەبوو داوای لێخۆشبوونی 
لــێ بکات، ئەوە بــوو لە ســیواس لە الیەن 
حاکمی ئەو شــارە بە بڕیاری سوڵتان کۆتایی 
بە ژیانی میــری ڕواندوز دەهێندرێت ) باقی: 

2002 ، ل 148( .
وەک خوێنەرێــک دژایەتیــی میــر بــۆ 
دارودەستەی ســوڵتان بە هەڵەیەکی سیاسی 
دەبینم، پاشــای گەورە لە کاتێکدا دژایەتیی 
دەوڵەتــی عوســمانی دەکات کــە دەوڵەتی 
عوســمانی هێزێکــی گــەورە لە ســەربازی 
مەشــقپێکراوی لەژێر دەســت بوو، هێشــتا 
خــۆی وەکــوو ئیمپڕاتۆریەتێــک دەبینی لە 
ناوچەکەدا و فەرمانڕەوایەتی بەسەر بەشێکی 
زۆری واڵتانــی ئەوڕۆدا دەکرد ، میرمحەممەد 
هەڵەیەکی گەورە دەکات له دژایەتیی دەوڵەتی 
عوســمانی، چونکە لە ناهاوســەنگیی هێز ـ 
جۆری چەک ـ پاڵپشــتیی واڵتان ـ داهات ـ 
بوونی ڕاوێژکاری بەتوانا لە بواری سەربازی و 
سیاسی، تەنانەت یەکگرتووی ...هتد دەوڵەتی 
عوسمانی لەپێشــتر بوو، لە هەموو بوارێکەوە 
عوســمانییەکان دەوڵەتێکی پڕ لە ســەربازی 
مەشــڤپێکراو و خاوەنــی پێشــکەوتووترین 
چەکی سەردەم بوون، لە کاتێکدا کورد وەک 
میرنشــینێکی ژێردەستەی عوسمانییەکان لە 
ئەیالەتــی عێراق دەبینرا، بەرلە دەســتپێکی 
ئــەو ئاڵۆزی و هەڵگەڕانەوانــەی کوردانی نێو 
میرنشــینەکه ئەنجامی ئەو ناکۆکییە بە ڕوون 

و ئاشکرایی دەبینرا.
بەاڵم لــە الیەکی تریشــەوە پێــم وایە 
میرمحەممــەد  هەڵگەڕانەوەیــەی  ئــەو 
کۆمەڵــگای  باشــی  هۆشــیارکردنەوەیەکی 
کوردی لەو قۆناغەدا بوو، کاتێک میرنشینەکە 
بە چەک و هێزەوە دژ بە دەوڵەتی عوســمانی 

دەوەســتێت، ئەوا دەرخستی نەمانی ئەو شکۆ 
گەورەیە بوو کە کورد بۆ ســوڵتانی عوسمانی 
وێنای کردبــوو، بە هۆی پێدانــی بەرگێکی 
ئایینی شکۆی ســوڵتان زیاد لە ئاستی خۆی 
گەورە کرابوو، کــە کاریگەرییەکی نێگەتیڤی 
لەسەر الیەنە نەتەوەیی یەکە بەجێ هێشتبوو، 
بەشــێکی کۆمەڵگەی کوردی ئامادەی جیهاد 
کردن بوون بۆ دەوڵەتی عوسمانی و سوڵتانی 
ئەو دەوڵەتــە، لێــرەدا دژایەتیکردنی میر بۆ 
سوڵتان تێکشــکاندنی ئەو بیرە کەڵەکەبووەی 
نێو کۆمەڵگای کوردی بوو کە موقەدەساتێکی 

گەورەی بە سوڵتان بەخشیبوو]5[.
گۆڕانکاری  ڕاســتییەکەی،  ئەوە جۆرێک 
لــەو داب و نەریتە ئایینــی و کۆمەاڵیەتییانە 
بوو کە دەیان ســاڵ بوو لــە الیەن دەوڵەتی 
عوسمانییەوە بەســەر ناوچەکەدا سەپێنرابوو، 
بــە گوێــرەی ئــەو پالنــە درێژخایەنەی بۆ 
بەپیرۆزکردنی ســوڵتان و دەوڵەتەکەی کاری 
بۆ دەکرا، لێرەدا بەشێکی کۆمەڵگە لە دەوری 
سەرکردەیەکی ناوچەیی دژایەتیی ئەو شێوازە 
حوکم و کارەکتەرەکانی نــاو ئەو دەوڵەتەن، 
بۆیە ناوی لێ دەنێم قۆناغی هۆشیاربوونەوەی 
خەڵــک و پردی پەڕینەوە لــە عەقڵییەتێکی 
ســەپێنراو بــۆ دەســەاڵتی خۆبەڕێوبەری و 
ڕزگاربوون لەو کۆتوبەندانەی ماوەیەکی درێژ 
بوو بە بەر کوردا کرابــوون و باکگراوەندێکی 

دوور و درێژی مێژوویی یان لەپشت بوو.
دیوێکــی گرنگــی کارەکانــی محەممەد 
پاشــا بریتــی بوو لــەو چاکســازییانەی کە 
ئەنجامــی دەدان لــە زۆرێک لــە الیەنەکان 
لەپێناو بەرەوپێشــچوون و دەســتەبەرکردنی 
ئاســایش و بەرزکردنەوەی ئاســتی ئابوری و 
ســەربازی ...هتد، هەربۆیــە دەوترێت ماوەی 
فەرمانڕەوایەتیــی میرمحەممەد بەگـ  میری 
گەورە ) پاشــای کۆرە( بە سەردەمی ڕووناکی 
و گەشاوەییی ئەو میرنشینە دادەنرێت، چونکە 
لەگەڵ گرتنە دەستی جڵەوی فەرمانڕەوایەتیی 
میــری ســۆران دەســتپێکی پالنەکانــی بۆ 
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چاکسازیی میرنشینەکەی دەست پێدەکات و 
کار لەم پێناوەدا دەکات .

لە ڕووی ســەربازییەوە دەست دەکات بە 
ڕازاندنەوەی سوپا بە چەک و جبەخانە و ئەسپ 
و جلوبەرگی ســەربازی، پێداویســتییەکانی 
ســوپای دابین کــرد و ) کارخانەی شــیر و 
خەنجــەر و تفەنگ و لوولــە تۆپ و گوللە(ی 
دروســت کرد کە هەموو ئەمانە بەرزکردنەوە 
و بەهێزکردنی الیەنی ســەربازی بوون، ئەمە 
جیا لە ڕێکخســتنی مووچەی ســەربازی و 
لێدانی ســکەی تایبــەت. کاتێک ســەیری 
الیەنە ســەربازییەکەی دەکەین، دەبینین کە 
میر پێویســتی بەو سوپا و کەلوپەلە جەنگییە 
هەبوو لە داهاتوودا بۆ دوو مەبەستی سەرەکی 
کــە یەکیان ســەرکوتکردنی هەموو هێزێکی 
ناوخۆیی بوو لە ناوخۆی میرنشینەکە، دووەمیان 
بۆ پارێزگاری لە ســنووری میرنشــینەکە و 
فراوانخوازییەکانی  ویســتە  کردنی  جێبەجێ 

)حوزنی : 2007 ، ل 37 ( .
تەنانــەت تۆپەکەی وەســتا ڕەجەب کە 
تا ئەمــڕۆش وەک پاشــماوەیەکی گرینگ و 
ڕەمزێکی ســەردەمی میرنشینی سۆران هەر 
ماوە، هەڵبــەت جگە لە وەســتا ڕەجەب لە 
کوردستان بە درێژاییی قۆناغە مێژوویی یەکان 
کەســانی کارامە و پیشەوەری بەتوانا بوونیان 
هەبوو لــە هەموو بوارێکدا، ئەو پیشــەوەرانە 
هەندێک جار توانا و بەهرەکانیان دەپووکایەوە 
لەبەر نەبوونی پاڵپشتییەکی باش و فراوانکردنی 
ئەو بیرۆکانەی هەیانە، بەشێکیشیان دەرفەتی 
بــە دەرخســتنی بەهــرە و تواناکانیــان بۆ 
دەڕەخســێنرا، لە میرنشینی سۆران نموونەی 
پیشــەوەرێکی کارامە و بەتوانا وەستا ڕەجەبە 
کە کەسایەتییەکی دیار و بەرچاوی نێو الپەڕە 
مێژوویی یەکانی سەردەمی میرنشینی سۆرانە 
و لوولــەی تۆپ و گوللەی دروســت کردووە 
تا ئەمــڕۆش لە ڕوانــدوز وەک پاشــماوەی 
میرنشینی سۆران هەر ماوە. )حوزنی : 2007 

، ل 36 ( .

شکســتی  ناکرێــت  ڕاســتییەکەی، 
میرمحەممەد پاشای گەورە بە فاکتەری الوازی 
و ڕووخانی میرنشــینەکه دابنێیــن، چونکە 
پێشــتر زەمینە خۆش کرابــوو بۆ الوازکردنی 
میرنشــینی ســۆران، جیا لەوانــە هۆکاری 
ڕووخانی میرنشــینەکە هەر هەبوون، وەکوو 
فراوانخوازییەکانــی میرمحەممەد و خیانەتی 
ناوخۆیی و ناهاوسەنگیی هێز و نەبوونی چەکی 
پێویســت، تەنانەت نەبوونی هاوکاری لەنێوان 
میرنشــینە کوردییەکان، پاڵپشــتیی واڵتانی 
دەرەوە وەکوو بەریتانیا بۆ دەوڵەتی عوسمانی، 
نەبوونی پاڵپشتی بۆ میرنشینی سۆران ...هتد. 
بە شــێوەیەکی گشــتی فاکتەری ناوخۆیی و 
دەرەکی پاڵنەری ڕووخانی میرنشینەکە بوون، 
بــەاڵم میرمحەممەد وەکوو کەســایەتییەکی 
زیرەک و لێهاتوو توانی کاریگەریی میرنشینی 
سۆران لەگەڵ واڵتانی نەیار گەر بۆ ماوەیەکی 
کەمیش بێت، ئاشــکرا بکات و دەرخســتی 

تواناکانی بێت .
لە ڕووی ئاوەدانکردنەوەوە پرد، مزگەوت، 
قەاڵ، بنکەی بەهێزی جەنگی لە شوێنە قایم و 
ستراتیژییەکانی سنووری میرنشینەکەیدروست 
کرد، بــۆ نموونە لە بەرانبەر ڕواندوز لەســەر 
گردێــک کە لــە باکووری شــارە، قەاڵیەکی 
گــەورە و بەهێز دروســت دەکات بەناوی “ 
ئێــچ قەال “ تا ئەمڕۆش ئەو قەاڵیە هەر ماوە، 
جگــە لە قەاڵ، هەروەها مزگەوت، قوتابخانە و 
پردی ســەر چۆمی باڵەکیانی دروســت کرد، 
لەســەر چۆمی خەلیفان لە زارگەلیی عەلیی 
بەگ و لە چۆمی ڕۆســت دوو پردی دروست 
کردن، لە سمێالن و ناوچەکانی دیکە هەروا، 
ئــەو پردانە تا ئەمڕۆش هــەر ماون، بەاڵم بە 
دروست  دووبارە  ســەردەمییانە  شــێوازێکی 
کراونەتــەوە، لــە ڕووی ئابورییــەوە بــاج و 
زەوییانەی بڕییــەوە، تەنانەت گرنگیدانی میر 
بە ئاسایشی میرنشــینەکەی لە بەرژەوەندیی 
الیەنــە ئابورییەکەی بوو، بەرلــە الیەنەکانی 
تــر، چونکە هێمنــی و ئاسایشــی ناوچەکە 
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زەمینەخۆشــکەر بوو تا کاروانە بازرگانییەکان 
زیاتر ڕوو لە ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی بکەن.

لەوانەیە بەراوردی سەردەمی میرایەتی بۆ 
ئەوڕۆ شتێکی کۆن بێت، بەاڵم ڕاستییەکەی، 
ئەو چاکسازییانەی ئەوکات دەکران، لە الیەن 
میرانی ســۆران و لە ســەرووی هەموویانەوە 
میرمحەممــەد لــە هەموو چاکســازییەکانی 
دەرخســتی ئەوەیە کە کورد لە زووەوە درکی 
بەوە کردووە کە چاکســازی پێویســتییەکی 
بایەخدارە بۆ بەرەوپێشــچوون و بەهێزبوونی 
هەنــگاوی  ئەوکاتــە  گــەر  میرنشــینەکە، 
چاکســازییەکان بــۆ پتەوکردنــی بناغــەی 
ئەمارەتی ســۆران بوون، ئــەوا ئەمڕۆ بۆ ئەوە 
دەکرێن تا بناغەی دروســتکردنی دەوڵەتێکی 
کوردی زیاتر پتەو بکرێــت، نمونە کارەکانی 
میرمحەممــەد تا چەند بۆ ئــەوڕۆ گرنگییان 
هەیە؟ لە الیەنی سەربازی ـ ئاوەدانکردنەوە ـ 
گرنگیدان بە الیەنی ئابووری ـ فەراهەمکردنی 
ئاسایشــی دەوڵــەت و، ئەو چاکســازییانەی 
بۆ ئــەوڕۆش گرنگییان هەر مــاوە، بەاڵم لە 
هەندێ الیەنەوە پێویستە هاوسەردەم لەگەڵ 
ڕووداوەکان بڕۆیــن، بــۆ نموونــە لــە ڕووی 
ئابوورییەوە ئەوکات پێویســتی بە ڕێکخستی 
بــاج و دروســتکردنی قەاڵی ســەربازی بوو 
لەسەر ڕێگە بازرگانییەکان، تا وەرگرتنی باج لە 
کاروانــە بازرگانییەکان زیاتر کۆنتڕۆل بکرێت. 
هەربۆیــە پێویســتە ئەمڕۆ گرنگــی بە خاڵە 
ســنوورییەکان یان پێشخستن و ڕەخساندنی 
دەرفەتی کار بدرێت، تەنانەت هاندانی زیاتری 
کەرتــی تایبەت لە پێناو وەبەرهێنانی زیاتر و 
بووژانەوەی باشتر. لە هەمان کاتدا، گرنگیدان 
بە شــوێنە گەشــتیارییەکان و هاندانی الوان 
و هاواڵتییانــی ناوچەکــە تــا زیاتــر گرنگی 
بە کشــتوکاڵ بدەن و ســوود لــە خاکەکە 
ببینن، تەنانــەت دامەزراندنی کارگەی زیاتر 
لە الیــەن کەرتی تایبەتی و گشــتی ...هتد. 
دەرئەنجامــی ئەو کارانەش لە ڕەخســاندنی 
دەرفەتی کار و فەراهەمکردنی ژیانێکی باشتر 

لــە هەر ناوچەیەکدا خــۆی دەبینێتەوە، گەر 
چاکسازییەکانی میرنشینی سۆران بۆ ئەوکات 
دروســتکردنی قەاڵ و شــورا بن، ئەوا ئەمڕۆ 
پێویستیمان بە گرینگیدانی زیاتر بە قوتابخانە 
ـ نەخۆشخانە یان باشترکردنی ڕێگاوبان ...هتد 
له پێناو فەراهەمکردنی ژیانێکی ئاسوودەتردا. 
نێوان  بەراوردکاریی  دیکەی  نموونەیەکی 
ئێســتا و سەردەمی میرایەتی لەو ڕێگرییانەدا 
خــۆی دەبینێتــەوە کــە وەک کۆســپ و 
تەگەرەی بەردەم بەرەوپێشــچوونی کورد بە 
هەمــوو قۆناغە مێژوویی یەکانییەوە دادەنرێت، 
لە ســەردەمی میرانی ســۆران گەر دەوڵەتی 
بەرەوپێشچوونی  بەردەم  ڕێگریی  عوســمانی 
ئــەوا  بێــت،  نەتەوەیی یــەکان  خواســتە 
ئەمڕۆ تورکیا کۆســپێکی گــەورەی بەردەم 
بەرەوپێشــچوونی خواســتە نەتەوەیی یەکانە، 
دەوڵەتی ئێران و تورکیا یەک هەڵوێستن دژی 
هــەر بەرژەوەندییەکی نەتەوەیــی، نموونەی 
ئەمەش شــەڕی چالدێرانە و، بــە درێژاییی 
قۆناغە مێژوویی یەکان تا پرســی ڕیفراندۆمی 
ســەربەخۆیی بە ڕوونی دەبینرێت ، تەنانەت 
میرنشــینەکانی دیکەی سەردەمی عەباسیش 
بــۆ قۆناغی ئەمــڕۆ عێراقیــان وەک میراتگر 
بۆ ڕێگری لــە خواســتە نەتەوەیی یەکانمان 
بەجێ هێشــتووە، کەواتە ئەو ڕێگرییانەی کە 
دەوڵەتانی دراوسێ )تورکـ  عەرەبـ  فارس ( 
دەیهێننە بەردەم خواستە نەتەوەیی یەکانمان، 
باکگراوەندێکــی دوور و درێــژی مێژوویــی 
لەپشــتەوەیە و، وایکــردوە کــورد لەنێــوان 

بەرداشی داگیرکەراندا بمێنێتەوە . 
ســەبارەت بە پەیوەندییەکانی میرنشینی 
ســۆران لەگــەڵ میرنشــینەکانی تــر لــە 
ســەردەمێکەوە بــۆ ســەردەمێکی تــر و لە 
کاتێکــەوە بۆ کاتێکی تر جیــاواز بووە، زیاتر 
بەهێزبــوون و الوازبوونــی، دەگەڕێتــەوە بۆ 
پەیوەندیی میرنشینەکە لەگەڵ میرنشینەکانی 
دراوسێ، بۆ سیاســەتی میری میرنشینەکە، 
شێوازی حوکمڕانی و ئەو هەلومەرجە سیاسی 
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و کۆمەاڵیەتییانــەی دەهاتنــە بەردەمیــان. 
ڕاســتییەکەی، بەشــێک لە میرەکان چونکە 
پەیوەندییەکی  نەبووە،  فراوانخوازییان  ویستی 
ئاســایی یان هەبــوو لەگــەڵ دەوروبەریاندا، 
بــەاڵم مەوقعی جوگرافیی میرنشــینەکە کە 
لە هەندێ ســەردەم بەرفــراوان و لە هەندێ 
سەردەمیش بەرتەسک دەبوویەوە، کاریگەریی 
گــەورەی لەســەر پەیوەندیی میرنشــینەکە 
لەگەڵ دەوروبەری هەبووە، ئەگەر میرنشینی 
سۆران سنووری دەســەاڵتی خۆی بەرفراوان 
لەنێوان  تێکگیرکردنێــک  بێ گومــان  کردبا، 
هێزی میرنشــینە کوردەکان ڕووی دەدا و بۆ 
چەندین ساڵ ئەو ویستە فراوانخوازییە دەبووە 
بەربەستی باشــبوونی پەیوەندییەکانی لەگەڵ 
میرنشــینەکانی تر. لە نموونەی ســەردەمی 
میرمســتەفادا ئالۆزی و خراپیــی پەیوەندیی 
میرنشینەکە لەگەڵ میرنشینی بابان دەبینرێت، 
جیــا لــە خیانەتــی ناوخۆیــی و زۆربوونی 
نەیارەکانــی کە له ئەنجامــی تێکگیرکردنی 
بەرژەوەندییەکانیان ســەری هەڵدابوو. هەمان 
خراپیی بارودۆخ له سەردەمی میرمحەممەددا 
ڕوو دەدات، چونکە هەردوو میرنشینی بادینان 
و بابان هاوســنووری ئەو میرنشــینە بوون و 
بۆ سەرهەڵدانی  زەمینەخۆشــکەرێک  دەبووە 
کێشە و ئاڵۆزی لەگەڵ ئەو دوو میرنشینە. لە 
ئێزدییەکان دوژمندارییەکی  الیەکی دیکەوە، 
دوورو درێژیــان لەگەڵی هەبوو، بەتایبەتی لە 
دوای کوشــتنی میرعیزەدین و، لە هەمووی 
خراپتریش لەگەڵ دەســەاڵتی عوســمانی و 
قاجارییەکان کە هیچکات نەیاندەویست کورد 
دەسەاڵتێکی سەربەخۆی لە ناوچەکەدا هەبێت، 
میرمحەممەد  دوژمنایەتیی کوردیان کردووە. 
وەک کەســایەتییەکی کاریزما لە میرنشینی 
سۆران هەوڵی ڕزگارکردنی کوردانی ناوچە لە 

دەسەاڵتی دەوڵەتی عوسمانی دەدات.

ژێدەرەکان

1. هاودیــان )خەفتیان ( لە باکووری شــاری ڕواندوز، لە قەد کێوی 

باڵەکیانە .
2. سەرچاوەکانی بەردەستم زانیاری دەربارەی ئەو هێزە دەرەکییەیان 
نەداوەتە دەست، کێ بوون و لە کوێ هاتبوون، هۆکاری هێرشەکەیان 
چی بوو، تەنیا باس لە سەرکەوتنی میرعیسا دەکرێت بە سەرهێزێکی 
دەرەکی کە ســەرکەوتنەکانی ســەرەتای دەرکەوتنی میر عیسا بوو 

له ناوچەکەدا.
3.  زیاتر نازناوەکە بەو کەسانە دەگوترا کە وەک سەردارێک وابوون بۆ 
خەڵک بە مانای گەورە یان ســەرۆک دێت، کۆمەڵێک هۆز و بنەماڵە 
لە دەوری کۆ دەبوونەوە و گوێڕایەڵی بوون، زیاتر بەوانە دەبەخشرا کە 
لە بنەماڵەی میر بوون، توانای سەرکردایەتی و ڕێبەرایەتییان هەبوو.
4. بێ خواست و ویســتی هاواڵتییانی میرنشینەکە بوو، هاواڵتییانی 
ناوچەکە نەیاندەویســت  بەڕێوەبردنی میرنشــینی ســۆران بدرێتە 
دەستی میری داسنی ، چونکە میرحوسێن بیروباوەڕەکانی هەڵقواڵوی 
کۆمەڵگەی سۆران نەبوو، گەورەبوون و بیرکردنەوە و بیروباوەڕەکانی 
لەگــەڵ هاواڵتییــان نەدەگونجــا ، هەربۆیە دەبینیــن هاواڵتییانی 
میرنشینەکە لە دەوری میرســەیفەدین کۆ دەبنەوە، کاتێک ویستی 
یەزیدییــەکان لە ســۆران وەدەر بنێت، لە الیەکــی تریش بێزاریی 
خەڵک لە دەستوەردانی دەوڵەتی عوسمانی لە کاروباری میرنشینەکە 
و لە ســەرووی هەمــوو ئەمانەش تووڕەییی خەڵکەکە لە کوشــتنی 
میرعیزەدین شــێر و، بەخشینی دەسەاڵت و بەڕێوەبردنی میرنشینی 

سۆران بە میری داسنی بوو. 
 5. کــورد پێشــتر لــە ئەنجامی بە موقــەدەس بینینی ســوڵتانی 
عوســمانی پاڵپشتیی خۆی بۆ دەوڵەتی عوسمانی دووپات دەکردەوە، 
چونکە الیان وابوو ســوڵتان لە ســەرووی هەموو پیرۆزییەکانەوەیە، 
کاتێک فەتوایەکی دەردەکرد، بەشــێکی زۆری خەڵکی ناوچەکە بە 
بیر فەتواکەوە دەچوون، باشــترین بەڵگــەش لە جەنگی چالدێرانەوە 
دەبینرێــت لە ســاڵی ۱۵۱4، کاتێــک بە فەتوای مــەالی خەتێ 
ڕێژەیەکی زۆری کورد ئامادەی شــەڕی عوسمانییەکان بوون دژ بە 
ســەفەوییەکان، بەاڵم لێرە دژ بە دارودەستەی سوڵتان دەوەستن و 
دەیانەوێت بەرپەچی دەسەاڵتی چەوسێنەری عوسمانییەکان بدەنەوە 
لە ناوچەکەدا، ئەمەش لە ئەنجامی سیاسەتی توندی عوسمانییەکان 
و چەوســانەوەی خەڵک و دروستکردنی کێشــە و سەپاندنی باج و 
دەستوەردانی دەوڵەتی عوسمانی لە کاروباری ناوخۆییی میرنشینەکە 

بوو .

سەرچاوەکان

ـ شەڕەفنامە : میرشەرەفخانی بەدلیسی ، وەرگێرانی م.هەژار ، چاپی 
سێیەم ، هەولێر ۲۰۰6

ـ خوالســەیەکی تاریخی کورد و کوردستان )جڵدی 2( : محەممەد 
ئەمین زەکی بەگ ، بانە ۲۰۱8

ـ باقی / محەمەد حەمە باقی : میرنشــینی ئەردەالن بابان سۆران لە 
بەڵگەنامەی قاجاریدا ـ چاپی یەکەم ـ هەولێر ۲۰۰۲

ـ حوزنی/ســەرجەمی بەرهەمی حوســێن حوزنی : بەرگی دووەم ـ 
چاپی یەکەم ـ هەولێر ۲۰۰۷
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هێلکاریی ژمارە دوو:
ڕەمزی میرنشینی سۆڕان لە ڕواندوز

هێلکاریی ژمارە:
سێ قەاڵی بانەمان وەک پاشماوەی میرنشینی سۆران
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ڕوانگە



بزووتنەوە جۆراوجۆرە کۆمەاڵیەتییەکان 
لە توێی بزووتنەوەیەکی گشتیدا  

ئازاد محەمەدیانی

بۆ ئەوەی بچینە سەر باسی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانی کوردستان، پێویستە ئاوڕێکی 
گشتی لە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران بدەینەوە و، لەو ڕێیەوە شێوەی پێکهاتن 
و ئامانجەکانی ئەو بزووتنەوانە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بخەینە بەرباس و لێکدانەوەوە. 

بەاڵم پێش ئەوانە پێویستیمان بەوەیە بزانین لە بنەمادا  بزووتنەوە و بزووتنەوەی 
کۆمەاڵیەتی چین و، بە چ ئامانجێک و چۆن شکڵ دەگرن. لە ئاکامدا حەول دەدەین 
واڵمی ئەو پرسیارە بدەینەوە کە دەتوانین بڵێین ئەوەی ئەم ڕۆژانە لەسەر شەقامی 
کوردستان و ئێران دەبیندرێ، ڕیشەیان لە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکاندایە، یان 

شۆڕشێکی شەقامی کاتی و ڕەفتارێکی هیستریکی کۆمەڵگایە بە نیسبەت بابەتی 
کوژرانی ژینا وەک سەرەتای دەستپێکی ئەو ڕووداوانە.



پێــش هەموو شــتێک ئەم وتــارە قەرار 
نییە بچێتە خانەی وتارێکی زانســتی بە 
جۆرە  ئــەم  تایبەتمەندییەکانی  هەمــوو 
وتارانەوە، بەڵکوو لێکدانەوەیەکی مێژووی 
ئەو بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییانەیە کە شوێن 
ناڕەزایەتییەکانی  و کاریگەرییان لەســەر 
ئێســتای ئێــران هەیــە. لێکدانەوەیەک 
پێکهاتەی  بەرچاوڕوونیــی  دەتوانــێ  کە 
کۆمەاڵیەتیــی ناڕازییــەکان و، ڕەفتاری 

کۆمەاڵیەتییان بدا بەدەستەوە.
ئــەو ژینگــە سیاســییەی کــە بــە 
وەک  دەناسرێ،  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتی 
هەموو کۆمەڵگایەکی ئەم جیهانە هێندێک 
و جۆراوجۆریی  تایبەتمەندی، جیــاوازی 
تێدایە کە بووەتە هــۆی جۆراوجۆری لە 
ڕوانگــە، مەرجەعییەتــی کۆمەاڵیەتی و 
ئاراســتەی جیای پێکهاتەیی کە خۆیان 
لــە قــەوارەی دامەزراوەیەکــی مەدەنی، 
حیزبێکــی سیاســی یــا بزووتنەوەیەکی 
کۆمەاڵیەتــی و لە ئاکامدا بزووتنەوەیەکی 
کۆمەاڵیەتیــدا  گشــتیی  و  مەدەنــی 
دەبیننەوە. ئەم ژینگەیــە بە پێی ئەوەی 
کە هەم لە بــاری کۆمەاڵیەتی و هەم لە 
باری سیاســییەوە لە ناوەند واتە ئێران بە 
کاریگەری  تایبەتمەندییەکانییەوە  هەموو 
وەردەگرێ، بەشێکی زۆری ڕەوتە سیاسی 
و کۆمەاڵیەتییەکــەی بە پێی سروشــتی 
سیاسەت و کۆمەڵگای ئێران شکڵ دەگرێ 

یا دەگۆڕێ. 
بــۆ ئــەوەی بچینــە ســەر باســی 
کوردستان،  کۆمەاڵیەتییەکانی  بزووتنەوە 
پێویســتە ئاوڕێکی گشــتی لە بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران بدەینەوە و، لەو 
ڕێیەوە شــێوەی پێکهاتن و ئامانجەکانی 
ئەو بزووتنەوانە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
بخەینە بەرباس و لێکدانەوەوە. بەاڵم پێش 
ئەوانە پێویستیمان بەوەیە بزانین لە بنەمادا  
بزووتنــەوە و بزووتنــەوەی کۆمەاڵیەتی 

چیــن و، بە چ ئامانجێک و چۆن شــکڵ 
دەگــرن. لە ئاکامدا حەول دەدەین واڵمی 
ئەو پرســیارە بدەینــەوە کــە دەتوانین 
بڵێین ئەوەی ئەم ڕۆژانە لەســەر شەقامی 
کوردســتان و ئێران دەبیندرێ، ڕیشەیان 
یان  کۆمەاڵیەتییەکاندایە،  بزووتنــەوە  لە 
شۆڕشێکی شــەقامی کاتی و ڕەفتارێکی 
هیستریکی کۆمەڵگایە بە نیسبەت بابەتی 
کوژرانی ژینا وەک ســەرەتای دەستپێکی 

ئەو ڕووداوانە. 

بزووتنەوە 
گی ڕۆشە دەڵێ: “بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی 
بریتییە لە ڕێکخســتنێک کــە بە هۆکاری 
بەدواداچــوون بــۆ ویســت و ئامانجێکــی 
تایبــەت پێک دێ. بــە پێچەوانەی ڕەفتارە 
گشــتییەکان)رفتار جمعی(، کە کورت ماوە، 
بــێ ئامانــج، چاوەڕواننەکراو و پێشــبینی 
درێژماوەتــر،  بزووتنــەوە؛  هەڵنەگــرن، 
ڕێکخراوتــر و ئامانجدارترە. واتە بە ئامانجی 
گەیشتن بە ویســتێکی تایبەت پێک دێن 
و تا گەیشــتن بەو ویســتە بوونیان هەیە. 
هەڵبــەت بزووتنــەوە جیــاوازی لەگــەڵ 
هەیــە  دامەزراوەش)نهــاد(  و  ڕێکخــراوە 
کــە درێژماوەتــر و تەنانەت دایمیشــن و 
کورت ماوەتــرە. بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان 
چوار تایبەتمەندییان هەیە کە لە جۆرەکانی 
دیکەی ئەکتی کۆمەاڵیەتییان جیا دەکاتەوە 

و بریتین لە:
 لەســەر بنەمای یەک یــا چەند کەلێنی 

کۆمەاڵیەتی)شکاف اجتماعی( پێک دێن.
 پێویســتە ئــەم کەلێنانــە بووبنە هۆی 
ســازبوونی شوناســێکی تایبەت و بیرۆکە، 
ئیدئۆلــۆژی و جۆرێک خۆئاگاییی گشــتی 

پێک هێنابی.
 کۆمەڵێک تاک، کەســایەتی و ڕێکخراوی 

سیاسی تێیدا ڕەنگیان دابێتەوە.
 حوزووری دەرەکییان هەبێ و هەست بە 
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بوونیان لە کەشی گشتیی کۆمەڵگادا بکرێ.
بە پێوەری ئەم پێناسە و تایبەتمەندییانەی 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان، دەچینە ســەر 
باســی بزووتنەوە جیاوازەکان و چۆنیەتیی 
شــکڵ گرتــن و پێکهاتنیان لــە ئێران و 

کوردستاندا.
هەروەک بــاس کرا بزووتنەوەکان دوای 
یەک یــا چەند کەلێنی کۆمەاڵیەتی ســاز 
دەبن، ئێــران و کوردســتان وێڕای هەموو 
کۆمەڵگاکانی دیکە، بە پێی جیاوازییەکانیان 
چەندین کەلێنــی کۆمەاڵیەتییان هەیە کە 
بوونەتــە هــۆی پێکهاتنی بزووتنــەوەکان. 
ڕووکان”  “ئێســتین  وەک  ڕاســتیدا  لــە 
و “نیکــی ئــار کێــدی” دەڵێیــن کەلێنە 
کۆمەاڵیەتییــەکان دەبنە هــۆی پێکهاتنی 
حیزب و ڕێکخراوەی سیاســی واتە حیزبە 
کەلێنــە  نوێنەرایەتیــی  سیاســییەکان 
جیاوازەکان کە نیشانەی جیاوازی و تەنانەت 
دژبەرایەتین)تضاد( دەکەن. بۆ وێنە حیزبی 
نەتەویی لەسەر  دێموکڕات وەک حیزبێکی 
کەلێنی ئیتنیکیی نێوان کورد و ناوەند ساز 
بووە و کۆمەڵە لەسەر کەلێنی چینایەتی کە 
نوێنەرایەتیــی چینی کرێکار دەکا، وەک لە 
پێڕەو و بەرنامەی خۆیدا باسی دەکا و...هتد. 
بەاڵم لە دۆخێکدا کــە ئیمکانی پێکهاتنی 
حیزبی سیاســی نییە و کۆمەڵگا یا دۆخی 
سیاسی ئیزنی پێکهاتنی حیزب و ڕێکخراوە 
نادا، بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان بە دەوری 

ئەو کەلێنانەدا پێک دێن. 
چونکە لە ئێرانی ژێر دەســەاڵتداریەتیی 
کۆماری ئیسالمیدا، حیزبی سیاسی ئیمکانی 
سازبوونی نییە و ئەم پێکهاتە سیاسییە دژە 
ڕێکخراوەیــە، هەر دژایەتــی و کەلێنێکی 
کۆمەاڵیەتی بە خێرایی ئیمکانی ئەوەی هەیە 
بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتیدا  لە قــەوارەی 
خــۆی بنوێنێ. بۆیە ئێــران واڵتی بزووتنە 
جۆراوجۆرەکانــە، کە هەر کام نوێنەرایەتیی 
کەلێــن، گرفــت و دژبەرایەتییــەکان لــە 

بەستێنی کۆمەڵگادا دەکەن.

بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران 
لە ئێراندا بە پێی جۆراوجۆریی کۆمەاڵیەتی 
و کەلێنــە کۆمەاڵیەتییــەکان، چەندیــن 
ژنــان،  بزووتنــەوەی  وەک  بزووتنــەوەی 
کرێــکاران،  مامۆســتایان،  خوێنــدکاران، 
سێکۆالر، نەتەوەکان و ڕێفۆڕمخوازی هەن، 
بــەاڵم وەک بزووتنەوەیەکی بەرین و گەورە 
کــە درێژماوەترینی ئــەم بزووتنەوانەیە و، 
دەتوانــێ و توانیویەتی ئەم بزووتنەوانە لێک 
گــرێ بداتەوە و چەترێک بێ بۆ بەشــێکی 

زۆریان، بزووتنەوەی دێموکڕاسیخوازییە.

بزووتنەوەی دێموکڕاسیخوازی
ئەو بزووتنەوەیە کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە 
بۆ پێش تەمەنی کۆماری ئیسالمی و هەر لە 
بزووتنەوەی مەشــرووتەوە تا ئێستا درێژەی 
هەبــووە، بــە دەوری کەلێنی ســوننەت و 
مۆدێرنیتــە و کەلێنی مێژووییی حکومەت-
خەڵــک یا بە واتایەکی گشــتیتر دەوڵەت-
نەتەوەدا ســاز بووە، دیارە واتای دەوڵەت-
نەتەوە حیکایەت لە ســازبوونی جۆرێک لە 
دەوڵەتــی نەتەوەیی دەکات، بەاڵم ئەودیوی 
دەوڵەتی نەتەوەیی حاکمییەتی نەتەوەیە بە 
مانای ئامادەبوونی هاواڵتی وەک گرینگترین 
ئەودیوی  کەواتــە  دێموکڕاســی،  چەمکی 
دەوڵەت-نەتەوە، دێموکڕاسییە کە لە ئێراندا 
نەبــووە و بزووتنەوەی دێموکڕاســیخوازی 
وەک بزووتنەوەیەکــی بەریــن و گەورەی 
کۆمەاڵیەتیی ئێران لەسەر ئەم کەڵینە ساز 

بووە. 
ڕاستییەکەی بزووتنەوەی دێموکڕاسیخوازی 
بە پێــی گۆڕانکارییــە کۆمەاڵیەتییەکان و 
هەلومەرجــی سیاســیی ســەردەم گۆڕاوە 
و هــەر جــارەی گوتارێکــی تایبەتــی بۆ 
ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ دیکتاتــۆڕی و 
ســتەم هەبووە. لە ســەردەمی مەشرووتەدا 
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گوتاری ئــەم بزووتنەوەیە چەندین چەمکی 
گرینگــی وەک نەتەوەخوازیــی لیبڕاڵــی، 
مەشرووتەخوازی و دەســەاڵتی یاسایی لە 
توێــی گوتارەکــەی خۆیــدا جومگەبەندی 
کردبــوو. ئــەم بزووتنەوەیــە، بزووتنەوەی 
مەشــرووتەخوازی بەرەوپێــش برد و توانی 
پاشەکشە بە ئیستبدادی قاجارەکان بێنێ و 
مەجلیس و یاسای پاشایەتیی مەشرووتەی 
بۆ یەکەم جار لە تەمەنی ئێراندا ســەقامگیر 
کرد. ئەگەرچی ئەم بزووتنەوەیە دواتر پێشی  
گیرا، بەاڵم مەشــرووتە توانی ســوڵتان لە 
ئاســمانەوە بگەڕێنێتەوە بۆ زەوی و بیخاتە 
چوارچێوەی یاساوە، توانی واتای هاواڵتی لە 
جێی ڕەعیەت جێگیر بکات و مەڕجەعییەت 
لــە ســوڵتانەوە بگەڕێنێتەوە بــۆ کۆمەڵگا 
و هاواڵتــی. ئــەوە یەکــەم هەنگاوەکانــی 
بزووتنەوەی دێموکڕاســیخوازیی ئێران بوو 
کە دواتر و بە هاتنە ســەرکاری حکومەتی 
پەهلــەوی قۆناغێکی دژواری بڕی، بەاڵم لە 
دوای داگیرکردنی ئێران لە خەرمانانی ١٣2٠ 
لە الیان شــۆڕەوی و ئینگلیسەوە ڕۆحێکی 
تازەی وەبەر هاتەوە و گوتارە سیاسییەکەی 
گۆڕا. لەم دەورەیەدا ناســیۆنالیزم ئەگەرچی 
هەبــوو، بەاڵم ئیتــر چەمکی ســەرەکیی 
گوتارەکەی نەبوو، بەڵکوو چەپ خەریک بوو 
گەشەی دەکرد، حیزبی سیاسی دامەزران و 
نەتەوەکانــی ئێرانیش وەک کورد و ئازەری 
بــە جۆرێک خۆیــان لەژێر ســێبەری ئەم 
گوتارە چەپەدا دیتەوە کە دەیویســت ببێتە 
بنەمای ســەرەکیی ڕەوتی دژە ئیســتبداد. 
ئازادیــی بیرکردنەوە و ڕادەربڕین، عەداڵەت 
و یەکسانی، چەمکە سەرەکییەکانی گوتاری 
بوون  ئێران  بزووتنەوەی دێموکڕاسیخوازیی 
کە تا سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران لە 
ساڵی ٥7دا هەر وەک گرینگترین دروشمی 
ئەم بزووتنەوەیــە مانەوە. دیارە بزووتنەوەی 
دێموکڕاســیخوازی وەک بزووتنەوەیەکــی 
بەرین و گەورە توانی لە سەردەمی شۆڕش 

و دواتر بە هاتنە ســەرکاری حکومەتی نوێ 
بەشێکی زۆر لە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان 
کــە بــە ســازبوونی کۆمــاری ئیســالمی 
ڕەنگیان گۆڕی بوو یــا تازە پێک هاتبوون، 
کۆ بکاتــەوە. ئــەم ڕەوتە بــەردەوام وەک 
گرینگترین بزووتنــەوەی ئێران توانیویەتی 
حکومەتەکانــی  واڵمدەرنەبوونــی  وێــڕای 
پەهلــەوی و کۆماری ئیســالمی دڕیژە بە 
ژیان بــدا و، جەماوەر لــە دەوری واتاکانی 
خۆی کۆ بکاتــەوە. دێموکڕاســیخوازی لە 
ســەردەمی کۆماری ئیســالمیدا تووشــی 
کەڵکەڵەیەکی نوێ بوو، ئەویش سێکۆالریزم 
بــوو، بۆیە ئــەو چەمکــە وێــڕای ئازادیی 
ڕادەربڕین و ئەندێشــە، حکومەتی یاســا و 
هەڵبژاردنی ئازاد بــووە یەکێک لە چەمکە 
دێموکڕاسیخوازیی  گوتاری  سەرەکییەکانی 
ئێرانییــەکان. بزووتنەوەیەک کە کەڵکی لە 
هەموو دەرفەتێک وەردەگرت بۆ ئەوەی کە 
بتوانێ هەنگاو بە دیکتاتۆڕی و ســەرەڕۆیی 
دەســەاڵتی ئایینی شــل بــکات. بۆیە لە 
ســەردەمێکدا هاوڕێیەتیــی بزووتنــەوەی 
ڕێفۆڕمخــوازی کــرد. دێموکراســیخوازی 
لــەم ناڕەزایەتییانــەی ئێســتای خەڵکانی 
سەرشــەقامدا بزووتنەوەیەکــی بەریــن و 
گــەورەی کۆمەاڵیەتییە کــە جەماوەری لە 
دەوری واتاکانــی خۆیدا کــۆ کردووەتەوە و 
بزووتنەوەکانــی دیکــەی خســتووەتە ژێر 

سیبەری خۆیەوە. 
دواتر دەگەڕێینەوە ســەر ئەو باســە و 

پتری لێک دەدەینەوە.

بزووتنەوەی ژنان
یەک لە بزووتنەوە هــەرە دیارەکانی ئێران 
کە ئەویش ڕاست لە سەردەمی مەشرووتەوە 
شكڵ دەگرێ، بزووتنەوەی ژنانە، سەرەتای 
ئەم ڕەوتە دەگەڕێتەوە بۆ ڕۆشــنگەرییەک 
کە ئێرانییەکان لــە ڕێی گۆڤار و ڕۆژنامە و 
کتێبە ئەورووپایی یەکان و سەفەری شازادە 
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و ئەعیانەکانی ئێرانــی بۆ ڕۆژئاوایان دەکرد 
و، پێشــەنگی ئــەم ڕەوتە ژنانــی دەرباری 
قاجار بوون. بە ســازکردنی )ئەنجومەنەکانی 
نیســیان( و باس کردنــی مافی ژنان، وردە 
وردە ئەم ڕەوتە پەرەی سەندە نێو کۆمەڵگا 
و شــارەکان، جگە لە پێتەختی ئێران وەک 
تەورێز و تەنانەت کرماشانیش و ئەنجومەن 
و دامەزراوەی ژنان بۆ داکۆکی و ڕۆشنگەری 
ســەبارەت بە مافــی ئافرەتــان دامەزران. 
گرینگترین شــت لــەو ســەردەمدا مافی 
خوێندنــی ژنان بوو کە بــە هۆی ڕوانگەی 
نەریتــی و ئایینیــی پیاوان و دەســەاڵتی 
سیاســی لێیــان زەوت کرابــوو. دواتر ئەم 
بزووتنەوەیە لە دەورەی پەهلەویدا هێندێک 
گۆڕا. ڕەزا شا بە بەرنامەی مۆدێڕنیزاسیۆنی 
خۆی حەولی دا ژنان بێنێتە نێو کۆمەڵگا و 
پرسی کەشفی حیجاب، ئەگەرچی بۆخۆی 
جۆرێک ئیجبار بوو لەســەر جۆری پۆششی 
ئافرەتان و کەوتنە خوارەوە لەوبەری دیواری 
مافی ئافرەتان، بەاڵم توانی ژنان تا ڕادەیەک 
بێنێتــە نێــو کۆمەڵــگا و مافــی خوێندن 
و کارکردنیــان پێ بــدات. لــەو قۆناغەدا 
بزووتنەوەی ژنان بە دوو ئاراستەدا ڕۆیشت، 
دەســەاڵت  لەگەڵ  هاوتەریب  بەشــێکیان 
ڕێیــان بڕی و، هێندێــک گۆڤار و بالڤۆکی 
وەک )زن روز( دەرکــران کە نوێنەرایەتیی 
ئەم ئاراســتەیەی بزووتنەوەکــەی دەکرد، 
بەشەکەی دیکە وەک ئۆپۆزسیۆنی پاشایەتی، 
شتێک ســەرووی ئەو شتانەیان داوا دەکرد 
کە ڕەزاشا و محەممەدڕەزا شا بۆ ژنان قایل 
بوون. بەشــێکی زۆری ئەو ژنانە تێکەڵ بە 
بزووتنــەوەی دێموکڕاســیخوازی بــوون و 
هاوکاریــی ڕەوت و حیزبە سیاســییەکانی 
وەک حیزبــی توودە و ... یــان دەکرد. ئەم 
ڕەوتــەی بزووتنــەوەی ژنان، لە شۆڕشــی 
گەالن لە ساڵی ٥7دا بەشداریی بەرباڵویان 
کرد و، هەر ئەوانە بوونە دژبەرانی سەرەکیی 
حیجابی زۆرەملێ لە حکومەتی نوێدا و، بوونە 

درێژەدەری بزووتنــەوەی ژنان بە درێژاییی 
تەمەنی کۆماری ئیسالمی. بزووتنەوەی ژنان 
ئەگەرچــی دوای ســەقامگیریی حکومەتی 
نوێ بۆ ماوەیەک بەتایبەت لە شەستەکان و 
تا نیوەی حەفتاکان پەراوێز خرا و دەرفەتی 
گەشەونەشەی نەبوو، بەاڵم بە سەرهەڵدانی 
ڕەوتی ڕیفۆرم و زیندووبوونەوەی کۆمەڵگای 
مەدەنــی، وەجووڵە کەوت و بەشــی هەرە 
زۆری بــۆ گۆڕانی دۆخی ژنــان و النیکەم 
کرانــەوەی فەزایــەک بۆ چاالکــی لەگەڵ 
ڕیفــۆرم کەوت. ئەم ڕەوتە لە هەشــتاکاندا 
زیاتر گەشــەی کــرد و لێکەوتەی گرینگی 
بزووتنەوەی ژنان “کەمپەینی یەک میلیۆن 
واژۆ بــوو” بــۆ ســڕینەوەی هەاڵواردنــی 
جێندەری)جنســییەتی(، بزووتنەوەی ژنان 
لە بزووتنەوەی سەوزدا چاالکانە بەشدار بوو 
و لــە دەیەی نەوەد بــەوالوە ڕادیکاڵتر بوو، 
)مادران دادخواه(، )چهارشنبە های سفید(، 
) آزادی های یواشکی( ئەو ئەکسیۆنانە بوون 
کە بزووتنەوەی ژنان لەو ســااڵنەی دواییدا 
بە سەرکەوتوویی توانیویانە بەڕێوەی بەرن. 
ئێســتاش بزووتنەوەی ژنان پێشەنگی ئەم 
توانیویەتــی بزووتنەوە  ناڕەزایەتییانەیــە و 
کۆمەاڵیەتییەکانی دیکەش لەگەڵ خۆی هان 
بدات و، بە شێوەیەکی گشتگیر و هۆشیارانە 
پرســی ژنان بەجیهانی بکات. ڕاستییەکەی 
قووڵترین  کەلێنی جێندەری)جنســییەتی( 
کەلێنــی کۆمەاڵیەتیــی ئێرانە کــە بووەتە 
هــۆی پێکهاتنی بزووتنــەوەی ژنان و ئەو 
بزووتنەوەیــە پتر لە هەمــوو بزووتنەکانی 
دیکــەی ئێــران نموودی دەرەکــی بووە و 
لە هەمــوو ناڕەزایەتییەکانــی دوو دەیەی 
زیندووی  بزووتنەوەیەکی  وەک  ڕابــردوودا 
کۆمەاڵیەتــی لەســەر کەلێنــی چاالکیی 
جێندەری)جنسییەتی( هەم بەرباڵو بووەتەوە 
و هەمیش زیاتــر ڕۆچووەتە نێو کۆمەڵگای 
ئێرانەوە و چیــن و توێژی زیاتری لە خۆی  
کۆ کردووەتەوە. کوردستان و چین و توێژە 
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جیاوازەکانیشی یەک لەم ناوچانەن کە ئەم 
بزووتنەوەیە زۆری کاریگەری لەسەر داناوە، 
و ئەمە لە خۆپیشــاندانەکانی مەرگی ژینادا 
ڕەنگی دایەوە. هەڵبەت ئەوە بەو مانایە نییە 
کە لە کوردستان بزووتنەوەی ژنان نەبووە و 
تەنیا کاریگەری لە بزووتنەوەی ژنانی ناوەند 

وەرگرتووە. 
لــە  کوردســتان  لــە  بەپێچەوانــەوە 
ســەردەمی کۆمارەوە پرســی ژنــان وەک 
بابەتێکــی کۆمەاڵیەتی لە ئــارادا بووە و لە 
بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی گەلی کورددا 
بە درێژاییــی بزووتنەوکەی وەک چەمک و 
پرســێکی گرینگ خراوەتە بەرباس. یەکەم 
دامــەزراوەی ژنان لە ســەردەمی کۆماردا 
نیشانەی ئاوڕدانەوەی ئەم پێکهاتە سیاسییە 
نوێیەیە لە پرسی ژنان و ئەمەش لە شۆڕشی 
گەالنــی ئێران لە ٥7 لە الیــەن حیزب و 
ڕێکخــراوەی دیکــەش وەک کۆمەڵــە کە 
خۆی بە پێشەنگی مافپارێزیی ژنان دەزانی، 
خراونەتە پالن و بەرنامەی حیزبییەوە. ژنان 
هاوشــانی پیاوان بە پێچەوانەی شوڕشــە 
ڕزگاریخوازانەکانــی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت 
لەم بزووتنەوە گشــتییەدا نەخشــیان بووە. 
هەڵبەت وەک خەسارێک دەتوانین بیر لەو 
مەسەلەیە بکەینەوە کە بۆ بزووتنەوەی ژنان 
لە کوردســتان نەیتوانیوە لەژێر ســێبەری 
بزووتنــەوەی نەتەوەیی بێتــە دەرێ و هەر 
وەک ئۆرگان و بەشــێکی ئەو چاالک بووە. 
دیــارە ناتوانین چاالکیــی ژنانی ڕۆژهەاڵت 
لە بــوارە جیاوازەکانی کلتــووری، ئەدەبی 
و حەولــی مەدەنی لــە نێوخــۆ لەبەرچاو 
نەگرین، بــەاڵم ئەوەی کە لە کوردســتان 
لە ئارادایە، نەیتوانیــوە وەک ئەوەی ناوەند 
قەوارە و پێکهاتەیەکی تایبەت بگرێ و وەک 
بزووتنەوەیەکــی ســەربەخۆی کۆمەاڵیەتی 
جیا لە گوتاری بەرین و بەرباڵوی نەتەوەیی 
خۆی پێناســە بــکات. ئــەوە گەورەترین 
خەســاری چاالکیی ژنان لە کوردســتانی 

ڕۆژهەاڵتە کە نەیتوانی بــە دامەزراوە بێت 
و پێکهاتەیەکی دیــار و جیاواز لەخۆی بدا 
بەدەســتەوە. ڕاســتییەکەی چاالکیی ژنان 
لــە الیەکەوە تاک تەوەر بــووە و لە الیەکی 
دیکــەوە لەژێر کاریگەریی گوتاری بەرین و 
بەرباڵوی نەتەوەیی و حیزبە سیاسییەکاندایە. 
بــەاڵم ئەمە بــەو مانایە نییە کــە کەلێنی 
لــە کوردســتان  جێندەری)جنســییەتی( 
بەرچاو نییــە، ئەگەر بڕوانینــە ئامارەکانی 
پەیوەســت بــە خۆکوژیــی ژنــان، قەتڵی 
نامووســی، خەتەنە لە بەشێکی کوردستان 
و زۆر نەریتی دیکــە، دەردەکەوێ کەلێنی 
جێندەری)جنســییەتی( یەک لە مەزنترین 
کەلێنــە کۆمەاڵیەتییەکانی کوردســتانە و، 
دەتوانێ بزووتنەوەیەکی سەربەخۆ بە دەوری 
خۆیدا ساز بکات و نوێنەرایەتیی نەهێشتنی 
هەاڵواردن و ســتەم لە بابەت ژنانەوە بکات. 
بەاڵم ئەوەی ئەم ڕۆژانە لەسەر شەقامەکانی 
کوردســتان و لــە قوتابخانــەی کچانــی 
ئەوەیە،  دەرخــەری  دەبیندرێ،  ڕۆژهەاڵت 
کەلێنی جێندەری)جنسییەتی( بە هاوکاریی 
کەلێنی بەرەی نوێ )شکاف نسلی( خەریکە 
دژ بە دەسەاڵتی نەریتخواز و کۆنەپەرەستی 
کۆماری ئیســالمی ڕادەوەستێ  و، گەمە بە 
بەها و نۆڕمەکانی دەکات. دواتر دێینە سەر 

ئەو باسە.  

بزووتنەوەی ڕیفۆرمخوازی
ڕاســتییەکەی ڕیفۆرم بە مانای چاکسازی 
بە شــێوەیەکی گشــتی، لە بەرانبەر واتای 
ئینقالبــدا پێناســە دەکــرێ، بــەو مانایە 
کــە لــە جیاتــی ڕووخانی دەســەاڵتێکی 
حکومەتێکــی  بنیاتنانــەوەی  و  سیاســی 
نوێ لە پڕۆســەیەکی خێــرادا، بەها بدرێ 
بە چاکســازیی ئەو دەســەاڵتە سیاسییە لە 
پڕۆســەیەکی درێژخایەن و نەرم و هەنگاو 
بە هەنــگاودا. بەاڵم لە ئێــران ئەم چەمکە 
لــە بەرانبەر واتایەکی دیکەشــدا پێناســە 
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دەکــرێ، ئەویــش بنەماژۆخوازییــە، واتە 
ڕیفۆڕم بیر لە گــۆڕان دەکاتەوە لە بەرانبەر 
بنەماژۆخوازەکانــدا کــە الیەنگری دۆخی 
هەنووکەن و، مــل نادەنە گۆڕانکاری. پێش 
ئەوەی بچینە ســەر باسی ڕەوتی ڕیفۆرم لە 
ئێران و کاریگەرییەکەی لەسەر بزووتنەوەی 
دێموکڕاســیخوازی باس بکەیــن، ئاوڕێکی 
خێرا بەســەر بنەما فکرییەکانی ئەوم ڕەوتە 

لە ئیراندا دەخشێنین.
ئەوانەی لە ئێران ئااڵهەڵگری چاکسازی 
بەڵکوو  نەبوون،  ئێران  بوون، سیکۆالرەکانی 
کەســانێک بوون کــە لە ناوەنــدی بیری 
ئیســالمی سیاســیی ئێرانەوە هاتبوون. ئەو 
کەســانە بیریان لەوە دەکــردەوە کە دەبێ 
هەوڵ بدرێ ئەو حکومەتەی ئێســتا لەسەر 
کارە، هەم لە بــاری ڕوانین و هەم لە باری 
ســەردەمیانەتر  و  ئەمڕۆییتر  یاســایی یەوە 
بکرێ تا بتوانێ خــۆی لەگەڵ چەمکەکانی 
دێموکڕاســی و مافی مــرۆڤ ڕێک بخات. 
ڕاســتییەکەی ئەوانە نوێخوازە دینییەکانی 
وەک؛ عەبدولکەریمی سرووش، محەممەدی 
موجتەهیــدی شەبســتەری، موحســینی 
کەدیوەر، حەسەنی یۆسفی ئەشکەوەری و... 
کە لــە باری دینی و تیۆریکــەوە حەولیان 
بــوو خوێندنەوەیەکی ئینســانیتر لە دین 
بدەن بەدەســتەوە و، کارێک بکەن، بتوانن 
لەگەڵ واتا و چەمکە نوێیەکانی پێوەندیدار 
بە مافی مرۆڤ و دێموکراسی ئاشت ببنەوە. 
ئەوە پێویستیی بە ئیجتهادی نوێ لە فێقهی 
شیعەدا هەبوو، کەواتە هەموو ئەو ئاڵوگۆڕانە 
دەبوو لە ڕێگەی ئیجتهاد لە فێقهی شیعەدا 
و لە کاناڵی چاکســازیی ئایینییەوە بکرێن، 
شتێک کە بە ناوی پڕۆتستانتیزمی ئیسالمی 
ناویان دەهێنا و بنەماکەی لە زانستی تەئویلدا 
بوو. نموونە سونییەکەی ئەم بیرکردنەوەیە، 
نەســری حامێد ئەبووزەیدی میســری بوو.  
کەواتە دەبوو لەپێشدا چاکسازی لە نەهادی 
دیندا بکرێ و پاشان سیاسەت و یاسا لەسەر 

ئــەو بنەمایە ڕیفۆرمی بەســەردا بێت. ئەو 
بیرۆکەیە توانی بە سەرکەوتنی محەممەدی 
ســەرۆک کۆماریی  هەڵبژاردنی  لە  خاتەمی 
١٣76 و مەجلیــس لــە ١٣7٨دا ببێتــە 
دەســەاڵتی کۆماری ئیســالمی. ڕیفۆرم لە 
ئێران هەر لــە بانگەشــەکانی هەڵبژاردنی 
بزووتنەوەیەکــی کۆمەاڵیەتی  76ەوە وەک 
خۆی دەرخست و دواتر لە هەڵبژاردنی 7٨ی 
مەجلیس و، لــە ڕووداوە کۆمەاڵیەتییەکانی 
ئەو ســەردەمدا ڕەنگــی دایــەوە. ئازادیی 
بیرکردنەوە و ڕادەربڕین، دەســەاڵتی یاسا، 
کۆمەڵــگای مەدەنــی، هەڵبژاردنی ئازاد و... 
لە گرینگترین چەمکەکانی ئەو بزووتنەوەیە 
بوون. هەر ئەو دروشمانە بوونە هۆی ئەوەی 
کە بتوانێ کەســانێکی زۆر لە دەوری خۆی 
کۆ بکاتــەوە و، بۆ ماوەی پتر لە یەک دەیە 
کۆمەاڵیەتیی  بزووتنەوەی  بەهێزترین  وەک 
ئێران لــە مەیداندا بێ. ڕاســتییەکەی ئەم 
هــەم الیەنگرانی  توانیبووی  بزووتنەوەیــە 
کۆماری ئیســالمی کە پێیان وابوو دەبێ بۆ 
مانەوەی سیستم چاکسازی بکرێ، لە خۆی 
کۆ بکاتەوە، هەم ئەو کەســانەی پێیان بوو 
لە ڕێی ڕیفۆرمــەوە ڕێ بۆ خەباتی مەدەنی 
خــۆش دەبێ و، دەتوانرێ لە درێژماوەدا بیر 
لە گۆڕینی سیستەم بکرێتەوە، واتە ئینقالب 
بکەن، هەم ئەو بزووتنەوانەی کە بۆ چاالکی 
پێویستییان بە فەزایەکی ئازادتر هەبوو، وەک 
بزووتنەوەی ژنان و خوێندکاران و...لە دەوری 
خۆی کۆ بکاتەوە . ڕاستییەکەی ئەوە یەکەم 
جار بــوو دوای هاتنە ســەرکاری کۆماری 
ئیســالمی لە ٥7دا ئــەم چەمکانە لە توێی 
بزووتنەوەیەکدا دەکەونە بەرباس و ئێســتا 
ســەرۆک کۆماری واڵتەکە باســیان دەکات 
و، پشــتیوان و ڕێبەری ئــەم ڕەوتەیە. ئەوە 
شتێکی تازە و گرینگ بۆ کۆمەڵگای تینووی 
ئــازادی ئێران بوو، بۆیــە توانی بە زووترین 
کات جەماوەرێکی زۆر و، ئەو بزووتنەوانەی 
باس کران، بخاتە ژێــر کاریگەریی خۆیەوە 
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و یەکدەنــگ بن. گرینگتریــن کار کە ئەم 
بزووتنەوەیە توانی بیکا، ئەوە بوو کە چینی 
مامناوەنــد بێنێتە مەیدان و لــە بۆنەکاندا 
بیکا بە ئەرتەشــی ئامادەی خۆی، سەرەڕای 
ئەوەی کە بەرنامە ئابووری و کلتوورییەکانی 
دەوڵەتــی خاتەمــی توانیبووی ئــەو چینە 
گەورەتــر بکاتــەوە، کارێک کــە دواتر لە 
پێچەوانەکەی  ئەحمەدینــژاددا  دەوڵەتــی 
ڕووی دا. لــە ٨٨دا و دوای ســاختەکارییە 
مەزنەکــەی هەڵبژاردنی خولــی دووهەمی 
ڕیفۆرمخوازی  بزووتنــەوەی  ئەحمەدینژاد، 
نیشــانی دا نەتەنیا ئێستاش تواناییی هێنانە 
مەیدانی جەمــاوەری هەیە، بەڵکوو دەتوانێ 
بزووتنەوەکانی دیکەش بکاتە هاودەنگی خۆی 
و گوتاری بەرین و بەربــاڵوی بزووتنەوەی 
بجووڵێنێ.  ئێرانیــش  دێموکراســیخوازیی 
ڕاســتییەکەی بزووتنەوەی سەوز بەرهەمی 
جۆراوجــۆرە  بزووتنــەوە  هاوپەیمانەتیــی 
کۆمەاڵیەتییــەکان و هاوڕێ بوونیان لەگەڵ 
کە  بوو،  دێموکراســیخوازی  بزووتنــەوەی 
بە گەشــەی کۆمەڵــگای مەدەنیــی ئێران 
دوای هاتنە ســەرکاری دەوڵەتی ڕیفۆڕم لە 
ئێران ڕووی دا. بە بــڕوای من بزووتنەوەی 
ڕیفۆرمخوازی تا ســاڵی ١٣٩2 واتە یەکەم 
خولی هەڵبژاردنی حەســەنی ڕۆحانی وەک 
ســەرۆک کۆمار، تواناییــی مۆبیلیزەبوونــی 
توودەیی و هێنانە سەر شەقامی جەماوەری 
هەبــوو، بەاڵم دوایی ئەو نفــووزە وردەوردە 
کەمی کــرد، تا لــە ســاڵی ٩6دا دوایین 
هەناســەکانی خــۆی وەک بزووتنەوەیەکی 
زینــدووی کۆمەاڵیەتی هەڵکێشــا، کاتێک 
پشــتگیریی ئەو ناڕەزایەتییانەیان نەکرد و 
خەڵک دروشــمی )اصالح طلب اصول گرا, 

دیگە تمومە ماجرا(یان دا.
ڕیفۆرم  بزووتنەوەی  کوردســتانیش  لە 
توانی جەماوەری کوردســتان لەگەڵ خۆی 
هــاوڕا بکات. دیــارە جــۆری هاوڕێیەتیی 
کوردســتان لەگــەڵ ئــەو ڕەوتــە لەگەڵ 

هەمــوو ئێران جیاوازە ، بە درێژاییی میژوو، 
کــورد لەگــەڵ ئــەو ڕەوتانەی دروشــمی 
ئازادیخوازانەیــان داوە، هــاوڕا و هــاوڕێ 
بــووە، دەکرێ پشــتگرتنی  موســەددیق 
لە ســەردەمی پەهلەویشــدا وەک نموونە 
بێنینەوە، لەم ســەردەمەدا بەشداریی کورد 
پتر بۆ هاوشــێوەبوونی دروشمەکانی ڕەوتی 
بزووتنەوەی  دروشــمەکانی  لەگەڵ  ڕیفۆڕم 
بەرینی دێموکراســیخوازی بوو. لە الیەکی 
دیکەشــەوە ڕیفۆرمخــوازان و دەوڵەتەکەی 
توانییان بەســتێنێکی گونجاوتر بۆ گەشەی 
کۆمەڵگای مەدەنیی کوردی ســاز بکەن و 
ئەوەش سەرەتایەکی باش بوو بۆ سەرهەڵدان 
و پەرەسەندنی ئەو کۆمەڵگایە کە دواتریش 
هەر گەشەی کرد و ئێستا بووەتە گەورەترین 
کێشــەی کۆماری ئیسالمی لە کوردستاندا. 
مەجلیسیش  کوردی  نوێنەرانی  فراکسیۆنی 
دەرفەتێکــی دیکە بوو کە لەم دەورەیەدا بۆ 
کورد ڕەخسا و هێندێک ویست و داواکاریی 
کوردانە لە تریبۆنی مەجلیسەوە لە ڕێی ئەو 
نوێنەرانەوە باس کران کە وەک هەنگاوێکی 
ئەرێنــی و وەک کاریگەریــی بزووتنەوەی 
ڕیفــۆرم دەتوانیــن باســی بکەیــن. لــە 
کوردستانیش وەک سەرانسەری ئێران ڕەوتی 
ڕیفــۆرم لە نیوەی دەیەی نــەوەدەوە بەرەو 
الوازی ڕۆێشــت و، ئیدی لە سەرمایەیەکی 
کۆمەاڵیەتی داماڵدرا. بەاڵم هۆکاری ئەوەی 
کە بزووتنــەوەی ڕیفۆرمخــوازی نەیتوانی 
وەک بزووتنەوکانــی دیکە گەشــە بکات و 
1 ئەو بزووتنەوەیە  بمێنێتەوە بریتین لــە؛ 
لە قەوارەی بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی بۆ 
ماوەیــەک هاتە دەرێ و بوو بە دەســەاڵت 
کە ئەوە دەرفەتێکــی باش بوو، بەاڵم چون 
نەیتوانــی کەڵکی لێوەرگــرێ، بۆی بوو بە 
ناکارامەدیی دەوڵەتانی  هەڕەشــە، کۆمەڵگا 
ســەر بە ڕیفۆرمی بە حیسابی ناکارامەدیی 
ڕەوتــی ڕێفۆڕم بە گشــتی و ڕیفۆرمخوازی 
2 لە بــاری یاســایی یەوە نەیتوانی  گرت. 
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3 لە  هیــچ گۆڕانکارییــەک بــەدی بێنێ 
بنەمادا هیچ ســتڕاتیژییەکی تایبەتی نەبوو 
و نەیدەکوت یــا جورئەتی ئەوەی نەبوو کە 
دەیهەوێ چی بگــۆڕێ، ئەگەرچی لە باری 
تیۆرییەوە لە دەستپێکدا چاک توانی خۆی 
پێناســە بکات، بەاڵم لــە درێژەی ڕێ و لە 
مەیدانــی کردەوەدا نەیتوانــی گەاڵڵەیەکی 
 دیاریکــراوی تایبــەت بدات بەدەســتەوە.
4 لــە خۆپێشــاندان و ناڕەزایەتییەکانــی 
دەیەی نەوەددا پشتی جەماوەری نەگرت. 

و  خۆپێشــاندان  پێچەوانــەی  بــە 
ناڕەزایەتییەکانــی دوو دەیــەی ڕابردوو کە 
خەڵک بۆ ئەو ڕەوتە لەســەر شــەقام و لە 
پای ســندووقی دەنگدان بــوون، لە ٩6ەوە 
ئیــدی ڕەوتی ڕیفــۆرم هیــچ پێگەیەکی 
نەبووە. لەم خۆپێشاندانەشــدا هیچ ناوێکی 
نییە و ئەگەر لەوانــەی ٩6 و ٩٨دا خەڵک 
دروشمی سەلبییان بە دژی دەگوتەوە، لەم 
ناڕەزایەتییانەی ئێســتادا بەم شــێوەیەش 
ناوی نییە، ئەوە یانی ئەم بزووتنەوەیە ئیدی 
هیــچ پێگە و نفووزێکــی کۆمەاڵیەتی نییە 
و کۆمەڵگا بە ســەر ڕیفۆڕم و چاکســازی و 

ڕیفۆڕمخوازاندا بازی داوە. 

بزووتنەوەی خوێندکاری:
یەک لەو بزووتنەوە زیندووانەی کۆمەڵگای 
ئێران کە لە هــەردووک دەورەی پەهلەوی 
هێزێکــی  وەک  ئیســالمیدا  کۆمــاری  و 
بەهێــز مەیدانداریی ویســت و داواکارییە 
کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکانی جەماوەری 
خوێندکارییــە.  بزووتنــەوەی  کــردووە، 
هەڵبــەت ئەوەی کــە زانکــۆ و خوێندکار 
وەک بەشــێک لــە کۆمەڵــگای مەدەنــی 
داواکاریی سیاســی هەیە و لە چوارچێوەی 
بزووتنەوەیەکی تایبەتدا لە جیاتی کۆمەڵگا 
دەنگ هەڵدەبڕێ، بۆخــۆی چەند هۆکاری 
هەیە و، گرینگتریــن هۆکارەکەی نەبوونی 
دامــەزراوە سیاســییەکانی وەک حیزبە کە 

نوێنەرایەتیــی کۆمەڵگا بکات و بتوانێ وەک 
پردێکــی پێوەنــدی لەنێوان دەســەاڵت و 
جەماوەردا ڕۆڵ بگێڕێ. ڕاستییەکەی زانکۆ و 
خوێندکار خەریکن  لە چوارچێوەی حیزبی 
 سیاســیدا کاری تایبــەت دەکــەن، لێڕەدا 
یانــی  داوە،  ڕووی   )Dedifferentiation(
دامەزراوەیــەک کاری دامەزراوەیەکی دیکە 
دەکات و جیاوازییەکانیــان تێــک چــووە. 
بزووتنــەوەی خوێنــدکاری ئەگەر لەســەر 
نەریتی ڕاســتەقینەی خۆی ڕۆێشتبا، دەبوو 
بە پێی سرووشــتی خــۆی وەک بزووتنەوە 
یا دامەزراوەیەکی پیشــەیی هەڵســووڕێ، 
کەچی لــە ئێرانی بێ حیزب و ڕێکخراوەی 
سیاســیدا، زانکــۆ ئەو ئەرکەی ســەرەڕای 
هەموو ئەرکەکانی دیکە وەئەســتۆ گرتووە. 
بەهەرحــاڵ ســەرەتای ســەرهەڵدانی ئەم 
بزووتنەوەیــە لەژێــر کاریگەریــی حیزبی 
تــوودە لــە زانکۆی تــاران بــوو، هەڵبەت 
توودە تەنیا ڕێکخراوەیەک نەبوو کاریگەری 
لەســەر بزووتنەوەی خوێنــدکاری دانابێ، 
بەڵکوو )ســازمان دانشــجویی جبهە ملی( 
ئەو تەشــکیالتە بوو کە بەرەی نیشتمانیی 
ئێران لە زانکۆ سازی کردبوو، ڕاستییەکەی 
زانکــۆ ببــووە مەیدانی کێبەرکێــی ڕەوتە 
جیاوازە سیاســییەکان، بــەاڵم بزووتنەوەی 
خوێنــدکاری بــەوە ڕانەوەســتا و بــوو بە 
سیاســەتەکانی  بەرانبــەر  لە  لەمپەرێــک 
ڕژیمــی پەهلەویــدا، ١6ی ســەرماوەزی 
١٣٣2 خاڵێکی وەرچەرخان بوو بۆ شــکڵ 
ئاشــتیخوازانەی  تەواو  قەوارەیەکی  گرتنی 
زانکۆ لــە بەرانبەر دەســەاڵتدا، ئەگەرچی 
وەک باس کرا هێــزە نەتەوەیی و تەنانەت 
ئیســالمییەکانیش لە زانکۆدا کاریگەرییان 
هەبوو، بــەاڵم گوتاری چەپ بەســەر ئەم 
بزووتنەوەیــەدا زاڵ بــوو و، تەنانەت دوای 
ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالن لە ٥7یشدا 
ئــەم کاریگەرییە بەرچاو بوو. دوای ئینقالب 
و سەقامگیریی حکومەتی نوێ و بەئیسالمی 
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کردنــی زانکــۆکان، وردەوردە بزووتنەوەی 
خوێنــدکاری بۆ ماوەی پتــر لە یەک دەیە 
چــووە خــەوەوە و دەنــگ و جووڵەیەکی 
ئەوتۆی نەبوو و، هۆکارەکەشــی ســەرکوت 
بوو. بــەاڵم بــە هاتنە مەیدانی سیاســیی 
ڕیفۆرمخــوازەکان ئــەم بزووتنەوەیــە بووە 
باســکی دیاری بزووتنەوەی ڕیفۆرمخوازی. 
ئەم وەخەبەرهاتنەوەیەی زانکۆکان هاوکات 
بــوو لەگــەڵ گۆڕانکارییــەک کە بەســەر 
بزووتنەوەی  گوتاریــدا هاتبــوو. گوتــاری 
خوێندکاری ئیدی چەپ نەبوو، بەڵکوو وەک 
بزووتنەوەیەکی لیبڕاڵی ســێکۆالر گەشەی 
کرد و هاوتەریب لەگەڵ بزووتنەوەی بەرینی 
دێموکراســیخوازی ڕێگەی بڕی. ساڵی 7٨ 
بزووتنــەوەی خوێندکاری ســەلماندی کە 
چەندە بەهێــزە و دەتوانێ بەتەنیا تەخت و 
بەختی دەســەاڵتەکان بخاتە مەترسییەوە، 
ڕاپەڕینــی زانکۆ لەو ســاڵەدا نیشــانی دا 
کە نەتەنیا لەســەر پێیە، بەڵکــوو دەتوانێ 
ڕێبەرایەتی و پێشەنگایەتیی خەباتی گشتیی 
ئێران بۆ گەیشتن بە ئازادی و دێموکراسی 
بکات. سەرکوتی بێ وێنەی زانکۆ و مەسەلەی 
)کــوی دانشــگا(، زانکــۆ و بزووتنــەوەی 
بەرەی  بەتەواوەتی خســتە  خوێندکاریــی 
دژبەرانی کۆماری ئیسالمییەوە. بزووتنەوەی 
ســەوز لــە ٨٨دا خاڵێکــی وەرچەرخانی 
دیکــەی بزووتنــەوەی خوێنــدکاری بوو، 
ئــەم بزووتنەوەیە لــەم قۆناغەشــدا وەک 
بنکەی ســەرەکیی دژایەتی لەگەڵ کۆماری 
ئەگەرچی  ئیســالمی خــۆی دەرخســت. 
کۆماری ئیســالمی توانی بە سەرکوتی زۆر 
توندی ئەم بزووتنەوەیە، ماوەیەک بێدەنگی 
بکات، بەاڵم ئەو ســەرهەڵدانانەی ئەم جارە 
بزووتنەوەی خوێندکاریشــی وەخەبەر هێنا 
و ئێســتا ئەم بزووتنەوەیــە وەک یەک لە 
لەنگەرەکانی بزووتنەوەی دێموکراسیخوازی 
لــە مەیداندایــە، بەاڵم بــەم جیاوازییە کە 
ئیــدی ئەم بزووتنەوەیــە ڕیفۆرمخواز نییە، 

بەڵکــوو بەتەواوەتــی ئینقالبییــە و بنەما 
و ڕیشــەی دەســەاڵتی دینــی کردووەتە 
ئامانج، ئەوەش وێــڕای قۆناغە جیاوازەکانی 
خەباتی بزووتنــەوەی خوێندکاری خاڵێکی 
وەرچەرخانی دیکەیــە کە واتاکانی گوتاری 
خۆی لــە هاوڕایەتی لەگــەڵ بزووتنەوەی 

دێموکراسیخوازیدا پێناسە دەکات. 
لــە کوردســتانیش ئــەم بزووتنەوەیە 
هەر بەم شــێوەیە ڕێگەی بڕیــوە، دیارە بە 
هۆی گشــتگیرنەبوونی زانکۆ لە کوردستان، 
ئەم مێژووە ناتوانــرێ بۆ زانکۆی کوردی یا 
کوردســتان چاوەڕوان بکــرێ. لە دەورەی 
پەهلەویــدا هیندێــک لــە خوێندکارانــی 
کــوردی زانکۆکانــی تــاران و تەورێــز بە 
شوناســی کوردانــەوە خەریکــی چاالکی 
بــوون و لێکەوتەکــەی حیزبــی کۆمەڵەی 
زەحمەتکێشــانی کوردســتان بــوو. دوای 
شۆڕشــی گەالنــی ئێرانیــش ئــەم ڕەوتە 
درێژەی هەبوو. هاوکات لەگەڵ بزووتنەوەی 
ڕیفۆرمخوازی و کرانەوەی فەزای سیاســیی 
زانکــۆکان، ئــەو زانکۆیانە بوونــە مەیدانی 
گەشەی بیری ناسیۆنالیســتیی کوردی و، 
شوناســخوازیی کــوردی بــووە کەڵکەڵەی 
سەرەکیی ئەم بزووتنەوە ســاوایەی کورد، 
لە ســەرەتاکانی ئەو ڕەوتــە نوێیەدا، پارتی 
توانــی   ،)Pkk(کوردســتان کرێکارانــی 
کوردانی  لەســەر  بەرچاوی  کاریگەرییەکی 
زانکۆکانــی ئێران هەبــێ، کەچی دواتر ئەو 
کاریگەرییە لە کەمبوونەوەدا بوو. وردەوردە 
گوتاری ناسیۆنالیستیی لیبڕاڵ بووە گوتاری 
زاڵی بزووتنــەوەی خوێندکاریی کوردی کە 
تێکەڵ بە بزووتنــەوەی خوێندکاری ناوەند 
ببــوو، بــە شــوناس و هەوێنــی تایبەتیی 
کوردانەوە. وەک ئاماژە پێویستە بگوترێ کە 
خوێندکارە کوردەکان توانییان نەخشــێکی 
بەرچاویان هەبێ لە بە سەرانسەری کردنی 
پرســی کورد و تێگەیاندنی بــەرەی نوێی 
ئێران لە کێشــە و پرســەکانی ڕۆژهەاڵتی 
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کوردستان، ڕاســتییەکەی ئەو خوێندکارانە 
باڵوێزی بزووتنەوەی مافویســتیی کورد لە 
زانکۆکان بوون. هەروەها بەشــێکی گرینگ 
لە نەخشــی کۆمەڵگای مەدەنیی کوردیان 
لەســەر شان بوو و تا ئێستاش هەر درێژەی 
هەیە. ئــەم ناڕەزایەتییە نوێیە نیشــانی دا 
کە بزووتنــەوەی خوێندکاریی کوردی زۆر 
بەهێــز و زیرەکە و بە وشــیارییەوە کەڵک 
 لە ژینگەی خــۆی بۆ ورووژاندنی پرســی 
ناوەنــد  زانکۆکانــی  لــە   نەتەوەکــەی 

وەردەگرێ. 
فعال(  چاالکەکانی)شکاف های  کەلێنە 
کۆمەڵگای ئێــران و ڕەنگدانەوەیان لە 

ناڕەزایەتییەکاندا
وێڕای ئەو کەلێنانەی باســیان لەسەر کرا، 
هێندێــک کەلێنی دیکــەی وەک کەلێنی 
نــەوە و بــەرە، پەراوێز و ناوەند)مەبەســت 
پەراوێز و ناوەندی شــارەکانە( لە بەستێنی 
کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگای ئێران چاالکن و بە 
هێندێک هۆکار نەیانتوانیوە بزووتنەوەیەکی 
تایبەتیــی کۆمەاڵیەتی لــە دەوری خۆیان 
ســاز بکــەن، بەڵکوو لە قۆناغە هەســتیارە 
بزووتنەوەکانی  لەگــەڵ  کۆمەاڵیەتییەکاندا 
دیکە ئەکتی سیاسییان لە خۆیان نیشان داوە. 
هەڵبەت پێویستە ئەوەش بکوترێ کە ئەوە 
بەو مانا نییە کە ئەم کەلێنانە گرینگییەکی 
کەمتریان هەیە، بە پێچەوانەوە نیشــانیان 
داوە و دەتوانن مەترسیدارتر لە کەلێنەکانی 
دیکــە، کۆمەڵــگا بخەنە ژێــر کاریگەریی 
خۆیانەوە، هەر بەو هۆکارەی کە )گرووپێکی 
مەرجەعیان( نییە تا چوارچێوەیان بداتێ و 
لە توێی بزووتنەوەیەکــی پێوەندیداردا بەو 

جیاوازییانە چاالک بن. 
نــەوە و بەرەی نوێی ئێــران کە ڕۆژ لە 
دوای ڕۆژ بەرەو زیادبوونن، ئەو نەوەیەیە کە 
بە هیچ شــێوەیەک هــاوڕا نییە لەگەڵ ئەو 
جۆرە لە ستایلی ژیان کە کۆماری ئیسالمی 
و حکومەتە نەریتخوازو دینییەکەی خەریکە 

بە سەر خەڵکی ئێرانیدا دەسەپێنێ، ئەو نەوە 
نوێیانە کە لە دەیەی هەشــتاوە هەر هات و 
جیاوازییەکانیان زیاتر دەرکەوت، ئێســتا لە 
١4٠١دا بە جیاوازیــی بنەڕەتییەوە لەگەڵ 
دەســەاڵت لە دژایەتــی و بەربەرەکانیدان، 
جیاوازیی خۆپێشاندان و ویستەکانی ئێستا 
لەگــەڵ دەیــەی   هەشــتا، دەگەڕێتەوە بۆ 
ئەوەی لە دەیەی هەشتادا نەوەیەک لەگەڵ 
کۆماری ئیسالمی لە ملمالنێدا بوو و ئێستا 
تەمەنی ســەروو سی ســاڵە و ئەو نەوەیەی 
ئێستا لەسەر شەقامە، ئەوکات منداڵی ساوا 
بووە، کەواتە هەر هاتــووە و ئەو جیاوازییە 
زیاتر بــووە و کەلێنەکە قووڵتــر بووەتەوە، 
ئەم نەوەیە کە چــاوی هەڵێناوە، دنیایەکی 
دیجیتاڵی دیتووە، ئینتێرنێت و ماهوارە بۆ ئەو 
بابەتێکی ڕۆژانە بووە و لەگەڵی گەورە بووە، 
خۆی لەنێو دنیایــەک زانیاریدا دیتووەتەوە 
کە بە هیچ شــێوەیەک هاوشــێوەی ئەوە 
نییە کە حاکمییەت بانگەشەی بۆ دەکات و 
هەول دەدا بیسەپێنێ، دین بۆ ئەو بابەتێکی 
داپڵۆســێنەرە، چون پێشــتر دینی لە هیچ 
قەوارەیەکــی دیکەدا نەدیوە و ئەو چاوی بە 
دینی سیاسیی داپڵۆســێنەر هەڵێناوە، بۆیە 
دین لە ڕوانگەی ئەوەوە لەمپەری سەرەکیی 
ژیانێکی ئازاد و تەندروستە. هێندێک واتای 
وەک ئەخالق و نەریت لە ئینســکلۆپێدیای 
ئەودا جیاوازییەکــی بنەڕەتی هەیە لەگەڵ 
ئەوەی لە دەسەاڵت یا تەنانەت هێندێکیان 
لــە بنەماڵە نەریتخوازەکانیان دەبیســتن و 
دەبینــن، مانای بنەماڵە لــە زەینی ئەواندا 
ئیدی )کەوکەب خانم( و )خانەوادەی ئاغای 
هاشمی( نییە کە لە کتێبەکانی سیستەمی 
پەروەردەی کۆماری ئیسالمیدا دەکوترێنەوە، 
ئەوان مانا کۆمەاڵیەتییەکان لە زنجیرە دراما 
وەردەگرن  ڕۆژاوایی یــەکان  و  ئەمریکایــی 
کــە دوورە لــە زەینییەتێک کــە کۆماری 
ئیســالمی دەیهەوێ لــەو چەمکانــە بیدا 
بەدەستەوە. ڕاستییەکەی باوەڕە ئەخالقی و 
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کۆمەاڵیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی نەتەنیا 
لە زەینی نەوەی نوێی ئێراندا هیچ پێگەیەکی 
نییە، بەڵکوو ئەو نەوەیە پێی وایە بۆ ئەوەی 
لەگــەڵ ئەو بەها جەهانشــمووالنە بکەوێ، 
پێویســتە لە کۆماری ئیســالمی تێپەڕێ. 
تێپەڕینێــک کە پێویســتیی گەیشــتن بە 
خولیاکانیەتی لە پێناو ژیانێکی سەردەمیانە 
و ئەمڕۆیی بە هەموو تایبەتمەندییەکانییەوە. 
کەلێنی پەراوێز-ناوەند؛ ئەو کەلێنەیە کە 
بەرهەمی 4٣ ساڵ سیاسەتە ئابوورییەکانی 
کۆمــاری ئیســالمییە، ئەو سیاســەتانەی 
کــە چینێکی ئێجگار دەوڵەمەندی شــاری 
بەرهــەم هینــاوە و بەشــێکیان بەرهەمی 
ڕانتــی حکومەتــی و بەشــێکیان ئابووریی 
ناتەندروستن،  لە بەرانبەردا چینێکی هەژار 
کە هیچ بەهرەیەکی لە ئیمکاناتەکانی ژیانی 
ئێرانییەک نەبردووە، چینێک کە ماڵی نییە، 
یا کارێکی بەردەوامی نییە یا ئەسڵەن کاری 
نییە، بەهرەمەند لە پەروەردەیەکی دروست 
بە پێی سیستەمی پەروەردەیی عاداڵنە نییە، 
ئەو چینە بەشێکیان لە پەراوێزی شارەکان 
یا لە ناوچــە هەژارنشــینەکان)حلبی اباد(
دا دەژین یــان کرێچیی چینێکی هێندێک 
لە خۆیان بەرزترن، ڕاســتییەکەی ئەو دوو 
توێــژە هەردووک چینی نزمی کۆمەڵگان و، 
مەودایەکــی زۆریان هەیــە تاکوو بگەن بە 
چینی مامناوەنــدی کۆمەڵگا. ئەوانە هەموو 
نەهامەتییەکانیــان لە چاوی دەســەاڵت و 
نوێنەرانی ئەوان لە ناوەندی شارەکان دەبینن، 
کەسانێک کە سەر بە سیستەمن یان لە ڕێی 
ڕانتی حکومەتییەوە هەموو شتێکیان هەیە، 
بۆیە پێیان وایە دەســەاڵتی سیاسی هاوڕێ 
لەگەڵ ئەو چینە گەردەنکەشــە دارایی یەی 
کۆمەڵگا هــۆکاری نەهامەتییەکانی ئەوانن. 
ئەو دۆخە لە ســااڵنی ڕابــردوودا بەتایبەت 
لە دەیەی نــەوەددا خراپتر بووە و مەودای 
چینایەتــی لــە کۆمەڵگای ئێرانــدا زیادی 
کــردووە، بۆیە حــوزووری ئــەو چینە لە 

خۆپێشــاندانەکانی ٩6 بــەوالوە زیاتــرە و 
ڕەفتاریشیان جیاوازترە، ئەوانە کەسانێکن کە 
هیچ شتێک بۆ لەدەستدان شک نابەن، بۆیە 
گیان لەسەردەست دێنە مەیدان و، ڕەفتاری 
توندوتیژتریش بە نیسبەت چینەکانی دیکە 

دەنوێنن. 
ئەگەر بڕوانینە ئەو شتەی لەو سااڵنەی 
ڕابردوودا لە ئێران ڕوویان داوە، دەردەکەوێ 
ڕۆڵی ئــەو دوو توێژە لــە ناڕەزایەتییەکاندا 
زۆر پڕڕەنــگ بووە. تــا ڕادەیەک کە ئەگەر 
بڕوانینە کلیــپ و فیلمەکانی پێوەندیدار بە 
ناڕەزایەتییەکانــی ٩6 بەوالوە بەتایبەت ٩6 
و ٩٨ دەردەکــەوێ کــە ئــەو دوو توێژەی 
زۆرتریــن بەشــدارییان هەیــە و ڕەفتاری 
کۆمەاڵیەتیشیان جیاوازە لەوەی کە تا ئێستا 

دیومانە، نەوەی نوێ و پەراوێزەکانن.

ناڕەزایەتییەکانی 1401
پێش ئەوەی بچینە ســەر باسی ئەوەی کە 
ئــەو ناڕەزایەتییانــە چ تایبەتمەندییەک و 
بزووتنــە جۆراوجــۆرە کۆمەاڵیەتییەکان چ 
ڕۆڵێکیان هەیە، پێویستە ئاماژە بەوە بکرێ 
کە سەرەڕای ئەو بزووتنەوانە و بزووتنەوەی 
نەتەوەکانــی ئێران کە کــورد یەک لەوانە، 
بەاڵم بە هۆی بەرینبوونی باسەکە سەبارەت 
بەو بزووتنەوەیە، لــە دەرفەتی ئەم وتارەدا 
نییــە، ئەگەرچــی هێندێــک ئامــاژە بەو 
بزووتنەوەیەش کراوە، هیندێک بزووتنەوەی 
دیکــەش هــەن کــە ڕەنگدانەوەیــان لە 
کۆمەڵــگای کوردی و ئێرانــدا هەیە، وەک 
بزووتنەوەی مامۆســتایان کە لە یەک دوو 
ساڵی ڕابردوودا بەردەوام لە ڕیزی پێشەوەی 
ناڕەزایەتییەکانــدا بــوون و هێندێــک جار 
دەســتیان داوەتە مانگرتــن، ئەگەرچی ئەو 
بزووتنەوەیە نەیتوانیوە وەک بزووتنەوەکانی 
دیکە گشــتگیر بێ بە شێوەیەک کە ببێتە 
هــۆی داخرانی قوتابخانــەکان، بەاڵم وەک 
بزووتنەوەیەکی پیشــەیی داواکاریی هەیە و 
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کاریگەریشی لەسەر ڕەوتی ڕووداوەکانی ئەم 
دوایی یانەی کوردستاندا بووە. 

وەک بــاس کرا لە ئێرانــی دوای هاتنە 
بزووتنەوە  ئیســالمی  کۆماری  ســەرکاری 
کۆمەاڵیەتییەکان بــەردەوام هەبوون و، لە 
بەســتێنی کۆمەاڵیەتیی ئێرانــدا خەریکی 
داواکاری  و  ویســت  پڕۆڤــەی  و  گەشــە 
و شــێوە ڕوانینەکانــی خۆیان بــوون. ئەم 
بزووتنەوانــە لــەم ناڕەزایەتییانــەدا ڕووی 
ڕاستەقینەی خۆیان نیشان دا، نەک  وەک 
دەرفەتێک کە بۆیان خوڵقابێ، بەڵکوو وەک 
خوڵقێنەری ئەو دەرفەتە هاتوونەتە مەیدانی 
ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ لەگەڵ کۆماری 
ئیسالمی، بزووتنەوەی ژنان بەدوور لە شێوە 
ڕوانین و کردەوەی دەســەاڵت بە نیسبەت 
ژنــان، مەرگی ژینا، چاالکتــری کردەوە و، 
یەک پارچە لە هەمــوو ئێران هاتە دەنگ و 
ئێستا پێشــەنگایەتیی بزووتنەوەی گشتیی 
خەڵکی ئێــران دەکات. ئــەم بزووتنەوەیە 
لە دژایەتیکردنی کۆماری ئیســالمی باکی 
نەبووە و نییە و، گەمە بە هەموو نەریتەکانی 
کۆماری ئیسالمی کە بنەماکەی لە سوننەت 
و دین بە خوێندنەوەی ئیســالمی سیاسیی 
شــیعە کە باوەڕمەند بە وەلی فەقیە، دەکا. 
بزووتنەوەی خوێندکارانیــش دوای پتر لە 
دەیەیەک چاالک بووەتەوە و، باسی ئازادی، 
مافی ژنان ، باسی کوردستان و ئازەربایجان 
و بەلووچســتان دەکات و خــۆی گــرێ 
داوەتەوە بە بزووتنەوەی نەتەوەکانی ئێران و 
بزووتنەوەی ژنان. لە سەرووی هەموو ئەوانەوە 
گەالنی  دێموکراســیخوازیی  بزووتنــەوەی 
ئێرانــە کە هەمــوو بزووتنەوەکانی ئەمڕۆی 
ئێران یا النیکەم بەشی هەرە زۆریان لەسەر 
چەمکی دێموکراسیخوازی بەیەک دەگەنەوە 
کە لەم خولــەی ناڕەزایەتییەکاندا لێک کۆ 
بوونەتەوە، ڕاســتییەکەی خاڵی هاوبەشــی 
هەموو ئەو بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییانە کە لە 
بەســتێنی کۆمەاڵیەتیی ئێران و خۆڕسک 

ســەریان هەڵداوە و بەرهەمــی ئەزموون و 
هەڵەی یەک ســەدەی کۆمەڵگای مەدەنیی 
ئێرانــن، دێموکراســییە. چەمکێــک کــە 
توانیویەتی هەمــوو جومگەکانی کۆمەڵگای 
ئێران کە خۆیان لــە بزووتنەوە جۆراوجۆرە 
کۆمەاڵیەتییەکانــدا دیتووەتەوە، لێک گرێ 
بــدات. بەریــن بوونــەوەی جوغڕافییایی و 
قوواڵییــی پێکهاتەییی ئــەم ناڕەزایەتییانە 
هەمــوو  کــە  ئەمەیــە  هۆکارەکــەی 
جۆراوجۆرییەکانــی شوناســی و فکری، بیر 
لە ئێرانی بێ کۆماری ئیســالمی دەکەنەوە 
و، پیێــان وایە ئــەو شوناســە تایبەتەیان 
هیــچ دەرفەتێکی بــۆ ژیانێکی ئاســوودە 
لەژێر دەســەاڵتدارێتیی کۆماری ئیسالمیدا 
نەهێشــتووەتەوە، کــە بە تەجویــز، زۆر و 
سەرکوت خەریکە هەموو ئەو جۆراوجۆرییانە 
دەســڕێتەوە یــان ســەرکوت و بێدەنــگ 
ناڕەزایەتییەکانــی  ڕاســتییەکەی  دەکات. 
ئەم جارە، شۆڕشــی کۆمەڵــگای مەدەنیی 
ئێرانە، کۆمەڵگایەک کــە هەموو بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکانی پەروەردە کردووە و لەژێر 
دێموکراسیخوازیدا  بزووتنەوەی  ســێبەری 
وەک بزووتنەوەیەکــی مەدەنیــی گشــتی 
خەریکی ســەلماندنی واتا سەردەمیانەکانی 
خۆی بــە ســەر دەســەاڵتی پاوانخوازیی 
دینیی کۆماری ئیســالمی و تەنانەت دنیای 

دەرەوەدایە. 
ئەم شۆڕشــە؛ شۆڕشی مەدەنیی ژنان و 
فێمێنیســتییە بە ڕەنگی ئێرانی و تەنانەت 
کوردییەوە، شۆڕشی خویندکارییە بە داوای 
ســەردەمیانەوە بۆ دنیایەکی ئازاد و ئاوەدان 
کە ژن ژیانبەخشــە، شۆڕشــی نەتەوەکانی 
ئێرانە بــۆ ژیانێکی ئازاد و عاداڵنە لەســەر 
بنەمای دێموکراســی و یەکسانی، شۆڕشی 
نەوەی نوێیە دژ بە هەموو نەریتە کۆنەکانی 
دەســەاڵتی نەریتخواز و تەنانەت کۆمەڵگای 
بێ بــاوەڕ بە توانایی و پێداویســتییەکانی، 
شۆڕشــی پەراوێزخراوە دژ بە ناعەداڵەتی و 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 20٤



نایەکســانی، شۆڕشی شوناســە جۆراوجۆرە 
ئایینی، فکری، جێندەرییەکانە بۆ ڕووخانی 
کۆماری ئیســالمی و پێمل کردنی کۆمەڵگا 
بە قەبووڵی ئەو جیاوازییانە. ئەگەرچی لەسەر 
شــەقام ڕووبەڕووبوونەوەی توند بە نیسبەت 
جارەکانی دیکە دەبیندرێ کە ئەوە بۆخۆی 
دوو پەیامی پێیە یەک؛ ئەوە تایبەتمەندیی 
نەوەی نوێیە و نیشانەی تووڕەیی یەکی زۆرە 
لەم دۆخە، دوو؛ ئەوە ئیدی ناڕەزایەتی نییە، 
بەڵکوو دەســتپێکی ئینقالبێکە و پێویستی 
بە تێکدان هەیە، بەاڵم شۆڕشێکی کلتووری 
و فکرییــە بــۆ گۆڕینی هەمــوو دامەزراوە 
دەوڵەتی و کۆمەاڵیەتییەکان لەسەر بنەڕەتی 
ئەو گۆڕانانەی لە ماوەی 4٣ ساڵی ڕابردوودا 
بەســەر کۆمەڵــگای ئێران و بیــر و هزری 
تاکــی ئەو کۆمەڵگایەدا هاتووە. شۆڕشــێکە 
بۆ ســەپاندنی ئەو حەقیقەتە کە جوانی لە 
جیاوازیدایە و، ئیدی بەهای جیاوازی دەبێ 

لە لێکچوون. 
دیارە بە پێــی ئەو باســانەی کران لە 
کوردســتانیش ئەوەی لە ئارادایە، بەرهەمی 
ئەو گەشــەیەیە کە کۆمەڵــگای مەدەنی لە 
دوو دەیەی ڕابردوودا کردوویەتی و لە توێی 
پەروەردە  بزووتنە کۆمەاڵیەتییەکانی  خۆیدا 
کردووە و هەموویان لەژێر سێبەری خەباتی 
نەتەوایەتیدا لە پەرەئەستاندن و گوتارسازیدا 
بــوون. ئەگــەر لە ئێــران بە شــێوەیەکی 
گشــتی دێموکراســیخوازی کۆکــەرەوەی 
لە  کۆمەاڵیەتییەکانە،  بزووتنــەوە  هەمــوو 
دێموکراســیخوازیی  وێــڕای  کوردســتان 

بزووتنەوەی نەتەوەیی ســەرجەم بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکانــی لە یەک گرێ داوەتەوە، 
بێ هۆ نییــە کە لەســەر داوای نوێنەرانی 
ئەو بزووتنەویە ســێ جار مانگرتن لە سێ 
حەوتوودا لە سەرانســەری کوردستان ڕوو 
دەدا، بــێ هۆ نییــە کە دروشــمی “ژن-
مانیفێســتی شۆڕش  دەبێتە  ژیان-ئازادی” 
و هەناردەی سەرانســەری ئێــران دەکرێ، 
ئــەوە ئــەو چەمکانــەن کــە بزووتنەوەی 
نەتەوەیی 4٣ ســاڵە خەریکە پڕۆڤەی دەکا. 
لــە کوردســتانیش بەرینایــی و قوواڵییی 
کۆمەاڵیەتیــی ئــەو ناڕەزایەتییانە نموونەی 
بەرچــاوی لێــک گرێدرانەوەی ســەرجەم 
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکانــی کۆمەڵگای 
مەدەنیی کوردییە، ڕاستییەکەی پێکهاتەی 
چینایەتیی بەشــداربووانی کوردســتان بە 
بەشــداریی بازاڕ لــە مانگرتنەکانــدا تەواو 
بووە.  بۆیە دەتوانین بڵێین ئەوەی ئێستا لە 
ئارادایە، ڕەفتارێکی هیســتریکی کاتی نییە 
و نەتەنیا ناڕەزایەتی دەربڕین بۆ کوشــتنی 
کیژێک و تەنانەت شــۆڕش بۆ مافی ژنانە، 
سەرانســەریی  بزووتنەوەیەکــی  بەڵکــوو 
کوردییــە لەســەر بنەمــای کۆمەڵگایەکی 
مەدەنی بە هەمــوو جۆراوجۆریی بزووتنەوە 
بزووتنەوەی  توێی  لە  کۆمەاڵیەتییەکانییەوە 
نەتەوەییــی کــورددا. ئەوەی لــە ئێرانیش 
دەبیندرێ بە گشــتی بە کوردستانیشەوە، 
بزووتنەوەی گشتیی دێموکراسیخوازییە کە 
هەموو بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکانی لێک 

گرێ داوەتەوە.
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وتووێژ



لە بەردەوامیی کاری گۆڤاری تیشکدا، هەوڵ دەدەین لە ڕێگای 
بەرنامەی گۆڤارەوە پەرە بە بابەت و باسەکانی گۆڤاری تیشک 

بدەین، بۆ ئەم مەبەستە هەر جارە و بە شێوەی باکس، چەمک و 
بابەتێک لەگەڵ پسپۆڕان شی دەکەینەوە. ئێوەی بەڕێز دەتوانن 

پرسیارەکانتان بنێرن و دوای باڵوبوونەوەی باسەکانی باکسی تایبەت 
بە باس و چەمکەکان، لە بەرنامەیەکی تایبەتدا واڵمی پرسیارەکانی 

ئێوەی بەڕێز دەدەینەوە.
مەبەست لەم شێوە کارە ئەوەیە کە هەم بینەری ئاسایی بتوانێ 
بێتە نێو بەشێک لە باسەکانەوە و، هەم قوتابییانی زانکۆش وەک 

ڕێفرێنس بۆ بەرینتر و قووڵترکردنی نووسینەکانی خۆیان کەڵکی لێ 
وەربگرن. 

وتووێژ لەگەڵ

سەعید شەمس
سازدانی وتووێژ: شەهال دەباغی   



 دوکتور شەمس ئێوە وتارێکی 
تاڕادەیەک دوور ودرێژتان نووســیوە 
لەسەر ئیڕانییەت و کوردییەت لەوێ 
لــە کەوانــەدا چەمکی هەمزیســتی 
لەو  گۆڕێ.  هێناوەتــە  ]پێکەوەژیان[ 
وتــارەی بەرێزتانــدا ئامــاژە بە زۆر 
ڕەسمی،  ناســیۆنالیزمی  کراوە،  شت 
ناسیۆنالیزمی مەشروتە و ناسیۆنالیزمی 
دوای جمهــوری ئیســالمی. لەباری 
مێژووییەشەوە باســتان لەوە کردووە 
کە ئەو مۆدێلە لە ناســیونالیزمانە لەو 
ناوچەیــدا مۆدێلێکی ڕووســییە. ئەو 
ناســیۆنالیزمەی لە ئێراندایە زیاتر لە 
ژێــر کاریگەری مۆدێلی ڕوســیدایە. 
بــە هەندێک مژاری  ئاماژەتان  دواتر 
پەیوەندی نێوان ناسیۆنالیزمی کوردی 
و ئێرانــی کردووە. ئەمن پێمخۆشــە 
جەنابت ســەرەتا کۆبەندی وتارەکەی 
خۆتان بــاس بکەن. بۆ ئــەوەی ئەو 
دۆستانەی وتارەکیان نەخوێندووەتەوە 
بزانــن ئێوە لــە چ ڕوویەکــەوە ئەو 
باســە شــی دەکەنەوە.جا دواتر من 
پرسیارەکانی خۆم ئاراستەی بەرێزتان 

دەکەم. 

زۆر سپاس بۆ ئەو دەرفەتەی بە 
منتان داوە. سەرەتا ئەوە بڵێـم 
ئەوەیە  وتارەکــە  ســەردێری 
»ایرانیــت و کوردیــت:  هەمزیســتی یا 
هەمستیزیی؟« ئەم ناونیشانە لە دوو بەش 
پێکهاتووە کە پەیوەندی نێوان ناسنامەی 
کوردی یا کوردییەت لەگەڵ ناســنامەی 
فارســی یا ئێرانی تیایدا نیشان دەدرێ و 
باس لــەوە دەکرێ ئایا ئــەو پەیوەندییە 
هەمزیســتییە یا هەمســتیزییە؟ پێکەوە 
ژیانە یــا دوژمنایەتیی وشــەڕە لە گەڵ 

یەک؟ 

ئەگەر لــە یادم مابێ ئەو وتارەم ســاڵی 
2٠٠٨ یا 2٠٠٩ نووســیوە. هۆکاریشــی 
ئــەوە بوو کە لەڕاســتیدا لــە 2٠٠٨ تا 
2٠٠٩ سەرەتا قانوونی بنچینەیی عێراقی 
بڕیاری لەســەر درا بوو. لــە ماددەکانی 
ئــەو قانوونەدا دۆخی کــورد تاڕادەیەک 
لە بەرچاو گیراوە. بەشــێوەیەک دەکرێ 
وەک مانگی هەنگوینــی هەرێم و بەغدا 
ســەیری بکەین. ئەو دۆخە کە لە عێراق 
ســاز بوو ڕەنگدانەوەی یا پرچەکردارێکی 
زۆری لە نێو ڕووناکبیرانی فارسدا هەبوو. 
بەتایبەت ئەو کەســانەی من دەمناسین 
کە سەردەمانێک لەگەڵ من چەپ بوون 
یــا هــەر دەیانگوت چەپین، بــەاڵم زۆر 
نیگەرانی ئەو دۆخە بوون. لە قســەوباس 
و مشــتومڕەکاندا نیگەرانی ســونییەکان 
بــوون! دەیانگووت دۆخەکــە باش نییە، 
کورد و شــییعەکان خەریکن سونییەکان 
قەاڵچۆ دەکەن! منیش هەمیشــە ئەوەم 
پێدەکووتن کە باشــە لە ســاڵی ١٩2١ 
کە عێراق پێکهاتووە تا 2٠٠٣ هەمیشــە 
ســونییەکان حاکــم بوون و هەمیشــە 
کورد ســەرکووتکراوە. ئێوە خۆ کورد بە 
ئێرانی دادەنێــن بۆ قەت ئەوەتان بە فکر 
نەدەگەیشت و لە پڕڕا ئەو شتە بۆ هاتۆتە 

گۆڕێ؟ 
لــە نامیلکەکەشــدا ئەم باســەم شــی 
کردووەتەوە کە گۆڕانکارییەیک ساز بووە، 
گۆڕانــکاری بــەو مانایەی کە هەمیشــە 
وەک ئەزمــوون وەختێک گۆڕانکارییەکی 
ژیئۆپۆلیتیــک ڕوو دەدا زۆربــەی کات  
ئاسۆیەک بۆ باسە فکرییەکان دەکرێتەوە. 
بەهاتنی ئەمریکا بۆ عێراق ڕژیمی سەدام 
ڕووخاوە و دەرگا بۆ کــورد کراوەتەوە تا 
لە دەســەڵآتدا بەشــدار بێ. ئەم ڕووداوە 
پرچەکردارێکی زۆری لە ئێران و تورکییە 
لێ کەوتەوە. ئەوەی مەبەســتی من بوو 
لەڕاســتیدا زۆرتر ئەوە بوو ئەو بەشــە لە 
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ڕووناکبیرانی ئێران بکەمە بەردەنگی خۆم. 
لــەو دەمانەدایە کە دەبینی لە نێو چەپی 
ئێرانیشــدا گۆڕانکارییــەک ڕوو دەدا، لە 
بیرمان نەچێتەوە پێش ئەو گۆڕانکارییانە 
نووسی  وتارێکی  حیکمەت  مەنســووری 
بــە نێوی ســناریۆی ڕەش و ســپی کە 
زۆری دەنــگ دایــەوە و  ئــەو نیگەران 
بــوو لــە ئێــران ســنارێوی ڕەش وەک 
یوگوساڵوی ســەر بکەوێ. دوای ئەوەش 
وتارێکی دیکەی ڕاشــکاوانەی نووسی کە 
مافی دیاریی کردنی چارەنووســی گەالن 
دەبــێ لە بەرنامەی حیزبی کۆمۆنیســت 
بێتە دەرێ و ئەوە باســە ئیتر کۆن بووە. 
مەبەستم ئەوەیە ئەو گۆڕانکارییەی ڕوویدا 
قسەوباســی زۆری بەدواوە هات. جا لەو 
بەستێندا بوو من پێموابوو کە مەسەلەی 
ناســیونالیزم بۆتە مژارێک کە ئیســتاکە 
هەموو کەس قســەی لەســەر دەکا ت. 
بەاڵم بەداخەوە مۆدێلێکی زۆر تایبەت لەم 
ناسیونالیزمە کە لە باری تێۆریکەوە پێی 
دەڵێن ناسیونالیزمی ڕەسمی لەو باسانەدا 
ون بووە. گرنگییەکەشی لێرەدایە کە هەم 
مۆدێلــی ئێرانی و هــەم مۆدێلی تورکی 
نموونەیەکن لەو ناســیونالیزمە ڕەسمییە. 
ئــەوەی جێی باســە ئەوەیەکــە ئێمڕۆ 
ڕووناکبیرانی چەپی کۆنی ئێرانی هاتوونەوە 
ســەر ئەو ناسیونالیزمە. ئەمە چ واتایەکی 
هەیە؟ بەو واتایەی ئەگەر ئێوەش لەبیرتان 
بێت، چەپەکان هەمیشــە بۆشاییەک یا 
گۆشــەیەکیان لە گەڵ ڕەزا شادا هەبووە. 
بە واتایــەک بەگاڵت چەلەچەلە دەمکوت 
بێ  ناسیونالیزمی  ئێرانی،  ناســیونالیزمی 
بابــە، دیار نییە بابی کێیە! بەاڵم ئیســتا 
یا ئەو کاتەی کە من ئەوەم نووســی یانی 
تەقریبەن ١2ســاڵ لەوە پێــش، هەموو 
کەس بە شــموولی ئەو هــاوڕێ چەپانە 
یا ڕووناکبیرانــی ئێرانی قەبوڵیان کردبوو 
کە ڕەزاشــا درێژە و بەردوامیی مەشروتە 

بــووە و لەواقعدا یەکەم کــەس بووە کە 
مەشــروتەی لە ئێران جێبەجێ کردووە. 
لــەم مانایــەدا، پێداچوونەوەیەکــی زۆر 
بنەڕەتی بەنیسبەت ناسنامەی دەسەاڵتی 
ڕەزاشا کرابوو و من لەو ڕوانگەوە پێموابوو 
پێویستە خوێندنەوەیەکی ڕەخنەگرانە بۆ 
ئــەو بابەتە بکرێ. هەر بۆیە نامیلکەکە بە 
سەر سێ بەشــدا دابەش بووە. بەشێکی 
لەسەر ناسیونالیزمی ڕەسمییە کە ئەگەر 
زیاتری  پرســیارتان هەبــوو شــرۆڤەی 
بــۆ دەکەم. بــەاڵم زۆر بەکورتــی ئەمە 
مۆدێلێکــی زۆر تایبەتە کە لە ١٨2٠ بەو 
الوە دەردەکەوێ و یانی چۆن لە بەدواوە 
ئورۆپا دەکەوێتە ســەردەمی ناسیۆنالیزم 
و شۆڕشــی  جوواڵنــەوە  کۆمەڵێــک  و 
ناسیونالیســتی دەســت پێــدەکا. بەاڵم 
بۆ ئەوان مۆدێلی جوواڵنەوە و شۆڕشــی  
فەرانسە و ئەمریکا سەیر دەکەن. یانی وەک 
مۆدێلێک لە بەرچاویانە، جا چێکسڵۆڤاکی 
بێ، لێهستان بێ یا هەر شوێنێکی دیکە 
بێ. هاوکات لەگەڵ ئەوە لە ڕووســیەش 
گۆڕانکارییەکــە ڕوو دەدا. هــەر بۆیە من 
هاتوومە ســەر ئەو باســە، یانی مۆدێلی 
ئەوانــەی کە لە ئورۆپان و لە ڕووســییە 
بە شــێوەیەکی دیکە ڕەچــاوی دەکرێ 
و دەبێتە ئەو ناســیونالیزمە ڕەســمییەی 
کە مــن هەوڵم داوە زۆر بەکورتی شــی 
بکەمەوە. دوابەدوای ئەوە دەتوانین لەسەر 

ئێران و تورکییە قسە بکەین.

 ئێمە دەتوانین بڵێین کە ئەم 
مۆدێلیە ڕەســمییەی کە لە ڕوسییە 
بــوو، و ئێوە لــە مۆدێلی ئێرانیشــدا 
باسی لێ دەکەن، لەڕاستیدا مۆدێلێکە 
دیکە  نەتەوەکانی  بەژێردەســتکردنی 
پێک دێ. ئێــوە لەوێدا هەوڵتان داوە 
ئەو مۆدێلە شــی بکەنــەوە، بەاڵم لە 
بــەو ئەنجامــە دەگەن کە  کۆتاییدا 
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دەکرێ ئــەو ئێرانییەت و کوردییەتە 
لەحاڵێکدا  بژین.  پێکەوە  بەشێوەیەک 
ئێمــە دەبینیــن هەر لە ســەرەتای 
باشوورتان  نەموونەی  باسەکەشــتاندا 
هێناوە کە تا ئیســتاش ئــەو مۆدێلە 
کێشــەی هەیە. بەغدا زۆر جار کێشە 
دەخوڵقێنێ و لە ئێرانیشدا ئەو مۆدێلە 
هەر هەمان کێشــەی دەبــێ. ئەگەر 
ئیســتا ئێمە بمانهــەوێ بۆ  چەمکی 
ناســیونالیزمی ڕەســمی بگەڕێینەوە، 
ڕەزا  کایــەی  بەهێنانــە  دەبینیــن 
پەهلــەوی، ئێرانییــەکان دەیانهەوێ 
هەمــان نەموونەی ڕەســمی دووبارە 
زیندو بکەنەوە. لەم بارەدا ڕای جەنابت 
چییە؟ ئایا لە کێشمەکێشی پەیوەندی 
دەســەاڵتدا دیســانەوە چاوپۆشی لە 
نەتەوەکانــی ژێردەســت دەکەنەوە و 
نەتەوەی بااڵدەست بە نێوی چەمکی 
ئێرانییەتــەوە دەیهــەوێ نەتەوەکانی 
دیکە بچەوســێنێتەوە؟ بۆ خۆشــتان 
زۆر بەجوانــی ئاماژەتــان پێداوە کە 
هەر کاتێک ئێمە باســی ئیرانیبوون 
دەکەین ئێرانییەکان قەبووڵی دەکەن، 
بەاڵم کە باسی پرسی کورد دەکەین 

کێشە دێتە گۆڕێ.

مــن پێش ئەوەی بێمە ســەر 
بەوە  ئاماژەیەک  پرسیارەکەت، 
بکــەم کــە لــە دەســپێکی 
یا  پارادۆکســێک  باســی  نامیلکەکــەدا 
ناتەباییەکــی فکری دەکــەم. لە الیکەوە 
ئێرانییەکان یا بەپێی ناسیۆنالیزمی ئێرانی 
لە الیکــەوە کوردیان پێــی ئێرانییە، لە 
الیکی دیکــەوە هەر جووڵەیەکی کوردی 
وەک مەترســییەک یا هەڕەشــەیەک بۆ 
سەر ئاسایشــی نەتەوایەتی خۆیان سەیر 
دەکەن. بەاڵم ســەبارەت بەوەی باستان 
کرد، من لە کۆتاییدا باسی ئەوەم کردووە. 

بەڵــێ! دەتوانین بڵێین باســی هاوژیانی 
ئێرانییــەت و کوردییەت بکەین. بەاڵم بە 
مەرجێــک کــە چەمکــی ئێرانییەت لە 
چوارچێوەی دەوڵەتێکی یەکگرتوو قەتیس 
نەبێتەوە. قسەکەی من ئەوەیە ئێرانییەت 
بە مانای شارســتانییەتێک دێ کە تەنیا 
فارس ناگرێتەوە، بەڵكوو سێسەد میلوێن 
خەڵک لەخۆ دەگرێتەوە. ئەو خەڵکەی لە 
پێدەشتی ئێران یا لە پێدەشتی زاگرۆس 
دەژین، هەم لەباری کولتوورییەوە و هەم 
لەباری زمانییەوە، هەم لەباری مێژووییەوە 
لە بەرانبەر شارستانیەتی سامی و توورانیدا 
و دواتر ڕۆژئاواییدا شارستانیەتی تایبەت 
بەخۆیــان هەبــووە. کەواتــە کۆمەڵێک 
و  کولتــووری  زمانــی،  هاوپەیوەندیــی 
مێژووییــان پێکەوە هەیە. کێشــەکە لەو 
تێڕوانینەی ناســیونالیزمی ئێرانیدایە کە 
تەنیــا لە چوارچیــوەی دەوڵەتی ئێرانیدا 
باس لە ئێرانییەت دەکا، یانی لە دەرەوەی 
ئەوە شــتێک بــە نێــوی ئێرانییەت بە 
ڕەسمییەت ناناسێ. لەکاتێکدا بە ڕای من 
چەمکی ئێرانی بە مانای دەڵەتێکی میللی 
نییــە، ئێران بــۆ خۆی و لــە دەرەوەی 
ئێرانیــش، وەکوو تاجیک یا بەشــێک لە 
ئەفغانییــەکان کــە خۆیــان دەوڵەت و 
ناســنامەی میللییان هەیە بەشــێکن لە 
ناسنامەی ئێرانی و ســێ چوار ئیتنیکی 

جێاوازییان لەناو سنوورەکانیاندا هەیە.

 بەاڵم دوکتور سەعید با هەر 
لێرە ڕاوەســتین! کاتێک ئێوە باســی 
ناســنامەی ئێرانی دەکــەن جۆرێک 
پێداگری لە زمان و کولتوور دەکەن. 
لــە حالێکدا ئێمە کێشــەکەمان لەو 
ئاستەدا ناوەستێ و دەبێتە کێشەیەکی 
سیاسی و پەیوەندیی دەسەاڵت. ئێوە 
بۆ خۆشــتان ئاماژەتان پێدا وەختێک 
ئێمە باسی ئێرانییەت دەکەین لە نەزەر 
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وانەوە یا هەمان ناسیونالیزمی ڕەسمی، 
خۆیــان دەبنە نەتەوەی بااڵدەســت 
و چیتر نافارســەکان نەتەوە نامێنن. 
ئەوانــی دیکە تەنیــا قەومن کە هەر 
ئەزقەزا هــەر لەو چوارچێوەی نەزمی 
بەنەزەری  دەمێننــەوە.  کولتوورییەدا 
 ئێــوە ئایا لەبنەڕەتدا ئەوە چارەســەر 

دەکرێ؟ 

پەیوەندی بە گۆڕانکارییەکانەوە 
هەیە. بە هەر حــاڵ ئێمە لەو 
یا  دەژین  پێکــەوە  ناوچەیــە 
دەتوانین پیکــەوە بژین، یا دەبێ پێکەوە 
شــەڕ بکەین. ئێمە مێــژووی ئۆرووپامان 
لەبەر چاوە. ئەوان دوو شەڕی جیهانییان 
کردووە، بەاڵم ئیســتا سنوور لە نێوانیاندا 
نەماوەتەوە. کێشــەکە لە ئێران لەســەر 
ئەوەیە چ عەقلیەتێــک یا ئیدیۆلۆژییەک 
حاکم بێ. مەبەستم لە دەوڵەتی ئێرانییە 
نەک ئێران لە مانــای کولتوورییەکەیدا. 
مــن ئــەوە ڕەت ناکەمــەوە و مومکینە 
پێکــدادان ســاز ببــێ. بــەاڵم هەموو 
شەڕەکەی ئێمە ئەویە بتوانین ئەو مۆدێلە 
لە ناسیونالیزمی ڕەسمی بگۆڕین. چوونکە 
ناسیونالیزمی ڕەسمی بە شێوە ئاوێتیەک 
لە پاشماوەی ئێمراتۆرییەکی چەند قەومی 
و چەنــد زمانی لەگــەڵ دەوڵەت-نەتەوە 
پێناســەی بۆ کــراوە. کێشــەکە لێرەوە 
دەســت پێدەکا. یانی شتێکی زۆر کۆنی 
نەریتی و باستانی دێنن لە گەڵ شتێکی 
مۆدێــرن تێکــەڵ دەکــەن و مۆدیلیکی 
ئــەم  دەکــەن.  دروســت  تایبەتــی 
تێگەیشــتنەش لە ڕوســییەوە دەســتی 
پێکــردووە. لە الیەکــەوە دەڵێن میللەت 
بەاڵم لەالیەکی دەڵێن ئۆرتۆدۆکســی – 
ئۆتۆکراســی. تێکەڵکردنی ئەم ئەم ســێ 
چەمکە مۆدێلێکی زۆر تایبەت ساز دەکا. 
هەم  لە ئێران و هەم لە تورکییە تەواوی 

هەوڵیان ئەوە بوو ئەو شــتەی کە لە دوو 
ئیمپڕاتۆری کۆن کە لە دەرنجامی شەڕی 
یەکەمــی جیهانی خەریک بــوون بەرەو 
هەڵوەشــاندنەوە دەڕۆیشتن، ئێمپڕاتۆریی 
قاجار و ئیمپڕاتۆریی عوسمانی، دەیانویست 
ئەو شتەی کە دەکرێ ڕایگرن. بەتایبەت 
لە ئیمپڕاتۆریی عوسمانی و کەماڵیستەکان 
دەیانزانی پانئیســالمیزم ئیتــر کار ناکا. 
چوونکە پێشــتر ســوڵتان عەبدولحەمید 
بەکاری هێنابــوو. بۆ ڕزگاکردنی تورکییە 
لە دابەشــبوونی زیاتر هاتنە ســەر باسی 
نیشــتمانپەروەری؛ لە ئیرانیش هەروەتر. 
لە ئێران دوو گروپەی کە چوونە پشــت 
ڕەزاشــا ڕەنگە بەســتێنی فکریان یەک 
نەبێ، بــەاڵم لە یەک نوختــەدا یەکیان 
گرتەوە. ئەویش ڕزگارکردنی ئێران بوو و 

هەر بۆیە ڕەزاشا بۆ ڕزگاریدەری ئێران. 
قســەی من لێــردا ئەوەیە ئــەو هاوڕێ 
چەپانەی کە بۆ نموونە 2٠ ساڵ سنووری 
دیکتاتۆری  لەگــەڵ  هەبــوو  فکرییــان 
ڕەشــی ڕەزاشــا و پێیان وابوو ڕەزاشا لە 
مەشروتییەت الیداوە، ئیستاکە گەڕاونەوە 
سەر شتێکی دیکە و  پێویستە ئێمە باس 
لە تێگەیشــتنی خۆمان بکەین. بۆ چیش 
پێویستە؟ لەبەر ئەوەیکە لەو مێژووییەی 
ئەوان سازیان کردووە خەڵک لەبیر دەکرێ. 
ڕەزاشــا دەکەنە بناغەی مەشروتەخوازی 
و لەبیــری خۆیانی دەبەنەوە کە ڕەزاشــا 
یەکەم شــا و یەکــەم فەرماندەیەک بوو 
لە ئێران کە دژی پاشــای مەشروتەیەکی 
بێ ئیختیار بە ناوی ئەحمەدشــا ڕاپەڕی. 
دەزانــی چۆنە؟ یانی ئەحمەدشــا چونکە 
پاشــایەکئ زۆر بێ ئیختیار بوو کاری بە 
هیــچ نەبوو! هاتــن کودەتایان لێ کرد و 
لەگەڵ ســەید زیائەدین دەسەڵآتیان لە 
پاشا ســەندەوە. ئەحمەدشایان دەرکرد و 
بۆخۆیان بوونە حاکم؛ ئەوان ئەم الیەنەیە 
مێژووییەی ڕەزا شــا لەبیر دەکەن. هەر 
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ئەوانــە دەهاتــن و دەیانگــووت قانوونی 
ئەساسی مەشروتە زۆر تەواوە. هەموومان 
هەر یەکین و ئەقوامی ئێرانی یەکســانن. 
منیــش دەمگــووت باشــە لەکوێی ئەو 
ئێرانی  ئەقوامــی  نووســراوە  قانوونــەدا 
بەرانبــەرن؟ لەکوێی ئەو قانونەدا باســی 
کورد کراوە؟ لــە ئەقوامی ئێرانی گەرێن 

من باسی کورد دەکەم! 
بەاڵم ئــەوەی ئێوە دەفەرمــوون، بەڵێ! 
ئەمــن لەگەڵ ئــەو ڕوانگەیــەدا نیم کە 
چەمکێکی  شــێوازێکی  هەمــوو  لەگەڵ 
ئێرانییەت دژایەتی و دوژمنایەتی بکرێ. 
چوارچێوەیەکی  وەکوو  پێمواییە  چوونکە 
خەڵــک  و  واقعیەتێکــە  جوغرافیایــی 
وای پێــێ دەڵێن و دەتوانیــن تەنانەت 
شــتێکی دیکەی ناو بنێــن، بەاڵم ئێمە 
لە پێدەشــتێک، جا زاگرۆس بێ یا ئێران 
بێ یا ئەلبورز بــێ هەر چی نێوی بنێن، 
پێکەوە دەژین. کۆمەڵێک خەڵکی جێاواز 
دەژین ئەمە شارســتانیەتێکە بەرانبەر بە 
شارستانیەتی سامی و دواتریش توورانی. 
ئەمە واقعیەتێکە ناتوانین ڕەتی بکەینەوە.

شارســتانیەتەدا  لەو  باشــە   
پێگەی نەتەوەکانی ژێردەست چۆنە؟

باش ئەمن باسی شارستانیەت 
پێک  دواتر  نەتەوەکان  دەکەم، 
دێن. ئێمە نابێ ئەودوو شــتە 

پێکەوە تێکەڵ بکەین.

 تێگەیشــتم! باسەکە ئەودەم 
دەچێتە سەر شتێکی دیکە. تەنانەت 
ئەو ئێرانییەتە کۆنە ئایا لە ئەساســدا 
بوونی هەیە یا نا؟ با باســەکە نەچێتە 
ســەر ئەوە! با هەر لــەو ئێرانییەت و 
کوردیەتــەدا بمێنیــەوە. ئەو کات لە 
بەرانبــەر ئــەو ئێرانییەتــدا، ئێوە چ 

پێناسەیەک لە کوردییەت دەکەن؟

لە بەشی سێیەمدا من باس لە 
پرسی کورد یا  کێشەی کوردم 
کردووە. لەوێدا لە نێوان پرس 
و کێشــە جیاوازیم داناوە. کورد پرسێکی 
هەبووە بەاڵم کردوویانە بە کێشــە. ئێمە 
بەرپرس نین لەو کێشەیە، یانی بەرپرسی 
ســەرەکی ئێمە نیــن. کەســانی دیکە 
بەرپرســن کە ئەم پرسەی ئێمەیان لە ال 
بووەتە کێشــە. بەاڵم بووەتە کێشەیەکی 
ناوچەیی و تەنانەت نێونەتەوەیی کە دەبێ 
چارەســەرێکی بۆ بدۆزرێتەوە. ئێمە لێرە 
لەگەڵ  کورد  پەیوەندیجوواڵنەوەی  باسی 
دەوڵەتی ئێرانی یا ناســیونالیزمی ئێرانی 
دەکەین. من زۆر نەچوومە سەر وردەکاری 
لە ســەر باشووری کوردســتان، چوونکە 
ســەبارەت بە باشــوور و تورکییە دەبێ 
جیــاوازی دابنێین. کــورد میللەتێکە بە 
چەندین هۆکار لە دوای شەری یەکەمی 
دەوڵەتی  هەبــوو  ئیمکانی  جیهانییــەوە 
هەبێ بــەاڵم ئەو دەرفەتەی لەدەســتدا. 
ئامادە  ناســیونالیزم ئەوەندە  خۆی وەک 
نەبــوو. دۆخەکە کۆمەڵێــک ڕێکەوت یا 
گۆڕانــی زۆر خێــرای تێدا بــوو و دوای 
ئەوەش ئێمە کۆمەڵێک جوواڵنەوەمان لە 
بەستێنێکی تایبەتدا هەبووە وەک کۆماری 
کوردســتان کە پاش ماوەیەک بەداخەوە 
نەماوە؛ ئەیلولمان هەبووە و گەیشــتوونە 
بەو دۆخەی ئیســتا. بــە ڕای من کورد 
میللەتێکە مافی خۆی هەیە کە دەوڵەت 

نەتەوەی خۆی هەبێ.

 ئەگەر دیسان بگەڕێینەوە ئەو 
باسەی کە کەسانێک ئەجێندایەکیان 
هەیە تیایــدا ئێرانییەتەکەیان قەبووڵە 
قەبووڵ  دیکەیان  نەتەوەکانــی  بەاڵم 
نییە. لەوێدایە کێشەکە دروست دەبێ. 
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ئێمە چۆن دەتوانین بەو پێکەوەژیانە 
بگەین کە تیایدا ســەروەریی خۆمان 
هەبێ بەاڵم لە هەمان کاتیشدا تووشی 
شــەڕێکی وێرانکەر بۆ هەموو الیەک 
نەبین؟ یانی زیاتر  بمانهەوێ بەدوای 
چارەیەکدا بگەرێیــن. چەندە الیەنی 
بەرنابەرت ئامادەیە کە بۆچوونی ئێمە 
پەسەند بکا؟ خۆ ئیستا ئێمە دەبینین 
بۆ نموونە هــەر ئەو هەفتەیە چ بەزم 
پەهلەوی  ڕەزا  لەســەر  وهەرایــەک 
ســابوو کە دەیانــەوێ وەک ڕێبەری 
خەڵک بیســەپێنن، وەکــوو ڕێبەری 
کــورد، رێبــەری بەلوچــە و ئەوانی 
دیکە... ڕاســتییەکەی ئەوەیە بۆ خۆم 

ئاسۆیەکی ڕوون نابینم.

ڕوون  ئاســۆیەکی  منیــش 
نایبینــم. بەاڵم ئێوە ســەرنج 
نادەن خۆ ئەو وتارە ١4 ســاڵ 
لــەوە پێــش نووســراوە و بــۆ ئیســتە 
نەنووســراوە. لە دۆخێکــی زۆر تایبەت 
نووســراوە کە پێموابوو پێویستە کە بەو 
کەسانەی کە پێشتر چەپ بوون و چەپ 
نەماون و بوونەتەت ناسیونالیستی ئێرانی 
یا بوونەە لیبڕاڵ و ئەو شــتەی کە پێشتر 
قەبووڵیان دەکــرد ڕەت دەکەنەوە، بەڵگە 
بهێنمــەوە کە ئێــران واڵتێکــی چەند 
نەتەوەییە یا کەسیرولمیللە. لەو ڕوانگەوە 
ئەوان زۆر نیگەرانی پرسی کورد بەتایبەت 
دەســەاڵتی کورد لە عێــراق بوون. بەاڵم 
بەهــەر حاڵ ئەمــن پێموابوو پێویســتە 
واڵمێــک بەوانــە بدرێتەوە یا ئەو باســە 
لەگەڵیــان بکرێ. بەگشــتی ئێمە لە نێو 
ئێــران یا لە هەمــوو جێگایەک بمانەوێ 
ســەرکەوین دەبێ لە شــەڕی ئیدەکاندا 
بیبەینەوە، یانی بتوانین کۆمەڵێک خەڵکی 
دیکە قانع بکــەی؛ یانی ئەو ناتەباییانەی 
کە لە وتار یا لە دیسکۆڕسی ناسیونالیزمی 

ناسیۆنالیزمی  بدەین.  نیشانی  ڕەسمیدایە 
ڕەســمیی ئێرانی لــە نێــوان نەریت و 
مۆدێرنیتــەدا ئاوێتەیــەک ســاز دەکا و 
پێویستە ئێمە لەوە ڕەخنە بگرین و هەوڵ 
بدەین بااڵنســی هێز بگۆڕین. یانی ئەگەر 
بمانهەوێ سەرکەوتوو بین دەبێ بااڵنسی 
هێز النیکەم لە ڕێگەی دەسەاڵتی نەرمەوە 
و لــە ڕووی فکرییەوە بە قازانجی خۆمان 
بگۆڕین. بەڵگە بێنیتەوە کە ئەم مۆدێلە لە 
ڕوسیە سەرکەوتوو نەبووە، لە تورکییەش 
ســەرکەوتوو نەبــووە، لــە ســەردەمی 
پەهلەویشــدا ســەرکەوتوو نەبــووە و لە 
زەمانــی ڕژیمــی کۆماری ئیسالمیشــدا 
ســەرکەوتوو نابێت. ئەگەر سبەینێ هەر 
کەس و الیەنێک جێگــرەوەی ڕژیم بێ 

دیسان ئەو مۆدێلە سەرکەوتوو نابێت.

 ئێوە لــەو مۆدێلەدا ئاماژەتان 
بەوە کــرد کاتێک کە ڕەزاشــا دێتە 
سەرکار لەڕاســتیدا لەوێدا کورد هەر 
بەشــدار نەکراوە. هەر ئەو جورەی لە 
تورکییەشــدا بەشــدار نەکراوە. تەنیا 
نموونەیەکی کە ئێمە ئیســتا هەمانە 
باشوورە کە ئەویش دەبینین بەردەوام 
چەندەی کێشــە بۆ ساز دەکرێ. ئەو 
مۆدێلەی کە ڕەزاشــا هاتە سەر کار و 
کوردی تێدا بەشدار نەبوو؛ لەڕاستیدا 
لــەو قۆناغــەدا بــە قەولــی خۆیان 
چەندین عەشــیرەی کوردی چەکدار 
تیایدا بەشــدار بوونبوون. ئئەگەرچی 
لە بنەڕەتدا ســازبوونی ئێران لە سەر 
ئەوە نەبووە کە کــورد وەکوو نەتەوە 
یان نەتەوەکانی دیکە تیایدا بەشــدار 
بێــت. دەمهەوێ بزانم ئایا ئیســتا لە 
دۆخێکی نزیک بەو ســەردەمە نین؟ 
ئەگەرچی هەندێک فاکتۆری دیکەش 
لەئارادیە، بەاڵم ئەوانە دیســان دەیان 
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ەوێ شایەکیدیکە بێننەوە و ئەو شایە 
بەخەڵــک دەڵێ عەشــایر و قەبایل؛ 
کەواتە ئەو کێشەیە هەر دەمێنێتەوە.

خۆ ئەگەر بێینە سەر ئەو باسە، 
هەڵوێســتی ئێمــە ڕوونــە و 
پێموابێ هیــچ گۆمانێکی تێدا 
نییە ئەم پالنەی کە ئەوانە هەیانە بە ڕای 
ناکەوێ. دژایەتییەکەی ئێمە  من ســەر 
لەبەر ئەوەیە ســەردەمی ئەوە گۆڕاوە کە 
هەر کەســێک بــێ نە کوڕی شــا هەر 
کەســێکی دیکەش بــێ وەک حاکمێک 
یانی هەموو الیەنەکانی  هەمو حیزبەکان 
ئێرانێکی چەند نەتەوەیی کۆ بکاتەوە و لە 
ژێر ئااڵیەک یەکیان بخاتەوە. ئەو شــتە 
گۆڕاوە! یانی ئەســەڵەن بە کەس ناکرێ، 
نەک بەکوڕی شــا بە کەســی دیکەش 
ناکــرێ. ئێران واڵتێکــی چەند نەتەوەیە 
چەنــد کولتوورییە و دەبێ ئەوانە بە هەر 
حاڵ لە چوارچێوەی جیددیدا پێکەوە کار 
بکــەن. ئێمە النیکەم وەک کورد بە هیچ 
شێوازێک ناچینە ژێر باری ئەوەیکە ئەوان 
بیانهــەوێ شــتێکی ئاوا بەســەر ئێمەدا 

بسەپێنن. 
هەڵوێستی ئێمە ڕوونە و ئەو مەترسییەش 
لەئارادایە. بەاڵم خۆ بەهەر حاڵ سیاسەت 
بۆ خــۆی هەمیشــە پڕە لە مەترســی. 
مەسەلەکە ئەویە ئەتۆ چۆن ئەو مەترسییە 
لە مەیــدان دوور دەکەیتەوە، جگە لەوە 
دەبــێ ئێمــە دیسکۆڕســێکی ڕوونمان 
هەبــێ تا بزانین لــە چوارچێوەی ئێراندا 
بە چ شــێوازێک دەتوانین بمێنینیەوە و 
فکر لە چارەسەری پرسی کورد لە ئێران 
بکەینەوە. ئەوە بۆ الیەنەکانی دیکە ڕوون 
کەینەوە و باســیش لــەوە بکەین لە چ 
حاڵەتێکدا ئێمە ڕێگایەکی دیکە دەگرینە 
بەر. بەدڵنیاییەوە لــە حاڵەتێک کە ئێوە 
باسی دەکەن یا کوڕی شا باسی کردووە، 

بۆ ئێمە ئیمکانی نییە ئەوە قەبوڵ بکەین 
و واڵمیشی دراوەتەوە.

 لەو ســێ مۆدێلەی کە ئێوە 
باسی دەکەن، مۆدێلی مەشروتییەت، 
مۆدێلــی ڕەزا شــا و دواتــر مۆدێلی 
جۆرێک  ئیســالمی،  کۆماری  ڕژیمی 
لــە بەردەوامی نابینــدرێ کە تیایدا 
سەرکوتی نەتەوەکانی دیکە هاوبەشە؟

لە سەداسەد وایە! تایبەتمەندی 
ناسیونالیزمی ڕەسمی بە قەولی 
ئەوەیەکــە  ئاتســۆن  ســۆنی 
دەیهەوێ جلوبەرگ یا کۆت و شــەڵواری 
دەوڵەت نەتەوە لە جەستەیەکی گەورەی 
ئیمپراتۆری بکات. کە بۆ بەریشی تەنگە و 
جێ نابێتەوە! بێگومان هەر ئەو خولیاییە 
کە ئیســتا ڕووســەکان هەیانە و هەمان 
خولیا ئەردۆغــان هەیەتی، هەمان خولیا 
کۆماری ئیسالمی هەیەتی و ڕەنگە کوڕی 
شایش هەیبێ. ڕەنگە ئەو نە تەنیا بیر لەو 
نەتەوانە بکاتەوە کە ئیستادا لە چوارچێوەی 
ئێراندان، بەڵکوو نەتەوەکانی دیکەش کە 
لــە دەرەوەی ئەو خاکــەن بە هی ئێران 
دەزانێ و وایدادەنێ ڕۆژێکی بیانگرێتەوە و 
وەک میللەتی ئێرانــی ناویان لێ دێنێ. 
هەر بۆیەشــە کە خۆ ناشــارنەوە و وەک 
ئەردۆغــان و داود ئۆغڵــوو وەک قواڵیی 
ئیستراتیژیک باســی لێ دەکەن، و ئەمە 
هەمان قســەیە کــە پۆتیــن و الوڕۆف 
دەیکــەن؛ بە هەمــان شــێواز کۆماری 
ئیسالمی باســی لەوە دەکا کە بۆ نموونە 
عێراق قواڵیی ئیستراتیژیکی ئێمەیە و بۆ 
ئــەوەی ئەمنیەتی خۆمان بپارێزین دەبێ 
لە عێراق دەســتێوەردان بکەین. چوونکە 
زەمانێک بەشێک لەو عێراقە یا ئەو واڵتە 
بەشێک لە واڵتی من بووە. لەو تیۆرییەدا 
بازنەیەکــی هاوبــەش دەبینــی و ئەمە 
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مەترســییە نە تەنیا لەســەر کورد هەیە 
بەڵکوو لەســەر هەموو دواڕۆژی ناوچەکە 
مەترسییە. ئێمە نزیکەی 4٠ ساڵە لە ژێر 
مەترســی ئیســالمی سیاســیدا بووین، 
تــەواوی ڕۆژهەاڵتی ناویــن تێکچووە و 
ئیســتا خەریکە ئاســۆیەک دەکرێتەوە. 
مەترسی دواتر، دووبارە بەرهەم هێنانەوەی 
ئیمپراتۆری، ناسیۆنالیزمی ڕەسمی و ئەو 
ســێ فکرە دەبێ. لەســەر بنەمایەک کە 
ئیســتا پۆتین لــە ئۆکرایــن دەیکات یا 
ســبەینێ ئوردۆغان مومکینــە لە ڕۆژاوا 
بیکات، یا کۆماریی ئیسالمی سبەینێ لە 
باشــوورێ دەیهەوێ جێبەجێی بکا. هەر 

بۆیە ئێمە دەبێ ئەو شەڕانە بکەین.

 ئایا لەو مۆدێلەیدا ئێمە وەک 
کورد ســەرچاوەی ئابــووری خۆمان 
هەیە و دەتوانین لەســەر پێی خۆمان 
ڕاوەســتین. هەروەها بــە پێچەوانەوە 
ئەوە مەرکەزە کە پێویستی بە ئێمەیە. 
چ زەروورەتێکی هەیــە ئێمە خۆمان 
بەوان ببەســتینەوە و لە چوارچێوەی 

ئێرانییەتدا کار بکەین؟

لەبەر ئــەوە ناچاریــن چونکە 
لێرە  دەکەین؛  باسی سیاسەت 
هەموو  ئێمە  حیزبەکانــی  خۆ 
حیزبەکانــی ئێمــە یــا با بڵێــم حیزبە 
ســەرەکییەکانمان هیچ کامیــان داوای 
سەربەخۆیی ناکەن. ئیستاکە دوو حیزبی 
ســەرەکی دێموکــرات و دوو کۆمەڵەی 
ســەرەکیمان هەیە کە زۆر گرنگن . من 
دەڵێم خەڵکی دیکە هەن بەاڵم ئەو چوار 
الیەنە پێشنیاری چارەسەری پرسی کورد 
لە چوارچیوەی ئێران دەکەن، وایە؟ ئەمە 
ڕاستییەکی سیاسییە. ئەو هاوڕێیانەی کە 
الیەنگری ســەربەخۆیین یا دەبێ بچین 
حیزبێک دروست کەین یا دەبێ ئەمانە لە 

مەیــدان بەدەرکەین و یــا وەختێ مادام 
چوار حیزبی ســەرەکی ئێمە ئەو داوایە 
دەکــەن یانی ئێمەش وەک بەشــێک لە 
الیەنگران یا دۆستانی ئەو حیزبانە باسی 
ئەوە دەکەین؛ هەر چۆنێک بێ ئەگەر لەو 
چوارچێوەدا قســە دەکەین خۆ دەبێ ئاوا 
قســە بکەین؛ ئەگەر ئیمکانــی ئەوەمان 
هەیــە و پێداویســتییەکانمان بۆ دابین 
کردووە با هەر ئیستە جیابینەوە و بچین 
دەوڵەت دروســت کەین. ئاڵۆزیی پرسی 

کورد لەوەدایە. 
قســەکەم ئەوەیــە ئەگەر ئێمە باســی 
چارەســەری پرسی کورد لە چوارچێوەی 
ئێران دەکەین، بەشێوەی مەرجدار دەبێ 
ئەو باســە بکەین. لەبەر ئەو دۆخەی کە 
ئێمە تێداین، نابێ لەوەی شــەرم بکەین. 
ئەگەر تەنانەت ئیمکانمان نییە ڕاستەوخۆ 
جیابینەوە لــە ئێران، خــۆ دەبێ بچین 
ئامرازەکانی ئامادە بکەین و النیکەم دەبێ 
بە فکری ئەوە بین بتوانین ئەوەندە هێزمان 
ڕابگەیەنین.  ســەربەخۆیی  کــە  هەبێت 
خــۆ ئێمە ڕێفراندۆمی باشــوورمان لەبیر 
نەچووەتەوە کە ئومیدێکی گەورەی ســاز 
کرد.. دواتر ئەو پرچە کردارەی لێ ســاز 
بوو. چوونکــە تۆ کۆمەڵێک بەربەســتی 
جێۆپۆلیتیکیت سەبارەت بە پرسی کورد 
لەبەر دەمە، یا دەبێ فکرێکی بۆ بکەیتەوە 
یا ئەگەر دەســتت پێکرد ســواری ملت 
دەبێ. مەبەســتم ئەوەیە بە ئیحساســات 
جێبەجێ نابێ. ئێمە لێرە باسی سیاسەت 
دەکەیــن.  ئەمــن پێموایە مــادام چوار 
حیزبی ســەرەکیمان باســی چارەسەری 
پرســی کورد لــە چوارچیــوەی ئێراندا 
دەکەن، ئێمە دەتوانین لەو چوارچێوەیدا 
قسە بکەین و مەعقولیشە، چوونکە جگە 
لەوە ئێمە تاکوو ئیستا ڕێگایەکی دیکەمان 
لەبەر دەســت نییە. مەگــەر ئەوەندەمان 
هێــز هەبێ کە ئەســڵەن کارمان بەوەی 
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نەبێ لە ناوچە چی دەگوزەرێ و دەوڵەت 
ڕابگەیەنین و بەرگری لە خۆمان بکەین و 
ئابوریشمان هەبێ و ئەڕتەشیشمان هەبێ؛ 
ئەگەرچی تاکوو ئیستا نەمانتوانیوە تفاقی 

ئەو شتانە ئامادە بکەین.

 باشە کاک ســەعید دیسان 
ئەگــەر بگەڕێینــەوە ســەر چەمکی 
ناســیونالیزمی ڕەســمی کــە ئێــوە 
ســەرەتا ئاماژەتــان پێ کــرد کە بۆ 
نموونە لە واڵتی ئاڵمان یا فەڕانسە، و 
ناسیۆنالیزمی ڕوسی و ئێرانی و تورکی 
نموونەیەکی دیکەن. بە بڕوای من دوو 
چەمکی بنەڕەتی دێتە گۆڕێ. یەکیان 
زەبروزەنگ و سەرکوتە، ئەوی دیکەیان 
یەکەمدا  نەموونەی  لە  دێموکراسییە. 
بــە جۆرێک تێکەاڵوی دێموکراســی 
بــووە. ئەو نموونــەی ئەوالتر نە تەنیا 
بە  بەڵکوو  نەپاراســتووە  دێموکراسی 
زەبروزەنگ و کوشــتنو ژینوســایدی 
نەتەوەکانی ژێردەست فۆڕمی گرتووە. 
دەی ئیستا ئێمە ئەگەر هەر بمانەوێ 
شــوێن ئــەو پێکەوەژیانــە بکەوین 

ڕێگاچارەمان چییە؟

دوای  نەمکوتــووە  مــن 
پێکەوەژیــان بکەویــن، مــن 
ئایــا  کــردووە.  پرســیارم 
پێکەوەژیانــی کورد و ئێرانی لە ناو واڵتی 
ئێراندا ئیمکانی هەیە یا نییە؟ من باســی 
ئەوەم کردووە. چوونکە ئەگەر بەهەر حاڵ 
ئیمکانــی نەبێ پەزیر نەبێ دەبێ شــەر 

بکەین ئیدی.

نامیلکەکەتدا  کۆتایــی  لــە   
جۆرێک لە گەشــبینی دەبینم. ڕەنگە 
ئــەو بیرۆکەیــە ئیمکانــی هەبێ کە 
جێبەجێ ببێ. بەاڵم دۆســتانمان لە 

گۆڤاری تیشکدا کە هەر ئەو بەرنامەی 
گۆڤاریش لەڕاســتیدا بۆ پەرە پێدان 
بەو باســانەیە کە لە گۆڤاری تیشکدا 
پــەرەی پێــدراوە. بۆخۆشــت وەک 
نووسەر لە گۆڤاردا بەشداریت هەبووە. 
لەوێــدا هەندێک چەمــک هاتوونەتە 
بەربــاس و بۆ وێنە باس لەوە دەکرێ 
ئە ناســیونالیزمە ئێرانییە ڕەســمییە 
جۆرێک تێکاڵوی لەگەڵ کۆلۆنیالیزمدا 

هەیە. ئێوە چ بۆچوونێکتان چییە؟

لە وتووێژێــک لەگەڵ گۆڤاری 
تیشکدا هەمبوو باسم لەوە کرد 
ناسیۆنالیزمی  بەدڵنیاییەوە  کە 
ڕەسمی جۆرێک لە کۆلۆنیالیزمی ناوخۆیی 
تێــدا هەیە. ئەوە شــتێک نییــە ئەمن 
بیشارمەوە و لە هەمو جێگایەکدا ئەوە وا 
بووە. لە ڕوســیەش وا بووەو  لە تورکییە، 
ئێران وبریتانیاش دەبیندرێ. کەوابوو ئەو 
لــە  ناســیۆنالیزمە شــێوەیەک  شــێوە 
کۆلۆنیالیزمــی لەگەڵدایــە. مەســەلەکە 
لەســەر ئەوە نییــە، بێگومــان ڕەفتاری 
ڕژیمــی پەهلەوی و کۆماریی ئیســالمی 
لەگــەڵ نەتــەوەی کــورد ڕەفتارێکــی 
بەتایبەت  دەزانی چۆنە؟  کۆلۆنیالیستییە. 
لە دوای کۆماری ئیسالمییەوە کوردستان 
داگیر کراوە و ئەمە واقعیەتێکە؛ یانی ئەوە 
شــتێک نییە شــاراوە بێت. کوردستان 
بەشــێک لە کۆماری ئیســالمی نییە و 
ئەگەرچی پێشمەرگە موسڵمانی درووست 
کــردوە، بەاڵم کوردســتان لــە ڕێگەی 
ئەرتەشــێکی بێگانــەوە داگیرکراوە. من 
لەگەڵ ئەو ڕوانگەدا کێشەم نییە. کێشەی 
من ئەوەیە کە تــۆ بتهەوێ ئەم چەمکی 
کۆلۆنیالیزمــی ناوخۆییــە هینــدە پەرە 
پێبدەی و لە ســەر کۆمەڵێــک مۆدێلی 
دیکــەی زۆر جیــاواز بــەکاری بیهێنی. 
لەڕاســتیدا بڵێی ئەســڵەن ئێمە هەر لە 
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ڕۆژی یەکەمەوە پەیوەندی ئێمە لە گەڵ 
ئەم دەوڵەتە  بە شێوەی کۆلۆنیالیزم بووە 
و هەر بەو شێوەیەش دەمێنێتەوە و هیچ 
ڕێگایەکی دیکەشمان نییە. دەزانی چۆنە؟ 
یانی لەڕاســتیدا ئەو قسەیە ئاوای لێدێ 
کە لە پڕۆسەی سازکردنی دەوڵەت نەتەوە 
لە ناوچەی ئێمەدا باشە چ ئێرانێ ، چ لە 
تورکییــە، چ لە واڵتانــی دیکە ئیمکانی 
ئەوەی ئێمــە ڕەوتێکی دیکەمان هەبێت 
ئێرانی  نابێ. بۆچی؟ چوونکە سروشــتی 
ئەوەیە. ئەم قســەیە لــە الی منەوە زۆر 
مەنتقیی نییە، یانی ئەمن پێموایە دەتوانن 
هەبێ  دیکەشی  ناسنامەیەکی  ئێرانییەت 
و، ئێرانییــەکان بتوانن لەگــەڵ  ئێمەدا 
بژین. بەاڵم ئەگەر هەر ئەوە بێ، ئێـــمە 
شــەڕی لەگەڵ دەکەیــن. گومان لەوەدا 
نییە چوونکە ناتوانین لەگەڵی بە تەوافوق 
بگەین. ئەوە ئێمە 4٠ ســاڵە بە هەر حاڵ 
قەاڵچۆ کراوین، لە سەر ئەوەی نەمانتوانیوە 
کۆماری ئیســالمی و سیاسەتی کۆماریی 
ئیســالمی تەحەمــول بکەیــن. النیکەم 
لەباری سیاســییەوە دەڵێـــم و لەوەشدا 
بەرهــەق بووین، و ئیســتا هەموو کەس 

دەزانێ کورد بەهەر حاڵ بەرهەق بووە.

 ئێوە ١2 ســاڵ لــەوە پێش 
وتارەکەتــان ڕوو بــە چەپــی ئێرانی 
نووســیوە بووە، ئەگەر بتانهەوێ کۆی 
وتارەکەی خۆتــان کورت بکەنەوە بۆ 
ئــەوەی بینەر تێبــگا، تکایە باس لە 

دوایین سەرنجی خۆتان بکەن.

لەســەر ڕێفراندۆم باشــوور لە 
ســاڵی 2٠١7 نیشــان درا کە 
الیەکــەوە  لــە  ئێرانییــەکان 
پێیانوایــە کورد ئێرانییــە و، لە الیەکەوە  
هەر جووڵەیەکی کوردی هەموو ئێرانییان 
نیگەران دەکا. کاتێک ڕێفراندۆمی باشوور 

دەســتی پێکرد زۆرینــەی ڕووناکبیرانی 
وەک  ئێرانــی  ڕادیکاڵــی  و  لیبــراڵ 
ناوچەکە  مەترسییەکەی گەورە بۆ هەموو 
ســەیریان دەکــرد. من ویســتوومە ئەو 
پاڕدۆکسە پر ڕەنگ بکەمەوە کە لە کوێوە 
ســەرچاوە دەگــرێ. ئەو پاڕادۆکســە لە 
فکرێک بەنێوی ناســیونالیزمی ئێرانی کە 
ناسیونالیزمی ڕەسمییە سەرچاوەی گرتووە 
و مۆدێلێکی زۆر تایبەتە. دەوڵەت-نەتەوەی 
ئێرانی لەگەڵ شتێکی زۆر کۆن کە چیتر 
نەماوە تێکەڵ کردووە و هەر بۆیە مەترسی 
بۆ ساز دەبێ. لەڕاستیدا قسەی من بۆ ئەو 
کەسانە ئەوەیە ئەگەر بەڕاستی دەتانهەوێ 
لە داهاتــوودا بژین، ڕاســتییەکە ئەوەیە 
نەتەوەکانی دیکەش لە دەژین و یان دەبێ 
ئینکاریان بکەی یا شەڕیان لەگەڵ بکەی؛ 
لێرەدا ئێمە بەرهەقین و لەو ڕوانگەیەوە لە 
کۆتاییدا ویستوومە وڵآم بدەمەوە. شرۆڤەی 
من ئەوە بووە کە ســەبارەت بەوە بووە کە 
ئێرانییــەکان و دەوڵەتەکانــی ناوچەکــە 
بەرپرســن لەوەی پرســی کــورد وەکوو 
کێشــەی کوردی لێهاتــووە. هەڵبەت ئەو 
پرسە هەر ماوتەوە و دەبێ چارەسەر کرێ. 
لــە کۆتاییشــدا وتوومە: ئێمــە ئیمکانی 
پێکەوەژیانمــان هەیــە. بــەاڵم ئەگــەر 
ناســنامەی ئێرانی ئەو شتە بێ کە ئیستە 
هەیە یا ئەو ناسیونالیزمە نوێنەرایەتی بکا، 
ناتوانین پێکەوەژیانمان  هیچ وەخت ئێمە 
هەبێ. بۆیە ناســنامەی ئێرانی پێویستیە 
گۆڕانــکاری زۆر بنەڕەتی بەســەردا بێ تا 

بتوانێ ئەو شتە قەبووڵ بکات.

 باشــە ئێوە ئەو توانایە لەواندا 
دەبینن؟

ئەشی بیبینین! خۆ ئەتۆ دەبێ 
شــەڕی خۆت بکــەی. دیارە 
شــەڕی  مەبەســتم  لێــرەدا 
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ئیدەکانانــە.. بــە هــەر حــاڵ ئەوانیش 
میللەتەکن، هەزار گۆڕانکاریی ساز دەبێ. 
گۆڕانــکاری ژیئۆپۆلیتیــک و تەنانــەت 
فکریش دەگۆڕدرێ. بۆ نا؟! ئیمکانی هەیە. 
بە هــەر حــاڵ ئێمــە نازانیــن جارێ 
چارەنووســی ئەو شــەڕەی ئۆکراین چی 
لێدێت. بــەاڵم دەکــرێ نەزمێکی نوێی 
جیهانــی بە الیەکیدا دەرکــەوێ و هەر 
ئەوەش دەتوانێ ئاسۆی باسەکان بگۆڕێت. 
بــەاڵم ئێمــە دەبێ بەرگری لــە خۆمان 
بکەین؛ بۆچی پرسی کورد پرسێکی هەق 
بووە، قەاڵچۆ کراوین، ژینۆساید کراوین، 
لینگۆســاید کــراوی... ئەگــەر هەر ئەو 
ژینۆســایدانەش درێژەی هەبێ ئێمە هەر 
لە بوونی خۆمان بەرگری دەکەین. ئەگەر 
ئێوە لەگەڵ ئێمە کێشــەتان هەیە، یانی 
دەبــێ ئەم دیسکۆڕســە، ئــەم ڕوانگەیە 
بگۆڕن و پێداچوونەوە بۆ ســەر ناسنامەی 
خۆتان بکەن، یان هیوادارین کەمینەیەک 
لنــاو ئێرانییەکان پەیــدا بن کە لەوە بیر 
بکەنەوە. ئەگەریــش نەبن هەرچۆنێ بێ 
ئیمە هەر بەردوام دەبین لەو شــتەی کە 

تا ئیستە بووین.

ئومێدمــان  دەبــێ  زیاتــر   
هەبێ کە فاکتــۆرە نێودەوڵەتییەکان 

بگۆڕدرێن تا ئەو ئاسۆیە بکرێتەوە.

بێگومان! لە دۆخی ناوچەکەی 
ئێمــەدا نە تەنیا هەر پرســی 
داهاتــووی  بەڵکــوو  کــورد، 
ئێرانیش و  تورکییەش هەر وایە. بە ڕای 
مــن هێــزە دەرەکییــەکان بەتایبــەت 
یەکیەتی ئۆرووپا دەورێکی زۆر کاریگەریان 
دەبێت. هــەر وەک ئاماژەم پێدا ئەنجامی 
شەڕی ئۆکراین زۆر گرنگە. مومکینە زۆر 
ئەرێنی بێ و ڕەنگە نەرێنیش بێ، جارێ 

نازانین.

 زۆر باشە دوکتور گیان . ئێمە 
کاتەکەمان تــەواو بوو، یەک خولەک 
کاتمان ماوە. ئەگەر پێتوایە شــتێک 

ماوە نەوتراوە تکایە بفەرموون.

سپاســتان دەکەم. هیــوادارم 
وتووێژەکەمان ســودی هەبێ. 
هەر وەک وتــم ئەو نامیلکەیە 
چەندین ساڵ لەوە پێش و بۆ مەبەستێکی 
بەدڵنیاییەوە پرسەکان  نووسراوە.  تایبەت 
بە هۆی گرنگی ئەو باســە سیاســییە و 
ئیستاش ودوای قسەکانی ڕەزا پەهلەوی 
مومکینە واتایەکی دیکەی لێ وەربگیرێ. 
لــە کاتێکــدا مەبەســتی مــن زیاتــر 
ناســیۆنالیزمی ڕەسمیی  شــیکردنەوەی 
ئێرانــی بووە. بەاڵم ســپاس بۆ ئێوە و بۆ 
گۆڤاری تیشــک و بۆ ئەو هاوڕێیانەی کە 
لەباری فەنییەوە ئەو دەرفەتەیان ڕەخساند. 

 زۆر سپاست دەکەم. هیوادارم 
بۆ باســی دیکەش لەگەڵمان بەشدار 

بی. زۆر مەمنوون کە هاتی.
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بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
لە زاری چاالکێکی مەدەنی



 وێــڕای ســپاس. جەنابت لە 
نزیکــەوە ئــاگاداری کاری ڕێکخراوە 
بیروڕای  تکایە  بــووی.  مەدەنییەکان 
خۆتان سەبارەت بە چۆنییەتی دروست 
بــوون و کاریگەریــی ڕێکخراوەکانی 
مەدەنی لەســەر کۆمەڵــگای کوردی 

بفەرموون. 

کوردستان کە واڵتێکی بێ دەوڵەتە. دەبوا 
بۆ قەرەبووکردنەوەی کەلێن و بۆشاییەکان 
چەندین هێندەی ئێستا، ڕێکخراو و بزاڤی 
کۆمەاڵیەتی لــە گۆڕەپانی چاالکییەکاندا 
هەبوایــە و بەهێز و وزەیەکــی زیاترەوە 
تێکۆشــانیان بکردایــە. بــەاڵم لەگــەڵ 
سەرپێیی  بەراوردێکی  ئەگەر  ئەوەشــدا، 
و خێــرای بزاڤە کۆمەاڵیەتییەکان بکەین 
دەبینین کە ڕۆژهەاڵت هەم لە ئاســتی 
چوارپاچەدا و هەم لە ئاستی ئێراندا زیاتر 
لە هەموو نەتەوەکانیتر ڕێکخراوی مەدەنی 
و کۆمەاڵیەتــی هەیە. لە دەیەی حەفتای 
هەتاوی بــەدواوە، دەیەی ســەرهەڵدان 
و  ناحوکوومــی  بزاڤــە  تەقینــەوەی  و 

مەدەنییەکان بوو لە کوردستان.
لــە دوای خەباتی ســەخت و خوێناوی 
دەیەی شەست و ئاگربەستی شەڕی ئێران 
و عێراق و هەروەها کاڵبوونەوەی خەباتی 
چەکداریــی، باڵــی نەرمئامێری گەل لە 
ڕۆژهەاڵت بە هێــز و لەخۆبوردووییەکی 
زۆرەوە لە هەموو شــارەکانی ڕۆژهەاڵت 
و تەنانــەت قواڵیی ســتراتێژیکی ئێراندا 
)تاران و زانکۆکان( لە قەوارەی بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکانــدا ســەریان هەڵــدا و 
هاتنە گۆڕەپان. پێش لە هەموو باســێک 
دەبێ دان بەو ڕاستییە دابنێین کە بزاڤە 
هەموو  ســەرەتادا  لە  کۆمەاڵیەتیــەکان 
وزە و ورە و مێکانیزمەکانــی کارکردنیان 
نەتەوەیی  بزوتنــەوە  ژێرکاریگەریی  لــە 

کوردستان دابوو. 
ڕۆشــنبیریی  بزوتنەوەی  چەخماخــەی 
کوردی بە پێکهێنانی ناوەندی ڕۆشنبیریی 
ســەالحەدینی ئەیوبی لە ورمێ دەستی 
پێکرد. مامۆستا هێمن کە یەکێک بوو لە 
ئەندامانی کۆنگــرەی چوار کە لە حیزبی 
دیموکراتی کوردســتانی ئێران دابڕابوون، 
وەک بەرپرســی ئەو ناوەنــدە چاالکیی 
دەست پێکرد. دەسەاڵتی تاران ویستی لەو 
هەلە کەڵک وەرگرێ و بە دروســتکردنی 
بزاڤێکی مەدەنی و ڕۆشنبیریی، کەلێن و 
بۆشاییەک لە نێوان بزوتنەوی نەتەوەیی و 
چینی ڕۆشنبیر و قەڵەم بەدەستی ناوخۆدا 
دروست بکات، بەاڵم بە هۆی ڕەسەنایەتی 
ڕۆشــنبیری کوردی، نەک ئەو ویســتە 
نەهاتەدی بەڵکوو بزوتنەوەی ڕۆشنبیریی 
هەم بوو بە سەرانســەریی و هەم بوو بە 
یارمەتیدەر و پێشڕەوی خەباتی نەتەوەیی 

لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت. 
بە گشــتی لە سەردەمی شــادا بزاڤێکی 
ڕۆشنبیریی ئەوتۆ سەریهەڵنەدا کە لێرەدا 
شایانی ئاماژە بێت. ناوەندی سەالحەدینی 
ئەیوبی ڕۆڵێکی گرینگی لە ڕۆشــنبیریی 
کوردی و خزمەت بــە زمان و کلتووری 
کوردیــدا گێڕا. کار و چاالکی ئەو ناوەندە 
لە ورمێ و موکریانەوە قەتیس نەمایەوە، 
بەڵکوو بەشە خوارووەکانی کوردستانیشی 

گرتەوە.
 هاوکات و لە دوای ناوەندی سەالحەین،  
ناوەندگەلی دیکە وەک باڵوگەی ئیحسان 
و کوردستان هاتنە نێو بەرەی ڕۆشنبیریی 
کوردییــەوە کە ئــەو دو ناوەندە زیاتر لە 
بــواری مەزهەبــی و ئەدەبییــدا جــێ 

پەنجەیان دیار و بەرچاوە. 
لە ســەرەتای دەیــەی 7٠ی  هەتاوییدا 
لــە شــارەکانی کوردســتان ئەنجومەن  
و ناوەندگەلــی ئەدەبــی ـ فەرهەنگــی 
و  ئەدەبــی  بــە چاالکیــی  دەســتیان 

22۱گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722



فەرهەنگی کرد و بەرەیەکی دەروەســت 
و ئەدەبپەروەریــان ڕاهێنــا و پەروەردە 
کرد. بە هۆی زۆربوون و چوونە ســەری 
ڕێژەی خوێنەران و نووســەرانی کوردی 
نووســەوە، بێجگــە لە  گۆڤاری ســروە، 
گۆڤاری ئاوێنــە و دو حەوتەنامەی وەک 
ئاویەر و ســیروان بوونە زمانحاڵی قەڵەم 
بە دەســتانی کورد. جێی خۆیەتی لێرەدا 
ڕۆڵی ڕادیۆ کوردییەکانی ســنە، مهاباد، 
کرماشــان و بەغدا کە لەو سەردەمەدا لە 
بەرز  دەبیسران،  ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
بنرخێنین. وێســتگەکانی ڕادیۆ، بە هۆی 
باڵوکردنەوەی چیرۆک، شــێعر، گۆرانی، 
سرود و وتووێژی تایبەت بە ژیانی الدێ 
و کشتوکاڵ، دەورێکی گرینگییان لە سەر 
زینــدوو ڕاگرتنی هەســتی نەتەوەیی لە 
سەر هەموو بەردەنگی کورد بە خوێندەوار 
و نەخوێنــدەوارەوە دادەنــا و تەنانەت بە 
هەموو زاراوە کوردییەکان بەرنامەیان باڵو 

دەکردەوە. 

و  مەدەنــی  بزوتنــەوەی   
کۆمەاڵیەتی لە ڕۆژهەاڵت ئێستا لە چ 

ئاست و بوارێک دایە؟ 

پۆلێــن کردنــی بزوتنــەوەی مەدەنی و 
کۆمەاڵیەتــی لــە ڕۆژهەاڵت لە ئاســتی 
بەرباڵو و گشــتییدا ســێ بڕگە دەگرێتە 
خــۆ. یەکەم: دەیەی حەفتــا کە بڕگەی 
یەکەمــە و دەتوانیــن بڵێیــن هەمــوو 
چاالکییە فەرهەنگــی و ئەدەبییەکان کە 
لە دەیەکانــی پێش حەفتا بە شــێوەی 
پچڕپچڕ و تاکەکەسی و لە زمانی ڕادیۆ و 
گۆڤارەکانەوە ئاراســتەی جەماوەر کرابوو، 
لە دەیەی حەفتادا بە هۆی دروستبوونی 
ئەنجوومــەن و بنکە ڕۆشــنبیرییەکانەوە 
چەقی بەســت و کاناڵیزە کــرا. دەیەی 
حەفتا دەیــەی بناخەی بزاڤی مەدەنی و 

بوونی ژێرخانی  کۆمەاڵیەتییە. دروســت 
فەرهەنگــی لە دەیەی حەفتادا لە ســەر 
پاشــخانێکی دەوڵەمەند و نەشــەمزاوی 
کۆمەڵــگا پێکهــات و بــە باڵوبوونەوەی 
دەیان دیوانی شاعێران، شانامەی کوردی، 
شەرح و شرۆڤە لە سەر ئەدەبی کوردی، 
باڵوکردنــەوەی چەندیــن فەرهەنــگ و 
وشــەدانی کــوردی و هتد، بە ڕاســتی 
نەوەی نوێــی بە ڕابردوو گرێــدرا. ڕۆڵی 
مامۆســتایانی ئاینی بێجگە لە گەشەدانی 
ئەدەبی کوردی، لــە وەرگێڕانی قورئانی 
پیــرۆز و تەفســیر و شــرۆڤەی کتێبە 
ئاینییەکان بە زمانی کوردی دیســانەوە 
وەک بزوێنەرێک لــە خزمەت ئەو ڕەوتە 

ڕۆشنبیرییەدا باسێکی تایبەتی دەوێت.
 سوارە، ئەحمەدقازی، ئاسۆ،عەتا نەهایی، 
فەتاح ئەمیری، ماجد ڕۆحانی و ســەدان 
پــەروەردەی  دیکە  بەدەســتی  قەڵــەم 
قوتابخانــەی کوردایەتی هــەژار، هێمن، 

حەقیقی، زەبێحی و گەورەکانی دیکەن.
قۆناخــی دوهــەم دەیــەی هەشــتای 
هەتاوییە. بە هۆی زۆربوونی خوێندکارانی 
کورد لە زانکۆکانی ئێران و کوردســتاندا 
بزوتنــەوەی ڕۆشــنبیری کــوردی بــە 
بەڵکوو  نەبەســترایەوە،  ئەنجومەنەکانەوە 
خوێندەوارانی کورد لە ئاســتێکی بەرباڵو 
و ئاکادیمیکتردا بزوتنــەوەی مەدەنی ـ 
فەرهەنگــی کوردســتانیان گوازتەوە ناو 
قواڵیی ســتراتێژیکی کۆماری ئیسالمی. 
بە دەیان ناوەندی ئەدەبی و ڕۆشــنبیری 
لە زانکۆکانی تاران، تەورێز، ئیســفەهان، 
کرماشان، ورمێ و سنە پێکهاتن. بە دەیان 
گۆڤاری تایبەت و پسپۆڕانە بە زمانەکانی 
کــوردی و فارســی باڵکرانــەوە. دەیان 
کۆنگرە و کونفراســی تایبەت بە پرسی 
کورد لە زانکۆکان بەڕێوەبەران. بە سەدان 
و هەزاران خوێندکار بڕوانامەی نووسین 
و خوێندنی زمانی کوردییان بە شێوازی 
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ئاکادێمیک بە دەست هێنا. گرینگترین و 
پڕبایەخترین خاڵی ئەو قۆناخە، گەیاندنی 
هەستی نەتەوەیی و ڕۆشنبیریی کوردی، 
لە الیەن خوێندکارانەوە بە خوێندکارانی 
بەشە لەبیرکراوەکانی دیکەی کوردستان 
کرماشــان،  ئیــالم،  ناوچەکانــی  وەک 
لوڕسانات، کوردەکانی خۆراسان، تاران و 

هتد بوو.
 بزوتنەوە کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیرییەکانی 
کوردســتان بێجگە لــە زیندوکردنەوەی 
و  کاریگەریــی  کــوردی،  شــعووری 
شــوێنیان لە ســەر خوێندکارانی نەتەوە 
جیاوازەکانــی ئێران دانــا و بە جۆرێک 
ئەوانیان بۆ وەدەستهێنانی مافە نەتەوەیی 
و ئیتنیکییەکانــی خۆیــان هاندا. الوانی 
دەروەســتی ئــەو قۆناخــە بێجگــە لە 
بەرزکردنەوەی هەستی نەتەوەیی لە ئاست 
کوردســتاندا دەیان کتێب و توێژینەوەی 
زانستی  ئاکادیمییان لە سەر پرسی کورد 
لە ئاســتی ئێراندا بە زمانی فارسی و لە 
ئاســتی جیهانییدا بە زمانی ئینگلیزی لە 
گۆڤــارە بە ناوبانگەکانــدا باڵوکردەوە. بە 
گشتی ئەو بڕگەیە بۆ کورد پڕ دەسکەوت 

بوو.
قۆناخــی ســێهەم لــەو پۆلێنبەندییەدا 
قۆناخێکــە کــە بە هۆی گەشــەی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکانەوە شــەوق و تامەزرۆیی 
کاری دەســتەجەمی دائەبــەزێ بۆ نێو 
دنیای مەجــازی و چاالکییە فەرهەنگی 
و مەدەنییەکان، تاکەکەســی و تایبەتی 
دەبێتــەوە. ئەگەر لە قۆناخــی دوهەمدا 
باڵوکردنەوەی گۆڤارێک تێچووی مرۆیی و 
ماڵی دەویست لەو قۆناخەدا هەر کەسێک 
بە درووســتکردنی پەیــج و الپەڕەیەکی 
تاکەکەسییەوە بە ئاسانی ئیدە و بۆچوون 
و وتارەکانی باڵو دەکردەوە و دەیگەیاندە 
بەردەستی خوێنەر. لەو بڕگەیەدا ڕێژەی 
گۆڤارە زانکۆییەکان بە تەواوی کەمڕەنگ 

بۆوە، تەنانەت ئــەو دیاردەیە کاریگەریی 
لەسەر باڵوکراوە سەرتاسەرییەکانی ئێراندا 
هەبوو. لەو بڕگەیەدا بە هۆی سەرهەڵدانی 
قەیرانــی ژینگەییەوە، ڕێکخراوە ســەوز 
و ژینگەییــەکان چاالکیــی مەیدانیــان 

چڕوپڕتر بووە.

 تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان چ 
کاریگەرییەکیان بووە؟

دەستپێڕاگەیشــتنی هەمــووان بە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییــەکان و گشــتگیربوونەوەی 
لە  خێرای  کاریگەریــی  چاالکییــەکان، 
ســەر ڕۆشــنبیریی الوان و نەوەی نوێ 
دانا. تایبەتمەندیی سەرەکی ئەو قۆناخە، 
خێراییە لە گەیاندنی زانیاری بە نووسراوەی 
کورت و دەنگ و ڕەنگەوە، کە کاریگەریی 
ئەو شــەپۆلە لــە خۆپیشــاندانە مەزن و 
ڕەنگدانەوەی  ئێراندا  سەرانســەرییەکانی 
هەبوو. تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان چەندە 
پرســی زمــان و فەرهەنــگ و دیــاردە 
بەرجەســتە  و  زەق  کۆمەاڵیەتییەکانیان 
کردەوە، لە بەرامبەریشــدا بە سڕکردنی 
هزری الوان گۆشەگیری و دوورەپەرێزی 
لــە کاری کۆمەاڵیەتــی لە نێــو الواندا 
وەک  دیاردەگەلــی  و  ســەقامگیرکرد 
کتێب خوێندنەوە، نووسین و لێکۆڵینەوە 
نێــو بەرنامەی الواندا  مەیدانییەکانی لە 

سڕیەوە.
بزوتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان لە کوردستانی 
هەموو  لــە  تەندرووســتتر  ڕۆژهــەاڵت 
بەشەکانیتر هاتۆنەتە گۆڕەپانەوە. ڕێکخراوە 
کۆمەاڵیەتییەکان لە کوردســتانی باشوور 
درێژەی ئەحزاب و زمانحاڵی دەسەاڵتن، 
لە باکوور بە هۆی سیاسەت و ئایدۆلۆژیای 
بــزاوە کۆمەاڵیەتییەکان هەم  پەکەکەوە 
ڕێژەیــان کەمە و هــەم ئیدئۆلۆگن . لە 
تورکیا دەرەتان بۆ چاالکیی ڕێکخراوەکان 

22۳گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722



لە ئێران زیاترە و لە ئیستەدا ڕێکخراوەکان 
لە حاڵی گەشــەدان بەاڵم ڕەنگ و بۆنی 

کوردییان کەمتر پێوە دیارە.

 هیچ جیاوازییەک لە  دەورە 
جیاوازەکاندا هەبووە؟

 لــە قۆناخــی دوهەمــی بزوتنــەوەی 
ڕۆشــنبیریی کوردیدا، ڕێژەی بەشداریی 
ژنان هەم لە نێو بزاڤدا و هەم وەک هزروبیر 
بەرزتــر بۆوە. دروســتکردنی ئەنجومەنی 
ژنان لە هێندێک شــاری کوردســتان و 
چاپ کردنی گۆڤاری تایبەت )ڕاســان ( 
بە پرسی ژن، بێجگە لە نووسینی سەدان 
بابەتی تایبەت بە پرســی ژن، نموونەی 
چاالکیــی ژنانە. کاریگەریــی بزوتنەوەی 
سیاسی نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵت بێگومان 
لــە هەمــوو بڕگەکاندا هــۆکاری وزە و 
بووە.  بزوتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان  ورەی 
لەماوەی ئــەو چەند دەیەدا بە ســەدان 
چاالکی بزاڤە کۆمەاڵیەتییەکان تووشــی 
گرتن و هەاڵتن لە واڵت بوونەوە. عەدنان 
حەسەنپوور حووکمی ئیعدامی بۆ دەرکرا 
و پاش دە ســااڵن لە زینــدان ڕزگاری 
بــوو. ژینگەپارێزانی مەریوان و هەورامان 
لە ئاگری نەزانیی داگیرکەراندا ســووتان، 
بە دەیان گۆڤار و دەرگای ئەنجومەنەکان 
داخران، لە بوومەلەرزەکەی کرماشــان و 
الفاوەکەی لوڕساناتدا  ڕێکخراوە مەدەنی 
و خێرخوازییەکان هێز و ڕاستەقینەبوونی 

خۆیان سەلماند.
 لە دەییەی هەشــتا بــەدواوە بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتییــەکان بە هــۆی تێکەڵبوون 
دەگەڵ بزاڤــە سیاســییەکان، ڕادیکاڵتر 
بوونــەوە و بوونــە زمانحاڵــی ئەحزاب. 
گرتــن و ئەشــکەنجە و هەاڵتنی چاالکە 
کۆمەاڵیەتی و ڕێکخراوەییەکان لە دەیەی 
نــەوەدی هەتاوییدا زیاترین ڕێژەی تۆمار 

کردووە. 

ڕیکخــراوە  الوازی  خاڵــی   
مەدەنییەکان چییە؟ 

لە ڕاستییدا دەبێ بزاڤە کۆمەاڵیەتییەکان 
هەم لە باری ڕێکخســتن و هەم لە باری 
هزرییــەوە ســەربەخۆ بن و لــە پەیام و 
بەرنامــەی کاریــی خۆیان النــەدەن و 
نەکەن.  بوارەکانی دیکە  دەســتێوەردانی 
توندوتیژبوونــەوەی  هــۆکاری  وادیــارە 
بزاڤە مەدەنییەکان، کــەم بایەخ دانان و 
گوێنەگرتنی ویســت و داخوازەکانیانە لە 

الیەن دەزگای دەسەاڵتەوە.
 بزاڤــە کۆمەاڵیەتییــەکان ســەرمایەی 
مەعنەوی کۆمەڵــگان و هەر واڵتێکیش 
بە ڕێکخراوە کۆمەاڵیەتی و مەدەنییەکان 
دەوڵەمەنــد بێ ئەوە نیشــانەی زیندویی 
و گــەرم و گوڕیــی لەشــی کۆمەڵگایە. 
وەک  کۆمەاڵیەتییەکانــی  ڕێکخســتنە 
و  الوان  خێرخوازییــەکان،  ڕێکخــراوە 
توێژینەوەیی،  زانســتی،  ڕێکخراوە  ژنان، 
هونەری، وەرزشــی و هتــد، هەریەک بۆ 
خۆیان دەتوانن ببنە ســێبەر بۆ بەشێک 
لــە ئەندامانی کۆمەڵــگا و لە پەروەردە و 
ڕاهێنانیانــدا ڕۆڵیان هەبێ. ئەگەر ڕۆژێک 
لــە ڕۆژان دەرەتان بــۆ چاالکی بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتییــەکان پێک بێــت بێگومان 
کولتوور و ناســنامەی کوردی لە هەموو 
بوارکانــدا دەگەیەننە لوتکــە. ڕێکخراوە 
کۆمەاڵیەتییــەکان هەم گرێدراوی زمان، 
فەرهەنگ و عورفــی کۆمەڵگای کوردین 
و هــەم داهێنــەر و بونیاتنــەری هزر و 

بیرۆکەی سەردەمن. 
دەبــێ ســنووری   حیزبــی سیاســی 
تێکەڵــی و نزیکی لە هەمبــەر بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکاندا بناســێ و تا ئاستێک 
دەستێوەردان لە کاروبارەکانیاندا بکات کە 
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ببنە هۆی هاندان و بەرزکردنەوەی ورەیان 
نەک ئەوەیکە لە ڕێبازی ڕاســتەقینەیان 

الیان بدەن.

ڕێکخراوە  کاری  داهاتــووی   
مەدەنییەکان چۆن دەبینن؟

کۆمەاڵیەتییەکان  بزوتنــەوە  داهاتــووی 
ناڕوونــە و لــە بەرامبــەر مۆدێڕنیتــە و 
جیهانیبووندا ڕوون نیە بەڕەو چ ئاقارێک 
دەڕۆن. ئەوەیکــە گرنگــە ئەوەیــە کــە 
کۆمەاڵیەتییەکان  بزوتنــەوە  ڕابــڕدووی 

پرشنگدار و بەڕێزە.
بــە  هەڵوێســتی دەوڵــەت ســەبارەت 
کاروچاالکیی ڕێکخراوە کۆمەاڵیەتییەکان 
لە کوردستان ناڕوون و گوماناوی و دوور 
لە پرینسیپ و یاساکانە. بەرنامە و پێڕەوی 
ڕێکخــراوە کۆمەاڵیەتــی و مەدەنییەکان 
پێشــوەختە لە الیــەن وەزارەتی ناوخۆ 
و ئیــدارەی ئیرشــادەوە ئامــادە کراوە و 
هەیئەت مودیــرە و گروپی بەڕێوەبەر لە 
کاتی وەرگرتنــی مۆڵەتدا دەبێ ڕەچاوی 
ئــەو یاســا و بەندانــە بکــەن. بە هۆی 
کۆمەاڵیەتییەکان  ڕێکخــراوە  ئەوەیکــە 

و   خــەرج  ناحوکوومیــن،  و  خەڵکــی 
تێچــووی کاروبارەکانیــان لە ئەســتۆی 
کوردســتانە.  خەڵکــی  و  بەڕێوەبــەران 
کۆماری ئیسالمی بۆ ڕاکێشانی سەرنجی 
بیروڕای گشــتی ناوخــۆ و دەرەوە هەوڵ 
دەدا  مۆڵــەت و کاروچاالکیی ڕێکخراوە 
کۆمەاڵیەتییــەکان وەک دواییــن مافی 
نەتەوەیی و یاســایی کورد پێناسە بکات 
و پرســی نەتەوەیی بچــووک بکاتەوە بۆ 
بزوتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان. کاروچاالکیی 
ڕێکخراوە کۆمەاڵیەتییەکان بێجگە لەوەی 
بەردەوام لــە ژێرچاوەدێری نهێنی دەزگا 
ئەمنییەکان دایە، دەبێ هەموو بەرنامە و 
کارەکانیان لە فیلتەر و چاوەدێریی ئۆرگانە 
پێوەندیدارەکانــەوە تێپەڕێ و گوڵبژێری 
بەرهەم و نووسراوەکان بکەن. لە ئیستادا 
مەریــوان بە هۆی زۆرتریــن ڕێکخراوی 
کۆمەاڵیەتییەوە، بە شــاری ڕێکخراوەکان 
ناسراوە و ئاستی بەرباڵوی کار و چاالکیی 
ڕێکخراوەکان، کاریگەریی لە سەر گشت 
شــارەکانی کوردســتان داناوە. سەبارەت 
کۆمەاڵیەتییەکان  ڕێکخراوە  کاروباری  بە 
پێویستە بە شێوەی فرەڕەهەند و مەیدانیی 
لە سەریان بنووسرێ و توێژینەوە بکرێ. 
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وتووێژ لەگەڵ
جان دۆست

سازدانی وتووێژ: یەعقووب ڕەوا



 لــە زۆر چاوپێکەوتندا باســی 
ژیانی خۆتت کردووە، وەکوو نەریتێک 
ئەو پرســیارە دووبارە دەکەینەوە بەاڵم 
بەم شــێوەیە: ڕیوایەتی جان دۆست لە 
دروستبوونی کەسایەتیی ئەدەبیی خۆی 
چۆنە؟ چ ڕووداوگەلێــک کاریگەرییان 

لەسەر ژیانی ئەدەبیی ئێوە داناوە؟ 

ئایینیدا لە  من لە بنەماڵەیەکی 
دایــک بوومە. باوکــم مەال بوو. 
هەر دووک لە برا گەورەکانم لە 
زانکۆ بوون. بۆیــە کتێب لە ماڵمان هەبوو. 
ئەو دیمەنی کتێبانە، ئەو کتێب خوێندنەوەی 
باوکم و هەر دووک برایەکانم کە بە مناڵیم 
دەمتین، لەبەر چاوم بوون و زۆر تەئسیری 

لەسەر من دانا.

 الی تــۆ ڕۆمانــی مێژوویــی 
گێڕانەوە)وەگۆتــن( کــە  چەمکێکــە 
ی مێژوویــە لە چوارچێــوەی ڕۆماندا 
یــان مێــژوو تەنیــا مەتریالێکــە بۆ 
پەروەردەکردنــی خەیاڵ و فانتازیای تۆ 

بۆ نووسینی ڕۆمان؟

بــۆ مــن ڕۆمانــی مێژوویــی 
بــۆ  مەتریالێکــە. مەتریالێکــە 
دەربڕینــی فکــر و بۆچوون و 
بیروڕای خۆم. چونکە مێژوو و ژیانی ئێستا 
هەر یەکێکن. ڕووداوەکان و شەڕ و جەنگ 
و¬ جیاوازییــان نییــە. چ بویەری پێش 
دووســەت ساڵ بن و چ هی ئێستا بن هەر 
یەکێکن. بەاڵم بە خەیاڵ دەمهەوێ ژیانێکی 
تــازە دروســت بکەمەوە. بە کەرەســتەی 
خەیاڵ شــتێکی تازە بڵێمــەوە. لە هەموو 
ڕۆمانە مێژووییەکانمدا، ڕۆمان لە بەستێنی 
ڕووداوێک و بویەرێکی دیرۆکییە. بەاڵم بۆ 
ئێستا دەنووسم. ئەوە نییە شڕۆڤەی مێژوو 

بکــەم یان بیهێنمە بەرچاو. من بۆ ئێســتا 
دەنووســم و پتر مەبەســتم وانەگرتن لە 

مێژوو و بابەتی ئاوایە.

گێڕانەوەی  زۆرتر  ڕۆمانەکانت   
یــان  کــوردن  نەتــەوەی  مێــژووی 
گێڕانەوەی جان دۆســتن لە خواســت 
و کەڵکەڵــە و مەراقەکانی خۆی وەکوو 

کوردێک؟؟

ڕۆمانەکانی من هەم گێڕانەوەی 
هەمیش  و  کــوردن  مێــژووی 
گێڕانەوەیەکــن لەخــۆم. واتــا 
تێکەڵــن. بــۆ نموونە »ســێ هەنــگاو و 
سێدارەیەک« لەسەر ژیانی شێخ سەعیدی 
پیرانە. ئەمە بەشــێک لــە مێژووی نزیکی  
کوردە هەروەها »مژاباد« و ... چەن ڕۆمانی 
دیکەشم هەیە وەکوو »عەشیقی وەرگێڕ« و 
»زەنگەکانــی ڕۆمــا«، ئەوانە نــە مێژووی 
کوردن؛ بەڵکە گێڕانەوەی شەخســی جان 
دۆســتن. ئەوانــە بیــر و بــاوەڕی منن. 
کاراکتێری ئەو ڕۆمانانە کاراکتێری خەیاڵین 
بەاڵم لە بەستێنی مێژوویەکی ڕاستەقینەدا 

ڕووداوەکان دەقەومێن.

 یەکەم ڕۆمانت »مژاباد« باس نە 
لە ســەردەمێکی کەون بەڵکە مێژووی 
هاوچەرخی کورد دەکا. تێمی سەرەکیی 
ڕۆمانەکە کۆماری کوردستانە، چۆن بوو 
ئاشــنای ئەو مێژوویە بــووی و دوای 
ئاشنا بوونت چەندەت هەوڵ دا زۆرتری 

بناسی؟

مێژووی کۆماری کوردستانم لە 
کتێبــی دیرۆکیدا خوێندبووەوە. 
پێشـــــــــەوا،  شەخســیەتی 
شەخســییەتێکی پیرۆز و مــەزن بوو. لە 
ڕاســتیدا وەکوو گەورەترین کەســایەتیی 
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سەدەی بیستەمی کوردان دەناسم. چوومە 
مەهاباد. چونکە پێویســت بوو جۆغرافیا و 
ئاتمۆســفێری ڕۆمــان ببینــم. شــوێنی 
ڕاســتەقینەی ڕۆمان ببینم بە چاوی خۆم. 
کێوی »خەزایی« و » داشــا مەجید« و ئەو 
کووچــە و کۆاڵنانــە و ئــەو شــوێنانەی 
ڕووداوەکانی کۆماری لێ قەومابوون. دەبوو 
بە چاوی خۆم بیانبینم بۆیە چوومە ئەوێ. 
چەن ڕۆژێک لــە مەهاباێ مامەوە. چوومە 
زیارەتــی گۆڕســتانی پێشــەوا و بــرا و 
ئامۆزاکــەی. ئــەوە ئیلهامێکی زۆرتری پێ 
دام. چونکــە بەچــاوی قــازی محەممەد 
تەماشای ئەو کێوانەم کرد. پاشان گەڕامەوە 
کۆبانی و دەستم کرد بە نووسینی ڕۆمانەکە. 
دوو بۆ سێ ســاڵ درێژەی کێشا. هەروەها 
ئەو ژێدەر و ســەرچاوانەی ســەبارەت بە 
کۆماری کوردســتان هەبوو جا چ بە زمانی 
کوردی، فارســی و عەرەبی، کۆم کردنەوەو 
مەعلومات و زانیاریی زۆرم وەگیڕ کەوتن.  

گێــڕەوەی  »مژابــاد«دا،  لــە   
سەرەکیی ڕۆمان واتا »بادینی ئامێدی«، 
شاعیر و نووسەرە. لە پارچەیەکی دیکەی 
نیشــتمانەوە بــە دوای ڕووداوەکانــی 
نەتەوەی کورد دەگاتــە مەهاباد. جان 
دۆست خۆشــی بۆ نووسینی ڕۆمانەکە 
ســەفەری ڕۆژهــەاڵت دەکا! بادین و 
جان دۆست چەندە لێک نزیکن؟ خۆت 
لە ڕۆژهەاڵت چیــت بینی و چەندەت 

ئیلهام لێ وەرگرت؟

بەڵێ من و »بادینی ئامێدی« زۆر 
نزیکی یەکین. لە چاوپێکەوتنێکدا 
کوتم بادینی ئامێدی هەر ئەزم، 
جان دۆستە و جان دۆستیش هەر بادینە. 
بیر و باوەڕی ئی منن، فکری ئەو تێڕامانی 
منن و لەســەر زمانی بادین نووســیومن. 
وەکوو لە پرســیاری بهوڕیدا باســم کرد، 

ئیلهامێکی گەورەم لە گۆڕســتان و قەبری 
پێشەوا وەرگرت. لە الی گۆڕەکە دانیشتم و 
گریام. ڕۆندک و فرمێسک بە چاومدا هاتنە 
خــواڕێ. کاتێک لــە مەیدانــی چوارچرا 
دانیشــتم، بە خەیاڵ چوومــە ئەو ڕۆژەی 
کۆمــاری کوردســتان ڕاگەیێنــدڕا. ئــەو 
ئەتمۆســفێرە گەرموگــوڕە و ئەو جۆش و 

خرۆشی کوردانم هەموو هاتە بەرچاو...

 لە نێــوان مژابــاد و میرنامە، 
ڕۆمانــی »ســێ دار و ســێدارەیەک« 
هەیــە، ســووژەی ســەرەکیی ڕۆمان، 
شێخ ســەعیدی پیرانە، چۆن مەتریالی 
پێویستی ئەو ڕۆمانەت کۆ کردەوە؟ ئایا 
مەبەستت لە نووسینی ئەو ڕۆمانە تەنیا 

گێڕانەوەی بەشێک لە مێژوو بووە؟

هەر وەک گوتم بەداخەوە ژێدەر 
و چاوکانی سەبارەت بە مێژووی 
کــورد کەمــن و بــە فراوانی 
بەردەســت نین بــەاڵم ئەوەنــدەی لەبەر 
دەســت بوون کۆم کردنەوە. جا چ بۆ »سێ 
هەنگاو و ســێدارەیەک«، چ بــۆ »مژاباد« و 
»مارتینــی  تەنانــەت  و  »میرنامــه« 
بەختەوەر«یش. بــەاڵم ڕۆمانی مێژوویی نە 
بە تەنیــا ئینفۆرماســیۆن و مەعلووماتن. 
بەڵکوو خەیاڵێکی گەورەش پێویســتە. بۆ 
من یەک زانیاری بەسە بۆ نموونە ئەحمەدی 
خانی لە میر بێزار بوو. تەفاسیل و وردەکاری 
ئەمە پێویست نییە. ئیتر ئەوە خەیاڵە کە بۆ 
نموونە بابەت و پرســێک وەکــوو »ئەگەر 
ڕۆشــنبیرێک بەرانبەری دەسەاڵت بی، چ 
دەقەومــێ؟« پەروەردە دەکا. بەم شــێوەیە 
هەر ســێ لەو ڕۆمانانــەی هاتنە بەر باس، 
مەتریالیــان بۆ کــۆ کراونەتــەوە بەاڵم بە 
خەیاڵی خۆم نووسیومن. ڕۆمانی مێژوویی 
لە ســەتا دەی واقیعە و لە ســەتا نەوەتی 
خەیاڵە. گفتگۆی نێــوان کاراکتێرەکان و... 
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هەمــووی بە خەیاڵ ئاوا دەبــێ. بەاڵم دە 
دووری  نابــێ  کاتیشــدا   هەمــان 

واقع بن. 

 گــەر ئیزنــت لەســەر بــێ 
دەمهەوێ تۆزێک پتر لەسەر »میرنامە« 
پێچەوانەی  بە  »میرنامە«  بووەستینەوە. 
ناوەکــەی، نــە ســەربوردەی میرێک، 
بەڵکــوو نامەیەکــە بۆ میــر! ئەویش 
لە الیەن کەســایەتیی دیــاری کورد 
»ئەحمــەدی خانی«یــەوە. بیرۆکــەی 
ســەرەتاییی نووســینی ئەو ڕۆمانە لە 

کوێوە هات؟ بۆچی نامە بۆ میر؟

نامــه بــۆ میــر هــەر ئەرکی 
ڕۆشنبیرە. ڕۆشنبیر خۆی خاوەن 
دەسەاڵتە. دەسەاڵتی ڕۆشنبیری، 
دەسەاڵتێکی گەورەیە. زۆر بەهێز و خورتە. 
بەاڵم بەداخەوە زۆرینەی ڕۆشــنبیران ئەو 
دەســەاڵتە بەکار ناهێنن. ڕۆشنبیر ئەرکی 
چییە؟ ئەرکی ئەوەیە لە بەرانبەر دەسەاڵتدا 
بوەســتێتەوە و ئەگەر هەڵەیــەک هەبێ، 
زوڵمێک هەبــێ، ناڕاســتییەک هەبێ، لە 
قــاوی بــدات و نامه بــۆ میر بنووســێ. 
ڕۆشنبیری ئێمە نامە بۆ میر نانووسن. زۆر 
بە کەمی دەنووســن. ڕۆشنبیری گەورەی 
ئێمەی کورد، ئەحمەدی خانی، ئەو ئەرکەی 
بەڕێوەبرد. »مەم و زین«ی ئەحمەدی خانی 
نامەیە بۆ میر. لە پێشەکییەکەیدا ڕەخنەی 
تونــد لە میــر دەگرێ و هەروەهــا لە ناو 
دەقەکەشــدا. میر کوردە بــەاڵم میرێکی 
زاڵمه و دروست حوکم ناکا. دەبێ ڕۆشنبیر 
لە بەرانبەر ئەو دەسەاڵتە هەڵوێست بگرێ 
و نامه بنووســێ. لە ئۆپۆزیسیۆندا بێ و لە 
دژی هەڵسوکەوت و ڕەفتاری چەوتی میر 
بــێ. مەبەســتم ئەوەیە بڵێم نســبەت و 
پەیوەندیی نێوان ڕۆشــنبیر و دەســەاڵت 

چییە و دەبێ چۆن بێ.

 سەرەتای ڕۆمان جڤاتی ناشتنی 
»خانی«یــە. لــە دوایــی چیرۆکەکەدا، 
نزیک بیست کەسایەتی وەگۆتنی ژیانی 
خانی دەکەن. بەاڵم هــەر گێڕانەوەی 
ســاکار نییە وەکوو مەحکەمە دەچێ! 
مەحکەمــەی »ســۆقرات« وێنــا دەکا. 
وێکچوونی مەرگی ســۆقرات و خانی! 
هەردووک! خۆشت  کردنی  ژەهرخوارد 
لــە کۆتاییدا بە یەک دێــڕ ئاماژە بەوە 
دەکەی. ئــەو وێکچوونە هەڵکەوتە یان 
نا ڕیشەی مێژوویی دە ژیانی »خانی«دا 

هەیە؟

نازانم کە ڕیشەی  بەڕاستی من 
مێژوویــی لە ژیانــی »خانی«دا 
هەبووبــێ یــان نا. مەبەســتم 
ژەهرخوارد کردنیەتی. بەاڵم سەڕنجڕاکێشە 
کە لــە تەمەنی پەنجاو شــەش ســاڵیدا 
ماڵئاوایی لــە ژیان کردووە. ئەو تەمەنە کە 
بۆخۆشم ئەوســاڵ دەبمە پەنجا و شەش، 
تەمەنی مــردن نییە. دەبــێ نەهێنییەک 
هەبــێ. ئەو نەهێنییە چییــە؟ من نایزانم. 
خەیاڵــی من ئەوە بوو، ئەحمەدی خانی بە 
ژەهرخوارد کردن، ژیانــی کۆتایی هاتووە. 
ئەحمــەدی خانی کەســایەتییەکی گەورە 
بــوو، دژی میر بوو، دژی دەســەاڵتداری  
عۆســمانی بوو، دژی دوژمنانــی دەرەوەو 
ناوەوە بوو. بەو هۆیە شــتێکی نادیار ســاز 
بــووە. ئەو نادیارییە من بــە خەیاڵی خۆم 
ئاوام دانــاوە ژەهرخــوارد کراوە. ڕاســتە 
هەیــە،  پرســیارەکەدا  لــە  هەروەکــی 
ژەهرخواردکردنی ســوقرات و خانی وەکوو 
ڕۆشــنبیرن،  هەردووکیــان  یەکــن. 
هەردووکیــان دژی دەســەاڵتن. بەهێز و 
خورتن و شەقام دەگەڵیانە. خەڵک گوێ لە 
قسەکانیان دەگرێ و ئەو وێکچوونە بۆ من 

گرینگ بوو کە ئاماژەی پێ بدەم. 
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 خانی له ڕۆماندا کەسایەتییەکی 
پێچەوانەی »شــێخ سەیفەدین«ە! شێخ 
ســەیفەدین نموونەی ئینسانی کوردی 
تەســلیم بــووی دیانەتــی کــەون و 
جەهالەتە. ملکەچی ســوڵتانی تورک و 
میری کورد و دیانەتی سەر بە تورکانە! 
لێ خانــی ئەهلی زانســت و دیانەتی 
نوێ و بەڕۆژە. بانگەوازی شــەڕی دژی 
داگیرکەرانی تــورک دەکا و خوازیاری 
دامەزراندنی دەوڵەتی کوردانە! لێ چما 
دەکەوێتە بەر غەزەبی میری »کوردان«؟ 
مەنتــق ئەوەیــە تورکــی داگیرکــەر 
دوژمنایەتیی خانی بکەن نەک قاعیدی 

کوردان؟

ڕاستە دەبێ داگیرکەرانی تورک 
دژبەریــی خانــی بکــەن نەک 
لە  بــەاڵم  کورد.  ســەرکردەی 
دەڤەرەی کوردســتان لــە بایەزید، تورک 
بوونی نەبوو! نوێنەری تورکان هەبوو. نوێنەر 
کێ بوو؟ قاعیدی کوردان بوو! ئەو میر یان 
پاشــای کــوردان بوو کە دەســەاڵتداریی 
تورکانــی بەڕێوەدەبرد. هــەر بەو پێیەش 
ئەگەر میــر دوژمنی خانی بــێ، ئەوە بەو 

واتایەیە کە تورک دوژمنی خانینە. 

 بۆچی کەسایەتیی میر دە ناو 
ڕۆماندا زۆر کەم دیارە؟ ســەبەب چییە 
بەرانبەری خانی خــۆی دەرناکەوێ و 

نایەتە گۆ؟

میر ئیگۆئیســتە. میر خودبینە. 
ئەو لە مەقامی خۆی نابینێ کە 
بێتە بەرانبەر خانی دانیشــێ و 
گفتگۆ و قســە بکا. تەنانەت لە قسەکانیدا 
باســی ئەســپەکەی دەکا، باســی بــاز و 
جارییەی خــۆی دەکا بەاڵم هیچ باســی 

خانی ناکات. خانی الی میر هیچ شــتێکی 
موهیم نییە.

 سەرهاتی خانی لە سەردەمی 
تــازە دووبــارە دەبێتــەوە. عەبدوڵــاڵ 
پەشێو لە ســااڵنی براکوژیی باشور لە 
نەوەدەکانــی زایینی لەبــەر ڕەخنەی 
توندی لە دەسەاڵتی کوردی، دەکەوێتە 
بــە غەزەبــی دەســەاڵتداران و هەیا 
چەن ســاڵ پاشتری ناتوانێ بگەڕێتەوە 
کوردســتان! پاشــان »جان دۆســت« 
بــە هۆی ڕەخنــە لە دەســەاڵتی تازە 
پێگەیشــتووی »ڕۆژاوا« دەکەوێتــە بەر 
غەزەب و گوشــار و تەنانەت سانســۆر 
و بایکۆتیش! نهێنی و ســوڕ چییە میر 
و دەســەاڵتدارانی کــورد تەحەممولی 
ڕووناکبیــر و ئینتێلئەکتوێلی  خۆیان 

ناکەن؟ هۆکار چییە؟

دەســەاڵت لــە هەرکــوێ بێ، 
دەسەاڵتێکی  وەکوو  ڕۆشــنبیر 
وەکــوو  دەبینــێ.  پارالێــل 
دەســەاڵتێکی دژبــەری خــۆی دەیبینێ. 
ڕۆشنبیری ڕاستەقینە لە بەرانبەر حاکم و 
میردا ســەر ناچەمێنێ. ئەو ڕووناکبیرانەی 
هاتوچــۆی بارەگای دەســەاڵت دەکەن و 
لەســەری دەژیــن، ئەوانــە وەکــوو لــە 
حەدیسێکی پێغەمبەری ئیسالمدا هەیە کە 
بەکار  اخرس«  »الشــیطان  دەســتەواژەی 
دەهێنێ بەو مانایە کە ئەوانەی کە هەڵەیان 
دەبینن و ســەر دەچەمێنن، ئیبلیس یان 
شەیتانی الڵ و بێ زمانن. ئەو »ڕۆشنبیر«ەی 
جۆرج لــوکاچ و ئانتۆنیۆ گرامشــی و ئەو 
ڕەخنەگرە سۆسیالیستانە باسی دەکەن کە 
بە هێز و بە توندی دژی دەسەاڵت و هەڵە 
و زوڵمەکانی ڕادەبێ، جا بە هەر شێوەیەک 
بێ، حاکم و دەسەاڵت قبووڵیان ناکات؛ جا 
چ تورک بێ چ عەرەب و کورد بێ یان هەر 
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دەســەاڵتێکی دیکــە. هەر وەکــوو ئێمە 
وەکــوو  ســەردەم  مێدیــای  دەزانیــن 
دەســەاڵتێکە. میناکــی ئاوێنــە، هەڵەی 
دەسەاڵت پیشــان دەدات. هێزی مێدیای 
ئێستا ڕۆڵی ڕووناکبیر دەلەیزێ. هەر وەکی 
ڕووناکبیــر لە هەمبەر دەســەاڵت ســەر 

هەڵدەدات، میدیایش ئاوایە.
هــەر لەبــەر ئــەو هۆکارانــەش حاکمی 
کورد تەحەمولــی ئینتێلئەکتوێڵی ئازاد و 
سەربەســتی کورد کە بیــروڕای خۆی بە 
ناکــەن. چونکە هەر  ئازادانــە دەردەبڕن، 
وەکوو باسم کرد ئەوانیش دەسەاڵتێکن لە 

بەرانبەر دەسەاڵتی سیاسیدا.

 هەنێک خوێنــەری »میرنامە« 
دەڵێن ئۆگریی نووســەر بــۆ »دیانەت« 
و »ئیســالم« لــه نــاو ڕۆمانــدا هەیە. 
خــۆت چەنــدەت ئــەوە قبووڵــە؟ بە 
دە  ئەوەی خۆشــت  لەبەرچاوگرتنــی 
بنەماڵەیەکی ئایینیدا پێگەیشــتووی و 

پەروەردەی ئایینییشت بینیوە.

ڕاستە ئەو ئۆگرییە بە دین لەناو 
ڕۆماندا هەیە. بەاڵم نە ئی جان 
دۆســتە. ئی ئەحمەدی خانییە. 
ئــەو کەســایەتییەکی ئیســالمییە. ئــەو 
موتەسەوفێکی ئیسالمییە با کوردیش بێ. 
وەکوو حەلالج، مەال ســەدرای شــیرازی، 
ئیبنــی عەرەبــی و¬ لــە چوارچێــوەی 

ئیسالمیدا تەڤگەری کردووە. 
ئەوەش ڕاستە من لە بنەماڵەیەکی ئایینیدا 
پەروەردە بوومە و تەئسیری باوکم کە مەال 
بوو لەســەر من زۆرە بەالم من کەســێکی 
دینــدار و ئۆڵدار نیم. تەنیا تێمای و بابەتی 
ئۆڵــداری بۆ مــن سەرنجڕاکێشــن. هەر 
لە »عەشــیقی وەرگێڕ« یــان »زەنگەکانی 
ڕۆما«شــدا ئایین ودین ڕۆڵێکی گرینگیان 
هەیــە. ئێمــە بمانهەوێ یــان نەمانهەوێ 

ئــۆڵ و ئایین لە ژیانی ئینســاندا ڕۆڵێکی 
گەورە دەلەیزێ؛ لە کۆنەوە و هەتا ئێســتا 
و هەتاهەتایێ. مــرۆڤ وەکوو جانەوەرێکی 
ئۆڵــدارە. یانی مرۆڤ لە خەیــاڵ و بوونی 
خۆیدا پێویســتی بە دین دەبینێ. ئەوەش 
نە بنگەهێکی دینــداری دەڵێم بەڵکوو له 
ڕوانگەیەکی فەلســەفی بــاس دەکەم کە 

مرۆڤ پێویستی بە دین و ئۆڵە.

 ئەم ئەتمۆســفێره »دینی«یەی 
بەســەر بەشێک لە ژیانتدا زاڵە، چەندە 
کاریگەریی لەســەر پــەروەردە بوونی 

کەسایەتیی ئەدەبیی جەنابت هەبووە؟

منی  باوکم  هەبووە.  کاریگەریی 
ئامادە دەکــرد ببمە مەال بەاڵم 
من قبووڵــم نەکرد و لەبەرانبەر 
ویستی باوکمدا سەرکێشیم کرد بەاڵم ئەو 
پــەروەردە دیینیــە ڕۆڵێکــی بەهێزی لە 
ژیانمدا گێڕا. تەسەوفم ناسی، عیلمی زمانی 
عەرەبی، تەفســیری قورئان و... بەگشــتی 

ئاسۆی زانینی بۆ من ئاوەاڵتر کرد.

 خوێنەرانی ژنی میرنامە لەسەر 
ئەو باوەڕەن ڕۆمان جێگایەکی بۆ ژنان 
نییە! تەنیا یەک کەسایەتیی ژن هەیە 
کەســایەتییەکی  »شــەنگێ«،  ئەویش 
الوازە؟ چمــا دەوری ژن ئاوەهایە لەو 

ڕۆمانەدا؟

لە ڕۆمانی »میرنامە«دا ڕۆڵی ژن 
کەمە چونکە لە واقعیشــدا وایە. 
ڕۆڵــی ژن دوورە جڤاکــە. بــە 
تایبەتــی لــە ڕۆمانــی »میرنامــە« کــە 
ئینتێڵئەکتوێلییە و بەحســی ئەتمۆسفێری 
ژیانی ئەدەبی و زانیــن و عیلم و کاغەز و 
مەرەکەب وشــتی ئــاوا دەکا. ئەویش ژنی 
کورد لەو کاتیدا دوور لەو چوارچێوەیە بوو. 
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ژن دە مااڵندا بوو. دایک، خوشــک و... بوو. 
دیارە جارجار بەشــداری شەڕ و پەڤچوون 
دەبوون بەاڵم ژنێکی کورد وەکوو مەستورە 
ئەردەاڵن زۆر کەم پەیدا دەبوو کە خەریکی 
عیلم و زانین و پەروەردەی دینی بایە. بەو 
هۆیــە ژن لە ڕۆمانــی »میرنامە«دا ڕۆڵێکی 

گرینگ ناگێڕێت و تەنیا شەنگێ هەیە.

لــەو  گێڕانــەوەت   شــێوەی 
زاراوەی  بــە  النیکــەم  ڕۆمانانــەی 
ســۆرانی بــەر دەســتی ئێمەیە وەک 
شــێوەی گێڕانەوەی داپیرانمان دەچێ! 
گێڕانەوەیەکی کوردییــە. هەتا چەندە 
خۆت ئەوەت پێ ڕاستە؟ ئایا کاریگەریی 

لەسەر جەنابت هەبووە؟

ئــەوە نازانم ئایا وێکچوون هەیە 
یان نا. شــێوازی گێڕانەوە الی 
من وەک حیکایەت گێڕانەوە و 
قسە کردنە. لە گێڕانەوەدا کەمتر سەرنجی 
تەکنیک وشــێواز دەدەم. بۆ من حیکایەت 
کردن گرینگــە. الی من بابەتی ناو ڕۆمان 
گرینگترە لە فۆرم و چوارچێوە و تەکنیکی 

گێڕانەوە. 

 له ڕۆمانی »مژابــاد« دیالۆگی 
ســۆرانی بــێ وەرگێڕانــی کورمانجی 
هاتوون. ئایــا باوەڕت بــەوە هەیە کە 
زمانی کوردی بە گشتی دیالێکتەکانەوە 
یــەک زمان پێــک دەهێنــن ئەویش 
»زمانی کوردی« یان نا هەر دیالێکتێک 
کەسایەتیی زمانی سەربەخۆی هەیە و 
چەمکی »زمانە کوردییەکان« ڕاستترە؟

زمانی  کۆمەڵێک  پێموایــە  من 
کوردی هــەن. چونکــە زمانی 
سۆرانی ئەلفابێتی تایبەتی هەن 
کــە ئارامین. گرامێری جیــاواز و تایبەتە. 

ســازکردنی هەڤــۆک و ڕســتە جیایە لە 
کورمانجی و... پێموایە ڕاستتر ئەوەیە بڵێین 
زمانە کوردییەکان. نەک ئەوەی یەک دانە 
زمان هەیە و بە چەن ودیالێکتەوە. سۆرانی 
نــە دیالێکتێکــی زمانی کوردییــە. بەلکو 
زمانێکــی کوردییە هــەروەک کورمانجی، 

زازاکی یان دمڵکی یان هەورامی.

 دە وەرگێــڕە ســۆرانییەکانی 
ڕۆمانەکانتــدا بــە تایبەتــی ســەباح 
ئیسماعیل لە میرنامە، جگە لە وشەی 
کورمانجی هەندێ چەمکی ڕێزمانیشی 
تێکەڵی وەڕگێران کــردووە. بۆ نموونە 
لــە  »ئــەز«ی  جێنــاو)pronoun(ی 
شوێن »من«ی سۆرانی داناوە. تەنانەت 
 بــۆ »چــاوگ« و لێکــەر...... ئایا پێت 

ڕاستە؟

کاک ســەباح وەرگێڕێکــی بە 
توانایە. زۆر باش وەرگێڕان دەکا. 
خوێنەران و ڕەخنەگرانیش ئەوە 
دان پێدادەنێن. لێ بەڕاستی نازانم کێشەی 
»ئــەز« و »مــن« و ئــەو وردەکارییانە هەتا 
چەندە ڕاستن یان نا. ئەو ئیجتهادی خۆی 
کاک ســەباحە. لەوانەیە ئەگەر خوێنەران 
قبووڵی بکەن ئەو ڕەوتە بەردەوامی هەبێ و 

خەڵکیش قبووڵی بکەن.   

 بــە بــڕوات بۆ لێــک نزیک 
کردنەوەی زاراوە کوردییەکان چ باشــە 
بکرێت بۆ ئەوەی ئیدی پێویســتی بە 

وەرگێڕانی کوردی بۆ کوردی نەبێ؟

وەڕگێڕانی کــوردی بە کوردی 
پێویســتییەکە. ئەگــەر ئێمــە 
بمانهەوێ وەرگێڕان نەبێ، دەبێ 
کورد بە النــی کەمەوە پــەروەردەی دوو 
زاراوەیــی هەبێ و فێریــان ببن. بۆ نموونە 
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کورمانجی و ســۆرانی لــە قوتابخانەکانی 
ڕۆژهــەاڵت، باکــور، باشــور و ڕۆژاوا وانە 
بگوترێتــەوە و قوتابییــەکان النیکەم دوو 
زاراوە فێر ببن هەتاکوو بۆ نموونە دیاردەی 
وەڕگێڕانی کــوردی بە کــوردی نەمێنێ. 
بەڕاســتی منیش پێم ناخۆشــە بۆ نموونە 
ئەگەر دەگەڵ کەسێکی عەرەب باس لەوە 
دەکــەم ئەو ڕۆمانــەم تەرجەمەی کوردی 
بووە! دەپرسێ بۆ بە چ زمانێکت نووسیوە؟ 
دەڵێــم کــوردی، دەپرســێ ئــەی چۆن 
وەڕگێڕی کوردی بووە؟! جا منیش مەجبور 
واڵم دەمەوە و شــی کەمەوە کە دیاڵێکتی 
تــری زمانی کوردییە یان زمانێکی دیکەی 
کوردییــە. بەاڵم ئەگەر پەروەردەی کوردی 
بــۆ نموونە بــە دوو زاراوە یــان دیالێکتی 
کوردی بێ و ببنە زمانی بازار و میدیا و¬ 
ئەوە لە ماوەی چەن ســاڵدا میللەتی کورد 

بە جوانی لێک تێدەگەن. 

 لــه وەرگێڕانــە کوردییەکانت 
بــۆ ســۆرانی ڕازیت؟ چەنــدە بە دڵی 

جەنابتن؟

بەاڵم  ڕازیمــە.  لێیــان  بەڵــێ 
بەداخەوە کێشــەیەک هەیە لە 
وەشــانخانەکاندا کــە بەداخەوە 
ناتوانم ســەرجەمی بەرهەمەکانم لە یەک 
دانەیان چاپ بکەم. دیارە کێشەیەک هەیە 
کە نامهەوێ لێرە باســی بکەم بەاڵم زۆرم 
پێ ناخۆشە کە ئاوایە و دەبێ هەر بەرهەمە 
و لە جێیەک چاپ بکەم یەک لە هەوڵێر و 

یەک سڵێمانی و دهۆک...

 وەڕگێڕانی عەرەبیی کارەکانت 
بۆخۆت دەیکەی، ئایا باشــە نووســەر 
خۆشی وەڕگێڕی کاری خۆی بێت؟  بۆ 
عەرەبانی دەکەی یان بۆ کوردە کوردی 

نەزانەکانی عەرەبی خوێن؟

بۆخــۆم وەرگێڕانی  بەڵێ مــن 
عەرەبی کارەکانم دەکەم. چونکە 
دووبــارە  دەکــەم  هەســت 
دەینووســمەوە و پێشــم وا نییــە هیــچ 
وەرگێرێکــی دیکــە لەخــۆم باشــتر لە 
بەرهەمەکانم تێبگات و بییانناسێ. بۆخۆشم 
بەســەر هەر دووک زمانــدا زاڵم. بۆیە ئەو 
کتێبانە بە کوردی دەیان نووسم وەرگێڕی 

عەرەبی دەکەم وبە پێچەوانەشەوە. 

نێــو ئەدەبیاتــی عەرەبدا  لە   
چەندە »جان دۆست« ناسراوە؟ پێشوازی 

لە کارەکانت چۆنە؟

من لە جیهانی عەرەبدا ناسراوم 
و ڕۆمانەکانم دەخوێندرێنەوە. لە 
واڵتــی مەغریــب و جەزائیر ڕا 
بگــرە هەتا میرنشــینە عەربییەکان وەکوو 
دوبەی و ئەبوزەبی کەم و زێدە جان دۆست 
ناسراوە. بەوەش ناســراوە کە نووسەرێکی 
کوردە کە کێشــەی کورد بۆ میللەتەکانی 

دی دەگوازێتەوە.  

 خــۆت فارســی دەزانی بەاڵم 
بۆچی وەڕگێڕی فارســی لە کارەکانت 
بەردەســت نییە؟ پێموایە پێشــوازیی 
باشــی لێ بکرێ چونکە پێشــوازی لە 
ڕۆمانەکانی بەختیار عەلی یەکجار باش 
بووە لە نێو فارسەکان. تەنانەت یەکێک 
لــە ڕۆمانەکانی پڕ فرۆشــترین کتێبی 

ساڵی ئێران بوو...

وەرگێری فارسی لەبەر دەستن. 
بۆ نموونە »میرنامە« دووجاریش 
وەڕگێــردراوە. »ســێ هەنگاو و 
ســێدارەیەک«یش هەروەها دووجار. بەاڵم 
شانســی من وەکوو شانسی کاک بەختیار 
نییە )لێــرەدا بە پێکەنینەوە ئەو ڕســتانە 
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و  بــاش  وەرگێڕێکــی  یانــی  دەڵــێ(. 
وەشــانخانەیەکی بــاش. وەشــانخانەیەک 
وەکوو »ثالث« و وەرگێرەکی وەکوو مەریوان 
هەڵەبجەیی کە بەڕاســتی وەرگێرێکی بە 
توانایــە و کارێکــی ڕێک و ڕاســت دەکا. 
بەداخەوە من ئەو شانســەم نییــە. دیارە 
شــەش حەوت لە ڕۆمانەکانم بە فارســی 
دوایین  نەناســراون.  بــەاڵم  وەڕگێڕدراون 
ڕۆمانیشم »عەشیقی وەرگێڕ« کە بە فارسی 
وەرگێردراوە لە ژێر ناوی »یوحنای انطاکیه«. 
لە وەشــانخایەکی باشــیش باڵوکراوەتەوە 
بەاڵم کێشــەکانم باس کــردن کە چین. 
ڕێکالمیش پێویستە. بۆ جان دۆست ڕێکالم 
و ناســاندن لە ڕۆژهــەاڵت و ئێران نەبووە. 

هیوادارم لە داهاتوودا باشتر بێ. 

 زۆرینــەی بەردەنگــی ئــەو 
گفتگۆیەی ئێمە کــوردی ڕۆژهەاڵتن. 
خۆت چەندە ئاشــنای ئەدەبی کوردیی 
بەرهەمهاتوو لە ڕۆژهەاڵتی؟ کاری کامە 

نووسەرانت پێ باشە و ئاشنایانی؟

زۆرم  ئاگادارییەکی  بەداخــەوە 
لەســەربەرهەمەکانی ڕۆژهەاڵت 
نییــە. کێشــەی زاراوە هەیــە. 
نەهاییم  وەرگێڕانــی کورمانجیــی عەتــا 
خوێندۆتەوە هەروەها ڕۆمانی پێشمەگەری 
ڕەحیــم قــازی و حەســەن قزڵجیشــم 
خوێندۆتــەوە. زۆر حەزم لــە هێمنە و بە 
ســۆرانییش شــێعرەکانی دەخوێنمــەوە، 
هەروەهــا  گەورەیــە.   زۆر  شــاعیرەکی 
بەرهەمەکانــی  هەژاریشــم ال هەیــە و 
دەیانخوێنمەوە. بەاڵم ئەوەی ڕاستی بێ زۆر 
ئــاگاداری بەرهەمــی نــۆژەن و نوێ نیم. 
هیــوادارم بەرهەمەکانــی بــەرەی نوێش 

بکەونە بەر دەستم بیانخوێنمەوە. 

 بۆ دوا بڕگــەی گفتگۆکەمان 

دەکەین  ماندووبوونــت  سپاســی  زۆر 
و بــا ئەوەش بڵێین وێــرای ئەوە جان 
دۆســت لە ڕۆژهەاڵت کەمتر ناسراوە، 
بەاڵم ئەوەی ئاشــنای قەڵەمتان دەبێ 
زۆر پێشــوازیی لێ کردووە و کارەکانت 
بەرز دەنرخێنن. هیــوادارم بتوانین لە 
داهاتوودا لە نزیکەوە کۆڕێکی ئاوەها لە 
نێو ئەدیبان و ئەدەبدۆســتانی ڕۆژاوا و 
ڕۆژهەاڵت پێک بێنن. ئەگەر هەســت 
دەکەی شتێک ماوە کە دەبوو بگوترێ 

بۆ کۆتا قسە فەرموون.

زۆر زۆر سپاستان دەکەم. منیش 
هیــوادارم لە داهاتــوودا بتوانم 
سەردانی کوردستان و ڕۆژهەاڵت 
بکەم. بچمە شارەکانی سنە، سەقز، ورمێ و 
شــارەکانی دیکە و بتوانم کــۆڕی ئەدەبی 
پێــک بێنم. نیەتم هەیە و دە پالنیشــمدا 
هەیە لە ساڵی ۲۰۲۳ ئەگەر دەرفەت هەبێ 
زیارەتی ئەو شارانە و نووسەر و ڕۆشنبیرانی 
ئەو شــارانە بکەم و لــە نزیکەوە خەڵک و 
ئەدیبانی ئەو بەشــەی کوردســتانی پیرۆز 

دەبینم.

تێبینیــی ١: ئــەو گفتگۆیە لــە پەڕاوێزی 
ڕۆمانــی  خوێندنــەوەی  و  تاوتۆێکــردن 
»میرنامــە« لە کاڵبی »دەنگــی خۆمانە« لە 
کاڵبهــاوس، ســاز دراوە و دواتریش لەبەر 
ناوەرۆک و بایەخی جان دۆست لە ئەدەبی 
کوردیدا دووبارە پێداچوونەوە و ئامادەکاری 

کراوە بۆ گۆڤاری تیشک.

کەمتریــن  دراوە  هــەوڵ   :2 تێبینیــی 
گۆڕانکاری دە ڕســتەکان و وشەکانی جان 
دۆســتدا بکرێ. جگە لە ڕێکوپێک کردنی 
دەقی زارەکیی گفتگۆیەکە و چەن وشەی 
پێویست، هیچ دەستێوەردانێک لە شێوازی 

قسەکردنی بەرێزیان نەکراوە.
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وەرگێڕان



ساتەوەختی گۆڕانی ئێران:
کوردستان لە هێڵی پێشەوە*

ئااڵن حەسەنییان
وەرگێڕان: ژینۆ ڕۆژبەیان



ڕۆژهەاڵتی کوردستان چ ڕۆڵێک لە بزووتنەوە 
ناڕەزایەتییەکانی ئێراندا دەگێڕێت؟ و بۆچی 
ئــەم ئاخێزانــە گۆڕانکار دەبن بــۆ ئێران؟ 
ئــەم  ئاراســتەی  و  داواکاری  پێکهاتــن، 
ناڕەزایەتییەتییانە پێشانی دەدەن کە چۆن 
پەیوەنــدی نوێ و ڕوون لــە گۆڕانی نێوان 
کورد و کۆمەڵگەی ئێرانییەکان بە گشــتی 
خۆپیشــاندانەکان  جوواڵنەوەی  بە  فۆڕمی 
دەدات و دەتوانێت بە شێوازێک بەرەنگاریی 
کۆماری ئیســالمی ببێتەوە کە تا ئێســتا 

ڕووی نەداوە.

دەوڵەت و کۆمەڵگا لە ئێران
ئەگەر ساڵی ١٩2٥، کە کاتی دامەزراندنی 
دەوڵەت-نەتەوەی ئێــران بوو، وەک خاڵی 
دەســتپێک دابنێیــن، دەکرێــت بڵێیــن 
گرێبەســتی کۆمەاڵیەتیی نێــوان دەوڵەت 
و کۆمەڵــگا لــە ئێــران بــە ئێفلیجی و 
لەکارکەوتوویــی لەدایک بــوو. کۆمەڵگای 
ئێــران هاوشــیوەی کۆمەڵگاکانی دیکەی 
باقی دەوڵەتەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتە، 
کــە هیچــکات دێمۆکراســی و ئــازادی 
ڕاستەقینەی ئەزموون نەکردووە. مۆدێرنیتە 
لەژێر دەســەاڵتی حاکمیەت بەســەریاندا 
ســەپاوە، و شــێوەیەکی لــە ســەرەوە بۆ 
خوارەوەی ناســیۆنالیزم بــە کۆمەڵگا فرە-
کەلتوری و فرە-ئایینیەکەیاندا سەپاوە. وەک 
بەرپەرچدانەوەیــەک بۆ ئەم دۆخە، خەبات 
بۆ دێمۆکراســی، و گۆڕانــی کۆمەاڵیەتی-
سیاســی بە بەردەوامی لەالیەن کۆمەڵگا و 

خەڵک لە ئێراندا دەبێتە ڕۆژەڤ.
ئێــران واڵتێکــە کە خــاوەن ئاخێز و 
شۆڕشی شکست خواردووی زۆرە، بۆ نموونە 
شۆڕشــی دەســتووری، شۆڕشــی ١٩7٩ 
و جوواڵنــەوەی ســەوز. هەمــووی ئەمانە 
دەکرێن لە ژێر ناوی )شکســت خواردوو( 
جێگــە بگرن، چونکە هیچیــان نەیانتوانی 
خواستی خەڵک بۆ وەدیهێنانی دێمۆکراسی 

و حکومەتی یاســای بــەدی بێنن کە بە 
زۆری  لە ئەنجامی ســەرکوتی دەوڵەت و 
لە پەراوێزخستنی هێزە پێشڕەوەکان بووە. 
هەرچەنــدە ئەمانــە ئەزموونێکی بەنرخی 

خۆڕاگریان داوە بە گەالنی ئێران.
ئەوەی ئەمڕۆ دەیبینین ئارەزوویەکە کە 
یەک سەدەیە بەردەوامە و خەباتێکە بۆ گۆڕان 
و پێشکەوتنی ئێران. پێداچوونەوەیەک بەم 
ئاخێزەی ئێستا پێمان دەڵێ کە هێشتا زۆر 
زووە ئەم خۆپیشــاندانانە بە سەرانســەری 
نــاو ببەین، بەاڵم بە دڵنیاییەوە بەرفراوانن. 
خەڵک لە شــار و پارێزگا گەورەکان وەک 
تاران، شــیراز، ڕەشت، کرماشــان، سەقز، 
ئەهواز، زاهێدان، زابۆل، سنە و زۆر شوێنی 
دیکە نزیکەی ســێ هەفتەیە بەشــداری 

خۆپیشاندانەکان دەکەن.

کاتالیزەر )کارلێکار(ی شۆڕشگێڕانە
بە پێی وتەی دێنیز و. ک. کۆنگ و پ.س. 
لیم هەموو ئاخێز و شۆڕشــێک کارلێکاری 
هەیــە. بۆ نموونە ئەو فرۆشــیارەی ســەر 
شــەقامەکەی تونس، محمد بوئەزیزی، لە 
١٠ دێســامبری 2٠١٠ بوو بە کاتالیزەری 
شۆڕشــی تونــس و  بەهــاری عەرەبــی. 
کوشــتنی بێبەزەییانــەی ژینــا ئەمینی، 
کچێکی 22 ســاڵەی کورد، لە الیەن هێزە 
ئەمنییــە ئێرانییەکان لە ١6 ســێپتامبری 
2٠22 و دواتر خۆپیشاندانی کوردەکان بوو 
بە کاتالیزەری ئاخێزی ئێستای کوردستان 

و ئێران.
بنەماڵەکەی  لەگــەڵ  کاتێــک  ژینــا 
ســەردانی تارانیــان کردبــوو لــە الیەن 
پۆلیســی ڕەوشــتەوە بە بیانــووی ئەوەی 
سەرپۆشەکەی بە ناڕێکی دانابوو وەستێنرا. 
دواتر دەستبەســەر کرا و بردرایە ناوەندی 
چاکسازیی ئیسالمیی حکومی و لە کۆتاییدا 
لە نەخۆشخانە خەوێنرا، بە هۆکاری ئەوەی 
لــە کاتــی دەستبەســەرکرانیدا لە الیەن 

2۳۷گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722



پۆلیسەوە سەری بە قورسی بریندار کرابوو.  
ژینا چوونە ناو کۆمــا و چەند کاژێر دواتر 

باڵو کرایەوە کە گیانی لەدەست داوە.
ڕۆژێک پاش کوژرانی ژینا، ســەرەڕای 
هەڕەشەی هێزە ئەمنییەکانی ئێران لەسەر 
بنەماڵــەی ژینا و کۆمەڵگاکــەی، هەزاران 
کەس لە ســاتەوەختی ناشتنی تەرمەکەی 
لە شاری ســەقز کۆ بوونەوە. لەسەر کێڵی 
گۆڕەکــەی ژینا نووســراوە: )ژینا گیان، تۆ 
نامری! ناوت دەبێت بە ڕەمز!( و هە زۆر زوو 

ناوی ژینا بوو بە هێما.
تێکەاڵوییەک لە پــەژاری، تووڕەیی و 
ئارەزووی گۆڕان ڕێوڕەسمی ناشتنی ئەوی 
کرد بە نمایشــی خۆڕاگری. شینگێڕەکان 
کوردییــان  شۆڕشــگێڕانەی  ســروودی 
دەخوێنــدەوە و دروشــمی دژی ڕژیمیان 
دەگوتــەوە بــۆ نموونە )مــەرگ و نەمان 
بــۆ دیکتاتۆر(. ژنانی ســەقز بە نیشــانەی 
ناڕەزایەتی دژی کوشتنی ژینا و وەستانەوە 
دژی سیاســەتی ڕەگەزی سەرپۆشەکانیان 
البــرد. خۆپیشــاندەران لە ســەقز وێنەی 
ئایەتوڵــال عەلی خامنەیــی ڕێبەری بااڵی 

ئێرانیان دڕاند.
دواتر خۆپیشــاندانەکانی دژە حکومەت 
گەیشــتە دیوانــدەرە، شــارێکی نزیکــی 
ســەقز. ڕۆژی دواتــر خەڵــک لە ســنە، 
و  کوردســتان  پارێــزگاری  پایتەختــی 
لــە پارێــزگا کوردییەکانــی دیکــە وەک 
کرماشــان و لۆڕســتان و ئیالم بەشداریی 
خۆپیشــاندانەکانیان کــرد. دوو مانگرتنی 
گشــتی لە هەموو ڕۆژهەاڵتی کوردســتان  
بەڕێوە چوون، یەکیان ڕۆژی ١٩ سێپتامبر 
و یەکی دیکەشــیان  ڕۆژی ١ ئۆکتۆبر کە 
هەر دووکیــان لە الیەن هەر پێنج پارێزگا 

کوردییەکانی ئێرانەوە پاڵپشتیان لێکرا.
خۆپیشــاندانەکان بە خێرایی گەیشتە 
زیاتــر لــە ٣٠ پارێــزگا کــە ڕووبەڕووی 
ئەمنییەکانی  هێزە  بێبەزەییانەی  واڵمێکی 

ئێران بوونەوە و النیکەم 7٥ کەس  کوژران 
و  هەزارانی دیکەش بریندار و دەستبەسەر 
کران. ســەرۆک کۆماری ئێران هەڕەشەی 
کــرد کە ئەگەر خۆپیشــاندەران دەســت 
لــە خۆپیشــاندان هەڵنەگرن بە شــێوەی 

)یەکالییکەرەوە( ڕووبەڕوویان دەبنەوە.

ئاخێزی گۆڕانکار
هێشــتا دیار نییە کە ئەم خۆپیشــاندانانە 
بــەرەو کوێ دەچن یــان ڕێژیم چەندە لە 
ســەرکوت کردنییان ســەرکەوتوو دەبێت. 
هەرچەنــدە هەرچییەک لــە داهاتوو ڕوو 
بدات ئەم ئاخێزە بوو بــە ڕووداوێکی دیار 
کــە پەیوەندیــی دەوڵەت-کۆمەڵــگای لە 
ئێران دووبارە پێناسە دەکاتەوە و )کۆماری 
ئیسالمی تا ناوکی دەهەژێنێت(. پەیوەندی 
نێوان ناوەندی فارســی ئێــران و پەراوێزە 
نافارسەکان نموونەیەکە لەم گۆڕانکارییانە.

ناسیۆنالیزم و فرە ڕەنگی لە ئێران
ئێران واڵتێکــی فرە ڕەنگە کــە پێکدێت 
لە فارســەکان، ئازەرییــەکان، کوردەکان، 
و  تورکمانەکان  عەرەبــەکان،  بەلوچەکان، 
هتد. خەڵکی ئــەو واڵتە بە خەڵکی ناوەند 
و خەڵکــی پەراوێز پۆلێنبەنــدی دەکرێن. 
تاقە بنەمای ئەم دابەشکارییە هەڵکەوتەی 
جوگرافی نییــە بەڵکوو پێگەی سیاســی 
و مافــی بڕیــاردان،  دەستڕاگەیشــتن بە 
ســەروەت و ســامانەکانیش بنەمایەکــی 

بەهێزی ئەم دابەشکارییەیە.
هەر وەک شارەزایانێک وەک موستەفا 
وەزیری و ڕەزا ئیبراهیمی پێشانی دەدەن، 
ناســیۆنالیزمی ئێرانــی دابەشــکەر و لــە 
ناودەرخەرە. بۆیە ســەبارەت بە شــوناس، 
ئێران لە بنەڕەتــەوە کۆمەڵگایەکی پارچە 
کراوە. هەســتی خۆماڵــی )ئێمە( و )ئەوی 
دی( زۆر بەهێــزە. بــەاڵم دەوڵەت هەوڵی 
داوە لــە ڕێگەی بەکارهێنانی توندوتیژی و 
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گوشارەوە ئەمە بشارێتەوە. برزوو ئیسماعیلی 
باس لەوە دەکات کە ناســیۆنالیزمی ئێرانی 
لە گەوهەریدا زریقە و بریقەی بااڵدەســتی 
فارســەکانە. بە پێچەوانەوی ناسیۆنالیزمی 
تورکی کە بە شانازییەوە باس لە ڕەسەنایەتی 
تورکی و بااڵدەستی دەکات، ناسیۆنالیزمی 
ئێرانی فێڵبازە. ئەوەیش تایبەتبوونی فارس 
کە زاڵبوونی خۆی لــە ڕێگەی توندوتیژی 
سیاســی و ئایدیۆلۆژی بەدەســت هێناوە 

دادەپۆشێت.
لــە ئەنجامدا، هەڤگرتنــی ناوخۆیی لە 
کۆمەڵــگای ئێراندا بوونی نیە. ئەســتەمە 
نموونەیەک ببینرێت کە چینی بااڵدەست 
)فارس(ی کۆمەڵگای ئێرانی لەگەڵ خەباتی 
نەتەوە و کۆمەڵگا پەراوێزخراوەکانی ئێران 

هەڤگرتن و هاوسۆزییان هەبێت.
ئەم ڕێکخستنە هەرچەندە لە بنەڕەتدا 
ناجێگیرە بەاڵم تا ئێســتا بۆ دەوڵەت چۆتە 
ســەر: کۆمەڵەکان و گروپە نەتەوەییەکانی 
ئێران بە شــێوازێکی دوور لە یەک خەبات 
بــۆ ئــازادی دەکــەن. ئەمــە بەڵگەیەکی 
ئاشکرایە لەسەر نەبوونی ڕۆحێکی هاوبەش 
و یەکگرتــووی نەتەوەیی لە نێوان کۆمەڵە 

نەتەوەییەکانی ئێران.

شێوازێکی نوێ لە هەڤگرتن؟
ئاماژە  لەم بەستێنەدا ئەم خۆپیشــاندانانە 
بە هەڵدانــەوەی پەڕێکی نــوێ ، هەم لە 
بەشداریکردنی خەڵک لە ناوەند و پەراوێزی 
ئێران و هەم پەیوەندی نێوان ئەو ناوچانە، 

دەدەن.
ناوچەی ناوەندی ئێران بە تارانیشــەوە 
لە دوای بزووتنەوەی ســەوز کە لە 2٠٠٩ 
تێکشکا خۆپیشاندانی چڕی دژی دەسەاڵتی 
ڕژیمی نەبــووە – بەتایبەت بــە بەراوەرد 
لەگەڵ ناوچە پەراوێزەکان وەک کوردستان، 

خوزستان، سیستان و بەلوچێستان.
ئەمە یەکەم جــارە لە مێژووی ڕژیمی 

ئیســالمیدا کە کۆمەاڵنــی ناوەندی هەم 
هەڤگرتنیــان لەگەڵ ناوچــە پەراوێزەکان 
ناوچــە  ڕێبەرایەتــی  هــەم  و  هەیــە 
پەراوێزەکانیــان قبوڵ کــردووە. هەروا کە 
ئاماژەی پێکرا لە سەرەوە، خۆپیشاندانەکان 
دەســتی  کوردســتانیەکانەوە  ناوچــە  لە 
پێکرد و لە بەشــەکانی دیکەی ئێراندا باڵو 
بوونەوە. خۆپیشــاندەران لە سەرانســەری 
ئێــران دروشــمی هاوبەشــیان هەیە  بۆ 
نموونە )ژن، ژیان، ئازادی( کە دروشمێکی 
جواڵنەوەی کوردە بۆ یەکســانی ڕەگەزی 
و بــووە بــە دروشــمێکی هاوبــەش کە 
هەموو خۆپیشــاندانەکانی ئێران بە یەکتر 

دەبەستێتەوە.
لە ڕوانینێکی کوردانــەوە ئەوەی ئێمە 
لە ناوچەکانــی دیکەی ئێــران دەیبینین 
دانپێدانانێکــە بە توانای کــورد لە گۆڕانی 
بیردۆزییانە  ڕوانینێکــی  لە  دێمۆکراتیکدا. 
شــارێکی مێترۆپۆل وەک تــاران لەوانەیە 
چــاوەڕوان بکرایــە کە ببێتە ناوەڕاســتی 
شــۆڕش و پارێــزگاکان و پەراوێــزەکان 
شــوێنکەوتووی جواڵنــەوەی تــاران بن. 
بــەاڵم ئەمجارەیان تاران شــوێنکەوتووی 
کوردستانە. ســەدەی 2١ پڕە لە ئەزموونی 
چاالکی مەدەنی لە سەرانسەری کوردستان 
کە مانگرتنی گشــتی و خۆپیشاندانی سەر 
شــەقام بە شێوەی بەرباڵو  لە الیەن هێزە 
بەرهەڵســتکارەکان بەکار دێن بەرانبەر بە 
سیاسەتە جیاوازیکارەکانی تاران بە نسبەت 
کورد. هەرچەندە ئازاری کورد وەک ئازاری 
خەڵکی خوزستان و سیستان و بەلوچستان 
لە الیەن زۆرینەی خەڵکی ئێرانەوە پشــت 
گــوێ خــراوە و هیچ هەڤگرتنێکیشــیان 

لەگەڵ نەکراوە – تا ئێستا.
بۆ ئــەوەی تێبگەین کــە ئەمە بۆچی 
گۆڕان دروست دەکات گرنگە تێبگەین کە 
بۆچی پێشــتر ئەوە ڕووی نەداوە. دەوڵەتی 
ئێرانی بە نکۆڵی کردن لە بوونی کوردەکان 
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)ئەویدیکە(یەکی شــاراوەی دروستکردووە. 
خەبات و تێکۆشانیان بۆ مافە بنەڕەتییەکان 
و دێمۆکراســی نە تەنیا وەال خراوە بەڵکو 
نــاوی خەیانەتیشــی لێنــراوە. ئــەم وەال 
خستنە، نکۆڵی کردنە و بە تاوانکردنە واتای 
ئەوەیە غەیرە کوردەکان ئاگاداری هەوڵ و 
خۆڕاگری کوردەکان لە بەرانبەر دەسەاڵت و 
سەرکوتی ئێران نین. کوردستان بە ڕاستی 
تەنهــا ناوچەی ناو ئێرانە کە گشتپرســی 
کۆماری ئیسالمی لە مارسی ١٩7٩، ڕیک 
پاش شۆڕشــی گەالنــی ئێــران، بایکۆت 
کــرد. لە دوای شۆڕشــی گــەالن کاتێک 
ڕژیمی ئیسالمی لە ســەرکوت و بێدەنگ 
کردنــی بەهەلســتکارەکانی ســەرکەوتوو 
بــوو، خۆڕاگــری و جێگیر بوونــی گروپە 
بەهەڵســتکارەکان لە ناوچە جیا جیاکانی 
ئێران ئەو ناوچەیــەی بۆ هێزەکان کرد بە 

)قەاڵی شۆڕش(.
ڕووداوەکانــی ئــەم دواییــەی تاران، 
مازەندەران، سیســتان و بەلوچەســتان و 
ناوچەکانــی دیکەی ئێــران پێمان دەڵین 
کە ئەم خۆپیشــاندانانە کە بە مەبەســتی 
خۆپیشــاندانەکانی  لەگــەڵ  هەڤگرتــن 
کوردستان دەستییان پێکرد، جواڵنەوەیەکی 
بەرفراوانە بۆ گۆڕینی ڕژیم. کارێکی دیکەش 
کە لــە الیــەن چینێکی ســەرکوتکراوی 
کۆمەڵگا زەقە ئەمەیە: البردنی سەرپۆشــی 
زۆرەملــی لە الیەن ژنان کە چەقی هێمای 
بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ دەســەاڵتی ڕژیمی 
ئیســالمییە. خۆپیشــاندەران تەنهــا دژی 
یاساکانی پۆشین و )پۆلیسی ڕەوشت( نین 
بەڵکو هێماکانی سەرکوتکردن دەکەنە ئامانج 
کە بەشێکن لە خەبات دژ بە پێشێلکردنی 
سیستەماتیکی مافی مرۆڤ، چەندین دەیە 
پاڵپشتی تیرۆر و ســەرکوتکردنی ناوخۆ و 
وەال خســتنی کۆمەڵی غەیرە فارسەکان و 
غەیرە شــیعەکان. ئەم ئاخێزە شۆڕشــێکە 
دژی ڕەگەزپەرســتی، ستەمی جێندەری و 

لەناو دەرخســتنێک کە حکومەت باڵوەی 
کردووەتەوە.

بەربەستەکانی گۆڕان
خۆپیشــاندانەکان ســەرەڕای کاریگــەری 
بەرەنگاری  چەندین  ڕووبەڕووی  بێوێنەیان 
جددی دەبنەوە. خۆپیشــاندانەکان هێشتا 
پــرش و بــاڵون و ڕژیــم هێشــتا توانای 
ســەرکوتکردنی هەیە ئەگــەر دۆخەکە لە 
یەک شــار یــان ناوچە ئاڵۆزتــر بێت. ئەو 
چینانەی یەکالییکــەرن وەک بازاڕییەکان 
)بازرگانــەکان و دوکانداران(، کرێکارەکانی 
پیشەسازییە گەورەکانی ئێران ە کارمەندانی 
حکومی هێشــتا بــە ڕێژەیەکــی بەرچاو 

بەشدارییان نەکردووە.
لە ئەنجامــدا، کەمینــە نەتەوەییەکان 
و ژنــان و  قوتابیانی زانکــۆ بۆ بەردەوامی 
خۆپیشــاندانەکان شــانیان داوەتــە ژێــر 
ئاستەنگی سەرکوتەکان. لە شنۆ )ئۆشنەڤیە( 
خۆپیشــاندەرانی کورد توانییان یەک شەو 
بە تەواوی دەست بەســەر شارەکە بگرن. 
بەرپرســانی خۆجێیی و هێزە ئەمنییەکان 
کوردنشــینەکان  شــارە  لە  بنەماڵەکانیان 
گواستۆتەوە یان بردوویانن بۆ پادگانەکانی 
ئەرتش. هەرچەندە کوردەکان لەوە دەترسن 
کە هەڤگرتــن و یەکگرتوویــی نەمێنێت 
کاتێک کە کوردەکان داوای مافی یەکسانی 
شــارۆمەندی و مافی شوناســی نەتەوەیی 

جیای خۆیان بکەن.
ترس لە توندوتیژی چڕ و ناپێشــبینی 
کــراوی حکومەت لە کوردســتان و ناوچە 
ســەرکوتکراوەکانی دیکەی ئێران زۆرە. لە 
2٨ سێپتامبر ســوپای بەدناوی پاسداران 
هێرشێکی زۆر و چڕی کردە سەر بنکەکان 
و قوتابخانەکان و شــوێنی نیشتەجێبوونی 
بەرهەلســتکارەکانی  حیزبە  مەدەنییەکانی 
لە کوردســتانی عێــراق، کۆمەڵە، حیزبی 
دیمۆکراتی کوردســتانی ئێــران و پارتی 
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ئازادی کوردســتان. لە ئەنجامدا زەرەرێکی 
زۆری ماددی و چەندین کوژراو و برینداری 
لێ کەوتەوە کە لەوانەش ژن و منداڵیان تێدا 
بوو. کۆمەڵگای کوردی ئەم هێرشانە وەک 
ترس و نائۆمێدی ئەیبینن. لە سیســتان و 
بەلوچستان کە هێزە ئەمنییەکان چەندین 
دەیەیە خەڵکی بەلوچی سەرکوت کردووە 
کۆمەڵــەی خۆجێیی هەوڵــی بەرگری لە 
خۆیان داوە. ئاژانســی هەواڵگری تەسنیم 
کە ســەر بە ڕژیمە هەواڵــی مردنی عەلی 
موســەوی، فەرماندەی پاراســتنی سوپای 
پاســدارانی لە سیســتان و بەلوچســتان 
ڕاگەیاند. لە ئەنجامی سەرکوتکردنی ڕژیم 
دەیان خەلکی ســیڤیل کوژران و بریندار 

بوون.

دەرسەکانی ئەم خۆپیشاندانانە
ســێ هەفتە لە خۆپیشاندانە بەردەوامەکان 
پێمــان دەڵــێ تەنانەت لــە کۆمەڵگایەک 
وەک ئێران کە زۆر کــەرت کەرت کراوە، 

ئاخێــزی دژە ڕژیمی یەکگرتــوو ئەگەری 
هەیە هەرچەندە ئەو هەســتە کە بەشێک 
لە شوناســی نەتەوەیی فەرمی بن یان نیە 
یان زۆر الوازە. سەبارەت بەم بابەتە خەباتی 
گرنگە.  یەکگرتوویی  دینامێکێکی  ڕەگەزی 
بە هۆی پەراوێزخستووییەک کە کوردەکان 
ڕووبەڕووی دەبنــەوە و مێژووی خەباتیان 
پێشمەرجی ســەرکەوتنی گۆڕانی بنەڕەتی 
لە ئێران دانپێدانانە بە کێشــەکانی کورد. 
ئەم ڕاســتییەکە کە خۆپیشاندەرانی کورد 
پێشەنگی ئەم جواڵنەوە بوون نیشانەیەکی 
گرنگە کە هەڤگرتن لە نێوان ئەم هێاڵنە لە 
پێشکەوتندایە. بۆ بەرەو پێشچوونی هەوڵی 
ڕاگرتنی خەباتی دژ بە ڕژیمی ئیســالمی 
ئێران پێویستە ڕێز لە داخوازییەکانی گەالنی 
جیاواز بگیرێت نــە وەک یەکپارچەیی بە 

زۆر ڕابگیرێن.

*. https://www.kurdishpeace.org/research/civil-
society/irans-transformative-moment-kurdistan-
on-the-frontline/
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مبانی تاریخی و فکری دوگانگی »رسمی« و 
»محلی« در ایران معاصر*  

معروف کعبی
ترجمە: دریا عثمان پور



خالصه
این مقاله به بررســی منابع دوگانگی رسمی 
و محلــی در ایران می پردازد و تاکید می کند 
کــه این دوگانگی جایگاه ســایر فرهنگ ها و 
زبان هــا را در ایران مشــخص می کند. زبان 
فارســی به دلیل تاریخ غنــی ادبی حاصل از 
ارتبــاط نزدیک با قدرت، جایگاهی هژمونیک 
تحت عنوان »رســمی« پیدا کرده اســت. از 
سوی دیگر، این امر و نیز توجیه نیاز به زبان 
مشترک باعث شدە زبان های دیگر بە عنوان 
»محلی« طبقه بندی شده و جایگاه پایین تری 
به آن ها بخشــیده شود. اصطالحات رسمی و 
محلی همه عرصه های فرهنگ ایران را در بر 
می گیرد و از آغاز قرن بیستم در دل تحوالت 
و جنبش های متعددی پدیدار شــده اســت. 
بــا این حال، در دوره پــس از جنگ جهانی 
دوم بــه دلیل تحوالت بــزرگ در زمینه های 
اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی، فکری و فناوری 
اهمیــت این دوگانگی بیشــتر شــد. در این 
بســتر و زمینه، دوگانگی رســمی و محلی با 
کمک رســانه های جدید، موقعیتی هژمونیک 
به خود می گیرد، یعنی اندیشــه های قدرت و 
نظام ســلطە با ترویج فرهنگی آنها، بە امری 
عادی تبدیل می شــوند. این مقاله به ماهیت 
این روندهای تاریخی و پیامدهای آن در این 

حوزه می پردازد.

مقدمه: نیاز و اصول این مطالعه
در ایران چندفرهنگی، فارسی دائماً به عنوان 
زبان رســمی و ســایر زبان ها به عنوان زبان 
محلی تعریف می شــود. این دوگانگی محدود 
به حوزه زبان نیست. بلکه پدیده ای است که 
در همه عرصه هــای زندگی و  فرهنگ خود 
را نشان می دهد. اصطالحاتی مانند »موسیقی 
محلی« و »رقــص محلی« و »زبان رســمی« 
و »مذهب رســمی« بیانگر ارتبــاط عمیق و 
گسترده این پدیده ها با موقعیتهای اجتماعی 
و  فرهنگی اســت. برای همه این حوزه های 

مختلف زندگی اجتماعی، همیشه در ظاهر از 
این اصطالحات اســتفاده نمی شود. به عنوان 
مثال، نوعی از هنر )هنر فارســی غالب( خود 
را در فهم عمومی در دستە »هنر رسمی« قرار 
داده اســت بدون اینکه اصطالح هنر رسمی 
بە آن اطالق شــود. اما واضح اســت که در 
فهــم عمومی، مثاًل کار یک هنرمند کورد در 
خراســان، با هنری که با زبان فارسی رسمی 
و شناخته شــده در ایران بە مخاطب عرضە 
می شود، بە هیچ وجە یکسان تلقی نمی شود. 
هنر غالــب دارای گویش و لهجە غالب زبان 
رایــج در ایــران مرکزی اســت. اصطالحات 
رســمی و محلی معانی خنثی و بی طرفانەای 
را بــە ذهن متبادر نکــردە و منعکس کنندە 
حقیقت نیســتند. بلکه، همانطور که بوردیو 
اســتدالل می کند، اصطالحات منابع تولید و 
تداوم معانی هســتند که منافع یک گروه یا 
طبقه در جامعــه را تامین می کنند و نتیجه 
کار و نتیجە تولیدکننــدگان محتوی )مانند 
نویسندگان( را تعیین می کنند. بدیهی است، 
بدون اینکه تولیدکنندگان این آثار همیشــه 
بە طور مستقیم بخشی از طبقه غالب باشند.
پژوهشگران حوزه زبان کوردی بر موضوع 
زبان فارســی به عنوان زبان رسمی پرداختە 
و تحقیقات ارزشمندی در مورد سیاست های 
دولت در طول قرن بیستم از جملە بە حاشیه 
رانــدن زبان هــای دیگر مانند کــوردی ارائه 
کرده اند. اما به نظر می رسد تحقیق و پژوهش 
در مورد رواج پدیده های رســمی و محلی و 
اینکــه آنها دو مفهومی هســتند که فقط در 
مقابــل یکدیگر معنا پیــدا می کنند، ناکافی 
باشــد. کمک این مقاله بــە این پژوهش ها و 
مطالعات، این است کە رسمی و محلی را به 
عنوان یک دوگانگی بشناساند و محرکی باشد 
بــرای انجام تحقیقات بیشــتر در این زمینه. 
در چند ســال گذشته، در بحبوحه تحقیقات 
تاریخــی و فرهنگــی در مورد شــکل گیری 
جامعه کورد معاصر در ایران، بیشتر از پیش 
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بــه این مســئلە دوگانگی رســمی و محلی 
عالقه مند شدم. نتایج تحقیقات من در مورد 
این موضوع بعداً در یک مجله دانشــگاهی به 
زبان انگلیسی منتشر شــد]١[. قبل از انتشار 
این مقاله، نتایج این تحقیقات  در سه نشست 
عمومی و مجزا به زبان های کوردی، فارســی 
و انگلیســی برای مخاطبان و انجمن هایی که 
بیشــتر به این زبان ها صحبت می کنند، ارائه 
شد. این نوشــتار بر اساس همین پژوهش ها 
و جلسات اســت و همچنین مطالعات بعدی 
و تأمل بیشــتر در موضوع بە غنای آن کمک 

کردە است.
دوگانگی رسمی و محلی پدیده جدیدی 
اســت و عموماً حاصــل دو فرآیند همزمان 
اصالحــات و نوســازی اجتماعی-اقتصادی و 
یکپارچگــی فرهنگی در ایران قرن بیســتم 
اســت. این دوگانگی بە ویژە در زمان انقالب 
سفید دهە های ١٣4٠ و ١٣٥٠ شمسی بیشتر 
از پیش بە منصە ظهور رسید. در واقع، نتایج 
مســتقیم این روندها و شرایط زمان است که 
باعث شــد این دوگانگی در قانون اساســی 
١٣٥7 جمهوری اســالمی ایران به صراحت 
مــورد تاکید قرار گیرد. بــە این دلیل، قانون 
انتخابات ٩ ســپتامبر ١٩٠6 که اولین قانون 
اساســی ایران بود و در جریان قیام مشروطە 
)١٩٠6- ١٩١١( تصویب شــد، به طور مبهم 
ایجاب می کرد که هر کسی که برای مجلس 
نامزد می شود، »باید قادر به صحبت کردن به 
زبان فارسی و توانایی خواندن و نوشتن بە آن 
باشــد. )بند ۴(«. این بند به طور غیرمستقیم 
و نامحسوس زبان فارســی را به عنوان زبان 
رسمی ایران به رســمیت شناخت. ماده ١٩ 
قانون الحاقی در ســال ١٩٠7 نیز بە آموزش 
اجباری که ظاهراً باید بە زبان فارســی باشد، 
تاکید می کنــد. قوانین بعــدی، مانند قانون 
١٩٥7، اساســاً این مقــررات را تغییر جدی 
ندادند. برعکس، قانون اساسی ١٣٥7 صراحتاً 
زبان فارسی را زبان رسمی اعالم کرد و ناچار 

باید حقوق زبان های دیگر را که بدیهی است 
محلی تعریف شــد، تامین می کرد]2[. جایگاه 
جدید زبان فارســی نتیجــە جریانی بود که 
جایگاه زبان ها و سایر گروه های اجتماعی را به 
خرده فرهنگ ها تقلیل داد. از سوی دیگر این 
روند زبان فارسی را در موقعیت زبان رسمی 
یعنــی برتر و زبان های دیگــر را در موقعیت 
زبان محلی یعنــی فروتر قرار داد. هدف این 

مقاله برجسته کردن این روند است.
این مطالعه بر دو نکته اصلی تمرکز دارد. 
اول  اینکە واژه های »رســمی« و »محلی« که 
در ایران به طور گســتردە بە کار می روند را 
باید بخش هایی از یک امر دوگانە دانست. اما 
منظور از دوگانگی چیســت؟ دوگانگی معنا 
می آفرینــد و در درون و قلب یک ســاختار 
نمادین و ســمبولیک )ماننــد فرهنگ، دین، 
هنر، اساطیر و غیره( بە وجود می آید و خود 
را به عنوان یک سیســتم طبقه بندی کنندە 
معرفــی می کند]3[. به عنوان مثال، ســیاه و 
ســفید به طور جداگانــه معنای بیش از حد 
مســتقلی ندارند. اما وقتی شــاعر می گوید: 
»پایان شــب سیاه سفید است«، این دو کلمه 
به مفاهیم و جنبه هایــی از دوگانگی تبدیل 
می شوند که هر کدام نمایانگر پدیده ای خاص 
هســتند. اصطالح محلی از دیربــاز در بین 
مــردم منطقه و در ایران به معنای پدیدهای 
منطقه ای یا یک محله در یک شــهر به کار 
می رفته است. کلمه رسمی یک پدیده معاصر 
است. اســتفاده صریح از این دو اصطالح بە 
عنــوان متضاد و در برابر یکدیگر در ایران به 
دوران پــس از جنگ جهانی دوم برمی گردد. 
به عنوان یک پدیده معاصر، استفادە از مفهوم 
“رســمی” به این دلیل نیست که یک جامعه 
چند زبانه به زبان مشترکی برای درک افراد 
از یکدیگر نیــاز دارد. این عمل تقلیل نقش 
زبان به عنوان وســیله ای بــرای انتقال نوعی 
جهان بینی و تبــادل ارزش ها در بین مردم 
است. در جریان این فرآیند، این دو اصطالح 
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به مفاهیمی تبدیل شدند که هر کدام بیانگر 
یک عقیده و پدیده بودند. یکی بیشتر معاصر 
و امروزی بــود و دیگری نماینــده محافظه 

کاری و کهنە پرستی )سنتی(.
نکته دوم کە این مقالە بر آن تمرکز دارد 
درباره هژمونی فرهنگی زبان و فرهنگ فارسی 
به طور کلی و دوگانگی رسمی و محلی است. 
در اینجا منظور از هژمونی چیست؟ هژمونی 
یعنی حفظ قدرت و ســلطە با جلب رضایت 
داوطلبانه افراد و جامعه بدون استفاده از اجبار 
و زور. یعنی ما یک ایده و رویکرد را به عنوان 
حقیقــت می پذیریم و بــر آن تایید می کنیم 
بدون اینکه کســی مــا را مجبور بە آن کند. 
هژمونی به این معنا در آثار گرامشی منعکس 
شده اســت. پذیرفتن این دوگانگی از جانب 
فرهنگ ها و زبان های دیگر در ایران نشان از 
هژمونی فرهنگی آن دارد. در پژوهشــی که 
اخیــراً در مورد نگرش جمعیــت کورد ایالم 
به زبان کوردی منتشــر شده است، محققان 
به این نتیجه رســیده اند که پاسخ دهندگان 
»بین ارزش های زبان کوردی به عنوان میراث 
فرهنگی و زبان فارسی به عنوان زبان رسمی 
دارای جایگاه برتر، تردید داشــتەاند]4[«. این 
همان موضوع پذیرش داوطلبانه ای اســت که 
در اینجــا مورد بحث ما قرار می گیرد. بدیهی 
است که مقاومت فرهنگی  همواره بخشی از 
روند تاریخ است و در واقع موقعیت و جایگاە 
هژمونیک در رقابت بــا این مقاومت همواره 
برای حفظ موقعیت خود دســتخوش تغییر 
اســت. در حال حاضر مقاومت هــا در مقابل 
این هژمونی بســی بیشتر است و جنبش ها و 
شــخصیت ها در ایران خواهان حقوق بیشتر 
برای ســایر زبان های ایرانی هستند. هژمونی 
گزینه ســرکوب را رها نکردە و مرزهای بین 
رضایت و ســرکوب دائما در حــال تغییر و 
تحول است. از ســوی دیگر خشونت نمادین 
وجــود دارد. یعنی وقتی کلمه یا متنی مردم 
و زبان های دیگر را کنار می گذارد یا ســاکت 

می کند، این یعنی خشــونت نمادین را علیه 
آنها به کار گرفتە است.

این مقاله برای اثبــات ادعاهای پیرامون 
این دو نکته، روندی را که در دل آن دوگانگی 
پدیــد آمده و جایــگاه فرهنگــی گروه های 
اجتماعی در ایران معاصر را مشــخص کردە، 
مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. این بحث 
می تواند و باید در مورد هر یک از فرهنگ ها 
و زبان های جــا افتاده در ایران که به عنوان 
محلی شناخته می شــوند، صدق کند. با این 
حال، این مطالعه بحث را در رابطه با زبان و 
فرهنگ کوردی پیش می برد. مقاله با بررسی 
کلی دوران سلطنت رضاشاه )١٩4١-١٩2٥( 
آغاز می شــود که در طی آن زبان فارســی 
به عنوان زبان ملی ایران شــناختە می شــد. 
ســپس بحث به دوران پس از جنگ جهانی 
دوم می رســد تا اینکه در دهــه ١٩7٠ این 
دوگانگی شــکل گرفت و زبان فارسی دوباره 
به عنوان زبان رســمی تعریف شد]5[. دالیل 
این بازتعریف، اصالحات و نوســازی دولتی و 
تغییــرات اجتماعی بود که منجر به تغییرات 
اساســی و بی ســابقه اجتماعی-اقتصــادی، 
فرهنگی و فناوری شد. در نتیجه این تحوالت 
اســت که زبان فارســی در عرصــه فرهنگ 
بنابراین،  جایگاهی هژمونیک پیــدا می کند. 
زبان دیگر تنها ابزاری نیســت که به دولت یا 
رسانه ها در یک کشور چند زبانه متکی باشد 
تا مردم یکدیگــر را درک کنند. این جریان 
در پرتــو ادبیــات آن زمــان و در چارچوب 
اصالحات و نوســازی ایران مــورد بحث قرار 
می گیرد. منابع ما شامل مجالت ادبی، فکری، 
آموزشی و سایر نوشته های منتشر شده بین 
ســال های ١٩2٠ و ١٩7٩ است کە به طور 
مداوم منتشــر شــدەاند. این انتشارات نشان 
می دهند که چگونه و چرا زبان فارســی ابتدا 
به عنوان زبان ملی و در نهایت به عنوان زبان 
رســمی تعریف شد و در عین حال موقعیتی 
هژمونیک پیدا کرد. همە اینها بدون اشــارە 
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صریح بە اینکە زبان ها و ادبیات دیگر جایگاه 
پست تری از فارســی دارند بە وقوع پیوست. 
از دیگــر منابع می توان بــه تعدادی پژوهش 
تاریخــی در زمینه پیشــینه تاریخی شــکل 
گیری ایران معاصر اشــاره کرد]6[. برای نقل 
دقیقتر منابع و شــواهد، هم از سال هجری 
شمســی و هم از سال میالدی استفاده شده 
و تعــدادی از نقل قول ها به زبان خودشــان 
)فارســی( نقل شده است. منابع نیز به زبانی 

که به آن نوشته شده است ذکر شده است.
در اینجا باید چند نکته روشــن شــود. 
دیــدگاه و منظر این پژوهش زبان شناســی 
نیســت. با ایــن حال، همه حوزه هــا ارتباط 
نزدیکــی بــا یکدیگر دارند. ایــن مقالە، یک 
مطالعــه فرهنگی و تاریخی اســت. )١( این 
یک مطالعه فرهنگی است به این معنا که به 
روندهایی اشاره دارد که یک باور را در جامعه 
ایجاد و رواج می دهد. تشــکیل دولت جدید 
ایران فقــط فرآیند تأســیس نهادهای قابل 
رویت مانند ارتش، شــهرداری ها، دادگاه های 
جدیــد، مدارس، فرودگاه ها و گذرنامه  نبود - 
فرآیند تشــکیل دولت نمی تواند تنها چنین 
فرآیند سادەای باشد]7[. بلکە این یک حرکت 
فرهنگی برای انتشــار و عادی سازی افکاری 
بود که از چنین جنبشی حمایت می کرد. به 
عنوان مثــال، ایجاد آموزش و پرورش جدید 
بــه عنوان یــک فرآیند حیاتی بــرای ایجاد 
مشروعیت دولت و بە وجود آوردن یک نظام 
معانی و ارزشــی خاص؛ یا استفاده مستمر از 
رسانه های نوشتاری، صوتی و )بعد( تصویری. 
)2( تاریخ نیز برای زبان بســیار مهم اســت. 
بایســتی توجە کرد که با اشــارە به تاریخ و 
پیشــینە زبان فارسی است که همیشه غنای 
این زبان ثابت می شــود. امــا هدف پژوهش 
تاریخی چه باید باشد؟ ما برای حل مشکالت 
امروز باید به دنبال راه حل های هوشــمندانە 
باشــیم. این فقــط مربوط به زبان فارســی 
نیست. مثاًل در رابطه با زبان کوردی سورانی 

نیز می توان در مورد آن صحبت کرد. عده ای 
طرفــدار استانداردســازی ســورانی و برخی 
دیگر طرفدار ایجاد شــرایطی هستند که در 
آن توسعه همه زبان ها و گویش های کوردی 
تضمین شــود. در عین حال، انتقاد از جایگاه 
زبان فارســی برای تنــزل دادن آن و کاهش 
اهمیت آن نیســت. رفتار تحقیر آمیز نسبت 
بەزبان فارســی می تواند عواقب بســیار بد و 
جبران ناپذیری داشته باشد. به عنوان مثال، 
در دوره چندزبانی قرون گذشته، زبان فارسی 
و عربی منشــأ بحث ها و مناظرات فکری بین 
هنــد و اروپای آن زمان بود. در کنار ســایر 
زبان ها مانند اردو و سانســکریت، این زبان ها 
سیستم یادگیری خاص خود را داشتند. وقتی 
زبانی پدیدار می شــد، همە زبان های دیگر را 
تحت الشــعاع قرار نمی داد، بلکه آن زبان در 
کنار دیگر زبان ها مستقر می شد. اما زمانی که 
زبان انگلیسی از قرن هجدهم به بعد به یک 
سیستم متمرکز تبدیل شد و به تدریج همه 
آنها را تحت الشــعاع قرار داد، آن تاریخ های 
فکری و ســنت های زبانی تا حــد زیادی از 
آگاهی عمومی پاک شــد و بــە مرور از بین 
رفت]8[. بنابراین، هــدف باید باال بردن توان 
زبان های حاشیه ای دیگر باشد نە تنزل دادن 

زبان فارسی.
آن تحقیقات تاریخی، سیاسی و فرهنگی 
درباره کوردهای ایران از جهات مختلف دارای 
بینش های ارزشــمندی هستند]9[. تعدادی از 
آنهــا بر امارات کــوردی و رابطه آنان با زبان 
کوردی تمرکــز می کنند و سیاســت زبانی 
دولت های جدیــد را تحلیل می کنند]10[. این 
آثار همچنین شــامل مطالعاتی هســتند که 
بر اصــالح زبان و آموزش تمرکــز دارند، به 
عنوان مثال، در ایــران و ترکیه]11[. در طول 
دو دهه گذشــته، تعدادی از مطالعات دیگر 
در مورد زبان، رسانه و جنسیت منتشر شده 
اســت]12[. بیشــتر این مطالعات بــه منابعی 
معتبــر در زمینه زبان کــوردی، اصالح زبان 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 2٤6



و موضوع زبان فارســی به عنوان زبان رسمی 
تبدیل شده اند. از ســوی دیگر تحقیقات در 
مورد اقلیت های اتنیکــی در ایران و موضوع 
حقوق زبانی افزایش یافته است]13[. به عنوان 
مثال، یــک مطالعه اخیر با عنــوان اقلیت ها 
در ایــران به خوبی گفتمان هــای مربوط به 
مســائل اقلیت ها در ایران را تحلیل می کند. 
این مقاله چند نکته مشــترک با این پژوهش 
دارد. مثاًل از ملی شدن زبان فارسی در دوره 
رضاشاه می گوید]14[؛ نویســندە آن مقالە در 
نهایــت به پدیده بومی گرایی و روشــنفکران 
ایرانــی در دوره پس از جنــگ جهانی دوم 
اشــاره می کند که بر حفــظ زبان های محلی 
یا منطقه ای تاکید داشــتند. با این حال، در 
مطالعه او دالیل رسمی شدن زبان فارسی به 

میان نیامده است]15[.
در کنار دیگر مطالعات، این مقاله بر زمینه 
تاریخی ســال های پس از جنگ جهانی دوم، 
یعنی تغییرات اساســی در فناوری و فرهنگ 
تمرکــز دارد تــا دالیلی را که روشــنفکران 
طرفدار بومی سازی را تشــویق می کرد تا بر 
زبان های محلی تأکید کنند، شناســایی کند. 
به همان اندازه مهم، مقاومت فرهنگی کوردها 
و نقــش فعاالن و شــخصیت های ادبی کورد 
بــرای دفاع در برابر به رســمیت شــناختن 
فارســی به عنوان زبان ملــی و تالش برای 
اهمیت دادن به زبان های غیرفارســی بسیار 
مهم بــود. از این رو، ایــن پژوهش کمتر از 
منظر دولت و سیاست های سرکوبگرانه آن به 
موضوع می پردازد و می کوشد نشان دهد که 
چگونه ایدە زبان فارسی به عنوان زبان سرور 
و حاکم، جایگاه هژمونیک بدســت آورد و در 
عین حال ایدە ســرور بودن ضمانت می کند 
کــە جایگاه آن بە عنوان زبان رســمی حفظ 
شــود. برای این منظور از نقش دولت سازان 
زمان رضاشــاه بحثی بە میان نمی آوریم و در 
عــوض به نشــریات آن دوره و نقش آنان در 
روند فرهنگی دولت سازی معاصر می پردازیم.

در سراسر مقاله، رویکردها و دیدگاه های 
بســیاری از تحقیقات فرهنگی که این مقاله 
بر آن تکیه دارد، نشان دادە می شود. استفاده 
از این ایده ها و نظریه ها تصادفی نیست، بلکه 
برای نشــان دادن این نکته ضروری است که 
ایده هایی که حول و حوش امر رسمی و محلی 
در گردش هســتند، بخش های جدایی ناپذیر 
یک دوگانگی قدرتمند هســتند]16[. از سوی 
دیگر، تصادم های فرهنگی در میان فرهنگ ها  
در ایران که روابطی کهن با یکدیگر دارند، در 
دوران معاصر از راە حاکمیت و سروری یکی از 
آنها از طریق هژمونی فرهنگی صورت گرفتەو 
ادامە می یابد. این همان بستر بزرگ تری است 
که دوگانگی رسمی و محلی در ایران معاصر 

در آن به حیات خود ادامه می دهد.
الزم به ذکر است که این مقاله به نقدهای 
فرهنگی مطرح شــده در ایران پس از جنگ 
جهانــی دوم نیز می پــردازد. به عنوان مثال، 
پیشــگامان بومی گرایی مانند احمد فردید و 
فخرالدین شــادمان، ایجادکنندگان اساســی 
ایــده »غرب زدگی« بودند کــه بعدها به طور 
غیرمسئوالنه توسط جالل  آل احمد با همین 
نام تدوین و صورت بندی شد]17[. همانطور که 
بعداً مــورد بحث قرار خواهد گرفت، مقاومت 
فرهنگی بومی گرا، بــر زبان های محلی برای 
حفــظ “فرهنگ ناب” تاکیــد کرد. همچنین 
آثــار افرادی مانند رضا براهنی به طور خاص 
راه حلی پرورشــی برای چندزبانگی ایران بر 
اساس دوگانگی رسمی و محلی ارائه می دهد. 
در همــان زمان، تغییرات ســریع در جامعه 
کوردی تمایل و اشــتیاق آنــان را به بهبود 
موقعیت فرهنگی خود بیشــتر کرد، چنانکه 
در آثار ســواره ایلخانی زاده )١٣٥4-١٣١6( 
منعکس شــده است، چراکه اشعار وی بیانگر 
نگاه بدبینانه او به تحوالت زمان خود اســت 
)بــە همان صورت کە فروغ فرخزاد بە دوران 
خود می نگریست( و در عین حال او از طریق 
برنامه های کوردی رادیو تهران و کرمانشــاه 
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محرک و مشــوق ادبیات کوردی نیز بود. از 
سوی دیگر، انتقاد فرهنگی فردی مانند احمد 
مفتی زاده نیز وجود داشت که نماینده نوعی 

بومی گرایی کوردی بود.
در خاتمه این بخش الزم به ذکر است که 
خاستگاه پدیدەها و ساختار امروزی ایران به 
دوران پس از جنگ جهانی دوم و ســال هایی 
که به انقالب سفید معروف است، برمی گردد. 
این موضوع حتی یک زمینه و بســتر جهانی 
هــم دارد و این گفته برای همه کشــورهای 
جهان صادق اســت]18[. تا آنجــا که به ایران 
مربوط می شود، پدیده رسمی/محلی بی ریشە 
یا تصادفی نیست بلکە نتیجه چنین زمینه ای 
است. سوال اینجاست که فارسی چگونه مقام 
هژمونیــک پیدا کرد؟ این هدف و منظور این 

مقاله است.

زبان و قدرت
به خصوص در چند سال گذشته که کشمکش 
فکری بر ســر زبان ها در ایران گسترش یافته 
است، پرسش های جالبی مدام تکرار می شود: 
چگونه اســت کــە زبان فارســی در ابتدا بە 
عنــوان زبان ملی و ســپس بە عنــوان زبان 
رســمی تعیین شــد و به تنها زبان آموزشی 
در ایران تبدیل شــد؟ بیشتر پاسخ هایی که 
به نفع زبان فارسی داده می شود حول محور 
پتانسیل و غنای ادبی آن می چرخد]19[. اما از 
منظــر این مقاله دلیل اول نمی تواند ظرفیت 
ادبی یــا غنای این زبان باشــد. در غیر این 
صورت چگونه است که در طول قرن بیستم، 
زبان فارســی نیاز به توسعه توانایی های خود 
داشت تا بتواند نیازهای دولت جدید را تامین 
کند؛ مثاًل از نظر یافتن معادل سازی و تدوین 
فرهنــگ لغــت در زمینه هــای مختلف. این 
پرسش را باید به گونه ای دیگر مطرح کرد که 
چگونه زبان فارســی در طول تاریخ به چنین 
جایگاه ادبی واالیی دســت یافته است؟ برای 
پاسخ به این سؤال، باید به رابطه شدید و در 

هم تنیدە زبان و قدرت، به ویژه از قرن دهم 
میالدی به بعد، توجه کرد. در اینجا نمی توان 
به تفصیل دربــاره این تاریخ صحبت کرد. با 
این حال، رشد بی سابقه زبان فارسی در طول 
تاریخ مشخصی به دلیل تأثیر ظرفیت اداری 
و ادبــی آن رخ داد. به عبــارت دیگر جایگاه 
کنونی زبان فارســی حاصــل ظرفیت ادبی و 
اداری آن اســت نە غنای آن. مورخان تاریخ 
ایران به رابطه تنگاتنگ زبان و قدرت اشــاره 
می کنند و بر عواملی چون ظهور خاندان های 
ایرانی پس از تضعیف خالفت عباســی تاکید 
می کنند. حوزه دیگری که آنها به آن اشــاره 
می کنند »رنسانس فرهنگی زبان فارسی« در 
دوران امپراتوری های عثمانی و ایرانی )صفوی 
و قاجــار( و گورکانی هند اســت]20[. به اینها 
می توان زمینه های دیگری مانند ادبیات، دین 
و سنت تاریخ نگاری را نیز اضافه کرد. توسعه 
اقتصادی و رونق تجاری به همان اندازه مهم 
هســتند، زیرا محصــوالت فرهنگی از طریق 
تجــارت و بازرگانی )که دائمــاً در حرکت و 
تغییر و تحول اســت( به مناطق دیگر منتقل 
می شــود. در عین حال، ســایر جنبش های 
مذهبــی )تصــوف( و ادبی در طــول قرن ها 
روابــط اجتماعــی )یعنی اقتــدار نامرئی( را 
برای این زبان شکل دادند. از چنین منظری 
اســت که باید به زبان کوردی نیز نگاه کرد 
و جایگاه آن را نســبت به قدرت تحلیل کرد. 
جایگاه ضعیف این زبان در روند شکل گیری 
و حیــات دولت معاصر نتیجــه فقر ادبی آن 
نیست. میرنشین ها و امارت های سورانی زبان 
به توســعه زبان ســورانی]21[ کمک کردند و 
امارات اردالن زبان گورانی و شاهنامه کوردی 
را توسعه دادند )چنان که چمن آرا در کتاب 
خود آن را توصیف می کند]22[(. موقعیت زبان 
کوردی زمانی تضعیف شــد که رابطه خود را 
با قدرت های کورد در دوران معاصر از دست 
داد و کوردهــا به عنوان یک “اقلیت اتنیکی” 

تعریف شدند.

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 2٤۸



بنابراین بە دلیل غنی بودن زبان فارسی 
)که بی شــک غنی است( نبودە که این زبان 
تنهــا کاندیدای زبان ملی دولت معاصر ایران 
شــدە است بلکه بە علت سابقه و پیشینە سر 
و کار داشتن آن با قدرت و نظام سلطە است 

کە چنین امری ممکن شدە است.

فارسی به عنوان زبان دولت
دوران معاصــر زبان فارســی را از زبان غالب 
منطقه ای به زبانی ملی در ایران تبدیل کرده 
است. همانطور که در باال ذکر شد، قابلیت های 
ادبی این زبان می بایست در طول قرن بیستم 
توســعه می یافت تا نیازهــای دولت جدید را 
بــرآورده کند. همانطور کــە گفتیم ظرفیت 
ادبی زبان فارســی هر چقدر کە غنی باشد را 
نمی توان تنها دلیل برآمدن آن به عنوان زبان 
ملی و در نهایت زبان رسمی دانست. تحوالت 
ایران در قرن بیستم از اهمیت باالیی در این 
خصوص برخوردار اســت. تالش برای تثبیت 
زبان فارســی ابتدا به عنــوان زبان ملی و در 
نهایت به عنوان زبان رسمی در طی چندین 
روند خود را نشــان داد. این روندها عبارتند 
از: فرآیند توجیه دولت جدید ایران بر اساس 
ایده های وحدت ملی و تمامیت ارضی؛ فرآیند 
ساده سازی و پاالیش زبان؛ مطالعات جدید و 
ادبیات فارسی؛ روند رسانه ای کردن فرهنگ به 
معنای توسعه رسانه های دیداری و شنیداری 
)تلویزیون، ســینما(؛ و مقاومت و ســرکوب. 
در نتیجــه این روندها، زبان فارســی از یک 
زبان قوی منطقه ای که در قرون گذشــته بە 
خوبی شناختە شدە بود، به زبان ملی و زبان 
دولت تبدیل شد و بدین ترتیب همانگونە کە 
گرامشــی می گوید هژمونی فرهنگی زبان و 
فرهنگ فارســی به عنوان »احساس عمومی« 

تحمیل شد]23[.
بحث را بــا پرداختن بــە فرآیند توجیه 
و مشــروعیت بخشــی دولت جدید شــروع 
می کنیم. بااســتناد بە ادبیــات زمانە، ارتقای 

زبان فارســی به زبان دولــت و ملت را نباید 
صرفاً ناشــی از سرکوب دیگر زبان ها دانست. 
مشوق ها و انگیزه های رساندن زبان فارسی به 
این جایگاه جدید عبارت بودند از اندیشه های 
جدیــدی که پیرامون مفاهیــم ملت، زبان و 
نیازهــای دولت جدید در حــوزه زبان پدید 
آمد. در نظر نگرفتن این امر باعث می شــود 
که پدیده ها را با تردید تفســیر کنیم یا تنها 
بــر وضعیت خشــونت آمیز دولت نســبت به 
جوامعی مانند کوردها کــە دارای فرهنگ و 
زبان متفاوت هســتند، تأکید کنیم. اندیشه 
وحدت ملی ایران، بە سیاســت های اداری و 
زبانی دولت جدید مشــروعیت می بخشــید. 
ایــران از زمــان انقــالب مشــروطیت دچار 
بــی ثباتــی طوالنی مدتی شــد و در نهایت 
گرفتار پیامدهای جنگ جهانی اول شــد. در 
چنین بســتری، مجالت فارسی دهه ١٩2٠ 
در واکنــش به آن وضعیت سیاســی بود که 
خواهــان )١( دولت قدرتمنــد و )2( وحدت 
ملی شــدند. این دو به عنوان زیرســاخت و 
پایه های ایرانی تلقی می شدند که می توانست 
از لحاظ سیاســی باثبات و از نظر اجتماعی-
اقتصادی شکوفا باشد. بە عنوان مثال محمود 
افشار که در سال ١٩2٠ دکترای حقوق خود 
را از دانشــگاه لوزان دریافت کردە و در سال 
١٩24 مجله »آیندە« را تأســیس کردە بود، 
وحدت ملی را چنین تعریف کرد: مقصود ما 
از وحدت ملی ایران وحدت سیاسی، اخالقی 
و اجتماعی مردمی اســت کە در حدود امروز 
مملکت ایران اقامت دارند. این بیان شــامل 
دو مفهــوم دیگر هم می شــود کە عبارت از 
حفظ استقالل سیاسی و تمامیت ارضی ایران 

باشد]24[.
وحدت ملی خواستار یکسان سازی آداب 
و رسوم و محو تنوع در پوشش، زبان و نام ها 

بود:
بە عقیدە ما تــا در ایران وحدت ملی از 
حیث زبان، اخالق، لباس و غیرە حاصل نشود 
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هر لحظە برای اســتقالل سیاسی و تمامیت 
ارضی ما احتمال خطر می باشد. اگر ما نتوانیم 
همە نواحی و طوایف مختلفی را کە در ایران 
ســکنی دارند یکنواخت کنیــم، یعنی همە 
را بتمام معنی ایرانــی نمائیم، آیندە تاریکی 
در جلو ماســت ]...[ میتوان بعضی از ایالت 
فارســی زبان را بنواحی بیگانە زبان فرستاد 
و در آنجا دەنشــین کــرد و در عوض ایالت 
 بیگانــە زبان آن نقاط را بجــای آنها بنواحی 
فارســی زبان کوچ داد و ساکن نمود. اسامی 
جغرافیائی را کە بزبانهــای خارجی و یادگار 
تاخت و تاز چنگیز و تیمور است باید باسامی 
فارســی تبدیل کرد. باید مملکت را از لحاظ 
اداری مناســب با مقصود تقســیمات جدید 
نمود و اسامی خراسان و بلوچستان و فارس و 
آذربایجان و کردستان و غیرە را ترک گفت – 
کاری کە بعضی ملل دیگر مخصوصاً فرانسویها 
هم در موقع انقالب ]فرانســە[ کردند و نتایج 

خوب گرفتند]25[.
بــا وجــود ایــن، افشــار می گویــد که 
نمی خواهــد به عنــوان یک شوونیســت یا 
امپریالیست شــناخته شود. دانستن این ادعا 
برای درک این نکته مفید اســت که رویکرد 
یا ایده همگن ســازی فرهنگی نباید با نفرت 
از دیگران یا از منظری خصمانه و دشــمنانە 
بیان شــود. به یک معنــا، باورهایی که او از 
آنهــا حمایت می کرد و در تالش برای اجرای 
آنها بود، ناشــی از احساس خطر او از حمله 
خارجی بود. )این همان احساســی است که 
دولــت ایران هموارە آن را زنده نگه داشــته 
اســت(. اما به عنوان عاملی دیگر، این تمایل 
عمومی برای تشــکیل دولتی جدید و کارآمد 
بود که در کار روشــنفکران و سیاستمدارانی 
چون محمد فروغی و علی اکبر داور نمود پیدا 
کرد. با این حال، اصرار افشــار بر یکپارچگی 
و یکسان سازی جوامع متنوع ایران زیر پرچم 
وحدت ملی در همــه ابعاد زندگی اجتماعی 

ادامه یافت]26[.

بدین ترتیب، دولت جدید سرآغازی شد 
بــرای حمایت بی نظیر دولت و تالش آگاهانه 
برای اعتالی زبان فارسی به عنوان زبان دولت 
و زبــان انحصاری ملت جدیــد. دولت جدید 
از همــان ابتدا به طور سیســتماتیک زبان و 
فرهنگ فارسی را توسعه داد و در عین حال 
فعالیت های فرهنگی غیرفارس ها را از طریق 
قابلیت های سیاســی و نظامی کە در اختیار 
داشــت محدود کرد و ســعی کرد آنها را در 
فرهنــگ »جریان اصلی« ادغام کند. به عنوان 
مثال، در تمام دوران ســلطنت رضاشاه، زبان 
کوردی ممنوع بــودە و فعالیت های فرهنگی 
به شــدت توسط ژاندارم ها محدود می شد. بر 
لزوم اســتفاده از نیــروی دولتی برای اجرای 
قانــون پوشــش و کالە پهلــوی و نظارت بر 
فعالیــت مخالفان نیز تاکید شــد]27[. با این 
حال، نیاز به حضور فیزیکی دولت در همە جا 
)از طریق ژاندارمری( با رایج شــدن تدریجی 
لباس های اســتاندارد بــرای معلمان، دانش 
آمــوزان و کارمندان، بە تدریج کاهش یافت. 
در این راســتا، توجە بــە تحوالت اقتصادی-
اجتماعــی ایران حیاتی اســت، زیــرا با آغاز 
دهه ١٣2٠ نســلی از افــراد تحصیلکرده در 
شهرهای کوردستان پدید آمدند که محصول 
آموزش جدید، توسعه اقتصادی و شهرنشینی 
بــود]28[. نســل جمهوری کوردســتان نمونه 
بارزی اســت که توســط مجالت نیشتمان و 
کوردســتان نمایندگی می شود. )همانطور که 
از نام وزارتخانه های آن پیداســت، جمهوری 
کوردستان دست کم بیشتر بازتاب این تغییرات 
اجتماعی و فکری در کوردستان، یعنی توسعه 
سرمایه داری اســت تا اینکە ساختاری باشد 
که برای نظام فئودالی طراحی شــده باشد.( 
بدیهی است که دولت معاصر ایران همچنان 
به حضور قوی نیاز داشــت تا قدرت سیاسی 
الزم برای پیشبرد تالش های فرهنگی خود را 
در اختیار داشتە باشد. چنین تالش هایی کە 
بە پشــتیبانی دولت برای توسعه زبان فارسی 
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انجام شــد به اصــالح و نوســازی این زبان 
انجامیــد و روند تغییر زبــان را به نفع زبان 

فارسی تسریع بخشید.
توسعه و گسترش دوگانگی رسمی-محلی 
در بستر ساده سازی و پاالیش زبان، به اوایل 
دهــه ١٩2٠ برمــی گردد. در ایــن فرآیند، 
فارسی به عنوان زبان ملی ایران تعریف شد. 
اما پیشــینە این روند حداقل به اواسط قرن 
نوزدهم یعنی آغاز رویارویی ایران با مدرنیته 
غربی برمی گردد. نیروی محرکه روند اصالح 
و نوسازی زبان، بازتاب یا واکنش به تحوالت 
اجتماعی و سیاسی بود. در قرن نوزدهم، ابتدا 
تمرکز بر ساده ســازی خط و نوشتار فارسی 
بود برای تغییر شــکل بیــان هنری و تبدیل 
ادبیــات به ابزاری که مردم بتوانند به راحتی 
از آن اســتفاده کننــد. )به کتــاب یکی بود 
یکــی نبود جمالزاده توجه کنید که گفتگوی 
ســه نفر را روایت می کنــد: یک مالی عرب 
زبان، شخصی بازگشــته از فرانسه که بیشتر 
کلماتش فرانســوی است و یک کشاورز اهل 
شــمال ایران که ســخنان هیچ کدام را نمی 
فهمد(. اما با نزدیک شــدن به سال ١٩2٠، 
زمینه و بستر تاریخی و فکری تبدیل شد بە 
نیروی محرکه ایده وحدت زبانی کە به عنوان 
پیــش نیاز بــرای حفظ وحــدت ملی بە آن 
نگریستە می شد]29[. بنابراین، پاالیش زبان به 
ســرعت با ساده سازی زبان همراه شد و پا بە 
پای سرعت گرفتن روند شکل گیری و توسعه 
دولت جدید ایرانی، رشد کرد. یکی از نیازهای 
مهــم این دولت جدید، تولیــد لغت نامه های 
جدید با کمــک فرهنگ لغت زبان های دیگر 
مانند فرانسوی بود، مثاًل برای ارتش )تیمسار، 
سرهنگ، خودرو( و مطالب مربوط بە تحصیل 
)آموزش و پرورش، دانشگاە، دانشجو(، حقوق، 
پزشــکی، حمل و نقل )هواپیمــا، فرودگاه، 
ارتباطات )مخابرات( ، کارشناســی  خلبان(، 
)تخصــص، مهندس، مهندســی( و کاالهای 
زندگی )یخچال، سشوار( و غیره]30[. بنابراین، 

در حالی که اصالح زبان هم طرفداران و هم 
منتقدانی داشــت]31[، روند اصالح و پاالیش 
زبان زمینه ای شد برای ظهور بعدی دوگانگی 

رسمی و محلی.
با این حال، با بررســی نشریات آن زمان 
بــه نظر می رســد که از اوایــل دهه ١٣4٠، 
رسمی و محلی به عنوان دو مفهوم )یعنی نه 
به عنوان دو اصطالح مورد اســتفاده( دوگانه 
و متضــاد با یکدیگر نشــان داده  می شــوند. 
همانطــور که در مجالت دهــه ١٩2٠ آمده 
اســت، اصطالح محلی، به عنوان مثال، برای 
“لهجە هــای محلی” بــە کار بردە می شــد. 
البتە اصطالح رســمی همچنین برای اشاره 
به زبــان آذربایجانی به عنوان زبان رســمی 
جمهــوری آذربایجان در اوایــل دهه ١٩4٠ 
رایج بود. تشــکیل دولت های جدید اروپایی 
مانند فرانسه همزمان بود با تولید و بازتولید 
زبان های »معتبــر و قانونی« و ایده های زبان  
رســمی و زبان اســتاندارد به خاطر وحدت 
سیاسی کشــور؛ این موضوع همچنین نقش 
جدیدی به آموزش و پرورش داد و زبان های 
منطقه ای را در فرانســه به حاشیه برد و آنها 
را به نظر عموم “نامعتبر” کرد]32[. با بررســی 
نشریات آن دورە به نظر می رسد که استفاده 
از اصطالح “زبان رســمی” به تدریج از اوایل 
دهه ١٩4٠ در ارتباط با رویدادهای سیاســی 
ماننــد جمهوری های کوتە عمــر آذربایجان 
و کوردســتان گســترش یافــت. جمهوری 
آذربایجان تالش کرد تا آذری را زبان آموزش 
و پرورش و زبــان اداری کند. به عنوان گواه 
این امر، چندین سال پس از پایان جمهوری، 
تعدادی از سیاستمداران و نویسندگان ایرانی 
در رقابت با ایده رسمی شدن زبان آذری در 
جمهوری آذربایجان، بر زبان فارسی به عنوان 
زبان رســمی کشــور در جهت حفظ وحدت 
ملی تأکید می كردنــد. . از نظر آنها، وحدت 
زبانی برای حفظ وحــدت ملی امری حیاتی 
بود. محمود افشار در مقاله ای در سال ١٩6٠ 
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به حســن ارزنجانی، سیاستمدار معروفی که 
بعداً در ســال ١٣٣٩ وزیر کشــاورزی شد، 
اشاره کردە است که زمانی از »کوته اندیشی« 
جمهوری آذربایجــان در موضوع زبان انتقاد 
کرده بود. افشــار به نوشته های ارزنجانی که 
در دهه ١٩2٠ منتشر شد، اشاره می کند که 
در آن نویســنده توجه همــگان را به »ندای 
خطرناک ]برای رسمی شدن زبان ترکی[ که 
زمانی توســط عثمانی ها حمایت می شد]33[« 
جلــب می کند. فرض بر این اســت که ایده 
زبــان رســمی به تدریــج از طریــق چنین 
رویدادهای سیاســی، با حمایت از ایده “زبان 
معتبر” ایجاد شد. تجارب کشورهای اروپایی 
در زمینه زبــان و آموزش معاصر، تالش های 
افراطی برای پاالیــش زبان  ترکی در ترکیه 
اوایل دهه ١٩2٠ و حضور روسیه شوروی در 
شمال غرب ایران در اوایل دهه ١٩4٠ که به 
طور مستقیم و غیرمستقیم تجربه جمهوری 
آذربایجان را تحت تأثیر قرار داد می توانند بە 
مثابە منبع و سرچشمە ایده زبان رسمی  در 

ایران عمل کردە باشند.
از ســوی دیگــر، در زمــان رضاشــاه، 
سیاســتمداران و روشــنفکرانی کــه یــا در 
سیاســت گذاری نقش داشــتند و یا مجالت 
مختلــف ادبی، فکــری و آموزشــی را اداره 
می کردند، در یک چیز مشترک بودند: ارتقای 
زبان فارســی به زبان ملی ایران جدید. عالوه 
بر این، روش هــا و انگیزه های مختلفی برای 
برخورد با واژه هــای به اصطالح بیگانه وجود 
داشت که در نیمه اول قرن بیستم رواج یافتە 
بودند. شــایان ذکر اســت که یکی از دالیل 
این تنوع آرا این بــود که روند پاالیش زبان 
در ایران آن زمان حداقل نسبت به سال های 
بعد )و اکنون( چندان افراطی نبود. گواه این 
امر وجود اختالف نظر در اولین فرهنگستان 
ایران و اینکه بسیاری از واژه های پیشنهادی 
یا تالش برای تغییر نام ترکی روســتاها ناکام 
مانــد و بســیاری از این نام ها بــدون تغییر 

باقــی ماندند]34[. در طول دهه های اولیه قرن 
بیستم، تالش زیادی برای تولید فرهنگ های 
لغت جدیــد در بســیاری از حوزه های ذکر 
شــده در باال انجام شــد. هدف اصلی اصالح 
زبان، ترکــی و عربی زدایی از زبان فارســی 
بود و تالش شــد واژه های فارســی مناسبی 
برای آنها یافت شــود. زبان های انگلیســی، 
فرانسوی و روســی هم تراز با فارسی در نظر 
گرفته می شدند و حساسیتی برنمی انگیختند. 
ایــن دیدگاه ها و تالش ها از جمله در مجالت 
ایرانشهر، تعلیم و تربیت )که در سال ١٩٣٨ 
به آموزش و پرورش و پرورش تغییر نام داد(، 
آیندە و سخن دنبال می شد. آينده تا حدودي 
با ديگــران متفاوت بود، زيرا ويراســتار آن، 
محمود افشار، با انديشه هاي »وحدت ملي« و 
»زبان ملی« بیشتر  نزدیک بود و سابقە مبارزه 
فكري طوالني تري داشت و با اشتیاق درباره  
آنها صحبت مي كرد و آنها را ســخت تجليل 
می نمود. افشــار در اواخــر دهه ١٩٥٠ گفت 
که ایده های او در مورد وحدت ملی »سطحی 
نیست، بلکه حاصل چهل سال تأمل، تحقیق و 
مبارزه فکری« از سال ١٩١٥ به بعد است]35[. 
آن دوره 4٠ ســالە همچنین شامل تحصیل 
دکترا و روزنامه نگاری در دهه های ١٩2٠ و 
١٩٣٠ هم می شد. اهمیت افشار در این است 
کــه به زبان و الفبای فارســی اهمیت و بعد 
سیاسی بخشــیده است، زیرا به قول خودش 
آنها »به تمامیت ارضی ]ایران[ گره خورده و 
با آن پیوند تنگاتنگــی دارند و عزت ملت و 
کشور را تضمین می کنند]36[.”. افشار در سال 
١٩6٠ یادآور شــد که حتی چهره شــناخته 
شــده ای مانند سید حسن تقی زاده، نماینده 
مجلس سنا و از اعضای انقالب مشروطیت که 
خود آذربایجانی بود، »رابطه بین زبان فارسی 

و وحدت ملی را درک می کرد]37[«.
بنابراین، در فاصله پایان سلطنت رضاشاه 
در سال ١٩4١ تا پایان آن دهه، زبان فارسی 
خود را بــه عنوان زبان ملی ایــران بە همە 
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شناســاند. این جایگاه جدید حاصل اندیشه 
ملــت جدید، وحدت ملــی و تمامیت ارضی 
بود. رویدادهای ادبی، مانند کنگره فردوســی 
در ســال ١٩٣٨، نقش مهمی در اعطای این 
جایگاه به زبان فارسی داشت. در همان زمان، 
از ظرفیت ادبی زبان فارســی برای تشــکیل 
دولت جدید استفاده می شد؛ دولتی که حتی 
لغــت نامه ها و کتاب های درســی جدید هم 
نداشــت و از تهیە آنها عاجز بــود. افزون بر 
این، اندیشــه تعلیم و تربیت جدید که رفیق 
گرمابە و گلســتان ایدە ملــت جدید بود، به 
یک اصل راهنما برای روشــنفکران و مراجع 
ایرانی تبدیل شــد. این موضوع را می توان در 
تمام نشــریات آن زمان دید. به عنوان مثال، 
ریشه کنی بی سوادی و گسترش آموزش های 
جدید توسط مجالتی مانند سخن، با جدیت 
دنبال می شد. این مجله توسط افرادی مانند 
پرویز ناتل  خانلری اداره می شد که ایده سپاه 
دانــش از او بود؛ ایده ای که بعدها به یکی از 
پایه های انقالب ســفید محمد رضا شــاه در 
اوایل دهه ١٣4٠ تبدیل شــد. از سوی دیگر، 
در نتیجــه فرآیند اصالح زبــان، تنوع زبانی 
که در هنــد مورد آزمایش قــرار می گرفت، 
هم مانعی برای پیشــرفت دانش علمی و هم 

توسعه مطالعات جدید تلقی می شد]38[.
ســال های بیــن ١٣٣٠ و ١٣4٠ نیــز 
شــاهد مبارزات فکری مداوم بر سر چگونگی 
گســترش زبان فارســی و حفاظت از آن در 
برابــر زبان های عربی و ترکــی که به عنوان 
زبان های بیگانه شــناخته می شدند، بود. این 
عمل حداقل هنوز آشکارا نشانی از دوگانگی 
رســمی-محلی در خود نــدارد. در این دوره 
آن اصــول عقیدتی و فکری بدون تغییر باقی 
ماند و فارســی به عنوان زبــان ملی هم به 
عنــوان راهی برای حفظ وحــدت ملی ایران 
و هم به عنوان وســیله ای برای رفع نیازهای 
دولت مدرن تعریف شد. ایده زبان فارسی به 
عنوان زبان ملی ایران رایج و عادی شده بود. 

بنابراین دغدغه اصلــی در آن زمان این بود 
که چگونه با این زبان  نیازهای زمانه برآورده 
شــود. به عنوان مثال، مقاالت افرادی مانند 
سعید نفیســی )١٣4٥-١274( که به خاطر 
ادبیاتش در ســطح بین المللی شناخته شده 
بود، و نقل قول هایی از سیاســتمدارانی مانند 
محمد فروغی )١٣2١-١2٥6( در مجله آینده 
از جملــه تالش هایی بود که بــرای دفاع از 
کوچک شماری زبان فارسی در برابر زبان های 
اروپایــی صورت می گرفــت. در همان زمان، 
توجه به معاصر بودن زبان جلب شــد که بر 
گسترش روابط بین زبان ها تأکید داشت. این 
دومی، به ویژه، جنبه ای از کارهای نفیســی 
بــود. هدف، ارتباط بین زبان های فارســی و 
اروپایی بود. نه زبان هایی که فارســی با آنها 
رابطه تاریخی مستحکمتری داشت که اکنون 
یا به حاشیه راندە شــدە یا بیگانه شناساندە 

شدە بودند.

سال های دهە 1330 تا دهە 1350
در طول این ســال ها، ایــدە و موقعیت زبان 
فارســی به عنوان زبان ملــی بیش از پیش 
دچار مشــکل و شکنندە شد. »مشکل« وجود 
زبان های دیگر در ایران بیش از پیش مانعی 
بر ســر راه تعریف زبان فارسی به عنوان زبان 
ملی ایران بود. اما این فقط ظاهر مشــکالت 
بــود. زیرا تنها عدم فعالیت این زبان ها بدون 
ارتبــاط با تحوالت زمان خود نبود که آنها را 
به عنوان مانعی بر ســر راه جایگاه ملی زبان 
فارسی علم می کرد. بنابراین باید به تحوالت 
بزرگی که در فاصله زمانی جنگ جهانی دوم 
در ایران بــه خصوص از اوایل دهه ١٣4٠ تا 
اواخر دهه ١٣٥٠ رخ داد، توجه جدی داشت. 
مشــخصە بارز این سال ها نوســازی و تغییر 
شدید ســاختارهای ایران اســت، کە بسیار 
بیشــتر از گذشته انجام شــد. در این بستر 
است که دوگانگی رسمی و محلی )به عنوان 
جایگزینی برای زبان فارســی به عنوان زبان 
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ملــی ایران( خود را نشــان می دهد و پایدار 
می شــود. آن بســتر چند جنبه مهم داشت. 
این تغییر و تحوالت عبارت بودند از تغییرات 
بی ســابقە در زمینه های اجتماعی-اقتصادی، 
فرهنگی و فــن آوری کە انتقادات فرهنگی را 
برانگیختــە و مقاومت بە حاشــیە راندگان را 
تسهیل نمود و این دو عامل اصلی خود باعث 
تأکید بیشتر بر فرهنگ ها و زبان های »محلی« 
شــدند. در نتیجه نوســازی دولتی، هژمونی 
فرهنگی زبان فارسی، یعنی پذیرش داوطلبانه 
ســروری فرهنگی آن زبان توسط توده مردم، 
به ســازوکار اصلی روابط و مبادالت فرهنگی 
در ایران تبدیل شــد. بدیهی است که دولت 
هر زمان که الزم بــود، فعالیت های فرهنگی 
فعاالن کورد را ســرکوب و از تولید فرهنگ 

خالق و آفرینندە جلوگیری کرد.
این بخــش از مقاله بر آن زمینه تاریخی 
تمرکز دارد. یکی از جنبه های بسیار مهم این 
بســتر برای تثبیت موقعیت هژمونیک زبان 
فارسی، توسعه ابزارهای جدید رسانه ای مانند 
صدا و به ویژه تصویر اســت. اگر سطح باالی 
بی سوادی آن زمان را در نظر بگیریم اهمیت 
این ابزار بیشــتر نمایان می شــود. در ادامه، 
پیامدهای نوسازی فرهنگی که موجب نگرانی 
روشنفکران ایرانی نسبت به تضعیف فرهنگ 
محلی شد، تحلیل می شود. در عین حال این 
نوسازی مقاومت فرهنگ و زبان کوردی را به 

دنبال داشت.
رسانەای کردن فرهنگ که عموماً به زبان 
فارســی بود، جایگاه فارسی را از زبان رسمی 
یا زبان آموزش و پرورش به زبان عمومی تری 
ارتقا داد، یعنی زبان فارسی را رواج بیشتری 
داد]39[. فرآیند رســانەای کردن شامل تغییر 
شیوه های تعامل اجتماعی و تغییر جهان بینی 
افراد بود. در این فرآیند، رابطه بین جامعه و 
دولت همواره از نو سازماندهی می شد. نوسازی 
با استفاده از ابزارهای جدید سمعی و بصری، 
نحــوه برخورد فرهنگ  ایرانی با جهان خارج، 

امــا به همان اندازه مهم حتی با فرهنگ های 
همســایه در داخل ایران، کاماًل تغییر داد. در 
عصر بی ســوادی، ظهور رادیــو و مهمتر از 
آن تصویری کردن رسانه ها، ابعاد متفاوتی به 
فرهنگ به طور عام و به برخوردهای فرهنگی 
بــه طور خاص در دوران معاصر بخشــید. به 
عنوان پیامد مهم دیگر، رسانه های جدید در 
خدمت روشنفکران و اندیشمندان قرار گرفت. 
مثاًل قبل از شروع بە کار رادیو، سعید نفیسی 

در سال ١٩٣٩ گفت:
از طرف کمیســیون رادیو ماموریت دارد 
کــە از افراد صاحب ذوق و اطالع بخواهد کە 
گفتارهایی در بارە تاریــخ و جغرافیای ایران 
برای رادیو بنویســند ]...[ چون رادیو یکی از 
وسایل انتشار و ترویج زبان و ادب و از عوامل 
مهم شناســاندن آثار ادبیات فارسی بود ]...[ 
از آغــاز تأســیس او را وادار کرد کە خدمات 
رادیوئی را در ردیف خدمات علمی و فرهنگی 

خویش قرار دهد]40[.
شــروع جنــگ جهانــی دوم همزمان با 
گســترش رادیو بــود. تعداد ایســتگاه های 
رادیویــی افزایــش یافت. در ســال ١٩77 
بــه گفته یــک اقتصاددان آن زمــان به نام 
جهانگیر آمــوزگار: »رادیو ایران به ٨٥ درصد 
جمعیت ]ایران[ می رســد و وسایل ارتباطی 
جدید ترانزیســتوری کمک می کنند کە صدا 
مستقیماً به دورافتاده ترین شهرها و روستاها 
برسد. اکنون ســه میلیون گیرنده ]رادیویی[ 
در کشور وجود دارد که به حدود 2٩ میلیون 
شــنونده خدمات ارائه می دهد]41[.« در پایان، 
آمــوزگار نقش کلیدی رادیو در فرهنگ را به 
عنوان یک تحول مثبت که به چنین ســطح 

بی سابقه ای رسیده است، برجسته می کند:
در نتیجــه محبوبیت رادیــو در ایران، از 
این وســیلەبه طور فزاینــده ای برای آموزش 
انبوه تودە ها اســتفاده می شود ]...[ مهمتر از 
آن، ]رادیو[ نقش عمده ای در حفظ و توسعه 
فرهنگ و موســیقی ســنتی ایرانی داشــته 
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اســت. همچنین با پخــش برنامه های غربی 
به وســیله ای برای انتقال اطالعات و فناوری 

غربی به جامعه ایران تبدیل شده است]42[.
از ســوی دیگــر، رادیو محلــی به زبان 
کوردی در اوایل دهه ١٣4٠ تأســیس شــد. 
به دنبــال آن رادیــو کوردی کرمانشــاه به 
پخش برنامه هایی در زمینه شــعر، موسیقی 
و تئاتر پرداخت. بر اســاس روایت دیگری که 
دیدگاهی انتقادی به »غرب زدگی« داشــت، 
»رادیو سنندج بین سال های ١٣٣٥ تا ١٣٥٠ 
بــه صورتی رضایت بخــش فعالیت می کرد تا 
اینکه در نتیجه فروپاشی گسترده ]فرهنگی[ 
در ایــران، کیفیــت برنامه هــای آن کاهش 
یافــت]43[«. اکنون کە نگاهــی به این روایت 
می کنیم، اگرچه اشاره او به »فروپاشی« برای 
تضعیف تالش های نوســازی آن زمان است، 
اما متوجە می شــویم کە این واکنش در واقع 

انتقاد مذهبی از نوسازی آن زمان است.
شبکه های تلویزیونی قباًل بە همت بخش 
خصوصی در ایران تأسیس شده بودند. دولت 
ایــران به شــرکت های خصوصی کــه اولین 
سیســتم های پخش تلویزیونــی را در تهران 
در ســال ١٩٥٨ و در آبادان در سال ١٩6٠ 
نصب کردند، امتیازاتی اعطا کرد. ســرانجام 
سازمان های دولتی در این زمینه ورود کردند 
و در اوایل ســال ١٩7١ پخــش برنامه های 
تلویزیونــی تحت کنترل دولــت قرار گرفت. 

همانطور که آموزگار می گوید]44[:
در سال ١٩66 مرکز تلویزیون ملی ایران 
کــە متعلق بە دولت بود شــروع به کار کرد. 
متعاقبــاً دولت دو شــبکه از بخش خصوصی 
خرید و ســازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران 
مستقل از دولت تأسیس شد. در سال ١٩7١ 
این دو سازمان مســتقل ادغام و به سازمان 
رادیــو و تلویزیون ملی ایران تغییر نام دادند. 
هدف تســهیل توسعه شبکه های رسانه ای در 

کشور بود]45[.
تلویزیون، ســینما و مخاطبــان آنها در 

اواســط دهه ١٩7٠ به میــزان قابل توجهی 
افزایش یافته بود. طبق آمار سازمان برنامه و 
بودجه در سال ١٩7٣ تعداد 424 سینما در 
شــهرهای ایران وجود داشت]46[. در آن زمان 
»فیلم های فارسی برای سرگرم کردن مردم و 
ارائه پیام های اخالقی مهندسی شدە متناسب 
بــا روحیه عمومی، با محصــوالت هالیوود و 
هندوســتان رقابت می کردند«]47[. در ســال 
١٩6٥ دو میلیــون نفر برای دیدن فیلم گنج 
قارون بە سینماها شتافتند.]48[ در سال ١٩76 
تعداد مراکز تهیە و تولید برنامە های تلویزیون 
به پانزده مرکز رســید. دو مرکــز از آنها در 
تهران و بقیه در مراکز استان ها مستقر بودند. 
کرمانشاه، سنندج و مهاباد مراکز خاص خود 
را داشتند. این سه مرکز عموماً از برنامه های 
ایستگاه های مرکزی تقلید می کردند و زمان 
و برنامــه اندکی را به زبان های غیر فارســی 
اختصاص می دادند. در ســال ١٩76 سازمان 
رادیو و تلویزیون ملی ایران از ســه شــبکه 
خود یعنی شبکە سراسری، کانال دوم و بین 
المللــی برنامە های متنوعی پخش می کرد. به 

قول یک اقتصاددان آن زمان:
در پایان ســال ١٩76، شبکە بین المللی 
هشــت ســاعت در روز برنامه داشت کە در 
ســطح ملی ١٠ درصد ]جمعیت[ را پوشش 
مــی داد. در پایان آن ســال امــکان پخش 
برنامه هــای تلویزیونی رنگی نیز فراهم شــد. 
تــا پایان برنامه پنجم ]اقتصادی[ ]در ســال 
برنامه های تلویزیونی سراســری به   ،]١٩7٨
٨٠ درصــد جمعیت و کانال دوم ]تلویزیون[ 

به ٥٠ درصد جمعیت می رسید]49[.
تأثیــر چشــمگیر تلویزیون بــر مردم را 
می تــوان در محبوبیت برنامه هــای آن دید. 
این برنامه ها بیشتر »شامل موسیقی کالسیک 
غربــی، زندگی نامــه شــخصیت های مهم و 
سریال های آمریکایی و انگلیسی دوبله فارسی 
و همچنین ســریال های داخلــی« بود]50[. در 
همان زمان، صنعت تولید و پخش تلویزیون، 
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بازار فروش تجهیزات تلویزیون را توسعه داد. 
تخمین زده می شود که تعداد تلویزیون ها در 
سال ١٩76 از یک میلیون دستگاه فراتر رفت 
کــه نیمی از آن در تهران بــود]51[. برخالف 
رادیو، تلویزیون باعث تغییر عمیق در رفتار و 
تعامالت اجتماعی شد. بر اساس یک مطالعه 
در ســال ١٩74، محبوب تریــن برنامه ها یا 
ســریال های خارجی یا داخلی بود که برخی 
آن را “غــرب محور” توصیــف می کردند]52[. 
تا سال ١٩7٩، مردم بیشــتری به تلویزیون 
دسترسی داشتند، وسیله ای که از طریق آن 
»دولت سیاست فرهنگی ]غربی کردن[ خود 

را دنبال می کرد«]53[.
صــرف نظر از این کــه پایتخت و مراکز 
استان ها بیشترین بهره را از تلویزیون می بردند 
یــا اینکە تعداد تلویزیون بــه ازای هر خانوار 
محدود بود امــا تلویزیون تأثیر روانی زیادی 
بر ذهن افراد داشت. هیچ رسانه دیگری نمی 
توانست با ســرعت و تأثیر گسترده تلویزیون 
برابری کند. تلویزیون بســیاری از نگرش های 
اجتماعی را تغییر داد. یعنی موضوعات دیگر 
و جدیــدی در کانون افکار و توجه افراد قرار 
گرفت. تلویزیون یک پدیده جدید بی سابقه 
بــود که پیام هــای آن از طریق تصاویر تأثیر 
عمیقی بر زندگی افراد داشــت. همچنین از 
طریق ملی شــدن صدا و ســیما، روایت های 
قوی از یک سو به درک و کنش های فرهنگی 
فردی شــکل داد و از سوی دیگر مانع ظهور 
و شــکل گیری روایت هایی غیر از روایت های 
نظام سیاســی شد. به عنوان مثال، زمانی که 
چهرە مثبتــی از آمریکا و تاریخ آن به طرق 
مختلــف مانند پخش ســریال ها و فیلم ها از 
تلویزیون نشان دادە می شد، هیچ اطالعات و 
مطالب انتقادی درباره تاریخ شکل گیری این 
کشــور و نحوە زندگی مردمان بومی و سیاه 
پوستان ارائه نمی شد. اصطالحاتی مانند سرخ 
پوست - جالب اینکه فقط شکل فارسی حتی 
در مناطق کردنشــین استفادە می شد - برای 

توصیف مردم واقعی آمریکای قبل از اشــغال 
آن سرزمین، در برابر “کابویی” قرار می گرفت. 
کنــار هم قرار دادن ایــن دو اصطالح، یعنی 
دوگانــە کردن این دو، آنهــا را بە مفاهیمی 
تبدیل کــرد که نمایانگر افــرادی بود که با 
هویتی مهندســی شــدە تعریف شده بودند. 
در نتیجه یکی پســت و وحشــی و دیگری 
مترقی در ذهن ها نهادینه شــد. رضا براهنی 
می گوید: »آمریکا اینقدر بومی ها را کوچک و 
پســت نشان دادە است که حتی بومی ها هم 
از آمریکا حمایت می کنند و علیه خودشــان 
هســتند]54[.« به همین ترتیب، فیلم هایی که 
اشــغال آفریقا و هند توسط اروپا را به تصویر 
می کشــیدند، اســتعمار را به عنوان پیام آور 
تمدن بە نقاط »دور« جهان نشــان می دادند. 
مکانهایی که بومیان آن نمی توانستند با دوران 
جدید همگام شــوند. در واقع این فیلم ها در 
جاهایی که اســتعمار را تجربه کرده بودند و 
به سرعت در حال غربی شدن بودند موفق تر 

و پرطرفدارتر بودند]55[.
یکی دیگر از جنبه های مهم رســانه های 
جدید، ارتباط آن با نظام آموزشی و نشریات 
اســت. تغییر و تحــول در آموزش و پرورش 
در جایی مانند کوردستان آهسته و تدریجی  
بــود. آمــوزش جدید از این جهــت اهمیت 
اجتماعی داشــت که هژمونــی فرهنگی یک 
گروه خاص را فراهم کند. مؤسسات آموزشی 
کە »برای انتقال فرهنگ مســلط و مؤثر«]56[ 
الزمنــد به عنوان راه هــای الزم و مؤثر برای 
ایجــاد و تحمیل همگن ســازی فرهنگی در 
ایــران معرفی شــدند ـ کــە در اینجا زبان 
آموزش فارسی بود. اما از آنجایی که آموزش 
جدیــد پدیده ای نــو بود و توســعه نامنظم 
و کندی داشــت، نمی توانســت به ســرعت 
رسانه های صوتی و تصویری هژمونی فرهنگی 
را تضمین کنــد.  در اوایل دهه ١٣4٠، ٨٠ 
درصــد جمعیت 2٠ تا 2١ میلیونی ایران بی 
ســواد بودند. این پدیده ای نبــود که به نفع 
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هژمونی فرهنگی زبان فارسی باشد. ایده سپاه 
دانش از اینجا شــکل گرفت. در سال ١٣4١، 
پرویز ناتل خانلــری، وزیر آموزش و پرورش 
در رابطە با این ســپاه گفت: »١٩ سال پس 
از قانون آموزش اجباری ]رایگان[، تنها تعداد 
کمــی از جمعیت 2٠ تــا 2١ میلیونی ایران 
باسواد هستند«]57[. هژمونی فرهنگی مستلزم 
جایگزینی ســلطه فیزیکی فرهنگی با سلطه 
ناملمــوس فرهنگی بود. رســانەهای جدید 
ایــن امکان را فراهــم می کردند تا  پیام های 
نظام ســلطە مســتقیماً به هر خانوار راە یابد 
بدون اینکه کســی )ژاندارم، نمایندە دولت( 
را بە زحمــت بیاندازد. روند گذار به هژمونی 
فرهنگــی به این معنا، در واقع با گســترش 
تکنیک ها و ابزار تصویری در دهه های ١٣4٠ 
و ١٣٥٠ شتاب گرفت. این گسترش شرایطی 
را ایجاد کرد که فرهنگ فارسی بتواند در آن، 
موقعیت هژمونیک بی سابقه ای به دست آورد. 
در این فرآیند، ایده هــا و اقدامات هژمونیک 
با حمایــت دولت به »عقل ســلیم« یا عرف 
تبدیل شدند، در حالی که فرهنگ های دیگر 
آگاهانه و ناخودآگاه به حاشــیه رانده شدند. 
در این به حاشــیه راندن، نه تنها گویشوران 
زبــان هژمونیک، بلکه گویشــوران زبان ها و 
فرهنگ های دیگر نیز نقش داشــتند. این بە 
طــور دقیق همان معنــای هژمونی فرهنگی 

است.

پیامدهای فرهنگی نوسازی 
در اینجــا بــە چند دلیل دیگر بــرای ظهور 
دوگانگی رسمی -محلی می رسیم: پیامدهای 
فرهنگی نوسازی و مقاومت فرهنگی. آثار ادبی 
موجود در مجموعه های مختلف، و همچنین 
آن هایی که امکان منتشــر شــدن نداشتە یا 
ســرکوب شــدند، به خوبی واکنش فرهنگی 
و اجتماعــی در برابر نوســازی الهام گرفته از 
»غرب« را منعکــس می کنند. در واقع، ایران 
در نتیجه تغییرات چشــمگیر فکری و ادبی، 

توســعه آموزش نوین، تغییــرات اجتماعی-
اقتصادی و توسعه رسانه های جدید به سرعت 
در حال کســب توانایی های فکری و ادبی در 
زمینه هــای مرتبط بود. در چنین بســتری 
از تغییــرات فرهنگــی و اجتماعی، دوگانگی 
رسمی و محلی در نشریات خود را نشان داد.

ادبیات فارسی
روند ملت ســازی در ایران و نوعی نوســازی 
تقلیدی به ادبیات فارسی شکل داد. این نوع 
ادبیات فارســی که در نتیجــه این جریانات 
شکل گرفت، برای سایر ادبیات و فرهنگ های 
ایران نامانوس بود. ادبیات فارســی همه ابعاد 
زندگــی آن روزگار را در بر می گرفت و نقش 
عمــده ای در نهادینه ســازی زبان و فرهنگ 
فارســی به عنوان رسمی داشــت و کیفیت 
هژمونیکــی بــە آن داد. نوســازی همچنین 
واکنش های ایدئولوژیک را بە همراه داشــت. 
مثاًل اسالم سیاسی و بو می گرایی که طرفدار 
فرهنگ و اسالم ناب بود. واکنش دیگر ناشی 
از انتقاد سوسیالیســتی یــا اجتماعی بود که 
بــر اختالف طبقاتی تمرکز داشــت. با وجود 
این، دست کم این واکنش های فکری به اندازه 
کافی بــه فرآیند همگن ســازی فرهنگی که 
خود فرآیندی همزمان با نوسازی اجتماعی-
اقتصــادی بود، توجه نداشــتند، حتی زمانی 
که انتقاد آنها از نوســازی و ســرمایه داری 
مســائل مربوط به سایر ملت های ایران را نیز 
در برمی گرفــت. تا آنجا که بــه بومی گرایی 
مربوط می شود، در واقع، »رسمی« و »محلی« 
بــه عنوان جایگزینی بــرای مقاومت در برابر 
»هجوم فرهنگی غرب« ظاهر شــدند. در این 
جایگزینــی، باید فرصت آمــوزش زبان های 
دیگر در سطح ابتدایی داده می شد تا در کنار 
بســیاری از تالش های دیگر، دیواری در برابر 
تهاجم فرهنگی غرب به فرهنگ ایرانی )یعنی 

فارسی( ایجاد کنند]58[.
کتاب تاریخ مذکر توسط رضا براهنی در 
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اواخر دهه ٥٠ نوشته شده است. این کتاب به 
طور کامل منعکس کننده بحث های گسترده 
در مورد فارســی و وضعیــت زبان های دیگر 
در آن زمان اســت. تالش اصلی نویسنده باال 
بردن آگاهی فرهنگی بود و انتقاد او از »غرب 
زدگی« با نقد دیگرانی چون آل احمد تفاوت 
داشت. براهنی می کوشــید تا توجهات را به 
سمت »رابطه فارسی و زبان های محلی« سوق 
دهد. زیرا به گفتــه وی زبان های محلی نیز 
بخشی از هویت ایرانی را تشکیل می دهند]59[. 
او پــس از انتقاد از انحطــاط فرهنگ و هنر 
در این بافــت تاریخی می گوید: »همین نکتە 
مرا می رســاند بە یک مســألە اساسی، و آن 
موضوع رابطە زبان فارســی با زبانهای محلی 
اســت. زبان رسمی ایران، زبان فارسی است، 
این درســت و بر حق اســت و کسی هم اگر 
منکــرش شــد بدهید حلق آویــزش بکنند. 
ولی شــما نمی توانید منکــر زبان های محلی 
آذربایجان و کردســتان و گیالن و مازندران 

بشوید]60[«.
 مشکل اصلی براهنی غربی کردن مطلق 
فرهنگ است که به زبان ها و موسیقی محلی 
نویسنده همچنین سیستم  آسیب می رساند. 
آموزشــی را به ســخره می گیرد: »خود بخود 
شــاگرد ایرانــی از آن ابتــدا می خواهد یک 
آمریکائی بشود«]61[. براهنی در رابطه با دانش 
آموزانی که زبان مادری آنها فارســی نیست، 

جایگزین خود را به شرح زیر ارائه می کند:
]...[ نبایــد کتابهای درســی برای تمام 
مناطق کشــور یکسان باشد؛ باید برای اهالی 
مناطقی کە زبان فارســی، زبان مادریشــان 
نیســت، کتابهای درسی از نوعی دیگر نوشتە 
شــود؛ در غیر این صورت کتابهای درســی 
بضرر اهالی این مناطق است و آنها را نسبت 
بە فارســی زبانان، خود بخود، عقب ماندە بار 
می آورد و آنوقت اهالی محترم تهران، شب و 
روز، مردم شهرســتانها، بویژە کردها و ترکها 
و شمالی ها را مسخرە می کنند کە ولش کن 

بابا، ترکە، رشــتیە، ســقزیە، کە البد یعنی، 
خرە، احمقە، قاطر و استرە. این کثافتکاریهای 
نژادی – کــە در واقع نژادی هم نیســت و 
بیشــتر زبانی اســت – فقط موقعی از میان 
برخواهد خاست کە بە ترک و گیلک و کرد، 
زبان فارســی، با اصــول و موازین صحیح و 
جدید آموختە شود و با این فکر کە این زبان 
مادری نیســت کە بدانها یاد دادە می شــود، 
بلکە زبانی اســت کە در کنــار زبان مادری، 
زبــان رســمی و حکومتی اســت و باید هم 

آموختە شود. )تاکید از من است(«]62[
گرچه نظــرات براهنــی تیزبینانه و ضد 
نژادپرســتی زبانی و قومی اســت، اما آنچه 
در اینجا قابل توجه اســت این است که این 
بحث ها در عصر جدید در ایران وجود داشته 
و اینکە تالش شدیدی برای یافتن جایگزین 
در برابــر هجمه به اصطالح فرهنگی غرب در 
آن زمان صورت گرفته اســت. انتقاد از تنزل 
زبان هــای »محلی«، یعنی زبــان مادری، در 
آثار نویســندگان دیگری  چون آل احمد نیز 

منعکس شده است]63[.
در طول ســال های مورد بحث ما، صمد 
بهرنگی نویســنده مشــهور کتــاب کودکان 
)١٣47-١٣١٨( همانطور کــه در تحقیقات 
الینگ نشان داده شده، نقش خود را ایفا نمود 
تا بتواند با انتشار ترجمه های شعر و داستان 
آذربایجانی به فارســی صــدای آذربایجانی ها 
باشــد و بە همین دلیل مدام با رژیم پهلوی 
در تقابل و کشــمکش بود.]64[ در این راستا، 
تالش بهرنگی برای توسعه فرهنگ آذربایجان 
نمونه هــای دیگــری از تأکیــد ادبیــات بر 
فرهنگ های »محلی« است. این نشان می دهد 
که چگونه اصطالحات رسمی و محلی به طور 
فزاینده ای در بستر نوسازی روزافزون استفاده 
می شوند. با وجود انتقادات و تالش های صمد، 
ادبیات او که نمایانگر دیدگاه سوسیالیستی او 
بود، از مرزهای دوگانگی رسمی و محلی عبور 
نکــرد و در چارچوب مفهــوم طبقە و تفاوت 
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طبقاتی باقی ماند]65[. بهرنگی عموماً در رابطه 
با تحــوالت فرهنگی ایــران در آن زمان به 
زبان اشاره ای نکرده است. زبان برای بهرنگی 
تنها بازتــاب واقعیت بود کە از طریق ایدەها 
با واقعیت یا نظام هســتی مرتبط می شود]66[. 
در دوران روایت های بزرگ تاریخی، منجملە 
دیدگاه سوسیالیستی از مفهوم طبقه به عنوان 
مقوله اصلی فهــم و ادراک توجه بهرنگی به 
خلوص فرهنگی یا اندیشه فرهنگ ناب جلب 
نشد بلکە او درگیر مبارزە با تبعیض اجتماعی 
شد کە با انتشار کتاب هایی برای کودکان بە 

انتقاد از آن پرداخت.
همزمان تالش مجــالت ادبی در دوران 
انقالب ســفید برای توســعه زبان فارســی 
شــدت گرفت. تعدادی از این مجالت عبارت 
بودند از مجلە »ســخن« که خود را نشریه ای 
ادبــی، علمی و اجتماعــی معرفی می کرد و 
به صــورت ماهانه منتشــر می شــد. مجلە 
رهنمــای کتاب ماهنامه زبــان و ادبیات بود 
که پژوهش هایی درباره ایران شناســی و نقد 
کتاب منتشر می کرد. ســردبیری این مجله 
را چهره های شــناخته شده ادبی چون ایرج 
افشار بر عهده داشــتند. طیف دیگر متعلق 
به کســانی بود که می توان آنها را “سلطنت 
طلب” نامید. مجــالت این حوزه در خدمت 
ملــت جدید ایران و دولــت ایران بود. گوهر 
یکی از ماهنامه های اختصاصی برای ادبیات، 
هنر، تاریخ و فرهنگ ایران )یعنی فارســی( 
بود که توســط بنیاد نیکوکاری از زمســتان 
١٩7٣ به بعد منتشــر می شــد. مجله دیگر، 
مجله بررســی های تاریخی نام داشــت که 
توسط ســتاد بزرگ ارتشــداران از تابستان 
١٩66 به بعد منتشر می شد. )انتشار مجله ای 
تاریخی توســط چنین نهاد مســلحی بسیار 
جالب است و نشان می دهد که چگونه تاریخ، 
بە همراه زبان و جغرافیا )محمود افشار( سه 
پایه ایدئولوژیک ایده ملت جدید را تشــکیل 

می دهند و مکمل یکدیگر هستند(.

ادبیات فارسی در دوران انقالب سفید
بدیهی اســت که تعداد مجالت در آن زمان 
بیشــتر از مــوارد فوق بــوده و در اهداف و 
کارشــان تفاوت های مهمی با هم داشــتند. 
ســخن به عنوان یک مجله فکری و پژوهشی 
بــا مجله گوهــر یا بررســی های تاریخی که 
نمایانگر دیدگاه شکوه مندانە ملی گرایانه بود 
بســیار تفاوت داشــت. اما در بحث ما، یعنی 
پیدایش دوگانگی رســمی و محلی، همه این 
مجالت در یک نقطه اشترک داشتند. همگی 
بر اهمیت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی یعنی 
فارسی تاکید داشتند، بدون اینکه جایی برای 
زبان هــا و فرهنگ های دیگــر در ایران قایل 
شوند.]67[ دیدگاه های ادبی آن ها در مورد سایر 
زبان ها و ادبیات غیرفارسی در بهترین حالت 
دوســتانه اســت، اما آنها از نظر فرهنگی در 
تالش بودند آن زبان ها را در خود حل کردە 
و جزئی از خود کنند بدون اینکه مستقاًل آنها 
را بررســی کند. این بدان معناست که مثاًل 
ادبیات کردی می توانست  خود را نشان دهد، 
اما تا زمانی که موقعیت حاکم زبان و ادبیات 
فارســی را تهدیــد نکند و بە شــکل ادبیات 
تفالەای و نە تکوینی و خالقانه ظاهر شود. در 
ادامه مثال های بیشتری می زنیم. اما در اینجا 
به عنوان مثال، همیشــه و همە جا می توانید 
آهنگی از حســن زیرک را بخوانید و پخش 
کنید یا موســیقی و فرهنگ را در چارچوب 
»محلی« نگه دارید. اما اگر از این آثار فرهنگی 
برای بسط جایگاه و موضع فرهنگی، سیاسی 
و هنری اســتفاده شود )مانند سرود نوروزی 
حســن زیرک( یا نقد هنــری پدید آید و به 
نوآوری هنری و ادبی منتهی شــود، در این 
صورت فرهنگ هژمونیک و مســلط )با تمام 
نهادهای مرئی و نامرئی خود( سخت واکنش 
نشان خواهد داد. بدیهی است که این دیدگاه، 
اشــتراکات فرهنگــی گســترده فرهنگ ها و 
زبان هــا را در ایران نادیده نمی گیرد. اما این 
واقعیت، یعنی وجه اشتراک فرهنگی، ممکن 
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است همیشه مورد استفاده فرهنگ غالب قرار 
گیرد تا بگوید در حوزه فرهنگ ها و زبان های 
دیگــر نیازی به انجــام کاری فراتر از محلی 
نیست، زیرا همه ما در خدمت فرهنگ ایرانی 

هستیم.
در  دوران مــورد بحــث مــا واکنش به 
فرهنــگ خالق و نوآور چگونــه بود؟ در آن 
زمان هیچ قانون ادبی یا نهادی ســختگیرانه  
بــرای جلوگیری از فعالیــت ادبی کوردی )و 
همچنین ســایر زبان ها( وجود نداشــت. اما 
مرزهای “مجاز” و “غیر مجاز” همیشه از طریق 
هژمونی بازتعریف می شد. یعنی فهم غالب یا 
»حس عــام« نوعی قاعده نامرئی و نانوشــته 
را رواج می داد. ادبیات فارســی به پیشــرفت 
خود ادامه می داد و بر ادبیات دیگران ســایە 
می انداخت و آثار آن ادبیات بر زبان فارســی 
به عنــوان زبان ملی و رســمی ایران تأکید 
داشت. در مقابل، ادبیات کوردی از راهبردها 
و بسترهایی کە برای فارسی وجود داشت، بی 
بهره بــود. در نتیجه نوعی از ادبیات کوردی 
از طرف ادبیــات انحصارگر معاصر نمایندگی 
می شد. این امر بیانگر این واقعیت است که از 
یک سو دامنه فعالیت ادبی و فرهنگی کوردی 
در چارچــوب فرهنگــی هژمونیــک محدود 
می شد و از سوی دیگر این دامنه نه از طریق 
خشــونت، بلکه اساساً از طریق جلب رضایت 
داوطلبانه افکار عمومی با نوعی تفاهم تعیین 
می گردیــد. این تفاهم مســتلزم تعریف زبان 
فارسی به عنوان سرور و حاکم بود و همینطور 
تقلیــل زبان های دیگر به »محلی« و »گویش« 
بود کــه در آن درک عمومی رتبه پایین تری 
را بە خود اختصاص می داد. بر اساس مطالب 
مجالت دانشــکدە ادبیات دانشگاه های تهران 
و تبریز که در دهه ١٣4٠ و ١٣٥٠ منتشــر 
شــده اند، ادبیــات کوردی خود را در ســایه 
ادبیات فارســی می بیند. نگرش دوســتانه و 
مشتاقانه این مجالت نسبت به ادبیات کردی 
هــم دلگرم کننده و هــم محافظە کارانە بود 

- مفهوم »ادبیات کوردی« نه توسط مجالت، 
بلکه توســط دانشــجویان کورد زبان ادبیات 
مورد اســتفاده قرار گرفت. بنابراین، هژمونی 
فرهنگی فارســی موقعیتی را ایجاد کرد که 
در آن، همانطور که ریموند ویلیامز می گوید، 
اشــکال فرهنگ )کوردی( »بازماندە« در برابر 
موانع بزرگی )یعنــی درک فرهنگی نامرئی( 
قــرار  گرفت تا نتواند بــە فرهنگی »خالق و 
تکوینی« تبدیل شود، برای مثال فرهنگی که 
در برابر ایده ها یا آداب و رســومی کە تبدیل 

بە هنجار شدە است، مقاومت نماید]68[.

مقاومت فرهنگی
علیرغم موانعی که بر سر راه فرهنگ سازی و 
شکوفایی آن در باال ذکر شد، جنبش اصالحی 
و روند نوسازی ایران آن زمان، نسل جدیدی 
از فعــاالن فرهنگی و سیاســی را در جامعه 
کردی پدید آورد که با موانع مبارزه کردند و 
ســعی کردند ادبیات کردی را با اندیشه های 
نوین فرهنگی توسعه دهند]69[. اما دیکتاتوری 
محتوی سازی و خلق محصوالت فرهنگی آن 
نسل را تا حد زیادی محدود کرد. حوزه فکری 
مجالت فارسی مستقل از دولت حول ادبیاتی 
رونق گرفت کە دارای موقعیت هژمونیک بود 
و به طور سیستماتیک توسط دولت از طریق 
آموزش و پرورش و بکارگیری رسانه ها مورد 
حمایت و پشتیبانی قرار می گرفت. این بدان 
معنا نیســت که افرادی مانند سعید نفیسی 
و کســانی که این گونه مجالت ادبی را اداره 
می کردند، عمداً چشــم بر ادبیات غیرفارسی 
بســته  بودند یا دیدگاه هــا و پیش فرض های 
ادبــی و فکری خود را بــر مبنای روایت های 
افراطی و خصمانــه قرار داده  بودند. دلیل به 
حاشــیه راندن ادبیات دیگران از آنجا نشأت 
می گرفــت که ایده پژوهــش بین فرهنگی و 
تطبیقــی در برنامه ها و نشــریات آنها جایی 
نداشــت. یک روایت ملــی ایرانی که هموارە 
»ایــران« و »فارســی« را متــرادف و بە جای 
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همدیگــر بکار می برد، آثار  این برجســتگان 
ادب فارسی را شکل می داد.

نشریات ادبی دانشکدە   ادبیات دانشگاه ها 
از هرگونە تحقیقی در مورد تبادالت فرهنگی 
که مربوط به مردم آن زمان ایران بود، عاری 
بودند. اما ترویج فرهنگ و زبان فارسی بخش 
مهمی از اقدمات این مجالت بود. برای مثال، 
مروری کوتاه بر نشریات دانشکدەهای ادبیات 
دانشگاه های تهران و تبریز بە نام های نشریه 
دانشــکدە ادبیات دانشــگاه تهران/دانشــگاه 
تبریــز، دو روند کلــی را نشــان می دهند. 
نخســت اینکه ایران و هــر موضوع و عنوان 
فارســی به جای یکدیگر بــه کار رفتەاند، به 
طوری که زبان و فرهنگ فارســی به عنوان 
ســاختار زبانی و فرهنگی ایران تعریف شدە 
و زبان هــا و فرهنگ های دیگر ایران حول آن 
می چرخیدند. نفیســی در مقاله ای در ســال 
١٩٥٩ تأکید می کند که چگونه زبان )کە در 
اینجا منظور او فارســی است( مهم ترین ابزار 
برای هر ملت معاصر است. او در ادامە همه را 
تشویق می کند که برای “حفظ و توسعه این 
زبان به عنوان مهمتریــن وظیفه ملی خود” 

تالش کنند]70[.
رونــد دوم به فقــدان »ادبیات کردی« )و 
ادبیاتی غیر از ادبیات فارســی( به عنوان یک 
حوزه پژوهشــی یا موضوعی ادبــی، مربوط 
می شــود. ایــن گرایش به وضــوح وجە بارز 
مجالت ادبی آن زمان بود. به عنوان مثال، در 
طول دوره مورد بحث ما، مجله ادبی دانشگاه 
تهران به طور بسیار محدود به ادبیات کردی 
می پرداخت و آن اندک مقداری هم کە از آن 
صحبت کردە است تحت عنوان “گویش های 
ایرانــی” بودە اســت]71[. اگرچــه محققان از 
خطر از بین رفتن گویش های ایرانی صحبت 
امــا همزمان فرامــوش نمی کنند  می کنند، 
که مثاًل بگویند »در میــان زبان های ایرانی، 
زبان فارسی مقامی ارجمندتر دارد. این زبان 
بزرگ نمایندە تمدنی بس درخشــان است و 

دارای ادبیاتی است کە در نوع خود در جهان 
بی نظیر است.]72[«

امــا فرهنگ بــه معنای منبع ســلطە، 
مقاومت محرومان شکل می دهد. همانطور که 
مورد فعاالن فرهنگی و ادبی )و سیاسی( کرد 
نشان می دهد، مقاومت بخشی جدایی ناپذیر 
از روند تحول فرهنگی در هر عصری اســت. 
تالش سیســتماتیک بــرای تقویت فرهنگ 
فارسی با تالش کســان دیگری برای توسعه 
ادبیات کردی همزمان شد. در آن سال ها در 
دانشــگاه های ایران افرادی مانند قادر فتاحی 
قاضی، عبیدالله ایوبیان و عبدالحمید حسینی 
پیوســته مقاالت جالبــی در زمینه فرهنگ، 
حماسه، شعر و آداب کوردی بە رشتە تحریر 
درمی آوردند. بســیاری از ایــن آثار در مجله 
دانشگاه ادبیات تبریز به چاپ رسیدند. ایوبیان 
در چند شماره این نشریە، مەم و زین احمد 
خانی را به فارسی برگردانده و آن را حماسه 
توصیف کرده است]73[. انتشار و نگارش تقویم 
کردی از دیگر فعالیت های او است. این گروه 
از دانشــجویان در طول دهه ١٣4٠ و ١٣٥٠ 
در کنــار کارهای دیگران ، خدمت بزرگی بە 
ادبیات کردی کردنــد. اما به عنوان یک نقد 
ســازنده و بجا که می تواند کمکی بە بحث ما 
باشد و برای امروز ما می تواند مفید باشد، باید 
به نکته مهمی اشاره کرد. تالش خوب چنین 
گروهــی توجه همگان را به ادبیات و فرهنگ 
کردی  که در وضعیت نامناسبی قرار داشت و 
فاقد سیستم جامع و تفصیلی بود )که ادبیات 
فارســی از آن بهره می برد( جلب کرد. عالوه 
بر این، آثار آنها در چارچوبی باریک محصور 
شده بود و از مطالعه زیبایی شناختی ادبیات 
کردی فراتر نمی رفت. یعنی آثار آنان بیشتر 
بر بازماند های ادبی و میراث فرهنگی )که در 
باال ذکر شــد( تمرکز داشتند و الزاماً خالقانه 
و نــوآور نبودند. این آثار همزمان انعکاســی 
بودند از محدودیت های هژمونی و ســرکوب، 
یعنی آنچه که بر اســاس فرهنــگ رایج )و 
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نه لزوماً ســرکوب دولت یا یک قانون تعیین 
شدە( امکان نوشــتن و انتشار داشت و آنچە 

کە از چنین امکانی برخوردار نبود.
ترجمه فارسی مەم و زین نمونه بارزی از 
فرهنگ   تفالەای اســت که در برابر فرهنگ 
خالق و نوآور بــرای فرهنگ هژمونیک قابل 
تحمل می شــود. این اثــر در نیمه دوم قرن 
هفدهم نوشته شده و هدف اصلی آن معرفی 
کردها به عنوان مردمی با زبان و تاریخ خاص 
خود اســت، یعنی حامل یک پیام سیاســی 
اســت. مەم و زین مستقیماً خواستار تشکیل 
دولت کوردی اســت. اما ترجمه فارســی به 
این موضوع نمی پــردازد، و این به آن معنی 
اســت که تأکیــد بر چنین جنبــه ای از اثر، 
باعث برانگیختن عدم تحمل فرهنگ دیگری 
شده و بعید است که فرصت چاپ در چنین 
مجله ای را می داشت. برای نشان دادن بیشتر 
آنچــه که تحمل می شــود و آنچە کە تحمل 
نمی شود )بدون وجود قانون یا تهدید و اجبار 
دولت(، اجازه دهید چند مثال جالب بیاوریم. 
روایتی از قبیل اینکه مادها قبل از امپراتوری 
هخامنشــی می زیســته اند و از قدرت زیادی 
در منطقــه برخوردار بودەاند و غیره توســط 
مقامات یا افکار عمومی قابل تحمل است. اما 
اگر امروز از مادها به عنوان منشــأ ملت کرد 
یاد شود، واکنش شــدیدی از سوی فرهنگ 
غالب به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال 
دیگر، »استان کردستان« که همە کوردستان 
ایران نیســت و بە خودی خود نوعی تقسیم 
و جداســازی مناطق کوردنشین ایران است، 
می تواند و اجازه دارد در ایران شــکل بگیرد 
و )برخــالف ترکیه( مــورد تحمل دولت قرار 
گیرد، زیرا کوردها همواره توسط گفتمان های 
قدرت به عنوان یک جنبه مهم هویت ایرانی 
تعریف شده اند. با این حال، تعبیر کوردستان 
به عنوان یک نهاد مستقل منجر به درگیری 
با نظام مســلط می شــود. و به نوبه خود به 
محرک ســرکوب و مداخلــە فیزیکی دولت 

منجر می شود.
با تکیه بــر نظرات ویلیامــز، باید به دو 
نکته مهم اشاره کنیم. اول، فرهنگ هژمونیک 
هموارە توانایی و ظرفیت خود را برای تحمل 
و گنجاندن تفاوت و مقاومت بســط و توسعە 
می دهــد. اما همانطور که در باال ذکر شــد، 
اســتقرار هژمونی فرهنگی بــه معنای کنار 
گذاشتن نیروهای ســرکوبگر نیست، بلکه به 
موقع خود برای سرکوب مقاومت و شکوفایی 
فرهنگی بە حاشــیه راندگان مورد اســتفاده 
قرار می گیرد. تا آن زمــان، فرد می تواند در 
برابر فرهنگ مســلط درون سیســتم مسلط 
مقاومــت کند. از نظر ویلیامز، نظام مســلط 
صرفاً بــه معنای تعــدادی از باورها و عقاید 
نیست، بلکه یک نظام سازمان یافته از معانی 
و ارزش ها ست. همچنین، این نظام می تواند 
انــواع خاصی از مخالفت هــا را در خود جای 
دهد بە نحوی کە »علی رغم ســطح تضادها و 
اختالفات درونــی، از چارچوب تعاریف غالب 
عبور نکنند]74[«. باید توجە کرد که جمهوری 
اســالمی ایران در اوایل سال ١٣٨٠ از انتشار 
کتاب های درســی به زبان کوردی ســورانی 
خبر داد؛ یا امکان برگزاری کنگره مشــاهیر 
کورد وجود دارد یا ادبیات کردی در دانشگاه 
کردســتان تدریــس می شــود و نمونەهای 
دیگری از این دست. بنابراین، آثار گروه های 
دانشــجویی و فعاالن ادبی دانشگاه های ایران 
در دهه های ١٣4٠ و ١٣٥٠ کە نمی خواهیم 
از ارزش آنهــا بکاهیم، امــا همە در محدوده 
و مرزهای قابل تحمــل  فرهنگ غالب باقی 
ماندند. به همین دلیل فرهنگ مســلط کار و 

آثار این افراد را تحمل کرد.
دوم، همانطور که مطالعات پسا استعماری 
به ما می گویند، دیدگاه های مختلف در مورد 
جهان ممکن است این فرصت را داشته باشند 
که خود را نشــان دهند. اما درک هژمونیک 
از جهان که از طریــق آموزش معاصر ایجاد 
شــدە و رایج می شــود و خــود را به عنوان 
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“دانش عینی”  بە ما معرفی می کند، هموارە 
بر ســپهر فکری تسلط کامل دارد؛ بە نحوی 
کــە عکس العمل اجزاء مختلف درون فرهنگ 
هژمونیــک را بە رویدادهــا و تاثیر رویدادها 
بــر درک فرد از جهــان را تعیین می کند. . 
به عنوان مثال، افراد ممکن اســت نسبت به 
شــرایط نامطلوب اســتعمار در آفریقا انتقاد  
داشتە باشند، اما همچنان درک نژادپرستانه ای 
از جهان داشــته باشند یا تحوالت تاریخی را 
در قالب دوگانە توسعە نیافتە در برابر توسعە 

یافتە تفسیر کنند.
از زمان جنگ جهانی دوم، بسیاری از فعاالن 
فرهنگی، ادبی و سیاسی کورد به طور مستقیم 
در برابر موقعیــت هژمونیک زبان و فرهنگ 
فارسی بە پا خواستند. گسترش آموزش های 
جدید باعث افزایش تعداد دانشــجویان کرد 
در دانشــگاه های ایران شد. یکی از جنبه های 
مهــم مقاومت فرهنگی، اســتفاده آگاهانه یا 
ســازمان یافته و ســازماندهی نشده از زبان 
کردی در فعالیت های فرهنگی بود. در سطح 
سازمان یافتە از اوایل دهه ١٣4٠ فعالیت های 
فرهنگی توسط دانشجویان کرد در دانشگاه ها 
انجام می شــد]75[. اتحادیه دانشجویان کرد به 
طور مرتب گرد همایی برگزار می کرد، کتاب 
منتشــر می نمود، فعالیت های نمادینی مانند 
نوروز و ســالگرد جمهوری کردستان برگزار 
می کرد یا فرهنگ لغت کردی می نوشــت]76[. 
جلسات منظم در خصوص ادبیات و فرهنگ 
کــردی در منزل حاج رحمان آقا مهتدی در 
تهران که خود اســتاد الهیات دانشگاه تهران 
بود برگزار می شــد]77[. رحمان آقا وزیر سابق 
جمهوری کردســتان و از یک خانواده مالک 
معــروف کوردســتان بود. او بر آن نســل از 
دانشجویان تأثیر زیادی گذاشت. فعالیت های 
فرهنگی این طبقه لزوماً سیاســی نیز بود و 
فعــاالن روابط نزدیکی با جنبــش کورد در 
عراق یا سازمان های چپ در ایران داشتند]78[. 
در ســطح مردمی تر، معلمان و سایر فعاالن 

نقــش مهمی در مقاومت فرهنگی و انتشــار 
آثــار فرهنگی داشــتند. آنها از موســیقی و 
شــعر کردی که از رادیوهای مختلف منطقه 
و محلــی نیز پخش می شــد، بهــره فراوان 
بردند]79[. این نســل افراد سرشناس پرورش 
داد. اسماعیل شــریف زاده )١٩42-١٩6٨( 
یکی از دانشــجویانی بود که بعدها در اواخر 
دهه ١٣4٠ به یکی از رهبران جنبش موسوم 
بە جنبش ســال های 47-١٣46 تبدیل شد. 
ســوارە ایلخانی زاده شــاعر، از طریق اجرای 
برنامه هــای رادیویی کوردی خود در تهران و 
کرمانشاه به چهره ای شناخته شده در ادبیات 
و شــعر کوردی تبدیل شــد که به ســرعت 
مــورد توجه مردم قرار گرفــت. احمد مفتی 
زاده دانشــجوی دیگری بود که در اواســط 
دهه ١٣٥٠ بــه دلیل اعتقادات مذهبی خود 
از دیگر فعالین جدا شــدە و سپس به عنوان 
یک شــخصیت مذهبی به ویژه در سنندج و 
همچنین منتقد تحوالت معاصر شناخته شد. 
زمانی که مفتی زاده داماد رحمان آقا شــد، 
به یک فعال سیاسی شناختە شدە تبدیل شد. 
زمانی که سواره در سانحه رانندگی جان خود 
را از دست داد، مفتی زاده در مراسم تشییع 
این شاعر با ســخنرانی احساسی و پرشوری 
مجلس ختم را بە شــدت سیاســی کرد]80[. 
اگرچــه آنها از نظر سیاســی دو شــخصیت 
متفاوت بودند، اما هر دو از طریق رسانەهای 
جدیــد یعنــی رادیو و تلویزیون به شــهرت 
رســیده بودند: شــاعر از طریق برنامه تاپۆ و 
بوومەلێڵ  )شــبح و سرزمین مە آلود( و نقاد 
مذهبی از طریق برنامه های تلویزیونی صدا و 
ســیمای سنندج در ماه رمضان]81[. در همان 
زمان، رادیو کوردی کرمانشــاه با برنامه هایی 
مانند کاروان شــعر و موســیقی که در اواخر 
دهه ١٣4٠ پخش می شــد، عالقه مردم را به 
ادبیــات کوردی افزایــش داد]82[. رویدادهای 
سیاسی مانند قیام بارزانی و قیام شریف زاده 
و معینی ها در اواخر سال های دهە ١٣4٠ نیز 
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فعالیت فرهنگی و ادبی کوردی را توسعه داد 
و توجه بیشتری را به زبان و فرهنگ کوردی 
جلب کرد. خود دولت بین ســالهای ١٩٥٩ و 
١٩6٣ روزنامه ای به نام کردســتان در تهران 
منتشر می کرد کە هدف اصلی این روزنامه به 
لحاظ منطقه ای خدمت به سیاست های دولت 
پهلوی در رابطه بــا درگیری هایش با دولت 
عراق بود. بە لحــاظ داخلی هم این روزنامه 
به دنبال آن بود کە منابع  و سرچشــمەهای 
انتشــار اطالعات درباره کردها را در اختیار و 
کنترل خود داشــتە باشــد]83[. عالوه بر این، 
فعــاالن کورد از ایــن روزنامه بــرای ترویج 
فرهنگ و ادبیات کردی از طریق انتشار شعر 
و مقاله استفاده می کردند. در مورد برنامه های 
رادیویی هم همینطور بود. یعنی شــاعران و 
دانشــجویان از رادیو برای اهداف خود )و نه 
دولت( اســتفاده می کردند. بــه عنوان نمونه 
دیگر، امیر حســن پــور )١٩4٣-2٠١7( که 
بعدها اســتاد مشــهوری در زبــان و تاریخ 
کوردی شد، مرتب در برنامه تاپۆ و بوومەڵێل 

شرکت می کرد]84[.
بدیــن ترتیب، دوره پهلوی دوم به عنوان 
دوره گســترش آمــوزش جدید و رســانەای 
کردن فرهنگ شناخته می شود. اینها در کنار 
ســایر جنبه های تحوالت اجتماعی و فکری 
آن زمــان، فرصتی برای گســترش مقاومت 
فرهنگی کوردها فراهــم کردند. در واقع این 
دفاع فرهنگی یکی دیگر از دالیل مهمی بود 
کە روشــنفکران ایرانی در آن زمان بر زبان و 

فرهنگ »محلی« تأکید بیشتری بنمایند.

جمع بندی
کلیت تغییرات اساسی و بی سابقه در سطوح 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای بین 
دهه هــای ١٣٣٠ و ١٣٥٠ بســتر و زمینه ای 
اســت که در آن دوگانگی هژمونی رسمی و 
محلی بە منصە ظهور رســید. این دوگانگی 
ســابقه طوالنی فرهنگی، سیاســی و فکری 

داشت که ریشەهای آن به اوایل قرن بیستم 
باز می گردد، به ویژه ظهور دولت جدید ایران 
و رونــد تأســیس و جا انداختــن آن از نظر 

فرهنگی.
وجــود زبان ها و فرهنگ هــای دیگر در 
ایران )علی رغم اشتراک هایشــان با تک زبان 
و تک فرهنگ تســلط یافتە و تحمیل شدە( 
از یک ســو و مقاومت و مبــارزه )در مطالعە 
موردی ما( برای توســعه فرهنگ کوردی از 
ســوی دیگر، دیگر دالیلی هســتند که ملی 
بودن زبان فارســی بــرای ایرانیان را هموارە 
زیر ســوال بردەاند. اینها فشارهایی بودند کە 
رسمی بودن زبان فارســی را بە جایگزین و 
بدیل مبــدل نمودند. به همــان اندازه مهم، 
اصالحــات و نوســازی فرهنگــی دولت، که 
بومی گرایــان و طرفداران فرهنگ ناب ایرانی 
آن را غرب زدگی و غرب گرایی می دانســتند، 
منتقدان فرهنگی را تشــویق کرد تا با تأکید 
بر زبان های محلــی، بدیل و جایگزینی برای 
حفظ »فرهنگ ایرانی« )یعنی عمدتاً فارسی( 
بیابنــد. زیرا بــه عقیده آنان ایــن زبان ها و 
فرهنگ های محلی بود که می توانست سپر و 
مانعی در برابر »هجمه فرهنگی غرب« باشد و 
منبع احیای آنچه فرهنگ ایرانی می نامیدند 
شــود. همه اینها نتیجــه دو فرآیند همزمان 
نوســازی اجتماعی-اقتصادی و همسانسازی 
فرهنگــی بود کــه  رابطــە دیالکتیکی آنها 
جامعه جدید ایران را شکل می داد. بنابراین، 
اصطالحات »محلی« و »رســمی« به مفاهیمی 
تبدیــل می شــوند که یک پدیــده خاص را 
نشــان می دهند و دو بخش از یک دوگانگی 
هژمونیک را تشــکیل می دهنــد. موقعیت و 
جایگاە هژمونیک ایــن دوگانگی از ایده هایی 
ناشــی می شــد )و هنوز نیز چنین است( که 
سرچشــمە مشــروعیت آن زبانی کە رسمی 
خوانــدە شــدە را به غنا و پیشــینه تاریخی 
طوالنی آن نسبت می دهند که حداقل به دوره 
سامانیان در هزار سال پیش باز می گردد. در 
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ایــن روایت تاریخی و زبانــی، گویا زبان های 
دیگر از آن پیشینه غنی کە آنان را تبدیل به 
زبان تعلیم و تعلم کند، برخوردار نبودەاند. تا 
آنجــا که به مفهوم هژمونی به عنوان پذیرش 
داوطلبانه یک باور مربوط می شــود، اهمیت 
بحث این اســت که این ایده هــا، روایت ها و 
توجیهات بە نفع زبان رســمی رواج یافتە و 
عموماً توســط اکثر جامعه به عنوان حقیقت 
پذیرفته شــده است. در روزگاری که اکثریت 
مردم این ســرزمین بی ســواد بودند، قدرت 
سیاسی و گفتمان قدرت در زمینە و بستری 
خاص با تکیه بر رسانه های نوین )تلویزیون و 
ســینما( از آن میزان قدرت برخوردار بود کە 
بتواند مشــروعیت ملی را رواج دهد. تعلیم و 
تربیت جدید )کە به فارسی بود( جنبه مهمی 

از نظام معانی و ارزشی شد.
بنابرایــن، خاســتگاه دوگانگی رســمی 
و محلــی در دوران معاصر را باید در بســتر 
تبــادالت فرهنگی و برخوردهای فرهنگی در 
ایران معاصر جســتجو کرد. در چنین بستر و 
شرایطی است که می توان از طریق روندهای 
پیش گفتە، هژمونــی یک فرهنگ را بر دیگر 
فرهنگ ها در کشــور تضمین کرد تا هویت، 
تاریــخ و جغرافیای واحد بــرای ایران جدید 
حفــظ شــود و به آن کشــور معنایــی تازه 
ببخشــد. هژمونی فرهنگی فارســی نیازمند 
ایجاد، استقرار و تقویت دولت جدید، تحمیل 
و اســتقرار آموزش و ادبیات جدید مبتنی بر 

زبان فارسی و توسعه رسانه های جدید بود.
تا آنجا که به هژمونی و ســرکوب مربوط 
می شــود، با اســتفاده از مثال مــەم و زین، 
فعالیت های فرهنگی کوردی در دوره پهلوی 
تــا آن حد و انــدازەای تحمل می شــد که 
وضعیت آنچه را که رسماً به رسمیت شناخته 
شــده بود و وظیفــه آن حفظ »وحدت ملی« 
بــود را تهدید نمی کــرد. بنابراین، تا جایی 
کــه در فرهنگ هژمونیک جا بــرای انطباق 
انواع فرهنگ های دیگر وجود داشــته باشد، 

چنین تفاوت هایی تهدیدی برای نظام مسلط 
به شمار نمی رود. زیرا »فرهنگ غالب و مسلط 
خود را تغییــر می دهد، اما نه در ســاختار، 
بلکه در ویژگی هایش]85[«. در واقع، در جامعه 
معاصر، فرهنگ مســلط دائمــاً نیاز به تغییر 
صفات و ویژگی های خود دارد و ممکن است 
دامنه و فضای بیشــتری را برای فرهنگ های 
دیگــر، دقیقاً به این دلیل که بتواند مســلط 

باقی بماند، ایجاد کند.
در انتها باید گفت رســانه های جدید در 
خدمت بە انسجام و یکپارچگی فرهنگی موثر 
عمل کردند. نتیجــه آن نیز بنیادنهادن زبان 
و فرهنگ فارســی به عنوان یــک هنجار یا 
ســنت تحت نام رســمی و به حاشیه راندن 
زبان هــا و فرهنگ های دیگــر مانند کوردی 
تحت نام محلی بود. بنابراین، آن مفاهیم )که 
دیگر اصطالح نیستند و معانی خاصی دارند( 
هیچ حقیقتی را نشــان نــدادە و نمایندگی 
نمی کننــد. در معنای عام، یکــی به معاصر 
بــودن، غنی بودن و ســابقه و تاریخ قدیمی  
اشاره دارد و دیگری به عقب ماندگی، ضعف 
و کهنەپرســتی. در پس ایــن دوگانگی نیز، 
دوگانگــی معاصر یا مدرن و ســنتی )کە در 
مقابل یکدیگر اســتفاده می شود( وجود دارد. 
بنابراین در فرهنگ »محلی« مثاًل لباس، غذا، 
آداب و رسوم و گویش )تیلەکویی، سرشیوی، 
منگور، گالواخی و...( تحت فشــار دوگانه دو 
مفهوم متضاد مصنوعی، معاصر و سنتی قرار 
می گیرد. دوگانگی رسمی و محلی هم ماهیت 
یکپارچە کردن فرهنگی خود و هم پیامدهای 
به حاشــیه راندن ســایر فرهنگ ها را کاماًل 
پوشــاندە و ناپیدا می کند. بــه عنوان نمونه، 
رســانه های جدید در انحصــار دولت رضایت 
فرهنگــی را از طریق ذیل ممکن ســاخت: 
تبدیل زبان فارسی به زبان عادی و مشترک 
خبررســانی، بــە  بە زبان رایــج آموزش که 
توسعه اجتماعی و اقتصادی فردی را تضمین 
می کند، و ابزار رایج برای کسب انواع مختلف 
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سرمایه  فرهنگی کە سعادت فکری را موجب 
می شود. همه اینها به ضرر سایر فرهنگ های 

ایران بە وقوع پیوستند.
*. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0
0263206.2021.1891892?journalCode=fmes20
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اتحادیه ی اروپا و کوردهای ایران*  

زانا عبداهلل کوردە
مترجم: ئاڤین یارسان



مقدمه
این فصل تحلیلی از نقش اتحادیه ی اروپا 
)EU( در مورد مســئله ی کوردهای ایران 
را ارائــه می دهد. ابتــدا در مورد اهمیت 
اســتراتژی سیاســی ایران در اتحادیه ی 
اروپــا و در همان زمینــه در مورد عامل 
کوردی بحث خواهد شد. در بخش بعدی 
طرح ریزی منافع مشترک اتحادیه ی اروپا 
در رابطه با کوردهای ایران به دقت بررسی 
می گردد و سپس ارزیابی نقش اتحادیه ی 
اروپا مطرح می شــود. همزمان با در نظر 
گرفتن پیچیدگی مســئله ی کوردی و در 
هم تنیدگی شماری از بازیگران )بیرونی( 
قدرت، پذیرش مســئله ی کوردهای ایران 
در اتحادیــه ی اروپــا مورد بررســی قرار 
می گیرد. سرانجام این فصل، ارزیابی هایی 
از عملکرد اتحادیــه ی اروپا و موثر بودن 
نقــش آن به صــورت تاثیر طوالنی مدت 
را دربرمی گیــرد. با توجه به ترتیب زمانی 
تجربی این فصل بر پیشــرفت های نقش 

اتحادیه ی اروپا تمرکز خواهد داشت. 
کوردهای ایران ســومین گروه اقلیتی 
)پــس از فارس ها و آذری ها( را تشــکیل 
می دهند و تخمین زده شــده اســت که 
%10 الــی %12 از کل جمعیــت 84 
میلیــون نفری ایــران در ســال 2020 
را شــامل می شــوند]١[ . کوردها اکثرا در 
شــمال غربی ایران، در مجاورت شــمال 
شرقی عراق و جنوب شرقی ترکیه زندگی 
می کنند]2[. جدای از مســئله ی اتنیکی به 
لحاظ اعتقادی نیز تفــاوت دیگری میان 
کوردها و گــروه حاکم یعنی فارس ها که 
جزو مسلمانان شیعه هستند وجود دارد. 
همچون ســایر اقلیت هــای کورد در 
مناطق دیگر، سازمان های سیاسی کوردی 
در ایران آســیب دیده اند. برخالف ترکیه 
و ســوریه دولت ایران وجــود کوردها را 
بازشناسی کرده و اســتانی با نام رسمی 

“کوردســتان” وجــود دارد. بــا این حال 
همچــون موقعیــت کوردهای ســوریه و 
ترکیه، کوردهــای ایران از حقوق اولیه ی 
فرهنگــی و سیاســی محروم گشــته اند. 
نمایش نمادهای کــوردی مانند پرچم یا 
ســرود ملی کوردستان به شدت از سوی 
رژیم اسالمی ممنوع شده است و استفاده 
از زبان کوردی در آموزش به لحاظ قانونی 
ممنوع می باشد. عالوه بر اینها دولت مجوز 
برپایی احزاب سیاسی وابسته به فرقه های 
اتنیکی را از بیم سربرآوردن جدایی طلبان 
صادر نمی کند. خودنمایی سیاسی کوردها 
عمدتا از طریــق نمایندگان مجلس ایران 
)که قبال با نام مجلس شــورای اســالمی 
شــناخته شــده بود( انجام می گیرد که 
اکثرا از قبل توســط نماینــدگان امنیتی 
دولــت همچون ســازمان اطالعاتی ایران 
)اطالعات( تایید و انتخاب شــده اند. هیچ 
گونه سیســتم ســهیم در مجلس وجود 
نــدارد تا از حضور اقلیت هــای اتنیکی و 
مذهبی ایران اطمینان حاصل کند و این 
مســئله باعث شده اســت تا کوردها به 
شــکل عمده در حکومت ایران نماینده ی 
واقعی نداشته باشند )UNPO، 2014(. در 
نتیجه موقعیــت بغرنج کوردها به صورت 
مناسب شناخته شده نیست. تنها روزنه ی 
حضور سیاسی در کنار تفرقه های درونی 
کوردها باعث شــده تا کوردهــای ایران 
باشــند.  هیچ نماینده ی واقعی نداشــته 
در نتیجه ی این امــر ارتباط با کوردها و 
آگاهی از مسئله ی کوردی اگر غیر ممکن 

نباشد بسیار چالش برانگیز شده است.
با ایــن وجود در چهــار دهه ی اخیر 
شاهد افزایش آگاهی در رابطه با موقعیت 
کوردها به عنوان یک اقلیت سرکوب شده 
در ایران بوده ایم )سازمان عفو بین الملل، 
2008(. اما مسئله ی کوردی در ایران به 
جای اینکه همچون یــک مورد جداگانه 
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مورد توجه قرار گیرد در بافت ســابقه ی 
دهشنتاک رژیم ایران در مورد حقوق بشر 
و سوء رفتار با اقلیت ها مورد بررسی قرار 
گرفته است. در دهه های اخیر شاهد رشد 
جنبش های فعالین کورد و احزاب سیاسی 
کوردی در البی گری برای مســئله ی خود 
در سراسر پایتخت های اتحادیه ی اروپا از 
جمله بروکســل بوده ایم. از آنجایی که نه 
اتحادیه ی اروپا و نه هیچ یک از دولت های 
عضو آن سیاســتی جداگانــه در رابطه با 
کوردهــای ایران اتخــاذ نکرده اند مدارک 
تجربــی در رابطه با نقش اتحادیه ی اروپا 
را می تــوان در بافت رابطه ی دو جانبه ی 
ایــن اتحادیه بــا ایران یافــت. این فصل 
شــامل ارزیابی از عملکرد اتحادیه ی اروپا 
در مورد مسئله ی کوردی و تحلیل دالیل 
عدم عالقه ی اتحادیه ی اروپا به این مسئله 
می باشــد. در آخر، این فصــل ارزیابی از 
عملکرد اتحادیه ی اروپا در این مســئله را 

ارائه می دهد.

منافع مشترک
زمینه ی منافع مشترک

اتحادیه ی  استراتژی  و  قانونی  منافع 
اروپا

اتحادیــه ی اروپــا و ایران روابط نســبتا 
طوالنی اما بی ثباتی داشته اند. برای مدت 
زمــان طوالنی اتحادیــه ی اروپا جدای از 
وارد کننــده ی عظیم نفت خام، شــریک 
تجاری ایران نیز بوده اســت. با این حال 
از ســوی اتحادیه ی اروپا در مقابل ایران 
به دلیل عدم شــفافیت ایران در پیشبرد 
برنامه ی هسته ای تحریم هایی اِعمال شد. 
در آغاز قرن بیست و یکم اتحادیه ی اروپا 
و ایران چهارچوبی وســیع برای مذاکره و 
همــکاری در زمینه های تجاری، مذاکرات 
سیاســی و همکاری سازمانی آغاز کردند. 
در دوران سال های 2002 و 2005 ایران و 

اتحادیه ی اروپا دوره های متعدد مذاکرات 
را برپــا کردند که همــه ی آنها به تالش 
ایران برای احیای برنامه ی هسته ای خود 
در خفا انجامید. دولت های عضو اتحادیه ی 
اروپــا با در نظر گرفتــن این تالش ها به 
عنوان اقدامات بی ثبات کننده ی منطقه ای 
در خاورمیانه و با توجه به ســوء سابقه ی 
ایران در مســائل حقوق بشــری بر ســر 
مجموعه ای از اقدامات ســختگیرانه علیه 
ایران به توافق رســیدند که به افت شدید 
معامــالت تجاری میان بلــوک اتحادیه ی 

اروپا و ایران منجر شد.
با این حال در جوالی 2015 ایران به 
یک توافق جامع با اعضای شورای امنیتی 
گروه پنج به عالوه ی یک اتحادیه ی اروپا 
دست یافت که با نام برنامه ی جامع مشترک 
)برجام( شناخته شــد. در راستای توافق 
برجام ایران متعهد شــد که بازرسی های 
ایران  برنامه ی هســته ای  از  بین المللــی 
صورت پذیرد و حتی محدودیت هایی نیز 
بــر آن اِعمال گــردد ودر مقابل تحریم ها 
برداشته شوند. در ابتدا برجام به بازگشایی 
بازار تجاری ایران با جهان بیرون از جمله 
تاثیرات مثبت  انجامیــد.  اروپا  اتحادیه ی 
برجام در مقیاس روبه رشد تجارت میان 
ایران و اتحادیه ی اروپا قابل مالحظه بود. 
در ســال 2017 معامالت میــان ایران و 
اتحادیه ی اروپا بــه 20.7 میلیارد یورو با 
10.6 میلیار یورو صــادرات از اتحادیه ی 
اروپا به ایران و 10.1 میلیارد یورو واردات 
اتحادیه ی اروپا از ایران رســید. به عالوه 
شــرکت های بزرگ از اتحادیــه ی اروپا از 
جمله غول  هایی مانند ایرباس، ســایمنز و 
فیلیپس قردادهای بزرگ اولیه را با ایران 
به امضا رســاندند. اما امیــد برای احیای 
روابط تجــاری و قابلیت های بالقوه ی آن 
بــرای اتحادیه ی اروپا تــا از آن به عنوان 
اهرم فشار در سایر موارد از جمله حقوق 
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بشــر اســتفاده کند به دلیل خروج یک 
جانبه ی آمریکا از برجام در ســال 2016 
از بین رفت. بــه عالوه ی خروج از برجام 
دولــت ترامپ شــرکت های اروپایی که با 
رژیــم ایران معامالت تجاری داشــتند را 
تهدیــد به تحریم کــرد. در نتیجه ی این 
مسئله ایران به آغاز دوباره ی بخش هایی از 
برنامه ی هسته ای دست زد که باعث شد 
اعضای اتحادیه ی اروپا دوباره تحریم های 
اقتصــادی خود را بر ایــران اِعمال کنند. 
تاثیرات منفی این تحریم ها در افت روابط 
تجاری اتحادیه ی اروپا و ایران با ظرفیت 
5.1 میلیارد یورو در ســال 2019 که از 
مجموع معامالت سال 2017 کمتر است 

قابل مشاهده می باشد.
علیرغم تحریم ها ایران همچنان برای 
اتحادیــه ی اروپا و کشــورهای عضو آن 
از اهمیــت خاصی برخوردار اســت. پس 
از برجام شــورای امنیــت اروپا چارچوبی 
اســتراتژیک برای روابط میان اتحادیه ی 
اروپــا و ایــران ارائــه کــرد که شــامل 
معامالت تجاری، مســائل زیست محیطی 
و منابع قابل بازیافــت، آموزش و مبارزه 
با دادوســتد مواد مخدر می شــود )بخش 
بعدی را مشــاهده کنید(. شورای امنیت 
اتحادیه ی اروپا همچنین اهمیت موقعیت 
ایــران به عنوان یــک بازیگر منطقه ای را 
در مهار کردن مســائل سیاســی طوالنی 
مدت و مبارزه با تروریســم از جمله گروه 
داعش درک کرده اســت. شورای امنیت 
اروپا بر “وجــود شــماری از بحران های 
سیاسی طوالنی مدت در منطقه )داعش، 
مهاجرت( که دستیابی به یک راه حل را 
بدون وجود ایران یا به شکلی غیرضروری 
پرهزینــه یا تقریبا غیرممکن می ســازد” 
تاکید می کند )شــورای امنیت اتحادیه ی 
اروپا، 2016(. بنابراین علیرغم تحریم های 
موجــود اتحادیه ی اروپا و دولت های عضو 

آن همکاری با ایران با رویکرد سیاســت 
انــزوا را مدنظر قرار می دهند. در ســال 
2016 اتحادیه ی اروپا 50 میلیون یورو را 
به پشتیبانی از همکاری دو جانبه  با ایران 
اختصاص داد. به نظر می رســد معامالت 
تجاری عظیم و ابقای دیالوگ سیاسی بر 
میزان توانایــی دولت های عضو اتحادیه ی 
اروپا در اِعمال فشــار بر ایران در رابطه با 
مسائل حقوق بشری و اقلیت ها تاثیرگذار 
باشــد. البته بنا به دالیــل متعدد که در 
این فصل مطرح شــدند مسئله ی کوردی 
در ایران به اندازه ای که مسائل کوردهای 
ترکیه و عراق یا سوریه برای جهان خارج 
شناخته شده روشــن نشده اند. در عوض 
سوء رفتار با کوردها در زمینه ی گسترده تر 
سوء استفاده از حقوق بشر از جانب رژیم 
ایران جای گرفته است که اتحادیه ی اروپا 
روی آن تمرکز دارد. در این زمینه تحلیل 
رویکرد کنونی اتحادیه ی اروپا به مسئله ی 
کــوردی در ایران و درک نداشــتن نقش 
خاص اتحادیه ی اروپا در این مورد مرتبط 

به نظر می رسد.

عامل کوردی
حدودا %15 از جمعیت کل ایران کورد 
هســتند و با این حســاب آنها ســومین 
گروه اتنیکی پــس از فارس ها و تورک ها 
به شــمار می آیند. عالوه بر این منطقه ی 
کوردستان )کوردستان ایران( در گوشه ای 
از ایــران قرار دارد کــه از همه ی مناطق 
دیگر ایران به اتحادیــه ی اروپا نزدیک تر 
اســت البته اگر روزی ترکیــه به یکی از 
اعضای اتحادیه ی اروپا تبدیل شود. به این 
دلیل که کوردها بیشترین جمعیت سنی 
مذهِب غیرفارس را تشــکیل می دهند هم 
به خاطر عامل اتنیکی و هم عامل مذهبی 
در ایرانی که توسط شیعه ها اداره می شود 
به حاشــیه رانده شده اند )ســازمان عفو 
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بین الملــل، 2019(]4[. بــه دلیل وضعیت 
اقلیــت بودن دوگانه ی کوردها از ســوی 
حاکمــان مختلف ایران از شــاه گرفته تا 
جمهوری اسالمی که به دست آیت الله ها 
اداره می شود ســرکوب شده اند. همچون 
عــراق و ترکیه آغــاز ملی گرایی در قرن 
بیســتم تاثیر قابل توجهی بر شکل گیری 
جنبش مقاومت کوردی داشــته اســت. 
اگرچــه تنها جمهوری کــوردی که تا به 
حال در مناطق کوردنشین ایران تشکیل 
شده اســت در ســال 1946 بود )رجوع 
شــود به فصل 3(، اما مسئله ی کوردی از 
بیرون همچون موقعیت عراق و ترکیه به 
عنوان یک مســئله ی سیاسی جداگانه در 
نظر گرفته نشده است. در عوض مسئله ی 
کوردی از نقطه نظر بافت وسیع تر مربوط 
به حقوق اقلیت ها در ایران بررســی شده 
اســت. بدون اینکه بیش از حد عمیق به 
ریشه های دالیل عدم ازدیاد توجه کنیم، 
نبود اتحاد میان احزاب سیاســی کوردی 
در حالت کلی به عنــوان دلیل اصلی در 
نظر گرفته شــده اســت )انجمــن روابط 
خارجی، 2015(. به عالوه مردم شناسان 
ایــن حقیقت که کوردهای ایران به نوعی 
دارای ارتباط اتنیکی با فارس ها هســتند 
در حالــی که تورک ها یــا عرب ها چنین 
ارتباطــی ندارند را یکــی دیگر از عوامل 
در نظر گرفته اند )ون بروینسون، 1991، 

.)2000
با این حال این بدان معنا نیســت که 
تعهد کوردها برای جهان خارج ناآشناست. 
در چهــار دهه ی اخیر وجود شــمار قابل 
مالحظه ی دیاسپورای کوردی در اروپا در 
ایجــاد آگاهی دربــاره ی موقعیت کوردی 
تاثیرگــذار بوده اســت. احزاب سیاســی 
کــوردی و گروه هــای اجتماعی مدنی در 
اروپا فعالیت های البی گری برای دستیابی 
بــه این هدف را دنبال کرده اند. در نتیجه 

سرنوشت کوردها به شکل فزاینده ای توجه 
سیاســت مداران در سراسر اروپا از جمله 

بروکسل را به خود جلب کرده است.
در دهه هــای اخیر برنامه ی سیاســی 
کــوردی به لحــاظ درخواســتی که در 
مورد اقلیت هــای اتنیکی مطرح می نماید 
تغییراتی داشــته اســت. درحالی که در 
گذشــته کوردهــا تالش می کردنــد تا با 
دولــت صلح کننــد تا حقــوق فرهنگی 
وسیاســی خود را بــه دســت آورند اما 
چنیــن بلندپروازی هایی به دلیل مخالفت 
ایران برای پرداختن به مســاله ی کوردی 
در طــول زمان از بین رفــت. در نتیجه 
کوردهــا بیش از این معتقد نیســتند که 
رژیم اسالمی کنونی که توسط آیت الله ها 
رهبری می شــود به صورتی جدی حقوق 
هیــچ یک از اقلیت هــای ایران را در نظر 
بگیرد. بنابراین احزاب سیاسی کوردی در 
پی دست یافتن به کورسی سیاسی قوی 
از طریق تعامل و همکاری فعال با ســایر 
جنبش های اپوزیســیون ایرانی هســتند. 
پیام سیاســی کــوردی در دوهه ی اخیر 
حول تالش های اســتراتژیک شکل گرفته 
است. با الهام از حکومت شبه خودمختار 
کوردی در عراق سه حزب سیاسی اصلی 
کوردی در ایران بــه دنبال یک حکومت 
دموکراتیک و فدرال هســتند به شــکلی 
کــه حقوق کــوردی و خودنمایی آنها در 

حاکمیت تضمین شود]5[. 
احزاب سیاســی کورد کــه به صورت 
بالفعــل نماینــده ی جمعیــت کوردهای 
ایران هســتند در ایدئولوژی ملی گرایی یا 
سوسیالیستی ریشــه دارند. احزاب ایران 
شبیه به کوردهای عراق روایت اصلی خود 
را به ســوی ایده های لیبرال و دموکراسی 
اجتماعی سوق داده اند. در همین راستا به 
نظر می رسد خواست های سیاسی کوردی 
از ســوی تجربه ی کوردهای عراقی الهام 
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گرفته و تقویت شــده باشــد. این قضیه 
در ســخنرانی یکی از رهبران کورد ایرانی 

آقای مصطفی هجری مشهود است:
آقــای هجری دیدگاه خــود درباره ی 
ایران فدرال و دموکراتیک یعنی جایی که 
از حقوق بشــر تمامی ملیت های مختلف 
در قانون اساســی محافظت می شــود را 
بیــان کردنــد. به عالوه آقــای هجری با 
تاکید بر تجاوز سیســتماتیک رژیم ایران 
در ســرزمین مادری، برنامه ی هسته ای، 
پشتیبانی از گروه های تروریستی مختلف، 
مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر و 
بی ثبات کردن بخش مهمی از خاورمیانه 
گفتنــد که این مســائل به هــم مرتبط 
هســتند و بایستی از سوی سیاستمداران 
اروپایی بررسی شــوند )سازمان ملت ها و 

مردم بی نماینده، 2016(.
در حالی که اکنون مســئله ی کوردی 
در ایران ظاهرا به عنوان عاملی در روابط 
اتحادیــه ی اروپا با ایــران در نظر گرفته 
نمی شود اما پتانســیل کوردها به عنوان 
یک نیروی دموکراتیک و شریک توانا در 
هر ســناریویی در آینــده ی پس از رژیم 
کنونی مســاله ی کوردها را به یک عامل 
جــدی برای همکاری اتحادیــه ی اروپا با 

ایران در آینده تبدیل خواهد کرد.

روابط )تاریخــی( دولت های عضو با 
کوردهای ایران

هرچند قسمت هایی از مناطق کوردستان 
ایــران به قلمــروی امپراطــوری عثمانی 
افزوده شــد؛ پس از معاهده ی ســایکس 
پیکو و کشــیدن مرزهای عــراق، مناطق 
کوردســتانی در ایران از حاکمیت بریتانیا 
جداگشت. کوردســتان ایران قیام کرد و 
پس از آن جمهوری کوردستان در مهاباد 
در ســال 1946 توســط قاضــی محمد 
بنیان گذاری شد )برای مشاهده ی جزئیات 

رجوع شــود به فصل 3(. در ابتدا شوروی 
ســابق از جمهوری کوردســتان حمایت 
می کرد تا متحدان آمریکا در رژیم شــاه 
را در ســایر نقاط ایران بی ثبات کند. اما 
پس از یک معامله با ایران شوروی سابق 
پشتیبانی خود از جمهوری را منتفی کرد 
کــه پس از آن ایران به راحتی توانســت 
آن را از بیــن بــرده و رئیس جمهورش 
یعنی قاضــی محمد را اعدام کند. اگرچه 
در دوره هایــی ایاالت متحده از گروه های 
مســلح کورد ایران حمایت کرده اســت 
امــا منطقه ی کوردســتان در ایران از آن 
زمــان به بعد در رقابت هــای ژئوپولتیکی 
میان ابرقدرت ها ابزاری کلیدی به حساب 

نیامده است.
سه دهه طول کشــید تا روشنفکران 
کــورد در اروپا جنبــش مقاومت کوردی 
را احیــا کننــد. این مســئله به دســت 
عبدالرحمــان قاســملو کــه یــک فرد 
آکادمیــک بــود و شــبکه ای از روابط را 
بــا متفکــران و سیاســتمداران اروپایی 
تاثیرگذار مخصوصا در فرانســه و چک و 
سالواکی سابق ایجاد کرد رهبری می شد. 
به شکلی سنتی فرانســه پایگاه حمایتی 
از گروه های مختلف اپوزیســیون ایرانی از 
جمله حزب دموکرات کوردســتان ایران 
بوده است. از ســال 1970 به بعد حزب 
دموکرات کوردســتان ایران با مجموعه ای 
از  فعالیت های سیاسی نماینده ی کوردهای 
ایران بوده اســت. پس از انقالب ایران در 
سال 1979 برای قاسملو مشخص شد که 
رژیم جدید آیت الله ها به سرکوب کوردها 
ادامــه می دهند. بنابرایــن او برای ایجاد 
کمپین دیپلوماتیک شدید تاکید می کرد 
تا کوردهای ایران پیشــرفت کرده و مورد 
دفاع قرار گیرند )کوچرا، 2012(. رهبری 
حزب دموکرات کوردســتان ایران و کادر 
رو به افزایش آن از فرصت های سیاسی در 
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کشــورهای اروپای غربی از جمله فرانسه، 
آلمان، اتریش و ســوئد استفاده کردند تا 
فعالیت های سیاسی و البی گری های خود 
را توسعه بخشند. جمهوری اسالمی ایران 
بــا در نظــر گرفتن قــدرت رو به فزونی 
حزب دموکرات کوردستان ایران به عنوان 
خطری برای امنیت ملی دست به مجموعه  
ترورهایــی زد تا مقاومت کوردها در اروپا 
را در هم بشــکند. در همین راستا، ایران 
قاسملو را در وین در سال 1989 و سپس 
جانشین وی یعنی صادق شرفکندی را در 
برلین در سال 1992 ترور کرد. هر دوی 
این ترورها آتش خشــم رهبران اروپایی 
را برانگیخــت و به این ترتیب به افزایش 
آگاهــی در مــورد مســئله ی کوردها در 
ایران انجامید. حاکمان اتریش مامور ترور 
قاسملو را تحت مصونیت دیپلوماتیک آزاد 
کرده و او به تهران بازگرداندند. اما از سوی 
دیگــر عامالن ترور شــرفکندی دادگاهی 
شده و با مجازات حبس ابد روبرو شدند و 
فرمان بازداشت وزیر اطالعات وقت ایران 
علی فالحیان در ســال 1996 نیز صادر 
گشــت )کوچرا، 2012؛ مونیک، 2019(. 
در حالــی که هیچ گونــه گرایش واقعی 
از جانــب اتحادیه ی اروپــا یا هیچ یک از 
کشورهای عضو آن برای فعالیت موثر در 
زمینــه ی کوردها در ایران صورت نگرفته 
اســت، وجود احزاب اپوزیسیون کوردی و 
فعالیت های دیاسپورای کوردی به رابطه ی 
غیررســمی با کوردها انجامیده است. این 
امر باعث ایجاد حداقل ســطح آگاهی که 
توســط کوردهــا از طریق یادآور شــدن 
وضعیت وخیم انســانی و وجود کمترین 
میزان حقوق شــهروندی در ایران تثبیت 

شده است.

شکل گیری منافع مشترک
ایجاد تعادل میان منافع قانونی و مادی

علیرغم عدم تفاهم ایران و اتحادیه ی 
اروپا در مورد برنامه ی هســته ای در این 
اواخــر، اتحادیه ی اروپا خواســته اســت 
تــا با ایران وارد رابطه شــود. همان گونه 
که پیشــتر اشاره شــد اتحادیه ی اروپا و 
دولت های عضو آن ایران را به عنوان یک 
بازیگر ضروری در ثبات خاورمیانه در نظر 
می گیرند. به عالوه به دلیل اینکه ایران از 
نظر منابع انسانی و طبیعی کشوری غنی 
است برای بلوک اتحادیه ی اروپا به صورت 
بالقوه به شــریک تجاری و سرمایه گذاری 
تبدیل شــده اســت. با این وجود روابط 
میان این دو به دلیل سابقه ی وحشتناک 
ایران در مســائل مربوط به حقوق بشــر، 
سرکوب اقلیت های اتنیکی، سوء استفاده 
از حقوق زنان و سرکوبگری های خشونت 
آمیــز معترضان و همچنین اســتفاده از 
حکم اعدام که همگی برخالف ارزش ها و 
اصول اصلی اروپا می باشند پیچیده گشته 
است. بنابراین اتحادیه ی اروپا روش بیان 
به قانونــی ای در مقابل ایران اتخاذ کرده 

است.
و  شــورا  متعــدد  نتیجه گیری هــای 
قطع نامه هــای پارلمان اروپا در دو دهه ی 
اخیر تصویری از اســتراتژی یک دســت 
اتحادیه ی اروپا  را بر اساس تمایل به نگه 
داشتن روابط سیاسی و اقتصادی با ایران 
و نیاز به بیان انتقادات شــدید از سابقه ی 
ایران در مســائل حقوق بشــری را نشان 
می دهد )تصمیمات پارلمان اروپا، 2019(. 
در این زمینه اتحادیه ی اروپا تالش کرده 
است تا از مدافعان و فعالین حقوق بشری 
ایران حمایت کند. این اتحادیه با استفاده 
از شــیوه های مختلف کــه اصلی ترین آن 
شــیوه ی اروپایــی دموکراســی و حقوق 
بشــر )EIDHR( اســت مبالغی را برای 
ســازمان های مدنی جامعه ی ایران فراهم 
کرده اســت. نشــانه ی دیگری از حمایت 
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اتحادیه ی اروپا برای ســازمان های مدنی 
جامعه ی ایران اهدای جایزه ی ســاخاروف 
برای آزادی و اندیشــه به نسرین ستوده 
فعــال و وکیل و جعفر پناهی فیلمســاز 

ایرانی در سال 2012 بود.
اتحادیه ی اروپا رویکردی چندجانبه در 
رابطه با ایران اتخاذ کرده اســت تا تعادل 
میــان منافع اســتراتژی های ژئوپولتیکی 
قانونــی و مادی حفظ گــردد. اتحادیه ی 
اروپا در راســتای اســتراتژی خود برای 
تجدید روابط با ایران که در ســال 2016 
به تصویب پارلمان اروپا رســید چارچوب 
روابط  “four C“ را در پیش گرفته است:
تعهد اتحادیه ی اروپا به تجدید روابط 
با ایران بر اساس “دیالوگ “four C“ یک 
دیالوگ جامع در هدف؛ با همکاری طرفین 
در زمینه هایی که ایران و اتحادیه ی اروپا 
در آن منافع مشترک دارند؛ ضروری، باز و 
شفاف در زمینه هایی که ایران و اتحادیه ی 
اروپا بر ســر آن اختالف نظر دارند اما به 
دنبال زمینه های مشــترک هستند؛ و در 

کل در گفتار و عمل سازنده.
در یک دهه ی گذشــته پارلمان اروپا 
14 قطع نامه را به  ایران ابالغ کرده است 
که شــمار قابل توجهــی از آن مربوط به 
نقض حقوق بشــر اســت. از سوی دیگر 
نتیجه گیری های شورا در مورد ایران بیشتر 
بر مسائل دیگر همچون برنامه ی هسته ای 
ایــران و )عواقــب( اقتصــادی و تجاری 
وابســته به ایران تاکید کرده است. البته 
این بدان معنا نیســت که اختالف بزرگی 
میــان رویکردهای مختلف ســازمان های 
اتحادیــه ی اروپا وجــود دارد. در حقیقت 
شــورا و ســرویس فعالیت خارجی اروپا 
به توافقی برای “دیالوگ بر ســر مســائل 
حقوق بشــر” بــا ایران دســت یافته اند. 
بنابراین می توان نتیجه گرفت که ارتباط 
استراتژیک اتحادیه ی اروپا در سیاست این 

اتحادیه تعادلی میان تمامی اَشکال مربوط 
به منافع استراتژی ژئوپولتیکی و تمایل به 
حفظ ظاهر اتحادیه ی اروپا به عنوان یک 
بازیگر قانون مدار برقرار کرده است. سفیر 
کمیته ی سیاست گذاری و امنیت یکی از 
دولت های عضو اتحادیــه ی اروپا رویکرد 
این اتحادیه در قبال ایران را به شکل زیر 

توصیف می کند:
اتحادیــه ی اروپا حفظ ارتباط با ایران 
را بــا توجه به اهمیت ایران به عنوان یک 
بازیگــر منطقه ای ضــروری می داند. این 
جدای از توانایی بالقوه ی ایران برای تبدیل 
شدن به یک شریک قوی اتحادیه ی اروپا 
در زمینه ی تجاری و انرژی است. بخشی 
از رویکرد ما در قبال ایران این بوده است 
تا ایران را نیز به ســوی شفافیت سیاسی 
و مدنی ســوق دهیم و مطمئن شویم که 
ایران به حقوق اولیه و آزادی شــهروندان 
خود احترام می گذارد. مــا معتقدیم این 
اهداف منحصــر نبوده بلکــه مکمل هم 
هســتند. این همان نوع تعادلی است که 
برای اتحادیه ی اروپا بــه عنوان بازیگر و 

میانجی مهم قابل قبول می نماید.
در ایــن زمینه آماده ســازی مذاکرات 
برجام از سوی اتحادیه ی اروپا وضعیت آن 
را همچــون بازیگری مهم و بی طرف ارتقا 
بخشیده است. بخشی از این قضیه مدیون 
تداوم سیاست های اتحادیه ی اروپا در قبال 
ایران است. برعکس ایاالت متحده که در 
سال 2016 از برجام خارج شد، اتحادیه ی 
اروپا همچنان بر حمایت خود از روابط با 
ایران تاکید می کند. نتیجه گیری شــورای 
اتحادیه ی اروپا در مورد ایران در فوریه ی 

2019 بیان می کند که:
ایــن اتحادیــه  بــر حمایت خــود از 
توسعه ی روابط ایران_اتحادیه ی اروپا در 
زمینه های منافع مشترک که در برنامه ی 
جامع مشــترک که در آوریــل 2016 از 

2۷۷گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722



ســوی نماینده ی اصلــی اتحادیه ی اروپا 
و وزیــر خارجه ی ایران بر ســر آن با هم 
بــه توافق رســیدند تاکیــد می کند زیرا 
بــر مشــارکت طرفیــن در همکاری های 
دوجانبه تاکید دارد. از جمله ی این موارد 
حوزه هــای مربوط به دیالوگ سیاســی، 
حقوق بشــر، همکاری اقتصادی، تجارت 
و سرمایه گذاری، کشاورزی، حمل و نقل، 
انرژی و تغییــرات آب و هوایی، همکاری 
صلح آمیز هسته ای، محیط زیست، حفاظت 
داخلــی، علم، کتاب و نــوآوری، آموزش 
شــامل مبــادالت دانشــگاهی، فرهنگ، 
موادمخدر، مهاجرت، اقدامات منطقه ای و 

بشردوستانه است.
هدف اتحادیــه ی اروپا برای اینکه در 
قبال ایــران کارگذار صادقی باشــد این 
اســت که سرمایه ی توسعه ی این اتحادیه 
و همکاری بشــر دوســتانه مخصوصا در 
مورد حمایت از چهار میلیون افغانی آواره 
در ایران تقویت شــود. اتحادیه ی اروپا از 
ســال 1997 پنجاه و نــه میلیون یورو را 
در راه کمک های بشــر دوستانه به ایران 
اهدا کرده اســت )اداره ی کل کمیسیون 

اتحادیه ی اروپا، 2015(.

مشمول شدن کوردها در بافت حقوق 
بشر و اقلیت ها

اتحادیه ی اروپا مسئله ی کوردها در ایران 
را به عنوان یک مورد جداگانه ی سیاسی 
یا  بشــر دوســتانه  در نظر نگرفته است. 
در عوض این اتحادیه به این مســئله در 
چارچوب بزرگتر موقعیت حقوق بشــر در 
ایران و رفتار )نامناســب( ایران در مورد 
اقلیت هــای اتنیکی این کشــور پرداخته 
است. اســناد رســمی اتحادیه ی اروپا از 
جملــه جمع بنــدی شــورا و قطع نامه ی 
پارلمان اروپــا گاهاً شــامل ارجاعاتی به 
“کوردهــا” در زمینه ی ایــن چارچوب ها 

بوده اســت. عموماً در ایــن دو زمینه از 
کوردها یاد شــده اســت. نخست اقلیت 
کوردی به عنوان یکی از اقلیت هایی که با 
آزارهای عمومی روبه روست در نظر گرفته 
شــده است. قطع نامه های پارلمان اروپا به 
سوء اســتفاده از حقوق بشر و آزادی های 
اقلیت های اتنیکــی اذعان دارد. به عنوان 
یکی از این قطع نامه ها در سال 2012 در 
مورد مشخص سازی “موقعیت اقلیت های 
اتنیکی در ایران”، با بررسی این موضوع، 
کوردها به شــکلی جداگانه در نظر گرفته 
نشــده اند بلکه همراه با ســایر اقلیت های 

اتنیکی ایران از آنها نام برده شده است:
درحالی که حکومت جمهوری اسالمی 
ایران به صورت رسمی شرایط رفتار مناسب 
با اقلیت های اتینیکی را فراهم آورده است 
اما در عمل اعضای این اقلیت ها همچون 
آذری ها، اعــراب، کوردها و بلوچ ها تا حد 
زیادی از نقض حقوق انسانی و شهروندی 
از جملــه تجــاوز بــه حقوق آنهــا برای 
گردهم آیی های آزادی خواهانه، همکاری و 
مطرح نمودن خود مواجه اند )قطع نامه ی 

.))RSP( 2012/2682 پارلمان اروپا
ثانیــاً اســناد پارلمــان اروپا شــامل 
ارجاعاتی به پرونده های زندانیان سیاسی 
و فعالیــن کورد به عنوان نمونه های نقض 
حقوق بشــر از ســوی جمهوری اسالمی 
ایران می باشــد. هرچند به کــورد بودن 
آنها اشاره ای نمی شود چندین قطع نامه ی 
پارلمان اروپا در سال های 2011، 2012، 
2014، 2016 و 2019 شــامل اشــاراتی 
به رفتار نامناســب با زندانیــان کورد یا 
حکم اعدام فعالین کورد در ایران اســت. 
به عالوه در مــورد احکام یا اجرای حکم 
اعــدام فعالین یا کودک_مجرمان کوردها 
ســرویس فعالیت خارجی اروپا و پارلمان 
اروپا بیاننامه های محکوم ســاختن رسمی 
این اقدامــات را صــادر کرده اند. آخرین 
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نمونه ی این موارد اعــدام کودک_مجرم 
کورد به نام شایان سعیدپور بود. در پاسخ 
بــه اعدام وی، ســرویس فعالیت خارجی 
اروپا بیاننامه ی محکومیتی صادر کرد که 

شامل این نکات بود:
حکم مــرگ برای اعــدام خالفکاران 
زیر ســن قانونی با تعهــدات بین المللی 
ایران تحت پیمان بین المللی برای حقوق 
سیاســی و مدنــی و کنوانســیون حقوق 
کودکان مغایرت دارد. اتحادیه ی اروپا یک 
بــار دیگر نیز بر مخالفت شــدید خود با 
اجرای اشــد مجازات در هر موردی تاکید 
می کند. ما همچنان در راستای لغو کردن 
این حکم در معدود کشورهای باقی مانده 
از جملــه ایران که هنوز از آن اســتفاده 
می کننــد تالش خواهیم کرد )ســرویس 

فعالیت خارجی اروپا، 2020(.
بنابرایــن در حالی که اتحادیه ی اروپا 
از کوردهــا به عنوان یک گروه اقلیتی یاد 
می کند که با ســرکوب روبه رو هستند و 
جمهوری اسالمی ایران با فعالین سیاسی 
و حقوق بشری کورد رفتار نامناسبی دارد 
اما ایــن اتحادیه این مــوارد را همچون 
بخشی از “مسئله ی کوردی” جدا نساخته 
اســت بلکه بــه عنــوان نمونه های یک 
مســئله ی بزرگتر مربوط به سوء استفاده 
از حقوق بشــر و اقلیت ها در ایران از آن 

استفاده کرده است.

ارائه ی منافع مشترک
از ســوی  انــگاری کوردها  نادیده 

اتحادیه ی اروپا
برخــالف عراق و ترکیه اتحادیه ی اروپا تا 
به حال هیچ تعامل رســمی یا غیررسمی 
با کوردهای ایران نداشته است. نمایندگان 
احزاب سیاسی کورد مانند حزب دموکرات 
کوردستان ایران و پژاک و کومله هر چند 
وقــت یک بار به قصد حضور در مراســم 

مختلف از پارلمان اروپــا دیدن کرده اند. 
بــا این حال دعوت هایی که به مناســبت 
این دیدارها به عمل آمده از سوی احزاب 
سیاسی پارلمان اروپا بوده است نه دعوتی 
رســمی از ســوی خود ایــن پارلمان]6[. 
حزب دموکرات کوردستان ایران و کومله 
اعضای ســازمان بین المللی سوســیالیت 
هســتند که یک سازمان گســترده برای 
احــزاب سوسیالیســتی و دموکراتیک در 
سراســر جهان اســت. به این ترتیب هم 
حــزب دموکرات کوردســتان ایران و هم 
کومله از این جایگاه یعنی ســازمانی که 
همه ی احزاب سوسیالیســتی و سوسیال 
دموکــرات اروپایی را گرد هــم می آورد 
استفاده کرده اند تا با احزاب هم تراز خود 
در حزب سوســیالیت اروپا )PES( رابطه 
برقــرار کننــد. مخصوصــا رهبری حزب 
دموکرات کوردستان ایران از این شبکه ی 
سوسیالیتی استفاده کرده است تا مسیری 
را برای البی گری برای مسئله ی کوردهای 
ایران ایجاد کند. علیرغم حمایت سازمان 
سوسیالیســت بین المللی نه پایتخت های 
اروپایی و نه موضع رسمی دولت ها چنین 
حمایتــی را منعکس نمی کنند. در عوض 
اتحادیــه ی اروپــا و دولت هــای عضو آن 
سیاســت برقراری ارتباط بــا رژیم ایرانی 
را در پیــش گرفته اند. هم راســتا با این 
رویکرد اتحادیه ی اروپا در برقراری ارتباط 
با کوردها یا هر جنبش جدایی طلب دیگر 
محتاط عمل کرده است. یک مقام رسمی 
سرویس فعالیت خارجی اروپا که در امور 
ایران فعالیت داشــت این دورنما را بازگو 

کرده است:
اتحادیه ی اروپا از بحث در مورد سوء 
استفاده از حقوق بشر در ایران و همچنین 
حقوق اقلیت هــای آن و گروه های تحت 
آزار ماننــد اقلیت های اتنیکی یا جامعه ی 
همجنس گرایان خودداری نکرده اســت و 
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این اتحادیه صرف نظر از دولت روی کار 
آمــده ی ایران در آینــده هم به این رویه 
ادامه خواهــد داد. ما معتقدیم که حقوق 
همه ی اقلیت هــا از جملــه کوردها باید 
مورد احترام بوده و آنها باید قادر باشند تا 
فرهنگ و حقوق فردی خود را بر اســاس 
منشور حقوق بشــر ابراز کنند. با مدنظر 
قرار دادن این مســائل اتحادیه ی اروپا به 
خود اجازه ی دخالت در امور داخلی ایران 
را نمی دهــد و ایــن کار در هماهنگی با 
ارکان سیاســت خارجــی اتحادیه ی اروپا 
است که به قوانین بین المللی که در مورد 
حاکمیت های موجــود وجود دارد احترام 

بگذارد.
در ابــراز عقیــده ی اتحادیــه ی اروپا 
جــدای از ارجاعات پراکنــده به اتهامات 
فعالین کورد، در اســناد رسمی اتحادیه ی 
اروپا مانند جمع بندی شورا یا قطع نامه ی 
پارلمان اروپا هیچ ارجاع واضح و مستقیمی 
به مسئله ی کوردها در ایران نشده است. 
نادیده انگاری مسئله ی کوردها در ایران از 
ســوی اتحادیه ی اروپا خود را در بیانات 
و سخنرانی های رسمی رهبر این اتحادیه 
کــه هیچ نشــانی از ارجاع به مســئله ی 
کوردهــا در ایران در آن وجود نداشــت 
آشکار می کند. ارجاع خاصی به مسئله ی 
کوردها در هیچ یک از اســناد رسمی یا 
بیانیــه یا ســخنرانی های اتحادیه ی اروپا 
وجود ندارد. این قضیه در مورد دولت های 
عضو نیز صادق اســت. به جز فرانسه که 
در دوره هایــی روابط حزب به حزب میان 
حزب دموکرات کوردستان ایران و حزب 
سوســیال دموکرات فرانسه وارد حکومت 
فرانســه شده اســت]7[ هیچ مورد ارتباط 
رســمی دولتی با مقامات کورد در ایران 

وجود ندارد.
در کل اتحادیــه ی اروپا به مســئله ی 
کوردهــا در ایــران به عنوان مســئله ای 

جداگانــه نمی پــردازد. از کوردها تنها در 
چارچوب یــک زمینــه ی بزرگ تر یعنی 
حقوق بشــر و حقوق اقلیت هــا در ایران 
یاد می شود. به عالوه نه این اتحادیه و نه 
دولت های عضو آن روابط مداوم )رسمی( 
با کوردها ندارند. کوردها در تالش بوده اند 
تا از جایگاه حزب به حزب استفاده کنند 
تــا روابط خود را با احــزاب یا چهره های 
سیاسی اروپایی توسعه دهند. اتحاد پیشرو 
که شــبکه ای از احزاب سوسیالیســت و 
سوسیال دموکرات است یکی از مجامعی 
است که کوردها در رابطه با مورد خود در 
آن به البی گــری پرداخته اند. فعالیت های 
پراکنده ی البی گــری در پارلمان اروپا در 
ســال های اخیر اکثرا از طریق این شبکه 

انجام گرفته است.

پذیرش مســئله ی کوردها از سوی 
اتحادیه ی اروپا

رویکــرد ناموجود اتحادیه ی اروپا به 
مسئله ی کوردها

اتحادیــه ی اروپا به عنــوان مدافع حقوق 
بشــر و دموکراســی به صورت مداوم در 
مورد نقض حقوق بشــر در ایران از جمله 
رفتــار نامناســب با فعالین کــورد بحث 
کرده اســت. علیرغم این کوردها کامال از 
پتانســیل اقتصادی گسترده ای که منافع 
اروپــا درون و در رابطــه با ایــران از آن 
برخوردار است آگاه هستند. از نقطه نظر 
کوردها هر گونه ارتباط اتحادیه ی اروپا با 
ایران ممکن اســت نتایج مثبتی را برای 
آنها در پی داشــته باشــد زیرا اتحادیه ی 
اروپا می تواند به عنوان اهرم فشــار برای 
ایجــاد تدریجــی رفورم در ایــران از آن 
اســتفاده کند. اما از نقطه نظر رژیم ایران 
این کشور هیچ مسئله ای با دموکراسی یا 
حقوق اقلیت ها یا مذاهب ندارد. در نتیجه 
رژیم جمهوری اســالمی ایران ادعاها در 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 2۸0



رابطه با ســوء اســتفاده از حقوق افراد و 
گروه ها را رد می کند. یکی از   

دیپلومات هــای ایرانــی در ســفارت 
بروکســل ابراز کــرد که تهــران معتقد 
است این مشــکالت ساخته و پرداخته  یا 
بزرگ نمایی شــده اند تا ایران را تضعیف 

کنند:
جمهــوری اســالمی ایــران از نعمت 
تاریخی طوالنی با هم زیستی چند فرهنگی 
و چند قومیتی برخوردار است. نه کوردها 
و نــه هیچ گــروه دیگری بــا بی عدالتی 
قانونــی سیســتماتیک در مــورد حقوق 
گروهی آنها در جمهوری اسالمی ما روبرو 
نیســت. با درک ایــن مطلب ما معتقدیم 
کــه گروه ها و افرادی وجــود دارند که از 
سوی موجودیت های بیگانه ی خاصی مورد 
استفاده قرار می گیرند تا میان مردم ایران 
تفرقه و ناســازگاری ایجاد کنند. همچون 
هر کشــور قانون مدار دیگری همه ی افراد 
در جمهوری اســالمی در برابــر قانون و 
سیستم قضایی یکسان هستند و هر کسی 

حق دادگاهی آزاد و مستقل را دارد.
واضــح اســت کــه از دیــدگاه رژیم 
ایران هیچ ارجاعی به ســوء اســتفاده ای 
از حقوق بشــر یا اقلیت ها نشــده است و 
این ادعاها تالشــی برای متخاصم نشــان 
دادن و تضعیف جمهوری اســالمی ایران 
است. در همین راستا ایران به اتحادیه ی 
اروپا یا هیچ بازیگر خارجی دیگر در مورد 
مسئله ی کوردها اجازه ی دخالت مستقیم 

را نمی دهد.

عــدم مذاکره  با کوردها از ســوی 
اتحادیه ی اروپا

تصویر آسیب دیده ی کوردها
در ایران عنوان “اســتان کوردستان” )در 
زبان فارسی استان کردستان( به منطقه ی 
کوردی اطالق شــده اســت. این استان 

به صورت رســمی در ســاختار حکومت 
بازشناســی شــده است و اساســاً توسط 
کارگذاران رسمی جمهوری اسالمی ایران 
اداره می شــود. علیرغم این بازشناسی و 
خود_حاکمیتی محدود کوردها در ایران 
بنــا به دالیــل مختلف احســاس مطرح 
بودن با نام “کردستان” را ندارند. نخست 
مســاحت این استان بســیار کوچک تر از 
منطقه ی اصلی کوردســتان اســت. این 
استان شامل شهرهای بزرگ و کوچک با 
جمعیت مختلط اما با اکثریت کوردنشین 
از جمله ارومیه نمی شــود. دوماً و احتماال 
مهم تر از نکته ی قبل اختصاص این استان 
برای کوردها به هیچ عنوان تضمینی برای 
حفظ نه تنها حقوق سیاســی نیست بلکه 
حقوق فرهنگی نیز نادیده گرفته می شود. 
به صورت رسمی آموزش به زبان کوردی 
ممنوع اســت؛ فارســی تنها زبــان مورد 
استفاده در مدارس می باشد. عالوه بر این 
کسانی که این استان، شهرها و نواحی آن 
را اداره می کنند ممکن است کورد باشند 
اما جزو سرســپردگان و اعضای وابسته به 
جمهوری اسالمی تهران هستند. در نتیجه 
کوردهای ایران به هیچ یک از اَشکال خود 
حاکمیتی که از ســوی بازیگران خارجی 
شــناخته شــده اند یا کوردها را در روابط 
رســمی نمایندگــی می کننــد بهره مند 

نیستند.
بنا بــه دالیل ذکر شــده کوردها در 
ایران هیچ نمایندگی رســمی ندارند. تنها 
نمایندگی معتبر کوردی احزاب سیاســی 
کــوردی هســتند که در خــارج از ایران 
فعالیت می کنند. این بازیگران از ســوی 
ایران غیرقانونی معرفی شده اند و همچنان 
مــورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در این 
مورد می توان به ترور رهبر آنها در خاک 
اروپا اشاره کرد]8[. جنبش ملی کوردی در 

ایران آغازی قوی و آگاهانه را
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در اوایل قرن بیستم داشت. قیام     
سمکو شکاک در سه دهه ی نخست 1900 
اولین رویداد نزاع ملی کوردها اســت. در 
ابتدا ملی گرایی کوردی )کوردایه تی( تنها 
پایه ی حرکت کوردها را شــکل داد و در 
ســال 1943 اولین حزب کــوردی با نام 
حزب دموکرات کوردستان ایران با آرزوی 

تحقق کوردایه تی پایه ریزی شد.
با این حال از ســال 1960 به این سو 
ایدئولوژی باعث ایجاد شــکاف در جنبش 
کوردها در ایران شد. کومونیست های کورد 
جامعه ی کارگران انقالبی کوردستان ایران 
)با مخفف کومله( را تاســیس کردند که 
در میان طبقه ی جوانان تحصیل کرده ی 
کورد و دانشــجویان بســیار محبوب بود. 
تاسیس کومله باعث ایجاد رقابت شدید و 
طوالنی مدت با حزب دموکرات کوردستان 
ایران شــد. این رقابت کــه گاهی به نزاع 
مسلحانه ی درونی می انجامید از دو دیدگاه 
متفــاوت در مورد اینکــه چگونه حقوق 
ملت کورد باید به دســت آید سرچشمه 
می گرفــت. یکی بــه دنبــال ملی گرایی 
بــود و دیگری راه حل را در کومونیســم 
می دیــد. در دو دهه ی اخیر این دو بلوک 
رقیب، خود دچار تفکیکاتی شــده اند. در 
حــال حاضر حزب دموکرات کوردســتان 
بــه دو حزب کوچک تر حــزب دموکرات 
کوردســتان )حدکا و حدک( تقسیم شده  
اســت. حزب کومله نیز به هیمن شــیوه 
به دو حزب کوچک تر کومونیستی تقسیم 
شــده است. به جز دو حزب اصلی احزاب 
دیگر کوردی نیز دردو دهه ی اخیر ســر 
برآورده اند. حزب حیات آزاد کوردســتان 
)پژاک( در سال 2004 تاسیس شد. پژاک 
که از “شــاخه های ایرانی” تحت هدایت 
کوما جواک کوردستان )ک ج ک( است، 
یک سازمان گســترده ی تحت فرمان پ 
ک ک است و احزاب ایران، عراق، ترکیه 

و ســوریه را هدایت می کند. هم زمان با 
اینکــه پژاک از همــکاری و منابع فراهم 
آمده از سوی پ ک ک بهره مند می گردد 
به شکل فزاینده ای خود را به عنوان یک 
جایگزین برای دو حزب آســیب دیده ای 
که از دید پژاک “ضعیف و فاسد” هستند 

در نظر می گیرد]9[. 
بــه عــالوه ی ایدئولوژی و سیاســت، 
تمایــز مذهبــی به عنوان یکــی دیگر از 
عوامل متحد نبودن کوردها در نظر گرفته 
می شود. در حالی که اکثریت کوردها سنی 
مذهب هســتند منطقه ای مهم به سمت 
جنوب کوردستان شیعه هستند. جامعه ی 
کورد شیعه ظاهرا بیشتر بر هویت مذهبی 
تاکید دارند تــا هویت اتنیکی. در همین 
راستا اکثریت کوردهای شیعه با حاکمیت 
کنونی آیت الله ها مشکلی ندارند. بر طبق 
گفته ی ناتالی )2005، ص.5(، این مسئله 
حرکت روبــه افول جنبش کــوردی که 
پس از انقالب 1979 ایجاد شــده اســت 
را توجیــه می کند. بنابه دلیل نبود کتاب 
معتبر بر اســاس وقایع تجربی این عامل 
خاص در مــورد تفرقه ی کوردها کمتر از 
نزاع های ایدئولوژیک و حزبی مورد مطالعه 

قرار گرفته است.

عملکرد و تاثیر آن
کمبود اهرم فشار اتحادیه ی اروپا بر 

ایران و شکاف در انتظارات
همان گونه که پیشــتر توضیح داده شــد 
اتحادیــه ی اروپا به اهمیــت روابط قوی 
با ایران معتقد اســت. واقعیت این اســت 
که دیالوگ سیاسی و روابط تجاری قوی 
اســاس این ارتباط هســتند. با این حال 
این تالش اســتراتژیک بــه دلیل ادامه ی 
برنامه ی هسته ای ایران قطع شده است. به 
عالوه سابقه ی بد ایران در زمینه ی حقوق 
بشر به عاملی ســردرگم کننده در روابط 
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اتحادیه ی اروپا_ایران تبدیل شــده است 
و در بحث های اتحادیــه ی اروپا درباره ی 
ایران به مسئله ای تکرار شونده بدل گشته 
است. بهبود روابط برای مدت کوتاهی در 
ســال های 2015 تــا 2017 در نتیجه ی 
توافق برجام با ایران نشــان داده است که 
در اصــل برنامه ی هســته ای و نه حقوق 
بشــر اســت که به عنوان بزرگترین مانع 
برای روابط با اتحادیه ی اروپا مطرح است. 
این اتحادیه و کشورهای عضو آن پیشنهاد 
داده اند که این مسائل اصلی را در صورتی 
که اتحادیه ی اروپا از روابط قوی و مداوم 
با ایران برخوردار بود می شــد به شــکلی 
موثرتــر مورد هدف قرار داد. بدون چنین 
روابط قوی اهرم فشــار ایــن اتحادیه بر 
ایران به بحث ها و فشــارهای دیپلوماتیک 

که تاثیر خاصی ندارند محدود می گردد.
بخشــی از این موضوع که اهرم فشار 
اتحادیه ی اروپا مخصوصا در زمینه ی حقوق 
بشــری چنین محدود است به این خاطر 
اســت که این اتحادیه فشار دیپلوماتیک 
خود را با تهدیدهای معنادار پشــتیبانی 
نمی کند. یک نمونه ی آشکار مورد مدافع 
حقوق بشــر ایرانی با نام نســرین ستوده 
بود که جایزه ی ســاخاروف پارلمان اروپا 
را در ســال 2012 دریافت کرد. حاکمان 
ایرانی بدون در نظــر گرفتن اهمیت این 
شخص در اذهان عمومی در سال 2018 
وی را به دلیل دفاع از فعالین سیاسی به 
38 ســال حبس محکوم کردند. در سال 
2020 پس از انتشــار اخبــاری مبنی بر 
وضعیت وخیم سالمت او، پارلمان اروپا با 
یک “بیانیه ی حمایت” که در آن “نگرانی 
شدید درباره ی موقعیت خانم ستوده” ابراز 
شــده بود؛ از حاکمان ایران خواسته شده 
بود تا “به سرعت درخواست خانم ستوده 
مبنی بر انتقال ایشــان به منزل شخصی 
به منظور دســتیابی به سالمت جسمی را 

بپذیرند” )ارنست، 2020(.
اتحادیه ی اروپا با به رسمیت نشناختن 
مســئله ی کوردها همچون یک مسئله ی 
جداگانــه و با برقرار نکردن ارتباط با آنها، 
اســتفاده از این مســائل را همچون یک 
مســئله ی جداگانه به عنوان ابزار فشــار 
دربرابر ایران انتخاب نکرده است. از نقطه 
نظر اتحادیــه ی اروپا چالــش مربوط به 
مســئله ی کوردها روابط دوجانبه ای را به 
همراه خواهد داشت که بر فوایدی که ابزار 
)دیپلوماتیک( برای این اتحادیه به دنبال 
دارد باارزشــتر خواهد بــود. یک کارمند 
ســرویس فعالیت خارجی اتحادیه ی اروپا 
که از نزدیک بر روابط با ایران کار می کند 
ترجیح اتحادیه ی اروپا را اینگونه توصیف 

می نماید:
اتحادیه ی اروپا یــک قدرت اقتصادی 
جهانــی پرنفوذ اســت. بنابراین از طریق 
روابط سیاســی و اقتصــادی این اتحادیه 
می تواند به شکلی موثر مسائل مربوط به 
حقوق بشــر را که بــرای ما نگران کننده 
هســتند مدنظر قــرار دهد. بــا ذکر این 
موضوع اتحادیه ی اروپا از اِعمال فشــار بر 
ایران جهت بهبود ســوابق این کشور در 
مسائل حقوق بشری و همچنین تذکرات 
مداوم به ایران برای حفظ حرمت انسانی 
و آزادی های اساسی خودداری نکرده است 

.)2018(
از سوی دیگر کوردها انتظارات زیادی 
از نقش بالقوه ی اتحادیه ی اروپا در بررسی 
حقوق آنها به عنوان اقلیتی سرکوب شده 
در ایران داشــته اند. از نقطه نظر کوردها 
این اتحادیه می توانست از طریق برقراری 
ارتباط فعال تر با آنها تاثیرگذارتر باشــد. 
نماینده ی حزب دموکرات کوردستان ایران 

در بروکسل این ارزیابی را ارائه می دهد:
از نظــر ما اتحادیه ی اروپا به شــکلی 
موثر از اهرم فشــار خود بر ایران استفاده 
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نکرده اســت. برای مثال مساله ی کوردها 
یــک منبــع ارجــاع واضح برای نشــان 
دادن شکســت ایــران در ضمانت اعطای 
اساســی ترین حقــوق بشــر و نیز حقوق 
اقلیت ها اســت. ایــن مســاله مخصوصا 
می توانســت بســیار واضح تــر و مداوم تر 
چارچوب بحث های اصلی اتحادیه ی اروپا 
در برابر ایــران را مورد خطاب قرار دهد. 
این اتحادیه با عدم انجام چنین اقداماتی 
خود را از یک اهرم فشــار مهم و موثر بر 

ایران محروم ساخته است )2019(.
این بخش از تحلیل از سوی گروه های 
حقوق بشــری که مرتبا از اتحادیه ی اروپا 
خواسته اند تا فشار بیشتری بر رژیم ایران 
وارد کند نیز منعکس شــده اســت )عفو 
بین الملل، 2001(. با این حال این گروه ها 
دفاع اتحادیه ی اروپا از حقوق بشــر را در 
منظری وســیع تر یعنی فراتر از مسئله ی 
کوردها در نظر می گیرند. برای گروه های 
حقوق بشری مسائل حیاتی دیگری مانند 
اعدام، حقوق جامعه ی دگرباشــان  حکم 
و نقــض ســختگیری های شــدید علیه 
خودنمایی هــای مســالمت آمیز نیز وجود 
دارد. اینها مسائلی هستند که به نظر این 
گروه هــا باید اتحادیه ی اروپا با فشــار بر 

روابط دوجانبه اش با ایران اِعمال نماید.

اتحادیــه ی اروپــا یــک بازیگــر 
تغییردهنــده )در مورد مســئله ی 

کوردها( در ایران نیست
با درنظر گرفتن عملکــرد اتحادیه ی اروپا 
از دیدگاهــی گســترده تر می توان دید که 
نقش این اتحادیه و عملکرد آن در بررسی 
مســئله ی کوردها در ایــران موثر نبوده و 
فعالیت های این اتحادیه بر بازیگران اصلی 
این منازعه یعنی رژیم ایران و کوردها نیز 
تاثیری نداشــته اســت. آن گونه که قبال 
گفته شد اتحادیه ی اروپا علیرغم سابقه ی 

وحشــتناک ایران در مورد حقوق بشر نفع 
حیاتی خود را در نگه داشــتن روابط با این 
کشــور می بینــد. از دید اتحادیــه ی اروپا 
مسائل اصلی بهتر است در مذاکرات جدی 
سیاسی و نه در قالب تحریم ها ابراز شوند. 
بنابراین در حالی که اتحادیه ی اروپا در نقد 
خود از سوء استفاده ی رژیم ایران از حقوق 
بشر و سوء رفتار با اقلیت های آن پافشاری 
کرده است، اما این مسائل به عنوان عناصر 
قطعی در سیاســت تحریم این اتحادیه بر 
ایران بــه کار گرفته نشــده اند. در عوض 
تحریم های کنونی اتحادیه ی اروپا بیشتر به 
دلیل شکســت ایران در همکاری با قوانین 
بین المللی در رابطه با برنامه ی هســته ای 
هســتند. ایران به نوبه ی خود دخالت های 
خارجی را در “امور داخلی خود” رد کرده 
و به ندرت به خواست های اتحادیه ی اروپا 
اعتنا کرده است. مذاکرات اصلی اتحادیه ی 
اروپا با فعالیت های دیپلوماتیک پشتیبانی 
نشــده اند چه برســد به اِعمال تحریم. در 
نتیجــه ایران خــود را موظف بــه بهبود 
شــرایط حقوق بشر در این کشور نکرده و 
حقوق اقلیت های اتنیکی از جمله کوردها 
را ضمانت نمی کند. بنابراین در مورد ایران 
عملکــرد اتحادیه ی اروپا بــه عنوان یک 
بازیگر اصلی جهانی و مدافع حقوق بشــر 
تا حدودی بی تاثیر بوده اســت. با توجه به 
نقش این اتحادیه در مســاله ی کوردها و 
تاثیــر طوالنی مدت آن بر آنها، یکی از دو 
بازیگر اصلی در این مسئله، می توان گفت 
که عدم ارتباط اتحادیه ی اروپا با مسئله ی 
کوردهــا و نبود رابطه با آنها در ایران مانع 
از این شده تا این اتحادیه تاثیرات طوالنی 

مدت مهمی را ایجاد نماید.

نتیجه گیری
این فصل نقــش اتحادیه ی اروپا در مورد 
مسئله ی کوردها در ایران را تحلیل کرد. 
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اولین مشاهدات در رابطه با ارتباط نسبتا 
ناموجود این اتحادیه است. اتحادیه ی اروپا 
سیاست مجزایی در قبال کوردهای ایران 
ندارد و با گروه های کورد ایرانی نیز هیچ 
ارتباطی برقرار نکرده است. عوامل متعددی 
در پس این نبود رابطه وجود دارد. نخست 
علیرغم بحث هــای اصلی جدی و مداوم، 
اتحادیــه ی اروپا، ایــران را به عنوان یک 
شــریک ضروری هــم در زمینه ی روابط 
بالقــوه ی تجاری و انــرژی و هم در مورد 
نقــش حیاتی این کشــور در حفظ ثبات 
منطقــه ای در خاورمیانه در نظر می گیرد. 
بنابراین تقویت دیالوگ سیاســی و روابط 
قوی تجاری اهــداف کلی اتحادیه ی اروپا 
را تحت پوشــش قرار خواهــد داد. لیکن 
بحث هــای جدی این اتحادیه به هیچ نوع 
تحریمی بر ایران به دلیل سابقه ی ضعیف 
این کشــور در امر حقوق بشر ختم نشده 

است.
به عالوه نقــش نا_موجود اتحادیه ی 
اروپا تا حدودی به دلیل این حقیقت است 
که مســاله ی کوردها به شــکلی مناسب 
همانند کوردهای ترکیه، عراق یا ســوریه 
بازشناسی نشده اســت. به جای پیگیری 
کوردها  علیه  نابودســازی  سیاســت های 
)عــراق(، یا بــه طور کامل انــکار هویت 
کوردها )ترکیه(، ایران رویکردی زیرکانه تر 
را در پیش گرفته اســت بــه طوری که 
کوردها از حقوق سیاسی و فرهنگی خود 
به شیوه ای نامحســوس محروم گشته اند. 
سرانجام نادیده انگاری مسئله ی کوردها در 
ایران با نمود )سیاسی( آسیب دیده ی آنها 
که به اندازه ی جنبش های موجود در سه 
دولت دیگر ســازمان یافته و رســا نبوده 

است در ارتباط می باشد. 
در نتیجــه اتحادیــه ی اروپا نظری را 
نســبت به این مســئله همچون یک نزاع 
جداگانه و چندوجهی میان ایران به عنوان 

یک دولت و اقلیــت کوردها اتخاذ نکرده 
اســت. در عوض این اتحادیه مســئله ی 
کوردها را تنهــا درون زمینه ی مربوط به 
حقوق بشــر و حقوق اقلیت هــا در ایران 
در نظــر می گیرد. این زمینه ها در اصل و 
ارجاع گسترده تر هســتند. به این ترتیب 
موقعیت کوردها با سایر گروه های اتنیکی 
در ایران همچون اعراب، بلوچ ها و آذری ها 
مورد بررسی قرار می گیرد. در نتیجه هیچ 
ارجاعی که مشــخصاً به مسئله ی کوردها 
در ایران ارجاع داده باشــد در هیچ کدام 
از اســناد و روابط اتحادیــه ی اروپا یافت 
نمی شود. در آخر هم راستا با این رویکرد 
این اتحادیه هیچ اولویتی را برای برقراری 
ارتباط سیاســی با چهره های کورد مانند 
حزب دموکرات کوردستان ایران، پژاک یا 
کومله تالشی نکرده است. کوردها به سهم 
خود به شــکلی روزافزون در تالش برای 
البی گری بــا اتحادیه ی اروپا و دولت های 
عضو آن با هدف افزایش آگاهی درباره ی 
وضعیت اقلیــت خود بوده اند تا در نهایت 
قادر باشند که مسئله ی کوردی در ایران را 
در لیست اولویت های پایتخت های اروپایی 
قــرار دهند. با این حال البی گری کوردها 
تــا حــدودی در هدف و مرجــع محدود 
بوده اســت زیرا آنها بیشتر توانسته اند با 
ســازمان های گســترده ی احزاب سیاسی 
اروپایی )مانند حزب سوسیالیســت اروپا( 
ارتبــاط برقرار کنند نه بــا حکومت ها یا 

نهادهای اتحادیه ی اروپا.
در پایــان در مورد عملکرد اتحادیه ی 
اروپا نبود اهرم فشار از سوی این اتحادیه 
مستقیماً بر نقش آن بر این مسئله تاثیرگذار 
بوده اســت. در حالی که اتحادیه ی اروپا 
قادر بوده تا بحثی اصلی را به شکلی قوی 
در برابر ایران پیش ببرد اما نتوانسته است 
با اســتفاده از ابزارهای مناســب بر ایران 
فشــار وارد کند. گفتگوهــای برجام برای 
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مدت زمان کوتاهی چنین اهرم فشاری را 
فراهم ســاخت اما با شکست مذاکرات در 
ســال 2016 این اتحادیه وارد فاز دیگری 
از تجارت حداقلی و روابط سیاسی با ایران 
شده است که اهرم فشار اتحادیه ی اروپا را 
تقلیل داده است. حتی با ارفاق در زمینه ی 
موثــر بودن نقش اتحادیه ی اروپا در تاثیر 
طوالنی مدت بر دموکراتیزه ساختن ایران 
یا توانایی آن برای تاثیرگذاری بر مسئله ی 
کوردیها در ایران، نقش این اتحادیه بسیار 

محدود بوده است. 
*. KurdaTheEuropean Union and theKurdish 
IssueThe )Chapter 7(

Amnesty International. )2001(. EU-
Iran talks: EU must press Iran for 
human rights improvements in Iran. 
Retrieved from https://www.amnesty.
eu/news/eu-iran-talks-eu-must-press-
for-humanrights-improvements-in-
iran-0034/ Amnesty International. 
)2008(. Human rights abuses against 
the Kurdish minority. Retrieved from 
https://www.amnesty.org/download/
Documents/MDE130882008ENGLISH.
pdf Amnesty International. )2019(. 
Iran: Human rights in Iran: Review 
of 2019, 18 February 2020. Retrieved 
July, 2020, from https://www.
amnesty.org/download/Documents/
MDE1318292020 ENGLISH.
PDF Council on Foreign Relations. 
)2015(. The time of the Kurds, 
a CFR infoguide presentation. 
Retrieved from https://www.cfr.org/
interactives/time-kurds#!/?cid¼soc-
at-the_time_of_the_ kurds-infoguide 
EC. )2016(. The conclusion of the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
)JCPOA( in July 2015—A crucial 
achievement of European diplomacy—
Has opened the way for a renewal of 
broader relations between the European 
Union )EU( and Iran. Retrieved from 

https://eeas.europa.eu/ headquarters/
headquarters-homepage/2281/iran-
and-eu_en Ernst, C. )2020(. Press 
statement concerning the situation 
of Nasrin Sotoudeh, Sakharov Prize 
Laureate 2012. European Parliament. 
Retrieved from https://www.europarl.
europa.eu/ cmsdata/211781/20200928_
Situation_Nasrin_Sotoudeh_EN.pdf 
European Commission Directorate-
General ECHO. )2015(. Facts and 
figures Iran. Retrieved from https://
ec.europa.eu/echo/where/asia-and-
pacific/iran_en European External 
Action Service. )2018, December 
11(. Speech by High Representative/
VicePresident Federica Mogherini at 
the European Parliament session on 
the ruling of the European Court of 
Human Rights on the case of Selahattin 
Demirtas, Strasbourg. Retrieved from 
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquartershomepage/55309/
speech-highrepresentativevice-
president-federica-mogherini-
european-parliament-plenary_en 
European External Action Service. 
)2020, April 21(. Statement by the 
spokesperson on a recent execution of 
a juvenile offender in Iran, Brussels. 
Retrieved from https://eeas.europa.eu/ 
delegations/gabon/77808/statement-
spokesperson-recent-execution-
juvenile-offender-iran_en European 
Parliament. )2012(. Resolution of 14 
June 2012 on the situation of ethnic 
minorities in Iran )2012/2682)RSP((. 
Retrieved from https://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do? pubRef -//
EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-
0265+0+DOC+PDF+V0//EN European 
Parliament. )2019(. Resolution of 
14 March 2019 ‘Iran, notably the 
case of human rights defenders’, 
)2019/2611)RSP((. Retrieved from 
https://www.europarl.europa.eu/
doceo/docu ment/TA-8-2019-0204_
EN.html?redirect Institut Kurde de 
Paris. )2017(. The Kurdish population. 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 2۸6



Retrieved from https://www.cia.
gov/ library/readingroom/docs/CIA-
RDP81B00401R000500080004-8.
pdf Kutschera, C. )2012(. The Kurdish 
National Movement. Chris Kutschera. 
Moniquet, C. )2019, February(. The 
recent Iranian Terrorist Plots in Europe. 
European Strategic Intelligence and 
Security Center. Natali, D. )2005(. 
The Kurds and the state: Evolving 
national identity in Iraq, Turkey and 
Iran. Syracuse University Press. 
Nezan, K. )2018, November 22(. 
Danielle Mitterrand et les Kurdes. 
France Libertés-Fondation Danielle 
Mitterrand. Retrieved from https://
www.france-libertes.org/fr/danielle-
mitterrandkurdes/ References 157 
Unrepresented Nations and Peoples 
Organization. )2014(. Iranian 
Kurdistan: Representation in the 
Parliament continues, 6 January 2014, 
based upon Rudaw Media Network 
reporting. Retrieved from https://
unpo.org/article/16720 Unrepresented 
Nations and Peoples Organization. 
)2016, March 22(. Iranian Kurdistan: 
PDKI leader reiterates commitment 
to peaceful struggle. Retrieved from 
https://unpo.org/article/1902 9 U.S. 
CIA World Factbook. )n.d.(. Retrieved 
from https://www.cia.gov/library/
publications/ resources/the-world-
factbook/geos/tu.html Van Bruinessen, 
M. )1991(. Kurdish society and the 
modern state: Ethnic nationalism versus 
nation-building. In T. Atabaki & M. 
Dorleijn )Eds.(, Kurdistan in search of 
ethnic identity )pp. 24–51(. Department 
of Oriental Studies. Van Bruinessen, 
M. )2000(. Transnational aspects of 
the Kurdish question, Robert Schuman 
Centre for Advanced Studies, European 
University Institute )Working Paper 
2000/22(

پی نوشت

1. درحالی که ایران شمار دقیق اقلیتهای اتنیکی را منتشر نمیکند، 
تخمینی که از جمعیت کوردهای ایران میشود حدود %10 )کتاب 

اطالعــات CIA( و %12 تخمین منابع کوردی )انســتیتوی کورد 
پاریس، 2017( میباشــد. باید خاطر نشان کرد که در سال 1980، 
CIA شــمار کوردها را %9 جمعیت کل کشور تخمین زد که این 
تعــداد تا ســال 2015 حدود %1 افزایش یافــت. تفاوتها در آمار 
مربــوط بــه زاد و ولد عامل این تغییر بوده اســت )کتاب اطالعات 

.)n.d آمریکا ،CIA جهانی
2. جوامع کوردی قابل مالحظهای در مناطق مازندران در شمال و 
خراسان در شمال شــرقی ایران ساکناند. در حال حاظر شمار آنها 
حــدود یک میلیون نفر اســت. این جوامع بازمانــدگان جنگجویان 
کوردی هســتند کــه در دوران صفوی به این مناطــق انتقال داده 

شدهاند.
3. هرچند شــمار دقیق در دســت نیست تصور میشــود که اکثر 
کوردهای ایران اهل ســنت باشــند در حالی کــه درصد باالیی از 
یارسانیها هم وجود دارند. همچنین گروههای کوچکتر کورد یهودی 

و بهایی نیز در ایران ساکناند.
4.  اقلیتهــای اتنیکــی از جملــه عربهای اهــواز، تورکهای آذری، 
بلوچهــا، کوردها و ترکمنها با تبعیض متجاوزانهای روبهرو هســتند 
که دسترســی آنها به تحصیل، استخدامی و محل سکونت مناسب 
را محدود میکند. نادیده انگاری اقتصادی مناطق با ســاکنان اقلیتی 
فقر و مهاجرت را افزایش میدهد. زبان فارسی تنها زبان آموزش در 

مقاطع ابتدایی و عالی باقی مانده است.
5. احــزاب دموکرات کوردســتان ایران و کوملــه اصلیترین احزاب 
سیاسی کوردی در ایران هستند. هر دوی این احزاب عضو سازمان 
ملتهــا و مردم بینماینــده )UNPO( که یک ســازمان قدرتمند 
البیگری در بروکســل است میباشند. عالوه بر این حزب حیات آزاد 
در کوردستان )PJAK( که به نظر میرسد وابسته به PKK باشد. 
برای کسب اطالعات بیشتر دربارهی اعضای کورد UNPO به این 

.https://unpo.org/members/7882 .وبسایت مراجعه کنید
6. اعضــای پارلمــان اروپــا مخصوصا اعضای حزب سوسیالیســت 
رویدادهایــی را در پارلمان اروپا در ارتباط با مســئلهی کوردها در 

ایران برگزار کردهاند.
7. دانیل میتران همسر رئیس جمهور سابق فرانسه فرانسوا میتران 
روابط نزدیکی با کوردها داشت و یکی از دوستان نزدیک رهبر ترور 
شــدهی حزب دموکرات کوردستان ایران، قاسملو، بود. کندال نازان 
رئیس انستیتوی کوردی در پاریس بانو میتران را از دوستان کوردها 

معرفی میکند )نازان، 2018(.
8. به بهانهی مذاکرات صلح جمهوری اسالمی ایران رهبر کل حزب 
دموکرات کوردســتان ایران با نام عبدالرحمان قاسملو را در وین در 
تاریخ 13 جوالی 1989 ترور کرد. ایران با اســتفاده از همان ترفند 
جانشین وی یعنی صادق شــرفکندی را در رستورانی در برلین در 

تاریخ 17 سپتامبر 1992 ترور کرد.
9. حزبهــای پژاک، دموکرات کوردســتان ایران و کومله پایگاههای 
کوچکی در مناطق کوهستانی مرز ایران_عراق دارند. جزئیات بیشتر 
در گزارش زیر از سوی شبکهی خبری روداو توسط UNPO منتشر 

.https://unpo.org/article/18555 :شده است
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هێزی تیۆریی کۆمەاڵیەتی:
چوارچێوەی گوتاریی دژە کۆلۆنیال*  

جۆرج ج. سەفا دەی و عەلیڕەزا ئەسغەرزادە
وەرگێڕان: کەماڵ حەسەن پوور



پوختە
ئەو نووسراوەیە گوتاری دژە-کۆلۆنیال وەک 
چوارچێوەیەکــی ڕێنوێنیــکار بۆ دروســت 
کردنــی هاوپەیمانی و هابەشــی لە نێوان 
چاالکانــی دژە-ســتەم لە زانســتگاکان و 
کۆمەڵگای مەزنتر پێشکەش دەکات. بۆ ئەو 
مەبەستە، کەڵک لە تێڕوانینەکانی گێرانەوەی 
تیۆریــی  نەریتەکانــی  و  “ڕەســەنایەتی” 
دژەڕەگەزپەرســتی وەردەگیرێت. لە سایەی 
ئەو مەودایەی کە خەباتەکانی مارکسیستی، 
و  پاش-کۆلۆنیالیســتی  فێمێنیســتی، 
هەڵوەشێنەر دەستەبەریان کردووە، گوتاری 
وەرگرتنــەوەی  بــەدوای  کۆلۆنیالــی  دژە 
پەیوەندییەکی  کە  سەربەخۆیە  گۆڕەپانێکی 
بەهێــز و گرێدراوییەکــی پتــەوی دەگەڵ 
گۆڕەپانەکانی دیکە هەبێ. ئەو نووســراوەیە 
پەیوەندیی، وێكچوون و جیاوازیی نێوان ئەو 
گۆڕەپانە نوێیە دژەکۆلۆنیالە و گۆڕەپانەکانی 
دیکــەی دروســتکراو لــە الیــەن نەریتە 
دەوڵەمەندەکانی نیشــان دەدا. ئامانجەکەی 
پێشبینیی گۆڕەپانێکی هاوبەش بۆ بەرگرییە 
کە لەوێدا تاقمە چەوساوە و پەڕاوێزخراوەکان 
بتوانــن هاوپەیمانی بۆ بەرگری دژی مەیلە 
کۆلۆنیالیســتییە جۆراوجۆرەکان دروســت 

بکەن.

پێشەکی
ئێمــە ئــەو بەرهەمــە وەک کردەوەیەکی 
ورووژێنەر پێشــکەش دەکەین تــا پانتای 
تیۆریکی گوتاری خۆمان بەربەرین بکەینەوە 
و ئــەوەی بە ڕوونی تیــۆری دژەکۆلۆنیالی 
بەرانبەر بە تێگەیشتنی نوێ و ئالنگارییەکانی 
هەڵقواڵو لە هەلومەرجی نوێ دەر ببڕین. لە 
کاتێکدا کێبڕکێ بۆ تیۆری بە شــێوەیەکی 
پەرەئەســتێن لــە نــاو فێرگەکانــدا )واتە 
قوتابخانە، کۆلێژ و زانستگاکان( چڕتر دەبێ، 
ئاســەوارەکانی بۆ ئەو کەسانەی مەترسیی 
لێدرانی مۆرکی بێ تیۆری بوونیان لەسەرە، 

چەند هێندە دەبێ. ئەوە بەشێکی دەگەرێتەوە 
بۆ ئەو گرینگییە زۆرەی بە توانایی و حەزی 
بەتیۆری کردن لەناو بەشــێک لە شــێوازە 
ئاســاییە جێکەوتووەکان دەدرێ. هەر وەها 
بەشێکیشی لەبەر هەوڵە خشکەیییەکان بۆ 
حاشــا کردن لە ڕەواییی زانیارییەکانی الی 
هێندێک الیەنە، کــە ڕەنگبێ گوێ نەدەنە 
شێوازە باوەکانی بە تیۆری کردن. مەبەستی 
ئێمە لەو نووسراوەیەدا نیشاندانی تیۆری نییە، 
بەڵکوو کێشەدار کردنی چەمکێکی تیۆرییە 
کە کەمێــک پەیوەندیی هەبــێ یان هیچ 
پەیوەندیی بە واقیعــی ژیانی ئەو خەڵکەوە 
نەبێ کە بەرژەوەندیی ئاکادێمیک و سیاسی 
ئــەوان پێچەوانــەی نەزمــە کۆمەاڵیەتییە 
زاڵەکانــە. ئامانجــی ئێمــە یارمەتیدان بە 
داڕشــتنەوەی چوارچێــوەی گوتارێکی دژە 
کۆلۆنیالە کــە ببێتە هۆی تێگەیشــتن لە 
واقیع و نەریتی کۆمەاڵیەتی لە گۆشە نیگای 

پەڕاوێزخراوەکان و ژێردەستەکانەوە. 
لــە شــوێنی دیکــە )دەی، 2٠٠٠ئا(، 
گوتراوە کە بایەخی تیۆریی کۆمەاڵیەتی نابێ 
تەنیا بە بنچینە فەلســەفییەکانی مەزەندە 
بکرێ. لەوەش گرینگتر، پەیوەندیدار بوونی 
تیۆرییــەک دەبێ بــەوە مەزەندە بکرێ کە 
ئاخــۆ چەندە ڕێگامان پــی دەدا لە ئاڵۆزیی 
کۆمەڵگای مرۆڤ تێبگەین و چاکسازییەکی 
کۆمەاڵیەتی و سیاســی دەستەبەر دەکات، 
واتە، هێزی تیۆری و بیرۆکان بۆ وەدیهێنانی 
ئاڵوگۆڕ و گۆڕینی ژیانی کۆمەاڵیەتییە. لەبەر 
ئەو هۆکارە، ئێمە ئەو گەڕانە بە نێو تیۆریی 
کۆمەاڵیەتی بە ڕوانین لە هێزی چوارچێوەی 
گوتــاری دژە-کۆلۆنیال بۆ بەرەوپیش بردنی 
کردەوەی کۆمەاڵیەتی و سیاسی دەست پێ 
دەکەیــن. ئێمە حەزمان لــە وەرد دانەوەی 
جۆراوجــۆری، وردبینــی و ناڕێکوپێکیــی 
ئافراندنــی تیۆری بە مەبەســتی ئاڵوگۆڕی 

کۆمەاڵیەتی و سیاسییە.
فرانتز فانۆن )١٩6٣( زۆر لەمێژە نیشانی 
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داوە کە سڕینەوەی کۆلۆنیالیزم تەنیا کاتێک 
دەگاتە لووتکە کــە لە کۆتاییدا ببێتە هۆی 
گۆڕانــی نەزمی کۆمەاڵیەتــی. ئەوە یەکەم 
ڕووبەڕوو بوونــەوەی توندوتیژی دوو هێزی 
“دژی یەکتر لە سروشتی خۆیاندان، کە بە 
کردەوە ئاکامی بارودۆخــی کۆلۆنییەکانن.” 
)الپــەڕەی ٣6(. فانــۆن هەروەهــا دەڵــێ 
سڕینەوەی کۆلۆنیالیزم هێنانە ژێر پرسیاری 
سەرجەم دۆخی کۆلۆنیالی و ئاسەوارەکانیەتی. 
ئــەو هێنانە ژێر پرســیارە گرینگە، نەوەک 
شوێنی هەڵوێستە کردن، بەڵکوو بۆ دروست 
کردنی پەیوەندیی نێوان چ شــتێک هەیە و 
چ شــتێک دەبێ ببێ.  بە واتایەکی دیکە، 
ئەوەی ئێمە لێرە جەختی لەســەر دەکەین، 
پێویستیی لێک گرێدانی گفتوگۆ لەسەر چ 
شــتێک مومکینە و چ شتێک هەیە. ئەوەی 
هەیە بۆ ئاراســتە کردنی ڕەخنە لە نەزمی 
کۆمەڵگا و  هۆشــیاری لە سنووردارییەکانی 
ئێمە گرینگە. تیۆرییەکی کۆمەڵگا دەبێ هۆ 
و پێوەری گەشبینیی ئاکادێمیک، گوتاری و 

سیاسی پێشکەش بکات.
تایۆفیــن )١٩٩٥( بــە هەمان شــێوە 
کۆلۆنیالیــزم  ســڕینەوەی  گوتوویەتــی 
“پرۆســەیەکە، نەوەک گەیشتن؛ ئەو ئاماژە 
بــە دیالێکتیکێکــی بــەردەوام لــە نێوان 
سیســتەمە ناوەندگــەرا خۆســەپێنەکان و 
دەکات؛  دەوروبەریــان  چەوســاندنەوەی 
لــە نێــوان چەمکــە ئورووپاییەکانــی ... 
)ئیمپراتــۆری( ...  دامەزراندنــی کۆلۆنیالی 
دژە  الیــەن  لــە  لێکهەڵوەشــاندنەوەی  و 
کۆلۆنیالــەکان” )الپەڕەی ٩٥(. پرۆســەی 
بەرهەمهێنان و مەزەندە کردنی زانیاریی لە 
فێرگــەکان دەتوانێ ڕاهێنانی کۆلۆنیالی بێ. 
لە جیاتی مــژدەی زانیارییەک بێ کە ڕێگا 
بە فێرخوازان بدا تا کولتووری دژبەر گەشە 
پێ بدەن، پرۆسەیەکی کۆلۆنیالی لە ڕاستیدا 
دەتوانێ ئــەو زانیارییە خــەاڵت بکات کە 
فێرخــوازەکان دەخاتە ناو پێکهاتە و نەریتە 

سڕینەوەی  پرۆســەیەکی  بۆیە،  زاڵەکانەوە. 
کۆلۆنیالیــزم لە فێرگــەکان دەبێ وریا بێ 
کە پرۆسەی بە کۆلۆنی کردن و حەزەکانی 
کۆلۆنیالیستی، بە هۆی دەسەاڵتی پرینسیپە 
باوەکانــی خۆرئاوا داوای پلەیەکی ســاختە 
بابەتــی کۆلۆنیالــی دەکات، هاوکات  بــۆ 
زانیارییــە ناوخۆییەکان بێبــەش دەکرێن، 
 نکۆڵییــان لــێ دەکرێــت و بــێ بایــەخ

 دەکرێن.
بێجگــە لــەوە، پــڕۆژەی ئاکادێمیکی 
ســڕینەوەی کۆلۆنیالیزم پێویســتی بە واز 
هێنان لە ئەو شــێوازانە هەیــە کە لەواندا 
دۆخی مرۆڤ بە کولتــورە زاڵە ئورووپایی-
ئەمریکاییەکان پێناســە و دیاری دەکرێن. 
بە بێ تێگەشتن لە ڕاســتیی کۆمەاڵیەتی، 
ئەزموون و ڕێکارە ناوخۆییەکان، پرۆســەی 
ســڕینەوەی کۆلۆنیالیزم ســەرکەوتوو نابێ. 
ئەوە ئەندێشەی زانین وەک هێز و خۆڕاگرییە 
کە بۆ پرۆسەی سڕینەوەی کۆلۆنیالیزم فرە 
گرینگــە )ئەبو لوقۆد، ١٩٩٠؛ موور، ١٩٩7؛ 
پاری، ١٩٩4(. بۆ وێنە، لە ناو مێژوونوسیی 
گەلــە کۆلۆنیکراوەکاندا، ڕابردووی مێژوویی 
یەکەیەکــی گرینگــی زانیاری دەســتەبەر 
دەکات کە دەتوانێ ببێتە ئامرازی دەرخستنی 
ناسنامەیەک کە لە ناسنامەی دروستکراو بە 
هۆی ئایدیۆلۆژی خۆراواییەوە ســەربەخۆیە 
)موتەشی، ١٩٩6(. ئەوە بۆ بەرنگار بوونەوە 
و دروست کردنی ئالنگاری بۆ ژێردەستەیی، 
بەردەوامیــی ئەزموونــی ژیانــی ئەوانیتر و 
ســەپاندنەوەی پێگەی ئەوان وەک زانیاریی 
ڕەوا و کاریگــەر، یارمەتیدەر دەبێ. هەر بەو 
شــێوەیە، ڕایت )١٩٩2( ســەرنجی داوەتە 
گیروگرفتــی کەڵکوەرگرتن لــە دەورەکانی 
کۆلۆنیــال و پاش-کۆلۆنیــال وەک خاڵــی 
ســەرچاوەی ئاکادێمیک بۆ ڕاســتییەکانی 
خەڵکی ڕەســەن، وەک ئــەوەی خەڵکی نا 
ئورووپایی هیــچ مێژوویەکیان پێش هاتنی 

ئورووپاییان نەبووبێ.
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پرینســیپەکانی چوارچێوەی گوتاریی 
دژە-کۆلۆنیال

ئێمە بە لەبەرچاو گرتنی ڕەخنەی پۆســت 
مۆدێرنیســتی لە نەشیاویی پێشکەشکردنی 
تیۆریــی زەبەالح و تێگەیشــتنی بەرفراوان 
لە ئاڵۆزیــی کۆمەڵگای ئەمڕۆیی، شــێوەی 
گوتاریمان پێ لە باســی تیۆریک باشــترە 
)زەلەزا، ١٩٩7؛ پراپارات، ١٩٩٥(. بۆیە ئێمە 
پێمان باشە لە چوارچێوەیەکی ڕێنوێنیکاردا 
کارەکانمان بکەین کە بە تەواوی ئەو ڕاستییە 
لەبــەر چاو بگــرێ کە پرســە ئاکادێمیک 
و سیاســییەکان بــۆ ڕەنگدانــەوەی واقیعە 
کۆمەاڵیەتییەکان، بــەردەوام لە ئاڵوگۆڕدان 
)شرۆف، ١٩٩6، الپەڕە 2٣( ئێمە هەروەها 
هیوادارین خۆ لە وشــکی و خۆنەگونجێنیی 
کــە تایبەتمەندییەکانی تیۆریــن ببوێرین. 
هیوای ئێمە کەڵــک وەرگرتن لە زمانێکی 
خۆگونجێنتــر، ئاشــکراتر و ڕەوانتــرە کە 
چاوەڕوانین گوتــار و چوارچێوەی گوتاری 
دەســتەبەری بکەن. ئێمە هەروەها ئاماژە بە 
گیروگرفتی شەیدا بوون بە/لە بنئاژۆخوازیی 

ڕۆشنبیرانە دەکەین.
چوارچێوەی گوتاریی دژە-کۆلۆنیال ڕێگا 
بە ئێمە دەدا بە کەڵک وەرگرتن لە زانیاریی 
ڕەســەن وەک هەڵوێســتێکی گرینگ، بە 
شــێوەیەکی کاریگەر پرســی هەڵقواڵو لە 
پەیوەندییەکانــی نێــوان کۆلۆنیالیســت و 
کۆلۆنیکــراو تیۆریزە بکەین. وەک تێڕوانین، 
دژە- کۆلۆنیالیزم لێکۆڵینەوە لەو پێکهاتەی 
دەسەاڵتانە دەکات کە لە بیرۆکە، کولتوور و 
مێژووی بەرهەمهێنانی زانســت، نرخاندن و 
بەکار هێنانیاندایە. ئەو هەروەها تێگەیشتنی 
ئێمە لە ڕەسەنایەتی، هەوڵ بۆ خاوەن بڕیاری 
خۆ بوون، بەرگری و سیاســەتی بابەتیانەیە 

)فوکۆ، ١٩٨٣؛ موور، ١٩٩7(.
وەک لــە شــوێنی دیکــەش ئاماژەی 
پێ کــراوە )دەی، 2٠٠٠ب(، چوارچێوەی 
گوتــاری دژە-کۆلۆنیــال، ڕەچەڵکناســیی 

کۆلۆنیکراوەکانــە کە لە هەســتی خۆماڵیی 
جەماوەری و هاوبەشی کۆلۆنیالیدا لەنگەری 
گرتــووە. لــەو ڕوانگەیەدا کۆلۆنیــال تەنیا 
وەک غــەوارە و بیانی لێــک نەدراوەتەوە، 
بەڵکوو وەک داســەپاو و زاڵ.  هەڵوێســتی 
دژە کۆلۆنیالــی دان بە گرینگیی زانســتی 
بەرهەمهاتوو لە ناوخۆ، ســەرچاوە گرتوو لە 
مێژووی کولتووری و ئەزموونەکانی ڕۆژانەی 
مرۆف و کارلێکەریــی کۆمەاڵیەتیدا دەنێ. 
هەڵوێســتی گوتاریــی دژە-کۆلۆنیال تاقمە 
پەڕاوێزخــراوەکان وەک بابەتی ئەزموون و 
مێژوویەکانی خۆیان دەبینێ )مەمی، ١٩6٩؛ 
فانــۆن، ١٩6٣ و هەروەهــا فوکۆ، ١٩٨٠(. 
ئامانجەکەی پرســیار، لێکۆڵینەوە و بەرۆک 
گرتن بە بناخەکانی دەسەاڵت و ئیمتیازاتی 
بــە دامەزراوەییکراو و هۆدانەکەیەتی بۆ زاڵ 

بوون لە پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان. 
وەک ڕێبازی گوتاری دژە ڕەگەزپەرستی 
گوتــاری  چوارچێــوەی   ،)١٩٩6 )دەی، 
دژەکۆلۆنیــال، دان بــە دەوری پێکهاتــە 
ئافراندن  لە  کۆمەاڵیەتی/دامەزراوەییــەکان 
و بەرهەمهێنانەوەی نایەکســانیی خۆماڵیدا 
دێنێ. پاساوێکی سەرەکی لەو ڕێبازەدا ئەو 
ئەندێشــەیەیە کە پێکهاتە دامەزراوەییەکان 
لــە الیــەن دەوڵەتــەوە ئەرکــدار کراون 
خزمەت بە بەرژەوەندییە ماددی، سیاســی 
و ئایدیۆلۆژیکییەکانی دەوڵەت و پێکهاتەی 
ئابووری/کۆمەاڵیەتــی بکــەن. چوارچێوەی 
گوتاریی دژە-کۆلۆنیال دان بە هێزی نەریتیی 
کۆمەاڵیەتیی خۆماڵی و هەوڵی ڕزگار بوون 
لە بەرەوڕووبوونەوەکانی نێوان  کۆلۆنیالیست 
و کۆلۆنیکراو دادەنێ. ئەو دەڵێ کۆلۆنیالیست 
بە تەواوی خاوەنی دەســەاڵت و گوتار نییە. 
دروست بە پێچەوانە، کۆلۆنیکراو بە هەمان 
شــیوە دەسەاڵتی بردنە ژێر پرسیار، بەرۆک 
گرتن و لە ئاکامدا بنکۆڵ کردنی دەسەاڵت 
چەوسێنەرەکانی  دامەزراوە  ئیمتیازەکانی  و 
هەیــە. هێزی کــردار نواندنــی گوتاری و 
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دەســەاڵتی بەرگری، هەروەهــا لەناو تاقمە 
کۆلۆنیزە کراوەکاندا هەیــە )بابها، ١٩٩٥(. 
ئەوان هەمیشــە بۆچوونێکــی )تیۆریکی و 
کرداری(یان لەمەڕ کۆلۆنیالیستدا هەبووە و لە 
بۆچۆونێکی ئەوتۆوە پەیوەندیی کۆمەاڵیەتی 
و سیاسییان دەگەڵ کۆلۆنیالیست دروست 

کردووە.
چوارچێــوەی گوتاریــی دژە-کۆلۆنیال 
جەخت لەســەر دەرکەوتنی کۆلۆنیالیزم و 
ئیمپریالیــزم و کاریگەرییە بەردەوامەکانیان 
لەســەر کۆمەڵگا پەڕاوێزخراوەکان، بۆ وێنە 
پەیوەندییە  بەرهەمهێنانەوەی  شــێوەی  بە 
و  ئابووری  هەژاریــی  ئیمپرالیســتییەکان، 
تاد. دەکات. لەو پەیوەندییەدا کۆلۆنیالیست 
ئیمپریالیســت  تاقمێک پەیوەندی و  وەک 
وەک پێکهاتەی سیاســی/دامەزراوەیین کە 

پەیوەندییەکانی زاڵبوون دەپارێزن.   
هەڵوێستی دژە کۆلۆنیالی، ئەو بیرۆکەیە 
بــڕەو پێــدەدا کــە ڕۆشــنبیران دەبێ لە 
دامەزراوە مێژوویی و پێکهاتەیی و بوارەکان 
ئاگادار بن کە دەبنە هــۆی بەردەوامبوونی 
ڕۆشنبیری. بۆ وێنە، لە کاتێکدا کە تیۆرییە 
پاش-کۆلۆلنیالەکان تا ڕادەیەکی زۆر پشت 
بە بــە مودێلەکانی لێکدانــەوە، بە چەمک 
کردن و تیۆریزە کردنی خۆراوایی دەبەستن، 
تیۆرییەکانــی دژە-کۆلۆنیال بــە دوای کار 
دەگەڵ پارادایمی جێگرەوە و ئۆپۆزیسیۆنانەدا 
دەگەڕێــن کــە لەســەر کەڵکوەرگرتن لە 
شیکاری  سیستەمی  خۆماڵییەکان،  چەمکە 
و چوارچێــوەی ســەرچاوەی کولتــووری 
دامەزراوە. لە کاتێکدا کە ســەرجەم دەق و 
گوتــارەکان )بۆ وێنە پاش-کۆلۆنیال و دژە-
کۆلۆنیال( بە/لە دۆخ و پەیوەندیی دەسەاڵت 
دروســت کراون و هەر دەقێک بە شێوەی 
جیاواز داڕێژراوە. لەبــەر ئەو هۆیە، زانیاری 
لەســەر سەرچاوەی مێژووییی دیاریکراو کە 
بەرهەمهێنــەری تیۆری و دەقــە، گەلێک 

گرینگە. 

بەرهەمهێنانی ڕەسەنایەتی و ڕوانگەی 
دژە-کۆلۆنیال 

دژە-کۆلۆنیــال  گوتاریــی  چوارچێــوەی 
بوونــی  دژ/بەرهەڵســتکاری  گوتارێکــی 
چەوساندنەوەی سەرکوتکارانەی کۆلۆنیالییە. 
ئەو هەروەها سەلماندنی واقیعی پرۆسەکانی 
دیسان کلۆنیالیزە کردن بە فیتی سارمایەی 
جیهانییە. شێوازێکە بۆ پیرۆز کردنی تاقمە 
کۆلۆنیکراوەکان بە شێوەی زمانی، دیداری، 
بە دەق، سیاســی و مــاددی، کە بە مانای 
گۆڕینی ڕێچکەی تەنیــا خۆ وەک قوربانی 
نیشــاندانە. ئەو ڕەخنەگــری توندی بەدناو 
کردن، سووکایەتی کردن و وەالنانی نەریت 
و کولتوور بە نــاوی مودێرنیتە و گۆڕەپانی 
جیهانییە. شــوێنێک هەیە لە/بــۆ نەریت، 
نوێنەرایەتی بە دەنگ و ڕەنگ، کەرەستە و 
کولتووری هەست پێنەکراو و ڕەسەنایەتییەک 
کە دەسەاڵت دەبەخشێتە تاقمە کۆلۆنیالیزە 
کراوەکان و پەڕاوێزخراوەکان. ڕوانگەی دژە-
کۆلۆنیال بــەدوای دەستنیشــانکردنی ئەو 
شوێنە و پیرۆز کردنی بایەخی ستراتێژیکی 

ئەوە. 
وەبیر هێنانەوەیەکی سیاسیی کولتور و 
نەریت بۆ پڕۆژەی ســڕینەوەی کۆلۆنیالیزە 
کردن پێویســتە. ئــەوە بــە گەڕاندنەوەی 
پیرۆزیی ناوەرۆکــی مێژوویی و کولتووری، 
زمانــی ڕەســەن و زانیاریــی تاکەکانە کە 
ئیمپریالیســتییە کۆلۆنیالیستییەکان  پڕۆژە 
دێنە هەژاندن. پەیوەندیــی نێوان ناوەندی 
ئیمپریالیســتی و دەوروبــەرە کۆلۆنیالەکان 
بەردوەام ڕووبەڕوو بوونــەوەی پێچەڵپێچ و 
داهێنەرانە و بەرگریکارانە دەخوازێ. شــێوە 
یارمەتیدەری  بەرگــری،  جۆراوجۆرەکانــی 
مرۆیییــە  مەرجــە  بەردەوامبوونــی 

ناوخۆیییەکانی ئەوی دیکەی کۆلۆنیکراوە.
بیرۆکە یان چەمکی نەتــەوە، کۆمەڵگا 
و هاوواڵتیبــوون، تەنیــا پێکهاتەی خەیاڵی 
نین بەڵکوو لە مانا و ورووژاندنی هەســت،  
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کاریگەریی گەلێک قووڵیان لەســەر تاقمی 
کۆلۆنیکراو و پەڕاوێز خــراو هەیە. گوتاری 
دژە-کۆلۆنیال کار بۆ ورووژاندنی هەســتی 
ڕەسەنبوون دەکات کە ڕەنگبێ بکرێ وەک 
هۆشــیاریی زانیــن پێناســە بکرێت کە لە 
ناوخۆ و لە پەیوەنــدی دەگەڵ داگیرکرانی 
ســەرهەڵدات  شــوێنێک  درێژخایەنــی 
)دەی، 2٠٠٠ج(. هۆشــیارییەکی ئەوتۆ لە 
زانیاری لەســەر هێزی دەســتوبردی تاکە 
ناوخۆیییەکانــەوە و هەروەهــا لــە توانایی 
ئەوانــەوە بۆ شــیکردنەوەی دۆخی خۆیان 
لە ڕووی جوگرافیا، مێــژوو، کولتوور، زمان 
و ڕووحانییەتیان ســەر هەڵدەدات. کەوابوو، 
زانیاریی بەرهەمهێنراو بەو شێوەیە دەتوانێ 
بۆ دروســتکردنی ئالنگاری، بەرهەڵستکاری 
و هەڵوەشــاندنی پەیوەندییــە کۆلۆنیالی و 
ئیپمریالیســتییەکانی زاڵبــوون کەڵکی لێ 
وەرگیرێت. ئەو هەروەها دەتوانێ یارمەتیدەر 
بــێ بــۆ زینــدوو کردنــەوەی مــرۆڤ و 
کۆمەڵگاکەی و ڕزگار کردنی لە کۆیالیەتیی 

دەروونی.
ئیتــوارو )١٩٩٩( بە دروســتی گوتی 
بەشێک لە شاگەشــکەبوونی ئیمپریالیست 
و کۆلۆنیالیســتەکان ئەوەیــە کــە خەڵکی 
کۆلۆنیکــراو وەک ئەوەی دیکــەی الوازتر 
ببینن. ئەوی دیکە دەبێتە کەســایەتی یان 
کەسێکی لە ڕەسەنایەتی داماڵدراو، کەسێکی 
بەتاڵکراو لە ناسنامەی ڕەسەن، ڕەچەڵەک و 
مێژوو. نەزمی ســەپێنراو هەمیشە لە بوونی 
خــۆی بەگومانە. لە ئاکامدا، ئەو هەمیشــە 
لە الیەن هەر نەزمێکی بەرهەڵســتکار یان 
زانیاری هەســت بە مەترسی دەکات، بۆیە 
هەوڵ دەدا زانیاریی ڕەخنەگرانە لەناو بەرێ 
و بێبایەخــی بــکات. بە واتایەکــی دیکە، 
نەزمی ســەپێنراو چاوەڕوانــی خۆڕاگری لە 
ڕەســەنایەتیی کۆلۆنیکراوەکان دەکات و بۆ 

لەناو بردنی هەنگاو دەنێ.
یەکێــک لــە ڕێگاکانــی لەنــاو بردنی 

زانیارییەکی بەرهەڵستکارانەی ئەوتۆ، ئەوەیە 
کە حاشا لە ڕاستەقینەبوون و ڕەسەنایەتیی 
ناســنامەی ئــەو  تــاک )و کۆمەڵگاکەی( 
دەکات کە بەدوای دروستکردنی یەکەیەکی 
ڕەخنەگرانــەی زانســتە )نــاش، ١٩٩7(. 
لــە ئاکامدا، دەســەاڵتی خەڵکی ڕەســەن 
دەهێنرێتــە ژێر پرســیار و جیاوازی وەک 
شــتێکی هەڵبەستراو پێشــکەش دەکرێت. 
لەگەڵ ئەوەشــدا خەڵکی ڕەسەن دەبێ بە 
ئاماژە بەو کەســانە کە دەســەاڵتیان )نەک 
دەســەاڵتی ڕەها( لــە بنەچەکە، شــوێن، 
مێژوو و ڕەچەڵەکدایە، بپارێزرێن. ناسنامەی 
خەڵکی ڕەسەن بەردەوام بەرەوڕووی نەزمی 
کۆلۆنیال/ئیمپریــال دەبێتەوە و بە هۆی ئەو 
بەرەوڕووبوونەوە بەردەوامەیە کە هەستێکی 

“ڕەسەن بوون” دەستەبەر دەبێ. 
بە درێژایی مێژووی مرۆڤایەتی، نموونەی  
زۆر لــە کەڵــک وەرگرتن لە دەســەاڵتی 
کۆلۆنیالی بۆ تێکدانی ناســنامەی ڕەســەن 
هەن. ڕەنگبێ نموونەیەکی ئەمڕۆیی ویستی 
کۆلۆنیالی بۆ لەناو بردنی ناسنامەی ڕەسەنی 
کۆمەڵگا پەڕاوێزخراوەکان و، هەروەها کەڵکی 
ئەو کۆمەڵگایانە لە هەستی ڕەسەنی خۆیان 
بۆ بەرگری لــە لەناوچوونێکی ئەوتۆ، بکرێ 
بە خستنە ڕووی دۆخی کوردان لە تورکیە 
و تــورکان لە ئێران نیشــان بدرێ. تا یەک 
دەیە لەوەپێش، بە میلیۆنان لە شارۆمەندانی 
کوردی تورکیە )لە الیەن تاقمی زاڵ( نەکوو 
وەک کــورد بەڵکــوو وەک “تورکی کێوی” 
ئاماژەیان پێ دەکرا )حەســەنپوور، ١٩٩2(. 
بەرنامەی کۆلۆنیالیســتیی تاقمی زاڵ ئەوە 
بوو کە ناسنامەی کوردی لە ڕەگ و ڕیشەوە 
لە واڵتەکە دەرهێنێ، تا ئەو جێیە کە کەڵک 
وەرگرتن لە وشەی “کورد” لە گوتاری زاڵدا 
قەدەغــە بوو، چ بگات بــە کەڵک وەرگرتن 
لــە زمانی ڕەســەنی کــوردی و شــێوازە 
کولتوورییەکانــی وەک جلوبەرگ، گۆرانی، 

گۆڤەند و تاد.
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بەاڵم لەو ســااڵنەی دواییدا، ڕوشــنبیر 
و چاالکانــی کورد هەســتیان بە گرینگیی 
وەدەســتهێنانەوەی ناســنامەی ڕەســەنی 
خۆیــان کردووە، ئەوەیــش، لەپێش هەموو 
شــتێکەوە کوردبوونی خۆیــان و هەروەها 
زمــان و کولتــوور و تــاد، بــۆ خۆڕاگری 
لــە بەرانبــەر  لەناوچوونی کولتــووری و 
تواندنــەوەی زۆرەملییــە. ژمارەیەکــی زۆر 
بەرهەمی وێژەیی، شێعر و مێژوو، هەمدیس 
بە کــوردی دەرکــەوت و دەوڵەتی تورک 
ناچار بوو بە فەرمی دان بە کەڵک وەرگرتن 
لــە زمانی کــوردی لە بەرنامەی وێســتگە 
ناوچەییەکانــی ڕادیــۆ و تەلەفزیۆن دابنێ. 
دەوڵەت هەروەها قەدەخەی لەســەر پیرۆز 
کردنی جەژنی نەورۆز، یەکەم ڕۆژی ســاڵی 
نوێی کوردی، کە گەلێک تاقمی ئەتنیکیی 
دیکــەی ناوچە تێیدا هاوبەشــن، هەڵگرت. 
ئەوە مانیفێســتێکی ڕوونی کەڵک وەرگرتن 
لە ڕەسەنایەتی بۆ خۆڕاگریی دژی بەرنامەی 

کۆلۆنیالیستی بۆ تواندنەوە و نەهێشتنە.  
بە هەمان شــێوە، لەو کاتــەوە ڕێژیمی 
پەهلــەوی لــە ١٩2٥ لە ئێــران دامەزرا، 
هەوڵێکی سیســتەماتیک بــۆ دزێو کردنی 
تورکان و هەر چــی تورکییە لە ئارا دابووە. 
مێژووی تورکی ئازەریی ڕەســەن لە ئێران 
شێوێندراوە تا بیسەلمێنن کە دەیان میلیۆن 
“تورکی”یان  ڕەچەڵەکی  ئازەری   هاوواڵتیی 
نییە بەڵکوو ڕەچەڵەکی “ئاریایی “یان هەیە؛ 
بــەاڵم، دواتر بە هۆی داگیــر کردنی ئێران 
لە الیەن  مەغولەکانەوە، لە ســەدەی ١٣، 
“تورکێندراون” )کەسرەوی، ١٩2٥؛ ئەفشار، 
١٩2٥(. لــە ئاکامدا، خوێندن و نووســین 
بە زمانی ئــازەری قەدەغە کــراوە، هەوڵی 
قیزەونی ســڕینەوەی کولتــوور و پاکتاوی 
زمانــی بەڕیوە چوون و وەکــوو کوردەکانی 
تورکیــە، بــە میلیۆنان تورکی ئــازەری لە 
ئێران کەوتوونە ژێر تەوژمی ڕەگەزپەرستیی 
ئاریایی، لەناوچوونی کولتووری و ئاســیمیلە 

کردنی زۆرەملی )ئەسغەرزادە، 2٠٠١(.
وەک ستراتێژییەکی کاریگەر بۆ تیکدانی 
بەرنامەی کۆلۆنیالیستیی تاقمی زاڵی فارس، 
لەو سااڵنەی دواییدا تورکەکانی ئێران، دوای 
شۆڕشی ئیســالمی، کەڵکیان لە مشتومڕی 
دژە ڕەگەزپەرســتی وەرگرتووە و خەباتێکی 
بێ وێنەیان بۆ ژیاندنەوەی مێژووی ڕەسەن، 
کولتوور، زمان و نەریتــی خۆیان لە ئێران 
دەست پێکردووە. بۆ وێنە، زانایەکی ڕێزداری 
ئازەری بە نێوی موحەممەد تەقی زەهتابی، 
دوو بــەرگ کتێبی مێژووی باڵو کردوونەوە 
کە ســەرەداوی مێژووی ڕەسەنی تورکانی 
ئێران بۆ زیاتر لە ٩٠٠٠ ساڵ دەگەڕینێتەوە 
و بەو شێوەیە ئالنگاری بۆ ڕەوابوونی حاشای 
تاقمی زاڵ لە مێژووی ڕەســەنی تورکان لە 
ئێران دروســت کردووە )زەهتابی، ١٩٩٩(. 
وەک پرۆفێســۆرێکی نایابی زمان و وێژەی 
فارسی، م. ت. زەهتاب بەرهەمی “ئازەری-
تورکی”ی خــۆی، وەک دەژایەتی بەرانبەر 
فارســی )تاکە زمانــی فەرمی لــە ئێران( 
نووســیوەتەوە و تێیــدا جەخــت لەســەر 
گرینگیی ژیاندنەوەی زمانە ڕەســەنەکان بۆ 
تێکدانی بەرنامە کۆلۆنیالیستییەکان دەکات.  
بە کورتی، گوتاری دژە-کۆلۆنیال قامک 
لە سەر گرینگیی کەڵک وەرگرتن لە زانیاری 
و زمانی ڕەســەن بۆ ئافراندنی تێگەیشتنی 
کۆمەاڵیەتی بۆ کۆکردنەوە و تێکەڵ کردنی 
وێژە لە سیاسەت، کولتوور، مێژوو، ئابووری 
و تێگەیشــتنی ئایینی دادەنێ. ڕەسەنایەتی 
ئاماژە بە نەریت و بایەخە کۆمەاڵیەتییەکان و 
پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی و دەروونی دەکات کە 
ڕیپێشاندەر، ڕێکخەر و ڕێسادانەری شێوەی 
ژیانی خەڵــک و مانا بەخشــین بە دنیای 
ئەوانە. چەمکی ڕەسەنایەتی، تیشک دەخاتە 
ســەر هێزی پەیوەندییــەکان و داینامیکی 
لێکۆڵینەوە،  بەرهەمهێنــان،  لە  جێگیرکراو 
نرخاندن و باڵو کردنەوەی زانیاریی جیهانی. 
ئــەو هەروەها دان بە ڕەهەنــدە فرەالیەنە، 
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گشــتی و هەرەوەزییەکانــی زانیندا دەنێ 
و دووپاتــی دەکاتــەوە کــە لێکدانەوە یان 
هەڵســەنگاندنی واقیعی کۆمەاڵیەتی لە ژێر 
ڕوانگەی جۆراوجــۆر و هێندێک جار دژی 
یەکتردایــە )هەروەها بڕوانــە دەی، هال و 

گۆلدین ڕوسەنبەرگ، 2٠٠٠(.

کۆلۆنیالیزم و “پاش”ــــــــەکەی: 
ناشتنی تەرمی هەڵە 

لــە بــازاڕی ئایدیۆلۆژیکــی و تیۆریکــی 
هاوچەرخــدا، ڕەنگبێ هیــچ “پاش”ێک بە 
قەد ئەوەی پاش-کۆلۆنیالیزم کێشەدار نەبێ. 
سەرەڕای هەوڵی زۆر بۆ پاساو هێنانەوە بۆ ئەو 
“پاش”ـــــە یان بە شێوەیەک شاردنەوەی 
دۆخە ناخۆشەکەی )بڕوانە بۆ وێنە سلەمۆن، 
١٩٩٥؛ ئەشــکرافت، گریفیتــس و تیفین، 
١٩٨٩(، ئەو ڕاســتییە لە جێگای خۆیەتی 
کە پــاش کۆلۆنیالیزم بە مانــای دابڕان لە 
ڕابردووی کۆلۆنیالی و نوقمبوون لە بوونێکی 
جیاوازە، واتە دنیای دوای کۆلۆنیال. چونکە 
وەک الیۆتارد )١٩٩2، الپەڕە ٩٠( ئاماژەی 
پێ کردووە، پاشگری “پاش” لە هەر ناوێکدا 
ئاماژە بە وەرســووڕانە، ڕێگایــەک بۆ لەبیر 
کردن یان ســەرکوتی ڕابردوو، قۆناغێک بۆ 

دەستپێکی لەبیر بردنەوە.
“پاش”ــــــــەکە سیمبۆلی پچڕانێکی 
ناواقیعــی، دابڕانێک، هەنگاوێــک بۆ دوور 
کەوتنەوە لە دۆخێکــەوە بۆ یەکی دیکەیە. 
مانــای تایبەتی و جەماوەرییەکەی چەمکی 
گەشــە کردنە، شــێوەیەک لە پێشکەوتن 
لە دۆخێکــی بوون بۆ یەکێکــی کە گوایە 
بوونێکی پێشــکەوتووترە، لە وارێکی ئاشنا 
بۆ ڕەهەندێکی نەناســراو و، ئەوە ئەو شێوە 
سنوور دانانە و هەستی هاوکاتی پێشکەوتنە 
کە ئێمە هەوڵ دەدەین ڕەخنەی لێ بگرین. 
ئێمــە بۆ ئەوە لێکۆڵینەوە لە “پاش” ناکەین 
تا حاشــا لە ڕەواییــی تیۆریکی ئەو بکەین، 
بەڵکوو بۆ ئەوەی پرســیاری ڕەخنەگرانەی 

نوێی ئاراســتە بکەین. لە ڕاســتیدا، چەند 
الیەنــی تیۆری و گوتــاری پاش-کۆلۆنیال 
هــەن کە گرینگــی و کاریگەریی ئەزموونە 
ژیاوەکان لە چوارچیوەی هاوچەرخدا ڕوون 
دەکەنــەوە.  ئێمە پێشــوازی لە هەموو ئەو 

بەشداری کردنانە دەکەین.
گومانێکی کەم لەوەدا هەیە کە ڕەنگبێ 
هێندێــک کۆچبــەری تاراوگــە هەبن کە 
ئەو ڕەهەنــدە نوێیەیان ئەزمــوون کردبێ، 
ئــەو دۆخە نوێیەی هەبــوون، کە بۆ ئەوان 
بــە تەواوی تاقانــە و جیــاواز، لەڕادەبەدەر 
ئاڵــۆز و تێکــەاڵوە. ئــەوان وتەبێــژی ئەو 
تێکەاڵوییەن، بۆ دەنگدانەوەی ئەو ڕەهەندە 
 ،)١٩٩٩ )ســپیڤاک،  “ژێردەستە”  نوێیەی 
“دووفاقــی” )بابهــا، ١٩٩4(، “هەمەڕەنگ 
پــاش- تێکەڵپێکەڵ”ــــــــــەی  و 
کۆلۆنیال. ئێمە پێشــوازی لە گوتاری نوێ 
بۆ دەنگدانەوەی پرســی نوێ و نیگەرانییە 
ڕاســتەقینەکان دەکەین. بەاڵم، پرســیاری 
گــەورەی ئێمە ئەوەیــە: دەتوانن ئەو چەند 
دانــە پاش-کۆلۆنیالیســتە تێکەڵە نوێنەری 
ڕاســتەقینەی میلیۆنان کۆچبەر، پەنابەر و 
پەناخــوازی دنیا بن، باســی زۆربەی هەرە 
زۆری خەڵکــی باشــووریش ناکەیــن کە 
درێژە بە ژیان لە دۆخی دژواری هەژاری و 

بێدەرەتانیدا دەدەن؟ 
خاڵێک کە هەر ئێســتا ڕوون کراوەتەوە 
ئەوەیە کە مێتافۆر دانان بۆ پاش-کۆلۆنیال، 
شــتێک نیــە بێجگە لــە “پرســی چین” 
)ئەحمــەد، ١٩٩٥، الپــەڕە ١6(. زۆرینەی 
پەنابەر و کۆچبەران کە خۆیان لە کەنارەکانی 
“دنیای بوێری نوێ”دا دەبیننەوە، لە یەکەم 
ئەوێ  بــۆ  گەیشــتنیان  چرکەســاتەکانی 
سەرقاڵی دابین کردنی شــوێنێک بۆ ژیان 
و زۆرەبانی دەگەڵ ژمارەیەکی زۆر پرســی 
دەروونی، ڕەگەزی، ئابــووری و فەرهەنگی 
دەبــن. ئــەو قوربانییانــەی کۆلۆنیالیزم و 
لیبڕالیزمی نوێ، ناتوانن مەرجەکانی خۆیان 
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بۆ پاش-کۆلۆنیالی دیاری بکەن. ئەو زمانانەی 
پرســەکانی پاش-کۆلۆنیــال دەخەنە ڕوو، 
زمانی ئەوان نین. ئەو تاکانەی ئەو پرســانە 
دەخەنە ڕوو، هیــچ وێكچوونێکیان دەگەڵ 
دۆخــی ژیانی زمانی، فەرهەنگی، ئابووری و 
هەســتی میلیۆنان خەڵکی ئاوارە نییە. ئەو 
زمانانەی وەها بەســۆزەوە باسی فرەالیەنی، 
خــۆ گونجانــدن و المەرکــەزی دەکەن، 
بۆخۆیــان ڕەگی قووڵیان لە ناو ئیمتیازات و 
دەوڵەمەندیدا هەیە و تا ڕادەیەکی زۆر تەنیا 

بیسەری گەلێک پسپۆڕ لێیان تێدەگەن. 
لە وتارێکدا بە نێــوی “گیروگرفتەکانی 
تیۆرییەکانی گوتاری کۆلۆنیالی هاوچەرخ،” 
بەنیتا پەری )١٩٩٥( لە کارەکانی سپیڤاک، 
بابهــا و جــان موحەممەد بۆ قســەکردنی 
بەردەوامیان بە نوێنەرایەتیی خەڵکی ڕەسەن، 
دەکۆڵێتەوە. وا دیارە گایاتری ســپیڤاک بە 
پرسیارێکی ئەوتۆ تێکچووە، بۆیە بەو شیوەیە 
واڵم دەداتــەوە: “ئەو لەبیــری چۆتەوە کە 
ئێمەش ڕەســەنین” )١٩٩٩، الپەڕە ١٩٠(. 
بــۆ پاراســتنی بێالیەنی، نابــێ بانگەوازی 
چەمکەکانــی ڕەســەنایەتی و نوێنەرایەتی، 
زێدەڕۆیــی تێــدا بکرێت تــا ڕادەیەک کە 
دەنگەکان، ڕەخنەگرتن، بەرهەڵســتکاری و 
خۆڕاگری کپ بکرێــن. لە الیەکی دیکەوە، 
دەبێ هەروەها پێداگریی لەســەر بکرێتەوە 
کە لە نێوان ئەوانــەی دەرفەتی هەڵبرینی 
دەنگیان هەیە و ئەوانی دەرفەتێکی ئەوتۆیان 
نییە، و بە کردەوە ناتوانن خەون بە هەبوونی 
دەرفەتی هەڵبرینی دەنگی خۆیانەوە ببینن، 

جیاوازیی گەلێک بەرچاو هەیە.
ســەرەڕای ئیدیعا بریقەدارەکەی لەمەڕ 
پەڕاوێزخراو  جەمــاوەری  بوون،  گشــتگیر 
و کۆلۆنیکــراو دەزانن ئــەو تیۆرییە پاش-
کۆلۆنیالە نەیتوانیوە و ناشتوانێ گشتگیریی 
بــێ.  تاقانەکانمــان  ئاڵــۆزە  ئەزموونــە 
کەمایەســییەکی ئەوتۆی پاش-کۆلۆنیالیزم 
ڕەنگبێ تا ڕادەیەک بگەڕێتەوە بۆ دەربڕینە 

هەژارانەکــەی لەمــەڕ خــودی چەمکــی 
“کۆلۆنیــال”. لە ڕاســتیدا، زۆربەی خەڵکی 
کۆلۆنیزە و ســەرکوتکراوی ئەفریقا، ئاسیا و 
ئەمریــکا تێدەگەن کە هیــچ “پاش”ێک بۆ 
کۆلۆنیالیزم بوونی نییە. وەک سەرنووسەری 
خوێندنەوەی لێکۆڵینەوەکانی پاش-کۆلۆنیال 

ئاماژەی پێ کردووە:
پاش-کۆلۆنیالیــزم لەســەر “ڕاســتیی 
و،  ئورووپــا  کۆلۆنیالیزمــی  مێژوویــی”ی 
کاریگەرییە فرەالیەنە ماددییەکەی کە بووە 
هۆی ســەرهەڵدانی دیاردەکە،  دامەزراوە ... 
بەڕاستی ئێستا تەشــەنەی چەمکەکە وەها 
لەڕادەبەدەرە کە نە تەنیا بۆ چاالکیی گەلێک 
جیــاواز بەڵکوو دژی یەکتریش ئاماژەی پێ 
دەکــرێ. بە تایبەتی مەیلــی بەکار هێنانی 
دەســتەواژەی “پاش-کۆلۆنیــال” بۆ هەموو 
جۆرە پەڕاوێز خراوییەک، مەترســیی ئەوە 
هەیە کە حاشا لە بناخەکەی لەناو پڕۆسەی 
)ئەشکرافت  بکرێ  کۆلۆنیالیزمەوە  مێژوویی 

و ئەوانی دیکە، ١٩٩٥، الپەڕە 2(.
پێناســە کردنــی وەهــا بەرتەســک و 
مێژوویی”ی  “ڕاســتیی  تایبەتییانــە وەک 
کۆلۆنیالیزمی ئورووپایی، پاش-کۆلۆنیالیزمی 
بە شــێوەیەکی شەرمەزارانە لە ئاماژە کردن 
بــە گیروگرفتــی زۆرینەی دانیشــتووانی 
جیهــان کە هێشــتا لە ژێــر مەرجەکانی 
کۆیالیەتی و بەســتراوەییی  کۆلۆنیالیستی 
و ئیمپریالیســتیدا درێژە بــە ژیان دەدەن، 
بێ توانا کردووە. بــۆ وێنە، لەجیات کەڵک 
وەرگرتــن لــە تیۆریــی پاش-کۆلۆنیــال، 
بــە میلیۆنــان خەڵکی واڵتەکانی ســەر بە 
یەکیەتیی ســۆڤیەتی پێشوو ئێستا باس لە 
دۆخی خۆیان بە دەستەواژەی وەک ئەوەی 
بە چەمکی “پاش-گالسنۆست” ئاماژەی پێ 
دەکــرێ، دەکەن، هەر وەهــا لەناو گەلێک 
چوارچێوەی گوتاریی دیکەشــدا لە ناویاندا 
هەڵوێســتی دژە-کۆلۆنیالی )بڕوانە بۆ وێنە 

نەسیبزادە، ١٩٩7(.
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هەروەها  پاش-کۆلۆنیال  دەســتەواژەی 
ناتوانێ باســی پەیوەندییە کۆلۆنیالیســتییە 
تاقەت پڕووکێنەکانی چەند واڵتی جیاوازی  
باشــوور و میلیۆنان خەڵکــی کۆلۆنیکراو و 
سەرکوتکراو لە کەنارەکانی ئەو واڵتانە بکات، 
ئەو شوێنانەی دەست پێیان ڕاناگات و و. ج. 
م. مەککێنــزی )١٩٨2( وەک “کەنارەکانی 
ناو کەناران” ناوی بردوون. بۆ وێنە، بێت و تۆ 
لە چیچان بی کە ئێستا دژی کۆلۆنیالیزمی 
ڕووســیە بەربەرەکانی دەکات، خۆشییەکی 
کەم و تەنانەت هیچ خۆشییەک لە لێکدانەوە 
نابینییەوە.  پاش-کۆلۆنیالدا  خەیاڵییەکانــی 
بۆ دیتنــی نموونەیەکی بچــووک لە ئازارە 
بەژانەکانی هــەزاران تاقمی کۆلۆلیزەکراوی 
وەک چیچانییەکان، با خولەکێک ڕاوستین 
تا ببینین چــۆن ئەندامێکــی تاقمی زاڵی 
ڕووســی، چیچانییە کۆلۆنیکراوەکان شــی 

دەکاتەوە:
ئێمــە نەدەبوو کاتی خــۆ ئامادە کردن 
بۆ جەنگیــان پێ بدەین. ئێمە دەبوو هەموو 
چیچانییەکانی ســەروو پێنج ساڵمان سەر 
بڕیبــا و هەموو مناڵەکانمان کە هێشــتا بۆ 
ئەوە دەبوون دووبارە پەروەردەیان بکەینەوە 
بۆ ئوردووگای چواردەوریان بە تەلدڕوو گیراو 
و لە هەموو قوژبنێک نیگابانی لێ دانراو ناردبا 
... بەاڵم مامۆستایان لەکوێ دەبینییەوە کە 
ئامادە بن ژیانی خۆیان بۆ دووبارە پەروەردە 
کردنــی ئەو بێچووە گورگانە بە فیڕو بدەن؟ 
خەڵکــی وا بوونــی نییە. بۆیە، کوشــتنی 
هەموویان زۆر هاســانترە. مــردن بۆ ئەوان 
کاتی کەمتــر لە گەورە کــردن دەخوازێ 

)رەینۆڵد، 2٠٠٠(.
بە هەمان شــێوە، بێــت و تۆ کورد بی، 
مەزنترین نەتەوەی کۆلۆنیزە کراو لە دنیادا 
کە بێ دەوڵەتن )هەروەها بڕوانە حەسەنپوور، 
١٩٩2(، تۆ لە نێــوان دۆخی کۆلۆنیکراوی 
خــۆت و گێڕانــەوەی پاش-کۆلۆنیال، هیچ 
وێکچوونێــک نابینی. و لە بەنــاو ئەفریقا، 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت و ئاسیای داماڵدراو 
لــە کۆلۆنیالیزمدا، چەند پەیوەندی لە نێوان 
خەباتی ڕۆژانەی ئەوان و گێڕانەوەی پاش-
کۆلۆنیال دەبینیەوە؟ بە شــێوەیەک، پاش-
کۆلۆنیالیزم دەست بەسەر خەبات و بەرگریی 
خەڵکی کۆلۆنیکراوی جیاوازدا دەگرێ، تەنیا 
بۆ ئەوە کە ئەوان وەک مۆدێکی بێ مەترسی 
و ڕێزدار و جێگای پەسەندی ئەو کەسانە کە 
بۆخۆیان سەرکوت ناکرێن، پێشکەش بکات. 
گوتارێک کە لەســەرەتادا مەبەست لێی 
کێشەی بەشــەکانی ئینگلیز و مامۆستایانی 
وێــژەی ئینگلیــزی و بــەرز کردنــەوەی 
پرســەکانی پەیوەندیــدار بــە دەوڵەتانــی 
پێشــووی  کۆلۆنییەکانــی  و  کامنوێڵــس 
بریتانیا بوو )ســاید، ١٩٩٣، ١٩٩١(، ئێستا 
بووەتە مێتاتیۆرییەکــی پیرۆز کە بەتەمای 
الیەنەکانــی  “ســەرجەم  شــیکردنەوەی 
پرۆسەی کۆلۆنیالی لە سەرەتای پەیوەندیی 
کۆلۆنیالەوەیە” )ئەشــکرافت و ئەوانی دیکە، 
١٩٨٩، الپەڕە 2(. وێدەچێ ئەوەی گێڕانەوەی 
ئەمڕۆیــی پاش-کۆلۆنیال کردوویەتی داگیر 
کردن و دەستبەســەرداگرتنی ئــەو بوارانە 
بێ کە بە شــێوەی نەریتی و ئێستاش هی 
نەریت و گوتاری دژە-کۆلۆنیالین. ڕاســتە، 
ئێمەی  تێگەیشتنی  پاش-کۆلۆنیال  تیۆریی 
لــە پرســەکانی پەیوەندیدار بــە دەنگ و 
بیروباوەڕی  گێڕانەوەی  چەمکی  فرەدەنگی، 
خەڵک، گیروگرفتەکانی نووسراوە و دەربڕین 
لە ڕێگای نووســین، هەروەها پرســەکانی 
پەیوەندیدار بە تێکەڵیی، ناجەوهەر گەرایی 

و تاد. دەوڵەمەندتر کردووە.
لەگەڵ ئەوەشــدا، کەمایەسیی تایبەتی 
بەچەمک کردنــی پاش-کۆلۆنیال، ڕەنگبێ 
دووبــارە پێناســە کردنــەوەی چەمکــی 
“کۆلۆنیــال” بێ کــە هەموو پرینســیپی 
پاش-کۆلۆنیال لەســەر ئەو بناخەی داناوە. 
سەیر ئەوەیە، پاش-کۆلۆنیالیزم کە ئیددیعا 
دەکات پاڵەوانــی کولتوورەکانی تێکەاڵوی، 
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خۆگونجانــدن و ناجەوهەرگەرایی، زمان و 
نووسراوەکانە، بە تەواوی لە جێبەجێ کردنی 
ئەو لۆژیکە لە “کۆلۆنیال”دا شکستی هێناوە. 
وا وێدەچــی وەک کۆلۆنیال لە خۆپێناســە 
کردنی پاش-کۆلۆنیالدا بە جۆرێک لە سەهۆڵ 
و کاتدا چەقبەســتوو بــووە. ئەو چەمکەی 
خۆگونجاندن و کاتیبوون کە بڕبڕەی پشتی 
وێدەچی  پێکدێنێ،  پاش-کۆلۆنیــال  بیری 
خودی پێناســەی چەمکــی “کۆلۆنیال”ی 
پاشگوێ خستبێ کە ئیددیعا دەکات جێگای 
سەرنجی ســەرەکییەتی. کێشــەی بەشی 
کۆلۆنیالەکە ئەیەوە کە تەنیا وەک ڕاســتیی 
کۆلۆنیالیزمی ئورووپایی ئاماژەی پێ کراوە؛ 
نە زۆرتر و نە کەمتــر. وەکوو کۆلۆنیالیزمی 
ئورووپایــی تەنیا نەزمــی کۆلۆنیالی بوو کە 
تایبەتمەندییــە ســەرەکییە نەگۆڕەکانــی 
بــە چەمکــی “کۆلۆنیــال” بەخشــیوە. و 
گیروگرفتەکــە لــە بەردەوامــی، نەگۆڕی 
دەدرێنە  کــە  چەقبەســتوویییەکەیدایە  و 
پاڵ پێناســەی چەمکــی “کۆلۆنیال”. هەر 
 چۆنێک بێ، تەنانــەت چارڵز داروین دیتی 

کە:
یەکەیەکــی  زینــدوو،  بوونەوەرێکــی 
تــا هەتایی نییــە، کە بــە “تایبەتمەندییە 
جەوهەرییــە” نەگۆرەکانی پێناســە کرابێ، 
لەگەڵ ئەوەشدا  نموونەکانی نوێنەرایەتیشی 
زارەکییــە  بڕیــارە  بــە  تەنیــا  دەکــەن، 
هەڕەمەکییەکانی ئێمەوە نەبەســتراونەتەوە 
و ئەو شــتە بە هەمان شێوە کۆمەڵگایەک، 
دەگرێتــەوە.  زمانێکیــش  و  کولتوورێــک 
لەجیاتان، هەر کامەیان یەکەکی مێژوویین: 
واتــە، تاکێک کــە بەشــە پێکهێنەرەکانی 
بــەردەوام لــە ئاڵوگۆڕدان )لــە توڵمین دا 
ئاماژەی پێ کراوە، ١٩72 ، الپەڕەی ٣4١(. 
ئێســتا کە هەموو شــتێک لە ئاڵوگۆڕ 
و تێکەاڵویدایــە، ناکرێ خودی پێناســەی 
چەمکی کۆلۆنیال پێملی هەمان لۆژیک بێ؟ 
ئێمە ناتوانین چەمکی “کۆلۆنیال” دیســان 

پێناســە بکەینــەوە تا هەمــوو پەیوەندییە 
زاڵ و ســەرکوتکارەکان بگرێتــەوە کە لە 
پێکهاتەی دەسەاڵت و ئیمتیازی ئەوتۆ سەر 
هەڵدەدەن کــە لەناو هەنــاوی پەیوەندییە 
بــێ  هاوچەرخــدان؟  کۆمەاڵیەتییەکانــی 
گومــان دەتوانین و ئەوە بە تێگەیشــتن لە 
پێویســتییەکی ئەوتۆیە کە، لە سەرانسەری 
ئەو نوووســراوەیەدا، کۆلۆنیــال تەنیا  وەک 
بیانی یان بێگانە پێناســە ناکــرێ، بەڵکوو 
لەوە گرینگتر وەک زاڵ و خۆسەپێن. لەبەر 
ڕووناکاییی ئەو پێناسە نوێیەدا، پەیوەندییە 
کۆلۆنیالیزمی  بــە  چیدیکە  کۆلۆنیالییەکان 
کالســیکی بریتانیایی یان ئورووپایی کورت 
ناکرێنەوە؛ ئەوان دەبێ شــتی ئێجگار زۆرتر 

لەخۆ بگرن و دەشیگرن.
لــە  کۆلۆنیالییــەکان  پەیوەندییــە 
زاڵبوونەوە  و  دەســەاڵت  پەیوەندییەکانــی 
ســەرچاوە دەگــرن و تا ئێــرە، مرۆڤایەتی 
نەیتوانیوە کۆمەڵگایەک دروســت بکات کە 
دەســەاڵتی  پەیوەندییەکانی  تایبەتمەندیی 
تێــدا نەبــێ )گیدەنس، ١٩٨١(. ســنوور، 
کۆتایــی یــان لەناوچوونــی کۆلۆنیالیزم و 
پەیوەندییــە کۆلۆنیالییــەکان کە بە ڕوونی 
و ناڕاستەوخۆ بە “پاش”ــــــەکەی پاش-
کۆلۆنیالزمــەوە ئاماژەی پــێ دەکرێ هیچ 
شــتێک نییە جگە لە خەیاڵێک. ئەو وەکوو 
پاش-کۆلۆنیالیســتەکان  کــە  دەچێ  ئەوە 
تەرمی  ناشــتنی  ڕێوڕەســمێکی  خەریکی 
خەیاڵیــی کۆلۆنیالیــزم بن. بــەاڵم، دیارە 
ئــەوان هەڵەن. ئەو ناشــتنە بــۆ تەرمێکی 
هەڵەیە. هیچ شــتێکی پاش لە کۆلنیالیزمدا 
نییــە؛ قەت نەبــووە و، قەتیش نابێ، تا ئەو 
کاتــە پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکانمان بە 
پەیوەندییەکانی پێکهاتەکانی دەســەاڵت و 
زاڵبوون بــە درێژاییــی هێڵەکانی ڕەگەز و 
جۆرەکانی دیکەی جیاوازی نیشانە دەکرێن 
)زایەند ]جێندەر[، سێکسیەت، ئایین، زمان 

و چین(.
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ڕەگــەز، ڕەگەزپەرســتی و بێگانــە 
نەویستیی

هاوکات لەگەڵ پۆلەکانی دیکە وەک چین، 
زایەند و سێکســیەت، ڕەگەز هەروا یەکێک 
چەوساندنەوە  گۆڕەپانەکانی  بێدەنگترین  لە 
و ســەرکوتە. ســەرەڕای ئەوە کە چەمکی 
دیاریکــراو لە ڕێگەی بایۆلۆژیکی-ژێنێتیکی 
ئێستا بە تەواوی لە ڕەوایی کەوتووە )باوەر، 
١٩٩١؛ لۆپێــز، ١٩٩٥(، ڕەگــەز هێشــتا 
دەورێکــی مەزن دەگێــڕێ و وەک جاران 
گرینگە )هەر وەهــا بڕوانە ئۆمی و واینانت، 
١٩٨6؛ وێســت،١٩٩4؛ دەی، ١٩٩6(. بــە 
درێژاییی مێژوو، ڕەگەز لە ڕێگای کۆمەڵگاوە 
دروســت بووە و هەر واش دەبێ تا ڕێگا بۆ 
خولیا کۆلۆنیالیســتی و خۆسەپێنەکانی ئەم 
جــۆرە یان  جۆرێکی دیکــە خۆش بکرێ. 
وەک لۆرد ڕوسەنبەری دوو سەدە لەوەپێش 
گوتی، “ئیمپراتوری بێجگە لە بااڵدەســتیی 
ڕەگەز چی دیکەیە؟” )لە چایڵدس و ویلیامز 

دا ئاماژەی پێکراوە، ١٩٩7، الپەڕە ١٨٩(.
وانەکانی مێژوو ئاشــکرای دەکەن چۆن 
الیەنــی زاڵ کەڵکــی لــە تایبەتمەندیــی 
بایۆلۆژیکــی، فیزیکــی و فەرهەنگــی بــۆ 
کەمبایــەخ کــردن و لە ئاکامــدا زاڵبوون 
بەســەر ئەوەی جیاوازە، واتە “ئەوی دیکە” 
وەر گرتــووە؛ “جارێک کەڵکی لە ویشــکە 
بڕواییــە ئایینییەکان وەرگرتووە، جارێک لە 
ڕەنگ، جیاوازیــی بایۆ-ژێنێتیکیی خەیاڵی 
یان شیکردنەوەی زانســتییانەی خەیاڵی و 
جاری واشــە بە شێوازی پێشــکەوتووانەی 
ڕەگەزپەرستیی کولتووری و زمانی )فانۆن، 
١٩7٠(. ئایدیۆلۆژییە ڕەگەزپەرستانەکان بۆ 
ڕەواییدان بە کۆلۆنی کردن و ملکەچ کردنی 
خەڵک، واڵت و ویشــکارۆیان، کەڵکیان لێ 
وەرگیــراوە. لە ڕیگای ڕەگەزپەرســتییەوە، 
گەلێک کۆمەڵــگا، زمان و کولتــوور لەناو 
ناو  چوون. نەخۆشیی کوشندە خزێنراونەتە 
کۆمەڵگاکانی خەڵکی ڕەسەن، ناخۆراوایی و 

ناسپی. ئاکاری قیزەونی وەک کۆیلە کردن، 
کۆمەڵکوژی، زمانکوژی و سڕینەوەی کولتوور 
بۆ ســەلماندنی ئەوە کە گوایە ڕەگەزێک لە 
سەرووی ئەوانی دیکەوەیە، جێبەجێ کراون.
ڕەگەز، ڕەگەزپەرستی و بێگانەنەویستی 
لە ناو جەرگەی هەموو کارگە کۆلۆنیالیستی 
ڕوانگــەی  لــە  ئیمپریالیســتییەکاندان.  و 
مێژووییــەوە، ڕەگەز و ڕەگەزپەرســتی بۆ 
ڕەواییدان بە پێگەی ژێردەستی و سەروەریی 
کۆلۆنیکراو و کۆلۆنیکار کەڵکی لێ وەرگیراوە. 
“ڕەگەزی  وەک  ڕەگەزپەرستانەی  داهێنانی 
“باشترین  خودایی،”  “ڕەگەزی  بااڵدەست،” 
ڕەگەز” و دەستنیشــان کردنی ئەمجۆرە بۆ 
ڕەواییدان بە کۆیلە کردنی ناسپی پێستەکان، 
خەڵکــی نــا هیندوئورووپایــی کەڵکی لێ 

وەرگیراوە. وەک زەردەشتی نیچە دەڵێ:
خۆزگــە بە ســەردەمانی گەلێک دوور، 
کاتێک کەســێک دەیگوت: “ من دەمهەوێ 
میــری خەڵــک بــم!” چونکــە، برایــان: 
باشترینەکە حوکمڕانی دەکات، باشترینەکە 
دەشــیهەوێ حوکمڕانی بــکات! و لە هەر 
شوێنێک ئامۆژگارییەکان پێچەوانەن، لەوێ 
باشترین بوونی نییە! )نیچە، ١٩6٩/١٨٩2، 

الپەڕە 2٠(.
جێــگای داخــە کــە نیچــە هێنــدە 
نەژیــا تا ببینــێ فەلســەفەی “میرایەتیی 
باشترینەکە”ـــــی لە الیەن سوسیالیستە 
نەتەوەییەکانــی  هیتلەرەوە بە کردەیی کرا. 
ئەوەندە بەسە بڵێین کە سەرجەم الیەنگرانی 
“باشــترینەکە،” “بێخەوشــەکە” و  )بەناو( 
“بااڵ دەســتترینەکە” بە ســۆزەوە کاریان 
بــۆ وەدیهێنانی ئاواتی زەردەشــت کردووە. 
سەرەڕای ناپەیوەندیدار بوونی پەرە ئەستێنی 
دەستنیشان کردنی ڕەگەز لە ڕوانگەی بایۆ-
ژێنەتیک، ڕەگەز و ڕەگەزپەرســتی هێشتا 
لە هەناوی هەرجۆرە لێکدانەوەی موعتەبەر 
و عەقاڵنیــی پەیوەندیدار بە نایەکســانیی 
کۆمەاڵیەتیدایە. ڕەگەزی بنیاتنراو لە ڕووی 
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کۆمەاڵیەتییەوە چەندین ئیمتیازات، خەاڵت 
و هەروەهــا وەاڵمــدەری و ســزا دەگەڵ 
خۆی دێنێ کە بە ڕەنگی پێســت، شوێنی 
لەدایکبــوون، زمان، ئاییــن، هاوواڵتییەتی، 
ســەر بە ئەتنیکێــک بوون و ناســنامەی 
مرۆڤەوە پەیوەند دراوەتــەوە. بەپێچەوانەی 
بانگەشــەی ئەوانەی کە بۆخۆیان سەرکوت 
ناکرێن، ســپی پێســت بوون بە مانای “بێ 
ڕەنگبوون” نییە،  بەڵکوو شوێنی ڕادەیەکی 
گەلێــک بەرچاوی دەســەاڵت، پرێســتیژ 
و ئیمتیــازە )کۆڤــەل، ١٩7٠؛ گۆردۆن و 

نەوفیڵد، ١٩٩٥؛ فیگین و ڤێرا، ١٩٩٥(.  
چوارچێــوەی گوتاریــی دژە-کۆلۆنیال، 
ڕەگەز وەک الیەنێکی ســەربەخۆ )و لەگەڵ 
ئەوەشــدا هاو بڕیاردەر( ســەیر دەکات، کە 
لە کاتێکدا ســەربەخۆییی خۆی دەپارێزێ، 
پەیوەندیــی بــە خاڵی ســەربەخۆی دیکە 
وەک چین، زایەند و سێکســییەتەوە هەیە. 
بــە شــوێنکەوتنی هێندێــک بیرمەنــدی 
ئالتاســەر و مارکیوس،  مارکسیستی وەک 
بەشــێک لــە زانایانــی ڕێزدار لــە هەوڵی 
گەڕاندنــەوەی ڕەگــەز بــۆ دۆخێکــی “تا 
ڕادەیەک ســەربەخۆ” لە پەیوەندی لەگەڵ 
“بناخــەی مــاددی” دان. وەکو ئالتاســار 
)١٩٩٥( شــیی کــردەوە کــە ســەرخانە 
کولتووری و ئیدیۆلۆژیکییەکان تا ڕادەیەک 
ســەربەخۆییی ڕێژەییان لە بەراورد دەگەڵ 
پێکهاتەی ماددی هەیە، زۆر کەس بە هەمان 
شــێوە ڕەگەز وەک الیەنێکی سەربەخۆ لە 
پەیوەنــدی لەگەڵ مەرجەکانی چینایەتی و 
ماددی ســەیر دەکەن )هاڵ و ئەونی دیکە، 

.)١٩7٨
نێزیکــەی وەک لێدوانەکانــی لەمــەڕ 
سەرکوتی پەیوەندیدار بە زایەندەوە، ڕوانگەی 
مارکسیستی ڕەگەز و پرسە پەیوەندیدارەکان 
بــە ڕەگــەزەوە بــە چاویلکــەی ئابووری-
ماتریالیســتی شــی دەکاتەوە. ســەرەڕای 
تیۆرییەکانی  دواییانــەی  ئــەو  هەوڵەکانی 

بــۆ دوور کەوتنەوە  نــوێ  مارکسیســمی 
لــە نەریتی داشــکێنەرانەی مارکســیزمی 
ئۆرتۆدۆکس، ڕاســتییەکە لە جێی خۆیەتی 
کــە ئورووپاتــەوەری، ناچاریــی ئابووری و 
داشکاندنی چین، هێشتا ئالنگاریی جیددی 
بۆ کاری مارکسیزمی نوێن )گابرییەل و بین 

تۆڤیم، ١٩7٨؛ ڕابینسۆن، 2٠٠٠(.
بێجگە لە فەلســەفەی شاراوە و نهێنیی 
باوک ساالرانەکەیان، دەکرێ بڵێین هێندێک 
لە شێوازەکانی پشت ئەستوور بە لێکدانەوەی 
چینایەتــی، خزمەت بە پــەروەردە کردنی 
جیهانبینییەکی خۆڕەوابینی خۆخۆشەویست 
دەکات کــە لــە ڕوانگــەی تیۆریکییــەوە 
ئایدیۆلۆژیکییەوە  ڕوانگــەی  لە  پەڕاوێزکار، 
خۆســەپێن و بە کردەوە سەرکوتکارە. هەر 
هەوڵێک بۆ دابەزاندنی پلەی ڕاســتییەکی 
کۆمەاڵیەتیــی گرینــگ و بناخەیــی وەک 
ڕەگەز بۆ ژێر خەباتی چینایەتی، لە ڕوانگەی 
کە  ســنووردانەرە  هەوڵێکی  ڕۆشنبیرییەوە 
هیــچ ئامانجێکی ســتراتێژیک و ڕوونی بۆ 
ورووژاندن، هاوپشــتی و کردەوەی هاوبەش 
نییە. چونکە ئەگەر ڕەگەز و ڕەگەزپەرستی 
بووایەن،  چینایەتی  الوەکیــی  بەرهەمێکی 
بۆچــی مــرۆڤ دەبێ بیر لــە خەبات دژی 
ڕەگەزپەرســتی بکاتــەوە؟ ئاخۆ بەڕاســتی 
خەبــات دژی ڕەگەزپەرســتی، کــە گوایە 
بۆخــۆی بەرهەمــی الوەکیــی پەیوەندییە 
چینایەتییەکانە،  ناماقــوڵ، نا ئاقاڵنە و بێ 
مانا نابێ؟ بۆچی هەموو خەباتێکی دیکە وەال 
نەنێین و بە تەواوی جەخت لەسەر خەباتی 
چیانەیەتــی بە تەنیا نەکەینــەوە؟ گریمانە 
دەکــرێ، هێندێک کەس لە کۆمەڵگادا هەر 

ئێستا هەڵوێستیکی ئەوتۆیان هەبێ.  
ئێســتا کە زانایانی ئایینی، زانســتوانان 
و پســپۆڕانی بــواری بایۆلــۆژی لــە ڕەت 
کردنەوەی چەمکی ڕەگەز هاوڕان، گرینگیی 
پەرەئەســتێنیی ڕەگەز وەک ڕاســتییەکی 
کۆمەاڵیەتــی دەبێ لە الیەن کۆمەڵناســان 
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و فێرخوازانی نایەکســانیی کۆمەاڵیەتییەوە 
جەختی لەسەر بکرێ. بیری دژە-کۆلۆنیال 
دان بە پێویســتیی تیشــک خستنەســەر 
کاریگەرییە فرەڕەهەندییەکانی ڕەگەز لەسەر 
ژیانی ڕاســتەقینە، هەم وەک پێکهاتەیەکی 
ڕاســتییەکی  هەروەهــا  و  کۆمەاڵیەتــی 
کۆمەاڵیەتی، دادەنێ. بەو شــێوەیە، ڕەگەز 
ناتوانێ تەنیا هۆشیاریی ساختە، هەڵەیەک، 
هەڵخەڵەتانــدن، خەیاڵ یــان بۆچوونێکی 
خەیاڵی بێ. ڕەگەز و ڕەگەزپەرســتی دەبێ 
کۆمەاڵیەتی  ســەربەخۆی  ڕاســتیی  وەک 
ســەیر بکرێن بە ئاســەواری ڕاستەقینەی 
مــاددی، دەروونی و کۆمەاڵیەتی کە ناکرێ 
کەم بکرێنەوە یــان بخرێنە ژێر پەیوەندییە 
ئابــووری و کۆمەاڵیەتییەکانــی دیکــەوە. 
هەروەها، ناشکرێ ڕەگەز و ڕەگەزپەرستی، 
بە شیوەیەک جەوهەری بکرێن تا سروشتی 
ســەربەخۆی خاڵەکانی دیکــەی جیاوازی 
زایەنــد،  چیــن،  وەک  چەوســاندنەوە  و 

سێکسییەت و تاد بنکۆڵ بکات.

مارکسیزم  چینایەتی،  چەوساندنەوەی 
و بیری دژە-کۆلۆنیال

بیــری دژە-کۆلۆنیــال جوواڵنــەوەی دژە 
هەژمۆنی بەدوای خۆیدا دەهێنێ کە بەدوای 
تێکدانی سیســتەمەکانی چەوســاندنەوەی 
کۆمەڵگاکانی دابەشکراو بەسەر ڕەگەز، چین 
و سێکســەوەیە. چەوســاندنەوە، لە هەموو 
شێواز و شکڵەکانیدا، مەرجێکی نامرۆڤانەیە 
کــە دەبێ لەنــاو بچێ و چەوســاندنەوەی 
چینایەتــی هیــچ جیاوازییەکــی دەگەڵ 
مەرجەکانــی دیکەی چەوســاندنەوە نییە. 
کاتێک ســەرهەڵدەدا  گیروگرفتەکە  بەاڵم، 
کە هێندێــک لێکدانەوەی چێنایەتی هەوڵ 
دەدەن بنەمای دیکــە وەک ڕەگەز، زایەند 
و سیکســییەت کەم بایەختر لە بارودۆخی 
مــاددی بنوێنــن. بــۆ وێنە، لــە ڕوانگەی 
نەریتیی مارکسیدا ئەوە پێکهاتەی ماددییە 

کــە لە لێکدانــەوەی کۆتاییــدا بڕیاردەری 
ئایدیۆلۆژیک/کولتووری/گوتارییە.  سەرخانی 
“شــێوەی  گوتوویەتی،   )١٩٠4( مارکــس 
بەرهەمهێنانــی ژیانی ماددی”، “بڕیاردەری 
تایبەتمەندییە گشــتییەکانی پرۆســەکانی 

ژیانی کۆمەاڵیەتی، سیاسی و ئایینییە.”
تیۆرییــە  لــە  شــێوە،  هەمــان  بــە 
هاوچەرخیشــدا،  مارکسیســتییەکانی 
ســەرخانەکانی کولتووری/گوتاری دۆخێکی 
“شــێوە ســەربەخۆ” )مارکــوس، ١٩6٩( 
یــان “تــا ڕادەیــەک ســەربەخۆ”یان پێ 
دەدرێ. لە ڕاســتیدا، چەمکی ئالتوسەریی 
نیانکردنی  بۆ  پێکهاتەیــی”،  “هۆکارگەرایی 
ڕوانگە توندە ئابووریی ناچاری و کەمکردنەوە 
چینایەتییەکانی مارکســیزمی ئۆرتۆدۆکس 
لەمەڕ “سەربەخۆیی ڕێژەیی” ئایدیۆلۆژیکی، 
تیۆریــک، فەلســەفی، وێژەیی، سیاســی، 
کولتووری و  “سەرخانی” گوتاری، پێشەکش 
کرا )١٩٩٥؛ هەروەها بڕوانە بالیبار، ١٩٩4(.
هەڵوێســتە   جــۆرە  ئــەم  دیــارە،  وا 
“براگەورەیانــە” لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ 
پرسەکانی دیکەی چەوساندنەوە وەک ڕەگەز 
و زایەند ناتوانن لــە الیەن جوواڵنەوەیەکی 
دژە-کۆلۆنیــال و دژە هەژمۆنی الیەنگریی 
لێ بکرێ. هەر جۆرە هەڵوێســتی یەکپارچە 
بەرانبەر بە نایەکســانیی کۆمەاڵیەتی وەک 
ئەوانەی تەنیا  لەسەر بنەمای مێتۆدۆلۆژیای 
چیــن، ڕەگەز یــان زایەند دامــەزراون بە 
مانای هێزێکــی ئایدیۆلۆژیکی لەخۆبایی و 
خۆبەزلزانــن کە لە بنەڕەتــدا پەڕاوێزخەر، 

کپکەر و خۆسەپێنن. 
بیــری دژە-کۆلۆنیــال لــە سروشــتی  
لێــک گرێدەری سیســتەمە چەوســێنەرە 
جۆراوجۆرەکان تێدەگات و هەرجۆرە ئیمتیاز 
و بەرز نرخاندنی شــوێنێک بەســەر ئەوانی 
دیکــەدا ڕەت دەکاتــەوە. تێگەیشــتنێکی 
ئەوتۆ لــەو دانپێدانانەوەیــە دێ کە ژیانی 
کۆمەاڵیەتیــی ئێمــە کاریگەرییەکی قووڵ 
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لــە پەیوەندییەکانی دەســەاڵت و زاڵبوون 
وەردەگــرێ، کــە لــە سروشــتی خۆیاندا 
چەوســێنەرن و بەرهەمــی ژمارەیەکی زۆر 
هێــز، پێکهاتە، کردەوە، ئایدیۆلۆژیا و بڕوان. 
چەوســاندنەوەی چینایەتی هەر شتێک بێ 
دەرکەوتــەی یەکێک لــە پەیوەندییەکانی 
کۆلۆنیــال نییــە: واتــە، پەیوەندییەکانــی 
دەســەاڵت و زاڵبــوون، وەک ماکس وێبێر 
)١٨٩4( ئاماژەی پــێ کردووە، “لە دوایین 
لێکدانەوەدا، پرۆســەی گەشــەی ئابووریی 
خەباتی دەسەاڵتە” )لە گراب دا باس کراوە، 
١٩٩7، الپــەڕە ٣٣؛ هەروەها بڕوانە ڕیتزەر، 

 .)١٩٩2
پێویست بە گوتن ناکات کە مێژوویەکی 
قووڵــی خەباتی دژە کۆلۆنیالیســتی و دژە 
ئیمپریالیستی لە نەریتەکانی مارکسیستیدا 
هەیە. بیری دژ-کۆلۆنیال، لە کاتێکدا کە دان 
بە ئەو نەریتە بەنرخــەدا دەنێ، ئەو ئورووپا 
تەوەرییە خۆڕسکەی کە لە تیۆریزە کردنی 
باو/زاڵ هێشتا لە زانستگاکانی ئێمەدا هەیە، 
دێنێتە ژێر پرســیار. ئەو هەروەها چەمکی 
گشتگیریی مارکسیستی دێنێتە ژێر پرسیار 
کە پێی وایە بناخەی لەسەر ئورووپاتەوەری 
پاش- پایەبــەرزی  بیرمەندی  دامــەزراوە. 
ژاک   )post-straucturalist( پێکهاتەخــواز 
دریدا وەبیرمان دێنێتەوە کە “هەڵوەشێنەری 
بەو شێوەیە کە لە ســەرەتادا سەری هەڵدا 
... لــە دۆخێکی پێش-مارکســیزم کردەنی 
و تەنانــەت بۆ بیر لێکردنــەوەش نەدەبوو” 
)١٩٩4، الپەڕە ٩2(. بەاڵم، ئەوە پێشــی بە 
پاش-هەڵوەشێنەرەکان  و  هەڵوەشێنەرەکان 
نەگرت ڕەخنە و هەڵسەنگاندنیان بۆ گەلێک 
لــە الیەنەکانــی خێوی مارکــس نەبێ، لە 

ناویاندا بانگەشەی گەردوونیبوون. 
بە هەمان شــێوە، لە ڕەخنەی بێباکانە 
لــە نەریتــی ئورووپــا تەوەری/گەردوونیی 
مارکسیستی، بیری دژە-کۆلۆنیال لە بەرەی 
هاوشــێوەی  پاش-هەڵوەشــێنەرەکاندایە. 

دژە  بیــری  پاش-هەڵوەشــێنەرەکان، 
کۆلۆنیالیش پێــی وایە کە ئورووپا تەوەریی 
مارکســیزمی دابەزیو بۆ پرسی چینایەتی و 
ئابووری دەتوانێ بۆ فرەالیەنی، تێکەاڵوی و 
کۆمەڵگاکان،  کولتوورەکان،  پارچەیی  چەند 

هەرەوەزیی و زمانەکان، زیانبەخش بێ. 
پــاش- پێچەوانــەی  بــە  بــەاڵم، 
پێكهاتەخوازی و هاوشــێوەی مارکســیزم، 
بیری دژە-کۆلۆنیال لە پێویستیی هاوپشتی 
و لــەو ڕووەوە، خەباتــی هەرەوەزیی دژی 
پەیوەندییە خۆسەپێنە کۆلۆنیالەکان، تێدەگا. 
بیری دژە-کۆلۆنیال پێی وایە کە هاوپشتی، 
دامەزراو لەسەر هەرێمی هاوبەشی بەرگریی 
دژی زاڵبــوون، نە تەنیــا مومکین، بەڵکوو 
پێویستە. بە واتایەکی دیکە، بە پێچەوانەی 
و  پاش-هەڵوەشــێنەران  هەڵوەشــێنەران، 
دژە- بیری  پاش-مودێرنیستەکان،  تەنانەت 
کۆلۆنیــال ڕوانگــەی نیچەیــی بەرانبەر بە 
دنیا ڕەت دەکاتەوە کــە داوا لە الیەنگرانی 
دەکات “پشــوو بە شمشێرەکانیان بدەن” و  
لە بەرانبەر چەوسانەوە و نادادپەروەریدا بێ 
هەڵوێست بن. وەک زەردەشتی نیچە دەڵێ:
دادپەروەری و نادادپەروەری زۆرە: ئەوەی 
دەیبینێ پێی تووڕە دەبێ. سەر نەوی کردن 
و بە توندی هێرش کردنە ســەری، دەبێتە 
هەمان شــت: کە وابوو بچۆ بۆ دارســتانان 
و لێگەڕێ شمشــێرەکەت بحەســێتەوە! بە 
ڕێــگای خۆتدا بڕۆ! و لێگەڕێ خەڵک کاری 
خۆیان بکەن! )  نیچە، ١٨٩2/١٩6٩، الپەڕە 

.)2٠
هاوپشــتیی  نەریتــی  کاتێکــدا  لــە 
مارکسیستی تەنیا و بە شێوەی یەکالکەرەوە 
لەســەر ئیمتیــازی خەباتــی چینایەتی و 
مەرجە ماددییــەکان دامەزراوە، لە گوتاری 
دژە-کۆلۆنیالــدا کرداری گشــتی لەســەر 
حەزی تاکەکەسی و جەماوەری بۆ ڕزگاری 
دامــەزراوە. حەزێکی ئەوتــۆ، بە جەوهەری 
کردنی هەرکام لە تاکە دەســتەیەک نایەتە 
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دی،  بەڵکوو بــە بەربەرەکانێ دژی ئەوەی 
زاڵە، خۆســەپێنە و لە مرۆڤایەتی داماڵەرە: 

ئەویش، هەر شتێکی کۆلۆنیالە.
لەو خاڵە ڕوونــەی دەربازبوونەوە، بیری 
ڕەخنەگرانــە  دژە-کۆلۆنیــال چەمکێکــی 
پێشــکەش دەکات کە دەتوانــێ لە هەمان 
کاتدا بۆ هەرکام لە دەستەکانی وەک ڕەگەز، 
چین یان زایەنــد کەڵکی لێ وەربگیرێت و 
هاوکات خۆ لە کەم بایەخ کردنی دەستەکانی 
ڕوانگەیەکی  ببوێرێ.  چەوساندنەوە  دیکەی 
ئەوتۆ کۆنکرێــت و نەگۆڕ نییە. ئەو هەردەم 
لــە گۆراندایــە و ڕوونە. ئەو بێ پســانەوە 
پەیوەندییــە کۆلۆنیالییەکانی دەســەاڵت و 
زاڵبوون دەبینێ و دەیانخاتە ژێر چاودێری، 
لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی  دیکە دەگۆڕێ، 
بەرەنــگاری هەموویان دەبێتــەوە، بەاڵم لە 
ژێســتێکی ســتراتێژیکدا ئامادەییەکــی تا 
ڕادەیــەک بەهێزتر لە هــەرکام لە پۆلەکان 

دەپارێزێ تا کاریگەرتر بێ.
بەو شێوەیە سەیر بکرێت، هەر هەوڵێک 
بــۆ پۆلێن کردنی ویســتە ســەربەخۆکانی 
ڕزگاری لە الیەن تاک و تاقمەکانەوە لە ژێر 
تاکە دەســتەیەک وەک خەباتی چینایەتی، 
لەخۆیدا دەبێتە کردەوەیەکی کۆلۆنیالیستی 
و پەڕاوێز خســتن، تەنانــەت ئەگەر لە ژێر 
بەربەرەکانێ دژی چەوســاندنەوەش  ئااڵی 
بێ. ئەوەی خەباتــی هاوبەش پێکەوە گرێ 
دەدا، هێندێک یاسای ڕووکەشی مێژوویی، 
یان یاســای سروشــت، یان بڕیاری مەرجە 
ئابوورییــەکان نین، بەڵکوو نیگایەکی ڕوون، 
شــەفاف و ڕەخنەگرانەیــە کە بــەردەوام 
شــوێنەکانی ســتەمکاری دەبینێ و دژیان 
دەوەستێتەوە. بۆ لێک گرێدانی خەباتەکانی 
دژی هەژمۆنی، ئێمە پێویستیمان بە بەرە و 
هاوپەیمانی لە نێوان شەبەنگی بەربەرینتری 
کولتووری-کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  ئابووری، 
هەیــە و بــۆ گەیشــتن بــە هاوپەیمانیی 
ئەوتۆ، لەپێشــدا پێویســتیمان بە ڕوانگەی 

لە  ئالنگارییەکــە  هەیــە.  ناجەوهەرگــەرا 
وەدەســتهێنانی ڕوانگەیەکــی ئەوتۆدایــە، 
بــۆ وەدەســتهێنانی دیدێکــی دووری لەو 
چەشنە کە هۆشــیار، بە سەرنج و بەرپرس 
بــێ؛ بەاڵم چەوســێنەر و قۆرخــکار نەبێ. 
پێچەڵپێــچ،  کۆمەاڵیەتییــەکان  ناســنامە 
فرەتوێــژ و ئاڵۆزن و، سروشــتی زاڵبوونیش 
بە هەمان شــێوەیە. شەڕ دژی هەر چەشنە 
زاڵبوونێک شەڕ دژی سەرجەم زاڵبوونەکانە 
و بــۆ بەربەرەکانێــی ســەرکەوتووانە دژی 
زاڵبوونێک، دەبــێ دژی هەموو زاڵبوونێک 

خەبات بکرێت.  

نایەکسانیی زایەندی و فێمێنیزم  
سیســتەمە  بەردەوامیــی  ســەرەڕای 
پیاوســاالرەکان و هەوڵە لێبڕاوانەکانیان بۆ 
شاردنەوەی نیشانە و ئاماژەکانی نایەکسانیی 
بە  پەیوەندیــدار  نایەکســانیی  زایەنــدی، 
زایەندەوە زۆر دەمێکە گەیشــتووەتە ئاستی 
شیکاریی نایەکسانییەکانی لە سەر بنەمای 
ڕەگەز و چین )سپەندەر، ١٩٨١؛ ستایسی، 
١٩٨٣؛ گرامپتــۆن و مەن، ١٩٨6؛ فارنهام، 
١٩٨7؛ چافەتــز، ١٩٩٠، دەگــەڵ گەلێکی 
دیکــە(، لــەوەش زیاتر، لــە هەلومەرجی 
دیاریکراودا، لە خاڵە مێژووییەکان، شوێنەکان 
و دۆخەکاندا، نایەکسانیی زایەندی بە کردەوە 
لە بەراورد لەگەڵ نایەکسانی لە سەر بنەمای 
چیــن، ڕەگەز، تەمەن، ئاییــن، زمان و تاد. 
بەرچاوتر بووە )روبین، ١٩7٥؛ هاتســۆک، 
١٩٨٣؛ هاردینگ، ١٩٨6؛ ســکات، ١٩٨٨؛ 
دەیڤــس، لییەننــار و ئۆلەرســما، ١٩٩١(. 
ڕاســتییەکی   ئەوتۆ ئاشــکرای دەکات کە 
جیاوازیی هەڵکەوتەی شوێن و ناوەرۆک لە 

ئاستی چڕیی چەوسانەوەدا هەیە. 
نایەکســانی لەسەر بنەمای زایەند لەبەر 
ئــەو هۆیە وەها گرینگ بووە چونکە دەگەڵ 
ڕەگەز، چیــن و تەمــەن، “زایەند ڕەنگبێ 
ئاشــکراترین هێمــای مــرۆڤ لــە هەموو 
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کۆمەڵــگاکان بێ و هەمیشــەش وا بووە.” 
)چافتەز، ١٩٩٠، الپەڕە ١4(.   

لە ناو دەســتەی نایەکسانیی زایەندی، 
هەروەها الیەنــی دیکەی پۆلێــن کراو بە 
گوێرەی حەزی سێکسی و زایەندی جیاواز 
هــەن وەک هاوڕەگەزخوازانــی ژن و پیاو، 
ئەوانــی زایەندی خۆیان گۆڕیــوە و تاد. لە 
کاتێکدا ئەوان دژبەریی دووانەیی نێوان ژن 
و پیاو تووشی ئالنگاری دەکەن، بۆخۆیان بە 
ئاشکرا بەرەوڕووی هەاڵواردن و چەوساندنەوە 
لە الیەن سەرجەم هەڵسوکەوتی مرۆڤ کە 

پەیوندیی بەدەسەاڵتەوە هەیە، دەبن.
بــە گوێــرەی وێــژەی فێمێنیســتی، 
نایەکســانیی زایەندی بۆیــە هەیە چونکە 
پیاوســاالری دیاردەیەکــی جیهانــی لــە 
ســەرجەم کۆمەڵگا ناسراوەکانە. پیاوساالری 
“ لە بنەڕەتدا ئامــاژە بە هەر کۆمەڵگایەک، 
یان شــێوازی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان 
لە کۆمەڵگایە، کە دەسەاڵتی بە سەرەوەیە و 
لەو سۆنگەیەوە زاڵە بەسەر مێیینەدا” )گراب 
١٩٩٠، الپــەڕە ١٩٩(. بۆیە نایەکســانیی 
زایەنــدی لــە پەیوەندییەکانی نێــوان نێر 
و مــێ، خــۆی دەردەخــا کــە ڕەنگبێ لە 
سروشتدا پیاوساالرانە بێ و لەوانەیە ئامرازی 
ژێردەســتەکردن و ملکەچ کردنی جنسێک 
)واتە جنســی مێ( لە الیەن جنســەکەی 
دیکەی تێدا بێ. بە هەمان شێوە، پەیوەندییە 
پیاوساالرانەکان ڕەنگبێ بە هەمان شێوە لەناو 
پیاوی ناهاوڕەگەزخواز و لە الیەکی دیکەوە 
ژنیش و هەروەها جەســتەی پۆلێن کراو لە 
ڕوانگەی زایەندییەوە وەک هاوڕەگەزخوازانی 
نێر و مــێ و ئەوانی دیکەدا هەبن. )بێنێت، 

١٩٩2؛ ئاتکینس، ١٩٩٨(.
نایەکســانیی  تیۆرییــە گشــتییەکانی 
بــاوی  وێــژەی  دەگــەڵ  کۆمەاڵیەتــی، 
فێمێنیستی، ژمارەیەک شێوەکار پێشکەش 
دەکەن کــە مەبەســتیان شــیکردنەوەی 
جۆراوجــۆر بــۆ پارێــزران و بەردەوامیــی 

سیستەمەکانی پیاوساالرانە و زاڵبوونی پیاوە. 
بۆ وێنە، کەسانی ئەوتۆ هەن، دوای ئێنگڵس 
)١٩42/١٨72(، کە دان بە ســەرهەڵدانی 
بــەو هۆیــەوە،  تاکەکەســی و،  ســامانی 
دەسەاڵتی ئابووری وەک فاکتەری سەرەکیی 
)بۆلۆگ،  دادەنێــن  ئافرەت  ژێردەســتەیی 
١٩٩٠؛ بلومبــەرگ، ١٩٩١(. بەشــێکیش 
دەسەاڵتی سیاسی وەک فاکتەری سەرەکی 
بۆ دەستنیشان کردنی پێگەی کۆمەاڵیەتیی 
ژنان پێناســە دەکــەن )میلــەت، ١٩6٩؛ 
کاڵینس، ١٩٨٨(. خەڵکی ئەوتۆش هەن کە 
باسی بناخەی ئایدیۆلۆژیکی بۆ نایەکسانیی 
پیاوســاالری  بەردەوامیــی  و  زایەنــدی 
دەکــەن )رۆیتــەر، ١٩74؛ ڕیتزەر، ١٩٨٨؛ 
ڕیچاردســۆن، ١٩٩٨؛ ڕیچاردسۆن و تایلۆر، 
١٩٨٩(. و هێشــتا خەڵکی ئەوتۆ هەن کە 
تایبەتمەندییــە تایبەتەکانــی وەک توانایی 
زاوزێی ژنان هەڵدەبژێرن )ئۆبرایان، ١٩٨١(، 
یــان سێکســییەتی مێیینە )هارتســتۆک، 
١٩٨٣(، یــان پلــەی کۆمەاڵیەتیی ژنان لە 
جێبەجێ کردنی کاروباری ماڵەوە )هارتمان، 
بــۆ  گرینــگ  دیاریکــەری  وەک   )١٩7٩

شیکردنەوەی نایەکسانیی زایەندی دەزانن.
بە بــێ لەبەرچاوگرتنــی دەوڵەمەندی 
و فرەچەشــنیی وێژەیــی کــە ئامــاژە بە 
نایەکســانیی زایەندی دەکات، لەو سااڵنەی 
دواییدا وێژەی فێمێنیزمی باو بووەتە شوێنی 
کێبڕکێ و گۆڕەپانێک بۆ ڕوانگە دژبەرەکان. 
فێمێنیزمی دەنگ بەرزی ســپی پێســتی 
چینــی مامناوەنــدی خۆراوایــی، نزیکەی 
هەموو ڕەوایی و ڕەســەنایەتییەکی بوون بە 
وتەبێژی ژنی بە گشتی لێ ئەستێندراوەتەوە. 
تاقمی ژنی جۆراوجۆر لە واڵتانی باشووری، 
ئەفریقایی، فێمێنیســتە  فێمێنیســتەکانی 
ڕادیکالەکانــی جیهانی ســێهەم و هەروەها 
لــە  تاراوگەنشــین  و  کۆچبــەر  ژنانــی 
سەرانســەری دنیا زۆر دەمێکە پیاوساالری 
و ئورووپــا تەوەریــی خۆڕســکی تیۆری و 
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نەریتی فێمێنیزمی خۆراوایی هێناوەتە ژێر 
پرسیار. )ستێدی، ١٩٨١؛ سئکەری، ١٩٩2؛ 
هوکس، ١٩٩4؛ ئەفشار، ١٩٩6؛ ئالێساکدەر 
و موهانتی ١٩٩7؛ نائیمێکا، ١٩٩٨، لەگەڵ 

خەڵکی دیکەش(. 
فێمێنیزمی باوی خۆراوایی لەبەر نەبوونی 
هەست بەرانبەر بە ژنانی نا سپی پێست و نا 
خۆراوایی، ڕەخنەی لێ گیراوە. ئەو هەروەها 
بۆ گواستنەوەی جنسی مێیینە بۆ پرسێکی 
گەردوونــی، تاک ڕەهەنــد و یەکپارچە کە 
مۆدێل و داڕشــتنەکەی لە ڕووی ئەزموون 
و پێداویستییەکانی تاقمێکی کەمینەی فرە 
دەوڵەمەندی واڵتانــی خۆراواییە، هێنراوەتە 
ڕوانگەیەکی  بێگومــان،  لێپرســینەوە.  ژێر 
جیهانی و گشتگیر لە بارەی جنسی مێیینە، 
دەوڵەمەندیی فرەچەشنیی ئەزموون، مێژوو 
و جوگرافیا کە لە ناو ژناندا جیاوازیی هەیە و 
ئەوان لێک جیا دەکاتەوە پاشگوێ دەخات. 
ئانجێال گیلمۆر بە نووســین لــە ئەزموونە 
تاکە کەسییەکانی خۆی، باسی گیروگرفتی 
“ژنێکــی جیهانی” و هەســتی خۆی لەمەڕ 

دابڕاوی لە فێمێنیزمی باو دەکات:
لــە ســێپتەمبەری ١٩٩٠، بەشــداری 
وانەیــەک لە الیەن زانایەکی فێمێنیســتی 
باســەکەی  تــەوەری  بــووم.  بەناوبانــگ 
“جەســتەی ژنان و شــێوەی وێنا کردنی 
لە الیــەن پیشەســازیی مۆدە” بــوو. من 
هەمــان پەرچەکردارم لەمەڕ وێنەی مودێلە 
الواز، الو و بێخەمەکانــی نــاو گۆڤارەکانی 
جیهانییەکە”،  “ژنــە  هاوشــێوەی  مۆدەدا، 
نەبوو. پرســیارێکی یەکێک لە بیســەران، 
سەرلێشــواویی منی شــی کردەوە: “باسی 
کام ژن دەکــەی؟” کاتێک وتاربێژەکە دانی 
پێدانــا کە باســی ژنانــی ناهاوڕەگەزخواز، 
ســپی و سەر بە چینی مامناوەند دەکا، من 
تێگەیشتم سەیر نییە کە من، ژنێکی ڕەش 
پێســتی هاوڕەگەزخوازی ســەر بە چینی 
کرێکار، ناتوانم هەســت بــە پەیوەندی بە 

ئەزموونەکانی “ژنی جیهانیی” وتاربێژەکەوە 
بکەم.” )گیلمۆر، ١٩٩٥، الپەڕە ٥١(.

بەو شــێوەیە، جوواڵنەوەی فێمێنیستی 
بۆتــە هــۆی پەرتەوازەیــی هاوســۆزانی. 
نیگەرانی و پرســیاری وەک ئەوانەی ژێرەوە 
لە ناو گێڕانەوە جیاجیاکانی فێمێنیســتیدا 
گەلێک زۆرن: ئاخــۆ خۆڕاگری لە بەرانبەر 
لە  گرینگتــرە  خۆراوایــی  ئیمپریالیزمــی 
خۆڕاگــری لــە بەرانبــەر ناســیۆنالیزمی 
پیاوســاالر لە ماڵەوە؟ جیاوازییەکانی نێوان 
ڕەگــەز و چین لەناو وێژەی فێمێنیســتیی 
بــاودا چــۆن شــی دەکرێنەوە؟ شــەپۆلی 
بەجیهانی کردنــی هەنووکەیی، لە بەراورد 
لەگــەڵ ژنانــی باکــووری دەوڵەمەنددا چ 
کاریگەرییەکــی جیــاوازی لەســەر ژنانی 
هەژاری باشوور دەبێ؟ ئەزموونە تاقانەکان و 
مێژووە لە ڕادەبەدەر ئاڵۆزەکان، مەرجەکانی 
ژیان و خەباتی ڕۆژانەی ژنانی ڕەش پێست، 
ژنانی واڵتانی بەناو جیهانی سێهەم و ژنانی 
ناوچەکانی گەشــە نەســاندووی جیهان لە 
الیەن جوواڵنەوەی فێمێنیستیی باوەوە چۆن 
حیسابیان بۆ دەکرێ، باسیان لێوە دەکرێ و 
جەستەکانی  چۆن  دەکرێ؟  نوێنەرایەتییان 
خاوەن زایەندی جیاواز و شێوازە ناباوەکانی 
سێکسییەت لەناو پارادایمی پەیوەندیدار بە 
نایەکسانیی زایەندی نوێنەرایەتی دەکرێن؟ 
چۆن دەکرێ هاوپشتی و کرداری بەکۆمەڵ 
لە کاتی چەندین ســۆزداریی دابەشکراو و 
ڕوانگــەی دژی یەکتر کــە درێژە بە پارچە 
پارچــە کردنی جوواڵنــەوەی ژنان دەدات، 

مومکین بێ؟ 
کــە جوواڵنەوەی  تێگەیشــتنە  قابیلی 
فێمێنیستی ناتوانێ تاقە جوابێکی زەبەالح، 
نوســخەیەکی  یان  گێرانەوەیەکــی مەزن، 
ئامــادە بۆ هەموو ئەو پرســیار، نیگەرانی و 
ئالنگارییە ڕەوایانە پێشکەش بکات. ڕەنگبێ 
هێڵێکی هاوبەشــی گێڕانــەوە جیاجیاکانی 
فێمێنیســتی، ڕاســتیی بوونی پیاوساالری 
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لــە هەنــاوی هەمــوو کۆمەڵگایەکــدا بێ. 
هەرچۆنێک بێ، پێویســت بە گوتن ناکات، 
هەر وەک چەوساندنەوەی ڕەگەزی و ماددی، 
پیاوســاالرییش، هەمووی پرسی کۆنتڕۆڵ و 
زاڵبوونە. ئەو پرسی سەپاندنی ویستی خۆت 
بەسەر ئەوانی دیکەوە بە مەبەستی زاڵبوون 
پیاوساالرانەکان  پەیوەندییە  بەســەریاندایە. 
پەیوەندیــی کۆلۆنیالیســتین و، لەو ڕووەوە 
هەڵوێســتی دژە-کۆلۆنیــال ڕەنگبێ بتوانێ 
کاریگەرتریــن شــێواز بۆ بنکــۆڵ کردنی 
پیاوســاالری، پەیوەندییە پیاوساالرانەکان و 

کۆنتڕۆڵ و زاڵبوون پێشکەش بکات. 
لــە  کۆلۆنیالییــەکان  پەیوەندییــە 
پێــش هەموو شــتێکدا بــە تایبەتمەندیی 
خۆســەپاندن و زاڵبوون پێناسە دەکرێن، لە 
سەرجەم شیوازەکانی هەڵسوكەوتی مرۆییدا 
بەدی دەکرێن. لە چەوســاندنەوەی ئاستی 
زەبەالح، وەک ئیمپریالیــزم، کۆلۆنیالیزم و 
نەتەوەپەرستیی شۆڤینیستی تا دادەگەڕێتە 
ئاستی بچووکی شێوازەکانی ڕەفتاری تاکیی 
نێرتەوەرانــە. هەڵوێســتی دژە کۆلۆنیال، بە 
کۆلۆنیالییە،  بەربەرەکانــێ دژی هەرچــی 
داوای کۆتایی ســۆزداریی دابەشــکارانەی 
بنیاتنــراو لەســەر دژبەریــی دووانە وەک 
نەتەوەیی/ ناوچەیی/جیهانی،  ئێمە/ئــەوان، 
ناونەتەوەیــی، تاکی/گشــتی و تاد. دەکات. 
نە تەنیا دەبێ دژی مەیلە ئیمپریالیســتییە 
جهیانییەکان بوەستین، بەڵکوو بەربەرەکانێ 
و  کۆلۆنیالیســتی  هەڵوێســتە  دژی 
پیاوســاالرانەی واڵت، شــار و کۆمەڵگەی 
خۆشــت ڕەنگە و دەبێ بنکــۆڵ بکرێن. بە 
هەڵوێســتێکی دژە کۆلۆنیــال، پەیوەندییە 
جیهانییــە ئیمپریالیســتییەکانی بەرۆکیان 
پێ دەگیرێت، دروست وەکوو خەبات دژی 
چەوساندنەوەی پیاوساالرانە لەسەر بنەمای 

ڕەگەز، زایەند و سێکسییەت. 
شــوێنە جیاوازەکانــی چەوســاندنەوە، 
یەکترداپۆشــن و پەیوەندییان بە یەکترەوە 

ئــەوان  پەیوەندییەکانیانــدا  لــە  هەیــە. 
تەواوێتییــەک دروســت دەکــەن کــە بە 
تاکــە پێکهێنەرەکانی  بۆ  ناکرێ  هاســانی 
بکرێتــەوە. جیاکردنەوەی هەرکام  بچووک 
لە بەشــەکانی ئــەو تەواوێتییــە دەتوانێ 
پێکهاتەیەکی دەســتکرد بــێ کە زەرەر بە 
هاوپشــتی و خەباتی هاوبــەش دەگەیەنێ. 
چەوســاندنەوە دەبێ وەک دۆخێک ســەیر 
بکرێ کە لەودا جیاوازیی دەستە و پێناسەی 
جۆراوجــۆر، تاکــەکان و کۆمەڵــگاکان لە 
یەکتــر جیا دەکاتەوە و هــاوکات ئەوان بە 
ئەزموونی چەوســانەوە، پەڕاوێــز خران  و 
کۆلۆنی کران پەیوەنــدی دەداتەوە. هەموو 
جۆرە چەوســاندنەوە و زاڵبوونێک دیاردەی 
بێبەزەییانەی نامرۆڤانەیــە کە هەر کامیان 
دەبێ بە مەبەســتی لەناوبردنی مەرجەکانی 
خۆیــدا  تەواوێتیــی  لــە  چەوســاندنەوە 

بەربەرەکانێیان لەگەڵ بکرێت. 

دەرئەنجام  
تیۆریــی کۆمەاڵیەتیی نوێ، لە “پەیوەندیی 
نێــوان مارکس-نیچە-فرۆیــد” تــا دەگاتە 
“ســێیانەی پیرۆز” ی گوتــاری کۆلۆنیال و 
پاش-کۆلۆنیال، واتە سەید، بابها و سپیڤاک 
)هەروەها بڕوانە یانگ، ١٩٩٥(، لە دەستەبەر 
کردنی گۆڕەپانێک کە لەویدا وەک بە گوتەی 
فانۆن، “چارە ڕەشــەکانی دنیا” دەسەاڵتیان 
پــێ بدرێ تا بێنە دەنگ، ناســەرکەوتوون. 
لــە کۆمــاری ئەفالتوونــەوە، کۆمەڵــگای 
کۆمۆنیســتیی مارکــس و دنیــای لێــک 
هەڵوەشاو/پاش-پێکهاتەیی تا “دۆخی بوونی 
تێکەاڵو، دوو هەســتیی” پاش-کۆلۆنیالیزم، 
“چارەڕەشەکانی  نوێنەرایەتیی  شتێک  هیچ 
دنیا” بێجگە لە “کەمایەتییەکی” ترســێنەر 
ناکات. گوتاری دژە-کۆلۆنیال تیگەیشتن لەو 
“کەمایەتییە” چەوســێنەرەیە و هەوڵێکە بۆ 

قەرەبوو کردنەوەی. 
گوتاری دەژە کۆلۆنیال لەو تێگەیشنەوە 
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دێ کە چەندین هێز، پێکهاتە و پەیوەندی، 
بڕیاردەری هەڵسوکەوتی مرۆڤن. تاک، تاقم 
و کۆمەڵگاکان لە پێکهاتەکانی دەســەاڵت 
و زاڵبووندا لە ئاســتی جیاوازدان و لەگەڵ 
یەکتر بە تایبەتمەندییــە مێژوویییەکانیان، 
ئاڵۆزیی جوگرافیایی و دابەشبوونیان بەسەر 
دەســتەی کۆمەاڵیەتی وەک چین، ڕەگەز، 
زایەند، سێکســییەت و تاد، دابەش کراون. 
ئامانجی گوتــاری دژە-کۆلۆنیال ئەوەیە کە 
هەرێمێکی هاوبەشــی خۆڕاگری و خەبات 
پێشکەش بکات، کە لەناویدا تاقمە جیاوازە 
کەمینە کراو، پەڕاوێز خراو و چەوساوەکان، 
بتوانن “وەدەنگ بێن” و لە ئاکامدا بەرۆکی 
سیستەمە هەژمۆنی خوازەکانی دەسەاڵت و 

زاڵبوون بگرن و بنکۆڵیان بکەن. 
ناچار  چوارچێوەی دژە-کۆلۆنیال مرۆڤ 
دەکات بەستراوەیی دووالیەنە و پەیوەندیی 
نێــوان الیەنەکانــی وەک ڕەگــەز، زایەند، 
چین، سێکســییەت، تەمەن، )بێ( توانایی 
و هەموو ئــەو پۆالنەی پوتانســیەلی بوون 
بە بواری چەســاندنەوەیان هەیە پاشــگوێ 
نەخات. لەگەڵ چاوخشــاندنمان بە ڕەگەز 
و پرۆسەکانی بەڕەگەزی کردن، هەڵوێستی 
دژە-کۆلۆنیال هانمان دەدات لە سروشــتی 
یەکانگیریی سیســتەمەکانی دەســەاڵت و 
زاڵبــوون و چۆنییەتیــی بەرهەمهێنانــەوە 
و بەردەوامیــی زاڵبوونــدا و چــۆن بــێ 
دەســەاڵتەکان ژێر دەستە دەکرێن و لەژێر 

کۆنتڕۆڵی بەردەوامدا ڕادەگیر، بکۆڵینەوە.
لــە  دژە-کۆلۆنیــال،  چوارچێــوەی 
کاتێکدا کە ڕاســتەوخۆ بەگــژ هێرەمەکانی 
دەسەاڵت و هەژمۆنیدا دەچێتەوە، سەرجەم 
پەیوەندییەکانی زاڵبوون کە لەسەر بنەمای 
ڕەگەزپەرســتی، چین پەرستی، سێکسیزم، 
هێتــرۆ سێکســیزم، تەمــەن پەرســتی، 
تواناییگەری و هەموو شێوازەکانی زاڵبوونی 
دامەزراون،  کۆمەاڵیەتییــەکان  پەیوەندییە 
دەباتە ژێر پرســیار. لــە الیەکەوە ئەو ئیزن 

بــە ئێمە دەدا لێکۆڵینەوە لــە چەمکەکانی 
چەوســاندنەوەی چینایەتــی، کۆلۆنیالیزم، 
ئیمپریالیزم و شیوەی کاری چەوسێنەرانەی 
ســەرمایەی جیهانــی بکەین. لــە الیەکی 
دیکەوە، بە هێنانە ژێر ڕووناکایی و دروست 
کردنی ئالنگاری بۆ شێوازەکانی پیاوساالری، 
خۆ بە زلزانی و هەژمۆنی )لە ناویاندا شیوازە 
تیۆریک، ڕۆشنبیرانە و فەلسەفییەکانی(، ئەو 
ئیزنەمان پێ دەدا مەیلــە جۆراوجۆرەکانی 
دابەزاندن بــۆ چین/ڕەگەز/زایەند و ناچاریی 
ئابــووری بڕووخێنیــن. بەو شــێوەیە، ئەو 
پێشــترییەتیدان و ئیمتیــازدان بــە تاکە 
دەســتەیەک وەک چیــن ڕەت دەکاتــەوە 
و مودێلە نەریتییەکانــی “تەنیا چین” یان 
ئەوەی کە ئەمرۆ زۆرتر باوە واتە “لە پێشــدا 

چین” دێنێتە ژێر پرسیار.
چوارچێــوەی گوتاریــی دژە-کۆلۆنیال 
هەست بە پێویستیی تێپەڕ بوون لە چەمکی 
ڕەگەز و ڕەگەزپەرستی وەک دیاردەیەکی تا 
ڕادەیەک ســەربەخۆی کۆمەاڵیەتی دەکات؛ 
ئەو دان بــەوەدا دەنێت کە ڕەگەز و ڕەگەز 
پەرستی ناکرێ بۆ پەیوەندییە  چینایەتی و 
ئابوورییەکان دابەزێندرێن. ئەو ڕەگەز وەک 
دەستەیەکی سەربەخۆ سەیر دەکات کە لە 
دەســتەکانی دیکــەی وەک چین و زایەند 
ســەربەخۆیە. لە هەمان کاتدا، ئەو لە سەر 
ئەو بڕوایەیە کە ڕەگەز پەیوەندیی ناوخۆیی 
بە دەســتەکانی دیکەوە هەیــە، بە تایبەت 
لە دروســت کردنی هەرێمــی هاوبەش بۆ 

خۆڕاگریی دژی چەوساندنەوە.
نایەکسانەکانی  پەیوەندییە  بە  سەبارەت 
جنس و زایەند، هەڵوێســتی دژە-کۆلۆنیال 
بــەدوای دروســت کردنــی ئالنــگاری بۆ 
و  باوکساالری  ســەرجەم سیســتەمەکانی 
زاڵبوونــی نێرینەوەیە. بە پێناســە کردنی 
کۆلۆنیالیزم وەک خۆســەپێن و خۆزاڵکەر، 
ئەو دەرفەتەمان بۆ دەڕەخسێ تا لێکۆڵینەوە 
لە پەیوەندییە جۆراوجۆرە سێکسییەکان لە 
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سێکسی نادڵخوازانە تا شێوازی وردی ڕەفتار 
لە ژووری خەوی خۆماندا بکەین. شــێوەی 
بەڕێوەچوونــی کاری سێکســی، چۆنیەتیی 
دابــەش کردنی کاری ناومــاڵ، چۆنیەتیی 
بەرێوەبەریــی بنەماڵە و ئــەوەی کە چۆن 
جنسە جیاوازەکان، شێوازەکانی سێکسییەت 
و جەستە بە زایەندکراوەکان لە یەکەیەکی 
کۆمەاڵیەتیدا جێگیر کراون، وەک ژوورێکی 
خەو، خانوویەک یان کۆمەڵگایەکی مەزنتر، 
دەکرێ بە گوتاری دژە-کۆلۆنیال لێپرسینەوە 

و لێکۆڵینەوەیان لێ بکرێ.
لە ڕیگای چوارچێــوەی گوتاریی دژە-
کۆلۆنیــال فێر دەبین کە شــتێک بە ناوی 
بێالیەنیــی خۆبەخــۆ، بێ پێشــداوەری و 
بێتەفاوەتی بوونی نییە؛ فێر دەبین کە کردارە 
گوتارییەکان هەرگیز بێالیەن یان ناسیاسی 
نین و بەسەرهات و گێرانەوە مێژوویییەکان 
بــە بەرژەوەندی، مێژوو، حەز و سیاســەتە 
دیاریکراوەکان لە قاڵب دەدرێن و مەرجدار 
دەکرێن. ئەو زانیارییەی بەو تێگەیشــتنەوە 
وەدەست دێت توانایی ئەوەمان پێ دەبەخشێ 
ئەندێشە باوەکانی بێ پێشداوەری، بێالیەنی 
و مێتۆدۆلۆژیــای ئەرێنی )پۆزەتیڤیســتی( 
بێنینە ژێر لێکۆڵینەوە. چوارچێوەی گوتاریی 
دژە-کۆلۆنیال ئیزنمان پێ دەدات سەرنجی 
خۆمــان لــە خەیاڵئامێــزی و چەلەحانێی 
گوتارییەوە بۆ ئەزموونــە ژیاوەکانی تاک و 
دەرگای  هەروەها  بگوازینــەوە.  کۆمەڵەکان 
ئەندێشــەی تا ئێســتا بــێ ئیعتیبارکراوی 
پڕهەســت  و  ڕووحانییــەت، هەســتیاری 
و نەســتی دەکاتەوە تــا ئەو شــێوازانەی 
دەربڕینیش وەک شــێوازی ڕەوای زانیاری، 
هەڵقواڵو لە ئەزموونەکانی ژیاوی تاکەکانەوە 

سەیر بکرێن. 
شاراوە نییە کە بەشێکی زۆر لە تیۆرییە 
هاوچەرخــەکان بەردەوام هــەر ئاماژەیەک 
بە ڕەســەنایەتی، نەریت، ڕەســەن بوون و 
الیەنەکانــی شــوناس کە پشــت بەوجۆرە 

هاومانــای  وەک  دەبەســتن،  بانگەوازانــە 
گەڕانەوە بۆ جەوهەرگەرایــی یان تەنانەت 
بنئاژۆخــوازی ســەیر دەکــەن. گەلێــک 
دوور لە ڕوانگەیەکــی ئەوتۆ، گوتاری دژە-
ڕێکارەکانی، شــوێنێکی  و  کۆلۆنیالیســتی 
ناوەندی بۆ الیەنەکانی ڕەسەنایەتی و نەریت 
تەرخان دەکات کە بە تایبەتی وەک شوێنی 
قووڵــی بەهێز کردن و لەو ڕووەوە خەبات و 
سەپێندراوەکان  هەژمۆنییە  دژی  خۆڕاگری 

کار دەکەن.
وەک  هــەن،  ڕەســەنایەتی  شــێوازی 
زمانە ناوچەییەکان، کولتوورە ڕەســەنەکان 
و جیهابینیــی نەریتــی کــە بــۆ کۆمەڵگا 
پەڕاوێزخراو، بەکەمینەکراو و چەوسێنراوەکان 
فرە توانابەخشــن. بــە لەبەرچاوگرتنی ئەو 
ڕاســتییە کە الواز کردن، بچووک کردنەوە، 
ســووکایەتی پێکردن و ڕابواردن بە بایەخە 
ڕەســەنەکان بــۆ بەردەوامی و پاراســتنی 
کۆلۆنیالیزم، ئیمپریالیزم و زاڵبوون گەلێک 
ڕەســەنەکان  بایەخە  ژیاندنەوەی  گرینگن، 
دەتوانــێ بــۆ بەرگــری دژی نەزمــی زاڵ 

یەکالکەرەوە بێ.
یارمەتیــدەری  بیــری دژە-کۆلۆنیــال 
الیەنــە  کردنــی  بەهێــز  و  ژیاندنــەوە 
ڕەســەنەکان،  زانیارییە  شۆڕشــگێڕانەکانی 
بــە جەخت کردن لە ســەر پوتانســیەلی 
بە  بەرانبەر  ڕزگاریدەرانــەی ڕەســەنایەتی 
نەریت و بایەخە سەپێنراوەکانە. کولتوورەکان 
لــە ڕادەبەدەر بگۆڕ و دیاردەی ناجەوهەرین 
کە لە سنوورەکانی کات و شوێن تێپەڕ دەبن 
و  هەرگیز نابێ ڕێــگا بە هیچ کولتوورێک 
بــدرێ تا لە ژێر چەپۆکی ڕەگەزپەرســتی، 

چەوساندنەوە و ستەمدا لەناو بچێ. 

*. https://www.jstor.org/stable/23767242
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ڕاسیسمی کولتووری و پاکتاوکردنی نەتەوەیی: 
کۆماری ئیسالمی ئێران و مافی کەمینەکان*  

سەعید شەمس
وەرگێڕان: هیوا تاسە



پوختە
شۆڕشــی گەالنــی ئێــران بارودۆخێکی لە 
باری بۆ گرووپ و بزووتنەوە ئیســالمییەکان 
خۆلقانــد. لە چەندیــن تیۆریی سیاســیدا 
هەڵســەنگاندن بۆ ئەم تەوەرە و ئیســالمی 
سیاســی کراوە. ئــەو تیۆرییانــە، زۆرتر لە 
فۆڕمێک لە توندوتیژی کە ئیسالمی سیاسی 
بەرهەمــی هێناوە تەکەزیــان کردووە و ئەو 
پاڵنەرە ڕەگەزپەرستییانەی کە لەناو ئیسالمی 
سیاســیدا بوونی هەیە، چاوپۆشیی لێ کراوە 

ونەخراوەتە بەر لێکۆڵینەوە. 
پاڵنــەرە  ئــەم  کــە  حاڵێکــدا  لــە 
ڕەگەزپەرســتییانە، کــە لە الیــەن گرووپە 
ئیســالمییەکانەوە دژی کەمینــە نەتەوەیی 
و ئایینییــەکان بەکارهاتــوون، دەکرا وەکوو 
کولتــووری  جینۆســایدی  فۆڕمەکانــی 
دەستنیشــان بکرێــن، بەاڵم ئەمــە تا ئەم 
دواییانــە چاوپۆشــیی لــێ کــراوە. کاتێک 
ئــەو دڕندەیــی و تاوانەی کــە داعش دژی 
ئێزیدییەکان و مەســیحییەکان لە باکووری 
عێراق بەڵگەمەند کرا و باڵو کرایەوە، سەرنج 
بۆ ئەم بابەتیشە ڕاکێشراوە. لە گەڵ ئەمەشدا 
ئەو مەیلــە تەنیا وە پاڵ داعــش و گرووپە 

توندڕەوە جەهادییەکان دراوە. 
 ئــەم توێژینەوەیــە باس لــەوە دەکات 
کە ئــەم چوارچێوە تیۆریکانــە کە بنەمای 
زۆربەی لێکۆڵینەوەکان لە ســەر ئیســالمی 
سیاســین، بۆ بەرچاوڕوونی یان تێگەیشتن 
لــە ڕەوتــی ڕەگەزپەرســتیی شــاراوە لەم 
ئایدۆلۆژیــا سیاســییەدا یارمەتیــدەر نین. 
کەوایە ئامانجم ئەوەیــە ئەم ئارگیومێنتە بە 
پشتبەســتن و دووبارە بنیاتنانەوەی تیۆریی 
بایۆپۆلیتیکــی فۆکۆ و پڕۆژەی تەواونەکراوی 
ڕەچەڵەکناســیی ڕەگەزپەرســتی، ئەم باسە 
پێــش بخەم. ئــەم توێژینەوەیە سیاســەتی 
کۆماری ئیسالمیی ئێران لە دژی کورد وەک 
نموونە وەردەگرێت بۆ ئەوەی نیشان بدات کە 
گۆڕانی دەسەاڵت لە ســەرەتای هەشتاکانی 

سەدەی ڕابردوو، لە سیاسەتی ئێران بەرانبەر 
بە کەمینەکان بە گشتی و کورد بە تایبەتی، 
بــە چ شــێوازێک خۆی دەرخســتووە و لە 
هەشتاکانی سەدەی ڕابردوودا ئەم سیاسەتە 

چۆن شەرعییەتی]ڕەوایی[ پێ دراوە. 

وشە سەرەکییەکان
ئیســالمی سیاســی، بــە ئیســالمیکردن، 
پاکتــاوی  کولتــووری،  ڕەگەزپەرســتیی 

نەتەوەیی، مافی کەمینەکان

پێشەکی
رێک سێ مانگ پێش ئەوەی داعش دەست 
بەســەر شــاری موســڵ لە عێراقدا بگرێت، 
لە کۆنفڕانســێک لــە پاریس بەشــداربووم 
و وتارێکــم پێشــکەش کــرد. لــە کاتــی 
پرســیار و واڵمدا لە الیەن بەشداربوویەکی 
کۆنفڕانســەکەوە تەحەدام لێ کرا، چونکە لە 
کاتی پێشکەشــکردنەکەمدا باسم لەوە کرد 
کە کۆماری ئیســالمیی ئێران جینۆسایدی 
دژی کــورد ئەنجامــداوە. تەحەداکەرەکــە، 
زانایــەک و ئەکادیمیکێکــی کوردســتانی 
عێراق بوو کە ئەنجامەکەی منی خســتە ژێر 
پرســیارەوە و ئاماژەی بەوە دا کە هەرچەندە 
دڕندەیــی بەرامبەر بە کــورد هەبووە، بەاڵم 
ئەوە زیادەڕەوی دەبێت ئەگەر بە جینۆساید 
پێناســەی بکەین و بەم شــێوەیە پرسیاری 
لێ کردم کــە ئایا دەتوانــم میناکێک باس 
بکەم. من بە بێ بیرکردنەوە ئەم  میناکانەی 

خوارەوەم گوت:
 قارنــێ]١[  6٨ کــوژراو لــە ڕێکەوتــی

٠2-٠4-١٩7٩
 قەاڵتــان]2[  ٥٠ کــوژراو لــە ڕیکەوتــی

٠2-١٩٨٠-٠٥
 ئێندرقــاش]٣[  ٥٣ کوژراو لــە ڕێکەوتی 

١٩٨٩-١١-٠٣
 ســاروقامیش]4[  ١٨ کــوژراو لە ڕێکەوتی 

 ١2-١٩٨١-٠٥
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ڕێکەوتــی لــە  کــوژراو   ٥٩ مەهابــاد   
 ٠2-٠6-١٩٨٣

پرســیار ئەوەیــە ئەم مینــاک گەلە چ 
شــتێکمان پێ دەڵێن؟ یەکــەم، لە هەموو 
ئــەو حاڵەتانەدا خەڵکــی مەدەنی بەکۆمەڵ 
قۆڵبەســت کــران  و دواتــر بەبــێ هیــچ 
دوودڵییەک لە ســێدارە دران. بۆ نموونە لە 
قاڕنــێ 6٨ قوربانی کە تەنیــا ژن، منداڵ و 
بەســااڵچوو بوون، کۆکرانەوە و بەشــێوازی 
دڕەندانــە کۆژران. لە مەهابــاد، ٥٩ قوربانی 
کــە تەمەنیــان تەنیا ١4بۆ١7 ســاڵ بوون، 
تەنیــا لەبەرئەوەی ئەندامانــی بنەماڵەکەیان 
لە بزووتنەوەی خۆڕاگریی کورد دژ بە ئیران 
چاالکییان هەبوو، دەستبەســەرکران و دواتر 
لە ســێدارە دران. دووەم: هەموویان حاڵەتی 
ناســراو بوون بەو هۆکارەی کە لە میدیاکان 
ڕاپۆرتی ورد و بانگەشــەیەکی زۆر لەسەریان 
باڵوکرایەوە. سێیەم: لە نێوان سااڵنی ١٩7٩ 
بۆ ١٩٨٣، کــە بەرخودانی جەماوەریی توند 
لــە دژی حکوومەتــی تــازە لە ئــارادا بوو، 
ڕوویان دابوو. لەم  قۆناغەدا سیســتەمی تازە 
بەدەسەاڵت گەیشــتوو، لە هەوڵی سەپاندنی 
نەزمێکی ئیسالمی بەسەر کوردستاندا بوو]٥[. 
لــە پێــش چــاوی هەمــوو جیهــان، 
ئیســالمییەکان ئــەو شــەڕە ناڕەوایەیان بە 
ســەر کورددا سەپاند. ڕۆشــنبیرانی کورد و 
هاوپه یمانه کانیان و هه روه ها پارێزەرانی مرۆیی، 
ئەم کردەوانەیان وەکوو جینۆســاید پێناسە 
کرد، به اڵم دامه زراوه  نێوده وڵه تییه کان له وانە 
ئه نجومه نی ئاسایشی نه ته وه  یه کگرتووه کان و 
زلهێزه کان له وباره یه وه  بێده نگ بوون. هاوکات 
لەگەڵ ئەو خاڵەی کە باس کرا، پرســیارێک 
دێتە ئاراوە ـ بۆچی دوای نزیکەی سی و دوو 
ساڵ کەسێک گومان دەخاتە سەر سروشتی 

جینۆسایدی ئەو کەیسانە؟
بۆ واڵم بەم پرســیارە، تێکاڵوێک لە سێ 
خاڵ هەیە کە دەبێت تەکەزی لەسەر بکرێت. 
یەکەم: بــۆ هەندێک لە زانایان »ئیســالمی 

سیاسی« ســەرەڕای گرینگیی بەرفراوانی لە 
تیۆریــی کۆمەاڵیەتیــی هاوچەرخدا، وەک 
چەمکێکــی نــاڕوون ماوەتــەوە. دووەم: لە 
هەشــتاکانی ســەدەی ڕابــردوودا، زۆربەی  
تیۆرییــە چەپ و دیموکراتیــک لیبراڵەکان 
بە شێوەیەکی سەرەکی گرینگییان بە ڕۆڵی 
ئاییــن لە مۆبۆلیزەکردنــی خەڵکدا دابوو. لە 
ئەنجامی ئــەم دوو فاکتەرەدا، ڕۆڵی ئایینیان 
وەک شوناسێکی سیاسی لەبەرچاو نەگرتبوو، 
هەرچەندە لە نووســینەکانیاندا پشــتیان بە 
»کولتوور«  »ئایدۆلۆژی«،  وەک  چەمکگەلێکی 

و »ناسنامە« بەستبوو]6[. 
ســێهەم، بەشــێک لــە بەر ئــەو دوو 
فاکتەرەی سەرەوە و بەشێک بە هۆی مانای 
ناڕوونــی چەمکی جینۆســاید، دوودڵییەکی 
زۆر هەبوو کە کۆمەڵکوژیی ئیســالمییەکان 
لە کوردستان وەکوو جینۆساید بێتە ئەژمار. 
بێگومان داڕشتنی چەمکی جینۆساید بۆ ئەو 
تاوانانەی کە لە جەنگــی دووەمی جیهانیدا 
ڕوویان دابوو دەسکەوتێکی گەورە بوو، بەاڵم 
لە سەر ئەوەی دەبێت چی ڕووبدات تا وەکوو 
جینۆســاید پێناســەی بۆ بکرێ، ئەوکاتیش 
ناکۆکی هەبوو و ئێســتاش هــەر بەردەوامە. 
بەداخەوە، وەک زۆربەی چەمکەکانی تیۆریی 
کۆمەاڵیەتی، ئەم چەمکە موناقشەی لەسەرە، 
بــەو مانایە کە لێکدانــەوەی دژ بە ماناکەی 
هەیە کە کاریگەریی نۆرماتیڤی جیاواز لەگەڵ 
خۆیاندا هەڵدەگرن. پێــش ئەوەی بەردەوام 
بین، ڕەنگە بەســوود بێت هەندێک چەمک 
شــرۆڤە بکەین کــە دەتوانێــت لەگەڵ دوو 
چەمکی »ئیسالمی سیاسی« و »جینۆساید«، 

وەسەر یەک بکەوێت. 
  

چوارچێوەی مەفهوومی
لەم سااڵنەی دواییدا، لێکدانەوەی دژبە یەک 
و جیــاواز لە نێو شــارەزایان، ســەبارەت بە  
چەمکی »ئیسالمی سیاســی« و » ئیسالمی 
هاوچــەرخ« بینراوە. لە الیەکەوە هەندێک لە 
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جەهەرگەرایانەیان  ڕێبازێکی  شــرۆڤەکاران 
گرتووەتــە بــەر و دیاردەکــە گرێــدراوی 
ئایدۆلۆژیــی »فاندامێنتالیزم« بە ئەژمار دێنن 
کە پەردە لەســەر ئارەزووی بەردەوامبوونی 
فۆڕمــی مێژوویــی و تاکە حەســرەتێک بۆ 
گەڕانەوە بۆ کولتووری ئیســالمیی ڕەســەن 

نیشان دەدات]7[. 
لــە الیەکــی دیکــەوە، هەندێکی دیکە 
هەڵوێســتی ڕەخنەگرانەیان گرتووەتە بەر و 
ئاماژەیان بەوە کردووە کە »ڕیشەی دیاردەی 
ئیسالمی‹‹ کێشەی ئابووری و دیمۆگرافی و 

سیاسین کە بۆ حکومەت ساز دەبن«]8[. 
لــەم توێژینەوەیــەدا مــن تەکــەز لەم 
بۆچوونــەی دوایی دەکەم، هەربۆیە لە نێوان 
»فاندامێنتالیزم« وەک بووژانەوەی ئیسالمی و 
فاندامێنتالیزم وەک ئایدۆلۆژیایەکی سیاسیی 
مۆدێڕن کە نیگەرانییە سەرەکییەکانی کاتی 
و سیاسین، جیاوازی دادەنێم. پێشتر ئاماژەم 
بەوە کردووە کە چەمکی »فاندامێنتالیزم« لەو 
جێگایەی کە بە واتای گەڕانەوە بۆ جۆرێک لە 
ئیســالمی جەوهەری و ڕەسەنە، کێشەیەکی 
گەورە ســاز دەکات. بە اڵم، ئیسالمییەکانی 
ئێران بــە شــێوازێکی داهێنەرانە خەریکی 
تێهەڵکێش کردنی تۆخمە ســەرەکییەکانی 
ئیســالم لــە گــەڵ بیرۆکــە و تێکنۆلۆژی 
و دامــەزراوەی مۆدێــڕن بوون تا بە ســەر 
قەیرانەکانی دەهەی 6٠ و 7٠ی زایینیدا زاڵ 

ببن]9[. 
جگــە لــەوەش مــن لــە کۆمەڵێک لە 
بەرهەمەکانی فۆکۆ سەبارەت بە بایۆسیاسەت 
و هەروەهــا ڕەچەڵەکناســیی ڕەچەڵەکــی 
ئورووپــی کەڵــک وەردەگــرم. ئەگــەر بە 
کورتی ئاماژەیەک بە بایۆسیاســەت بکەین، 
بریتییــە لە بەڕێوەبردنی ژیان یا بە واتایەکی 
دیکــە بەرگری لە شــێوەیەک لە ژیان  کە 
پەیوەندیی بە »پڕۆســەی ژیــان« و ئەگەری 
»کۆنترۆڵ کردن« و »دەسکاری کردنی« هەیە. 
کلیلی تەکنەلۆژیای بایۆسیاسەتی دەسەاڵت 

بریتییە لە ناساندن و دامەزراندنی نەزمێک و 
هەروەها پاراستن و نیشاندانی ئاسایی بوونی 
ئەو نەزمە نوێیە لە ئاســتی کۆی گشــتیی 

حەشیمەتەکە]10[.
لێــرەدا فۆکــۆ  لــە نێوان دەســەاڵتی 
کالســیکی ســەروەری و »بایۆدەسەاڵت«ی 
مۆدێــڕن و  هەروەها لە نێوان دیســیپلین 
و بایۆدەســەاڵتدا جیــاوازی دادەنێت بەاڵم 
ئیدیعای ئەوە ناکات کە شــێوازی دەسەاڵتی 

سەروەری و دیسپلینیی لە ناو دەچێت. 
»ئێمە دەبینین لە نیوەی دووەمی سەدەی 
هەژدەدا، شــتێکی نــوێ ســەرهەڵدەدات: 
تەکنەلۆژیایەکی نوێی هێز، بەاڵم ئەمجارەیان 
دیســپلین نییــە. ئــەم تێکنۆلۆژییەی هێز، 
تێکنۆلۆژیی دیســیپلین لە نێو نابات بەڵکوو 
لەگەڵی تێکــەڵ دەبێت و تــا ڕادەیەکیش 
دەســکاریی دەکات ]. . . . [  بە پێچەوانەی 
دیســیپلین، کە ئاراستەی جەستە دەکرێت، 
دەسەاڵتی نادیسیپلین، مرۆڤ وەک جەستە 
بەکارناهێنێــت بەڵکــوو بــۆ مــرۆڤ وەک 
بوونەوەرێکی زیندوو بەکاردێت؛ لە کۆتاییدا، 
ئەگــەر حەزت لێیە، بۆ مرۆڤ وەک جۆرێک. 

»]11[ ...
ڕەچەڵکناســیی  لــە  بریتییــە  دووەم 
فۆکۆ بــۆ ڕەگەزپەرســتیی ئورووپی. ڕەنگە 
مــرۆڤ بپرســێت چۆن و بە چ شــێوەیەک 
ڕەگەزپەرســتی گرێدراوی هێــزی زیندووە. 
بەســتراوەتەوە  ڕەگەزپەرســتی  چۆناوچۆن 
بە جۆرێک لە دەســەاڵت کە ژیانی تەواوی 
دانیشــتووان دەکاتــە ئامانــج؟ بــە بڕوای 
تەنیــا  فۆکــۆ، ڕەگەزپەرســتیی مۆدێــڕن 
ڕەگەزپەرســتییەکی ناعەقاڵنــی یا جۆرێک 
لــە هەاڵواردنی کۆمەاڵیەتی-سیاســی، یان 
پاڵنەرێکــی ئایدیۆلۆژیی لــە دوکتۆرینێکی 
سیاسیدا نییە؛ بەڵکوو جۆرێکە لە حکوومەت 
کە بۆ بەڕێوەبردنی دانیشتووانێک داڕێژراوە. 

ئەو لە وتارەکانی لە کالێجی دوفرانس لە 
ساڵی ١٩76 ئاماژە بە وێژمانی شەڕ دەکا کە 
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لە ساڵەکانی دوایی سەدەی ١٩ بە شێوازێکی 
دیکە خۆی نیشان داوە. بە وتەی فۆکۆ، ئەم 
دەرکەوتنە بە شــێوازی تایبــەت پەیوەندی 
بە ســێ دیــاردەوە هەبــوو: بیرکردنەوەی 
ڕەگەزیــی بایۆلۆژی بە مانایەکی خەســت، 
ڕەگەزپەرســتیی کۆلۆنیالیــزم لــە کۆتاییی 
ســەدەی نۆزدەهەمدا و فۆڕمی جۆراوجۆری 

ناسیۆنالیزمی ئێتنیکی]12[. 
بــە بۆچوونــی فۆکۆ ئەم ســێ ڕووداوە، 
دژبەیەکی لــە نێوان کۆمەڵــگا و دەرەوەی 
کۆمەڵگا و هێزی کوشتنی دەرەوەی کۆمەڵگا 
بە گریمانە دەگرن. لەگەڵ ئەوەشدا مەبەست 
لە دەرەوە، دەرەوەی ســنوورەکانی دەوڵەت 
نییــە، بەڵکوو وەکــوو دەرەوەی  ناوکۆمەڵگا 

خۆی نیشان دەدات. 
»دەســەاڵتی کوشــتن کە لە هەمووی 
کۆمەڵــگای نازیــدا هەبــوو، بــۆ یەکەمجار 
کاتێــک دەرکــەوت کە هێز گرتنــی ژیان، 
دەســەاڵتی ژیــان و مردن، نــەک تەنها بە 
دەوڵەت، بەڵکوو بــە کۆمەڵێک لە تاکەکان، 
بە ژمارەیەکی بەرچــاو لە خەڵک درا )وەک 
شوتزستافل و ســتورمابتێیلونگ و هتد(، لە 
کۆتاییدا هەموو کەســێک لە دەوڵەتی نازیدا 
دەسەاڵتی ژیان و مردنی بەسەر دراوسێکەیدا 
هەبوو. ئاگادارکردنەوەیەکی بچکۆلە دەیتوانی 
بە مانای لە ناوبردنی خەڵکی دراوســێ یان 

دوورخستنەوەیان بێ]13[.”
ڕەنگــە باســەکەی فۆکۆ ئەگــەر تەنیا 
ئاماژە بەوە بکات کە لە ســەدەی بیستەمدا 
پێویســتییەکی بەپەلە هەبووە بۆ تێپەڕین لە 
ڕوونکردنەوە دیســکرێپتیوی ڕەگەزپەرستی 
بەرز بنرخێنێت. بۆ نموونە ڕەگەزپەرستی لە 
شێوەی نازیســم لە سەدەی بیستەمدا وەک 
جۆرێک لە ڕەگەزپەرســتیی دەوڵەتی کە لە 
ئاستێکی گشتیدا بوونی هەبوو، کاری دەکرد 
و چەمکی شــەڕی لەگەڵ دەســەاڵتی زاڵ 
بەســەر ژیان و مردنی خەڵکدا تێکهەڵکێش 
دەکــرد. زۆر زەحمەت نییە کــە بڵێین ئەم 

ڕەگەزپەرســتییە دەوڵەتییە، لــە دەیەکانی 
ڕابردوو لە ســەدەی بیستەمدا بە شێوەیەکی 
جیاواز ســەریان هەڵداوەتەوە. وەک یۆحەننا 
سولۆمۆس کە بە شێوەیەکی دروست ئاماژە 

دەکات:
» بەدڵنیاییەوە ڕوونە کە ڕەگەزپەرســتی 
لە ژینگەی سیاسیی ئێستادا لە فۆڕمی نوێدا 
خــۆی دەردەخات وسەرلێشــێواوییەکی باو 
سەبارەت بە سنوورەکانی شوناسی نەتەوەیی 
و ڕۆڵــی جیــاوازی فەرهەنگــی و ئایینی و 
زمانی بوونی هەیە. ئەزموونی یوگۆســالڤیای 
پێشوو مێناکێکی باشە. لە دوای دابەشبوونی 
یوگۆســالڤیای پێشــوودا، ئێمــە نــە تەنها 
گەشەســەندنی »پاکتــاوی نەتەوەیی«مــان 
بینیوە بەڵکوو خستنەڕووی جۆرە نوێیەکانی 
ڕەگەزپەرســتیمان بینیوە کە لەسەر بنەمای 
بنیاتنانــی ســنووری ئایینــی و کولتووری 

جێگیر بوون]14[.”
لە حەفتاکانی ســەدەی ڕابردوودا فۆکۆ 
ئەم چەمکە نوێیەی دەســەاڵتی بە ڕێگەی 
مۆدێلەکانی شــەڕ و تێکهەڵچوون داڕشــت. 
ڕەنگە پرسیارێک ســەرهەڵبدات – تا چەند 
ئەم ڕوانگە تیۆرییە بۆ ڕەوتە ئیسالمییەکانی 
ئێستای ناوچەکە دەگونجێت؟ یەکەم: ئەگەر 
ئێمە ئەوەمان زانی کە ئیسالمیزمی هاوچەرخ 
یان ئیسالمی سیاسی دیاردەیەکی مۆدێڕنە و 
هەربۆیە دەبێت لە چوارچێوەی مۆدێڕنیتەدا 
شرۆڤەی بکەین، تێدەگەین کە سەرهەڵدانی 
دەرئەنجامــی  وەک  سیاســی  ئیســالمی 
پرۆســەیەکی دیاریکراوی مۆدێڕنیزاسیۆن و 

کارلێککردن لەگەڵ ڕۆژئاوادایە. 
دووەم، ئەگــەر ئەوەمــان لــە بەرچــاو 
بێت کە دیسکۆرســی ئیســالمی هاوچەرخ 
گرێدراویــی ئێتنیکی و زمانی، بە ســوودی 
بەها ئیســالمییەکان بێ بایەخ دەکات، ئەوا 
دەتوانین بڵێین ئەم چوارچێوە شیکارییە وەک 
ئاڵتێرناتیوێکی نایاب و ئامێرێکی لێکچوون بۆ 
تێگەییشتن لە ئیسالمی سیاسی کاردەکات. 
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بۆیە ئیدیعای ئەم توێژینەوەیە ئەوەیە کە ئەم 
فۆڕمــە نوێیەی ڕەگەزپەرســتیی کولتووری 
کە لەســەر ســنووری ئایینی و کولتووری 
جێگیرکراوە، تەنیا لە کارەســاتەکانی وەک 
جینۆســایدی سرێبرێنتســا قەتیــس نییە 
بەڵکوو لــە ماوەی چل ســاڵی ڕابردوودا لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا کاردەکا و بێ گومان 
لە نێوان ئەم ڕەگەزپەرســتییە کولتوورییەدا 
لەگەڵ ســەرهەڵدانەوەی ئێستای بزووتنەوە 
ناسیۆنالیستییە ڕەگەزپەرست و ڕادیکالەکان 
لــە چەندین کۆمەڵگەی ڕۆژئاوادا، لێکچوونی 
بەهێــز هەیــە، وەک عەزیــز ئەلعەزمە بە 

شێوەیەکی دروست دەیخاتە ڕوو:
ڕەنگە ئەمــە ئەو ســاتەوەختە بێت کە 
دەبێت گرینگــی بەو یەکگرتنــە بەڕواڵەت 
ســەیرە، لە نێوان گوتاری فاندامێنتالیست و 
گوتاری باوی ڕۆژئاواییــدا  بدەین )تەنانەت 
هەندێک جار ئەو ڕۆژئاواییانەی کە زانیاریی 
باشیان هەیە، یان پێیان وایە زانیاریی باشیان 
هەیە(. هەردووکیان لەســەر گرینگیدان بە 
تایبەتمەندییە نامۆ یاخۆد سەرنجڕاکێشەکان 
و بۆچوونێــک کە نوێ نییــە و مێژووەکەی 
دەگەڕێتــەوە بۆ ســەدەی ڕابــردوو، کۆکن. 
ســاڵی  پانــزە  ڕاســتەقینەی  تازەگەریــی 
ڕابــردوو ئەوەیە کە ئەم گوتــارە ڕۆژئاواییە، 
لــە پەیوەندی لەگەڵ ئەوەی)لە ســەردەمی 
ڕیگاندا( پێی دەگوتــرا »خەبات دژی تیرۆر« 
خۆی دەرخســت و  لە ئەورووپا و ئەمریکا، 
لەگەڵ ســەرهەڵدانی ناعەقاڵنییەتی سیاسی 
لەســەر پرســە ڕەگەزییەکان، هاوکات بووە. 
تەواو ڕوونە کە لە بیرکردنەوە و سیاســەتدا، 
لە نێوان ئیســالمگەرایی و پرسی ناسنامە و 
هەروەها  ڕاسیسمی ئورووپایی و ئەوی تری 
خۆی، پەیوەندیی بابەتی هەیە. هەردووکیان 
و  ئایزلەیشنیســتن   و  فاندامێنتالیســت 
هەردووکیان ئەفســانە ئاســا چاو لە مێژوو 
دەکەن. کەواتە، شتێکی سەیر و سەمەر نییە 
کە ژان ماری لی پێن هاوپەیمانی بناژۆخوازانی 

ئیسالمی واتە برا سروشــتییەکەی دەزگای 
هەواڵدەریی نازیسمە]15[. 

چارەنووسی کورد لە کۆماری ئیسالمیی 
ئێراندا

لە ســەر ئەوە کۆدەنگی هەیە کە شۆڕشــی 
ئاڵوگۆڕێکی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی   ،١٩7٩
گەورە بــوو. ڕووخانی ڕێژیمی پاشــایەتی و 
دامەزرانی کۆماری ئیسالمیی ئێران کاریگەریی 
دوور مەودای لەسەر چارەنووسی ئێرانییەکان 
و هەروەهــا تەواوی ناوچەکــە هەبووە. ئەم 
شۆڕشە وەکوو ڕووداوێکی مێژووییی گرینگ، 
کۆمەڵێک کتێب، وتار و لێکۆڵینەوەی تری لە 
سەر هۆکار و دەرهاوێشتەکانی سەرهەڵدان و 
هێژموونی ئیسالمی سیاسی بە دوای خۆیدا 
هێنا. لە گەڵ ئەوەشدا، بوارگەلێک هەن کە 
بە شــێوازیکی دیار، کەمتر لێکۆڵینەوەیان لە 

سەر دەکرێت، کە بریتین لە:
پەیوەندیــی نێــوان هەوڵەکانی کۆماری 
و  جێگیرکــردن  بــۆ  ئێــران  ئیســالمیی 
پاراســتنی ئەو نەزمە نوێیە لە گەڵ کەمینە 
نەتەوەییەکانــی ئێــران، کە بۆ پاراســتنی 
ناســنامەی خۆیان لــە بەرانبەر ئــەم هێزە 
تێگەیشتنی  تێکۆشانن.  یەکدەستە خەریکی 
ئەو پەیوەندییە بێ ئەوەی کە بگەڕێینەوە بۆ 
بابەتی ڕاسیســمی ئایدۆلۆژیای هاوچەرخی 

ئیسالمی، تێگەیشتنێکی ناتەواو دەبێت. 
شۆڕشــی ١٩7٩ ڕەگ و ڕیشــەی لــە 
مێژووی کۆنی ئێراندا داکوتابوو و ئێرانییەکانی 
لــە هەموو چین و توێژە کۆمەاڵیەتییەکان و 
پێکهاتە نەتەوەییەکان و گرووپە ئایینییەکاندا 
کۆکردەوە. ئــەو هاوپەیمانییە سیاســییەی 
کــە لە دژی دەســەاڵتی پاشــایەتی وەڕێ 
کەوتبــوو، بریتی بــوو لە پیاوانــی ئایینی، 
ئیسالمییە میانڕەو و توندڕەوەکان]16[، چەپ 
و ناسیۆنالیستەکان و کەمینە نەتەوەیییەکان، 
لەوانە کورد، ئازەری، بەلوچ، تورکمان و هتد. 
هەموو ئەم گرووپانە دژی دەسەاڵتی پاشایەتی 

۳۱5گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722



بــوون و لە کەفوکۆڵی شۆڕشــی ئەو کاتەدا 
پێیان وابوو یۆتۆپیای شکاندنی چوارچێوەی 
کۆمەاڵیەتی و سیاسیی کۆن و دروستکردنی 
کۆمەڵگەیەکی نوێ کارێکی ئاســان دەبێت. 
ئیســالمییەکان کە ئااڵی گۆڕانی سیاسی و 
کۆمەاڵیەتیشــیان بەرزکردبووەوە، بەرەیەکی 
فراوانی گرووپــە میانــڕەو]17[ و ڕادیکاڵ]18[
و فاندامێنتاڵیســتەکان بوون. لە پڕۆســەی 
شۆڕشدا ئیسالمییەکان لە گەڵ ئایدیا و بەها 
گشــتگیرەکانی گرووپەکانی دیکە هاوڕاییان 
کــرد، بــەاڵم دوایی دەرکەوت شــۆڕش بە 
بۆچوونی زۆربــەی ئەوان ڕووداوێکی تایبەت 
بوو کــە دەبێ ئارمــان و بەهاکانی شــیعە 

بپارێزێ.
کــوردەکان بەشــداریی چاالکانەیان لە 
شۆڕشــی ١٩7٩ بوو. دوای ڕووخانی ڕژێمی 
و  جیاوازەنەتەوەیــی  گڕووپــە  پاشــایەتی، 
ئێتنیکییــەکان داوای مافــی دێمۆکراتیک 
و خۆبەڕێوبەریــی خۆیانیــان کــرد. لە ژێر 
فشــاری ئەو گرووپانەدا، بــە تایبەتی کورد، 
ئیسالمییەکان هیچ ڕێگایەکیان جگە لە دان 
نان بە فرەنەتەوەیی بوونی ئەو واڵتەدا نەبوو. 
خۆشحاڵیی ڕووخاندنی دەسەاڵتی پاشایەتی 
بــووە هۆی گەشــبینییەکی لــە ڕادەبەدەر 
ســەبارەت بەوەی کە بنیاتنانەوەی کۆمەڵگا 
لەســەر بنەمــای دیموکراســی دەرفەت بۆ 

ئۆتۆنۆمی دەڕەخسێنێت]19[. 
لــە فێوریــەی ١٩7٩ دەوڵەتــی کاتی 
بە ســەرۆک وەزیرانێتیی مێهــدی بازرگان 
بەڕێوەبردنی واڵتی گرتە ئەســتۆ. پێکهاتەی 
دەوڵەتی کاتی بریتی بوو لە نێهزەتی ئازادیی 
ئێران و چەند کەســایەتی لە بەرەی میللیی 
ئێران و چەندین کەسی سەربەخۆ. بەگشتی 
ئەوان موسڵمانی میانڕەوی چینی ناوەڕاست 
و ناسیۆنالیست بوون و هیچ کەسایەتییەکی 
بناژۆخــوازی تێــدا بەشــدار نەبــوو. هەر 
لەســەرەتاوە ســەرۆکوەزیران، بــازرگان لە 
چەند وتاریدا دانی بە فرەچەشنیی ئایینی و 

نەتەوەیی ئێرانییەکان دانا و ئیدیعای کرد کە 
ڕێز لە مافی کەمینەکان دەگیرێت]20[. 

بەاڵم دۆخەکــە زۆر ئاڵۆزتر بوو. کاتێک 
کە دەســەاڵتی پاشــایەتی ڕووخێنرا، کورد 
توانیبووی بۆشــاییی دەســەاڵت پڕ بکاتەوە 
و کۆنترۆڵــی دوو پارێزگای کوردنشــین، لە 
باکــووری ڕۆژئــاوای ئەو واڵتە بەدەســتەوە 
بگرێت. لە ڕاســتیدا گەلی کــورد لەم دوو 
پارێزگایەدا خاوەنی ئۆتۆنۆمیی دیفاکتۆ بوو. لە 
دوای ڕووخانی ڕژێمی پاشایەتییەوە خەباتی 
نەتەوەییی کورد وەرچەرخانێکی ڕادیکاڵتری 
بەخۆیــەوە بینــی و توانــی بزووتنەوەیەکی 
بنەمــای دروشــمی  جەمــاوەری لەســەر 
»دیموکراســی بۆ ئێــران و خۆدمۆختاری بۆ 
کوردستان« کۆبکاتەوە. هەروەها بزووتنەوەی 
تــری ئۆتۆنۆمــی وەک تورکمانــەکان لــە 
پارێزگای گورگان، بەلوچەکان لە سیســتان 
و بەلوچســتان و عەرەبەکان لــە پارێزگای 

خوزستان سەریان هەڵدا. 
نێــوان  لــە  دەســەاڵت  شــەڕی 
ئیســالمییە میانڕەوەکانــی دەوڵەتــی کاتی 
و ئــۆردووگای فاندامێنتاڵێســتەکاندا هەبوو. 
ســەرکەوتنی  بــۆ  پێشــوەختە  مەرجــی 
میانڕەوەکان  دەرکردنی  فاندامێنتاڵێستەکان، 
لــە دەســەاڵت، پەڕاوێزخســتنی هەمــوو 
گرووپە توندڕەوەکان و پێکهێنانی کۆمەڵەی 
جەماوەری و میلیشــیایەکی ناڕێک بوو کە 
هاوپەیمانیی خۆی لەگەڵ بەشێک لە چینی 

خوارەوەی کۆمەڵگا دروست کرد]21[. 
هەر لەسەرەتاوە بناژۆخوازان ڕووبەڕووی 
دژایەتییەکــی گــەورەی چیــن و توێــژە 
جیاوازەکانی کۆمەڵگا بوونەوە. لە پرۆسەکەدا 
لەگەڵ لیبراڵــەکان، موجاهدیــن، چەپ و 
ئۆپۆزیسیۆنی نەتەوەیی، لە تورکمان سەحرا، 
و خوزســتاندا  بەلوچســتان  ئازەربایجــان، 
مامەڵەیــان کرد. »دۆخی کوردســتان تەواو 
بەرخودانــی  بزووتنــەوەی  بــوو.  جیــاواز 
نەتەوەییی کورد ســەرەڕای سنوورداربوونی 
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بنکــە ناوچەییەکانــی، وەک بەربەســتێکی 
گەورە لە دامەزراندنی نەزمێکی ئیسالمی لە 

ئێراندا مامەڵەی کردبوو«]22[. 
لــە کۆتایــی مانگــی مارچــی ســاڵی 
1979، شــاندێکی کورد بۆ پێشکەشکردنی 
داواکارییەکانیان، کە ئۆتۆنۆمیی لەخۆگرتبوو، 
دیدارێکیان لەگەڵ خۆمەینی لە شــاری قوم 
پێکهێنا. هەرچەنــدە لەنێوان دەوڵەتی کاتی 
و کــورددا ڕێککەوتنێک کرا]23[، بەاڵم زۆری 
نەخایاند شکســتی پێ هێنرا. دەرکەوت کە 
فاندامێنتاڵیستەکان ئامادە نین دان بە مافی 
کەمینەکاندا بنێن. لە سەروبەندی ساڵی نوێدا 
لە شاری سنە ناوەندی پارێزگای کوردستان، 
شــەڕێکی قورس لە نێوان کورد و دەوڵەت ) 
سپای پاســداران و ئەرتەش( ڕوویدا. دوای 
خوێنڕشــتنکی زۆر، شــاندێکی پلــە بااڵ بۆ 
یەکالییکردنەوەی پرســەکە و گەیشــتن بە 

ڕێککەوتنێک کەوتنە دیالۆگەوە]24[. 
لە ئاپریلی ١٩7٩ ڕێفراندۆم ئەنجام درا. 
لە دەنگدەران داوا کرابوو بە »بەڵێ« یا »نەخێر« 
بــۆ دامەزراندنی کۆماری ئیســالمیی ئێران 
دەنگ بــدەن. کوردەکان بە کۆ بەشــداریی 
ڕێفراندۆمیان نەکرد. فاندامێنتاڵیستەکان،  لە 
داواکاریی خۆبەڕێوەبەریی کورد ترسیان لێ 
نیشــتبوو و چاوەڕێی دەرفەتێکی گونجاویان 
دەکــرد کە کوردەکان لە چــەک دابماڵن و 

ئیدۆلۆژییان الواز بکەن. 
لەو ماوەیەدا دوو ڕێبەری ئایینی سەریان 
هەڵدا: یەکەم: شــێخ عێزەدین حوسەینی لە 
مەهاباد؛ و دووەم: ئەحمەد موفتیزادە لە سنە. 
وباکگراوەندێکی  ئایینی  پیاوێکی  یەکەمیان، 
ناسیۆنالیستیی هەبوو و داوای ئۆتۆنۆمیی بۆ 
کوردستان و  پێکهێنانی دەوڵەتێکی عەلمانی 
و دیموکراتیک  لە ناوەندی دەکرد. دووەمیان، 
بە بیرۆکە کەســێکی ئایینی بــوو بەاڵم بۆ 
خۆی مەال نەبوو و بانگەشەی بۆ دەوڵەتێکی 
ئیسالمی دەکرد. ڕژیمی ئیسالمی لە هەوڵدا 
بوو کە جێ پێی خۆی لە کوردستان بکاتەوە. 

بۆ ئەم مەبەستە پشتی بە مۆفتیزادە بەستبوو 
وەکــوو بەدیلێک بــۆ الواز کردنــی ئایدیا 
ڕادیکاڵ، سێکۆالر و دیموکراتیکەکانی گەلی 
کورد. زۆربەی کوردەکان ســوننەن]25[ بەاڵم 
موفتــی زادە و گرووپەکەی هەر زوو پەڕاوێز 
خران. کەواتە جیاوازییە ئایینییەکان ڕۆڵیان 
هەبوو لە دژایەتیکــردن بەرانبەر بە کۆماری 
ئیســالمی، بەاڵم کۆمەڵگای سیاسیی کورد 
زۆرتر ســێکۆالر  بوو و هەر بەو شــێوەیەش 

مایەوە. 
بە درێژایی بەهار و هاوینی ساڵی ١٩7٩ 
پێکدادانــی چکۆلــە و مامناوەنــد لە نێوان 
کوردەکان و ســوپای پاسداران یا هێزەکانی 
دیکەی الیەنگری حکوومــەت دووپاتە بوو. 
حێزبــی دێموکڕات  و کۆمەڵە و فەداییەکان 
هەتا دەهات بەهێزتــر دەبوون و بە خێرایی 
هێڵەکانــی بەرگرییان پۆشــتە دەکرد و بۆ 
بەرگری بەرانبەر هێرشی فاندامێنتالیستەکان، 

خۆبەخشی چەکداری زیاتریان ڕادەهێنا. 
خاڵی وەرچەرخان لە مانگی ئاگۆســتی 
لــە  ڕوویــدا.   )١٣٥٨ 1979)گەالوێــژی 
ناوەڕاســتی مانگی ئاگۆست شەڕێکی قورس 
لە نێوان پێشمەرگە وسوپای پاسداران ڕوویدا 
کە لــە هەوڵدا بوون  هێــزی نیزامی لە نێو 
شــاری مەریوان جێگیر بکەن]26[. خومەینی 
دوای ئەوەی خۆی بە فەرماندەی گشــتیی 
هێــزە چەکــدارەکان ناســاند، فەرمانی بە 
ئەڕتەش و سپای پاسداران کرد کە لە 2٨ی 
گەالوێژدا هێرش بکەنە ســەر کوردســتان. 
دوای ئەوەی خومەینی کوردەکانی بە »کافر« 
وەسف کرد کە دەبێت لە خاکی ئیسالم »پاک 
بکرێنەوە«، »شەڕی پیرۆز«ی ڕاگەیاند. دوای 
شەڕێکی سەخت، هێزەکانی حکوومەت شارە 
کوردییەکانیان کۆنترۆڵ کردەوە و پێشمەرگە 
بەرەو ناوچە گوندنشــینەکان پاشەکشــەیان 

کرد]27[. 
هێرشــی مانگی گەالوێژ هــاوکات بوو 
لە گەڵ ڕۆژی دەســبەکاربوونی مەجلســی 
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پســپۆڕان]28[ کــە ئەرکــی ئامادەکــردن و 
تێپەڕاندنی ڕەشنووســی کۆتایی دەستووری 
پێ سپێردرابوو. ئەمە نیشانی دا کە تا چەند 
فاندامێنتالیســتەکان بەرخودانی کوردیان بە 
کۆســپێکی گەورە لە بــەردەم دامەزراندنی 

حکوومەتی ئیسالمی دەزانی. 
فاندامێنتالیستەکان  ئەوەشــدا،  گەڵ  لە 
ســەربازیدا  ئۆپراســیۆنێکی  لــە  تەنهــا 
ســەرکەوتنیان بەدەست هێنابوو و لە ماوەی 
شــەڕی ســێ مانگەدا نەیانتوانی هەژموونی 
خۆیان، جگە لە لە  هێزی ســەربازی و خاڵی 
پشکنین لە سەر ڕێگاکان، بە سەرکورستاندا 
بسەپێنن.]29[. لە سێدارەدانی خۆسەرانە و لە 
دەرەوەی یاسا لەالیەن سادق خەڵخاڵییەوە، 
ناڕەزایییەکی قووڵی لە دژی ڕژێمی ئیسالمی 

لێ کەوتەوە]30[. 
کۆتایی مانگەکانی ئۆکتۆبر و ســێپتامبر، 
پێشــمەرگە، هێزەکانــی حکومەتیان بەرەو 
ئێدارەی  پێکــرد`و  پاشەکشــە  پادگانەکان 
ناوچەکەیان بەتەواوی گرتەوە ئەســتۆ. دوای 
ڕووداوی داگیرکردنــی باڵوێزخانەی ئامریکا 
لە تاران]31[، خۆمەینی ســەبارەت بە پرسی 
کورد وەرچەرخانێکی تەواوی کرد و فەرمانی 
دا.  ســەربازیی  دەســتێوەردانی  ڕاگرتنــی 
ئاگربەست لە الیان هەردووالوە ڕاگەیاندرا و 
خومەینی پەیامێکی بۆ کوردەکان نارد و داوای 
لێ کردن لەگەڵ باقیی نەتەوەکانی مۆسڵمانی 
ئێرانــدا بــن و ڕووی تفەنگەکانیان بکەن لە 
ئامریکا]32[. هەروەها دڵنیایی دا بە کوردەکان 
کە بەڕێوبەری ناوخۆییان پێدەدات. پاشــان 
خومەینی شاندێکی دەوڵەتی کە لە بەشێک 
لــە وەزیرەکانی دەوڵەتی کاتــی پێکهاتبوو، 
ئەرکــدار کرد بــۆ وتوووێژ و گەیشــتن بە 
ڕێککەوتن لەگەڵ کوردەکان. کوردەکان لەو 
کاتەدا نوێنەرایەتییەکیان پێکهێنابوو. ئەوەی 
جێــگای ســەرنجە، خومەینی بــە درێژایی 
دانوســتانەکان هەرگیز دانی بە شەرعیەتی 

شاندی کوردیدا نەنا]33[. 

لــە نوامبــری ١٩7٩ دا باڵوێزخانــەی 
ئامریــکا لە الیان فاندامێنتالیســتەکانەوە بە 
بارمتــە گیرا و دەوڵەتی کاتی و دەســەاڵتی  
بازرگان، وەکوو سەرۆک وەزیران کۆتایی پێ 
هێنرا. لە ١٥ی نوامبری ئەو ساڵەدا مەجلسی 
پسپۆڕان]34[، مۆناقشەی خۆی لە سەر یاسای 
بنەڕەتی تەواو کــرد و بەڵگەنامەکەی وەکوو 
بناغەی دەوڵەتێکی ئیســالمی تەواو پەسەند 
کرد. هاوکات ئاگربڕ لە کورســتان بەردەوام 
بوو، بەاڵم دەســەاڵتی نوێ لــە تاران ئامادە 
نەبوو بچێتە ناو دانوستانێکی جددی لە گەڵ 

نوێنەرانی گەلی کورد]35[. 
لە زســتانی ١٩٨٠، فاندامێنتالیستەکان 
بوون  خەریکی خۆڕێکخســتنی ســەربازی 
بۆ کۆنترۆڵکردنی کوردســتان. لــە ئاوریلدا 
دوای ئەوەی حەســەن بەنی سەدر، سەرۆک 
کۆماریی گرتە دەســت، هێرشی دووبارە بۆ 
کوردســتان دەســتی پێکرد. دوای چەندین 
هەفتــە شــەڕ و تێکهەڵچوون، شــارەکانی 
کامیاران، سنە، مەریوان، سەقز، بانە و مهاباد  
کە چەندیــن جار کەوتبوونە بەر هێرشــی 
زەمینی و هەوایی، کەوتنە دەست هێزەکانی 

دەوڵەت]36[. 
ئــەو کاتــەی کــە ئەڕتەش و ســوپای 
پاسداران شارەکانی کوردستانیان داگیر کرد، 
شەڕی ئێران و عێراق دەستی پێکرد. شەڕی 
ئێران و عێراق ئەو دەرفەتەی ڕەخســاند کە 
کــوردەکان کە لەگەڵ هێــزە چەکدارەکانی 
ئێــران خەریکی شــەڕی پارتیزانــی بوون، 
بێننەوە.  بتوانن کۆنترۆڵی الدێکان بەدەست 
بەاڵم لە کۆتایی ساڵی 1982ەوە کوردستان 
بووە ناوەندی ئۆپەراسیۆنەکانی شەڕی عێراق 
و ئێران. هێزەکانی ئێران لە ســاڵی 1983دا 
هێرشێکی بەرفراوانیان بۆ سەر کورد دەست 
پێکــرد و دواجاریــش بووە هــۆی دووبارە 
جێگیرکردنەوەی کۆنترۆڵی حکومەت بەسەر 
ناوچە کوردســتانییەکاندا. تا ســاڵی ١٩٨٥ 
کۆماری ئیسالمی  لە ڕووی سەربازییەوە لە 
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شەڕەکاندا سەرکەوتنی بەدەستهێنابوو بەاڵم 
لە ڕووی ئایدیۆلۆژییەوە ســەرکەوتوو نەبوو. 
دوای نزیکــەی چوار دەیە لە جێبەجێکردنی 
پڕۆژەی بە ئیسالمیکردن، دەسەاڵتداران لەم 
دواییانەدا دانیان بەوەدا ناوە کە پڕۆژەکەیان 

تا ئێستا ئامانجەکانی خۆی نەپێکاوە]37[. 
کــە   دەریخســت  کــورد  دژی  شــەڕ 
جینۆســایدی گەلــی کــورد بــە پــالن و 
سیســتماتیک بــووە و لە الیــان دامەزراوە 
ئیسالمییەکانەوە ڕەواییی پێ دراوە. ژمارەی 
کــوژراوەکان بۆ زیاتر لــە 50 هەزار کەس 
بەرزبووەوە کە  45 هەزار کەسیان هاوواڵتیی 
مەدەنــی بوون]38[. دوای زیاتر لە 4٠ ســاڵ 
لەو ڕووداوانە، هێشــتا هیــچ کۆدەنگییەک 
ســەبارەت بە ئیسالمیزاســیۆن و شــەڕی 
پیرۆز دژی کوردەکان بوونی نییە و پرســی 
چارەســەر نەکراوی کورد هێشــتا ڕۆژەڤی 
کۆمەڵگای ئێران و کوردســتانە. بەم شێوەیە 
پرســیارێک دێتە ئــاراوە کە چــۆن مرۆڤ 
دەتوانێت ئەو پەیوەندییە پڕ کێشەیەی نێوان 
دەسەاڵتی ئیســالمی و کورد ڕوون بکاتەوە 
کە تەنیا ویستوویانە شوناسی خۆیان بپارێزن 
و داوای ئۆتۆنۆمییان لە چوارچێوەی کۆماری 

ئیسالمیدا دەکرد. 

ئیسالمگەرایی و مافی کەمینەکان
هەر لە دەســپێکدا خۆمەینــی و ڕێبەرانی 
بانگەشەی  فاندامێنتالیســت  دیکەی ڕەوتی 
ئەوەیــان دەکرد کە ئیســالم پێکهاتەیەکی 
سیاســییە و لــە هــەر جــورە دەوڵــەت 
-نەتەوەیەک باشترە. ئەوان ئیدیعای ئەوەیان 
دەکرد کە لە ئیســالمدا هیــچ جیاوازییەک 
لە ســەر بنەمای ئێتنیک، کولتوور و داب و 
نەریــت بوونی نییە. لــە پراکتیکدا، ڕێژیمی 
ئیســالمی لە ڕێگەی زەخت و گوشار لەسەر 
ئێرانییەکان و بــە تایبەتی کەمینە ئایینی و 
نەتەوەییەکانی وەک کورد، دەسەاڵتی خۆی 
دامەزراند. هەروەها تەفســیرە بنەماییەکانی 

شیعەی  بەســەر هەموو دانیشتوانی ئێراندا 
ســەپاند. بنیاتنانــی دەوڵەتی ئیســالمی لە 
بنەڕەتــدا کاری ئیســالمییەکان بوو و وەک 
لە دۆســیەی کــورددا بینیمان، ئــەوان بە 
هۆی شــەڕەوە ناچار بــوون خۆیان لە گەڵ 
کۆمەڵگای سیاسی ڕێکبخەن کە لە ئەنجامدا 

زیانی زۆری لێ کەوتەوە. 
کــورد داوای ئۆتۆنۆمیی دەکرد. هاوکات 
ئیســالمییەکان  بەهــا  زیندووبوونــەوەی 
بــە مانای گەڕانــەوە بۆ »ڕۆژە خۆشــەکانی 
ڕابــردوو«ی حکوومەتەکانــی عوســمانی و 
قاجار نەبوو کە دەســەاڵت لە سێستەمێکی 
سیاســیی المەرکەزیــدا، بە ســەر پێکهاتە 
ئایینییەکاندا دابەشی دەکرد. بە پێچەوانەوە، 
نوێنەرایەتیی   ئێرانــدا  لــە  ئیســالمگەرایی 
جێگیرکردنی دەســەاڵتی ناوەندیی دەوڵەتی 
نەتەوەیــی مۆدێڕنی دەکرد کــە خامنەیی 
وەکوو ســەرکردەی بااڵی، ئــەو تمووحەی 
لە نەریتە نۆســتالژیکییەکانی میراتی شیعە 

وەرگرتبوو. 
کەوایە، وەک لە بەشــەکەی پێشــوودا 
ئامــاژەی پێ کــراوە، گرینگە کــە لە نێوان 
سەرهەڵدانی ئیسالمی نەریتی و  ئیسالمیزمی 
هاوچەرخــدا، جیاوازی بکرێــت. هەرچەندە 
یەکەمیان داوای جێبەجێکردنی شــەریعەت 
دەکات، بــەاڵم چاوی لە فۆڕمی سیاســیی 
دەوڵــەت  نییــە و بــۆ ئەو، شــەریعەت بە 
شێوەیەکی سەرەکی یاسایییە نەک سیاسی. 
لــە کاتێکدا کــە چەمکــی دووەم، باس لە 
شــۆڕش و گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی دەکات و 
ئیسالمیکردن واتایەکی تەنیا سیاسیی هەیە. 
ئیسالمــییە  ئایینیــــی  پاڵنــــــەری 
فاندامێنتالیســتەکان، بۆ بە ئیســالمیکردنی 
کۆمەڵگا، بە »شــەڕ دژی کافرەکان« وەسف 
دەکرا. لە ڕاســتیدا، وێناکردنی شــەڕ لەچاو 
شۆڕشــگێڕ بــوون گۆنجاوتــر بــوو. ئەوان 
شــەڕکەری ئیسالمی بوون و دەبوا لە هەموو 
کاتێکــدا ئامادە بــن و کۆ بکرێنــەوە و بۆ 
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بەرەکانی شــەڕ دژی کافران هەناردە بکرێن. 
لە هێــزە بێگانــە و کافرەکانیــش هەردەم 

چاوەڕوانی بەرپەرچدانەوەی هێرش دەکرا. 
ســەرەڕای ســەرکەوتنی خێرایــان لە 
شــوێنەکانی دیکە، فاندامێنتالیســتەکان لە 
کوردســتان بەرەوپێشــچوونێکی وایــان لە 
بواری سەربازی و سیاسیدا نەبوو. کوردەکان 
بەرخودانێکی بەهێزیان لــە بەرانبەر ئەواندا 
ئەنجام دا. بەاڵم لەشکرکێشیی عێراق و باری 
نائاسایی، دەرفەتێکی بەهێزی بۆ بناژۆخوازان 
ڕەخســاند کە دەست بەســەر کوردستاندا 
بگــرن. بزووتنــەوەی نەتەوەیی کــورد کە 
دوا بەربەســت بــوو لە بەرانبــەر دامەزرانی 
دێموکراسی لە ئێراندا، ڕووبەڕووی قەیرانێکی 

گەورە بووەوە]39[. 
نەتەوەییــی  بەرخودانــی  شانبەشــانی 
کورد و ئاســتەنگی ســەربازیی بەرانبەری، 
پرۆســەی  لــە  فاندامێنتالیســتەکان 
بەئیســالمکردن لــە هەموو واڵت تووشــی 
ئاســتەنگ بــوون، چونکــە بەکارهێنانــی 
ئەخالقی ئیســالمی لە گــەڵ دژایەتییەکی 
گشــتی ڕووبەڕوو بووەوە. خاڵی سەرەکی لە 
تیۆریی ئیســالمییەکانی ئێران سەبارەت بە 
دەوڵەتی ئیسالمی، سەروەریی خودایە بەسەر 
گەردووندا. ئەوان جەخت لەوە دەکەنەوە کە 
سەروەری تەنها هی خودایە، ئەو یاسادانەرە، 
بۆیــە کــەس مافی ئــەوەی نییــە فەرمان 
دەربکات یان لە فەرمانەکانی خودا سەرپێچی 
بکات. هەرکەســێک چەمکی سەروەریی بە 
مانای وشەکەی، واتا دەسەاڵتی ڕەها قەبووڵ 
کردبێت، هەر جۆرە ســەروەرییەکی دیکە لە 
دژایەتی لەگەڵ سەروەریی خودادا دەبینێت. 
یاســای بنەرەتی، کۆماری ئیســالمی وه ک 
ده وڵه تێک که  له الیه ن مەال ئیسالمییه کانه وه  
حوکمی ده کرێت، پێناســه  ده کات. هەوەها 
بەپێی ئایەتی 2١٥ لە جزوی 2١ی قورئان]40[ 
و لەســەر ئەساســی ویالیــەت و ئیمامەت، 
حکوومەتــی مەالکانــە]41[. بەرگریکردن لە 

ناوی ســەروەریی  بەرژەوەندیی مەالکان بە 
خودا و ئیمامەتی هەمیشەیی هاتووەتە ئەژما  
و گەرەنتیی بەردەوامبوونی بەکارهێنانی ئەو 

دەسەاڵتانەیە. 
لە ڕاســتیدا، »خومەینــی وەک بااڵترین 
مەرجەعــی یاســادانان کاری دەکرد تا ئەو 
کاتەی لە مانگی ئاگێســتی ١٩٨٠ پاڕلەمان 
دەســتی بە دەرکردنی یاسا کرد«]42[. کاتێک 
پەرلەمان دەســتی بە کارەکانی کرد، ڕوون 
نەبوو کــە بناژۆخوازەکان چۆن شــەریعەت 
جێبەجــێ دەکەن. هەرچەندە، دەســتووری 
کۆماری ئیســالمی شەرعی وەک یەکێک لە 
ســەرچاوەکانی یاسا ناساند، بەاڵم ئەمە تاکە 
مەرجی دەستوور نەبوو لەسەر یاساکە. ”یەکەم 
بڕیار کە ئامانج لێی گۆڕینی دەســەاڵتەکانی 
دوو دامەزراوەی یاســادانان بوو، دەسەاڵتی 
تەواوی بە پەرلەمان بۆ دەرکردنی یاســا بە 
زۆرینەی ڕەها بەخشی ]. . . [. ” دوای ئەوە لە 
نێوان پارلەمان و شورای پاراستنی دەستوور 
ڕەفســەنجانی  کاتێک  دەرکــەوت،  ناکۆکی 
وەکوو ڕەییسی پاڕلەمان داوای لە خومەینی 
کرد کە« لە دەســەاڵتی ڕێبەری و ویالیەتی 
فەقیە ســەبارەت بە چەندین پەسەندکراوی 
پاڕلەمان کەڵک وەربگرێ. بە واتایەکی دیکە 
ىڕیار بدا کە چۆن ئەم دژبەیەکییە دەتوانێ 

چارەسەر بێت«]43[. 
کاتێک ئــەو ڕێگایە نەیتوانی کێشــەی 
دژایەتیی نێوان شەریعەت و داواکارییەکانی 
یاســای مۆدێڕن، چارەسەر بکات و هەروەها 
پەنابردن بۆ ڕێســاکانی دیکە لەسەر بنەمای 
پەسەندکردنی شــەریعەت بە هەمان شێوە 
ســەرکەوتوو نەبوو، خومەینی بە شێوازێکی 
زۆر بەڕباڵوتر دەستێوەردانی کرد. لە ژانویەی 
١٩٨٨دا ڕایگەیاند کە دەوڵەتێکی ئیســالمی 
مافی ئــەوەی هەیــە لە کاتــی دەرکردنی 
بڕیارنامــە و داڕشــتنی یاســادا فەرمانــە 

ئیسالمییەکان پشتگوێ بخات]44[. 
جێــگای لــێ وردبوونەوەیە کــە عەلی 
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تیۆریســیەنە  لــە  یەکێــک  شــەریعەتی، 
ســەرەکییەکانی ئیســالمی ڕادیــکال]45[ و 
هــاوکات دژبــەری خوێندنــەوەی نەریتیی 
فەقێــکان لــە ئیســالم، ســەبارەت  بــە 
بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی لە الیان 
کەســایەتییە ئایینیەکانەوە هۆشداریی دابوو. 
ئەوان خۆیــان بە جێگرەوەی خــودا دێننە 
ئەژمار و خۆیان بە جێبەجێکەری ئەوەی کە 
پێیان وایە فەرمانەکانی خوا لە سەر زەوییە، 
دەزانن. لەم حاڵەتەدا مرۆڤەکان مافی ئەوەیان 
نییە بیر و ڕای خۆیان دەرببڕن، ڕەخنە بگرن 

یا دژایەتی لە گەڵ دەسەاڵتداران بکەن.]46[
لە ئەگەری ئەنجامدانی هەر ســەرپێچی 
و پێشــێلکارییەک ئەو هێچ دوودڵییەک بە 
خــۆی ڕێ نادا، چونکە ویســتی     خودای 
تێــدا دەبینێت. جگە لــەوەش ئەو پێی وایە 
کەســانێک کە دژایەتیی دەکــەن، لەعنەت 
لێکراو و بەالڕێداچوون و دەست لێدانیشیان 
ڕێگەپێدروا نییە. ئەوان دوژمنی خوا و ئایینن 

و مافی زیندووبوونیان نییە]47[. 
هەروەک چۆن فۆکۆ لە وانەکانی ســاڵی 
١٩76، لــە کۆلێــژی دوفرانســدا بەوردی 
باســی دەکات ڕەگەزپەرەستی ئەو ماشێنەیە 
کــە ڕێگە دەدات سیاســەتی مەرگ لەگەڵ 
بایۆسیاســەت هــاوکات بێت؛ ئــەوەی کە 
“ڕێگە بە بایۆدەســەاڵت دەدات کە پێگەی 
بایۆلۆژیی  ســیزارەکان لە بەردەوامییەکــی 
چەشنە مرۆییەکان دیاری بکات، بەم شێوەیە 
پڕەنســیپێکی شەڕ بە سیســتەمی “ژیان” 

دەناسێنێت”]48[. 
بەنــاو  ئیدیعــای  پێچەوانــەی  بــە 
ڕیفۆڕمخوازانــی ئێرانی کە پێیان وایە ئێران 
پێویســتی بە گەڕانەوە بۆ میراتی خومەینی 
و یاســای بنەرەتی هەیە، بۆچوون و میراتی 
خومەینی، پشــتگیری لە هاوواڵتیی ئازادی 
خــاوەن مــاف ناکات کــە پێویســتییەکی 
سەردەمی مۆدێڕنە، بەڵکوو هەندێ شرۆڤەی 
ســنووردار لە شــەریعەت دێنێتە ناوپرسی 

سیاســیەوە. ئەگەر بە وردی سەرنج بدەین، 
تێدەگەین کە ئەم میراتە، ڕەگەزپەرەســتیی 
جێگیرکرد چونکە ڕەگەزپەرەستی ڕێگایەکە 
بۆ پاســاودانەوە بە نایەکسانیی پێکهاتەیی لە 
نێوان گرووپە جیاوازەکانــی ناو کۆمەڵگا. بە 
ڕەگەزپەرەست،  ئایدۆلۆژیایەکی  تر  واتایەکی 
هیرارشــییەک ســاز دەکات و پێکهاتەکان 
پلەبەندی دەکات. » ســپی« یان »موسڵمان« 
لە ســەرەوە جێدەگرن و »ڕەش پێست« یان 
»ناموســڵمان« لە خوارەوەی هیرارشــییەکە 

دەبن. 
چینــی دەســەاڵتداری نوێ  لــە پێناو 
دامەزراندنی حکوومەتی ئیســالمی لە تیرۆر، 
پاککردنەوە، دەرکردن، کوشتن و و تەسفیەی 
ئەندامانی گرووپە جڤاکییەکانی تر دەرێغیی 
نەکرد. ئەوە دروســتە کە کوردەکان پشکی 
شێری ئەم پاککردنەوە و کۆمەڵکوژییەیان بەر 
کەوت، بەاڵم گرووپە نەتەوەیی و ئایینیەکانی 
دیکەش بوونە قوربانیی ئەم ڕەگەزپەرەستییە 
کولتوورییە. لەوانە وەک بەهاییەکان کە هەر 
لە ســەرەتاوە لە مافی هاواڵتیبوون بێبەش 
بوون. بۆ نموونە، خومەینی لە ١6ی ژانویەی 
١٩7٩ و پێــش گەڕانــەوی بۆ ئێــران، لە 
چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ پرۆفیســۆر جەمس 
کۆکرۆفــت ئاماژەی کرد کــە مافی ئازادیی 
نابێــت]49[. لە فوریــەی ١٩٩١دا،  ئایینیان 
ســەبارەت بە پرسی بەهاییەکان، فەرمانێکی 
نهێنی لە الیەن ئەنجومەنی بااڵی شۆڕشــی 
کولتوورییەوە دەرچــوو و لە الیەن ڕێبەری 
بااڵی ئێرانەوە واژۆی لەســەر کرا. فەرمانەکە 
بــۆ ســەرکوتکردنی کۆمەڵگای  هەوڵەکانی 
بەهایی بــە شــێوازێکی »بێدەنــگ تر« لە 
خۆگرتبوو. لە ســاڵی 2٠٠4، دەسەاڵتدارانی 
عەلــی  موحەممــەد  مەزارگــەی  ئێــران 
بارفرۆشــی، یەکێک لە ڕێبەرانی »بابی« یان 
تێکدا. گەنجانــی بەهایی ڕێگایان پێ نادرێ 
بااڵ  نــاو دامەزراوەکانــی خوێندنی  بچنــە 
لە ئێــران مەگەر ئەوەی کــە خۆیان وەکوو 
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شــوێنکەوتووی یەکێک لە چوار ئایینەکانی 
ئیسالم، مەســیحی، زەردەشتی و جوولەکە 
پێناسە بکەن کە لە الیەن دەسەاڵتەوە وەکوو 

ئایینی فەرمی هاتوونەتە ئەژمار]50[. 
لــە کاتێکدا کــە قڕکردنــی کۆمەڵگای 
بەهاییــەکان بــە بۆچوونــی هەندێــک لە 
چاودێــران ڕەنگە لــە دوژمنایەتیی ئایینیی 
نێــوان ئەوان و شــیعەکانەوە ســەرچاوەی 
گرتبێــت، بەاڵم هەڵســوکەوتی نامرۆڤانە لە 
گــەڵ گونابادییەکان کە ئەوانیش شــیعەن 
و خەریکــە لــە ژێــر حاکمیەتــی کۆماری 
ئیســالمیی ئێراندا بەرەو لە ناوچوون هەنگاو 
دەنێــن دەبێ چۆن بخوێنرێتەوە؟ کۆمەڵگای 
ســوننەی ئێران چی؟ کۆماری ئیسالمی بە 
نەدانی بەرپرســایەتیی گرینگــی بااڵ وەکوو 
ســوننە  کۆمەڵگای  نەیتوانیوە  وزارەتخانــە، 
بخاتە ناو سیستەمی سیاسیی خۆیەوە. ڕەنگە 
بۆ هەندێک لــە چاودێرانی ڕۆژاوایی جێگای 
سەرسوڕمان بێت کە لە چل ساڵی ڕابردوودا 
کۆمەڵگای ســوننەی ئێران لە هەوڵدا بوونە  
بۆ سازکردنی مزگەوتێکی تایبەت بە خۆیان 
بــە اڵم دەســەاڵت ڕیگــەی پێ نــەداون. 
ڕاســتییەکەی ئەوەیــە ئەنجامدنــی هــەر 
شێوازێک لە ڕێوڕەسمی ئایینی لە دەرەوەی 
شرۆڤەی ئەوان لە ئیسالم، ڕێگەپێدراو نییە.

دەوڵەتــی  درا  نیشــان  کــە  هەروەهــا 
ئیســالمی، دەوڵەتێکــی دەرهاوێــژەرە. لــە 
ســەرەتای دامەزرانیەوە فەرمانەکانی شیعە لە 
ڕێگەی دەسەاڵتی زۆرەملییەوە بە سەر ژیانی 
کولتــووری، کۆمەاڵیەتی و سیاســیی هەموو 
چین و توێژەکانی کۆمەڵگادا ســەپێندرا. بۆیە 
هەموو کەمینە نەتەوەیی و ئایینیەکان تووشی 
هەاڵواردن ونادادپەروەری و کوشــتن بوونەوە. 
کۆمەڵــگای نەتەوەییــی کــورد و کۆمەڵگای 
ئایینیی بەهاییەکان، کەوتوونەتە ژێر تەوژمی 
»پاککردنەوە« و قڕکردن. هەر لە سەرەتاوە ئەو 
دڕندەییانەی کە کۆماری ئیسالمی لە دژی ئەم 
دوو پێکهاتەیە ئەنجامی داوە، تەنها دەتوانرێت 

بە جینۆسایدێکی فرەڕەهەند، لەوانە ڕەهەندی 
نەتەوەیی، زمانی و ئایینی وەسف بکرێت. 

لە کاتێکدا ئەم دڕندەییانەی حکوومەتی 
ئێــران لە هەشــتاکانی ســەدەی ڕابردوودا 
چاوپۆشیی لێ کرا، دە ساڵ دواتر کۆمیسیۆنێک 
پێکهاتوو لە شارەزایانی نەتەوە یەکگرتووەکان 
کە ئەرکــی لێکۆڵینــەوە لە پێشــێلکاریی 
یاســاکانی مرۆیــی لە خاکی یۆگســالڤیای 
پێشووی لە ئەستۆ بوو]51[، تاوانەکانی کۆماری 
ئیســالمیی وەکوو پاکتاوی نەتەوەیی هێنایە 
ئەژمــار. ئەم توێژینەوەیە پێداگری لە ســەر 
ئەوە دەکات کە سیاسەتی کۆماری ئیسالمی 
بەرانبــەر بە کــورد و کەمینەکانــی دیکە 
دەتوانێ وەکوو »ڕەگەزپەرەستیی کولتووری« 
و »پاکتاوی نەتەوەیی« پێناســەی بۆ بکرێ. 
کەوایە ئــەم گریمانەیە دێنێتــە کایەوە کە 
گۆڕینی دەســەاڵت لــە سیاســەتی ئێران 
بەرانبەر بە کەمینەکان لە ئاسیمیلەکردنەوە 
بۆ پاکتاوکردنی نەتەوەیی هەنگاوی هەڵێناوە. 
ڕەگەزپەرەســتی لەگەڵ پراکتیکێک کە 
بەشــێک لەوە و ئەو عەقاڵنی دەکات، جیایە. 
پراکتیکێک کە ســتراتیژییەکانی تەالرسازی 
و باخداری لەگەڵ پزیشــکی تێکەڵ دەکات، 
لە ڕێگەی بڕینی ئەو توخمە واقیعییانەی، کە 
نە لەگەڵ واقیعــی بینراودا دەگونجێت و نە 
دەتوانرێــت بگۆڕدرێت، لە خزمەت بنیاتنانی 
نەزمێکی کۆمەاڵیەتیی دەستکرددایە، ]. . . [
دەرەنجامەکە ئەوەیە کە ڕەگەزپەرەستی، 
بەناچاری لە گەڵ ستراتێژیی دوورکەوتنەوە 
پێکەوە تەنراون، ئەگەر بــارودۆخ لەبار بێت 
ئــەوا ڕەگەزپەرەســتی ئــەو ڕێگایــە ئاوەاڵ 
دەکات تاوانبــار لــەو خاکــە دەربکرێت کە 
داگیرکراوە، ئەگەریــش بارودۆخ لەبار نەبوو، 
ڕەگەزپەرەســتی دەخوازێ کــە تاوانبار لە 

ڕووی جەستەییەوە قڕبکرێت.]52[

ئەنجام
لە ئێراندا ئیسالمی سیاسی بە کەڵکوەرگرتنی 
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سیاســی لــە ئاییــن، هێــز و پاڵپشــتیی 
جەمــاوەری پەیدا کرد. ئــەوان بە داهێنانی 
»دەوڵەتی ئیســالمی« کە بانگەشەی ئەوەیان 
دەکرد یەکســانی و ئاســایش بــۆ هەمووان 
مســۆگەر دەکات، پشــتیوانیی جەماوەریی 
گەورەیان بۆ خۆیــان پێکهێنا. بەاڵم هەر لە 
ســەرەتاوە ڕکابەرە میانەڕەوە ئیسالمییەکان، 
نەتەوەیییــەکان و گرووپە چەپەکانیان بەرەو 
دواوە پاڵ پێوەنا و دەســەاڵتی سیاسییان بۆ 

خۆیان قۆرغ کرد. 
لە ناوەڕۆکی تیۆریی ئیسالمیی دەوڵەتی 
ئیســالمیدا، دوو گەاڵڵــەی ناوەکــی هەیە: 
یەکەم، زەروورەتی دەوڵەتێکی ئیســالمی بۆ 
دووبارە دامەزراندنەوەی کولتوور و پێکهاتەی 
ئیســالمی؛ و دووەم، ئەم دەوڵەتە لە ڕێگەی 
بەئیسالمکردن و جێبەجێکردنی شەریعەتەوە 

بەدەست دێت. 
دەســەاڵتی ئیســالمییەکان لــە ئێران 
نیشــانی داوە دەســەاڵتخوازی و نەبوونــی 
مێکانیزمێک بۆ بەشداری، چ پێکهاتەیی و چ 
غەیر لەوە، هۆکاری ســەرەکیی پەرەسەندنی 
نابەرابەریی سیاسی و کۆمەاڵیەتی بووە. ئەم 
پەرەسەندنە و پرۆســەی بە ئیسالمیکردنە، 
گرژیــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســیی توندتر 
کــردووە و لە نێو غەیرە ئیســالمییەکان بە 
تایبــەت کەمینــە نەتەوەیــی و ئایینیەکان 

بەرەنگاریی پێکهێناوە. 
و  شــڕۆڤەکاران  ســاڵ،  دەیــان  بــۆ 
ئیسالمییەکانیان  ڕۆژاوایی،  سیاســەتمەدارانی 
هان دەدا کــە پرۆســەی دێموکڕاتیزە کردن 
پەیڕەو بکەن، ڕێز لە دەســەاڵتی یاسا بگرن و 
حیزبی سیاسی پێک بێنن و سیاسەتی پاڕلەمانی 
پراکتیزە بکــەن. بــەاڵم ئاڵترناتیڤی لۆژیکیی 
لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونــەوە  بۆ  ئیســالمگەرایان 
کەمینەکان  دوورخســتنەوەی  دەرفەتانە،  ئەو 
لە دەســەاڵت بوو. ئەمەش لەو شــوێنانە کە 
کەمینەکان لەســەر ڕووپەڕێکــی جۆغرافیایی 
نشــتەجێن و بــۆ گرتنەدەســتی هەندێــک 

دەســەاڵتی ناوچەیی لە هەوڵ و تێکۆشاندان، 
زیاتــر دەرکەوتــووە؛ وەکــوو کــوردەکان کە 
نیشانیان داوە کە لە بەرەنگاری دژی دەوڵەتی 
ئیســالمی و پرۆسەی ئیسالمیسازی لە ئێراندا 

بەهێزتر و بەدەوامتر بوونە.
له  ماوه ی چوار ساڵی یه که می )-1979
بزووتنه وه یه کی  ئیســالمیدا،  83(کۆمــاری 
به هێــز و  خۆڕاگر، له  الیــه ن هاوپه یمانیی 
گرووپه  سیاســییه  کوردییه کانه وه  بنیات نرا. 
ئەگەرچی هێزە کوردییــەکان و جەماوەری 
کوردستان قۆرسایی خەباتەکەیان لە ئەستۆ 
بوو و هەستی نەتەوەیی هاوبەش هاندەرێکی 
گرینگ بوو بــۆ خەباتــی بوێرانەیان، بەاڵم 
بە بەرنامــە و ئەو کردەوە سیاســییەی کە 
خۆیان نیشــانیان دا کە بۆ ئــازادی تەواوی 
دانیشــتوانی ئێــران خەریکــی بەرەنگارین. 
ئەگەرچــی لە الیان چەپ و ســێکۆالرەکان 
هەندێ هاوســۆزی لە گەڵ کوردەکان کرا، 
بەاڵم بە گشتی کۆمەڵگای ئێرانی نەیتوانی لە 
کاراکتێری بەرەنگاریی کوردستان تێبگات. 

جگە لەوەش، چونکە لە نێو ئۆلیگارشیی 
دەســەاڵتداردا، ڕێبــەر وەکــوو جێگرەوەی 
خــوا قەبووڵ کــرا و مافــی کۆنترۆڵکردنی 
هەموو بەشــەکانی هــزر وکۆمەڵگای هەبوو، 
بزووتنــەوەی نەتەوەییی کــورد ڕووبەڕووی 
دۆخێکی ســەخت و هەڕەشــەیەکی گەورە 
بوویەوە. بە تایبەت کە بە ناوی ئایین، ڕەوایی 
بە هەمــوو زۆرەملییەک دەدرا. لە ڕاســتیدا 
ڕێبەر)وەلــی فەقیە( کاتێک کــە لە الیەن 
خەڵکەوە هەڵنابژێردرێت، دەسەاڵتی تەواوی 
هەیە بۆ ئێدارە کــردن و یەکالییکردنەوەی 
کاروباری واڵت. خومەینی فەرمانی جەهادی 
دژی کوردە »لە دین دەرچووەکان« ڕاگەیاند 
تا ئــەوەی کە هێــزە ئەمنییەکانی ئێران بۆ 

سەرکوتی کوردستان بەڕێ بکات. 
لە نێوان ساڵەکانی ١٩7٩ تا ١٩٨٣ هێزە 
سەربازییەکانی ئێران و سپای پاسداران زۆرتر 
لە ٥٠ هەزار کوردیان کوشتووە و بە شێوەی 
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سیســتماتیک و پالنداڕێژراو دەیان گوند و 
شاری کوردســتانیان وێران کردووە. شەڕ لە 
گەڵ کوردەکان نیشــانی داوە کە جینۆساید 
لەسەر بنەمای پالندانانێکی سیستەماتیک بووە 
و ئەم کارەش لە دامەزراندنی سیســتەمێکی 
ئیســالمیدا ڕێگەپێدراو بــوو. بە کورتی نابێ 
لە پێناســەکردنی ئــەم دڕندەیی و قڕکردنە 
نێئۆ-ڕەگەزپەرستی  فۆڕمی  وەکوو  فیزیکییە 
و ڕەگەزپەرســتیی کولتــووری و پاکتــاوی 
نەتەوەیی ســڵ بکەینەوە. ڕەگەزپەرســتیی 
کولتووری دەتوانێــت ئامرازێکی ڕیتۆریک و 
شــیکاریی بەهێز بێت بۆ پێناسەکردنی ئەو 
زنجیرە سیاسەتانەی کە لە الیەن بزووتنەوە 
ئیسالمییەکانی هاوچەرخەوە بەسەر کورد و 

کەمینەکانی دیکەی ناوچە سەپێنراوە.

*. https://www.cambridge.org/core/journals/
review-of-middle-east-studies
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ئیســالمی کۆنەپەرســتانەی ڕۆحانییە نەریتییەکانە، هەروەها دژی 
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November 1979- 6( بازاڕگان بوو بە سەرۆکی حکومەتی کاتی

)20 July 1980
18. ئیســالمییە ڕادیکاڵەکان بریتی بوون لــە موجاهدینی خەلق و 

شوێنکەوتوانی عەلی شەریعەتی و هاوشێوەکانی. 
19. شەمس، ئیسالمی سیاسی، 227. 

20. مێهــدی بازاڕگان، کێشــە و تەحەددیاتەکانی ســاڵی یەکەمی 
شۆڕش، تاران، ١٩٨2- ٩، ١٠، ١٣، 4٣، ٣62

21. شەمس، ئیسالمی سیاسی، ١٩٠
22. هەمان سەرچاوە، ١٩2. 

23. کوردەکان داواکاریی خۆیان بۆ ئۆتۆنۆمی لە ٣٠ بڕگەدا داڕشت، 
بڕوانــە چاوپێکەوتنی شــیخ عزەدین حوســینی لەگــەڵ کەیهان، 

ژمارە١٠6٥2، ڕێکەوتی ١٣ی ڕەشەمەی ساڵی ١٣٥7 الپەرەی ٨
24. کەیهــان ژمارەکانــی ١٠66٥ و ١٠666. گاردین 2٠ی مارچ و 

22ی فێوریەی ١٩7٩
25. شەمس، ئیسالمی سیاسی، ١74-١7٥

26. ڕاپۆرتــی ڕۆژنامەوانی: ئیتالعات و دەیلی تەلەگراف، 2٠ و 2١ی 
ئاگوستی ١٩7٩. 

27. شەمس، ئێسالمی سیاسی، 2٣٠ -2٣١
28. مەجلیســی پســپۆڕان دەزگایێکی ڕاوێژکار بوو کە دەسەاڵتی 
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ئــەو نێوەندگیریی )›باب‹ یان ›دەروازە‹( نێوان ئیماندارانی شــیعە 
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بەتایبەتی لــە قەدەغەکردنی لە هەڵگرتنی چــەک بۆ بەرگریکردن 
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بەرفراوانیان سەبارەت بە نەزمی نوێی جیهانی. 
 بڕوانــە، جــۆن والبریــج، وتار و تێبینی لەســەر مێــژووی بابی و 
بەهاییەکان، لە وتارەکانی گۆڤــاری« گاە بە گاه » لە توێژینەوەکانی 
شێخی، بابی و بەهاییەکان، 6:1East Lansing، MI: کتێبخانەی 

دیجیتاڵی H-Bahai، 2002-03 باڵوکراوەتەوە. 
51. جینۆســاید بەم شــێوەیە پێناســە دەکرێــت: »دەرکردن یان 
کوشــتنی بەکۆمەڵی ئەندامانی نەتەوەیەک یان گرووپێکی ئایینی لە 

ناوچەیەکدا لەالیەن کەسانی گرووپێکی دیکەوە«. 
کاتێک کۆمیسیۆنێکی پســپۆڕانی نەتەوە یەکگرتووەکان کە ئەرکی 
چاودێریکردنی پێشــێلکارییەکانی یاســای مرۆیــی نێودەوڵەتی لە 
خاکــی یوگۆســالڤیای پێشــووی پێ درابــوو، لە ڕاپۆرتــی کاتیی 
خۆیــدا S/25274 پێناســەی پاکتاوکردنــی نەتەوەیــی کرد، لە 
S/1994/674، کۆمیســیۆن، پاکتاوکردنی نەتەوەیی بەم شــێوەیە 
وەســف کرد ». . . سیاســەتێکی ئامانجدار کە لە الیەن گرووپێکی 
نەتەوەیی یان ئایینییەوە داڕێژراوە بۆ حەزف کردنی  دانیشــتووانی 
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بۆ ناسیۆنالیزم کار دەکات و بۆچی لەناو ناچێ؟*  

ئاندریاس ویمێر
وەرگێڕان: تەوار کوردستانی



ناوبانگێکی  ناســیۆنالیزم  لەم ســەردەمەدا 
باشــی نییە. بەشــێکی زۆری خوێندەوارە 
ناســیۆنالیزم   وایە  پێیــان  ڕۆژئاواییــەکان 
هەندێکیان  مەترســیدارە.  ئایدیۆلۆژیایەکی 
دان بە الیەنە چاکەکانی نیشــتمانپەروەریدا 
دەنێن و وەکوو ســۆزێکی باش بۆ نیشتمان 
)ئینتمای نیشتمانی( لێی تێدەگەن. لەهەمان 
کاتدا هەر ئــەوان،  لەبری پابەندیی قووڵتر 
بە دادپەروەری و مرۆڤایەتی، ناســیۆنالیزم 
وەکوو بیرتەسکی، نائەخالقی و پەرەدان بە 
ســۆزێکی کوێرانە بۆ واڵت لێک دەدەنەوە.                                                                                    
لە ژانویــەی ۲۰۱۹دا، ســەرۆکی ئەڵمانیاـ 
فرانــک واڵتەر شــتاینمار لــە وتارێکدا بۆ 
ئەندامانی هێــزی دیپلۆمات ئەم بۆچوونەی 
بە شــێوەیەکی تونــد خســتەڕوو و وتی: 
“ناسیۆنالیزم ژەهرێکی ئایدیۆلۆژیکە.”                                                       
لەم ســااڵنەی دواییدا، پۆپۆلیســتەکان 
لە هەمــوو واڵتانــی ڕۆژئاواییــدا هەوڵیان 
داوە ئــەم پلەبەندییــە ئەخالقییە پێچەوانە 
بکەنەوە. ئەوان بەشــانازییەوە بانگەشــەی 
ناســیۆنالیزمیان کــردووە و پەرەیــان بــە 
بەرگریکردن لــە بەرژەوەندییەکانی زۆرینە 
لــە بەرانبــەر کەمینــە کۆچبــەرەکان و 
دەســتەبژێرە جیابیرەکان داوە. لەبەرانبەردا 
ڕەخنەگرەکانیــان الیەنگریی جیاکردنەوەی 
ناســیۆنالیزم وەکــوو دیاردەیەکــی خراپ 
و نیشــتمان پــەروەری وەک دیاردەیەکی 
باشن. لە مانگی نۆڤەمبەری ساڵی ڕابردوودا 
]مەبەست ســاڵی 2٠١٨یە[، لە هێرشێکی 
ناڕاستەوخۆی بچووکدا، ئیمانۆئێل مەکڕۆنی 
سەرۆکی فەڕانسە تانە لە  سەرۆکی ویالیەتە 
یەکگرتووەکانــی ئەمەریکا دۆناڵد تڕەمپ]١[، 
کە خۆی وەک ناسیۆنالیســت دەناســێنێ، 
دەدات و دەڵێ “ناســیۆنالیزم خیانەتێکە لە 

نیشتمانپەروەری”.
ڕوانینێکی بەناوبانگ هەیە کە جیاوازی 
لە نێوان نیشــتمانپەروەری و ناســیۆنالیزم 
دادەنێــت. ئەم جیاکارییەیــش کاریگەریی 

لەســەر ئەم بەشــە لە ئاکادیمیسییەنەکان 
کــردووە کە ناســیۆنالیزمی “مەدەنی”، کە 
پێی وایــە هەمــوو هاوواڵتییــەکان بەبێ 
کلتوورییەکانیان  پاشــخانە  لەبەرچاوگرتنی 
بە ئەندامی نەتەوەکەیــان ئەژمار دەکرێن، 
لەبەرانبــەر ناســیۆنالیزمی “ئەتنیکی”، کە 
تێیدا ڕەچەڵەک و زمان ناسنامەی نەتەوەیی 
دیاری دەکەن ، دادەنێن. لەگەڵ ئەوەشــدا 
هەوڵەکان بــۆ دانانی هێڵێکی جیاکەرەوەی 
وەک  نیشــتمانپەروەری  لەنێــوان  تــۆخ 
دیاردەیەکی باشــی مەدەنی و ناسیۆنالیزم 
وەکــوو دیاردەیەکــی خراپــی ئەتنیکــی 
چاوپۆشی لە ڕیشــە هاوبەشەکانی ئەم دوو 
فۆڕمێکی  نیشــتمانپەروەری  دیاردەیەیــە. 
وناسیۆنالیزم  نیشتمانپەروەری  ناسیۆنالیزمە. 
برای ئایدیۆلۆژیــی یەکترین، نەک ئامۆزای 

دوور. 
لە بنەڕەتدا هەموو فۆڕمەکانی ناسیۆنالیزم 
دوو بنەمای هاوبەشیان هەیە: یەکەم، دەبێ 
ئەندامانــی نەتــەوە کە وەکــوو کۆمەڵێک 
هاوواڵتی یەکسان دەناســێندرێن، خاوەنی  
چارەنووســێکی  و  هاوبەش  مێژووییەکــی 
سیاســی هاوبەشن لە داهاتوودا، حوکمڕانی 
دەوڵەت بکەن. دووهەم، ئــەم هاوواڵتییانە 
دەبێ لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی نەتەوەکە 
حوکمڕانیــی دەوڵەت بکەن. بەم شــێوەیە 
ناســیۆنالیزم دژایەتیی حوکمڕانیی دەرەکی 
لە الیــەن ئەندامانــی نەتەوەکانــی دیکە 
بەســەر نەتەوەکەی خۆیدا دەکات، وەک لە 
ئیمپراتۆرییە کۆلۆنیالیستییەکان و زۆرێک لە 
زنجیرە پاشــاییەکاندا هەبوو. لەهەمان کاتدا 
ناســیۆنالیزم دژایەتیی ئەو دەســەاڵتدارانە 
دەکات کــە ڕوانگــە و پێداویســتییەکانی 

زۆرینە پشتگوێ دەخەن.
ڕابــردوودا  ســەدەی  دوو  لەمــاوەی   
لەگــەڵ هەمــوو جۆرەکانی  ناســیۆنالیزم 
دیکــەی ئایدیۆلۆژیــای سیاســیدا تێکەڵ 
بــووە. ناســیۆنالیزمی لیبڕاڵ لە ســەدەی 

۳2۷گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722



نۆزدەیەمدا لە ئەورووپا و ئەمەریکای التین 
گەشەی سەند، ناســیۆنالیزمی فاشیست لە 
ئیتاڵیــا و ئەڵمانیا و لــە قۆناغی نێوان دوو 
بەدەست  ســەرکەوتنی  جیهانیدا  شــەڕی 
مارکسیســتیش  ناســیۆنالیزمی  و  هێنــا 
دژەکۆلۆنیالیستییەکان  بزووتنەوە  پاڵنەری  
بوو و پاش شــەڕی دووهەمــی جیهانی لە 
هەمــوو واڵتانی باشــووردا]2[ بــاڵو بووەوە.                                                                                                   
لەم ســەردەمەدا دەتوانیــن بڵێین هەموو 
کەس، بە چەپ و ڕاســتەوە، مەشروعیەتی 
ناسیۆنالیزمیان  بنەما ســەرەکییەکەی  دوو 
قەبووڵە. ئەم بابەتە کاتێک ڕوونتر دەبێتەوە 
کــە ناســیۆنالیزم لەگــەڵ دکتورینەکانی 
دیکەی مەشــرووعیەتی دەوڵــەت بەراورد 
بکەیــن. لــە سیســتەمە تێئۆکراتیــک و 
ئایینییەکاندا، لە ژێر ناوی خودادا حوکمڕانی 
دەوڵەت دەکرێت، بۆ نموونە لە واتیکان یان 
لە خەالفەتی دەوڵەتی ئیسالمی )داعەش(. 
خێزانێک  پاشــاییەکاندا،  سیســتەمە  لــە 
خاوەنی دەوڵەتە و حوکمی بەسەردا دەکات، 
وەکوو عەرەبستانی سەعوودی. لە یەکیەتیی 
سوڤیەتدا، لەژێر ناوی چینێک، پرۆلێتاریای 
نیوەدەوڵەتی، حوکمی دەوڵەت دەکرا.                                                                               
لەدوای ڕووخانی یەکێتی ســۆڤیەتەوە، 
جیهــان بۆتــە جیهانــی دەوڵە-نەتەوەکان 
کــە بەپێی بنەمــا ناسیۆنالیســتییەکانەوە 
بەڕێوە دەبڕدڕێن. ناســاندنی ناســیۆنالیزم 
بەواتای  بەتەنیا لەڕێگەی ڕاســتی سیاسی 
بەهەڵەتێگەیشــتن لە سروشتی ناسیۆنالیزم 
و پشتگوێخســتنی ئــەو ڕاســتییە دێــت 
کــە ناســیۆنالیزم چەنــدە بەقووڵی هەموو 
ئایدیۆلۆژیــا سیاســییە مۆدێرنەکانــی، بە 
ئایدیۆلۆژیای لیبڕاڵ و پێشکەوتنخوازیشەوە، 
بناغەی  ناســیۆنالیزم  کــردووە.  ڕەنگڕێــژ 
وەک  دامەزراوەکانــی  ئایدیۆلۆژییەکانــی 
و  خۆشــبژیوی  دەوڵەتــی  دێمۆکراســی، 
پــەروەردەی گشــتی دابین کــردووە، کە 
هەموویان لە ژێر ناوی گەلێکی یەکگرتووەوە 

لەگــەڵ هەســتێکی ئامانجــی هاوبەش و 
پابەندیــی دووالیەنە، ڕەواییــان پێ دراوە. 
ناســیۆنالیزم یەکێک بوو لــەو هێزە گەورە 
پاڵنەرانەی کە یارمەتیدەر بوو بۆ لەناوبردنی 
ئەڵمانیــای نــازی و ژاپۆنــی ئیمپراتۆری. 
هەروەها ناسیۆنالیستەکان زۆرینەی گەورەی 
مرۆڤایەتییــان لــە ژێردەســت و زاڵێتیی 
کۆلۆنیالیزمی ئەورووپا ڕزگار کرد.                                                                                                    
ناعەقاڵنــی  هەســتێکی  ناســیۆنالیزم 
نییە کە بتواندرێــت لە ڕێگەی پەروەردەی 
ڕۆشــنگەرییەوە لــە سیاســەتی هاوچەرخ 
دووربخرێتــەوە؛ بەڵکوو یەکێــک لە بنەما 
دامەزراوەییەکانی جیهانــی مۆدێرنە و زۆر 
زیاتــر و فراوانتر لەوەی کــە ڕەخنەگرانی 
ناسیۆنالیزم دانی پێدا دەنێن، قەبوڵ کراوە. 
ئەمەریکادا  یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  لە 
کــێ ڕازی دەبێت کەســێکی فەڕەنســی 
حوکمڕانی بەسەردا بکات؟ کێ لە نایجیریا 
بە ئاشــکرا داوای گەڕانەوەی بەریتانییەکان 
دەکات؟   لەم ســەردەمەدا ئێمە هەموومان 
ناسیۆنالیســتین، چەند کەســێکی ڕێزپەڕ 

نەبێت.        
                                                                                                       

نەتەوە لەدایک دەبێت
ناســیۆنالیزم داهێنانێکی تاڕادەیەک نوێیە. 
لــە ســاڵی ١7٥٠دا، ئیمپراتۆرییــە مەزنە 
فرەنەتەوەکان - ئۆتڕیــش، بەریتانیا، چین، 
فەرەنســە، عوسمانی، ڕووســیا و سپانیا – 
حوکمڕانیــی زۆربــەی جیهانیــان دەکرد. 
بــەاڵم دواتر لە ســاڵی ١77٥دا شۆڕشــی 
ئەمەریــکا و لە ســاڵی ١7٨٩دا شۆڕشــی 
فەرەنســا ڕوویان دا. دوکترینی ناسیۆنالیزم، 
بەناوی گەلێکی پێناســەکراوی  حوکمڕانی 
نەتەوەییەوە، وردە وردە لە هەمووی جیهاندا 
باڵو بووەوە.  لەماوەی دوو سەدەی دواتردا، 
ئیمپراتۆرییــەکان یەک لــەدوای یەک بۆ 
دابەش  دەوڵەت-نەتەوەکان  لە  زنجیرەیەک 
بــوون. لــە ســاڵی ١٩٠٠دا نزیکەی ٣٥٪  
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و  تا ســاڵی  ١٩٥٠ نزیکــەی 7٠٪ گۆی 
زەوی لەالیەن دەوڵەت-نەتەوەکانەوە بەڕێوە 
دەبــڕدڕا. ئەمڕۆکە تەنیا ژمارەیەکی یەکجار 
زۆر کەم شانشــینی خانەدانی و سیستەمی 

تیۆکراتیک ماونەتەوە. 
ناســیۆنالیزم لە کوێــوە هاتووە و بۆچی 
ئەوەندە ناوبانگێکی زۆری بەدەست هێناوە؟ 
ڕەگ و ڕیشــەی ناســیۆنالیزم بۆ سەرەتای 
ئەورووپــای مۆدێــرن دەگەڕێتــەوە. لــەم 
قۆناغەدا، بە گشــتی لە ســەدەی شازدەوە 
هەتا سەدەی هەژدەیەم، سیاسەتی ئەورووپا 
تووشــی کۆمەڵێک شــەڕی قورس لەنێوان 
دەوڵەتانی ناوەندگەرا و بیرۆکراتیکدا ببوو. لە 
کۆتایی سەدەی هەژدەیەمدا، ئەم دەوڵەتانە 
ژمارەیەکی زۆر دامەزراوەیان )وەک کەنیسە 
و کڵێسەکان( گۆڕی و هەندێک دامەزراوەی 
دیکەیــان وەک دابینکەری ســەرەکی کااڵ 
گشــتییەکان لە ناو خاکەکەیاندا دامەزراند 
و ژمارەیەکی زۆر لــە ناوەندە ڕکەبەرەکانی 
دەســەاڵتیان، بۆ نموونە ئاغا سەربەخۆکان، 
یان لەناو بردبوو یان گۆڕانکارییان بەسەردا 
دەســەاڵت  بەناوەندیکردنی  ئەم  هێنابوون. 
و کۆکردنــەوەی لــە چەقێکدا پــەرەی بە 
باڵوبوونــەوەی زمانێکــی هاوبەش، النیکەم 
لەنــاو خوێندەوارەکاندا، لە نــاو هەرکام لە 
دەوڵەتەکانــدا دا، و تەرکیزێکی هاوبەشــی 
بۆ ســەرهەڵدانی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای 
مەدەنــی دابین کرد. ئــەم ڕێکخراوانەیش 
بۆخۆیــان دواتــر ســەرقاڵی بابەتەکانــی 
پەیوەست بە دەوڵەتەوە بوون.                                                                                                                  
سیســتەمی فرەدەوڵەتیــی ڕکەبــەر و 
شەڕخوازیی ئەورووپا حوکمڕانەکانی هان دا 
تا باجی زیاتر لە دانیشتووانەکانیان وەربگرن 
و ڕۆڵی خەڵکی ئاســایی لە سەربازیدا زیاتر 
بکــەن. ئەمەش وای کرد خەڵکی ئاســایی 
داوای زیادبوونی بەشداری سیاسی، یەکسانی 
لەبەردەم یاســادا و دابین کردنی باشــتری 
کااڵ گشتییەکان لە حوکمرانەکانیان بکەن. 

لــە کۆتاییدا، گرێبەســتێکی نوێ ســەری 
هەڵدا: دەبێ حوکمڕانەکان لە بەرژەوەندیی 
دانیشــتووەکانیاندا حوکمڕانــی بکەن، و تا 
ئەو کاتەی بەم شــێوەیە حوکمڕانی بکەن،  
دانیشــتوانەکە وەفاداریی سیاسی، سەرباز و 
باج بۆ دەوڵەتەکان دابین دەکەن. ناسیۆنالیزم 
خێرا گرێبەســتە نوێیەکەی دەرخســت و 
پاســاوی بۆ هێنایەوە. بەپێی ئەم گرێبەستە 
حوکمڕانەکان و خەڵک هەردووکیان ســەر 
بــە یەک نەتەوەن و ڕەچەڵەکێکی مێژوویی 
هاوبەش و چارەنووسێکی سیاسی هاوبەشیان 
لەداهاتوودا هەیە. دەستەبژێرە سیاسییەکان 
لەبری بەرژەوەندییەکانی دەســەاڵتداران و 
بەرژەوەندییەکانی  وەدوای  بنەماڵەکانیــان، 
گشت خەڵک کەوتن.                                             
بۆچی ئــەم مۆدێلە نوێیەی دەوڵەتداری 
تا ئەم ئاســتە سرنجڕاکێش بوو؟ دەوڵەت - 
نەتەوە ســەرەتاییەکان - فەرەنسا، هۆڵەندا، 
شانشــینی یەکگرتووی بەریتانیا و ویالیەتە 
یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا – زۆر زوو لە 
ئیمپراتۆریەت و شانشینە خانەدانە کۆنەکان 
هێزێکی زیاتریان وەدەست هێنا. ناسیۆنالیزم 
ڕێگەی بە دەسەاڵتداران دا باجێکی زیاتر لە 
خەڵک وەربگرن و زیاتر پشــت بە وەفاداری 
سیاسی خەڵک ببەســتن. ڕەنگە گرنگترین 
هۆکار ئەمــە بێت کە دەوڵەت - نەتەوەکان 
توانای شکســتپێهێنانی  کە  ســەلماندیان 
ئیمپراتۆریەتەکانــی لــە بەرەکانی شــەڕدا 
هەیە. خزمەتی ســەربازی گشــتگیر - کە 
لەالیەن حکومەتی شۆڕشــگێڕی فەرەنساوە 
داهێنــرا - وایکرد دەوڵــەت - نەتەوەکان 
بتوانــن ســوپای بەرفراوانــی وەهــا پێک 
بهێنن کە ســەربازەکانیان پاڵنەری شــەڕ 
بۆ زێد و نیشــتمانەکەیان هەبوو. لە ســاڵی 
١٨١6 تــا 2٠٠١، دەوڵەت - نەتەوەکان لە 
نێوان 7٠٪ بۆ ٩٠٪  لە شــەڕەکان لەگەڵ 
ئیمپراتۆرییەکان یان زنجیرە شانشــینەکان 

سەرکەوتنیان بەدەستهێنا. 
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نەتەوەکانی  زاڵبوونی دەوڵەت -  لەگەڵ 
ئەورووپــای ڕۆژئــاوا و ئەمەریــکا بەســەر 
دەســتەبژێرە  نێودەوڵەتیــدا،  سیســتەمی 
خۆپەرســتەکان لە هەموو جیهاندا هەوڵی 
وەرگرتنی مۆدێلی سیاســی ناسیۆنالیستیی 
ئەو دەســەاڵتە ئابــووری و ســەربازییەی 
ڕۆژئاوایان دا و ویستیان واڵتەکانیان لەگەڵ 
ئــەم مۆدێلە لە دەســەاڵتداری بگونجێنن. 
ڕەنگە بەناوبانگترین نموونە ژاپۆن بێت، کە لە 
ساڵی ١٩6٨دا، کۆمەڵێک لە ئاغا گەنجەکانی 
ژاپۆن، ئەرستۆکراســی فیۆداڵییان ڕووخاند، 
دەسەاڵتیان لە ژێردەســتی ئیمپراتۆردا کۆ 
کردەوە و دەســتیان بە بەرنامەیەکی گەورە 
بۆ گۆڕینی ژاپۆن بــۆ دەوڵەت-نەتەوەیەکی 
مۆدێرن و پیشەسازی کرد - پێشکەوتنێک 
کــە بەنۆژەنکردنــەوەی مێیجــی ناوبانگی 
دەرکرد. تەنیا یەک نەوە دواتر، ژاپۆن توانی 
ئالەنگاری دەســەاڵتی ســەربازی ڕۆژئاوا لە 
ڕۆژهەاڵتی ئاسیا بکات.                                                                                       
بەاڵم ناسیۆنالیزم تەنیا بەهۆی سرنجی 
دەستەبژێرە سیاسییە خۆپەرستەکانەوە باڵو 
نەبــووەوە. بەڵکوو ناســیۆنالیزم بۆ خەڵکی 
ئاساییش ســرنجڕاکێش بوو، لەبەر ئەوەی 
کە بە بەراورد لەگەڵ مۆدێلەکانی پێشووی 
حکومڕانی دەوڵەت-نەتــەوە پەیوەندییەکی 
ئاڵوگۆڕی باشتری لەگەڵ حکومەت پێشکەش 
دەکرد. ناسیۆنالیزم لەبری مافە پێدراوەکانی 
پەیوەســت بە پێگەی کۆمەاڵیەتی، بەڵێنی 
لەبەردەم  یەکسانیی هەموو هاوواڵتییەکانی 
یاســادا دا. لەبــری ئەوەی ســەرکردایەتی 
سیاســی هەر بۆ ئاغاکان ســنووردار بکات، 
خەڵکی  بــەڕووی  سیاســییەکانی  پیشــە 
ئاسایی لێهاتوودا کردەوە. ناسیۆنالیزم لەبری 
ئەســپاردنی دابینکردنی کااڵی گشــتی بە 
ئەنجوومەن و گوند و دامەزراوە ئایینییەکان، 
دەسەاڵتی دەوڵەتی مۆدێرنی بۆ باشترکردن 
و دابەشــکردنی کااڵ و چاکە گشــتییەکان 
هێنا پێش. لەبری سووکایەتیی بەردەوامیی 

دەســتەبژێرەکان بە جەمــاوەرە بێ چاند و 
کولتوورەکان، ناســیۆنالیزم گشــت خەڵک 
و خەڵکی گشــتی کردە ســەرچاوەی نوێی 
سەروەری و لەڕێگەی گواستنەوەی کولتوری 
جەماوەری بۆ چەقی جیهانی ســیمبولیک، 

پێگەی خەڵکی ئاسایی بەرزکردەوە. 

سوودەکانی ناسیۆنالیزم
لەو واڵتانەی کە گرێبەســتی ناسیۆنالیستی 
لە نێوان حوکمڕانەکان و خەڵکدا جێبەجێ 
کرا، دانیشــتووانەکەی خۆیــان لە ڕێگەی 
نەتــەوە وەک خێزانێکــی فــراوان ســەیر 
دەکــرد کە ئەندامەکانی وەفاداریان بۆ یەک 
هەبــوو و پشــتگیریی یەکتریان دەکرد.  تا 
پابەندی  ئەو جێگایەی کە حوکمڕانــەکان 
هاوواڵتییەکانیش  مانــەوە،  گرێبەســتەکە 
تێڕوانینێکــی ناسیۆنالیســتییان لە جیهان 
بناغــەی کۆمەڵێک  قەبوڵ کــرد. ئەمەش 
گەشەپێدانی ئەرێنی دیکەی دانا.                  

گەشەســەندنی  لەوانــە  یەکێــک 
دیموکراسی لەو شوێنانەدا بوو کە ناسنامەی 
نەتەوەیی توانی جێگەی شوناسەکانی دیکە، 
وەک ئەو شوناسانەی کە تەرکیزیان لەسەر 
ئایین، ئەتنیک، یان پێکهاتە خێڵەکییەکان 
وەاڵمــی  ناســیۆنالیزم  بگرێتــەوە.  بــوو، 
دیموکراسی  پرسیاری کالسیکیی سنووری 
دایەوە: ئەم پرســیارەی کە خەڵک کێیە و 
حکومەت دەبێ بە نــاوی کێوە حوکمڕانی 
بکات؟ دیموکراسی و ناسیۆنالیزم لەڕێگەی 
نەتەوە  ئەندامانی  سنووری  سنووردارکردنی 
بیانییەکان لە دەنگدان،  و دوورخستنەوەی 
چوونە ناو پەیوەندییەکی بەردەوامی دووالی

ەنەوە.                         
 هاوکات لەگەڵ ئەوەی کە ناسیۆنالیزم 
پلەبەندییەکــی نوێی مافەکانــی لە نێوان 
 ( نائەندامــان  و  )هاوواڵتــی(  ئەندامــان 
بیانییەکان( دامەزراند، گەشەی بە یەکسانیی 
لەنــاو خودی نەتەوەکەیش دا. لەبەر ئەوەی 
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ئایدیۆلۆژیای ناسیۆنالیستی پێی وایە خەڵک 
نوێنەرایەتیی  پێگــەکان،  بەبێ جیاوازیــی 
جەســتەیەکی یەکگرتوو دەکەن، هەر ئەوە 
ئایدیالی ڕۆشــنگەری ناچــار کرد دان بەوە 
دابنێ کــە دەبــێ هەمــوو هاوواڵتیان لە 
بەردەم یاسادا یەکسان بن. بە واتایەکی تر، 
ناسیۆنالیزم لەگەڵ بنەمای یەکسانیدا چووە 
تایبەت  ناو پەیوەندییەکی هاوبەشــەوە. بە 
لــە ئەورووپــا، گۆڕانکاری لە دەســەاڵتی 
خانەدانییەوە بۆ دەوڵەت-نەتەوە شانبەشانی 
گواســتنەوە بــۆ فۆرمێکــی نوێنەرایەتــی 
حکومەت و سەروەریی یاسا دەڕۆیشت. ئەم 
دیموکراســییە ســەرەتاییانە لە دەستپێکدا 
مافــی یاســایی و دەنگدانــی تــەواوی بۆ 
پیاوانی خاوەن موڵک سنووردار کرد، بەاڵم 
بــە تێپەڕبوونی کات، ئــەو مافانە بۆ هەموو 
هاوواڵتیانــی نەتەوەکە درێــژ کرانەوە – لە 
ویالیەتــە یەکگرتووەکانی  ئەمەریکادا پاش 
پیاوانی سپی خاوەن موڵک، سەرەتا پیاوانی 
سپی پێســتی هەژار، پاشــان ژنانی سپی 
پێســت و لە کۆتاییدا خەڵکی ڕەش پێست 
مافە یاســاییەکان و مافی دەنگدانیان وەک 
هاوواڵتیی وەدەست هێنا.                                     
یارمەتیــی  ناســیۆنالیزم  هەروەهــا 
خۆشــبژیوی  دەوڵەتانــی  دامەزراندنــی 
مۆدێرنی دا. هەســت بە پابەندیی دووالیەنە  
و چارەنووســی سیاســیی هاوبــەش، ئەو 
بیرۆکەیەی پەرەپێدا کــە ئەندامانی نەتەوە 
- تەنانــەت بیانییەکانیش - دەبێ لە کاتی 
تەنگانەدا پشــتگیری یەکتــر بکەن. یەکەم 
دەوڵەتی خۆشبژیوی مۆدێرن لە ئەڵمانیا لە 
کۆتایی سەدەی نۆزدەهەمدا لەسەر فەرمانی 
ڕاوێژکاری کونسێرواتیڤ ئۆتۆ ڤان بیسمارک 
دامــەزرا، کــە ئــەوەی وەک ڕێگەیەک بۆ 
دڵنیابوونــەوە لە وەفــاداری چینی کرێکار 
بــۆ نەتــەوەی ئەڵمانیا، نــەک پرۆلیتاریای 
نێودەوڵەتی، دەزانی. بەاڵم زۆربەی دەوڵەتانی 
خۆشبژیوی ئەورووپا لەدوای چەند قۆناغێکی 

گەرمی ناسیۆنالیزم دامەزران، زۆربەیان دوای 
شەڕی دووهەمی جیهانی لە وەاڵمدانەوە بۆ 
بانگەوازیی یەکگرتوویی نەتەوەیی پاش ئازار 
و قوربانیدانی هاوبەش ]لە هەردووک شەڕی 
یەکەمی و دووهەمی جیهانی[ پێک هاتن.                                                      

ئااڵ خوێناوییەکان
 لەگەڵ ئەوەیشــدا، هەر وەک چۆن هەموو 
ناســیۆنالیزم  خوێندکارێکی مێژوو دەزانن، 
الیەنی خراپیشی هەیە. وەفاداری بە نەتەوە 
دەتوانێــت ببێتە هــۆی بەشــەیتانکردنی 
ئەوانیتــر، جا ئەم ئەوانیتــرە چ بیانییەکان 
بــن یان ئــەم کەمینــە ناوخۆییانە بن کە 
گوایە وەفــادار نین. لە ئاســتی جیهانیدا، 
سەرهەڵدانی ناســیۆنالیزم ژمارەی ڕوودانی 
شەڕی زیاتر کردووە: لە ماوەی دوو سەدەی 
ڕێکخراوی  یەکەم  دامەزراندنــی  ڕابردوودا، 
ناسیۆنالیســتی لە واڵتێکدا لە ڕێژەی ١.١٪ 
بــۆ ڕێژەی 2.٥٪ بەرز کردووەتەوە و بووەتە 
هۆی زیادبوونی ئەگەری ڕوودانی ســااڵنەی 

شەڕێکی تەواو.
 نزیکــەی یەک لەســەر ســێی هەموو 
شــەڕێکی  لــە  هاوچــەرخ  دەوڵەتانــی 
ناسیۆنالیستیی ســەربەخۆییخوازی لە دژی 
ســوپا ئیمپراتۆرییەکانــدا لەدایــک بوون. 
هەروەهــا لەدایکبوونی دەوڵــەت - نەتەوە 
نوێیەکان هــاوکات بوو لەگــەڵ هەندێک 
لــە توندوتیژترین ئەڵقەکانــی پاکتاوکردنی 
ئەتنیکی، و بەگشــتی پاکتاو و سڕینەوەی 
ئــەو کەمینانەی کە بۆ نەتەوە وکوو بێ وەفا 
پێناســە دەکران یا خود گومانیان لێ دەکرا 
کــە هــاوکاری دووژمنەکان بکــەن. پێش 
شەڕی یەکەمی جیهانی لەماوەی دوو شەڕی 
باڵکاندا، بولگاریای تازە ســەربەخۆ، یۆنان و 
سربیا بەشــە ئەوروپییەکانی ئیمپراتۆریەتی 
عوســمانییان لە نێوان خۆیاندا دابەش کرد، 
و ملیۆنان موســڵمانیان لەو سنوورە نوێیەوە 
دەرکرد.  ئیمپراتۆریەتەکــە  باقــی  بــەرەو 
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پاشان لە کاتی شــەڕی یەکەمی جیهانیدا، 
حکومەتی عوســمانی بە کۆمــەڵ خەڵکی 
مەدەنی ئەرمەنی جینۆســاید کرد. لەکاتی 
شەڕی دووهەمی جیهاندا، سووکایەتیکردن 
بە جولەکــەکان لەالیەن هیتلــەرەوە- کە 
ئەوانی بە هۆکاری سەرهەڵدانی بەلشەڤیزم 
دەزانــی و بۆیــە سرزەنشــی دەکــردن، و 
وەکــوو هەڕەشــەیەک بۆ ســەر پالنەکانی 
بــۆ ئیمپراتۆریەتی ئەڵمانیا لــە ڕۆژهەاڵتی 
ئەورووپــا لێکی دەداوە، کە لە کۆتاییشــدا 
هۆلۆکاســتی لێ کەوتــەوە. دوای کۆتایی 
هاتنی ئەو شەڕە، ملیۆنان هاوواڵتی مەدەنی 
ئەڵمانیا لە دەوڵەتە تازە دروســتکراوەکانی 
چیکۆسلۆڤاکیا و پۆڵەندا دەرکران. و لە ساڵی 
١٩47دا کاتێک هیندســتان و پاکســتان 
بوونە دەوڵەتی سەربەخۆ، ژمارەیەکی زۆر لە 
هیندۆس و موســڵمانان لە توندوتیژییەکی 

کۆمەاڵیەتیدا کوژران.
 ڕەنگــە پاکتاوی ئەتنیکــی گەورەترین 
جــۆری توندوتیــژی ناسیۆنالیســتی بێت، 
بەاڵم ئــەوە تاڕادەیــەک دەگمەنــە. زیاتر 
شــەڕی ناوخۆییە کە یان لەالیەن کەمینە 
ناسیۆنالیستەکانەوە دەکرێت کە دەیانهەوێت 
لــە دەوڵەت جیا ببنەوە یــان لە نێوان ئەو 
گروپــە ئەتنیکانەی کە بۆ زاڵبوون بەســەر 
کێبڕکێ  ســەربەخۆدا  تــازە  دەوڵەتێکــی 
دەکــەن ڕوودەدات. لــە ســاڵی ١٩4٥ەوە 
٣١ واڵت تووشــی توندوتیژی جوداخوازی 
واڵتیــش   2٨ و  بــوون  )جیابوونــەوە( 
ملمالنێــی چەکدارییان لەســەر پێکهاتەی 
 ئەتنیکــی حکومەتی نیشــتمانی بەخۆیەوە 

بینیوە.

 وەخۆگر]3[ و وەدەرنەر]4[
 هەرچەنــدە ناســیۆنالیزم مەیلــی بــەرەو 
توندوتیــژی هەیە، بەاڵم ئــەو توندوتیژییە 
بەشێوەیەکی نایەکسان دابەش کراوە. زۆرێک 
لە واڵتان دوای گواستنەوەیان بۆ دەوڵەت - 

نەتەوە لە ئاشتیدا ماونەوە. تێگەیشتن لەوەی 
کە بۆچی پێویستە تەرکیز لەسەر چۆنیەتی 
ســەرهەڵدانی هاوپەیمانــە حوکمڕانەکان و 
چۆنیەتی کێشانی سنوورەکانی نەتەوە هەیە. 
لــە هەندێک لە واڵتدا زۆرینە و کەمینەکان 
هەر لە ســەرەتاوە لە بەرزترین ئاستەکانی 
حکومەتی نیشــتمانیدا نوێنەرایەتیان هەیە. 
بــۆ نموونە ســویس، گروپە فەرەنســی و 
ئەڵمانی و ئیتاڵی زمانەکانی لە ڕێکخستنێکی 
بەردەوامی هاوبەشــکردنی دەسەاڵتدا یەک 
خســت، و کــەس لــە دوای دامەزراندنی 
دەوڵەتــی مۆدێــرن، لە ســاڵی ١٩4٨ەوە، 
ڕەخنــەی لــێ نەگرتووە. بەهەمان شــێوە 
گوتاری ناسیۆنالیســتیی سویس، هەر سێ 
گرووپی زمانیی وەک ئەندامێکی یەکســان 
کە شــیاوی بنەماڵەی نەتەوەیی بن، پیشان 
دەدات. هەرگیــز بزووتنەوەیــەک لەالیەن 
کەمینــەی فەرەنســی یان ئیتاڵــی زمانی 
ســویس بۆ جیابوونەوە لــە دەوڵەت بوونی 

نەبووە.
بەاڵم لە واڵتانی دیکەدا دەوڵەت لەالیەن 
ئەتنیکــی  گرووپێکــی  دەســتەبژێرەکانی 
دیاریکراوەوە دەستی بەسەردا گیرا، کە دواتر 
گروپەکانی  دوورخســتنەوەی  بە  دەستیان 
دیکە لە دەسەاڵتی سیاسی کرد. ئەمەش نەک 
تەنیــا لە پاکتاوکردنی ئەتنیکی کە لەالیەن 
دەستەبژێرەی پاڕانۆئیدی دەوڵەتەوە بەدوایدا 
دەگەڕێت بەرز دەبێتەوە، بەڵکو جیابوونەوە 
یان شــەڕی ناوخۆیش کە لەالیەن خودی 
گروپە وەدەرنراوەکان دەستی پێکردووە کە 
هەســت دەکەن دەوڵەت شەرعییەتی نییە، 
چونکە بنەمای ناسیۆنالیستی خۆبەڕێوەبەری 
پێشێل دەکات، ورووژاوە. سوریای هاوچەرخ 
نموونەیەکــی تونــدڕەوی ئەم ســیناریۆیە 
دەخاتــە ڕوو: لە ســەرۆکایەتیدا، کابینەی 
حکومــەت، ســوپا، دەزگای هەوڵگــری و 
ئاستە بااڵکانی بیرۆکراسی، هەمووی لە ژێر 
دەســتی عەلەوییەکان دایە کە تەنیا ١2٪ 
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دانیشــتوانی واڵتەکە پێکدەهێنــن. نابێت 
پێمان ســەیر بێت کە زۆرێک لە ئەندامانی 
زۆرینەی عەرەبی ســوننە لە سوریا ئامادەن 
شــەڕێکی ناوخۆیی درێژخایەن و خوێناوی 

لە دژی دەسەاڵتی بێگانە بکەن.
پێکهاتەی دەســەاڵت  ئایــا  ئەوەیکــە 
لە واڵتێکــی دیاریکراودا بە ئاراســتەیەکی 
وەخۆگر یــان وەدەرنەر پەرەی ســەندووە، 
بۆ پێش ســەرهەڵدانی دەوڵەت - نەتەوەی 
مۆدێرن دەگەڕێتەوە و پرســێکی مێژووییە. 
هاوپەیمانیــی دەســەاڵتداریی وەخۆگــر- 
بەهەمان شــێوە لەخۆگرتنی ناسیۆنالیزم - 
لەو واڵتانەدا کە مێژوویەکی دوور و درێژی 
ناوەندگەرای دەوڵەتداریــی و بیرۆکراتییان 
هەیە، ســەرهەڵدەدەن. لەمڕۆدا، ئەم جۆرە 
دەوڵەتانە باشــتر توانــای دابینکردنی کااڵ 
گشــتییەکانیان بۆ هاوواڵتییەکانیان هەیە. 
ئەمــەش وایان لێدەکات وەک هاوبەشــانی 
هاوپەیمانــی بــۆ هاوواڵتییانــی ئاســایی 
سەرنجڕاکێشــتر بن، کە وەفاداری سیاسی 
خۆیان لە ســەرکردە ئەتنیکــی و ئایینی و 
خێڵەکییــەکان دوور دەخەنــەوە و بــەرەو 
دەوڵــەت دەگۆڕدرێن، کە ئەمــەش ڕێگە 
بــە ســەرهەڵدانی هاوپەیمانــی سیاســی 
هەمەچەشــنتر دەدات. هەروەهــا مێژووی 
ناوەندگــەرا  درێــژی حکومەتــی  و  دوور 
پەرە بە قەبووڵ کردنــی زمانێکی هاوبەش 
دروســتکردنی  دیســانەوە  کــە  دەدات، 
هاوپەیمانی سیاســی لە نێوان دابەشکارییە 
ئەتنیکییەکان ئاســانتر دەکات. لە کۆتاییدا، 
لــەو واڵتانەی کــە کۆمەڵگــەی مەدەنی 
تاڕادەیــەک زوو ســەری هەڵــداوە )وەکوو 
نموونــەی ســویس(، هاوپەیمانیــی فــرە 
ئەتنیکــی بــۆ پێشخســتنی بەرژەوەندیی 
هاوبەش ئەگەری ســەرهەڵدانیان زیاتریان 
بووە، لە کۆتاییدا بووەتــە هۆی حوکمڕانی 
 دەســتەبژێرە فــرە ئەتنیکییــەکان و زیاتر 

ناسـنامەی نەتەوەییەکان لەخۆدەگرێتەوە.

بنیاتنانی ناسیۆنالیزمێکی باشتر
بەداخــەوە ڕەگ و ڕیشــەی قووڵی مێژوو 
دەری دەخات کە پێشخســتنی هاوپەیمانی 
حوکمڕانــی وەخۆگر، وەک ئــەوەی لە زۆر 
شــوێنی جیهانــی گەشەســەندوودا هەیە، 
لەو واڵتانــەدا کە مەرجی ســەرهەڵدانیان 
نییــە، بــە تایبــەت بــۆ ئــەم الیەنانەی 
دەکەونــە دەرەوەی پێکهاتەی زاڵ کارێکی 
ئەستەمە. حکومەتەکانی ڕۆژئاوا و دامەزراوە 
بانکــی جیهانی،  نێودەوڵەتییــەکان، وەک 
دەتوانن لەڕێگەی پەیڕەوکردنی سیاســەتی 
درێژخایەن کــە توانــای حکومەتەکان بۆ 
دابینکردنی کااڵی گشــتی زیاد دەکات، لە 
دامەزراندنی ئەم مەرجانەدا یارمەتیدەر بن. 
هەروەها دەشتوانن هاندەری گەشەسەندنی 
ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگــەی مەدەنی بن، و 
یەکگرتنی زمانەوانی بەرەوپێش ببەن. بەاڵم 
ئەم جۆرە سیاســەتانە دەبــێ دەوڵەتەکان 
بەهێز بکەن، نەک ببێتە هۆی الوازبوونیان، 
یــان هەوڵی جێبەجێکردنــی ئەرکەکانیان 
بدەن. یارمەتی ڕاستەوخۆی بیانی دەتوانێت 
شــەرعیەتی حکومەتە نیشتمانییەکان کەم 
بکاتــەوە، نەک ئەوەی کــە بەهێزی بکات. 
شیکارییەکانی ئەو ڕاپرسیانەی کە لەالیەن 
دامەزراوەی ئاســیا لە ئەفغانستان لە ساڵی 
2٠٠6 تا 2٠١٥ ئەنجام دراون، دەری دەخەن 
کــە دوای ئەوەی بیانییەکان سپۆنســەری 
پڕۆژەکانی کااڵی گشتییان لە ناوچەکانیان 
کردووە ئەفغانییــەکان تێڕوانینێکی ئەرێنی 
زیاتریان بۆ توندوتیژییەکانی تاڵیبان هەبووە.
لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا و 
زۆرێک لە دیموکراسییە کۆنەکانی دیکەدا، 
هاوپەیمانییــە  پەروەردەکردنــی  گرفتــی 
ناســنامەی  و  وەخۆگرەکان  دەســەاڵتدارە 
نەتەوەیــی جیاوازە. بەشــێک لــە چینی 
کرێکاری سپی پێســت لەم واڵتانەدا دوای 
ئەوەی ئەو الیەنانە دەســتیان بە وەرگرتنی 
کۆچبــەری و بازرگانی ئازاد کــرد، وازیان 
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لــە حیزبــە چەپەکانــی ناوەڕاســت هێنا. 
هەروەهــا چینی کرێکاری ســپی پێســت 
لە پەراوێزخســتنی کولتوورییــان لەالیەن 
دەســتەبژێرە لیبراڵەکانــەوە کە پاڵپشــتی 
فرەچەشــنی دەکــەن، و لە هەمــان کاتدا 
سپی پێستەکان، جیاڕەگەزەکان و پیاوەکان 
وەک بەربەســت بــۆ پێشــکەوتن دەخەنە 
ڕوو، ناڕەزایی دەردەبــڕن. چینی کرێکاری 
پۆپۆلیستی  ناســیۆنالیزمی  پێســت،  سپی 
بە ســەرنجڕاکێش دەزانێت، چونکە بەڵێن 
دەدات بەرژەوەندییەکانیان لە پێش دابنێت 
و لــە کێبڕکێی کۆچبــەران یان کرێکارانی 
کەم مووچەی دەرەوەی واڵت بیانپارێزێت و 
جێگەی ناوەندی و کەرامەتیان لە کولتوری 
نەتەوەییدا ڕابگرێت. پۆپۆلیستەکان پێویست 
نەبــوو ئەو بیرۆکەیە دابهێنــن کە دەوڵەت 
دەبێ لە پلەی یەکەمدا گرنگی بە ئەندامانی 
پێکهاتە سەرەکییەکانی نەتەوە بدات؛ ئەمە 
هەمیشە بە قووڵی لە پەیکەری دامەزراوەیی 
کاتێــک  چەســپاوە،  دەوڵەت-نەتــەوە 
بــەڕادەی  بەردەنگــەکان هێزەکییەکانــی 
پێویســت زیــادی کــرد، ئامادەیە چاالک 

بکرێت.
زاڵبوون بەســەر هاوواڵتیانــی بیانی و 
ناڕەزایی ئەوان، پێویســتی بە چارەســەری 
کولتووری و ئابووری دەبێت. حکومەتەکانی 
ڕۆژئاوا پێویســتە پڕۆژەی کااڵی گشتی کە 
ســوود بە خەڵکی هەموو ڕەنگ و ناوچە و 
پاشخانێکی چینایەتی بگەیەنن پەرەپێبدەن، 
بەمەش خۆیان لە تێڕوانینێکی ژەهراوی بۆ 
الیەنگریــی ئەتنیکی یان سیاســی بەدوور 
ڕابگــرن. دڵنیاکردنەوەی چینــی کرێکار و 
دانیشتوانی پەراوێزخراو لە ڕووی ئابوورییەوە 
کە ئەوانیش دەتوانن پشــت بە پشتگیریی 
هاوواڵتیانــی دەوڵەمەندتر و ڕکەبەرەکانیان 
ناڕەزاییەوە بەرەو  ببەســتن، ڕەنگە بەهۆی 
پۆپۆلیزمی دژە  ناوبانگــی  کەمکردنــەوەی 
ببڕێــت.  دوور  ڕێگەیەکــی  کۆچبــەران، 

ئەمەش دەبێ شانبەشــانی فۆرمێکی نوێی 
ناسیۆنالیزمی وەخۆگر بڕوات. لە ئەمەریکادا، 
لیبراڵەکان وەک مێژوونووســی ڕۆشــنبیر 
مــارک لیــال و کۆنســێرڤاتە میانڕەوەکانی 
وەک زانای سیاســی فرانســیس فۆکویاما 
پێشــنیاریان کــردووە کــە چــۆن ڕەنگە 
گێڕانەوەیەکی نیشــتمانی لەو جۆرە بنیات 
بنرێت: بە لەخۆگرتنی هــەردووک زۆرینە 
لەســەر  جەختکردنــەوە  کەمینــەکان،  و 
بەجێــی  هاوبەشــەکانیان  بەرژەوەندییــە 
پیاوانی سپی پێســت لە دژی هاوپەیمانی 
کەمینــەکان، وەک چــۆن ئەمڕۆ بە هەمان 
و  پێشــکەوتنخوازان  لەالیــەن  شــێوە 

ناسیۆنالیستە پۆپۆلیستەکانەوە دەکرێت.
لە هــەردوو جیهانــی پێشــکەوتوو و 
گەشەسەندوودا، ناسیۆنالیزم هەیە بۆ ئەوەی 
بمێنێتــەوە. لە ئێســتادا هیــچ بنەمایەکی 
دیکە بوونی نییە کە سیســتەمی دەوڵەتی 
نێودەوڵەتی لەســەری بنیــات بنرێت. )بۆ 
لە  نموونــە کۆســمۆپۆلیتیزمی گشــتگیر 
دەرەوەی بەشــەکانی فەلسەفەی زانکۆکانی 
ڕۆژئــاوا خوازیارێکی کەمی هەیە.( ڕوونیش 
نییە کە ئایا دامەزراوە نێودەوڵەتییەکانی وەک 
یەکێتــی ئەورووپا هەرگیــز دەتوانن ئەرکە 
نیشتمانییەکان  حکومەتە  ســەرەکییەکانی 
لەوانە خۆشــبژیوی و بەرگری لە ئەســتۆ 
بگرن، کە ڕێگەیان پێ دەدات شــەرعیەتی 

خەڵکی بەدەست بهێنن.
ئالەنگارییەکە بۆ دەوڵەت - نەتەوە نوێ 
و کۆنــەکان، بریتییــە لە نــوێ کردنەوەی 
گرێبەســتی نەتەوەیی لە نێوان حاکمان و 
کۆمەڵگاکانیاندا لە ڕێگەی دروست کردن ـ 
یان دروست کردنەوەی - ئەو هاوپەیمانییە 
وەخۆگرانەی کە ئەم دووالیەنە واتا حاکمان 
و کۆمەڵگاکانیــان لێــک گــرێ دەداتەوە. 
فۆڕمــی الیەنــە چاکەکانی ناســیۆنالیزمی 
جەماوەری لە وەخۆگریی سیاسییەوە دێت. 
ئەوان ناتوانن لەڕێگەی ئامرازی ئایدیۆلۆژی 
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ناشتواندرێ  بســەپێندرێن،  ســەرەوەڕا  لە 
هاوواڵتییەکان  پەروەردەکردنــی  لەڕێگەی 
لەســەر ئەوەی کە دەبێ ئەوان چ شــتێک 
بە بەرژەوەندیی ڕاســتەقینەی خۆیان بزانن 
بســەپێندرێن. بەمەبەســتی پێشخســتنی 
ناسیۆنالیزم، سەرکردەکان  باشەکانی  فۆرمە 
دەبێت ببنە ناسیۆنالیستێکی باشتر، و فێربن 
چاویان لــە بەرژەوەندیی هەموو گەلەکەیان 

بێت.
*.https://www.foreignaffairs.com/articles/
world/2019-02-12/why-nationalism-works

پەراوێزەکان
1.  ئەم وتارە لەســەردەمی ســەرۆکایەتیی دۆناڵد تڕامپ و لە ساڵی 

2٠١٩دا باڵوکراوەتەوە.
The Global South .2 بەپێی ئەم دابەشــکارییە واڵتانی باشوور 
لەبەرانەبــەر واڵتانی باکوور The Global Northدا دێن و بریتین 
لــە واڵتانی ئەمریکای التین، ئاســیا، ئەفریکا و ئوقیانووســییە. ئەم 
چەمکە ســەر بنەماڵەی خێزانیی واڵتانی جێهانی سێهەم، و واڵتانی 
پەراوێزە و ئەم واڵتانە دەگرێتەوە کە لە دەرەوەی ئەمریکای باکوور و 
ئەرووپان. واڵتانی باشوور زیاتر لەسەر بنەمای دۆخی خراپی ئابووری، 

و پەراوێزخراویــی کەلتووری پێناســە کراون. لەم دابەشــکارییەدا 
واڵتانی باکووریش واڵتانی ئەمریــکای باکوور، و ئەرووپا دەگرێتەوە. 
جێگــەی ئاماژەیە کە ئەم دابەشــکارییەیش لەبەر چەند هۆکارێک، 
هەروەک چەمکی واڵتانی جیهانی ســێهەم، واڵتانی لەحاڵی گەشە، 
و واڵتانــی پەراوێز هەندێک گرفتی جیدی هەیــە. لەبەر ئەوەی لە 
هــەردووک ســەری دابەشــکارییەکەدا لەنێوان واڵتانــدا جیاوازیی 
کەلتووری، ئابووری، و سیاســیی بەرچاو هەن کە لەبەرچاو ناگیرێن. 
بــۆ نموونە دۆخی ئابووری واڵتانی ئەرووپایی لەگەڵ یەکتر، و دۆخی 
ئابووری ناوچە جیاوازەکانــی ئەرووپا پێکەوە جیاوازییەکی بەرچاوی 
هەیــە. کە دەگاتە دۆخی ئابووری واڵتانی ئەورووپایی لەگەڵ واڵتانی 
باکــووری ئەمریکایش ئــەم جیاوازییە بەرچاوتــر دەبێتەوە. هەمان 
جایاوازی ڕەهەندە کلتووری و سیاسییەکانیش دەگرێتەوە؛ بۆ نموونە 
لە دۆخی سیاسیی دێموکراسییە کۆنەکانی وەکوو بریتانیا و فەڕەنسا 
لەگەڵ دیمۆکڕســییە نوێیەکانی واڵتانی پۆست سۆڤییەتیی ئەورووپا 
زۆر جیاوازە. ئەم جیاوازییانە لە واڵتانی ناسراو بە واڵتانی باشووریشدا 
بەشــێوەی بەرچاو دەردەکەون. بەگشــتی ئەم پۆلێنبەندییانە تاوانی 
پێشــاندانی وردەکارییەکانیان نییە و زۆرێــک لە ئاڵۆزییە کلتووری، 
سیاســی، و ئابوورییــەکان لەبەرچاو ناگرن. ئــەوە جگە لەوەی کە 
دەتوانیــن بڵێین ئــەم پۆلێنبەندییانە نامێژوویــن و ناتوانن گۆرانە 
فرەالیەنــەکان، بۆ نموونە گۆڕانی ئابووری یان سیاســیی لە واڵتانی 

باشوور، لەخۆ بگرن. وەرگێڕ.
3.  Inclusive
4.  Exclusive
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بۆچی زۆرداره كان به شێك له  دنیای سیاسه ت نین؟*  

کێنێت مێنۆ
وەرگێڕان: هەتاو باران



چیرۆكێك ده گێڕنه وه  كه  هارون ئه لڕه شید، 
ســواڵكه ری  جلوبه رگی  به غــدا،  خه لیفه ی 
له به ر دەکرد و ڕواڵه تی خۆی ده گۆڕی، هه تا 
لــه م ڕێگایه وه  بزانێ  ژێرده ســته كانی چۆن 
بیر ده كه نه وه . هــارون، كه  له  ئابلۆقه ی ئه و 
كلكه سووته كه رانه دا بوو كه  به  ده وری هێزی 
بێ ســنووردا كۆ ده بنه وه ، ته نیــا له  ڕێگای 
خواروخێچ و ناڕاســته وخۆ ده یتوانی ڕاستیی 
شــته كان بدۆزێته وه . هارون خه لیفه یه كه  و 
بــه  هۆی ئه وه ی كه  داوای ســزای مه ردنی 
بۆ شــارزاد كردبوو، ناوبانگی ده ركردووه . ئه و 
شــارزاده ی كه ، هه زار و یه ك شه و، هارونی 
به  چیرۆكه  شه و له  دوای شه وه كانی گیرۆده  
و شــه یدای خۆی كردبوو. هارون به رده وام 
له ســێداره دانی بــه  دره نگ ده خســته وه  و، 
له  ئاكامیشــدا زه ماوه ندی لەگەڵ كرد. ئه م 
چیرۆكــه  وێنه یه كی به ناوبانگــی زۆردارییه 
)Despotism ( ، سیســتمێك كه  له  ڕێگه ی 
داگیركردنــی واڵته كانی  تــره وه  پێك دێت، 
له سه ر ترس جێ پێی قورس و قایم ده كات 
و، له  هه وه ســكاری و زێده ڕۆیی یه وه  ســه ر 

ده ردێنێت.
له  سیســتمێكی زۆرداریی حكومه تیدا، 
دواییــن ڕێســای ڕێكوپێكــی، لــه  حه ز و 
ویستی كه سی زۆرداره وه  سه رچاوه  ده گرێت. 
هه رچه ند زۆردارباوه ڕی سیستمێك نییه  كه  
له وێدا عه داڵه ت ته واو بێ مانا بێت: به تێكه ڕایی، 
زۆرداری له و كۆمه ڵگا زۆر نه ریتییانه دا باوه  كه  
داب و نه ریت پاشایه  و هه لومه رجی عادالنه  
وه كوو به شــێك له  ڕێكوپێكیی سروشــتیی 
شــته كان په ســند ده كرێت. هه ر كه سێك 
له  شــوێنی خواداوی خۆیــدا جێگیر بووه . 
هۆزی فه رمانڕه وایان، به گوێره ی ئه و شته ی 
كه  چینییــه كان پێیان ده گــوت ‘فه رمانی 
 ،)The mandate of heaven( ئاســمانی’ 
به  ده سه اڵت ده گه ن و ســه روبنیش ده بن، 
گۆڕانكارییه كی  ڕه نجبــه ره كان  ژیانی  به اڵم 
ئه وتــۆی به ســه ردا نایه ت. هه موو شــتێك 

په یوه ندی به  ژیریــی فه رمانڕه واوه  هه یه . له  
ســه ده ی یانزده هه می به ر له  زاییندا هۆزی 
له گه ڵ  كه   )ئێســرائیلییه كان(  جوله كه كان 
ڕۆیشتن  هه بوو،  كێشه یان  فەلەستینییه كان 
بۆ الی سمۆئیلی پێغه مبه ر كه  فه رمانڕه وایان 
بوو و داوایان لێكرد كه  شــایه كیان بۆ دابنێ 
هەتا  له  نێوانیاندا قازی بێت و، له  شه ڕیشدا 
ســه ركرده یی یان بۆ بكات. سمۆئیل دژ به و 
ڕه وته ، ئاگاداری پێیان دا و ئامۆژگاری كردن 
كه  شــایه كی وەها موڵــك و ماڵیان داگیر 
ده كات و وزه  و توانایــان به  كۆیله  ده گرێت. 
به اڵم ئه وان ســوور بوون له سه ر ئه وه ی كه  
ده یانهه وێت وه كــوو نه ته وه كانی دیكه  بن و 
ده بێت شایه كیان هەبێت. ‘شا’ له  به ستێنی 
ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاستدا به  مانای فه رمانڕه وایه كه  
كــه  زۆردارانــه  له گــەڵ ژێرده ســته كانیدا 
هه ڵسوكه وت ده كات، حاكمێك كه  به ته واوی 
ده ستووری  په یڕه وی  فه رمانڕه وایانی  لەگەڵ 
ئەورووپایی جیاوازی هه یه . ده ســتی ڕۆژگار 
وای هێنا كه  جووله كه كان به ختی باشــیان 
هه بوو و یه ك لــه  دوای یه ك فه رمانڕه وای 
ناوداری وه ك شائۆل، داوود و سڵێمانیان به  
نه ســیب ده بوو. ئەو فه رمانڕه وایانەی كه  له  
ماوه یه كی كه مدا چێژی ڕێكوپێكی و ته نانه ت 
نه ختێك شكۆ و سه ربه رزیی نێونه ته وه یی یان 
بــه  جووله كــه كان به خشــی. ڕێگه چاره ی 
ســڵێمان بۆ ئه و كێشــه یه ی كه  تیایدا دوو 
ژن پێكــه وه  الفی دایكایه تیــی منداڵێكیان 
لێ ئه دا، یه كێك له  به ناوبانگترین وێنه كانی 
ژیریی ئه فســانه ییی ئه وه . بــه اڵم ته نانه ت 
ئه م پاشایانه ش چه وســێنه ر و سته مكاریان 
لێده رهات و، له  ئاكامدا نه خشه  كه شخه كانی 
ســڵێمان بارێكی وەها قورسی له سه ر شانی 
خه ڵك دانا كه  بوونه  هۆی هه ڵوه شاندنه وه ی 

ئێسڕائیل.
‘زۆرداربــاوه ڕی’ بابه تێكی هه مه  جۆره یه  
كه  جیاوازیی زۆری تێدایه . شارســتانییه ته  
نا ـ ئەورووپایی یه كان نزیك به  هه میشــه  به  
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زۆردارییه وه  فه رمانڕه وایی كراون. هه رچه ند، 
خه یاڵی ئەورووپایی به  گشتی فه رمانڕه وایانی 
زۆرداری نه ویســتووه  ـ وه كــوو فیرعه ونــه  
ڕۆم  شێته كانی  ئیمپڕاتۆره   ســته مكاره كان، 
وه كوو كه لیگۆال و نێرۆ، ئیمپڕاتۆره  ڕه مزاوی 
و گۆشــه گیره كانی هێنــد یــان چین. له  
ئەورووپادا خولیــای هێزی زۆرداری ده بوایە 
ڕواڵه تی خۆی بگۆڕێ. ئەورووپایی یه كان ناو 
به  ناوێك فریــوی بۆچوونی زۆردارباوه ڕییان 
خواردووه  كه  خۆی له ژێر ڕوخساری ئاواتێكی 
بــه رزدا حه شــار داوه ،ـ  بۆ وێنــه  ده توانین 
باسی نموونه ی هیتلێر و ستالین بکەین. ئه م 
ڕاســتییه  وەبیرمان ده هێنێته وه  كه  ئه گه ری 
ســه رهه ڵدانی زۆردارباوه ڕی له  هیچ كات و 
ساتێك یان له  هیچ شــوێنێكدا دوور نییه . 
زۆر لــه  واڵته كان ئێســتاش به م شــێوه یه  
فه رمانڕه وایی ده كرێن و له م واڵتا نه دا له  هه ر 
ساتێكدا هه ڕه شــه ی ئازار یان مردن هه یه . 
ژیان له م واڵتانە له  ژیانی ناو شــێتخانه یه ك 

ده چێت.
لــه م ڕۆژگاره دا، ئێمــه  زۆردارباوه ڕی )و 
هه روه هــا دیكتاتۆرییــه ت و تۆتالیتاریــزم( 
وه كوو شــێوازێك لــه  حكومه ت پێناســه  
ده كه ین. ئه م شــێوه  بیركردنه وه یە، یۆنانییه  
كۆنه كان دە تۆقێنێت له به ر ئه وه ی پێناسه ی 
خۆیان )و هه ســتی مه زنایه تییان به ســه ر 
خه ڵكانی دیكه دا( له ســه ر بناغه ی جیاوازیی 
خۆیان لەگەڵ دراوســێ ڕۆژهه اڵتییه كانیان 
دامه زراندبــوو كــه  شــانیان بــۆ بۆچوونی 
زۆردارباوه ڕی شــل كردبوو. ئــه م ناكۆكییه  
ئه وه مــان بۆ ڕوون ده كاته وه  كه  سیاســه ت 
ئه وه نده  بۆ شارســتانییه تی ئێمه  گرنگه  كه  
ماناكه ی به  هه ر گۆڕانكارییه ك له  كو لتوور و 
بارودۆخدا، دەگۆڕێت. بەم هۆیەوە ، یه كه مین 
هه نــگاوی ئێمه  لــه  ڕه وتی تێكۆشــان بۆ 
تێگه یشتن له  سیاسه ت ده بێ ئه مه  بێت كه  
خۆمان له  ده ستی باوه ڕه كانمان كه  هه نووكه  
به  ئاشــكرایی لێیان تێگه یشــتووین، ڕزگار 

بكه ین. یه كێك لــه  ئامانجه كانی ئه م كتێبه  
ئه مه یــه  كه  ڕاڤه ی ئه وه  بــكات، چی ڕووی 
دا كــه  ئه و بابه ته ی له مه وبه ر تێكۆشــانێك 
بوو تایبه ت و له سه ر شــانی هه ڵكه وته كانی 
چه ند واڵتێكی ڕۆژاوایی یه وه ، ئێســتا بووەته  
ســه رقاڵییه كی بێ ده ربازبــوون بــۆ هزری 

مرۆڤایه تی؟
له  ســه ره تاوه  ئێمه  پێویســتیمان به وه  
هه یــه  كــه  چاوێك لــه و بایه خــه  بكه ین 
كــه  یۆنانییــه  كۆنــه كان ده یانخســته  پاڵ 
سیاســه ت. یۆنانییه كان له  شتێك به تایبه ت 
ئاگادار بوون و ئه ویــش ئه مه  بوو كه  ئه وان 
ڕۆژهه اڵتی نه بوون. ئه وان، زۆربه ی كاته كان، 
ڕێزیان له  كو لتووره  پڕشكۆكانی ئێمپڕاتۆرییه  
ڕۆژهه اڵتییــه كان وه كوو میســر یان ئێران 
ده گــرت، بــه اڵم، به گشــتی، به  ســووكی 
چاویان لــه  شــێوه ی فه رمانڕه واییی ئه وان 
ده كــرد. ئه وان ئه م سیســتمە بێگانه یان ناو 
نابــوو ‘زۆرداربــاوه ڕی’، له به رئه وه ی به  ڕای 
ئــه وان زۆرداری وه كــوو په یوه ندیی نێوان 
خاوه نكۆیله یه ك و كۆیله كانی وایه  و جیاوازی 
نییه . یۆنانییه كان كه  جه ماوه رێكی جه نگاوه ر 
بوون، له م ڕه وشــته ی كه  ژێرده ســتان له  
ئاســتی فه رمانڕه وای ڕۆژهه اڵتیــدا ملكه چ 
بــن، بێزار بوون: ئه وان ئه م ڕه وشــته یان به  
شێوه یه كی له  وزه  به ده ر له  نایه كسانی له نێوان 
هاواڵتییــان و فه رمانڕه واكه یاندا ده زانی. دوو 
هه زار ســاڵ زیاتر له  دوای ئه وه ، ئێمه  ڕێك 
هه مان كــرداری خۆنه ویســتیی ملكه چییه  
په ســندنه كراوه مان بۆ به  میــرات ماوەتەوە . 
هــۆكاری ڕازی نه بوونمان به  ملكه چی، هه تا 
ڕاده یــه ك، ئه مه یــه  كه  زمانــی ملكه چی 
هێمایــه ك بوو كه  خاچپه ره ســتی مه ودای 
نێوان مرۆڤ و خودای پێ نیشان ده دا. كاتێك 
ئێمه  له باره ی ئه م بابه تانه وه  قســه  ده كه ین، 
فره تــر  وشــه ی التینیی ‘زاڵبــوون’ به كار 
دێنین. وشــه ی یۆنانیی زۆرداری و وشه ی 
ڕۆمیی زاڵبــوون هه ردووكیان هێمایه كن له  
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شێوازێكی تایبه ت له و هێزه ی كه  خاوه نكۆیله  
ده ینوێنێ. شــێوه ی  كۆیله كانــدا  له گــه ڵ 
نوێــی به كارهێنانی وشــه ی ‘دیكتاتۆری’ و 
زاراوه ی نوێی ‘تۆتالیتاریزم’، كه  له  سه ده ی 
بیسته مدا داتاشراون، له و نیشانه  زۆرانه ن كه  
لــه م چه رخه دا، باس لــەوە دەکەن كه  ئه م 
بیرۆكه یه  ســه باره ت به  تێگه یشتنی ئێمه  له  
خۆمــان ڕۆڵێكی ســه ره كی هه یه  و هیچ له  

ده وری كه م نه بووەته وه . 
ئه مه  له  بنه ڕه تی زۆردارباوه ڕیدا هه یه  كه  
تیایدا هیچ چه شنه  سكااڵ و دادخوازییه ك، 
چ له  كرده وه  و چ له  یاســادا، له  به رانبه ری 
هێــزی بێ ســنووری خاوه نكۆیله  لــه  ئارادا 
نییه . تاكــه  ئامانجی ژێرده ســتان ڕاگرتنی 
دڵی فه رمانڕه وایه . نــه  پەرله مانێك هه یه  و 
نه  ئۆپۆزیســیۆن، نه  ڕاگه یاندنــی ئازاد، نه  
ده زگای دادی ســه ربه خۆ و، نه  یاسایه ك بۆ 
پاراستنی یاسای مڵك و ماڵی تایبه ت به خۆ 
له هه مبه ر چاوچنۆكیی هێزی ده سه اڵتدا، به  
كورتی، ده نگی شــه قام نییه  و ته نیا ده نگی 
زۆردار دەبیسترێ. سه یر له مه دایه ، به  هۆی 
بێ ده ســه اڵتیی هاواڵتییانــه وه ، حكومه تــه  
سه رنجڕاكێش  شــێوه یه كی  به   زۆرداره كان 
ده بنه  هۆی دروســتبوونی ڕۆشــنبیرییه كی 
ده روونی. لــه  به رانبــه ر جیهانێكه وه  كه  به  
به ڕێوه   ده ســه اڵته وه   هێزی  هه وه ســكاری 
ده چێــت، دژه كردارێــك خــۆی ده نوێنێت 
هاواڵتییانــی خاوه نبیر ده ســته وداوێنی  و، 
ســۆفیگەری، ڕه واقی باوه ڕی و، شێوازه كانی 
دیكه ی دووره په رێزی ده بــن. له م كاته دایه  
كــه  بۆ دۆزینه وه ی گه وهه ری ژیان له  ناخی 
ده روون و له وپه ڕی هه سته كانه وه  ده گه ڕێن 
و ژیانــی كۆمه اڵیه تی و سیاســی به  خه یاڵ 
پاڵو ده زانن. ده رەنجامی ئه م ڕه وته  به گشتی، 
دابه زینی ئاســتی زانســتی و تێكنۆلۆژیكه ، 
بــه اڵم ئــەم ئاڵۆگۆڕانــە لــه  مه ودایه كــی 

كورتخایەندا بەدی نایەن.
دوای  لــه   زۆرداربــاوه ڕی  ته وژمــی 

داگیركردنــی ســوپایی یه وه ، كــه  زۆربه ی 
كۆمه ڵگاكان له  ئاكامــی ئه و داگیركردنانه دا 
سه ریان هه ڵداوه ، هێنده  سروشتییانه  خۆی 
ده نوێنێت كه  ده بێ پێكهاتنی ڕێكوپێكییه كی 
شارستانی یان سیاســی به  ده ستكه وتێكی 
نائاسایی بزانین. ئەورووپایی یه كان سێ جار 
هه لی شــایانی باســی وایان بۆ ڕه خســاوه ؛ 
به اڵم دوو جاریان ده ستكه وته كه یان به فیڕۆ 
چووه . یه كه میان ده وڵه ت  ـ  شاره كانی یۆنانی 
كۆن بوو كه  له  دوای مردنی ئێســكه نده ری 
مــه زن كه وتنه  ژێر ڕكێفی زۆردارباوه ڕییه وه . 
دووهه میان له  ســه رده می ڕۆمییه كاندا بوو، 
كه  سه ركه وتنێكی به رچاویان له  دامه زراندنی 
ئێمپڕاتۆریــدا به ده ســت هێنابــوو و له به ر 
هه مه چه شــنیی ئــه م ئێمپڕاتۆرییــه  ته نیا 
هێزێكی زۆردار ده یتوانی له  هه ڵوه شاندنه وه ی 
به رگری بكات. یه كــه م ئه زموون بووه  هۆی 
سه رهه ڵدانی ڕه واقی باوه ڕی و هه لێكی له باری 
بۆ فه لســه فه كانی دووره په رێزی ڕه خساند و، 
دووهه م ئه زموون تۆوی خاچپه رستی چاند. 
لــه  جه رگه ی خاچپه رســتی و شانشــینه  
به ڕبه ڕه كانــی ڕۆژاواوه ، شــێوی ســه ده ی 
ناوه ڕاســتی سیاســه ت ســه ری هه ڵدا كه  
سیاســه تی جیهانی مۆدێڕنیش له م شــێوه  
له به رئه وه ی  ســه ندووه .  په ره ی  سیاسه ته وه  
ئێمه  له ناو ئه زموونی ئه م سیاسه ته دا دەژین، 
ته نیا ده توانین لــه وه  تێبگه ین كه  هه نووكه  
ئه م سیاسه ته  له  چ بارودۆخێكدایه  و هێشتا 
نازانین كه  چاره نووسی كۆتاییی ئەم ئەزموونە 

چی به سه ر دێت. 
هــه ر چۆنێك بێت، ئێمــه  ده زانین كه  
نه ریتــی ڕۆژئاوایی هه تــا ڕاده یه كی به رچاو 
له گــەڵ زۆردارباوه ڕی  بــه  دژایه تیكــردن 
پشتگه رم بووه ، به اڵم هه نووكه  ئه م بۆچوونه  
گومانی له سه ره . له م سه دانه ی دواییدا، زۆر 
كه س ئــاره زووی ئه وه یان كــردووه  كه  له و 
هێــزه  بێ به رگرییەی  كه  ته نیا له  حكومه تی 
زۆرداریــدا بــه دی ده كرێ بۆ ســڕینه وه ی 
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كه موكووڕییــه  ئاشــكراكانی دونیاكه مــان، 
كه ڵــك وه رگرن. لــه  ئەورووپــادا پڕۆژه ی 
زۆردارباوه ڕی، ته نانه ت جۆره  فه لسه فی یان 
ڕۆشــنبیرییه كانی ســه رنه كه وتوون، مه گه ر 
ئــه وه ی تایبه تمه ندییــه  ڕاســته قینه كه یان 
هه تا  سیاسه ت  له به رئه وه ی  شــاردرابێته وه . 
ڕاده یه ك شــانۆگه رییه ك له  خه یاڵ پاڵوه ، 
داتاشینی ناو و چه مكی نوێ كارێكی هاسانه  و 
له  سه ده ی بیسته مدا شێوه كانی تۆتالیتێری له  
خه ونی حكومه تی زۆردارباوه ڕی، تاقیگه كانی 
گه وره ی سیاسییان دامه زراند كه  لە ئاکامدا 
شــێوه  جیاوازه كانی پڕۆژه ی دروســتكردنی 
تاقــی  بێ كه مو كووڕییــان  كۆمه ڵگایه كــی 
ده كرده وه . له م سه رده مه دا، هه موو كه سێك 
ده زانێت كه  ئه م پڕۆژانه  ســه ریان نه گرتووه ؛ 
لــە هەمان کاتدا زۆر بۆمان دەرنەکوتووە کە 
پەیوەندیی ئــه م پشــێوییە ئاڵۆزانە لەگەڵ 
مەیلێکی قووڵ لە شارستانییەتی ئێمەدا لە 
چ ئاستێکدایە. به  گوێره ی ئه مه ، تێگه یشتنی 
ئێمه  لــه  سیاســه ت ده بــێ خوێندنه وه ی 
نیشــانه گه لێك له خــۆ بگرێت كــه  بتوانن 
پێمان بڵێن له ژێر  ڕووكه شــی ئه م قەڵشانه  
و قەڵشه كانی دیكه ی شارستانییه تی ئێمه  چ 

شتێك ڕوو دەدەن. 
یه كێــك له م نیشــانانه  كــه  باوه ڕێكی 
هه مەالیه نه ی له سه ره ، بارودۆخی هه نووكه یی 
جیاوازیــی نێــوان ژیانی تایبــه ت به خۆ و 
مه ودای گشــتییه . دونیــای تایبه ت به خۆ، 
دونیای بنه ماڵه یه  و هه روه ها دنیای ویژدانی 
تاكه كه ســییه . له به رئــه وه ی هــه ر تاكێك 
بۆخــۆی بــاوه ڕه كان و به رژه وه ندییه كانــی 
هه ڵده بژێرێــت. ئه م دونیــا تایبه ت به خۆیه  
بێ دونیای گشــتیی هه مەالیه نه ی ده وڵه ت 
نایه تــه  دی، دونیایــه ك كــه  پێكهاتــه ی 
یاســاییی شــیاو لەگەڵ ژیانی سه ربه خۆی 
تاك ده سته به ر ده كات. سیاسه ت ته نیا هه تا 
ئه وكاتــه ی به رده وام ده بێت كه  ئه م پێكهاته  
سنووره كانی  گشــتی  یاسای  هه مەالیه نه ی 

خۆی بناســێت. هه ر وه كــوو پێڕێكلیس له  
وتار و هه ڵبه ســته  به ناوبانگه كه ی، به  بۆنه ی 
له   ئه سینایی یه  كوژراوه كان،  به خاكسپاردنی 
پلۆپۆنێزیدا، وتوویەتی:  یه كه م ساڵی شه ڕی 
‘ئێمه  لــه  ژیانی تایبه ت به خۆمان، ئازادی و 
لێبوردەیی یمــان هه یه ، بــه اڵم له  كاروباری 
گشتیدا شوێن یاسا دەكه وین.’ به دڵنیایی یه وه  
ســنووری ڕاســته قینه ی نێــوان كاروباری 
تایبــه ت به خــۆ و كاروباری گشــتی، چ له  
یاسا و چ له  هه ڵوێســتی خه ڵكدا، به رده وام 
له  حاڵی گۆرانكاریدایــه . هاوڕەگەزخوازی و 
ئایین كه  له مه وبه ر له ژێر ده سه اڵتی گشتیدا 
بوون، هه نووكه  هه تا ئاســتێكی زۆر تایبه ت 
به خــۆن، له  كاتێكدا په یوه ندیی سێكســیی 
بــه زۆر لەگەڵ ژنان لــه  چوارچێوه ی ژن و 
مێردایه تیدا ]به  گوشار هاوسه ر ناچار  بكه یت 
په یوه ندیی سێكســی هه بێــت[ و هەروەها 
ئازاری مندااڵن، زێده تــر له  هه موو كاتێك 
هاتوونه ته  ژێر چاودێریی یاساوه . بڕواپێكردن 
به و ڕاســتییه ی كه  كاروباری تایبه ت به خۆ 
و گشــتی له  یه ك جیا کراوەتەوە، سیاسه ت  
)كه  ده كرێ بــە كه مترخه مییــه وه  لەگەڵ 
ئازادی و دێمۆكراسیدا پێناسه ی بكه ین( له  

زۆردارباوه ڕی جیا ده كات. 
له  حكومه تی زۆردارباوه ڕیی كالســیكدا 
هه مــوو شــتێكی كۆمه ڵــگا مــاڵ و مڵكی 
تایبه تیــی زۆردار بــوو، به اڵم لــه  جیهانی 
مۆدێڕندا ئه م جیاوازییــه  بنه ڕەتییه  هێواش 
هێــواش و بــه رده وام به  بــاری پێچه وانه دا 
هه ره ســی هێنــاوه : چه ند به شــێكی هه ره  
گه وره تر له  ژیانی تایبه ت به خۆ كه وتوونه ته  
ژێــر چاودێریــی گشــتییه وه . ئه گــه ر به  
هه ر شــتێك كه  مشــتومڕی له ســه ر بێت 
بڵێین ‘سیاســی’ و ئه گــه ر )هه ر وه كوو ئه و 
دروشمه  به ناوبانگه  ده ڵێت( ‘شتی شەخسی 
سیاســییه ’، هیــچ شــتێك لــه  ده ره وه ی 
مــه ودای كۆنتڕۆڵــی حكومه تــدا نامێنێت. 
ئه م به ڵگه یه  له  الیه ن هه مووانه وه  په ســه ند 
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نه كراوه ، بــه اڵم هه رچۆنێك بێت گریمانه ی 
سه ره كیی تۆتالیتاریزم له  سه ده ی بیسته مدا 
بووه  و ده رەنجامه  ئاشكراكه شــی ئه وه  بووه  
كه  تــاك له نێوان سیســتێمێكی كۆنتڕۆڵی 
یــه ك پارچه دا قه تیس كراوه  و میراتی بازنە  
جیاواز و ســه ربه خۆكانی )ئابووری، ئایینی، 
كو لتووری، كۆمه اڵیه تی و یاســایی( خاپوور 
كراوه ، ئه و بازنانەی كه  ده وڵه ته  مۆدێڕنه كان 
هه تا ئه م دوایی یانه ش كه ڵكیان لێوه رده گرت. 
دروشــمگه لێك وه ك ‘شــتی شەخسی 
بۆخۆیان  دەمامکێک  دەیانەوێ  سیاســییه ’ 
دروســت بکەن و لــە پشــتییەوە خۆیان 
بشــارنەوە، هەتا وەکوو حەقیقەتێک خۆیان 
بنوێنــن. مانای ئــه م جۆره  دروشــمانه  به  
تێكڕایی نادیارن، به اڵم ئه م دروشــمانه  مانا 
و چه مكی شــاراوه یان تێدایــه  و ڕه نگه  له  
هه لومه رجی نوێدا ســه رهه ڵبده نه وه  و ببنه  
ویست و خواســت بۆ ئه و سیاسه تانه ی كه  
له گــەڵ بایه خه  به نرخه كانــی ئێمه ، وه كوو 
ئازادیــی تاك، دژایه تییــان هه بێت. ده ڵێن 
به های ئازادی وریایی یه و یه كێك له  شێوازه  
گرنگه كانی وریایی، وردبوونەوە له  ڕه وانبێژیی 
سیاسییه  كه  زۆربه ی كات بۆمان ده رده خات 
كه  ڕاستیی شته كان له  كوێوه  سه ر ده ردێنن.
سه ره تای ژیری له  سیاسه تدا وردبوونەوە 
لــه  نیشــانه كانی گۆڕانــه . سیاســه ت كه  
شانۆگه رییه كی خه یاڵ پاڵوه ، ماناكانی بۆ ئه و 
كه سانه ی كه  چاویان به وردی نه كردووەته وه ، 
ئاشكرا ناكات. ڕاســتی و گومان بابه ته كانی 
ســه ره كیی لێكۆڵینه وه ی سیاســین. كێشه  
له  هه مان نــاوی دامه زراوه كانه وه  ده ســت 
ڕۆژاوایی  شــێوه كانی  زاڵبوونی  پێــده كات. 
ئه و مانایه  ده گه یه نێت كه  ئێســتاكه  هه موو 
واڵته كان جۆرێك له  سیاسه ت، و كۆمه ڵێك 
لــه  دامه زراوه كانیــان ـ وه كــوو په رله مان، 
ده ســتووری بنه ڕه تی، باڵوكراوه ی مافه كان، 
یه كیه تیی كرێكاران، دادگاكان، ڕۆژنامه كان، 
وه زیره كان و هتــد ـ هه یه  كه  وا ده نوێنێت 

كــه  له  هه موو شــوێنێكی جیهــان كاروبار 
به  یه ك شــێوه  به ڕێوه  ده چێت. قســه یه ك 
له مه  ناڕاســتتر ناكرێ بگوترێت. بۆ وێنه  له  
ژاپــۆن مه قامێك هه یه  به  ناوی ســه رۆك 
وه زیــران و گه لێك جار ئه مــه  ڕووی داوه  
كه  ده وڵه تپیاوانی بیانی كێشــه یان بۆ په یدا 
بووه،  كاتێــك تێنه گه یشــتوون كه  ڕاده ی 
ده ستێوه ردانی ســه رۆك وه زیرانی ژاپۆن له  
سیاسه تی ناوخۆدا كه متر له  فه رمانڕه واكانی 
واڵتانــی  تــره . هه روه ها، له  ســاڵی 1936، 
ســتالین ده ســتووری بنه ڕه تیی یه كیه تیی 
ســۆڤیه تی باڵو كرده وه )كه  بــه  بڕوای زۆر 
كه س پێشــكه وتووترین ده ستووری جیهان 
بوو( ، یاســایه ك كه  لێوانلێــو له  مافه كان و 
هه روه هــا پاراســتنی مافه كانــی خه ڵكیی 
یه كیه تیی ســۆڤیه ت بوو. ڕاســتی ئه مه  بوو 
كه  ســتالین ڕێك له  هه مان كاتدا خه ریكی 
‘ســڕینه وه ی’ هه ڵكه وتووه كانــی یه كیه تیی 
ســۆڤیه ت له  دادگا ســاخته چییه كاندا بوو. 
به  ملیۆنان هاواڵتیی ئەو واڵتە ســینگیان به  
فیشه ك كون كرا. درۆكردنی سیاسه تمه داران 
شتێكی ده گمه ن و سه یر نییه ، به اڵم ئه وه ی 
سه رســووڕهێنه ره ، په یوه ندیی ئاڵوز له نێوان 

ناوه كان و ڕاستییه كاندایه . 
له  ســه روەی هه مــوو ئەمانــه وه ، ناوی 
سیاســه ت بۆخــۆی ئــەم ئاڵۆزییــە زیاتر 
نیشــان دەدات. كاتێك چه مكه كان ئه وه نده  
ده كێشــرێن هه تا ده پچڕێن، كه ڵكی خۆیان 
له كیس ده ده ن. له مه وبه ر ‘سیاســه ت’ ته نیا 
به  كــرداری پاشــاكان، په رلەمانتــارەكان، 
وه زیره كان و به  كرداری ئه و سیاسه تمه دارانه ی 
كه  سیاســه ت یاریــده ر یــان ڕێگرییان بۆ 
گه یشــتن به  ده ســه اڵت بوو، ده گوترا. هه ر 
شــتێك بێجگه  له مانه  ژیانــی كۆمه اڵیه تی 
یان ژیانی شەخسی بوو. له گەڵ فراوانبوونی 
هه موو  خه ریكــه   حكومه تــه كان،  هێــزی 
شــتێك به  جۆرێك له  جۆره كان ‘سیاسی’ 
وه سف ده كرێت، ئێمه  لێره دا ته نیا ده توانین 
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یه كێك له  هۆكاره  زۆره كانی ئه م بابه ته  باس 
بكه یــن. حكومه تــه كان ده یانهه وێت هه موو 
كاره  چاكه كان به نــاوی خۆیانه وه  ده ربچێت 
و ئۆپۆزســیۆنیش پێی خۆشه  تاوانی هه موو 
خراپییــه كان بخاتــه  ئه ســتۆی حكومه ت. 
حكومه ته كان و ئۆپۆزســیۆنه كانیان، شان به  
شانی یه ك، خه ریكی پرش و باڵوكردنه وه ی 
ئه م بیرۆكه ن كه  هه موو شتێك، چ چاك و چ 
خراپ، به  هۆی شێوه ی ڕه فتاری سیاسییه وه  
دێته  ئاراوه . ئــه م بیرۆكه یه  هاواڵتییان هان 
دەه دات كه  چاویان له  ده ستی حكومه تێك  
بێ كــه  وا ده رده كه وێ هه مــوو خێره كان 
له  الی خۆیه وه  ســه رچاوه  ده گرێت و هه ر 
ئه مــه ش ده بێته  هۆی ئه وه  كــه  بیرۆكه ی 
هه موو شــتێك پته و ببێته وه، له  ڕاســتیدا 

سیاسییه.
هۆیه كــی  تریــش هه یه  كــه  بۆ چی 
ده ور و مانای سیاســه ت گه شه ی كردووه . 
سیاســه ت له  ئەورووپادا لــه  ڕۆژگاری زۆر 
كۆنه وه  كاری پاشــاكان و به رده سته كانیان 
بــووه  و، مێژووش به  شــێوه یه كی به رباڵو، 
به سه رهات و كرده وه ی ئه وانی گێڕاوه ته وه . 
بۆیه  ده ســتكه وتی به شــداری كــردن له  
سیاسه تدا جۆرێك له  نه مری بووه . كاتێك 
فیدڵ كاسترۆ له  ســاڵی 1953 بۆ یه كه م 
جــار هه وڵــی دا حكومه تی كوبــا بخاتە 
ژێر دەســتی خۆیەوە و ســه رنه كه وت، له  
دادپرسییه كه ی خۆیدا و له  وتاری به رگری 
كــردن له  خــۆی، جــاڕی دا: ‘مێژوو من 
ده به خشــێت’. ئه و خۆی وه ك ئه كته رێك 
له سه ر سه كۆی شانۆگه ریی مێژوو ده نواند. 
هــه ر كه ســێك كه  بــه  شــوێن جۆرێك 
له  نه مریــی مێژوویی یه وەیــە، ده ڕواته  ناو 
كاروباری سیاســه ته وه . كرۆموێڵه کان، ئیتر 
نایانه وێــت ‘تاوانبار نه بن له  خوێنی ڕژاوی 
واڵته كه یان’ و ئاكامی هه ڵســوكه وته كه یان 
بێده نگی له  گۆڕستانی ده ره وه ی شار بێت. 
ئــه وان دێنه  نــاو جه رگه ی سیاســه ته وه . 

شۆڕشی فه ڕانسه  ڕێك هه ر ئه م ناوبانگه ی 
بۆ كه سانێك وه ك ڕۆبێســپایرێ، دا نتۆن، 
مێرات، شارڵۆت كۆرده ی، خاسخوا ژوست و 
كه سانی دیكه ش به رهه م هێنا كه  ئه گه ر وا 
نه بوایه،  كه سانێكی بێ ناویان لێ ده رده هات. 
شۆڕشگێڕان ئه و ئه كته رانه ن كه  وێنه كانیان 
له ســه ر دیواره كانی مێژوو هه ڵده كه ندرێت. 
ئه مانه  چه نــد نموونــه ی كه م وێنه ن و له  
زۆربه ی كاتدا ئه م هه ســته  به جۆشــه  به  
شــێوازێکی هێمنانەتر وەکوو به خشــینی 
مافی ده نگدان به  هه موو كه ســه كان هێور 
كراوه ته وه . بێ گومان مافی ده نگدانی گشتی 
شێوه یه كی ئاوساوه  كه  بایه خی ده نگه كانی 
كــه م كردووەته وه ، به اڵم مافــی ده نگدان 
هێشــتا به شــێكی بنه ڕه تیی تێگه یشتنی 
ئێمه  له  ده رفه تێكی شــیاوی مرۆڤ بوونه . 
‘ئالیس جێ پەنجەی له ســه ر مێژوو دانا’، 
ڕۆژنامه یه كی  ڕاپۆڕتــی  ســه ردێڕی  ئه مه  
بڕیتانیایی له باره ی كه ســێكی ڕه شپێستی 
به ساڵداچووی خه ڵكی ئه فریكای باشوور بوو 
كه  له  ســاڵی 1994 بۆ یه كه م جار ده نگی 

ئه دا. 
ئێمــه  مۆدێڕنــه كان )و به تایبــه ت ئه و 
كه سانه ی خۆیان به  پۆست مۆدێڕن ده زانن( 
له وانه یه  به  شــێوه یه كی نائاسایی كه وتبینه  
ناو گێژەنی سه رلێشێواوی له باره ی سروشتی 
سیاســه ته وه : ئێمــه  چەنــد به ڵگەیەکــی 
كارامه مان دروست كردووه  كه  بکەوینە ئەم 
خەیاڵــەوە، بیرۆكه كانی ئێمه  له  بیرۆكه كانی 
كو لتووره كان  هه موو  مه زنترن.  باوباپیرانمان 
باوه ڕیان وایه  كــه  تەنیا بیرۆکەکانی خۆیان 
به جێن، به اڵم ئەمڕۆكه  خه ڵكانی خوێنده وار 
به پێچه وانه ی ئــه و چاوه ڕوانییه ی كه  لێیان 
ده كــرێ، له ناو پێشــداوه رییه كانی چه رخی 
بــۆ وێنــه  دۆکترینی  ئێســتادا گیرۆده ن. 
پێشكه وتن به  زۆرینه ی خه ڵك وایگه یاندبوو 
كه  بیروباوه ڕه  چه سپاوه كانی ئێمه ، له  بیرۆكه  
ئاشــكرا عه یبداره كانی ڕابوردوودا ته واوترن. 
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هه ڵبه ت شــێوازی ڕۆشــنبیریی هاوچه رخ 
بیرۆكه ی پێشــكه وتن په ســه ند نــاكات و 
ده ست ده خاته  سه ر ئه م خاڵه  كه  ئێمه  هه تا 
چ ڕاده یه ك مۆركی شــوێن و كاتمان پێوه  
دیاره ؛ ئه م شــێوازه  نوێیه  شــایه تی ده دات 
كه  هه موو كولتووره كان پێكه وه  یه كســانن. 
ئه م شــێوازه  بیركردنــه وه  لــه  ڕواڵه تدا له  
جۆرێك گومان باوه ڕی ده چێت كه  ئێمه  له و 
لەخۆبایی بوونه ی كــه  باوباپیرانمانی گیرۆده  
وا  له به رئــه وه ی  ده كات.  ڕزگار  كردبــوو، 
ده رده كه وێت ئه م بۆچوونه  بیروباوه ڕه كانمانی 
هه تا ئاستێكی یه كسان له گەڵ بیروباوه ڕه كانی 
هه ر كه ســێكی  تــر داده به زێنێــت. به اڵم 
ئــه م ڕواڵه ته  خه یاڵ پــاڵوه . گومان باوه ڕیی 
هاوچه رخ بێ فیزییه كی درۆیانه یه ، كه  له ژێر 
ده مامكیه وه  بۆچوونێكی دوگم خۆی حه شار 
داوه . كراوه ییــی ئێمه  ده بێته  هۆی ئه وه  كه  
مرۆڤ باوه ڕیی ڕێژه باوه ڕانــه ی ئێمه  له  هه ر 
دوو بۆچوونی دوگم بــاوه ڕی له  ڕابوردوودا و 
نالێبوردووییــی كو لتووره كانی دیكه  مه زنتر 

بێت. 
كه واته  هه ر كه سێك له باره ی سیاسه ته وه  
دەه نووســێت، ده بێ له به رانبه ر هه ڕه شــه ی 
ته سكی بیروڕاكان له  چاخی خۆیدا ئاگاداری 
بدات و به دڵنیایی یه وه  پێویســتیی ئه م كاره  
لــه م ڕۆژگاره دا كه متــر له  ڕابــردوو نییه . 
هۆكاری ئــه وه ی كه  خوێندنی سیاســه ت 
هه میشــه  له  ناوه ندی پــه روه رده ی لیبڕاڵدا 
]ئازاد[ بووه ، هه ر ئه م هه ڕه شه یه  بووه  كه  زۆر 
كه س ئاگادارییان لێــی هه یه . به گزاده كانی 
یۆنــان و ڕۆم، یاســا، فه لســه فه  و هونه ری 
وتاری گشــتییان ده خوێند هه تا ئه و ئه ركه  
سیاســییه ی كه  له  كاتــی له دایكبوونیانه وه  
پێیان ســپێردرابوو، به جێ بهێنن. سیاسه ت 
ده یتوانی ناوه رۆكی په روه رده  بێت له به رئه وه ی 
به  خێرایی بووه  هه ڵسوكه وتێكی وشیارانه  كه  
هزری ده ورووژاند و نووســراوەی كه شخه ی 
لێ به رهه م ده هات. فه یله سووفەکانی وه كوو 

ئه فالتون و ئه ریستۆ پێكهاته  چه مكییه كه ی 
ئه م بابه ته یان به وردی ســاز كرد، کۆمەڵێک 
چیرۆكی  هیڕۆدۆتوس  وه كــوو  مێژوونووس 
گه شه ی سیاســه تیان به رده وام هێشته وه  و 
زانیارانی زانســتی سیاسی )وه كوو ئه ریستۆ( 
یاسا بنه ڕه تییه كان و چۆنیه تیی ئیش و كاری 
دامه زراوه كانیان ڕاڤه  كرد، ئیساپ حیكمه تی 
سیاسی بۆ ئه فسانه یه ك گۆڕی، وتاربێژانێكی 
له بیرنه كراو وه كوو دێمۆستێنێس و سیسێڕۆ 
به ڵگه هێنانه وه یان كۆ كرده وه   شــێوازه كانی 
كه  بــۆ ڕازی كردنی بیســه ران زۆر گونجاو 
بوون، شاعیره كان هه ڵبه ستیان بۆ الواندنه وه  
و پلالرتێگرتن به  ناوه رۆكێكی سیاســییه وه  
نووسی و هه لومه رجی سیاسی زیاتر له  هه موو 
ڕووداوێك ئاگریان له  خه یاڵی شه یكسپیر و 
شانۆنووسه كانی دیكه  به ردا. هیچ شێوازێك 
لــه  تێگه یشــتن و خه یاڵكردنــه وه  نییه  كه  
بابه ته كانیان  ناوه رۆكــی  بــۆ  سیاســه تیان 

هه ڵنه بژاردبێت.
زۆر یه ك له مانه  ئاوێنه ی سیاســه تن و 
گه وهه ری سیاســه ت ته نیا كاتێك ده كرێ 
فــام بكرێ كه  ئه م وێنانــه  ببن به  یه كێك 
و نه خشــه یه كی پێكه وه  لكاو بۆ تێگه یشتن 
لــه  سیاســه ت ڕێــك بخرێــت. خێراییی 
سیاسه تمه دارێك و بێ الیه نیی مامۆستایه كی 
زانكــۆ هه ردووكیان به  یه ك ڕاده  شــتیان 
هه یه  كه  به  ئێمه ی بڵێن. ئێمه  ده بێ هه وڵ 
بده یــن له  هه ردووكیان كه ڵــك وه ربگرین. 
ئه وه ی كه  ماكیاڤێلی له ژێر ناوی ‘حەقیقەتی 
كاریگه ر’ له  سیاســه تدا بیری لێده كرده وه ، 
ته نیا په یوه ندی به  تێكۆشه رێكی سیاسییه وه  
هه یه . ئه م ڕوانگه یه  زۆر له  شــته كان له بیر 
ده كات. ئێمه  ده بێ بە وردبوونه وه  له  بیرۆكه  
زۆر جیاوازه كانی كه سانێك ده ست پێبكه ین 
كه  بناغه ی تێگه یشتنی ئێمه یان له  سیاسه ت 

داناوه : یۆنانییه كان و ڕۆمییه كان.
*. https://academic.oup.com/book/378/chapter-abs
tract/135193593?redirectedFrom=fulltext
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هۆبز کــە بۆ پیشــاندانی ئــەوەی کە 
پێشەنگی  پێویســتە،  دەســەاڵتی سیاسی 
ئێمــە بوو، بیری دەکــردەوە کە زۆر گرنگە 
بکەین  دەســەاڵتدارێکی ڕەهــا دروســت 
ـ ســەرچاوەیەکی تاقانــە بــۆ دەســەاڵت 
کــە حوکمەکــەی بــۆ ژێردەســتان هیچ 
سنوورێک نەناسێت )هەڵبەت هۆبز پێیوابوو 
دەسەاڵتدارەکان لە بەرامبەر خودادا هێشتا 
چەنــد ئەرکێکیان هەیە کــە دەبێ بەجێی 
بهێنن(؛ زۆر گرنگ نییە کە ئەم دەسەاڵتدارە 
حەتمەن تاک و تەنیا ـ یەک پاشــا ـ بێت 
هەرچەند هۆبز پێیوابوو کە ئەم شێوە باشترە 
لەبەر ئەوەی کە ویستی پادشا بەپێچەوانەی 
جەماوەرێــک لە خەڵکی جیاواز، بەردەوام و 
نەگۆڕە و مەترســی ئــەوەی لێ ناکەوێتەوە 
کە گیرۆدەی ناکۆکــی ناوەکی بێت. بەاڵم 
بەرپەرچدانەوەی ڕوانگەی هۆبز ســەبارەت 
بەم بابەتە لە هەمان کاتەوە کە کتێبەکەی 
نووســی دەســتی پێکــرد. بەرەنگارەکانی 
کردنــی  جێنشــین  کــە  دەیانگــووت 
بێ ئاسایشــییەک کە لە دۆخی سروشــتی 
مرۆڤەوە ســەریهەڵداوە لەگەڵ پادشــایەک 
لەوپــەڕی هێز و دەســەاڵتدا کــە بتوانێت 
ماڵ و گیانی ژێردەستەکانی لە هەر کات و 
ساتێکدا و بە هەر شێوەیەک بیهەوێت لەناو 
بەرێت، لە خراپەوە و تووشی خراپتر هاتنە. 
هەر وەکوو تێبینییە لەبیرنەکراوەکەی جان 

لۆک:
مرۆڤەکان هێندە گەوجن کە لە ترسی 
زیانێک کە ڕەنگە مشــکەخورما بۆگەنەکان 
و ڕێوییــەکان پێیان بگەیەنێــن، ڕازین کە 
خۆیان بخەنە باوەشــی شێرە برسییەکانەوە 
و تەنانەت ئەو جێگایەش بە ساڵمەت بزانن.
دژ بەم ڕەخنەیە، تەنیا بەرگری هۆبز ئەوە 
بوو کە دەیگووت پادشــای وریا و خەمخۆر 
خودازیاری ئەوەیە کە ژێردەســتەکانی تێر 
و تەسەل و ســەرکەوتوو بن، لەبەر ئەوەی 
کــە بەهێــزی ئەویش بۆخۆی لــە ئاکامدا 

پەیوەندی بە تێر و تەسەلی ئەوانەوە هەیە. 
بــەاڵم ئەگەر ئاوڕێک لەو شــتانە بدەینەوە 
کــە لە ڕەوتی مێژوودا تۆمارکراوە، دەتوانین 
بەو دەرنجامــە بگەین کە پادشــاکان زۆر 
بەکەمی وریا و خەمخۆر بوون. دەســەاڵتی 
سیاســی لەو بڕوایەدایە کە بارودۆخێک بۆ 
خەڵک دەستەبەر دەکات کە بتوانن ژیانێکی 
لێوانلێو لە ئاســایش و بووژانەوەیان هەبێت؛ 
ئێمــە دەمانەوێت دڵنیابین کە دەســەاڵتی 
سیاســی دەتوانێــت ئــەم بارودۆخە دابین 
کات. کارێکــی زۆر مەترســیدارە کــە بە 
پادشــایەکی ڕەها متمانــە بکەین و هەموو 
شتێک بە ئەستۆی ئەو دابنێن. ڕەنگە ئێمە 
ئەم جێنشینە پێشنیار بکەین کە دەسەاڵت 
بدەین بە دەســت کەسانێکەوە کە بە ژیری 
و پاک ڕەوشتی ناویان دەرکردووە و دەزانین 
کە لە دڵەوە بەرژەوەندی خەڵکیان دەوێت. 
ئەمە بەڵگەی الیەنگرانی ئەریستۆکراســییە 
کە مانــای دەقاودەقەکــەی “فەرمانڕەوایی 
النیکەم  بەڵگەیــە،  ئــەم  باشــترینەکانە”. 
هەتا نیوەی ســەدەی نۆزدەیــەم، زۆربەی 
فەیلەسوفە سیاسییەکانی قایل دەکرد. بەاڵم 
کێشــەیەک کە دەبێ یەکالیــی بکرێتەوە 
ئەمەیــە کــە پیاوچاکــی و خێرخــودازی 
فەرمانڕەوا بەوردی چ مانایەکی هەیە و دواتر 
ڕێگایەک بۆ هەڵبژاردنی کەســانێک کە ئەم 
بەاڵم  بدۆزینەوە.  هەبێت  تایبەتمەندییانەی 
لە کــردەوەدا یەکالییکردنەوەی ئەم باســە 
کێشــەی لێکەوتووەتەوە: ئەریستۆکراســی 
لە کردەوەدا، گرێــدراو بەوەی لە چ کات و 
شوێنێکدا دەرکەوتووە، بووە بە فەرمانڕەوایی 
چینی بەگــزادەکان، دەوڵەمەنــدەکان یان 
کەســێک  ئەگەر  تەنانەت  خوێندەوارەکان. 
بتوانێ بیســەلمێنێت لەناو ئــەم چینانەدا 
تاقمێک هەن کە شــارەزاییەکی سیاسییان 
هەیە کە لەناو ئەندامەکانی تری کۆمەڵگادا 
بەدی ناکرێ، دیســان ئەم کێشــەیە خۆی 
دەنوێنێ کە ئەم تاقمە بەرژەوەندی تایبەت 
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بە خۆیــان هەیە کە لەگــەڵ بەرژەوەندی 
زۆرینــەی خەڵکدا جیــاوازە، کەواتە بۆچی 
دەبــێ باوەڕ بــەوە بکەین ئــەوان قازانجی 
گشــتی قوربانــی بەرژەوەندییەکانی چینی 

خۆیان ناکەن؟ 
کەواتــە الیەنگریــی لــە دامەزرانــی 
شــێوازێکی  بــە  سیاســی  دەســەاڵتی 
دێمۆکراتیــک، ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ ڕووی لە 
زۆری کرد. الیەنگری لەم جۆرە دەســەاڵتە 
لەســەر دوو گریمانەی بنەڕەتی ڕاوەستاوە: 
یەکەم، هیچ کەسێک لە ڕووی سروشتییەوە 
مەزنتر لە کەسی تر نییە، کەواتە هەر جۆرە 
پەیوەندییەکی دەســەاڵتدارانە لە نێوان ئەو 
دوو کەســەدا پێویســتی بە پاساو هێنانەوە 
هەیە. بە واتایەکی  تر، هەر کەســێک دەبێ 
خاوەنی مافی سیاسی یەکسان بێت مەگەر 
ئــەوەی کە بکرێ نیشــان بدرێت کە هەر 
کەســێک لە نایەکسانی قازانج وەردەگرێت، 
دووهەم، باشترین ڕێگا بۆ دەستەبەر کردنی 
بەرژەوندییەکانی خەڵک ئەوەیە کە دوایین 
سەرچاوەی دەســەاڵتی سیاسی بە دەست 
خۆیانەوە بێت؛ هەر کەســێک کە هێزێکی 
تایبەتی پێدەســپێردرێت دەبێ لە بەرامبەر 
خەڵکدا بەتەواوی بەرپرسیار بێت. بەاڵم لەم 
گریمانەدا دیســان دیاری ناکرێ کە خەڵک 
ڕیک چ دەورێک لە حکومەتدا دەبینن. ئایا 
ئەوان دەبێ بەو شێوەیە کە ڕوسۆ لە کتێبی 
گرێبەستی کۆمەاڵیەتیدا ئاماژەی پێ دەکات، 
خەڵک ڕاســتەوخۆ خەریکی یاسادانان بن؟ 
ئەگەر وایە، چۆن؟ یان دەبێ ئەوان تەنیا لە 
ڕێگای نێوانجییەک، لە ڕێگەی هەڵبژاردنی 
نوێنەرەکانەوە، لە بەڕێوەبردنی دەســەاڵتدا 

بەشداری بکەن؟
هــەر وەکــوو دەزانین ئەو سیســتمە 
سیاسییانەی کە ئێمە بە دێمۆکراسی ناویان 
لــێ دەبەین لــە کــردەوەدا، دەورێکی زۆر 
کەم بە هاوواڵتیانی خۆیان لەناو حکومەتدا 
دەدەن. لە دێمۆکراســییەکاندا، هاوواڵتیان 

مافــی ئەوەیــان هەیــە لــە هەڵبژاردنــە 
ناوبەناوەکانــدا دەنگ بــدەن، جاربەجارێک 
کە دەبێ لەبارەی دەســتووری بنەڕەتییەوە 
بڕیارێکی گرنگ بدرێت لە ڕێی ڕاپرسییەوە 
پرســیان پێدەکرێت و ڕێگەیان پێدەدرێت 
کە دەســتە و گروپ دروست کەن و لەمەڕ 
ئەو کێشــانەی کە بە الیانەوە گرنگە لەگەڵ 
نوێنەرەکانیان قســە بکــەن، بەاڵم مەودای 
دەسەاڵتیان هەر ئەوەندە بڕ دەکات. هێزی 
داهاتووی  لەبارەی  بڕیاردان  ڕاســتەقینەی 
دەســتی  لە  دێمۆکراتیکــەکان  کۆمەڵــگا 
ژمارەیەکی کەم لــە خەڵکدایە: وەزیرەکانی 
حکومــەت، فەرمانبەرەکانــی دەوڵــەت و 
هەتا ڕادەیــەک نوێنەرانــی پەڕلەمان یان 
ئەنجوومەنەکانی  تری یاســادانان؛ ئاســاییە 
ئەگەر بپرســین کە بۆچی ئــەم ڕەوتە وای 
لێهاتووە؟ ئەگەر دێمۆکراسی باشترین شێوە 
بۆ بڕیاری سیاســی بێت، بۆچــی ناهێڵین 
کە خەڵک بۆخۆیان ڕاســتەوخۆ ســەبارەت 
بە کێشــە گرنەگــەکان بڕیار بــدەن هەتا 
دێمۆکراســی بە مانا ڕاســتەقینەکەی بێتە 

دی؟
بــەم  کات  زۆربــەی  کــە  واڵمێــک 
پرســیارە دەدرێتەوە ئەمەیە کە لەو بڕیارە 
ئەمڕۆکــە حکومەتەکان  لەڕادەبەدەرانــەی 
پێوەی ســەرقاڵن، بەشــداری چەند ملیۆن 
کەسی هاوواڵتیانی ئاسایی جێبەجێ نابێت. 
ئەگەر ئەوان بیانەوێت لە هەموو بڕیاردانەکاندا 
بەشــداری کەن، نە تەنیا حکومەت ئیفلیج 
دەبــێ و پەکی دەکەوێــت بەڵکوو هەروەها 
هیــچ کاتێکیش بۆ خەڵک نامێنێتەوە کە تا 
بە کارەکانــی تریان ڕابگەن کە لە ڕوانگەی 
زۆربــەی خەڵکەوە لە سیاســەت گرنگترن. 
بەاڵم ئەم واڵمە تــەواو نییە، لەبەر ئەوەیکە 
دەکرێ بارودۆخێــک بێنینە بەرچاومان کە 
تیایدا هاوواڵتیــان لە کاروباری پەیوەندیدار 
بە سیاســەتی گشــتییەوە بڕیــار بدەن و 
بکەوێتــە  وردەکارییــەکان  بەجێهێنانــی 
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سەرشــانی وەزیرەکان و چەند کەســێکی 
 تر. لەم ســەردەمەدا و لە ئاکامی شۆڕشــی 
ئەلەکترۆنیکی بەئاســانی دەکرێ سەبارەت 
بە ڕادەیەکی زۆر لە کێشــە جۆراوجۆرەکان 
ڕوانگــەی هاوواڵتیان بپرســین: لە شــەڕ 
و ئاشــتییەوە بگــرە هەتــا ماڵیــات و ئەو 
خەرجانەی کە بۆ کاروباری گشــتی سەرف 
دەکرێن تا مافی گیانلەبەرەکان و کێشەکانی 
ژینگە.کەوابــوو بۆچی ئەم ڕەوتــە تەنیا لە 
ڕاپرســییەکاندادا جێبەجــێ دەکــرێ کە 

ئەوەش بەدەگمەن بەڕێوە دەچێت؟
هــۆکاری ئەمە، باوەڕێکی گشــتییە کە 
خەڵکی ئاسایی لێهاتوویی ئەوەیان نییە کە 
لەو کێشــانە تێبگەن کە لە ژێرەوەی بڕیارە 
سیاسییەکاندا خۆیان حەشــارداوە؛ کەواتە 
پێیانخۆشە کە ئەم بڕیارانە بخەنە ئەستۆی ئەو 
کەسانەی کە پێیانوایە بۆ ئەم کارە شیاوترن. 
لەم  بەرگرییەکی سەرســەختانە  دەکــرێ 
ڕوانگە لە کتێبی سەرمایەداری، سۆسیالیزم 
و دێمۆکراسی )1943( ببیندرێت. جۆزێف 
شومپێتێر، نووســەری کتێبەکە باس لەوە 
دەکات کــە کاری هاوواڵتیــان ئەوەیە کە 
دەســتەیەک لە ڕێبەران بــە نوێنەرایەتی 
خۆیان هەڵبژێــرن، نە ئەوەی کە بۆ خۆیان 
هەوڵ بدەن ڕاستەوخۆ لەبارەی کێشەکانەوە 
بڕیار بدەن. شومپێتێر دەڵێت بەپێچەوانەی 
ســەوداگەری ئابووری کە خەڵک بەرهەمی 
بڕیارەکانــی خۆیــان ڕاســتەخۆ دەبینن ـ 
بــۆ نموونە ئەگــەر کەرەســەیەکی خراپ 
هەڵەیــان  دەزانــن  دەســتبەجێ  بکــڕن 
کــردووەـ  لەمــەڕ بڕیارە سیاســییەکانەوە 
مێکانیســمێکی کاردانــەوەو نییــە کە بەم 
شێوەیە هوشیارییەکی ڕاستەوخۆ بدات و لە 
ئاکامدا لە ڕاســتییەکان دوور دەکەونەوە و 

بەرپرسیارانە هەڵسووکەوت ناکەن:

کەوابوو هــاوکات لەگەڵ ئــەوەی کە 
هاوواڵتییەکی ئاسایی دێتە ناو دونیای 

مێشــکییەکانی  توانــا  سیاســەتەوە، 
دادەبەزێت. لەم دۆخەدا بەڵگەهێنانەوە 
و لێکۆڵینەوەکانی وای لێدێت کە ئەگەر 
لە سۆنگەی حەز و خولیای ڕاستەقینەی 
خۆیەوە چاویان لێبکات، بە مندااڵنەیان 
دەزانێت. ئــەو دەگۆڕێت و دەبێتەوە بە 

مرۆڤێکی ساکار و سەرەتایی. 

ئەمە قسەیەکی زۆر بێتامە و لە ڕاستیدا ئەم 
بڕیارە لە خۆ دەگرێ کە باشترین شێوازێک 
کە ئێمــە دەتوانین بۆ بەڕێوەبردنی کۆمەڵگا 
بیدۆزینــەوە ئەو شــێوازەیە کــە جاروبار 
پێیدەڵێن ‘ئەریستۆکراسی هەڵبژێردراو’. لەم 
شێوازەدا تەنیا داواکارییەک لە هاوواڵتییەکی 
ئاسایی دەکرێ ئەوەیە کە ئەو دەبێ بتوانێت 
کەســانی لێهاتوو بۆ بڕیاردان بدۆزێتەوە )و 
ئەگەر بۆی بسەلمێت کە ئەوان لێهاتووییان 
نییە دەنگ بە البردنیان بدات(. ئەم سیستمە 
هەر باشییەکی هەبێت، لەگەڵ ئەم ئامانجە 
دیمۆکراتیکە کە دەسەاڵتی سیاسی دەبێ بە 
دەست هەمووی خەڵکەوە بێت، ناگونجێت. 
کەواتە ئێمە لە واڵمی ئەم گومان باوەڕییەی 
شــومپێتێر چیمان بۆ وتــن هەیە؟ ڕیگەم 
پێبەن بە وردەکارییەکی زیاترەوە لەسەر ئەم 
بابەتــە توێژینەوە بکەم کە ڕەوتی بڕیاردانی 

سیاسی چ لە خۆ دەگرێت؟
بڕیاردانی سیاسی لە بنەڕەتەوە پێویستی 
بە داوەریی سیاســی هەیە و سەرقاڵی ئەم 
پرســەیە کاتێک لــە هەلومەرجێکدا چەند 
بژاردەی جۆراوجۆر بــۆ ئەنجامدانی کارێک 
هەیە و ناشــتوانین ڕێبکەوین کە باشترین 
بژاردە کامەیە، دەبێ چ بکەین؟ توخمەکانی 
ئەم داوەری کردنە چین؟ یەکەم، گەیشتن 
بــە زانیارییەکــی ڕاســتەقینە ســەبارەت 
بەوەی کە ئەگەر هەر یــەک لە بژاردەکان 
هەڵبژێردرێــت چــی ڕوو دەدات. بۆ وێنە 
زۆربوونی ماڵیات بــە ڕادەیەکی تایبەت چ 
کاریگەرییەک لەســەر سیســتمی ئابووری 

۳٤۷گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722



دادەنێت؟ دووهەم، بەدەســتهێنانی زانیاری 
ســەبارەت بە حەز و خولیای ڕاستەقینەی 
ئەو خەڵکەی کە ئەم بڕیارە لەســەر ژیانیان 
کاریگــەری دادەنێت. وایدابنێن بەڵێنیانداوە 
کــە داهاتێــک لــە زۆربوونــی ماڵیات کۆ 
بووەتەوە بۆ ســازکردنی شــوێنی وەرزشی 
تەرخــان بکرێت. چ ژمارەیــەک لە خەڵک 
ئەم دەرفەتە وەرزشییە نوێیانەیان دەوێت و 
هەتا چ ڕادەیەک؟ سێهەم، ئەو کێشانەن کە 
پەیوەندییان بە بنەڕەتی ئاکارەوە هەیە. ئایا 
ئەمە ڕەوتێکی ویژدانییە کە هەر کەســێک 
دەبێ بۆ دابینکردنی ئەم دەرفەتە وەرزشییە 
نوێیانە پارەی ماڵیات بدات، یان ئەم بەهایە 
تەنیا دەبێ بکەوێتە سەرشانی ئەو کەسانەی 

کە بەکاریان دەهێنن؟
لە زۆربەی تەوەرەکاندا داوەریی سیاسی 
هەر سێ توخمەکەی تێدایە، ئەگەرچی ڕادەی 
ئاوێتە بوونیان لە بابەتێکەوە بۆ بابەتێکی  تر 
دەگۆڕێت. بەشێک لە کێشەکان لە بناغەوە 
تەکنیکین و لەم ڕووەوە ئەگەر ئێمە لەسەر 
ئەو کێشە ڕاســتەقینانە کە قسەوباسیان لە 
ســەرە ڕێبکەوین، ڕەوتی بڕیــاردان زۆر بە 
ڕێک و ڕەوانی خۆی بە دەســتەوە دەدات. بۆ 
نموونــە ئێمە پێش لــەوەی کە دەرمانێکی 
نــوێ ڕێگەی پێ بدرێت، دەمانەوێت بزانین 
کە ئەم دەرمانە بە ڕێکوپێکی تاقیکراوەتەوە 
و نیشاندراوە کە مەترسیدار نییە. بەاڵم هەر 
کە زانیمان ئەنجامی باشــی لێکەوتووەتەوە 
ئیتــر بێ ســێ و دوو چرای ســەوزی پێ 
نیشان دەدەیەن و متمانەی پێ دەکەین. لە 
تەوەرەکانی  تردا، کێشەی ڕێسا ئاکارییەکان 
دێنە ناوەڕۆکی قسەوباسەکەوە. نموونەکەی 
مشــتومڕ سەبارەت بە پەســەند کردن یان 
هێشتنەوەی ســزای مردن بۆ هەندێک لە 
تاوانەکانە. لێــرەدا زانیاری ڕاســتەقینە بە 
کارمان دێــت ـ هەتا چ ڕادەیەک ســزای 
مردن وەک ڕێگر لەســەر ئەم جۆرە تاوانانە 
کاریگــەری ددئەنێت، چەندە ڕێی تێدەچێ 

کە خەڵکی بێ سووچ و تاوان گیرۆدەی ئەم 
ســزایە ببنەوە؟ـ  بەاڵم کێشــەی سەرەکی 
بۆ زۆربەی خەڵک ئەمەیە کە دانانی ســزای 
مــردن و گرتنی گیانی مرۆڤێک ئایا لەباری 

ئاکارییەوە دەبێ ڕێی پێ بدرێت؟
دژوارتریــن تــەوەر بۆ ئــەم داوەرییانە 
لــە بابەتێکدایە کە هەر ســێ توخمەکەی 
پێکــەوە هەبێت. بۆ نموونە ســەرنجتان بۆ 
الی ئەو گفتوگۆ گەرموگڕە ڕادەکێشــم کە 
ئێســتا لە بڕیتانیا لەبارەی هێشــتنەوە یان 
لەئارادایە.  ڕێــوی  ڕاوکردنی  قەدەغەکردنی 
بە  پەیوەندییان  ڕاســتەقینەکان  پرســیارە 
تەوەری باســەکەوە هەیــە: ڕاوەڕێوی هەتا 
چ ڕادەیەک ژمارەی ســەرجەم ڕێوییەکان 
کۆنتڕۆڵ دەکات؟ قەدەغەکردنی یەکجارەی 
ڕاوکردنــی ڕێوی چ کاریگەرییەک لەســەر 
دۆخی ئابــووری گوندەکانی ئــەو ناوچەیە 
بە  پەیوەندیــدار  کێشــەکانی  دادەنێــت؟ 
حــەز و خولیای خەڵکیش لــە ئارادایە: ئەو 
ڕاوچیانەی کە هەنووکە خەریکی ڕاوەڕێوین 
هەتــا چ ڕادەیەک بۆیان گرنگە کەدڕێژە بە 
ڕاوڕێوی خۆیان بدەن یان لە ناو دەوەنەکانی 
ڕازیانەدا شــوێن تانجیەکانیــان کەون؟ ئایا 
خەڵکی گوندەکانی تر پێیانخۆشــە کە ڕاو 
هــەروا دڕێــژەی هەبێت یان لــەوەی کە 
زەوییەکانیان لە ژێڕ القی تانجی و ســمی 
ئەسپەکاندا پێشــل دەبێ و پەرچینەکانیان 
دەڕووخێت، وەڕس بوون؟ و لە کۆتاییداشدا 
کێشــە ئاکارییەکان دێنە ئاراوە: ئایا ئازادی 
تاکەکەســی مافــی ڕاوکردنــی ڕێویش لە 
خــۆ دەگرێت؟ یان ئەوەیکــە ڕێوییەکان و 
گیانلەبەرانــی  دیکە مافیــان هەیە و مافی 
ئەوەی کە نەکوژرێن یەکێک لەو مافانەیە؟ 
زۆربەی خەڵــک حەز دەکــەن دوابەدوای 
وردبوونەوە لە گشــت ئەم کێشــانە، بگەن 
بــە بڕیارێک و لەبــەر ئــەم هۆکارەیە کە 
داوەرییەکی ژیرانە لەســەر ئەم مەسەلەیە 
ئەســتەمە. هەڵبەت لە کــردەوەدا، خەڵک 
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بیروڕای بەهێزیان لەمەڕ ئەم جۆرە کێشانەوە 
هەیە و ڕەنگە هەر ئەم خاڵەش ڕێک نیشانی 
بدات کە وتە سووکەکانی شومپێتێر لەبارەی 
ڕادەی لێهاتوویی هاوواڵتیانی ئاسایی لەمەڕ 

کێشە سیاسییەکان، تەواو بەجێیە.
بەاڵم ئێســتا دەبێ سەرنج لەم پرسیارە 
بدەین کە ئایا دەکرێ لەو کەســانەی کە بۆ 
نوێنەرایەتی خەڵکی ئاسایی هەڵدەبژێردرێن، 
چاوەڕوانــی ئەوە بکەین کە بە ئاوڕدانەوە لە 
دانە بە دانەی توخمەکانی داوەریی سیاسی 
کردەوەیەکــی باشــتریان هەبێت؟ یەکێک 
لە هــەرە دژوارییــەکان کە لــە کۆمەڵگا 
هاوچەرخەکاندا گەمارۆی بڕیاری سیاسییان 
داوە ئەوەیە کە زۆر یــەک لە داوەرییەکان 
پێویســتیان بە هەندێک زانیاری ڕاستەقینە 
هەیە کــە تەنیا بۆ ئەو کەســانە دەســت 
دەدا کە لە تەوەری کێشــەکەدا شارەزایی 
تەواویان هەبێت. کاتێک باســی زانســتیی 
لەئارادایــە، بەڕوونــی دەردەکەوێت کە ئەم 
بۆچوونە ڕاســتە. بــەاڵم، هەروەها، لە کاتی 
زۆربەی کێشە ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکان 
کــە تــەوەری باســی ئێمــەن، دەکــرێ 
کاریگەری شیمانەیی یاسا یان سیاسەتێکی 
پێشــنیاریی نوێ دیاری بکەین. بۆ نموونە 
ئایا یاســایی کردنی بەکارهێنانی حەشیشە، 
ژمارەی ئەو کەسانەی کە دەیانەوێت واز لە 
بەکارهێنانی هێرۆئین یان مادە هۆشــبەرە 
بەهێزەکان بهێنــن، زیاد دەکات یان کەم؟ 
واڵمی ئەم جۆرە پرســیارانە ئاشــکرا نین 
و  هەڵبژێــردراوەکان  سیاســەتمەدارە  و 
بەشــێوەیەکی گشتی فەرمانبەرانی دەوڵەت 
بۆ واڵمدانەوە بەم پرســیارانە شارەزاییەکی 
زیاتریان لە ئێمە نییە. ئەوانیش وەکوو ئێمە 
دەبێ پشت بە بیروڕای شارەزایانی ئەم بوارانە 
ببەستن و لە هەر شــوێنێکدا بیروڕای ئەو 
شــارەزایانە جیاوازیان لەگەڵ یەکتر هەبوو، 
ئەوا دەبێ ئەوان داوەری بکەن کە کام یەک 
لەو شارەزایانە متمانەی زیاتری پێدەکرێت. 

هەتا ئێرە هیچ بەڵگەیەکمان بەدەستەوە نییە 
ئەریستۆکراسی هەڵبژاردە  وابیرکەینەوە  کە 
داوەرییەکی ڕێکوپێکتری لە خەڵکی ئاسایی 

هەبێت.
داوەری کــردن،  دیکــەی  توخمێکــی  
دۆزینــەوەی حــەز و خولیــای خەڵک و 
هەروەها تێگەیشتن لە ئاستی تین و جۆشی 
ئەم حەزانەیــە. لێرەدایە کە ڕەنگە وایدانێن 
دێمۆکراســی قازانجێکی زۆر گرنگی هەیە. 
لەبــەر ئەوەی کاتێک بڕیــارەکان لە کەش 
و هەوایەکــی دێمۆکراتیکــدا بدرێن، هەر 
کەســێک دەرفەتی بۆ دەڕەخسێت کە لەم 
ڕەوتەدا بەشداری بکات و لەم ڕووەوە ڕوانگە 
و حەز و خولیاکانی هەموو خەڵک )تەنانەت 
چینە جیاکانی کۆمەڵگا کە هەڵگری ڕەگەز 
و ئایینی جیــان( هەلــی دەرکەوتنیان بۆ 
دەڕەخســێت. هەرچەند چینی سیاســیی 
بەڕێوبــەر لــەم ڕۆژگارەدا فرەتــر بریتییە 
لە کەســێکی ســپی  پێســت، پیــاو و لە 
چینی مامناوەنــدی کۆمەڵگا. هەڵبەت ئەم 
گریمانە لەئارادایە کــە نوێنەرانی پەرلەمان 
و یاســادانەرەکانی تــر گوێ لــە ڕوانگەی 
دەنگدەرەکانیــان ئەگرن، بەاڵم لە کردەوەدا 
هەتا ڕادەیەکی زۆر ســەربەخۆیی بیروڕایان 
هەیــە ـ کاتێکیش دەکەونە ژێر گوشــاری 
ئەوەی کە بە فاڵنە شــت دەنگ بدەن و بە 
فیسارە شــت دەنگ نەدەن، ئەم گوشارە لە 
الیەن حیزبەکانیانەوەیــە، نە لە الیەن ئەو 
کەســانەی کە دەنگیان پێــداوەن. کەواتە 
ئەگەر دەمانەوێ بڕیارە سیاســییەکان حەز 
و خولیای ئەو کەســانەی کــە لەم بڕیارانە 
کاریگــەری وەردەگرن، لــە خۆ بگرن، نابێ 
بەجێــگای کەمینەیەکــی بچــووک کە بە 
نوێنەرایەتییان  کۆمەاڵیەتــی  شــێوەیەکی 
بەدەســتەوە نییە، گوێ لە حەز و خولیای 
خەڵک بە تێکەڕایی بگرین؟                                  
بەاڵم بەر لەوەی کــە بەپەلە بمانەوێت 
بــەم دەرەنجامە بگەیــن، ئاڵۆزییەک لێرەدا 
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هەیــە کــە پێویســتە ســەرنجی بدەین. 
وایدابنێن ئێمە گیرودەی کێشەیەک بووین 
کە زۆرینەی خەڵک لەبارەیەوە سیاسەتێکی 
تایبەت پەسەند دەکەن، بەاڵم ئەم کێشەیە 
بۆ ئەو کەمینەیە کە الیەنگری سیاسەتێکی 
جیاوازە، گرنگتر خۆی دەنوێنێت. بابەتێکی 
لەم جــۆرە زۆربەی کات ڕوو دەدات. ڕەنگە 
قسەوباسی ڕاوەڕێوی نموونەیەکی باش بێت. 
زۆربــەی خەڵک تەنانەت ئەگــەر ڕوانگەی 
ئاکاریــی بەهێزیــان ســەبارەت بــە مافی 
گیانــداران نەبێت، دیســان ڕوانگەیەکی تا 
ڕادەیەک نەرێنییــان بۆ ڕاوەڕێوییەوە هەیە. 
ئــەوان ڕاوەڕێــوی بە خۆنواندنێکی ســەیر 
کە هی ســەردەمێکی کۆنە و باوی نەماوە، 
لەخۆباییانەیە و بە شــێوەیەکی گشــتی بە 
ناشرینی دەزانن و ئەگەر دەرفەتیان هەبێت، 
دەنگ بە قەدەغەکردنی دەدەن. ڕاوچییەکان 
بۆ خۆیــان کەمینەیەکــی بچووکن، بەاڵم 
زۆربەیان هەســتێکی بەگوڕیــان هەیە کە 
دەبــێ ڕێگەیان پێبدرێت تا ئەوان لەســەر 
ڕاوکردنــی خۆیــان بمێننەوە. لــە زۆربەی 
جڤاتــە گوندییەکان ڕاوەڕێــوی ڕووداوێکی 
گرنگــی کۆمەاڵیەتییــە و پەویوەنــدی بە 
بژیوی خەڵکی ئەو ناوچەیەوە هەیە. لە کاتی 
داوەریی سیاســی دەربارەی ڕاوەڕێوی، نابێ 
تەنیا ژمارەی ئەو کەسانەی کە سیاسەتێکیان 
پێخۆشە ڕەچاو بگیرێت، بەڵکوو دەبێ ئاستی 
بەهێزی ئەم حەز و خولیایەش لێکبدرێتەوە. 
وادیــارە نابێ لــە هەموو دۆخێکــدا لەبەر 
زۆرینەیەکی ساردوســڕ مافی کەمینەیەکی 

هۆگر و بەجۆش پشت گوێ بخرێت. 
بۆچی لەم جــۆرە کێشــانەدا، نوێنەرە 
بتوانــن  لەوانەیــە  هەڵبژێــردراوەکان 
داوەرییەکی باشــتریان لە خەڵکی ئاســایی 
هەبێــت؟ هۆکارێکی ئەمەیە کــە لەوانەیە 
ژمارەیەک لەو کەمینەیە کە کێشــەکە زۆر 
بەالیانەوە گرنگە بڕۆن بۆ الی نوێنەرەکانیان 
و قسەوباسی لەسەر بکەن بۆ ئەوە لۆبییەک 

پێک بێنــن. ڕەنگە ئــەم نوێنەرانە کاتێک 
ســووربوونی ئەم کەمینەیە لەمەڕ کێشەکە 
ببینــن، ڕازی ببن و الیەنگرییان لێ بکەن، 
یان ڕەنگە تەنیا لەبەر ئەوەی کە دەنگەکانی 
ئەم کەمینەیە لــە هەڵبژاردنەکەی داهاتوو 
لە کیس نەدەن الیەنیان بگرن. ســەرەڕای 
هێزەکانیان  دەتوانــن  کەمینــەکان  ئەمانە 
بخەنــە یەک ڕیزەوە و ســازیان بێت کە لە 
بکەن  پشــتگیری  یەکتر  داواکارییەکانــی 
و بەمگوێرەیــە دەکرێ لەســەر تاقمێک لە 
کێشــە جیاجیــاکان یەکیەتییەکی زۆرینە 
پێــک بێنن. ئــەم وێنەیە لە دێمۆکراســی 
نوێنەرایەتییان هەندێک جار پلۆرالیســم ناو 
ناوە و لەســەر ئەم گریمانەیە دامەزراوە کە 
خەڵک وەخۆ دەکەون هەتا بۆ بەرگریکردن 
لەو بەرژەوەندی و حەزانەی کە گرنگییەکی 
زۆریــان بەالیانەوە هەیــە، چەند گروپێک 
پێک بێنن و ئەو کەسانەی کە بڕیار دەدەن 
بە دەنگی چاالکی ئەم دەستانەوە دێن. ئەو 
چاالکییانەی کە ڕەنگە بێجگە لە لۆبی کردن 
و چەنە لێدان، خۆپیشــاندان یان تەنانەت 
و  ناڕەزایی دەربڕین  نایاســاییەکانی  شــێوە 

بەرنگاربوونەوە لەخۆ بگرێت.
بێگومان بەشێک لە هەقیقەت لە وێنەی 
پلۆرالیســتیدا هەیە، بــەاڵم زانایانی بواری 
سیاســەت حەزیان لێیەتی کە بەگومانەوە 
ســەیری ئــەم ڕەوتە بکەن، لەبــەر ئەوەی 
گوشــارێک کــە گروپێک دەیخاتە ســەر 
نوێنەرەکانیان، تەنیــا پەیوەندی بە ژمارەی 
ئەو کەســانەی کە گرنگییان بە کێشــەکە 
داوە یان بە ئاســتی گرنگیی کێشــەکەوە 
نییە بەڵکــوو هەروەها ئەم ڕەوتە پەیوەندی 
بە چۆنیەتی ڕێکخســتن و توانای ئابووری 
گروپکەشــەوە هەیە. هەروەها ئەمە دەبێتە 
هــۆی ئەوە کە تاقمێک لــەو گروپانەی کە 
قازانجیان لە کێشــەکەدا هەیــە، بەتایبەت 
ئــەو گروپانەی کــە لە بــواری ئابوورییەوە 
بە قازانجیانە و دەتوانــن پارێزەری لێهاتوو 
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بەکرێ بگرن کە لە الیەن ئەوانەوە چەنەیان 
بۆ لێبات و لۆبییان بۆ بکات )تەنانەت ڕەنگە 
ڕاستەوخۆ  هەڵبژێردراوەکان  نوێنەرە  بتوانن 
بۆ پشــتگیری کردن بــە خزمەت بگرن( و 
هەروەهــا دەتوانــن ئەم هەڕەشــە بەجێیە 
بکەن کــە ئەگــەر داواکارییەکانیان نەیەنە 
دی دەرەنجامــی زۆر خراپی لێدەکەوێتەوە، 
قســەی ســەرەکی بکــەن. کەواتــە لــە 
سیســتمێکی نوێنەرایەتیــدا دەبێ گوێ لە 
بیروڕای کەمینــەکان بگیرێت، بەاڵم ئەمە 
بەو مانایە نییە کە بە یەک ڕادە بە قســەی 

هەموویان بکرێت.
ئەم دۆخــە بــەراوەرد بکــەن لەگەڵ 

دۆخێک کــە هەمووی خەڵک 
کێشــەیەک  دەربارەی  بتوانن 
کــە زۆرینــە و کەمینە حەز و 
خولیای جیاوازیــان لەبارەیەوە 
هەیە، دەنگ بدەن. لەم دۆخەدا 
نییە کە  ناوەندێک بوونی  هیچ 
ڕاســتەوخۆ  گروپە چاالکەکان 
لەگەڵیدا وتوێــژ بکەن و لۆبی 
بۆ ســاز کــەن، کەواتــە هەر 
پشت  دەتوانێت  تەنیا  گروپێک 
بــە پەیوەندی ڕاســتەوخۆ لە 
نێوان ئەندامەکانی خۆی لەگەڵ 
ژمارەیەکی هەرچــی زۆرتر لە 
خەڵک ببەستێت. ئەو گروپانەی 

کــە ســەرچاوەیەکی زۆرتر لــە داهاتیان 
بەدســتەوەیە ڕەنگە بتوانن لەو سەرچاوانە 
بۆ بانگەشــە لەنــاو ڕاگەیاندنەکاندا کەڵک 
وەرگرن )ئەگەرچــی دەکرێ ئەم خەرجانە 
بە هەمان شــێوە کە سنوورێک بۆ خەرجی 
هەڵبژرادنــەکان لە زۆربەی دێمۆکراســییە 
ئەمڕۆییەکاندا دادەندرێت، سنووردار بکرێت(. 
لەم چەشنە ڕاســتەوخۆیە لە دێمۆکراسی، 
کاریگــەری گروپە دەستڕۆشــتووەکان زۆر 
کەمترە لــە ڕادەیەک کە لە سیســتمێکی 
نوێنەرایەتیدا هەیانە. کەواتە بە شێوەیەکی 

گشتی دەتوانین بڵێین کە کەمینەکان لەم 
جۆرە سیســتمانەدا لە جیاتــی ئەوەی کە 
پشت بە هێز و کارتێکردنیان ببەستن دەبێ 
]بەو شتەی کە پێیاندراوە[ قایل بن. ئەوەی 
کە چەندە سەرکەوتوو دەبن پەیوەندی بەم 
ڕەوتەوە هەیە کە ئایا ئەندامەکانی دەستەی 
زۆرینــە دەیانەوێــت گوێ لــە کەڵکەڵە و 
خولیاکانیان بگرن و بە گۆڕانی ڕوانگەکانیان 
)ڕەنگــە بــە دوزینــەوەی ڕێگەچارەیەکی 
مامناوەنــدی ]بــە وازهێنان لــە مافەکانی 
خۆیــان[( بە دەنگیانەوە بێــن یان نا.  من 
دەبێ ســەبارەت بە دەوری هــەرە گرنگی 
گفتوگۆ لە ڕەوتــی بڕیاردانی دێمۆکراتیکدا 
کەمێکی تر قســە بکەم، بەاڵم 
بەرلــەوە بە پێویســتی دەزانم 
کە ئاوڕ لە ســێهەمین توخمی 
توخمی  واتە  داوەریی سیاسی، 

ئاکاریی، بدەم.
لەگەڵ  ئاکارییەکان  ڕێســا 
بڕیارە سیاســییەکاندا  زۆربەی 
تێکەاڵوییان هەیە و ئەمە تەنیا 
ئەو بڕیــارە سیاســییانە لەخۆ 
ناگرێــت کە باس لــە منداڵ 
لەباربــردن یــان بە یاســایی 
هاوسێکســخودازی  کردنــی 
دەکەن کــە بەتایبــەت وەک 
“کێشــە ئاکارییــەکان” ناویان 
دەرکردووە. لە کاتی وتووێژ لەسەر کێشەی 
ئاکار لەناو سیاسەت پرسیارێک کە بەتایبەت 
دێتە ئاراوە ئەمەیە ئایــا ئەو بەندەی کە بۆ 
یاســا پێشنیار کراوە لەگەڵ گشت تاکەکان 
و هەموو گروپەکان بەویژدانی هەڵسووکەوت 
دەکات و هەروەها ئایا لەم بەندەدا مافێکیان 
پێشــل کراوە یان نا. ئایا بە بەراورد لەگەڵ 
هاوواڵتی ئاسایی ئەندامەکانی توێژی سیاسی 
ئاکارییەکان  زانینێکی قووڵتریان لە ڕێســا 
هەیە؟ بــەدژواری دەکرێ بەڵگــە بهێنەوە 
کە بەو شــێوەیە: زۆربەی کات دەبێژن کە 

ئەو سیستمە سیاسییانەی کە 
ئێمە بە دێمۆکراسی ناویان لێ 
دەبەین لە کردەوەدا، دەورێکی 
زۆر کەم بە هاوواڵتیانی خۆیان 

لەناو حکومەتدا دەدەن. لە 
دێمۆکراسییەکاندا، هاوواڵتیان 

مافی ئەوەیان هەیە لە 
هەڵبژاردنە ناوبەناوەکاندا دەنگ 
بدەن، جاربەجارێک کە دەبێ 

لەبارەی دەستووری بنەڕەتییەوە 
بڕیارێکی گرنگ بدرێت لە ڕێی 
ڕاپرسییەوە پرسیان پێدەکرێت
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شــارەزایەکمان لە بــواری ئاکاریدا نییە. لە 
ڕاســتیدا، لە کۆمەڵگایەکــی دێمۆکراتیکدا 
ســازانێکی هەمەالیەنە لەســەر ئەو ڕێســا 
بنەڕەتییانە لەئارادایە کە دەبێ ژیانی سیاسی 
بەڕێوە بەرن. کەواتــە هیچ بەجێ نییە کە 
وابیر کەینەوە ئەگەر لە هاوواڵتییەکان داوا 
بکرێ کە خۆیان ڕاســتەوخۆ ســەبارەت بە 
کێشــەکان بڕیار بــدەن، بڕیارەکەی ئەوان 
لە ڕووی ئەو بنەمــا ئاکارییەی کە هەیەتی 
خراپتــر لە بڕیاری ئەو کەســانە بێ کە نها 

نوێنەرایەتی ئەوانیان لە ئەستۆ گرتووە.
بەاڵم ئایا ئێمە بەڕاستی دەتوانین ئەم سێ 
توخمەی داوەریی سیاسی لێک جیا کەینەوە، 
یان لێهاتوویی سیاســی لە ڕاستیدا بریتییە 
لە توانای ئاوێتەکردنی زانیاری ڕاستەقینەی 
پەیوەندیدار، ناســینی بەرژەوەندی و حەز و 
خولیاکانــی هاوواڵتییان و ڕێســای ئاکاری 
بە مەبەســتی ئەوەی کە باشترین ڕێگاچارە 
بــۆ گرێپووچکە سیاســییەکان بدۆزینەوە؟ 
بەدڵنیاییەوە لەم مشتومڕەدا بابەتێکی گرنگ 
بوونی هەیە. زۆربەی کات بڕیاری سیاســی 
کارێکی ئاستەمە: بڕیارە سیاسییەکان ڕەنگە 
پێویستیان بە شــیکردنەوەی زانیاری ئاڵۆز 
یان تاوتــوێ کردنــی دوو بەڵگەی ئاکاری 
هەبێ کە لە یەک ئاستدا بن. ئەو کەسانەی 
کە ناچارن بەردەوام ئەم جۆرە بڕیارانە بدەن، 
شارەزاییەکی زیاتر لەمبارەوە پەیدا دەکەن. 
بەاڵم ئەم لێهاتووییە لەبەر ئەوە نییە کە ئەوان 
توانایەکی زگماکــی تایبەتیان هەبێ کە بە 
ئێمە نەدرابێت. هیچ بەڵگەیەکی ژیرانەمان 
بەدەســتەوە نییە کە وا بیر بکەینەوە ئەگەر 
کات و زانیاری پێویســت بۆ ڕامان لەســەر 
کێشــەیەکی تایبــەت بە خەڵکی ئاســایی 
بدەین، ئەوانیش لە هەمان ئاســتی باشــدا 
ناتوانن بەکاری بێنن. چەند شــایەتێکیش 
بۆ ئــەم بۆچوونە لەئارادایــە: کۆڕی ژوریی 
بریتییــە   )Citizens’ juries( هاوواڵتیــان 
لــە لێژنەیەکــی بچووک کــە ئەندامەکانی 

بەشــێوەیەکی ڕێکەوت لە نێــوان خەڵکی 
ئاســاییدا هەڵدەبژێردرێن و بۆ ئەوە پێکدێن 
هەتا دەربارەی کێشەگەلێک وەک بەرنامەی 
تەندروستی و ستراتیژی هاتووچوو گفتوگۆ 
بکەن و چەند پێشنیارێکیش ئاراستە بکەن. 
ئەوان بەرلەوەی بڕیاری کۆتایی دەرکەن لە 
شارەزایانی ئەو بوارە داوا دەکەن کە هەندێک 
زانیارییان ســەبارەت بە کێشەکە بۆ ئامادە 
کەن، گوێ لە بیروڕای جیاواز دەگرن کە لە 
الیەن ئەو کەســانەوە پێشکەش دەکرێ کە 
پشــتگیری ئەو ڕوانگانە دەکەن و لە ئاکامدا 
و لە نێوان خۆیاندا ســەبارەت بە کێشەکە 
قسەوباســێکی گەرموگوڕ ڕێک دەخەن. ئەو 
چاودێرانەی کــە ئاگایان لەم دانیشــتنانە 
هەبووە باسیان لەوە کردەوە کە تا ڕادەیەکی 
زۆر کەوتوونەتە ژێــر کاریگەری ئەوەی کە 
کۆبوونەوەکان چەندە جیددی بەڕێوە چوون 
و تێبینی ورد پێشکەش کراوە و زۆر ژیرانە 

دەرەنجامەکانیان پەسەند کردووە.
کەواتە چۆن دەتوانین شــرۆڤەی ئاستی 
نزمی زانیاری سیاســی و پێخۆشــنەبوونی 
سیاسەت لە الی زۆرینەی ئەو هاوواڵتییانە 
بکەیــن کە لە کۆمەڵــگا دێمۆکراتیکەکاندا 
دەژیــن و لە کاتــی چاوپێکەوتنــەکان و 
ڕاپرسییەکاندا دەریدەبڕن؟ بەتایبەت زۆربەی 
خەڵک نــاوی ڕێبــەری حیزبەکانیان لەبیر 
نییە و ناتوانن سەبارەت بە کێشەی ڕۆژەڤ 
جیاوازی سیاســەتی حیزبە سەرەکییەکان 
دەستنیشــان بکــەن و هتد. شــرۆڤەیەک 
ئەمەیە کە دێمۆکراســی، بەو شێوازەی کە 
ئەمرۆکــە دەکاری دەکەن، بەکەمی خەڵک 
هان دەدات کە زانیاری سیاســییان هەبێت 
یان لەوبارەوە شارەزاییەکی بەدەست بهێنن. 
تەنیا شــتیک لــەم دێمۆکراســییانەدا لە 
خەڵــک داوا دەکرێ ئەوەیــە کە هەر چوار 
یــان پێنج ســاڵ جارێک لە نێــوان چەند 
حیزبــدا حیزبیک هەڵبژێــرن، هەروەها بۆ 
ئەم جۆرە بڕیارانەش زۆر پێویست بەوە ناکا 
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کە خەڵک ســەبارەت بە سیاسەت شتێکی 
ئەوتــۆ بزانن. زۆربەی کات تێگەیشــتن لە 
وردەکارییەکانی کاروباری سیاسی کەڵکێکی 
لێ ناکەوێتەوە. کەواتە بە هەمان مەســەلە 
بەناوبانگەکەی هێلکە و مریشک دەگەینەوە؛ 
ئەوەیکــە لــە خەڵکی ئاســایی داوا بکەین 
ســەبارەت بە بابەتە گرنگەکانی سیاســەت 
بریار بدەن ڕیسکی هەیە، مەگەر ئەوان لەو 
مژارەدا شــارەزاییان هەبێت و زانیارییان کۆ 
کردبێتەوە هەتا داوەرییەکی )هەڵسەنگاندن( 
باشــیان هەبێت؛ بەاڵم لە هەمان کاتیشدا 
خەڵک هیچ حەزێکیان بۆ بەدەســتهێنانی 
ئــەم شــارەزایی و زانیارییانــە نییە مەگەر 
ئەوەیکە هەندێک بڕیاری گرنگیان بە ئەستۆ 

بێت.
ئایا ئێمە دەبێ نیگەرانی ئەم ڕاســتییە 
بین کە هەتا کاتێک دەوری سیاسی خەڵکی 
ئاســایی تا ڕادەیەکی زۆر بــە دەنگدان لە 
هەڵبژاردنەکاندا و هەروەها هەندێک چاالکی 
کاتی سەبارەت بەو مژارانەی کە پەیوەندییان 
بە قازانجی شەخسی ئەوانەوە هەبێت )وەکوو 
هەڵوێست وەرگرتن لە بەرامبەر بەرنامەیەک 
کە بۆ ســازکردنی پردێکی نــوێ لەئارادایە 
یان ســەبارەت بە پڕۆژەیەکی خانوبەرە کە 
قەرارە لەناو زەوییەکانی ئەواندا درووســت 
بکرێ( ســنووردار کرابێ، دێمۆکراسی ئێمە 
ناتــەواو دەمێنێتــەوە؟ مــن وا بۆی دەچم 
کە دەبــێ نیگەران بین. وشــەی “گەمژە” 
لــە زمانــی ئینگلیزیدا ]idiot[ لە وشــەی 
یۆنانی )idiotes(وە وەرگیراوە کە بۆ وەسفی 
کەسێک کەڵکی لێ وەردەگیرێت کە هەموو 
ژیانــی بەتەنیایی بەســەر دەبــات و هیچ 
بەشــدارییەکی لە ژیانی گشــتی ناو شاردا 
نییــە. بەمگوێرەیە لــەم ڕۆژگارەدا زۆربەی 
ئێمە گەمژەین چونکە وشــیاری سیاسیمان 
بەکار ناهێنین. ڕوسۆ پێیوابوو ئەوەیکە ڕێک 
هەموو دەســەاڵتی سیاســی لەبەر دەستی 
نیشانە  دادەنێین  هەڵبژاردراوەکاندا  نوێنەرە 

لە شێوازێکی مۆدێرنی زیانبەخشە.
خەڵکی ئێنگڵەند کاتێک ئەم وەهمەیان 
لە ال ســاز بووە کە ئازادن، کاڵویان لەسەر 
خۆیان کردووە، لە ڕاســتیدا ئــەوان تەنیا 
لە کاتی هەڵبژاردنی ئەنــدام پارڵەمانەکاندا 
ئازادن: چونکــە هەر دەمەودەســت دوای 
هەڵبژارد،  نوێکانیــان  نوێنــەرە  ئەوەیکــە 
دیســانەوە بە کۆت و زەنجیر دەبەسترێنەوە 
و شــتێک لەمە زیاتریان دەست ناکەوێت. 
کەوابوو چونکە هێندە کەم خایەن کەڵک لە 
سەربەستییان وەردەگرن، شایانی ئەوەن کە 

لە کیسی بدەن.
تەنانەت ئەگەر وا بیر بکەینەوە کە ڕۆسۆ 
لێرەدا زۆری پێوە دەنێت، دەبێ ئاگامان لەوە 
بێ کە لــە دێمۆکراســییە هاوچەرخەکاندا 
زۆربەی شــارۆمەندەکان تــا ڕادەیەکی زۆر 
بێ دەربەســتن و تەنانەت کاریان بە ســەر 
ئەوەوە نەداوە کە چاودێرییەکی کاریگەریان 
لەســەر چاالکی ڕێبەرە هەڵبژێردراوەکانیان 
هەبێت. ئێمە پێویســتمانە کە شێوازەکانی 
بەشــداریکردن پــەرە پــێ بدەیــن تاکوو 
ئەزموونی بوون بە شــارۆمەندێکی چاالک 
بــۆ هەر کەســێک لە ئاســتێکی ناوچەیی 
یان لە ڕێگــەی هەڵبژاردنــی ئەندامەکانی 
لێژنەی ژوری و ئەنجوومەنە هاوشــێوەکان 
بڕەخســێنێت، تاکــوو خەڵکی ئاســایی بە 
شــێوەیەکی بەڕێکەوت بێ یــان لە ڕووی 
نــۆرەوە بــۆ ئــەم شــوێنانە هەڵبژێردرێن. 
دەســتکەوتی ئەم ئەزموونــە توانا و هێزی 
خەڵک بەشــێوەیەکی گشــتی زیاد دەکات 
و شــیمانەی ئەوە زیاتر دەبــێ کە خەڵک 
حەزێکی بەردەوامیان بۆ کاروباری سیاســی 
دەردەکەوێت  بۆمــان  بەمگوێرەیە،  هەبێت. 
کە دێمۆکراســی بابەتێکی هەموو یان هیچ 
نییە، بەڵکوو خەباتێکی بەردەوامە بۆ ئەوەی 
خەڵک وەک گشتێک قســەی کۆتایی لەو 
کاروبارانەدا بکەن کە پەیوەندی بە دەوڵەتەوە 
هەیە و دەسەاڵتی کۆتایی الی ئەوان بێت.

۳5۳گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722



بــەاڵم هەنووکــە دەبــێ بــۆ مــژاری 
کەمینــە  و  زۆرینــە  چارەســەرنەکراوی 
بگەڕێینــەوە. چونکــە ئەگەرچــی ئێمە بە 
شیمانەی زۆر دێمۆکراسی وەک “حکومەتی 
خەڵک” لەبەر چاو دەگرین، بەاڵم لە دونیای 
ڕاستەقینەدا کاتێک نۆرەی بڕیاردان دەگات، 
ئەوە زۆربەی کات زۆرینەیە کە بڕیار دەدەن 
)لە ڕاستیدا زۆربەی جارەکان ئەو حیزبانەی 
کــە لــە هەڵبژاردنەکانــدا ســەردەکەون 
کەمتــر لە نیــوەی دەنگدەران پشــتیوانی 
لــێ کردوون(. لــەو ڕووەوە کە گەیشــتن 
ڕێککەوتنێکی هەمەالیەنە ســەبارەت  بــە 
بە باشــترین سیاســەتێک کە دەبێ ڕەچاو 

بگیرێت، زۆر دەگمەنە، ناچارین 
لە کاتی بڕیاردانــدا بۆ دەنگی 
زۆرینــە بگەڕێینــەوە، بــەاڵم 
چیمان بۆ ئەو کەسانە پێیە کە 
دەکەونــە ئەو الیەنــەوە کە لە 

هەڵبژاردنەکاندا دۆڕاندوویانە؟
   لە یەکەم ســەرنجدا وا 
بێتە بەر چاو کە ئەوان ناتوانن 
هیج جۆرە سکااڵ و گازندەیەکی 
هەر  هەبێت.  پەســەندکراویان 
چۆنێــک بێ، مەشــروعییەتی 
دەنگەکانی ئەوان جیاوازییەکی 
لەگەڵ دەنگــی زۆرینە نییە و 
ئەوەیکە قورســاییەکی زیاتر بۆ 

دەنگەکانی ئەوان دابندرێت دژایەتی لەگەڵ 
بیرۆکەی یەکسانی سیاسی هەیە کە لەسەر 
بنەمای دیمۆکراسی بۆخۆی بیچمی گرتووە. 
بەاڵم ئەمە کۆتایی بابەتەکە نییە. بەتایبەت 
لە دوو بارودۆخدا ڕەنگە ئەم هەســتە الی 
کەمینە ســاز ببێت کــە حکومەتی زۆرینە 
یوکســانی سیاسی پێشل دەکات. پێشتر لە 
یەکێکیان ورد بووینــەوە: کاتێک دەنگ بە 
بڕیارێک دەدرێ کاریگەرییەکی زۆر کەمتر 
لەسەر زۆرینە دادەنێت، یان ئەوەیکە زۆرینە 
حەز و بەرژەوەندییەکی کەمتری لەو بابەتەدا 

هەیە. لەگەڵ ئەوەیدا کە ژمارەی کەسەکان 
بەشێوەیەکی یەکســان ڕەچاو گیراوە بەاڵم 
خودازیــاری و حــەزەکان بە شــێوەیەکی 
یەکســان لەبەر چاو نەگیــراوە. بارودۆخی 
دووەم ئەوەیە کە گروپێک جار لە دوای جار 
لــە دەنگدانەکاندا دەبێتە کەمینە. یانەیەکی 
وەرزشــی تایبــەت بە تێنیس و ســکواش 
بێننە بــەر چاوتان کە ژمــارەی یاریزانانی 
تێنیسەکەی کە بە حەزەوە یاری دەکەن لە 
یاریزانانی ســکواش کە هەمان ڕادە لە حەز 
و هۆگرییان هەیە زیاترە؛ هەروەها وایدانێن 
هــەر جارێک کە دەنگدان بــۆ ئەوە بکرێ 
کە بودجەی یانەکە بۆ باشــترکردنی زەوی 
یاری بۆ تێنیس یان ســکواش 
تەرخــان بکــرێ، یاریزانانــی 
سکواش بیدۆڕێنن. ڕەنگە وا بیر 
ڕیزبەندییەدا  لەم  کە  بکەینەوە 
بەشــێوەیەکی یەکسان ئاوڕ لە 
تاکەکان  بەرژەوەنــدی  و  حەز 
نادرێتەوە  ئەم شێوازە بە ڕادەی 
بودجەیەک  ئەوەی کە جاروبار 
بۆ یاریزانانی ســکواش تەرخان 
بکــرێ کەمتر دێمۆکراتیکە. بە 
واتایەکی تــر ئێمە بەرەوڕووی 
کێشەی کەمینەیەکی بەجۆش 
و تین و کێشەی کەمینەیەکی 

هەمیشەیی دەبینەوە. 
لە دێمۆکراســییەکدا چۆن دەکرێ ئەم 
کێشانە ئاراستە بکرێن؟ بەشێوەیەکی گشتی 
دەتوانیــن ســەیری دوو بۆچــوون بکەین. 
یەکەمیان ئەوەیەکە دەستوورێکی بنچینەیی 
ئامادە بکەین کە هەرێمی حکومەتی زۆرینە 
هێندە ســنووردار بکاتەوە کە لە کەمینەکان 
پشتیوانی بکرێت. بۆ نموونە ڕەنگە دەستووری 
بنچینەیی لیستێک لە مافەکان لەخۆ بگرێ 
کــە دەبێ بۆ هــەر شــارۆمەندێک کەڵکی 
هەبێــت: هەر یاســا یا بڕیارێکی سیاســی 
پێشــنیارکراو کە یەکێک لەم مافانە پێشل 

بێگومان بەشێک لە هەقیقەت 
لە وێنەی پلۆرالیستیدا 

هەیە، بەاڵم زانایانی بواری 
سیاسەت حەزیان لێیەتی کە 
بەگومانەوە سەیری ئەم ڕەوتە 
بکەن، لەبەر ئەوەی گوشارێک 

کە گروپێک دەیخاتە سەر 
نوێنەرەکانیان، تەنیا پەیوەندی 

بە ژمارەی ئەو کەسانەی 
کە گرنگییان بە کێشەکە 

داوە یان بە ئاستی گرنگیی 
کێشەکەوە نییە
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بــکات، وەک بابەتێکــی دژ بە دەســتووری 
بنچینەیی دەبێ پەســەند نەکرێ – کەواتە 
بااڵدەســتییەکی تایبەت، کــە زۆربەی کات 
دادگای دەســتووری بنچینەییە، پێک دێت 
کە دەســەاڵتی ئەوەی هەیە تــا بڕیار بدات 
ئەو بابەتەکەی کە قسەوباســی لە سەرە یان 
بەشێوەیەکی کاتی پەســەند کراوە دژایەتی 
لەگەڵ دەســتووری بنچینەیی هەیە یان نا. 
کەواتە هەر کەمینەیەک دەتوانێ دڵنیا بێ کە 
هەر بڕیارێک کە زۆرینە دەریدەکات ناتوانێ 
مافە بنەڕەتییەکانی ئەو کە لە دەســتووری 
بنچینەییدا ئاماژەیان پێکراوە، پێشل بکات. 

ئامادەکارییانــە  جــۆرە  ئــەم  ڕەنگــە 
نادێمۆکراتیک بێنە بەر چاو و ڕەخنەیان لێ 
بگیریــت، چونکە بۆ نموونە بە کومیتەیەکی 
بچووک لە قازییەکان ئەم مافە دەبەخشرێت 
کە لەمپەریک لەبەرامبەر ویستی زۆرینەی 
شارۆمەندان کە ڕاگەیەندراوە ساز کەن. بەاڵم 
زۆر دژوار نییــە کە ئاوڕ لەم خاڵە بدەینەوە 
کە دەستووری بنچینەیی بۆخۆی لە ڕێگەی 
پرۆســەیەکی دێمۆکراتیکەوە پەسەند کراوە 
و لــە زۆربەی دەســتووری بنچینەییەکانی 
جیهانی ڕاستەقینەدا ڕێگایەک بۆ چاکسازی 
دەســتەبەر کــراوە و پەســەندکردنی ئەم 
چاکســازییانە لە دەســتووری بنچینەییدا، 
زۆربەی کات، پێویســتی بە شــتێک زیاتر 
لە زۆرینــەی دەنگدەران هەیە. بۆچی دەبێ 
خەڵک دەنگ بە دەســتووری بنچینەییەک 
بدەن کە لە داهاتوودا دەســەاڵتی ئەوان بۆ 
بڕیاردانــی زۆرینە ســنووردار بکات؟ ڕەنگە 
ئــەوان لەبەر ئەوە ئــەم کارە بکەن چونکە 
دەیانــەوێ دڵنیــا بن کــە پشــتیوانی لە 
مافەکانیــان دەکرێ و ناتوانــن لەوە دڵنیا 
بــن کە لە هیچ کاتێکدا وەک کەمینەیەکی 
نەخودازراو سەیر ناکرێن. بۆ نموونە سەیری 
ئــازادی ئایینــی بکەن. هەر کەســێک کە 
باوەڕێکی ئایینی هەیە دەیەوێت لەوە دڵنیا 
بێ کە تەنانەت ئەگــەر زۆرینەی تاکەکانی 

کۆمەڵگاکەی بەجیددی دژایەتی ئایینەکەی 
ئەو بکەن، ئەو دەتوانێت بە خەیاڵێکی ئاسوودە 
ڕێوڕەسمی ئایینی خۆی بەجێ بهێنێت. بە 
ئاســانی ناکرێ پێشبینی ئەوە بکرێ کە لە 
دواڕۆژدا کامە ئاییــن دەکەوێتە بەر تۆڵە و 
ڕقی زۆرینــەوە، کەواتە بە هێنانەوەی مافی 
ئازادی بەڕێوەبردنی ڕێوڕەســمی ئایینی لە 
دەســتووری بنچینەییــدا، چوارچێوەیەکی 

ئەمنیەتی بۆ هەموان ساز دەبێت.
ئامادەکارییەکــی تر لە ناو دەســتووری 
بنچینەیی بۆ پشتیوانی کردن لە کەمینەکان 
بریتییە لەوەی کە بۆ بڕیار دەرکردن لەسەر 
کۆمەڵەیەکی جیاواز لە کێشەکان، دەستووری 
بنچینەیی جیا لە یەک پەسەند بکەین. لەم 
شــێوازە بۆ نموونە لە سیستمە فێدڕاڵەکاندا 
بەکار دیت. لەم سیستمانەدا ڕێگە بە هەرێم 
و پارێزگا جیاوازەکان دەدرێت کە سەبارەت 
بە کێشە تایبەتییەکانی ناوچەی خۆیان کە 
پەیوەندی بە دانیشــتووانی خۆیانەوە هەیە 
یاسا دەربکەن و بڕیاردان لەسەر کێشەکانی 
تر هــەر وەک جاران بۆ حکومەتی ناوەندی 
دەمێنێتەوە. بەاڵم پێویســت بــەوە ناکات 
کە ئەم یاســا بنچینەییە جیایانە حەتمەن 
لەســەر بنەمایەکی هەرێمێکــی جوگرافی 
دامەزرابێتــن. لێــرەدا وەرن بــۆ نموونەی 
یانەی وەرزشــی بگەڕێینەوە کە یاریزانانی 
ســکواش زوڵمیان لێدەکرا. چارەســەرێکی 
ئاشــکرا بۆ کێشــەی ئەم یانەیە ئەوەیە کە 
دوو کۆمیتــەی جیا لە یــەک پێک بێ کە 
یەکێکیان بەرپرســی چاودێری زەوی یاری 
تێنیس و ئەوی تریان بەرپرســی چاودێری 
ئیمکانات بۆ یاریزانەکانی ســکواش بێت و 
بەشیک لە بودجەی سااڵنەی یانەکە بە هەر 
کام لە دوو کۆمیتەکە بدرێت. لەم شێوازەی 
ئێرەدا بۆ پشــتیوانی کردن لە کەمینەکان، 
ئەوانمان لەو کێشــانەی کە زۆر بەالیانەوە 

گرنگە وەک زۆرینە سەیر کردووە. 
هەڵبــەت ســاویلکانەیە ئەگــەر وا بیر 
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بکەینەوە کە هەموو کێشەکانی کەمینەکان 
لە ڕێگەی یەکێک لە ماددە یاســاییەکانەوە 
چارەســەر دەبێــت. نموونــەی ڕاوی رێوی 
بەتــەواوی ئــەم کێشــەیە ڕوون دەکاتەوە. 
ڕاوچییەکانــی رێــوی ناتوانــن تەنیــا لە 
ڕێگەی پەنابــردن بۆ مافە یاســاییەکانیان 
لــە خۆیان بەرگــری بکەن. چونکــە تەواو 
چاوەڕواننەکراوە کە دەستوورێکی بنچینەیی 
مافێکــی بێ ســنووری ڕاوی ئاژەاڵنی لەخۆ 
گرتبێــت. لە بەشــی دواتردا بــەوردی ئەم 
باســە تاوتــوێ دەکەین کە چــۆن دەکرێ 
شەخســییەکان  ئازادییە  لــە  هەرێمێــک 
سەقامگیر ببێ کە حکومەتەکان هیچ جۆرە 
مافێکــی دەســت تێوەردانیان تیایدا نەبێت. 
بــەاڵم بەئاســانی بۆمــان دەردەکەوێت کە 
ناکرێ مافی ڕاوکردن بەشــێک لەم شێوازە 
بێت. بەدڵنیاییــەوە ڕاوی ئاژەاڵن لەو جۆرە 
بابەتانەیە کە دەکرێ زۆرینە بە درووســتی 
بڕیاری لەســەر بدەن. چونکە هەم ئاسایشی 
ئاژەڵــەکان و هــەم پاراســتنی ئــەو جۆرە 
ئاژەاڵنەی کە مەترسی لەناوچوونیان لە سەرە 
باببەتگەلێکــن کە بە شــێوەیەکی هێزەکی 
پەیوەندی بــە هەموانەوە هەیــە. هەروەها، 
بەکارهێنانی ئەم بەڵگەیە کە ڕاوکردنی ڕێوی 
بابەتێکە کە تەنیا و تەنیا ڕاوچییەکانی ڕێوی 
دەبێ ڕێگەیان پێ بدرێ کە لەســەری بڕیار 
بــدەن، بۆ بەرگری کردن لە ڕوانگەکانی ئەم 
ڕاوچییانە )کە زۆریش لە ســەری سوورن( 
هەڵەیــە. بەڕوونــی دەردەکەوێــت کە لەم 
بابەتــەدا ژمارەی بەرژەوەندی و حەزە دژ بە 
یەکەکان زۆر لــەوە زیاترە کە بکرێ لێرەدا 
بەئاســانی کەڵــک لە هەمان چارەســەری 
ناوەندســڕینەوە وەربگیرێت کە لە نموونەی 

یانەی وەرزشیدا بەکارمان هێنا.
کەواتە ئەگەرچی بۆ دڵنیابوون لەوەی کە 
کەمینەکان نەکەونە ژێر زوڵمی بااڵدەستی 
زۆرینەوە، بەکارهێنانی ڕێوشــوێنی یاسایی 
ڕێگاچارەیــە گرنگە، بەاڵم بۆ سیســتمێکی 

دێمۆکراتیــک کــە ئامانجی هەڵســکەوتی 
یەکســان لەگەڵ هەموو شارۆمەندەکانیەتی 
دەبێ هەنگاو بەرەوپێش بنێت. ئەم سیستمە 
دەبێ هەوڵی ئەوە بدات کە دڵنیاییەک ساز 
کات بۆ ئــەوەی کە زۆرینــە پێش لەوەی 
بە بڕیارێکــی کۆتایی بــگات، تەنانەت لەو 
بابەتانــەی کە مافی بنەڕەتییەکان کێشــە 
نین، ئاوڕ لــە نیگەرانییەکانــی کەمینە بە 
شێوەیەکی شــیاو بدەنەوە. کلیلی گەیشتن 
بەم دۆخە گفتوگۆی گشتییە، بە شێوەیەک 
کە هــەر دوو الیەن گوێ لــە ڕوانگەکانی 
الیەنــی بەرامبــەر بگرن و هــەوڵ بدەن 
بــە ڕێگەچارەیەک بگەن کە تا شــوێنێک 
ئیمکانــی هەیە لــە الیەن هــەر دوو الوە 
پەســەند بکرێت. بە واتایەکــی تر ئەوانەی 
کە زۆرینە پێک دێنن بەســادەیی دەنگ بە 
ڕێگەچارەیەک نــادەن کە پێش لە گفتوگۆ 
پەســەندیان کردبوو، بەڵکوو لە جیاتی ئەوە 
تێدەکۆشــن لە دوای بیســتنی بەڵگەکانی 
الیەنی بەرامبەر لەســەر کێشــەکە داوەری 
بکــەن. هەندێک جار دەتوانن ڕێســایەکی 
گشــتی بدۆزنــەوە کە هــەر دوو الیەنەکە 
بتوانن لە سەری ڕێک بکەون و بەمگوێرەیە 

بەرەوپێش هەنگاو هەڵگرن.
بەاڵم بۆچی دەبێ زۆرینە بەم شــێوەیە 
هەڵســوکەوت بــکات؟ زۆربــەی کات بۆ 
گەیشــتن بە ڕێگەچارەی کۆتایی پێویست 
دەکا کــە هــەر کام لە الیەنــەکان واز لە 
بەشێک لەو شــتانە بهێنن کە لە بنەڕەتدا 
داوایــان دەکرد. بۆ نموونــە ئەوانەی کە لە 
سەرەتای باسەکەدا خودازیاری بەتەواویەتی 
قەدەغەکردنی ڕاوکردنی ڕێوی بوون، ڕەنگە 
لە دوای بیستنی بەڵگەکانی الیەنی بەرامبەر 
قەبوڵی بکەن کە ڕێگــە بە ڕاوکردن بدرێ 
بە مەرجێک کــە لــە ڕووی بەرنامەیەکی 
رێکوپێکــەوە بێت. بەاڵم ئەگــەر لە ڕووی 
ژمارەوە ئێوە زۆرینە بــن، بۆچی دەبێ بەم 
شــێوەیە ڕەفتا بکەن؟ لێرەدا دەکرێ باس 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 ۳56



لە دوو بەڵگە بکرێت. زۆر ســادە یەکێکیان 
ڕێزگرتــن لە هاوشــارییەکانتانە. ڕەنگە لەو 
کێشە تایبەتەدا کە مشتومڕی لەسەر کراوە 
ئێوە بە شــێوەیەکی بنەڕەتی دژ بەوان بن، 
بــەاڵم وا دادەندرێ کە لە دێمۆکراســیدا 
بەشێوەیەکی یەکسان دەنگی خەڵک ئەژمار 
دەکــرێ و کەواتە بەر لــەوەی بڕیار بدەن 
دەبــێ گوێ لــە الیەنی بەرامبــەر بگرن و 
ئەگەر مومکین بێ ڕێگاچارەیەک بدۆزنەوە 
کە بۆچوونی ئەوانیش بگرێتەوە )ڕێککەوتن 
لەسەر هەندێک لە کێشــەکان نامومکینە، 
بەاڵم ئەم جۆر کێشــانە دەگمەنن: تەنانەت 
بۆ نموونە لەسەر مەسەلەیەک وەک منداڵ 
لەباربردن، جگە لە بەتەوایەتی قەدەغەکردن 
یــان ئازادییەکی تەواو بۆ منداڵ لەبار بردن 
ڕێگەی تریش بەدی دەکرێت(. بەڵگەیەکی 
تر ئەوەیە کە ڕەنگە جاری دواتر ئێوە وەک 
کەمینەتــان لــێ دەربێ و پاشــان ئێوەش 
خودازیــاری ئەوە دەبن کە الیەنی بەرامبەر 
ئاوڕ لــە نیگەرانــی و داواکارییەکانی ئێوە 
بداتــەوە. بــە واتایەکی تــر پەرەپێدان بە 
کولتوورێکی دێمۆکراتیک کە تیایدا زۆرینە 
تەنیــا لە فکری ئــەوەدا نییە کە ئەســپی 
خــۆی جڵەو بدات و بکەوێتە بەر کەمینەوە 
و بەڵکوو هــەوڵ دەدات لە کاتی بڕیارداندا 
بەرژەوەندی ئەوانیش بە شێوەیەکی یەکسان 

سەیر بکات، بە قازانجی ئێوەیە.
کــەوای لــێ دەرهــات، دێمۆکراســی 
کاروبارێکی پڕ زەحمەت و چەرمەســەرییە. 
دێمۆکراســتی پێویســتیەتی کــە خەڵک 
ئاوڕ لــەو کێشــە سیاســییانە بدەنەوە کە 
بەشــێوەیەکی گشــتی ئاڵــۆزن و بەڕوونی 
پەیوەندییەکی ئەوتۆیــان بە ژیانی ڕۆژانەی 
ئەوانەوە نییە و لە کاتی بڕیاردان لەسەر ئەم 
جۆرە کێشانە دان بە خۆدا ڕاگرنـ  بەتایبەت 
تەنانەت لەو کاتانەدا کە دەســەاڵتیان هەیە، 
مافی گروپە کەمینــەکان نەخەنە ژێر پێوە. 
خۆڕاگری لــە بەرامبەر گینگەڵی ئەوەی کە 

ســپاردنی بڕیاردانە سیاسییەکان بە نوێنەرە 
هەڵبژێردراوەکانمــان بــە قازانجی ئێمەیە، 
دژوارە. بــەاڵم ئەگەر خۆڕاگر نەبین ـ ئەگەر 
قایم لە پشــت ئەم بیرۆکەوە نەوێستین کە 
بااڵدەســتی سیاســی دەبێ لە کۆتاییدا لە 
دەستی هەموو شارۆمەندەکاندا بمێنێتەوە ـ 
بە شــوێنێک دەگەین، کە بە هەمان شێوە 
لۆک ئاگاداری کردبووینەوە، دەبینە خۆراکی 
ئەو شــێرانەی کە بە ســەرماندا حکومەت 

دەکەن.
ئەم مشــتومڕە لەســەر دێمۆکراســی 
هەروەها ســێ مەسەلەی تر ئاراستە دەکات 
کــە بابەتی گفتوگۆی ئێمە لە بەشــەکانی 
داهاتوودا پێک دێنن. یەکێکیان ئەوەیە کە 
ئایا هەرێمێک لە ئازادی شەخســی بوونی 
هەیــە کە دەبێ لــە بەرامبەر هــەر جۆرە 
دەســتێوەردانێک تەنانەت دەســتێوەردانی 
بیپارێزیــن.  دێمۆکراتیــک  حکومەتێکــی 
یەکێکی تریان ئەوەیە ئایا دەبێ بە هەندێک 
لە کەمینەکان چەند مافێکی تایبەت بدرێت 
کە ســەرەڕا و لە ســەرەوەی ئەو مافانەوە 
بــێ کە لە دەســتووری بنچینەییدا هاتووە 
و هەمــوو شــارۆمەندەکان دەگرێتەوە هەتا 
پشــتگیری لەوە بکرێ کە بەشــێوەیەکی 
عادالنــە هەڵســوکەوتیان لەگــەڵ کراوە. 
مەسەلەی سێهەم بریتییە قسەکردن لەسەر 
ئەو بارودۆخانەی کە لە بنەڕەتدا دێمۆکراسی 
ئیمکانی بوونی دەبێ ـ بەتایبەت دەربارەی 
ئەوەیکــە متمانەی خەڵــک بە یەکتر کەی 
دەگاتــە ئەو ئاســتەی کە بتوانــن ڕێز لە 
دەستوورێکی بنچینەیی دێمۆکراتیک بگرن 
و بیانەوێــت لە نــاو فەزایەکــدا کە ڕێزی 
دوالیەنەی تێدایە سەبارەت بە کێشەکانیان 

گفتوگۆ بکەن و بڕیار دەرکەن. 

*.  https://academic.oup.com/book/880/chapter-ab
stract/135474538?redirectedFrom=fulltext
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پالندانانی زمانی و مافەکانی زمان*  

تووڤ سکاتناب کانگز
وەرگێڕان: ژیوان ڕۆژهەاڵتی



نوێیەکانی پالندانانی  نموونە  1.پێشەکی: 
زمانی و پالنداڕێژەرانی زمان، پێویستییان 

بە چی هەیە؟
لە دوای ئــەوەی کە، کۆمەڵێــک لە نموونە 
ســەرەتایییەکان بــە یــان بــێ پالندانانی 
زمانــی و مافەکانــی زمــان، کۆمەڵێــک لە 
چەمکــە بنەڕەتییەکانــی مافەکانی زمان، بە 
ڕەچاوکردنی کۆنتێکســتی مێژووییەکە ئامادە 
دەکرێت و لێــک دەدرێتەوە. بە هۆی ئەوەی 
کە، بەســتێنی مێژوویی و پالندانانی زمانی تا 
ڕادەیەک لێکدراوەتەوە، لەم بەشــەدا هەوڵم 
ئەوەیە تیشک بخەمە ســەر مافەکانی زمان. 
لێرەدا باشــتر وایــە مافەکانی زمــان و مافە 
مرۆییەکانــی زمــان لێک جیــا بکەینەوە و 
پێوەندییەکە لەگــەڵ ڕوانگە مێژووییە کورت 
مــاوەکان و پێوەندیی مافە مرۆییەکانی زمان 
و مافەکانــی مــرۆڤ ڕوون بکرێتەوە. چەمکە 
کۆمەڵێــک  پێشکەشــکراوەکان  بنەڕەتییــە 
کێشــەیە ســەبارەت بــەوەی کــە، کێ یان 
چــی دەتوانێ خاوەنی مافــی زمانی بێت. لە 
الیەک زمانەکان دەتوانن مافیان هەبێت و لە 
الیەکی تر مافە تاکەکەسییەکان، گرووپەکان، 
جەماوەر، دامــەزراوەکان و زنجیرەکانی تری 
وەکــوو )دەوڵەتەکانیــش( مافیــان هەیە و 
ئەرکی سەرشانیانە ]مافەکانی زمان[ بپارێزن. 
لە چییەتــی مافەکانی زمــان دەکۆڵینەوە و 
کۆمەڵێک خاڵی جیاواز دەستنیشان دەکەین. 
ئایا مافەکان، دەربڕینی یان کەرستەیی، ئەرێنی 
یان نەرێنی، پێویســت یان ناپێویستە یان لە 
سەر بنەمای بەرپرســیاری یان ژێردەستەییە 
یان تێکەڵەیەک لە هەمووی ئەم شتانەیە؟ ئەو 
چەمکە بنەڕەتییانەی کە خراونەتەڕوو بریتین 
لە پرســەکانی نزیک لەوەی کە، کێ یان چی 
دەتوانێت مافی زمانــی هەبێت: لە الیەکەوە 
زمانەکان دەتوانن مافیان هەبێت و لە الیەکی 
تــرەوە تاکــەکان، گروپــەکان، خەڵکەکان، 
ڕێکخراوەکان و کۆمەڵەکانی تریش )لەوانەش 
دەوڵەتــەکان( دەتوانــن )و... ئەرکەکانیــان( 

هەبێت. سروشتی ئەم مافانە باس دەکرێت و 
کۆمەڵێک جیاوازی دەخرێتە ڕوو. ئایا مافەکان 
دەربڕین یان ئامــرازی، ئەرێنی یان نەرێنی، 
پابەندکــەر یان ناپابەندکەر، لەســەر بنەمای 
بنەماکانی کەســایەتی یــان خاکیبوون یان 
دووبەرەکیی  هەندێک  ئەمانــە؟  تێکەڵکردنی 
زیــادە بــە دوای خۆیدا دەهێنێــت، لەگەڵ 
ڕوونکردنەوەیەک کە ڕەنگە )مافە مرۆییەکانی 
زمان( لە کوێدا بوەستن لە پەیوەندی لەگەڵ 
ئەوانــدا ئەگــەر یەکخســتنی دروســت )لە 
کەمینەکان، و لە هەموو کۆمەڵگەدا( یەکێک 
بێت لە ئامانجەکانی سیاســەتی زمان، نەک 
تواندنەوەی زمانی زۆرەملێ . لە کۆتاییدا ڕەنگە 
تواندنەوە ببێتە هۆی نەمانی زمانەکان ئەگەر 
ئەندامانی پێویست لە گروپەکە بگوازرێنەوە بۆ 
گروپێک لە زمانی تردا. بەم پێیە من پرســیار 
دەکەم کــە کامە )مافە مرۆییەکانی زمان( بە 
تایبەت لە پەروەردەدا، پێویستە بۆ یەکگرتن. 
دوای ڕوونکردنــەوە و باســکردن، دۆخێکی 
هونەری )مافــە مرۆییەکانی زمان( بە کورتی 
زەق دەکرێتەوە. بابەتەکە بە چەند پرســێکی 
مشــتومڕاوی کۆتایــی پــێ دێــت و چەند 
سەرنجێک ســەبارەت بە ڕۆڵەکانی زمانەوانی 
کارپێکراو. دیــارە زمانەوانی کارپێکراو دەبێت 
فرە و نێوان لقەکانی زانست بێت بە مەبەستی 
ئەوەی کە بتوانێت لە ئاستی ملمالنێکیەک دا  
بژیەت کە وا پێشنیار کراوە. سیاسەتی زمانی 
بەم شێوەیە پێناسە کراوە: “ 1 وەکوو هەوڵێکی 
2 وەکوو هەوڵێکی عەقاڵنی،  سیستەماتیک، 
کە لەســەر بنەمای تیۆری لەســەر ئاســتی 
کۆمەڵگا بۆ دەستکاریکردنی ژینگەی زمانەوانی 
خۆشــگوزەرانیی  زیادکردنی  ئامانجــی  بــە 
گشتی. بە شێوەیەکی گشتی لە الیەن دەزگا 
فەرمییــەکان یــان جێگرەوەکانیانەوە ئەنجام 
دەدرێت و ئامانج لەوەش بەشێک یان هەموو 
ئــەو دانیشــتووانەیە کە لە ژێر دەســەاڵتی 
ئەواندا دەژیــن .)Grin 2000: 7(  پالندانانی 
زمان کارێکە یان دەبێ کارێک بێت سیاسەتی 
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زمانی لێ بکەوێتەوە. مەرجێکی پێشوەختەیە 
بۆ ئەوەی سیاســەتی زمانی سیستەماتیکی و 
عەقاڵنی بێت و بنەمایەکی تیۆریکی هەبێت، 
بــە بێ گوێدان بەوەی کــە ئایا مرۆڤ پالنی 
بــۆ دانانی دۆخ و پەیوەندی نێوان زمان هەیە 
یان نــا )پالندانانی دۆخ(، فــۆرم و ناوەڕۆکی 
زمانەکان )پالندانانی بنەڕەتی( یان فێرکردن و 
فێربوونی زمانەکان )پالندانانی وەدەستهێنان( 
)هەروەهــا بڕواننە ڕۆماین(. مافــی زمان لە 
دوای ئەمە پێناســە دەکرێت. دەتوانرێت دوو 
جۆر گرنگیدان بــە مافی زمان لە یەکتر جیا 
بکرێتەوە. یەکێکیان “بەرژەوەندی دەربڕینە بە 
زمان وەکوو نیشــاندەری شۆناس”، ئەوی تر 
“بەرژەوەندی ئامرازی بە زمان وەکوو ئامرازی 
یە.   )Rubio-Marín 2003: 56( پەیوەنــدی” 
ئەمانە تــا ڕادەیەک لە نزیکــەوە لەگەڵ ئەو 
مافانەدا دەگونجێت کە سکوتناب-کانگاس و 
فیلیپســۆن )1994( بە مافە “پێویستەکان” 
و “ئاراســتەکراوی دەوڵەمەندکــردن” ناویان 
بــردووە. مافە زمانییــە دەربڕینــەکان )یان 
نائامێرەکان( “ئامانجی دەستەبەرکردنی توانای 
کەســێکە بــۆ چێژوەرگرتن لــە ژینگەیەکی 
زمانەوانی پارێزراو بە زمانی دایکی و شانســی 
دادپەروەرانــەی گروپێکــی زمانەوانــی بــۆ 
Rubio-( ”خۆبەرهەمهێنانــەوەی کولتــووری
Marín 2003: 56(. تەنیــا ئــەم مافانەن کە 
روبیــۆ- مارین بە “مافی زمــان بە مانایەکی 
توند” ناوی دەبات. بە واتایەکی تر، دەتوانرێت 
ئەمانــە وەکوو مافی زمانەوانی مرۆڤ ســەیر 
بکرێن )بڕوانــە خــوارەوە(. مافەکانی زمانی 
ئامرازی “ئامانجیان ئەوەیە کە زمان بەربەست 
نییە لەبــەردەم بەهرەمەندبوونی کاریگەرانەی 
مافەکان بــە ڕەهەندێکی زمانەوانی، لەبەردەم 
بەشداریکردنی مانادار لە دامەزراوە گشتییەکان 
لەبــەردەم  و  دیموکراســیدا  پرۆســەی  و 
بەهرەمەندبــوون لە دەرفەتــە کۆمەاڵیەتی و 
ئابوورییەکان کە... پێویســتیان بە شارەزایی 
 .)Rubio-Marín 2003: 56( ”زمانــی هەیــە

ڕێگە بدەن هەندێک کەیس لەبەرچاو بگرین، 
کە بوون یان نەبوونی دوو چەمکی پالندانانی 
زمان و مافــی زمان لە الیەنــی مێژووییەوە 
تا ڕادەیــەک ڕوونە یان ئــەوەی کە هەبووە. 
هەروەهــا ئەمە ڕەنگە لە الیــەک پەیوەندی 
نێوان ئەو دوو چەمکە نیشان بدات، لە الیەکی 
تریش گرنگیی هەبوونی النیکەم مافی زمانی 

لە شوێنی خۆیدایە.

2.  پالندانانی زمانی و مافی زمان و مافە 
مرۆڤییەکانی زمان

2.1. پاراستنی زمانە تایبەتەکان 
زمانیــی  ئەنجومەنــی   ،2٠٠2 ســاڵی  لــە 
نەتــەوە یەکەمەکانی سویتگراســی خۆجێی،  
ڕاپرســییەکی لە 24 کۆمەڵگەی ڕەســەن لە 
باشــووری ئۆنتاریــۆ، کەنــەدا،  ئەنجامدا کە 
بنکەکەیە لەســەر ئامارەکانی سەرژمێری لە 
ســاڵی 1995  کۆمەڵگەکان کــۆی ژمارەی 
دانیشــتوانی ڕەسەن/خۆجێی 51,778 کەس 
بــوو. لــەو ژمارەیــەش ٥٠ هــەزار و 77١ 
کــەس تەنها بە ئینگلیزی قســەیان کردووە 
ئەمە  لــە کاتێکدایــە ١6٠١ کەس جگە لە 
زمانی ئینگلیزی بە زمانی رەســەنی ناوچەی 
خۆیان قســەیان کــردووە. بەرزترین ڕێژەی 
قســەکەرانی ڕوان لە گرووپــە تەمەنییەکانی 
نێــوان ٥١ بــۆ 7٠ ســاڵدا بــووە و تەنانەت 
لەم گرووپــە تەمەنییانەشــدا تەنیا نزیکەی 
چارەگێــک قســەکەرانی ڕوان بوون. لە خوار 
تەمەنــی 2٠ ســاڵەوە هیــچ قســەکەرێکی 
شارەزا نەبوون و تەنانەت لە گرووپی تەمەنی 
داهاتوودا، 2١-٣٠ ساڵ، تەنیا لە سەدا یەک، 
لــە زمانە زگماکییە کۆنەکاندا شــارەزا بوون. 
نزیکەی دوو سەد ســاڵ لەمەوبەر، هەموو بە 
تەمەنێکی ڕەســەن لە کەنــەدا زمانی خۆی 
بە باشــی دەزانی. جگە لەوەی زۆرێک چەند 
زمانی ڕەســەنی تریشیان دەزانی، هەندێکیان 
ئینگلیزی یان فەرەنســییان دەزانی. ئایا ئەمە 
لە ڕووی مێژووییــەوە دەرئەنجامی پالندانانی 
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زمانە؟ بەڵێ، دەوڵەتــی کەنەدا پالنی دانا کە 
زمانە ڕەســەنەکان نەمێنــن. ئایا لە ئەنجامی 
نەبوونــی مافی زمانــی مێژووییەوەیە؟ بەڵێ. 
لــە باشــووری ئۆنتاریۆ لە ڕێگــەی هیچکام 
لەم زمانە ڕەســەنانە فێرگــە نەبووە و نییە و 
بۆ هیچ مەبەســتێکی فەرمی بەکارناهێنرێن. 
لە کۆنفرانسی “بەرزکردنەوەی دەنگەکانمان” 
کــە ئەنجومەنی زمان لە ئۆکتۆبەری یەکەمی 
2٠٠٣ ڕێکی خســتبوو، گوێــم لە هەندێک 
منداڵ و گەنج بوو کە بە چەند زمان قسەیان 
دەکرد؛ ئەمەش دەرئەنجامی پالندانانی زمانی 
ناوخۆیی و خەباتە لــە نێوان خودی گەالنی 
ڕەســەن. دەوڵەتی کەنەدا تا ئێســتا شتێکی 
ئەوتــۆی نەکردووە بــۆ پشــتگیریکردن لە 
بوژاندنەوە و پەرەپێدانی زمانە ڕەســەنەکانی 
کەنەدا، ســەرەڕای هەندێک بەڵێنی زارەکی 
)و دارایــی( ئەم دواییە، لە کۆی 64 زمان لە 
کەنەدا، تەنانەت ئەگــەر چیتر بەکارهێنانیان 
بە ئاشــکرا لە هیــچ چوارچێوەیەکدا قەدەغە 
نەکرێــت، دەوترێــت کەمتر لە نیــو دەیان 
زمانیان شانســی مانەوەیان لەم ســەدەیەدا 
هەیە )بڕوانە Burnaby 1996(. لە کوردستانی 
تورکیا پەروەردە لە ڕێگەی میدیای کوردییەوە 
ناکرێــت و تەنانــەت لە فێرگەکانــدا زمانی 
کوردی وەکوو بابەتێک ناخوێندرێت. ئەمەش 
واتە زۆربەی کــوردەکان توانای ئەوەیان نییە 
بە زمانەکەیان بخوێننەوە و بنووسن. تەنانەت 
ئەگەر ئێستا زمانی کوردی لەسەر شەقامەکان 
و تەنانەت لە ڕادیۆشــدا ببیســترێت، زۆرێک 
لەو ڕێســایانەی کــە بەکارهێنانــی فەرمی 
قەدەغە دەکەن هێشــتا لە شــوێنی خۆیانن، 
وەک چۆن لــە ســەرەتای ١٩2٠ بوون  بە  
کەیســێک لە پالندانانی زمانیی کۆمەڵکوژیی 
هۆشــیارانە.  دەوڵــەت لە داواکاری گشــتی 
داوای شــەش مانــگ زیندانیکــردن دەکات 
  Hakbar بۆ ١٣ ســەرکردەی حزبی فیدراڵی
چونکــە لە کۆنگــرەی حیزبەکەیانــدا زمانی 
کوردی بەکارهاتووە؛ دۆسیەی دادگا لە مانگی 

مەی 2٠٠٥ دەســتی پێ کــرد. کوردەکان 
هێشتا هیچ مافێکیان نییە )بەهاری 2٠٠7(، 
ســەرەڕای ئەوەی کــە دەوڵەتی تــورک بە 
پێچەوانەوە بانگەشــە دەکات. تەنانەت ئەگەر 
تواندنــەوەی بەرفراوانیش هەبووبێت، ژمارەی 
تەواوەتی کوردەکان بەو مانایەیە کە زمانەکە 
لە بەرامبەر هەموو مەترسییەکدا دەمێنێتەوە 
و بە باشــی دەیکات. لە کوردستانی عێراقدا 
زمانی کوردی زمانێکی فەرمییە؛ پەروەردە بۆ 
کورد ئێستا لە رێگەی میدیای کوردییەوەیە، 
زمانی ئینگلیزیــش وەک زمانێکی بیانی فێر 
دەبێت. ســەرەڕای ئەوە، چەندین کەمینەی 
پەروەردە، زمانی دایکیی مامناوەندیان هەیە. 
زمانی ســویدی لە فینالند لە مێژوودا پالنی 
زمانــی ئەرێنییان هەبووە، کە لەگەڵ یەکێک 
لە باشترین رژێمەکانی مافی زمان لە جیهاندا 
بۆ هەر کەمینەیەکی زمانەوانی تێکەڵ کراوە. 
http://www.finland. :خشتەی 1 )سەرچاوە
 ،org/finnswedes.html# anguage%20laws
دەستڕاگەیشــتن بە 15ی ئەیلوولی 2003، 
ناونیشانی وێب ئێستا بەســەرچووە( ژمارە و 
ڕێژەی ســەدی سویدی زمانەکانی فینالند لە 

ساڵی 1610 تا 1995 نیشان دەدات.
تەنانــەت ئەگەر هەردوو ڕێژەکە )ســاڵی 
١6١٠( و ژمارەکان )لە ســاڵی ١٩4٠ بەهۆی 
کۆچبــەری و هاوســەرگیری تێکــەاڵوەوە( 
کەمیان کردبێتــەوە، ژمارە ڕەهاکان ئەمڕۆکە 
هەمان شتن لە ساڵی ١٨٨٠ بووە و ڕوونە ئەو  
منداڵە ســویدییانەی کە دایک و باوکیان بە 
دوو زمانی ســویدی و فینالندی قسە دەکەن 
و لــە فینالند گەورە دەبن، بــەاڵم بە زمانی 
سویدی قســە دەكەن. زۆربەیان  دەتوانن لە 
ڕێگەی زمانی ســویدییەوە، لە زانکۆشــەوە، 
چاودێریــی ڕۆژانــە و خوێندنیــان هەبێت. 
قسەکەرێکی ســویدی دەتوانێت ڕۆژنامەکانی 
ڕۆژانە بە زمانی ســویدی بخوێنێتەوە، گوێ 
لە ڕادیۆ و تەلەفزیۆن بگرێت، بچێتە کڵێســە، 
خزمەتگوزاری سەربازی ئەنجام بدات، بچێتە 
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خشتەی 1. ژمارە و ڕێژەی سەدی سویدی زمانەکان لە فینالند لە ساڵی 1610 تا 1995

خشتەی 2. بوون یان نەبوونی پالنداڕێژی زمان و مافی زمان

خشتەی 3. ئامادەبوون یان نەبوونی ڕێژەیی پالنداڕێژیی زمان و مافەکانی زمان

% of total 
population 

% of total 
population 

 مافەکانی زمان

 مافەکانی زمان

+

+

-

-

No. No. YearYear

 پالندانان بۆ زمان

 پالندانان بۆ زمان

342,900 
354,000 
348,300 
330,500 
303,400 
300,500 
296,700 
294,664 

10.1 
9.5 
8.6 
7.4 
6.6 
6.3 
5.9 
5.8 

1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1995

17.5 
16.3 
14.6 
14.3 
13.6 
12.9 
11.6 
11.0

70,000 
87,200 

160,000 
294,900 
322,600 
349,700 
339,000 
341,000 

1610
1749
1815
1880
1890
1900
1910
1920

+
-

+
-

هەر دوو پالندارێژی زمان و مافی زمان

1. FinlandSwedesinFinland 2. Fran-
cophones in Canada 3. Kurds in Iraqi 
Kurdistan 
Rights but no planning ??

Both planning and rights 1, 2, 3 
Rights but no planning 

Planning but no rights
4. Sweetgrass First Nations in 
Canada
5. Kurds in Turkish Kurdistan 
Neither planning nor rights
6. Italian speakers in the USA 7. Most Deaf 
communities in 
Asia and Africa 

Planning but no rights 5 
4
Neither planning nor rights 
6, 7 

١. فینالند-سویدییەکان لە فینالند؛ 2. فرانکۆفۆنەکان لە کەنەدا؛ ٣. کورد لە کوردستانی عێراق؛ 4. یەکەم نەتەوەکانی )سویتگراس( 
لە کەنەدا؛ ٥. کورد لە کوردستانی تورکیا؛ 6. ئیتاڵی زمانەکان لە ئەمریکا؛ 7. زۆربەی جەماوەری کەڕەکان لە ئاسیا و ئەفریقا.
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دادگا، مامەڵە لەگەڵ دەســەاڵتە نیشتمانی و 
ناوخۆییەکان بکات، بە کورتی زۆربەی ژیانی 
خۆی بە زمانی ســویدی بەڕێوە ببات، ئەگەر 
ئەوە بێت کــە ژن/پیاو دەیەوێــت؛ هەروەها 
دەتوانێت هەموو ئەمانــە بە زمانی فینالندی 
ئەنجام بدات )بۆ یاسای نوێی زمانی فینالندی 
لە ســاڵی 2٠٠4 ســەیری ئەم ماڵپەڕە بکە ) 
ئەم دۆخە   .)http://www.om.fi/20802.htm
زۆر دوورە لــە دۆخــی ڕەســەنی کەنەدا. لە 
کەنەدا، کەسانی ڕەسەنی فەرەنسی، بە تایبەت 
لە )کیبێک(، مافی هاوشێوەی سویدییەکانی 
فینالندیــان هەیــە، بە هەمان شــێوە پالنی 
زمانیــی زۆر وردیان لەگەڵدایــە. دەتوانرێت 
هەندێک بارودۆخ بە چوارگۆشــەیەکی سادە 
فەرمی بکات، کە تێیدا هێمای خستنەســەر 
ئامــاژە بە بوونــی پالندانانی زمــان و مافی 
زمــان دەکات و هێمــای کەمکردنــەوەش 
ئامــاژە بە نەبوونی پالنــی زمانی مافی زمانی 
دەکات. من کەیســەکان و هەندێکی ترم لە 
خشتەی2 داناوە. خوێنەر بانگهێشت دەکرێت 

بۆ زیادکردنی نموونە و ژمارەیان.
مــرۆڤ دەتوانێت لە ئێســتاوە هەندێک 
تێبینی ســەرەتایی هەبێت. یەکەم: ئاشکرایە 
کە نە پالندانانی زمــان و نە مافی زمان یان 
هەردووکیان/یان پرس نین. ئەوان هەمیشــە 
ڕێژەییــن. دەکرێت کــەم تــا زۆر پالندانان 
هەبێــت، هەروەهــا دەتوانێت کــەم تا زۆر 
ئاشــکرا یان شــاراوە بێت. ڕەنگە “پالنداران” 
کــەم تا زۆر ئــاگاداری ئەو ڕاســتییە بن کە 
لە ڕاســتیدا پالندانانی زمــان ئەنجام دەدەن. 
بە هەمــان شــێوە، تاکــەکان، گرووپەکان، 
گــەالن و دەوڵەتەکان دەتوانن بەهرەمەند بن 
یان کەمتــر لە مافی زمانــی )و بە تایبەتی، 
مافــە زمانییەکانــی مرۆڤ( یــان زۆر زیاتر، 
یان دیســانەوە کەم تا زۆر بە ئاشــکرا یان بە 
شــاراوەیی، بەهرەمەند بن یــان پێیان بدەن. 
بەم شێوەیە هەموو نموونەکان دەبێت لەسەر 
بــەردەوام دابنرێن و ئەمــەش ئەوەیە کە لە 

خوارەوە لە خشــتەی ســێ ئەنجام دەدرێت، 
بە بەکارهێنانی ژمارەکانی خشــتەی دوو بۆ 
کەیســەکان. تا دۆخێک لە ناو خشــتەیەک 
زیاتر بەرەو ڕاست دابنرێت، لە ڕوانگەی مافی 
زمانەوە دۆخەکە خراپتر دەبێت. تا لە خوارەوە 
لە ناو خشتەیەک دابنرێت، پالنداڕێژی کەمترە 
)یــان پالنداڕێــژی کەمتر ئاشــکرا دەبێت(. 
خوێنەر بانگهێشــت دەکرێت کە ئەو دۆخانە 
بخاتە ناو خشــتەکەوە کە بە باشی دەیزانێت. 
هه روه ها جێگەی سه رنجه  كه  ئه وه نده  قورسه  
دۆزینه وه ی ئه و گرووپانــه ی مافیان هه یە به  
بــێ پالندانان  )ڕه نگه  کۆمەڵێک زۆرینه یه كی 
زمانه وانی، یــان كۆمه ڵگه یه كی تاكه  زمانه ی 
تــه واو دابــڕاو( مافەکانی زمان لــه  زۆربه ی 

حاڵه ته كاندا به رهه می خه باته . )خشتەی 3(
دووەم: زۆرینــەی زمانەوانــی لە زۆربەی 
واڵتــان مافی زمانی زۆریان هەیە، بە تایبەتی 
ئەو واڵتانەی کە زۆرینەیەکی یەکالکەرەوەیان 
تێدایە )نەک زۆرێک لە گرووپە زمانەکان کە 
هیچیــان زۆرینە پێک ناهێنــن کە ئەمەش 
دۆخی زۆرێک لە واڵتانی ئەفریقایە(. زۆربەی 
کەســانی ئاســایی کە نوێنەرایەتی زۆرینەی 
زمانەوانــی دەکــەن )ڕووســی قســەکەر لە 
ڕووســیا، تورک قســەکەر لە تورکیا، زمانی 
پورتوگالی لە بەرازیل، ئینگلیزی قســەکەر لە 
ئوسترالیا( پێویست ناکات هیچ کارێک بکەن 
بۆ بەدەستهێنانی مافی زمان؛ ئەمانە بە ڕوونی 
و ڕاشــکاوانە سەیر دەکرێن و دەوڵەت هەموو 
شتێک لە ڕێگەی میدیای زمانی بااڵدەستەوە 
وەکوو شتێکی ئاســایی ڕێک دەخات. هێشتا 
مــرۆڤ ناتوانێت بڵێت مافەکانیان لە ئەنجامی 
پالنداڕێژییــە نابێت تەنانــەت ئەگەر زۆربەی 
گرووپەکەش ئاگاداری ئەم پالنداڕێژییە نەبن. 
بــەاڵم ڕەنگە زۆرجــار کەمینــە زمانییەکان 
پێویستییان بە خەبات هەبێت بۆ بەدەستهێنانی 
مافــی زمــان، زۆرجار لەگــەڵ دەوڵەت یان 
نوێنەرانی زۆرینەی زمانەوانیدا لە ملمالنێدان، 
واتە دەبێــت دژایەتی ئــەو پالندانانی زمانی 
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نەرێنــی و زۆرجار پاکتاو بکەنەوە کە دەوڵەت 
تێیدا بەشــدارە. لە زۆر حاڵەتدا دەوڵەت هیچ 
پالنێکی زمانی ئەرێنییان بۆ جێبەجێ ناکات، 
یان هیچ مافێکیان پێ نادات و  دەبێت خۆیان 
ئەو کارە بکــەن. پالنداڕێژییە زمانییەکان کە 
لە الیەن دەوڵەتەکانــەوە دەکرێت دەتوانێت 
نەرێنی یان ئەرێنی بێت بۆ گەالنی ڕەســەن 
یان کەمینە زمانییەکان و دەوڵەتەکان دەتوانن 
مافــی زمانیان پێ بدەن یــان مافی زمانیان 
لــێ زەوت بکەن. پالنداڕێژیــی دەتوانرێت لە 
الیــەن خاوەن ئەرکەوە ئەنجــام بدرێت )ئەو 
کەســەی کە بڕیارە مافــەکان بدات، زۆربەی 
کات دەوڵەت، لەگەڵ دەسەاڵتە جیاوازەکانی 
وەکوو دەســەاڵتدارانی فێرگە( یان لە الیەن 
فینالند- لە دۆســیەکانی  قازانجمەندانــەوە. 
سویدی و فەڕەنســی، زمانەوانی کەنەدی لە 
الیەکەوە و نەتەوە یەکەمەکانی )سویتگراسی( 
کەنــەدا و کــورد لــە تورکیا و ]ئێــران[ لە 
هەریەکەیان  دەوڵەتەکانی  دیکــەوە،  الیەکی 
پالندانانی زمانیــان کردووە، بەاڵم بۆ کەمینە 
زمانەوانییــەکان، بە بــێ ڕەزامەندی ئەوان ) 
نەتەوەی سویتگراسی کەنەدا، کورد لە تورکیا( 
یان لەگەڵ کەمینە )فینالند، فرانکۆفۆنەکانی 
کەنەدا(. ئامانجی پاراستن و پەرەپێدانی زمانی 
ســویدی و فەرەنســی بووە لە حاڵەتێکدا و 
کوشتنی زمانە ڕەسەنەکان و زمانی کوردی لە 
حاڵەتێکی تردا. لەوانەیە هەردوو حاڵەت هەبن 
بۆ ئەوەی دەوڵەت پالنی ڕێوشوێنی ئەرێنی بۆ 
کەمینەکان دابنێت بە بەشــداری زۆر کەمی 
کەمینــەکان، هەروەهــا ئــەو حاڵەتانەی کە 
کەمینە خۆی پالنی ڕێوشوێنەکان دابنێت، کە 
بەشداری لە پاراســتنیدا ناکەن، بەاڵم ئەمانە 

ئاوارتەیە.

2.2. پاراستنی هەمەچەشنیی زمانەوانی 
جیهان

لە جیهانێکی گرێدراوی یەکتری کە دەوڵەتی 
تاکزمان نییە، بوون یان نەبوونی مافی زمان، 

بــە تایبەت مافە زمانییەکانــی مرۆڤ، ئەمڕۆ 
ڕۆڵێکــی زیاتــر دەگێڕێت لە پاراســتن یان 
نەمانــی زمانەکانــی جیهاندا. ئەگــەر بوونی 
ئــەم مافانە لە ئەنجامی هــەردوو پالنداڕێژی 
و خەباتەوە بێت، مرۆڤ دەبێت بپرســێت ئایا 
جۆری نوێی پالنداڕێژیی زمان و پالندانەریی 
بەرپەرچدانــەوەی  بــۆ  پێویســتە  زمــان 
لەناوچوونی فرەچەشنی زمانەوانی هەسارەکە؟ 
گەشبینترین پێشبینییەکان سەبارەت بەوەی 
کە بەســەر زمانەکانی جیهاندا ڕوو دەدا، ئەوە 
پیشان دەدا کە لە دەورووبەری ساڵی 2١٠٠ 
النی کەم ٥٠%ی نزیکــەی 7 هەزار زمانی 
قسەکراوی ئەمڕۆکە فەوتاون یان زۆر بە جدی 
لە مەترســی لەناوچووندا بن. ئەم خەماڵندنە 
کە لە مایکل کراوسەوە )1992( سەرچاوەی 
گرتــووە، هەروەها ئــەو خەماڵندنەیە کە لە 
http:// الیەن یونســکۆوە بەکارهاتووە )بڕوانە
 .)-portal.unesco.org/culture/en/ev.php
خەماڵندنە ڕەشــبینەکان بەاڵم هێشتا تەواو 
ڕاســتبینانە بانگەشــەی ئەوە دەکەن، ڕەنگە 
٩٠-٩٥%ی زمانە قســەکراوەکانی ئەمڕۆکە 
کەمتر لە سەد ساڵدا لەناوچوون یان مەترسی 
لە ناوچوونیان لە ســەرە. ئەمــە خەماڵندنی 
کــراوس ئەمڕۆییە )بۆ نموونە 1996، 1997؛ 
Krauss, Maffi, and Yama- یهەروەها سەیر
moto 2004 بکە(. گرووپی پسپۆڕانی تایبەتی 
یەکەی میراتی کولتووری نامەعنەوی یونسکۆ 
سەبارەت بە زمانە لەناوچووەکان )بڕوانە یونسکۆ 
a, b, c 2٠٠٣(  ئــەم ژمارە ڕەشــبینانەتر 
لە ڕاپۆرتەکەیاندا ســەبارەت بــە “زیندوویی 
زمان و مەترســیدار” بەکاردەهێنن، لەوانەیە 
تەنیا ٣6٠٠ زمانــی زارەکی وەکوو زمانی بێ 
هەڕەشە بمێنێتەوە، کە لە الیەن نەوەی دایک 
و باوکــەوە بۆ منــدااڵن دەگوازرێتەوە. ڕەنگە 
ئەمانە زۆربەی ئــەو زمانانە بگرێتەوە لەمڕۆدا 
زیاتر لە یــەک ملیۆن قســەکەریان هەیە و 
چەنــد زمانێکی تریش. نزیکــەی هەموو ئەو 
زمانانەی کە دەبێت نەمێنن زمانە ڕەسەنەکان 
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دەبــن، و زۆربەی زمانە ڕەســەنەکانی ئەمڕۆ 
نامێنن، جگە لە زمانــە زۆر کەمەکان کە لە 
ڕووی ژمارەییەوە بەهێزن )بۆ نموونە، کیچوا، 
ئایمارا، بۆدۆ( یان پێگەی فەرمییان هەیە )بۆ 
نموونە، ماوری، هەندێک زمانە ســامییەکان( 
هێشتا خەماڵندنە ڕەشــبینانەترەکان گومان 
لــەوە دەکــەن تەنیــا ئــەو 4٠-٥٠ زمانــە 
دەمێننەوە کە خەڵک دەتوانن لە چەند ساڵی 
داهاتوودا لەگەڵ ســۆب و ســەالجە و قاوەدا 
قســە بکەن، واتە ئــەو زمانانــەی کە نەرمە 
ئامێری مایکرۆسۆفت، مینیوی مۆبایلی نۆکیا 
و هتدیــان تێدایە، وەرگێڕانیــان بۆ دەکرێت 
)Rannut 2003(. چاپکەرە نوێیەکەم )2٠٠٥( 
هەندێک ڕێنمایی بە ٣2 زمان هەیە، لە نێویاندا 
هەندێکیــان بە ژمارە تــا ڕادەیەک بچووکن 
وەکوو ئیســتۆنی، التڤی و لیتوانی. هەروەها 
دەتوانرێــت ژمارەی ئەو زمانانە بەکاربهێنرێت 
کە فیلمەکانی هاری پۆتەر بۆ دۆبالژ دەکرێن 
– مندااڵنــی کەتەلۆنی زمان لە باڕســێلۆنای 
کەتەلۆنیا، خۆپیشاندانێکی گەورەیان ئەنجامدا 
و داوای دۆبالژکردنــی فیلمەکانیان بۆ زمانی 
کەتەلۆنــی کرد و بەڵێنێکیان وەرگرت. کەس 
نازانێــت زمانی هێمای جیهان چی بەســەر 
دێت. ئەمڕۆکــە هیچ بیرۆکەیــەک نییە کە 
چەنــد زمانی هێمــا لە ئارادایــە. چاپی ١4 
ئێتنۆلۆگ تەنیــا ١١4 زمانی هێمای تێدایە. 
بەداخەوە هەڵــە و کەلێنی زۆر لە ئێتنۆلۆگدا 
بە گشــتی هەیە، و بە دڵنیاییــەوە کەلێنی 
زۆر گەورە بۆ لیســتکردنی زمانە هێماییەکان 
هەیە. لە هەموو شوێنێکی جیهاندا، کەڕەکان 
هەن و لەو شــوێنانەی کە کەســانی بیستن 
زمانی قســەکردنیان پەرەپێــداوە، کەڕەکان 
زمانی هێمایــان پەرەپێداوە. ئەمانە لە هەموو 
ڕوویەکەوە زمانــی تەواون )بۆ نموونە، بڕواننە 
فیدراســیۆنی   .)  Ladd 2003 Lane 1992؛ 
 )www.wfdeaf.org( کــەڕەکان  جیهانــی 
مەزەنــدە دەکات کــە نزیکــەی 7٠ ملیۆن 
کەســی کەڕ لــە جیهاندا هەبێــت. تەنیا لە 

ئاوتێارۆا/نیوزیلەنــد، زمانــی هێما پێگەیەکی 
فەرمی هاوشــێوەی زمانی هێما هەیە. زمانە 
فەرمییەکانــی تر )لەم حاڵەتــەدا ئینگلیزی 
و مائــۆری( لە دەیان واڵتــدا زمانی هێما لە 
پێکهاتەکەیدا هاتووە. کاتێک کە هەمەجۆری 
زمانەوانــی جیهان بە ڕێژەیەکــی خێراتر لە 
جاران لە مێژووی مرۆڤایەتیدا لەناو دەچێت، 
ئایا ئەمە شــتێکە کە لــە ئەنجامی پالندانانی 
زمانــە؟ ئایــا هەندێــک دەزگای پالندانانی 
زمانــی نێودەوڵەتی یان نیشــتمانی بڕیاریان 
داوە کە جیهان پێویســتی بــە زمانی کەمتر 
هەیــە  و بە پێی ئــەو ئاواتە کاریان کردووە؟ 
ئایا ئەوەی بەگشتی بەســەر زمانەکاندا دێت 
شــتێکە بە شــێوەیەکی عەقاڵنــی پالنی بۆ 
دانراوە یان دەتوانرێت پالنی بۆ دابنرێت؟ ئایا 
مافی مرۆڤی زمانەوانی دەتوانێت بەشــداری 
بکات بۆ پشــتگیریکردنی پاراستنی زمانەکان 
و بــەم پێیەش هەمەجۆریــی زمانەوانی؟ ئەو 
پرســە ســەرەکییەی کە ئەم بابەتە ئامانجی 
باســکردنە ئەوەیە کــە پالندانانــی زمان و 
مافەکانی زمان تا چەند دەتوانێت بەشــداری 
بکات لە دۆخــە توندەکانی گۆڕانی زماندا کە 
زمانە )قســەپێکراوەکان یــان واژۆکراوەکان( 

بەکارنەهێنراون.

2.3 زمانی تواندنەوە یان یەکگرتن
زۆرێک لەو ترسانەی کە ڕێگری لە دەوڵەتەکان 
دەکــەن لــە گەرەنتیکردنی )مافــی مرۆیی 
زمانی(  لەو بانگەشانەوە سەرچاوە دەگرن کە 
پێدانــی )مافی مرۆیی زمان( و بەم شــێوەیە 
پاراســتنی جۆراوجــۆری زمانەوانــی ڕێگری 
دەکات لە یەکگرتنــی دەوڵەتێک لە ڕێگەی 
زمانێکــی هاوبەشــەوە. دەوترێــت جۆرێکی 
تایبەتــی ئامانجی سیاســەتی زمان، ئەویش 
ئاســیمیلەکردنی زمانەوانی کەمینەکانە، ئەم 
یەکگرتنــە زیاتــر دەکات. دەســتوورەکانی 
تورکیــا لــە ســەردەمی مســتەفا کەمالەوە 
)ئەتاتورک( جەختیان لە ســەر )یەکپارچەیی 
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دابەشــنەکراوی دەوڵــەت لەگــەڵ خاک و 
نەتەوەکەی کــرد و ئاماژەی بەوە داوە( زمان 
یەکێکــە لە تایبەتمەندییــە جەوهەرییەکانی 
نەتەوەیەک. ئه وانه ی سه ر به  نه ته وه ی تورکن، 
له  سه رووی هه موو شتێک و به  ڕه ها ده بێ به  
تورکی قســه  بکه ن. ]...[ ئەو کەسانەی کە بە 
زمانێکی تر قسە دەکەن دەتوانن لە دۆخێکی 
سەختدا لەگەڵ کەسانی تر کە بە زمانەکانی 
تر قسە دەکەن هاوکاریمان بکەن و رێوشوێن 

بگرنەبەر.” )کەمال ١٩٣١(
تورکیا هێشــتا هەر جۆرە بەکارهێنانێکی 
فەرمــی زمانی کوردی وەکوو هەڕەشــەیەک 
بۆ ســەر ئەم یەکێتییە دەبینێت، دەتوانرێت 
بۆ نموونــە لە دواییــن “هەموارکردنەوەکانی 
یاســای پەروەردە و فێرکردنی زمانی بیانی” 
)2٠٠2(دا ببینرێت. چەمکەکانی پەیوەندیدار 
بە یەکگرتن و تواندنەوە پێویســتە پێناســە 
بکرێن بۆ ئەوەی بزانین ئایا سیاسەتێکی زمان 
کە نکۆڵــی لە )مافی مرۆیــی زمان( دەکات 
بەڕاســتی دەبێتە هۆی یەکگرتــن. تواندنەوە 
دەتوانرێت بەم شــێوەیە پێناسە بکرێت: )ئا( 
نەمانــی تایبەتمەندییە جیــاوازەکان، واتە بە 
شــێوەیەکی بابەتیانە لە دەســتدانی توخمە 
تایبەتەکان لە کولتــوری ماتریال و ناماتریال 
و لە ڕووی بابەتییەوە لە دەســتدانی هەستی 
سەر بە گرووپێکی نەتەوەیی دیاریکراو بوون و 
)ب( لە هەمان کاتدا، بە شێوەیەکی بابەتیانە، 
وەرگرتنی ســیفەتەکانی سەر بە کولتوورێکی 
ترە کە جێگەی تایبەتمەندییەکانی کولتوری 
پێشــوو دەگرنەوە، لەگەڵ هەســتی بابەتیی 
ســەر بە کولتوری دووەم. یەکگرتن بریتییە 
لــە پێکهێنانــی زنجیرەیــەک تایبەتمەندی 
هاوبەش لە گروپێکی نایەکسانی نەتەوەییەوە. 
ئاســیمیلەکردن کەمکەرەوەیە، لــە کاتێکدا 
یەکگرتــن زیادکەرە. لــە ڕووی پەروەردەی 
مندااڵنی ڕەســەن و کەمینەکانەوە دەتوانرێت 
ئەم چەمکانە بەم شــێوەیە پێناسە بکرێت. لە 
فێرکردنی کەمکردنەوەدا مندااڵنی کەمینەکان 

لە ڕێگەی زمانێکی بااڵدەستەوە فێر دەکرێن، 
کە جێگــەی زمانی دایکیــان دەگرێتەوە. لە 
فێرکردنی زیــادەدا، مندااڵنی کەمینەکان لە 
ڕێگــەی زمانی دایکیەوە فێر دەکرێن، لەگەڵ 
فێرکردنی باشی زمانی بااڵدەست وەکوو زمانی 
دووەم. فێرکردنــی زیادە وایان لێ دەکات لە 
ئاستی بەرزدا دوو زمان بن یان فرە زمان بن. 
ئەوان جگە لە زمانی خۆیان فێری زمانەکانی 
تر دەبــن و لەوانەیــە هەموویان بە باشــی 
فێربن. دەتوانرێت چەمکەکانی کەمکردنەوە و 
زیادکردن بۆ پێناسەیەکی تری تواندنەوە یان 
یەکگرتن بەکاربهێنرێت: تواندنەوە بریتییە لە 
“فێربوونی” کەمکردنەوە بە زۆر لە کولتوورێکی 
)زاڵــی( تــر لە الیــەن گروپێکــی )زاڵە(وە. 
تواندنەوە واتە گواســتنەوە بــۆ گروپێکی تر. 
یەکگرتــن بۆ “فێربوونی” زیادکردنی یەکتری 
خۆبەخشانەی کولتوورەکانی تر دەگوازرێتەوە. 
یەکگرتن واتە هەڵبژاردنی ئەندامێتی گرووپی 
گشتگیر. لە ڕووی هەردووکی ئەم پێناسەوە، 
ڕوونە کــە زۆربەی هەڵوێســتەکانی دەوڵەت 
بەرامبــەر بە گەالنی ڕەســەن و کەمینەکان 
هێشتا لە قۆناغێکدایە ئاسمیلەکردن/یەکگرتن 
تەنیــا لە ڕووی ئــەوەی کــە ڕوو دەدا و لە 
پێوەندی لەگەڵ گەالنی ڕەسەن/کەمینەکاندا 
پێشــبینی کراوە باس دەکرێــت، لە کاتێکدا 
بــە  کەمــی ڕوو دەدا لە پەیوەنــدی لەگەڵ 
دانیشتوانی بااڵدەستدا کە داوای گۆڕانکارییان 
لێ ناکرێت یــان پێشــبینی ناکرێت. ئەگەر 
یەکخســتنی ڕاســتەقینە، لەبــری تواندنەوە 
ئامانج بێت لە هەردوو پەروەردە و سیاســەتی 
زمان بەگشــتی، کامە )مافــی مرۆیی زمانی( 
پێویســتە و دەتوانێت بەشــداری بکات؟ لە 
کاتی باسکردنی )مافی مرۆیی( زۆرجار مرۆڤ 
تووشــی دووبەرەکی دەبێتەوە. لێرەدا سەیری 
ئەم دووبەرەکییانە دەکــەم بۆ ئەوەی دیاری 
بکــەم  کامە مافی زمان پێویســتە بۆ ئەوەی 
گەالنی ڕەســەن و کەمینەکان پێویستیان بە 
تواندنــەوە نەبێت، بەڵکوو بتوانن بەشــداریی 
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لــە یەکگرتنی یەکتردا بکەن. بەشــێک لەم 
دووبەرەکییانە بەم شێوەیە:

 چی/کێ دەتوانێت مافی هەبێت: زمانەکان 
یان تاکەکان/گرووپەکان؟

 مافی تاک لە بەرامبەر مافە گشتییەکان
 مافــە نەرێنییــەکان لــە بەرامبــەر مافە 

ئەرێنییەکان
 مافی خاکی لە بەرامبەر مافە کەسییەکان

 مافــەکان لە “یاســای ڕەق” لــە بەرامبەر 
“یاسای نەرم”

3.مافی زمان و مافی مرۆڤی زمانەوانی
مافی  بە  ســەبارەت  چەمکەکانی   .3.1

زمان و مافی مرۆڤی زمانەوانی
چەمکی مافــی مرۆڤی زمــان )LHRs( زۆر 
تازەیە و هێشــتا تا ڕادەیــەک ڕوون نییە. تا 
ئێســتاکە بە هیچ شــێوەیەک ڕوون نییە کە 
چی دەبێت و چی نابێت بە مافی مرۆیی زمان 
LHR هەژمار بکرێــت؛  هەموو ئەو مافانەی 
کــە خەڵک یــان کۆمەڵەکان لــە پەیوەندی 
لەگــەڵ زمانەکاندا هەیانە )خۆیان یان ئەوانی 
 .)LR( مافی زمانەوانی یــان مافی زمانن )تر
ئەم دوو دەســتەواژەیە زیاتر وەکــوو هاوواتا 
بەکاردەهێنرێــن. هەندێک لە توێژەران مافی 
زمانەوانی بــە چەمکێکی تا ڕادەیەک فراوانتر 

لە مافی زمان لە قەڵەم دەدەن.
لــەم حاڵەتەدا زۆرجار بــاس لە مافەکان 
دەکــەن نەک بۆ زمانە جیاوازەکان، بەڵکوو بۆ 
جۆرەکانی نــاو “زمان”، بۆ نموونە، جۆرەکانی 
ناوچەیی، ڕەگەز یــان چینایەتی مافی زمانی 
لــێ ســەندراوەتەوە. کتێبی دەســتی زمان 
و پەیوەنــدی: هەمەجۆریــی و گۆڕانــکاری : 
هەمەجۆریی و گۆڕانکاری، لە الیەن مارلیس 
هێلینگــەر و ئــان سەرپەرشــتی کــراوە بۆ 
چەندین ســەدە قســەیان لەبارەوە کراوە، و 
یەکــەم پەیماننامە فرەالیەنەکان ســەبارەت 
بــە مافەکانی زمــان لە ســااڵنی ١٨٨٠ )بۆ 
تێڕوانینێکی گشــتی بڕواننــە ئایاری 2٠٠١؛ 

١٩٩4؛  فیلیپســۆن  و  ســکوتناب-کانگاس 
ســکوتناب-کانگاس ١٩٩7؛ تۆرنبێری ١٩٩7 
ڤارێنــس ١٩٩6( پەســەند کــراوە.  و دی 
مافەکانی مرۆڤی ئێســتامان لە قۆناغی دوای 
جەنگــی جیهانیی دووەمەوە، بەاڵم کۆمەڵێک 
پەیماننامەی مافی مرۆڤ هەبوون کە پێشــتر 
لــە ژێر کــۆ دەنگــی نەتەوەکاندا لــە دوای 
جەنگی جیهانیی یەکەمــدا بووە. بەاڵم مافی 
مرۆیــی زمان و  مافی زمــان )LRs( لەگەڵ 
مافەکانی مــرۆڤ )HRs( تێکەڵ بە یەکتری 
دەکــەن. LHR  تەنیا ئەوانــەی  کە یەکەم 
جار پێویســتن بۆ ڕازیکردنی پێداویســتییە 
ســەرەتاییەکانی خەڵک )لەوانەش پێویستی 
ژیانێکی شکۆمەندانە( و دووەم ئەوەی کە، بۆیە 
ئەوەندە بنەڕەتیــن دەوڵەت )یان تاکێک یان 
گروپێک( ناتوانێ بڕیاری پێشێلکردنیان بدات. 
هەندێک لــە مافە بنەڕەتییــەکان جیاکاری 
لەســەر بنەمای زمان قەدەغە دەکەن )مافی 
نەرێنی( هەندێکی تر مامەڵەی یەکسان لەگەڵ 
زمانــەکان، تاکەکان یان گرووپــە زمانەکان 
مســۆگەر دەکەن )مافی ئەرێنــی(. زۆربەی 
)مافە مرۆییەکانی زمان( مافە نەرێنیییەکانن. 
زۆربــەی )مافەکانی زمان( مافی مرۆیی زمان 
نیــن، بــۆ نموونە زۆر باشــە ئەگــەر هەموو 
کەســێک بتوانێت، تەنانەت لە کەیســەکانی 
دادگای مەدەنیــدا، دادوەر و شــایەتحاڵێکی 
هەبێت کە بە زمانی ئەم کەســە قســە بکات 
)یان واژۆ بکات(، بە بــێ گوێدان بەوەی کە 
زمانەکە چەندە بەکارهێنــەری کەمی هەیە. 
ئەمڕۆکە زیاتر لە دۆسیە تاوانکارییەکاندا تەنیا 
لە دۆســیە تاوانکارییەکاندایە کە مرۆڤ هەر 
مافێکی زمانیی مرۆیــی هەیە، ئەویش مافی 
ئەوەی هەیە کە بە زمانێک کە مرۆڤ لێی تێ 
بگات لە ســکااڵ دژ بە خۆی ئاگادار بکرێتەوە 
)واتە مــەرج نییــە زمانی دایــک بێت(. لە 
هەموو چوارچێوەکانی تری مەحکەمە، ڕەنگە 
مرۆڤەکان مافــی زمانیان هەبێت یان نەبێت، 
بە پێی واڵت و زمان؛ لە باشترین حاڵەتەکاندا 
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ئەو وەرگێڕانــە بەکاردەهێنرێن کە لە الیەن 
دەوڵەتەوە پارەی بۆ دەدرێت. بە هەمان شێوە 
باش دەبێت ئەگەر ئەم داواکارییانەی خوارەوە 

جێبەجێ بکرێن:
)هەموو کۆمەڵگەکانی زمان مافی ئەوەیان 
هەیە هەموو ســەرچاوە مرۆیی و مادییەکان 
لەبەردەســتدا بێت کە پێویستن بۆ دڵنیابوون 
لەوەی کــە زمانەکەیان تا ئــەو ڕادەیەی کە 
ئــارەزووی دەکەن لــە هەموو ئاســتەکانی 
پــەروەردە لە نــاو خاکەکەیانــدا ئامادە بێ: 
مامۆســتای ڕاهێنراوی دروســت، شــێوازی 
گونجــاوی فێرکردن، کتێبەکانــی خوێندن، 
دارایی، بینــا و ئامێر، تەکنەلۆژیای نەریتی و 

داهێنەرانە(.
ئەم قســەیە لە مادەی 2٥ ڕەشنووســی 
جاڕنامەی گەردوونیی مافــە زمانەوانییەکانی 
ساڵی ١٩٩6 دا هاتووە و ئەمەش بەڵگەنامەیەکە 
کە کۆمیتەی نێودەوڵەتــی پێن و کۆمیتەی 
یونێسکۆی کەتەلۆنیاوە دەستیپێکردووە. بەاڵم 
ئەم جــۆرە داواکارییانە بە تەواوی بە دوور لە 
ڕاســتین و ناتوانرێت بە بەشــێک لە )مافی 
مرۆیی زمانی( هەژمار بکرێن. لەم ساتەدا تەنیا 
چەند کۆمەڵگەیەکی زمانەوانی لە جیهاندا ئەم 

جۆرە مافانەیان هەن.

3.2.  کــێ یان چــی دەتوانێت مافی 
هەبێت؟ زمانەکان یان تاک و کۆمەڵەکان؟
ڕەنگە زمانــەکان خۆیان مافــی بەکارهێنان 
هەبێــت.  پاراســتنیان  و  پەرەپێــدان  و 
یــان ئــەوەی کە خەڵکــی یــان کۆمەاڵنی 
خەڵــک )تاکــەکان، گرووپــەکان، گــەالن، 
ڕێکخــراوەکان، یــان دەوڵەتــەکان( دەتوانن 
مافــی بەکارهێنان، پەرەپێدان و پاراســتنی 
زمانــەکان یــان ئەرکەکانیــان هەبێــت بۆ 
ئــەوەی بتوانن بەکارهێنــان، پەرەپێدان یان 
پاراستنیان مسۆگەر بکەن. دوو لە گرنگترین 
بەڵگەنامەکانی LRs  ئوورووپایی، لە ئەنجومەنی 
ئوورووپــا، دەتوانن وەکــوو نموونەی ئەم دوو 

جۆرە مافە ســەیر بکرێن. لــە الیەکی ترەوە، 
پەیماننامەی ئورووپایی بۆ زمانە ناوچەییەکان 
یــان کەمینەکان )لەمە بە دواوە پەیماننامەی 
ئورووپایــی(، ماف بە زمانــەکان دەدات نەک 
کاتێک  پەیوەندیدارەکان  زمانە  قســەکەرانی 
دەوڵەتێک لە الیەک واژۆی کردووە و )بەڵێنی 
داوە دەســتپێکردنی پرۆســەیەکە کە توانای 
ئەوەی پێدەدا پەسەندیان بکات( و لە الیەکی 
تریش یەکێک لەم ڕێنماییانەی مافی مرۆڤی 

پەسەند کرد.

3.3.  مافە تاکەکەسییەکان لە بەرامبەر 
مافە جەماوەرییەکاندا

3.3.1.  مافە تاکەکەسییەکان
تاکێک لە گرووپێکــی دیاریکراو یان خاوەن 
کارکتەرێکی تایبەتی لە واڵتێکی دیاریکراودا 
دەتوانێت، بۆ نموونە، مافی بەکارهێنانی زمانی 
دایکی لە چوارچێوەی جۆربەجۆردا هەبێت، بۆ 
نموونە لە مامەڵەکردن لەگەڵ دەسەاڵتداران، 
ناوخۆیی، ناوچەیی یان سەرتاسەری ویالیەت، 
یــان بە نووســراوە، بە شــێوەی زارەکی یان 
واژۆکــردن، یان هەموو ئەمانــە. بەاڵم مەرج 
نییە دەسەاڵت بە هەمان زمان وەاڵم بداتەوە. 
بۆ مەبەســتی یاســایی زۆرجار زمانی دایک 
بە شــێوەیەکی توند پێناسە دەکرێت، وەکوو 
یەکەم زمان کە کەسێک فێری بووە، و هێشتا 
قسەی پێدەکات، و خۆی لەگەڵیدا دەناسێنێت. 
پێناســەیەک کە زۆرجار لــەو بارودۆخانەدا 
بەکاردەهێنرێت کە ئاسیمیلەکردنی زۆرەملیی 
گەالنی ڕەسەن وایکردووە نەوەی بەتەمەن بە 
زمانی بااڵدەست بۆ منداڵەکانیان قسە بکەن، 
هەندێــک جار کەمتر تونــد و تیژە: زمانێکی 
دایک، کە )مافی زمان( ی پێ بەستراوەتەوە، 
وەکــوو زمانێک پێناســە دەکرێت کە یەکەم 
زمانی تاکەکەســە، یان بووە، یان ئەوەی کە 
یەکــەم زمانی تاکەکەســی خــۆی بووە یان 
زمانــی داپیرە و باپیرەیــان بووە.  لە زۆربەی 
حاڵەتەکاندا لــە الیەک پلەی لێهاتوویی /یان 
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بەکارهێنانی زمانەکــە داوای دەکرێت کە لە 
هەندێک حاڵەتدا ناسینەوە لەگەڵ زمانەکەدا 
بەسە. هەروەها دەکرێت تاکەکان لە پێوەندی 
لەگــەڵ زمانەکانی تردا جگە لە زمانی دایک/
زمانی یەکەم مافیان هەبێت. زۆرتر ئەم مافانە 
بااڵدەســت/فەرمی/  زمانێکی  بە  پەیوەندییان 
نەتەوەییەوە هەیە لە واڵتدا. هەروەها هەندێک 
کەس دەستیانکردووە بە داواکردنی ئەوەی کە 
دەستڕاگەیشــتن بە زمانێکی نێودەوڵەتی، لە 
زۆربەی حاڵەتەکاندا ئینگلیزی، وەکوو مافێکی 

زمان سەیر بکرێت.

3.3.2.  مافە جەماوەییەکان
بــەو پێیەی زۆرێک لە کەرەســتەکانی مافی 
مــرۆڤ، بە تایبەتــی ئەوانەی کــە لە دوای 
جەنگی جیهانیی دووەمەوە ســەرهەڵدەدەن، 
پەیوەندییان بە مافی تاکەکانەوە هەیە )وەکوو 
جاڕنامەی گەردووینی مافــی مرۆڤی نەتەوە 
یەکگرتووەکان، یــان رێککەوتننامەی نەتەوە 
یەکگرتووەکان ســەبارەت بە مافەکانی منداڵ 
) CRC، 1989( مافە جەماوەرییەکانی گروپە 
جیــاوازەکان دواتر ســەریان هەڵداوەتەوە و 
کەمیان پەیوەندییان بە زمانەوە هەیە. ڕێژێمی 
مافی مرۆڤی هاوپەیمانی گەالن لە نێوان دوو 
جەنگی جیهانیــدا، چەندین مافی بەکۆمەڵی 
لە خۆ گرتبــوو؛ لە بنەڕەتــدا زۆربەی مافی 
کەمینەکان دەبێت مافی بەکۆمەڵ بن )بڕوانە 
Thornberry and Gibbons ( لــە ڕێژێمــی 
نەتەوە یەکگرتووەکان لە دوای ساڵی ١٩4٥، 
بانگەشــە دەکرا کە هیــچ مافێکی بەکۆمەڵ 
پێویســت نییە لەبەرئەوەی هەموو کەســێک 
وەکوو تاکێک بە مافی تاکەکەســی پارێزراوە. 
بەکۆمەڵەکانی وەکوو “کەمینەکان” لە الیەن 
زۆرێک لــە دانوســتانکارانەوە )بــۆ نموونە، 
دانوســتانکاری مافی مرۆڤی ئەمریکا ئێلینۆر 
ڕۆزڤیڵــت( وەکوو “کێشــەیەکی ئورووپایی” 
ســەیر کرابوو، واتە گشــتگیر سەیر نەکرابوو. 
تا ڕادەیەکی زۆر واڵتانــی ڕۆژئاوا  دژی مافە 

بەکۆمەڵەکان بوون و واڵتانی ئەفریقا پشتگیری 
زۆرێک لەوانەیان کردووە، لە کاتێکدا واڵتانی 
ئاســیا ئەوەندە دابەشــکرابوون کە پرسەکە 
یەکێک بووە لە بەربەســتە ســەرەکییەکانی 
ڕێگریکردن لە قبووڵکردنی ئامرازەکانی مافی 
مرۆڤی ناوچەیی ئاسیا. پەیمانننامەی ئورووپا و 
رێککەوتننامەی چوارچێوە ئامرازی ناوچەیین 
و گشــتگیر نین. هەروەهــا رێککەوتننامەی 
ئەنجومەنی ئورووپا لە ساڵی ١٩٥٠ سەبارەت 
بە مافەکانی مرۆڤ و ئازادییە بنەڕەتییەکان و 
ئامرازە ئەفریقایی و ئەمریکاییە هاوبەشەکان: 
میســاقی ئەفریقایــی بۆ مافەکانــی مرۆڤ و 
گەالن ١٩٨١ )بڕوانــە www.achpr.org ( و 
رێککەوتننامەی ئەمریکایی بۆ مافەکانی مرۆڤ 
www.wcl.american.edu/pub/ ١٩6٩ بڕوانە
هەندێــک   ).)humright/digest/index.html
لــە ئامــرازە گرنگەکانی پەیوەســت بە زمان 
هەوڵــدەدەن مافی تاک و بە کۆمەڵ ئاوێتەی 
یەکتر بکــەن، بــە بەکارهێنانی “کەســانی 
ســەر بە کەمینەیەک” یان دەستەواژەیەکی 
هاوشــێوە. بۆ نموونە بڕگــەی 27ی پەیمانی 
نێودەوڵەتیی نەتــەوە یەکگرتووەکان بۆ مافە 
مەدەنــی و سیاســییەکان و ئەمــەش بەکار 
دەهێنێت. بڕگەی 27 هێشتا دوور مەوداترین 
بڕگە لە یاسای )پابەندکەر(ی مافی مرۆڤە کە 

مافی زمانی پێ دەبەخشێت:
)لەو دەوڵەتانەی کــە کەمینە نەتەوەیی، 
ئایینی یــان زمانەوانییــەکان تێیاندا دەژین، 
نابێت ئەو کەســانەی سەر بەو کەمینانەن لە 
مافی ئــەوەی لە کۆمەڵگەدا لەگەڵ ئەندامانی 
تــری گرووپەکەیان، چێژ لە کولتوری خۆیان 
وەربگرن، دانپێدانان و پراکتیزەکردنی ئایینی 
خۆیــان لێ بێبەش بکرێن، یان زمانی خۆیان 

بەکاربهێنن(.
زۆرێک لە ڕێکخــراوە نێودەوڵەتییەکان و 
زۆربەی دەوڵەتەکان سیاسەتی زمانیان هەیە 
کــە زمانــە فەرمییەکانــی ڕێکخراوەکە یان 
دەوڵەتەکە و بە واتای )مافی زمانی( ئەو خەڵک 
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و گرووپ و دەوڵەتانە دەنووسرێت کە مامەڵە 
لەگەڵ یەکتــر دەکەن،  لە ناو ئــەو بوونەدا 
شــەش  یەکگرتووەکان  نەتــەوە  کاردەکەن. 
زمانی فەرمی هەن، ئەنجومەنی ئورووپا تەنیا 
دوو زمانی هەیە. چەندین جار یەکێتی ئورووپا 
ژمارەی زمانــە فەرمییەکانی زیاد کردووە، بە 
جۆرێــک کە پــاش دواییــن فراوانبوونی، لە 
ژانویەی 2٠٠7، یەکێتییەکە ئێســتا )2٠٠7( 
2٣ زمانــی فەرمــی هەیە؛ دەبێــت هەموو 
بەڵگەنامــە فەرمییەکان بە هەموو ئەم زمانانە 
بخرێنە بەردەســت. زۆرێک لە ڕێکخراوەکان 
زمانی کارکردنیشیان هەیە، لەوانەیە ژمارەیان 
زیاتر سنووردار بێت. کۆمەڵێک دەوڵەت هەن 
تەنیا یەک زمانی فەرمــی )یان دەوڵەتییان( 

هەیە؛ زۆربەیان دوو یان زیاتریان هەن.

4.  مافی مرۆڤی زمانەوانی لە پەروەردەدا
زمان یەکێکە لە گرنگترین تایبەتمەندییەکانی 
مرۆڤ کە لەســەر بنەمای ئەو نابێ مرۆڤەکان 
جیاوازییان لەگەڵدا بکرێت. ئەوانی تر بریتییە 
لە جێندەر، ڕەگەز و ئایین. هێشــتا زمان لە 
ئامرازەکانی مافی مرۆڤدا بە شێوەیەکی کەمتر 
بەخشندە مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت، بە بەراورد 
لەگەڵ تایبەتمەندییە گرنگەکانی تری مرۆڤ 
)بۆ تێڕوانینێکی گشــتی لــەم مافانە بڕواننە 
Skutnabb-Kangas 1997 و 2000(. زۆرجار 
زمان لە بڕگــە پەروەردەییەکانی ئامرازەکانی 
HRs بەســتنەوەدا نامێنێــت. نموونەیــەک: 
بڕگەی تایبەت بە پەروەردە )26( لە جاڕنامەی 
گەردوونیی مافی مرۆڤ، بە هیچ شــێوەیەک 
ئامــاژە بە زمان ناکات. پاڵنەرێکی ســەرەکی 
بڕگەکە بریتییــە لە دڵنیابوون لە پەروەردەی 
گشتگیری خۆڕایی. تەنانەت ئەم مافە لە دەیان 
واڵتدا پێشــێل دەکرێــت، وەک ڕاپۆرتدەری 
تایبەتی پێشــووی نەتــەوە یەکگرتووەکان بۆ 
مافی پەروەردە، پارێزەری مافی مرۆڤ کاتارینا 
تۆماسێڤســکی، لە زۆرێک لــە ڕاپۆرتەکانیدا 
http://www.right-to- edu- ەدەڵێت )بڕوانــ

cation.org(. ئاماژە بە “گەشەکردنی تەواوی 
کەســایەتی مرۆڤ” و مافــی دایک و باوک 
کراوە بۆ “هەڵبژاردنی ئەو جۆرە پەروەردەیەی 
کە پێویســتە بدرێت بە منداڵەکانیان”، بەاڵم 
ئەمە مافی هەڵبژاردنی ئــەو زمانە ناگرێتەوە 
کە ئەم پەروەردەیــە پێی جێبەجێ دەکرێت 
)بەاڵم سەیری ماگا و هاوکارانی 2٠٠4 بکەن، 
کە توێژینەوەیەکی پســپۆڕە بــۆ کۆڕبەندی 
هەمیشــەیی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پرسە 
زمانەوانی  مرۆڤــی  مافەکانی  ڕەســەنەکان(. 
پەروەردەیــی، بە تایبەت مافــی پەروەردە بە 
زمانــی دایک بە گرنگتریــن مافەکان بۆ هەر 
کەمینەیەکە. بە بــێ ئەوانە کەمینەیەک کە 
منداڵەکانیان بەزۆری دەچنە قوتابخانە ناتوانن 
خۆیــان وەک کەمینەیەک بەرهەم بهێننەوە. 
ناتوانێت لەگەڵ زۆرینەدا یەکبگرێتەوە، بەڵکوو 
ناچارە خۆی تێدا بتووێنێتەوە. ئەگەر زمان لە 
بڕگە پەروەردەییە پابەندکەرەکانی ئامرازەکانی 
مافی مرۆڤدا هەبێت، ئەوا بڕگەکان وازهێنان، 
دەســتکاریکردن، جێگرەوە و زۆر شتی تریان 
زیاترە لەوەی کە ماتریالەکانی تری ئەو جۆرە 
ئامرازانــە هەیانــە. نموونەیــەک بریتییە لە 
جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان سەبارەت بە 
مافی کەسانی سەر بە کەمینە نیشتمانی یان 
نەتەوەیی، ئایینی و زمانەوانییەکان )1992(، 
کە بڕگەی گشــتی ناسنامە-ئاڕاســتەکراوی 
1.1 و 1.2 چەندیــن ڕێوشــوێنی پابەندکەر 
و ئەرێنییــان هەیــە لــە کاتێکــدا بڕگەی 
 outs- 4.3 پــەروەردە پــڕە لە هەڵبــژاردن
جەختکردنــەوە زیادکــراوە: “پابەندکردن” و 
:) “opt- outs“ ،ڕێوشوێنی ئەرێنی بە ئیتاڵیک
١.١ دەوڵەتەکان دەبێت بوون و ناسنامەی 
نەتەوەیــی یان ئەتنیکی، کولتووری، ئایینی و 
زمانی کەمینەکان لــە ناو خاکەکانی خۆیاندا 
بپارێــزن و هانــدەری مەرجــەکان بــن بۆ 

پێشخستنی ئەو ناسنامەیە.
١.2 دەوڵەتەکان دەبێت ڕێوشوێنی یاسایی 
و گونجاو بۆ گەیشتن بەو ئامانجانە بگرنە بەر.
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4.٣ دەوڵەتان دەبێت ڕێوشــوێنی گونجاو 
بگرنەبــەر بۆ ئــەوەی لە هەر شــوێنێک کە 
بتوانرێت، ئەو کەسانەی سەر بە کەمینەکانن، 
بــۆ فێربوونی  دەرفەتــی گونجاویان هەبێت 

زمانی دایک یان فێرکردن بە زمانی دایک.
هەروەهــا رێککەوتننامــەی چوارچێوەی 
ئەنجومەنــی ئورووپــا و پەیماننامەی ئورووپا 
زۆرێــک لــەم گۆڕانــکاری و جێگــرەوە و 
پاشگەزبوونیشــیان هەیە. مادەی پەروەردەی 
رێککەوتننامــەی چوارچێــوە بەم شــێوەیە 

دەخوێنرێتەوە )جەختکردنەوە زیادکراوە(:
)لەو ناوچانەی کە بە شــێوەیەکی نەریتی 
یان بە ژمارەیەکی بەرچاو لە کەســانی سەر 
بە کەمینــە نیشــتمانییەکان نیشــتەجێن، 
ئەگەر داواکارییەکی تەواو هەبێت، الیەنەکان 
هەوڵدەدەن تا ئەو جێگایەی کە دەتوانن و لە 
چوارچێوەی سیســتەمی پەروەردەی خۆیاندا 
دڵنیابن لەوەی کە کەسانی سەر بەو کەمینانە 
دەرفەتێکــی گونجاوە بــۆ فێرکردن بە زمانی 
کەمینەکان یان بــۆ وەرگرتنی فێرکردن بەم 

زمانەیان هەبێت.(
لە  ڕاســتەقینە  هەڵبــەت کێشــەیەکی 
نووسینی فۆرموالسیۆنی بەستنەوەدا هەیە کە 
هەستیارن بە بارودۆخی ناوخۆیی. هێشتا ڕوونە 
کە پاشگەزبوونەوە و جێگرەوەی )“پشتگیری 
چنگ”( لە بەیاننامە و ڕێککەوتننامەکەدا ڕێگە 
بە دەوڵەتە دڕدونگەکان دەدەن بە شێوەیەکی 
مینیمالیســتی مەرجــەکان بــەدی بهێنن، 
شــتێک کە دەتوانن بە بانگەشەی بڕگەیەک 
“مســۆگەر” نەبووە ڕەوایی پــێ بدەن ” یان 
“گونجاو”، یــان ژمارەکان “بەس” نەبووە یان 
بڕگەیــەک “ڕەوایەتیان پێنادات”، یان ئەوەی 
کە “ڕێگەیان بە” کەمینەکان داوە فێرکردنی 
زمانەکەیان وەک بابەتێک ڕێک بخەن ئەویش 
بــە تێچووی خۆیان. ئەو بڕگانەی کە میدیای 
پــەروەردە دەگرێتــەوە ئەوەندە بە قورســی 
شایســتەن کــە کەمینە بە تــەواوی لە ژێر 
ڕەحمەتی دەوڵەتدایە. ناوچەکانی تری جیهان 

ئامرازی گشــتی مافەکانی مرۆڤ کەمترە لە 
ئورووپــا کــە تایبەتن بە زمانــە کەمینەکان 
یان قســەکەرانی زمانە کەمینەکان، تەنانەت 
ئەگــەر چەند زمانێکی تایبەتــی ناودار مافی 
بەرفراوانیــان هەبێت. هێشــتا سیســتەمی 
مافــی مــرۆڤ دەتوانێ خەڵک لە پرۆســەی 
جیهانگیریــدا بپارێزێــت، نەک ئــەوەی کە 
پانتایەکی ئازاد بۆ هێزی بــازاڕ دابین بکات. 
بە تایبەتی مافەکانی مرۆڤ و مافە ئابووری و 
کۆمەاڵیەتییەکان، بە گوێرەی تۆماسێڤســکی 
)1996: 104(، گریمانــە دەکرێن بۆ ئەوەی 
وەکوو چاکسازییەک بۆ بازاڕی ئازاد کاربکەن. 
ئەو خاتوونە بانگەشــەی کــردووە کە “ئامانج 
لە یاســای نێودەوڵەتیی مافی مرۆڤ بریتییە 
لــە ]...[ ڕەتکردنەوەی یاســای دابینکردن و 
داواکاری و البردنــی نرخ لەســەر خەڵک و 
لە پێداویســتییەکان بۆ مانەوەیان”. بەم پێیە 
ئەم پێداویســتیانە بۆ مانەوە جگە لە خۆراک 
و خانووبــەرەی بنەڕەتی )کــە دەخرێتە ژێر 
مافە ئابــووری و کۆمەاڵیەتییەکانەوە(، بەڵکوو 
بنەماکان بۆ بژێوی ژیانێکی شــکۆمەندانەش 
دەگرێتەوە، لەوانەش مافە سەرەتاییە مەدەنی، 
سیاســی و کولتوورییەکانــە. بۆیە پێویســتە 
لەگــەڵ ڕۆحی مافــی مرۆڤــدا بگونجێت بۆ 
پێدانی مافی مرۆڤی زمانی تەواو بە خەڵک. بە 
بێ ئەوەی مافی مرۆڤی زمانەوانی پەروەردەیی 
پابەند بکات، زۆربــەی کەمینەکان دەبێت لە 
پەروەردەی  بااڵدەســت/زۆرینە  زمانێکی  ڕی 
“کەمکەرەوە” قبوڵ بکەن. لە فێربوونی زمانی 
کەمکردنەوەدا، زمانێکی نوێ )زاڵ/زۆرینە( بە 
تێچــووی زمانی دایک فێردەبێــت کە ئاوارە 
دەبێت و دەبێتە هۆی دوو زمان شــێوەیی  و 
زۆرجاریش دەبێتــە جێگرەوەی زمانی دایک. 
)دیگلۆســیا یان دوو زمان شێوەیی( بە واتای 
دۆخێــک دێت کــە جیاکردنــەوەی کارایی 
زمانەکانــی تێدایە، بۆ نموونــە یەکێکیان لە 
ماڵــەوە و لــە گەڕەکەکەدا، ئــەوی تریان بۆ 
بەکارهێنان لە فێرگە و لەگەڵ دەسەاڵتداران 
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کەمکردنــەوەی  و  تواندنــەوە  پــەروەردەی 
مندااڵنی ڕەســەن و کەمینەکان جۆرێک لە 
پاکتاوکردنــە. پاکتاوی زمانــی  یەکێکە لەو 

پرسانەی کە هێشتا مشتومڕی لەسەرە. 

5. پرسە مشتومڕاوییەکان
5.1 پاکتاوی زمانەوانی

کاتێک خەڵک گوێیان لــە زاراوەی “پاکتاو” 
دەبێــت ســەبارەت بە زمــان و پــەروەردە، 
زۆرجار بانگەشــەی ئــەوە دەکــەن کە ئەو 
زاراوەیــە زۆر بەهێــزە – تەنیــا دەبێــت بۆ 
کوشــتنی جەســتەیی بەکاربهێنرێــت. زۆر 
هــەوڵ دراوە بۆ سانســۆرکردنی باســەکان 
تاوانبارکردنی  پاکتاوی زمانی،  بە  ســەبارەت 
توێژەرانێکــە بەکاری دەهێنن بە ســۆزداری 
نەک زانســتی، و تاوانبارکردنــی نێردراوەکە 
نــەک بەدواداچوون بۆ پەیامەکــە. )لە دانبار 
و هاوکارانیــدا. )2005( وتارێکی پســپۆڕانە 
کە بۆ نەتەوە یەکگرتووەکان نووســراوە، ئێمە 
دەلیل هێناوەیەکی فرە پســپۆڕیی )بەاڵم بە 
شێوەیەکی ســەرەکی یاسایی( دەخەینە ڕوو 
کە نیشــان دەدات پەروەردەی ڕەســەن و ) 
کەمینەکان( لە ڕاســتیدا ئەو پێوەرانە بەدی 
دەهێنێت کە لە ڕێککەوتننامەی نێودەوڵەتی 
نەتەوە یەکگرتووەکان سەبارەت بە ڕێگریکردن 
و ســزادانی تاوانی پاکتــاو )رێککەوتننامەی 
پاکتاوە(. رێککەوتننامەکە پێنج پێناســەی بۆ 
پاکتاوکردن هەیە. ســێ لەوانە ســەبارەت بە 
بایۆلۆژیکن، بەاڵم  کوشتنی جەســتەیی یان 
دووەکەی تــر لەگەڵ زۆربەی پــەروەردەی 
ڕەســەن و کەمینەکانی ئەمڕۆ )و پێشــتر(دا 

دەگونجێن:
بــە  زیانگەیانــدن   )b( دووەم  مــادەی 
ئەندامانــی گروپەکە بە شــێوەیەکی جددی 
 )e( جەســتەیی یان دەروونی؛ مادەی دووەم
گواستنەوەی زۆرەملێی مندااڵنی گرووپێکە بۆ 

گروپێکی تر.
میدیــای  و  پەروەردەیــی  سیســتەمی 

گشــتی )گرنگترین( بکەری ڕاســتەوخۆ لە 
جینۆســایدی زمانــی )و کولتووری(یــە. لە 
تەکنەلۆژی  ئابووری،  سیســتەمی  پشتیانەوە 
- ســەربازی، کۆمەاڵیەتی و سیاسی جیهان 
هەیــە چەنــد نموونەیــەک لــە توێژینەوە 
جۆراوجۆرەکان بەدوایدا بگەڕێن – هەموویان 
یــان گواســتنەوەی زۆرەملێی منــدااڵن لە 
گروپێکی زمانەوانیەوە بۆ گروپێکی زمانەوانی 
تر نیشان دەدەن، یان زیانێکی دەروونی گەورە 
کە لــە ڕێگەی پەروەردەی ژێرئاوکەوتنەوە بە 
مندااڵن دەگات. پیرجــۆ یانۆلف )1998( لە 
توێژینەوەیەکــی چروپڕدا دەریخســت لە نێو 
ئەو ئەندامە کەمینە کۆچبەرە فینالندییەنەی 
ســوید کە خوێندنی مامناوەندی سویدییان 
هەبــووە، بــە زمانــی فینالنــدی لەگــەڵ 
منداڵەکانی خۆیان قسەیان نەدەکرد. تەنانەت 
ئەگەر ئەوان خۆیــان ڕەنگە فینالندییەکەیان 
بە تــەواوی لەبیــر نەکرایە، بــە دڵنیاییەوە 
منداڵەکانیان بە زۆر لە ڕووی زمانەوانییەوە بۆ 
گرووپی زۆرینە گواســترانەوە. توێژینەوەکەی 
ئێــدوارد ویلیامز )1998( لە زامبیا و ماالوی، 
لەگەڵ 1500 خوێندکار لــە پۆلەکانی 1-7 
دەریخســت کە ژمارەیەکی زۆر لە قوتابیانی 
زامبیا )کە هەمــوو خوێندنەکانیان بە زمانی 
ئینگلیزی بووە( “توانای خوێندنەوەیان لە دوو 
زمانــدا زۆر الواز یان ســفرە  ) 1998: 62(. 
مندااڵنی ماالوی )لە ماوەی 4 ساڵی یەکەمدا 
بە زمانە ناوخۆییەکان وانەیان پێ وتراوەتەوە، 
بە زمانی ئینگلیزی وەکوو بابەتێک( ئەنجامی 
تاقیکردنەوەکانیــان بــە زمانــی ئینگلیــزی 
کەمێــک باشــتر بووە لــە چــاو خوێندکارە 
زامبییــەکان. دەرەنجامەکەی ویلیامز ئەوەیە: 
“مەترســییەکی ڕوون هەیە کە سیاســەتی 
زمانێکی  وەکــوو  ئینگلیــزی  بەکارهێنانــی 
گوازراوە، ڕەنگە هۆکار بێت بۆ گەشــەکردنی 
ئەکادیمــی و مەعریفی، نەک پێشخســتنی” 
)1998: 64-63(. ئەمەش لەگەڵ پێناســەی 
پاکتاوی نەتەوە یەکگرتووەکان دەگونجێت کە 
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دەڵێــت “بە هۆی زیانگەیانــدن بە دەروونە”.
وتارەکــەی ئــان لۆڤیــل و برایــان دیڤلین 
)1999( کە باس لە “پەیوەندی نادروست لە 
نێوان خوێندکارە ڕەســەنەکان و مامۆستایانی 
غەیرە ڕەسەنەکان لە فێرگەیەکی دوو زمانەدا” 
دەکات، بــە ڕوونی نیشــانیدا کە “تەنانەت تا 
کۆتایی خوێندنی سەرەتایی، زۆرجار مندااڵن 
لــە ڕێنماییەکانی پۆل بە زمانــی ئینگلیزی 
تێناگەن” )لۆڤیل و دیڤلیــن 1999: 137(. 
تێکچوونی پەیوەندییــەکان زۆرجار لە نێوان 
منــدااڵن و مامۆســتا غەیرە ڕەســەنەکانیان 
ڕوویــدا )138(، بەو ئەنجامــەی کە “ڕادەی 
هەڵــە پەیوەندییەکان بە تونــدی ڕێگری لە 
پەروەردەی مندااڵن کرد لــە کاتێکدا زمانی 
ئینگلیــزی زمانی فێرکــردن و کارلێککردن 
بوو” )137(. ئەوان دەگەنە ئەو ئەنجامەی کە 
“بەکارهێنانی زمانێکی فێرکردن کە مندااڵن 
لێهاتوویی تەواویان تێــدا نەبێت، گەورەترین 
لەمپــەڕە لەبەردەم فێربوونی ســەرکەوتووی 

پۆلەکان بۆ مندااڵنی ڕەسەن” )156(.
ڕاپۆرتی کاترین زووزۆال و ســیمۆن فۆرد 
)1985( “ڕوانگەی کیواتین لەسەر پەروەردەی 
دوو زمانــە” باس لە ئینویتی کەنەدی دەکات 
“خوێندکاران کە نە شارەزان و نە خوێندەوارن 
بــە هیچ کام لە زمانەکان” و ئامارێک دەخاتە 
ڕوو کە نیشــان دەدات کــە خوێندکاران “لە 
کۆتاییدا تەنیا لە ئاســتی پۆلی چوار، و دوای 
نــۆ ســاڵ  خوێندنــی ]ئینگلیزی-ناوەندی[ 
شــارەزایی لە هەردوو زمانەکەدا دەستکەوتی 
دەبێــت. لــە مارچــی ١٩٩٨ کۆنفرانســی 
سیاسەتی زمانی نوناڤۆتی کەنەدا ڕایگەیاند کە 
“لە هەندێک تاکــدا، هیچ کام لەم دوو زمانە 
بە توندی لەنگــەری نەگرتووە”. میک مالۆن 
و ئەلێکســینا کوبلو )1998( بانگەشە دەکەن 
ژمارەیەکــی بەرچاو لە گەنجــان بە تەواوی 
زمانەکانیــان نازانن و زۆرێک لە خوێندکاران  
زۆرجــار بە کەمترین لێهاتوویــی لە هەردوو 
زمانەکەدا دەمێننەوە. لە ڕاپۆرتێکی کاناداییدا، 

بــۆ  دەکات  خەبــات   )1998( کیتیکمیــۆ 
ڕێگریکردن لە مردنی ئینوکتیتوت، و نیشــان 
دەدات “گەنجــەکان ناتوانن بە شــێوەیەکی 
ڕوان لەگــەڵ  باپیرەکانیــان وتووێژ بکەن”. 
دیارە بریکاری ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆی 
پێکهاتەیی و ئایدیۆلۆژی لە پشــت کوشتنی 
زمانەکانەوە هەمان ئەو هێزە تەکنۆ-سەربازییە 
کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و سیاســیانەن کە 
جیهانگیریــی کۆمپانیاکان بەرەوپێش دەبەن. 
لــە گرنگتریــن بریکارە  بــەاڵم هەندێــک 
ڕاستەوخۆکان کە زۆربەی خەڵک ڕووبەڕوویان 
دەبنەوە، سیســتەمی پــەروەردە و میدیان. 
ئەمانە لە الیەک بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ و 
لە الیەکی تر ڕاستەوخۆ کۆمەڵگاکان لە ڕووی 
زمانەوانی و کولتوورییــەوە یەکی دەخەنەوە. 
وە لــە ڕووی ئایدیۆلۆژییەوە ئەوان لە ڕێگەی 
ڕەزامەندی خۆیانەوە  بەرهەمهێنانی  تواناکانی 
)هێرمان و چۆمســکی ١٩٨٨(، وا لە خەڵک 
دەکەن پرۆســەکانی یەکسانکردن بە جۆرێک 
پێویســت و تەنانەت سروشــتی قبوڵ بکەن 
)بڕوانە شیکارییەکی ورد و ئاڵۆزی مەکمورتری 
2٠٠2  هەروەها بڕواننە مەکمورتر(. هەروەها 
کە زۆرێک لە توێژەران ئاماژەیان پێ کردووە، 
دوای جوشوا فیشــمان )١٩٩١(، فێرگەکان 
دەتوانن لە یەک دوو جیلدا ئەو زمانانە بکوژن 
کە بۆ چەندین سەدە، تەنانەت هەزاران ساڵ 
ماونەتەوە، کاتێک قسەکەرەکانیان بەرکەوتەی 
پــەروەردەی فەرمی جۆری ئێســتا نەبوون. 
ئەمڕۆکە فێرگەکان دەتوانن بەشــداری بکەن 
و لە ئەنجامدانی پاکتاوی زمانەوانی لە ڕێگەی 
هەڵبژاردنی میدیای پــەروەردەی فەرمییەوە 

ئەم کارە دەکەن.

5.3.  ئایــا فرەچەشــنی زمانەوانــی 
خوازراوە؟ ئایا کەمینەکانیش دەیانەوێت؟
فرەچەشنی زمانەوانی بەالی زۆرێک لە توێژەران 
)نەک باسی سیاســەتمەداران، یان “کەسانی 
ئاســایی”( تێکــەاڵو بێت. تەنانــەت زانایانی 
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ڕێزداری وەکوو  ویــل کیملیکا تیۆریداڕێژی 
سیاســی و ئاالن پاتن، پێدەچێت قبوڵ بکەن 
کە شــتەکان “بەهۆی فرەچەشنی زمانییەوە 
ئاڵــۆز دەبن” )پاتن و کیملیکا 2٠٠٣: ٣( یان 
فرەچەشنی زمانەوانی “یەکێکە لە گرنگترین 
بەربەستەکان بۆ بنیاتنانی هەستێکی بەهێزتر 
لــە هاوواڵتیبوونی ئورووپایی” یان ئەوەی کە 
 :2003( “کێشــەیە”  زمانەوانی  هەمەجۆریی 
9(. ئەمانە تەنیا خلیســکێنە چارەڕەشــەکان 
نین: کیملیــکا و پاتن )2003( ئەم زانیارییە 
پێشــوەختانە ســەبارەت بــە فرەچەشــنی 
زمانەوانی وەکوو بەربەستێک دووبارە و نوێیان 
ناونانی هەمەجۆریــی زمانەوانی  دەکەنــەوە. 
وەکوو ئاڵۆزییەک، بەربەستێک یان کێشەیەک، 
نکۆڵیکردن و ماتەمینی ڕاستییەکانە  هەروەها 
لە بانگەشــە بــۆ هەبوونی دوو قــاچ و پێنج 
پەنجــە ئاڵۆزترە لە هەبوونی یەکێک. جگە لە 
زۆر کــەم، واڵتانی جیهان فــرە زمانن، و بە 
وتەی )دێبی پاتنایاک(: “زمانێک گەاڵڵەیەکی 
ناکردارییــە بۆ واڵتێکی فــرە زمان” )1988: 
382(. فرەچەشــنی زمانەوانی باری ئاســایی 
ژیانە لەســەر هەســارەکەمان. بۆ زۆرێک لە 
توێژەران ئاڵۆزی/بەربەست/کێشە هەمەجۆریی 
زمانی نییە بەڵکو ئەو هەڵوێســتانەن کە من 
وەک کەمکردنەوەی تاک زمانە باسم کردووە. 
تێڕوانینــە هەڵەکانی دیکە کە تەنانەت لە ناو 
زانایانی تۆکمەدا زۆرن ئەوەیە کە کەمینەکان 
بــە جۆرێک دوڕدونگــن )“ناتوانن یان ئامادە 
نیــن”، Kymlicka و Patten 2003: 12( بــۆ 
فێربوونی زمانی زۆرینــە/زاڵ، و ئەوان دەبنە 
گێتۆ، بەجۆرێــک کە “تەنانەت نەوەی دووەم 
و ســێیەمی گرووپە کۆچبــەرەکان بەزۆری 
بــە زمانــی باپیرانیان دەژیــن و کاردەکەن، 
تەنها بە کەمترین یــان نەبوونی فەرماندەیی 
زمانی دەوڵــەت. وا دیارە ناچار نەکردنیان بە 
“یەکگرتنی زمانەوانی” )کە پێدەچێت بە واتای 
تواندنەوە بێت، لەگەڵ “پەروەردەی گشــتی 
ستانداردکراو بە زمانێکی هاوبەش”( “خزمەت 

بە جیاکردنەوەی هاواڵتیان دەکات بۆ گرووپی 
جیاواز و دژایەتی یەکتر. بەم شێوەیە پێدانی 
مافــی کەمینەکان بۆ پەروەردەی مامناوەندی 
زمانی دایکی بە پێی ئەم جۆرە تیۆریزەکردنە 
کارەساتێکی ڕاستەقینە دەبێت، یان بۆ خودی 
کەمینــەکان یــان بۆ هەمــوو کۆمەڵگە. ئەم 
بانگەشانە لە زۆربەی حاڵەتەکاندا ڕاست نین، 
بەاڵم بەشێک بوون لە ئەفسانەی هاوشێوەیی 
کە لەبری )مافــە مرۆییەکانی زمان( بوونەتە 
هۆی تواندنەوەی زمانــی و کولتووری )مافە 
مرۆییەکانی زمان( پەروەردەییەکان هەم مافی 
هەبوونی پەروەردەی بنەڕەتی بە شــێوەیەکی 
سەرەکی لە ڕێگەی زمانیی دایکە، لە الیەک 
مافــی فێربوونــی زمانی فەرمی/ بااڵدەســت 
بە باشــی لەخۆ دەگرێــت. ئــەم دووانە دژ 
بەیەک نین، تــەواو پێچەوانەن. لە بارودۆخی 
فێربوونی زیادەدا، ئاســتی بــەرزی کارامەیی 
زمانی زۆرینە زیاد دەکرێت بۆ ئاســتی بەرزی 
کارامەیی زمانی دایکــی. توێژینەوەی ئارلین 
ســتایرز )1994؛ بڕواننە تێبینی 11( ڕوونی 
دەکاتەوە کە “لەو فێرگانەی کە پشتگیری لە 
فێربوونی سەرەتایی زمانی ئینوتیتوت دەکەن 
و خوێندکاری پۆلی ســێ و چوار،  نووسەری 
بەهێــزن لە زمانی ئینوتیتــوت، ئەنجامەکان 
لــە زمانی ئینگلیزی نووســراودا بەرزترینن”. 
کاتێــک مندااڵنــی )یوپیــک( لــە ڕێگەی 
زمانی ئینگلیزییەوە فێــر دەکرێن، لە الیەن 
مامۆستایانی “سپی پێست وەکوو کەمئەندام 
مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت و دەســتکەوتیان 
بەدەســت ناهێنن کاتێک لە ڕێگەی میدیای 
یوپیکەوە فێــر دەکرێن، ئەوان “نووســەری 
نایــاب، خوێنــدکاری زیرەک و دڵخۆشــن”. 
زۆرێک لــە کتێبــەکان بە وردی پیشــانی 
دەدەن چــۆن دەتوانرێت فێرکردنی زیادە کە 
ڕێز لــە LHR پەروەردەیی و LHR تر ڕێک 
بخرێتەوە. هەروەها لــە چەندین بەڵگەنامەی 
یاســای نەرمدا هەندێک پشــتگیری هەیە. 
پێشــنیارەکانی الهە ســەبارەت بە مافەکانی 
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 )1996( نیشتمانییەکان  کەمینە  پەروەردەی 
لە کۆمیساریای بااڵی کەمینە نیشتمانییەکانی 
لەخــۆ   )/OSCE )www.osce.org/hcnm
دەگرێت: بۆ کەمینــەکان، پەروەردەی زمانی 
دایک  لە هەموو ئاستەکاندا پێشنیار دەکرێت، 
هەروەها بۆ قۆناغی ناوەندی خوێندن. ئەمەش 
مامۆســتایانی دوو زمانە لە زمانی بااڵدەست 
وەک زمانــی دووەم دەگرێتەوە )بڕگەی ١١-
١٣(. تێبینی ڕوونکردنــەوە )p. 5 ( ئەمانەی 
خوارەوەی هەیە ســەبارەت بــە پەروەردەی 

ژێرکەوتن:
رێبازەکانی جۆری ژێرکەوتن کە شێوازەکە 
تەنیا لە ڕێگەی زمانی دەوڵەتەوە دەوترێتەوە و 
مندااڵنــی کەمینەکان بە تەواوی لە پۆلەکاندا 
یەکدەخرێن کــە مندااڵنی زۆرینەیان تێدایە، 
لەگەڵ ستانداردە نێودەوڵەتییەکان ناگونجێت.
ئەمەش واتای ئەوەیە، زۆربەی پەروەردەی 
ڕەســەن و کەمینــەکان – کــە ژێردەکەون 
نێودەوڵەتییەکانــی  ســتانداردە  لەگــەڵ   –
مافــی مرۆڤــدا ناگونجێن. ڕەنگــە هەندێک 
لــە سیاســەتمەداران لەگەڵ ئەمــەدا بن و 
زۆرێکیــان بانگەشــەی ئــەوە دەکــەن کە 
دەیانەوێت پەروەردەیەکی باشــتر ڕێکبخەن. 
هەندێک دەســت دەکەن بــە داننان بەوەی 
کــە LHR تەواو لــە پــەروەردەدا، لەوانەش 
پــەروەردەی زمانــی دایــک بــۆ مندااڵنی 
ڕەســەن و کەمینەکان، دەتوانێت ببێتە هۆی 
خوێندەواریی قووڵ، داهێنان، و ئاستی بەرزی 
فرەزمانی بۆ خوێندکار، پاراستنی زمانەکان، و 
هەروەها، بەهــۆی پەیوەندی  هۆکاری نێوان 
جۆراوجۆریی زیندوو و جۆراوجۆریی زمانەوانی 
Skutnabb- ؛www.terralingua.org بڕوانــە(
Kangas, Maffi, and Harmon 2003(، بــۆ 
ئەگەرە باشترەکان بۆ پاراستنی جۆراوجۆریی 
زیندوو و ئیکۆسیســتەمی تەندروست. بەاڵم 
بەگشــتی دژە ئارگیومێنتەکــە ئەوەیــە کە 
پاراســتنی هەمــوو زمانەکانــی جیهان یان 
زۆربەی زمانەکانی جیهان ناتوانێت مســۆگەر 

بێــت، یان لــە ڕووی ئابوورییــەوە بتوانرێت 
بــەردەوام بێــت. نموونەیەکی بــاش لێرەدا 
ئەوەیە پاپــوای نیوگینیا، واڵتێکی تاڕادەیەک 
نزیکەی  دانیشــتووانەکەی  ژمارەی  بچووکە، 
٥ ملیۆن کەســە. زۆرترین ژمارەی زمانی لە 
جیهانــدا هەیە، واتە زیاتــر لە ٨٥٠ زمان. بە 
بۆچوونی دەیڤید کالوس لە بانکی نێودەوڵەتی 
)2٠٠٣(، تا ســاڵی 2٠٠2، 47٠ زمان وەکوو 
میدیای پەروەردە لە پێــش فێرگە و لە دوو 
پۆلی یەکەمــدا بەکاردەهێنرێن. هەندێک لە 
ئەنجامــەکان بەم شــێوەیەن: مندااڵن زووتر 
و ئاســانتر خوێندەوار دەبن. ئەوان خێراتر و 
ئاســانتر فێری زمانی ئینگلیزی دەبن لە چاو 
خوشــک و براکانیان لە ژێر سیستەمی کۆنی 
ئینگلیزی-ناوەندیدا. مندااڵن بە کچانیشــەوە 
لە قوتابخانــە دەمێننــەوە. تاقیکردنەوەکانی 
پۆلی شەشەم لەو ٣ پارێزگایەی کە لە ساڵی 
١٩٩٣ دەستیان بە وانە وتنەوە کرد بە زمانی 
دایــک زۆر بەرزتر بوو لــەو پارێزگایانەی کە 
هێشتا لە ڕۆژی یەکەمەوە لە ڕێگەی میدیای 
ئینگلیزییــەوە وانە دەڵێنــەوە. پێدەچێت بە 
تــەواوی بتوانرێت پــەروەردە ڕێکبخرێت بۆ 
ئەوەی بەشــداری لە ئەنجامدانــی پاکتاوی 
زمانەوانیدا نەکات. پرســیاری کۆتایی کەواتە 
ئەوەیە: تــا چەنــد زمانەوانــی بەکارهێنراو 
بەشداری کردووە لە چارەسەرە ئەگەرییەکان، 
لە پالندانانی زمان کە پشتگیری لە پاراستنی 
 LHR جۆراوجۆریی زمانەوانی دەکات و کار بۆ
دەکات وەک پێشمەرجێکی پێویست نەک بۆ 
ڕێگریکردن لە پاکتــاوی زمانەوانی بەڵکوو بۆ 
پشتگیریکردنی جۆراوجۆریی زانیاری، بیرۆکە، 
ناســنامە و ڕێگاکانی چەمکسازی جیهان کە 
لە زمانــە جیاوازەکاندا کۆد کراون و هەروەها 

دەرئەنجامی کارلێکی قسەکەرەکانیانن؟

6. بەشداری زمانەوانی کارپێکراو: ئاسۆی 
داهاتوو

هەمــوو بوارێکــی )مافــە مرۆییەکانی زمان( 

۳۷5گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722



دەســتی بە گەشەکردن کردووە و زۆر پرسیار 
و مشتومڕی تیۆری، میتۆدۆلۆژی، ئەزموونی و 
کرداری ئاڕاستەکراو هەیە. ئەمەش نیشانەیەکی 
باشە. هەرچەندە هەندێک لە مشتومڕەکان، بە 
تایبــەت لەناو بواری زمانەوانــی کارپێکراودا، 
پێدەچێت کەمتر بنیاتنەر بن و تەســکتر بن 
لە پێویســت. یەکێک لە سەختییەکان ئەوەیە 
کە پرســەکە لە پێویســتی فرە پســپۆڕییە. 
زۆرجــار زمانناســانی تیــۆری و کارپێکراو، 
پســپۆڕانی زمان و پالندانەرانــی زمان، کەم 
سەبارەت بە بابەتی یاسایی و پەیوەندییەکانی 
دەسەاڵتەوە ئاگادارن. بە هەمان شێوە زۆرجار 
پارێزەرانی مافی مرۆڤ، النی کەم لە سەرەتادا، 
زانیارییەکی کەمیان لەبــارەی زمانەوە هەیە. 
ڕەنگە هەندێک لە زمانناســانی کۆمەاڵیەتی، 
کۆمەڵناسان، زانایانی سیاسی، زۆرجار تەنانەت 
پــەروەردەکاران و هتــد، زانیــاری زیاتریان 
هەبێت لەســەر ئەو پەیوەندییە دەسەاڵتانەی 
کە بە پێویســتی دەزانن لە هەموو پرسەکانی 
سیاســەتی زماندا بەشــدار بن، بەاڵم هێشتا 
زانیارییەکی زۆر کەمیان لەبارەی یاسای مافی 
مــرۆڤ و هەندێک جار لــە زمانەکاندا هەیە. 
مشتومڕی نەرێنی کاتێک بەدوای خۆیدا دێنێت 
کە ئامرازگەراکان بانگەشەی ئەوە دەکەن کە 
ئەوانەی ئارەزووی الیەنە دەربڕینەکان دەکەن 
الیەنە ئامرازییە پەیوەندیدارەکان بەدەر دەکەن 
)بۆ نموونە دەستڕاگەیشــتن بە زمانی فەرمی 
یان بە زمانە نێودەوڵەتییەکان لەسەر بنەمای 
چینایەتــی یان ڕەگەزی نایەکســان(. هەمان 
یەکخستنی  هەردوو  لەســەر  مشــتومڕەکان 
کەمینــەکان )ئایا زیاتر گرنگی بە زمانەکانیان 
دەدەن یان کارەکانیان؟( و لە ســەر بانگەشە 
سەربەستی/مافی  یان  )ناســنامە  ڕەسەنەکان 
زەوی( لــە ســااڵنی شەســت و حەفتاکاندا 
گرنگی  گرووپــەکان،  زۆربەی  ئەنجامــدراوە. 
بە هــەردوو جۆری مــاف دەدەن، دەربڕین و 
ئامــرازی و زۆرجار یەکێکیان پێشــمەرجە بۆ 
ئەوی تر، کــە هەردووکیان بە یەکەوە گۆڕاوە 

هۆکار و وابەستەن. زۆرێک لە ئێمە بە هەردوو 
الیەنەکــە کاردەکەین و وەکــوو تەواوکەرێک 
دەیانبینیــن، نــەک ئەوەی کە لــە یەکتری 
جیایــان بکەینــەوە. هەندێک لــە توێژەران 
)زۆرجار ئەو کەســانەی کە زمانەکانی خۆیان 
هەرگیز هەڕەشــەیان لێ نەکراوە( بەزەحمەت 
دەبینــن کــە ناســنامەکان لەســەر بنەمای 
زمانــەکان یان لەوانەش دەتوانن بۆ زۆرێک لە 
گروپــەکان گرنگ بن – ئەوان هەر شــتێک 
کە سەنتەری زمان بێت وەکوو دووبارەکردنەوە 
و بــە جەوهەریکردنی زمانەکان دەیبینن ) بۆ 
نموونە زۆر بابەت لە فریالند و پاتریک 2٠٠4؛ 
 Skutnabb-Kangas 2002، 2005 بڕواننــە 
(. پەیوەنــدی نێوان زمــان، کولتوور و خاک، 
لەالیــەن زۆرێک لە توێژەرانی ڕۆژئاواوە وەکوو 
ڕۆمانسیکردن نییە، بەڵکوو سنووردارکردن لە 
چەند ڕوویەکەوە سەیر دەکرێت، دروستکردن 
یــان بەهێزکردنــی فەزایــی، زمانەوانــی و 
کۆمەاڵیەتی-ئابووری ڕێگریکردن لە ناسنامە و 
دۆخەکان، بەستنەوەی مرۆڤەکان بە تاکزمانی، 
تاک کولتوری، شوێنە جێگیرەکان و بارودۆخی 
کۆمەاڵیەتی-ئابووری چەقبەســتوو و نزم )بۆ 
نموونــە Blommaert 2004: 58–59 مانــو 
مێتێکینگی پیاوێکی ماورییە لە هۆزی وانگانی 
ئیوی،  دەڵێت لە فیلمێکدا کە لە پێشــانگای 
وانگانی ئیۆی نمایشــکرا، لــە مۆزەخانەی تێ 
پاپــا تۆنگارێوا لە نیۆزیلەنــد، وێلینگتۆن، 2٩ 

نوڤەمبەری 2٠٠٣ ،– مەی 2٠٠6(
تــا ئــەو کاتەی کــە زمانمــان هەبێت، 
کلتوریشمان هەیە. تا ئەو کاتەی کەلتوورمان 

هەبێت، دەتوانین دەست بە خاکەوە بگرین.
ئایا رێبــازی LHRs “گەیانــدووە”، واتە 
مــرۆڤ دەتوانێت ئەنجامــەکان ببینێت؟ ئایا 
خەڵک LHRیان زیاترە و ئایا زمانەکان بەهۆی 
ئــەم کارەوە دەپارێزرێن؟ لە شــیکارییەکانی 
فرانســوا گریــن )کە من لەگەڵیــدا هاوڕام(، 
“گوتــاری مافــەکان تەنیا دەتوانێــت تەنیا 
بەشێکی بچووک لە بەڕێوەبردنی هەمەجۆریی 
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پێک بهێنێــت” )2003: 181(. گرین داوای 
“گۆڕینی جەختکردنەوە لە گوتاری نۆرماتیڤی 
ناوەکی مافەکان بۆ رێبازی ئەرێنی شــیکاری 
سیاسەت و هەڵسەنگاندنی سیاسەت دەکات” 
)هەمان سەرچاوە(. بە بڕوای من پێویستمان 
بە هەردووکیان هەیە. بەم شێوەیە پێویستی بە 
تێگەیشتنێکی دروست هەیە لە سنوورەکانی 
ئــەو ڕۆڵەی )مافە مرۆییەکانی زمان( دەتوانن 
بیگێــڕن – و هەروەهــا ئەگــەرەکان. ئــەم 
تێگەیشتنە لە نێو ڕەخنەگراندا کەمبووەتەوە. 
وەکوو هــەر بوارێکــی نوێــی لێکۆڵینەوە و 
سیاسەت، هەروەها رێبازێکی زمانەوانی مافی 
مرۆڤ ســەرەتا ناچار بووە ڕەوایی و سوودی 
خۆی نیشــان بدات. ڕوونە کە ئەو ڕاستییەی 
کە ئێستا مافە زمانییەکان کەم تا زۆر وەکوو 
بەشــێک لە مافەکانــی مــرۆڤ وەرگیراون، 
تەنانەت لە الیــەن پارێزەرانی مافی مرۆڤەوە 
دەستکەوتێکی سەرەکییە )بۆ نموونە، بڕواننە 
دی ڤارێنــس 1996، 1999، 2000، 2003؛ 
تۆرنبێــری 1997؛ تۆرنبێــری و گیبۆنــس 
1997(. ئێســتا ئەمە پەنــا دەباتە بەر هەموو 
کەرەســتەکانی مافی مرۆڤ کە لە تەنیشــت 
هیــچ شــتێکەوە ڕووی نەدابوو بــۆ نموونە، 
مافی زمانی پەروەردەیی لە دوای “کەیســی 
زمانەوانی بەلژیک” )1968( بەناوبانگی دەیان 
ساڵەوە کە تێیدا دایک و باوک  هیچ مافێکی 
هەڵبژاردنیان بــۆ منداڵەکانیــان لە میدیای 

پەروەردەدا نییە.
 ئەمڕۆکــە شــتەکان ڕوو دەدەن ئەویش 
وەکوو چەندین ئامرازی پەیوەندیدار بە زمان 
و پــەروەردەی ئەم دواییە پیشــانی دەدا )بۆ 
نموونە پێشنیارەکانی الهە OSCE و هەردوو 
ئامرازی ناوچەیــی ئەنجومەنی ئورووپا کە لە 

سەرەوە باسمانکرد(.
دووەم: ئێســتا زیاتر و زیاتــر لە گەالنی 
ڕەســەن و کەمینــەکان لــە سەرانســەری 
جیهان ئــاگاداری چەمکی )مافە مرۆییەکانی 
زمان( و زیاتر دەســت دەکەن بە داوای ئەم 

مافانــە، زۆرجــار زۆر بە دەنگــی )دەمتوانی 
کتێبێکــی تەواو تەنها بۆ خســتنە ڕووی ئەم 
داواکارییانە لە ناوچە جیاوازەکانی جیهانەوە؟(. 
ئــەو هۆشــیارییەی کە )مێژوویی و ئێســتا( 
دابیننەکــردن یــان دابینکردنی ســنووردار 
بەرزی کردووەتەوە، دەربڕینی دۆزیوەتەوە لە 
گەیاندنــی توڕەیی بۆ داواکارییەکان بۆ الیەنە 
جیاوازەکانــی )مافە مرۆییەکانــی زمان(، لە 
هەمــووی گرنگتر )مافــە مرۆییەکانی زمان( 
پەروەردەیی کە زمانی دایک زیادە پەروەردەی 
مامناوەنــدی لەگــەڵ بــەرزی دەرئەنجامدا 
ئاســتەکانی فــرە زمانەوانی و دەســتکەوتی 
باشــی فێرگە دەتوانــن نوێنەرایەتی هەردوو 
بانگەشــەی زمانی دەربڕین و ئامرازی بکەن، 
جا مافی تاکەکەسی یان مافی بەکۆمەڵ بێت. 
ئەو توێژینەوە پســپۆڕانەی کە بۆ کۆڕبەندی 
هەمیشــەیی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پرسە 
 Magga et al. 2004;( ڕەسەنەکان نووســراوە
Dunbar et al. 2005. ( هەروەها هۆشیارییەکە 
چووەتــە نــاو فێرگــەکان، تەنانــەت ئەگەر 
ئەمە هێشــتا لە ســەرەتای خۆیدا و لە زۆر 
شــوێنی جیهاندا بێت. زمانناسان، زمانناسانی 
کۆمەاڵیەتی، ڕێکخراوەکانی مامۆستایانی زمان 
و کۆنفرانســەکان زیاتر بڕیار و پێشنیارەکان 
تێدەپەڕێنن، کە بە شێوەی )مافە مرۆییەکانی 
زمان( کــۆ دەکرێنەوە )کۆکردنەوەی من لەم 
ژمارەیــە گەلێک زۆرە و ڕەنگــە من تەنیا لە 
بەشێکی زۆر بچووکی ئاگادار بم(. هەندێکیان 

بەڕاستی دەبنە هۆی کردار.
ســێیەم، تەنانەت ئەگەر زۆرێــک لەو)مافە 
مرۆییەکانی زمان( کە پێیان دراوە هێشتا لەسەر 
کاغــەزە )ســتراود و هیــۆ 2003(، ژمارەی ئەو 
کەیســانەی کە لە ڕاســتیدا جێبەجێ دەکرێن 
ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە گەشــەکردندایە. بەم شێوەیە 
بانگەشــەیەکە “بزووتنەوەی )مافــە مرۆییەکانی 
زمان( “ڕاینەگەیاندووە “ )بۆ نموونە Stroud ( یان 
لەسەر بنەمای چەند جۆرێک لە نەزانییە، لەوانەش 
نەزانی ســەبارەت بە شــوێنی )مافە مرۆییەکانی 
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زمــان( لە بەڕێوەبردنە جۆربەجۆرەکان،  پێشــتر 
باســکراوە( یان لەســەر بنەمای پێشبینییەکی 
تەواو بە دوور لە ڕاستییە. پەیوەندییەکانی نێوان 
توێژینەوە و سیاسەت، یان لەسەر ئەوەی توێژەران 
بەشی پێویست لەبارەی ملمالنێیەکانی دەرەوەی 
زانکۆکانەوە نەزانن و ئەو ئەنجامانەی کە بەدەست 
هاتوون. تۆڕکردنی؟ زیاتر لەگەڵ گەالنی ڕەسەن 
و کەمینــەکان ڕەنگــە هەندێک لەوانە ڕۆشــن 
بکاتەوە کــە کاتەکانیان تەنیا بــۆ تیۆریزەکردن 
بەســەر دەبات. بە هەمان شێوە، ڕەخنەگرتن لە 
بنەما تیۆری و چەمکەکانی بەکارهێنراو لە کاتی 
باسکردنی )مافە مرۆییەکانی زمان(  نموونەیەکە 
چەندە قورســە ئاڵۆزییەکانــی بنیاتنانی تیۆری 
فرە پســپۆڕی بەرز نرخێنرێــت. ئەگەر هەندێک 
چەمک  کە لە، یاسای نێودەوڵەتییەوە سەرچاوە 
بگرن، ئەوە بە شێوەیەکی ترسناک زانستی نییە 
کە ڕەخنەیان لێ بگیرێت کە وا تیۆری سیاســی 
یــان چەمکی SLA نین، بە بێ ئەوەی یاســای 
نێودەوڵەتــی بزانین و پێشــمەرجەکانی چۆن و 
بۆچی ئەو جــۆرە چەمکانە پەرەیــان پێدراوە و 
بۆچی بەو شــێوەیە بەکاردەهێنرێــن کە هەیە. 
لــە تیۆری فرە پســپۆڕیدا، دەبێت بەخشــین و 
وەرگرتن، شــیکردنەوە و ڕەخنە و گەشەپێدانی 
زیاتر هەبێت، لەســەر بنەمای زانینی النی کەم 
بنەماکانی ئەو دیســیپلینانەی کــە پەیوەندییان 
پێــوە هەیە. بەداخــەوە پێ ناچێــت ئەمە الی 
هەندێــک ڕەخنەگری دەنگــی زۆر بەرز نەبێت. 
هەبووە، وەکوو فرانســوا گرین زۆر جوان باســی 

دەکات.
]...[ خێزانە خۆئاماژەپێدەرانی گوتارەکان، 
ســەرەڕای  نێوانیــان،  پەیوەنــدی  ڕادەی 
کۆمەڵگەیەکی پێشوەختەی بەرژەوەندییەکان، 
هێشتا سنووردارە. ]...[ لە پراکتیکدا، ئەم دۆخە 
واتای ئەوەیە، باسەکان لەبارەی زمان و مافی 
کەمینــەکان زۆرجار لە کایــە جیاکراوەکاندا 
ئەنجام دەدرێن کە تێیدا نووســەران لەوانەیە 
وەسوەسەیان لە ال دروســت بێت بۆ دووبارە 
داهێنانــەوەی چەرخەکە، بە تێچووی زۆر لە 

ڕووی کاتــەوە  و ســنووردارکردنی هاوتا بۆ 
پەیوەندییەکەی لە هەندێک لە ئەنجامەکانیان.

)گرین 2٠٠٣: ١7٣(.
ڕەنگــە مرۆڤ زیــاد بکات، دواخســتنی 
سیاسەتە زۆر پێویســتەکان، زیانێکی زۆر بە 
گەالنی ڕەســەن و کەمینــەکان دەگەیەنێت. 
ئــەوان بــەردەوام دەبن لەگــەڵ خەباتەکان، 
تەنانەت بە بێ پشتیوانی زمانەوانی کارپێکراو 
– بــەاڵم ڕەنگــە هەندێــک لە زمانناســانی 
کارپێکراو بیانهەوێ بەشداری بکەن، لە ڕێگەی 
زمانەکانیانــەوە،  پالندانانــی  چاالکییەکانــی 
لە گەیاندنــی زۆربەی زمانەکانــی جیهان تا 
چوارگۆشەی سەرەوەی چەپ لە خشتەی ٣ و 
بەم پێیەش هەروەها بەڕاست زانینی قسەکانی 
یاسای ڕێزلێنانی مەلیسیت. کۆدەکە لە الیەن 
ئیمێلدا پێرلی، مالیسیت لە مانیتۆبا نووسراوە 

)لە Kirkness 2002: 23 وەرگیراوە(:
دایەگــەورە و باوەگــەورە ســوپاس بــۆ 
زمانەکەمان کە بۆ ئێمە پاشەکەوتتان کردووە.

ئێستا نۆرەی ئێمەیە بیپارێزین
بۆ ئەوانەی هێشتا لە دایک نەبوون.

ئەگەری هەیە ئەمە حەقێقەتی هەبێت.
*. https://www.degruyter.com/document/
doi/10.1515/9783110198539.2.365/html

پەراوێز
1 . forced linguistic assimilation 
Diglossia.  2 دوو زمــان شــێوەیی، دۆخێکــی زمانــی نــاو 
کۆمەڵگەیەکــە دوو جۆر ی جیاواز لە زمانێک لە ڕێگەی بەکارهێنان 

و بەکارهێنانە کۆمەاڵیەتییە جیاوازەکان بەکار دەهێنرێت. 
3  .Linguistic genocide
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زانست و چاالکی: 
دوورەدیمەنێکی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان*   

لۆرێنس کاکس 
وەرگێڕان: چیا ڕۆژهەاڵت



کورتە      
ئەم وتارە چۆنیەتــی کەڵک وەرگرتنی بارکێر 
و کاکــس لــە جیاوازییدانانی گرامشــی لە 
نێــوان ڕووناکبیــری نەریتــی و ئۆرگانیکی 
تاوتوێ دەکا، بۆ ئــەوەی لە پێوەندی لەگەل 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا هەڵسەنگاندن بۆ 
جۆرەکانــی تیۆریدانانی چاالک و ئاکادێمیانە 
بکــرێ. جیاوازییەکە، کە زۆرجــار وازاندراوە 
هێرشــێکە بۆ ســەر کار و نووســینی بژاردە 
کە  مەبەستیەتی  لەڕاستیدا  تاکەکەسییەکان، 
ئەو ئامانج، بەردەنگ، و پێوەندییە کۆمەاڵیەتییە 
جیاوازانــە زەق بکاتەوە کە بەهۆی ئەم جۆرە 
لە ســازکردنی تیۆرییەوە درووست بوون. ئەو 
وێژمانانەی کە »زانســت« بە خاڵی دەستپێک 
دەزانن، جۆری »چاالکانە« وەک هەڵبژاردنێکی 
دامەزراوەییدا  بەســتێنێکی  لە  تاکەکەســی 
دەبینــن، و ئــەم گرێدراوییــە ئەخالقییــە 
کاریگەری  هەڵسەنگاندنێکی  دەخەنە جێگای 
سیاسییەوە. لە الیەکی دیکەشەوە، ژمارەیەکی 
کــەم لــە ئاکادێمیســییەنەکان ئــەو هێڵی 
چەمیوی فێربوونی سیاســییەیان]١[ ئەزموون 
کــردووە کــە بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان 
دەیخەنە بەردەســت. ســەرەڕای هەر جۆرە 
پشتبەســتنێکی تاقیکارانە یــان ڕوناکبیرانە، 
ئەمە ڕەنگە هــۆکاری مانەوەی بەرباڵوی بڕوا 
بە »زانســتێکی ڕەخنەگرانە«ی دابڕاو لەوەی 
کە کێ نوێنەرایەتیــی دەکات ڕوون بکاتەوە 
و، لەپێناو گۆڕانە کۆمەاڵیەتییە بنەڕەتییەکاندا 
ئاراســتەی داڕشتنی سیاســەت و ڕاگەیاندنە 
ســەرەکییەکان وەک بەردەنگــی ســەرەکی 
و گرێدراویــی بێئەمالوئــەوال بــە چوارچێوە 
دامەزراوەییــە هەنووکەییەکانەوە پێک دێنێ. 
ئەم وتارە، بــە کەڵکوەرگرتن لە ســێ دەیە 
بەشــداری لە بزووتنەوەکانــدا و باس لە دوو 
کاری ئاکادێمیــک، دوو پێڤــاژۆی ڕاهێنانی 
چــاالک لەنــاو ئاکادێمیــادا دەکا. هەروەها 
باس لــە ڕێکارەکانی ئەزموونــە جیاجیاکانی 
باڵوکردنەوەی تیۆریک بۆ بەردەنگی بزووتنەوە 

کۆمەاڵیەتییەکان دەکات. باســەکە لەســەر 
کۆنترۆڵی »ئامرازەکانی بەرهەمهێنانی هزری«، 
و سیاســەتەکانی دابەشــکردن ورد دەبێتەوە 
)مارکس ،١٩6٥(. بەشــی کۆتایــی بەدوای 
ئامــاژە بەرباڵوترەکانــی ئــەم ئەزموونانە لە 
پێوەندیی نێــوان بزووتنەوەکان و توێژینەوەدا 

دەگەڕێت. 

وشە کلیلییەکان     
فێربــوون  کۆمەاڵیەتییــەکان،  بزووتنــەوە 
گرامشــی،   زانیــاری،  و  بەرهەمهێنانــی  و 

ڕووناکبیرانی ئۆرگانیک، زانستی چاالکانە. 

پێشــەکی: ڕۆمییەکان تا ئێستا چییان 
کردووە بۆ ئێمە؟ 

کاتێــک من و کالین بارکێر ١٥ ســاڵ پێش 
 Barker and( ئێســتا ئەم پرســیارەمان کرد
Cox ,2011,  لەمــەو بەدوا بــەم وتارە وەک 
پێمــان  دەدەم(،  ســەرچاوە  ڕۆمییــەکان 
وانەبــوو تیۆریــی ئاکادێمیکــی بزووتنەوەی 
کۆمەاڵیەتی هیچ یارمەتییەک بە تێگەیشتن 
لە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان نادات؛ بەڵکوو 
بۆ پیشــاندانی ئەوە بوو کــە یارمەتییەکانی 
بەدیاریکــراوی کامانەن؟ ئێمــە کەڵکمان لە 
جیاوازیدانانەکەی گرامشی )١٩7١( وەرگرت 
کە ڕووناکبیــری نەریتیــی )ئەوانەی کە لە 
دەبەســترانەوە  کۆمەاڵیەتییەکاندا  پێوەندییە 
بە تاقمە کۆمەاڵیەتییە لەپێشووەکانەوە بەاڵم 
هەمــووکات نامۆ یان سرووشــتی بوونەتەوە 
و وازانــراوە کــە لەســەرەوەی کۆمەڵــگادا 
جێگایــان هەیە( لە ڕووناکبیــری ئۆرگانیک 
نوێــی  تاقمــی  درووســتکراوی  )ئەوانــەی 
نوێنەرانی  و  بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکانــن 
هــەردوو کاپیتالــی مۆدێــڕن و بزووتنــەوە 
لە بەســتێنی کۆمەڵگادا  کۆمەاڵیەتییــەکان 
لەخــۆ دەگرن( جیــا دەکاتەوە. لــە ڕێگەی 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانەوە،  تیۆریزەکردنی 
ئەو پێوەندییە کۆمەاڵیەتییانەی ســاز بوون، 
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بەم شــێوەیە دیاری دەکرێــن: ئا( پەیوەندی 
ئاکادێمیــک - کــە لــە کۆتاییدا لــە الیەن 
پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکانــی ئاکادێمیاوە، 
وەک دامەزرانــدن، تەرخانکاری، باڵوکراوەی 
زانســتی، پێشنیاری ماڵییەوە فۆڕم دەگرن؛ و 
ب( پەیوەنــدی چاالکانە  - کــە لە کۆتاییدا 
لــە هەنــاوی پێوەندییەکانی نــاو بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکانــەوە فــۆڕم دەگرن. باســی 
ئەوەمــان کرد کە ئەم پێگــە کۆمەاڵیەتییانە 
لەگەل جــۆرە جیاوازەکانی درووســتکردنی 
زانیــاری بۆ ئامانجــی کۆمەاڵیەتیی جیاوازدا 
یەکیان گرتووە کە بە شــێوازی زانیارییەکان 
فــۆڕم دەدەن . بە ســەرنجدان بــە میناکی 
دیاریکراوی جۆراوجــۆر، بەتایبەتی ئەزموونی 
کۆمیتەی هاوئاهەنگیی ناتوندوتیژی باشــوور 
بزووتنەوە«مــان  »تیۆریزەکردنــی   ،)SNCC(
وەک »الیەنێکی کارێک کە خەڵک بەئامانجی 
)بزووتنەوەکان(  دامــەزراوە  درووســتکردنی 
دەیکــەن و لــەو ڕێگایــەوە )ناڕاســتەوخۆ، 
لەڕێــگای گۆڕان لە نەزمی کۆمەاڵیەتیدا( ئەو 
پێویستییانە دەناسن کە تا ئێستا پێیاننەزانیون 
 Barker and Cox , 2011( . لێكداوەتــەوە ،«

. ),p.31
وەاڵمــی ئاکادێمیــک و چــاالک بە ئەم 
باسوخواســتانە ڕێنوێن بوون. لــە الیەکەوە، 
ئەم نووســراوەیەم ســەرەڕای باڵوکردنەوەی 
تایبەتی بۆ »ســامیزدات« بۆماوەی یەک دەیە 
پێش ئەوەی دیسان لە ماڵپەڕی ڕێکخراوێکی 
ناحکوومیی فەنالندیدا باڵو ببێتەوە، زۆرترین 
پشــتی پێ بەستراوە. ســەرەڕای ئەو شتانەی 
من نووســیومن توێــژەرە چاالکەکانیش لە 
باســکردن لــە ئەزموونی تایبەتیــی خۆیان 
لەناو ئاکادێمیادا، کە بە ئاســانیش دەستیان 
نەخســتووە، وەها باســیان کردووە بۆم کە: 
لەخۆیانــدا  کۆمەاڵیەتییــەکان  بزووتنــەوە 
 Everyman and(  بەرهەمهێنــەری زانیارین
Jamison,1991; Wainwright , 1994( بەاڵم 
ئەمــە زۆر کەم لە پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییە 

ڕۆژانەکانی بەرهەمهێنانی زانیاریی ئاکادێمیکدا 
پێیدەزانرێت.  

ئاکادێمیکە  توێــژەرە  تــرەوە،  لەالیەکی 
تۆخــەکان پێیــان خــۆش نەبوو کــە ناوی 
بۆچوونــە  )ئــەو  زانیــاری  کۆمەڵناســیی 
پێوەندییــە  چــۆن  کــە  ڕەخنەگرانەیــەی 
کۆمەاڵیەتییەکان لەناو هەر جۆرە زانیارییەکدا،  
لە بۆچوونەکان لەســەر لەشساغیەوە بگرە، تا 
ڕێوشوێنی ئاســاییە ڕۆژنامەوانییەکان، زانستە 
سرووشــتییەکان، و دیــن، بەرهــەم دێت( 
بــۆ کارەکانیان  بەکار ببرێــت. زۆربەی کات 
هەروەک بکەرە کۆمەاڵیەتییەکالنی تر، ئارێشە 
درووســتکردن بۆ بۆچوونە جێکەوتووەکان، بۆ 
Garfin- )چاالکییــە ڕۆژانەکانیش نەخوازراوە 
kel , 1967(. تەنانــەت باوترینــی ئەم وەاڵمە 
زانیاریی  کۆمەڵناسییەکی  بەرگریکارانانەیەش 
جیاوازیان بەرهەم نەهێنــا، لەبریی ئەوە  ئا( 
هەرجۆرە دابەشــبوونێکی نێــوان ئاکادێمیا و 
چاالکییان ڕەتکردەوە، وەک ئەوەی پالندانان 
بۆ کردەوەیەکی ڕاســتەوخۆ لەبنەڕەتەوە هەر 
شــتێکە وەک پێدانــی پێشــنیاری یارمەتی 
ئابــووری، یــان ب( جیاوازییەکانیــان وەها 
لێکدایەوە کە گوایــە پێوەندییان بە ڕەواییی 
ئەخالقیــی هەڵبژاردنە تاکەکەســییەکان بۆ 
کارکــردن بەشــێوەی جۆراوجــۆرەوە هەیە. 
کاتێک توێــژەرە »کاردانەوەیی«، » ڕەخنەیی 
»یەکان ئــەو پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییانە کە 
لەناویاندا کار دەکەن دادەشــکێنن بۆ پرسی 
ئەمە  تاکەکەســییەکان،  ئەخالقییە  پاســاوە 
ئاماژەیە بۆ بنیاتنانی ڕاستییە ئاکادێمیکەکان 
 Berger and( کۆمەاڵیەتــی  بەشــێوەیەکی 

 . )Luckman , 1967
زۆربــەی ئــەم وەاڵمانــە بەتایبەتــی لە 
بریتانیای  زانســتگای  ئاستەمی  هەلومەرجی 
دوای تاچێــردا، لەالیــەن ئاکادێمیکەکانەوە 
باس کــران کە لە دیالۆگی چــاالک لەگەل 
بەرهەمهێنەرانی تری زانیاریدا )وەک بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتیەکان( کەڵکیان لێوەرنەگیرا و بۆیە 
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زۆربەی کات لە ڕوانین بۆ دنیای کۆمەاڵیەتیدا، 
نوقمبوونیان لە دنیای بەرتەسکی زانستگاییی 
خۆیانیان دەگشــتاند. تیۆریستێکی ڕەخنەگر 
چــاالک/  وۆرکشــاپێکی  )لــە  بەئاشــکرا 
ئاکادێمیک لەســەر پەروەردەی ڕەخنەگرانە( 
ڕەتی کــردەوە کە کەســێک لــە دەرەوەی 
نەریتــی تایبەتیی ئــەوەوە بتوانێت بە هیچ 
جۆرێــک  لەگــەڵ ڕاســتییە کۆمەاڵیەتییە 
جێکەوتووەکاندا مەودا بگرێت. کەسانی تریش 
زۆر بەســاکاری وەک بابەتێکی سرووشتی و 
ئاســایی لەگەل پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانی 
زانستگادا هەڵسووکەوتیان کرد )هەرچەندیش 
خوێنــدکارەکان ناچار بن ڕابهێنرێن کە چۆن 
ئاکادێمیک  بەرهەمهێنانی  ئاڵۆزەکانی  قانوونە 
بەکار ببەن(. ئــەوەی دەرکەوت ئەوە بوو کە 
تاقمێکی بکــەرە کۆمەاڵیەتییــەکان کە زۆر 
ناپەرچدەرەوەن]2[ بەسەر ئاڵۆزبوونی پێکهاتەی 
ئاکادێمیکدا چاویان دەبەســتن )لەکاتێکدا لە 
هەلومەرجەکانی تردا کاتێک بۆ سەرکەوتن لە 
باسەکاندا شەڕیان دەکرد ، خۆیان گلەییشیان 
لــەو ئاڵۆزییە هەبــوو(. هەروەها بــاس لەوە 
دەکــرا کە جیا لە پێکــدژی، جیاوازی نێوان 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا  و  زانســتگاکان 

نەماوە. 
ئــەو توێــژەرە پەرچدەرەوەییانــە]3[ کە 
ڕیشــەیان لەناو بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
هەیە، زۆرتر بەدوای ئەوەوە بوون کە سنوورە 
لێڵ و دووبەشــبووەکان تێپەڕێنن. لێرەدا من 
پێکهێنەرانە  سەرلێشــێوانێکی  کــە  پێموایە 
هەیە. دیارە ڕەنگــە تاکەکان تێکەڵی کۆمەڵە 
پێوەندییەکی جیاجیا ببن، بەاڵم زۆر هەڵەیە 
ئەگــەر پێمانوابــێ زانیــاری لــە دەرەوەی 
وەهــا پێوەندیگەلێکــدا بەرهــەم دێت، یان 
ئــەو ڕیچکانەی کە زانیارییــان تێدا بەرهەم 
دێت، ئــەو بەردەنگانەی پاڵپشــتن و متمانە 
بە زانیارییــەکان و باڵوبوونەوەیــان دەدەن. 
ئامانجەکەیــان لەبەر هۆی بەرهەم هاتنیانەوە 
نییە وکار لەســەر نــاوەرۆک و ئــەو کەڵکە 

سیاسییانە ناکەن کە هێشتا بەکار نەهاتوون. 
دەکــرێ بپرســین کــە ئەگەرچــی ڕەنگە 
زانیــاری بتوانێت لە ئــەو ڕێگایانەوە بەرهەم 
بێ کە لەناو هــەردوو کۆمەڵە پێوەندییەکەدا 
]ئاکادێمیا/چــاالک[ کار دەکا، بەاڵم ئەمە لە 
وەهــا پێوەندیگەلێک ڕزگارمان ناکات. لەبڕی 
ئەوە، پرســیارە ڕاستییەکە دەبێ ئەوە بێ کە 
سیاســەتەکانی کردەییکــردن کامەن، و کام 
کۆمەڵــە پێوەنــدی و لــە چ هەلومەرجێکدا 
سەردەکەوێت. جیا لە ڕەتکردنەوەی هەبوونی 
توێژەرەکانی بزووتنــەوەکان لەناو ئاکادێمیادا 
)کە خۆمان ســەردەمێک وابووین( بەشێکی 
ســەرەکیی »ڕۆمییــەکان« کــە نووســیمان 
تەرخان کرابوو بۆ باس لەســەر ئەو ئاستەنگ 

و پێکدژییانەی کە ئەم دۆخە سەپاندبوونی.
ئەم وتارە دوای زۆرتر لە دەیەیەک هەوڵدان 
بــۆ بەکاربردنی ئاماژەکانی )ڕۆمییەکان( وەک 
چاالکێک لە ئاکادێمیــادا هەڵدەگەڕێتەوە بۆ 
ئەم پرسیارانە. ئەمە لەسەر بنەمای ئەزموونی 
تاکەکەسی و بیرکردنەوە لە ئاکار، بە باسێکی 
کورت لەســەر هەوڵدان بۆ گۆڕینی قەوارەی 
بزووتنەوە  خوێندنــەوەی  ئاکادێمیکی  بواری 
کۆمەاڵیەتییەکان دەست پێدەکات؛ دەپەرژێتە 
ســەر ئەو ڕێگایانــەی کە تێیانــدا تاکەکان 
ڕەنگــە هاوکات خۆیان لەناو هەر دوو کۆمەڵە 
چــاالک(  و  )ئاکادێمیــک  پێوەندییەکانــدا 
ببیننەوە؛ و بــەدوای دابەشــبوونی زانیاریدا 
وەک ڕەهەندێکی ناوەندیی و ســتراتێژیکیی 
بەرهەمهێنانــی زانیاری دەگەڕێت. باســەکە 
لــە ئاکامدا ســەرنج دەخاتە ســەر هێندێک 
ئامــاژەی بەرباڵوتــری بەریەککەوتنی نێوان 

بزووتنەوەکان و خوێندنی بااڵ. 
ئەزموونی تایبەتیی خۆم دەکەوێتە نێوان 
دوو کۆمەڵــە پێوەنــدی: یەکــەم فێربوونی 
بەربــاڵوی بەکۆمەڵ کە لەنــاو »بزووتنەوەی 
چاالکیــی  و  بزووتنــەوەکان«،  جیهانیــی 
کۆمەڵگای چینی کرێــکاردا ڕەنگی داوەتەوە 
و هەر لەو ڕێگایەیشــەوە گواستراوەتەوە، کە 
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هــەردوو بەڕێگای زۆر جیــاوازدا پێوەندییان 
بە پێڤــاژۆی فێربوون، بیرکردنەوە، و ڕاهێنان 
وەک ئەرکــە ســەرەکییە سیاســییەکانەوە 
هەیــە؛ و دووهەم ئەزموونە فرەچەشــنەکانی 
ئاکادێمیای ئۆرووپایی لە بوارە جۆراوجۆرەکانی 
خوێندندا کە سەرقاڵی توێژینەوەی بزووتنەوە 
سەیروســەمەرەییە  و  کۆمەاڵیەتییــەکان، 
زانســتگاکانی  سیســتێمی  تایبەتەکانــی 
ئیرلەنــدن. من خۆم ســەرنجم بــۆالی ئەوە 
دەڕوا کــە کاتێک کە بیچمــە بزووتنەوە – 
تەوەرەکانــی زانیاری و کــردەوە ڕووبەڕووی 
مەنتقەکانی دامەزراوە ئاکادێمیکەکان دەبنەوە 
چــی ڕوودەدات. وتارەکــە لــە ئاڵووێرەکانی 
پشــت پەردە لــە پێگەی زانســتگادا کەڵک 
وەردەگرێت بۆ ئەوەی دوورەدیمەنی »ڕوانینی 
باوی« کردەییی ئاکادێمیکەکان )لە زانســتە 
کۆمەاڵیەتییەکانــدا( و جۆرەکانی پێکدژی]4[
کــە لە ئــاکاری ڕۆژانــەدا ڕوو دەدەن، ڕوون 
بکاتەوە. لەباری تیۆرییەوە، لەبەر ئەوەی لەناو 
مارکسیزم و فێمینیزمدا پەرەی سەندووە، لە 
تیۆریــی پەروەردەی گشــتی، و توێژینەوەی 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا کەڵک لە وێژەی 
بزووتنەوەکان، و فێربــوون، و بەرهەمهێنانی 

زانیاری وەردەگرێت.  

ڕوانگەی بزووتنە کۆمەاڵیەتییەکان لەسەر 
پێوەندییە ئاکادێمیک و چاالکانەکان

بــە دڵنیاییــەوە دەکرێت کە لــە بزووتنەوە 
ئاکادێمیا،  نــاو  بڕۆیتە  کۆمەاڵیەتییەکانــەوە 
ئەگەرچی لە هێندێک بــواردا لە ئەوانەی تر 
ئاسانترە. زۆربەی ئەو کەسانەی کارم لەگەلدا 
کــردوون بەزۆری لەپێشــدا چاالکن، و دواتر 
خوێندکار و ئاکادێمیکــن؛ ئێمە مەودایەکی 
زۆرمــان لــە دامــەزراوە زانســتگاییەکانەوە 
هەیە، و هاوکات کە هــەوڵ دەدەین خۆمان 
لــە کۆتوبەنــدی دامەزراوەیــی بپارێزین، لە 
وتووێژی بنیاتنەرانەیشــدا پاڵپشــتیی یەکتر 
دەکەین. »وتووێژکردن« بەگشــتی وشەیەکی 

بەئەدەبانەیە بۆ ئەم پێڤاژۆیە. هەروەک ئی. پی. 
تامپسۆن نووسیویەتی » کەسەکان ئەگەر بڕیار 
نەبێت کە لەالیەن تۆڕێکەوە پاڵیان پێوەبنرێت 
بۆنــاو پشــێوییەکی جیهانــی لــە گریمانە 
بەردەستەکانی فەرهەنگی ڕۆشنبیری، دەبێت 
دەربخەن«)  بەتەواوەتی  هەســتیاریی خۆیان 
ڕێیمۆنــد  هەروەهــا،   .)pp.393-394  ,1978
ویلیامــز تێبینیی هەبوو لەســەر ئاریشــەی 
لە  سیاســییەکان  گرێدراوییە  تێکەڵکردنــی 
شــوێنەکانی تردا لەگەل کار لە ئاکادێمیادا: 
»هەســت بە بوونە حەرامزادەیەک دەکەم لە 
تەنیشتمدا ]کەسایەتییەکەی ماتیڤ پرایس[، 
بــەاڵم پێموایە یان هیوادارم زۆرتر بتوانم کار 

 .)p.295,1979( « بکەم و بەرەو پێش بچم
هێندێــک کەس بــە شوناســێکی تەواو 
»ئاکادێمیک«ەوە  دەســت پێدەکەن و دواتر 
بەرەو چاالکیی سیاســی دەڕۆن، بەاڵم ئەوە، 
النیکەم لە ئەو بوار و واڵتانەدا کە من دەیانناسم، 
دەگمەنــە.  زۆر  جۆراوجــۆر  بەهــۆکاری  و 
ئەگــەر هەمــووکات و لە هەموو شــوێنێکدا 
لــە »کۆمەڵگایەکی ]خــاوەن [ بزووتنەوەی 
 Meyer and Tarrow( کۆمەاڵیەتیدا« ناژیــن
1998 ,(، ئاســتەمە لە ســەدەی 2١ دا بەبێ 
ئەوەی کە ئەو ڕاســتییەمان بۆ دەرکەوتبێت 
کــە کۆمەڵگاکانمان لە کێبڕکێــدان، بگەینە 
زانستگا. خەباتی بەکۆمەڵ و جیاوازیی بیروڕا 
شتێکی باوە؛ بۆیە کەسەکان بە گرێدراوی یان 
خۆدوورگرتنــی چاالکانە لە ئــەم پێکدژییانە 
بێت، دەبێــت کاردانەوەیان ببێت. بەواتایەکی 
تر، » سیاســی نەبوون » بژاردەیەکی بەهێزە، 
و ئەوانــەی کە زووتر لــە ژیانیاندا خۆیان لە 
هاوتەمەنــە ڕەخنەگر و دەروەســتترەکانیان 
جیا کردووەتــەوە ئەگەری کەمترە کە دوایی 

بیروبۆچوونیان بگۆڕن. 
جیا لەمــە، زانســتگا هاوچەرخەکان لە 
باکووری دنیادا ڕێگا خۆش دەکەن بۆ ئەوەی 
کە چاالکیی کەســێک لەخۆیدا بە سیاســی 
لەبەرچــاو بگیرێت )Cortese ,2015(. بۆوێنە، 
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ئاکادێمیکەکان دەتوانــن لەجێدا کاریگەریی 
خۆیان لەسەر خوێندکارەکان بەرز بنرخێنن. 
هەروەهــا، لەکاتێکدا کــە کۆلۆنیاڵیزەکردنی 
بەشــێک لە ئاکادێمیا لەالیەن بەشــداربوانی 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانی دوای ١٩6٨ ەوە، 
Ro- )کۆمەڵێک ڕێبازی نوێی هانییە بوونەوە 
jas ,2004(، پێڤاژۆ نەســڵییە ئاساییەکان بەو 
مانایەیە کە ڕادیکاڵ، ڕەخنەگر، مارکسیســت 
و فێمینیســت و هەتا دوایی بوون، بۆ خۆیان 
لەئێســتادا لەناو وێژمانی زانســتگادا بەزۆری 
پێگەیەکی بەنرخیان هەیە. ئەمە بووە بەهۆی 
دیاردەی ســەیری ڕەخنــەی ئاکادێمیک، بۆ 
وێنە، لە پارێزکردن]5[ و نیۆلیبراڵیزم کە لەگەل 
بنەمــا تیۆریکییەکەیان لە ئاکاری ڕۆژانەیاندا، 
وەک بەڕێوەبەرێکی نیۆلیبراڵ،کە )بۆوێنە ( لە 
ئۆپۆزسیۆنی چاالکدا بۆ ڕێکخستنی شوێنی کار  
خەبات دەکەن  دژایەتیی هەیە. ئاکادێمیکێک، 
کە ئێستا مامۆستایە، و بەبێ لەبەرچاوگرتنی 
کردەوەکانــی،  وەها دەردەکەوت کە لەخۆیدا 
کەسێکی »ڕادیکاڵ« بێت بە جددیبوونەوە لە 
منی پرســی »ناکرێت لەیەک کاتدا ڕادیکاڵ 
بیت و خوازیاری چاکســازیی بەرەبەرە لەناو 
سیستێمیشــدا بیت ؟ »ئەم گوتارە« سیاسەتە 
نیۆلیبراڵیزم  بەرباڵوترەکانی  بیروبۆچوونییــە« 
دووپات دەکاتەوە، کــە بیروبۆچوونە باوەکان 
ئــاکاری کردەییی بەکۆمــەڵ دادەبڕێت،  لە 
 هــەر لەوکاتــەدا بەهــۆی بایەخــی زۆر بۆ 
شوناسی تاکەکەســی و بەهای ئەخالقییەوە 
زەقیان دەکاتەوە. هەردوو مەودای نەســڵی و 
جوگرافی)ئەمەیان بەتایبەتی لە ئیرلەنددا(، لە 
ئەو بەستێنە ســەرەکییانەی کە ئەو تیۆرییە 
هەڵبژێردراو  بەشــێوەی  کــە  ڕادیکااڵنــەی 
بەســتراونەتەوە بە ئاکادێمیاوەی تێدا بەرهەم 
دێــت، بوون بەهــۆی دابڕانێک، کە پیشــان 
دەدات پێوەندیــی نێــوان ئایدیــا و کردەوە 
)کە لەجێدا، بۆوێنە، لە پێشــوازیی ئیتالیا لە 
 cf.( پچــڕاوە )گرامشــیدا بەرچاو دەکەوێت

 .)Hadot ,1995 for historical parallels

لە ڕەهەندێکی تری دابەشــبوونی نێوان 
ڕێبازە هــزر تەوەر و کــردەوە تەوەرەکانەوە، 
پەرچــدەرەوەی  ڕەخنەیــی«ی  »زانســتی 
ڕاســتەقینە ئەو ڕاســتییە لەخۆ دەگرێت کە 
سیستێماتیک  نایەکسانییەکی  لە  تێگەیشتن 
یــان پێکهاتەیــی، بەگەرموگوڕی نووســین 
لەســەری،  یان باڵوکردنــەوەی توێژینەوەی 
ئاست بەرز لەسەر ئەو بابەتە، بەتەنیایی شتەکان 
ناگۆڕێت. دەبێت بەدوای بەرژەوەندیگەلێکەوە 
کە دامەزراوە کۆمەاڵیەتییە تایبەتەکان بنیات 
دەنێــن، و ئاکارێکــی گشــتییەوە بین )ی 
دەسەاڵتداران، دەوڵەمەندەکان، و خاوەن پێگە 
بــەرزە فەرهەنگییەکان( کە بەرژەوەندییەکان 
 Cox and Nilsen(دەگۆڕێت بــۆ دامــەزراوە
2014,(. لەالیەکی ترەوە، بایەخی ڕۆشنبیری 
و تاقیکارانەی هەرکام لە ڕەخنەکان پرسیاری 
جددیان لەســەرە ، کە وەک ئامرازێک بۆ ئەو 
گۆڕانکارییەی کە بەدوایەوەیە، یان الیەنگری 
نەمــاوە یان بێئەمــالوال بەســتراونەتەوە بە 
دامــەزراوە هەنووکەییەکانــەوە )سیاســەت 
داڕێــژەکان، ڕاگەیاندن، فێرکردن، هتد.(. ئەم 
لە  تێگەیشــتنە خاڵی دەســتپێکی مارکس 

نزیک بە ١7٠ ساڵ پێشدا بووە. 
ئەمــە هێڵــی چەمیــوی فێربوونێکە کە 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان لەجۆری خۆیاندا 
بەکۆمەڵ، و زۆر قووڵتــر لە زۆربەی ڕاهێنانە 
ئاکادێمیکــەکان ئەزموونیان کــردووە. ئەوان 
بەوە گەیشــتوون کە باسوخواســتی باش و 
توێژینەوەی تاقیکارانە تەنیا هێندەی نوێنەرە 
کۆمەاڵیەتییــەکان کــە برەویــان پێدەدەن 
کاریگــەرن. ئەمە لەالی ئەوانەی کە حەزێکی 
ڕاســتەقینەیان هەیــە بۆ چارەســەرکردنی 
پرسەکان بە پرسیار تەنانەت گرینگیش نییە، 
بەڵکــوو زۆرتر هین ئەوانەیــە کە دەیانەوێت 
بەکۆمەڵ لەســەری کار بکــەن، بەرەوڕووی 
ئەو بەرژەوەندییە قوواڵنە ببنەوە کە شتەکان 
بەوجــۆرە دەهێڵنــەوە کە هــەن، و پەرە بە 
ڕێکخراوی پێویست دەدەن بۆ زاڵبوون بەسەر 
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 .)Touraine ,1981( ئاستەنگەکانی داهاتوودا
بەجۆرێک کــردەوەی خۆم لە ئەم بوارەدا 
پراگماتیکە: مانای کردەییی و دنیاییی ڕەخنە 
)Marx, 1969(، دەبێت پاڵپشــتیی ئەو هێزە 
کۆمەاڵیەتییانە بکات کە لەڕاستیدا ئاریشە بۆ 
نایەکسانی و چەوساندنەوە درووست دەکەن؛ 
بە واتایەکی تــر، یارمەتیی درووســتکردنی 
زانیارییەک بدات کــە بتوانێت یارمەتیدەری 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان لە خوارەوە بێت. 
لەالی مــن، ئەمە تەنیا پێگەی ڕۆشــنبیری 
جددی بایەخی سیاســییە کە لەوێوە ڕوانگە 
دەدات بــە ڕادیکاڵــەکان بۆ ئــەوەی لەگەل 

ئاکادێمیادا تێکەڵ ببن.  

لە  تێفکرین  بنەمای سەرەکی:  هێندێک 
کردەوە 

بــەدوای کاری ڕۆژانــەدا  دەگــەڕام کە لە 
چاالکییەوە هاتــم بۆ ئاکادێمیــا. لە قۆناغی 
کارناســیدا، کاری مەیدانیم لە بزووتنەوەکانی 
هامبوورگدا لەگەل دۆزینەوەی کۆمەڵناســی 
کۆمەاڵیەتییەکانــدا  بزووتنــەوە  بــواری  و 
تێکــەڵ کردبوو، کــە وادەردەکــەوت ئاماژە 
بێــت بۆ ئەگــەری تێگەیشــتنێکی قووڵتری 
ئاکاری ڕێکخســتنی خۆمان لــە ژمارەک لە 
بزووتنەوەکانــدا، و مــن وەک چاالکێک کە 
بــەدوای زانیاریــی کاریگەردا دەگــەڕا ڕووم 
کــردە ئەو بوارە. بەگشــتی، لەناو ئەو بوارەدا، 
بەوجۆرەی کە جاری پێشــوو لــە ئیرلەنددا 
ڕووبــەڕووی بوومــەوە، بیروبۆچوونێکی وەها 
نەبوو کە بزووتنــەوەکان زانیاریی تایبەت بە 
Casas-Cortes ,Oster- )خۆیــان دەخولقێنن 
 weil & Powell ,2008;Marchart ,Adolphs
& Hamm ,2010;Stromquist and Hen-

. )nessy ,2012
کەســێکی ئاکادێمیــک کــە ئەزموونی 
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکانی هەبوو پرســی 
بــۆ لەبریــی ئەوەی خــۆم بــە وێژەکەمەوە 
ببەستمەوە، من دەمویست پێداچوونەوەکەی 

لــەو ناوەدا هەر دەبێت هێندێک تیۆریســتی 
چەپــی ئاڵمانیا لەخۆ بگرێت. بە خوێندنەوەی 
هێندێک بابەتی ئینگلیســی زمانەکان لەسەر 
چەپی ئاڵمانی کە زۆر هەڵە تێگەیشــتبوون، 
و  پشــتیان بــە وەرگێڕانەکان بەســتبوو و 
لێوەشــاوەییی کردەیی و سیاسییان نەبوو بۆ 
بەڕێوەبردنــی ئەو چاالکییانەی کە باســیان 
دەکرد، ڕێگاکەم بەرەو تێگەیشتنێکی جیاواز لە 
زانیاری برد کە زۆرتر لە گریمانەی خۆبەخۆی 
سەردەســتبوونی زانیاریــی زانســتگایی، لە 
ڕێزلێگرتنــەوە هەڵقواڵبوو. بەتایبەتی، پێگەی 
من بەهۆی باســکردن لەگەل چینی کرێکار 
و خوێندکارە پێگەیشتووەکان لە دامەزراوەی 
تێکنۆلۆژیــی واتێرفــۆرد، وتاردانی گشــتی 
بــۆ تاقمە چاالکــەکان، و باســکردن لەگەل 
بەناوەکانی  دوو توێــژەری چاالکی بەرچــاو 
جیۆگیگان و مارگارێت گیالن گەشەی کرد. 
 e.g.,( و گیالن )e.g.,1999( جیۆگیــگان
2010( هــەردوو بــە فەرهەنگــی چاالکیی 
کۆمەڵگای چینی کرێکارەوە ســەرقاڵ بوون 
)یەکیان وەک کرێکارێکی الو و ئەویان وەک 
چاالکێکــی ڕاگەیانــدن( و خۆیــان تەرخان 
کردبــوو بۆ تێکەڵکردنــی ڕێچکەی فێربوونی 
خۆیان لەگەل قازانجــە ئەرێنییەکان لەپێناو 
بزووتنەوەکەیاندا. بە کار کردن لەگەل ئەواندا، 
تێگەیشــتم کە رێگای بــاوی توێژەنەوە، کە 
تواناییی دەدا بە ئــەو الوە ڕادیکاڵە بەرچاو و 
خەڵکە الوە ناوبەدەرەوانەی کە لە بەستێنێکی 
دواکەوتووەوە هاتوون، بە فێربوونی چەشــنی 
دەربڕینــی الدانیان لــە ئــەو بابەتانەی کە 
پێشــتر و بەر لە دەســتپێکردنی توێژینەوە 
لەگەلیــدا ئاشــنا بوون، هەرچەند ئێســتا لە 
جێکەوتوو  داڕێــژراوی  ئاکادێمیکی  زمانێکی 
کەڵک وەردەگرن، خۆیــان بگەیەنن بە خولە 
ئاکادێمیکەکان، بەباشــی لەبەردەستدا بووە و 
بە زۆریش باڵوبووەتەوە و من کاری بەکەڵکترم 
پێدەکرێت لەوەی کە چاوەدێریی ئەم چەشنە 

کارانە بکەم. 
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لە ئەم بەستێنەدا ستراتێژیی توێژینەوەی 
ئاکاری بەشــداریکارانە]6[ لە ئاکاری بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکانــدام پەرەپێــدا؛ کە بریتییە 
لە، توێژینەوە کە بیچم دەدات بە بەشــێکی 
و  بزووتنــەوەکان  بیرکردنەوەی  ســەرەکیی 
بــاس لەســەر چاالکییەکانیان بەمەبەســتی 
باشــترکردنی کاریگەرییەکانــی. ئەمــە منی 
خســتە دۆخێکی پێکدژەوە چونکە بە فەرمی 
هیچ کەســێک ئــەم بنەمایەی لــە PhDی 
خۆمدا بــەکار نەبردبــوو، ئەگەرچی بنەمای 
پــرۆژەی مێژوویەکــی زارەکیــی کۆمەڵگا-
تەوەریان داڕشــت، کە من لە مڵکی گەورەی 
چینــی کرێــکاری بالیموندا)دۆبلینی باکوور( 
ڕێکمخســتبوو، و  لــە مێژوویەکی ڕادیکاڵی 
دوورودرێــژدا جێگایــان هەیە. بۆ ســااڵنێک 
دوای PhD  یەکــەم و ئــەم پرۆژەیە، هەوڵم 
دایــەوە کــە دەســت بکەمــەوە بــە کاری 
توێژینەوە، نەک هــەر لەبەر ئەوەی تێزەکەم 
ـ کە لە ئەزموونی درووستکردنی تۆڕ لەنێوان 
ـ  ئیرلەنــدەوە هەڵقواڵبوون  بزووتنەوەکانــی 
چەنــد مانگ بەرلــەوەی بزووتنــەوەی دژە 
کاپیتالیستیی بزووتنەوەکان لە ١٩٩٩ بەدواوە 
بەئامانج بگات تەواو بووبوو، و هێندێک شتی 
تــر و بابەتی پێویســتتر هەبــوون کە دەبوو 
 .)Cox ,2006( لەنــاو بزووتنەوەکاندا بکرێــن
ڕەنگە من بەڕادەی پێویســت چاالک بووبم، 
کــە هێندێک کاری پێویســت بکــەم بەاڵم 
ئەوەندەیــش ئاکادێمیک بــووم کە ئاگاداری 
پێکدژیــی ڕوونی ئەوە بم کە کەســانی تر بۆ 
کارێک هان نەدەم کە بە فەرمی شــارەزاییم 

تێیدا نەبوو. 
لە نووســینی ئــەم وتارەدا، بــۆم ڕوونتر 
بووەوە کە ئــاکاری خۆم لەخۆیدا جۆرێک لە 
توێژینەوەی ئاکاری بەشداریکارانە بووە : وەک 
چاالک ، ڕاهێنەری بزووتنەوە، و باڵوکەرەوەی 
بزووتنەوە، من لە درێژمــاوەدا )لەنێوان ٥ بۆ 
١6 ساڵ لەکاتی نووسیندا(بەبێ ئەوەی بزانم 
خۆم تەرخان کــردووە بۆکۆمەڵە پرۆژەیەکی 

بەکۆمەڵ کە بەڵگەیەکی توێژینەوەی ئاکاری 
بەشــداریکارانە بــووە. لەالیەکی تریشــەوە، 
توێژینەوەی ئاکاری بەشداریکارانە هێندەیش 
ئیدەیەکی ئاکادێمیکی تەواو نییە، بەڵکوو تەنیا 
ڕێگایەکی بەفەرمیکردنی ئاکاری ڕێکخستنی 
باشــە، کە وەرگێڕدراوەتەوە بــۆ چەمکەکانی 

توێژینەوە. 
لــە  »فێربــوون  ڕســتەی  بەتایبەتــی، 
هەوڵەکانــی یەکتر«]7[ کە من بۆ پێناســەی 
ئەم پرۆژانە کەڵکی لێوەردەگرم، پیشــاندەری 
پێڤاژۆیەکــی فێربوونی تێروتەســەلە لەنێوان 
بەشــداربوانی بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا، 
هەرچەندیــش لە کۆبوونەوە سیاســییەکان، 
پرۆژە گشــتییەکانی پــەروەردە، یان لە بیاڤە 
ئانالینــەکان بۆ وتووێژ لەنێوان بەشــداربوانی 
 Finnegan and(بزووتنەوە و توێژەرەکانیشــدا
Cox ,2007( بــاس کرابێــت. هەرکام لە ئەم 
پرۆژانە لە خۆیانــدا ئەزموونێکی فێربوونیش 
بــوون، کــە تێیــدا ئێمەیان ناچــار کردووە 
یــان هانیان داوین کە پرســیار بکەین کە » 
ئێمە دەتوانین ئــەم کارە بکەین؟« و »ئەگەر 
بیکەیــن چی ڕوو دەدات؟« وەاڵمەکان بە ئەم 
پرسیارانە ڕەنگە وەک پارڤەکردنی بەرباڵوتری 
سامان بن. لە چەمکی بەرباڵودا، ئەو وەاڵمانە 
دانپێدانانێکی کردەییی بۆ ئەوانەمان پیشــان 
دەدەن کــە پێمانوایە« فێربوون لە هەوڵەکانی 
بــۆ  بەردەوامــە  ســتراتێژییەکی  یەکتــر« 

پەرەسەندنی بزووتنەوە.  

دوو  ئاکادێمیادا؟  لــە  چاالک  ڕاهێنانی 
ئەزموونی فێرکاری 

ئــەوە بەشــێک لــە ئەلفوبێــی چاالکییــە 
بنیاتنانی  چۆنیەتیی  کە   )Cox,2010,p.303(
پێوەندییــەکان ـ ڕێبــازی ڕێکخســتنمان ـ 
کاریگەریی گەورەی هەیــە. ئەمە نەک تەنیا 
لە سیاســەتی بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
بەڵکوو لە جۆرەکانی فێرکاریشــدا ڕاستە: لە 
هەردوو بەستێنەکەدا چەشنە جۆراوجۆرەکانی 
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ئاگاییەوە  بــە  کۆمەاڵیەتییەکان  پێوەندییــە 
بنیاتنــراون بۆئەوەی کــە هێندێک دەرفەتی 
تایبــەت بخاتــە بەردەســت و دەرفەتەکانی 
تر بســڕنەوە. بەواتایەکی تر، درووســتکردنی 
بەگوێــرەی  ڕوون  بــژاردەی  و  جیــاوازی 
چۆنیەتیــی پێکهێنانــی هاوپێوەندییەکانمان 
بەشێکی بنەڕەتییە لە کاری باش ڕێکخستن 
و ئاکاری باش فێرکردن، هەر ئەوەندەیش بۆ 
بیرکردنەوەی ڕوون لە ئەو بابەتانە پێویســتە. 
لە بنەڕەتەوە دژایەتیکردنی »ســنوورەکان« و 
»دووبەشــییەکان«، لەبەر ئەوەی شتەکان لە 
خۆیاندا خراپ بوون، وامان لێدەکات نەتوانین 
بۆخۆمان و ئەوانی تری ڕوون بکەینەوە، ئەوەی 
کــە دەیکەین چییە و چۆن لە شــتەکانی تر 

جیاوازە. 
کۆبوونەوە جەماوەرییەکان میناکێکی ئەم 
شــتەیە. لە ســەرەتاکانی 2٠٠٠ ەکاندا، ئەو 
چاالکانەی کە کۆبوونەوەکانیان بەمەبەســتی 
پێوەندیگرتــن بە بزووتنەوەکانــی ئیرلەندەوە 
پێكهێنا لەســەر دوو تایبەتمەندیی سەرەکی 
هاوڕا بوون. یەکەم، ئێمە دانیشــتنی کەســە 
بەناوبانگەکانمــان نەدەویســت بــۆ ئــەوەی 
بەهۆیانەوە ئەو خەڵکە ڕابکێشین کە پێشتر لە 
بزووتنەوەکاندا چاالک نەبوون. کۆبوونەوەکان، 
بە کەڵکوەرگرتن لە جیاوازییەکی لەمێژینەی 
ڕووداوێکــی  لــەوەی  زۆرتــر  بزووتنــەوە، 
هەڵخڕێنەرانە و بەمەبەستی جماندنی خەڵک 
بێت، شوێنی ڕاهێنان و ڕێکخستنی خەڵکێکن 
کــە پێشــتر بەشــداریان لــە بزووتنەوەی 
کۆمەاڵیەتیــدا کــردووە. ئەمــە بۆخۆی ڕێگا 
دەدات بەشــداربوان لەئاســتی تاڕادەیــەک 
یەکســاندا خۆیان ببیننەوە، و لەو الیشــەوە 
دەرکەوتنــە فەرمییەکان دەگاتــە کەمترین 
ئاســتی خۆی. دووهەم، کۆبوونەوەکان زۆرتر 
لەوەی بۆ باس لەســەر ڕاســتی و هەڵەبوونی 
بابەتێکی تایبەت، یان ڕوانگە تیۆریکەکان بێت 
بە ئامانجی ڕێکخستنی کردەیی و لێهاتووییە 
کردەوەییەکانە: ئەو باسانە دەتوانێت ئەوانەی 

کە حەزیــان لە سیاســەتەکانی بیروڕا هەیە 
بۆالی خۆی ڕابکێشــێت، بەاڵم لەپێشــدا بۆ 
زۆربەی ئــەو خەڵکەی کە لەڕاســتیدا دێن 
بــۆ ڕووداوی چاالکییەکانــی کۆتایی حەوتوو 

ئاشنایە.
ئاکامەکــەی ئەوە بــوو کە وامــان کرد 
شــوێنگەلێکی وەهــا درووســت بکەین کە 
النیکەم سێ چارەکی بەشداربووەکان لەپێشدا 
لە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا چاالک بوون؛ 
بەمجۆرە، دەتوانین پێڤاژۆی بەسیاسیکردن و 
گرێدراوییە کردەییەکانــی یەکتر بە تەواوبوو 
بزانین و بپەرژێینە سەر پێشخستنی کارەکان. 
بەواتایەکی تر، بۆ درووســتکردنی ئەم جۆرە 
لــە گفتوگــۆی کــردەوە ـ تــەوەر  لەنێوان 
هاوتەمەنەکان و هاوڕێکاندا پێویســت ناکات 
لەدەســت هەموو ئاکادێمیکــەکان ڕزگارمان 
ببێت، بەڵکوو زۆرتر دەبێت شوێنێک درووست 
ببێــت کە خەڵــک تێیــدا وەک ئاکادێمیک 
بەشــداری نەکەن ـ بەبێ وتاری سێمیناریی 
دوورودرێژ یان باسوخواستی توند لەپێوەندی 
لەگەل ئەوەی کە هەڵوێســتی ڕاست کامەیە. 
ئەمە لەدواییدا، باسوخواســتی ڕاستی لەنێوان 
ئەو خەڵکەدا ئاســان دەکات کە پێشــتر لە 
قســە و بێڕێزییەوە پەڕیونەتەوە بۆ کردەوە و 

دەیانەوە زۆرتر کاردانەوەیان ببێت. 
لــە ئــەم بەســتێنەدا، » فێربــوون لــە 
هەوڵەکانــی یەکترەوە » دژی جۆرە ڕێبازێکی 
پاڵپشتیکارانەیە کە لە خاوەندارییەتیی تیۆری 
)Thompson,1978( بۆ ئەو بانگەشەیە کەڵک 
وەردەگرێت کە ئەو خاوەنی ڕاستییە ژیاوەکان 
و ئەزموونــە کردەییەکانــی خەڵکانــی ترە. 
پێڤاژۆکە پێ لەسەر ڕێزی دووالیەنە، بەشێک 
لە سرووشــتی زانیاریی هەموو کەســێک، و 
لەوالیشــەوە ئەگەری پەرەپێدانی بیچمەکانی 
تێگەیشــتن کە زۆتــر لەگــەل ئامانجەکانی 
 Bevington and( یەکدەگرنەوە،  بزووتنەوەدا 
پێوەندییەک  ناســینەوەی  و   ،)Dixon,2005
لەنێــوان هەوڵــە جیاوازەکانمانــدا لەپێنــاو 
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بەکۆمــەڵ بەڕێوەبردنیدا، دادەگرێت. هەروەها 
ڕێگایەکی تیۆریکیش بۆ ناو ئەم دوورەدیمەنە 
لە ڕێگای تیۆرییەکانــی زانیاریی مارکس  و 
 Marx ,1965; Gramsci( گرامشــییەوە هەیە
1991 ,(، بــەاڵم بەکاربردنی ئەو تیۆرییانە بۆ 
پیشــاندانیان  وەک بابەتی هەڵقواڵوی هزر و 
بەشــداری لە هەوڵە ڕۆژانەکانی بزووتنەوەدا 
Cox and Nils- )شتی زۆرتر دەست دەخات 
en , 2014(. لــە بابەتی کۆبوونەوەکاندا ، ئەمە 
لە بزووتنەوەی بەرباڵوتری دژە کاپیتالیستیی 
 .)Players ,2010( بزووتنەوەکانەوە فێر بووین
زاپاتیســتاکان، گلێرگــەی]8[ کۆمەاڵیەتیــی 
لووتکــەکان  ناڕەزایەتییــە  و  جیهانــی، 
بایەخــی تێکەڵکردنی چەشناوچەشــنییەکی 
ڕاســتەقینەی بزووتنەوە کۆمەڵآیەتییەکان و 
زمانە سیاسییەکان لەگەل هاوکاریی کردەیی 
لە دژی دەســەاڵتی نیۆلیبراڵیان پیشان داوە 

 .)Marcos ,2002;Conway,2011(

PhD یەکی چاالک؟ 
یەکــەم    PhD بەرنامــەی  کاتێــک  مــن 
بزووتنــەوەکان  بــۆ  و  لەبزووتنەوەکانــەوە 
پەرە پێدەدا ئــەم ئەزموونی ڕێکخســتنانەم 
خستە ســەریەک. گرێدراوییە سیاسییەکانم 
گەیاندوومیان بەوەی کە بەکەڵکترین شتێک 
کە بتوانێت وەک چاودێرێکی PhD پاڵپشــتم 
بێت ئەو چاالکانە بوون کە لە بزووتنەوەکەی 
خۆیاندا توێژینەوەی ئاکاری بەشداریکارانەیان 
ئەنجام دەدا، و خۆشــحاڵ بــووم بەوەی کە 
هێندێــک چاالکی باشــم دۆزییەوە کە هاوڕا 
بوون. ئەمە، پێکەوە لەگەل مارتین جیۆگیگان 
و مارگارێت گیالن، و تێکەڵ لەگەل ئەزموونی 
بالیموونــدا، بــوو بــە پێکەوەگرێدراوییەکی 
درێژمــاوە لەگەل هێندێک خەڵکی بەرچاودا؛ 
تاقمێک لە چاالکەکان کە لە ئاستی PhD  دا 
بە سەرنج خستنە سەر ئاکاری بزووتنەوەکەی 
بەشداریکارانەیان  ئاکاری  توێژینەوەی  خۆیان 

ئەنجام دا. 

زوو دەرکەوت ئەگــەر بمانەوێت بنەمای 
سەرەکیی »فێربوون لە هەوڵەکانی یەکترەوە« 
بەپیرۆزکردنێــک  هەرجــۆرە  بمێنێتــەوە، 
ئــاکاری  توێژینــەوەی  شێوازناســیی  ی  ـ 
بەشــداریکارانە بــۆ بەکاربــردن لەپێوەندی 
لەگەل بزووتنەوەکان و یان ئەوەی کە دەبێت 
لە هەموو هەلومەرجێکدا چ مانایەکیان ببێت 
cf.Autonomous Ge- )ـ دەبوو بخرێتە الوە 
 ographies Collective ,2010;Cockburn
and Mulholland,2000(. ئــەو چاالکانــەی 
کە بەشــدارییان کرد لــە بەرنامەی PhD دا 
نوێنەرایەتییەکــی خەڵکیــی  بەدڵنیاییــەوە 
بەرزیان بەدەســتهێنا، بەاڵم ئەوە هەمووکات 
بەڕێــگا باوەکانــی شێوازناســیی فەرمیــدا 
پێکنەهاتبــوو. ئەمــە لەپێوەنــدی لەگــەل 
الوەکانــی چینی کرێــکاردا کــە دەرمانیان 
بەکار دەبــرد و ئەزموونی خۆیــان و هۆکارە 
پێکهاتەییەکانیان لە کۆمەڵگای پەروەردەییدا 
دەگێڕایەوە ڕاســت بوو؛ هەروەهــا بۆ تاقمە 
ژینگەییە ئیرلەندییەکانیش ڕاست دەگەڕا کە 
پێیان باشتر بوو خۆ لە جۆرە ستراتێژیکەکانی 
پەروەردە و بیرکردنەوە لە هۆکارەکانی گۆڕانی 
کەشوهەوا ببوێرن. توێژینەوەی ئاکار هەروەها 
دەتوانێت لە کاتێکدا کــە بزووتنەوەکە تەواو 
بووبێ یان لە شــوێنێکدا کــە بزووتنەوەیەک 
دابەش یــان بــەرەوڕووی ســەرکوتی توند 
بووبێتــەوە، ببێــت بەهــۆکاری پێــواری]9[
بابەتێگەلی بەکۆمەڵ. لێرەدا پێویست دەبێت 
دیسان پرسیاری گشتیتر لەسەر مانای کردەوە 
و بەشداری لە وەها بەستێنگەلێکدا بکەین. لە 
وەها دۆخێکدا، توێژەرەکان وەک چاالکەکان 
بیریــان لە پەرەپێدانی ســتراتێژییەکی لەبار 
لەپێناو تێکەاڵوبوون لەگەل ئەو ڕاســتییانەدا 

دەکردەوە کە بەرەوڕووی دەبنەوە. 
ئەنجامدانــی  ئەزموونــی  بەگشــتی، 
PhD لەبــاری تاکەکەســییەوە بــۆ زۆربەی 
بەربژێرەکان، ســەرەڕای هاوڵی تایبەتی خۆم 
لەگەل پێکهاتەکانی دەسەاڵت لە ئاکادێمیا و 
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بەردەوامیی تاکەکەســی، تێچووی زۆر زۆرتر 
بوو لەوەی من چاوەڕوانیــم دەکرد. هاوکات 
بیۆگرافیکەکانی  ئاســاییە  ئەزموونــە  لەگەل 
وەک خەمبــاری و خەمۆکــی، هێندێک لە 
توێژەرانــی PhD  ئاڵۆزیی توێژینەوە لەســەر 
بزووتنەوەیان لەال ئاستەم بوو و یان درێژەیان 
نەدەدا یان بەسەر ســەردێڕەکەدا تێدەپەڕین 
یان بە تەواوەتی دەیانگۆڕێ. ئەوانی تر تێچووە 
کردەییەکان کە بۆ بەڕێوەبردنی PhD تەرخان 
کرابوون، و گوشار لەالیەن دامەزراوەکانیانەوە 
وەهــا لێکدەدایەوە کە وادەکات شوناســیان 
بکەوێتــە مەترســییەوە و لــە »چاالکێکــی  
بیرمەنــدەوە« بگۆڕێــن بــۆ »ئاکادێمیکێکی 
ڕادیکاڵ«. هەوڵەکان بۆ بەرەوڕووبوونەوەی ئەم 
پێڤاژۆی بەئاکادێمیکردنە لەڕێگای پەرەپێدان 
بــە الگیرییەکی بەکۆمەڵ لەناو تاقمەکاندا لە 
پێوەندییە پێشــوو یان تازە پەرەپێدراوەکانی 
ئاکادێمیــدا،  لــەدەرەوەی  بەشــداربوان 
بزووتنــەوە و کۆمەڵگاکانیــان یان  لەســەر 
هاوتەمەنەکانیان کەمتــر کاریگەریی هەبووە، 
کــە ئەمەیش تاقیکارییەکی ڕاســتی بووە بۆ 
کردەوەکانیان. لە کۆتاییدا، بەگشــتی، کەس 
بە ڕێگایەکی ساکاردا لە گۆڕانی کۆمەاڵیەتی 
پاشــگەز نەبووەوە، یان لە ئاکادێمیادا جێگیر 

نەبوو.     
     

چاالکێک ]MA]10 ؟
تاقمێک لە لێکۆڵەرە چاالکەکان لە مەینووس 
بەشــێک لە ئەو شــتانەی کە لە کۆبوونەوە 
جەماوەرییــەکان و بەرنامەکانی PhD دا فێر 
بووبوونیان گواســتەوە بۆ دەستپێشخەرییەک 
لەپێنــاو پــەرەدان بە MA لە پــەروەردەی 
کۆمەڵگا، یەکســانی و چاالکیی کۆمەاڵیەتیدا 
)Cox,2014b(.بەرنامەکــە، بەپێی پاشــخانی 
کاری پــەروەردەی ڕەخنەگرانــەی کۆمەڵگا 
ئاکاری  لە  تێگەیشــتن   ،)Connolly ,2010(
ئەوەی  بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان وەک 
لەخۆیــدا بەســترابێتەوە بــە بەرهەمهێنانی 

زانیارییــەوە )Conway, 2006(، و ئەزموونی 
کۆرســە هاوتاکانیان لــە شــوێنەکانی تردا 
)Chase , 2006(، لەســەر ئــەوە دانرابوو کە 
ئەگەر بەشــداربوانی بزووتنــەوە نوێنەرەکان 
بناسن، بە کۆبوونەوە لەدەوری یەکتر دەتوانن 
بەتایبەتی لە ئەزموونی ئەو بزووتنەوانە کە لە 
بزووتنەوەکەی خۆیان ناچێ فێر ببن. بەرنامەکە 
بەکەڵکوەرگرتــن لــە شــێوازە پەروەردەییە 
بــاوەکان و بە گفتگــۆی بــەردەوام لەگەل 
ئاکاری خودی بەشــداربواندا و لەنێوان جۆرە 
جیاوازەکانــی ئاکاردا ڕێی بۆ خۆشــکرا. ئێمە 
بایەخی زۆرمان دا بە پەرەپێدان بە تاقمەکان 
و ســەرنجڕاکێش بــوو کە خوێنــدکارەکان 
دژی هەندێک لــە کۆتوبەندەکانی ئاکادێمیا، 
و هەروەها شــێوازەکانی وانەوتنەوەی ئێمە- 
و لــەو بابەتــەدا دژی توێژینــەوەی ئاکاری 
بەشداریکارانەیش وەک جۆرێک لە توێژینەوە، 

شۆڕشیان کرد.  
بــۆ  یەکســاڵە  تەرخانکاریــی  دیــارە، 
ئەنجامدانــی MA بە دوو ڕۆژ لــە حەوتوودا 
زۆر کەمترە لەوەی کــە لە PhD دا هەیە، و 
ژمارەیەکی کەم لە بەشداربوان لە خولەکە بۆ 
پەڕینەوە بۆ ئاکادێمیا لە درێژماوەدا کەڵکیان 
وەرگرتــووە. هەروەهــا لە ســەرەتاوە لەالی 
ئێمــە ڕوون بوو کە بەرنامەکە بــۆ ڕاهێنانی 
تێکنیکی بۆ ئەو کارانە نەبووە کە لە پێشــدا 
لــە ڕێکخراوە دابینبووەکانــدا هەبوون. دوای 
تێکچوونــی »هاوبەشــیی کۆمەالیەتیــی« لە 
ئیرلەنددا، دەستمانکرد بە خستنە بەردەستی 
ئــەو لێهاتووییــە بەرباڵوتر، ســتراتێژیک، و 
ڕێکخستنییانەی کە ڕێگادەدەن بە چاالکەکان 
جۆرە نوێکانــی ڕێکخراو درووســت بکەن و 
یان ئەو ڕێکخراوانەی پێشــوو بخەنە خزمەت 
ئامانجە سەرەکییەکانیانەوە. هاوتەریب لەگەل 
ئەمەدا، زۆرێک بۆ گۆڕانکاری لە چاالکییەکانی 
خۆیانــدا کەڵکیان لــە بەرنامەکە وەرگرت، و 
هێندێک پــرۆژەی نوێ و بەرچــاو پەرەیان 

سەندووە. 
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الیەنێکــی بنەڕەتیی بەرنامەکە پێناســە 
کردنی بوو وەک شــارەزایەک]١1[، کە بابەت 
و تێزەکانــی بــە چەمکی کردەیی پێناســە 
کــراون، و پێویســتە زانیاریــی ئاکادێمیک 
ســەرچاوەکانی خۆی باس بکات و لەوەاڵمی 
بەردەنگە ڕەخنەگــر و بەئەزموونەکانیدا »ئەم 
دنیایی بوونی« خۆی پیشان بدات؛ کە هەموو 
شــایان  ناوبژیوانێکی  لەالیــەن  ئەمانەیــش 
لەدەرەوەوە هەڵدەســەنگێندرێت. ســەرەڕای 
ئەوەی کە حکوومەت بڕە بوودجەی کارناسیی 
بااڵی بڕی، کە بەهۆیــەوە نزیک بە یەک لە 
سێی کەســانی ناو بەرنامەکەی کەم کردەوە، 
ئــەوەی کە بەرنامەکە دەکات بە شــوێنێکی 
لەبــار ڕێک ناســینەوەی جیاوازییــەکان، و 
پێکهێنانی سنوورەکان بەشێوەیەکی کاریگەر 
و بەکارهێنانــی جیاوازییەکانــە. چوارچێوەی 
تاڕادەیەک جیا  بەرنامەکە شارەزایانەیە بەاڵم 
لە کاری ڕۆژانەی ڕێکخســتنە؛ بەشــداربوان 
بەتایبەتــی لەگــەل هاوتەمەنەکانیانــدا لــە 
جۆرەکانــی تــری بزووتنەوەدا کات بەســەر 
دەبــەن، و بەهۆیــەوە جۆرەکانــی چاالک و 
ئاکادێمیکی زانیاری ناو دەنرێن، دەناسرێنەوە 
و لەنــاو گفتوگۆیەکــی پێکهێنەرانەدا بەکار 

دەبرێن. 
لە گەڕانەوە بۆ »ڕۆمییەکان« و گرامشیدا: 
»درووســتکردنی  ڕێیتێدەچێت  تاڕادەیــەک 
تیۆریــی چاالکانــە]12[ » ـ چاالکیی هزریی 
ئۆرگانیکی بزووتنەوەکان ـ لە ناو زانستگاکاندا 
ڕوو بــدات؟ من بــە پارێــزەوە دەڵێم بەڵێ، 
بــەاڵم نەک بەبــێ هەوڵێکی سیســتماتیک 
بۆ ڕێکخســتنی کاریگەر لەهەموو ئاســتێکی 
پێڤاژۆکەدا. بەبێ پێناســەی باشی بەرنامەکە، 
ســتافی ئاکادێمیک و تاقیکارە دەرەکییەکان 
کە لە ئامانجەکانی تێبگەن، ئەو خوێندکارانەی 
کە پاڵنەری تاکەکەســییان بەشداریکردنە لە 
بزووتنەوەدا ، شێوازناسیی شایانی توێژینەوە، 
پاڵپشــتیکار،  بەکۆمەڵــی  پێڤاژۆیەکــی  و 
بەدڵنیاییەوە هێزی ڕاکێشانی »چاالکی هزریی 

نەریتی« براوە دەبێت.  
تیۆریدانــان، توێژینــەوە، و خوێندنەوەی 
چاالکانە جیاوازن لە هاوتا ئاکادێمیکەکانیان، 
پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان  و  چونکــە 
جۆرەکانی کــردەوە، و هەوڵی تــەواو کە بۆ 
ئەنجامدانــی کاری چاالکانە لەناو بەســتێنی 
ئاکادێمیکدا دەدرێن ئەم ڕاستییە دەردەخەن 
)Szolucha,2014 (. بەهێزترین »سنوورەکان« 
و »دووبەشــبوونەکان » درووســتکراوی ئێمە 
نیــن بەڵکوو ئەوانە زانســتگا بەشــیوەیەکی 
سیســتماتیک دایاندەنێــت بــۆ دڵنیایی لە 
ســەرکەوتنی مەنتقی دیســیپلینی بەســەر 
بەکۆمەاڵیەتیکردنــی  تــردا:  مەنتقەکانــی 
خوێندکاران ؛ وانەی تیۆری وتنەوە، شێوازەکان، 
ناوەرۆکــی تاقیکارانە]13[؛ ئــەو ئامرازانەی کە 
لەڕێیانــەوە خوێنــدکارەکان دادەمەزرێــن و 
ڕێکدەخرێن؛ دامەزراندن و ڕاهێنانی ســتاف؛ 
پێڤاژۆکانــی تاقیکردنــەوە]14[؛ و پەرەپێدانی 
بەرنامەی خوێندن. ئەم ڕاســتییانە بەتایبەتی 
لەکاتێکــدا بەرچاون کە هەوڵ بدرێت » لەناو 
Lon- )یان بە دژی دەوڵــەت » بەکار ببرێن 
 don-Edinburgh weekend Return Group
1980,(، واتا ئەو شــوێنەی کە تێیدا ناچارین 
هەم ڕۆتینــە دەروونیبــوو و پەنامەکییەکان 
بناسینەوە و هەمیش جێگرەوەیەک درووست 
بکەین کە بتوانێــت دژی ئەمانە کار بکات و 
for a particu- )بەباشــیش ڕوون کرابێتەوە 
 .)larly sharp distinction , see Cox ,2014b

               
ئاکادێمیــک:   / وەشــاندنی چــاالک 

سیاسەتەکان دابەشکردن 
ئێستا بەکورتی، دەپەرژێمە سەر سیاسەتەکانی 
دابەشــکردن]15[. هــاوکارەکان هێندێک جار 
پرســیویانە ئێمە چۆن خوێندکارە باشــەکان 
بۆ بەرنامەیەکــی MA وەردەگرین. وەاڵمەکە 
تاڕادەیەک ڕوونە، چ لە ڕوانگەی »کۆمەڵناسیی 
لــە  یــان   )Burawoy,2005( گشــتییەوە« 
ڕوانگــەی چاالکێکــەوە بێت: ئێمــە دیاریی 
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دەکەیــن کە کێ دەتوانێت لــە ئەم ڕێگایەدا 
کار بکات، وەک یەک لێیان نزیک دەبینەوە، 
و بەپێی هەلومەرجی خۆیان ئەوەیان پیشــان 
دەدەین کــە ئێمە خەریکی چیــن. مەنتقی 
جێگــرەوە و ئاکادێمیــک لــە زۆر الیەنەوە 
ســەیرترە: لە باســە بەردەوامــەکان لەگەل 
هاوکارەکانــدا دەرکەوتووە کە ئاکادێمییەکان 
بەزۆری بەوەوە دەســت پێدەکــەن کە کام 
بەرنامانە الیەنــی دامەزراوەیییان هەیە تا لە 
ئەو ڕێگایەوە پێشنیار بکەن و هیوادار بن کە 
خەڵک بۆ چارەسەری ئەم پرسە پێکهاتەییانە 
بێنە پێشــەوە. چەنــد وێنەیەکی لێدەرچێت 
، ئەوانــەی لەبەرەبەری چوونە زانســتگادان، 
تەنانەت خوێندکارانی کارناســیی بااڵ، وەک 
جەماوەرێکــی یەکدەســت دەبینرێــن کــە 
دەکرێت لەالیەن ڕاگەیاندنە سەرەکییەکانەوە 
ڕابکێشرێن: ئەمە واتا تێگەیشتنێکی گشتی لە 
دنیا کە ئەگەر لەباری تیۆریکەوە باس بکرێت 

زۆرینە ڕەتی دەکەنەوە. 
لــە ڕوانگەی ڕێکخســتنییەوە، پرســی 
کردەییی  پرســێکی  هەمووکات  دابەشکردن 
ســەرەکییە. دەمانەوێــت لەگەل کێ قســە 
بکەیــن؟ لەکــوێ دەیاندۆزینــەوە؟ و چۆن 
ڕوانگەکەمان  بــە زمان و لە چوارچێوەیەکی 
باشــدا دەخەینە بەردەست؟ ئەگەرچی الیەنە 
کردەییەکانــی ئــەم کارە بەهەڵســەنگاندن 
لەگەل ئەو ڕۆژانەدا کە من بەســەر ســەری 
مەکینەیەکی چاپەوە]16[ دەوەستام یان بابەتە 
چاپکراوەکانــم بە بێدەنگی کــۆ دەکردەوە و 
دەبــوو دواتر بەمەیلدا بیاننێرم و لە شــوێنی 
بــۆ خوێنەرەکان،گۆڕاون  دایانبنێم  شــایاندا 
، بەاڵم مەنتقە ســەرەکییەکە نەگۆڕاوە: هەر 
جۆرە ڕێکخستنێکی سیاســی کە پێوەندییە 
تاکەکەسییەکان تێپەڕێنێت  لە هەمان کاتدا 
 Downing( دابەشکردنیشــە  سیاســەتێکی 

 .),2000; cf.Mattoni ,2012
دیــارە ئەمــە لــە ڕوانگــەی تیۆریک و 
سیاسیشــەوە هــەر بــەو ڕادەیە ڕاســتە، و 

تێگەیشــتن  کە،  وادەردەکەوێت  هێندێکجار 
لێــی بــۆ ئاکادێمییــە ڕادیکاڵەکانیــش کە 
ئەزموونی ڕێکخســتنیان نییــە هەر بەوجۆرە 
ئاســتەم بێــت. ئەو بــاوەڕەی کــە ئەوەندە 
بەســە لــە دژی ڕوانگە زاڵەکان لە شــوێنی 
بژاردەکاندا باس بکەین ـ یان لەو پێوەندییەدا 
لە شــوێنێکی نیوە تایبەتی ئاکادێمیکی تێز 
یان بالگێکــدا ـ زۆر جێکەوتووە و لە دواییدا 
دەگات بە ئــەوەی پێتوابێت کــە بژاردەکان 
نیازپاکن، یان شوێنێکی »ڕاستی و یەکسانی« 
هەیــە کــە دەکرێــت لــەدەرەوەی هەموو 
بەرژەوەندییەکی مرۆڤەکانەوە بەدوایدا بڕۆیت. 
لە ئیرلەنــددا، ڕەنگــە تێکەڵکردنی مێژووی 
پۆست ـ کۆلۆنیاڵیی« ئەو بزووتنەوانەی بوون 
بە دەوڵــەت« )Cox , 2012(، بیچمە نوێکانی 
هاوکاریی بزووتنــەوەکان لەگەل دەوڵەت، و 
ڕاکێشــانێکی زۆرتر بەالی پاساوی هزری بۆ 
بڕیارە سیاسییەکان، بەتایبەتی ئەم باوەڕانەی 
کــردووە بە بابەتــی ســەرنجڕاکێش. بۆچی 
ناکرێت کەسێک پێیوابێت،  تەنیا ڕاستییەکان 
بۆ ئەو خەڵکەی کە پشــتیان پێدەبەســتێت 
دەڵێت؟ بەکردەوە، باشییەکانی کێبڕکێ لە ناو 
بژاردەکانــدا هەرچی بێــت ـ کە کەم کەس 
پێگەی ئەوەیان هەیە کە بەباشــی بەڕێوەی 
ببــەن ـ لەباری سیاســییەوە گرینگە ئەوەیە 
لەگەل ئەوانەدا قســە بکرێــت کە حەزێکی 
سیاســی و کۆمەاڵیەتییان هەیــە بۆ ئەوەی 
ڕوانگــە ڕادیکاڵەکان ببیســن. ئەمە هاوکات 
بەمانای ئەوەیە کە کاتێکــی کەمتر تەرخان 
بکرێت بۆ ڕوونکردنەوەی ئەوەی کە شتەکان 
بۆ ئەوانەی خۆیان ئەزموونیان کردووە چەندە 
مەترسیدارە، یان بەمانای خستنە بەردەستی 
چارەسەرە تەواو سیاسی و تێکنیکییەکانە کە 
ڕەنگە تەنیا ئەگەر دەسەاڵتدارەکان نیازپاکانە 
بەڕیوەیان ببــەن کاریگەر بێــت، و تەرخان 
کردنی کاتــی زیاترە لەنــاو خۆماندا بۆ باس 
لەسەر ئەو ڕاســتییەی کە شتەکان خراپن و 
بەرژەوەندییــە قووڵەکانیش خراپتری دەکەن: 
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باواتایەکی تر، باسی هۆکاربوونی خۆمانە. 
دەمەوێت بە کورتی باســی هێندێک لە 
ئەو ســتراتێژییە جیاوازانە بکەم کە لە کاری 
خۆمدا لەپێشــم گرتوون، نەک بۆ ئەوەی کە 
تاقەڕێگایەکی ڕاســت بۆ کارکردن پیشــان 
بــدەم، بەڵکــوو زۆرتــر وەک تێفکرینێکــی 
سیاسی لەسەر دابەشکردن. بۆ دەستپێکردن 
بە میناکێکی باش، ئەو نووســراوەیەی کە لە 
قوتابخانەیەکــی هاوینەی ڕادیکاڵدا ناســاندم 
)Cox,2001( لەالیــەن تاقمێکــی چاالکــی 
سەرەکییەوە دەستی پێکرد و ژێرنووسەکانیان 
ســڕییەوە و کۆپییەکانیان خستە بەردەستی 
ئەو ئەندامانەی، کە بۆ ڕێکخســتنی زۆربەی 
بزووتنەوەکان لە ئەو سەردەمەدا زۆر پێویست 
بوون. ئەزموونێکی وەها بەڕوونی پیشــاندەری 
وردبوون لە بیچم و ناوەرۆکدا بوو، کە لەجێی 
خۆیدا بەهۆی پێوەندیی بەرباڵوی ڕووبەڕوو و 
ئانالین لەگەل چاالکەکانی تردا درووست بوو. 
دواتر، و بەدوای باسەکانی ویلیامز )1989(
لەپێوەندی لەگەل زانیاریی گشتیدا مەبەستم 
ئەوە بووە کە بۆ ئەو چاالکانە بنووســم کە لە 
تیۆری و مێژوو نەترســاون. ســەرنجی بوونی 
شــوێنە ڕادیکاڵەکانی بیرکردنــەوەم داوە کە 
چەشــنی کارەکانــی خــۆمـ  تیۆریزەکردنی 
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان بەجۆرێک کە 
مەبەســتی یارمەتیدان بــە هۆکاربوونیانە - 
تێیــدا دەتوانێت بەکار بێت.  بۆ ســااڵنێکی 
زۆر، ڕێژەی ئەو چاالکانە کە لەپێشدا تێکەڵی 
وەها شــوێنگەلێک بووبوونم بــە زۆر دەزانی، 
و الموابــوو کاتێک کــە نووســراوەیەکم بە 
کۆبوونەوەیەکی چاالکان ناساند و کۆپییەکانی 
باڵو بوونەوە ئیتر کاری مــن تەواو بووە. لەم 
دواییانەدا، قەیرانی ئابووری ناچاری کردم کە 
زۆرتر پەنــا بۆ باڵوکردنەوەی ئانالین ببەم، بۆ 
ماڵپەڕە بەناوبانگەکان و وەشــاندنگەی کتێبە 
بازرگانییــەکان بنووســم. هێندێــک لە ئەم 
کارانە سەرنەکەوتوون، بەو مانایە کە تەنیا لە 
بەســتێنی ئاکادێمیکدا و تەنیا بۆ مەبەســتی 

ســەرەڕای  دەخوێندرێنــەوە.  ئاکادێمیــک 
ئەوەیش، سەرنجڕاکێشە کە ببینین کە چۆن 
ئەم ڕێبازی وەشاندنە پردی پێوەندیی لەگەل 
شــوێنی چاالکە هزرییەکانی تردا درووســت 
دەکات کــە مــن تەنانــەت یــان پێوەندیم 

لەگەلیان نییە یان ئاگاداریان نیم.
ئەوەی کــە ڕوون دەبێتــەوە ئەوەیە کە 
بــە زۆر ڕێــگای جیــاوازدا نەســڵە چاالکە 
لــە  خۆیــان  شــوێنی  ســەرکەوتووەکان، 
ئاکادێمیادا چەســپاندووە، بەاڵم بەڕێگایەکی 
لێڵدا. هەروەک تامپسۆن لەسەر چینی کرێکار 

نووسیی:
ئەوان کە نەیانتوانی کۆمەڵگای کاپیتالیستی 
بڕووخێنن ، هەوڵیان دا بەربەستی بۆ دابنێن 
... ئەوە بەشێک لە مەنتقی ئەم ئاراستە نوێیە 
بوو کە هەر پێشــکەوتنێک لەناو چوارچێوەی 
کاپیتالیزمــدا هاوکات قووڵتر چینی کرێکاری 
Thomp- )لە دۆخی هەنووکەییەوە تێوەگالند 

 . )son ,1965,p.343
هەروەهــا  هێندێــک شــتی ئەمــە بــۆ 
ڕاســتە.  ئاکادێمیایــش  نــاو  چاالکەکانــی 
بەتایبەتــی، لە ســاڵی ١٩6٨ەوە ، زۆرێک لە 
جۆرە جیاوازەکانی شوێنە بەناو ڕادیکاڵەکان لە 
بەستێنی جیاوازدا خولقاون، بەاڵم هەموویان 
ناچار بوون لەگەل مەنتقــی بەرباڵوتری ئەو 
دامەزراوانەدا شەڕ بکەن کە گرێدراون پێیانەوە 
. خولە جیاوازەکانی ئەم شەڕە جۆراوجۆرانە )لە 
واڵت، دیســیپلین، و دامەزراوە جیاوازەکاندا( 
ڕێگا دەدەن بەشــداربوان بــە توانای کەمتر 
یان زۆرترەوە  لە ئەم شــوێنانەدا نەک بەتەنیا 
وەک ئاکادێمیکێک بەڵکوو وەک بەشداربووی 

بزووتنەوەیش هەڵسوکەوت بکەن. 

باڵڤۆکێک لە بزووتنەوە و بۆ بزووتنەوە 
لە نزیکەی ساڵی 2٠٠7 ەوە، تاقمێکی زۆرتر 
لە ١2 کەســی لە توێــژەرە چاالکەکان، کە 
بازنەیەکی هاوکاریی جیهانی و بەژمارەیەکی 
زۆرتــری هاوکارەوە ڕێکخرابــوون، و پەرەیان 
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داوە بە هێڵێکی پێوەندیــی]17[ ڕۆژنامەوانیی 
چاالک / ئاکادێمیک بۆ دەستپێڕاگەیشــتنی 
گشتی)Wood et al., 2013(. لە کاتی دامەزرانیدا 
ئەمە تاقــە باڵڤۆکی بۆ دەستپێڕاگەیشــتنی 
گشــتی بوو لە بواری خوێندنەوەی بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکاندا؛ ئەوە لەگەل سەردێڕەکانی 
باسوخواســتی »ڕۆمییــەکان«دا پێکدژ نییە، 
کــە ســێ باڵڤۆکــی ئینگلیســی زمانی کە 
پێشــتر لە ئەم بوارەدا هەبــوون و هەموویان 
لەپشــت دیواری پێدانەکانەوە]18[ بوون، تەنیا 
لەبەردەســتی یەکەمین زانســتگا جیهانییە 
دابینبووەکانــدا بوون. لە هــەر ڕوانگەیەکەوە 
کە بەشــداربوانی بزووتنەوە بە بکەری وریا و 
بیرمەند ببینێت، ئەم هەلومەرجە شەرمەزاری 
بوو. شــتێکی زۆر باشــە کە لە ساڵ یان دوو 
ساڵی پێشوودا باڵڤۆکێک پەرەی بە بالگێکی 
بۆ دەستڕاگەیشــتنی گشتی داوە )ئەگەرچی 
باڵڤۆکێکی  داوەتکراوەکانە(،  شــوێنی  هێشتا 
تر هێندێک لە وتارەکان دەخاتە بەردەســتی 
هەمــوان، و کۆمەڵێک باڵوڤۆکی نوێ دانراون 

کە بۆ دەستڕاگەیشتنی هەموانە. 
وەک پێشــتر لەگەل پــرۆژەی »فێربوون 
لە هەوڵەکانی یەکتری« دا باســی کرا، هێڵی 
پێوەنــدی ناچــار بــووە چەندین بــژاردەی 
ســتراتێژیکی کلیلــی بخاتە بەردەســت، و 
بەردەوام خۆی لــە بەرەنگاری لەگەل هێزی 
ئاکادێمیدا بینیوەتــەوە. ئەوە بۆ  ڕاکێشــانی 
دەستڕاگەیشــتنی هەموانە، قازانجی تیا نییە، 
و تەنیا بەستراوەتەوە بە کاتی خۆمانەوە، نە بە 
پاڵپشتە ماڵییەکانەوە )کەوابوو، لەگەل گوشار 
بــۆ بەرهەمهێناندا ناتەبایــە(. هێڵێ پێوەندی 
دەردەکەوێــت  شــارەزا  باڵڤۆکێکــی  وەک 
بــەو مانایــە کــە هــەر وتارێک هــاوکات 
لەگــەل توێژەرێکــی ئاکادێمیکــدا لەالیەن 
شارەزایەکیشەوە پێداچوونەوەی پێدادەکرێت؛ 
بەدڵنیاییەوە هێندێک کەس دەتوانن هەردوو 
ڕۆڵەگە بگێڕن، بەاڵم بۆوێنە، چاالکانی ئاستی 
کارناسی بااڵ، دەبێ چاالکانە داوایان لێبکرێت 

تاکوو زۆرتر لــەوەی ئەو مەنتقە ئاکادێمیکانە 
بەرهەم بهێننەوە کە سەرقاڵن بە فێربوونیانەوە، 

بیروبۆچوونە چاالکانەکان پەرە پێبدەن. 
لەوالوە، ئەگەرچی ســەخت کار دەکەین 
بۆ دۆزینــەوەی ئەو بابەتانەی کــە پێمانوایە 
لەبزووتنەوەکانــدا لەگــەل چاالکاندا دەبێت 
بــاس بکرێت ـ وەک ســەرکوت ، فێرکاریی 
بزووتنــەوە، خولقاندنــی ڕاگەیاندنی، گؤڕانی 
کۆمەاڵیەتی، جەندەر لە بزووتەوەدا- هەوڵیش 
دەدەین بۆ پەرەپێدان بە چوارچێوەی لەبار و 
زمانێکــی کراوە. لەگەل هــەر بابەتێکدا ئێمە 
ناونیشــانی ڕێژەیەکی تایبــەت لە خوێنەران 
دەدەین کە لەگــەل بزووتنەوەیەکی تایبەت 
یان چەشــنێک لە چاالکیــدا تێکەڵ بوون و 
هــەوڵ دەدەین لەنــاو تۆڕێکــی بەرباڵوتردا 
لەخۆیــان بگریــن. بەوجۆرە لــە درێژماوەدا 
تۆڕێکی بەرباڵو لــە چاالکە تیۆری باوەڕەکان 
و توێژەرە دەروەستەکانمان درووست کردووە. 
هێندێکیان هەمان کەســن، بەاڵم لە قۆناغە 
جیاوازەکانــی ژیانیانــدا؛ ژمارەیەکــی کەمی 
بەبەختیــان ئەتوانــن لەیەک کاتــدا و بەبێ 

ئاستەنگی ئەوتۆ هەردوویان بن.  
دیارە کە هاوکات لەگەل سیاســەتەکانی 
دابەشکردندا، پرسیاری خاوەنداریەتیی ئامرازە 
ئاراوە،کە  بەرهەمهێنان دێتــە  هزرییەکانــی 
چارەســەری ئاســان نییە. خاڵــی گرینگیی 
چۆنیەتیی ڕێکخستنی هێڵی پێوەندی ئەوەیە 
کە ئێمە لە بەستراوەیییمان بە بزووتنەوەکان 
و نەریتە سیاســییەکانەوە زۆر جیاوازین، لەو 
الیشەوە لە پێوەندیمان لەگەل ئاکادێمیادا هەر 
وەهاین. وەک خۆم، ئــاگاداری ئەوە هەم کە 
چۆن زۆربەی کات باڵڤۆکە ڕادیکاڵەکان بوون 
بە پرۆژەگەلی وەها کە بە نەسڵێکی تایبەت لە 
چاالکانی ناو ئاکادێمیادا دەناسرێنەوە، و هەوڵ 
دەدەن ئەو ســتراتێژیانە پێشــنیار بکەن کە 
دەکرێت لەڕێگایانەوە خۆ لە ئەم چارەنووســە 
البدەن یان بەگشــتی بیگۆڕن. ئەو ڕاستییەی 
کە هێڵــی پێوەندی نە مڵکی زانســتگایە و 
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نــە هیــن دامــەزراوەی بزووتنەوەیەک یان 
بۆچوونێکــت سیاســیی تایبەت، بەشــێکی 
گرینگی ئەو یارمەتییەیە کە دەتوانێت بیدات. 
ئەگەر بڕیارە هەوڵ بدەین لەســەر »بزووتنەوە 
 Marx(وەک یەکەیەکی گشــتی« قسە بکەین
1969b,(، ئەمە دەبێــت بەهۆی ئەوەیش کە 
بزووتنەوەکــە وەک یەکەیەکــی گشــتیش 
لەخۆیــدا لەبەرچاو بێــت، و لەناویاندا بیچمە 
جۆراوجۆرەکانــی بەرهەمهێنانــی زانیاریــی 
بزووتنەوەیش لەخۆدەگرێت. )ئەمە سەردێڕی 
 Cox and Flesher :یەکەم  بابەتی ئێمــە بوو

 .)Fominia , 2009
بەمجــۆرە، هــەوڵ دەدەین دەســەاڵتی 
شــوێنی ناوەنــدە ئاکادێمییەکانی تیۆریدانان 
لەســەر بزووتنەوە، لەڕێگای خســتنیانە ناو 
پێوەنــدی لەگــەل زمانــەکان، چوارچێوە و 
شــوێنەکانی تردا کە بزووتنەوەکان لە ناویاندا 
زانیاری بەرهــەم دەهێنن، کــەم بکەینەوە. 
هەروەک لە بڵآوکردنەوەی کتێبدا، لێرەیشــدا 
خەریکین شــوێنێک درووســت دەکەین کە 
لەناویــدا هێندێک جەمــاوەری دیاریکراوی 
جێگــرەوە لــە واڵتانــی تایبــەت و هەرێم، 
بزووتنەوە و ڕێکخراو، ڕەوتی سیاسی، و بوارە 
ئاکادێمیکە جیهانییەکاندا بتوانن یەکتر ببینن 
یان النیکەم دەســت بکەن بــە فێربوون لە 
یەکترەوە. دیارە، لێرەدا خەریکین لە مەنتقی 
بزووتنەوەکان، بەتایبەتی مەنتقی بزووتنەوەی 
باس  بزووتنــەوەکان]19[  دژە-کاپیتالیســتیی 
 )Cox and Nilsen , 2014( دەکەیــن 
کــە یەکەمجــار لەالیــەن تاقمەکانی وەک 
خەڵک]20[،  جیهانیی  کردەی  زاپاتیســتاکان، 
و ئیندیمێدیــاوە بــاڵو بوویەوە و دۆ سۆســا 
سانتۆس وەک »کۆژینگەی زانیاری]21[ » ناوی 

 .)p.18 , 2006( برد

هێندێک ئاماژەی بەرباڵوتر 
ئــەم وتارە بە بابەتی ڕاگەیاندن، لەگەل هێڵی 
پێوەندی و MA کە هێشتا لە پێشکەوتندایە، 

کۆتاییی پێدێت و زۆرترین کاتم دەگرێت. تا ئەو 
ڕادەیە، هێشــتا بەتەواوەتی پشتم بەستووە بە 
ئەم ڕێباز و ئەزموونە تایبەتانەوە وەک شوێنێک 
بۆ ئەوەی لەناویانــدا پێوەندیەکی بنیاتنەرانە 
لەنێوان بزووتنەوەکان و توێژەرەکاندا دەتوانێت 
پەرە بستێنێت. لێرەدا هەوڵم داوە بیر لە ئەوە 
بکەمەوە کە بە بەســتنەوەی ئەم ئەزموونانە 
بــە توێژینــەوەوە، و بــە خســتنە بەرچاوی 
پێکدژییەکان لە پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
کە بیچم بە فێربوون و بەرهەمهێنانی زانیاری 
لە ئاکادێمیادا دەدەن، دەتوانین چی لەســەر 
زانیاری  بابەتی فێربــوون و بەرهەمهێنانــی 
لــە بزووتنەوەکاندا فێر ببیــن. ئایا بەگوێرەی 
ئەوەی کــە بزووتنــەوەکان چــۆن دەتوانن 
لە بەســتراوەیی نایەکســان بە ئاکادێمییەوە 
بەرژەوەندییەکانی خۆیان بچەسپێنن، ئاماژەی 
بەرباڵوتر بۆ ئەم ئەزموونە تاکەکەسییانە هەیە؟ 
لەکاتێکدا ئەمە دەنووسم، حکوومەتی یۆنان و 
نەیارە نیۆلیبراڵەکانی لە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی 
ئەگــەری  ئــەوەی  لەســەر  دراماتیکــدان 
هەیــە ڕێگایەگی تــر لەبەردەســتدا ببێت. 
بەبێئەوی هێشــتا دەرهاویشــتەکەی بزانین، 
ڕوونە کە گوشــارەکانی نیۆلیبراڵیزم لەســەر 
تێگەیشتنی ویلیامز)p.32 ,2005( لە چەمکی 
» دانانی ســنوور، گوشــار خســتنە سەر«دا 
یەکالکــەرەوەن. بۆیە، یۆنانیــەکان بیبەنەوە 
یان بدۆڕێن، ئەگــەر ڕەنگیان لە کۆڵەکەکان 
نەدابــا، و لەســەر جیاوازییەکانی نێوان پێگە 
و ئەمەگناســییەکانیان، و ئــەو بنەمایانــەی 
نیۆلیبراڵیــزم پێکدەهێنن بەرچاوڕوون نەبان، 
کاریگەرییەکــی وەهایــان نەدەبوو. لە یەکەم 
پێکدژییەکان  بەرەنگاریــی  توانــای  ڕوانیندا 
ئاســانە بەمەرجێک بوێــری ببێت کە وەک 
پێکــدژی دانیــان پێدابنرێت و لەســەر ئەو 

بنەمایەیش ڕێکبخرێن.  
هەمــان بابەت بــۆ بزووتنــەوە و مەنتقە 
ئاکادێمیکەکانیش ڕاســتە. ڕیچارد پیســووز 
inter- سەرنووســەری  جێگــری   ،)2014(
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face  هێندێک تێبینیی باشــی لەسەر ئەوە 
خســتووەتە بەردەست کە بۆچی بزووتنەوەی 
خەڵکانی هەژار لە باشووری ئافریقادا پێویستی 
بــە دابڕانێکی ڕادیکاڵ لە ئاکادێمیی چەپ، و 
هەروەها دەوڵەتی مامەڵەچی]22[ و NGO  کان  
هەیە، بۆ ئەوەی زۆرتر لەوەی لەپێناو ئامانجی 
دەرەکی و لەالیەن نوێنــەرە بەهێزترەکانەوە 
بــەکار ببرێــن، پــەرە بــە تێگەیشــتن و 
پێویســتییەکانیان بــدەن و بیانچەســپێنن. 
لەکاتێکــدا هەلومەرجمــان لــە ئیرلەنــددا 
تاڕادەیــەک جیاوازە )هەرچەنــد هاوتەریبی 
گرینگ لە بابەتی چاالکیی کۆمەڵگای چینی 
کرێکاردا هەیە(، دیســان لــە گەمەی نێوان 
زانســتگاکاندا  و  بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان 
دوو مەنتق و کۆمەڵە بەرژەوەندیی زۆر جیاواز 
هەیە، و بەبێ دیاریکردنی ئەم جیاوازییە هیچ 
Hollo- )ئاکامێکی بەرچاو دەســت ناکەوێت 

  .)way ,2010
بەواتایەکــی تــر، ئەگــەر بکرێت«لەنــاو 
یــان بــە دژی دەوڵەت« یــش بجووڵێینەوە، 
ڕێگای ئەوە نییە کە وەها پیشــان بدرێت کە 
مەنتقــی دەوڵەت)لێرەدا، مەبەســت مەنتقە 
دژایەتییان  زانســتگاکانە(  پێکهاتەییەکانــی 
لەگەل مەنتقی نوێنەرایەتییە جەماوەرییەکان 
و پەرەسەندنی لێوەشاوەییی هزریی ئۆرگانیکی 
بزووتنــەوەدا نییــە)Hamm ,2013(. لەبریی 
ئــەوە، بە دیاریکردنی ڕوونــی جیاوازییەکان، 
وەک جیاوازیی لە دەســەاڵت، بەرژەوەندی، 
دەتوانیــن  کــە  فەرهەنگییــە  پێگــەی  و 
ســتراتێژییەکی جددیی وەهــا دابڕێژین کە 
تەنیا بۆ پاســاوی ئــەو کردەوانەمان نەبن کە 
بەهەرجۆرێک بێــت ئەنجامیان دەدەین. ئەوە 
پێڤاژۆیەکی ئاســتەم و بەئازارە، کە هەروەک 
پیسووز دەنووســێت  )2014(، پێویستی بە 
بیرکردنەوە و باســی بەردەوام هەیە. گوشارە 
بنەڕەتییەکان بەجۆرێکن کە بەئاسانی دەکرێت 
ئامانجی چەمک، تیۆری، شــێواز، و بوارەکانی 
خوێندن بگۆڕدرێت بۆ دژی ئامانجی ڕادیکاڵی 

پێشوویان، و  تەنیا سەرنجێکی وردی ناواخنی 
شتەکە دەتوانێت بەر بە ئەمە بگرێت. 

ســەرهەڵدانی بزووتنەوەکان لە 2٠٠٨ەوە  
لــە دنیادا پاڵی بە خەڵکێکی زۆری ڕاهاتوو بە 
خوێندنــی نەریتییەوە ناوە بۆناو پێوەندییەکی 
دۆســتانە بەاڵم لــە بنەڕەتــەوە بیرمەندانە 
 Gramsci ,1999 , p.535, following Marx(
1969 ,( لەگەل بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا. 
هێندێــک لە ئــەم خەڵکانە ڕەنگە بەباشــێ 
بتوانن ئەم پێوەندییە بگۆڕن بۆ پێوەندییەکی 
چاالکتری یەکگرتووانــە. هەروەها، هەوڵێکی 
زۆریــش هەیە کە بەخێرایی ئەو شــتەدا کە 
وادەزانرێــت بازاڕێکی بەرباڵو )ی وەشــاندن، 
یارمەتییەکانی توێژینەوە، ناوەندەکان و هین 
تر ( بێت بسڕدرێتەوە: وەک ئەوەی سۆسیال 
دێموکراتەکان وەها پیشــان دەدەن کە دژی 
پارێزن و لەپــاڵ بزووتنەوەکاندا وەســتاون، 
ئەمانــە دەبێت بەپێی ئەو شــتانەی کە هەن 

ناویان لێبنرێت.  
ئەوەیە  ئەرێنیی سەرهەڵدانەکە  الیەنێکی 
کە ئێستا شوێنی گەورەتر بۆ دەستپێشخەرییە 
ڕاستییەکانی پێوەندیدار بە بزووتنەوەوە بوونی 
هەیە، و نەســڵی نوێــی چاالکەکان خەریکن 
دەچنە ناو شــوێنە ئاکادێمیکــەکان و هەوڵ 
دەدەن کــە بــۆ ئامانجی خۆیــان بیانگۆڕن. 
ڕۆڵی ئێمە لێــرەدا نابێــت وەرگرتنی کڕیار 
بۆ  پرۆژە پێشــووەکانی خۆمــان بێت بەڵکوو 
دەبێت بەپیری تاقیــکاری و پرۆژە نوێکانەوە 
بڕۆین، و یەکگرتوانە شوێنە ئاکادێمییەکانمان 
بەڕوویانــدا بکەینــەوە و لە شــوێنەکانیاندا 
بیرکردنەوەکانی  بەگوێرەی  بکەین.  بەشداری 
گرامشی لەسەر پرسی باشــوور )1966(، بە 
دیاریکــراوی  پێوەر بۆ« زانســتی چاالکانە« 
دەبێت ئەوە بێت کە تا چ ڕادەیەک بیچمدانەوە 
بە پێکهاتە دامەزراوەییە دیاریکراوەکانی ژیانی 
ئاکادێمیک ـ فێرکاریی لە کارناسیدا، ڕاهێنان 
لە کارناســیی بااڵدا، توێژینەوە، وەشــاندن، 
دابەشــکردن و هەتا دوایی - بەڕێوە دەبەین، 
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بەجۆرێک کە: ئــا( لەبریی فێرکردنی چاالکە 
پێشــووەکان بۆ ئەوەی شتە سەلمێندراوەکان 
بەڕێگای لەبار و ئاساندا بڵێنەوە، زۆرتر پەرە بە 
تیۆریی ئۆرگانیکی بەهێز دەدات  ب( باسێکی 
ڕەخنەگرانــە لەســەر یەکگرتوویــی لەنێوان 
پێڤاژۆکانی فێربوونی بزووتنەوە و بەرهەمهێنانی 
زانیــاری و هاوتــا ئاکادێمییەکانیاندا دەخاتە 
بەردەســت ؛  پ( ڕێــگا خــۆش دەکات بۆ 
پێوەندییەکــی قووڵ لەگەل ئــەو بزووتنەوە 
جەماوەرییانەدایــە کە لــە پێڤاژۆگەلی وەک 
دامەزرانــدن )وەرگرتــن(، دەق، توێژینەوەی 
ئاکار، ڕێچکە تاکەکەســییەکان، باڵوکردنەوە، 
و ـ بەخۆشییەوە ـ سەرکەوتنەکاندا بەرچاون. 
تواناییی ئێمــە بۆ بیچمدانەوە بە پێکهاتە 
ئاکادێمیکەکان لە ئەم ڕێگایانەوە هیچکات لە 
زانستگای کۆمەڵگا کاپیتالیستییەکاندا گشتی 
ـ یان بەڕێکەوت ـ نابێت. ئەوە پێویســتی بە 
هەوڵ و ویســتی بەکۆمەڵ هەیە، کە لەگەل 
بزووتنەوەکاندا یەکبگرێت و بەو جۆرەی بلەیک 
دەیڵێت خواستی بەرەڕووبوونەوەی هەردووی 
پێوەندییەکانــی دەســەاڵتی ئاکادێمیــک و 
کۆتوبەندە هزرییەکانی درووســتکراوی بیری 
خۆمانی ببێــت. بەواتایەکی تــر، نەک تەنیا 
لــە بیرکردنــەوەی ڕەخنەگرانە لــە پێگە و 
پێوەندییە کۆمەاڵیەتیەکانمان، بەڵکوو دەبێت 
لــە کردەوەکانی پێوەندیدار بــە گۆڕینی ئەو 
هەلومەرجــە و درووســتکردنی پێوەندیــی 

ڕادیکاڵی زۆرتریش فێر ببین . 

*. https://www.researchgate.net/publica-
tion/290267504_Scholarship_and_Activism_A_
Social_Movements_Perspective
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8  forum
9  Absence
10  MA: Master of Arts  
11  Practitioner
12  Activist theorising
13  Empirical content
14  Processes of examination 
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16  Gestenter
17  Interface
18  Paywalls
19 Anti-capitalist movement of movements 
20  People’s global action
21  Ecology of knowledge
22  Clientelist state 
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هەڵسەنگاندن



کورد لە ڕۆژنامەی »آذربایجان«
 ئۆرگانی فرقەی دیموکراتی ئازەربایجاندا

 1325- 1324هەتاوی 

کامران ئەمین ئاوە



به هاتنی سپای سۆڤییەت و بریتانیا بۆ ئێران 
لە ٣ی خەرمانانی ١٣2٠ و خۆبەدەستەوەدانی 
سپای ئێران لە ماوەیەکی ٣ ڕۆژە دا، بەشێکی 
بەرچاو لە خاکی ئەم واڵته و بەتایبەت باکوور 
و ڕۆژئــاوای ئێران له کۆنترۆڵــی حکومەتی 
تاران هاتــه دەرێ و، به تێکشــکانی فەزای 
بارودۆخی  ڕەزاشــا  حکومەتی  ســەرەڕۆییی 
پێویســت بۆ دامەزراندنی کــۆڕ و کۆمەڵ و 

حیزبه سیاسییەکان لە ئێراندا پێک هات.
لە ســاڵی ١٣24 واته چوار ســاڵ پاش 
داگیرکرانــی ئــەم ناوچانه لە الیەن ســپای 
ســوورەوە، بــه پێــی هەبوونی بەســتێنی  
کۆمەاڵیەتی- سیاسی و فەرهەنگی، هەروەها 
پێشــینەی چاالکی و خەباتی نەتەوایەتی لە 
کوردســتان، حزبی دیموکراتی کوردستان - 
وەک درێــژەدەری کۆمەڵــە ی ژ. ک، لە 2٥ 
گەالوێژی هەمان ساڵ لە مەهاباد]١[ و فرقەی 
دیموکراتی ئازەربایجــان لە ١2 خەرمانان له 

تەورێز دامەزران. 
یەکەم ژمــارەی ڕۆژنامــەی ئازەربایجان 
)دەوری دووەم( وەک باڵوکــەرەوەی بیــر و 
هزری فرقە ی دیموکراتی ئازەربایجان دوو ڕۆژ 
پــاش ڕاگەیاندنی دامەزرانی ئەم ڕێکخراوەیه، 
لــه ١4ی خەرمانانــی ١٣24 لــە تەورێز به 
بەڕێوەبەریــی عەلی شەبســتەری]2[ چاپ و 
باڵو کرایەوە. شەبستەری پێشتر بەڕێوەبەری 
ڕۆژنامــەی »آذربایجان« )واته دەوری هەوەڵی 
›آذربایجــان‹( وەکــو باڵوکــەرەوەی بیری 
»جمعیــت آذربایجــان« لە ســااڵنی ١٣2٠ 
بەوالوە بوو. یەکەم ژمــارەی دەوری هەوەڵی 
›آذربایجــان‹ لە ١٠ی خەزەڵــوەری ١٣2٠ 
له تەورێز بــە زمانی تورکیــی ئازەربایجانی 
و فارســی چاپ و باڵو کرابــووەوە. لە ١4ی 
آذربایجان«ی]3[ »جمعیــت  خەرمانانی١٣24 
شەبســته ری پەیوەســت بــوو بــه فرقەی 
دیموکرات و، ڕۆژنامەی ›آذربایجان‹ کە ئیتر 
تەنیــا به زمانی ئازەربایجانــی باڵو دەبووەوە، 
بوو به ئۆرگانی فەرمیــی فرقە ی دیموکراتی 

میرجەعفەر  سەرۆکایەتیی  به  ئازەربایجان‹]4[ 
جەوادزادە - پیشەوەری.

ئازادیخوازی  و  کۆمۆنیســت  پیشەوەری، 
ئازەربایجان، چاالکی سیاســی،  به ناوبانگــی 
نووســەر و ڕۆژنامەوانێکی گەلێک بەئەزموون 
ڕۆژنامەی‹حریت‹ی  سەرنووســەری  توانا،  و 
ئۆرگانــی حیزبی ›عدالت‹ - ســاڵی ١2٩٨ 
سەرنووســەری  ز.(،   ١٩١٩( هەتــاوی 
›یولــداش‹،  ›کندچــی‹،  ڕۆژنامەکانــی 
›کامونیســت‹ و ›اخبار‹ لە باکۆ]5[، هەروەها 
سەرنووســەر و بەڕێوەبەری ڕۆژنامەی ›آژیر‹ 
له ئێران بوو. یەکەم ژمــارەی »آژیر« لە ١ی 
جۆزەردانــی ١٣22 لــە تاران چــاپ کرا.]6[
پیشــەوەری کە یەکێک لە دامەزرێنەران]7[ و 
ڕێبەرانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران، هەروەها 
›کۆمیسێری ]وەزیری[ کاروباری نێوخۆیی‹]8[
له حکومەتی سۆسیالیســتیی گیالن)ســاڵی 
١2٩٩ هەتاویــی( بــوو« لــە 6ی بەفرانباری 
ســاڵی ١٣٠6 هەتاوی لە الیەن ]حکومەتی[ 
ڕەزاشــاوە لە تاران دەستبەسەر کرا«]9[ و، بۆ 
ماوەی ١٠ ســاڵ هەتا ساڵی١٣2٠ لە زێندان 
مایەوە  و، پاش هاتنی هێزەکانی ســۆڤییەتی 
بــۆ ئێران، لە زیندان ئازاد کــرا. »لە کۆتاییی 
جۆزەردانی١٣22 به  هێنانەوەی زۆرتر لە ١٥ 
هــەزار و 7٨٠ دەنگ وەکــو نوێنەری تەورێز 
بۆ مەجلیســی ١4ی ئێــران هەڵبژێردرا«]10[، 
بــەاڵم ڕەوتــی پەســەندکردنی بڕوانامەیان 
خســته دواوە و،« لە 22 پووشــپەڕی ساڵی 
١٣2٣ وێرای هەبوونی لە ســەتا 47 دەنگی 
ئەرێنیی نوێنەرانی مەجلیس، به سێ دەنگی 
بێالیــەن و ٥٠ دەنگی نەرێنی به پێچەوانەی 
ماددەی 7ی یاســای بنەڕەتی بڕوانامەکەیان 
ڕەت کردەوە.«]11[ »له نێوەڕاســتی خەرمانانی 
١٣24 پیشەوەری که مه جلیس بڕوانامەکەیان 
پەســەند نەکردبــوو، بۆ تەورێــز گەڕایەوە و 
لەگــەڵ پاشــماوەی کۆنەکارەکانــی فرقە ی 
کۆمۆنیستی ئێران و شۆڕشی خیابانی ]دوکتور 
جاوید، جەعفەر کاویان، عەلی شەبســتەری[ 
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›فرقــه ی  نوێــی  ڕێکخــراوی  دامەزرانــی 
ڕاگەیانــد.«]12[  ئازەربایجانــی‹  دیموکراتــی 
»ڕۆژنامــەی ›آذربایجــان‹ ئۆرگانی ناوەندیی 
فرقەی دیموکراتی ئازەبایجان لە تەورێز چاپ 
دەبوو و پیشــەوەری بابەتە ســەرەکییەکانی 
لە  دەنووســی.«]13[  ›آذربایجانی‹  ڕۆژنامــە ی 
یەکەم ژمارەی‹آذربایجان‹دا »ســێ بابەتی لە 
پێشدا ئامادەکراوی پیشەوەری وەک ›فرقەمیز 
ایشــە باشالدی ]فرقە مان دستی بەکار کرد[، 
›هدف مــا ]ئامانجی ئێمــە[، ›روزنامەمزین 
دیلی‹]زمانــی ڕۆژنامەی ئێمه[ چاپ کرا«.]14[
پیشــەوەری لە بابەتێک بەناوی«‹آذربایجان‹ 
ئاوێنەی ســەرکەوتنەکانی ئێمــە« به بۆنەی 
دووەمین ســاڵی چــاپ و باڵوبوونەوەی ئەم 
ڕۆژنامەیە دەنووســێ:« ئەگەر لە من بپرسن 
لە ســەردەمی ڕێبەریی بزووتنەوەی میللیدا، 
لەنێــو کارەکانتــدا، شــانازی بــه کامیانەوە 
دەکــەی؟ دەڵێم به و بابەتانــەی لە ڕۆژنامەی 
›آذربایجان‹دا نووســیومن. پیشەوەری ئاماژە 
به نووسینی تەواوی سەروتارەکان بە دەستی 
خۆی، هەروەهــا زۆر بابەتی بێ  ئیمزا یان به 
ئیمزای خەڵکی دیکە وە دەکات.«]١5[ وێدەچێ 
کورتکراوەی نێوی له »آذربایجان« »پ« و »ج« 

بووبێ.
لــە ١4ی خەرمانانــی ١٣2٠ - وە هەتا 
2٠ی ســەرماوەزی ١٣2٥ واته ڕۆژێک پێش 
ڕووخاندنــی حکومەتی میللیــی ئازەربایجان 
بەدەست سپای ئێران و دارودەستەی فئێوداڵە 
شاهسەوەن،  زولفەقاری،  کۆنەپەرەســته کانی 
بیگدەلی، ئەمیر ئەفشار و ... ، سەرجەم ٣7٠ 
ژمارەی ڕۆژنامــەی »آذربایجان« چاپ و باڵو 

کراوەته وە. 
بەشــی هەرەزۆری ئەم ڕۆژنامەیە بێجگە 
لە چەند ژمارەیەکی لە ســایتی »آرشیو اسناد 
اپوزیسیون ایران«دا باڵو بووەتەوە]١6[. هەروەها 
نزیک به 2٠٠ ژمارەی ڕۆژنامەی ›آذربایجان‹ 
لــە دوو بەرگدا لە ســاڵی 2٠١7 )بەرگی ١( 
و 2٠١٨ )بەرگــی 2(– لە الیــەن دەزگای 

»علم و تحصیل« لــە باکۆ پایتەختی کۆماری 
ئازەربایجانــەوە چاپ کــراوە. بەرگی یەکەم، 
ژمارە ١ هەتا ٩٠ و بەرگی دووهەم ژمارە ٩١ 

هەتا 2٠٠ لەخۆ دەگرێ. 
پاش هێرشــی بەکرێگیراوانی حکومەتی 
تاران و ســپای ئیران بۆ ســەر ئازەربایجان و 
کوردســتان لە ســەرماوەزی ساڵی ١٣2٥ی 
بزووتنــەوەی  ســەرکوتکردنی  و  هەتــاوی 
و  کــورد  نەتەوەییــی   - ڕزگاریخــوازی 
ئازەربایجانــی، بەشــێک له ڕێبــەران، کادر، 
ئەنــدام و الیەنگرانــی فرقــه  ی دیموکراتی 
ئازەربایجان)زیاتــر لە 6 هــەزار کەس( پاش 
پەڕینــەوە لە چۆمی ئەرەس چوونه ناو خاکی 
باکــووری ئازەربایجانەوە و، پــاش ماوەیەک 
لە باکۆ دەســتیان کرد به دەرکردنی دەوری 
ســێهەمی ڕۆژنامەی ›آذربایجــان‹. »یەکەم 
١٠ی  ڕێکەوتــی  ›آذربایجــان‹  ژمــارەی 
ســەرماوەزی ١٣26 لــە باکــۆ چــاپ کرا«.
]١7[  لەنێــوان١4ی ســەرماوەزی ١٣26 )6ی 
دسامبری ١٩47( هەتا هاوینی ساڵی ١٣٣٩ 
)١٩6٠(« ڕۆژنامــەی »کوردســتان«، ئورگانی 
حزبی دێموکراتی کوردســتان له الپەڕەیەکدا 
له ڕۆژنامــەی »آذربایجان« چاپ دەکرا. لەنێو 
نووســەراندا، ناوی کەســانێک وەک نەمران: 
ڕەحیم سەیفی قازی، عەلی گەالوێژ، ڕەحمان 
گەرمیانی، مستەفا شەڵماشی، کەریم ئەیوبی، 
ا. نــادری، ڕشــید.س، برای کــورد، بەرچاو 
دەکەوێ. مامۆستا گەالوێژ)ئاگری( و دوکتور 
ڕەحیم قازی نووســەر و بەرپرسی سەرەکیی 
ئەم ڕۆژنامەیە بــوون. پاش یەکگرتنی حزبی 
تودەی ئێران و فرقە ی دیموکراتی ئازەربایجان 
»لە ســاڵی  ١٣٣٩ به دەســتووری ڕێبەری 
حیزبــی تودەی ئێــران باڵوکردنــەوەی ئەم 
الپەڕە کوردییه وەستێندرا«.]١8[ لە بەڵگەیەکی 
پەسندکراوی کومیته ناوەندیی حیزبی تودەی 
ئێران له ژووئەنی ساڵی ١٩٥٩ دا نووسراوە: :« 
لە ســاڵی ١٩46 سازمانی فرقەی دیموکراتی 
ئازەربایجــان کۆچیان]بــۆ ســۆڤییەت[ کرد 
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و چەنــد ئەندامێکــی حیزبــی دیموکراتی 
کوردســتان – یش کۆچیان]بۆ ســۆڤییەت[ 
کــرد]١9[ و فرقــە ی دیموکراتی کوردســتان 
لــە کــردەوەدا لەنــاو فرقــە ی دیموکراتی 
ئازەربایجــان توانــدراوە. به و چەشــنەی که 
کوردێک بوو به ئەندامــی بوورۆی]دەفتەری 
ناوەندی[ فرقە ی دیموکراتــی ئازەربایجان  و 
الپەرەیه ک لە ڕۆژنامــە ی ئازەربایجان کە لە 
باکــۆ باڵو دەبێتەوە، کرا بــه ئۆرگانی فرقە ی 
دیموکراتی کوردســتان. ئەوە ئیتر وەزعێکی 
سەیروســەمه ر و نائاســایی  تــر لــە بوونی 
فرقە ی دیموکراتــی ئازەربایجانه، لەبەرئەوەی 
بزووتنەوەی کرێکاریی کوردســتان دەکەوێته 
ژێر ڕێبەریی فرقە ی دیموکراتی ئازەربایجان؟ 
خــۆ کوردەکان لە باری نەتەوەیی یەوە لەگەڵ 
فارس و قەومەکانی دیکەی ئێرانی خزمایەتیی 
ڕەگەزی و زمانییان هەیە؟ واڵمی ئەم پرسیارە 
نەک لە بنەماکانی مارکسیســم لێنینیسمدا، 
بەڵکــو تەنیــا لــە مەبەســتەکانی باقرۆڤدا 
دەبیندرێتەوە که لە ئازەربایجان و کوردستان 
به شوێن سیاســەتێکی تایبەتەوە بوو. ناکرێ 
otni- )لەگەڵ ئەم بێ سەروبەرییه بێ بنەمایه 
yud( تەبا بی. باقرۆف بۆ جێبەجێکردنی ئەم 
ئامانجه له سەردەمی خۆی  تەنگی به بەشێک 
لە کوردەکان به سەرۆکایەتیی هاوڕێ مستەفا 
بارزانــی هەڵچنیبوو که یەکێکــه له قارەمانه 
بەناوبانگه کانی گەلی کورد و، وێڕای هەبوونی 
ئاوازەیەکی ئەوتۆ لەنێوان کوردەکانی ئێران و 
تەواوی گەالنی ئێران ، ڕۆڵێکی گرینگیشی له 

فرقە ی دیموکراتی کوردستاندا بینیوە.«]20[  
ئێــران  تــودەی  حیزبــی  هەرچەنــد 
›کوردستان‹ی  الپەڕەیەی  ئەم  باڵوبوونەوەی 
لــە چوارچێــوەی ڕۆژنامــەی ›آذربایجان‹دا 
وەســتاند، بەاڵم ڕێبەریی حیزبی تودە بەهیوا 
بــوو به هــۆی نەمران د. عەلــی گەالوێژ، د. 
ڕەحیم قازی، د. قاســملو، مامۆستا حەسەنی 
قزڵجــی و مامۆســتا کەریمــی حیســامی 
یەکیەتیــی ڕێکخراوەییــی حیزبــی تودە و 

حیزبی دیموکراتی کوردســتان دابین بکات. 
لەبەرئەوەش، یارمەتیی چاپ و باڵوبوونەوەی 
ڕۆژنامەی«کوردســتان«ی به سەرنووســەری 
دوکتور قاسملوو دا. »لە ڕێبەندانی ١٩6٥ هەتا 
خاکەلێوەی ١٩7٠ بیســت و شەش ژمارەی 
کوردســتان لە ئورووپا ]پــراگ[ چاپ و باڵو 

کرایەوە.«]21[
و   ١٣٥7 ڕێبەندانــی  شۆڕشــی  پــاش 
گەڕانــەوەی بەشــێک لە ڕێبەریــی فرقە ی 
باکــۆوە  لــە  ئازەربایجــان  دیموکراتــی 
بــۆ ئێــران، »باڵڤۆکــی ›آذربایجــان‹ بــە 
بەرێوەبەریی«خۆشــکەنابی« کــە ئەزموونێکی 
زۆری لە فرقەدا هەبوو و لەگەڵ ئەم باڵڤۆکه لە 
سااڵنێکی دووردا کاری کردبوو، به دوو زمانی 
تورکی و فارسی باڵو بووەوە.«]22[ خۆشکەنابی 
لە ســەردەمی حکومەتی میللیی ئازەربایجان 
پــاش شەبســتەری یەکێــک بەڕێوەبەرانی 

ڕۆژنامه ی ›آذربایجان‹ بوو.  
 لــە »بانەمــەڕی ١٣٥٨ هەتــاوی هەتا 
بانەمــەڕی ١٣٥٩ حەوتوونامەی ئازەربایجان 
]دەوری چــوارەم[ لــە تەورێز چــاپ و باڵو 
بــووەوە، بەاڵم پــاش یەک ســاڵ لە الیەن 
کاربەدەستانی ئێرانەوە پێش به باڵوبوونەوەی 

ئەم حەوتوونامەیە گیرا.«]23[
ڕێکخراوەکانــی  ســەرکوتکردنی  پــاش 
حیزبی تودەی ئێران لە ساڵی ١٣62 و چوونی 
بەشــێکی بەرچاو لــه ئەندامانی ئەم حیزبە و 
فرقــە ی دیموکراتی ئازەربایجان بۆ یەکیەتیی 
ســۆڤییەتی، دەوری پێنجەمــی ڕۆژنامــەی 
›آذربایجــان‹ لە الیەن فرقــەی دیموکراتی 
ئازەربایجــان لە باکۆوە دەســتی پێکردەوە و، 
هەتا ئێستاش بەردەوام چاپ و باڵو دەبێتەوە. 

....
لــە کاتــی لێکۆڵینــەوە  و لێکدانــەوەی 
بارودۆخ، ڕووداوە سیاســی و مێژوویی یەکانی 
هــەر واڵتێک، بێگومان کەڵــک وەرگرتن لە 
بەڵگەنامــەکان جــێ و شــوێنێکی تایبەتی 
هەیــە و، لەم نێــوەدا ڕۆژنامــە و گۆڤارەکان 
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دەتوانــن گەلێک یارمەتیدەر بن. ســەبارەت 
به پێوەندییەکانی دوو حکومەتی کوردســتان 
و ئازەربایجــان لە ســااڵنی ١٣24 – ١٣2٥ 
هەتــاوی لــە الیــەن یــاران و نەیارانی ئەم 
دوو حکومەتــەوە بابەتی زۆر نووســراون. ئەم 
دوو حکومەتــە وێڕای هــاوکاری و هەبوونی 
بەرژەوەندیی هاوبەش، بێ کێشــە  و گرفتیش 
ئازەربایجان  سیاســییەکانی  نوێنەرە  نەبوون. 
سەرەڕای ئەوەی به باشی شارەزای چۆنیەتیی 
پێکهاتنی پارێــزگای ڕۆژئــاوای ئازەربایجان 
لە سەردەمی ڕەزاشــا و مەبەستی تێکدەرانه 
و ڕەگەزپەرســتانه ی حکومەتــی ناوەندی بۆ 
چاندنی تۆوی دووبەرەکی و دوژمنی لەنێوان 
ئەم دوو نەتەوەیه بوون، به چەشنی جۆراوجۆر 
موکریان و گشــت شار و گوندە کوردییەکانی 
پارێزگای ڕۆژئاوای ئازەربایجان به بەشێک لە 
خاکی ئازەربایجان لەقەڵەم دەدا، دەیانویست 
کوردســتان لەژێر کۆنترۆڵی ئەواندا بێ و، لە 
باشــترین حاڵەتدا« تەنیا ئەنجومەنێکی میللی  
لەژێر چاوەدێریــی حکومەتی تەورێز و، پێنج 
کورســی لــە مەجلیســی ئازەربایجانیان پێ 
بــدرێ و، خودموختاریی کورد لەژێر فەرمانی 
حکومەتــی تەورێز و لە چوارچێوەی ناوچەی 
مەهابــادا قەتیس بمێنێتــەوە.]24[ کاتێکیش 
کوردســتان  دیموکراتی  حیزبــی  نوێنەرانی 
بەشــدارییان لــە ڕێوڕەســمی کردنــەوەی 
فەرمیی مەجلیســی میللیــی ئازەربایجان لە 
2١ ی ســەرماوەزی ١٣24 لــە تەورێز کرد، 
لەگەڵ ئەوان نەک وەکو شــاندی ئەیالەتێکی 
دۆســت و دراوســێ، بەڵکو وەکو نوێنەرانی 
بەشــێک لە ئازەربایجان هەڵســوکەوت کرا. 
نەمر مەنــاف کەریمی،  وەزیــری فەرهەنگی 
کۆمــاری کوردســتان، ســالی ١٣٨2 لــه 
وتووێژێک لەگــەڵ »وەرزنامــەی ڕوانگه« لە 
تەورێز باس لە چاوەڕوانیی ئازەربایجانییەکان 
بۆ ســوێندخواردنی ئــەوان وەکــو فیداییی 
لــه ڕێوڕەســمی دامەزراندنی  ئازەربایجــان 
مەجلیســی میللیی ئازەربایجان دەکات، ئەمە 

دەبێته هۆی ناڕەحەتیی شاندی کورد و حاجی 
مســتەفای داوودی لەم ڕێوڕەســمەدا تەنیا 
ئازەربایجان  نەتەوەی  لە  پشــتیوانیی خۆیان 

ڕادەگەیەنێ.]25[
ئێمــە لــە ڕۆژنامــەی ›آذربایجــان › بە 
چەشــنێک شــایەدی ڕەنگدانــەوەی ئــەم 
کەسانێکیش  وێدەچێ  و،  هەڵســوکەوتانەین  
لەناو کوردا بە چەشــنێک بەشــدارییان لەم 

ڕەوته دا کردبێ.
بابەتــەی ئێســتا چوونه  ئامانجــی ئەم 
نێــو قواڵیی و تــەواوی وردەکارییەکانی ئەم 
پێوەندییانــه نییــه و زۆرتر هــەوڵ دراوە به 
کورتی باس لەو خااڵنە بکرێ کە سەبارەت به 
کورد و کوردستان لە ڕۆژنامەی ›آذربایجان‹دا 
چاپ کراون. بۆ هاســانکاریی کەســانێک که 
بیانەوێ لەســەر بابەتی کورد و ئازەربایجانی 
لە ڕۆژنامــه ی »آذربایجان« و »کوردســتان« 
ســەردێڕی  لــە  لیســته یه ک  بکۆڵینــەوە، 
بابەتــەکان و ژمــارەی ئــەم ڕۆژنامانە ئامادە 
کــراوە. بەداخــەوە بەپێچەوانــەی ڕۆژنامەی 
›آذربایجان‹ کــە بێجگە لە چەند ژمارەیەک 
زۆرینەی ژمارەکانی لەبەر دەستدان، بەشێکی 
لە ژمارەکانی«کوردستان« هەتا ئێستا  بەرچاو 
کۆ نەکراوەنەتەوە. وێدەچێ به گشتی لە ساڵی 
١٣24 - ١٣2٥ نزیــک بــه  ١١2 یان ١١4 
ژمارە ی ›کوردستان‹ چاپ کرابێ. هەتا ئێستا 
لەنێــوان ژمارەکانی ١ هەتا ٩2 کوردســتان 
کە لە الیەن بنکەی ژین و ئاراس لە ســاڵی 
2٠٠7 و پاشــان لە الیەن دەزگای ئاراس لە 
ســاڵی  2٠١١  چاپ و باڵو بوونەتەوە، تەنیا 
٨٥ ژمارەی کــۆ و چاپ کراون.]ژمارەی 6٣، 
٨٠ تــا ٨4، ٨6، ٨٩ تا ٩١، هەروەها ژمارەی 

٩٣ هەتا ١١4 بەدەستەوە نین[.
له بەشــێک لە ڕۆژنامەکانی »آذربایجان« 
بابەتگەلێــک وەکو پیرۆزبایی و پشــتیوانیی 
کوردان له دامەزران و دروشــمەکانی فرقەی 
دیموکراتــی ئازەربایجــان، چاپــی یەکــەم، 
ژمارەی گۆڤاری کوردستان، سەردانی پێشەوا 
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بــۆ تەورێــز، پەیمانی نێــوان دوو حکومەتی 
ئازەربایجان و کوردســتان، داستان و شێعری 
کــوردی و هتد بەرچاو دەکەوێ. کەســێک 
بیەوێ لەســەر ڕووداوەکانی ئەو ســەردەمە 
بکۆڵێتەوە، بێ گومان دەتوانی لەم ســەرچاوانه 

کەڵک وەربگرێ.
...

دەکرێ ئەو بابەتانەی سەبارەت به کورد و 
کوردستان لە »آذربایجان«دا باڵو بوونەتەوە له 

٥ بواردا دابەش بکرێن:
برووسکه کان،

مێژووی کورد، بۆنە و ڕووداوەکانی،
وێنە،

شێعر و وێژەی کوردی،
دۆستایەتیی گەڵی کورد و ئازەربایجانی.

1.  بروسکەکان
پاش دامەزرانی فرقەی دیموکراتی ئازەربایجان 

لە ١2 خەرمانانی ١٣24
لە کاتی سەردانی نوێنەرانی کوردستان و 

ئازەربایجان لە تاران – بانەمەڕی ١٣2٥
لە کۆتایی یەکانی دەسەاڵتی دوو حکومەتی 
کوردســتان و ئازەربایجــان – ســەرماوەزی 

١٣2٥
لــە ژمــارەی ٣ و 4 ی ›آذربایجــان‹ 
ڕێکەوتی  2١ و 2٥ خەرمانان دوو بروســکە 
لە الیەن محەمەدی یاهوو و کۆی کەسانێک 
ئەندامەتی  »داواکاریــی  ســەردێڕی  لەژێــڕ 
]فرقەی دیموکراتــی ئازەربایجان[ لە ڕێگای 

نامە و بروسکەوە« چاپ کراون.
 دەقــی بروســکەیەکیان جارێــک »لــە 
میانــدواوەوە لــە الیەن 2٠ هــەزار ئەندامی 
حیزبی دیموکراتی کــورد - محمد یاهو و«، 
دیسان هەر ئەو بروســکەیە، بێ ئاماژەکردن 
به شوێنی ناردنی، به هێنانی نێوی زۆر کەس 
و، 2٠ هــەزار ئەندامی حیزبــی دیموکراتی 

کوردەوە چاپ کراوە.]26[
سەبارەت به  پێوەندیی ئەم دوو بروسکەیە 

به حیزبی دیموکراتی کوردســتانەوە پێویسته 
ئاماژە به چەند خاڵێک بکرێ. 

لــە یەکەم ژمارەی گۆڤاری کوردســتان، 
یەکــی خەزەڵــوەری ١٣24 هەتــاوی واته 
نزیک به 7 حەوتوو پــاش دامەزرانی فرقە ی 
دیموکراتی ئازەربایجان وەک ڕۆژی دامەزرانی 
حیزبی دیموکراتی کوردستان پێناسە کراوە، 
بەاڵم حیزب وەکو درێــژەدەری کۆمەڵەی ژ. 
ک، به فەرمــی 2٥ی گەالوێژ ١٣24 ڕۆژی 
دامەزرانــی کۆمەڵــەی ژ. ک -ی بــه ڕۆژی 
دامەزرانی خۆی ڕاگەیانــدووە، واته نزیک به 
ســێ حەوتوو پێش دامەزرانی فرقه، ئەویش 
نەک به نــاوی ›حیزبــی دیموکراتی کورد‹ 

بەڵکو ›حیزبی دیموکراتی کوردستان‹. 
لە حاڵەتی یەکەم واته دامەزرانی حیزبی 
دیموکراتــی کوردســتان لــە ١ خەزەڵوەری 
١٣24، تەنیــا ڕێکخراوی چاالکی کورد پێش 
ئەم ڕێکەوتــە کۆمەڵەی ژ.ک بووە و، نەدەکرا 
کاتێک کۆمەڵه هەڵنەوەشــاوەتەوە و، حیزبی 
دیموکراتی کوردســتان – یــش به فەرمی 
دانەمەزراوە، کەسێک بێت  و به  نوێنەرایەتیی 
حیزبــی دیموکراتــی کــورد!؟ و 2٠ هەزار 
ئەندامــی پەیــام بۆ حیزبێکــی دیکە بنێری 
و ڕاشــبگەیەنی کە ئامادەن هەتــا »ئاخرین 
دڵۆپەی خوێن لەو ئامانجەی که جیهانی نوێ  
و شنەی ئازادی بەرەوڕووی تەواوی فرقەکان 
و برا ئازەربایجانییەکان دەکاتەوە دیفاع بکەن 
و، لە پێناوی گەشەســەندنی و پێشــکەوتنی 
مه رامی پیــرۆزی ئەوان، خۆیان شــەریک و 

هاوبەش بزانن و پشتیوانی وەفاداریان بن.« 
 لــە حاڵەتی دووەمیشــدا، لــە ئەگەری 
دامەزرانی حیزبی دیموکراتی کوردســتان له 
2٥ی گەاڵوێژی ١٣24، ئەســتەمه بە بوونی 
ســەرۆک، کومیتــەی ناوەندی و بەرپرســی 
پێوەندیــی دەرەوە، ئەم حیزبــه ئیزن بدات 
کەســێک به نــاوی ئــەوان، ئەویــش به م 
ناوەرۆکەوە پەیام بۆ حیزبێکی دیکە بنێرێ. لە 
حاڵەتی ئاساییدا، شاندی حیزب لە ڕێورەسمی 
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دامەزرانی حیزبی دیکەدا بەشــدار دەبێت و 
پەیامی خۆی دەخوێنێتــەوە یاخود به نێوی 
کومیتــەی ناوەندییەوە پەیامەکەی دەنێرێ و 

لە ڕۆژنامەکەی خۆشیدا باڵوی دەکاتەوە.
لە الیەکی دیکەشــەوە له هیچ سەنەد و 
بەڵگەیەکی ئەوکاتە کە ئێستا لەبەردەستدان، 
باس لە نوێنەرایەتیی محەممه دی یاهوو وەکو 
وتەبێژ یان بەرپرســی پێوەندیــی دەرەوەی 
کۆمەڵــەی ژ. ک یــان حیزبــی دیموکراتی 
کوردســتان نەکراوە. نەمر محه ممه دی یاهوو 
هەرچەند یەکێک لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵەی 
ژ. ک و ئەندامــی کومیتــەی ناوەندیــی ئەم 
ڕێکخراوەیە بوو، هەروەها ناوی لەنێو لیســتی 
ئەو 7٣ کەســەدایه کــه »بەیاننامەی حیزبی 
دیموکراتــی کوردســتان«]27[ یــان له یەکی 
خەزەڵــوەری ١٣2٥ ڕۆژی دامەزرانی حیزبی 
دیموکراتی کوردســتان واژۆ کــردووە، بەاڵم 
نــاوی لەنێو بەشــدارانی یەکــەم کۆنگرەی 
حیزبی دیموکراتی کوردستان یان ئەندامانی 
کۆمیتەی ناوەندی و بەرپرســانی ســەرەوەی 
حیزبــی دیموکراتی کوردســتاندا نییه. تەنیا 
لە یــەک دوو وێنــەی ســەردەمی کۆماری 
کوردستاندا، محەممه دی یاهوو به جلوبەرگی 
سپایی لەگەڵ پێشەوا  و هێندێک لە وەزیران 
و کاربەدەســتانی کورد دەبینــدرێ]28[ و، لە 
ژمارە ٥2ی ڕۆژنامەی کوردســتان ڕێکەوتی 
١١ی جۆزەردانــی ١٣2٥ بابەتێکی به ناوی 

›مهابادی ئەورو‹ باڵو بووەتەوە. 
لــەوە دەچــێ ناردنی ئەم دوو بروســکە 
هاودەقــە، زۆرتر لــە پێنــاوی بەرژەوەندیی 
فرقەی دیموکراتــی ئازەربایجاندا بووبێ هەتا 
حیزبــی دیموکراتــی کوردســتان و گەلی 
کورد. ناوەرۆکی ئەم بروســکەیە دانپێدانان به 
ســەروەریی فرقە ی دیموکراتــی ئازەربایجان 
 و لەقەڵەمدانــی موکریــان و شــار و گوندە 
کوردییەکانــی وەکــو بەشــێک لــە خاکی 
ئازەربایجــان  و، پێناســەکردنی کــورد وەکو 
یەکێــک لە دانیشــتووانی ئازەربایجانه. وەکو 

بێژی کورد بۆخۆی نیشتمان و نوێنەرایەتیی 
سیاســیی خۆی نەبێ و حیزبــی دیموکراتی 
کــورد!! لقێک بێ لــە فرقــەی دیموکراتی 

ئازەربایجان؟
لەو دوو ژمارەیەی ٣ و 4ی ›آذربایجان‹دا 
هەروەها ســێ بروســکە ی دیکه به دەقێکی 
یەکســانەوە بــۆ شــاندی فرقــەی پیرۆزی 
دیموکراتی ئازەربایجان ١( لە الیەن 2٠ هەزار 
ئەندامی حیزبــی دیموکراتی کورد، ]کەس و 
شاری بروســکە لێدانەکە نادیارە[، 2( سەید 
ئەحمەد]29[ به نوێنەرایەتی لە الیەن کوردانی 
نەغــدە و دەوروبەرەوە، ٣( هەروەها ســەعید 
ئیبراهیم پوور]30[ لە الیەن تەواوی دانیشتووانی 

گوندی شنۆ، چاپ کراوە. ]31[
 به پێی ئەم بروســکانە دەبێ نەمر قازی 
محەممــەد لــەو کاتەدا ســەردانی تەورێزی 
کردبــێ و ئــەم کەســانە لە الیەن بیســت 
هــەزار ئەندامــی حیزبــی دیموکراتی کورد 
و دانیشــتووانی شــارەکانی نەغدە و شــنۆ و 
دەوروبەر و، هەروەها تەواوی خەڵکی کوردەوە 
دەسەاڵتی ڕەهایان به پێشەوا قازی محەمەد 
بۆ »تشریک مساعی و پیشرفت مرام آن فرقه« 
دابێ. بێ گومان کاتێک پێشەوا وەکو سەرۆک 
و نوێنەری ڕێکخراوێکی سیاســی بەشــداری 
لــه ڕێوڕەســمی حیزبێکی دیکــەدا دەکات، 
دەکــرێ ئامانج و مەبەســتی ســەفەرەکەی 
پیرۆزبایــی، پشــتیوانی، هەوڵ بــۆ هاوکاری 
به پێــی بەرژەوەندیی هاوبــەش و ئاڵوگۆڕی 
بیــر و ڕا لەگەڵ الیەنی بەرانبــەر بێ، بەاڵم 
ئەستەمە مەبەستی »پێشکەوتنی مەرامی« ئەو 

ڕێکخراوەیە بووبێ. 
ئــەم چەشــنە هەواڵنه بــۆ ئازەربایجانی 
پیشاندانی کوردســتان و خۆ به ئازەربایجانی 
زانینی دانیشــتووانی، تەنانەت لە بەشێک لە 
پەیــام و وتووێژەکانی ناو ›آذربایجان‹یشــدا 
دەبیندرێ. بۆ وێنە لە ژمارەی64 ›آذربایجان‹، 
6 ســەرماوەزی ١٣24، لە الیەن کەسێک به 
ناوی ›امامی‹ یەوە پەیامێک لە پەسنی زمانی 
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ئازەربایجانی و پێکهاتنی ›مجلس موسســان 
آذربایجــان‹ و پیرۆزبایــی لــه »دەســتەی 
نووســەرانی روژنامه ی میللــی ›آذربایجان‹« 
لە الیــەن خۆی  و تــەواوی برا و خوشــکە 

کوردەکانی کراوە.]32[
یاخــود لــە ژمــارەی ١٨ ›آذربایجان‹، 
١٠ی ســەرماوەزی ١٣24، لەژێر سەردێڕی 
»درود بــه نخســتین کنگرە فرقــه دمکرات 
آذربایجان]ســاڵو بــێ لە یەکــەم کۆنگرەی 
فرقــەی دیموکراتی ئازەربایجــان[« وتووێژی 
هەواڵنێــری ڕۆژنامــەی ›آذربایجان‹ لەگەڵ 
ئاغای حوســێن یەزدانی نوێنەری کومیتەی 
شــاری خۆی، فرقەی دیموکراتی ئازەربایجان 
باڵو بووەتەوە. لەم وتووێژەدا یەزدانی باس لە 
پشتیوانیی کوردانی دەوروبەری خوێ، شاپوور 
و ماکۆ و بەڵێنی شــەرافتمەندانەی ئەوان بۆ 
پشتیوانی لە دروشــمەکانی فرقه و »اشتراک 
مســاعی]هاوکاری[« لەگەڵ فرقه دەکات. ئەم 
پەیامه به چەشنێک ڕەنگدانەوەی هەڵسوکەوتی 
بەشێک لە کاربەدەستانی فرقەی دیموکراتی 
ئازەربایجان لە ورمێ، خۆی، شــاپوور و ماکۆ 
بۆ بەهێزکردنی دەسەاڵتی خۆیان بوو، که گیر 
و گرفــت و ناکۆکیی حیزبــه دیموکراتەکانی 

ئازەربایجان و کوردستانی لێ کەوتەوە.
سەرەڕای واژۆکردنی پەیمانی دۆستایەتیی 
دوو حکومەتی ئازەربایجان و کوردستان لە ٣ 
ی بانەمەڕی ١٣2٥ و ڕوونکردنەوەی شێوەی 
بەڕێوەبردنی ناوچە کورد و تورک نشینەکانی 
ئازەربایجان و کوردســتان لە خاڵی دووهەمی 
ئــەم پەیماننامەیە دا که دەڵێ: »لە آذربایجاندا 
ئەو جیگایانەی کە دانیشتوانی کورد بن کاری 
ایداراتــی دەولەتی به کوردان دەبی، هەروەها  
لە کوردســتانیش لەو جیگایانەی کە بەشی 
زوری دانیشــتوانی آذربایجانی بن لە طرەف 
مامورانــی حکومتی میلــی آذربایجان ایدارە 
دەکریه -،«]33[، کێشــەی ناوچەی دەسەاڵت 
و هەوڵــی بەردەوامــی تەشــکیالتی فرقە بۆ 
ڕاکێشــانی کوردانی ئەم ناوچەیە بەرەو خۆی 

و دوورکردنەوەیــان لە حیزبــی دیموکراتی 
کوردســتان تووڕەیی و ناڕەزایەتیی ڕێبەرانی 
کــورد و بەتایبەتــی قازی محەمــەدی لێ 

دەکەوێتەوە.
به پێی یادداشــتی وتووێژی ســه لومین. 
و. ی ی سەرکونســوڵی یەکێتیی سۆڤییەت 
لە ماکۆ، 22 ئابــی ١٩46 ]٣١ی گەالوێژی 
١٣2٥[ »قازی محەمەد ٣ی ئابی ١٩46]١2 
کونســوڵخانەی  لــه   ]١٣2٥ گەالوێــژی 
ســۆڤییەت، لە وتووێژ لەگەڵ سەرکونسوڵدا، 
وێڕای دەربڕینــی ناڕەزاییی خۆی بەرانبەر به 
پیشــەوەری ڕایگەیاندبوو، پیشەوری خۆی لە 
کوردان ناگەیەنێ و ئاگاداریان نییه  و بڕیاری 
وەرگرتنــی کوردەکانی لە فرقه  ی دیموکراتی 
ئازەربایجانــدا داوە. قازی محەممەد گوتوویه: 
وەرگرتنی ئازەربانجانییەکان لە ڕیزی حیزبی 
دیموکراتی کوردستاندا وەاڵمدانەوەی بڕیاری 
پیشەوەرییه سەبارەت به وەرگرتنی کوردەکانی 
ناوچەی میاندواو له ڕیزی فرقه  ی دیموکراتی 

ئازەربایجاندا.«]34[
١٩7ی  هەتــا   ١٩٥ ژمــارەی  لــە 
›آذربایجان‹)2٠ هەتا 22 بانەمەڕ( بروسکه ی 
بازرگانەکانی مەهاباد، ســەرۆک عەشــیرە و 
ئیالتەکانی کوردستان]مەنگوڕ، زەرزا، گەورک و 
هتد[، کومیتەی مەهابادی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتان ڕوو به جەنابی ئاغای پیشەوەری 
سەرۆک وەزیرانی ئازەربایجان، قه وامولسه ڵته نه  
ســەرۆک وەزیــری ئێــران، کۆپییەکەی بۆ 
ئەبولقاسم سەدری قازی و محەممەد حوسێن 
خانــی ســەیفی قــازی نوێنەرانــی بەڕێزی 
کوردستان و نوێنەرانی ئازەربایجان، ڕۆژنامەی 
رهبر، ایران ما، ظفر، نجات ایران، کوهســتان 
.... لەژێــر ســەردێری«آذربایجانین مختلــف 
نمایندەلرە  طبقەلری طرفینین گوندریلمیش 
تلگرافالر« واته بروســکە نێردراوەکانی چینە 
جۆراوجۆرەکانــی ئازەربایجان بــۆ نوێنەران، 
بــاڵو بووەتەوە. لێرەدا وێڕای بوونی ڕســتەی 
»نوێنەرانــی کوردســتان« باس لــە چین  و 
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توێژەکانی ئازەربایجان کراوە.
لە ٥ی سەرماوەزی ١٣2٥ قەوام سەرۆک 
وەزیرانــی ئێرانی بــه بۆنەی هەڵبــژاردن بۆ 
١٥میــن دەورەی یاســادانان و بــه بیانووی 
چاوەدێریی ئەم هەڵبژاردنە لە الیەن ســپای 
ئێرانــەوە بروســکە بــۆ دوکتور ›ســالم الله 
جاوید‹ پارێزگاری ئازەربایجان و پێشەوا قازی 
محەممه د ]35[ دەنێرێ. قەوام لە بروسکەکەی 
بــۆ پێشــەوا داوای هاوکاریی پێویســت بۆ 
بەڕێوەبردنی ڕەوتی هەڵبژاردن لەگەڵ سپای 
ئێران لــە ناوچــە کوردنشــینەکانی خۆی، 
شــاپوور، ورمێ  و مەهاباد دەکات. پێشەوا لە 
6ی سەرماوەز واڵمی ئەم ویسته نایاسایی یەی 

قەوام بەم چەشنه دەداتەوە: 
“زۆر به پەلە – ڕاستەوخۆ

جەنابی ئەشــرەف ئاغای قەوامولسەلتەنە 
ســەروک وەزیر، بروســکەی ژمارە ٣2٩2٩ 
ی ئێوە ســەبارەت به بەشــداری هێزەکانی 
چاوەدێری لــە ڕەوتی هەڵبژاردن گەیشــت. 
ئەوجــۆرەی کە خاتــری پیرۆزتــان ئاگادارە 
ماددەی ١4 – ١6 – ١7 – و ١٩ی قانوونی 
چاوەدێری هەڵبژاردن، بــه ڕوونی چۆنییەتی 
چاوەدێری دەوڵەت بەسەر ڕەوتی هەڵبژاردنی 

دیاری کردووە.
لە ئێوە چاوەڕوان دەکرێ بە لەبەرچاوگرتن 
و ڕێزلێنانی بنەما و یاســاکانی دیموکراســی 
و بەرێوەبردنــی لە الیەن شەخســی جەنابی 
ئەشــرەفی ئێوە، هەروەها بــه بەرگری کردن 
ئاســایش  هێزەکانی  خۆتێ هەڵقوتاندنی  لــە 
لــە هەڵبژاردن لــە ناوچە کوردنشــینەکان، 
کــه لە کاتــی ناردنی هێزەکانی ئاســایش و 
الیەنگرانی سەرلشــکر ئەرفەع بۆ کوردستان 
لە دەوری ١4ی مەجلیس، و به داســەپاندنی 
کەسانێک وەک محیط کاشی سەر به حیزبی 
بزووتنــەوەی میللــی وەک وەکیلی کوردان، 
دڵی خەڵکی ئێمەی پێ بریندار بوو، بێ گومان 
ئیوە ڕێ بەوەی نادەن ئەوە جارێکی دیکەش 

دووپات بێتەوە.

ئەم شــتێکی ئاســاییه کــە فەرماندری 
قانوونــی و فەرمی لە شــوێنەکەی خۆی دا، 
وێرای پاراســتنی بنەما و به  لەبەرچاوگرتنی 
یاســای هەڵبــژاردن دەتوانــێ لــە ماوەی 
ئاســایش دابین بکات. هەروەها  هەڵبژاردندا 
لە کاتی پێویســتدا کەڵک لــە ماددەی 4ی 
هەڵبــژاردن وەردەگرێــت، بــه م پێیه، دەبێ 
لەم بابەتەوە خاتــری موبارەکی جەنابتان بە 

تەواوەتی ئەرخەیان بێ.
تــەواوی ئەو شــتانەی کە مەبەســت و 
ئامانجــی جەنابی ئەشــرەفه، بــه تەواویەتی 
ڕەچاوکراوە، لــە ئاکامی بوونی چاودەێرییەتی 
و ئاسایشــی تــەواو لە ناوچە، هیچ چەشــنە 

کارێکی دژبەرانه سەرهەڵنادات.
سەبارەت به ڕزائیه و خۆی و ماکۆش کە 
جەنابی ئەشرەف بۆخۆتان فەرماندارتان دیاری 
کردوە، ئاشــکرایه لەوان داوای به جێهێنانی 

بەرپرسیایەتییەکانیان دەکەن.
واژوو محەمەد قــازی، ژمارەی 2٥4٩ – 
                                          ]36[ ”]١٩46/١١/27 =[[١٣[ 2٥/٩/6
تەرجمەی دەقی بروسکەی قەوام و واڵمی 
پێشەوا و شیکردنەوەیەک لە الیەن ڕۆژنامەی 
›آذربایجان‹ لە ژمــارەی ٣6١ ی آذربایجان 
ڕێکەوتــی 6ی ســەرماوەزی ١٣2٥ دا باڵو 
بووەتەوە. ڕۆژنامەی ›آذربایجان‹ لە شرۆڤەی 
ئەم بروســکەیەدا باس لە هەوڵــی قەوام بۆ 
داســپاندنی ویســت و بڕیاری خۆیان بەسەر 
کوردە ئازادیخوازەکان و دووبەرەکی خســتن 
لەنێــوان ئازادیخوازانی کــورد و ئازەربایجانی 
ئازەربایجــان و  دەکات و دەڵــێ: خەلکــی 
کوردســتان ئیتر وشیار بوونەتەوە و  بڕیاریان 
داوە به سەربەســتی بژیــن و، هیچ هێزێک 
ناتوانــێ پەیمانــی دۆســتی و برایەتی ئەم 
دوو گەله تێکبــدات. رۆژنامە ی ›آذربایجان‹ 
هەروەها ئاماژە دەکات و دەنووســێ: »جەنابی 
ئاغای قازی محەمەد پێشەوای خۆشەویستی 
گەلی کورد لە وەاڵم به بروسکەی فریوکارانە، 
دژ بــه ئــازادی و گێرەشــێویانه ی ئاغــای 
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پێی  ددانشکێنی  قه وامولســه ڵته نه، واڵمێکی 
داوە و ســەلماندویەتی کــە گەلی کورد ئیتر 
ئامادە نییه لە ژێر باری زوڵم و ســتەمدا بژی 
و، بەم چەشنە فڕو فێاڵنە دۆستی نێوان گەلی 

کورد و ئازەربایجانی تێک نادرێ.«
واڵمــی بوێرانه و لۆژیکیی پێشــەوا قازی 
محەممەد ڕەنگدانەوەیەکی بەهێزی لەناو کۆڕ 
و کۆمەڵی ڕۆشــنبیری لــە ئازەربایجان بوو، 
تەنانەت شــاعیرێکی ئازەربایجانی به ناوی م. 
نیکنام به هۆی واڵمی پێشــەوا، شێعریکی به 
نــاوی »حرمتلی قاضی محمدین تلغرافینا« لە 
پەسنی پێشەوا و بوێرییەکەیدا گوتووە که لە 
ژمارەی ٣6٥ ڕۆژنامەی آذربایجان، ڕێکەوتی 

١4 سەرماوەز ١٣2٥ باڵو بووەتەوە: 
عشق اولســون کوردلرین دوشونجەسینه 

– ساڵو بێ له تێگەیشتوویی کوردان
عشق اولسون اونالرین پیشواسینا – ساڵو 

بێ له پێشەوای ئەوان

2.  مێژووی کورد، بۆنه و ڕووداوەکانی 
لە بەشــێک لــە ژمارەکانــی ›آذربایجان« به 
بۆنەی یەکەمین کۆنگرەی حیزبی دیموکراتی 
کوردســتان]37[، دەرچوونی یەکــەم ژمارەی 
گۆڤــاری کوردســتان]38[، نوتقی پێشــەوا به 
بۆنەی دەســت به کارکردنــی ڕادیۆی میللی 
ئازەربایجان]39[، ســەردانی پێشــەوا لە سپای 
میللی ئازەربایجان]40[، پەیمانی دوو حکومەتی 
ئازەربایجان و کوردســتان]41[، باڵو بوونەتەوە. 
لــە ژمــارەی 44، ١١ خەزەڵــوەری ١٣24 
نووســەرێک بــه ناوی ع. پ بــه پێی واڵمی 
یەکێک لە ئاغاکانی کوردستان]ناوی نەهێناوە[ 
به پرســیارەکانی، بابەتێکــی به ناوی«حیزبی 
دیموکراتی کوردستان« نووسیوە. نووسەر لەم 
بابەتەدا باس لە بەیاننامەی حیزبی دیموکراتی 
کوردســتان، تەواوبوونی شەڕی جیهانی، ئەو 
زوڵمانــەی لە حەقی گەلی کــورد تا ئەوکاته 
کــراوە، درۆودەلەســەی ڕۆژنامەکانی تاران و 

هتد دەکات.

3.  وێنە
لــە ژمارەی  ٩٣)١ بەفرانبــاری(، ١٩١ هەتا 
١٩٣)١6 هەتــا ١٨ بانەمەڕی ١٣2٥(، ١٩٥ 
و ١٩6 )2٠ و 22 بانەمــەڕی ١٣2٥( وێنەی 
ســەرۆک و نوێنەرانی ئەو تایفــە کوردانەی 
بەشــدارن لە دامەزراندنی حیزبی دیموکراتی 
کوردســتان لە مه هابــاد، نوێنەرانی حیزبی 
دیموکراتی کوردستان، دوو وێنەی پێشەوا و 
پیشەوەری لە فڕۆکەخانەی تەورێز، دوو وێنە 
لە کاتی دەســته گوڵ پێدان به پیشــەوەری 
و پێشــەوا، مانــۆڕی تۆپچییەکانی ســپای 
ئازەربایجــان لە بەرانبەر پیشــەوەری و قازی 
محەممەد، وێنەی پێشــەوا و پیشــەوەری لە 
کاتی تەماشای عه مه لیاتی نیزامیی سەربازەکان 
و، لە ژمارەی 2٠٠)26ی بانەمەڕی ١٣2٥سێ 
وێنەی کوردســتان لەژێر سەردێڕی« قهرمان 
کــرد خلقینیــن ییغنجاقالرینــدان بیرنئچه 

منظرە« باڵو بوونەتەوە.

4.  شێعر و ئەدەبیاتی کوردی
لە بەشێک لە ژمارەکانی ڕۆژنامەی ›آذربایجان‹ 
بابەتگەلێک بۆ شێعر و وێژەی کوردی تەرخان 
کراوە. لە ژمارە ٩٣ ڕێکەوتی ١4ی بەفرانباری 
١٣24 شــێعرێکی محەممه دی بێریا وەزیری 
فەرهەنگــی ئازەربایجان لە پەســنی کورد به 
ناوی«اتفاقــه دعوت«، لــە ژمارەی ١٨٠، ٣ی 
بانەمەڕی ١٣2٥ شــێعری ›محزون‹ به ناوی 
-«کورد قارداشــیما«،  لــە ژمارەکانی ١٩4، 
١٩ی بانەمــەڕی ١٣2٥ هەتــا ژمارەی 222 
،2١ی جۆزەردانــی ١٣2٥ زنجیرە هۆنراوەی 
»کوردلر«ی ›اوهانس قوکاسیان‹ – ته رجمەی 

›مظفر درەفشی‹ باڵو بوونەتەوە. 
لە ژمارەی 2٠6، 2ی جۆزەردانی ١٣2٥ 
بابەتی »کردلر«  نووسراوەی ف. ب سەبارەت به 
کورته مێژووی کوردستان، زمان و ئەدەبیاتی 
کوردی، هەروەها ئەخالق و کرداری کوردانی 
تێــدا باڵو بووەتەوە. لــە ژمارەی 2١7، ١٥ی 
جۆزەردانی ١٣2٥ تەرجەمەی شێعری هێمن 
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لە الیەن مظفر درەفشــی لەژێر ناوی«ســنی 
اونوتمــارام گــوزەل وطنیم«]لەبیــرت ناکەم 
نیشتمانه جوانەکەم[ بەاڵم به وێنەی هەژارەوە؛ 
له ژمــارەی 22١، 2٠ی جۆزەردانی١٣2٥ دا 
باس لە باڵوبوونەوەی کتێبی شێعری شاعری 
الوی کورد هــەژار دەکات، بەاڵم به هەڵە به 
وێنەی هێمنــەوە لەژێر ســەردێڕی: »جوان 
کورد شــاعری هژارین شــعرلر کتابچەســی 
نشــر ایدیلمشدر«.]کتێبی شــێعری شاعیری 
الوی کورد هــەژار چاپ و بــاڵو بووەتەوە[. 
لــەم بابەتەدا باســی شــێعرەکانی الوی 2٥ 
ســاڵەی کورد هەژار لەگەڵ تەرجەمەی دوو 
شێعریشــی به ئازەربایجانی کراوە. هەر وەکو 
پێشــتریش ئاماژە کرا لە ژمارەی ٣6٥، ١4ی 
سەرماوەزی ١٣2٥ شێعرێکی ›م. نیکنام‹ به 
تلغرافینا«]بۆ  ناوی »حرمتلی قاضی محمدین 
بروسکەی ڕێزدار قازی محەمەد[  له پەسنی 

پێشەوا و گەلی کورددا باڵو بووەتەوە.

و  کــورد  گەلــی  دۆســتایەتیی    .5
ئازەربایجانی

لــە ڕۆژنامەکانی ›آذربایجان‹ لە ژمارەی ٩٣، 
١٩٥، 22١، و ٣67 لــە بابەتگەلێکــدا باس 
له دۆســتایەتی و برایەتیــی دێرینی کورد و 
ئازەربایجانی، هەروەها بەرژەوەندیی هاوبەشیان 
کــراوە. لە کورته بابەتێکدا به ناوی«کرد ملتی 
ایله آذربایجان ملتی آراسیندا اوالن صمیمیت« 
له ژمارە ١٩٥، ڕێکەوتی2٠ی بانەمەڕدا ئاماژە 
بە بەدیل گیرانی 2٨ کەس لە سەردەشت به 
هۆی هێرشــی قشونی ناوەندی کراوە که ١7 
کەســیان ئازەری بوون و به فەرمانی پێشەوا 
ڕادەستی حکومەتی ئازەربایجان کراونەتەوە. 

دەربارەی ئەم شــەڕە، لــە ژمارەی 4٩ی 
لەژێر  جۆزەردان  4ی  ڕۆژنامەی‹کوردستان‹، 
سەردێڕی »دەنگو و باس هیرشی ارتجاع«، به 
پێــی ڕاپۆرتێکیان که له ڕۆژی 2٨ی بانەمەڕ 
پێگەیشتووە کە باس لە هێرشی سپای فارسە 
کۆنەپەرەستەکان له بەشی سەردەشت، بەدیل 

گیرانی ٣٠ کەس، کوژرانی دوو ئاغا و نۆکەری 
ئەوان، هەروەها به غنیمەت گرتنی ١4 قەبزە 

تفه نگ و هتد کراوە.
١١ی  ڕێکەوتــی   ،٣6٣ ژمــارەی  لــە 
ســەرماوەزی ١٣2٥، ١٠ ڕۆژ پێش هێرشی 
هێزە کۆنەپەرەستەکان بۆ ئازەربایجان و پاشان 
کوردستان، بابەتێکی ›حسن نصیرزادە‹ لەژێر 
ســەردێڕی »آذربایجان و کوردن خلقلرینین 
دوســتلوغی ابدیدر، بو دوســتلوغی هیچ بیر 
قارا سیاســت آرادان آپارماغــا  قادر دگیل« 
]هیچ سیاســەتێکی ڕەش توانای لەناوبردنی 
ئەم دۆستایەتییە ی نییه[ وێڕای ئاوڕدانەوە لە 
زوڵــم و زۆریی دیکتاتۆریی ڕەزاشــا لە کورد 
و ئازەربایجانی، باس لە دۆســتایەتیی دێرین، 
بەرژەوەندی و خەباتی هاوبەشــیان لە ڕێگای 
ئازادیــدا دەکات. هەروەها ئامــاژە به واڵمی 
پێشەوا قازی محەمەد به بروسکەکەی قەوام 
و، ئاشکراکردنی نەخشه و فیتنەکانی دەوڵەت 
دژ بــه ئازەربایجان و گەڵــی کورد دەکات و، 
بروسکەکەی پێشەوا به واڵمێکی ددان شکێن 

به ئەژمار دەهێنێ.

دوا قسە
پێکهاتەیەکــی  فیداییــەکان  “هێــزە 
سەرنج راکێشــیان هەیە. لە مێژووی کوشتارە 
ڕەگەزیی و ئایینیەکانی ڕەزائیه دا، ئەوە یەکەم 
جــارە که کــورد، ئازەربایجانی، موســڵمان، 
ئاسۆریی و ئەرمەنی شان به شانی یەک دژ به 

دوژمنی هاوبەش شەڕ دەکەن.“ 
کونســولی بریتانیــا لــه تەورێــز، 26ی 

ئۆکتۆبری ١٩4٥.]42[  
لێکدانــەوە  توێژینــەوە،  ڕەوتــی  لــە 
و  سیاســی  ڕووداوە  هەڵســەنگاندنی  و 
لــە  وەرگرتــن  کەڵــک  مێژوویی یەکانــدا، 
بەڵگەنامەکان جێ و شوێنێکی تایبەتی هەیە 
و، لەم نێوەدا ڕۆژنامــە و گۆڤارەکان دەتوانن 
گەلێــک یارمەتیدەر بن. لە ســااڵنی ١٣2٥ 
– ١٣24 هەتاوی لە ســەردەمی دەسەاڵتی 
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کۆمــاری کوردســتان و حکومەتــی میللیی 
ئازەربایجاندا بەشــێک لــە ڕووداوەکانی ئەم 
دوو مەڵبەنــدە، بۆچــوون، تەبایی، ناتەبایی و 
هەڵســوکەوتی ڕێبەرانی ئــەم دوو حکومەتە 
و ... هتد لە ئۆرگانــە فەرمییەکانیاندا ڕەنگی 
داوەتەوە. بەپێچەوانەی ڕۆژنامە ی »کوردستان« 
کە بەشــێکی بەرچاو لــە ژمارەکانی بزر یان 
لەناو چوون، سەرجەمی ژمارەکانی ڕۆژنامە ی 
›آذربایجان‹ بێجگە لە یەک دوو ژمارەی کۆ و 
سەرلەنوێ چاپ و باڵو کراونەتەوە و، دەکرێ 
لە کاتی لێکۆڵینەوە ی مێژووی ئەو سەردەمە 
کەڵکــی باشــی لــێ وەربگیــرێ. بێ گومان 
بزرنەبوونــی ژمارەکانی ›آذربایجان‹ پێوەندی 
به بوونی کۆماری ئازەربایجانی ســۆڤییەتی و 
دەرفەتی ناردن و بردنی سەنەد و بەڵگە نامەکان 
بۆ ئەو واڵته هەیە، بــەاڵم بەداخەوە بۆ کورد 
کە له حەوت ئاســماندا، ئەستێرەیەکی نەبوو، 
نه پاڵپشتێکی جێ متمانه، نەک شوێنێک بۆ 
ئارشیوکردنی بەڵگەنامەکان و ... هتد، دیسان 
جێــی خۆشــحاڵی و پێزانینە کە بەشــێکی 
بەرچاو لە ژمارەکانی ڕۆژنامەی ›کوردستان‹ 
بە هیممەتی کەسانێکی نیشتمانپەروەر وەکو 
نەمر ڕەشید باجەاڵن پارێزراون و، دەکرێ لە 

کاتی توێژینەوەدا پشتیان پێ  ببەسترێ.
دو گەلــی کــورد و ئازەربایجانــی بــه 
درێژاییی مێژوو لە ناوچەیەکدا پێکەوە ژیاون 
و لە بڕگەی جۆراوجــۆری مێژووییدا ژیان و 
چارەنووسیان تێکەاڵوی یەک بووە. ئەزموونی 
نزیک به یەک ســاڵ دەســەاڵتی نوێنەرانی 
سیاسیی ئەم دوو نەتەوەیه له ساڵی ١٣2٥ – 
١٣24ی هەتاوی له ئازەربایجان و کوردستان 
و ئەوەی که توانییان سەرەڕای تەواوی کێشه 
و گرفته کان، به شــێوەیەکی ئاشــتیخوازانه 
و ئەوڕۆیانــه بــه دانیشــتن و دانوســتان و 
دۆســتایەتی  پەیماننامــەی  ئیمزاکردنــی 
کێشــەکانیان چارەســەر بکەن و، پێشگیری 
لــە کەڵک وەرگرتنی دوژمنــی هاوبەش لەم 
ناکۆکییانە بکەن، وەکــو بەرگێکی زێڕین لە 

مێژوودا تۆمار دەکرێ.
ئاوڕدانەوەیەک لــە الپەڕەکانی ڕۆژنامە ی 
دەدات  نیشــان  آذربایجــان  و  کوردســتان 
نوێنەرانی سیاســیی ئەم دوو نەتەوەیه وێڕای 
هەبوونــی بیــر و هــزری جیاواز، کێشــەی 
خــاک و ... هتــد، پــڕ لــە بابەتگەلێکە کە 
ڕێگای دۆســتایەتی، هاوکاری و تێگەیشتنی 
زۆرتر له فەرهەنــگ و مێژووی یەکتر خۆش 
دەکات. ئێمە دەبێ لــەم ئەزموونه بەنرخه بۆ 
چارەسەرکردنی کێشەکانی ئێستا و داهاتوومان 
کەڵک وەرگرین. ئەم دوو نەتەوەیه مەحکووم 
به ژیانی هاوبەش لــە ناوچە تێکەاڵوەکان و، 
دۆستایەتی و هەبوونی پێوەندیی جۆراوجۆری 
کۆمەاڵیەتی، ئابووری، فەرهەنگی و سیاســی 

لەم ناوچەیەدان.
 سیاسەتی نکۆڵی کردن لە فرەنەتەوەیی 
بوونی ئێران له هەر دوو حکومەتی شــایی و 
مەالییدا، پێناســەکردنی ئێران وەکو واڵتێکی 
یەک نەتەوەیی کــە پێکهاتوو لە قەوم و هۆز 
و بنەماڵــەی جۆراوجۆرە، ڕیشــەی لە بیر و 
هزری پان ئیرانیســتیدا هەیــە. گۆڕینی ناوی 
شوێنگەلێک لە ئێران وەکو بەندەرئەنزەلی به 
پەهلەوی یاخود پێکهێنانی پاریزگای نوێ به 
ناوی ئازەربایجانی ڕۆژئاوا لە بەشێک لە خاکی 
ئازەربایجان و کوردســتان لە ساڵی ١٣٠7ی 
هەتاوی بەئەنقەست و به مەبەستی پێکهێنانی 
دووبەرەکی، کێشــە و ناکۆکــی لەنێوان ئەو 
گەالنه بووە. بەداخەوە ئاکامی ئەم سیاســەتە 
زۆر جــار لە ناوچە کورد و تورکنشــینەکاندا 
وەک ورمێ و نەغەدە و ... هتد به چەشنێکی 
نەرێنــی ڕەنگ دەداتەوە، قەیــران و بەیەکدا 

هەڵپڕژان و شەڕی قەومی لێکەوتووەتەوە.
 بێ گومان هەڵگیرســاندنی هەر چەشنه 
ناکۆکییەک لەنــاو گەاڵنی ئەم ناوچەیە تەنیا 
لــە قازانجی حکومەتی ناوەنــدی و به زیانی 
بەرژەوەندیی نەتەوەییی کورد و ئازەربایجانی 
تــەواو دەبــێ. ئەرکــی هێــزە دیموکرات و 
ئازادیخوازەکان دووری کردن و ڕێپێنەدان به 
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هەموو چەشنە گرژی و ناکۆکیی نەتەوەیی و 
دروســتکردنی بەستێن و بارودۆخی پێویست 
بۆ یەکگرتوویی و پێکهێنانی بەرەی هاوبەش 
لە پێناوی ڕووخاندنــی حکومەتی ناوەندگەرا 
و ســەرەڕۆی ئێــران، هەروەهــا دابینکردنی 
مافــی گــەاڵن و دادپــەروەری و ژیانێکــی 
بەختەوەرانــە بۆ هەموو چیــن  و توێژەکانی 
ئێرانه. شــێوەی چارەســەرکردنی کێشەکانی 
نێوان دوو حکومەتی نەتەوەییی کوردســتان 
و ئازەربایجــان لە ســااڵنی ١٣24 – ١٣2٥ 

دەتوانێ ڕێپیشاندەر و ئەزموونێکی بەنرخ بێت 
بۆ نوێنەرانی سیاسیی ئەم دوو گەلە و دووری 
کردن لە هەر چەشنە توندوتیژیی ناخوازیار بۆ 

چارەسەرکردنی کێشەکان.
ئەوەی لە خوارەوە دەیبینن، لیســتەیەکە 
لە هەندێــک بابەتی پێوەندیــدار بە کورد و 
ئازەربایجانی لە ژمارە ١ تا ٣7٠ ی ڕۆژنامەی 
ئازەربایجان )ســاڵی١٣24 تــا ١٣2٥( چاپی 
تەورێز و، ڕۆژنامەی کوردستان، چاپی مەهاباد، 

ژمارە ١ تا ٩2 )ساڵی١٣24 تا ١٣2٥(دا:

کورد و کوردستان لە ڕۆژنامەی »آذربایجان« دا
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محمد امین 
 معینی مهاباد

 تشکر

تفریظ. کوردوستان مجلەسینین   ٢
نجی شمارەسی ٢  

دی ٢٣
٢٣١١ 

٣١ 

١و  ٢  م. طاهری 
ریام. بی  

آذربایجان و کرد خلقلرینین 
 دوستلقی

 اتفاقه دعوت

دی  ٢١
٢٣١١ 

٣٣ 

 ٣ کورد قارداشیما محزون ١
اردیبهشت 

٢٣١٢ 

٢١١ 

کورد قارداشالریمیزین محترم   ٢
پیشواسی جناب آقای قاضی 
محمدین  رادیونون رسمی 

آچیلیشی مناسبتیله سویلدیگی 
 نطقی

 مملکت خبرلری
باش وزیریمیز کرد خلقینین 
پیشواسی ایله برابر قوشون 
 تشکیالنینا باش چکمیشلر

١ 
اردیبهشت 

٢٣١٢ 

٢١١ 

١و ٢ ایله کرد آذربایجان ملی حکومتی  
 خلقی آراسیندا اوالن قرار داد
وێنەی نطقی پێشەوا لە 

خانه لە ڕۆژی چونی فروکه
نوێنەرانی ئازەربایجان و 

 کوردستان بۆ تاران

٢٢ 
اردیبهشت 

٢٣١٢ 

٢٣١ 

وێنەی پێشەوا و پیشەوەری لە   ٢
خانەی تەورێز لە کاتی فڕۆکه

پیشەوەریدانوتقی   

٢٦ 
اردیبهشت 

٢٣١٢ 

٢٣٢ 

وێنەی پێشەوا، پیشەوەری و   ٢
شبستری رەئیسی مەجلسی 

خانەی ئازەربایجان لە فڕۆکه
 تەورێز

٢١ 
اردیبهشت 

٢٣١٢ 

٢٣١ 
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وێنەی پێشەوا و پیشەوەری لە  ١  ٢
کاتی مانۆڕی تۆپچییەکانی سپای 
میللیی ئازەربایجان و لە کاتی 

 پشووداندا

٢١ 
اردیبهشت 

٢٣١٢ 

٢٣٣ 

اوهانس  
 قوکاسیان

 ]یان غوقاسیان[
ترجمەی مظفر 

 درفشی

زنجیرە "داستان" –کوردلر   ٢١ 
اردیبهشت 

هەتا  ٢٣١٢
خرداد  ١٢

٢٣١٢ 

٢٣١ 
هەتا 
١١١ 

١و  ٢ وێنەی پێدانی گوڵ به  ١  
پیشەوەری و پێشەوا لە الیەن 

خەڵک و مانۆڕی عملیاتی 
تۆپچییەکان لە بەرانبەر 

 پێشەوەری و پێشەوا
ملتی ایله آذربایجان آراسیندا کرد 

 اوالن صمیمیت
آذربایجانین مختلف طبقەلری 

طرفینین گوندریلمیش نمایندەلرە 
مهاباددان تهرانا  –تلگرافالر 

 تلگراف، مهاباددان تهران

٢٣ 
اردیبهشت 

٢٣١٢ 

٢٣٢ 

وێنەی پێشەوا و پیشەوەری لە   ١
کاتی تەماشای عملیات نیزامی 

 سەربازەکان
لری آذربایجانین مختلف طبقە

طرفیندن گوندریلمیش نمایندەلرە 
تلگرافالر / مهاباد تجارالری 

 طرفندن

١١ 
اردیبهشت 

٢٣١٢ 

٢٣٦ 

لری آذربایجانین مختلف طبقە  ٣
طرفیندن گوندریلمیش نمایندەلرە 

کردستان دموکرات تلگرافالر / 
فرقەسنین مهاباد شهر کمیتەسی 

تهران -طرفیندن مهاباد   

١٢ 
اردیبهشت 

٢٣١٢ 

٢٣١ 
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سێ وێنەی کوردستان لەژێر   ١
سەردێڕی" قهرمان کرد خلقینین 
 ییغنجاقالریندان بیرنئچه منظرە"

١٦ 
اردیبهشت 

٢٣١٢ 

١١١ 

١و  ٢ خرداد  ١ کردلر ف. ب 
٢٣١٢ 

١١٦ 

کورد  ١
شاعیرلریندن 
هیمن، ترجمه 
 مظفر درفشی

خرداد  ٢٢ سنی اونوتمارام گوزەل وطنیم!
٢٣١٢ 

١٢١ 

 ١و  ٢
١و   

 حسن نصیرزادە
 م

آذربایجان و کورد خلقلرینین 
 دوستلیغی سارسیلمازدر

جوان کورد شاعری هژارین شعرلر 
 کتابچەسی نشر ایدیلمیشدیر

خرداد  ١١
٢٣١٢ 

١١٢ 

کرمانشاە جمعیتلریندن تبریک   ٢
 تلغرافی

 

خرداد  ٣١
٢٣١٢ 

١٣١ 

١و  ٢ ندە نخست وزیر  ٢آذر آینین   
طرفیندن کرد خلقینین 

پێشەواسی جناب آقای قاضی 
محمد عنوانینی تهراندان بیر 

 تلگراف گوندەریلمیشدر

آذر  ١
٢٣١٢ 

٣٦٢ 

١و  ٢ آذربایجان و کوردن خلقلرینین  حسن نصیرزادە 
 دوستلوغی ابدیدر

بو دوستلوغی هیچ بیر قارا 
سیاست آرادان آثارماغا  قادر 

 دگیل.

آذر  ٢٢
٢٣١٢ 

٣٦٣ 

شێعری "حرمتلی قاضی محمدین  م. نیکنام ٣
 تلغرافینا"

آذر  ٢٣
٢٣١٢ 

٣٦٢ 
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 ئازەربایجان لە ڕۆژنامەی "کوردستان"دا
 

 ژمارە ڕێکەوت بابەت نووسەر الپەڕە
علی  ٢

 خسروی
ی ڕێبەندان ٢٣ کورد و آذربایجان

٢٣١١ 
٣ 

ماوەی جێژنی   ٢
سەربەخۆیی و 

 استقاللی کوردستان

ی ڕێبەندان ٢١
٢٣١١ 

٢١ 

وەرگیر  ١و  ٢
 خلیل زادە

لە ڕۆژنامەی 
آذربایجان )نطقی 
 آغای دکتر جاوید(

ی ڕەشەمە ٢
٢٣١١ 

٢١ 

ایستگای ڕادیوی   ١
 تەوریز

ی بانەمەر ١
٢٣١٢ 

١١ 

روزنامەی  ٢
 آذربایجان

کردنەوەی 
ایستاسیونی رادیوی 
 حکومتی آذربایجان

ی بانەمەڕ  ٢٦
٢٣١٢ 

١١ 

متنی پەیمانیک لە   ٣
نیوان حکومتی ملی 

کوردستان و 
 داآذربایجان

ی بانەمەڕ ٢١
٢٣١٢ 

١٢ 

ئێرە رادیوی   ٢
 آذربایجان

ی ١٢
 ٢٣١٢بانەمەر

١٦ 

هاشم خلیل  ١و  ٢
 زادە

کورد و آذربایجان یا 
دو مغز بادام در یک 

 پوست

ی بانەمەڕ ١٢
٢٣١٢ 

١١ 

شێعری کورد و  هێمن ١
 آذربایجانی

ی بانەمەڕ ١١
٢٣١٢ 

١١ 
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حلی اختالفات لە  -  ٣و  ٢
نیوان نوینەرانی 
 تاران و آذربایجان

بخشنامه)نسبت به  -
 افسرانی آذربایجان(

ی ١١
 ٢٣١٢جوزەردان

٢٣ 

متنی موافقتنامەی   ١و  ٢
نمایندانی دولت و 

 آذربایجان

ی پوشپەڕ ٢٢
٢٣١٢ 

٦١ 

ژمارەی  ١و  ٢
١١١ 

روژنامەی 
رهبر، 

وەرگیر ح. 
 قزلجی

نهضتی آذربایجان و 
کوردستان سەرەتای 

استقاللی نجات و 
ملتانی روژهەالتی 

 نیوەراسته

ی پوشپەڕ ٢١
٢٣١٢ 

٦٦ 

 ٣و  ٢
 ١و 

روژنامەی 
کوهستان، 
وەرگیر م. 
 حمیدی

ایالتی آذربایجانی 
روژآوا یا کوردستانی 

 باکورری ایران

ی ١١
 ٢٣١٢پوشپەڕ

٦١ 

سید محمد  ٣و  ٢
 حمیدی

دو ملتی آزا و 
قارمانی کورد و 

 آذربایجان

ی ٣١
 ٢٣١٢پوشپەڕ

٦٣ 

 حسین ٣
 بصیری

بوگون بیزیم 
قدرتکی و سویملی 
رهبریمز و صدیق 

 معلمی ...

ی ١١
 ٢٣١٢گەالوێژ

١١ 

مولود  ٢
 کارش

ی خەرمانان ١٢ تلگراف از تبریز
٢٣١٢ 

١٢ 

ی ڕەزبەر ٢٢ تلگراف اورمیەدن بهادری و ... ٢
٢٣١٢ 

٣١ 

 ئازەربایجان لە ڕۆژنامەی "کوردستان"دا
 

 ژمارە ڕێکەوت بابەت نووسەر الپەڕە
علی  ٢

 خسروی
ی ڕێبەندان ٢٣ کورد و آذربایجان

٢٣١١ 
٣ 

ماوەی جێژنی   ٢
سەربەخۆیی و 

 استقاللی کوردستان

ی ڕێبەندان ٢١
٢٣١١ 

٢١ 

وەرگیر  ١و  ٢
 خلیل زادە

لە ڕۆژنامەی 
آذربایجان )نطقی 
 آغای دکتر جاوید(

ی ڕەشەمە ٢
٢٣١١ 

٢١ 

ایستگای ڕادیوی   ١
 تەوریز

ی بانەمەر ١
٢٣١٢ 

١١ 

روزنامەی  ٢
 آذربایجان

کردنەوەی 
ایستاسیونی رادیوی 
 حکومتی آذربایجان

ی بانەمەڕ  ٢٦
٢٣١٢ 

١١ 

متنی پەیمانیک لە   ٣
نیوان حکومتی ملی 

کوردستان و 
 داآذربایجان

ی بانەمەڕ ٢١
٢٣١٢ 

١٢ 

ئێرە رادیوی   ٢
 آذربایجان

ی ١٢
 ٢٣١٢بانەمەر

١٦ 

هاشم خلیل  ١و  ٢
 زادە

کورد و آذربایجان یا 
دو مغز بادام در یک 

 پوست

ی بانەمەڕ ١٢
٢٣١٢ 

١١ 

شێعری کورد و  هێمن ١
 آذربایجانی

ی بانەمەڕ ١١
٢٣١٢ 

١١ 
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ژێدەرەکان

1   لە الپــەڕەی ١١ی ژمارە یەکی گۆڤاری کوردســتان ڕێکەوتی 
١٥ی ســەرماوەزی ١٣24 بــاس لە دامەزرانــی حیزبی دیموکرات 
کوردســتان له هەوەڵی مانگــی خەزەڵوەری )آبــان( ١٣24 کراوە. 
سەرچاوە:  د. هیمدادی حوســێن، ڕۆژنامەوانیی کوردی سەردەمی 
کۆماری دێموکراتی کوردستان ١٩4٣ – ١٩47 ل 4٨٩، باڵوکراوەی 

ئاراس، چاپی یەکەم هەولێر 2٠٠٨.
2  عەلــی شەبســتەری خەڵکی تەورێز و یەکێک لە کەســایەتییه 
ناسراوەکانی حکومەتی شێخ محەممەدی خیابانی بوو)١7 خاکەلێوە 
تا 22ی خەرمانانی ١2٩٩ی هەتاوی( کە پاش ســەرکوتکرانی ئەم 
بزووتنەوەیــه کۆچی بۆ یەکیەتیی ســۆڤییەت کــرد و لەوێ بوو به 
ئەندامی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران. پاش گەڕانەوەی لە ساڵی ١٣2٠ 
هەتاوی بۆ ئێران، بــوو به یەکێک لە ڕێبەرە خۆجێی یەکانی حیزبی 
توودەی ئێران لە تەورێز و بەڕێوەبەری ڕۆژنامەی ئازەربایجان دەوری 
هەوەڵ. لە ســەردەمی دەســەاڵتی فرقە ی دیموکراتی ئازەربایجاندا 
کرا به ســەرۆکی مه جلیســی میللیی ئازەربایجــان. به وتەی یرواند 
ئابراهامیــان کاتێک لە ١٩ی ســەرماوەزی ١٣2٥ ســپای ئێران لە 
ســێ الوە هێرشیان کردە ســەر پارێزگای ئازەربایجان، شەبستەری 
لەگەڵ جاوید بە پێچەوانەی پیشەوەری و بی ریا کە خوازیاری شەڕی 
چریکــی و درێژخایەن دژ به حکومەتی ناوەندی بوون، لەســەر ئەو 
باوەڕە بوون که ئاکامی بەرخۆدان لەبەرانبەر ســپای ئێراندا، کوژرانی 
لەخۆڕاییــی فەدایی یه کانی لێ دەکەوێتەوە. پاش ١2 ســەعات باس 
و لێدوان، بیروڕای شەبســتەری و جاوید لەوە دەچێ به پشتیوانیی 
کۆنسولی ســۆڤییەت ســەرکەوت و، فەرمانی ئاگربەست درا. پاش 
گیرانی تەورێز لە الیەن ســپای ئێرانەوە، شەبســتەری و جاویدیان 
بــردە تاران، هەتا به ناوبژیوانیی قەوام، شــا لێیان خۆشــبێ. بڕوانه 
»یروانــد ئابراهامیان، ایران بین دو انقــالب«، وەرگێڕانی »احمد گل 
محمدی، محمد ابراهیم فتاحی«، ل ٥٠٩، نشــر نی، چاپی بیست و 

سوم، تهران ١٣٩4.
3  https://www.iran-archive.com/fa/sanadha/320
4    یروانــد آبراهامیان، ایران در بین دو انقالب، ترجمه احمد گل 
آبادی، محمد ابراهیم فتاحی، ل 4٩2، نشر نی، چاپ بیست و سوم، 

تهران ١٣٩4.
5  ت. ا. ابراهیموف، تاریخ حزب کمونیســت ایران، )شیکردنەوەی و 
پەراوێزی وەرگێڕی کتێب( ص ١٥2، ترجمه ر. رادنیا، نشــر گونش، 

تهران، بهار ١٣6٠.
6 https://www.iran-archi ve.com /fa/sanadha/628? 
page=%2C0
7   ت. ا. ابراهیموف، تاریخ حزب کمونیست ایران، ص ١4، ترجمه 

ر. رادنیا، نشر گونش، تهران، بهار ١٣6٠.
8    دکتر خســرو شآکری، میالد زخم، جنبش جنگل و جمهوری 
شوروی سوسیالیســتی ایران، ترجمه شهریار خواجیان، ص  ٥٣٣، 

نشر اختران، چاپ اول ١٣٨6.
9   اکرم میشــوداغلی، مشعل جاوید، ص ٥٥،  قم. انتشارات ثامن، 

.١٣٩2
10    سەرچاوەی سەری الپەڕە ٨٩ – ٨٥، قم. 

11   محمد حسین خسروپناە، از پیشەوری ما تا پیشەوری دیگران، 
گفتگو شمارە 4٨.

12   یرواند آبراهامیان، ایران در بین دو انقالب،، ڵ 267- 26٨.

13 زندگینامه  شــمیدە، به کوشــش و ویرایش بهرام چوبینه، ص 
2٩١، چاپ نخست اسفندماە ١٣7٣، چاپخانه مرتضوی، آلمان

14   ج. حسنلی، آذربایجان ایران، آغاز جنگ سرد ص ١2١.
15  پیشــەوری. آوازەخوان رقص بردگان، گزیدەیی از سخنرانی  ا و 
مقاالت میر جعفر پیشــەوری، ترجمه الناز انصاری، هژیر پالسچی، 
ص ١7٠ – ١6٩، ناشــر منجنیق، چاپ اول، سال ١٣٩4، هەروەها 
بڕوانه:آذربایجان، نمرە ١)2٩٠( ایکنجی دورە، ٥ شــنبه ١4 شهریور 

.١٣2٥
16  https://www.iran-archive.com/fa/sanadha/627
17   امیر علی الهرودی، یادماندەها و مالحظه ها)نشرفرقه دمکرات 

آذربایجان(، ص ٩٨ باکو ، چاپخانه نوردالن١٣٨6.
18  سەرچاوەی سەرێ، ل ٥٩7.

19   نەمران د. ڕەحیم قازی و د. عەلی گەالوێژ ئەو دوو کوردە بوون 
هاوکارییــان لەگەڵ فرقەی دیموکراتــی ئازەربایجان  لە باکۆ دەکرد 
و تەنانــەت بوون به ئەندامانی کومیتــه  ناوەندیی ئەم حیزبه. ئەوان 
کۆچیان بۆ سۆڤییەت نەکردبوو، بەڵکو لە الیەن کۆماری کوردستان 
-ەوە بــۆ دەرس خوێندن لە زانســتگای نیزامــی ناردرابوونە باکۆ. لە 
ڕەوتی لێدوان و وتووێژەکانی فرقه ی دیموکراتی ئازەربایجان لەگەڵ 
حیزبــی تودەی ئێــران لە ٣ هەتا 6ی خەرمانانی ســاڵی ١٣٣٨ بۆ 
یەکگرتنی ئەم دوو ڕێکخراوەیه و ڕێکخستنی کۆنفرانسی »وحدت«لە 
ســاڵی ١٣٣٩، دوکتور ڕ. قازی یەکێک لە ئەندامانی شاندی فرقه ی 

دیموکراتی ئازەربایجان بوو.
20   امیــر علی الهــرودی، یادماندەها و مالحظه هــا ، الپەڕەکانی  

٣٠٠- 2٩٩ هەروەها ل ٥٩7.
21  کەریمی حیســامی، لە بیرەوەریەکانم ١٩6٥ – ١٩7٠ بەرگی 

سێ یەم، الپەرەکانی 7 و ٨، ستۆکهۆڵم ١٩٨٨
22   د، محمد حســین یحیایی، فرقه دمکــرات آذربایجان )پروژە 

آزادی ناتمام( بخش بیست و یکم، ژانویه 2٠22، سایت عصر نو
https://asre-nou.net/php/view.php?objnr=55316
23   دکتر موسی مجیدی، تاریخچه و تحلیل روزنامه های آذربایجان 
١2٣٠ – ١٣٨٠، کتابخانه ملی جمهوری اســالمی ایران، ص 22٣، 

چاپ اول، ١٣٨2
24  کردهــا و فرقە دمکرات آذربایجان، گزارش هایی کنســولگری 
امریــکا در تبریز دی ١٣2٣- اســفند ١٣2٥، مترجــم کاوە بیات، 

تهران.
هەروەها لەم پێوەندییەدا:

ڕۆژی ٨ی مارتی ١٩47 ڕۆژنامەی »ئیتالعات« نووســیویه: سەرۆکی 
پێشــووی دەوڵەتی خودموختاری کوردســتان »حاجی بابا شێخ« به 
ڕۆژنامەنووســی ئەم ڕۆژنامەیەی ڕاگەیاند: گوایه پیشەوەری و قازی 
محەممەد له باکۆ بوون، پیشــەوەری و کاربەدەستانی دەرەوە پێیان 
لەســەر ئەوە دادەگرت که کوردستان ببێته بەشــێکی ئازەربایجان 
و ســەربەوێ بێ. بەاڵم قــازی محەممەد زۆر بــه توندی دژی ئەو 
هەڵوێســته ڕاوەســتاوە و ڕایگەیاند، ئەگەر بڕیارە کوردستان سەر به 
تەورێز بێ، باشــتر وایه ســەر به دەوڵەتی ناوەندیی تاران بێ. دکتۆر 
ئەفراســیاو هەورامی،ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە ســەردەمی دووەم 
جەنگی جیهانیدا)به پێی بەڵگەکانی ئەرشــیڤی یەکێتیی سۆڤیەت( 

ل ١٩٥، سلێمانی بنکەی ژین، 2٠٠٨
نەمر محەممەدی شاپەســندی لەم پێوەندییەدا دەڵێ:« ... قسەکانی 
پێشەقا قازی محەممەد لە سەفەری ١٩4٥دا بۆ باکۆ، زۆرجار دووبارە 
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دەکرانــەوە:« ئەگەر هاوکاریی ئێمە، تەنیا بریتی بێ لە ژێردەســتیی 
حکومەتــی ئازەربایجــان، بەالی ئێمەوە ژێردەســتی ڕەژیمی ئێران 
باشــترە لەو هاوکارییەی کە لــە بەرژوەندیــی گەلەکەماندا نییه!«  
بیرەوەریەکانی محەمەدی شاپەســەمدی، ئامادەکردنی سدیق ساڵح، 

الپەڕەی 42، له باڵوکراوەکانی بنکەی ژین، ساڵی 2٠٠7
بەاڵم له »بیروەریەکانی حاجی بابەشێخ لە کتێبی ڕۆڵ و پێگەی حاجی 
بابە شێخی سەیادەت«دا باس لەوەی دەکرێ کە ئەمە قسەکانی نەمر 
حاجی بابەشێخه:« پاشــان کە هێندێ بە وردەکارییەکاندا کەوتینە 
پــرس و ڕا و وتووێــژ، ئاغــای باقرۆف درکاندی کە بــەر لە هەموو 
هەنگاوێک، واڵتی کوردستان وەک ئەیالەتێکی کۆماری دێموکڕاتیکی 
ئازەربایجان )تەورێز( حیســابی لەســەر دەکرێ و گەلی کورد وەک 
بەشــێک لە حکومەتی میللیی دێموکڕاتیکــی ئازەربایجان )تەورێز( 
دێتە ئەژمار!! کاتێ ئەم بۆچوونەی باقرۆفم بیســت، تێگەیشتم ئەمانە 
گاڵتەجاڕە و بانگهێشــتنەکەمان بۆ هەڵســەنگاندن و سووکایەتییە و 
دەیانەوێ بمانکەنە نۆکەری تورکەکان، ئیتر خۆم بۆ ڕانەگیرا و گوتم: 
»جەنابــی باقرۆف، ئێمە نوێنەرایەتیی گەلی کــورد دەکەین، هەوڵ 
دەدەیــن بۆ ڕزگاری و ئازادیی ئەو گەلە؛ ئێســتاش کە لە خزمەتی 
بەڕێزتان دانیشتووین، کوردستان ئەیالەتێکی واڵتی پادشاهیی ئێرانە 
و جەنابــت دەتەوێت ببین بــە ئەیالەتێکی ئازەربایجــان )تەورێز(، 
وەک ئــەوە وایە لە قووڵکێک دەرمانهێنــن و لە چاڵێکی قووڵترمان 
هاوێن؛ جا ئەگەر چارەنووسی کورد هەروا ژێردەستە بێ، ژێردەستی 

حکومەتی پادشایی ئێران بین، نەک ژێردەستی تەورێز.« 
ســەیید عەبدولڕەحمان ســەیادەت، ڕۆڵ و پێگەی حاجی بابه شێخی 
سەیادەت)ســەرۆک وەزیرانــی کۆمــاری کوردســتان( لــە ڕووداوە 
کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکانی کوردستاندا، ل. ١7٨، چاپی یەکەم ١٣٩٨
25   »حکوومه تــی ئازه ربایجان ده یه ویســت مه ڵبه نــدی موکریان 
بخاته  ژێر ده ســته اڵتی خۆی و کاتێک   ده یانه ویســت مه جلیســی 
میللیی خۆیان پێک بهێنن، وه کوو شاره کانی دیکه ی ئازه ربایجان له  
مەهابادیشــیان گێڕابووه وه . بۆ نوێنه رایه تیی مەهاباد له و مه جلیسه دا 
حاجی مســته فای داودی، که ریمــی ئه حمه ده ین، وه هابی بلووریان، 
من و عه لی ڕیحانی هه ڵبژێردراین. له  ڕۆژی کرانه وه ی مه جلیســه که  
دا نوێنه رانــی شــاره کانی ئازه ربایجان یه ک یه ک قســه یان کرد و 
پێ پیرۆزه ی خۆیان ڕاگه یاند و دوایه  ڕێوڕه سمی سوێندخواردنیان وا 
به جێ ده هێنا که  فیدایی و ســه رله پێناوی ئازه ربایجان بن و کاتێک 
نۆره  گه یشــته  نوێنه ری مهاباد؛ حاجی مســته فای داودی هه ســتا 
سه رپێیان و ڕایگه یاند ئێمه  پشــتیوانی نه ته وه ی ئازه ربایجان ده بین 
به اڵم ســوێندی نه خوارد که  فیدایی و سه رله پێناوی ئازه ربایجان بێ. 
بۆ به یانییه که ی بێ ئاگاداری حکوومه تــی ئازه ربایجان له  ته بریزه وه  
]ته ورێــز[ گه ڕاینــه وه  مهاباد و له  مهابــاده وه  نامه یه کمان بۆ ته ورێز 
نارد و ڕامان گه یاند  ئێمه  به شــێک نین له  ئازه ربایجان و ده مانه وێ 
خۆمان ســه ربه خۆ بین. هه ڵبه ت دوای پێکهێنانی مه جلیسی میللی 
، ئه وان ده ســته ی وه زیرانی خۆشیان ڕاگه یاندبوو و ڕوونووسی نێوی 
وه زیره کانیان بۆ تاران و مهاباد و بۆ حیزبی تووده  ناردبوو. ئێمه ش له  
مهاباد دانیشــتوویه کی ] دانیشتنێکی[ نائاساییمان پێک هێنا و له و 
کۆبوونه وه یه  دا ده سته ی وه زیرانی خۆمانمان هه ڵبژارد و هه ڵبژاردنی 
وه زیــره کان به  ته واوی به  پێــی ڕاوێژ و ئاڵوگۆڕی بیروڕا بوو. بۆ وێنه  
مه حموودی وه لیزاده  که  دیپڵۆمی کشــتوکاڵی له  که ره ج وه رگرتبوو 
به  پێی ڕاوێــژی ئه ندامانی ئاماده  له  کۆبوونه وه که  دا، وه کوو وه زیری 
کشــتوکاڵ هه لبژێردرا . ئێمه ش ڕوونووســێک لــه  بڕیاره کانی ئه و 
کۆبوونه وه  و لیســتی وه زیره  هه ڵبژێردراوه کانمان بۆ تاران و ورمێ و 

ته بریز ]ته ورێز[ نارد.« 
سەرچاوە: فصلنامه روانگه، شمارە ١٥، مرداد ١٣٨2 ، وتووێژ له  گه ڵ 
مه نافی که ریمی، ئاماده  کردنی :ســمایلی مسته فازاده ، وه رگێڕان له  

فارسییه وه : حه سه نی قازی
http://ruwange.blogspot.com/search?updated-
max=2008-04-16T16:09:00%2B02:00&max-
results=10&start=81&by-date=false

26  آذربایجان ژمارەی ٣، 2١ خەرمانانی ١٣24، الپەرەی ٣
مکتوبالر و تلگراف واسطه سیله اطرافدان عضویت تقاضاسی ایدنلر

میاندواب:
فرقه دمکرات آذربایجان  -  آقایان پیشــەوری و رفیعی نظام الدوله 
تمام برادران کرد  و شــما با قلبی مملو از عشــق سرشار از میهن 
پرستی تشکیل و تاســیس فرقه دمکرات آذربایجان را که آوازە آن 
در ساعت ٩ بعدا از ظهر به مهاباد رسید احساسات و تبریکات خود 
را ابراز و از این تاریخ درب سعادت و خوشبختی را بروی تمام افراد 
آذربایجان باز می بینیم و بدین وسیله بانهایت افتخار و سینه صاف 
مــرام مقدس آن فرقه دمکــرات و آزادیخواە را تبریک می گوئیم و 
حاضر هســتیم تا آخرین قطرە خون از این آرمان که دنیای جدید 
و نســیم آزادی را بروی کلیه فرق و برادران آذربایجانی باز می کند 
دفاع و قوال و عمال و جانا و ماال در پیشرفت مرام مقدس آزادیخواە 
شریک و سهیم و اطمینان میدهیم پشتیبان با وفای آن خواهیم بود 
و بوصول آن بشارت مسرت بخش تا صبح پنجشنبه مراسم میتینگ 
و جشــن و چراغانی عمومی در تمام مهاباد و حومه آن برپا شد. از 

طرف بیست هزار نفر حزب دمکرات کرد محمد یاهو
            فرقه دمکرات آدربایجان
آقایان پیشەوری و رفیعی نظام الدوله

تمام برادران کرد شما با قلبی مملو از عشق سرشار از میهن پرستی 
تشکیل و تاسیس فرقه دمکرات آذربایجان را که آوازە آن در ساعت 
٩ بعدا از ظهر به مهاباد رسید احساسات و تبریکات خود را ابراز و از 
این تاریخ درب ســعادت و خوشبختی را بروی تمام افراد آذربایجان 
بــاز می بینیم و بدین وســیله بانهایت افتخار و ســینه صاف مرام 
مقــدس آن فرقه دمکرات و آزادیخواە را تبریک می گوئیم و حاضر 
هســتیم تا آخرین قطرە خون از این آرمانکه دنیای جدید و نسیم 
آزادی را بــروی کلیه فرق و بــرادران آذربایجانی باز می کند دفاع و 
قوال و عمال و جانا و ماال در پیشرفت مرام مقدس آزادیخواە شریک 
و ســهیم و اطمینان میدهیم پشــتیبان با وفای آن خواهیم بود و 
بوصول آن بشــارت مسرت بخش تا صبح پنجشنبه مراسم میتینگ 

و جشن و چراغانی عمومی در تمام مهاباد و حومه آن برپا شد.
حاجی سید رحیم نظری، محمد رسول ذکوی-علی ریحانی- محمد 
خلیل خسروی – مصطفی داودی – صدیق حیدری – قادر یدالهی 
– محمد امین شــرفی – عزیز مشــیری – محمد یاوری – محمد 
یاهو – ســید محمد ایوبیان و زۆر ناوی دیکە ....  از طرف بیســت 

هزار نفر حزب دمکرات کرد.
27    ئــەم بەیاننامەیە لە الیەن دوکتــور کەماڵ فوئادەوە دراوە به 
بنکەی ژین و دەزگای ئاراس و، لە کتێبی »ڕۆژنامەی کوردســتان« 
مەهاباد ١٣24- ١٣2٥ هەتاوی)١٩46( ئامادە کردنی ڕەفیق ساڵح، 
ســدیق ســاڵح لە ســاڵی 2٠٠7 و هەروەها لە کتێبی ڕۆژنامەوانیی 
کــوردی ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان ١٩4٣ – ١٩47 – د. 
هیمدادی حوســێن پڕۆژەی هاوبەشی دەزگای ئاراس و بدرخان لە 
ســاڵی 2٠٠٨ چاپ و باڵو بووەتەوە. ڕەســەنایەتیی ئەو بەڵگەیە که 
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به دوو زمانی کوردی و فارســی لەژێر نــاوی »بەیاننامەی کومەلەی 
دیموکراتی کوردوســتان« و »بیانیه حزب دموکرات کردستان« باڵو 
کراوەتــەوە لە ڕووی شــکڵ، ناوەرۆک، ڕێنــووس، هەروەها ئیمزای 
هاوچەشنی 7٣ کەس، بوو به جێی گومان و پرسیار. ]بڕوانه:حەسەن 
ئەیوب زادە)مامۆســتا گۆران(، به ڵگه یه کــی ته زویریی له په نای ٩2 
ژماره  ی ‘’رۆژنامه ی کوردســتان’’ ی ســه رده می کۆمار؟!، هەروەها: 
بنکه ی ژین، دوکتور که ماڵ فوئاد و ته زویری ‘’به یاننامه ی دامه زرانی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتان’’ [. لە چاپــی دووهەمی ئەم کتێبە 
لــە الیەن دەزگای ئاراس لە ســاڵی 2٠١2دا، ئەم بەڵگەیە ئیتر باڵو 

نەکرایەوە.
 لــە بەڵگەنامەی کۆنگرەکانــی حیزبی دیموکــرات، بەرگی یەک، 
کۆنگرەی ١ تا کۆنگرەی ٩، لە باڵوکراوەکانی کۆمیسیۆنی چاپەمەنیی 
حیزبی دیموکراتی کوردستان لە ساڵی ١4٠٠ هەتاوی/2٠2١ زایینی 
ئەم بەیاننامەیە بێ ئیمزای 7٣ کەسە و لەژێر سەردێری«ڕاگەیاندنی 

دامەزرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان«دا باڵو بووەتەوە.
بێجگــە لە د ڕەحیم قــازی که باس لە هەبوونی دەقی فارســی و 
کوردیی ئەم بەیاننامەیە دەکات، نووســەرانی دیکەی مێژووی کورد 
وەکو نەمر د. قاســملو و نەوشیروان مستەفا ئەمین باس لەبەردەست 
نەبوونــی دەقی کــوردی و کەلک وەرگرتن لە دەقی فارســیی ئەم 

بەیاننامەیان کردووە. 
لەنێــوان خاڵەکانی ئەم بەیاننامەیە دا بەتایبەتــی ناتەبایی یەکی بەرچاو 
لەنێــوان دەقی کوردی و فارســیی خاڵــی 6 لە کتێبــی »ڕۆژنامەی 
کوردستان« لەگەڵ بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات. ل ١١، 
چل ســاڵ خەبات لە پێناوی ئازادی ل ٣٣ ]د. قاسملو[،  بزووتنەوەی 
ڕزگاریی نەتەوایەتیی گەلی کورد و قازی محەممەد، ١٩4١ – ١٩47، 
ل ١٥2 ]د. ڕ. قازی[، کۆماری دیموکراتی کوردستان یان خودموختاری 
ل ٥٨]کەریمی حیســامی[، حکومەتی کوردســتان، ڕێبەندانی ١٣24 
– ســەرماوەزی ١٣2٥، کورد لە گەمەی ســۆڤێتی دا ل٨٨]نەوشیروان 
مســتەفا ئەمین[ دەبیندرێ. لەم کتێبانەدا باس له یەکیەتی و برایەتی 
لەگەڵ نەتەوەی ئازەربایجان و کەمایەتییەکانی ئەم مەڵبەندە لە خەباتدا 
کــراوە، بەاڵم لە باڵوکراوەکەی بنکەی ژین و ئــاراس، باس لە ئەرکی 
حیزبــی دیموکراتی کوردســتان بۆ دابینکردنــی یەکیەتی و برایەتیی 
میللەتــی ئازەربایجان و ئەو نەتەوانە کراوە کــه لە ئازەربایجان دەژین. 
وەکو بێــژی، حیزبی دیموکراتی کوردســتان به فەرمــی، ڕۆژهەاڵتی 

کوردستانی به بەشێک لە ئازەربایجان پێناسە کردبێ!
لە پێشەکیی پرۆفێســۆر ئیوان ئۆمارۆویچ فاریزۆف وەرگێڕی کتێبی 
»کوردەکان«ی نیکی تین به ڕووســی، که لە ساڵی ١٩64 لە مۆسکۆ 
چاپ و باڵو بووەتەوە، دەقی ئەم بەیاننامەیە به ڕووسی باڵو کراوەتەوە 
و، له خاڵی 6دا باس لە پێداویســتیی »پێوەندیی دۆستانە و برایەتیی 
گەالنی دانیشــتووی ئازەربایجان و کوردستان )ئازەربایجانی، کورد، 

ئەرمەنی  و هتد( کراوە نەک »ئازەربایجان« به تەنیایی.
https://book.ivran.ru/f/niktin-kurdy.pdf
هەروەهــا بڕوانه: »بزووتنــەوەی نەتەوەییی کورد لە ئێــران، ئۆلگا، 
ئیوانۆونــا، ژیگالینا، الپــەڕەی ١٣2، دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی 

زانست. مۆسکۆ ١٩٨٨.
Национальное движение курдов в Иране (1918-
1947 гг.) Ольга Ивановна Жигалина
28   بڕوانه: مێژووی وێنەی کۆماری کوردســتان، بەشــی یەکەم، 
کۆکردنەوە و شــیکردنەوەی وێنەکان: حەســەن قــازی، دیزاین و 

ئامادەکردنی: ڕەحمان نەقشی الپەڕەی:272،  2٨٨. 

29  لــە ژمــارە ٣٥ ی کوردســتان، ڕێکەوتــی  26ی خاکەلێوەی 
١٣2٥  لەژێــر ســەردێڕی«جیژنی ســەربەخویی کوردســتان لــە 
نەغدە)ســندوس(، ناوی ئەم کەسە نابیندرێ. لە ژمارەی٥6 و 6٠ی 
کوردســتان، ڕێکەوتی 2٠ و 2٩ی جۆزەردانی ١٣2٥ باس لە ›آغای 
احمــد صوفی زادە‹ وەکو نوێنەری ڕۆژنامەی کوردســتان و متصدی 
کاری شــارەوانی نەغــدە کراوە، ڕوون نییە ئایا ئەمە هەمان ســەید 

ئەحمەد -ە یان نا؟
30   لە ژمارەی ١ی گۆڤاری کوردستان، ڕێکەوتی ١٥ سەرماوەزی 
١٣2٥، الپەڕە ١١ دا ناوی میرزا ســعید]بێ ناوی بنەماڵەیی[ وەکو 
یەکێک لە بەشدارانی یەکەم کۆنگرەی حیزبی دیموکراتی کوردستان 

لە شاری شنۆوە هاتووە.
 لــه ژمــارەی 4١ کوردســتان ڕێکەوتی 2ی بانەمــەڕی ١٣2٥ له 
بابەتێکدا بە ناوی« نطقی جەنابی قازی محمد ]خضری[ ســەروکی 
حزب دموکراتی شــنو، ٣٠ – ١١ – 24 لــە ›بابەت هەڵکردنی آال 
لە ســەربانی دخانیاتی شــنو‹ باس له ›میرزا ســعید ابراهیم زادە‹ 
وەکو رئیس دخانیەی شــنۆ کراوە و هیــچ ئاماژەیەک به پێوەندیی 
ئەو لەگەڵ حیزبی دیموکراتی کوردســتان نەکــراوە: ...الحمدالله به 
دەســتی خومان بیداغی مقدسی کوردســتانمان به یارمەتی هیزی 
دموکراســی و به قووەتی فکر و قدرەتی تەوانای حضرتی پیشــوای 
معظــم یعنــی جەنابی قاضی محمد بدســتی خومان لەســەربانی 
ادارەی دخانیەی شــنویی هەلدا و لە جی رئیســه خوین خورەکان 
برای خوشەویســت آغای میرزا ســعید ابراهیم زادە که ییکەکه له 
خانەوادەی محترمی شــنویی و تا ئەورو کەلــەری ملت وە کوردیت 
به روح و به مال تەخســیری نەکردووە و اطمینانیشم هەیە که لەوی 
وەش لەریی ترقــی پیدانی کارو باری کــوردان دا گەلەک لەجاران 
چاتر سعی و کوشــش بکا رئیس دخانیەی شــنویی به ایوە معرفی 
دەکەم وەئە بیداغه مقدســەی کوردســتان به آغای میرزا سعیدی 
و کارگەرانی ادارەی دخانیەی شــنویی تبریک دەکەم.« هەروەها لە 
ژمارەی 2٨ی کوردســتان ڕێکەوتــی 7ی خاکەلێوەی ١٣2٥ لەژێر 
سەردێڕی )پی پیروزە( پەیامی سعید ابراهیم زادە لە پێوەندی لەگەڵ 

دەرچوونی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو بۆتەوە.
31  لــە ژمــارەی ٣ و 4 هەر ئەم دەقە بــەاڵم ٣ جار له » از طرف 
بیســت هزار حزب دمکرات کرد، از طرف کردهای نقدە و حومه آن  
ســید احمد، از طرف تمام اهالی قصبه اشــنویه سعید ابراهیم پور 
لەژێر سەردێڕی »تلگراف تبریک و درخواست عضویت« باڵو بووەتەوە.
هیئت فرقه مقدس دمکرات آذربایجان – جناب آقای قاضی محمد 
در اینموقع که فرقه دمکرات آذربایجان تشــکیل و تاســیس یافته 
خوشــبختانه جناب آقای قاضی محمد که در تبریز تشــریف دارند 
برای تشــریک مساعی و پیشــرفت مرام آن فرقه بسمت نمایندگی 

عموم اکراد با اختیار تام معرفی مینمائیم.
32   هیئت تحریریه روزنامه ملی آذربایجان 

اشــعه نور آفتاب نامه گرامی بعد از ســالهای متمادی بر افق خاک 
زرین آذربایجان تافته زبان ملی آذربایجانی را روانی تازە بخشــیدە 
برای بلبل شاخســار بوســتان آزادی این ملت نجیب در سرتاســر 
کردســتان طنین انداز اینک تاسیس مجلس موسسان آذربایجان را 
بوســیله آن نامه ملی از طرف خود و عموم برادران و خواهران کرد 
تبریــک گفته و با صدای مهیج آزادی میگویم زندەباد خودمختاری 

پایندەباد زبان ملی آذربایجان
مهاباد – امامی

33   کوردستان، ژمارەی 4٥، ١٨ بانەمەڕ ١٣2٥.
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34  دکتۆر ئەفراسیاو هەورامی، ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە سەردەمی 
دووەم جەنگــی جیهانیدا)بــه پێی بەڵگەکانی ئەرشــیڤی یەکێتیی 

سۆڤیەت( ل ١٨٨، سلێمانی بنکەی ژین، 2٠٠٨.
35  آقای قاضی محمد.

نظــر بایکه طبق تصمیم اینجانب انتخابات بایســتی با حضور قوای 
تامینیــه اعزامی از مرکز انجام شــود و بایســتی انتخابات منطقه 
کردنشــین آذربایجان با همکاری صمیمانه و عالقمندی تام شــما 
صــورت گیرد لذا الزم اســت تعیین نمائید در خوی – شــاپور – 
رضائیه و مهاباد که مناطق کردنشــین اســت چگونه شــما با قوای 

تامینیه همکاری خواهید کرد که دستورات مقتضی صادر شود.
بــا همکاری صمیمانه و عالقمندی خاصی که در اینمدت از شــما 
مالحظه شدە منتظرم در این قسمت که موضوع اکراد در بین است 

عالقمندی کامل خود را در پیشرفت امور عمال ارائیه دهید.
نخست وزیر قوام السلطنه کوهستان شمارە 72،  ١١ آذرماە ١٣2٥.

ڕۆژنامەی کوهســتان  لەم ژمارەیەدا لەژێر بابەتێک بە ناوی »نخست 
وزیر کردستان امیدوار است، باید برای مناطق کردنشین برنامە خاصی 
در نظر گرفته شود، ئەم بروسکه یەی قەوام به وەرزێکی نوێ و ئەڕێنی 
لە سیاســەتی دەوڵەت به کوردســتان به ئەژمار دێنێ کە بۆ هەوەڵ 
کەڕەت جەنابی ســەرۆک وەزیران حیسابی ناوچه کوردنشینەکانی لە 

ناوچەکانی دیکە ی ئازەربایجان جیا کردووەتەوە. 
36  خیلی فوری- مســتقیم. جناب اشرف آقای قوام السلطنه نخست 
وزیر، تلگرام شــماره٣2٩١٩   شــما در باره موضوع حضور نیروهای 
انتظامی در جریان انتخاب واصل شــد. همانگونه که خاطر مبارکتان 
مستحضر است مواد ١4-١6-١7-و ١٩ قانون نظارت بر انتخابات، به 
وضوح چگونگی نظارت دولت برروند انتخابات را مشخص نموده است.
از شــما انتظار مــی رود تا با رعایــت اصول و قوانیــن مبتنی بر 
دموکراســی و اجرای آن توســط شخص جناب اشــرف شما، و نیز 
بــا جلوگیــری از مداخله نیروهــای انتظامــی در انتخابات مناطق 
کردنشــین، که مانند فرســتاده شــدن نیروهای انتظامــی و افراد 
هوادارسرلشــکر ارفع به کردستان در دوره ١4 مجلس، و با تحمیل 
اشــخاصی مانند کاشی محیط از حزب نهضت ملی به عنوان وکیل 
کردها، قلب مردم ما را جریحه دارنمود، قطعا شما اجازه نخواهید تا 

بار دیگرآن شرایط تکرار شود. 
طبیعی اســت که فرماندار قانونی ورسمی در محل، با حفظ اصول 
و رعایــت قانــون انتخابات قادر خواهد بود تــا در جریان انتخابات 
امنیت آن را تامین کند. و البته در صورت لزوم از ماده 4 آئین نامه 
قانون انتخاباتی اســتفاده خواهد نمود، بنابراین، از این جهت خاطر 

مبارکتان باید کامال جمع باشد.
همه آنچه که منظور و مقصود جناب اشــرف اســت، کامال درنظر 
گرفته شــده، در نتیجه ی وجود انتظامات و امنیت کامل درمنطقه، 

هیچگونه عمل مخالفت آمیزی به وجود نخواهد آمد.
دربــاره رضائیه و خوی و ماکو هم که خود جناب اشــرف فرماندار 
تعیین کرده اید، روشــن است که خودتان از آنها خواستار عمل به 

مسئولیت هایشان خواهید بود.
امضاء محمد قاضی شماره  2٥4٩ – 6/١٣2٥/٩ 

ڕێــزدار کاک ›بهروز مطلب زادە‹ زەحمەتــی وەرگێرانی دەقی ئەم 
بروسکەیەی لە تورکی ئازەربایجانییەوە بۆ فارسی کێشاوە.
37  آذربایجان شمارە٣٩، ١شنبه 6 خەزەڵوەری ١٣24 

بمناسبت نخستین کنگرە فرقه دموکرات کردستان
مخبر ما از مهاباد افتتاح نخســتین کنگرە فرقه دموکرات کردستان 

را اطالع میدهد.
این کنگرە نخســتین اقدام اساسی فرقه دموکرات کردستان خواهد 
بــود. از قراریکــه در بیانیه فرقه مزبــور خواندەایــم آزادیخواهان 
کردســتان با حفظ اســتقالل ایران طرفدار خودمختاری کردستان 
بودە میخواهند امور داخلی خود را با دست خود فرزندان کرد ادارە 

نمایند در دوائر دولتی و فرهنگی زبان مادری خود را رایج سازند.
مــا کنگرە این فرقه را خود دلیل رشــد و تکامل ملت کرد اســت 
برهبــران آن تبریک گفته آرزومندیم کنگرە بــرای تحکیم روابطه 
دوســتانه با ملت آذبایجان قدمهای اساسی خواهد برداشت و در اثر 
آن در راە آزادی مردم ایران و احیای اصول دموکراســی حقیقی و 

مشروطیت واقعی نتایج خوبی بدست خواهد آمد
زندەباد علمدار ملت رشید کرد فرقه دموکرات کردستان.

ئەم ڕاگەیاندە هاوکات به ئازەریش نووسراوە.
38  آذربایجان شمارە ٩2، ٥ شنبه ١٣ دیماە ١٣24

»کوردوستان« مجلەسینین ١نجی شمارەسی. 
لــەم کورته بابەتەدا، وێڕای باس کردن لــه یەکەم ژمارەی گۆڤاری 
»کوردســتان« و بابەتەکانی وەکو«شرح حال اســتالین – پەیام من 
بــه بملت کورد – دیموکراســی چیه و بابەتــی دیکەی، پڕ به دڵ 

پیرۆزبایی لە تەواوی نەتەوەی کورد کراوە.
39   آذربایجان شمارە ١٨4، ١شنبه ٨  اردیبهشت

آذربایجــان ملی رادیو استاســیونینین رســمی آچیلیشــی، کورد 
قارداشــالریمیز محتــرم پیشواســی جناب آقای قاضــی محمدین 

رادیونون رسمی آچیلیشی مناسبتیله – ویلدیگی نطقی.
لــە ڕۆژی جومعە 6ی بانەمەڕی ١٣2٥ ڕادیــۆ میللیی ئازەربایجان 
دەستی بەکار کرد. ئاغای شەبسته ری سەرۆکی مه جلیسی نەتەوەییی 
ئازەربایجــان بــەم بۆنەیە نوتقــی کرد و ئەو نوتقه بــه چوار زمانی 
کوردی، فارســی، ڕوسی و فەڕەنســا باڵو کرایەوە. هەروەها پێشه وا 
قــازی محەمەد لە  نوتقــی ڕادیۆییدا لە الیەن خــۆی و نەتەوەی 

کوردەوە پیرۆزبایی لە خەڵکی ئازەربایجان کرد. 
ئەم بابەتە و نوتقی پێشەوا له ژمارەی 44ی کوردستان ڕێکەوتی ١6 

بانەمەڕ ١٣2٥ به کوردی باڵو بوونەتەوە.
40  مملکت خبرلری

باش وزیریمیز کرد خلقینین پیشواسی ایله برابر قوشون تشکیالنینا 
باش چکمیشلر.

لەم بابەتەدا باس لە ســەردانی پیشەوەری و پێشه وا قازی محەممەد 
لە ڕۆژی پێنج شەممه واته 7ی بانەمەڕ لە سپای میللیی ئازەربایجان 

دەکرێ. 
41  آذربایجان شمارە ١٩٠، ١شنبه ١٥ بانەمەڕ ١٣2٥

لــه بابەتێک به نــاوی »آذربایجان ملی حکومتــی ایله کرد خلقی 
آراسیندا اوالن قرارداد« باس لە پەیمانی دوو حکومەتی ئازەربایجان 
و کوردســتان له 7 خاڵدا دەکرێ. هەروەها وێنەیەک لە پێشــه وا لە 
حاڵــی نوتقکردن لە فڕۆکەخانەی تەورێز، له ڕۆژی چوونی نوێنەرانی 

ئازەربایجان بۆ تاران باڵو کراوەتەوە.
لە ژمــارەی 4٥ی ڕۆژنامەی کوردســتان ڕێکەوتی ١٨ی بانەمەڕی 
١٣2٥ دەقی ئەم دانوســتانه لەژێر ســەردێڕی« متنی پەیمانێک لە 
نێوان حکومتی ملی کوردستان و آذربایجاندا بەستراوە« باڵو بووەتەوە.
42  یروانــد آبراهامیان، ایران در بین دو انقالب، ترجمه احمد گل 
آبــادی، محمد ابراهیم فتاحی، ل 4٩٣، نشــر نی، چاپ بیســت و 

سوم، تهران ١٣٩4

٤2۳گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722



ناساندنی شانۆنامە 

ئاسۆ ڕۆژهەاڵت



شانۆنامە بەرهەمێکی درامایە، کە زیاتر لە 
دیالۆگی نێــوان کارەکتەرەکان پێک دێت 
و مەبەســت نمایشکردنی شانۆیی یە نەک 
تەنها خوێندنەوە. بە نووسەری شانۆنامەش، 

شانۆنامەنووس دەوترێت.

شانۆی بێمانا
ئــەم ژانــرە بــە گشــتی نوێنەرایەتیی 
پرســیارە  و  مێتافیزیکییەکانــی دوودڵی 
بوونگەرایی یەکان لەخۆ دەگرێت.  شانۆی 
بێماناکان ئینکاری عەقاڵنییەت دەکات و، 
حەتمــی کەوتنە نــاو کۆتاییی بارودۆخی 
مرۆڤ لە باوەش دەگرێت، بەاڵم شــانۆی 
بێمانا لە جیاتی باســکردنی ئەم پرسانە، 
خســتنەڕووی ئەوانە. ئەمــەش وا دەکات 
بینەرەکان بۆخۆیان باس لەســەر شانۆکە 
بکەن و ناوەڕۆکی شــانۆنامەکە بخەنە ژێر 

پرسیارەوە.
ســەرەکییەکانی  الیەنە  لــە  یەکێک 
بێمانا، دژایەتیی فیزیکییە لەگەڵ  شانۆی 
زمان. زۆرجار دیالۆگی نێوان کارەکتەرەکان 
ڕاستەوخۆ دژایەتیی کردارەکانیان دەکات.

شانۆنامەنووســە بەناوبانگەکانی ناو ئەم 
ژانرە بریتین لە ساموێل بێکێت، ژان پۆل 
سارتەر، یۆجین یۆنێسکۆ، ئارسەر ئادامۆڤ 

و ژان جینێت.

شانۆنامەی “کۆتایی”
شانۆنامەی “کۆتایی” لە نووسینی ساموێل 
بێکێت شــانۆگەرییەکی بێمانا و تراژیدی 
و یەک کردەیــە کە باس لە پیرەپیاوێکی 
کوێــر و پەککەوتــە و دایــک و باوکــی 
بەســااڵچوو و هــاوڕێ و خزمەتکارێکی 
سەرلێشــێواو و پەشــۆکاو دەکات کە لە 
کۆشــکێکی جێهێڵراو لە وێرانەیەک باس 
لــە کۆتاییهێنان دەکــەن.  دیار نییە ئەم 
کۆتایی یه کۆتاییی یارییەکە یان کۆتاییی 

جیهانە.

زۆربەی ناوەڕۆکی شانۆنامەکە لە کورتە 
دیالۆگەکان و هاتوچــۆ کردنەکانی نێوان 
کارەکتــەرەکان پێک دێــت کە هەمووی 
ئەمانــە وەبیرهێنــەرەوەی گاڵتەجاری و 

کردارە بێ بایەخەکانی سەر شانۆن.
پڵۆتەکــە بە پەرەپێدانــی چیرۆکێکی 
تراژیدی لەناو چیرۆکێکدا کە کارەکتەری 
هام دەینووســێت، کۆ دەبێتەوە. بەشێکی 
جوانیناســیی قووڵی شانۆنامەکە، شێوازی 

کۆتاییهاتنی چیرۆکە لەناو چیرۆکەکەدا.
ناونیشانی شانۆنامەکە ئاماژە بە شەتڕەنج 
دەکات و کارەکتەرەکان وەک شــەڕێکی 
دۆڕاو لەگەڵ یەکتر یان چارەنووســیان لە 

چوارچێوەیەکدا دەخاتە ڕوو.

سەبارەت بە شانۆنامەی “کۆتایی”
شــانۆنامەی “کۆتایی” بریتییــە لە چوار 
ئـەم کارەکتەرانە بەپێچەوانەی  کارەکتەر. 
ئـــامێزەکانەوە کە  شــانۆنامە، گوزارشت 
هیــچ جۆرە ناوێکیان نییــە، هەریەک لەو 
کارەکتەرانــە ناوی تایبەت بەخۆیان هەیە: 
“هام” و “کلۆڤ”  و “نیل” و “ناگ” . ئەم 
چوار کارەکتەرە لە ژوورێکی چۆڵن. بێکێتی 
بێدەنگ بە شێوەیەکی سەرسامکەرەوە بەم 
دەکات. سەرسامییەکە  گەمە  کارەکتەرانە 
لەوەدایە کە سێ کارەکتەری هام و ناگ و 
نیل بە درێژاییی شانۆگەرییەکە دانیشتوون 
و توانــای بەڕێوەچوونەوەیــان لــێ بڕاوە 
هام بە درێژاییی شــانۆگەرییەکە لەســەر 
کورســییەکی تایەدار دانیشتووە. دایک و 
باوکی هام واتا ناگ و نیلیش هەردووکیان 
بەهۆی کەوتنەخوارەوە لەسەر پاسکیلێکی 
دوو کەســی قاچەکانیان پەڕیون و لەنێو 
تەنەکە خۆڵێکدا بۆ خۆیان کەوتوون و جار 
نا جارێک نەبێ سەر هەڵنابڕن، بەاڵم ئـەو 
کارەکتەرەکەی تر، واتە “کلۆڤ”ی کۆیلە 
بە درێژاییی شــانۆگەرییەکە بە پێوەیە و 
هەر دێت و دەچێت. ئـەم چوار کارەکتەرە 
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پەیوەندییەکــی گــرژ و دڵڕەقانــە کۆیان 
دەکاتــەوە. هەندێ جاریــش گەمەیەکی 
قێزەونی کۆمێدی لەگەڵ یەکتری دەکەن 
کــە وا وێدەچێــت بە ناچــاری خەریکن 
پێکــەوە یاری دەکەن. بە شــێوەیەک کە 
نــە دەتوانن لەگەڵ یەکتــری بژین و، نە 

دەتوانن لە یەکتر دوور بکەونەوە. 
هام: پەنجەرەکە بکەوە! 

کلۆڤ: بۆچی؟ 
هام: دەمــەوێ گوێم لــە دەنگی زەریا 

بێت. 
کلۆڤ: نایبیستی. 

هام: ئەگــەر پەنجەرەکەش بکەیتەوە ، 
دیسان گوێم لێ نابێت؟ 

کلۆڤ: نەخێر. 
هام: کەواتە پێویست ناکا بیکەیتەوە؟ 

کلۆڤ: نەخێر.
هام: بــە توندوتیژییــەوە(. دەی مادام 
وایە بیکەوە. )کلۆڤ دەچێتە سەر پەیژەکە 
و پەنجەرەکــە دەکاتــەوە. )چاوەڕوانــی( 

پەنجەرەکەت کردەوە؟ 
کلۆڤ: ئـا.

هام: دەتوانــی ســوێند بخــۆی کــە 
کردووتەوە؟ 

کلۆڤ: ئـا. )چاوەڕوانی(. 
هام: زۆرباشە.)چاوەڕوانی(. کەواتە دەبێ 
زەریــا زۆر هێمن بــێ؟ )چاوەڕوانی(. وتم 

ئـایا زەریا هێمنە؟ 
کلۆڤ: ئـا. 

لــە شــانۆنامەی کۆتایــی بێکێتــە، 
ســمبوڵی  وەک  هام  کارەکتــەری 
دەســەاڵت هاتــووە بەو جــۆرەی کە هام 
لەســەر کورســییەکی تایەدار دانیشتووە. 
گەمەی نێوان دوو ئـــەکتەرەکەی هام و 
کلۆڤ، گەمەی دەســەاڵتە، گەمەی نێوان 
دەسەاڵتدار و بێ دەســەاڵت. شانۆنامەی 
کۆتایــی بۆ یەکەم جار ســاڵی ١٩٥7 لە 
لەنــدەن و دواتریش لە ســاڵی ١٩٥٨ بە 

دەرهێنەریی هونەرمەند “ئـالێن شنایدێر” 
لــە نیۆیــۆرک نەمایــش کــرا. بێکێت 
ئـــالێن  لەم ماوەیــە بەتەواوەتی لەگەڵ 
شــنایدێر خەریکــی نامە گۆڕینــەوە بوو 
سەبارەت بە هەردوو شــانۆنامەی کۆتایی 
و لــە چاوەڕوانیی گۆدۆدا کە دواتر ئـــەم 
نامانــە لەگــەڵ واڵمەکانیان لــە کتێبی 
نامەکانــی بێکێت بــاڵو دەکرێنەوە کە تا 
ئـــێستاش وەرنەگێڕدراونەتە سەر زمانی 
کوردی. بــە پێچەوانەی بیــری هەندێک 
لە الیەنگرانی بێکێت، شانۆنامەی کۆتایی 
پتر لە شــانۆنامەی لە چاوەڕوانی گۆدۆدا 
قووڵتــر و ئەدەبیترە. بە وتــەی زۆربەی 
ڕەخنەگران شانۆنامەی کۆتایی زۆر نزیکە 
لــە شــانۆنامەکانی شەکســپیر. زۆربەی 
زۆریشیان لەو بڕوایەدان کە کارەکتەرەکەی 
هام زۆر لە کارەکتەرەکەی شــانۆنامەکەی 
شەکسپیر دەچێت. “کۆتایی” تا ڕادەیەکی 
زۆر لە چیرۆکەکانی ئـینجیل و فەلسەفەی 
گرێکییش لەخۆ دەگرێتەوە. ئەتمۆسفێری 
شانۆنامەی کۆتایی لە ژوورێکی چۆڵوهۆڵ 
و تاریکــدا ڕوو دەدات کــە دوو تەنەکــە 
خۆڵــی تێدایە. ئەو ژوورە یان ئەو جیهانە، 
بەتەواوی لە هەموو جیهان دابڕاوە و وەک 
بڵێی شــوێنێکی ترە و دونیایەکی تر. هام 
بەباشی هەســت بەم دابڕانە دەکات و بە 

کلۆڤ دەڵێت:
هام: سروشــت ئـــێمەی لەبیر خۆی 

بردووەتەوە. 
کلۆڤ: ئـێمە ئـیتر سروشتمان نییە. 

هام: سروشتمان نییە! هەر لەخۆڕا قسه 
دەکەیت.

کلۆڤ: هەر لەم ناوەیە! 
هام: ئـێمە هێشتاش هەناسە هەڵدەمژین، 
قژمــان دەوەرێت، ددانمان  دەگۆڕدرێین! 
دەکەوێت! گەنجییەتیمان! ئـامانجەکانمان! 
کلۆڤ: کەواتە سروشت ئـێمەی لەبیر 

نەبردووەتەوە.
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هام: خۆ تۆ وتت ئـــێمە سروشــتمان 
نییە.

ڕەخنەگرە گــەورەکان، ئاماژەیان بەوە 
کــردووە کە شــانۆنامەی کۆتایــی، زۆر 
نزیکە لە شانۆنامەی شــالیری شەکسپیر 
و هەروەها گەمەی شــەتڕەنج. هام کە بێ 
جووڵە لەسەر کورســییەکەی دانیشتووە، 
پاشای گەمەکەیە. دوو تەنەکە خۆڵەکەش، 
دوو قەاڵی ئەمسەر و ئەوسەری گەمەکەن. 
بــەاڵم ئــەوەی جێ پرســیارە ئەوەیە کە 
کێ لەم گەمەیــەدا دژی هامە؟ یان هام 
بۆ هێندە باس لــە کۆتاییپێهاتن دەکات؟ 
لەم گەمەیــەدا جوواڵنەوە و هاتوچۆکردن 
سنووردار و دیاریکراوە. کارەکتری هام بە 
کورسییەکەی  لەســەر  شانۆکە  درێژاییی 
دانیشــتووە و چیرۆکی بێمانا دەگێڕێتەوە 
و کلۆڤیش کە بــەردەوام دێت و دەچێت 
بێ ئەوەی ئاگاداری هیچ بێت، خەریکە بە 

قسەی هام دەکات. 
یەکێک لــە پرســە گرینگەکانی ئەم 
شــانۆیەش ئەوەیە کە هام و کلۆڤ بگەنە 
کۆتایی. بەاڵم ئایا ئەم کۆتایی یە، کۆتاییی 
گەمەکەیە یان کۆتاییی ژیان؟ هام هەر لە 
سەرەتای شانۆکەوە بەردەوام باسی کۆتایی 

دەکات:
هام: بەسە ئـــیتر، ئـیتر دەبێ کۆتایی 
پــێ بێت، تەنانــەت لەنێوان ئــەم پەنا و 
حەشــارگەیەش.)چاوەڕوانیی.( بــە بوونی 
ئـــەمەش من دەســت و پێم دەلەرزێت، 
دڵم دادەخورپێــت کە... کۆتایی پێ بێنم. 
بەڵێ ڕاســتە، دەبێ کۆتایــی پێ بێت و 
ســەرەڕای ئەمــەش دڵەڕاوکێــی ئەوەمە 
کە.... )باوێشک دەدات(. کۆتایی پێ بێنم 
)باوێشک دەدات(. خودایە ماندووم، باشتر 

وایە بڕۆمە ناو نوێنەکەم.
تــری  دیمەنێکــی  لــە  هەروەهــا 
باســی  کلــۆڤ  و  هــام  شــانۆنامەکەدا 

کۆتاییپێهاتنی گەمەکە دەکەن:   

هام: گــەر دەتــەوێ لێم بــدەی، بە 
تەور لێم بدە، یــان بە دارقوالپ. هانێ بە 
دارقوالپەکە لێم بدە، نەک بە سەگەکە، بە 

دارقوالپەکە یان تەورەکە.  
کلۆڤ:)دەپاڕێتــەوە(. با واز لەم یارییە 

بهێنین! 
هام: هەرگیــز! )چاوەڕوانی(. بمخە ناو 

تابووتەکەمەوە. 
کلۆڤ: تابووتمان پێ نەماوە. 

هام: کەواتە با کۆتایی پێ بێت.
لە بەرهەمەکانی بێکێتدا “کات” وەک 
هەموو کاتێکی تر تامێکی فەلسەفی دەدات. 
لەم شانۆنامەیەشدا هام دەیەوێت بمرێت، 
بەاڵم بەپێچەوانەوە کلۆڤ دەیەوێت بژیت.

“پێشەوا ڕەهبەری” شاعیر، نووسەر و 
وەرگێڕی خەڵکی هەورامانی ڕۆژهەاڵتە. لە 
۲۵ی بەفرانباری ســاڵی ۱۳۷۹ لە قائێم 
شــاری پارێــزگای مازەنــدەران لەدایک 
بــووە. دواتر دەگەڕێتەوە شــاری پاوە. لە 
ســاڵی ۱۳۹۲ بۆ یەکەم جــار بە کتێبی: 
زمانی  گــەڕۆك”  پەنجــەرەی  “حەفتــا 
کوردی دەناســێت و دەســت دەکات بە 
خوێندنــەوەی بەرهەمــە شــێعرییەکانی 
کوردی. دواتر لەســەر ئەم ویستە دیوانە 
شێعرێک دەنووسێت بە ناوی: “دواهەمین 
هەناســەی ژیان” کە باڵوی ناکاتەوە و بۆ 

هەتاهەتایە واز لە شێعر دەهێنێت. 
لە ســاڵی ۱۳۹4 بۆ یەکەم جار زمانی 
بێگانــە دەناســێت و دەســت دەکات بە 
خوێندنــی ڕۆمانە جیهانییەکان. لەســەر 
وتەیەکی خۆی لە پڕۆگرامێکی شاشــەی 

تیڤیی ئێران: 
دۆستۆیڤســکی  ناســینی  لەگــەڵ 

بەتەواوی چوومە دونیای ڕۆمانەوە. 
دەکات  دەســت   ۱۳۹6 لــە ســاڵی 
بــە نووســینی کتێبــی: “ســگم گانر” 
شانۆنامەیەکە باس لە چیرۆکی پیاوێک و 
سەگێک دەکات کە بە تەواوەتی لە جیهان 
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دابڕاون و، لە ماڵێکی دوور لە شار و دوور 
لە هەر کەسێکی تر دەژین. 

لە دوای کتێبی “ســگم گانر’ دەست 
دەکات بە وەرگێڕانی کتێبی مەرگی ئۆلیور 
بەکــی و دواتریــش وەرگێڕانی کتێبێکی 
ئەلبێر کامۆ بە ناوی نامۆ. لە دوای نووسین 
و وەرگێڕانــی ئەم ڕۆمانەنە، بۆ یەکەم جار 
بێکێت دەناسێت و شەیدای شانۆ دەبێت. 
لــە چاوپێکەوتنێکــدا ســەبارەت بە 
شــانۆ دەڵێت: لە دوای ناسینی شانۆنامە 
جیهانییــەکان، تێگەییشــتم کــە من نە 
شــاعیرم و نە نووســەر. بریا بــە منداڵی 
شانۆم ناسیبا و هەموو ژیانی خۆم تەرخانی 

وەرگێڕانی شانۆ کردبا.
ســتایلی ئەبــزوود هەڵدەبژێرێــت و 
دەســت دەکات بــە وەرگێڕانــی کتێبی 
کۆتایی لە ســاموێل بێکێت کە بریتییە لە 
چوار کارەکتەر و دواتر باڵوی دەکاتەوە. لە 
سەرەتای ناسینی شانۆ سەرسامی سارتەر 
دەبێت و دوو کتێبی مێشەکان و سۆزانییە 
بەڕێزەکە وەردەگێڕێتەوە و لە ساڵی ۱۳۹۹ 
کتێبی سۆزانییە بەڕێزەکە باڵو دەکاتەوە. 

لە ساڵی ۱۳۹8 هانریش بێڵ دەناسێت 
و سەرســامی کتێبێکی دەبێت و دەست 
دەکات بە وەرگێڕانی کتێبی: “کاتژمێرێک 

چاوەڕوانی”. 
لە ســاڵی ۱4۰۱ لەسەر ئیزی نووسەر 
خۆی )ماتنی ویســنیچ( کتێبی: چیرۆکی 
ژیکەکانی  وەردەگێڕێت.  پانــداکان  ورچە 
گەمەی شــەترەنج. هەموو شــتێک وەک 
خۆیەتــی، هەرچەند کلــۆڤ زیاتر دەبێتە 
خاوەنــی خــۆی و لە کۆتاییــدا دەیەوێ 
لەالی هام بڕوات، بــەاڵم هەرگیز ناتوانێ 

خۆی یەکالیی بکاتەوە: 
هام: پێــم بڵێ تۆ بۆچــی لەگەڵ من 

ماویتەوە؟ 
کلۆڤ: تۆ بۆ منت ڕاگرتووە؟ 

هام : چونکە کەســێکی تر شک نابەم. 

)چاوەڕوانی(.
کلۆڤ: منیش شوێنێکی تر شک نابەم. 

)چاوەڕوانی(.
هام: بەاڵم تۆ بەتەمایت لە الم بڕۆیت. 

کلۆڤ: خەریکم هەوڵ دەدەم. 
بێکێــت، ســەبارەت بــە میتافــۆری 
لێکچوونی گەمەی شەترەنج و شانۆنامەی 
کۆتایی دەڵێت: “پاشــای ئەم گەمەیە کە 
هامە، هەر لە ســەرەتاوە دۆڕاوە. ئەم پاشا 
دۆڕاوە هەر لە سەرەتاوە بە باشی دەزانێت 
کە ئەو شتانەی دەیانکات هیچ مانایەکیان 
نییە و هەموویان بێ کەڵکن. هەروەها هام 
هیچ هەنگاوێکی چاوەڕوانکراو و شیاویش 
نانێــت. بە ناچــار کۆمەڵــێ گەمەی بێ 
ئەنجام و بێ پالن دەکات. گەمەیەک، کە 
هەر گەمەنەزان و گەمژەیەک دەیزانێت”.

بابەتێــک لەســەر وەرگێڕانی کتێبی 
کۆتایی

ڕەنگــە وەرگێڕانی کتێبی شــانۆنامە 
ئەویش شانۆنامەیەک کە نووسەری بێکێت 

بێت، کارێکی ئەستەم بێت.
باڵوبوونەوەی کتێبی  کاتێک هەواڵــی 
کۆتاییم بیست، دڵەڕاوکەیەکی زۆرم بوو کە 
وەرگێــڕ بەتەواوەتی توانیویە زمانی بێکێت 

وەربگێڕێتە سەر زمانی کوردی یان نا؟
کتێبــی کۆتایــی وەک بێکێت خۆی 
دەڵێت زۆر ئەدەبیترە لە بەرهەمەکانی ترم.
وەرگێڕ لــە وەرگێڕانەکەیــدا کەڵکی 
لە زمانێکی ســادە و وشەگەلێکی کورت 
وەرگرتــووە کــە ڕەنگە هەر ئــەو کارەی 

کردبێت کە بێکێت خۆی کردوویە.
ڕەنگە وەرگێڕ بەتــەواوی لە نامەکەی 
بێکێت بۆ وەرگێڕە ئیتاڵیایییەکەی کتێبی 
کۆتایــی ترســابێت و وای کردبێــت کە 

بێکێت گلەیی لێ نەکات. 
هەر بــەم بۆنەیشــەوە بەتەواوەتی لە 
وشــەگەلێکی کورت کەڵکی وەرگرتووە و 

کۆتایی بە شانۆنامەی “کۆتایی” هێناوە.
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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.
.١

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 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 ٤۳2



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 ١2 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 تیشک 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 ١٥٠٠ 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 شــیکاری: له  نێوان ١٥٠٠ تا 2٥٠٠ وشــه ؛ له م شێوازه دا مه رج نییه  که  نووسه ر ئاماژه  به  
سه رچاوه کان بکا، به اڵم ده بێ بابه ته که  له سه ر بنه مای بیرۆکه یه کی ڕوون ئاماده  کرابێ و ده ره نجامی 

توێژینه وه که  شی بکرێته وه .
 وتاری تیۆری: له  نێوان 2٥٠٠ تا 4٠٠٠ وشــه ؛ له م شــێوازه دا پێویســته  که  نووســه ر ئاماژه  به  
ســه رچاوه کان بکا و که ڵک لــه  تیۆرییه کی تایبه ت بۆ لێکۆڵینه وه که ی وه ربگرێ. تکایه  ســه 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 کوردســتان به رهه م 
هاتوون، لــه  زمانی یه که مه وه ، ته رجه مه  بکرێنه وه . له  ڕووی زانســتییه 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 تیشــک دوای هه ڵسه نگاندنی وتاره کان نووســه 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 تیشک که ڵک له  سیسته می سه رچاوه  دانی شیکاگۆ وه رده گرێ. نووسه 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. نووسه ران ئاگادار ده که ینه وه  که  
ده بێ به  ته واوی ســه رچاوه که  بنووســن و ژماره ی الپه ڕه کان دیار بکه ن. له  کۆتاییدا پێویست ناکا 
لیســتی ســه رچاوه کان به جیا دووپات ببێته وه . له  خواره وه  ئاماژه  به  چه ند شێوازی سه رچاوه  دان 
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