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تیشك ژمارهی 48
گەشەی شارستانییەت و بەرەوپێشچوونی
مرۆڤ لە هەموو بوارە جۆراوجۆرەكانی ژیان
و گەشەی تیكنۆلۆژیا و پێوەندییەكان وای لە
مرۆڤی ئەم سەردەمە كردووە كە چیدی تاك و
تاك تەوەری نەتوانێ واڵمدەری ئاریشە و گرفتە
هەنووكەییەكانی مرۆڤ ب ێ. پێگەی تاك ،كە
پێشرت رێبەریی بزووتنەوەكان بووە ،گۆڕانی
بەسەردا هاتووە و لەسەردەمی ئەمڕۆدا رێبەریی
بزووتنەوەكان بە کۆمەڵ دەکرێ .ڕێبەریکردنی
بزووتنەوەیەک بە کۆمەڵ دەتوانێ ڕۆڵیخەباتی
مرۆڤ پتەو بکا و کاریگەری زیاتری هەبێ لە
بواری گەیشنت بە ئامانجەكانی بزووتنەوەکە.
خۆرهەاڵتی كوردستانیش بە تایبەت لەماوەی
ئەم چەند ساڵەی ڕابردوودا توانیویەتی خۆی لە
بازنەی تاك تەوەری خۆی ڕزگاربكا و هاوتەریب
لەگەڵ گەشەی شارستانییەت لە هەموو جیهان
و سەرەڕای ئەو بەربەستانەی كە سیستمی
كۆماری ئیسالمی بۆی دروستكردووە كۆمەڵ
تەوەری كردووەتە بنەمای خەباتی خۆی و بە
خۆرێكخسنت لە نێو گرووپگەلی جۆراوجۆر
بناغە و ڕیزەكانی خۆی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی
لەگەڵ دیكتاتۆری قایمرت كردووە .هەر ئەم
ڕێكخستنانەیش وایكردووە كە خەبات و
تێكۆشان لە خۆرهەاڵتی كوردستان خێرایی
زیاتر بێ لە ئاست بەشەكانی دیكە لە ئێراندا.
گەشەی شارنشینی و گۆڕانكاری لە نۆرمە
كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان وایكردووە كە
شار لە ئێستادا ببێتە چەقی خەبات و هەر
ئەم گۆڕانكارییە بنەڕەتییانە و خوێندنەوەی
درووستی حیزبی دێموكرات ،بووەتە
هۆی بەرهەمهاتنی ڕاسانی خۆرهەاڵت.
گرینگی شار لە ئەمڕۆی خەباتی خۆرهەاڵتدا،
گرنگییەكی یەك ڕەهەندی نییە كە تەنیا
بیبەستینەوە بە بوونی حەشیمەتێكی زۆر
لە شارەكان ،بەڵكوو شار وەك ناوەندێكی
بەرهەمهێنەر لە بواری « كەلتووری ،سیاسی،
ئابووری» توانیویەتی ڕۆڵی یەكالكەرەوە ببینێ
بۆ ڕێكخسنت و پەرچەكردار لە دژی سیستمی
دیكتاتۆری .ئەمە شارە كە بەردەوام گۆڕان لە
نۆرمەكاندا پێكدەهێنێ و بووەتە فاكتەرێك كە لە
نەبوونی خوێندنەوەیەکی دروست لە الیەن هێزە
سیاسییەكانەوە ،دەبێتە هەڵەیەكی كوشندە بۆیان.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لەم سااڵنەی
ڕابردوودا بە دروستی پێگە و كاریگەریی شاری بۆ
درێژەدان بەخەبات ناسیوە و بە خوێندنەوەیەكی
واقعبینانە هەوڵی گرێدانی خەباتی شاخ و

شاری لە چوارچێوەی ڕاسانی خۆرهەاڵت داوە.
ڕاسان تەنیا مەبەست نۆژەنكردنەوەی هێزی
پێشمەرگە و گەڕانەوە بۆ شاخ نییە ،بەڵكوو
گرێدان وئاوێتەكردنی چەندین دەرفەتی خەباتە و
هەروەها گەڕانەوەی باوەڕبەخۆبوونە بۆ خەڵك و
درووستكردنی ئەو ئیرادەشۆڕشگێڕانەیەیە كە ئەوە
خەڵكن كە خاوەنی خەباتەكەن و هێزی سەربازی و
بوونی پێشمەرگە تەنیا بۆ پشتیوانیخەباتی ئەوانە.
لە دیسكۆرسی ڕاسانی خورهەاڵتدا شوێنداربوون
تەنیا ئەركی پێشمەرگە وەك داینەمۆی شۆڕش نییە،
بەڵكووهەوڵدەدرێ شار و خودی خۆرهەاڵت ببێتە
هێزی شوێندانەر و بەكەڵكوەرگرتن لە هەموو
پوتانسیەلەكانی شار و هاوكاری هەموو ڕێكخراوە
مەدەنییەكانی خۆرهەاڵت و بە پشتبەسنت بە
ئەزموونی چەندین ساڵەی خۆڕێكخسنت ،خەبات
بۆ بەدەستهێنانی مافە ڕەواكانی كورد هەر لە
هەناوی كۆمەڵگەی خۆرهەاڵتدا كاناڵیزە بكرێ .
ئەو دۆخە كە ئێستا ڕووبەڕووی ئێران بووەتەوە
لە دوای هاتنە دەرەوەی ئیدارەی ترامپ لە
ڕێككەوتننامەی ئەتۆمی (بەرجام) و گەڕانەوەی
گەمارۆ ئابوورییەكان بۆ سەر ئێران ،ئەو
هەلەی زیاتر ڕەخساندووە كە ناڕەزایەتییە
جەماوەرییەکان ببنە دەرفەتێك بۆ كۆتاییهێنان
بە داگیركاریی كۆماری ئیسالمی لە كوردستان.
ڕاسان و خەباتی بەردەوامی كورد لە خۆرهەاڵت ،بە
تایبەت لەم سااڵنەی ڕابردوودا ،ئامانجی خۆی پێكاوە

گەشەی شارنشینی و
گۆڕانكاری لە نۆرمە
كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان
وایكردووە كە شار لە ئێستادا
ببێتە چەقی خەباتو هەر
ئەم گۆڕانكارییە بنەڕەتییانە
و خوێندنەوەی درووستی
حیزبی دێموكرات ،بووەتە
هۆی بەرهەمهاتنی ڕاسانی
خۆرهەاڵت.

و كوردبووەتە فاكتەرێكی بەهێز بۆ دژایەتیكردنی
كۆماری ئیسالمیی ئێران و كاربەدەستانی
كۆماری ئیسالمی نەیانتوانیوە حاشا لەمە بكەن و
بیشارنەوە .سەرلەنوێ دەستپێكردنەوەی تیرۆرەكان
لە هەرێمی كوردستان (باشووری کوردستان) و
هێرشی مووشەكی ڕۆژی ١٧ی خەرمانان بۆ سەر
بارەگا و كەمپەكانی حیزبی دێموكرات و تۆپبارانی
بەردەوامی سنوورەكانی خۆرهەاڵت بە بیانۆی
بوونی پێشمەرگە و هەروەها ئەو گوشارە سیاسی
و ئابوورییانەی كە لەم ماوەیەدا خراوەتە سەر
هەرێمی كوردستان نیشاندەری ئەم ڕاستییەیە
كە ڕاسان ئامانجەكانی خۆی تا ڕادەیەكی زۆر
پێكاوە .لە هەمانكاتیشدا حەماسەی مانگرتنی
ڕۆژی ٢١ی خەرمانان و یەكگرتوویی هێزە
سیاسییەكان و خەڵكی كوردستان و هاوسۆزیی
خەڵكی خۆرهەاڵت دوای بوومەلەزەكەی
پارێزگای كرماشان و هەروەها پەرۆشی خەڵك
بۆ شەهیدبوونی ژینگەپارێزەكانی مەریوان
ڕووەكەی دیكەی كاریگەری ڕاسانە .سەرلەنوێ
دووپاتبوونەوەی ئەو ڕاستییەیە كە خۆرهەاڵت
ئێستاشی لەگەڵدا بێ سەنگەری بەربەرەكانێ
و خەباتە لە دژی كۆماری ئیسالمیی ئێران.
پێویستە خەڵک چارەنووسی خۆیان بە دەستەوە
بگرن و ئەم شۆڕشە نوێیە بکەن بە بەشێک لە
ژیانی ڕۆژانەی خۆیان.شار ،لەم پێوەندیە دا ڕۆڵی
یەکالکەرەوەی هەبووە و دەبیێت .ڕێژیمی وا
بوونی نییە کە بتوانێ لە بەرانبەر ئیرادە وکرداری
خەڵک ڕابوەستێ ،ئەگەر خەڵکەکە یەکگرتووانە و
بە کردەوە لە بەرانبەریدا ڕابوەستێ و دهرهئهنجامی
ژیانی ههموو دیكتاتۆرهكان و سیستمه سهرهڕیهكان
له مێژوودا ئهوهی دهرخستووه كه ئهوه خهڵك و
ئازادیخوازهكان كه له كۆتاییدا براوهی ئهم خهباتهن
و مێژووی پڕ له سهروهری كوردیش له ڕۆژههاڵتی
كوردستان دهریخستووه كه رهنگه به جوغرافیا
كوردستان له الیهن ڕێژیمی ئێرانهو ه داگیركراوه
بهاڵم ئهوهی كه تاكوو ئێستایش داگیرنهكراوه
ئیرادهی شۆڕشگێڕی و ئهو حهزه ڕزگاریخوازیهیه
كه خهڵكی كوردستان ههیانه و بهدرێژایی ژیانی
سیاسی كۆماری ئیسالمی بێ پشوودان خهباتیان
بۆ كردووه و قوربانیشیان بۆ داوه و ڕاسان ڕێك
له ههناوی ئهم خهباته سهرلهنوێ له دایكبووه
و ههر درێژەی ههمان خهبات و قوربانیدانهیه
بهاڵم به مێتۆد و له قۆناغێكی دیكهدا و به
خوێندنهوهیهكی ئهمڕۆیی له خهبات و گرینگی
پێگهی خهڵك له بهشدارییان له خهبات.
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٣٥٠٠ ساڵ پێش زایین ،یهكهم شارهكانی مێژووی
مرۆیی پێكدێن و سهرههڵدانی كۆمهڵگەی
مهزنرت لهچاو ڕابردوو بیچم دهگرێ .ناوی «شار»
(urban)ی لهسهر دادهنرێ كه لهurbanus واتا
«شاری» و گرێدراوی شارهوه سهرچاوه دهگرێ،
ههروهها له وشهیurbs كه بهشاریڕۆم دهگوتر ا.
هۆكارهكانی بیچمگرتنی شار گهلێك زۆرن و
ههركام له زانایانی بواره تایبهتهكانی زانست له
ڕوانگهی خۆیانهوه هۆكارهكانی سهرههڵدان و
دامهزراندنی شاریان خستۆته بهرباس .بهاڵم ئهگهر
بهكورتی هۆكارهكانی باس بكرێ ،دهبێ بگوترێ
پاش ئهوهی مرۆڤ بهسهر رسوشتدا زاڵ دهبێ
و دهتوانێ كۆنتڕۆڵی بكات ،بوار بۆ پێشكهوتنی
زیاتر لهبار دهبێ .به پێشكهوتنی ئامرازهكانی
ژیان و پێشكهوتنی ئاستی بیركردنهوه ،ڕێژەی
بهرههمهێنانی پێداویستییهكانی ژیان بهرزدهبێتهوه،
واتا ئاستی خۆشبژێوی له چاو ڕابردوو بهرزتر
دهبێتهوه .پێموایه یهكێك له گرنگرتین هۆكارهكانی
ئهم سهرههڵدانه ،شاره ،زێده لهخۆ بهرههمهێنانی
دانهوێڵه و خۆراك و ههماركردنی بووه كه كۆمهڵێك
مرۆڤی ناچار به پێكهاتن به مهبهستی پارێزگاری
لهبهرههمی بهروبووم بووه ،كهواته ئهمه لهخۆیدا
دهبێته هۆكار بۆ سازدانی هێزێكیپارێزهری ههمار
و بهرههمهێنهران .ئهم پرۆسەیە درێژ دهبێتهوه
تا دیاریكردنی باجێك بۆ دابینبوونی بژێوی ژیانی
پارێزهرانی ئهو كۆمهڵگایە كه ههموو پێكهاتهی
شار  و له سهرووی ههموویانهوه ههمارهكان
دهگرێتهوه  ،خاوهنبهشی ههمارهكان و كۆمهڵهی
پێكهاتوو لهگهڵ یهكدی كه دواتر ههر ئهوانه وهك
دهسهاڵتداران و بهڕێوهبهرانی شار دهستنیشان
كران .مرۆڤ بوونهوهرێكی كۆمهاڵیهتییه و ئاستێكی
بهرز له ڕێژەی تاكهكان دهزانن بۆ درێژەدانی ژیان
پێویستییان به كۆمهڵگەیهكه مرۆڤی دیكهی لێ بژی،
بۆیه لهودهمیشدا ههر بهو مهبهسته و قبووڵكردنی
یاسا و ڕێسای ئهو پارێزهرانهی كۆمهڵگا ،له نێو ئهوان
یا له نزیك ئهوانهوه نیشتهجێ دهبن و دهبنه بهشێك
له سیستمی بهڕێوهبهریی ئهو كۆمهڵگا و ئهركی
دیاریكراو ڕادهپهڕێنن .ئهمه بهرزبوونهوهی ڕێژەی
دانیشتوانی لێدهكهوێتهوه و كۆمهڵگای بچووكی تا
ئهوكاتی «گوند»ی دهگۆڕدرێ به كۆمهڵگای «شار» ی.
شار و گوند بهپێی چهند پێوهری سهرهكی لێك
جیادهكرێنهو ه:
ئا_ ئاستی بهرباڵوی یا پانتایی شوێنی نیشتهجێبوو ن .
بهپێی ڕێژەی تاكی نیشتهجێبوو له شوێنێكدا ،ژمارهی
خانووهكانیش كهم و زۆر دهبێتهوه ،كهواته میرتاژی
تهرخانكراوی زهوی بۆ نیشتهجێبوونی مرۆڤهكان

له گوند و شاردا جیاوازه .گوند پانتایی كهم و شار
ت.
پانتاییهكی بهرینرت بۆ نیشتهجێبوون تهرخان دهكا 
: 
ب_ دۆخ و چۆنیهتی چاالكیی ئابووری
ژمارهی پیشهكان لهگونددا دیاریكراون و له چهند
خاڵدا بهرتهسك دهبنهوه (وەرزێڕی ،ئاژەڵداری)،
بهاڵم ل ه شارهكاندا بهپێی ئاستی پێویستیی
راپ هڕاندنی ژیانی ڕۆژانهی دانیشتوان و شار و
بهپێی یاسا و ڕێسای دیاریكراوه .واتا بهرباڵو
و فرهجۆر و جگه له ئاژەڵداری و وهرزێڕییه .
ت_ ڕێژەی پیشه و ڕیزبهندیی كۆمهاڵیهتی: 
ڕیزبهندییه
گوندهكاندا
له
لهوانهیه
كۆمهاڵیهتییهكان بهپێی هێندێ خاڵی وهك ڕێژەی
ئاژەڵ ،ژمارهی منداڵ و زهوی و وهرزێڕی دیاری
بكرێ،بهاڵم ئهم ریزبهندییه لهشارهكاندا جیاوازتره
و لهوانهیه ئاستی خوێندن ،داهاتی زۆر و سهرمایه
و پیشهیهك پێگهی بهرز لهو ڕیزبهندییهدا دیاری
بكات .بۆی ه لهم پرسهدا جیاوازییهكی بنەڕەتی
بهدیدهكرێ و ئهگهری زۆره له ئێستاشدا بههێندێ
گۆڕانهوه ،ئاستی جیاوازییهكه لهو ڕادهیهدا ب ێ.
ج_ چۆنیهتیی پێوهندییه كۆمهاڵیهتییهكان 
له گۆندهكاندا ڕێژەی پێوهندیی كۆمهاڵیهتی زۆره
و ئهگهری ئهوه ههیه تهنیا له چهند بنهماڵهی
خزم پێكهاتنب و ئهگهر هێندێ بواری تایبهتیژیانی
لێ بهدهر بكرێ ،دهتوانرێ وهك یهك بنهماڵهی
مهزن چاوی لێبكرێ .بهاڵم شێوهی پێوهندی له
شارهكاندا جیاواز لهمهیه .پێوهندییهكان بهرتهسك

ماركس ئاوا شار پێناسه
دهكات:
»شار ناوهندی چڕبوونهوهی
حەشیمەت ،ئامرازهكانی
بهرههمهێنان ،سهرمایه
و پێداویستییهكانه كه
دابهشكردنی ئهركی
كۆمهاڵیهتی لهودا
بهڕێوهدهبرێ»

و لهسهر بنهمای لۆژیك و ب هرامبهره ،ژیان ،تایبهتیرت
وداخراوتره .كاتهكان بۆ تێكهڵبوون لهگهڵ تاكهكانی
كۆمهڵگا كهمرته و كاتژمێری كاری ڕۆژانه درێژتر ه.
د .چۆنیهتی كهڵكوهرگرتن له ناوهندی
ئیداری ،كۆمهاڵیهتی ،سیاسی و ئابوور ی :
دانیشتوانی گوند بهپێی جۆری چاالكیی ژیان
و جۆری پیشه ،ئاست و شێوازی كهڵكوهرگرتن
لهو ناوهندانهدا لهچاو شارهكان تا ئاستێكی
زۆر كهمرته و تهنیا لهكاتی پێویستدا پێوهندی
بهو ناوهندانهوه دهگرن .بهاڵم دانیشتوانی شار
بهپێچهوانهی گوندەكان ،بهبێ ههبوونی ئهو
ناوهند و دامهزراوانه ،ژیانیان بهڕێوه ناچێت
و گرفتهكانی ژیان له شاردا كهڵهكه دهكات.
ههڵبهت لهم خاڵهدا جیاوازییهكی بنەڕەتی له
نێوان گوند و شارهكانی ئێستا و ڕابردوودا ههیه.
بهكورتی ،ژیانی ئێستای دانیشتوانی شار راستهوخۆ
بهو ناوهند و دامهزراوانهوە بهسرتاوهتهوه .
و .ڕێژەی دانیشتوا ن:
له زۆربهی پێناسه و تیۆرییهكانی ئهمڕۆدا ،ڕێژەی
دانیشتوان یهكهم تایبهمتهندیی جیاكهرهوهی
گوند و شاره .سیاسهتی واڵتان بۆ به شار ناسینی
شوێنێكی نیشتهجێبوون جیاوازه .له هێندێ
واڵتدا له  ٢٠٠٠كهسهوه دهست پێدهكات
بۆ به شار ناسین ،ئهم ژمارهیه له هێندێ
واڵتیشدا تا ١٥٠٠٠كهسیش دهگات .واتا له دوو
س.
ههزارهوه دەگۆڕدرێ بۆ پانزده ههزار كه 
شار و چهمكی شار و خودی شار ،لهچهند دهیهی
ڕابردوودا له الیهن زۆرێك له بهشه زانستییهكانهوه
پێناسه كراو ه و دهكرێ بگوترێ پرسی شار و
پێناسهی شار ههردهم یهكێك له بابهته گرنگهكانی
نێو زانسته مرۆییهكان بووه و دهكرێ بڵێین چهمكی
«شار» و «شاری» ،له ههموو زانستهكانی وهك
كۆمهڵناسی ،ئابووری و حەشیمەتناسی و سیاسهت
و تهنانهت فهلسهفهش ،له یهكالبوونهوهی
پرسهكاندا ڕۆڵی بهرچاوی ههبووه و ههی ه.
ههڵهمان نهكردووه گهر بڵێین كارل ماركس ،له
رهوتی توێژینهوهكانیدا بهردهوام گوتاری خۆی
لهگهڵ شاردا گرێداو ه و بهتوێژینهوهوپێناسهكردنی
شار ،گوتارهكانی دهگەیشتنە ئاكام و یهكالیی
دهكردهوه ،چوونكه شار ،له ههموو پرسه كهالنهكانی
وهك سیاسهت ،ئابووری و كۆمهاڵیهتیدا رۆڵی
یهكالكهرهوهی ههیه .ماركس ئاوا شار پێناسه دهكات:
»شار ناوهندی چڕبوونهوهی حەشیمەت،
ئامرازهكانی بهرههمهێنان ،سهرمایه و
پێداویستییهكانه كه دابهشكردنی ئهركی
كۆمهاڵیهتی لهودا بهڕێوهدهبرێ» .ههركام له
7
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زانایانی بوارهكانی دیكهی زانست ،پێناسهی گرێدراو
به زانستی خۆیان لهسهر شار پێشكهش دهكه ن.
كۆمهڵناسی فەڕەنسی ،ئیمیل دوركایم ،دهڵێ،
كۆمهڵگا لهسهر بنهمای یهكگرتوویی میكانیكییه
كه تاكهكانی به وێنهی پێكهێنهری ماتۆرێكن،
تهكووزمهندیی كۆمهاڵیهتی لهم كۆمهڵگایهدا زۆرتر
بهپێی وێكچوویی و وهكیهكیی تاكهكانه و تاكهكان
له ڕووی پیشه ،شێوهی بیركردنهوه،ئهرك و كرداری
كهم تا زۆر وهك یهكن و ههموویان له ژێر كۆنتڕۆڵی
سیستمێكدان و گوێڕایهڵی یاسا و رێسا و نهریتێكی
وهك یهكن .شێوهی دووههم لهسهر بنهمای نهبوونی
هاوشێوهیی و وهكیهكنهبوونه ،لهم كۆمهڵگایهدا
وهكوو ئۆرگانیزمی مرۆیی خاوهن ڕێژەیەكی زۆری
ئهندامن كه ههركامه و ئهركێکی تایبهت بهڕێوه
دهبهن و هاوكاتیش پێوهندییهكی بهرامبهر له
نێوانیاندا ههیه .واتا ههم لهگهڵ یهكرت و ههم
لهگهڵ ههموو ئۆرگانیزمی كۆمهڵگا له پێوهندیی
بهرامبهردایه .لهم كۆمهڵگایانهدا دابهشبوونی
كار و پیشهی جۆراوجۆر هەن و تاكهكان له باری
پیشه ،بیروباوهڕ و حهز و خولیاوه لهگهڵ یهكدی
جیاوازییان ههیه و ئهوهی دهبێته هۆی بهردهوامی
و پێوهندیی ب هرامبهری نێوانمرۆڤهكان ،هاوڕەنگی
و هاوشێوهیی و پیڕەویكردن ل ه یاسایهكی
نهریتیی وهك یهك نییه ،بهڵكوو تاكهكان لهسهر
بنهمای پێویستیی بهرامبهریان لهگهڵ یهكدی
پێوهندییان دهبێ و ئاگاداری ئهو بابهته هه ن.
ئهوهی دوركاریم ،لهم بوارهدا دهیخاته بهرباس،
ئهو گۆڕانكارییانهیه به سهرههڵدانی شارنشینی و
پێشكهوتنی كۆمهاڵیهتی لهم دیاردهیهدا پێكهات.
به بڕوای ئهو ،یهكگرتوویی یا یهكرتخوازی له
كۆمهڵگای كۆچهریدا(بچووك) بههۆی پێكهاتهی
كۆمهاڵیهتیی تایبهتهوه له جۆری یهكگرتوویی
ئوتوماتیك و ئامێرییه ك ه نائاگایان ه بیچم دهگرێ،
وهكوو پێكهێنهر و بهش ه جیاوازهكانی ماشینێك
كه له یهك بهسرتاون و بهشێوهی ئوتوماتیك
دهبنه هۆی كهوتنه كار و جووڵهی ماشین .بهاڵم
له كۆمهڵگای شاردا ئهم پرسه دهبێته لۆژیكێكی
تهكووزمهند و زانایانهك ه دووركایم ب ه یهكگرتوویی
یا یهكرتخوازیی جهستهیی یا ئۆرگانیك ناودێری
دهكات ،واته تاكهكان وهكوو كۆمهڵێك ئهندامن
و ههركامهیان كارێك دهكهن و لهگهڵ یهكدی
پێوهندییان ههیه كه ئاكامی ئهم كردهوه و
پێوهندییهی نێوانیان ،بهردهوامیی ژیانی ئۆرگانیك ه.
بهپێی ئهم پێناسه و ههڵسهنگاندنانه ،شار و شاری
نوێ چهقی ژیانی كهالنه و بهواتایهكی دیكه ،ئێستا
شاره كه چۆنیهتی ههناسهدان وزیندوویی گۆی زهوی

و مرۆڤهكانی و تهنانهت بوونهوهرهكانی دیكهش
دیاری دهكات ،بۆیه دهكرێ شار وهك جهستهیهكی
زیندوو لهبهرچاو بگیردرێ كه هێڵه سهرهكییهكانی
ژیان له خۆیدا دادهڕێژێ و دهیخات ه ڕو و.
ئهوهی لهسهرهتادا باس كرا ،هێامیەک بوو
ب ه چهمكی شار و پێناسهی شار تاكوو به
بهرچاوڕوونییهوه چاو له ڕۆڵ و چاوهڕوانییهكان
لهههمبهر شارهكانی كوردستان بكهی ن.
ناكرێ باس لهههر ڕەهەندێكی ژیانی نهتهوهی
كورد بكرێ و خهبات بۆ ڕزگاری بهشێك له باسهكه
نهبێت .كورد و خهبات ،نیشتامن و شۆڕش وهك
دووانهی گرێدراوی یهكدی لهنێو هزری زۆرینهی
تاكهكانی كورددا جێگیر بووه و بهردهوامیی
خهبات و شۆڕش له نێو كورددا ،شێوازی ژیانی
تاكی كوردی لهگهڵ زۆربهی نهتهوهكانی دیكه جیا
كردۆتهوه و بهردهوام ههوڵ دراوه پێناسهیهكی
نوێ و ساكار بۆ شوناس یا ڕابردوو و بوویهتیی
كورد لهگهڵ خهبات و تێكۆشان هاوتهریب
بكرێت .ئهم ههواڵنه درێژ بوونهتهوه تاكوو
ئێستای قۆناغی نوێی ژیان و خهبات كه لێرهدا
تهنیا ڕۆژههاڵتی كوردستان بهرباسی ئێمهی ه.
پاش تێپهڕبوونی چهند قۆناغ له خهباتی
مۆدێڕنی ڕزگاریخوازیی كورد له رۆژههاڵت كه
به دامهزراندنی حیزبی دێموكرات و كۆماری
كوردستان دهست پێدهكا و چهند قۆناغی نسكۆ
و بووژانهوه بهخۆیهوه دهبینێ و پێ دهنێته

ئاماژەكان دهیسهملێنێ كه
له ڕۆژههاڵتی كوردستاندا
به مهودایهكی زۆرهوه
ئاستی وشیاریی نهتهوهیی و
شوناسخوازی له پێشهوهی
بهشهكانی دیكهی كوردستان
بیچمی گرتووه و پوختهتر
بۆتهوه

سهدهی بیست و یهك ،بارودۆخی ژیان و خهبات
بهتایبهتی له ناوچهی ههڵكهوتهی كوردستاندا
گۆڕانی بنەڕەتی بهسهردا دێت و ئاستهنگهكانی
سهر ڕێگای خهباتی ڕۆژههاڵت نهك كهمرت نابێتهوه،
بهڵكوو ههوڵ دهدرێ وهك چارهنووسی پاش
كۆماری كوردستان تا ساڵهكانی ٤٧_٤٦ی ههتاوی
لێ بكرێ .ئهم ه نهتهنیابههۆی هێزگرتنی ڕێژیمی
داگیركهر ،بهڵكوو كۆمهڵێك فاكتی نێوخۆیی و
دهرهكی بۆ ئهم بهرهو نسكۆبردنه هۆكار بوون .
دهگوترێ پێشكهوتن و گۆڕانكارییهكان لهساڵی
١٩٩٠ەوە تا ٢٠١٠ی زایینی ،بارتهقا و بگره چهند
بهرامبهر ههموو ئهو پێشكهوتنانهی مرۆڤه له
سهرهتای بوونیهوه تا  .١٩٩٠بێگومان بهشێكی
بهرچاو لهم پێشكهوتنه ئهگهریش به مهودایهكی
هێندێ درهنگرت ،ڕووی له كوردستان كرد و له
پێكهاتهی كۆمهڵگادا گۆڕانی قووڵی پێكهێنا،
ڕوانگه و ڕوانینی تاكی كورد بۆ ژیان و ئاستی
ت.
چاوهڕوانییان له ژیان گۆڕانی بهسهردا ها 
ئهگهرچی ههوڵی الوازكردنی خهباتی ڕۆژههاڵت
ههمهالیهنه بوو بۆ دابڕان له كۆمهڵگا و كوشتنی
ههست و شعوری شوناسخوازیی كۆمهڵگای
ڕۆژههاڵت چڕ بوو و پێوهندیی ڕاستهوخۆی هێزی
خهباتكاری سیمبول تا ئاستێكی بهرچاو نهما ،بهاڵم
بهپێچهوانهی چاوهڕوانیی دۆست و دوژمن ،ئهو
ههوڵه ئاكامی پێچهوانهی ههبوو ،نهك داڕمانی
كۆمهڵگا لهباری هزری و ههست و شعورهوهی
بهدوادا نههات ،بهڵكوو ههموو ئاماژەكان
دهیسهملێنێ كه له ڕۆژههاڵتی كوردستاندا به
مهودایهكی زۆرهوه ئاستی وشیاریی نهتهوهیی
و شوناسخوازی له پێشهوهی بهشهكانی دیكهی
كوردستان بیچمی گرتووه و پوختهتر بۆتهو ه.
بهاڵم ڕوونه كه ههست و شعووری شوناسخوازی
به تهنیا ناتوانێ هۆكاری رزگاری و گهیشنت به
ئامانجه نهتهوهیی و نیستامنییهكان بێ ،كه واته
بۆ ئهكتیڤكردنی ئهم پۆتانسیەله داینهمۆیهك
و ئهندازیارییهكی تۆكمه دهخوازێ تاكوو
تێپهڕبوون له نسكۆیهكی سهپێندراو بكهوێته
گهڕ و ڕاستهڕێی نه زۆر بێبهربهست ببڕ ێ.
زۆرینهی دانیشتوانی شار له توێژی نێونجیی
كومهڵگا پێكدێ .ئهم توێژەی كومهڵگا له ڕەوتی
كامڵبوونی هزری و پێشكهوتنی ژیانی شارنشینیدا
زیاتر له توێژی سهرهوه و خوارهوهی كۆمهڵگا
بهدوای شوناسی تاكهكهسی و نهتهوهیی خۆیدا
گهڕاوه و دهگهڕێ .ئهم توێژە دهیههوێ خۆی لهنێو
ڕەوتی ڕووداوهكانی گۆڕانی ههمهالیهنهی كۆمهڵگا
و واڵت و هاوكێشهكاندا ببینێتهوه و بهشێوهی
8
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ت.
پراكتیك بهشداری گۆڕانكارییه كهالنهكان بێ 
لێرهدایه كه گومان ل ه ههبوونی وزه بۆ ئهكتیڤكردنی
داینهمۆی بزوێنهری خهبات دەڕەوێتەوە .حیزبی
دێموكرات پاش ئهزموونكردنی ئهو قۆناغه بههێز
و الوازانهی زیاتر له حهوت دهیه ،پاش كۆنگرهی
 ،١٣دهستی دایه خوێندنهوهی وردی ههموو
رهههندهكانی ژیانی كۆمهڵگای خۆرههاڵتی
كوردستان و ئێران بهگشتی .خوێندنهوهكان و
چهقی سهرنجهكانی ئهم خوێندنهوانه ،شار و
دانیشتوانی شار بوو .پێویسته له كهوانهیهكدا
بهكورتی خاڵێكی گرنگ باس بكرێت .لێرهدا گوند و
دانیشتوانی گوندهكان له پهراوێز نهخراون ،بهڵكوو
وهك روونه ،له ههموو خهبات و بهرخۆدانهكانی
هاوشێوهی خهباتی ڕزگاریخوازیی كوردستان،
گوندهكان و دانیشتوانی دابینكهری سهرهكیی
سهرمایهی مرۆیی هێزی خهباتكار و لهڕاستیدا
مهتهرێزی یهكهمی هێزی خهباتكاران بوون .له
كوردستانیشدا گوندهكان سهرچاوهی سهرهكیی
سامانی سیاسی ،مرۆیی و ئابووری و پشتیوانی
هێزه خهباتكارهكانی ڕۆژههاڵت بوون و ههن.
لەڕاستیدا حیزبهكان جیاوازییهكی ئهوتۆیان
لهنێوان خۆیان و گوند و دانیشتوانی دانهناو ه.
بهڵێ ڕاست ه كه گوند له ڕەوتی خهباتدا
مهتهرێزی شۆڕش بووه ،بهاڵم وهك چۆن دهڵێن
ههموو ڕێگاكان دهچنهوه بانه ،لێرهشدا دهبێ
بڵێین ههموو گۆڕانكارییه كهالن و
بنهڕهتییهكان شارهكان تۆماری دهكه ن.
هۆكاری ئهمهش ههروهك له سهرهوه باس
كرا ،دهگهڕێتهوه بۆ چڕبوونهوهی
ناوهنده سیاسی ،ئابووری،
كۆمهاڵیهتی و مهدهنییهكان
بهرزی
ڕێژەی
و
دانیشتوانی شار
لهچاو

گوندهكان هۆكارن بۆ سهرنج خستن ه سهر وزه
و پۆتانسیهلی شارهكان و بیركردنهوه لهخستنه
گهڕیان و بهشداریكردنیان له ڕەوتی گۆڕانكارید ا.
ئهگهر سهرنج بخهینه سهر خوێندنهوه و گوتارهكانی
حیزبی دێموكرات لهههمبهر كۆمهڵێك پرس و
دیاردهی چهند ساڵی ڕابردووی كوردستان و ئێران
و ناوچهكه ،دهردهكهوێ كه ههڵوێست و بڕیارهكان
تاڕادهیهكی زۆر لهجێی خۆیدا بوون و وادهنوێنێ
لهسهر بنهمای لۆژیك و واقیعبینیی سیاسی بوون ە.
سێ ساڵ پێش له بڕیارێكی مێژووییدا ،حیزبی
دێموكرات قۆناغێكی نوێی له خهبات بۆ ڕزگاریی
نهتهوه و نیشتامن راگهیاند .ئهم قۆناغه نوێیه ڕاسان ه.
چهمكی ڕاسان تێكهڵ به ئهدهبیاتی سیاسی
و شۆڕشگێڕیی خۆرههاڵتی كوردستان بوو،
بهاڵم ڕاسان ئامانجێكی زۆر ڕوون و جیاواز له
تاكتیكهكانی ڕابردووی خسته بهرباس و بهربێژی
سهرهكی دانیشتوانی شارهكانی خۆرههاڵتی
كوردستان بوو .ڕاسان زۆر بهڕوونی ئاكامی
خوێندنهوه و توێژینهوه و لێكدانهوهی چهند
ساڵهی حیزبی دیمۆكراتی له دروشمێكی ئامانجدار
یا دهكرێ پێی بگوترێ سرتاتیژیكدا خسته ڕو و.


گرێدانی خهباتی شاخ و شار

لێرهدا شار دوایین مهنزڵ
و بهربێژە ،چوونكه شاری نوێ
یا شاری سهدهی ٢١ی خۆرههاڵتی كوردستان له
ڕووی هزرییهوه گهشهیهكی زۆر بهرچاوی بووه و
جهستهیهكی زیندووی بهواتای ڕاستهقینه چاالكه.
زۆرینهی ب ه شارهكانی كوردستان ،النیكهم

له یهك دهیهی ڕابردوودا زۆر ڕوون و ئاشكرا له
شوناس و زیندووبوونی خۆی خاوهنداریی كردوو ه و
ههموو دهرفهتێكی قۆستۆتهوه بۆ بهرههمهێنانهوهی
وزه و هێزیبزوێنهر .كهواته ههڵبژاردنی بهربێژی
سهرهكی ،واتا «شار» ،لهالیهن «راسان»ەوە كه
نوێن هرایهتی یا ناسنامهی ئێستای هێزی شاخه ،له
جێیخۆیدا بووه و زۆر وشیارانه دوا بڕیاری لێدراو ه.
ئهگهر بهراوردێك لهنێوان شارهكانی خۆرههاڵتی
كوردستان و شاری واڵتانی دیكه بكرێ ،لهوانهیه
كۆمهڵێك وێكچوویی پێكهێنهری لهنێوانیاندا
ههبێ و ههردووک ال توخمه سهرهكییهكانی
پێناسهی شار له خۆ بگرن .بهاڵم ههروهك
ڕوونه ،هاوكات به هۆكارگهلێكی زۆر ،جیاوازیی
بنەڕەتیشیان تێدا بهدی دهكرێ .كوردستان به
شار و گوند و رسووشتیهوه داگیركراوی دهستی
ڕێژیمێكه نهك تهنیا كوردستان ،ههموو ئێرانی له
ههموو بوارهكانی مرۆیی و رسوشتییهوه بهرهو
مایەپووچبوون بردووه ،بهاڵم ئهوهی ئهو سیستمه
ئیدئۆلۆگ ه بهسهر ئێرانیدا هێناوه ،له كوردستان
چهند قات بووه و دهكرێ ب ه بێ دوودڵی بگوترێ
ئهگهر لهتوانایدا بایه ،كوردستانی وهك بیابانهكانی
خۆیان لێدهكرد .بهاڵم لهوپهڕی سهرسوڕمانهوه،
وهك پێشرت باس کرا ،ههموو ئهو سیاسهته دیكتاتۆر
و فاشیستیانه ئاكامی پێچهوانهی لێكهوتهوه و
شارهكانی كوردستانی زیاتر بهرهو چاالكرتبوون و
خۆپاراسنت هان دا .لهوانهیه منوونهی زۆر نهبێ كه
شارێك یا ناوچهیهك لهدونیادابهڕادهی كوردستان
پیالنی لهسهر بهڕێوه چووبێ و ههروا خۆڕاگر بێ.
كه واته شارهكانی كوردستان به واتای ڕاستهقینه
تێوریی واكسێناسیۆنی سهملاند و تا زیاتر گوشاری
خرایه سهر ،ئاستی خۆڕاگریی بهرزتر بووهو ه.
كوردستانی خۆرههاڵت پۆتانسییهلی ناچاالكی
بۆ خهبات له بوار ه جیاوازهكاندا زۆر و بهرباڵوه.
ئاستی وشیاریی نهتهوهیی و مرۆیی وواڵتپارێزی
گۆڕانی زۆری بهسهردا هاتووه و دهكرێ به
دڵنیاییهوه بگوترێ له ئاست ئێراندا ،كوردستان
داهێنهرترین و چاالكرتین ناوچهبووه و النیكهم له
 ١٥ساڵی ڕابردوودا تهنیا ناوچهی جوگرافیای ئێران
بووه كه خهبات له بواری مهدهنی و ژینگهیی
و سیاسیدا بهردهوام ههبووه ،ئهمهش به
واتای بهدهستهێنانی ئهزموونی كاری
ڕێكخراوهیی و به كۆمهڵ ه.
ههڵبهت دهبێ
ڕاستییهكی
كۆمهڵگای
9
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كوردستان كه ئاوا ئهكتیڤ بوونی خۆی ڕاگرتووه،
لهبهرچاو بگیردرێ .كوردستان خاوهنبهڕابردووترین
حیزبی زیندوو ،چاالك و ڕێكخراوه كه تا ئێستاش
پردی پێوهندیی لهگهڵ خهڵكهكهی ئهگهریش الواز
بووبێ ،نهڕووخاوه و ڕوو له نۆژەنبوونەوەیە .ئهو
حیزبه سهرهڕای ههموو ئاستهنگهكان ،كاریگهریی
لهسهر كۆمهڵگا له ئاستێكی بهرزدا ڕاگرتووه.
دهسهاڵتی ئێران و نهیارانی نهتهوه و حیزب
له دوو دهیهی ڕابردوودا به شێوهی پڕاكتیك له
ههوڵی دانانی ئاڵرتناتیڤ بۆ حیزبی دێموكرات
بوون و ههموو ڕێگایهكیان تاقی كردۆتهوه ،بهاڵم
بهپێی چهند پێوهری سهرهكی كه دهكرێ سیاسهتی
لۆژیكی و دروستی ئهم حیزبه سهرهكیرتینیان
بێ ،ئهو تاقیكارییانه ڕەنجی بهخهسار چووه و
ههردووک ال سهریان لهبهرد داوه .بۆیه كۆمهڵگای
خۆرههاڵت له ژێر كاریگهریی ئهرێنیی دڵسۆزانی
خۆیان ،ڕۆژ لهدوای ڕۆژ پلهی وشیارییان برده
سهرێ و بوونه پوتانسیهلی سهرهكیی خهباتی
ڕزگاریخوازی و ڕاسانیش ئهو ڕاستییهی له
گونجاوترین كاتدا درك پێكرد و كهوته لێكدانهوهی
الیهنه جۆراوجۆرهكانی ئهو پۆتانسیهله .ههروهك
ئاماژەی پێكرا ،زۆرینهی دانیشتوان و چاالكانی
مهدهنی و ژینگهیی و خوێندهوار و خوێندكارانی
كوردستان دانیشتووی شارهكانن ،كه واته زۆر
رسوشتییه ئهگهرڕاسان و ڕاسانییهكان ئهو كۆمهڵگا
و ناوهندانه بكهنه بهربێژ و تاكتیكهكان بهپێی

ئاستی وزه و توانای ئهو ناوهندانه ڕێك بخه ن.
ههروهك ڕاسانییهكان زۆرجار هێامیان بۆ كردووه،
خهباتی شاخ ،واتا بۆ گهیشنت به ئامانج ،هێزی
پێشمهرگهی كوردستان ل ه شاخ ،پشت وپشتیوان و
یاریدهری خهڵكی كوردستانه .ههموومان دهزانین
پێشرت پێشمهرگه تهنیا یهك ڕوانین بهرامبهری
ههبوو :پێشمهرگه ،هێزی ڕزگاریدهری كورد و
كوردستانه .ئهم ڕوانگه و پێناسهیه بهجۆرێك
وهڕاست دهگهڕێ و هێزی پێشمهرگه ،بۆ پارێزگاری
له ك هرامهتی تاكیكورد و پاراستنی خاكی كوردستان
پێكهێرنابوو و له كاتی خهباتی شاخدا یهكێك له ئهركه
سهرهكییهكانی ڕزگاریی خاك و خهڵكی كوردستان
بووه ،بهاڵم ئهم ڕوانگهیه تا ڕادهیهكی زۆر لهگهڵ
ناتهواویی و ههڵهدا بهرهوڕوو بووه ،چوونكه ڕاسته
هێزی پێشمهرگه تاقهئامانجی ڕزگاریی كوردستانه،
بهاڵم له پێناسهیهكی ئاوادا زۆرینهی دانیشتوانی
كوردستان بهكردهوه دهكهونه پهراوێز و له
چاوهڕوانیدادهبن ،تاكوو هێزی پێشمهرگه ڕزگاریان
بكات كه ئهمهش بهپێی ههر پێوهرێك بێ ،ئهو
ڕزگارییه وهدی نهدههات ههروهك چۆن تا ئێستا
وهدی نههاتووه .بهاڵم له قۆناخی نوێی خهباتدا
كه ڕاسان ناسنامهیهتی و بڕیاری گرێدانی خهباتی
شاخ و شاری داوه ،پێناسهیهكی نوێ بۆ خهباتی
ڕزگاریخوازی كراوه و ئیدی ،ئهكتهرهكانی خهباتی
ڕزگاریدهر تهنیا هێزی پێشمهرگهی شاخ نییه و
ئهو هێزه وهك بنهما و بنەڕەتی هێزی ڕزگاری

نیشان دهدرێ و چی دیكه تاكه هێزی بهرهنگاری،
پارێزهر ،خهباتكار و شۆڕشگێڕی كوردستان نییه،
بهڵكوو ڕاسان به ڕوونی باس لهوه دهكات كه
خهباتی ڕزگاری دهبێ به بهشداریی ههموو
توێژەكانی كۆمهڵگا بێت ،لێرهدا شار دهبێته چهقی
خهبات و شاخیش ،پشتیوان و ڕێكخهری چاالكانی
شار دهبێت .ب ه كورتی ،ڕاسان بهشێكی زۆر له
پێناسهكانی ڕابردووی له پێوهندی لهگهڵ خهباتدا
جارێكی دیكه داڕشتۆتهو ه و به بیچمێكی نوێ جێی
پهسهندی زۆرینه پێناسه و پێشكهش كردۆتهو ه.
ههروهك له سهرهوه باس کرا ،كۆمهڵگای شار
كه زۆرینهی له توێژی مامناوهندی پێك هاتووه،
چاوهڕوانییهكانی بۆ لهبهرچاوگیران و لهپهراوێز
نهكهوتن دێته دی و خۆی به بهشێك و هاوتهریب
لهگهڵ خهباتگێڕان دهزانێ و بهكردهوه دهبێته
داینهمۆی بهرهوپێشچوونی ڕەوتی خهباتی
ڕزگاری .هاوكات پردی پێوهندیی نێوان شاخ و
شار كه ههردووك یهك ئامانجیان ههیه ،بههێزتر
دهبێ و لهم ڕێگایهشهوه ڕەوتی پهروهردهی
هزری و بڕوابهخۆبوون و دووركهوتنهوە له
پاسیڤبوون زیاتر گهشه دهكات و بهكردهوه،
خهبات و دهستكهوتهكانی داهاتووی ئهو
خهباته دابهش دهكرێ بهسهر ڕێژەیەكی
زیاتری تاكهكانی كۆمهڵگا و خاوهنداریهتی له
گشتییهتی نیشتامن دهكهوێته ئهستۆی ههمووا ن.
ههموو ئاماژەكان دهسهملێنن بیرۆكهی گرێدانی
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خهباتی شاخ و شار تا ئێستا به باشی چووهت ه
پێش و بهردهوام له كامڵبووندایه .بهاڵم ئهو ڕەوتە
لهوانهیه تا گهیشنت به لووتكه ،كاتی زۆرتری بوێ
و دیاره هۆكاری ئهمهش تهنیا له كهمیی كهرهسته
و ئامرازی ڕاپهڕاندنی ئهو پڕۆژە نییه ،بهڵكوو
ههر بهو ڕادهیهی ڕاسان ههستی به گرنگیی ئهم
پرسه كردووه ،ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێرانیش
زۆر باش دهزانێ بهرهوپێشچوونی ئهم پرۆسهی
گرێدانی خهباتی شاخ و شار ه چ واتایهكی ههیه و
دهبێت ه هۆی چ قهیرانێكی قووڵرت لهوهی تا ئێستا
ههبووه.بۆیه ههموو توانا و ئامرازهكانی سهركوتی
ئازادیخوازان و خهباتگێڕانی خستۆته گهڕ و له
هیچ كردهوهیهكی نامرۆیی خۆی نهبواردووه و
ههموو شتێك دهكات بۆ لهباربردنی گشتییهتی
قۆناغی نوێی خهبات ،واتا ڕاسان .بهاڵم چ له
شاخ و چ ل ه شار ،سهرهڕای خهساره قورسهكانی
سهرهتای دهستپێكی قۆناغی نوێ ،ڕۆژ لهدوای ڕۆژ
تۆكمهتر ،بهئهزموونرت و كاریگهرتر ڕەوتی خهبات
دهبهن ه پێش وخهسارهكان كهمرت و پردی پێوهندیی
نێوان شاخ و شار پتهوتر دهبێ و بووژانهوهی
هیواكان زیاتر و بهرههسترت گهشه دهكات.
خهڵكی خهباتگێڕ بهتینرت له ڕابردوو له ڕەوتی
خهباتدا بهشدار دهبن و خۆیان وهك ئهندامێك
له جهستهی زیندووی خهبات و شاردا دهبیننهو ه.
خهباتی ڕزگاریخوازیی كوردستان ،له دڵی كۆمهڵگای
كوردستانهوه ههڵقواڵوه و بهشدارانی ئهم خهباته،
ئێستا ههموو توێژ و پیش ه وكهسایهتی و ڕوانگهیهكی
دێموكرات له خۆیدا دهبینێ و ڕیزی خهباتگێڕان ،تا
دێ ڕەنگینرت دهبێ .كاتێكیش الیهنه جۆراوجۆرهكانی
كۆمهڵگا له خهباتێكدا بهشدار بن ،ئهگهری
سهركهوتنی ئهو خهباته مسۆگهره و ڕزگار بوون له
چوارچێوهی داگیركاریی ئهویدی ،بێگومانرت دهب ێ.
ڕاسان ئێستا بهشێكی حاشاههڵنهگر له
خهباتی خۆرههاڵته ،دانیشتوانی كوردستان و
بهتایبهت شارهكان ،دیواری هیوایان ب ه ڕزگاری،
لهسهر بنهما هزرییهكانی ڕاسان ههڵچنیو ه.
ڕاسان بهردهوام له ههوڵی نوێكردنهوهی
پێناسهكانی پێوهندیدار ب ه خهباتی ڕزگاری
و كۆمهڵگا و شار و شاخ و پێشمهرگهیه و
ئهم ڕەوتە پاش ڕزگاریش دڕێژەی دهبێ.
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شار و ڕاسان
ئیدریس ئهحمهدی
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سێ تایبەمتەندی شار :لە بری پێشەکی
چ لە پەیوەندی لە گەڵ بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان،
چ لە خەباتی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی نەتەوەیيدا ،چەندە شار گرنگە بۆ
سێ تایبەمتەنديی شار گرنگییەکی تایبەتی پێ
بەخشیوە وەک مەیدانی خەبات :یەکەمیان ،قەبارەی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
مەزنی شارە؛ دووهەمیان،ژمارەی زۆری حەشیمەت و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی
و چڕبوونی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان لە شاردایە؛
سێهەمیان ،هەبوونی فرەچەشنییە لە شاردا ،چ لە نەتەوەیی بۆبەرەوپێشربدنی
بواری چین و تۆێژی جیاوازی کۆمەاڵیەتییەوە ،خەبات و گەیشنت بە
چ لە ڕووی لەئارادابوونی ڕەوتی ئایدیۆلۆژی و
ڕێکخراوەی مەدەنی و سیاسیی جیاوازەوە ،جا بە ئامانجەکانیان ،ئەوەندەش
شێوەی شاراوە بێ وەک لە واڵتە سەرەڕۆکان ،یا بە بۆ دەسەاڵت یان حکومەت،
شێوەی ئاشکرا بێ لە واڵتانیئازاد و دێموکراتیکدا.
لەگەڵ هەم حکومەتیدێموکراتیک
گرنگیی ئەو سێ تایبەمتەندییەی شار بە بەراورد
قەبارەی بچووک ،کەمبوونی ژمارەی حەشیمەت و هەمیش حکومەتی سەرەڕۆ
چڕنەبوونی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان ،هەروەها
نەبوونی فرەیی لە ژیانی الدێدا دەردەکەوێ.
پەیوەندییەدا،
لەو
دەبێ
هەڵبەت
چەند تێبینییەک ڕەچاو بکرێن :
•یەکەم ،ئەو سێ تایبەمتەندییەی شار ،تەنیا وەک •دووهەم ،لە واڵتانی سەرەڕۆ و دیکتاتۆردا،
مایە لە شاردا هەن ،نەک ئەوەی لە خۆیاندا و لە دەکرێ بڵێین پرۆسەی سیاسی بەو شێوەیەی کە
هەموو کاتێکدا بۆ خەبات دەرفەت بن .بۆ ئەوەی لە واڵتانی دێموکراتیکدا هەیە ،هەڵپەسێردراوە.
بنب بە دەرفەت ،دەبێ خەباتی ڕێکخراو لە ئارادا بێ. بە واتایەکی دیکە ،لە کاتێکدا لە واڵتانی ئازاد و

دێموکراتیک ،مافی بەیان ،ئازادیی چاپەمەنی،
ئازادیی کۆبوونەوە ،مافی پێکهێنانی ڕێکخراوی
سیاسی ،دواجاریش هەبوونی پلورالیزمی سیاسی
و ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئازاد و دادپەروەر کە
دەرفەت بە خەڵک دەدا بە شێوەی ڕاستەوخۆ یان
ناڕاستەوخۆ ،لە سیاسەتدا بەشدار بن .لە واڵتانی
سەرەڕۆ و دیکتاتۆدا ،ڕێژیمی حاکم لە ڕێگای
زەبروزەنگەوە خۆی دەسەپێنێ ،سیاسەتدانان لە
بڕیاری ناوەندگەرا یان تەنانەت بڕیاری تاکەکەسیدا
قەتیس دەمێنێتەوە .ئەم جیاوازییەی نێوان واڵتانی
دێموکراتیک و سەرەڕۆ ،بێگومان هەروەها
کارتێکەریی لەسەر شار وەک مەیدانیخەبات هەیە.
ئەمەش مەسەلەیەکە کە دواتر لە پەیوەندی لەگەڵ
ئێران و کوردستانی ئێراندا ،زۆرتر شی دەکرێتەوە.
•سێهەم ،چەندە شار گرنگە بۆ بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکان و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی
نەتەوەیی بۆ بەرەوپێشربدنی خەبات و گەیشنت
بە ئامانجەکانیان ،ئەوەندەش بۆ دەسەاڵت یان
حکومەت ،هەم حکومەتی دێموکراتیک هەمیش
حکومەتی سەرەڕۆ ،گرنگە بۆ ڕاگرتنی نیزامی
باو و مانەوە لە دەسەاڵت .هەڵبەت ،هەر
کامەیان بە شێوەی جیاواز و بە کەڵکوەرگرتن
لە مێتۆدی جیاواز ئەو کارە دەکەن ،بەاڵم
13

تیشك ژمارهی 48
هەردووکیان ئامانجیان کۆنرتۆڵکردنی کۆمەڵگایە.
شار لە کۆماری ئیسالمیی ئێران و کوردستاندا
بە لە بەرچاوگرتنی ئەو باسەی سەرەوە ،دەبێ
جەخت بکرێتەوە کە لە کۆماری ئیسالمیی ئێراندا،
بە هۆی سەرەڕۆبوون و دیکتاتۆربوونی دەسەاڵتی
سیاسی ،سیاسەت لە ئێراندا هەڵپەسێردراوە.
ئەمەش وای کردووە کە جەماوەر لە باتی ئەوەی
سابجێکت یان بکەری سیاسی بێ ،ئوبجێکت یان
بابەتی کۆنرتۆڵکردن و پاسیڤکردنە .بە واتایەکی
دیکە ،جەماوەر لە ئێراندا خاوەن ماف نییە،
ئازادیی و مافە دێموکراتیکەکانی لێ زەوت کراوە.
کۆماری ئیسالمی بەردەوام و بە کەڵکوەرگرتن لە
دەزگا سیخوڕی و داپلۆسێنەرەکانی ،هەروەها
لە ڕێگای سیستمی پەروەردە و ڕاگەیاندنەوە،
هەوڵ دەدا جەماوەر کۆنتڕۆڵ بکا ،ئەگەریش
بۆی کۆنتڕۆڵ نەکرێ ،سەرکوتی دەکا.  
ئەمەش وای کردووە لە ئێرانی ئەوڕۆدا ،شار،
سەرەڕای ئەوەی مایەی تێدایە ببێ بە مەیدانی
خەبات و بەربەرەکانێی مەدەنی ،زۆرتر بووە
بە گۆڕەپانی کۆنتڕۆڵکردن لە الیەن دەسەاڵتی
سەرەڕۆوە .پاشان ،شار لە ناوچە فارس نشینەکان
و کوردستان  ،هەڵسوکەوتی جیاوازیان لەگەڵدا
دەکرێ .شار لە ناوچە فارس نشینەکان ،شوێنی
وەبەرهێنان و ئاوەدانییە ،لە کاتێکدا لە کوردستان
شار نەک تەنیا ئەو بایەخەی پێ نادرێ ،بەڵکوو
بەردەوام بابەتی «ئاسایشی نەتەوەییە» بۆ
دەوڵەتی ئێران .پێویست بە گوتن ناکا ،کە
ئەمە بۆ مەسەلەی نەتەوایەتی لە کوردستان
دەگەڕێتەوە .بەکورتی ،ئەگەر شار لە ناوچە فارس
نشینەکان بابەتی کۆنتڕۆڵکردنە ،لە کوردستان
شار بە واتا بەرینەکەی بابەتی کۆلۆنیزەکردنە.
ئەو جیاوازییەی نێوان ناوچە فارس نشینەکان و
کوردستان بووەتە هۆی ئەوەی نەتەوەی کورد
مەیلی بەربەرەکانێی زۆرتر ببێ .ئەمەش بە
نۆرەی خۆی دەگەڕێتەوە بۆ چەوساندنەوەی
نەتەوەی کورد و کۆلۆنیزەکردنی کوردستان لەالیەن
دەوڵەتی ئێرانەوە .هەڵبەت چەوساندنەوە لە
خۆیدا بەس نییە بۆ سەرهەڵدانی ئەو مەیلە و
ئاراستەدانی بەرەو گۆڕەپانیکردەوە .ئاڵقەی نێوان
مەیل و کردەوە ،ڕێکخستنە .هەر ئەمەشە کورد
لە نەتەوە چەوساوەکانی دیکە جیا دەکاتەوە.
ئەوان بە بارتەقای کورد ڕێکخراو نەبوون و نین،
هەرچەند لە بەلوچستان و ئەهواز ،بارودۆخ
بەرەو گۆڕان دەڕوا .بێگومان هەروەها پێکهاتنی
کۆماری ئازەربایجان ،لە مێژووی هاوچەرخی
نەتەوەی ئازەریدا قۆناخێکی جێگای سەرنجە.  
لە کۆمەڵەی ژێکافەوە تاکوو شۆڕشی ١٩٧٩
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پێگەی هەرکام لە گوند و شار لە مێژووی
سیاسیی هاوچەرخی کوردستاندا ،گۆڕانی بەسەردا
هاتووە .هەرچەند زانیاریی ورد لەمەڕ ئەم پڕۆسە
مێژووییە لە ئارادا نییە ،بەاڵم بە چاوخشاندنێکی
خێرا بە مێژووی هاوچەرخدا ،دەتوانین هێام
بە چەند خاڵێکی گشتی لەو بارەوە بکەین .
لە سەرەتای سەدەی بیست ،شار ،بە تایبەت شاری
مەهاباد ،ببوو بە گۆڕەپانی سەرهەڵدانی ڕێکخستنی
مۆدێرنیناسیۆنالیستی کورد .سەرهەڵدانی کۆمەڵەی
ژێکاف ،منوونەی هەرە بەرچاوی ئەو قۆناغە و
پێگەی شار وەکبەرهەمهێنەری ڕێکخستنی مۆدێڕن
بوو .هەڵبەت شارەکانی کوردستان ئەوکات کەم
حەشیمەت بوون ،هەر بەوبۆنەشەوە ،لە بواری چڕی
و فرەچەشنییەوە ،وەک ئێستا گەشەیان نەکردبوو .
لەالیەکی دیکەوە ،ئەوکات پارسەنگی هێز ،بە
تایبەت لە ڕووی توانایی نیزامییەوە ،بەالی گوندا
شکابووەوە ،چوونکە لەو سەردەمەدا ،زۆرینەی
حەشیمەتی کوردستان گوندنشین بوون ،نەک
شارنشین .لە الیەکی دیکەوە ،ئەوە سەرۆک
عەشیرەکان و موڵکدارەکانی ئەوکاتی کوردستان
بوون کە هێزی چەکداریان لەبەردەستدا بوو.  
کۆمەڵەی ژێکاف ڕێکخراوێک نەبوو لە فۆرمی
تەواوی حیزبی سیاسی باودا .ڕەنگبێ هەڵەمان
نەکردبێ ئەگەر بڵێینزۆرتر کۆمەڵەیەکی کولتووری
و سیاسی بوو کە نوخبەی ئەو کاتی مەهاباد
دایمەزراندبوو ،هەرچەند لە هێندێک لە شارەکانی
دیکەی کوردستاندا ئەندامی هەبوو ،هەروەها
لەگەڵ هاوبیرانی لە حزبی هیوا لە باشوور
پەیوەندیی هەبوو وگۆڤاری نیشتامنیشی دەردەکرد.
لە الیەکی دیکەوە ،کۆمەڵەی ژێکاف پێکهێنانی
دەوڵەتێکی کوردی لە سەر گشت خاکی کوردستان
وەک دوائامانج بۆ خۆی دانابوو .هەڵبەت لە
یادداشتێکدا کە پێشکەشی دەوڵەتی ئێرانی
کردبوو ،دەکرێ بڵێن داوای ئەوەی دەکرد تاکوو
کۆتایی هاتنی شەڕی دووهەمی جیهانی ،دان
بە خودموختاریی کوردستاندا برنێ ،پاشان ،دوای
کۆتایی شەڕ ،داوای دیاریکردنی مافی چارەنووسی
لە شکڵی سەربەخۆیی دەکرد ،ئەویش دواجار
لە ڕێگای دانوستاندنەوە لە گەڵ دەوڵەتی ئێران.
 دەکرێ بڵێین بەرنامە سیاسییەکەی کۆمەڵەی
ژێکاف ،داوای پرۆسەیەکی هاوشێوەی ڕێفراندۆمی
ساڵی پێشووی باشووری کوردستانی دەکرد .
لەگەڵ ئەوەی کۆمەڵەی ژێکاف پڕۆژەیەکی
سیاسیی مەزنی هەڵگرتبوو ،نەک تەنیا لە بواری
ڕێکخستنییەوە ،بۆشاییەکی لە نێوان توانا و
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ئەگەر ڕێبەرایەتیی کۆمەڵەی
ژێکاف خۆی نەگۆڕابا بە
حیزبی دێموکرات و پێشەوا
قازیمحەممەدیان نەکردبا
بە ڕێبەری حیزب ،هەروەها
ئەگەر سەرۆک عەشیرەکان و
مالکەکانیان لەو پرۆسەیەدا
بەشدارنەکردبا ،نەدەکرا
کۆماری کوردستان دامبەزرێنن.

ئامانجدا بۆ پێک هێنابوو ،بەڵکوو هەروەها
بە هۆی هەڵوێستی ڕەخنەگرانەی بەرانبەر بە
سەرۆک عەشیرە و مالکەکانی کوردستان وێڕای
ڕەتکردنەوەی دەوری هێزی چەکدار لە خەباتدا،
خۆی سنووردار کردبوو .کۆمەڵەی ژێکاف ئەو
سیاسەت و هەڵوێستانەی لە بارودۆخێکی زۆر
دینامیکیی ئەوکاتی شەڕی دووهەمی جیهانی،
کە هێزی نیزامی ڕۆڵی یەکالکەرەوەی تێدا
دەبینی ،دەردەبڕی و پرۆپاگەندەی بۆ دەکردن.
دواجار کۆمەڵەی ژێکاف پێداچوونەوە بەخۆیدا دەکا
و بۆ ئەوەی بتوانێ ببێ بە ڕێکخستنێک کە توانایی
ئەوەی هەبێ بەهێزتر ببێ و سیاسەتەکانی لەگەڵ
پارسەنگی هێزی نێوخۆیی و نێودەوڵەتی بگونجێنێ،
لە شکڵی تەواوی حیزبێکیسیاسیدا خۆی دەگۆڕی.
 ئەگەر ڕێبەرایەتیی کۆمەڵەی ژێکاف خۆی نەگۆڕابا
بە حیزبی دێموکرات و پێشەوا قازی محەممەدیان
نەکردبا بە ڕێبەری حیزب ،هەروەها ئەگەر سەرۆک
عەشیرەکان و مالکەکانیان لەو پرۆسەیەدا بەشدار
نەکردبا ،نەدەکرا کۆماری کوردستان دامبەزرێنن.
هەڵبەت ئەوە بەو مانایە نییە کە کۆماری کوردستان
ئامانجی ئەوە نەبوو کە هێزی نیزامیی خۆی بەرهەم
بێنێ.بەپێچەوانەوە ،هەر ئەوکات ،بەشێک لە هێزی
نیزامیی کۆمار ،هی کۆمار خۆی بوو .بارودۆخێکی
زۆر دینامیک و مەترسیدار وای کرد کۆمار دواجار
لەنێو بچێ ،دەنا حیزبی دێموکرات بە جیددی
کاری لەپێناو بەدامەزراوەییکردنی حکومەتی
کوردی دەکرد .ئیرادە ،ڕێکخسنت و سرتاتیژی
هەبوو ،بەاڵم لەمپەر کەمووکووڕییە نێوخۆییەکانی

کۆمەڵگای کوردەواری وێڕای کەمبوونی کات و
نەبوونی پشتیوانیی نێودەوڵەتی ،دواجار کۆماری
کرد بە ئەزموونێک لە حکومڕانیی کەم تەمەنی
کوردی ،هەڵبەت لە ڕوانگەیەکی مێژووییەوە،
دیسان پڕدەسکەوت و دەوڵەمەند لە میراتدا.
لەنێوچوونی کۆمار بابەتی وتارێکی دیکەیە.
ئەوەی لێرەدا گرنگە جەختی لەسەر بکرێتەوە،
ئەوەیە کە شار لە ئەوکاتی کوردستاندا ،پێویستی
بە گوند بوو ،ئەویش بەهۆی پارسەنگی هێزەوە .
لە دەیەکانی دوای لەنێوچوونی کۆماریشدا ،گوند
هەر گرنگیی خۆی لە خەباتی گەلی کورددا هەبوو.
بووژانەوەی خەباتی حیزبی دێموکرات لە کۆتایی
دەیەی ١٩٦٠دا و ئەو خەباتە چەکدارییەی کە بە
شۆڕشی  ٤٧-٤٦نارساوە ،بەڕوونی دەوری گوند
وەک پەناگای هێزی پێشمەرگە نیشان دەدا .
لە قۆناخی سێهەمدا ،پاش شۆڕشی ،١٩٧٩
سەرەتا شار دەبێ بە مەیدانی سەرەکیی خەباتی
نەتەوەیی .هەرچەند ئاماری ورد لە هەموو
بوارەکاندا لەبەردەستدا نییە ،بەاڵم گومانی تێدا
نییە کە شارەکانی کوردستان لە ڕووی قەوارە،
چڕی و فرەچەشنییەوە ،گەشەیان سەندبوو،
هەرچەند ئامانجی دەوڵەتی ئێران هەمیشە ئەوە
بووە کە پێش بە پێشکەوتنی کوردستان بگرێ .
بۆیە ،لە کۆتایی حەفتاکان و سەرەتای هەشتاکان،
شارەکانی کوردستان دانیشتوانیان زیادی کردبوو،
هەر بەو بۆنەوە ،قەوارەیان بە بەراورد لەگەڵ
چلەکان و سەردەمی سەرهەڵدانی کۆمەڵەی
ژێکاف بەرفراوانرت بوون؛ چڕیی پەیوەندییە
کۆمەاڵیەتییەکان زیادی کردبوو ،کە لە تەیاربوونی
بەرچاوی جەماوەر لە شکڵی مەدەنیدا خۆی
دەردەخست؛ هەروەها وێڕای حیزبی دێموکرات
وەک سەرەکیرتین هێز ،کۆمەڵێک ڕێکخراوی
دیکە کە پابەندبوون بە ئایدیۆلۆژی مارکسیستی،
مارکسیست-لێنێنیستی ،ماویستی و تەنانەت
ئیسالمی – لەوانە کۆمەڵەی زەحمەتکێشان ،چریکی
فیدایی ،سازمانی خەباتو هتد – سەریان هەڵدابوو
و هەریەکە و بە پێی سەنگی خۆی و شێوەی
خۆی ،حزووریان لە کۆمەڵگای کوردیدا هەبوو.

شار مێحوەری ڕاسان
بە بەراورد لەگەڵ بەشەکانی دیکەی کوردستان،
خۆرههاڵت  -کە بە پێی پانتایی جوگرافی و
حەشیمەت ،دووهەمین بەشی کوردستانە  -لە
دوو دەیەی ڕابردوودا تووشی نسکۆ هاتبوو .لە
سێ ساڵی ڕابردوودا ،ڕاسان ئەو دۆخەی گۆڕی .
ڕاسان نەک تەنیا بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی

خۆرههاڵتی بووژاندەوە ،بەڵکوو هەروەها
سەملاندی کە دانانی خەباتیچەکدارانە و تێکۆشانی
مەدەنی لە بەرانبەر یەکرتدا ،کارێکی چەوتە .چەند
ساڵێک بوو ،زۆر الیەن سەرقاڵی باسێکی بێهوودە
بوون لەمەڕ ئەوەی ئایا بزووتنەوەی نەتەوایەتی
لە ڕۆژهەاڵت ،خەباتی چەکدارانە بەرپا بکاتەوە
یان تێکۆشانی مەدەنی بکا .لە ڕاساندا ،تێکۆشانی
هێزی پێشمەرگە و خەباتی مەدەنی لە شارەکاندا،
تەواوکەری یەکرت دەبن ،هەرچەند لە ڕاساندا،
گرنگییەکی تایبەت یان سرتاتژیک بە شار دەدرێ .
بەپێچەوانەی زۆر قۆناغی دیکەی خەبات لە
مێژووی بزووتنەوەی کورددا ،ڕاسان چاوەڕوانی
نەبوو بۆ هەڵکەوتنی دەرفەتی لەبار ،بەڵکوو
هەوڵێکی دەسپێشخەرانەیە بۆ خوڵقاندنی
دەرفەت .دەکرا ڕاسان پێشرت بەرپا کرابا ،بەاڵم
کۆمەڵێک فاکتەری دەروون ڕێکخراوەیی و
جێوسیاسی وایان کرد بەرپابوونی ڕاسان ،تاکوو
 ٢٠١٥بخایەنێ .ئێرە جێگای باسکردنی ئەو
فاکتەرانە نییە ،بەاڵم هۆی گرنگیدان بە خەباتی شار
دەگەڕێتەوە بۆ پرۆسەی خێرابوون و بەرباڵوبوونی
پرۆسەی شارنشینی لە خۆرههاڵت لە چەند دەیەی
ڕابردوودا .ڕاستە ،لە قۆناغی دەسپێکی ڕاساندا،
پێشمەرگە و خەباتی شاخ بنەما بوون ،بەاڵم
ڕاسان لەگەڵ ئەوەی بەردەوامیی خەباتی چەندین
دەیەی حزبی دێموکراتە ،هاوکات قۆناغێکی
نوێیە لە تێکۆشان کە دەکرێ بڵێین شارمێحوەرە.

ڕاسان نەک تەنیا بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازیی خۆرههاڵتی
بووژاندەوە ،بەڵکوو هەروەها
سەملاندی کە دانانی خەباتی
چەکدارانە و تێکۆشانی
مەدەنی لە بەرانبەر یەکرتدا،
کارێکی چەوتە.
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ڕاسان ئامانجی کورمتەودا و دوورمەودای هەیە.
ئامانجی دوورمەودای ڕاسان وەدەستهێنانی
سەروەرییە بۆ نەتەوەی کورد لە سەر خاکی خۆی،
هەڵبەت بە گوێرەی بەرنامەی سیاسیی ئێستای
حیزبی دێموکرات و زۆربەی ڕێکخراوەکانیدیکەی
کوردستانی ئێران ،سەروەرییەکی ڕێژەیی یان
سنووردار لە چوارچێوەی ئێرانێکی دیموکراتیکی
فێدراڵدا .ئەو ئامانجە پێشرت خودموختاری بوو.
دەکرێ دیسان بگۆڕدرێ .بەاڵم ئامانجی کورمتەودا
یان دروسترتە بڵێین نێوامنەودایڕاسان ئەوەیە کە لە
ڕێگای تێکۆشان و فیداکاریی هێزی پێشمەرگەوە،
شار بجووڵی و هێزی جەماوەری شار ڕێک
بخرێ تاکوو خەباتێکی بەرفراوانی جەماوەری
بێتە ئاراوە .بە واتایەکی دیکە ،پێشمەرگە ورە
و هێز بە جەماوەر لە شارەکان دەبەخشێ .
ڕاسان تاکوو ئێستا کۆمەڵێک دەسکەوتی
هەبووە .فیداکاری و قوربانیدانی پێشمەرگە
بووەتە هۆی ئەوەی دیسان لە دونیادا باسی
مەسەلەی کورد لە ڕۆژهەاڵت بکرێ ،بەاڵم لەوەش
گرنگرت ،خەڵکی کوردستان هیوایان بە ڕزگاری
بۆ گەڕاوەتەوە .کردنەوەی باوەش بۆ پێشمەرگە
لە سێ ساڵی ڕابردوودا ،داخستنی بازاڕ لە ٢٢
پوشپەڕی ساڵی ٢٠١٥دا ،بەڕێوەبردنی کەمپەینی
«جاماناکان» لە نەورۆزی ٢٠١٦دا ،هەروەها
هەڵمەتی فریاکەوتنی لێقەوماوانی زەوی لەرزە
لە کرماشان لە ساڵی ڕابردوودا ،هەموو گوزارشنت
لە شارمێحوەری و دەسکەوتەکانی ڕاسان.  
ئەگەر دوای شۆڕش پێشمەرگە ناچار بوو شار
چۆڵ بکا بۆ ئەوەی کۆماری ئیسالمی وێرانیان
نەکا و خەڵکی مەدەنی نەکوژرێن ،ئەوڕۆ
پێشمەرگە ،وەک هێزی هاندەر و هیوابەخش،
گەڕاوەتەوە بۆ نێو شار .لە ڕابردوودا ،قورسایی
خەبات لە سەر گوندەکانی کوردستان بوو .ڕاسان
لەمەوبەدوا ،ئەو قورساییە دەخاتە سەر شانی شار.

دوا گوتە
هەرچەند زیادبوونی پرۆسەی شارنشینی و
شکانەوەی پارسەنگی هێز بەالی شاردا لە
کوردستان لە زۆر ڕووەوە خاڵی ئەرێنی تێدایە،
ڕەچاوکردنی چەند تێبینییەک پێویستە .
یەکەم ،ئێستاشی لەگەڵ بێ ،بەشێکی بەرچاوی
هێزی پێشمەرگە لە کچان و کوڕانی گوند
وشار و شارۆچکەکانی کوردستان پێک هاتووە.
خەڵکی هەژاری نێو شارەکانیش لە نێو هێزی
پێشمەرگەدا ،حزووریان بەرچاوترە تاکوو
ئەوانەی سەر بە چینی نێوەڕاسنت ،هەرچەند

نوخبەی خوێندەواری کۆمەڵگا هەم لە نێو
هێزی پێشمەرگە ،هەمیش لە ڕێکخستەکانی
حیزبی دێموکراتدا حزووری بەرچاویان هەیە .
لە ڕاساندا ،کچان و کوڕانی گوند و شار و شارۆچکەکانی
کوردستان ،لە سێ ساڵی یەکەمی ڕاساندا ،زۆرترین
دەوریان گێڕاوە هەم بە تەحەمولکردنی بارودۆخی
دژواری ژیانی شاخ ،هەمیش لەنێو شەهیدەکاندا
پشکی شێریان بەرکەوتووە .ئەگەر خۆڕاگری و
فیداکاریی ئەوان نەبایە ،خەڵک لە شارەکاندا،
بە پێی ئامانجی لەپێشدا دیاریکراوی ڕاسان و
بەو ڕادەیەی شاهیدی بووین ،تەیار نەدەبوون .
بۆیە ،لەم قۆناغە سەرەتاییەی ڕاساندا،
هێزی پیشمەرگە لە شاخ و شار گەورەترین
قوربانییان داوە .ئەگەر شار ئەرکی خۆی
بەجێ بەگەیەنێ ،لە داهاتوودا پێویست ناکا
هێزی پێشمەرگە وەکوو ئێستا قوربانی بدا .
دووهەم ،فرەچەشنبوونی شار لە چەند دەیەی
ڕابردوودا پێویستی بە خوێندنەوەیەکی
ڕەخنەگرانەی کۆمەڵناسییانە هەیە .کۆماری
ئیسالمی بە ماددەی هۆشبەر ،بە پەرەپێدانی
کولتووری ماتێریالیستی و مەرسەفگەرایی،
هەروەها بەباڵوکردنەوەی ماددەی هۆشبەر وێڕای
پەیدابوونی دیاردەی دیکەی پەیوەندیدار بەوانەوە
کە دەکەونە خانەی نەخۆشییەکۆمەاڵیەتییەکانەوە،
تا ڕادەیەک سەرکەوتووە لە ئالودەکردنی شارەکانی
کوردستان .ئەمەش بێگۆمان ڕەنگدانەوەی
لە هەڵوێست و کرداری تاکی کورددا هەیە.
بەدامەزراوەییکردن و پەرەپێدانی جاشایەتی،
هەروەها سەهەڵدانی نوخبەیەک کە سوود لە
کۆماری ئیسالمی دەخۆن ،ئەوانەی ئۆپۆرتۆنیستانە
و لە پێناو بەرژەوەندیی شەخسیدا پرۆپاگەندە بۆ
بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکانی کۆماریئیسالمیدا
دەکەن بە مەبەستی شەرعییەتدان(رەواییدان) بە
ڕێژیم ،ئەمانە هەموویان بەشێکن لە کۆمەڵگای
کوردەواری ،هەرچەند کەمینەش بن ،بەاڵم
دەتوانن لە نێوخۆی کۆمەڵگای کوردەوارییەوە
لە بەردەم پرۆسەی ڕاساندا لەمپەر بن.
سێهەم بەلەبەرچاوگرتنی ئەو خااڵنەی
سەرەوە ،ڕاسان دەبێ وەک پرۆسەیەک
ببیندرێ کە دیدێکی دینامیک و فرەالیەنی بۆ
کۆمەڵگایەک کە دینامیک و فرەالیەنە هەبێ .
لە کۆتاییدا ،سەرەڕای شارمێحوەریی ڕاسان ،نابێ نە
شار ڕۆمانیزە بکرێ ،نە گوندیش پشتگوێ بخرێ.
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بەستێنە كۆمەاڵيەتييەكاىن خەباىت شار
عهباس ئهحمهدی
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پێشەىك
نەتەوە جۆراوجۆرەكان لە هەلومەرجى جۆراوجۆردا
بۆ بەدەستهێناىن ئازادى رێگا و ميتۆدى جياوازيان
بەكارهێناوە .بۆ منوونە تيۆرى مائۆ بريتى بوو لە
بەڕێوەبردىن شەڕێىك درێژخايەن لە گوندەكان و
دروستكردىن ناوچەى ئازادكراو ،دواتر گەمارۆداىن
شارەكان بەهۆى گوندەكانەوە كە لە ئەنجامدا
شارەكان خۆيان بەدەستەوە بدەن و بەم شێوەيە
شۆڕش سەربكەوێت .دواتر «ڕژى دبرە»،
ماركسيستى فەرانسەوى و هاوڕێى چێگوارا باىس
لەوە دەكرد كە تيۆرەكاىن ماركس و ئينگڵس و لنني
كۆن بووە و بۆ دەسپێكردىن خەباىت چەكدارانە
پێويست بە پشتيواىن توودەكان و بووىن بارودۆخى
دەرەست و بەرهەست ناكات ،بەڵكوو گرووپێىك
بچووىك چريىك وەكو ماتۆڕێىك بچووكە كە ماتۆرە
گەورەكە (خەڵك) وەگەڕ دەخات« .كارلۆس
ماريگال»ى برزيىل تيۆريسيیەىن شەڕى چەكدارى
نێوشار بوو ،هێزى سەرەىك بزوێنەرى شۆڕش ،واتە
چينى كرێكار لە شارەكاندايە .لەاليەىك ديكەوە
گاندى لە هيندوستان دەستى بۆ خەباىت چەكدارى
نەبرد و مێتۆدى خەباىت ناتوندوتيژى بەكارهێنا.
لە كوردستانيش لە دواى هاتنەسەركارى كۆمارى
ئيسالمى د .قاسملوو چارەسەرى پرىس كوردى لە
وتووێژ و چارەسەرى ئاشتيیانە دەزاىن و بەكارهێناىن
چەىك بۆ ناچاركردىن دوژمنەكەى بۆ وتووێژ دەبينى.
هەر يەك لەو ميتۆدانە لە كات و شوێنى خۆيدا
دەتوانن سەركەوتوو بن يان لە شوێن و كاتێىك ديكە
لەوانەيە سەركەوتوو نەبن؛ بۆ منوونە ،تيۆرى مائۆ
لە چني سەركەوتوو بوو ،بەاڵم لە واڵتاىن جيهاىن
سێهەم شكستى هێنا .تيۆرى «ڕژە دبرە» لە كۆبا
سەركەوتوو بوو ،بەاڵم چێگوارە لە بوليڤى كوژرا.
كوردستاىن خۆرهەاڵت لە ماوەى نزيك بە سێ دەيەى
ڕابردوودا لەگەڵ كۆمەڵێك گۆڕانكارى نوێ بەرەوڕوو
بووە كەبەڕێوەبردىن ميتۆدێىك نوێى خەباىت تايبەت
بەخۆى كردووەتە پێويستييەك .لەم توێژينەوەيەدا
هەوڵ ئەدەين تيشك بخەينە سەرئەو ئاڵوگۆڕانەى
كە لە خۆرهەاڵىت كوردستاندا ڕوويانداوە و
هۆكار بوون بۆ ئەوەى شار ببێتە چەقى خەبات.

كوردستان ڕوويدا ،بەچەشنێك كە بە گوێرەى دوايني
ئامارە فەرمييەكان ()%69.43( ،)1396ىدانيشتوانی
چوار پارێزگا سەرەكييە كوردنشينەكەى خۆرهەاڵىت
كوردستان دانيشتوى شارەكانن و تەنها ()%30.57
لە گوندەكان نيشتەجێن .ئەم ڕێژەيە لە شارنشينى
بە گوێرەى پارێزگاكان گۆڕانكاريى بە سەردا دێت،
بەچەشنێك كە زۆرترين ڕێژەى شارنشينىلە پارێزگاى
كرماشانە ( )%75.43و كەمرتين ڕێژەى شارنشينى لە
پارێزگاى ورمێيە كە ڕێژەكەى بريتييە لە (.)%65.42
(بۆ زانيارى زياتر بڕوانە خشتە و وێنەى .)١
خشتەى ( :)١ڕێژەى شارنشينى لە چوار پارێزگا
سەرەكييەكەى خۆرهەاڵت نيشان دەدات
شوێنى نيشتەجێبوون

دووەم :گۆڕاىن كولتوورى
هەرچەند كە لە نیوەى يەكەمى سەدەى بيستەمدا
گۆڕانكارى دراماتيىك لە چەشنى ژياىن نێوشارى
كورددا ڕووى داوە ،لەوانە نەماىن هێندێ شێوەى
جل و بەرگى كۆن و سەرەتايى و باڵوبوونەوەى
جلوبەرگى ئۆرووپايى»( ،سندى ،٢٠٠٨ ،ل ،)٤١بەاڵم
لەوەناچێت ئەم جۆرە گۆڕانكارييانە ڕەنگدانەوەيەىك
ئەوتۆى لەسەر اليەىن مەعنەويى كولتوور كردبێت
و زياتر دەرنجامى كۆمەڵێ ئاڵوگۆڕى بازرگاىن و
هەرزان تەواوبووىن كۆمەڵێ شتومەك بووە كە بۆ
ژياىن ئەو سەردەمە پێويست بووە و بەرهەمهێناىن
لەنێوخۆدا تێچوویەىك زۆرى ويستووە ،بەاڵم
بونيادى كۆمەاڵيەىت هەر لە قۆناغى فيوداڵيدا بووە

وێنەى ( :)١ژمارەى دانيشتواىن شار و گوندى چوار پارێزگا سەرەكييە كوردنشينەكەى خۆرهەاڵت نيشان دەدات

يەكەم :گۆڕاىن دميۆگراىف
كاتێك لە دەيەى شەستى زاينيدا ،د .قاسملوو
«كوردستان و كورد»ى نووىس ،ئاماژە بەوە دەكات
كە ( )%٨٥لە دانيشتواىن كوردستاىن خۆرهەاڵت لە
گوندەكان نيشتەجێن (قاسملوو ،1996 ،ل،)111
بەاڵم لە كۆتاييەكاىن سەدەى بيستەم بەدوا،
گۆڕانكارى بەرچاو لە دميۆگرافياى خۆرهەاڵىت
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ڕاگەياندنە گشتييەكان هاتوونەتە ئاراوە ،كە مريان
( )2016بەم شێوەيە ئاماژە بەم گۆڕانكارييانە دەكات:
)1 وردە وردە زێدەبووىن خێزاىن بچووك.
)2 وردە وردە هەڵوەشانەوەى خێڵ و نەماىن
پەيوەنديى خێاڵيەىت.
3) كەمبوونەوەى دەورى پەيوەنديى خزمايەىت و
خوێن لە بەرامبەر بەرژەوەنديى مادديدا.
4) باڵوبوونەوەى بەها دميوكراتييەكان (پلۆراليزم،
رێزگرتن لە بەرامبەر)( .مريان ،2016 ،ل)67

و هێزە نەريتييەكان (مالكەكان ،شێخ و مەالكان،
بازاڕييەكان و وەرزێڕەكان) ئەم بونيادە دروست
دەكەن .د .قاسملوو لە سەرەتاى دەيەى ()٦٠دا كە
كتێبى »كوردستان و كورد»ى نووىس بەم شێوەيە
باىس كوردستان دەكات كە «كوردستان نيشتامنێىك
كشتوكاڵييە كە پەيوەندى بەهێزى فيۆداڵى
بەسەريدا زاڵە و تا ئێستاش لە بەشێىك گەورەى
گوندەكاىن كوردستان پەيوەندييە عەشريەتييەكان بە
بەهێزى خۆيان پاراستووە .سەرەڕاى ئەوەى كە لە
نیوەى دووەمى شەڕى گەورەى جيهاىن و بەتايبەت
سێيەم :پەروەردە
دواى شەڕى دووەمى جيهاىن ،سەرمايەدارى و
زەقرتين بەىش گۆڕانكارييەكان لە ڕەهەندى
جۆرى ئەو پەيوەندييانەى كە بەسەريدا زاڵن
پەروەردە و ئاستى خوێندەواريدا خۆى بەرجەستە
لە كوردستاندا گەشەيان كردووە و سەرهەڵداىن
شارەكان و ناوەندە بازرگاىن و پيشەسازييەكاىن
لەگەڵ خۆى هێناوە» (قاسملوو ،١٩٩٦ ،ل.)١٠٧
لە كۆتاييەكاىن سەدەى بيستەم بەدوا بەهۆى
پەرەسەندىن شارنشينى ،هاتنەناوەوەى ئامرازەكاىن
پەيوەنديكردن وەكو مۆبايل وئەنتەرنێت كە شێوازى
پەيوەنديكردىن تاكەكانيان لە ڕووبەڕوو گۆڕى بۆ
ئۆنالين و ئەمانەش كۆمەڵێ گۆڕانكارييان لە بەها و
پەيوەندييە كۆمەاڵيەتييەكاىن ئێمەدا دروستكردووە،
بۆ منوونە دامەزراوە كۆمەاڵيەتييەكاىن وەكوو
خێزاىن درێژكراوە (Expended family) و خێڵ
گۆڕانكارييان بەسەردا هاتووە يان بەرەو نەمان
ڕۆيشتوون و دامەزراوەى نوێى وەكو زانكۆكان و

دەكات ،بەچەشنێك كە لەسەرەتاكاىن نيوەى دووەمى
سەدەى بيستەمدا ()%80ى دانيشتواىن كوردستان
نەخوێندەواربوون ،ئەم ڕێژەيە لە ناو ژناندا زۆر
زياتر بوو بە چەشنێك كە ( )%95ژناىن شارنشني و
تەواو ژناىن گوندنشني نەخوێندەوار بوون (قاسملوو،
 ،١٩٩٦ل ٣٩-٣٨،(ئەمە لە حاڵێكدايە كە ئەم ڕێژەيە
بەگوێرەى دواين ئامار دابەزيوە بۆ ( )%13.65كە ئەم
ڕێژەيە لە نێو شارەكان و بە تايبەت لە نێو توێژى
گەنجان زۆر زۆر كەمرتە .وەكو لە خشتەى ()٢دا
نيشان دراوە ،زۆرترين رێژەى نەخوێندەوارى لە
پارێزگاى ورمێيەكە بريتييە لە ()15.96%و كەمرتين
ڕێژەش لە پارێزگاى ئيالمە كە بڕەكەى ()%11.60ە.
خشتەى ( :)٢ڕێژەى نەخوێندەوارى نيشان دەدات
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بە گوێرەى ئەو زانيارييانەى كە لە خشتەى ()٢
خراوەتەڕوو ،ڕێژەى خوێندەوارى لە ئەمڕۆى
خۆرهەاڵىت كوردستاندا ()%86.35ە .كە وەكوو
خشتەى ( )٣نيشان دەدات لەم ()%14.04ەى
دانيشتواىن خۆرههاڵتی كوردستان لە ئاستى «كارداىن»
تاكودكتۆران كە لە نێو چوار پارێزگا سەرەكييەكەى
خۆرهەاڵىت كوردستاندا پارێزگاى ئيالم زۆرترين
ڕێژەى خوێندەوارى لەم ئاستەدا هەيە كە بريتييە
لە ( .)%22.12هەروەها ژمارەى خوێندكاران لە هەر
چوار پارێزگا سەرەكييەكەى خۆرهەاڵتدا ()308551
كەسە (بۆ زانيارى زياتر بڕوانە خشتەى .)٤

چوارهم :بەجيهانيبوون
(مارشاڵ ماكلۆهان) لە تيۆروانە بەراييەكاىن
جيهانگريييە كە پەيوەنديى دروستكرد لە
نێوان ڕۆڵى ڕاگەياندن و چەمكە تايبەتەكەى
خۆى بۆ بەجيهانيبوون ،واتە «گوندى جيهاىن»
(Rantanen, 2005, p..)1  واتە لە ڕەهەندى
ڕاگەياندنەوە دەڕوانێتە جيهانگرييى و پێيوايە
كۆمەڵگاكان لە ئەنجامى باڵوبوونەوەى خێرایى
زانيارييەكان بەرەوڕووى بونيادێىك نوێى بريوڕا
Mcluhan, 1963,
و هەستكردن دەبنەوە (
p. ،)20كە ئەو بە گوندى جيهاىن ناوى دەبات.
خشتەى( :)٣خوێندىن بااڵ لە خۆرهەاڵىت كوردستان ئەم دياردەيە ڕەهەندى جۆراوجۆرى هەيە،

خشتەى ( :)٤ژمارەى خوێندكاراىن پارێزگا سەرەكييە كوردييەكان

هەرچەند كە بە بۆچووىن زۆرێك لە توێژەران
بەجيهانيبوون پێش ئەوەى دياردەيەىك سياىس،
كۆمەاڵيەىت و كولتوورى بێت ،دياردەيەىك ئابوورييە
و لەم ڕوانگەيەوە پێناسەى ئەم بابەتەيان كردووە،
بەهاگواىت ڕاوێژكارى سەرۆىك بانىك جيهاىن و
مامۆستاى زانكۆى كۆلۆمبيا لە كتێبى (بەرگرى لە
بەجيهانيبوون)دا دەڵێ :»بەجيهانيبوونی ئابوورى
بريتييە لە تێكەاڵوبووىن ئابوورييە نەتەوەييەكان
لە ئابوورى نێونەتەوەيى لە ڕێگاى بازرگاىن،
وەبەرهێناىن ڕاستەوخۆى دەرەىك (لەاليەن كۆمپانيا
چەندنەتەوەييەكان) ،وەگەڕكەوتنى سەرمايەى
كورت خايەن ،جێگۆڕكێی نێونەتەوەيى كرێكاران
و بەگشتى مرۆڤەكان و هەناردەكردىن تەكنۆلۆژيا
(بهاگاواىت ،2005 ،ص .)4بەاڵم (ئانتۆىن گيدنز)
كۆمەڵناىس بەريتاىن خوێندنەوەيەىك فرە ڕەهەندى
بۆ بەجيهانيبوون هەيە و پێيوايە «هەرچەند
كە هۆكارە ئابوورييەكان بەشێىك جيانەكراوەى
جيهانگريين ،بەاڵم هەڵەيە كە بەجيهانيبوون
تەنيا بە بەرهەمى هۆكارە ئابوورييەكان بزانني.
بەجيهانيبوون بەهۆى كۆبووونەوەى هۆكارە
سياىس ،كۆمەاڵيەىت ،كولتوورى و ئابوورييەكانەوە
دروستبووە ،لە سەروەى هەمووشيان پەرەسەندىن
تەكنەلۆژياى زانيارييەكان و پەيوەندييەكان كە
خێرايى و پانتايى پەيوەندييەكاىن نێوان دانيشتواىن
هەموو جيهاىن زياتر و بەهێزتر كردووە» ،بۆيە
پێناسەيەىك گشتگري دەكات و دەڵێ «كۆمەڵناسان
چەمىك بەجيهانيبوون بۆ ئاماژە بەو پرۆسانە
بەكار دەبەن كە پەيوەندييە كۆمەاڵيەتييەكان و
بەسرتاوەيى دوواليەنە ،لە ئاستى جيهانيدا خێراتر
و بەهێزتر دەكەن» (گيدنز ،2007 ،ص75ــ .)77
(لە ڕوانگەى كاستليس)ەوە بەجيهانيبوون و
بەزانياريبوون كە بەهۆى تۆڕەكاىن سامان ،تەكنۆلۆژى
و دەسەاڵتەوە جێبەجێ دەبێت ،جيهاىن ئێمەى
گۆڕيوە .ئەم دوو پرۆسەيە تواناى بەرهەمهێنان،
داهێناىن كولتوورى و تواناى پەيوەندييەكاىن ئێمەى
بەهێزكردووە .لە هەمان كاتدا ماىف هەڵبژاردن لە
كۆمەڵگاكاىن ئێمە وەردەگرێتەوە .لەو سونگەيەوە
كە دامەزراوەكاىن دەوڵەت و ڕێكخراوەكاىن
كۆمەڵگاى مەدەىن لەسەر بنەماى كولتوور،
مێژوو و جوگرافيا بيناكراون ،خێرابوونەوەى
كوتوپڕى كات و دەرهەستبووىن دەسەاڵت لە تۆڕە
ميدياييەكان ،ميكانيزمەكاىن كۆنرتۆڵى كۆمەاڵيەىت و
بەرهەمهێنانەوەى سياىس تێكدەشكێنێ(Castells,
2009, p. )72و خەڵىك سەرانسەرى جيهان ،بەدەر
لە ژمارەيەىك كەم لە دەستەبژێرى جيهانشارەكان،
لە نەبووىن كۆنتڕۆڵ لەسەر ژيان ،ژينگە ،پيشە،
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بزوێنەرى سەرهەڵداىن بزووتنەوەى كۆمەاڵيەتييە.
لە خۆرهەاڵىت كوردستانيش جيهانگرييى
بە زەقى خۆى بەرجەستە كردووە كە
لە:
بريتني
ڕەهەندەكاىن
گرينگرتين
1. تەكنۆلۆژيا و ميدياى كۆمەاڵيەىت :لە چەند ساڵى
ڕابردوودا رێژەيەىك بەرچاو لە دانيشتواىن خۆرهەاڵىت
كوردستان دەستيان بە تۆڕە كۆمەاڵيەتييەكاىن
وەكوو ئيمەيل ،يوتيوب ،فەيسبووك ،تێلگرام،
ئینستاگرام و  ...هتد دەگات ،ئەمەشوايكردووە كە
لە ئاستى نێوخۆيى و دەرەىك بەشێوەيەىك ئاسانرت
پەيوەندى دروست بكەن ،بەچەشنێك كە ڕێژميى
كۆمارى ئيسالمى ناچار بووە لە كاىت خۆپێشاندان
و ناڕەزايەتييەكاندا هێڵەكاىن ئينتەرنێت و تەلەفوون
دابخات ،چونكەڕۆڵێىك بەرچاويان گێڕاوە لە ڕێكخسنت
و دياريكردىن كات و شوێنى خۆپێشاندانەكاندا.
2. بەشداریى لە كۆڕ و كۆبوونەوە نێودەوڵەتييەكاىن
وەكو UNPO و بەشداریى لە شوراى ماىف مرۆڤى
نەتەوەيەكگرتووەکان ،لە منوونەى ئەو دەرفەتانەن
كە بەجيهانيبوون ڕۆڵى هەبووە لە بەديهێنانيان.
چونكە لە سەردەمى جيهانگرييدا ڕێكخراوە
ناحكومييە نێودەوڵەتييەكان (International
non-governmental organizations- INGO)

ئابوورى ،حكومەت و دەوڵەت و لە كۆتایيدا لەسەر
چارەنووىس زەوى دڵخۆش نني .بەم پێيە بە پشتبەسنت
بە ياساى كۆىن گواستنەوەى كۆمەاڵيەىت (Social
transformation) بەرەنگارى گۆڕانكارييەكان
دەبنەوە ( Castells,2009, p. )72و دووبارە
لەدەورى شوناسە بنچينەييەكاىن وەكو ئايني ،نيشتامن
و نەتەوەگەرایى كۆدەبنەوە(.كاستليس .)2013
بەجيهانيبوون لە كۆتاييەكاىن سەدەى بيستەم
بەدوا كاريگەرييەكاىن خۆى لەسەر بزووتنەوەى
ڕزگاريخوازیى كورد لە هەر چوارپارچەى
كوردستان دانا ،بە چەشنێك كە ئەگەر جێگريبووىن
سيستەمى دوو جەمسەرى لەدواى شەڕى
دووەمى جيهاىن يەكەم قوربانيیەكەى كۆمارى
كوردستان () 1946 بوو لە خۆرهەاڵىت كوردستان،
بەاڵم گەشەكردىن بەجيهانيبووىن سياىس ،بە واتايى
پريۆز نەماىن سنوورەكان ،يەكەم براوەى هەرێمى
كوردستان بوو كە بۆ يەكەم جار بە دەركردىن
بڕيارى ((688ى ئەنجومەىن ئاسايش ،پريۆز نەماىن
سنوورەكان لە ئاستى نێودەوڵەتيدا چەسپاند و
دواتريش لە شوێنەكاىن ديكەى وەكو يۆگۆسالڤيا
دووبارە كرايەوە و بوو بە پرنسيپێىك نێودەوڵەىت.
يەكێىك ديكە لە دەركەوتەكاىن بەجيهانيبوون

ئابوورى ،پەرەسەندن و گەشەكردىن شارنشينييە كە
بەرهەمهێنەرى ناكۆكييە و بە زۆرى لە شارەكاندا
دەردەكەوێ و بزوێنەرى بزووتنەوە كۆمەاڵيەتييەكانە
((Uitermark & et. al, 2012, p. .2546ئەگەر لە
ساڵى ( )1969لويس ۆرس كۆمەڵناىس شارنشينى
پێى وابوو كە شارەكان وەكو موزايكێىك جيهاىن
كۆمەاڵيەتني كە تێيدا گۆڕانكاريى خێرا ڕوودەدات
و كولتوورەكان و نۆرمەكان تێكەاڵو دەبن و
لە ئەنجامدا بەهاى نوێ سەرهەڵدەدات ،ئەوە
ئەمرۆكە بەهۆى پەرەسەندىن ڕەوىت بەجيهانيبوون
و بەنێونەتەوەیي بوون ،ئەم گۆڕانكارييانە خێراتر
ڕوودەدات و ڕوخسارێىك نوێرت بەشارەكان دەدات.
ئەم گۆڕانكارييە ئابوورييانە كاريگەرى هەيە
لەسەر گۆڕانكارييە كۆمەاڵيەتييەكان و بەگشتى
سيستەمى توێژبەندیى كۆمەاڵيەىت و دەبێتە هۆى
پەرەسەندن و زيادبووىن چينى ناوەند (شيخى،
 ،2007ص .)288-287ئەم جووڵە كۆمەاڵيەتييەش
بە واتاى دابڕانە لە پابەندبوونە كۆنە كۆمەاڵيەيت،
دەرووىن و ئابوورييەكان و پەسندكردىن سەرچەشنە
(Patterns) نوێيەكاىن بەكۆمەاڵيەتيبوون و ڕەفتار
(عامل ،2008 ،ص ،)110بەم پێيەش خواستى
نوێ دێتە كايەوە بۆ بەشداريكردن و ئەمەش
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رۆڵێىك بەرچاو دەگێڕن لە سياسەىت جيهانيدا،
ئەمەش وادەكات كە دەوڵەتەكان چيرت تاكە
ئەكتەرى سياسەىت جيهاىننەبن ،ئەمەش هەىل ئەوە
بە كورد دەدات تاكو كاراتر لە سياسەىت جيهانيدا
ڕۆڵ بگێڕێت .بانگێشتى فەرمى «مستەفا هيجرى»
لێپررساوى گشتیى حيزىب دميۆكرات بۆ ئەمريكا
(جۆزەرداىن  )1397و كۆبوونەوەى لەگەڵ دامەزراوە
فەرمييەكاىن ئەمريكا و ناوەندە فكرييەكاىن وەكوو
هادسۆن ،منوونەى ئەو ڕۆڵەيە كە كوردى خۆرهەاڵت
وەكو ئەكتەرێك لە سياسەىت جيهانيدا دەيگێڕێت.
كاريگەريى گۆڕانكارييەكان
لە ئەنجامى ئەو ئەو سێ گۆڕانكارييەى كە
ئاماژەمان پێكرد (گۆڕاىن دميۆگراىف ،كولتوورى و
پەروەردەيى) ،بونيادى كۆمەاڵيەتیى (Social
Structure) خۆرهەاڵىت كوردستان گۆڕانكارى
بەسەردا هاتووە .بونيادى كۆمەاڵيەىت پێكدێت
لەو پەيوەندييە ڕێكخراو و بەردەوامانەى كە لە
نێو ئەنداماىن گرووپ يان كۆمەڵگايەكدا بااڵدەستە
و ئەو هەستە دروست دەكات كە ژيان بە
دامەزراوەيى وسەقامگريە (Hughes & Kroehler,
2005, p. .)57بە واتايەىك ديكە بونيادى كۆمەاڵيەىت
ئاماژەيە بۆ ڕێكخستنى كۆمەڵگا لە كۆمەڵێ
پەيوەندى پێشبينيكراو (Schaefer. 2005, p. .)103
لە ئەنجامى ئەو گۆڕانكارييانەى بونيادى
كۆمەاڵيەتیى خۆرهەاڵىت كوردستان لە نزيك بە
سێ دەيەى ڕابردوودا لەڕووى «پێگەى كۆمەاڵيەىت
(Social Status) ،ڕۆڵى كۆمەاڵيەىت (Social
Roles) ،گرووپەكان ،تۆرە كۆمەاڵيەتييەكان
Social 
Networks and
و تەكنۆلۆژي ا  (
Technology)و دامەزراوە كۆمەاڵيەتييەكان
گۆڕانكارى
Social)»ەوە
(Institutions
بەسەردا هاتووە كە لێرەدا تاوتوێى دەكەين.
1. پێگەى كۆمەاڵيەىت و ڕۆڵى كۆمەاڵيەىت؛ كۆمەڵگاى
كوردستان تاكو نيوەى دووەمى سەدەى بيستەميش،
زياتر كۆمەڵگايەىك خێڵەىك بوو كە پێگەى
كۆمەاڵيەىت تاكەكان زياتر بۆماوەيى (Ascribed
statuses) بوون كە تاكەكانڕۆڵيان لە بەدەستهێناىن
نەبوو يان زۆر كەم بوو ،بەڵكو جۆرێك لە
جۆرەكان تاكەكاىن وابەستەى خێڵ يان عەشريەتێك
دەكرد ،رۆڵى كۆمەاڵيەىت تاكەكانيش وابەستەى
ئەو پێگەيە بووە .بەاڵم لەگەڵ گەشەكردىن
شارنشينى و دامەزراوە پەروەردەييەكان ،تاكەكان
پێگەى كۆمەاڵيەىت بەدەستهاتوويان (Achieved
statuses) وەرگرت .ئەمەش وادەكات تاك لە
كۆت و بەندى لۆكاڵى ڕزگاربێ و بەهاى نوێ

وەربگرێت و بەدواى شوناىس گەورەتردا دەگەڕێت
كە بە لەبەرچاو گرتنى بەستێنى كۆمەاڵيەتىی
خۆرهەاڵىت كوردستان و ڕۆڵى بەجيهانيبوون
خۆى لە شوناىس نەتەوەیى و بەها جيهانییەکانی
وەكو دميۆكراىس و ماىف مرۆڤدا دەبينێتەوە.
 .2 بەهۆى ئەو گۆڕانكارييانەى كە ڕوويانداوە
گرووپى كۆمەاڵيەىت نوێ و دڵخوازانە دروستبوونە
بۆ چاالىك جۆراوجۆرىوەكو؛ ئەكادميى ،ڕۆژنامەواىن،
وەرزشواىن ،ژينگە پارێزى ،ماىف ژنان و  ...هتد كە
شوێنى كۆبوونەوەى تاكەكانە و دەبنە يەكەى
بچووىك كۆمەاڵيەىت كە خاوەىن نۆرم و بەهاى
نوێى جيهاىن و لۆكاڵني وەكو شوناىس نەتەوەيى
(كوردى) ،ماىف مرۆڤ ،ئازادى و يەكسانني.
 .3 تاكەكان ئەندامى چەندين گرووپى جياوازن و
لە ڕێگاى ئەم گرووپانەوە تۆڕێىك كۆمەاڵيەىت لە
ئاستى نەتەوەيیدا دروستدەبێت كە لەسەر پرسە
جۆراوجۆرەكان هەڵويستى هاوشێوەيان دەبێت،
هەر لەم پەيوەندييەشە كە «مانۆئێل كاستلێس»
لە كتێبى « تۆڕەكاىن توڕەيى و هيوا؛ بزووتنەوە
كۆمەاڵيەتييەكان لە سەردەمى ئەنتەرنێت دا» لە
دەستنيشان كردىن تايبەمتەندييەكانی بزووتنەوە
كۆمەاڵيەتييەكان نارساو بە بەهارى عەرەىب و
واسرتيت ،تۆڕيبوون (Networked) ،گواستنەوەى
خێرا لە شارێكەوە بۆ شارێىك ديكە و داگريكردىن
كەىش شار بە تايبەمتەندييە بزووتنەوە نوێيەكان ناو
دەبات .هەر ئەم تايبەمتەندييەى شاريش وايكرد
كە چەندين دەسەاڵىت لە مێژينەى ناوچەكە وەكو
ميرس و ليبى لە ماوەيەىك كەمدا هەرەس بێنن .بۆ
منوونە لە ميرس گرووپەكاىن دژبەرى «موبارەك»
چەندين دەيە چاالىك جۆراوجۆريان كرد ،بەاڵم
نەيانتواىن دەسەاڵت بە چۆكدابێنن ،بەاڵم كەمرت لە
يەك مانگ خەبات لە مەيداىن «تحرير» بوو بەهۆى
ڕووخاىن دەسەاڵىت موبارەك ،ئەمەش ڕۆڵى شار لە
بزووتنەوە نوێيەكاندا بە تۆخى بەرجەستە دەكات.
لە ماوەى چەند ساڵى ڕابردوودا ئەم تايبەمتەندييانە
لە ڕووداوە جۆراوجۆرەكاىن تايبەت بە خۆرهەاڵىت
كوردستاندا ڕەنگدانەوەى بەرچاوى هەبووە ،بۆ
منوونە لە خۆپێشاندانەكاىن ( )1384لەسەر كوشتنى
الوێىك مەهابادى ،مانگرتنەكاىن تايبەت بە 22ى
پووشپەڕ ،گيان لەدەستداىن ژينگە پارێزێىك مەريواىن
( )1397و  ...هتد بەرجەستە بووە ،بە چەشنێك لە
ماوەيەىك كەمدا ئەم ڕووداوانە چەندين شار و
ناوچەى جۆراوجۆريان تەنيوەتەوە و خۆپێشاندان،
مانگرتن وكۆڕوكۆبوونەوەى جۆراوجۆريان بۆ كراوە.
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خوێندنهوهیهکی نوێ بۆ شار و هۆکاری هێنانه ئارای
خهباتی شاخ و شار
ئیسامعیل زوورمهند
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نزیک به سێ ساڵ به سهر خهباتی شار و شاخ
و گرینگیدان به خهباتی شار تێپهر دهبێ و
ئهو باسه دهنگدانهوهیهکی بهرینی ناوخۆیی
و دهرهکی لێکهوتۆتهوه و لهم بارهوه لێدوان و
نوورساوی زۆر باڵوبۆتهوه و حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران وهک خولقهێنهری ئهو شێوازه
له خهبات ،هێستاکهش له سهر درێژەدان به ئهم
خهباته سووره و گرێدانی خهباتی شاخ و شار ،به
ڕزگاریدهری (مونجی) کوردستانی ئیران له ژێر
داگیرکاری ڕژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران دهزانێ.
ههر بهو پێیه پرسیارگهلێکی زۆر دێته ئاراوه که
گرینگرتینیان بریتین له - :گرینگی شار وشارنشینی
له کوێ دایه و مێژووی بۆ کهی دهگهڕێتهوه؟  -بۆ
دهبێ خوێندنهوهیهکی نوێ بۆ شارهکانی ئێران و
کوردستان بکردرێ؟ یا به واتایهکی دیکه شارهکانی
ئێران و کوردستانیخۆرههاڵت به نیسبهت سێ دهیه
لهوهپێش چ گۆڕانکارێکی به سهر دا هاتووه که دهبێ
خوێندنهوهنوێی بۆ بکردرێ؟  -گۆڕانکارییهکانی که
به سهر شار دا هاتوون چن و له چ بوارێکدایه؟ -
شار بۆ دهبێ خهبات بکا و دهبێ ببێته ناوهندی
خهبات به دژی دهسهاڵت کۆماری ئیسالمیی ئێران؟
به رسنجدان به ئهوهی که کورد له خۆرههاڵتی
کوردستان خاوهن دهسهاڵت نهبووه (جیا لهو ماوه
کۆرتهی کۆماری کوردستان له ساڵی  ١٣٢٤ههتاوی)،

له زۆرین ه بوارهکاندا و یهک لهوان ،باسی شار و
شارنشینی له ژێر کاریگهری دهسهاڵتی ناوهند دا
بووین ،ههر بۆیه کاتێک باس له شارهکانیخۆرههاڵتی
کوردستان دهکهین ناکرێ ئاوڕیک له پرۆس ه و
باردۆخی شار و شارنشینی له ئێران نهدهینهوه.
شار و گرینگیدان به باسی شار و شارنشینی
مێژوویهکی دورر و درێژی ههیه .شار بهردهوام
مهشغهلهی فیکری مرۆڤ بووه و باس له سهر شار
له نوورساو و بهرههمهکانی ئهرهستوو ،ئهفالتوون
و ئاگوستین و ههروهها له سهدهی  ١٥زایینی له
بیرۆکهی ماکیاولی و له سهدهی  ١٧لهنوورساوهکانی
«بودێن» و له سهدهی ههژدهی زایینی له
نوورساوهکانی ژان ژاک ڕۆسۆ دا بووه،بهاڵم ناسنامهی
کۆمهڵگا و شار ،دوایی شۆرشی پیشهیی (انقالب
صنعتی) ئاڵوگۆڕێکی بنەڕەتی به خۆیهوه دهبینێ
و دوایی ئهو ئاڵوگۆڕە بنهرهتیانه ،شار ناوهندی
رسنجی خاوهن ئیدهکانی کۆمهڵناسی ،جوغرافیا،
ئابووری ،پالندارێژی و  ...بۆ الی خۆی رادهکێشێ.
شار و شارنشینی له  ٧ه هزار ساڵ پیش زایینهوه
بوونی ههبووه ،بهاڵم مانا و گهشهی تازهی شار
دهگهڕێتهوه بۆ چهند سهده لهوه پێش .ژومارهی
شارهکانی زۆرتر له  ١٠٠ههزار کهس ،که مرۆڤ
له کاتی بوونی شارنشینی تاکوو سهدهی  ٥دوای
زایین درووستی کردووه  6٧شار بووه ،ئهو ژومارهیه

دوای چوار سهده یانی له (سهدهی  ٥دوای زایین
تاکوو  ١٠دوای زایین) کراوهته  ٧١شار و تاکوو
سهدهی  ١٥زایینی کراوهته  ٧٥شار .یانی له نێوان
 ٢٠سهده (  ٥پێش زایین تاکوو  ١٥دوایی زایین)
 ٨شار به شارهکانی زۆرتر له  ١٠٠ههزار کهس
له جیهاندا زیاد بووه .ئهمه له حاڵێکدایه که له
مهودای  ٤٠٠ساڵ (سهدهی 61تاکوو  ٢٠زایینی)
ژومارهی شارهکان زۆرتر له سهد ه هزار کهس ،له
 ٧٥بۆ  ١٤٤شار بهرزبووتهوه که دهرخهری ئهوهیه
شۆرشێک له پێوهندی لهگهڵ گهشهی شار و
شارنشینی هاتۆته دی .تا ساڵی  ١٩٠٠زایینی ،له
ههر  ٨کهس  ١کهس له شار ژیانی بهسهربردووه،
بهاڵم له ساڵی  ،٢٠٠٠نیوهی زۆرتری حهشیمهتی
سهر گۆی زهوی له شار نیشتهجێ بوون .
له ئێران لێکۆڵێنهوهکان دهرخهری ئهوهن که له
مهودایهکی  ٨٠ساڵهدا ،ڕێژەی شارنشینی دوو قات
بهرز بووتهوه .یانی له  ٪٢٨له ساڵی  ١٣٠٠ههتاوی
به  ٪ 6٥له ساڵی  ١٣٨٠بهرز بووتهوه و به پێی
ئاماره فهرمییهکان له ساڵی  ١٣٩٠ههتاوی ڕێژەی
شارنشینی گهیشتووهته  .٪٧٤ڕێژەی شارهکانی
ئێران له ١٩٩شار له ساڵی  ١٣٣٥به  ١١٣٩شار له
ساڵی ١٣٩٠بهرز بووتهوه و دهبینین پێکهاتهی
حهشیمهتی واڵت ،له دۆخێکی گوندنشینی
بهره زۆرینهی شارنشینی تێپهر دهبێت .شیامنه
25
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دهکرێ حهشیمهتی شاری له ئێران تا ساڵی ١٤٣٠
ههتاوی سهرهوی  ٪٨٥بێت و ڕێژەی شارهکانیش
بگاته  ١٢٠٠شار .پێویسته ئاماژە بهوه بکرێ که
له ئاستی جیهانیدا له ساڵی  ٢٠٠٨بۆ ههوڵین
جار نیوهی زۆرتری حهشیمهت ( ٣میلیارد و ٣٠٠
میلیون نهفهر) له شارهکان نیشتهجێ بوون ،ههر
بهو پێیه ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووکان ،ساڵی
 ٢٠٠٨به ساڵی شارنشینیناودێر دهکا .له ئیراندا له
ساڵی  ١٣٥٩ههتاوی  ٪٥٠خهڵکی ئێران نیشتهجێی
شارهکان دهبن و لهو ساڵهوه تاکوو ئێستا ڕۆژ به
ڕۆژ به حهشیمهتی شاری ئیزافه دهبێ و وهک
دهبینین له ساڵی  ١٣٩٠ههتاوی ڕێژەی شارنشینی
به  ٪٧٤گهیشتووه .ئهو دۆخه له ساڵی  ١٩٥٠زایینی
ههموو واڵتهکانی جیهانی سێههم دهگرێتهوه.
نیزامی شارنشینی و ڕەوەندی خێرای شارنشینی له
واڵتهکانی له حاڵی گهشهسهندن (جیهانی سێههم)
و یهک لهوان ئێران دهبێته هۆی ئهوه که خهڵک
به شێوهیهکی بهربهرین و خێرا ڕوو له شارهکان
بکهن و کۆمهڵیک کێشه وهک سهرههڵدانی بهشی
خهدهماتی موتهوهرم ،پهرهسهندن و زۆربوونی

حاشیهنشینی ،بێکاری شاراوه و  ...بهدی هێنا.
له واڵتهکانی له حاڵی پهرهسهندندا (در حال
توسعه) دا به پێچهوانهی واڵته پهرهسهندووكاندا
(توسعهیافته) ڕەوتی کۆچی حهشیمهت بۆ شاری
به شێوهیهکی خێرا ڕووی داوه .له ئیراندا ،هاتنی
دهسکهوتهکانی تێکنۆلۆژی تازه و پێشکهوتوو بوو
به هۆکاری هاتنه خوارهوهی ڕێژەیقڕتێکهوتن(مرگ
و میر) و ههروهها به هۆی نهبوونی هاوکاتی
پهرهسهندن و پێشکهوتنی پێوهرکانی کۆمهاڵیهتی
و کوولتووری وهک خوێندهواری سهرجهم کۆمهڵگا
به تایبهت خوێندهواری ژنان و حهشیمهتی زۆر
و جێگای رسنجی نیشتهجێی گوندهکان ،ڕێژەی
زاوزێ وهک دهورهی پێش شۆڕشی پیشهسازی
بووه و ئهوه بوو به هۆی ئهوه که ڕێژەی زاوزێ له
ڕێژەی قڕتێکهوتن پێشبکهوێ و له ئاکام دا ڕێژەی
حهشیمهت ڕوو له زیاد بوون بکات .هاوکات له
گهڵ ئهو گۆڕانکاریانه،ڕووداوێکی گرینگی دیکه که
له ناوچهی گوندنشینهکان هاته ئاراوه ،ئهویش ئهوه
بوو که له ئاکامیجێبهجێکردنی ئیسالحاتی ئهرزی
و کهڵک وهرگرتنی بهشی وهرزێڕی له تێکنۆلۆژیای

سهردهم – تراختۆن و کۆمباین -هێزێکی زۆری
مرۆڤی له گوندهکان بهرچاو دهکهوت که ئهو هێز
و حهشیمهته بهرچاو و زۆره به دوای ههلی باشرت
بۆ کارکردن و ژیانێکی خۆشرت ڕوویان له شارهکان
کرد ،چوونکه شارهکان ئامادهگی وهرگرتنی ئهو
میوانه کوتوپڕ و له ناخافڵهیان نهبوو (له بهر ئهوه
که نرخی بهرزبوونهوهی حهشیمهت له شارهکان
ڕوو له سهرێ بوو و شارهکان حهتا بۆ واڵمدانهوه
به بهرزبوونهوی ئاسایی حهشیمهتی شاری تووشی
کێشه و قهیران بوون) ههر بهو پێیه شارهکان
له واڵتانی له حاڵی گهشهسهندن دا له بواری
کۆمهاڵیهتییهوه توشی پشێوی و کهس به کهس
بووو کاری کازب و نافهرمی (دهستفرۆشی و،)...
کۆمهڵگایهکی ناسازگار و نهگونجا دهگهل داب و
نهریت ،درز و کهلێنی کۆمهاڵیهتی بهرههم هێنا.
ئهزموونی جیهانی پێداگری له سهر بوونی
پێوهندێکی ئهرێنی له نێوان شار و پهرهسهندن دا
دهکا .له الیهکی دیکهوه شارنشینی له واڵتانی له
حالی پهرهسهندندا و یهک لهوان ئێران له تیۆری
زاڵبوونی تاكه شار پێرهوی دهکا به واتایهکی دیکه
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کهرهم و بهخششی پهرهسهندن له نێوان ناوچه
جیاجیاکان به شێوهیهکی نابهرانبهر باڵوبووتهوه.
ههر بهو هۆیه یهکێک له گرینگرتین کێشه
بنەڕەتییەكانی واڵتاىن له حاڵی پهرهسهندندا،
نهبوونی بهرابهری و ئهوهی که گشت ئیمکانات و
سهرمایه له یهک یا چهند شوێن جیاواز کۆ کهیهوه.
لهو واڵتانه زۆربهی ئیمکاناتی پهروهرده،کوولتوری،
ئابووری له ناوهندی واڵت یا یهک یا چهند شاری
دیکه کۆبووهتهوه .کارخانهکانی دایک وهک زۆب
ئاههن ،پرتۆشیمی ،زانکۆ به ناوبانگهکان ،بازارە
گهورهکان ،نهخۆشخانه پۆشتهوپهرداخهکان ،سینهما
پێشکهوتووکان ،کتێبخانه گرینگ و پێشکهوتوهکان
و ...له چهند شوێن کۆبوونهتهوه و شوێنهکانی
دیکهی واڵت بێبهش لهو ئیمکاناتانهن و یهکێک له
هۆکاره گرینگهکانی کۆچ بۆ ناوهندی ئهو واڵتانه
له بهر ئهوهیه که ئیمکاناتهکان به شێوهیهکی
دادپهروهرانه و بهرامبهر باڵونهبووتهوه ،به شێوازێک
دیکه نهبوونی ئامادهکاری ،سهنتێز یا بهرههمهێنان
( ئامایش) و ناوهندگرایی ،هۆکاری سهرهکی
کۆچی حهشیمهت بۆ ناوهند و سهرههڵدانی له
ناوکاوی شار و چوونهسهری حهشیمهت له واڵتاىن
له حاڵی گهشهسهندن و یهک لهوان ئێران دابووه.
به پێی ئهو لێکدانهوهیهی سهرێ و به ئاماژە کردن
به ئهوهی که شارهکانی ئیران ئامادهگی وهرگرتنی
ئهو میوانه کوتوپڕ و له ناخافڵهیان نهبوو
خهڵکی شار له گهڵ کۆمهڵێک ئاڵوگۆڕ و گرفتی
سیاسی ،کۆمهاڵیهتی ،ئابووری بەرەوڕوو بوونه .
له بورای سیاسیهوه دهبی ئاماژە بهوه بکهین
خهڵکی ئهوڕۆی شارهکانی ئێران و کوردستانی
ئیران به دوو هۆکار ئاستی زانیاری و تێگهیشتنی
سیاسیان چۆته سهڕێ :یهکهم چوونه سهری
ئاستی زانست و خوێندن  ،دووههم کاریگهری
عهرسی ڕاگهیاندن و زانیاری .ئهمڕۆکه له زۆربهی
شار و شارۆچکهکانی ئیران ئهگهر دوو یا سێ
زانکۆی (باسی چۆنایهتی و چهندایهتی زانکۆکان
باسێکی جیاوازه) لێنهبێ ،حهمتهن زانکۆیهکی
لێ دهبیندرێ و خهڵک ئهگهر توانای چوون به
زانکۆ به ههر هۆکارێک بۆ شارهکانی دیکه نهبێ
دهتوانێ له شارهکهی خۆی قۆناغی خوێندن تێپهڕ
بکا .دووههم ڕاگهیاندن و زانیاری کاریگهری زۆری
له سهر چوونه سهری ئاستی زانیاری و شعووری
سیاسیخهڵک بوو و ئهوڕۆکه له کهم ماڵی ئێران و
کوردستان دهبینین که خهڵک دهستی به ماهواره و
ئینرتنت و موبایل و سهرجهم کهرهستهکانی دیکهی
ڕاگهیاندن نهبێت که ئهگهر ئێمه ئهوه لهگهڵ
سی ساڵ لهوه پێش بهراوهرد بکهین ئهو سهردهم

بهشی زۆری خهڵک گوندنشین بوون و ئاستی
خوێندهواری بهو شێوهیهی ئێستا نهبوو و له بواری
ڕاگهیاندن ئهو سهردهم گوندهکان هیچ (زۆربهیان
کارهباشیان نهبوو) بهڵکوو له شارهکان کهم ماڵ
ههبوو تلوێزیون و تهلێفونیشی بێت .ئهوڕۆکه له
ژێر سێبهری بهجیهانیبوون و عهرسی ڕاگهیاندن و
زانیاری هێندێک ڕۆژی تایبهت وهکڕۆژی جیهانیی
زمانی زگامکی ،ڕۆژی ژن ،ڕۆژی بهربهرهکانی
لهگهڵ توندوتیژی ب هرامبهر به ژن ،ڕۆژی جیهانیی
مامۆستا ،ڕۆژی کرێکار و...گرینگی تایبهتیان ههیه
و ئهوڕۆکه له زۆربهی ههره زۆری واڵتان ڕێزی
لێدهگیرێ که ڕاستهوخۆ کاریگهری له سهر کۆمهڵگا
و شار ههیه و له ژێر کاریگهر خۆی دادهنێ،
بابهتێک که  ٣٠ساڵ لهوهپیش شتێکی نامۆ بوو .
له بواری کۆمهاڵیهتی دا ،شارهکانی ئهوڕۆی ئێران
و کوردستان به دهست کۆمهڵێک کێشه ودیاردهی
کۆمهاڵیهتی وهک ههژاری ،بێکاری ،ئیعتیاد،
حاشیهنشینی ،خۆکوژی ،کۆچی نێوخۆیی ودهرهوه
و دهیان قهیران و دیاردهی دزێوی دیکه بهرهوڕوون.
به پێی خۆدی سهرچاوهکانی فهرمی کۆماری
ئیسالمیی ئێران زیاتر له  ٢٠میلیون حاشیهنشین له
ئێراندا بوونی ههیه به واتایهکیدیکه له ههر چوار
کهس له ئیراندا ئهوڕۆکه یهک کهس حاشیهنشینه.
نرخی بێکاری لهشوێنێکهوه بۆ شوێن و ناوچهیهکی
دیکه له ئیران جیاوازه ،نرخی بیکاری له شارهکانی
سهرسنوور به نیسبهت ناوهند زیاتره .به پێی
ناوهندی ئاماری ئێران ڕێژەی بێکاری له ساڵی1396

به پێی ناوهندی ئاماری ئێران
ڕێژەی بێکاری له ساڵی، 1396
 ٪١٢بووهو ڕێژەی بێکاری له
نێو کهسانی باسهواد و گهنج
زۆر زیاتر له چینهکانی دیکهیه

 ٪١٢ ،بووهو ڕێژەی بێکاری له نێو کهسانی باسهواد
و گهنج زۆر زیاتر له چینهکانی دیکهیه .له بواری
ئیعتیاددهبینین که ڕۆژبهڕۆژ ڕێژەی کهسانی تووش
بوو به ماده هۆشبهرهکان ڕوو له زیادبوونه به
پێی ئاماری بهرپرسانی کۆماری ئیسالمی ئهوڕۆکه
زیاتر له  ٨مێلیون موعتاد له ئێراندا بوونی ههیه.
له بواری ئابوورییهوه کۆماری ئیسالمی به هۆی
نهبوونی ئابوورییهکی پێناسهنهکراو و ئابوورییهکی
تهکبهرههمی و بهسرتاوه به نهوت و ڕانت و
ڕانتبازی هیچ کاتێک له ماوهی تهمهنی ئهو
ڕێژیمه خاوهن ئابوورییهکی پێشکهوتوو نهبووه و
هیچکات ههاڵوهسانی ئابووری بۆ کونرتۆل نهکراوه
و بهردهوام ههڵکشان و داکشانی به خۆیهوه
بینیوه و به گشتی ههژاری ڕۆژ به ڕۆژ له حاڵی
زیادبوون بووه .به پێی ئامار و زانیارییهکانی
کۆماری ئیسالمی له ساڵی  ١٣٩٧ههتاوی ٪٣٣
حهشیمهتی ئێران ٢٧ ،میلیون کهس تووشی
ههژاری تهواو (موتلهق) و  ٪6خهڵک ،واته ٥
میلیون کهس له ژێر «هێلی برسییهتی» دان.
کۆماری ئیسالمی ههمیشه به دیدێکی ئهمنییهتی
چاوی له پارێزگا و شارهکانی کوردستانی ئێران
کردووه و ئهو ڕوانینه ئهمنییهتی بووهته هۆی ئهوه
نهک کهمرت له بیری گهشهی ئابووری وکۆمهاڵیهتی
و سیاسی ئهو ناوچانه دا بێت ،بهڵکوو ههردهم له
پهراوێز خراوه و له بیری له ناوچوونی ژینگه و
رسوشت و ژێنوسایدی خهڵکی کورد بووه .پارێزگان
و شارهکانی کوردستانی ئێران ههمیشه ڕێژەی
بێکاریان نیسبهت به پارێزگاکانی دیکه زۆرتر بووه،
به دهیان بهڵگه له سهر ژنۆسایدی خهڵکی کورد
له کوردستانی ئێران له بواری جۆراوجۆر ،وهک به
ئاشکارا باڵوکردنهوهی ماده هۆشبهرهکان ،دزینی
ئاسهواری میژوویی ،کۆچی زۆرهمڵی و به شێوهی
سیستامتیک ،ژنۆسایدی زمانی و کولتووری و
چهندین بابهتی دیکه ههیه بهاڵم به خۆشییوه
خهڵکی کورد له کوردستانی ئیران سهرهڕای ئهو
ههمۆ گوشار و ستهم و جیاوازی و ههاڵواردنانه
نه تهنیا به چۆکدانه هاتووه ،بهڵکوو له ڕێگا و
شێوازی جۆراوجۆر بهربهرهکانی لهگهڵ دهسهاڵت
کردووه و دهنگی حهقخوازانهی به دهرهوه
گهیاندووه و شعووری سیاسی و ههستی نهتهوهیی
له سهرێیه .ئهو ئاڵوگۆڕانهی که له بواری سیاسی
و ئابووری و کۆمهاڵیهتییهوه ئاماژەمان پێکرد
به بهراورد لهگهڵ سێ دهیه لهوه پێش ههم
له بواری چهندایهتی (کمی) و ههم له بواری
چۆنایهتی (کیفی) بێوێنهن و ههر بهو پێیه دهبێ
خوێندنهوهیهکی نوێ بۆ شارهکان بکردرێ و خهڵک
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و شار به نیسبهت سێ دهیه لهوهپێش ههم له
بواری نهرێنی و ههم له بواری ئهرێنی ئاڵوگۆڕی
به سهر دا هاتووه و له وهها بارودۆخێک دایه که
ڕاسان یا گرێدانی خهباتی شاخ و شار دێته ئاراوه.
فهلسهفهی هاتنه ئارای گرێدانی خهباتی شاخ و
شاریش وهدیهاتنی ئامانجێکن که شار لێی بێبهش
کراوه و شاخیش له بهر وهدیهاتنی ئهو ئامانجانه
دهست داوهته چهک و پرت له  ٧٠ساڵه خهباتی
بۆ دهکا .ئاوڕدانهوهیهکی کورت به سهر بهرنامه
و پێرهوی نێوخۆیی حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی
ئێران وهک ئااڵههڵگری گرێدانی خهباتی شاخ
و شار ،بۆمان ڕوونی دهکاتهوه که ئهو ڕێکخراوه
دێمۆکراتیک و مۆدێڕنه له سهر ئهساسی گرینگی
و ڕێزدانان به کڕامهتی مرۆڤ ،یهکسانی ژن وپیاو،
مافی مرۆڤ ،ئازادی و دێموکراسی ،دادپهروهری
کۆمهاڵیهتی ،یهکسانی کۆمهاڵیهتی و دژایهتی
لهگهڵ ههر جۆره ههاڵواردنێک دامهزراوه و ههوڵ
بۆ وهدیهاتنی ئهو چهمکانه له واڵتێک(کوردستانی
ئێرانی ژێر دهسهاڵتی کۆماری ئیسالمی) دهدا که
نه تهنیا بوونی نییه بهڵکوو سیستم و پێکهاتهی
دهسهاڵتی ئهو واڵته به تهواوی له دژی ئهو
چهمكانه ڕاوهستاوه .ڕێژیمێک که بهردهوام مافی
مرۆڤی پیشێل کردووه ،ڕێز بۆ هیچ ئهدیان و
باوهرێکی غهیری ئهوهی که خۆی باوهڕی پێیهتی
دانانێ و دژی ئازادی و دیمۆکراسییه .کورد له
کوردستانی ئێران له ژێر سێبهر ئهمڕێژیمه داکات
تێپهر دهکا بهاڵم بهشی ههر زۆری کۆمهاڵنی خهڵکی
کوردستانی ئێران باوهڕیان بهبهرنامه و پێرهوی ئهو
ڕێکخراوه مودێڕن و دێمۆکراته ههیه و له ڕابردوودا
به کردهویی ئهوهیانسهملاندووه .ههر بهو پێیه و به
خوێندنهوهیهکی قووڵ و واقعبینانه که بۆ خهباتی
شار کراوه سهرجهم چین و توێژەكان کۆمهڵگای
کوردستانی ئێران به ژن و پیاو ،قوتابی و خوێندکار،
کرێکاران ،مامۆستایانی ئایینی و قوتابخانه ،الوان
ئهرکدار دهکا بۆ وهدیهاتنی کۆمهڵگایهکی بهختهوهر
و پیشکهوتوو و به ههر شێوازێک بۆیان دهکرێ له
خهباتی شاردا بهشدار بن و شاخپشتیوانیان لێدهکا.
سهرچاوهکان:
  -توسعه شهرنشینی و پیامدهای آن
(با تکیه بر مورد ایران) ،دکرت نرصالله
پورافکاری ،دکرت صمد کالنرتی ،اسدالله نقدی
  -دولت و شهرنشینی در ایران (مبانی و
اصول کلی نظریه توسعه شهر و شهرنشینی
در ایران)و دکرت محمد تقی رهنامیی 1388 ،
 -روند شهرنشینی در ایران ،الهام فتحی،
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شار و خهباتی شوێندانهر
لوقامن ئهحمهدی
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پێشەکی
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی خۆرهەاڵتی کوردستان
تەنها لەسەر بنەمایئازادکردنی خاک و خەڵک کورت
ناکرێتەوە ،بەڵکوو بزوتنەویەکە کە لە چوارچێوەی
چەندین بەهای فکری و ئینسانی تێکۆشان دەکا
بۆ پێکهێنانی ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی سیاسی ،ئابووری،
کۆمەاڵیەتی و یاسایی لە کۆمەڵگا ولە ژیانی ڕۆژانەی
خەڵکدا .تایبەمتەندی بزوتنەوەی ڕزگاریخوازانەی
خۆرهەاڵتی کوردستان بریتییە لە پابەندبوون
و تێکۆشان بۆ ئەم بەهایانە .هەموو حیزب و
ڕێکخراوەکانی نێو بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی
کوردستان بە شێوەی جیاواز یەکدەنگن لەسەر
تێکۆشان بۆ بەهاگەلێک وەکوو یەکسانی ،ئازادی
بیروڕا ،دادپەروەری ،دێموکراسی ،عەداڵەتی
کۆمەاڵیەتی ،مافی مرۆڤ ،پاراستنی کەرامەت و
شەخسیەتی تاکەکانی نێو کۆمەڵگا و دەرفەتی
یەکسان بۆ هەموو کەس لە هەموو بوارەکانی ژیاندا.
تێگەیشنت لەو بەهاگەلە و تێکۆشان لە پێناویاندا،

گرینگیەکی تایبەتی هەیە بۆ سەرکەوتنی
بزووتنەوەکە و بۆ داهاتووی ئەو کۆمەڵگایەی کە
گەلی کورد ئارەزووی دەکا .ئەم تایبەمتەندیەی
بزووتنەوەکەمان یەکیەتیەکی نەتەوەیی فرەڕەنگ
و فرەچەشن دەخوازێ ،کە بە شێوەیەکییەکدەنگ
و یەککرداری خەبات بکا بە دژی کۆماری
ئیسالمیی ئێران بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی
گەلی کورد .بیرۆکەی ڕاسانی خۆرهەاڵتی
کوردستان لەسەر ئەم بنەمایە هاتە دی .
ڕاسان هەم کەمپەین و پڕۆژەیەکی سیاسییە،
هەمیش هەوڵێکە بۆ پێکهێنانی ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی
لە نێو کۆمەڵگا و لە دەروون تاکەکان بۆ ئەوە
خەباتەکەمان بە دژی کۆماری ئیسالمیی ئێران بتوانێ
شوێندانەر بێ و هەنگاو بە هەنگاو بتوانین بەرەو
گەیشنت بە ئامانجەکانی نەتەوەکەمان بڕۆین .لەو
پێناوەدا ،پێویستە ئاڵوگۆڕێکی بنەڕەتی لە شێوەی
فکرکردنەوە ،ڕوانگە و کردارماندا پێک بهێنین .
ئاڵوگۆڕ لەم چەشنە دەتوانن کارتێکەری ئەرێنی

لەسەر بزوتنەوەکەمان دابنێ ،بە مەرجێك چەند
ڕاستیەک قەبووڵ بکەین )١ :گەلی کورد لە
چوارچێوەی سیستەمی کۆماری ئیسالمیدا هەرگیز
ناگا بە ئامانجەکانی ،بۆیە پێویستە بە یەکجاری
کۆتایی بە بیرۆکەی خۆگونجاندن لەگەڵ ئەمسیستمە
بهێنین؛  )٢شار دەبێ ڕۆلێکی یەکالیکەرەوەی
هەبێ لە گۆڕینی پارسەنگی هێز لە نێوان
کۆماری ئیسالمی و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی
گەلی کورددا؛  )٣پێویستە بزووتنەوەکە خۆی
ئامادە بکا بۆ دژوارترین ئەگەرەکان ،هەم پێش
و هەمیش دوای ڕوخانی کۆماری ئیسالمی .
دواجار ،بۆ گەیشنت بەو ئامانجانە و وەاڵمدانەوەی بەو
پێداویستیانەیخەبات لە قۆناغی ڕاساندا ،پێویستە
خەبات و کرداری دانیشتوانی شارەکانی کوردستان
پتەوتر بکردرێ ،ئەویش لە ڕێگای کەڵکوەرگرتن
لە شێواز و مێتودی خەباتی جۆراوجۆرەوە .
رسوشتی کۆماری ئیسالمی
وەک باس کرا ،بیرۆکەی خۆگونجاندن لەگەڵ
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سیستهمی کۆماری ئیسالمیدا ،ناکۆکە لەگەڵ
ئامانجەکانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد
لە خۆرهەاڵت .ئەم بیرۆکەیە بە درێژای ٣٩
ساڵ هەم سەرلێشێواوی درووست کردووە لە
ناو بزووتنەوەکە و هەمیش دەرفەتێکی بۆ
ڕێژیم درووست کردووە کە بتوانێ کاریگەری
ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی فکری و کرداری
لەسەر الیەنی جیاوازی نێو بزووتنەوەکە دابنێ .
کاتێک دەڵێین ڕاسان ئامانجی لێکگرێدانی خەباتی
شار و شاخه ،ئەوبەو مانایەیە کە وێڕای تێکۆشانی
پێشمەرگە وەک هێزبەخش (empowering)
و ورەبەخش بە جەماوەر ،دەبێ خەبات یان
بەرخودانی مەدەنی بە شیوەی جۆراوجۆر و
بەردەوام لە کوردستاندا جێ بکەوێ .لە ڕاساندا،
خەباتی مەدەنی لە دەرەوە و دژ بە سیستەم
دەکرێ ،نەک لەنێوەوەی سیستەم .ئەمەش جیاوازی
بنەڕەتی خەباتی مەدەنی لە چوارچێوەی ڕاسان
و بەناو خەباتی مەدەنی ئەوانەیە کە دەیانەوێ

لە ڕێگای دامەزراوەکانی کۆماری ئیسالمییەوە
گۆڕان پێک بێنن .سیستەمی سیاسی زاڵ لە ئێران
لە رسوشتی خۆیدا دژ بە نەتەوەی کوردە ،بۆیە
کورد ناتوانێ لە سیستەمێکدا خۆی ببینێتەوە کە
نکۆڵی لە ناسنامە و مافە نەتەوایەتییەکانی دەکا.
تەنانهت بۆ گەلی فارسیش دەرکەوتووە کە ئەو
سیستمە ڕێفۆرم هەڵناگرێ .شکستی دوو دەوری
سەرکۆماری خاتەمی ودواتر سەرهەڵدان و شکستی
بزووتنەوەی سەوز ،سەملێنەری ئەو ڕاستییەن.
بۆیە لە نێو فارسەکاندا ،باس لە دەربازبوون لە
دوانەی «کۆنەپارێز» و «رێفۆرمیست» دەکرێ.
تاکوو ئەو کاتەی کۆماری ئیسالمی وجوودی
هەبێ ،ئامانجی ڕاسان ئەوەیە کە لە ڕێگای
بەرخودانی مەدەنی بەربەرەکانێی بەرینی
جەماوەری لە کوردستاندا بهێنێتە کایەوە .لەو
پێناوەدا ،بایکۆتکردنی بەناو هەڵبژاردنەکانی
کۆماری ئیسالمی وێڕای لەقاودانی کارتۆنیبوونی
دامەزراوەگەلێکی دیکەی ڕێژیم وەک مەجلیس

و پۆستی سەرکۆماری ،بایخی سرتاتژیکیان دەبێ.
ئەگەر بڕوانینە مێژووی کۆماری ئیسالمیی ئێران،
بۆمان دەردەکەوێ کە ئەم ڕێژیمە لە کات و
ساتی جیاواز دا توانیویەتی کەڵکێکی ئێجگار زۆر
وەربگرێ لە الیەنگرانی ئەو بیرۆکەیە کە دەڵێ
دەبێ لە چۆارچێوەی کۆماری ئیسالمیدا کاری
سیاسی بکرێ .بۆ منوونە ڕێژیم ،لە نێوخۆ ودەرەوە،
پرسی ڕێفۆرم وەکوو فەنێکی سیاسی بەکاردەهێنێ
بۆ ئەوە سەرلێشێواوی درووست بکا و خەڵک
و نەیارانی خۆی پەلکێش بکاتە نێو بازنەیەکی
سیاسی کە خۆی کونتڕۆلی تەواوی بەسەردا
هەیە .بە تایبەتی لە کاتی هەڵبژاردنەکانی ڕێژیم
و لە کاتی فشاری نێوخۆی و دەرەکیدا ،کۆماری
ئیسالمی هەوڵی زۆر دەدا بۆ پەلکێشکردنی نەیاران
یان ئەوانەی بەڕواڵەت خۆیان بە ئوپۆزیزیسۆن
دەزانن بۆ نێو بازنەی سیاسی و گوتاری لەپێشدا
دیاریکراو و کۆنرتۆڵکراو لەالیەن خۆیەوەوە.
کۆماری ئیسالمی بە گشتی هەوڵی داوا لە
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ڕێگای باڵوکردنەەوەی سێ بیرۆکە کاریگەری
فکری و کرداری لەسەر نەیارانی خۆی دابنێ:
بیرۆکەیەک هاتووەتە کایەوە کە گۆیا ئەو کەس
و الیەنانەی نێو ڕێژیم کە بە رێفۆرمیست یان
میانەڕەو ناو دەبردرێن ،لە چوارچێوەی سیستهمی
کۆماری ئیسالمیدا هەوڵ دەدەن بۆ ئاڵوگۆڕی
بنەڕەتی لە بوارەکانی مافی مرۆڤ ،دادپەروەری
کۆمەاڵیەتی ،ئاشتی لەگەڵ دونیای دەرەوە
وێڕای پابەندبوون بە یاسا .بە پێی ئەم بیرۆکەیە،
ڕێفۆرمیستەکان پێڕەوی لە سیاسەتێکی جیاوازی
نێوخۆی دەکەن و دەرفەتی زیاتر بە چاالکی
جیاوازی مەدەنی دەدەن و مافی مرۆڤ بە هەمان
ڕێژەی بناژۆخۆازەکان پێشێل ناکەن .کرداری ڕێژیم
و ئامارێک کە لەبەردەستدا هەیە دەری دەخا کە
بە پێچەوانەی ئەم ڕوانگەیە ،زۆرترین پێشێلکاری

مافی مرۆڤ ،بە تایبەتی لە پێوەندی لەگەڵ کورد،
عەرەب و بەلوچ ،لە کاتی حوکومڕانی بە حیساب
رێفۆرمیستەکاندا دەکردرێ .ڕاستیەکەی ئەوەیە کە
ئەو کەس و الیەنانە کە بە ڕێفۆرمیست نارساون
لە نێو سیستەمی کۆماری ئیسالمی بەشێکی
بنەڕەتین لەو سیستەمە و لە کات و ساتی جیاواز
دا کۆڵەکەی ئەساسی ئەم ڕێژیمە بوونە و هەن .بۆ
منوونە ،ڕەفسەنجانی لە سەرەتای هاتنە سەرکاری
کۆماری ئیسالمی وەکوو توندڕەو و بناژوخۆاز
پێناسە دەکرا بەاڵم لە ئاخرەکانی ژیانی وەکوو
میانەڕەو و پشتیوانی ڕێفۆرم دەنارسا .ڕۆحانی بە
هەمان شێوە و لەمئاخرانەش ئەحمەدینژاد هەوڵ
دەدا خۆی وەکوو ئوپۆزیسیۆنی دەسەاڵتدارانی
ئێستا نیشان بدا .خاڵی هاوبەشی هەموو ئەم
کەسانەپابەندبوونە بە سیستەمی کۆماری ئیسالمی

و سیاسەتە گشتییەکانی .لۆژیک وا دەخوازێ ئەو
ڕاستیە قەبووڵ بکەین کە ئەم سیستەمە لە ڕێگای
ڕێفۆرم یان خۆگونجاند ناگۆڕدرێ و تەنها ئەو
ڕاستییە کە بۆ ئەوە بگەی بە پلە و پایە لە نێو
ئەم سیستەمە پێویستە خزمەتێکی ئێجگار زۆرت
کردبێ بە ڕێژیم و لە ئەگەری نیشاندانی بچوکرتین
ناڕەزایەتی لە پەراوێز دەخرێی ،دەبا كافی بایەت
بۆ ئەوە ئەم ڕاستیە قەبووڵ بکردرێ .بەاڵم بەم
حاڵەش الیەن و خەڵکی وا هەیە کە خۆیان و
دەوروبەریان هێناوەتە سەر ئەو باوەڕە کە ئەگەر
لەگەڵ سیستەمی کۆماری ئیسالمی بگونجێنن،
دەتوانن بەشێک لە مافەکانیان بەدەست بهێنن .
ڕوانگەیەک دیکە هەیە کە ئەگەر کەسێک لە نێو
ڕێژیم شێوەیەک لەدژکردەوەی سەلیقەی نیشان بدا
بە سیاسەتە توندڕەوەکانی ڕێژیم ،ئەوە ئەو کەسە
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ڕێفۆرمیستە .ئەمە لە کاتێک دایە هیچ لەو کەسانەی
ناو ڕێژیمدژبەری سیاسەت یان سیستەمی کۆماری
ئیسالمی نین ،بەڵکوو هاودەنگنین لەگەڵ شێوەی
دەربڕین یان ئیجراکردنی سیاسەتەکان .ڕێژیمیش
زوو کەڵکی لەم ڕوانگە و جیاوازیدانانە لە نێوان
بە ناو ڕێفۆرمیست و بناژۆخواز وەرگرتوە و وەک
تاکتیک بەکاری دەهێنێ بۆ ئەوە ئەمبیرۆکەیە پەرە
پێبدا و لەم ڕێگاوە لەسەر پرسی سیاسی ،نیزامی،
ئابووری و کۆمەاڵیەتی خەڵک ڕابکێشێ بۆ نێو
بازنەیەکی سیاسی کە الیەنگری لە الیەنەکانی نێو
سیستەم بکا لە ترسی بە ناو سیاسەتی توندڕەوی .
بیرۆکەیەکی سێهەم کە ڕێژیم کاری لەسەر دەکا
ئەوەیە کە گۆیامیانەڕەوەکان پێڕەوی لە سیاسەتێکی
جیاواز لە ئاست سیاسەتی دەرەوەدا دەکەن.
ڕاستەیەکی ئەوەیە کە ڕێبەری کۆماری ئیسالمی

سیاسەتی دەرەوە دیاری دەکا و کۆنرتۆلێکی تەواوی
بەسەر دامودەزگا نیزامی ،ئابووری و سیاسیەکاندا
هەیە .لە  ٣٩ساڵی ڕابردوو دا تاکوو ئێستا هیچ
ئاڵوگۆڕێک لە ئامانجە سرتاتژیکەکانی ئێران لە ئاست
سیاسەتی دەرەوە وەدی نەهاتووە و ئەم سیاسەتانە
مەترسیەکی گەورەن بۆ واڵتانی دەوروبەر و لەوش
گرینگرت مەترسیەکی گەورەن بۆ دانیشتوانی ئێران.
تێگەیشنت و قەبووڵکردنی ئەم ڕاستیانە گرینگیەکی
ئێگجار زۆری هەیە بۆئەوە گەلی کورد هەم لە بواری
فکری و کرداریەوە بنەمای ئامادەبوونیبەرخودانی
بەردەوامی هەبێ لە بەرانبەر کۆماری ئیسالمیدا .لێرە
دا شار و دانیشتوانی شار ڕۆلێکی گرینگیان هەیە.

شار و گۆڕینی پارسەنگی هێز
پرسی کورد لە ئێران پرسێکی سیاسی و

نیزامییە .هەر دوای هاتنە سەر کاری کۆماری
ئیسالمی ،شەڕ بە دژی گەلی کورد ڕاگەیاندرا
و تا ئێستاش ئەم شەڕە درێژەی هەیە .ئەمە
ڕاستیەکە کە زۆر الیەن لەبەرچاوی ناگرن .
هەڵبەت کێشەی گەلی کورد تەنها لەگەڵ ڕێژیمی
پێشوو و ئەم ڕێژیمەیئێستا نییە ،بەڵکوو ئیمکانی
زۆرە کە دوای کۆماری ئیسالمیش کوردڕووبەڕووی
هەمان شێوە لە زوڵم ببێتەوە .هەر بۆیە ،پێویستە
فکرێکیجیدی لە گۆڕینی هاوسەنگی هێز لە نێوان
گەلی کورد و دەسەاڵتی ناوەندی بکردرێتەوە .بۆ
ئەوەی بتوانین هاوسەنگی هێز بگۆڕین ،پێویستە
ناوەندی هێزی گەلی کورد و ناوەندی هێزی ڕێژیمی
ئێستا دەستنیشان بکەین و لەم ڕێگاوە هەوڵ
بدەین ناوەندی هێزی گەلی کورد ئەوەندە بەهێز
بکەین کە پێش هەموو شتێک بتوانین ڕووبەڕووی
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کۆماری ئیسالمیببینەوە و لە هەنگاوی دووهەم دا
خۆمان ئامادە بکەین بۆ هەر ئەگەرێکی داهاتوو .
ڕوانگەی باو لەمەڕ هێز گرینگی دەدا بە توانا،
گەورە بوون و لۆجیستیکی هێزە چەکدارەکان،
ئاستی تێکنولۆژی ،ئیمکاناتی مادی و نیزامی و
دەستڕەسی بە سامانی رسووشتی .بە پێی ئەم
ڕوانگەیە ،هەر الیەنێک کەلەم بوارانەوە لە الیەنی
بەرانبەر بەهێزتر بێ دەتوانێ الیەنی بەرانبەر
تێکبشکێنێ .لە کاتێک دا سەرچاوەی ناوەندی هێزی
هەر الیەنێک ئەو هێزەیە کە لە بواری فیزیکی و
مەعنەوییەوە ئیرادە و مەیدانی کرداریدیاری دەکا.
کە ئەگەڕێتەوە سەر بزوتنەوەی ڕزگاریخوازانەی
نەتەوەیی ،زۆر جار پێویست بە تێکشکاندنی
هێزی نیزامی دوژمن ناکا بۆ ئەوە بگەی بەئامانجە
سیاسیەکانت .ئەوەش وا دەخوازێ تێگەیشتنێکی
تەواومان لەسەر ئامانج و تواناکانی دوژمنت
هەبێ و خاڵە الوازەکانی دوژمن لەبەرچاو بگرین،
بەاڵم شەڕ ،لە شێوازە سیاسی و نیزامییەکەی ،لە
خەباتی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەدا تەنها لە
شەڕی مەیدانی دا یەکالی ناکرێتەوە .ناوەندی

هێز تەنها بریتی نییە لە هێزی چەکدار ،بەڵکوو
ناوەندی هێزی بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی ،خەڵکە
و کرداری بەکۆمەڵی ئەو خەڵکەیە لە بەرانبەر
دوژمنەکەیاندا .الیەنی وا هەیە کە لەو باوەڕە دان
کە چونکە کۆماری ئیسالمی ئیمکانات و هێزێکی
زۆری نیزامی هەیە ،گەلی کورد نابێ و ناتوانێ
لەبەرانبەری دا ڕابوەستێ .ئەم ڕوانگەیە نە تەنها
خەتەرناکە ،بەڵکوو زۆر جار خزمەتی بە دوژمن
کردووە ،چوونکە بە پێی ئەم ڕوانگەیە تەنها
ڕێگایەک کە دەمێنێ بۆ بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی
کوردستان ،خۆبەدەستەوادان یان خۆگونجاندنە
لەگەڵ ڕێژیم .لە کاتێکدا ئەزموونی خەباتی گەلی
کورد نیشانی داوا کە نە تەنها دەتوانێ خۆیڕابگرێ
لە بەرانبەر کۆماری ئیسالمیدا ،بەڵکوو ئەگەر بایهخ
بە ناوەندی هێزی خۆی بدا ،دەتوانێ شوێندانەر
بێ و تەنانەت پارسەنگی هێزیش بگۆڕێ .
گۆڕینی پارسەنگی هێز لە نێوان گەلی کورد و
دەسەاڵتی ناوەندی تەنها بە دوو شێوە دەکردرێ،
ئەویش پتەوکردنەوەی هێزی پێشمەرگەی
کوردستان و بەرخودانی بەردەوامی جەماوەریە.

ڕاسان و گرێدانی خەباتی شار و شاخ لەم پێناوەدا
هەنگاو دەنێ .گەلی کورد لە حاڵەتی شەڕ دایە
لەگەڵ کۆماری ئیسالمی و پێویستە خەڵک پشتیوان
و یارمەتیدەری هێزی پێشمەرگە بێت و لە هەمان
کاتدا ژێرخانی ڕاپەڕینی جەماوەری بڕەخسێنن .
بەرخودانی مەدەنی شێوەیەکە لە خەباتی
ڕزگاریخوازنە و دەبێ لە ڕێگای کەڵکوەرگرتن
لە مێتودی جوراوجۆری خەباتی کۆمەاڵیەتی،
ئابووری ،سایکولۆژی و سیاسی هەوڵ بۆ
پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ بدەن .سەدان مێتودی
جۆراوجۆر هەیە کە خەڵک دەتوانێ کەڵکی لێ
وەربگرێ .بەشێکی زۆر لەم مێتودانە بە شێوەی
جیاواز کەڵكی لێ وەردەگیردرێ لە کوردستان،
بەاڵم پێویستە ڕۆژانە و گشتگیرتر بکردرێ .
هیچ تاکێکی کۆمەڵگا نابێ بێ الیەن بێ و ئەو
کەسانەش کە تێکەڵ بە خەبات نابن یان تەنانەت
ئەوانەی کە خزمەت بە ڕێژیم دەکەن ،دەبێوایان
لێ بکردرێ کە یان تێکەڵ بە بزوتنەوەکە بن یان
بخرێنە پەراوێزی ژیانی ڕۆژانەی کۆمەڵگا ،ئەویش
بە شێوەیەک کە لە دەروونیان دا هەستیپێ بکەن.
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لە هەمان کات دا دەبێ وا لەو کەسانە کە سەر
بە ڕێژیمن و حزوری فیزیکیان هەیە لە کوردستان
لە هەموو کات و ساتێک دا هەستبە نائەمنیەتی
فکری و فیزیکی بکەن و لە دەروونیان دا بگەینە
ئەو جێگا کە مەجبوورن کوردستان بەجێبهێڵن.

ڕۆلی شار لە ڕاساندا
هەرچەند ڕاسانی خۆرهەاڵتی کوردستان لە الیەن
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ڕاگەیەندرا،
پێویستە پێداگری لەسەر ئەوە بکەین کە هەموو
الیەنێک و هەموو تاکێک دەبێ خۆیان بە خاوەنی
ڕاسان بزانن .هەرەوها حاشاهەڵنەگرە کە هەموو
کردارێک کە بکەوێتە خانەیبەرخودانی مەدەنییەوە
لە الیەن جەماوەر یان ڕێکخراوەکانی خۆرهەاڵتی
کوردستان بە دژی کۆماری ئیسالمی ،خزمەتکردنە
بە بزووتنەوەی ئازادیخوازانەی کوردستان.
بە لەبەرچاوگرتنی پرۆسەی شارنشینی و بە گشتی
ڕەوتی مۆدێرنیزاسیۆن لە کوردستان ،شار مایەی
ئەوی تێدایە ببێ بە ماکهی سەرەکی ناوەندی
هێزی گەلی کورد .لەو ڕاستایەدا ،ڕاسان خۆی
وەک سرتاتژیەکی شارمێحەوەر پێناسە دەکا .
ڕاستە لە قۆناغی سەرەتایی ڕاساندا ،پێشمەرگە
پشکی شێری لە فیداکاریو قوربانیدان وەبەرکەوت،
بەاڵم دەبێ بەرە بەرە و دواجار قورسایی خەبات
بکەوێتە ئەستۆی شار ،ئەویش لە شکڵی بەرخودانی
مەدەنیدا کە تێچووی گیانی کەمە .ئەوەی کە شار
دەبێ ببێ بە ماکی سەرەکی هێزیگەلی کورد لە بەر
ئەم هۆیانەیە :یەکەم ،شار ئەو شوێنەیە کە زۆربەی
جەماوەر تێیدا دەژین و زۆربوونی حەشیمەت ،بە
تایبەت لە کاتی تەیاربوونی جەماوەردا ،لەخۆیدا
نیشانەی هێزە؛ دووهەم ،تێکنۆلۆژی نوێ کاری
ڕێکخستنی لە شاردا ئاسانرت کردووە؛ سێهەم ،چەندە
شار بۆبزووتنەوەی ڕزگاریخوازی گرنگە ،ئەوەندەش
بۆ ڕێژیم گرنگە ،بۆیە ڕێژیم ئەو هەموو تێچوویه
تەرخان دەکا بۆ پەلکێشکردن ،یان تەنانهت هێنانی
بەکرێگیراوانی لە شوێنەکانی دیکەی ئێرانەوە ،بە
مەبەستی نیشاندانیهێزی جەماوەری خۆی لە کاتی
سەردانی سەرانی ڕێژیم بۆ شارەکانیکوردستان ،یان
لە کاتی ئەنجامدانی هەڵبژاردن لەالیەن ڕێژیمەوە .
هێزی پێشمەرگەی کوردستان سەرکەوتوو بووە
لەوەی هێز و ورە ببەخشی بە کۆمەاڵنی خەڵک.
بەاڵم ئامانجی ڕاسان ئەوەیە کە دواجار جەماوەر
ببێ بە بکەری سیاسی و خۆی لە بێهیوای و
پاسیڤبوون ڕزگار بکا .لێرەدا ملنەدانی مەدەنی
(civil disobedience) لە کاتی داخستنی
دوکان و بازاڕ ،جا لە ٢٢ی پوشپەڕدا بێ یان
دژ بە لەسێدارەدانی زیندانیانی سیاسی یان

موشەکبارانی بنکەکەنی حیزبی دێموکرات،
شکڵێکی دیکەی ئەو بەرخودانە مەدەنییەیە .
کاتێک دەگوترێ خەباتی هێزی پێشمەرگە
بەمەبەستی هێزبەخشین وورەبەخشین بە خەڵک
پێویستیەکی مێژووی بوو ،دەبێ ڕەچاوی ئەوە
بکرێ کە کۆماری ئیسالمی نزیک بە سێ دەیە ،لە
هەوڵی بەرباڵو و بەردەوامدابوو بۆ ئەوەی خەڵکی
کوردستان لە هیوا و ئەکتەربوونی سیاسی(political
agency) بەتاڵ بکا و تەنیا وەک کۆمەڵێکی پاسیڤی
خزمەتکار بە ڕێژیم بیناسێنێ .هێزی پیشمەرگە بە
حزوور و گیانبەختکردن ،ئامانجی گەڕاندنەوەی
شکۆمەندی بوو بۆ خەڵکی کوردستان بۆ ئەوەی
خەڵک دیسان وەک بکەری سیاسی دەرکەوێ.
ئەگەر شار و خەڵک گرنگ نەبایەن ،کۆماری ئیسالمی
ئەوەندەی گرینگی نەدەدا بە کۆنرتۆڵکردنیان و
هەوڵدان بۆ ئەوەی بیانخاتە خزمەتی خۆیەوە.
کاتێک دەڵێین دەبێ هەڵسانگاندنێکامان بۆ
هێزی ڕێژیم و هەروها هێزی خۆمان هەبێ،
دەبێ ئەوە ڕەچاو بکەین کە هێز بۆ ڕێژیمیش

تەنیا بریتی نییە لە هێزی نیزامی ،بەڵکوو هێزی
سرتاتژیک بۆی بریتییە لە دەستبەسەراگرتنی
خەڵک و شار .بە درککردن بەم ڕاستییە ،ڕاسان
دەیەوێ شار و خەڵک لە کوردستان لە ژێردەستی
کۆماری ئیسالمی دەربێنێ و بیانکا بە ناوەندی
هێزی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی کوردستان .
بە پێچەوانەی کۆماری ئیسالمی ،کە دەیەوێ
دەست بەسەر شار و خەڵکدا بگرێ بۆ مەبەستە
نیگریسەکانی ،ڕاسان ئامانجی ڕزگارکردنی شار و
خەڵکە ،تاکوو شار ببێ بە مەیدانی بەشداریکردنی
سیاسی ،هەڵبەت لە دەرەوە و دژ بە سیستەمی
زاڵمی حاکم .بە واتایەکی دیکە ،ئامانجی ڕاسان
ئەوەیە کە خەڵک خۆی ببێ بە سەرچاوەی هێز،
ئەویش بە کەڵکوەرگرتن لە تایبەمتەندییەکانی
شار .کەوابوو ،پەیوەندییەکی سێگۆشە لەنێوان
پێشمەرگە ،شار و خەڵکدا هەیە و خەباتی هێزی
پێشمەرگە و بەرخودانی مەدەنی ناو شارەکان
دەتوانێ ببێ بە بنەمای ڕزگاربوونی گەلی کورد .
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