
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، 

کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانە لە کوردستان
کۆلۆنیالیزم لە ڕوانگەی کۆمەڵناسیی سێهەم  

داودعوسمانزادە

 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. 
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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 
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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.

کۆمەڵناسییسێهەموژیانیڕۆژانە
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 

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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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 

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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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 

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. 

کۆلۆنیالیزمیڕۆژانە
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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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 

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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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 

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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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. 

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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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 

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. 

۷۱گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 ۷0



life and sociology. Routledge, Taylor & Francis 
Group, 2019.
Mohammadpour, Ahmad, and Kamal Soleim-
ani. “Interrogating the tribal: the aporia of 
‘tribalism’in the sociological study of the Middle 
East.” The British journal of sociology 70, no. 5 
)2019(: 1799-1824.
 Mohammadpour, Ahmad, and Kamal Soleimani. 
“Silencing the Past: Persian Archaeology, Race, 
Ethnicity, and Language.” Current Anthropol-
ogy 63, no. 2 )2022(: 185-210.
Moyd, Michelle R. Violent intermediaries: Afri-
can soldiers, conquest, and everyday colonialism 
in German East Africa. Ohio University Press, 
2014.
Nezan, Kendal. Kurdistan in Turkey. In: Chaliand, 
Gerard. “A people without a country.” The 
Kurds&Kurdistan. Zed Press, London )1980(: 
47-106.
Raibmon, Paige. “The practice of everyday 
colonialism: Indigenous women at work in the 
hop fields and tourist industry of Puget Sound.” 
Labor: Studies in Working-Class History of the 
Americas 3, no. 3 )2006(: 23-56.
Reisigl, Martin, and Ruth Wodak. Discourse and 
discrimination: Rhetorics of racism and antisem-
itism. Routledge, 2005.
Rifkin, Mark. Settler common sense: Queerness 
and everyday colonialism in the American renais-
sance. U of Minnesota Press, 2014.
Rodinson, Maxim. Preface to A people without a 
country. In: Chaliand, Gerard. “A people without 
a country.” The Kurds&Kurdistan. Zed Press, 
London )1980(: 1-7.
 Soleimani, Kamal, and Ahmad Mohammadpour. 
“Can non-Persians speak? The sovereign’s nar-
ration of “Iranian identity”.” Ethnicities 19, no. 5 
)2019(: 925-947.
 Soleimani, Kamal, and Ahmad Mohammadpour. 
“Life and labor on the internal colonial edge: 
Political economy of kolberi in Rojhelat.” The 
British Journal of Sociology 71, no. 4 )2020(: 
741-760.
Soleimani, Kamal, Davoud Osmanzadeh. “Tex-
tualising the ethno‐religious sovereign, history, 
ethnicity and nationalism in the Perso‐Islamic 
textbooks.” Nations and Nationalism 28, no. 3 

)2022(: 1022-1039.
Sztompka, Piotr. “The focus on everyday life: A 
new turn in sociology.” European review 16, no. 1 
)2008(: 23-37.
Vanly, Sh. Ismet. Kurdistan in Iraq. In: Chali-
and, Gerard. “A people without a country.” The 
Kurds&Kurdistan. Zed Press, London )1980(:153-
210.
کــرد  نخبــگان  نگــرش  بررســی   . ســمیه  رحمانــی، 
گفتمــان تحلیــل  )قومی/ملــی:  جمعــی  هويــت   بــه 
هويت قومی/ملی( ، پاياننامه کارشناسی ارشد جامعهشناسی، تهران: 

دانشگاه عالمه طباطبايی1388((.
 ســلیمانی، کمال. مبارزه ای سبز برای کوردســتان؛ اکوناسیونالیزم 

شریف باجور و یارانش, گۆڤاری تیشک، )2٠2٠(. 
عثمــان زادە، داود. گرانــدد تئــوری تجربە زیســتە هویت جمعی 
دانشــجویان کورد رشــتە زبان و ادبایت کردی دانشگاە کوردستان، 
پاياننامه کارشناســی ارشد جامعهشناســی، تهران: دانشگاه عالمه 

طباطبايی )١٣٩٩(.
ملــی  هويــت   . مجنــون  آموســی،  ناصــر.  فکوهــی، 
مطالعــه ايــران:  کردســتان  در  قومــی  هويــت   و 
نــزد  هويتــی  تعلقهــای  و  اقتصــادی  معیشــت  مــوردی 
مجلــه پیرانشــهر،  غیررســمی  اقتصــاد  در  شــاغل   جوانــان 
پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شــماره دوم، بهار و تابســتان ، 

صفحات .75-4) 1388(.
کردهــا  غالــب  جمعــی  هويــت   . امیــد  قــادرزاده، 
دکتــری رســالهی  عــراق،  و  ايــران  کشــورهای   در 

جامعهشناسی، تهران: دانشگاه عالمه طباطبايی 1388((.
 محمدپور، احمد. ناسیونالیســم - فارســی شیعی: از حلقه برلین تا 

مطالعات پارس، مجلە تیشک، )2٠2١(.

ژێدەرەکان

1  Banal Colonialism
2  Poor People’s Colonialism
3  Maxime Rodinson
4  وێدەچێــت لە دەیەکانی ١٩٥٠ تــا کۆتاییەکانی ١٩7٠ بەهۆی 
بەهێزیی بیری چەپ، و بزووتنەوەی ئەنتی کۆلۆنیالیســتییەکان لە 
جیهان، ڕێککەوتنێکی ڕێژەیی لەنێوان ئەکادیمیسییەن، و چاالکانی 
کــورد لەســەر کۆلۆنیبوونی کورد هەبووبێت. بەاڵم پاش شکســتی 
بزووتنەوەی خوێندکاریی فەڕەنســا، وپاشان لە کۆتاییەکانی دەیەی 
حەفتای زایینی لەگەڵ سەرهەڵدانی تیۆریی پۆست ستراکچرالیستی، 
وردە وردە کەشــێکی بێ هیوایی لەنێو نەوی نوێی ئاکادیمیسییەنی 
کورددا دروست بووبێ. دۆخی سۆسیالیزمی یەکێتیی سۆڤییەت ئەم 
بێ هیواییە دوو هێندە زیاتر دەکات. ئەم ڕەوتە تیۆرییانەی کە لەژێر 
کاریگەریی پۆست ســتراکچڕالیزمدا بوون ڕێگەیان بۆ سەرهەڵدانی 
نێئۆلیبرالیزمی سیاســی و ئابووری، و تیۆرییە پۆســت مۆدێڕنەکان 
خۆش کرد. ئەمەیش کاریگەریی سیاســی و مەعریفی لەسەر نەوەی 

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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کۆلۆنیالیســتییەکان دەروونــی دەکەن، و لە ڕەوتی ئاســایی ژیانی 
ڕۆژانەیانــدا چاالکانە بەرهەمیان دەهێننەوە. بەاڵم، ژێردەســتەکان 
بەجۆرێک ئەم توخم و بەها کۆلۆنیالیســتییانە خۆجێیش دەکەن و 
بە پێی تایبەتمەندییە سیاســی، کولتووری، زمانی، و ئابوورییەکانی 
خۆیــان دەســتکاریان دەکەن. ئەوە جگە لەوەی کــە لە ، بە زمانی 
فانۆن، لە دیالێکتیکی دانپێداناندا لە جێگایەک ژێردەســت بەرگری 
دەکات و ئەو ئاگاییە وەدەست دەهێنێت کە دۆخی ژیردەستیی ئەو 
شوناســی سەردەســتەکەی دیاری دەکات. بەاڵم ئەم وتارە لەبارەی 
کۆلۆنیالیزمی رۆژانەی کۆلۆنیالیستەکان دایە و نایهەوێ بپڕژێتە سەر 

دۆخی بەرگری ژیردەست. 
38  Self-Reflexivity
39  Pattern
40  Natural
41   ئەمــە بەمانای نکۆڵی یان لەبیرکردنی هــۆکارە ناوخۆییەکان 
نییە، بەڵکــوو زیاتر پێداگرییە لەســەر کاریگەرییەکانی کۆلۆنیالیزم 

لەسەر کوردستان. 
42    هەڵبــەت ئەمــە بەمانــای کۆتایــی کۆلۆنیالیــزم و نەبوونی 
کۆلۆنیالیزمــی نــوێ نییــە. پێویســتە ئاماژە بەوەیــش بکرێت کە 

مشتومڕێکی تیۆری زۆر لەسەر چەمکی کۆلۆنیالیزمی نوێ هەیە.
43. 80 MILLION PEOPLE, 1 NATION, 1 
HEART BEAT
 دەکــرێ لەچوراچیوەی چەمکی “کۆلۆنیالیزمی وەخۆگر”ی ســارۆ 
ئەردەاڵنەوە ســەیری ئەم درووشــمە بکرێت. بەم مانایە کە پێکهاتە 
دەوڵەتییەکان، و ئایدیۆلۆژیای کۆلۆنیالیستیی ئێرانی لە پڕۆسەیەکی 
ئاڵــۆزدا هەوڵ دەدات ئێــران وەک ناســنامەیەکی کلتووری فراوان 
پێناسە بکات، و نەتەوە نافارســەکان لەناو ئەم  ناسنامەیەدا لەئامێز 

بگرێت، و بیانتوێنێتەوە. 
44  هۆکاری ئەوەی کە کۆریای باشــوورم وەک نموونە هێناوەتەوە 
بــۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە لەباری شــوناس، مێــژوو، ماکی کلتوری، 
ســنووری جوگرافی، هتد هیچ بڕگەیەکی هاوبەش لەنێوان کوردێک 
و کەسێکی کۆریای باشوور نییە تا بڵێی کوردەکە ئاساییە الیەنگری 

ئەم یانەیە بێت.هاوکات، بیرەوەرییەکی هاوشێوەشم هەیە.
45   دکتــور قاســملوو لە دیمانەیەکدا دەڵــێ ئێرانییەکان بە ئێمە 
دەڵێــن تەجزیەتەڵەب. ئێمە تەجزییە تەڵــەب نین و گەر دەوڵەتی 
کوردی دروســت بکەین جیا نەبووینەوە، بەڵکوو لەگەڵ بەشــەکانی 
دیکەی کوردستان یەکمان گرتووەتەوە. ئەم وتەیەی دکتور قاسملوو 
ئەوەمان پێ دەڵێت کە کورد گەر داوای ســەروەری سیاسی بکات و 
دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان دابمەزرێنێت هیچ واڵتێکی دابەش 
نەکــردووە، بەڵکوو واڵتــی خۆی ڕزگار کردووە. بۆیە دەســتەواژەی 
تەجزیەتەڵەبی دەستەواژەیەکی کۆلۆنیالیستییە. ئەوەی ئەوان ناویان 
نــاوە تەجزیەتەڵەبی، ڕزگاریی کــوردە لــە کۆلۆنیالیزمی ناوچەیی 

دەوڵەتانی ئێران، تورکیا، سوریا، و عێراق.
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 

نوێی ئاکادیمیســییەکانی کورد دانا - هەڵبەت ئەم کاریگەرییە تەنیا 
کوردی نەگرتەوە و لە دونیادا باڵو بووەوە -، بەشێوەیەک کە بەزۆری 
کەوتنە ژێر کاریگەریی بیرمەندە پۆســت ستراکچرالیســت و پۆست 
مۆدێڕنــەکان و ڕزگاری لەالیــان بوو بە خەونێــک و گێڕانەوەیەکی 
گەورە. دەتوانین پڕۆفیسۆر ئەمیر حەسەن پوور لەم ڕەوتە هەاڵوێرین. 
پڕۆفیسۆر حەســەنپوور تا دوا ســاتەکانی ژیانی بە ڕزگاری وەفادار 
مایەوە، ئەگەرچی ڕزگاری لەالی ئەو زیاتر ڕزگاریی لە سەرمایەداری 

بوو نەوەک کۆلۆنیالیزمی ناوچەیی. 
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6  گەرچــی جۆرج زیمێل هەندێ بابەتــی گرینگی ژیانی ڕۆژانەی 
کردبــوو بە بابەتی لێکۆڵینەوەی کۆمەڵناســی، بــەاڵم ئەم هەوڵەی 
زیمێــل لەکاتی خۆیــدا هەوڵێکی تاقانە بوو و نەبــوو بە نەریتێکی 

لێکۆڵینەوە لە کۆمەڵناسیدا. 
Piotr Sztompka  7.  ستۆمپکا کۆمەڵناسێکی ناوداری پۆڵەندییە، 
لە ســاڵی ١٩44 لە وەرشۆ لەدایک بووە. ستۆمپکا لە سااڵنی 2٠٠2 
تا 2٠٠6 ســەرۆکی کۆمەڵەی نێودەوڵەتیی کۆمەڵناسان بووە. جگە 
لــە زانکۆکانی پۆڵەند، لە زانکۆکانــی کالیفۆرنیا و کۆلۆمبیاش وەک 
پڕۆفیســۆری میوان وانەی کوتووەتەوە. ئەم کۆمەڵناسە لە زانکۆکانی 
Theoritical Sociol-(  پۆڵەند مامۆســتای کۆمەڵناسیی تیۆرییە
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17   ســتۆمپکا تەنیا لە وتارێکیدا بە وردی باس لە کۆمەڵناســیی 
ســێهەم دەکات، و تایبەتمەندییەکانی دیاری دەکات. ســەرچاوەی 
کۆمەڵناســیی ســێهەمیش لــەم وتــارەی بەردەســتتاندا هەر ئەم 
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18  Integrated Theory
19  ســتۆمپکا لــە وتارەکەیــدا بــە وردی تایبەتمەندییەکانــی 
کۆمەڵناســیی ســێهەم لە ســەر هەرســێک ڕەهەندی ئۆنتۆلۆژی، 
مەعریفەناسی، و میتۆدۆلۆژی دیاری دەکات. هاوکات ئەماژەیش بەوە 
دەکات کە ئەم باسە پێویســتیی بە کار و لێکۆڵینەوەی زیاتر هەیە. 
لەبەشــی میتۆدۆلۆژیدا، ستۆمپکا باس لە لێکۆڵینەوە چۆنیەتییەکانی 
وەک میتۆدی کۆمەڵناســیی ســێهەم دەکات. گەر لۆژیکی بەشێک 
لــە تیۆرییە تێکهەڵکێشــەییەکان و بنەمــا پاڕادایمییەکانی تیۆریی 
سیســتەمە ئاڵۆزەکان بکەینــە پێوەر بۆ دیاریکردنــی ڕوانینێک کە 
ڕەخنەکانی دایکۆتۆمیــی تیۆرییە ماکڕۆ/میکڕۆکان نەیگرێتەوە؛ ئەوە 

نابێت پێداگریی لەســەر میتــۆدی چەندێتی، یــان پێچەوانەکەی 
بکەین. ئەو ڕەخنەیە دەتوانێ تێروانی ســتۆمپکا لەســەر هەرسێک 
ئاســتی ئۆنتۆلۆژی، مەعریفەناســی، و میتۆدۆلۆژی تووشی ڕەخنەی 

جیدی بکاتەوە. 
20  Structural_Functionalism
21  Agent
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23  An Emporium of Experiences
24  Banal Nationalism
25  Michael Billig
26  Everyday Racism
27  Philomena Essed
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29  چەمکــی کۆلۆنیالیزمی ڕۆژانە دەتواندرێ بۆ هەموو بەشــەکانی 
کوردســتان کاری پێ بکردرێ، بەاڵم لەم نووســینەدا نموونەکان لە 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەبن.
30  Top-Down Process
31  Institutional Racism
32  Individual Racism
33  Macro/Micro Dichotomy
34   کەماڵ ســولەیمانی لە بەشــی ســێهەمی کتێبی “پەکەکە و 
پرسی کوردســتان: خوێندنەوەیەکی پەیماننامەی کجک” بە وردی 
باســی ئەم تێڕمینۆلۆژییە کۆلۆنیالیســتییە دەکات کە دەتواندرێت 
بۆ کوردســتان بــەکار بهێندرێت. یەکێک لــەم تێرمینۆلۆژییانە کە 
ســولەیمانی باســی دەکات،  بۆچوونی ئاکادیمیسییەنی کورد نایف 
بەزوانە. بەزوان چەمکــی ئینتگڕاڵ کۆلۆنیالیزم یــان کۆلۆنیالیزمی 
توێنــەرەوە بۆ دۆخی کورد بەکار دەهێنێت. بــە پێی ئەم بۆچوونە، 
کورد هەم کۆلۆنییەکــی نێودەوڵەتییە و هەم کۆلۆنییەکی ناوچەییە. 
چــوار دەوڵەتی کۆلۆنیالیســتی هــەوڵ دەدەن لەڕێگەی کۆمەڵێک 
ســتڕاتیژیی لــە دەرەوە و نــاوەوەی کوردســتان دەیانهەوێ کورد 

بتوێننەوە و بیسڕنەوە )سولەیمانی 2٠22، ١٣2(.
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لــە سیســتەمی پــەروەردە و خوێندنی پێــش زانکۆ لــە ئێرانمان 
کۆڵیوەتەوە وپێشانمان داوە کە سیستەمی دەوڵەتی چۆن لە ڕێگەی 
سیســتەمی پەروەردە و بارهێنانەوە هەوڵی دروســتکردنی سووژەی 
کۆلۆنی بەفارس-بەشــیعەکراو دەدات، و زمان، مێژوو، و گێڕانەوەی 
ئێتنۆتێئۆکراتیکی فارس بەســەر هەموو نافارســەکاندا دەســەپێنێ 
لــە  هەروەهــا،   .)Soleimani and Osmanzadeh 2022(
لێکۆڵینەوەیەکی دیکەدا، ســارۆ ئەردەاڵن هەوڵی داوە پێشاندانەوەی 
کۆلۆنیالیســتی کورد لە ســینەمای ئێران شــی بکاتــەوە، و بۆ ئەم 
کارەیــش خوێندنەوەیەکی ڕەخنەگرانەی بۆ حــەوت فیلمی ئێرانی 

کردووە )ئەردەاڵن2٠2١(.
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37  ئــەم بابەتە بە شــێوازێکی جیا لەبارەی کۆمەڵگای ژێردەســت 
و کۆلۆنایزکراوەکانیشــدا تا ڕادەیەک ڕاســتە. بەم واتایە کە خودی 
ئەندامانی کۆمەڵگای ژیردەســتیش بە تێپەڕینی کات توخم و بەها 
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