نا ،بۆ کوردێک کفرە ئێس��تا کوردس��تان وتن،
چەرچییەکانی ئیس��تعمارم ل��ێ ئەبنە دوژمن!
گۆران
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بیرکردنهوه له ئیدهئالی ئاڵوگۆڕی سیاسی له واڵتێکدا و چۆنیهتیی گواستنهوه له سیستمێكهوه بۆ
سیس��تمێكی دیکه  -بمانهوێ و نهمانهوێ ـ ڕووبهڕووی پرسی مێتۆد و شێوازهکانی وهدیهێنانی
وهها ئاڵوگۆڕ و گواستنهوهیهکمان دهکاتهوه .ئهمهش تهنیا به پێوهندیی نێوان ئامانج و ئامرازهکانهوه
نهبهس��تراوهتهوه ،بهڵکوو له بنهڕهتڕا دهگهڕێتهوه س��هر جۆری ڕوانین و خوێندنهوهمان بۆ دۆخی
ئارایی و ئهو پاش��خانه زهینی و مێژوویییهی واقیعی سیاس��یی ئهم��ڕۆ و خانهبهندییه گوتارییه
پێوهندیدارهکانی لێ کهوتۆتهوه .له ڕاس��تیدا وەاڵمی ئهو پرس��یارەی که ئایا ڕێی دهربازبوون له
دۆخی مهوجوود ڕیفۆرمه ،یان شۆڕش ،بهپێی ئهوه که قسه له دینامیزمی نێوخۆییی یهک نهتهوه
و یهک واڵته ،یان له ملمالنهی نێوان دوو نهتهوهی نالێك ،که یهکێكیان ئهوی تر بچهوسێنێتهوه
و سیاسهتی داگیرکارانهی له بهرامبهردا ڕهچاو بکا ،تهواو جیاوازه.
هەڵکۆڵینی توێخهکانی ئەم پرس��یارە ،کە ئایا دەکرێ لە چوارچێوەی سیس��تمی داگیرکەردا
داوای ڕێفۆرم بکرێ ،پێویس��تی بە هزرین و ڕامانێکی قووڵ هەیە .پێش��گریمانەی ئهو ههواڵنهی
به چاکس��ازی لە دەسەاڵتدا ،یان باشتره بڵێین چاکەخوازی بۆ دەسەاڵت دەناسرێتەوە ،پەیوەستە
بە س��ڕکردنی گریمانەگەلێکی دیکەوە ،که ئاکامهكهی بەئاس��اییدیتنی هاوکێشەی «داگیرکەر ـ

داگیرکراو»ە .ئهنجامی ئهم بەئاس��اییدیتنهش
هەڵپەس��اردن و ،لهوهش زیات��ر ،نادیدەگرتن
و ڕووش��اندنی ماف��ی بنەڕەتی��ی ئ��هو یهكه
نهتهوهیییەی��ە ،که خاکهک��هی داگیر کراوه و
ڕهفتاری کۆلۆنیالیی لهگهڵ دهکرێ.
ئەوەن��دەی پەیوەندی��ی ب��ە ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تانەوە هەی��ە ،الیهنگران��ی ئ��ەم
پێش��گریمانەیە له قالبی بهناو ڕیفۆرمخوازیی
ک��ورددا ،لەژێ��ر دەمامک��ی بهن��او قانوونیی
پەس��ەندی دەس��ەاڵت و ل��ه ڕاس��تیدا ب��ه
قیمهتی حاش��اکردن له بنهماکانی جهوههری
ڕاستهقینهی پرسی کورد ،کۆمەڵێک گوزارەی
خۆبهكهمگرانه و ڕەگی بەرژهوەندیخوازانە جێ
دهخهن ،که مەترس��ی دەخاتە س��ەر بنهمای
زهینی و گوتاریی ئاسایشی نەتەوەییی کورد له
ئێران و ،له کۆتاییدا نهزانانه ،یان بەئهنقهست
لهپێن��اوی درێژکردنهوهی ئهس��ارهتی گهلی
ڕزگاریخوازدا هاودهستی دهسهاڵتی داگیرکهر
دهبێت.
کێش��هكه له بنهڕهتڕا کێشهی پهروهرده و
سایکۆلۆژیی سیاس��ییه ،چونکه چاکەخوازانی
گرێدراو بە دەسەاڵت ،ههم له ڕووی فهرههنگی
و ههم ل��ه ڕووی سیاس��ییهوه گۆش��کراو و
خووگرتووی کۆد و پێناس��هکانی گهلی حاکم
و پاشکۆی ئهقڵیهتی شموولی و ناوهندگهران.
ههربۆی��ه لووتک��هی ههڵوێس��ت و بهرنامهی
سیاس��یی خۆیان له بانگهشهی شهرمێونانهی
ماف��ی هاوواڵتی��دا دهبینن؛ ش��ارمهندییهك
ک��ه بهه��ۆی ناتهبابوونی لهگ��هڵ ماهیهتی
فاشیس��تیی نیزامدا ،تهنانهت بۆ هاوواڵتییانی
گهلی حاکمیش سهقهت و بێبهرههمه .کاکڵی
ئەم چاکەخوازییە ئاس��ایینواندنی بندەستی و
نایهکسانی و چەقبەستووییی واقیعی سیاسییە.
قەناعەت لێرەدا ترۆپکی هەوڵێکی هەمەالیەنە
ب��ۆ گەش��ەپێدانی ناس��نامەی داگیرک��ەر و
نەزۆکنیشاندانی هەوڵی داگیرکراو بۆ گەیشتن
بە سەروەرییه.
ئەم زەینە پاشکۆیە لە ڕیزی یەکەمی ئەو

قوربانیانەدایە کە تێگەیش��تنیان لە ئازادی و
کەرامەت و چارەنووس ن��ەک تەنیا بوێرانە و
لهخۆبوردووان��ه نییە ،بهڵكوو هەلپەرەس��تانە
و ئاگامەندانەی��ه .ئاگامهن��د ل��ەو ڕووەوە کە
الیهنگران��ی ئهم ڕهوته بە هەم��وو بوونیانەوە،
شهرعیهتی دەسەاڵتی ستەمکار دەسەلمێنن و
یارمهتی به سەپاندن و درێژکردنهوهی دەدەن.
ههربۆیهش��ه که ئهم زهینه پاشکۆیه هیچکات
تێ ناکۆش��ێ سووکەترووسکاییهک بۆ ڕزگاری
و دهربازبوون له بااڵدهستیی دهسکردی ئێلیتی
حاکم وێنا بکا و کایەی سیاسی الی ئەو ڕەوتە
بە کۆمەڵیک بابەت تهنراوه کە لهژێر پێستیدا
دەمارەکانی دەسەاڵت بهڕوونی دیارن .گوتاری
چێن��دراو لە زەین��ی ئەم ڕەوت��ەدا ،دەقاودق
دژایەتیکردن��ی گوت��اری بهرههڵس��تکاری
ڕزگاریخوازانهی نهتهوهیییه .بۆ ئهمهش هەوڵ
دەدەن هەڵوێستی شۆڕشگیڕانە بێبایەخ نیشان
بدەن و دیاردەی خۆبەدەستەوەدان و ڕازیبوون
به وهزعیهتی مهوجوود به چاالکیی سیاسی و
مەدەنی مانا بکەنەوە .کۆی ئهمهش ،نهک هیچ
پاشهکشهیهک به دهسهاڵت ناکا ،بهڵكوو ڕهنگه
له زۆر ڕووهوه دهسهاڵت قازانجیشی لێ بکا.
بۆ ئهوهی ماکهی ئهم گوتاره خۆڕێکخهره
لهگهڵ دهس��هاڵت بناسینهوه پێویست ناکا نه
بژاردهی ئهکادیمی بین ،نه ئەندامی حیزبێکی
دیاریک��راو و سیاس��یکارێکی بەئەزم��وون.
ه��هر ئهوهنده بهس��ه لە دۆخی کوردس��تان
و ل��ه ههقیقهت��ی ژیانی خهڵ��ک و ڕهفتاری
دامودهزگاکان��ی ڕێژیم ورد بین��هوه و چهند
پرسیاری زۆر س��اده ،که ههموویان نیشانهی
سیاسهتی داگیرکارین ،له خۆمان بکهین:
بۆ نموونه ،بۆچی جیا له ههموو ناوچهكانی
ئێران ،کوردستان چهند قات میلیتاریزه کراوه؟
بۆچی هێزهکانی ڕێژی��م و بهكرێگیراوانیان تا
ئ��هو ئهندازهیه لهنێ��و خهڵكدا بێ��زراون ،لە
بەرامبەردا پێش��مهرگه و هێزه شۆڕش��گێڕه
بهرههڵس��تکارهکان تا ئ��هو ئهندازهیه لهالی
خهڵك خۆشهویس��تن؟ بۆچی الوەکانی کورد
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بە خوێندەوار و نەخوێندەوارەوە دوور لە زێدی
خۆی��ان و له ناوچەکانی غەی��ری ناوچەکانی
کوردستاندا خەریکی کرێکارین؟ بۆچی ژیانی
مرۆڤی کورد لە دیاردەیهکدا به ناوی کۆڵبەری،
کە دەسکردی داگیرکەرە ،وهها بێبایهخ کراوه،
که ههردهم لهژێر مهترس��یی مهرگێکدایه ،کە
هاوئاس��تی مەرگی ئاژەاڵنیش نییە؟ بۆچی ئاو
و کانزا و س��هرچاوه سروش��تی و شوێنهواره
مێژوویییهکان��ی کوردس��تان ب��ۆ ناوەن��دی
ئێ��ران ڕادەگوازرێن؟ بۆچی ڕێ��ژهی گیراو و
ئێعدامه سیاس��ییهکان له کوردستاندا ئهوهنده
لهس��هرێێه؟ بۆچی زمان و مێژوو و کولتووری
کورد له بهس��تێنی گش��تی و حکوومهتیدا،
بهتایبهتی له سیستمی پهروهردهییدا ئهوهنده
بهربهس��ت و قهدهغهی لهسهره و ،له میدیای
حکوومهتیش��دا س��ووکایهتییان پێ دەکرێ؟
بۆچی ههموو پۆسته بااڵکانی نوێنهرایهتیکردنی
دهسهاڵتی سیاس��ی له کوردستاندا بهدهست
غهیرەکوردهكانهوهن؟ بۆچی کوردی ڕۆژههاڵت
ئهوهنده یادهوهریی بهکۆمهڵی خۆی به مێژووی
خۆی له سایهی حکوومهتهکانی پێش کۆماری
ئیسالمیش��هوه گرێ دهدا و ئهو ههموو پردی
هاوپێوهندیی نهتهوهیییەی لهگهڵ پارچهکانی
دیکهی کوردستاندا ههیه؟ و ...هتد.
بۆ تێگهیش��تن له گوتاری ڕیفۆرمخوازیی
ئێتنیکی له س��ایهی سیس��تمی داگیرکهردا
و لهقاودان��ی زیانهکانی ئهم هێڵ��ه فیکرییه،
له بنهڕهتڕا پێویس��تمان به ههڵش��ێالنهوهی
بنهم��ا زهینیی��هکان و ئانالی��زی بنهڕهتی��ی
گوتاری ههیه .بهاڵم ئهگهر تهنیا له س��ۆنگهی
سوودبهخش��ی و کاریگهریی سیاسیش��هوه بۆ
بابهتهكه بچی��ن ،ههق وایه بهناو ڕیفۆرمخوازه
ک��وردهکان ڕووب��هڕووی کۆمهڵێک پرس��یار
بکرێنهوه ،وهك ئهوەی که ئایا ههر له بنهڕهتڕا
و له ئاستی گشتیی ئێرانیشدا ،له سیستمێکی
فاشیس��تی و تۆتالیتێردا ب��هو تایبهتمهندی و
کارت��ه ئهزموونکراوانهی کۆماری ئیس�لامی
چل س��اڵه یارییان پێ دهكا ،باوهڕ به ڕیفۆرم
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چهنده واقعبینانهیه؟ ئینج��ا وهک کورد ،ئایا
ڕیفۆرمخوازان ههڵوێستی خۆیان چلۆن پاساو
دهدهن ،واته ئهگهر بهڕاس��تی له گۆشهنیگای
کوردبوون��هوه ،بوونمان��ی سیاس��یی خۆیان
بسهلمێنن ،چ جۆره ڕێفۆرمێک لە حکوومەتی
ئێران��دا وێنا دەکەن ،ک��ە مافی کوردی وهك
نهتهوهیهک��ی خاوهن��ی ماف��ی دیاریکردن��ی
چارهنووس تێدا دەستەبەر بێت؟ وردتر لهمهش،
ئایا نیس��بهتی چاکهخوازانی دەسەاڵت لەگەڵ
جومگهکانی سیستمی س��تەمکار ،بهتایبهتی
ڕانتی ئاب��ووری و ئەمنیەتی و ڕایهڵهکانی ئهم
دهسهاڵته ،چۆن پێناسە دەکرێ؟
ئ��هم ژمارهی��هی گۆڤ��اری تیش��ک تێ
دهکۆش��ێ ههم به ش��ێوهی تیۆری و ههم له
س��ۆنگهی کردهییی کهیس��ی کورد له ئێراندا
ههندێ لهو پرس��یارانەی که تا ئێس��تا ،یان
ون ک��راون و خۆی��ان ل��ێ ال دراوه ،یان به
چەواش��ەکاری و خۆبواردنهوه وەاڵم دراونەوە،
بورووژێن��ێ و ڕووناکی بخاته س��هر پرۆفایل
و الیەن��ە نادیارەکان��ی چاکەخوازانی کوردی
نزیک له دەس��ەاڵت .پهردهالدان لهس��هر ئهم
سازه ناسازهی کۆمهڵگای سیاسیی کوردستان،
بهتایبهت��ی له دۆخ��ی ئێس��تای ئێراندا ،که
زۆرینهی خهڵك کۆی ڕێژیم به ئامانج دهگرن
و چی دیکه هیوایان به ڕیفۆرمی ڕێژیم نهماوه،
بهوهخ��ت و زهرووره .بهجێبوونی وهها باس و
خواسێک ئهوکاته باش��تر وهدهردهکهوێ ،که
بهتایبهت��ی ئهوهش��مان لهبهرچ��او ب��ێ ،که
بزووتنهوهی سیاس��ی و مهدهنیی ڕۆژههاڵتی
کوردستان ،جارێکی دیکه بهرهو تۆکمهبوونهوه
ب��ه دهوری گوتارێکی ڕهس��هن و باوهڕبهخۆ
دهچ��ێ ،گوتارێ��ك که وێ��ڕای بههێندگرتن
و متمانهبهخش��ین به بهس��تێنی جهماوهری،
دهی��هوێ هێڵی ڕهس��هنی شۆڕش��گێڕانه به
دوورهدیمهنێک��ی ڕوون��ی ڕزگاریخوازان��ه
زیاتر و باش��تر بهرجهس��ته بکاتهوه و بیکاته
نهخش��ەڕێگای ئایندهی س��تراتژیی کورد له
مامهڵه لهگهڵ ئاڵوگۆڕهکانی ئێران و ناوچەدا.
ساڵی بیست و یەکەم
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سەکۆ

بۆچی ڕێفۆرم لە ئێران ناکرێت؟

ڕۆڵی فەرهەنگی سیاسی و ئابووریی سیاسی و هەڵوێستی کورد
د .خالید خەیاتی

سەکۆ لە کورتەوتارێک پێک دێ کە بایەخ و پێگەی وتاری
سەرنووسەر یاکوو دەستەی نووسەرانی هەیە ،بەم جیاوازییەوە کە لە
هەر ژمارەیەکدا کەسێکی شارەزا لە دەرەوەی بازنەی بەڕێوەبەرانی
گۆڤاری تیشک ،نووسینەکەی بە ئەستۆ دەگرێ .ئامانج ئەوەیە کە
جۆراوجۆریی بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە و بەرپرسانە سەبارەت بە
گوتاری نەتەوەیی لە سەکۆدا ڕەنگ بداتەوە

پێناسەی کەسی
خالید خەیاتی ،هەڵگری دوکتۆرای زانستی
سیاس��ی لە زانکۆی لینش��ۆپینگ لە واڵتی
س��ۆئێد و ،هەڵگری دیپڵۆمی تایبەتی زانستی
سیاس��ی لە س��ەر ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس��ت و
باکووری ئەفریقا ،لە ئەنستیتۆی تویژینەوەی
سیاس��ی لە ش��اری ئێکس ئان پڕۆڤانس لە
واڵتی فەڕانسەیە.
بابەت��ی لێکۆڵین��ەوە :دیاس��پۆڕا،
ترانسناسیۆنالیزم و پەیوەندیی نێودەوڵەتی
لە چوارچێوەی چەمکی دیاس��پۆڕا لە سەر
کوردەکانی ئۆرووپا بە تایبەت کوردانی سۆئێد
و فەڕانسە لێکۆلینەوەی کردۆوە.
ئێس��تا لێکۆل��ەڕ و مامۆس��تای زانکۆیە لە
زانکۆی لینش��ۆپینگی سوئێد ،بەشی زانستی
سیاسی و سیاسەتی نێودەوڵەتی.
کۆرس��ی تایبەتی داناوە لە سەر رؤژهەاڵتی
نێوەڕاست و باکووری ئەفریکا.
لە واڵتان��ی جۆربەجۆری وەکوو رووس��یا،
تورکی��ا ،نامیبی��ا ،کێنیا ،کۆم��ارێ چێک ،و
فەڕانس��ە وەکوو مامۆس��تای می��وان وانەی
گوتۆتەوە.
ل��ە س��اڵی خوێن��دی  ،٢٠١٩/٢٠١٨ل��ە
کۆڵیژی فەلس��ەفەی زانکۆی لێنشۆپینگ کە
هەموو بەش��ەکانی زانستی فەلسەفی ،مرۆیی،
سیاس��ی ،کۆمەاڵیەتی ب��ۆ زیاتر لە ١٥٠٠٠
خوێندکار لە خۆی دەگرێت ،وەکوو مامۆستای
ساڵ هەڵبژێردراوە.
سەرەتا
دۆستانی گۆڤاری تیشک داوایان لێ کردبووم،
کە بۆ بەش��ی سەکۆی ئەم ژمارەیان بابەتێک
بنووس��م ،کە پەیوەندیی بە ڕیفۆرم ،شۆڕش
و کۆلۆنیالیزمەوە هەبێت .سپاسیان دەکەم بۆ
متمانەیان ،هەروەها بۆ ئەو چاالکییە بەنرخەی
کە ل��ە چۆارچێوەی ئەم گۆڤ��ارەدا بەڕێوەی
دەب��ن .هەڵبەتە داوا لە خوێن��ەر دەکەم ،کە
ئەم نووس��ینەم وەک��وو وتارێکی ئاکادیمیک،

کە بەپێی پێوەرە میتۆدۆلۆژییەکانی زانس��تی
کۆمەاڵیەت��ی و مرۆی��ی ئام��ادە کرابێت ،لێ
وەرنەگرن .ئەمە زیات��ر ڕوانگە ،ڕامان ،یان بە
ش��ێوازێکی خۆمانەت��ر ،تێڕامانێکە و لەگەڵ
ئێۆەی خۆشەویست بەشی دەکەم.
تا ئەوجێیەی کە کورد دەگرێتەوە ،باسی
ڕێفۆرمی سیاس��ی ل��ە ئێ��ران و گریمانەی
ئەوەی کە پڕۆس��ەی ڕێف��ۆرم بتوانێ هەم لە
ئاس��تی گشتیی واڵتدا سیس��تەمی تێۆکرات
و دیکتات��ۆر تێپەڕێن��ێ و هەم ئاس��ۆیەکی
ڕوون ،یان دەراوێ��ک بۆ پەڕێنەوەی کوردانی
ڕۆژه��ەاڵت دەس��تەبەر ب��کات ،تەمەنێکی
بیس��ت و چەند س��اڵەی هەیە .لە سۆنگەی
ئەم هیوایەوە ،جاروبار ش��اهیدی بەش��داریی
بەلێش��اوی کوردان بووین لە هەڵبژاردنەکانی
ئێران��دا ،یان دیتوومانە ک��ە ژمارەیەک تاکی
کورد لەژێر سەرناوی «ئیسالحتەڵەبی»دا ،لێرە
و لەوێ وەکوو نوێنەری تیۆری ،یان پڕاکتیکی
ڕیفۆرمی ئێرانی هاتوونەتە مەیدان ،یان بگرە
ل��ە س��ەردەمێکی تایبەتیدا فراکس��یۆنێکی
کوردیش لە مەجلیسی ئێران هەبوو .هەڵبەتە
هەرچەند پ��رۆژەی ڕیفۆرمی ئێرانی ،تەنانەت
لە س��ەرەتای مێژووی س��ەرهەڵدانی خۆێدا،
هەڵگ��ری جەوه��ەری گۆڕان��کاری نەب��وو،
بەاڵم دیس��انیش بەهۆی کرانەوەی ڕێژەییی
ف��ەزا کۆمەاڵیەتیی��ەکان جێگای س��ەرنجی
ڕۆشنبیرانی کورد بوو.
بە هەرح��اڵ ،بابەتی ئیس�لاحتەڵەبی لە
ڕەوتی خۆیدا وەکوو دیاردەیەکی سنوورپەڕێن،
نە تەنیا پەڕەوازەی دیاس��پۆڕاش بوو ،بەڵکوو
وەکوو س��ەرچاوەیەکی ناکۆکی و ش��ێوازێک
لە پۆالریزاس��یۆنی سیاس��ی ،تەنانەت پەلی
هاویش��تۆتە نێو حیزبەکانی کوردیش��ەوە .تا
ئیستا هەموو شتێک ئاساییە .بەاڵم ئەوەی کە
ئاس��ایی نییە ،ئەوەیە کە یەکەم) کەس��انێک
خوێندنەوەیان ئەوە بێت ،کە سەڕەرای هەموو
شتێک دیسانیش نیشانەگەلێکی هیواخوڵقێن
بۆ ڕێف��ۆرم و گۆڕانکاری ه��ەن ،هەربۆیەش
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ئەم کەس��انە (هەڵبەتە زۆر جار ناڕاستەوخۆ و
بەشەرمەوە) داوا لە خەڵک دەکەن ،کە لەسەر
بنەمای ئەوەی ئەوان پێی دەڵێن «مش��ارکت»
لە کاروباری ڕۆژانەی مۆئەسەساتی ئێرانی (بە
تایبەت لە هەڵبژاردن)دا بەشدار بن.
ل��ەم نووس��راوەیەدا ،م��ن ل��ە ڕێ��گای
پشتبەس��تن بە چەند نموونەیەکی تیۆریک،
هەروەها چەن��د ئەزموونێکی ڕاس��تەقینەی
واڵتانەوە دەمەوێ نیش��انی بدەم کە پڕۆژەی
ڕێفۆرمی سیاسی لە کۆی جۆگرافیای سیاسی
و کولتووریی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و باکووری
ئەفریکادا (بە ئیستیس��نای چەند ساڵێک لە
تورکی��ا) ئێمکانی نەب��ووە و نییە و هۆکاری
نەبوونی ئ��ەم ئیمکانەش ڕاس��تەوخۆ بواری
فەرهەنگی سیاس��ی ( )Political Cultureو
ئابووریی سیاس��ی ( )Political Economyلە
هەردوو ئاستی تیۆری و پڕاتیکدا دەگرێتەوە.
فەرهەنگی سیاسی و ئابووریی سیاسیی
ئێران و نامۆییی ڕیفۆرم
لە زانستی سیاسیدا ،ئامانجی ڕێفۆرم بریتییە
لە دەستەبەرکردنی سیستەمێکی بەڕێوەبەری
دیمۆکراتی��ک ()Democratic Governance
کە ئەویش دیاردەگەلی وەکوو وەگەڕخستنی
پڕۆس��ەی بڕی��اری سیاس��ی ،ڕەخس��اندنی
مەجال��ی نوێنەرایەت��ی و بەفەرمیناس��ینی
توێژە کۆمەاڵیەتییەکان ،کارایی و گەش��ەی
ئابووری ،بنبڕکردنی گەندەڵی و ،بەم پییەش،
بەهێزکردن��ی دی��اردەی حیس��ابدانەوە و
ش��ەفافییەتی دەزگا دەوڵەتییەکان ،گەشەی
کولتووری و ،هەروەها گەش��ەی پۆتانسییەڵی
ت��اک دەگرێت��ەوە .بۆ ئ��ەو مەبەس��تەش،
هەم فاکت��ەری نێوخۆیی و ه��ەم فاکتەری
دەرەکی ڕۆڵی س��ەرەکی دەگێڕن .بۆ نموونە،
هۆکارەکانی س��ەرکەوتنی ڕێفۆرم لە واڵتانی
ئەمری��کای التین ،کە لە س��ااڵنی ١٩٩٠ی
زایینیدا دەستی پێ کرد ،لە ئاستی دەرەکیدا
پەیوەس��تە بەوەی کە واڵتە یەکگرتووەکانی
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ئەمریکا بەهۆی نەمانی سیس��تەمی ڕەقیبی
س��ۆڤیەتەوە چی دیکە پێویستی بەوە نەمابوو
کە پشتگریی سیستەمی دیکتاتۆریی سەربازی
لەم واڵتانەدا بکا .لە ئاستی نێوخۆییشدا ،ئەم
توێژە کۆمەاڵیەتییەی کە پڕۆژەی شۆڕش��ی
بەدەس��تەوە بوو (بە ئیستیس��نای یەک دوو
واڵتی بچووک لە ئەمری��کای ناوەندی) ،یان
بە دەستی ڕژیمی س��ەربازی لەناو چووبوون،
ی��ان وەکوو پەناب��ەر ئ��اوارەی واڵتانی دیکە
بب��وون و ،لەجێی ئەوان��ە توێژێکی تایبەتی
بۆرۆکرات ،کە بەتایبەت لە ئەمریکا پەروەردە
بب��وون ،گەڕانەوە و جڵ��ەوی دەوڵەتەکانیان
بەدەس��تەوە گرت .هەروەها دەک��رێ ئاماژە
ب��ە نموون��ەی ڕیفۆرم��ی س��ەرکەوتووانەی
واڵتانی ئاس��یای باش��وور بکەین ،کە ئەویش
لە ڕاس��تای کەمبوونی کەرەستەی خاو و بۆ
قەرەبووکردنەوەی ئەم بۆشاییە پێداویستیی بە
گەش��ەی مرۆیی لە ئاستی نێۆخۆییدا هەبوو،
ک��ە لەگەڵ پش��تیوانیی واڵتان��ی ڕۆژئاوایی
دەس��تەبەری ک��رد .نموونەیەک��ی دیکە لە
ئەزموونی س��ەرکەوتنی ڕێفۆرم ،س��ێ واڵتی
ئورووپای ڕۆژئاوا (یۆنان ،ئیسپانیا و پۆرتۆگال)
ن ،کە بە شێوازێکی درەنگوەخت هاتە ئاراوە.
بەردەوامی��ی مودێلی دیکتاتۆری لەم س��ێ
واڵتەدا ،ئەویش لە حاڵێکدا کە سااڵنی حەفتا
هەم��وو ئورووپای ڕۆژئاوا ب��ەرەوە پێکهێنانی
یەکێتیی هاوبەش و پتەوکردنی دیمۆکراسیی
نێوخۆیی دەچوون ،حاڵەتی ئانۆمالی بوو.
لەس��ەر بنەمای ئەم ئاماژانەی س��ەرەوە،
دەم��ەوێ بڵێ��م ک��ە پ��ڕۆژەی ڕێف��ۆرم لە
کۆنتێکس��تی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا (ئەگەر
هەبێت) بەگشتی و لە ئێران بەتایبەتی ،دەبێ
گۆڕینی ناوەرۆکی سیاس��ەت ل��ە فۆرمێکی
داخراو ،ئۆتۆریت��ەر ،توندوتیژتەوەر ،تێۆکرات،
مۆنۆپۆلیس��تی ،ئۆلیگارش��یک ،ڕانتخ��ۆر و
حیس��ابنەدەر بۆ مۆئەسەس��ەیەکی شەفاف،
پلۆرال ،مەدەن��ی و هاوواڵتیت��ەوەر بەئامانج
بگرێت .بەاڵم فەرهەنگی سیاس��ی و ئابووریی
ساڵی بیست و یەکەم
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فازیل��ەی دەک��رد ،یان ئیب��ن خەلدوون کە
سیاسی ئەم مەجالە نادات.
فەرهەنگی سیاس��ی (النی کەم لە فۆرمی داڕمانی شارس��تانییەتی بە شەڕی بەردەوامی
ئیدیال تیپی وێبەریدا و ئەویش پێش ئەوەی نێوان «عەسەبییە» و «عومران» لەنێو خولێکی
باسی خودی گۆڕانکارییە کردەییەکان بکەین) مێژووییی بەردەوامدا دەبەستێتەوە.
لێرەدا پرس��یار ئەوەیە کە گەلۆ ،پڕۆژەی
پەیوەندیی ڕاس��تەوخۆی بە ڕۆڵی کۆمەڵگای
مەدەنی ب��ە هەم��وو ڕەنگ و نیش��انەکانی ڕۆشنبیریی ئێرانی (مەبەست ئەو دەستەیەی
خۆیەوە هەی��ە ،کە لەوێدا چینی ڕۆش��نبیر کە پێناس��ەی نەتەوەی سەردەس��تی هەیە)،
ڕۆڵی س��ەرەکی دەگێڕێت .ئەرکی ئەم توێژە لەپێناو دابڕان لە ئۆنتۆلۆژیی ئیستاییی ئێرانی
کۆمەاڵیەتییە لە س��ەرەوەی هەموو شتێکەوە دامەزراو لەسەر دوو عونسوری ئایینی (شیعە)
پێشکێش��کردنی میتۆدۆلۆژییەک��ی دابڕان��ە و مێژوویی/کولتووری (فارس) بە مەبەس��تی
لە ئۆنتۆلۆژیی پێش��وو ،کە خ��ۆی لە خۆیدا دەس��تەبەرکردنی ئەوەی ژان ژاک ڕۆسۆ پێی
هەڵگ��ری ژمارەیەک چەمک و هزری تایبەت دەڵێ (پەیمانی کۆمەاڵیەتی) و گەیش��تن بە
ناس��نامەیەکی ئێرانیی هاوبەش
بێ��ت ،کە ئاس��ۆی پێکەوەژیان
بابەتی ئیسالحتەڵەبی بۆ هەموو نەت��ەوە جیاوازەکان
و گەش��ــــەی دیمۆکراس��ی
و توێ��ژە کــۆمەاڵیەتییەکان��ی
ب��ۆ داهاتــ��وو دەستنیش��ان
لە ڕەوتی خۆیدا
وەکوو دیاردەیەکی
ئێ��ران چیی��ە؟ کێه��ا دەقی
بک��ەن .ب��ۆ ئەم مەبەس��تەش،
سنوورپەڕێن ،نە تەنیا
ئیپیستۆمۆلۆژیکی ،یان مەعریفی
ڕۆش��نبیر لەتەنیش��ت تواناییە
دیاسپۆڕاش
پەڕەوازەی
لە الیەن ئ��ەم تویژە ئێرانییەوە
مەعریفییەکانییەوە ،پێویس��تە
بوو ،بەڵکوو وەکوو
ئامادە ک��راوە ،کە ب��ۆ نموونە،
و دەب��ێ هەڵگ��ری نەوعێ��ک
ناکۆکی
سەرچاوەیەکی
مەجالی دیالۆگێکی س��وکراتیی
ئەخ�لاق و فەزیل��ەت بێت کە
و شێوازێک لە
ڕەوش��تمەند ل��ە پالتفۆرمێکی
لە پڕۆژەی ڕۆش��نبیریی خۆێدا
پۆالریزاسیۆنی سیاسی،
هاوبەش��ـــــــدا پێشکێش��ی
هیچ کەلێنێک بۆ دوورەپەرێزی
تەنانەت پەلی هاویشتۆتە
ڕۆش��نبیرانی هاوشێوە لە نێوان
و دڕدۆنگ��ی لەنێ��و خەڵک��ی
نێو حیزبەکانی
نەتەوەکان��ی کورد ،ع��ەرەب،
مافخوراوی واڵت��دا نەهێڵێتەوە.
کوردیشەوە
بەل��ووچ ،تورکم��ان ،ئ��ازەری،
بە ئاوڕدانەوەی��ەک لە مێژووی
ل��ۆڕ و ئەوان��ی دیک��ە بکات؟
تیۆری��ی سیاس��ی ،دەبینی��ن
تێپەڕاندنی کۆمەڵگای گەندەڵ و قەیرانلێدراو قەڵەمبەدەس��تی ئێرانی ،هەتا ئەو جێگایەی
بەرەوە ئاراستەی دادپەروەری و بەختەوەری لە م��ن لێی حاڵیم ،دوو دەس��تەن :دەس��تەی
چوارچێوەی شارستانییەتیدا ،پڕۆژەی هزریی یەکەم ک��ە ژمارەی��ان زیات��رە ،ئەوانەن کە
دەی��ان گەورەبیرمەند و فەیلەس��ووف بووە .خوێندنەوەیەکی ساختە و جەوهەرخوازانە لە
ئەفالتوون بە ئامانج��ی بنبڕکردنی گەندەڵی مێژووی هەویەتی (هویت/ش��ناس) پێشکێش
و نیپۆتی��زم و دەس��تەبەرکردنی کۆمەڵگای دەک��ەن ،زۆر توند بە ڕابردووەوە نووس��اون،
دادەپەرەر دەیەویس��ت کە فەیلەس��ووفەکان هەم��وو خ��ەون و ئارەزوویان هێش��تنەوەی
پادش��ایەتیی واڵت بکەن .ئەریستۆ پێی وابوو یەکپارچەیی��ی ئێران��ە و ل��ە بەردەوامی��ی
مرۆڤ ئاژەڵێک��ی سیاس��ییە ،هەربۆیە دەبێ دەربڕێنەکانی خۆیاندا شێوازێک لە فاشیزمی
وەکوو هاوواڵت��ی لە چوارچێ��وەی دەوڵەتدا فەرهەنگی بەره��ەم دەهێننەوە .دەس��تەی
( )Polisبەشداری لە پڕۆسەی سیاسەتدا بکا .دووەم ئەوانەن کە بەڕواڵەت کۆسمۆپۆلیتن و
لەسەر هەمان ڕێچکە ،فارابی باسی مەدینەی هەڵگری پەیامێکی گەردوونیی پێکەوەژیانن.
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ئەم دەس��تەیەش هیچ دەقێک��ی مەعریفیی
ئەوتۆی بۆ پشتبەس��تن بە دەس��تەوە نییە،
چونکە پەیامی کۆتایی��ی ئەوانیش بۆ نەتەوە
چەوس��اوەکان (کە پەیامی ترساندنە) ئەوەیە
«تکایە ،باسی شتی گەورەی وەکوو کۆلۆنیالیزم
و دەستەبەرکردنی سەروەریی سیاسی مەکەن،
چونکە ئەو قس��انەی ئێوە کوشتاری گەورەی
بەدوادا دێت و ئێران دەکا بە س��ووریە!» ئەم
باسەی سەرەوە نیشانی دەدات کە ڕۆشنبیری
ئیران��ی بەتایبەتی و ،کۆمەڵگای مەدەنیی ئەم
واڵتە بەگشتی ،لە ئاستی فەرهەنگی سیاسیدا،
بەرنامەی ڕیفۆرم و دابڕانی بەدەستەوە نییە.
کاریگەری��ی ئابووریی سیاس��ی لەس��ەر
ڕێف��ۆرم لە کارتێکەریی فەرهەنگی سیاس��ی
گەلێ��ک گرینگترە .لە ڕاس��تیدا ،گۆڕانکاری
لە ئاس��تی فەرهەنگی سیاسیشدا ڕاستەوخۆ
پەیوەندیی بە مەجالی گۆڕانکاری لە ئابووریی
سیاس��ییەوە هەیە .ئابووریی سیاسیی واڵتانی
ڕۆژهەاڵت��ی ناوەڕاس��ت ،لەس��ەر مودێل��ی
ئابووریی ڕان��ت ( )Rentier-Stateدامەزراوە،
ک��ە لەوێدا وەک��وو داڕیژەرانی ئ��ەم تیۆرییە
()Hezem Beblawi & Ciacomo Luciani
هەر لە س��ااڵنی هەش��تاوە باس��ی دەکەن،
دەس��ەاڵتی سیاسی مەش��رووعییەتی خۆی
نە لەس��ەر بنەمای بەش��داریی هاوواڵتیان لە
پرۆسەی سیاس��ەتدا ،بەڵکوو لەسەر بنەمای
دابەشکردنی سەرچاوەی ماددی و سیمبۆلیک
(کە ئەویش لە ڕێگای فرۆش��تنی نەوت ،یان
داهاتی گومرک ،ی��ان یارمەتیی دەرەکییەوە
بەدەست دێنێت) لەنێو هاوواڵتیاندا دەستەبەر
دەکا .بەپێی ئ��ەو بۆچوونە ،دەوڵەتی ڕانت لە
چوارچی��وەی فۆرمۆڵ��ی (No Taxation, No
)Representationدا بێمنەت��ە لە هاوواڵتیانی
خۆی و بەم پێیەش ،خۆی بەمەجبوور نابینێت
کە ڕیف��ۆرم بکات و دەزگا و مۆئەسەس��اتی
دیمۆکراتیک بۆ هاوواڵتیان دامەزرێنێت .لەم
مودێل��ەدا هاوواڵتیان بەپێی ئەو پش��تگرییە
ماددی و سیمبۆلیکەی وەریدەگرن ،خۆیان لە
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بەرانبەر دەسەاڵتدا بە ملکەچ و وەفادار دەبینن
و ئی��زن بە خۆیان ن��ادەن داوای گۆڕانکاریی
سیاس��ی بک��ەن .ئ��ەم مودێل��ە بەگوێرەی
پەرەپێدەرانی ،ڕێک پێچەوانەی ئەو مودێلەیە
کە ئ��ەوان پێی دەڵێن دەوڵەتی بەرهەمهێنەر
( ،)Productive-Stateیان��ی ئ��ەو فۆرم��ە
دەس��ەاڵتدارییەی کە لە واڵتانی دیمۆکراسی
بە ڕێژەی جۆربەجۆر لەسەر بنەمای ئابووریی
ئازاد و بەرهەمهێنەر و هەروەها سیس��تەمی
باج دامەزراوە .لەم سیستەمەدا ،بەپێچەوانەی
مودێلی ڕانت ،ئەوە هاوواڵتیانن کە لە ڕێگای
باج��ی مانگان��ەوە دەوڵەت بەخێ��و دەکەن
و ه��ەر ئەوانیش��ن ک��ە دەبنە س��ەرچاوەی
مەشرووعییەت بۆ دەسەاڵتی سیاسی .لێرەدا،
ئەوە دەس��ەاڵتی سیاسییە کە لە چوارچیوەی
فۆرمۆڵی ()Taxation and Representationدا
مەجبووریەتیی دەس��تەبەرکردنی سیستەمی
نوێنەرایەت��ی ،بەهێزکردن��ی مۆئەسەس��اتی
دیمۆکراتی��ک و دەستاودەس��تکردنی خۆی
گرتۆتە ئەستۆ.
شایانی باس��ە کە ئەو دەوڵەتە ڕانتانەی
کە بە چەمکی ڕانتی س��ەرەتاییش پێناس��ە
دەکرێ��ن ،لە س��ااڵنی ڕاب��ردوودا بە چەند
هۆکارێک وەکوو دیاردەی گلۆبالیزاس��یۆن،
گەش��ەی دیمۆگرافێ��ک ،بەرزبوون��ەوەی
ڕیژەی بێ��کاری ،داخراویی فەزای کولتووری
و کۆمەاڵیەت��ی چەن��د هۆکار دی تووش��ی
کۆمەڵێ��ک قەی��ران هات��ن ،هەربۆی��ەش،
ژمارەیەکی��ان وەکوو ئیم��ارات و قەتەر و تا
ڕادەیەک کوێت ،مەغریب و ئۆردن و ئیستاش
عەرەبس��تانی س��عوودی ناچار بوون ڕوو لە
چەن��د گۆڕانکاری بکەن ،ب��ۆ نموونە ،لەژێر
کۆنترۆڵی دەس��ەاڵتدا ڕێگا ب��ە وەبەرهێنانی
دەرەکی بدرێت ،تەحەم��ول و وێکهەڵکردن
(تۆلێرانس)ێکی ڕێژەیی لە بەرانبەر ڕەخنەدا
هەبێت ،هەروەها ت��ا ڕادەیەک فەزا داخراوە
فەرهەنگی/کۆمەاڵیەتییەکانی��ش بکرێنەوە.
بەاڵم زۆر گرینگە لەبیرمان بێت ،ئەوەی ئەو
ساڵی بیست و یەکەم
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دەوڵەتانە کردیان و دەیکەن ،ناچێتە خانەی
دیمۆکڕاتیزاس��یۆن یان ڕێفۆرم��ەوە ،بەڵکوو
وەکوو ش��ارەزایان دەڵێن ،ئەوە ڕاگوێزانێکە
لە دەوڵەتی ڕانتیی سەرەتاییەوە بۆ دەوڵەتی
ڕانتی��ی دوای��ی ( .)Late Rentierismل��ە
ڕاس��تیدا ئەم گۆڕانکارییە کە لە چوارچێوەی
ئابووریی سیاس��یی ئەم چەن��د واڵتەدا هاتە
ئ��اراوە ،مانەوەی ئەوانی بۆ داهاتوو مس��ۆگر
کرد .ئەوە ل��ە حاڵێکدایە کە ئ��ەم دەوڵەتە
ڕانتان��ەی وەکوو تونس ،میس��ر ،س��وودان،
جەزایر ،ئێراق ،سووریا ،لوبنان و ئێران (لیبی
تا ڕادەیەک کەیس��ێکی تایبەتە) نەیانتوانی
قۆناغی ڕانتی س��ەرەتایی بەرەو ڕانتی دوایی
تێ پەڕێنن ،ڕەوتێکی جیاواز و بەرەودواوەیان
گرتە پیش .ئەمانە لە بواری ئابووریی گشتی
و دابینکردن��ی بوودجەی واڵت��دا بەردەوام
بەرەوە الوازی ڕۆیش��تن و لە کۆتاییدا بوون
بە دەوڵەتی مرۆڤخ��ۆر (.)Predatory State
گرانکردنی ئەم دواییان��ەی بێنزین لە ئێران
بە مەبەستی دابینکردنی مووچەی کارمەندان
نموونەی بەرجەس��تەی ڕەفت��اری دەوڵەتی
پڕێدات��ۆرە ،کە بە هیچ ش��ێوەیەک مەجالی
گەڕانەوە ب��ەرەو دواوەی نەماوە .بە واتایەکی
دیک��ە ،دەوڵەتانی پرێداتۆر ،ی��ان مرۆڤخۆر،
هیچ ڕێگایەکیان بەدەر ل��ە ڕووبەڕوونەوەی
درەنگ ،ی��ان زووی شۆڕش��ی هاوواڵتیانی
برس��ی و وەزاڵەهاتووی خۆی��ان نەماوە .ئەو
شۆڕش��ە ناوچەیی��ە کە ئێس��تا ئێرانیش��ی
گرتۆتەوە ،لە س��اڵی ٢٠١٠ڕا دەس��تی پێ
کردووە و بەردەوامە .لە ئاکامی ئەم بەش��ەی
ئەو باس��ە دەمەوێ بڵێم کە فۆرمی ئابووریی
سیاس��ی ڕۆژهەاڵت��ی نێوەڕاس��ت مەجالی
ڕیفۆرمی تێدا نییە .تەنیا دوو ڕێگا هەیە؛ یان
ڕۆیشتن بەرەوە ئاراستەی سیستەمی ڕانتیی
دوایی؛ یان ڕۆیشتنی ناچاری بەرەو دەوڵەتی
پرێداتۆر و ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ شۆڕش��ی
خەڵکی برس��ی و وەزاڵەهاتوو .ئەم پرۆسەیە
لە ئێران دەستی پێ کردووە و ناگەڕێتەوە.

کۆتایی
ئەم باس��ەی س��ەرەوە نیش��انی دا ،کە نە
دیاردەی فەرهەنگی سیاس��ی و ،بەم پێیەش
نە ڕۆش��نبیریی ئێرانیی س��ەر بە نەتەوەی
سەردەست بەهۆی غیابی مەعریفە و ئیتیک
و ،ئابووریی سیاس��یی ئ��ەم واڵتەش ،نە لە
ڕابردوو ،نە لە ئێس��تا و نە لە داهاتووش��دا
مەجالی ڕیفۆرم و گۆڕانکاریی سیاسیی تێدا
نیی��ە .تێچووی زۆری سیاس��ەتی دەرەوەی
ئێ��ران و گەمارۆی ئاب��ووری و ،بەردەوامیی
سیستەمی ئابووریی مافیایی و ئۆلیگارشیک،
لەمێ��ژە بااڵنس��ی توانایی��ی دابەش��کردنی
س��ەرچاوەی م��اددی و س��یمبۆلێکی ل��ە
الیەن دەوڵەتی ئەم واڵتەوە لەگەڵ ئاس��تی
چاوەڕوانی��ی هاوواڵتی��ان ب��ۆ دابینبوون��ی
پێداویس��تییە م��اددی و مەعنەوییەکان��ی
ڕۆژانەیان تێک داوە .ڕیگایەک کە بۆ دەوڵەتی
پرێداتۆری ئێران ماوەتەوە ،بە لەبەرچاوگرتنی
کاریگەری��ی توندوتێژی لەڕادەب��ەدەر ،تەنیا
ش��ۆڕش و ڕووخان��ە .لە فەزایەک��ی ئاوادا و
تا ئەو جێگایەی ک��ورد دەگرێتەوە ،هاندانی
خەڵک بۆ بەش��داریکردن لە هەڵبژاردنەکانی
داهات��ووی ئێراندا ل��ە ئیدیعایەکی کۆمیکی
تێک��ەاڵو ب��ە تراژیدی زیات��ر ،هیچی دیکە
نیی��ە .دیسکۆرس��ی ک��وردی ل��ە ڕەوتی
دەس��تەبەرکردنی س��ەربەخۆییی خۆی��دا
دەتوانێ ی��ەک پڕۆژەی گش��تی بەجیددی
وەربگرێت و تێیدا بەش��دار بێ��ت ،ئەویش
بەش��دارییە لە شۆڕش��ی سەرانس��ەریدا بە
مەبەستی کۆتاییهێنان بە دەوڵەتی پرێداتۆر.
لە ئەساسدا مەبەست لەم بەشدارییە بۆ کورد
ب��ەدەر لە ڕووخانی دەوڵەتی پرێداتۆر ،وەکوو
س��ەرچاوەی هەموو چەش��نە کارەساتێک،
پێویس��تە مانەوەی خۆی وەکوو یەکەیەکی
نەتەوەی��ی ،ئەوی��ش ل��ە ڕێ��گای تێکدانی
کۆی هاوکێش��ەی کۆلۆنیالیزم��ی ئێرانی و
دەس��تەبەرکردنی س��ەروەریی سیاسییەوە
بەئامانج بگرێت.
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تیۆری

فارسی ،شەکری شیرین یان ژەهری هەالهل
سەرەتایەک بۆ شرۆڤەکردنی ڕۆلی فارسی لە ژێنۆسایدی زمانیدا
بێهرووز شوجاعی ،ڕۆژهەاڵتناس؛ زانکۆی ئۆپساال /سوئێد

کۆلۆنیالیزمی زمانی ،مێکانیزمێکی تایبەتی هەیە؛ خودی پرۆسەی کۆلۆنیزەکردن بە جەبریش
بێت ،بەاڵم ڕاگرتنەکەی بە پرۆسەگەلێکی شاراوەی هەژمۆنیک دەستەبەر دەکرێت ،واتە
قازانج کردنی دڵ و هزری کۆمەڵگای کۆلۆنیزەکراو بە ڕێگای مەشروعییەت بەخشین بە
پراتیکی زمانی ،ئەدەبیات ،نەریتی کولتووری ،نۆرمی کۆمەاڵیەتی ،بەها و باوەڕەکانی زمانی
کۆلۆنیال .کورت و کورمانجی بە خولقاندنی ژینگەیەکی کۆلۆنیال.

پوختە
ئ��ەم وت��ارە هەوڵێکە ب��ۆ ڕاڤەکردنی ڕۆڵی
مێژوویی زمانی فارس��ی ،لە پەڕاوێزخستن
و ل��ە ئاکامدا لەناوبردن��ی زمانەکانی دیکە
ل��ە پانتاییی ئەو جۆگرافیای��ەی کە وەکوو
فەالتی ئێران ناس��راوە .لە بەش��ی یەکەمی
ئ��ەم وت��ارەدا ،ئاماژەیەک دەکرێتە س��ەر
مێژووی زمان��ە «ئێرانییەکان» و پەیوەندیی
فارس��ی لەگەڵیان .بەش��ی دووەم ،تەرخان
کراوە بۆ س��ەردەمی مۆدێرنیت��ە و پەیڕەو
کردن��ی سیاس��ەتێکی زمان��ی ،ل��ە پێناو
دەوڵەت ـ نەتەوەس��ازییەکی مۆدێرندا .لەم
بەش��ەدا ئامەژەیەکی خێرا دەکرێتە س��ەر
سەردەمی مەشروتییەت و پاشان سیاسەتی
زمانی��ی پەهل��ەوی و کۆماری ئیس�لامی،
دەخرێتە بەر تیش��کی ڕۆشنایی .لە بەشی
کۆتاییدا ،بنەما تێئۆرییەکانی کۆلۆنیالیزمی
زمان��ی ،لینگویس��یزم و لینگویس��ید باس
دەکرێت.
پێش��ینەی فارس��ی لەگەڵ زمانەکانی
دیکەی پانتاییی فەالتی ئێران
بە پێی لێکۆڵینەوە زمانناسییەکان ،زمانە
ئێرانییەکان پێک هاتوون لە دوو گرووپی
ڕۆژهەاڵت��ی و ڕۆژئاوای��ی ،کە فارس��ی و
کوردی و کۆمەڵێک زمانی دیکە ،بەشکێن
ل��ە زمان��ە ڕۆژئاواییی��ەکان .لە ئاس��تی
دەنگس��ازیدا زمانە ڕۆژئاواییەکانیش لە دو
گرووپی باکوور و باش��وور پێکهاتوون ،کە
هەر دووکیان سێ قۆناخی مێژووییان تێپەر
کردووە؛ سەردەمی باستان ،ناوین و نوێ.
لە قۆناخی باس��تانیدا مادی ـ واتە زمانی
مادەکان ـ یەکەم زمانە کە لە چوارچێوەی
دەوڵەتێکدا بووە بە زمانی دەس��ەاڵت .بە
کوودەتای کووروشی هەخامەنشی لە ساڵی
 556پێش زاییندا ،ساتراپی پارسی بەسەر
واڵتی م��اددا زاڵ دەبێت و بەو ش��ێوەیە
فارس��ی بۆ ماوەی  200س��اڵ تا هاتنی

ئەس��کەندەری مەقدوون��ی دەبێتە زمانی
دەس��ەاڵت .ئەش��راف و پیاوە دینیەکانی
م��اد ،لە ناو ئیمپراتۆریی هەخامەنیش��یدا
ئەنتەگ��را دەکرێن؛ بۆیە کۆمەڵێک وش��ە
و زاراوەی کارگێڕی��ی م��ادی دەکەون��ە
ن��او زمانی فارس��ی .بە گرتن��ی ئێران لە
الیەن ئەس��کەندەر و دامەزرانی خانەدانی
سلووکی (،)Sherwin-White, 1993:40
فارس��ی دیس��ان دەکەوێتەوە پەڕاوێزەوە.
ب��ەاڵم ئەمج��ارە دیس��ان ه��ەر گەالنی
باکوور-رۆژئاوایی بوون کە ئێرانیان لە ژێر
دەسەاڵتی بێگانە ڕزگارکرد .پاش نزیکەی
 200س��اڵ ،پارتەکان یا پەهلەوانییەکان
ئێرانیان لە دەس��ت س��لووکی ڕزگار کرد
و لە س��اڵی 250ی پێش زایین ،تا 226
زایی��ن ،لە فەاڵت��ی ئێ��ران ،مێزۆپۆتامیا
و تەنان��ەت بەش��ێک لە س��ند و ترانس
ئۆکس��انیا ،حوکمیان کرد .واتە لە س��اڵی
330ی پێ��ش زایین تا  226پاش زایین،
بۆ ماوەی  500س��اڵ ،هیچ ئاس��ەوارێک
لە فارس��ی نابینرێت .تەنانەت پاش هاتنە
س��ەرکاری ساسانییەکان لە ساڵی 226ی
پاش زاینیش ب��ۆ ماوەیەکی درێژ پارتی/
پەهلەوان��ی ،وەکوو زمان��ی فەرمی بە کار
دەهێنرا .ستاتوس��ی ب��ەرزی پەهلەوانی
هۆکارێکی سەرەکییە کە فارسی ژمارەیەکی
زۆر وش��ە لەو زمانە بە قەرز وەردەگرێت.
بەاڵم لە مێژوونووسینی زمانیدا ،فارسەکان
«فارس��یی ناوین»ی��ش ب��ە تەحریفێکی
زیرەکانە وەکوو پەهلەوی پێناسە دەکەن،
کەچی پەهلەوی ،وات��ە زمانی پارتەکان،
ل��ە ڕووی مێژووی زمانەوانی��دا زمانێکی
باک��وور ڕۆژئاواییی��ە .جگە ل��ە جیاوازیی
وشەس��ازی و ڕستەس��ازی ،دەی��ان
ئیزۆگلۆس��ی دەنگس��ازیی پەهل��ەوی/
پەهلەوانی ،لە فارسیی ناوین/ساساسی جیا
دەکاتەوە .وێنەی خوارەوە نموونەیەکە لەو
جیاوازییە دەنگسازییەکان:

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  53ساڵی بیست و یەکەم پاییزی 19 2719

ئیزۆگلۆسی باکوور ـ رۆژئاوا

ئیزۆگلۆسی باشوور ـ رۆژائاوا
فارسی نوێ

فارسی ناوین

ئیزۆگلۆس

پل

pol

pul

l

پرد

بلند

bolend

bulend

l

بەرز

berz

زن

zen

zen

z

ژن

jin

jen

آهن

ahen

ahun

h

ئاسن

asin

asun

s

دانـ

Dan-

Dan-

d

زانـ

Zan-

Zan-

z

(دانستن)

کوردی

پارتی

ئیزۆگلۆس

pird

purd

-rd

burz

-rz
j

(زانین)

بە پێی ئەم ئیزۆگلۆسانە گرووپەکانی باشوور و باکوور بەم شێوەیە بە پێی قۆناخەکانی مێژوویی
پۆلین دەکرێن:

سەردەم

باشوور

باکوور

باستان

مادی ()BC 549 - 768

فارسی کۆن ()BC 550-330

ناوین

پارتی ()BC - 224 AD 247

فارسی ناوین ()AD 224-651

نوێ

کوردی

فارسی نوێ ()- AD 850

ئازەری †
تالشی/تاتی
راژی (رێی ،وەرامین ،تاران) †
مازەنی
سمنانی
گەزی (ئەسفەهان)
گەبری (زاراوە ناوەڕاستەکان لە یەزد و کرمان)
بەلووچی

زۆربەی ئیرانۆلۆگەکان ،فارسیی نوێ بە درێژەی
فارس��یی ناوین و ئەویش بە نۆرەی خۆی بە
درێژەی فارس��یی کۆن پێناسە دەکەن .بەاڵم
سەرنجڕاکێش��ە کە ئەم بەردەوامییە لە نێوان
مادی و پارتی و کوردیدا کەم پێناس��ە کراوە.
تەنیا ڕۆژهەاڵتناس��ی ڕووس��ی ،مینۆرسکی،
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دانی بەوەدا ناوە کە کوردەکان مادن .هەروەها
ئیرانۆلۆگی ئەمریکی ویندفۆریش (Windfuhr,
 ،)1975:462کوردی��ی وەکوو زمانێکی پارتی
پێناس��ە کردووە ،بەاڵم ن��ە ئێرانییەکان ،نە
ڕۆژهەاڵتناسانی دیکە ،دانیان بە هەبوونی ئەو
پەیوەندییەدا نەناوە .تەنانەت بەشێکییان یان
ساڵی بیست و یەکەم
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کوردی بە ڕابردوویەکی دابڕاو پێناسە دەکەن،
یانی��ش نکۆلی لە پەیوەندیی کوردی و مادی
و پارتی دەکەن .ئەمە دروس��ت لە ئاراستەی
سیاسەتی زمانیی دەوڵەتی فارسی دایە.
خالێکی بەرجەستە لە خشتەی سەرەوە،
دابڕان��ی مێژوویەک��ی دوور و درێژ لە نێوان
قۆناخەکان��ی زمان��ی کوردی لەگ��ەڵ پارتی
و مادیی��ە .ئەگەر س��ەرنج بدەی��ن ،دابڕانی
فارس��یی ناوین تا فارسی نوێ ،نزیکەی 250
تا  300ساڵ دەبێت؛ ئەوەی کە عبدالحسین
زرینکوب وکوو دوو سەدە بێدەنگی (دو قرن
س��کوت) پێناسەی کردووە .واتە لە ڕووخانی
ساسانی لە س��اڵی  ،٦٥١تا س��اڵی سەدەی
نۆیەمی کۆچی ،کە یەکەم دەقەکانی فارس��ی
لە س��ەردەمی س��امانیدا باڵو دەبێتەوە ،هیچ
ئاس��ەوارێکی فارس��ی دیار نامێنێ .ئەو دوو
سەدەیە ،ئەوەندە لەسەر جەستەی فەرهەنگ،
وشەس��ازی و ڕستەسازیی فارس��ی کاریگەر
بووە ،کە هەریەک لەوانە بە دوو شێوەی ناوین
و نوێ پێناسە دەکرێن .ئەمجا ئەگەر بڕوانینە
دابڕانی زەمانی لە نێوان پەهلەوانی و کوردی،
زیاتر لە  ١٢٠٠ساڵ تا پەیدابوونییەکەم دەقە
کوردیی��ەکان دەخایەنێت .ئەم هەزار س��اڵ
بێدەنگییە لە نێوان پەهلەوانی و ئەو زمانانەی
کە سەرچاوەیان هەر پەهلەوانی بووە ،نە تەنیا
هۆکار بۆ پەیدابوونی ش��ێوەزاری جیاواز بووە،
بەڵک��و زمانی جیاوازیش لێ��ی دەرکەوتوون.
ئ��ەم دیاردەیە دەکرێ لەگەڵ س��ەرهەڵدانی
زمانە نوێیەکانی ڕۆمان پ��اش دابەش بوونی
ئەمپرات��ۆری ڕۆم ،کە زمانەک��ەی التین بوو،
ب��ەراورد بکرێت .هەر لە کات��ی ئیمپراتۆریی
ڕۆمدا ،ش��ێوەزاری جیاواز بە ن��اوی التینی
ع��ام ( )vernacular latinهەب��وون ،بەاڵم لە
س��ەرەتای هەزارەی ڕابردوودا ،ئەم شێوەزارە
لۆکاڵییان��ە ،دەس��تیان ب��ە بەرهەمهێنان��ی
ئەدەب��ی کرد و ،بە دروس��ت بوونی دەزگای
چاپ ،زمانەکانی ئێستای ڕۆمان ،واتە ئیتالی،
فەڕانسی ،پورتوگالی ،سپانی ،کاتاالنی و هتد،

لێی دروس��ت بوون .جیاوازیی��ەک لە نێوان
وەرار(تکامل)ی پەهلەوانی بۆ زمانەکانی ئێستا
و التینی بۆ ئەو زمانانە ئەوەیە ،کە بە ڕووخانی
ئیمپراتۆریی پەهلەوانیی ئەشکانییەکان  ،تەنیا
بۆ ماوەی سەد س��اڵێک بەردەوامیی نووسین
بەو زمانە هەبوو .پاش نەمانی ئەشکانییەکان تا
هەزارەییەکەمی زائینی ،جگە لە چەند دەقێکی
ئازەری یان چەند هۆنراوەی فەهلەویات ،هیچ
دەقێک��ی دیکە لەو زمانە نەم��اوە و ،جگە لە
چەند دەقی ئایینیی گۆرانی بە شێوەزارەکانی
دیکەی کوردی ،تا ساڵی 1400ی میالدیش،
هی��چ دەقێک نەبوو .جگە لەوە تا ئێس��تاش،
جیا لە ئستاتوی فەرمیی کوردی لە باشووری
کوردستان لە ساڵی ١٩٩١ـەوە ،هیچ زمانێکی
دیکەی پەهلەوانی نەبووە بە زمانی پەروەردە
و زمانی دەس��ەاڵتی سیاس��ی و ئابووری .لەو
ئاراستەیەدا زمانە پەهلەوانییەکان ،پانتاییەکی
بەرینیان لەدەست داوە و جێگایان بە فارسی
و تورکی پ��ڕ کراوە .بۆ نموونە تا س��ەرەتای
حکوومەتی سەفەویش ،ناوچەکانی ئەسفەهان،
هەمەدان ،کرمان ،تاران ،یەزد ،ڕەی و وەرامین
جۆرێکی پەهلەوانی قس��ەیان دەکرد .ئێس��تا
ئ��ەو ناوچانە بە تەواوی تەفریس کراون .تەنیا
زمانی گەزی لە ئەس��فەهان و زمانی گەبری
لە یەزد ماوەتەوە .ئەوانی دیکە لەو ناوچانە بە
تەواوی لە ناو چوون.
بە پێی مێژوونووس��انی ئیسالمی ،زمانی
ئازەربایجانی��ش تا هاتنی موغول و تورکەکان
پەهلەوانی بووە .بۆ نموونە «ابن مقنع» بە نەقڵ
لە «ابن ندی��م» دەڵێت کە زمانی ئازەربایجان
«الفهلویە» ،مەنسووب بە فەهلە ،واتە خاکێک
بووە بریتی لە ئەسفەهان ،ڕەی ،ماهی نەهاوەند
و آذربایج��ان .ئ��ەم دەستنیش��انکردنەوەی
جۆگرافیای زمانی لە الیەن یاقووتی حەمەوی
لە «معجم البل��دان» و خوارەزمی لە «مفاتیح
العلوم»یشدا هاتووە .ماوەیەک ئەو زمانە وەکوو
ئازەری پێناس��ەکراوە .حمد الله مستوفی لە
«نزهة القلوب» لە سەدەی ٨ی کۆچی ،زمانی
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خەڵکی مەراغە ب��ە «پەهلەویی گۆڕاو /پهلوی
مغیر» پێناسە دەکاتHenning, 1955:157-( .
)177
بە پێی لێکۆڵینەوە زمانناسییەکان ،ئازەریی
کۆن یەکێک لە ئاسەوارەکانی زمانی پەهلەوانی
بووە .تا سەردەمی سەلجووقەکانیش ،زۆربەی
دانیش��توانی ئازەربایج��ان بە ش��ێوەزارێکی
پەهلەوان��ی قس��ەیان ک��ردووە و تەنان��ەت
هۆن��راوەی ئەدەبیی��ان هەبووە .ب��ۆ نموونە
مەغریبی تەبریزی ،شاعیری سەدەی هەشتی
کۆچی فەهلەویاتی خوارەوەی (ادیب طوس��ی،
 )١٣٣٥:٢٢٦نووسیوە:
س��ەحەرگاهان کە دیل��م تاوە گیرێ
ژە ئاهم هەفت چ��ەرخ ئاالوە گیرێ
ژە دیل��م ئازەری��ن ئاه��ی ورای��ە
دوژ ئ��ەژ ت��اوی دیلم ت��اوە گیرێ
تێگەیش��تن لە فەهلەویاتەکەی س��ەرێ ،بۆ
کەسێکی کورد کە شارەزایی بۆ شێوەزارەکانی
کوردی هەبێ زۆر ئاسانە/ .دیل /هەمان /دڵ،/
/ت��اوە /هەمان تاو/ ،ژە /و /ئ��ەژ /هەمان /ژ/ی
کرمانجی و /ج��ە/ی هەورامی/ ،دووژ /هەمان
/دوو/ە.
تەنانەت تێگەیش��تنی هونراوەی ش��ێخ
س��ەفیەدینی ئەردەبیلی (ادیب طوس��ی:٢٠١ ،
 ،)١٣٣٥ک��ە ب��ە پێێ هەندێک س��ەرچاوەی
مێژووی��ی ،جەددەکەی لە کوردس��تانەوە بۆ
ئازەربایجان کۆچی کردووە ،بۆ کەسێکی کورد
زۆر ئاسانە:
ب��ە من جان��ی بدە ئەز جان��وەر بوم
ب��ە من نوتق��ی بدە تا دەم��اوەر بوم
بە من گۆش��ی بدە ئەز بەشنەوا بوم
هەر ئانگەه وانگە بوو ئەز ئا خەبەر بوم
لێرەشدا /ئەز /هەمان /ئەز/ی کوردی کرمانجی
و پارتیی��ە/ ،دەم /هەم��ان /دەم/ـی کوردیی
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س��ۆرانی ،لێرەدا بە واتای کەسێکی تواناییی
نوتق��ی هەبێ��ت/ ،وانگە/ش هەر ب��ە واتای
/بانگـ/ـە.
ئێس��تا تەنیا دوو سێ گوند لە ئازەربایجان
ماون کە بەو زمانە قس��ە دەکەن؛ ش��ێوەزاری
هەرزەنی ل��ە گوندی گەلین قای��ای مەرەند،
گون��دی خوئین ل��ە زەنج��ان و کرینگان لە
خەلخال .ئازەربایجان بە تەواوی تەتریک کراوە.
زێدی سەرەکیی فارسەکان ساتراپی پەرسیس
بووە ،کە پاش کوودەتای کووروش ،فارسەکان
بە س��ەر جۆگرافیای ئێراندا زال دەبن .ئەگەر
تەماشای نەخشەی ( )1بکەین ،پانتاییی زمانی
فارسی لەسەرەتادا زۆر تەسک بووە.

نەخشەی زێدی ڕەسەنی فارس
بەاڵم ئەگەر ئێستا بڕوانینە ژمارەی دانیشتوانی
فارسیئاخێو ،ڕاستییەکی دیکە ئاشکرا دەبێت،
زۆرب��ەی ئ��ەو ناوچان��ەی کە س��ەردەمێک
پەهلەوانی زمان بوون ،ئێستا تەفریس کراون.
نەخش��ەی ( )2هی بیس��ت ساڵ پێش
ئێستایە .بۆ نموونە لێرەدا دیار دەبێت کە تەنیا
لەسەدا ٧.٦ی خەڵکی مازەندەران فارسیزمانن.
ب��ەاڵم بە پێی لێکۆڵینەوەیەک��ی مەیدانی لە
الیەن محمد صالح ذاکری ( ،)١٣٩٨لەس��ەدا
٦٠ی خەڵک��ی مازەندەران لە ن��او خێزانیاندا
فارسی بە کار دێنن.
ئەم��ەش نابی��ت لە بی��ر بکرێ��ت ،کە
لوڕی ـ بەختیاری س��ەرەڕای پێش��ینەیەکی
هاوب��ەش لە گەڵ کوردی ک��ە هەمان زمانی
پەهلەوانییە ،ئێس��تا تەنی��ا خاوەنی هەندێک
سوبستراتی پەهلەوانییە و لە بواری فەرهەنگ،
وشەسازی و ڕستەسازیدا .ئەوەندە کەوتووەتە
ژێر کاریگەریی فارس��ی ،کە ئێستا لە بواری
زانستی زمانناسیدا لە کۆمەڵەی زمانە باشوور
ـ ڕۆژئاوییەکان ،واتە فارسی ،لەقەڵەم دەدرێن.
دوور نیە بۆ ماوەی چەن��د دەهەیەک وەکوو
ئەس��فەهانی و هەمەدانی و ڕاژی ،بەتەواوی
تەفریس بکرێت.
ساڵی بیست و یەکەم
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نەخشەی
()1

پانتایی زمانی فارسی
لە سەرەتادا
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پەیوەندی��ی زمان��ی پەهلەوانی لەگەڵ
کوردی و زمانەکان��ی دیکەی باکوورـ
رۆژئاوا
ج��اری یەکەم کە من دەقێک��ی پەهلەوانی/
پارتیم دیت ،بە خوێندنەوەی ئەم ڕستەیە کە
نزیکەی  ١٨٠٠س��ال پێش ئێس��تا لە قاڵبی
س��روودێکی دینی مەس��یحیدا نووس��رابوو،
تووشی ش��ۆک بووم .ڕس��تەکە بەم شێوەیە
دارێژراوە)Boyce, 1975:171( :
û-t ez hişt hêm sêweg.
ئەم ڕستەیە بە کرمانجی ئەمرۆ دەبیتە:
Û te ez hîşt-im sêwî.
وات��ە ،تۆ من��ت هەتیو]بەجێ[ هێش��ت .لە
زمانی پەهلەوانیدا وەکوو نموونەکەی سەرێ،
دەتوانی��ن هەم��وو ش��ێوەزارەکوردییەکان،
مازەنی ،گیلەکی ،تالشی ،بەلووچی ،سمنانی،
ئازەری��ی کۆن و گەبری و هتد ببینین .بەاڵم
نیوەی ئەم زمانانە یان لەناو چوون یان لەژێر
مەترسی نەماندان.
تا کۆتاییی س��ەدەی ه��ەژدەی زایینی،
سیاس��ەتێکی دیاریکراوی زمان��ی لە الیەن
حوکمڕانان��ی ئێ��ران پەیڕەو نەدەک��را؛ واتە
حکوومەت��ی ش��اهی ل��ە ئی��ران چاالکانە
سیاس��ەتێکی س��ەپاندنی زمان��ی فەرمییان
دانەڕشتووە .هۆکاری س��ەرەکیی نەمان یان
س��نوورداربوونی زمانە غەیرەفارسییەکان لە
ئێران ،لەبەر نەبوونی س��ەروەریی سیاس��یی
ئاخێوەرانی ئەو زمانانە بووە .جۆگرافیاکەیان لە
الیەن فارسەکانەوە داگیرکراوە و بە شێوەیەکی
سروشتی زمانی فارسەکانیش ،بووە بە زمانی
دەس��ەاڵت و خاوەن پرێستیژ و وەکوو بۆردیۆ
( )1986:56 ,Bourdieuپێناس��ەی دەکات،
بووە بە خاوەنی س��ەرمایەیەکی فەرهەنگیی
گەورە .ئ��ەم س��ەرمایە گەورەیە ،فارس��یی
کردووە ب��ە زمانی لینگوا فران��کای پانتاییی
فەالتی ئێران و ،تەنان��ەت زمانی بازرگانی تا
دیواری چین .بە سەرمایەیەکی وا ،فارسی بە
شێوەیەکی پاس��یڤیش بێت بووە بە هۆکاری
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سەرەکیی مردنی کۆمەڵێک زمانی دیکە.

مۆدێرنیتە ،سەرهەڵدانی ناسیۆنالیسمی
ئێرانی و فۆرمگرتنی سیاسەتی زمانی
زم��ان ڕۆلێکی س��ەرەکیی لە نەتەوەس��ازی
و مۆدێرنیزاس��یۆندا دەبینێ .لە کۆنتێکستی
ئێراندا لە کۆتاییی س��ەدەی  ١٨و سەرەتای
س��ەدەی ١٩دا بوو ،ک��ە حاکمان��ی ئێرانی
هەستیان بە گرنگیی ڕۆلی زمان لە پرۆسەی
نەتەوەس��ازییەکی مۆدێرندا کرد .بۆیە ،وەکوو
پێشتر ئاماژە کرا ،هەتا ئەو سەردەمە ،ئەوانەی
بە ش��ێوەی داگیرکردن و یان بەخۆبەستنی
تەریتوارێ��ک ،حوکمیان لەس��ەر «رەعیەت»
دەکرد ،حەولێکی چاالکیان بۆ چەوس��اندنی
زمان نەدەدا .تەنانەت حاکمانی تورکی ئێران
بۆی��ان گرنگ نەب��وو زمانی خۆیان بەس��ەر
سەراسەری ئێراندا زاڵ بکەن .بەاڵم بە هاتنی
مۆدێرنیت��ە ،ئاڵوگۆڕێک��ی پارادیگماتیک لە
وێژمانی زمانیی ئێراندا ڕوودا .پێش��کەوتن و
مۆدێرنیتە لە دەریچەی پەروەردەدا دەگوزەرا،
بۆیە محەمەدش��ای قاجار ،ڕوخس��ەتی دا بۆ
کردنەوەی چەندین خوێندنگای میسیۆنەری
مەس��یحی و ئەم پرۆس��ەیە ب��ە کردنەوەی
«دارالفن��ون» لە س��اڵی ١٨٥١دا خێراتر بوو.
ل��ە س��ەرەتای ١٩٠٠دا ،ئ��ەم خوێندگای��ە
ب��ووە ب��ە پۆلیتەکنیکێکی گ��ەورە کە ٣٥٠
خوێن��دکاری هەبوو و بەش��ێکیان نێردران
بۆ ئەورووپا بۆ ئاس��تەکانی ب��ەرزی خوێندن.
( )Abrahaian, 2008:39پاش چەند س��الێک
لە ش��ارە گەورەکانی وەکوو ت��اران ،تەورێز و
ئەس��فەهانیش چەند کۆلێژی دیکە کرانەوە.
بۆ گەش��ەپێدانی زمانی فارسی ،لە چاپخانەی
دەوڵەت��ی چەندی��ن ڕۆمان��ی وەرگێ��ڕاوی
ڕۆژئاوایی چاپ کران .هەمان سەرچاوە ئاماژە
ب��ە باڵوکردن��ەوەی ڕۆژنام��ەی «تربیت» لە
تاران« ،همت» ل��ە تەورێز« ،حبل المتین» لە
کەلکەتە« ،اختر» لە ئەس��تەنبول و «قانوون»
ل��ە لەن��دەن دەکات .دەزگا چاپەمەنییەکان،
ساڵی بیست و یەکەم
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ل��ە ن��اوەوە و دەرەوەی واڵت ،ڕۆلێکی گەورە
لە وەراری ئایدییا ڕۆژئاوایی��ەکان ،بەتایبەت
دەستپێکردنی «انقالب مش��روطە» دەگێڕن.
( )Bashir, 2000ڕۆش��نگەری ب��ە ئایدی��ا
ڕۆژئاوایی��ەکان ،حوکمرانیی قاج��ارەکان بە
ئالەن��گاری دەکێش��ن و موزەفەرەدین ش��ا،
مەجب��وور دەکرێت بۆ جاڕدان��ی هەڵبژاردنی
گشتی .مەجلیسی ش��ۆرای میللی ،لە ساڵی
١٩٠٦دا دەکرێت��ەوە( .ـ )Maloney 2015لە
قانوونی مەش��روتییەتی ساڵی ١٩٠٦دا ،هیچ
ئاماژەیەک بە زمان یان زمانی ڕەس��می نیە،
بەاڵم مەجلیسی شۆرای میللی ،بە زیادکردنی
بەندێک ل��ە نیزامنامەکەیدا ،هەنگاوی یەکەم
بەرەو سیاس��ەتی زمانی لە ئێران��دا دەنێت.
ب��ە پێ��ی ئ��ەم بەن��دە ،دەبێ��ت نوێنەرانی
مەجلی��س «رس��م الخط»ـی فارس��ی بزانن.
( .)Kia, 1998:32بزاڤە ناسیۆنالیس��تییەکانی
فارس لەم س��ەردەمەدا ،ل��ە فۆرمدانی زمان
و مێ��ژوو ،وەکوو ئامرازگەل��ی ئیدئۆلۆژیک لە
پێناس��ەکردنی ئێران وەکوو یەک دەولەت و
یەک زماندا سەردەکەونTavakoli-Targhi,( .
 )2009لە ئاکامدا ،سروش��تی فرە ئەتنیک و
فڕەزمانیی واڵتەکە پش��تگوێ خ��را و ئێران
وەکوو واڵتێکی «باستانی و یەکگرتوو بە یەک
زمان ،یەک فەرهەنگ و یەک زمانی ئەدەبی»
وێنا کرا )Kia, 1998:9( .ناسیۆنالیسمی نوێپێی
فارس��ی ،بە فیترەتی ئینکار و پەڕاوێزخستنی
فڕەچەشنی ئەتنۆزمانی لە سەردەمی ڕەزاشا و
کوڕەکەیدا ،گەیشتە قۆناخی بێتەحەممولی و
ڕێگەی بە ناکۆکی ئەتنۆزمانیش داKatouz�( (.
 )ian, 2009ڕەزا خان��ی میرپەنج ،تەنانەت بە
تەحریفێکی مێژوویی ،ناوی زمانی پەهلەوانی
وات��ە پەهلەویی کردە پاش��ناوی خۆی .ڕەزا
ش��ا ،بە وێژمانێکی کەمالیستی ـ ڕەزا شا لە
ژێر کاریگەریی ئایدیاکانی موس��تەفا کەمال
ئاتاتورک��ی تورکی��ەدا ب��وو ـ سیاس��ەتێکی
ڕەگەزپەرەستانەی پەتیگەرایی لە بواری زماندا
پەیڕەو ک��رد؛ ئەویش بەکارهێنانی فارس��ی

وەکوو ئامرازێک بۆچەوساندنەوەی ئاخێوەرانی
زمانەکانی غەیری فارسی بووAbrahamian,( .
 )2008یەکێک لە هەنگاوەکانی سیاس��ەتی
زمانی ڕەزاش��ا ،دامەزراندنی فەرهەنگس��تانی
زمان��ی و کۆمیس��ۆنی جۆگراف��ی ب��وو .ئەو
کۆمیسیۆنە ناوی سەدان ناوچە ،شار ،شارۆچە
و دێی گۆڕی .یەکێک ل��ە هەنگاوەکانی ئەم
سیاس��ەتە ،بە کار هێنانی تاقانەی فارس��ی
بوو بۆ تابلۆ ،نیش��انەکانی ش��وێنی گش��تی،
نام��ەی بازرگانی و تەنان��ەت کارتی ڤیزیت.
( )Mirvahedi, 2018فەرهەنگس��تانی زمان
و ئەدەبی ئێران ،تێرمینۆل��ۆژی و زاراوەکانی
کارگێڕیش��ی کردە فارس��ی .لە تەنیشت ئەم
هەڵمەتان��ەدا ،ڕەزاش��ا ،بەکارهێنان��ی ه��ەر
جۆرە فۆڕمی نووس��راوەی زمانەکانی دیکەی
قەدەغ��ە ک��رد .فارس��ی ،بە پێ��ی فەرمانی
ش��اهی ،تەنیا زمان��ی ڕەوا ب��وو .زمانەکانی
دیکە وەکوو کوردی یان دیالێکتالیزە (May,
 )2008کران ،ی��ان نەهایەتەن وەکوو فۆرمی
ناخالیس��ی (گویش) فارسی لەقەڵەم دران .لە
میانەی شەڕی دووەمی جیهانیدا و بە الدانی
ڕەزاش��ا لە الیەن هاوپەیمانان و دامەزراندنی
کۆماری کوردستان ،دەرفەتێکی کورت ،بەاڵم
زۆر چارەنووس س��از ،بۆ گەشەپێدانی زمانی
کوردی دروس��ت بوو ،بەاڵم ب��ە داگیرکردنی
کۆمار لە الی��ەن ئەرتەش��ی کوڕەکەی ،واتا
محەمەدڕەزاش��ا ،ئەو هەناسەیەش خنکێندرا.
محەمەد ڕەزا ،سیاس��ەتەکەی باوکی پەیڕەو
کرد ،ب��ەاڵم ئاس��تی ڕووبەرووبوونەوە لەگەڵ
زمانەکانی تری کەمێک خاوتر کرد.

سەردەمی کۆماری ئیسالمی
بۆچوون��ەکان لەمەڕ فرەچەش��نیی زمانی لە
ئێراندا ،بە تایبەت لە س��اڵە س��ەرەتاییەکانی
تەمەن��ی کۆماری ئیس�لامیدا زیات��ر بە پێێ
پێوەرە ئیس�لامییەکان فۆرمی��ان دەگرت .لە
قانوونی ئەساس��یی کۆماری ئیس�لامیدا دوو
م��ادە ئاماژە ب��ە زمان دەک��ەن ،مادەی ١٥
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و م��ادەی  .١٩ب��ە پێی م��ادەی  ١٥زمان و
خەتی فەرمی و زمانی هاوبەشی گەلی ئێران
فارسییە .نوسراوە فەرمییەکان ،دەق و هەموو
کتێبی دەرس��ی دەبێت بە فارسی بن .بەاڵم،
بەکارهێن��ان زمانی مەحەلل��ی و قەومی لە
ڕاگەیاندن و چاپەمەنیدا و هەروەها فێرکردنی
ئەدەبیاتی��ان ل��ە خوێندنگادا لە تەنیش��ت
فارس��ی ئازادە .بۆ جاری یەک��ەم بوو کە لە
قانوونی ئەساس��یدا ،ستاتوسی زمانی فەرمی
بداتە فارس��ی و بۆ ج��اری یەکەمیش ئاماژە
بە هەبوون��ی زمانی دیکە دەکرا ،س��ەرەرای
پێناس��ەکردنیان وەک��وو زمان��ی محەللی و
قەومی .ئەمە هەمان بەردەوامیی سیاس��ەتی
دیالێکتالیزەک��ردن و مینیۆریتیزەکردن��ی
سەردەمی پەهلەوییە ،کە پێشتر ئاماژەی پێ
کرا .خاڵی س��ەرنجراکێش ئەوەیە کە بەشی
دووەمی مادەی  ١٥تا چەند سال پێش ئێستا
بە هیچ شێوەیەک پەیڕەو نەکرا و ئێستاش زۆر
سنووردار لە چەند خوێندنگایەک پرۆژەیەکی
نیوبەندیان بۆ داڕش��تووە .واتە ل��ە پراتیکدا
وەکوو فیشمان ( )Fishman, 2013:479ئاماژە
دەکات ،کۆماری ئیسالمی ،ئێستا «سیاسەتی
بێ سیاس��ەتی» لەمەر زمانەکانی تری ئێراندا
پەی��ڕەو دەکات .بە ئامرازی ڕاگەیاندنی بەهێز
و دەزگای پەروەردەی فراوان ،پێویس��تی بە
سیاسەتی سەرکوت و چەوساندنەوەی زمانیی
ڕەزاش��ا نیە .چونک��ە بەم ش��ێوەیەیە بە بێ
ناکۆکی ،زم��ان نافەرمیی��ەکان لەناو دەچن.
ئێستا زمانەکانی غەیری فارسی بۆ پەیەوەندییە
کۆمەاڵیەتییەکان سنووردار کراون.
بە پێ��ی تێئۆری��ی فێربوونی زم��ان ،دو
ئاس��تی جیاوازی زمان ه��ەن؛ زمانی دواندن
و زمان��ی پەوەردە ی��ان زمان��ی ئاکادێمیک.
زمان��ی دوان��دن ڕۆژانە بە ڕێ��گای چاالکیی
کۆمەاڵیەتی ،واتە گەمە ،ڕاگەیاندن ،قسەکردنی
ڕۆژان��ە ،گێڕان��ەوەی ڕووداو و ئەزموون��ەکان،
ش��ی کردن��ەوەی چاالکییەکان��ی ڕۆژان��ە و
دەربڕینی بۆچوونی شەخس��ی ،گەشە دەکات.
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( )Cummins, 2000:53-85زمانی دانوستاندن
لە ناو کۆنتێکستدا جێگیرە ،واتە تێگەیشتنی،
ب��ە ئاماژگەلی کۆنتێکس��توئێلدا دەس��تەبەر
دەبێت .عونس��وری وەکوو دەربڕینی دەموچاو،
زمانی جەس��تە ،ئاماژە و نیشان ،تێیدا گرنگن.
بەم ش��ێوەیە زمانی دواندن ل��ە هاوکرداریی
کۆمەاڵیەتیدا واتا دەگرێت ،بۆیە پێویستییەکی
ئەوتۆی بە چاالکییەک��ی فراوانی کۆگنیتیڤ/
ئیدراک��ی نییە .بەاڵم زمان��ی ئاکادێمیک یان
زمانی پەروەردە زمانێکی ئابستراکتە ،وێژمانێکی
ئاستبەرزی ئاکادێمیکی هەیە و لە کۆنتێکستی
پ��ەروەردەدا ،وک��وو وانەی ناو پۆل��ەکان ،فێر
دەکرێ��ت .فۆرمەکان��ی زمان��ی ئاکادێمی��ک
بریتین لە بەراورد و کۆنتراس��ت ،گوێگرتنەوە،
پێناس��ە و پۆلێنکردن ،پێشبینی ،شیکردنەوە،
ئانالی��ز و ڕەواکردن��ەوە ،ئاگاداربوون��ەوە و
ئەنجامگیری ،ئەنتەگرە کردن و هەڵسەنگاندن،
ئارگومێنتاس��یۆن ،قان��ع کردن و پاراس��تن.
بۆیە زمانی ئاکادێمیک پێویس��تی زیاتری بە
خەبات��ی کۆگنیتیڤ هەیە .لە ژێر ڕۆش��نایی
ئ��ەم تئۆرییە ،ئ��ەو منداڵەی ک��ە پەیوەندیی
زمان��ی دواندن��ی لەگەل زمان��ی ئاکادێمیکی
نەبێت ،تووشی کێشەی وەراری زمانی دەبێت.
هەندێک بنەمای سایکۆلینگویستیک/زمانەوانی
کۆمەاڵیەتی ،لەمەر پرۆسەی فێربوونی منداڵی
کەمین��ە ،ک��ە زمانی دایکیان لەگ��ەڵ زمانی
پەروەردە یەک ناگرن بریتین لە:
توانایی زمانیی پێویس��ت بۆ سەرکەوتنی لە
ئاس��تی پەروەردە جیاوازە ل��ە توانایی زمانی
ژیانی ڕۆژانە.
وات��ە وەراری توانایی��ی ئاکادێمیکی زمان
پێویس��تی هەیە بە فراوان کردنی گەنجینەی
وشە ،زانینی ڕێزمان و وێژمانێک کە سنووری
دانوستاندنی کۆمەاڵیەتی تێپەر دەکات.
بۆی��ە گواس��تنەوەی ش��ارەزایی زمان��ی
ئاکادێمی��ک ئەو کات��ە لە نێ��وان دو زماندا
مومکین��ە ،کە گەش��ەدانی خوێندن��ەوە لە
خوێندگا ،بە هەردو زمان بێت .بەم شێوەیە بۆ
ساڵی بیست و یەکەم
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منداڵی کورد گواس��تنەوەی شارەزاییی زمانی
ئاکادێمیک لە نێوان فارسی و کوردیدا ئەگەر
ئەستەمیش نەبێت ،هەر دیسان زۆر سەختە.
دادەکان��ی بەردەس��ت دەیس��ەلمێنن کە
شیاویی منداڵی کەمینە بە مەرجێک دەگاتە
ئاس��تی منداڵی زۆرینە ئەگ��ەر بە الی کەم
ب��ە هەردوو زمان لە هەم��ان کاتدا پەروەردە
بکرێت.
منداڵێک کە بە دوو زمان پەروەردە بکرێت،
ب��ەردەوام ڕاهێنان��ی زمان��ی دەکات ،بۆی��ە
هوشیاریی کرداری زمانییان زیاتر و فۆکووسی
ئەنتەلەکتوئێلیان قووڵتر دەبێتCummins,( .
)2000:59
ب��ەاڵم منداڵ��ی ک��ورد ل��ە ڕۆژهەاڵت،
ڕێئالیتەیەک��ی تری هەیە؛ ل��ە نێوان زمانی
دواندن��ی ڕۆژان��ە و زمان��ی ئاکادێمیک��ی
پەروەردەدا هی��چ پەیوەندیی��ەک نیە .ئەمە
ڕێگ��ە دەدات بە دی��اردەی نیوزمانی ،واتە نە
زمان��ی دایکی بە چاکی فێر دەبێت ،نە زمانی
پەروەردە .نیوزمانی ئەو کاتە ڕوودەدات کە:
نێوان زمانی دای��ک و زمانی فەرمیدا ،دوو
ستاتۆی یاساییی جیاواز هەبێت.
زمانی دایک هەندێک توانایی زمانی دواندن
و دانوس��تاندنی ڕۆژانە وەردەگرێ بەاڵم هیچ
دەرفەتێکی ب��ۆ وەرگرتنی کۆد و توانییەکانی
زمانی ئاکادێمیکی پەوەردەی نیە.
وات��ە ل��ە نێوان زمان��ی دوان��دن و زمانی
ئاکادێمیک پەیوەندی نیە.
ل��ە ڕێ��ژەی گەنجین��ە وش��ەکانی زمانی
دایک و زمانی فەرمی ،ڕاس��تبوونی ڕێزمانی،
ئۆتۆماتیس��م ،خولقێنەریی زمانی ،شارەزایی
فۆنکسیۆنی زمان و وێناکردندا کێشە دروست
دەبێت.
تاکی نیوزمان ،لە بیرکردنەوە و دەربرینیدا،
ن��ە بە زمان��ی دایک نە بە زمان��ی پەروەردە
س��ەرکەوتوو نیەCummins, 1976, 1978,( .
)1979a
دی��اردەی نیوزمــــان��ی ڕەهـــەن��دی

کۆمەاڵیەتیش��ی هەی��ە .وەراری نایەکس��انی
مندالێکی ک��ورد کە نەیتوانیوە پەیوەندییەکی
ئۆرگانی��ک لە نێ��وان زمانی دوان��دن (زمانی
دای��ک) و زمان��ی ئاکادێمی��ک (زمان��ی
پەروەردە)دا دروس��ت بکات ،تووشی کێشەی
کۆگنیتیڤ دەبێت؛ بۆیە لە ناو کۆمەڵگادا تاکی
نیوزمان وەکوو کەمزەکا و کەمبەها پێناس��ە
دکرێ��ت .هەرچەندە نیوزمان��ی ،نە الدانێکی
سایکۆلۆژیک بەڵکو ئەنجامی سیاسەتی زمانییە،
واتە ئەوە فاکتۆرە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانن
کە ڕێگە لە وەراری یەکسانی تاکەکان دەگرن.
لە حاڵەت��ی وادا ،بۆ زمانێکی بێ دەس��ەاڵت
وەک��وو ک��وردی ،دیلەمایەک��ی جەوهەری
دروست دەبێت ،تاکی کورد لە ئاکامدا پرسیار
لە خ��ۆی دەکات ،گەلۆ زمانی کوردی چەندە
یارمەتی��دەرە بۆ پێش��کەوتن و گەش��ەدانی
ئاب��ووری و کۆمەاڵیەتی��ی ئ��ەو؟ ئایا کوردی
دەتوانێ ببێتە ئامرازی وەدەستخستنی توانایی
و زانی��ن؟ وات��ە دەتوانێ ببێتە س��ەرچاوەی
گەش��ەدانی س��ەرچاوەی مرۆڤی؟ ئایا زمانی
ک��وردی دەتوان��ێ س��ەرمایەی فەرهەنگی و
ئاکادێمیک تەولید بکات ،کە ئاخێوەران بتوانن
ل��ە بازاڕی کاردا س��ەرکەوتوو بن؟ ئەویش لە
کۆمەڵگایەک��ی ناونەتەوەیی زانین/زانس��ت ـ
ناوەندی ئێس��تا ،کە تێی��دا ڕکابەری بۆ کار و
سەرچاوەکان زۆر بەرزە.

س��ەرمایەی فەرهەنگ��ی و زم��ان لە
ژینگەیەکی کۆلۆنیال دا
گریمان کە ک��وردی نەبێتە زمانی پەروەردە،
ئاخ��ۆ تا چ ڕادەیەک دەتوان��ێ ببێتە ئامرازی
گواستنەوەی فەرهەنگ؟ پێش ئەوەی واڵمی
ئەم پرسیارە بدەینەوە ،دەبێ شیکردنەوەیەکی
ویلیام��ز ( )Williams, 1962: 134لەس��ەر
پەیوەندیی زم��ان و ئەدەبی��ات بخوێنینەوە
کە دەڵێت« :زم��ان و ئەدەبیات پێکەوە دەبنە
ئامرازی گواستنەوەی گێڕانەوەی مێژوو و بەم
شێوەیە کاراکتەری کۆمەاڵیەتی دەخولقێنن».
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ک��ە وابوو ،ئەگەر تاکی کورد لە سیس��تەمی
پەروەردەدا هیچ ناوەڕۆکێکی ئەدەبیی گرێدراو
بە سەرمایەی فەرهەنگیی خۆی وەرنەگرێت،
چ جۆرە گێڕانەوەی��ەک ،کاراکتەری جڤاکی
مرۆڤی ک��ورد دەخولقێنێ؟ ئەو گێڕانەوەیەی
کە لە سیس��تەمی پەروەردەدا وەریدەگرێ چ
پەیوەندییەکی هەیە لەگەڵ بیر و گێڕانەوەی
خەڵکەکەی��دا؟ ب��ە تایب��ەت ک��ە ژینگەی
کۆلێکتیڤی زمانی بە یارمەتی و لە چوارچێوەی
زانیاری و پرەنس��یپی فەلسەفیی پەروەردەدا
گەشە دەستێنێ .ئەگەر چوارچێوەی زانیاری
و پرەنس��یپی فەلس��ەفیی پەروەردە ،لەگەڵ
ژینگەی کۆلێکتیڤی زمان بێ پەیوەندی بێت،
چی بەس��ەر تاک و بە تایبەت چی بەس��ەر
کۆمەڵگای کوردەواریدا دێت؟
یەکێ��ک ل��ە گرنگتری��ن کارکردەکان��ی
زمان ،دەورەکەیەتی ل��ە وێناکردنی ڕێئالیتە.
زمان تەنی��ا ئامرازی دانوس��تاندن نیە؛ زمان
هەروەها ڕێنمایەکە کە ئێدوار س��اپیر ،وەکوو
«ڕێئالیت��ەی کۆمەاڵیەتی» پێناس��ەی دکات.
زم��ان سیس��تەمێکی واتایی��ی هەی��ە ،یان
واتاییەکی پۆتانس��یەلی هەیە کە گواستنەوەی
بەه��ا کولتووریی��ەکان دابی��ن دەکات.
( )Halliday, 1978:109بۆیە ،کاتێک منداڵێک
فێری زمان دەبیت ،هاوکات لە ڕێگای زمانەوە،
هەندێک دی��اردەی گرنگی تریش فێر دەبێت.
هاوتەریب لەگەڵ ئەمانە ،منداڵ واتا و بەهاکانی
گرێدراو بە فەرهەنگیش وەردەگرێ کە تەنیا بە
سیس��تەمی فەرهەنگی ـ رێزمانیی ئەو زمانە
مومکینە)Halliday 1978:23( .
لەگەڵ لەیەک ترازانی ژینگەی پەروەردە
و ژینگ��ەی کۆلێکتیڤی زمان��ی تاکی کورد،
گوزارش��ت لە یەک دی��اردە دەکەن ،ئەویش
ئەوەی��ە کە ژینگ��ەی زمانیەک��ەی کۆلۆنیزە
کراوە .میراسی هەرە مایەندەی کۆلۆنیالیزمی
زمان��ی ،کاریگەری��ی نەرێنییە لەس��ەر خۆ-
وێناکردنی کۆمەڵ��گای کۆلۆنیزەکراو .چونکە
وەک��وو لە س��ەرێ ئاماژە ک��راوە گێڕانەوە و
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بنەمافەلس��ەفییەکانی پ��ەروەردە ،لەگ��ەڵ
ڕێئالیت��ە و گێڕانەوەی کۆڵێکتیڤی کۆمەڵگای
کوردەواری یەک ناگرنەوە.
کۆلۆنیالیزم��ی زمان��ی ،مێکانیزمێک��ی
تایبەتی هەیە؛ خودی پرۆسەی کۆلۆنیزەکردن
ب��ە جەبری��ش بێ��ت ،ب��ەاڵم ڕاگرتنەکەی
ب��ە پرۆس��ەگەلێکی ش��اراوەی هەژمۆنیک
دەس��تەبەر دەکرێ��ت ،واتە قازان��ج کردنی
دڵ و ه��زری کۆمەڵ��گای کۆلۆنیزەک��راو بە
ڕێگای مەشروعییەت بەخش��ین بە پراتیکی
زمانی ،ئەدەبی��ات ،نەریتی کولتووری ،نۆرمی
کۆمەاڵیەت��ی ،بەه��ا و باوەڕەکان��ی زمان��ی
کۆلۆنیال .ک��ورت و کورمانجی بە خولقاندنی
ژینگەیەکی کۆلۆنیال.
پەیوەندیی ڕاستەوخۆی زمان و کۆلۆنیالیزم
و ئینتەرنالیزەکردنی ڕێئالیتەی زمانی کۆلۆنیال
لە ناخوداگاهی گەالنی کۆلۆنیزەکراو لە الیەن
فانۆن بەم شێوەیە شی کراوە:

ه��ەر گەلێک��ی کۆلۆنیزەک��راو ـ بە
دەس��تەواژەیەکی دیکە ،هەر گەلێک
کە کۆمپلێکس��ێکی خۆکەمبینین لە
الی بە مردن و ناشتنی ڕەسەنایەتیی
کولت��ووری خ��ۆی خولقێن��دراوە ـ
خۆی ڕووب��ەڕووی زمان��ی نەتەوەی
خ��اوەن شارس��تانی دەبین��ێ ،ک��ە
خاوەن��ی کولتوری خۆیەت��ی .تاکی
کۆلۆنیزەکراو ب��ە ڕادەی دوورکەوتن
لە ستاتوس��ی دارس��تانیی خۆ و ،بە
خۆگونجان��دن لەگ��ەڵ س��تاندارد و
بەها کولتوورییەکانی گەلی کۆلۆنیال
خۆی بەرز دەکات)Fanon,2008:9( .

سیاسەتی زمانیی ئێران :ئەمپەریالیزمی
زمانی ،لینگویس��یزم (رەگەزپەرەس��تی
زمانی) و لینگویسید (کۆمەڵکوژی زمانی)
فارس��ی هەر کاتێک زمانی دەس��ەاڵت بووە،
ب��ە ه��ۆی فتووحات��ی حاکمانی ف��ارس لە
ساڵی بیست و یەکەم
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دەروەی جۆگرافی��ای فارسنش��ین ،ب��ووە بە
زمانی داگیرکەر .تا سەدەی ڕابردوو دەورێکی
پاس��یڤی لە چەوس��اندنەوە ،پەڕاوێزخستن و
تەنان��ەت لە ناوبردنی چەندین زماندا هەبووە،
بەاڵم ئەوەی ئێس��تا ،بەشێکە لە سیاسەتێکی
ئاگاهانەی زمانی .ئەم دی��اردە نوێیە تەنیا بە
داگیرکارییەکی ئاس��ایی پێناسە ناکرێت .لە
پاش داگیرک��ردن ،کۆلۆنیزە ک��ردن و پاش
کۆلۆنیزەک��ردن ،پەیڕەو کردنی سیاس��ەتێک
دەس��ت پ��ێ دەکات کە ب��ە ئەمپەریالیزمی
زمانی پێناسە دەکرێت .ئەمپەریالیزمی زمانی
جاری یەکەم لە الیەن ڕۆبرت فیلیپس��ۆن بە
کار هێنراوە ،هەرچەندە بەس��تێنی تێئۆریکی
ئەم پێناس��ەیە بنەما تێئۆرییەکانی گالتونگن
( .)Galtung, 1980گالتونگ ئاماژە بە نفوزی
زمان��ی ناوەند لەس��ەر پەڕاوێ��زەکان و ڕۆڵی
ڕێکخراوە حکوومییەکان بۆ پەرەپێدانی زمانی
سەردەس��ت دەکات .ڕوبرت فیلیپس��ۆن ،ئەو
ئایدیایە لە بواری زمانەوانیدا فراوانتر دەکات و
دەستنیشان دەکات کە ئەمپەریالیزمی زمانی،
لە بەر دوو هۆکار کاریگەریی لەس��ەر هەموو
جۆرێک��ی ئەمپەریالیزم هەی��ە .یەکەم لەبەر
ئەوەی کە پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆیە لەگەڵ
فۆرم(زم��ان وەک��وو ئامرازی گواس��تنەوەی
ئایدی��اکان)دا هەیە ،دووەم لەب��ەر ناوەرۆک.
پەیوەس��ت بە هۆکاری یەکەم ،زمان ئامرازی
س��ەرەکیی دانوس��تاندنە بۆ پێکەوە بەستنی
هەم��وو لینکەکان لە هەم��وو گۆڕەپانەکاندا.
چونکە پێشمەرجی دانوستاندن ،تێگەیشتنی
دووالیەنە لەس��ەر بنەمای کۆدی هاوبەش��ە.
( )Phillipson, 2008:33ئەو کۆدە هاوبەش��ە
ل��ە کۆنتێکس��تی ئێراندا زمان��ی ناوەند واتە
زمانی فارسییە .چونکە ئەمپەریالیزمی زمانی،
موئەلیفەیەک��ی س��ەرەکیی ئەمپەریالیزمی
فەرهەنگیی��ە .ئەمپەریالیزمی زمانی دەورێکی
س��ەرەکیی هەی��ە ب��ۆ پراکتیزەکردن��ی
ئەمپەریالیزمی کۆمەاڵیەت��ی ،کە بریتییە لە
گواس��تنەوەی نۆرم و ڕەفتارگەلی ئولگوویی

بۆ ستروکتوورێکی کۆمەاڵیەتی ،کە ئەوانیش
بە نۆرەی خۆیان لە بەس��تێنی زمانی ناوەنددا
شاردراونەوە )Phillipson, 2008:34( .جا ئەمە
کاتێک دیار دەبێت کە کارتێکەریی کۆمەاڵیەتی
بە س��ەر گرووپێکی تردا دەس��ەپێندرێت ،بۆ
نموونە فارسی دەوری سەرەکی لە سیستەمی
پ��ەروەردە لە کوردس��تاندا دەگێڕێ و نۆرمە
کۆمەاڵیەتییەکان��ی ف��ارس دەگوازێتەوە ناو
کورد .لە پێناسەکردنی ئەمپەریالیزمی زمانی
فارسی ،سەرنجی سەرەکیی ئێمە لەسەر زاڵ/
سەردەست بوونی ئەو زمانە بە سەر زمانەکانی
دیک��ەی جۆگرافیای ئێرانە ،چونکە فارس��ی
لە چوارچێ��وەی مێکانیزمێک��دا دەجووڵێت
کە تێیدا دەس��ەاڵت/هێز و س��ەرچاوەکان بە
شێوەیەکی نایەکس��ان دابەشکراون و تەنانت
ڕەوا ک��راون .بۆیە لێرەدا لینگویس��ییزمیش
(رەگەزپەرەستی زمانی) چەمکێکی ناوەندییە
لەم کۆنتێکستە دا.
ب��ە پێی پێناس��ەی تووڤێ س��کوتناب-
کان��گاس لینگویس��یزم ،دیاردەیەکی پارالێلە
لەگەڵ ڕاس��یزم (رەگەزپەرەس��تی) ،واتە ئەم
دیاردەیە کۆمەڵێک ئایدیۆلۆژی ،ستروکتور و
پراتیک��ن کە بە کار دێن بۆ مەش��رووعییەت
بەخش��ین ،یاس��ایی ک��ردن ،پەیڕەوکردن و
بازتەولیدی دابەش��کردنی ناعادیالنەی هێز و
سەرچاوەکان (سەرچاوەی مادی و مەعنەوی)
لە نێوان گرووپەکاندا ،لەس��ەر بنەمای زمان.
( )Skutnabb-Kangas, 2000:34ئ��ەم
پێناس��ەیە ،بێ کەموکوڕی لەسەر سیاسەتی
دەوڵەت��ی ئێران لەمەر ک��وردی و زمانەکانی
دیکەی غەیری فارس��ی تەتبیق دەکرێت .لە
ئایدیۆلۆژیی فەرمی��ی ئێراندا بە پێی قانوونی
ئەساس��ییەکەی ،فارس��ی زمان��ی فەرمییە.
فارس��ی بۆ وەحدەت و یەکگرتووییی واڵتەکە
خاوەن س��ەنگێکی قورسە ،مەش��روعییەتی
تاریخیی پارس��ا و پارس��یک و دەریی هەیە،
خاوەنی ئەدەبیاتێکی دەوڵەمەند بە شاعیرانی
وەک��وو فیردەوس��ی ،حافی��ز و س��ەعدییە،
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ئ��ەو دەرفەتانەی کە لە چ��اپ و پەروەردە و
کارگێریدا بە فارس��ی دەدرێت ،نادرێتە هیچ
زمانێک��ی دیک��ەی ئێران و لەس��ەر بنەمای
خ��ودی زمانەکە دەوڵەتی ئێ��ران ،چ ڕژێمی
شاهی و چ کۆماری ئیسالمی ،هێز و سەرچاوە
م��ادی و مەعنەوییەکانی زۆر ناعادیالنە لە ناو
گەالنی ئێراندا دابەش کردووە.
ئەنجامێکی ڕاستەوخۆی لینگویسیزم دیاردە
لینگویسید یان ژێنۆس��یدی/کۆمەڵکوژی زمانە.
ئەوی ئێس��تا لە مازەندەران ،گیالن ،س��منان و
تالیش ڕوو دەدات هەنگاوێکی مەتەرس��یدارتری
سیاس��ەتی زمانی ف��ارس لەم��ەر پەڕاوێزەکانە؛
چونک��ە لێرەدا عاملێک هەیە کە خەریکە دەبێتە
هۆی مردنی زمانێکی تر .لە تێئۆریی لیبرالدا تەنیا
کاتێک عاملێکی چاالک بە نیەتی ڕاش��کاو ببێتە
هۆی مردن��ی زمانێکی دیک��ە ،دەتوانین وەکوو
لینگویس��ید پێناس��ە بکەین .بەاڵم بە بۆچوونی
س��کوتناب ـ کان��گاس (Skutnabb-Kangas,
 )2000:369ئەو عاملە دەتوانێ هەم ئاکتیڤ بێت،
وەکوو ئەو دەورەی زمان و دەوڵەتی تورکیا لەمەر
کوردیی بینی��وە ،هەمیش پاس��یڤ ،وەکوو ئەو
دەورەی فارسی لەمەڕ زمانە کانی دیکەی ئێراندا
دەیبنێ .واتە بە بێبەش��کردنیان لە سیس��تەمی
پەروەردە و کارگێری ،ڕێگا بدات بە مردنی پلە بە
پلەی زمانی وەکوو مازەنی ،گیلەکی و کوردی .لە
ماوەی بیست ساڵی ڕابردوودا ژمارەی ئاخێوەرانی
زمانی دایک لە گیالن و مازەندەران بۆ نیوە کەم
بووەت��ەوە .ڕەنگە لە هەندێک ناوچەی ش��اریی
کوردستانیش ئەم دیاردەیە دەست بە پەرەسەندن
بکات .بە بێ ئەنتەگرەبوون��ی زمانی کوردی لە
سیس��تەمی پەروەردە ،کارگێری و ئابووریدا ،ئەو
سیاس��ەتەی لەبەرامبەر کوردی پەیڕەو دەکرێت،
سیاسەتی لینگویسیدە.

ئەنجام
فارس��ی بووە بە ه��ۆکاری نەمان��ی چەندین
خوشکەزمانی کوردی وەکوو ئەسفەهانی ،ڕاژی
(رەی) ،وەرامینی ،هەمەدانی و چەندی دیکەشی
 30گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 53

لە ئاس��تی فەرهەنگی ،وشەسازی ،ڕستەسازی
و ...تەحریف کردووە و ئێس��تا مەتەرسییەکی
جدیی��ە بەس��ەر چەندی��ن زمان��ی دیکە کە
پەیوەندییەکی مێژووییان لەگەڵ کوردیدا هەیە.
ل��ە هەمان کاتدا ئەو پانتایییە جۆگرافییەی کە
تێێدا بە کوردی قسە دەکرا بەرتەسکتر کراوە.
لە هەر قۆناغێکی مێژووییدا ،فارس��ی ،کوردیی
گەمارۆ داوە؛ بەاڵم ئێستا سیاسەتێکی لە جاران
ئاگرێس��یڤتری گرتووەتەبەر .فارس��ی ،زمانی
کۆلۆنیالیزمی فارس ،سیاسەتی ئەمپەریالیزمی
زمان��ی و کۆمەڵکوژیی زمانی لەمەر زمانەکانی
دیک��ەی ئێ��ران پەی��ڕەو دەکات .ئەگەر کورد
بۆ پاراستنی س��ەرمایەی زمانی ،فەرهەنگی و
کۆمەاڵیەتی و مرۆڤیی خۆی نەتوانێ سەروەریی
سیاسی دەستەبەر بکات ،دوور نیە کوردیش تا
چەند دەهەی دیکە تووشی هەمان چارەنووس
بێت کە ئێستا مازەنی و گیلەکی تووشی بوون.
پاراس��تنی ک��وردی لە لەناوچوون��ی ،نە تەنیا
ئەرکێکی نەتەوەیی ،بەلکوو ئەرکێکی ئەخالقییە
بۆ پاراس��تنی میراتێک��ی فەرهەنگی و مرۆڤی.
کوردی��ش بە ڕێکخراوە سیاس��ی و کۆمەڵگای
مەدەنییەک��ەی خ��ۆی ،دەبێت سیاس��ەتێکی
زمانی��ی تایبەت ب��ۆ ژیاندنەوەی ک��وردی لە
ڕۆژه��ەاڵت دابرێژێت ،چونکە ل��ە فەرهەنگی
سیاس��ی و کۆمەاڵیەتیی ئاخێوەرانی فارسیدا،
هی��چ ئاماژەیەک��ی تۆلێران��س و ئەمپاتی بۆ
زمانەکانی دیکە ،بە تایبەت کوردی نابیندرێت.
ئێران ئێستا یەکێک لە ئاگرێسیڤترین سیاستە
زمانییەکان لە ناوچەدا پەیڕەو دەکات .بۆ ئێمە
و گەالن��ی تر لە جۆگرافیای سیاس��ی ئێراندا،
فارسی نە ش��ەکری ش��یرین ،بەڵکو تا ئێستا
دەوری ژەهری هەالهلی گێراوە.
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کۆلۆنیالیزم و شۆڕش:
توندوتیژیی پێویست بۆ ڕزگاربوون لە ‹دۆخی هەمیشەییی کۆلۆنیالیزم›
سارۆ ئەردەاڵن

مرۆڤی کورد لەبەر هۆکاری پرۆسەیەکی درێژخایەنی کۆلۆنیالیزم
لە چەندین ڕەهەندەوە ستەمی لێ دەکرێ و دەچەوسێتەوە .لە
ماوەی سەد ساڵی ڕابردوودا ‹دۆخی هەمیشەییی کۆلۆنیالیزم› بە
سەر کوردستاندا زاڵ بووە و ،ئایدیۆلۆژیای کوردایەتی بۆ ڕزگاری
مرۆڤی کورد پێویستی بە ئەکتی شۆڕشگێڕانەیە تا لە دیالێکتیکی
سەردەست و بندەست دەرباز ببێ.

نەس��ڵی داهاتوو بۆخۆی بڕی��ار دەدا ئایا
وەک ئێم��ە خودموختاریی دەوێ یان نا.
عەبدوڵڕەحم��ان قاس��ملوو (وت��اری
[]1
«دروشمی بنەڕەتی حیزبەکەمان»)
هەر سەردەمێک دەبێ سەر لە نوێ هەوڵ
بدا نەریت لە دەس��ت ئەو سازش��کارییە
دەربێنێ کە خەریکە بە سەریدا زاڵ دەبێ.
واڵتەر بێنیامین (چەند تێزێک سەبارەت
[]2
بە مێژوو)

دەستپێک
هەر کات باس لە نەتەوە بێدەوڵەتەکان دەکرێ
ناوی کورد لە س��ەرەوە و ل��ە پلەی یەکەمدا
بەداخەوە دەدرەوش��ێتەوە .ئ��ەو کاتانەی کە
س��ەبارەت بە دۆخ��ی کورد پرس��یارمان لە
ال س��از دەبێ ،واڵمی گەورەتری��ن نەتەوەی
بێدەوڵەت بەردەوام تووش��ی سەرسووڕمانمان
دەکا .سەرس��ووڕمانێک ک��ە ل��ە تێڕامانێکی
فەلسەفییەوە س��ەرچاوەی نەگرتووە ،بەڵکوو
پاش ئ��ەوەی واڵمێک��ی س��ەلمێنەرمان بۆ
پەیدا نابێ ،ل��ە بێدەرەتانیدا و بە واقوڕمانەوە
ل��ە الپەڕەی ڕووداوەکانی مێ��ژووی مۆدێرندا
ب��ە ش��وێن واڵمەکەی��دا ع��ەوداڵ دەبین و
هەوڵ دەدەین ب��ێ هێزی خۆمان لە بخەینە
ئەستۆی گەشەنەسەندنی کولتووری سیاسی،
ئامادەنەبوون��ی هەلومەرج��ی سیاس��ی ـ
کۆمەاڵیەتی ،خەیانەتی ناوخۆیی و پیالنگێڕیی
دەرەکی .ئ��ەم سەرس��ووڕمانە بەپێچەوانەی
بیرۆکەی ئەریس��تۆ ،نابێتە س��ەرەتایەک بۆ
تێڕامانی فەلس��ەفی سەبارەت بە دۆخی کورد
کە چۆن و بۆچی لە سەدەی بیست و یەکەمدا
هێش��تا ،لە قۆناغی پێنەگەیشتووییدا ،دوژمن
بە س��ەریدا زاڵ ماوەتەوە .لە کوردس��تانێکی
کۆلۆنیک��راو ،بیرمەندانی کورد لە ماوەی زیاتر
لە س��ەد و پەنجا س��اڵدا هەموو ڕێگایەکیان
تاقی کردووەتەوە کە زنجیرەکانی نەتەوەکانی
تورک ،ف��ارس و عەرەب لە مل��ی نەتەوەی

ک��ورد بپچڕێن��ن ،ب��ەاڵم ئەگ��ەر بەڕواڵەت
دەس��تکەوتێکش هەبووب��ێ ،وەک ئەوەیکە
ل��ە باش��وور ڕووی داوە ،ڕزگاری ب��ۆ خاکی
کوردستان و نەتەوەی کورد هیچ کە دەستەبەر
نەبووە بەڵکوو زیاتر لە س��ەدا هەشتای خاکی
کوردس��تان لە ژێر دەس��ەاڵتی داگیرکەردا
ماوەت��ەوە .ڕێ��گا ئەزموونکراوەکان��ی خەبات
مژێکیان لەس��ەر ئەو هەقیقەتە ساز کردووە
کە ئامانجی کۆتاییی ئایدیۆلۆژیی کوردایەتی،
ل��ە بنەڕەتدا ئەگەر ڕزگاری نەبێ ،هەر مانەوە
لە دۆخی بندەس��تیی لێ بەره��ەم دێتەوە.
بۆ زۆربەمان گ��ەڕان و پەیجۆربوون بە دوای
واڵمێک بۆ پرس��ی ڕزگاری ،هێندە ئاشکرایە
کە لەوپەڕی ڕوونیەتی��دا نادیارە .چونکە ئەو
واڵمانەی کە تاکوو ئیس��تا بیرمەندانی کورد
بەم پرس��ەیان داوەتەوە ،لە بنەڕەتدا بوونەتە
هۆی ئ��ەوەی هەلومەرجێکی ڕاس��تەقینە بۆ
گەیشتن بە ڕزگاری دەستەبەر نەبێ.
دۆخێک ک��ە تیای��دا مرۆڤی ک��ورد لە
چەندین ڕەهەن��دەوە (نەتەوایەتی ،چینایەتی،
ڕەگەزایەتی و ژینگەیی) ستەمی لێ دەکرێ،
کەمتر توانیویەتی وەک دۆخی ڕاس��تەقینەی
نائاسایی[ ]3نیشان بدرێ .چونکە نائاساییبوونی
دۆخی بندەس��تی بۆ نەت��ەوەی کورد ،بووەتە
بەش��ێک لە ڕێساکان و لە ڕاس��تیدا ئاسایی
بووەتەوە .ئەگەر سەیری نەتەوە بندەستەکانی
دیکە لە ڕابردوو و لە ئیستادا بکەین ،دەبینین
ک��ە بۆ ڕزگاری لە دۆخ��ی کۆلۆنیالیزم ،تەنیا
ئایدیۆلۆژییەک توانیویەتی یارمەتیدەریان بێ
کە مێکانیزمەکانی س��وڵتەی شی کردبێتەوە
و هەموو زنجیرەکانی وابەستەیی پچڕاندبێت.
هەر بۆی��ە من دەمەوێ ل��ەم توێژینەوەیەی
خۆم��دا ،بە ش��وێن ئ��ەوەدا بگەڕێ��م کە چ
پەیوەندیی��ەک لە نێوان مێ��ژوو و نەتەوەی
ک��ورددا هەیە و ئایا دەرک��ی ئێمە لە دۆخی
خۆمان بەرەو ڕزگاریمان دەبا؟ دواتر باس لەوە
دەکەم ،بۆچی پێویس��تە لە پێناو تیۆرییەکی
ڕزگاریکەردا شۆڕش بکەین و ،هەروەها بۆچی
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و ل��ە چ ئاس��تێکدا توندوتیژی لە شۆڕش��دا هەر چوار واڵتی کۆلۆنیالیستیی کوردستانەوە
بەکار دێن و «کوردستانیان وەک کۆلۆنییەکی
ڕەوایە.
نێوخۆیی ،بە مەبەستی گەشەسەندنی ناوەندی
کوردس��تان و ‹دۆخ��ی هەمیش��ەییی واڵتەک��ەی خۆیان بەکار هێناوە .واتە ،کاتێک
کۆلۆنیالیزم›
ئەم دەوڵەت نەت��ەوە مۆدێرنانە س��از بوون،
کوردستان لە الیەن چوار واڵتی تورکیا ،ئێران ،لەبەر گەشەس��ەندنی خۆیان پێویستیان بوو
عێراق و س��وریایەوە بەکۆلۆنی کراوە .کاتێک ک��ە هەندێک لە ناوچەکانی ن��او واڵتە نوێیە
باس لە کۆلۆنیالیزم دەکەین مێشکمان بەرەو دەس��تکردەکەی خۆیان ،ب��ە کۆلۆنی بگرن.
الی شێوازێکی کالس��یکی کۆلۆنیالیزم دەڕوا هاوکات بە هەمان ئەندازە ناوچە ناوەندییەکانی
کە تیای��دا واڵتێک��ی وەک بریتانیا لەوپەڕی ئەو چوار واڵتە گەش��ەی دەسەند ،کوردستان
دونیاوە دێت و ،واڵتێک وەک هێند لە ئاس��یا وەک ناوچەیەک��ی بەکۆلۆنیک��راو ،ب��ەرەو
بەکۆلۆنی دەگرێ .واتە هەم مەودایەکی دوور گەش��ەنەکردنێکی سیس��تەماتیک هەنگاوی
دەن��ا .دەوڵەتی کۆلۆنیالیس��ت،
لەم کۆلۆنیالیزم��ەدا دەبیندرێ
لە ڕێگ��ەی بەکۆلۆن��ی کردنی
و ه��ەم واڵت��ی هێن��د پێش
دۆخێک
کوردس��تان و کەڵک وەرگرتن
لەوەی کە بریتانیا بە س��ەریدا
کە تیایدا
مرۆڤی کورد
ل��ە هێ��زی کار و س��ەرچاوە
زاڵ بب��ێ لەس��ەر نەخش��ەی
لە چەندین
ماددییەکان��ەوە ،کوردس��تانی
واڵتان هەبووە .پرس��یار لێرەدا
(نەتەوایەتی،
ڕەهەندەوە
وەک ناوچەیەکی دواکەوتوو لە
ئەوەیە کە کوردس��تان پێش��تر
وەک دەوڵەتێکی س��ەربەخۆ بە چینایەتی ،ڕەگەزایەتی ڕووی ئابووری و پیشەسازییەوە
و ژینگەیی) ستەمی
هێش��تووەتەوە ]4[».هەڵب��ەت،
فەرمی نەناس��راوە ،تاکوو ئێمە
لێ دەکرێ ،کەمتر
کۆلۆنیالیزم بۆخۆی بووەتە هۆی
بتوانین کوردستان وەک کۆلۆنی
توانیویەتی وەک دۆخی
پارچەپارچەبوونی کوردستان و
ناو ببەی��ن و ،ئەم��ە لە ڕووی
ڕاستەقینەی نائاسایی
لەتبوونی ناس��نامەی کوردی و
پەیوەندی��ی نێودەوڵەتیی��ەوە
نیشان
لەبەر ئەم هۆکارە ،لە ئاوەڵناوی
کێش��ە س��از دەکا .هەروەه��ا
بدرێ
نێوخۆی��ی کەڵک وەردەگرم کە
واڵتێکی��ش نابین��درێ کە بە
نیش��انی بدەم لە سنووری هەر
فەرمی هاتبێ و ،کوردس��تانی
بە کۆلۆن��ی کردبێ .لە واڵمدا بەم ش��ێوەیە کام لەم واڵتانەدا ،نەت��ەوەی کورد بەکۆلۆنی
بەڵگ��ە دێنمەوە کە لە ‹نێوخ��ۆی› هەر کام ک��راوە و مێکانیزمەکانی هەر کام لەم واڵتانە
لەم چوار واڵتەدا ،نەت��ەوەی کورد بەکۆلۆنی بۆ س��ەپاندنی پەیوەندیی کۆلۆنیالیستی لێک
کراوە .بەم واتایە لە پرۆسەیەکی درێژخایەنی جیاوازن ،هەرچەند بە یەک مەبەست ئەنجام
سەد س��اڵەدا هەر پارچەیەک لە کوردستان دەدرێن.
لە ماوەی س��ازبوونی هەر چوار دەوڵەت
وەک کۆلۆنییەک��ی نێوخۆی��ی لە الیەن هەر
کام لەم دەوڵەتانەوە بەکۆلۆنی کراوە .لەس��ەر نەتەوەک��ەدا ،کوردس��تان وەک کۆلۆنییەک
بنەم��ای ئایدیۆلۆژی کوردایەت��ی ،نەتەوەی بۆ ه��ەر کام لەم چوار واڵتە س��ەیر کراوە و
ک��ورد خوازی��اری س��ازکردنی دەوڵ��ەت ـ هەرچەن��د لە هەر کام ل��ەو واڵتانە چەندین
نەتەوەی خۆی لەس��ەر خاکی کوردس��تانە ،حکومەت��ی جیاواز و تەنانەت بە ئایدیۆلۆژیای
ب��ەاڵم بۆ دژایەتی لەگەڵ ئ��ەم ئایدیۆلۆژییە ،ت��ەواو دژ بە ی��ەک حوکمڕانیی��ان کردووە،
میکانیزمە ئاڵۆزەکان��ی کۆلۆنیالیزم لە الیەن ب��ەاڵم دەتوانین بڵێین ک��ە بەکۆلۆنی کردنی
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کوردستان و بندەس��تبوونی نەتەوەی کورد،
خاڵ��ی هاوبەش��ی هەموویان ب��ووە .تەنانەت
ئەگ��ەر هەندێک ل��ە حکومەت��ەکان وەکوو
حکومەتی ئاکپارتی ( ٢٠١٠تا  )٢٠١٤یاکوو
ڕێفۆرمخوازەکان��ی ئێ��ران (،)٢٠٠١-١٩٩٧
ویس��توویانە بە ڕواڵەت نیش��ان ب��دەن کە
دەیانەوێ بۆ پرس��ی کورد ل��ە واڵتی خۆیان
چارەس��ەرییەک بدۆزنەوە ،دۆخی کۆلۆنیالیزم
درێ��ژەی هەبووە .هیچ کام لە مێکانیزمەکانی
دابەش بوونی هێزی کار و کەڵک وەرگرتن لە
سەرچاوە مرۆیی و سروشتییەکانی کوردستان
لە قازانجی نەتەوەی سەردەس��ت کۆتایی پێ
نەهاتووە و ،بەئەنقەس��ت گەشەنەس��ەندنی
کوردستان ،بە تااڵنبردنی نەوت ،ئاو و کانزاکانی
کوردس��تان و چەوس��اندنەوەی نەت��ەوەی
ک��ورد درێژەی هەبووە .ه��ەر بۆیە من وەک
«دۆخی کۆلۆنیالیزمی هەمیشەیی»[ ]5باس لە
ستەمێکی چەند ڕەهەندی لەسەر تاکی کورد
دەکەم کە لەبەر کوردبوون بە سەریدا سەپاوە.
لێرەدا ئەو پرس��یارەمان لە ال س��از دەبێ کە
ئەم دۆخە هەمیشەییە ،بۆچی هێندە ئاسایی
بووەتەوە کە تەنانەت باس��کردن و نیشاندانی
وردەکارییەکانی ،لە الیەن خودی کوردەکانەوە
دژایەتیی دەکرێ؟ بۆ واڵمدانەوە بەم پرسیارە
گرنگە سەرەتا پێویستە مژارێکی فەلسەفیتری
ئەم باسە ش��ی بکەمەوە کە تیایدا باس لەوە
دەکرێ چۆن نەریتی س��تەملێکراوەیی ،وەک
نەریتی باو لە مێژوودا س��ەیر دەکرێ و ،چۆن
نەتوانراوە وەک دۆخێکی نائاس��ایی پێناسەی
بۆ بکرێ.
ستەملێکراوەکان و دۆخی نائاسایی
بۆ شیکردنەوەی پرسی ڕزگاری ،سەرەتا تیشک
دەخەمە سەر مژارێک لە نووسینەکانی واڵتەر
بێنیامی��ن ( )١٩٤٠-١٩٨٢ک��ە لە یەکێک
لە هەرە سەرنجڕاکێش��ترین پاژەکانی چەند
تێزێک س��ەبارەت بە مێ��ژوو ،تایبەتمەندیی
فەلسەفەی مێژوو و پەیوەندیی لەگەڵ دۆخی

ستمەلێکراوەکان شی دەکاتەوە و دەنووسێت:

«نەریت��ی س��تەملێکراوەیی ،فێرمان
دەکا کە ئەو «دۆخە نائاساییەی» تیایدا
دەژین ئاوارتە نییە ،بەڵکوو ڕێس��ایە.
ئێم��ە دەبێ بە چەمکێ��ک لە مێژوو
بگەین ک��ە لەگەڵ ئ��ەم تێڕوانینەدا
بێتەوە .بەمگوێرەی��ە ،بەڕوونی بۆمان
دەردەک��ەوێ کە ئەرکی سەرش��انی
ئێمە ،س��ازکردنی دۆخی نائاس��اییی
ڕاس��تەقینەیە و ،ه��ەر ئەمە پێگەی
ئێمە بۆ خەباتی دژە فاشیزم بەهێزتر
دەکا .یەکێک لەو هۆیانەی فاش��یزم
لە ڕێگەیەوە شانس��ی سەرکەوتن بە
دەست دەهێنێ ،ئەوەیە کە دژبەرانی
فاش��یزم لە ژێر ناوی پێش��کەوتندا،
وەک جۆرێ��ک لە نۆڕم��ی مێژوویی
[]6
هەڵسوکەوتی لەگەڵ دەکەن».
هەر وەک دەردەکەوێ ،یەکێک لە کارتەکانی
فاشیزم بۆ سەرکەوتن ،بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە
دژبەرەکانی نەیاندەتوانی دەرکێکی گونجاویان
لێ��ی هەب��ێ .مایکەڵ ل��ۆوی ،کۆمەڵناس��ی
مارکسیستی برازیلی ،لە شرۆڤەی ئەم تێزەدا
پێی وایە کە لە تێزی هەشتەمی چەند تێزێک
س��ەبارەت بە مێ��ژوو دوو لێکدانەوەی دژ بە
یەک لە فاش��یزم دەبیندرێ :تێگەیش��تنێک
هەیە کە فاش��یزم تیای��دا وەک ئاوارتەیەک
لە نۆرمی پێش��کەوتندا سەیر دەکرێ ،وەکوو
‹گەڕان��ەوە بۆ دواوە»یەکی ش��رۆڤەهەڵنەگر،
کەوانەی��ەک ک��ە پەیوەندی��ی ب��ە ڕەوتی
بەرەوپێشچوونی کۆمەڵگای مرۆییەوە نییە .لە
تێگەیش��تنی دووەمدا ،فاشیزم وەکوو دوایین
دەرکەوتەی دڕندانەی «دۆخی هەمیش��ەییی
نائاس��ایی»[ ]7لە مێژووی ستەمی چینایەتیدا
سەیر دەکرێ ]8[.بێنیامین هەوڵ دەدا کە لەم
کورتەنووس��ینەدا ،لەوە تێبگا بۆ مۆدێرنیتەی
ڕۆژئاوای��ی ،فاش��یزمی لێ بەره��ەم هاتووە
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و ،لێ��رەوە ب��ۆ بەریەککەوتن لەگ��ەڵ کارڵ
ش��میت ( )١٩٨٥-١٨٨٨بیرمەندی ناوداری
حکومەت��ی نازی هەن��گاو دەن��ێ .بە وتەی
جۆرج ئاگامبێن ( ) -١٩٤٢تێزی هەش��تەم
بەدڵنیایی��ەوە بەڵگ��ەی یەکالییک��ەرەوەی
دۆس��یەی بەرەوڕووبوون��ەوەی بێنیامی��ن و
شمیتە ]9[.دووانەی بێنیامین – شمیت بۆ من
ئەو گرنگییەی هەیە کە لەوە تێبگەم ،کاتێک
لە مێژووی هاوچەرخ��دا ،باس لەوە دەکەین
کوردستان لە نێوان چوار واڵتدا دابەش کراوە
و ک��ورد لە دۆخی بندەس��تیدا دەژی ،چۆن
ئێمە وەکوو ک��ورد ،ب��ۆ ڕزگاری ،تاقە یەک
ڕێگای شۆڕش��ی دژ بە نەزمی هەنووکەیی لە
پێش��مانەوەیە و ،ناچارین ،پێکهاتەی دەوڵەت
– نەتەوە کۆلۆنیالیستییەکانی کوردستان تێک
بشکێنین .بۆ ئەم تێکش��کاندنە ،پێویست بە
توندوتیژییەک دەکا ،کە مەش��روعیەتی خۆی
لە پەیوەندی لەگەڵ یاس��اکاندا نیش��ان بدا.
واتە دەبێ چۆنیەتیی بوونناس��انە – سیاسیی
حاکمیەت ،یاس��ا و توندوتیژیی یاس��ایی یا
ل��ە دەرەوەی یاس��ا ،لە الی��ەن ئایدیۆلۆژیی
کوردایەتییەوە بەوردی دەستنیش��ان بکرێ.
مەبەس��ت لە کوردایەتی سەرەتا «ڕەهەندێکی
سیاسییە کە ئامانجەکەی سازکردنی دوڵەت-
نەتەوە لەس��ەر خاکی کوردستانە .هەر جۆرە
کردارێکی ئاب��ووری ،کۆمەاڵیەتی وکولتووری
ل��ە چوارچێوەی ئ��ەم ڕەهەندە سیاس��ییەدا
مان��ای کۆتایی بەخۆیەوە دەگ��رێ .هەروەها
ل��ە مانایەک��ی بەرفراوانت��ردا ،ئایدیۆلۆژی��ی
کوردایەت��ی جگە لە ناس��یۆنالیزم (ڕەهەندی
سیاس��ی) ،هەڵگری چەندین ڕەهەندی دیکە
وەک سۆسیالیزم ،فێمینیزم و ژینگەپارێزییە.
ئایدیۆلۆژی��ی کوردایەتی دەی��ەوێ دابڕانێک
لەگەڵ ئەو سیس��تەمانەدا س��از ب��کا ،کە لە
س��ەد س��اڵی ڕابردوودا و بە ناوی دەوڵەت ـ
نەت��ەوەی مۆدێرنەوە ،خاکی کوردس��تانیان
بەکۆلۆن��ی گرتووە .لێرەدایە ک��ە کوردایەتی،
دەب��ێ وەک ئایدیۆلۆژییەک ب��ۆ ڕزگاریی لە
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هەر چوار پارچەی کوردس��تان سەیر بکەین
و ،باش��ترە وەک جوواڵن��ەوەی ڕزگاریخوازی
ن��اوی ل��ێ ببەی��ن ]10[».ئ��ەم ئایدیۆلۆژیی
کوردایەتییە ،دەیەوێ چوارچێوەی خەباتیکی
دژەکۆلۆنیالیس��تی و ،مەشروعیەتی دابڕانێکی
توندوتیژانەی لە پێکهاتەی کۆلۆنیالیستی ،کە
تیایدا مرۆڤی کورد دەچەوس��ێتەوە و ستەمی
ل��ێ دەکرێ ،دەستنیش��ان بکا .ب��ۆ تێڕامان
س��ەبارەت بەم باسە ،دەبێ بزانین لە مێژووی
فەلس��ەفەدا چۆن س��ەبارەت بەم کێش��انە
تێفکری��ون و ،هەروەها بزانی��ن ڕێگەچارەی
تایبەت بە خۆم��ان بۆ دەربازبوون لە ‹دۆخی
هەمیشەییی کۆلۆنیالیزمی› چییە.
دۆخ��ی ئاوارت��ە لە ڕوانگەی ش��میت و
ئاگامبێنەوە
ئاگامبێن لە بەش��ی چوارەمی کتیبی دۆخی
ئاوارتەدا ،باس لەوە دەکا کە مشتومڕی نێوان
بێنیامین و شمیت لە نێوان ساڵەکانی ١٩٢٥
تا  ١٩٥٦لە ئ��ارادا بووە و هەر کامیان چەند
جارێک لە بەرهەمەکانی خۆیاندا ،سەرچاوەیان
بە یەک داوە .یەکەمین بەریەککەوتنی ئەوان،
دژەکردەوەی ش��میت س��ەبارەت بە وتاری
ڕەخن��ەی توندوتیژیی بێنیامی��ن بووە ]11[.بۆ
ئەوەی واڵمی ئەو پرسیارەی سەرەوە بدەینەوە،
دەبێ سەرەتا لەوە تێبگەین کە شمیت چۆن
بۆ حاکمیەت دەڕوانێ و ،س��ەبارەت بە دۆخی
ئاوارتە چۆن بیر دەکاتەوە .ش��میت لە کتێبی
ئێالهیات��ی سیاس��یدا ،بەم ش��ێوەیە حاکم
[فەرمانڕەوا] پێناس��ە دەکا« :حاکم کەسێکە
[]12
کە سەبارەت بە دۆخی ئاوارتە بڕیار دەدا».
ش��میت پێی وایە کە دۆخی ئاوارتە ،لەگەڵ
دۆخی نائاس��ایی (یا باری/ڕەوشی نائاسایی) و
دۆخی گەم��ارۆ جیاوازی هەیە .ئەو بۆ یەکەم
جار پەیوەندیی��ەک لە نێوان دۆخی ئاوارتە و
حاکمی��ەت[ ]13س��از دەکا و ،دەیەوێ بۆ ئەم
مژارە یاس��ایی ـ سیاس��ییە بگەڕێتەوە کە لە
کاتی نائاس��ایی بوونی دۆخی واڵتێکدا ،وەک
ساڵی بیست و یەکەم
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ئەو کات��ەی لە جەنگی نێوخۆیی ،شۆڕش��ی ئەمەش��دا ئەگەر کەس��ێک بیکوژێ دادگایی
چەکداری و بەرنگاریدا دەیبینین؛ ئایا دەکرێ ناک��رێ .دەکرێ مرۆڤی پی��رۆز بکوژن ،بەاڵم
لە ڕێگای پەس��ەندکردنی یاسایەک بۆ دۆخی ناکرێ وەک قوربانی پێشکەش��ی بکەن ،ئەمە
نائاس��ایی ،هەموو یا بەش��ێک لە یاس��اکانی بە واتای ئەوە دێ کە ئەم کەسە ،لە هەرێمی
پێشووتر هەڵبس��پێردرێ و ،چیتر کاریان پێ یاس��ای مرۆیی دەردەک��رێ و هاوکاتیش لە
نەکرێ؟ هەروەها شمیت پێی وایە ئاوارتە ئەو هەرێم��ی ئیالهی��ش وەال دەن��رێ ،چونکە
شتەیە کە ناتوانێ ببێتە ژێدەری ڕێسا و یاسا .قوربانی کردن بە مانای تەس��لیمبوون و ،بە
هەر یاسایەک یاس��ا بۆ بارودۆخێکی تایبەتە .دیاریکردن��ی مرۆڤ لەهەمب��ەر خوداکانە کە
حاکم کەسێکە کە بارودۆخ وەک گشتێک ساز ل��ە ڕێگەیەوە پی��رۆز دەب��ێ .ئاگامبێن باس
و پش��تیوانیی ل��ێ دەکا .حاکمیەت لە ڕووی ل��ەوە دەکا کە لە ڕێگەی «دووجار س��ڕینەوە
یاساییەوە ،مافێکە کە تەنیا حاکم هەیەتی و ،و دووج��ار دەستبەس��ەرکردن» دەتوانین لە
دەتوانێ لە دۆخ��ی ئاوارتەدا بڕیار بدا .کەواتە هۆمۆس��اکێر بگەین ]15[.ل��ە درێژەدا ئەو باس
لە دژوازیی��ەک دەکا کە تیایدا
ش��میت لە ڕێگ��ەی ئێالهیاتی
هۆمۆس��اکێر ،لەب��ەر ئ��ەوەی
سیاس��ییەوە ،حاکمیەت وەکوو
ئەم
ناتوانێ قوربانی ببێ ،گرێدراوی
چەمکێک��ی س��نووریی نێوان
ئایدیۆلۆژیی
کوردایەتییە ،دەیەوێ
خودای��ە و لەبەر ئەوەی دەکرێ
نەزمی ئاسایی و ئاوارتە پێناسە
دەکا ،کە تیایدا حاکم بڕیار دەدا چوارچێوەی خەباتیکی بک��وژرێ ،تێکەڵ��ی کۆمەڵگایە.
دژەکۆلۆنیالیستی و،
لێرەوەیە کە بەو ئەنجامە دەگا،
ئایا دۆخی هەنووکەیی بەڕاستی
دابڕانێکی
ئاوارتەیە یاک��وو بەردەوامبوونی مەشروعیەتی
ژیان��ی هۆمۆس��اکێر «ژیانێکی
توندوتیژانەی لە
ڕووتە» و لەبەر ئەوەی لەوپەڕی
نەزمێک��ی ئاس��ایی و لەس��ەر
کۆلۆنیالیستی،
بنەمای ڕێسایە؛ حاکمییەت لەم پێکهاتەی
یاسای زەوی و ئاسماندا دەژی،
کە تیایدا مرۆڤی کورد
ب��ەرەوڕووی م��ەرگ دەبێتەوە.
بڕیاردانەدا خۆی نیشان دەدا و،
دەچەوسێتەوە و ستەمی
ئاگامبێ��ن بەو ئەنجامە دەگا کە
حاکم کەسێکە کە سەبارەت بە
لێ دەکرێ،
لە نێوان هۆمۆساکێر و ئاوارتەدا،
ڕێس��ا (بابەتی ئاسایی و بەپێی
دەستنیشان بکا
هاوش��ێوەییەک هەیە کە هەر
نۆرم) و بابەت��ی ئاوارتە بڕیاری
کامیان ل��ە یەک کات��دا هەم
کۆتایی و یەکالییکەرەوە دەدا.
مێژووی دانانی یاسای دۆخی نائاسایی ،بۆ یاسا دەیانگرێتەوە و هەم لە یاسا دەردەکرێن
قۆناغی جەنگ دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ڕێگری و دەس��ڕێنەوە؛ ه��ەر بۆیە حاک��م دەتوانێ
لە پەشێوی بکات ،بەاڵم هەرچی بە نها نزیک لەبارەیان��ەوە بڕی��ار بدا]16[.حاکم کەس��ێکە
دەبینەوە ،دۆخی نائاس��ایی ڕەهەندی سیاسی ک��ە هەموو مرۆڤەکان بۆی هۆمۆس��اکێرن و،
بە خۆی��ەوە دەگ��رێ .ئاگامبێن ل��ە کتێبی هۆمۆس��اکێر کەس��ێکە کە هەموو مرۆڤەکان
هۆمۆس��اکێردا ،ب��ە ڕواڵ��ەت وا دەردەکەوێ بەشێوەی هێزەکی (بالقوە) دەوری حاکمی بۆ
لەگەڵ شمیت هاودڵ بێت ]14[.هۆمۆساکێر ،لە دەبینن.
ئاگامبێن ،ل��ە کتێبی دۆخ��ی ئاوارتەدا،
یاساکانی ڕۆمیدا بە مانای مرۆڤی پیرۆز هاتووە
و ،لەم یاس��ایانەدا ،مرۆڤی پیرۆز کەسێکە ،کە دەیەوێ زیاتر ڕەگەزناس��یی ئەم چەمکە بکا
خەڵ��ک لەبەر ئەوەی تاوانێک��ی ئەنجام داوە ،و پێ��ی وایە بەرپرس��انی واڵت ،لە بارودۆخی
مەحکومیان کردووە .هەر لەم ڕووەوە ،ناکرێ جەنگ��دا ،دۆخ��ی نائاس��ایی ڕادەگەیەنن ،تا
ئ��ەم مرۆڤە قوربان��ی بکرێ؛ ب��ەاڵم لەگەڵ گ��رژی و ش��ۆڕش کۆنت��ڕۆڵ بک��ەن ،بەاڵم
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بەرەب��ەرە دۆخ��ی نائاس��ایی ڕاس��تەقینەی ئاوارت��ە ه��ەر خ��ۆی ب��ووە بە ڕێس��ا و ،لە
س��وپایی ،بەرەو دۆخی نائاس��اییی سیاس��ی ڕەوشی یاسایی – سیاس��ی ڕۆژئاوادا پەیڕەو
دەڕوا .لە ئاکامدا ،ئاگامبێن پێناس��ەی خۆی دەک��رێ .ئەگەرچی مومکینە یاس��ا لە کاتی
ل��ە دۆخی ئاوارتە ،بەم ش��ێوە دەستنیش��ان بەرەوڕووبوون��ەوە لەگ��ەڵ دۆخ��ی ئاوارتەدا
دەکا« :ئەگەرچ��ی پارادایم��ی س��ەرەکی ،لە هەڵبپەسێردرێ ،بەاڵم ئەمە بەو مانایە نییە کە
الیەکەوە (لە کاتی دۆخی نائاسایی گەمارۆدا) ئاوارتە هیچ پەیوەندییەکی بە ڕێس��ا و یاساوە
گش��تاندنی هێزەکانی ئۆتۆریتەی سوپایی لە نیی��ە ،بەڵکوو ڕێ��ک بەپێچەوانەوەیە ،دۆخی
س��ەروبەندی جەنگدایە ،کە فەزای مەدەنیش ئاوارتە بە شێوەیەکە کە ئەو شتەی لە هەرێمی
بگرێتەوە و ،لە الیەکی دیکەوە هەڵپەساردنی یاسا دەردەکرێ ،پەیوەندییەکەی لەگەڵ یاسا
دەس��تووری بنچینەیی (یا هەڵپەساردنی ئەو ڕێک لەبەر هەر ئەم «هەڵپەساردن لە یاسا»یە
ڕێسا و نۆرمانەی کە لە دەستووری بنچینەییدا دەهێڵێت��ەوە .ئەو ش��تەی لە ن��او پێکهاتەی
پشتیوانی لە ئازادییەکانی تاک دەکەن) ،بەاڵم نەهێشتن و دەرکردنی حاکم وەک کەسێکی
گیراوی (نەک زیندانی ،چونکە
ئەم دوو مۆدێلە لە دیاردەیەکی
زیندانی گرێدراوی یاس��ا دەبێ)
یاس��اییدا ی��ەک دەگرنەوە کە
مێژووی
ل��ێ دەردێ ،ژی��ان بۆخۆیەتی.
وەک دۆخ��ی ئاوارت��ە ناوی لێ
دانانی یاسای
دۆخی نائاسایی ،بۆ
ئاگامبێ��ن پێیوایە ش��میت لە
دەب��ەم ]17[».بە باوەڕی ئاگامبێن
قۆناغی
کتێبی» ئێالهیاتی سیاس��ی»دا،
دۆخی ئاوارتە ،ڕۆژ لە دوای ڕۆژ
دەگەڕێتەوە
جەنگ
لە ڕاستیدا واڵمی ئەم داخوازیانە
وەک پارادایمی زاڵی حکومەت
بۆ ئەوەی ڕێگری لە
دەداتەوە کە بێنیامین لە وتاری
ل��ە سیاس��ەتی هاوچەرخ��دا
بکات،
پەشێوی
ڕەخن��ەی توندوتیژی ()١٩٢١
ڕوو ل��ە هەڵکش��انە .ل��ە دوای
بەاڵم هەرچی بە نها
بە دەستیەوە داوە .ئاگامبێن لە
جەنگی یەکەم��ی جیهانییەوە،
نزیک دەبینەوە ،دۆخی
بەش��ی چوارەمی کتێبی دۆخی
بەرەبەرە لە دەس��تووری واڵتە
نائاسایی ڕەهەندی
ئاوارتەدا دەنووس��ێت« :ئامانجی
ڕۆژئاواییەکاندا ،بە ش��ێوازێکی
سیاسی بە خۆیەوە
وتارەک��ەی بێنیامین [ڕەخنەی
ڕاس��تەوخۆ (فەڕانسە و ئاڵمان)
دەگرێ
توندوتیژی] پێداگری لەس��ەر
و ناڕاستەوخۆ (بریتانیا ،ئامریکا،
ئیمکان��ی توندوتیژییەکە کە بە
س��ویس و ئیتالیا) دەبیندرێ و
ه��ەر بۆیە دەبێ ئاماژە بەوە بکرێ ،کە دۆخی ش��ێوەیەکی ڕەها لە ‹دەرەوە› و ‹لەوپەڕی›
ئاوارتە میراتی نەریتێک��ی دژە-دێمۆکراتیک یاس��اوەیە و بەوگوێرەیە دەتوانێ دیالێکتیکی
نییە و لە هەناوی دێمۆکراس��یی ڕۆژئاواییەوە نێوان توندوتیژییەک کە یاس��ا س��از دەکا و،
[]18
سەری هەڵداوە و ،تیایدا بە شێوەیەکی یاسایی توندوتیژییەک کە پش��تگیریی ل��ێ دەکا
و لە ڕێگەی دەستووری بنچینەیییەوە ،بۆخۆی بتوێنێت��ەوە ]19[».مەبەس��تی بێنیامی��ن لەو
توندوتیژییەی دیکە ،توندوتیژییەکی ‹پەتی›
یاسا هەڵدەپەسێرێ.
ی��ا ‹ئیالهییە› کە لە ف��ەزای مرۆییدا ،وەک
گەڕانەوەی ئاگامبێن بۆ بێنیامین
توندوتیژییەکی شۆڕشگێڕانە ناوی لێ دەبات.
ه��ەر بۆی��ە بێنیامین دەبێ��ژێ« :ئەگەر
هەرچەند بیرۆکەی ش��میت وەکوو پاساوێکی
یاس��ایی بۆ لەس��ەر کارمان��ەوەی حکومەتی توندوتی��ژی ل��ە دەرەوەی یاس��ا ،وەک��وو
دیکتاتۆری/تۆتالیتەر س��ەیر دەک��را ،هەوڵی توندوتیژییەک��ی بێ نێوانجی��ی پەتی ،بوونی
ئاگامبێن ئ��ەوە بوو کە نیش��انی بدا ،دۆخی هەبێ ،بەناچار ئەمە دەیس��لمێنێ کە بۆچی
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و چ��ۆن توندوتیژی��ی شۆڕش��گێڕانەش ،کە
نێشاندەری بەرزترین دەرکەوتەی توندوتیژی
بە دەس��تی مرۆڤەکانە ،ئیمکانی هەیە ]20[».بە
باوەڕی بێنیامین ئەو ش��تەی کە یاس��ا هیچ
کات قەبووڵ��ی ن��اکا ،بوون��ی توندوتیژییەکە
کە ل��ە دەرەوەی یاس��ا ب��ێ ،ئەویش نەک
لەب��ەر ئەوەی ئامانجەکانی ئ��ەم توندوتیژییە
دژ بە یاس��اکانن ،بەڵکوو تەنی��ا لەبەر ئەوەی
ک��ە لە دەرەوەی یاس��ایە .تایبەتمەندیی ئەم
توندوتیژییە نە ئەوەیە یاس��ا س��از بکا و ،نە
ئەوەیە پش��تیوانی لە یاس��ا بکا ،بەڵکوو ئەم
توندوتیژییە یاس��ا لە کار دەخا و الی دەبات.
ئاگامبێن پێی وایە ،ئەو تیۆرییەی سەبارەت بە
حاکمییەت ،کە ش��میت لە کتێبی ئێالهیاتی
سیاسیدا دەیهێنێتە بەر باس ،ڕێک واڵمێکی
وردی وت��اری ڕەخنەی توندوتیژییە .ئامانجی
ستراتێژیی ڕەخنەی توندوتیژی ،پشتگیری لە
بوونی توندوتیژییەکی پەتی و ئانۆمیک بووە،
لە کاتێکدا ش��میت لە بەرامبەردا هەوڵ دەدا
ئەم توندوتیژییە بۆ چوارچێوە و بەس��تێنێکی
مافناس��انە بگەڕێنێتەوە .بە باوەڕی ش��میت،
توندوتیژیی پەتی (واتە توندوتیژییەک کە بە
شێوەیەکی ڕەها لە دەرەوەی یاسایە) ناتوانێ
بوون��ی هەبێ ،چونک��ە لە دۆخ��ی ئاوارتەدا
توندوتیژی ،ڕێک لە دەرەنجامی س��ڕینەوە و
دەرکردنی لە یاس��ادا دیس��ان دەکەوێتە ناو
یاساوە .بە واتایەکی دیکە ،دۆخی ئاوارتە فێڵێکە
کە شمیت یارمەتیی لێ وەردەگرێ کە واڵمی
جۆرێک لە ک��ردەوەی مرۆیی تەواو ئانۆمیک
لە بیرۆک��ەی بێنیامین بداتەوە .لە ئێالهیاتی
سیاسیدا ،ش��میت باس لە دەسەاڵتێک دەکا
کە نە یاسا ساز دەکا و نە پشتگیریی لێ دەکا،
بەڵکوو تەنیا هەڵیدەپەس��ێرێ و ،لەم ڕێگەوە
بەرگری لە حاک��م دەکا ،کە وەک بڕیادەری
کۆتایی لەو س��نوورەدا وێستاوە .لە بیرۆکەی
بێنیامین��دا ،توندوتیژیی پەتی ڕێگە بە حاکم
نادا کە لە دۆخی ئاوارت��ەدا بڕیار بدا ،بەڵکوو
دۆخی ئاوارتە دەس��ڕێتەوە و لە سیس��تەمی

ماف دەریدەکات.

[]21

توندوتیژیی شۆڕش��گێڕانە بۆ ڕزگاری لە
‹دۆخی هەمیشەییی کۆلۆنیالیزم›
کوردستان لە دۆخی ئاوارتەدا نییە ،بەڵکوو لە
دۆخێکی هەمیشەییی کۆلۆنیالیزمدایە .ڕەنگە
بە خوێندنەوەی شێوازی بەکارهێنانی دۆخی
ئاوارتە لە نووسینەکانی ئاگامبێندا ،وەسوەسە
ببین کە ئەم چەمکە بۆ س��ەر کوردس��تان و
مرۆڤی کورد تاق��ی بکەینەوە .بۆ نموونە هەم
لە ئێ��ران بەپێ��ی ئەس��ڵی  ٧٩و ،هەروەها
ئەس��ڵەکانی  ٦٨و  ٧٢و ،ه��ەم ل��ە تورکیا
بەپێی ئەس��ڵەکانی  ١١٩تا  ،١٢٢حاکمیەت
دەتوانێ دۆخی نائاسایی ڕابگەیەنێت و هەموو
یا هەندێک لە یاساکان هەڵپەسێرن .بۆ نموونە
لە ئەسڵی ٧٩ی دەستووری بنچینەیی ئێراندا
هاتووە« :سازکردنی حکومەتی نیزامی لە ئێران
قەدەغەیە .لە دۆخ��ی جەنگ و هەلومەرجی
نائاس��ایی هاوش��ێوەدا ،دەوڵەت مافی ئەوەی
هەیە بەپێی پەسەندکردنی مەجلیسی شەوڕای
ئیسالمی [پاڕڵەمان] بە شێوەی کاتی هەندێک
ڕێگریی پێویست ساز بکا ،بەاڵم ماوەکەی لە
هەر حاڵ��دا ناتوانێ لە س��ی ڕۆژ زیاتر بێ و
لە کاتێکدا پێویس��تییەکە لەسەر جێی خۆی
بێ دەوڵەت بەرپرس��یارە کە دیسانەوە مۆڵەت
لە پاڕڵەم��ان وەربگرێ ».میناکێکی بەرچاو لە
دۆخی ئاوارتە فت��وای جیهادی خومەینی بۆ
سەر کوردستان لە ساڵی ١٩٧٩دایە؛ هەرچەند
تاکوو ئیس��تا بە ڕواڵەت دۆخێکی ئاسایی لە
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان بەرق��ەرارە .هەروەها
دەکرێ توێ��ژەران باس لە میناکێکی دیار لە
مێژوو هاوچەرخی باکووری کوردستان بکەن
کە تیایدا نائاس��ایی بوونی دۆخی کوردستان
ب��ەردەوام لە دوای کودت��ای  ١٦-١٥جوالی
 ٢٠١٦دەبین��درێ و بە ه��ۆکاری نائەمنی و
بەپێی دەس��تووری بنچینەیی تورکیا دۆخی
[]22
نائاسایی ڕاگەیاندراوە.
س��ەرەڕای ئ��ەوەی ه��ەر لە س��ەرەتای
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س��ازبوونی ئ��ەم دوو دەوڵ��ەت نەتەوەیە لە لە ج��ۆری پەیوەندییەکی چەوس��اندنەوە و
س��ەدەی بیستەمەدا ،کوردس��تان هیچ کات لەس��ەر بنەمای هەاڵواردنێک��ی ئیتنیکییە.
لە دۆخی ئاس��اییدا نەبووە ،بەاڵم ئەگەر باس مرۆڤ��ی کورد ل��ە دەرەوە و لەوپەڕی یاس��ا
ل��ەوەش بکرێ کە کوردس��تان ل��ە دۆخی کۆلۆنیالیس��تییەکانی ئ��ەم دوو دەوڵەتەدایە
ئاوارتەدای��ە ،بە مانای ئ��ەوە دێ کە ئێران یا نەک ئەوەی وا بیر بکەینەوە کە مرۆڤی کورد
تورکی��ا حکومەتگەلێکی دێمۆکراتیکن کە لە لە یاساکان دەرکراوە و لە دۆخی ئاوارتەدایە.
کاتی پەش��ێویدا و لە هەلومەرجە ناسکەکاندا چونکە دەرکردن و س��ڕینەوە لە یاساکان لە
(بۆ نموونە کاتێک کە لەگەڵ کورد کێشەیان هەمان کاتیش��دا بە مانای ئەوە دێ کە کورد
بۆ ساز دەبێ) دۆخی نائاس��ایی ڕادەگەیەنن .لە ناویاس��اکاندا جێی دەبێتەوە .بۆیە ئامانجە
هەڵبەت ئاگامبێن خ��ۆی بەڕوونی باس لەوە ڕێفۆرمیس��تییەکانی گۆڕان��ی دەس��تووری
دەکا کە «گرن��گ ئەوەیە لەبیری نەکەین کە بنچینەی��ی لەم واڵتانە ،یاکوو دڵخۆش��بوون
دۆخی ئاوارتەی مۆدێرن ،سازکراوی نەریتێکی بە هەندێک مافی یاس��ایی لەناو دەستووری
بنچینەیی��دا ،لەب��ەر ئەوەیکە
دێمۆکراتیکی ـ شۆڕشگێڕانەیە
دیس��ان مرۆڤی ک��ورد دەخاتە
و ،پەیوەن��دی ب��ە حکومەت��ی
کوردستان
ناو بازنەی یاس��اکانی ئەوانەوە،
زۆرداریی��ەوە نیی��ە ]23[.وات��ە
لە دۆخی ئاوارتەدا
نییە ،بەڵکوو لە
نەک ش��تێکی ئەوتۆ لە «دۆخی
دۆخ��ی ئاوارتە ل��ە حکومەتە
دێمۆکراتیکەکان��دا س��از دەبێ دۆخێکی هەمیشەییی هەمیش��ەییی کۆلۆنیالی��زم»
و ،ئەگ��ەر پێم��ان واب��ێ ئەم کۆلۆنیالیزمدایە .ڕەنگە ناگ��ۆڕێ ،بەڵک��وو زنجیرکانی
شێوازەش لەم دوو واڵتە هەیە ،بە خوێندنەوەی شێوازی گرێدراوەیی��ی مرۆڤی کورد بە
بەکارهێنانی دۆخی
ئێ��ران یا تورکیا ،بەهێزتر دەکا.
کەواتە ئاستی ئێران و تورکیامان
نووسینەکانی
وەک دوو واڵتی کۆلۆنیالیس��تی ئاوارتە لە
ب��ۆ نموونە ،پ��رۆژەی فیکریی
ئاگامبێندا ،وەسوەسە
عەباس وەلی ،هەر دەیهەوێ لەم
کوردس��تان ،بردووەت��ە ڕیزی
ببین کە ئەم چەمکە بۆ
دێمۆکراس��ییە لیبراڵەکان��ی سەر کوردستان و مرۆڤی بازنەیەدا بسووڕێتەوە و ئەو وەک
[]24
ناسیۆنالیزمی مەدەنی پێناسەی
دەوڵەت��ە
ئەورووپ��ا.
کورد تاقی بکەینەوە
ب��ۆ دەکا .هەرچەن��د عەب��اس
کۆلۆنیالیس��تەکانی کوردستان،
وەل��ی ،بە دروس��تی ڕەخنە لە
ل��ە نافەرمان��ی مەدەن��ی،
مانگرتن ،ش��کاندنی یاس��اکان ،پابەندنەبوون ڕێفۆرمیستە کوردەکان (یاکوو تورک و فارس)
ب��ە یاس��اکانی هاتوچۆ ل��ە کوردس��تان و دەگ��رێ و ،پێی وایە کە ئ��ەو بزووتنەوانەی
پەیڕەونەکردنی یاس��اکان ل��ە الیەن مرۆڤی کە لە ئێ��ران و تورکیا ،لە ڕێگەی ڕێفۆرم لە
کوردەوە ناترسن .چونکە هەر کام لەم شێوازە دەستووری بنچینەیی و ،دێمۆکراتیزەکردنی
توندوتیژیانە بە مانای ئەوەیە کە پێش��تر یاسا چەمک��ی هاوواڵتی ،بە ش��وێن دڵنیابوون لە
کۆلۆنیالیستییەکانی ئەوان لە الیەن کوردەوە بە ڕەس��می ناس��ینی کورد و ،بەشداری لە
پەسەند کراوە و تەنیا لەم حاڵەتانەدا پێویست پرۆسەی سیاس��ییەوەن ،خاڵێکی بنەڕەتیی
بەوە دەکا کەمێک توندوتۆڵتر ،توندوتیژییەک سیاس��ی و تیۆری لەبیر دەکەن کە بریتییە
بەکار بێ ،کە پش��تیوانی لە یاس��اکان بکا و ،لەوەی« :بوون��ی چەمکێک��ی دێمۆکراتیکتر
ل��ە هاوواڵتی ،خ��ۆی ل��ە خۆی��دا ناتوانێ
دۆخەکە بەرەو ئاساییبوون بڕوات.
پەیوەندییەکانی نەت��ەوەی کورد لەگەڵ دەرکەوتنێکی سیاسیی یەکسان بۆ کوردەکان
نەت��ەوەی فارس/ئێران��ی و تورک/تورکیایی دەس��تەبەر ب��کا و ،هەر ج��ۆرە ڕێفۆرمێکی
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دەستووری بنچینەیی و ،دێمۆکراتیزەکردنی تایبەتمەندییان��ە نەتەوەیی ب��ن .واتە ئێرانی
چەمک��ی هاوواڵت��ی ،پێویس��تی بەوەیە کە بوون ،تەنیا مان��ای ئێرانی بوون بدا و ،چیتر
حەتمەن پێشتر ناسنامەی دەسەاڵتی سیاسی لەس��ەر بنەم��ای فارس بوون پێناس��ەی بۆ
بە ش��ێوازێکی ڕادیکاڵ دێمۆکراتیک بووبێ .نەکرێ ،یاکوو تورکیایی بوون ،بە مانای تورک
ئەم��ە بە مان��ای کۆتایی هاتن��ی هەر جۆرە بوون نەبێ .پرۆژەیەکی لیبراڵیی مەترس��یدار
پیناسەیەکی ئیتنیکی (قەومی) لە ناسنامەی کە هەر لە س��ەرەتاوە ڕاس��تییەکانی بوونی
حاکمی��ەت ل��ە دەس��تووری بنچینەییدایە .دەوڵەتە کۆلۆنیالیستییەکانی کوردستان لەبەر
ئەگ��ەر ل��ە بنەڕەتدا ،ڕێفۆرمی دەس��تووری چاو ناگرێ.
ئایدیۆلۆژی��ی کوردایەت��ی ،کە ب��ەردەوام
بنچینەی��ی و چەمک��ی هاوواڵت��ی بیهەوێ
کاریگەر بێ ،حاکمییەت دەبێ لەسەر بنەمای و لە پرۆس��ەیەکی س��ەد س��اڵەدا خۆی نوێ
ئ��ەو تایبەتمەندیی��ە نەتەوەییان��ەی قەومی کردووەت��ەوە ،هەنووک��ە دەب��ێ ل��ە فکری
نین ،پێناس��ە بکرێت��ەوە ]25[».ڕێک لێرەدایە سازکردنی دۆخێکی ڕاس��تەقینەی نائاساییدا
بێت .لێ��رەدا ڕەخنەیەکی تر کە
کە پ��رۆژەی فیکری��ی عەباس
دەکرێ ل��ە ئاگامبێن بگیردرێ،
وەلی ،بۆ س��ڕینەوەی قەومیەت
هەر جۆرە
چاوپۆشی کردن لە شرۆڤەیەکی
ل��ە ناس��نامەی ئێرانیب��وون/
ڕێفۆرمێکی
دەستووری
سیاس��ی ،لەسەر بنەمای هەمان
تورکیاییب��وون ،دەکەوێت��ە
بنچینەیی و،
داخوازییە کە بێنیامین لە تێزی
خزمەت��ی بەرژەوەندییەکان��ی
دێمۆکراتیزەکردنی
هەش��تەمدا باس��ی لێ کردبوو:
دەوڵەتە کۆلۆنیالیس��تییەکانی
چەمکی هاوواڵتی،
س��ەیرکردنی دنیا ل��ە ڕوانگەی
کێش��ەی
کوردس��تانەوە.
بەوەیە
پێویستی
س��تمەلێکراوەکانەوە .هەر ئەمە
س��ەرەکی ب��ۆ پاش��گری «تر»
کە حەتمەن پێشتر
دەبێتە هۆی ئ��ەوەی ،بیرۆکەی
دەگەڕێتەوە ک��ە وەلی پێیوایە
ناسنامەی دەسەاڵتی
ئاگامبێن زیاتر تایبەتمەندییەکی
دەبێ ل��ە حکومەتێکی کەمتر
سیاسی بە شێوازێکی
وەسفی ـ ڕەخنەگرانەی سەبارەت
ب��ەرەو
دێمۆکراتیک��ەوە،
ڕادیکاڵ دێمۆکراتیک
بە بارودۆخی نالەباری حکومەتە
حکومەتێک��ی دێمۆکراتیکت��ر
بووبێ
لیبڕاڵەکانی ڕۆژئ��اوا و ،قەیرانی
بڕۆی��ن .هەر ئەم تێگەیش��تنە
س��نوورداربوونی ئازادییەکان��ی
لیبراڵییەی وەلی لە ناو پارادایمی
دێمۆکراتیک ،دەبێت��ە هۆی ئەوەی نەتوانین تاک هەبێ و ،بێ ئەنجامێکی شۆڕش��گێڕانە لە
مێکانیزمەکانی س��وڵتەی کۆلۆنیالیس��تی و چاوەڕوانی گۆدۆدا بمێنێتەوە .بەاڵم بێنیامین لە
پەیوەندیی سەردەس��ت لەگەڵ ژێردەس��ت هەمان سەرەتاوە لە جیاتی باسکردن لە دۆخی
دەرک بکەین .هەروەها هەوڵ بۆ دێمۆکراتیک ئاوارت��ە ،باس لە دۆخی نائاس��ایی دەکات کە
کردنی ئێ��ران و تورکیا ،بۆ بەدەس��تهێنانی لەو س��ەردەمەدا چیتر نائاسایی نەماوە و دەبێ
ماف��ی ک��وردان ،ئەنجام��ی کۆتاییی هەموو هەوڵ بدرێ بۆ ڕزگاربوونی س��تەملێکراوەکان،
نووس��ینەکانی عەباس وەلی لە ماوەی س��ی دۆخێکی ڕاس��تەقینەی نائاس��ایی ساز بکرێ.
س��اڵ و لە بواری فەلس��ەفەی سیاس��یدایە .هەڵبەت هەر وەک پێشتر نیشانم دا چارەسەری
س��ازکردنی تورکیا/ئێرانێکی دێمۆکراتیکتر ،کێشەکە هەر الی بێنیامینە .دێڕە کۆتاییەکانی
کە تیایدا ناس��نامەی حاکمییەتی سیاس��ی وتاری ڕەخنەی توندوتی��ژی هەرچەند لە ناو
لەسەر بنەمای تایبەتمەندییەکانی قەومێکی گوتارێکی مێس��یانیکی ئێالهیاتی جوولەکەدا
تایبەت س��از نەکرابێ و ،هەڵبەت دەبێ ئەم نووسراون ،بەاڵم ئاشکرا تیایدا باس لەوە دەکرێ
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کە بۆ دەربازبوون ل��ە دیالێکتیکی توندوتیژی
سازکەری یاسا و توندوتیژییەک کە پشتگیری
لە یاس��ا دەکا ،دەبێ ئەکتێکی شۆڕشگێڕانە لە
هەر جۆرە نێوانجییەک بوونی هەبێ و لەس��ەر
زەوی ل��ە ک��ردەوەی شۆڕش��گێڕانەدا خۆی
ببینێتەوە.
ب��ۆ ڕزگاری��ی مرۆڤی کورد ل��ە «دۆخی
هەمیش��ەییی کۆلۆنیالی��زم» و ،نەمان��ی ئەو
پێکهاتە کۆلۆنیالیس��تییانەی کە تیایدا کورد
وەک بندەس��تی نەتەوەکانی فارس ،تورک و
عەرەب چەوساوەتەوە ،شۆڕشێکی هەمەالیەنە
و ب��ەردەوام پێویس��تە .توندوتیژییەک��ی
شۆڕش��گێڕانە ،کە بۆ یەکجار و بۆ هەمیش��ە
دەس��ەاڵتی سیاس��یی کۆلۆنیالیس��تی ل��ە
کوردس��تان بنب��ڕ ب��کا .ه��ەر وەک چ��ۆن
بینیامین ئاماژەی پێ کردووە «مارکس دەڵێ
شۆڕش��ەکان جووڵێنەری مێ��ژووی جیهانن.
بەاڵم ڕەنگە ،ڕێ��ک بەپێچەوانەوە بێ .ڕەنگە
شۆڕش��ەکان ئەو هەوڵەی دانیش��تووانی ناو
ش��ەمەندەفەرەکە(مرۆڤەکان) ب��ن بۆ ئەوەی
[]27
وێس��تانی نائاس��ایی[ ]26چاالک بکەنەوە».
ڕەنگ��ە بۆ نەت��ەوەی کورد و دوای س��ەدان
ش��ۆڕش و گیانبەختکردن��ی س��ەدان هەزار
کورد ،پێویس��ت بێ لەو شۆڕش��انە دەس��ت
هەڵبگرێ ک��ە ش��ەمەندەفەری کۆلۆنیالیزم
تیای��دا مێژووی خۆی تێدەپەڕێنێ و درێژە بە
ڕێگای خۆی دەدا .ژوورەکانی ش��ەمەندەفەر،
تەنان��ەت ئەگەر بە ڕواڵەت و بە ش��ێوازێکی
دێمۆکراتیکت��ر بە س��ەر هەمووان��دا دابەش
بکرێ��ن ،هێش��تا دۆخی بندەس��تی کۆتایی
نایەت .پێویست بە توندوتیژییەکی ڕەها دەکا
کە ئەو شەمەنەفەرەی هەرچەند بەخێراییش
دەڕوا بوەس��تێندرێ .وێستانێکی وەها کتوپڕ،
کە سەر لە بنی شەمەندەفەرەکە لەسەر جێی
خۆی نەمێنێ و نەزمی مەوجوود تێک بچێت.
ڕێگایەکی تر جگە لە ش��ۆڕش ش��ک نابەین
چونکە «ئەگەر دوژمن س��ەرکەوێ ،تەنانەت
[]28
مردووەکانیش لە ئەماندا نابن.
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versity Press, 2002), 252.
 بۆ،گرنگی��ی ئەم وتارە تەنانەت لە ناو دژبەرە جیدییەکەی ئاگامبێن
 لە س��ەرەتای سەدەی.بیرمەندێک وەک ژاک دریداش دەردەکەوێ
بیس��ت و یەکەمدا مش��تومڕێکی س��ەرنجڕاکێش لە نێوان ئەم دوو
بیرمەندە س��از بووە و دەکرێ بوترێ کە مێتۆدی هەڵوەش��اندنەوەی
: بڕوانە، ڕکابەری سەرەکیی ئاگامبێن لە دنیای فەلسەفەدا بووە،دریدا
Jacques Derrida, “Force of Laws: The ‘Mystical
Foundation of Authority’”, in Acts of Religion, ed.
Gil Anidjar (New York: Routledge, 2002).
 ب��ە مانای،دری��دا پێ��ی وای��ە کە وش��ەی ڕەخن��ە لەم وت��ارەدا
 یاکوو، ڕەتکردنەوەیەک��ی بڕواپێک��راو،هەڵس��ەنگاندنێکی نەرێن��ی
 بەڵکوو بە مانای هەڵس��ەنگاندن و،ئیدانەکردن��ی توندوتی��ژی نییە
.تاوتوێکردن هاتووە
 ئاگامبێن و دوورکەوتنە، سەبارەت بە هەڵوێستی بێنیامینیانە.]21[
: لە کتێبی دۆخی ئاوارتەدا بڕوانە،لە شمیت
Rasmus Uglit, Giorgio Agamben: Political Philosophy (London: Humanities-Ebooks, 2014), 70-5.
 ل��ەم توێژین��ەوەدا باس لە دۆخ��ی کۆمەڵگایەکی ملکەچ لە.]22[
 کورد٢٠١٦ ڕوانگ��ەی کوردەوە دەک��رێ کە چۆن دوای کودت��ای
 هەرچەند،لەگەڵ حکومەتی ئۆتۆکراسی تورکیادا هەڵسووکەوت دەکا
:چوارچێوەی تیۆری لە من جیاوازە
Joost Jongerden, “Conquering the state and subordinating society under AKP rule: a Kurdish perspective on the development of a new autocracy in
Turkey,” Journal of Balkan and Near Eastern Studies (2018, Online version): 1-20.
[23]. Giorgio Agamben, State of Exception, 5.
 ئ��ەم ش��ێوازە بەڵگاندنەش بۆ پەیوەندیی فەلەس��تین لەگەڵ.]24[
 هەرچەند لەوێدا پێشنیار کراوە کە.دەوڵەتی ئیسرائیل بەکار هاتووە
 باش��ترە بوترێ کە،ل��ە جیاتی ئەوەی باس لە دۆخی ئاوارتە بکەین
: بڕوانە،دۆخی سەرکوت لەئارادایە
Ilan Pappe, “The Mukhabarat State of Israel: A
State of Oppression is not a State of Exception,” in
Thinking Palestine, ed. Ronit Lentin (London: Zed
books, 2008), 147-170.
،») «تاریخ بە تاراج رفتە (مقدمە ترجمەی ترکی، عب��اس ولی.]25[
 ترجم��ە مراد روحی،گفتارهایی در خاس��تگاە ناسیونالیس��م کرد
.١٧-١٦ ،)١٣٩٨ ، نشر چشمە:(تهران
[26]. The emergency break
[27]. Walter Benjamin, “Paralipomena to ‘On the
Concept of History,”, in Selected Writings Volume
4 (1938-1940), ed. Howard Eiland and Michael
W. Jennings (Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press, 2006), 401-411.
[28]. Walter Benjamin, On the Concept of History,
Thesis VI, 391.

:پەراوێزەکان
 لە،» «دروشمی بنەڕەتیی حیزبەکەمان، عەبدوڵڕەحمان قاس��ملوو.]1[
 بەش��ێک لە بەرهەمەکانی دوکتور قاسملوو:کتێبی تاڤگەی هەقیقەت
.٣١٢ ،)١٣٨٤ : کۆکردنەوەی کاوە بەهرامی (سلێمانی،)(بەرگی یەکەم
[2]. Walter Benjamin, “On the Concept of History”, in Selected Writings Volume 4 (1938-1940),
ed. Howard Eiland and Michael W. Jennings
(Cambridge, Massachusetts: Harvard University
Press, 2006), Thesis VI, 391.
[3]. A real State of Emergency
»، «کوردایەتی دژ ب��ە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆییە، س��ارۆ ئەردەاڵن.]4[
.٣٨ :)٢٠١٩( ٥١ گۆڤاری تیشک
[5]. The ‘permanent state of colonialism’
[6]. Walter Benjamin, On the Concept of History,
Thesis VIII, 392.
[7]. The ‘permanent state of emergency’
[8]. Michael Löwy, Fire Alarm: Reading Walter
Benjamin’s ‘On the Concept of History’, trans.
Chris Turner (New York: Verso, 2005), 58.
[9]. Giorgio Agamben, State of Exception, trans.
Kevin Attell (Chicago: University of Chicago
Press, 2005), 57.
.٣٧ ، کوردایەتی دژ بە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆییە، سارۆ ئەردەاڵن.]10[
[11]. Giorgio Agamben, State of Exception, 52.
[12]. Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, trans. George
Schwab (Chicago: The University of Chicago
Press, 2005), 5.
[13]. State of exception and sovereignty
[14]. Catherine Mills, The Philosophy of Agamben (Montreal: McGill-Queen’s Univeristy Press,
2008), 66.
[15]. Giorgio Agamben, Homo Sacer: Sovereign
Power and Bare Life, ans. Daniel Heller-Roazen
(Stanford, California: Stanford University Press,
82.
[16]. Ibid., 84.
[17]. Giorgio Agamben, State of Exception, 5.
[18]. The dialectic between lawmaking violence
and law-preserving violence
[19]. Giorgio Agamben, State of Exception, 53.
[20]. Walter Benjamin, “Critique of Violence”, in
Selected Writings Volume 1 (1913-1926), ed. Marcus Bullock and Michael W. Jennings (Cambridge,
Massachusetts: The Belknap Pess of Harvard Uni-

43 2719  ساڵی بیست و یەکەم پاییزی53 گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە

چەسپاندنی دیکتاتۆرییەتی هەڵبژێردراو لە ئێران:
دەسکەوتی کوتلەی «رێفۆرمیست» لە ئێران

د .ئیدریس ئەحمەدی

گوزارەی سەرەکیی ئەم وتارە ئەوەیە کە پاش سەرهەڵدانی کوتلەی رێفۆرمیستی ،کە
کۆماری ئیسالمی لە دیکتاتۆرییەتی ودارکراوەوە پێی نایە نێو قۆناغێک کە دەشێ بە
«دیکتاتۆرییەتی هەڵبژێردراو» لە قەڵەم بدرێ .واتە ،کوتلەی رێفۆرمیستی لە ئێران،
کە رێژێمپارێزە ،نەك رێژیمگۆڕ ،بە دانی بەڵێنی رێفۆرم بە جەماوەر ،سەرکەوت
لەوەی کۆماری ئیسالمی بکات بە دیکتاتۆرییەتێکی هەڵبژێردراو ،ئەمەش دەسکەوتی
سەرەکیی کوتلەی رێفۆرمیستی بووە لە مێژوی هاوچەرخی ئێراندا.

ب��ە ب��ەراوەرد لە گ��ەڵ هێندێ��ک ڕێژیمی
س��ەرەڕۆ یان دیکتاتۆر ،کۆماری ئیس�لامی
بە کەڵکوەرگرتن لە هەڵب��ژاردن بە درێژایی
چ��وار دەی��ە ،خەڵکی وادار ک��ردووە دەنگ
ب��ە ڕێژیم بدەن .هەڵب��ەت ڕێژیمی دیکەش
هاوشێوەی کۆماری ئیسالمی هەن کە کەڵک
لە هەڵب��ژاردن وەردەگرن .ئامانجی ئەم وتارە
لێکدانەوەی دەوری کوتلەی «رێفۆرمیستییە»
لە بەرهەمهێنانەوەی دیکتاتۆرییەت لە ئێران.
گوزارەی سەرەکیی ئەم وتارە ئەوەیە کە
پاش س��ەرهەڵدانی کوتلەی رێفۆرمیس��تی،
ک��ە کۆماری ئیس�لامی ل��ە دیکتاتۆرییەتی
ودارکراوەوە پێی نایە نێو قۆناغێک کە دەشێ
ب��ە «دیکتاتۆرییەتی هەڵبژێ��ردراو» لە قەڵەم
بدرێ .واتە ،کوتلەی رێفۆرمیس��تی لە ئێران،
ک��ە رێژێمپارێزە ،نەك رێژیمگ��ۆڕ ،بە دانی
بەڵێنی رێفۆرم بە جەماوەر ،سەرکەوت لەوەی
کۆماری ئیسالمی بکات بە دیکتاتۆرییەتێکی
هەڵبژێردراو ،ئەمەش دەس��کەوتی سەرەکیی
کوتل��ەی رێفۆرمیس��تی ب��ووە ل��ە مێژوی
هاوچەرخی ئێراندا.
سەرهەڵدانی «ڕێژیمی تێکەاڵو»
پاش کۆتاییهاتنی ش��ەڕی سارد ،دیاردەیەک
ڕووی ل��ە زیادب��وون کردووە کە لە ئاس��تی
گش��تیدا بە «ڕێژیم��ی تێک��ەاڵو»[ ]1ناوزەد
ک��راوە .ئەو جۆرە ڕێژیمان��ە دەکەونە نێوان
دێموکراس��یی جێکەوت��وو و دیکتاتۆرییەتی
تەواوەوە .لە گەڵ ئەوەی س��ەرەڕۆبوون خاڵی
هاوبەشیانە ،بەاڵم جیاوازیشیان پێکەوە هەیە.
ئەمەش وای کردووە بە شێوەی جیاواز پێناسە
بکرێن؛ لەوانە»،س��ەرەڕۆییی هەڵبژاردنکارانە»،
«س��ەرەڕۆییی ڕکابەران��ە»« ،س��ەرەڕۆییی
[]2
ناڕکابەرانە»« ،سەرەڕۆییی نوێ» و هتد.
تایبەتمەندیی س��ەرەکیی ئ��ەو ڕێژیمانە
بریتیی��ە لە کەڵکوەرگرتن لە «هەڵبژاردن» بە
مەبەستی شاردنەوەی سروشتی سەرەڕۆیانەی
خۆی��ان و هەروەه��ا ب��ۆ وەدەس��تهێنانی

ش��ەرعییەتی نێودەوڵەتی ]3[.لە ئەساسدا ،ئەو
جۆرە ڕێژیمانە دژی دێموکراس��ین ،بەاڵم بە
هۆی ئەوەوە کە دێموکراس��ی لە سەردەمی
مۆدێرندا سەرچاوەی شەرعییەتی دەسەاڵتی
سیاس��ییە ،ه��ەوڵ دەدەن ڕوو ب��ە دەرەوە
س��یمایەکی دێموکراتیک لە خۆیان نیش��ان
بدەن .ئەمەش بە دیاردەی «هەڵبژاردن بە بێ
[]4
دێموکراسی» وەسف کراوە.
ل��ە گ��ەڵ ئ��ەوەی کۆماری ئیس�لامی
ڕیژیمێک��ی تێک��ەاڵوە (واتە ،ه��ەم کۆمار و
هەمی��ش حکومەت��ی دینییە) ،لە زانس��تی
سیاس��یدا کەمتر وەک ڕێژیمێکی سەرەڕۆی
هەڵبژاردنکارانە باس��ی لێ��وە کراوە .هەڵبەت
لە س��ااڵنی دواییدا ،چەن��د هەوڵێک دراوە
بۆ دەسنیش��انکردن و لێکدان��ەوەی کۆماری
ئیس�لامی وەک ڕێژیمێک��ی س��ەرەڕۆی
هەڵبژاردنکاران��ە .ئ��ەم لێکۆڵینەوان��ە ،ک��ە
بەش��ێکیان ل��ە الی��ەن لێکۆڵەری فارس��ی
دانیش��تووی واڵتانی ڕۆژئاواوە ئەنجام دراون،
لە گ��ەڵ ئ��ەوەی دان ب��ە س��ەرەڕۆبوونی
کۆماری ئیس�لامیدا دەنێن ،ل��ەوەدا کۆکن
ک��ە هەڵب��ژاردن لە کۆم��اری ئیس�لامیدا
بووەتە دامەزراوەیەک��ی گرنگ و ئەنجامدانی
هەڵب��ژاردن ل��ە ئێران��دا ،دەش��ێ ئەنجامی
چاوەڕواننەکراوی لێ بکەوێتەوە .س��ەرەڕای
هێندێ��ک ناکۆک��ی ل��ە لێکدانەوەکانیاندا،
هەروهها جۆرە خۆشبینییەکیان سەبارەت بە
کوتلەی رێفۆرمیس��تی و بە گشتی دەرفەتی
[]5
گۆڕان لە کۆماری ئیسالمیدا هەیە.
شانۆگەری یان دەرفەت؟
سەبارەت بە هەڵبژاردن لە رێژیمە سەرەڕۆکاندا
سێ بۆچوون هەیە:
 1هەڵب��ژاردن وەک دیک��ۆر و ش��انۆگەری
بە مەبەس��تی بەالڕێدابردنی ڕای گش��تی و
وەرگرتنی شەرعییەتی نێودەوڵەتی؛ ٢
 2هەڵب��ژاردن وەک ئامرازێک��ی گرنگ بۆ
س��ەر ل��ێ ش��ێواندنی خەڵ��ک ،پێکهێنانی
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دووبەرەک��ی لە نێو ئوپۆزیس��یۆندا ،هەروەها
خونساکردنەوەی کەسانی دهروون ڕێژیم یان
بەدامەزراوەیی کردنی ملمالنێی دەسەاڵت لە
نێوان کوتلەکانی دەروون ڕێژیم و هتد؛
 3هەڵب��ژاردن وەک مەی��دان و دەرف��ەت
ب��ۆ بەرەنگاربوونەوەی ڕێژی��م و پێکهێنانی
هاوپەیمانی لە نێ��وان ناڕازییانی نێو ڕێژیمی
حاکم و ئوپۆزیس��یۆن بە مەبەستی گۆڕان و
[]6
هەنگاونان بەرەو دێموکراسی.
هەڵب��ژاردن لە کۆماری ئیس�لامیدا ئەو
کارکردان��ەی هەی��ە کە لە خاڵ��ی یەکهم و
دووهەم��دا هات��وون ،بەاڵم ن��ەک لە خاڵی
س��ێهەمدا .هۆیەکەش��ی ئەوەی��ە ،کۆماری
ئیس�لامی ل��ە بنەڕەت��دا دیکتاتۆرییەتێکی
هەڵبژاردنکارانەی��ە و رێفۆرمیس��تەکانی نێو
ڕێژیم ،ئەو دیکتاتۆرییەتە هەڵبژاردنکارانەیان،
کردووە بە دیکتاتۆرییەتی هەڵبژێردراو.
هەڵب��ژاردن لە خزمەت س��ەرەڕۆیی و
دیکتاتۆرییەتدا
وەک ل��ە س��ەرەوە ب��اس کرا ،ن��ەک تەنیا
بەش��ێک لە ڕێژیمە سەرەڕۆ و دیکتاتۆرەکان
بەرەو دێموکراسی گوزاریان نەکردووە ،بەڵکوو
بەش��ێکی بەرچاویان بوون بە س��ەرەڕۆییی
هەڵبژاردنکارانە.
کەیس��ی کۆم��اری ئیس�لامی هەروەها
نیش��انی دەدا ج��ۆرە ڕێژیمێ��ک هەیە کە
س��ەرکەوتووە لەوەی خەڵک بە «ویس��تی»
خۆی��ان دیکتاتۆرییەت هەڵبژێ��رن .کۆماری
ئیس�لامی لەو چوار دەیەی��ەدا بە پێکهێنانی
ت��رس ،ب��ە فێ��ڵ و تەڵەک��ە ،هەروەها بە
هەڕەش��ەی س��زادان ،خەڵکی ناچار کردووە
دەن��گ بە ڕێژیم ب��دەن .هەڵبەت بە تایبەت
پاش س��ەرهەڵدانی کوتلەی رێفۆرمیس��تی،
پێویستی بە بەکاربردنی زۆرلێکردن لە شێوە
جیاوازەکانی��دا نەبووە بۆ ئ��ەوەی خەڵک لە
هەڵبژاردندا بەشدار بکا.
ئەگەر کۆماری ئیسالمی لە چەند دەیەی
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دوای��دا لە ڕووی فکری ی��ان ئایدیۆلۆژییەوە
چاوگەیەکی لە بەردەستدا مابووبێ بۆ ئەوەی
پێویس��ت نەکا زۆر بەکار ب��ەرێ بۆ ئەوەی
خەڵک بە ویس��تی رێژیم بجوڵێت��ەوە ،ئەوا
بریتی بووە لەو قس��ە و بەڵێنانە کە لە س��ەر
زاری کەسانی سەر بە کوتلەی رێفۆرمیستی
هاتووەتە دەر.
رێفۆرم بە بێ مانیفێست ،رێفۆرم بە بێ
نێوەڕۆک
لە کۆماری ئیسالمیدا ،وشە جێگای چەمکی
گرتۆتەوە .ئەمەش دەبێ لە درێژەی سیاسەتی
فریوکارانەی هەڵبژاردن بە بێ دێموکراس��یدا
ببین��درێ« .رێفۆرم» وات��ای چەمکیی خۆی
هەی��ە و بریتیی��ە ل��ە پێکهێنان��ی گۆڕان
ل��ە دام��ەزراوەی سیاس��ی ،دواجاریش لە
دەس��تووردا .لە کۆماری ئیسالمیدا ،تەنیا لە
س��اڵی  ٢٠٠٠پرۆژە یاسایەک پێشکەش کرا
بۆ پێکهێنانی گۆڕان لە یاس��ای چاپەمەنیدا،
ب��ەاڵم وەلی فەق��ێ و ش��ۆرای نیگابان ،کە
دەتوانن ڕێگری بکەن لە پەسەندکردنی هەر
یاس��ایهک لە مەجلیس کە لە گەڵ ئیسالم و
بەرژوەندیی رێژیمدا نەگونجاو بێ ،پێشیان بە
[]7
پەسەندکردنی گرت.
رێفۆرمیس��تی کۆماری ئیس�لامی تاکوو
ئێس��تا باسی گۆڕینی دەستووریان نەکردووە.
ب��ە پێچەوان��ەوە ،هەمووی��ان پابەن��دن بە
دەس��تووری کۆم��اری ئیس�لامی .گلەییان
ئەوەیە کە ئەو دەس��توورە جێبەجێ ناکرێ.
محەم��ەد خاتەمی لە لێدوانێکدا لە رێکەوتی
١٠ی جون��ی ٢٠٠٦دا ،دان ب��ەوەدا دەن��ێ
کە خاوەن مانیفێس��ت نەبوون« :کێشەیەکی
رێفۆرمخ��وازی [ل��ە ئێراندا] ئ��ەوە بوو کە
پێناس��ەیەکی ورد لە رێف��ورم نەبوو و هەر
ک��ەس و گرووپێک کە تێیدا بەش��دار بوون،
[]8
پێیان وا بوو ڕێفۆرمیستن».
ب��ەو پێی��ە ،س��ەرکەوتنی کوتل��ەی
رێفۆرمیس��تی لە چەسپاندنی دیکتاتۆرییەتی
ساڵی بیست و یەکەم
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لە کۆماری ئیسالمیدا ،حیزبی سەربەخۆ
ئیسالمیی هەڵبژێردراو لە ئێراندا ،ئەویش بە
بێ مانیفێست ،یان دروس��تتر بڵێین ،بە بێ وجوودی نییە و فرەحیزبی بوون ،تەنانەت بە
نێوەڕۆک ،دەبێ بە س��ەرکەوتنێکی سەیری مەرجی کۆماری ئیس�لامی ،جێ نەکهوتووە.
مێژوویی لە مێژووی سیاستەتدا بێتە ئەژمار .لە کات��ی هەڵبژاردن��دا ،کوتلەکان��ی ڕێژیم
وەکوو ئەوە وایە لە ش��ەڕدا شارێک بگری بە دابەش دەبن بە س��ەر دوو بەرەی سەرەکیدا.
جیاوازییەکی تری کۆماری ئیسالمی لە گەڵ
بێ ئەوەی تەقەیەک بکەی.
ئەو ڕێژیمانەی کە س��ەرەڕۆییی ڕکابەرانەن
س��وودی نێوخۆیی و دەرەکیی کوتلەی لەوەدایە کە ئوپۆزیس��یۆن ڕیگای پێ نادرێ
رێفۆرمیستی بۆ کۆماری ئیسالمی
لە هەڵبژاردنەکاندا بەشداری بکا .دەبێ لێرەدا
هەبوونی کوتل��ەی جیاواز لە نێ��و ڕێژیمدا ،جەخت بکرێتەوە کە کوتلەی ڕێفۆرمیس��ت
ب��ە تایب��ەت ئەوان��ەی ک��ە خۆی��ان وەک ئوپۆزیس��یۆن نییە و نەک تەنیا بەش��ێکە لە
«رێفۆرمیس��ت» پێناسە دەکەن ،وای کردووە ڕێژیم ،بەڵکوو بەسوودترین کوتلەی ڕێژیم بوو
لە ڕووی درێژکردنەوەی تەمەنی
الی دەنگ��دەران و هەروەه��ا
ڕێژێ��م .کۆم��اری ئیس�لامی
واڵتانی ڕۆژئاواش ،باوەڕ بە گۆڕان
رێفۆرمیستی
حیزبەکان��ی ئوپۆزیس��یۆنی بە
لە کۆماری ئیسالمیدا پێک بێ.
کۆماری
ئیسالمی تاکوو ئێستا
«هەڵوەش��اوە» ڕاگەیان��دووە.
ڕێژیم بە بەرجەستەکردنەوەی
باسی
تەنان��ەت هێندێ��ک حیزب��ی
کاندی��دی «خراپتر» لە بەرانبەر
دەستووریان
گۆڕینی
خۆشیانی داخستووە؛ دەتوانین
کاندی��دی «خراپ��دا» ،بژاردەی
نەکردووە .بە
داخستنی»جبهه مشارکت ایران
چەواش��ەکارانە بەسەر خەڵکدا
هەموویان
پێچەوانەوە،
اسالمی» و «سازمان مجاهدین
دەسەپێنێ .دواجاریش ،خەڵک
ب��ە هەرکامیان دەن��گ بدەن ،پابەندن بە دەستووری انقالب اس�لامی ای��ران» پاش
کۆماری ئیسالمی.
ناڕەزایەتییەکانی س��اڵی ٢٠٠٩
دەنگێک دەبێ بە ڕێژیم .کەوابوو،
ئەو
گلەییان ئەوەیە کە
[]11
وەک نموونە بێنینیەوە.
ئەگەر هەڵب��ژاردن لە کۆماری
دەستوورە جێبەجێ
بەو پێی��ە ،دروس��تر وایە
ئیسالمیدا یارمەتیدەری گۆڕان
ناکرێ
کۆم��اری ئیس�لامی وەک
بووبێ ،ئەوا یارمەتیی جێکەوتنی
تێکەاڵوێک ل��ە دیکتاتۆرییەتی
دیکتاتۆرییەت بووە ،ئەویش بە
تایبەت لە سەردەمی کاربەڕێکەریی کوتلەی هەڵبژاردنکاران��ە و س��ەرەڕۆییی ڕکابەران��ە
دەستنیش��ان بکرێ ،کە بە پێ��ی زەمان ،بە
رێفۆرمیستیدا.
ئەنجامدان��ی هەڵب��ژاردن و هاتنە ئارای یارمەتیی کوتل��ەی رێفۆرمیس��تی ،بووە بە
کوتل��ەی رێفۆرمیس��تی وای��ان ک��ردووە دیکتاتۆرییەتێکی ئیسالمیی هەڵبژێردراو.
ڕکابەری لە کۆماری ئیسالمیدا سنووردارە
کە کۆم��اری ئیس�لامی ن��ەک تەنیا وەک
[]12
س��ەرەڕۆیییەکی هەڵبژاردنکاران��ە پێناس��ە ب��ە بەدامەزراوەیی کردنی ملمالنێی نێوان
بکرێ ،بەڵکوو هەروهها وەک سەرەڕۆیییەکی کوتلە و کەس��ایەتییەکانی نێ��و ڕێژیم .ئەو
ڕکابەرانەش لە قەڵەم بدرێ ]9[.جیاوازیی ئەو ڕکابەرییەش بە ن��ۆرەی خۆی یارمەتیدەری
دوانە لەوەدایە کە لە س��ەرەڕۆییی ڕکابەرانە ،جێکهوتنی دیکتاتۆرییەت بووە تاکوو ئەوەی
ڕێگا بە ڕکابەری لە نێ��وان حیزبی جیاوازدا زەمینە پێک بێنێ بۆ گۆڕان.
ڕاستە ،لە پاش هەڵبژاردنی ساڵی ٢٠٠٩
دەدرێ و هەڵبژاردن دەتوانێ ببێ بە دەرفەت
[]10
و س��ەرهەڵدانی بزووتنەوەی سەوز ،کۆماری
بۆ پێکهێنانی گۆڕان.
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ئیس�لامی ڕووب��ەڕووی ناڕەزایەتیی بەرچاو گەالنی دیکە.
لە الیەکی دیک��ەوە ،واڵتانی ڕۆژئاواش
بووەوە ،بەاڵم بە س��ەرکوت واڵم��ی دایەوە.
هەڵبەت سەرکوت هۆی سەرەکیی شکستی دەرکی��ان ب��ەو ڕاس��تییە نەک��ردووە کە
رێفۆرمیس��تی کۆماری ئیسالمی ڕێژیمگۆڕ
ئەو بزووتنەوەیە نەبوو.
گرفت��ی س��ەرەکی ل��ەو پەیوەندییەدا نین .ئەمەش وای کردووە ڕۆژئاوا س��ەبری
دەکرێ بە س��ەر سێ فاکتەردا دابەش بکرێ .زۆریان هەبێ لەگەڵ کۆماری ئیس�لامیدا.
یەک��ەم :ناڕەزایەتی کەس��ایەتیگەلێک وەک بۆ نموونە ،پش��تیوانی کردن لە تێرۆریزم و
میرحوس��ێن مووس��ەوی و مێهدی کەڕوبی ،باقی سیاسەتە ناسەقامگیرپێکهێنەرانەکانی
نیش��انەی قەیرانێک بوو ل��ە بەدامەزراوەیی کۆماری ئیسالمی لە ئاس��ت نێودەوڵەتیدا،
بوون��ی ملمالنێی نێ��وان باڵەکان��ی ڕێژیم ،وەپ��اڵ باڵ ی��ان کوتلەی «کۆن��ەوار» یان
نەک ئەوەی الیەنگری گ��ۆڕان بن .دووهەم« :تووندڕەو» دەدرێ و ڕۆژئاوایییەکان خولیای
جەم��اوەری بزووتنەوەی س��ەوز ،کە چینی ئەوەیان هەیە کە بە بەدەسەاڵتگەیش��تنی
«رێفۆرمیس��تەکان» ،ه��ەم
مامناوەندی فارس پێک دێنن،
سیاسەتی نێوخویی و هەمیش
خوازیاری ئەوە بوون مەحموود
ئەنجامدانی
سیاس��ەتی دەرەوەی کۆماری
ئەحمەدین��ەژاد لە س��ەر کار
هەڵبژاردن و
هاتنە ئارای کوتلەی
ئیسالمی گۆڕانی بەسەردا بێ.
نەمێنێ و مووس��ەوی جێگای
رێفۆرمیستی وایان
هەبوون��ی ئ��ەم دوو
بگرێت��ەوە .کەوابوو ،جەماوەری
کۆماری
کە
کردووە
کوتلەیەی ڕێژیم و تێگەیشتن،
بزووتن��ەوەی س��ەوز ،ب��ە
ئیسالمی نەک تەنیا
ی��ان دروس��تتر بڵێی��ن
پێچەوانەی چینی مامناوەند لە
سەرەڕۆیییەکی
وەک
هەڵەتێگەیشتنی ،ڕۆژئاواییەکان
واڵتانی دیکە ،خوازیاری ئازادی
و دێموکراس��ی نەبوون .ڕاستە ،هەڵبژاردنکارانە پێناسە لەو کوتالنە بووەتە هۆی ئەوەی
بکرێ ،بەڵکوو هەروهها
واڵتانی رۆژئاوا ،سیاس��ەتێکی
دوات��ر دروش��می هێندێک لە
وەک سەرەڕۆیییەکی
یەکدەستیان لەهەمبەر ئێران
ناڕازییان لە شەقامەکان گۆڕدرا
ڕکابەرانەش لە قەڵەم
نەبێ و تەنان��ەت دووبەرەکی
بە دروش��م دژ ب��ە دیکتاتۆر،
بدرێ
بکەوێتە نێوانیانەوە .هەرچەند
بەاڵم ئەوە پشتئەس��توور نەبوو
ئیس��باتکردنی زەحمەت��ە،
ب��ە مانیفێس��تێکی ڕوون و
ئوپۆزسیۆنێکی تۆکمە .سێهەم :ئەو بزووتنەوەیە ب��ەاڵم کۆماری ئیس�لامی ب��ە دەرککردن
ب��ە ه��ۆی نەبوون��ی مانیفێس��تێکی ڕوونی بەو ڕاس��تییە ،بە ئەنقەست ئەو کوتالنە لە
ئازادیخوازی و دێموکراس��یخوازی ،نەیتوانی بەرانب��ەر یەکتردا بەرجەس��تە دەکاتەوە بۆ
سەرنج و هاوس��ۆزیی خەڵکی کوردستان بۆ ئ��ەوەی درز بخاتە نێ��وان ڕۆژئاواییەکانەوە.
الی خۆی ڕاکێشێ .هەر ئەمەش وای کرد بە کەواب��وو ،کوتلەبازیی کۆماری ئیس�لامی و
ئەنجامدان��ی هەڵب��ژاردن ،هەروەها بووە بە
سانایی سەرکوت بکرێ.
بە کورتی ،بە هۆی ئەوەوە کە رێفۆرمیستی س��امانێکی دیپلۆماتیک لە دەستی ڕێژیمدا
ئێرانی ڕێژیمپارێزن ،سەرهەڵدانی ناڕەزایەتیی بە مەبەس��تی سەرلێش��ێواندن و نانەوەی
ناوە ناوە لە هەرێمە فارسنش��ینەکان ناتوانێ دووبەرەکی لە ئاستی نێودەوڵەتیدا.
ب��ە کورتی ،کوتلەی رێفۆرمیس��تی هەم
ئوپۆزیسێونێکی تۆکمەی لێ بکەوێتەوە یان
ئ��ەوەی زەمینە خۆش بکا ب��ۆ هاوپەیمانی س��وودی نێوخۆی��ی و هەمی��ش س��وودی
لە گ��ەڵ بزووتنەوەی ک��ورد و بزووتنەوەی دەرەکیی بۆ ڕێژم هەبووە.
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دوا وتە
زیادبوون��ی ناڕەزایەت��ی و ڕاپەڕین��ی پەیتا
پەیت��ای جەماوەری ل��ە نێوخ��ۆ ،هەروەها
زیادبوونی گوشار لە الیەن ئەمریکاوە بۆ سەر
ڕێژیمی ئیس�لامی ،وێڕای ل��ەرۆزک بوونی
ئیمپراتۆری��ی کۆماری ئیس�لامی لە لوبنان
و عێراق ،کۆی ئەمانە کۆماری ئیس�لامییان
لەس��ەر دوو ڕێیانێکدا داناوە :یان بەکاربردنی
زەبروزەنگ��ی زۆرت��ر ب��ۆ مانەوەی لە س��ەر
دەسەاڵت ،هەروەها بەکاربردنی هێز لە پێناو
پاراستنی بەرژەوەندییە جێوسیاسییەکانی لە
ڕۆژهەاڵت��ی ناوین ،یان گەڕانەوە بۆ قس��ە و
بەڵێنی رێفۆرمیس��تەکان وەک دوا چاوگەی
ئایدیۆلۆژیی ڕێژیم.
نیش��انەکان دەریدەخ��ەن ڕێژی��م ل��ە
کورت بۆ نێوەندم��ەودادا ،ئەولەوییەتی داوە
ب��ە زەبروزەنگ .ئەگەر کەڵ��ک لە چاوگەی
ئایدیۆلۆژی��ی رێفۆرمیس��تەکان وەرگ��رێ و
ئەگەر دیس��ان لەو بوارەدا س��ەرکەوێ ،ئەوا
س��ەرکەوتنی ب��ێ وێنەی سیاس��یی ڕێژیم
لە مێ��ژوودا ـ واتە ،گۆڕان��ی دیکتاتۆرییەتی
هەڵبژاردنکارانە بە دیکتاتۆرییەتی هەڵبژێردراو
ـ دووپات دەبێتەوە .هەڵبەت مارکس گوتەنی،
ئەم جارەیان لە شکڵی تراژیدیی سیاسییەوە
بۆ کۆمیدیی سیاسی.
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لێرەدا وای پێناس��ە دەکەم کە ئاس��تی بەدامەزراوەیی بوون یانێ تا
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دەستووری واڵتێکدا.
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توهم
اصالح
طلبی کوردی بازتولید سیاست ّ
ِ

ِ
دیالکتیک اپورتونیسم[- ]1کریتیسیسم[)]2
(رفورمیسم کوردی به مثابه
زانا کوردیار ـ ساماڵ موکریانی

برای واکاوی و پدیدارکردن تاکتیک پارلمان ،پرسش از تاکتیک پارلمانتاریستی را باید
در ساحت چند پرسش ریزتر و جزئیتر پیش کشید :اوالً ،پرسش تاکتیکی مربوطه
وابسته یا موقوف به چه اصولی است؟ ثانیاً این تاکتیک ،به حکم این وابستگی ،در
ِ
وضعیت تاریخی اعمالپذیر است؟ سوم ،این تاکتیک ،بازهم به حکم این
مورد کدام
پیوندخوردن این پرسش منفر ِد
وابستگی ،بناست چه سرشتی داشته باشد؟ چهارم،
ِ
تاکتیکی با دیگر پرسشهای منفرد تاکتیکی را چگونه باید درک کرد؟

مقدمه
م��ا در این نوش��تار ابت��دا ب��ه درون گفتمان
اصالحطلبان کورد رس��وخ ک��رده و بهگونهای
ژرفکاوانه منطق آن را برمالس��اخته ،س��پس
به گونهای درونمان��دگار منظومه مفهومیای
را ک��ه بدان چنگ زدهاند آماج تفکری انتقادی
ق��رار میدهی��م ک��ه فینفس��ه از درون خود
پروبلماتیک ما سربرمیآورد .اشاره بدین نکته
از همان ابتدا ضرورت مییابد که نقدی جدی
میانجی فلس��فه رهاییبخش��یای که این
ب��ه
ِ
نوشتار خود را ملزم به رعایت آن میداند خلق
متنی مجم��ل و کوتاه را از ما س��لب و امکان
هرزهنگاری در باب چنین سوژهای را پیشاپیش
در منفیت آن(سطحی نویس��ی)مطلقاً منتفی
ساخته است.
اصالحطلب�ی گرفت�ار در سیاس�ت توهم
بازی
(توه�م س�وژهگی اصالحطلب�ان در
ِ
سیاست-قدرت)
سیاس��ت تو ّه��م حاک��م ب��ر اصالحطلب��ان را
نمیتوان صرفاً از این طریق مش��خص ساخت
ک��ه بگوییم آنان ش��رایط و امکان��ات واقعی را
به حس��اب نمیآورند .حتی ب��رای صادقترین
و خوشنیتتری��ن (چهبس��ا مس��تعدترین)
سیاس��تمداران نیز پیش میآید که هرازگاهی
قضاوتی نادرس��ت در نسبت با وضعیتی داشته
باشند که در آن قرار گرفتهاند .در اینجا سخن
از چیزی یکسر متفاوت است -اینکه این افراد
واجد ذهنیتیاند که هر نوع قضاوت درست در
م��ورد این وضعیتها را پیش��اپیش و از همان
آغاز ناممکن میسازند ،زیرا نقطه عزیمت تفکر
و تحلیلشان از اوضاع ،به هیچوجه در وضعیتی
واقعی ،در وضعیت و در نسبت با بستری که در
آن قرار دارند(یعنی کوردستان) نیست ،چراکه
هدفگذاریشان معطوف به اهدافی که از دل
ای��ن وضعیت س��ربرآورده و در نتیجه معطوف
به رهایی سوژ ه کورد باش��د نیست .این نوعی
ِ
سیاست اصالحطلبان
پیشپا افتادگی است اما

کورد[ ]3ما را وامیدارد این نکات پیشپا افتاده
را به تفصیل بیان کنیم.
اصالحطلب��ان قص��د دارن��د در موقعیتی
ناموج��ود ،ب��ا نیروه��ای ناموجود ،دس��ت به
ِ
ِ
دست
پولیتیک(سیاس��ت قدرت)
نوعی«رئال
راستی» بزنند .مهمترین نکته در اینجا نه خو ِد
این امر واقع ،نه پیامدهای بالفصلش ،بلکه آن
گرایش سیاس��ی اس��ت که از این طریق نمود
پیدا میکند .افراد کمیته مرکزی اصالحطلبان
ِ
فعالیت مختص
به جای درگیرش��دن با حیطه
به خویش ،از این نامبودگی ،صرفاً در راس��تای
امتیازات شخصیش��ان و نف��ی هرگونه منافع
تجلی
جمع��ی بهرهبرداری ک��رده و در عوض،
ِ
ِ
سیاس��ت ماجراجویانه
نس��بتاً معصومانه نوعی
تو ّهم را مجاز ش��مردند .کس��ی که به وضعیت
کوردس��تان فق��ط اندک��ی آگاهان��ه بنگرد ،و
سیاس��ت خویش را معطوف به نتایجی س��ازد
که به گون��های درونماندگار و ضرورتاً تاریخی
در اکنونی��ت آن ،خوی��ش را در همه فرمهای
دهش��تناکش مینمایاند ،به خوب��ی درخواهد
یافت ک��ه این چه��ره ژانوس��ی اصالحطلبان
میانجی
و این قِس��م از بش��ارتهای آنها ب��ه
ِ
مفهوم��ی تح��ت عن��وان اصالح ـ رف��ورم که
بناست در آینده تحقق یابد ،در مقام ایده و در
ساحتی نظرورزانه و استعالیی(نه حتی عمل و
بهگونهای پراتیکی) ،توهمی خیالی خواهد بود
و در مقام هدف نیز بیش و پیش از آن ،چیزی
جز سیاستی ماجراجویانه و نامسئوالنه نیست.
اکنون اگر از خود بپرسیم چگونه اصالحطلبان
چنین ایدههای خیالیای را در س��وبژکتیویته
خود میپرورانند ،ناگزیر به این نتیجه دمدستی
و آغازین میرسیم که ،در آنهنگام که چنین
مفهومی
میانجی منظومه
صورتبندیهایی به
ِ
ِ
اصالحات در نسبت با کوردستان در عقالنیتی
رفورمیس��تی جعل و حک میگ��ردد ،اصوالً و
فینفسه به کوردس��تان فکر نشده و نمیشود
و حت��ی رؤیای آن را هم در ذهن نمیپرورانند
به بیانی دیگر این ایدهها بیواسطه در ساحتی

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  53ساڵی بیست و یەکەم پاییزی 51 2719

انتزاع��ی و در نس��بت با هیچگون��ه آگاهیای نمیتواند درآید .این امر بیش از هرچیز ریش��ه
ِ
برانگیختن
سیاس��ت
که از وضعیتی انضمامی خلق گش��ته باشد بر در ای��ن واقعیت دارد که
ِ
قابلفهم
کوردس��تان و س��وژههای آن ُحقنه و تحمیل تو ّه��م در پی تمکین به
ناش��کیبایی ِ
ِ
میگردد .اصالحطلبان کورد(س��کوالرـ دینی) بیس��همها ،همپای دامنزدن به احساسهای
ه��م اینک نی��ز بند ه توهماتی ش��دهاند که در حق��ارت ف��ردی و ه��ر ن��وع ش��ور و هیجان
جنبش حزبس��از ،با چن��ان هیجان پس��ت ،عم ً
ال جواب داده اس��ت ،و اکنون این
س��رآغاز
ِ
مش��ی نامس��ئوالنه ،به آنها خوراک میداد بلندپروازیهای شخصی(ش��عارهای انتخاباتی
و
ِ
و از آنه��ا بهرهب��رداری میک��رد .در آن زمان و وعدههای��ی که از درون آن به جاماندهگان و
جنب��ش حزبس��از[ ،]4ش��عارهای خ��ود را بر کنارگذاشتهگان جامعه داده میشود) ،باالجبار
ِ
پای ه حال و هوای ناش��کیبایانه اقوام و مذاهبی باید برآورده ش��وند و باید خدماتِ ارائهشده به
برس��اخته بود که هیچ سهمی در میان سهمها گفتمان مس��لط تحت عنوان رفورم ،در پیکار
در پروس�� ه سیاسی و توس��ع ه ایران نداشت و فراکس��یونها پاداش گیرند ،مکانیسمی که از
پی آن و از همان لحظات آغازین
خ��ود را از قافل�� ه دیگریه��ای
فصل پرس��شها و مسائل
سردس��تش عق��ب میدی��د .اصالحطلبان قصد دارند حل و
ِ
کوردستان را بر شالودهای عینی
اکن��ون نی��ز ک��ه اصالحطلبان
در موقعیتی ناموجود،
میانجی این
و واقع��ی آنهم ب��ه
در دورهه��ای مختل��ف چ��ه در
با نیروهای ناموجود،
ِ
دست به نوعی«رئال
س��ازمان و تش��کیالت ،ناممکن
دولت اخی��ر و چه در دولتهای
ِ
قدرت)
(سیاست
پولیتیک
میس��ازد .نتیجه این است که از
پیشین دم و دستگاه و سازوبرگ
ِ
دست راستی» بزنند.
یکس��و ،دم و دستگاهی عریض
رس��می ق��درت و حکمران��ی را
ِ
جا
ن
ای
در
نکته
ترین
م
مه
ِ
وظایف
و طوی��ل ب��رای انج��ام
در دس��ت گرفتهان��د ،هی��چکار
دیگری از ایش��ان برنمیآید مگر نه خو ِد این امر واقع ،نه ناموج��ود برپ��ا میش��ود(حزب
کردن منطق و کنشهای پیامدهای بالفصلش ،بلکه ت��ودهای ب��رای اق��وام ،ادیان و
منطبق
ِ
آن گرایش سیاسی است
گروههای فاقد صالحیت ،همراه
تشکیالتی و تاکتیکهای خویش
که از این طریق نمود پیدا
با دبیرهای منطقهای آن و غیره)
ب��رآوردن دعاویای که به آن
بر
ِ
میکند
از سوی دیگر ،این دستگاه اصوالً
خوراک دادهاند ،آن هم در عوض
به گون��های دیالکتیکی طراحی
متمرک��ز کردن ای��ن کنشها بر
کنش واقعیای
هی��چ
انجام
درد
به
که
گش��ته
کوردستان.
خود
امکانات و مطالبات واقعی در
ِ
بودن این دم و دس��تگاه اس��توار در ایجاب��ی ب��ودن آن ( بلکه کارک��رد آن در
گواه تو خالی
ِ
بوروکراسی بیروحی منفیت��ش نمایان اس��ت) و آن هم معطوف به
همان
ماس��ه،
بر ش��ن و
ِ
مرگی و دهش��ت آن اوضاع کوردستان نمیخورد(شیوه عضوگیری،
اس��ت ک��ه روز ب��ه روز ّ
آش��کارتر از ه��ر زمان دیگ��ری رخ مینمایاند منطق درونی آن ،خطمش��یها و راهبردهای
ک��ه نمون�� ه متأخ��ر آن را در اعتراضات چند آن ،تاکتیکه��ا و اس��تراتژیهای آن و.)......
هفت�� ه اخی��ر نظارهگ��ر بودی��م .اصالحطلبان بنابراین هی��چگاه از دل اح��زاب اصالحطلب،
حتی س��ازمانهای اس��کلتواری را هم ایجاد س��ازمانهای ج��دی نمیتوانند س��ربرآورند.
نکردهاند که بتوانند روزی(شاید!!!) با محتوای ماش��ینی که اینگونه ه��رز میچرخد فقط با
واقعی پرش��وند ،بلکه صرفاً سازمانهایی که از جعل گزارشها ،پرسش��نامهها ،آمارها ،آرشیو
همان بدو امر ،بهگونهای طراحی ش��دهاند که بریدهه��ای روزنامهه��ا و  .....میتواند نتایجی
از دلش��ان چیزی جز دهکدههای پُتمکینی[ ]5تولی��د کن��د .بدین ترتی��ب ،نه فق��ط ناتوانی
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عاطلش��ان در هیئ��ت فعالیتی پرت��ب و تاب
ظاهر میش��ود ،بلکه همچنی��ن از این طریق
دالیلی«عینی» برای بزرگنمایی خود دس��ت
و پا میکنند ،چیزی که ولو موقتاً قادر اس��ت
ش��خصی تحققنیافتهشان را
بلندپروازیهای
ِ
که امروزه همهجا عیان ش��ده فرونشاند(لوکاچ،
.)152-153 :1393
رفورمیس�تها و اس�طوره پارلم�ان
میانج�یای در بازتولی�د منط�ق آرخ�ه
گفتمان مسلط
ت��ا آنجا که به آرخه و هر چیز دیگری مربوط
میش��ود ،منطق رای��ج ،بر این فرض اس��توار
اس��ت که نوعی خوی یا استعداد[ ]6خاص برای
دس��ت زدن به کنش وج��ود دارد که بر نوعی
خوی یا استعداد خاص برای «مورد کنش قرار
گرفتن» یا «محتملش��دن» اعمال میش��ود.
فرض منطق آرخه تحمیل یا
بدین س��ان پیش ِ
اعمال فرادستیای معین بر فرودستیای معین
به همان اندازه معین اس��ت .سیاست گسستی
از منط��ق آرخه اس��ت .زیرا سیاس��ت نه فقط
گسس��ت در توزیع «عادی» مواض��ع بین آن
کسی که قوهای[ ]7را اعمال میکند و آن کسی
که قوه ب��ر او اعمال میش��ود ،بلکه همچنین
گسس��ت در این ایده را پیشف��رض میگیرد
که باید خویها یا اس��تعدادهای خاصی وجود
داشته باش��ند تا کس��ی را درخو ِر این مواضع
هم
س��ازند .در کتاب س��وم قوانی��ن ،افالطون ّ
خود را صرف برش��مردن نظاممن�� ِد عناوین یا
صالحیتهای[ ]8حکمرانی میکند ،و به موازات
آن ،برخی صالحیتهای همبس��ته آنها برای
تحتِحکمرانی بودن .به اعتقاد او از میان هفت
سنتی اقتدارند
مورد ،چهار مورد صالحیتهای
ِ
که اس��توار بر تفاوتهای ذات��ی و طبیعیاند،
مث� ً
لا تفاوت در تولد( مکان تول��د ،نژاد ،زبان،
رنگ و  .)...آنانی که صالحیت حکمراندن دارند
کسانیاند که پیش��تر بهطرزی متفاوت متولد
ش��دهاند(فارس بودن ،شیعه بودن ،مرکزنشین

ب��ودن یا مرزنش��ین ب��ودن ،فرودس��ت بودن،
ک��ورد ب��ودن و .)......این هم��ان بنیان قدرت
والدین بر فرزندان ،پیران بر جوانان ،اربابان بر
بردگان ،و اشراف بر رعایاست .صالحیت پنجم
ب��ه منزل ه اص��ل االصولی معرفی میش��ود که
خالصه همه تفاوتهای طبیعی اس��ت :قدرت
آنانی که دارای طبیعت��ی برتراند ،یعنی همان
ق��درت اقویا ب��ر ضعفا(فارسها بر س��ایرین)،
قدرتی مطلقاً نامعین ،صالحیت شش��م معرف
یگانه تفاوتی اس��ت که افالطون بدان اهمیت
میده��د ،یعن��ی ق��درتِ آنانی ک��ه میدانند
بر آن��ان ک��ه نمیدانند(بازنمای��ی کوردها در
س��ریال تلویزیونی نون.خ به مثابه س��وژههایی
ک��ه فاقد عقالنیت هستند)(رانس��یر-25 :1393 ،
 .)24امت��زاج ای��ن صالحیته��ا را میتوان به
گونهای دیگر تحت عنوان فرادستی«طبیعی»
و فرمانروایی«عل��م» صورتبن��دی ک��رد .اما
صالحیت هفتمی هم در کار اس��ت« :انتخاب
خ��دا» ،ب��ه عب��ارت دیگ��ر اس��تفاده از نوعی
قرعهکشی برای تعیین اینکه چه کسی آرخه
را اعمال کند و چه کس��ی مسئولیت جانکاه
تحت حکمرانیبودن را بر عهده گیرد.
عموم��اً چنی��ن ادع��ا میش��ود :پرس��ش
پارلمانتاریسم پرسش��ی نه اصولی ،بلکه صرفاً
درس��تی
تاکتیکی اس��ت .این گزاره ،در عین
ِ
تردیدناپذیرش ،دچار ناروش��نیهای متعددی
اس��ت .قطعنظر از اینکه ای��ن گزاره کمابیش
منحصرا ً از س��وی کس��انی اظهار میشود که
در عم��ل موافق پارلمانتاریس��ماند ،و بنابراین
اظه��ار آن کمابی��ش همواره ب��ه معنای نوعی
موضعگیری به نفع پارلمانتاریسم است ،صِ رف
این ادعا که یک پرس��ش ،واجد سرش��تی نه
اصول��ی بلکه تاکتیکی اس��ت ،اساس��اً گویای
چیز مهمی نیس��ت .به این اعتبار اصالحطلبان
پارلمان را به مثابه تاکتیکی برمیگزینند که از
آن تحت عنوان رئالپولیتیکی یاد میکنند که
با وساطت آن سعی در رخنه در منطق آرخه و
باژگون کردن و دگردیس��ی آن از درون دارند،
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به بیانیدیگر واس��ازی منطق آرخه بهگونهای
درونماندگار و بهواسط ه منطق درونی خود آن.
اما هر فرمی از رئالپولیتیک(سیاس��ت قدرت)
میانجی تاکتی��ک پارلمانتاریستیش��دن،
ب��ه
ِ
ه��ر نوع کنش فاقد اصولُ ،صلب و شماتیس��م
ِ
خصلت ع��اری از اصولش
میگ��ردد ،و هر چه
ِ
لجاجت بیشتری مؤکد میش��ود ،خود نیز
ب��ا
ُصلبتر و ش��ماتیکتر میش��ود(اصالحات به
مثاب�� ه فرمی کلیش��های در اکنونیت آن) .زیرا
عنصر پایا در دل تغییر ،امر جهتدهنده در دل
فراوانی و آشوب ،را نمیتوان به یاری هیچ نوع
«رئ��ال پولیتیکی» از ریش��ه برکند(چیزی که
اصالحطلبان دل در گرو آن بستهاند) .نظریهای
که قادر نیست به نحوی بارور بر فکتها و امور
میانجی آنها بارور
واقع تأثیر گذارد و خود به
ِ
گردد ،نمیتواند چنین کارکردی داشته باشد،
و الجرم جای آن را عادت ،قالبهای کلیشهای
و روالهای یکنواختی خواهند گرفت که ناتوان
از انطباقیافتن با درخواستهای لحظهاند(این
اینرسی اصالحطلبان در مواجهه
را به وضوح در
ِ
با رخدادهای اخیر کوردوس��تان میتوان دید،
مواضع محافظهکارانه و دور از امر واقع کرختی
لختی این گفتمان را برمال کرده است).
و
ِ
ب��رای واکاوی و پدیدارک��ردن تاکتی��ک
پارلمان ،پرس��ش از تاکتیک پارلمانتاریستی را
باید در س��احت چند پرسش ریزتر و جزئیتر
پیش کش��ید :اوالً ،پرس��ش تاکتیکی مربوطه
وابس��ته یا موقوف به چه اصولی اس��ت؟ ثانیاً
این تاکتیک ،به حکم این وابس��تگی ،در مورد
ِ
وضعیت تاریخی اعمالپذیر است؟ سوم،
کدام
این تاکتی��ک ،بازهم به حکم این وابس��تگی،
بناس��ت چه سرش��تی داشته باش��د؟ چهارم،
پیوندخوردن این پرس��ش منف��ر ِد تاکتیکی با
ِ
دیگر پرس��شهای منفرد تاکتیک��ی را چگونه
بخش��یدن دقیقتر
تعین
ِ
باید درک کرد؟ برای ّ
پرس��ش تاکتیکی
به پارلمانتاریس��م به منزله
ِ
اصالحطلبان ،دو مس��ئله تعیینکننده اس��ت:
اوالً چه زمانی پارلمانتاریس��م به مثابه س�لاح،
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ب��ه منزله ابزار تاکتیکی کوردها یا فرودس��تان مرحل��های تاریخ��ی در درون کلیتی تاریخی
در کل در دی��درس قرار میگی��رد و ثانیاً این بای��د آن را دید نه به مثابه اب��زاری تکافتاده
س�لاح را چگونه بناست به س��ود کوردها و به از مت��ن تاری��خ و تنه��ا راهرهای��ی از وضعیت
س��ود پیکار آنها در رهایی از این وضعیت به موج��ود) ،ابزارهایی که به حک��م درونیترین
کار گرف��ت؟ مبارزه کوردها برای رهایی مطلقاً ذاتش��ان ناق��ض ای��د ه مب��ارزه رهاییبخش
تلقی اصالحطلبان
اجازه نمیدهد در قید و بن ِد فرمها و ابزارهایی کوردی هستند(پارلمان در
ِ
ِ
کاربس��ت
گرفتار شود که گفتمان مسلط آنها را به سود ناقض اید ه رهایی کوردها) .از اینرو،
تلقی مس��لماً ضروریِ چنین ابزارهایی همواره با این
اهدافاش گس��ترش داده اس��ت ،در این ِ
رهاییبخ��ش ،پارلمان فرمی از مکانیس��مهای خطر پیوند خوردهاند که ممکن است هدفی را
بازتولی��د و گس��ترش آپارات��وس ب��ا تم��ام که در خدمت آن به کار گرفته ش��دهاند ،یعنی
س��ازوبرگهایش در کوردستان است ،بنابراین مبارزه رهاییبخش کوردها ،به مخاطره اندازند.
مبارزه رهاییبخش کوردها پیکاری اس��ت که بنابرای��ن پارلم��ان ،ای��ن اختصاصیترین ابزار
گفتمان مس��لط ،فق��ط میتواند
آن
در آن ،ابت��کار عمل مطلقاً از ِ
س�لاحی تدافع��ی در دس��ت
نیروهای دموکراتیک کورد است
اصالحطلبان
نیروهای کورد باشد و بدینسان
اما نباید فراموش کرد که این نوع
پارلمان را به
پرس��ش زمان کاربس��ت آن نیز
ناب از مبارزه بهگونهای یوتوپیایی
مثاب ه تاکتیکی
برمیگزینند
فینفس��ه پاس��خ داده میشود:
و اس��تعالیی را نمیشود همیشه
تحت
آن
از
که
آن فازی از مب��ارزه رهاییبخش
بودگی فینفس��هاش
با ای��ن ناب
ِ
عنوان
کوردی که در آن ،چه به س��بب
بسط داد یا آن را ابژکتیو ساخت.
رئالپولیتیکی
بیرون��ی ق��درت ،و چه
رواب��ط
آنهم به این اعتبار که ،پیش از
ِ
وساطت
هرچیز بنا به سرش��ت مبارزه در یاد میکنند که با
اختگی
ی��ا
ناپختگی
س��بب
ب��ه
ِ
آن سعی در رخنه در
ایدئولوژیک��یاش (نقص��ان ی��ا
تاریخ��ی موجود و
وضعیتهای
ِ
منطق آرخه و باژگون
بخش��ی
ی
آگاه
ه

پروس��
در
خلل
از
که
ای
ی
تاریخ��
ه��ای
ضرورت
ِ
کردن و دگردیسی آن از
سوژههای کورد) امکان آن وجود
منط��ق خود تاری��خ برمیخیزد،
درون دارند
تهاجمی
ابزار
یاری
ب��ه
که
ندارد
مب��ارزه رهاییبخ��ش میتوان��د
ِ
خاص خویش با گفتمان مسلط به
فرم��ی تدافع��ی ی��ا تهاجمی را
به خود گیرد .نتیجت��اً وضعیت تاکتیکیای را مبارزه بپردازد .بنابراین برای هر حزب کوردی،
ک��ه نیروهای کورد هردم خ��ود را در متن آن دست زدن به فعالیت پارلمانتاریستی به معنای
مییابند ،میتوان به واس��طه سرشت تهاجمی اعتراف و تصدیق این است که رهاییبخشی در
آین��ده پیشبینیپذیر نامحتمل و تحققناپذیر
یا تدافعیاش توصیف کرد.
میانجی رخدادهای
به
ما،
اکنونیت
در
اما
است.
آید
ی
برم
چنین
شد،
براساس آنچه گفته
ِ
ک��ه در وضعیته��ای تدافعی ،بای��د ابزارهای چند سال اخیر به گونهای دیالکتیکی ضرورت
تاکتیکی را بهکار بس��ت(پارلمان به مثابه ابزار رهایی از اسطوره پارلمان و عزیمت از موضعی
تدافع��ی چیزی ک��ه اصالحطلب��ان بهگونهای تدافعی به موضعی تهاجمی از س��وی نیروهای
تحریفشده و باژگون از آن سود میجویند چرا دموکراتی��ک کوردی بیش و پیش از هر زمانی
تلقی ما ابزار تدافعی در جهت دیگر موضوعیت مییابد و گسس��ت از پارلمان
که پارلم��ان در ِ
تاریخی رخ��داد مبارزه ب��ه مثابه تاکتیک که ابزاری در بازتولید منطق
ض��رورت
مهی��ا کردن
ِ
رهاییبخش در کوردوس��تان اس��ت و به مثابه آرخه سردست بود ،به عنوان ضرورتی تاریخی
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اصلی نه نق��د در قالب کلمات(نمونههای اخیر
تاریخ��ی رهاییبخش��ی بهگونهای
در مراح��ل
ِ
ِ
ایجاب��ی هس��تی مییاب��د .پارلمان ب��ه مثابه آن نماین��ده ب��وکان و نقده در م��ورد جنایات
تاکتیک برای زمینهسازیِ مبارزه رهاییبخش ترکی��ه ک��ه در بس��یاری موارد نوع��ی ّ
لفاظی
نمیتوان��د هرگز چیزی بیش از زمینهس��ازی صِ رف انقالبی یا احساس��ی مزورانه باش��د که
پی��کار واقع��ی و نه در حکم خو ِد پیکار باش��د کاریکاتوریزهشده و گفتمان مسلط با آن مدارا
برانگیزاندن گفتمان مس��لط به
تلقیای که اصالحطلبان در تمامیت آن ،بدان میکند)؛ بلکه
ِ
اقدامی علنیتر ،به افش��ای خوی��ش از طریق
چنگ زدهاند.
دومی��ن نکته ک��ه به مراتب دش��وارتر از اعمال ،اس��ت ک��ه در لحظه موج��ود میتواند
تعیین دوره زمانیای اس��ت ک��ه در آن بتوان برای او زیانبار و نامناسب باشد.
ِ
اولین دشواریای که گروههای رهاییبخش
تاکتیک پارلمان��ی را بهکار برد ،تعیین رفتار و
رویکردی اس��ت که فراکسیون کوردی بناست در قالب موضعی پارلمانتاریس��تی تقریباً بدون
تاریخی اس��تثناء مقهو ِر آن میش��وند ،این اس��ت که
در پارلمان درپی��ش بگیرد .نمونههای
ِ
موفق ش��وند در خود پارلمان به
فراوانی(چه در تاریخ اروپا ،چه در
راس��تی از پارلمانتاریس��م فراتر
ایران و چه نیروهای کورد حاضر
پارلمان
روند ،زیرا حت��ی تند و تیزترین
در پارلمان ترکی��ه) وجود دارند
به مثاب ه ابزار
نقد از موضع طبق��ات حاکم در
که نشان میدهند که دستیابی
تدافعی چیزی که
اصالحطلبان
ح��د حرف و ل ّفاظی انقالبی باقی
به رفتار پارلمانی درس��ت ،برای
ّ
شده
ف
تحری
ای
ه
گون
ه
ب
میمان��د اگر ب��ه ورای چارچوب
نیروه��ای دموکراتی��ک کوردی
و باژگون از آن سود
پارلمان دست نیازد(شیوهای که
تا چ��ه اندازه دش��وار اس��ت ،و
پارلمان
که
چرا
جویند
ی
م
اصالحطلب��ان به مثابه ش��وهای
توانای��ی خارقالعادهای را از
چه
ِ
نمایندگان ک��ورد پارلمان طلب در
ِ
تلقی ما ابزار تدافعی تبلیغات��ی ب��رای فراه��م آوردن
در جهت مهیا کردن
میکند .این دش��واری را اجماالً
پروپاگاندا در قالب س��یدی آن
تاریخی رخداد
ضرورت
ِ
را در بین طرفداران یا در لحظه
میت��وان بدین قرار صورتبندی
مبارز ه رهاییبخش در
انتخاب��ات ب��رای مبرا س��اختن
ک��رد :نماین��ده ک��ورد بای��د در
کوردوستان است
خ��ود از س��احتی محافظهکارانه
خود پارلمان ب��ه جنگ پارلمان
توزیع و پیش میکش��ند) .بنیان
ب��رود .در اینج��ا منظورم��ان
ِ
ِ
تاکتیک
ب��زرگ
«اعتراض» علیه پارلمانتاریسم ،یا «مبارزه» با غای��ی اپورتونیس��م ـ خط��ر
آن در قال��ب «مناظرهها» نیس��ت بلکه مبارزه پارلمانتاریس��تی ـ نهایتاً درس��ت در همینجا
با پارلمانتاریسم ،با س��لطه هژمونیک گفتمان نهفته اس��ت :هر نوع فعالی��ت پارلمانی ،که در
مسلط ،بهواس��طه عمل در خود پارلمان است .ذات خود و در تاثیرگذاریاش از پارلمان فراتر
شکس��تن
هدف از ای��ن عمل رهاییبخ��ش در پارلمان ،نرود ،یا دس��تکم گرایش به درهم
ِ
آش��کارکردن گفتم��ان مس��لط و همدس��تان چارچوبِ پارلمانی نداشته باشد ،اپورتونیستی
اصالحطلب وی اس��ت که مجبور خواهند شد اس��ت .که اصالحطلبان کورد نمونه اعالی آن
دیکتاتوریِ فاشیس��تی خویش را به ش��یوهای را در منفیترین فرمش ،پیش چش��م همگان
ِ
موجودیت این درآوردهاند.
برمال س��ازند که برای ت��داوم و
در اینج��ا تندتری��ن نقد(مکانیس��می
دیکتاتوری خطرس��از خواهد ب��ود .بنابراین در
تاکتیک نیروهای رهاییبخش کوردی افش��ای ب��رای مش��روعیت به سیس��تم که نق��د را در
دهش��ت گفتمان مس��لط در پارلمان ،مسئله رادیکالتری��ن ش��یوه از خود میپذی��رد) اگر
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درون چارچ��وب دنب��ال ش��ود ،کوچکترین
چیزی را تغییر نخواهد داد که در ادامه نوشتار
و پس از به چالش کشیدن فرم پارلمانتاریستی
در کلیت آن ،به خود نقد نیز بازخواهیم گشت.
برعکس نقدی که در درون چارچوب پیشینی
پدی��دار گردد ،الج��رم و دقیقاً بهواس��طه این
واقعیت ک��ه نقدی تند از گفتمان مس��لط در
چارچ��وب پارلمان امکان ب��روز و ظهور یافته،
آگاهی سوژههای
در خدمت تیره و تار ساختن
ِ
ک��وردی عمل میکن��د .دقیقهای ک��ه باید به
گونهای ژرفکاوانه نظر کرد ،آری اصالحطلبان
بهترین ابزار گفتمان مسلط در مخدوش کردن
مفاهی��م ،فضای مفهومی و معرفت نس��بت به
وضعی��ت موجودند آنها ایدئولوژی در منفیت
آن(ب��ه مثاب ه آگاه��ی کاذب) را ت��ا نهایت به
پی��ش برده و س��وژه کوردی و رهای��ی آنرا با
مکانیسمهای مزورانه و فریبکارانه به تأخیر و
شاید به تعلیق درمیآورند ،چیزی که گفتمان
مس��لط در آرزوی آن است و سودای تفوق هر
چه بیش��تر و تام و تمام فیزیک قدرت خویش
بر عمیقترین الیههای زیستجهان سوژههای
کورد را در سر میپروراند.
پارلمانی
دموکراس��ی
به واقع د ِر افس��انه
ِ
ِ
گفتم��ان مس��لط فاشیس��تی ،بر این پاش��نه
میچرخد که پارلمان نه به مثابه ارگان یا ابزا ِر
سرکوب ،بلکه به منزله ارگان «همه مردم!!!!!»
ظاهر میش��ود .دقیقهای بس��یار مهم که چه
نیروه��ای رهاییبخش و چه س��وژه-های آگاه
به مثاب ه روش��نفکران بای��د در پرداختن بدان
کوچکترین اهمالی را از خود نشان ندهند .چرا
که هر نوع رادیکالیسم لفظی(در حکم بازیهای
زبانی و وراجیهایی که با مرزهای قرمز سیستم
در صحن علنی بازی یا در رس��انههای وابسته
بدان منتشر و بزک میگردد) به لطف اسطوره
ام��کان پارلمانتاریس��تیاش ،توهماتِ
ِ
واقعیت
ِ
اقش��ار آگا ه و بیدارنش��ده کورد را در ارتباط با
این اسطوره تقویت کرده بنابراین اپورتونیستی
و س��رزنشآمیز اس��ت .بنابرای��ن پارلمان باید

در مقام پارلمان مورد کارش��کنی قرار گیرد و
فعالیت پارلمانی به ورای پارلمانتاریس��م سوق
داده شود .تا اینجا مشخص گردید که هر نوع
پارلمانتاریستی ماندن مبارزات رهاییبخش ،در
حکم پیروزی تاکتیکی گفتمان مس��لط است.
بنابرای��ن ،نیروه��ای دموکراتی��ک که حامالن
اصلی ایدئولوژی رهاییبخشی هستند در موارد
ِ
بسیار در برابر این انتخاب میایستند که :یا از
پیکار رهاییبخش طفره روند(پارلمانتاریستی
مان��دن :خطر اپورتونیس��م) ،یا فرات��ر رفتن از
پارلمانتاریسم ،به سوژههای کورد متصل شدن
را در لحظ��های برگزینن��د که ب��رای گفتمان
مسلط مناسب است.
البت��ه از منظ��ری دیگر نی��ز میتوان به
خو ِد آژیتاس��یون(تحریک) انتخاباتی به عنوان
ابزاری برای تمایز ،تفکیک و وضوح بخش��یدن
به نیروه��ای دموکراتیک بهره جس��ت ،بدین
معنا که س��ره را از ناسره در فرآیند پیکار جدا
میانجی این مکانیسم از یکسو،
س��اخت و به
ِ
مصمم نیروهای رهاییبخش را
هس��ته آگاه و
ِ
بهگونهای کیفی و کمی برس��اخته و شکل داد
[]9
و از س��وی دیگر ،به یاریِ ممارست شهودی
س��وژههای نیمهآگاه را با خود همراه ساخت و
آنها را به سوی آگاهیبودگی از وضعیتشان
هدایت کرد .اما در کلیت آن باید در نظر داشت
که آژیتاس��یون انتخاباتی که اصالحطلبان ی ِد
طوالیی در بهره جس��تن از آن دارند ابزاری به
غایت تردیدبرانگیز و بس��یار خطرناک اس��ت،
چراکه انداختن رأی نهتنها یک عمل نیس��ت،
بلکه بس��یار بدتر از آن؛ عملی ظاهری اس��ت،
تو ّهم عمل است؛ از این رو رأی دادن و اسطوره
آن آگاهیبخش��ی نیس��ت(برخالف ادع��ای
آگاهی سوژهها را
اصالحطلبان) بلکه برعکس،
ِ
تیره وتار میس��ازد .گفتمان مسلط قادر است
س��لط ه خویش را از این طریق س ِر پا نگه دارد
که همه اقش��ار به لحاظ م��ادی و ایدئولوژیک
مردد و ناآگاه را به ِ
صف پیروان خویش درآورد
که اصالحطلبان نیز در این رقابت گوی سبقت
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را از رقبای خوی��ش ربودهاند .از منظری دیگر
شعارهای انتخاباتیای که اصالحطلبان در بوق
و کرنا س��ر میدهن��د و هیاه��و و طوفانهای
تبلیغات��یای را بهواس��طه آنه��ا در ح��وزه
مخدوششده عمومی به راه میاندازند ،درست
از آن رو که هیچ رابطه بیواس��طهای با کنش
زدودن تضادها ،و
ندارند ،گرایشی چشمگیر به
ِ
س��اختن جهتهای واگرا ،و تقلیل آنها
یکی
ِ
به منط��ق تف��اوت را از خود ب��روز میدهند،
که به غایت تردیدبرانگیز اس��ت .در پایان این
بخ��ش از گفت��ار در باب پرس��ش از تاکتیک
پارلمانتاریس��تی میت��وان گف��ت ،نیروه��ای
رهاییبخ��ش دموکراتیک ت��ا زمانی در موضع
تدافعی میتوانند باقی بمانند(یعنی پارلمان به
مثابه فرمی تدافعی) که فرایند انحالل گفتمان
مسلط و س��ازوبرگهایش آغاز نشده باشد .به
محض اینکه این فاز رش��د و خ��ود را نمایان
س��اخت(اتفاقات چند س��ال اخیر و اعتراضات
مدنیای که ش��اهدی بر این مدعاست) ،آنگاه
قط��ع نظر از اینکه این دگرگونی آگاهانه بوده
یان��ه ،نیروه��ای رهاییبخش ب��ه اتخا ِذ موضع
تهاجمی واداش��ته میشوند .که پرتابشدن یا
جه��ش به موضع تهاجم��ی در اکنونیت ایران
و در ض��رورت تاریخ��یای ک��ه از پس مراحل
تاریخی آن پدیدار گش��ته ،بیش و پیش از هر
ِ
چیز دیگر و هر زمان دیگر خود را پیش چشم
نیروه��ای رهاییبخ��ش کورد نمایان س��اخته
است.
اصالحطلب�ی معل�ق در دیالکتی�ک
اپورتونیسم و کریتیسیسم
میتوان ادعا ک��رد که بخ��ش ِ
الیت(نخبگان)
فعاالن اصالحطلب ،گرایشهای اپورتونیس��تی
ِ
و محافظهکارانه عیان را به نمایش میگذارند.
باید به لحاظ نظ��ری اثبات کرد که ما با خطر
واحدی برای روح مبارزات رهاییبخش کوردی
مواجهیم؛ اینکه در حیطه تعیینکنند ه نظری
اصول اساسی ،اپورتونیستها(اصالحطلبان) و
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اصولگراها(محافظهکاران) ،هردو بستر واحدی
را اش��غال میکنند و نتیجت��اً در اکثر قریب به
اتفاق موارد ،در عمل به نتایج بس��یار مشابهی
دس��ت مییابن��د .ضعفهای به لح��اظ نظری
سرنوشتس��از یکس��انی در هر دو گروه وجود
دارد :از یکس��و آنها به بیانی یکس��ر منفی
یا س��لبی ،ناتوان از فهم مقاومت رهاییبخش
به مثاب��ه فراینداند و از س��ویی دیگ��ر ،و این
به اصط�لاح خطای��ی ایجابی اس��ت ،ارزیابی
غلط از ارزش س��ازماندهی و تش��کیالت برای
جنب��ش رهاییبخش ک��ورد دارند .ب��ه بیانی
ِ
اهمیت بی��ش از حدی به
دیگ��ر ه��ر دو آنها
ارزیاب��ی تی��ره و تا ِر
دهن��د.
س��ازماندهی می
ِ
اپورتونیس��تها از اهمی��ت س��ازماندهی نه با
س��ازماندهی در کل(چون خود نیز نمونه اعالء
دم و دس��تگاههای بروکراتی��ک بیخاصی��ت
را با سلس��له مرات��ب دگ��م آن در نهاییترین
فرم ابژکتی��و کردهاند یعنی س��ازمان مرکزی
اصالحطلبان) ،بلکه منحصرا ً با نقش و کارکر ِد
س��ازماندهی در فرایند رهاییبخش��ی سروکار
دارد .وج��ه ممی��زه جنب��ش رهایی-بخش��ی
کوردی از گروههای اپورتونیست این است که
س��ازماندهی بوروکراتیک ُصلب،
تش��کیالت و
ِ
مطلق و آمرانه ،پیشش��رط کنش رهاییبخش
نیس��ت ،بلکه برعکس ،نوعی تعامل پیوس��ته
پیششرط و پیامد اس��ت که در فرایند کنش
رهاییبخش شکل می-گیرد .رزا لوکسمبورگ
مینویس��د«:دیدگاه صل��ب ،مکانیک��ی و
بوروکراتیک مهیای آن نیست که اعتبار پیکار
را تضمین کند(چیزی ک��ه اصالحطلبان بدان
چنگ زدهاند) مگر به عنوان پیامد سازماندهی
ح��د معینی از توان و قوت .دیالکتیک زنده
در
ّ
رش��د ،برعکس ،باعث میش��ود تش��کیالت و
س��ازمان به عنوان محصول پیکار س��ربرآورد»
چی��زی که در احزاب اصالحطل��ب به گونهای
پیشینی حضور داشته و کنشگران را در درون
سلسله مراتب خاص خود طبقهبندی میکند.
روشن س��اختن آن نوع تفکر و کنشی که
ساڵی بیست و یەکەم
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مختص اپورتونیستهاس��ت چن��دان ضرورتی فراه��م آورد .بنابرای��ن تاکتیکه��ای مبارزات
ندارد؛ کل کس��ب و کار ایش��ان که عبارت از رهاییبخش برعکس تاکتیکهای اطالحطلبان
جمعکردن برگهه��ای رأی و جزوههای حزبی بای��د با ای��ن خصلت دوگانه س��ازگار گردد .از
است ،به انتظار نشستنشان برای «لحظهای» یکس��و این تاکتیکها هرگز نباید یکیبودگی
ِ
تمامی��ت فرایند رهاییبخ��ش را از نظر دور
ک��ه س��وژههای ک��ورد به ق��در کاف��ی خوب و
ِ
تمامیت
سازمانیافته باش��ند آنهم غایت سازمانی که س��ازند اما از س��وی دیگ��ر ،همی��ن
منفی��ت و بیخاصیتی آن از پی��ش برهمگان فرایند رهاییبخش را نیز همواره باید از منظر
آشکار گش��ته اس��ت .از این رو ،آنان به ناچار «مطالب��ات روز» بنگرند .فق��ط وقتی این فهم
این واقعیت را یکس��ر از نظ��ر میاندازند که از یکیبودگ��ی فرایند و تاکتیکهای متناظر با
منابع سازماندهیش��ان آن فروگذارده شده باشد؛ وقتی اپورتونیستها
منابعش��ان ،باألخص
ِ
ن��ه فقط کف��افِ
پس مخدوش ساختن معنای فرایند برآمده
از
و
بخش
ی
رهای
حرک��ت
ای��ن
ِ
ً
تعیینکننده را نمیدهد ،بلکه مطلقا نامناسب باش��ند؛ وقتی رش��د و تحول به مثابه «تکامل
صلحآمی��ز» و رئالپولیتی��ک به
برای آن اس��ت .اپورتونیس��تها
وانهادن انق�لاب فهمیده
منزل�� ه
همچنین لحظ��های را که قدرت
ِ
میتوان
شده باش��د در این صورت است
قبض��ه میش��ود ،در پرتو نوری
ادعا کرد که بخش
ک��ه اصالحطلب��ان و رف��ورم به
کاذب میبینن��د .حت��ی به رغم
ِ
الیت(نخبگان)
فعاالن اصالحطلب،
وجاهت��ی رهاییبخ��ش دس��ت
آنکه آنها عموماً در تالشاند تا،
ِ
های
ش
گرای
خواهند یافت .اپورتونیس��تها از
با یاوهسرایی درباره«رشد و تحول
و
اپورتونیستی
خودانگیختگی سوژهها
س��و
ک
ی
و توس��عه تدریج��ی در مناطق
ِ
به
را
عیان
ه

کاران
ه
محافظ
را در قی��اس ب��ا کنشه��ای
کوردی» ی��ا «مرحله گذار» و از
ِ
اهمیت قبضه قدرت نمایش میگذارند .باید پیش��اپیش «زمینهسازیشده»
این دس��ت
کرد
اثبات
نظری
لحاظ
به
ِ
دست پایین
و سازماندهیش��ده
ارزیابی
آگاهی م��ا بزدایند،
را از
ِ
ِ
که ما با خطر واحدی برای
میگیرن��د و از س��وی دیگ��ر،
نادرستشان غالباً میتواند راه به
روح مبارزات رهاییبخش
آنج��ا ک��ه مرب��وط ب��ه خ��ود
تحقق وضعیتهایی دهد که در
کوردی مواجهیم
جنبشرهاییبخ��ش میش��ود
آنها قبضه بالفعل قدرت نه فقط
آنها میکوش��ند ،به جای صرفاً
اهمیت بی��ش از حدی نمییابد،
بلک��ه حتی ب��ا آن عم ً
ال به س��بک و س��یاقی آگاهانه س��اختن آن یا هدایتش در راس��تای
محافظهگرایانه و اصولگرایانه رفتار میش��ود .آرمان رهاییبخشی ،آن را مصادره و بهگونهای
ق آنند که باژگ��ون و دگردیسیش��ده در خدمت اهداف
این افراد(اصالحطلبان) بسیار مشتا 
ای��ن نوع از حکمران��ی را از طریق انعقاد نوعی گفتمان مس��لط قرار دهند و آنرا نیز در رنگ
آتشبس با گفتمان مسلط تحکیم بخشند ،زیرا و لعابی رفورمیس��تی قرار میدهن��د تا از این
اگر «س��ازماندهی» را به شیوهای مکانیکی در باب در فضایی مخدوش ش��ده خاطر س��وژهها
نظر آوریم و بر آن تأکید بیش از حد بگذاریم ،از ای��ن خیانتی که بدانها ش��ده مکدر نگردد.
ِ
تمامیت فرایند از همینروس��ت ک��ه فعالیتهایش��ان هر قدر
گری��زی از آن نخواهد بود ک��ه
انقالبی به س��ود نتیجه بیواسطه مرئی از قلم هم اصرار داش��ته باش��ند که بخش��ی از پروژه
رئالپولیتیک اس��ت ،هرگ��ز نمیتوانند چیزی
بیافتد و به پس زمینه رانده شود.
بنیان
هرنوع
فاقد
و
متوهمانه
هایی
ت
فعالی
مگر
است
بخش
ی
این فقط تمامیت فرایند رهای
ِ
که میتواند معیاری ب��رای کنش رهاییبخش محسوس در واقعیت باشد.
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هر کنشی ،حال با شعارهایی هرقدر هم در میگیرند ب��ا تاکتیکهای گفتمان سردس��ت
سایر موارد ،سرراست و استوار بر رئالپولیتیک ،همداستان و همگاماند.
اپورتونیس��تها تص��ور میکنن��د ک��ه
محکوم اس��ت که در یک حفره عمل کند مگر
خودانگیختگ��ی میتوانند ب��ه تدریج «بلوغ» الزم برای رهایی
آنک��ه عزیم��تگاه خ��ود را
ِ
س��وژهها بگی��رد ،مگ��ر آنک��ه ه��دفاش را در س��وژه تعبی��ه کنن��د آنهم ب��ه یاریِ
س��اختن آن دس��ته مطالبات ناآگاهانهای «کار تبلیغات��ی» مش��خصاً صلحآمی��ز آنهم
آگاه
ِ
باش��د که راه به خودانگیختگ��ی دادهاند ،مگر در چارچ��وب قوانین��ی که پیش��اپیش آنها
آنکه بکوش��د آن خودانگیختگی را در سمت در زم��ره بیس��همها ق��رار داده و آنها را از
کلیه رویههای دموسبودن(ش��هروند بودن و
و سویی درست هدایت کند ،در سمت و سویِ
ِ
تمامی��ت فرایند رهاییبخش��ی .ح��ال کنش حتی انس��ان بودن) پسرانده اس��ت و هردم
اپورتونیس��تها در تمامیت آن وارونهسازی و نی��ز فاقدصالحیتب��ودن او را در هر پروس��ه
خودانگیختگی س��وژههای کوردی حکمران��ی گوشزد میکند .ش��اهد این مدعا
تعلیق این
ِ
ردصالحیتشدن اصالحطلبانی
اس��ت چ��را ک��ه ب��ا مخ��دوش
کردن فض��ای معرفتی به کمک اپورتونیستها همچنین اس��ت که از طرفداران دوآتشه
س��ازوبرگ آکادمیک و نهادهای لحظهای را که قدرت قبضه گفتمانمس��لط هس��تند ح��ال
میشود ،در پرتو نوری
آنک��ه مکانیس��مهای تعیی��ن
علمی(زانکو کوردوس��تان ،کومه
لناس��ی زانک��و کوردوس��تان ،کاذب میبینند .حتی به صالحیت آن پوچی و ناچیزبودن
ناوهن��دی کوردوستانشناس��ی) رغم آنکه آنها عموم ًا در آنها را گوش��زد کرده و آنها را
از یکس��و و فضای سیاس��ی از تالشاند تا ،با یاوهسرایی ب��ه مثاب ه ابزار در منطقی ابزاری
درباره«رشد و تحول و
قرار میده��د که وظیفهش��ان
س��وی افراد شاخص اصالحطلب
مناطق
که شهره همگان در کوردوستان توسعه تدریجی در
بازتولی��د و مشروعیتبخش��ی
کوردی» یا «مرحل ه گذار»
مدام و بدون وقفه به سیستمی
هس��تند و جع��ل و برس��اخت
ِ
اهمیت
و از این دست
فرمهای جدیدی از رفورمیس��م قبض ه قدرت را از آگاهی ما است که فینفس��ه جایگاهی را
ِ
در سلس��له-مراتب قدرت برای
که سویههای دینی(حزب دعوت
بزدایند
ایشان متصور نیست.
و اصالح ایران) را به خود گرفته
از ه��ر بزنگاهی جه��ت بازتولید
[]10
نظم موجود و خلق ملغمهای از ایدئولوژیهای اصالحطلب�ی و فلس�ف ه تف�اوت
ب�ازی تفاوته�ا:
متن��وع و گاه متناقض در زیر پرچم اصالحات (تقلی�ل تناقض�ات در
ِ
برای پریشان کردن وضعیتی هستند که ازقضا زیباییشناختیکردن امر سیاسی)
میانجی ض��رورت تاریخیای که در آن قرار مارک��س در باب حوز ه عمومی ،بحث خود را با
به
ِ
گرفت��ه بی��ش از ه��ر زمانی مترص��د فرصتی تحلیل مفهوم جامع��ه مدنی آغاز میکند .وی
جهت آگاهش��دن و خلق رئالپولیتیکی واقعی برخالف پیش��ینیان خود بر آن اس��ت که باید
اس��ت یا به بیان��ی دیگ��ر پادرئالپولیتیکی که جامع��ه مدنی را نه به عن��وان مقولهای دارای
سیاس��ت قدرت اصالحطلبان و محافظهکاران وحدت بلکه به مثاب ه پدی��دهای تعارضآمیز و
را به چالش کش��یده و ری��اکاری آنها را برمال مرک��ب از طبقاتی در نظر گرف��ت که ضرورتاً
تلقی
میس��ازد .اپورتونیس��تها از ای��ن طریق که با یکدیگ��ر در کش��مکشاند .برعک��س
ِ
ِ
وضعیت بیواسطه را ،مجزا و گسیخته از بافت اصالحطلبان اس��طوره جامع��ه مدنی را پیش
و زمینه کلی ،عزیمتگاه تاکتیکهای خویش کش��یده و آنرا ت��ا س��احت یک کلی��ت تام و
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تمام برمیکش��ند که این امر کلی فینفس��ه،
خاصبودگیهایی را که در جامعه حضور دارند
در ذی��ل این مفه��وم جمع ک��رده و مطالبات
هم��ه آنه��ا را نمایندگ��ی میکن��د ،حال از
یکسو پیشاپیش این امر کلی خاصبودگیها
را تقلی��ل ی��ا نفی میکن��د و از س��ویی دیگر
بهگونهای دیالکتیکی ای��ن خاصبودگی را در
درون منطق��ی به ن��ام تفاوت آنه��م تفاوتی
زیباییشناس��انه(لباس ،زبان ،ادبیات ،مشاهیر
میانج��ی آن،
ک��ورد و )......ق��رار داده و ب��ه
ِ
بودگی منافع را که موتور محرکه پروسه
خاص
ِ
آگاهی سوژه است از نظرها دور
و
بخشی
ی
رهای
ِ
میس��ازد .به بیانی دیگ��ر رؤیتپذیریِ منافع
کوردها که در بازیِ س��همخواهی امکان ظهور
و بروز از آن س��لب گشته با وساطت مکانیسم
دیگربودگ��ی فرهنگی اس��تحاله
تف��اوت ب��ه
ِ
داده میش��ود و پس از آن گفتمان مس��لط با
بهرهگیری از دس��تگاه ایدئولوژیکش ،کارناوالی
همان��ی رنگه��ای متفاوت(اق��وام و
را از این
ِ

مذاه��ب) در ذی��ل ی��ک امر مش��ترک تحت
عنوان دموکراسی کاریکاتوریزهشده به نمایش
میگ��ذارد .ح��ال آنک��ه بهگونهای س��لبی و
هس��تی هرگونه جامع ه مدنی
پیش��ینی بود و
ِ
در نس��بت با وضعیت عینی و ابژکتیو از بنیان
نفی گردیده اس��ت .کیش تف��اوت ،این مفهوم
بهش��دت ژانوس��ی و ریاکارانه ،کلیه تناقضات
و کش��مکشها را به لطایفالحیل��ی در فرمی
از تکثرگرایی(فرهنگی ،سیاس��ی،دینی و ).....
پنه��ان کرده و نقاب��ی معصومان��ه را بر چهره
سیس��تمی میگس��تراند که دهش��ت آن هر
روز جس��م نحیف کوردس��تان را نشانه رفته و
زخمه��ا بر پیک��ره آن برجا میگ��ذارد .منطق
تفاوت ،اس��تراتژیای است که هر گونه تحلیل
صادق که برگرفته از واقعیتی انضمامی باشد را
شیءواره س��اخته و در راستای بازتولید سلطه
گفتمان مسلط گام برمیدارد .بنابراین جامعه
ِ
هژمونیک
عمومی
مدن��ی بهنحوی که در حوزه
ِ
برس��اخته ایدئولوژیِ سردست خود را منکشف
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میس��ازد چی��زی بیش از ی��ک آگاهی کاذب
صرف نیس��ت ک��ه در منفیتی فینفس��ه ،کل
پروسه مبارزات رهاییبخشی را نشانه گرفته و
سعی در تعلیق یا عقبراندن آن دارد.
مارک��س ح��وز ه عمومی را عرص�� ه منازعه
میدان��د ،عرص��های آنتاگونیس��تی ک��ه در آن
نیروهای متخاصم بر س��ر منافع کام ً
ال متناقض
در ح��ال نب��رد و پیکارند ،نه ای��دهای انتزاعی و
پ��س اید ه وضعیت
ش��یءواره از وحدت��ی که از ِ
آرمانی گفتگوی هابرماس��ی س��ربرمیآورد که
ِ
پیش��اپیش هم��ه نیروه��ا را در وضعیتی برابر و
آکنده از منطقی گفتگویی که بر س ِر مشروعیت
منافع دیگری و بازتوزی��ع آن به توافقی آرمانی
خواهند رسید؛ گردهم آورده و آنها را در درون
ِ
دموکراتیک متش��کل از سوژههای
امرمش��ترک
بالغ و خردمند کانت��ی ،بازصورتبندی میکند.
تص��ور قابلی��ت دسترس��ی و گفتگوی��ی آزاد و
نامحدود ،مغلطهای اس��ت که ایدئولوژیِ مسلط
جعل کرده و به واسط ه آن توهم تغییر و اصالح
را در س��وبژکتیویته س��وژههای استثمارش��ده
مس��تأصل ،اغوا و مسخش��ده اصالحطلب حک
میکن��د .زی��را چنی��ن تص��وری در تع��ارض و
عمومی جامعه
تناقض با واقعی��ت ابژکتی ِو حوزه
ِ
بودگی تحلیل مارکس و
ایران ق��رار دارد .خاص
ِ
تلقی ش��یءواره هابرماس را در این
تمایز آن از ِ
لحظه تحلیل��ی میتوان فهم ک��رد که مارکس
ام��کان خلق و وجود هر فرم از حوزه عمومیای
را در درون جامع�� ه بورژوای��ی منتف��ی میداند
چ��را که این ح��وزه ،به-گون��های درونماندگار
از س��اختارهای نظ��م بورژوای��ی تبعیت کرده و
تاریخی
بهگون��های دیالکتیکی(برخالف ضرورت
ِ
خوی��ش) مناف��ع صاحب��ان ق��درت را بازتولید
خواهد ک��رد (چیزی که اصالحطلبان به عمد یا
از س�� ِر ناآگاهی بدان چنگ زدهاند و حال اینکه
هس��تی
درون��ی این سیس��تم ضرورت
منط��ق
ِ
ِ
حوزه عموم��یای را که ام��کان تغییر یا اصالح
ساختاری در آن فراهم شود از دستور کار خارج
کرده و به محض س��ربرآوردن ،از هستی ساقط
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میانجی مبارزه رهاییبخش و
میکند) ،تنه��ا به
ِ
جایگزین��ی آلترناتیو-های دموکراتیک در فرمی
ِ
دیگ��ر از حکمرانی خواهد بود که میتوان حوزه
عموم��یای را متصور بود که منافع جمعی را به
دسترس��ی کامل
یکس��ان در نظر آورد و امکان
ِ
تعین بخش��د.
و فق��دان
ِ
کل��ی محدودیتها را ّ
این وضعی��ت از نظر ما تنه��ا از طریق مبارزات
رهاییبخشی میتواند تحقق یابد که نظم موجود
را در کلی��ت آن برچی��ده و جایگزینی مترقی را
پیش چش��م همگان قرار ده��د .هابرماس بر آن
اس��ت(و نیز الگ��وی اصالحطلبی) ک��ه میتوان
اجتماع��ی موجود به
بدون واژگونس��ازیِ نظم
ِ
چیزی شبیه حوزه عمومی دست یافت .او بهطور
کلی به اش��کال بالقوه(که تصور بالقوهگی فرمی
دموکراتی��ک ،در اکنونیت ای��ران را نیز میتوان
ب��ه ی��ک آیرونی تش��بیه کرد که حت��ی دور از
دسترس خیال به نظر میرسد)دموکراتیکی که
در درون جامعه بورژوای��ی پدید آمدهاند ،ایمان
بیش��تری دارد .با این حال ،حوز ه عمومی حتی
در ابتداییترین فرم آن نیز رو به افول گذاش��ته
و بیش از هر زمان دیگری نمیتوان هس��تیای
فروپاش��ی حوزه عمومیای
برای آن متصور بود.
ِ
که زیر ضربات مهلک گفتمان مسلط تاب و توان
هژمونی آن
ایس��تادگی خود را از کف داده و در
ِ
ِ
اس��یر و گرفتار آمده است .از آنجا که پیدایش
حوز ه عمومی نتیجه تفکیک آش��کار و روش��ن
ح��وزه خصوص��ی و ق��درت عمومی ب��ود ،نفوذ
قدرت در عمیقترین الیههای آن ،حوزه عمومی
را به محاق برده اس��ت .نقشی که حوزه عمومی
در حیات فکریِ جامع��ه ایفا کرده بود اینک به
دیگ��ر نهادهایی که صورت ظاهری از یک حوزه
عموم��ی ب��ه ش��یوهای مخدوش(اصالحطلبان،
اس��طوره پارلمان ،منطق گفتگومندی و در فرم
دینی آن
آکادمیک آن زانکو کوردس��تان و فرم
ِ
جماعت اصالح و دع��وت) را بازتولید میکنند،
منتقل میشود .مث ً
ال ریشه ایدئولوژیکی پارلمان
در هم��ان ایدئول��وژیِ گفتم��ان مس��لط نهفته
اس��ت که خود به گونهای مضحک مشوق حوزه
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عمومیای اس��ت که به تدری��ج در تمامیت آن
نقض میگردد.
در دهههای اخیر ،مبادله آزاد اندیشهها در
ارتباطی نه چندان
میان افراد «برابر» به اشکال
ِ
دموکراتیکی مانن��د فعالیتهای تبلیغاتی ذیل
مفهوم روابط عمومی دگردیس��ی کرده اس��ت.
سیاس��ت حزبی و دستکاریِ رسانههای جمعی
ب��ه وضعیت��ی میانجام��د که خ��ود هابرماس
از آن ب��ه مثاب ه «فئودالیش��دن دوباره» حوزه
عمومی یاد میکند .حال اصالحطلبان پاس��خ
این پرس��ش را چگونه خواهن��د داد که اصوالً
س��خن از منط��ق گفتگو ،اص�لاح و رفورم در
جامعهای فئودالی ش��ده که قدرت در دستان
گروهی خاص قبضه و متمرکز ش��ده نس��بتی
با واقعیت انضمامی خواهد داش��ت؟ وضعیتی
که در آن نظام نمایندگی ،ظواهر و فیگورهای
برخاس��ته از آن بر مباحث��ه عقالنی میچربد.
هابرم��اس خ��ود از بوروکراتیزهش��دن جامعه،
نق��ش رس��انههای گروه��ی در دس��تکاری و
ی��ا محدودس��ازیِ مباحث��ه عموم��ی و نظام
احزاب سیاس��ی در اس��تثمار ح��وزه عمومی
پرده برداش��ته و با دیده تردی��د بدان مینگرد.
هابرماس بازگش��ت به حوزه عمومی لیبرالی را
ناممکن میداند اما همانند اصالحطلبان حاضر
مبانی نظریِ آن را یک-بار برای همیشه
نیست
ِ
رها کند .جایی که یوتوپیایی را ترسیم میکند
که مباحثه عقالنی فارغ از س��لطه ،آسیبهای
زبانشناختی و معطوف به تفاهم بیناالذهانی
و وفاق و اجماع دقیقاً همان نوع عملی اس��ت
که مناسب حوز ه عمومی است!!!!!!
سیاس�ی
ب�ه س�وی نق�دی ب�ر عق�ل
ِ
اصالحطلبان(ن�زاع اس�طوره عقالنی�ت-
ناعقالنیت)
قدرت نه فقط از طریق سرکوب سویژکتیویته
بنیادی��ن بلکه با ارتقاء ،پ��رورش و بارور کردن
آن عمل میکن��د .این عملکرد ق��درت باعث
شکلگیری س��وبژکتیویتهای بسامان و منظم

میش��ود .اصالحطلب��ان در کوردس��تان طی
چن��د ده ه اخی��ر چ��ه در می��دان آکادمیک
و چ��ه در س��احت ح��وزه عمومی س��عی در
بهنجار کردن نس��بت س��وژه کورد با گفتمان
مرکز داش��تهاند .ش��اهد و گ��واه آن برگزاری
س��مینارها و همایشه��ای ملیای اس��ت که
دانش��گاه کوردس��تان به مثابه مس��ئولیت ،در
مفهومی
اینهمانک��ردن فض��ای معرفت��ی و
ِ
میانجی
به
کوردس��تان با گفتمان مرکز آنهم
ِ
دهش��تناکترین فرمهای��ی ک��ه با وس��اطت
مستقیم سیاس��تهای رادیکال در کوردستان
ظهور و بروز یافته اس��ت ،برعهده گرفته است.
برای نمونه میتوان به همایش ملی مرز اشاره
کرد که دستاورد آن تقلیل پروبلماتیکی به نام
کولب��ری و تحلیل آن ب��ا منظوم ه مفهومیای
ب��ود ک��ه روش��نفکرنمایان پایتختنش��ین به
نش��ین حلق��ه
روش��نفکرنمایان کوردستان
ِ
بهگوشش��ان دیکت��ه ک��رده بودن��د ،بازتولید
دهش��تی که اینب��ار دانش و کارگ��زاران آن
را(به اعتباری بوردیویی) به خدمت گرفته بود
تا ب��دان رنگ و بویی آکادمی��ک داده و آن را
اینبار در منطقی سرمایهدارانه و نئولیبرال که
انضمامی
خدا میداند چه نس��بتی با وضعیت
ِ
کوردستان دارد ،بازتولید کنند.
این س��ویهای از بهنجارکردن سوژ ه کوردی
و مس��ائل آن با مفاهیمی اس��ت ک��ه گفتمان
بهنجارس��از مسلط ،در ساحت عقالنیتی ابزاری
آکادم��ی ابزاری که روش��نفکران
میانج��ی
به
ِ
ِ
فایدهباور ،عرصه تاخت و تاز خود قرار داده و از
قِبل آن فیگوری برای خود دست و پا کردهاند،
دانس��ت .این فراین��د از رهگذر س��ازوکارهایی
حاصل میش��ود که فوکو آنه��ا را«کردارهای
بخش خود» مینامد .از این منظر است
س��امان ِ
که ب��ه قول پیتر میل��ر تمایز میان اس��تیالء و
قدرت برجسته میش��ود .استیالء شیوه خاصی
از اعمال قدرت اس��ت ،اعمال ق��درت بر فرد یا
گروهی از افراد که درس��ت برخ�لاف آرزوها یا
خواستههایش��ان انجام میپذیرد .اصالحطلبی
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نح��وهای از ای��ن کرداره��ای س��امانبخش و
زمینهس��از اس��تیالء در عمیقتری��ن الیههای
زیستجهان کوردی اس��ت .چرا که در ساحت
آکادمی��ک نس��بت دانش-ق��درت را در ح��د
اع�لاء آن برس��اخته و در ح��وزه عمومی نیز با
س��ازوبرگهای حزبی ،تریبونها و پروپاگاندی
ک��ه در دس��ت دارد ام��کان ظه��ور ی��ا رهایی
هرگونه س��وژ ه آگاه را س��لب کرده و در درون
گفتم��ان خود جذب میکند .وحش��تناکترین
کش��تن فر ِد مور ِد
و عریانترین ش��کل استیالء
ِ
اس��تیالء است(کاس��بکاران در مرز) ،و در واقع
حک��م نهایی اس��تیالء نی��ز همین اس��ت .ولی
ق��درت ،مدبّرانهت��ر و اقتصادیتر عمل میکند؛
قدرت منحصر به س��لب آزادی و محدود کردن
فرد و به مبارزهطلبیدن او نیست بلکه میکوشد
فرد را با مجموعهای از اهداف و بلندپروازیهای
ش��خصی(منطقی ک��ه اصالح-طلب��ان از آن
تبعیت میکنند)محاصره کند .بدینسان قدرت
پدیدهای درونیتر است .قدرت شناخت بهتری
از ف��رد دارد و از دور و بی��رون ب��ر ف��رد عمل
درون خو ِد فرد بر او
نمیکن��د بلکه از نزدیک و
ِ
فرمان میراند .قدرت شیوه دخالت در مناسبات
اجتماعی است و به همین خاطر برایاش تولید
دانش��ی از س��وژه و روش کنشورزی(کاری که
ذاتی زانکو کوردس��تان و ناوه-ندی
مس��ئولیت ِ
کوردستانشناس��ی اس��ت) و اعم��ال قدرت بر
سوژه بسیار مهم و حیاتی است.
رابط��ه می��ان ی��ک جامع��ه متمای��ل ب��ه
عقالنیس��ازی و برخی تهدیدها نسبت به سوژه
و آزادیهای��ش ،در این فرم عیان میش��ود که
آکادمی در نسبتی آش��کار با قدرت قرار گرفته
و دانش را در خدمت س��رکوب و س��لطه هرچه
بیشتر س��وژه صورتبندی میکند .از زمان رشد
دولته��ای م��درن و مدیریت سیاس��ی جامعه
نقش علوم انس��انی بهویژه فلس��فه این بوده که
افراطی عقالنیت سیاس��ی
مراقب قدرته��ای
ِ
باش��د که بیش��تر عبارتاس��ت از امید به یک
زندگ��ی نویدبخ��ش؛ ح��ال آنکه کوردس��تان
ِ
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بس��تری اس��ت ک��ه در آن آکادمیس��ینهای
کورد ب��ه مثابه یک ضرورتِ اب��زاری ،در قامت
ِ
عقالنیت سیاس��ی افراطی قد علم
توجیهگ��ران
میکنند .رابطه میان عقالنیسازی و افراطهای
ق��درت سیاس��ی امریس��ت آش��کار؛ و نیازی
نیس��ت منتظر دیوانس��االری ی��ا اردوگاههای
کار اجب��اری بمانیم(ک��ه خ��ود کوردس��تان
نم��ودی از اغراقآمیزتری��ن این ش��یوهها را در
دل خود جای داده اس��ت ،فاس��دترین دستگاه
بوروکراتیک در ایران در کوردس��تان ،باالترین
تورم در کوردس��تان و دس��ت آخر اردوگاههای
کار اجب��اری در مرزه��ای کوردس��تان) .واژه
عقالنیس��ازی(که اصالحطلبان ه��ر دم بر آن
تأکید میورزند) واژه خطرناکی است .اصوالً هر
مفهوم��ی که در ترمینول��وژیِ اصالحات وارد یا
جع��ل میگردد خطرناک اس��ت و باید به دیده
تردید بدان نگریس��ت .وقتی مردم میکوش��ند
چیزی را عقالنی سازند ،مسئله اصلی این نیست
که ببینیم آنها با اصول عقالنیت همنوا هستند
ِ
کش��ف این است که دارند کدام نوع
یا نه ،بلکه
عقالنی��ت را بهکار میگیرند .ب��ا این همه فوکو
پیچشی به پرس��ش روشنگری تحمیل میکند
که در اینجا مراد این نوش��تار بوده است و آن را
در مسیر آن چیزی جابهجا میکند که «رویکرد
انتق��ادی[ »]11مینامد .در واق��ع به عقیده فوکو
اگر کانت رویکرد انتقادی و پرس��ش روشنگری
[]12
را به پرسش نقد معرفتشناختی-استعالیی
تغییر مس��یر میدهد«اکنون باید کوشید مسیر
را وارونه کرد» و پرس��ش ش��ناخت در نسبتش
ب��ا اس��تیالء را برمبن��ای«ارادهای مصممانه به
حکومتنشدن» طرح کرد .به بیانی دیگر پرسش
معرفتشناختی ـ استعالیی «چه چیز را میتوان
بشناس��م؟» بدل میشود به «پرسش رویکرد»،
و نقد ،حرکتی بازتعریف میش��ود «که سوژه با
ای��ن حرکت این حق را به خ��ود میدهد که از
حقیقت در مورد اثرهای قدرتش و از قدرت در
مورد گفتمانهای حقیقتش پرسش��گری کند»
و ه��دف از این کار «س��وژهمنقادزدایی[ »]13در
ساڵی بیست و یەکەم
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اس��ت»(فوکو-21 :1396 ،

بازیِ سیاست حقیقت
 .)20بدین ترتیب نخس��تین تعریف از رویکرد
انتقادی« ،هنر این همه حکومتنش��دن» است.
فوکو متمرکز بود بر نقاط مقاومتی که در حوزه
پرورش خود (ش��بانکارگی مس��یحی) پدیدار
میش��دند و «پادهدایتها[ »]14را رویکردهایی
تعری��ف کرد که از میانش��ان ارادهای در قرون
وس��طا نمای��ان ش��د ،اراده به «هدایتش��دن
ب��ه گونهای دیگ��ر ،ب��ا هدایتگرانی دیگ��ر و با
ش��بانهایی دیگر به س��وی اهدافی دیگر و به
س��وی شکلهایی دیگر از رس��تگاری ،از طریق
رویههایی دیگر و روشهایی دیگر».
نزدیک��ی ای��ن مفهوم ب��ا مفه��وم رویکرد
انتق��ادی واض��ح اس��ت ،رویکرد انتق��ادی به
منزل��ه«اراده به حکومت نش��دن بدینس��ان،
اینچنی��ن ،تح��ت حاکمی��ت این��ان و به این
قیم��ت» -چون «پ��اد» و «بدینس��ان» گواه
بُع��د هم��واره موضع��ی و اس��تراتژیک ای��ن
شکلهای مقاومت اس��ت .مشخصه دیگری که
خاصبودگ��ی رویکرد فوکو را نش��ان میدهد
تأویل��ی اس��ت که فوک��و از روش��نگری پیش
مینه��د .حتی اگر فوکو رویک��رد انتقادی را در
تاریخی گس��تردهتر از یگانه«لحظه کانتی» جا
داده باش��د تا از آن چیزی«غیر از میراث یک
اندیشه فلسفی خاص» بس��ازد ،تأیید میکند
ک��ه تعریفش از رویکرد انتقادی مطابق اس��ت
با تعریف��ی که کان��ت در  1784ارائه میدهد
از روش��نگری ب��ه منزله اقدامی ش��جاعانه در
خروج از وضعی��ت نابالغی که اقتداری بیرونی،
انسانیت را در آن نگه میدارد ،انسانیت ناتوان
از بهکارگی��ری فه��م خویش خ��ارج از رابطه
ارشادگر .پس روش��نگری در قرائت فوکو بدل
میشود به رویکردی عملی در مقاومت در برابر
قدرت ارشاد حکومتی که در حوزه روابط میان
س��وژه و قدرت و حقیقت جا میگیرد-آنچه
فوک��و «کانون نقد» میخوان��د -با تالش برای
زیرس��ؤال بردن این روابط ،بیاثر کردنشان یا
برانداختنشان(فوکو.)23-24 :1397 ،

منابع

[ .]1ل��وکاچ؛ گئ��ورگ( ،)1393تزهای بلوم(گزیدة مقاالت سیاس��ی

 ،)1929-1919ترجمه امیدمهرگان ،تهران :نشر ثالث.
[ .]2رانس��یر؛ ژاک( ،)1392ده ت��ز در ب��اب سیاس��ت ،ترجمه امید
مهرگان ،تهران :نشر رخداد نو.
[ .]3هابرماس؛ یورگن( ،)1375نقد در حوزة عمومی ،ترجمه حس��ین
بشیریه ،تهران :نشر نی.
[ .]4فوکو؛ میش��ل( ،)1398به س��وی نقدی بر عقل سیاسی ،ترجمة
محمدزمان زمانی ،تهران :نشر شبخیز.
[ .]5فوکو؛ میش��ل( ،)1396خاس��تگاه هرنوتیک خ��ود ،ترجمة نیکو
سرخوش؛ افشین جهاندیده ،تهران :نشر نی.
[ .]6فوکو؛ میشل( ،)1397نقد چیست ،ترجمة نیکو سرخوش؛ افشین
جهاندیده ،تهران :نشر نی.

پینوشت
[1]. Opportunism
[2]. Criticism
[ .]3از ای��ن پس در این نوش��تار مفهوم اصالحطل��ب را به دلیل اطناب و
میانجی
دوری از تکرار معادل اصالحطلبان کوردستان میگیریم هرچند به
ِ
جزء ،کل جریان اصالحطلبی را در کلیت آن به نقد خواهیم کشید.
[ Parteiaufbauend .]4اصطالح��ی که فراکس��یون بالکون برای
توصیف سیاس��تگذاریِ خود در تقابل با فراکس��یون رقیب ،موس��وم
به «امحاگران» در مجارس��تان به کار میبُرد .مراد ما در اینجا از این
مفهوم جنبش اصالحطلبی در مقام تقابل با جنبش اصولگراس��ت که
دو حزب عمده سیاس��ی در ایرانان��د که حول جریان دوم خردادیها
ش��کل گرفت و خاتمی رئیسجمهور س��ابق ایران از ش��خصیتهای
اساسی این حزب به شمار میآید که بسیاری از اصالحطلبان کورد او
ِ
را پدر معنوی و فکری خود پنداشته و در لحظه حال نیز سینه خود را
تام وتمام در راستای خطمشیهای ایشان چاک میزنند.
[Potemkinsches Dorf .]5؛ اصطالح��اً به چیزی میگویند که
فقط ظاهر را حفظ و بزک کرده اس��ت و در پس آن چیزی جز خرابه
نیست .ظاهرا ً اصل ماجرا به تزیین و نوسازیِ کام ً
ال ظاهری و سطحی
دهکده هایی برمی گردد که سر راه دیدار کاترین دوم ،تزارین روسیه
در  1787قرار داشتند(پروژه هایی که تحت عنوان توسعه کوردوستان
از آن یاد میش��ود را میتوان به مثابه یکی از مثال های خوب در این
زمینه به نقد کشید).
[6]. Disposition
[7]. Puissance
[8]. Axiomata
[9]. Object-lesson
[10]. Deference
[11]. Critical approach
[12]. Epistemological-Transcendental
[13]. Disassujetissement
[14]. Counter- conduits
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تأملی در باب اصالحطلبی در ڕۆژهەاڵت

ڕامان ههورامی ـ دیاکۆ ههورامی

به دلیل تقابلهای گفتمانی در ساحه سیاسی ڕۆژههاڵت طرح پرسشهایی
جدی در باب جریانات سیاسی موجود درآن امری محال مینماید
از همین رو بیشتر مسائل ب ه سرعت هرچ ه تمامتر در چهارچوبهای
گفتمانی صورتبندی شده و به مسئلهای حل شده تبدیل میشوند.
نگارنده بر این باور است که اصالحطلبی در ڕۆژههاڵت باید در رویکردی
گفتمان محور بررسی شود.

س��وژ ه ب��ه معن��ای دقی��ق کلمه اساس��اً
موقعیتی اس��ت ک ه در نس��بت با دیگری
[]1
اختیار میشود.
س��نت س��تمدیدگان به م��ا میآموزد که
وضعی��ت اس��تثنائی یا اضط��راری که در
آن ب ه س��ر میبریم خود قاعده است .باید
ب��ه تصوی��ری از تاریخ دس��ت یابیم که با
این بصیرت خواناس��ت؛ آنگاه بهروش��نی
درخواهیم یاف��ت که وظیفه ما ایجاد یک
وضعیت اضطراری واقعی اس��ت و این کار
موضع ما را در مبارزه با فاشیس��م تقویت
[]2
خواهد کرد.

چکیده
هدف در متن پیش رو بررسی و تبیین جریان
اصالحطلب��ی در ڕۆژه��هاڵت ب��ه مثاب��ه یک
گفتمان است.
برای بررس��ی دقیق اصالحطلبی ابتدا باید
پیشفرضهایی را تعلیق ک��رد که می خواهند
تم��ام ماهیت ای��ن جری��ان را در قالب دوگانه
دوست/دشمن شاکله بندی کنند.
ب��ه دلی��ل تقابله��ای گفتمانی در س��احه
سیاس��ی ڕۆژههاڵت طرح پرسشهایی جدی در
باب جریانات سیاسی موجود درآن امری محال
مینماید از همین رو بیش��تر مسائل به سرعت
هرچ��ه تمامت��ر در چهارچوبه��ای گفتمان��ی
صورتبندی ش��ده و به مس��ئلهای حل ش��ده
تبدیل میشوند.
نگارنده بر این باور اس��ت که اصالحطلبی
در ڕۆژههاڵت باید در رویکردی گفتمان محور
بررس��ی ش��ود .در واقع باید در پی پاس��خ به
سؤالهایی ازایندست بود:
اصالحطلبی چگونه نوعی نوین از امر سیاسی
را صورتبندی و بر ابژههایش تحمیل میکند؟
اص ً
ال این امر سیاس��ی در قالب چه گزارههایی
صورتبندی شده است؟
اصالحطلب��ی در مقاب��ل چ��ه جریان��ات و
گفتمانهای��ی به تعری��ف و بازتعریف خود می

پردازد؟
چ��ه گزارههایی در گفتم��ان اصالحات حق
زیست و ورود دارند؟
آیا اصالحطلبی به مثابه یک گفتمان ،حاوی
یک افزودهمن��دی گفتمانی ب��وده یا خیر؟ نه
تنها که حاوی افزودهمندی نیست بلکه تقلیل
گرایانه نیز هست؟
اصالحطلبی در ڕۆژههاڵت چه اس��تراتژیهای
سیاسی را تجویز میکند؟
دای��ره زبانی ـ معنایی که اصالحطلبی امیال
سیاس��یاش را در آن صورتبن��دی میکن��د
چگونه است؟
اصالحطلبی س��خنور کدام طبقه اجتماعی
در ڕۆژههاڵت است؟
جایگاه سیاس��ی ـ حقوق��ی اصالحطلبی در
عرصه سیاسی ایران چگونه است؟
بنا به پرسش��های فوق رویک��رد گفتمانی
به ما این فرص��ت را میدهد تا درکی دقیق از
نقش ،جای��گاه ،وضعیت و کارکرد اصالحطلبی
در ڕۆژههاڵت داشته باشیم.
البت��ه ای��ن ب��ه معن��ای حص��ر نگ��رش
اصالحطلب��ی ،صرف��اً در رویک��رد گفتمان��ی
نیس��ت بلکه نوعی س��ازهمند کردن تحلیل در
چهارچوبی روش مند است.
وضعیت تاریخی ،امکان ظهور گفتمانی
دیوانی ش��ێعری کوردێک��ی دیلی چاوهڕوانی
مهرگم ئهخوێندهوه تهنیا س��ێ وش��هی تێدا
بوو «انا الحق»ێ له داردراو «ئاسمانێکی» لهت
[]3
لهت کراو «نیشتمانێکی» چوار پهل بڕاو.
در اینج��ا هدف یافت��ن خاس��تگاه اولین
نش��انه های اصالحطلبی در ڕۆژههاڵت نیست،
بلک��ه هدف تبیی��ن محدوده زمانی اس��ت که
اصالحطلبی امکان ظه��ور گفتمانی یافت .این
ش��رایط و ارائ��ه تصویری دقیق از آن بس��یار
مهم اس��ت چون هر گفتمانی در یک وضعیت
زمانمن��د و مکانمند اس��ت که ام��کان حضور
مییاب��د .در واقع ب��ا تبیین چنین ش��رایطی
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(امکان حضور گفتمانی) درکی بهتر از جایگاه و رهبران خ�لاق این احزاب و جریانات ترور و
کشته ش��دند ،ڕۆژههاڵت کوردستان به اشغال
و کارکرد اصالحطلبی خواهیم داشت.
ه��ر چن��د ک��ه برخ��ی غلب��ه خوان��ش سرزمین جمهوری اسالمی در آمد.
فض��ای ڕۆژههاڵت در این بره��ه زمانی با
رفورمیستی از مسئله کورد را به پسا جمهوری
کردس��تان (در مهاباد) ارجاع میدهند( ،خالد س��رکوب ،ارعاب و اعدام ،زندان��ی کردن افراد
توکل��ی ،هویت و تاریخ ،نقش تاریخ در ش��کل ش��دیدا ً بس��ته و بس��تهتر ش��د در این فضای
گیری هویت ،پایگاه خبری ش��ارنیوز) اما این بس��ته جمهوری اس�لامی روز ب��هروز جایگاه
خوان��ش نه تنها صحیح نیس��ت بلکه تالش��ی خ��ود را بیش��تر تثبیت میک��رد و مقتدرانهتر
ب��رای باز تعریف مفاهی��م و گزارههای تاریخی ب��ه حذف فیزیکی مخالفان خ��ود میپرداخت
اس��ت ک��ه یک��ی از اس��تراتژیهای معرفت��ی ای��ن فضایی که بهصورت کل��ی و موجز به آن
اصالحطلبی در ڕۆژههاڵت اس��ت .این گفتمان اش��اره ش��د را میتوان بین برهه س��ال  57تا
تنها در فضای چند دههی اخیر بود که امکان  71تقسیمبندی کرد .در واقع مسئله کورد در
ڕۆژههاڵت با مبارزه مسلحانه به
حضور یافت .سعی در بازتعریف
رخداده��ای تاریخی بر اس��اس اصالحطلبان در ڕۆژههاڵت ،بن بستی انضمامی به لحاظ توان
منافع و وضعیت اصالحطلبی در بعد از حادثه دوم خرداد و قدرت نظامی رس��ید بر همین
متأثر از اصالحطلبان
اس��اس از س��الهای  71ب��ه بعد
ڕۆژههاڵت یکی از تاکتیک های
حاضر در فضای سیاسی سپهر سیاسی ڕۆژههاڵت شاهد
معرفتی این جریان بوده است.
به
ایران
اجتماعی
شکلگیری گزارهها و مفاهیمی
جنبش کوردهای ڕۆژههاڵت
صورتبندی و تثبیت
ب��ود ک��ه تثبی��ت و حاکمی��ت
ب��ا دالی��ت رهایی از س��تم ملی
(خارج از فورماس��یون یا نحوهی گفتمانی خود پرداختند .جمهوری اسالمی را به رسمیت
اصالحطلبان ڕۆژههاڵت نیز
میشناخت و به دنبال مشارکت
انضمام��ی ک��ردن آن) بود که پا
همان خواستهها ،گزارهها و
به عرصه سیاس��ی گذاشت .این استراتژیهای اصالح طلبان در ق��درت سیاس��ی ب��ود .ای��ن
مسئله هم در جمهوری کردستان ایرانی را مبنای جریان خود جریان که بس��یار هم در اقلیت
و شمارش��ان اندک بود به دنبال
و هم در زمان رخدادهای مابعد
قراردادند
تعریف و تبیی��ن جایگاهی برای
س��ال  57بهوضوح قابل شناخت
خ��ود بر اس��اس وضعیت جامعه
اس��ت .در واقع نمیتوان قائل به
این دالیت رهایی از س��تم ملی بود و هم زمان ڕۆژههاڵت می گشت.
حادث��ه مؤث��ر در تقویت ای��ن جریان در
آن را ذی��ل هویت ایرانی تعری��ف کرد .چنین
کاری امری تماماً پارادوکسیکال مینماید .میل ڕۆژه��هاڵت مربوط ب��ه دوم خرداد س��ال 76
سیاسی نهان در رهایی از ستم ملی ،نمیتواند اس��ت .بعد از حوادث دوم خرداد جریانی بنام
خود را ذیل میل��ی کلیتر به نام هویت ایرانی اصالحطلب��ی در فضای سیاس��ی ای��ران اعالم
تعریف کن��د .از همین رو بود ک��ه جریانات و موجودی��ت ک��رد؛ که س��عی در تغیی��ر رفتار
احزاب حاضر در رخدادهای س��ال  57و مابعد حاکمی��ت و دموکراتیزاس��یون ایران داش��ت.
آن برای احقاق همین میل سیاس��ی در عرصه اقلیتی نیز که در ڕۆژههاڵت به دنبال مشارکت
سیاس��ی ڕۆژههاڵت حضور پیدا کردند .بعد از در ق��درت سیاس��ی بود ،متأث��ر از این جریان
اینکه جریانات و احزاب حاضر در ڕۆژههاڵت از ش��روع به استفاده از اس��تراتژیها و مفاهیم آن
س��وی حکومت جمهوری اسالمی ایران حذف کرد .توضیحات فوق نمایانگر این مسئله است
و به حاش��یه رانده شدند و بسیاری از اشخاص که عوامل شکلگیری گفتمان اصالحطلبی در
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ڕۆژههاڵت نه تنه��ا از درون جامعه ڕۆژههاڵت
نبود بلکه بیرون��ی و تماماً حکومتی بود .چون
خود جریان اصالحطلبی ماحصل شکافی درون
حکومتی اس��ت نه شکافی اجتماعی .بهصورت
خالصه میتوان گفت گفتمان اصالحطلبی (در
ڕۆژههاڵت) در فضا و بس��تر تاریخی ای امکان
موجودیت یافتند ک��ه اوالً تمام مخالفان کورد
جمهوری اسالمی از صحنه سیاسی به حاشیه
رانده ش��دند (مخالفانی که دلیل وجودیش��ان
برخ�لاف اصالح طلب��ان نتیجه ش��کاف های
جامعه ڕۆژههاڵت بود).
دوم��ا گفتم��ان اصالحطلبی ن��ه جریانی
برآم��ده از فض��ای اجتماع��ی ڕۆژههاڵت (هر
چند حاوی مطالباتی از ڕۆژههاڵت میباش��ند
اما مس��ئله م��ا در اینجا وضعیت ش��کلگیری
گفتمان اصالحطلبی است) بلکه امری بیرونی
و شکافی درون حکومتی بود.
صورتبندی و تثبیت گفتمانی
«این اولین بار نیس��ت کس��ی که بازور اسلحه

مغلوب شده تالش میکند تا به روش سیاسی
[]5
به فاتح خود غلبه کند»
اصالحطلب��ان در ڕۆژههاڵت ،بعد از حادثه
دوم خ��رداد متأث��ر از اصالحطلب��ان حاضر در
فضای سیاسی  -اجتماعی ایران به صورتبندی
و تثبیت گفتمانی خود پرداختند .اصالحطلبان
ڕۆژههاڵت نیز هم��ان خواس��تهها ،گزارهها و
اس��تراتژیهای اصالح طلبان ایران��ی را مبنای
جری��ان خ��ود قراردادند ،خواس��تههایی چون
دموکراتیزه کردن قدرت سیاسی و ساختارهای
سیاسی (البته باید ذکر کرد که برداشت از این
مسئله در میان طیف های مختلف اصالحطلبان
متف��اوت بود اما جریان غالب بر این باور بودند
که این جریان دموکراتیزه ش��دن باید در قالب
قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران باشد
نه خارج از آن) تعام��ل مثبت با جهان خارج،
گسترش فضای باز اقتصادی ،افزایش مشارکت
مردمی در حکومتداری و خواستههایی دیگر
که میتوان بیشتر آنها را ذیل همان خواستهی
اول یعنی دموکراتیزه کردن قدرت سیاس��ی و
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ساختارهای اجتماعی تعریف کرد.
اصالحطلبان کورد با مبن��ا قرار دادن این
خواس��تهها و قرار گرفت��ن در زمین گفتمانی
حاکمیت ف��ورا ً جایگاه و وضعی��ت خود را در
تقابل ب��ا وضعی��ت و جایگاه اح��زاب کوردی
تعریف کردن��د (اینکه بعدا ً برخ��ی جناحهای
داخ��ل احزاب از این نگرش حمایت و یا در آن
مشارکت کردند مسئله متفاوتی است .چون در
اینجا آنها خود را در دایره گفتمانی اصالحطلبی
وارد کردهان��د ن��ه اینکه اصالحطلب��ان تغییر
رویکرد یا موقعیت داده باش��ند) در واقع آنها با
تعیین این جایگاه تقابل و استراتژی مشارکت
در ق��درت سیاس��ی در هم��ان وض��ع موجود
س��اختار حاکمیت��ی در ج.ا و همچنین با علم
کردن برخی از خواستههای احزاب ڕۆژههاڵت
(البت��ه ب��ا تحریف های خواس��ت خودش��ان)
همچون ح��ق آموزش به زبان م��ادری ،نوعی
تمرکززدایی اداری از طریق پس��تها و نهادهای
اس��تانی چون اس��تانداری ،فرمانداری ،شورای
شهر -روستا (این خواسته در مقابل خواستهی
خودمخت��اری اح��زاب بود ک��ه در چهارچوب
قوانین ج.ا صورتبندی ش��ده اس��ت) .س��عی
بر هض��م و ذوب گفتمانی اح��زاب ڕۆژههاڵت
داش��تند .این نقط��ه در تاری��خ اصالحطلبان
کورد بس��یار مهم است در واقع آنها با پشتوانه
فضای موجود در ج.ا و ب��ا صورتبندی تقلیل
گرایان��ه و آغش��ته ب��ه مناف��ع حاکمیتی ج.ا
(ک��ه از ابتدا تثبیت خود را با کش��تار و ترور،
اع��دام و س��رکوب خلق ک��ورد آغاز ک��رد) از
میل سیاس��ی کوردی ،دقیقاً در اس��تراتژیای
قرارگرفت��ه بودند که ج.ا از هم��ان اوایل برای
ڕۆژههاڵت پی گرفته بود .این استراتژی همان
حذف احزاب ڕۆژههاڵت کوردس��تان در عرصه
سیاسی بود .به همین دلیل اصالحطلبان کورد
در وضعیت��ی قرار گرفتند ک��ه دقیقاً منجر به
حذف ،تضعیف و هضم اح��زاب ڕۆژههاڵت در
چهارچوب اس��تراتژی حاکمیت ش��د که این
عم��ل خودبهخود باعث تثبیت هرچه بیش��تر
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حاکمیت ج.ا می شد.
جایگاه گفتمانی اصالحطلبان کورد حاکی
از این است که دیگری گفتمانی آنها نه حاکمیت
ج.ا بلک��ه جریانه��ا و اح��زاب خ��ارج از قدرت
سیاس��ی هس��تند ،که همین امر نوعی اخالق
وفادارانه و سبب بقایشان شد ،گویا تاکتیک ج.ا
عالوه بر رقیب��ان منطقهایی در رقیبان داخلی
نیز نیابت گرایی اس��ت .به عبارتی ج.ا به نیابت
اصالحطلب��ان به ح��ذف و تضعی��ف مخالفان
داخل��ی پرداخت و اصالحطلبان کورد به دلیل
پای��گاه مردمی اح��زاب (با تم��ام تفاوت های
درون گفتمانی) برای تحمیل گفتمان خود بر
جامع��ه ڕۆژههاڵت ابتدا به تقویت و تثبیت ج.ا
پرداختند چون همانطور که ذکر شد به دلیل
توان محدود مادی نظامی احزاب در ڕۆژههاڵت
هرچقدر دولت مرکزی قدرتمندتر باشد امکان
تضعیف آنها بیشتر است.
تناقضهای درونی گفتمان اصالحطلبی در
ڕۆژههاڵت
«تحلیل کردن گفتمان عبارت اس��ت از نشان
دادن ب��ازیای که تناقضه��ا در درون گفتمان
میکنند ،عبارت اس��ت از آشکار کردن این که
گفتمان چگونه میتواند ای��ن تناقضها را بیان
کند ،تجسم بخش��د یا یک نمود زودگذر را به
[]6
آنها نسبت دهد».
ه��ر گفتمانی از درون تناقضات ،ش��کافها
و کمبوده��ای گفتمانی دیگر س��ر بر میآورد.
این به معنای تنها روش زایش گفتمان نیست
بلکه مسئله س��اختار و سازه گفتمان است که
همواره به دلیل حدهای گزاره ای ،دیگری های
گفتمانی ،ش��اکله های استراتژیک امکانها و نا
امکانهایی میآفریند ک��ه امکانها و ناامکانهای
گفتمانی و حد و حدودهای آنها نقطه ش��روع
تناقضات و کمبودهای گفتمانی است از همین
رو ش��دت کمی��ت و کیفیت ای��ن تناقضات و
کمبودهای درون گفتمانی معیاری است برای
سنجش آنها در رسمیت گفتمانیشان.
ساڵی بیست و یەکەم
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اصالحطلب��ان کورد بعد از نزدیک به س��ه یک رس��اله جدی در باب خوانش��ها ،وضعیتها
دهه فعالی��ت در ڕۆژههاڵت با تحمیل خود بر و راهکارها ،برای جامعه (ڕۆژههاڵت) آلترناتیو
فضای سیاسی ڕۆژههاڵت ،کشاندن مردم بهپای تعیین کند و دم از مطلق بودن آن بزند.
آلن بدی��و[ ]7در کتاب فرضیه کمونیس��م،
صن��دوق های رأی ،مش��روعیت س��ازی برای
ج.ا ،نفی و طرد اح��زاب ڕۆژههاڵت ،همچنین بازماندگان هر شکست سیاسی را به دو جبهه
طرح خواستهها و راهکارهای سیاسی مختلف تقس��یم میکن��د :آنهایی که بعد از شکس��ت
بای��د به تناقضات و کمبودهای گفتمانیش��ان میرون��د ت��ا در چهارچ��وب گفتمانی دیگری
پرداخته ش��ود .این مسئله باعث درکی صحیح فاتح به روشهایی سیاسی خواست های تقلیل
از چرای��ی های بس��یاری در باب اصالحطلبان دادهش��ده ش��ان را مطرح و ب��رای احقاق آن
ک��ورد میش��ود.این جری��ان در ای��ن برهه از مبارزه کنند .بدی��و در باب این گروه میگوید
فعالی��ت خود همواره مدع��ی درکی صحیح از ک��ه آنها در بلندم��دت در چهارچوب گفتمان
فض��ای ڕۆژههاڵت ،س��اختار سیاس��ی ایران و دیگری هضم و جذب میش��وند اما گروه دیگر
ابتدا با پذیرش شکس��ت ،بدون
تغیی��رات جامعه ڕۆژههاڵت بوده
همچنی��ن آنها بهص��ورت مداوم آنها با ارائه راهکارهایی تقلیل خواستههایش��ان س��عی
در بازبین��ی ،بازپروری ،تغییرات
س��ایر جریان��ات خصوصاً احزاب
چون مشارکت تام
و تمام در انتخابات،
س��اختاری و کمبودها و اصالح
ڕۆژههاڵت را محک��وم کرده اند
تقویت جامعه مدنی
اشتباهاتشان دارند.
به مسائلی چون کالسیک بودن،
مبارزه
مدنی)،
(جنبش
با ای��ن پیشف��رض بدیویی
ع��دم درک صحی��ح از وضعیت
با خشونت ،سعی بر
میت��وان ب��ه تصویر بهت��ری از
سیاسی ایران ،ڕۆژههاڵت و...
نوین
نوعی
تحمیل
جنبش ڕۆژههاڵت دس��تیافت.
آنها با ارائه راهکارهایی چون
از امر سیاسی بر
بعد از شکس��ت نظام��ی احزاب
مشارکت تام و تمام در انتخابات،
جامعه ڕۆژههاڵت را
ڕۆژه��هاڵت از ج.ا در آخ��ر دهه
تقوی��ت جامعه مدن��ی (جنبش
داشتهاند که متفاوت از
ش��صت و تثبی��ت حاکمیت ج.ا
مدنی) ،مبارزه با خشونت ،سعی
کانتکست()context
ً
اصالحطلبان ک��ورد دقیقا نقش
ب��ر تحمی��ل نوعی نوی��ن از امر
تاریخی آن است
گروه اول را در جنبش کوردهای
سیاس��ی بر جامع��ه ڕۆژههاڵت
ڕۆژههاڵت ب��ازی کردند و بعد از
را داش��تهاند ک��ه متف��اوت از
کانتکس��ت( )contextتاریخی آن است .این گذش��ت نزدیک به س��ه دهه دقیق��اً به همان
جری��ان بدون طرح پرس��ش ه��ای جدی در سرنوشت نیز دچار شدند.
یکی دیگر از تناقضات گفتمان اصالحطلبی
باب سرش��ت و چیستی امر سیاسی ،ماهیت و
کارکرد دولت در ساختارهای سیاسی متفاوت ،کورده��ای ڕۆژههاڵت تعیی��ن و صورتبندی
مفهوم حاکمی��ت و حکومتمندی ،نقش قانون روش و اس��تراتژی کنش سیاسی برای احقاق
در مناس��بات و اعمال دول��ت ،حتی بهصورت مطالباتش��ان بود .آنها با طرح استراتژی مبارزه
بسیار س��ادهتر به طرح پرسش��هایی جدی در مدنی و نف��ی هرگونه روش سیاس��ی دیگری
باب وضعیت قانون اساس��ی ایران ،حاکمیت و ب��رای احقاق مطالباتش��ان ،دقیق��اً در میدان
گفتمان��ی بازی کردند که خواس��ته حاکمیت
قدرت سیاسی در ایران نیز نپرداخته است.
ً
ای��ن در حالی اس��ت که م��دام دم از تنها بود .حاکمیتی که دقیقا بازور اس��لحه ،کشتار،
آلترناتی��و موج��ود برای ڕۆژه��هاڵت میزنند ،ت��رور ،اع��دام و زندانی مخالفان��ش به تثبیت
چطور ممکن است جریانی بدون داشتن حتی حاکمیت��ش پرداخته بود اکن��ون در گفتمان
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اصالحطلبان باید صرفاً با روش مسالمتجویانه نمیتوانند بهعنوان یک دیگری مغلوب اهداف
و اس��تراتژیهای سیاس��ی خود را محقق کنند
با آن برخورد کرد.
کارل اش��میت[ ]8در مقال��ه معروفش بنام چون در تقابل با فاتح عرصه وضعیت استثنایی
مفهوم امر سیاس��ی ،بهصراح��ت و دقت این همواره بهعنوان دشمن تعریف میشوند و باید
تعارض را بیان میکند .اش��میت معتقد است به��ای آن را نیز بپردازن��د .اصالحطلبان کورد
که مفهوم امر سیاسی پیشفرض مفهوم دولت بدون درکی صحیح از ماهیت امر سیاس��ی از
اس��ت در واقع تا درکی از مفهوم امر سیاس��ی هم��ان ابتدا با طرح اس��تراتژی مب��ارزه مدنی
نداش��ته باش��یم درک صحیحی نیز از مفهوم و طرد س��ایر روش های سیاس��ی برای احقاق
مطالباتش��ان خود را بهعن��وان جریانی مطرح
دولت نخواهیم داشت.
اش��میت بنای امر سیاس��ی را ب��ر دوگانه کردند ک��ه در بهترین حال��ت بهعنوان خرده
دوس��ت /دشمن قرار میدهد .او دشمن را یک گفتمان امکان حیات یافتند.
مس��ئله اینجا ط��رد یا نفی مب��ارزه مدنی
دیگ��ری و بیگانه میپندارد که در وضع نهایی
نیس��ت بلکه وضعیتی اس��ت که
(وضعیت اس��تثنایی) با دیگری
در بط��ن ام��ر سیاس��ی نهفت��ه
(دوس��ت) به تعارض میرسد .او
یکی دیگر
اس��ت و اصالحطلبان ک��ورد تا
در ادام��ه میگوید ک��ه این یک
از تناقضات
گفتمان
زمان��ی که سیاس��ت هس��ت ،تا
واقعیت انضمامی است که ملتها
اصالحطلبی
زمانی که تقابل دوست/دش��من
هنوز خود را بر اس��اس دوست/
کوردهای
هس��ت باید ای��ن واقعیت نهفته
دش��من گروهبن��دی میکنن��د
ڕۆژههاڵت
در بطن امر سیاس��ی را بهعنوان
همچنی��ن در ادام��ه میگوی��د
و
تعیین
ام��ری انضمام��ی و گریزناپذی��ر
دولت بهعنوان یک واحد سیاسی
صورتبندی
بپذیرند .البته باید اذعان داشت
سازمانیافته در نهایت بر اساس
روش و استراتژی
ک��ه روش��هایی چ��ون تجمعات
تقابل های دوست /دشمن است
کنش سیاسی
مسالمتآمیز و اعتصابات عمومی
که به اتخاذ تصمیم میپردازد.
برای احقاق
و گسترده نیز حاوی کارکردهای
ام��ر سیاس��ی در عقالنی��ت
مطالباتشان بود
خاص خودش��ان هس��تند و این
مدرن را تنه��ا در زمان وضعیت
امکان را نیز دارند که در بسیاری
استثنایی ست که میتوان درک
ک��رد .وضعیتی ک��ه هم آوردها ی��ا رقیبان در مواقع به عقبنش��ینی حاکمیت بیانجامند ،اما
مس��ئله در اینج��ا عدم احق��اق کارکرد چنین
نهایت تقابل خود قرار میگیرند.
در وضعیت استثنایی تمام نیروهای حاضر روشهایی است کما اینکه در همین اعتراضات
در عرصه سیاس��ی س��عی ب��ر اعم��ال و غلبه آبان م��اه  98حاکمی��ت با همان اس��لحه ای
گفتمانی خود بر س��ایر رقیبها را دارند اشمیت که به تثبی��ت خود پرداخته بود به س��رکوب
این نقطه را نهاییترین وضعیت تقابل دوست /و کش��تار معترضان پرداخ��ت .این نقطه دقیقاً
دشمن میداند ،تقابلی که نهایتاً بدنها را آماج همان نقطهای اس��ت که گفتمان اصالحطلبی
خود قرار میده��د .در واقع هر نیرویی در این ب��ا تناقض و بن بس��تی درون گفتمانی مواجه
وضعی��ت توان غلبه خ��ود را بر س��ایر نیروها میشود که نهایتاً به برتری دوباره دیگری ختم
داشته باشد به برتری گفتمانی میرسد .اگر بنا خواهد شد.
یکی دیگ��ر از اس��تراتژیهای اصالحطلبان
به هر دلیلی (اخالق��ی ،مذهبی و  )...نیروهای
حاض��ر در چنین وضعیتی فاتح نبرد نباش��ند ،ک��ورد عاملیت سیاس��ی در قالب نظام حقوقی
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ج.ا اس��ت .آنه��ا بر این باورند ک��ه برای پرهیز
از خش��ونت بای��د در قالب همین س��اختار به
کنش سیاس��ی پرداخت همچنین اذعان دارند
که همین قانون اساس��ی ایران ظرفیت محقق
کردن بس��یاری از خواستههای کوردها را دارد
از جمل��ه :مس��ئله آم��وزش به زب��ان مادری،
نظام ع��دم تمرکز اداری –سیاس��ی از طریق
شوراهای شهر_روستا ،استانداری ،فرمانداریها
و همچنین حضور نمایندگان کورد در مجلس
ایران .آنها بارها اذعان داش��تهاند احقاق همین
مس��ائل کمک ش��ایانی به مس��ئله ک��ورد در
ڕۆژههاڵت کوردس��تان خواهد ک��رد (بنگرید
به[ ]9و[.)]10
مس��ئله اینجا پاس��خ به این پرسش است
آیا همین خواستههایی که اصالحطلبان کورد
مدعی احق��اق آن در قالب نظ��ام حقوقی ج.ا
هستند قابلیت محقق شدن را دارند؟ یا خیر؟
قانون( )lawدر دول��ت مدرن نقش مهمی
ایفا کرده اس��ت اما نقش ،کارکرد و جایگاه آن
همواره در نظامهای مختلف سیاس��ی متفاوت
بوده اس��ت .از ای��ن رو نمیتوان ب��دون توجه
به این مس��ئله صرفاً با اتکا ب��ه قانون به مثابه
نص (اعم از قانون اساس��ی و قوانین عادی) به
تحلی��ل آن پرداخ��ت .این مس��ئله یعنی عدم
توج��ه به نقش و کارکرد حق��وق در نظامهای
سیاس��ی مختلف تناقضی بنیادین در گفتمان
اصالحطلبان کورد اس��ت .آنها با نگرشی صرفاً
نص گرا به قوانین ج.ا دچار این اشتباه شدهاند
که میتوان بهوس��یله ی گ��زاره های حقوقی
لزوماً به نتیجه رسید.
قان��ون ( )lawو ح��ق ( )Rightمفاهیم��ی
هستند که اساساً ریشههایی طوالنی در جوامع
غرب��ی دارند .نمیت��وان بدون توجه به س��یر
مراحل ش��کلگیری و چگونگ��ی صورتبندی
این مفاهیم در دولت مدرن به درک درستی از
آن دریاف��ت .قانون به آن صورتی که اکنون در
نظامهای سیاسی مردمساالر جاریست همواره
نیازمند نهادها ،سازمانها و سازوکارهایی است

ازاینرو ش��ما نمیتوانید در نظام سیاس��ی که
فاقد این نهادها و سازوکارهاست شاهد مدعی
حاکمیت قانون( )rule of lawباشید.
اص ً
ال مفه��وم حاکمیت قانون در بس��تری
ام��کان احقاق دارد که در آن قدرت سیاس��ی
بی��ن چن��د نهاد با کارک��رد تقنین��ی ،اجرایی
و قضای��ی تقسیمش��ده و ام��کان برتری کامل
هیچک��دام از این نهادها بر س��ایرین نباش��د.
مسئله اینجا روشن س��اختن ادعایی است که
خ��ود اصالحطلبان کورد مدع��ی آنند و بدون
درک��ی درس��ت از ای��ن مفاهیم و ریش��ههای
تاریخی-اجتماعی ش��ان صرفاً ب��ا ابزاری قرار
دادن ای��ن مفاهیم س��عی در تثبیت گفتمانی
خود داشتهاند.
قانون اساس��ی ای��ران ح��اوی تعارضهای
جدی و بنیادین اس��ت که در قالب آن نه تنها
س��ازوکارهای امکان تحقق مسئله کورد وجود
ن��دارد بلکه به صورتی زیرکانه امکان عدم حل
مس��ئله کورد را نیز فراهم س��اخته اس��ت که
در ادامه ب��ه چرایی آن نی��ز خواهم پرداخت.
(پرداختن به این مس��ئله ازاینرو حائز اهمیت
اس��ت که اصالحطلبان به دنبال قانونی کردن
مس��ئله ک��ورد در ڕۆژههاڵت بودهاند و همواره
ادع��ا کرده اند که ام��کان تحقق بخش زیادی
از خواستههای کورد در قالب قوانین ج.ا وجود
دارد).
قانون اساس��ی هر کشوری برآیند گفتمان
نیروی��ی اس��ت که نق��ش اصل��ی را در عرصه
سیاس��ی داش��ته و دارای غلبه گفتمانی است،
بهنوع��ی میتوان گفت قانون اساس��ی فضایی
اس��ت ب��رای خواس��تهها و آرمانه��ای نیرو یا
نیروهای��ی ک��ه در مقاب��ل رقیبانش��ان فات��ح
تقابلهای عرصه سیاس��ی بودهان��د .آنها اهداف
و خواستههایش��ان را در قالب قانون اساس��ی
عینیت خواهند بخش��ید تا مانیفست گفتمانی
شان باش��د برای چگونگی احقاق امر سیاسی،
اخالقی ،اجتماعی و حقوقی.
قانون اساس��ی ای��ران نیز بای��د بر همین
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اس��اس نگریسته شود .انقالب سال  57ایران و
حوادث بعد از آن منجر به غلبه کامل گفتمان
اسالم شیعه سنتی ش��د .گفتمانی که ابتدا در
س��ال  58و سپس در سال  68مهمترین عامل
در صورتبندی قانون اساسی ایران بود.
به ص��ورت کلی میتوان گف��ت اگر قانون
اساس��ی را برآیند بینش��های گفتم��ان غالب
(فاتح) در عرصه سیاس��ی بدانی��م ،نمیتوانیم
ادعای احقاق خواس��تههای مل��ت کورد را در
قالب این قانون داش��ته باش��یم .چون کوردها
ن��ه تنه��ا در صورتبندی قانون اساس��ی غلبه
گفتمانی نداش��تند بلکه هیچ نقشی در تدوین
آن نی��ز ادا نکردند .عالوه بر عدم نقش کوردها
در تدوین قانون اساس��ی ج.ا این قانون توسط
گفتمان��ی صورتبندی ش��د که تم��ام قد در
تقابل خواس��تههای ملت کورد ایستاد و تماماً
نیروهای حاضر در فضای سیاس��ی ڕۆژههاڵت
 74گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 53

را دشمن و دیگری خود میپنداشت آنها دقیقاً
با همین ترس و هراس بود که نظام سیاس��ی
متمرکزی را طراحی و پردازش کردند.
این مس��ئله را میتوان دوباره بدین شیوه
در مقاب��ل اصالحطلبان ک��ورد مطرح کرد که
ش��ما چگونه مدعی حل مسئله کورد در قالب
قوانین ج.ا هستید؟ در حالی که کوردها نه تنها
نقشی در تدوین آن (بهعنوان قانونی که مبنای
نظام سیاسی دولت-کشوری است) نداشتهاند،
بلکه این قانون به دلیل بستر تاریخی آن تماماً
در مقاب��ل خواس��تهها و مطالب��ات ملت کورد
صورتبندی شده است.
اصالح طلبی به مثابه جایگاهی طبقاتی
اس��اس سوسیالیس��م در واقع از می��ان بردن
[]11
استثمار انسان بر انسان است.
نظام جهانی س��رمایه داری به عنوان نظام
ساڵی بیست و یەکەم
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حاکم بر امر سیاس��ی و عامل اصلی در ش��کل گفت مسئله ما این است که چگونه یک طبقه
بندی مفهوم حاکمیت در قالب دولت-کشورها اجتماعی در منازعات طبقاتی ،میل سیاس��ی
وضعیت��ی را پیش کش��یده اس��ت ک��ه در آن خ��ود را در قالب گفتمانی خ��اص صورتبندی
سرمایه  ،بازار و عوامل اقتصادی نقشی تعیین م��ی کند ،ک��ه این گفتمان را بش��ود به نوعی
کننده در ساختارهای اجتماعی ایفا می کنند؛ نتیجه وضعیتی دانست که آن طبقه در فضای
به گونه ای که هرگونه تحلیل در باب نیروهای جامعه اش��غال کرده است .نظام سرمایه داری
سیاسی -اجتماعی بدون توجه به عاملیت این جهانی خالق ش��رایطی بوده ک��ه خارج از نوع
نظام ناق��ص و ناکارامد خواهد ب��ود .این نظام رژیم سیاس��ی (لیبرال دموکراس��ی ،سوسیال
(س��رمایه داری) به دلیل سرشت و ماهیتی که دموکراسی ،توتالیتر ،اقتدارگرا) ،سرمایه نقشی
داراست موجب تقس��یماتی در جامعه میشود تعیین کننده در نوع گفتمانها ایفا می کند.
جامعه ای��ران ارتباط جدی خ��ود با نظام
که از آن به طبقه یاد ش��ده اس��ت .صحبت در
ب��اب مفهوم طبق��ه و ان��واع آن نیازمند بحث سرمایه داری جهانی را از دوران پهلوی اول آغاز
کرده و تاکنون ادامه میدهد .این
مفصلی اس��ت که طبع��ا در این
مق��ال نمیگنج��د ،ناگزی��ر ما به قانون اساسی هر کشوری ارتباط عامل تغییرات وسیعی در
جامعه ایران ب��وده و روز به روز
صورت کلی برداشت و مراد خود
برآیند گفتمان نیرویی
از طبق��ه و ارتب��اط آن با اصالح است که نقش اصلی را اش��تراکات آن با جوامع سرمایه
طلب��ان را در قال��ب نکاتی بیان در عرصه سیاسی داشته داری را بیشتر کرده است.
و دارای غلبه گفتمانی
این الحاق به نظام س��رمایه
خواهیم نمود.
توان
است ،بهنوعی می
داری جهان��ی ب��ه طب��ع باعث
بح��ث طبقه و ان��واع آن به
ص��ورت تاریخی مدی��ون نظریه گفت قانون اساسی فضایی ح��ذف بس��یاری از گروهه��ای
پردازان مارکسیس��تی ب��ا تمام است برای خواستهها و سنتی (ازجمله عشایر و قبایل) و
آرمانهای نیرو یا نیروهایی
تولد طبقات جدیدی شده است
نحله های آن است .مارکسیستها
که در مقابل رقیبانشان
(از جمله طبقه متوس��ط) .طبقه
به ص��ورت کلی جوام��ع موجود
فاتح تقابلهای عرصه
متوسط را خارج از تغییراتی که
در نظام س��رمایه داری را به سه
سیاسی بودهاند
طی ک��رده میتوان ب��ه صورت
طبقه بورژوازی ،خرده بورژوازی
کلی به طبقه متوس��ط س��نتی
و پرولتاری��ا تقس��یم میکنن��د.
هرچن��د برخی قائل به خرده طبقاتی در میان و جدی��د تقس��یم بندی کرد ک��ه از اوایل این
این طبقات نیز بوده اند(از جمله خود مارکس) الحاق ت��ا کنون به دلیل هضم بیش��تر جامعه
برخی دیگر نیز صرفا قائل به دو طبقه بورژوازی ایران در س��رمایهداری جهانی روز به روز فربه
و پرولتاری��ا بوده اند و وجود س��ایر طبقات را تر ش��ده اس��ت .از ای��ن رو ای��ن طبقه(طبقه
فرعی و موقتی پنداش��ته اند .اما ما این تقسیم متوسط) نقشی موثر و تعیین کننده در جامعه
بندی را مبنای کار خود قرار داده ایم .این مبنا ایران داشته اس��ت( .از جمله میتوان به نقش
ناش��ی از وضعیتی است که بر س��رمایه داری طبقه متوس��ط س��نتی در حوادث  28مرداد
مدرن (پیش��رفته) حاکم اس��ت.تاریخ سرمایه  32وانق�لاب  57ونقش طبقه متوس��ط جدید
داری حاکی از این است خرده بورژوازی نقشی در ح��وادث  22خ��رداد  76و ح��وادث س��ال
حیاتی در آن ایفا کرده است .مسئله ما در اینجا  88اش��اره کرد) طبقه متوس��ط در ایران بعد
دقیق��ا رابطه طبقه اجتماع��ی با نوع خاصی از از انق�لاب  57به دلیل هضم بیش��تر ایران در
گفتمان سیاسی است .به عبارتی دیگر میتوان س��اختار های نظ��ام س��رمایه داری جهانی به
گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  53ساڵی بیست و یەکەم پاییزی 75 2719

لحاظ گفتمان سیاس��ی روز به روز به آنچه که آغ��از و تاکنون نیز پیگیری می ش��ود اما این
در جوامع مدرن سرمایه داری ،خرده بورژوازی خصوصی س��ازی به نحوی بود ک��ه مناقصات
خوانده میش��د ،نزدیک تر ش��د تا اینکه نهایتا ومزایده ها برای ام��وال و کارخانه های دولتی
در انتخابات سال  76خود را عینیت بخشید و دوباره به همین طبقه سرمایه داری واگذار می
راه خود را از گفتمان ایدئولوژیک سنتی شیعه شد).
بنا ب��ه توضیح��ات فوق طبقه متوس��ط
حاکم ب��ر ایران جدا کرد .این طبقه مش��خصا
در ای��ن انتخاب��ات خواه��ان رفرم سیاس��ی -جدید در ایران ب��ه دلیل جایگاه طبقاتی اش
اجتماعی ،ایجاد فض��ای باز اجتماعی ،افزایش برای اینکه به طبق��ه پایین جامعه نپیوندد و
آزادی های فردی_اجتماعی و خصوصی سازی همچنین به دنبال تقویت جایگاه اقتصادیاش
اقتص��اد بود .تمام این گزاره ها ناش��ی از میلی باشد گفتمان سیاس��یاش را در قالب اصالح
اقتصادی است که بنا به جایگاه طبقه متوسط طلبی صورتبندی کرد .ای��ن گفتمان(اصالح
در جوامع سرمایه داری خود را در گفتمانهای طلب��ی) حاوی بهترین س��ازوکار برای احقاق
خواسته های اقتصادیاش بود.
رفورمیستی نمایش میدهد.
آنه��ا به خوبی میدانس��تند
طبق��ه جدی��د متوس��ط در
طبقه جدید
که خصوصی س��ازی اقتصاد به
ایران ک��ه میل اقتص��ادی خود
متوسط در ایران که
را در پش��ت گ��زاره هایی چون میل اقتصادی خود را در نحوی ک��ه موجب تقویت طبقه
دموکراس��ی خواه��ی ،ایج��اد پشت گزاره هایی چون متوس��ط ش��ود بدون فضای باز
فضای ب��از اجتماعی و خصوصی دموکراسی خواهی ،ایجاد سیاسی-اجتماعی و مولفه هایی
فضای باز اجتماعی و
از این دس��ت غی��ر قابل احقاق
سازی پنهان کرده بود ،به دلیل
پنهان
سازی
خصوصی
است.
جایگاهی ک��ه در نظام اقتصادی
کرده بود ،به دلیل
جامع��ه ڕۆژه��هاڵت نیز به
ای��ران داش��ت ،ناگزی��ر از طرح
جایگاهی که در نظام
دلی��ل رش��د و افزای��ش ش��هر
گفتمان اصالحات بود.
اقتصادی ایران داشت،
بع��د از انقالب  57و س��لطه ناگزیر از طرح گفتمان نشینی و همچنین افزایش قشر
حقوق بگیر دولتی خارج از این
کام��ل دولت ب��ر اقتص��اد ایران
اصالحات بود
تح��والت ش��کل گی��ری طبقه
و دولتی ش��دن اقتص��اد ،طبقه
متوس��ط جدید در ای��ران نبود
س��رمایه دار جدی��دی در ایران
متولد ش��د که بق��ا و موجودیت��ش در همین اما باید اذعان داش��ت که طبقه متوس��ط در
ڕۆژههاڵت بر خالف طبقه متوس��ط در ایران
اقتصاد دولتی بود.
این طبقه به دلیل اقتصاد دولتی ،استفاده تماما به همان ش��یوه ی طبقه متوسط ایرانی
از ارز دولتی ،معافیت های مالیاتی ،نفوذ ورانت ب��ه صورتبندی میل سیاس��ی خود نپرداخت.
در ش��بکه های قدرت و تس��لط بر پس��تهای این طبقه(طبقه متوسط) در ڕۆژههاڵت را می
کلیدی اقتصادی ،ش��رایطی برایش فراهم شد توان به صورت کلی به دو دس��ته تقسیم کرد:
که افزایش س��رمایه اش در گرو اقتصاد دولتی دس��ته ای که به دلیل نفوذ جریانات و احزاب
بود .از این رو خصوصی سازی به نحوی که مد ڕۆژههاڵت ب��ه همان میل سیاس��ی با دالیت
نظر اصالح طلبان بود تمام این مناسبات را بر رهایی از ستم ملی وفادار ماند و دسته ای که
هم میزد و این طبقه طبیعتا جایگاه اقتصادی در قالب اصالح طلبی موجود در ڕۆژههاڵت به
اش ضعیف تر میشد( .البته باید اشاره کرد که صورتبندی میل سیاسی خود پرداخت .هدف
سیاست خصوصی س��ازی از دولت رفسنجانی نگارنده از بحث فوق روشن کردن این مسئله
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بود ک��ه در پش��ت گفتمان سیاس��ی اصالح
طلبان کورد موضعی طبقاتی نهفته اس��ت که
عامل اصلی در تعیین اس��تراتژیهای سیاسی
ش��ان بوده است .یکی از این اس��تراتژیها که
م��دام ب��ر آن تاکید کرده اند و (دقیقا ناش��ی
از همان موضع طبقاتی ش��ان است) خشونت
زدای��ی از جنبش کورده��ای ڕۆژههاڵت بوده
است.
اص�لاح طلبان ک��ورد همواره ب��ا محکوم
کردن جریانات و احزاب ڕۆژههاڵت به خشونت
گرایی ،گفتمان خود را ب��ه عنوان تنها راهکار
ممکن بر جامع��ه ڕۆژههاڵت تحمیل کرده اند.
این در حالی اس��ت که آنها در مقابل کش��تار
کولبران ،اعدام زندانیان(اعم از سیاس��ی و غیر
سیاس��ی) و خش��ونت های ناش��ی از تبعیض
طبقاتی ،تبعیض مذهبی ،تبعیض جنس��یتی،
سرکوب ،عدم توسعه یافتگی و ...که همگی در
چارچوب سیاس��ی -حقوقی جمهوری اسالمی
اتفاق می افتد ،پاس��خی ندارن��د .که این عدم
پاس��خ دقیقا ناش��ی از جایگاه طبقاتیشان در
س��اختار اقتصادی جمهوری اس�لامی اس��ت.
طبقه متوس��ط در جامعه ایران به دلیل اینکه
س��رمایه اندکش را از دست ندهد و بهره وری
آن با تعلیق مواجه نشود همواره هر گونه کنش
انقالب��ی را ط��رد کرده اس��ت و در برابر کنش
انقالبی کنار حاکمیت ایس��تاده اس��ت .اصالح
طلبان کورد نیز خ��ارج از این قاعده نبودهاند.
آن ها نیز پش��ت خشونت زدایی از امر سیاسی
و نفی هرگونه حرکت انقالبی دارای جایگاهی
طبقاتی هستند.
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فەلسەفەی «خاک[ ]1ـ ڕزگاری»ی کوردستان

شوعەیب دانش پەژوو

پۆلێنبەندیی ئەندێشەی مرۆڤ و ڕزگاری بەنیسبەت پێگەی ڕاوەستاویی خودی مرۆڤ
لە سۆنگەی سووژە یان ئۆبژەبوونیەوە ،بابەتێکە کە بەبێ نێوانگریی فەلسەفە ئیمکانی
ڕوونکردنەوەی نییە ،بەتایبەت ئەو بەشەی لە فەلسەفە کە سەرقاڵی وەاڵمدانەوەی
چۆنیەتیی پێوەندیی نێوان مرۆڤ/سووژە لەگەڵ هێز/دەسەاڵت بووە .بۆیە لەم وتارەدا
هەوڵ دەدرێت گۆشەنیگایەکی نوێ لە فەلسەفەی ڕزگاری شی بکرێتەوە و بنەمایەکی
مەعریفی بۆ ئایدیای «ڕزگاریی کوردستان» تیۆریزە بکرێت.

ئەم شەڕە ،ش��ەڕی نێوان چەند بنەماڵە
لەدژی چەند بنەماڵەی دیکە نییە ،بەڵکوو
ملمالنێی نێوان نەتەوەکانە.

ئاماژە
ئامانجی ئەم وتارە الدان لە س��ەردێڕی باوی
پرس��ی کورد وەکوو پرس��یاری س��ەرەکیی
س��ووژەی ک��وردی س��ەدەی هاوچەرخە و،
ل��ە بەرانب��ەردا ب��ە هەڵدان��ەوەی چەمک و
ڕوانگەکان��ی فەلس��ەفەی سیاس��یی ن��وێ،
دەیەوێت بە تیۆریزەکردنی بنەماکانی پرس��ی
کوردس��تان ،تیۆری��ی فەلس��ەفەی خاک-
ڕزگاریی کوردس��تان ،بێتە نێو ئەندێش��ەی
سیاس��یی کوردییەوە .پێویستە ئاماژە بدرێت
کە ئەم تیۆرییە لە چوار بەش پێکهاتووە کە لە
چوار ژمارەی گوڤاری تیشکدا باڵو دەکرێتەوە.
بەشی یەکەم
پۆلێنبەندیی ئەندێش��ەی م��رۆڤ و ڕزگاری
بەنیس��بەت پێگ��ەی ڕاوەس��تاویی خ��ودی
مرۆڤ لە س��ۆنگەی سووژە یان ئۆبژەبوونیەوە،
بابەتێکە کە بەبێ نێوانگریی فەلسەفە ئیمکانی
ڕوونکردنەوەی نییە ،بەتایبەت ئەو بەش��ە لە
فەلسەفە کە سەرقاڵی وەاڵمدانەوەی چۆنیەتیی
پێوەندی��ی نێوان مرۆڤ/س��ووژە لەگەڵ هێز/
دەس��ەاڵت بووە .بۆی��ە لەم وت��ارەدا هەوڵ
دەدرێت گۆش��ەنیگایەکی نوێ لە فەلسەفەی
ڕزگاری شی بکرێتەوە و بنەمایەکی مەعریفی
بۆ ئایدی��ای «ڕزگاریی کوردس��تان» تیۆریزە
[]2
بکرێ��ت .لێکۆڵینەوە س��ەبارەت بە پێگەی
مرۆڤی کوردستانیی مێژووی ڕابردوو ،پرسیار
لە دۆخی ژیواری ئێس��تای تاکی کوردستانی،
و هەروەها داڕش��تنی داهات��ووی ئەو تاکە لە
بەس��تێنی پێکدادانی هێزەکانی دەوروبەری
خۆیدا ،ئاوێتەیەکە لە چۆنیەتیی بەکارهێنانی
چەمکگەلی پێکهێن��ەری بونیادی مەعریفیی
هەمان مرۆڤ/ت��اک  .ئەم ئاوێتەی��ە ،لەوێوە
س��ەرچاوە دەگرێت کە تاک پرسیاری ساکار

بەاڵم بنەڕەتی لە خۆی دەکات :من کێم؟ و لێرە
چ دەکەم؟ کاتێک سوکرات دەیوت فەلسەفە
بە سەرسووڕمانەوە دەستپێدەکات ،لە ڕاستیدا
مەبەس��تی ئاماژەکردن بە ڕووبەڕووبوونەوەی
مرۆڤ لەگەڵ ئەندێش��ەی خۆی بوو کە تێیدا
پرس��یاری لە بوون و شوناسی خۆی دەکرد.
لێرەوەی��ە کە مرۆڤ دەبێت��ە ئۆبژەی خۆی و
بە کەڵکوەرگرتن لە چەمک و دەستەواژەکان
هەوڵ دەدات شوناس��ێکی «نێوپڕ»[ ]3بۆ خۆی
دەس��تەبەر بکات .پاڕادایمی زاڵی فەلس��ەفی
لە ئەفالتوون��ەوە تا پێش کان��ت ،پاڕادایمی
کاتمەن��د بووە ،بەو ش��ێوەیەی کە جیهانێک
هەیە و مرۆڤ لەنێو ئەم جیهانەدا س��ەرقاڵی
ناسینی دەورووپش��تی خۆیەتی .واتە جیهان
ئۆبژەی مرۆڤ��ە .لە وەها بەس��تێنێکدایە کە
کۆی ئەندێش��ەی فەیلەس��ووفەکان هەوڵێکە
بۆ دیاریکردنی بنەمایەکی پیرۆز [پێویس��ت]
بۆ مرۆڤ کە تێیدا جیاوازیی شوێن/جوگرافیا
گرین��گ نەبێ��ت و ئایدیایەکی گش��تی بۆ
بەختەوەریی مرۆڤ دەستنیش��ان بکرێت .ئەم
بەختەوەرییە لە الی هەر بیرمەندێک مانایەکی
جیاوازی بووە و لە قاڵبی چەمکگەلێکی تایبەت
بەاڵم گشتیدا دیاری کراوە .بەاڵم کانت کۆی
ئەم ڕەوتەی پێچەوانە کردەوە و بەبێ ئەوەی
یەکەمایەتی بە جیهان و دەوروپش��تی مرۆڤ
بدات ،هەوڵی دا س��نوورەکان دەستنیش��ان
ب��کات ،پێش��مەرجەکانی ناس��یاریی مرۆڤ،
سنووری عەقڵی مرۆڤ ،س��نووری ئەزموونی
مرۆڤ و  ...بەمجۆرەیە کە پاڕادایمی کاتمەند،
جێگای خۆی بە شوێنمەندبوون دەدات .واتە
ڕاوەس��تەکردن لەس��ەر پێگەی هەنووکەییی
منی هزرێنەر ،بۆ بەدەستەوەدانی ناسیارییەکی
کۆنکرێت سەبارەت بە شوناس و بوونی خۆم.
کۆڵین��ەوە لە ش��وناس و پێگ��ەی کورد
دەکرێت لە س��ێ قۆناخی مێ��ژووی کۆنینە
و ئوس��توورە ،قۆناخ��ی ئێمپراتۆرییەکان��ی
عوسمانی و سەفەوی و ،قۆناخی ئێستا بەرەو
داهاتوودا پۆلێنبەندی بکەین .قۆناخی یەکەم
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پێویس��تی بە لێکۆڵینەوەی تایبەت بە خۆی
هەیە کە ل��ە دەرفەتی ئەم وتارەدا ناگونجێت
بۆیە قۆناخی دووەم و سێیەم تا ئەو جێگایەی
پێوەندیی ب��ە ئەندێش��ەی ڕزگارییەوە هەیە
لێکدەدرێتەوە .خاک لە زمانی ئوستوورەکاندا
وەک��وو دایکی یاس��ا ئاماژەی پ��ێ دەکرێت.
خاکێک کە مرۆڤ کار(کش��توکاڵ)ی لەسەر
دەکات ،لەس��ێ الیەنەوە لەگەڵ یاس��ا گرێ
دەدرێت��ەوە و پێوەندییەک��ی دیالێکتیکیان
هەیە .خاک ،بەوێنەی ماف/حەقدەس��تی کار،
یاس��ا لە خۆی دەگرێت .مرۆڤ چوارچێوەی
خاکی کارلەس��ەر کراو بەچەش��نی سنووری
قایم ب��ۆ خ��ۆی دەستنیش��ان دەکات .ئەم
س��نوورە وەکوو هێمای گش��تیی تەکووزی
لەگ��ەڵ خۆی ڕادەگرێ��ت .بەزمانێکی دیکە،
یاس��ا بەس��تراوەتەوە بە خاک و پاشخان یان
دەرکەوتەی خاکە .کەوایە بەبێ بوونی خاک،
ن��ە یاس ،نە تەک��ووزی مانایەکی نییە .کارڵ
شمیت[ ]4لە پێناسەکردنی تیۆریی حکوومەت/
دەس��ەاڵتدارێتیی خۆی��دا ،داگیرکردن��ی
خاک بە یەکەمین پێش��مەرج و پێویس��تیی
دەس��ەاڵتدارێتی دەزانێت .دەس��ەاڵتێک کە
لەس��ەر نۆم��ۆس[ ]5دادەمەزرێ��ت .نۆمۆس
لێرەدا ئاماژەیە بە دۆخی ئاسایی/سرووش��تی
ک��ە تێیدا هی��چ پێکهاتەیەک��ی حکوومەتی
بوون��ی نییە .نۆمۆس بوونێک��ی بێ نێوانجییە
کە تێیدا تەکووزیی سیاس��ی و کۆمەاڵیەتیی
نەتەوەیەک لە ڕووی شوێنەوە ئاشکرا دەبێت،
یەکەمین تەکووزی ،دابەشکردنی لەوەڕە واتە
داگیرکردنی خاک .شمیت یەکەم بیرمەندێک
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ب��وو کە توان��ی یەکەمایەتیی خاک بەس��ەر
س��ووژە و حکوومەت و یاس��ا و شوناس و ...
نیشان بدات .گرینگیی ئەم ڕوانگەیە لەوەدایە
کە بەبێ ئەوەی گی��رۆدەی بازنەی ناوەڕۆکی
چەمکەکان ببین ،فۆرم و پێکهاتەی پێوەندیی
گش��تیی نێوان س��ووژە و دەس��ەاڵت ڕوون
دەبێتەوە و ،پاشان چەمکەکان هەوڵ دەدەن
ناوەڕۆکێک بۆ ئەم فۆرمە دەستنیش��ان بکەن.
ل��ە بڕگەی یەکەم��دا ئێمە لەگ��ەڵ نۆمۆس
ڕووبەڕووین کە هێش��تا خاوەنی هیچ چەشنە
دەس��ەاڵتدارێتییەک نییە و مرۆڤەکان بەپێی
هەڵک��ەوت و غەریزە دەژین .ل��ەم بڕگەیەدا،
خاک هێش��تا مانای نییە ،چونکوو سنوورێک
دی��اری نەک��راوە .لێرەدای��ە کە ش��میت بە
پێناس��ەکردنی دەسەاڵتدار[ ،]6پێگەی خاک و
حکوومەت دیاری دەکات .بەپێی پێناس��ەی
ناوبراو ،دەسەاڵتدار کەسێکە کە سەبارەت بە
دۆخی تایب��ەت[ ]7بڕیار دەدات .لێرەدا دۆخی
تایبەت هەمان ئاماژەیە بە نۆمۆس .لە بڕگەی
دووەمدا ،دەس��ەاڵتدار کە خۆی لە دەرەوەی
یاس��ایە(بەو هۆیەی کە هێش��تا یاس��ایەک
بوونی نییە) ،بەپێی هێزی خۆی ،س��نوورێک
دەکێش��ێت و خاکێک داگی��ر دەکات و ئەو
س��نوور/خاکە دەبێتە چوارچێوەی حکوومەت
و ،دەس��ەاڵتدارێتیی خ��ۆی ڕادەگەیەنێ��ت.
حکووم��ەت ب��ە وات��ای بەڕێکخراوکردن��ی
کۆمەڵێ��ک لە مرۆڤەکان ل��ە هەمبەر ئەوانی
دیکەیە .لە بڕگەی س��ێیەمدا ،یاسا و سوپای
نەتەوەیی ب��ۆ ئەم دەس��ەاڵتدارێتییە دیاری
دەکات.
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ئ��ەم ڕوانگەیە ،بەگش��تی بنەم��ای لیبراڵیی
فەلس��ەفەی سیاس��یی ڕۆژئ��اوا دەگۆڕێت؛
ئەندێش��ەیەک کە لە ماکیاڤێلییەوە تا ڕۆسۆ
و هابز لە س��ەدەکانی  16و  17و 18دا زاڵ
ب��وو .بەپێی ئ��ەم ڕەوتە زاڵ��ە ،مرۆڤەکان لە
دۆخی سرووشتیدا بۆ بەدەستهێنانی قازانجی
خۆیان ،مافی مرۆڤەکانی دەوروپشتی خۆیان
پێشێل دەکەن و ،پاش��ان بۆ دەربازبوون لەم
بازنەیە پێکەوە بڕیار دەدەن کەس��ێک وەکوو
دەسەاڵتدار دەستنیشان بکەن و ،دەسەاڵتدار
یاس��ا ب��ۆ ئ��ەوان دی��اری ب��کات .چەمکی
گرێبەستی کۆمەاڵیەتی کە لەو سێ سەدەیە
لە فەلس��ەفەی سیاس��یدا بەکار هاتووە ،لەو
ڕوانگەیەوە سەرچاوە دەگرێت.
ماک��س هۆرکهایمێ��ر[ ،]8ل��ە کتێب��ی
س��ەرەتاکانی فەلسەفەی مێژووی بورژوازیدا،
س��ەبارەت ب��ە تیۆری��ی هابز دەڵێ��ت« :لە
کاتێکەوە کە دەسەاڵت لەالیەن هەمووانەوە
دەسپێردرێتە دەستی دەسەاڵتدار ،ئیتر هیچ
کەس��ێک ناتوانێت ئ��ەم نوێنەرایەتییە تێک
بدات و ئەو کەسانەیش کە دواتر پەیوەستی
ئەم گرێبەس��تە دەبن ،هیچ کاریگەرییەکیان
س��ەبارەت بەو دەس��ەاڵتە نابێت .هابز ئەم
دەوڵەتەی کە لە گرێبەس��تی کۆمەاڵتییەوە
دروس��ت ب��ووە لەگ��ەڵ هاوکێش��ەگەلی
ماتماتیک هەڵدەس��ەنگێنێت ک��ە ئەوانیش
لە گرێبەستەوە دروس��ت کراون .مرۆڤەکان
یەک جار دەتوانن بە ئازادییەوە بڕیار بدەن،
بەاڵم پاش ئەوەی کە گرێبەستیان کرد ئیتر
[]9
ناتوانن هیچ ئاڵوگۆڕێکی بەس��ەردا بێنن».
ئەم ڕەوتە فەلسەفییە ،ئازادبوونی مرۆڤەکانی
وەکوو پێشگریمانەی خۆی قەبووڵ کردووە،
واتە مرۆڤەکان لە دۆخی سرووشتیدا بەپێی
بڕیاری ئازادانەی خۆیان دەس��ەاڵتدار وەکوو
نوێن��ەری هەم��ووان دەستنیش��ان دەکەن
و پاش��ان دەس��ەاڵتدار لەڕێ��گای ڕاوێ��ژی
هەمووانەوە یاس��ا و ماف��ی توێژەکان دیاری
دەکات.
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هانا ئارێن��ت[ ]10ئەم بۆچوونە ڕەد دەکاتەوە و نە بە مرۆڤە و نە بە خاک/دەس��ەاڵت .بەڵکوو
دەڵێت« :بێگومان ئازادی ،تایبەتمەندیی هەر پێوەندییەکی دیالێکتیکی نێوانیانە کە هاوکات
چەشنە پێوەندییەکی مرۆیی و کۆمەاڵیەتیی دەتوانن کاریگەریی ئەرێنی یان نەرێنی لەسەر
نییە .ل��ە جێگایەکدا کە مرۆڤ��ەکان پێکەوە یەکت��ر دابنێن .بەاڵم هاوکات پێناس��ەیەک
دەژین بەاڵم ڕێکخراوی سیاس��ییان دروست ل��ە دوژمن دەکات کە جێ��گای بەتاڵی لەنێو
نەک��ردووە ،ئەوە ئازادی نیی��ە کە کردەوە و فەلس��ەفەی نوێدا دی��ارە .دوژمن ئەویترێکی
ئەکتەکان ڕێک دەخات ،بەڵکوو پێویس��تیی نکۆڵیکراوە .نکۆڵیکردنێک ک��ە دوو الیەنەیە
ژی��ان و پارێزگاری ل��ە بەردەوامبوونی ژیانە و ل��ە ه��ەر دوو الوە لەگەڵ ئەگەری ش��ەڕ
ک��ە ئاراس��تەکان دی��اری دەکات .لەوەیش ڕووبەڕووین« .ئەم ش��ەڕە ،شەڕی نێوان چەند
زیاتر ،هەرجێگایەک لە جیهانی دروستکراوی بنەماڵ��ە لەدژی چەند بنەماڵ��ەی دیکە نییە.
م��رۆڤ کە گۆڕەپانی کردەوە و گوتاری مرۆڤ بەڵکوو شەڕی نێوان نەتەوەکانە و بەم شێوەیە
نەبووە (بۆ نموونە ،کۆمەڵگای ژێر دەس��ەاڵتی ڕق ،فۆرمێک��ی یەکدەس��ت و جیانەک��راوە
بەخۆی��ەوە دەگرێت و خۆی لە
حکومەتی خ��وداکان) ،ئازادی
هەر چەش��نە تایبەتمەندییەکی
هیچ واقیعییەتێکی هەستپێکراو
پرسیار لە دۆخی
تاکەکەس��ی یان پاژێتی ڕزگار
نیی��ە .بەبێ بوونی دەس��ەاڵتی
ژیواری ئێستای تاکی
هاوبەشی سیاس��یی بڕواپێکراو ،کوردستانی ،و هەروەها دەکات».
داڕشتنی داهاتووی
ب��ەاڵم ب��ە وردبوون��ەوە لە
ئ��ازادی دەرفەت��ی دەرکەوتنی
[]11
بەستێنی
لە
تاکە
ئەو
پێناسەی حکوومەت لە ڕوانگەی
نییە».
هێزەکانی
پێکدادانی
ش��میتەوە ،ڕەوتی وەرچەرخانی
دەوڵەت/دەس��ەاڵت ل��ە
دەوروبەری خۆیدا،
مرۆڤ بۆ تاک/ش��ارۆمەند ڕوون
ڕوانگەی هێگلەوە[ ]12سەنتێزی
چۆنیەتیی
لە
ئاوێتەیەکە
دەبێت��ەوە .ه��ەروا کە پێش��تر
نێ��وان بنەماڵ��ە و کۆمەڵ��گای
بەکارهێنانی چەمکگەلی
ئاماژەمان پێ کرد ،لە نۆمۆس��دا
مەدەنیی��ە« .بنەماڵ��ە نوێنگەی
پێکهێنەری بونیادی
گۆڕەپانی گش��تییەت لە مانای مەعریفیی هەمان مرۆڤ /کۆمەڵێ��ک مرۆڤ [بەبێ ئەوەی
خاوەنی هەرچەشنە شوناسێکی
یەکدەس��تییە ،کۆمەڵ��گای
تاک
هێمامەند ب��ن] پێکەوە دەژین،
مەدەن��ی نوێنگ��ەی گۆڕەپانی
کاتێ��ک دەس��ەاڵتدار ل��ەو
پاژێتیی��ە .دەوڵ��ەت نوێنەری
یەکبوونی گش��تییەت و پاژێتییە .لە دەوڵەتدا دۆخە تایبەت��ەدا ،بڕی��ار دەدات ئەو کۆمەڵە
بە جێگای یەکبوونی یەکدەست ،یەکبوون لە مرۆڤ��ە ،لەڕێ��گای دیاریکردن��ی س��نووری
نایەکدەس��تی دەبینین و بە جێگای پاژێتیی دەس��ەاڵتدارێتییەوە یەکدەست بکات ،یەکەم
پەتی ،یەکبوونی خواس��تی گش��تی و پاژی دەرکەوتەی دەبێتە درووستبوونی هەستێکی
دەبینی��ن» ]13[.ب��ە زمانێکی دیک��ە ،دەوڵەت هاوبەش بە ن��اوی «ئێمە» .ئێم��ە ،کۆی ئەو
بوونێک��ی ئینتیزاع��ی نییە کە ل��ە بەرانبەر کەس��انەی لەنێو ئەو س��نوورە دیاریکراوەدا
ئەندامەکانییەوە ڕاوەستابێت ،بەڵکوو لە ڕێگەی دەژین لەخۆ دەگرێت و ،کەس��انی دەرەوەی
ئەوانەوە و بە دەس��تی ئەوان دروس��ت بووە .س��نوور دەبنە دوژمن/ئ��ەوان .هەڵبەت ئەم
هەروەها ئەندامەکانی دەوڵەت بە بەش��داری «ئێمە»ی��ە بەنیس��بەت جێ��گای جوگرافیای
کردنیان لە ژیانی دەوڵەتدا لە پاژێتیی خۆیان دەس��ەاڵتەکان ،لەوانەیە ل��ە بوارگەلی وەکوو
دەرب��از دەب��ن و دەگەنە گۆڕەپانی گش��تیی زمان ،جلوبەرگ و ڕەگ��ەزەوە توێژی جیاواز
دەوڵ��ەت .هێگل پێی وایە لێرەدا یەکەمایەتی و لێک��دژ لەخ��ۆ بگرێ��ت ،ب��ەاڵم بڕی��اری
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دەس��ەاڵتدار هەموو توێژەکان لەژێر یەک ناو بوونی هەیە ،ناچارەن هەمیش��ە لەگەڵ چەند
و شوناس��دا [لە ڕێگای هێزەوە] یەکدەس��ت دەوڵەتدا ڕووبەڕووی��ن .بوونی یەک دەوڵەتی
دەکات .یەکدەستکردنێک کە هاوکاتە لەگەڵ جیهانی کە سەرانسەری زەوی لەژێر کۆنترۆڵی
تواندنەوە/س��ڕینەوەی جیاوازییەکان .هەموو خۆی بگرێت و کۆی مرۆڤایەتی لەبەر بگرێت،
یەکەیەکی سیاس��ی و سنووری دەسەاڵتێک ئەگەرێک��ی مەحاڵە» ]14[.کەوای��ە بوونی هەر
پێویس��تی بە «دەرەوەیەکی س��ازێنەر»ه .واتە سیستەمێکی دەسەاڵتدارێتی لەگەڵ ئەگەری
لەنەبوونی ئەویدی/دەرەوەی سازێنەر ،ئیمکانی هەمیشەییی شەڕ ڕووبەڕوویە .بۆیە دەسەاڵتدار
پێکهێنانی ش��وناس نییە .ئەم تایبەتمەندییە پاش دیاریکردنی سنووری دەسەاڵتدارێتی لە
تەنها لە ئاس��تی دەرەوەی سنوورەکاندا نییە ،یەکەم هەنگاودا سوپای نەتەوەیی پێکدێنێت.
پێویس��تە ئەو خاڵە ڕەچ��او بکەین کە نە
بەڵکوو ب��ۆ یەکدەس��تکردنی جیاوازییەکان،
دەسەاڵتدار ناچارە لەنێو خودی سنوورەکانی چۆنیەتی��ی بڕیاردانی دەس��ەاڵتدار لە دۆخی
دەس��ەاڵتیدا ،بەردەوام س��نوور بکێش��ێت و تایبەتدا و ،ن��ە ناوەڕۆکی یاس��ای دیاریکراو
گرین��گ نییە و ،هیچ لە فۆرمی
ناوخۆییەکی س��ازێنەر پێناسە
بیچمگرتنی دەسەاڵت ناگۆڕێت.
بکات .ئەم ناوخۆییە س��ازێنەرە
مرۆڤەکان
ئەم تێگەیش��تنە لە دەسەاڵت،
لەالیەن دەسەاڵتەوە دەکەوێتە
یەک جار دەتوانن بە
ژێ��ر تەوژم��ی ه��ەاڵواردن بۆ ئازادییەوە بڕیار بدەن ،نیش��اندەری ئەوەی��ە ک��ە بە
بەاڵم پاش ئەوەی کە
دیاریکردن/داگیرکردن��ی خاکە
ئ��ەوەی شوناس��ە ناوەندییەکە
ئیتر
کرد
گرێبەستیان
کە دەس��ەاڵت بیچم دەگرێت،
زەق بکرێت��ەوە و وردەوردە
جیاوازیی��ەکان یەکدەس��ت ناتوانن هیچ ئاڵوگۆڕێکی مرۆڤ ل��ە مرۆڤبوونەوە دەبێت
بەسەردا بێنن» .ئەم
بە تاک/ش��ارۆمەند و شوناسێک
بکرێن .بەم ش��ێوەیە تاکەکانی
ڕەوتە فەلسەفییە،
بۆ خوی پێناس��ە دەکات و ،ئەم
نێ��و س��نووری دەس��ەاڵتێک،
ئازادبوونی مرۆڤەکانی
ش��ارۆمەندانە بەپێی ناوەڕۆکی
هاوتەراز و بەرانبەر نین بەڵکوو
وەکوو پێشگریمانەی
یاس��ای بنەڕەتیی دەس��ەاڵت،
بەچەشنی شارۆمەندی پلە یەک
خۆی قەبووڵ
ه��ەوڵ دەدەن ل��ە ڕێ��گای
ت��ا  ...دەناس��رێن .هەاڵواردنی
کردووە
ڕێکخراوەگەلی جۆراوجۆر وەکوو
یاس��ایی بەمجۆرە دەوری خۆی
پاڕلم��ان ،مافگەل��ی سیاس��ی
دەگێڕێ��ت .تاکێک��ی پلەخوار
لەگەڵ ئەوەیدا کە لەنێو سنووردا دەژیت بەاڵم و کۆمەاڵیەت��ی و  ...دی��اری بکەن .س��وپای
هاوکات نەیارێکی نێوخۆییە .ئەم پارادۆکس��ە نەتەوەیی بۆ پاراس��تنی شوناس��ی «ئێمە» و
بنەڕەتییە ،دەرخەری ئەوەیە کە دەس��ەاڵت ش��ەڕکردن لەگ��ەڵ «ئ��ەوان» دادەمەزرێت،
دەتوانێت لەیەک کات��دا تاکێک مەحکوومی بەاڵم پارلم��ان و ڕێکخراوەگەلی مەدەنی ،بۆ
یاسا بکات بەبێ ئەوەی مافی یاسایی بەو تاکە پێشگرتن لە ش��ەڕی ناوخۆیی .ئەم نوکتەیە
ئەوەمان بۆ ڕوون دەکاتەوە کە کۆی پڕۆسەی
بدات.
شمیت بە ئاش��کراکردنی ئەم پارادۆکسە هەڵبژاردن و نوێنەرایەتی بۆ پارلمان ،ناتوانێت
ئاماژەپێکراوەی دەس��ەالت ،ئ��ەو گریمانەیە کەرەس��تەیەک بێ��ت بۆ پێناس��ەکردن یان
دەسەلمێنێت کە« :هەبوونی کیانێکی سیاسی ،پاراس��تنی شوناسی ئێمە ،بەڵکوو هەوڵێکە بۆ
لەگەڵ بوون��ی واقیعیی دوژمنێک و هەروەها پاراستن و سنووردارکردنی بەرژەوەندییەکانی
پێکەوەژی��ان لەگەڵ النیک��ەم پێکهاتەیەکی توێژگەلی جۆراوجۆری نێو سنووری ناوخۆیی.
سیاسیی دیکەدا گرێ دراوە .مادام دەوڵەتێک بیرمەندانی دیکە وەکوو جان الک ،هابز ،ڕۆسۆ
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و ...ل��ەو بڕوایەدا بوون ک��ە مرۆڤ لە دۆخی پرسی کوردس��تان چییە؟ ئەم نوێکردنەوەی
سرووشتیدا «هەمان نۆمۆس»ـه کە گرێبەستی پرسیارە بۆ س��ووژەی کوردستانی ،دەتوانێت
کۆمەاڵیەتی دەبەستن ،تاکوو دەسەاڵتدارێک ئاس��ۆیەکی واقیع��ی و ڕوون بەرەو چەمک و
دەستنیش��ان بکەن و ،دەس��ەاڵتداریش یاسا واڵم��ەکان بکاتەوە ،بەبێ ئ��ەوەی گیرۆدەی
دابنێت .بەاڵم ش��میت ئەوەی س��ەلماند کە بازنەی یاساگەلی دەستکردی ئەویدی ببێت.
مرۆڤ لەپاش بڕیاری دەس��ەاڵتدار ،لە دۆخی کورد لەسەردەمی دەسەاڵتدارێتیی دوو گەورە
تایبەتدای��ە کە مانای حکوومەت و یاس��ا فام ئیمپراتۆریی عوسمانی و سەفەوییەوە تا ئێستا
دەکات و لێرەوەیە کە تاکەکان پێکەوە لەسەر خاوەنی خ��اک نەبووە ،بەڵکوو لە باش��ترین
چۆنیەتیی گرێبەستە کۆمەاڵیەتییەکان وتووێژ حاڵەتدا جێبەجێکاری یاسای دەستنیشانکراوی
داگیرک��ەری خاکەکەی ب��ووە .ئیمپراتۆریی
دەکەن.
مێ��ژووی گۆڕانکارییەکان��ی جوگرافیای عوسمانی هەر لە س��ەرەتای دامەزرانیەوە لە
واڵتە ئەورووپاییەکان ئەوە دەس��ەلمێنێت کە کۆتاییەکانی سەدەی س��ێزدەیەمدا ،دەستی
بە داگیرکردنی خاکی دەرەوەی
جیاکردنەوە و جی��اوازی دانان
س��نوورەکانی خ��ۆی ک��رد تا
ل��ە نێوان خاک و دەریای ئازاد،
پێویستە
ڕادەیەک کە بەشێکی گەورە لە
پێوەری تایبەتی یاسای گشتیی
ئەو خاڵە
ڕەچاو
ڕۆژهەاڵت��ی ئەورووپا ،ڕۆژئاوای
ئەورووپا بووە .ئ��ەم تەکووزییە
بکەین کە
ئاس��یا و بەش��ێک لە باکووری
ش��وێنمەندە ،ل��ە بنەڕەت��دا
چۆنیەتیی
نە
ئەفریقای پێوەستی خاکی خۆی
دەرکەوت��ەی داگیرکردن��ی
بڕیاردانی دەسەاڵتدار
کرد .ئێمپراتۆریی س��ەفەویش
خاک��ی نێوخۆیی��ی ئەورووپا و
و،
تایبەتدا
دۆخی
لە
کە لە س��ەرەتاکانی س��ەدەی
ئاڵوگۆڕەکان��ی نەب��ووە ،بەڵکوو
نە ناوەڕۆکی یاسای
ش��ازدەیەمدا دام��ەزرا ،توان��ی
ئەنجام��ی داگیرکردن��ی خاکی
دیاریکراو گرینگ
پانتاییەک��ی بەرچ��او لە خاکی
جیهانی نائەورووپی ،بەدەس��تی
نییە و ،هیچ لە فۆرمی
ئەورووپایی��ەکان و هەروەه��ا بیچمگرتنی دەسەاڵت ڕۆژئاوای ئاس��یا بۆ خۆی داگیر
ب��کات .ئ��ەم دوو ئیمپراتۆرییە
داگیرکردن��ی دەری��ای ئ��ازاد
ناگۆڕێت
وەکوو دوو دەسەاڵتی هاوسنوور
لەالی��ەن بریتانیاوە ب��ووە .لەم
ب��ەردەوام لە پێوەندی��دا بوون،
بڕگە مێژووییەیە کە کۆی خاکی
زەوی بەس��ەر پێنج بەشدا دابەش دەبێت .1 :پێوەندییەک کە ئاش��تی ،دابەشکردنی خاک،
خاکی سەربەخۆی دەوڵەتی(مەبەست دەوڵەتە دیاریکردنی س��نوور ،چۆنیەتی��ی ئاڵوگۆڕی
ئەورووپایییەکان��ە) .2 ،خاکە کۆلۆنیکراوەکان ،ئابووری و کااڵ و  ...تا دەگاتە شەڕ و پێکدادانی
 .3خاکی پارێزراو لەالیەن دەوڵەتەکانەوە .4 ،تێدا دیاری دەکرا.
ئەوەن��دەی پێوەندیی بە مەبەس��تی ئەم
خاک��ی دەرەوەی س��نوورەکانی ئەورووپا.5 ،
وتارەوە هەی��ە ،ئەوەیە ڕوون��ی بکەینەوە لە
خاکی ئازاد کە دەکرێت داگیر بکرێت.
بەم ش��یکردنەوەیە ،دەتوانین پرس��یاری بنەڕەت��ی کۆی ئ��ەم پێوەندیی��ەدا ،پانتایی
سەرەکیی س��ووژەی کوردس��تانی پێچەوانە خاک و س��نووری جوگرافیا ب��ووە کە خاڵی
بکەین��ەوە و س��ەرلەنوێ فۆرمێک��ی دیکەی یەکالک��ەرەوەی کێش��ە و ناکۆکییەکان��ی
بۆ پێناس��ە بکەین .بەجێ��گای ئەوەی دۆخی نێوانی��ان بووە نەک شوناس��ی دانیش��توانی
مرۆڤ/تاکی کورد نوێنگەی پرسی کورد بێت ،ئ��ەو خاکە .مرۆڤی کوردس��تانیش لەنەبوونی
پێویستە دۆخی خاک بکەینە بنەما و بپرسین دەسەاڵتدارێتی بەسەر خاکی خۆیدا و هەروەها
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لە نەبوونی شوناس��ی پاشهاتی خاوەندارێتیی
خاکەکەی ،بەبێ ئەوەی لەوە تێگەیش��تبێت
کە پرس پرس��ی خاکە نە شوناسی دینی یان
زمان��ی ،زۆر س��اویلکانە دەکەوێتە نێوان دوو
هێزی داگیرکەر و ئەرکەکانی ئەوان جێبەجێ
دەکات .هاوبەش��یی ئایینی لەنێوان بەشێکی
کورد و ئیمپراتۆریی عوسمانی دەبێتە بنەمای
ڕاوەستان لە بەرەی عوس��مانیدا ،و هەروەها
هاوبەشیی ئابووریی بەش��ێکی دیکەی کورد
دەبێتە هۆکاری ڕاوەستان لەبەرەی سەفەوی.
بەم ش��ێوەیە ئەم دوو هێزە ،مرۆڤی کورد بە
چەشنی مرۆڤێکی خاڵی لە هێماگەلی شوناس،
دەکەن��ە یاری��دەدەری ئامانجەکانی خۆیان.
لەوەها بارودۆخێکدا کە سووژەی کوردستانی
لەژێر پێناسەی شوناس��ی دوو دەسەاڵتداری
جیاواز لەخۆی بەاڵم خاوەن بڕیارە ،ناتوانێت و
نەیتوانیوە لەهیچ ڕێکارێکی بەرەنگاربوونەوەوە،
شوناس��ێکی تایبەت بەخۆی بنی��ات بنێت.
س��ەرەڕای ئ��ەوەی کە مرۆڤی کوردس��تانی
خاوەنی دەس��ەاڵتدارێتی لەسەر خاکی خۆی
نەبووە ،ب��ەاڵم وێنایەکی زەینیی س��ەبارەت
بە یەکدەس��تیی خاکەک��ەی هەبووە .کاتێک
لە سەرەتاکانی س��ەدەی شازدەیەمدا شەڕی
چاڵدێران لەنێوان دوو ئیمپراتۆریی عوسمانی
و سەفەویدا ڕوو دەدات ،خاکی کوردستان بۆ

یەکمجار بەش��ێوەی فەرمی دابەش دەبێت و
بە دیاریکردنی سنوور لەنێوان ئەو دووبەشەدا
یەکەم چەخماخەی لەتکردنی پێش��گیرانەی
شوناسی کوردستانیبوون لێدەدرێت.
پەراوێز
[1]. Territory
[2]. Situation
[3]. Total
)[4]. Carl Schmitt (1888 – 1985
[5]. Nomos
[6]. Governor
[ .]7شمیت لە زمانی ئاڵمانیدا وشەی  Ausnahmeبەکار دەبات.
لە زمانی ئینگلیزیدا بەرانبەری  Exceptionبەکار دێنێن.
) [8]. Max Horkheimer (1895 – 1973
[ .]9ماک��س هورکهایمر ،س��پیدە دمان فلس��فەی تاریخ بورژوایی،
ترجمە محمد جعفر پویندە (نشر نی.63 :)1376 ،
)[10]. Hannah Arendt (1906 – 1975
[ .]11هانا آرنت ،میان گذش��تە و آیندە ،ترجمە سعید مقدم( ،نشر
اختران.217 :)1396 ،
– [12]. Georg Wilhelm Frierdrich Hegel (1770
)1831
[ .]13کاپلس��تون فردریک ،تاریخ فلسە جلد هفتم ،ترجمە داریوش
آشوری( ،انتشارات علمی فرهنگی.212 :)1367،
[ .]14کارل اش��میت ،قانون و خشونت ،ترجمە صالح نجفی ( ،نشر
رخداد نو.122 : )1388 ،
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لە ڕزگارییەوە بۆ ئازادی
مەسعوود بابایی

«کورد» کەتوارێکی سەرزەمینییە .لە ئەلەندی مێژووەوە هەتا ئەم ڕۆژگارە لەسەر خاکی
مێژووییی خۆی دەژی و «زمان» و «خاک» تا ئێستەش یەکدییان لە دەست نەداوە و جیاوازیی
دۆخی بەشێکی زۆری نەتەوە بندەستەکانی ئەم سەردەمەی ئێمە و کورد ڕەنگە لەوەدا بێت
کە ئێمە هێشتا لە چەقی ملمالنێ ژیۆپۆلەتیکییەکاندا هەین ،ئەگەرچی هەبوونەکەشمان گەلێ
بەئازارە؛ بەاڵم ئەم هەبوونە بەئازارە نیشانەی ئەوەیە کە «کورد» تەنیا بوونەوەرێکی فەرهەنگی
نیە ،بەڵکو هەبوویەکی سیاسییە و جەستەیەکی زیندووە کە لەسەر خاکێکی داگیرکراوی
پڕملمالنێدا دەژی کە هێشتا داگیرکەر نەیتوانیوە شوناسەکەی لێ بستێنێتەوە و ئێمە بە هەر
نرخێک بێت دەبێ ئەم کەتوارە سەرزەمینییە بپارێزین.

خەبات��ی دوورودرێ��ژ و باجێکی قورس کە
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد بە درێژاییی
س��ەدەکان بۆ ڕزگاری داویەتی ،گەلێ جار
تووشی هەناسەسواریی کردووە و بەداخەوە
جاروب��ار لە ب��ێ هیواییدا هەن��دێ هیوای
تراویلکەئاسای داتاشیون کە دواجار هیوای
ساختە تووشی نس��کۆ و هەڵدێری کردووە!
شوێنگۆڕکێی «ڕزگاری» و «ئازادی» دەراوی
ش��رۆڤە دەگۆڕێ��ت و «کەتوار»(واقعیت) بۆ
وەئۆباڵخستن (فرافکنی) دەگوازێتەوە و بەم
چەشنە بەالڕێداچوون ،هێزێکی سیاسی تا ـ
نەخوازەاڵ ـ خۆبەدەستەوەدانی خۆنەویستانە
هەڵدەخلیسکێنێ!
شیکردنەوەیەکی زمانەوانیی چەمکەکانی
«ڕزگاری» و «ئازادی» وەک دەراوی ش��رۆڤە
خ��ۆی وەک پێویس��تییەک دەس��ەپێنێ.
هەربۆیە پێویستە پێشوەختە لە شەنوکەوێکی
سادەدا لەم دوو چەمکە بدوێین.
هەمیشە دەپرسین« :ڕزگاری» لە چی؟،
ڕزگاری لە کێ؟
«ڕزگاری» ئاماژەی پەنامەکیی قوتاربوون لە
دۆخێکی داگیرکاریی��ە ،هەربۆیە دەگوترێ:
«ڕزگاری لە دەس��تی ....ڕزگارب��وون لە»...
ڕزگاری جێهێشتنی قۆناخێکە بە یەکجاری.
ب��ە بۆچوونی بەن��دە ناتوانی��ن «ڕزگاری»
قۆناخبەن��دی بکەین .چونکە پاش ڕزگاری،
باسکردن لە ئازادی دەست پێدەکات!
ب��ەاڵم بابەتێکی س��ەرنجڕاکێش لێرەدا
زەق دەبێت��ەوە؛ هەمیش��ە دەگوت��رێ لە
«زیندان ئازاد بوو!» ئەدی بۆچی ناگوترێ لە
«زیندان ڕزگار بوو»؟!
چەمک��ی «داڕنی��ن» و «داماڵین» وەک
دوو چەمکی یارمەتیدەر باش��تر دەتوانن لە
تێگەیشتن لە چەمکی «ڕزگاری» یاریدەمان
بدەن.
«داڕنین» دەربازکردن لە هەر زیادەیەکە
ک��ە توان��ای جووڵ��ەی جەس��تە ،ئەندام،

بوون��ەوەر و گیانەوەرێکی گرتبێ .بۆ نموونە
هەندێ لە درەخت��ەکان دادەڕنرێن« .میوە»
بەرپرس��یارێتیی وەرزی��ی «درەخ��ت»ە کە
لێی دەڕن��رێ .هەروەها؛ بەرگێک کە دەبێ
دابڕنرێ تا پێکهاتەی سەرەکی بتوانێ خۆی
بۆ بەرگێکی دیکە ئامادە بکات .ئەمە جۆرێکە
لە «ڕزگاری».
«داماڵی��ن» بەپێچەوان��ەی «داڕنی��ن»،
البردنی لەمپەرێکە کە بە «ماڵین» الدەبرێ
یان بۆ دەرکەوتنی «گەوهەر»« ،بەڵغ»(عرچ)
ی لێ دادەماڵین.
هەمیش��ـــــە لەبەرانب��ەر چەمک��ی
«داگی��رکاری» ،چەمک��ی «ڕزگاری» دەزێتە
زەینمانەوە .ئەوە ل��ە کاتێکدایە لە چەمکی
«ئازادی»دا هەس��ت بە هەنتەش (حضور)ی
داگیرکەر ناکەین؛ ڕەنگ��ە هۆیەکەش ئەوە
بێت کە «ئازادی» بە «جووڵە» و «ڕەفتار»ەوە
بەندە و بەپێچەوانەی «ڕزگاری» پێویس��تیی
ب��ە «داڕنی��ن» و «داماڵین» نیە .هەمیش��ە
خۆمان ل��ە بارێکی زی��ادە ڕزگار دەکەین،
لەکاتێک��دا «ئازادی» مان��ای ڕزگاربوون لە
«بارکران» ناگەیەنێت .چونکە «ئازادی» مانای
«هەڵبژاردن��ی ب��ار» دەگەیەنێ��ت نەک «لە
کۆڵکردنەوە».
ئ��ازادی ،ب��ە «هەڵب��ژاردن»ەوە بەندە؛
بەاڵم ڕزگاری پێویس��تیی بە «یاخیبوون»و
«داڕنین» و «داماڵی��ن»ە« .هەڵبەت دەکرێ
ئ��ەم بۆچوون��ە ل��ە چەندی��ن الوە وەبەر
تی��رۆژی ڕەخن��ە بدرێ��ت؛ ب��ەوەی ک��ە
«ئ��ازادی» تەنی��ا «ئەرێن��ی» (هەڵبژاردن»
 /ایجاب��ی) نی��ە بەڵک��و نەرێنی(داڕنی��ن،
داماڵین /س��لبی) .لە مان��ای «هەڵبژاردنی
ئەرێنیدا»بارک��ران» و «بارکردن» هەیە؛ واتە
«وەئەس��تۆگرتن» و «وەئەستۆخستن» .بەاڵم
ل��ە هەڵبژاردنی نەرێنی(داڕنی��ن ،داماڵین/
سلبی) دا (لەکۆڵکردنەوە ،ڕادەستکردنەوە و
لێسەندنەوە)ش بەدیدەکرێت .ئەگەر ئەمە بە
خاڵی هاوبەشی نێوان «ئازادی» و «ڕزگاری»
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بزانین ،خاڵێکی جی��اوازی گەورە هەیە کە فەلس��ەفەی سیاس��ی و زانس��تی ڕامیاری
بارتەق��ای هەم��وو خاڵە هاوبەش��ەکانە کە بەدەر لە بڕش��ت بێت .بڕش��تی ئەم ڕاڤەیە
لەو کاتەدا دەردەکەوێت کە ئێمە بمانەوێت
ئەویش بریتییە لە « :ماف».
ئ��ازادی ،ماف��ە .ب��ەاڵم ڕزگاری م��اف مانا س��رکەکانی «ئازادی» لە «دەس��توور»دا
نی��ە .بەو مانای��ەی ک��ە «ڕزگاری» لەپێناو چوارچێ��وەدار بکەی��ن .چوارچێوەدارکردن
وەدەس��تهێنانی مافی ئازادییە .هەربۆیە لە لەگ��ەڵ خۆیدا چەقی س��ەرنجی زمانەوانی
«دەستوور ،یاس��ای بنەڕەتی» ئازادی وەک دەهێنێ��ت و یاس��ادانەر دەبێ��ت ئاگاداری
ماف باسی لێوە دەکرێت و باس لە «ڕزگاری» ڕاگرتن��ی مان��ا ل��ە کەوان��ەدا بێ��ت .لەو
ناکرێت .تەنیا ش��تێک کە دەتوانین بە تێل دەمەدا کە مانای وش��ەیەک لە بەس��تێنی
نیش��ان(تلمیح)ی ڕزگاری لە «دەس��توور» سروش��تگەرایانەی خ��ۆی دەت��رازێ و بۆ
و «یاس��ا نێودەوڵەتییەکان��دا» لەقەڵەم��ی کێڵگەیەکی سیاسی ،فەلسەفی و مافناسانە
بدەی��ن« ،مافی دیاریکردن��ی چارەنووس»ە و دەس��تووری دەگوازرێت��ەوە ،دەبێ زۆر
ئ��اگادار و وری��ا بی��ن ک��ە
کە دەتوانی��ن»ڕزگاری»ی لێ
نەکەوین��ە نێ��و «مەیدان��ی
هەڵێنجێنی��ن .بەگوێ��رەی
ئازادی،
مینی مانابارکردن»ەوە .ئەگەر
«مافی دیاریکردنی چارەنووس»
بە «هەڵبژاردن»ەوە
بەندە؛
ڕاش��کاوانەتر بدوێ��م ،ل��ەو
دەتوانین «ڕزگاری» وەک مافی
بەاڵم ڕزگاری
باوەڕەدام مەودای نێوان مرۆڤی
«خۆدەربازکردن لە داگیرکاری»
بە
پێویستیی
ک��ورد و زمانەک��ەی هەن��دە
ڕاڤ��ە بکەین؛ بەاڵم لێرەش��دا
«یاخیبوون»و
زۆرە ک��ە ناتوانێ ل��ەو کێڵگە
«ڕزگاری» وەک پێش��مەرجی
و
«داڕنین»
واتاییانە بدوێ کە وش��ەکانی
«ئ��ازادی» ـ وەک م��اف ـ
«داماڵین»ە.
وەک «ڕزگاری» و «ئازادی» لە
خۆی نیش��ان دەدات ،ئەگینا
«هەڵبەت دەکرێ ئەم
خاکی ئ��ەو کێڵگانەدا چەکەرە
«ڕزگاری» ناتوانێ وەک «ماف»
بۆچوونە لە چەندین
و گەش��ەیان ک��ردووە؛ ڕەنگە
لە «دەستوور»دا لێک بدرێتەوە!
الوە وەبەر تیرۆژی
ئەمە بتوانێ ئاریشەی «کەلێنی
ڕەخنە بدرێت
چەمکی» ڕوون بکاتەوە .ئەوەی
ڕاڤەی سیاس��ی و دەستووریی
هەمیش��ە بڕوام ب��ەوە هەبووە
کە ئێمەی کورد لەنێو «کەلێنی چەمکی»دا چەمکێک ئاڵ��ۆز دەکات ،کێڵگەی ماناییی
دەژی��ن .مانای وەها بانگەش��ەیەک مایەی وش��ەیە ن��ەک مان��ای وش��ەنامەیی ک��ە
ڕاڤەکردنە .مەبەس��ت لەم دەربڕینە ئەوەیە بەشێوەیەکی ئاسۆیی لە مانای سەرەکییەوە
کە چەقین لە مانای باوی لیکس��یکۆنی و بۆ مانا الوەکییەکان لە جووڵەدایە .لە ڕاڤەی
تێنەگەیش��تن لە زمانی چەمکی بەتایبەتی سیاسیدا هەڵبژاردنی مانای خوازراو دەتوانێ
لەباری «مافناس��انە» و «دەستووری» دەبێتە لۆژیکی جووڵە لە مانای س��ەرەکی بۆ مانای
مایەی دروس��تبوونی «کەلێن��ی چەمکی» .الوەک��ی لەبەرچاو نەگرێ��ت ،بەڵکو کاتێک
ڕەنگە ل��ە ڕاڤەدا ،بەندە هیچ��کات نەتوانم باس لە هەڵبژاردنی مانای خوازراو دەکەین،
لە جەغزی زمانگەرایان��ە خۆم دەرهاوێژمە لە مانایەکی دەسچنکراو دەدوێین کە بەندە
دەرەوە؛ ب��ەاڵم ئ��ەوە ب��ەو مانای��ە نیە کە بە «نیاز»و «جیهانبینی»ی سیاس��ەتوان کە
ئی��دی ڕاڤ��ەی زمانگەرایان��ە ناتوانێ وەک دەیهەوێ��ت «جیهانی سیاس��ی»ی خۆی لە
دەراوی توێژینەوەکان��ی پەیوەس��ت ب��ە چەمکسازییەکی دەس��تووریدا زەق و زۆپ
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بکاتەوە ،لێکی دەدەمەوە.
گوت��ەی بەناوبانگی» ک��ورد لە جەنگدا
دەیبات��ەوە و لەس��ەر مێ��زی دانوس��تان
دەیدۆڕێنێ» پێوەندیی ب��ە «پێوار(غیاب)ی
هوشیاریی بە ئاماژە پەنامەکییەکانی چەمک
لەباری سیاس��یی و دەس��توورییەوە هەیە
کە هەروەک پێش��تر باس��م کرد ،نیشانەی
«کەلێنی چەمکی»یە کە ئەویش بەرەنجامی
مەودای وەرگێڕانی نێوان چەمکەکانە؛ بەو
مانایەی کە دانووس��تاندن ل��ە مەیدانێکی
گەورەی مانایی��دا ڕوودەدات کە وەرگێڕانی
چەمکەکان بەرپرس��یارێتیی سیاس��یی و
دەس��تووری لەتەک خۆی��دا دەهێنێت کە
پێی دەگوترێ تەڵە یان مینی نێو کێڵگەی
دەستوور(یاسای بنەڕەتی).
ڕزگاری
داگیرکاری ،دەستبەسەرداگرتنی ڕووبەرێکە
ک��ە ه��ەم داگیرک��ەر و ه��ەم داگیرکراو
بەتەواوەت��ی لە دۆخی خۆی��ان تێدەگەن.
«داگیرکەر» بە هەر پاس��اوێکیش بێت ،لەو
ش��تەی کە وەدەس��تی هێناوە و بە زەبری
هێز دایچڕیوە تێدەگات .بەاڵم پێویس��تیی
بە وەدەس��تهێنانی «ڕەوایی»ی��ە« .ڕەوایی»
تاکە ش��تێکە کە «داگیرک��ەر» دەتوانێ لە
ڕێگەی��ەوە بااڵدەس��تبوونی خۆی بەس��ەر
داگیرک��راودا درێ��ژە بدات .ئ��ەم هەوڵەی
«داگیرک��ەر» کاردانەوەی»داگیرکراو»ی لێ
دەکەوێت��ەوە و لێرە ب��ەدواوە زنجیرەیەک
ل��ە پێوەندیی ئاڵۆزکاوی ش��ەڕ ،ئاش��تی،
دانووس��تان ،نە شەڕ و نە ئاش��تی لەنێوان
ئەم دوو بەرەیەدا چێ دەبێ کە بەگوێرەی
لۆژیکی هێ��ز «دالەنگاندن(تقلیل)»ی ماف
لەپێناو بەهێزبوون��ی پێگەی «داگیرکراو»ی
ل��ێ دەکەوێت��ەوە و فۆرمەکانی»خۆب��ەڕێ
وەبەری(ئۆتۆنۆم��ی) ،فێدراڵ��ی و ...هت��د
دەسمایەی بەهێزکردنی پێگەی داگیرکراون
و هەڵپەس��اردنی نی��ازی س��ەرەکییە کە

هەڵبەت داگیرکەریش بەگوێرەی ئەزموونی
بەریەککەوت��ن لەت��ەک داگیرک��راودا،
وێس��تگەکانی داواکاری بەگوێ��رەی هێز،
پێش��بینی دەکات و ڕێگ��ەی پێش��گیرانە
بۆ ڕزگاری ک��ە هەمان «س��ەربەخۆیی»یە
دەگرێتە بەر کە ئەم ڕێگایانە لە «دەستوور»دا
دەستەبەر دەکات.
شێوازەکانی داگیرکەر بۆ بەردەوامیدان
ب��ە داگی��رکاری گەل��ێ زۆرن و داگیرکەر
لەبەرئ��ەوەی ناتوانێ ب��ە بەردەوامی هێزی
س��ەخت یان توندوتیژی بە دژی داگیرکراو
ب��ەکار بهێنێ و هەروەه��ا لەبەرئەوەی کە
داگیرک��راو لە ڕەوت��ی ملمالن��ێ لەتەک
داگیرک��ەردا بەئەزموونتر و خاراوتر دەبێت،
ڕێگەکانی بەرخ��ۆدان و بەرەنگاربوونەوەی
هێ��زی س��ەخت دەدۆزێت��ەوە و ئەمەش
تێچ��ووی مان��ەوەی داگیرکەر ل��ە زەوییە
داگیرکراوەکان��دا زیات��ر دەکات .هەرکات
داگیرکەرمان ناچار بە دانوس��تان کرد ،ئەو،
بیر لە ش��ێوازەکانی دیکەی درێژکردنەوەی
داگیرکاری دەکاتەوە.
هەر بۆیە پێموایە فۆرم��ە جیاجیاکانی
دابەش��کردنی دەس��ەاڵت ل��ە واڵتێکدا کە
بەدەس��ت داگیرک��ەرەوە بەڕێ��وە دەچێ،
تەنی��ا لەپێن��او درێژکردن��ەوەی تەمەن��ی
داگیرکەردان .لەم سۆنگەیەوە داگیرکەر بە
داننان بە هەرێمێکی نەتەوەیی یان ئیتنیکی
ناچ��ار دەبێت کۆمەڵە مافێ��ک بۆ نەتەوە و
ئیتنیکە داگیرکراو و بندەستەکان پێشنیار
ب��کات و بەرگێک��ی دیمۆکراتیک بە بااڵی
دەس��ەاڵتەکەی داببڕێ،تا بتوانێ لە ڕێگەی
«نەتەوەس��ازیی س��اختە»وە شوناسێک بۆ
جوگرافیایەکی قووت��دراو لە جوگرافیایەکی
دیکەدا دەس��تەبەر بکات و بە بێ داننان بە
«فرەیی» ناتوانێ هاوس��ۆزیی ژێردەستەکان
بۆ خۆی ڕابکێش��ێ و ئەم��ە بەتایبەتی لەو
واڵتان��ەدا ڕوودەدات کە «بێگانەکان» خاکی
«خۆواڵتییەکان» داگیردەکەن و پاش��ان لە
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کڵێشەیەکی دیمۆکراتیکدا کۆمەڵە مافێکیان
بۆ دەستنیش��ان دەک��ەن و لە چوارچێوەی
«دەستوور»دا وەها پێناسەیان دەکەن وەک
بڵێ��ی ئ��ەوان میوانن و ئەم��ان خانەخوێ.
واتە مەبەس��تم ئەوەیە کە ش��وێنگۆڕکێی
پێگەکان و پێناسەی پێگەکان و سیاسەتی
فێڵبازان��ەی «دڵدان��ەوە» ل��ە چوارچێوەی
«مافی هاوواڵتیبوون»دا بەرەبەرە هاوسۆزیی
داگیرک��راو ب��ۆ داگیرک��ەر دەوروژێن��ێ و
ئی��دی ل��ەوەال خەونی دروس��تکردنەوەی
نیش��تمان و خ��اک و جوگرافی��ای نەتەوە
ڕەس��ەنەکانی واڵتان��ی داگیرک��راو لە گۆڕ
دەنرێ و وەکو «هاوواڵتییانی س��ەرگەردان»
ل��ە جوگرافیایەکی نوێدا تاهەتایە بە نامۆیی
دەژین بە بێ ئ��ەوەی بتوانن بۆ ڕابردوویان
بگەڕێنەوە و بە بێ ئەوەی بش��توانن لەتەک
مرۆڤە بێگانەکان کە ئێس��تە لە دەوروبەری
ئەوان��دا دێ��ن و دەچ��ن و بوونەتە خاوەن
ماڵ هەڵبکات و ناچ��ارە دوو مێژووی نامۆ
ل��ە جوگرافیایەکدا پێکەوە بنووس��ێنێ کە
دەبنە جووتۆکەیەکی نایەکسانی نایەکانگیر،
بەاڵم دانپیانراو .هەر بۆ نموونە با سەیرێکی
دۆخ��ی سوورپێس��تەکان ،ئامازیخ��ی و
قیبت��ی و بەش��ێکی زۆر ل��ە خۆواڵتیانی
ئافریقا و ئوس��ترالیا و هەروەها نەتەوە تواوە
بەعەرەبکراوەکانی سووریا و لوبنان و  ...هتد
بکەین کە وەڕاس��تگەڕاو(مصداق)ی دیاری
داوەرییەکەی ئێمەن.
«ک��ورد» کەتوارێکی س��ەرزەمینییە .لە
ئەلەندی مێژووەوە هەتا ئەم ڕۆژگارە لەسەر
خاکی مێژووییی خ��ۆی دەژی و «زمان» و
«خاک» تا ئێس��تەش یەکدییان لە دەست
نەداوە و جیاوازیی دۆخی بەش��ێکی زۆری
نەتەوە بندەستەکانی ئەم سەردەمەی ئێمە
و کورد ڕەنگە لەوەدا بێت کە ئێمە هێشتا لە
چەقی ملمالن��ێ ژیۆپۆلەتیکییەکاندا هەین،
ئەگەرچی هەبوونەکەش��مان گەلێ بەئازارە؛
بەاڵم ئەم هەبوونە بەئازارە نیشانەی ئەوەیە
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کە «کورد» تەنیا بوونەوەرێکی فەرهەنگی نیە،
بەڵکو هەبوویەکی سیاسییە و جەستەیەکی
زیندووە کە لەس��ەر خاکێکی داگیرکراوی
پڕملمالنێ��دا دەژی کە هێش��تا داگیرکەر
نەیتوانیوە شوناس��ەکەی لێ بستێنێتەوە و
ئێمە بە هەر نرخێک بێت دەبێ ئەم کەتوارە
س��ەرزەمینییە بپارێزین« .کوردستان» وەک
پارووی لەقوڕگگیراوی دوژمنان نیش��انەی
ویس��تی «کورد»ە ب��ۆ مانەوە و پاراس��تنی
کەتواری س��ەرزەمینیی خۆی .ئەم ویستە،
ویس��تێکی سیاسییە لەس��ەر بنەمای مافی
دیاریکردن��ی چارەن��ووس ک��ە ڕەوایی بە
«بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد»دەدات تا
ڕزگاریی خۆی لە «س��ەربەخۆیی»دا پەیجۆر
بکات ،چونکە بە بێ س��ەربەخۆیی «ئازادی»
وەک «مافی سروشتیی مرۆڤ» وەدی نایەت.
هەروەک گوت��م ،کەتواری س��ەرزەمینیی
کورد چەشنی نەتەوەیەک تێکڕای مافەکانی
نەتەوەیەک��ی خاوەن س��ەروەریی پێ ڕەوا
دەبینرێت .هەر بۆیە دەبێ جەخت لەس��ەر
ئ��ەوە بکەین��ەوە دۆخی کورد ل��ە دۆخی
گەالن��ی بێ خاک جی��اوازە و ئێمە نابێ لە
ڕوانگەی نەتەوایەتیی خۆماندا دۆخی خۆمان
بۆ دۆخی دالەنگاوی گەالنی بێ سەرزەمین
دابلەنگێنین.
دروش��می ڕیالیس��تیی «ئێمە نوێنەری
نەوەی خۆمانین ن��ەک نوێنەری نەوەکانی
داهاتوو» ـ لە س��ۆنگەی ڕزگاریخوازییەوە ـ
بۆ کورد گونجاوترین دروشمی تاکتیکی بووە
کە دەکرێ وەک دروش��مێکی ستراتیژیک
کە ڕێگەی سەربەخۆییی نەوەکانی داهاتوو
ڕوون��اک دەکات��ەوە لەقەڵەم��ی بدەی��ن.
لەم س��ۆنگەیەوە ملمالنێ��ی داگیرکەرانی
کوردس��تان و کورد وەک داگیرکراو ،تا ئەم
سەدەی بیس��ت و یەکە بەردەوامە و ڕەنگە
تا نیوەی س��ەدەی بیس��ت و یەک «کورد
بتوانێ یەکێک لە جۆرەکانی مافی سیاسی»
وەک ئوتۆنۆمی» و «فیدراڵی» لە سێ بەشی
ساڵی بیست و یەکەم
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کوردس��تاندا ،یان تەنان��ەت دەوڵەتێک بۆ یەک ج��ۆر بەڵگەهێنانەوەی لۆژیکیدا خۆی
«کورد» دەس��تەبەر بکات .ب��ەاڵم دەبێ لە دەرناخات« .ش��وێنگۆڕکێی مانایی» دەبێتە
بیرم��ان نەچێ��ت« ،داگیرک��ەر» لەبەرانبەر مایەی هەڵەی لۆژیکی و لە بواری «سیاسی»
«داگیرکراو»دا هەندێ ئەرکی لەس��ەر شانە و «دەستووریدا» هەڵەیەکی کوشندەیە.
ل��ە پێوەن��دی لەت��ەک «داگیرک��ەر»
کە دەبێ جێبەجێی��ان بکات .ئێمەی کورد
لەبەرئەوەی شارەزاییەکی تەواومان لە یاسا و «داگیرک��راو»دا ،بەداخ��ەوە هیچ��کام
نێودەوڵەتییەکاندا نیە ،لەوە بێئاگاین کە ئەو ل��ە داگیرکەران��ی کوردس��تان دان ب��ە
مافانەی لە چوارچێوەی دەوڵەتی داگیرکەردا «داگیرک��ەری»ی خۆیاندا نانێ��ن ،هەربۆیە
داوای دەکەین ،ئەوانە ئەرکی داگیرکەرن کە ئەرکی خۆیش��یان لەهەمبەر «داگیرکراو»دا
دەبێ جێبەجێیان بکات و ئێمە هێش��تا لە جێبەج��ێ ناکەن .دەتوانم بێ��ژم لەبەر دوو
ملمالنێ لەتەک داگیرکەردا داوای کۆمەڵێک ه��ۆکار ،داگیرکەرانی کوردس��تان دان بە
مافمان کردوون کە لە ڕاس��تیدا ئەرکێکی «داگیرکاریی» خۆیاندا نانێن:
 1ئ��ەوان بڕوایان ب��ەوە نیە
جێبەجێنەک��راوە .چـــونک��ە
کە «ک��ورد» خاوەنی «کەتواری
ه��ەروەک گوت��م مافەکان��ی
دروشمی ڕیالیستیی
نەتەوەیەک��ی داگیرکــ��راوی «ئێمە نوێنەری نەوەی سەرزەمینی»یە.
وەکو ک��ورد ک��ە کەتوارێکی خۆمانین نەک نوێنەری « 2دوژمن��کاری»ی نەژادیی
نەوەکانی داهاتوو»
بەردەوام سروش��تی بنەڕەتیی
س��ــەرزەمینییە ،تەنی��ا ب��ە
گونجاوترین
کورد
بۆ
ئەم داگیرکارییەیە.
دەوڵەتی س��ەربەخۆ دەستەبەر
دروشمی تاکتیکی
بە ش��ێوەیەک لە ش��ێوەکان
دەکرێ��ت؛ چونک��ە هەرکام
وەک
دەکرێ
کە
بووە
ه��ەردووک هـــۆکارەک��ەش
ل��ە ش��ێوازەکانی «ئوتۆنۆمی»
و «فێدراڵی��زم» ڕێکارەکان��ی دروشمێکی ستراتیژیک تەواوک��ەری یەکدی��ن؛ ب��ەو
کە ڕێگەی سەربەخۆییی
مانای��ەی کە نکۆڵیک��ردن لە
کەم کردنەوەی «س��تەمکاری»
نەوەکانی داهاتوو ڕووناک
«کەت��واری س��ـەرزەمینی»ی
و «چەوس��اندنەوە»ن ن��ەک
دەکاتەوە لەقەڵەمی
کورد ،نکۆڵی لە داگیرکاریشی
ڕزگاری .ک��ە وابوو ئەوەی کە
بدەین
ل��ێ دەکـــەوێت��ەوە .ل��ەم
ئێم��ە داوای دەکەی��ن ک��ەم
س��ۆنگەوەیە ک��ە دەتوانین لە
کردنەوەی ئاستی «ستەمکاری»
و « چەوساندنەوە»یە و نابێ وەک «ڕزگاری» تۆمەت��ی «جوداخ��وازی» تێبگەین .تۆمەتی
لێی بدوێین .ئەگەر پەیکاڵکردن(تطبیق)ی «جوداخ��وازی» ب��ە دوای خۆی��دا تاوان��ی
هەرکام لەو شێوازانەی بەڕێوەبردنی واڵتێکی دژایەتیی یەکپارچەییی خاکێک بەسەرماندا
داگیرک��ەر ب��ە وەدەس��تهێنانی «ڕزگاری» ساخ دەکاتەوە کە «داگیرکەر» خۆی کردووە
و پاش��ان»ئازادی» لەقەڵ��ەم بدەین ،وەک ب��ە خاوەنی؛ ئیدی ل��ەوەش تێدەپەڕێ کە
ئ��ەوە وایە کە بێژین :وازم��ان لە کەتواری ئێم��ە بتوانین لە چوارچێوەی «کۆڵۆنیالیزم»
س��ەرزەمینی هێناوە کە دەبێ لە دەوڵەتی دوژمنەکانمان پێناس��ە بکەین .هۆیەکەش
س��ەربەخۆدا وەدی بێ��ت و ئەم��ە لەباری ئەوەی��ە کە النیک��ەم ل��ە «کۆڵۆنیالیزم»دا
زەینیی��ەوە خەونی دەوڵەتی س��ەربەخۆی مافی «سایەس��ایی (قیمومت ،انتداب) هەیە
کوردس��تان دەس��ڕێتەوە .ئەم��ە «کەلێنی و کۆڵۆنیالیس��تە ئەوروپاییەکان ئەرکێکیان
چەمکی»یە کە دەبێتە مایەی «شوێنگۆڕکێی لەسەر شانی خۆیان داناوە و خۆیشیان وەک
مانایی» .چونکە هەڵە هەمیشە بەزەقی و لە «داگیرکەر» بە فەرمی ناس��اندووە .هەروەک
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باس��مان کرد داننان ب��ە «داگیرکاری» واتە بەڵگەهێنانەوەدا.
پرس��یارێک لێرەدا دێتە ئاراوە :کەوابوو
دەس��تگرتن بەسەر خاک و نەتەوەیەکدا کە
خاوەن��ی «کەتواری س��ەرزەمینییە» و تەنیا سروش��تی داگیرکەرانی کوردس��تان چۆن
پاساوی «داگیرکەر» ئەوەیە کە تا ئەوکاتەی دەستنیشان دەکرێت؟
فارس��ەکان ،تورک��ەکان و عەرەبەکان
«نەت��ەوەی داگیرک��راو» خۆی دەرۆس��تی
بەڕێوەبردن��ی خۆی بێ��ت ،دەبێ یارمەتیی میراتگ��ری ئیمپراتۆرییەکان��ن .کاتێ��ک
بدرێ��ت .دی��ار و ئاش��کرایە «داگیرک��ەر» باس ل��ە میرات��ی ئیمپرات��ۆری دەکەین،
هیچکات لە دۆخێکی ئاس��اییدا دان بەوەدا ئی��دی جوگرافیای نەتەوەی��ی و ئیتنیکی
نانێت ک��ە «نەت��ەوەی داگیرک��راو» کاتی لە ئارادا نابێت .گەڕان��ەوە بۆ بونیادنانەوەی
ڕزگاربوونی هاتووە! بەاڵم هەر چۆنێک بێت ،ئیمپراتۆرییەکان و گێڕانەوەی شکۆی سەدە
دان بەوەدا نراوە کە خاکێکی داگیرکردووە و لە دەستچووەکان هیوای نەوە مەزنیخوازەکان
بە یاسای «سایەسایی» هەتا بتوانێ درێژە بە دەگەش��ێنێتەوە و ب��ەرەو پاوانخوازی ڕایان
دەن��ێ .ئ��ەم س��ێ نەتەوەیە
داگیرکارییەکەی دەدات و پاش
بەپێچەوانەی بانگەش��ەکانیان
کۆتاییهاتن��ی «سایەس��ایی» و
مافەکانی نەتەوەیەکی
پاش سەربەخۆییش «کۆڵۆنیال» داگیرکراوی وەکو کورد کە بەتەواوەت��ی پێی��ان نەناوەتە
ب��ە ڕێگ��ەی جۆربەج��ۆر بە کەتوارێکی سەرزەمینییە ،نێو مودێڕنیتەی سیاس��ییەوە
تەنیا بە دەوڵەتی
و لە مێژووی حیکایەتەکانیان
«کۆڵۆنیالیست» دەبەسترێتەوە؛
دەستەبەر
سەربەخۆ
دانەب��ڕاون و ل��ە جیهان��ی
ئەگ��ەر س��ەیرێکی واڵتان��ی
دەکرێت؛ چونکە
مودێڕنیش��دا ش��وێنپەنجەیان
داگیرک��ەری «فەرەنس��ا» و
شێوازەکانی
لە
هەرکام
دیار نی��ە و تەنی��ا خۆیان لە
«بریتانیا» و ئس��پانیا» و...هتد
بکەین ،ئێستەش بەرتاو(نفوذ) «ئوتۆنۆمی» و «فێدراڵیزم» فۆرمێک��ی مودێڕنیزاس��یۆندا
ڕێکارەکانی کەم
ی��ان لە واڵتان��ی داگیرکراوی کردنەوەی «ستەمکاری» ئااڵندووە و بەم پێیە دەتوانین
پێشوویاندا بە زەقی دەبینرێت .و «چەوساندنەوە»ن نەک بێژی��ن سروش��تی دەوڵەت ـ
نەتەوەی ئەوروپایی بەسەریاندا
ه��ەر بۆی��ە دۆخـــ��ی
ڕزگاری
س��اخ نابێتەوە .پاشەکش��ەی
داگیرکاری��ی کوردس��تان
ئیمپراتۆرییەکان��ی خۆرهەاڵت
ناک��رێ لەت��ەک سروش��تی
کۆڵۆنیالیس��تیی واڵتانی ئەوروپایی بەراورد و کش��انی کۆڵۆنیالیزم��ی ئەوروپای��ی و
بکرێ��ت .چونکە داگیرکەرانی کوردس��تان تێکەوەپێچران��ی ئیمپراتۆرییەکان��ی تورک
لە دەرەوەی ئەو پێناس��انە هەڵس��وکەوت و ف��ارس ل��ەم ناوچەیەدا ،نەب��ووە مایەی
دەک��ەن .خاڵ��ی هەرەگرنگ��ی جیاوازیی دابڕان لە چیرۆک��ە مەزنەکانی ئیمپراتۆری
داگیرک��ەری ئەوروپای��ی و داگیرکەران��ی و پاش��ماوەی ئەم ئیمپراتۆرییانە دیسان بە
کوردستان لەوەدایە نە بڕوایان بە «کەتواری ش��ێوەیەکی دیکە هەوڵ��ی نۆژەنکردنەوەی
سەرزەمینی»ی کورد هەیە و نە پەیڕەوی لە ئەم ڕاب��ردووە مەزنەیان داوە کە بەزەقی لە
سیاسەتی»سایەسایی»دەکەن .ئەگەر بنەمای دەوڵ��ەت ـ نەتەوەی ئەم س��ێ نەتەوەیە و
ئ��ەم بەڵگەهێنانەوەیە ب��ە هەند وەربگرین ،لە چوارچێوەی پان ئێرانیزم (پان فارسیزم)
ناکۆکییەکی گەورە لە کرۆکیی پێناسەکەدا و پ��ان تورکیزم و پ��ان عەرەبیزمدا ڕەنگی
س��ەرهەڵدەدات و دەبێتە مای��ەی گۆڕانی داوەت��ەوە و ل��ە گەل��ێ ڕووەوە ئەدگاریان
چەقی س��ەرنج و چەق��ی ڕوانگە لە ڕەوتی لە ناس��یونالیزمی ئەوروپای��ی و خۆرئاوایی
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جیاوازە.
تێ��زی «پان ناس��یونالیزم» ب��ۆ مێژوو،
خاوەندارێتی��ی خ��اک نی��ە ،بەڵک��و
دەس��ەاڵتدارێتییە بەس��ەر خاک��دا .ل��ەم
بیروب��اوەڕەدا «دەس��ەاڵت»ی مێژوویی��ی
ئیمپراتۆریی��ەک بەس��ەر جوگرافیایەک��دا،
دەبێت��ە مای��ەی خاوەندارێتیی ئەو خاکە و
ئیدی باس��کردن لەوە کە ئ��ەم خاکە کێی
لەس��ەر ژیاوە و لە قەواڵەی کام نەتەوەدایە
هی��چ س��وودێکی نیە.کاتێ��ک دەگوترێ:
یەکپارچەییی خاکی ئێران ،تورکیا و عێراق
و سووریا ،هیچ پرسیارێک لەوە ناکرێت کە
کێ لەسەر ئەو خاکە دەژی و کێ خاوەنیەتی
و ئەو کەسەش پارچەی دەکات یان جیای
دەکاتەوە لە چی جیا دەبێتەوە؟! لەم لۆژیکەدا
«س��نووری نەتەوایەتی»دەبەس��ترێتەوە بە
«سنووری قەڵەمڕەوی دەسەاڵتی داگیرکەر»
بەسەر خاکێکدا کە مۆرکی زمانی و نەژادیی
ئەوی پێ��وە دیار نیە .لێ��رەدا بەکارهێنانی
وشەی «داگیرکەر» بۆ وەها «دەسەاڵت»ێک
هی��چ دانپیانانێکی ل��ێ ناکەوێتەوە ،چونکە
هەر لە بنەڕەت��ەوە جوگرافیای نەتەوایەتی
بەستراوەتەوە بە حیکایەتی دەسەاڵتەوە نەک
«نەتەوە»وە .لەو سۆنگەیەوە»ئێران» واڵتێکی
پاش��ماوەی ئیمپراتۆرییەکان��ە کە مێژووی
دەس��ەاڵتی خاوەن دەس��ەاڵت دەگێڕێتەوە
نەک خاوەندارێتیی ئەو .دەسەاڵت چ وەک
هێزی س��ەخت یان وێژمان .خۆ ئەگەر لە
س��ۆنگەی ڕەواییی پاوانکردنەوە س��ەیری
مەسەلەکە بکەین ،خاکێکی یەکپارچە هەیە
کە لە پاوان��ی فەرمانڕەواییدایە و فەرمانڕەوا
بەگوێ��رەی گێڕانەوەیەکی ب��ان مێژوویی و
ب��ان جوگرافی «ئێران» پێناس��ە دەکات کە
خاکێکی پیرۆزە و لێ��رەوە هیچ ڕێزێک بۆ
«کەتواری سەرزەمینی»ی گەالنی پەستێنراو
لەم جوگرافیایەدا دانانرێت.
ڕەوایی��ی خاوەندارێتی��ی خاکێک��ی
ئەمڕۆیی لەس��ەر بنەمای ئ��ەوە کە پێگەی

فەرمانڕەواییی ڕابردوویەکی ئیمپراتۆری بووە،
ڕێگەی دانپیانان بە داگیرکاری دادەخات و
لەم س��ۆنگەیەوە هەرچەشنە داواکارییەکی
«داگیرکراو» بۆ گەڕاندنەوەی خاوەندارێتیی
خۆی بە «جوداخوازی» لەقەڵەم دەدرێ .کە
وابوو جەس��تەی دەوڵەت ـ نەتەوەی ئێرانی
یان تورک��ی یان عەرەب��ی ،ئەوەندە قاچی
لەنێو مێژوو و یادەوەریی ئیمپراتۆریدا هەیە،
هەندە لەو مێ��ژووە دانەبڕاوە؛ بۆیە مێژووی
جێهێشتووە بەاڵم لە مێژوو تێنەپەڕیوە ،واتە
ڕێنێسانس��ی بەخۆوە نەدیوە .هاوکێش��ەکە
ڕوون��ە؛ ئ��ەوەی کە بەجێ��ی دەهێڵی هەر
ناچ��اری بۆی بگەڕێیەوە ،ئ��ەوەش کە لێی
تێدەپەڕی ئیدی ب��ۆی ناگەڕێیەوە .قەیرانی
نەتەوە مێژووییەکان لەوەدایە بۆ دەستەبەری
داهاتووی��ان ب��ەردەوام ناچارن ب��ۆ مێژوو
بگەڕێنەوە و «مێ��ژوو» دەوڵەت دەپارێزێ و
دەوڵەتیش مێژوو...
بەم پێوەرە ،نەت��ەوە مێژووییەکان زیاتر
لە نەتەوە نوێیەکان پێویستییان بە دەوڵەتە.
بەاڵم ئاریش��ەکە لەوەدایە ک��ە نەتەوەیەک
جوگرافی��ا وەک ڕووب��ەری فەرمانڕەوای��ی
پێناسە بکات و قەڵەمڕەوی سمی ئەسپەکان
بە نیش��تمان و واڵتی خ��ۆی بزانێت و بە
هیچ ش��ێوەیەک «کەتواری سەرزەمینی»ی
نەت��ەوەکان لەب��ەر چ��او نەگرێ��ت .ئێمە
ڕەخنەمان لە ماف��ی دەوڵەتی نەتەوەیی بۆ
«فارس» و «تورک» و «عەرەب» نیە ،ڕەخنەکە
لەوەدایە کە ئەوان ڕاب��ردووی ئیمپراتۆریی
خۆیان کە مێ��ژووی داگیرکاریی خاکە ،بە
مێژووی نیش��تمان و واڵتی خۆیان لەقەڵەم
دەدەن ،لەکاتێکدا لەو ڕووبەری خاکەی کە
داگیریان کردووە ،یان نیش��تەجێ نین یان
کەمینەیەکی ئێجگار کەمن!
ئ��ەو ک��ەس و الیەنانەی ک��ە دەوڵەت
ـ نەتەوە ب��ە س��ەرچاوەی نەهامەتییەکان
دەزان��ن ،وا دی��ارە لە سروش��تی جیاوازی
«ناس��یونالیزم» و «پان ناسیونالیزم» تێناگەن
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یان خۆیان لە باس��ەکە دەبوێرن .ئاریشەی
س��ەرەکیی کەس��انێک ک��ە هەمیش��ە لە
کۆتوبەن��دی مێ��ژووی پڕش��کۆدا گینگڵ
دەدەن ئەوەیە لەگ��ەڵ ئەوەی خۆیان فڕێ
دەدەنە نێ��و مودێڕنیتەوە ،بەاڵم مێژوویەکی
ئەفسانەییی تەژی لە فەڕی ئیزەدی تێکەڵ
ب��ە جیهانی مودێڕنیتە دەکەن و بە بیانووی
خۆگونجان��دن لەتەک جیهان��ی مودێڕن،
بە جوگرافی��ای نەتەوایەتی��ی خۆیان و بە
س��نوورەکانی دەوڵەت ـ نەت��ەوەی خۆیان
ڕازی نابن .ئەگەر س��ەیرێکی «پان ئێرانیزم»
و «پان تورکیزم» بکەن ،هەمیشە چاویان لە
جوگرافیای مێژوویی��ی ئیمپراتۆرییەکانیانە.
چەش��نی «خەونی هەخامەنشی ،ساسانی»
یان «عوسمانیی نوێ»!
هەم��وو ئەم درێژدادڕییە بۆ ئەوە بوو کە
ئێمەی کورد بزانین ،لە چ دۆخێکی سەختی
داگیرکاریداین و «بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی
کورد» ب��ەرەوڕووی چ جۆرە داگیرکارییەکە
کە ب��ە هیچ ش��ێوەیەک لەت��ەک دۆخی
کۆڵۆنیالیزم بە پێناسە ئەوروپاییەکەی تێک
ناکاتەوە .چونکە ئێمە لەتەک گێڕانەوەیەکی
«ب��ان مێژووی��ی» و «ب��ان جوگراف��ی»دا
بەرەوڕووین کە تەنیا تێکشاندنی ژیۆپۆلیتکی
ناوچەکە دەتوانێ «کورد» بە ڕزگاریی خۆی
بگەیەنێت .بۆیە هەمیشە دەبینین هەرکات
درزێکی ژیوپۆلیتک لە ناوچەکەدا دروس��ت
دەبێت ،مەترس��ییەکی گەورە بۆ دەوڵەتانی
داگیرکەری کوردستان دێتە ئاراوە و «کورد»
وەک فاکتەری هێز قوت دەبێتەوە و ئەگەر
«داعش» وەک درزێکی ژیۆپۆلیتیک بزانین ـ
لەپاڵ زیانەکانی بۆ کورد ـ سەنگی کوردی
لە ناوچەکەدا زیاتر زەق کردووەتەوە.
ل��ە پێوەن��دی لەگ��ەڵ مافەکانی ئێمە
ل��ە چوارچێوەی «دەس��ەاڵتی داگیرکەر»دا
ـ کە پێش��تر ب��ە کەمکردنەوەی ئاس��تی
«س��تەمکاری» و «چەوس��اندنەوە» ناوم لێنا
ـ دەب��ێ ب��ە وریایی��ەوە داوەری بکەی��ن.
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بەدەس��تهێنانی»ئوتۆنۆمی» و «فێدراڵ��ی»
لە چوارچێ��وەی دەوڵەتێک��ی داگیرکەردا،
پەیمانێک��ە ک��ە مەرجەکەی «پاراس��تنی
یەکپارچەیی واڵت»ێکە کە خودی واڵتەکە
لە الیەن مەرجدانەرەوە داگیر کراوە.
کاتێ��ک دوو ب��ەرەی جەن��گ لەب��ەر
هاوس��ەنگیی هێز مل بە دانوستان دەدەن،
دەب��ێ بەگوێ��رەی ئاس��ت و ڕادەی هێز،
دانوس��تاندن بەڕێ��وە ببرێ و ل��ە ڕەوتی
دانوس��تاندا هەمیشە هێزی کار و کاردانەوە
نیش��ان بدرێ��ت ،کارتەکان��ی «هێ��ز» بۆ
دروس��تکردنی «هەرامەی کەتوار»(امر واقع/
دیفاکتۆ) گەلێ گرنگ��ن .ئەزموونی ئێمەی
کورد لە دانوستاندا سەلماندوویەتی هەرکات
هێ��زی س��ەخت (پێش��مەرگە) توانای��ی
بەرزەفتی خ��اک و جوگرافیای هەبووبێت،
توانیویەت��ی پاشەکش��ە ب��ە ملهوڕییەکانی
داگیرکەر ب��کات .ب��ەاڵم داگیرکەریش بۆ
«خۆبەهێزکردن» دانوس��تانەکەی بۆ کڕینی
کات درێژتر کردووەتەوە .لە وەها دۆخێکدا
هێزی سەختی ئێمەی کورد بە بەردەوامی
توانایی��ی بەرزەفت��ی خ��اک و جوگرافیای
هەبێ��ت؛ ئەم��ە وا دەکات پارامێترەکان بە
قازانجی ئێمە بن.
ئێم��ە لەگ��ەڵ «داگیرکـــــەر»ێک��دا
بەرەوڕووین ،کە بە هیچ ش��ێوەیەک بڕوای
بە «دیمۆکراس��ی» نیە .ل��ە واڵتێکی وەک
«ئیس��پانیا» ی��ان «بریتانیا» لەب��ەر ئەوەی
هەر چۆنێ��ک بێت ،جۆرێک ل��ە ڕەفتاری
دیمۆکراتیک بەگوێرەی بنەواشە(پرەنسیپ)
کان هەیە ،دەوڵەتەکان بەردەوام پێڕستێک
لە ماف��ەکان و ئۆنۆمۆمیی زیاتر پێش��نیار
دەکەن بۆ ئەوەی هەرێمەکان «سەربەخۆیی»
خۆیان دوا بخەن .ک��ە وابوو بەرانبەرەکەی
ئێمە نەک هیچ پێڕس��تێک ل��ە مافەکانی
ئامادە نەکردووە ،بەڵکو ه��ەر لە بنەڕەتەوە
بڕوای ب��ەوە نیە کە ئێم��ە جوگرافیایەکی
جیاین لەنێو جوگرافیایەکی دیکەدا .واتە ئەو
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شتەی کە بەندە بە «کەتواری سەرزەمینی» بخاتە ڕۆژەڤی سیاسیی هێزە سیاسییەکانی
ناوم هێنا .هەر چەش��نە وەدەس��تهێنانێکی کوردەوە! توانیویەت��ی نێوەندی بڕیاری ئەم
ماف تەنیا پێوەندیی بە ڕادەی هێزی ئێمەوە هێزانە بش��ڵەقێنێ و ئەم ڕۆژەڤە ساختەیە
هەیە کە ناتوانین پێش��بینیی ئەوە بکەین ناوی «ڕیفۆرم»ی لێ دەنرێت!
وێن��ای «ئ��ازادی» لە قۆناخ��ی پێش
ئاخۆ تا کەی دەتوانین «هاوس��ەنگیی هێز»
بپارێزین .بۆیە هەمیش��ە هەرکات «ناوەند» «ڕزگاری» هەمیش��ە خەوش��دارە! ئێم��ە
الواز بووبێت ،ئێم��ە توانیومانە بەهێز ببین ناتوانی��ن بە بێ «س��ەربەخۆیی» مەش��قی
و هەناسەیەک بدەین .وەها دۆخێک لەمەڕ ئ��ازادی بکەین« .ئازادی» ب��ە بێ البردنی
دانوستان لەبارەی»ئوتۆنۆمی» یان «فێدراڵی» «س��تەم» نایەت��ە دی ،نەمان��ی «س��تەم»
لە چوارچێوەی دەوڵەتێکی سێنتراڵیس��تیی خۆبەخۆ بە واتای ڕزگاربوونە لە شتێک کە
وەک ئێراندا ،هەمیش��ە ل��ە کاتی الوازیی هەروەک باس��م کرد پێشمەرجی ئازادییە.
دەوڵەتی ناوەندی بووە و بەم دۆخە دەگوترێ ه��ەر بۆ نموون��ە :پێش��نیارکردنی کۆمەڵە
ڕێگەچارەیەک بۆ کێش��ەیەک
«ئاشتیی خۆپڕچەککردن»(صلح
ل��ە الی��ەن کەس��ێکەوە کە
مسلح)!
کاتێک
خۆی بەش��ێکە لە کێش��ەکە،
د ۆ خی » ئا ش��ـــــــتیی
دوو بەرەی
جەنگ لەبەر
بە مانای»ئازادی» نیە؛ تەنانەت
خۆپڕچەکک��ردن» زیات��ر ل��ە
ئاگربەس��ت دەچێ تا ئاشتی! هاوسەنگیی هێز مل بە ئەگ��ەر ماف��ی هەڵبژاردن��ی
ئەوەی کە جۆرێک لە ئاشتیی دانوستان دەدەن ،دەبێ یەکێک لە بژاردەکان بە ئێمە
بەگوێرەی
بدرێ��ت ـ ئەگ��ەر یەکێک لە
هێناوەتە کایەوە ،الس��ەنگیی
هێز،
ڕادەی
و
ئاست
بژاردەکان سەربەخۆیی نەبێت
هێ��زی ناوەن��دە بەرانبەر بە
دانوستاندن
ـ دیس��ان ب��ەو مانایە نیە کە
پەراوێز و هەرکات کە «ناوەند»
بەڕێوە ببرێ و
ئێمە ئازادی��ن .ئەمە دیدێکی
هێ��زی جاران��ی وەدەس��ت
لە ڕەوتی دانوستاندا
ئایدیال نی��ە ،بەڵکو دیدێکی
هێنایەوە ،پەراوێ��ز دەخاتەوە
هەمیشە هێزی کار و
کاردانەوە نیشان بدرێت کەتوارەکی(واقعی ،ڕیالیستی)
ژێر ڕکێفی خۆی!
ی��ە ،ب��ەاڵم دەک��رێ بێژین
یەکێ��ک ل��ە فێڵەکان��ی
دیدێکی ئەوپەڕگر(حداکثری)
دەوڵەتی ناوەندی بەرانبەر یەکە
«ئۆتۆنۆمیخوازەکان» خەری��ک کردنیانە بە ە؛ دیارە دەبێ لە دانوس��تاندا هەمیشە ئەم
دانوستانی دوورودرێژ لەسەر بنەمای ماددە دی��دە لەبەرچ��او بگرین ،ئەگینا تووش��ی
و بەندێکی دەس��تووریی ناکارا کە هەمیشە دالەنگاندن��ی چەمکی (تقلی��ل مفهومی)
لە کاتی «قەیران»دا کارا دەکرێتەوە! هەر بۆ دەبین کە بەندە لە سەرەتای ئەم بابەتەوە بە
نموونە ماددەی ١٥ی دەس��تووری کۆماری «کەلێنی چەمکی» ناوم هێنا و دالەنگاندنی
ئیسالمی (مافی خوێندنی «ئەقوام» بە زمانی چەمک��ی یەکێک لە لێکەوتەکانی «کەلێنی
دای��ک) کە هەر لە بنەڕەت��ەوە ماددەیەکی چەمکی»یە ـ یان بەپێچەوانەشەوە.
ل��ە دۆخێکدا ک��ە کوردس��تان ،وەک
لەکارکەوتووە ،هەمیش��ە لە کاتی فش��ار بۆ
ناوەند دەخرێتەوە بەر باس؛ ئەم باسوخواسە واڵتێکی داگیرکراو لەالیەن ئەو ڕێژیمانەی
بۆ ئەوەیە لە «بزووتن��ەوەی ڕزگاریخوازیی ک��ە خۆیان بە داگیرک��ەر نازانن ،واڵتێکی
کورد» لە نێوخۆوە تووشی دڕدۆنگی و مقۆمقۆ خنکێن��راوە؛ داواکردن��ی ه��ەر مافێک لە
بکات! هەر ئەوەندە ڕێژیم دەرفەتێکی ساختە چوارچێ��وەی ئ��ەو واڵتان��ەدا ـ ئەگ��ەر
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دانوس��تاندنێک هاتە ئاراوە ـ ئێمەی کورد تیرێکی ئاوقەکراو
ل��ە چ ڕێگەیەک��ەوە و چ��ۆن سروش��تی هەروەک پێش��تر هێمام ب��ۆ کرد« ،ئازادی»
داواکارییەکانم��ان بخەین��ە ڕوو؟ هەندێ بۆ کورد چەمکێکە هێش��تا بەش��ێوەیەکی
کەس دەراوی گفتوگۆ لەتەک «دەسەاڵتی «بەرهەس��تەکی» نەهاتووەتە دی و تێکڕای
نێوەن��دی» بە «ئێرانیبوون» لەقەڵەم دەدەن وێناکان��ی «ئازادی» بۆ ئێم��ە لەبەر ئەوەی
و دەڵێ��ن دەب��ێ مەرج��ی ئێرانیبوون لە لە هەڵبژاردنی «بژاردەکان»دا «سەرپش��ک»
گفتوگۆکان��دا لەبەرچاو بگری��ن بۆ ئەوەی نین ،تووشی ساویر(توهم)ی سەمەرە ببین.
«نێوەند» پێش��مەرجی «شوناس��ی ئێرانی» ه��ەر بۆ نموون��ە داواکاری یان پش��تیوانی
نەکات بە گرێی دانوستان .ئەوە لە کاتێکدایە ل��ە «ڕیفۆرم» ل��ە واڵتێک��ی داگیرکراو لە
ک��ە هەمووان دەزانن پەس��ندکردنی وەها چوارچێوەی دەستوورێکی نادیمۆکراتیک کە
پێش��مەرجێک دەبێتە مای��ەی داماڵینی لە نێوەرۆکدا ڕەنگە تەنیا هەندێ کرانەوەی
بەرگی داگیرکەر لە «دوژمن» .ئێمە ئەگەر لە کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگ��ی بە دوای خۆیدا
بهێنێ��ت و کرانەوەک��ەش بۆ
هەلومەرجێکی لەباردا لەتەک
فەرهەنگ و زمانی سەردەست
دەوڵەت��ی ناوەن��دی بکەوینە
ئامانج لە ڕیفۆرم لە
بێ��ت ،دەک��رێ وەه��ا لێک
دانوس��تانەوە؛ با «شوناس��ی
وەها واڵتێکدا
پاشەکشەیەکی
بدرێتەوە الیەنی پشتیوانیکەر
ئێرانیب��وون» بەش��ێوەیەکی
تاکتیکی و
وازی لە دروش��می ڕووخاندن
دیکە بخەینە ڕوو؛ «ئێرانیبوون»
کەمکردنەوەی
هێن��اوە و خۆی ب��ۆ هەندێ
ئەگەر بە مانای ئەو جوگرافیا
فشارەکان و
«ئەگەری هەلپەرستانە» ئامادە
سیاس��ییە بێت ک��ە ئێمەی
و
خۆنۆژەنکردنەوەیە
ک��ردووە و وەهای پێش��بینی
کورد تێیدا پەستێنراوین و خۆ
لەمەڕ بارودۆخی
کردووە کە ڕەنگ��ە بکرێت بە
ئەگەر ئەم جوگرافیا سیاسییە
کوردەوە هیچ ستەمێک
نزیکبوونەوە لە «نێوەند» خۆی
ببێت��ە بنەم��ای «شوناس��ی
و چەوساندنەوەیەک
ب��کات بە الیەنی س��ەرەکیی
ئێرانیی کورد» ئ��ەوە هەر لە
لەسەر کورد کەم
دانوستان و لە داهاتووی واڵتدا
س��ەرەتاوە «مافی دیاریکردنی
ناکاتەوە
پشک و پێگەیەکی سەقامگیر
چارەنووس»م��ان لە نەوەکانی
پەی��دا ب��کات .لە ڕاس��تیدا
داهات��وو س��ەندووەتەوە و
نابێ ئەو شوناسە بەس��ەرماندا بسەپێنرێ .هەرچەند ب��ە بۆچوونی بەندە ئەمە لە باری
شوناس��ی مێژووییی ئێرانی ،شوناسێک نیە ڕەوشتی سیاسییەوە نەباو و ناپەسندە ،بەاڵم
کە بە نەخشەی جوگرافیای سیاسیی ئێرانی بەگوێرەی سیاس��ەتی پراگماتیس��تیش بۆ
ئێستایەوە بەس��ترابێتەوە و پەسندکردنی ئێمەی کورد هیچ دەسکەوتێکی نیە؛ چونکە
شوناس��ە مێژووییەکەی ئێران ،هاوپشکیی سیاسەتی پراگماتیستی بۆ بەهێزەکان باشە
ژیاریی کوردیش��ی تێدایە و زیان بە «مافی کە توانای��ی وەرس��ووڕاندنی ڕووداوەکان و
دیاریکردنی چارەنووس» ناگەیەنێت ،چونکە ئاراستەدانی سیاسەت و مەیدانی ملمالنێیان
نامان��کات بە نوێن��ەری نەوەکانی داهاتوو .هەیە کە ئێم��ەی کورد لە دەستنیش��انی
دانوستانکەری باش بریتییە لەو کەسەی کە پارامێترەکان��دا یەکالکەرەوە نی��ن و تەنیا
خۆی وەک نوێنەری قۆناخەکەی بناسێنێ دەتوانین لە بەرەیەکی هاوئاراستەدا خۆمان
نەک بە نوێن��ەری داواکارییە پێش��بینی ڕێ��ک بخەی��ن .ل��ە الیەکی دیکەش��ەوە،
بەشداری لە پرۆسەیەکی لێڵی ڕیفۆرمخوازی
نەکراوەکانی داهاتوویەکی نادیار.
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لە چوارچێوەی دەس��توورێکی دواکەوتووی
نێوەندگ��ەرا کە بڕوای ب��ە هیچ کەتوارێکی
س��ەرزەمینی بۆ پەراوێزەکانی خۆیشی نیە،
بەرەنجامەکەی بەوە دەگات کە ئیدی واز لە
پێناسەی دوژمن وەک «داگیرکەر» بهێنین
و بەم چەش��نە بە فەرمی لە خانەی «کورد»
وەک «کەت��واری س��ەرزەمینی»ی جیاواز
وازمان هێناوە و دانمان بە ڕەواییی کەتواری
س��ەرزەمینیی خاکی واڵتێکی داگیرکەری
پاش��ماوەی ئیمپراتۆری هێن��اوە .ئەمە بە
مانای وازهێنان لە دانوستان و بەشداری لە
سیاسەتکردن وەک ڕێکاری کەمکردنەوەی
س��تەم و وەدەستهێنانی دەس��کەوت نیە.
بە بۆچوونی بەندە پش��تیوانی لە ڕیفۆرم و
گۆڕان لە چوارچێ��وەی واڵتێکی داگیرکەر
ک��ە بەرەنگاری دەبیی��ەوە و هەنووکە هیچ
پێوەندییەکی فەرمی و پێش زەمینەیەکمان
بۆ مافەکانمان نیە ،بەشدارییە لە پرۆسەیەکدا
کە ئەوپەڕەک��ەی کرانەوەیەکە بۆ نەتەوەی
سەردەس��ت کە سروش��تی کێش��ەکان و
داخوازییەکانی پێوەندی��ی بە کوردەوە نیە.
خ��ۆ ئەگەر کەس��انێک پێم��ان بڵێن هەر
ج��ۆرە کرانەوەیەک��ی نێوەن��د قازانجی بۆ
پەراوێزەکانیش هەیە؛ واڵمەکە ڕوونە:
یەکەم ،نێوەند بە ش��ێوەیەکی یەکسان

«م��اف» و «ئ��ەرک» ی بەس��ەر هەم��وو
جوگرافیای ئێراندا دابەش نەکردووە.
دووەم ،لە «دەس��توور» و «یاس��اکان»دا
ه��ەاڵواردن ل��ە پل��ەی هاوواڵتیبوون��دا
بەزەق��ی وەبەرچاو دەکەوێت و س��ەرباری
س��تەمی نەتەوەیی ،هەاڵواردن��ی ئایینی و
ئایینزایی هەیە و بەش��داری لە دەس��ەاڵت
تەنیا ل��ە نوێنەرایەتییەک��ی گاڵتەجاڕانەی
پڕوپاگەندەییدایە.
س��ێیەم ،لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا ئێمە
گیرۆدەی واڵتێکین کە خاوەن دەس��ەاڵت
یاس��اکانی خۆیشی جێیەجێ ناکات و واڵت
بە ڕێنمایی بەڕێوە دەچێ و ڕێنماییەکانیش
باری تەناهییان هەیە .لەو سۆنگەیەش��ەوە
کران��ەوەکان «تاکتیک��ی» ،کورتخای��ەن،
توێژت��ەوەر و س��ڕکەرن و لە دەس��تووردا
هی��چ چاکس��ازییەک پەس��ند ناکرێت و
تەنی��ا بۆ تێپەڕاندنی قەیران س��وودیان لێ
وەردەگیرێت.
لەب��ەر ئ��ەم هۆکاران��ە ،ئامان��ج ل��ە
ڕیف��ۆرم لە وەها واڵتێکدا پاشەکش��ەیەکی
تاکتیک��ی و کەمکردنەوەی فش��ارەکان و
خۆنۆژەنکردنەوەی��ە و لەم��ەڕ بارودۆخ��ی
کوردەوە هیچ ستەمێک و چەوساندنەوەیەک
لەسەر کورد کەم ناکاتەوە.
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شیکاری

بیری لێنین و باغهکانی سهمهرقهند:
گهشتێک بهنێو کتێبخانهی تایبهتیی د .قاسملوودا

د .ئاسۆ حەسەنزادە

پێوهندیی نێوان کتێبهکان و دوکتور قاسملوو و
کاریگهرییان لهسهر بیر و خهیاڵی ،بێگومان لهو
حاڵهتانهشدا ئاسانتر دهدۆزرێتهوه که لهالیهن
نووسهرهکانهوه پێشکهشی کراون یان قهدیان
شکاوه و جار جاره و لێر و لهوێ یادداشت و
سهرهقهڵهمێکی دوکتور قاسملوویان تێدا بهجێ ماوه.

«ئهمن زۆر هۆگ��ری خوێندنهوهم .ههموو
گۆڤارهکان ،ڕۆژنامه بێگانه و ئێرانییهکان له
کوردستان دهخوێنمهوه و زۆریش هۆگری
خوێندنهوهی ڕۆمان و کتێبه زانستییهکانم.
بهاڵم حهزم زۆر له ش��ێعره .له کوردستان
شهوی شێعر پێک دێنین و منیش شێعر
دهخوێنمهوه .هۆگرییهکی یهکجار زۆرم به
ش��ێعری کالسیکی ئێران ههیه ،بۆ نموونه
حافز و س��هعدی و خهییام و بابا تاهیری
عوریان و فیردهوسی .ههروهها به شێعری
کالس��یکی ک��وردی بهتایبهتی گۆران که
شاعیری س��هدهی بیستهمی کوردستانه و
ئهحمهدی خانی که ش��اعیری کالسیکی
کورده .له شاعیره نوێیهکان نادر نادرپوور و
ئهحمهدی شاملووم بهدڵن و دیوانهکانیانم
ههیه .پهروینی ئیعتیسامییشم زۆر خۆش
دهوێ و ههست دهكهم شێعرهکانی زۆر له
ژیانی ئێستای من نزیکن».
(دوکتور قاسملوو،
وتووێژ لەگەڵ رادیۆ بی.بی.سی)

کردنهوهی دهروازهی کۆشک
فرانسوا مۆریاک ،ئهندامی ئهکادیمیی فهڕانسه
و خهاڵت��ی نۆبێلی ئهدهبیات ،دهڵێ «پێم بڵێ
چ دهخوێنی��هوه ت��ا پێت بڵێ��م کێی ،بهاڵم
باشترت دهناس��م ئهگهر پێم بڵێی چ شتێك
سهرلهنوێ دهخوێنیهوه».
ناسین و تێگهیشتن له جهوههر و ناخی
کهس��ایهتی و بیروباوهڕی مرۆڤه گهورهکان
تهنیا به پشتبهس��تن به ڕیوایهتی ڕهسمیی
ژیانیان و وته و کردهوهی ئاشکرایان نایهتهدی.

بهڵکوو ههڵس��وکهوت و دونیا و دیکۆری نێو
ژیانی تایبهتیشیان س��هرچاوهیهکی بهنرخی
ئ��هم دهرک و بهدواداچوونهی��ه .ڕهههندێکی
گرینگ��ی ئهم دی��وه کهمتر دی��ارهی ژیانی
کهس��ایهتییهکان ـ بهتایبهتی هی ڕێبهرانی
سیاس��ی -بواری خوێندنهوه و موتالعهیه که
به سهرنج پێ دان و لێوردبوونهوهی دهکرێ
ب��ه بابهتهکانی جێگای س��هرنج و هۆگریی
کهس��ایهتییهكه ئاش��نا بین و ت��ا ڕادهیهک
بۆمان دهربکهوێ که لهژێر کاریگهریی کامه
بهرههم��ه فیک��ری و ئهدهب��ی و کام تێز و
لێکۆڵینهوانهدا (تهنان��هت ئهگهر له ئهنجامی
ڕهتکردنهوهش��یاندا بووب��ێ) دهزگای هزر و
ڕوانی��ن و ش��ێوازی ئاخاوت��ن و دهربڕینی
کهسایهتییهکه بیچم و نێوهرۆکی وهرگرتووه.
یهک دوو س��اڵه له بهره بهری ساڵڕۆژی
ش��ههید بوونی دوکتور قاس��ملوودا ئهو بیره
و ئهو پرس��یاره له مێشکم دا کهڵکهڵه دهکا
ک��ه ـ ههروهک چۆن گهالن��ی تری جیهان
بۆ سهروهران و سهردارانی خۆیانی دهکهن ـ
ئایا ئێم��هش دهتوانین چی بکهین بۆ ئهوهی
ئهو شتانهی ئهو ڕێبهره مهزنه لهدوای خۆی
به یادگار بۆ گهلهکهی بهجێ هێش��توون (له
کتێب و نام ه و دهستنووس و فایله دهنگی و
ڕهنگییهکان��ی ڕا بگره ههتا ئاڵبۆم و کهلوپهله
تایبهتییهکانی) به چهش��نێک وهس��هریهک
بخهینهوه که له مهترس��یی ژاکان و فهوتان
ڕزگاری��ان بێ و ل��ه ههلومهرج��ی لهباردا
مووزهیهکیان (ئهگهر کرابا جارێ له «ئاخرین
ماڵی ژیانی» له قهندیل) لێ دروس��ت بکهین
که ه��هم ببێته زیارهتگای��هک بۆ هۆگران و
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ئهوینداران��ی بیروب��اوهڕ و ڕێبازهکهی؛ ههم
ئهرشیڤێکی زیندوو بۆ بهردهستی مێژوونووس
و لێکۆڵهرانی مهس��هلهی کورد .بهشی ههره
زۆری ئ��هم کهلوپهله تایبهتییانه له دهرهوهی
واڵته (لهگهڵ هێندێکیان له پاریس هاوماڵ
بووم) ،بهش��ی کهمتریشی له کوردستانه که
ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر کتێبهکانی ،لهنێو
کتێبخانهیهکی بچووکدا و به چهش��نێک که
ش��یاوی ئهو ی��ادگاره بهنرخانهیه ،ل ه ژووری
کۆبوونهوهکانی دهفتهری سیاس��یی حیزبی
دێموکرات��ی کوردس��تاندا ڕاگی��راون [ئهو
ژووره له مووش��هکبارانی قهاڵی دێموکڕات
ل��ه ٨ی س��ێپتامبری ٢٠١٩دا خاپوور بوو،
بهاڵم کتێبهکان ئهگهرچی زیانی زۆریان پێ
گهیش��ت ،ههر ماون و ئێس��تا له شوێنێکی
دیکه ڕاگیراون].
ماوهی��هک بهر له نووس��ینی ئهم دێران ه
هاوڕێی ههمیشه لهدڵمدا ،د .هاشمی ئهحمهد
زاده پرس��یاری لێ کردم که بۆچی ش��تێک
لهسهر نێوهرۆکی کتێبخانه تایبهتییهکهی د.
قاس��ملوو ئاماده ناکهن؟ ئهمن که بۆخۆشم
دهمێ��ک بوو بیرم له کارێك��ی وا دهکردهوه،
بڕیارم دا دهس��تی لێ ببزێ��وم .ههربۆیه له
بیست و پێنج ساڵهی شههید بوونی دوکتور
قاس��ملوودا ،ئیزنم به خ��ۆم دا دهرگای ئهو
کتێبخانهیه بکهمهوه و دهس��ت بۆ کتێبهکان
بهرم .ساتهکانی دهسپێکی ئهو سهردانه بۆ من
پڕ بوو له ههژان .وهک ئهوه وا بوو دهست بۆ
کهرهسهیهکی پیرۆز ببهم و پێ بنێمه نێو دیار
و دهڤهرێکی ئهفس��انهیی ،مهملهکهتێک که
لهودا ههستم نهدهکرد میوانێكی نهخوازراو بم،
بهاڵم ههستم به بچووکی دهکرد .کتێبهکان
بۆنی دوکتور قاس��ملوویان لێ دههات ،ههر
ئهو کتێبانه بوون که له س��ااڵنی س��هختی
خهباتی ش��اخدا ،ب��هدهم ه��اڕهی تهیارهی
دوژم��ن و هاژهی تاڤگهکانی کوردس��تانهوه،
لهنێو چ��ادر و لهژێر کهپرهکان��دا ،هاوڕێ و
هاودهمی کاته کهمتر ئازاد و ئارامهکانی بوون.
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دهتگوت گهلهریی مێژوون ،ڕهنگی تێپهڕینی
ڕۆژگاریان گرتبوو و دیار بوو سێبهری سهده
و ههزارهیهکی نوێیان بهس��هردا کش��اوه .پڕ
بوون له سهرهقهڵهمی خۆی و دهسخهتی ئهو
نووسهرانهی کتێبهکانیان پێشکهش کردبوو.
«تاریکستانی ئهشباح» نهبوو ئهو کتێبخانهیه،
چراخانی ئهڕواحی گهش و ڕووناک بوو...
پۆلێنی کتێبهکان
یهک��هم کتێب ک��ه س��هرنجی ڕاکێش��ام
کتێبێك��ی ئینگلیس��ی ب��وو س��هبارهت به
هون��هری کتێبخان��هداری ک��ه کۆمهڵێ��ک
وتاری ڤیالدیمیر ئێلیچ لێنین-ی س��هبارهت
ب��ه گرینگی��ی پهرهپێ��دان ب��ه فهرههنگی
کتێب خوێندنهوه و سیس��تمی ڕێکخستنی
کتێبخانهکان له یهكێتیی س��ۆڤییهت لهخۆ
گرتبوو .دهمودهس��ت کهوتم��هوه یادی ئهو
بهیانیی��ه بههارییهی قهندیل کاتێک دوکتور
قاس��ملوو له ماڵی عهبدوڵاڵی حهسهن زاده
چاوی ل��ه کتێبخانهک��هی ناوب��راو دهکرد
و باب��م به ئیش��اڕه به من گوت��ی «ئهوهش
کتێبخانهدارهکهم��ه!» .دوکتور قاس��ملووش
له واڵم��دا گوتی« :کتێبخان��هداری عیلمه!».
ئهوکاته بۆم پرس��یار بوو ک��ه چۆن دهکرێ
کارێكی «ساده«ی وهک کتێب ڕاگرتن عیلم
ب��ێ و نهمدهزانی کتێبخان��هداری له دنیای
پێشکهوتوودا وهک دیسیپلینێکی ئهکادیمی
و زانستی ئهژمار دهکرێ.
گهش��تێک بهنێو کتێبخانهکهی دوکتور
قاسملوودا وێس��تگ ه یهک لهدوای یهکهکانی
ژی��ان و خهبات��ی ئهومان بی��ر دهخاتهوه و
زۆر ش��تی تازهم��ان لهبارهی کهس��ایهتی و
بیروب��اوهڕی ئهو پیاوه سیاس��ییه که کتێب
خوێنهوهیهک��ی بهبڕش��ت بوو ،فێ��ر دهکا.
ههڵوهس��تهی ورد و وهرددانهوهی بهلهباریی
کتێبهکان کۆمهڵێک نیش��انهمان س��هبارهت
به ڕهگ و ڕیش��هی بیرۆکهکانی قاس��ملوو،
و ههوێن��ی خ��هون و خولی��ا و نیگهرانی و
ساڵی بیست و یەکەم
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هیواکانی دهخاته دهس��ت .نیشانهگهلێك که
بۆ ئهوه دهبن لهگ��هڵ زانیارییهکانی دیکهی
پێوهندیدار به ڕابردوو و ڕوانگهکانی قاسملوو
ل ه تهنیشت یهک دابنرێن و له ساغکردنهوهی
پازڵی قاسملوودا کهڵکیان لێ وهربگیرێ.
دیاره ئهم کهڵك وهرگرتنه پێویسته زۆر
بهپارێزهوه ئهنجام بدرێ ،چونکه ههرچهشنه
ئاکامگیرییهک��ی خێ��را و ڕهه��ا لهب��ارهی
کاریگهریی ت��هک تهکی کتێبهکانی نێو ئهم
کتێبخانهیه لهسهر دوکتور قاسملوو لهجیاتی
ئهوهی شوێنههڵگر بێ دهتوانێ شوێنونکهر
ب��ێ و به ههڵهمان��دا بب��ا ،بهتایبهتی ئهگهر
ئهوهمان لهبهرچاو بێ که دوکتور قاس��ملوو
ڕێب��هر و سیاس��هتمهدارێکی کردهوهگهرا و
واقیعبی��ن و خاوهن خوێندن��هوهی تایبهت
بهخۆی له ڕووداو و دی��اردهکان بوو و قهت
نهدهچووه ژێر باری گوتاری زاڵ و خانهبهندیی ه
تیئۆریی ه پێشتر داڕێژراوهکان.
تهنانهت بڕیاردان لهسهر ئهوه که ههموو
کتێبهکان مس��ۆگهر ههڵبژاردهی خۆی یان
جێ��گای س��هرنج و هۆگریی خ��ۆی بووبن،
ههمیش��ه کارێك��ی ئاس��ان نی��ه .خاڵێکی
س��هرنجڕاکێش و ههژێن��هر س��هبارهت به
س��اغکردنهوهی پێوهندیی دوکتور قاس��ملوو
لهگهڵ ئ��هو کتێبانه ئهوهیه که لهبهر ئهوهی
دوکت��ور س��ادقی ش��هرهفکهندی جێگرهوه
و لهڕووی سیاس��ی و حیزبییهوه میراتگری
دوکتور قاس��ملوو بوو ،بهوێنهی س��هفهری
ژیان و خهبات و گۆڕغهریبیی پێرالش��ێزیان،
کتێبهکان��ی نێ��و کتێبخانهکانیش��یان
دهستلهمالنی یهكتر بوون و زۆر جار دهبینین
که کتێبێکی ئهمیان ل��هنێو کتێبخانهکهی
ئهویاندا ئارامی گرتووه و نهگهڕاوهتهوه شوێنی
خۆی .ههروهه��ا ههژێنهره که جار جاره لهو
کتێبخانهیهدا تووش��ی کتێبی وا دهبین که
لهپاش مهرگی دوکتور قاسملوو و لهپێوهندی
لهگهڵ ئۆدیسهی ژیانی قاسملوودا نووسراون،
وهک ب��ۆ نموون��ه نامیلک��هی فهڕانس��هیی

«دوکتور قاسملوو ،پیاوی ئاشتی و دیالۆگ»،
یان نوسخهی ئیسپانیۆلیی کتێبهکهی کارۆل
پرۆنهووبێر ،بهناوی «خولیا و مهرگی ڕهحمانی
کورد».
س��هبارهت ب��ه کتێبهکان��ی دوکت��ور
قاسملوو و ئامرازی دهستنیشانکردنی ڕادهی
گرینگییان هێندێک نیشانه ههن که دهتوانن
یارمهتیدهر بن .بهش��ێک ل�� ه بهرههمهکان
ڕێچکه و شوێنهواریان به ڕوونی له قسهکانی
دوکتور قاس��ملوودا وهبهرچ��او دهکهوێ ،له
نووس��ینهکانیدا بۆخ��ۆی ڕاس��تهوخۆ وهک
سهرچاو کهڵکی لێ وهرگرتوون ،یا له کۆڕی
دۆس��تان و هاوڕێیانی��دا زۆر ج��ار ئاماژهی
پێ دهکردن .پێوهندیی نێ��وان کتێبهکان و
دوکتور قاس��ملوو و کاریگهرییان لهسهر بیر
و خهیاڵی ،بێگومان لهو حاڵهتانهشدا ئاسانتر
دهدۆزرێت��هوه که لهالیهن نووس��هرهکانهوه
پێشکهش��ی کراون یان قهدیان شکاوه و جار
جاره و لێر و لهوێ یادداشت و سهرهقهڵهمێکی
دوکتور قاسملوویان تێدا بهجێ ماوه .زۆر له
کتێبهکان لهس��هر بنهمای تێگهیشتنێک که
دۆستانی دوکتور قاسملوو بهتایبهتی دۆسته
بێگانهکانی له بوارهکانی جێگای س��هرنجی
دوکتور قاس��ملوو بوویانه ،ب��ۆ وی نێردراون.
لهنێ��و ههموو کتێبهکانیش��دا بهنرخترینیان
لهڕووی بایهخ��ی عاتیف��ی و مێژوویییهوه
ئهوانهن که وهختی خۆی دوکتور قاس��ملوو
بۆخ��ۆی دابینی ک��ردوون و نیش��انهی لێ
داون .ئ��هو عادهت��ی بوو له الپ��هڕهی پێش
کۆتای��ی ئهو کتێبانهدا که بۆی گرینگ بوون
و هی خ��ودی خۆی بوون ب��ه التینی و به
خهتێ��ک که کهمێ��ک وهک خهتی تهبیبان
دهچ��ێ دهینووس��ی «رهحم��ان» ،خهتێکی
بهژێردا دهکێشا و له خوارهوهی ئهو خهتهش
ڕێکهوتی ڕۆژهکهی دهنووسی.
لهگهڵ ئهوهدا که بهه��ۆی ههلومهرجی
س��هختی خهبات و ڕاگوێزران��ی بهردهوامی
بنکهی س��هرکردایهتیی حی��زب و دژواریی
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دهستڕاگهیشتن به کتێب و سهرچاوهکان لهو
سهردهمهدا ،ژمارهی سهرجهم کتێبهکان زۆر
نیه (چهند سهت جڵد) ،ههر له یهکهم ڕوانیندا
دهوڵهمهندیی کتێبخانهکه چ لهڕووی زمان و
کات و شوێنی چاپی کتێبهکان و چ لهڕووی
جۆراوجۆری��ی ب��وار و بابهتهکانهوه س��هرنج
ڕادهکێش��ێ .بهاڵم مهسهلهیهکی گرینگ که
له ههڵس��هنگاندنی ئ��هو کتێبخانهیهدا دهبێ
لهبهرچاوی بگرین ئهوهیه که ئهو کتێبخانهیه
تهعبیر نهک له ههموو ژیانی فیکریی دوکتور
قاس��ملوو ،بهڵکوو تهنیا تهعبیر له ده س��اڵی
کۆتایی ژیانی دهكا ،ئهگهرچی زۆر کتێبیشی
تێ��دان (بهتایبهت��ی لهب��واری مێژووی��ی و
هزری��دا) که پاش ش��هڕی دووهمی جیهانی
چاپ ک��راون یان له شهس��تهکانی زایینیدا
ئهودهم که دوکتور قاسملوو له پراگ دهژیا یا
له حهفتاکاندا کاتێك له پاریس بوو ،دابینی
کردوون.
چاوخش��اندنێک بهو کتێب��ه دێرینانهی
دوکتور قاس��ملوو لهگهڵ خ��ۆی هێناونیهوه
کوردستان و بهگشتی بهسهرجهم کتێبهکان،
دوو ئاکامگیری��ی مانابهخش��مان لهب��ارهی
پۆلێنی کتێبهکان دهداته دهست:
یهکهم ،لهگهڵ ئهوه که دوکتور قاسملوو
ب��ه پل��هی جیاواز ش��ارهزای نزی��ک به ده
زمانی زیندووی جیهانی بهتایبهتی ڕووس��ی
و زمانه س�لاڤهکان بوو ،زیات��ر له حهفتا له
س��هدی کتێبهکانی به زمانی فهڕانس��هیین.
سهرنجڕاکێشه که بزانین تهنانهت کتێبهکانی
پێوهندی��دار به مارکسیس��زم -لێنینیزمیش
که دوکتور قاس��ملوو له گهنجێتیدا پهیدای
ک��ردوون و ڕایگرتوون ،زۆربهی��ان ب ه زمانی
فهڕهنس��ین .لهنێو زمانهکانی دیکهدا کوردی
و فارس��ی به پلهی دووهم ،زمانه سالڤهکان
به پلهی سێههم ،ئینگلیزی به پلهی چوارهم،
عهرهبی و ئاڵمانی به پلهی پێنجهم دێن و تاق
و لۆقیش کتێب ب��ه زمانی تورکی وهبهرچاو
دهکهوێ .هۆی بااڵدهستیی زمانی فهڕانسهیی
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لهم کتێبخانهیهدا تهنی��ا بۆ ئهوه ناگهڕێتهوه
که لهو س��ااڵنهدا که ئهو کتێبخانهیه شکڵی
گرتووه زۆربهی ئهو بیانییانهی بهمهبهس��تی
ڕۆژنامهوان��ی یا ب��ۆ یارمهتیی پزیش��کی و
ئینسانی س��هردانی کوردس��تانیان کردووه
فهڕانس��هیی ب��وون ،ی��ا ئهوه که فهڕانس�� ه
وێس��تگهی یهکهم و سهرهکیی سهفهرهکانی
دوکت��ور قاس��ملوو ب��ۆ دهرهوهی واڵت بوو.
بهڵکوو ئهو مهسهلهیه پێش ههموو شتێک بۆ
ئهوه دهگهڕێتهوه که ههر له بنهڕهت ڕا زمانی
فهڕانس��هیی له دنیای مهعریفی��ی دوکتور
قاسملوودا جێگهی یهکهم یا ههر نهبێ ڕیزی
یهکهمی ههبوو .کاریگهریی زمانی فهڕانسهیی
بهسهر زمانی بیرکردنهوه و ئاخاوتنی دوکتور
قاسملووهوه تهنانهت ئهو کاتهی به کوردی یا
به فارسیش قسهی دهکرد به ڕوونی دیار بوو،
ئهگهرچی ئهو کاریگهرییه نهدهگهیشته ڕادهی
کاریگهریی ههمان زمان لهس��هر مێکانیزمی
بی��ر و دهربڕینی دوکتور ش��هڕهفکهندی ،و
زانستی کهالمی دوکتور قاسملوو شوێنهواری
ڕهوانبێژییانهی زیاتر له زمانێکی س��هرهکیی
پێوه دیار بوو.
دووهم ،لهگهڵ ئهوهدا که بواری پسپۆڕیی
ئهکادیمی��ی دوکتور قاس��ملوو ئابووری بوو،
به ت��اق و لۆق کتیبێک ل��هو کتێبخانهیهدا
ههڵدهک��هوێ ک��ه پێوهندی��ی به زانس��تی
ئابووریی��هوه ههب��ێ (بۆ نموون��ه یهک لهو
تهنیا دوو کتێبه تورکییهی باس��ی ئابووریی
کوردس��تانی تورکیه دهکا یان چاپی تورکیی
نامیلکهیهکی خۆی سهبارهت به کوردستانی
ئێران که به یادداش��ت و س��هرهقهڵهمهكانی
نێ��وهوەی ڕا دیاره دوکتور قاس��ملوو زۆر له
چ��اپ و وهرگێڕانهک��ه ڕازی نیه) .لهالیهکی
دیکهوه ،ئهگهرچی دوکتور قاسملوو لهڕووی
تیئ��ۆری و فهلس��هفهی سیاس��ییهوه هۆگر
و ههڵگ��ری چهمکه هزریی��هکان بهتایبهتی
ل��ه مهکتهبی مارکسیس��تیدا ب��وو ،کهچی
کتێبه فیک��ری و ئیدئۆلۆژیکهکان کهمترین
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جێگهیان لهو کتێبخانهیهدا بهنس��یب بووه و
به پهنجهکانی ههردوو دهست دهژمێردرێن.
زۆربهی ههره زۆری کتێبهکان پێوهندییان
به مهسایلی ژیئۆپۆلیتیک و سیاسهتی دهرهوه و
ملمالنهی زلهێزهکان و کێشهکانی ڕۆژههاڵتی
نێوهڕاس��تهوه ههی��ه .کهموکوڕییهکان��ی
سۆسیالیزمی مهوجوود و پێویستیی ڕیفۆرم،
ئهحزابی چهپی دنیا و سۆسیال دێموكڕاسی،
مێژووی جیه��ان بهتایبهت��ی ئینقالبهکان،
بیۆگراف��ی و بیرهوهریی سیاس��هتمهدارانی
کێش��ه و پێوهندییهکان��ی جیهانی

ناس��راو،
س��ێههم ،ڕۆژههاڵتناس��ی و مێژووی ئێران،
کوردۆلۆژی ،مافی مرۆڤ ،تێرۆریزم ،خهباتی
پارتیزانی و تاکتیک��ه نیزامییهکان بوارهکانی
دیکهی کتێبهکانی نێو ئهم کتێبخانهیه پێک
دێنن .بێگومان لهو کتێبخانهیهدا ژمارهیهکی
زۆر کتێ��ب و بهرههم��ی ئهدهبی��ش (چ
لهبواری ڕۆمان و ش��ێعری بێگانه بهتایبهتی
فهڕهنس��ی و چ لهپێوهن��دی لهگهڵ زمان و
ئهدهبیاتی ک��وردیدا) وهبهرچ��او دهکهون.
ههروهها سهرنجڕاکێشه که بزانین له تهواوی
ئ��هو کتێبخانهیهدا تهنیا ی��هک دانه کتێب
لهپێوهندی لهگهڵ ئایین و ئایینناسیدا ههیه
که ئهویش پێوهندیی به تێئۆلۆژیی ڕزگاریی
مرۆڤهوه ههیه.
ههم��ووی ئهم��ه ب ه مان��ای بێمهیلی و
گرینگی نهدانی چیدیکهی دوکتور قاسملوو
ب��ه پس��پۆڕییه ئهکادیمییهک��هی خۆی و
بهگشتی به بواری فیکر و تیئۆری نیه .بهڵکوو
مان��ای ئهوهیه ک��ه کتێبخانهکهی س��ااڵنی
دوایی ژیانی دوکتور قاس��ملوو ڕهنگدانهوهی
ههلومهرجی سیاس��یی ئهوکات و پێویستییه
مهعریفییهکانی ئهو لهو س��هردهمهدا بووه .به
کورتی دهتوانین بڵێی��ن که ئهو کتێبخانهیه
کتێبخان��هی عهمهلیی سیاس��هتمهدارێکی
عهمهلگهرایه که ل��هو دوایین قۆناغهی ژیان
و خهباتی��دا که قۆناغی ههره پڕش��نگدار و
درهوشاوهی بوو ،ئهوهندهی سهرنجی دهدایه

ی
پرسهکانی بواری سیاسهتی واقیعی و خهبات 
بهک��ردهوه ،ئهوهن��ده خۆی ب��ه بابهته تهنیا
فیکری و تیئۆرییهکانهوه خهریک نهدهکرد.
س��هبارهت به نێوهرۆکی کتێبهکانی ههر
کام ل��هو بوارانهی باس ک��ران ،لهگهڵ ئهوه
ک��ه کتێبهکانی نێو ئ��هم کتێبخانهیه بهپێی
ب��وار و بابهت پۆلێ��ن و ڕهدی��ف نهکراون،
بهاڵم دهتوانین بۆ مهبهس��تهكانی ئهم وتاره
کتێبهکان��ی ه��هرکام ل��ه بواره ئام��اژه پێ
کراوهکان وهس��هریهک بخهینهوه و نموونهی
ماناداریان لێ بێنینهوه.
بواری هزر و ئیدئۆلۆژی
ه��هروهک باس��مان ک��رد و ئاماژهم��ان به
هۆیهکهش��ی کرد ،ژمارهی ئ��هو کتێبانهی
نێ��و ئهم کتێبخانهیه ک��ه نێوهرۆکێکی تهنیا
هزری و ئیدئۆلۆژیکیان ههیه لهچاو ئهوه که
دهکرێ زائیرێک پێ��ش کردنهوهی دهرگای
کتێبخانهکه پێش��بینیی ب��کا ،یهکجار زۆر
کهم��ه .لێرهدا ی��هک دوو کتێبی بیرمهندی
لیبراڵ و نهیاری سهرس��هختی تۆتالیتاریسم،
ڕێمۆن ئاڕۆن (وهک «پهنجا ساڵ بیرکردنهوه
سیاس��ی»یهکهی و دوایی��ن بهرههم��ه
تهواونهکراوهک��هی ژیانی لهس��هر ئهزموونی
کۆتایی س��هده) – ههر ئهو کهس�� ه که لهو
ش��وێنهدا که مارکس ئایینی ب��ه «ئهفیۆنی
خهڵ��ك» له قهڵهم دهدا ،ئهو مارکسیس��زمی
به ئهفیۆن��ی ڕووناکبی��ران دهزانی -لهگهڵ
کۆمهڵێک کتێبی پێوهندیدار به پرهنسیپهکانی
مارکسیزم-لێنینیزم که پاش شهڕی دووهمی
جیهانی به زمانی فهڕانسهیی له پێکهن چاپ
کراون (وهک «دهوڵهت و ئینقالب» و «ئابووری
و سیاس��هت ل��ه س��هردهمی دیكتاتۆری��ی
پرۆلتاری��ادا»ی لێنی��ن و «پرهنس��یپهکانی
کۆمۆنی��زم»ی ئێنگلس و «ئهنترناس��یۆنالی
چوارهم»ی ترۆتسکی) تێکهڵی یهکدی بوون.
ههر لهو بوارهدا کۆمهڵێك س��هرچاوه که له
ڕۆڵ��ی فاکتهری ن��هژادی و جێگه و پێگهی
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نهتهوه له تیئۆریی مارکسیستیدا دهكۆڵنهوه س��ۆڤیهتین ،ل��ه بهڵگهنامهكان��ی کۆنگرهی
(بۆ نموون��ه توێژینهوهکانی ئام��ادۆ بۆردیگا بیس��تهمی حیزبی کۆمونیس��تی سۆڤیهتهوه
و فرانس��وا ماس��پێرۆ) ،ههروهه��ا هێندێك له س��اڵی ( ١٩٥٦ک��ه لهودا م��هودا دانانی
س��هرچاوه ک��ه س��هرنج دهدهنه م��هرام و خرووچێف لهگهڵ س��تالینیزم ئهفس��انهی
ڕوانگهکانی مارکسیستهکانی جیهانی سێههم «ههرگیز ههڵهنهکردنی سۆسیالیزمی عیلمی
(بۆ نموونه گۆڤارێکی مارکسیستهکانی ئهفریقا وهك واڵمی موعهممای تاریخ»ی تێک شکاند)
و ڕاپۆرتێک سهبارهت به فێستیڤاڵی جیهانیی ڕا بگره تا ڕیفۆرمخوازییه چارهنووسسازهکهی
الوان له دیدی وهڤدی ڕێکخراوهکانی واڵتانی گۆرباچێف –»پێرێس��ترۆیکا ،ڕوانینێکی نوێ
ل��ه واڵتهکهمان و ل��ه جیه��ان» (چهندین
دۆستهوه) سهرنج ڕادهکێشن.
بهاڵم ئ��هوهی لهو ب��وارهدا بااڵدهس��ته نوس��خهی ههمان چاپ ل��ه کتێبخانهکهدا
نهک الیهنی تیئۆریی مارکسیس��یزم-لێنیزم ،ههیه) -و بهڵگهنامهكانی کۆنگرهی نوێنهرانی
ی گهلی س��ۆڤیهتی له  ١٩٨٩که ناوبراو وهک
بهڵک��وو الیهن��ه عهمهل��ی و مهیدانییهکه 
ئامرازێکی نیهادی بۆ شهرعیهت
وهدیهێن��ان و جێبهجێکردنی
پێ��دان و جێبهجێکردنی پرۆژه
ئ��هو بیروب��اوهڕه و واقیعییهتی
لهگهڵ ئهو ه
سیس��تمی کۆمۆنیس��تی ل��ه که کتێبهکانی نێو ئهم ڕیفۆرمیس��تییهکهی خ��ۆی
کتێبخانهیه
دروستی کردبوو.
سهدهی بیس��تهمدایه .زۆربهی
بهپێی بوار و بابهت
ئهگ��هر کتێبخانهدارێک له
بهرههمهکان��ی پێوهندیدار بهو
کراون،
ه
ن
دیف
ه
ڕ
و
پۆلێن
چهشنی ئهوهی دوکتور قاسملوو
پرس��هش ل��هو کتێبخانهیهدا
بهاڵم دهتوانین بۆ
له بهیانیی ه بههارییهکهی قهندیل
ئامانجی��ان ئهوهیه ک��ه وێڕای
وتاره
م
ه
ئ
كانی
ه
ست
ه
ب
ه
م
مهبهس��تی بوو ،کتێبهکانی نێو
ش��ـــیکردنهوهی سیس��تمی
کتێبهکانی ههرکام ل ه
ئهم کتێبخانهیه ڕێك بخاتهوه،
سیاس��ی و ئابووریی یهكێتیی
بواره ئاماژه پێ کراوهکان
پاش ڕیزکردنی س��هرچاوهکانی
س��ۆڤیهت ،س��هبارهت ب��ه
وهسهریهک بخهینهوه و
نیشانهکانی ڕزین و هۆکارهکانی نموونهی ماناداریان لێ سهرهوه ،بهشێوهیهکی لۆژیکی
ئهو کتێبانه دادهنێ که باس��ی
زهواڵی سۆسیالیزمی مهوجوود
بێنینهوه
ئهلترناتیڤ��ه مهوجوودهک��هی
هۆشیاری بدهنه خوێنهر .لێرهدا
دیک��هی ڕۆئیای یهکس��انیی
بۆ نموونه ئهم تیترانهمان دێته
بهرچاو« :دهس��هاڵتی قهبزهکراو له یهكێتیی م��رۆڤ ل��هو س��هردهمهدا دهک��هن .ل��ه
سۆڤیهت» له نووسینی هێلێن کارێر دانکۆس ،کتێبخان��هی ئ��هو پیاوهدا که ل��ه جهرگهی
«مافیا له ش��ووڕهوی» له نووسینی ڤێرژینی خهبات��ی قورس��ی چهکداریدا ح��ازر بوو بۆ
کوولۆدۆن ،یا «نامهكانی میخائیل یهفیمۆڤ» چهس��پاندنی «سۆس��یالیزمی دێموکڕاتیک»
س��هبارهت به دۆخی خراپی مافی مرۆڤ لهو له پڕۆگرام��ی حیزبهکهیدا تێچووی گهورهی
واڵتهدا .بێگومان بهش��ێك له سهرچاوهکانی تهش��کیالتی تهحهم��ول ب��کا ،کۆمهڵێ��ک
ئ��هم هۆش��یارییه مێژوویی�� ه ک��ه دوکتور س��هرچاوهی خوێن��دراوه و کارلهس��هرکراو
قاس��ملوو ل ه ناوچهی ئێم��هدا یهکهم کهس س��هبارهت به «ئۆرۆکۆمۆنی��زم» (کۆمۆنیزمی
و ت��ا ماوهیهکی زۆر تاقانه ڕێبهری سیاس��ی ئورووپای��ی) و ئهزموون��ی سۆسیالیس��ت و
بوو ئازایهتیی ئهوهی ههبوو به ئاش��کرا بیڵێ سۆس��یال دێموکڕاتهكانی بلۆکی ڕۆژئاوا (بۆ
و ئاکامگیری��ی بهكردهوهی ل��ێ وهربگرێ ،نموونه کتێبێکی کارل کۆرش دامهزرێنهری
س��هرچاوهی ڕهس��میی خودی دهس��هاڵتی مارکسیس��زمی ڕۆژئاوای��ی و کتێبێك��ی
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س��انتیاگۆ کاریلۆ س��کرتێری گشتیی پارتی
کۆمونیس��تی ئیسپانیا) س��هرنج ڕادهکێشن.
دیاره لهو نێوهدا پڕۆژهی سۆسیالیس��تهكانی
فهڕانس��ه له ههشتاکان و باس و خواسی نێو
کۆنگرهکانی پارتی سۆسیالیس��تی فهڕانس��ه
(بهتایبهت��ی کۆنگرهی «ئێپینه« که کۆنگرهی
یهكگرتن��ی بهرهی چ��هپ له فهڕانس��ه و
سهکۆی سهرکردایهتیی فرانسوا میتران بوو)
جێگایهک��ی دیارتریان ههیه .چڵهپۆپهی ئهم
کۆمهڵ ه س��هرچاوهیهش ئ��هو کتێبانهی نێو
کتێبخانهكهن که له ڕێگهی ش��یکردنهوهی
سیس��تمی پارێزگاری��ی کۆمهاڵیهت��ی ل��ه
ئورووپای کاپیتالیس��تی و دهوڵهتی ڕیفاهی
له سکاندیناوییهوه ،پۆتانسیهل و ههر ئهودهم
سنوورهکانی سۆس��یال دێموکڕاسی دهخهنه
ڕوو.
مێژوو
ب��ه هۆگ��ری و ههگبهیهکهوه ک��ه دوکتور
قاسملوو لهبواری مێژوودا ههیبوو ،سروشتییه
که کتێبهکانی ئهم بواره جێگهیهکی گرینگیان
ل��ه کتێبخانهکهیدا بۆخۆیان داگرتبێ .لێرهدا
مێژووی نوێی جیه��ان به قهڵهمی ههریهک
له ڤیکتۆر ئالێکس��اندرۆڤ و م��ارک فێرۆ و
جهواهی��ر لهع��ل نههرۆ دیدێکی بهس��تێن
ناس��انه و تهنانهت دهروونناسانهی سیاسی بۆ
مێژوومان دهدهنه دهس��ت .ههروهها مێژووی
ئینقالبهکان��ی جیهان بهتایبهت��ی ئینقالبی
فهڕانسه س��هرنج ڕادهکێش��ن .له کتێبێکی
ئالبێ��رت س��ابوولدا لهو ب��ارهوه ههموو ئهو
ش��وێنانهی کتێبهکه که باس��ی ههڵوێستی
هێ��زه نهریتییهکانی کۆمهڵ��گای ئهودهمی
فهڕانس��ه بهتایبهتی کلیسا و ئهشرافیهت له
کاتی شۆڕشی فهڕانس��هدا دهکهن به قهڵهم
(میداد)ێکی کاڵ خهتیان لهبن کێش��راوه و
ئیش��اره کراون .ههر له فهڕانس��ه ،سهبارهت
به ڕاپهڕین��ی مانگی مای ١٩٦٨ی ئهو واڵته
که لهسهر بهستێنێکی سیاسی-کۆمهاڵیهتی

و لهڕاس��تیدا بهدژی کۆمهڵ��گای نهریتی و
ب��ۆ ئازادیی زیاتر و ش��ل کردنهوهی کۆت و
بهنده کۆمهاڵیهتیی��هکان بهڕێوه چوو ،چهند
س��هرچاوهیهک لهو کتێبخانهیهدا دهبینرێ.
لهس��هر شۆڕش��ی ١٩٧٩ی ئێرانیش چهند
کتێبێک س��هبارهت ب��هو ئینقالبه له دیدی
ئورووپاییهکان��هوه وهک کتێبی «خومهینی،
ئینقالبی خیانهت پێکراو» له نووس��ینی ژان
پیهر پیشار و کریستیان دۆالنوا دهبینرێ.
ههر لهبواری مێژووی��یدا زۆر بیۆگرافی
و ئۆتۆبیۆگرافی��ی کهس��ایهتییه سیاس��ییه
ناودارهکان��ی جیهان ل��ه کتێبخانهکهی د.
قاس��ملوودا وهبهر چاو دهکهون .لێرهدا ژیان
و بهسهرهاتی س��تالین و تیتۆ و چهند جڵد
داس��تانی ژیانی مووس��ۆلینی ب��ه قهڵهمی
ئان��درێ بریس��ۆ ک��ه خاتوونێک��ی ئێرانی
بهن��اوی پهریچێهری س��ابیتی «ب��ه ئاواتی
س��هرکهوتنی خهباتی گهلی کورد و ڕزگاریی
میللهتی ئێران لهم ڕۆژگاره تاڵ و خهمناکه»
پێش��کهش به دوکتور قاس��ملووی کردووه
لهگهڵ بیرهوهرییهکانی مارشاڵ ڤاسیلێفسکی
قارهمانی شهڕی ستالینگراد و بیرهوهرییهکانی
هێنری کیس��ێنجێر بوونه مااڵوسێی یهکتر.
بهاڵم دیس��ان فهڕانس��ه بهشی شێری وهبهر
کهوتووه  :جگه له بیۆگرافی و بیرهوهرییهکانی
ژهنڕاڵ دوگۆل و فڕانسوا میتران (به قهڵهمی
خۆی لهژێر ناوی «مێش��هنگوین و ئهندازیار»
که مانیفێس��تی وی بۆ فهتحی دهس��هاڵت
لهپێناوی وهدیهێنانی ئیدئالهکان و لهس��هر
بنهمای بیروباوهڕه) ،هێندێک له سهرچاوهکان
باس��ی ژیان و خهباتی کهس��انی له ناوچهی
ئێمهدا کهمتر ناس��راو دهک��هن ،وهک ژۆرژ
کلێمانسۆ سهرۆک وهزیری سهرهتای سهدهی
بیستی فهڕانس��ه که سهرسهختانه داکۆکیی
ل��ه جیاکردنهوهی دین له دهوڵهت کردبوو و
له کۆمهڵگای دژه یههوودی ئهوس��ادا ئازایانه
داکۆکی��ی له کاپتن دریف��ووز-ی به ڕهگهز
جوولهکه کردبوو که به ناههق تۆمهتبار کرابوو
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که خیانهتی به واڵت کردووه ،ههروهها پیهر
مهندێس فرانس گهوره س��یمای کۆمارهکانی
س��ێههم و چوارهمی فهڕانسه که واڵتهکهی
ل�� ه ڤیهتن��ام هێنابووه دهر .ئ��هم کتێبه که
پزیشکێكی فهڕانس��هیی بهناوی ڕۆنی ڕووزۆ
لهبری پێشکهش��ی به فهڕانسهوی لهسهری
نووسیوه «خۆڕاگری ..خۆڕاگری ..خۆڕاگری!» و
ئادرهس و ژماره تهلهفونی خۆی له مارسهی
بۆ بهجێ هێش��تووه ،یهكێک ل��هو ئاخرین
کتێبانهیه که دوکتور قاس��ملوو خستوویهته
نێو کتێبخانهکهیهوه.
ب��هاڵم ههژێنهرترین و ڕهنگه بهنرخترین
کتێبی ئهم بهش ه کتێبێکه بهناوی «پیاوێکی
جیاواز» به قهڵهمی ژیل پێرۆ که بهسهرهاتی
هانری کوریهل دهگێڕێتهوه که خهباتگێڕێکی
جوولهک��هی کۆمۆنیس��ت و الیهنگ��ری
جیهانی س��ێههم بوو و ل��ه هێندێک واڵتی
عهرهبی وهک میس��ر و ئهلجهزایر نهخش��ی
داکۆکیکارانه له گهالنی ژێردهستهی نواندبوو.
هان��ری کوریهل ک��ه ل ه س��هردهمێکدا که
کهس بیری له ش��تی وا نهدهکردهوه ههوڵی
دهدا فهلهس��تینیهکان و ئیس��رائیلییهکان
پێک بێنێ ههتا کێش��هی خۆیان لهڕێگهی
ئاشتیخوازانهوه چارهسهر بکهن ،ساڵی ١٩٧٨
له پاریس تێرۆر ک��را .کاتێك ڕۆژههاڵتناس
و کورددۆستی فهڕانسهیی مهدام جۆیس بلۆ
لهس��هر ئهم کتێبه دهنووسێ «پێشکهش به
عهبدولڕهحم��ان ،لهگهڵ س��ۆز و الیهنگریی
سهرسهختانهم بۆ خهباتی پیرۆزی» ،بێگومان
فکری بۆ ئهوه نهدهچوو که ڕۆژێک چهند سهت
کیلۆمیترێک ئهوالتر دوکتور قاسملووش ههر
بهدهم خهونی ئاشتییهوه تێرۆر دهکرێ..
کێشهکانی جیهانی سێههم
کێش��هکانی جیهان��ی س��ێههم تهوهرێكی
دیکهی خوێندنهوهکانی دوکتور قاس��ملوو
ب��ووه .ئهگهر بهش��ێک ل��ه بهرههمهکانی
ئهم تهوهره س��هرنج دهدهن��ه دڕدۆنگی و
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نایهکس��انییهکانی نێ��وان واڵتان��ی باکوور
و واڵتانی باش��وور (بۆ نموون��ه کۆمهڵێک
سهرچاوه س��هبارهت به بزوتنهوهی واڵتانی
بێالیهن ،گۆڤاری فهڕانسهیی «دوو جیهانهکه»
ی��ان کتێب��ی «بێزاریی مهینهتبهش��ان له
نهزمی جیهانی» له نووس��ینی ژان زیگلهر
سیاس��هتمهدار و کۆمهڵناس��ی بهناوبانگی
سویس��ی و الیهنگ��ری بهجیهانیبوونێکی
دیکه) ،ئهوانهی دی زۆرتر باس��ی نالێکی و
دینامیزم��ه نێوخۆییهکانی واڵتانی جیهانی
سێههم دهكهن که لێرهدا سهبارهت به دنیای
عهرهب و ئهگهری شۆڕش و نوێبوونهوه له
ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست بهرههمی نووسهرانی
وهك محهمم��هد حوس��ێن ههیک��هل و
س��هبارهت ب��ه ئهفغانس��تانیش کۆمهڵێک
س��هرچاوهی وهک چهند ژمارهی تایبهتیی
«گۆڤاری س��هردهمه ت��ازهکان»ی ژان پۆل
س��ارتر و کتێبی «له قهفهس��ی ورچدا»ی
ڕۆژنامهوان��ی فهڕهنس��یی بهبارمتهگی��راو
له ئهفغانس��تان ژاک ئابووش��ار دهبینرێن.
ئهمری��کای التینیش لهنێو ئ��هو کتێبانهدا
جێگهیهکی دیاری ههیه ،بۆ نموونه کتێبی
«رهگ��ه ههڵدڕاوهکانی ئهمریکای التین» ی
ئێ��دوارد گالیانا و «گڕکان��ی نیکاراگوا» که
خاتوونی ڕۆژنام��هوان گلۆریاتۆنیا هێنریکیز
(که لهگ��هڵ کارۆل پرۆنهووبێ��ر له یهک
دهوراندا د .قاس��ملوویان ناس��یوه) به دوو
زمانی ئیس��پانیایی و فهڕانسهیی لهسهری
نووسیوه «بهڕێز قاسملوو! خهباتی گهالن بۆ
ڕزگاری سنوور ناناسێ ،مهگهر نا؟!».
رۆژههاڵتناسی و کوردۆلۆژی
بوارێک��ی دیک��هی زۆر بهرجهس��ته لهنێ��و
کتێبهکانی دوکتور قاسملوودا ڕۆژههاڵتناسییه.
دوکتور قاس��ملوو جیا لهوه ک��ه پێوهندیی
لهگهڵ ژمارهیهکی زۆر له ڕۆژههاڵتناس��انی
ناس��راوی جیهان ههبوو و ئهوهشی کردبووه
بهستێنێک بۆ ڕاکێشانی سهرنج و پشتیوانیی
ساڵی بیست و یەکەم
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فهرههنگییان��ی دنی��ای دهرهوه ب��ۆ الی
مهسهلهی کورد ،بۆخۆیشی له نیوهی دووهمی
حهفتاکانی زایینیدا له ئهنس��تیتۆی زمان و
شارستانییه ڕۆژههاڵتییهکانی پاریس مامۆستا
بوو و بوونی چهند ژمارهیهک له بوڵتهنهکانی
ئهو ئهنس��تیتۆیه لهنێ��و کتێبخانهکهدا ئهو
دهورهیه له ژیان��ی ئهکادیمی و فهرههنگیی
دوکتور قاس��ملوومان وهبیر دێنێتهوه .لێرهدا
ههروهها زۆر کتێب و س��هرچاوه س��هبارهت
به ئێرانناس��ی و خولیای فهڕانس��هوییهکان
بۆ ئیس��فههان دهبینرێ (ب��ۆ نموونه «بهرهو
ئیس��فههان»ی پیهر لۆتی و «ئیبن س��ینا یا
ڕێگای ئیسفههان»ی ژیلبێر سینۆوێ).
ب��هاڵم زۆرب��هی بهرههم��هكان لێرهدا
کوردۆلۆژی به زمانهکان��ی بیانی بهتایبهتی
فهڕانس��هیی دهگرنهوه .لهس��هر کتێبهکهی
کریس کۆچێ��را (بزوتن��هوهی نهتهوایهتیی
ک��ورد) ،ئهدیبی ک��وردی تورکی��ه ،مهمۆ
یهتکی��ن ک��ه بهپێ��ی زانیارییهکانی کاک
حهس��هنی قازی ل��هو س��هردهمهدا که له
لههس��تان ژیاوه د .قاس��ملووی ناس��یوه و
لهبواری کوردۆلۆژیدا خاوهنی کتێبخانهیهکی
بهنرخه ،ساڵێک پێش شۆڕشی گهالنی ئێران
به ڕێنووسی التینی بۆ د .قاسملووی نووسیوه
«بوهار هاتیه س��هر چیای��ێ وهالتێ من .تو
مامۆس��تایێ من ،کال و کهکێ من! ل سهر
وێ چیای گولهک��ی ..هێڤیدارم کو بوهارێ
دێ درێژ و ش��اد ببه بۆ گهلێ مهی کورد».
تێزهکهی عیس��مهت ش��هریف وانلی لهسهر
کوردستانی عیراق ،بیرهوهرییهکانی نورهدین
زازا ،کۆمهڵێک دهق��ی ئهدهبی و فۆلکلۆریی
ک��وردی ههڵبژاردهی جۆیس بلۆ لهژێر ناوی
«بیرهوهریی کوردس��تان» ،س��یاحهتنامهی
ئهولیای چهلهبی که مامۆستای نهمر سهعید
ناکام پێشکهش��ی د .قاس��ملووی کردووه،
ش��هڕهفنامه ،کتێبهکهی حهس��هن ئهرفهع
لهس��هر مێژووی ک��وردهکان ک��ه دوکتور
قاس��ملوو له «چل س��اڵ خهبات لهپێناوی

ئازادی»دا له ڕیزی ئهو دهگمهن سهرچاوانهدا
که له کۆتای��ی کتێبهک��هدا هێناونی ناوی
ب��ردووه ،و نامیلکهیهک ب��ه زمانی تورکی
لهسهر کوردستانی ئێران له نووسینی خودی
د .قاسملوو که ناوبراو له زۆر شوێن ئیشارهی
پرسیار و پهراوێزی بۆ نووسیوه ،لهو کتێب و
سهرچاوانهن که لهو بهشهدا دهبینرێن.
ه��هر لێ��رهدا کتێبێکی فهڕانس��هیی له
نووسینی کریستیان مۆر بهناوی «کوردهکانی
ئهمڕۆ» لهو بارهوه س��هرنج ڕادهکێش��ێ که
بهرگهکهی بریتییه له نیگارێکی دهستکرد که
لهودا د .قاسملوو به جلوبهرگ و جهمهدانهی
کوردی��هوه لهپێ��ش گوندێکی کوردس��تان
ڕاوهس��تاوه .دڵنی��ام ئهوان��هی دژایهتیی د.
قاسملوویان لهگهڵ فهردپهرهستی و ئایکۆن
سازی له کهس��ایهتییه سیاسییهکان لهبیره،
به دیتنی بهرگی ئهو کتێبه کهمێک سهریان
سووڕ دهمێنێ.
پێوهندیی نێودهوڵهتی و ژیئۆپۆلیتیک
وهک ئام��اژهی پێ کرا ،ئهو بوارهی زۆرترین
ژم��اره ل��ه کتێبهكانی نێ��و کتێبخانهكهی
بۆخۆی تهرخان کردووه بواری ژیئۆپۆلیتیک
و پێوهندیی نێودهوڵهتی و ملمالنێ جیهانی
و ناوچهییهکانه .لهو بهش��هدا سهرچاوهکانی
پێوهندی��دار به ش��هڕی س��ارد و ڕکابهریی
سیاس��ی و نیزامیی ئهمریکا و ش��ووڕهوی
و جێگ��ه و پێگهی ئورووپا ل��هو نێوهدا زۆر
بهرجهس��تهیه که ل��هو ب��ارهوه بهرههمی
پس��پۆڕانی وهك برێزینس��کی ڕاوێ��ژکاری
ب��هڕهچهڵهک لههس��تانیی جیمیی کارتێر
ب��ۆ ئهمنیهتی میلل��ی و ڕێژیس دوبرێ که
ڕابردوویهک��ی لهگ��هڵ شۆڕش��ی کووبادا
ههب��وو و دواتر بوو به ڕاوێژکاری فرانس��وا
میت��ران ،وهبهرچ��او دهك��هون .ه��هر لهو
بوارهدا کتێبی «لهنێو نهێنیی ش��ازادهکاندا»
سهرنج ڕادهکێش��ێ که بریتییه له وتووێژی
ڕۆژنامهوانی بهناوبانگی فهڕانسهیی کریستین
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ئۆکرهن��ت لهگ��هڵ بهرپرس��ی پێش��ووی
سرویس��ه نهێنییهکانی فهڕانسه .کریستین
ئۆکرهن��ت ههمان ئ��هو خانمهیه که دوایین
وتووێ��ژی تهس��ویریی له زین��دان لهگهڵ
ئهمیر عهباس��ی هووهیدا ئهنجام دا و پێش
هێرشی هاوپهیمانهکانیش بۆ سهر عیراق له
ژانویهی ١٩٩١دا وتووێژی لهگهڵ س��هدام
حوس��ێن کرد .ئهو ک��ه دووهمین هاوژینی
بێرنارد کوشنێریش��ه ،لهس��هر کتێبهکه بۆ
دوکتور قاس��ملووی نووسیوه «پێشکهش به
دۆس��تمان عهبدولڕهحمان ،چونکه ئهویش
یهک لهوانه!» (واته یهکێک له ش��ازادهکانه؛
مهبهس��تی ئهوهیه یهکێک له گهوره پیاوانی
ئ��هم جیهانهیه) .ههروهه��ا ژمارهیهکی زۆر
گۆڤار و س��هرچاوهی گشتگیری پێوهندیدار
ب��هو ب��واره وهک گۆڤ��اری ئهنس��تیتۆی
توێژینهوهی ستراتژیکی فهڕانسه و چهندین
ژم��ارهی س��اڵنامهی ڕۆژنام��هی لومۆن��د
س��هبارهت به بارودۆخی سیاسیی جیهان و
ئهتڵهسهکانی ژیئۆپۆلیتیک که ژێرار شالیان
لهسهر یهکێکیانی نووس��یوه «ئهو ئهتڵهسه
که پێشکهش��ه به هێلێن و ڕهحمان باسی
ش��تگهلێک دهکا که ئهوان لێی شارهزان»،
لهم کتێبخانهیهدا دهبینرێن .ههر لهو بهشهدا
کۆمهڵێک سهرچاوهی تایبهت به لێکدانهوهی
کێش��ه ناوچهییهكانیش بهتایبهتی ش��هڕی
ئێ��ران و عی��راق و ئانالی��زی نیزامیی ئهو
ش��هڕه و دوورهدیمهنهکانی یهکالبوونهوهی
وهبهرچاو دهك��هون (بۆ نموون��ه کتێبێکی
پاوال باڵتا بهناوی «ئێران و عیراق ،شهڕێکی
پێنج ههزار ساڵه» و ئێنسایکلۆپیدیای چهند
جڵدیی ئهو شهڕه به زمانی عهرهبی).
شهڕ
هێلێنا کروولیش (نهس��رین قاسملوو) له
کتێبهکهی خۆی بهن��اوی «ئورووپاییهک
له س��هرزهمینی کوردهکان»دا دهنووسێ
دوکت��ور قاس��ملوو قس��هیهکی ئاندرێ
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مالرۆی لهسهر کوته کاغهزێک نووسیبۆوه
که دهڵێ «ش��هڕم پێ خۆش نهبوو ،بهاڵم
شهڕم کرد» .له کتێبخانهی ئهو ڕووناکبیره
بهفهرههن��گ و پهروهردهی��هی ئورووپادا
که بهبێ ئ��هوهی ههرگیز لهژیانیدا کاری
نیزامی��ی کردب��ێ دهب��وو ڕێبهرایهتیی
بزوتنهوهیهکی بهرب�ڵاوی چهکدارانه بکا،
بهش��ێوهیهکی لۆژیکی تووشی هێندێک
کتێ��ب و نامیلکه س��هبارهت ب��ه بواری
ش��هڕ و خهباتی پارتیزانی بووم .کتێبێک
که ل��هو ت��هوهرهدا له ههمووی��ان زیاتر
سهرنجی ڕاکێش��ام لهبارهی گاریبالدی،
ڕێب��هری سیاس��ی و نیزامیی س��هدهی
ن��ۆزدهی ئیتالیاوه نووس��راوه که لهوێدا
د .قاس��ملوو چهند شوێنێکی کتێبهكهی
ئیشاره کردووه و خهتی لهبن کێشاون .بۆ
نموونه له الپ��هڕه ٢٥٨ی کتێبهكهدا ئهو
ڕستهیه که دهڵێ «گاریبالدی بۆی گرینگ
بوو که سهرکردایهتیی جۆره هێزێک بکا
که تهواو لهگهڵ ئامانج و ستراتژییهکهی
خۆی یهک بگرێت��هوه» .له الپهڕه ٣٠ی
ههم��ان کتێبدا ئهو خوێن��هرهی له ههر
باخچهیهیهک گوڵی خۆی دهچنی خهتی
لهبن ئهو شوێنه داوه که دهڵێ «ئهو کاته
له ئیتالیا به زیندانیانی سیاسییان دهگوت
کاربۆناری» .کۆمهڵێک کتێب و نامیلکهی
دیکه ههر لهبواری تاکتیکهکانی ش��هڕی
پارتیزانی وهک «ش��هڕه شۆڕشییهکان»ی
کۆلۆنێل گابریهلی ئهمریکایی و «هونهری
ش��هڕ»ی ژهنڕاڵ س��ۆن تزووی چینی و
کۆمهڵ��ه ڕاپۆرتێک لهس��هر موقاومهتی
ئهفغانی��هکان لهری��زی ئ��هو کتێ��ب و
نامیلکانهدان که تاوتوێ��ی پارامێترهکانی
شهڕی پارتیزانی دهكهن.
هاوار و هانای ئینسانی
بهاڵم ئهو س��هردارهی ح��ازر نهبوو چهك به
جهنگاوهرهکانی دابنێ و ههمیشه ورهی وهبهر
ساڵی بیست و یەکەم
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پێش��مهرگهکان دهنا که ههتا دروس��تبوونی
ههلومهرجی چارهس��هری سیاسی درێژه به
خهب��ات و خۆڕاگریی چهكدارانه بدهن ،قهت
ش��هڕی وهک حاڵهتێک چاو ل��ێ نهدهکرد
که لهودا ههم��وو ڕهفتارێك ڕێگهپێدراو بێ.
بهمجۆرهیه که له الپهڕه ١٥٩ی کتێبهکهی
گاریبالدیدا د .قاس��ملوو خهت��ی لهبن ئهو
ش��وێنهش داوه که باسی شهڕی سۆلفێرینۆ
دهکا که چلۆن باوکی قانوونی بهشهردۆستی،
هان��ری دونان ،پاش دیتنی گیان دهرچوونی
بریندارانی شهڕ ،هاتۆته سهر ئهو قهناعهته که
پێویسته چوارچێوه و ڕێس��اگهلێک بۆ ئهوه
دابنرێ که له مهیدانی ش��هڕدا ئینس��انیهت
وهبهرچ��او بگی��رێ .جگ��ه لهم��هش ،لهنێو
کتێبهکاندا زۆر جار تووش��ی نوس��خهکانی
کۆنڤانس��یۆنهکانی ژنێ��ڤ و ڕاگهیان��دراوی
جیهانی��ی مافی مرۆڤ (چاپی لیبراس��یۆن)
و ڕاپۆرتهکانی ئامنێس��تی ئهنترناس��یۆنال و
زۆر س��هرچاوهی دیکهی پێوهندیدار به مافی
مرۆڤ و قانوونی بهشهردۆستی دهبین.
ههر لهبواری هاوار و هانای ئینس��انیدا
دوو کتێب��ی وهزی��ری دهرهوهی پێش��ووی
فهڕانس��ه و دۆستی ناس��راوی گهلی کورد،
بێرنارد کوشنێر وهبهرچاو دهکهون .یهکهمیان
پێش ش��ههید بوونی د .قاسملوو ،د .کوشنێر
لهگ��هڵ ماریۆ بێتاتی (پرۆفس��ۆر له زانکۆی
«پانتیۆن-ئهس��اس»ی پاریس) سهبارهت به
«ئهرکی دهستێوهردانی مرۆیی» نووسیویهتی
و چوار پزیش��کی فهڕانسهیی ههرکامهیان له
گۆشهیهكی الپهڕهی یهکهم پێشکهشییان بۆ
د .قاسملوو لهسهر نووس��یوه .یهكیان دهڵێ
«ئهم مهئموورییهته داس��تانێکی ڕاس��تهقینه
بوو .س��پاس که دهرفهتت پێداین گهلهکهت
بناس��ین و خۆش��مان بوێ» .یهک��ی تریان
دهنووس��ێ «ئهم مهئموورییهته جارێ ههر له
نیوهیدایه ،بهاڵم ههر له ئێستاوه دهزانین که
قهت لهبیرمان ناچێتهوه» .کتێبهکهی دیکهی
کوش��نێر لهژێر ن��اوی «نههامهتی��ی ئهوانی

دیکه« دوای مهرگی قاس��ملوو نووس��راوه و
نووس��هر چاپ��ی کتێبهکهی پێش��کهش به
«عهبدولڕهحمان قاسملوو و سهید بههائهدین
مهجرووح» ک��ردووه .بههائهدینی مهجرووح
ئهکادیمی��ک و سیاس��هتمهدارێکی ئهفغانی
بوو که وهك د .قاس��ملوو ئهویش له پاریس
خوێندبووی و وهک د .قاسملوو ئهویش ههر
س��هری لهڕێی ئاش��تی دانا و بهم «سووچه»
تێرۆر کرا .تهنانهت زۆر تاڵ و تاس��ێنهره که
کتێبخانهکهی د .قاسملوو چهندین کتێب و
نامیلکهی س��هبارهت به تێرۆریزم و نهخشی
کۆم��اری ئیس�لامی ه��هم ل��ه تێرۆریزمی
نێودهوڵهتیدا و ههم له تهسفیهی تا ئهوکاتی
جیابیراندا تێدایه.
ئهدهب ،شێعر ،زمان
ئ��هوهی تا ئێ��ره باس��مان ک��رد ههمووی
سیاس��هت بوو .بهاڵم خۆ له ئاسۆی خهیاڵی
قاس��ملوودا ه��هر «بی��ری لێنی��ن» نهبوو،
«باخهکانی سهمهرقهند»یش ههبوو .له پهنا و
لهپاڵ کتێبه سیاس��ییهكاندا ،ئهدهبیات وهک
بوارێک��ی ههره جێگای پهس��ند و هۆگریی
د .قاس��ملوو بواره بااڵدهس��تهکهی دیکهی
کتێبهکان پێک دێنێ .بهرههمه ئهدهبییهکان
به زمانهکانی بێگانه بهتایبهتی فهڕانس��هیی
یهکج��ار زۆرن و دهیان ڕۆم��ان به قهڵهمی
ڤیکت��ۆر هۆگۆ و باڵزاک و زۆاڵ و س��یمنۆن
و چهندین ئانتۆلۆژیی ش��ێعری فهڕانسهیی و
هۆنراوهکانی بۆدلێ��ر و کۆکتۆ و ژاک پرێڤێر
و ڕۆنێ ش��ار لهو کتێبخانهیهدا پاڵهپهستۆی
یهکت��ر دهدهن .لهنێو ڕۆمانهکاندا هێندێکیان
که ههم ناس��راوترن و ههم زیاتریش ڕهنگی
خوێنرانهوه و بهكاربرانیان پێوه دیاره سهرنج
ڕادهکێش��ن و ئهوالتر له زهوقی ئهدهبیی د.
قاسملوو ،ئیلهامی فهرههنگی و حهساسییهتی
ئینس��انیی ئهومان چاکتر بۆ دهردهخهن .بۆ
نموون��ه «نام��ه ئێرانییهکان»ی مۆنتس��کیۆ،
«رووحی شاد»ی ڕۆمهن ڕۆاڵنی هیومانیست
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و عهداڵهتخ��واز« ،س��هت س��اڵ تهنیایی» به
فهڕانسهیی« ،مهس��یح له ئیبۆلی ڕاوهستا»ی
کارل لێڤی که باس��ی ڕهن��ج و بهدبهختیی
خهڵکی گوندێكی ئیتالیا دهکا.
رۆمانی «شهوی پیرۆز» یا «لهیلهتولقهدر»ی
تاهیر بن جهلوون (ههر به فهڕانس��هیی) که
حهز و حهسرهتهكانی کچێک دهگێڕێتهوه بابی
لهبهر ئهوهی کوڕی نهبووه ههر له منداڵییهوه
به کوڕ به خهڵکی ناساندووه و بهشێوهیهکی
ش��اعیرانه بهاڵم بێڕوحمانه ئازاری ژنبوون
له کۆمهڵ��گای ڕۆژههاڵتیدا وهس��ف دهكا،
لهالی��هن تیمێک��ی ڕێکخ��راوی یارمهتییه
دهرمانیی��ه نێونهتهوهییهکان (ئ��ا .ئێم .ئی)
یهوه پێشکهش به د .قاسملوو کراوه .ڕۆمانی
«جوان��ی خوداوهند» که بهناوبانگترین ڕۆمانی
ئاشقانهی فهڕانسهیی له سهدهی بیستهمدایه،
پزیش��کێکی ڕێکخراوی پزیش��كانی جیهان
لهبهر خۆیهوه لهس��هری نووس��یوه «بههۆی
مهئمووریهتهکهمهوه کات��م نهبوو ئهم ڕۆمان ه
تهواو بکهم ،بهڵکوو ڕۆژێک ههر له کوردستان
تهواوی بکهم و ئ��هو ڕۆژهش ڕۆژێك بێ که
مههاباد ئازاد بووب��ێ!» .ڕۆمانی «ههڵبژاردنی
س��ۆفی» که داس��تانی ژن��ه جوولهکهیهكی
دهربازب��ووی ئۆردووگاکانی نازی دهگێڕێتهوه
ک��ه ناچار کراوه لهنێوان ئ��هو دوو منداڵهیدا
که لهبهر دهستی نازییهکاندا ماون ههڵبژێرێ
کامهیان ب��ه زیندوویی بمێن��ێ ،خانمێكی
فهڕانس��هیی له پێشهکییهکهیدا نووسیویهتی
«بۆ (ئ��ا .ئێ��ر .ژێ) ،لهالی��هن الیهنگرێکی
سهرسهختی خۆتهوه»« .ئا .ئێر .ژێ» پیتهکانی
یهکهم��ی عهبدول-ڕهحمان-قاس��ملوو ب��ه
فهڕانس��هوییه و کورتکراوهی ناوهکهیهتی که
دۆسته قهدیمیی ه خاریجییهکانی د .قاسملوو،
ب��ه یاد و به عادهتی س��هردهمی نهێنیکاری
و ڕاوهدوون��ان ،ئێس��تاش کاتێک خۆ به خۆ
باس��ی د .قاس��ملوو دهکهن ،له جیاتی ناوی
تهواوی ئهو ،ههر ئهو چهند پیته بهکار دهبهن.
ئهو خاتوونه بۆخۆیش��ی ناوی تهواوی خۆی
 112گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 53

نهنووس��یوه و لهجیاتی ئیمزا تهنیا پیتهکانی
یهكهمی ناو و ناوبانگی خۆی لهسهر کتێبهکه
بهجێ هێشتووه.
بهاڵم لهنێو ههموو ڕۆمانهكاندا ئهوهی له
ههمووان زیاتر سهرنجی ڕاکێشام و ههژاندمی
شاکارێکی نووسهری لوبنانی ئهمین مهعلوف
بوو .ئهمن ههر له کۆلێژهوه له ڕێگهی دهرسی
«األدب و الن��ص»ی عهرهبییهوه لهگهڵ ناوی
ئهمی��ن مهعلوف ئاش��نا بب��ووم .کاتێکیش
چوومه فهڕانس��ه یهک��هم ڕۆمان��ی درێژی
فهڕانسهییم که خوێندهوه ڕۆمانێکی ئهو بوو.
ئ��هو ڕۆمانهم ئهوهنده ب��هدڵ بوو که کاتێک
ساڵی  ١٩٩٨له ستراسبورگ چاوم به ئهمین
مهعلوف ک��هوت و لهو دی��دارهدا کتێبێکی
تری خۆی (ناسنامه بکوژهکان)ی پێشکهش
ک��ردم ،ئیجازهی وهرگێڕان��ی ڕۆمانهکهم لێ
وهرگرت (ک��ه دواتر لهبهر ئهوهی ئهحمهدی
مهال دهس��ت و بردی لێ کردبوو ،پاش��گهز
بوومهوه) .ئ��هو ڕۆمانه ڕۆمانی س��همهرقهند
بوو« .س��همهرقهند» ڕۆمانێکی مێژوویییه که
داستانی ژیانی شاعیری شهراب و فهلسهفه،
خهییام ،و تاقه دهستنووس��ی چوارینهکانی
ب�� ه خهتی خۆیم��ان بۆ دهگێڕێت��هوه که به
ڕیوایهتی ڕۆمانهکه پاش هێرشی مهغوولهکان
له سهدهی یازدهدا ون بووه و نزیک به ههزار
س��اڵ دواتر ڕۆژههاڵتناسێكی ئهمریکایی که
دای��ک و بابی ل��ه خۆشهویس��تیی خهییام
ناویان ناوه عومهر ،دهیدۆزێتهوه و ههوڵ دهدا
وێڕای مهعش��ووقه ئێرانییهکهی (ش��یرین)،
دهستنووس��هکهی خهییامی��ش دهرب��ازی
ئهوپهڕی ئهتالنتیک (ئۆقیانووس��ی ئهتڵهس)
بکا .کهچی چارهنووس وا دهکا که «روباعیات»
لهنێو کهشتیی تایتانیکدا بۆ ههمیشه غهرقی
ئۆقیانووسهکان بێ و «شیرین»یش ئهگهرچی
له خنکان ڕزگاری دهبێ ،بهاڵم ئهویش��ی بۆ
ههمیشه له کهنارهکان لێ بێسهروشوێن دهبێ
و تا سهر له خۆی دهپرسێ داخوا له بنهڕهت
ڕا «شیرین»ێک ههبووه یا ههر دروستکراوی
ساڵی بیست و یەکەم
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خولیا و خهیاڵی ڕۆژههاڵتدۆس��تانهی خۆی
بووه و هیچی دیکه.
به بیانووی ئهم بهسهرهاته شاعیرانهیه و
لهپشت داستانی گهڕان بهدوای گهنجینهکان و
دۆزینهوه و ههوڵی ڕزگارکردنیان و سهرهنجام
س��هرلهنوێ و بۆ ههمیشه لهدهستدانهوهیان،
نووسهر لهڕاستیدا س��هفهری گهنجینهیهکی
گهورهتر لهو ش��ته ڕواڵهتیان��ه و ههموو ئهو
ڕێگر و مهترس��ییانهمان ب��ۆ دهگێڕێتهوه که
له ناوچهی ئێمهدا ههڕهشه له درهوشانهوهی
ئ��هو گهنجینهیه دهکهن که ئهویش بریتییه
له :ئازادی .ئهمین مهعلوف له «سهمهرقهند»دا
بهدرێژیی ههزار ساڵ مێژووی ئێران و ناوچه،
چهندی��ن الپهڕهی کۆن و ت��ازه له ملمالنێ
سیاسی و فهرههنگییهکانی ئهو دهڤهرهمان بۆ
ههڵدهدات��هوه .مێژوویهک که لهودا ئارهزووی
ئینس��انهکان بۆ ئازادی و ئازاد ژیان بهردهوام
بههۆی فاناتیس��م و تاریکپهرس��تانی وهک
تهریقهتی حهسهن س��هباح و هاوشێوهکانی
س��هردهمی هاوچهرخیان��هوه س��هرکوت
دهک��رێ .نزیکان��ی د .قاس��ملوو هۆگری��ی
ناوبراو بۆ خهییامی��ان چاک لهبیره و دڵنیام
به خوێندنهوهی س��همهرقهند و سهرنجدان
به نیش��انه و تێماکانی نێو ئ��هو ڕۆمانه زۆر
ش��تی فهزای زێهنی و کهسایهتیی تایبهتیی
د .قاس��ملوویان دێتهوه یاد .لهسهر یهکێک
لهو دوو نوس��خهیه که له کتێبخانهکهی د.
قاس��ملوودایه و کریس��تیان مۆر پیشکهشی
ک��ردووه نووس��راوه »:ئهم ڕۆمان��ه بێگومان
یارمهتیت دهدا که ش��هوانی درێژی زستانی
کورد زووتر تێپهڕ بکهی»...
ههر لهبواری ئهدهبیدا هێندێک بهرههمی
پێوهندیدار به ئهدهبیاتی ڕووس و س�لاڤیش
دهبینرێ��ن .بۆ نموون��ه گۆڤارێکی ئهدهبیاتی
ڕووس��ی به زمانی ئینگلیسی یان داستانێكی
تهنزنووس��ی چێک یارۆس�لاڤ هاسێك که
بهسهرهاتی س��هربازێک ل ه شهڕی یهکهمی
جیهانی��دا دهگێڕێتهوه .لهنێو ئ��هم کتێبهدا

ئینشای پێشمهرگهیهکی حیزبی دێموکڕات
که وا دیاره لهنێ��و حیزبدا فێری خوێندنهوه
و نووس��ین بووه خ��ۆی حهش��ار دابوو که
ب��ه زمانێکی جیددی و جوان باس��ی ژیانی
پێش��مهرگایهتی دهکا .بوونی ئهو ئینش��ای ه
ڕاس��ت لهنێو ئهم کتێب��هدا النیکهم بۆ من
پرسیارخوڵقێن بوو و قهت نازانرێ چۆنهکایی
ئهمیان ئهویانی ل ه باوهشی خۆیدا پاراستوه.
له ئهدهبیاتی فارس��یدا جگه له هێندێک
بهرههمی ناس��راوی وهک شاهنامه که دیاره
ژمارهیان ل ه کتێبخانهکهدا زۆر نیه یا نهماوه،
چهن��د کتێ��ب و نامیلکهیهکی��ش بههۆی
پێشکهش��ییهکانیانهوه که وهبیر هێنهرهوهی
حاڵ و ههوای سهردهمی خۆیانه ،سهرنجیان
ڕاکێش��ام .عهل��ی میرفترووس ئێرانناس��ی
دانیش��تووی فهڕانس��ه کتێب��ی «آوازه��ای
تبعی��دی» ی خۆی «به ئاواتی ئێرانێكی ئازاد
و کوردس��تانێکی خودموختار» پێش��کهش
به د .قاس��ملوو کردووه .نیعمهتی میرزازاده
که لهگ��هڵ د .قاس��ملوو ل��ه چوارچێوهی
کانوون��ی نووس��هرانی ئێران��دا یهکتری��ان
ناس��یوه ،به مهبهستی «تهجدیدی ئیرادهت»،
«گوڵخهش��م»هکهی خۆی داوه به د .قاسملوو
و یادنامهی ئوس��تاد کامڕان��ی نهجاتوڵاڵهی
که مامۆس��تای زانکۆی پۆلیتێکنیکی تاران
بوو و س��اڵی  ١٣٥٧له خۆپێشاندان بهدژی
ڕێژیمی شادا شههید کرابوو ،لهالیهن «دایکی
ئوس��تادی ش��ههید»هوه پێش��کهش به د.
قاسملوو کراوه.
ئهوهندهی دهگهڕێتهوه س��هر ئهدهبیاتی
کوردی ،ڕۆمانهکانی حهمهدۆک که وهرگێڕی
کوردی وهک «یادگارێکی بچووک» پێشکهش
به «هاوڕێ و مامۆس��تای گ��هوره«ی خۆی
کردوه« ،ئهودیوی چیا» که شکور مستهفا به
لهحنێکی عیرفانی و زهردهش��تیانه لهسهری
نووسیوه «بۆ مامۆستا و پیرم کاکی گهورهم»،
دیوان��ی مهولهوی که م��هال عهبدولکهریمی
مودهریس پێش��کهش ب��ه «جهنابی دوکتور
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عهبدولڕهحمان قاسملوو»ی کردووه ،ههروهها
دیوان��ی ش��اعیرانی وهک حاج��ی ق��ادری
کۆیی و ش��ێخ نووری شێخ ساڵح و ئهحمهد
موختارج��اف و بێگومان گ��ۆران که لهگهڵ
د .قاس��ملوو س��هردهمێک له زانکۆی بهغدا
ههردووکیان مامۆس��تا بوون و د .قاس��ملوو
یهکجار هۆگری شێعرهکانی بوو ،دهبینرێن.
لهب��واری زمانی کوردی و زمانناس��ی و
زمانس��ازیدا تێزهكهی ئهمیری حهسهن پوور
لهس��هر کاریگهریی فاکتهری زمان لهس��هر
گهش��هکردنی نهت��هوه و کتێبهکهی تۆفیق
وههبی لهسهر ڕیش��هکانی زمانی کوردی به
ئینگلیسی و «زمانی یهكگرتووی کوردی»ی د.
عێزدهین مستهفا ڕهسووڵ و چهندین ژمارهی
گۆڤاری کۆڕی زانیاریی کورد که کاتی خۆی
د .قاسملوو یهكێک له هاوکاران و ئهندامانی
بهرجهس��تهی بووه و عهبدولقادری دهباغی
ژمارهیهکیان��ی پێش��کهش به د .قاس��ملوو
کردووه ،ههروهها هێندێك نوسخهی گۆڤاری
گهالوێ��ژ و ڕۆژی کورد و ڕۆژی کوردس��تان
س��هرنج ڕادهکێش��ن .جیا لهوان��هش ،ههر
لهبواری زماندا ،کۆمهڵێک وش��هنامهی وهک
فهرههنگی ئینگلیسی ـ عهرهبی ـ فهڕهنسی،
فهرههنگ��ی عهرهبی ـ چێک��ی ،فهرههنگی
ئابووریی ڕووس��ی ـ چێک��ی ،و فهرههنگی
ڕووسی ـ کوردیی قهناتی کوردۆی دۆستی و
فهرههنگی کشتوکاڵ که مهعرووف قهرهداغی
بۆ مامۆس��تا هێمن��ی ن��اردووه دهبینرێن و
ژماره و چهش��نی فهرههنگهکان کاربوردێکی
زۆر فرهوانتر له پێویس��تییهکانی فێربوون یا
تێگهیشتن له زمان لهالیهن خاوهنهکهیانهوه
دهردهخ��ا .خۆش ئ��هوه ب��وو فهرههنگێکی
شهراب و بورجێکی خۆشهویستییش (تایبهت
ب��ه مانگی لهدایکبوونی د .قاس��ملوو) خۆی
خزاندبووه نێو فهرههنگهکان!
بهجێهێشتنی کۆشک
ئهم��ن ههر له منداڵیی��هوه لهگهڵ فهزای
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فهرههنگی و زێهنیی د .قاس��ملوو ئاشنام.
لهنێو سهت دهسخهتیش��دا دهسخهتی د.
قاسملوو له یهکهم ڕوانیندا دهناسمهوه .بهاڵم
له نووس��ینهوهی ئهم کورته گێڕانهوهیهی
گهشتهکهم بهنێو کتێبخانهی د .قاسملوودا
و ناوهێنانی هێندێك له کتێبهکاندا ،بۆ من
زۆر گرینگ بوو که له داوی وهسوهسهیهکی
سیاسیی «پۆست مۆرتێم» (پاش مردووان)
نهکهوم و به زۆری زۆرداری و به دڵی خۆم
کتێبخانهیهکی فهڕزی بۆ د .قاس��ملوو به
دروست کردن نهدهمهوه .دهبوایه کتێبهکان
ههر ئهوهن��دهی که ههبوون و بهو جۆرهی
دیتوومن و لێکم کردوونهوه باس بکهم.
لهس��هریهک دهتوانی��ن بڵێی��ن
کتێبخانهکهی د .قاسملوو که پهنجهرهیهکی
ههرچهن��د س��نووردار بهاڵم بهنرخ بهس��هر
پانتایی ژیان و خهبات و کهس��ایهتیی ناوبراو
و پێ��چ و قۆرتهکانی نێو ئ��هم پانتاییهدایه،
کتێبخانهیهک��ی زۆرت��ر سیاس��ی ،زیندوو،
کاربۆردی و بهڕۆژی سهردهمی خۆیهتی .ههر
لهو کاتهدا بوون��ی ژمارهیهکی زۆر بهرههمی
غهیره سیاس��ی و بهگشتی فرهچهشنیی بوار
و بابهتهکان��ی نێو ئ��هم کتێبخانهیه فرهوانی
و دهوڵهمهندیی دنی��ای زهینی و مهعریفیی
خاوهنهکهیمان بۆ دهردهخا.
رهنگه بۆ زۆر کهس سهرس��ووڕهێنهر بێ
که کتێبخانهی زانایهکی وهک د .قاس��ملوو
ههر ئهو چهند س��هت جڵد کتێبهی تێدا بێ
و لهنێو کتێبهکانیش��دا زۆر ش��ت که پێمان
وای��ه ههبوون نهبن یا ڕهنگه نهمابن .جیا لهو
تێبینیانهی له سهرهتادا سهبارهت به هۆکاری
کهمب��وون ی��ا کهمبوون��هوهی کتێبهکان و
سروش��تی ئهو کتێبانه باسم کرد ،به باوهڕی
من ه��هر ئ��هو س��نوورداربوونهی ژمارهی
کتێبهکانه ک��ه بایهخی کتێب��هکان دهباته
س��هر .کتێبهکان به ژماره سنووردارن بهاڵم
به نێوهرۆک سنوور ناناسن ،وهک چۆن بیری
سیاس��ی و خولیای ئینسانیی د .قاسملوو نه
ساڵی بیست و یەکەم
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سنووری دهناسی ،نه تابوو.
کتێبخانهک�� ه ههروهها بۆی دهرخس��تم
که بۆ د .قاس��ملوو ،ه��هروهک چۆن خودی
کۆمهڵگا نابێ بکرێت��ه عهتیقهخانهی ڕوانگه
و نهریته قهتیس��ماو و چهقبهس��تووهکان،
کتێبیش لهگهڵ ههم��وو کهڵک و بایهخی،
ش��تێک نیه جگه ل��ه ئامرازێک بۆ ئاڵووێر و
جێگوڕکهی زانیاری و گۆشهنیگا جیاوازهکان،
ئامرازێک که دهبێ یارمهتی به نیسبی مانهوه
و س��هیالیهتی بیروباوهڕهکان و ئاوهاڵ بوونی
ڕێچک ه جیاوازهکانی پێشکهوتن و مۆدێلهکانی
پێکهوهژیان له کۆمهڵگادا بکا.
ل��ه کونجی ه��هره ئاخر و خ��وارهوهی
کتێبخانهکهی د .قاسملوودا دوو سهرچاوهم
دهرهێن��ان ک��ه بهپێ��ی پێوهرهکان��ی ئهو
کتێبخان��هداره عیلمیی��هی د .قاس��ملوو له
بهیانییه بههارییهکهی قهندیلدا مهبهس��تی
بوو ،نهدهبوایه له پهنای یهك داندرابان ،بهاڵم
ئهمن ل��ه پهنای یهکم دانان��هوه .نهک ههر
لهبهر ئهوه که دهمویس��ت کتێبخانهکه وهک
خۆی بهج��ێ بێڵم ،بهڵكوو لهب��هر ئهوه که
خودی هاواڵ بوونی ئهو دوو نامیلکهیه بهس
بوو بۆ وێناکردنی خولیای فرهچهش��نی ئهو
پیاوهی خهمی گهلهکهی به تهالناندا له کۆڵێ
نابوو ،کهچی ههروا ئاش��قه ژیانیش مابۆوه.
س��هرچاوهی یهکهم «قانوونی خودموختاریی
کاتالۆن» به ئینگلیس��ی بوو که ساڵی ١٣٦٥
د .قاسملوو لهگهڵ خۆی هێنایهوه کوردستان
و ل��ه حیزبی دێموکڕاتدا به زمانی فارس��ی
ب��ه چاپی گهیاند .س��هرچاوهکهی دیکهش،
دیوانی «گوڵهکان��ی خراپه«ی بۆدلێر بوو که
کابرایهک��ی فهڕانس��ــــــــهیی لهجیاتی
پێشکهشی ڕوو به دوکتور قاسملوو لهسهری
نووسیوه:
«دهزانم ئهتۆش وهک من لهو باوهڕهدای
ک��ه ڕێگای ئ��ازادی به خۆشویس��تنی
جوانیدا تێدهپهڕێ!»
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پێکدژییە نێوخۆیییەکانی ئیمپراتۆریای شیعە
لەگەڵ داگیرکاریی نەتەوەی فارس
مانشت زاگرۆس

لەم نووسینە کورتەدا ،سەرەتا ئاماژەیەکی کورت بە مێژووی دەوڵەتی ئێرانی دەدرێت و،
هەوڵ دەدرێت هۆکاری وجوودیی ئەو دەوڵەتە ڕوون بکرێتەوە و کارکردە هاوبەشەکانی
شێوە جیاوازەکانی حکوومەتداریی دەوڵەتی نوێی ئێرانی ،لە ڕواڵەتی سیستەمی
شایەتیی پەهلەوی و سیستەمی ویالیەتیی کۆماری ئیسالمیدا لێک بدرێتەوە .لە
کۆتاییدا ،دەرەنجامی باسەکە تیشک دەخاتە سەر ئەرکی ڕۆشنبیری دژەهێژمۆنیک،
لەبەرانبەر ڕۆشنبیری سوننەتیی بەرهەمهێنەرەوەی سیستەمدا.

ئاماژە
بەپێی نەریتێک کە داگیرکەر زاڵی کردووە،
کاتێک لە ئێراندا باسی سیاسەت و کردەوەی
سیاس��ی دەکرێ��ت ،س��یمای مێژوویی��ی
دەوڵەت-نەتەوەی ئێرانی دەس��ڕدرێتەوە و
دەکرێتە پێش��مەرجی زەینیی باس��ەکان.
ئەگەر کارکردی ئیدیۆلۆژی بەوە بزانین کە
چەمکە کێشە لەسەرەکان وەک حەقیقەتی
ئاشکرا و بێ ئەمالوئەوال لە زەینی تاکەکاندا
دەچێنێت ،ئەرکی ڕۆش��نبیری پێش��ڕەو،
هەڵماڵینی س��یمای ئیدیۆل��ۆژی و ،لەقاو
دانی ش��ێوەیەکی لێکدانەوەی سیاسییە کە
بە ڕواڵەتێک��ی ئاکادمیک و به بەکارهێنانی
وش��ەی قەبە ،لە بۆش��اییدا خۆی بە شتی
الوەکیی��ەوە خەری��ک دەکات و لە پرس��ە
سەرەکییەکانی کۆمەڵگا خۆی دەدزێتەوە.
بۆ لێکدانەوەی چییەتیی سیاس��ەت لە
ئێراندا و ناس��ینەوەی س��یمای سیاسەتی
کۆیلەداری��ی دەوڵەتی فارس��ی ،دەبێت لە
زەمین��ەی مێژوویی��دا بخوێنرێتەوە .ئەگەر
ئ��ەو مێ��ژووە پڕ ل��ە ش��ەڕ و پێکدادانەی
پێکهاتن��ی دەوڵەت��ی فارس��یمان ل��ە بیر
نەبێت ،هەم تووش��ی هەڵ��ەی بە ئەزەلی و
ئەب��ەدی زانینی ئەو دەوڵەتە دەبین و ،هەم
چەمکەکان لە دەرەوەی واقعییەتێکدا بەکار
دێنین کە دەبێت لێک بدرێتەوە .بۆ نموونە
کاتێک لە لێکدانەوەی سیاس��ەتی ئێرانیدا
دوانەی ئینقالب-ئیسالح دەخرێتە بەرباس،
دەوڵەتی ئێرانی ،ب��وون و حوزووری خۆی
بە قەتعی دەزانێ��ت و ،زەینی ئێمە دەخاتە
چوارچێوەیەکەوە کە بیر لە گۆڕینی دەوڵەت
بە ئیسالح یا ئینقالب بکەینەوە و ،ئیتر باس
لە ڕزگاریی نەتەوەیی ،وەکوو بژاردەیەک لە
باسەکە دەسڕێتەوە.
ل��ەم نووس��ینە کورت��ەدا ،س��ەرەتا
ئاماژەیەک��ی کورت بە مێ��ژووی دەوڵەتی
ئێران��ی دەدرێت و ،هەوڵ دەدرێت هۆکاری
وجوودی��ی ئەو دەوڵەت��ە ڕوون بکرێتەوە و

کارکردە هاوبەش��ەکانی شێوە جیاوازەکانی
حکوومەتداریی دەوڵەت��ی نوێی ئێرانی ،لە
ڕواڵەتی سیستەمی ش��ایەتیی پەهلەوی و
سیس��تەمی ویالیەتیی کۆماری ئیسالمیدا
لێک بدرێت��ەوە .لە کۆتایی��دا ،دەرەنجامی
باس��ەکە تیش��ک دەخات��ە س��ەر ئەرکی
ڕۆش��نبیری دژەهێژمۆنی��ک ،لەبەرانب��ەر
ڕۆشنبیری س��وننەتیی بەرهەمهێنەرەوەی
سیستەمدا.
دەوڵەت��ی مودێڕن��ی فارس��ەکان ،ب��ە
دەست گرتن بەسەر سنووری ئیمپراتۆریای
س��ەفەوی و قاج��اردا دام��ەزراوە .بۆی��ە
ئەگەرچی ل��ە ماهیەتدا جیاواز لەو دەوڵەتە
سوننەتییانەیە ،بەاڵم خۆی بە میراتگری ئەو
دەوڵەتانە دەزانێت.
ئیمپراتۆریای سەفەوی و قاجار
لە بیرەوەریی گشتیدا نیزیکترین بیرەوەری
لە دەوڵەتێک ل��ەو جوغڕافیایەدا کە ئێرانی
ئێستای تێدا هەڵکەوتووە ،بیرەوەریی دەوڵەتی
س��ەفەوییە .س��ەفەوییەکان ئیمپراتۆری��ی
خۆیان لەس��ەر بنەم��ای ئایینزای ش��یعە
دامەزراند و ئەو ئایینەیان لە س��نوورەکانی
خۆیان��دا باڵو ک��ردەوە و بڕەوی��ان پێ دا.
لەباری مەش��رووعیەتەوە ،مەش��رووعیەتی
دەسەاڵتی شای سەفەوی لە ئایینی شیعەدا
بوو .ئەو دەس��ەاڵتە نەک ئایینی ش��یعەی
ب��ڕەو پێ دا ،بۆ ڕێکوپێ��ک کردنی فیقهـ و
کاروب��اری ئایینیی ش��یعە چینێکی زانای
ئایینیی شیعەی ،لە جەبەل عاملی لوبنانەوە
هێنایە خزمەتی خۆی و ،ئەمە بووە هۆکاری
سەرەکی کە پاش��تر چینی زانایانی ئایینی
ی��ان هەم��ان ڕۆحانیەتی ش��یعە ،ڕۆڵێکی
گرینگ لە یارییە سیاسییەکاندا بگێڕن.
دەسەاڵتی سەفەوی لە باری پێکهاتەوە
شێوەیەکی فیدراڵی بووە و ئەگەرچی حاکم
لەالیەن شای س��ەفەوییەوە دیاری دەکرا،
بەاڵم حاکمنش��ینەکان س��ەربەخۆییەکی
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زۆری��ان ل��ە بەڕێ��وە بردنی ناوچ��ەی ژێر نەب��وو و دەیانگوت تەنی��ا دەبێت بە گوێی
دەس��ەاڵتی خۆیاندا ب��ووە ،ئەم��ە بێجگە خەبەر و نەقڵ کراوەکانی سەردەمی ئیمامان
لەوەیە کە چەند والی نشین لەوانە ئەیالەتی بکەین و ئوسوولییەکان بڕوایان بە ئیجتهاد
کوردس��تان کە لەژێر دەسەاڵتی میرایەتیی لەس��ەر بنەمای ئەس��ڵەکانی ئایی��ن بوو.
ئەردەاڵندا ،خۆی س��وننەتی دیاری کردنی ئەگەرچی ئەخبارییەکان دەس��تی ژووریان
والیی خۆی هەبوو و شای سەفەوی دەستی هەبوو ،بەاڵم لەم س��ەردەمەدا لە مشتومڕی
ل��ە دیاریکردنی والیدا نەبوو .لە ڕاس��تیدا ،نێوان ئەخباریی��ەکان و ئوس��وولییەکاندا،
والینش��ینەکان دەوڵەتگەلێ��ک ب��وون کە ئوسوولییەکان سەرکەوتن .ئەوەیش ڕێی بۆ
بەهێز بوون��ی موجتەهیدەکان و مەرجەعی
خەراجیان بە دەوڵەتی سەفەوی دەدا.
ئەگەرچی لە کۆتاییەکانی س��ەفەویدا ،تەقلی��دەکان خۆش ک��رد .بێجگە لەوە لەم
وەک ش��اردەن تۆماری کردووە ،لە فیقهـی س��ەردەمەدا پرس��یار لە مەش��رووع بوونی
ش��یعەدا ،پرس��یار ل��ە مەش��رووع بوونی حکوومەت لە سەردەمی بزر بوونی ئیمامی
غایب��دا ب��وو بە پرس��یارێکی
حکووم��ەت ل��ە س��ەردەمی
جیددیی نێو دنیای شیعە.
بزربوون��ی ئیمامی غایبدا دێتە
دەوڵەتی
ه��ەر ل��ە س��ــەردەمی
بەر گ��وێ ،بەاڵم ب��ە نەمانی
مودێڕنی فارسەکان،
بە دەست گرتن
فەتحعەلیش��ـادا ،لەس��ــــەر
سەفەوی و کێشەی مەشرووع
بەسەر سنووری
والینش��ینی گـــورجس��تان،
بوون��ی ئیمپراتۆریا بە تەواوی
ئیمپراتۆریای
شەڕێک لەنێوان ئیمپراتۆریای
زەق دەبێت��ەوە .نادرش��ا ،ت��ا
سەفەوی و قاجاردا
قاج��ار و ڕووس��یا ڕووی دا،
ماوەیەکی زۆر وای نیشان دەدا
بۆیە
دامەزراوە.
ئەنجامی ئەو شەڕە شکستێکی
کە بۆ خزم��ەت بە یەکێک لە
ش��ازادەکانی س��ەفەوی شەڕ ئەگەرچی لە ماهیەتدا ق��ورس ب��ۆ س��پای قاج��ار
جیاواز لەو دەوڵەتە
ب��وو .ئ��ەو شکس��تە لەالیەن
دەکات ،کەریمخانی زەندیش،
سوننەتییانەیە ،بەاڵم
هەرگیز ناوی شای لەسەر خۆی خۆی بە میراتگری ئەو زان��ا ئایینییەکان��ەوە به زاڵ
بوونی کافران بەس��ەر خاکی
نەنا و نازناوی «وکیلالرعایا»ی
دەوڵەتانە دەزانێت
موس��ڵماناندا لێ��ک درای��ەوە
بۆ خۆی هەڵبژارد .دەس��ەاڵتی
و ب��ه فتوای جیه��ادی ئەوان
ئاغ��ا محەمەدخان��ی قاج��ار،
لەس��ەر خوێن و شمش��ێر دام��ەزرا ،بەاڵم و هاندان��ی ئەوان بوو ک��ە بۆ وەرگرتنەوەی
فەتحعەلیش��ای برازای ئەگەرچی ئیددعای بیالدی لە دەس��ت چووی ئیسالمی شەڕی
س��ەید بوون و ئیمامزادە بوونی نەبوو ،بەاڵم دووەم لەگ��ەڵ ڕووس��یادا ڕێ خ��را .ب��ە
شمشێری س��ەفەویی دەبەس��ت و نێوانی شکس��تێکی قورستر شەڕی دووەم کۆتاییی
لەگەڵ زان��ا ئایینییەکانی ش��یعەدا خۆش پێ ه��ات .ئەو شکس��تە گرێیەکی لە دڵی
بوو .لەم س��ەردەمەدا گۆڕانێکی قووڵ لەنێو ش��ازادە و ڕۆش��نبیرەکانی ئێیمپراتۆریای
جیهانی زانایانی ئایینی شیعەیشدا دروست قاجاردا دروست کرد ،دەستیان دایە گەڕان
بوو .هەر لە زووەوە زانایانی ئایینیی ش��یعە بەدوای هۆکاری شکستدا و بۆ نوێ بوونەوە
لەسەر پرسیاری دروست بوونی ئیجتهاد لە و ت��رازان لەو دۆخە ش��پرزەیە کەوتنە خۆ.
کاتی بزر بوونی ئیمامی دوازدەهەمدا ،بەسەر پاش ماوەیەکی زۆر ،لەسەردەمی ناسرەدین
دوو دەستەی ئەخباری و ئوسوولیدا دابەش شا و پاش��تر موزەفەرەدین شادا ،دژایەتیی
بووبوون .ئەخبارییەکان بڕوایان به ئیجتهاد دەسەاڵتی س��ەرەڕۆی ش��ای قاجار ،یەک
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ئیسالمدا بەدوای ڕەگە کۆنەکانی ناسنامەی
خەڵک لە پێش ئیسالمدا دەگەڕا .دژایەتیی
ئیسالم ،شانازی بە نەژادی ئاریا و هەڵکوتن
ب��ە شارس��تانییەتی پێ��ش ئیس�لامدا و
گرێدانەوەی دواکەوتووییی خەڵکی ئێران بە
هێرش��ی عەرەبی بە گوتەی ئەوان پێپەتی،
تایبەتمەندییەکان��ی ئ��ەم خوێندنەوەیە لە
ناسنامەی ئێرانی بوون.

لە لێکەوتەکان��ی ئەو بەخ��ۆدا چوونەوەیە
بوو و ئەوەیش دەس��ەاڵتی مەشرووتەی لێ
کەوتەوە.
دەس��ەاڵت لە س��ەردەمی قاجاریش��دا
ش��ێوازێکی فیدراڵیی بوو و ش��ا سیمبولی
هاوس��ەنگیی هێزەکانی ناوچە جیاجیاکان
ب��وون .دەس��ەاڵتی قاجاری بۆ پاراس��تنی
هاوس��ەنگیی هێزەکانی ناوچە جیاوازەکان
خۆی هێزێکی ئەوتۆی نەبوو و سەرەکیترین
میتۆدی پاراس��تنی دەسەاڵتی خۆی بەسەر موسادرەی نوێکردنەوە
س��نوورەکانیدا بەگژ یەک��دا دانەوەی هێزە پ��اش قۆناغ��ی یەکەم��ی خوێندنەوەیەک
ل��ە مێژووی ئێ��ران ،چینێک ڕۆش��نبیری
ڕکابەرەکان بوو.
ل��ە ئورووپادا دەرس��خوێندوو،
ئەگەر هەندێک ئیسالحاتی
پــــ��رۆژەی دروس��تکردنی
کەس��انێکی وەک ئەمیرکەبیر،
لە بیرەوەریی گشتیدا
دەوڵەتێک��ی مـــــودێڕنی��ان
لەنێو سیستەمی دەسەاڵتداریی
نیزیکترین بیرەوەری
لە دەوڵەتێک لەو
لەسەر بنەمای س��نوورەکانی
قاج��اردا لەبەر چ��او نەگرین،
بزووتنەوەی مەشرووتە یەکەم جوغڕافیایەدا کە ئێرانی ئیمپراتۆری��ای قاجار دەس��ت
هەوڵ��ی جیددیی دامەزراندنی ئێستای تێدا هەڵکەوتووە ،پێ کرد .مودێ��ڕن کردنەوە و
بیرەوەریی دەوڵەتی
نوێ کردن��ەوەی خەڵکیان بە
دەوڵەتی مودێڕن بوو .لە ڕاستیدا
سەفەوییەکان
سەفەوییە.
گەڕانەوە بۆ ڕەگە ڕەسەنەکانی
وەک باس کرا مەشرووعیەتی
ئایینیی دەس��ەاڵتی سەفەوی ،ئیمپراتۆریی خۆیان لەسەر ئێرانی ساس��انی دای��ە قەڵەم
بنەمای ئایینزای شیعە
ئیت��ر بەش��ی ئیمپراتۆری��ای دامەزراند و ئەو ئایینەیان و ،دەوڵەتێک��ی بەهێز و تاک
قاج��اری نەدەک��رد و هەوڵی لە سنوورەکانی خۆیاندا باڵو دەنگی��ان ،ب��ە تاک��ە ڕێگەی
دامەزراندنی دەوڵەتی مودێڕن کردەوە و بڕەویان پێ دا پێشکەوتن ناس��اند .بەاڵم لەو
کات��ەدا ،پێکهاتەی هێز وەکوو
لەس��ەر بنەمای ئیمپراتۆریای
پاش��ماوەی ش��ێوەی کۆن��ی
قاج��ار پەنا بردن بە ش��ێوەی
مەش��رووعیەتێکی تر ،واتە مەش��رووعیەتی قاجاری و بێجگە لەوەیش بەس��ەردا هاتنی
لەس��ەر بنەمای ئی��رادەی خەڵک بوو .بۆیە ش��ەڕی یەکەم ،بەشێوەیەک بوو کە هێزی
مودێ��ڕن کردن��ەوەی مەش��رووتە ،وەزعی پەراوێز لە هێزی ناوەند پتر بوو.
پش��تیوانیی دەرەک��ی و بەتایب��ەت
هاوس��ەنگیی هێزەکانی نی��و ئێرانی وەک
پێشوو دەهێشتەوە و ،لە چوارچێوەی یاسای ئینگلیس بۆ دروس��ت کردن��ی دەوڵەتێکی
ئەی��االت و ویالیاتدا دەس��ەاڵتی فیدڕاڵیی بەهێز لە ئێراندا لەبەرانبەر حکوومەتی تازە
پێکهاتووی س��ۆڤیەتدا ،هۆکارێکی گرینگ
ئەیاالتی یاسامەند دەکرد.
ه��ەر ل��ە کۆتاییەکانی قاج��اری پێش بوو ک��ە ڕەزاخان ب��ە زەربی کوش��توبڕ و
مەش��رووتەدا ،لەژێ��ر کاریگەری��ی کاڵتی خوێنڕشتنێکی زۆر یەک لەدوای یەک میرزا
ئازەرکەیوانیی پارس��ییەکانی هیندس��تاندا ،کووچەکی جەنگەڵی ،ش��ێخ موحەممەدی
خوێندنەوەی��ەک ل��ە ناس��نامەی خەڵکی خیابانی لە تەورێز ،شێخ خەزعەل ،سمکۆی
ئێران سەری هەڵدا کە بە دژایەتیی لەگەڵ ش��کاک ،دووس��ت محەمەدخانی بەلووچ و
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میرایەتیی پش��تکۆ ،بە فێڵ و تەڵەکە و بەو دەوڵەت��ی مودێڕنی ئێرانی لەس��ەر بنەمای
پ��ەڕی بێڕەحمییەوە بهێنێن��ە ژێر ڕکێفی دەس��ەاڵتی ف��ارس ،پرۆژەی��ەک نەبوو کە
خۆیەوە .سیستەمی کۆنی فیدراڵی بەتەواوی مەش��رووعیەتی ببێ��ت یان پێویس��تی بە
هەڵوەش��ێنرایەوە و ،بۆ یەکەم جار واڵتێک مەش��رووعیەت ببێ��ت .بۆ داگی��ر کردنی
بە نێوی ئێران لەس��ەر بنەمای دەس��ەاڵتی س��نووری پێش��ووی ئیمپراتۆریای قاجار،
نەتەوەی��ەک بەس��ەر هەم��وو س��نووری هێزی چەکداری قس��ەی یەکەم و ئاخری
پاشماوەی قاجاردا ،هاتە نێوان .هەرچەند وا کرد .مێژوویش نیش��انی دا ،لەگەڵ الدرانی
دەنوێن��را کە ئێران چەند هەزار س��اڵەیە و ڕەزاخان��دا کاتێک ش��ەق و گوللـە هێزی
دەوڵەتی نوێ درێژەی دەوڵەتە پێشووەکانە ،کەم بوویەوە ،دیس��ان ئیددعای گەالنی ژێر
بەاڵم لە ڕاستیدا ئەوە دیاردەیەکی تازە بوو ڕکێفی دەس��ەاڵتی فارس سەری هەڵدایەوە
کە بۆ یەکەم جار دەوڵەتی فارسی بە زەربی و ل��ە ماوەیەک��ی کورتدا لە کوردس��تاندا
شەق ،دەسەاڵتی خۆی بە شێوەی ڕاستەوخۆ کۆم��اری کوردس��تان ڕاگەیەن��را .ئەم جار
ژئۆپۆلیتیکی هەستیاری ناوچە
بەسەر هەموو گەالندا سەپاند
و مەش��رووعیەتی دەوڵەتێک
و ش��ێوەی فیدڕاڵی��ی کۆنی
دەسەاڵتی
لە نەزم��ی دەوڵەتانی جیهاندا،
بەتەواوی هەڵوەشاندنەوە.
قاجاری بۆ پاراستنی
مەش��رووعیەتی دەسەاڵت هاوسەنگیی هێزەکانی وە فری��ای دەس��ەاڵتی فارس
ناوچە جیاوازەکان
کەوت؛ دەسەاڵتی جێگرتووی
لەبەر دژایەتی کردنی ئیسالم،
ئەوتۆی
هێزێکی
خۆی
فارس ل��ە تاراندا کە بە پارەی
نەیدەتوانی لە شیعەوە سەرچاوە
نەبوو و سەرەکیترین
نەوت��ی موس��تەعمەرەکانی
بگرێت و ،لەبەر هەڵپەساردنی
پاراستنی
میتۆدی
خۆی سوپایەکی پێکەوە نابوو،
بنەمـــ��ا دێموکراتیکەکان��ی
مەش��رووتە ،نەیدەتوانی ڕەگی دەسەاڵتی خۆی بەسەر ئەوەن��دەی کە کاتی دەس��ت
سنوورەکانیدا بەگژ یەکدا
ک��ەوت هێ��زی چەکداری��ی
ل��ە دەنگی خەڵکیش��دا بێت.
دانەوەی
خ��ۆی کۆ کردەوە و دیس��ان
تەنانەت ئەو فێڵ و تەڵەکەیەش
هێزە ڕکابەرەکان
بە کوشتوبڕ موستەعمەرەکانی
کە لە مەجلیس��ی ش��وورای
بوو
خۆی داگیر کردەوە.
میللیدا ب��ە ناوی یاس��اوە بۆ
حەمەڕەزا شایش ئەگەرچی
هەڵوەش��اندنەوەی قاج��ار و
دامەزراندنی ڕژیمی پەهلەوی کرا ،لە ڕووی لەگەڵ چینی زانایانی ئایینی شیعەدا نەرمتر
بوو ،بەاڵم لەسەر هەمان ڕێچکەی باوکی لە
ڕواڵەتی یاساوە گرفتی بوو.
لێ��رەدا ئ��ەو پرس��یارە دێتە پێش��ەوە دروست کردنی ناسنامەیەکی ئێرانی لەسەر
ک��ە ئیمپراتۆریای��ەک کە لەس��ەر بنەمای بنەمای پێش ئیس�لام ڕۆیش��ت و شێوەی
شیعەگەریی سەفەوی دامەزرابوو و تەنانەت دەس��ەاڵتداریی ناوەندگەرای درێژە پێ دا.
ئ��ەو مەش��رووعیەتە ،بەش��ی حکوومەتی ڕۆحانیەتی شیعە ،کە لە دەوڵەتی مودێڕندا
قاجاریش��ی نەدەکرد ،ئێس��تا کە دژایەتیی لە ناوەندی دەس��ەاڵت دوور دەکەوتبووەوە،
ع��ەرەب و ئیس�لام دەکات ب��ۆ دەبێ��ت تێزی نامەشرووع بوونی حکوومەتی دنیایی
ل��ە وج��ووددا بمێنێ��ت؟ س��ەربەخۆیی و لە کاتی بزر بوونی ئیمامی غایبی پەرە پێ دا.
نیمچە س��ەربەخۆیییەک ک��ە گەالنی نێو هەروەها کە ڕەگی ناسنامەی شیعە بوون کە
ئیمپراتۆرییەکە بوویان لەسەر چ بنەمایەک پێشتر تاکە هۆکاری وجوودیی حکوومەتێک
زەوت دەکرێت؟ پرۆژەی دروس��ت کردنی لەو جوغڕافیایەدا بوو ،سەری هەڵدەدایەوە و
 120گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 53

ساڵی بیست و یەکەم

پاییزی 2719

ناڕەزاییی گەالنی ژێر دەسەاڵتی فارس هەر نەتەوەکان��ی نێ��و ئێران ،لەگەڵ ویس��تی
بنیاتنانی نەت��ەوەی نوێ لەس��ەر بنەمای
جارەو لە شوێنێکدا دەردەکەوت.
شۆڕش��ی  ١٣٥٧شۆڕشی ئەو دوو هێزە ناس��نامەی ش��یعە ،تێکەڵەیەکی پێکدژی
بوو دژ بە سیس��تەمێک کە بە زەربی شەق ل��ە خوێندن��ەوەی ڕەس��میی ناس��نامەی
دامەزرابوو و چاوەڕوانی دەرفەتێک بوون بۆ ئێرانی بوون دروس��ت ک��رد .لەالیەکەوە بە
هەڵوەش��اندنەوەی .شۆڕشی  ٥٧تەقینەوەی گێڕان��ەوەی ش��یعە حکوومەت��ی کۆماری
ناڕەزایەت��ی دژ ب��ە ناس��نامەیەکی جەعل ئیس�لامی ،حکوومەتێ��ک بوو ک��ە وەک
کراوی ئێرانی بوو کە نەک مرۆڤی فارسی لە دەسەاڵتی سەفەوی لەسەر بنەمای خزمەت
بەستێنی مێژووی خۆی هەڵدەکەند ،بەڵکوو بە ئایی��ن دادەمەزرا و مەش��رووعیەتی لە
سیس��تەمێک بوو ،ناتەبا لەگەڵ بەشداریی خوداوە وەردەگرت و لەالیەکی ترەوە خۆی
بەش��ی ه��ەرە زۆری جەمعیەت��ی نێو ئەو بە سیس��تەمی کۆماری پێناس��ە دەکرد و
س��نوورە کە ئەمەیش دیسان لەگەڵ ڕۆحی ئیددعای مەش��رووعیەتی خەڵکییشی بوو.
خوێندنەوەی بە زۆر داس��ەپاو
نوێکردنەوەی ڕاس��تەقینەی
لە مێژووی چەند هەزار ساڵەی
سیاسیدا ناتەبا بوو.
پرۆژەی
ئێران وەک گێڕانەوەی ڕەسمی
دروست کردنی
دەوڵەتی
لە مێ��ژوو وەرگیرا و ،هاوکات
موسادرەی شۆڕش
مودێڕنی ئێرانی
هەوڵێک بۆ خۆ بە «ام القرا»ی
ئەگەرچ��ی شۆڕش��ی  ٥٧دژ
لەسەر بنەمای
جیهانی ئیسالم زانین ،لەگەڕدا
بە پێکهات��ەی حکوومەت بوو،
فارس،
دەسەاڵتی
بوو.
خواس��تی گەالنی بندەس��تی
نەبوو
پرۆژەیەک
ئەگ��ەر چەوس��اندنەوەی
ئێ��ران لەگ��ەڵ خواس��تی
کە مەشرووعیەتی
سیس��ـتەمی پێش��وو لەسەر
گەڕانەوە بۆ ناس��نامەی شیعی
ببێت
بنەمای نژاد بوو ،ئەمە لەگەڵ
ت��ا ڕادەیەک��ی زۆر جی��اواز
یان
سیس��تەمی بە ی��ەک زانینی
ب��وو .مەال تازە بە دەس��ەاڵت
پێویستی بە
هەموو جیهانی ش��یعە یەکی
گەیش��تووەکان ئەگــەرچ��ی
مەشرووعیەت ببێت
نەدەگرت��ەوە .ئەگەرچی پەنا
لەگەڵ ناوەرۆکی جیهانی نوێدا
بردن بۆ مێژووی پێش ئیسالم
تەبا نەب��وون ،ب��ەاڵم فۆرمی
دەوڵەت��ی مودێڕنیان گەرەک ب��وو .ئەوان و ناس��نامەی دەس��تکردی ئێران��ی بوون
لەالیەکەوە فۆرمێکی مودێڕنی ئیمپراتۆریای لەسەر ئەو بنەمایە ،لە بنەڕەتدا بۆ دژایەتیی
س��ەفەوییان دەویس��ت و لەالیەکی ترەوە عەرەب و ئیسالم بوو ،بەاڵم سیستەمی تازە
پاوان کردنی دەس��ەاڵتی نێو سیس��تەمی هەر زوو لەس��ەر دامەزراندنی سوپایەک بۆ
ئیس��تعماریی دەوڵەت��ی پەهلەویی��ان لەال سەرکوتی هێزی موس��تەعمەرەکانی و ،بە
پەس��ند بوو .ئەمە هەر لە یەکەم مانگەکانی زۆر داسەپاندنی زمان و کولتووری فارسی
پاش شۆڕشی  ٥٧ئاش��کرا بوو و بە ناردنی بەسەر هەموو نەتەوەکانی بندەستیدا ،پێی
هێز ب��ۆ کوردس��تان ،تورکمەنس��ەحرا و نایە جێگەپێی سیستەمی پێشوو .دژایەتیی
عەرەبس��تان ڕووی ڕاستەقینەی دەسەاڵتی عەرەب ،ڕواڵەتی گۆڕی و خۆی لە ڕواڵەتی
واڵتانی عەرەبی سوننیدا نیشان دایەوە .ئەم
تازەی ئاشکرا کرد.
ویس��تی تێکنەدانی میرات��ی ڕەزاخان وەچەرخان��ە بۆ کورد ماڵ کاولکەر بوو ،ئەم
و دەستگرتن بەسەر س��ەروەت و سامانی جار نەک وەک نەتەوەیەکی بندەست دەبا
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بە زەرب��ی تانک و تەیارە کۆنترۆڵ بکرێت ،ئینق�لاب ی��ان ئیس�لاح بۆ کەس��ێکی
بەڵکوولەب��ەر ئەوەی بەش��ێکی بەرچاو لە ڕزگاریخ��وازی نەتەوەی��ی ،داوێکە کە لە
خەڵکی کوردس��تان س��وننی ب��وون ،بە خۆی��دا هەڵگ��ری مانەوەی سیس��تەمی
ه��ۆکاری ئایینیش کرای��ە ئامانجی تیری چەوس��اندنەوەی ئێرانیی��ە .بێجگ��ە لەوە
هەموو ئیس��تداللەکان بۆ ئیسالح لەجێی
کینە.
ئینقالب ،لە ناخی خۆیاندا ئەو ترس��ەیان
حەشار داوە کە لە ئەگەری شێوانی نەزمی
چییەتیی سیاسەت لە ئێراندا
ل��ەو ڕووەوە کە ل��ە پ��اش دامەزراندنی موج��ووددا ،ئیمکانی الواز بوونی س��وپای
دەوڵەت��ی مودێڕنەوە ،یان ب��ە تەعبیرێک ناوەن��د و بەهێ��ز بوونی پەراوێ��ز هەیە.
دەس��ت گرتنی نەتەوەی فارس بەس��ەر لە ڕاس��تیدا ترس لە ئینق�لاب ،ترس لە
هەموو میراتی پاش��ماوەی ئیمپراتۆریەتی هەڵوەشانەوەی دەس��ەاڵتی ناوەند بەسەر
پێش خۆی��ەوە ،حکوومەت��داری بووە بە سەروەت و سامانی پەراوێزدایە .چونکە لە
ئەگەری ئینقالب و شۆڕشدا،
کۆنترۆڵی دەسەاڵتی سەربازی
بەو گۆڕانە قووڵەی کە کۆماری
بــ��ۆ کۆنت��رۆڵ و دەس��ت
شۆڕشی  ٥٧تەقینەوەی
بەس��ەردا گرتنی س��ەروەت ناڕەزایەتی دژ بە ناسنامەیەکی ئیسالمی بەس��ەر تێڕوانینی
جەعل کراوی ئێرانی بوو
خەڵکیدا هێناوە ،ئایینی شیعە
و س��امانی نەتەوەکان��ی تر،
کە نەک مرۆڤی فارسی
ناتوانێ��ت ببێت ب��ە هەوێنی
هەوڵ��ی نوێ بوون��ەوە و خۆ
مێژووی
بەستێنی
لە
حکوومەتی جێگرەوەی .ئەمە
س��ازدان بۆ ن��وێ کردنەوەی
خۆی هەڵدەکەند ،بەڵکوو
لە کاتێکدایە کە تاکە هۆکاری
ئینس��ان تەعتی��ل ب��ووە و،
سیستەمێک بوو ،ناتەبا لەگەڵ
دروس��ـت بوون��ی چەت��ری
سیاس��ەت وەک بەش��داریی
بەشداریی بەشی هەرە زۆری
ئیمپراتۆریەتێک لەس��ەر ئەو
مرۆڤەکان��ی ئ��ەم دەوەرەیە
جەمعیەتی نێو ئەو سنوورە کە
ل��ە گۆڕین��ی چـارەنووس��ی ئەمەیش دیسان لەگەڵ ڕۆحی جوغڕافیایە ،ئایینزای ش��یعە
خۆیاندا قفڵێکی گەورەی لێ نوێکردنەوەی ڕاستەقینەی بووە .ئ��ااڵ هەڵگرانی گەڕانەوە
بۆ شارس��تانیەتی ساس��انی،
دراوە .یاریکەرەکان��ی گەمەی
سیاسیدا ناتەبا بوو
ئەگەرچی بۆ ماوەی سەد ساڵ
سیاس��ەت چ لە س��ەردەمی
پاوانی پ��ەروەردە و میدیایان
پەهلەویدا و چ لەس��ەردەمی
کۆماری ئیس�لامیدا ،نەک بۆ بەدیهێنانی بە دەس��تەوە بووە ،نەیانتوانیوە لە پڕۆژەی
ئامانجێکی سیاس��ی بەڵک��وو بۆ وە چنگ تواندنەوەی نەتەوەکاندا س��ەرکەوتوو ببن.
خستنی بەشی خۆیان لە تااڵنی سەروەت بۆیە ئەگەر هەر گۆڕانێک بێتە کایەوە ،هیچ
و س��امانی نەتەوە بندەس��تەکان ،خۆ لە هۆکارێکی وجوودی بۆ مانەوەی دەسەاڵتی
ئیستعماریی ئێرانی لەنێواندا نییە.
قەرەی سیاسەت دەدەن.
دیارە لێرەدا خۆ لە باس��ی س��واوی لە
ئیس�لاح هاتوو بوون یان نەبوونی کۆماری ڕۆشنبیریی دژە هێژمۆنیک
ئیس�لامی نادەی��ن ،چون بە ئیس��تدالل ل��ە هەڵس��ەنگاندن لەگەڵ ئەو هاوکێش��ە
لەس��ەر ئەوەیە کە لە بنەڕەتدا ،پێکهاتەی ئاکادمیکان��ەی ب��ۆ سیاس��ەتی ئێرانی ڕیز
دەوڵەتی مودێڕنی ئێرانی لەس��ەر بنەمای دەکرێن ،ڕەنگە ئەم خوێندنەوە س��ەرپێییە
چەوساندنەوە و تااڵنکاری دامەزراوە .بەاڵم ل��ە سیاس��ەتی ئێران��ی ،یەکجار س��ادە و
پێویس��تە ڕوون بکرێتەوە کە پرس��یاری س��ەرەتایی بێت��ە بەرچ��او .ئەگەرچی ئەم
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گێڕانەوەیە بە ئەنقەس��ت کورت نووسراوە،
ب��ەاڵم جیاوازییەکی جەوهەریی لەگەڵ ئەو
شێوە نووسینایەشدا هەیە .لە سیستەمێکی
ئیس��تعماریی وەک ئێران��دا ،ئەگەرچ��ی
دەسەاڵت بە زەبری شەق و بە ڕشتنی خوێن
دادەس��ەپێت ،بەاڵم بۆ ئەوەی کە دەسەاڵت
ناچ��ار نەبێت هەموو ڕۆژێک س��ەرکوت و
ش��ەقی ڕووت بۆ کۆنترۆڵی ژێردەستەکانی
ب��ەکار بهێنێ��ت ،ناچارە ڕۆش��نبیرییەکی
چەواشە بەرهەم بهێنێت کە ژێردەستەکان
لە ڕێگەی ئەو ڕۆش��نبیرییە چەواش��ەیەوە
پێگەی خۆیان لە کۆمەڵگادا بە شیاو پێناسە
بکەنەوە.
ئەرک��ی ڕۆش��نبیرانی س��ـــــوننەتی
بەرهەمهێنان ،دابەش کردن و بەکارهێنانی
ئەو جۆرە ڕۆش��نبیرییەیە ک��ە پەیوەندیی
کۆیلە/کۆیلەدار بە ش��تێکی ئاسایی پێناسە
دەکات��ەوە .کاری ئەو ڕۆش��نبیرانە ئەوەیە
کە لە چوارچێ��وەی وەزع��ی مەوجووددا،

خوێندنەوەی ڕۆش��نبیرانە و بە ناو زانستی
لە دی��اردەکان پێش��کەش بک��ەن .دیارە
دەسەاڵت وەک چۆن دەس��تی بە ئامرازی
کوش��توبڕ دەگات ،ه��ەر ب��ەو ش��ێوەیە
دەس��تی بە ئامرازەکانی کۆنترۆڵی مێشکی
بندەستەکانیشیدا دەگات.
ڕۆش��نبیری ئۆرگانی��ک ی��ان دژە
هێژمۆنی��ک ڕۆش��نبیرێکە کە ل��ە بەری
ژێردەس��تەکانە .دەتوانێ��ت لە خواس��تی
ئەوان تێبگات ،پێویس��تییەکان و پرس��ە
س��ەرەکییەکان لێک بدات��ەوە و ئەم جار
فۆرموولەی بکاتەوە و بە گژی ڕۆشنبیریی
هێژمۆنیک��دا بچێت��ەوە .بۆی��ە ئێم��ە بۆ
تێگەیش��تن لە واقیعی بندەستیی خۆمان،
ناچارین پەردەی ئایدیۆلۆژیای دەس��ەاڵت
بدڕی��ن و لەس��ەر بنەم��ای بنەڕەتیترین
هاوکێش��ە ،وات��ە هاوکێش��ەی کۆیل��ە و
کۆیلەدار ،چەمکەکانی لێدوانی سیاسیمان
دابڕێژینەوە.
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ڕێگای ڕزگاری

ماکوان کوردستانی

سووژەی داگیرکەر هەوڵ دەدا بۆ خزمەت بە داگیرکەر ڕێگەیەکی بە ڕواڵەت
نێونجی بگرێتە بەر کە «هەوڵ بۆ ڕزگاری» لە شەرعییەت بخات .بەاڵم ئاگامەندانە لە
میتۆدۆلۆژیی زانستی خۆی دەدزێتەوە .بۆ وێنە ڕێفۆرمیستە کوردەکان لە ڕۆژهەاڵت،
بە جێی ئەوەی لەسەر گۆڕینی پێکهاتەی سیاسی بڕۆن ،هەوڵ بۆ فەزای سیاسیی
کراوە دەدەن .لە کاتێکدا بۆخۆیان بە باشی دەزانن لە کۆماری ئیسالمی ئێراندا ئەگەر
پێکهاتە نەگۆڕدرێت ،فەزای سیاسیی کراوە مسۆگەر نابێت.

پێشەکی
پرس��یار ،ئ��ەو هەڵوێس��تەیە کە م��رۆڤ لە
ڕووب��ەڕوو بوونەوە لەگەڵ ه��ەر دیاردەیەکدا
ب��ۆی ئامادەیە .جا ئەگەر ئەو دیاردەیە ناڕوون
و هۆکارەکانی نادیار بێت ،پرسیار کردن زەقتر
و بوێرانەتر دەبێتەوە .ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ
هەر دیاردەیەکی دیار و نادیار پێویس��تی بە
ڕوانگە هەی��ە ،تەنانەت بۆ ئەوەش کە بە دیار
یان نادیار ناودێر بکرێت .ڕوانگە ،سیستەمێکی
واتایییە کە تاک و تاق��م ،کۆمەڵگا و نەتەوە،
ڕووداو و دیاردەکان��ی پ��ێ دەخوێننەوە .لە
نەبوونی پاش��خانی ڕوون��ی واتاییدا مرۆڤ لە
گێژاوی پرس��یارەکاندا دەمێنێت��ەوە و دوای
ماوەیەک لە پرس��یار کردن سڵ دەکات و لە
ئاکامدا خودی پرس��یاریش ل��ە بیر دەباتەوە.
م��رۆڤ دوای بەئاگا بوون لە پێگەی خۆی لە
سروش��تدا ڕووبەڕووی گەلێک پرسیار بووەوە.
پرسیار لە کارەساتە سروش��تییەکان ،دیاردە
سەرس��وڕهێنەرەکان و ....ب��ۆ وەاڵم دان��ەوە،
یەکەم هەوڵ��ی پەنا بردن ب��ۆ مێتافیزیک و
ج��ادوو بوو .ئ��ەم ش��ێوە ڕووبەڕووبوونەوەیە
لە ژێ��ر زریقەوبریقەی ئیدیۆل��ۆژی و ڕێبازە
هزرییەکانی ئەم سەردەمەشدا ژیندارە.
پەن��ا ب��ردن ب��ۆ پاس��اوی میتافیزیکی،
دژکردەوەی س��ۆزدارانە و ون کردنی پرسیار
س��ێکوچکەی قەتیس بوون��ی زەینی تاک و
تاقم��ە جیاوازەکانی ناو کوردس��تان ،ڕێگەی
نەداوە و نایدات ژێرخانی هزری و مەعریفیی
کوردس��تانی س��ەرهەڵبدات .تێک��ەڵ بوونی
هەن��دێ کەس و الیەن بە گوتار و پێکهاتەی
داگیرک��ەران بەرهە م هێنان و س��از کردنی
ژێرخان��ی مەعریفی��ی بە الڕێدا ب��ردووە .بۆ
شرۆڤەی وردتر دەپەرژینە لێکدانەوەی پرسیار
لە دۆخی هەنووکەی کورد و کوردس��تان ،لە
دۆخی بندەستی و ڕێگای ڕزگاری .ئاخۆ ڕێگای
ڕزگاری ل��ە ئاقاری گوت��اری داگیرکەرانەوە
تێدەپەڕێ یان هەن��گاوی یەکەم وێنا کردنی
دەرباز بوون لە گوتاری داگیرکەرانە؟ ڕێگەی

نێوەنج��ی کە ل��ە ه��ەر دوو ڕێچکەکە پێک
هاتب��ێ نەگونجە و هەر هەوڵێک لەم پێناوەدا
دەچێتە خانەی داگیرکەرانەوە.
کورد لە بۆش��ایی مەعریفیدا پرس��یار لە
دۆخی خۆی و نیش��تمانی خۆی(کوردستان)
دەکات .پرس��یار ل��ە بندەس��تیی خ��ۆی و
داگیرکراویی واڵتەکەی .ئەم پرسیارە لە زەینی
هەر تاکێکی ک��ورددا هەڵیداوە؛ تەنانەت ئەو
جاش��ەیش کە خزمەتی داگیرکەر دەکات .لە
درێژەدا ئەو ڕێچکەگەلەی کە کورد لە واڵمی
ئەو پرسیارەدا گرتوویەتە بەر لێک دەدەینەوە.
بەستێنی دەروونی -کۆمەاڵیەتیی کوردستان
لە ئاس��ت خێزان و مەڵبەند و ش��ار و ڕەوتە
هزری و سیاس��ییەکاندا لە سەر هەڵوێستەی
تاک��ی کورد بۆ واڵمی پرس��یاری س��ەرەکی
کاریگەرن .واتە پێش ئەوەی ڕێگەی ڕزگاری
تاوتوێ بکرێ ،پێویس��تە تاکی کوردس��تانی
و دۆخی کوردس��تان لێ��ک بدرێتەوە .تا ئەم
بەرچ��او ڕوونییە مس��ۆگەر نەبێ��ت ،هەڵەی
س��تراتێژیی گورچکبڕ لە هەم��وو پارچەکاندا
پات��ە دەبێت��ەوە .داگیرک��ەران ل��ە زەین و
کەس��ایەتیی تاک و کۆمەڵگای کوردستان بە
باشی ئاگادارن .بەاڵم کورد بۆخۆی لە زەلکاوی
ڕەوتە ئیدیۆلۆژییە کات بەسەرچووەکان و (لە
خزمەت بەرژەوەندیی داگیرکەران)دا پەلەقاژە
دەکات و سێکوچکەی بەربەست لەو دۆخە و
دەمارگرژیی خێڵەکیدا دەیهێڵێتەوە.
لە پێشدا زانیارییەکان ڕیز دەکەین .ئەو
زانیارییان��ەی کە لە ژیان��ی نەتەوەی کورد و
کارەس��اتەکانی کوردس��تاندا بەڵگەنەویستن.
دەبێ بزانین لە چ ئاستێکی لەخۆتێگەیشتنداین
و چۆن لە پێناو تێگەیشتندا دەجووڵێینەوە.
 1کوردستان واڵتێکی داگیرکراوە .بە داگیرکەر
و داگیرکراوەوە لەم دۆخە بە ڕوونی ئاگادارن.
سەرەڕای ئەوەی س��ووژە پەروەردەکراوەکانی
داگیرک��ەر ئەم خاڵە لێ��ڵ دەکەن ،بەاڵم لەو
چرکەساتەدا کە داگیرکەر دەسەاڵتی خۆی لە
مەترس��یدا دەبینێ ،هەڵوێستی داگیرکارانەی
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خۆی لە توندوتیژیی ڕووتدا دەنوێنێ .سووژەی
داگیرکەر هەوڵ دەدا بۆ خزمەت بە داگیرکەر
ڕێگەیەکی بە ڕواڵەت نێونجی بگرێتە بەر کە
«هەوڵ بۆ ڕزگاری» لە شەرعییەت بخات .بەاڵم
ئاگامەندان��ە لە میتۆدۆلۆژیی زانس��تی خۆی
دەدزێتەوە .بۆ وێنە ڕێفۆرمیستە کوردەکان لە
ڕۆژهەاڵت ،بە جێی ئەوەی لەس��ەر گۆڕینی
پێکهاتەی سیاس��ی بڕۆن ،ه��ەوڵ بۆ فەزای
سیاس��یی کراوە دەدەن .لە کاتێکدا بۆخۆیان
بە باش��ی دەزانن لە کۆماری ئیسالمی ئێراندا
ئەگەر پێکهاتە نەگۆڕدرێت ،فەزای سیاس��یی
کراوە مسۆگەر نابێت.
 2کوردس��تان داگیرک��راوی تورکیا ،ئێران،
ئێ��راق و س��ووریایە .ئەم واڵتان��ە لەو پەڕی
ناکۆکی��دا لە س��ەرکوت کردن و بندەس��ت
ڕاگرتن��ی ک��ورددا تەبان .لەگەڵ ئەوەش��دا،
هەردەم لە هەوڵی ئەوەدان کوردی بندەستی
بەشە داگیرکراوەکانی تری کوردستان ،وەکوو
ئامرازی ئیمتیاز وەرگرتن لە داگیرکەری ئەو
بەش��ە بە کار بێنن .لە ملمالنێی عوسمانی و
سەفەوییەوە تا پەیمانی سەعداباد و کارەساتی
ڕۆژاوای کوردستان پەیمانی سەرکوت کردنی
کوردستان واژۆ دەکرێت.
 3هەر داگیرکەرێک لە کوردستانی بندەستی
خۆیدا ،بە پێشەسازیی کەلتووری و ساختەکاری
لە مێژوو و ناسنامە و باو کردنی بەرژەوەندیی
ت��اک و تاق��م و ئەندازیاری��ی کۆمەاڵیەتی و
لە دۆخی هەس��تیاردا توندوتیژی و کوشتن؛
جەماوەری بێ هەڵوێس��ت و کۆیلە پەروەردە
دەکات .ئ��ەم کۆیلەبوونە ب��ە ژێرخانی زەینی
و س��ەرخانی کەلتووری و سیاسییەوە هێدی
هێدی کوردستان لە ناس��نامەی داگیرکەردا
دەتوێنێتەوە.
 4کوردستان کە لە کایەی زلهێزاندا لە نێوان
واڵتەکانی دەس��کردی خۆیان��دا دابەش کرا،
هەڵگری زۆر کەلێن و کەلەبەری ناس��نامەیی
و کۆمەاڵیەتیی��ە کە داگیرکەر بە باش��ی بۆ
ئەندازیاری��ی کۆمەاڵیەت��ی و پیشەس��ازیی
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کەلتووری کەڵکیان لێ وەردەگرێت.
 5ڕاپەڕین��ە کوردییەکان ،ل��ە کۆتاییەکانی
س��ەدەی  ١٩و بە درێژایی س��ەدەی  ٢٠و
س��ەدەی ٢١یش تا ئەم س��اتە ،نەیانتوانیوە
پێناس��ەیەکی سیاس��ی -ڕێس��ایی لە ئاست
نەتەوەدا دەستەبەر بکەن.
 6ئاس��تی داخوازییەکانی نەتەوەی کورد بە
دوو ج��ۆر هۆکاری ناوخۆیی و دەرەکییەوە بۆ
داخوازیی ناوچەیی وزۆر جار حیزبی دابەزیون.
هۆکارە ناوخۆییەکان بریتین لە ،خێڵەکی بوونی
کۆمەڵگای کوردستان – کە لە زۆربەی الیەنە
سیاسییەکانیش��دا ڕەنگی داوەتەوە –  ،وێنا
نەکرانی کوردس��تان وەکوو جوگرافیایەک کە
دەبێ ببێتە واڵتێکی سەربەخۆ ،ناشارەزایی لە
ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ داگیرکەردا (هەردەم
وەکوو پەراوێزی داگیرکەر لەگەڵ داگیرکەردا
جوواڵوەت��ەوە) و ل��ەم دواییەش��دا وەهمی
س��ەربەخۆیی (کە داگیرکەر بۆ س��ڕینەوەی
مێ��ژووی خەبات��ی کوردس��تان کەڵکاژۆی
دەکات) .ه��ۆکارە دەرەکیی��ەکان لە کایەی
زلهێزان و یەک گرتنەوەیان لەگەڵ سیاسەتی
داگیرکەران دەکەونەوە .هۆکارە دەرەکییەکان
بە شوێن هۆکارە ناوخۆییەکانەوە کارا دەبنەوە.
دەرخس��تنی کارلێکی��ی ه��ۆکارە ناوخۆیی
و دەرەکییەکان��ی بندەس��تیی کوردس��تان
س��ەرەتای داڕش��تنی ڕێگای ڕزگارییە کە لە
پاژی دووەمدا بە چڕی دەچمەوە سەری.
ئەم شەش خاڵە ئەوەندە دەرهەست نیین
کە خوێندەواری کورد لێی��ان تێنەگات .یان
پێویس��تیان بە پس��پۆڕی و زانستی تایبەت
ببێت .هەڵبەت بیری زانس��تیی پێویستە .دوو
پرس��یار دێتە گۆڕێ .ئ��ەم زانیاریانە پێکەوە
چ وێنای��ەک لە کوردس��تان س��از دەکەن؟
خوێندەواری کورد بۆ لەم وێنایە سڵ دەکات؟
بۆ تێگەیشتن لە دۆخی کوردستان دەبێ
لە گش��ت واتە (کول)ەوە ب��ەرەو پاژ بچین.
کۆی زانیارییەکان تۆڕی بەربەستیی ڕزگاریی
کوردستان پێک دێنن .هەر کامیان ئاستێکی
ساڵی بیست و یەکەم
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بەربەستین .زۆرینەی خوێنەواری کورد ،واتە بەم بووکە شووشانەوە نس��بەتی داگیرکاریی
کەس��ێک کە دەتوانێ ل��ە دۆخەکە تێبگات ،خۆی بە نسبەت کوردستانی بندەستی خۆی
ه��ەوڵ ئەدات خ��ۆی لەو وێنای��ە بدزێتەوە .دەش��ارێتەوە .هەندێ ڕۆژهەاڵتی��ی  ،لە نێو
ت��رس ئ��ەو میکانیزمەیە داگیرک��ەر زۆر بە جەماوەر و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا لە س��ەر
باش��ی کەڵکی ل��ێ وەردەگرێ��ت .داگیرکەر ڕۆژئ��اوا زکی خۆی��ان دەدڕن ،کە چی ئێران
«تێگەیشتن» و «بوێر بوون»ی لێک دابڕاندووە .بە واڵتی خۆ و خاوەن ش��کۆ و بەهێز ناودێر
تێگەیش��تن بە تەنیا نەزۆکە و بوێر بوونی بێ دەکەن .پێش��ینەی ئەم تاقمە ،هەڵوێستیان
تێگەیش��تن بە هەڵدێرماندا دەبات .داگیرکەر لە ڕەوت��ی نەتەوەخواز کە وەک��وو کوردێک
هەوڵ ئەدا تێگەیش��تنی س��ووژەی کوردی کەڵکەڵەی ڕۆژئاوایان هەیە ،جودا دەکاتەوە.
زانیارییەکان��ی س��ەرەوە کات��ێ لە ژێر
ئاڵۆز بکات .بەاڵم دڵنیایە کە ناتوانێ پێش بە
ئاگامەند بوون بگرێت .سا بە ترسی ڕۆچوو لە تەمومژی نائەقاڵنی بوونی (بیر لە بەرژەوەندیی
زەیندا خوێندەوار و نەخوێندەوار دەخاتە ژێر نەتەوەی��ی نەکردنەوە) ک��ورد و ئەندازیاریی
داگیرک��ەر دێن��ە دەرەوە و
ڕکێفی خۆی��ەوە .هەر بۆیە ئەو
دەبن��ە هەن��گاوی یەکەم��ی
زانیاریی��ە ڕوونانە نابنە هەوێنی
بۆ تێگەیشتن
ڕێگای ڕزگاری ،کە میکانیزمی
پرس��یاری
بەدواداچوون��ی
لە دۆخی
کوردستان دەبێ لە
تێگەیش��تن و بوێ��ر ب��وون
سەرەکی .سەرچاوە و ئاراستەی
گشت واتە (کول)ەوە
لێ��ک بئاڵێن .وات��ە میکانیزمی
ترس��یش هەر ل��ە بارودۆخی
بچین.
پاژ
بەرەو
گەوجاندن و ترساندنی داگیرکەر
کوردس��تانەوە
کۆمەڵ��گای
کۆی زانیارییەکان
بەراوەژوو بکرێتەوە .تێگەیشتن
وەردەگ��رێ .بارودۆخێ��ک کە
تۆڕی بەربەستیی
س��ێکوچکەی قەتی��س بوونی
خۆی ئەندازیاری��ی کردووە .بۆ
ڕزگاریی
زەینی ک��وردی تێک دەدات و
میناک لە میدیای داگیرکەرەوە
کوردستان
بوێر بوون تێگەیش��تن دەکاتە
دەبیس��تین( ،یا خ��وا دەس بە
پێک دێنن.
کردەوە .کاتێ ئەم هەوڵە ببێ بە
گیرفان خاڵی��دا نەکەن) .ترس
هەر کامیان ئاستێکی
ڕەوت ،ئاپاراتووسی داگیرکەر لە
لە تەنگانە و لەناوچوون ،خەمی
بەربەستین
کار دەخات.
داهاتووی من��دااڵن و هەوڵ بۆ
دامەزراندنی��ان لە سیس��تەمی
دەوڵەتی��دا و ....ئینجا ئاس��تی ناس��نامەیی لە چی و چۆن تێبگەین؟
نەت��ەوەی کورد لە بەرگری و هەوڵی مانەوەدا بۆ کورد لەو ش��ەش زانیارییە س��ڵ دەکات؟
هەوێنی ئەو هێرش��ە زەینییە ب��ە داگیرکەر لەبەر ئ��ەوەی زەینی بە هەوێنی خێڵەکییەوە
دەدات .هەوڵ بۆ هێش��تنەوەی زمانی دایکی ،بە گوتای داگیرکەر گۆش کراوە و لە سۆنگەی
چەق بەس��تن لە فۆڕم��ی ئەدەبیی تایبەت و داگیرکەرەوە خۆی پێناس��ە دەکات .سا خۆی
دەمارگرژی بۆ پاراستنی نەریت و پەیوەندیی لە دەس��ەاڵتداری تورک و عەرەب و عەجەم
خێڵەکی لە میناکەکانی ئاس��تی بەرەنگاری و بە خوارتر دەزانێ .ئەم هەڵوێس��تە دەروونییە
هەوڵ��ی مانەوەن .داگیرک��ەر بۆ هەر کام لەم تاک و هەندێ ڕەوتی کوردی وا لێدەکات کە
بواران��ە ڕێگە بۆ کاراکتێ��ری ڕووکەش و بێ هەوڵ بدەن خۆیان بە داگیرکەر بس��ەلمێنن.
هەڵوێس��ت خۆش دەکات .لە هون��ەر ،وێژە ،دەلکێن بە پان ئێرانیس��ت و پانی عەرەب و
سیاسەت و هتددا ئەم کاراکتێرگەلە بەربەستی تورک��ەوە .ئەگەر داگیرک��ەر وەریانبگرێت ،بۆ
پرس��یار کردن لە ئەم بارودۆخەن .داگیرکەر وێنە لە ئێراندا ل��ە عەجەم ئێرانیتر دەبن .بە
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کورت��ی خۆیان لە چوارچێ��وەی داگیرکەردا دەبین»« ،تازە باوی چ��ەک هەڵگرتن نەماوە
و ناب��ێ ک��وڕی خەڵک بە کوش��ت بدەین»
پێناسە دەکەن.
ئەقڵییەتی خێڵەکی ل��ە هێز ،تا مەودای و ،...ئەو دورش��مگەلە بوون کە کەس��ایەتیی
دەسەاڵتی خێڵ تێدەگات و هەردەم خۆی بە داهێزراوی ئیسالح تەڵەبی کورد بانگەشەی بۆ
پەراوێزی حکوومەتی ناوەند دەزانێت .هەر ئەو دەکرد .داگیرکەریش هەردەم لە کارناواڵێکی
میکانیزمەی خێڵە کوردەکان ،تا سەرهەڵدانی هەڵب��ژاردن و س��ناریۆیەکی حکوومەتی��دا
مۆدێڕنیت��ە بنەم��ای هەڵسوکەوتیان لەگەڵ بەشداری دەکردن.
سیس��تەمی دەس��ەاڵتداریی کۆم��اری
ناوەندەکانی دەسەاڵتدا بوو .بۆشایی مەعریفیی
کوردی و زەینی پاشکۆی داگیرکەر یەکتری ئیس�لامی تۆڕێکی ئەمنییەتی -سیاس��ی -
بەرهەم دێنن��ەوە .لەم الوازیی��ە ناوخۆییەدا ئابووریی��ە کە الیەنەکانی س��ەر ب��ە گوتاری
بااڵدەس��ت بوون��ی سیاس��ی -کەلتووری��ی ناوەند -لە پێن��او تەمامییەتی ئەرزیی ئێراندا،
داگیرکەر خەسارەکە قووڵتر و بەرینتر دەکات .خۆیانی تێدا دەبیننەوە .ئیسالح تەڵەبی کورد
خوارترین ئاس��تی ئ��ەو تۆڕەن.
واتە زەینی کوردی ترس��ەنۆکتر
لە ڕۆژهەاڵت��دا ،ئێرانچێتی واتە
دەبێت و ئاس��تی داخوازییەکان
ئەو زەینە کە کوردی
گوتاری داگیرک��ەر .لە نەبوونی
زۆرتر دادەبەزێت .لەم بەستێنەدا
نییە و لە ژێرخانی
مەعریفی بێبەرییە،
ژێرخان��ی مەعریف��ی و زەینی
گوتاری کوردس��تانی لە بازنەی
ڕزگاری وێنا ناکات.
سەربەخۆدا ،الیەنە کوردییەکانی
گوتاری داگیرکەردا دەتوێتەوە.
ئاگامەندیش
ئەگەر
دژ ب��ە کۆم��اری ئیس�لامی،
ئێران لە کەڵ��ک وەرگرتن
ل��ەم میکانیزم��ە س��ەرکەوتوو ببێتەوە سڵی لێ دەکات .دەکەون��ە داوی ئێرانچێتییەوە.
سا کێشەی کورد لە
ڕەوتە ئایینییە ڕێفۆرمخوازەکان
ب��ووە .کۆم��اری ئیس�لامی بۆ
یەکەم
حەواندن��ەوەی ڕەخنەگران��ی ڕێی ڕزگاریدا ،لە
وەکوو جەماعەت��ی دەعوەت و
هەنگاودا بزر بوونی
ئیسالح بە بنەمایەکی ناشیعەوە
ناوخۆی��ی ڕەوتی ئیس�لاحاتی
زەینی کوردی و نەبوونی
ڕێکخست .ئیسالح تەڵەبی کورد ژێرخانی مەعریفییە کە ک��ە چوونەت��ە نێ��و گوت��اری
جمه��ووری ئیس�لامییەوە،
پەیوەس��تێکی نابەجێی ڕەوتی
دەبێ پڕ بکرێتیەوە
ڕێگەی ئیس�لاح تەڵەبانی کورد
ئیس�لاحات بوو .دامەزرێنەرانی
دەپێونەوە .ک��ە دێنە گۆ دەڵێن
ئیس�لاحات هەر ئەو کەس��انە
ب��وون -ه��ەر ب��ەو بیرۆکەوە -کە ش��ەڕی سیاسەت دەکەین .پرس��یارێک دێتە گۆڕێ،
کوردس��تانیان ک��رد .هەوڵیان ئ��ەوە بوو بۆ ئ��ەو الیەنگەلە کە ڕەوتێکی بێ دەس��ەاڵتن،
بووژاندنەوەی کۆماری ئیس�لامی ئیسالحات چۆن دەتوانن لەگەڵ حکوومەتێکدا سیاسەت
بکرێت .واتە لە گوتاری کۆماری ئیس�لامیی بکەن؟ ئاخۆ لە بەرانبەرەکەیان ژیرتر ،شارەزاتر
ئێراندا دەجوواڵنەوە و دەیانویست دەمامکێکی یان بەهێزترن؟ کە چاو لە دەس��کەوتەکانیان
پەس��ەندی لێ بدەن .ئیس�لاح تەڵەبی کورد دەکەی��ت ،تەنیا بەرژەوەندیی ت��اک و تاقم،
چ داخوازییەکی هەبوو؟ بە زەینی پاش��کۆی ئەویش لە ئاستێکی نزمدا ،بەر چاو دەکەوێت.
داگیرکەرەوە ،لە گوتاری جمهووریی ئیسامیدا ئاکامی گش��تیی ئ��ەم ڕەوتگەلە بەربەس��ت
بانگەوازی دەس��تەبەر کردن��ی مافی کوردی بوونیانە بۆ ڕزگاری.
ڕزگاری ئەو ئامانجەیە کە لەو گوتارگەلەدا
دەک��رد« .ئەتوانین لە چوارچێ��وەی قانوونی
ئەساسیدا مافی کورد دەستەبەر بکەین»« ،لە کە لەگەڵ کۆماری ئیس�لامیی ئێراندا کۆکن،
ڕێگەی ئاش��تیخوازانەوە لە دەسەاڵتدا بەشدار بزرە .ئەم بزر بوونە لە پاش��کۆی داگیرکەرانی
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تری کوردستانیشدا هەیە.
ئ��ەو زەینە کە کوردی نییە و لە ژێرخانی
مەعریفی بێبەرییە ،ڕزگاری وێنا ناکات .ئەگەر
ئاگامەندیش ببێتەوە س��ڵی لێ دەکات .س��ا
کێش��ەی کورد لە ڕێی ڕزگاری��دا ،لە یەکەم
هەنگاودا بزر بوونی زەینی کوردی و نەبوونی
ژێرخانی مەعریفیی��ە کە دەبێ پڕ بکرێتیەوە.
ژێرخانی مەعریفی واتە وەگەڕ خستنی زانست
بە هەموو لقوپۆپیەوە بۆ کوردستان .دواهاتی
ئەم بزراییە تێگەیشتنی هەڵە و -لە باشترین
شێوەدا -تەسک و ئاڵۆزە .ستراتێژیی نەتەوەیی
لە زەین و مەعریفەی کوردییەوە س��ەرچاوە
دەگرێت و دەبێت بە کردەوە.
ڕزگاری
کارلێکیی هۆکارە ناوخۆی��ی و دەرەکییەکان
یەکتری بەرهەم دێننەوە و کەسایەتیی تاکی
کورد زۆرت��ر دەخەنە پەراوێزی ناس��نامەی
داگیرک��ەرەوە .ئەوەی کە هەن��دێ ڕەوت و
الیەنی کوردی پابەستەی ناسنامەی داگیرکەر
دەبن ،لە داهێزرانی کەسایەتیی تاکی کوردەوە
سەرچاوە دەگرێت .خوێندەواری کورد ئەگەر
ل��ە تێگەیش��تندا بوێ��ر بێت ،دێتەوە س��ەر
زانیارییە بنەماییەکان و دەیانکات بە پرس��یار
و پێشگریمانەی داڕشتنی ڕێگای ڕزگاری .سا
ڕزگاری لە هەڵوێستەیەکی زەینی -دەروونیی
تاکەکەسییەوە دەست پێ دەکات .تاکی کورد
ئاگامەند دەبێتەوە کە داگیرکەر داگیرکەرە و
ئەم وەکوو ژێردەس��ت لە هەر پلەوپایەیەکدا
بێت ژێردەس��تی ئەو سەردەس��تەیە .پاس��او
هێنان��ەوە بۆ خۆپاراس��تن و ش��ەڕ نەکردن
و کاری سیاس��ی و پاڕلەمان��ی لە پێکهاتەی
داگیرک��ەردا الی زەینی ئاگامەندی نەتەوەیی
وەرناگیردرێت .ئەگەر لە زمانی گوتارەوە بۆی
بچین ،داگیرک��ەر ه��ەر دیاردەیەکی دژ بە
گوتاری خۆی دەسڕێتەوە .داگیرکەر لە بازنەی
خۆیدا مشتومڕ و ڕەخنە و گازندە بە ئەوپەڕ
دەگەیەنێت ،ب��ەو مەرجەی بنەم��ا و بوونی

ناسنامە و پێگەی تێک نەدرێت .ڕێفۆرمیستی
کورد ،ڕەوت��ە ئایینییەکان ،یان هەر هێزێکی
ک��وردی ک��ە ئامان��ج و ئیدیۆلۆژییەکەی ،
داگیرکاریی داگیرکەر دەسەلمێنێ ،بەشێکە لە
هێزی سەقامگیرکەری داگیرکەر .داگیرکەرانی
کوردس��تان ه��ەر ئیدیۆل��ۆژی و بۆچوونێک
وەردەگرن ،تەنیا نەتەوەخوازیی کوردی نەبێت.
لە وەها سیستەمێکدا لە ئێران ،ئێراق ،سووریا
و تورکی��ا چ ڕێفۆرمێک دەکرێ��ت کە مافی
نەتەوەیی کورد دەستەبەر بکرێت؟ داگیرکەر
م��اف دەدات ،بەاڵم لە چوارچێ��وەی خۆیدا.
ناسنامەی کوردی بە جۆرێک وەردەگیردرێت
کە کورد بە ناشارس��تانی ،دوور لە زانس��ت،
خێڵەکی (دەمارگرژی بۆ نامووس و ،)...الدێیی،
خاوەن هون��ەر و کەلت��ووری پەراوێز کە بە
محەللی ناودێری دەکەن ،دەناس��ێنێ .لەگەڵ
ئەوەشدا ئاس��تی کەلتوور و هونەری کوردی
لە ڕێگ��ەی میدیای خۆی��ەوە دادەبەزێنێت.
بۆیە لەسەر کەلتوور زۆرتر ڕۆیشتم ،پڕۆسەی
بە س��ووژە کردن��ی کورد ب��ۆ داگیرکەر لەو
ڕێگەیەوە جێ دەبێ .دەنا بۆ کوردەکانی سەر
بە کۆماری ئیسالمی حاشا هەڵنەگرە لە باری
ئابووری و سیاس��ییەوە کوردس��تان پەراوێزە
و بە پەراوێ��زی دەمێنێتەوە .تا داگیرکەرێک
وەک��وو کۆماری ئیس�لامی پش��کی کوردی
ڕۆژهەاڵت لە سەرچاوەی دەسەاڵتی ئابووری
و سیاسی و کەلتووری ڕادەست نەکاتەوە ،بە
داگیرکەر دەناسرێت .بێگومان ئەویش مل بەو
خواس��تە نادات .بوونی ناسنامەی داگیرکەر
لە سەرکوت کردنی نەتەوەکانی تردا مسۆگەر
دەبێت .ئەگەر کورد شەڕی مانونەمان دەکات،
داگیرکەریش هەر شەڕی مانونەمان دەکات.
بەاڵم بەو جیاوازییەی کە ناسنامەی داگیرکەر
ل��ەوە زۆرتر گەش��ە ناکات .ب��ەو هۆیەی کە
تێکڕای هێزی خۆی لە سەردەس��ت مانەوەدا
خەس��ار دەکات .هەر بۆیە تورکیا و ئێران لە
سەرهەڵدانی ڕەزاش��ا و ئاتاتورکەوە تا ئێستە
نەیانتوانیوە ناس��نامەی یەکانگیر و گش��تگیر
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ب��ۆ یەکەی سیاس��یی خۆیان پێ��ک بهێنن.
نەتەوەی سەردەس��ت لە سیاسەت و ئابووری
و کەلت��ووردا پاوانخوازانە و س��ەرکوتکەرانە
جوواڵوەت��ەوە .نەتەوەی بندەس��ت بۆی نییە
دەنگی مافخوازی هەڵبڕێت .سا ڕێفۆرمخوازی
تەنیا بۆ گەوجاندنی کۆمەڵگا لە کوردستان و
نەتەوە بندەستەکانی تردا پەرەی پێ درا .وەک
پێشتر باسم کرد ،ڕێفۆرمخوازی بۆ بەستێنی
خودی داگیرکەر کارکردێکی دیکەی هەبوو.
الیەنە سیاس��ییە کوردس��تانییەکان کە
ش��ەرعییەتی خۆیان لە کورد و کوردستانەوە
وەردەگرن دەبێ��ت هەوڵیان پەروەردە کردنی
تاکەکەسی کوردستانی بێت .ئەگەر خەباتکاری
ک��ورد لە ئامانج و ڕێباز تێگەیش��تبێت ،واتە
پ��ەروەردە کرابێ��ت ،هەرگیز لە دەس��تەبەر
کردنی مافی پێویس��تی کورد ،کە بەدەوڵەت
بوونە ،پاشەکش��ە ناکات .کورد بەگش��تی لە
بواری پەروەردەدا خەمسارد بووە .بە وتەیەکی
تر ،نەیتوانیوە سووژەی کوردستانی پەروەردە
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بکات .هۆکاری س��ەرەکیی نس��کۆی شۆڕشە
کوردیی��ەکان ،دوای الوازی لە س��تراتێژیدا،
شەهید بوونی کەسایەتییە کاریگەرەکانی بووە.
ئەو کەسانەی بە ش��ێوازی خۆکرد پەروەردە
ببوون .هەڵبەت مەبەست لە پەروەردە کردن
داڕش��تنەوەی کەس��ایەتی نییە .ئەم ویستە
نەگونجە .ئەگەر جێبەجێش بکرێت هەوڵێکی
فاشیس��تی و تووتالیتاریستییە .تاکی کورد بە
تایبەتمەن��دی و ئاوەز و ویس��تی خۆیەوە لە
ڕێبازی نەتەوەییدا پەروەردە دەکرێت .مەرجی
یەکەم ب��ۆ نەتەوەی��ی بوون بە پێش��مەرج
دانانی زانیارییە بنەماییەکانە .پاش��ان زانستە
مرۆیی��ەکان و ئاگامەن��د بوون ل��ە ڕابردوو و
ئێستە و وێنا کردنی داهاتوو.
هاوکات لەگەڵ داڕش��تنی سیس��تەمی
پ��ەروەردە ،سیس��تەمی خەبات��ی نەتەوەیی
دادەڕێژرێت .واتە کەس��ی پ��ەروەردە کراو لە
چ کار و چاالکی و کات و ش��وێنێکدا خەبات
بکات .س��ەرەڕای ئ��ەوەی ئ��ەم کارە بەڕێژە
ساڵی بیست و یەکەم
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کراوە و دەک��رێ ،بەاڵم نەبووەت��ە ڕەوتێکی
گش��تگیر .سیس��تەمی خەبات پێویستی بە
هەموو بەهرەکان و دەفرایەتییەکان هەیە .سا
پەروەردەی زەینی هەر تاکەکەس��ێک بە پێی
بەهرەی خۆی ،هەن��گاوی یەکەمی پەروەردە
بوونە .لە هەنگاوی دووەمدا تاکەکەس بە پێی
لێهاتوویی یان بەهرەی فێربوون لە بەش��ێکی
سیس��تەمی خەباتدا جێگی��ر دەکرێت .ئەمە
پڕۆسەیەکی بگۆڕە و بە ئاراستەی ستراتێژیی
بەرەی نەتەوەیی گۆڕانی بە سەردا دێت.
س��تراتێژیی خەب��ات لە پێن��او ڕزگاریدا
دادەڕێژرێت .ڕەهەندەکانی خەبات بریتین لە:
یەکەم :پ��ەروەردەی زەینی هەر تاکێکی
کوردس��تانی بە ڕێب��ازی نەتەوەی��ی کە لە
زەینی ئەو کەسەدا کەلێنە کۆمەاڵیەتییەکانی
ناوخۆی کوردستان پڕ دەبنەوە.
دووەم :سیس��تەمی خەب��ات فرەپۆی��ە.
وات��ە لە هێزی پێش��مەرگەوە تاکوو چیرۆک
بۆ من��دااڵن لە خۆ دەگرێ��ت .خوێندنەوەی
پیالن��ی داگیرک��ەر زۆر پێویس��تە .ئەو پێی
خۆشە خەباتی کوردستان یەکڕەهەندی بێت.
ئەگەر بەرەی کوردستانی تەنیا لە سەر هێزی
پێش��مەرگە داکۆکی ب��کات و الیەنەکانی تر
پشتگوێ بخات ،لە دژی سیستەمی پڕپێچی
داگیرک��ەردا بە ئامانج ن��اگات .ئەگەر هێزی
پێشمەرگەیش پشت گوێ بخات ،هەرگیز بە
ئامانج ناگات.
دەبێ��ت وێن��ا و واتای پێش��مەرگە هەتا
تایبەتمەندییەکان��ی ژێرسیس��تەمەکانی ناو
سیستەمی خەبات بەرین بکرێتەوە .واتە هەر
کەسێک کە بۆ ئامانجی ڕزگاری لە پێکهاتەی
خەباتدا ئەرکی وەرگرتووە ،پێشمەرگەیە .ئەمە
بەرپ��ەرچ دانەوەی ویس��تی داگیرکەر بۆ بە
یەک ڕەهەند دابەزاندنی خەباتی کوردستانە.
سیستەمی خەبات دەبێت لە هەموو بەرەکاندا
چ��االک بکرێتەوە .پیشەس��ازی کەلتووری و
میدیا (بە ناوەڕکی کوردستانییەوە) کە دەبنە
هۆی ڕۆچوونی زۆرتر لە قوواڵییی کۆمەڵگادا و

ڕەوتی هزریی نەتەوەیی دەبێتە کردەوەیەکی
کۆمەاڵیەت��ی .وات��ە نەریت��ی نەتەوەی��ی لە
هەڵس��وکەوتی ڕۆژ و ش��ەوی جەم��اوەردا
بەڕێوە دەبرێ��ت و ئەندازیاریی کۆمەاڵیەتیی
داگیرک��ەر بەراوەژوو دەبێت��ەوە .ئەمە ئەرکی
پێشمەرگەی ش��ارە .هێزی چەکدار پارێزەرە.
چاالکیی چەک��داری ئەو دوژمن��ە ناوخۆیی
و دەرەکیی��ە دەکاتە ئەمانج کە بەربەس��تی
بەڕێوەچوونی س��تراتێژیی خەباتی شارن .لە
کاتی تێکهەڵچوونی پێشمەرگەی شاخ لەگەڵ
هێزی دوژمندا ،پێش��مەرگەی ش��ار دەبێتە
پش��تیوان .س��ا ئەم دوو هێزە بە کاراکتێری
جیاواز و ش��ێوەخەباتی جی��اوازەوە لە پێناو
ئامانج��دا تەواوکەری یەکدین .داگیرکەر لەوە
دڵخ��ۆش دەبێ کە ئ��ەرک و کاراکتێری ئەو
دوو هێزە تێکەڵ بکرێت .پێشمەرگەی شار بە
کاراکتێری پێشمەرگەی شاخەوە خێرا بەرچاو
دەکەوێ و ناتوانێ بەرەنگاری هێزی سەرکوت
ببێتەوە .ئەمە لە کاتێکدایە کە پێش��مەرگەی
شار نابێ بەرچاو بکەوێت .ئەگەر هەر الیەنێک
ئەرکی خۆی بە جێ بهێنێت ،کاروانی خەبات
کەمترین تێچووی دەبێت
کۆتایی
دەرب��از بوون��ی زەینی تاکی ک��ورد لە ترس
و کۆیلەتی��ی داگیرک��ەر خاڵی دەس��پێکی
شۆڕشی کوردستانە .ئەم خاڵە پێویست بوونی
پەروەردەی نەتەوەیی -زانس��تی دەردەخات.
ه��اوکات سیس��تەمی مۆدێڕن��ی خەب��ات
دادەڕێژرێت .لەم سیستەمەدا فرەڕەهەند بوونی
خەبات ،و بگۆڕ بوونی شێوازی خەبات دەبێت
بە کردەوە .هێزی پێشمەرگە لەو تاکەکەسانە
پێک دێن ک��ە لە تۆڕی زەینی��ی داگیرکەر
دەرباز بوونە و لە خەباتی فرەڕەهەند و فرەپۆدا
جێ دەگرن .بەردەوام ب��وون لە بەڕێوەبردنی
ئەم میکامیزم��ە ،هێزی نەتەوەیی دەکاتە ئەو
هێزەی کۆمەڵگای کوردس��تان ب��ە ئامانجی
ڕزگاری و بە بەدەوڵەت بوون دەگەیەنێت.
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کارکردەکانی دەسەاڵت؛
چەواشەکاری و نەزۆککرنی بیر
مامەند عەلیار

نەزۆک کردنی مرۆڤی داهێنەر لە بواری بیرکردنەوە بە چەند هۆ دەتوانێ پالنێک
بێ کە کۆی دانیشتوانی واڵتێک بخاتە دۆخێکی دژوارەوە .چون بە هۆی دووپات
بوونەوەی بیر و ئایدۆلۆژیای حاکم ،گوتارێک دەتوانێ بەرە بەرە لە ڕواڵەتی توند
و تیژەوە بە شێوەیەکی نەرم و نیان بخزێتە ناو سیستەمی خوێندن و ئیداری
و ڕەسانەیییەوە و لە بارێکی وادا و چون دامودەزگای تەریبی هەواڵگری ،گوشار
و  ...خەریکی کۆنتڕۆڵی مرۆڤەکانن؛ ئەو مرۆڤانەی لە گوتاری سەپاو و زاڵ
الدەدەن و خەریکی بەرهەمهێنانی مەعریفەیەکی جودا و دژ بە مەعریفەی باوی
دەسەاڵتن؛ دواتر دەکرێنە ئامانج کە لە درێژەدا باسی دەکەین.

1
«جۆڕجیۆ ئاگامبێن» ،ل��ە کتێبی «رووتیییەکان»
و لە بەش��ی «لەمەڕ ئەوە ش��تانەوە کە دەتوانین
نەی��ان کەین»دا ،گوتەیەک ل��ە «ژیل دۆلۆز» بە
قەرز وەدردەگرێ و بابەتەکەی خۆی پێ دەست
پێدەکا؛ ئەویش باسی کارکردی دەسەاڵتە .دۆلۆز
پێ��ی وایە کارکردی دەس��ەاڵت ،بە واتای جودا
کردنەوە و دابڕاندنی مرۆڤەکانە لەوەی کە دەتوانن
بیکەن .بە واتایەکی دی ،یەکێک لە کارکردەکان
ئەوەیە کە ببێتە لەمپەر لەبەرامبەر مرۆڤدا ،بۆوەی
لە توانایییەکانی دابڕێ و پاشگەز بێتەوە لەوەی
دەتوانێ و دەبێ بی��کا .واتە مرۆڤەکان لە وزە و
توانایییەکان بەتاڵ کاتەوە .لەو وزە ش��اراوانەی
کە دەبێ و پێویس��تە بێنە ئاستی کردارەوە« .جا
ئ��ەو بەکردەیی نەبوونە ،ڕەنگە بە دوو هۆکار ڕوو
بدا .یان بە هۆی نەڕەخس��انی بوار و دۆخێک بۆ
ئەنجام دانی��ان و ،یان بە هۆی قەدەغەیەک کە
لەس��ەر ڕێی ئەو بە کردە دەرهێنانەی تواناییی
مرۆڤ��ەکان ،خراوەت��ە ڕوو .لە ه��ەر دوو بواردا،
دەسەاڵت مرۆڤەکان لە تواناییی خۆیان دادەبڕێ
و ،بەو ش��ێوەیە نەزۆکی��ان دەکا .ئەوەش تاقەت
پڕووکێنترین و دژوارترین سیمای دەسەاڵتە».
بەو ش��ێوەیە ئەگەر ئاوڕێک ل��ە ڕابردووی
سیس��تەمەکانی دەس��ەاڵتی س��ەپاو لە چەند
دەیەی ڕابردووی ئێ��ران بدەینەوە ،دەتوانین بە
هێندێک ئاکام بگەیەن کە بۆ ش��یکاریی زیاتر و
بۆ خستنەوە س��ەر یەکی بەشە لێک جوداکانی
سیاسەتی دەسەاڵتی زاڵ بەکارمان دێ.
وەگەڕ خستنی دەزگای هەواڵگری و پەلوپۆ
هاویش��تنی ئەو دەزگایانە بۆ ناو تەواوی بەش��ە
ئیداریی��ەکان لە هەم��و ئاس��تێکدا ،ئەگەرچی
سیستەم لە ژێر ناوی پاراستن دایمەزراندوون و
بە شێوازی جۆراوجۆر بەڕێوەیان دەبا ،لە ڕاستیدا
بۆ بە کەرەستە کردن و بەتاڵ کردنەوەی هەموو
مرۆڤەکان��ە ،لە تێکڕای ئەو بی��ر و کردەوەیەی
جودا لە ویستی سیس��تەم و ویستی دەسەاڵت
بەرهەم دێ .ئەو کردەیە لە چەش��نی ڕووبەڕوو
بوون��ەوە لەگ��ەڵ تەنان��ەت ڕەخنەگرانی هەر

بەش��ێک لە بەش��ەکانی جومگەی دەس��ەاڵتدا
دەردەکەوێ .چون سیس��تەم نایهەوێ جگە لە
نەخش��ەڕێگا و هێڵێکی فکری کە خۆی پەرەی
پێ دەدا و لەس��ەری دامەزراوە ،هیچ چەشنێکی
دی لە بیرکردنەوە لە دایک بێ ،هێز بگرێ و لە
ئاکامدا ببێتە ڕەقیب.
بەس��تنی هەم��وو ڕۆچنەکان ،ل��ە ڕیگای
کۆنتڕۆڵی ک��ۆی جومگ��ە ئیدارییەکان��ەوە لە
الی��ەک و ،کۆنتڕۆڵی ناوەند و بنکە کولتووری و
کۆمەاڵیەتییەکان ،لە ڕێگای سانسۆڕ و سڕینەوەی
هەموو یان بەش��ێک لەو ش��تانەی کە دەبوو و
دەکرا ئەنجام بدرێ��ن و ئەو ئیزنیان پێ نادا ،لە
الیەکی دیکەوە ،دیسانەوە سڕینەوەی ڕەقیبێکی
کۆمەاڵیەت��ی ی��ان هێزێکی ل��ە ناخداهەڵگری
کۆمەاڵیەتیی��ە .ئ��ەو جومگان��ەش ل��ە ڕێگای
نەهادس��ازی لە کۆمەڵگادا کۆنتڕۆڵ دەکرێن .بۆ
ڕاپەڕاندن��ی ئەو کارەش هێ��زی جۆراوجۆر و بە
ناوی جیاوازەوە بە کۆمەڵگا وەردەکا .لە ڕابردوودا
نموونەی ئ��ەو هێزان��ە لە کومیت��ە جوداکانی
ئینقالبیدا که بە پاش��گری ئایدۆلۆژیکەوە خۆیان
دەنواند و دەناس��ران و لە ئێستاش��دا هێزی لە
گوێن بەس��یج و  ...کۆی ئەوانە نەهێش��تنەوەی
دەرەتانە بۆ سەرهەڵینانی ڕەقیبێکی کۆمەاڵیەتی
کە هەڵگ��رێ ئەوە هەیە ه��ەم کۆمەڵگا و هەم
ڕەخنەگ��ران و هێ��زە سیاس��ییەکانی کورد ،بە
وردی لەسەری هەڵوێستە بکەن.
2
لە بواری سیاسیدا هەمیشە و بە درێژاییی مێژووی
زانستی سیاسی ،لە نێوان دوو چەمکی «کردەی
سیاسی» و «تیوریی سیاسی»دا جیاوازی هەبووە
و هەموو بیرمەندانیش ل��ە ڕوانگەی جیاوازەوە،
ئ��ەو هێڵە جوداکەرەوانەی ،ئ��ەو دوو بوارە لێک
هەڵداوێرن ،دەستنیش��ان دەکەن .هەر ئەوەش
بۆت��ە هۆی ئ��ەوەی س��ەرچاوەکانی پێوەندیدار
بە بنەماکانی زانس��تی سیاس��ەت لە دوو بەشی
سیاس��ەتی کردەیی و سیاسەتی نەزەری بخەنە
بەرباس و پێناس��ە و ،تیشک بخەنە سەر هێڵی
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هاوبەش و جیاکەرەوەی ئەو دوو بوارە.
ئەگەر بمانهەوێ س��اکارترین جیاوازیی ئەو
دوو بوارە بخەین��ە ڕوو ،بێ ئەوەی لە ڕووکارەوە
بەرەو قوواڵییی بابەتێکی هەراوی لەو چەش��نە
بڕۆی��ن ،دەبێ لەس��ەر ئ��ەو خاڵ��ە بدوێین کە
سیاسەتی کردەیی ئەوەیە کەسی سیاسەتمەدار
ب��ە کردەوە و لە پانتای کاری سیاس��یی خۆیدا
حەولی ب��ۆ دەدا و بە ئەنجامی��ان دەگەیەنێ و
بەو شێوەیە سەرچاوەکانی دەسەاڵت داگیر دەکا
یان وەدەستیان دێنێ .جا ئەو سیاسەتمەدارە چ
کەس��یکی دێموکڕات بێ و چ کەسێکی تا سەر
ئێسقان تۆتالیتێر و پاوانخواز و ...
سیاس��ەتی نەزەری کە بە ش��ێوەیەکی دی
دەتوانین بڵێین تیۆری و بیروڕا سیاسییەکان لە
دێر زەمانەوە تا ئێس��تا دەگرێتەوە ،مەودای باس
و هەرێم��ی جووڵەی ،بێ س��نوور یان النیکەم
دەتوانین بڵێین زۆر بەرباڵوە و ،لە الیەکی دیکەوە
هەموو کەس��ێک دەتوانێ لە سەرچاوەکانی ئەو
بوارە بەش��ی خۆی هەلێنجێ و پاشان لە ئاستی
بەرهەم هێنانی واتا و وتاری سەرچاوە گرتوو لە
خوێندنەوەکانی ،تێز و قسەی خۆی پێ بێ.
کێش��ەی س��ەرەکی و بنەماییی دەسەاڵت
لێرەوە دەست پێدەکا .بواری سیاسەتی نەزەری
بەرباڵوە و پێوەندیی بە کۆمەڵناسی ،دەرونناسی،
ئاب��ووری ،ئەدەبی��ات و هون��ەر و  ...زۆر بواری
دیکەوە هەیە؛ هەر بۆیە بوارە نوێیەکانی زانستی
مرۆیی کە خوێندنەوە نێوان ڕشتەیییەکانی وەک
کۆمەڵناس��یی سیاسی و دەروونناسیی سیاسی و
ئابووریی سیاسی و  ...دەگرێتەوە ،سەریان هەڵداوە
و پسپۆڕان و بیرمەندانی هەر کام لەو بوارانە ،بە
ش��ێوەیەک کاریگەرییەکانی سیاسەت و بواری
کردەیی خۆیان دەخەنە ڕوو و هەڵیدەسەنگێنن
و ،لە ئاکامدا بیریکی نوێ بەرهەم دێنن ،کە ئەو
بیرە لە چوارچێوەی ویستی سیستەمی داسەپاودا
نییە؛ بەڵکوو بەرهەمی ئەندێشەی مرۆڤی ئازادی
کۆمەڵگای��ە .مرۆڤێک کە لە دەروەی ویس��تی
دەسەاڵت خەریکی بەرهەمهێنانی مانایە.
ئەگ��ەر لە ڕوانگەی دۆل��ۆزەوە بۆ ئەو بابەتە
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بڕاونین ،دەبینین کە کارکردی دەسەاڵت ئەوەیە
م��رۆڤ لە تواناکان��ی دابڕێ و پاش��گەز بێتەوە
ل��ەوەی دەتوان��ێ و دەبێ بیکا .وات��ە لە هەموو
ئ��ەو بوارانەی باس کرا ،چ ئ��ەو مرۆڤەی وەک
بەش��ێک لە سیس��تەمی ئیداری ل��ەو واڵتانی
تووتالیتێ��ردا خەریک��ە کار دەکا ،بە گوش��ار و
هەبوونی سیس��تەمی چاوەدێ��ری دامەزراو لەو
نەه��اد و دامەزراوانەدا ،ناتوان��ێ جودا لە هەموو
ئەو مودێالنەی سیس��تەم پێش��نیاری پێ دەکا،
ک��ردە و بیرێکی دی بخاتە ئارا .خس��تنەڕووی
بیرێکی جیاواز و ڕەخنەگرانە ،بێ ش��ک سزای
بەدواوەی��ە و ئ��ەوەش بۆتە ه��ۆی ئەوەی کۆی
سیس��تەمی ئیداری��ی ئ��ەو حکوومەتانە ،پڕ بێ
ل��ە دووپاتەبوونەوەی ئ��ەو مرۆڤانەی کە ناتوانن
توانایییەکانی خۆیان وەگەڕ و وەدەر خەن و بەو
شێوەیە دەسەاڵت مرۆڤەکان نەزۆک دەکا.
ن��ەزۆک کردنی مرۆڤی داهێن��ەر لە بواری
بیرکردن��ەوە بە چەند ه��ۆ دەتوانێ پالنێک بێ
کە کۆی دانیش��توانی واڵتێ��ک بخاتە دۆخێکی
دژوارەوە .چون بە ه��ۆی دووپات بوونەوەی بیر
و ئایدۆلۆژی��ای حاکم ،گوتارێ��ک دەتوانێ بەرە
ب��ەرە لە ڕواڵەتی توند و تیژەوە بە ش��ێوەیەکی
نەرم و نی��ان بخزێتە ناو سیس��تەمی خوێندن
و ئیداری و ڕەس��انەیییەوە و ل��ە بارێکی وادا و
چون دامودەزگای تەریبی هەواڵگری ،گوش��ار و
 ...خەریکی کۆنتڕۆڵی مرۆڤەکانن؛ ئەو مرۆڤانەی
لە گوت��اری س��ەپاو و زاڵ الدەدەن و خەریکی
بەرهەمهێنان��ی مەعریفەیەک��ی ج��ودا و دژ بە
مەعریف��ەی باوی دەس��ەاڵتن؛ دوات��ر دەکرێنە
ئامانج کە لە درێژەدا باسی دەکەین.
رووبەڕوو بوونەوەی وا لە س��ەردەمی زوودا،
ڕووکارێک��ی ت��ووڕە و توندوتیژی هەب��وو .ئەو
ڕووکارەش بە س��یمای چەک��داری و دەزگای
سەرکوتی دەسەاڵتەوە دیاریی دەکرد .دژکردەوەی
کۆمەڵ��گا و بەتایبەت بەرهەمێنەرانی واتای نەباو
لەگەڵ ئەو گوتارە ،بوارێکی ناسیاری بۆ کۆمەڵگا
دەڕەخساند کە کۆمەاڵنی خەڵک لە مابەینی دوو
بژاردەی ڕووندا بریاڕ بدەن .بژاردەیەک س��یمای
ساڵی بیست و یەکەم
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ڕووتی سەرکوت و داگیرکاری بوو کە بە گوتەی
بیرمەندان��ی بواری کلۆنیالیس��م هەموو حەولی
بۆ ڕووش��اندنی س��یمای گوتاری بەرانبەری چڕ
دەکاتەوە .بەاڵم چون ئەو هێرش��ە لە الیەن ئەو
بەشە لە دەسەاڵتەوە یاریی دەکرد کە سیمای باو
و ناسراو بوو ،ناسینەوەی گوتار و ئاکامەکانیشی
ب��ۆ خوێن��دەوارن و ڕووناکبی��ران و تەنان��ەت
کۆمەڵگاش س��انا بوو .بە درێژایی��ی هەموو ئەو
سااڵنەی ئەو دوو ئوردووگایە لە پانتای کۆمەڵگادا
دژ ب��ە یەک ب��وون ،جگە لە تاقمێکی ناس��راو
کە شوناس��ی نەتەوەیی و گوتاری ڕۆش��نبیرانی
خۆیان دۆڕاندووە و فەرامۆش کردووە و بە ناوی
جۆراوجۆری نەرێنییەوە پێناس��ە کراون ،کەم وا
هەبووە کۆمەڵگا لە ناس��ینەوەیاندا تووشی ڕێی
ئەستەم بووبێ.
ب��ژاردەی دووەم کە دی��اردەی دوو دەیەی
ڕاب��ردووی سیس��تەمە و لە دەی��ەی ڕابردوودا
بە پانەوە نەهادس��ازیی بۆ ک��راوە ،زۆر ڕەهەند
دەگرێتەوە کە پێویستە هەم الیەنە سیاسییەکان
و هەم هەموو کۆمەاڵنی خەڵک حەولی ناس��ین
و ناس��اندنیان بدەن .بۆ وێنە گۆڕینی ئاراستەی
ڕووب��ەڕوو بوون��ەوەی دەس��ەاڵت لەگەڵ تاک
و هێ��زە کوردیی��ەکان ،گۆڕینی گۆش��ە نیگای
گوتاری زاڵ ،گۆڕانی هەڵگرانی ئەو گوتارە و زیاد
کردن��ی الیەنی بە الڕێدابەر ب��ۆ چینەکانی مام
ناوەند و خوارووی کۆمەڵگا ،بەشێک لەو شتانەن
پێویستیان بە شرۆڤە و ڕوون کردنەوەی زیاترە.
لەو بژاردەیەدا ،سیستەم بە ئەسپاردنی ئەو ئەرکە
بە تەیفێکی جودا لە تەیفی ناس��راو و بە کۆمەڵە
س��یمایەک بە ئەدەبیاتێکی ئام��اڵ ڕووناکبیرانە
و ئام��اڵ کوردانە و تەنان��ەت جارجار ئەدەبیاتی
نزیک لەئەدەبیاتی ئۆپۆزیسیۆن؛ حەولێکی چەند
مەبەستەی خستووەتە ئارا .یەکەم؛ گۆشەنیگا لە
نی��گای داگیرکارانەوە ئاوێتەی نیگایەکی مەیلەو
کوردی ب��کات .دووهەم؛ بکەرانی ئ��ەو یارییە،
سیمای سیس��تەمیان تێدا نەناسرێتەوە .سێهەم؛
ئاراس��تەیەکی مەیلەو ڕەخنەکارانە بگرنە بەر کە
بابەتە ناهەس��تیارەکانی وەک ئاوەدانیی ش��اری

و بەربەس��تەکانی پەرەگرتنی پیشەس��ازی و ...
بکەنە هەوێنی باس��ەکانیان و ل��ە ئاکامدا کۆی
ئەوانەش بە دەستنیش��ان ک��ردن و باس کردن
لە نابەرپرس��ایەتیی هێندێک بەرپرسی ناوچەیی
پاس��او بدەنەوە و ،بەو ش��ێوەیە ،کێش��ەیەکی
هەڵقواڵو لەسەر شوناس ،مێژوو ،جوگڕافیا و مافی
نەتەوەیی ،دابەزێننە س��ەر ئاستی وردە گرفتی
«تەوسعەیی» کە لە «کۆمەڵناسیی پەرەستاندن»دا
کۆی ئەوانە لە هەڵبژاردنی مودێلەکانی ئابووریدا
کورت دەکرێتەوە و ڕێگای بۆ دەدۆزرێتەوە .واتە
سڕینەوەی گۆش��ە نیگای کێشەی نەتەوەیی بۆ
گرفت��ی ئاب��ووری و ئاوەدان کردن��ەوە هەر ئەو
بابەتەی��ە کە دەکرێ کەس��ێکی گوند نش��ینی
دەوروب��ەری ت��اران ی��ان تەنانەت باش��ووری
تارانی��ش بە پێی مودێلی کێش��ە ئابوورییەکانی
جیهانی س��ێهەم و وەک کێش��ەکانی «باکوور-
باش��وور» لە تیۆریی پەرەنەستاندندا بیخاتە ڕوو.
ئەوە لە کاتێکدایە کێش��ەی کورد و دابەزاندنی
ئاستی بۆ ئەو پلەیە ،واتە سڕینەوەی مێژوویەکی
پڕش��ەنگداری خەباتێکی ڕەوا ب��ۆ وەدیهێنانی
خەونی نەتەوەیەک.
ل��ە بەرانب��ەر ئ��ەو نەهادس��ازییە نوێیەی
دەس��ەاڵت و خس��تنە ڕووی ئەو گوتارە تازەیە
بە نیس��بەت کوردی ڕۆژهەاڵتی کوردستانەوە،
بە هۆی ئەوەی ئازادیی ڕەس��انەیی و ڕادەربڕین
ل��ە گۆڕێدا نیی��ە ،ڕەنگە ڕادەی ئەو کەس��انەی
دژ بەو ئاراس��تەیە هەڵوێس��ت دەگرن دەگمەن
بن .بەاڵم کۆمەڵگای ڕۆش��نبیری بە هەڵوێستی
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان ،وا نییە دەستەوەستان
بووب��ێ و هەرچەند کەمیش؛ ب��ەاڵم لە هەموو
ش��ارەکان هەڵگرانی بیری نەتەوەیی و شوناس
خواز ب��ەردەوام ل��ە چاالکیدان .سیس��تەم بۆ
دەمکوت کردن و س��ڕینەوەی ئەو تاقمەش دوو
ئاراس��تەی گرتووەتە بەر .یەکەم بە ترساندن و
خستنە ژێر چاوەدێرییان ڕادەی چاالکییەکانیان
بەرتەس��ک دەکات��ەوە .دووەم چ��ون ئەو تاقمە
ل��ە هەڵگرانی بیری نەتەوەیی و ش��وناس خواز،
ڕێگای جۆراوجۆر بۆ پاراستنی ئەو نەریتە فکرییە
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دەگرنە بەر و تا ڕادەیەک لە سازکردنەوە و ساغ
کردنەوەی سیمای ڕووش��اوی شوناسی کوردی
بەرگری دەکەن ،هەر ئەوە هەستیاریی کۆمەڵگای
کوردستانی بە نیسبەت ئەو تاقمەوە لێکەوتوەتەوە.
ئ��ەوەش بابەتێکە کە ب��ە درێژاییی دوو دەیەی
ڕابردوو ،ویستی دەسەاڵت بۆ لەناوبردنیان پەرەی
س��تاندووە .دەس��ەاڵت ،لە خاڵێکدا کە تواناییی
وەس��تانی ئەو ڕەوتەی نەبوو ،ڕێگای کۆتایی یان
پالن��ی ڕووخان بەڕێوە دەبا تا بەو ش��ێوەیە ،لە
ڕێگای دەس��ەاڵتی ڕاگەیەن��ە و ڕاگەیەندکارانی
ژێر پەردەی دەس��ەاڵتەوە ،ب��اوی هەنگاوی ئەو
چاالکانە خاو کاتەوە یان بە گۆتەی فیلس��ووفی
گۆرین ،ڕێگا بەو تواناییانە بگرێ کە دەبوو وەگەڕ
بخرێ��ن یان لەگەڕ دان و بەرژەوەندیی نەتەوەی
خۆیان ب��ەرەو پێش دەبەن .تاکتیکی ئەو تاقمە،
پەن��ا بردنە بەر هەمان بیرۆکەیە کە پس��پۆڕانی
بواری ڕەخنەکاری تووتالیتاریسم ورووژاندوویانە؛
ئەویش وەگەڕ خس��تنی دەزگای درۆ س��ازی و
پڕۆپاگاندای چەواش��ەکارە .ئەو پڕۆسەیە بە دوو
ئامانج و دوو ئاراستەدا بەڕێوە دەبا .یەکەم لێدانی
پێگ��ەی کۆمەاڵیەتیی ئەو تاکان��ەی بزوێنەری
کۆمەڵگان و دووەم مەیل بە خۆ نزیک نیشاندانی
یەک یان چەند باڵی ئۆپۆزیس��یۆن لە ژێر ناوی
«ریفۆرم ویس��ت» و «دژە توند و تیژی» و  ...کە
ه��ەر دوو پالن ،بە مەبەس��تی لی��ک ترازاندنی
کۆمەڵ��گای کوردی و تەوەل�لا بوونی هێزەکانی
ناوخ��ۆ و دەرەوە ل��ە یەکتر و ل��ە کۆمەڵگایە.
بەو ش��ێوەیە هەنگاوێک لە پالن��ی داگیرکەرانە
و کلۆنیالیس��تیی خۆیدا س��ەردەکەوێ ،کە لە
درێژەدا لێی دەدوێین.
دەس��ەاڵتی تووتالیتێر وەکی»کوالکوفسکی»
لە وت��اری «پێگەی درۆ و تووتالیتاریس��م»دا بە
تەس��ەلی باس��ی دەکا ،دەیه��ەوێ ل��ە هەموو
پانتاکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی و ژیانی مرۆڤەکاندا،
دەوڵەت ببێتە دەس��ەاڵتی ب��ێ بەرامبەر و بێ
هاوش��ان .ویس��تی تێکڕووخاندن��ی کۆمەڵگای
مەدەنی ب��ە تەواوەتی لەس��ەردایە و دەیهەوێ
هەموو شت و هەموو کەسێک بکاتە موڵکی بیر و
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کۆیلەی ئایدۆلۆژیای دەسەالتی زاڵ و ،پارێزگاری
لە مانەوەی دەس��ەاڵتی فک��ری و چەکداری و
ئیداری��ی دەوڵەت بکا .ل��ە الیەکی دیکەوە پەرە
بەو بیر و بۆچوونە بدا و هەرچەشنە بیرێکی نەیار
سەرکوت بکا و ڕێگای گەشەی پێ نەدا.
بەو پێیە ئەگەر لە کردە و نووس��ینی هەموو
پێگە هەواڵگری و هەواڵدەرییەکان لە ڕۆژهەالتی
کوردس��تان بڕوانین ،حەولی ک��ۆی ئەو دەزگا
زەبەالحە ،مەشرووعییەت دان بەوەیە کە هەموو
ک��ردە کولت��ووری ،کۆمەاڵیەت��ی و ...ـەکان لە
ژێر پەردەی دەس��ەاڵتەوە کراوە و بوودجەی بۆ
دابی��ن کراوە و پالنی بۆ داڕێژراوە و ،ئەوەش بەو
مەبەستەی کە ئەگەر کۆمەڵە حەولێکی جیددی
و س��ەربەخۆش ه��ەن بکەونە ئ��ەو بازنەیەوە و
ڕۆچنەیەک بۆ هەناسەی جیاواز نەبێ.
لەبەش��ی ئاخری کتێبی «چەند وتار لەمەڕ
تووتالیتاریسم»دا ،لەمەڕ پەرەدان بە درۆ و قسەی
هەڵبەس��تراو لە الیەن دەس��ەاڵتەوە؛ بابەتێکی
س��ەرنجڕاکێش لەمەڕ کردەیەکی مەترسیداری
سیس��تەم خراوەتە ب��ەر باس ،ئەوی��ش بابەتی
چەواشەکاریی دەس��ەاڵت یان وەشاندنی تۆوی
درۆیە بە شێوەیەکی سیس��تماتێک».درۆزنی بۆ
بەرژەوەندیی سیاس��ی لە نیزامی تووتالیتێردا ،تا
کاتێک کە درۆیەکی ساکارە و مەبەستێکی نییە
گرینگایەتییەکی نییە و بۆوە نابێ لێی بکۆڵرێتەوە
و توێژینەوەی لەس��ەر بکرێ .ئەوەی درۆزنی لە
نیزام��ی تووتالیتێردا دەکاتە جێگای س��ەرنج و
هەڵوێس��تە؛ کارکردە کۆمەاڵیەت��ی ،دەروونی و
ناسیاریناس��ییەکانێتی .بۆ وێنە نووس��ەر دەڵێ
ئەگەر ئەو درۆیانەی لە باڵڤۆکەکانی ش��ووڕەویدا
دەبین��دران هەر ب��ە زل کردن��ەوە و درۆیەکی
سیاس��ی س��اکار بزانی��ن ،لێکدانەوەیەکی زۆر
نەزۆک و ڕواڵەتیمان ئەنجام داوە .ئەگەر سەرنج
بدرێتە چەن��د بنکەی هەواڵی ئەو سیس��تەمە
داپڵۆس��ێنەرە ،دەبینین پڕن لە درۆ و بە الڕێدا
بردن .لە هەر بابەتێکیش��دا مەبەستێک کە ئەو
چەواش��ەکارانە ل��ە خزمەتی��دان ،دەردەکەوێ.
بەاڵم ئەو چەواشەکارییە کاتێک دەبێتە جێگای
ساڵی بیست و یەکەم
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سەرنج و هەڵوێستە کە لە چوارچێوەی دەزگای
زەبەلالح��ی پڕوپاگاندای «سیس��تەم» لەو دونیا
مودێڕنەدا بخوێندرێتەوە و لێک بدرێتەوە.
الیەن��ی ناسیاریناس��یی ئ��ەو دەزگایە لەو
ڕاس��تییەدا ک��ورت دەکرێت��ەوە کە س��نووری
نێوان هێڵی سیاس��یی ناس��راو و ڕاستەقینە بە
تەواوی دەس��ڕێتەوە و بەو ش��ێوەیە لەوپەڕی
بێ بەربەستیی ئەخالقی و سیاسی و ئینسانیدا،
کۆمەڵگا تووشی سەرلێش��ێوان دەکا و ،ئەوە بە
خەڵک ڕادەگەیەنێ کە هیچ ش��تێک ڕاستەقینە
نییە و هەموو بابەتێک کاتێک بەالی ڕاستەقینەدا
دەش��کێنەوە کە لە ژێر فەرمانی بەرپرساندا بن
و ،هەر ئەو س��ێبەرەی بەرپرسان و ئایدۆلۆژیای
حاکمە کە ڕاستەقینەساز و تەنیا ڕێبازە.
ل��ە الیەک��ی دیک��ەوە ،ئەگ��ەر بە ش��ێوە
باوەکانی پێش��ووی نەیتوانی بە س��ەر هەر دوو
الیەن��ی تاک و حیزبی دژبەری خۆیدا زاڵ بێ و
گوتارەکەی توانای بەربەرەکانێی نەبوو و نەیتوانی
متمانەسازی بکا ،لە متمانەیەک کە تاک و هێزە
دژبەرەکانی لە ناو کورد هەیانە دەترسێ و حەول
دەدا ه��ەر دوو ال بخاتە ناو بازنەیەکەوە کە پێی
دەگوترێ پانتای گوتاری ئایدۆلۆژیکی دەسەاڵت.
لێرەدای��ە ک��ە سیس��تەمی ڕەس��انەییی
چەواش��ەکاری ڕێژیم دەکەوێتە کار و لە ئاستی
یەکەمدا چاالکانی ش��وناس هەڵگ��ر لە ڕواڵەتدا
ناداتە بەر هێرش و تاوانبار کردن بەاڵم بە نیشان
دانی ئەوەی کە ئەو چاالکانە لە پانتایی کولتووری
و کۆمەالیەتییەک��دا ی��اری دەک��ەن کە ڕێژیم
ڕەخس��اندوویەتی ،بەرە بەرە حەولی دابەزاندنی
متمانەی کۆمەاڵیەتی و پێگەی جەماوەریی ئەو
تاکانە دەدا کە وەک نومادی شوناسی نەتەوەییی
کوردی ناسراون .باڵو کردنەوەی ڕۆژانەی هەواڵی
مەبەس��تمەند و گۆڕینی ڕاس��تییەکان لە سەر
ئەو چاالکانە و لە س��ەر ب��واری چاالکییەکانیان
و نیش��ان دانی پێوەندی��ی کار و چاالکیی ئەو
چاالکانە ب��ە دەزگا تەنانەت مەدەنییەکانی وەک
شارەداری و  ...مەبەستێکی جودا لە ڕووشاندنی
س��یمای ئەو کەس��انە نییە و ئەوەش ڕاس��ت

ئ��ەو بابەتەیە ڕێژی��م ب��ە ڕاگەیەندنکارانی «خۆ
بەدەس��تەوەدەری» ناوخۆییی دەکا .لە ئاس��تی
دیکەدا و بە شکس��ت هێنانی ئ��ەو پالنەیە کە
ئەوجار ڕاس��تەوخۆ دەیانداتە ب��ەر پەالمار و بێ
هیچ بەربەس��تێک ،ڕێگای سووکایەتی کردن بە
چاالکانی سەربەخۆ و نەتەوەیی دەگرێتە بەر.
ل��ە الیەکی دیک��ەوە دابەش��کارییەک کە
سیس��تەم لە ئۆپۆزیس��یۆنی چەکداری کوردی
دەرەوەی ڕۆژهەاڵتی کردووە ،هەڵگری ڕیاکاری
و چەواش��ەکردن و فێڵێک��ی ئایدیۆلۆژیک��ە.
ب��ە درێژاییی تەمەن��ی ئۆپۆزیس��یۆنی کوردی
ڕۆژه��ەاڵت ،بە هەم��وو ڕێب��ازە جوداکانییەوە،
نەدیت��راوە الیەنێک بە فەرمی خۆی بە «ریفۆرم
خواز» و س��اغ کەرەوەی پێکهاتەیەک زانیبێ کە
پێی دەگوترێ «دەس��ەاڵتی داگی��رکار» .بەڵکوو
هەم��وو الیەن��ەکان الن��ی کەم لە ویس��تێکدا
هاوبەش��ن کە ئەویش دابین کردنی ویس��ت و
داخوازییە سیاسییەکانی نەتەوەی کورده .ڕاستە
ڕێگا و ئاراس��تەی ئەو الیەنانە بە پێی پەیڕەو و
پڕۆگڕامی خۆیان لەیەک��دی جیاوازە و ئەوەش
هەم پاس��اوی لۆژیکیی خ��ۆی هەیە و هەمیش
لەگ��ەڵ فەلس��ەفەی وجوودیی ه��ەر کام لەو
هێزان��ە دەتوان��ێ یەک بگرێت��ەوە ،بەاڵم خاڵی
س��ەرنجڕاکێش و هەڵبەت کەمتر ئاوڕ وێدراوی
ئەو کایەیەی کە دەس��ەاڵت دەستی پێکردووە،
ئەوەیە کە هەندێک لە الیەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنی
کوردی کردووەت��ە ئامانج و ئەوەش تا ڕادەیەک
دڕدۆنگییەکی س��از کردووە کە هەمان ویستی
دەس��ەاڵت و سیاسەتی النی کەم بیست ساڵەی
ڕابردوویەتی.
رەنگە زۆر تاکی کورد ئەو پرسیارەی بۆ ساز
بووبێ؛ ئایا ڕێفۆرمخواز بوونی هێزە کوردییەکان،
ئاراس��تەیەکی تایبەتە یان تانەیەکی سیاس��ی؟
ئایا ل��ە کاتێکدا ه��ەر کام ل��ەو هێزانە حەول
دەدەن ل��ە هەل��ی گونجاودا لەگەڵ سیس��تەم
وتوێ��ژ و «موزاکەرە» بکەن ،ب��اوی ئەوە ماوە کە
ڕێفۆرمویس��تیی الیەنێک ببێتە تانە؟ ئایا ئێمەی
کورد و خوێندەوار و سیاس��یی کورد تووش��ی
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«وەهم��ی تیۆری��ی پیالنگێ��ڕی» نەبووی��ن کە
مەبەستی لەو بابەتە دەورووژێنین؟
کۆی ئەو پرسیارانە پێوەندییان بە سەراپای
باس��ەکەمانەوە هەیە کە لە ئاراس��تە نوێیەکانی
دەس��ەاڵتەوە تا سیستەمی چەواشەکاریی ڕێژێم
دەگرێتەوە.
٣
لە چەند س��اڵی ڕابردوودا چەند دەس��تەواژە لە
فەزای سیاس��ی و ڕەسانەییی کورد چ لە باشوور
و چ ل��ە ڕۆژهەاڵت زۆر دووپ��ات بوونەتەوە .بۆ
درێژەی باسەکە پێویستە چەند دانەیان ناو بێنین.
دەستەواژەی وەک «رۆژهەاڵت تەوەری»»،راسانی
ش��اخ و ش��ار»« ،گوت��اری هاوبەش»»،گوت��اری
نەتەوەیی»»،ناوەندی هاوکاری» و ...
لە ناو کۆی ئەو دەستەواژانەی لە چەند ساڵی
ڕاب��ردوودا زیاتر لە دەق و ڕاگەیەنەی بیس��تراو
و بین��دراودا ،دەن��گ و ڕەنگی��ان داوەتەوە ،بە
ئەنقەست ئەو چەند دەستە واژەیەم هەڵبژاردووە
کە بە دەوری دالی ناوەندی گوتاری ڕۆژهەاڵتدا
دەسووڕێنەوە.
هەر هەموو ئەو دەس��تەواژانە نیش��اندەر و
دەربڕی ویس��تێکی هاوبەشی سیاسین .ویستی
جودا کردن��ەوەی ش��وناس و ئامانجی کوردی
ڕۆژهەاڵت لە نەتەوەی سەردەست و سیستەمی
دەس��ەاڵتدار« .رۆژه��ەاڵت ت��ەوەری» ه��ەر لە
س��ەرەتاوە ئەگەر وەک دروش��می الیەنێکیش
خۆی نواندبێ چون هەڵگری بەشێک لەو ویستانە
بوو کە پێوەندیی بە کێشە جوداکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تانەوە بوو؛ دەک��رێ بگوترێ ئەگەرچی
الیەنەکانی دیکە نەش��یاندرکاندبێ ،بەاڵم دڵیان
وێ��ڕای ئەو ویس��تانە کورکاندوویەت��ی و ڕەنگە
گوترابێ و نووس��رابێش کە ئەوە هەر ئەو شتەیە
کە ویس��تەکانی ئێمەش تێیدا ڕەنگی داوەتەوە.
دەربڕینێک��ی لەو چەش��نە بۆیە ئاس��ایییە کە
کێشەی هاوبەش زۆر جار پالن و نەخشە ڕێگای
هاوب��ەش دەخوڵقێنێ .ب��ەاڵم دڕدۆنگییەک بۆ
بەردەنگی ئەو دروشم و نەخشە ڕێگایە بەردەوام
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لە ئاراد بووە کە بە داخەوە کۆی پڕۆژەکە لەگەڵ
پرس��یاری جیددی ڕووبەڕوو دەکاتەوە .ئەویش
ئەوەی��ە کە ناکرێ الیەنێک هەڵگری ئەو بیرۆکە
و پالن��ە بێ و لە الیەکی دیک��ەوە لە کردەوەدا
وا دەرک��ەوێ هاوئاهەن��گ و تەری��ب لەگ��ەڵ
ڕەوتە ڕێفۆرمویس��تەکان ،یارمەتی��ی مانەوەی
سیس��تەمێک دەدا و بە گۆڕانێکی ڕواڵەتی ڕازی
و دڵخۆشە .گۆڕانی وا کە دەسکەوتی بۆ خەڵکی
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان لە بیست و چەند ساڵی
ڕاب��ردوودا – هیچ – بووە .هەر بۆیە پێویس��تە
پالنی ڕۆژهەاڵت تەوەری بەرز ڕاگیرێ و ڕواڵەتی
کردەکانی الیەک ئەو دڵخۆشییە بۆ سیستەم ساز
ن��ەکا کە الیەنێک لە الیەن��ەکان ،هەنگاوی پێ
ش��ل بووە بێ ئەوەی کورد دەسکەوتێکی بووبێ.
ئەگەرچ��ی ک��ردەو کاری کۆی ئ��ەو الیەنەش
لەبەرانبەر ڕێژیمدا شۆڕشگێرانە و بوێرانەیە ،بەاڵم
ئەو تەمە پێویستە بڕەوەێتەوە و سیمای گەش و
بێ خەوشی هەموو الیەنە دڵسۆزەکان هاوهەنگاو
لەگەڵ یەک دەرکەوێ .ش��اراوەیی لە سیاسەتی
کوردیدا و نەخشاندنی س��یمای ناڕوون هەمان
ویستە کە دەس��ەاڵتی سەردەست دەیهەوێ بە
کردەیی دەربێنێ و بەو ش��ێوەیە وێنەی ڕوونی
ویستی کوردی پێ بڕووشێنێ.
«راس��انی ش��اخ و ش��ار»یش ئەگ��ەر لێک
گرێدان��ەوەی دوو جەمس��ەری خەباتی ناوخۆ و
دەرەوە ،دوو جەمس��ەری خەبات��ی چەکداری و
مەدەنییە ،تا ئێستا هیچ کام لە هێزە کوردییەکان
هیچ الیەک لەو دوانەیان لە بەرژەوەندیی ئەوی
دیکە نەس��ڕیوەتەوە .ڕەنگە الیەنێکیان کەم هێز
کردبێ یان بەش��ێوەیەکی تاکتیکی وەستاندبێ،
بەاڵم وەک پالن��ی درێژخایەن وا نییە هیچ کام
لە هێزەکان حاشایان لە الیەکی ئەو دوو چەمکە
و ئەو هێزە بە تەوژمە کردبێ  .کەواتە دیس��ان
دەکرێ بڵێین کۆ دەنگییەکی شاراوە لە سەر ئەو
بابەتەش هەیە .ئەو کۆدەنگییە ش��اراوەیە دواتر
لە چەند دەس��تەواژەی وەک «گوتاری هاوبەش»
و «پالن��ی هاوبەش» و دواجار لە دەس��تەواژەی
«ناوەندی هاوکاری»دا خۆی نواند و ئەوە دوایین
ساڵی بیست و یەکەم
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پالنی بەش��ێکی زۆر لە ئۆپۆزیس��یۆنی کوردی
ڕۆژهەاڵتە.
ئێستا ئەگەر بە پێی ئەو بابەتانەی باس کران
لە پرس��یارەکانی پێش��وو ورد بینەوە ،دەتوانین
واڵمی ئەوپرسیارە بدەینەوە کە بۆ هیچکام لەو
هێزانە ناتوانن ڕیفۆرمویست بن؟ هیچ هێزێکی لە
دەرەوەی دەسەاڵت و لە دەرەوەی واڵت ،ناتوانی
ڕیفۆرم لە پێکهاتەیەکدا پێک بێنێ کە نە ڕۆڵی
لە س��از کردنیدا هەبووە و نە ل��ە بەڕێوەبردنیدا
بەشی دراوە و نە دەستی بە هیچ میکانیسمێکی
یاس��ایی ڕادەگا کە چاکسازیی تێدا بەدی بێنێ.
«ش��ەڕ نەویس��ت» بوون کە دروش��می هەموو
هێزەکان بووە و هەموو هەر لەس��ەرەتاوە باسی
«بەرگریی ڕەوا»یان کردووە ،لەگەڵ ڕێفۆرمیست
ب��وون بۆ پێکهاتەی حاکمییەتێک��ی تووتالیتێر،
جیاوازییەکی بەرینیان هەیە.
ئەگەر لە پێوەندیی ئەو باس��ە بە سیستەمی
چەواش��ەکاری دەس��ەاڵتە تووتالیتێ��رەکان
بگەڕێین ،دەتوانین لەو خاڵەوە دەست پێبکەین
کە سیس��تەم ،س��ەرەتا لە ڕێ��ی هەواڵدەری و
هەواڵگری و ڕاگەیاندکار و تەنانەت شرۆڤەکارانی
دەس��تەمۆی خۆیەوە ،حەول��ی داوە الیەنێک لە
الیەنەکان بە گوتارێکەوە بلکێنێ کە فەلسەفەی
وجوودی��ی ئەو گوت��ارە بەربەس��تێکی پۆاڵیینە
و ئی��زن نادا ئەو الیەن��ە دزە بکاتە هیچ کام لە
ئەرکانەکانیی��ەوە و ئیمکان��ی ئ��ەوەی نییە کە
تەنانەت ئەگ��ەر مەیلێکیش ب��ۆ نزیک بوونەوە
هەبێ لە خۆیدا وەریبگرێ .هەرچەند ڕاستییەکان
مەیلێک��ی وا دەرناخ��ەن .ویس��تی وتووێ��ژ و
گۆڕین��ی بۆ ڕێفۆرمخواز بوون ،لە پلەی یەکەمدا
پیالن و پالنێکە بۆ لێ��ک ترازاندنی الیەنەکانی
ئۆپۆزیسیۆنی کوردی .لە پلەی دووەمدا ڕووی ئەو
کایە ڕەسانەیییەی دەسەاڵت لە خەڵکی ناوخۆیە.
بەو مەبەس��تەوە ک��ە الیەنێک ل��ە الیەنەکان،
ئاس��تی داخوازییەکانی تا ڕادەی هاتنە ناو ڕیزی
ڕیفۆرمویستەکان دابەزیوە و زیاتر ویستێکی ڕوو
لە پۆس��تی ئیداری و سیاسییە نەک ویستێکی
شوناس��خوازانە و نەتەوەیی .لەو ڕێیەش��ەوە لە

ئاکامی کۆتاییی خۆی واتە ڕووش��اندنی سیمای
الیەنێ��ک ل��ە الیەنەکانی ک��وردی ڕۆژهەاڵت
دەگەڕێ .ت��ا بتوانێ لەو ڕێی��ەوە متمانەیان لە
ناو خەڵکدا الواز کا و لەو الش��ەوە لە هێزەکانی
دیکەی��ان داببڕێ .ئەو ڕاس��تیە پ��اش دوایین
کۆنگ��رەی ح��دک و هەڵوێس��تی هەواڵدەرییە
کوردینووسە خۆ بەدەستەوەدەرەکانی ڕۆژهەاڵت
بە جوانی دەرکەوت کە نووسییان ،بە خۆشییەوە
ترۆریستان دەنگیان نەهێناوە .ئەو هەواڵە ئەگەر
لە زەمینەی باس و خواسەکانی دیکەی نووسراو
لە باری هێزە کوردییەکانەوە و بە پێی ش��ێوازی
«ش��یکاریی ن��اوەرۆک» بخوێندرێت��ەوە ،تەنیا
هەواڵی��ک نییە بۆ ڕووی خۆش نیش��ان دان بە
الیەنێکی تایبەت ،بەڵکوو خس��تنە ژێر پرسیاری
ک��ۆی خەباتی نەتەوەییی کوردە لە ڕۆژهەاڵت و
تاوانبار کردنی بە تێروریس��ت بوون؛ لە الیەکی
دیکەش��ەوە دابەزاندنی ئەو شۆڕش��گێڕانەیە کە
خوێنیان بەخش��یوە و گیانیان لە سەر دەستانە،
دابەزاندن��ی شۆڕش��گێڕە تا ئاس��تی چاالکێکی
ڕیفۆرمویس��تی بەرژەوەندیخواز لە دەس��ەالتی
سەپاو.
چەواش��ەکاریی گ��ەورەی ڕەس��انەییی
سیس��تەمی تووتالیتێر بۆ ترساندن ،ڕووشاندنی
سیمای کوردانەی چاالکان و هێزە سیاسییەکان
ت��ا ئێس��تا ڕۆژ لەگ��ەڵ ڕۆژ پ��ەرەی گرتووە و
لەمەوالش دەوامی دەبێ ،هەر بۆیە بۆ هەر دووک
بواری باس کراو ئەگەر کۆی هێزە کوردییەکانی
ڕۆژهەاڵت پالنی هاوبەش��یان نەبێ ،بزووتنەوەی
کورد لە ناوخۆ و دەرەوە خەساری گەورەی تووش
دەبێ و وەکی «دۆلۆز» دەڵێ ،دەس��ەاڵت نایەڵی
چ ئ��ەو تاکانەی هێم��ای کوردایەتین بە هەموو
شەبەنگەکانییەوە چاالک بن و ناچاالک و نەزۆک
و الوازیان دەکا و ،چ ئەو الیەنانەی زەمینە بۆ ئەو
تێگەیشتنەی دەسەاڵت ساز دەکەن؛ متمانەیان
لە ک��زی دەدا و ئەوەش خەس��ارێکە بۆ هەموو
خەباتی ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان و ڕەنگە شیاوی
ئ��ەوە بێ بە وردی هەم��وو الیەنەکان بیری لێ
بکەنەوە و پالنیان بۆی هەبێ.
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مێژووی ڕەوتی ئیسالحتەڵەبی لە ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ئایا ئەم ڕەوتە دەتوانێ داوای مافەکانی کورد بکا؟
حەسەن ساڵحزادە

لە ناو نیزامی ئیسالمی ئێران هەڵبژاردنەکان نە تەنیا سالم نین ،بەڵکوو بە مەبەستی
پاوانخوازی زیاتر کەڵکی پێچەوانەیان لێوەردەگیردرێ .لەوێدا یاساکان سەروبنیان
دیار نیە و پڕ لە پارادۆکسن .موحەممەد خاتەمی لە زاتی خۆیدا نە تەنیا ئااڵهەڵگری
رزگاری لە ژێر چەکمەی ئیستبداد دا نیە ،بەڵکوو درووشمەکانی ئیساڵحخوازانەشی
تەنیا بە مەبەستی دەرچوونی رێژیم لە قۆناخێکەوە بۆ قۆناخێکی باشتر بەرز کردۆتەوە.
ئیساڵحتەڵەبانی کورد بە مەبەستی تایبەت مژارگەلێکی الوەکی دەخەنە بەرباس کە
تەنیا هەوڵێکە بۆ ئەوەی ئاستی مەسەلەی کورد دابەزێ و لە ناو گۆالوێکی بچووک و
بەرتەسکدا بە قەتیسی بمێنێتەوە.

پێشەکی
لە ماوەی دوو دەیەی ڕابردوودا بەشێکی زۆر لە
حکوومەتەکانی جیهان ،بە تایبەت لە واڵتانی
عەرەب��ی ،لە ئاکامی ڕاپەڕین��ی جەماوەری و
تەقین��ەوەی نارەزایەتییەکان ی��ا داڕماون یا
لە هەمبەر گوش��اری خەڵکدا پاشەکش��ەیان
کردووە .حکوومەتی چەند واڵتێک س��ەرەڕای
ئ��ەوەی کە ڕووب��ەڕووی چەندین ش��ەپۆلی
ناڕەزایەتیی بە هێز بوونەوە ،بەاڵم لە بەرانبەر
خەڵکی خۆیاندا هیچ جۆرە پاشەکشەیەکیان
نەک��ردووە .ل��ە ڕاس��تیدا ڕادەی خۆڕاگریی
دەوڵەتەکان لە هەمبەر گوش��اری بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتیی��ەکان و ب��ەرەی ئۆپۆزیس��یۆنی
هەر واڵتێ��ک ،پێوەندیی ناڕاس��تەوخۆی بە
دیمۆکراتی��ک بوون��ی دەس��ەاڵتەکەیانەوە
هەیە .وات��ە هەتا دەس��ەاڵت دیموکراتیکتر
و خەڵکیت��ر ب��ێ ،ل��ە بەرانب��ەر بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکاندا خۆڕاگریی کەمتر لە خۆی
نیشان دەدا .دەس��ەاڵتە دیموکراتیکەکان لە
کات��ی هاتنەگ��ۆڕی قەیران و س��ەرهەڵدانی
ناڕەزایەتی ،هاوکات توێژی ناڕازی بە بەشێک
ل��ە خەڵکی کۆمەڵگەی خۆی��ان دەزانن .هەر
بۆیە بۆ چارەسەری گرفتەکان ،بەرپرسان پەنا
دەبەنە بەر ڕێوش��وێنی یاسایی و لە هەمبەر
داواکارییەکانی چینی ناڕازی یا خۆپیشاندەردا
خۆیان بە واڵمدەر دەزانن.
بە پێچەوانەوە ،لە ناو ئەو نیزام و سیستمە
توتالیتێران��ەی کە مەش��رووعیەت و ڕەوایی
ل��ە خەڵک وەرناگرن ،ل��ە بەرانبەر بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکان��دا چاو س��وور دەکەنەوە و
لە جیات��ی واڵم دانەوە ب��ە داخوازییەکانیان
تەنی��ا و تەنیا بیر لە پی�لان دەکەنەوە هەتا
بتوان��ن لە ڕێگ��ەی هێ��زە بەکرێگی��راو و
س��ەرکوتکەرەکانیانەوە چینی ناڕازی بێدەنگ
بک��ەن .هەروەه��ا ئەم ج��ۆرە حکوومەتگەلە
ل��ە میان��ەی س��ەرهەڵدانی بزووتن��ەوەی
نارەزایەتی ،جیا لەوەی کە خۆیان بە نیسبەت
داواکارییەکان بە بەرپرس نازانن ،بەڵکوو پەنا

بۆ تۆقاندن و کردەوەی چەواشەکارانە دەبەن.
ب��ە کورتی ،ل��ە حاڵەتی یەکەمدا س��ەرۆکی
دەوڵەت ه��ەوڵ دەدا کە ڕێچارەی کێش��ەو
ی بدۆزێتەوە ،بەاڵم
گرفتەکانی خەڵکی ن��اڕاز 
ئەگەر ڕێکارێکی گونج��اوی وەگیر نەکەوت،
ئەوجار بە مەبەس��تی ڕێزدان��ان بۆ کۆمەڵگە،
دەس��ت لە کارەکەی دەکێش��ێتەوە .بەاڵم لە
حکوومەتە نادیموکراتیک و خۆس��ەپێنەکاندا
ئامانج��ی س��ەرەکی و بنەڕەت��ی ،مانەوەی
دەس��ەاڵتە .بۆ ئەو مەبەس��تەش خۆ لە هیچ
جینایەت و پیالنێکی قیزەونو دزێو ناپارێزن.
لەم دواییانەدا بینرا کە لە واڵتانی بریتانیا،
ئوتریش ،ئێراق و  ...کەسی یەکەمی دەسەاڵت
بە هۆی ئەوەی کە نەیتوانی واڵمدەری ویستی
ناڕازییان بێت ،دەس��تی لە کار کێش��ایەوە.
چەند س��اڵ لەمەوب��ەر وەزیری پ��ەروەدەی
کوێت ب��ە هۆی مردنی قوتابییەک لە س��ەر
کالس ،وەزارەتەکەی خ��ۆی بە کەمتەرخەم
زانی و ب��ۆ ڕێزگرتن لە بنەماڵەی قوربانییەکە
دەستی لە کار کێش��ایەوە .هەروەها وەزیری
بودجەی فەرانس��ە ،وەختێک پێی دەزانن کە
لە واڵتی سوئیس حیسابی بانکیی شەخسیی
هەیە ،لە شەرمی کۆمەڵگە ،کابینەی دەوڵەت
جێدەهێڵ��ێ .ل��ە بەرانبەردا ئەگ��ەر نیزامی
ویالیەتی فەقیهی ئێران لە گەڵ سیس��تمی
ئەو واڵتانەی سەرەوەدا بەراوەرد بکەین ،دەبێ
س��ەرۆک کۆمارو وەزیرەکان��ی ،هەر ڕۆژەی
جارێک و ڕێب��ەری نیزام ڕۆژی دە جار نەک
هەر دەست لە کار بکێشنەوە ،بەڵکوو دەبووایە
لەجێ خۆیان بک��وژن ،هەتا چاویان بە ئازارو
ژانی قوربانیانی دەس��ەاڵتە جینایەتکارەکەیان
نەکەوتبای��ە .بە دڵنیایی��ەوە ویژدان و ڕۆحی
مرۆڤایەتیی ئەوانە جێی گومانە ،ئەگینا چۆن
دەیانتوانی لە ئاس��ت کارەساتێک کە بە سەر
بنەماڵەی ئێعدامی ،زیندانی و هەزاران قوربانی
لەمج��ۆرە دێ ،بێواڵم بن؟ ی��ا ئەگەر دڵ و
چاوی قەزاوەتیان هەبێ ،چۆن دەبێ فەسادی
هەمەڕەنگی خۆیان ،هەژاریی کۆمەڵگە ،دۆخی

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  53ساڵی بیست و یەکەم پاییزی 141 2719

قەیراناوی��ی قوتابخانە ،ژینگ��ەی کاول کراو،
هەاڵواردنی جنس��ی و ڕەگ��ەزی ... ،نەبینن
و هەس��ت بە ئازار نەکەن؟ هەرچەند س��اڵی
ڕابردوو وەزی��ری دەرەوەی کابینەی ڕۆحانی
دەستی لە کار کێشایەوە ،بەاڵم دیتمان کە لە
شەوێک زیاتر درێژەی نەکێشا و جیا لەوەش
هەڵوێستەکەی هیچ پێوەندیی بە هاوخەمی و
پشتیوانی لە خەڵکەوە نەبوو.
ئەم��ڕۆ لە زۆربەی نزیک بە تەوای واڵتان
پڕۆسەی هەڵبژاردن بە شێوەگەلی جیاواز و لە
ئاس��تی جۆراوجۆردا بەڕێوە دەچێ ،هەرچەند
ناتوانی��ن پێداگری لەوە بکەی��ن کە تێکڕای
ئەمان��ە ئامانج��ی ڕاس��تەقینەی هەڵبژاردن
دەپێکن .چون مەبەس��ت لە هەڵبژاردن تەنیا
دەسنیش��ان کردنی کاندیداکان بۆ پۆس��تە
دڵخوازەکانی��ان نیە .بەڵکوو قۆناخەکانی دوای
هەڵبژاردن زۆر گرینگ��ن و دەتوانن ڕەواییی
پرۆس��ەکە بس��ەلمێنن .مەس��ەلەن ئەگ��ەر
دەنگدەرانی واڵتێک لە بارودۆخی پێویس��تدا
ب��ە س��انایی و ئازادانە توانیان دەس��تیان بە
نوێنەرەکانیان ڕابگا و لە ئاکامی لێپرسینەوەدا
ناچ��ار ب��ە واڵم دانەوەیان بک��ەن ،بە واتای
ئەوەی��ە کە لەو واڵتە پرۆس��ەی هەڵبژاردن
مانای خۆی گەیاندووە .ئ��ەو دەوڵەتانەی کە
باوەڕیان بە ئازادی و دیموکراسی هەیە ،ڕێگە
ب��ۆ دەنگدەرانی خۆیان خ��ۆش دەکەن هەتا
بتوانن لێپرس��ینەوە لە نوێنەرانیان بکەن .ئەو
نوێنەرە دەتوانێ پارلمانتار ،شارەدار ،سەرکۆمار
یا هەر پلەیەکی دیکەی هەبێ.
ل��ە ن��او نیزام��ی ئیس�لامیی ئێران��دا
هەڵبژاردن��ەکان نە تەنیا س��الم نین ،بەڵکوو
ب��ە مەبەس��تی پاوانخوازی��ی زیات��ر کەڵکی
پێچەوانەیان لێوەردەگیردرێ .لەوێدا یاساکان
س��ەروبنیان دی��ار نیە و پڕ لە پارادۆکس��ن.
لەو سیستمەدا سەرس��ندووقەکانی دەنگدان
خاڵی کۆتایی��ی پرۆس��ەی هەڵبژاردنە ،واتە
لەوەبەدوا هیچ بەرنامەیەک لە گوڕێدا نامێنێ
کە بەرهەمی پرۆس��ەکەی ل��ێ هەڵگریتەوە.
 142گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 53

ئەگەر بەش��داری کردن ل��ە هەڵبژاردندا بە
مانای نوێکردن��ەوەی پەیمان لە گەڵ نیزام
بێ��ت ،بەدواداچوون��ی ئاکام��ی دەنگەکان و
لێپرسینەوە لە نوێنەرانی خەڵک هیڵی سوورە
و ڕێگ��ەی پێنادرێ .ئەوەش بە مانای ئەوەیە
کە لە ناو ئەو نیزامەدا هەڵبژاردن بە مردوویی
لە دایک بووە.
پێش��ەکیی سەرەوە ،بەش��ێک لە بەها و
گرینگیی پرۆس��ەی هەڵبژاردن��ە کە دەتوانێ
وەک��وو ئامرازێک��ی بەن��رخ لە س��ەر ڕەوتی
چاکسازی ش��وێن دابنێ .ئەگەر لە واڵتێکدا
ئاستی ئازادییەکانو مافی مرۆڤ لە خوارەوە
بن و ڕێگری لە گەش��ەی سیاسی ،ئابووری،
کولتووری و سەنعەتی بکەن ،زاتی هەڵبژاردن
دەتوانێ لە سەر ڕوانینی بەرپرسان کارتێکەریی
هەبێ و فۆڕم و قەوارەی سیاس��یی ئەو واڵتە
بەرەو چاکسازی ڕێنمایی بکا .ئەوەش کاتێک
دێتە بەرهەم کە هەڵبژاردنەکان ئازاد و سالم
و لە کەش��ێکی بە دوور لە فێڵ و دەغەڵکاری
بەڕێوە بچن .کۆمەڵناسان و چاودێرانی سیاسی
پێیان وایە کە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی ئازاد
دەتوانێ داهات��ووی کۆمەڵگە تەزمین بکات و
لە درێژەدا کەموکووڕییەکان ئیسالح بکا.
لێ��رەدا بەر لەوەی بچینە ن��او ناوەڕۆکی
سەرەکی و لە س��ەر تیتری بابەتەکە بڕۆین،
پێویستە ئاوڕ لە چەند چەمک و دەستەواژەی
پێوەندیدار بدەینەوە کە بۆ بەرفراوان کردنەوەی
باس��ەکە یارمەتی��دەرن .هەروەه��ا بە هۆی
ئ��ەوەی کە ڕەوتی ڕێفۆرمخوازی س��ەردەمی
دەس��ەاڵتداریی ڕێژیمی ویالیەتی فەقیهـ ،لە
میانەی پرۆس��ەی هەڵبژاردنەکانەوە سەریان
هەڵداوە ،پێویستە کە لە چەند قوناخدا کورتە
مێژوویەکی شرۆڤەکارانەی بۆ بکرێ و ئاوڕ لە
ئاڵوگۆڕەکانی دوو دەیەی دۆماخر بدرێتەوە.
رێفۆرم و ڕێفۆرمخوازی
هەوەک لە س��ەرەوە ئام��اژەی پێ کرا ،لەبەر
ئەوەی کە زاتی هەڵبژاردن لە الیەک دەتوانێ
ساڵی بیست و یەکەم
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بنەمای دیموکراتیک بوونی نیزامی سیاس��یی
واڵتان دەربخات و لە الیەکی دیکەوە ،بە هۆی
ئەوەی ک��ە میژووی دوو دەی��ەی ڕابردووی
ڕەوتی ئیس�لاحات لە ئێران و کوردستان لە
پەڕواێزی هەڵبژاردنەکانەوە سەریان هەڵداوە،
پێویس��تە خوێندنەوەیەکی مێژوویی کورتی
ئ��ەو قۆناخە ک��ە لە گەڵ ڕەوت��ی ڕێفۆڕم لە
ئێ��ران بە گش��تی خاڵی هاوبەش��یان هەیە
بخەینە بەرباس .مەس��ەلەی ئیس�لاحات لە
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان فاکتۆرێکی سەربەخۆ
نیە کە بکرێ س��ەربەخۆیانە شرۆڤەی بکەین،
ڵ
بەڵکوو وەک پاش��کۆیەکی بچووکی گوێڕایە 
و ژیری ڕەوتی ئیسالحاتی سەراسەری ئێران
خۆی دەرخس��ت و ئێس��تاش هەر لە هەمان
ئاس��تدا ماوەت��ەوە .هەر بۆیە ئەگ��ەر ئازادانە
ڕەوت��ی ئیس�لاحات لە کوردس��تان بخەینە
بەرباس و هەوراز و نشێوەکانی هەڵسەنگێنین،
کارێک��ی بێکەڵکە و دەرەنجامی نادروس��تی
ل��ێدەکەوێت��ەوە .چەمکی ئیس�لاحتەڵەبی
چەند دەیەی دۆماخر لە ئێران لە پەڕواوێزی
پرۆس��ەی هەڵبژادنەکان��ەوە و بە دەرکەوتنی
س��ەید موحەممەد خاتەمی لە ساڵی ١٣٧٦
س��ەری هەڵدا ١٥ .ساڵ دواتر لە پاش بڕینی
مێژوویەکی تا ڕادەیەک لێڵ ،بە ڕێکەوتنێکی
سێقۆڵی لە نێوان خامەنەیی ،ڕەفسەنجانی و
ڕۆحانی سڕکرا .لە تێکڕای قۆناخەکاندا ڕەوتی
ئیسالحخوازی لە کوردستان چاولێکەرانە بووە
و توانای ش��ڕۆڤەی سیاس��ی و کۆمەاڵیەتی
فەزای کوردستانی نەبووە.
جێگەی س��ەرنجە کە وش��ەی «رێفۆرم»
لە سەدەی ش��ازدەیەمەوە وەک بیرۆکەیەک
خۆی هاویشتە گۆڕەپانی کۆمەڵگەی ئورووپا و
نووکەش بە الیەنگرانی دەوترێ «ڕێفۆرمیست».
لە قامووس��ی سیاسیی کوردس��تاندا ،وشەی
ئیسالحات بە چاکسازی ناسراوە و بە الیەنگرانی
دەڵێن ئیسالحتەڵەب یا ڕێفۆرمخواز .هەروەها
لە فارسیشدا بە «اصالحات» و «اصالح طلبی»
پێناس��ە کراون .بە گش��تی کاتێک باس لە

ڕێفۆرم ی��ا ڕێفۆرمخوازی دەک��رێ ،ماناکەی
پێداگری لە باشتربوونی بارودۆخێکی سیاسی
و کۆمەاڵیەت��ی لەم��ەڕ وەچن��گ هێنان��ی
دەرەنجام و دەسکەوتی گونجاوتر دەگەیەنێ.
باشتربوونی بوارەکانی ئەخالق ،یاسا ،ڕوانگەی
دەسەاڵت و دامەزراوە حکوومییەکان بەشێکی
بەرچاوی مەبەس��تی ڕێفۆرم یا چاکس��ازین.
بە واتایەک��ی تر ،ڕێفۆرمخ��وازان پێیان وایە
ک��ە دەتوانن بە کردەوەی ن��ەرم و بەدوور لە
هەر چەشنە گرژییەک ،بە تایبەت لە ڕێگەی
هەڵبژاردنەکانەوە ،بە باجێکی کەم دەسەاڵتی
سیاس��یی ئێ��ران پێمل بکەن ک��ە ڕوانگەی
خۆیان بە پێی ویس��تی کۆمەڵگ��ە بگۆڕن و
کەسە زێدەڕۆکان وەال بنێن.
رێفۆڕمخوازان��ی کوردس��تانیش بەرگری
لە کۆپیی هەم��ان ڕوانگە دەکەن ،بێ ئەوەی
بی��ر ل��ەوە بکەنەوە ک��ە ڕوانگ��ەی هەردوو
باڵ��ی دەس��ەاڵت ب��ە نیس��بەت ک��وردەوە
یەکێک��ە و هەروەه��ا خەڵکی کوردس��تان
بەشداری دەس��ەاڵت نین هەتا لە سەرەڕۆیی
پاش��گەزییان بکەنەوە .لە ڕاستیدا دەسەاڵتی
تاران س��ەرچاوەکەی لە تارانە و لەوێوە خۆی
بە س��ەر گەلی کورددا س��ەپاندووە .کە وایە
لە کوردس��تان بازاڕی دروشمی هەوڵدان بۆ
گۆڕانکاری یا ڕێفۆڕم هیچ کڕیارێکی نابێت.
دوو دەیە قەاڵچۆ و خەفەقان
زۆرب��ەی ڕێفۆرمخ��وازان و مێژوونووس��انی
ئێرانی مەس��ەلەی ڕێف��ۆرم و ڕێفۆڕمخوازی
ل��ە واڵتەکەی��ان ب��ۆ س��ەدەیەک لەمەوبەر
دەگەڕێنن��ەوە .لە هەمان حاڵدا دەبێ دان بەو
ڕاستییەدا بنێین کە مەسەلەی ڕێفۆڕمخوازی
بە مانای وشە ،لە هیچ بڕگەیەکی زەمانیدا بە
ڕادەی  ٢٠س��اڵی دۆماخر ،لە فەزای سیاسی
و کۆمەاڵیەتی��ی ئێراندا بەرچ��او نەبووە و لە
مەیدانی مژارگەلی فرە ڕەهەند ،چاالکانی ئەم
بوارەی ئەوەندە بە خۆیەوە سەرقاڵ نەکردووە.
ئەگەرچی ڕێفۆڕمخوازی��ی ئێرانی کۆمەڵێک
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چاالک��ی کوردیان (دەکرێ ل��ە چەند توێدا
پێناس��ەیان بۆ بکرێ) لە کوردس��تان هێنایە
س��ەر خەت و بەم ڕەوتەوە پەیوەس��ت بوون،
بەاڵم ب��ە چەند هۆکارێ��ک نەیانتوانی لە ناو
کۆمەڵگ��ەی کوردس��تان متمان��ەی خەلک
وەدەس��ت بێنن .ڕێفۆڕمخوازانی کوردس��تان
گەلێ��ک ج��ار پێگ��ەی خۆیان ب��ە میزانی
جیاوازیی نێوان بەرەی بایکۆت لە هەڵبژاردن
کە لە الیەن حیزبە کوردستانییەکانەوە دێتە
ئاراوە و ڕوانگەی خۆیان کە هاندەری خەڵکن،
هەڵدەسەنگێنن .بە واتایەکی تر ،ئەوان ڕێژەی
دەنگ��دەران بە الیەنگری لە خۆیان پێناس��ە
دەک��ەن و وادەردەخ��ەن کە چ��ی خەڵکی
کورد دەنگی داوە لە سەر ویست و داخوازیی
ئەوان بووە .ئەڵبەت ڕیفۆرمیستە کوردەکان بۆ
خۆشیان دەزانن کە ئەم ئیدیعایە بێ بنەمایە،
چونک��وو زۆرین��ەی دەنگدەران ،کەس��انی
بێالیەنن و چووکەترین زانیارییان لە س��ەر
ئەم ڕەوتە نی��ە .زۆرینەی دەنگدەران تەنیا بۆ
ئەوەی کە سجیلەکەیان مۆر بخوات بەشداری
لە هەڵبژاردندا دەکەن .
هەروەخت بمانەوێ چەمکی ڕێفۆرمخوازی
لە ئەدەبیاتی سیاس��یی ئێراندا مانا بکەینەوە،
ناتوانی��ن بە س��اناهی لە ئاس��ت نەخش��ی
د.موحەممەد موسەدیق وەک کەسایەتییەکی
بەرچاوی دەس��پێکی ئیسالحخوازی بێدەنگ
بی��ن .موس��ەدیق ل��ە دەوران��ی ڕێژیم��ی
پاش��ایەتیدا لە ڕێگ��ەی بزووتنەوەی «نهضت
ملی ایران» هەوڵی دەدا کە ئامانجە سیاس��ی
و ئابوورییەکان��ی ل��ە ڕێگەی ئیس�لاحاتەوە
بەرەوپێش بب��ات .جێگ��ەی ئاماژەیە کە بە
پێی ئەوەی کە دەس��ەاڵتەکانی پاش��ایەتی و
ئاخوندی لە ئێران فەرق و جیاوازییان هەبوو،
لە س��ەر هەمان بنەما تێوریی ئیسالحات لە
هەر دوو سەردەمدا جیاواز بوون.
دوای ئ��ەوەی ک��ە ڕەنج��ی شۆڕش��ی
هەمەالیەنەی گەالنی ئێران دژ بە سیاس��ەتی
گەن��دەڵ و ناس��ەردەمیانەی دەس��ەاڵتی
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پەهلەوی هاتە بەر ،دەس��ەاڵتی کۆنەپەرەست
و چەقبەس��تووی ئاخوندە دنیاپەرەس��تەکان
بە فڕوفێڵ دەرفەتەکەی��ان بە قازانجی بیری
بەرتەس��کی خۆی��ان قۆزتەوە و ل��ە ئاکامدا
ن و ئەویندارانی
خەبات��ی تێکڕای تێکۆش��ەرا 
ئ��ازادی ،وێ��ڕای گش��ت چی��ن و پێکهاتە
نەتەوەی��ی و ئایینیی��ەکان ب��ە فی��ڕۆ چوو.
ئاخون��دەکان ناباوەڕان��ە خۆی��ان لە جێگەی
تاج و تەختی پادش��اکاندا دەدیتەوە ،هەربۆیە
وەها لە دنیای هەوەسی مادی و جەستەییدا
نوقم ببوون ،نە تەنیا گوێبیس��تی داخوازیو
مافە ڕەواکان��ی خەڵک نەبوون ،بەڵکوو واڵمی
هەرج��ۆرە ڕەخنە ،بیری ئازاد و ناڕەزایەتییان
ب��ە زیندان��ی ک��ردن و کوش��تن دەدایەوە.
ئاس��ایییە ئاخون��دەکان کاتێک کە خۆیان بە
نوێنەری خوا لە س��ەر عەرز پێناس��ە دەکرد،
هی��چ بۆش��ایی و دەرەتانێک ب��ۆ چاالکیی
جودابیران نەدەمایەوە کە ناوی چاکس��ازی یا
ڕێفۆرمی لە س��ەر دابنێی .بەمجۆرە تاقە دوو
ڕێگە لە بەردەس��تدا مابوویەوە :یا دەبوو وەک
گەلی کورد سەربەرزانە «نا» بە سەرەڕۆییەکانی
ڕێژیمی نوێ بگوترێ ،یا دەبوو وەک بەشێک
لە حیزبە مارکسیس��ت و مەزەهەبییەکان ،بە
فریوی دەس��ەاڵتی پاوانخواز ،خۆت ڕادەستی
دەسەاڵت بکەی.
حاکمیەتی نوێی ئیدیۆلۆژیکی تاران ،دوو
دەیەی لە تەمەنی نگریسی خۆی کە لە سەر
بنەمای ئێعدام و قەاڵچۆی ئازادیخوازن بونیات
ناب��وو بەڕێ کرد .لەو ماوەیەدا کەش��وهەوای
سیاس��یی کوردستان ئەوەندە تۆقێنەر بوو کە
بەشێک لە خەڵک لە ڕۆژی هەڵبژاردندا تەنیا
لە ترس��ی دەزگا س��ەرکوتکەرەکانی ڕێژیم و
ب��ە بێ ئەوەی جیاوازی لە نێوان کاندیداکاندا
دابنێ��ن ،بۆ ئەوەی س��جیلەکانیان مۆر بخوا،
خۆیان دەگەیاندە بنکەکانی دەنگدان .هاوکات
لە الیەکی دیکەوە ،گەلی کورد بە مەبەس��تی
دەس��تەبەر کردنی ماف و ئازادییەکانی خۆی،
خەباتێک��ی س��ەخت و خوێناویی دەس��ت
ساڵی بیست و یەکەم
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پێکردبوو.
لێکدان��ەوەی ئ��ەم هەلومەرج��ە ئ��ەو
ڕاستییەمان بۆ دەردەخات کە بزووتنەوەیەکی
سیاس��ی وەک ئیس�لاحتەلەبەکان ک��ە
ی ڕێژیم��ی
ل��ە دەرەنجام��ی دەس��تەبەندی 
داگیرکەری ئاخوندیدا وەک پاش��کۆی باڵێک
خۆی دەرخس��تووە ،وەها بە س��انایی ناتوانێ
جێ بڕوای کۆمەڵگەی برینداری کوردس��تان
بێ و پێشوازیی لێبکەن .لێکدانەوەی پێگەی
سیاسی و کۆمەاڵیەتیی ڕەوتی ئیسالحتەڵەبی
لە کوردس��تان ،پێویس��تی بە پێداچوونەوەی
مێژووی ڕەوتی ئیس�لاحات ل��ە ئێراندا هەیە
کە لەم س��ەردەمەدا لە ئاکامی بە دەسەاڵت
گەیش��تنی س��ەید موحەمم��ەد خاتەمی بۆ
پۆستی سەرکۆماری دەستی پێکرد .ڕەوتێک
ک��ە الیەنگرانی بە «حماس��هی دوم خرداد»
ناودێریان کرد.
هەڵقوڵین��ی بەرەی ڕێف��ۆرم لە ناو دڵی
دەسەاڵتی ئاخوندەکاندا
بەه��اری س��اڵی ١٣٧٦ی هەت��اوی دوایین
س��اتەکانی س��ەرکۆماریی ڕەفس��ەنجانی
(عالیجناب خاکس��تری) بوو .دروش��مەکانی
بریتی بوون لە «س��ازندگی» هەر بۆیە هەوڵی
دەدا کە خۆی وەک سەرداری سازکردنەوەی
وێرانییەکانی شەڕی  ٨س��اڵەی ئێران-ئێراق
بە کۆمەڵگەی ئێران بس��ەپێنێ .دوای کۆتایی
هاتنی ئەم قۆناخ��ە ،نیزامی ویالیەتی فەقیهـ
بەمەبەس��تی بە الڕێدا بردنی ڕای گش��تی و
سەرلێش��ێواندنی کۆمەڵگ��ە ،بڕیاری دا کە
ئەگەر ل��ە ڕووی ڕواڵەتیش��ەوە ب��ێ ،دەبێ
جێگرەوەی داهاتووی ڕەفس��ەنجانی بە ڕەنگ
و س��یمایەکی نوێ��وە نیش��انی کۆمەڵگەی
ڕەنگاوڕەنگ��ی ئێ��ران ب��درێ .کاندیداتۆریی
س��ەید موحومم��ەد خاتەمی ب��ە کۆمەڵێک
دروش��می ڕەنگاورەنگ و جیاوازتر لە جاران
کە زۆربەیان ڕەنگی گۆڕانکاری و ئیسالحاتیان
پێوە دەبیندرا ،لە فلتێری «ش��ورای نگهبان»

دەرچوو .ل��ەو س��ەردەمەدا گەالن��ی ئێران
خەریک��ی بەڕێکردنی نێزیک��ەی دوو دەیە
ئەزموونی دژواری ئیس��تبدادیان بوون ،لە بەر
ئ��ەوەش ،چکۆلەترین گۆڕان��کاری دەیتوانی
هیوایان پێ ببەخشێ و لە فەزای خنکێنەری
دەسەاڵتی ئاخوندە جینایەتکارەکان ڕزگاریان
ب��کا .دیارە دروش��مە نوێکان��ی موحەممەد
خاتەم��ی کارتێکەری��ی دیاری��ان لە س��ەر
کۆمەڵگەی بەرفراوانی ئێران دانا و ڕۆژی ٢ی
جۆزەردانی ساڵی ١٣٧٦خەڵک بە ڕێژەیەکی
بەرچاو ڕژانە سەر سندووقەلکانی دەنگدان .لە
ئاکامدا خاتەمی وەک براوەی هەڵبژاردنەکان
بۆ س��ەرۆکی دەوڵەتی حەوت��ەم دیاری کرا.
یەکێک لە دروش��مەکانی خاتەم��ی «ئێران
بۆ ههم��وو ئێرانیی��هكان» بوو ،ک��ە لە گەڵ
پێش��وازیی گۆڕانخوازان ڕووب��ەڕوو بوویەوە.
هەروەها دروشمی «گفتگوی تمدنها» سنووری
ئێرانیان بهزاند و بە چەند الیەندا مانا کرانەوە.
ئهم دروش��مانه ل ه كۆمهڵگای داخراوی ئێران
ڕهنگدانهوهى بهرچاویان دایهوه .بهم چهش��ن ه
لە ڕۆژی ٢ی جۆزەردان��دا .پاش هەڵبژاردنی
ی ژێر س��ێبهرى دروشمهكانی
خاتەمی ،فهزا 
دهوڵهتی حهوت��ه م بە دهس��پێكی چاالكیی
ڕێکخ��راوهکان ،س��هندیكا و ئهنجومهن�� ه
سینفییهكان دەناسرێتەوە .لە درێژەدا توێژی
خوێندکار ،کرێکار ،مامۆس��تا هتد بهخۆیاندا
ن
هاتنهوه و توانیان داواكاری و چاالكییهكانیا 
بۆ كاری ڕێکخراوهیی و هاوبەش بقۆزنەوە.
زۆربەی کارناس��انی ئەو ڕەوتە پێیان وایە
کە خاتەمی سەرەتایەکی باشی دەست پێکرد
و ب��ە هەڵبژاردنی دروش��مگەلێکی تایبەتی،
دەستی نایە سەر ئێش و ئازارەکانی کۆمەڵگەی
ئەوکاتی ئێران ،هەر بۆیە لە گەڵ پێش��وازیی
گەرموگوڕی خەڵ��ک بەرەوڕوو بوویەوە .بەاڵم
مخابن زۆری پێ نەچوو کە متمانەی خۆی لە
دەست دا .بەوحاڵەش ڕادەی چاوەڕوانییەکانی
خەڵک��ی تینووی ئ��ازادی ،ب��ە ڕادەیەک لە
س��ەرەوە ب��وو کە ل��ە زۆر حاڵەت��دا ،لە ژێر
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کۆنترۆلی سەرکۆمار دەچوونە دەرەوە .پەردەی
سانسۆر لە سەر ڕۆژنامە و چاپەمەنییەکان ،تا
ئەندازەیەکی بەرچاو الدرا ،ڕوانگە و کردەوەی
نوێی وەزیرانی ناوخ��ۆ ،فەرهەنگ ،خوێندنی
بااڵ و چەند بەرپرس��ی ئیداری لە جاران زۆر
جیاوازتر بوون ،هەر بۆیە نەریتخوازەکان وەک
هەڕەشە بۆ س��ەر نیزامی ویالیەتی فەقیهـ و
ترس لە چاوکرانەوەی خەڵک حیس��ابیان بۆ
کردن .لە ئاکامی گوشاری بێپسانەوەدا ،چەند
کەسیان لە سەر کار البران و بەشێکی بەرچاو
لە الیەنگرانی سەرەکیی سەرکۆمار لە پەڕاوێز
خران.
لێرەدا الیەنگرانی ٢ی جۆزەردان چاوەڕوانی
هەڵوێستی بوێرانەی خاتەمی بوون ،کەچی لە
الیەک خۆدزینەوە لە بەڵێنەکان و بێدەنگی لە
هەمبەر هەڵکوتانە سەر الیەنگرانی ،لە الیەکی
ت��رەوە گوێڕایەڵیی تەپلۆس��انە ل��ە ڕێبەری
نیزام ،دەریان خس��ت موحەمم��ەد خاتەمی
لە زاتی خۆیدا نە تەنی��ا ئااڵی ڕزگاریخوازی
دژ بە ئیس��تبدادی پێ نیە ،بەڵکوو دروشمە
ئیس�لاحخوازانەکان ب��ۆ دەرچوونی ڕێژیم لە
قۆناخێکەوە بۆ قۆناخێکی باش��تر بە کاردێنێ،
بەوحاڵەش بەش��ێکی بەرچاو ل��ە الیەنگرانی
کۆڵیان نەدەدا و خوازیاری درێژەدان بە ڕەوتی
ئیسالحات بوون ،چون پێیان وابوو کە ڕێگەی
گەڕانەوەیان بۆ نەماوەتەوە.
بەم جۆرە ملمالنێیەکی قورسی تەبلیغاتی
ل��ە نێوان دوو بەرە کە بریتی بوون لە بەرەی
الیەنگرانی ٢ی جۆزەردان و بەرەی الیەنگرانی
دەسەاڵتی ڕادیکاڵی سوننەتی دەستی پێکرد.
دوات��ر ئ��ەم دوو ڕەوتە بە س��ەر دوو بەرەی
ڕێفۆرمخ��واز (اص�لاح طل��ب) و نەریتخواز
(اصول گرا) کە ئێستاش بەشێک لە مێژووی
دەس��ەاڵتی حکوومەتی تارانن ،دابەش بوون.
زۆربەری جومگە س��ەرەکییەکانی دەسەاڵت
وەک هێزی ئینتزامی ،ئەرتەش ،س��پا و هێزە
س��ەرکوتکەرەکانی دیکە لە ژێر دەس��ەاڵتی
ڕێبەری ویالیەتی فەقیهـ بە پشتیوانی کردن
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ل��ە بەرەی نەریتخوازدا ب��وون و لە دەرەوەی
بازنەی یاس��اییدا و بە شێوازی جۆراوجۆر لە
ڕەوتی ئیسالحخوازانیان دەسرەواند .لە درێژەی
هەم��ان ملمالنێی نابەرانب��ەردا نەریتخوازان
ل��ە ژێر فەرمانی ڕاس��تەوخۆی ڕێبەری نیزام
و بە دەس��تی وەزارەتی ئیتالعات ،خێراتر لە
جاران پرۆسەی جینایەتکارانە و دژەمرۆڤانەی
کوشتنی جودابیران و ڕۆشنبیرانیان درێژە پێدا
کە لە سەردەمی سەرکۆماریی ڕەفسەنجانییەوە
دەستی پێکردبوو .ئەم کوشتارە سیستماتیک
و بێ بەزییە دواتر بە «قەتڵە زنجیرەیییەکان»
ناوبانگ��ی دەرکرد .بە وتەی نووس��ەرانی ئەو
سەردەمە ،دەس��تووری ئیجراییی لەناوبردنی
چاالکانی سیاسی و جودابیران لە ژوورە تاریکە
ڕۆحییەکانەوە دەردەچوو ،دەدرایە عالیجەناب
خاکستەری (رفس��نجانی) و دواتر لە ڕێگەی
شاکلیل (فالحیان)وە جێبەجێ دەکرا.
ش��یاوی وەبیرهێنانەوەیە ک��ە گەاڵڵەی
تێرۆری سیاسەتوانان و چاالکانی کورد وەک
د.قاسملوو و د.شەرەفکەندی لە دەرەوەی واڵت،
فرووهەرەکان و مامۆس��تای نیشتمانپەروەری
ئایینی ،مەال موحەممەد ڕەبیعی لە ناوخۆ ،لە
بازن��ەی هەمان پیالن��ی جینایەتکارانە و دژە
ئینس��انیی قەتڵە زنجیرەیییەکاندا جێبەجێ
کراون.
مەجلیسی ئیس�لاحات و تەشەنەکردنی
ئیسالحات بۆ کوردستان
ماوەی دوو ساڵ دەبوو کە دەوڵەتی ئیسالحات
لە تاران هاتبووە س��ەرکار ،وەزارەتی ناوخۆی
خاتەمی گوش��ارەکانی تا ڕادەیەکی بەرچاو لە
س��ەر پرۆس��ەی هەڵبژاردن هەڵگرتبوو ،هەر
بۆیە ل ه ناو تێک��رای ههڵبژاردنهكانی نیزامدا،
مەجلیس��ی شهش��هم ل ه ڕووى كاندیداتۆر و
فهزای تهبلیغاتییەوه ،به نیس��بهت خولەکانی
ڕابردوو ،كراوهتر و جێی س��ەرنج بوو .زۆربهی
نێزی��ك ب ه تێكڕای چاالكانی سیاس��ی هاتن ه
مهیدان و له س��هر ههڵوێس��ت و بانگهوازی
ساڵی بیست و یەکەم
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الیهن وكهس��ایهتیی ه سیاس��ییهكانی ئێران و
تهنانهت پارت ه سیاس��ییەکانی كوردستانیش،
لهم پرۆس��هیهدا بهش��دارییان كرد و بە پێی
خوێندنەوەی خۆیان ،کەڵکیان لە بارودۆخەکە
وەرگرت .بهه��اری  ١٣٧٩کە هاوكات بوو ل ه
گهڵ جموجۆڵی تهبلیغاتیی دهوری شهشهمی
ههڵبژاردنهكانی نوێنهرانی مەجلیسى شووڕای
ئیس�لامی ،زۆربەی چاالکانی به ههڵوێست ب ه
مهبهستی قۆس��تنەوە دەرفەتە ڕەخساوەکان،
ش��ان ب ه شانی ههڵس��وراوانی بواری سیاسی
و مهدهن��ی ڕوویان كرده ش��ار و گوندهكانی
كوردستان و كۆڕ و كۆبوونهوهی جۆراوجۆریان
ب��ۆ کۆمەاڵنی خەڵک پێکهێنا .بهم ش��ێوەی ە
ک
چاالكىیەکانی ساڵی ١٣٧٩ی ههتاوی وە 
ژێربهنای یهكهم ئهزموونی كاری ڕێکخراوهیى
لە ناوحکوومەتدا دەرکەوتن.
هەروەک لە س��ەرەوە ئام��اژەی پێ کرا،
مەجلیس��ی شەشەمی ش��ووڕای ئیسالمی لە
ژێر چاودێریی دەوڵەت��ی حەوتەمدا پێکهات.
مەجلیس��ێک ک��ە زۆرین��ەی پارلمانتارانی
ڕێفۆرمخواز بوون ،ئ��ەوەش دەرفەتێکی نوێی
بە سەرکۆمار و الیەنگرانی دا کە نەریتخوازان
زیاتر لە ج��اران بخەنە تەنگەژە و پەڕاوێزەوە.
ب��ە پێی نەریتێ��ک کە ل��ە خومەینییەوە بۆ
دەس��ەاڵتی ئاخوندی بە می��رات مابوویەوە،
دەبوو وەزیری ئیتالعات بە ڕاوێژ و پەس��ندی
ڕێبەری ویالیەت دەستنیش��ان بکرێ ،بەاڵم
لەم قوناخ��ەدا خاتەمی بە بێ پرس ،وەزیری
ئیتالعاتی بە مەجلیس��ی ش��ووڕای ئیسالمی
پێش��نیار کرد .ئ��ەوەش ل��ە مانادا ل��ە ناو
دەس��ەاڵتێکی دوگمی لە جۆری ویالیەت کە
ئیلهامی لە غەیبەوە بۆ دێ ،بە دەسکەوتێکێ
کەم نەدەهاتە ئەژمار .لە حاڵێکدا کە پرۆسەکە
بە تەواوی بە دڵی ئیس�لاحخوازان دەرۆیشتە
ب��ەرەوە ،ڕێب��ەری نی��زام وات��ە شەخس��ی
خامەنەی��ی بۆ یەکەم جار هەس��تی کرد کە
خەریکە وەپەڕاوێز دەخرێ و دەس��ەاڵتەکەی
بە نزمترین ئاس��تی خۆی لە ماوەی پۆستی

ڕێبەریدا گەیش��تووە .هاوکات لە گەڵ ئەوەی
ک��ە شەخس��ی س��ەرکۆمار کۆمیتەیەکی بۆ
بەدواداچ��وون دەرب��ارەی تاوانباران��ی قەتڵە
زنجیرەییی��ەکان دامەزران��د ،خامەنەی��ی و
ڕەفس��نجانی ب��ە ش��ێوەیەکی هاوتەریب و
نافەرمی ،دەستیان دایە هەوڵی چەواشەکارانە
و ب��ە هەمووج��ۆر دژایەتی��ی کۆمیتەکەیان
دەک��رد .ئەگەرچ��ی کۆمیتەک��ەی خاتەمی
سەرەڕای کۆسپ و گرفتەکان ڕاپۆرتێکی باڵو
ک��ردەوە و ناوی چەند کەس��ی وەک تاوانبار
ڕاگەیاند ،بەاڵم لە ئاکامدا هەموو ش��تێک بە
قازانج��ی خامەنەیی و ڕەوت��ی نەریتخوازان
کۆتایی پێهات.
لە دەسپێکی یەکەم ئەزموونی ڕێفۆرمدا،
وا دەردەکەوت کە زەمینەی کار و تێکۆش��ان
لە کوردستان لەبارە .دڵسۆزان و هەڵسووڕاوانی
گەل توانییان لە ه��ەر ناوچەیەکدا کاندیدای
ش��یاوی خۆی��ان بدۆزن��ەوە و ل��ە توێ��ی
دانیش��تن و کۆڕ و کۆبوونەوە بەردەوامەکاندا،
داخوازییەکانی خەڵکی کوردستان و ناوچەی
خۆیانیان لە گەڵ باس بکەن .لە میانەی یەک
حەوتوو بانگەش��ەی ئاش��کرای هەڵبژاردندا،
ئاس��تی داواکاری و ئ��ەو مژارانەی کە هاتنە
گ��ۆڕێ ،گەیش��تە بەرزترین ئاس��تی خۆی.
تەنان��ەت دەنگۆی��ەک باڵوبووی��ەوە کە گۆیا
حیزب��ی دیموکراتی کوردس��تانی ئێران ،لە
ه��ەر ناوچەیەک کاندی��دی تایبەت بە خۆی
بە نهێنی دیاری کردووە .ئەم تایبەتمەندییانە
تین و گوڕێکی جیاوزتریان بە هەڵبژاردنەکان
بەخشی .لە زۆربەی شارەکان خەڵک گوشاریان
دەخس��تە س��ەر کاندیداکان ک��ە دەبێ لە
مەجلیس داخوازییەکانی خەڵکی کوردستان
بە گوێی دەس��ەاڵت بگەیەن��ن .ئەو ئەرکەش
پێویس��تی بە پێکهێنانی بەرەی��ەک هەبوو،
هەربۆیە دواتر براوەکانی هەڵبژاردن کە چوونە
مەجلی��س ،فراکس��یۆنی نوێنەرانی کوردیان
پێکهێنا .لە قۆناخی بانگەشەدا زۆربەی کاندیدا
ڕێفۆڕمخوازەکان شوێنەکانی خۆیان بە وێنە و
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پوس��تێری «ملی -مذهبی»یەکان و شەخسی
موسەدق ڕازاندبۆوە ،ئەوەش بە مانای ئەوە بوو
کە ئەوان لە تەنیشت داخوازییە ئیسالمییەکان،
داوای میلی و نەتەوەییشیان هەیە.
خەڵک��ی ئێران بە گش��تی ڕای��ان وابوو
کە مەجلیس��ی شەش��ەم کە وەکوو بازووی
بەهێ��زی دەوڵەتی حەوت��ەم دەهاتە ئەژمار،
دەتوان��ێ ل��ەو ڕێگەی��ەوە بە س��ەر گەلێک
کۆس��پی دواکەوتووانەی نیزامی  ٢٠ساڵەی
ئاخوندەکان��دا باز بدات و بە ڕێگای یاس��ایی
دۆخی ئێران بگۆڕێ .هەر بۆیە جارێکی دیکە
لێبڕاوانەت��ر لە ج��اری پێش��وو ،موحەممەد
خاتەمییان بۆ خولی دووهەمی س��ەرکۆماری
هەڵب��ژاردەوە .ب��ەاڵم دوو س��اڵ دوات��ر لە
حاڵێک��دا کە کەش��وهەوای ئێ��ران خۆی بۆ
هەڵبژاردنەکانی مەجلیس��ی هەشتەم ئامادە
دەکرد ،نیزام لە ڕێگەی شووڕای نگەهبانەوە،
ڕێگری ل��ە خۆکاندید کردنەوەی تێکڕای ئەو
نوێنەرانە گرت کە چاالک بوون و بە جۆرێک
پێوەندییان بە بەرەی ئیسالحاتەوە هەبوو .لە
کوردس��تانیش بە هەمان شێوە ،نوێنەرەکانی
پێش��وو ،وێڕای حیزبە کوردس��تانییەکان کە
هیچ ئاس��ۆیەکی هیوابەخشیان لە مەجلیسی
داهاتوودا ب��ەدی نەدەک��رد ،داوای بایکۆتی
هەڵبژارنی��ان کرد .ل��ە مەیدانی ک��ردەوەدا
دەک��رێ ئەو قۆناخە بە خاڵی دەس��پێکی لە
پەڕواوێزخس��تنی ڕەوت��ی ڕێفۆرمخوازیی لە
ئێران ناودێر بکەین.
س��ەرکۆماریی موحەممەد خاتەمی پاش
 ٨س��اڵ دەسەاڵتداری و تێپەڕکردنی گەلێک
قۆناخی پڕ لە هەوراز و نشێو کۆتایی پێ هات.
ئەحمەدینژاد لە ناو پۆس��تی سەرکۆماریدا و
وەک گۆپاڵی دەستی خامەنەیی هاتە مەیدان.
نێزی��ک بە تەواوی دام��ەزراوە مەدەنییەکان،
ئازادی��ی ڕادەربڕین ،ڕۆژنام��ە و چاپەمەنی،
باڵڤۆک��ە خوێندکاریی��ەکان ،دەرفەتەکان��ی
ئازادیی پیش��ەیی و هتد داخران و ڕێگری لە
چاالکییەکانیان گیرا .پێکهاتەی مەجلیس��ی
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شەش��ەمیان لە بەر یەک هەڵوەش��اندەوە و
مەجلیس��ێکی نەرم و دەستەمۆ بۆ سەرکۆمار
ئەحمەدین��ژادی بناژۆخ��واز دام��ەزرا ،هەتا
بتوانێ بە ئاس��انی و بە بێ گرفت پیالنەکانی
خامەنەیی بەرەوپێش ببات.
بێدەنگی��ی ڕەفس��ەنجانی و دوات��ر
سەرهەڵدانی بزووتنەوەی سەوز
دەکرێ بڵێین کە بزووتنەوەی سەوز لە ناخی
تاریکیدا س��ەری هەڵدا .چونکوو دوای یەک
دەورەی س��ەرکۆماری هاتە ئ��اراوە کە لەودا
نیزام لە ڕێگەی ئەحمەدین��ژادەوە بۆ ماوەی
٤س��اڵ بە ش��ێوەی سیس��تماتیک خەڵکی
کوشت و بڕ کرد تا جارێکی تر هەمووان ناچار
بکەن س��ەر بۆ کۆنەپەرەس��تی دابنەوێنن .لە
خول��ی یەکەمدا ه��ەر زۆر زوو دەرکەوت کە
ئەحمەدینژاد لە ملمالنێ لە گەڵ ڕەفسنجانیدا
دەنگ��ی خ��ۆی نەهێناوەت��ەوە ،بەڵکوو وەک
ڕاسپاردەیەکی ساختە ،خامەنەیی دەسەاڵتی
پێداوە .ئەو توانی تێکڕای ڕیسەکانی خاتەمی
بکاتەوە خ��وری و چارەنووس��ی کۆمەڵگەی
ئێ��ران بۆ مەودای  ٤س��اڵ ئەوەن��دە وەدوا
بخ��ا تا لە گەڵ ه��ی دەورانی پێش خاتەمی
لێکیان گرێ بداتەوە .بەاڵم ڕەفس��ەنجانی لە
کردەوەدا نقەی نەهات و بەوە قەناعەتی کرد
کە س��کااڵکەی خۆی دەبات��ە بارەگای خودا.
دروش��مەکانی  ٤س��اڵەی ئەحمەدین��ژاد بە
پێچەوان��ەی خاتەمی ل��ە چوارچێوەی «حق
انرژی هس��تەی ،نابودی اس��رائیل و مشکل
اقتصادی» (ماف��ی وزەی ناوکی ،لەناوچوونی
ئیسرائیل و کێشەی ئابووری)دا دەسووڕانەوە.
بە کورتی خەڵکی بەوە سەرقاڵ دەکرد کە نان
لە دروشم بەنرخترە.
ئەحمەدینژاد پاش ٤ساڵ بۆ خولێکی نوێ
هاتەوە گۆڕەپانی هەڵب��ژاردن .ئەوکات ڕەوتی
ڕێفۆڕمخ��وازەکان زەبرێک��ی گورچووبڕیان لە
الیەن حکوومەت��ی ئەحمەدین��ژادەوە وەبەر
کەوتب��وو .بەرەکەی��ان تا ڕادەیەک��ی بەرچاو
ساڵی بیست و یەکەم
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پ��ڕش و باڵو ببۆوە ،بەوحاڵەش جارێکی دیکە
دەرفەتیان بۆ ڕەخسا کە لە دەوری  ٢کاندیدای
دیکە کۆ ببنەوە و بەشێکی بەرچاو لە خەڵک بە
بیانووی ئەوەی کە دژی دەسەاڵتی خامەنەیی
هەڵوێس��ت دەگرن ،لە خۆیان ک��ۆ بکەنەوە.
دی��ارە ئەمج��ارە ڕکابەرەکانی س��ەرکۆماری
پێشوو بە تایبەت مووسەوی لە ناو پێکهاتەی
دەنگدەراند لە ڕەفسەنجانی زۆر بەهێزتر بوون.
قووڵ بوونەوەی ڕوانگەی کاندیداکان بە زیانی
ئەحمەدینژاد ئەوەن��دە بەرچاو بوو کە زۆر بە
س��انایی لە چەند ڕۆژی نێزیک لە هەڵبژاردندا
زۆرینەی خەڵک بە لێبڕاوی مووسەوییان وەک
براوەی پۆستی س��ەرکۆماری مەزەندە دەکرد.
بەوحاڵەش ئەحمەدینژاد هیچ حیس��ابێکی بۆ
ڕکابەرەکانی بە تایبەت مووس��ەوی نەدەکرد.
دواتر دەرکەوت کە قایمتر لە جاری پێش��وو
پشتی بە خامەنەیی بەستبوو .هەرواشی لێهات.
ل��ە کۆتایی��دا ،دەرەنجام��ەکان هەڵگەڕانەوە
و ڕێب��ەری نی��زام جارێک��ی تر ل��ە ڕێگەی
ساختەکارییەوە ئەحمەدینژادی هێنایەوە سەر
پۆستی سەرکۆماری ،هەتاکوو تا  ٤ساڵی دیکە
بە بێ سەرئێش��ە کۆشک و دەسەاڵتە شووم و
جینایەتکارانەکەی بۆ بپارێزێ.
راگەیاندن��ی دەرەنجام��ی هەڵبژاردنەکان
و دەرچوون��ی بژاردەک��ەی خامەنەیی ،هەموو
الیەک��ی نوقمی سەرس��امی ک��رد .ملیۆنان
ک��ەس کە دەنگیان بە مووس��ەوی و کەڕوبی
دابوو هاتنە سەر ش��ەقام و بە دروشمی «کوا
دەنگەک��ەم» کۆمەڵ��ە ناڕەزایەتییەک��ی زۆر
بەرینیان لە زۆرینەی ش��ارەکانی ئێران وەڕێ
خس��ت .مووس��ەوی و کەڕوبی ب��ە لێبڕاوی
خۆیان کێش��ایە ناو ڕیزی خۆپیش��اندانێکی
بەرین کە بە بزووتنەوەی سەوز ناوی دەرکرد.
نارەزایەتیی��ەکان ل��ە الیەک هەت��ا دەهات
بەرباڵوتر دەبوونەوە و ویست و داخوازییەکانی
خەڵکیش لە الیەکی دیکەوە مانایەکی دیکەیان
بە خۆوە دەگرت .دروش��می پێکهاتەش��کێن
و لیب��ڕال لە ن��او خۆپیش��اندەراندا بە ڕوونی

هەس��تیان پێدەکرا .ڕێژیم کە هەس��تی بە
مەترسی کرد ،بە ئاش��کرا و بە هەموو هێزی
سەرکوتکەری خۆیەوە هاتە مەیدان و دەستی
دایە کوشتاری کوێرانەی ناڕازیان ،هەتا بەشکم
بتوانێ بزووتنەوەی س��ەوز لە جووڵە بخات .لە
درێژەی ئەو کوشتارە بێ ڕەحمانەیەدا ،دەکرێ
ئام��اژە بە کوژرانی خوێندکاران خاتوو «ندا آقا
س��لطان» لە تاران و کاک «کیانووش ئاس��ا»
ڕۆڵەیەکی نیشتمانپەروەری کورد لە کرماشان
بکەین ک��ە جیا لەوەی کۆمەڵگ��ەی ئێران و
کوردس��تانیان هەژان��د بەڵکوو ل��ە دەرەوەی
سنوورەکانیش دەنگی دایەوە.
لەو س��ەروبەندەدا کە دۆخی کۆمەڵگەی
ناڕازی��ی ئێران ب��ە گش��تی قۆناخێکی نوێی
هەستیاری دەس��ت پێدەکرد ،داری هیواکان
بە نەمانی دەس��ەاڵتی ئەهریمەنیی خامەنەیی
ڕۆژ لە گەڵ ڕۆژ زیاتر هەڵدەکش��ا ،کۆمەڵگەی
جیهان��ی بە وردبینی لە ڕەوت��ی ڕووداوەکانی
دەڕوان��ی ،مانەوەی مووس��ەوی و کەڕوبی لە
گوڕەپانی ملمالنێکان و پش��تیوانی لە خەڵکی
ڕاپەڕیو لە هەر وەختێکی دیکە پێویست تر بوو.
کەچی لەو گەرمەیەدا هەردووکیان پشتیان بۆ
خامەنەیی نەوی کرد و بەدوور لە چاوەڕوانی و
بە کردەوە ڕیزی خەڵکی ناڕازییان بە جێهێشت.
پاش ئەوەی کە گڕوتین��ی نارەزایەتییەکان و
بزووتنەوەی س��ەوز هێدی هێدی نیش��تەوە،
خامەنەی��ی و پارێزەرانی کۆنەپەرەس��تی ،بە
خەیاڵ��ی تەخت پرۆژەیەک��ی دوور و درێژی
ڕەش��بگیریان وەڕێ خس��ت و جارێکی تر لە
زیندان و گرتنگەکانی ئیتالعات دەس��تیان بە
جینایەت خولقاندن ک��ردەوە .ئەوجار نۆرەی
ڕێبەرانی بزووتنەوەی سەوز هات و کەڕوبی و
مووسەوی دەستبەسەر کران.
خاتەم��ی ڕەوت��ی ئیس�لاحاتی دایەوە
دەست ڕەفسەنجانی
هەروەک لە س��ەرەوە باس کرا ،دوای ئەوەی
بزووتن��ەوەی س��ەوز لە مەیدان��ی کردەوەدا
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ل��ە جووڵ��ە ک��ەوت ،دەفت��ەری خامەنەیی
ل��ە ڕێگ��ەی ئۆرگان��ە ئەمنیەتییەکانەوە بۆ
جاری دووه��ەم زەمینەی ب��ۆ ئەحمەدینژاد
خ��ۆش کرد ت��ا دەوڵەتێکی یەکدەس��ت بە
بێ بەش��داریی ڕێفۆرمخ��وازان دابمەزرێنێ.
ڕێبەرانی بزووتنەوەی سەوز وەک ئەمڕۆ هەر
لە دەستبەس��ەریدا بوون و هیچ حیسابێکیان
بۆ نەدەکرا.
س��ەید موحەمم��ەد خاتەم��ی کە وەک
دامەزرێنەری ڕەوتی ئیسالحات لەم نیزامەدا
دەناس��رێتەوە ،وێ��ڕای هەبوونی سانس��ۆری
میدیای��ی ،لە بۆن��ە هەس��تیارەکاندا پەیامی
باڵودەک��ردەوە کە ئ��ەم ج��ۆرە هەوتایی و
یەکدەس��تییەی حکوومەتی ئەحمەدینژاد بە
قازانج��ی داهاتووی نیزامی ئیس�لامی نیە و
دەبێ پێداچوونەوەی بە سەردا بکرێ.
دەورەی س��ەرکۆماریی ئەحمەدین��ژاد
ب��ەرەو کۆتای��ی دەڕۆش��ت .دەس��ەاڵت بە
مەبەس��تی خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی بە
مەس��ڵەحەتی دەزانی کە سیمایەکی بێڕۆح
لە ئیس�لاحتەڵەبان س��اخ بکاتەوە .هەر بۆیە
ئاس��ت و بەهای بەرەی ئیس�لاحات ئەوەندە
هاتە خوارەوە تا ئەو جێگەی کە ڕەفسەنجانی
جینایەتکاری��ش بۆ ئەوەی ڕاب��ردووی خۆی
بش��واتەوە ،وەک یەکێک لە هێماکانی بەرەی
ئیس�لاحات دەردەکەوت و حیسابی بۆ دەکرا.
لەوەش س��ەیرتر بەش��ێک لە ڕێفورمخوازان
وەک نوێنەرایەت��ی ڕێفۆڕمخ��وازان چوون��ە
خزمەت خامەنەی��ی و بەیعەتیان پێ کرد .لە
ڕاستیدا ئەوە خاڵێکی وەرچەرخان لە مێژووی
ئیس�لاحتەڵەبان ب��وو کە هەم ل��ە مەیدانی
کردەوەدا ش��وێندانەرییان نەما و حەس��ەن
ڕۆحانیش ئەوانی لە ناو دەس��ەاڵتی سیاسیی
خۆیدا تواندەوە.
جێگەی وەبیر هێنانەوەیە کە خاتەمی لە
٢ی جۆزەردان��ی  ٧٦خەڵکی بەوە لە دەوری
خۆی کۆکردەوە ک��ە بە پێچەوانەی دەوڵەتی
ڕەفسەنجانی ،پشتیوانیی لە ئازادیی ڕادەربڕین
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و مافی ش��ارۆمەندی دەکا و باوەڕی وایە کە
ئێران بۆ هەموو ئێرانییەکانە .ئەوەش بە مانای
دژایەتی لە گەڵ دەس��ەاڵتی ڕەفسەنجانی و
ڕێبەری نیزام مانا دەکرایەوە ،کەچی س��ەیر
لەوەداب��وو خاتەم��ی پاش ٨س��اڵ ،بە مانای
ڕاستەقینە ڕەوتی ئیسالحاتی تەسلیم بە کۆنە
جینایەتکار ڕەفسەنجانی کرد.
بەرل��ەوەی باس لە دۆخی ئێس��تاکانێی
ئیس�لاحتەڵەبان بکەی��ن ،وا باش��ە واڵم��ی
ئەو پرس��یارە بدەینەوە کە بۆچ��ی ڕێبەرانی
ڕێفۆرمخوازان لە کاتە هەس��تیارەکاندا ڕیزی
خەڵ��ک جێ دەهێڵن و پەیوەس��ت بە ڕیزی
پاوانخوازەکانەوە دەب��ن؟ خاتەمی ،کەڕووبی،
مووس��ەوی ،تەنانەت ڕۆحانی ،گش��تیان لە
خاڵێک��دا ک��ە دەبێ پش��تی دەنگ��دەران و
الیەنگرانی��ان بگ��رن ،هەڵدەگەڕێن��ەوە! لە
ڕاستیدا ڕازی هەڵوێستی پێچەوانەی ڕێبەرانی
ئیس�لاحات لە ئێران ئەوەیە کە گش��تیان لە
ڕابردووی خۆیان دەترس��ن .کەسانێک کە لە
کوشتاری زیندانییە بێ دیفاعەکانی دیەی ٦٠
دەستی بااڵیان هەبووە ،بە جینایەت و فەساد
توانیویان��ە ڕوانگ��ەی ڕێبەری نی��زام بۆ الی
خۆیان ڕابکێش��ن ،لە هێڵەکی تاقیکردنەوەی
جادووی��ی ش��وورای نگەهبان بە س�ڵامەتی
دەرچوون و دەیان و س��ەدان خاڵی ڕەشیان
ل��ە جینایەت و پێش��ێلکاریی مافی مرۆڤ لە
ئەستۆدایە ،هیچ کات ناتوانن دەست لە نیزام
بەربدەن .ئەوان ب��ە ڕوونی دەزانن کە ئەگەر
نیزامە ش��وومەکەیان تێک بڕم��ێ ،دەبێ لە
دوارۆژدا ل��ە بەرانبەر عەداڵەت��دا ئامادە بن و
محاکمە بکرێن ،هەر بۆی��ە ئەگەر مەرگیش
ب��ە پیریانەوە بێ ،پش��ت لە گ��ەل و ڕوو لە
خامەنەیی و هەڵدەبژێرن.
دۆخی ئیمڕۆژەی ئیسالحتەڵەبان
ل��ە س��ەرەتای دەس��پێکی س��ەرکۆماریی
ئەحمەدین��ژادەوە ت��ا ئەم��ڕۆ ،ئەگەرچ��ی
ئیس�لاحتەڵەبەکان ه��ەم لە ن��او مەجلیس
ساڵی بیست و یەکەم
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و ه��ەم لە ن��او حکومەتدا بەش��دارن ،بەاڵم
بەش��داریی ئەوان ب��ە هیچ جۆرێ��ک نە بە
مان��ای پش��تیوانی ل��ە ڕەوتی ئیس�لاحاتی
سەردەمی خاتەمییە ،نە دەیانەوێ داکۆکی لە
ویس��ت و داواکارییەکانی خەڵک بکەن و نە
پەیامێکیش��یان پێیە کە دژایەتیی دەسەاڵتی
ویالیەتی فەقیهـ و شەخسی خامەنەیی بکەن.
بە گشتی ئەوەی ئێستا ئیسالحتەڵەبان شەڕی
لە س��ەر دەکەن ،لە داواکاریی بەرژەوەندیی
شەخسیدا کورت دەکرێتەوە .بە واتایەکی تر،
ئەوان پێداگری ل��ەوە دەکەن کە دەبێ نیزام
لە بەخش��ینی پلە و پایە ئەوان لە بیر نەکات
و جێگەی��ان بکاتەوە .ڕوانگەی بەرتەس��کی
ئیم��رۆژەی ئیس�لاحتەڵەبان ،ن��ە تەنی��ا لە
ناوەندەکانی دەسەاڵت ،بەڵکوو تێکڕای بەرەی
ئیسالحخوازان لە کوردستانیش دەگرێتەوە.
ه��ەروەک دەبینین ماوەی چەند دەورەیە
کە دروش��می س��ەرەکیی ڕێفورمخوازان لە
هەڵبژاردنەکاندا ،ترساندنی خەڵک بە کاندیدا
نەریتخوازەکان��ە .ب��ۆ وێنە ،خاتەم��ی مانای
ئیسالحات لەوەدا کورت دەکاتەوە کە خەڵک
لە بەرانبەر «ری ش��هری» یا «رئیسی» دەنگ
بە ڕۆحانی بدەن .حەسەن ڕۆحانی لە هەمان
کاتدا کە پەسەندکراوی ڕێفۆرمخوازانە ،کەچی
ڕوخساری ئیتالعاتی پێوە دیارە و لە پرۆژەی
کوشتاری خەڵکدا دەستی بااڵی هەیە .هەوڵی
ئێس��تای ئیس�لاحتەڵەبان بەرگری کردن لە
ڕووخان��ی نیزامی ویالیەت��ی فەقیهە .ئەوان
خەڵکی ناڕازی بەو مەبەستە لە دەوری خۆیان
کۆدەکەن��ەوە هەتا ب��ەرەی نارەزایەتییەکان
گەشە نەکەن و بە الیەنە ساختار شکێنەکانەوە
پەیوەوس��ت نەبن .بەاڵم بە خۆش��حاڵییەوە
ئێستا ڕازەکانی پشت پەردەی ئیسالحتەڵەب
و نەریت خوازان ب��ۆ کۆمەڵگەی ئێران ڕوون
بۆتەوە و جیاوازییان تێدا نییە.
رێفۆرمخوازانی کوردستان چیان دەوێ؟
ئ��ەوەی دەرب��ارەی ڕەوت��ی ئیس�لاحات لە

ئێ��ران ئاماژەی پ��ێ کرا ،دۆخ��ی ئەوانەی
کوردس��تانیش لە خ��ۆ دەگ��رێ .هەروەک
چ��ۆن س��ەید موحەمم��ەد خاتەم��ی ل��ە
بارودۆخە هەس��تیارەکاندا ،ب��ۆ ڕزگارکردنی
نیزام��ی ویالیەتی فەقیه��ـ وەک تریبۆنێکی
کارا دەردەک��ەوێ ،ئیس�لاحتەڵەبەکانیش لە
کوردس��تان هەم��ان ڕۆڵیان هەی��ە بەاڵم لە
س��ۆنگەی جیاوازترەوە .ئ��ەرک و داواکاریی
س��ەرەکیی کوردەکانی ئەم ڕەوتە ،لە هاندانی
خەڵک بۆ سەر سندووقەکانی دەنگدان کورت
دەکرێت��ەوە .تەنیا کەرەس��ەی دەس��تیان بۆ
بانگەشە ،ترساندنی خەڵک لە هاتنە سەرکاری
نەریتخوازان��ە ،واتە هەڵبژاردن لە نێوان «بد و
بدتر» و نابێ ڕێگەی «بی تفاوتی» هەڵبژێرین.
هەر لە بەر ئەم هەڵس��ەنگاندنە نالۆژیکانەشە
کە ئێس��تا ڕەوتی ئیس�لاحات لە کوردستان
لەوپەڕی بێزراوی دایە ،چون خەڵک بۆ خۆیان
دەزان��ن کە ئێس��تا ئاکام��ی هەڵبژاردنەکان
پێش��وەخت دەخوێندرێن��ەوە و دەس��ەاڵتی
سەرەکی بە قازانجی خامەنەیی وەک ڕێبەری
نەریتخوازان فۆرموولە کراوە.
دەس��ەاڵتدارانی ت��اران ل��ە کاناڵ��ی
جۆربەج��ۆرەوە ب��ەردەوام کەس��انێکی
نەفسنزمی��ان ب��ۆ پیادەکردن��ی پ�لان و
بەرنامەکانی خۆیان لە کوردستان دۆزیوەتەوە.
ب��ۆ وێنە س��ەردەمێک ڕەفس��ەنجانی بەر لە
هەڵب��ژاردن یا س��ەفەر ب��ۆ پارێزگایەک لە
ڕێگەی کەس��انی بە ناو ڕۆژنامەوان و لە سەر
خەرجی خ��ۆی باڵڤۆکگەلێکی باڵو دەکردەوە
کە لە قازانج��ی پێگەی خۆیدا بن و تواناییی
ش��وێندانەرییان لە س��ەر خەڵک��ی ناوچەکە
دا ببێت .کاتنامەی «س��قز و توس��عه» چەند
ژمارەیەکی لە سەر خەرجی ڕەفسەنجانی لێ
باڵو کرایەوە .یا لە درێژەی هەمان سیاس��ەت
و کولتووری نەش��یاودا بالڤۆک��ی «گەالوێژ»
کە ج��اری وا هەبوو لە ق��ەوارەی  ٢٠هەزار
نوس��خەدا و بە خەرجی ڕۆحانی و لە الیەن
ڕۆژنامەوانانی دەربارەوە ،کە گش��تیان سەر بە
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دەربار بوون ،باڵو دەکرایەوە.
ئەگەر لە بارودۆخی ئیسالحتەڵەبانی کورد
ورد بین��ەوە ،دەبینین کە گەلێک بەرنامەیان
لە قازانجی کەسێتیی خۆیاندا گەاڵڵە کردووە.
ئ��ەوان کە لە کات��ە هەس��تیارەکاندا تەپڵی
شادییان بۆ زۆر کەسی پلە بااڵ لێداوە ،پردی
پێوەندییان لە گەڵ بەش��ێکی زۆر لە کەس��ە
نف��ووزدارە حکوومیی��ەکان دامەزران��دووە و
ئیمتیازیان لێوەردەگ��رن .دەکرێ بۆ نموونە
ئاماژە بە ناوگەلێکی وەک ڕۆحانی سەرکۆمار،
موعین کاندیدی سەرکۆمار و وەزیری خوێندنی
ب��ااڵی ئ��ەو کات ،ڕەم��ەزان زادە پارێزگاری
وەخ��ت ،ڕەزا عارف و  ...بکەین .تەنانەت باس
لەوە دەکرێ کە پلەی دوکتۆرای چەند کەس
لە ئیس�لاحتەڵەبانی کوردس��تان لە ڕێگەی
گەندەڵی و بە پشتیوانیی مستەفا موعین بووە.
لە زۆربەی ش��ارەکان لەگەڵ شارەدارییەکان
پێوەندیی نێزیکیان هەیە و لە «مرکز خدمات»
بۆ کاروباری نەخۆشخانەو پرسی «بهداشت» بە
قازانجی خۆیان کەڵک وەردەگرن .شاراوە نیە
ی
ئێس��تا بە هۆی ئەوەی کە بەرژەوەندییەکان 
ئیسالحتەڵەبان وەبەر یەک دەکەون لە یەکتر
زۆر ناکۆکن و بەرەکەیان لەوپەڕی پڕشوباڵوی
دای��ە .بەاڵم بەوحاڵەش دوور نیە کە جاڕدانی
هەلبژاردنەکان و مەترس��یی ئەمنیەتی نیزام
جارێک��ی دیکە لە ژێر ی��ەک چەتردا کۆیان
بکاتەوە.
لە الیەکی ترەوە ،ئیس�لاحتەڵەبانی کورد
بە مەبەس��تی تایب��ەت مژارگەلێکی الوەکی
دەخەن��ە بەرباس کە تەنیا هەوڵێکە بۆ ئەوەی
ئاس��تی مەس��ەلەی کورد داب��ەزێ و لە ناو
گۆالوێکی بچووک و بەرتەس��کدا بە قەتیسی
بمێنێت��ەوە .بۆ وێن��ە هێنانە ئ��ارای مژاری
«جاڕنامەی شارۆمەندی» و کردنەوەی دەرگەی
باس لەو چوارچێوەیەدا ،خۆئەرکدار کردنە بە
دەستەواژەی «منشور حقوق شهروندی» کە لە
الیەن ڕۆحانییەوە ڕێکالمی بۆ دەکرێ .دیارە
هارووژاندن��ی ئەم بابەتانە ئەگەر ئاراس��تەی
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داخوازییەکان��ی ک��ورد ب��ەرەو ئاقارگەلێکی
لێ��ڵ نەبات هی��چ دەس��کەوتێکیان بۆ کورد
لێ ناکەوێت��ەوە .بە واتایەکی ت��ر ،هەوڵێکی
چەواش��ەکارانەیە ک��ە گەرەکیانە بڵێن کە لە
دەسەاڵتی تاراندا هەاڵواردن جێگەی نابێتەوە
و تێک��ڕای پێکهاتەکانی ئێ��ران بە یەک چاو
دەبینرێ��ن .لە ڕوانگەی ئەوانەوە چەمکێک بە
ناوی مەسەلەی کورد و بەها نەتەوەیییەکانی
لە ئارادا نین ،ڕۆژێک داخوازیی نەتەوایەتی بە
ناسیۆنالیزمی سەرەتایی (کاتنامەی گەالوێژ)
ناودێ��ر دەکەن و ڕۆژێک بەرگریی چەکدارانە
بە بیان��ووی «اعمال خش��ونت» بە هەوڵێکی
ناسەردەمیانە دە ناسێنن.
هەر وەک بە گشتی باس کرا ،بزووتنەوەی
ڕێفۆرمخووازی لە ناو جەرگەی دەس��ەاڵتی
ئاخوندەکانەوە س��ەری هەڵدا و خۆشیان بە
باڵێک پێناس��ە دەکرد کە ل��ە هەمبەر باڵی
نەریتخوازەکاندا س��ەقامگیر ببوون .دوو قۆڵی
مرۆڤ یا دوو باڵی باڵندە مەحکووم بەوەن کە
بژیوی خۆیان لە یەک مێشکەوە دابین بکەن.
بەم ب��ەراوردە ،ئەگەر باڵی نەریتخوازەکان بە
بی��ری ویالیەتی فەقیهـ��ەوە لکێندرابێ ،بە
دڵنیاییەوە هزری فکری باڵی بەرانبەریش بە
لووتکەی دەس��ەاڵت ،واتە ڕێبەریی نیزامەوە
گرێ دراوە .گەلۆ ئیس�لاحتەڵەبانی کورد لە
باری تێۆریکەوە خۆیان ب��ە قوتابیی «حمید
ڕضا جالیی پ��ور» (فەرمانداری جینایەتکاری
س��ەرتای هاتنەسەرکاری ڕێژیم لە مەهاباد)
بزانن« ،س��ید هاش��م هدایتی» (یەکێک لە
ڕێکخەران��ی «س��ازمان مجاهدی��ن انقالب
اس�لامی ای��ران» ک��ە ڕۆڵی س��ەرەکی لە
س��ەرکوتی ڕاپەڕینی خەڵکی کوردس��تاندا
هەبووە و وەکوو کوردێکی س��وننی ئەندامی
دامەزرێنەری « پیش��مرگان مسلمان کرد»،
لە کوردس��تان ڕۆڵی بەرچ��اوی گێڕاوە) بە
س��ەمبولی ڕێفۆرمخوازێک��ی نەترس دابنێن
و  ...کام پێ��وەر و ئایەرە دەیس��ەلمێنێ کە
ئیسالحتەڵەبە کوردەکان داکۆکی لە مافەکانی
ساڵی بیست و یەکەم
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گەل��ی ک��ورد دەک��ەن؟ لە الیەک��ی ترەوە
خوێندن��ەوەی بیۆگڕافیی یەک��ە بە یەکەی
ئیسالحخوازان ئەو ڕاستییە دەسەلمێنن کە لە
الی ئەوان پاراستنی نیزام لە سەرووی هەموو
بەهاکانەوەیە .ئەوەش لە کاتێکدایە کە گەلی
کورد ماوەی  ٤٠س��اڵە لە پێناو س��ڕینەوەی
وەها نیزامێکی کۆنەپەرەس��ت و دواکەوتوودا
تێدەکۆش��ێ .کە واتە ڕەوتی ئیسالحتەڵەبان
و هێزی بزووتن��ەوەی ڕزگاریخوازانەی گەلی
کورد تا ئەم س��اتە نەک هەر لە یەک بەرەدا
نین بەڵکوو لە بەرانبەر یەکدا جێگیر کراون.
رێفۆرمخوازە کوردەکان بە هۆی ئەوەی کە
ڕێگەی مانۆڕ و هەڵسووڕانی بەرچاوی زۆریان
بە نیس��بەت چاالکانی مەدەنی و فەرهەنگی
دیکەی ناوخۆی کوردستان پێ دراوە و ئازادیی
ڕادەربڕینیان هەیە ،لە ناو خوێندنگە و شوێنە
گشتییەکان بە بێسڵ ئامادەی موناقشە و بە
چالش کێشانی ڕای بەرانبەرەکەیانن .هەروەها
بە نازناوی جۆراوجۆر ،بە س��انایی لە میدیای
دەرەکی دەردەکەون و هەر وەخت پێویس��ت
بێ س��ەردانی باش��ووری کوردستان دەکەن.
ئ��ەم جۆرە ئاکارانە چەن��د فاکتەری گرینگن
ک��ە بوونەت��ە هۆی ئەوەی کە ه��ەم لە الی
خەڵک و هەم لە الی حیزبە سیاس��ییەکانی
کوردستان بناس��رێن .ئەوەش کە لە ڕێگەی
کاناڵی جۆراوجۆرەوە پێوەندی بە ڕێبەرایەتیی
حیزبەکانەوە دەگرن و بە ڕواڵەت لە ش��وێن
میکانیزمێک بۆ چارەس��ەری مەسەلەی کورد
دەگەڕێن ،جێگەی گومان و لێوردبوونەوەیە.
لە چەن��د س��اڵی دۆماخردا نیش��انەگەلێک
دەری دەخەن کە ئیس�لاحتەڵەبانی کورد بە
سەرکەوتوویی پێوەندیان لە گەڵ بەشێک لە
ئۆپۆزیس��یۆنی کورد دامەزراندووە .ئەگەرچی
چۆنیەتیی پێوەندییەکە و ناوەڕۆکەکەی بۆ ڕای
گش��تی دیار نیە ،بەاڵم ئەگەری ڕاسپاردەیی
ئەوان بۆ لێکترازاندنی بەرەی ئۆپۆزیس��یۆنی
کورد لە هەموو ئەگەرەکان بە هێزترە.
س��ایتی هەوالنێری��ی «کوردپرێس» کە

ئەرک��ی زەق کردنەوەی ئیس�لاحتەڵەبانی
ک��ورد و ب��ە اڵڕێ��دا بردن��ی مەس��ەلەی
کوردی لە ئەس��تۆیە ،لە س��ەرەتای مانگی
س��ەرماوەزی ئەمس��اڵەوە لە توێی چەندین
دیمانەدا پرس��ی «هەڵبژاردنەکانی نوێنەرانی
مەجلیسی شوورای ئیس�لامی»ی هێناوەتە
بەرب��اس .ئ��ەو دیمانەگەل��ە لێکدان��ەوەو
شرۆڤەی زانس��تی نین ،بەڵکوو سەبارەت بە
پرۆس��ەی هەڵبژاردنی داهات��وو ،کۆمەڵێک
پرسیاری دیاریان ڕووبەڕووی ئیسالحتەڵەبە
ناس��راوەکانی کوردس��تان کردۆتەوە .کۆی
واڵمەکان بەرەو ئاراس��تەیەکی یەکدەس��ت
کاناڵیزە کراون و هەوڵی زەمینە خۆش کردن
و پ��ەردەالدان لە پ��رۆژەی جوواڵنەوەیەکی
نوێ لە کوردستان دەدەن .تێکڕای میوانانی
ئەو زنجیرە دیمانەیە لە سەر ئەوە کۆکن کە
چی��دی ناکرێ لە ژێر تیتری «اصالح طلب»
و «اصولگ��را» داوا ل��ە خەڵکی کوردس��تان
بکەین لە سەر س��ندووقەکانی دەنگدان کۆ
ببن��ەوە .هەروەها بۆ گرفت��ی «تێپەڕین لە
قەی��ران»ی ئەمڕۆی کۆمەڵگەی سیاس��یی
کوردس��تان و ئێران ،پێداگری لەوە دەکەن
ک��ە دەبێ بیر لە ڕەوتی س��ێهەم بکرێتەوە.
جا ئەو داهاتووەی باس��ی لێوە دەکرێ زۆر
دوور نی��ە و هەر ئێس��تایە ،بۆی��ە بەزوویی
دەردەکەوێ کە نیگەرانی��ی ئەوان قەیرانی
نیزامی جینایەت��کاری ویالیەتی فەقیهـە یا
قەیرانی دۆخی خۆیان یا  ...؟!
سەرچاوە
[ ]1تراژدی دموکراسی در ایران -عمادالدین باقی
[ ]2نق��ش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاس��ی -دکتر حس��ین
بشیریه
[ ]3عالیجناب س��رخپوش و عالیجنابان خاکستری ،آسیبشناسی
گذار به دولت دمکراتیک -اکبر گنجی
الوان��ی( [4] Jeunesse d’Iran, les voix du changement
)ئێران و دەنگی گۆڕان
[5] https://www.franceinter.fr/monde/tous-ce-quevous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-les-dicta)ئەوەی پێویستە دەربارەی دەسەاڵتە دیکتاتۆرەکان بیزانن( teurs

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  53ساڵی بیست و یەکەم پاییزی 153 2719

لە ئازایەتییەوە تا ئازادی
(خوێندنەوەیەکی خەسارناسانەی بەستێنی خەباتی مەدەنی لە ئێران)
ئاگری ئیسماعیلنژاد

لەم وتارەدا باس لە خەباتی مەدەنی لە ئاستی ئێران و خۆڕاگریی مەدەنی لە ئاستی
ی تر ناهێنینە بەرباس .بنەمای ئهم لێکدانەوەیە
کوردستاندا دەکرێت و باقیی چەمەکان 
لەسەر ئەوە دامەزراوە کە پەیوەندیی نێوان کوردستان و ئێران پەیوەندیی دەسەاڵتی
داگیرکەر و واڵتی داگیرکراوە و ،هاوکات لەگەڵ ئەوە بەهۆی ئەوەی دەسەاڵتداریی تاران
ڕاستەوخۆ کارتێکەریی لەسەر پەیوەندیی داگیرکەریی کوردستان هەیە ،کۆسپەکانی
پێشدەم خەباتی مەدەنی لە ئاستی ئێران و ئەو دەرفەتانەی کە وەک دەرفەتی
بەڕێوەبردنی دەسەاڵتی سەرەڕۆ لە کۆمەڵگای ئێراندا پێناسە دەکرێت ،هەمووی بە
بەشێک لە کۆسپی پێش خۆڕاگریی مەدەنیی کوردستان دادەندرێت.

خەبات��ی مەدەنی س��ااڵنێکە ل��ە کۆمەڵگای
کوردستاندا ،وەک ش��ێوازێکی خەبات باسی
دەکرێت ،بەاڵم ڕاستییەکەی ئەوەیە کە هەتا
ئێس��تا بزووتنەوەی کوردستان ب ه شێوازێكی
جی��ددی ئهم بواره گرێنگهی خهباتی تاوتوێ
نەکردووە و س��نوور و کەوش��ەنهكانی دیاری
نەکردووە و لەس��ەر کەندوکۆس��پهكانی سهر
ڕێگای نەدواوە.
پێناسهنەکردنی وردی ئەوەی كه خەباتی
مەدەنی چییە؟ بۆ دەبێ بکرێت و چۆن دەبێ
بکرێت؟ وای کردووە ک��ە زۆربەی جاران لە
ڕای گشتیی کوردستاندا کۆمەڵگای مەدەنی،
خەبات��ی پارلەمانی و خەبات��ی مەدەنی ،یان
نافەرمانیی مەدەنی پێکەوە تێکەڵ دەکرێت و
بەهەڵە لەباتی یەک بەکار دەهێنرێن.
بۆ ئەوەی بۆمان ڕوون بێتەوە کە ئێمە لەو
وتارەدا باس��ی چی دەکەین ،پێشهكی لێرەدا
هەرس��ێ چەمکەکەكانی ،خهبات��ی مهدهنی،
خهبات��ی پارلهمان��ی و نافهرمانی��ی مهدهنی
بهجودا پێناسە دەکەین.
 1کۆمەڵگای مەدەنی :ئهم چهمكه ،چهمكێكی
ئاڵ��ۆزه و ،ل��ه درێژاییی زەمان��دا بیاڤهكان و
واتاكانی تووش��ی گەلێک گۆڕانكاری هاتووه،
بهاڵم دهكرێ ب ه شێوهیهكی ڕێژهیی و گشتی،
وهك پانت��ای دهرهوهی بنهماڵ�� ه و ب��ازاڕ و
حكوومهت پێناس ه بكرێت .بیاڤهكانی چاالكی
و چاالكان��ی ئهم پانتاییه بریتین لە :کەس��ی
چ��االک ،ڕێکخ��راوە و گرووپگەل��ی جیاواز،
کە بە ش��ێوەی دڵخ��واز و خۆبەخش لەپێناو
ئامانجێکی ڕوون بۆ کورتکردنەوەی دەسەاڵتی
دەوڵەت ،سەرخستنی کلتووری پەراوێزخراو،
دابینکردنی مافی یەکسانی ،پاراستنی ئێتنیک
و پێناس��ەی پەراوێزخراوەکان ،ڕوونبوونەوەی
پەیوەندیی��ە ئاب��ووری و سیاس��ییەکان ل��ە
کۆمەڵگایەکدا چاالکی دەکەن.
ل��ه واڵت و كۆمهڵ��گا دیمۆكراتی��ك و
لیبراڵهكاندا ،کۆمەڵگای مەدەنی بە ش��ێوەی
قانوون��ی ب��واری گهش��ه و خهماڵندن��ی بۆ

دهڕهخس��ێندرێت و كاریگهری��ی بهرچ��اوی
له کۆمەڵ��گادا هەیە و دەس��ەاڵت بە چاوی
[]1
تەناهی سەیری ناکات و لەگەڵی هەڵدەکات
[]2
(سازمان ملل.)١ ،٢٠١٤ ،
 2خەبات��ی پارلەمانی :ش��ێوازێک لە خەباتە
کە ل��ە چوارچێوەی پارلەمان و دەس��ەاڵتی
قانووندان��ەردا دەکرێت؛ ئەو ش��ێوازە خەباتە،
ل��ە هەڵبژاردنەوە هەتا دانان��ی قانوون لەخۆ
دەگرێت.
 3خەبات��ی مەدەنی :بریتیی��ە لە کۆمەڵێک
ڕێکاری ناتوندوتی��ژ ،کە لەو ڕێکارانەدا ئامانج
ئەوەیە ،پەکی کار و چاالکی و گەیش��تن بە
ئامانجی دەسەاڵتی س��ەرەڕۆ بخرێت ،بۆ ئەو
مەبەس��تەی کە ئەو دەسەاڵتە لەکار بکەوێت
و هەڵوەشێتەوە؛ تا دەس��ەاڵتێکی دادپەروەر،
دیمۆکراتیک و یەکس��انتەوەر لە شوێنەکەی
دامەزرێ��ت .ئەو ش��ێوازە لە خەب��ات وەک
نافەرمانیی مەدەنیش پێناسە دەکرێت.
لەم وتارەدا باس ل��ە خەباتی مەدەنی لە
ئاس��تی ئێران و خۆڕاگریی مەدەنی لە ئاستی
کوردس��تاندا دەکرێت و باقیی چەمەکانی تر
ناهێنین��ە بەرباس .بنەمای ئ��هم لێکدانەوەیە
لەس��ەر ئەوە دامەزراوە کە پەیوەندیی نێوان
کوردس��تان و ئێران پەیوەندیی دەس��ەاڵتی
داگیرک��ەر و واڵتی داگیرک��راوە و ،هاوکات
لەگەڵ ئ��ەوە بەهۆی ئەوەی دەس��ەاڵتداریی
ت��اران ڕاس��تەوخۆ کارتێکەری��ی لەس��ەر
پەیوەندی��ی داگیرکەریی کوردس��تان هەیە،
کۆس��پەکانی پێش��دەم خەبات��ی مەدەنی لە
ئاس��تی ئێران و ئەو دەرفەتان��ەی کە وەک
دەرفەتی بەڕێوەبردنی دەس��ەاڵتی سەرەڕۆ لە
کۆمەڵگای ئێراندا پێناس��ە دەکرێت ،هەمووی
بە بەش��ێک لە کۆس��پی پێ��ش خۆڕاگریی
مەدەنیی کوردستان دادەندرێت.
لێرە مەبەس��ت ئ��ەوە نییە ک��ە خەباتی
مەدەنی لە تاران حەتمهن بە قازانجی کوردە،
بەاڵم ئەگ��ەر خەباتی مەدەنیی تاران بتوانێت
دەسەاڵتی سەرەڕۆ الواز بکات ،ئەو الوازبوونە
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بەقازانجی کوردە .لە کۆمەڵگای تۆتالیتاریزمی
ئیس�لامیدا ،ئیمکانی ئەوەی خەباتی مەدەنی
بتوانێ س��ەرکەوێت ،نزیک لە س��فرە ،بەاڵم
ب��هو حاڵهش ،ناکرێ ئەو ش��ێوەیەی خەبات
بە ت��ەواوی پەراوێ��ز بخرێ��ت و كهڵكی لێ
وهرنهگیرێ .بەتایبەت لە ئاس��تی کوردستاندا
کە پێناسەی کورد و مافی فەرهەنگی ،سیاسی،
ئابووری و کۆمەاڵیەتیی کورد پێشێل و زەوت
دەکرێت .لێرەدا هەوڵ دەدم س��ەرەتا تیشک
بخەمە س��ەر ئەوەی کە بەربەستەکانی پێش
خەبات��ی مەدەنی لە کۆمەڵگای تۆتالیتاریزمی
ئیس�لامیدا كامانهن ،ه��اوکات لەگەڵ ئەوە
ئاوڕێ��ک لە خۆڕاگری��ی مەدەنیی ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان لە  ٢٥ساڵی ڕابردوودا دهدەمەوە
و الوازی و قەیرانە نێوخۆییەکانی دەستنیشان
دهکەم.
زاراوە گرینگ��ەکان :خەبات��ی مەدەن��ی،
خۆڕاگری��ی مەدەنی ،کۆمەڵ��گای ڕۆژهەاڵت،
ئازادی ،مافی نەتەوەیی ،کوردستان ،ڕۆژهەاڵت
دەستپێک
بەشی یەکەم
قەیرانە ئیسالمییەکانی پێشدەم خەباتی
مەدەنی لە ئاستی ئێراندا
کۆماری ئیس�لامی ،ڕێژیمێک��ی تۆتالیتەرە،
ئەگەر بمانەوێت لە زمانی کوردیدا هاوواتایەک
بۆ وش��ەی تۆتالیتەر دابنێن ،دەکرێ وشەی
«پاوانخواز» بەکار بێنین .ئەو ڕێژیمە کە خۆی
لە چوارچێوەی «ویالیەت��ی ڕەهای فەقیهدا»
دەبینێتەوە ،ڕێژیمێکی س��ەرەڕۆیە و ڕوانینی
بۆ چەمکی دەسەاڵت ،ڕوانینێکی ئیسالمییە،
کە بەپێی ئەو ڕوانیینە دەس��ەاڵت لە ڕاستیدا
هی خودایە( ،قانوون اساسی ،ماده  ]3[)٢خودا
ئەو دەس��ەاڵتەی ڕادەس��تی ئیمامی زەمان
کردووە و ،ئەویش ڕادەستی جێگرەوەی خۆی
لە س��ەردەمی بەرپێواربوونی (غەیببوونی)دا
کردووە (.قانوون اساسی ،ماده  ]4[)٥جێگرەوەی
ئیمامی زەمان لە س��ەردەمی بەرپێواربوونیدا،
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وەلی��ی ڕەهای فەقیهە ،کە کەس��ێکە هەموو
جومگەکانی دەس��ەاڵتی بەدەستەوەیە و ئەو
کەسە لە ڕاستیدا وەلیی خەڵکی ژێر دەسەاڵتی
خۆیەتی ( .قانوون اساس��ی ـ ماده ]5[)٥٧بەو
پێیە لێرەدا س��ەرچاوی دەس��ەاڵت بۆ خودا
دەگەڕێتەوە ،نەک بۆ خەڵک ،هاوکات لەگەڵ
ئەوەش خەڵک وەک بوونەوەرێک ،کە ناتوانن
چاک��ە و خراپ��ەی خۆیان لێ��ک بکەنەوە و
پێویس��تان بە وەلی هەیە ،لەقەڵەم دەدرێن.
کەوایە دەس��ەاڵتداریی کۆماری ئیس�لامی،
دەسەاڵتدارییەکی تۆتالیتەری ئیسالمییە ،لە
دەسەاڵتداریەتیی تۆتالیتەری ئیسالمیدا ،ئەو
بەربەستە ئیس�لامییانە هەن و ناكرێ حاشا
له بوونیان بكرێت ،ب��هاڵم بۆ ئەوەی خەباتی
مەدەنی بتوانێ سەر کەوێت ،دەبێ:
یەکەم :ئیسالم وەک ئایینی زۆرینەی کۆمەڵگا
هەرچەن��د دەی��ان خوێندنەوەی جی��اواز لە
بەستێنی شەریعەتی ئیس�لامدا هەیە ،بەاڵم
ئەو بزووتنەوەیەی کە پێی دەگوترێ «ڕابوونی
ئیس�لامی» و س��ەرچاوەكهی دەگەڕێتەوە بۆ
نێوەڕاستی سەدەی  ،١٩لە ڕاستیدا شێوەیەکی
خوێندنەوەی لەنێو کۆمەڵگای موسڵماناندا باو
کرد ،کە بەپێی ئەو خوێندنەوەیە ،دەسەاڵتی
سیاس��ی ه��ی خودایە و ئەرکی س��ەرەکیی
حکوومەتیش ئەوەیە خەڵکی ژێردەس��ەاڵتی
بەرێتە بەهەش��ت و ،ئێس��تا چ لە دەسەاڵتی
سیاسیی س��وننەمەزهەب و چ لە دەسەاڵتی
سیاس��یی ش��یعەمەزهەبدا ،بەگش��تی دوو
چەمکی گرینگ هەن ،کە بریتین لە:
ئا :دەسەاڵتی سیاسی تەنیا هی خودایە،
کە بەفەرمی لە دەستووری کۆماری ئیسالمیدا
هاتووە.
ب :دەسەاڵتی سیاسی ئەرکیەتی خەڵک
بەرێتە بەهەشت.
لێرەدا ئ��ەوەی کە گرینگە ئەوەیە کە ئەو
باس��انە لەپشت دینی ئیس�لام ،وەک ئایینی
زۆرین��ەی کۆمەڵگادا دەکرێت ،الیهنگری لەو،
ساڵی بیست و یەکەم
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بە الیهنگری لە «ئیسالمی نابی محەمەدی» و
دژایەتی لەگەڵ ئەو ،بە دژایەتی لەگەڵ خودا
دادەندرێ و کەس��ی دژبەر تاوانی «بەغی»ی
دەدرێتە پاڵ( ]6[.اس��ماعیل رحیمین��ژاد ،محدثه
صفرخانی.)٢ ،١٣٩٣ ،
بە هاتن��ە گۆڕێی دینی ئیس�لام وەک
پشتیوانی دەس��ەاڵتی سیاس��ی لە کۆماری
ئیسالمیدا ،دەتوانین النی کەم شەش قەیران
لە پێش خەباتی مەدەنی لە کۆمەڵگای ئێراندا،
کە لە زۆرینەی خەڵکی موسڵمان پێک هاتووە
و پش��تیوانی دەسەاڵتی سیاس��یش ،ئایینی
ئیسالمە ،دەستنیشان بکەین:
 1ئیس�لام وەک ئایین��ی زۆرینەی خەڵکی
ئێران:
ئایینی ئیسالم ،ئایینی زۆرینەی خەڵکە و ئەو
ئایینە دەتوانێ ڕێگاخۆش��کەر بێت ،بۆ ئەوەی
دەسەاڵتی سیاس��ی لەنێو چینە جیاوازەکانی
کۆمەڵگادا پێگەی هەبێ��ت ،واتا لە دەرەوەی
ئەوەی دەس��ەاڵتی سیاسی پاوانخوازە ،یان نا،
ب��ۆ خەباتی مەدەنی گرینگ��ە کە کۆمەڵگای
ژێر دەس��ەاڵتی ئەو دەس��ەاڵتە ،پاوانخوازیی
دەس��ەاڵتیان قبووڵ بێت ،ی��ان ئەوەی بڕیار
بدەن ،لە دژی ڕاوەستن.
لێ��رەدا کە ئایینی ئیس�لام دێتە گۆڕێ،
خەڵکانێک��ی زۆر لەب��ەر ڕێزێک ک��ە بۆ ئەو
ئایینەی��ان هەیە ،یان لەب��ەر ئەوەی باوەڕیان
ب��ە ش��ێواز و ڕوانین��ی ئایینەک��ە بەرانبەر
بە دەس��ەاڵت هەی��ە ،ئامادە نی��ن ،لەگەڵ
دەس��ەاڵتێکی سیاس��ی بەرەوڕوو ببنەوە کە
پشتیوانی ئایینی ئیس�لامە! کەوایە بەشێکی
بهرچاو لە کۆمەڵگا هەمیشە ئەگەر پشتیوانی
دەس��ەاڵتی پاوانخوازی ئیس�لامیش نەبێت،
ئەوە لە بەرانبەریدا بێدەنگە و ئامادە نییە هیچ
چاالکییەک لە دژی بکات.
 2باوەڕ بە ئیمام مەهدی
زۆرین��ەی کۆمەڵگای ئێ��ران باوەڕمەندن بە
ش��یعەی  ١٢ئیمام��ی و ،باوەڕمەن��دان ب��ە
شیعەی  ١٢ئیمامی ڕوانینیان بۆ مێژوو ئەوەیە

کە لە کۆتاییی دنیادا پیاوچاکێک لە تۆرەمەی
پێغەمبەری ئیس�لام دێت و ،هەموو ناحەزی،
هەاڵواردن و خراپ��ەکان لەنێو دەبات و ،دنیا
ی��ەک دەخ��ات و هەمووی دەکات��ە جوانی،
تەبایی و یەکسانی؛ لە ڕوانگەیەکی وادا تاکی
موس��ڵمان تەنیا ئەرکی ئەوەیە کە چاوەڕێی
سەرۆکەکەی بێت و ،پاش هاتنی ئەو ،دەست
ب��کات بە ئەوەی دنیا بگۆڕێ![ ]7کەوایە ئەگەر
کەس ،یان کەسانێکی شیعەمەزهەبیش هەبن
کە ب��اوەڕی ئایینیان بە کۆماری ئیس�لامی
نەبێ��ت ،ئەگەری کەمە ئەو کەس��انە لەدژی
ئەو ڕێژیمە ڕاپ��ەڕن ،چونکە ئەوان لە باوەڕی
خۆیان��دا پێیان وای��ە ئیمام��ی زەمان دێت
و ئەگ��ەر ئەویش ه��ات هەم��وو پێکەوە بە
سەرکردایەتیی ئەو ڕادەپەڕن.
 3دامەزراوەی ئایینیی شیعە
س��ێیەمین قەیرانی بەردەم خەباتی مەدەنی
ل��ە کۆمەڵگای موس��ڵمانی ش��یعەمەزهەبدا،
دام��ەزراوە ئایینییەکان��ە! ل��ە کۆمەڵ��گای
ئێران لە  ٥٠٠س��اڵی ڕاب��ردوودا دامەزراوەی
مەرجەع��ی تەقلی��د ،مەدرەس��ەی ئایینی و
مزگ��ەوت هەن .ئەو دامەزراوانە لە ڕاس��تیدا
بەپێی ڕێنوێنییەکانی ئایین ،کۆمەڵگای ئێران
ڕێک دەخەن ،هەرچەن��د ئەوانە دامەزراوەی
پێشمۆدێرنن ،بەاڵم ئێستاش پێگەی گرینگیان
هەیە و قسەیان لە کۆمەڵگادا ڕەوایە.
س��ەرەڕای ئەوەش ،مەرجەعی تەقلید لە
ڕاستیدا دەسەاڵتێکی نیسێیە ،کە سەرچاوەی
داهاتی خۆی هەیە و موقەلیدی ژێردەسەاڵتی
خۆی بەڕێوە دەبات .ئەو ڕێکخراوە پێشمۆدێرنانە
لە  ٤٠س��اڵی ڕابردوودا لە پاراستنی کۆماری
ئیسالمیدا ڕۆڵی س��ەرەکییان هەبووە و ،هەر
لە ڕەوایی��دان بە ئەو ڕێژیم��ە لەنێو خەڵکدا
هەتا پاس��اوهێنانەوە بۆ تاوانەکانی ،بەردەوام
پش��تیوان و پارێزەری ڕێژیم بوون؛ ڕوونە ئەو
ڕێکخراوانە لەبەردەم خەباتی مەدەنیی ئێراندا
کۆسپن ،چونکە:
ئ��ا :ئ��ەوان گوت��اری خۆی��ان هەیە و
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گوتارەکەی��ان بەرانبەر بە بابەتەکانی کۆمەڵگا
ل��ە ئایین��ەوە س��ەرچاوە دەگ��رێ ،نەک لە
سکۆالریزم.
ب :دەس��ەاڵتی ئەوەیان هەی��ە كە ڕێگر
بن ل��ەوەی خەڵک بە خەبات��ی مەدەنییەوە
پەیوەس��ت ب��ن ،چونکە لە پرس��ی خەباتی
مەدەنیدا ڕێژەی بەشداربوو زۆری کارتێکەری
لەس��ەر ئاراس��تەی خەباتەکە هەیە و ،ئەگەر
ڕێژەی بەش��داربووان کەم بێت ،خەباتەکە بە
ئامانج ناگات.
 4بۆنە ئایینییەکان
بۆنە ئایینییەکان لە ئێراندا چوارەمین کۆسپی
بەردەم خەباتی مەدەنی��ن ،بۆنه ئایینییەکان
بەگشتی و دوو بۆنەی ماتەمینی شەهیدبوونی
«ئیم��ام حس��ێن ک��وڕی عەل��ی» و جێژنی
لەدایکبوون��ی «ئیم��ام مێه��دی» بەتایبەتی،
ب��ەردەوام وەک واکس��ەنێکی بیرهێنان��ەوە
لە الیەن دەس��ەاڵتەوە ب��ۆ ڕەواییی خۆی و
قایمکردنی پێگەی کۆمەاڵیەتیی خۆی بەکار
دەهێندرێن.
زۆربوونی ڕێ��ژەی بۆنە ئایینییەکان وای
ک��ردووە کە تاک��ی موس��ڵمانی باوەڕمەندی
شیعە لە الیەن دەزگای پڕۆپاگاندای ڕێژیمەوە
بەردەوام بۆمبارانی زانیاری بکرێت و ،دەرفەتی
ئەوەی نەبێت کە هەڵسوکەوتی ڕێژیم لەگەڵ
ب��اوەڕە ئایینییەکانی خۆی هەڵس��ەنگێنێ و،
بەردەوام لەس��ەر دووڕێیانێک بێت و نەتوانێ
بە ڕوون��ی دیاریی بکات کە ئایا دەس��ەاڵتی
سیاس��ی ،دەس��ەاڵتێکی ئیس�لامییە ،ی��ان
دەسەاڵتێکی سەرەڕۆیە و ،بە ناوی ئیسالمەوە
کارەکانی خۆی دەباتە پێشێ.
 5هێزی سەرکوتکەری باوەڕمەند بە ئایین
گرینگتری��ن کۆڵەکەی مانەوەی ڕێژیم لە ١٠
س��اڵی ڕابردوودا ،بوونی هێزی سەرکوتکەری
باوەڕمەند بە ئایین��ە .ئەو هێزە تایبەتمەندیی
دەروونیی خ��ۆی هەیە ،ئەوان س��ەرکوت و
کوشتوبڕی خەڵک بە تاعەت و خزمەتی خودا
دەزانن و ئەگەر خۆیش��یان لەو ڕێگایەدا تێدا
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بچن ،ئەوە خۆ بە «ش��ەهید» دەزانن و پێیان
وایە کە بێ پرس��وجۆ دەچنە بەهەشتەوە .ئەو
ڕوانینە وای کردووە زۆر جار کەسانی تۆبەکار
(کەسانێک کە پێشتر بەپێی ڕوانگەی ئیسالم
تاوانب��ار بوون و ئێس��تا گەڕاونەوە) بچنە نێو
ڕیزەکانی هێزی سەرکوتی ڕێژیم .تۆبەکارەکان
لە ڕاس��تیدا الی��ان وایە کە بە س��ەرکوتی
دژبەران ،تاوانەکانی خۆیان دەشۆنەوە و خۆیان
لە گوناه پاک دەکەنەوە .هێزی سەرکوتکەری
باوەڕمەند ب��ە ئایین زۆر بەئاس��انی دەتوانێ
توندوتیژی بکات ،چونکە نەک تەنیا ترسێکی
لە لێپرس��ینەوەی قانوونی نیی��ە ،بەڵکوو لە
دەروونیشیدا بەربەستێکی بۆ توندوتیژی نییە،
چونکە توندوتیژی بە ڕێگایەک بۆ پاراس��تنی
دەسەاڵتی خودا و ڕزگاربوون و ڕووسووربوون
لە هەردوو دنیادا دەزانێت.
بۆیەش ئەگەر س��ەیر بکەن ،نە شێوازی
شەڕی ئێرانییەکان لە شەڕی ئێران و عێراقدا
و نە شێوازی ش��ەڕی داعش و ئەلقاعیده بە
هیچ مەنتقێکی شەڕ لێک نادرێتەوە و دەبینن
کە فەرماندەی سپای پاس��دارانی سەردەمی
شەڕ بە ئۆپەراس��یۆنی کەربەالی چوار دەڵێ،
دەس��تگەرمییەک بوو کردمان![ ]8ئەو قسەیە
لە کاتێدا دەکرێت کە لە ش��ەڕی کەربەالی
چواردا زیاتر لە  ٣٠٠٠کەس کوژران.
 6چەمکی گوناه لە ئایینی ئیسالمدا
ل��ە ئیس�لامدا هەرش��تێ ک��ە پێچەوانەی
ڕێنوێنییەکان��ی ئ��ەو ئایینە بێت ب��ە گوناه
دادەندرێت و ئایینی ئیس�لام چەمکی گوناه
ئاوا پێناس��ە دەکات :ه��ەر کردەوەیەک کە
پێچەوان��ەی ڕێنوێنییەکانی خودا بێت و ،ئەو
کردەوەیە بەپێی ئیرادەی بکەر بووبێت ،دەبێتە
هۆکارێک بۆ ئەوەی موس��ڵمان لە خودا دوور
کەوێت��ەوە ]9[.ئەوەی لێ��رەدا گرینگە ئەوەیە
کە دەس��ەاڵتداری ئیسالمی ،خەباتی مەدەنی
وەک گوناه پێناس��ە دەکات .پێناس��ەکردنی
خەباتی مەدەن��ی وەک گوناه ،دەرفەتی ئەوە
بۆ دەسەاڵتداری ئیس�لامی دەخوڵقێنێ ،کە
ساڵی بیست و یەکەم
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بەپێی پێویستی خۆی توندوتیژی بەرانبەر بە
خەباتی مەدەنی بکات.
ل��ە فەلس��ەفەی خەبات��ی مەدەنییدا،
خەبات��کار بۆ ئ��ەوەی توندوتی��ژی بەرانبەر
ب��ە خۆی ک��ەم بکاتەوە دەس��ت دەداتە ئەو
شێوازەی خەبات ،بەاڵم کاتێ خەباتی مەدەنی
وەک گوناه لە دەسەاڵتێکی ئیسالمیدا پێناسە
دەکرێت ،ڕێژیم لە دەرەوەی ئەوەی خەباتکار
ل��ە چ ئاس��تێکدا توندوتیژیی ک��ردووە ،ئەو،
ڕێ��ژەی توندوتیژیی خ��ۆی بەپێی چەمکی
گوناه لە دینی ئیسالمدا دەستنیشان دەکات؛
بۆیەش لە پرس��ی کچانی ش��ەقامی شۆڕش
لە تاران ،ڕێژیم بۆ کەس��انێک کە لەچکەیان
لەسەر البرد حوکمی قورسی زیندانی بڕییەوە،
چونکە پێداگری لەس��ەر س��ەرڕووتکردن لە
چەمکی گوناهی ئیس�لامیدا ،دەبێتە گوناهی
کەبی��رە ]10[.ئەوەش ڕێگا بە ڕێژیم دەدات کە
زۆر توندوتیژی لە دژی بکات.
کەوایە لە دەرەوەی ئ��ەوەی خەباتکاری
ب��واری خەبات��ی مەدەن��ی چ ڕێژەی��ەک لە
توندوتیژی بەکار دێنێ ،حکوومەتی ئیسالمی
خۆی بەپێی چەمکی گوناه ڕێژەی توندوتیژیی
خۆی بەرانبەر ب��ەوان دیاری دەکات ،بۆیەش
لە خەباتی مەدەنی لە کۆمەڵگای ئیس�لامیدا
ناتوانین بڵێین کە بە کەمکردنەوەی ئاس��تی
توندوتیژیی خەبات��کار ،دەکرێ حکوومەتیش
ڕێژەیەکی کەمتری توندوتیژی بەکار بێنێت.
بەشی دووەم
بهربهس��تهكانی ت��ری ب��ەردەم خەباتی
مەدەنی لە ئاستی ئێراندا
ئەگەر بەوردی کۆمەڵگای ئێران بخوێنییەوە،
تەنی��ا قەیرانی ئیس�لامی نییە ک��ە دەتوانێ
پێش بە خەباتی مەدەن��ی لە ئێراندا بگرێت،
بەڵک��وو هێن��دێ قەیرانیتری��ش هەن ،کە
ڕەگی ئیس�لامییان نییە ،بەاڵم بەربەس��تن
بۆ س��ەرهەڵدان ،یان پەرەس��ەندنی خەباتی
مەدەنی لە ئاستی ئێراندا.

یەکەم :ئۆلیگارشیی ئێرانی
جوغرافیای ئێران ،پێكهات��هی كۆمهاڵیهتیی
دێهاتی_عەشایری بووە و لە ماوەی چەندسەد
ساڵی ڕابردوودا ،ئێمە دیاردەی دەسەاڵتداری
عەش��یرەتمان هەبووە ،واتا چەند عەشیرەت
ی
یەکیان گرتووە و بە سەرکوتی عەشیرەتەکان 
تر دەسەاڵتیان بەدەس��تەوە گرتووە ،هاوکات
لەگ��ەڵ ئ��ەوە ڕێژیم��ی دەرەبەگایەت��ی لە
هەم��وو جوغرافیای ئێران��دا حاکم بووە و لە
ڕێژیم��ی دەرەبەگایەتیدا کۆمەڵگا لە دەربەگ
(خاوەنمڵک) و ڕەشایی (ڕەعیەت ،یان کەسی
بێمڵک) پێ��ک هاتووە و ج��اری وا بووە کە
کەس��ێکی دەرەبەگ چەندین گوندی پێکەوە
هەبووە و ئەو ناوچەیەی بەپێی دڵخوازی خۆی
ئیدارە کردووە ،تێکهەڵکێش��ی نێوان ڕێژیمی
دەرەبەگایەتی و دەس��ەاڵتداری عەش��ایری،
چنێکی لە ئاس��تی ئێران��دا پێک هێناوە ،کە
چین��ی ئۆلیگارش��یی ئێرانییە ،ئ��ەو چینەی
کۆمەڵگای فارس ،پ��اش دامەزرانی دەوڵەتی
مۆدێرن بوون بە بەش��ێک لە دەس��ەاڵتداری
ئێرانی و دامەزرێنەری ناس��یۆنالیزمی فارسی
ـ حکوومەتی.
ئەوان��ە وێڕای ئ��ەوەی کە ل��ە ڕێگای
قانوون و دام��ەزراوە فەرمییەکانەوە پەرەیان
ب��ە دەس��ەاڵتداریی خۆی��ان دا ،ه��اوکات
دەس��ەاڵتداری ئۆلیگارش��یی ئێرانی ،ڕێژیمی
ئۆلیگارشیی نافارسی لە جوغرافیای ئێراندا بە
ش��ێوەی جۆراوجۆر الواز کرد و لەناوی برد.
بۆیە ئێستا دەتوانین بڵێین تەنیا ئۆلیگارشیی
ئێرانی لە کۆمەڵ��گای ئێراندا هەیە و ،نەتەوە
نافارس��ەکان پێکهاتەی ئۆلیگارش��ییان نییە.
ئەو ئۆلیگارش��ییە پایەیەکی تریش��ی هەیە،
ئەویش پێگ��ە و پێکهاتەی مەرجەعی تەقلید
لە کۆمەڵگای ش��یعەدایە .مەرجەعی تەقلید،
بااڵترین پێگەی دینییە لە کۆمەڵگای شیعەی
 ١٢ئیمامی��دا .کەس��انێک دەتوان��ن ببن بە
مەرجەع��ی تەقلی��د ،کە س��ااڵنێکی زۆر لە
خوێندنگە دینییەکان دەرسیان خوێندبێت و
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دەرسیان گوتبێتەوە و تا ڕادەی «ئیجتیهاد» بە
شارەزایی لە دین گەیشتبێتن.
ئەوە ڕواڵەتی باسەکەیە ،بەاڵم لە کردەوەدا
مەرجەعی تەقلید دەزگایەکی دەسەاڵتدارییە
کە بۆ مانەوەی خ��ۆی ،هەم مەرجەع و هەم
موقەلی��د بەرهەم دێنێت ،بۆی��ەش دەتوانین
دام��ەزراوەی مەرجەع��ی تەقلید ل��ە دینی
ش��یعەدا وەک ئۆلیگارش��یی ئیسالمی سەیر
بکەن .لە مێژووی ئێراندا بەردەوام ئۆلیگارشیی
ئیس�لامی و ئۆلیگارشیی نائیس�لامی ئامادە
بوون ک��ە پێک��ەوە هەڵبک��ەن ،تەنانەت بۆ
پاراس��تنی خۆی��ان ژن و ژنخوازییان لەنێودا
ڕەوا و بەج��ێ ب��ووە و ،ئۆلیگارش��یی ئایینی
پارێزەی ئۆلیگارش��یی نائایینی لەنێو خەڵکی
ڕەشۆکیدا بووە و ،ئەوەش وای کردووە ئێستا
ئێمە لەگەڵ دیاردەیەک بە ناوی ئۆلیگارشیی
ئێرانی_ئیسالمی بەرەڕووین.
ئۆلیگارش��یی ئێرانی ـ ئیس�لامی پشکی
زۆری ئابووری و دەس��ەاڵتی سیاس��یی ١٠٠
س��اڵی ڕابردووی ئێرانی لەبەر دەس��ت بووە.
هەرچەش��نە ئاڵوگۆڕێک ک��ە بیهەوێت بێتە
گ��ۆڕێ ،ئ��ەو ئۆلیگارش��ییە ل��ە بەرانبەریدا
ڕادەوس��تێ و خوازیاری پشکی خۆی دەبێت،
بۆی��ەش دەکرێت بڵێین یەکێ لە بەربەس��تە
گەورەکانی خەباتی مەدەنی لە ئێراندا ئەوەیە
کە ئۆلیگارشیی ئێرانی ـ ئیسالمی ئەو خەباتە
بە مەترس��ی لە دژی خ��ۆی دەزانێ و وێڕای
حکووم��ەت هەوڵی س��ەرکوت و لەنێوبردنی
دەدات .چونک��ە بنەم��ای خەبات��ی مەدەنی
لەس��ەر مافی یەکسانی و شوێندانهری لەسهر
دەسەاڵتی سیاسی دامەزراوە ،بابەتێک کە بۆ
ئۆلیگارشیی ئێرانی ـ ئیسالمی قووت ناچێت.
دووەم :نەبوونی ڕێکخراوە
خەبات��ی مەدەن��ی ،خەباتێک��ی درێژخایەن
و چەندتوێی��ە و پێویس��تە هەم��وو ئ��ەو
توێیان��ەی پێکەوە گ��رێ بدرێت ،هەتا بکرێ
کارتێکەرییەکەی هێندە بچێتە س��ەرێ ،کە
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هەموو دەس��ەاڵتداریی تۆتالیتەری ئیسالمی
لەنێ��و بەرێت .یەکێ لە گرینگترین خاڵەکانی
ئەو خەباتە ئەوەیە ک��ە دەبێ ڕێکخراوەتەوەر
بێ��ت و ،ئ��ەو ڕێکخراوەیە دەی��ان خەبات و
چاالکیی ورد و درش��ت پێکەوە گرێ بدات،
ب��ەاڵم لە ش��ەقامی ئێس��تای ئێران��دا نەک
ڕێکخراوەی بەرچاو و گرینگمان نییە ،بەڵکوو
ڕووناکبیری ئێس��تای ئێران��ی بایەخێک بە
ڕێکخ��راوە نادات و ،زۆرجار لەبەردەم خەباتدا
بە بەربەستی دەزانێت .ئەو ڕوانگەیە و ئەوەی
کە ڕێکخراوەکان ناتوانن ئاراستەی کۆمەڵگای
ئێران دی��اری بکەن ،یەکێ ل��ە گەورەترین
بەربەس��تەکانی خەباتی مەدەنیی ئێس��تای
ئێرانە.
سێیەم :گوتاری ناسیۆنالیزمی ئێرانی
گوت��اری ناس��یۆنالیزمی ئێران��ی لەپ��اش
دەس��ەاڵتداریی ڕەزا پەهل��ەوی چ��ووە نێو
دەس��ەاڵتەوە و پ��ەرەی گ��رت .بنەمای ئەو
گوتارە لەسەر «یەک دەوڵەت ـ یەک نەتەوە»
و «ی��ەک واڵت» دامەزراوە و هەڵس��وکەوتی
لەگ��ەڵ ئێرانی چەندنەتەوەی��ی ئەوە بوو ،کە
بە زەبری زۆر دەیەویس��ت هەموو نەتەوەکان
لە نەتەوەی فارس��دا بتوێنێتەوە و ،ناوی بنێ
نەت��ەوەی ئێران! دیارە نەت��ەوەی ئێران هەتا
ئێس��تا لە کردەوەدا نەهاتۆتە دی و ،ئەوەش
وای کردووە کە گوتاری ناسیۆنالیزمی ئێرانی
بەردەوام هاوش��انی دەس��ەاڵتداری لە تاران
دژی خەباتی نەتەوە نافارسەکان بجووڵێتەوە.
ئێس��تا ک��ە ڕاگەیاندنی فارس��ی و جڵەوی
ڕووناکبیریی فارسی بەدەست بەرەی سەر بە
گوتاری ناسیۆنالیزمی ئێرانییەوەیە ،ئەو بەرەیە
بەربەس��تێکن لەبەردەم خەبات��ی مەدەنی لە
کۆمەڵگای نافارسی ئێراندا.
چوارەم :پێکهاتەی ئابووریی ئێران
ئابووری��ی ئێ��ران ،ئابووری��ی تاکبەرهەم��ە
و ئ��ەو تاکە بەرهەم��ەش نەوت��ە! نەوت لە
ساڵی بیست و یەکەم
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ئێ��ران وەک س��ەرچاوەیەکی داهات��ی ژێر
دەس��ەاڵتی حکوومەت س��ەیری دەکرێت و
لە دەس��ەاڵتدارییەکی تۆتالیتەردا ،کە مافی
دەس��ەاڵتداری تایبەتە بە خودا و حکوومەت
ئەرکی ئەوەیە خەڵکی ژێر دەس��ەاڵتی خۆی
بەرێتە بەهەش��ت ،ڕوونە سەرچاوەی داهاتی
ئەو حکوومەتە بەبێ پرس��کردن و بایەخدان
بە ژیانی ش��ارمەند (هاوواڵت��ی) ،بە منەتەوە
لە کاروباری ئیدیۆلۆژیی حکوومەتەکە خەرج
دەکرێت .ئەوەی کە حکوومەت سەرچاوەیەکی
داهات��ی تایبەت��ی و زۆری هەی��ە ،دەتوانێ
ب��ەردەوام هێزی س��ەرکوتی خۆی لە ڕێگای
ئەو سەرچاوەیەوە پۆش��تە و بۆشناغ بکات و
پەرەی پێ بدات .ئێستا دەبینن حکوومەت لە
ڕێگای داهاتی زۆری نەوتەوەیە کە سیاسەتە
ناوچەییەکان��ی بەڕێوە دەب��ات ،دەیان تۆڕی
س��ەرکوت و چاودێری��ی مەجازی��ی داناوە و
هێزی بەرباڵوی سەرکوتکەری لەبەردەستدایە.
ئەگەریش مێ��ژووی ئەو واڵتانەی کە خەباتی
مەدەن��ی تێیان��دا س��ەر کەوت��ووه ،س��ەیر
بکەی��ن ،هی��چ کامیان س��ەرچاوەی داهاتی
سروش��تی ،گرینگترین س��ەرچاوەی داهاتی
س��ەرەکیی دەوڵەتەکانیان نەبووە .بەکورتی،
ئەو دەوڵەتان��ەی بە خەبات��ی مەدەنی تێک
ڕووخاون ،س��ەرچاوەی داهاتی سروش��تییان
لەبەردەست نەبووە.
بەشی سێیەم
بهربهس��تە نێودەوڵەتییەکان��ی بەردەم
خەباتی مەدەنی لە ئێراندا
لە دوای ش��ەڕی دووەم��ی جیهانی ،گوتاری
مافی مرۆڤ بوو بە بەش��ێک لە سیاس��ەتی
نێودەوڵەتیی ئەمریکا .لە س��ەردەمی جیهانی
دوو جەمس��ەری و پاش ئەویشدا ئەو گوتارە
لەگەڵ هەموو کەموکووڕییەکانی پشتیوانێک
بووە بۆ سەرکەوتنی خواستی زۆرینەی خەڵک
بەسەر خواستی دەسەاڵتی دیکتاتۆریەتیدا.
ل��ە ڕاس��تیدا ئەگەر دەوڵەت��ی ئەمریکا

هەڵگ��ری ئەو گوت��ارە نەبای��ە و حکوومەتی
حەم��ەڕەزا پەهل��ەوی هێن��دە کارتێکەریی
دەوڵەتی ئەمریکای بەسەرەوە نەبایە ،ئەگەری
س��ەرکەوتنی شۆڕش��ی  ١٣٥٧لە ئێراندا زۆر
کەم دەبۆوە؛ تەنانەت ئەگەر سەریش کەوتبایە،
زۆر پڕتێچووتر دەبوو.
کۆماری ئیس�لامی بەو سیاس��ەتەی لە
ئاس��تی نێودەوڵەتی��دا گرتوویەتییە بەر ،وای
کردووە ک��ە ڕێژەی کارتێکەری��ی ڕێکخراوە
مافی مرۆڤییەکانی دنیای لەس��ەر خۆی کەم
کردۆتەوە و ،نە لە ئاس��تی نێودەوڵەتی و ،نە
لە ئاس��تی نێوخۆییدا ،هیچ بایەخێکی بۆ ئەو
ڕێکخراوان��ە نیی��ە و نەب��ووە و هێندە لێیان
بێمنەت��ە ،ک��ە زۆر جار بە ش��ێوەی فەرمی
هێرش دەکاتە س��ەریان .ئەو کارەی کۆماری
ئیس�لامی لە ڕاس��تیدا بۆ ئەو مەبەستەیە کە
پێش بەوە بگرێت کە خەباتی مەدەنیی ئێران
لە ئاستی دەرەکیدا پشتیوانی هەبێت .هاوکات
لەگەڵ ئەوە ،کۆماری ئیس�لامی هاوشانی ئەو
ڕێکخراوان��ە ،چەندین ڕێکخ��راوەی هاوناو و
هاوشانی ئەوانی بە یەک جیاوازیی بچووکەوە
لەنێو ئێران��دا دامەزراندووە و ،لە چوارچێوەی
ئەوان��دا دژی خەبات��ی مەدەنی��ی ئێ��ران
دەجووڵێتەوە .وەکوو دەزانین ڕێکخراوی مافی
مرۆڤی ئیس�لامیی دامەزراندووە و سااڵنە بە
ن��اوی ئەو ڕێکخراوەیەوە خەاڵت بە ئەم و ئەو
دەدات .یان ڕێکخراوی تایبەتی مافی مرۆڤی
دان��اوە و لە ڕێ��گای ئەوانەوە ل��ە کۆبوونەوە
نێودەوڵەتییەکاندا بەشدار دەبێت.
هاوکات لەگەڵ ئەوە ترس لە هەناردەکردنی
تێرۆریزم و گرینگیی بابەتی هاوسەنگیی هێز
لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا وای کردووە
کە هیچکام لە زلهێزانی جیهان بابەتی مافی
مرۆڤ و پرسی دیمۆکراسی و ئازادی لە ئێراندا،
لە سیاسەتی خۆیاندا بەرانبەر بە ئێران بەکار
نەهێنن و ،مانای ئەو قس��ەیەش ئەوەیە ،کە
کۆماری ئیسالمی بە مۆڵەتی ڕانەگەیەندراوی
کۆمەڵگای جیهانی دەس��تی بۆ س��ەرکوتی
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خەبات��ی مەدەنیی خەڵکی ئێ��ران ئاواڵەیە و،
خەباتی مەدەنیی ئێران و ش��ێوازەکانی تری
خەبات هیچ پشتیوانێکی نێودەوڵەتییان نییە.
ئەو بەربەس��تانەی لە سەرەوە باسیان لێ کرا،
بۆ خەباتی مەدەنی لە ئێراندا بەربەستن و ،بۆ
دەسەاڵتی سەرکوتکەر دەرفەت؛ زۆر جاریش
دیومان��ە کە لە قۆناغی هەس��تیاردا ڕێژیم لە
کۆی ئ��ەو دەرفەتانە کەڵکی وەرگرتووە ،هەتا
بتوانێت بەسەر شهپۆلی قۆناغەکەدا سوار بێت
و پاشەکشە بە خەباتی مەدەنی بکات.
بەشی چوارەم
خەباتی مەدەنی لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت
لە قۆناغی دوای خەباتی چەکداری ،پرس��ی
خەبات��ی جێگ��رەوەی خەبات��ی چەکداری،
وەک پرس��ێکی گرینگ بەرەوڕووی خەباتی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆوە ،لێرەدا ئامانج ئەوە
نییە کە تاوتوێی ئەو واڵمانە بکەین ،کە وەک
پرسی خەباتی جێگرەوەی خەباتی چەکداری
لە قۆناغی جی��اوازدا لە الیەن کۆڕی خەباتی
کوردستانی ڕۆژهەاڵتەوە هاتۆتە گۆڕێ ،بەڵکوو
تەنیا باس لەس��ەر پرسی خەباتی مەدەنی لە
کوردس��تانی ڕۆژهەاڵت دەکەین .لەو بەشەدا
وەک لە سەرەوە باسمان کرد ،ڕوونە مەبەست
ل��ە خەبات��ی مەدەنی کام ش��ێوازی خەباتە.
لە نێوەڕاس��تی دەی��ەی ١٣٨٠ی هەتاویدا،
هەلی خەبات��ی مەدەنیی ڕێکخ��راو ،بەهۆی
کراوەن��ەوەی تەلەڤزیۆن��ە کوردییەکانەوە بۆ
کوردس��تانی ڕۆژهەاڵت ڕەخسا ،بەاڵم پێش
ئ��ەوەش ،خەبات��ی مەدەنی��ی ناڕێکخراو لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا هەر هەبوو.
بەگش��تی دەتوانین  ٢٥س��اڵ مێژوو بۆ
خەباتی مەدەنیی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دیاری
بکەین ،ڕوونە کە ئامانجی ئەو شێوازەی خەبات
لە ئامانجی خەباتی چەکداری جیا نییە و ،لە
ڕووی تێگەیشتنەوە لەسەر بناغەیەک داندراون
و هاوئامانجن ،تەنیا لە شێوازدا لێک جیاوازن.
کەوای��ە ئامانجی کۆتایی��ی خەباتی مەدەنیی
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کوردس��تانی ڕۆژهەاڵتی��ش ،وەک خەبات��ی
پێش��مەرگانەی ئەو پارچەیەی کوردس��تان،
هەمان «ماف��ی دیاریکردن��ی چارەنووس» و
دەس��تەبەرکردنی مافی نەتەوەیی ،سیاس��ی،
ئاب��ووری ،کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی بۆ تاک و
کۆمەڵگای کوردستانە.
کۆی ئەو بەربەستانەی لە سەرەوە باسیان
ل��ێ کرا ،وەک بەربەس��تی دەرەوەی گوتاری
خەباتی مەدەنیی کوردس��تان لەپێش��یەتی،
بەاڵم سەرەڕای ئەو باسەش ،خەباتی مەدەنی
لە ئاس��تی نێوخۆییدا ،چەندین بەربەس��تی
لە پێش��ە .پێش تاوتوێکردنی بەربەستەکانی
پێش��دەمی خەباتی مەدەنی ل��ە ڕۆژهەاڵت،
دەب��ێ ڕوونکردنەوەیەک لەس��ەر ئەو چەمکە
بێتە بەرباس ،من پێم وایە بەو هۆکارانەی لە
خوارەوە باسیان دەکەم ،واباشە لەباتی خەباتی
مەدەنی لە کوردس��تاندا «خۆڕاگریی مەدەنی»
بەکار بێنین ،چونکە:
یەک��ەم :ئامانج��ی خەب��ات گۆڕین��ە و
دەس��ەاڵتی ئەو گۆڕینەش��ی هەی��ە ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەی ک��ە ئامانجی خەباتی مەدەنی
لە کوردستان گۆڕینی شێوازی دەسەاڵتداریی
ئێران��ە ،ههڵب��هت بەو هەموو بەربەس��تانەی
لەسەر ڕێیەتی دەسەاڵتی گۆڕینی نییە.
دووەم :خەبات��ی مەدەنی��ی کوردس��تان
پش��کێکی زۆر کەمی دەکەوێتە چوارچێوەی
نافەرمانی��ی مەدەنیی��ەوە و ،پش��کی زۆری
دەکەوێتە چوارچێوهی چاالکیی مەدەنییەوە،
گرینگیی ئەو چاالکییە بۆ مانەوەی فەرهەنگ،
مۆس��یقا ،ژینگ��ە ،نەتوان��ەوەی پێناس��ەی
کوردی ،پاراس��تنی زمانی کوردی و پەرەدان
بە بیری نەتەوەی��ی ،زۆر زۆر گرینگە ،چونکە
حکوومەت لە ڕاس��تیدا لە هەم��وو بوارەکاندا
گەاڵڵ��ەی س��ەرکوتی ک��وردی هەی��ە و،
هەرچەشنە چاالکییەک لەو بوارەدا بە مانای
پووچەڵکردنەوەی گەاڵڵەکانی ڕێژیمە .بۆیەش
کۆی نافەرمانیی مەدەنی و چاالکیی مەدەنی
پێک��ەوە ناو دەنێی��ن ،خۆڕاگری��ی مەدەنیی
ساڵی بیست و یەکەم
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کوردس��تانی ڕۆژهەاڵت .کەوایە لێرە بەوالوە
بە خەباتی مەدەنی لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت
دەڵێین ،خۆڕاگریی مەدەنی.
بەربەس��تە نێوخۆییەکان��ی خۆڕاگری��ی
مەدەنیی کوردستانی ڕۆژهەاڵت چین؟
یەکەم :یەکێ لە گرینگترین بەربەس��تەکانی
خۆڕاگریی مەدەنی لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت،
پرسی ڕەوابوونی س��ەرکوتی کورد لە ئاستی
ئێراندای��ە .ئێمە وەک نەت��ەوەی پەراوێزخراو
س��ەرکوتمان لە الیەن نەتەوەی بااڵدەستەوە
ڕەوای��ە و ،لە ڕاس��تیدا کوردس��تان واڵتێکی
داگیرکراوی ژێردەس��تی نەتەوە و حکوومەتی
فارس��ە .ئ��ەوان وەک نەتەوەی بااڵدەس��ت
هەتا ئێستا سوورن لەس��ەر ئەوەی ئەو واڵتە
داگیرکراوە لەژێر چۆکی خۆیان نین .سەرکوتی
کورد ل��ە ئاس��تی ئێراندا بە هەرش��ێوازێک
بێت ،لەنێو کۆمەڵگای فارس��دا ڕەوایە و هیچ
س��نوورێک بۆ دەوڵەتی فارس��ی تاران نییە؛
وەکوو دەش��بینین لەگەڵ ئ��ەوەی کە کورد
تەنیا %١٠ی ڕێژەی دانیشتووانی ئێران پێک
دێنێ��ت ،بەاڵم %٥٠ی زیندانیانی سیاس��یی
[]12
ئێران کوردن)Javaid Rehman:20( ]11[.
دووەم :لەو بەشەدا پێویستە هێندێ شێڤ
و وەردی فەرهەنگی خەبات لە کوردس��تاندا
بکەی��ن .فەرهەنگی خەبات لە کوردس��تاندا،
لە ڕاس��تیدا دووەمین بەربەس��تی گەورەی
پێشدەمی خۆڕاگریی مەدەنییە .بەپێی ئەوەی
کە خەباتی پێش��مەرگانە زیاترین قورساییی
بزووتنەوەی کوردس��تانی کەوتۆتە سەرشان،
ئێمە ل��ە فەرهەنگ��ی خەباتی کوردس��تاندا
دیاردەی شۆڕش��گێڕی تەواوکاتم��ان هەیە.
شۆڕشگێڕی تەواوکات ،بۆ خەباتی چەکداری
ک��ە پێوس��تی بە هێ��زی س��نووردار ،بەاڵم
چاالک هەیە ،شۆڕش��گێڕێک پێویستە ،بەاڵم
لە خۆڕاگریی مەدەنیی��دا ،بەهۆی بەرباڵویی
شێوازی ئەو خۆڕاگرییە و درێژخایەنبوونییەوە
پێویس��تە زۆرین��ەی خەڵک ل��ەو خەباتەدا

بەش��دار بن و ناکرێ لەو شێوە خەباتەدا قایل
بە شۆڕشگێڕی تەواوکات بین؛ ئەوە بەو مانایە
نییە کە ئانارش��ییەک ساز بێت و خۆڕاگریی
مەدەنی فۆرمی بێسەر بەخۆیەوە بگرێت ،یان
ب��ەو مانایە نییە ،کە پس��پۆڕی لە خۆڕاگریی
مەدەنیدا گرینگ نییە ،بەڵكوو بەو مانایەیە کە
دەبێ ئەو خۆڕاگرییە لە دوو ئاستی ئاسۆیی و
ئەستونیدا هەبێت و هاوکات ڕواڵەتەکانی نێو
ئەو خۆڕاگرییە بەر لەوەی فەرماندەر بن ،دەبێ
ڕۆڵی گریدانەوە لە ئاس��تی قۆناغ و خواستی
خۆڕاگ��ری و ڕوونکردن��ەوەی خواس��تی ئەو
خۆڕاگرییە بگرنە ئەستۆ.
لە بەش��ی فەرهەنگیی خەباتدا دەکرێ
ی تر بهێنییە بەرباس:
سێ باس 
ئا :س��ەری خۆڕاگریی مەدەنی لە کوردستان
بەدەس��ت حیزبەکان��ی ڕۆژهەاڵت��ە .ئ��ەو
ڕێکخراوانە ل��ە ملمالنێی ب��ەردەوام لەگەڵ
یەکدان و هیچ س��نوورێکیان نییە بەرانبەر بە
یەک و ،بە هەموو ش��ێوەیەک دژایەتیی یەک
دەک��ەن ،ئەوە خۆڕاگریی مەدەنیی ڕۆژهەاڵت
تووشی ئاڵۆزی و ناهومێدی دەکات.
ب :حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت نە خۆڕاگریی مەدەنی
و ن��ە خۆڕاگرانی مەدەنی وەک کەس��ایەتیی
حقووقی پێناسە ناکەن و زۆرجار بەبێ ئەوەی
گرینگی بە خواس��تی تاکتیکیی ئەوان بدەن،
خواستی تاکتیکی لەگەڵ خواستی ستراتژیک
تێک��ەڵ دەکەن .ئ��ەوەش قەیران��ی تەناهی
دەخاتە ب��ەردەم خۆڕاگرانی مەدەنی .بۆ وێنە،
ناوەن��دی ه��اوکاری و حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت
بە لۆگ��ۆی خۆی��ان داوای چاالکیی مەدەنی
لە خۆڕاگرانی نێوخ��ۆ دەکەن .ئەوە لە ڕووی
تەناهیی��ەوە مانای ئەوەی��ە کە هەرکەس لەو
چاالکییانەدا بەش��دار بێت ،ئەندامی نێوخۆی
ئەو حیزبانەیە و ،ئەندامبوونی ئەو حیزبانەش
مانای چەندین س��اڵ زیندانی هەیە ،ئەوە لە
کاتێدای��ە کە هەموو دەزانین بەش��داربووانی
چاالکییەکان��ی نێوخۆ ،هەمووی��ان ئەندامی
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حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت نین.
ئەوان ئەگەر تەنیا لە نیس��ێدا پشتگریی
خۆڕاگری��ی نێوخۆ بکەن ،تێچ��ووی تەناهیی
خۆڕاگرییەک��ە دێننە خ��وارێ ،بەاڵم بەهۆی
ملمالنێ��ی حیزبییەوە هی��چ الیەنێک ئامادە
نییە ،بە شێوەی نیسێ پشتگری لە خۆڕاگریی
نێوخۆ بکات.
پ :ڕاگەیاندن��ی حیزب��ەکان زۆر ب��ە
کەمبایەخیی��ەوە دەڕواننە چاالکیی مەدەنیی
نێوخ��ۆ ،یان پش��تگوێیان دەخ��ەن ،یان لە
پەراوێزدا باس��یان دەک��ەن و ،زیاتر بایەخ بە
چاالکی��ی ئاش��کرای ڕێکخراوەیەکی خۆیان
دەدەن .بۆ وێنە ،ڕاگەیاندنی حیزبەکان بەرەو
بۆنەکانی ئەو ڕێکخراوان��ەن ،چەندین هەواڵ
لەس��ەر باڵوکردن��ەوەی تراکت��ی حیزبی لە
ڕاگەیاندنەکانی خۆیان دادەنێن ،بەاڵم زۆر بە
کەمی هەڵدەکەوێ��ت هەواڵی کۆبوونەویەکی
ئەنجومەنی ئەدەب��ی ،ی��ان کۆبوونەوەیەکی
فەرهەنگی ،یان س��مینارێکی زانستی لەسەر
پرسی کورد باڵو بکەنەوە .بۆ ئەوەی خۆڕاگریی
مەدەن��ی بتوانێت ئامانجەکان��ی بە تێچووی
کەمت��ر بەدەس��ت بێنێت ،حەتم��ەن دەبێ
قەیران��ە فەرهەنگییەکانی نێ��و بزووتنەوەی
کورد چارەسەر بکرێن.
س��ێیەم :بێمەباالتیی نێ��و بزووتنەوەی
کوردستان
س��ێیەمین تاقم��ی قەیران��ە نێوخۆییەکانی
خۆڕاگری��ی مەدەن��ی ،بێمەباالت��ی ل��ە
بزووتنەوەدای��ە .ل��ە ڕاس��تیدا ئێم��ە وەک
ک��ورد بەرانبەر ب��ە کۆماری ئیس�لامی زۆر
بێمەباالتان��ە دەجووڵێینەوە ،ه��اوکات کار و
چاالکیی خۆمان زۆر جار بەالوە س��ووکە ،جا
ئەو بە چاوی س��ووک س��ەیرکردنە ،یان لە
الیەن هاوخەباتەکانمانەوەی��ە ،یان لە الیەن
خۆمانەوەیە ،چونکە ڕەنگە بە ئامانجی دڵخواز
نەگەیشتبێتین! ئەوە ڕەوتی خۆڕاگریی مەدەنی
سارد دەکاتەوە و ناهومێدی دەکات .نائومێدی
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ل��ە خۆڕاگریی مەدەنی��دا ،دواخ��ر دەتوانێ
تەنانەت سەری ئەو شێوازەی خەبات بخوات.
بەاڵم بەگشتی دەتوانین چوار جۆر بێمەباالتی
لەنێو خۆڕاگریی مەدەنیدا دەستنیشان بکەین:
ئا :بێمەباالتیی تەناهی :خۆڕاگرانی نێوخۆ
و هاوڕێیانی دەرەویان ل��ە بواری تەناهییەوە
زۆر بێمەباالتانە دەجووڵێنەوە و ،بە ش��رۆڤەی
الپ��ەرەی سۆش��یالمیدیا بەئاس��انی ب��ۆت
دەردەکەوێ��ت ،کە خۆڕاگرییەک��ی مەدەنی،
چ ئامانجێکی سیاس��ی لەپشت کارەکانیەتی،
یان کام حیزب پش��تگیریی کردووە ،ئەوەش
تێچ��ووی خۆڕاگریی مەدەنی دەباتە س��ەرێ
و تەنان��ەت ڕێنیش��اندەرە بۆ ئ��ەوەی دەزگا
س��ەرکوتکەرەکانی ڕێژیم کەس��انی گرینگی
نێوخۆڕاگریی مەدەنی بەئاس��انی بدۆزنەوە و
دەستبەسەریان بکەن.
ب :گرینگین��ەدان بە پێداویس��تییەکانی
خۆڕاگریی مەدەنی :لەگەڵ ئەوەی  ٢٥س��اڵ
بەس��ەر خۆڕاگریی مەدەنیدا ت��ێ دەپەڕێت،
بەاڵم هەتا ئێس��تا تەنانەت ئ��ەو خۆڕاگرییە
لۆگۆیەک��ی تایبەت بە خۆی نییە و ،وەک لە
س��ەرێ باسی کرا ،حیزبەکان وەک الیەنێکی
سەربەخۆ س��ەیری ناکەن و ڕێزی لێ ناگرن
و ،خواستەکانی لەبەرچاو ناگرن ،بەڵکوو وەک
بەشێک لە خۆیان لەگەڵی دەجووڵێنەوە.
پ :ل��ە س��ەردەمی سۆش��یالمیدیادا
بزووتن��ەوەی ک��ورد هی��چ گەاڵڵەیەک��ی
ستراتژیکی بۆ پەرەی خۆڕاگریی مەدەنی نییە
و ب��ە ش��ێوەی زۆر ئاڵ��ۆز و دوور لە لۆژیکی
خۆڕاگ��ری ،سۆش��یالمیدیا ل��ە چوارچێوەی
خۆڕاگریی مەدەنیدا بەکار دەهێندرێت.
د :گرینگتری��ن بێمەالبات��ی ل��ە بواری
نافەرمانیی مەدەنی ل��ە خۆڕاگریی مەدەنیدا،
لەسەر شێوازی نافەرمانییە .ئێمە لە  ٢٥ساڵی
ڕاب��ردوودا تەنی��ا یەک ش��ێوازی نافەرمانیی
مەدەنیمان بەکار هێناوە؛ کە ئەویش شێوازی
مانگرتن��ی ب��ازاڕە .ئ��ەو کارە وای ک��ردووە
چینی بازاڕیی کوردس��تان ،لەگ��ەڵ ئەوەی
ساڵی بیست و یەکەم
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دەیان قەیرانی ئابوورییان لەبەردەمە تووش��ی
تێچ��ووی زۆری تەناهیش ببن .ئەوەی هەوڵ
بۆ دۆزینەوەی ش��ێوازی نوێ ل��ە نافەرمانیی
مەدەن��ی ن��هدراوه و ل��ە نێ��وان چینەکانی
کۆمەڵگادا نافەرمانیی جیاواز نەکراوە ،نیشانەی
بێمەباالتیی نافەرمانیی مەدەنی لە کۆمەڵگای
کوردستانە و کۆی خۆڕاگریی مەدەنی دەخاتە
نێو چەڵەمەوە.
چ��وارەم :پارچەکان��یت��ر و خۆڕاگریی
مەدەنیی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
چوارەمی��ن قەیران��ی پێش��دەمی خۆڕاگریی
مەدەنیی کوردس��تانی ڕۆژهەاڵت ،ئەوەیە کە
هەم حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت ،هەم حیزبەکانی
پارچەکان��یت��ر ،قورس��اییی قەیرانەکان��ی
پارچەکانیتریش��ان خستۆتە سەر خۆڕاگریی
مەدەنیی ڕۆژهەاڵت؛ ئەوە ل��ە کاتێکدایە کە
خۆڕاگری��ی مەدەنیی ڕۆژهەاڵت ،خۆی دەیان
قەیران��ی گ��ەورە و بچووک��ی هەی��ە و ،بە
قورس��اییی قەیرانی پارچەکان��یتر تەنیا ئەو
خۆڕاگرییە الواز دەکرێت و تووش��ی تێچووی
زیاتر دەکرێت.
پێنجەم :ئابووری
پێنجەمی��ن قەیران��ی ب��ەردەم خۆڕاگری��ی
مەدەنی ،هەژاریی کۆمەڵگای کوردس��تان و،
گرێدراوبوونی ئابووریی کوردستان بە ئابووریی
ناوەندیی ئێرانەوەیە .ئەوەی ئابووریی کوردستان
ل��ە دەرەوەی ئی��رادەی ئابووری��ی ناوەندیی
ئێ��ران ناتوانێ هەبێت و ه��اوکات کۆمەڵگای
کوردستان ،کۆمەڵگایەکە کە لە ئاستی ئێراندا
لە هەموو ئامارە چارەڕەش��ییەکاندا یەکەمە،
ئ��ەوە وا دەکات ک��ۆی ئی��رادەی خۆڕاگریی
مەدەنی لە کۆمەڵگای کوردستاندا دابەزێت.
کۆتا قسە
خۆڕاگریی مەدەنی ،بەش��ێک لە بزووتنەوەی
کوردستانە ،کە لە ڕووی ستراتژییەوە لەگەڵ

بزووتنەوەی پێش��مەرگانە یەک س��تراتژیی
هەیە ،بەاڵم بۆ پەرەی ئەو ش��ێوازەی خەبات،
پێویس��تە بە چاوی ش��ێوازی پێش��مەرگانە
سەیری نەکەین و ،وەک شێوازێکی سەربەخۆ
لە بزووتن��ەوەی کوردی��دا بیبینین .هاوکات
ئەوەمان لەبیر بێت ،کە ئەوەی لە کوردستان
لە چوارچێوەی خۆڕاگریی مەدەنیدا دەکرێت،
ئ��ازادی نییە ،بەڵک��وو ئازایەتیی��ە و لەپێناو
ئازادیدا دەکرێت.
لە هەموو لێکدانەوەکانیش��دا ،ئێمە دەبێ
ئەوەمان لەبیر بێت ،ک��ە فاکتۆرەکانی ئێران
کارتێکەریی ڕاس��تەوخۆیان لەس��ەر پێگەی
خۆڕاگریی مەدەنیی ڕۆژهەاڵت هەیە .نابێ ئەو
فاکتۆرانە پشتگوێ بخرێن و لە لێکدانەوەکاندا
لەبەرچ��او نەگیرێ��ن .بەکورت��ی ،هەموو ئەو
فاکتۆران��ەی لەس��ەر خەبات��ی مەدەنی��ی
ئێ��ران کارتێکەریی��ان هەیە ،ناڕاس��تەوخۆ
لەس��ەر خۆڕاگریی مەدەنیی کوردس��تانیش
کارتێکەریی��ان هەیە .ئەوە ب��ەو مانایە نییە
خەباتی مەدەنی��ی ئێران هاوپەیمانی ئێمەیە،
بەڵکوو بەو مانایەی��ە ،کە ئەو خەباتە دەتوانێ
دەس��ەاڵتی تۆتالیتاریزمی کۆماری ئیسالمی
الواز ب��کات و ئ��ەو الوازییەش ب��ە قازانجی
خۆڕاگریی مەدەنیی کوردستانە.
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ڕێفورمیسم یان فەندەمێنتاڵی ئێرانی

ڕۆژبین بۆکانی

دەسەاڵتە یەک لە دوای یەکەکانی ئێران بە گشتی و
دەسەاڵتی توتالیتێری هێژمۆنی خۆازی دینی ئێستای ئێران
بە درێژایی دەسەاڵتەکانیان «فریو و چەواشەکاری» ڕۆڵ
گێڕی سەرەکیی بیرو ئەندێشەی چەوتیان بووە .ئێستاش
چوار دەیەیە ڕای زۆرینە و ڕێفورمیستی ڕوکاڵیانە سیاسەتی
دەسەاڵتە ڕەها و موتڵەقەکەی بووە.

ل��ە ڕوانگەی ئایی��ن و ئیدئۆلۆگ��ی ئایینی
و حکوومەت��ە ئێئۆکڕاتەکان��ەوە ،ژێرخان و
بنەمای کۆمەڵگا ئەخالق��ە یان بە واتایەکی
ڕوونت��ر دین و ئایی��ن ،ژێربینای کۆمەڵگای
نەریت��ی و نوێخواز وات��ا مودێڕنیتەیە؛ یانی
هەموو چەمکە مرۆڤایەتییەکان و دەسکەوتە
پڕبەهاکانی سەر گۆی زەوی دەبێ بەرهەمی
ڕاستەوخۆی ئایین بێ.
لە ڕاس��تیدا ئەخالق بەشێکە لە زانستی
فەلس��ەفی و ئایین کە زانستێکی مەعریفی/
کەالمیی��ە ،گەرەکیەت��ی خۆی ب��ە قەوارە
و بااڵی فەلس��ەفەدا هەڵزنێ��ت و هەر بۆیە
زۆربەی چەمکە ئایینییەکان دەبەس��ترێنەوە
ب��ە ئەخ�لاق و هەڵس��وکەوتی کردەی��ی
ئەخالقی/مرۆڤایەتی .مەبەس��ت ل��ەو کارە
زۆرتر بۆ ئەوەیە ڕەنگ و بۆیەکی فەلس��ەفی
پێوە بلکێندرێ تاکوو سەنگ و بەهای ئایین
سەنگین و ڕەنگینتر بنوێندرێ.
لە الیەکیترەوە ل��ە ڕوانگەی ئابووری و
ڕامیاریستەکان و هەروەها سۆسیۆلۆژیستەکان
و بە گشتی بە بۆچوونی زانستی مۆدێڕنیتە،
سیاسەت بناغەی کۆمەڵگایە و شیرازەی هەر
کۆمەڵگایەک لە سەر چەرخ و خولی سیاسەت
دەچەرخێ و ئایدیای ڕامیاریس��تەکانی هەر
واڵتێ��ک دەرخ��ەری بۆچ��وون و ڕوانگەی
گش��تیی ئ��ەو کۆمەڵگایەیە .ج��ا دەتوانین
بڵێین ئەگەر سیاس��ەت بناغ��ەی کۆمەڵگا
بێ و هەر چەش��نە چەمکێکی مەعریفی بە
تایبەت چەمکی ئابووری لە س��ەر دامەزرێ،
فەلسەفە دەبێتە ئەساسی ئەندێشە و لۆژیکی
سیاسەتی ئەو کۆمەڵگایە.
ئێس��تا پرس��یار ئەوەی��ە فەلس��ەفە و
سیاس��ەت بۆ یەکانگیر ب��وون؟ لە واڵمێکی
سەرەکی و خێرادا دەتوانین بڵێین بۆ ئەوەیە
تاکوو سیاس��ەتێکی سکۆالری مودێڕن پێک
بێنن ،یانی داڕشتنی فەلسەفەی سیاسەتێکی
مۆدێڕن .ڕەنگە بگوترێ ئەی س��کۆلالر بوون
چییە! بۆچ��ێ هێندێ الیەنی ئایینخواز لێی

توڕە و تۆس��نن! ب��ە کورتی و ب��ە کوردی
کۆمەڵگایەکی س��کۆالر یانی هەرش��تەیەک
لە س��ەر ق��ەوارە و مێت��ۆدی دیاریکراوی
خ��ۆی هەڵس��وکەوت ب��کات و هیچکام لە
چەمکەکانی ناو کۆمەڵ��گا ،گوتاری دژبەر و
دژک��رداری نەخوڵقێنێ ،تاک��وو کۆنتاکت و
پاڕادۆکس لە جەوه��ەری کۆمەڵگادا نەبێتە
نەریت .کورد گوتەنی :هیچ کەس��ێک با پێ
لە بەڕەی خۆی زیاتر ڕانەکێشێ و دەست لە
کاروباری الیەنەکانی دیکە وەرنەدرێ.
جیا لەوەی حکوومەتە ئیدیئۆلۆژیستەکان
س��ەبارەت بە سیاس��ەت و زانستی سیاسی
دەدوێ��ن و دەڵێن کە گۆیا سیاس��ەت یانی
کەڵەک و کوڵەک و پاش��قولدان ،ئەوەش بە
پێی هەڵس��وکەوتی بە ناو سیاس��ی بوونیان
و ئەنتی لۆژیکی بوونی ب��ەرزە عەقڵیەتیانە،
وەک دەس��ەاڵتی توتالیتێر/تێئۆکڕاتی ئێران،
یان کۆریای باکوور و . ....چونکە لە ئەساسدا
سیاس��ەت و ڕامی��اری ،ماکیاویلیزمی بوون
نییە ،بەڵکوو بە قەولی د .قاسملووی هەرمان
« سیاس��ەت هون��ەری مومکینەی��ە» .یانی
ئەوەی زانس��تەکانی دیکە لە عۆدەی نایەنە
دەرێو ئەوە هونەری سیاسەتە دەیگەیێنێتە
لووتک��ەی س��ەرەنجام .سیاس��ەت هونەرە،
زانستە ،دیالۆگی دوو الیەنەیە بە نێوبژیکاری
لۆژیکێکی ئینسانییەوە.
پرس��یار ،فەلس��ەفە و سیاس��ەت ،یان
فەلس��ەفە و زانستی سیاس��ی بۆ یەکانگیر
بوون و زۆرجار گوتاری هاوبەش دەئافرێنن؛
لە ئەساس��دا فەلسەفە و زانس��تی ڕامیاری
دوو باڵ��ی کۆمەڵ��گان و دەتوان��ن کۆمەڵگا
ل��ە پەرچەکرداری دژیەکی ب��وون بپارێزن.
دیارە کاتێ سیاسەتێکی مۆدێڕن پڕەنسیبە
پۆزەتیڤەکان��ی ڕەچ��او ک��رد ،نۆڕمی بەها
پێش��کەوتن خ��وازەکان دەبێت��ە نەریت بۆ
چەس��پاندنی ژیانێک��ی یەکس��انی خواز و
بەختەوەرانە.
هەموو هەوڵ و تێکۆشانی فەیلەسۆفانو
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شارەزایانی ئەو بوارە پارێزەری ئازادی و مافی
کەس��یەتیی تاک و کۆیە بۆ ئەوەی بااڵنسی
دەسەاڵت و ئۆتۆریتە ڕایگیرێت و کۆمەڵگایەکی
دینامیکی دێموکڕات پەروەری لێ بزاوێتەوە.
دەش��زانین ک��ە چەمک��ی دەوڵەت/نەتەوە،
لێکەوتە و خوڵقاوی سیاس��ەتی مودێڕنیتەیە
بۆ ئەوەی بەرابەری و عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی
ببێتە بەها و پشتیوانیی کۆمەاڵنی ڕەشۆکی
و ه��ەر وەه��ا بەرچاوڕوونی��ی کەمینەکان
وئتنیک��ە جیاوازەکانی کۆمەڵگا .لەو بارەیەوە
ڕۆسۆ و پوپێڕ و مارکس بە بڕشتەوە جەخت
لە فەلسەفەی مودێڕنی ڕامیاری دەکەن.
شک لەوەدا نییە کە مرۆڤ بوونەوەرێکی
بە تەم��اح و تێرنەخواردووی دەس��ەاڵتە و
گەر هەلی بۆ بڕەخس��ێ زۆرجار لە گەندەڵی
و س��ەرەڕۆیی ناپرینگێتەوە ،بە تێفکرینێکی
ئاوەزمەندان��ە ل��ە پۆلێنبەندی��ی داڕێژەی
مێتۆدە جۆراوجۆرەکانی دەس��ەاڵتداریەتیی
نەت��ەوەکان ،بۆمان دەردەک��ەوێ دەوڵەت و
دەس��ەاڵت لە دوو بەش��ی نەنووسراوە پێک
هاتوون:
 1بەش��ێکی تەرخ��ان ک��راوو تێڕوانیینە
س��ەبارەت ب��ە خەمخۆریی کۆمەڵ��گا .یانی
دروس��ت کردنی دەس��ەاڵت و میرایەتی بۆ
ئەوەیە تاکوو ئازارەکانی مرۆڤایەتی دامرکێنێ
ک
و کۆمەاڵن��ی واڵت بەرەو یەکانگیری و یە 
بوون هان بدرێن.
 2بەشێکی هەرە گرینگی دیکەی بۆ پاراستن
و بااڵنسی ئۆتۆریتەی دەس��ەاڵتدارانە تاکوو
لە «جۆت قەبزە» کردنی س��ەدارەتی خۆیان
نەڕوان��ن و بە مڵک و میرات��ی هەتاهەتایی
خۆیانیان نەزانن .دابەش کردنی دەس��ەاڵتی
حوکمی بە سەر چەندنین الیەن و دەزگای
جۆراوجۆردا ،بۆ ئەوەیە تاکوو حاکم پاوانخواز
نەبێ��ت و لەوەش گرینگتر فک��ر و ئایدیای
پاوانخوازی و ئەبسلووت بوون نەبێتە دیاردەی
ئەندێش��ەی فەرمان��ڕەوای حکوومەتی .هەر
بۆیە دەبینین بۆ ئ��ەوەی گەل ماف پارێزراو
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بێ��ت هەڵبژاردن لە قەوارەی دێموکراس��ی
بووندا بنی��اد نراوە و ئەگ��ەر هەر الیەنێک
زۆرینەی دەنگەکانی دەستەبەر کرد براوەی
هەڵبژاردنە و دەسەاڵتدارە ،دەی خۆ کۆماری
ئیسالمیش ساڵ نییە هەڵبژاردنێک بە ڕێوە
نەبات! جەنابی سەدام حوسەین هەر چەند
مانگ پێش گالندن و داڕمانی دەسەاڵتەکەی
لە هەڵبژاردنێکی شانۆییدا زیاتر لە نەوەد لە
س��ەدی دەنگەکانی مس��ۆگەر کرد! ئەی بۆ
دێموکڕاسی و بەها مرۆڤایەتییەکان لە وەها
دەسەاڵتێکی سەرەڕۆ و ڕەهادا نابێتە نەریت،
ل��ەو بارەیەوە و ب��ۆ ئەوەی زۆرین��ە نەبێتە
دێوجامەی دەس��ەاڵت ،ویلیام جێفرس��ۆن
ک��ە دوکتورین��ی جاڕنامەی س��ەربەخۆیی
ئەمریکای داڕشتوە دەڵێ :نابێ بێڵین زۆرینە
ببێتە دەس��ەاڵتێکی ئەبسلووتیسمی واڵت.
چونکە فەرمانڕەوای ڕەهای لێ دەخوڵقێتەوە.
ه��ەر بۆی��ە دەبینین ل��ە ئەمری��کادا دوای
هەڵبژارنەکانی سەرۆک کۆماری ئەوە دەنگە
ئەلکتراڵەکانە هەڵبژاردن یەکالیی دەکاتەوە
نەک دەنگی گشتیی کۆمەڵگا .چونکە ئێستا
بە داخ��ەوە لە ئێرانی ئیس�لامیدا دەبینین
دەنگ��ی زۆرینەیەک��ی موهەندیس��ی کراو
قسەی یەکەم دەکات .لە ڕواڵەتدا هەڵبژاردن
کراوە و زۆرینە دەنگەکان بە دەست دێنێ و
دەبێتە خاوەن دەس��ەاڵت .بەاڵم لە ڕاستیدا
ڕئالیس��تی دەوڵەتێکی ق��ەوارە دێموکڕات
دەڵێ دەبێ هەمیشە چاوت بە سەر زۆرینەوە
بێ ن��ەوەک ببێتە زۆرینەیەکی س��ەرەڕۆ و
س��تەمکار .چونکە لە ڕاس��تیدا نابێ زۆرینە
بڕیاردەری سەرەکیی حکومەتی زۆرینە بێ،
واتا هێژمۆنی زۆرینە نابێ بە سەر دەسەاڵت
و کۆمەڵگادا زاڵ بێ.
دەسەاڵتە یەک لە دوای یەکەکانی ئێران
بە گشتی و دەسەاڵتی توتالیتێری هێژمۆنی
خۆازی دینی ئێس��تای ئێران ب��ە درێژایی
دەسەاڵتەکانیان «فریو و چەواشەکاری» ڕۆڵ
گێڕی س��ەرەکیی بیرو ئەندێشەی چەوتیان
ساڵی بیست و یەکەم
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بووە .ئێس��تاش چوار دەیەیە ڕای زۆرینە و س��ەرەتا شۆڕای ش��ارەکانی تێکەوە پێچا و
ڕێفورمیس��تی ڕوکاڵیانە سیاسەتی دەسەاڵتە دوایە بە هاوکاریی حیزبی توودە باقی حیزب
ڕەه��ا و موتڵەقەک��ەی ب��ووە .ل��ە حاڵێکدا و پارت و کەسایەتییەکانی دیکەی سەرکوت
وەختای��ەک ڕای زۆرینە پەس��ندە کە مافی کرد ،هەڵبەت��ە وەفای بۆ ئەو هەمووە خۆش
کەمینە پێشێل نەکرابێ .لە ڕابردوو و ئێستادا خزمەتیی��ەی توودەش نەب��وو و بە حوکمی
وەک دەس��ەاڵتی ڕەش��ی ئێران بە حوکمی حکوومەت��ی ئیس�لامی ب��وون توودەش��ی
زۆرینەی خۆویست و خۆکرد دەست کراوە بە گالن��د و زۆربەی س��ەرکردەکانی ئێعدام و
پااڵوتن و پاکتاو کردنی قەوارە سیاسییەکانی بێ سەروش��وێن کرد و دوای��ە حکوومەتی
ناوخۆ و هاوتەریبی دەسەاڵت .لە زۆرێک لە توتالیتێ��ری ت��رس و ش��ەڕاژۆیی خوازیی
شۆڕشە بەنێوبانگەکانی جیهاندا دیکتاتۆرێک دامەزراند.
ل��ە ئێرانی ئەمڕۆو لە هەموو دەس��ەاڵتە
بە خەب��ات و خۆێنی بەش مەینەتانی واڵت
دەگاتە ئ��اکام و کەناری ئ��ارەزوو ،بەاڵم بە ئیدۆلۆژیکەکاندا ئەوەی حیس��ابی بۆ نەکراوە
و ناکرێ ویس��ت و داخوازیی
هۆی چەواش��ەکاری و ئاڵۆزی
گەلە .بە قەولی ڕۆسۆ یەکێ لە
و نەبوونی مکانیزمێکی ڕوون و
لە ڕواڵەتدا
نیشانەکانی دێموکڕاتی بوون «
ئاشکرا ،ئاڵتێرناتیوێکی خراپترو
هەڵبژاردن کراوە و
زۆرینە دەنگەکان بە
ئیرادەی گەلە»  ،ئیرادەی گەل
زاڵمانەتر ش��وێنی دیکتاتۆری
پێشوو دەگرێتەوە .وەک دەڵێن دەست دێنێ و دەبێتە لەمپەرێکە بۆ دەسەاڵتی ڕەها و
شۆڕش جگەر گۆشەکانی خۆی خاوەن دەسەاڵت .بەاڵم سەرەڕۆ .لە واڵتانی دێموکڕاسی
لە ڕاستیدا ڕئالیستی پ��ەروەردا کاریزماب��وون زۆرتر
دەخوات:
قەوارە
دەوڵەتێکی
جومگەکانی ناو کۆمەڵگا لە خۆ
 1ل��ە شۆڕش��ی فەڕانس��ە
( )1789ڕۆبێسپێر بە یارمەتی دێموکڕات دەڵێ دەبێ دەگرێ ،وەک ئوس��توورەکان،
هەمیشە چاوت بە سەر
ئەدیب��ان ،وەرزش��وانان و . ...
ژاکۆبێن��ەکان حیزبێکی��ان
زۆرینەوە بێ نەوەک
بەاڵم لە واڵتێکی وەک ئێراندا
دامەزران��د و ه��ەر دوابەدوای
ببێتە زۆرینەیەکی
ڕێب��ەری حکووم��ەت ن��ەک
ئ��ەو کارە هەم��وو ئەنجومەن
سەرەڕۆ و ستەمکار
وەک کاریزمایەک بەڵکو وەک
و کۆمۆنەکان��ی فەڕانس��ە و
خوداوەندیارێک پێناسە دەکرێ.
پاریس��یان قەاڵچۆ کرد .بەاڵم
هێن��دەی نەخایان��د ڕەوڕەوەی ش��ۆڕش لە وەها دۆخ و کەشێکدا کە ناتوانرێ ڕەخنە
کەوت��ەوە س��ەر ڕەهەندی دی��اری کراوی ل��ە ئاکاری ڕێبەر بگی��ردرێ و هیچ بنیاد و
خۆی و ئەو ئاکامەی لێ کەوتەوە کە ئێس��تا ناوەن��د و هیچ کام ل��ە تاکەکانی کۆمەڵگا و
دەیبینی��ن ،لە خۆڕا نییە وەختایەکی دەڵێن دەسەاڵت ناتوانن بەرهەڵستی وەها کەسێک
فەڕانسە کانگای دێمۆکڕاسی و ئازادیخوازییە ،ببنەوە ،ئیدی چاکس��ازی و رێفورم دەبێ چ
چونکە بنەمایەکی فەلس��ەفیی باوڕ پێکراوی مانایەکی هەبێ بێجگە لە درۆ و چەواشەکاری
و خۆڵ کردنە چاوی جەماوەر؛ ئیدی ڕەخنە
ئینسانیی هەبوو.
 2لە شۆڕشی ئۆکتۆبری ڕووسییە ( )1917گرتنێکی بەرایی و ڕێفۆرماسیۆنی هەر باسی
حیزبی بێلش��ویک هەموو پارتەکانی دیکەی سەرە .بە داخەوە ئەو کەلێن و بیر تەسکییانە
هەمووی دەگەڕێتەوە س��ەر دیکتاتۆڕ بوونی
قەاڵچۆ کرد و سیستمی شۆڕایی لە ناو برد.
 3لە شۆڕش��ی گەالن��ی وەزاڵ��ە هاتووی فکر و ئەندێش��ە ،چونک��ە لەوەها حاڵەتێکدا
ئێراندا()1357حیزب��ی کۆماری ئیس�لامی هیچ چەمکێک��ی مەعریف��ی و نامەعریفی،
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سنوورێکی دیاری کراویان نییە .هانا ئاڕێنت و بە تایبەتی یەکیەتیی ئەوروپا .دوای ڕەئی
لە زمان مونتێسکیۆوە دەڵێ ئازادی سیاسی دادگای ئاڵمان زۆربەی باڵوێزەکانی ئەوروپا
لە توانس��تدایە نەک لە خواستدا؛ یانی دەبێ ئێرانیان بە جێ هێش��ت و هەر دوابە دوای
بە کردەوە و پڕاکتیکخوازانە هەوڵ و کۆششی ئاکامی ئەو کەیس��ە ،محەم��ەدی خاتمی
بۆ بدرێ .هەر کۆمەڵگایەک ئەگەر دەیهەوێ وەک نوێنەری ڕێفۆرمیس��تەکان هاتە سەر
تووش��ی حکوومەت��ی س��ەرەڕۆ و ڕەه��ای کار و ئی��دی ڕەوتی بەناو ڕێفۆرمیس��ت و
پێش��ووی نەبێتەوە دەبێ ئەو ترس و خۆفە چاکس��ازی لە ئێراندا باڵی گرت .زۆر کەس
ببێتە قەوارەیەکی لۆژیکی ،وەک شۆڕشەکەی و الیەن و تەنانەت ئەوروپا هەڵخڵەتێندران
( )1776ئەمری��کا و لە هەم��وو کەلێنەکانی و باڵوێزەکانیان ناردەوە تاران .لەو وەختەوە
یاس��ای بنەڕەتیی واڵتدا ئ��ەو خاڵە گرینگە هەتاک��وو ئێستاش��ی لەگەڵداب��ێ ڕەوتی
بگونجێندرێ .وەک جان ئادامز دەڵێ :عیالج ڕێفۆرمیست -کە ئێس��تا وردە وردە بەرەو
و چارەی دیکتاتۆڕ ،هاوس��ەنگی و بااڵنس��ی نوشوستی دەڕوات  -هیچ خێرێکی بنەمایی
و بنەڕەتیی ب��ۆ گەالنی زوڵم
دەسەاڵتە نەک جیاکردنەوەی
ل��ێ ک��راوی ئێ��ران نەب��وە،
س��ێ دەس��ەاڵتی حکوومی لە
گەالنی
بەڵک��وو بووەتە ه��ۆی ئەوەی
یەکت��ر وەک یاس��ادانەر ،داد،
چەوساوەی
جوغرافیای ئێران بە
هەم��وو ج��ارێ ئازادیخ��واز
بەڕێوەبەر .هەر واڵتێکی ئەگەر
لەش و بە گیان لە
و ڕووناکبی��ر ،ل��ە ق��ەوارەی
بە تەم��ای مس��ۆگەر کردنی
ناتۆرەی
و
ناو
بیستنی
ژانڕی هونەری ،خۆپیش��اندان،
ئازادیی سیاسییە ،دەبێ ئاستی
ئەو ڕژیمە فاشیست
زانک��ۆ و بزاڤە پیش��ەییەکانی
توانس��تی ئازادی و ئۆتۆریتەی
پەروەرە
تیرۆریست
و
دیکەدا ،دەستنیش��ان کراون
حکوومەت یەکسان و سنووردار
بێزارن ،نیشانەی ئەو
و ه��ەر چەند س��اڵ جارێک
بکات ،یانی هیچی��ان نەتوانن
بێزارییەش بە سەدان
س��ەرکوت و قەاڵچ��ۆ کراون.
ئ��ەوی تری��ان ژێردەس��تە و
بەڵگە و هۆگەلی
دەس��تەمۆ ک��ەن ،ل��ە عەینی سەلێمێندراو دەتوانین لە واڵتێکدا ک��ە دامەزرێنەرە
دەس��ەاڵتخوازەکەی وات��ا
حاڵدا دەبێ سنووری دەسەاڵتی
بخەینە ڕوو
خومەین��ی دەڵ��ێ :کۆم��اری
هەردووکیان دیاری کراو و ڕوون
ئیسالمی « ،نە وشەیەک کەمتر
بێ .بۆ ئەوەی هەر کەس��ێک و
الیەنێک بێ جیاوازی ئاس��تی دیاری کراوی نە وش��ەیەک زیاتر»  ،ئیدی هیچ ڕێگایەک
دەسەاڵتی خۆی بزانێ ،تەنانەت دەبێ چەمکە ب��ۆ ڕیف��ۆرم و تەنانەت هی��چ ڕێگایەک بۆ
پیرۆزەکانی کۆمەڵ��گاش حدوودێکی دیاری ڕێفڕاندۆمیش نییە .بۆ ئەوەی باشتر لە وەها
کراوی دەس��ەاڵتیان بۆ دەستنیشان کرابێ ،دەسەاڵتێکی نگریس تێبگەین واچاکە بیر و
ئەگەر لە یاسای بنەڕەتی  -دەسەاڵتداری  -هزر و فەلسەفەی بنەڕەتیو گونجاوی سێ
واڵتدا ئەو سنوورە دیاری کرا ،ئەوکات ڕەخنە شۆڕشی بە نێوبانگ هەڵسەنگێنین:
 1شۆڕش��ی ئەمریکا لە س��ەر ئەندێش��ە و
گرت��ن و ڕێفۆرم لە هەر ک��ەس و الیەنێک
تێئۆریی مۆنتێس��کیۆ دامەزرا و یاس��ای بنە
یاسایی و ئاسایی دەبێ.
لە دەس��ەاڵتی توتالیتێری ئێراندا ،دوابە ڕەتی واڵتیان لە س��ەر ئەساسی هاوسەنگی
دوای کەیسی شەهید شەڕەفکەندی مەزن و بااڵنس��ی ئوتۆریتەی فکریی مۆنتێس��کیۆ
و هاوڕێیانی ،کەلێنێکی گەورە کەوتە نێوان داڕشت.
 2شۆڕش��ی فەڕانسە لە س��ەر ئەندێشەی
دەسەاڵتی پاوانخوازی ئێران و دنیای ڕۆژئاوا
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بیرمەندی گەورە ژان ژاک ڕۆسۆ دامەزراوە.
 3حکومەتی ئیس�لامیی ئێرانیش لە س��ەر
ئەساسی فکر و ئەندێشەی عەلی شەریعەتی
گەورە تێئۆریس��یەنی ش��یعە بنیاد نراوە .لە
الیەکی تریش��ەوە بۆچوون و تێبینیەکانی
س��ەید قوتبمان نابێ لە ب��ەر چاو نەبێ کە
کارتێکەریی بنەڕەتیی لە س��ەر بیر و بزاڤی
ئەنتۆلۆژیکی دەس��ەاڵتدارانی تاران هەبوە و
هەیەتی.
شۆڕشێک کە تێئۆریسیەن و ئایدیاکەی
ش��ەریعەتی و سەید قوتب بێ و ئەو چەشنە
کەس��ایەتییانە ببن��ە ئاوانگاردی ش��ۆڕش
و ئەندێش��ە پۆپۆلیس��تییەکەی پێ��ت وایە
بەرهەمێکی لەوە چاکتری لێ دەکەوێتەوە؟!
بێ ش��ک نە چاکس��ازی و ڕێف��ۆرم مانای
هەیە ،نە مافی کەمینە و باقی ئێتنیکەکانی
جوغڕافیای ئێران.
بۆ ئەوەی هەر دەس��ەاڵت و شۆڕش��ێک
باش بناس��ی پێش ئەوەی فەرمانڕەواکانیان
بناسی واچاکە س��ەرەتا تێئۆریسیەنەکانیان
هەڵسەنگێنی .چونکە لە کانیاوی ئەندێشەی
ئەوان پ��اراو بوون .دەس��ەاڵتدارانێکی وەک
خومەینی و خامەنەیی کە لە باری ناڕسیست
و ناڕسیس��م بوونەوە گرەوی��ان لە هیتلێر و
ئیستالین و نیرۆنیش بردووەتەوە ،وەختایەک
ناتوان��ن چکۆلەترین ڕخن��ە وەرگرن چۆن
ڕازی بە ڕێف��ۆرم دەب��ن ،هەرچەندە دەبێ
ئەو ڕاستییەش��مان هەمیش��ە ل��ە بەر چاو
بێ��ت ،خامەنەیی ڕێبەر و لی��دەری یەکەم
و هەمەکارەی ئەم دەس��ەاڵتە نییە ،بەڵکوو
لە ڕاس��تیدا ئەویش مۆرەیەک��ە وەک باقی
مۆرەکانی سپا و کەس��انێکی پڕ دەسەاڵتی
سپان کە لە پشت پەردەوە قورمیشی دەکەن
و وەک کاریزمایەک  -با -دەکەنە قولی.
گەالنی چەوساوەی جوغرافیای ئێران بە
لەش و بە گیان لە بیس��تنی ناو و ناتۆرەی
ئەو ڕژیمە فاشیس��ت و تیرۆریست پەروەرە
بێزارن ،نیش��انەی ئەو بێزارییەش بە سەدان

بەڵگ��ە و هۆگەلی س��ەلێمێندراو دەتوانین
بخەینە ڕوو تەنیا دوو خاڵی بەرچاو دەس��ت
نیشان دەکەین:
 1کۆچ��ی میلیۆنان ئێرانی ک��ە لە هەموو
دنیادا «وەک مش��تێ دانەوێڵە» پڕشو باڵو
بوونەتەوە ،زۆربەشیان بیرمەندان و پسپۆڕانی
لێهات��ووی ب��وارە جیاجیاکان��ی ئابووری و
ڕامیاری و پزیشکی و ...
 2ئەگ��ەر ل��ە ب��ارەی پسیکۆلۆژیس��ت و
خەسارناسیی کۆمەاڵیەتییەوە لە کۆمەڵگای
ئێ��ران بڕوانی��ن ئاش��کرایە کە کەش��ێکی
ناهومێدی و خەفەتاوی خەمۆکی ،وەک دۆڵپا
بە س��ەر ش��انی تاک تاکی گەالنی ئێرانەوە
قورسایی دەکات.
 3هەمووی ئەوانەو زۆری تریش نیش��انەی
داهاتوویەکی تاری��ک و بێ بڕوایی بە وەها
دەسەاڵتێکی نگریس��ە .بە گشتی جەماوەر
ڕووخان��ی هەم��ە الیەنەی ئ��ەو ڕێژیمەی
دەوێ ،ب��ەاڵم ڕێفۆرمیس��ت تەواوەت��ی
دەس��ەاڵتی دەوێ و جار جار ڕەنگە لەگەڵ
ل��ق و پۆپەکان��ی کێش��ە و گرفتی هەبێ،
دەنا لەگەڵ مانەوەی وەه��ا ئوتۆریتەیەکدا
هیچ کێش��ە و گرفتێکی نیی��ە ،ئەگەریش
هەیب��ێ ڕووکاڵ��ی و ڕواڵەتیی��ە ،ڕەوت و
ئیدێئۆلۆژیی ڕێفۆرمیس��ت لە چوارچێوەی
یاس��ا و ئەساس��ی دەس��ەاڵتدایە و لەگەڵ
ڕەوت��ی بناژۆخ��ۆاز و فەندەمینتاڵیزم��ی
ڕێژیم��دا دژایەتییەک��ی بنەڕەتیی��ان نییە
و هێڵێکی س��ووری دی��اری کراویان هەیە.
بە گش��تی ڕەوتێکی پۆپۆلیسمە بۆ فریو و
چەواشەکاری و هەروەها بۆ دروست کردن
و زەق کردن��ی س��ێلبریتی حوکمی و لە
ئاکامدا درێژ کردنەوەی تەمەنی دەسەاڵتی
تێئۆکڕاتی ش��یعەی ئێرانە ،هەرچەندە لەم
س��ااڵنەی دواییدا ئەم ڕەوتە بەو باگراوەندە
چەندین ساڵەی ڕابردووی ،ئێستا ،پاسیڤ و
کۆڵە و پشتیوانی لە ڕادیکالیسم/ئاگۆئیسمی
ئیسالمی ئێرانی دەکات.
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مێژووی ئااڵی کوردستان و
مێژووی هێمای نەتەوەییی کورد لە دیرۆکی کوردستاندا
هادی عەزیزی

لە مێژووی هەموو نەتەوەیەکدا یەکێک لەو جومگە سەرەکیانەی کە هەمان نەتەوەی
پێ دەناسرێتەوە ،ئااڵی نەتەوایەتییە کە ئااڵش وەک زمان دەتوانێ سنووری جوگرافیایی
سیاسیی واڵتێک دیاری بکات .ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بەم شێوەیە پێناسەی
ئااڵی کردووە ،ـ» ئااڵ واتە هێما و ناسنامە و نەتەوە و دەوڵەت و هەرێم و حیزب و
گرووپەکان ،شانازییەکی بەرجەستەکراویانە ».هەبوونی ئااڵ بۆ نەتەوەیەکی بێ دەوڵەتی
وەک کورد ،گرینگییەکەی لە هەبوونی دەوڵەت کەمتر نییە .ئااڵی کوردستان بە پێی
قۆناغەکانی ناسیۆنالیزمی کورد ،گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە کە هەر جارە کۆتێزی ئەو
فەلسەفە و سەردەمە بووە کە کورد تێیدا ژیاوە...

خوێنەری هێژا ،لەم بەس��تێن و نووسراوەیەدا
ح��ەول دراوە کە ب��ە ش��ێوەیەکی تایبەت
باس لە مێژووی ئااڵی کوردس��تان لەقۆناغی
رۆش��نبیریی نەتەوایەتیی ک��ورد لە لە دوای
س��اڵەکانی 1900ی زاینیی��ەوە بکرێ��ت و
هەروەها تێكۆش��اوین کە هێما و س��یمبولە
نەتەوەیییەکانی کورد ،کە دواتر لە سەردەمی
ئااڵی کوردستاندا کەڵکیان لێ وەرگیراوە ،بە
شێوەی میراتی مێژوویی شی بکەینەوە.
ئەوەی لە سەر خوێنەری بەڕێز پێویستە،
ئەوەیە كە لە ناو خوێندنەوەدا ،دوو خاڵ لێك
جی��ا بكاتەوە و ،ئەوی��ش ئەوەیە كە مێژووی
ھێم��ا ب��ە واتای مێ��ژووی ئااڵ نیی��ە ،بەاڵم
ڕەنگدانەوەی خۆرەتاو لە ناو ئااڵی كوردستان
ب��ە جۆرێك كەڵك وەرگرتنە لە ھێماكانی ناو
مێژووی كوردس��تان كە ئەمەش سرووشتییە
كە نیش��اندەری مێژووی یەكێك لە كۆنترین
نەتەوە بێ دەوڵەتانی سەر گۆی زەوییە.

پێشەكی
لە مێ��ژووی ھەر نەتەوەیەك��دا ،یەكێك لەو
كۆڵەكە ئەو جومگە سەرەكییانەی كە نەتەوەی
پ��ێ دەناس��رێتەوە ،ئااڵی ھەم��ان نەتەوەیە
ك��ە ئ��ااڵش وەك زمان ،دەتوانێ س��نووری
جوگرافیای سیاس��یی ھەر نەتەوەیەك دیاری
بكات.
ڕەنگ��ە بۆ ئێم��ەی نەتەوەی ك��ورد كە
خاوەن��ی كیانی خۆمان نین ،ئەم ڕەوش��ە لە
ھەڵدانی ئااڵوە بۆ بڕوای نەتەوایەتی بگۆڕدرێ
كە ئەم��ەش لە ناو نەتەوەی كورددا ،بە ھۆی
سیاسەتی حیزبایەتییەوە ،یەكگرتوو نەبووە.
ل��ە پیرۆزیی ئ��ااڵدا ،ڕەنگە فەلس��ەفەی
خۆشویستن و ڕێزگرتنی ،لە نەتەوەیەكی ئازاد
و نەتەوەیەك��ی بندەس��تدا وەك یەك نەبن،
نەتەوە ئازادەكان لە ھەر شوێنێكی گۆی زەوی
بە ئ��ااڵی واڵتی خۆیان و نەت��ەوەی خۆیان
دەیانناسنەوە ،بەاڵم نەتەوەی بندەست ،دەبێ
لە چوارچێوەی ئەو ئااڵیەی كە داگیركەرێك

لە واڵتەكەی ئەو ھەڵیداوە ،پێناس��ەی خۆی
بكات و كاتێكیش خۆی لەم جۆرە ناس��اندنە
دەبوێرێ ،زیاتر وەك مرۆڤێكی بێ واڵت و بێ
ناسنامە دیار دەكەوێ.
خاڵێك��ی دیكە كە ش��یاوی ئام��اژە پێ
كردنە ،نەت��ەوەی ئێمە بە دەس��ت نەبوونی
چەند ش��تێكەوە دەناڵێنێ كە یەكێك لەوانە،
س��ەرەڕای ھەبوونی ھێز و دەرفەت ،نەبوونی
ژوورێك��ی ھزری نەتەوایەتیی��ە ك��ە بتوانێ
پێناس��ە و ش��یكاری ئەو ڕەمزان��ە بكات و،
ئاس��ۆیەكی ڕوون بۆ نەوەی نوێی كوردستان
بەدی بھێنێ��ت ،كە ئ��ەوەش بەداخەوە بە
ھۆی ملمالنێی حیزبی و شەخسی نەكراوە و،
زۆرینەی پارتە سیاسییەكانی كوردستانیش بە
جێی ئەوەی بۆ داھاتووی نەتەوەكەمان بڕوانن،
زیاتر حەول دەدەن ك��ە ھەژمونی خۆیان لە
شوێنەكانی دیكەی كوردستان بسەپێنن.
لە س��ەر دەركەوتنی ئااڵی كوردس��تان
ئێمە پێویس��تمان بە ش��یكارییەكی قۆناغی
ناسیۆنالیس��تی و نەتەوایەتیی كوردستانە ،كە
دەتوانی��ن دەركەوتنی ئااڵ ب��ە دوایین قۆناغ
ھەژمار بكەین.
ئەگەر باری نەتەوایەتیی كوردس��تان بە
سەر چەند بەش��دا دابەش بكەین ،دەبێ ئەو
قۆناغانەمان لە بەر چاو بێت.
یەكەم؛ س��ەرھەڵدانی قۆناغ��ی یەكەمی
ناسیۆنالیزمی كورد لە ھەڵبەستەكانی یارسان
و خانی و بە س��ەردەمی میرانی كوردستانەوە
كە میر بەدرخان لە ھەموویان نەتەوەییتر بووە
و ئەو قۆناغە ھەتا سەرھەڵدانی شۆڕشی نەھری
واتە ساڵەكانی  ١٨٨٠درێژەی ھەیە.
قۆناغی دووھەم؛ سەردەمێكی ناسیۆنالیزمی
كورد كە جڵەوی خەبات لە دەس��ت شێخ و
تەریقەتەکانی كوردس��تاندایە و لە شۆڕش��ی
ن��ەھری  ١٨٨٠ی زایینی دەس��ت پێدەكات
و ھەتا شێخ س��ەعیدی پیران و سەیدڕەزای
دەرسیم درێژەی ھەیە.
قۆناغی سێھەم و كۆتایی؛ ئەم ناسیۆنالیزمە
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لە نێوان  ١٩٢٥تا  ١٩٣٠س��ەرھەڵدەدا و بۆ
یەكەمجار ڕۆش��نبیران و نووس��ەرانی كورد
حەول دەدەن نەتەوە بە ئاراستەی حەقیقەتی
خ��ۆی بناس��رێت و دەكرێت خۆیب��وون ،بە
بەردی ئەو بناغەی��ە دابنرێت و مژاری ئااڵی
كوردستانیش لە سەردەمی خۆیبووندا زیاتر لە
ھەموو سەردەمێك زەقتر كراوەتەوە.
ئ��ەم قۆناغە بە حەقیق��ەت قۆناغی دوای
مەش��روتەی قاجار و عوسمانییە كە ئەو كات
كوردس��تان دوو پارچە ب��ووە ،ئێش و ئازاری
كەسانی نەتەوەییی كورد ،بە تایبەت ئەوانەی
لە ئەس��تەنبوڵ دەیانخوێن��د ،بوو بە ھۆكاری
ئەوەی لە ھەمبەر داگیركەرانی كوردس��تاندا
بیرێكی ئەساسی بكەنەوە كە ئەگەر كوردستانی
ئەو كات بە س��ێ ناوەندی ڕۆشنبیری دابەش
بكەین ،ھەموویان تا رادەیەك یەك گوتارن.
ناوەن��دێ ورمێ و ناوەندی س��لێمانی و
ناوەندی ئەس��تەنبوڵ ،كە وەك سێ ناوەندی
ھزر و شۆڕش��ی س��اڵەكانی  ١٩٠٠بەوالوە،
گرینگترین ڕۆڵیان ھەبووە ،كە دواتر لە الیەن
ناوەن��دی ئەس��تەنبوڵەوە ئااڵی كوردس��تان
دیاری کرا.

ھێماكانی كورد لە مێ��ژووی كۆنەوە و
دەوڵەتشارە كۆنەكانی كوردستان:
.١پیرۆزیی خۆر لە الی ھورییەكان
ب��ە پێ��ی لێكۆڵین��ەوە ئاركیۆل��ۆژی و
شوێنەوارناسییەکان لەم سەدەیەی ڕابردوودا،
زمان��ی ھوری و میتانی و س��وباری و گوتی
ھەموویان س��ەرچاوەیەكی ھاوبەشیان ھەیە و
دەتوانین بلێین وەكوو ش��ێوەزاركانی ئەوڕۆی
زمانی كوردی بوون ،بەاڵم ھەموویان سەر بە
جوگرافیایەك بوون.
ھورییەكان لە نزیكترین شوێنی نزیك لە
س��ومەرییەكان یان بە واتای��ەك لە باكووری
س��ومەر ژیاون ،ب��ەاڵم دواتر ك��ە ڕەگەزی
سامی وەك ئاشووری و ئەكەدی لە باكووری
ئافریقاوە ش��وێن پێیان بۆ مێزۆپۆتامیا كراوە،
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لە دوای ش��ەڕ و بەرگریكردن خۆیان بە ناوی
فەرمانڕەوای میتانی ڕێكخستووە.
ھورییەكان بە خۆیان گوتووە «خۆروویی»
و بە بەری بەیانی��ان گوتووە خۆری ،كە ھەتا
ئێس��تاش لە ڕۆژی ئەمرۆدا لە زمانی كوردیدا
بەكاردێت.
ھوریی��ەكان ،ب��ە پێ��ی س��ەرچاوەكانی
لێكۆڵینەوە ،خۆرپەرست بوون و لە پەیكەری
دیت��راوەی خواوەندی تەش��وب (خواوەندی
ئاس��مان و با و ب��اران و برووس��ك) كە لە
موزەخانەی حەلەب ھەڵگیراوە ،ئەوە بە جوانی
دەس��ەلمێ و لە پەیكەرەكەدا خوای تەشوب،
لە س��ەر پش��تی جوانەگایەك ڕاوەس��تاوە و
خۆرێكی باڵداری بە سەر سەرەوەیە.

یەكەم كەس كە بە دوای گەڕان و پشكنیندا
ئەوەی س��ەلماند كە ھوری باپیرانی كوردن،
س��پایزەر بوو كە توانی تەنانەت پش��تیوانیی
ناوەندە ئانترۆپۆلۆژییەكانیش بۆ ئەم مەبەستە
ڕابكێشێتebhraim avigdor speiser 1902-1965,( .
)mesopotamia orogins, 1930, r: 110, 119

ھەروەھا بە دەیان و سەدان بەڵگەی دیكە
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لەو س��ەردەمەدا ھەن ك��ە پیرۆزیی خۆر لە
كوردستانی كۆندا نیشان دەدەن ،كە لە مۆری
لوولەی��ی بەجێم��او لەو س��ەردەمەدا وەدیار
دەكەون.
ب��ۆ نموون��ە ش��ێر و ھەتاو لە نەخش��ی
بەجێماوی میتانییەكان كە دواتر لە سیمبولی
پیرۆزی ئێزدییەكانیشدا ڕەنگی داوەتەوە ،لەم
نەخش��ەدا ھەتاوی باڵ��دار وەك پیرۆزییەك
نەخش��ێندراوە ك��ە دوو ش��ێر لە خ��وارەوە
پارێزگاریی لێ دەكەن و ،لە س��ەر پش��تیان،
دوو باڵندە نێش��تووەتەوە كە دواتر لە ئایینی
ئێزدیدا ،باڵندەكان لە شێوەی تاووس خۆیان
دەنوێنن.
ئ��ەم پیرۆزیی��ەی ھەتاو ھەت��ا ڕۆژگاری
ئەم��ڕۆش لە ن��او ئایینی ئێزدی��دا ماوەتەوە
و تەواوی ئ��ەو قوببانەی كە لە پەرس��تگای
اللش��ن ،كاتێك ل��ە ئاس��مانەوە چاویان لێ
دەكەی ،وەكوو تیرێژی خۆر خۆیان نیش��ان
دەدەن و ئەو پانتاییەی كە لە سەری درووست
كراوە ،وەكوو چوار گۆشەیەك ئاماژە بە چوار
ئاخش��یگی خاك و با و ئ��او و ئاگر دەكا ،كە
ئەمەش نیش��اندەری ئەوی��ە مرۆڤی كورد بە
ھۆی ڕەس��ەنایەتی لە ناوچەك��ەدا ،تەنانەت
لە ئایینە كوردییەكانیش��دا ل��ە ھێماكانی ناو
سروشتی كوردستان كەڵكی وەرگرتووە.

نموونەیەكی دیكە ك��ە دەتوانین لە پیرۆزیی
خۆرەت��اوی كوردس��تاندا وەك نموون��ە لێی
بدوێین ،ھێمای ھەتاو و ش��ێرە كە لە شاری
عەفرین لە الیەن داگیركەرانی كوردس��تانەوە
تێكدرا ،ئەویش نەخش��ێكی شائوشكە ،كچی
خوای ئاس��مانە ،لە نەخش��ێكدا كە لە سەر
پشتی شێرێك ڕاوەستاوە ،خۆرەتاوێك لە سەر
سەری نەخش��ێندراوە كە ئەمەش دەرخەری
ئەم ڕاستییەیە كە ھورییەكان ئایینەكەیان بە
ھەموو ناوچەی كوردستانی كۆندا باڵو ببۆوە.
ش��اری نوزی كە ش��ارێك بووە نزیك لە
كەركووكی ئەم��ڕۆ یەكێك ل��ە گرینگترین
شارەكانی ئەو سەردەمە بووە.

 .2پیرۆزیی چلیپ��ا  swastikaلە الی
سۆمەرییەكان
بە پێی ھەموو ئەو سەرچاوانەی كە ئاركیۆلۆژی
و زمانناس��یی مێژووی��ی س��ەلماندوویەتی،
س��ۆمەرییەكان ل��ە پێ��ش س��امیێەكان لە
مێزۆپۆتامی��دا ژیاون و وەك��وو ڕەچەڵەكیش
زۆرین��ەی لێكۆل��ەران ڕەگ��ەزی ئەوانیان بۆ
چیاكانی باكووری مێزوپۆتامیا گەڕاندووەتەوە
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كە دوات��ر ب��ەرەوە پێدەش��تەكانی خوارەوە
ڕۆیشتوون.
كاتێك كە ئەوە س��ەلماوە كە س��ۆمەری
جیاوازن لە سامی و خەڵكی خۆجێیی ناوچەی
مێزۆپۆتامی��ا بوون ،چەن��د خاڵێكی گرینگ
دێتە بەر دەس��تمان كە دەتوانین بە نوێترین
لێكۆڵینەوەكان��ی ژێنۆلۆژی ی��ان جوگرافیای
مێژوویی ژێنەكان��ی مرۆڤەوە گرێیان بدەین،
كە لە دوا لێكۆڵین��ەوەدا كورد وەكوو باپیری
ئەو ش��وانانە ناسراون كە لە باكووری ناوچەی
نێئۆلتیكـدا ژیاون.
ئ��ەوەی لێ��رە مەبەس��تمە ،ئەوەی��ە كە
ڕەچەڵەكی ڕاس��تەقینەی س��ۆمەرییە كە لە
چیاكانەوە بەرەو خوارەوە ڕۆیش��توون و ناوە
ناوەش ،لە چیاكان س��ەردانی خزم و كەسانی
خۆیانیان كردووە braid wood and how, prehis�( .
toric investigation in iraqi kurdistan) (the origin
( )of kurds, ferdinand hennerbichlerكورد كێیە؟ سۆران
حەم��ە ڕەش) تێزی ھێند و ئاریای��ی ،ھادی عەزیزی ،ژمارە  ٥٢ی
گۆڤاری تیشك)

ل��ە گرینگترین ئەو ئاس��ەوارانە دەتوانین
ئام��اژە بە گ��رێ ناڤۆكێ لە خەرابەرش��كی
روح��ا و ش��انەدەر و ھەزار مێ��رد و گوندی
چەرم��وو و ھتد بكەین ك��ە مێژووەكانیان لە
چەندین ھەزار ساڵ تێپەڕیوە و بە پێی ھەموو
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لێكۆڵینەوەكانی��ش ھەت��ا ڕۆژی ئەمڕۆ تەنیا
كورد لەو ناوچانە ژیاون.
ئەم پێشەكییە كە باسمان كرد بۆ ئەوەیە
ك��ە دەمانھەوێ باس ل��ە قاپێكی دیتراوەی
دەش��تی س��امڕا بكەی��ن كە بۆ س��ەردەمی
س��ومەرییەكان دەگەڕێتەوە ،س��ەردەمانێك
كە ڕەگەزی س��امی ھێش��تا ھیچ بوونێكیان
ل��ە ڕۆژھەاڵتی ناوی��ن نەبووە .ئ��ەم قاپە لە
س��اڵەكانی  ١٩١٤- ١٩١١لە الیەن كەسێك
بە ناوی ئێرنێست ھێرزفڵدەوە دۆزراوە(ernest
.)herzfeld
ئەو سواڵەتە ئێستا لە موزەخانەی بەرلین
پارێ��زراوە .لەم قاپەدا باس لە نەخش��ەیەكی
جوگرافیایی و چەند شتێكی جیاواز كراوە كە
دەكرێت ھێماكانی شی بكرێتەوە.
لە قاپەكەدا س��ەد و بیست خەتی تێدایە
ك��ە وەك چوار خەت لە س��ەر س��ی خەت
دەبین��درێ و ئەوەش بۆ پی��رۆز بوونی ژمارە
ش��ەش یان شەس��ت لە ناو س��ۆمەرییەكان
دەگەڕێتەوە و ھەشت ماسی لە ناو قاپەكەدان
ك��ە چواریان بە دەوری قاپەك��ەدا دەگەڕێن
و چوار دانەش��یان ب��ە دندووك��ی باڵندەی
ماسیگرەوە شۆڕ بوونەتەوە بۆ ناو قاپەكە و باڵی
باڵندەكانیش وەكوو جووت خەت نیشاندەری
دەریان.
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لێ��رەدا كاتێك ئەو قاپە وەكوو نەخش��ەیەك
سەیر بكەین ،بە پێی نەخشە و سەرچاوەكان
ڕێ��ك ئەو چ��وار دەریای��ە دەگرێت��ەوە كە
كوردستان لە ناوەڕاستی ھەڵكەوتووە و بە پێی
ھەموو مێژووی كۆنیش واڵتی كورد ھەتا سەر
چوار دەریاكە بووە.
ھێمای چلیپ��ا كە دواتر بە ھۆی نەبوونی
پیتی «چ « و پیتی «پ» بۆ سەلیب گۆڕاوە ،لە
ناوەڕاستی قاپەكە باس لەو باوەڕە سرووشتییە
دەكا كە لە مێزۆپۆتامیا لە كۆنەوە بڕوایان پێی
ھەبووە.
نەخش��ی چلیپا دواتر لە ھەموو شوێنیكی
ڕۆژھەاڵتی ناویندا ڕەنگی داوەتەوە و لە ئااڵی
پاش��اكانی ئورارتوو ،ھەتا دەوڵەتی ساس��انی
و ،مێعماری��ی مزگەوتەكان��دا دەبیندرێ��ت،
تەنانەت ئاڵمانەكانی��ش وەكوو ھێما كەڵكیان
ل��ێ وەرگرتبوو كە بیانھەوێ ڕەچەڵەكێك بۆ
خۆیان بدۆزنەوە.

.٣بەردەنووس و نەخش��ی نارام سینی
ئەكەدی و ئانۆبانینی سەرپێڵی زەھاو
لێرەدا بۆی��ە ئەم دوو نەخش��ە پێكەوە باس
دەكەی��ن ،چونك��ە ھەر دووكی��ان بۆ یەك
سەردەم دەگەڕێنەوە.
لە نەخش��ی ئانۆبانینی سەرپێڵی زەھاودا،
پاشا بەرەوە ڕووی ش��اژنی ئینانا ڕاوەستاوە و
لێرەدا باس لە س��ەركەوتنی كوردانی لۆلۆیی
كراوە كە مژاری ئێمە لێرەدا ش��یكردنەوەی
ش��ەڕەكە نییە ،بەڵكوو دەمانھەوێ باسی ئەو
خۆرەتاوەی نێوان سەری پاشا و شاژن بكەین
كە پێش��ەكەی بە ئەس��تێرەی چوار پەڕ یان
چلیپا گیراوە.
ل��ە فەلس��ەفەی ھەتاوی ئێزدیدا باس��ی
ئەوەمان كرد كە لە پەرستگای اللش قوببەی
ھەتاو لە سەر چوار گۆشە درووست كراوە كە
هەر گۆش��ەیەك باس لە ئاخشێگێك دەكات
كە بریتین لە ئاو و ئاگر و خاك و با.
لەم نەخشەشدا كە سەیری بكەین پێش

ھەتاوەكە بە چلیپا گیراوە.

نەخشی دووھەم كە كاتی خۆی ژان مەرگانی
فەڕەنس��ی دۆزیوییەت��ە ،باس��ی شكس��تی
لۆلۆییەكانە كە نارام سینی ئەكەدی شكستی
داون و ،لە نەخش��ەكەدا ،ك��وردەكان لە بن
چیایەك كەوتوون و یەكیان بەرەوە چیاكە و
خۆری س��ەر چیاكە ھاوار دەكا ،لەم نەخشەدا
نارام سین بەرامبەر بە چیاكە ڕاوەستاوە.
ل��ە س��ەر چیاك��ە س��ێ خۆرەت��اوی
نەخشێندراوی تێدایە كە بەداخەوە یەكیان بە
جوانی ماوە و لە وێش ئەستێرەی چوار پەڕ لە
پێش ھەتاو نەخشێندراوە.
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لەم نەخش��انە ل��ە كوردس��تاندا زۆرن و لە
دەربەن��دی گاوڕ و پاش��ایەتیی س��میرۆم لە
بناری قەندیلیش ھاوشێوەیان بەدی دەكرێت.
لە كۆتایی ئەم بەشەدا دەتوانین ھەڵوێست
لە سەر ئەوە بگرین كە زۆرینەی ئەو ھێمایانەی
كە وەك شێر و ھەتاو و چلیپا دواتر لە ھەموو
ڕۆژھەاڵتی ناوین��دا ڕەنگی داوەتەوە ،ھەمووی
ب��ۆ مێزۆپۆتامی��ا و بە تایبەتی كوردس��تانی
كۆن دەگەڕێتەوە ،لە ھەندێك جار كە باس��ی
كوردانی ئێزدیم ھێناوەتەوە ،ویستوومە وەك
نموونەی زیندوو باسی بكەم كە چۆن میراتی
ئایینیان لە سرووشتی كوردستان وەرگرتووە.

مێژووی ئااڵی كوردستان
لە مێژووی ك��ورددا چ كاتێك ئااڵ بە فەرمی
وەك ئااڵ ب��ە كار ھاتبێت ،مێژووكەی لە بەر
دەس��ت نییە ،بەاڵم وەكوو لە بەشی پێشتردا
باس��مان ك��رد ،وەك��وو ھێما ل��ە نەخش و
نیگارەكاند كەڵكی لێ وەرگیراوە.
ئەگ��ەر ب��ە پێی مێ��ژوو ئ��ااڵی كاوەی
ئاسنگەر وەكوو یەكەمین ئااڵی كورد ھەژمار
بكەی��ن ،دەب��ێ زۆر ب��ە وردی ئاگام��ان لە
چەواش��ەكارییەكانی مێژووی خۆمان بێ كە
فارس زۆر سیستماتیك دەیكا و كردوویەتی.
لە ھەڵبەس��تەكانی فیردەس��یی فارسدا،
زەح��اك كوڕی مەرداس��ی تازیی��ە ،كەوابوو
كوڕی مەرداسی عەڕەبە و ھیچ پەیوەندیی بە
كورەوە نییە.
ناشكرێ كورد بێت و ڕێز لە ئااڵیەك بگرێ
كە دژی پاش��ایەتیی مێدی/م��اد ھەڵكرابێ،
كەوابوو نووس��ینەكانی ئەحمەدی شاملووش
دەچێتە چواچێوەی ناڕاستبوونی جاشێتی لە
سەر كاوە.
ئەب��و حەنیف��ەی دینەوەری ل��ە كتێبی
اخبارالط��وال که س��ۆرانی حەمە ڕەش وەك
سەرچاوە باس��ی دەكا ،دوو سەد ساڵ زووتر
لە فیردەوسی باسی كاوەی كردووە و شەڕەكە
دەگەڕێت��ەوە ب��ۆ كوردانی لۆلۆی��ی لە گەڵ
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نەمرود.
بەھێزتری��ن می��ری كوردس��تان ك��ە
لە س��ەدەی ئ��ااڵ نزی��ك بێ��ت و ،حەولی
پێكھێنانی كوردستانی سەربەخۆی داوە ،میر
بەدرخان( )١٨٦٨-١٨٠٢ب��ووە كە ئەو كات
كوردانی ناردووە بۆ خوێندن لە دەرەوە ،گەمی
جەنگی و بازرگانی درووس��ت كردووە ،بەاڵم
وەك بەڵگ��ە بۆ ھەبوونی ئااڵ لەو س��ەردەمە
ھیچمان لە بەردەست نییە.
یەزدانشێری برازای كە ساڵەكانی -١٨٥٣
 ١٨٥٦كوردس��تانی بەدەستەوە بووە ،جیا لە
كۆپلەی��ەك گۆرانیی فۆلكل��ۆری كوردی ،كە
ئەویش ل��ە دەم جوولەیەكی كوردس��تانەوە
تۆمار كراوە ،ھیچ شتێكی لە سەر ھەبوونی ئااڵ
لە پاش بە جێ نەماوە.
گ��ۆ ئەو زاخۆی��ێ ب ڕووت و كەڤوتان /
بەی��راق بوونە جۆت بە جۆت��ان  /بەرێ خوە
دان��ە جزیرا بۆت��ان (prym and socin, kurdische
)sammlungen, erzälurgan,st, petersburg 1887,r:64

لە س��ەردەمی كۆنیش��دا پێش حەزرەتی
خانی وش��ەی ئااڵ لە وێژەی كوردیدا بە كار
ھاتووە ،بەاڵم ھیچ بەڵگەیەك لە سەر ھەبوونی
ئااڵی كوردان نییە و لە ھەڵبەستەكانی مەالی
جزیزی بە چەندین جار تووش��ی وشەی ئااڵ
دەبی��ن كە ب��ۆ س��اڵەكانی ١٤٠٠ی زایینی
دەگەڕێتەوە.
ئ��ااڵی ئەمڕۆی كوردس��تان ك��ە كورد
ت��ا ڕادەیەك بە گش��تی قەبووڵ��ی كردووە،
لە س��ەر ھزری درووس��تكردن و ئەو كاتەی
نەخش��ێندراوە ،بەڵگە زۆرن و بە پێی ھەموو
بەڵگەكان مرۆڤ ئەوەی ب��ۆ دەردەكەوێ كە
ساڵ ١٩٢٠-١٩١٩ی زایینی درووست كراوە.
كۆمەڵەی تەعالیی كوردس��تان ،لە س��ەر
كاغەزی پێناس��ەكانیان ،زەمینەكەیان وەك
ئااڵی كوردستان نەخش��اندبوو كە دەڵێن بۆ
یەكەمین ج��ار ھزری نووس��ەری ئەو كاتی
كۆمەڵەكە زینەلعابدین بووە.
ماڵمیسانژ و زۆرینەی ئەو نووسەرانەی كە
ساڵی بیست و یەکەم

پاییزی 2719

لە س��ەر دادگاییكردن��ی ئەندامانی كۆمەڵەی
ئیستقاللی كوردستان لێكۆڵینەوەیان كردووە،
باس��ی ئااڵی كوردس��تانیان ك��ردووە و ،بە
بەڵگە س��ەلماوە كە یەكێك لەو خااڵنەی كە
كوردەكانی لە س��ەر دادگای��ی كراوە ،وێنەی
ئااڵی كوردستان بووە كە لە سەر پێناسەكانیان
نەخشێندرابووmalmîsanij, bitlîsî kemal fevzî,( .
ve kurt orgutleri içindeki yeri, stockholm 1993, r:
)127, 129, 148

زنار سلۆپی ،لە كتێبی «دۆزا كوردستان»دا،
لە سەر ئااڵی كوردس��تان ئاوا دەنووسێ :ئەو
ئااڵی��ە كە لە الی��ەن كۆمەلەیا رێكخس��تنا
جڤاكی(تەش��كیالت ئیجتماعی جەمعییەتی)
درووس��ت كراوە و بە فەرمی ناس��راوە ،سێ
ڕەنگە كە سەرەوەی س��وورە ،ناوەڕاستەكەی
سپییە و خوارەوەی سەوزە و ناوەڕاستەكەشی
بە خۆرێك نەخشێندراوە.
ھەر چەندە بۆ مێژوو و ڕێكەوتە ڕێكەكەی
بەڵگە لە بەر دەس��تدا نیی��ە ،بەاڵم دەتوانین
بڵێین ئااڵكە بۆ یەكەمج��ار  ١٩١٩لە الیەن
كۆمەلەیا رێكخس��تنا جڤاكییەوە درووس��ت
كرابێ و جارێكی دیكەش لە  ١٩٢٠لە الیەن

ھەمان كۆمەڵەوە بە فەرمی ناسرابێتەوە.

(zinar

)silopî, doza kurdistan, beyrut.1969. R : 60

س��اڵی  ١٩٢١مستەفا پاش��ا یاموڵكی و
ھەندێك ك��ەس ل��ە دامەزرێنەرانی كۆمەڵە،
وەك خەلیل ڕامی بەدرخان و كەماڵ فەوزی
و مەوالنزادە ڕەفعەت ،دەی��انھەوێ بچن بۆ
سلێمانی ،بەاڵم ئینگلیز ناھێڵن بڕۆنە سلێمانی
و تەنیا مستەفا پاشا چونكە خەڵكی سلێمانی
بووە دەرباز دەبێت.
مس��تەفا پاش��ا لە حكومەت��ی خوارووی
كوردستان كە لە  ١٩٢٢/١٠/١٠دادەمەزرێت
بەش��داری دەكا و وەك وەزیری پەروەردە و
سەرنووس��ەری ڕۆژنامەی بانگی كوردس��تان
دەردەكەوێ .مس��تەفا پاشا سەرەڕای ئەوەی
بۆخۆی لە دەس��تەی دامەزرێنەرانی كۆمەلەیا
ڕێكخستنی جڤاكی بوو ،بەاڵم بۆ گواستنەوەی
ئااڵك��ەی كۆمەڵە بۆ حكووم��ەت كاریگەریی
نەبووە و بە رەنگی ئااڵكەی حكومەتی ش��ێخ
مەحمووددا ئەوە دەردەكەوێ.
ئااڵك��ەی خ��وارووی كوردس��تان،
زەمینییەكی سەوزی ھەبوو كە ناوەڕاستەكەی
مانگێكی سپی تێدابوو كە لە سەر بازنەیەکی
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سوور نەخشێندرابوو.
ئەو سیاسەتمەدار و ڕوناكبیرە كوردانەی كە
لە س��اڵەكانی  ١٩٠٠تا  ١٩٢٨لە ئەستەنبوڵ لە
ناو یانە و كۆمەڵە و ڕێكخراوە كوردییەكاندا بوون،
دوای ئەوەی كوردس��تان بەس��ەر چوار بەشدا
دابەش كرا ،زۆرینەیان لە دوای  ١٩٢٥ڕوویان لە
ڕۆژاوای كوردستان كردووە و تا ساڵی  ١٩٣٠ھەر
لەو پارچەیە بە یەكجاری جێگیر بوون.
لە س��اڵی  ١٩٢٧كە كۆمەڵەی خویبوون
بە بەستنی یەكەم كۆنگرەی خۆی لە لوبنان،
ھەبوونی خ��ۆی ڕاگەیاند ،دوات��ر كۆمەڵێك
كاری باش و ڕێكخراوەییی كرد كە ھەتا ڕۆژی
ئەمڕۆش بە تاقانە دەژمێردرێن.
ل��ە ن��او نووس��ین و گۆڤار و وەش��انی
كۆمەڵەی خۆیبووندا ،ئەو ڕاس��تییە سەلماوە
كە ئااڵكەی  ١٩١٩ی كۆمەلەیا ڕێكخس��تنا
جڤاك��ی ،وەك ئااڵ لە الیان پەس��ند كراوە و
دەنگۆی ئەوە ھەیە كە مەمدووح سەلیم بەگی
وانی جارێكی دیكە ئااڵكەی دیزاین كردووە و
تێشكە وردەكانی و بۆ تیشكی درشت گۆڕیوە.
ئێحسان نووری پاشا لە بیرەوەرییەكانیدا دەنووسێ:
س��اڵی  ١٩٢٦برۆیێ حرسكی تێللی كە
لە جەاللییەكانی چاڵدڕان بوو ،لە چیای
ئاگری ڕاپەڕینی كردبوو ،ئەو پش��تی بە
چیاكانەوە دابوو.

 ١٩٢٧ئێحس��ان نووری پاشا دەچێتە ئاگری
و بەڕێوەبەرایەتیی شۆڕشەكە دەگرێتە دەست
و دواتری��ش فەرماندەرایەتی��ی س��ەربازیی
ڕاپەڕینەكەش خۆیبوون بۆیان دیاری دەكات.
لە ھەمان ساڵدا ئااڵكەی كۆمەڵەی ڕیكخستنا
جڤاك��ی ك��ە دوات��ر خۆیبوون ب��ە فەرمیی
ناس��یبوو ،لە الیەن خۆیبوونەوە بۆ ئێحس��ان
نووری پاشای دەنێرن و ئەویش بۆ یەكەمجار
لە چیای ئاگری ھەڵیدەداhêvî, kovara çandîya( .
)giştî, parîs, no 2 gulan 1984

ھەر وەھا لە سەر بەرگی كتێبەكەی سورەیا
بەدرخان ،ك��ە ئەویش ئەندام��ی كومیتەی
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ناوەندی��ی خۆیبوون بوو ،كاتێ��ك لە ئامریكا
چاپی دەكا ،ئااڵی كوردستانیشی بە ڕەنگی لە
سەر چاپ دەكا و لە ژێری دەنووسێ( (�kurdis
tan flag) (suraya badrkhan, the case of kurdistan
against turkey, by authority of hoyboon, philadel)phia, 1928

ساڵی  ١٩٣٢كە نەمر میرجەالدەت بەدرخان،
ئیمتیازی دەركردن و چاپكردنی گۆڤاری ھاوار
لە دەوڵەتی سورییە وەردەگرێت ،لە زۆرینەی
ژمارەكاندا بە نووسین و ھەڵبەست ،باسی ئااڵی
كوردستان دەكا و لە سەر بەرگی گۆڤارەكەش
بە وێن��ەی ڕەنگی ،ئااڵی كوردس��تانی چاپ
كردووەkovara hawar, 1932, jimare 5, 8, 10 , 11,( .
)mîr celadet bedirxan

س��اڵی  ١٩٤٦ل��ە كۆماری كوردس��تان
لە ڕۆژھەاڵتی نیش��تمان ئااڵی كوردس��تان
ھەڵكرای��ەوە و ل��ە ٢٦ی س��ەرماوەزدا وەك
فەرم��ی بوونی ئااڵكە ڕاگەیێن��درا( ،ئەم ڕۆژە
لە گ��ەڵ دووی ڕێبەندان جی��اوازە و دووی
ڕێبەندان ڕاگەیاندانی كۆمارە).
زنار سلۆپی ناس��راو بە قەدری جەمیل پاشا،
كە ح��ەوت مان��گ دوای دامەزراندنی كۆمار
ساڵی بیست و یەکەم

پاییزی 2719

س��ەردانی مھابادی کردووە ،ل��ە كتێبەكەیدا
دەڵێ :حكومەتی كۆماری كوردستان ،ئااڵكەی
ك��ە  ١٩١٩لە الی��ەن كۆمەلەیا ڕێكخس��تنا
جڤاكییەوە پەسەند كراوە ،بە فەرمی ناسیوە و
تەنیا لە تەنیش��تی خۆرەكە دوو گوڵە گەنم و
پێنووسێكیان پێ زیاد كردووە و لە سەروەش
بە خڕی لێیان نووسیوە :دەوڵەتی جمھووریی
كوردستان.
بە ب��ڕوای منی نووس��ەری ئ��ەم وتارە،
ق��ەدری بەگ دەب��ێ لۆگ��ۆی حكوومەت و
ئااڵی ل��ێ تێكچووبێ ،چونكە ئەوە لە لۆگۆی
كاغەزی ڕەس��میی حكومەتدا لێی نووسراوە
دەولەتی جمھووری كوردستان ،دەنا لە ئااڵكە
نەنووس��راوەzinar silopî, doza kurdistan, 1969,( .
)beyrut, r: 200, 203, 204

بۆ جیاوازیی لۆگۆی كۆماری كوردس��تان،
دەب��ێ گریمان��ەی ئەوە بكەین ك��ە بە ھۆی
ئەوەی فیرق��ەی دێموكرات��ی ئازەربایجان و
كۆماری كوردس��تان ھەر دووكیان پش��تیان
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ب��ە س��ۆڤییەت بەس��تبوو و لە س��ەردەمی
ئەو كاتیش��دا س��ۆڤیێەت وەك فریادڕەسی
نەتەوە بندەس��تەكان چاو لێدەكرا ،ھەر بۆیە
وێكچوونێ��ك لە نێوان لۆگ��ۆی ئااڵی كۆمار
و لۆگۆی ئ��ااڵی ئازەربایج��ان و لۆگۆی ئەو
كاتی س��ۆڤییەت ھەیە كە گوڵ��ە گەنمەكان
و ڕووبان��ە س��وورەكەی دەوری گەنم��ەكان
ھاوبەش��ی كردوون ،ب��ەاڵم ھەت��اوی ئااڵی
كۆماری كوردس��تان لە فەلس��ەفەی ھەتاوی
ئ��ەوان جی��اوازە و پێش��تریش ل��ە گۆڤاری
نیش��تمانی ژ.ك دا ھاوش��ێوەی چاپ كراوە.
ئەم وێكچوونەش نابێ بە شتێكی خراپ لێك
بدەینەوە ،ئەو كات س��ۆڤییەت ڕێزێكی زۆری
لەو ناوچەیەی س��ەرووی كوردستان ھەبوو و
بە دەیان جار لە ڕۆژنامەی كوردستاندا باسی
كراوە.
لە س��ەر ئااڵی كۆماری كوردستان ویلیام
ئیگڵتن دەڵێ:
ل��ە گواڵنی  ١٩٤٢ی زایینیدا ،ئەندامانی
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كۆمەڵ��ەی ژ.ك بە ھاوكاری��ی ئەندامانی
حیزب��ی ھی��وا كە دی��ارە مەبەس��تی
س��ەردانی میرح��اج ئاكرەیی��ە بۆ الی
زەبیحی ،ئااڵیەكیان درووست كردبوو كە
ڕەنگەكان��ی بە پێچەوان��ەی ئااڵی ئێران
بوو ،لە سەرەوە س��وور ،ناوەڕاست سپی،
خوارەوەی سەوز.

ناوەڕاس��تەكەی خۆرێك��ی تێداب��وو ك��ە بە
دەوری��ەوە دوو گوڵە گەنم ھەبوو ،لە ناوەوەش
خۆرێك و چیایەك و قەڵەمێكی تێدابوو.
ئەو قس��انەی ئیگلتن مرۆڤ دەباتە سەر
تێفكرین لەوەیكە یانی لە س��ەردەمی ژ.ك دا
ئااڵی كۆماری كوردستان درووست كراوە؟!؟!
(�william eagleton jr, the kurdish republic 1946, ox
)ford university press, 1963 london

لە ساڵی  ١٩٤٨تا  ١٩٥٠لە ژێر چاودێریی
دكت��ۆر كام��ەران بەدرخ��ان لە فەڕانس��ە
گۆڤارێكی فەڕەنسی دەردەچوو كە ناوە ناوەش
ب��ە ئینگلیزی تێیدا دەنووس��را .گۆڤارەكە لە

ساڵی بیست و یەکەم

پاییزی 2719

سەر كورد دەنووس��را و چەند جارێك ئااڵی
كوردستانی وەك س��ەردەمی خۆیبوون تێدا
چاپ كراوە)bullet du centre d›etudes,1948( .
پارلمان��ی باش��ووری كوردس��تان ل��ە
 ١٩٩٩/١١/١١بە پێی بڕیاری ژمارە  ٢٦كە لە
یاسای ژمارە  ١٤ی ساڵی  ١٩٩١سەرچاوەی
گرتووە ،ئااڵی خۆیبوونی بە فەرمی ناساندەوە
و تیش��كەكانیان دەسكاری كرد و بۆ بیست و
یەك تیش��ك بە فەلسەفەی  ٢١ی ئادار كە
دەكاتە نەورۆز و یەكی بەھار گۆڕدرا.

Celadet bedirxan, kovara hawar, 1932
كورد كێیە؟ سۆران حەمە ڕەش
Hêvî, kovara çandîya giştî, paris 1984
Malmîsanij, bitlisi kemal fevzi ve kurt orgutleri
içindeki, stockholm, 1993
Prym und socin, kurdishche sammlungen, erahlurgan u. Lieder in dialekt des tur abidin, st, petersbourg, 1887
بە دەم ڕێگاوە گوڵچنین ،بەرگی یەكەم ،نەوشیروان مستەفا
مێژووی دێرینی كورد ،ئاكۆ محەممەد میرزایی
ژیانی عەبدوڕەزاق بەدرخان ،سەالح محەممەد سەلیم
جێلوە و مسحەفا ڕەش ،ئەنستانس ماری كەرمەلی ،لە فەڕەنسییەوە

سەرچاوەكان

Ferdinand hennerbichler, the origin of kurd

William eagleton, the kurdish republic 1946, london, 1963
Kamuran badrkhan, bulletin du centre d›etudes,
1948, paris
Zinar silopî, doza kurdistan, 1969, beyrut
Suraya badrkhan, the case of kurdistan against turkey, by authority of hoyboon, philadelphia 1928

نەجاتی عەبدوڵاڵ
ئەڵبۆمی شێخ مەحموودی حەفید ،سدیق ساڵح
جەمعییەتی تەعاون و تەرەقی كورد ،ماڵمیسانژ ،لە توركییەوە زریان
ڕۆژھەاڵتی
ڕۆژنامەی كوردستان١٩٤٦ ،
كۆمەڵ��ە و ڕێكخراوە كوردیی��ەكان  ١٩١٨-١٩١٣لە بەڵگەنامەكانی
وەزارەتی دەرەوەی فەڕەنس��ا و بریتانیا ،وەرگێڕانی لە فەڕەنس��ییەوە
نەجاتی عەبدوڵاڵ
نیشتمان ،باڵوكەرەوەی بیری ژ.ك ،عەلی كەریمی
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نقش تشکل های غیر دولتی

()Non governmental Organization

در توسعه و آموزش اخالق زیست محیطی
منصور سهرابی
دکترای تخصصی اگرواکولوژی

اعتقاد بر این است که آگاهی زیست
محیطی کلید حل بسیاری از مشکالت
زیست محیطی است ب ه عقیده محققان،
بخش عمدهای از مشکالت زیست محیطی،
ریش ه در عدم شناخت و آگاهی الزم انسان
نسبت ب ه طبیعت دارد

چکید ه
فعالیت های انسان پیامدهای جبران ناپذیری
برک��ره زمی��ن گذاش��ته اس��ت و طبیعت در
مسیرنابودی تدریجی است .به عقیده محققان،
بخش عمدهای از مش��کالت زیس��ت محیطی،
ریش��ه در عدم ش��ناخت و آگاهی الزم انسان
نس��بت به طبیع��ت دارد .افزایش ش��ناخت و
آگاهی مردم با آموزش اصولی
و صحی��ح امکانپذیر
است ،آمـوزشی
کـه رفتار و
اخالق را

بازگش��ت ناپذیر اس��ت .در خوش��بینانهترین
حالت و ب��ا فرض اینکه دولتها اراده سیاس��ی
الزم برای حفاظت از محیط زیس��ت را داشته
باشند باز هم نمیتوان انتظار داشت پدیدههای
مرزگذر با پاسخهای موردی وناهماهنگ دولتها
و بدون هم��کاری همه بازیگ��ران بین المللی
تح��ت کنترل درآید .عم ً
ال نیز اقداماتی هم که
کشورهای جهان برای حفاظت
از محیط زیس��ت انجام
دادهاند ،به دلـیل
ناهماهنگ��ی
و عــ��دم

افزایش
شناخت و
آگاهی مردم با آموزش
اصولی و صحیح
امکانپذیر است ،آموزشی
ک ه رفتار و اخالق را
دگرگون سازد

دگرگون
سازد .برای
عملیکردن این
مهـ��م نقش تش��کل
ه��ای غیر دولت��ی ()NGOs
حائز اهمیت فراوان است.
ام��روزه ،با افزای��ش روزاف��زون جمعیت،
مش��کالت زیس��ت محیطی در ح��ال افزایش
اس��ت ،محیط زیس��ت بی��ش از گذش��ته نیاز
مبرم به حمایت دارد .اثر فعالیت های انس��انی
بر زیس��ت بوم؛ عمیق ،معم��والً مرزگذر و گاه

همـکاری
آنهــــ��ا ب��ا
یکدیگ��ر نتای��ج
قاب��ل قبول��ی در ب��ر
نداش��ته و نتوانس��ته پاس��خ
مناس��بی به تخریب محیط زیس��ت ،از جمله:
تغیی��رات اقلیم��ی ،گرم ش��دن ک��ره زمین،
آلودگی هوا ،خاک و آب ،خطرات هس��ته ای،
دس��تکاری ژنتی��ک ،کاهش بی روی��ه ذخایر
طبیعی و نابودی تنوع زیس��تی و چشم اندازها
و افزای��ش رد پای اکول��وژی ،ارائه دهد .بخش
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آموزش محیط زیس��ت باید در دو س��طح
عمدهای از مفاد صده��ا موافقتنامه چندجانبه
زیس��ت محیطی که انرژی ،وقت و منابع مالی رس��می و غیررس��می ص��ورت گی��رد و برای
فراوان برای ایجاد آنها صرف ش��ده است نیز به دس��تیابی ب��ه ظرفیتهای انس��انی م��ورد نیاز
دلیل ناهماهنگی و عدم همکاری بازیگران بین بایستی تالشهای آموزش��ی ،در زمینه رسمی
المللی هرگز اجرایی و عملی نش��ده و این امر و غیررس��می به ط��ور همزمان ص��ورت گیرد
موجب شده تا بسیاری از این اسناد هیچگاه به آموزش باید به نحوی باش��د که بتواند تمامی
اهدافی که ب��ه خاطر آنها به وجود آمده بودند اف��راد را به منظور تحقق آموزش��ی برای همه
دس��ت پیدا نکنند Najam et al., 2006; Sohrabi,(.عمر پوش��ش دهد و بایس��تی دان��ش جامعی
را تولی��د کند که عل��وم اجتماعی و طبیعی را
)2019
در این ش��رایط انسان باید به این پرسش ش��امل ش��ود و بینش��ی در مورد تعامل میان
جدی پاس��خ ده��د؛ هنگامیکه اف��راد خواهان مناب��ع طبیعی و انس��انی و توس��عه و محیط
زیس��ت ایجاد کند (یعقوبی و منص��وری۱۳۸۹ ،؛
به حداکثر رساندن س��ود خود هستند چگونه
مختاری و همکاران .)١٣٩٣
میت��وان از بهرهب��رداری بیش از
ارتب��اط و تعامل ب��ا محیط
ح��د و تخری��ب مناب��ع طبیعی
استمرار
زیس��ت نقش موثری در آموزش
جلوگی��ری کرد؟ اعتق��اد بر این
فعالیتهای
تشكلهای زیست
اخالق زیس��ت محیط��ی دارد،
است که آگاهی زیست محیطی
محیطی
آموزش اخالق زیس��ت محیطی
کلید حل بس��یاری از مشکالت
اثر
موجب
م��ی توان��د راه��ی ب��رای ایجاد
زیس��ت محیطی است به عقیده
بخشی بیشتر
آگاه��ی از موضوع��ات مربوط به
محقق��ان ،بخ��ش عم��دهای از
و
شود
می
جامعه
در
توس��عه پای��دار و تقویت دانش
مش��کالت زیس��ت محیط��ی،
زمینه توسعه
و مه��ارت ه��ای کار ف��ردی و
ریش�� ه در عدم شناخت و آگاهی
اخالق زیست
جمعی برای حل و پیشگیری از
الزم انس��ان نس��بت ب ه طبیعت
محیطی را
مشکالت زیس��ت محیطی باشد
دارد(صالحی و پازوکی نژاد .)١٣٩٥
فراهم
(.)Baker, et al.2019
افزای��ش ش��ناخت و آگاهی
میكند
مش��ارکت فع��ال جامعه در
مردم با آموزش اصولی و صحیح
ح��وزه محیط زیس��ت هنگامی
امکانپذیر اس��ت ،آموزش��ی که
رفت��ار و اخ�لاق را دگرگ��ون س��ازد .آموزش نم��ود پیدا میکند ک��ه م��ردم بدانند محیط
اخالق زیست محیطی سبب شناسایی ارزشها زیست آنان با چه تهدیداتی مواجه است ،علت
و توضی��ح مفاهیم به منظور ایج��اد مهارتها و آن چیس��ت و چگونه میتوان با بهبود عملکرد
گرایش��های م��ورد نیاز برای درک و ش��ناخت ی��ا تغییر رفتار به رفع و ی��ا کاهش آنها کمک
وابس��تگیهای میان انسان ،فرهنگ او و محیط کرد.
برخ��ی گزینهه��ای قاب��ل اس��تفاده برای
زیس��ت پیرامون او می ش��ود .اخالق زیس��ت
محیطی اش��اره به اخالق و عادتهای زیس��ت افزایش آگاهی زیست محیطی و تغییر رفتار و
محیط��ی ای دارد که الگوهای رفت��اری را به اخالق در سطح جامعه ،شامل :آموزش زیست
وجود م��ی آورد که هدف نهای��ی آن ،افزایش محیطی برای رهبران ،سیاس��تمداران ،مدیران
کامال آگاهانه و فعاالنه فردفرد اعضای جامعه در و آموزش همگانی درباره اخالق اکولوژی است
حمایت از محیط زیست و استفاده محتاطانه و که ب��رای عملی کردن این مهم نقش تش��کل
های غیر دولتی ( )NGOsحائز اهمیت فراوان
عاقالنه از منابع طبیعی است( .سهرابی.)٢٠١٩ ،
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است .در عصر حاضر تشکل های غیر دولتی در
اداره کشورها و مدیریت سرزمین نقش موثر و
مفیدی را دارند.
س��ازمان مردم نه��اد ( ،)NGOس��ازمانی
غیردولت��ی و غیرانتفاعی اس��ت ک��ه افراد در
آن به ط��ور داوطلبانه عضوی��ت دارند .امروزه
سازمانهای مردمنهاد به دلیل ارتباط مستقیم
و بدون واس��طه با مردم ،بسیار موثر و کارآمد
عم��ل میکنن��د .فعالی��ت ه��ای س��ازنده به
س��ازمانهای مردمنهاد ،اعتبار می بخشد .نظر
بهاینکه س��ازمانهای غیردولتی ساختارهای
انعطافپذیر و گس��ترده دارند ،قادر به فعالیت
در دوردستترین نقاط کشورها هستند و توان
فعالیتهای��ی را دارن��د که دولته��ا و بخش
خصوصی از انجام آن عاجزند.
س��عیدی ( )١٣٩٣عن��وان م��ی دارد که
مهمترین ویژگیه��ای س��ازمانهای غیردولتی
عبارتند از:
 1دارای اساس��نامه ،اه��داف ،تش��كیالت و
ساختاری مشخص می باشند.
 2غیرانتفاعی هستند و به داوطلبین و اعضای
آن سود و درآمدی تعلق نمی گیرد.
 3اعضای آن افراد داوطلب می باش��ند و عضو
پذیرن��د و ب��رای عضویت ش��رایط خاصی جز
پذی��رش مفاد اساس��نامه و عالقهمندی به كار
داوطلبانه در آن سازمان وجود ندارد.
 4وضعی��ت مال��ی این س��ازمانها كه ش��امل
درآمدها و هزینه ها اس��ت ،روشن ،مشخص و
قابل دسترس برای اعضا و سایرین میباشد.
 5هدف این س��ازمانها كمك ب��ه بهبود وضع
جامعه ،حفظ منافع و مصالح عمومی می باشد.
 6ب��ه هیچ س��ازمان و یا نهاد دولتی وابس��ته
نمی باشند.
س��ازمانهای غیر دولتی زیس��ت محیطی،
س��ازمانهایی هس��تند كه فعالیتهایش��ان را بر
محور منابع طبیعی و محیط زیست (در جهت
حفظ ،احیاء ،توسعه پایدار) متمركز نموده اند
و نقش بسیار اساسی درجلب مشاركت مردمی

به منظور حمایت و حفاظت از محیط زیس��ت
دارند.
دامغان��ی و هم��کاران ( )١٣٩٦مهمترین
اهداف س��ازمانهای مردم نهاد زیست محیطی
را موارد ذیل برشمردند:
 1اطالع رس��انی و آگاه سازی درباره مسائل و
موضوعات زیس��ت محیطی ،ملی ،منطقه ای و
بین المللی
 2مب��ارزه با تخریب محیط زیس��ت در جهت
اصالح الگوهای ناپایدار تولید و مصرف
 3نهادین��ه کردن و س��ازماندهی مش��ارکت
مردمی
 4گس��ترش نظ��ارت عمومی بر پ��روژه های
زیست محیطی
 5ایجاد ،گس��ترش و تقوی��ت هماهنگی بین
بخش��های دولت��ی و مردمی ذیربط با مس��ائل
زیست محیطی
 6ارتقاء س��طح دانش اعضاء در زمینه محیط
زیست از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی
و سمینارهای علمی
 7انتش��ار نش��ریه ،فیلم ،نوارهای آموزشی و
خبری به منظور انعکاس موضوعات مربوط به
حفاظت و حمایت از محیط زیست
 8انج��ام پروژههای تحقیقات��ی و اجرایی در
زمینه محیط زیست
 9همکاری با سازمانهای بین المللی حفاظت
محیط زیست.
اس��تمرار فعالیته��ای تش��كلهای زیس��ت
محیطی موجب اثر بخش��ی بیش��تر در جامعه
می شود و زمینه توسعه اخالق زیست محیطی
را فراهم می كند .س��ازمان های مردم نهادی
که ب��ه دنبال یک حادثه ایجاد ش��ده اند دوام
و بقای کمتری دارند .بقای س��ازمان باید یکی
ا ز اه��داف اصلی تش��کلها باش��د و ب��رای آن
برنامهریزی داشت.
کارک��رد اصل��ی NGOه��ا طب��ق ماهیت
فعالیتهای آن ،کارکرد «مشارکتی و حمایتی»
اس��ت و طبیعتاً این کارکرد از طریق گسترش

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  53ساڵی بیست و یەکەم پاییزی 187 2719

ارتباطات NGOها با حکومتها و دس��تگاههای
دیوانساالری به منظور تبادل عقاید برای بهبود
بخش��یدن به اجرای طرح های توسعهای قابل
تحقق اس��ت (زاه��دی مازندران��ی .)١٣٩٤ ،اما در
کش��ورهایی که بصورت دیکتات��وری اداره می
شوند فعالیت NGOها با محدودیتهای فراوانی
روبرو س��ت .حاکمیت از فعالیت و عملکرد آنها
می ترسد چرا که فعالیتهای گروهی می تواند
س��طح مطالب��ات را به صورت ج��دی افزایش
دهد .هرگاه که مردم به صورت دس��تهجمعی
و منس��جم نس��بت به وضعیت موجود واکنش
نشان دادهاند ،حاکمیت با آنها به شدت برخورد
نموده است (خسروی فرد.)١٣٩٤ ،
فعالیت آموزشی تش��کلهای غیردولتی به
امکانات و ش��رایط سیاسی حاکم وابسته است.
این س��ازمان ه��ا در صورت ام��کان ،میتوانند
ب��ا بهکارگیری رس��انهها س��بب ارتقای دانش
زیس��ت محیطی و توس��عه اخ�لاق اکولوژیک
شوند .رس��انهها شامل :ش��بکههای اجتماعی،
وبسایتها  ،تلویزیون و رادیو ،رسانههای چاپی
و غیره می باشند که پتانسیل بسیار زیادی در
زمین��ه ارائه اطالعات ،آموزش دانش و پرورش
مهارته��ا و نگرش��ها دارند .نقش رس��انهها در
آگاهی بخش��ی مردم از مسائل زیست محیطی
و اقداماتی برای محافظت از آن ،طی س��الهای
متمادی به اثبات رس��یده اس��ت (Kirac, et al.,
.)2012; Karami Darabkhani, et al.,2019
تش��کیل کارگاهه��ای آموزش��ی ب��رای
همس��االن نیز توس��ط NGOها نقش بسزایی
در یادگی��ری اجتماع��ی و تغیی��ر رفت��ار ایفا
میکند .مطابق «نظری��ه یادگیری اجتماعی»،
هرگون��ه یادگیری که به صورت گروهی و بین
همس��االن صورت می گیرد ،م��ی تواند برای
توس��عه انتخابهای اخالقی فردی بس��یار مهم
باشد .هنگامی که افراد درگیر گفتگوی گروهی
در زمین��ه اخالق زیس��ت محیطی میش��وند،
میتوانن��د نظر خود را تغیی��ر دهند وبه اخالق
جدیدی دست یابند ( .)Baker, et al.2019اخالقی
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ژرفانگ��ر ک ه از تمرکز ارزش ذاتی بر یک عنصر
خاص اجتناب م��یورزد و تنوع طبیعی را ذاتاً
ارزش��مند میداند که انسان جزئی از این تنوع
است(سهرابی.)٢٠١٩ ،
الزم به ذکر اس��ت که کارکرد مفید و موثر
تش��کلهای غیر دولتی به سطح دانش و آگاهی
اعضای آن و داشتن روحیه کار گروهی و تیمی
وابسته است .این تش��کلها باید از فردگرایی و
منفع��ت گرای��ی ش��خصی پرهی��ز کنن��د در
غیراینصورت دی��ری نخواهد پایید که فعالیت
آنه��ا یا متوقف می ش��ود یا ب��ه بیراهه خواهد
رفت.
نظ��ر ب��هاینک��ه در ڕۆژه��هاڵت (ش��رق
کردس��تان) فعالیت های گروهی و تشکیالتی
مس��بوق به سابقه اس��ت آمادگی جامعه برای
پذیرش تش��کلهای غیر دولتی بیش از س��ایر
نقاط کش��ور ایران است و این مهم سبب شده
اس��ت که در اکثر مناطق ڕۆژههاڵت علی رغم
تهدیدات ناش��ی از برخورد امنیتی حاکمیت،
ش��اهد حضور چش��مگیر این تش��کلها باشیم
که بیش��تر آنها در حوزه محیط زیس��ت فعال
هستند .پیش��نهاد می گردد ک ه تشکلهایغیر
دولتی در همهی عرصهه��ا از جمله در بخش
محیط زیس��ت در ڕۆژههاڵت گسترش یابند و
این تش��کلها نیز ضمن ارتق��ای دانش جامعه،
موجبات به روز ب��ودن آگاهی و دانش اعضای
خویش را در دس��تور کار ق��رار دهند .از آحاد
جامعه درخواس��ت می ش��ود ک ه با تشکلهای
فع��ال ب ه هر ن��وع ممکن هم��کاری نمایند .به
احزاب سیاس��ی که تجربههای فراوانی در کار
تیم��ی و فعالیت تش��کیالتی دارند توصیه می
شود که با همهی توان ب ه تشکلهای غیردولتی
ڕۆژههاڵت کمک نماین��د .نباید فراموش کرد
که آینده سرزمین ڕۆژههاڵت در گرو مشارکت
مردم در حمایت و حفاظت از سرزمین است.
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ئیسالحات و خوالنەوە بە دەوری بازنەدا!

زانیار ڕۆژهەاڵتی

له ماوەی دووسەت سالی ڕابردووی ئێراندا کە بزووتنەوەی ڕێفۆرمخۆازی سەری
هەڵدا ،هۆکارەکەی بۆ دەیان دیاردەی دەرەکی و نێوخۆیی دەگەڕێتەوە کە هەر
کامەو بە ئەندازە و قەبارەی خۆی ،لەسەر نێوەرۆک و پێناسەی بزوتنەوەی
ڕێفۆرمیستی له ئێراندا ڕۆلی هەبوو .سەبارەت به هۆکارگەلی شکستی ڕێفۆرمخۆازی
حکومەتی له ئێران دەکرێ هێندێک خاڵی بنەمایی دەستنیشان بکەین کە ئەو
ڕەوتە هەرگیز نەیخواست یان نەیتوانی به ئەنجامی بگەیێنێت.

پێشەکی
له ماوەی دووس��ەت سالی ڕابردووی ئێراندا
کە بزووتنەوەی ڕێفۆرمخۆازی سەری هەڵدا،
هۆکارەک��ەی بۆ دەیان دیاردەی دەرەکی و
نێوخۆیی دەگەڕێت��ەوە کە هەر کامەو بە
ئەندازە و قەبارەی خۆی ،لەسەر نێوەرۆک و
پێناسەی بزوتنەوەی ڕێفۆرمیستی له ئێراندا
ڕۆلی هەبوو.
نازمولئیس�لامی کرمان��ی دەڵێ لەپاش
دۆڕانی یەک لەس��ەر سێی خاکی والتی
ئێران له ش��ەڕەکانی عروسان و پرش و باڵو
کردنی س��وپای ئێران کە پشتیوانی و فتوای
هەمو مەرجەعە ئایینییەکانیشی لەپشت بوو،
خەڵکی ئێرانی له ڕوی زەینی و ڕەوانییەوە
توشی سەرس��امی و بێدەنگی و زەاللەتێکی
بێ وێن��ە کردبو کە له ه��ەردووک بواری
شوناس��ی دینی و قەومییەوە هەس��تیان به
زەلیل��ی دەکرد .بەاڵم هێندەی پێ نەچوو کە
هەواڵی شکس��ت دانی ئەرتەش��ی عەزیمی
تێزاری ل��ه الیەن واڵتێکی چکۆلەی وەکو
ژاپۆن��ەوە ،کێچی دە کەوڵی خەڵکی ئێران
هاویشت و ئێرانییەکان پێیان خۆش بوو بزانن
هۆکاری ئەو سەرکەوتنەی ژاپۆن چی بوو تا
ئەوانیش تاقیی بکەنەوە!
ڕەنگدان��ەوەی ئەو ڕۆانگ��ە و بۆچوونە
له دەس��هەاڵتی قاجاردا خۆی لە بڕیارەکانی
عەباس می��رزای وەلیعەهددا دیت��ەوە کە «
ڕێفۆرمی له پەروەردەی چینێکی تێکنۆکرات
و پێگەیشتوو له فەرەنگدا دەدیتەوە کە بێنەوە
و دەزگای بروکراسیی ئێران نۆژەن بکەنەوە».
ئەوە یەکەم پێناس��ە بوو ل��ە ڕێفۆرمی
حکومەت��ی ل��ه ئێ��ران و تا ئ��ەو چرکە
س��اتەش کە ل��ه ئێ��ران ڕێفۆرمخۆازی
حکومەتی گەیش��تۆتە بنبەست و دەسەاڵت
خەریکی کوش��ت و بڕی ناڕازییانە ،هێش��تا
ئەو پێناس��ەیە ل��ه ڕێف��ۆرم جەوهەری
داخوازییەکان��ی ڕێفۆرمخۆازانی حکوومەتییه
و نەیانتوانیوە ڕێفۆرمیزمی سیاسی ئاراستەی

ناوەن��دی س��ەرەکیی دەس��ەاڵت و چەمکی
دەسەاڵتداری له ئێراندا بکەن.
ئەگەرچی سەرکەوتنی شۆڕشی ئۆکتۆبری
بۆلش��ویکەکان له شۆڕەوی و شوێن دانەری
بیر و هزری ئەم شۆڕش��ه لەسەر مێشکی
دەیان هەزار کرێکاری پارێزگاکانی باکووری
ئێ��ران کە ب��ۆ کار و کاس��بی ڕووی��ان لهو
واڵت��ە کردبو ،توانی چەخماغەی دەس��پێکی
ڕەوتێک��ی ت��ازە و ڕادی��کال ل��ه ئێران
لێدات و ئاراس��تەی ڕوانگەی تێکنۆکراتەکان
له خزمەتی چینی دەس��ەاڵتدارەوە بگۆڕێت
بۆ ڕوانینی وەدەس��تەوە گرتنی دەسەاڵت و
سازدانی ئالوگۆڕ له ناوەندی بڕیار ،بەاڵم هێور
بوونەوەی تەبی شۆڕش��ی بولش��ویکەکان و
عادەت گرتنیان به داب و نەریتەکانی نەزمی
نێونەتەوەیی له سیاس��ەتی دەرەوەدا ،شوێن
دانەری لەس��ەر ڕەوتی سیاس��یی ڕادیکال
ل��ه ئێران هەب��وو و بێجگە ل��ه داڕمینیان
ل��ه بزووتنەوەیەکی ڕادیکال و شۆرش��گێڕوە
ب��ۆ حیزبێکی گوێ لەمس��ت و موحافزەکار،
ڕەوتێکی دژه دێموک��رات و مورتەجیعی لێ
سازبو کە نەیتوانی خزمەتی گەشەی سیاسیی
واڵتەکەی بکات.
ش��ەپۆلی س��ێهەمی ڕێفۆرمخۆازی له
ئێ��ران ک��ە به قەول��ی س��ەعید حەجاریان
هەم��ان درێ��ژەی ڕەوت��ی ڕێفۆرمیس��تیی
دەورانی مەش��روتەی ئێران��ە (کە ئەمن پێم
وای��ه به نی��و هێندی ئەوانیش س��ادق و به
ش��ەهامەت نین) له کۆتاییەکانی س��ااڵنی
دەی��ەی شێس��تی کۆچی هەتاوی س��ەری
هەڵ��دا .ش��ەڕی ئێ��ران و ئێراق ل��ه بواری
ئابورییەوە گوش��ارێکی خستبووە سەر شانی
دەوڵەت کە مەجبووری کردبوو ش��ەرت و
مەرجەکانی بانک��ی نێودەوڵەتیی پووڵ بۆ
دان��ی وام به ئێران قەبوڵ بکات .ش��ەرت
و مەرج گەلێک که داس��ەپاندنی سیاس��ەتی
لیبرالیزم��ی ئابوری ،بەس��ەر ش��ێوە کاری
دەوڵەتی ڕەفسەنجانیدا فەڕز دەکرد .له بواری
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قوتبی ئیدئۆلۆژیکی جیهانی دوو جەمسەری،
دەوڵەتی ش��ورەوی لەژێر گوشار و خەریکی
داڕمان بوو و گوتاری ئیس�لامیی ئێران بۆ
نۆژەن کردنەوەی خۆی مەجبور بوو دەست
بەرداری ئەو خوێندنەوە چەپیه له ئیسالم
بێت کە ئیدئۆلۆگ گەلی وەکوو شەریعەتی
و موتەه��ەری پەرەی��ان پێ داب��وو .بۆ ئەو
مەبەستە ڕەوتی «نواندیشان دینی» خەریکی
تێئۆری��زه کردن��ی خوێندنەوەیەکی لیبرال
بوون له دین کە ش��ێواز و ئاراس��تەیەکی
تازەتری نیش��انی کۆمەڵگای ئەوکاتی ئێران
دەدا.
ل��ه هەموی ئەوان��ە گرینگتر دەورانی
ش��ەڕی ئێران و عێ��راق و جەوی تەبلیغاتی
ش��ەڕ ،دەرفەتێکی دابوو به دەس��ەاڵت کە
ت��ەواوی دژبەران و تەنان��ەت ڕەقیبانی خۆی
لەنێوخۆی ئێران زیندان��ی و قەتلوعام بکات
و خەڵکیش لە ترس��ی پاراستنی تەواویەتی
ئەرزی��ی واڵت��ی ئێ��ران ،ناڕەزایەتییەکی
ئەوت��ۆ دەرنەبرن .بەالم تەواو بونی ش��ەڕ
دەرفەتێک بوو بۆ نیشاندان و لێک ترازانی
وردە س��ەلیقەکانی نێو بازنەی ئیدئۆلۆژی و
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی تا هەر کەسه
و الیەنەی هێژمۆن و بەرژەوەندییەکانی ماڵی
خۆی لە کورسیی حوکمڕانی بچەسپێنێت.
له ئاس��تی پێوەندی��ی نێودەوڵەتیدا له
سەرەتاکانی دەیەی حەفتای کۆچی هەتاوی،
ئێران لەسەر ئاوێتە بوونی دەستی ڕێبەرانی
ئ��ەو ڕێژمه له جەریانی تێرۆری میکۆنووس
گرفت��اری مەحکومییەت��ی نێودەوڵەت��ی و
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نێونەتەوەی��ی بوو و واڵتان��ی ئەورووپی به
نیش��انەی ناڕەزایەتی بەو تیرۆره و دژایەتی
کردنی سیاسەتی تیرۆری دژبەران ،خەریکی
داخستنی باڵوێزخانەکانیان بوون.
له وەه��ا هەلومەرجێکدا ب��وو کە هەر
ئ��ەو ڕەوت��ەی کە له س��ااڵنی ڕابردوودا
سەرپەرەش��تیاری داگیرکردنی س��فارەتی
ئامریکا بوو و سەرۆک وەزیرانی سااڵنی شێست
کە هەم��و زیندانیانی سیاس��ی تێیدا ئیعدام
کرابون و ئینقالبی فەرهەنگییان له زانکۆکان
بەڕێوەبردبوو و بەرپرس��انیان ل��ه وەزارەتی
ئیرش��اد چارش��ێویان له س��ەری ژنان قایم
کردبوو و وەزارەتی ئامووزش و پەروەرش��یان
بەدەستەوە بوو ،بوونە سەرپەرشتیاری ڕەوتی
ڕێفۆرمخۆازی له ئێ��ران و تەواوی هەوڵیان
ئ��ەوە بوو کە وا بنوێنن چارەس��ەری ئێران و
چارەی ئەو ڕێژیمه و پرس��ی دێموکراس��ی
و ماف��ی کەم��ە ئایینیی��ەکان و نەتەوەکان
هەموی له گیرفانی ڕێفۆرمخۆازاندایه و الیەنە
ڕادیکاڵەکانی کۆمەڵگا غەیری زەرەر و توند و
تیژی بەرهەمی دیکەیان بۆ خەڵک نابێت.
دەوڵەتی ئیسالحات بۆ بەڕێوە بردنی ئەو
ئیستراتژیه هەم له ئاستی دەرەوە و هەم له
ئاس��تی نێوخۆ تا ئاستێکی زۆر سەرکەوتوو
بو.
له ئاس��تی نێودەوڵەتیدا تۆان��ی قەیرانی
دیپلۆماتیکی پاش میکۆنۆس چاڕەسەر بکات
و دەوڵەتی ت��ازه هەڵبژێردراو ب��ه کرانەوەی
سیاس��ی و کۆمەاڵیەتی به دنیا بناسێنێت و
تەنانەت نوسخەی ئاش��تیخوازانەی خۆی بۆ
ساڵی بیست و یەکەم
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دنیا له ژێر ناوی» وتوێژی شارستانییەتەکان»
تەجویز بکات.
ل��ه ئاس��تی نێوخۆییدا تۆان��ی هەمان
تەجروبەی گوت��اری توودە-ئەکس��ەرییەتی
دوپاتە بکاتەوە و ب��ەو گوتاره نوخبەکانی نێو
ڕەوت��ە ڕادیکاڵ��ەکان هەلفریوێن��ێ و ڕەوتە
شۆرشگێڕەکان بەرەو ئاقاری تەسلیم تەڵەبی
بەرێت.
تەنیا له مەیدانگەلی وەکوو ئێستا کە
تەقین��ەوەی ناڕەزایەتی��ی خەڵک خەریکە
بەس��ەر کوماری ئیسالمیدا دەڕووخێ ،زەرەر
و خەس��اری نەمانی ئەو گوتار و ڕێکخراوە
ڕادیکااڵن��ە ب��ەدی دەکرێ��ت ک��ە دەتوانن
ئاراستەی شۆڕش به دەستەوە بگرن.
س��ەبارەت ب��ه هۆکارگەلی شکس��تی
ڕێفۆرمخۆازی حکومەتی ل��ه ئێران دەکرێ
هێندێک خاڵی بنەمایی دەستنیش��ان بکەین
کە ئ��ەو ڕەوت��ە هەرگیز نەیخواس��ت یان
نەیتوان��ی به ئەنجامی بگەیێنێت و تووش��ی
شکست و داڕمانی ئەخالقی و سیاسیی کرد:
 1پابەندب��وون و تەئکی��د کردنەوە لەس��ەر
جێبەجێ کردنی یاسای بنەڕەتیی ئێران.
 2خۆ س��اغ نەکردنەوە ل��ه نێوان خەڵک
و دەس��ەاڵت و ب��ێ ئیعتب��ار ب��وون الی
هەردووکیان.
 3پش��تیوانی ل��ه حاکمییەت ل��هو کاتە
هەس��تیارانەی خەڵک دەرفەت��ی ئاڵوگۆڕی
هەبوو.
 4بێدەنگی له ئاست تەنگ کردنەوەی بازنەی
ئازادییەکان و داخستن و گیرانی ڕۆژنامەوانان.
 5هەبوون��ی دەس��ەاڵتی س��ێبەر ک��ە
سیاس��ەتی کەالن��ی واڵتی ل��ه دەرەوەی
بازنەی توانستی دەوڵەت بەڕێوە دەبرد.
لەسەر ئەو خااڵنە دەبێ ئاماژە بەوە بکرێت
کە پابەند بوون به یاس��ای بنەڕەتیی ئێران و
حەول نەدان ب��ۆ گۆڕینی ،یەک له هۆکارە

سەرەکییەکانی شکستی ڕەوتی ڕێفۆرم بوو .ئەو
یاس��ایه خاوەنی ئەسڵی ویالیەتی موتڵەقەی
فەقیه بوو .ئەو یاسایە تەفکیکی قوای لە بەین
بردبوو و هەر س��ێکیانی خستبووە ژێر چۆکی
ڕێبەر! ئەو یاس��ایه تەفس��یری قانوونی دابوو
به ش��ۆڕای نیگابان و مەجالی هەر چەش��نە
هەڵکراندن��ی بەشەردۆس��تانە و ئازادیخوازانە
ل��ێ وەرگرتب��ووەوە .کەچ��ی ڕێفۆرمخوازان
کردبوویانە سەنگەری بەرگری!
خۆس��اغ نەکردنەوە له نێ��وان خەڵک و
دەس��ەاڵت ،بوو به ه��ۆکاری ئەوەی کە له
تەواوی ئەو دەورانەی کە حاکمییەت کەوتە
بەر پەالماری خەڵک و خامنەیی له ترسان
ب��ه چاوی گریانەوە باس��ی گیانبازیی خۆی
ب��ۆ ئینقالب دەکرد ،ببنە س��وپاپی متمانەی
نیزام و پاراس��تنی تەواوییەتی نیزام وەئەستۆ
بگرن .یاس��ای چاپەمەنییەکان به دەستوری
خامنەیی ل��ه کاری مەجلیس الدەن و هەم
ڕووڕەشیی خۆیان بۆ خەڵک بسەلمێنن و هەم
خزمەتێکی بێ مەواجیب بۆ دیکتاتۆر بکەن.
له کۆی گشتیی ئەوانە گرینگتر ئەوەیه
کە تەواوی ئەو کەسانەی وەکوو سەرۆک
کۆم��اری ئێ��ران دی��اری دەکرێ��ن ،پاش
شکس��تی بەرنام��ە و پرۆگرامەکانی��ان و له
کۆتاییی تەمەنی سیاس��ییاندا ،هاواریان لێ
هەڵدەستێ کە کاربەڕێکەر و تەداروکاتچی و
هیچکارەن و دەستانی پشتی پەردە مەجالی
ئاڵوگۆڕ نادەن!
بەڵێ ،بە پێی یاسا دیاری کردنی سیاسەتە
گش��تییەکانی ئێران به ئەس��تۆی ڕێبەرە و
سەرۆک کۆمار له ئاستی سیاسەتی خاریجە
و سیاسەتی دیفاعی و ئەمنییەتی و ئیتالعاتی
و ئازادییه ئەساسییەکاندا هیچکارەیه و ئەگەر
سەت هێندی تر به دەوری ئەو نیزامە و
هەڵبژاردنەکانیدا بخولێینەوە هەر دەگەینەوە
ئەو نوقتەیەی کە خاتەمی و ئەحمەدینژاد و
ڕۆحانی هاوار دەکەن کە ئێمه :تەداروکاتچی
و بی مەسئولییەت و بێ دەسەاڵتین!
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لێکەوتەی ڕیفۆڕم

ڕزگار بەهاری

مێژووی کورد ئاوێتەیە لە خەبات و خوێن دان بە چەشنێک کە ڕۆژژمێری پڕە
لە تراژیدیای ژینۆساید و کۆمەڵکوژی؛ ڕەنگە کەمتر گەلێک بەمشێوەیە خاوەن
مێژوویەکی پڕ لە ئازار بووبێت بەاڵم ئێستاکە خاوەن کیان و دەسەاڵتی خۆیانن.
دەشێ هەر تاکێکی کورد لەخۆی بپرسێت هۆکاری هاتنەئارای وەها ڕەوشێک
چەندە پێوەندیی بە هاوکێشەی دەرەکیەوە هەیە و هاوکات چەندە کورد
بەگشتی و دەسەاڵتی سیاسی بەتایبەتی تاوانبارە لێی.

هاوکێش��ە جیهانییەکانی هاوچەرخ لەخۆیدا
و بەبێ دەستێوەردانی گەالن پێک نەهاتووە،
بەڵکوو خواس��ت و پێویستی بۆ داڕشتنەوەی
قەوارەی نوێ ،گەالن و پێکهاتەکانی هان داوە
بەردەوام خۆی��ان نۆژەن بکەنەوە و لەمنێوەدا،
سیستمگەلێکی گەورەتر ،هەوڵی تواندنەوەی
الیەنی دیک��ە دەدەن کە ق��ەوارە و هێزیان
الوازترە .هاوکێشەکانی چەند سەدەی ڕابردوو
ک��ە زلهێز و داگیرکەران ڕۆڵی س��ەرەکییان
لە دیاریکردنیان��دا هەبووە ،ڕێگر بوون لەوەی
کورد ببێتە دەوڵەت و کیانێکی س��ەربەخۆی
هەبێ��ت ب��ەاڵم وەک ئاماژە درا« ،خواس��ت»
و «پێویس��تی» کاریگ��ەرە لە داڕش��تنەوەی
سەرلەنوێی چارەنووسی گەالن و پێکهاتەکەن؛
ی��ان دەکرێت ڕوونتر بڵێی��ن گەلی کورد کە
هەوڵ بۆ گەیش��تن بە خواستەکانی دەدات،
لە ئاکامدا گۆڕانکاری بەس��ەر هاوکێشەکاندا
دەهێنێت ،چونکە ئەمە خواستی نەتەوەیەکە
و قەوارەی جیهان بەردەوام لەئاکامی تەقەالی
گەالنی وەک کورد خۆی نۆژەن دەکاتەوە.
مێژوو پڕە لە چیرۆکی ئەو دەس��ەاڵتانەی
تەکڕەهەند و پێداگر بوون لە سەپاندنی یەک
ئایدۆلۆژی��ا و پشتگوێخس��تنی گەلەکانیان
ب��ەاڵم درەنگ ی��ا زوو کۆتاییان پێ هاتووە و
تو
هاوکات تەمەنی ئەو دەسەاڵتانەی بە ویس 
خواستی ڕۆژی خەڵک ،خۆیان نوێ کردبێتەوە
درێژتر و بەردەوام بووە .هەرچەندە کۆلۆنیالیزم
بە ش��ێوازی ئەمڕۆیی بەردەوامە ،بەاڵم ئەگەر
هەندێ��ک واڵتان��ی زلهێزی داگیرک��ەر ،بە
چەش��نی ڕابردوو ل��ە کۆلۆنیالی��زم بەردەوام
دەبوون ،پەڕاوێز دەخ��ران و هاوکات ،ئەگەر
گەالنی بەکۆلۆنیکراو ،بەدەس��تی ئەم واڵتانە
تەقەالی خۆڕزگارکردنیان نەکردبا ،ئێس��تاکە
خاوەنی واڵتی سەربەخۆ نەدەبوون.
لە دەس��ەاڵتێکی دیکتاتۆری هاوشێوەی
ئێران��دا کە مەترس��یی ڕاپەڕی��ن و ڕووخانی
لەسەر بێت ،چاکس��ازی و ڕیفۆڕم شێوازێکە
لە ئاڵوگۆڕی سیس��تەمی سیاسی و دەروازەی

تێپەڕین ب��ەم دۆخەدا ب��ە کەمترین تێچوو.
وەها ک��ە دیتمان ڕەوتی ڕیفۆڕم ناس��راو بە
«اصالحطلبی» ،بە هۆکاری چەقبەس��تووییی
سیاس��ی شکس��تی هێنا و ل��ە داهاتوودا و
لەکاتی گۆڕینی سیس��تمدا ،هەردوو الیەنی
خەڵک و دەسەاڵت تێچووی زۆری بۆ دەدەن؛
بەاڵم بابەتێک کە ڕوون��ە ئەوەیە کە بەهۆی
نەبوون��ی ڕیفۆڕم ،دەس��ەاڵتی ئێران لەڕووی
سیاس��ی و ئایدۆلۆژییەوە شکس��تی هێناوە و
لە داهاتووش��دا بە کردەوە شکست دەهێنێت
و ن��اوی دەچێتە مێ��ژووەوە .ڕیف��ۆڕم و خۆ
نوێکردنەوە (لە ئایدۆلۆژیا و ستراتیژیییەکی
هەڵە) ،کەمتێچووترین و هاس��انترین ڕێگەیە
ب��ۆ ڕزگار کردنی حیزب و دەس��ەاڵتێک لە
تێکچوون و بەئەنجامگەیاندنی خواس��تەکانی
گەلێک ،بە شێوازێکی نوێ.
لە هەڵس��ەنگاندنی ڕژێمی ئێران لەگەڵ
حیزبەکان لەبواری س��ەربازی ،هەژوموون و
سیاس��یدا ،ڕژێمی تاران لەڕووی سەربازییەوە
هەڵکش��انی هەبووە بەاڵم لەبواری هەژموون
و سیاس��یدا لەوپەڕی الوازیدای��ە .لەکاتێکدا
حیزبەکان بەهۆی نەبوونی سەرچاوەی داهاتی
بەهێز ،لەبواری چەکوچۆڵەوە پێش��کەوتنێکی
ئەوتۆی��ان نەبووە ،بەاڵم لەڕووی سیاس��ی و
هەژموونەوە جێگە و پێگەیان لەناو کۆمەاڵنی
کوردستاندا بەهێزترە.
هەرچەند ڕژێمی ئێران چوار دەیە پێشتر
توانی لەڕووی سەربازییەوە حیزبە کوردییەکان
ناچار بە پاشەکش��ێ بۆ ناو خاکی باش��ووری
کوردس��تان بکات ،ب��ەاڵم چونک��ە لەڕووی
سیاسییەوە شکس��تی هێناوە ،دەکرێ وەک
دەرفەتێک ببیندرێت بۆ حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت
( لەگەڵ بەهێزکردنی الیەنی سەربازی) ،ئەو
نابەرابەرییە لە ڕووەکانی دیکەی وەک بواری
ی و دیپلۆماسی چڕتر بکرێتەوە .حیزبە
سیاس 
سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵت ،وەکوو پێویست لەم
کاتەدا کە ڕژێم لەڕووی سەربازییەوە لە ناوەوە
و دەرەوە الوازە ،کەڵکی��ان وەر نەگرت��ووە و
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ئەگەری هەیە پاش ئاڵوگۆڕ بەسەر سیستەمدا ،کوردی بە فەرمیی بناسن .لە وەها ڕەوشێکدا
ئەرکەکانیان قورستر بێت؛ چونکە لە داهاتوودا جگە لەو خەباتگەلەی ئێستا لەئارادایە ،دەبێت
هەر سیستمێک لە تاران پێک بێت ،پێوەندیی حیزبی سیاس��یی کوردی ،باڵی دیپلۆماس��ی
بەهێزتری لەگەڵ واڵتان دەبێت و کارتەکانی بەهێز بکات و س��ەرنجی حیزب و دەسەاڵتی
بەردەس��تی حیزبە کوردیی��ەکان ئاڵوگۆڕی واڵتانی ڕۆژاوا بەرەو خۆی ڕابکێش��ێت کە لە
کات و ش��وێنی خۆی��دا وەک کارت و لۆبی
بەسەردا دێت.
تایبەتمەندی��ی پرس��ی گەل��ی ک��ورد کەڵکی��ان لێ وەربگرێت بۆ ش��ەرعیەتدان بە
لەوەدایە کە یەکالیی کردنەوەی چارەنووسی ،گوتاری بەرگریی ڕەوا.
مێ��ژووی ک��ورد ئاوێتەیە ل��ە خەبات و
پێوەندیی بە ساڵەکانی  ١٩٢٣و پاش شەڕی
جیهانیی یەکەمەوە هەیە بەاڵم ناچارە ئێس��تا خوێ��ن دان بە چەش��نێک ک��ە ڕۆژژمێری
و لە مێژووی هاوچەرخدا کە سنووری واڵتان پ��ڕە لە تراژیدیای ژینۆس��اید و کۆمەڵکوژی؛
بە نێودەوڵەتی ک��روان و دەوڵەت-نەتەوەکان ڕەنگ��ە کەمت��ر گەلێک بەمش��ێوەیە خاوەن
مێژوویەک��ی پڕ لە ئازار بووبێت
دەس��ەاڵتدارن ،ماف��ی خ��ۆی
بس��ێنێت یان ب��ە واتایەک لە هەرچەند ڕژێمی ئێران بەاڵم ئێس��تاکە خ��اوەن کیان
جیهانی ئەم��ڕۆدا ،گەلی کورد چوار دەیە پێشتر توانی و دەس��ەاڵتی خۆیانن .دەش��ێ
لەڕووی سەربازییەوە
ه��ەر تاکێک��ی ک��ورد لەخۆی
ملمالنێی زیاتر لە س��ەدەیەک
حیزبە کوردییەکان
بپرس��ێت هۆکاری هاتنەئارای
پێ��ش ئێس��تا دەکات ،لەگەڵ
پاشەکشێ
بە
ناچار
وەها ڕەوشێک چەندە پێوەندیی
هێ��زە ناوچەیی و ڕۆژاواییەکان.
بۆ ناو خاکی باشووری
ب��ە هاوکێش��ەی دەرەکی��ەوە
ئ��ەم تایبەتمەندییەی پرس��ی
بکات،
کوردستان
هەیە و ه��اوکات چەندە کورد
ک��ورد ،س��تراتیژیی ن��اوازە
بەاڵم چونکە لەڕووی
بەگش��تی و دەسەاڵتی سیاسی
دەخوازێت بۆ ئ��ەوەی النیکەم
سیاسییەوە شکستی
بەتایبەتی تاوانب��ارە لێی .یەک
هاوس��ەنگیی هێ��ز لەقازانجی
هێناوە ،دەکرێ وەک
خ��ۆی بگۆڕێت .ل��ەم دۆخەدا دەرفەتێک ببیندرێت بۆ ل��ە دیارترین رەخن��ەکان کە
کۆمەڵگەی کوردی بەرەوڕووی
دیتن��ەوەی ڕێگەچارەی��ەک
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت
الیەن��ی سیاس��یی دەکاتەوە،
کە هێز و گەالن��ی ناوچەکە و
ڕەچاونەگرتنی شێوازەکانی نوێی
دەوڵەتان��ی ڕۆژئ��اوا پێمل یان
هاوئاهەنگ بە خواستەکانیان بکات ،خوازیاری خەباتە کە خۆداڕشتنەوە و ڕیفۆڕمی نێوخۆیی
دەخوازێت.
تەگبیری ژیرانە و پالنی پوختەیە.
هێز و دەس��ەاڵتە جیهانییەکان بەردەوام
تایبەتمەندییەکی دیکەی خەباتی حیزبی
لەوەدای��ە کە لەگ��ەڵ هێش��تنەوەی هێزی ل��ە ڕیفۆڕم و خۆ نوێ کردنەوەدان و هۆیە بۆ
س��ەربازی وەک ئامرازی گوشار ،ناچارە وەک بەهێز مانەوە و گەش��ەی زیاتر .ئەگەر حیزب
هێزێک��ی ئاش��تیخواز دەربکەوێت و ئەمەش و پێکهاتەیەک��ی سیاس��ی بە لەش��ی مرۆڤ
بەب��ێ چ��االک کردنی بەش��ی سیاس��ی و بش��وبهێنین ،خۆ نۆێ کردن��ەوەی خانەکانی
دیپلۆماس��ی بەرهەم نایەت .هاوکات لەگەڵ لەش دەبێتە دروس��تبوونی پێس��تی نوێ و
ئەو تایبەتمەندییە ،یاس��ا و ڕێس��ای جیهانی ڕێگرتن لە سڕبوون و تێکچوونی لەش کەواتە
ئەمڕۆ دژی ش��ەڕی چەکدارییە و لەکاتێکدا ڕیف��ۆڕم و خۆ ن��وێ کردنەوە ب��ۆ پێکهاتەی
جەخ��ت ل��ە ملمالنێی سیاس��ی دەکرێتەوە سیاس��ی ،حوکم��ی گەش��ە و بەرگری دێت
کە داگیرکەران ئامادە نابن الیەنی سیاس��یی لە کەوتنە قۆناغ��ی پەراوێز کەوتن و مەرگی
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سیاسی.
داگیرک��ەران هــــ��ەرکام بەش��ێوازی
تایبەتبەخۆیان هەوڵ��ی بچووک کردنەوەی
ک��ورد دەدەن؛ واڵتانی داگیرکەر بەگش��تی
و ئێ��ران بەتایبەت��ی ،هی��چ بەهرەیەک��ی
گۆڕانکاریی��ان تێ��دا نییە ک��ە مافی گەالن
بەڕێی ئاشتیدا بدەن و پرسی کورد چارەسەر
بک��ەن .بناژۆخوازان و دەوڵەتان��ی ئێران کە
وەک دوو ڕەهەن��دی ڕکاب��ەر ،ش��انۆگەری
دەکەن ،ل��ە بنەڕەتدا بەرانبەر مافەکانی کورد
یەکهەڵوێست و یەکش��ێوە بیرکردنەوەیان
هەی��ە و لە تەنگەژەکان��دا تاوانەکان دەخەنە
ئەس��تۆی یەک .قۆناغی چارەسەریی کێشەی
کورد لە ژیانی سیاس��یی دەسەاڵتی ئێستای
تاراندا چارەس��ەر نابێت و نەتەنها دەسەاڵت،
گۆڕانکاری و ڕیفۆڕم لە خۆیدا ناکات ،بەڵکو تا
دێت گوشارەکانی سەر گەالن چڕتر دەکاتەوە.
کاتێکیش دانوس��ان لەگەڵ حیزب و الیەنی
سیاس��ی دەکات کە گوش��اری لەسەر بێت و
پاش کۆتایی هاتنی گوشارەکان ،لەژێر هەموو
بەڵێنەکان��ی دەدات و وەک نەریتی ڕابردووی
درێژە بە سەرکوتکاری دەدات.
نوخبەی گەنج و سەرکردایەتی
خەباتی حیزب و دەسەاڵتی سیاسیی کوردی
بە بەراورد لەگەڵ دەوڵەتێکی وەک فەنالند لە
دوو وێس��تگەی جیاوازدا جێ دەگرێت بەاڵم
س��تراتیژیی هەردووک لەپێن��او کەرامەت و
خۆشگوزەرانی و بەگشتی خزمەت بە خەڵکە.
دەکرێ��ت بە ڕەخس��اندنی دەرفەتی زیاتر بۆ
چینی گەنجان و ژنانی نوخبەی لێهاتوو ،نەک
ه��ەر وزە و بیری نوێ بێتە مەی��دان بەڵکو
توانای دەسپێشخەریی هزری نوێ ()iniative
لە خەبات��ی ئەمڕۆییدا ئەزم��وون بکرێت؛ بۆ
نموون��ە پێنج ل��ە گەورە بەرپرس��انی واڵتی
پێشکەوتووی فەنالند ژنانی گەنجن ،هەروەها
لە واڵتێکی بەهێزی وەک بریتانیا لە ماوەی ٥
س��اڵدا  ٣هەڵبژاردن بەڕێوە چووە و بەگشتی،

ڕەوتی داڕش��تن و پەسەندکردنی یاسای نوێ
لە واڵتان��ی بەهێز و دیموکڕات��دا ،خێرایە و
یاساکان بەپێی پێویست بەردەوام دەگۆڕێن و
لە سۆنگەی دیموکڕاسیەوە جێگۆڕکێ بە هزر
و چینە جیاوازەکان دەکریت.
ئەگەرچی ناوەڕۆک و ستراتیژیی خەباتی
ک��ورد ،بە واڵتانی ڕۆژاوا پێوەر ناکرێت ،بەاڵم
دەتواندرێت ڕەهەندی خەباتی سیاسیی کورد
لە هەمان چوارچێو و شێوازی کاری سیاسدای
خ��ۆی دابڕێژێت��ەوە .پێویس��تە جێگۆڕکێی
کاراکتەرە سیاس��ییەکانی حی��زب و الیەنی
سیاسی لە س��ەرجەم بەشەکانی کوردستان،
ب��ە چەند کەس قەتیس نەمێنێتەوە و کەڵک
ل��ە وزە و ه��زری چینی تازەپێگەیش��تووی
نوخبە وەربگیرێت .بەرهەمی گرتنەبەری وەها
سیاس��ەتگەلێک ،جگە لە دەستپێش��خەری
لە ئەزموونی هزری نوێی خەباتی سیاس��ی،
دەبێت��ە ه��ۆی دەرکەوت��ن وەک الیەنێکی
دیموکڕاتی��ک ،کە هاوتای یاس��ا و ڕێس��ای
دەس��ەاڵتی دیموکراتیکی جیهانی ئەمڕۆیە.
ڕەوت��ی سیاس��یی ڕۆژهەاڵت بە س��ەرجەم
بی��رە جیاوازەکانیی��ەوە ،تین��ووی ڕیفۆڕم و
پێداچوونەوەیە بە تاکتیک و ستراتیژییەکانی
بەرانب��ەر دەس��ەاڵتی ناوەن��د و ل��ە پێناو
بەرژەوەندیی نیشتمانی؛ بە کۆتایی هێنان بە
سیاسەتی خۆپارێز (محافظەکار) و نەریتی و
بە کەڵک وەرگرتن لە زانس��تی جیلی نوێی
نوخبە ،خۆ نوێ بکاتەوە.
بەرهەڵستکارانی ئێرانی و هاوپەیمانیەتی
کورد
زیات��ر ل��ە هەرکاتێک گوش��ارەکانی س��ەر
دەس��ەاڵتی ئێران زیادی کردووە و چەندین
ب��ەرەی سیاس��ی و بەرهەڵس��تکاری ک��ۆن
و نوێ��ی دانیش��تووی ئەورووپ��ا و ئەمریکا،
چاالکییەکانیان چڕت��ر کردووە و ئامادەکاری
بۆ پاش ڕووخانی دەس��ەاڵتی ئێستای ئێران
دەکەن بەاڵم ،سەرجەمیان بە هەمان چەشن
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و مێشکی دەسەاڵتدارانی ئێستای دانیشتووی هەوڵ بۆ پێکهێنانی دەس��ەاڵتێکی فارس��ی
ت��اران بیر دەکەنەوە و بڕوایەکیان بە پرس��ی س��ێکۆالر دەدەن کە جیاوازی��ی ڕوانگەیان،
ک��ورد و مافەکانی نییە .تەنان��ەت هەندێک سێکۆالریس��م و جیاکردن��ەوەی دین��ە ل��ە
جار سیاس��ەتوان و ڕۆژنامەنووسی دیاری نێو سیاسەت کە پاش��ان وەک دیارییەک بیدەنە
بەرهەڵس��تکارە ئێرانییەکان ،زمان ،کلتوور و نەتەوەکانی دیکە ،ئەگەرنا لەبواری ئیتنیکیدا
هەبووەکانی نەت��ەوەی کورد کەم دەنرخێنن ،هەمان سیاس��ەتی ئێس��تای ئێ��ران پەیڕەو
ی��ان بایکۆت دەخەنە س��ەر داواکاریی گەلی دەکەن.
بنەماڵەی دەس��ەاڵتداری ڕابردووی ئێران
ک��ورد کە ئەمە خ��ۆی پەیامێک��ی ڕوونە بۆ
پاش هەر گۆڕانکاری��ەک لە ئێراندا و هێمای ه��ەوڵ بۆ گرتن��ەوەی دووبارەی دەس��ەاڵت
درێژەدانە بە سیاسەتی دەسەاڵتدارانی ئێستای دەدات و لەالیەن میدیاکانەوە بە چڕی و زیاتر
لە هەر چینێکی بەرهەڵستکار زەق دەکرێنەوە؛
ئێران لە داهاتوودا.
دەس��ەاڵتی سیاس��یی ک��ورد ،کاتێ��ک وەها ڕەوش��ێک لە داماوی��ی گەالنی ئێرانە و
هۆکاریش��ی ئەوەیە کە تا ئێستا
دەتوانێت ئامانجەکانی بپێکێت
جێگرەوەیەکی بەهێز نەیتوانیوە
ک��ە تواناکانی خ��ۆی و دوژمن
داگیرکەران
وەها ش��ەرعیەتێک بداتە خۆی.
بناسێت و خوێندنەوەی هەبێت
هەرکام بەشێوازی
ب��ۆ س��تراتیژییەکانی بەرانبەر .تایبەتبەخۆیان هەوڵی ت��ا پێ��ش خۆپیش��اندانەکانی
بچووک کردنەوەی
خەزەڵوەری ئەمسال کە هەژاری
بۆ زانینی جووڵ��ەی داهاتووی
واڵتانی
دەدەن؛
کورد
هۆکاری بوو ،خواستی سیاسیی
دەسەاڵتدارانی ئێران ،پێویستە
داگیرکەر بەگشتی و
بڕێکی زۆر ل��ە گەنجانی ئێران
ئاوڕ لە پێش��ینەی بدرێتەوە و
هیچ
بەتایبەتی،
ئێران
ب��ۆ ئازادیی جلوبەرگ دابەزیبوو
بە چاوخش��اندن بە کارنامەیدا،
دەکری��ت فام بکەی��ن کە هیچ بەهرەیەکی گۆڕانکارییان بەاڵم ئێس��تاکە ،گرفتی پیشە
تێدا نییە کە مافی گەالن
و برس��یەتی ،بووەتە خواس��تی
دەرەتانێ��ک ل��ە چارەس��ەریی
بەڕێی ئاشتیدا بدەن و
پرس��ی ک��ورد ل��ە داهاتووی پرسی کورد چارەسەر یەکەمی گەالن��ی ئێران .بناخە
و مێ��ژووی خەبات��ی الیەن��ی
دەسەاڵتی ئێس��تا و داهاتووی
بکەن
ڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تان پت��ر
ئێراندا بەدی ناکرێت .سەرەڕای
لەوەی��ە ک��ە پەل��ە ب��کات لە
ئەوە ،هێندێک الیەنی سیاسیی
ڕۆژه��ەاڵت ،بەیناوبەی��ن دانیش��تن لەگەڵ هاوپەیمانب��وون لەگەڵ ئۆپۆزس��یۆنێک کە
نوێنەران��ی ت��اران دەک��ەن و هاوپەیمانێتی س��ەردەمانێک دەس��تیان ب��ە خوێنی کورد
لەگەڵ ئەو بەرهەڵس��تکارانە واژۆ دەکەن کە س��ووربووە و لە ئێستاوە نایانهەوێت مافەکانی
هێمای��ان دیموکراتیکە بەاڵم یەک ڕوانگەیان کورد و ئیتنیکەکان��ی دیکە ببینن .ڕەنگە لە
ئەگەری یەکگرتنی سەرجەم الیەنە سیاسییە
بۆ پرسی کورد هەیە.
وەها سیاس��ەتگەلێک لەالی��ەن حیزبی کوردیی��ەکان ،هاوس��ەنگییەکان بگۆڕێ��ن و
کوردەوە ،ڕەوایی دەداتە کلتووری لە سەرەوە ئەوکات بەرهەڵس��تکارە ئێرانیی��ەکان وەخۆ
ڕوانی��ن ب��ۆ ئیتنیکەکان��ی دیک��ە ،لەالیەن کەون بۆ خۆ نزیکخس��تنەوە لە هاوپەیمانیی
دەس��ەاڵتی تاران یان ئۆپۆزس��یۆنی فارسی بەهێ��زی کوردی ،چونکە ک��ورد ئەزموون و
دانیش��تووی دەرەوە و هەڵوێست و سیاسەتی قورس��اییی سیاس��یی بەهێزتری هەیە لەنێو
ئەم الیەنانە .بەگش��تی ،س��ەرجەم چین و پێکهاتەکانی جوگرافیای سیاسیی هەنووکەی
بەرهەڵستکارە ئێرانییەکانی ئەوروپا و ئەمریکا ئێراندا.
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ڕوانگە

بۆخەبات چ زۆرە؟ ڕێگا!
د .سەعید شەرەفکەندی

یەک بە یەکی خەڵکی کوردستان ،بە ژن و پیاو و الو و پیر ،پێویستە لە بەڕێوەبردنی ئەم
ئەرکە گشتییەدا کە کەوتۆتە سەرشانی هەموو خەڵکی کوردستان ،نەخشی تایبەتی خۆیان
بگێڕن .ئاشکرایە کە لێرەدا دیاریکردنی ئەم نەخشانە بە وردی مومکین نیە .هەروەک
گوتمان گرینگ ئەوەیە کە هەر کەس لەوە بگا ،لەم پێناوەدا ئەرکی لەسەر شانە و پێویستە
بەرێوەی ببا .ئەگەر ئەم تێگەیشتنە و هەست بە مەسئوولییەت کردنە هەبێ ،ئەودەم هەر
کەس بە پێی هەلومەرج و بە گوێرەی ئیمکانات و وەزعی تایبەتی خۆی ،ڕێگایەک بۆ
بەرێوەبردنی ئەرکی سەرشانی دەبینێتەوە ،چونکە مەیدانێکی پان و بەرین بۆ خەبات لە
پێش چاوە و شێوەی خەبات ڕەنگاورەنگ و جۆراوجۆرن.

چەند مەسەلەیەک وەک پێشینەی مێژوویی
و وەزع��ی جوغرافیایی ،لەگ��ەڵ هێندێک
تایبەتمەندی��ی کۆمەاڵیەت��ی و مەزهەبی و
پلەی بەرزی تێگەیشتووییی سیاسی ،بوونە
هۆی ئەوە کە خەڵکی کوردستان نەک هەر
زۆر زۆرت��ر لە خەڵکی بەش��ەکانی دیکەی
ئێران ،لە نێوەرۆکی کۆنەپەرس��تانە و دژی
گەلیی ڕێژیم��ی ئاخوندی بگ��ەن ،بەڵکوو
بتوانن قارەمانانە لە بەرامبەریدا ڕابوەس��تن
و ل��ە ماوەی ئەم  ١٠-٩س��اڵەدا لە هەموو
ش��ێوەکانی خەبات بە دژی ئەو ڕێژیمە و،
بەتایبەت لە بەرزترین و توندوتیژترین شێوە
کە خەباتی چەکدارانە بێ ،کەڵک وەربگرن.
لە نەتیجەدا خەباتی گشتی لە کوردستاندا،
بووەت��ە جێ��گای هیوا و هۆمێ��دی هەموو
خەڵکی ئێران؛ بە جۆرێک کە ئەمڕۆ ،مێژوو
دوو ئەرک��ی زۆر گرینگ و لە عەینی کاتدا
دژواری خس��تۆتە سەرشانی گەلی کورد لە
کوردستانی ئێران.

یەکەم:
جێگیربوون لە س��ەنگەری هەرە پێشەوەی
خەب��ات ب��ۆ ئ��ازادی و دێمۆکراس��ی لە
سەرانس��ەری ئێراندا و ب��ۆ هەموو خەڵکی
ئێران.
دووهەم:
ئااڵ هەڵگریی خەبات بۆ ئەس��تاندنی مافی
نەتەوایەتیی گەالنی مافخوراو و ژێردەستی
ئێ��ران وەک گەالن��ی بەل��ووچ ،تورکمەن،
عەرەب و ئازەری.
خەڵکی تێکۆش��ەر و و قارەمانی کوردستان
دەب��ێ ل��ە گرنگ��ی و ل��ە عەین��ی کاتدا
ل��ە پڕش��انازی بوون��ی ئ��ەم ئەرکانە کە
ه��ەروەک گوتمان هەلومەرج��ی مێژوویی
خستوونیە س��ەر شانیان ،باش ئاگادار بن و
تێبکۆشن کە بە لێوەش��اوەیی و تێکۆشانی
شۆڕش��گیرانەی ب��ێ وچانی خۆی��ان ،ئەم
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ئەرکە قورسە مێژوویییە بە ئەنجام بگەیەنن.
ئەمە ئەرکێکە کە لە س��ەر ش��انی فەرد بە
ف��ەردی خەڵکی کوردس��تانە ،نەک هێزی
پێشمەرگە بە تەنیایی .خەباتی چەکدارانەی
هێزی پێش��مەرگە ،تەنی��ا ڕوانگەیەک لە
خەباتی گش��تی و جەماوەریی کوردستان و
ش��ێوەیەک لە ئەنواعی شێوەکانی خەبات و
بەربەرەکانێیە.
ب��ە وتەیەک��ی دیکە ،یەک ب��ە یەکی
خەڵکی کوردس��تان ،ب��ە ژن و پیاو و الو و
پیر ،پێویس��تە ل��ە بەڕێوەبردنی ئەم ئەرکە
گش��تییەدا کە کەوتۆتە سەرش��انی هەموو
خەڵکی کوردستان ،نەخشی تایبەتی خۆیان
بگێڕن .ئاشکرایە کە لێرەدا دیاریکردنی ئەم
نەخش��انە بە وردی مومکین نیە .هەروەک
گوتمان گرینگ ئەوەیە کە هەر کەس لەوە
ب��گا ،لەم پێناوەدا ئەرکی لەس��ەر ش��انە و
پێویستە بەرێوەی ببا .ئەگەر ئەم تێگەیشتنە
و هەست بە مەس��ئوولییەت کردنە هەبێ،
ئەودەم ه��ەر کەس بە پێی هەلومەرج و بە
گوێرەی ئیمکانات و وەزعی تایبەتی خۆی،
ڕێگایەک بۆ بەرێوەبردنی ئەرکی سەرشانی
دەبینێتەوە ،چونکە مەیدانێکی پان و بەرین
بۆ خەبات لە پێش چاوە و ش��ێوەی خەبات
ڕەنگاورەنگ و جۆراوجۆرن.
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لە وتارێکی وەک ئەم وتارەدا ئەگەریش
قامک لە سەر شتێک یان چەند شت دابنرێ،
تەنیا وەک نموون��ە وایە و بەس .هەرچەند
هێندێک ش��تی گش��تی هەن ک��ە وەک
ئەس��ڵێک یان بناغەیەک پێویستە هەمیشە
لە بەرچاو بن .س��ەرەتای ئەم ئەساڵنە دیارە
خەبات و تێکۆش��ان ل��ە ڕیزەکانی حیزبی
دێموکرات و لە نێو هێزی پێش��مەرگەدایە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان نەک بە قسە،
بەڵکوو بە کردەوە نیش��انی داوە کە حیزبی
پێش��ڕەو و شۆرش��گێری گەلی ک��ورد لە
کوردستانی ئێرانە .ئامانجەکان و هەڵویستە
سیاسییەکانی حیزبی دێموکرات ئێستا ئیتر
بۆ هەموو خەڵک ڕوون و دیارە .بۆ کەسێک
کە هەس��تی نیش��تمانپەروەری و ئامانجی
ڕزگاری ،ل��ە دڵ ومێش��کی دایە و ،خەبات
لەرێگای ئازادی و دێموکراسی و وەرگرتنی
مافە سەرەتایییە ئینسانییەکانی بۆ خەلکی
ئێران بە گش��تی و خەڵکی کوردس��تان بە
تایبەتی ،بە ئەرکی خۆی دەزانێ ،چ ڕێگایەک
ڕوونت��ر لە ڕێگای حیزب��ی دێمۆکرات و چ
تێکۆش��انێک پڕ لە شانازیتر و کاریگەرتر لە
تێکۆشان لە ڕیزەکانی حیزبی دیمۆکراتدایە؟
ه��ەر الوێکی کورد کە ورە و توانا لە خۆیدا
دەبینێ ،ئەوە ڕیزەکانی هێزی پێشمەرگەی
ساڵی بیست و یەکەم
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حیزب��ی دیمۆک��رات؛ با بێ و س��ەربەرزو
قارەمان خەبات ب��کا و لە کوورەی خەباتی
شۆرشگێرانەدا قاڵ بێ.
لە پاش��ان ئەگەر هەر کەسێک بە هەر
هۆیەک ناتوانێ ڕاستەوخۆ لە ڕیزەکانی حیزبی
دیمۆکرات و شانبەش��انی پێش��مەرگەکان،
ژیانی خ��ۆی تەرخان��ی خەبات��ی لێبڕاوو
ش��ێلگیردا بکا ،خۆ ڕێ��گای یارمەتیکردن
ب��ە تێکۆش��ەرانی حیزب��ی دیمۆک��رات و
پێش��مەرگە نەبەزەکانی ئەم حیزبە ئاواڵەیە.
کێ هەیە بیهەوێ تێکۆش��انی سیاس��ی و
نیزامی��ی حیزبی شۆڕش��گیری دیمۆکرات
لە کوردس��تانی ئەمڕۆدا ،یارمەتی بدا و زۆر
ڕێگای بۆ ئەم کارە شۆڕش��گێرانەیە لە پێش
خ��ۆی نەبینێ؟ بە تایبەت ل��ە گوندەکانی
کوردس��تاندا ،لە دابینکردن��ی جێگا و ڕێگا
و ئیمکاناتی دیک��ەی خەبات ڕا بگرە ،هەتا
پێ ڕاگەیاندنی ئەو ئاگادارییانەی لە س��ەر
وەزعی دوژمن هەیە بە کادرە تێکۆشەرەکان
و پێشمەرگە نەبەزەکانی حیزب.
پێویست بە گوتن ناکا کە بە هۆی فشار
و زەبروزەنگی ڕێژیم لە الیەک و ،بەرباڵویی
مەیدان��ی خەب��ات ل��ە الیەک��ی دیکەوە،
چاوەروانی لە حیزبی دیموکرات ،کە لە ڕێگای
کاری تەش��کیالتییەوە هەموو ئەو کەسانەی
ئاواتەخواز و ئامادەی تێکۆشان لە ڕیزەکانی
حیزبدان سازمان بدا ،چاوەروانییەکی واقیعی
نیە .ئەفرادی شۆڕش��گێری ڕاس��تەقینە بۆ
خۆیان زۆر باش دەتوانن لە گەڵ کەس��انی
وەک خۆیان کەم و زۆر تەشکیالت و پێکەوە
کارکردنی لە ش��ێوەی ڕێکخ��راوی حیزبی
س��از بکەن و بە گوێرەی ئیمکاناتی خۆیان
تێبکۆش��ن و خەبات بک��ەن ،هەتا لە کاتی
خۆی و ل��ە هەلی موناس��یبدا پێوەندی لە
گەڵ حیزب دابمەزرێنن و ،بە ڕەسمی و بە
یەکج��اری لە گەڵ ڕیزەکانی حیزب بکەون.
با لە ش��ار و گوندەکانی ئەم کوردستانە پان
و بەرینەدا ،سەدان و هەزاران شانەی گەورە

و بچ��ووک لە ش��ێوەی ش��انەکانی حیزبی
بە دەس��ت و بە ئیبتکاری خودی ئەفرادی
بەهەس��ت و شۆڕش��گێڕ پێک ب��ێ و ،ئەو
تێکۆش��انە بکا کە شانە و ڕێکخراوی حیزبی
دەبێ بیکەن .کوردس��تانی ڕاپەڕیوی ئەمڕۆ،
سەبارەت بە بەش��ەکانی دیکەی ئێران ئەم
ئیمتیازەی هەیە کە هەر کەسێک یان هەر
تاقمێک لە ئەفرادی شۆڕشگێڕ کە خەبات و
تێکۆشانی لە الی ڕێژیم ئاشکرا بوو و گیانی
کەوتە مەترس��ییەوە ،دەتوانێ بە زوویی و بە
زەحمەتێک��ی زۆر کەم��ەوە خۆی لە چنگ
ڕێژیم ڕزگار بکا و ،خۆی بگەیەنێتە ڕیزەکانی
حیزب و هێزی پێشمەرگە.
بەراس��تی ک��ێ هەی��ە کە هەس��تی
نیش��تمانپەروەری و خەباتگیڕی��ی هەب��ێ
و بیهەوێ ب��ە کردەوە ل��ەو خەباتە پان و
بەرینەدا کە ئەمڕۆ لە گۆڕێدایە بەش��داری
بکا و ئیمکانێک ب��ۆ ئەم کارە نەبینێ؟ کێ
هەیە کە بیهەوێ بە تەنیا یان لەگەڵ چەند
کەس��ی وەک خۆی ،تەبلیغی سیاسەتەکان
و هەڵوێس��تەکانی حیزب��ی دیمۆکرات بکا،
ئامانجەکان��ی جوواڵنەوە ب��ۆ خەڵک ڕوون
بکاتەوە ،خەڵک بۆ ڕاوەستان و بەربەرەکانی
لە گەڵ ڕێژیم هان بدا ،یارمەتی بە بنەماڵەی
شەهیدان ،زیندانیانی سیاسی و تیکۆشەرانی
حیزب��ی ب��دا و دەی��ان کاری دیکەی لەم
بابەتانە و ئیمکانی بۆ نەڕەخسێ؟
ه��ەروەک گوتم��ان ،مەیدانێکی پان و
بەرین بۆ خەبات لە بەردەس��تدایە .ئەنواعی
ڕێگا بۆ هاتنە نێو ئەو مەیدانە و بەشداری لە
خەباتدا لە پێشە ،گرینگ ئەوەیە کە هەستی
نیشتمانپەرەوری و شۆڕشگێریمان هەبێ و
لە گ��ەڵ خۆمان و گەلە ژێردەس��تەکەمان
پەیمان��ی خەبات و تێکۆش��ان بۆ ئازادی و
ڕزگاری ببەستین .ئەگینا چ زۆرە؟ ڕێگا!
* .ئ��ەم وتارە ڕێکەوتی  ١٣٦٨ /٨ /١١لە ڕادیۆ دەنگی کوردس��تانی
ئێرانەوە باڵو کراوەتەوە.
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ڕاسان و ڕەهەندە تیۆرییەکانی ()3

ئاوڕدانەوەیەکی تیۆری لە خەباتی نوێی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
سمایل شەریفی

ڕاسان بریتییە له تێپەڕین لە دۆخێکی «ستەندبای»ی داسەپاو و زۆرەمل 
ی
بۆ دۆخێک که زیاترین پتانسییەلی شۆڕشگێرانه له ماسوولکه و دەمار و
ئێسقانی بزووتنەوەیەکی ڕزگاریبەخشدا بۆ وە جووڵە کەوتن و وە جووڵە
خستن پاشەکەت کراوە .لەم پێناسەیەدا ڕاسان بریتییە له گەیشتن به
شێوازێک له هەڵسووڕان و ڕێکخستنی حیزبی کە زیاترین «سەرمایەی
شۆڕشگێرانه» بۆ بزووتنەوەی کوردی دابین بکا.

ئێستا لە ئاستێکداین که بتوانین بەشێوەیەکی
بنەڕەتی بابەتی ڕاس��ان تیۆری��زە بکەین .تا
ڕادەی��ەک باس��ی ئەوەمان کرد ڕاس��ان لە
کورتترین پێناسەی خۆیدا ،بریتییە لە توانستی
بەرهەم هێنانی س��ەرمایەی شۆڕش��گێڕانە.
س��ەرمایەی شۆڕشگێڕانەش��مان به توانستی
پێک هێنانی ئاڵوگ��ۆڕی بەرچاو لە کۆمەڵگادا
پێناسە کرد.
ئەم تیۆرییەی ئێمە بۆ پێناس��ەی ڕاسان
لەڕاس��تیدا لەس��ەر بنەم��ای پەرەپێدان��ی
تیۆرییەکانی کۆمەڵناسی ناسراوی فەڕانسەوی
پیی��ەر بۆردیۆ دام��ەزاروە .بۆردی��ۆ لە بواری
کۆمەلناس��یدا بەمە ناس��راوە ک��ه پەرەی به
چەمکی «سەرمایە» داوە .چەمکی سەرمایە بەر
لە بۆردیۆ زیاتر مانایەکی ئابووریی هەبوو واته
هەر بەتەنیا س��ەرمایەی ئابووری بە سەرمایە
ئەژم��ار دەکرا .بۆردیۆ چوار جۆر س��ەرمایەی
لێک هەاڵوارد .ئەم سەرمایەگەلە بریتی بوون
لە:
 1س��ەرمایەی ئابووری :کۆمەڵەی ئەو داهات
و دارایییە ماددییانە دەگرێتەوە کە کەس��ێک
یان کەس��انێک وەدەستیان هێناوە یان پێیان
گەیشتووە .مڵک و کار و کارخانە لەالیەک و،
می��رات و داهات و کۆی ئەو کااڵ ماددییانەی
لەبەردەستدان لەالیەکی دیکە ،به سەرمایەی
ماددی ئەژمار دەکرێن.
 2س��ەرمایەی فەرهەنگی :بریتییە لە کۆی
داراییی فیکری کە کەسێک یان کۆمەڵگایەک
هەیەتی .ئەم دارایییە فیکرییانە ،یان لەالیەن
سیس��تمی فێرکارییەوە بەره��ەم دێن ،یان
له بەرەکانی پێش��وووەوە بۆ بەرەکانی ئێس��تا
ڕادەگوێزرێن .لە بەراورد لەگەڵ س��ەرمایەی
ئابووری ،ئەو دارایییە فیکرییانەی لە بەرەکانی
پێش��ووەوە بۆ ب��ەرەی ن��وێ ڕادەگوێزرێن،
ل��ە حوکم��ی «می��رات» دان و ئ��ەو داراییە
فیکریی��ەش کە تازە بەرهەم دێ ،لە حوکمی
کاس��بییەکدایە کە کەس��ێک بۆخۆی دەیکا.
س��ەرمایەی فەرهەنگی ،شێوەی جۆراوجۆری

هەیە .ش��ێوەیەکی لە ئاس��تی تاکەکەسیدا
بریتییە لە دۆخێک کە بووە به لێهاتوویییەکی
پایەداری جەس��تەیی ،وەک هێ��زی لێدوان
لەبەرانبەر خەڵکدا ،جۆرێکی تری بە ش��ێوەی
خاوەندارێتی��ی کااڵی فەرهەنگ��ی وەک
بەرهەمی هون��ەری و تابڵ��ۆی وێنەگەری و
 ...خ��ۆی دەنوێن��ێ .جۆرێکی تریش��ی ئەو
سەرمایە فەرهەنگییەیە کە لەالیەن دۆخێکی
س��ەقامگیری کۆمەاڵیەتیی��ەوە بەڕەس��می
دەناسرێ وەک بڕوانامەی خوێندن.
 3س��ەرمایەی کۆمەاڵیەتی :بریتییە لە کۆی
ئەو پێوەندییە کۆمەاڵیەتییانەی کەسێک یان
دەستەیێک لەبەر دەستیاندایە .با نموونەیەک
بێنینەوە .کەس��ێکی ئاسایی ڕەنگه نەتوانێ لە
سەفەرێکی دەرەوەدا لەگەڵ مەقاماتی سیاسیی
والتێکی بیانی چاوپێکەوتن و وتووێژی هەبێ،
ب��ەاڵم ئەگ��ەر ئەو کەس��ە ،ئەندام��ی بااڵی
حیزبێکی ناس��راو بێ ،دەتوانێ بە س��یفەتی
ئەندامەتی لەم حیزبەدا ،چاوپێکەوتنی لەگەڵ
بەرپرسانی بااڵی واڵتێک هەبێ .لەم نموونەیەدا
«ئەندامەتی لە حیزبێکی ناس��راودا» بۆ کەسە
ئەندامەکە چەشنێک سەرمایەی کۆمەاڵیەتییە
کە کەسی نائەندام لێی بێبەرییە.
 4س��ەرمایەی س��ەمبۆلیک :پێوەندیی بەم
ئیعتبار و پرێس��تێژەوە هەیە کە کەسێک یان
کەسانێک لە کەس��انی دیکە و لە کۆمەڵگای
وەردەگ��رن و دەتوانن ش��انازیی پێوە بکەن.
سەرمایەکانی جۆری یەکەم و دووەم و سێیەم
زیاتر لە ڕێگای س��ەرمایەی س��ەمبۆلیکەوە
بەڕەسمی دەناسرێن.
بۆچ��ی ئێمە پێمان وایە دەبێ س��ووکە
پێداچوونەوەیەکم��ان بەس��ەر ئ��ەم
تیۆریی��ەی بۆردی��ۆدا هەب��ێ و ب��ە
داهێنانێک��ی تی��ۆری دەوڵەمەندت��ری
بکەین؟
س��ەرنجدان بەم خاڵە پێویسته کە بۆردیۆ لە
کۆمەڵگایەک��دا ئەو تیۆریی��ەی داهێناوە کە
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خاوەنی دینامیسم و جووڵە و گۆڕانکارییەکانی چوونی سەرمایەکانی پێشووی ،درێژەی دەبێ
تایب��ەت به خۆیەتی .بۆردی��ۆ کە لە واڵتێکی و سەرمایەی تازەشی بۆ بەرهەم نایه.
ئێس��تا دەتوانی��ن چەند پرس��یارێک لە
ئورووپاییدا دەژی پێشگریمانەکەی ئەوە بووە
کە کۆمەڵگای ئازاد بە چەشنێک ڕێک خراوە خۆم��ان بکەین؛ پرس��یاری یەک��ەم ئەوەیە:
کە جووڵە و دینامیس��مەکانی بەش��ێوەیەکی کۆمەڵ��گای یەکەم چ تایبەتمەندییەکی هەیە
سروشتی سەرمایەی تازە ـ لە هەر چوار جۆرە کە کۆمەڵگای دووەم نییەتی؟ پرسیاری دووەم
س��ەرمایەکە ـ بەرهەم دێنن و سەرمایەکانی ئەوەیە کە ئایا ئەم تایبەتمەندییەی کۆمەڵگای
پێش��وو ڕادەگوێ��زن .ب��ەاڵم با بۆ س��اتێک یەکەم هەیەتی بۆی بە «س��ەرمایە» حیساب
کۆمەڵگایەک��ی دیک��ە لە خەیاڵ��ی خۆماندا دەکرێ؟ و هەر بەم ش��ێوەیە ئایا نەبوونی ئەم
گریمانە بکەین :کۆمەڵگایەک کە بە هەندێک تایبەتمەندییە له کۆمەڵ��گای دووەمدا دەبێ
هۆ ب��ۆ نموونە بەهۆی دەستبەس��ەرداگیرانی وەک نەبوون��ی س��ەرمایە حیس��اب بکرێ؟
لەالیەن سیستمێکی سیاس��یی تۆتالیتێرەوە ئەگەر ئەم تایبەتمەندییە بە س��ەرمایە ئەژمار
دەکرێ پرسیاری سێیەم ئەمەیە:
جووڵە و دینامیسمی سروشتیی
ئایا لەم دۆخەدا س��ەرمایەکانی
خ��ۆی لەکی��س داوە و ،ڕەوتی
ئەم تیۆرییەی
دیک��ە ل��ەڕووی پارێ��زران و
بەرهەم هاتن و ڕاگوێزرانی هەر
ئێمە بۆ پێناسەی
ڕاسان لەڕاستیدا
پێوە زیادبوونەوە نابەس��ترێنەوە
چوار جۆری س��ەرمایەکە ،هەتا
لەسەر بنەمای
ب��ەم س��ەرمایەیەوە؟ و دواجار
ئەوپەڕی خۆی خ��او بووەتەوە
پەرەپێدانی
پرسیاری چوارەم ئەوەیە ئەگەر
و لە وەس��تان نزیک بووەتەوە.
دیس��ان ب��ا گریمانەکەم��ان تیۆرییەکانی کۆمەڵناسی ئ��ەم تایبەتمەندییە به جۆرێک
ناسراوی فەڕانسەوی
سەرمایە بزانین چ ناوێک لەسەر
نەختێ��ک بەرباڵوت��ر بکەین:
دامەزاروە.
دوو کۆمەڵ��گای جی��اواز لەبەر پییەر بۆردیۆ
ئەم سەرمایەیە دابنێین؟
بۆردیۆ لە بواری
گومان لە س��ەرمایە بوونی
چاو دەگرین ک��ە وەکوو یەک
کۆمەلناسیدا بەمە
ئەم تایبەتمەندییەدا نییە ،لەبەر
جووڵە و دینامیس��مەکەیان لێ
ناسراوە که پەرەی به
ئەستێنراوەتەوە .وای دابنێین ئەو چەمکی «سەرمایە» داوە .ئەوەی هەتا ئەم تایبەتمەندییە
س��ەری هەڵنەدابوو کۆمەڵگا لە
دوو کۆمەڵگایە ،لە هەموو بارێکەوە
حالەتی هەژارییەکی بەرچاو ـ لە
جگە لە تایبەتمەندییەک ،وەکوو
یەکن .لەم دوو کۆمەڵگایانە کە هەردووکیان بۆ هەموو ڕوویەکدا ـ مابووەوە .کۆمەڵگای یەکەم
ماوەیەکی درێژە لەژێر حوکمی داپڵۆسێنەری کاتێک توانی پشوویەکی بێتەوە بەر ،خۆی و
سیس��تمێکی تۆتالیتێردان ،یەکێکیان دوای سامانێکی تازە بەرهەم بێنێ و سامانی پێشووی
ماوەیەک بە هەندێک ڕێکار دەگا هەتا بتوانێ وەکار خاتەوە ،ک��ە گۆڕانکارییەکی بەرچاوی
گۆڕانکارییەکی بنەڕەتی لە خۆیدا پێک بێنێ لەخۆیدا پێک هێنا .واتە هەتا ئەم گۆڕانکارییە
و س��ێبەری قورسی سیس��تمە تۆتالیتێرەکە لەئارادا نەبوو ،سەرمایەی دیکەش هەر بەرهەم
لەس��ەر خ��ۆی بڕەوێنێت��ەوە و ،س��ەرمایە نەدەهات .لەبەر ئەوەی ئەم سەرمایەی جۆری
دەستبەسەرداگیراوەکانی ـ لە هەر چوار جۆر پێنجەمە ،توانای پێ��ک هێنانی «گۆڕانکاریی
س��ەرمایەکە ـ ئازاد بکا و ،بتوانێ سەرمایەی قووڵ» بوو ،کەوابوو باشترین ناو بۆ ئەم چەشنە
تازەش��یان پێوە زیاد بکا ،ب��ەاڵم کۆمەڵگای سەرمایەیە بریتییە لە سەرمایەی شۆڕشگێڕانە.
بۆ ئەوەی باش��تر لەم چەشنە سەرمایەیە
دووەم لە توانای پێک هێنانی گۆڕانکارییەکی
لەم چەشنه بێبەرییە و هەر بۆیە ڕەوتی بەزایە تێبگەی��ن ،ب��ا دۆخی واڵتی ڕۆمان��ی بەر لە
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ڕووخانی ڕێژیمی نیکۆال چاووشێسکۆ و دوای
ڕووخان��ی لەبەرچاو بگرین .ب��ەر لە ڕووخانی
ڕێژیمی چاووشێسکۆ ،ڕۆمانی واڵتێکی هەژار
و خەڵکەک��ەی لە دۆخێکی نالەباری ئابووریدا
دەژیان(کەمیی سەرمایەی ئابووری) .ڕێژیمی
دواکەوت��وو و ئایدۆلۆژیک��ی چاووشێس��کۆ
ئیزنی هیچ داهێنانێک��ی فیکریی نەدەدا کە
ل��ە دەرەوەی جەغزی تەنگ��ی ئایدۆلۆژیکی
خۆیدا بێ(کەمیی سەرمایەی فەرهەنگی) .بە
هۆی سیس��تمی س��یخوڕی و ڕاپۆرت لێدان
متمان��ەی خەڵ��ک پێکت��ر زۆر دابەزیبوو و
لەبەر ئەوەی حیزبە سیاسییەکان و دامەزاروە
مەدەنییەکان بەکردەوە حەزف کرابوون ،کۆی
پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان یەکجار لەکزییان
داب��وو (کەمی��ی س��ەرمایەی کۆمەاڵیەتی)
و دواج��ار واڵتی ڕۆمانی ل��ە هەموو جیهاندا،
جگه ل��ە واڵتێکی وەک ئێ��ران ،یەکێک لە
بێئیعتبارترین واڵتەکان بوو ـ چاووشێس��کۆ
چەند ڕۆژ بەر لە شۆڕش��ی خەڵکی واڵتەکەی
و گیران و ئیعدامەکەی هاتبووە ئێران و تاجە
گوڵینەی لەس��ەر قەبری خومەینی دانابوو ـ
(کەمیی سەرمایەی سەمبۆلیک) .دوای ئەوەی
خەڵکی ڕۆمانی بەدژی سیستمی چاووشێسکۆ
شۆڕش��یان کرد و توانییان گۆڕانکاریی زۆر لە
سیستمی سیاسی و کۆمەڵگای ڕۆمانیدا پێک
بێنن ،سەرمایەی ئەم والتە لە هەموو بارێکەوە
ڕووی ل��ە زیاد بوون ک��رد .دۆخی گوزەران و
داهاتی خەڵک بەشێوەیەکی بەرچاو باشتر بوو
(هەڵکشانی سەرمایەی ئابووری) .بە گەڕیانی
ئازادیی زانیاری و دەستڕاگەیش��تنی خەڵک
به تۆڕه زانستییەکان لە دەرەوەی واڵت ،باری
فەرهەنگی ،گۆرانکاریی زۆری بەس��ەرداهات.
(هەڵکشانی سەرمایەی فەرهەنگی) کۆمەڵگای
مەدەن��ی ژیای��ەوە و واڵت ل��ەو قاقڕس��تانە
سیاس��ی و کۆمەاڵیەتییەی تێیدا بوو ڕزگاری
بوو (هەڵکشانی س��ەرمایەی کۆمەاڵیەتی) و
دواجار ڕۆمانی توانی ئەوەندە ئیعتبار وەدەست
بێنێ هەتا ببێتە ئەندام��ی یەکێتیی ئورووپا

(هەڵکشانی سەرمایەی سیمبۆلیک) .ئەو هەموو
پێشکەوتنە لە سایەی چی بوو؟ لە سایەی ئەو
شۆڕشەی وا خەڵکی رۆمانی بەدژی سیستمی
سیاس��یی زاڵ بەس��ەر واڵتەکەیاندا کردیان.
ئەگ��ەر هێزی ئەم شۆڕش��ەی خەڵ��ک ئازاد
نەکرابا ،هیچکام لەم س��ەرمایەگەلەی دیکە
زیادیان نەدەکرد .کەواتە سەرمایەی سەرەکی
لەم نموونەیەدا ،بریتی ب��وو لەو تواناییەی بۆ
گۆڕانکاریی ڕادیکاڵ لەخۆیان نیش��ان دا؛ واتە
سەرمایەی شۆڕشگێڕانە.
زۆر پێویس��تە ئاماژە بەم خاڵە بکەین کە
سروش��تی سیاس��ەت لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست بە چەش��نێکه کە بە هەر هۆیەک
بێ ئیستعدادی دامەزران و دووپات بوونەوەی
تۆتالیتاریسم لەم واڵتانەدا لەچاو والتانی دیکە
یەکجار زۆر لەسەرە .سروشتی تۆتالیتاریزمیش
بەچەشنێکه کە زۆربەی توانستەکانی کۆمەڵگا
و زۆربەی س��ەرمایەکانی زەوت دەکا .کەوابوو
لەم واڵتانەدا قسە کردن لە جۆری پێنجەمی
س��ەرمایە واتە «س��ەرمایەی شۆڕش��گێڕانە»
پێویستییەکی تیۆریی زۆری هەیە.
دوای ئ��ەم ڕاس��تییە لەب��ارەی واڵتانی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت ،ڕاستییەکی دیکەش
لەبارەی ئەو واڵتانەی بەش��ێک لە کوردستان
لەناو سنوورە سیاس��ییەکانیاندا هەڵکەوتووە،
خۆی نیشان دەدا ،ئەویش ئەوەیە کە تەنانەت
ئەگەر لە سیس��تمی سیاس��یی ئەم واڵتانەدا
سیکۆالریس��م و دێمۆکراسیش بەشێوەیەکی
ڕێژەیی چەس��پابن ،لە کوردستاندا دۆخەکە
دەگ��ۆڕێ و جێگای خ��ۆی دەدا بە دۆخێکی
ئۆردووگای��ی و هەلومەرجێک��ی ش��ێوە
موستەعمەراتیی زەق و ئاشکرا.
واتە ل��ە هەموو پارچەکانی کوردس��تاندا
پاشەکەوت کردنی سەرمایەی جۆری پێنجەم
واتە سەرمایەی شۆڕشگێرانە ،پێداویستییەکی
دووق��ات و چەندقاتی هەیە .لە بنەڕەتدا نەک
هەر لە کوردس��تاندا پاشەکەوت کردن و زیاد
کردنی هەر چوار جۆرە س��ەرمایەکەی دیکە
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بەستراوەتەوە به پاشەکەوت کردنی سەرمایەی
شۆڕش��گێڕانه ،بەڵکوو هەر بەگشتی مانەوەی
شوناس��ی نەتەوەییی کوردیش ،بەستراوەتەوە
بە ڕادەی سەرمایەی شۆڕشگیرانە.
ئێس��تا دەتوانین هەنگاوێک بەرەو پێشتر
هەڵبێنین��ەوە :فیگۆر و ئارایش��ی سیاس��یی
حیزبەکان ،بەگش��تی دەکرێ بە دوو ش��ێواز
ڕێک بخرێ :شێوازی یەکەم ئەوەیە پێکهاتەی
سیاسی و ڕێکخستنی تەشکیالتی بەچەشنێک
بێ کە زیاترین پاش��ەکەوتی شۆڕشگێڕانەی
تێ��دا کۆ بێتەوە .ش��ێوازی دووەمیش ئەوەیە
ئ��ەم گۆڕانکارییانە بە زی��ادی و باجهەڵگر و
مەترسیهێن بزانین و پێمان وابێ نەک ئێستا
بەڵك��وو لە ڕۆژی خۆیدا ،حیزبیش ش��ێوەی
ڕێکخستن و چەش��نی جووڵە و هەڵسووڕانی
خۆی دەگۆڕێ.
ئێس��تا زۆر ڕاستیمان لەس��ەر ڕاسان بۆ
ئاشکرا دەبێ .ڕاسان هەر بەتەنیا دەنگی تەقەی
پێش��مەرگە لە ناوخۆی کوردس��تان نییە کە
ئەگەر س��اڵێک ئەو دەنگه بیسترا پێمان وابێ
ڕاس��ان لەگۆڕێدایە و ئەگەر نەبیسترا پێمان
وابێ ڕاسان ڕاوەستاوە .ڕاسان وەدەست هێنانی
پتانس��ییەلێکی شۆڕش��گێڕانەی ئەوتۆیە کە
ئامادەباشی هێزی پێشمەرگە بۆ بەڕێوە بردنی
پالنە سیاسی و سەربازی و تەشکیالتییەکان
لەوپ��ەڕی خۆی��دا ب��ێ ،جا چ پێش��مەرگە
عەمەلیاتی ئاشکرا لە ناوخۆدا بکا یان نەیکا.
ئێستا لەبەر تیشکی تیۆریی سەرمایەی
شۆڕش��گێرانە دوو پرس��ی گرین��گ
دەخەینە بەر باس.
پرسی یەکەم
لە مێ��ژووی هاوچەرخی ئێراندا کوردس��تان
لەچ��او هەم��وو ناوچەکانی دیک��ەی ئێران
خاوەنی زیاترین سەرمایەی شۆڕشگێرانە بووە.
لە کوردس��تاندا س��ەرمایەی ئابووری کەمتر
ل��ە ناوچەکانی دیکە بووە بەاڵم س��ەرمایەی
شۆڕشگێڕانە لە هەموو ناوچەکانی دیکە زیاتر
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بووە .نەک هەر لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا بگرە
لە هەموو پارچەکانی کوردس��تاندا سەرمایەی
شۆڕشگێڕانە لەوپەڕی خۆیدا بووە .یەکێک لە
کێش��ەکانی دەوڵەتانی زاڵ بەسەر پارچەکانی
کوردس��تاندا ئەوە ب��ووە کە ئەم س��ەرمایە
شۆڕشگیرانەیە لە قۆناغی یەکەمدا لە ناوخۆی
کوردستان کۆنتڕۆڵ بکەن و لە قۆناغی دواتردا
نەهێڵن ئەم سەرمایە شۆڕشگێڕانەیە تەشەنە
بکا بۆ ناوچەکانی دیکە.
یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی سەرمایە ـ
لە هەر پێنج جۆرەکەیدا ـ ئەوەیە کە سەرمایە
لە هەر ش��وێنێک بێ هێ��زی کاری تایبەت
بە خۆی بۆالی خۆی ڕادەکێش��ێ .هێزی کار
بۆ هەر چەش��نە لە س��ەرمایەکان به هێزێک
دەگوت��رێ کە ئۆگ��ری بە بەره��ەم هێنانی
سەرمایەکە هەیە و به کردەوە هەوڵی بەرهەم
هێنانی بۆ دەدا .ڕاکێش��رانی هێ��زی کار بۆ
الی جۆرەکانی سەرمایە لە بواری سەرمایەی
ئابووری��دا بەرچاوت��ر لە جۆرەکان��ی دیکەیە
بەاڵم ئ��ەم دیاردەیە ل��ە جۆرەکانی دیکەی
سەرمایەشدا هەیە.
ئەگەر شۆڕش��ێکی ڕەس��ەن لە ئارادا بێ
و س��ەرمایەی شۆڕش��گێڕانەی تێدا بەرهەم
بێ ،هێزی شۆڕش��گێر لە هەموو شوێنەکانی
دیکە بۆالی ڕادەکێش��رێ .هەموو پارچەکانی
کوردس��تان لە مێژووی هاوچەرخدا شاهیدی
ئەم چەشنه ڕاكێشانه بوونه .دوایین نموونەی
ئ��ەم دیاردەی��ە ڕۆژئ��اوا بوو کە س��ەرەڕای
کەمایەس��ییەکانی ،بەرخۆدانەکەی سەرنج و
ئامادەیی هەموو هێزە شۆڕشگێرەکانی جیهانی
بۆالی خۆی ڕاکێش��ا .ڕۆژئاوا تازەترین نموونە
بوو ب��ەاڵم یەکەمین نموونە لە کوردس��تاندا
نەبوو .ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەر لە سەردەمی
شۆڕش��ی  ٤٦و ٤٧ەوە هێزە پێش��کەوتوو و
شۆڕش��گیرە چەپە ئێرانییەکانی بۆ الی خۆی
ڕاکێش��ا .بیرەوەریی کەسانێکی وەک کوروش
الش��ایی دەرخەری ئەم ڕاستییەن .ئەم دۆخە
دوای شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی ٥٧یش
ساڵی بیست و یەکەم
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و ڕاسیزم بەمانای ئەس��تاندنەوەی داینەمۆ و
لە ڕۆژهەاڵتدا درێژەی هەبوو.
گوڕوتینی شۆڕشگێڕانەی ئەم بزووتنەوەیەیە.
س��ەرکردایەتیی بزووتنەوەی کورد دەبێ هەر
پرسی دووەم
هەموو هەوڵی حاکمییەت ئەوەیە ئاستی ئەم وەک پێشوو لەس��ەر دیتنەوەی بزووتنەوەی
سەرمایەیە لە کوردستان دابەزێنێ .دەسەاڵت خۆی لەناو بەرەی هێزە پێشکەوتنخوازەکانی
بەش��ێوەی جۆراوجۆر پالن بۆ خاو کردنەوەی جیهان و ب��ەرەی دوژمنانی ڕاس��تئاژۆیی و
ڕەوتی شۆڕشگێڕیی ڕاستەقینە و هێنانەخواری کۆنەپارێزی پێداگر بێ.
بەاڵم پێویس��تە لەس��ەر باس��ی یەکەم
ئاستی سەرمایەی شۆڕشگێرانە لە کوردستاندا
دەدا .دوو ش��ێواز کە دەسەاڵت لەم سااڵنەی لەنگەرێک��ی زۆرتر بگرین .ئێمە س��ەرمایەی
دواییدا بۆ دابەزاندنی سەرمایەی شۆڕشگیرانە شۆڕشگێڕانەمان وەک پتانسییەلێک بۆ پێک
هێنانی گۆڕانگاری لە کۆمەڵگادا پێناسە کرد.
لە کوردستاندا بەکاری هێناوە ئەمانەن:
یەکەم .تێوەگالندنی کەسانێک لە ڕەوتێکی دەکرێ پرسیار بکرێ ئایا گۆڕانکارییەکان هەر
بە تەنیا به ک��ردەوەی ڕادیکاڵ
بە ڕواڵەت ڕێفۆرمخوازانه
وەدی دێ��ن؟ ناک��رێ بیر لەوە
دووەم .پ��اڵ پێ��وە نان��ی
ئەگەر شۆڕشێکی
بکەینەوە لە ڕەوتێک��ی ئارام و
بزووتن��ەوەی ک��ورد ب��ەرەو
ڕەسەن لە ئارادا
بێ و سەرمایەی
لەس��ەرەخۆ بەاڵم ب��ەردەوام و
ئاڕاس��تەیەکی ڕاسیس��تی و
شۆڕشگێڕانەی تێدا
پش��وودرێژدا ئەم گۆڕانکارییانە
ڕاستئاژۆیانە
هێزی
بێ،
بەرهەم
لەناو کۆمەڵ��گادا وەدی بێنین؟
نامان��ەوێ ئێس��تا ل��ەم
شۆڕشگێر لە هەموو
هەندێ��ک کەس لەس��ەر ئەم
نووسراوەیەدا لەسەر باسی دووەم
زۆر لەنگەر بگرین .هەر ئەوەندە شوێنەکانی دیکە بۆالی بڕوایەن مێژوو سەلماندوویه ئەو
ڕادەکێشرێ .هەموو
گۆرانکارییانەی بە پشوودرێژی
دەڵێین بزووتنەوەی کوردی هەتا
پارچەکانی کوردستان
و ل��ە ماوەیەک��ی دوورورێژ لە
ئێس��تا ئەوەندەی نەتەوەخوازانە
لە مێژووی هاوچەرخدا
کۆمەڵ��گادا پێک دێ��ن ،لەچاو
بووە ئەوەن��دەش تایبەتمەندیی
شاهیدی ئەم چەشنه
ئەو گۆڕانکارییانەی دەس��بەجێ
ئەنترناسیۆنالیس��تیی هەب��ووە
ڕاكێشانه بوونه
و بەش��ێوەی یەکدابەدوو پێک
و وێڕای ناوەرۆک��ی نەتەوەیی،
دێن ،زیاتر جێگای متمانەنن و
خاوەنی ناوەرۆکێکی دێموکرات
و مۆدێرنیش ب��ووە و هەر بۆیە لەالی هەموو س��ەقامگیرتر دەبن و لەو الشەوە گۆڕانکارییه
ئازادیخوازانی جیهان وەک بزووتنەوەیەکی ڕەوا لەن��اکاوەکان دوای نیش��تنەوەی تەپوتۆزی
چ��اوی لێ کراوە .بەاڵم ناحەزانی بزووتنەوەی کوڵوکۆیەکان هەمیسان دەگەڕێنەوە بۆ دۆخی
کورد ماوەیەکه به وەڕمێن خستنی چەشنێک پێشوویان.
ل��ەم س��ااڵنەی دوایی��دا بەش��ێک لە
ڕاس��تئاژۆیی و جۆرێک لە شۆڤینیس��م لەناو
بزووتن��ەوەی کوردایەتی��دا ،دەیان��ەوێ ئەم حاکمییەتی کۆماری ئیس�لامی هەوڵی داوە
بیرۆکەیە باڵو بکەن��ەوە کە ئەگەر کورد پێی ب��ە وەدەس��ت گرتنی جڵ��ەوی بزووتنەوەی
وایە لەناو دەس��ەاڵت و نەتەوەی بااڵدەس��تدا ڕێفۆرمخوازان��ه هەم هیوایەک ل��ە دەروونی
بیری شۆڤینیس��یتی دەرحەق به کورد زاڵە ،هێزە گۆڕانخوازەکان��دا زیندوو ڕاگرێ و هەم
بزووتنەوەی خۆێشیان لە چەشنێک جەوهەری وەکوو «زەڕبەگیر»ێک ش��ەپۆلەکانی بێئامانی
ش��ۆڤینی بەت��اڵ نییە .ه��ەر لەبنەڕەتدا پاڵ ناڕەزایەتیی کۆمەاڵنی وەزاڵە هاتووی خەڵکی
پێوەنانی بزووتنەوەی کورد بەرەو ڕاستئاژۆیی ئێران بگێڕێتەوە و ئەو شەپۆالنه هێدی بکاتەوە.
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بەش��ێک لە خوێدەواران��ی کوردیش به
هەر هۆیەک ب��ێ وەگەڵ ئەم ڕەوتە کەوتوون
و گەرەکیانە وا لە خەڵ��ک بگەیەنن کە تاقە
دەرەتان��ی پێ��ک هێنان��ی گۆڕانکارییەکی
س��ەقامگیر و جێ��گای متمانە ک��ە خەڵکی
ک��وردی پ��ێ بحەس��ێتەوە ،تێک��ەڵ بوونه
ب��ه ڕەوتی ڕێفۆرمخ��وازی .تەنان��ەت ڕەوتی
ڕووداوەکان بەرەو ئاڕاس��تەیەک ڕۆیش��تووە
کە لەگ��ەڵ پەژیوان بوون��ەوەی زۆریەک لە
ڕێفۆرمخوازان��ی ناوەندگەڕا و کەش��فی ئەم
ڕاس��تییە کە ڕێفۆرمخوازی��ی حکوومەتی لە
جەوهەری ڕاستەقینەی خۆی بەتاڵ بووەتەوە،
هەندێک لە ڕێفۆرمخوازە کوردەکان ئامادە نین
لە هەڵوێستەکانیان پاشەکشە بکەن.
ح��ەز دەکەم ب��ە ش��ێوەیەکی زەاڵڵ و
شەفاف هەڵوێس��تی تیۆریی خۆمان دەرحەق
به وتەزای ڕێفۆرمخوازی ڕوون بکەینەوە .ئێمە
ڕێفۆرمخوازی بەمانای ڕاستەقینەی خۆی ڕەت
ناکەینەوە .الیەنگریی ئێمە لە ڕادیکاڵیسمیش
هۆی تایبەت به خۆی هەیە.
ڕاس��تییەکەی ئەوەیە لە هەر ش��وێنێکدا
سترەکتۆرە سیاس��ییەکان ،ئیزنی بزووتنەوەی
ڕاس��تەقینەی رێفۆرمخوازان��ه ب��دەن ،ئ��ەم
بزووتنەوەیە لە درێژخایەندا دەتوانێ شوێنی خۆی
لەسەر ڕەوتی ڕووداوەکان بەجێ بێڵێ .بەاڵم لە
زۆربەی واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوین و بە تایبەتی
لە ئێراندا ،ئەم سترەکتۆرە سیاسییانە ونن .نەک
هەر ونن بگرە س��ترەکتۆرەکان بەچەش��نێک
گووراون کە بزووتنەوە ڕێفۆرمخوازانەکان ،بکەن
به کارتی دەس��تی حاکمییەت و ،هێزی مانۆر
دان و هەڵسوورانی زیاتر لە ناوخۆ و له دەرەوەدا
بدەن به حاکمییەت.
ئێم��ە چ��ۆن دەتوانی��ن ڕێفۆرمخوازیی
ڕاس��تەقینە لە ڕێفۆرمخوازیی چەواش��ە جیا
بکەین��ەوە؟ دیارە ئەم دوو ڕەوتە به تێپەڕینی
کات ب��ەرە بەرە لێک جیا دەبنەوە؛ هەر وەک
چۆن ئەگەر وای دابنێین ڕەوتی ڕێفۆرمخوازی
لە ئێراندا لە س��اڵی ٧٦ەوە ه��اوکات لەگەڵ
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دەورەی س��ەرکۆماریی س��ەید محەمم��ەد
خاتەمییەوە دەستی پێ کرد ،ئێستا دوای ٢٢
س��اڵ ،ئیتر بۆ زۆربەی چاالکە سیاسییەکان
دەرکەوت��ووە ک��ە ئ��ەم ڕەوت��ە ڕەوتێک��ی
ڕاستەقینەی ڕێفۆرمخوازی نییە و کەڵکەڵەی
زیاتری ئەم ڕەوتە ،بریتییە لە تاقی کردنەوەی
ش��ێوازێکی جیاواز بۆ پاراستنی حاکمییەتی
دەس��تەاڵتی کۆماری ئیس�لامی؛ بەاڵم ئێمە
لەم نووسینەدا مەبەستمان ئەوەیە پێوەرێکی
تیۆری بۆ لێک جیا کردنەوەی ئەم دوو ڕەوتە
بە دەستەوە بدەین.
ب��ۆ واڵم دانەوەی ڕوون بەم پرس��یارە س��ێ
پێشەکیی کورت دێنینە بەرباس.
پێشەکیی یەکەم
هەر بزووتنەوەیەک چ ڕێفۆرمخواز و چ رادیکاڵ،
دینامیس��می خۆی لە ش��وێنێکی تایبەتەوە
وەردەگرێ .لێرەدا مەبەس��تمان لە دینامیسم
س��ەرچاوەی ئەو گوڕوتینەیە کە بزووتنەوەکە
زیندوو ڕادەگرێ و بەرەو پیشی دەبا.
پێشەکیی دووەم
پێویستە پێکهاتەی دەس��ەاڵت و پێکهاتەی
کۆمەاڵیەت��ی ،به ش��ێوەی گریمانەیی لێک
جیا بکەین��ەوە .ناوکی حاکمییەت س��ەر به
پێکهاتەی دەس��ەاڵتە و کۆمەڵگای مەدەنیش
سەر به پێکهاتەی کۆمەاڵیەتییە.
پێشەکیی سێیەم
پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیش دەتوانین بەسەر دوو
دەستەدا دابەش بکەین :یەکەم ،پێکهاتەیەکی
کۆمەاڵیەتی کە ئەگەر دەس��ەاڵت گەمارۆی
بدا ،بەشی زۆری وزە دەروونییەکەی لێ زەوت
دەب��ێ و دووەم ،پێکهاتەیەک��ی کۆمەاڵیەتی
ک��ە تەنان��ەت ب��ه گەمارۆدران��ی لەالیەن
حاکمییەتیشەوە ،وزەکەی لێ زەوت ناکرێ.
ئێس��تا به باشترین شێوە دەتوانین واڵمی
ساڵی بیست و یەکەم
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ئەم پرس��یارە بدەینەوە که به چ پێوانەیەکی مەدەنی ناو ش��ار ئەگەر بە وزەی ئەم شوێنە
تی��ۆری ،دەتوانی��ن ڕەوت��ی ڕێفۆرمخوازیی پشتئەستوور بێ به گەمارۆی حاکمییەت لە
ش��وێندانەر لەگ��ەڵ ڕەوت��ی ڕێفۆرمخوازی پێ ناکەوێ و شەپۆلەکانی دانامرکێنەوە .ئەو
س��ەرچاوەیەی وا سووتەمەنیی خەبات دابین
ناڕاستەقینە لێک هەاڵوێرین.
ئ��ەو ڕێفۆرمخوازیی��ەی س��ەرچاوەی دەکا ،خەباتی شاخه.
ئێستا مانای زۆریەک لە ستراتێژییەکانمان
سووتەمەنی و دینامیسمەکەی لەناو پێکهاتەی
بۆ ڕوون دەبێتەوە .کاتێک ئێمە باس��ی لێک
دەستەاڵتدایە ڕەوتێکی چەواشەیە.
ئ��ەو ڕێفۆرمخوازیی��ەی س��ەرچاوەی بەس��تنەوەی خەباتی شار و ش��اخ دەکەین،
سووتەمەنی و دینامیسمەکەی لەناو پێکهاتەی مەبەس��تمان گرینگ��ی دان ب��ه ش��ێوەی
کۆمەاڵیەتیدای��ە بەاڵم دەس��تەاڵت دەتوانێ س��یێەمی خەباتی مەدەن��ی و ڕێفۆرمخوازانە
پێکهات��ە کۆمەاڵیەتییەک��ە گەم��ارۆ ب��دا و و ڕەتکردن��ەوەی دوو ش��ێوەکەی دیکەیە.
پتانسییەلەکانی زەوت بکا ،ڕێفۆرمخوازییەکی ل��ە خودی دەس��تەواژەی «خەباتی ش��اخ»دا
وشەی «ش��اخ» ناوی شوێنێکی
چەواشە نییە بەاڵم شوێندانەریش
جوغرافیایی نیی��ە بەڵکوو ناوی
نییە.
ڕاستییەکەی
ڕێفۆرمخوازیی ڕاس��تەقینە ئەوەیە لە هەر شوێنێکدا «دۆخ»ێک��ە ک��ە س��ەرچاوەی
ڕێفۆرمخــــــوازییەک��ە ک��ه سترەکتۆرە سیاسییەکان ،خەبات و ڕاپەڕینە .جا ئەو شوێنە
ئیزنی بزووتنەوەی
چ لە بەغدای بەر لە شۆڕش��ی
دینامیسمەکەی لە ناو پێکهاتەی
ڕاستەقینەی
 ١٣٥٧ب��ێ و چ ل��ە قەندیلی
کۆمەاڵیەتیدا ب��ێ و هەر کات
رێفۆرمخوازانه بدەن،
سەرەتاکانی دەیەی حەفتا بێ و
دەس��ــەاڵتیش کۆمەڵگاک��ەی
لە
بزووتنەوەیە
ئەم
چ لە کێلەشینی دوای ڕاسان.
گەمـــــ��ارۆ دا ،س��ەرچاوەی
درێژخایەندا
خەباتی شاخ نەک هەر مانا
بزووتنەوەکە ویشکایی نەیێ.
دەتوانێ شوێنی
دەدا به خەباتی ش��ار ،بەڵکوو
دژایەتی��ی ئێمە لەگەڵ ئەو
خۆی لەسەر ڕەوتی
بەگوێرەی پڕەنسیپەکانی ڕێئال
ڕێفۆرمخوازیی
ڕەوتەی وا بە ناوی
ڕووداوەکان
پۆلێتیک ،دەتوانین بگەین بەم
حکوومەت��ی ن��اوی دەرکردووە
بەجێ بێڵێ
قەناعەتە کە بە ب��ێ هەبوونی
بەه��ۆی دژایەتیم��ان لەگەڵ
هێ��زی خەباتی ش��اخ ،ئێمە
نەفسی ڕێفۆرمخوازی نییە .ئێمە
لەس��ەر ئەو بڕوایەین ئەگەر دۆخی عەینی بۆ تەنانەت لەسەر مێزی وتووێژیشدا سەنگێکی
خەباتی ڕێفۆرمخوازانە ئامادە بێ ،ئەم ش��ێوە ئەوتۆمان نابێ .کاتێک دکتۆر قاسملوو ئامادە
خەباتە لەپاڵ شێوەکانی تری خەبات دەتوانێ دەبوو لەسەر مێزی وتووێژ دابنیشێ کە هێزی
لە کۆمەڵگادا سەرمایەی شۆرشگیرانە بەرهەم پێشمەرگەی کوردستان لەوپەڕی ئامادەییی
بێنێ .له ڕوانگەیەی ئێم��ەوە ،رێفۆرمخوازیی خۆیدا بوو .ئێس��تا ل��ە دۆخێک��ی ئەوتۆدا،
حکوومەتی لە خانەی یەکەمی ڕێفۆرمخوازیدا هەندێک کەس��ایەتیی سیاس��یی کارتۆنی
دەیانەوێ الس��اییی دیپلۆماس��یی وتووێژی
جێگای بۆ دەبێتەوە کە ڕەوتێکی چەواشەیە.
ئێستا پرس��یارێکی دیکە دەورووژێنین .دکت��ۆر قاس��ملوو بکەنەوە کە ن��ەک هەر
گوتمان لە چەشنی سێیەمی ڕێفۆرمخوازیدا خاوەنی کەمترین س��ەرمایەی شۆرشگێرانە
سووتەمەنیی خەباتی مەدەنی لە شوێنێکەوە نی��ن ،بەڵکوو هاوئاهەنگ لەگ��ەڵ ناحەزانی
دابین دکرێ کە دەس��ەاڵتی تۆتالیتێر وزەی بزووتنەوەی کورد ڕاس��تەوخۆ و ناڕاستەوخۆ
ئ��ەم ش��وێنەی پێ ک��پ ناک��رێ .خەباتی دژایەتیی ڕاسانیش دەکەن.
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وتووێژ

ئەزموونی نەتەوەی کورد لە هەر چوارپارچەکە
بەدەر لە شێوازێک لە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی نییە
وتووێژ لەگەڵ د .سەعید شەمس

سەعید شەمس لە ساڵی  ٢٠٠٦لە زانکۆی ڕۆیاڵ هالۆوەی دوکتۆرای کۆمەڵناسیی
وەرگرتووە .لە ئێستادا مامۆستای کۆمەڵناسییە لە زانکۆی سۆران ،هەرێمی کوردستان.
بەشێک لە نووسراوەکانی بریتین لە :ناسیۆنالیزم ،ئیسالمی سیاسی و پرسی کورد لە
ئێران :تێڕامانێک سەبارەت بە هەڵکشان و پەرەسەندنی ئیسالمی سیاسی لە ئێران
()DVM Verlg, 2011؛ ایرانیت و کردیت :همزیستی یا همستیزی (دەزگای موکریانی)٢٠١١ ،
و تیۆریی کۆمەاڵیەتیی هاوچەرخ (چاپەمەنیی مانگ.)٢٠١٩ ،

 1ئێ��وە لە س��اڵی  ٢٠١١کتێبێکتان بە
ن��اوی ایرانیت و کردیت :همزیس��تی یا
همس��تیزی [ئێرانیی��ەت و کوردایەتی:
پێکەوەژی��ان یان دژبەیەکب��وون] چاپ
کردووە و لە دەستپێکدا هەوڵتان داوە بە
ش��ێوازێکی نوێ پەیوەندییەک لە نێوان
ناس��یۆنالیزمی ڕووسی و ناس��یۆنالیزمی
ئێرانی س��از بکەن .دەکرێ بۆمان ش��ی
بکەن��ەوە کە بۆ پێتان وایە ڕۆش��نبیرانی
ئێرانی لە ناو کولتوورێکدا پەروەردە بوون
کە لە ژێر کاریگەریی ئایدیۆلۆژیی ڕەسمی
ئیمپراتۆریی ڕووسیادایە؟
لەو نامیلکەیەدا سەرنجی سەرەکی
لەسەر پەروەردەبوونی ڕووناکبیرانی
ئێران��ی ل��ە ژێ��ر کاریگەری��ی
ئایدۆلۆژیی ڕووسیدا نییە ،بەڵکوو ناسیۆنالیزمی
ئێران��ی وەک��وو “ناس��یۆنالیزمی فەرم��ی›
 ،)official nationalism(،ک��ە ل��ە ڕووی
تیۆریکەوە ناس��یۆنالیزمی ڕووس��ی نموونەی
ناسراوی ئەو شێوازە لە ناسیۆنالیزمەیە ،شرۆڤە
و گەاڵڵە کراوە .وەک��وو ئێوەش ئاگادارن ئەو
نامیلکەیە لە س��ێ بەش پێکهاتووە و بەشی
یەکەم باسی ناس��یۆنالیزمی فەرمی (رسمی)
دەکات.
لە ڕاس��تییدا ،من سەرەتا بەشی سێیەمی
ئەو نامیلکەیەم نووس��ی .هۆکارەکەشی ئەوە
بوو ک��ە بۆ یەک��ەم جار لە پاییزی س��اڵی
.٢٠٠٩( ١٣٨٨ز) ل��ە ماڵ��ی هاوڕێیەکم لە
لەن��دەن میوان بووم و ب��ۆ یەکەم جار چاوم
بە نامیلکەی «کردس��تان :علت تداوم بحران
آن پس از انقالب اسالمی» نووسینی حەمید
ڕەزا جەالیی پوور ک��ەوت .من دەمزانی کە
جەالیی پوور بۆ ماوەیەک فەرمانداری مەهاباد
بووە و ش��اهید و بەش��داری س��ەدان تاوانی
ڕژیمی کۆماری ئیس�لامی لە ناوچەکەیە ،بۆ
وێنە کوش��تنی  ٥٩کچ و کوڕی بێ تاوان لە
مەهاباد بوو کە لە س��اڵی  ١٣٦٢هەتاوی بە

ش��ێوەیەکی بێ بەزەییانە ،هاوشێوەی نەریتی
نازییەکانی ئاڵمان��ی و نموونەیەکی بەرچاوی
تاوان لە دژی مرۆڤایەت��ی بوو ،کوژران .هەر
بۆیەش ئەو نامیلکەیەم قەرز کرد و خوێندمەوە
و پێم س��ەیر بوو کەس��ێکی کۆمەڵناس کە
ئێستا الیەنگری چاکس��ازیییە (ئیسالحات)،
پاش ئەزموونی خۆی لە موکریان بەو شێوەیە
باسی مەسەلەی کورد دەکات.
ئەو کاتە نیزیک بە ش��ەش س��اڵ بوو
ک��ە ڕژیمی س��ەددام حوس��ێن ڕووخابوو و
ک��ورد لە سیس��تمی نوێی عێراق��دا خاوەنی
پێگەیەکی بەرچاو بوو و مەس��ەلەی کورد لە
نێو ڕووناکبیرانی ئێرانی جێی باس و موناقشە
ب��وو ،هەر بۆی��ەش بڕیارمدا ئ��ەو نامیلکەیە
بخەم��ە بەر ب��اس ،ک��ە کورتک��راوەی ئەو
پێداچوونەوەیە ،بەشی س��ێیەمی «نامیلکەی
کوردییەت و ئێرانییەت  »...پێکدێنێ .ئەڵبەت
لەو بەش��ەدا لە چەند ش��وێن ئاماژەم بەوە
کردوبوو کە بەدەر لە کەموکۆرییەکانی باسی
جەالیی پوور ،ئەو باس��ە جیددییترین کاری
هاوچەرخی نووسەرانی ئێرانییە کە سەبارەت
بە مەس��ەلەی کورد نووس��راوە و تێڕوانینی
زۆری��ەی ڕووناکبیرانی ئێرانی لە چوارچێوەی
ئەو باس��ەی جەالیی پووردا جێدەگرێ و هەر
بۆیەش دەبێ باسی لە سەر بکردرێت.
هاوڕێیەک��م ک��ە ڕەشنووس��ی یەکەمی
خوێن��دەوە ،گوتی ئەو وتەی��ە ،واتا ڕوانگەی
جەالیی پوور ،نوێنەرایەتیی تێفکرینی زۆربەی
ڕووناکبیران��ی ئیرانی دەکات ،پێویس��تی بە
باسێکی تێروتەس��ەلتر و زۆرترە .هەر بۆیەش
من دوو بەشی یەکەم (ناسیۆنالیزمی ڕەسمی)
و دووەم (گ��ۆڕان ل��ە وێژمانی مەش��رووتە
و س��ەرهەڵدانی ناس��یۆنالیزمی ڕەس��می لە
ئێران) م ئامادە کرد و بەش��ی سێیەمیش��م
کورت کردەوە و لە س��ەرەتای ساڵی .١٣٨٩ه
(.٢٠١٠ز) لە وێبالگی “اخباری ڕوز› لە سێ
ئالقەدا باڵو بووە .ئەو س��ێ ئالقەیە دوایە لە
ساڵی  ٢٠١١لە باش��ووری کوردستان وەکوو
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نامیلکە چاپ بوو.
وەکوو ئاماژەی پێ کرا ئێستا نیزیک بە دە
ساڵ دەبێ کە بەشی یەکەمی ڕەشنووسی ئەو
بابەتە نووسراوە .ئەو کات هەرچەند گۆڕانێکی
جیددی ل��ە ڕوانگ��ەی ڕووناکبیرانی ئێرانی،
بە تایب��ەت گرووپە چەپەکان س��ەبارەت بە
مەسەلەی نەتەوایەتی لە ئێراندا دەبیندرا ،بەاڵم
لە هەمان کاتدا زۆربەی ئەوان بە ڕاش��کاوی
بەرگریی��ان لە سیاس��ەتی دەوڵەت��ی ئێران
بەرانبەر بە پرسی کورد نەدەکرد .لە ڕاستییدا،
زۆرین��ەی ئ��ەو ڕووناکبیرانە س��نوورێکی پر
ڕەنگی��ان لە نێوان میرات ،ئەزموون و نەریتی
شۆڕشی مەش��رووتە و سەڵتەنەتی پەهلەویدا
وێن��ا دەکرد .بە واتایەکی تر ،هێش��تاش ئەو
باوەڕە باو بوو کە وێژمانی شۆڕشی مەشرووتە
وەک��و وێژمانێک��ی نەتەوایەت��ی جیاوازی��ی
گەوهەریی لەگەڵ سیاس��ەتی پەیڕەوکراوی
ڕژیمی پەهل��ەوی بەرانبەر بە کورد و نەتەوە
ژێردەستە و غیر فارس زمانەکانی دانیشتووی
ئێران هەیە .ئەو کات زۆربەی ئەو ڕووناکبیرانە
ڕەزاش��ایان بە باوکی ناس��یۆنالیزمی ئێرانی
قەبوول نەبوو.
من بە پێچەوانە پێموابوو کە پەیوەندییەکی
ق��ووڵ هەیە ل��ە نێوان ئ��ەو دوو بۆچوونە و
ئەو پەیوەندیی��ەم لە چوارچێ��وەی وێژمانی
«ناس��یۆنالیزمی فەرمی یان ڕەسمی» ئاراستە
کرد .یانی لێرەدا من باس��ی ئەوە ناکەم کە
ڕووناکبیرانی ئێرانی لە بەستێنی کولتوورێکدا
پ��ەروەردە ب��وون کە ل��ە ژێ��ر کاریگەریی
ئایدیۆلۆژیی ڕەسمیی ئیمپراتۆریی ڕووسیادایە.
بەڵکوو باس��ەکە بەو شێوەیە کە ناسیۆنالیزمی
ئێران��ی کە ل��ە جوواڵنەوەی مەش��رووتە دا
پێکهاتەیەکی جەم��اوەری بەخۆیەوە دەگرێ
لە ماوەی یەک دەی��ە ( )١٩٢١-١٩١٠و لە
ژێر کاریگەریی ڕووداوەکانی ش��ەڕی یەکەمی
جیهان��ی و مەترس��یی هەڵوەش��اندەنەوەی
ئێران بەرەوە ناس��یۆنالیزمی فەرمی (ڕەسمی)
دەگۆڕدڕی.
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 2ئەگەر س��ەردەمی مەشڕووتەی ئێرانی
وەکوو دەستپێکی ناس��یۆنالیزمی ئێرانی
س��ەیر بکەین ،ئێ��وە هەوڵت��ان داوە لە
نێوان الیەنی ڕۆمانتیکی ئەم ناسیۆنالیزمە
و الیەن��ی سیاس��یی ئەم ناس��یۆنالیزمە،
بە واتایەک��ی ڤیب��ەری ،خزمایەتییەکی
هەڵبژێران��ە ( )Elective Affinityس��از
بکەن .دەکرێ تایبەتمەندییەکانی ئەم دوو
بۆچوونە زیاتر شی بکەنەوە؟
من لەو باسەدا ئاماژە بە بۆچوونی
ڕۆمانتیکی-ناسیۆنالیس��تی جیلی
دووەم��ی مەش��رووتەخوازەکان و
پەیوەندیی ئەوان لەگەڵ توێژێکی سیاسەتوان،
کاربەدەس��ت و بۆڕۆکراتیک دەکەم .بۆ ئەو
مەبەس��تە یارمەتیم ل��ە چەمکی “خزمایەتی
هەڵبژێرانە›ی ماکس ڤیب��ەر وەرگرتووە .لەو
نامیلەکەیەدا من هەوڵ��م داوە بە کورتی ئەو
چەمکە ش��ی کەم��ەوە ،بێگومان باس��ێکی
جیددی ئاکادێمی س��ەبارەت بە ئەو بابەتە لە
دەرەوەی باسی سەرەکیی ئەو نامیلکەیە بوو.
س��ەبارەت ب��ە ئ��ەو دوو گرووپ��ە و
تایبەیمەندیی��ەکان ک��ە پرس��یاری ئێوەیە،
لە الیەکەوە باس��ی توێژێکی پۆپۆلیس��ت و
ئارمانخواز کە نوێنەری بەردەوامی ش��ەپۆلی
ناسیۆنالیس��تیی قۆناغ��ی مەش��رووتە بوون،
کراوە .ل��ە الیەکی ترەوە ،ب��اس لە گرووپی
دووەم کراوە کە بریتیی بوون لە سیاستەوان،
ڕووناکبی��ری دەوڵەت��ی و بۆرۆکراتیکەکانی
ڕژیم��ی قاج��ار .گرووپ��ی یەک��ەم ،وەکوو
قوتابییان��ی ش��ەپۆل و نەریت��ی شۆڕش��ی
مەش��رووتە ،خولیای چاکس��ازیی ئێرانییان
لە سەر بنەمای شارس��تانییەتی ڕۆژئاوایی و
دینامیزمی مۆدێرنیت��ەدا لە بەرنامە و فیکردا
ب��وو .کۆمەڵیک توێژەر ئ��ەو بۆچوونە وەکوو
ناسیۆنالیزمی ڕۆمانتیک شی دەکەنەوە ]1[.ئەو
گرووپە هەس��تێکی توندی ناسیۆنالیستییان
لە گەڵ ئۆتوپیای پەرەس��ەندن و چاکسازی
ساڵی بیست و یەکەم
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و نوێسازیی ئێرانی ئاویتەی یەکتری کردبوو .بنەمای تایبەتمەندییەکانیان ڕێخۆش��کەری
ناودارترین کەسایەتییەکانی ئەو گرووپە عارف خزمایەتیی هەڵبژیرانەی ئەوان بوو.
وەک��و ئ��اگاداران ماک��س ڤیب��ەر ئەو
قەزوینی ،الهووتی و میرزادەی عیشقی بوون.
ئەو تێڕوانین��ە ناسیۆنالیس��تییە بۆچوونێکی چەمک��ەی ل��ە نامیلک��ەی «ئەخالق��ی
پۆپۆلیستی بوو کە الیەنگری لە خەڵكی ئاسایی پرۆتێس��تانی و ڕۆح��ی س��ەرمایەداری» دا
و نەتەوەی ئێران لە بەرانبەر دەوڵەتدا دەکرد .گەاڵڵەک��ردووە .ڤیبەر ئ��ەو نامیلکەیەی لە
ب��ەاڵم ،دۆخی ئاڵۆز و قەیرانی واڵتی ئێران لە س��اڵی ١٩٠٤ی زایینیدا باڵو کردۆتەوە .لەو
س��ااڵنی پێش و دوای شەڕی جیهانی ،کە تا نامیلکەی��ەدا پەیوەندییەکی تایبەت لە نێوان
ئاس��تی دابەش ب��وون و نەمانی ئێران وەگەڕ ب��اوەڕی ئایینی کە لە دوای ڕێفۆرماس��یۆن
کەوتبوو ،بە ش��ێوەیەکی ئاشکرا ناتەباییەکی (چاکسازی)ی دینی گەشەی کردبوو لەگەڵ
قوولی خستبووە ناو وێژمانی ئەو گرووپە .یانی ب��اوەڕی عەقاڵنی و کردەوەی��ی ،کە ئاکامی
لە الیەک��ەوە ،ئەو جیلە ڕووناکبیرە الیەنگری پیشەسازی بوو ،لە شارە گەورەکانی ئەرووپا
وەگ��ەڕ کەوتبوو و ڤیبەر نێوی
مٶدێرنیت��ە و شارس��تانییەتی
دەنێت ڕۆحی س��ەرمایەداری،
ڕۆژئاوایی بوون ،بەاڵم لە الیەکی
ناسیۆنالیزمی ئێرانی
کە لە جوواڵنەوەی
شی کراوەتەوە .سەرنج دان بە
ترەوە بە توندی هەستێکی دژە-
مەشرووتە دا
س��اڵی چاپی ئەو باسە گرینگە،
رۆژئاوایییان هەبوو .لە الیەکەوە،
پێکهاتەیەکی جەماوەری
چونک��ە زۆر ک��ەس ڕوانگەی
هۆگری چاکسازی و نوێسازیی
بەخۆیەوە دەگرێ لە
ڤیبەر وەک��وو ڕەدکردەنەوەی
واڵت بوون و لە هەموو میراتی
ماوەی یەک دەیە
( )١٩٢١-١٩١٠و لە ژێر
ڕاس��تەخۆی تی��ۆری و
نەریتیی ئێرانی بێزار بوون؛ لە
ڕووداوەکانی
کاریگەریی
مێت��ۆدی مارکس س��ەبارەت
الیەکی ت��رەوە ،ش��انازییان بە
شەڕی یەکەمی
بە هۆکارەکانی س��ەرهەڵدانی
ئێرانی باستان و دەسکەوتەکانی
جیهانی و مەترسیی
دەک��رد .ه��ەر ئ��ەو ناتەبایییە هەڵوەشاندەنەوەی ئێران س��ەرمایەداری لێکدەدەن��ەوە.
بەرەوە ناسیۆنالیزمی
ب��ە متمان��ەوە دەتوانین بڵێین
بنەمای��ەک بۆ ش��یوازێک لە
فەرمی (ڕەسمی)
ئامانج��ی ڤیبەر لە نووس��ینی
“خزمایەتیی هەڵبژێرانە›ی ئەو
دەگۆڕدڕی
«ئەخالق��ی پرٶتێس��تانی و
گرووپە لەگ��ەڵ گرووپی دووەم
ڕۆحی سەرمایەداری» دژایەتی
بوو.
گرووپ��ی دووەم ،زۆرتر سیاس��ەتوانان و و ڕەدکردەن��ەوەی ڕوانگ��ەی مارکس نەبوو.
کاربەدەستانی ئیداری و ئەفسەرانی بەرپرسی بە پێچەوانەوە ڤیب��ەر گرینگییەکی تایبەتی
ئەرتەش بوون .لەو نامیلەکەیەدا باس کراوە کە دەدا بە فەلسەفە و ئانالیزی مارکس .کێشەی
گرووپی دووەم وەکوو کاربەدەس��تی دەوڵەتی س��ەرەکیی ڤیبەر لەگەڵ مارکسیستەکان و
بە هی��چ جۆرێک لە ڕوانگ��ەی ڕۆمانتیکی و بە تایبەت لەگەڵ مارکسیس��تەکانی ئاڵمانی
هەستییانەوە سەیری دۆخی ئەو سەردەمەیان و دوایەش لەگەڵ باڵشویکەکانی ڕووسی بوو.
نەدەکرد ،ئەو گرووپە سەربەخۆییی سیاسیی ڤیبەر بەردەوام ئەو مارکسیس��تانەی تاوانبار
واڵتی کرد بە ناوەندی وێژمان ئێرانی و هێڵە دەکرد کە بە ش��ێوەیەکی ڕەمەکی (عامیانە)
سەرەکییەکانی شۆڕشی مەش��رووتەی تەنیا لە ه��زری مارکس گەیش��توون .ڤیبەر پێی
وەکوو پاش��کۆی ئەو هێڵە ناساند .ئەوەی لەو وابوو کە لە سااڵنی دوایی مەرگی مارکس
باس��ەدا گرینگە تایبەتمەندییەکانی ئەو دوو ڕوانگەیەکی ویش��ک و پۆزیویستی بە سەر
گرووپە نییە بەڵکوو ئەو بەستینەیە وا لە سەر مارکسیس��تەکانی ئاڵمانی��دا زاڵ بووە کە لە
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ئاکامی��دا ڕوانگەی مارکس��یان لە ناوەرۆکی بەڵکوو لە ل��ە «بەڵێنداریی دیس��یپلینانە بۆ
کارکردنی وەکوو ئەرک و وەزیفەیە ،کارکردن
خۆی بەتاڵ کردەوە.
بە گش��تی ڤیب��ەر س��ەرهەڵدانی هیچ بۆ تەڵەکەکردنی سەرمایە و بەکارنەهێنانی بۆ
دیاردەیەک��ی کۆمەاڵیەتیی ت��ەک ڕەهەندی پێداویستی و بخوری شەخسی» سەیر بکرێت.
نەدەدیت و لەو گۆش��ەنیگایەوە سەرهەڵدانی ڕۆحی سەرمایەداری بۆ ڤیبەر لە هەمان کاتدا
س��ەرمایەداری ل��ە بەش��ێکی ئەورووپ��ا دیاردەیەیەکی نائەقاڵنییە کە لەگەڵ ئەخاڵقی
بێگوم��ان ئاکامی گۆڕانێک��ی تەک ڕەهەندی پرۆتێس��تانی «خزمایەتییەکی هەڵبژێرانەی»
نەبوو و پێش��ی وانەبوو مارکس سەرهەڵدانی هەیە و تەنیا لە پەیوەندیی چاالکیی ئابووریی
سەرمایەداری تەک ڕەهەندییانە لێکداوەتەوە س��ەرمایەداری وەک��وو سیس��تەم ،حاڵەتی
و ڕوانگ��ەی جی��اواز ل��ە مارکس ب��ە واتای ئەقاڵنی بەخۆیەوە دەگرێ.
لێ��رەدا پارادۆکس��ێک ل��ە نێ��وان
ڕەدکردنەوەی یەکالیەنەی مارکس نییە .هەر
بۆیەش دەڵێت« :بە هیچ ش��ێوەیەک ئامانجی تەڵەکەکردنی س��ەرمایە و بەکارنەهێنانی بۆ
مەبەس��تی تاکییان��ە ،لە نێوان
ئ��ەوەی نییە کە ش��ڕۆڤەیەکی
ڕۆحی سەرمایەداری و پێکهاتە
یەک الیەن��ەی ماتریالیس��تی
بە باوەڕی من
و ڕێکخراوەی س��ەرمایەداری،
کە س��ەرهەڵدانی سەرمایەداری
نوخبەی ئێرانی،
النیکەم بەشی
خۆی دەردەخات .پاژی ئانالیزی
تەنیا دەبەس��تێتەوە بە هۆکاری
سێکۆالری
و ڕێگەی چارەس��ەرکردنی ئەو
ئابوورییەوە ،لەگەڵ لێکدانەوەی
شۆڕشی
لە
پارادۆکسە بۆ ڤیبەر لە پەیوەندی
یەکالیەنەی کولت��ووری بۆ ئەو
دیارەدەیە بگۆرێ .یانی بگوترێ مەشرووتەوە تا ساڵی لە نێوان ڕۆحی سەرمایەداری و
 ١٣٣٢ی هەتاوی لە
کاکڵی ئەخالقیی پرۆتێس��تانی
زاڵ بوون��ی پرۆتێس��ــتانیزم
گرفتی
بۆت��ە ه��ۆی س��ەرهەڵدان و سیاسەتدا کەمتر
دەبێت لێکبدرێت��ەوە .ڤیبەر بە
نەریتی ئیسالمی هەبوو.
تایبەت س��ەرنجێکی تایبەت بۆ
سەقامگیریی س��ەرمایەداری لە
هەڵبەت ئەو نوخبەیە
[]2
ش��رۆڤەی لێکدانەوەی چەمکی
ڕۆژئاوا».
ژمارەیەکی زۆر
«بان��گ ک��ردن» ک��ە هێڵێکی
چونکە ڤیبەر س��ەرهەڵدانی
نەبوون
گرینگی تیۆلۆژی پرۆتێس��تانی
س��ەرمایەداریی وەکــــــ��وو
بوو و لە کاتی ڕێفۆرماس��یۆنەوە
دیاردەیەکی چەن��د ڕەهەندی
دەبین��ی ،وێناکردنی ش��ێوەیەکی جیاواز لە گەش��ەیەکی ب��ێ وێنەی بەخۆی��ەوە دیبوو،
ش��رۆڤەی مارکس (ن��ەک ڕەدکردەنەوەی) دەدات .ب��ە واتایەک ،ئەو ب��اوەڕە ئەگەر تاک
ب��ە پێویس��ت دەزان��ی .ل��ەو نامیلکەی��ەدا بەرپرس��ایەتیی ئەخالقیی خ��ۆی بەرانبەر بە
بەپێچەوان��ەی مارکس ،جەختی س��ەرەکیی خ��ودا لە ژیانی ڕۆژانە و ل��ە کاری ڕۆژانە بە
توێژین��ەوەی ڤیب��ەر ل��ە س��ەر پێکهاتە و جێ بگەیەنێ دەتوانێ متمانەی ئەوەی هەبێت
ڕێکخراوەی س��ەرمایەداری نیی��ە بەڵکوو لە کە یەکێک لە هەڵبژاردەکان بێت بۆ ڕزگاری.
لە ڕوانگەی پرۆتێستانیزم و کالڤینیزمەوە
سەر ڕۆحی س��ەرمایەدارییە .فەسڵی دووەمی
ئ��ەو نامیلکەیەش بۆ ئەو مەبەس��تە تەرخان کاری جیددی و دووری لە تەنبەڵی لە ژیانی
کراوە .لەو فەس��ڵەدا باس لەوە دەکرێت کە ڕۆژان��ە و بەرهەمهێنانی بەه��ا ماددییەکان
تایبەتمەندی��ی ڕۆحی س��ەرمایەداری ،نابێت و تەڵەک��ەی س��ەرمایە باش��ترین ڕێگەیە بۆ
لە ویس��ت و خولیای کەڵەکەکردنی سوود و بەئەنجام گەیاندنی بەرپرس��ایەتیی ئەخالقی
قازانج بۆ بەکارهێنانی شەخس��یدا ببیندرێت ،بەرانبەر بە خودا .ئەڵبەت سەرمایە و سەروەت
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بۆ خۆی ڕزگاریی بەخ��ت «زەمانەت» ناکات،
بەاڵم تەڵەکەکردنی س��ەرمایە و س��ەروەت
دەتوانێ نیشانەی وەدواکەوتنی بەرپرسایەتیی
ئەخالقی و ڕێگەی��ەک بۆ بانگ کردن بێت.
هاوکات پڕۆتێستانیزم و بە تایبەت کالڤینیزم
لە س��ەر ئەم باوەڕە بوو کە کاری س��ەخت و
کۆکردەنەوەی پارە و س��ەرمایە بۆ ڕابواردن،
ژیان��ی خ��ۆش نییە و ئەو پارەی��ە دەبیت بۆ
خەڵکی هەژار و خێر لە ڕێگەی خودادا بەکار
بهێندرێ .گرینگیی ئەخالقی پرۆتێس��تانی بۆ
ڕۆحی س��ەرمایەداری ل��ە بەئەقاڵنی کردنی
ئەو کردەیەدایە کە پێشکەش��ی دەکات .ئەمە
لە حالێکدای��ە کە پرۆتێس��تانەکان بە هۆی
باوەڕی ئایینییەوە وەدوای کاری س��ەخت و
دژوار دەکەون و ڕۆحی سەرمایەداری لە سەر
بنەمای بازاڕی کار و دابەش بوونی هێزی کار
پێداگری لە س��ەر کاری دیسپلینی دەکات.
لە ئاکامدا بەس��تێنێکی لەب��ار بۆ پەیوەندیی
هەڵبژێ��ری ل��ە نێ��وان ئ��ەو دوو بۆچوونە
دەرەخسێت .لە ڕوانگەی ڤیبەرەوە ڕەنگە ئەو
دوو الیەنە هەس��ت بە ئەو پەیوەندییە نەکەن
و کاریگەریی دەستنیش��ان کردن و ئانالیزی
«خزمایەتی هەڵبژێرانە» لێرەوە هەڵدەقوڵێ کە
زۆر ئاشکرا و ڕوون نییە.
من لەو نامیلکەیەدا ،ئاماژە بە شێوازێک لە
خزمایەتی��ی هەڵبژێرانە لە نێوان دوو گرووپی
ڕووناکبیری ئێرانی و ئ��ەو قۆناغەی مێژووی
ئێرانم کردووە .وەکوو لەوێدا باسکراوە بە هیچ
جۆرێک نابێ پێگەی جیاوازی کۆمەاڵیەتی و
چینایەت��ی و هەروەه��ا تێڕوانینی فیکریی
جیاوازی ئەو دوو گرووپە لە بیر بکەین.

 3ڕۆش��نبیرانی ئێران��ی (وەکوو زۆربەی
ڕۆش��نبیرانی ڕۆژهەاڵت��ی ناوین) کاتێک
بەرەوڕووی مۆدێرنیتەی ڕۆژئاوایی دەبنەوە
دەیان��ەوێ بە مەیلی خۆیان بەش��ێک لە
تایبەتمەندییەکانی مۆدێرنیتە هەڵبژێرن.
ئەگەر بۆ مارک��س بگەڕێینەوە مۆدێرنیتە

هەموو ئەو شتانەی کە ڕەق و بەهێز بوون
دەکاتە تۆزی بان��ان ،بەاڵم ئیلیتی ئێرانی
نایەوێ دەستبەرداری بنەما فیکرییەکانی
نەریتی ئیس�لامی بێتەوە .بە باوەڕی ئێوە
ئەم شێوازە تێگەیشتنە چ کاریگەرییەکی
لەسەر ناسیۆنالیزمی ئێرانی داناوە؟
بە باوەڕی من نوخب��ەی ئێرانی،
النیکەم بەش��ی س��ێکۆالری لە
شۆڕش��ی مەش��رووتەوە تا ساڵی
 ١٣٣٢ی هەتاوی لە سیاسەتدا کەمتر گرفتی
نەریتی ئیسالمی هەبوو .هەڵبەت ئەو نوخبەیە
ژمارەیەکی زۆر نەبوون و بەش��ی زۆریان ئەو
کەس��انە بوون ک��ە یا دەرفەت��ی ئەوەیان بۆ
ڕەخسابوو ژیان و کولتووری ڕۆژئاوا ڕاستەخۆ
ئەزم��وون بکەن و یان ئاگاداری بن .لە نێوان
 ١٣٣٢ت��ا کۆتایی دەیەی چلی هەتاوی ئێمە
شاهیدی قەیرانی سێکۆالریزم لە ئێران بووین.
سەرهەڵدانی وێژمانی «گەرانەوە بۆ ڕەچەڵک»
کە بەس��تێنێکی لەباری بۆ گەش��ەی بیری
ئیسالمی سیاسی خۆش کرد .بیری ئیسالمی
سیاس��ی لە ڕەوتی شٶڕش��ی  ١٣٥٧بوو بە
وێژمان��ی زاڵ .هەر بۆیەش ئەو گوزارەیەم بە
دڵ نییە کە بڵین نوخبەی ئێرانی ناخوازێ واز
لە بنەما فیکرییەکانی ئیس�لامی بێنێت .من
پێ��م وای��ە نابێ��ت ئ��ەو س��ێ قۆناغ��ە و
تایبەتمەندییەکانیان ل��ە بیر بکەین .باس لە
سەر ئەو سێ قۆناغە و نابەردەوامیی مێژوویی
هەم لە دەرەوەی پرسیاری ئێوەیە و هەمیش
کاتێکی زۆری دەوێت.

 4لە کتێبی ئیرانیت و کردیتدا بەکورتی
باس لە ڕوانگەی هێش��تر س��ەبارەت بە
کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی دەکەن .هەرچەند
لەوێ��دا وردەکارییەکان��ی تیۆرییەک��ەی
هێش��ترتان ش��ی نەکردووەت��ەوە ،بەاڵم
ئایا پێت��ان وای��ە دەکرێ ل��ە ڕوانگەی
کۆلۆنیالیزمەوە س��ەیری پرسی کورد لە
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سەدەی بیستەمدا بکرێ؟
بەڵی ،من تەنیا ئاماژەیەکی س��ەر
پێییم بە کتێبەکەی مایکڵ هیشتر
کردووە .لە ڕاس��تییدا ئەو کتێبە
هەر چەند لە س��اڵی ١٩٧٥ی زایینیدا چاپ
بوو ،یەکێک لە س��ەرچاوە س��ەرەکییەکانی
باب��ەت و باس��ی ناس��یۆنالیزمە (ئەڵبەت لە
ڕوانگەی منەوە) .س��ەردێڕی کتێبەکە خۆی
زۆر ش��ت دی��اری دەکات« :کۆلۆنیالیزم��ی
نێوخۆیی :زێواری سێڵتیک لە ڕەوتی گەشەی
ناس��یۆنالیزمی بریتانیای��ی» .وەک��وو خۆتان
دەزانن دوورگەی بریتانی��ا لە چوار نەتەوەی
ئینگلیسی ،س��کاتلەندی ،وێلزی و ئیرلەندی
پێکهات��ووە .لەو گۆش��ەنیگایەوە س��ەردێری
کتێبەکە تا ئاستێک ئاشکرای دەکات باسەکە
لە س��ەر چییە ،چونکە ئاماژەیەکی ڕاستەخۆ
هەی��ە بە ئەوە کە زمان ،کولتوور و پێکهاتەی
ئێتنیکی ئینگلیس��ی لە ڕەوت��ی ویناکردنی
نەتەوەی بریتانیایی خۆی بە سەر کولتوور و
ئێتنیکی سێڵتیکیدا زاڵ کردووە.
مایکڵ هیش��تر ل��ە دەس��تپێکدا چەند
پرسیار و سەرنج ئاراستە دەکات .یەکەم ،چۆن
کۆمەڵ��گاکان قۆناغی عەش��یرەیی و قەومی
بەجێ دێڵن؟ چۆن ئەو گرووپە کۆمەاڵیەتییە
جیاواز و خۆبژیو و ناپەیوەستەی ناوچەکان لە
ڕەوتێکی مێژووییدا لە ڕوخسار و پێکهاتەیەکی
یەکگرتووی نەوەییدا خۆیان جێگیر دەکەن؟
دووەم ،چ تش��تێک بناغە و بنەمای دیاردەی
نەتەوایەتی پێکدێنێت؟ هەر دوو پرس��یارەکە
تێکئااڵون ،چون زۆربەی نەتەوەکان کە ئێستا
بە فەرمی ناسراون لە دوو یان چەن گرووپی
کولتووری پێکهاتوون.
لە جوابی پرسیاری دووەمدا هیشتر دەڵێت
کۆمەڵناسیی کالسیک لە ڕوانگەی دۆرکایمەوە
جوابی ئەو پرسیارەی داوەتەوە« :لە ناخی هەر
نەزمێکی کۆمەاڵیەتیدا ش��یوازێک لە «ڕامانی
کۆمەڵی»[ ،]3واتا کۆمەڵێک بەهای کۆمەاڵیەتی
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و نۆرم کە شەرعییەت دەدەن بە هەڵسوکەوت
و ڕەفتاری کۆمەاڵیەت��ی تاکەکانی کۆمەڵگا،
بوون��ی هەی��ە .ئ��ەو ڕامان��ە کۆمەاڵیەتییانە
پێوەری س��ەرەکین بۆ ئەوەی کە کولتوورێک
لە کولتورێکی تر جیا کەینەوە ،و هەر ئەوەش
پێوەری ناوەندییە بۆ جیاکردەنەوە و پێناسەی
نەتەوەکان لەیەکتر.
هیش��تر لێردەا لە پ��اڵ گرینگی دان بە
ڕوانگ��ەی دۆرکای��م ،خاڵێکی پرس��یارئامێز
ئاراس��تە دەکات و دەڵێ��ت“ :چەمکی نەزمی
کۆمەاڵیەتی لە ناوەندی تیۆریی کۆمەڵناسانە
و توێژینەوەدایە .بەاڵم پێ داگری لە سەر ئەوە
کە دیاردەیەی��ەک بە نێوی «ڕامانی کۆمەڵی»
ل��ە پێکهاتە و بناغ��ەی کۆمەڵگایەکدا بوونی
هەیە ،پێداویستیی خوێندەنەوەی کاریگەری
گۆڕانی کۆمەاڵیەتی لە س��ەر ڕامانی کۆمەڵی
زەق دەکاتەوە (هیش��تر .)٤ :ب��ە واتایەکی
تر ،گەلۆ ناتوانی��ن دەوری ڕامانی کۆمەڵی لە
وێناکردنی کولت��ووری نەتەوەیی بە جیددی
نەگرین ،ب��ەاڵم ئەو دیاردەیە خۆی لە ڕەوتی
مێژووییدا لە گۆڕاندایە.
لە پال ئەو تەوەرە ،هیش��تر ڕاستییەکی
مێژوویی زەق دەکاتەوە و س��ەرنجی خوێنەر
ب��ۆ ئەوە ڕادەکێش��ی کە بۆ یەک��ەم جار لە
ناوچەکانی باس��تیل لە ئێس��پانیا ،وێسێکس
و دوای��ە لەندەن لە بریتانی��ا و هتد ،بوو کە
دەوڵەتی ناوەندی بە دەس��ەاڵت سەریهەڵدا و
سەقامگیر بوو .بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییە
کە ئەو ناوەندانە (باس��یل ،لەندەن) جیاوازیی
کولتووریی��ان لە گ��ەڵ ناوچ��ەکان هەبوو،
پێش��مەرجی وێناکردنی کولتووری نەتەوەیی
ئەوە بوو ک��ە کولتوورە ناوچەییەکان ئاویتەی
ئ��ەو کولتوورە ناوەندییانە بب��ن تا لە ئاکامدا
دەوڵەتی ناوەندیی بەهێز ڕوخساری دەوڵەتی
نەتەوایەتی بەخۆیەوە بگرێ .لە س��ەر بنەمای
ئەو دەس��پێکەدا کتێب و توێژینەوەی هیشتر
خوێندەنەوەیەکە ب��ۆ یەکگرتوویی و ملمالنێ
ئێتنیک��ی و گۆڕان��ی کۆمەاڵیەت��ی لە نێوان
ساڵی بیست و یەکەم
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س��ااڵنی  ١٥٣٦-١٩٦٦لە ڕەوتی پەیدابوونی وەک��و جیابوون��ەوە و ی��ان داگیرک��ردن،
نەتەوەی بریتانیا.هیش��تر ئەو توێژینەوەی بە نەتەوەکان لە دایک دەبن و یان لە ناودەچن.
چاوپێداخش��اندن و بەکارهێنان��ی کۆمەڵیک دەوڵەت و دەوڵەتی نەتەوەیی تا ئەو ئاس��تەی
س��ەرچاوە و دات��ا و بەڵگەگەل��ی گرینگ��ی ک��ە ئۆتۆریتەی ل��ە الیەن گرووپ��ە جیاوازە
کۆمەاڵیەتییەکانەوە پەس��ند کرابێت شایانی
دەوڵەتی بەئەنجام گەیاندووە.
باسی س��ەرەکی سەبارەت بە پەیوەندیی نازناوی دەوڵەتی نەتەوەیییە و دەکرێ بڵێین
ناوەن��د و ناوچ��ە ،یان ناوچەکان��ە لە ڕەوتی شەرعییەتی هەیە و هەر ئەو دەوڵەتەیە کە بە
[]4
وێناکردنی کولتوور و پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی -دەوڵەت-نەتەوە ناسراوە».
لە بەش��ێکی تری باس��ەکەیدا هیش��تر
سیاس��ی نەتەوەیی��دا .هیش��تر دوو قۆناغی
مێژوویی بۆ ئەو مەبەس��تە لێک جیادەکاتەوە .باس لە دوو ئاکامی داگیرکاریی س��ەرزەمینی
یەکەم ،قۆناغی پیش پیشەسازی .لەو قۆناغەدا دەکات .یانی ئەگەر واڵتێک س��ەرزەمین یان
ناوەند و ناوچەکان جیاواز لەیەکتر پێکهاتە و بەش��ێک لە خاکی الیەنێکی تر داگیر بکات،
دەک��رێ ئ��ەو داگیرکارییە لە
شێوەی ژیانی تایبەت بە خۆیان
هەب��وو و هەرچەن��د ناوەند بە ئەزموونی نەتەوەی کورد لە الی��ەن خەڵکانی ئەو ناوچەیەوە
هۆی دەس��ەاڵتی سیاسی زۆرتر هەر چوارپارچەکە بەدەر لە ه��ەم ش��ەرعی و هەمی��ش
کاریگەریی لە س��ەر ناوچەکان شێوازێک لە کۆلۆنیالیزمی ناش��ەرعی لێکبدرێتەوە .ڕەنگە
هەب��وو ،بەاڵم ئ��ەو کاریگەرییە نێوخۆیی نییە .بۆ وێنە ،لە زۆر حاڵەتدا زۆرینەی خەڵک
نەدەگەیش��تە ئاس��تی گۆرینی لە دوای ڕووخانی ڕژیمی ئ��ەو کارەی ڕژیم��ی داگیرکەر
کۆمەاڵیەتی��ی پاشایی لە ئێران ،نەتەوەی بە ناش��ەرعی بننرخێنن .بەاڵم
پێکهات��ەی
گشتی
بە
ئێران
لە
کورد
ئەگ��ەر ئ��ەو دەوڵەت��ە دوای
ناوچ��ەکان .لە قۆناغ��ی دووەم
دژی ڕژیمی ئایینی و
چەن��د جیل بتوانێ الیەنگری و
کە لە ژێر کاریگەریی شۆڕش��ی
ویالیەتی بوو و ڕژیمی
مەشرووعییەت لە الیەن خەڵکی
پیشەسازییدا دەست پێ دەکات،
نوێی دەسەاڵتدار لە
مەسەلەکە دەگۆڕدرێ .یانی ئەو تاران هیچ پێگەیەکی لە ئەو ناوچەیەوە بۆ خۆی مسۆگەر
بکات ئەو کات داگیرکاری دەبێت
ش��ێوازە پێکهاتە کۆمەاڵیەتییە
کوردستان نەبوو
بە پەرەس��ەندنی نەتەوەیی .لە
کە لە ناوەندەکاندا گەشە دەکات
الیەک��ی ت��رەوە ،ئەگ��ەر ئەو
پاش ماوەیەک خۆی بە تەواوی
دەوڵەتە لە درێژخایەن��دا نەتوانێ خۆی وەکو
بە سەر ناوچەکاندا دەسەپێنێ .
لەو باسەیدا هیشتر دەڵێت« :ئەگەر بكرێت ڕژیمێکی قانوون��ی لەو ناوچەیە جێگیر بکات
بە شێوەیەکی تۆکمە پێناسەیەک بۆ چەمکی و دەن��گ و ڕای ئ��ەو خەڵکە ب��ۆ الی خۆی
نەت��ەوە گونجاو بێت ،ئەو پێناس��ەیە ناکرێ ڕاکێش��ێ ،ئەو کات ئەو کارە پەرەس��ەندنی
لە س��ەر بنەمای چۆنایەتی��ی ئەزموونی یان ئێمپریالیس��تییە ،چونکە ئمپراتۆرییەکان لە
چەندایەتی��ی ئەندامان��ی پێکهێنەری نەتەوە سەر بنەمای نەزمێکی ناهاوسەنگی کولتووری
گەاڵڵ��ە بکرێت .واتا ئەو چەمکە پێش لە هەر و کۆمەاڵیەتی وێنا دەکرێن.
هیشتر لەو باسەیدا چەمکی کۆلۆنیالیزمی
تش��تێک بریتییە لە هەس��تی یەکگرتووییی
گرووپێ��ک بەرانبەر بە گرووپێکی تر .واتا ئەو نێوخۆیی لە س��ەر ئەزموونی  ٤٠٠س��اڵەی
چەمکە گرێدراوی بەهاکانی چۆنایەتییە نەک ئینگلیزیی��ەکان ل��ە دورگ��ەی بریتانی��ا بۆ
داتای چەندایەتی .هەر بۆیەش ،س��ەربەخۆ و دروس��ت کردن��ی ئیمپراتۆری��ی بریتانی��ا،
تەنانەت لە دەرەوەی ڕووداوە سیاس��ییەکانی گەاڵڵە دەکات .بۆچوونێک لە کۆمەڵناس��یی
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سیاس��یدا لە س��ەر ئەو گریمانەیە وەس��تاوە
کە پێکهاتەی سیاس��ی نەزم��ی ئیمپراتۆری
لە درێژخایەندا بەرەو ناس��ەقامگیری دەروات.
ه��ەر بۆیەش ،چارەنووس��ی ئیمپراتۆرییەکان
ل��ە دوو حاڵ��ەت بەدەر نییە ،یەک��ەم ،بەرەو
الوازی و ڕەوت��ی بەباڵکانی کردن واتا دابەش
بوون بەس��ەر یەکینە کولتوورییە جیاوازەکان
و هەڵوەش��اندنەوە ،بڕۆن .لە حاڵەتی دووەم،
کە لە مێ��ژوودا زۆر دەگمەن��ە ،لە ڕەوتێکی
مێژووییدا ئیمپراتۆرییەکی چەند نەتەوەیی بە
نەتەوەیەکی هاوپەیوەستە لە دایک بێت.
لە س��ەر بنەمای ئەو باس��ەی هیش��تر،
ئەزموونی نەتەوەی کورد لە هەر چوارپارچەکە
بەدەر لە شێوازێک لە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی
نیی��ە .بۆ وێن��ە ،ل��ە دوای ڕووخانی ڕژیمی
پاش��ایی لە ئێران ،نەتەوەی ک��ورد لە ئێران
بە گش��تی دژی ڕژیمی ئایین��ی و ویالیەتی
ب��وو و ڕژیمی نوێی دەس��ەاڵتدار ل��ە تاران
هی��چ پێگەیەکی ل��ە کوردس��تان نەبوو .لە
ش��ەڕێکی دژوار و نابەرانبەردا چەندین ساڵە
ڕژیم شار بە ش��ار و دێ بە دێی کوردستانی
داگیر کردووە .لەو ڕەوت��ەدا ڕژیمی کۆماری
ئیس�لامی یەکەمین دەس��ەاڵتی سیاسی بوو
کە بە مەبەس��تی داگیرکردنی کوردس��تان،
ب��ە ڕاش��کاوی پاکس��ازیی ئێنیک��ی کردە
بنەم��ای سیاس��ەتی دەوڵەتی خ��ۆی .کاتێ
لە نەوەدەکانی س��ەدەی ڕاب��ردوو لە ڕۆژئاوا
دەستەواژەی پاکسازیی ئێتنیکی بۆ پێناسەی
تاوانی س��ێربەکان لە دژی نەتەوەکانی تری
یۆگوسالوی لە ش��ەڕی ناوخۆییدا گەاڵڵەکرا،
سێربەکان قەت ئەو پێناسەیان قەبووڵ نەکرد.
لە حالێکدا ،ڕێبەرانی کۆماری ئیس�لامی ،بە
تایبەت ئایەتووڵاڵ خۆمەین��ی ،بە دەیان جار
و بە ئاش��کرا فەرمانیان دەکرد تا سیاسەتی
پاکس��ازیی کافرەکان (واتا نەتەوەی کورد) لە
کوردستان جێبەجێ بکرێت .دوای نیزیک بە
چوار دەیە داگیرکردنی کوردستانی بە هەموو
بەها مرۆڤیی و ماددییەکانیەوە تا ئێس��تاش
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ڕژیم��ی ئێران نەیتوانیوە ش��ەرعییەتی لە ناو
خەڵکدا هەبێ��ت .چ جیاوازیی��ەک لە نێوان
داگیرکردنی شاری س��نە لە ساڵی ١٣٦٠ی
هەتاوی لە الیەن ئەرتەش و سوپای پاسدارانی
کۆماری ئیسالمی لەگەڵ داگیرکردنی شاری
عەفرین لە کوردس��تانی ڕۆژئاوا هەیە؟ بەڵی
دەکرێ و دەبێ لە ڕوانگ��ەی کۆلۆنیالیزمەوە
سەیری پرسی کورد بکەین.

 5لە مۆدێلی سێ ڕەهەندی بۆ ناسیۆنالیزم
دیڤی��د میللەر س��ەرەڕای گرنگی دان بە
ه��ەر کام ل��ە ڕەهەندەکانی ناس��نامەی
تاکەکەسی و هەروەها پرسی ئەخالقی بۆ
ناسنامە ،باس لەوە دەکات کە ئەندامەکانی
هەر نەتەوەی��ەک خوازیاری ئ��ەوەن لە
چوارچێوەیەکی سیاس��یدا چارەنووس��ی
خۆیان دی��اری بکەن .بە باوەڕی ئێوە ئایا
دەکرێ کورد لە ناو چوارچێوەی دەوڵەت
نەتەوەکان��ی چوار واڵتی ئێ��ران ،تورکیا،
س��وریا و عێراق چارەنووسی خۆی دیاری
بکا؟ بە سەرنجدان بەوەی کە میلەر ئاماژە
ب��ەوە دەکا ئەندامەکانی هەر نەتەوەیەک
بۆ س��ازکردنی ناس��نامەیەکی نەتەوەیی
پێویستە بە نەتەوەیەکەوە گرێ بدرێنەوە
(واتە نەت��ەوەی خۆیان خ��ۆش بوێ) و
لە هەمان کات��دا ڕقیان لە ئەویترەکانیان
(لێرەدا تورک ،فارس و عەرەب) هەبێ.
بە کورت��ی و کرمانجی نا ،و پێم
وایە پێویس��ت بە باسێکی زۆری
نییە .پتر لە یەک س��ەدەیە و لە
کۆتایی شەڕی یەکەمی جیهانی و لەو کاتەوە
ک��ە ئ��ەو چ��وار دەوڵەت��ە لە سیس��تمی
نێونەتەوەیی��دا بە فەرمی ناس��راون ،خەباتی
نەتەوەی کورد بەردەوام بووە و پرس��ی کورد
بۆتە کیش��ەیەکی گەورە کە وزەی مرۆڤی و
ماددییەک��ی زۆری ئ��ەو چ��وار واڵت��ەی بۆ
کووژاندەن��ەوەی تەرخان ک��راوە .بەاڵم نەک
ساڵی بیست و یەکەم

پاییزی 2719

هەر چارەسەر نەکراوە بەڵکوو لە ئاستێکی پان
و بەرینت��ردا یەخەی ئەو واڵتان��ەی گرتووە.
مەس��ەلەی ک��ورد تەنیا باس��ێکی فیکری و
تیۆریک��ی و ڕووناکبیران��ە نیی��ە ،بەڵکوو لە
ک��ردەوەدا خەبات��ی نەتەوەیەک ب��ۆ زیندوو
مان��ەوە و مێژوویەکی پتر لە یەک س��ەدەی
هەیە ،ئەگەر دەرەتانی چارەسەری ئاشتییانەی
پرسی کورد لە یەکێک لەو چوار واڵتە ببایە،
تا ئێستا شاهیدی دەبووین.

 6عەباس وەلی س��ەبارەت بە ئاخێزگەی
ناس��یۆنالیزمی کوردی ب��ۆ دوای جەنگی
یەکەمی جیهان��ی دەگەڕێتەوە و پێیوایە
کە س��ەرهەڵدانی ناس��یۆنالیزمی کوردی
دەرەنجام��ی سیاس��ەتی نکۆڵ��ی کردنی
دەوڵەت  -نەت��ەوە مۆدێرنەکانی ناوچەکە
ب��ووە و ک��وردەکان بەرپەرچ��ی ئ��ەم
حاشاکردنەیان داوەتەوە .هەروەها ئەو باس
لەوە دەکا ئەم دیالێکتیکی نکۆڵی کردن و
بەرنگاربوونەوە ،تاکوو ئیستاش ،سروشتی
ناسیۆنالیزمی کوردی (کوردایەتی) دیاری
دەکا .ئاش��کرایە ئەم خوێندنەوەیە لە ناو
پارادایمی مۆدێرنیستیدا ساز کراوە ،بەاڵم
هەم لە ڕووی مێژوویی��ەوە ڕەخنەی لێ
دەگیرێ ،هەم ناتوانێ تایبەتمەندیی لێک
گرێدراوی��ی بزووتن��ەوەی کوردایەتی لە
پارچ��ەکان ڕاڤە بکا .لە هەمان کاتیش��دا
پرس��یاری س��ەرەکی ئەوەی��ە ئەگ��ەر
کوردایەتی تەنیا بەرەنگاری ناسیۆنالیزمی
ڕەس��می ئ��ەم چ��وار دەوڵ��ەت نەتەوە
بووەتەوە ،چۆن توانیویەتی دیسکۆرس��ی
تایبەت بە خۆی ساز بکا؟
پرس��یارێکی سەرنجڕاکێش��ە و
زۆری��ش بە جێیە ،بەاڵم باش��ترە
ڕاستەخۆ ئاراستەی د .وەلی بکەی.
لە سەر بۆچوونی د .وەلی من لە چەند شوێن
قسە و باسم کردووە و وپێم خۆش نییە لێرەدا

ئەو باس��انە دووپات کەمەوە .ئێوە بەدروستی
دەڵێ��ن ڕوانگ��ەی کاک عەباس ل��ە ڕووی
مێژووییەوە ڕەخنەی لێگیراوە .کاتێ بۆ یەکەم
ج��ار وتارەک��ەی کاک عەباس ل��ە گۆڤاری
«کریتیک» لە ژێر سەردێری «دروست کردنی
ناس��نامەی کوردی لە ئێران» لە ساڵی ١٩٩٥
باڵو بووەوە ،ش��ارەزایانی مێژووکار کۆمەڵێک
سەرنجیان سەبارەت بەو باسە هەبوو .بۆ وێنە
کات��ێ کاکڵ��ی باس��ەکەی د .وەل��ی وەکوو
پرۆژەیەک لە ژێر ناوی «سیاسەتی نەتەوە بێ
دەوڵەت��ەکان :پەیداب��وون و ڕەچەڵەک��ی
ناس��یۆنالیزمی کورد لە ئێ��ران» باڵو بووەوە،
کاک ئەن��وەر س��وڵتانی وەکوو مێ��ژووکاری
ناس��راوی کورد کۆمەڵێک تێبینیی هەبوو کە
ب��ە مەبەس��تی چاکک��ردن و پێداچوونەوە
ناردەب��ووی بۆ د .وەلی .ب��ەاڵم کاتێ د .وەلی
تەنیا توووڕەیی خۆی دەربریبوو لە ئەوەی کە
کەس��ێک ڕێگە بە خۆی دەدا لە سەر وتاری
ئەو تێبینی هەبێت ،لە سەر داوای دوستانی،
وەک��وو وتارێک ناردی بۆ گۆڤاری ڕابوون و لە
ژم��ارەی ١٧ی ئەو گۆڤارە ،لە س��اڵی ١٩٩٦
چاپ بوو .مەبەستم لە وەبیرهێنانەوەی ئەوەیە
ک��ە ئەو باس��ە مێژوویەکی بیس��ت و چەند
س��اڵەی هەی��ە و دووپات کردەن��ەوەی لەو
مەجالەدا نە پێویستە و نە گونجاو.
بەس لە ڕووی فیکرییەوە ڕەنگە ئاماژە بە
خاڵیک پێویست بێت .هەم لە وتارەکەی ساڵی
 ١٩٩٥و باسەکانی دوای ئەو وتارە و هەمیش
لە کتێبی «ک��وردەکان و دەوڵەت لە ئێراندا:
وێناکردنی ناسنامەی کوردی لە ئێران» کە لە
س��اڵی  ٢٠١١ئای.ب .تۆرێس چاپ و باڵوی
کردەوە ،کاک عەباس وەلی پێداگری لە سەر
هاوسەنگبوون و دروستیی ڕوانگەی تیۆریکی
س��ەبارەت بە ڕەچەڵەکی ناسنامەی کورد لە
ئێران دەکات.
لە ڕووی مێتۆدیکەوە ئەوە باسێکە لە سەر
کاریگەری��ی فاکت و بەڵگ��ە مێژووییەکان لە
خوێندەن��ەوەی ڕابردوو ،کە کاک عەباس لە
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شوێنێک بە «مێژوویی تیۆریک» ناوی دەبات .بەکار دێنێ .لە پێش��ەکیی ئەو کتێبەدا چەند
بە کورتی ئ��ەو بۆچوونە لە دژی دوو نەریتی ت��ەوەر ڕوون دەکات��ە کە یارمەتی��دەرن بۆ
فیک��ری ،ئەزموونب��اوەڕی (ئیمپێریس��یزم) تێگەیشتن لە هەڵویستەکەی .لە دەستپێکدا،
و مێژووب��اوەڕی (هیستۆریس��یزم) ،پێ��ی لە د.وەلی دەڵێ��ت« :ئەو وتارە ن��ە هەوڵێکە لە
س��ەرئەوە دادەگرێ کە فاکتەکانی مێژوویی مێژووکاریدا و نە گەاڵڵەیەک بۆ س��ەلماندنی
دیارک��راو و ح��ەی و ح��ازر نی��ن بەڵکوو پێداویستیی تیۆری لە نووسراوەی مێژووییدا،
پێکهاتەیەک��ی چەمکییانەی��ان هەی��ە .ب��ە بەڵکوو تەنیا باسێکە سەبارەت بە تایبەتمەندیی
واتایەک��ی تر ،بەڵگ��ە و فاکتەکانی مێژوویی تیۆریکی وێژمانی مێژوویی ]5[».ئینجا بەردەوام
خۆبێ��ژەر نی��ن ،ب��ۆ ش��رۆڤە و ماناکردنیان دەبێت و لە چەند الپ��ەڕەی دواییدا دەڵێت:
پێویس��تیمان بە چەمک و تیۆری هەیە .ئەو «ئ��ەو پرۆژەی��ە دوو ئامانجی هەی��ە :یەکەم،
ڕوانگەیە ل��ە دژی ئۆبژێکتیویتی (عەینییەت) پێداچوون��ەوە ب��ە پێکهات��ەی چەمکییانەی
لە مێژووکاریییە و ئێستا بۆچوونێکی باوە لە وێژمانی مێژوویی مۆدێڕن سەبارەت بە ئێرانی
پیش س��ەرمایەداری؛ و دووەم،
زانستەمرۆڤییەکان و زۆر کەس
خوڵقاندن��ی چوارچێوەیەک��ی
باوەڕی پێیەتی و بەکاری دێنێ.
مەسەلەی کورد تەنیا
هەڵویس��تە و بۆچوونی تایبەتی باسێکی فیکری و تیۆریکی تیۆریکی بەدیل بە مەبەس��تی
د ،وەل��ی ل��ە گش��تاندنی ئەو و ڕووناکبیرانە نییە ،بەڵکوو بەچەمک��ی ک��ردن (ب��رای
لە کردەوەدا خەباتی
مفهومی ک��ردن)ی پەیوەندییە
ڕوانگەیە و بەکارهێنانی لە باسی
زیندوو
بۆ
نەتەوەیەک
کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،پێکهات��ە
سەرهەڵدانی ناسیۆنالیزمی کورد
ل��ە ئێ��ران و دەوری کۆمەڵەی مانەوە و مێژوویەکی پتر ئابووریی��ەکان و دام��ەزراوە
لە یەک سەدەی هەیە،
سیاسییەکانی ]6[.پەنجەڕاکیشان
ژ.ک .لەو بارەوە ڕەنگیداوەتەوە.
ئەگەر دەرەتانی چارەسەری
بۆ بەڵگ��ە مێژووییەکانی ئێران
هەڵبەت تێبینی��ی من لیرە لە
ئاشتییانەی پرسی کورد
س��ەر بنەمای وتارەکەی ساڵی لە یەکێک لەو چوار واڵتە ل��ەو پێداچوونەوەیەدا زۆرجاران
بەکاردەهێندرێت ،ئەو یارمەتی
 ١٩٩٦و کتێبی ساڵی ٢٠١١یە
ببایە ،تا ئێستا شاهیدی
خوازییە لە بەڵگە مێژووییەکان
و ئاخری��ن کاری د .وەلی��م کە
دەبووین
بە مەبەس��تێکی تایب��ەت ڕوو
ئەمس��اڵ ب�ڵاو بۆت��ەوە جارێ
دەدا ک��ە وێناکردن و ش��یاوی
نەخوێندۆت��ەوە و نازانم ئایا ئەو
سەلماندنی پاژە تیۆرییەکانە کە لە ڕەوتی ئەو
بۆچوونە لەو کارەدا گۆڕاوە یان نا.
تێبینیی من لە س��ەر ڕوانگەی تیۆریکی پێداچوونەوەیەدا ئاراستە کراون .ئامرازێک بۆ
[]7
ئەو باس��ە نیی��ە بەڵکوو لە س��ەر چۆنایەتیی نرخاندنی ناسینی مێژوویی نییە».
بێگومان ئەگ��ەر س��وودمەندی بەڵگە و
بەکارهێنانی ل��ە مێژووکاریی ک��ورد دایە و
ئەو ئاکام��ەی کە دەیپێک��ێ .واتا ،ڕوانگەی فاکت��ی مێژوویی تەنیا بۆ س��ەلماندنی پاژی
پاش-پێکهاتەب��اوەڕی کە ڕەنگە زۆربەی ئێمە تیۆری بێت ،نەک بۆ ش��رۆڤەی مانا و واتای
بە ش��ێوازیک ئۆگری بین ،ل��ە الیەکەوە زۆر ڕووداوە مێژووییەکان ،هەم لە کاتی ڕوودانیان
سەرنجڕاکیش��ە ،لە الیکی ترەوە گش��تاندنی و هەمی��ش لە هەنووکە ،ئەو دەم باس��ەکەی
لە کردەوەدا زۆر هاس��ان نییە .بۆ وێنە کاک بە ئاقارێکی تردا دەڕوات .ئەگەر گەاڵڵەکردنی
عەباس بۆ یەکەم جار ئەو مێتۆدەی لە تێزی چوارچێوەیەکی تیۆریکی بەدیل بە مەبەستی
دکتوراکەی کە دوایە لە ژێر سەر دێری «ئێران :نرخاندنی زانیاری و زانستی مێژوویی نەبێت،
پیش-سەرمایەداری» وەکوو کتێب چاپ بوو ،ئەی کارکردی چییە؟ ئەو دەم مەبەس��ت لە
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پێداچوونەوە ب��ە ڕووداوە مێژووییەکان چییە
و ب��ۆ چیی��ە؟ ه��اوکات کاک عەب��اس لە
پێش��ەکی بۆ تەرجومەی فارسیی کتێبەکەی
پیچەوانەی ئەوە دەڵێت« :مێژووکاری دووبارە
وێناکردەنەوەی ڕابردوو لە وێژماندایە ،و شێوازە
تیۆرییەکان و ئامرازە چەمکییەکان کە ڕەوتی
بەرهەمهێنان��ەوەی مێژوو مس��ۆگەر دەکەن
ل��ە نەزم و پێکهاتەی وێژمان��ی مێژوویی کە
نەزم و پێکهاتەی ناسینی مێژوون کاریگەریی
[]8
مسۆگەرییان هەیە».
من گرژییەک لە نیوان ئەو هەڵویس��تەی
و پیش��ەکیی دەقی ئینگلیزی��ی کتێبەکەیدا
دەبینم .ڕەچەڵەکی ئەو گرژییە لە ڕاستییدا
دەگەرێت��ەوە بۆ ڕوانگەی لۆیی ئاڵتوس��ێر ،و
قوتابییە بریتانیاییەکانی وەکو پۆل هێرس��ت.
ئەڵبەت ئاڵتوس��ێر دوو ىۆچوون��ی جیاواز و
دژبەیەکی س��ەبارەت بە تی��ۆری هەیە .بە
گوتەی ئی��ن کرایب[ ]9یەکیان س��وودمەندە
و ئەویتریی��ان کێش��ەی هەیە .م��ن لێرەدا
باس لە ڕوانگ��ەی دوەەم دەکەم .لە ڕوانگەی
ئاڵتۆس��ێرەوە هەر تیۆرییەک پێویس��تی بە
کۆمەڵێک ئام��راز هەیە ،ک��ە ناویان دەنێت
«تش��تە تیۆرییەکییەکان» .ه��ەر تیۆرییەک
لە س��ەر بنەمای ئەو تشتە تیۆریکییانە هەوڵ
دەدات واقیع و دونیای ماددی ش��ی بکاتەوە.
ل��ەو ڕوانگەیەوە ه��ەر بیرۆکەی��ەک و هەر
سیستمێکی فیکری چوارچێوەیەکی تیۆریکی
(تش��تە تیۆرییەکان) تایبەت بە خۆی هەیە و
لە سەر بنەمای ئەو چوارچێوەیە ڕووداوەکان،
دی��اردەکان و دونیای واقیعی ک��ە بوونییان
هەیە بەاڵم هەس��تپێکراو نیین ،دەستنیشان،
پێناسە و شی دەکاتەوە.
گرژی لە ڕوانگەی ئاڵتۆس��ێر س��ەبارەت
بە تی��ۆری ل��ە تێڕوانینێک��ی مێتافیزیکی-
پێکهاتەباوەڕانەوە س��ەرچاوەدەگرێ .کێشەی
س��ەرەکیی ئەو باسە دەکرێ لە دوو یان سێ
تەوەردا دەستنیش��ان بکەین .یەکەم ،ئەگەر
بێت و ه��ەر تیۆرییەک ،دونی��ای واقیعی لە

چوارچێ��وەی «تش��تە تیۆریکییەکانی» خۆێ
وینا بکات ،ئەودەم تش��تێک بە نێوی دونیای
واقیعی و ل��ە دەرەوی تیۆری بوونی نییە ،لە
ئەنجام��دا کارکرد (فۆنکس��یۆن)ی تیۆری بە
گش��تی و لە ڕووی ئەزموونییەوە بێ س��وود
و ب��ێ فایدەی��ە .دووەم ،ئێم��ە هیچ ڕێگە و
پێوەرێکم��ان بۆ ئ��ەوەی تیۆرییەک لە گەڵ
تیۆرییەکی دیکە بەراورد و یان داوەری بکەین
نییە،چونکە ئەگەر پێوەری سەرەکیی داوەری
لە سەر زانس��تی بوون و یان نەبوونی تیۆری
خودی «تشتە تیۆرییەکانی» هەر تیۆرێک بێت،
ئ��ەو دەم بەراوردکردن��ی تیۆرییەکان لەگەڵ
یەکت��ری ڕەوا نییە .س��ێیەم ،ئەگەر تیۆری
تش��تە تیۆرییەکانی خۆی وێنا دەکات و ئێمە
داوەریمان س��ەبارەت بە تیۆری تەنیا لە سەر
هاوسەنگی (مووزنی) فیکری و ئەقاڵنی بوونی
ئ��ەو تیۆرییە بێت ،ئ��ەو دەم دەبێت قەبوول
بکەین جیه��ان و واقیع لە ڕووی لۆژیکییەوە
هاوس��ەنگە .حاڵەتیک کە ئەگەر وابێت ،ئەو
دەم مرۆڤ هیچ پێویستی بە تیۆری نابێت.
گرژییەک��ە لێرەوە س��ەرچاوە دەگرێ :یا
تیۆری تش��تە واقیعییەکانی خۆی دروس��ت
دەکات و ی��ان بە پێجەوان��ەوە هەوڵ دەدات
ش��رۆڤەی تش��تە واقیعیی��ەکان و جیهانی
دەرەوەی فیک��ری مرۆڤ بکات .ئاڵتۆس��ێر
و قوتابییان��ی حاڵەت��ی دووەم وەال دەنێن .لە
ئاکام��دا هیچ چاریان نامێن��ێ بیجگە لەوەی
خوازەی ئەوەیان هەبێت کە جیهان و واقیع
بەرهەمی فیکری ئەوانە.

 7بە سەرنجدان بە ڕووداوەکانی هەر سێ
پاڕچەکەی دیکە لە چەند ساڵی ڕابردوودا،
بە ب��اوەڕی ئێ��وە دووپ��ات کردنەوەی
خەباتی مەدەنی و بەرتەس��ک کردنەوەی
داواکارییەکان��ی ک��ورد لە ن��او چەمکی
هاوواڵتیی ئێرانی دەتوانێ چارەس��ەرێک
بۆ پرس��ی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دیاری بکات؟
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من لە دەس��پێکی ئەو نامیلکەیەدا دژی کورد ئەو خودموختاری و ئەو مافانەی کە
ئاماژە بە پارادۆکس��ێک دەکەم کە بۆ کورد بەڕەوا بیندرابوو پووچەڵ دەکرێنەوە.
لە بەر دەمی هەر کەس��ێکدا زەق دووەم ،حەت��ا ئەگەر بە پێچەوانەی هەموو ئەو
دەبێتەوە ئەگەر بێت و ئەو کەس��ە سەرنجی بەربەستانە کە لە سەر ڕێگەی سەقامگیربوونی
ڕوانگەی باو لە ئێران س��ەبارەت بە ناسنامەی دێمۆکراسییەکی ڕاس��تەقینە لە ئیراندا هەن،
نەتەوایەتی��ی کورد ب��دات .یانی لە الیەکەوە ئ��ەو س��یناریۆیە وەدی بێت ،هەم دیس��ان
زۆرینەی ڕووناکبیرانی ئێرانی کورد بە ئێرانی ڕوانگەی باوی ئێرانییەکان سەبارەت بە پرسی
ڕەس��ەن دەناس��ن ،لە الیەکی ت��رەوە ،هەر کورد ڕێگر دەبێت ل��ە وەدیهاتنی ئەو مافەی
چەش��نە س��ەرهەڵدان و دەربڕینی هەستی کورد .چونکە وێژمانی دێمۆکراسی و پلۆرالیزم
نەتەوایەتیی کورد وەکوو مەترسییەکی مەزن لە نەریتی ئێرانیدا تا ئێستا کە ئێمە قسەی لە
لە سەر ئاسایشی نەتەوایەتیی ئێرانی دەبینن .سەر دەکەین ،وێژمانێک نییە کە دێمۆکراسی
لە ڕاس��تییدا چارەسەر بۆ ئەو پارادۆکسە نییە .و پلورالیزم لە س��ەر بنەمای ڕێز لە کولتوورە
جیاوازەکان��ی خەڵکان��ی غەیرە
بۆ وێن��ە مەرجی ئەوە کە کورد
بتوانێ چارەنووس��ی سیاس��یی هیچ ڕێگە و پێوەرێکمان فارس زمانی دانیشتووی ئێراندا
خۆی ل��ە ئێران دی��اری بکات بۆ ئەوەی تیۆرییەک لە گەڵ دامەزرابێت و ئ��ەو وجیاوازییانە
چییە؟ لە ستراتێژیی حدکادا لە تیۆرییەکی دیکە بەراورد بکاتە بنەمای فیکری خۆی.
و یان داوەری بکەین
لە باش��ترین و گونجاوترین
دروش��می «دێمۆکراس��ی ب��ۆ
پێوەری
ئەگەر
نییە،چونکە
حاڵەت��دا ئ��ەوان دەتوان��ن
ئێ��ران ،خودموخت��اری ب��ۆ
کوردس��تان» چ��ڕ و ک��ورت سەرەکیی داوەری لە سەر دێمۆکراس��ی و پلورالیزمێک��ی
کراوەت��ەوە ،و ئێس��تا ئ��ەو زانستی بوون و یان نەبوونی لیبرال��ی ،کە لە بەش��ێک لە
تیۆری خودی «تشتە
واڵتان��ی ڕۆژئاوایی جێگیر بووە،
خودموختاریی��ە بۆتە فێدرالیزم.
تیۆرییەکانی» هەر تیۆرێک
باش��ە ئەگ��ەر واز ل��ە دۆخی بێت ،ئەو دەم بەراوردکردنی کۆپی بکەن و لە قس��ەدا ڕێز لە
نەگونجاوی سیاس��یی س��ااڵنی تیۆرییەکان لەگەڵ یەکتری مافی هاوواڵتی و بنەماکانی مافی
مرۆڤ بگرن .بەاڵم وەکوو ئێوەش
دوای شۆڕش��ی  ١٣٥٧بێنین،
ڕەوا نییە
ئاگادارن چەمکی هاوواڵتییەتی
مەرج��ی وەدیهاتن��ی ئ��ەو
و ماف��ی هاوواڵتی بوون مافێکی
س��تراتێژییە چییە؟ سەقامگیر
بوون��ی جۆرێک لە دێمۆکراس��ی لە ئێران کە ئابستراکت یان فاکتێکی ڕووت نییە .چەمکی
توانس��تی قەب��وول ک��ردن و تەحەموول��ی هاوواڵتییەت��ی ،دێمۆکراس��ی و پلورالیزم لە
دەرەوەی پەیوەندییەکان��ی دەس��ەاڵت مانا و
خودموختاری بۆ کوردستانی هەبێت.
ئەگەر وای دانێن ک��ە ئەو گریمانەیە لە واتایەکی س��ەربەخۆیان نییە .ناوەرۆکی ئەوان
کردەوەدا وەدی بێت ،واتا لە بااڵنسێکی تایبەتی هەڵقواڵوی پێکهاتە و کاکڵی پەیوەندییەکانی
هێزدا شێوازیک لە دێمۆکراسی لە ماوەیەکی دەسەاڵتی سیاس��ییە .ئەگەر بێت و وێژمانی
کورتخایەن لە ئێراندا مسۆگەر بکرێت .بەاڵم سیاس��یی زاڵ لە داهاتوودا پێناس��ەیەک لە
هەم دیس��ان بە دوو هۆ ئەوە بە واتای وەدی چەمک��ی هاوواڵتییەتی ئاراس��تە ب��کات بە
هێنانی مافی خودموختاری بۆ کوردستان نییە .شێوەیەکی ڕوون فرەکولتووری ،فرە زمانی ،و
یەکەم ،هی��چ زەمانەتێک ب��ۆ بەدامەزراوەیی فرە ئێتنیکی بوونی دانیش��تووانی واڵتی ئێران
بوون (نەهادیکردن)ی ئەو دێمۆکراسییە نییە بە فەرمی بناسێت و مافی پێناسە جیاوازەکان
و لەگەڵ گۆڕانی باالنس��ی هێز لە تاران و لە لە چوارچێوەی یاس��اکانی هاوواڵتیدا پەسەند
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بکات و بوار و مەیدانی لە کردەوەدا بۆ بکاتەوە،
ئ��ەو کات ئێم��ە دەتوانی��ن باس��ی چەمکی
هاوواڵتی لە ئێران ب��ە جیددی بگرین .بەاڵم
من پێموایە ئەوە جارێ ئۆتۆپییایە.

 8ئەگەر ئەم ڕستەیەی پاز پەسند بکەین
کە دەڵێ مۆدێرنیتە چارەنووس��ی ئێمەیە،
ئایا پێتان وایە پرۆژەی مۆدێرنیتەی ئێرانی
هیج کاتێک دەتوانێ واڵمێکی بۆ پرس��ی
نەتەوەییی کورد هەبێ؟ مەبەستم ئەوەیە
ئەگەر دیسانەوە بۆ ڕوانگەی میلەر سەبارەت
بە ناس��یۆنالیزم بگەڕێین��ەوە و هەروەها
مۆدێرنیتەی ئێرانی لە هەمان س��ەرەتاوە
گیرۆدەی ناسیۆنالیزمێکی ڕەسمی بووە کە
ناس��نامەی نەتەوەی کوردی سڕیوەتەوە و
هەروەها لە چەمکی قەوم و میللییەت بۆ
کورد کەڵک وەردەگرن .لە بنەڕەتدا تاکی
ئێران��ی دەتوانێ هاوس��ۆزییەکی لەگەڵ
کورددا هەبێ لە کاتێکدا ڕقی لێیەتی؟
م��ن لە کۆتای��ی ئ��ەو نامیلکەیەدا
دەڵیم بێگومان هاوژیانی کوردایەتی
و ئێرانیی��ەت ئیمکان��ی هەی��ە ،بە
مەرجێ��ک چەمکی ئێرانی بوون و ناس��نامەی
نەتەوایەتی��ی ئێرانی لە چوارچێوەی دەوڵەتێکی
وەدواکەوتوو کە پەیوەندییەکانی دەسەاڵتەکەی
لە س��ەر نموونەی دوو دانەی��ی ئاغا/ڕەعییەت،
ئیمام/الساییکەر ،و هتد ،دانەمەزرابێ [ ]...بەڵکوو
ئێرانی ب��وون و شارس��تانییەتی ئێرانی وەکوو
کەرەس��تەیەک ک��ە پەیوەندی��ی کولت��ووری،
مێژوویی و زمانییەکان��ی ببینین کە نیزیک بە
س��ێ س��ەد میلی��ۆن ئینس��انی دانیش��تووی
ڕۆژهەاڵتی ناوین پێکەوە گرێ دەدەن و چەندین
نەت��ەوەی لە خۆیەوە دەگرێ ،ل��ەو ڕوانگەیەوە
هاوژیانی��ی کوردایەتی و ناس��یۆنالیزمی ئێرانی
مومکینە [ ]...بەاڵم لە س��ەر بنەمای پێناسەی
ئێمە سەبارەت بە ناسیۆنالیزمی ئێرانی گەاڵڵەمان
کرد ،ناس��یۆنالیزمی ئێرانی نەک هەر کارزانێکی

باش بۆ ئەو مەبەستە نەبووە بەڵکوو بەربەست و
ڕێگری سەرەکیی ئەو ئەرکە گرینگە بووە.
بە واتایەکی تر ،دەخوازم بڵێم کە پێم وایە
تاکی ئێرانی دەتوانێ هاوسۆزیی لەگەڵ کورد
هەبێ ،و لە هەنووکەدا بێگومان کەس��انێکی
زۆر لە ئێران ئەو هاوسۆزییەیان لەگەڵ کورد
هەیە .پرسیار ئەوەیە ئایا هاوسۆزیی خەڵکانی
ئاس��ایی کاریگەریی هەیە لە س��ەر بۆچوون
و هەڵوێستەی الیەنە سیاس��ییەکانی ئێرانی
بەرانب��ەر بە پرس��ی کورد؟ تا ئ��ەو کاتەی
کە تێڕوانینی سیاس��یی گرووپ��ەکان لە ژێر
کاریگەریی ناس��یۆنالیزمی ڕەس��مییدا بێت،
جواب نەرێنییە و بەاڵم وێژمانێکی سیاس��یتر
لە ئێ��ران ئیمکانی گەش��ەکردن و زاڵبوونی
هەیە .لە قۆناغی ئێس��تادا ک��ە مۆدێرنیتەی
ئێران��ی ،وەکوو ئەزموون��ی تورکی و عەرەبی،
تووش��ی قەیرانێکی قوول بووە ،زۆر وێناچێ
ئیمکانی ئەو کارە لەبار بێت.
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وەرگێڕان

ئەمنیەتیکردنی ژیان:
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە ژێر فەرمانڕەواییی دەوڵەتی فارسی ـ شیعیدا
کەماڵ سولەیمانی و ئەحمەد موحەممەدپوور
وەرگێڕان :کەیوان فاتێحی

پوختە
ل��ە دەس��پێکی شۆڕش��ی  ،١٩٧٩دەوڵەتی
ئێران ،کۆمەڵێک سیاس��ەتی داتاش��راوی بۆ
یەکسانس��ازیی ک��وردەکان ل��ە ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان بەڕێوەب��ردووە .ک��وردەکان بە
بەردەوام��ی دەبن��ە ئامانج��ی س��ەرەکیی
ئۆپەراس��یۆنە نیزامییەکان��ی دەوڵەتی ئێران
و س��تراتێژییە دنەدەرەکانی��ان و ،ل��ە ژێ��ر
چاوەدێری��ی ڕێژیمدان .پ��اش داگیرکردنی
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان لە س��اڵی ١٩٧٩دا،
دەوڵەت تێکۆش��ا لە ڕێ��ی میلیتاریزەکردن
و ،دامەزراندن��ی «دام��ەزراوەی ئینقالبی» و
ناوەن��دی نوێی فەرهەنگ��ی و مەزهەبییەوە،
کۆنترۆڵ��ی ناوچەک��ەی بە دەس��تەوە بێ بۆ
ئ��ەوەی دیمۆگرافیی کوردس��تان ،لە ڕووی
مەزهەبی و فەرهەنگیی��ەوە ،تێک بدات .ئەم
وتارە هەوڵێکە بۆ ڕوونکردنەوەی ناسیۆنالیزمی
دینی��ی دەوڵەت و ،فۆڕم��ە جۆربەجۆرەکانی
س��تراتیژییە دنەدەرکانی کۆماری ئیسالمیی
ئێران ،کە ب��ۆ گۆڕینی ناوچە کوردییەکان بە
کاری هێناوە.
وشه کلیلییەکان
میلیتاریزەکردن ،ئەمنیەتیکردن ،ناسیونالیسمی
فارسی ـ شیعی ،ڕۆژهەاڵتی کوردستان

[ڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تان] ل��ە پای��گا
نیزامییەکان��ەوە و ل��ە ڕێگای یاس��ای
نیزامیی��ەوە ئیدارە دەک��رێ و ،زۆرترین
س��ەرمایە ئابووریەکانی��ش ب��ۆ ژێربینا
نیزامییەکان تەرخان کراوە...ئەم بارودۆخە
بە تەواوی هەس��تی داگیرکراویی لە نێو
[کوردەکاندا] پتەو کردووە.
«کریستین ڕاسموس ئەڵینگ ( )٢٠١٣کەمینەکان
لە ئێراندا :ناسیۆنالیزم و قەومیەت پاش خومەینی»

دەسپێک
حەسەن ڕۆحانی ،س��ەرۆک کۆماری ئێستای
ئێ��ران ،لە کەمپەین��ی هەڵبژاردن��ی خۆیدا
بەڵێنی دا کە «ڕوانگەی ئەمنیەتی [دەوڵەت]
لە هەمبەرئیتنیکەکان��ی دیکە[ی نافارس] و
فەرهەنگی ئەوان ،بگ��ۆڕێ» ]1[.ئەو بەڵێنی دا
کە «پێکهاتەی سیاس��ی ـ ئەمنیەتیی جێگیر
بگۆڕێ بۆ سیس��تمێکی زانستیی تۆکمە کە
بە باش��ی لە س��ەرمایەی ماددی و مرۆیی لە
[]2
ناوچەکانی دەوروبەردا کەڵکی لێ وەربگرێ».
دانپێدانانی ڕۆحانی لە بێبەش��یی نافارسەکان
هەقیقەت��ی بنچیینەیی��ی پەیوەندیی نێوان
حاکمیی��ەت و کۆمەڵگ��ەی ژێردەس��تەی
شیعەکان ،نیش��ان دەدات .وتەکانی ڕۆحانی،
ن��ە تەنی��ا نیش��ان دەدات کە نافارس��ەکان
وەک��وو هەڕەش��ە لەقەڵەم دەدرێ��ن ،بەڵکوو
هەروەه��ا بەڵگەیەکە لە س��ەرئەو هەقیقەتە
کە سیاس��ەتەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران،
لەس��ەر بێبەش��کردنی ئەو کۆمەڵگایانە بنیاد
نراوە .ل��ەم ڕووەوە ،تەعبیرلە «سیس��تمێکی
زانس��تیی تۆکم��ە» ،راش��کاوانە پەس��نی
مێژوویەکی دوورودرێژی بێبەش��یی خەڵکانی
نافارسە ،کە لە خوارەوە باسی لێ دەکەین.
ش��کڵی  .١تابڵۆی جاددەیەکی ئاس��ایی کە لە سەری
نووس��راوە« :بەر لەوەی پێ لە س��ەر خاکی کوردستان
دابنێ��ن دەس��تنوێژ هەڵبگ��رن ،چونکە ب��ە خوێنی
شەهیدان [لە ڕێگای خودا دا] ئاودێر کراوە.

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  53ساڵی بیست و یەکەم پاییزی 233 2719

لەم بەدواداچوونەدا ،لە ڕێگەی شیکردنەوەی
کەیس��ی کورد ،دەمانهەوێ پێوەندیی نێوان
«ئیسالمگەرایی» و ناسیۆنالیزم لە ئێراندا ڕوون
بکەینەوە .فوکووس��ی ئێمە لەس��ەر کەیسی
ک��ورد ،بە هۆی ئ��ەم هەقیقەت��ە زیندووەیە
کە لە چل س��اڵی ڕابردوودا ،تەنیا کوردستان
نموونەی حاڵەتێکی دەگمەنی لە خۆی نیشان
داوە« .کۆمەڵگ��ەی کوردس��تان ،بەرزتری��ن
ژم��ارەی ئێعدامکراوانی بە ب��ەراورد لە گەڵ
کەمین��ە قەومییەکانی دیک��ە بەرکەتووە»...
(بە پێ��ی ڕاپۆرتی س��ااڵنەی .)١١،٢٠١٨ UNHCR
هەروەه��ا بەندکراوان��ی سیاس��یی ک��ورد...
تەقریبەن نیوەی کۆی بەندکراوانی سیاس��ی
لە کۆماری ئیسالمیی ئێراندا لە خۆ دەگرن...
(ڕاپۆرتی تایبەتی بۆ کۆبوونەوەی گش��تیی ڕێکخراوی
[]3
نەتەوەیەکگرتووەکان.)٢٠١٩ ،٢٠ ،
هیواداری��ن لە ڕێگەی ش��یکاریی خەڵک
ناس��انەی ئێمەوە لە بارودۆخ��ی ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان ،سیاس��ەتی ئەمنییەتیکردن��ی
کۆماری ئیس�لامیی ئێران و ڕوانینی گشتیی
ناوەند ل��ە هەمبەر کوردب��وون ،بڕێک ڕوون
بێتەوە .مەبەس��تی ئێمە لە «ناوەند» ،سەرەڕای
دەوڵ��ەت ،کۆی دەزگا فیک��ری ،کۆمەاڵیەتی
و فەرهەنگییەکان��ە ک��ە ڕەفت��اری دەوڵەت
لە کوردس��تاندا ب��ە ڕەوا دەزان��ن .هەر وەها
ئامانج��ی ئێمە ئەوەیە کە نیش��ان بدەین ،ئە
و ئیس�لامگەرایانە ب��ە پێچەوان��ەی ئەوەی
ک��ە تەس��ەور دەک��رێ خۆی��ان زیندانی��ی
مەحدوودییەت��ی قەومیی خۆیان��ن ،کاتێک
کەدەس��ەاڵتیان بە دەس��تەوەیە ،نوقس��انیی
جەوه��ەرە ئەخالقییەکان بە باش��ی نمایش
دەکەن .ئیس�لامگەرایی ،توانایی چارەسەریی
قەومی ژێر دەس��تەی نییە ک��ە وەکوو برای
موس��وڵمان بە یەکسانی ڕەفتار بکات .شێوەی
حوکمڕانی��ی ئیس�لامیەکان ،بەڵگەگەڵێ��ک
دەخاتە ڕوو کە ،وەکوو هەر کەس��ێکی دیکە
لە ئێران و تورکیە ،س��نوورەکانی سیاس��ەتی
داس��ەپاو لە الیەن ناسیۆنالیزمی دەوڵەتییەوە،
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بنەج��ێ کراون .ئەم بنەجێ کراوانە ،بە نۆرەی
خۆیان ،سنووری تەفسیری ئیسالمگەرایی لە
دین دیاری دەکەن (سولەیمانی .)٢٠١٧ ،١٠ -١٥
س��ەرەڕای بوونی توخمی لێک گرێدراوی
فیکری ل��ە دین��ی ئیس�لامدا ،کارتێکەریی
کانتێکست و بەس��تێنەکان ،دیدگای ئایینیی
ئیسالمییەکان دەگۆڕێ .کەواتە ،وەکوو هەموو
هەوڵە مەعریفەناس��ییەکانی دیکە ،تەفسیری
ئایینی��ی ئیس�لامییەکان ،تێڕوانی��ی ب��او و
تایبەتمەندیی کاتی بەخۆوە دەگرێ .ئەزموونی
کۆمەاڵیەت��ی ،سیاس��ی و فەرهەنگیی کورد
وەکوو»نەتەوەیەکی بە کەمینەکراو» لە کۆماری
ئیسالمیی ئێران ،نموونەیەکی بەرچاو لە وەها
هەقیقەتێکی حاش��ا هەڵنەگرە .لە زۆر ڕووەوە،
ئەزموونی کورد لە ژێ��ر حوکمڕانیی ئایینیدا،
هاوشێوەی ئەزموونی کۆمەڵگە داگیرکراوەکانی
ناوخۆییی دیکەی کوردە لە ش��وێنەکانی تردا.
بەم پێیە ،لە دوو بەش��ییەکەمی ئەم وتارەدا،
ئێمە بە کورتە چاوخشاندنێکی تیۆریک بەسەر
ناسیۆنالیزمی دەوڵەتیی دینیدا ،سەرچاوەکانی،
شێوە و سیاسەتە جۆراوجۆرەکانی هەاڵواردن
ل��ە ئێراندا و ،نیش��انەکانی س��تەم لەس��ەر
کوردبوون ،دەخەینە ڕوو.
ئێمە بە مەبەس��تی نیشاندانی وێنەیەکی
ڕوونت��ر ل��ە ئەمنییەتیکردن��ی ژی��ان ل��ە
کوردستاندا ،کەڵکمان لە ڕێژەیەکی بەرچاو لە
زانیاریی ئەزموونکراو(ئیمپیریکاڵ) ،وەرگرتووە.
ئێمە بۆ ئەم شیکارییە ،ئیلهاممان لە ڕوانگەی
لق��ە جیاوازەکان کە زانس��تی خەڵکناس��یی
کوڵۆنیاڵیزمیش دەگرێتەوە ،وەرگرتووە (کوهن
١٩٩٦؛ ئێستۆرم ٢٠١٧؛ مێنوالو و واڵش .)٢٠١٨
بێگوم��ان ئەدەبی��ات و کاری زانس��تی،
لە زۆرب��ەی ڕەهەندەکانی ژیان��ی کوردەکان
لە ڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تاندا الوازە .ئەوکارە
زانس��تیانەی ک��ە ه��ەن ،پش��تمان زۆر بە
لێکۆڵین��ەوەی ئینتنۆگرافی��ک و مەیدانی��ی
خۆمان بەس��تووە .لەبەر ئەوەی ئەم ناوچەیە
ب��ە چ��ڕی ئەمنیەت��ی ک��راوە ،لێکۆڵەرانی
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شکڵی  .٢نموونەیەک لە مانیۆمێنتی سازکراوی
خامنەیی

شکڵی  .٣مانیۆمێنتی شەهید ،دزڵی /کوردستان،
فۆتۆ ئەحمەد موحەممەدپوور

بیانی و کەس��انێک کە ب��ە زمانی ئینگلیزی
دەنووسن ،بەکەمی دەس��تیان بە ڕۆژهەالت
ڕاگەیش��تووە .بەم پێیە ،لە جیاتی پەسەندی
ڕێککەوتنی «خەڵکناس��یی سوننەتی»( (�Den
 )zin 1989, 27نووس��راوەکەی ئێم��ە زۆرتر
لەگەڵ «ش��ێوەی پرس��یار و بەدواداچوون لە
ژێر ئاوردا» یەک دەگرێتەوە)Denzin 2009( .
لەم لێکۆڵینەوەیەدا ،ئێمە لە شێوەیەکی چەند
مێت��ۆدی کەڵکمان وەرگرت��ووە کە بواری بە
ئێمە داوە تاکوو ئاوێتەیەک لە زانیارییەکان و
بەڵگەکان لە ڕووی چەندایەتی و چۆنایەتییەوە
ب��ەکار بێنین .ئێم��ە وتوویژگەلێکی جیاواز و
بەرباڵومان لە گەڵ خوێندکاران ،مامۆستایان،
پرۆفسۆر و ئەندامانی ڕۆحانییەت ،چ بە شێوەی
ڕووب��ەروو و زۆرجاریش لە ڕێگەی س��کایپ،
واتس ئاپ و کەرەستەکانی دیکەی پێوەندیی
ئەلکترۆنیکی ،ئەنجامداوە .وەها وتووێژگەلێک
لە ڕێ��ی پێوەندییەکانی ئێمەوە بە ناوچەکەوە
بە پرسیارکردن دەستەبەر بووە.
ئێمە بە باس��ێکی کورت لە سەر بنەمای

تیوریی ناس��یۆنالیزمی دینیی فارسی دەست
پێدەکەین .بۆ نیش��اندانی ئەو ڕێگایانەی کە
کارتێکەرییان لە س��ەر کورد داناوە .درێژەی
ئەم وتارە ڕەنگرێژێکە لە خەڵکناسیی مێژوویی
لە بارەی بەڵگە پشتراس��تکراوەکانی دەوڵەت،
کە پ��ەروەردەی دینی و «س��ێکۆالریزم» لە
خ��ۆ دەگ��رێ .هەروەها ئێمە ئیس��تراتێژیی
دەوڵەتمان بۆ لەنێوبردنی هەموو نیش��انەکانی
کوردبوون شی کردووەتەوە.
لێکۆڵینەوەک��ەی ئێمە ،لە بارەی گرینگی
دان ب��ە ئەمنیەتیکردنی ژیان��ی کوردەکانەوە
وەک��وو ژێردەس��تەیەک ب��ە مەبەس��تی
ڕوونکردن��ەوەی جەوه��ەری هەمەالیەن��ەی
سیاس��ەتەکانی دەوڵەت ،درێژەی دەبێ .ئێمە
بەڵگە دێنینەوە کە بە مەبەستی پارچەپارچە
کردن��ی کۆمەڵگەی کوردی ،سیاس��ەتەکانی
پێوەندی��دار بە پ��ەروەردەی شیعەس��ازیی
دەوڵەت��ی و پەرەپێدان��ی نیزام��ی ،لە گەڵ
بەبەرستەکانی بەردەم چاالکییە ڕۆژانەییەکانی
بزوتنەوەی کورد لە پێوەندیدان.
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کۆم��اری ئیس�لامیی و ناس��یۆنالیزمی س��ەرەتاییی پارس��ییان لە ڕێگەی پەروەردە
ودەزگا دەوڵەتیەکان��ی دیک��ەوە باڵو کردەوە.
پارسی ـ شیعە
چەن��د دەیەییەکەم��ی س��ەدەی بیس��تەم ،هەر وەها لە نیوەییەکەمی سەدەی بیستەمدا
ش��ایەتی گەشەکردنی ش��ێوەی جۆراوجۆری ڕۆش��نبیرانی خۆماڵیخوازی(نەیتیڤیست) دژە
ناس��یۆنالیزمی فارس��ی ب��وو .ئەگەرچی لە ڕۆژئاوایی ،کە زۆربەی��ان لە ژێر کارتێکەریی
سەرەتای سەدەی بیستەمەوە ،نموونەگەلێک ئاریائیزمی ئاڵمانیدا بوون (مەتین عەسکەری)،
لە هەڤڕکێ لە نێوان ناس��یۆنالیزمی دینی و پێکهات و کێش��ەکانیان لە داوێنی فیکری و
س��ێکۆالریزمی فارس��یدا خۆی نواند ،بەاڵم ڕوانگەی «ڕۆژئاواییەکان» خست و ئەوانیان بە
ه��ەردوو ال ،تێکۆش��ان تاک��وو تێڕوانینێکی غەربزەدەگی لە قەڵەم دا .وەها تێڕوانینێک بە
«یەکدەست» لە ڕابردووی ئێران و «تاقانەییی تایبەت��ی لە الیەن جەالل ئال ئەحمەدەوە لە
میللی» پیش��ان بدەن .ڕۆشنیرانی پارسی لەو وتارێکی ڕەخنەیی بە ناونیشانی غەربزەدەگی،
بوو بە پرس��ێکی باس هەڵگر (بڕوانە بەخشەندە
کات��ەوە جەختیان لە ناکاتی هۆوییەتی کۆنی
٢٠١٥؛ میرسپاس��ی  .)٢٠١٧ب��ەم
ئێرانی کردووەتەوە ،کە هۆوییەتی
حاڵەوە ،ڕۆش��نبیرانی الیەنگری
خۆی��ان وەکووهۆوییەتی هەموو
ئێمە بەڵگە
ڕۆژئ��اوا و میللی ،ه��ەر دوو ال
ئێرانیی��ەکان ناس��اندووە( .ب��ۆ
دێنینەوە کە بە
زانیاریی زیات��ر بڕوانە وەزیری ١٩٩٣؛ مەبەستی پارچەپارچە لە سەرس��اغکردنەوەی پڕۆژەی
کردنی کۆمەڵگەی
هۆویی��ەت و س��ازکردنی
مارش��ی ٢٠٠٨؛ وەجدانان��ی ٢٠١٥؛
سیاسەتەکانی
کوردی،
«هۆوییەتێک��ی میلل��ی» پابەند
مەتی��ن ـ عەس��کەری  .)٢٠١٨ل��ە
ژێر کارتێکەری��ی خوێندنەوەی پێوەندیدار بە پەروەردەی ب��وون (بروج��ردی .)١٩٩٧، ١ -٥
شیعەسازیی دەوڵەتی
ه��ەر دوو ال ،هەمیش��ە ب��ە
ڕۆژهەالتیان��ە و دیسکۆرس��ی
نیزامی،
و پەرەپێدانی
ڕوونی دەس��تەواژەی پارس��ی
پاش پەهلەوی ،پارس��ەکان لە
لە گەڵ بەبەرستەکانی
ت��ەوەری « میلل��ی» ی��ان
پلەییەکەمدا ئێران وەکوو واڵتێک
بەردەم چاالکییە
ڕەنگرێ��ژ دەکەن ک��ە هەزاران ڕۆژانەییەکانی بزوتنەوەی ڕەنگرێ��ژ و پێناس��ە ک��ردووە.
هەر بە هۆی ئ��ەم هۆکارەوەیە
ساڵە بە ناسنامەیەکییەکدەست
کورد لە پێوەندیدان
ک��ە تەنان��ەت ڕۆش��نبیرانی
و پەیوەستەوە ماوەتەوە (وەزیری
پارس��ی الیەنگ��ری کۆم��اری
 ،١٩٩٣س��ولەیمانی و موحەمم��ەد
پوور  .)٢٠١٩لە گەڵ س��ەرهەڵدانی خانەدانی ئیس�لامیش ،بە شێوەیەکی ش��اراوە بەرنگار
پەهل��ەوی ،دیسکۆرس��ی ناس��یۆنالیزمی دەبن��ەوە و هۆوییەت��ی پارس��ی و «میللی»،
ئێران��ی ،بوو بە پڕۆژەیەک��ی زاڵ بە ئامانجی بەپێچەوان��ەی ناوچە ناپارس��ەکان ،بەیەکەوە
سازکردنی «هۆوییەتێکی بنچینەیی -لە سەر گرێ دەدەن .ب��ۆ وێنە نێعم��ەت اڵلە فازلی
پێکهاتەکان��ی زمان ،بڕگ��ەی هەڵبژێردراوی بانگەش��ە دەکات دامەزراوەکان��ی پەهلەوی
مێژوونی��گاری و ناس��یۆنالیزمێکی ئێران��ی وەکوو»فەرهەنگس��تانەکان» ،بە پێی پالن لە
ت��ەوەر ،کە کەمین��ە قەومییەکان��ی دیکەی زمان و ئەدەبی گشتی بۆ پاککردنەوەی زمانی
پش��تگوێ دەخس��ت ،بنیاد نراوە» (بروجردی پارس��ی و بەهێز کردن��ی هۆوییەتی میللیی
 .)٤٣ ،١٩٩٨ب��ە گەڕان��ەوە بۆهێندێ��ک ل��ە خۆیان بە کارهێنا بۆ زاڵبوون بەس��ەر ناسنامە
ی قەومی لە ناوچەکانی دیکەدا (فازلی ،٢٠٠٦
س��ەرچاوەکانی دێرینە ناس��ی ،مێژوونووسی
فەرمانڕەوایەک��ی داتاش��راوی ڕابردووی��ان  ،٥٣جەختی لە س��ەر کراوەتەوە) .ئەم بانگەشەیە
بۆخۆی��ان دەستنیش��ان ک��رد و ڕیوایەتێکی کارتێکەری��ی ناس��یۆنالیزم لە س��ەر فیکری
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مودێڕنی ئیسالمی پیشان دەدات .بە تایبەتی
وەها کارتێکەرییەکی ناس��یۆنالیزم ،لە س��ەر
فیکری ئیسالمی ،پاش گەیشتن بە دەسەاڵتی
ئیس�لامییەکانی خۆی ،باش��تر دەردەخات.
موس��وڵمانە مودێرن��ەکان (ئیس�لامیەکان و
ئەوانیت��ر) ،هەڵس��وکەوتیان ل��ە پارادایمی
ناس��یۆنالیزمدایە ،هەر بۆیەش دیسکۆرس��ی
دین��ی و نەتەوەیەییان لێک گرێ��داوە (بڕوانە
دێڤێج��ی  ،٢٠١٣س��ولەیمانی .)٤١ – ٣٢ ،٢٠١٦
پارادایمی ناس��یۆنالیزم بەم ش��ێوەیە وێنای
مرۆڤی موس��وڵمان لە نەت��ەوە بیچم دەدات
و تێگەیش��تنێکیان پێ دەبەخشێ کە بتوانن
جیاوازییە قەومی و نەتەوەیییەکانی ناو خۆیان
بە لۆژیکی لەقەڵەم بدەن (سولەیمانی – ١ ،٢٠١٧
 ]4[.) ١٦ئەم پارادایمە ،لێکەوتەی گرینگی لێ
دەکەوێتەوە؛ لەبەرئەوەی وەکوو بەستێنێک لە
هەوڵی مەعریفەناس��یی ئیسالمی و تەفسیری
موسوڵمانان لە ئیس�لام لێکدەدرێتەوە .بەم
پێیە ،ل��ە زۆر ڕووەوە ،بیاڤ و س��نوورەکانی
[]5
فیکری مودێڕنی دینیی ئەوان دیاری دەکات.
نەزمەکانی ئەم پارادایمە ،بنەما بنەڕەتییەکانی
بەیەکەوە هەڵکردنی فیکری مودێڕنی دینیی
ئیسالمی و ناسیۆنالیزم پێک دەهێنێ .کەواتە،
ئەگەر ش��ێوە ئاخاوتنی توندی ئیسالمییەکان
پش��تگوێ بخەین ،تێدەگەین کە ئیدارەدانی
دینی و ڕەفتار لەگ��ەڵ ئیتنیکەکانی دیکەی
ناوخۆیان ،ئیس��تراتێژیی هاوش��ێوەی واڵتە
نائیسالمییەکان پێڕەو دەکەن.
پێچەوان��ەی خانەدانی پەهل��ەوی ـ کە
زۆرتر بە الی ناس��یۆنالیزمێکی س��ێکۆالردا
دەش��کایەوە ،کۆماری ئیس�لامیی ئێران ،بە
ناس��یۆنالیزمێکی ئایین��ی ،ئێرانی ـ ش��ێعی
دەناسرێت کە س��ەرچاوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ
گۆڕانکارییەکانی کۆتاییی سەدەی نۆزدەهەم.
لە س��اڵی  ،١٩٧٩ئیس�لامییەکان لە ئێران
و ش��وێنەکانی دیک��ەدا ،دەرفەتگەلێکیان بۆ
دەس��ەاڵتداریەتی وەکوو ئاڵترناتیڤ و مودێلی
حوکمڕانی بۆ ڕەخسا .شکستی حکوومەتەکەی

ئ��ەوان ب��ە ه��ۆی پێکناکۆکی��ی بنەڕەتیی
بیرکردنەوەی ئیس�لامیەکانە لەگەڵ «ش��ێوە
ئیدئاڵ��ی» نیزامی زاڵ ،کە لە ئارمانی دەوڵەت
میللەت دا بەرجەستە بۆەتەوە .ئیسالمییەکان
کاتێک کە دەس��ەاڵتیان بە دەس��تەوە بووە،
تێکۆشاون ئایین لە یاسای واڵتەکانی خۆیاندا
بااڵدەس��تر بک��ەن ،ب��ەاڵم زەبوونییەکی بێ
وێنەیان نواندووە و س��ەلماندوویانە کە توانای
دیتن و س��ەرکەوتن بەس��ەر مەحدوودییەتە
نیتنیکییەکان��ی ناس��یۆنالیزمی زاڵ (کە هی
خۆیانە)یان نییە.
بەمش��ێوەیەی ک��ە لە ژێرەوە نیش��ان
دەدرێ ،کۆم��اری ئیس�لامیی ئێ��ران ،جگە
لەوەی هەوڵی داوە وەکوو واڵتێکییەکدەستی
ئێران��ی ـ ش��یعە ڕەفتار ب��کات؛ کاتێک کە
بەراورد دەکرێ لە گەڵ واڵتانی س��ێکۆالری
دراوسێیدا ،دەردەکەوێ کە ئەو تەنانەت زۆرتر
دژی هەر هێمایەکی سیاس��ی ،فەرهەنگی و
زمانیی نافارسەکانە.
داگی��رکاری (فەت��ح) و ئەمنیەتیکردنی
ژیان لە کوردستاندا
لە دیسکۆرس��ی کۆماری ئیس�لامی ئێراندا،
داگیرکاری��ی نیزام��ی و ئەمنیەتیکردن��ی
ڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تان زۆر ج��ار وەک��وو
فەتحی کوردس��تان ئاماژەی پێ دەکرێ .ئەم
چەمکە مانایەک��ی بەهێزی ئایینیی هەیە کە
بیرۆکەکەی ب��ۆ فەتحی مەکە و ش��کاندنی
بت��ەکان لە الی��ەن پەیامبەری ئیس�لام ،لە
س��اڵی ٦٢٩ی زایینیدا ،دەگەڕێتەوە ».فەتحی
کوردس��تان» بە ڕاگەیاندنی فەرمانی جیهادی
خومەین��ی لە دژی کوردس��تان ،ل��ە ئووتی
س��اڵی  ١٩٧٩دەس��تی پێکرد (بڕوانە کەعبی
 .)9–61 ,2015ل��ە س��اڵی ١٩٧٩وە ،رەفتاری
کۆماری ئیس�لامیی ئێران لە گەل کوردەکان
و پێشینەی ئیستراتێژیی دەوڵەت لەوانەیە لە
بڕگە ی جیاوازدا بەشێوەی جۆراوجۆر بەیان و
فۆرمۆلە کرا .بەاڵم ڕێچکەی سیاسیی دەوڵەت،
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لە هەمبەر کومەڵگە ژێر دەس��تەکانی (وەکوو
عەرەب ،بەلووچ و کورد) بە نەگۆڕی ماوەتەوە.
ل��ە دەی��ەی  ١٩٨٠ـ پ��اش «فەتح��ی
کوردس��تان» ،س��پای پاس��دانی شۆڕش��ی
ئیس�لامی و یەکەکان��ی بەس��یجی خەڵک،
بوونە بەڕێوەبەران��ی «بنیادنانەوەی ئابووری»
و دەس��تیان بە س��ەر بەش��ەکانی ئابووریی
دەوڵەت��ی و کەرت��ی تایبەتدا گ��رت .دەزگا
دەوڵەت��ی و ئەمنیەتییەکانی وەکوو س��پای
پاس��دارنی شۆرشی ئیسالمیی ئێران IRGC
و ،ڕیکخراوی بەس��یجی خەڵک��ی ،IPMU
پاش کۆنترۆڵ کردن��ی ناوچەکە ،پڕۆژەکانی
میلیتاریزەکردنی کوردس��تانیان بەڕێوە برد.
دەیان هەزار تفەنگچیی ک��وردی الیەنگری
ڕێژیمی (کە لە ناو کورددا بە جاش ناسراون)
وەخۆگرت ]7[.ئابووریی لۆکاڵی کوردس��تان ـ
کە زۆرتر کش��توکاڵ و ئاژەڵ��داری بوو ـ بە
درێژایی ش��ەڕی نێ��وان ئێ��ران و ئێراق لە
ن��او چوو .بە بیانووی نەهێش��تنی ئەمنیەتی
ت��ۆڕی دوژمنانی ش��ۆڕش ،دەوڵەت ڕێگەی
ش��اخەکانی لە وەرزێڕەکان قەدەغە کردووە
و زۆربەی ناوچە کشتوکاڵی و دامدارییەکانی
ک��ردە مەیدانی مین .هەنووک��ەش ،زیاتر لە
 ١٦میلی��ۆن مین��ی زەوینی بێ ش��وێنەوار
ماوەتەوە ،و پانتایی  ٤.٢میلیۆن هێکتار زەوی
بە مینڕێژ ک��راوی ماوەتەوە (بڕوانە خش��تەی
یەک��ەم) ]8[.بەمش��ێوەیە ،دەوڵ��ەت ئیمکانی
زیادکردن��ی دامداریی خۆماڵی��ی وەکوو مەڕ
و بزن کە یەکێک ل��ە کۆڵەکەکانی ئابووریی
الدێی کوردس��تان بوو ،بە چ��ڕی دابەزاند.
هاوکاری��ی سیاس��ی و س��ەربازی لە گەڵ
دەوڵ��ەت( ،یان کارکردن وەکوو جاش��ێک)،
بوو ب��ە س��ەرچاوەی س��ەرەکیی داهات و
لە هێندێک ناوچەش��ەدا ،ئەم��ە بوو بە تەنیا
ڕێگایەک کە کوردەکان بتوانن بەش��داری لە
پرۆسەی «یاسایی /سیاسیدا» بکەن.
هەڵبژاردنی موحەممەد خاتەمی لە ساڵی
 ١٩٩٧بە دیسکۆرس��ی کۆمەڵگەی مەدەنی،
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مێدی��ای ئازاد و پلورالی��زم ،کە بوو بە هۆی
بزوتنەوەیەکی نە خ��وازراوی پڕ جمووجۆڵی
خوێن��دکاری و نیمچ��ە کرانەوەی��ەک ،لە
کوردستان بە گەرمی پێشوازیی لێ کرا .لەو
ماوەیەدا ،یاسای پۆشینی جلوبەرگی ئایینی
ش��ل کرایەوە وچاوپۆش��یش لە تێکەاڵویی
ڕەگ��ەزی کرا .بە تایب��ەت الوانی کورد ،لەم
کرانەوە سیاس��یە ڕێژەیییە سوودمەند بوون.
ب��ۆ یەکەمجار ،ک��وردەکان ل��ە ئێراندا لەو
گومانەدا بوون کە جیاکردنەوەی سیاس��ەتی
ک��وردەکان لە خەباتی چەک��داری لەوانەیە
ش��تێکی مومکین ب��ێ .س��ەرەڕای ئەمانە،
ب��ە خێرایی ڕوون ب��ووەوە ک��ە گۆڕانکاری
لە دیسکۆرس��ی دەوڵەت ،ناب��ێ ببێتە هەڵە
تێگەیش��تن لە گۆڕینی سیاسەت لە هەمبەر
کۆمەڵگ��ە ژێردەس��تەکان .ب��ە ڕواڵەت لە
سەردەمی «زێڕینی ڕێفورمخوازیدا» نامەیەک
ئاش��کرا ب��وو کە وەک��وو بەخش��نامەیەکی
دەوڵەتی ب��وو ب��ۆ گۆڕین��ی دیمۆگرافیای
ناوچەیەک��ی دەوڵەمەند ب��ە نەوتی عەرەبی
خوزس��تان ،کە بەرئەنجامەکەی بوو بە هۆێ
ڕووبەڕووبونەوەیەکی خوێنین لە نێوان خەڵکی
ئەو ناوچەیە و هێ��زە دەوڵەتییەکاندا ]9[.ئەم
پالنە خوێناوییە ،درایە پاڵ موحەممەد عەلی
ئەبتەحی ،یەکێک ل��ە جێگرەکانی خاتەمی،
کاتێک کە بۆ خەڵک ڕوون بووەوە؛ ئەو دواتر
[]10
خۆی لێ بێبەری کرد.
گەیش��تنی مەحمم��ود ئەحمەدینژاد بە
دەس��ەاڵت ،لە ساڵی  ،٢٠٠٥هەموو هیواکانی
لە بارەی چاکس��ازیی سیستمەوە بە نەزۆکی
هێش��تەوە .ئەحمەدینژاد ب��وو بە بڕاوەی دوو
هەڵبژاردنیی��ەک لە دواییەکی مهەندیس��ی
کراوی واڵت .ئەو یەکەمین دەورەی سەرۆک
کۆماریی خ��ۆی لە گەل دیمەنی توندوتیژیدا
دەس��تپێکرد ،کاتێ��ک هێ��زە ئەمنی��ەکان
چاالکێکی کورد بە ناوی شوانە سەید قادریان
بە پیکابێکەوە بەس��تەوە و ب��ە زیندوویی لە
دەوروبەری شاری مەهابادا ،ڕایانکێشا.
ساڵی بیست و یەکەم
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خشتەی  .١ژمارەی قوربانیانی مەیدانی مین ()٢٠٠٣ -١٩٨٨

*

ئوستان

چەندپاتە

دەرسەد

کوردستان (ئوستان)

889

23.1

ئیالم

596

16.1

خوزستان

451

12.1

کرماشان

1273

34.3

ورمێ

494

13.3

خەتی سنوور

10

0.3

کۆ

3713

100

* .تەقینەوەی مین و هەزینەی مرۆیی ( )٢٠٠٦تاران :ناوەندی لیکۆڵینەوە کەمئەندامی ئەندازیاریی و زانستی پزشکی.٧٧ ،

بەرئەنجام��ی هەڵبژاردن��ەوەی ئەحمەدینژاد،
ئ��اژاوەی نای��ەوە و بزوتنەوەی س��ەوزی لێ
کەوت��ەوە .بە خێرایی ڕێبەران��ی بزوتنەوەکە،
بە تۆمەتی هاندانی خەڵ��ک و «فیتنەگێڕی»
 دەس��تەواژەیەک کە لە ڕووی مێژووییەوەفەرمانڕەوایانی موسوڵمان بۆ پاساوهێنانەوەی
توندوتیژی بە کاریان هێناوە ـ لە ماڵەکانیاندا
[]11
دەستبەسەرکران.
خەڵکی کوردس��تان ،لە گەڵ بزوتنەوەی
س��ەوز هاوڕایی��ان نیش��ان نەدا .ه��ۆکاری
پش��تیوانی نەکردن��ی کوردەکان ،ترس��ێکی
ق��ووڵ لە توندوتیژی نواندن��ی لەڕادەبەدەری
دەوڵەت و چاوەدێریی بەرباڵوی کوردس��تانی
میلیتاریزەک��راو و پش��تیوانیی مێژووی��ی
فەرمانڕەوایانی پارس��ی شیعە لە دەوڵەت بوو.
تەنان��ەت هەندێک جار ،ڕۆش��نبیرانی ئێرانی
ک��ە ل��ە ڕۆژئ��اوا دا دەژین ،پش��تیوانیان لە
ئەحمەدینژاد وەکوو سەرۆکێکی هەڵبژێردراوی
دێمۆکراتیک��ی خۆی��ان دەکرد .ل��ە بەیانی
گش��تیدا بە دژکردەوە نیشاندان بە سەرۆکی
زانکۆی کوڵومبیا ،ل��ی بۆلینجێر ،ئەنجومەنی
خوێندکاریی ئێ��ران ،ئەحمەدینژادیان وەکوو
سەرۆککۆماری «هەڵبژێردراوی دێمۆکراتیکی»
ئیران ناو برد ]12[.هەروەها ،حەمید دەباش��ی،

ئەکادیمیس��یەنی پۆست کوڵۆنیالیزمی پارس،
وتارێکی نووس��ی و لەوێدا بانگەش��ە دەکات
ک��ە ئەحمەدینژاد ،ڕێبەرێک��ی هەڵبژێردراوە
نە « دیکتاتۆرێک» ]13[.دەباش��ی بە بەرباڵوی
بەرگری��ی ل��ە دەوڵەت��ی ئیس�لامی کرد و
ڕایگەیاند کە «کۆمارێ��ک کە [ئەحمەدینژاد]
نوێنەرایەتی��ی دەکات دینداریی��ە ،بەاڵم ئەم
حکومەتە دینییە ،لە ڕێگەی دابەشکارییەکی
ئاڵۆزی دەسەاڵتەوە کار دەکات ...کە پێدەچی
بۆلینجێر هیچ شتێک لەم بارەوە نەزانێ».
بە هەڵبژاردنی س��اڵی  ،٢٠١٣س��ەرۆک
کۆم��اری ئێس��تا ،ڕۆحانی ،سیاس��ەتەکانی
دەوڵەتی ئیس�لامیی لە هەمبەر نافارسەکاندا
نەگۆڕی .ڕۆحانی ل��ە کەمپەینی هەڵبژاردنی
خۆیدا دانی بەوەدا هێنا کە کۆماری ئیسالمیی
ئێران لە س��ەر بنەمای کۆمەڵێک پرەنسیپی
سیاس��ی دامەزراوە کە نا فارس��ەکان بێبەش
دەکات .س��ەرەڕای ئەم ئیعتراف��ە چاوەڕوان
نەک��راوە ،حکوومەتەک��ەی ئ��ەو ل��ە بواری
کردەییەوە هیچ جیاوازییەکی لە گەڵ ئەوانی
پێش��وودا نییە .ئەو ل��ەو ماوەیەدا درێژەی بە
دروستکردنی هێزی نیزامی لە کوردستان دا
و ،ژمارەی لە س��ێدارەدراوانی س��وننییەکان،
کوردەکان و عەرەبە ش��یعەکان بە ڕێژەیەکی
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بەرچاوتر زیادی کردووە .لە هەقیقەتدا ،تەققە
هەڕەمەکییەکان لە کۆڵبەرانی کورد (cross-
 )border labourersلە س��ەردەمی دەوڵەتی
تەدبیر و هیوای سەرۆککۆمار ڕۆحانییدا ،زیاتر
بووە (بڕوانە خشتەی .)٢
خاڵ��ی جێ��گای ئام��اژە ئەوەیەک��ە لە
س��ەرووی هەموو ئەم کردەوانە ،هەڵویستی
بژاردەکانی پارس بە ش��ێوەیەکی گش��تیی
هاوش��ێوەی دەوڵەت��ە .جیاوازییەکی بەرچاو
لە نێ��وان تیگەیش��تنی بژادەکانی پارس و
دەوڵەت ل��ە پێوەندی لە گ��ەل کوردەکاندا
نییە (سولەیمانی و موحەممەدپوور .)٢٠١٩
لە کاتێکدا گرووپە دژبەرەکانی پارسەکان ،بە
ڕادەیەکی کە زۆر جێ��ی پێزانینە ،دیفاعیان
ل��ە چاالکوانانی ماڤی مرۆڤ��ی پارس وەکوو
نەس��رین س��تودە کردووە ،ئەوان لە بارەی
ئاورتێب��ەردان و کوش��تنی چ��وار چاالکی
ژینگە پارێزی کوردستان ،شەریف باجوەر و
هاوڕێکان��ی لە س��اڵی  ٢٠١٨دا ،بێدەنگی و
گەڕییان هەڵبژارد ]14[.بە تایبەتی ،بێدەنگیی
ئەوان ل��ە بارەی ئ��ازار و ئەش��کەنجەدانی
بەندکراوانی وەک��وو زەینەب جەاللیان ،والی
دوردیان ،عوس��مان مستەفاپوور ،موحەممەد
ن��ەزەری ـ بەندکراوێک��ی سیاس��ی کە لە
س��اڵی ١٩٩٤ـەوە لە زیندانە ـ یان کوژرانی
ڕۆژانەی کوڵبەرانی کورد ،پێدەچێ هەوڵێکی
س��ازماندراو ب��ێ« .کات��ی ڕووبەرووبوونەوە
لەگ��ەڵ ....داخوازی بۆ ماف��ی کەمینەکان،
ڕۆشنبیران و ئەکادیمیسینەکانی سەردەست
لە ئێران ،بە ئەس��پایی و ترسەوە دژکردەوە
نیش��ان دەدەن» (.)Elling 2013, 2
دژایەتی��ی کۆمەڵگەی سەردەس��ت تەنیا لە
ش��ێوەیەکی تایبەتی سیاس��ەتی نافارسیدا
قەتیس نەماوەتەوە .ئەم سیاس��ەتە لە گەڵ
ه��ەر فۆڕمێکی نافارس��یدا دژە و ،ڕەوایی بە
ئیس��تراتێژیی کۆم��اری ئیس�لامیی ئێران،
ب��ۆ میلیتاریزەکردنی ژینگەی نافارس��ەکان
بەخشیوە.
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میلیتاریزەکردنی ژیانی کوردەکان
لە ماوەی شۆڕش و دواتریش ،خەڵک زۆربەی
پایگا نیزامییەکانیان لە سەرتاس��ەری ئێراندا
بە دەس��تەوە گرت .هەر بەمشێوەیە ،لە ساڵی
 ،١٩٧٩پارتە سیاسییەکانی کورد ،کە حیزبی
دیمۆکراتی کوردس��تانی ئێ��ران ( )KDPIلە
ناوی��دا بااڵدەس��ت بوو ،بۆش��اییی ئەمنیەتی
و ئیداریی پاش شۆڕش��یان پ��ڕ کردەوە .هەر
لەو س��اڵەدا ،خەڵک ناچاربوون لە س��ەر دوو
بابەت��ی گرین��گ دەن��گ ب��دەن :ناوەڕۆکی
سیس��تمی سیاسیی پاش ش��ۆڕش و یاسای
بنەڕەتیی نوێ .جگە لە ئەحمەد موفتی زادە،
زانایەکی کوردی س��وننی و گروپێکی چووکە
لە ش��وێنکەوتوانی ،ک��وردەکان بە تێکڕا هەر
دوو بژاردەی کۆماری ئیسالمی و پاشایەتییان
ڕەد کردەوە.
تەنان��ەت ل��ە ڕێفراندوم��ی دووهەمدا،
موفتی��زادەش دەنگ��ی بە یاس��ای کۆماری
ئیس�لامی نەدا .بەم ش��ێوەیە ،ک��وردەکان
ب��ە تێکڕا ڕەوایی��ی نیزامی دینی و یاس��ای
بنەڕەتییان ڕەد کردەوە ]15[.بەم پێیە ،زۆر جار
بژاردەکان��ی پارس ڕەدکردنەوەی سیس��تمی
نوێ ب��ە ش��ێوەی دێمۆکراتیک ل��ە الیەن
کوردەکانە وەکوو» ش��ۆڕش» لە قەڵەم دەدەن
(بڕوانە دەباشی .)٢٠٠٨
رەدکردن��ەوەی نیزامی دین��ی لە الیەن
کوردەکانەوە ،ڕاگەیاندن��ی فەرمانی جیهادی
خومەینی (جیهاد ،خومەینی )٢٩٢ ،١٩٨٥ /١٣٦٤
لێ کەوتەوە .فەرمانی جیهادی خومەینی ـ لە
١٩ی ئاگوس��تی ساڵی  ١٩٧٩ـ لە کوشتاری
ب��ە کۆم��ەڵ و ئێعدامی نایاس��ایی لە الیەن
دەوڵەتی نوێوە بۆ «پاکسازیکردنی کوردستان
لە خرابکاران» دەس��تی پێکرد (س��اڵح ،٢٠١٣
 .)٦٩هەر وەها خومەینی س��زای هەموو پارتە
سیاس��یەکانی (کورد و ناک��وردی) بە مەرگ
و لە داردان ،ڕاگەیان��د (کورزمن  .)٢٠٠٤پاش
فەرمانەک��ە ،هێزە دەوڵەتییەکان هێرش��ێکی
بەرباڵویان بۆ س��ەر کوردس��تان دەستپێکرد
ساڵی بیست و یەکەم
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خشتەی  .٢کۆڵبەرە ( )cross-border labourersکوژراو و بریندارەکان ( ٢٠١٥ـ )٢٠١٩
ڕووداو

بریندار

کوژراو

کۆ

*

2015

2016

2017

2018

2019

کۆ

ژمارە

2

0

0

0

0

2

دەرسەدی کوژراو

100%

0%

0%

0%

0%

100%

کۆی دەرسەد

0.2%

0%

0%

0%

0%

0.2%

ژمارە

19

49

148

226

125

567

دەرسەدی کوژراو

3.4%

8.6%

26.1%

39.9%

22%

100%

کۆی دەرسەد

2%

5.3%

16%

24.4%

13.5%

61.2%

ژمارە

49

44

88

127

50

358

دەرسەدی کوژراو

13.7%

12.3%

24.6%

35.5%

14%

100%

کۆی دەرسەد

5.3%

4.7%

9.5%

13.7%

5.4%

38.6%

ژمارە

70

93

236

253

175

927

دەرسەدی کوژراو

7.6%

10%

25.5%

38.1%

18.9%

100%

کۆ

7.6%

10%

25.5%

38.1%

18.9%

100%

* .تا کاتی باڵوبوونەوەی ئەم وتارە ،لەوانەیە ئەم ئامارانە گۆڕانی بەرچاویان بە سەردا
بێت لە بەر ئەوەی کە کوشتنی کۆڵبەران لە ئێراندا بوەتە دیاردەیەکی ڕۆژانە.

و ش��ار و ش��ارۆچکەکانیان «پاکسازی» کرد.
ئەم لەشکرکێش��ییە بەرباڵوە ،وەحشیگەریی
سیاس��ەتی ڕێژیمی نوێی لە دژی کوردەکان
نمایش کرد ،ک��ە تێیدا هێ��زە نیزامییەکان
ـ بە فڕۆکەی ش��ەڕکەر ،تان��ک و تۆپخانەوە
شارەکانی کوردس��تانیان داگیر کرد .لەگەڵ
وێرانکاریی زیات��ری دەوڵەت ،دژبەرانی کورد
وەکوو حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئێران،
س��ازمانی زەحمتکێش��انی کوردستانی ئێران
(کۆمەڵە) و ش��اخەی کوردستانی رێکخراوی
فیداییان��ی خەڵ��ک ،هەوڵی��ان دا ل��ە گەڵ
ڕێژیمە نوێیەک��ەدا وتووێژ بک��ەن ،تاکوو بە
ش��ێوەیەک خودموختاری و مافی فەرهەنگی
بۆ کوردەکان دەس��تەبەر بێ .هەر لەو کاتەدا،
ئایەتوڵ�ڵا خەڵخاڵ��ی ،دادوەری خوێنرێ��ژ و
ناس��راوی شۆڕش ،س��ەدان الوی کوردی لە
دادگایەکی هەڕەمەکیدا لە دار دا .ژمارەیەکی

بەرچاو لە خەڵک��ی مەدەنی کوژران ،هاوکات
خەڵکێک��ی زۆریش بێسەروش��وێن کران کە
دواتر لە گۆڕە بە کۆمەڵەکاندا دۆزرانەوە ]16[.لە
سەرەتاوە ،دەوڵەت بەڵێنی دا کە شێوەیەک لە
خودموختاری بە کودستان بدات ،بەڵێنێک کە
هیچکات جێبەجێ نەکرا .لەو کاتەوە ،دەوڵەت
پارتە سیاس��یەکانی کورد و هەروەها خەڵکە
مەدەنییەکەش��ی ،وەکوو قەوم و مەزهەبێکی
جیا لە خۆی لە قەڵەم دەدات.
پاش شکەستهێنانی وتووێژەکان ،دەوڵەت
بە ش��ێوەیەکی سیس��تماتیک و ب��ەردەوام
س��تەمی لە س��ەر کورد زیاتر کرد .دەوڵەت،
بوون��ی پارت��ە جیاوازەکانی ک��وردی کردە
بیانوو و پاس��اوهێنانەوە بۆ میلیتاریزەکردنی
کوردس��تان و هەروەها ب��ۆ چاوەدێریکردنی
هەموو بوارەکانی ژیان لە ڕووی فەرهەنگی و
کۆمەاڵیەتییەوە .ئوپوزسیۆنی کورد لە سەرەتای
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دەی��ەی  ١٩٩٠چاالکیی��ە چەکدارییەکانی
خۆیان ڕاگرت و ژیانی ئاوارەیییان لە باشوری
کوردس��تان دەس��تپێکرد .ڕاگرتنی خەباتی
چەکداریی پارتە کوردییەکان ،نە چاودەێریی
کۆماری ئیس�لامیی کەمترکردەوە و نە زیاتر
میلیتاریزەکردن��ی کوردس��تان .بەرئەنجامی
زیاترمیلیتاریزەک��ردن ،ب��ووە هۆی هاوکاریی
دڵخوازانەی زیاتر لە گەڵ هێزە دەوڵەتییەکاندا.
بەاڵم ،ئ��ەم بارودۆخە ،نە س��تەمی دەوڵەتی
کەم کردەوە ونە بەربەستێکیش��ی دانا لە ناو
دانیشتوانی کۆمەڵگەی سەردەستدا .تەنانەت
ئەوانەی کە گیانیش��یان لێ ئەس��تێندرابوو،
بێب��ەری نەبوون ل��ە س��تەمی دەوڵەتی کە
ل��ە زۆربەی گۆڕە ب��ە کۆمەڵەکان��ی کورددا
دۆزرانەوە .گۆرستانە جۆراوجۆرە بێ ناونیشان
و ش��اراوەکان لە ئێراندا ،توندوتیژیی دەوڵەتی
ل��ە س��زادانی زین��دووەکان و مردووەکانی
«کۆمەڵگا نەخوازراوەکانی» دەرخست .بۆ وێنە
ل��ە لەعنەت ئ��اوا :گوندە نفری��ن کراوەکانی
ش��ارەکانی کوردییەکانی کرماش��ان ،بیچاڕ
و قوروە ،گۆڕس��تانی نائاس��ایی کە گۆڕەکان
دەبێ لە س��ەر زەوی دیار نەکەن .بوونی وەها
گۆڕس��تانگەلێک نیش��انەیەکە ل��ە لووتکەی
وەحش��یگەری و ئینکاری دەف��ن کردنێکی
[]17
س��ەربەرزانەیە بۆ کوردەکان و /جیابیران.
ئەوەی دەوڵەت هیوای بۆ دەخواس��ت کە لە
ڕێگەی میلیتاریزە کردنی کوردس��تانەوە پێی
بگات لە بەشەکانی دواتردا باسی لێ دەکەین.
خێڵەکی سازیی نیزامیگەری
بۆ زیندوکردنەوەی توێژە کۆمەاڵیەتییەکان ـ
کە ل��ە ڕیفۆڕمی زەوی پێش ل��ە  ١٩٧١لە
کوردستان بوونی هەبوو ـ کۆماری ئیسالمیی
ئێران بە فرتوفێڵ دەستی کرد بە کۆکردنەوەی
هێ��زی لۆکاڵ��ی و پێش لەهەم��ووان لە ناو
«عەش��ایرە» کوردەکاندا .ئەمە ئیستراتێژیەک
ب��وو بۆ زیندوکردن��ەوە و کەڵک وەرگرتن لە
کەلین��ە کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،بە مەبەس��تی
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پەرەپێدانی کۆنترۆڵی دەوڵەت لەو ناوچەیەدا.
ب��ە گش��تی ناوەند و ب��ە تایبەت��ی کۆماری
ئیس�لامیی ئێران ،هەوڵیان دا کە بزوتنەوەی
کورد لە بنەڕەتدا بە خێڵەکی لە قەڵەم بدەن.
ل��ە ڕووی مێژووییەوە ،ئ��ەوان هەوڵیان داوە
کۆمەڵگە نافارس��ەکان وەکوو «خێڵ» پێناسە
بکەن (ئیبراهمیان  .)٢١- ٢٠ ،٢٠٠٨بەم شێوەیە،
دەوڵ��ەت بڕیاری دا تا ه��ەر کاتێک کە وەها
دەربڕینێک لە گەڵ سیاسەتی میلیتاریزەکردن
و دنەدانەکەی��دا بێت��ەوە ،دەس��تەواژەی
«عەش��ایر» ،بە س��وودی خۆیان س��ەرلەنوێ
پێناس��ە بکاتەوە وئەوان بە نیشتمانپەروەر لە
قەڵەم بدات .کەواتە ،لە س��اڵەکانی سەرەتای
پاش ش��ۆڕش« ،عەشایر» سەرنج و بایەخێکی
زۆری پ��ێ درا و ب��ە پێناکۆکییەکی زۆرەوە
پێناس��ە و لە ناو ب��ران .وەها دەربڕینێک بە
باشترین شێوە دەرخەری وتە بە ناوبانگەکەی
خومەینییە کە «عەش��ایر»ەکان س��ەرمایە ی
شۆڕشن .دەربڕینەکەی خومەینی ،دەرخەری
س��ەرمایەگوزاریی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە،
بۆ بەکارهێنانی «عەش��ایر»ە ک��وردەکان ،بە
مەبەس��تی کۆنت��رۆڵ ک��ردن (موحەممەدپوور
و س��ولەیمانی  .)٢٠١٩ل��ەم ڕووەوە ،کۆم��اری
ئیس�لامیی ئێ��ران مەفهوم��ی عەش��ایری
ب��ە پێی ب��ارودۆخ ب��ە کارهێناوە :عەش��ایر
دەتوانێ س��ەرمایەی ش��ۆڕش ب��ێ بۆ پارچە
پارچەکردن��ی کورد یا خود دەتوانێ بە مانای
خێڵەکی بوون و پاش��کەوتوویی بێ ،کاتێک
ک��ە «تاقانەیی میللەت» ل��ە ڕووبەرووبوونەوە
لە گ��ەڵ ئارمانجی سیاس��یی نافارس��ییدا،
یەکانگیر ناب��ێ .ئەم تێڕوانین��ەی دوایی ،لە
الیەن شەخس��ی خومەینییەوە لە سەرەتایی
س��اڵی  ،١٩٧٩هێنراوەتە زمان .جارێک ،ئەو
گلەیی کرد کە ئێس��تا ،ه��ەر خێڵێک بەدەر
لەوە کە لە کوێوە هاتووە ،وا بیر دەکەنەوە کە
ناوچەکەی ئەوان هەژارترین ناوچەیە .گرینگ
[]18
نییە کە بەختیاری یان بەلووچس��تانی بن
یا خۆ کوردس��تانەوە هاتبن ،ه��ەر کام [لەم
ساڵی بیست و یەکەم
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خێاڵنە] بانگەشەی هاوشێوە دەکەن (جەختی نیش��تەجێ بوون (و کێش��ەی زەوی ،ئاو و
[]19
س��ەرچاوەی دیکەیان تێدابوو ،تەنانەت پاش
زیاتر).
ل��ە س��ەرەتاوە و ب��ە پێی سیاس��ەتی تەواو بوونیش) ،خۆش کرد .بۆ وێنە ،یەکێک
خێڵەکی��ی خۆی��ان ،دەوڵ��ەت هەوڵ��ی دا لە ش��ایەتحاڵەکان بە ئێمەی گوت کە چۆن
پێگەیەک��ی دیاریک��راو ب��ە خ��اوەن زەوییە دەمەقاڵەیەک��ی چووکە ،لە س��اڵی  ١٩٨٨لە
گەورەکانی پێش��وو بدات بۆ ئەوەی تۆوی بێ نێزیک سەردەش��ت ،نۆ ک��وژراو و چەندین
متمانەی��ی لە نێو کوردەکان��دا بە تایبەتی لە برین��داری لە گون��دە کەیاندا ل��ێ کەوتەوە.
ناوچە الدێیەکاندا ،بچێنێ .ئەم بارودۆخە بووە زانیاری��ی خەڵک��ی ناس��یاوی ئێمە نیش��ان
هۆی ئەوەی بەش��ێک لە خەڵکی الدێیەکان ،دەدەن کە ڕووداوی هاوش��ێوە لە زۆریەک لە
ب��ە مەبەس��تی بە دس��تهێنانی س��ەرنج و ناوچەکاندا ڕوویداوە و کاریگەریەکی گەورەی
دابینکردنی بەرژەوەندی هێزە ئەمنیەتییەکانی لە سەر ژیانی خەلک داناوە ،خەڵکی خۆجێیی
دەوڵ��ەت ـ کە لە زۆربەی الدێەکاندا پایگایان لە ش��وێنەکان ،بۆ ناکۆکیی لە سەر سەرچاوە
سروش��تییەکان وەک��وو ئاو و
دانابوو ـ بکەون��ە کێبەرکێەوە.
ئاودێری چەکی گەرمیان بە کار
ئیس��تراتێژیی دەوڵەت لە سەر
بۆ زیندوکردنەوەی
بنەمای دروس��تکردنی کەلێنی توێژە کۆمەاڵیەتییەکان هێن��اوە .دژک��ردەوەی دەوڵەت
ـ کە لە ڕیفۆڕمی
لە هەمب��ەر وەها ڕووداوگەلێک
کۆمەاڵیەتی لە هەموو ناوچەکانی
کوردستان ،داندرابوو .بەرئەنجام ،زەوی پێش لە  ١٩٧١لە بە وردی لێکدرابووەوە :خەڵکی
ل��ە بڕێ��ک ناوچەی ئوس��تانی کوردستان بوونی هەبوو الدێیەکانیش��ـی پەلکێش��ــی
ـ کۆماری ئیسالمیی
هێزەکان��ی ئ��ەوان ک��رد ،لە
ورم��ێ ،گرووپگەلێک لە خەڵک
بە
ئێران
ب��ەر ئ��ەوەی نەیاندەتوان��ی
وەک��وو ج��اش و چاوس��اغانی
فرتوفێڵ دەستی
ناکۆکییەکانی��ان ب��ە بــــ��ێ
خۆجێیی کاریان دەکرد .سپای
کرد بە کۆکردنەوەی
دەستێوەردانی دەوڵەت چارەسەر
پاس��دارانی شۆڕشی ئیسالمیی
هێزی لۆکاڵی و پێش
بکەن.
ئێ��ران  IRGCو ڕێکخ��راوی
لەهەمووان لە ناو
ل��ە س��ەرەتای دەی��ەی
بەس��یجی خەڵ��ک  IPMUبە «عەشایرە» کوردەکاندا
 ١٩٨٠تاک��وو کۆتاییەکان��ی
چەکدارکردن��ی ک��وردەکان،
دەی��ەی  ،١٩٩٠ئەندامان��ی
ئەوانی��ان ب��ۆ دروس��تکردنی
ناکۆکیی کۆمەاڵیەتی ک��ە ڕووبەرووبونەوەی بنەماڵەی خاوەن زەوییە گەورەکانی پێش��وو،
جۆراوجۆری چەکداریی لێ کەوتەوە ،ئاراستە ب��ە ڕادەیەکی زۆرتر ،ل��ە پێکهاتەی دەوڵەت
و دەس��ەالتی خۆجێیدا ،جێگی��ر کران .ئەمە
دەکرد.
ل��ە ڕۆاڵەتدا ،ڕێکخراوە دەوڵەتییەکان ،بۆ پاداش��تێک بوو بۆ وەف��اداری و خزمەتەکانی
شەڕکردن لە گەڵ « دوژمنانی شۆڕش» ،چەک ئەوان بە ئەجن��دای نیزامیگەریی دەوڵەت و،
و تەقەمەنیی��ان دابەش دەکرد؛ کە بووە هۆی چانس��ێک بەوان درا کە هەن��گاو بە هەنگاو،
ئەوەی ئەم چەکانە بە هاسانی بکەونە دەستی دەس��ەاڵتی لەدەسترۆیش��تووی خۆی��ان بە
خەڵک��ی خۆجێی و لە دژییەکتری بە کاریان دەست بێننەوە .س��ەرەڕای بە دواداچوون بۆ
بێن��ن .ڕێژیم ب��ە بیانووی چارەس��ەرکردنی س��ەرچاوەی ماڵی ،خاوەن زەوییەکانی پێشوو
ناکۆکیی��ە کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،ب��واری ب��ۆ لە هەوڵدابوون کە وەکوو پاش��کۆی دەوڵەت
پەرەپێدان��ی چەوس��اندنەوە ل��ەو ناوچانەی و دەزگایەکی ئیداری ،ل��ە پێوەندی لە گەڵ
کە وەرزێر و خ��اوەن زەوییە گەورەکان تێدا بەڕێوەبردنی الدێیەکاندا ،هەڵسوکەوت بکەن.
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لە کاتێکدا ک��ە ڕێژیم بێباکان��ە و بەردەوام
پالنەکان��ی میلیتاریزەکردن��ی بەرێوە دەبرد،
خاوەن موڵکەکانی پێش��وو ،ل��ە هەوڵدا بوون
ب��ۆ گەڕانەوەی دووبارەی «ڕۆژە خۆش��ەکانی
ڕابردووی��ان» .لە ژێ��ر نیزامیگەریی دەوڵەتدا،
کۆمەڵگەی مەدەنیی کوردستان بە زۆری لە نێو
چووبوو و ،بێ متمانەیی و ترس بە شێوەیەکی
بەرباڵو پێوەندیی کۆمەاڵیەتیی کوردی بیچم
دابوو .لەو کاتەوە کە خاوەن موڵکەکانی پێشوو،
یەک��ەم گرووپ بوون کە بوونە پێش قەراوڵی
سیاس��ەتی چەکداریی دەوڵەت ،هێندێک لە
وەرزێرەکانی��ش ـ وەک��وو ئیس��تراتێژییەک
بۆ مان��ەوە ـ وەدووی ئ��ەو ڕێچکەیە کەوتن.
هێندێ��ک لە خەڵکی ئ��ەو الدێیانە کە ئێمە
بۆ ئەم لێکۆڵینەویە دواندومانن ،بە ڕاش��کاوی
گوتیان ئێمە تەنیا بۆ زیندوو مانەوە لەو شێوە
نوێیەی کێبەرکێکردنە ،چەکمان بە دەستەوە
گرت .لە س��ەر بنەمای لێکۆڵینەوەکەی ئێمە،
ڕێژەیەک لە سەرکەوتنی دەوڵەت لە پڕچەک
کردنی گرووپ��ە جیاوازەکانی خەڵک بە هۆی
ئەم ڕاستیانەی خوارەوەیە:
 1دەوڵەت لە ڕێگەی بە کارهێنانی سیاسەتی
میلیتاریزەکردنەوە ،ناکۆکییە ش��اراوەکانی لە
ناوچە الدێیەکاندا ،بە هۆی زاڵکردنی ترسێکی
بەر باڵو لە ناو وەرزێرەکاندا زیندوو کردەوە و،
لە هەندێک بارودۆخ��دا ،وەرزێرەکانیان ناچار
بە هاوکاریی دەوڵەت کرد.
 2ڕێژیم تۆڕێکی بەرب�ڵاوی لە دامەزراوەی
ئەمنیەت��ی و نیزامی وەرێخس��ت کە ش��ار
و گوندەکان��ی ل��ە ڕێگ��ەی پایگاکانییەوە بە
یەکەوە گرێ دەدا ،کە هەرکام لەوان ئامانجی
پاوانخوازانەی خۆیان لە کوردس��تاندا هەبوو.
ئ��ەوان بە جێگیربوونیان ،بە بەردەوامی ژیانی
ڕۆژان��ەی کوردەکانی��ان چاوەدێری دەکرد و
خەڵک��ی بێکار و الوانیان ،بە تەماح وەبەرنانی
ماڵ��ی و دەرفەت��ی کار بە الڕێ��دا دەبرد و،
لە کات��ی ڕەدکردنەوەی ه��اوکاری لە گەڵ
دەوڵەتدا ،بە توندی س��زا دەدران .لە ژێر وەها
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بارودۆجێکی ئەمنیەتیدا ،وەکوو هەموو ڕێژیمە
توتالیت��ارەکان ،ڕەدکردنەوەی هەرچەش��نە
هاوکارییەک لە گەڵ دەوڵەت ،بە هاوکاری لە
گەڵ دوژمن لە قەڵەم دەدرا.
 3بارودۆخی تایبەتی کوردس��تانی باشوور
ـ جێگای��ەک کە ئوپوزس��یۆنی ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تانی تێدا جێگیر ب��وو ـ چاالکییە
سیاسی و نیزامییەکانی بزووتنەوەی کوردی
کەمڕەن��گ ک��ردەوە ،و هاوس��ەنگییەکەی
تێکدا و خەڵکیش ئی��رادەی بەرگریکردنی
لە دەست دا.
 4هەر لەو کاتەدا ،سیاس��ەتی ئوپوزس��یۆن
بە هۆکاری سیاس��ەتە نەرمونیانەکانی واڵتانی
ڕۆژئاوا لە هەمبەر کۆماری ئیس�لامیی ئێران،
بایەخێکی ئەوتۆی پێ نەدرا.
 5ل��ە هەم��ووی گرینگت��ر ،الدێیییەکان ـ
ک��ە یەکەمین قوربانییەکانی وەپاشخس��تنی
ئابووریی کوردس��تانن ،بە زۆری هەس��تیان
دەک��رد ک��ە تاکە ڕێگ��ەی دەربازب��وون لە
ه��ەژاری ،پەیوەس��ت بوونێک��ی ناچارییە بە
هێزەکانی دەوڵەت��ەوە .لە کاتێکدا کە ئاماری
فەرمی بە هیچ شێوەیەک جێی متمانە نییە،
خشتەی  ٥ -٣دەتوانن هێندێک لە سیاسەتی
وەپاشخس��تنی ئابووریی کوردستان لە الیەن
ئێرانەوە (بە تایبەتی بە بەراورد لە شوێنەکانی
دیکە ئێران) ڕوون بکەنەوە.
بێگوم��ان ڕەفتاری کۆماری ئیس�لامیی
ئێران لە گەڵ کوردەکان��دا داگیرکاری بووە.
مەحم��وود مامدانی لە کارەکەیدا لە س��اڵی
 ٢٠١٢پێناس��ە و یاسا :خۆجێیییەکان وەکوو
شوناس��ی سیاسی ،وەک هەوڵێکی فیکری و
فەرهەنگیی هاوشێوە لە الیەن داگیرکەرانەوە،
بە مەبەستی پاساوهێنانەوە بۆ ستەمەکانیان
و ،ڕێگە خۆش کردن بۆ دابەشکاریی گشتیی،
دەخات��ە ڕوو .دەس��ەاڵتی داگی��رکار پەنا بۆ
سەرلەنوێ پێناس��ەکردنەوەی کومەڵگەکان
دەبات تاکوو پارچەپارچەکردنی داگیرکراوەکان
وەکوو ڕاستییەکی کۆمەاڵیەتی نیشان بدات.
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خشتەی  .٣بە پێی پێوەری گەشەی مرۆیی و ئاستی خۆشبژێوی لە  ٣٠ئوستانی
*
 ٢٩خۆشبژێوە و تەنیا یەک ئوستان ئاستەکەی نزمە
گروپ

مهودا

ئاستی خۆشبژێوی

1

+0/732

خۆشبژێو

2

0/760-0731

کەمتر خۆشبژێو

3

0/680- 0/705

مامناوەندی

4

0/654-0/679

بێبەش

5

+0/653

زۆر بێبەش

ئوستانەکان
تاران ،ئیسفەهان ،قەزوێن ،گیالن،
ئەلبۆرز ،فارس ،یەزد ،بوشهر ،سمنان
خوزستان ،مازندەران ،قوم،
چوارمەحاڵ بەختیاری ،ئیالم ،گوڵستان
خوراسان ڕەزەوی ،کرمان ،هورموزگان،
ئازربایجان ڕۆژئاوا

ژمارە

پلەبەند 30

9

29

7

22.6

4

13

زەنجان ،هەمەدان ،کرماشان ،خوراسان
جنوبی ،خوراسان شوماڵی ،کهکۆیلە و

8

25.8

بۆیر ئەحمەد ،ئەردەبیل ،لوڕستان
ورمێ ،کوردستان ،سیستان و
بەلووچستان

3

9.6

* .سەرچاوە :زەنگە (.)٧ -١٥٦ ،٢٠١٦

خشتەی  .٤جیاوازی نێوان نرخی بێکاری کوردەکان لە گەڵ ناوەند و لۆکاڵیەکان ()٢٠١٧
ئوستان

ڕێژەی بێکاریی بەراوردی بەرپرسانی
ئوستانی ()%
ئوستانەکان ()%

بیروڕا

ئاستی ئوستان

13

14.5

وەرگیراو لە سایتی فەرمیی ئوستانداری ورمێ

ورمێ

11

45

وەرگیراو لە سەید ئێحسان عەلەوی ،کوردستان وێبسایتی فەرمیی PM

کوردستان

16

20.2

کرماشان

11

زیاتر لە 14مانگە ،لە بەردەست

ئیالم

14

نییە یان ڕاپۆرت نەدراوە

وەرگیراوە لە وێبسایتی فەرمیی ئوستانداری دێلوڕان

نرخی بێکاری لە پێنج شاری کوردنشینی ئوستانی ورمێ
شار

ڕێژەی بێکاریی بەراوردی بەرپرسانی
ئوستانی ()%
ئوستان ()%

پیرانشار

14.3

سەردەشت

25.3

35.2

بیروڕا
وەرگیراو لە :بەرپرسی پالن و بودجە WA

مەهاباد

12.2

30.0

وەرگیراوە لە وێبسایتی ئوستدانداری مەهاباد

بۆکان

12.0

شنۆ

15.4

21
ناڕوون

وەرگیراوە لە :وێب سایتی فەرمیی بانکی بۆکان
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خشتەی  .٥پێوەری گەشەی مرۆیی ( )HDIلە ئوستانی کوردییەکان (لە نێوان  30ئوستانی ئێران)
ئوستان

پێوەری پەروەردە

پێوەری *GDP

ورمێ

0.735

0.440

0.727

کوردستان

0.74

0.427

0.730

0.632

کرماشان

0.775

0.494

0.725

0.644

23

ئیالم

0.830

0.572

0.750

0.717

15

پێوەری ساڵمەتی

HDI

پلەبەندی لە سەر 30

0.634

29
30

* :GDP .بەرهەمی خاوی ناوخۆیی

بۆ وێنە مامدانی ،ئافریق��ا وەکوو نموونەیەک
دێنێت��ەوە ،هەڤڕکێ و جیاوازی��ی ڕەگەزی،
وەکوو دەس��تەبەندییەک لە «ناخۆجێیی» بە
پێچەوان��ەی «خێڵ��ەکان» و «خۆجێیییەکان»
بە کار دێنێ .هەر بەم ش��ێوەیە ،سیاس��ەتی
هەمیشەییی کۆماری ئیسالمیی ئێران ،بە تاوان
زانینی هەرجۆرە باس��ێکی تایبەتە لە بارەی
سیاسەتی کوردس��تانەوە .دەوڵەت شێوەگەلی
تایبەتی بۆ جێ خس��تنی زمانە نافارسەکان و
دەس��تەبەندیکردنیان وەکوو لەهجەکان یان
لەهجە جیاوازەکان چەس��پاندووە ،بۆ ئەوە کە
وەکوو لەهجەکانی زمانی فەرمی ،بیانناسێنێ.
پەروەردە
ل��ە کوردس��تاندا ،پ��ەروەردە ،دام��ەزراوە
پەروەردەیی و خوێندنگەکان کراونەتە ناوەندی
نیزام��ی .دەزگا ئەمنیەتییەکان��ی دەوڵ��ەت،
لە هەموو ش��وێنێکدا بوونی��ان هەیە .ئەوان
ژیانی قۆتابیان ل��ە قۆناغی ناوەندییەوە تاکوو
کۆتایی��ی خوێندنی ب��ااڵ چاوەدێری دەکەن.
زۆرت��ر ،هاوکاریکردن لە گەڵ دەوڵەت وەکوو
ئەرخایەنیی پرۆس��ەی خوێن��دن و دواتریش
دامەزران��دن ل��ە دام��ەزراوە دەوڵەتییەکاندا
دەس��تە بەر دەکات .لەقەبێ��ک وەکوو جاش
قەڵەم لە وتەزا نوێیە داتاش��راوەکانی کوردە.
جاش قەڵەم تایبەت بۆ «لێکۆڵەرانی» زانس��تە
کۆمەاڵیەتییەکانی پەس��ندی دەوڵەت ،وەکوو
ئێحس��ان هۆش��مەند ( )٢٠٠٤و عیرف��ان
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قانعیفەرد ( )٢٠٠٩ب��ە کار برا ،کە هەوڵیان
دا بوونی نەتەوەیی کورد ببەنە ژێر پرسیارەوە.
بە گشتی جاش قەڵەم ناونیشانێکە بۆ هەموو
ئ��ەو لێکۆڵ��ەر ،مامۆس��تا و خوێندکارانەی
زانس��تگەکان ،ک��ە وەک��وو خۆفرۆش��ێکی
ڕۆشنبیر ،لە گەڵ دەوڵەتدا هاوکاری دەکەن.
هارکاریی فیک��ری ،دەکرێ فۆڕم��ی جیاواز
لە خۆ بگرێ :لە قس��ە کردن و نووس��ین بە
قازانجی دەوڵەتەوە بگرە ،تاکوو بەش��داری لە
پڕۆژە دەوڵەتییەکان ،یان ئەو پڕۆژانەی کە لە
الیەن دام��ەزراوە ئەمنیەتی و نیزامییەکانەوە
ئیدارە دەکرێن و بەرێوەدەچن.
س��ەرەڕای ئەمانە ،دەوڵ��ەت ،دامەزراندن
وەک��وو کارت و تەماح وەبەرنان بە کار دێنێ
کە خوێندەواران��ی ک��ورد ،هاوکاریی دەزگا
ئەمنییەکان بکەن .زۆر جار س��زای هاوکاری
نەک��ردن ،دەس��تبەجێ ل��ێ وەرگرتنەوەی
کاری بە دواوەیە .وێرای ئەم ئیس��تراتێژیانەی
س��ەرەوە ،ڕێژیم لە ڕێی ستەم و چاوەدێریی
دەوڵەتیی��ەوە ،بەرگری��ی جەماوەری��ی الواز
ک��ردووە .زاڵکردن��ی فەزای ت��رس ،تێرۆر و
ڕەشبینی ـ تایبەتمەندییەکی هاوبەشی ژیان
ل��ە واڵتە توتالیتارەکاندایە ـ کە بە ش��ێوەی
الوەک��ی بەره��ەم دەهێنرێت��ەوە .بڕێک لە
ش��ایتحاڵەکانی ئێمە بە ه��ۆی خووگرتوویی
هاوکاریکردنی��ان لە گەڵ دەوڵ��ەت ،بە پێی
لۆژێکی خۆیان ،کارەکەیان بە خزمەت دەزانی:
«ئەگەر من ئەم کارە ئەنجام نەدەم ،خەڵکانی
ساڵی بیست و یەکەم
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و بارهێنانی خوازیارانی بەش��داریی ش��ەڕی
دیکە ـ بە ناپاکییەوە ـ ئەنجامی دەدەن».
چەندی��ن ڕێکخ��راوی ئەمنیەتی تایبەت نێوان ئێ��ران و ئێراق دامەزرا (گوڵکار.)٢٠١٥
بوونی��ان هەیە ک��ە چاالکییەکان��ی خۆیان دەس��تبەجێ پاش دامەزراندن��ی ،ڕێکخراوی
لە بەش��ی پەروەردە بەرێوە دەب��ەن .ئەرکی بەس��یجی خەڵک ،لقەکانی لە ش��وێنەکانی
ئ��ەوان جۆراوجۆرە ،وەک��وو چاوەدێریکردنی دیکەش دروستکرد .لەو کاتەوە دەرگیرکردن
بیروباوەڕی سیاس��ی و ئایینی��ی قوتابیان و یان پەیوس��تبوونی کوردەکان بە ڕێکخراوی
مامۆستاکان ،هەڵسوکەوتیان ،نووسین و قسە بەسیجی خەڵک ـ وێڕای ڕێکخراوە ئەمنیەتی
کردنیان ،جلوبەرگیان ،چاالکیەکانیان لە تۆڕە و نیزامییەکان��ی دیک��ە بایەخ��ی تایبەت��ی
هەبووە ـ ئ��ەوان هانی الوان و تازە الوان کە
کۆمەالتیەکان و تا دوایی.
پرۆفایلی قوتابیان لە قۆناخی ناوەندییەوە زۆربەش��یان قوتابی و خوێندکار بوون دەدەن
دەستپێدەکات ،لەم ڕێگەیەوە دەوڵەت دیاری کە لە لقە لۆکاڵییەکانی ڕێکخراوی بەس��یجی
دەکات ک��ە ئیزن بە چ کەس��گەلێک بدرێ خەڵکدا ،خۆیان ناونووس بکەن .لە بەرابنەردا
پاداش��تەکەی بۆ ئ��ەوان ،کار،
ک��ە خوێندنی ب��ااڵ بخوێنن و
وەرگیران لە زانستگە ،گەشت و
دواتریش لە بەشە دەوڵەتییەکاندا
لە کوردستاندا،
س��ەیران ،دەرفەتی کار و زووتر
کاریان پێ بدەن .بەو ش��ێوەیە
پەروەردە ،دامەزراوە
پەروەردەیی و
تەواوکردنی خزمەتی زۆرەملێی
ئەکادیمیس��ەنێکی ک��ورد ب��ە
ئێم��ەی گ��وت « ،پێش��ینەی خوێندنگەکان کراونەتە سەربازییە.
تاکەکەس��یی خوێن��دکاران ،ناوەندی نیزامی .دەزگا فارساندن بە نیزامیگەری
تەنی��ا پێوەرێ��ک نیی��ە ب��ۆ ئەمنیەتییەکانی دەوڵەت ،کوردەکان و زمانەکانی دیکەی
لە هەموو شوێنێکدا
کۆمەڵگ��ە ژێ��ر دەس��تەکان،
پەس��ەندی دەوڵەتی» .لێژنەی
ئەوان
بوونیان هەیە.
بابەت��ی ئینکار و س��ووکایەتی
پە س��ە ند کر د ن { گو ز ینش } ،
ژیانی قۆتابیان لە قۆناغی
پ��ێ کردنن لە الی��ەن ڕێژیم و
یەکێ��ک ل��ەو چ��وار بەش��ە
ناوەندییەوە تاکوو
ئەمنیەتی��ەی ن��او وەزارەت��ی کۆتاییی خوێندنی بااڵ زۆربەی ڕۆش��نبیرانی پارسەوە.
[]20
ئەکادیمیس��یەنەکانی
پەروەردەی��ە کە بە مەبەس��تی
چاوەدێری دەکەن
ناسیۆنالیستە پارسەکان لە سەر
دیاریکردن��ی لێهاتووییی ئەوان
ئەو بڕوایەن :بە فەرمی ناسییی
ب��ۆ خوێندن��ی ب��ااڵ و کار ،لە
پێش��ینەی دوور و نێزیکی بنەماڵەی قوتابیان هەر زمانێکی ناپارس ،دەبێتە هۆی لەبەریەک
دەکۆڵن��ەوە .ڕێژیم لە ڕێی دەس��توپێوەندی هەڵوەش��انەوەی ئێران .ب��ە ئێمە دەڵێن وەها
خ��ۆی و ڕێکخراوەکانی وەک��وو ئەنجومەنی بەفەرم��ی ناس��ینێک ،وەک��وو جوانکاری��ی
قوتابیانی ئیس�لامی /خوێندکاران و قوتابیانی برۆی��ە بۆ لە دەس��تدانی چاو ]21[.س��ەرەڕای
بەسیجیی ئیسالمییەوە ،بە چڕی چاوەدێریی پەس��ەندی بنەڕەتیی زمان��ە کانی ناپارس لە
هەموو خوێندنگ��ە و زانس��تگەکان دەکات .یاسای بنەڕتیی لە  ،١٩٧٩ئەم زمانانە وەکوو
خوێندکارانی بەسیجی ئیس�لامی ،لقێکە لە مەترسییەک بۆ س��ەر یەکپارچەییی ئێران و
ڕێکخراوی بەس��یجی خەڵک  IPMU .IPMUزمانی کۆمەڵگەی سەردەس��ت ڕەفتاریان لە
ڕێکخراوێکی فیداییە و یەک لە پێنج هێزەکەی گەڵ کراوە ]22[.لە ژوئەنی ساڵی  ،٢٠١٩لە سەر
س��پای پاسدارنی شۆرشی ئیس�لامیی ئێرانە بنەمای سیاسەتێکی نوێ کە دەوڵەت هێناویە
کە لە س��اڵی  ١٩٨٠ب��ە فەرمانی خومەینی ئ��اراوە ،لە باخچەی س��اوایان ،ئ��ەو قوتابییە
دام��ەزرا .ئ��ەم ڕێکخراوەیە ،بۆ ڕێکخس��تن غەیرەپارسانەی بە س��ەر زمانی پارسیدا زاڵ
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نەبن ،وەکوو مندااڵنی بە «پێداویستی تایبەت» و پێگەی الواز بکات25[.ـ ]24ڕۆشنبیرانی پارس
(یان با نیازهای خاص) لە قەڵەم دەدرێن ]23[.ـ ب��ێ لە بەرچاوگرتنی دی��دگای ئیدئولۆژی
لە هێندێک ڕووەوە ،ئەم سیاسەتە کۆڵۆنیالییە و واڵتی نێش��تەجێ بوونیان ـ نیگەرانییەکی
نوێیە بۆ زاڵبوون بە سەر زماندا ،زمان دەکاتە هاوش��ێوەیان ل��ە ب��اەری زمانی پارس��ی و
دیاردەیەکی بیۆلۆژیک (زیندەوەرناس��ی) کە پەیوەن��دی ب��ە «هۆویتی ئێرانیی��ەوە» هەیە
ب��اری بەهێزی ڕەگەزپەرەس��تیی هەیە .بەم (بڕوانە یارش��اتر  .)١٩٩٣لە دیدگای کۆمەڵگەی
شێوەیە ،کۆمەڵگەی سەردەست و بژاردەکانی سەردەس��تەوە ،هاوتا کردنی زمانی پارس��ی
ب��ە بێدەنگ��ی و بیرۆکەی هاوبەش��ەوە ،ئەم لەگەڵ زمانەکانی دیکەدا یان نرخاندنی زمانی
پارسی وەکوو زمانێک لە ناو فرەزمانیی ئێراندا،
سیاسەتە نوێیەیان بنەجێ کردووە.
کۆمەڵگەی سەردەس��ت ئ��ەو هەقیقەتە هەوڵ و کردەوەیەکی س��ەربەخۆییخوازانەیە.
دەزان��ێ تا کاتێک ک��ە زمانەکەیان بە زمانی لە بەر ئەم هۆکارەیە کە ڕۆش��نبیرانی پارس
فەرمیی واڵت بمێنێتەوە ،یارمەتییان دەکات پێداگی��ری دەکەن کە زمانی ئ��ەوان زمانی
میللیە .ئیالهە بوقرات ،نووسەری
کە پێگ��ەی ئ��ەم کۆمەڵگەیە
پ��ارس ،هۆش��داری دەدات کە
ل��ە لوتک��ەی سیس��تمەکەدا
ڕێژیم بە بیانووی
پارێزراوبێ .وەکوو ئەشکرافت و ...چارەسەرکردنی ناکۆکییە تەنیا خائین��ان ـ هەوڵ دەدەن
پشتڕاستیان کردووەتەوە ،زمان -کۆمەاڵیەتییەکان ،بواری بۆ بۆزمانی پارس��ی ،زمانی هەموو
پێوەندییەکە کە ل��ە ڕێگەیەوە پەرەپێدانی چەوساندنەوە ئێرانییەکان قەومیک دروس��ت
پێکهاتەی پلەبەندیی دەسەاڵت لەو ناوچانەی کە وەرزێر و بکەن ]26[.بەو مانایە کە شتێک
جێگیر دەبێت ،و پەیوەندییەکە خاوەن زەوییە گەورەکان ب��ە ناوی قەومی ف��ارس بوونی
کە لە ڕێگەیەوە تێگەیش��تن لە تێدا نیشتەجێ بوون (و نییە ]27[.ئەوان ئەو هەقیقەتەی
کێشەی زەوی ،ئاو و
ڕوانگ��ەی لێکۆڵەرێک��ی پارس
«هەقیقەت»« ،ن��ەزم» و «بوون»
سەرچاوەی دیکەیان
وەک��وو بروجێردی ،بە بێ بنەما
بنەجێ دەب��ن» ( .)١٩٩٨،٧پاش
تێدابوو ،تەنانەت پاش
وەردەگ��رن ،ک��ە « هێژمونی»
چ��وار دەیە لە پەس��ەندکردنی
تەواو بوونیش)،
زمانی پارسی لە ڕێی توندوتیژی
یاس��ای بنەڕەت��ی ،دەوڵەوت و
خۆش کرد
و کەمپێنێک��ی دەوڵەتیی��ەوە،
ڕۆش��نبیرانی پارس هەنووکەش
بۆ گەش��ەی ناس��یۆنالیزمێکی
پێداگری دەکەن لەس��ەر کێشە
تەکنیکییەکان وەکوو ه��ۆکاری نەخوێندنی کوشندە سەپێندرا (.)٥٠ ،٢٠٠٧
سیاس��ەتەکانی دەوڵ��ەت لە س��ەر وەها
زمانەکانی دیکە ل��ە قوتابخانەکاندا .هەڵبەت
وەها بەڵگ��ە هێنانەوەیەک بە تێگەیش��تنی بنەماگەلێکی هەاڵواردن دام��ەزراوە .کەواتە،
فەیلەس��ووفی کانەدایی چارل��ز تەیلێر تەنیا سیستمی سیاس��ی ،بە پێی یاسای بنەڕەتی،
«پاس��اوی تەکنیکیی ش��وڤینیزمێکە کە بە کۆمەڵگ��ەی ناپ��ارس و ناش��یعە ،بێب��ەش
دەکات ]28[.بەوشێوەیە کە مێهرزاد بروجردی
ڕاشکاوی دەریناخەن (تەیلێر .)١٩٩٩،٢٢٢
ب��ە پێی ڕاپۆرت��ی هەواڵدەریی دەوڵەتیی بە دروستی دەڵێ ،بژاردەکانی پارس پاراستنی
ئیسنا ،بە ش��ێک لە ڕۆش��نبیرانی پارس بە زمانی پارس��ییان( ،زمانێک��ی ئاوێتە لە گەڵ
ئاش��کرا دەڵین « خوێندن ب��ە زمانی نافارس زمانەکان��ی ت��ری “ ”lingua francaئێران)،
...زیان ب��ە یەکگرتوویی میلل��ی دەگەیەنێ .وەک��وو مەعجونێ��ک ک��ە بتوان��ێ مانەوەی
[ئ��ەوان] نیگەرانن کە جێبەجێکردنی مادەی هۆوییەتی ئێرانی گەرەنتی بکات ،ناس��اندووە
 ١٥دەتوانێ هەڕەشە بی بۆ سەر زمانی پارسی ( .)٤٣ ،٢٠٠٧کەیس��ی موحەمم��ەد ڕەزا
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ش��ەفیعی کەدکەنی ،مامۆس��تای ناسراو لە
زانس��تگەی تاران ببینن .لە سەرەتای جواڵی
س��اڵی  ،٢٠١٨کەدکەنی هەرچەشنە باسێک
لە بارەی مافی زمانیی ناپارس��ەکانی ،وەکوو
بەڵگەی��ەک ب��ۆ پالنی دەرکیی ب��ە تایبەتی
ئینگلیس��ەکان ل��ە قەڵەم دا ]29[.سیس��تمی
ئێس��تا ،هاوشێوەی سیستمی پەهلەوی ،تەنیا
ل��ە ڕێگەی بەکارهێنانی س��ەرکوت و هێزی
ئابوورییەوە لەس��ەرپێ نییە .ئەم بەپێوەبوون
و پش��تیوانییە ،س��وننەتێکی ڕۆشنبیرییە کە
س��ەدەیەکە «دەوڵەت وەک��وو تەنیا نوێنگە و
هۆکاری گۆڕانکاری» دەزانێ (کرۆنن.)٣ ،٢٠٠٣ ،
دیسکۆرسی زاڵی پارس��یزم ،هەناسەکێشانی
غەیرە پارس��ەکان بە جێی گوم��ان یان بە
هۆکاری دن��ەدان و دەس��تێوەردانی دەرکی
دەش��وبهێنێ .هەر بۆیە ،دیدگای ڕۆشنبیرانی
پارس ل��ە هەمب��ەر «ئارمانجەکانی کورد» بە
کەمی لە گەڵ دەوڵەتدا جیاوازە.
شیعەکردنی فەزای کوردی
ب��ە پێچەوان��ەی ڕێژیم��ی پەهەل��ەوی کە
پەیگیری سەپاندنی هێژمونی ڕەهای سیاسی
و نیزام��ی ل��ە کوردس��تان ب��وو ،دەوڵەتی
ئیس�لامی ،دەس��تیکرد ب��ە دامەزراندن��ی
کۆمەڵێ��ک دام��ەزراوەی هاوشێوەس��ازی
ئایینی ،ب��ۆ گۆڕین��ی تایبەتمەندیی ئایینیی
ناوچە س��وننییەکانی کوردستان و چاوەدێری
کردن��ی کوردەکان ل��ە ڕووی پەروەردەیی و
دامەزراوەکانی پێوەندیدار بە ئاداب و ڕسوومی
ئایینییەوە .سیاس��ەتی دەوڵەت لە کوردستان
لە س��ەر دوو ئامانجی بنەڕەتی بەندە :یەکەم
دروستکردنی سیس��تمی پاڵپشتی ،گۆڕین و
ستانداریزەکردنی ڕێوش��وێنە دیاریکراوەکان،
بۆ کەمکردنەوەی سەربەخۆییی دامەزراوەکانی
پ��ەروەردەی ئایینیی کوردەکان .س��ەرەڕای
ئەمانە ،بەو ش��ێوەیەی کە مەالیەکی کورد بە
ئێمەی گوت ،دەوڵەت دەستکاریی پەروەردەی
سوننییەکانی کرد «تاکوو بتوانێ فەزایەک زاڵ

بکات کە زمانەکانی نافارسی تێدا بسڕێتەوە».
تەنانەت لە نێو س��وننییەکانی بەلوچستانیش،
پەروەردە بە زمانی دایکییەکێک لە ڕێوشوێنە
دیاریکراوەکان��ی دام��ەزراوە ئایینی��ەکان
بووە ]30[.دووهەم ،دەوڵ��ەت بە ئاوێتە کردنی
وەها سیس��تمێک ،پەروەردەیەکی سوننەتیی
لە ژێ��ر چاوەدێریی ڕێژیمدا بەرهەم هێنا .کە
واتە ،لەگەڵ بوونی سیستمێکی نوێ ،دەوڵەت
بوو ب��ە تاکە ناوەندی س��ەالحییەتی ئیعتبار
بەخش��ین بە پ��ەروەردەی ئایینی��ی کوردە
سوننییەکان .بااڵدەس��تییەکی لەم شێوەیەی
کۆماری ئیسالمی ،هێزی سڕینەوە و وەالنانی
فێرکارە نەس��ازەکان ،وان��ەی پەروەردەیی و
«بزوتنەوەی بە الڕێدابردنی قوتابیانی» هەبوو.
دامەزراندن��ی دامەزراوەیەک��ی نوێی ئایینی
وەکوو «مرکز بزرگ اسالمی» ،دامەزراوەیەکی
فەرهەنگسازی کۆلۆنیال و ئیسعماری ،کە لەم
ڕێگەیەوە دەوڵ��ەت هەوڵی دا کە پەروەردەی
ئایینی��ی ک��وردە س��وننییەکان ب��ە الڕێدا
[]31
بەرێ.
«مراک��ز ب��زرگ اس�لامی» ،تەنی��ا ل��ە
ناوچ��ە س��وننی نش��ینەکاندا دامەزرێندران.
ئ��ەو دامەزراوانە ،زۆرتر لە الی��ەن ڕۆحانییە
ش��یعەکانەوە ئیدارە دەکرێن ]32[.بەرێوەبەری
ه��ەر ی��ەک ل��ەو دامەزراوان��ە ل��ە الیەن
نوێنەری خامەنەیی لە ئوس��تانەکاندا دیاری
دەکرێن ]33[.ئەرکی ئەم دامەزراوانە کۆنترۆلی
بۆن��ە ئایینییەکان ،ڕێکخس��تن و پلەبەندیی
قوتابیانی ئایینی سوننی مەزهەب ،بەخشینی
بڕوانامەی خوێندنی ئایینی و چاوەدێریکردنی
باوەڕمەندیی��ە ئایینییەکان��ی لە ئەس��تۆیە.
زانایانی کوردی س��وننی ،بۆ پەیوەست بوون
ب��ەم ناوەندان��ەوە ،ئیمتیازگەل��ی تایبەت��ی
وەردەگرن .بۆ وێنە ،دەکرێ ئەوان لە خزمەتی
زۆرەملێی س��ەربازی مەعاف بکرێن .لە ڕووی
مووچەوە ـ بە پێی وتەی شایەتحاڵەکانی ئێمە
ـ مەالکانی کورد مانگانە کەمتر لە  ٥٠دواڵر
وەردەگرن .لە تیوریدا ،دەگوترێ کە ڕیساڵەتی
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ئ��ەم ناوەندانە بە ت��ەواوی ئایینیی��ە ،بەاڵم
ئەوان هەمیش��ە سەرتر لە سنووری ڕیسالەتە
ڕاگەیاندراوەکەیانەوە کار دەکەن .ڕۆڵی ئەوان
وەکوو پالندارێژەران��ی دەزگا ئەمنیەتییەکانی
دەوڵ��ەت ،چاوەدێریکردنی دژبەرانی ئایینی و
باوەڕمەندە ئایینییە س��ەربەخۆکانی کورد و،
البردن یان دانانی ئیمام جمعە خۆجێییەکان
و ،هاوشێوەی بڕیار و رێوشوێنە خزمەتگوزاییە
ئەمنیەتییەکانی ناوچەکە و ،بەشداریکردن لە
هەڵمەتی هەڵبژاردنەکانە.
ش��اراوە نییە کە ش��کڵگرتنی ئیسالمی
دڵخ��وازی دەوڵ��ەت یەکێ��ک ل��ە ئامانجە
ئیس��تراتێژیکەکان ل��ە هەم��وو والتان��ی
ڕۆژهەاڵتی ناوەراس��ت بووە ،بە س��یکۆالر و
ئیسالمییەوە .هەوڵەکانی کۆماری ئیسالمیی
ئێران ،بۆ پێکهێنانی ئیس�لامی دەوڵەتی لە
ناوچ��ە کوردییە س��وننیەکاندا ،س��نوورادار
نەک��راوە .تەنان��ەت ئایوتوڵاڵیەکی گەورەی
شیعەی وەکوو حس��ەین عەلی مونتەزیری،
لە هەر ش��وێنێک کە تەفسیرەکانی لە گەڵ
ئیس�لامی فەرمیدا جیاواز بووە ،دەستبەسەر
و لێپێچین��ەوەی ل��ێ ک��راوە .پێکهێنان��ی
دام��ەزراوەی هاوتەریب��ی ش��یعی لە ناوچە
س��وننییەکاندا سیاس��ەتێکی کۆلۆنیالی��ی
بەردەوام ،بۆ س��وننیبڕکردنی کوردس��تانە.
وەها سیاس��ەتێک ،بایەخی ئیس��تراتێژیکی
هەیە ،ل��ە بەر ئەوەی لە کۆتاییی س��ەدەی
نۆزدەهەم��دا ،زانایان��ی ئایینیی ک��ورد ،لە
هەمبەری خۆڕاگریی کوردەکان هاوسۆزی و
پشتیوانییەکی زۆیان لە خۆیان نیشان داوە.
لە ڕووی میژوویییەوە ،ناوچە س��وننییەکانی
کوردس��تان ،تا یەک دوو دەیە پێش ئێستا،
وەکوو ناوەندی سەرەکیی ناسیۆنالیزمی کورد
ل��ە قەڵەم دەدران (س��ولەیمانی ٧-٩٩٥ ،٢٠١٧
هەر وەها بڕوانە سولەیمانی  .)٢٠١٦ناسیۆنالیزمی
کوردی ل��ە ناوچە کوردییە ش��یعییەکاندا،
دیاردەیەکە کە لەم دواییانەدا سەری هەڵداوە
و لەم ڕووەوە س��وننیبڕ کردنی کوردستان،
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بایەخێک��ی تایبەتی هەیە لە فارس��اندن و
داگیرکردنی کوردستاندا .س��ەرەڕای بوونی
پێگەیەکی الواز ،کۆماری ئیسالمیی ئێران ،بە
شێوەیەکی ناروون مەزهەبەکانی سوننیی بە
فەرمیی ناسیوە ،لە کاتێکدا جەخت دەکاتەوە
کە ئیسالمی شیعە مەزهەب فەرمییە (مادەی
 .)١٢لە کردەوەدا ،ئەم مادەی یاسای بنەڕەتیە
لەبارەی سوننی مەزهەبەکانەوە،هیچکات بە
هیچ کوێ نەگەیش��ت .سەرەڕای ئەمانە ،ئەو
مادەیەش بە مادەی دیکەی یاسای بنەڕەتی
ڕەد دەکرێتەوە ،ک��ە بەرچاوترینیان مادەی
٧٤ـە کە لەوێدا هاتووە :هیچ یاس��ایەک بە
دژایەتی لە گەل ئایینی فەرمی [واتە شیعی]
[]34
پەسەند ناکرێ.
بۆ باڵوکردنەوەی شیعەگەری ،دەوڵەت
ب��ە ش��ێوەیەکی بەرب�ڵاو دامەزراوەکانی
وەک��وو ،حوس��ەینییەکان ]35[،ح��ەوزەی
عیلمییە[( ]36حەوزەی عیلمییەی ش��یعە)
و نوێنەران��ی خۆجێی��ی زی��اد ک��ردووە.
دامەزراندنی حوسەینییەکان دەگەڕێتەوە بۆ
ناوەڕاستەکانی دەیەی  .١٩٨٠سەرەتا ئەوان
بە زیادکردنی دەزگا ئیداری و دەوڵەتییەکان
و ،هەوڵ بۆ گەورەتری��ن جێگۆڕکێی هێزە
نیزامییە ناکوردەکان لە کوردستان ،سەریان
وەدەرهێنا .لە ماوەی سێ دەیەی ڕابردوودا،
بە پاس��اوی حاواندنەوەی هێ��زە نیزامی و
ئەمنیەتییەکان ،دەوڵەت حوس��ەینییەی لە
هەموو شارەکانی کوردستاندا دامەزراندووە.
تەنان��ەت ،ل��ەو ماوەی��ەدا دروس��تکردنی
مزگەوتێک بۆ س��وننییەکان ل��ە ناوچەی
شیعیەکانی وەکوو تاران ،شارێک کە نیزیک
یەک میلیۆن خەلکی س��وننیی لێی دەژی،
قەدەغەیە ]37[.سەرەڕای ئەمانە ،دەوڵەت لە
ڕێگەی دروستکردنی مانێۆمێنت و شوێنی
ئایینیی��ەوە ،ه��ەوڵ دەدات پیرۆزییەکانی
ش��یعەی دەوڵەت��ی ل��ە کوردس��تاندا،
بنەخش��ێنێ .بە نۆرەی خۆی ،ئەم هەواڵنە
هێمایە بۆ ناس��اندنی «ئیسالمی ڕاستەقینە»
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ل��ەو ناوچەی��ەدا .ب��ۆ وێنە ،بەو ش��ێوەیە
ک��ە لە فتواک��ەی خ��وارەوەدا دیبینن ،لە
هێندێ��ک لە گون��دە چووکەکانی ناوچەی
هەورامان ،دەوڵەت ش��وێنگەلێکی پیرۆزی
وەک��وو مانیۆمێنت��ی ش��ەهیدان (یادمان
ش��هدا) یا ش��وێن پێێ(قدمگاە) خامنەیی،
دروس��تکردووە :دەگوترێ کە خامنەیی لە
ماوەی ش��ەڕی ئێران و ئێراقدا س��ەردانی
ئەو ناوچەیەی ک��ردووە ]38[.ئامانجی ڕێژیم
هەنگاو بە هەن��گاو داگی��ر کردنی فەزای
مەزهەبیی��ە بۆ زیات��ر ئاس��یمیلە کردنی
کوردە س��وننییەکان .بەربەرەکانێی کوردە
سوننییەکان لە گەڵ ئیستراتێژیی ئاسیمیلە
کردن ،زۆرجار ل��ە گەڵ بەکارهێنانی هێزە
بێ بەزەی��ی وس��ەرکوتکەرەکان بەرەوڕوو
دەبنەوە.
هەروەه��ا ڕێژی��م سیاس��ەتێکی چەند
ڕەهەندیی حەش��یمەتی لە کوردستان پێڕەو
کردووە .لەم ڕاس��تایەدا ،س��ەرەتا پڕۆژەگەلی
بنکە و بارەگای تایبەتی وەکوو ئیستراتێژییەک
بۆ جێگیرکردن��ی ژمارەیەکی بەرچاو لە هێزە
ناخۆجێیی��ەکان ،م��ۆرە ئەمنیەتیی��ەکان و
بەرپرسە ناخۆجێییەکان لە تەواوی ناوچەکدا،
دەس��تپێکرد .دواتر ،دەوڵەت دەستی کرد بە
بەڕێوەبردنی سیاس��ەتێکی تۆکمە بۆ گۆڕینی
دێمۆگرافیای شار و شارۆچکەکانی کوردستان
لە ڕێگەی پڕۆژەکانی نیش��تەجێ کردنەوەی
هێ��زە نیزامیی��ە داگیرکارەکانیی��ەوە .ب��ەم
شێوەیە :دەوڵەت سیاس��ەتێکی دوو الیەنەی
گرتە بەر :یەکەم ،پڕۆژەی بنکە نیزامییەکانی
پەرە پێ��دا تاکوو ناوچەی جیاواز لە ش��ار و
شارۆچکەکاندا لە خۆ بگڕێ .پالنی دووهەمی
دەوڵەت جێگیرکردنی ش��ارۆمەندە شیعەکان
ب��وو لە زۆربەی ناوچە کوردییە س��وننەکاندا.
بەرئەنجامی پالنی دووهەم بۆە هۆی گۆڕینی
دیمۆگرافی��ای هێندێک گ��ەڕەک و ناوچەی
شارەکانیکوردس��تان و کراونەت��ە ناوچ��ەی
[]39
شیعی.

کۆبەند
ئەگەر هەوێنی ئیس��تراتێژیی بەشیعەکردنی
کۆم��اری ئیس�لامی ل��ە بەرچ��او نەگرین،
هەموو سیاس��ەتەکانی لە هەمب��ەر کۆمەڵگە
ژێردەس��تەکان ،هی��چ جیاوازییەکی لە گەڵ
واڵتە سێکۆالرەکانی دراوسێیدا نییە .هەروەها،
سیاسەتە بنەرەتییەکانی بەشیعەکردن ،زیاتر
ئامرازی ئاس��میلە کردن و هۆویەت گۆڕینن
تاک��وو هەوڵێکی چڕی فیرقەایی .ئەم ئامانجە
لە پێش��دا داڕێژراوە ،پەرەپێدانی ش��یعیزمە
وەکوو فۆڕمێک لە ش��وناس ک��ە پێکهاتەی
کۆمەڵگە بیچم دەدات .لە ئێران ،پاش س��اڵی
 ،١٩٧٩زم��ان و فەرهەنگ��ی پارسیس��زم و
شیعیزم کرانە مانیفیس��تێکی لێک گرێدارو.
هەروەها ڕۆشنبیرانی س��ێکۆالری پارسیش،
بایەخی لێکگرێدانی شیعیزمیان بە سیاسەتی
ئێرانیەوە ،پشتڕاس��ت کردووەت��ەوە (ئێمانت
[]40
.)٢٠١٧
ل��ە دەیەی ڕاب��ردوودا ،ناسیۆنالیس��تە
پارس��ەکان ب��ە ڕادەیەکی بەرچ��او فۆڕمی
«شوناس��ی ئێرانییەکانیان» نوێ کردووەتەوە
ک��ە لەگەڵ ڕیوایەتی ش��یعی ل��ە ڕابردووی
ئێران یەک بگرێتەوە (هەمان سەرچاوە) .کەواتە،
الوازکردنی سوننییزم دەتوانێ« ،یەکپارچەییی
شوناس» بە مەبەستی پارس ـ شیعیزم دا بێ،
بە لەبەرچاوگرتنی ئ��ەو هەقیقەتە کە ناوچە
کوردییە ـ س��وننەکان لە ڕووی مێژوویییەوە
ناوەندی هەژان و بەرگری لە ناس��یۆنالیزمی
کورد بوون .لەوانەیە سیاس��ەتەکانی دەوڵەت
ل��ە کوردس��تاندا ب��ە ئاش��کرا پێڕەویی لە
خەتێکی دیاریکراو نەکردبێ .بەمش��ێوەیە ،لە
س��ەرەتای دەیەی  ،١٩٨٠دەوڵەت بنچینەی
ئیس��تراتێژییەکەی ،لە سەر نکۆڵی ،ئاسیمیلە
کردن و ستەم لە س��ەر کوردەکان ،دارشت.
پاش  ،١٩٧٩لە یەکەمین ڕەشنووسی یاسای
بنەڕەتیی��دا ،هێندێک لە ماف��ە فەرهەنگی و
زمانییەکانی کۆمەڵگە ژێردەستەکان بە فەرمی
ناس��ێندران .هەر بەو شێوەیە کە ئاماژەی پێ
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درا ،س��ەرەڕای پێگەیەکی سەرتری شیعیزم،
وەکوو ئایینی دەوڵەت ،مەزهەبەکانی دیکەش
بە فەرمی ناسێندراون .بەم حاڵەشەوە ،ئەم بە
فەرمی ناس��ینە ،لە ک��ردەوەدا هیچکات ڕێی
بە هیچ ش��وێنێک نەبردووە ،ل��ە بەر ئەوەی
بەڕێوەبردنی هەر چەش��نە ئەرکێکی گشتی،
بەستراوەتەوە بە ئیتاعەتی نەزەری و بر کردەوە
لە «ویالیەتی فەقێ» .لە ڕووی ئایینییەوە ،ئەم
بابەتە بۆ موسوڵمانی ناش��یعە زۆر کێشەساز
بووە .فەزای زاڵی سیاسیی ڕەشنوسی یەکەمی
یاس��ای بنەڕەتی ،دەرفەت��ی نکۆلی کردن لە
فەرهەنگ و زمانە ناپارسییەکانی بە ڕاشکاوی
نەدەدا .لەم ڕووەوە ،یاسای بنەڕەتی لە ڕووی
تیورییەوە ،ئیزنی فێربوونی زمانەکانی دیکەی،
لە پاڵ زمانی پارسی ،داوە .بەاڵم لە کردەوەدا
هیچ��کات جێبەجێ نەکرا .لە ڕاس��تییدا ،لە
١٥ی ج��واڵی  ،٢٠١٨وەزی��ری پەروەردە و
بارهێنان��ی دەوڵ��ەت ،موحەمم��ەد بەتحایی
ڕایگەیان��د« :لە چەن��د ناوچەی��ەک ،زمانی
ناوچەیی [واتە ناپارس] فێ��ر دەکرێ ...ئەمە
مەترس��یدارە .منداڵەکان دەبێ تەنیا بە زمانی
فەرمیی واڵت [ئەویش کە زمانی پارس��ییە]
پەروەردە بکرێن ]42[.لە ماوەی چەند ساڵی پاش
ش��ۆڕش ،هێزە دەوڵەتییەکان ،توانیان دەست
بە س��ەر زۆربەی ناوچە کوردییەکاندا بگرن.
لەم ناوچانەدا ،جێگایەک بۆ دژبەریی سیاسی
بوونی نەبوو .ب��ەم حاڵەش��ەوە خەباتگێڕانی
کورد ل��ە ناوچ��ە الدێیەکان��دا درێژەیان بە
خەبات��ی سیاس��ی و نیزامیی خۆی��ان دا .تا
کۆتایی شەڕی ئێران و ئیراق لە ساڵی ،١٩٨٨
کوردەکان لە بارودۆخێکی تایبەتیدا دەژیان و
ئەوان نەیاندەتوانی ل��ە خۆرئاوا بوونەوە تاکوو
خۆرهەاڵت��ن لە ماڵەکانی خۆی��ان بێنە دەر.
ئەمە لە کاتێکدا بوو کە دەوڵەت دەس��تی بە
دامەزراندنی سیس��تەمێکی یەکجار بەرباڵوی
چاوەدێ��ری و کۆنت��رۆڵ کردب��وو .قوتابیانی
دواناوەندی و خوێندکارانی زانکۆ ،بە هۆکاری
خوێندن��ەوەی کتێب و وت��اری ڕەخنەییەوە،
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دەخرانە بەندیخانەکانەوە .ئ��ەوان ناچاربوون
کە پێ��ڕەوی ل��ە بڕیاراتی س��ەختگیرانەی
پۆش��ینی جلوبەرگی ئایینی و مۆڕاڵی گشتی
بکەن .لە (چەند ئوس��تانێکی) کوردس��تان،
بە هۆکاری جیاواز ب��وون لە ڕووی قەومی و
مەزهەبییەوە ،ژیانی ئاس��ایی لەڕادەبەر دژوار
ببوو .شایەتحاڵە بە تەمەنەکانی ئێمە ،زۆربەی
ئەو کاتە ناخۆش و بە ئازارانەی ئەو سەردەمە
دەگێڕنەوە کە چۆن «هەر چەش��نە ڕەفتارێک
دەکرا وەکوو دژایەتیی مەزهەبی یان سیاسی
لە الیەن دەوڵەتەوە لە قەڵ��ەم درابایە ».هەر
لەو س��ەردەمەدا ،دەوڵەت ئیستراتێژیی خۆی
ب��ۆ میلیتاریزەکردنی کوردس��تان ،وەجۆش
هێنان��ەوەی کەلین��ە کۆمەاڵیەتیی��ەکان و
س��ڕینەوەی تایبەتمەندییە ئیتنیکی ،زمانی و
فەرهەنگییەکان خستە بواری جێبەجێکردنەوە.
دەوڵەتی ئیس�لامی لە دەسەاڵتدا ،سیاسەتی
کۆنەپارێزانەی ناسیۆنالیستی لە زۆر ڕەهەندەوە
بەرهەمهێناوەت��ەوە .هەنووکەش ،س��ەرەڕای
دروش��مە جیهانپەس��ەند و ئایینییەکانی دژ
ب��ە ڕۆژئاواییەکان ،کردەوە سیاس��ییەکانیان
ب��ە ت��ەواوی قەوم��ی ـ ناسیۆنالیس��تانەن.
سیاس��ەتە ناوخۆیییەکانیان ،لەس��ەر بنەمای
ناس��یۆنالیزمی قەومی پ��ارس هەڵچنراوە و،
سیاس��ەتە دەرەکییەکانیش��یان ،لە س��ەر»
بەرژەوەندییەکانی دەوڵەت».
کۆماری ئیس�لامیی ئێ��ران ،نموونەیەکی
بەرچ��اوە ل��ەو هەقیقەت��ە کە تێگەیش��تنی
موس��وڵمانان ل��ە ئیس�لام ،لەگ��ەڵ
کارتێکەرییەکان��ی ناس��یۆنالیزمی مودێڕن و
خوازی��اری کۆنترۆلکردنی دەوڵ��ەت ،بەرابەرە.
لە چوار دەیەی ڕابردوودا ،کۆماری ئیس�لامیی
ئێران ،نافارس��ی پش��تگوێ خستووە و هەوڵی
زۆریشی داوە کە بە شێوەیەکی سیستماتیک،
فەرهەنگە نافارس��ەکان بس��ڕێتەوە .ش��ێوەی
هەڵسوکەوتەکانیان لە گەڵ ئیتنیکەکانی دیکە
نموونەیەکی کالسیکە لە کولۆنیاڵیزمی ناوخۆیی.
هەروەها ،خۆناس��اندنی کۆماری ئیس�لامیی
ساڵی بیست و یەکەم
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ئێران ،وەکوو دەوڵەت ـ نەتەوەکانی س��یکۆالر،
ش��ێوەیەکی تایبەتە لە تەخەییولی هۆوییەتی
دەوڵەتی نەتەوە .بوونی شوناس��ێکی میللی ،بە
تێگەیشتنی بڵێک« ،بوونی ڕێگەگەلێکە بۆ قسە
کردنی لە بارەی میللەتەوە» (بڵێک.)١٩٩٥،٨ :
کۆماری ئیس�لامیی ئێ��ران هەوڵی داوە
ک��ە هاوکاریکردن لە گ��ەڵ دەوڵەت ،وەکوو
ڕێگەیەک��ی بەردەس��ت بۆ بژێ��وی ژیان بۆ
کوردەکان ،دەستنیش��ان ب��کات .خەڵکانێک
کە وەها ش��ێوە ژیانێکی��ان ڕەد کردووەتەوە،
س��ەرەڕای بوون��ی بڕوانامەی ب��ااڵ ،تەنانەت
ناچار بوون وەکوو کۆڵبەرێک (ئەو کەسانەی
ک��ە بە درێژایی ئ��ەو س��نوورانە کاالکان بە
کۆڵ دەگوازن��ەوە) کار بک��ەن .هەنووکەش،
هەربەو ش��ێوەیە کە لە س��ەرەوە نیش��انمان
داوە ،ل��ە ئاکامی تەقەی ڕاس��تەوخۆی هێزە
دەوڵەتییەکان��دا ،زیاتر لە  ٩٣٠کۆڵبەر کوژراو
و بریندار بوون .ئەمە تەنیا بوونی ڕوانگەیەکی
کولۆنیالیس��تی لە هەمبەر کوردەکان نیشان
دەدات ،کە کوشتاری ئەوان ئاسایی بووەەتەوە
و بک��وژان بە تەواوی لە س��زا مەعاف کراون.
ئەم ڕوانگەیە کە کوشتنی الدێیییە کوردەکان
ب��ە ڕەوا دەزانێ ،ب��ەاڵم هەروەه��ا یەکێک
ل��ەو بابەتانەی��ە کە ل��ە ش��ارەکانی ئێران و
ئوس��تانەکانی ناوەنددا پاس��اوی بۆ دێنێتەوە.
لە ڕاس��تییدا ،هیچ ش��وێنێک باشتر لە تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران بۆ ئەم بابەتە دەست
ناکەوێ .پاساوی کوشتنی کۆڵبەرانی کورد و
کارکردن لە سەر س��نورەکان ،گرێ دەدرێ
بە «سەربەخۆیی خوازییانەوە» .ئەم تێڕوانینانە
دەرخ��ەری ئەوەیە کە ماف��ی بەرگریی کورد
زیاتر وەکوو هەڕەشەیەک دێتە ئەژمار نە وەک
بەڵگەیەک بۆ سیاسەتی بێبەشکاریی دەوڵەت.
بە پێی بانگەش��ە فەرمییەکانی دەوڵەت ،ئەم
کارە لە ڕێگەی سەرلەنوێ بەرهەمهێنانەوەی
یەکدەس��تکردنی فەرهەنگ��ی و تەنان��ەت
زمانییەوە ،لە دەوڵەتی ئێراندا ئەنجام دەدرێ
و ،هەم��وو ئەم خااڵن��ەش بوونەتە هۆکار کە

ئەمنیەتیکردن��ی ژیان��ی ناف��ارس ،لە الیەن
دەوڵەتەوە بە ڕەوا لە قەڵەم بدرێ.
پێزانین
ئێم��ە لە بەر ئ��ەو زانیاریی��ە بەنرخانەی کە
ئاراس زارەعی و ئەرس��ەالن یارئەحمەدی لە
بەردەس��تیان داناین و ،ئەلکس��اندر گانوت،
مەتین ئەتماک جا ،وێرنرهێرتزۆگ ،ئۆون ئاڕ،
مێڵر و ئەنتۆنی کەی ش��ێن ،بۆ خوێندنەوەی
وتارەک��ەی ئێم��ە و ،دان��ی پێش��نیارە ب��ە
نرخەکانیان ،سپاسیان دەکەین.
Notes on contributors

کەماڵ س��ولەیمانی پسپۆڕی مێژووی سیاسیی ئیسالم و ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدایە .سولەیەمانی پلەی دوکتوراکەی ( )PhDساڵی ٢٠١٤لە
بواری مێژووی ئیسالم و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،لە زانستگەی کولومبیا
ل��ە نیۆیۆرک وەرگرتووە و لە زانس��تگە جیاوازەکانی جیهاندا وانەی
وتووەتەوە .س��ولەیمانی نووسەری وتارگەلێکی لێکۆڵینەوییی جیاوازە
کە لە گۆڤارگەلی گرینگی زانس��تیی وەکوو گۆڤاری کۆمەڵناس��یی
بریتانی��ا ،قەومیەت��ەکان ،لێکۆڵین��ەوەی ڕۆژهەالتی ناوەڕاس��ت و
جیهانی ئیس�لام ،ب�ڵاو بوونەت��ەوە .بەرهەمەکانی س��ولەیەمانی بە
کوردی {س��ۆرانی و کورمانجی} پارسی و تورکییش وەرگێڕدراون.
لە کتێبەکەی خۆیدا «ملمالنیی ئیسالم و ناسیۆنالیزم لە ڕۆژهەالتی
ناوەڕاستدا»( )Palgrave, 2016س��ولەیمانی بە جەختکردنەوە لە
س��ەر ڕۆڵی بنچینەیی و لێک گرێدرانی ئیس�لام لە س��ەرهەڵدانی
دەوڵەت نەتەوەدا ،مەعریفە ناس��یی  epistemologiesبنەڕەتیی
دەوڵەت نەت��ەوە دەباتە ژێر پرس��یارەوە .ئەو ڕوون��ی دەکاتەوە کە
ملمالن��ێ و دژکردەوەکانی ناس��یۆنالیزم و فیکری دینی لە مێژووی
مودێڕنی ڕۆژهەاڵتی ناوەراستدا چۆن بەرێوە دەچێ.
ئەحم��ەد موحەممەدپ��وور کۆمـــــ��ەڵ ـ مـــــــــرۆڤناس��ە
 .socio-anthropologistپلەی دوکتورای( )PhDکۆمەڵناسیی لە
شیراز ـ ئێران وەرگرتووە .هەروەها بەربژێری پلەی دوکتۆرا لە ڕشتەی
زانستی مرۆڤناس��ییە  anthropologyلە زانسگەی ماساچۆسێت
ـ ئەمهرس��تە؛ ش��وێنیک کە ئەو وانەی قۆناخەکانی ناس��یۆنالیزم و
تێکهەڵچوونە قەومی و مەزهەبییەکانی ڕۆژهەالتی ناوەڕاستی ئەورۆ،
دەڵێتەوە .موحەممەدپوور تا ئێس��تا هەش��ت لێکۆڵینەوە و زیاتر لە
 ٥٠وت��اری زانس��تیی بە زمانی ئینگلیزی ،کوردی و پارس��ی چاپ
کردووە .بەرهەمەکانی ئەو بە بەرباڵوی و قووڵی لە بارەی کوردستانن
و مودیلگەلێکی��ان بۆ لێکۆڵینەوەی مرۆڤناس��ی لە س��ەر بنەمای
تی��وری لە ئێران ،ل��ە خۆگرتووە .بەرهەمەکان��ی موحەممەدپوور لە
جورناڵە ئینترناش��ناڵە جۆراوجۆرەکاندا تاوتوێ کراوە ،وەکوو گۆڤاری
کۆمەڵناس��یی بریتانی��ا ،قەومیەتەکان ،چەندایەتی��ی و چۆنایەتیی،
گۆڤاری ئینترناش��ناڵی میتۆدناسی ،گۆڤاری لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەالت
ناس��یی بریتانیا و گۆڤاری ئینترناش��ناڵی لێکۆڵینەوەی چۆنایەتی لە
بواری تەندروستی و خۆشبژێوی ،لە ناو ئەوانی دیکە دا.
*. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0
1436597.2019.1695199?journalCode=ctwq20
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فۆکۆ و پێداچوونەوە بە ئێراندا:
شۆڕش ،ئایین و نێئۆلیبڕالیزم
میشێل لیزێنبێرگ*
زانکۆی ئامستێردام
وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە :کوردەوان کەریمی

پێشەکی
زیاتر لە س��ێ دەیە پ��اش مردنی و نزیکەی
چواردەی��ە ل��ە دوای نووس��راوە رۆژنامەییە
بەناوبان��گ یا بەدناوەکانی ،لەس��ەر ش��ۆرش
دژی رژێم��ی پەهلەوی لە ئێران ،پێش��وازی
ک��ردن ل��ە بەرهەمەکانی فۆکۆ تا ئێس��تاش
بەردەوام��ە و ،ئەمەش��تا ڕادەی��ەک بە هۆی
چ��اپ و باڵوکردنەوەی بەرهەمەکانی لە پاش
مردنییەت��ی ک��ە وای لە ئێمە ک��ردووە بەو
ش��تانەدا بچینەوە کە پێمانواب��وو دەیانزانین.
یەکەم ش��ەپۆلی ئ��ەم چەش��نە باڵوکراوانە،
لە س��اڵی  ١٩٩٤بە باڵوکرانەوەی کتێبێکی
گ��ەورەی چ��وار بەرگ��ی بە ن��اوی Dits et
 ]1[ écritsهات��ە ئاراوە کە ل��ە نێوان زۆربەی
بەرهەمەکان��ی تر ،بۆ یەک��ەم جار بە فراوانی
نووسراوەکانی فۆکۆی لەبارەی ئێرانەوە خستە
بەردەست ]2[.شەپۆلی دووهەم ،باڵوکردنەوەی
وانەکان��ی  Collège de Franceی فۆک��ۆ لە
س��اڵی  ١٩٩٧ەوە دەس��تی پێکرد و النیکەم
بە فەڕەنسی لە ساڵی ٢٠١٤دا کۆتایی پێهات
(وەرگێڕاوی ئینگلیزیی دوایین بەرگەکەی لە
س��اڵی ٢٠١٧دا خرایە بەر دەست)؛ پێشوازی
ک��ردن لێی بە ئارامی دەس��تی پێکردووە .لە
ئێس��تادا ،واپێدەچێت دیس��ان بەشێکی تر
ل��ەم جۆرە بەرهەمانە لە دوای مردنی بخرێنە
بەردەس��ت :لە سەرەتاکانی س��اڵی ٢٠١٨دا
 ،Les aveux de la chair،چوارەمی��ن بەرگی
مێژووی سێکس��واڵیتە ،باڵو ب��ووەوەو ،گوایە
بۆ ب�ڵاو کردنەوەی چەن��د وانەیەکی دەیەی
١٩٦٠ی ،لە مارکسیس��مەوە بگرە هەتا وێژە،
[]3
پالن داندراوە.
لێکدان��ەوەکان لەم��ەڕ فۆکۆ،پ��اش باڵو
بوونەوەی ئ��ەم بەرهەمانە لە پ��اش مردنی،
گۆڕانکاری��ی زۆریان بەس��ەردا هات��ووە .بۆ
تێگەیش��تنمان لە نووسراوەکانی فۆکۆ لەسەر
شۆڕشی ئێران ،وتارەکانی ١٩٧٩ی College
de Franceی فۆک��ۆ لەس��ەر نئۆلیبڕالیزم و
«»Naissance de la biopolitiqueکە لە ساڵی

٢٠٠٤دا باڵو کرای��ەوە ،واپێدەچێت گرینگی
تایبەتی��ان هەبێ��ت؛ لەبەر ئ��ەوەی کە ئەم
بەرهەمانە ڕاس��ت لە لووتکەی سەرقاڵبوونی
فۆک��ۆ ب��ە ئێران��ەوە ئام��ادە و پێش��کەش
کراون ]4[.ئ��ەم وانەگەلە ،وەک��وو یەکێک لە
یەکەمی��ن هەوڵ��ەکان بۆ س��ەرقاڵ بوون بە
تیۆری��ی ئابووریی نیۆلیبڕال ل��ە ڕوانگەیەکی
نامارکسیس��تییەوە ،س��ەرنج و مشتومڕێکی
بەرچاویان بەرەوالی خۆیان ڕاکێش��اوە؛ بەاڵم
لێرەدا م��ن ب��ەدوای پەیوەندیی��ان لەگەڵ
[]5
نووسراوە ئێرانییەکانیدا دەگەڕێم.
لێرەدا ،من ،س��ەرەتا نووسراوەکانی ئێران
لە میانەی باس��ێکی بەرباڵوتری فۆکۆ لەگەڵ
مارکسیسم دادەنێم؛ دووەم ،باس لەوە دەکەم
هەتا چ ڕادەیەک بە هۆی کەڵکەڵەی تیۆریکی
بەرباڵوتری ئەو سەردەمەوە بیچمیان گرتووە.
سێیەم ،من بەدوای ئەوەدا دەگەڕێم کە فۆکۆ،
لە توێژینەوەکانی س��ەبارەت ب��ە ئێران و بە
گشتی ڕۆژهەاڵت ،هەتا چ ڕادەیەک بیرتیژی و
ڕوانگە ڕەچەڵەکناسییەکانی ()genealogical
دەپارێزێت .چ��وارەم و لەکۆتاییدا ،باس لەوە
دەکەم کە چۆن چەندین نووسەر لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاس��ت ،ب��ە تایبەت��ی تەالل ئەس��ەد،
س��ەرەڕای ئەوەی خۆیان بە ش��وێنکەوتووی
فۆکۆ دەزان��ن ،بەاڵم لە ڕاس��تیدا بۆ مۆدێلە
تیۆرییە کۆنباوەکان دەگەڕێنەوە .ئەم بەش��ە
بەناچاری تاڕادەیەک جێگای مشتومڕە؛ بەاڵم
ئامانجەکان��ی بنیاتنەرانەن ن��ەک ڕووخێنەر.
ئەم تێبینیانە ،پێکەوە ئەم ڕاس��تییە دەخەنە
پێش چاو ک��ە وەرگرتنی میتۆد و ئایدیاکانی
فۆکۆ لە بواری توێژینەوەی بەمێژوویی کردن
()historicizingدا ،لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاس��تی
مۆدێڕن هێشتا بێ کەموکۆڕی نییە.
.١فۆکۆ ،ڕاپەڕین و شۆڕش
لە بەهاری ١٩٧٨دا فۆکۆ لە الیەن ئیدیتۆری
ڕۆژنام��ەی ئیتاڵ��ی  Corrieredella seraب��ۆ
نووس��ینی زنجیرە وتار و بابەتێک ڕاسپێردرا؛
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لە جیاتی ئەوە ،فۆکۆ پێش��نیاری ڕێکخستنی دەستی کرد بە وردبینی لە سەر ئایین وەکوو
گرووپێک لە نووس��ەرانی کرد هەتا لە س��ەر فاکتەرێک لە ناڕەزایەتییەکاندا .بەناوبانگە ،ئەو
کێشە و گرفتی هەمەجۆری هاوچەرخ بنووسن ،دەینووس��ی چۆن کاتێک لە خەڵکی خۆجێی
بابەتگەلێک کە ئەو هەس��تی ک��رد ئایدیای دەپرس��ی چییان دەوێ ،ل��ە دەکەس نۆیان
نوێیان لێهەڵدەقواڵ .وادیارە لە سەرەتادا فۆکۆ ،دەیانوت نەک ش��ۆڕش( )revolutionبەڵکوو
کاتێک ب��ۆ یەکەمجار لە مارس��ی ١٩٧٨دا ،دەوڵەت��ی ئیس�لامییان دەوێ ]6[.ئ��ەو هەم
پڕۆژەی «ژۆرنالیزمی ئایدیاکانی» گەاڵڵە کرد ،بەو واڵمە سەرس��ام دەب��وو و هەمیش پێی
هیچ پالنێکی بۆ ئ��ەوە نەبووە کە یەکێک لە دەش��ڵەژا و ،بە تایبەت ب��ە بینینی ئارەزووی
ئەندامانی گرووپە پێش��نیارکراوەکەی خۆی ،بەش��ێکی زۆر ل��ە ئێرانییەکان بۆ خس��تنە
بۆ نووس��ین لە س��ەر ئێران ڕاسپێرێ .زۆری مەترس��یی ژیانیان لە پێناو دروش��مێکدا کە
پێنەچوو کە پاش ١٩ی ئاگێس��ت(،بە هۆی ناتوان��ن ناوەرۆک ی��ان مانایەکی بە وردی بۆ
ئاگرکەوتن��ەوە لە س��ینەمایەکی ئابادان کە دەستنیش��ان بکەن .جگە لەمە ،ئەم ڕاستییە
کە جەماوەر خوازیاری ش��ۆڕش
مردنی  ٣٧٧کەس��ی لێکەوتەوە
نەبوون ،کەموکۆڕی و سنووردار
و ،پاش��ان ناڕەزایەتی دەربڕینی
زیاتر لە سێ
بوونی مێژوویی و جۆگڕافیاییی
سەرتاس��ەریی ل��ە ئێ��ران بە
دەیە پاش مردنی و
نزیکەی
ئەو دەستەواژە {}Revolution
دوای خۆی��دا هێن��ا) فۆک��ۆ
چواردەیە لە دوای
و لەگ��ەڵ ئەوەش��دا ،هەڵبەت
بڕی��اری دا ،ن��ەک تەنیا ئێران
رۆژنامەییە
نووسراوە
س��نوورداربوونی مارکسیسم ـ
ببێتە بەش��ێک لە زنجیرە وتارە
بەناوبانگ یا
لێنێنیس��می شۆڕش��گێڕانەی
پێش��بینی ک��راوەکان ،بەڵکوو
لەسەر
بەدناوەکانی،
وەبی��ری فۆکۆ هێنای��ەوە .ئەو
خۆیش��ی س��ەردانی ئەم واڵتە
شۆرش دژی رژێمی
نە وش��یاریی شۆڕش��گێڕانەی
بکا .یەکەم س��ەفەری بۆ ئێران
پەهلەوی لە ئێران،
دەبینی کە بە ه��ۆی ناکۆکییە
لە  ١٦ت��ا ٢٤ی س��ێپتامبری
پێشوازی کردن لە
چینایەتییەکانەوە س��ازبووبێ و،
٩
 ١٩٧٨و ئ��ەوەی تریان��ی لە
بەرهەمەکانی فۆکۆ تا
نە ڕێبەرایەتییەکی شۆڕشگێڕی
ت��ا ١٥ی نۆوامب��ەری هەمان
ئێستاش بەردەوامە
پێشەنگ ،بەو جۆرەی کە تیوری
س��اڵدا ئەنج��ام دا .وتارەکانی
و پراکتیس��ی لێنێنیستی بڕیارە
لە نێ��وان کۆتاییی س��ێپتامبر،
هەتا س��ەرەتای مانگی فێبری��ەی  ،١٩٧٩لە بیبێ ،بەڵکوو لەبری ئەوان��ە ،ئەوەی دەبینی
ڕۆژنام��ەی  Corriereچاپ و ب�ڵاو بوونەوە .کە پێی دەوت «ئیرادەی ت��ەواو یەکگرتووی
ئەگەر کەمێ��ک تێبینی��ی تیۆریکیی فۆکۆ ،کۆمەاڵیەتی» بۆ ئەوەی کە شا بڕوات.
ب��ە پێ��ی چاوپێکەوتن��ی ل��ە گ��ەڵ
ڕاستەوخۆ لەم نووسراوە ڕۆژنامەییانەدا بەرچاو
دەکەوێ ،بە پێچەوانەوە ،ئەزموونەکانی ئێرانی ش��ەریعەتمەداری ،فۆک��ۆ ڕایگەیاند کە هیچ
لە هیچ ش��وێنێک ،لە وتارەکانی Collège deکەس��ێک لە ئێ��ران لەوە تێنەگەیش��ت کە
Franceی س��اڵی ١٩٧٩یدا ،ی��ان باڵوکراوە چەمک��ی «دەوڵەت��ی ئیس�لامی» ئاواتێکە بۆ
ئاکادێمیکەکانی دیکەدا دەرناکەون .سەرەڕای ئەوەی کە ئاخوندی ش��یعەی ئێرانی ببن بە
ئەمەش ،هەربەوجۆرەی کە لە درێژەدا باس��ی حاکم یان تەنها دەوری دیاریکردنی چوارچێوە
لێدەکەم پەیوەندیی ڕوون ،بنەڕەتی و بابەتیانە و قاوخ��ی حوکمدارێتی بگێ��ڕن .بە کەڵک
وەرگرتن لە سوودەکانی ڕامان لە ڕووداوەکانی
لە خاڵە گرینگەکاندا ،لە نێوانیاندا هەیە.
تەنی��ا لە بابەتی س��ێهەمدا بوو کە فۆکۆ پێش��وو{بە عەقڵ��ی ئێس��تاوە} ،ئەکرێ بە
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ئاس��انی ڕەخنە لە ئ��ەم بانگەش��ە گەزافانە
بگری��ن ]7[.لە ئاکام��دا خواس��تی خومەینی
ب��ۆ کۆم��اری ئیس�لامی ،ب��ە ڕێبەرایەتیی
ناهەڵبژێردراوی ش��ۆڕای پاسەوانەکان(شۆڕای
نیگابان) ،پێکهاتوو لە ئاخوندی بەس��ااڵچووی
بە تەنهاپیاو ،لە ملمالنێی دەس��ەاڵتی س��اڵی
١٩٧٩دا س��ەرکەوتنی بەدەس��ت هێنا .جگە
لەم��ە فۆکۆ تاڕادەیەک ئایدیالیس��تی و بەبێ
گوم��ان لە بەش��ێکیدا ،لە ژێ��ر کاریگەری و
هاندان��ی توێژین��ەوەی بەردەوامی لە س��ەر
ڕەفتاری مەسیحیدا ،سەرهەڵدانی ئێرانی وکوو
پیشاندەری خواس��تی نەک بەتەنها گۆڕینی
دەوڵەت و دەزگای سیاس��ی ،بەڵکوو هەروەها
بۆ گۆڕانکاری لە کەسایەتیی خۆیاندا بینی؛ بە
تایبەتی ئەو تێبینیی ئەوەی کرد کە ئیسالمی
شیعە (هەربەوجۆرەی کە بە دروستی تێبینیی
کردبوو) وەکوو هەڵگری بەڵێنی گۆڕانکاری لە
سووژەبووندا بە هۆی دیووە ڕۆحانییەکەیەوە،
زیاتر لە دروشمی مارکسیستی ـ لێنێنیستیی،
[]8
ناڕەزایەتییەکانی ئاراستە دەکرد.
ل��ە نێوان ئەو نووس��ەرانەی ک��ە ناوبراو
بە مەبەس��تی ئامادەس��ازی بۆ سەردانەکەی
خوێندیانییەوە ،کۆمەڵناس پاوێل ویل و ئەوەی
کە زۆرتر سەرنجڕاکێش��ە ،لوویس ماسینیۆن
و هان��ڕی کۆربینە ]9[.هەربەوجۆرەی قەمەری
تەبرێزی باسی دەکات ،خوێندنەوەی فۆکۆ لە
س��ەر ماس��ینیۆن و کۆربین« ،وای لێکرد کە
لە شۆڕش��ێک تێبگات کە ئەو شۆڕش��ەی لە
پێوەن��دی لەگەڵ دووبارەبوون��ەوەی ڕۆحانی
«بەدواداگەڕان��ی حەقیق��ەت»[]10دا بینی» .بە
ئەگەری زۆر ئەم رۆژهەاڵتناسانە و خوێندنەوەی
خودی فۆکۆ لە س��ەر بە س��ووبێکت کردنی
ئەخالقی و سیاسیی باوکەکانی کڵێسە ،وەکوو
بەشێک لە توێژینەوەی بۆ بەرگەکانی دواتری
«مێژووی سێکسواڵیتە»[ ]11بوون کە سەرنجیان
بەرەو الیەنە ئایینییەکانی شۆڕش ،بە جێگای
هۆکارە مادییەکانی ڕاکێش��ا .بە واتای دیکە:
الیەنە ڕۆحی و ئایینییەکانی ش��ۆڕش شتێک

نەبوو کە فۆکۆ لە ئاکامی هەڤپەیڤین لە گەڵ
خەڵکی ناوخ��ۆ دۆزیبێتیەوە؛ لە جیاتی ئەوە،
هۆگریی بەم الیەنان��ە {ئاینی و ڕۆحانی}لەو
ساتەوەختەوە پەیدا کردبوو کە بە شێوەیەکی
جیددی ،دەس��تی بە توێژینەوە لە س��ەر ئەو
واڵتە ،وەک��وو ئەنجامی هۆگری��ی بەرباڵوی
خۆی لەمەڕ خۆڕاهێنانی ڕۆحی کردبوو.
ئ��ەوەی س��ەرنجی فۆک��ۆی ل��ە ئێران
بەرەوالی خۆی ڕاکێشا ،ئاسۆی شۆڕش نەبوو
(لە مانگی ئاگێست و سەرەتای سێپتامبێردا،
بە هەرحاڵ هێش��ا دوورەدەست بوو) ،بەڵکوو
دیاردەی سەرهەڵدان( )Revoltبوو :سەرنجی
ئ��ەو زیاتر لە س��ەر ناڕەزایەتییەکان بە دژی
ش��ێوازێکی تایبەتی دەوڵەت و نەک لەس��ەر
ش��ەڕی دەس��ەالتی دواتر ،لەمەڕ خولقاندنی
ڕێباز و نەزمێکی سیاس��یی ن��وێ بوو .فۆکۆ
بە هۆی بینینی دیمەنی جەماوەری بێچەکی
بەرهەڵس��تکار و ،س��ەرئەنجام ڕووخاندن��ی
یەکێک ل��ە بەهێزترین و س��ەرکوتگەرترین
دەوڵەتەکان��ی دونیا ،نەتەنیا بە س��وپایەکی
تۆکمە ،هێزەکانی پۆلی��س ،تۆڕی هەوڵگری
خۆی ،بەڵکوو هەروەها بە پشتیوانیی ئامریکا،
سەری سوڕمابوو.
ئەو تێبینیی ئەوەی کرد کە بانگەوازەکان
بۆ دەوڵەتی ئیس�لامی ،ئاشنا بەاڵم بەئاستەم
دڵنیاکەرەوەن[]12و ،هەروەها دەنگی مەالکانی
کە خوازیاری دەرچوونی شا بوون بە «سامناک» و
هتد[ ]13هەڵسەنگاند .کەوابوو ئەستەم کەسێک
بتوانێ لێبڕاوانە بانگەشە بکات ،بەوجۆرەی کە
زۆرێک لە دژبەرانی و بەناوبانگترینیان ژانێت
ئافاری و کێوین ئاندێرسۆن وتوویانە کە فۆکۆ
بە هۆی دڵگەرمی و پەرۆش��ییەوە بۆ شۆڕشی
ئیس�لامی کوێر ببوو ،یان ئ��ەوەی کە ئەو بە
هۆی ڕێژەگەریی فەرهەنگی بانگەش��ەبۆکراو
و نەف��رەت ل��ە مۆدێڕنیت��ەی س��ێکۆالری
رۆژئاوایی ،پشتیوانیی لە خومەینی و کۆماری
ئیس�لامی ک��رد ،دانی پێدان��ان و بە خێری
هێنان ]14[.ئافاری و ئاندێرسۆن هەم لە شیکاریی
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بۆچوونەکانی فۆکۆ و هەم لە گێڕانەوی شۆڕشی
ئێراندا تووشی هەڵەی زەق دەبن؛[ ]15بەاڵم من
لێرەدا دەمهەوێ لە سەر جیاوازیی میتۆدیکی
نێ��وان ڕێبازەکانی ئەوان و فۆکۆ هەڵوەس��تە
بک��ەم .بە تایب��ەت واپێدەچێ ک��ە ئافاری و
ئاندێرس��ۆن بۆ ژمارەیەک گریمانە و چەمکی
مۆدێڕن و س��ێکۆالر گەڕانەوە کە بە ئاش��کرا
ل��ە الیەن فۆکۆوە ،خرابوونە ژێر پرس��یارەوە.
ئەم نیگەرانییە ،بەر لە هەموو شتێک چەمکی
شۆڕش��ە .هەربەوجۆرەی بێه��رووز قەمەری
تەبرێزی بە دروستی تێبینیی دەکات ،یەکێک
لە س��ەرەکییترین ئامانجەکانی فۆکۆ لە سەر
شیکاریی سەرهەڵدان ،داستانی مارکسیستیی
شۆڕشە ،کە تا ڕادەیەک بە هۆی گفتوگۆکانی
ئەوکات ،لە دەوری گێڕانەوەی ڕێویزیۆنیستی
فڕانسوا فۆڕێ ،لە شۆڕشی ١٧٨٩ی فەڕانسە،
هاتبووە ئ��اراوە ،گێڕانەوەیەک ک��ە بۆچوونە
کالس��یک و مارکس��یەکانی ،ک��ە بیچ��م
گرتووی ئانتاگۆنیس��می چینایەتی بوون ،ڕەد
دەکردەوە ]16[.نابێ توندوتۆڵ گرتنی درێژەدان
بە مارکسیسم لە ناو بەشێکی بەرچاوی چەپی
فەڕانس��ە لە دەیەی ١٩٧٠دا بە کەم س��ەیر
بکرێ .ڕوانگەی بێ ئامانی دژی مارکسیستی
ک��ە لە نووس��راوەکانی ئێرانی فۆک��ۆدا (و بە
ش��ێوەیەکی نەرمت��ر لە وتارەکانی لە س��ەر
نێئۆلیبڕالیزمدا) دەردەکەوێ ،بێگومان ئەوەی
ک��ە فرەتر پێی پەس��ت دەب��ێ ،خوێنەرانی
مۆدێڕنیس��ت و سێکۆالری ئەو لە باڵی چەپ
وەکوو ئافاری و ئاندێرسۆن و بەم دواییانە زامۆرا
و بێهرێنتن ]17[.فۆکۆ سیاسەتی شۆڕشگێڕانەی
ڕزگاریخوازانە زۆریش ڕەد ناکاتەوە ،ئەگەرچی
وەکوو پرس��یار ،کاربوردی تایبەت و لەڕووی
مێژووی��ی و جوگرافیایی��ەوە دیاریک��راوی،
چەمکی شۆڕش دەخاتە ژێر پرسیارەوە :ناوبراو
جەخت لە سەر دژوارییەکانی ڕوونکردنەوەی
تایبەتمەن��دی شۆڕش��ە ئیلهامگرتووەکان لە
ئایین��ەوە لە ئێران ،وەکوو شۆڕش��ێک کە لە
خۆگری ملمالنێی چینایەتی ،پێش��ەنگەکانی
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ش��ۆڕش و خاڵی دیک��ەی هاوش��ێوە بێت،
دەکاتەوە ]18[.ئەو بە هەڵس��ەنگاندنی شۆڕشی
ئێران��ی وەکوو ڕووداوێکی ش��انۆیی و ،وەکوو
بۆنەیەکی بەکۆمەڵی قابیلی بەراوەردکردن لە
گەڵ تڕاژیدیایەکی یۆنانی ،بەڵگە دەهێنێتەوە
کە ئەم��ە گۆڕەپانی خەباتی چینایەتی وەکوو
توخمی س��ەرەکی یان دەس��تەواژەکانی یان
[]19
ئاکامەکەی()énouementنییە.
بە وت��ەی ناوبراو ئەم شۆڕش��ە ،بە هۆی
داخوازیی کێشەی ئابوورییەوە ئاراستە ناکرێ
ب��ەاڵم کاراکتێرێک��ی بە تەواوی سیاس��یی
هەیە و لە ئایینێک��ەوە ئیلهام وەردەگرێ کە
لەچ��او گۆڕینی دونیا ،کەمتر باس��ی قیامەت
دەکات ]20[.جگە لەم��ە گەلێک جاران بەڵگە
دەهێنێت��ەوە کە ئەم شۆڕش��ە ب��ە نەبوونی
پێکناکۆکی��ی چینایەت��ی و غیابی حیزبێکی
پێشەنگ ئەناس��رێتەوە و بانگەشە دەکات کە
چین وتوێژە جیاوازەکانی کۆمەڵگای ئێران ،بە
ئیرادەیەکی گش��تیی یەکپارچە و بە هێزەوە،
لە دەوری خواس��تی دەست لەکارکێشانەوەی
ش��ا ،بە تەواوی یەکی گرتووە ]21[.کەچی ئەو
ل��ە درێژەدا دەڵ��ێ کە ئەم ئیرادە گش��تیە،
لەبری پرۆگرامێکی سیاسیی دیاریکراو ،خۆی
ل��ە س��ەرهەڵدانێک بە دژی سیاس��ەتەکاندا
دەردەخات :ئەمە مودێڕنترین و ش��ێتانەترین
س��ەرهەڵدان بە دژی ه��ەم لیبرالیزم و هەم
سۆس��یالیزمە و لەگ��ەڵ پەرەگرتنی بە دژی
زەینییەت��ی مۆدێ��ڕن و س��ێکۆالر ،هەر دوو
فۆڕم��ی دەوڵەت یان حوکمدارێتی بە س��ەر
[]22
جەماوەرەکەیدا دەسەپێنێ.
ئەم جەخت کردنە ـ لەڕاس��تیدا جەختی
زی��اد لە پێویس��ت ـ ل��ە س��ەر کاراکتێری
یەکگرت��ووی ئیرادەی��ەک ک��ە فۆک��ۆ ل��ە
س��ەرهەڵدانەکاندا دەیبین��ی ،لەوانەیە زۆر بە
هۆی چاوپۆشی کردن لە جیاوازیی فیرقەیی،
ئەتنیکی و سیاس��ی وەکوو جەخت کردنەوە
بە دژی بۆچوونەکانی مارکسیس��تی نەبێت،
بەڵک��وو جەخت کردنەوە لەس��ەر ئەوە بێت
ساڵی بیست و یەکەم
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کە ڕاپەڕینەکان بە هۆی ملمالنێی چینایەتی ک��ە ئ��ەو ئامادەکارییە و وتنەوەی بەش��ێک
س��ەریان هەڵنەدابوو یان لە الیان حیزبێکی لە زنجیرە وانەکانی «کۆلێژدوو فڕانس��ی» ،لە
پێش��ەنگەوە ،ڕێبەرایەت��ی نەدەک��ران و یان س��ەر نێئۆلیبڕالیزم ،ڕاس��ت لە کاتێکدابووکە
وشیار نەکرابوونەوە.تا ڕادەیێک فۆکۆ لەمەیاندا سەرقاڵی سەردانیکردنی ئێران بوو و لەسەری
ڕاس��تی دەکرد :ئەو بە دروس��تی سەرنجی دەنووسی -ڕاستییەک کە واپێدەچێ لە الیەن
بەرەو یەکێک لە دیارترین دیوەکانی ش��ۆڕش ئاف��اری و ئاندێرس��ۆن و هەروەه��ا زامۆڕا و
ڕاکێشا :ـ کاتی بەاڵم زۆر گرینگ ـ یەکیەتی بێهرێنت لە پێش چاو نەگیراوە .فۆکۆ بەهەمان
نێوان چەوساوەکان و بازاڕییەکان یان بازرگانە ڕادە ک��ە س��ەرنجی ب��ەرەو تەکنۆلۆژیاکانی
شارنش��ینەکان .ئەو هەروەها پڕکێش��ی کرد نێئۆلیبڕالی��ی دەوڵەت ڕاکێش��ڕا ،ش��ەیدای
ب��اس لەوە بکات کە ئیس�لام لەوانەیە ببێت شۆڕش��ی ئێران بوو :ئەو هەردووکیانی وەکوو
بە هێزێکی شۆڕشگێڕانە لە دونیای ئیسالمدا ،پێشکەش��کردنی دەرفەت ی��ان هیواگەلێک
کە ئەتوانێ خەڵک زۆر ئاس��انتر لە ڕێتۆڕیکی بەمەبەستی زاڵبوون یانی النیکەم بەرەنگاریی
فۆڕمە باوەکان��ی دەوڵەت ،یان
مارکسیس��تی -لێنێنیستی بە
عەقاڵنییەتی سیاسی بە تایبەت
تایبەت بۆ کێش��ەی فەلەستین
فۆکۆ سیاسەتی
ل��ە نموونەکانی سۆس��یالیزم،
بجووڵێن��ێ .بیرکردنەویەک��ی
شۆڕشگێڕانەی
ڕزگاریخوازانە
سۆس��یال دیمۆکڕاس��ی و،
هەڵە بێت یان ،بەڕاس��تی ئەمە
زۆریش ڕەد
دەوڵەت��ی خۆش��گوزەرانی لەو
ل��ە پێش��بینی پێغەمبەران��ە
ئەگەرچی
ناکاتەوە،
ئەورووپا و ،دیکتاتۆری سێکۆالر
دەچێت  :ب��ە درێژایی دەیەی
وەکوو پرسیار،
لە ئێ��ران دەبین��ی .ئەمە بەو
 ١٩٨٠و ،بەتایب��ەت پ��اش
تایبەت
کاربوردی
مانای��ە نیی��ە ک��ە بەهەرحاڵ
داڕمان��ی ب��ەرەی رۆژهەاڵت��ی
و لەڕووی مێژوویی
ئەو س��ەبارەت بە ه��ەرکام لەو
کۆمۆنیس��ت ،فۆڕمگەل��ی نوێی
و جوگرافیاییەوە
دووبابەت��ە گەش��بین ب��وو .بە
ئیسالمی سیاسی شۆڕشگێڕانە،
دیاریکراوی ،چەمکی
سەرنجدان بە پەسەند نەکردنی
لە راستیدا دەبن بە جێگرەوەی
شۆڕش دەخاتە ژێر
توندوتۆڵ و پێش��وەختی هەموو
کۆمۆنیزم وەکوو س��ەرەکیترین
پرسیارەوە
فۆڕمەکان��ی یۆتۆپیاخوازی ،لە
گوت��اری دژی لیبڕاڵی و دژی
ڕاس��تیدا جێگای سەرسوڕمان
رۆژئاوای��ی .ئ��ەوەی ک��ە فۆکۆ
نەیبنی یان ئەوەی بە ئاستەم بتوانێ پێشبینی دەب��وو ئەگەر بیویس��تایە ه��ەردووک پڕۆژە
بکات ئەم ڕاس��تیەیە کە ئەم هێزە سیاسی و یۆتۆپیاییەکانی نێئۆلیبرال یان ئیسالمییەکان
شۆڕش��گێڕانە نوێیانەی ئیس�لام ،چ شیعە و وەربگرێ یان دانیان پێدابنێ.
ئاش��کرایە کە هیچ بوون یان دیاردەیەک
چ س��وننە ،ئەتوانن زۆر توخمی مارکسیست/
لێنێنیس��تی لە ناو ئایدۆلۆژیاکان و ڕێکخراوە بە ناوی نێئۆلیبرالیزمەوە بوونی نییە ،هەربەو
فرەچەش��نەکانی خۆیاندا تێک��ەڵ بکەن یان ج��ۆرەی کە فۆکۆ یەکەمی��ن کەس بووە کە
دان��ی پێداناوە .لەڕاس��تیدا ئەوب��ە توندی لە
بەرهەمیان بهێننەوە.
نێوان دوو ل��ە ناس��راوترین جۆرەکانی ،واتە
ئۆردوولیبڕالیزم��ی پ��اش جەن��گ لەئاڵمان،
.٢نێئۆلیبڕالیزم ،دەوڵەت و بەرەنگاری
پاش ئەم باس��ە س��ەبارەت بە تێبینییەکانی قوتابخانەی شیکاگۆ کە لەدەورووبەری میلتۆن
فۆکۆ لە سەر چەمکی مارکسیستیی شۆڕش ،فریدمەن لە دەیەی ١٩٧٠دا ش��ێوەگیرببوو،
ئێس��تا با س��ەرنجێکی ئەم ڕاس��تییە بدەین خۆی بە جی��اواز دەزانی .ئەم دەیەیە النیکەم
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لەئەورووپا و ئامریکا ،وەکوو مەرگی کینزیسم دەڵ��ێ :هەربەوجۆرەی ک��ە ناڕەزایەتییەکان
ناس��را ،بەش��ێکی بەهۆی بەردوامیی ڕکوود بە ناوی دەوڵەتی ئیس�لامییەوە س��از دەبێ،
( )stagnationو بەش��ێکی ت��ری بەه��ۆی «ڕاس��تیی کۆنکرێت و خێرای»[ ]23ئێمە خۆی
گۆڕانکارییە بنەڕەتییەکان کە دەگوترا بە هۆی دەردەخات .هەم لیبڕالیزم وەکوو ش��ێوازێکی
گەشەی کۆمەڵگای پاش پیشەسازی و لەگەڵ حوکم��داری و هەم ئێران وەکوو ش��ێوازێکی
ئەویش��دا گۆڕینی پێکهاتەی «چینی کرێکار» سەرهەڵدان ،بەشێک لە نیگەرانیی فەلسەفیی
بەو چەش��نەی لە الیان مارکس و ئەنگێڵزەوە بەرباڵوتری ل��ە گەڵ ڕاس��تێتی()actuality
چەمکس��ازیی بۆ کراوە .لەڕوانینێکدا بۆ دواوە ،بوون ،واتە بە هێنانە ئارای پرسی رۆشنبیری
ئاش��کرایە ک��ە قەیرانەکانی دەی��ەی  ١٩٧٠وەک��وو پیش��اندانی مەس��ەلەی فەلس��ەفی
چەندە قووڵ بوون و ،سیاس��ەتی چاکسازییە راستێتی وەکوو ڕووداوێک و ،بەگەاڵڵەکردنی
نێئۆلیبڕالییەکانی تاچێ��ر و ڕەیگان و ئەوانی ئەم پرس��یارە کە ڕاس��ت لە ئێستادا چیمان
[]24
دیک��ە چەندە ڕادیکاڵن ،بەاڵم ئێمە نازانین تا بەسەردا دێت؟
تاڕادەی��ەک ب��ە ه��ۆی
چ ڕادەیەک فۆکۆ و ئەوانی دیکە،
گواستنەوەی فۆکۆ لەسەرقاڵی بە
لەمە تێگەیش��تن کە ش��تێکی
فۆکۆ
چەمکی بەرەنگاری و پێکناکۆکی
نوێ لە هەڕەتی دەرکەوتندابوو.
بە باشی
دەیزانی ئێرانی ژێر
ب��ەرەو حـــــکوومەتمەن��دی
ئاش��کرایە نابێ ئەوەی ئێس��تا
دەسەاڵتی شا ،نە
( ،)governmentalityلەوانەی��ە
دەیزانی��ن بەس��ەر ڕاب��ردوودا
نە
و
لیبڕال
دەوڵەتی
هەروەه��ا بە هۆی فۆکووس��ی
بیس��ەپێنین ،ل��ە کاتێک��دا بە
ئابووریی نێئۆلیبڕاڵی
ناوبراو لە سەر ژمارەیەک دەقی
هیچ جۆرێک کەس نەیدەتوانی
ئەگەر
تەنانەت
نەدەناسی،
بنەڕەت��ی لە بری پڕاکتیس��ی
بزانێ کاریگەرییەکانی چەندین
هاوپەیمانی ئامریکاش
نێئۆلیبڕاڵ��ی هــــاوچەرخ��ی
دەی��ە دوات��ر چەندە ق��ووڵ و
بێت؛ لەباتی ،ئەو شتە
راس��تەقینە( ،ک��ە ب��ۆ نموونە
سەرنجڕاکێش دەبێ.
بوو کە ناوبراو
ئەک��رێ لەم وتەی پێنۆش��ەدا
ئ��ەم
فۆک��ۆ
ئاش��کرایە
پێی دەگوت
بدۆزرێت��ەوە La Naissance:
وتارانەی وەکوو سەرەتایەک بۆ
«دیکتاتۆری پاشکۆ»
 )de la biopolitiqueل��ە چ��او
باسێکی تێروتەسەلتر سەبارەت
هەندێک��ی ت��ر ل��ە بەرهەمە
ب��ە بایۆسیاس��ەتی مۆدێ��ڕن
دەبینی(لەکاتێکدا دەرکەوتبوو کە کەڵکەڵەی ڕەچەڵەکناس��ییەکانی ،س��ەرنجێکی کەمتر
تیۆریک��ی ئ��ەو ل��ە ش��ێوازە مۆدێڕنەکانی ب��ە بەرەن��گاری و خەب��ات ئ��ەدات ]25[.بەم
دەس��ەاڵتەوە بۆ تەکنیکەکانی بە س��ۆبێکت حاڵ��ەش ناتوانین لەمە ب��ەم ئەنجامە بگەین
کردنی ( )subjectionسەرەتای مەسیحییەت کە فۆکۆ بە هۆی دژایەتیکردنی مارکسیس��م
ل��ە حاڵی گۆڕاندا بوو)؛ ب��ەاڵم ئەمەی دوایی و بەدەوڵەت��ی کردن��ەوە ( ،)étatismئەوەندە
هی��چ کات ب��ەدی نەه��ات .بەهەرحاڵ نابێ کوێر ببوو کە دیوە هەرە تاریکەکانی نەبینی؛
چاوپۆشی لەم راس��تییە بکرێت کە بۆ فۆکۆ ،بەاڵم ئەمە ڕاس��ت ئەو ئەنجامەیە کەهەندێ
شیکاریی لیبڕالیزم وەکوو ڕژیمێکی دەوڵەتی لە بەشداربووانی بەرگی ساڵی  ٢٠١٥لە سەر
کە چەمکی کالس��یکی عەقاڵنییەتی دەوڵەت فۆکۆ و نێئۆلیبڕاڵی��زم ،کە لە الیەن زامۆڕا و
( )raison d’étatڕەد ئەکاتەوە ،پێشمەرجێک بێهڕەنت��ەوە ئیدیت کراوە ،پێی گەیش��توون.
بۆ تێگەیش��تن ل��ە بایۆسیاس��ەتە .لە واڵمی خاڵی س��ەرەکیی ئەم بەرهەم��ە ئەوەیە کە
پرس��یارێکدا ل��ە س��ەر لیبڕالی��زم هەروەها فۆکۆ تەنها هۆگریی ب��ە نێئۆلیبڕالیزم نەبوو،
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بەڵکۆ بەش��ێوەیەکی ئەرێنی هاوسۆزیی بۆی
هەبوو ،بەش��ێکی بە هۆی ئەوەی کە بە دوای
جێگرەوەی��ەک بۆ چەپی فەڕانس��ەدا دەگەڕا
ک��ە لە ژێر دەس��تی مارکسیس��م و حیزبی
کۆمۆنیستی فەڕانسە ()PCFدا بوو و بەشێکی
بە هۆی ئەوەی کە دەگوترێ ناوبراو تا س��اڵی
 ١٩٧٧لەمەڕ ئیمکان و بەسوود بوونی شۆڕش
گومانی هەبوو ]26[.بەتایبەتی ،زامۆڕا و بێهرێنت
دەڵێن لەم قۆناغەدا فۆکۆ لەگەڵ ئەو{بەرەی}
پێیدەگوترێ چەپی دووهەم ،کەوتبوو،کەلەبری
دەست تێوەردانی دەوڵەت ،سەرنجی خستبووە
س��ەر خۆبەڕێوەبەرێت��ی( )Autogestionو
ئایدۆلۆژیستە سەرەکیەکەی پیێڕ ڕۆزانۆوالۆن،
قوتابیی فۆکۆ بوو .ئ��ەوان ئەم تێکەڵبوونەیان
وەکوو نیشانەی خواس��تی فۆکۆ بۆ گەڕان بە
دوای جێگرەوەیەک بۆ هەرکام لە سیاس��ەتی
شۆڕش��گێڕانە و دەوڵەتی سۆسیالیستی سەیر
دەکەن.
لە دەربڕینێکدا کە بە تەواوی لە ئافاری و
ئاندێرس��ۆن دەچێت ،زامۆڕا و بێهرێنت بەڵگە
دەهێنن��ەوە کە فۆکۆ بڕوایەک��ی مەوهوومی
هەبوو کە فۆڕمە نێئۆلیبڕاڵەکانی دەس��ەاڵت،
لە فۆڕمە لیبڕاڵ و سۆس��یال دیمۆکراتەکانی
[]27
حوکمدارێتی ،دیسیپلینی کەمتریان هەیە،
بەاڵم لە مشتومڕی دڵ گەرمانەیاندا ،چاوپۆشی
لە خاڵێکی ش��یکاری دەکەن کە فۆکۆ لێرەدا
هەوڵ دەدا سازی بکات .ئەو بەڵگە دەهێنێتەوە
ک��ە تەکنۆلۆژیای نێئۆلیبڕاڵی��ی دەوڵەت ،لە
خۆگری فۆرمگەلی نادیس��یپلینی دەسەاڵتە،
ب��ەم مانایە ک��ە لەس��ەر بنەمای ئاس��ایی
کردنەوەی بابەتی نائاسایی ،یان قەدەغەکردن
(یان تەریک خس��تنەوە)ی ئەوەی کە ناتوانێ
ئاس��ایی ببێتەوە ،نیی��ە .بەهەرحاڵ ئەمە بەو
مانایە نییە کە هیچ جۆرێکی دەس��ەاڵت یان
پڕۆسەیەکی تێدا نییە.
ڕەخنەکان��ی فۆک��ۆ لەس��ەر دەوڵەت��ی
خۆش��گوزەرانی هەتا ئێس��تاش تا ڕادەیەکی
زۆر بێ سەرئەنجام ماوەتەوە یان کەڵکیان لی

وەرنەگی��راوە .هەرچۆنێک بێت ،ئەمانە زامۆڕا
لەگەڵ بەڵگەهێنان��ەوەی نێئۆلیبڕاڵی پێکەوە
نابەس��تنەوە ،بەاڵم ڕوانینێکی زۆر ڕادیکاڵتر
دەگرێتەوە کە پێی وایە نیگەرانی س��ەبارەت
بە تەندروس��تیی گشتی و خۆش��گوزەرانیی
تاکەکەس��ی ،پیشاندەری ئاس��ایی بوونەوەی
کاریگەری��ی خۆش��گوزەرانی ئینزیباتیی��ە
( .)disciplinaryهاوش��ێوەی ئاف��اری و
ئاندێرس��ۆن ،زامۆرا و بێهرێنت ،ڕاس��تەوخۆ
و ناڕاس��تەوخۆ پش��تیان ب��ە بابەت��ی تەواو
ئۆمانیستی ،سێکۆالریستی و/یان مارکسیستی
بەستووە ،کە خودی فۆکۆ پەسەندی نەکردن
و ،دەیان��ەوێ مەحک��ووم نەک��ردن وەک��وو
دانپێدانان پیش��ان بدەن؛ جگ��ە لەمە ئەوان
هەوڵ��ە میتۆدیکەکانی فۆکۆ ب��ۆ دابڕان لە
دەوڵەت ،وەک��وو چەمکێکی ش��یکاری یان
ڕاڤەیی ،وەکوو نەفرەتێکی بنەڕەتی لە دەوڵەت
لێ��ک ئەدەن��ەوە .لەکۆتاییدا و ل��ە هەمووی
گرینگتر لە کۆنتێکس��تی ئێستادا ،بانگەشەی
ئەوەی کە فۆکۆ دەس��تبەرداری سیاس��ەتی
شۆڕشگێڕانە ببوو– کەبە بەردەوامی لە الیان
زامۆرا و ئەوانی دیک��ەوە دووپات کراوەتەوە-
 ،کاتێک کە کەس��ێک نووسراوەکانی لە سەر
شۆڕش��ی ئێران لەبەرچاو دەگ��رێ –وەکوو
وترا هاوکات لەگەڵ ئامادەسازی و پێشکەش
کردن��ی وتارەکان��ی نێئۆلیبڕالی نووس��راوە-
هەرەس دێنێ .لەمانەوە دەردەکەوێ کە فۆکۆ
سیاسەتی شۆڕش��گێڕانەی ڕەد نەکردبووەوە،
بەڵک��وو تەنها چەمکی پۆس��ت ڕۆس��ۆییی
مارکسیست/لێنێنیستیی شۆڕشی ڕەد کردەوە؛
ئ��ەو وای بۆدەچوو ئەم چەمک��ە تایبەتە ،بێ
ک��ەم و زیاد مێژوویەکی تایبەتی ئەورووپایی
هەبوو کە ل��ە کۆتایییەکانی دەیەی ١٩٧٠دا
دوایی پێهاتبوو.
ب��ەاڵم فۆکۆ تەنها س��ەبارەت بە چەمکی
مارکسیس��تیی ش��ۆڕش گومان��ی زی��ادی
نەدەکرد .لە ناوەڕاس��تی ساڵی ١٩٧٨دا ،ئەو
هەروەها وادیار بوو بەو ئاکامە گەیش��تبێ کە
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(disciplinary

بارودۆخی دەوڵەتی ئینزیباتی
 )stateل��ە قەیراندای��ە ،بەش��ێکی وەک��وو
[]28
ئاکام��ی فۆڕم��ە نوێیەکانی بەرەن��گاری؛
لە ئەنجام��دا واپێدەچێ ک��ە گومانەکانی لە
س��ەر دیس��یپلین پەرەپێدابێ ی��ان بۆ ئەو
مەس��ەلەیە ،بایۆ سیاس��ەتی وەکوو پێناسەی
چۆنییەتی��ی دەس��ەاڵتی مۆدێڕنیتە هێنابێتە
ئاراوە .کەوابوو خوێندنەوەی ورد لە وتارەکانی
١٩٧٩ی ،ئاش��کرای دەکات کە ئەو لیبڕاڵیزم
ـ و بەتایب��ەت نێئۆلیبڕالی��زم ـ ی ،ڕاس��ت
وەکوو بێ دیس��یپلینی ()non-disciplinary
دەبینی کە تەکنۆلۆژیای نائاس��اییی مۆدێڕنی
دەوڵەت��ە ]29[.بەش��ێوەیەکی گش��تی ل��ەم
کاتەدا ،کەڵکەڵ��ە بیردۆزییەکانی بەرەبەرە لە
دەسەاڵت و زانستەوە بەرەو فۆکووس کردنی
پێکناکۆکیتەوەری کەمتر جیهانی ،لەس��ەر
دەسەاڵت و حەقیقەت گۆڕانی بەسەرداهات،
کە دەیتوانی خودی دەوڵەتیش لەخۆ بگرێت.
تا ئەو ڕادەیە کە هەرکام لەم خولیا تیۆریکانە،
بە ڕوونی ل��ە کارە رۆژنامەیییەکانی فۆکۆ لە
سەر ئێران دەرناکەوێ ،ئەمە لە کەڵکەڵەکانی
س��ەبارەت بە دەوڵ��ەت (و لە ی��ەک بابەتدا
ڕژیمەکان��ی حەقیقەت) لەبری دەس��ەاڵت و
زانس��ت ،تا بگات بە چەمکە تەکنیکییەکانی
وەکوو «دیس��یپلین» ی��ان «بایۆسیاس��ەت»
دەبین��درێ .تەنانەت نووس��راوەکانی ئێرانی
درگای ئەم پرس��یارە دەخەنە سەرپش��ت کە
چ شێوازگەلێکی دەس��ەاڵت و ،فۆڕمگەلێکی
(،)governmentality
حکوومەتمەن��دی
ه��ەردووی پادش��ایی پەهل��ەوی و کۆماری
ئیسالمیان داڕشتووە و ،ئەگەر هەبێ ئابووری
چ دەورێکی لەواندا گێڕاوە .لەڕێگەی بەرفراوان
کردنییەوە ،توێژێنەوەیەکی ڕەچەڵەکناسیانەی
بەردەوامی دەوڵەت��ە مۆدێڕنەکانی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاس��ت کە دانەبەزێ بۆ هەرکام لە پۆلێن
بەندییەکانی مارکسیست یان لیبڕاڵ ،بە زۆری
[]30
هێشتا ماویەتی بنووسرێ.
کەواب��ووو ل��ە یەک��ەم دەرخس��تندا
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وادەردەکەوێ کە لە نێوان وتارە ئاکادێمیکەکانی
فۆک��ۆ و ڕیپۆرت��اژە رۆژنامەوانییەکانی��دا،
لێکچوونێکی کەم هەیە .بەو پێیەی کە فۆکۆ
بە باش��ی دەیزانی ئێرانی ژێر دەسەاڵتی شا،
نە دەوڵەتی لیبڕال و نە ئابووریی نێئۆلیبڕاڵی
نەدەناس��ی ،تەنان��ەت ئەگ��ەر هاوپەیمان��ی
ئامریکاش بێت؛ لەباتی ،ئەو شتە بوو کە ناوبراو
پێ��ی دەگوت «دیکتاتۆری پاش��کۆ» ]31[.لەبەر
ئەمە کۆی سەرباس��ی لیبڕاڵیزم ،بەو جۆرەی
کە ل��ە LaNaissance de la biopolitique
دا باس��ی لێک��راوە ،واپێدەچ��ێ بە س��انایی
پەیوەندی��ی بە کەڵکەڵەکان��ی لەمەڕ ئێرانەوە
نەبێت .لە ڕاس��تیدا،فۆکۆ ل��ە ریپۆڕتاژەکانی
ئێرانی خۆیدا ،سەبارەت بە چۆنییەتیی هەوڵی
ڕژێمی شا بۆ بەڕێوەبەرێتیی ئابووری کەمێکی
نووس��یوە ،بێ ئەوەی باسی شکستی پرۆژەی
«شۆڕشی سپی» بازاڕتەوەر و مودێڕنی دەیەی
١٩٦٠ب��کات ]32[.بەهەرحاڵ ناب��ێ لە یادمان
بچێت کە فۆکۆ نەک وەک ڕێبازێکی ئابووری
ی��ان وەک��وو ئایدۆلۆژیای بۆرژوای��ی ،بەڵکوو
وەک��وو تەکنۆلۆژیاکانی دەوڵ��ەت بایەخی بە
لیبڕالیزم و نێئۆلیبڕالیزم ئەدا.
لەگەڵ ئەوەشدا ،نیشانەگەلێک سەبارەت
ب��ەوەی ک��ە کەڵکەڵ��ە توێژینەوەیییەکانی
پێش��تر لە دەوڵەتی مۆدێڕنی رۆژئاوایی بەرەو
ڕۆحانییەت(مەعنەوی��ەت) وەکوو فۆڕمێک لە
بەرەن��گاری دوور کەوتووەتەوە ،بوونیان هەیە.
بەم پێیە لە چاوپێکەوتنێکدا کە لە سەرەتای
س��اڵی ١٩٧٩دا بەڕێوەچوو بەاڵم هەتا ساڵی
 ٢٠١٨باڵو نەکرایەوە ،ئەو جیاوازی لە نێوان
ڕۆحانیی��ەت و ئایین دادەن��ێ و ڕۆحانییەت
وەکوو «بوون بە ش��تێکی تر بێجگە لەوشتەی
کە ئێستا کەسێک هەیە» و وەکوو ئیمکانییەتی
سەرهەڵدان بە دژی پێگە و هەڵوێستی سووژە
کە لە الیان دەسەاڵتی سیاسی ،ئایینی و هی
ت��رەوە دیاری کراوە ،پێناس��ە ئەکات .ئەو لە
درێژەدا پێی وایە کە هەموو گۆڕانکارییە مەزنە
سیاس��ی ،کۆمەاڵیەت��ی و فەرهەنگیەکان لە
ساڵی بیست و یەکەم
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بزاڤ��ە رۆحیەکانەوە پەیدا بووگن ]33[.هەروەها سەردەمی ئێستا بن .لە هەمووی گرینگتر ئەو
فۆک��ۆ لە گفتۆگ��ۆی ١٩٧٨ی خۆی لە گەڵ هەروەها پێی وابوو ئەوان دەبێ س��ەرنجێکی
گرووپێک لە مامۆس��تایانی زێ��ن ( )Zenلە فەیلەس��ووفانەی فرەتر بە جیهانی نارۆژئاوایی
پەرەستگەی س��یۆنجی ،ڕایگەیاند کە کۆتایی بدەن.ئ��ەم قس��انە پێمان دەڵێ��ن ئەگەرچی
ئیمپریالیزم��ی رۆژئاوای��ی ،هاوکاتە لە گەڵ بیرۆکەی ش��ۆڕش لەوانەیە لە حاڵی لەدەست
قەی��ران لە فەلس��ەفەی رۆژئاوایی��دا ،ئەگەر دانی هێ��زی خۆی لە ئەورووپ��ا بێت ،دەبێ
کۆتای��ی س��ەردەمی فەلس��ەفەی رۆژئاوایی وریای فۆڕم و جومگەبەندییەکانی ناڕەزایەتی
نەبێ ]34[.ئەستەمە هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێ کە و سەرهەڵدان لە بەش��ەکانی دیکەی جیهان
ئاخۆ ئەمە ش��تێک فرەتر لە دەربڕینی ڕێزێک بین .لە ڕاستیدا ئەمە هەر ئەو شتەیە کە فۆکۆ
ب��ۆ خانەخوێکان��ی بووە ،ب��ەاڵم ئەوەی کە چەن مانگ دوای شۆڕش��ی ئێران دەیویست
سەبارەت بەم لێدوانانە زۆر مانادارە ،ـ النیکەم لێکۆڵینەوەی لەسەر بکات.
فۆکۆ ل��ە ڕاگەیاندراوێکی کورتدا ،لەگەڵ
لە ڕوانینێک بۆ دواوە ـ قسەکانی دواتریەتی کە
ڕاپۆڕتەکان��ی ل��ە رۆژنام��ەی
دەڵێ ئەم قەیرانە لە ئەندێشەی
کۆریێرەدێ�لا س��ـــێرا ،ئ��ەم
رۆژئاوایی��دا ،پەیوەندی��ی ب��ە
بەهەرحاڵ
چەش��ــنە ل��ە لێکۆڵین��ەوەی
چەمکی رۆژئاواییی شۆڕش��ەوە
نابێ لە
یادمان بچێت
بە «ڕۆژنامەگ��ەری ئایدیاکان»
هەیە .ئ��ەو لە درێ��ژەدا دەڵێ،
کە فۆکۆ
وەس��ف ک��رد و ،ل��ە درێژەدا
ئ��ەم ئایدیای��ە لە ش��ۆڕش لە
وەک
نەک
وت��ی «ئەبێ ل��ە کاتی لە دایک
ساڵی ١٧٨٩وە بە سەر مێژووی
ڕێبازێکی ئابووری
بوونی ئایدی��اکان و تەقینەوەی
ئەورووپادا زاڵە؛ بەاڵم لە دەیەی
وەکوو
یان
هێزەکەیاندا ئام��ادە بین؛ نەک
١٩٧٠دا لە گ��ەڵ دەرکەوتنی
ڕەوتی ناشۆڕش��گێڕانەی وەکوو ئایدۆلۆژیای بۆرژوایی ،تەنها لەو کتێبانەی کە باس��ی
بەڵکوو وەکوو
ئەو ئایدیایانە دەک��ەن ،بەڵکوو
یۆرۆکۆمۆنی��زم ،خەریکە لە نێو
تەکنۆلۆژیاکانی دەوڵەت
دەچـــــ��ێ ]35[.ل��ە دری��ژەدا بایەخی بە لیبڕالیزم و لەو ڕووداو و کێشمەکێش��انەی
وا ئ��ەو ئایدیایانە هێزی خۆیانی
دەڵ��ێ ل��ە پەیوەن��دی ل��ە
نێئۆلیبڕالیزم ئەدا
[]37
تێدا ئاشکرا ئەکەن».
گ��ەڵ دونی��ای نائەورووپی��دا،
ئ��ەم ش��ارەزایییە ل��ە
دەب��ێ
فەیلەس��ووفەکان،
خۆیان لە پێش��بینیی(پێغەمبەرانەی) ئایندە تایبەتمەندیی جوگرافی و مێژووییی چەمکە
شیمانەکراوەکان ببوێرن ،چ بگات بەوەی کە ئەرووپییەکانی دەوڵەت و شۆڕش ،هەروەها لە
دیاری بک��ەن کە دەبێ چ بک��رێ .ئەو پێێ دەقەکان��ی دیکەی ئەم قۆناغەدا دەردەکەوێ.
وای��ە لە باتی ئ��ەوە ،فەیلەس��ووفەکان دەبێ لە «فەلس��ەفەی ش��یکاریی سیاس��ەت»دا ،و
ل��ەوە بدوێن کە لە ئێس��تادا چی ڕوو دەدات هەروەها لە وتارێکداکە لە ژاپۆن پێش��کەش
( ،)ce qui se passeactuellementهەروەه��ا کرا ،فۆکۆ هەن��دێ ڕوونکردنەوەی دیکەی لە
دەڵێ هەر چەش��نە فەلس��ەفەیەکی داهاتوو سەر چەمکی فەلس��ەفیی رۆژئاواییی شۆڕش
دەبێ ل��ە دەرەوەی ئەورووپا یان لە دەرەوەی باس کرد کە لەوانەیە بتوانێ بۆ تێگەیش��تن
بەریەککەوتنی نێوان ئەورووپا و نائەورووپا لە لە فۆکووسی ناوبراو لە سەر ئێران یارمەتیدەر
[]36
بێ.ئەو ئەم بانگەشەیە کەکۆتاییەکانی سەدەی
دایک بێت.
لێرەدا جارێکی ت��ر ئەو بیرۆکەیەی فۆکۆ بیس��تەم ،وەکوو کۆتاییی سەردەمی شۆڕش
دێتە پێش کە ئەبێ فەیلەسووفەکان سەرقاڵی ناودێ��ر دەکات ،وەک��وو بابەتێک��ی جێگەی
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پێکەنین ڕەد ئەکات��ەوە و بەڵگە دەهێنێتەوە ش��ۆڕش (و ب��ە ش��ێوەیەکی بەرباڵوتر کۆی
کە کۆتاییی زاڵبوون ،یان قۆرخکاریی ئایدیای فەرهەنگ��ی دەس��تەواژەی شۆڕش��گێڕانەی
ش��ۆڕش ،بە س��انایی خۆی ل��ە گەڕانەوە بۆ مارکسیس��ت ـ لێنێنیس��ت) چەمکێک��ی
سیاس��ەتە ڕیفۆرمیس��تییەکاندا نابینێت��ەوە؛ کاربوردیی جیهانی نییە؛ بەڵکوو دیاردەیەکی
ئەو باس��ی لەوەکرد کە ئ��ەوەی ناڕەزایەتیی تایبەتی جۆگرافیایی و مێژوویییە .نووسین لە
رۆژ(س��ەردەم) پیش��انی ئەدات ،خەباتکردن س��ەردەمێکدا هەردووک دیاردەی ئیسالمی
ب��ە دژی هەمان حەقیقەتی دەس��ەاڵتە ،واتە سیاس��ی و دەوڵەتی نیولیب��ڕاڵ ،لە هەڕەتی
لەگ��ەڵ بەکارهێنانی پەتیی ئەو دەس��ەاڵتە تەقینەوە لە سەر گۆڕەپانی مێژوویی جیهانی
[]38
بوون ،هەروەها نووسین نزیکەی  ١٠ساڵ بەر
هەڵناکات.
بە واتایەکی دیکە ،نووسینەکانی فۆکۆ لە لە مەرگی خێرای سۆسیالیزمی ڕاستەقینەی
س��ەر ئێران ،ئیدەی دەوڵەتی ئیسالمیان هەر مەوجوود و مارکسیس��م ـ لێنێنیس��م وەکوو
بەو ئەندازەیە دەسەلماند کە وتارەکانی کۆلێژ هێزی سەرەکیی سیاس��ی ،ناتوانین ئافەرین
بۆ تیژبینیی فۆک��ۆ لە هەمبەر
دۆفڕان��س ،نێ��و لیبڕالیزمیان
بینینی ئەو شتەی لە سەردەمی
وەکوو سیس��تمێکی دەوڵەتی؛
دەبێ وریای
ئێمەدا بێ وێنەیە ،نەکەین.
بەپێچەوان��ەوە ئەو نووس��ینانە
فۆڕم و
جومگەبەندییەکانی
ب��ەوردی ئام��اژە ب��ە ڕێ��گای
ناڕەزایەتی و
 .٣فۆک��ۆ ،ڕەچەڵەکناس��ی،
داهێنەران��ە ب��ۆ ش��یکاری و
بەشەکانی
لە
سەرهەڵدان
رۆژهەاڵتناسی
ڕەخن��ەی هەردووکیان ئەکەن.
دیکەی جیهان بین.
بێگوم��ان نوس��راوەکانی فۆکۆ
بەو جۆرەی کە خ��ۆی لە نامە
هەر
ئەمە
ڕاستیدا
لە
لە رۆژگاری خۆیدا ڕەس��ەن و
س��ەرئاوەاڵکەی ب��ۆ مەه��دی
ئەو شتەیە کە فۆکۆ
داهێنەران��ە بوون؛ب��ەاڵم ئاخۆ
ب��ازرگان دەڵ��ێ« :ل��ە لێدوانی
چەن مانگ دوای
چ��ل س��اڵ دواتریش هێش��تا
دەوڵەتی ئیسالمیدا ،بۆچی خێرا
شۆڕشی ئێران دەیویست
بابەتیانەن؟ ئەکرێ ئەم پرسیارە
گومان لە ئاوەڵناوی ئیس�لامی
لێکۆڵینەوەی
بە شێوەیەکی سوودمەند بکرێ
دەکرێ؟ وشەی دەوڵەت خۆی
لەسەر بکات
بە دوو بەش��ەوە :ل��ە الیەکەوە
لە خۆیدا ب��ۆ بزواندنی وریاییی
ئەم پرس��یارە کە ئاخ��ۆ فۆکۆ
کەسێک بەس��ە» ]39[.هەروەها،
ش��ڕۆڤەی فۆکۆ لە نیۆلیبڕالیسم ،شێوازێکی لەو کێش��ە و داوانە خ��ۆی بە دوور گرت کە
ناڕاس��تەوخۆ بۆ سەلماندن و دانپێدانانی نییە ،ئیدوارد س��ەعید پێی دەگوت رۆژهەاڵتناسی
بەڵکوو ڕێگایەکی تازە ب��ۆ ڕەخنەگرتن لێی ،و ڕەخن��ەی لێدەگرت ،لە الیەک��ی دیکەوە
وەکوو تەکنۆلۆژیای حکوومەت نەک ڕێبازێکی ئاخۆ نووسینەکانی فۆکۆ لە سەر ئیسالم و لە
ئابووری یان ئایدۆلۆژیایەکی سیاسی ،دەکاتەوە .سەر رۆژهەاڵت و هەروەها نووسینی ئەوانەی
ئ��ەوەی وتارەکان��ی فۆک��ۆ ل��ە س��ەر دیکە کە بانگەشەی پێڕەوی لە مێتۆدی فۆکۆ
نیۆلیبڕالیزم ،بە ڕوانگەکانی لە س��ەر ئێران و دەکەن ،ل��ە گەڵ پێویس��تییەکانی میتۆدی
ژاپۆن ئەبەس��تێتەوە ،ن��ەک تەنها کەڵکەڵەی ڕەچەڵەکناسیی ناوبراو ،دێنەوە.
لە یەکەم دەرخس��تندا واپێدەچێ ،فۆکۆ
فەلسەفیی ناوبراو بۆ سەردەمی ئێستا و هۆگری
بە فۆڕم��ە جیاوازەکانی حکوومەتمەندییەوەیە ئارەزوویەکی زۆری بۆ ناسینی الیەنە نوێیەکانی
( ،)governmentalityبەڵک��وو هەروەه��ا شۆڕشی ئێرانی هەبوو .لەوکاتەدا خودی ئیدەی
پێشنیارەکەی سەبارەت بە چەمکی مۆدێڕنی سەرەکیی ڕۆحانییەتی( )spiritualityسیاسی،
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وەکوو ناسیکۆالر یان نا سیکۆالریست ،شێوازی
مۆدێڕنی س��ووژە بوون یان ئاژانسی سیاسی،
(ئەگەر دژوازییەکی ئاش��کرا نەبێ بەوجۆرەی
کە فۆک��ۆ بە ڕوونی لێی ش��ارەزا ب��وو) ،لە
ئاتەیویس��م(باوان خوازی ،بنچینەخوازی) ی
پارێزکاران��ە دەچوو .لە دەیەکان��ی دواتردا،
جیهان خ��ووی ب��ە ش��ێوازی جۆراوجۆری
سیاس��یی نوێ ،یان ئایینی بە سیاس��ی کراو
و ئاژانس��ی ئایین��ی ،لە ڕەوت��ە جیاوازەکانی
ئیس�لامی سیاس��یەوە هەت��ا نەتەوەخوازیی
هیندوو لە هێندس��تان ،نیۆکۆنفۆسیس��م لە
چینی پاش ساڵی  ،١٩٨٩هەروەها ژیانەوەی
شەڕی س��اردی کلێس��ە نەتەوەیییەکان لە
ئەورووپای رۆژهەاڵت گرتووە.
ب��ەم پێیە پێویس��ت ب��ە وت��ن ناکات
ک��ە فۆکۆ بەهەرح��اڵ لە ڕێب��ازی خۆی بۆ
خۆێندنەوەی مێژووی ئایدیا ناڕۆژئاواییەکان،
لە سەر ڕێگای دروست بوو .ئەمە ئیمە بەرەو
پرس��یاری رۆژهەاڵتناس��ی پەلکێش ئەکات.
بێهرووز قەمەری تەبرێزی بانگەش��ە دەکات
کە فۆکۆ هەربەو جۆرەی کە ماتریالیس��می
دیالێکتیکی مارکسیستی ڕەد کردەوە ،خۆی
لە کێشەکانی رۆژهەاڵتناس��یی فەلسەفی بە
دوور گرت ]40[،بەاڵم لەوانەیە لەمبارەوە شک
و گومان هەبێت .ئەگەر چی بەش��ێکی زۆری
کتێب��ی «»The order of thingsی فۆک��ۆ،
لەوانەیە بە گشتی وەکوو ڕەخنەی زمانناسی
ببیندرێ(،هەروەه��ا ل��ە ڕێ��گای بەرفراوان
کردنی رۆژهەاڵتناس��ی فەلس��ەفی) نە لێرە
و نە لە هێچ ش��وێنێکی دیک��ەدا فۆکۆ ،هێچ
ج��ۆرە نرخاندنێکی ڕەخنەگرانە بۆ زانس��تی
رۆژهەاڵتناسەکان ناکات کە وەکوو بەشێک لە
ئەندێش��ە و وێنای جۆگرافیایی دەریدەبڕێت،
ئ��ەم غیاب��ی کاردان��ەوە ( )Reflectionب��ە
تایب��ەت لە نووس��راوەکانی ئێرانیدا ئاش��کرا
دەبێ��ت .یەکەم ،ب��ڕوای میژووی��ی فۆکۆ بە
ڕۆحانییەتێکی ئیس�لامیی ئێرانیی ش��یعەی
لەبنەڕەتداهەمیش��ەیی ( )timelessش��اراوە،

کە ش��یمانەی ئەوەی لێ دەکرا سەرچاوەی
پێناسەکراو ،بە مەبەستی دژایەتیی هەرچەشنە
دەسەاڵتێکی دەوڵەتی لە سەرەتای میژووەوە
ل��ە بەردەس��ت دەخات ]41[،ئاش��کرا کردنی
کاریگەری��ی رۆژهەاڵتناس��ێکی ب��ە هێز ،بە
تایبەت هانری کەربۆنە ،واتە کەسێکە لە زۆر
الیەنەوە نموونەیەکی ویترینی (ناو جامخانە)
رۆژهەاڵتناسی فەلس��ەفییە ]42[.دووەم ،جۆرج
ئێس��تات بەڵگ��ەی هێناوەتەوە ک��ە خودی
چەمکی ڕۆحانییەتی سیاس��ی ،پیش��اندەری
گەڕانەوە بۆ ڕوانگەی رۆژهەاڵتناس��ەکانە ،کە
پێان وایە ئیدە(ئاینیی��ە)کان وەکوو هۆکاری
بڕی��اردەری ک��ردەی کۆمەاڵیەتی��ن ]43[.لە
حاڵێک��دا لەوانەیە ئەمە زلکردنەوە یان زیادی
سادەکردنەوەی روانگەی ڕاستەقیەنەی فۆکۆ
بێ��ت ،بەاڵم لەوانەیە کەس��ێک جەختی ئەو
لەم��ەڕ بەکارهێنانی فاکت��ەرە ئاینییە پێش
مۆدێڕن��ەکان ،ب��ۆ ش��رۆڤەی دیاردەیەک��ی
سیاس��ی و کۆمەاڵیەتیی هاوچ��ەرخ ،بخاتە
ژێر پرس��یارەوە .س��یهەم ڕەنگە گرینگتر لە
هەمووی ،خودی فۆک��ۆ ،هیچ کات بۆچوونی
جۆگرافیاییی رۆژهەاڵتناس��یی نەخس��تە ژێر
پرسیارەوە.
سەرەڕای هۆگریی ناوبراو بە پرسیارەکانی
پەیوەندی��دار ب��ە ش��وێن و جوگرافی��ا ،لە
سەرتاس��ەری کتێبی «»the order of things
و کارەکانی دیکەیدا ،بە ش��ێوەکی گش��تی
و بێ دوودڵی ،دەس��تەواژەی رۆژئ��اواthe( ،
 )westوەکوو شوێنێکی بە ڕواڵەت شارستانی
بەڵگەنەویس��ت و ،بەهەمان ڕادەش بێگومان
رۆژهەاڵتێکی گشتی و تاڕادەیک ئوستوورەیی،
وەکوو ئەویدی��ی رۆژئاوا دادەن��ێ .بەم پێیە،
بەناوبانگترین ،پێشەکیی کتێبی«the order of
 ،»thingsفەرهەنگێکی هەڵبەس��تراوی چینی
ب��ە ن��اوی (The Celestial Emporium of
 )Imperial Wisdomدەناسێنێ کە لە دەقێکی
کورت��ی خۆرخە لووئیس بۆرخێس��دا وەکوو
ئاش��کراکردنی هێترۆتۆپیای ()heterotopia
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س��ەرەڕۆیی دەرەدەک��ەوێ و ،لەوانەیە الواز
کردنی هەمان لۆجیکی پۆلێنبەندیی رۆژئاوایی
بێ کە لەناو دەقی سەرەکیی کتێبەکەدا باسی
لێکراوە .ه��ەر بەم پێیە جیاوازی دانانی فۆکۆ
لە نێوان ScientiaSexualisو Ars Eroticaی
رۆژهەاڵت��ی پێش مۆدێڕن ،لەبەرگی یەکەمی
مێژووی سێکس��واڵیتە ،وەکوو رۆژهەاڵتناسی
ناڕەخنەگران��ە ،بەش��ێوەیەکی بەرباڵو تانەی
لێ��دراوە .واپێدەچێ ناوبراو پەرەس��تگەکانی
ژاپ��ۆن و ش��ەقامەکانی ئیران��ی وەک��وو
هێترۆتۆپیاگەلێ��ک ( )hetrotopiasدەبین��ی
ک��ە هەندێ لە بنچینەییتری��ن گریمانەکانی
مۆدێڕنیتە ی��ان وردتر بڵێی��ن عەقاڵنییەتی
سیاس��یی مۆدێڕن و س��ێکۆالری رۆژئاوایی
تووشی گومان و چالێنج ئەکەن.
بەهەرحاڵ تایبەتمەندیی رۆژهەاڵتناسیی
دیکەی بی��روڕای فۆکۆ لەس��ەر ئیس�لامی
ش��یعەی ئێران��ی هەیە ک��ە وەک دەگوترێ
ئەگەر بێکەڵک نەب��ن النیکەم باویان نەماوە.
ئەمە شکستی جددیی ناوبراوە لە پرسیارکردن
سەبارەت بەم پرسە ،کە ئاخۆ لەوانەیە جیهانی
ئیس�لام ،هیچ چەشنە تازەگەری و دابڕانێکی
ئپیستمۆلۆژی ،بەو جۆرەی کە لە کۆنینەناسی
()archaeologyی زانس��تیی رۆژئاواییەکەی
دەخرێتەڕوو ،ناس��ێبێ .تەنانەت ئەگەر ناوبراو
پرس��یاری ک��رد ،ئاخ��ۆ دەبێ کەس��ێک لە
شۆڕش��ی ئێراندا لەدایکبوونی ش��تێکی تازە
[]44
بەجێگای گەڕانەوەی ش��تی کۆن ببینێ؟
ئەو دەیویس��ت ئیس�لامی ئێرانیی ش��یعە،
وەکوو گش��تێکی نەگ��ۆڕی یەکپارچە ببینێ
و بە ش��ێوەیەکی جددی ئیمکان و شیمانەی
هەرچەش��نە گۆڕانکاریی گ��ەورەی لەبەرچاو
نەگرت ،چ ب��گات بەوەی کە بەدواداچوون بۆ
وردەکاریی ئەم گۆڕانکارییانە بکات .کەوابوو بۆ
نموونە ،بە بێدەنگی بەس��ەر تەواوی مێژووی
سیاسیی بوونی ئیسالم لە ئێراندا ،ـ بابەتێکی
ئاڵۆز و هێشتاش کەم ناسراو ـ تێپەڕی کە بە
شۆڕشی مەشرووتەی  ١٩٠٥دەستی پێکرد و
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ل��ەودا رێژەیەکی بەرچاو لە مەالکان دەوریان
گێڕا.
هەڵب��ەت پەیوەندیدارتری��ن دەق ک��ە
ئەیتوان��ی پەیوەندیی ب��ە بابەتەکەی ئێمەوە
هەب��ێ ،کتێبەک��ەی ١٩٧٢ی خومەین��ی
لە س��ەر حکوومەت��ی ئیس�لامییە ،کەلەودا
چەمک��ی ویالیەت��ی فەقێی ناس��اند؛ بەاڵم
ئەم کتێبە هێش��تا بۆ س��ەر هی��چ زمانێکی
رۆژئاوای��ی وەرنەگێڕدراب��وو و تەنانەت لە نێو
پس��پۆڕانی فیکری ئیسالمیی ئێرانی مۆدێڕن،
بەت��ەواوی نەناس��راوبوو ]45[.هەرچۆنێک بێت،
فۆک��ۆ باس��ی ئیدەکانی خومەین��ی ناکات ـ
بەپێچەوانەی لێدوانە گشتییەکان و قسەکانی
بۆ رۆژنامەنووسان[ ]46و تەنها بە کورتی ئاماژە
بە عەلی شەریعەتی دەکات ـ کەسێک کە تا
ڕادەیەکی زۆر بە دروستی وەکوو مێعمارێکی
سەرەکیی دەوڵەتی ئیسالمی بە مانای ناساندنی
توخمێک��ی ڕۆحی بە ژیانی سیاس��ی دیاری
دەکات ]47[.ئەم لێدوانە کورتانە ،س��ەبارەت بە
نەفی کردنەوەی ئیدارە و لە ڕووی سیاسییەوە
بێدەنگیی ئاخوندی شیعەی ئێرانی بە قازانجی
ئایین��ی چەوساوەکان(موس��تەزعەفین) ،کە
چەمکێکە لە الیەن ئارمانە سۆسیالیستییەکانی
عەداڵەت و یەکس��انییەوە پاڵ��ی پێوە دەنرێ
وتەنان��ەت الیەنێک��ێ شۆڕشگێڕانەیش��ی
هەی��ە ،بە گوێرەی پێویس��ت مافی خۆی بە
کەس��ایەتیی ن��وێ و ڕادیکاڵی ش��ەریعەتی
نادات .واپێناچی کە فۆک��ۆ ئاگادار بووبێ کە
تازەگەرییەکانی ش��ەریعەتی ،بە ش��ێوەیەکی
ئاشکرا وەکوو کفر ،لە الیان نزیک بە تەواوی
ئاخوندە گەورەکانی ئێرانەوە بێجگە خومەینی
مەحکووم ک��را .دووبارە پێناس��ە کردنەوەی
ئیسالمی ش��یعە لە الیەن ش��ەریعەتییەوە،
نەک تەنها ڕادیکاڵ و بە ش��یوەیەکی ئاشکرا
ل��ە مارکسیس��ت ـ لێنێنیس��ت ئیلهام��ی
وەگرتووە ،بەڵکوو شیعیس��م بەرەو ئاینێنکی
شۆڕشگێڕانە دەگۆڕێ ،بابەتێک کە لەوە پێش
هیچکات نەبینرابوو؛ هەروەها سەرەڕای هەموو
ساڵی بیست و یەکەم
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داواکارییەکانی پێداچوونەوە ،فۆکۆ ڕۆحانییەتی
ش��اراوەی وەکوو ناوەن��دی ڕژیمی حەقیقیی
ئێرانیی��ەکان دەبینێ.هەرچەن��د فۆکۆ دانی
پێدادەنێ کە ش��ەریعەتیی نووس��ەری وەکوو
فانۆن و ماسینیۆنی خوێندوەتەوە ،واپێدەچێ
بایەخێکی ڕواڵەتیی بە بابەتی «ش��ەرعیەتدان
بە خۆ» ()self-legitimationsی ش��ەریعەتی
دابێ وەکوو بانگەش��ەی پێشتری کە دەیگوت
یەکەمین ئیمامی ش��یعە ،وانەی یەکسانی و
[]48
عەداڵەتی کۆمەاڵیەتیی فێردەکرد.
کەواب��وو فۆکۆ ئەم باوەڕە دروس��ت ئەکا
کەلەگەڵ پێشڤەچوونی تەکنۆلۆژیای مۆدێڕنی
رۆژئاوایی هیچ شتێکی بنەڕەتی لە کۆمەڵگای
ئێرانی یان ژاپۆنی گۆڕانی بە سەردا نەهاتووە
و ،ئەم��ەی کە لە بنەڕەتدا ڕێگا نەریتییەکانی
بیرکردنەوە لە تەنیشت شێوازەکانی مۆدێڕندا
پێکەوە ئەژین بە گش��تی وەکوو بابەتێکی بە
تەواوی ئەورووپی دەبین��رێ ]49[.ئەم وتە زۆر
سادەکراوانە ،ڕووناکبیرانی گەورە و گۆڕانکاریی
ش��ێوازەکانیدیکەی نارۆژئاوای��ی بیرکردنەوە،
ئاش��کرایە ئاکامی هەردوو هۆکاری دینامیکی
ناخۆییی خۆی��ان و بەریەککەوت��ن لە گەڵ
فاکتەرەکان��ی دیکە و نەک بە تەنها فاکتۆری
رۆژئاوای مۆدێڕن ،پشت گوێ ئەخەن.
 .٤ڕەچەڵەکناس��یی پۆس��ت فۆکۆییی
ئیسالم
بڕوای ئاش��کرای فۆک��ۆ ،س��ەبارەت بەوەی
ک��ە نەریت��ی رۆژهەاڵت��ی وەک��وو زێ��ن
بوودیس��م و ئیس�لامی ش��یعە ،لە بنەڕەتدا
هەمیش��ەیی( ،)timelessپێش مۆدێڕن و یان
نەگۆڕن ،بە شێوەیەکی سەرسوڕهێنەر ،لە گەڵ
ڕوانگەی ڕەچەڵەکناسی و کۆنینەناسییەکەی
خۆی و هۆگریی بە ئاشکرا کردنی پچڕپچڕی
و دابڕان ،دژ بەیەک و جیاوازە .لە ش��وێنێکی
دیک��ەدا ،ئەو ب��ە ئاش��کرا ڕایدەگەیەنێ کە
ئامانجی ڕەچەڵەکناسی بە وردی دەرخستنی
هەرچەش��نە س��یمایەکی ڕۆاڵەتیی شوناس،

یەکیەت��ی ،ی��ان بەردەوامبوون��ە ،ک��ە ل��ە
دەستەواژەی وەکوو نەریت یان نەتەوەدا خۆی
دەبینێت��ەوە ]50[.نابەدڵییەکی هاوش��ێوە بۆ
پاڵپشتی کردنی بوونی نابەردەوامی (گسست)
ل��ە نەریت��ە رۆژئاواییەکان��دا ،هەروەه��ا لە
تویژینەوەیەکی تر دا کە ناوی ڕەچەڵەکناسی
لە خۆی ناوە ،لە الیەن تەالل ئەسەد ،یەکێک
لە کاریگەرترین بیردۆزانی هاوچەرخی جیهانی
ئیس�لامی مۆدێڕنەوە دەرئەکەوێ .ئەس��ەد،
(مرۆڤناس��ێک بە ڕوانگەیەکی لە س��ەرەتاوە
بەهێزی مارکسیس��تی) ب��ە وەرچەرخانێکی
فۆکۆیی چەشنەکان ،بەرەو تویژینەوەی زانستی
ڕەهبانی لە مەسیحییەتی سەدەکانی ناوەڕاست
و پاش��ان بەرەو ش��رۆڤەی ڕەچەڵەکناسانەی
چەمکە پۆست ڕۆش��نگەرییەکانی «ئایین» و
«سیکۆالر» گوازرایەوە ،هەردووی ئەم چەمکانە
وەک��وو گرێ��دراوی مێژوویەکی دەس��ەاڵتی
رۆژئاوای��ی(و تاڕادەیەک کۆلۆنیاڵ) ئاش��کرا
ئەکات ]51[.بە س��ەرنجدان ب��ەم وەرچەرخانە،
واپێدەچێ ،ئەس��ەد کەسێکی ش��یاو بۆ پەرە
پێ��دان ب��ە ڕێبازێک��ی ڕەچەڵەکناس��انەی
پێگەیش��توو ،بۆ جیهانی ئیسالم بێت؛ بەاڵم
بە سەرسوڕمانەوە نووسراوە زۆرەکانی لە سەر
بابەتە ئیس�لامییەکان ئەم چاوەڕوانییە بەدی
ناهێنێ .لە بەناوبانگتری��ن کتێبیدا« ،ئایدیای
مرۆڤناس��یی ئیسالم» ،ئەس��ەد بە دژی دوو
بۆچوون بەڵگە دەهێنێتەوە و مشتومڕ دەکات؛
ئ��ەم ئایدیایە کە ئیس�لام ،ب��ە پێچەوانەی
مەس��یحییەت ،لە جەوه��ەری خۆیدا خاوەن
هێ��زە ،هەروەه��ا ئ��ەم بۆچوونە ک��ە بوونی
جیاوازی��ی بەرب�ڵاو لە بیروڕا و پڕاکسیس��ی
بس��ۆڵمانەکان ،ڕیگریمان لێدەکا کە بتوانین
هەر چەش��نە چەمکێکی شیکاریی یەکگرتوو
لە ئیس�لام ئاوا بکەی��ن .وەک��وو جێگرەوە،
ناوبراو پێش��نیار دەکات کە وەکوو نەریتێکی
دیسکۆرسیڤ لە ئیسالم نزیک بینەوە ]52[.ئەم
ڕوانگەیە ،بە هۆی جەختی زیاد لە پێویس��ت،
لە س��ەر الیەنەکانی تیۆلۆجی و حقووقی ،بە
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زیانی توخمگەلی ش��اعیرانە و عیرفانی کە لە
ژیان��ی رۆژانەی مس��وڵمانەکاندا ،بە درێژایی
س��ەدەکان زۆر گرینگت��ر ب��وون ،ڕەخنەی
لێگیراوە؛[ ]53بەاڵم لێرەدا من دەمهەوێ بزانم
ئاخۆ ئەم شیکارییانە ،لە سروشتی خۆیاندا ،بەو
جۆرەی ئەسەد خۆی ڕایدەگەیەنێ ،بەردەوام
ڕەچەڵەکناس��انەن .لە یەکەم دەرخس��تندا،
بۆچوونی ئەو لەمەر نەریتێکی دیسکۆرس��یو،
واپێدەچێ لە گ��ەڵ دووبارەبەرهەمهێنانەوەی
ڕەچەڵەکناسیی/کۆنینەناس��انەی پێکهات��ە
دیسکۆرس��یڤەکان و دوات��ر ،پڕاکتیس��ە
دیسکورسیڤەکان لە سەر وشیاری تێگەیشتنی
فەلس��ەفی و/ی��ان مارکسیس��تی ئایدیاکان،
ئایدۆلۆژییەکان یان بیروبڕواکانە؛ هەرچۆنێک
بێت لە پش��کنینێکی وەردتردا ،دەردەکەوێ
چەمکێکی کۆمەڵباوەڕانە ()communitarian
بێت ن��ەک چەمکێکی ڕەچەڵەکناس��انە یان
کۆنینەناس��انە ]54[.ئەس��ەد بە س��انایی دانی
پێدادەنێ کە سەرچاوەی سەرەکیی هاندانی،
فەیلەس��ووفی کۆمەڵباوەڕ()communitarian
مەک ئینتایر ب��ووە؛ بەاڵم ناوبراو بە بێدەنگی
لەم ڕاس��تیە تێدەپەڕێ ک��ە کۆمەڵباوەڕیی
( ،)communitarianismناتوانێ بە س��انایی
(ئەگەر شتی وا بش��ێ) ،لەگەڵ ڕوانگەیەکی
ڕەچەڵەکناسانە خۆی بگونجێنێ و لە ڕاستیدا
ب��ە بەردەوام��ی ڕەخنە لە ڕەچەڵەکناس��یی
نیچ��ە دەگ��رێ ـ ڕەخنەیەک ک��ە لەوانەیە
هەروەها ب��ۆ کەڵکوەرگرتنی فۆکۆ لە نیچەش
[]55
بیگوازێتەوە.
ب��ە پێچەوانەوە ،وا پێدەچێ س��ەرەڕای
پێش��نیارەکانی ئەس��ەد خ��ۆی ،کاراکتێری
کۆمەڵب��اوەڕی ناوبراو ،ل��ە چەندین خاڵدا لە
گ��ەڵ ڕوونکردنەوەیەکی ڕەچەڵەکناس��انەی
پێگەیش��تووی ئیس�لامی مۆدێڕن نەگونجێ.
یەکەم ،ئەسەد بە ئاشکرا نکۆڵی لە هەرچەشنە
دابڕانێک لەم نەریتە دیسکۆرسیڤەدا دەکات:
«بۆ ئامانجە ش��یکارییەکان ،هیچ جیاوازیەکی
بنەڕەتی...ل��ە نێوان ئیس�لامی کالس��یک و
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مۆدێڕن��دا نیی��ە» ]56[.کەوات��ە واپێدەچێ کە
ئەو هەم��ان ش��وناس و بەردەوامییەک کە
ڕەچەڵەکناس��یی فۆک��ۆ دەیه��ەوێ لە نێوی
بب��ات ،بە بنەم��ا دەگرێ .دووهەم ،ئەس��ەد
پێی خۆش��ە جەخت بکاتەوە کە ئەم نەریتە
دیسکۆرس��یڤە ئیس�لامییە ،عەقاڵنیی��ە ،بە
تەواوی بە گ��وێ نەدان ب��ە تێبینیی فۆکۆ،
عەقڵ ی��ان عەقاڵنییەتی سیاس��ی ،لەوانەیە
خۆی لە پەیوەندییەکانی دەس��ەاڵتدا دەوری
هەبێ.
س��ێهەم و تەنانەت س��ەیرتر ،نیگەرانیی
ڕەچەڵەکناسانەی ناوبراو سەبارەت بە دەسەاڵت
( ،)powerل��ە ڕوانگەی ئ��ەم گێڕانەوەیە لە
تایبەتمەندیی ئیسالم ،دیار نامێنێ .ئەگەرچی
ئەس��ەد بە ڕواڵەت الیەنگری لە پرسیارەکان
لەمەڕ دەسەاڵت دەکات{ ،بەاڵم لە ڕاستیدا}
بۆ ئەکتەرێکی ناچاالک و نەریتێکی نامۆ لە ژێر
پەردەی ئۆتۆریتەدا دەیگۆڕێ« :پڕاکتیس��ێک
ئیس�لامییە ،لە بەرئەوەی کە بە پێی نەریتە
[]57
دیسکۆرسیڤەکانی ئیسالمەوە ڕێگاپێدراوە».
لەبیرمان نەچێ ک��ە کەڵک وەرگرتن لە
دەنگی پاس��یڤ لێرەدا و جێگۆڕکێی وشەی
دەس��ەاڵت ( )powerلە گەڵ زاراوەی وەکوو
ئۆتۆریت��ە( )authorityو دەس��ەاڵت پێ��دان
( ،)authorizationدەالل��ەت یان ئاماژە بەوە
دەکەن کە هەرچەشنە پەیوەندیی دەسەاڵتکە
لە ناو نەریتی دیسکۆرس��یڤی ئیس�لامیدان،
جێگای پەسەند و/یان ڕێگاپێدراون.
کەوابوو ،وادەردەکەوێ ،ئەسەد سوورە لە
س��ەر ئەوەی ،جەخت لە س��ەر عەقاڵنییەت
و ژیریی نەریتی گوتاری ئیس�لامی بکاتەوە،
چوونک��وو دەیهەوێ دەس��ەاڵتی ش��اراوە لە
هەن��اوی چەمک��ە تیۆرییەکان��ی رۆژئاواییدا
ئاش��کرا بکات .خۆی لە خۆیدا ئەمە لەوانەیە
دژەژەهرێکی بەس��وود ب��ە دژی ئەم گریمانە
ت��اک گەرایان��ە و/ی��ان سێکۆالریس��تییە
شاردراوە بێت کە نەریتەکان جێگایەکیان بۆ
بیرکردنەوە ،گفتۆگ��ۆی عەقاڵنی یان ئازادیی
ساڵی بیست و یەکەم
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تاکەکەس��ی تێدا نییە؛ ب��ەاڵم واپێدەچی کە
ئەسەد ،لێرەدا خاڵی شیکاریی ڕەچەڵەکناسیی
لە دەس��ت دابێت .وەکوو ئەنجامێک ،ناوبراو
تێبینییەکی ڕەچەڵەکناسانەی زۆر بنچینەییتر
لە دەس��ت دەدات کە پێی وایە هەر فۆڕمێک
ل��ە عەقاڵنییەت یان ژی��ری ،چ مۆدێڕن بێت
ی��ان پێش مۆدێ��ڕن ،چ س��ێکۆالر بێت یان
ئایینی ،ل��ە ڕووی ناوخۆیییەوە لە پەیوەندی
لە گەڵ ش��ێوازە تایبەتەکانی دەس��ەاڵت لە
ڕووی جوگرافیای��ی و مێژووییدای��ە .ئەم��ە
روونترین و ـ ناخۆش��ترین ـ کێشەی بەرچاو
ل��ە توێژین��ەوەی ئەس��ەد لە س��ەر بابەتی
ڕەخنەی گش��تی لە عەرەبستانی سەعوودی
هاوچەرخدایە ]58[.ئەس��ەد نەک تەنها لێرەدا
بە ش��ێوەیەکی تەفرەدەران��ە دەڵێ کە گوایە
بەرپرسیاریەتییەکی س��وننەتی لە سەر تاک
بە تاکی مس��وڵمانەکان ،سەبارەت بە ڕەخنە
گرتن ل��ە حاکمی س��ەربەخۆ ،بوونی هەیە؛
بەڵک��وو هەروەها بە تەواوی چاوی بە س��ەر
ئەم ڕاستیەدا دادەخا کە عەرەبستان واڵتێکی
دیکتاتۆرییە کە ل��ەودا ڕێبەرایەتیی ئایینیی
کۆنەپارێز ،دەزگایەکی دەوڵەتیی سەرکوتگەر،
ب��ە مەبەس��تی خنکاندنی هەموو چەش��نە
ناڕەزایەتییەک بە کار دێنێ .بە واتای سادەتر:
ئەسەد دەیهەوێ چاوپۆشی لە تایبەتمەندیی
هەرە گرینگی دەسەاڵت بە قازانجی وێنەیەک
لە س��وننەتێکی هاوئاهەن��گ و هاوئاوازانەی
«گفتۆگ��ۆی عەقاڵنی» و «ڕەخن��ەی ئایینی»
بکات و یان لە گرینگیی کەم بکاتەوە.
ئەم خواس��تە ب��ۆ س��نووردارکردنەوەی
ڕەخنەی ڕەچەڵەکناسی بە ڕەوتە ڕۆژئاواییەکان
و ،گەڕان��ەوە بۆ چەمکە کۆمەڵباوەڕ ،لیبڕاڵ و/
یان مارکسیس��تییەکان بۆ جیهانی ئیسالمی،
هەروەه��ا دەتوانرێ لە ناو ئەو کەس��انەش دا
ببیندرێ کە خۆیان بە ش��وێنکەوتووی فۆکۆ
دەخوێنن��ەوە  .بۆ نموونە چەندین نووس��ەر،
سەبارەت بە سێکسواڵیتە لە جیهانی ئیسالمی
مۆدێڕندا دەنووس��ن ،س��ەرەڕای ئەوەی کە

تەنانەت بە ڕواڵەت الیەنگری لە نووسراوەکانی
فۆک��ۆ دەک��ەن ،ل��ە س��ەر گەڕان��ەوە ب��ۆ
پۆلێنبەندییەکانی «سێکس��واڵیتەی بۆرژوایی»
و «س��ەرکوتی ویکتۆریایی» سوورن ،تەنانەت
س��ەرەڕای ئەوەی فۆکۆ بە ئاش��کرا بەڵگەی
هێنای��ەوە ک��ە توێژینەوەی سێکس��واڵیتەی
مۆدێڕن ،پێویستی بە فەرهەنگۆکێک هەیە کە
لە چەمکی مارکسیس��تی «چین» ( )classو،
ئەوەی سەردەمی ویکتۆریا بە جێگای گوتاری
سەرکوتکراو س��ەبارەت بە سێکس بەرهەمی
هێنا ،وردبینانەتر بێ��ت ]59[.بە ڕێژەی جیاواز
ئەم مەس��ەلەیە بۆ لێکۆڵینەوەی نووس��ەری
وەک��وو جۆجێف مەس��عەد ،خالید ئەڵڕوەیب
و ئەفس��انە نەجم ئابادی��ش بە رێژەی جیاواز
ڕاس��تە( ]60[.کە ئەگەر وانەب��ێ جێگای ڕیزە)
ئەمانە و نووس��ەرانێکی دیکە کە حەز دەکەن
بگەڕێن��ەوە ب��ۆ دەرکەوتەکان��ی ئایدیۆلۆژی
وەک��وو ش��ێوێنەری ڕاس��تییە کۆمەاڵیەتیە
ئۆبژێکتێ��وەکان؛ چی��ن ( )classوەک��وو
دیاریکەری پێناس��ەی الیەنەکانی مۆدێڕنیتە
و ،دەس��ەاڵت ( )powerک��ە لەزات��ی خۆیدا
سەرکوتگەرە ـ هەموو خاڵەکان بە شێوەیەکی
سیس��تماتیک و بنەڕەتی ل��ە الیەن فۆکۆوە
ڕەخنەیان لێگیرا.
ب��ە کورتی گەڕانەوەیەک��ی نەخوازراو ،بۆ
گریمانەیەکی سێکۆالریس��تی و مۆدێڕنیستی
بۆچوونی مارکسیس��تی و/یان ئۆمانیس��تی،
کە بە ش��ێوەیەکی سیستماتیک و ئاشکرا لە
الی��ان فۆکۆوە ڕەخنەیان لێگێ��راوە؛ بە هیچ
شێوەیەک تەنها بۆ ڕەخنەگرانی بۆچوونەکانی
ئەو س��نووردار ناکرێتەوە؛ هەروەها واپێدەچێ
ئەم ڕەخنەیە لە نێو نووس��ەراندا کەسانێکیش
دەگرێتەوە کە خۆیان بە ش��وێنکەوتەوی ئەو
دەبێنن .ب��ەم مانایەکە ب��ە کردەیی کردن
و ب��ەڕۆژ کردن��ی بۆچوونەکان��ی فۆکۆ ،بە
س��ەرنجدان بە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،بە بێ
گەڕانەوە بۆ نەریت��ە باوەکانی بیرکردنەوە ،تا
ڕادەیەکی زۆر پرۆژەیەکی ناتەواوە.

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  53ساڵی بیست و یەکەم پاییزی 269 2719

دوا وتە
فۆکۆ زیاتر هۆگریی بە ڕاپەڕینی ئێران هەبوو
هەتا شۆڕش��ی ئیسالمی و هەروەها بە الیەنە
ڕۆحییەکان��ی بەرخودان بە جێ��گای فۆرمە
ئیس�لامییەکانی دەوڵەت .لە ڕاستیدا خولیای
هەمیش��ەییی ئەو ،بە فۆڕم و ش��ێوازەکانی
دەوڵ��ەت و ڕەخنە گرتن لێی��ان ،ڕێگری لە
هەرچەش��نە یۆتۆپیاخوازییەک��ی خۆجێیی،
س��ەبارەت بەم��ەی دوای��ی دەکات .ئەگەر
سەرزەنش��ت نەکردن بە مەبەس��تی پەسەند
کردن هەڵە نەبێ ،ئەوە ک��ەس ناتوانێ فۆکۆ
بە هۆی هاوس��ۆزی ناڕەخنەگرانە یان هیوا و
هومێدی یۆتۆپیایی بۆ رێژیمی تازە لە ئێراندا،
تاوانبار بکات .هەروەها باس��ەکانی لە س��ەر
نێئۆلیبڕالیسم ،لەوانەیە لە مشتومڕ بە دوور بێ،
بەاڵم نابێ وەکوو پەسەند کردن بخوێنرێنەوە.
ب��ە پێچەوانەوە کاتێ��ک ک��ە هەردووکیان
پێک��ەوە دەخوێنرێن��ەوە دەریدەخ��ەن کە
چەمکی ش��ۆڕش ،ل��ە الیەن مارکسیس��تە
هاوچەرخەکان��ی خۆی(هەوەه��ا زۆرێک لە
چەپەکان��ی ئەمڕۆش��ەوە) ،وەک��وو بابەتێکی
جیهانی (لە ڕاس��تیدا لە ڕوانگەی فەرهەنگی
و مێژوویییەوە بە تایبەتی) ،لە بەرچاو گیراوە.
بەم پێیە ئەم نووس��راوانە ،داوامان لێدەکەن
هەتا لە س��ەر تاقانە بوونی ڕووداوی ش��ۆڕش
لە ئێران ڕابمێنین ،بە جێگای ئەوەی کە ئەو
ڕووداوە بۆ دەس��تەبەندیی بەڕواڵەت جیهانی،
بەاڵم لە کۆتاییدا ئەورووپاتەوەری دابەزێنین.
وت��ە گرینگەکان��ی فۆکۆ س��ەبارەت بە
ئیس�لام وەکوو ئایین ی��ان نەریتێک ،بەدەر
ل��ە ڕەخن��ە نییە :ل��ە هەم��ووی گرینگتر و
س��ەیرتر ،وا دەردەکەوێ کە ناوبراو ،کاتێ لە
س��ەر ئیسالمی ش��یعەی ئێرانی دەینووسی،
تایبەتمەندیگەلێک��ی وەک��وو ب��ە مێژوویی
کردنی بەردەوام ،دابڕان ونەبوونی بەردەوامی،
تێکدانی ش��وناس کە «توخم��ی بنەڕەتیی»
میتۆدەکان��ی خ��ۆی واتەڕەچەڵەکناس��ی و
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کۆنینەناس��ی بوونی بە هەن��د وەرنەگرتبێ.
هەروەها ئەگەر ئەو ڕەخنەگەلەی لە س��ەرەوە
ئاماژەیان بۆ کرا ،ئەسەد ،شوێن کەوتووەکانی
و ،ئەو هەواڵنەی دیکە بۆ جیهانی ئیسالمیش
کە خۆیان بە فۆکۆوە ئەلکێنن بگرێتەوە ،ئەوە
لەوانەیە ئەم گریمانەیە بێتە ئاراوە کە مێژووی
دروس��ت یان بەردەوامی ڕەچەڵەکناس��انەی
جیهانی ئیسالمی مۆدێڕن ،هێشتا و بە زۆری
ماویەتی بنووس��رێ .ئەم بانگەشەیە لەوانەیە
بە س��ەرنجدان بە کاریگەری��ی مەزنی فۆکۆ
لە س��ەر بەش��ی توێژینەوەکانی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاس��ت و ،ل��ە زانس��تی کۆمەاڵیەت��ی و
مرۆییدا بە گش��تی ،س��ەیر بێ��ت .دەبێ لە
یادی نەکەین ک��ە بەهەرحاڵ فۆکۆ بێگومان
نەیدەویست کە چەمکە سەرەکییەکانی خۆی
وەکوو چەمکی تیوریکی ش��یاوی کارپێکردن
لە ئاستی جیهانیدا ،بە کارببرێ ،بەڵکوو فرەتر
وەکوو ئامڕازگەلێک بەمەس��تی تۆمار کردن و
نووس��ینەوەی ئەزموون و ڕووداوی ئەگەر نە
تاقانە ل��ەڕووی جۆگرافیای��ی و مێژووییەوە،
بوون .هەربەو جۆرەی کە خۆی جارێک باسی
لێ کرد ،سەرقاڵی پەرەپێدانی لێکۆڵینەوەیەک
و نەک تیورییەک لە سەر دەسەاڵت()power
[]61
بوو.
کەواب��وو میتۆدێکی ڕەچەڵەکناس��ی بۆ
جیهان��ی ئیس�لام ـ و ڕەنگە ناب��ێ ببێ ـ لە
س��ەرەتاوە هەوەجێ��ی ب��ەم پرس��یارە نییە
ک��ە ئاخۆ واڵتێک��ی مۆدێڕن ی��ان لە حاڵی
مۆدێ��ڕن بوون��ەوەی تایبەت��ی رۆژهەاڵت��ی
ناوەڕاس��تی« ،دیس��یپلینییە یان ئەوەی کە
ئاخ��ۆ سیاس��ەتەکانی «بایۆپاڵیتیکە» ،بەڵکوو
لێکۆڵینەوە لە س��ەر ئەوە بکەن کە ئاخۆ کێها
بەش لە دانیشتوانی واڵت و لە کام گۆڕەپانی
بەس��ەرهات و تاقیکردن��ەوە و لە چ کاتێکدا،
بووگن بە ئۆبژەی حکوومەت و چ فۆڕمگەلێک
ل��ە زانس��ت ـ ئایینی یان ه��ی دیکە ـ یان
حەقیقەت ،لەم پڕۆسانەدا تێوەگالون .هەندێ
نموونەی ش��ێوازی پێشوو ،بە کۆلۆنی کردنی
ساڵی بیست و یەکەم
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میس��ری تیمووتی میچێلە ،کە ڕێفۆڕمەکانی
محەمەد عەلی وەکوو دیس��یپلین ئەناسێنێ
و ،ه��ەر بەم پێی��ە ،بەکۆلۆن��ی کردن خۆی
ل��ە خۆیدا ،ب��ە بێ لەبەرچ��او گرتنی ئەوەی
ک��ە ئاخۆ میس��ر لەوکاتەدا ل��ە ژێر حوکمی
داگیرک��ەری راس��تەقینەدا ب��وو ی��ان نا؛ و
توێژین��ەوەی گرینگی داری��ووش ڕێجاڵی لە
سەر ئەش��کەنجە لە ئێرانی مۆدێڕندا ،کە ئەم
پرس��یارە ئەورووژێنی کە چما ئەشکەنجە لە
ناو کۆمەڵ��گا ئینزیباتییەمۆدێڕنەکاندا درێژەی
هەیە ،لە کوێ ـ لە دیدی فۆکۆوە ـ پێویستی
بە س��زادانی بێ بەزەییانە و توند و تیژ ،لە ناو
[]62
چووە.
لێ��رەدا ئاگادارکردنەوەیەک��ی دووهەم لە
نەفی کردنی فۆکۆ لە بابەتە گەردوونییەکاندا
( )universalsهەی��ە .گرینگتری��ن بابەت��ی
یۆنیڤێرساڵ لەم بوارەدا بێگومان دەوڵەتە؛ بەاڵم
ڕەخنەی فۆکۆ لێی ،زۆرتر بە هۆی بێزاری لە
دەوڵەتەوە نییە ،هەمان ئەو نەفرەتەی کە زامۆرا
و بێهرێن��ت هەیانبوو؛ ئەمە لە پلەی یەکەمدا
بابەتێکی میتۆدۆلۆژیکە .لە س��اڵی ١٩٧٦دا،
پێی وایە کە س��ەرنجدانی زیاد لە پێویس��ت
بە دەس��ەاڵتی حوکمداریت��ی هەڵکەوتوو لە
هەناوی دەوڵەتدا ،ڕێگریم��ان لێدەکا لەوەی
ک��ە ب��ە دوای فۆڕم��ە ناحکوومیەکانی ئەو
هێزانەدا بگەڕێین کە لە شوێنی دیکە بە کار
دەهێنرێ��ن ]63[.هەروەه��ا فۆک��ۆ ل��ە وتارە
بەناوبانگەکەی لەس��ەر حوکمدارێتی ،بەڵگە
دەهێنێتەوە کە دەوڵ��ەت وەکوو فاکتەر یان
دامەزراوەی یەکگرتن ،بابەتێکی دەرهەس��تی
[]64
ئوس��توورەییە ،واتە بە ت��ەواوی خەیاڵییە.
دواجار لە وانەکەی ٣١ی ژانوییەی ١٩٧٩ی
دا ،ل��ە پەڕاوێزی باس کردن س��ەبارەت بەو
بابەتەی کە خۆی پێیدەڵی «فۆبیای دەوڵەت»ی
هەندێ لە نووس��ەران ،فۆکۆ جارێکی تر باس
ل��ە ئارەزووی خۆی س��ەبارەت بە پارێزکردن
لە م��ەڕ هێنانە ئ��ارای تیۆرێک س��ەبارەت
ب��ە دەوڵ��ەت دەکات کە گوای��ە ئەمە ژەمە

خواردنێکە بۆ هەزم کردن ناش��ێ و هەروەها
ئارەزووی خۆی بۆ قسەکردن بە زاراوەی زیاتر
پڕۆسەی بە نەتەوەیی کردن (یان بە دەوڵەتی
[]65
کردن) ( )étatizationدەردەبڕێ.
ئ��ەم بانگ��ەوازە ب��ۆ گ��ەڕان ب��ە دوای
شێوازەکان ،شوێنەکان و جومگەبەندییەکانی
ت��ری هێز لە چاو هێ��زی میری کە دەوڵەت
ب��ەکاری دێن��ێ لەوانەیە ،هی��وا لێکراوترین
تێبینی و بۆچوون بێ کە بە شێوەیەکی ئاشکرا
یان البەال ل��ە نووس��راوەکانی فۆکۆدا هەیە،
تەنانەت ئەگ��ەر لە کەیس��ی ئێراندا بێت چ
بگات بە واڵتانی سەڕەڕۆی دیکەی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاس��ت ،بە هیچ جۆرێک بە ڕوونی ئاشکرا
نییە ک��ە چ بەرهەمێکی دەب��ێ .بەهەرحاڵ
لەوانەیە ئەمە وەکوو دژەژەهرێک بۆ ئارەزووی
ب��ەردوام بۆ «فووتێک��ردن و گەورەکردنەوەی
دەوڵەت��ی عەرەبی» بە س��وود بێ��ت ،وەکوو
ئەوەی توێژینەوەیەکی بەناوبانگ پێش��نیاری
دەکات؛[ ]66ی��ان سوودبەخش��تر ،لەوانەی��ە
یارمەتیم��ان ب��دات هەتا ب��ە وردی ،ئەوەی
کە ل��ە جیهانی ئیس�لامی مۆدێڕندا تایبەتی
مۆدیرنیتەیە و چ فۆرمگەلێک لە دەس��ەاڵت
و زانس��ت لە س��ازکردنیدا ب��ە کارهێنراوە،
دەستنیش��ان بکەین بە بێ ئ��ەوەی لە داوی
خۆ بەجیاواز زانینی ئیسالمی ،کۆمەڵباوەڕی و
یۆرۆسینتریسم بکەوین.
پەراوێز
* .میش��ێل لیزینبێرگ لە بەشی خوێندنەوە فەلسەفی و ئایینیەکان
لە زانکۆی ئامس��تێردام وانە دەڵێتەوە .ناوبراو چەندین وتاری لە سەر
مێژووی رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی جیهانی ئیسالم و هەروەها لە سەر
مێژوو و فەلسەفەی زانستی مرۆیی باڵو کردوەتەوە.
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فۆکۆ لە س��ەر ئێران کە ب��ە زۆری بە زمانی ئیتال��ی بوون ،بهێنم.
من پێش��تر توێژێنەوەیەکم سەبارەت بەم نووس��راوانە لە ژێر ناوی
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دوکتور قاسملوو:
ڕوخساری پۆستمارکسیزمی کورد
موستەفا زەنگین
وەرگێڕان :سیپان ڕۆژهەاڵتی

کورتە
ئاشکرایە کە دوکتۆر عەبدولڕەحمان قاسملوو
لە نێ��وان س��ااڵنی ١٩٨٩-١٩٧١دا ،هەم لە
ب��واری تی��ۆری و هەم لە ب��واری پراکتیکدا
ڕۆڵێکی سەرکەوتووانە و داهێنەرانەی هەبووە،
ئ��ەو تایبەتمەندیی��ە ل��ە قۆناغ��ی یەکەمی
سەرکردایەتیکردنەکەیدا بەئاشکرا دەبینرێت،
بەاڵم لە نێ��وان قۆناغەکانی یەکەم و دووەمدا
ل��ە بواری چۆنیەتی و ناوەرۆکدا جیاوازییەکی
واتادار هەیە ،سااڵنی نێوان  ،١٩٤١-١٩٤٧کە
دەتوانین بە قۆناغی یەکەمی قاس��ملوو ناوی
بێنین ،لەسەر هێڵی کالسیکی مارکسیست-
لینینیس��ت دەڕوات و بابەتەکان لەسەر ئەم
هێڵە ش��رۆڤە دەکات ،لە قۆناغی دوای ساڵی
 ،١٩٧١کە قۆناغی سەرکردایەتیکردنی حیزبی
دیمۆکرات��ی کوردس��تانی ئێران��ە ،قوربانیی
ب��ەو هێڵ��ە داوە و ل��ە کۆمۆنیزم��ەوە بەرەو
سۆس��یالیزمی دیمۆکراتی ڕۆیشتووە و هێڵی
بەرگریک��ردن لە سۆس��یالیزمی دیمۆکراتیی
هەڵبژرادووە.
ئەو ئەزموونە تیۆری و سیاسییەی دوکتۆر
قاسملوو لەو حەوزەیەدا بەدەستی هێناوە ،بووە
هۆی ئەوەی کە ب��ە ڕوانینێکی جیاواز بابەتە
بنچینەییەکان��ی وەکوو خەبات��ی نەتەوەییی
کورد ،سۆس��یالیزم ،ئازادی و دیمۆکراسی بە
تێگەیش��تن و ن��اوەرۆک و میتۆدێکی جیاواز
شی بکاتەوە.
دوکتۆر قاس��ملوو کە لە قۆناغی یەکەمدا
ڕوانین��ی چینایەت��ی (پێش��ەنگایەتی)ی
مارکسیس��یت ـ لینینیستی پەسەند کردبوو،
لە قۆناغی دووەمدا تیۆری و تێزێکی جێبەجێ
ک��ردووە ،کە پێی لە بابەتی چینایەتی بەرزتر
ب��ووە و چینی کرێ��کاری وەک��وو هۆکاری
س��ەرەکیی کۆمەڵگە و هێز پەسەند کردووە
و لەس��ەر ئەم بنەمایە تیۆری و کارێکی نوێی
داڕشتووە.
لە قاسملووی س��ەردەمی نۆێدا دەبینین،
کە نەت��ەوە و کۆمەڵگە جێگ��ەی چینایەتی

دەگرێتەوە ،گەشەکردنی فکرێکی بەم شێوەیە
لە الی��ەن دوکت��ۆر قاس��ملووەوە دەرفەتی
ئەوەمان پێ دەدات ،کە لە قۆناغی نوێدا وەکوو
(پۆستمارکسیزم) هەڵیسەنگێنین.
دەتوانین بڵێین تیۆریی «پۆستمارکسیسزم»،
ک��ە زیاتر لە الی��ەن تیۆریس��یەنی ناوداری
ئارژانتینی« ،ئێرنێستۆ الکالئۆ» و هاوسەرکەی،
«چانتال مۆفێ»وە دەناس��رێت ،سەرلەنوێ لە
ب��ەر ڕۆش��ناییی گۆڕانکارییەکانی س��ەردەم
خوێندنەوەی نوێیان بۆ تیۆریی مارکسیس��تی
کردووە و هەوڵیان داوە ناوەرۆکی س��ەرەکیی
ئەو تیۆرییە سەرلەنوێ دابڕێژنەوە ،کە لەگەڵ
گۆڕانکارییەکان بگونجێت.
دەتوانی��ن بڵێی��ن ئ��ەو تایبەتمەندیی��ە
سەرەکییەی پۆستمارکس��یزم جیا دەکاتەوە،
ئەوەی��ە کە ڕوانینی چەپی کالس��یک ،چین
(تەبەقە) ،وەکوو تاکە بنەمای سیاسی پەسەند
دەکات ،ب��ە واتایەکی دیکە ،ب��ە ڕوانینێکی
(دیترمینیست) هەردوو ش��ێوازی سیاسەتی
چینایەت��ی و ئوس��وولگەراییی چینایەت��ی
مەحکووم دەکات.
ئەو ش��رۆڤەیەی پۆستمارکس��یزم ،کە لە
الی��ەن ئەو ژنومێردە« ،الکالئ��ۆ» و «مۆفێ»وە
کراوە ،لە دوای س��اڵی  ١٩٧١لە ئەندێشەی
دوکتۆر قاس��ملوودا گەشە دەکات و لە دوای
س��اڵی  ١٩٨٣بە ش��ێوەیەکی پراکتیکی لە
ئەندێش��ەی د .قاس��ملوودا ڕەنگ دەداتەوە.
ڕەخنەی دوکتۆر قاس��ملوو لە سۆس��یالیزم
ئەوەیە کە دیمۆکراسی س��نووردار دەکات و
ڕەخنەی لەوە گرتووە ،کە گەورەترین کێشە،
نەب��وون ،یان ناتەواوبوونی دیمۆکراس��ییە و،
وەک جێگ��رەوە (ئالتەرناتی��ڤ)ی ئەم��ە ،بۆ
ئەوانەی کە ب��ە ڕێگاگەلی ئازاد و دیمۆکراتدا
دێنە سەر دەس��ەاڵت ،وەکوو ستراتیژییەکی
سۆسیالیس��ت ،تیۆری��ی «سۆس��یالیزمی
دیمۆکرات»ی داڕش��تووە ،ک��ە دبێتە بنەمای
س��ەرەکیی ئەم مەقالەیە ،کە لێرەدا قس��ەی
لەسەر دەکەین و شرۆڤەی دەکەین .هەروەها
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دادپەروەری��ی کۆمەاڵیەت��ی ،دیمۆکراس��یی
سیاسی ،یەکسانیی ئابووری ،پێگەی ناوەندی
و دیاری دیمۆکراسی و ئازادی ،ڕەتکردنەوەی
دیکتاتۆریەتیی پڕۆلیتاریا ،ڕوانینی مارکسیزمی
ڕۆژئاوایی لەسەر نموونەی پارتی کۆمۆنیستی
فەرەنسا ،بەرگریکردن لە مافی ژنان و پلۆرالیزم
بە واتای بەش��داریی سیاس��ی ل��ەو بابەتانە
دەبن ،کە لەس��ەر پێگەیش��تنی قاسملووی
پۆستمارکسیزم ،گفتوگۆ لەبارەیانەوە دەکەین.
پێشەکییەکی کورت
دوکت��ۆر قاس��ملوو ڕۆژی ١٠ی ئاگوس��تی
 ١٩٨٣ل��ە کۆبوونەوەی کۆمیت��ەی ناوەندیی
حیزبی دیمۆکراتی کوردس��تاندا ،کە ئەوکات
س��کرتێری گش��تی بووە ،نامیلکەیەک لەژێر
سەرناوی «کورتەباس��ێک لەسەر سۆسیالیزم»
پیش��کێش دەکات ]1[.ئەو نامیلکەیە بە واتای
تێپەڕبوون��ی دوکتۆر قاس��ملووە ل��ە تیۆریی
ڕادیکاڵی مارکسیست_لینینیست ،کە تاوەکوو
کۆتاییی ساڵەکانی  ١٩٦٠بە بنەمای سەرەکیی
ئیدیۆلۆژی و سیاس��یی خۆی دادەنێت ،بەرەو
سۆسیالیزمی دیمۆکرات ،یان وەکوو هەندێک
نووسەر دەڵین ،بەرەو سۆسیالدیمۆکراسی ،کە
دیارە گەیشتووەتە لووتکەی ئەو باوەڕە.
ئ��ەو ڕووداوەی ک��ە کاریگەریی گەورەی
لەس��ەر دوکتۆر قاس��ملوو دان��ا و بووە هۆی
س��ەرهەڵدانی ئەو باوەڕە ،ڕووداوی «بەهاری
پراگ» بوو ،کە ٥ی ژانویەی س��اڵی  ١٩٦٨بە
بڕیاڕی سیاسی لە الیەن ڕیفۆرمخوازەکانەوە،
بە س��ەرۆکایەتیی ئەلیکس��اندر دوبچێک ،بۆ
ئازادیی چێکوس��ڵۆڤاکیا دەستی پێ کرد و لە
٢١ی ئاگوستی هەمان ساڵدا بە دەستوەردانی
س��ەربازیی هێزەکان��ی ش��وورەویی ئەوکات
کۆتاییی هات.
قاس��ملوو ،کە لەو س��ەردەمەدا لە پراگ
دەژی��ا ،لە نزیکەوە هەوڵەکان��ی جێگرکردنی
سۆس��یالیزم ب��ە ش��ێوازی ش��وورەوی و
توندوتیژییەکانی ئاڕتەش��ی س��ووری بینیوە.
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قاسملوو کە لە ئەنیستیتۆی ئابووری لە شاری
پراگی پایتەختی چێکوسڵۆڤاکیا مامۆستا بوو،
بەهۆی ئەوەی کە پش��تگیریی لەو بزووتنەوە
چاکس��ازییە کردبوو ،کە لە الیەن دوبچێکەوە
دەس��تی پ��ێ کردب��وو ،هەروەه��ا بەهۆی
دژایەتیکردن��ی داگیرکردنی چێکوس��ڵۆڤاکیا
لە الیەن س��ەربازانی ش��وورەوییەوە ،لەگەڵ
هاوس��ەرەکەی لە زانکۆ دوور خرانەوە و بوونە
یەکێک لە زیانبەرکەوتووانی ئەو پشتگیرییە.
ناب��ێ ئ��ەوە لەبەرچاو نەگری��ن ،کە ئەم
ڕووداوانە کاریگەرییەکی س��ەرەکییان لەسەر
بیری سیاسی و ئیدیۆلۆژیی دوکتۆر قاسملوو
داناوە.
ژیان��ی سیاس��یی دوکتۆر قاس��ملوو لە
تەمەنی  ١٥س��اڵیدا و لە کاتی بەشداربوونی
لە ڕێکخراوی ئازادیی الوانی کوردس��تاندا لە
ش��اری ورمێی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەست
پ��ێ دەکات ]2[.ب��ەاڵم ئیس��ماعیل بازیار لە
نووسینێکدا لەژێر ناوی «قاسملوو ،ناسیۆنالیزم
و ئەندێش��ەی چەپ»دا دەڵێت« :تێكەڵبوونی
دوکت��ۆر قاس��ملوو بە ش��ێوەیەکی چاالکانە
لەنێ��و سیاس��ەتدا ،دەگەڕێتەوە بۆ س��ااڵنی
خوێندنی لە زانکۆی پاریس ،کە بەشداریی لە
چاالکییەکانی حیزبی توودەدا کردووە».
لە ڕاس��تیدا ئەگەر تەماش��ا بکەین ،لەو
س��ەردەمە و ل��ە قۆناغ��ی دوایی��دا ،حیزبی
ت��وودەی ئیران ،ک��ە نوێنەرایەتی��ی بیرێکی
کۆمۆنیس��تیی ڕادیکاڵ��ی دەک��رد و حیزبی
دیمۆکراتی کوردس��تانی ئێران ،هەردووکیان
بە یەک شێوەی ڕێکخس��تن کاروبارەکانیان
جێبەجێ کردووە .تەنانەت حیزبی دیمۆکراتی
کوردستانی ئیران وەکوو لقی حیزبی توودە لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕۆڵی بینیوە.
بارودۆخی سیاس��ەتی گشتیی جیهانی و
ئەو گۆڕانکارییانەی لەو س��ەردەمەدا لە ئێران
ڕوویان داوە ،کاریگەریی س��ەرەکییان لەسەر
دوکتۆر قاس��ملوو دان��اوە بۆ ئ��ەوەی ببێتە
الیەنگری تیۆریی مارکسیس��ت ـ لینینیستی
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ڕادیکاڵ .هەرچۆنێک بێت ،ش��ەڕی دووەمی و حەماسەتەوە لەسەر ئەم هێڵە ئیدیۆلۆژی و
جیهانی ت��ازە کۆتاییی هاتووە و ش��وورەوی سیاسییە نەڕۆیش��تووە؛ ئەگەر بتوانین بڵێین
هیزی س��ەرەکی لە تێکش��کاندنی نازیسمدا کە بە ش��ێوەیەکی گش��تی پەیوەندییەکانی
بووە و ،حیزبی توودەش ،کە کۆمۆنیس��تیکی لەگەڵ هێڵی چەپ پاراستووە ،بەاڵم لە هەموو
ڕادیکاڵ ب��ووە ،بەهێزتری��ن و کاریگەرترین قۆناغەکاندا بە یەک ڕیتم نەڕۆیشتووە.
وەک ل��ە س��ەرەوەش باس��مان ک��رد،
ڕێکخستنی ئەو سەردەمەی ئێران بووە.
دوکتۆر قاس��ملوو بۆ خۆی دەڵێت ،هاتنی قاسملوو لە سەردەمی س��ەرەتاییدا (-١٩٤٧
ئاڕتەش��ی س��وور بۆ ئێران و س��ەرکەوتنی  )١٩٧٠الیەنگر و پارێزەرێکی سەرس��ەختی
یەکیتیی سۆڤیەت لە بەرانبەر فاشیزمدا بووە مارکسیزم_لێنینیزمی ڕووسی بووە ،بەاڵم لە
هۆی ئەوەی کە لە نێوخۆی ئێراندا هەست و قۆناغی دواییدا ئەو قاس��ملووەی کە دەتوانین
سۆزێکی زۆر بۆ شوورەوی پەیدا ببێت ،بەاڵم پێناس��ەی بکەین ( ،)١٩٨٩-١٩٧١ڕوانگەی
دەبێ ئەوەش بڵێین ،د .قاس��ملوو کە س��اڵی سۆس��یالیزمی دیمۆکراتیی هەڵب��ژرادووە ،بە
واتایەکی دیکە ،لە مارکسیزمی
 ١٩٤٩بە مەبەس��تی خوێندنی
ئۆرتۆدۆکس��ــەوە گ��ۆڕاوە ب��ۆ
لیس��انس (بەکالۆری��ۆس) ل��ە
بارودۆخی
سۆسیالیزم.
پاریس بووە ،لە ئەنجامی فشارە
سیاسەتی گشتیی
جیهانی و ئەو
لەگ��ەڵ بوون��ی دەرفەتی
سیاس��ییەکاندا چووە ش��اری
گۆڕانکارییانەی لەو
گفتوگوکردن��ی ئ��ەم گۆڕانەی
پراگی پایتەختی چێکوسڵۆڤاکی
ئێران
لە
سەردەمەدا
دوکت��ۆر قاس��ــــــملوو ل��ە
و ،ل��ەوێ دەکەوێت��ە ژێ��ر
ڕوویان داوە ،کاریگەریی مارکس��یزمەوە بۆ لیبرالیزم ،ئەو
کاریگەریی کۆمۆنیزمەوە.
لەسەر
سەرەکییان
بابەتە لە الیەن عەلی مونەزەمی،
تێ��زی دوکـــــتۆراک��ەی
عەبدولڕەحم��ان قاس��ملوو ،کە دوکتۆر قاسملوو داناوە بۆ نووس��ەری کتێبی «اندیشەهای
ئەوەی ببێتە
دکتر قاس��ملوو» ،وەکوو گۆڕانی
ساڵی  ١٩٦٢لەژێر ناوی «کورد
الیەنگری تیۆریی
سەردەمی ئایزایا بەرلین وەسف
و کوردس��تان»دا نووسیویەتی،
مارکسیست ـ
[]3
کراوە.
وەک��وو بەڵگەیەکی تیۆرییە کە
لینینیستی ڕادیکاڵ
ئەزموون��ی ئیدیۆل��ۆژی و
د .قاسملوو تاوەکوو ساڵی ١٩٦٠
سیاس��یی دوکتۆر قاسملوو لەو
الیەنگری تیۆریی مارکسیست ـ
قۆناغ��ەدا دەتوانین بە «س��ەردەمی پێش��وو»
لینیسیتی ڕادیکاڵ بووە.
هەروەک��وو چۆن یاروس�ڵاڤ مارتینە ،لە وەسف بکەین ،کە گوڕانێکی ڕیشەییی لە هزر
پێش��ەکیی چاپ��ی ئینگلیزی��ی کتێبەکەدا ،و تێگەیشتنیدا بەدی هێناوە.
قاس��ملوو ک��ە ل��ە ڕاس��تیدا پاریزەری
ک��ە س��اڵی  ١٩٦٥چاپ ک��راوە و ،هەروەها
حەمی��د بوزئەرس�لان لە پێش��ەکیی چاپی سۆس��یالیزمی ڕیالیستی بە فۆرمی شوورەوی
تورکیی کتێبەکەدا ،کە س��اڵی  ٢٠٠٩چاپ بووە ،لە س��ەردەمی دواییدا ،کە دەتوانین بە
کراوە ،باس��ی دەکەن ،ڕوانگەی مارکسیست «قۆناغی کۆن» ناوی بەرین ،دەبێتە الیەنگر و
ـ لینینیس��تی تێ��دا دەبینرێ��ت و کتێبەکە پارێزەری سۆسیالیزم.
دەتوانی��ن بڵێین بۆش��اییەک ل��ەو پێگە
لەسەر بنەمای زانس��تی سیاسەتی ئابووریی
ناوەندیی��ەدا دەبینێت ،کە ب��ۆ چینی کرێکار
مارکسیستی نووسراوە.
بەاڵم پێویستە بگوترێت کە د .قاسملوو لە ل��ە خەباتی کۆمەاڵیەتیدا دانراوە و لە جەبری
تەواوی ژیانی سیاسیی خۆیدا بە هەمان جۆش ئابوورییەوە دەکەوێتە ڕێگەیەکەوە کە گرنگی
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ب��ە بواری سیاس��ی و کۆمەاڵیەت��ی دەدات .و بەرهەمەکانی کارل مارکس��ی س��ەردەمی
[]4
گرنگترین خاڵ ئەوەیە کە پێگەیەکی تایبەت گەنجیەتیی لە خۆیدا هەڵگرتووە.
لەو بارەیەوە پێری ئەندێرس��ۆن دەڵێت،
و جیاواز بە دیمۆکراس��ی دەدات و ،جەخت
لەس��ەر ئ��ەوە دەکات کە ئەو سۆس��یالیزمە الیەنگران��ی مارکس��یزمی ڕۆژئاوای��ی ،ل��ە
نوێیەی دایدەڕێژێت بە دیمۆکراس��ی تەجهیز دوای س��ااڵنی  ،١٩٢٠ل��ە فەلس��ەفە دوور
کەوتوونەتەوە و ،س��ەرەتا ڕوویان لە سیاسەت
بکات.
ئەمان��ە و گەل��ەک بابەت��ی دیکەی لەو کردووە و دواتر گرنگییەکی زۆریان بە ئابووری
ش��ێوەیە دەبنە کەرەستەی س��ەرەکیی ئێمە داوە ،کە کۆڵەکەی س��ەرەکیی بیرکردنەوەی
ب��ۆ بەرگریکردن ل��ە ڕوخس��اری کوردانەی مارکس بووە و پش��تیان کردووەتە بابەتگەلی
پۆستمارکس��یزمی دوکت��ۆر قاس��ملوو ،یان وەکوو «سیاس��ەت» و «ئابووری» و ،دەتوانین
بڵێین مارکس بەرەو س��ەردەمی گەنجیەتی
«ڕووی پۆستمارکسیزمی کورد».
[]5
تیۆریی پۆستمارکس��یزم و دیمۆکراسیی ڕۆیشتووە.
لەگەڵ ئەوانەی لە سەرەوە
ڕادی��کاڵ ،ک��ە ب��ە دووان��ەی
باس��مان ک��رد ،تیۆریس��ییەنە
«ئێرنێس��تۆ الکالئ��ۆ و چانتال
قاسملوو
س��ەرەکییەکانی قوتابخان��ەی
مۆفێ» دەناسرێن ،دەبنە بنەمای
کە لە ڕاستیدا
پارێزەری
فرانکفورت ،کە بە قوتابخانەیەکی
س��ەرەکی ب��ۆ ش��یکردنەوەی
ڕوخس��اری پۆستمارکس��یزمی سۆسیالیزمی ڕیالیستی ڕەخنەگران��ە دەناس��رێت ،ب��ە
بە فۆرمی
بۆچ��وون و لێکۆڵینەوەکانی��ان
قاس��ملوو ،بەاڵم پێ��ش ئەوە،
بووە،
شوورەوی
لە بەردەوامبوونی مارکس��یزمی
پێویس��تە هەندێک شت لەسەر
سەردەمی
لە
ڕۆژئاواییدا ڕۆڵیان هەبووە.
پۆستمارکسیزم و دیمۆکراسیی
دواییدا ،کە دەتوانین
ڕاس��ـــــتە ک��ە دواڕۆژی
ڕادیکاڵ بڵێین.
بە «قۆناغی کۆن» ناوی
مارکس��ـــیزمی ڕۆژئاوای��ی و
لە داویی س��ااڵنی ١٩٢٠دا،
بەرین ،دەبێتە الیەنگر و
گفتوگۆک��ردن لەس��ەر بی��ر و
بەتایبەت لە ئەڵمانیا ،فەرەنس��ا
پارێزەری
باوەڕی پێشەنگەکانی ئەو ڕەوتە
و ئیتاڵیا ،ڕەوتی ڕەخنەگرتن لە
سۆسیالیزم
گرنگە ،بەاڵم لێرەدا تاکە شتێک
مارکس��یزمی کالسیک دەستی
کە پەیوەندیی بە ئێمەوە هەیە،
پێ ک��رد .زیاتر ل��ۆکاچ ،کۆرچ
و گرامش��ی ،وەکوو س��ەرتەڵ (پێشەنگ)ی ئ��ەو زەمین��ە و دەرفەتەیە کە ل��ە ئەنجامی
ئەو ڕەوتە دەناس��ران و ل��ە ئەدەبیاتدا وەکوو ڕووداوەکان��ی کۆتاییی س��اڵەکانی  ١٩٦٠و
تیۆرییەکی ڕۆش��نبیری ناوی دەبرا و بە ناوی سەرەتای س��اڵەکانی ١٩٨٠دا هاتووەتە ئاراوە
و بووەتە هۆی گەش��ەکردنی پۆستمارکسیزم؛
مارکسیزمی ڕۆژئاوایی تۆمار کراوە.
لە الیەکی دیک��ەوە ،بنەمای ئەو تیۆرییە تەنان��ەت دەتوانین پۆستمارکس��یزم وەکوو
لەس��ەر بناغەی هزری ئیدیۆلۆژیی کولتووری دوای��ن قۆناغی گەش��ەکردنی مارکس��یزمی
[]6
و ئیستاتیستی دەڕوات ،کە فەیلەسووفەکانی ڕادیکاڵی ڕۆژئاوایی باس بکەین.
هەری��ەک ل��ە ئێرنێس��تۆ الکالئ��ۆ و
ڕۆش��نگەری بۆ پەیوەندیگرتن لەگەڵ خەڵک
و کۆمەڵگە دایانن��اوە .تایبەتمەندییەکی نوێ چانتال مۆفێ ،وەک��وو بناغەدانەرانی تیۆریی
کە لە ناوەندی ڕۆش��نگەریی مارکسیس��زمی پۆستمارکس��یزم دەناسرێن ،کە ساڵی ١٩٨٥
ڕۆژئاواییدا ج��ێ دەگرێت ،جگە لە بابەتگەلی «هێژمۆنی و س��تراتیژیی سۆسیالیستی بەرەو
وەکوو ئازادی ،یەکس��انی و جیهانیبوون ،بیر سیاس��ەتێکی دیمۆکراسیی ڕاس��تەقینە»یان
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پێشکێش کردووە.
نووسەرانی ئەو بابەتە وەکوو ئاماژەکردن بە
بابەتێکی کە بڕیارە گفتوگۆی لەسەر بکەن ،بە
ڕس��تەی «بیری چەپ لەم سەردەمەدا لەسەر
چوارڕێیانێکە» دەست پێ دەکەن.
ئ��ەوان ل��ە بۆچۆنەکەیاندا پش��تیان بەو
گۆڕانکارییە سیاس��یانە بەس��تووە کە لەسەر
ئاس��تی جیهان لە کۆتاییی س��ااڵنی ١٩٦٠
تاوەکوو ناوەڕاستی س��ااڵنی  ١٩٨٠بەردەوام
دەبن و ڕووداوگەلی وەکوو داگیرکردنی پراگ
لە ساڵی  ،١٩٦٨کۆدەتای لێهستان (پۆڵەندا)،
س��ەرکەوتنی کۆمۆنیس��تەکان ل��ە ڤێتنام و
کامبودیە و ،س��ەرهەڵدانی بزاڤ��ە نوێیەکانی
سۆسیۆپۆلیتیک ڕوویان داوە.
لەگ��ەڵ ئەم گۆڕانکارییان��ەدا بابەتگەلی
تایبەت بە گەنگەش��ەکردنی سۆس��یالیزم بە
شێوازی جودا جودا گەش��ەیان دەکرد و ،لە
واڵتانی سۆسیالیس��تی ڕیالیس��ت ،کە بەرەو
هەڵوەش��انەوە دەچ��وون ،ڕەخنەگرت��ن ل��ە
مارکسیزم زۆر قووڵتر ببووەوە.
لەم قۆناغەدا ژنومێردەکەی الکالئۆ_مۆفێ،
کە خاوەن��ی ئەم ه��زرە ڕەخنەییەن ،دەڵێن
لەگەڵ بەردەوامبوونی لێکۆڵینەوەکانیان لەسەر
سۆس��یالیزم و ڕێگاکانی بەرەو سۆس��یالیزم
[]7
توانیویانە وەاڵمی زۆر پرسیار بدەنەوە.
بەکورت��ی بە ب��ڕوای الکالئۆ_مۆفێ ،ئەو
سۆسیالیزمەی کە هەبووە تووشی قەیران بووە،
ئەوەش بەهۆی ئەوەی کە سیاس��ەتی چەپ
نەیدەتوان��ی وەاڵمی داواکاریی بزووتنەوەکانی
ژن��ان ،هاوڕەگەزخوازان ،پێکهات��ە نەتەوەیی
و ئەتنییەکان ،ئەنتی فاش��یزم و سیاس��ەتە
ژینگەییەکان بداتەوە.
لەب��ەر ئ��ەوەی ئ��ەو تێگەیش��تنە
سۆس��یالیزمەی ک��ە هەبووە ،کەوتب��ووە ناو
تێگەیش��تنێکی هەڵ��ەوە ،ک��ە گەورەی��ی و
هێژمۆنی��ی خۆی ل��ە چینی کرێ��کار و لە
تایبەتمەندیی «جیاوازیی چینایەتی»دا دەبینی
و ،چین��ی کرێکاری وەکو «بکەری جیاواز» لە

س��ەنتەری گۆڕانکارییەکاندا هەژمار کردووە،
کە دەبێتە هۆی بێواتابوونی سیاس��ەت ]8[.واتا
لەس��ەر ئاستی کۆمەڵگە ،زۆربەی ئەو ئاکتەرە
سیاسیانەی لەخۆ نەدەگرت ،کە بە ناسنامەی
جیاواز و لە بوارە جیاوازەکاندا بە مەبەس��تی
بەدەس��تهێنانی ئازادی خەباتیان دەکرد؛ واتا
نەیدتوانی بیانبینێت.
ژنومێردەک��ەی الکالئ��ۆ و مۆفێ باس لە
ڕەخنەگرتن و ش��یکردنەوەی مارکسیسزمی
ئۆرتۆدۆکس و کالسیک دەکەن ،کە لە الیەن
ئەوانەوە شیکردنەوەی گرنگ بۆ ئەو شێوازەی
مارکسیزم دەکرێت کە دەتوانێت لە سەردەم
و کۆمەڵگ��ەدا بگونجێت .وات��ا ئەمە کاتێک
بەدەس��ت دێت کە لەس��ەر ئاس��تی جیهان
واز لە س��ەرجەم ئ��ەو تایبەتمەندییانە بێنین
کە لە ش��وێنە جیاوازەکانی جیهان بۆ چینی
کرێکار دانراون؛ واتا بۆ ناس��ینی س��تراتیژیی
سۆسیالیزمی نوێ ،دەبێ واز لە سۆسیالیزمی
پێشوو بهێنین ،کە لەسەر بنەمای چینایەتی
بنیات نراوە.
لەمەوبەدواوە دەبێ ژنومێردەکەی الکالئۆ
و مۆف��ێ خۆیان ی��ەکال بکەن��ەوە ،کە لەنێو
مەیدانی پۆستمارکسیس��تدا وەستاون ،چیتر
ناتوانن درێژە بە بیرۆکەی جیاوازیی چینایەتی
و تایبەتمەندییەکانی مارکسیس��م و بۆچوونی
مێژووی��ی دەربارەی فرەوانبوونی کاپیتالیزم و
کۆمۆنیزم ،وەک کۆمەڵگەیەکی شەفاف بدەن.
ئەو ،ل��ەو بڕوایەدایە کە بوونی هێژمۆنێک
ب��ە ئامانج��ی هەوڵ��دان بۆ بەدەس��تهێنانی
دووان��ەی ڕادی��کاڵ و ئازدایخ��وازی و
دیمۆکراس��ی ،دەتوانێت س��وودمەند بێت و،
بۆ ئەم مەبەس��تەش دەکرێ سوود لە گۆڕین،
فرەوانترک��ردن و گەش��ەپێدانی گفتوگۆکانی
[]9
نەومارکسیزم وەربگیرێت.
ژنومێردەک��ەی الکالئ��ۆ و مۆفێ جەخت
دەک��ەن لەس��ەر ڕەتکردنی تێگ��ەی چینی
کرێکار ،کە ب��ە چینێکی جیهانی ناس��راوە،
ب��ە مەبەس��تی بەرجەس��تەکردنی فرەییی
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کۆمەاڵیەت��ی و ڕۆڵ��ی ل��ە قووڵکردن��ەوەی
دیمۆکراس��ی ،یان گەشەپێدانی دیمۆکراسیی
ڕادیکاڵدا.
واتای «ئانتاگۆنیزم» لێرەدا ئەو پەیوەندییەیە
کە هەر ناس��نامەیەک لەگەڵ پێناس��ە ،یان
ناس��نامەیەکی دیک��ەدا هەڵیدەبەس��تێت.
ئانتاگۆنیزم��ی کۆمەاڵیەت��ی دەبێت��ە هۆی
ئەوەی کە هیچ یەک لە ناسنامە جیاوازەکانی
کۆمەاڵیەتی و سیاسی نەتوانێت خۆی وەکوو
تۆخم و بنەمای س��ەرەکی و بەرچاوی فکری
دامەزراندنی کۆمەڵگە پێناسە بکات.
فرەییی ناسنامە و ئەکتەری کۆمەاڵیەتی،
یان وەکوو مۆفێ دەڵێت« ،جەمس��ەربەندیی
ئاگۆنیس��تیک» ]10[،ل��ە تیۆری��ی «الکالئ��ۆـ
مۆف��ێ»دا وەکوو بنەمای س��ەرەکیی پرۆژەی
پۆستمارکسیزم دەناس��رێت ،کە ئەوان لەژێر
ناوی بنەم��ای «س��ەرەکیی دیمۆکراس��یی
ڕادیکاڵ»دا بەرگریی لێ دەکەن ،لەبەر ئەوەی
لە کۆمەڵگەیەکدا کە دیمۆکراس��یی ڕادیکاڵ
هەیە ،نابێ لێکدژییەکانی کۆمەڵگە لە ڕێگەی
کۆدەنگیی��ەوە چ��ارە بکرێن ،بەڵک��وو دەبێ
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بەری��ەک بکەون و بە ش��ێوەی دژایەتیکردن
چارە بکرێن .واتا ئەم دووانە بەو شێوەیە ،هەم
دژایەتیی ڕۆڵی ئاشتی تاکەکەسی لە پێگەی
لیبراڵ و نادیمۆکرات و ،هەمیش دژایەتیی ئەو
پێگە تایبەتە دەک��ەن ،کە مارکس بە چینی
کرێکاری دەدات ،ڕەتکردنەوە و پێنەدانی هیچ
تایبەتمەندییەک��ی جیاواز و ناوەندی بە هیچ
ئەکتەرێکی کۆمەاڵیەتی و سیاسی لە پرۆسەی
گەش��ەکردنی کۆمەڵگ��ەدا ،وەک��وو چین��ی
کرێکار و بەدەس��تهێنانی هێژمۆنی بە ڕێگەی
بەریەککەوتن (ئانتاگۆنیزم) ،تایبەتمەندییەکی
ئ��ەو بیرۆکەیەیە ،بە واتایەکی دیکە ،لە بواری
بەریەککەوتنی کۆمەڵگەدا نابێ هیچ ئەکتەر و
فاکتەرێک هێژمۆنیی هەبێت.
وەک چۆن «دەمیر» ئاماژەی پێ کردووە،
بنەم��ا و ناوەرۆک��ی پرۆژەی دیمۆکراس��یی
ڕادیکاڵ بە «فرەوانبوون و قووڵبوونی شۆڕشی
دیمۆکراتی» بەدەس��ت دێت ،کە ئامانجەکەی
ڕادیکاڵکردن��ی ئ��ازادی و یەکس��انییە ل��ە
س��ەرجەم کۆمەڵگەدا ]11[.مەبەست ئەوەیە کە
بیرۆکەی فرەییی کۆمەاڵیەتی و ئەکتەرەکانی
ساڵی بیست و یەکەم
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ببێتە بنەمای س��ەرەکیی دانانی پڕۆژەیەکی کێشەی جیهانی دادەنێت ،چووەتە بەرەیەکەوە
کە کێشەی جیهانی پێش کێشەی چینایەتی
سۆسیالیستی.
دەخات ،بەاڵم ئەگەر ل��ەم قۆناغەدا زیاتر بیر
دەرفەت��ی پۆس��تمۆدێرنیزم ل��ە هزری و بۆچوونەکانی قاسملوو شی بکەینەوە ،شتی
زیاترمان بەدەس��ت دەکەوێ��ت ،کە ئەمە لە
قاسملوودا
دەتوانین ژیانی سیاس��یی دوکتۆر قاسملوو لە نامیلکەی «کورتەباسێک لەسەر سۆسیالیزم»دا
بواری ئیدیۆلۆژیکدا بەسەر دوو قۆناغدا دابەش بەئاشکرا دەبینرێت ،کە قاسملوو لە کۆنگرەی
بکەین؛ ژیانی لە نێوان سااڵنی  ،١٩٧١-١٩٤٧حیزب��ی دیمۆکرات��ی کوردس��تانی ئێران لە
کە وەکوو یەکەمین قۆناغ دادەنرێت و لە دوای ١٠ی ئاگوس��تی ١٩٨٣دا پێشکێشی دەکات،
کە ئەوکات س��کرتێری گش��تیی ئەو حیزبە
١٩٧١ـەوە قۆناغی دووەم سەرهەڵدەدات.
لە قۆناغی یەکەمدا کە د .قاسملوو لەسەر بووە .قاس��ملوو ل��ە ڕێگەی «کورتەباس��ێک
هێڵی کالس��یکی مارکسیس��ت ـ لینینیست لەسەر سۆسیالیزم»ەوە بە حیزبەکەی دەڵێت
ک��ە «ئامانجی ئێمە ب��ۆ دواڕۆژ
دەڕوات ،ب��ە ش��ـــــێوەیەکی
پێکهێنان��ی کــــۆمەڵگەیەکی
چینایەتی دەیڕوانییە بابەتگەلی
ئانتاگۆنیزمی
سۆسیالیس��تییە ک��ە بتوانێت
کۆمەاڵیەتی ،سیاس��ی ،ئابووری
کۆمەاڵیەتی
و کلت��ووری .ب��ەاڵم ل��ە دوای دەبێتە هۆی ئەوەی کە وەاڵمی کێش��ەکانی کوردستان
هیچ یەک لە
بدات��ەوە ».کاتێ��ک پرس��یار
ساڵی ١٩٧١ـەوە واز لە هزری
جیاوازەکانی
ناسنامە
دەکرێت س��ەبارەت بەوەی کە
کۆمۆنیس��ت دێنێت ،کە چینی
کۆمەاڵیەتی و
ئێوە مارکسیسیت ،مارکسیسیت
کرێکار ،وەک��وو تاکە فاکتەری
خۆی
نەتوانێت
سیاسی
ـ لینینیس��ت ،یان کۆمۆنیست،
خەبات��ی کۆمەاڵیەتی دەبینێت
وەکوو تۆخم و
ی��ان حیزبێک��ی چینایەت��ی
و دەچێتە بەرەی سۆسیالیزمی
بنەمای سەرەکی
نین ،ب��ۆ باس لە سۆس��یالیزم
دیمۆکراتییەوە ،کە دیمۆکراسی
و بەرچاوی فکری
دەک��ەن؟ دوکت��ۆر قاس��ملوو
بە بنەما دادەنێت .بەو شێوەیە،
دامەزراندنی کۆمەڵگە
ل��ە وەاڵمدا دەڵێت ک��ە ئەوان
قاس��ملوویەک دەبینی��ن ک��ە
پێناسە بکات
حیزبێکی دیمۆکراتی نەتەوەیی
ل��ە سیاس��ەتی چینایەت��ی و
و پێش��کەوتنخوازن .لێـ��رەدا
کەمین��ەی ئاب��ووری تێپ��ەر
دەبێت و بی��ری جیهانی و کۆمەاڵیەتیی تێدا مەبەس��ت ل��ە پێش��کەوتنخواز ئەوەی��ە کە
بەرجەستە دەبێت و گرنگی بە بواری سیاسی لەگەڵ چارەکردنی کێشەی نەتەوەی کورد و
دەدات .ئیس��ماعیل بازیار دەڵێ��ت« :دوکتۆر بەدەستهێنانی مافە نەتەوەییەکانی ،چارەیەک
قاس��ملوو لە چەپێکی ڕادیکاڵ��ەوە دەگۆڕێت بۆ کێش��ە کۆمەاڵیەتییەکان��ی بدۆزنەوە .لە
بۆ چەپێکی میانڕەو ،یان چەپێکی زانس��تی ».ڕاستیدا دەبینین کە لە ڕوانگەی د .قاسملوودا
بەپێی قسەکانی بازیار ،قۆناغی یەکەمی ژیانی دوو بابەت��ی س��ەرەکی و بنەڕەتی هەن ،کە
ئیدیۆلۆژی و سیاسی ( )١٩٧١-١٩٤٧سەرەتا ئەوانیش بابەتی نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتین .بەم
چ��ەپ و دواتر کورد بووە ،ب��ەاڵم لە قۆناغی ڕیزبەندییەی کە دوکتۆر قاسملوو کردوویەتی،
دووەمدا کە باس��مان کرد لە دوای س��ااڵنی پێویستە تێ بگەین ،کە بۆچی گرنگی بەم دوو
١٩٧١وە س��ەرەتا ک��ورد و دواتر چەپ بووە .بابەت��ە دەدات؟ لەبەر ئەوەی بۆ خۆی دەڵێت:
بازیار بەئاش��کرا دەڵێ« :قاسملوو لە قۆناغێکدا «ئەگ��ەر حیزبێک گرنگی بە بابەتی نەتەوەیی
(کالسیک) کە کێش��ەی چینایەتی لە پیش بدات ،بەاڵم کێشە کۆمەاڵیەتییەکان پاشگوێ
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بخات ،یانیش بەپێچەوانەوە بابەتی نەتەوەیی و سیاس��ەتی دیمۆکراتی��ی تێ��دا پارێ��زراو
لە پالنی دووەم��دا دابنێت و زیاتر گرنگی بە بێت ،قاس��ملوو لەو بڕوای��ەدا بوو کە لە ڕێی
کێش��ە کۆمەاڵیەتییەکان ،بۆ نموونە کێشەی سۆس��یالیزمی دیمۆکراتێکەوە دەس��ەاڵتێکی
چینایەتی بدات ،حیزبێکی سەرکەوتوو نابێت دیمۆک��رات جێی ئ��ەو ڕێژیم��ە دیکتاتۆرە
و شکس��ت دەهێنێت ».دوکتۆر قاس��ملوو بە دەگرێت��ەوە کە لە ئێران هەی��ە ،ناعەدالەتیی
سوودوەرگرتنی لە ئەزموونی کوردانی باشووری سیاس��ی چارە دەکات و لە ئاکامدا هەژاری و
کوردس��تان لە عێراق باس لەو بابەتە دەکات .نایەکس��انیی ئابووری لە ئێران و کوردستاندا
بە بڕوای ئەو ،پارتی دیمۆکراتی کوردس��تانی ناهێڵێت.
دەتوانین ببینین کە دوکتۆر قاس��ملوو لە
عێ��راق تەنیا گرنگیی بە باتی نەتەوەیی داوە،
پارتی کۆمۆنیستی کوردستانیش تەنیا لە ئاست قۆناغی نوێی ژیانی سیاسی و ئیدیۆلۆژیخۆیدا
کرێ��کاران و ڕەنجدەراندا خەریکی کێش��ەی لەجێی ئابووری ،گرنگی بە سیاسەت دەدات،
چینایەت��ی بووە و بەو هۆی��ەوە هەردووکیان جگە لەوە ،ئەو «سۆسیالیزمی دیمۆکراسی»یە
نوێی��ەی کە دوکتۆر قاس��ملوو
س��ەرکەوتوو نەب��وون .ئ��ەو
دەیەوێت دایبمەزرێنێت ،دەڵێت
هەڵوێس��تەی دوکتۆر قاسملوو
کاتێک پرسیار
کە لیرەدا دەبینرێت ،لە ئاستی دەکرێت سەبارەت بەوەی کە ئ��ەم سیس��تەمە ئیداری و
کە ئێوە مارکسیسیت،
سیاسییە لە کوردستاندا تەنیا بە
چینایەت��ی دەردەچێت و چین
وەکو تاکە فاکتەری کاریگەری مارکسیسیت ـ لینینیست ،بەدەستهێنانی ستاتۆ (کیان ،یان
یان کۆمۆنیست ،یان
هەرێم)ی ئۆتۆنۆم بەدەست دێت
کۆمەڵگ��ە نابینێ��ت .بەم��ە
بۆ
نین،
دەتوانین لێ��رەدا ئەمە ببینین حیزبێکی چینایەتی
و لێرەدا بە ڕێژەیەکی کەم ،زیاتر
باس لە سۆسیالیزم
بای��ەخ بە بابەت��ی ئیدیۆلۆژیک
کە قاس��ملوو دەبێتە هاوبیری
دەکەن؟ دوکتۆر قاسملوو
دەدات تا بابەتی سیاسی.
پۆستمارکس��یزمی الکالئ��ۆـ
لە وەاڵمدا دەڵێت
لــــ��ەوەش زیات��ر ،ئ��ەو
مۆفێ ،کە چینی کرێکار وەکوو
کە ئەوان حیزبێکی
ئۆتۆنۆمییەی کە لە چوارچێوەی
تاکە بکەر و دیارکەری کۆمەڵگە
دیمۆکراتی نەتەوەیی و
خودموختاری��دا باس��ی لێ��وە
نابینن .دوکتۆر قاس��ملوو تاکە
پێشکەوتنخوازن
دەکات ،ب��ۆ چـــــارەکردن��ی
ڕێگە بۆ چارەکردنی کێشەگەلی
کێش��ە نەتەوایەتییــ��ەکان و
نەتەوەی��ی و کۆمەاڵیەت��ی لە
دەس��ەاڵتێکدا دەبینێ��ت ،کە بە ئ��ازادی و ئ��ەو سۆس��یالیزمە نوێیەش بە مەبەس��تی
دیمۆکراس��ی هاتبێ��ت و بە سۆس��یالیزمی چارەکردنی کێشە کۆمەاڵیەتییەکان وەاڵمدەر
دیمۆکرات وەس��فی دەکات .دەس��ەاڵتێکی دەب��ن و ،ب��ە دەس��تهێنانی خودموختاریش
سۆسیالیس��تی ،کە گرنگی بە دیمۆکراسی و وەکوو پێش��مەرجی بیناکردنی سۆسیالیزمی
ئازادیی کۆمەاڵیەتی نەدات دەبێتە چەکێک لە دیمۆکراتی��ک وەس��ف دەکات ،ک��ە بە هیچ
[]12
دەس��تی تاقمێکی ڕادیکاڵدا کە هەوڵ دەدەن شێوەیەک ناتوانن دەستبەردای بن.
وەک��وو چ��ۆن کاوە بەهرامی ل��ە بابەتی
لەو ڕێگەیەوە بیری خۆیان بەسەر کۆمەڵگەدا
بس��ەپێنن .بۆ ئەوەی دیمۆکراس��یی ڕادیکاڵ «دوکت��ۆر قاس��ملوو ،ڕێبەرێک��ی مۆدێرن و
بتوانێت ببێت��ە گەرەنتەری بەدەس��تهێنانی شۆڕش��گێڕێکی دیمۆک��رات»دا دەڵێ��ت« :لە
سۆس��یالیزمی دیمۆکراتی��ک ،دەب��ێ قۆناغ��ی نوێی ژیانی دوکتۆر قاس��ملوودا ئەو
کۆمەڵگەیەک پێک بهێنرێت کە سێکۆچکەی بابەتە س��ەرەکییەی کە وەکوو ژنومێردەکەی
یەکسانیی ئابووری ،دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی «الکالئ��ۆ و مۆفێ» جەختی لەس��ەر دەکات،
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دیمۆکراس��ییە ».ئ��ەو ،دوو ه��ۆکار ب��ۆ ئەم
ڕژدبوون��ە دێنێت��ەوە :یەکەم ،دیمۆکراس��ی
ڕۆڵێکی سەرەکی دەبینێت لە بەدەستهێنانی
س��ەرجەم داواکارییە سۆسیالیس��تییەکاندا؛
دووەم ،ئ��ەو ش��ێوازە ئۆتۆنۆمیی��ەی ک��ە بۆ
کوردس��تانی ڕۆژهەاڵتی داوا دەکەن لە ڕێی
دیمۆکراس��ییەوە بەدەس��ت دێ��ت .هەربۆیە
بە ب��ڕوای ئ��ەو ،تەنیا لە دیمۆکراس��ییەکی
ڕاستەقینەدا خەڵک دەتوانێت بە ئازادی ڕای
خۆێ بڵێت و حیزب و ڕێکخراوە سیاس��ی و
کۆمەاڵیەتییەکانی��ش بە ئازادی دەتوان کار و
چاالکی بکەن.
دوکتۆر قاس��ملوو تەنیا ب��ۆ حیزبەکەی
خۆی داوای دیمۆکراسی ناکات ،بەڵکوو دەڵێ
ئەم داواکارییە بۆ سەرجەم ڕێکخراوە سیاسی
و کۆمەاڵیەتییەکان��ە ،بۆ ئ��ەوەی پێکەوە کار
بکەن .لە ڕوانگەی دوکتۆر قاسملووەوە نابێ بە
هیچ شێوەیەک خەباتی نەتەوەیی و چینایەتی
کاریگەری لەسەر هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی
دیمۆکراسی دابنێت و پەراویزی بخات .لەبەر
ئەوەی ئەگەر ڕێژیمێک��ی دیمۆکرات نەبێت،
ناتوان��ن ماف��ە نەتەوەییەکان��ی گەلی کورد
دابی��ن بک��ەن و تا ئەوکاتەی کە س��ەرجەم
ماف��ە نەتەوەییەکانی گەلی کورد دەس��تەبەر
نەکرێن ،ڕێژیم بە ت��ەواوی مەعنا ڕێژیمێکی
دیمۆکراتیک نییە .ئەگەر دیمۆکراس��ییەکی
بەهێز و هەمیش��ەیی نەبێت ئەو دەس��ەاڵت
(س��تاتۆ) سیاس��ی و ئیداریی��ەی ک��ە ل��ە
کوردستان دادەمەزرێت ،هەممیشە مەترسیی
نەمان و لەنێوچوونی لەسەر دەبێت و مانەوە و
بەردەوامبوونی ئەم سەربەخۆییە تەنیا کاتێک
بەدەست دێت ،کە لە ئێران دیمۆکراسییەکی
[]13
بەردەوام هەبێت.
دوکتۆر قاسملوو لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ
«راه ای��ران» دەڵێت« :لە نێ��وان ئۆتۆنۆمی و
دیمۆکراس��یدا پەیوەندییەک��ی بەهیز هەیە،
لەب��ەر ئەوەی کە هەردووکی��ان زۆر بابەتیان
هەیە ،تێکەڵکێشی یەکدی دەبن ».واتا دوکتۆر

قاس��ملوو ئۆتۆنۆمی بە بەش��ێکی تەواوکەری
دیمۆکراس��ی دەبینێت و ،لە ڕوانگەی ئەوەوە
ئەگ��ەر دیمۆکراس��ی هەمەک��ی (گش��ت)
بێ��ت ،ئۆتۆنۆمی «پاژ»ە و ،ئ��ەو هەمەکییە لە
کۆکردنەوەی پ��اژەکان پێک دێ��ت و تەواو
دەبێ��ت و دەڵێ��ت« :ئەگەر ڕۆژێ��ک ئێرانی
ئیس�لامی داواکارییەکان��ی ئێم��ە لەبارەی
کوردس��تانەوە قب��ووڵ بکات ،ئ��ەوە بۆ ئێمە
سەرکەوتنێکی گەورە دەبێت».
لەو چوارچێوە سۆسیالیستییە نوێیەدا ،کە
دوکتۆر قاسملوو دەیەوێت دایمەزرێنێت ،ئەو
بابەتە س��ەرەکییەکەی کە لە ڕەخنەی خۆیدا
بەرانبەر سۆس��یالیزمی ڕیالیستی باسی لێوە
دەکات ،دیمۆکراسی و ئازادییە.
بە زمانێکی ڕوونتر ،کێش��ەی سەرەکیی
ئەو سۆس��یالیزمە ڕیالیس��تییەی کە هەیە،
ئەوەیە کە هەم لە بواری تاکەکەس��ی و هەم
لە کۆمەڵگەدا دیمۆکراس��یی سیاس��ی ،یان
س��نووردار کراوە ،یان هەر نییە .لە ڕاس��تیدا
دەڵێت ،لەو س��تراتیژییە سۆس��یالیزمەی کە
دەیەوێ��ت دایمەزرێنێ��ت و بانگەش��ەی بۆ
دەکات ،دیمۆکراس��ی و ئ��ازادی دوو پایەی
سەرەکین ،کە ناتوانن دەستبەرداری ببن.
ئ��ەوان نایانەوێ��ت کە دیمۆکراس��ی و
ئازادی سنووردار بکەن ،بەڵکوو بەپێچەوانەوە،
خەبات دەکەن بۆ فرەوانترکردن و قووڵکردنی
ئ��ازادی و دیمۆکراس��ی .دیارە ک��ە ئەم دوو
خاڵە جەوهەرییە ،واتا دیمۆکراسی و ئازادی،
س��ەرەکیترین پێداویس��یتیی شۆڕش��گێڕە
نەتەوەییەکانی کورد و خەڵكی ئێرانن ،کە بە
سااڵنە لەژێر دەس��ەاڵتی ڕێژیمێکی زۆردار و
دیکتاتۆردا زەوت کراون .ئەو سۆس��یالیزمەی
کە بە مەبەستی دۆزینەوەی چارە بۆ بنبەست
و کێش��ەکانی ئێران دادەمەزرێت ،بەبێ ئەم
دوو بنەمایە نابێت.
ل��ە ڕەخن��ەی د .قاس��ملوو دەرب��ارەی
لەجێ��ی
ڕیالس��تیدا
سۆس��یالیزمی
سنووردارکردنی دیمۆکراسی ،جەخت لەسەر
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سۆس��یالیزمێک دەکاتەوە ،کە دیمۆکراس��ی
فرەوان و بەهێز بکات ،وەکوو الکالئۆ و مۆفێ
دەڵێن ،بۆ هێژمۆنیی س��تراتیژییەکی چەپ،
لەجیات��ی چۆڵکردنی مەیدانی دیمۆکراس��ی،
بەپێچەوان��ەوە ،دەب��ێ ب��ە فرەوانترکردن��ی
زەمینەی دیمۆکراس��ی لە ڕێگ��ەی خەباتی
دیمۆکراس��ییەوە زەمین��ەی هاوب��ەش ب��ۆ
سەرجەم ڕێکخراوە مەدەنییەکان و حکوومەت
[]14
بدۆزرێتەوە.
ئەو بەرگرییەی مۆفێ و الکالئۆ بەبێ هیچ
سڵکردنەوەیەک لە «دیمۆکراسیی ڕادیکاڵ»ی
دەک��ەن ،وەک��وو چ��ۆن عەل��ی مونەزەمی
شرۆڤەی دەکات ،هاوتەریبە لەگەڵ بیرۆکەی
«مارکسیزمی دیمۆکراسی»ی دوکتۆر قاسملوو.
بە بۆچوونی د .قاسملوو ،ئەو سۆسیالیزمی
دیمۆکراس��ییەی کە بنیات دەنرێت ،هەم بە
بەرژەوەندییە ئابووری و سۆسیالیستییەکانی و
هەم بە ئازادییە تاکەکەسی و سیاسییەکانی،
واتای بەشداریی ڕاس��تەوخۆی پێکهاتەکانی
کۆمەڵگ��ە ل��ە دەس��ەاڵتدا دەگەیەنێت .لەو
سیس��تەمە سۆسیالدیمۆکراسیەدا کە بۆخۆی
هەوڵ��ی بنیاتنان��ی دەدات ،ناب��ێ ت��اک لە
ب��واری ئاب��ووری ،کۆمەاڵیەتی و سیاس��یدا
س��ەرکوت بکرێت .دوکتۆر قاسملوو جیاوازی
لە نێوان س��ێ جۆری دیمۆکراسیی ئابووری،
کۆمەاڵیەت��ی و سیاس��یدا دادەنێ��ت .ئ��ەم
سێ ش��ێوازە دیمۆکراس��ییە لەگەڵ واڵتانی
سۆسیالیست و سەرمایەداری بەراورد دەکات.
لە سەرەتادا دیمۆکراس��یی ئابووری لە واڵتە
سۆسیالیس��تەکاندا بەهێزە ،لەبەر ئەوەی کە
داهاتە نیشتمانییەکان لەو واڵتاندا بە شێویەکی
عاداڵنەت��ر داب��ەش دەکرێ��ن .د .قاس��ملوو
لێرە باس ل��ە خاڵێکی زۆر گرن��گ دەکات،
ئەویش دابەش��کردنی داهاتە نیشتمانییەکان
لە نێ��وان زۆرینە و کەمین��ەدا نییە ،بەڵکوو
بەراوردکردنێکە لەس��ەر ئ��ەو بنەمایەی کە
ئاخۆ ئەو داهاتە بە شێوەیەکی عاداڵنە دابەش
دەکرێت ،یان نا؟
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د .قاس��ملوو بەرگ��ری ل��ەوەش دەکات
ک��ە دیمۆکراس��یی کۆمەاڵیەتی ل��ە واڵتانی
سۆسیالیس��تدا ب��ە ڕێژەی��ەک باش��ترە لە
واڵتە س��ەرمایەدارییەکان ،کەوات��ا لە واڵتە
سۆسیالیس��تییەکاندا حکووم��ەت لەگ��ەڵ
پێشکێش��کردنی خزمەتە کۆمەاڵیەتییەکانی
وەکوو خوێندن ،نیشتەجێبوون و تەندروستی،
لەو هاوکارییانەش��دا کە لە بواری هونەری و
کلتووریدا پێشکێش��ی کردوون ،زۆر عاداڵنە
بووە و هیچ تایبەتمەندییەکی بە کەس نەداوە.
بەاڵم دوکتۆر قاس��ملوو دەڵێ��ت ،دەربارەی
دیمۆکراسیی سیاس��ی بارودۆخەکە جیاوازە.
بە واتایەکی دیکە ،بە بۆچوونی ئەو ،پێویستە
مافی ئەوە بدەین کە دیمۆکراس��یی سیاسی
لە واڵتان��ی لیب��رال ـ س��ەرمایەداریدا زۆر
پێشکەوتووە .واتا دەتوانین بڵێین لەو واڵتانەدا،
ئازادی��ی تاک لە بوارەکان��ی ئازادیی بیروڕا و
میدیا ،گەش��توگوزار و بەشداریی سیاسی لە
دەسەاڵت و ڕەخنەگرتندا فرەوانترە .هەروەها
پێویس��تە بڵێین کە دوکتۆر قاسملوو باس لە
دوو الیەنی سەرەکیی دیمۆکراسی تاکەسەکی
و گش��تی دەکات .دیمۆکراس��یی سیاس��یی
تاکەکەس��ی ،ژیانی تایبەتیی تاکەکەسە ،واتا
تاک هەرچۆنێکی بیهەوێ��ت ژیانی تایبەتیی
خ��ۆی بنیات دەنێت و بەو ش��ێوازە دەژیت؛
بەو جۆرەی کە دەیەوێت ش��ێوازی فیزیکیی
تاک دابڕێژێت .بابەتەکانی تایبەت بە ئازادیی
جلوبەرگی تاکەکەسی ،لە خاڵە هەر دیارەکانی
ژیانی تاکەکەسین لە دیمۆکراسیی سیاسیدا.
ل��ە جێگەیەک کە پەیوەندی��ی نێوان تاک و
کۆمەڵ ،یان دەوڵەت دەست پێ دەکات ،باس
لە هێڵی گشتیی سۆسیالدیمۆکراتی دەکرێت.
لە بابەتی وەکوو ئەوەی تاک بتوانێت بۆچوون،
یان ڕەخنەی خۆی بەرانبەر بە دەسەاڵت ،یان
بەڕێوەبەرەکەی بڵێت .دوکتۆر قاسملوو لەنێو
واڵتە سۆسیالیس��تییەکاندا بە ڕێژەیەکی کەم
تایبەتمەندیی ڕیزپەڕ (استثناء) بۆ هەریەک لە
یۆگوساڵڤیا و مەجارستان (هەنگاریا) دادەنێت
ساڵی بیست و یەکەم
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و دەڵێت ،دیمۆکراسیی سیاسی بۆ تاکەکەس ڕکاب��ەری یەکترن ،ک��ە لەس��ەر بابەتەکان
ناکۆک��ن .ی��ان وەک «ڕازمینگ کۆچەی» کە
و بە شێوەی گشتی نییە.
دوکت��ۆر قاس��ملوو ڕەخنە لە ش��ێوازی ب��اس ل��ە ژنومێردەکەی «الکالئ��ۆ و مۆفێ»
سۆسیالدیمۆکرات لە واڵتانی سۆسیالیستی و دەکات و دەڵێ��ت ،لەنێو ئانتاگۆنیزمدا دەڵێن:
هەروەها دیمۆکراسیی کۆمەاڵیەتی و سیاسی «خەنیمەک��ەت بۆ ئەوە دروس��ت ب��ووە ،کە
لە واڵتان��ی لیبرال ـ س��ەرمایەداری ،کە لە ڕکابەرایەتیی تۆ بکات و بەو ش��ێوەیە قبووڵی
[]16
واڵتانی ڕۆژئاوایی هەیە ،دەگرێت و دەڵێت ،لە بکە».
وەکوو چۆن شاهۆ حوسێنی لە مەقالەیەکدا
هەردوو بلۆکەکەدا دیمۆکراسییەکی تەواو نییە.
بەاڵم د .قاس��ملوو لە نێوان ئەم سێ شێوازە لەژێ��ر ناوی «ل��ە دیمۆکراس��یی ڕادیکاڵەوە
دیمۆکراسییەدا پێشەنگایەتی بە دیمۆکراسیی بەرەو سۆسیالیزمی دیمۆکراتیک»[ ]17دەڵێت:
سیاس��ی دەدات .د .قاسملوو کە بۆ نیشاندانی «د .قاس��ملوو کە هەردوو کێش��ەی سیاسی
هەبوونی دیمۆکراس��ی باس لە نوێنەرایەتی و و ئابووری ،وەکوو دوو کێش��ەی س��ەرەکیی
کوردس��تانی ڕۆژهەاڵت و ئێران
بەشداربوون دەکات و یەکسانیی
کۆمەاڵیەتی وەکوو بەرچاوترین بە بۆچوونی د .قاسملوو ،دەبینێ��ت و باس��یان دەکات و
بوونی ڕێژیمێکی دیکتاتۆر وەکوو
نیشانە بۆ ئەو مەبەستە دادەنێت.
ئەو سۆسیالیزمی
دیمۆکراسییەی کە
هۆکاری سەرەکیی هەبوونی ئەو
[( ]15اندیش��ەهای قاس��ملوو:
 )٩٨کە باس لە بەش��داربوون بنیات دەنرێت ،هەم بە دوو کێشەیە پێناسە دەکات».
بەرژەوەندییە ئابووری
ل��ەم بەین��ەدا بەپێ��ی
و نوێنەرایەت��ی دەکەی��ن ،نابێ
سۆسیالیستییەکانی
و
بیرکردنەوەی د .قاس��ملوو ،بە
بەب��ێ ئ��ەوە ت��ێ پەڕی��ن کە
ئازادییە
بە
هەم
و
شێوەیەکی گشتی لە سیستەمی
بڵێی��ن ،دوکت��ۆر قاس��ملوو بە
تاکەکەسی و
سۆسیالیس��تیدا یەکس��انیی
ناوی دیمۆکراسییەوە بڕوایەکی
سیاسییەکانی ،واتای
سیاسی نییە و یەکسانیی ئابووری
قووڵی بە پلۆرالیزم (بەش��داریی
بەشداریی ڕاستەوخۆی
فرەالیەن) هەبوو .لەالی دوکتۆر پێکهاتەکانی کۆمەڵگە لە هەی��ە ،ب��ەاڵم بەپێچەوانەوە لە
قاس��ملوو ک��ە پلۆرالی��زم ب��ە دەسەاڵتدا دەگەیەنێت سیس��تەمی س��ەرمایەداریی
بورژواییدا یەکس��انیی ئابووری
ڕێگەیەکی سەرەکیی گەیشتن
نیی��ە و یەکس��انیی سیاس��ی
بە دیمۆکراسی دەبینێت ،بوونی
تەنیا یەک پێکهاتەی سیاس��ی دەبێتە هۆی هەی��ە .لە ڕاس��تیدا لەس��ەر بنەم��ای ئەم
هەڵس��ەنگاندنە ،دەتوانین ئ��ەوە ببینین کە
سەرهەڵدانی تۆتالیتاریزم.
د .قاسملوو جەخت دەکات لەسەر ئەوەی د .قاس��ملوو س�ڵاوێکی لە لیبرالدیمۆکراسی
ک��ە بە ناوی پلۆرالیزمەوە ل��ە کۆمەڵگەیەکدا کردووە (ئاوڕی لێ داوەتەوە) .لە ڕاستیدا ئەمە
دەبێ الیەنی سیاسیی جیاواز هەبێت و ئەمانە وەک��وو یەکێک لەو بابەتە س��ەرەکیانەی کە
لەس��ەر بەڕێوەبردنی واڵت و خەڵک کێبڕکێ بەرگریی لێ دەکات ،هەڵوێس��تێکە لە بابەتی
بک��ەن .خەنیمە سیاس��ییەکان ک��ە وەکوو ئازادیی تاک و دیمۆکراسیدا دێتە بەردەممان.
پێداویستییەکی سەرەکیی دیمۆکراسی لەنێو ساڵوێکی بەم شێوەیە ،بە واتایەکی گەورەتر،
پلۆرالیزمدا جێ دەگ��رن ،دەتوانن وەکوو ئەو ئەگ��ەر بڵێین وەکوو وتەکانی الکالئۆ و مۆفێ
(ئانتاگۆنیزم -لێكدژی)ی��ە بن ،کە الکالئۆ و دەرب��ارەی دیمۆکراس��یی ڕادی��کاڵ دێتەوە،
مۆفێ باس��ی لێوە دەکەن .هەرچۆنێک بێت ،زێدەڕۆییمان نەکردووە .لەبەر ئەوەی ئەوانیش
خەنیم��ەکان دوژمن��ی یەکتر نی��ن ،ئەوان لیبرالدیمۆکراس��ی ،ک��ە هاوتەریب��ی چینی
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لە ڕاس��تیدا دەبێ بەگەرمی پێش��وازی
بوورژوای��ە ،ل��ە بنەڕەت��ەوە ڕەت ناکەن��ەوە.
بەپێچەوان��ەوە ب��ەو واتایە ،کە قاس��ملووش لەم هەڵویس��تەی پارتی کۆمۆنیستی فەرەنسا
هاوبیرە لەگەڵیان ،لەنێو سۆس��یالیزمدا ،تاکی بکرێ��ت ،کە گەورەترین پارتی کۆمۆنیس��تی
چینی کرێ��کار تەنیا بەرهەمهێنەر نییە ،بگرە ئەورووپ��ای ڕۆژئاوایە و پەیوەندییەکی نزیکی
هاوکات ل��ە بواری سیاسیش��دا بە هاوواڵتی لەگەڵ پارتی کۆمۆنیستی یەکیتیی سۆڤیەت
هەژمار دەکرێت .هەڵبەت دەبێ ئەوەش بڵێین هەب��ووە ،کە ویس��توویەتی سۆس��یالیزمێک
کە لە سیس��تەمی لیبرالیدا دیمۆکراسی تەنیا بەم ش��ێوازە بنیات بنێت .سەرەڕای ئەمەش،
سنووردار نابێت بە ئازادیی تاکەکەس ،بەڵکوو دەڵێ��ت ،کە ئەو سۆس��یالیزمەی ل��ە واڵتە
سۆسیالیس��تییەکاندا هەیە ،بۆ کوردس��تان
دەبێ لە بواری ئابووریشدا گەشە بکات.
دەب��ێ ئام��اژە ب��ەوە بکەی��ن ک��ە ئەو گونج��او نییە و بەئاش��کرا دەڵێت ،کە گەلی
سۆسیالیزمە نوێیەی کە د .قاسملوو دەیەوێت کورد لە کوردس��تان دەبێ ب��ە لەرچاوگرتنی
بنیات��ی بنێت جیایە لەو سۆس��یالیزمەی کە هەلوم��ەرج و تایبەتمەندییەکان��ی خ��ۆی،
سۆس��یالیزمێکی نوێ و تایبەت
ل��ە واڵتە سۆسیالیس��تییەکاندا
بە خ��ۆی بنیات بنێت و ،داوای
هەیە ،بە بڕوای ئەو ،شێوازەکانی
د .قاسملوو
شێوازێکی نوێ «سۆسیالیزمێک
سۆسیالیزمی هەیی (مەوجوود)
جەخت
دەکات لەسەر
بە ڕەنگی کوردس��تان» دەکات.
ناتوانێت وەاڵمدەری کێشەکانی
ئەوەی کە بە ناوی
ب��ە ب��ڕوای د .قاس��ملوو دەبێ
تاکی کورد و کوردس��تان بێت
لە
پلۆرالیزمەوە
بنەم��ای ئ��ەم سۆس��یالیزمە
و دەڵێت« :دەبێ سۆسیالیزمێک
کۆمەڵگەیەکدا
دیمۆکراس��ی بێت .لە کۆنگرەی
بنیات بنێین ،ک��ە وەاڵمدەری
الیەنی
دەبێ
پارتی کۆمۆنیس��تی فەرەنسادا
داواکارییەکان��ی تاک��ی خۆمان
سیاسیی
دەڵێ��ت ،ک��ە ب��ە مەبەس��تی
بێت».
جیاواز هەبێت و
وەاڵمدان��ەوەی پیداویس��تییە
ل��ە وەاڵم��ی پرس��یارێکدا
ئەمانە لەسەر
نوێیە هەمەجۆرەکانی خەڵک لە
س��ەربارەت ب��ەوەی ک��ە «چ
بەڕێوەبردنی واڵت و
واڵتانی سۆسیالیستیی ئەورووپا
ج��ۆرە سۆس��یالیزمێک»؟ د.
خەڵک کێبڕکێ بکەن
دەبێ کۆمەڵگ��ە پێش بکەوێت
قاس��ملوو ب��ە ئاماژەک��ردن بە
و بنەم��ای ئەو پێش��کەوتنەش
پارتی کۆمۆنیس��تی فەرەنس��ا
دەڵێت« :دەبێ ه��ەر نەتەوە و واڵتێک بەپێی دیمۆکراس��ییە .پێ��ری ئەندێرس��ۆن دەڵێت:
تایبەتمەندییەکانی خۆیان ،سۆسیالیزم بنیات «نیش��انەکانی لیبرالبوون��ی س��نووردار و
بنێن .بۆ ئەمەش دەبێ گرنگی بدەین بەو بڕیار نەرمینواندن لە بەرانبەر کۆمۆنیزمدا لە واڵتانی
و هەڵس��ەنگاندنانەی کە پارتی کۆمۆنیس��تی ئەورووپا لە سااڵنی  ١٩٦٠وەدیار کەوتن ،کە
فەرەنسا لە ٢٤مین کۆنگرەی خۆیدا لە ساڵی لە کۆنگرەی پارتی کۆمۆنیس��تی فەرەنسادا،
 ١٩٨٢بە مەبەستی بنیاتنانی سۆسیالیزمێکی وەکوو «دیمۆکراسیی پێشکەوتوو» باسی لێوە
[]18
نوێ باسی کردوون ».د .قاسملوو دەڵێت« :پارتی کراوە».
ل��ە ڕاس��تیدا د .قاس��ملوو بۆخ��ۆی لە
کۆمۆنیس��تی فەرەنس��ا کە ئەو کۆنگرەیەی
لەژێر دروش��می «بنیاتنانی سۆسیالیزمێک بە دوکیومێنتارییەکی «بی.بی.س��یی فارسی»دا،
ڕەنگی فەرەنس��ایی» گرتووە ،هەوڵی داوە کە کە ئەو میدیایە لەس��ەر «کورتەباسێک لەسەر
سۆس��یالیزمێک بەپێی تایبەتمەندیی واڵتی سۆس��یالیزم» ئام��ادەی ک��ردووە ،بەڕوونی
دیکتاتۆری��ی پرۆلیتاری��ا ڕەت دەکات��ەوە و
خۆیان بنیات بنێت».
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بەمەش دی��ار دەبێت ،ک��ە ڕێگاکانی چەندە
لەگەڵ مارکسیس��ت ـ لینینیستی کالسیک
جودا کردووەتەوە .د .قاس��ملوو پش��تگری لە
ستراتیژییەکی نوێی پۆستمارکسیزم دەکات،
ک��ە پرۆلیتاریای دیکتاتۆری و شۆڕش��گێڕیی
زۆرداری ڕەت دەکاتەوە و ،هاوڕای بیرمەندی
نوێخ��وازی ئەڵمانیا «ئێدوارد بەرنش��تاین»ە.
هەرچەندە ڕەتکردنەوەی دیکتاتۆریی پرۆلیتاریا
بە واتای ڕەتکردنەوەی پرۆلیتاریا نایەت ،بەاڵم
هاوتەریب و هاوسەنگە لەگەڵ پێگەی تایبەت
و ڕەخنەی پرۆلیتاریا لە خەباتی کۆمەاڵیەتیدا.
د .قاسملوو بەرگریکردنی بەشێک لە ئەندامانی
حیزبەکەی لە دیکتاتۆریی پرۆلیتاریا بە بێواتا
و بێجێ دەبێنێت و ئەمەش ،بەوە گرێ دەدات
کە حیزبەکەی ئەو ،حیزبێکی «دیمۆکراتیکی
نەتەوەیی»ــ��ە  .ڕەتکردن��ەوەی ئ��ەم بابەتە
لە الیەن د .قاس��ملوو تەنی��ا لە بەرژەوەندیی
الیەنگریکردنە لە دیمۆکراس��ی .لەبەر ئەوەی
ئەو ،دژی سۆس��یالیزمێکە کە دیمۆکراس��ی
و ئ��ازادی لە ناوەرۆکیدا نەبێ��ت .هەڵبەتە د.
قاس��ملوو لەبارەی ڕەتکردنەوەی دیکتاتۆریی
پرۆلیتاری��اوە خۆی ل��ە س��وودوەرگرتن لە
«ڕەوابوونی مارکسیس��تی» ب��ەدوور ناگرێت.
بە بڕوای ئ��ەو ،بەر لە هەرش��تێک مارکس،
دیکتاتۆری��ی پرۆلیتاری��ا وەک��وو ئامانجێک
نابینێ��ت ،بەڵک��وو ئامانج��ی س��ەرەکیی
ئ��ەو« ،لەنێوبردنی س��ەرجەم چین��ەکان و
دامەزراندنی کۆمەڵگەیەکی بێچین»ــە و ،لەو
ڕێگەیەدا وەکوو قۆناغێکی کاتی هەڵویستەی
لەس��ەر دەکات .تەنان��ەت س��ەرۆکی پارتی
کۆمۆنیس��تی چین« ،ماو تسی تۆنگ» ،نەک
پرۆلیتاریا ،بەڵکوو بەرگری لە «دیکتاتۆریەتیی
دیمۆکراسیی گەل» دەکات.
لە کۆتایی��دا ،نامەوێت تێپ��ەڕ بم ،بەبێ
ئەوەی باس لەو خاڵە بکەم ،کە لەبەر ئەوەی د.
قاسملوو بۆ مەسەلەی کورد و کوردستان باسی
لە دامەزراندنی سۆسیالیزمێکی نوێ کردووە،
ڕووب��ەڕووی ڕەخنەی��ەک بووەت��ەوە ،کە لە

«ڕووبەڕووبوونەوەی سەرمایەداری»ــەوە دێت.
لە بابەتی «کورتەباسێک لەسەر سۆسیالیزم» کە
بۆ پرۆگرامی حیزبی دیمۆکراتی کوردس��تانی
ئێران پێشکێشی کردووە ،لە الیەن ڕێکخراوە
چەپە ڕادیکاڵییەکانی وەک��وو کۆمەڵە و «راه
کارگ��ر»ەوە ڕەخن��ەی لێ گی��راوە و دەڵێن،
گوناهێکی سۆس��یال دیمۆکراسیی کردووە و
هەموو مەبەستەکەیشی ئەوە بووە« ،ئاو بکاتە
ئاش��ی س��ەرمایەدارییەوە» .ئەوەی کە لەنێو
ئەو نامە (دەق)ـەدا باس لە (مارکسیس��ت ـ
لینینیست) نەکراوە ،ئەوەیە کە بە شێوەیەکی
خراپ لەس��ەر سۆسیالدیمۆکراسی تۆمەتبار
ک��راوە .خودی د .قاس��ملوو دەڵێ��ت ،لەبەر
ئەوەی لە گوتار و س��لۆگانەکانیدا باس��ی لە
سەرمایەداری نەکردووە ،ڕەخنەی لێ گیراوە،
بەاڵم ئ��ەو ،دەڵێت ب��ەر لە هەرش��تێک لە
کوردستان دەبێ بڵێن «کامە سەرمایەداری؟»
لەبەر ئەوەی لە کوردستان سەرمایەداری نییە.
ئ��ەو ،دەڵێ کاپیتالیزم (س��ەرمایەداری) ئەوە
نییە ،کە هەندێک کەس بیری لێ دەکەنەوە،
کە پەیوەندیی بە م��اڵ و مڵکەوە هەبێت ،بە
ئاماژەکردن بە کارل مارکس ،دەڵێت کە ئەمە
«ش��ێوازێکی پەیوەندی��ی کۆمەاڵیەتییە» ،لە
الیەک کەسی خاوەنسەرمایە ،واتا کاپیتالیست
و ،لە الیەکی دیکە ،چین��ی کرێکار هەیە و،
ش��ێوازێکی کۆمەاڵیەتییە ک��ە پەیوەندیی بە
«زاڵم و زۆڵملێکراو»ەوە هەیە .لەم ش��ێوازەدا،
چین��ی کرێکاران کەرەس��تەی بەرهەمهێنان
نین و ناچار کراون هیزی جەستەییی خۆی بە
خاوەنی سەرمایە بفرۆشن ،کە ئەو ئامێرانەیان
قۆرخ کردووە .د .قاسملوو لەم خاڵەدا جیاوازی
دەخات��ە نێ��وان کاپیتالیس��ت و دەوڵەمەند
ل��ە کوردس��تان و دەڵێ��ت ،لە کوردس��تان
سەرمایەداری نییە .ئەو ،بەرگری لەوە دەکات،
کە هەموو کاپیتالیس��تێک دەوڵەمەندە ،بەاڵم
هەموو دەوڵەمەندێک کاپیتالیست نییە و ،ئەم
وەاڵمەش دەداتە ئەو کەس��انەی کە ڕەخنەی
لێ دەگ��رن ،کە ل��ە کوردس��تان دژایەتیی
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کاپیتالیزم ناکات:
«کاپیتالیس��ت و دەوڵەمەند یەک ش��ت
نی��ن ،هەم��وو کاپیتالیس��تێک دەوڵەمەندە،
ب��ەاڵم هەم��وو دەوڵەمەندێک کاپیتالیس��ت
نییە .لە کوردس��تان دەوڵەمەند هەیە ،بەاڵم
کاپیتالیس��ت نییە .هەربۆیە لە کوردس��تان
پێویس��تیمان بە ش��وعاری دژی کاپیتالیزم
نیی��ە .ئەم قۆناغ��ە ،قۆناغێکە کە پێویس��تە
خەباتی نەتەوەیی و دیمۆکراتیی تێدا بکرێت.
لەبەر ئ��ەوەی کەس��انی خاوەنس��ەرمایە لە
کوردس��تان ،چینێکی ڕێکخ��راو و یەکگرتوو
نی��ن و ،دژایەتی��ی داواکاری��ی نەتەوەیی و
دیمۆکراس��ییانەی ئێمە ناکەن .بەپێچەوانەوە
ل��ە زۆرب��ەی ش��ارەکاندا بورژوا و ب��ورژوازە
بچووک��ەکان ،هاوکاریی خەبات��ی نەتەوەییی
کورد دەکەن و دەیانەوێ��ت ڕۆڵیان هەبێت».
جگە لەوە ،د .قاس��ملوو ،خ��ۆی دەڵێت« :ئەو
سۆسیالیزمە دیمۆکراسییەی کە ئەو بەرگریی
لێ دەکات ،بە واتای ڕەتکردنەوەی کاپیتالیزم
و سۆسیالدیمۆکراس��ی نییە .لەبەر ئەوەی د.
قاسملوو لەو بڕوایەدایە ،کە سۆسیالدیمۆکراسی
ڕێگەیەکە بۆ ڕیفۆرمکردنی ئەو سۆسیالیزمەی
ک��ە بەرگری لە کاپیتالی��زم دەکات و بە بیر
و باوەڕی سۆسیالیس��تییەوە ه��ەوڵ دەدات
کە چین��ی کرێکار کاپیتالی��زم قبووڵ بکات
و ل��ەوەش گرنگتر ،ئەوەیە ک��ە دەیەوێت لە
چوارچێوەی کاپیتالیزمدا کێش��ە سیاس��ی،
کۆمەاڵیەت��ی و ئابوورییەکانی چینی کرێکار
چارە ب��کات .بە بڕوای من ،کە د .قاس��ملوو
لێرەدا سۆس��یالدیمۆکراتی دێنێت ،بە واتای
ئەوە نییە کە وازی لە سۆسیالیزمی ڕیالیستی
نەهێن��اوە .لەبەر ئەوەی کە ئەو ،تەنیا باس��ی
لە سۆس��یالیزمی دیمۆکراتیک کردووە .بەڵێ
دەتوانی��ن بڵێن کە ئەمەی ب��ۆ بەرگریکردن
لەو سۆسیالیس��تبوونەی خۆی گوتووە .بەاڵم
ب��ۆ ئەوەی ک��ە بڵێین ئەم��ە مۆدێلێک نییە
کە لەسەر ئەو ش��ێوازە سۆسیالیزمە بێت کە
هەیە ،ئەو بەڵگە و بابەتانەی کە لە س��ەرەوە
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دەربارەی بیرکردنەوەی د .قاس��ملوو باسمان
کردن ،دەکرێ کیفایەت بن بۆ ئاشکراکردنی
ئەمە .خ��ۆ مەش��غووڵکردن ب��ە بیناکردنی
سۆس��یالیزمێکی نوێ و کارک��ردن بۆ ئەوەی
کە ئەمە لەسەر هەڵسەنگاندن و ڕەخنەگرتن
لە سۆس��یالیزمی ڕیالیس��تیک بنیات بنێت،
بەسە بۆ ئەوەی کە بڵێین د .قاسملوو وازی لە
سۆسیالیزمی ڕیالیستیک هێناوە.
کۆتایی
ل��ە س��ەرەتادا دەبێ مافی ئ��ەوە بدەین کە،
دوکت��ۆر عەبدولڕەحمان قاس��ملوو لەو بابەتە
کورتەدا کە باس��مان کرد ،ئاماژەی بە چەند
بابەتی گرنگ کردووە ،بابەت و ناوەرۆکی ئەو
مژارانەی ک��ە گرنگیی پێ دەدات و هەروەها
ش��ێواز و ئامانجی گفتوگۆکردن لەس��ەر ئەو
مژارانە ،بەڵگەهێنانەوەی پێویس��تە لەس��ەر
ئەوەی کە دوکتۆر قاس��ملوو لە بواری هزر و
بڕوا و سیاسەتەوە لەگەڵ
مارکسیست ـ سۆسیالیستە کالسیکەکان
جیاوازە و ئەوەندەی کە ئێمە باسمان کردووە،
هۆکاری پێویس��تمان بەدەستەوەیە کە بڵێین
دوکتۆر قاسملوو کەسێکی پۆستمارکسیزمە.
لە سەرتاوە باسی بنیاتنانی سۆسیالیزمێکی
نوێی ک��ردووە ،ک��ە تێیدا س��ەرجەم پارتە
سیاس��ی و ڕێکخ��راوە کۆمەاڵیەتیی��ەکان
دەتوانن ناوەرۆکێکی دیمۆکراتییان هەبێت و
لەوە س��ەرووتر بن ،کە تەنی��ا چینی کرێکار
وەکوو دینامۆی گۆڕانکارییەکان پێناسە بکەن
و ،لەس��ەر ئەم بنەمایە دەتوانی��ن بڵێین کە
خۆی وەک کەسێکی پۆستمارکسیزم پێشان
دەدات .بەم ش��ێوەیە دەتوانین بڵێین بەهۆی
ئ��ەوەی تۆتالیتاریالیزم��ی چینایەتی لە دژی
دیمۆکراسی دەبینێت ،پرۆلیتاریای دیکتاتۆری
ڕەت دەکات��ەوە و واز لەو ه��زرە دەهێنێت،
ئ��ەو بابەتەی کە «الکالئۆ و مۆفێ»ش باس��ی
لێوە دەکەن« ،تایبەتمەندیی چینایەتی» ،یان
«سیاسەتی چینایەتی» بەالوە دەنێت.
ساڵی بیست و یەکەم
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حیزبی دیمۆکراتی کوردس��تانی ئێران بە کورد لەس��ەر ش��انی ئەوانە ،لەبەر ئەوەی بە
ڕێبەرایەتیی دوکتۆر عەبدولڕحمان قاسملوو ،گوت��ەی د .قاس��ملوو ،ئەولەویەت��ی حیزبی
خ��ۆی وەک حیزبێکی چینایەت��ی نابینێت ،کۆمۆنیس��تی ش��وورەویش بەژەوەندییەکانی
بەڵکوو خۆی وەک ڕێکخراوێکی «دیمۆکراتی خەڵکی خۆیان بووە.
دوکتۆر قاس��ملوو کە پلۆرالی��زم وەکوو
ـ نەتەوەیی» پێناسە کردووە و ڕێک خستووە.
« »E. M. Woodباس��ی «الکالئۆ» دەکات پێویس��تییەک بۆ دیمۆکراس��ی دەبینێت و
و دەڵێت ،الکالئۆ ش��ێوازی «میللی نەتەوەیی لەس��ەر ئەم بنەمایەش بەرگری لە ناسنامەی
ـ خەڵک��ی نەتەوەی��ی» ،ی��ان «میلل��ی ـ مەزهەب��ی ،نەتەوەیی و ژن��ان و خەباتیان بۆ
دیمۆکراتی»ی بەکار هێناوە و ،ئەو کێماسییەی ئازادی و بەرابەری��ی کۆمەاڵیەتی دەکات ،بە
«الکالئۆ» س��اڵی  1920ل��ە پارتی کرێکاری تەواوەت��ی ئەو بابەتەیە ک��ە الکالئۆ و مۆفێ
ئاڵمانیادا دۆزیویەتەوە لێپرسینەوە ( gensoru-باس��ی لێوە دەکەن و دەڵی��ن« :فرەوانکردنی
 )Interpellationب��ووە و ،الکالئۆ پاریزگاریی زەمین��ەی دیمۆکراس��ی و قۆرخنەکردن��ی،
یان کۆنەکردنەوەی دەس��ەاڵت
لە نەتەوە کردووە و پۆتانسیەلی
ل��ە خاڵێک��ی تایبەت��دا وەکوو
بەرگریک��ردن لە پۆپۆلیس��تیی
د .قاسملوو
خ��اڵ و مەرجێکی س��ەرەکیی
دیمۆکراتیک��ی ل��ە واڵتەکەی
پشتگری لە
ستراتیژییەکی نوێی
دیمۆکراتیزەکردن��ی کۆمەڵگ��ە
خۆی ،واتا ئارژانتینەوە بەدەست
پۆستمارکسیزم
دەبین��ن»[ ]20و کۆدەنگیی��ەک
هێناوە .ه��ەر بەم ش��ێوەیەی
کە
دەکات،
لەگەڵ ئەم تێزە وەدیار دەخات.
«وۆد» لەبارەی الکالئۆوە باس��ی
دەکات ،د .قاس��ملووش ل��ە پرۆلیتاریای دیکتاتۆری و ئەو باس��ەی ک��ە دەتوانین لەو
شۆڕشگێڕیی
ژنومێ��ردەوە ،واتا ل��ە الکالئۆ و
بەرانبەر چینایەتی ،نەتەوەگرایی
دەکاتەوە
و ل��ە بەرانب��ەر ئابووری��دا ،زۆرداری ڕەت
مۆفێ��وە پێی بگەین ،ئەوەیە کە
و ،هاوڕای بیرمەندی
دوکتۆر قاس��ملوو ل��ە خەباتی
سیاس��ەت بەهەند وەردەگرێت
نوێخوازی ئەڵمانیا
کۆمەاڵیەتی��دا ،مارکس��یزمی
دەدات.
و ،گرنگی ب��ە کۆمەڵگە
«ئێدوارد
کالسیک ،کە پێگەیەکی تایبەت
[ ]19لەبەر ئەم هۆکارانە دەتوانین
بەرنشتاین»ە
و بەئیمتیازەوە دەدات بە چینی
کە دوکت��ۆر قاس��ملوو وەکوو
کرێکار ،تێپەڕ دەکات و جەخت
پۆستمارکسیس��زم وەس��ف
بکەین .لێرەدا لە هەڵوێس��تی ئیدیۆلۆژیک و دەکاتەوە لەس��ەر ئ��ەوەی کە ل��ە مەیدانی
سیاسیی دوکتۆر قاس��ملوودا ئەو شتەی کە سیاسەتدا لەس��ەر بنەمای ئانتاگۆنیزم گرنگی
دەرفەتم��ان دەداتێ ئ��ەو ڕیزبەندییە بکەین ،بە فرەییی ناس��نامە و خەبات��ی پیکهاتەکان
ئەوەیە کە سۆس��یالیزمی ڕیالیس��تی لەسەر بدرێت ،وەک��وو گۆران تێربۆرن[ ]21دەربارەی
بنەمای ڕەخنەگرتن لە مارکسیزمی کالسیک الکالئۆ و مۆفێ دەڵێت ،ڕوانینی سۆسیالیستی
بنیات دەنێت .جگە لەمە ،لەبارەی سۆسیالیزم بەرانبەر بە چینەکان ،لە هزری سۆسیالیستی
و بابەت��ە جیهانییەکان��ەوە زۆر جیاوازت��ر لە دیمۆکراتیک��دا لەالی قاس��ملوو پیگەیەکی
پارتی کۆمۆنیس��تی شوورەوی بیر دەکاتەوە و دیاری نییە .بەو قس��ەی کە ئێلن وۆد وەکوو
حیزبەکەی خۆیان ب��ە پارتێکی دیمۆکرات و ڕەخنەی��ەک لەب��ارەی پۆستمارکس��یزمەوە
نەتەوەیی وەسف دەکات ،کە دەتوانن ڕەخنە لە دەیڵێت ،دەتوانین بەرگ��ری لەوە بکەین کە
خۆیان بگرن .بەم شێوەیە بەر لە هەرشتێكی د .قاس��ملوو خۆی لە چینایەتی دزیوەتەوە و
دیکە ،ئەرکی بەدەس��تهێنانی مافەکانی گەلی لە دژی بووە .جەختکردنی بەردەوام لەس��ەر
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سۆسیالیس��تییەکەی ج��ێ بگرێت و خەبات
 هۆکارێکە بۆ،لەس��ەر ئ��ەم بنەمای��ە بێ��ت
 قاس��ملوو لە بەرەی الکالئۆ و مۆفێ.ئەوەی د
 ئیس��ماعیل بازی��ار یەکێک لە.جێ بگرێت
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برای کوردی موسوڵمانم
دەسەاڵتی کۆلۆنیاڵ و دەوڵەتداریی ئیسالمی لە ناوچە کوردییەکانی تورکیەدا

*

مەهمەت کورت  /زانکۆی زانستە کۆمەاڵیەتییەکان ،زانستگای مەنچێستێر ،بریتانیا
وەرگێڕان :ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

کورتەی باس
ئەم وتارە ،بە ش��ێوەیەکی ڕەخنەگرانە ،ڕۆڵی
دیس��کۆرس و سیاس��ەتەکانی حکوومەت��ی
ئیس�لامی ،لە ناوچ��ە کوردییەکانی تورکیە
تاوت��وێ دەکات .توێژین��ەوە ئاکادێمیکەکان
لە بارەی ئیس�لامگەرایییەوە ب��ە زۆری ئەو
بەس��تێنە تاوتوێ دەکەن کە تێیدا بزووتنەوە
ئیسالمییەکان و حیزبە سیاسییەکان ،وەکوو
هەبوونی دژەکۆلۆنیال و بەرهەڵس��تکارانە لە
مەیدان��دان .هاوکات ،ئەم وتارە باس��ی ئەوە
دەکات ک��ە چۆن لە ژێر دەس��ەاڵتی حیزبی
دادپەروەری و گەش��ە ()AKPدا ،ئایدیۆلۆژیی
ئیس�لامی بوو ب��ە ئامرازێک��ی دەوڵەتداری
ل��ە پێناو ڕاگرتن و ڕەواییدان بە دەس��ەاڵتی
کۆلۆنیالی لە ناوچ��ە کوردییەکانی تورکیەدا.
پ��اش خوێندن��ەوەی پرس��ی ک��ورد وەکوو
پرۆس��ەی بەکۆلۆنیالیکردنی ناوخۆیی ،هەر لە
کاتی سەرهەڵدانی کۆماری تورکیەوە ،وتارەکە
تەرکی��ز دەکاتە س��ەر دەوران��ی ئاکپارتی،
بەمەبەستی ش��یکردنەوەی کەڵکوەرگرتن لە
دیسکۆرسی ئیس�لامیی یەکیەتی و برایەتی
و ،هەوڵ��دان بۆ س��ەرهەڵدانی کۆمەڵگایەکی
مەدەنی��ی پارێزگاریخ��وازی وەف��ادار لە نێو
کوردەکان��دا .لەس��ەر ئەم بنەمای��ە ،وتارەکە
ئ��ەو ئیس��تداللە دەخاتەڕوو ک��ە پارادایمی
کۆلۆنیالی نێوخۆی��ی ،پەیوەندییەکی پڕاوپڕی
لەگەڵ ش��یکاریی پرس��ی کورد ل��ە ماوەی
ی��ەک دەیەی ڕابردوودا هەیە و هەروەها پێی
وایە کە ،دەوڵەتداریی ئیس�لامیی نیۆلیبراڵ،
دەبێ وەک��وو تەواوکەرێکی س��تراتیژیکی بۆ
س��ەرکوتکردن ،بۆ بردنەس��ەرەوەی ئاس��تی
پش��تیوانی لە دەوڵەت و ،بۆ وەپەراوێزخستنی
ئۆپۆزیسیۆن خوێندنەوەی بۆ بکرێت.
پێشەکی
رێککەوتننامەی س��ایکس ـ پیکۆ ( )1916و
میرات��ی کۆلۆنیال ،بوو بە هۆی دابەش��بوونی
خاکی کوردان بەسەر چوار دەوڵەت نەتەوەی

بە زۆرینە موسوڵماندا (تورکیە ،سوریە ،عێراق
و ئێران) .بۆ چەندین دەیە ،ئەو پرس��ەی کە
بە «پرسی کورد» ناسراوە ،لە الیەکەوە لەگەڵ
ڕەوایەتی سیاس��ەتی دەوڵەتی س��ەرکوتکار
دەرگیر بووە و لە الیەکی ترەوە لەگەڵ خەباتی
خەڵکی کورد بۆ مافە س��ەرەتاییە تاکەکەسی
و بەکۆمەڵەکانیان لە ڕێگەی جۆراوجۆرەوە ،لە
بەرخۆدانی چەکدارییەوە تا سیاسەتی یاسایی.
لە س��ااڵنی ڕابردوودا ،تیۆرییەکانی پاش
ـ کۆلۆنی��ال ،ل��ە توێژین��ەوە کوردییەکانی
پەیوەندیدار بە باس��ی الیەن��ە جیاوازەکانی
پرسی کورد ،ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر بەکار هێنراون.
الیەنگەلێ��ک وەک توندوتیژیی حکوومەتی و
ڕاگواستنی بەزۆرەملی ،دیسکۆرس و شوناس.
لە هەمان کاتدا ،ئەم وتارە پێشنیار دەکات لە
پێناو شیکاریی ڕەهەندە چاوپۆشیلێکراوەکانی
پرس��ی کورد لە تورکیە :ڕۆڵ��ی مەزهەب لە
سیاسەت و کرداری حکوومەتدا ،لە پارادایمی
کۆلۆنیال کەڵک وەربگرێت.
پرس��ی ک��ورد ل��ە تورکی��ە بووەت��ە
ماکەیەکی هەڵسەنگێنەر بۆ بیرۆکە سیاسییە
ئیس�لامییەکان ،ل��ەو کاتەوە ک��ە ئاکپارتی
ل��ە 2003ەوە هاتە س��ەر دەس��ەاڵت .پاش
س��ەدەیەک ئازاری کوردان لە ژێر دەسەاڵتی
ڕێژیمە ناسیۆنالیستە سێکۆالرەکانی کۆماری
تورکیەدا ،لە دەورانی دەس��ەاڵتی ئاکپارتیدا،
ش��کڵی پەیوەندیی حکوومەت ـ کۆمەڵگا لە
بیاڤی سیاسی و جەماوەریی کوردیدا ،بە هۆی
پیادەکردنی ڕژدی دیسکۆرس��ی مەزهەبی و،
هەوڵدان ب��ۆ ڕاگرتنی دەس��ەاڵتی کۆلۆنیال
بۆ س��ەدەیەک ل��ە جێی خۆی��دا ،ئاڵوگۆڕی
بەسەردا هات .پەرەدان بە ئایدیای یەکیەتیی
ئیس�لامی(ئۆممە) و برایەت��ی ل��ە ڕێگ��ەی
ڕاگەیەن��ە گش��تییەکان و مزگەوتەکان��ەوە،
پش��تیوانیی م��اددی زیات��ر لە دام��ەزراوە
ئیس�لامییەکانی کۆمەڵ��گای مەدەنی لە نێو
ش��ارە کوردییەکان و هەروەه��ا لە نێو ڕایەڵە
گەندەڵکارەکانی دەوروبەریان و ،هاوپەیمانیی
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نوێی دەوڵەت و «هوودا ـ پارتی» ()Hüda-Par
ـ باڵی سیاسیی حیزبوڵاڵی ئیسالمیی کوردی
ـ هەموویان ڕەنگدان��ەوەی ئەو گۆڕانکارییەن
کە لە سیاسەتی حکوومەتی تورکیە بەرامبەر
کوردەکان هاتووەتە ئاراوە .پتر لەمەش ،ئەمن
ئیدیع��ا دەکەم کە بیرۆکەی ئۆممە و برایەتی
ل��ە وێژمان ی��ان دیسکۆرس��ی حکوومەتدا،
وەکوو ئامرازێکی وێژمانی بۆ بندەس��تکردنی
کوردەکان ل��ە ناوچە کۆلۆنیالیی��ەکان بەکار
هێن��راوە .ئەگەرچ��ی ئ��ەوەی ب��اس ک��را،
ب��ە درێژاییی س��ەدەی بیس��تەم ه��ەر بەم
ش��ێوەیە ب��ووە ،گۆڕانگارییە سیاس��ییەکانی
ئەمدواییان��ەی ناوچە کوردیی��ەکان ،بوونەتە
هۆی هەرچی زیات��ر و بەگۆڕتر بەکارهێنانی
دیسکۆرسی ئایینی لە ژێر دەسەاڵتی ڕێژیمە
ڕادی��کاڵ و پارێزگاریخ��وازەکان ل��ە ماوەی
 15س��اڵی ڕابردوودا .لە هەڵس��ەنگاندنماندا
ب��ۆ بەکۆلۆنیالکردنی نێوخۆیی��ی کوردەکان
ل��ە ژێر تیش��کی ش��ەڕەکانی ئەمدواییانەدا،
نموون��ەی کوردس��تانی تورکی��ە و ج��ۆری
حکوومەتداریی ئاکپارتی ،وەکوو نموونەیەکی
پەیوەندیدار خۆی دەنوێنێ .سیاسەتی ئایینی،
سەرەکیترین ماکەی س��تراتیژیکی ئاکپارتی
بۆ زاڵبوون بەس��ەر پرسی کورد لە ناوچەکانی
خۆیدا و لە واڵتانی دراوسێشیدا بووە.
ل��ە ڕووی تیۆریی��ەوە ،ئ��ەم وت��ارە ئەو
پرس��یارە دەخات��ە ڕوو کە تاچەن��د کەڵک
وەرگرتنی دەوڵەتی تورکیە لە دەس��ەاڵت ،لە
ناوچە کوردییەکان��دا ،دەکرێ وەکوو کرداری
کۆلۆنیالیی نێوخۆیی س��ەیر بکرێت و ،ڕۆڵی
دەوڵەت��ی ئیس�لامی ،لە گۆڕین و ش��کڵدان
بە فەزای سیاس��ی لە دەوران��ی ئاکپارتیدا چ
بووە؟ ئایا دەوڵەتی ئاکپارتی ،چارەس��ەرێکی
جێگ��رەوەی ب��ۆ پرس��ی کورد ،ل��ە ڕێگەی
بەکارهێنانی وێژمان و سیاسەتی ئیسالمییەوە،
هێناوەت��ە ئ��اراوە؟ هاتنەس��ەر دەس��ەاڵتی
ئاکپارتی چۆن کاریگەریی لەس��ەر بارودۆخی
بەردەوامی س��ەرکوتکردنی کوردەکان داناوە؟
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ئیس�لامگەرایی چ ڕۆڵێکی ل��ە بەهێزکردن و
ڕەواییدان بە دەس��ەاڵتی کۆلۆنیالی نێوخۆیی
ل��ە فەزای سیاس��یی کوردیدا گێ��ڕاوە؟ ئەم
وتارە ئیس��تدالل دەکات ک��ە کەڵکوەرگرتن
لە ئایین لە الی��ەن ئاکپارتییەوە ،لە ناوچەی
کوردس��تاندا ،هیچ جیاواز نیە لەو هەڵوێستە
کۆلۆنیالیس��تییەی دەیەکان��ی ڕابردوو ،بەاڵم
ب��ەدوای ڕێگەی نوێ��دا دەگەڕێ ل��ە پێناو
بەهێزک��ردن و ڕەوایی��دان ب��ە دەس��ەاڵتی
کۆلۆنیالی لەئارادابوودا.
وتارەک��ە س��ێ ب��ەش لەخ��ۆ دەگرێت.
بەشی یەکەم لەس��ەر بنەمای باسی تیۆریی
کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی ،تیۆریی پاشکۆلۆنیالی،
حکوومەت ،توندوتیژی و دەس��ەاڵتە .بەشی
دووهەم پرس��ی کورد و کرداری کۆلۆنیالیی
دەوڵەت ل��ە مێژووی تورکی��ەی مۆدێڕن بە
وردبوون��ەوەی تایبەتی لەس��ەر ڕۆڵی ئایین
و س��ەرکوتکردنی حکوومەتی لە بەس��تێندا
باس دەکات .بەش��ی کۆتایی لە دیسکۆرسی
ئایینی و ئەو ساس��ەتانەی لە الیەن دەوڵەت
و دامەزراوەکان��ی الیەنگ��ری دەوڵەت��ەوە لە
ناوچ��ە کوردییەکاندا پەرەی��ان پێدراوە ،ورد
دەبێت��ەوە .هاوکات کە پێ��م وایە چۆنیەتیی
وەرگرتنی ئەم سیاس��ەتە لە الیەن یاریکەرە
خۆجێییەکانەوە ،لەمەڕ هەڵس��ەنگاندنی مانا و
کاریگەرییە سیاسییەکەیدا زۆر گرینگە ،بەاڵم
چۆنیەتی��ی واڵمی دام��ەزراوە کۆمەاڵیەتییە
مەدەنییە کوردییەکان و ،یاریکەرە سیاس��ی
و مەدەنییەکان��ی نێ��و گۆڕەپانی سیاس��ەتە
ئایینییەکان��ی دەوڵەت��ی تورکی��ە ،ش��ایانی
ش��یکارییەکی قووڵن کە لە تاقەتی ئەم وتارە
بەدەرە.
دوو بەشی سەرەتای ئەم وتارە لێکدانەوەی
ڕەخنەگرانەی��ە بۆ ئەدەبیاتی تیۆری لەس��ەر
کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی و بەرهەمە کۆمەڵناسی
و مێژوویییەکان��ی پەیوەندی��دار بە پرس��ی
کوردەوە .بەشی سێهەم لەسەر بنەمای داتای
بەردەس��تهاتوو ل��ە توێژینەوەیەکی مەیدانی
ساڵی بیست و یەکەم
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ئیتنۆگرافی لە ناوچەی کوردستان لە تورکیە،
لە ش��ارەکانی دیاربەکر ،ماردین و بینگۆل لە
 2015تا 2016دایە .هەڵبژاردنی ئەم ش��ارانە
بەم مەبەستە بووە کە داتاکان ،ڕەنگدەرەوەی
بەرین��ی پێکهات��ە ئیتنیک��ی و ئاینییەکانی
مەیدان��ی توێژینەوەکە ب��ن :دیاربەکر وەکوو
گەورەتری��ن ش��اری ک��وردی و پێتەخت��ی
سەمبۆلیکی سیاس��ەت و کولتووری کوردی،
بینگ��ۆل وەک��وو ش��ارێکی پارێزگاریخواز بە
زۆرینەی حەشیمەتی زازاکییەوە ،و ماردینیش
وەکوو ش��ارێکی فرەکولتوور بە دانیشتووانی
ک��ورد ،ع��ەرەب و س��یریانییەوە .هەروەها،
جگە لە چاودێریکردنی بەش��داربووان ،لەگەڵ
ڕێب��ەران و ئەندامانی ڕێکخراوە کۆمەاڵیەتییە
مەدەنیی��ەکان ،ئەکت��ەرە مەدەنیی��ەکان و
نوێنەران��ی حیزبە سیاسییەکانیش��دا وتووێژ
کراوە.

کۆلۆنیالیزم��ی نێوخۆیی و ئیس�لامی:
پەیوەندییەکی نەدۆزراوە
ئیسالمگەرایی و کۆلۆنیالیزم ،بەگشتی وەکوو
دوو دیاردەی پێکگرێ��دراو و لە هەمان کاتدا
دژبەیەک پێناس��ەیان ب��ۆ ک��راوە .پێکهاتە
کۆلۆنیالیی��ەکان و میراتەکان��ی دەورانەکانی
کۆلۆنیال و پاش ـ کۆلۆنیال یارمەتیدەر بوون
لە شکڵگرتنی ئیدیۆلۆژیی ئیسالمی .بیرمەندە
ئیس�لامگەراکانی وەک حەس��ەن ئەلبەننا و
س��ەید قوتب ،پێیان وابوو کە ئۆممە واڵمێکە
بۆ دەس��ەاڵتی کۆلۆنی��ال و ڕێژیمە گەندەڵە
س��ێکۆالرەکان .بزووتنەوە ئیسالمگەراکان ،لە
بەشی هەرەزۆری س��ەدەی بیستەمدا ،وەکوو
ش��کڵێکی ئۆپۆزیس��یۆن بە دژی حکوومەتە
کۆلۆنی��ال و پاش ـ کۆلۆنیال��ەکان مانەوە و،
بەدەس��ت س��ەرکوتی دەوڵەت��ی ل��ە الیەن
ڕێژیمە سێکۆالریس��تەکانەوە ،لە سەرانسەری
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ئازاریان چەشت.
لە بیاڤی سیاسیدا ،باسی ئیسالمگەرایی بە
زۆری لە سێبەری ئۆپۆزیسیۆنی دژەکۆلۆنیالی

بناژۆخوازی��دا دەچێت��ە پێش��ەوە و خۆی بە
وێن��ەی کۆمەڵ��گای خەیاڵی��ی س��ەردەمی
زێڕینەوە بەهێز دەکات .لەم ڕووەوە ،باس��ەکە
ل��ە پەیوەندییەکانی دەس��ەاڵت و هێژمۆنی
س��ەربەخۆ نیە و خۆی لە پشت نایەکسانیی
پێکهاتەییی س��ەردەمدا دەپارێزێت .هەروەک
ه��ەر خەیاڵێک��ی س��ەردەمی زێڕی��ن ،ئەم
ڕوانینەش زیاتر لەس��ەر بنەم��ای خەیاڵە تا
ڕاستی و هاوکات ڕێگەیەکە بۆ گەیاندنی ئەم
بیرۆکانە بە جەماوەر.
ئەگەرچی لەسەر زۆر الیەنی پەرەپێدانی
کۆلۆنیال��ی ڕۆژئاوا ل��ە واڵت و ناوچە زۆرینە
موس��وڵمانەکان و واڵم��ی ئیدیۆلۆژیی��ە
ئیسالمییەکان (مۆدێرنیس��ت ،ئیسالمگەرا و
بناژۆخواز) ،زۆر توێژینەوە کراوە ،بەاڵم زۆربەری
ئەم توێژینەوانە لەسەر نموونەگەلێک تەرکیز
دەکەن کە لەواندا کۆمەڵگا موس��وڵمانەکان و
ئایدیۆلۆژییەکانیان قوربانیی بەکۆلۆنیالکردنن.
ل��ە الیەکی دیک��ەوە ،ڕۆڵی ئیس�لامگەرایی
وەکوو ئامرازێکی دەس��ەاڵت ل��ەو کاتەدا کە
بزووتنەوە ئیس�لامگەراکان جڵەوی دەسەاڵت
دەگرنەدەس��ت ،بە زۆری وەک دیالێکتیکێک
ل��ە نێوان ئایین و س��ێکۆالریزم یان بژاردە و
چین��ە جەماوەرییەکان (ی��ان ئێلیتی نوێ)
ش��یکردنەوەی بۆ کراوە .ئامانج��ی ئەم وتارە
لێکۆڵینەوە لە لێککارکردنی ئیس�لامگەرایی
و کۆلۆنیالی��زم ل��ە کوردس��تانی تورکیەیە؛
ناوچەیەک ،کە ئیسالم تێیدا خاڵی هاوبەشی
دەس��ەاڵت و جەم��اوەرە .وتارەک��ە ه��ەوڵ
دەدات بە هۆی پارادایم��ی بەکۆلۆنیالکردنی
نێوخۆییەوە ،خوێندنەوە بۆ ئەم بابەتە بکات.
چەمک��ی کۆلۆنیالیزم��ی نێوخۆی��ی لە
1954ەوە کاری پێدەکرێ��ت ،کاتێ��ک ک��ە
سەرکوتکردنی غەیرە سپیپێستەکانی ئەفریقای
باش��وور وەک��وو «کۆلۆنیالیزمی ش��ێوەیەکی
تایب��ەت» ل��ە الی��ەن حیزبی کۆمۆنیس��تی
ئەفریقای باش��وور()SACPەوە پێناسە کرا .لە
1964دا« ،مالکۆم ئیکس» لە یەپڤێکی ناسراوی

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  53ساڵی بیست و یەکەم پاییزی 295 2719

خۆیدا ،ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکای بە
هێزێکی کۆلۆنیال کە  22میلیۆن ئەمریکاییی
ڕەشپێس��تی ،بە هۆی بێبەشکردنیان لە مافە
مرۆییە مەدەنییەکانیانەوە کۆلۆنیالیزە کردووە،
ناو برد .لە 1967دا ،باس لەسەر ئەمریکایییە
ڕەشپێستەکان و مافە مەدەنییەکانیان زیاتر و
زیاتر بوو ،کاتێک مارتین لووتێر کینگ کۆاڵنە
ڕەشپێست نش��ینەکانی وەکوو کۆلۆنییەکانی
ئەمری��کا ناو برد« :ئەو کۆاڵنە هەژارنش��ینانە،
وەکوو کۆلۆنیی نێوخۆیی وان ،شوێنگەلێک کە
دانیش��توانی وا لێدەکات لە باری سیاسییەوە
بندەست بن ،لە باری ئابوورییەوە بچەوسێنەوە
و لە هەر بارێکەوە هەاڵواردن و س��ووکایەتی
پێ کردن لە دژیان بەکار بێت».
ئەوە ل��ە کۆتاییەکان��ی 1960دا بوو کە
چەمک��ی «کۆلۆنیی نێوخۆی��ی» (domestic
 )colonyبۆ یەکەم جار لە باسی ئاکادێمێکدا
هاتە گ��ۆڕێ .ئەگەرچی چەند نووس��ەرێکی
وەک «هاڕۆڵد ک��رووز» و «کێنێز کاڵرک» لە
س��ەرەتاکانی 1960ەکان��دا ،گرینگی��ی ئەم
دیاردەیەیان ،بە ه��ۆی بەکارهێنانی چەمکی
«کۆلۆن��ی نێوخۆیی»ی��ەوە بەرجەس��تە کرد،
یەکەمین جار ئەوە «رابێرت بلونێر» بوو کە لە
1969دا ،شکڵی بە ئیدەی چەمکی «کۆلۆنیی
نێوخۆی��ی» ( )internal colonyبەخش��ی .لە
وتارێکدا بە ن��اوی «کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی و
ڕاپەڕینی ناوچە پەڕاوێزخراوەکان» کە لەسەر
خوێندنەوەکانی داهاتووی��دا کاریگەریی دانا،
بلونێ��ر هێڵی جیاکەرەوە دەکێش��ێ لە نێوان
کۆلۆنیالیزم وەکوو سیس��تمێکی کۆمەاڵیەتی،
ئابووری و سیاس��ی و بەکۆلۆنیالکردن وەکوو
پڕۆس��ەیەک کە نەتەنیا تایبەتە بە کۆلۆنییە
کالس��یکەکان ،بەڵکوو لە نێو س��نوورەکانی
دەوڵەتیش��دا بە ڕادەیەکی زۆر شایانی ئەوەیە
ددانی پێدابهێنرێت .ئەم لێڕوانینە س��ەرنجی
لەس��ەر توێژینەوەکانی پەیوەندیدار بە نەژاد
لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا گۆڕیوە
و ،بنەمایەکی دروس��ت کردووە کە بەو پێیە
 296گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 53

دەکرێ ش��یکاری بۆ الیەنە جۆراوجۆرەکانی
نایەکسانیی پێکهاتەیی ،لە نێوان ئەمریکایییە
سپیپێیس��ت و ئەمریکاییە ڕەشپێس��تەکان
لە نێ��و تیۆری��ی کۆلۆنیالدا بکرێ��ت .بلونێر
چوار ماکەی س��ەرەکیی ئەوەی پێی دەگوت
«بەکۆلۆنیالیکردن»ی فۆرموڵە کرد و لە نێوان
ئەم چەمکە و ئەو پرۆسەیەی کە ئێمە پێشتر
وەک��وو کۆلۆنییەک بیرمان ل��ێ کردبووەوە،
جیاکاریی کرد.
یەک��ەم :هەڵس��ەنگاندنی چۆنیەتی��ی
ئاوێتەبوون��ی گرووپ��ە نەژادیی��ەکان لە نێو
کۆمەڵگای سەردەس��تە (جا هێزێکی کۆلۆنی
بێت ی��ان نا) .ناوب��راو چاودێ��ری دەکات و
دەبینێ��ت بەکۆلۆنیکردن ،ب��ە خۆتێکردنێکی
زۆرەملێ و بێ ئیختیار دەست پێدەکات.
دووهەم :ش��وێندانەرییەک لەسەر کولتور
و دام��ەزراوە کۆمەاڵیەتییەکان��ی خەڵک��ی
بەکۆلۆنیک��راو هەیە کە لەوە تێدەپەڕێ بڵێین
ئاکام��ی پرۆس��ەگەلێکی «سروش��تی» وەک
پەیوەندیگرت��ن و ئاوێتەبوون ل��ە کولتووری
سەردەستدایە .هێزی کۆلۆنیال سیاسەتگەلێک
جێبەجێ دەکات کە بەه��اکان ،مەیلەکان و
شێوە جۆراوجۆرەکانی ژیانی خەڵکی خۆجێیی
بەرتەس��ک دەکاتەوە ،دەیگۆڕێ��ت و لەنێوی
دەبات.
س��ێهەم :بەکۆلۆنیک��راوەکان ل��ە ژێ��ر
دەسەاڵتی نوێنەرانی دەسەاڵتی زاڵدان .ئەوەی
ناوب��راو دەیبینێت ،ئەزموونێکی بەڕێوەبردن و
خستنەژێر ڕکێفە لە الیەن کەسانی دەرەوەی
خۆیان.
چوارەم :ڕاس��یزمە کە ل��ە زۆر نموونەدا
شان بە شانی جێبەجێکردنی کۆلۆنیالکردنەوە
هەنگاو دەنێت.
ئەگەرچ��ی ئ��ەم چەمک��ە س��ەرەتا بۆ
ئەمریکایییە ڕەشپێستەکان و ناسپیپێستەکانی
ئەفریقای باش��وور ب��ەکار هێن��را ،ئیمڕۆکە،
ئەدەبیاتێک��ی بەربەری��ن ،لەس��ەر الیەن��ی
جۆراوجۆری ئیتنیک��ی ،چینایەتی ،کرێکاری
ساڵی بیست و یەکەم
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و مەزهەبی��ی کۆلۆنیالیزم��ی نێوخۆیی هەیە.
«گۆنزالێز کازانۆڤا» یەکەمین کەسێک بوو کە
چەمکەکەی بۆ مێکزیک لە دەقی پێشکەوتنی
ناهەمواردا ب��ەکار هێنا .توێژینەوەی «هێچێر»
ل��ە وێڵز ،س��کاتلەند و ئیرلەن��د ،توێژنەوەی
«ئێپستین» لەسەر بەکۆلۆنیالیکردنی نێوخۆیی
و کاریگەرییەکەی لەس��ەر فێرکاری لە پێرو،
توێژینەوەی «زووریک» لەسەر فەلەستینییەکان
لە ئیس��رائیل ،توێژینەوەی «میترا داز» لەسەر
بەنگالدێش و پاکستان ،توێژینەوەی «گودمەن»
لەس��ەر کەمایەتییە ئیتنیکییەکان لە چیندا،
توێژینەوەی «ئێتکیند» لەس��ەر ڕووس��یەی
ئیمپراتۆری و کۆلۆنییە نێوخۆییەکانی بەشێک
لە نموونەگەلی بەکارهێنانی چەمکەکەن.
هەروەک «رابێرت هیند» شیی دەکاتەوە،
کۆلۆنیالیزم��ی نێوخۆیی ل��ە بەراوردکردنەوە
دێت :خ��اوەن کۆلۆنی و بەکۆلۆنیکراوەکە ،کە
بەپێچەوانەی کۆلۆنیالیزمی کالسیک کە تێیدا
جیاکاریی جیۆگرافیایی بوونی هەیە ،لە هەمان
واڵتدا دەژین .لە هەم��ان کاتدا ،کۆلۆنییەکی
نێوخۆیی ل��ە تایبەتمەندییەکاندا هاوبەش��ی
هەیە لەگەڵ ئەو کۆلۆنیالیزاس��یۆنە باوەی کە
لە نێو س��نووری حکوومەتەکاندا بوونی هەیە.
تایبەتمەندیگەلێک وەک :پێڕەوی سیاس��ی،
چەوساندنەوەی ئابووری ،زاڵبوونی کولتووری
و ئەو ش��ەڕە نەژادی/ئیتنیکییەی بە زۆری لە
نێو کۆلۆنییە نێوخۆییەکاندا س��ەرهەڵدەدەن.
«یاسای جیاوازی» هەروەک «پارزا چاتێرجی»
پێناس��ەی دەکات ،یاس��ای س��ەرەکیی
حکوومەتکردنە ل��ە کۆلۆنییەکاندا .هەر بۆیە،
کۆلۆنیی��ەکان لە ش��وێنێکدا جێ دەگرن کە
تێی��دا نابەرابەریی پێکهاتەیی ل��ە ئابووری،
سیاسەت ،کولتووری و باوەڕدا بووەتە نۆرم .بەم
پێیە ،ئەوە ئەم نۆرمەیە کە کۆلۆنییەک دەکاتە
بابەتی چەوس��اندنەوەی ئاب��ووری و هاوکات
دەیکاتە بابەتی ئەو دیاردەیەی کە «گرامشی»
بە «هێژمۆنی کولتووری» ناوزەدی دەکات .لە
ئاکام��ی هێژمۆنی کولتووریدا ،دانیش��تووانی

کۆلۆنیی��ەکان خۆیان وەک بەرکارە الوازەکان
دەبین��ن و مەیلێک ب��ۆ ڕازیبوون بە قەدەری
چەوس��انەوەی کولتووری و ئابووریی خۆیان،
قەدەرێک ک��ە بە هۆی کۆلۆنیالیزاس��یۆنەوە
ئەزموونی دەکەن ،نیشان دەدەن.
گەر لێرەدا کەس��ێک بەپێی ئەم فۆرمولە
بیر لە پرس��ی کورد بکاتەوە ،ڕەنگە بە ئاسانی
وا مەزن��دە بکات کە کوردس��تان زۆرێک لە
تایبەتمەندییەکانی کۆلۆنیزاس��یۆنی نێوخۆیی
تێدایە .پێ��ش لە هەموو ش��تێک ،خەڵک و
س��ەرزەوینی کوردی لە س��ەدەی بیستەمدا
ب��ەردەوام لە ژێ��ر «وەزعییەت��ی تایبەتی»دا
ب��وون ،ئەوی��ش بە ه��ۆی چەندی��ن دەیە
دەسەاڵتی یاس��ای س��ەربازی ،دامەزراوەی
تایب��ەت ،توندوتیژی حکوومەت��ی لە هەموو
ش��ێوەکانیدا ،ڕاگوێزرانی بەناچاری و ش��وێن
بزربوون ،س��زادان ،هەژارکردن ،پەرەسەندنی
ناهەموار ،نەژادپەرس��تی ،جیاوازیدانان و/یان
خرانەدەرەوەی بازنەی پۆس��تە پلەبەرزەکان
ل��ە نێ��و دام��ەزراوە حکوومەتییەکان��دا.
ئەگەرچ��ی ڕەنگە ل��ە مەجالی ئ��ەم وتارەدا
نەگونج��ێ ،ب��ەاڵم وردبوونەوە ل��ەوەی کە
چۆن ش��ارە کوردییەکان لە الیەن فەرماندارە
سەربازییەکانەوە وەزعییەتی تایبەتی (OHAL
 )Valisiحکوومەت کراون یان وردبوونەوە لە
دەستەواژەی «جێی متمانەکان»ی دامەزراوەی
نوێ کە پاش هەڵپەسێرانی شارەدارە کوردییە
هەڵبژێ��ردراوەکان لە  2015بەم�لاوە بینرا،
ڕادەی بەکردەوەییکردن��ی کۆلۆنیزاس��یۆنی
نێوخۆیی نیشان دەدات.
سەرەڕای نموونەی سەرەتاییی کۆمەڵناس
«ئیس��ماعیل بیش��کچی» ،پرس��ی کورد لە
ئەدەبیاتی ئاکادێمیکی بەرهەمی پس��پۆڕانی
تورکیە ،بەو جۆرەی پێویستە تیۆریزە نەکراوە.
ئیس��ماعیل بیش��کچی کە لە 1960ەکاندا،
کوردس��تانی بە کۆلۆنییەکی ئینتێرناسیۆناڵ
پێناس��ە ک��رد ،نموونەیەک��ی تایبەت��ە ل��ە
پس��پۆڕێکی چاالک لەس��ەر پرس��ی کورد.
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لە 1960ەکاندا ،بیش��کچی س��ەرەتا لەسەر
عەش��یرەتی کۆچەری «عەلیخان» کاری کرد،
لە کاتێکدا کە سیاس��ەتە ئاسیمیالسیۆنەکانی
حکووم��ەت لە کوردس��تاندا پی��ادە دەکران
و تەنان��ەت حاش��ا لە شوناس��ی جی��اوازی
کوردی دەکرا .بەپێی قس��ەی حکوومەتەکە،
ک��وردی دیالێکتێکی تورکی بوو و کوردەکان
عەشیرەی تورکی کۆچەر بوون کە لەگەڵ برا
تورکەکانیان لە ئاسیای ناوەڕاستەوە وێکڕا بۆ
تورکیەی ئەمڕۆکە کۆچیان کردبوو .بیشکچی
کوردس��تان وەکوو کۆلۆنییەکی نێونەتەوەیی
ناو دەبات و ئاماژە بە دابەشبوونی کوردستان
لە نێ��وان چ��وار واڵت��دا دەکات .ئەگەرچی
بیشکچی هیچکات لە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی
وەکوو چەمکێک کەڵکی وەرنەگرتووە ،ئەوەی
ئەو لە توێژینەوەکەیدا پێناسەی دەکات ،زۆر
نزیکە ل��ە تایبەتمەندییەکان��ی کۆلۆنیالیزمی
نێوخۆیی ک��ە لە س��ەرەوە ئاماژەمان پێدان.
بیش��کچی ،لەبەر توێژینەوەک��ەی ،چەندین
ساڵ زیندانی کرا ،لێکۆڵینەوەکەی لە ناوەندە
ئاکادمیکەکاندا بە کەم نرخ نیشان درا و کرایە
نموونەیەک ب��ۆ گەیاندنی پەیامێکی ڕوون بە
هەر توێژەرێک کە بیوێرایە پرسی کوردستان
باس بکات و کوردس��تان وەکوو کۆلۆنییەکی
نێوخۆیی ناو ببات .هەر بۆیە ،لە 1970کان و
1980کاندا ،باس��ی پێوەندیدار بە کۆلۆنیالیزم
لە بیاڤ��ی ئاکادمیکدا لە تورکیە بوونی نەبوو،
ئەگەرچی ئەم چەمکە ئێس��تداللی سەرەکیی
پارتی کرێکارانی کوردستانی لەو کاتەدا پێک
دەهێنا.
کاتێک لە 1990ەکاندا ،شەڕی نێوخۆیی
پەرەی س��ەند ،لێکۆڵینەوەکان لەس��ەر کورد
سەرنجیان لەس��ەر هەڵس��ەنگاندنی ئاکامی
توندوتیژیی حکوومەتی و ئاکامە کۆمەاڵیەتی
و سیاس��ییەکانی ب��وو ،وەک ،ناس��ۆنالیزم،
گۆڕین��ی ش��وناس ،ڕاگوێزران��ی بەناچاری و
بزربوون��ەکان .لە کۆتاییەکان��ی 1990ەکاندا
و لە دەیەی یەکەمی س��ەدەی بیس��تەمدا،
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توێژینەوەکان لەس��ەر ک��ورد بەرەبەرە زیاتر
سەرنجی ئاکادێمیای نێونەتەوەیییان ڕادەکێشا
و پەیوەندیداربوون��ی پارادایم��ی کۆلۆنیال بە
کەیسی کورد هاتە بەر باس .تێزی دوکتورای
«ئۆزگور س��ێوجی گۆڕاڵ» نموونەیەکی باشە
لەوەی ک��ە چۆن ئەزموونەکان��ی ڕاگوێزرانی
ب��ە زۆرەملی و بزربوون��ەکان لە 1990ەکاندا
و ،باس��ی بەرینتری سیاسی و گشتی لەسەر
ئەم پرس��انە ،لە دەوروب��ەری توێژینەوەکانی
پەیوەندی��دار ب��ە کۆلۆنیالی��زم و پۆس��ت
کۆلۆنیالیزمدا بە دەق کرا.
ش��یکاریی هەڵکەوتەی��ی ل��ە الی��ەن
«گامبێت��ی» لەس��ەر سیاس��ەتی کۆلۆنیالی
ش��اری لە پێتەختی دێفاکتۆی کوردس��تان،
دیاربەکر ،و هەروەها ش��یکاریی گۆڕانکارییە
هەڵکەوتەیی��ەکان و سیاس��ەتی نیۆلیب��ڕاڵ
لە الیەن «یوکس��ێل» لە ناوچەی «س��وور»
لە دیاربەکر ،باس��ی ئەوە دەک��ەن کە چۆن
ف��ەزای ش��اری بەپێی چەندین سیاس��ەتی
پۆست کۆلۆنیال و نیۆلیبراڵەوە دادەڕێژرێتەوە.
تی��ۆری ئۆریەنتالیزم و پۆس��ت کۆلۆنیالیش
بۆ ش��یکاریی دیسکۆرس��ی سیاسی  AKPو
نوێنەرایەتیکردنی کوردەکان لە دیسکۆرس��ی
گش��تی و سیاس��ییدا بەکار هێن��راون .پتر
لەم��ەش ،ل��ەم س��ااڵنەی دوایی��دا ،گۆڕانی
نوێ��ی بزوتنەوەی سیاس��یی ک��وردی بەرەو
ئۆتۆنۆمی��ی دێموکراتی��ک و دامەزراندنی لە
ڕۆژئاوا (باکووری سووریە) وەکوو ئەزموونێکی
دژەکۆلۆنیالیزاس��ۆن ی��ان جێگرەوەیەک بۆ
دەوڵەت ـ نەتەوەکان خوێندنەوەی بۆ کراوە .لە
کاتێکدا ،هەموو ئەم توێژینەوانە بوونەتە هۆی
داڕش��تنەوەی چوارچێوەیەکی نوێ بۆ پرسی
کورد لە ڕوانگەیەک��ی کۆلۆنیالەوە ،گرینگیی
کەم دراوە بە ڕۆڵی دیس��کۆرس و سیاس��ەتە
ئایینییەکان لەو پڕۆژە کۆلۆنیاالنەی لە الیەن
دەوڵەت��ی تورکیەوە خراونەتە ڕوو .لە کاتێکدا
ڕوونە کە هەڵس��ەنگاندنی دینامیکی ئایینیی
کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی ،ب��ە درێژایی ماوەی
ساڵی بیست و یەکەم
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حوکم��ی کۆمارەکە لە تاقەتی ئ��ەم وتارەدا
نی��ە ،ئاوردانەوەیەکی س��ەرەتایی لە مێژووی
پەیوەندی��ی دەوڵەت ـ ئایین ل��ە تورکیە ،لە
پێناو تێگەیش��تن ل��ە تایبەتیبوونی دەورانی
ئاکەپە ،گرینگە.

سیاس��ەتی ئایینی وەک��وو ئامرازێکی
کۆلۆنی��ال :ئاوڕدانەوەیەک��ی کورت لە
دەورانی کۆمارەکە
ئەگەرچی دروس��تبوونی کۆماری تورکیە زۆر
ج��ار وەکوو پرۆژەیەکی مۆدێرن و س��ێکۆالر
ناو دەبردرێت ،ب��ەاڵم لەو هەواڵنەی لە پێناو
دروس��تکردنی شوناس��ی نەتەوەییی تورکی
دراون ،ئایی��ن ڕۆڵێک��ی س��ەرەکیی گێڕاوە.
پ��ڕۆژەی سێکۆالریس��تی کەماڵیس��تەکان
پڕۆژەیەک��ی جی��اواز نەب��وو :ئامانج��ی
بەنەتەوەییکردنی ئیسالم و ،ئاوێتەکردنی بوو
لە نێو دامەزراوەی حکوومەتیدا .خەالفەتەکە
لە 3ی مارس��ی 1924دا هەڵوەشێندرایەوە و
لە  1925بەمالوە یاس��اگەلێک وەک یاسای
کۆتاییهێنان بە دەس��تووری ئایینی (،)1925
یاس��ای تایب��ەت بە س��ەرپۆش و جلوبەرگ
( )1925و یاس��ای مەدەنیی تورکی ()1926
وەکوو کۆڵەکەکانی حکوومەتی سێکۆالریستی
خرانەگ��ەڕ .ئەم ڕیفۆرمان��ە بەتایبەتی کردار
و خاوەن دەس��ەاڵتە ئایینیی��ە نەریتییەکانی
کردب��ووە ئامانج ،کە لەودا وەکوو دواکەوتوو و
گرفت بۆ دەس��ەاڵتی حکوومەتی نوێ سووک
دەک��ران .س��ەرەڕای ئەمەش ،ئ��ەم کۆمارە
سێکۆالریس��تە ،وازی ل��ە کەڵکوەرگرتن لە
ئایین لە پێن��او ئامانجەکانی خۆی نەهێنا و،
بەڕێوەبەرایەتی��ی کاروب��اری ئایینی ڕێک لە
هەمان ڕۆژدا کە خەالفەتەکە س��ەرکوت کرا،
دامەزرا .ب��ە تورکیکردنی بانگی ئیس�لام لە
1930دا نیشانەیەکی سەمبولیکی هەوڵەکانی
حکوومەت بۆ کەڵکوەرگرتن لە ئیسالم وەکوو
ماکەیەکی ناوەندیی دروستکردنی کولتووری
نەتەوەییی تورکی بوو.

س��ەرنجی لێڕوانین��ی کەماڵیس��تی بۆ
ئایین ،لەپەراوێزخس��تنی کردار و دامەزراوە
ئایینیی��ە نەریتییەکان بوو ،ب��ەاڵم زۆربەیان
ل��ە ش��ێوەیەکی کەمت��ر بەرچ��او و زۆرجار
نهێنی��دا مان��ەوە .خۆڕاگرییەکە ل��ە ناوچە
کوردییەکاندا بەتایبەتی بەهێز بوو .یەکەمین
س��ەرهەڵدان لە دژی ڕێژیمی نوێ لە 1925
لە دەورووبەری شێخێکی نەقشبەندیی کورد،
شێخ س��ەعید دەس��تی پێکرد و لەو کاتەوە
تا ئێس��تا ئەوەی ک��ە هاندەرەکەیان چەندە
ئایینی و چەندە ئیتنیکی بووە ،بووەتە جێگای
باسی مێژووناسی .س��ەرهەڵدانەکە بە توندی
س��ەرکوت ک��را و دوابەدوایدا دەی��ان هەزار
کورد بە زۆرەملی کۆچیان پێ کرا .سەرەڕای
ئەم��ەش ،دژایەتی و س��ەرهەڵدان لە ناوچە
کوردییەکاندا ،لە دەیەی پاش��ی دا درێژەیان
هەبوو؛ س��ەرەکیترینیان لە ئاگری ( 1927ـ
 )1930و شۆڕشی دێرسیم ( 1936ـ .)1938
یەکگرتووییی مەزهەبی و ڕێبەرە ئایینییەکان،
ڕۆڵێکی بەرچاویان لەو شۆڕش��انەدا گێڕا کە
ئاکامیان س��ەرکوتی زیاتر و کۆچی زۆرەملی
زیاتر بوو.
لە 1920ەکانەوە تا 1980کان ،دیسکۆرسی
حکوومەتی و سیاسەتی لە کوردستاندا لەسەر
بنەمای سیاس��ەتی ئاسیمیالسیۆن بوو ،حاشا
ل��ە بوونی ک��وردەکان دەکرا ،دەی��ان هەزار
کورد کوژران ،ڕاگوێ��زران ،تەبعید کران و لە
قەراخ ش��ارەکانی ئاناتۆلیدا نیشتەجێ کران.
ل��ەم دەوران��ەدا ،حکوومەت پرس��ی کوردی
وا نیش��ان دەدا ک��ە ئاکام��ی دواکەوتوویی
ناوچەیی ،خۆبەدەس��تەوەنەدانی عەش��یرەیی
و سیاس��ەتی پاش��کەوتووانەیە و قامک��ی بۆ
الی نەخوێن��دەواری ،خۆبەدەس��تەوەنەدانی
خ��اوەن مڵک��ەکان و ب��ژاردە ئایینیی��ەکان
(ش��ێخەکان) و پەرەنەس��ەندووییی ناوچەیی
ڕادەکێشا .س��ەرەڕای هەوڵەکانی حکوومەت
لە پێناو س��ەرکوتی پێکهاتە ئایینی ئایینی و
سیاسییە نەریتییەکان لە ناوچە کوردییەکاندا،
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باش��ووری ڕۆژهەاڵت و ڕۆژهەاڵتی ئاناتۆلیا لە
پەراوێزەکانی کۆمارەکەدا مانەوە.
کاتێک ل��ە 1950دا گۆڕان��کاری بەرەو
سیس��تمی چەندحیزبی هاتە ئ��اراوە ،ئایین
وەکوو پالتفۆرمێک بۆ ئەو حیزبە سیاس��ییانە
کە دژایەتیی لەرابەدەربوونی سێکۆالریزمیان
دەکرد ،گەڕایەوە گۆڕەپانی سیاسی .یەکەمین
حیزبی سیاس��یی ئیسالمی لە س��ەرەتاکانی
1970کاندا دام��ەزرا و ئایدۆلۆژیگەلێک وەک
بزووتنەوەی ئاسۆی نەتەوەیی (میلی گوروش)
ب��ە ڕێبەرایەتیی «ئەرب��ەکان» و ئاوێتەبوونی
ئیس�لامی ـ تورک��ی بەرەب��ەرە بەردەنگ��ی
زۆرتری��ان دۆزیی��ەوە .ئەگەرچ��ی حیزب��ە
ئیسالمییەکان لەم س��ااڵنەدا دەیانتوانی بێنە
نێو بەرەی دەوڵەتییەوە ،بەاڵم کاریگەرییەکی
کەمیان لەس��ەر سیاس��ەت هەب��وو ،چونکە
ماوەی دەوڵەتەکانیان تا ڕادەیەک کورت بوو و
تووشی کودەتای سەربازی دەبوون .سەرەڕای
ئەمەش ،لەگەڵ کودەتای سەربازیی 1980دا،
ئیس�لام لە ڕێگ��ەی دەستبەس��ەرداگرتنی
س��ەربازییەوە کە ئامانج��ە ڕاگەیەندراوەکەی
سەرلەنوێ دامەزراندنەوەی دەستووری گشتی
و شەڕ دژی کۆمۆنیزم بوو ،گەڕایەوە گۆڕەپانی
گشتی .ئەگەرچی چاالکییە ئیسالمییەکانیش
لە ساڵە سەرەتاییەکانی ڕێژیمە سەربازییەکەدا
تووشی بەربەست بوون ،بەاڵم ئیسالم ڕۆڵێکی
بەرچ��اوی گێ��ڕا ل��ە ئایدیۆلۆژی��ی فەرمیی
دەس��ەاڵتە نوێیەکەدا .بەپێی «جێنکینز» ،لەو
سااڵنەدا ،کۆمەڵگای تورکی بە خێرایی بەرەو
هێڵێکی ئیس�لامی  -نەتەوەیی پاش کودەتا
ڕۆیشت ،ئەمەش خۆی لە زیادبوونی ژمارەی
دەنگەکانی حیزبە نەتەوەیی و ئیسالمییەکان
لە  %10.1ەوە لە 1987دا بۆ %16.9لە ،1991
 %29.9ل��ە  %34.9 ،1995لە %54 ،1999
ل��ە  2002و  %66.2لە 2007دا دەبینییەوە.
حیزبە سیاس��ییەکانی بزووتنەوەی ئاس��ۆی
نەتەوەی��ی )حیزبی خزمەتگ��وزار (Welfare
 ،)Partyحیزبی چاکەکاری (،)Virtue Party
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حیزب��ی بەخت��ەوەری( (، )Felicity Party
حیزبە مەیلەو ڕاس��تەکان (حیزبی نیشتمان
( ،)Motherland Partyحیزبی ڕێگەی ڕاست
( )True Path Partyو حیزب��ی بزووتن��ەوەی
ناسیۆنالیس��تی( بڕبڕەی پشتی ئەم زیادبوونی
پشتیوانییەیان لە گۆڕەپانی سیاسیی تورکیەدا
پێک هێنا.
س��ەرەڕای ئەمەش ،دواتر س��ەرهەڵدانی
ئیس�لامگەراکان ل��ە 1990ەکان��دا وەک��وو
مەترسییەک بۆ بژاردەی سیاسی و سەربازی
س��ەیر کرا کە ل��ە ئاکامدا کودەتای پۆس��ت
ـ مۆدێرن��ی 28ی فێوری��ەی 1997ی ل��ێ
کەوتەوە .جێگ��رەوەی بزووتنەوەی ئاس��ۆی
نەتەوەی��ی ،وات��ە ئا.کە.پ��ە ( ،)AKPوەکوو
حیزبێک��ی مەیلەو ڕاس��ت س��ەری هەڵدا و
حیزبەکان��ی بزووتنەوەی ئاس��ۆی نەتەوەیی،
پش��تیوانیی خۆی��ان لە پ��اش زنجیرەیەک
قەیرانی ئابووری و سیاس��ی لەدەس��ت دا و
ل��ە ئاکامدا ،لە  2003بەمالوە دەس��ەاڵت لە
دەس��تی  AKPکۆبووەتەوە .لەگەڵ دەورانی
ئاکپارتی ،پەراوێزی پارێزگاریخواز ،پشتیوانیی
خۆی لە باڵی نێوەڕاس��تدا لە شکڵی دەوڵەتی
تاکحیزب��ی کۆ کردەوە ،ڕەوتێ��ک کە بۆ 15
س��اڵ هەر بەم شێوەیە مایەوە .لەم دەورانەدا،
ئیسالمگەرایی بەرەبەرە بووە یەکێک لە ماکە
سەرەکییەکانی دیسکۆرسی حکوومەتی.
ئاکپارت��ی ل��ە س��اڵە س��ەرەتاییەکانی
دەسەاڵتداریی خۆی لە سەرەتاکانی 2000دا
بە شێوەیەکی دەرهەست و بە ڕێزەوە لەگەڵ
ڕێژیم��ە س��ێکۆالرەکە هەڵس��وکەوتی کرد،
ئەویش بە ه��ۆی چاوەڕوانییەکانی یەکیەتیی
ئورووپا و گوش��اری هێزی سەربازیی تورکیە.
س��ەرەڕای ئەمەش ،کاتێک مەیدانی مانۆڕی
لە س��اڵی دواییدا زیاتر بوو ،ئاکپارتی دەستی
کرد بە جێبەجێکردنی سیاسەتە زیاتر ئاشکرا
ئیس�لامییەکان .ئاکپارتی لە کاتێک بەش��ی
زۆری ئ��ەو ئایدیۆلۆژییە ناسیۆنالیس��تییەی
ل��ە دەیەکانی ڕاب��ردوودا پەرەی س��ەندبوو،
ساڵی بیست و یەکەم
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ڕاگرتب��وو ،کەڵکی لە دیس��کۆرس ،کردار و
دامەزراوە ئیسالمییەکان وەکوو سەرچاوەیەک
ب��ۆ پەرەپێ��دان ب��ە کاریگەریی سیاس��ی و
ئابووریی خۆی وەرگرت .ناوچەی کوردستان،
یەکێک ل��ە ئامانج��ە س��ەرەکییەکانی ئەم
سیاس��ەتە بوو کە مەبەستی ش��ەرعییەتدان
بە دەس��ەاڵتی حکوومەت ،لە گۆڕەپانێکی لە
باری سیاس��ییەوە پڕکێشمەکێش��ی ،کێشە
ئیتنیک��ی ـ ئایینیی��ەکان ب��وو .ئەگەرچ��ی
ئ��ەم سیاس��ەتە حکوومەتییە هەن��دێ جار
بە گۆڕین��ی پارادایم ،بەتایب��ەت لە دەورانی
لیبراڵ��ی دەس��ەاڵتی ئاکپارتیدا ،ب��ە ئەژمار
هێنراوە ،بەاڵم من لەو بڕوایەدام کە پارادایمی
کۆلۆنیال ،ب��ە درێژاییی ئەو دەورانە هەر زاڵ
بووە و دیسکۆرس��ی ئیس�لامیی یەکیەتی و
برایەتی کە لە الیەن ئاکپارتییەوە پەرەی پێ
دراوە ،مانیفێس��تێکی سیاسەتی کۆلۆنیالە ،لە
دەستی دەوڵەتدارییەکی ئیسالمیدا .بەگشتی،
ئەوەی ئاکپارتی لە پەیوەندی لەگەڵ پرس��ی
کورد خس��تیە ڕوو ،گۆڕانێک��ی بنەڕەتی نییە
لە پارادایمی حکوومەتی ،بەڵکوو ئاڵوگۆڕێکی
س��تراتیژیکە ب��ۆ بەکارهێنانی دیسکۆرس��ی
ئایینیی یەکیەتیی برایەت��ی ،لە پێناو بازدان
بەسەر سروش��تی ئیتنیکی ـ سیاسیی پرسی
کورددا.

«برای کوردی موس��وڵمانم» :ئیس�لام
وەک��وو ئامرازێک��ی دەوڵەت��داری و
ڕەواییدان بە سیاس��ەتی توندوتیژیی
حکوومەتی
دەس��ەاڵتی کۆلۆنیالی حکوومەت��ی تورکیە
لە ناوچ��ە کوردییەکان��دا ،دەک��رێ لە زۆر
ب��واری دامەزراوەکەدا و لە ژیان��ی ڕۆژانەی
خەڵک��دا ببینرێ��ت .ئ��ەوەی «بەدرخان» لە
دیاربەکر دەیبینێت ،دەکرێت بۆ سەرانسەری
کوردستانی تورکیە ڕاست بێت :بە شێوەیەکی
کۆلۆنیالی بەسەر دوو بەشدا دابەش کراوە ،هەم
لە ڕووی فەزا و هەم لە ڕووی دانیشتووانەوە.

نزی��ک بە نی��وەی ش��ارە کوردیی��ەکان بۆ
کۆاڵن��ە س��ەربازییەکان تەرخان ک��راوە ،بۆ
بینا س��ەربازییەکانی تایبەت بە بنەماڵەکانی
س��ەربازەکان ،مامۆس��تایان و کارمەندان��ی
دەوڵەت��ی و هەروەه��ا ب��ۆ بەڕێوەبەرایەتیی
فەرمانداری ،شوێنگەلێک کە بە زۆری نزیک
ل��ە یەکتر دروس��ت کراون و ب��ە توندی لە
ژێر پارێزگاریکردندان .بەش��ی دووهەمی ئەم
دابەشکردنە ،بەشێکی مردووە کە لەودا کەس
ئاسایش��ی ژیانێکی نیە کە بە هۆی یاس��ا و
ش��ارۆمەندییەوە پارێزگاریی لێ کرابێت .ئەمە
بارودۆخێک��ی بەردەوامی تایبەت��ە کە لەودا،
ک��وردەکان لە ژێ��ر هەڕەش��ەی بەردەوامی
س��زاداندان ،شتێک کە لە بەش��ەکانی تری
تورکیەدا نابیندرێت.
ئەوە ڕاس��تە کە لە ساڵە سەرەتایییەکانی
ئاکپارتیدا ،هەندێ بەرەوپێش��چوون لە پرسی
کورددا هاوتەریب لەگەڵ بەرەوپێشچوونەکانی
تر ل��ە کۆمەڵگا بە گش��تی ڕووی دا .زۆرێک
لە ش��ارەزایان ئەمەیان وەکوو گۆڕانکارییەکی
پارادای��م س��ەیر کرد و پێیان واب��وو کە ئەو
مۆدێلەی تورکیە ،نموونەیەکی دێموکراس��یی
ئیسالمییە .لە هەمان حاڵدا ،گۆڕانکارییەکانی
ئەمدواییانە لە سیاسەتی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا
و ڕۆڵی سەرهەڵدانی کوردی لە هەر دوو واڵتی
سوریە و عێراق ئاشکرای کرد کە نەتەنیا ئەو
مۆدێل��ەی تورکیە نموونەیەک نی��ە ،بەڵکوو
درێژەیەکە لە سیاسەتی دەوڵەت ـ نەتەوە لە
ژێر دەس��ەاڵتی هەم ڕێژیمە سێکۆالرەکان و
هەم ڕێژیمە پارێزگاریخوازەکاندا .لە کەیس��ی
کورددا ،سیاسەتی ئیسالمگەرایی نەک مانای
دابڕان لە سیاسەتەکانی حکوومەتی کۆلۆنیال
نیە ،بەڵکوو زیاتر گەڕانە بەدوای ڕێگەی نوێ
لە پێناو س��ەپاندن و ڕەواییدان بەو دەسەاڵتە
کۆلۆنیالەی لە ئارادایە.
لە ڕێگەی چەندین نموونەی دیسکۆرس
و سیاسەتی کۆلۆنیالی نێوخۆیی لە سەردەمی
دەس��ەاڵتی ئاکپارتیدا ،ئەم بەش��ە شیکاریی
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ئەوە دەکات کە تا چەن��د ئیدەی یەکیەتیی
ئیس�لامی (ئۆممە) و برایەت��ی ،خزمەت بە
بەرژەوەندییەکانی حکوومەتی تورکی دەکات.
پێم وای��ە کەڵکوەرگرتن لە دیس��کۆرس و
سیاس��ەتی ئایین��ی ،ئامرازێک��ی ڕەواییدانە
بۆ حکووم��ەت ،کە جەخت لەس��ەر باوەڕی
هاوبەش��ی ئایینی بە ئیسالم ،کە تورکەکان و
کوردەکانی پێکەوە یەکخستووە ،دەکاتەوە.
دیسکۆرسی ئیسالمی هەروەها دەرەتانێکی
بۆ ئەو یاریک��ەرە خۆجێییانەی کە دەیانەوێ
لە س��امانی دابینکراوی دەوڵەتی و ناسراوی
سیاس��ی کەڵ��ک وەرگ��رن ،پێکدەهێنێت.
حکوومەت ،هاوکات لەگەڵ س��ەرکوتکردنی
بەرهەڵس��تکارە سیاس��ییەکانی ،ئۆلگوویەکی
جێگ��رەوەی نزیکایەت��ی ل��ە هاواڵتیی��ە
ک��وردەکان دەخات��ە ڕوو ،ئۆلگووی��ەک کە
تایبەتمەندییەک��ەی ڕەتکردنەوەی کوردبوونە
وەکوو فۆرمێکی تایبەتی گرێدراوی سیاسی و
کۆمەاڵیەتی .سەرەڕای ئەمەش ،تەئیدکردنی
شوناسێکی ئایینی کوێرکوێرانەی ئیتنیکی لە
الیەن ئەم دیسکۆرس��ە نوێیە حکوومەتییەوە
بەدەر نیە لە پێش��داوەریی ناسیۆنالیس��تی،
هەروەک لە الیەن «هودا ـ پار»ەوە لە یەکێک
لە وتووێژەکانی جەختی لەسەر دەکرێتەوە:
کێش��ەیەکی ت��ر ئەوەی��ە ک��ە ئەگ��ەر
ب��ە ق��ەدەر پێویس��ت بچین��ە قوواڵیی��ی
پرس��ەکەوە ،بەو ئاکامە دەگەین کە زۆربەی
ئیس�لامگەرا ڕادیکاڵە تورکەکان ،لە ڕاستیدا
ناسیۆنالیستیشن .من باسی ناسیۆنالیستەکان
ناکەم .ئیسالمییەکان بەو جۆرەن .دەزگایەکی
درۆدۆز لە ئیس�لامگەرایەکی تورک ببەستە
و ن��اوی ش��وێنگەلێک وەک عەرەبس��تان،
تورکەمەنس��تان ،تورکس��تان ،کوردس��تان،
ئازەربایجان��ی ب��ۆ ڕیز بکە .ه��ەر کە دەڵێی
کوردس��تان ،دڵیان بە تووڕەی��ی لێدەدات و
دەزگاکە پەرچەکردار دەنوێنێ .تورکەکان لەم
پرسەدا دەمارگرژن.
لێ��رەدا ،ئەم��ن پێم وایە کە سیاس��ەتی
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ئاسیمیالس��ۆنی حکوومەتی ،فۆرمێکی نوێی
بەخۆیەوە گرت کە لەودا ،دەکرێ کوردستان
ب��ە بوونی ئایین��ی بەهێ��ز و ،ل��ە کاتێکدا
ئێستداللە سیاسییەکانی بە هۆی دیسکۆرس
و سیاس��ەتی ئایینیی��ەوە دەردەبڕێت ،بوونی
هەبێ��ت .ئەگەرچی کە دێتە س��ەر باس��ی
مافە سیاس��ی و بەکۆمەڵەکان��ی کورد ،ئەمە
پێش��کەوتن نی��ە ،ب��ەاڵم چەندی��ن هاندەر
ل��ە ئارادای��ە ک��ە دەبێتە هۆی ئ��ەوەی ئەم
دیسکۆرس و سیاسەتە لە ناوچە کوردییەکاندا
جێی خ��ۆی بکات��ەوە .یەکەم ،ک��وردەکان
لەدوای چەندین دەیە توندوتیژی و جیاوازی
دانان لە تورکیەدا ،هەژار کراون و بە دەگمەن
ستراتیژیی زیندوومانەوەیان هەیە .هەر بۆیە،
ڕەتکردنەوەی کوردبوون وەکوو شوناس��ێکی
سیاس��ی یان النیک��ەم بوون بە کەس��ێک
کە ل��ە ب��اری ئیتنیکییەوە کوێ��رە ،هەندێ
دەرەتان بۆ ئەو کەس��انە دەدا بە دەستەوە کە
جێگرەوەیەکی دیکە شک نابەن .ئەوە بوونێکی
سیاسیی بە تەواوی نوێ نیە ،بەڵکوو «هێڵێکی
خەباتە» لە وشەکانی «دێلووز و گواتاری» ،کە
لەودا کوردەکان ،بە نرخی لەدەستدانی بوونی
سیاس��یی کوردی و ئاوات��ە نەتەوەییەکانیان،
س��تراتیژییەکی نوێی زیندوومانەوە لەدەست
توندوتیژی��ی حکوومەتی دەدۆزنەوە .دووهەم،
ئ��ەو کوردانەی لە قەراخ ش��ارەکاندا دەژین،
هێش��تا دەژمارگ��رژی ئایینیی��ان تێدایە کە
خۆی لە پارێزگاریخوازیی کۆمەاڵیەتی ،نەریتە
گشتپەس��ندەکان ی��ان وەفاداری ب��ە بژاردە
ئایینیی��ە خۆجێیییەکانی وەک ش��ێخەکان
دەردەخ��ات .ئەو هەڵوێس��تە ئایینییە کە لە
الیەن بەرپرس��ە حکوومەتییەکانەوە گیراوەتە
ب��ەر ،ئەو قازانجەی بۆ ئەو کەس��انە هەیە کە
تا ڕادەیەکیش بێت س��وود لەم وەفادارییەیان
ببین��ن ،بەتایبەت ئەگەر باس��ی نەوەی کۆن
بکەی��ن .ئەم سیاس��ەتە لە م��اوەی دەیەی
ڕابردوودا بووەتە ه��ۆی زۆربوونی دژایەتی و
کێشمەکێش��م لە نێوان بەش��ە جیاوازەکانی
ساڵی بیست و یەکەم
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کۆمەڵگادا ،وەک ئایینی و سێکۆالر ،الو و پیر،
شاری و گوندی ،و خوێندەوار و نەخوێندەوار.
لە کۆتاییدا ،دامەزراوە ئیسالمییەکان ،ڕۆڵێکی
گرینگی��ان ل��ە دی��اردەی ڕادیکاڵیزەبوونی
ئایین��ی ک��ە ل��ە ناوچەک��ەدا دەبیندرێت،
گێ��ڕاوە .نەتەنیا حیزبوڵاڵی ک��وردی ،بەڵکوو
زۆر دام��ەزراوەی دیک��ەی وەک الیەنگرانی
حکوومەتی ئیس�لامی و ئەلنوس��رە ( )ISکە
دام��ەزراوە مەدەنیی��ە کۆمەاڵیەتییەکانی لە
دەستپێکی شەڕی س��ووریەوە لە نێو الواندا
زۆر چاالک بووە ،ڕۆڵیان گێڕاوە .ڕۆڵی دەوڵەت
لە پرۆسەی ڕادیکاڵیزاس��یۆن ،لە زۆر ئاستدا
یەکج��ار گرینگە .هەروەها ،هەژاریی ش��اری
کە لە نێو ئەو کوردان��ەی بە زۆر ڕاگوێزراون
زۆر زەق��ە ،نەتەنیا لە تورکی��ە بەڵکوو لە زۆر
واڵتی دیکەی زۆرینە موس��وڵماندا ،یەکێکی
دیکە ل��ە دنەدەرە س��ەرەکییەکانی پش��ت
ڕادیکاڵیزاسیۆنە .سەرەڕای ئەمەش ،هەژاریی
ش��اری بە تەنیا نابێتە هۆی ڕادیکاڵیزاسیۆنی
ئایینی یان س��ێکۆالر ،بەڵکوو هاوکات لەگەڵ
کۆمەڵێک هۆکاری دیکەی وەک نایەکسانیی
پێکهاتەی��ی ،توندوتیژی��ی حکوومەت��ی و
سیاسەتی حاشاکردن کاریگەری دەبێت.
کەمپەینی ئاکپارتی بۆ هەڵبژاردنی گشتی
ل��ە ژوئەن��ی 2015دا نموونەیەکی زۆر زەقی
کەڵکوەرگرتن لە دیسکۆرسی ئایینییە وەکوو
ئامرازێک��ی ڕەواییدان لە ناوچە کوردییەکاندا.
هەڵبژاردنەکانی 7ی ژوئەن��ی  2015نەتەنیا
خاڵێکی وەرچەرخان لە مێژووی دێموکراسی
ل��ە تورکی��ە ب��وون ،بەڵک��وو دەس��تپێکی
وەرسووڕانێکی خێرا و زۆربوونی لەرادەبەدەری
توندوتی��ژی ب��وون ،ئەوی��ش پ��اش ئەوەی
ئەردۆغان لە فێوریەی 2015دا بەرەنجامەکانی
ڕێککەوتننام��ەی «دوڵماباچ��ای» (the
 )Dolmabahçe Agreementهەڵوەش��اندەوە.
لە کات��ی کەمپەینەک��ەدا ،کەڵکوەرگرتن لە
دیسکۆرس��ی ئایینی گەیشتە لووتکەی خۆی.
یەکێک لە الیەنە سەمبۆلیکەکانی کەمپەینی

ئاکپارتی ،کەڵکوەرگرتن لە وەرگێڕانی کوردیی
قورئ��ان لە پێناو کەمکردن��ەوەی کاریگەریی
نێگەتیڤی ڕاوەس��تاندنی پڕۆسەی ئاشتی بوو.
ئوردۆغ��ان بە وەڕگێڕان��ی کوردیی قورئان لە
دەس��تیدا ،بۆ خەڵک لێدوانی دەدا و ستایشی
بەڕێوەبەرایەتیی کاروب��اری ئایینی (دیانەت)
ی دەک��رد ک��ە قورئانەکەی��ان وەرگێڕاب��وو
و هەروەه��ا ڕەخن��ەی لە هێرش��ی حیزبی
دێموکراتی خەڵ��ک (People’s Democratic
 )Party - HDPب��ۆ س��ەر «دیانەت» دەگرت.
ئەگەرچی وەرگێڕانەک��ە تەواو نەکرابوو و لەو
کاتەدا هێشتا پێداچوونەوەی مابوو ،دە هەزار
کۆپ��ی لێی بۆ هەڵبژاردنەک��ە چاپ کرا و لە
نێوان ئەو ئیمامانەی کە بە زۆری دامەزراوەی
دەوڵەت لە ناوچە کوردییەکان بوون ،دابەش
کران .باسکردن لەسەر ئەم مەسەلەیە درێژەی
هەبوو ،ئەندام پارلەمانی هەدەپە و پڕۆفسۆری
توێژین��ەوە کوردیی��ەکان «کادری ئیڵدریم»
ڕایگەیان��د ک��ە «دیانەت» داوایان ل��ە ناوبراو
کردبوو کە بە وەرگێڕانەکەدا بچێطەوە ،بەاڵم
کتێبەک��ە دواتر بەبێ پێداچوون��ەوە و لەبەر
ئامانجی سیاس��ی نزیک ل��ە هەڵبژاردنەکان
چ��اپ کراب��وو .س��تراتیژیی ئاکپارت��ی لەم
هەڵبژاردنانەدا شکس��تی خ��وارد و ،هەدەپە
زۆرینەی دەنگەکانی ل��ە ناوچە کوردییەکان
و لە نێوان کوردە مەزهەبییەکاندا بەدەس��ت
هێنا.
ئەمە یەکەمین ج��ار نەبوو کە ئەردۆغان،
ئاکپارت��ی و الیەنگرانیان ل��ە ڕاگەیەنەکاندا
کەڵکیان لە دیسکۆرس��ی ئایین��ی بەرامبەر
کوردەکان وەرگرتبوو .کەڵکوەرگرتن لە ئیدەی
ئۆممە ،نموونەیەکی تری هەوڵەکانی ڕەواییدان
ب��ە دەس��ەاڵتی حکوومەت��ی و ناوزڕاندن��ی
ئۆپۆزیس��یۆنی کوردی لە ڕێگەی س��ەرچاوە
ئاینییەکانەوە بوو .لە م��اوەی کەمپەینی ئەو
هەڵبژاردنانەی لە سەرەوە ئاماژەمان پێ دان،
ئەردۆغان باوەڕی خۆی ب��ەو جۆرە دەربڕی:
«برا موس��وڵمانە کوردەکان ب��ە ئایینەکەیان
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وەفادارن و لە هەڵبژاردنەکاندا واڵمی پێویست
ب��ە سیاس��ەتڤانە «زەرتەش��تییەکان» (واتە
هەدەپە) دەدەنەوە ».س��اڵێک دواتر ،سەرۆک
کۆم��اری تورکیە کاتێک پاش چ��وار مانگ
حکوومەتی سەربازی و خاپووربوونی ناوچەی
«س��وور» لە مانگی مای 2016دا س��ەردانی
دیاربەک��ری کرد ،ل��ە کۆبوونەوەیەک لەگەڵ
دامەزراوە ئیسالمییەکانی کۆمەڵگای مەدەنیدا
ڕایگەیان��د کە بەڵگ��ە هەیە ک��ە ئەندامانی
هەدەپە زەرتەش��تی و کافرن و داوای لە «برا
موس��وڵمانەکانی» کرد کە لە نێوان ئەمبەر و
ئەوبەردا هەڵبژاردنی دروس��تی خۆیان بکەن.
ئ��ەم بڕیارە بۆ هەڵبژاردن بە تەواوی لە ژیانی
ڕۆژانەی خەڵکی کورددا جێی گرتووە ،کاتێک
لە الیەن سیاس��ەتمەداران ،کارمەندان ،هێزە
ئاسایشییەکان و ئەو دامەزراوانەی کۆمەڵگای
مەدەنی ک��ە الیەنگری دەوڵەت��ن ،بەردەوام
داوایان لێ دەکرێت کە خۆیان لە شوناس��ی
سیاس��یی کوردی بەدوور بگرن و بچەس��پن
ب��ە ج��ۆری خوێندن��ەوەی حکوومەتییەوە
ک��ە بە پێی ئ��ەم خوێندنەوەی��ە ،پەکەکە و
هەدەپە نوێنەرایەتیی کورد ناکەن و «کوردی
باش»یش هەیە کە پش��تیوانی لە «تیرۆریزم»
ناکەن .هەروەها بانگەش��ە کرا کە تورکەکان
و کوردەکان هەموویان برایانی یەک ئۆممەن.
لە ماوەی کاری مەیدانیمدا لەگەڵ دامەزراوە
ئیس�لامییەکانی کۆمەڵ��گای مەدەنیدا ،زۆر
ج��ار ڕووبەڕووی ئ��ەم خوێندنەوەیە بوومەوە
و بەو ئاکامە گەیش��تووم کە زۆربەی خەڵکی
ک��ورد بە نیس��بەت ئەم جۆرە جی��اکاری و
مەرجبەندییە وشیارن .ڕستەی «من کوردێکی
موسوڵمانم و پشتیوانی لە پەکەکە ناکەم» کە
جەختکردنەوەیە لەس��ەر شوناسی ئیسالمی
و دژایەتی��ی بزووتن��ەوەی ک��وردی ،دەبێتە
هێڵێک��ی خۆپەڕینەوە بۆ ئ��ەو کوردانەی کە
هەوڵ دەدەن خۆیان لە ش��ەرمی کوردبوون
ڕزگار بکەن و خوێندنەوەیەک لەسەر بنەمای
برایەتی و یەکیەتیی ئیس�لامی هەمدیس��ان
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بەرهەم بهێننەوە.
جیاکاری لە نێوان کوردی باش و کوردی
خراپدا ،خۆی لە خۆیدا بە هۆی دیسکۆرسێکی
ئیس�لامییەوە دەردەکەوێ؛ دیسکۆرس��ێک
ک��ە تێیدا تورکبوون بە ئاش��کرا و نائاش��کرا
سەردەس��تە ،لە کاتێکدا کوردب��وون نادیارە
یان کراوەتە ش��ەرم .لە ئاکام��دا ،ئەگەرچی
حاشاکردنی فەرمیی هەبوونی کوردی کۆتایی
پێهات��ووە ،لەبەر ئەوەی ئی��دی لەگەڵ وەها
حاش��اکردنێک هەڵناکرێت ،بەاڵم حاشاکردن
لە پرس��ی کورد وەکوو پرس��ێکی ئیتنیکی ـ
سیاسی ،لە دەورانی ئاکپارتیدا ،بەستێنی نوێی
دۆزیوەتەوە ،ئەویش ب��ە هۆی کەڵکوەرگرتن
ل��ە خوێندن��ەوەی ئیس�لامی کە لەس��ەر
دیسکۆرسێکی یەکیەتی و برایەتی دامەزراوە.
سەرەڕای ئەمەش ،ئەم برایەتییە پێویستی بە
لێڕوانینێکی کوێرکوێرانەی ئیتنکی لە هەمبەر
بوون��ی خودی خۆی و هەروەها س��ەلماندنی
وەف��اداری لە هەر دەرەتانێکی ل��واودا هەیە.
ئەم وەفادارییە خۆی بە باشی لە نموونەکانی
دامەزراوە ئیسالمییەکانی کۆمەڵگای مەدەنی
و چاالکان��ی الیەنگ��ری حکوومەت لە ناوچە
کوردییەکان نیشان دەدات.
لێ��رەدا چەند نموونەیەک ل��ە دامەزراوە
ئیس�لامییەکانی کۆمەڵ��گای مەدەن��ی و
هاوپەیمانییان لەگەڵ ئاکپارتی لە  15س��اڵی
ڕابردوودا دەخەمە ڕوو .داتاکان لە ماوەی دوو
س��اڵ کاری مەیدانی لە ش��ارە کوردییەکان،
لەوان��ە چاودێری��ی بەش��داربووان و وتووێژ
لەگەڵ ئەندامان ،ڕێبەران و ئەوانەی وەرگری
خزمەتگوزاری و چاالکییەکانی دامەزراوەکانی
کۆمەڵگای مەدەنی بوون ،کۆ کراونەتەوە.
لە س��ەرەتاکانی دەیەی یەکەمی سەدەی
بیس��تەم و یەکەم��دا ،ناوچ��ە کوردییەکان
شایەتی زۆربوونێکی خێرای ژمارەی دامەزراوە
ئیسالمییەکانی کۆمەڵگای مەدەنی لە بوارەکانی
یارمەتی مرۆیی ،فێرکاری ،خانوو بۆ قوتابیان،
مافەکانی مرۆڤ��ـ و پەرەپێدان بوون .زۆربەی
ساڵی بیست و یەکەم
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ئەم دامەزراوانەی ک��ە لە ناوچە کوردییەکان
چاالکن س��ەر بە هەندێ حەڵقەی ئیسالمین
کە پێش لە دامەزراوەی ئاکپارتیش هەبوون.
لە کاتێک��دا ژمارەیەکیان لقی لۆکاڵی گرووپە
ئیس�لامییە تورکییە سەرانسەرییەکانی وەک
«بنیاتی ئەنس��ار»« ،عیلم یەیما جەمعییەت» و
«بزووتنەوەی گولەن»ن ،زۆرێکی دیکەیان سەر
بە حیزبوڵاڵی کوردی و گرووپە ئیس�لامییە
کوردییەکانی دیکەن کە لە باڵی نێوەڕاس��ت
ت��ا توندڕەویان تێدایە وەک «پالتفۆرمی ئوزێ
دون��ووش» ، )Öze Dönüş Platformu(،
«ئەنجوومەنی ئایدەر و موستەزەفلەر» ئەگەرچی
ئ��ەو دامەزراوان��ەی کۆمەڵ��گای مەدەنی کە
س��ەر بە گولەن بوون ،لە الیەن ئاکپارتییەوە
زۆرترین یارمەتی ک��ران ،پێش لە یەکەمین
تێکهەڵچوونی نێوانی��ان لە 2013دا ،زۆربەی
ئەم دامەزراوانە سوودیان لە جۆرە جیاوازەکانی
پش��تیوانیی حکوومەتی لە الیەن دەسەاڵتی
ئاکپارتیی��ەوە بینی��وە .نموون��ەی بەرنامەی
پشتیوانیی کۆمەاڵیەتی (the Social Support
 ))Programme (SODESئەم سیاسەتە ڕوون
دەکاتەوە SODES .بەرنامەیەکە بە مەبەستی
پەرەپێدان داڕێژراوە و سەرنجی لەسەر ناوچە
هەژارەکان و حەش��یمەتی ک��ەم نوێنەرە .لە
هەمان کاتدا ،هان��ی تاکەکان ،دامەزراوەکانی
کۆمەڵگای مەدەنی و کاس��بییە بچووکەکان
دەدا ت��ا خۆیان لەگەڵ سیاس��ەتی نیولیبراڵ
بگونجێن��ن و جۆرێک��ی پارێزگاریخوازانە لە
بەرهەمهێنان��ی کار بخولقێنن .دامەزراوەکانی
کۆمەڵگای مەدەنی کە س��ەر بە گولەن بوون،
بۆ س��ااڵنێکی زۆر ،زۆرب��ەی یارمەتییەکانی
SODESیان وەرگرت ،لە سەرانس��ەری ناوچە
کوردییەکان��دا پەرەیان س��ەند ،لە نێو الوانی
ک��ورددا ئەندامگیرییان کرد و ئادیۆلۆژییەکی
ئیسالمیی نەرم و ناس��یۆنالیزمیان پەرە پێدا.
ل��ە پاش یەکەمی��ن بەریەککەوتنی ئاکپارتی
و گولەن لە کۆتاییەکان��ی 2013دا ،پڕوژەی
 SODESب��ەرەو دامەزراوەکان��ی دیک��ەی

کۆمەڵگای مەدەنی ئاراس��تەی خۆی گۆڕی،
لەوان��ە ئیس�لامگەرا کوردەکان ک��ە خۆیان
لەگەڵ سیاسەتەکانی حکوومەت ڕێکدەخست
و پەیوەس��تی «پالتفۆرمی ویستی نەتەوەیی»
ی��ان «پالتفۆرمەکانی کۆمەڵ��گای مەدەنیی
ئیسالمیی لۆکاڵ» بوون.
ئەم پالتفۆرمانە کە لە الیەن دامەزراوەی
ئاکپارتیی��ەوە داهێنرابوون یان هان درابوون،
وەک��وو تاقیکارییەک��ی چارەنووسس��از ب��ۆ
ئ��ەو دامەزراوان��ەی کۆمەڵ��گای مەدەنی کە
ئەندامانیان س��وودیان لە جۆرە جیاوازەکانی
پشتیوانیی ماڵی و سیاسی بینیبوو ،خزمەتی
دەکرد .حکوومەت لە هاوپەیمانییەکە کەڵکی
وەرگرت بۆ پەرەپێدانی دیسکۆرسی یەکیەتی
و برایەت��ی و بەالڕێدابردن��ی خەڵک لە ڕێی
دامەزراوە سیاس��ییەکانی الیەنگ��ری کورد.
پێویستە جەخت بکرێتەوە کە پرۆگرامگەلێکی
پشتیوانیی کۆمەاڵیەتی وەک  SODESزیاتر
پەرەیان بە دامەزراوەگەلێکی سیاسی و ماڵی
بەس��تراوە دا ،تا ئ��ەوەی هێز ب��ە یاریکەرە
مەدەنییەکان ببەخش��ن و یارمەتیدەری ئەو
کارخولقێنەرانە بن کە ئەجێندای سەربەخۆیان
بۆ بزووتنەوەی جەماوەری و وەگەڕخستنیان
دەبوو .ئابووریی سیاس��ی ،هەر وەک چۆن لە
دەیەکانی پێشوویش��دا هەر وا ب��ووە ،وەکوو
ئامرازێک��ی کۆلۆنی��ال لە الیەن دەس��ەاڵتی
هێژمونیکەوە کەڵکی لێ وەردەگیرا.
رووداوی لەدایکبوون��ی پی��رۆز (Kutlu
 )Doğumک��ە لە الیەن عاش��قانی پێغەمبەر
( )Peygamber Sevdalıları Platformuسەر
بە پالتفۆرم��ی الیەنگرانی حیزبوڵاڵ ڕێک خرا
و ،هەروەها جەژنگرتنی داگیرکردنی پیرۆزی
دیاربەکر ،پێتەختی س��ەمبۆلیکی سیاسەتی
کوردی ،دوو نموونەنەی پەرەپێدانی ئیسالمی
سیاس��ی ل��ە گۆڕەپانی گش��تیی کوردیدان.
یەکەمینیان بووە ڕووداوێکی گش��تیی بەرچاو
بۆ ئەو گرووپە ئیس�لامییە کوردییانەی کە لە
ش��ەڕی نێوخۆیی 1990ەکاندا بەش��دارییان
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کرد و بە کوش��تنی زیاتر ل��ە هەزار خەڵکی
مەدەنیی کورد ،پش��تیوانییان لە حکوومەت
کرد .حیزبوڵاڵی کوردی بۆ دوو دەیە بە نهێنی
کاری کرد ،بەاڵم لە دەیەی یەکەمی سەدەی
بیس��ت و یەکەمدا لە ڕێگەی دامەزراوەکانی
کۆمەڵ��گای مەدەنی و حیزبی سیاس��ییەوە
( )Hüda-Parلە گۆڕەپانی گشتیدا دەرکەوت.
ئەوان لە س��ەردەمی ش��ەڕدا خۆیان وەکوو
وەف��ادار بە حکوومەت س��ەلماند ،ئەگەرچی
بەرژەوەندی��ی کۆمەاڵیەت��ی و سیاس��یی
جیاوازی خۆیانیان هەیە .هاوپەیمانی لە نێوان
حکووم��ەت و «  »Hüda-Parڕەنگدانەرەوەی
س��تراتیژیی حکوومەت لەم گۆڕەپانە سیاسیە
پڕکێشمەکێشەدا بوو ،ستراتیژییەک کە تێیدا
گرینگی دەدرا بەوەی کە کێ پش��تیوانی لە
ئەجێنداکەی��ان دەکات ،بەبێ لەبەرچاوگرتنی
ئەوەی ک��ە ئایا ئەوان هاوپەیمان بەڕاس��تی
یان هاوبەش��ی س��تراتیژیک ب��وون یان نا.
هاندەری س��ەرەکی لێرەدا ،بااڵنسی هێزەکان
و دابەشکردنی کۆمەڵگای کوردییە کە لە ژێر
کاریگەریی یەک سەدە سەرکوت و سیاسەتی
کۆلۆنیالدایە.
یەکەمین جێژن��ی داگیرکردنی پیرۆزی
دیاربەکر ل��ە الیەن دامەزراوەکانی کۆمەڵگای
مەدەنی س��ەر بە حیزبوڵاڵ ل��ە مای 2016دا
بەڕێوەچوو ،کاتێک کە حکوومەتی سەربازیی
چوار مانگ��ە لە ناوچەی مێژووییی «س��وور»
تازە کۆتایی پێهاتبوو و هێش��تا خاپوورکردنی
بەرباڵوی کۆاڵن و ش��وێنەوارە مێژووییەکانی
ئەو ش��وێنە ب��ە باش��ی تۆم��ار نەکرابوون.
خاپوورکردنی ش��ارە کوردییەکان ،ش��ان بە
شانی دروس��تکردنی هێژمۆنی دیسکۆرسیڤ
هات��ە ئ��اراوە ،هێژمۆنییەک کە س��ەمبۆل و
خوێندن��ەوەی جۆراوجۆر لە پێناو پاراس��تنی
دەس��ەاڵت و سیاسەتی کۆلۆنیالی حکوومەت
بەرهەم دەهێنێ��ت .لەدایکبوونی بەبەرەکەتی
(حەزرەت��ی موحەمم��ەد) ی��ان جێژن��ی
داگیرکردنی پیرۆزی دیاربەکر دەکرێ وەکوو
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نموونەکان��ی دژ بەو خوێندنەوەیەی لە الیەن
حکووم��ەت و دامودەزگاکانیان��ەوە بەره��ەم
دەهێنرێت و پش��تیوانی دەکرێ��ت ،هەژمار
بکرێت .س��ەرۆک وەزیرانی ئەوکات ،ئەحمەد
داوود ئۆغڵوو ،لە هەمان س��ەردەمدا سەردانی
ش��ارەکەی ک��رد و ل��ە ب��ەردەم مزگەوتی
گەورەی ش��ارەکە()Ulu Camiدا لێدوانی دا،
ش��ەڕەکەی بە ئاماژە بە مێژووی هاوبەش��ی
ئیس�لام و ئیدەی یەکیەتی و برایەتی وەکوو
داگیرکردنێکی پیرۆز وەسف کرد .لێدوانەکەی
لە الیەن دامەزراوە ئیسالمییەکانی کۆمەڵگای
مەدەنییەوە کە تێیدا بەشدار بوون ،پێشوازیی
ل��ێ ک��را و هەروەها ل��ە س��ەرجەم کاناڵە
تەلەفزیۆنیی��ە لۆکاڵی و سەرانس��ەرییەکانەوە
باڵو کرایەوە .ئ��ەم بەراوردکاریی��ە ،نەک بە
ڕێکەوت نەبوو بەڵکوو پالنێکی س��تراتیژیک
بۆ باڵوکردنەوەی خوێندنەوەیەکی هاوش��ێوە
ل��ە هەم��وو ئاس��تەکانی کۆمەڵ��گادا ب��وو.
کەواب��وو ،هێنانەئارای باس��ی داگیرکردنەکە
هەڵبژاردنێک��ی هەرەمەک��ی نەب��وو ،بەڵکوو
س��تراتیژییەکی بە تەواوی کاربۆکراو بوو کە
گۆڕدرابوو ب��ە ڕووداوێکی گش��تی کە تێیدا
جەماوەر دەتوانن بەشداری بکەن ،شایەتی بن
و خوێندنەوەی حکوومەتی لەس��ەر شەڕێک
لەگەڵ تیرۆر بەره��ەم بهێننەوە ،کە ئەمەش
دەبێت��ە نیش��انەیەکی دیکەی دەس��ەاڵتی
کۆلۆنیالی.
«لەدایکبوونی بەبەرەکەت» و «داگیرکردنی
پیرۆزی دیاربەکر» ،لە ڕاستیدا وەکوو واڵمێک
بە جێژنی س��ەری س��اڵی کورد ،نەورۆز ،کە
پێشوازیی زۆر بەرچاوی لێ کرابوو و ڕووداو و
کۆبوونەوە کوردییە گشتییەکانی دیکە سەیر
ک��را .ئەمە پێمان نیش��ان دەدا کە هێژمۆنی
حکوومەتی لە ئاستگەلی جیاوازدا دێتە ئاراوە و
گۆڕەپانی سیاسی و گشتیی کوردی دەگۆڕێت
ب��ە گۆڕەپانێک ک��ە لەگ��ەڵ بەرژەوەندییە
سیاس��ییە حکوومەتییەکاندا بگونجێ .شتێک
کە ئەمن بە سیاس��ەتی کۆلۆنیال ناوی دەبەم
ساڵی بیست و یەکەم
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چونکە مەبەس��تی ڕوونە و دەیەوێ ڕاستیی
سیاس��یی جەماوەری بەرەو لێڕوانینێکی پتر
حکوومەت ـ تەوەر بۆ پرس��ی کورد بگۆڕێت.
سەرس��ووڕهێنەر نیە کە هێنانەئارای باس��ی
داگیرکردنەکە ،لەگ��ەڵ داڕماندنی بەرباڵوی
ناوچ��ەی «س��وور» هاوکات دەبێ��ت .کاتێک
ئەمن ش��ایەت ب��ووم کە چ��ۆن هێزەکانی
ئاسایش ئەو خاپوورکردنەیان بە داگیرکردنی
پیرۆز و مەیدانێک کە پاش ش��ەڕێکی قورس
لە 2016دا تێیدا س��ەرکەوتوو بوون ،وەسف
دەکرد ،پێم وایە لێرەدا هاوتەریبییەکی بەهێز
هەیە لە نێوان ئەو دیس��کۆرس و سیاسەتەی
کە حکووم��ەت و دام��ودەزگا لۆکاڵییەکانی
بەرهەمی دەهێنن و باڵوی دەکەنەوە.
 SODESيان ڕووداوگەلێکی گشتی وەک
«لەدایکبوونی بەبەرەکەت» یان «داگیرکردنی
پیرۆزی دیاربەکر» تەنیا ڕێگەگەلێک نین کە
بە هۆیان��ەوە حکوومەتی تورکی��ە و داموزگا
لۆکاڵییەکان��ی دەیانەوێ کونتڕۆڵ و ڕەوایەتی
خۆیان��ی پ��ێ زی��اد بک��ەن .نموونەگەلێکی
دیکەی ئەم پەیوەندییە دووس��ەرەیە لە نێوان
حکووم��ەت و هاوپەیمان��ە لۆکاڵییەکانی��دا
ل��ە ئارادای��ە :س��امانی دابینکراو ل��ە الیەن
حکوومەتەوە وەک «بیناسازی لە ڕادەی زۆر»
و «پڕۆژە ژێربنەماس��ازییەکان» لە ئیختیاری
پەیمانکارە الوەکییە وەفادارە کوردەکاندا ،ئەو
پلەوپایە دامەزراوەییان��ەی دەدرانە ئەندامانی
دامەزراوە ئیسالمییەکانی کۆمەڵگای مەدەنی،
دەرکەوتن��ی تاک و دامەزراوە وەفادارەکان لە
ئاس��تی گش��تی و لە ڕاگەیەنە گشتییەکاندا،
بەفەرمی ناس��ینی سیاسی و پش��تیوانی لە
الیەنگرانی حیزبوڵاڵ ( )Hüda-Parو دامەزراوە
سیاس��ییەکانی دیکە .پێویس��تە ئاماژە بەوە
بکرێت کە حکوومەت ،پێویستی بەم جۆرانەی
هاوپەیمانی هەیە تا دەسەاڵتی خۆی بپارێزێت
و ڕەوایی بە کردەوەکانی لە ناوچەکە بدات .ئەم
دامەزراوانەی کۆمەڵ��گای مەدەنی ،گۆڕەپانی
هەم فیزیکی و هەم س��ەمبۆلی بۆ حکوومەت

دابین دەکەن ،تا دەس��ەاڵتی کۆلۆنیی خۆی
لە ناوچەی کوردس��تان بەرهەم بهێنێتەوە و
بپارێزێت و ڕووبەڕووی هەستی سەرهەڵدانی
کوردەکان ببێتەوە .ئەم هاوپەیمانییە نرخێکی
بەرزی هەیە چونکە حکووم��ەت داوایان لێ
دەکات وەفاداریی خۆیان لە گۆڕەپانی گشتی
و ڕاگەیەن��ە گش��تییەکاندا نیش��ان ب��دەن،
دیسکۆرس��ی یەکیەت��ی و برایەت��ی بەرهەم
بهێننەوە و باڵو بکەنەوە و لە چەندین کاناڵدا
و ه��ەر کات پێویس��ت ب��وو ،پش��تیوانی لە
حکوومەت بکەن .ئەم سیاسەتە دەبێتە هۆی
کێشمەکێش��م و ش��ەڕی زیاتر لە گۆڕەپانی
گشتی و سیاس��یی کوردیدا و پەرچەکرداری
جۆراوج��ۆر و بەرب�ڵاو لە الی��ەن یاریکەرە
لۆکاڵییەکان و حیزبە سیاس��ییەکانی بەدواوە
دەبێت.

ئاکامگیری
بە پشتبەس��تن بە پارادایمی کۆلۆنالیزاسیۆنی
نێوخۆی��ی ،ئەم وت��ارە ئیس��تداللی کرد کە
ئ��ەم پارادایم��ە ،بۆ ش��یکاریی سیاس��ەتی
حکوومەت��ی تورکیە لە ناوچ��ە کوردییەکان
هەر لە دەس��تپێکی دەوران��ی کۆمارەکەوە،
مانادارە .لەس��ەر بنەمای لەنێوبردنی پێکهاتە
نەریتیی��ەکان ،س��ەرکوتکردنی توندوتی��ژ و
سیاس��ەتی جیاوازیدان��ان ،ئەم سیاس��ەتە،
کوردستانی تورکیەی کردووە بە کۆلۆنییەکی
نێوخۆیی ،ئەمە س��ەرەڕای ئەو دیسکۆرس��ە
ئاسیمیالس��یۆنییەی کە حاش��ای لە بوونی
شوناسی جیاوازی کوردی کردووە .لە کاتێکدا
ئ��ەم پارادایمی کۆلۆنیالییە ماوەیەکە خەریکە
دەبێتە جێی باس��ی دوایی��ن توێژینەوەکان
لەسەر پرسی کورد ،ڕۆڵی سیاسەتی ئایینی لە
هەوڵەکانی حکوومەت لە پێناو دامەزراندن و
پاراستنی دەسەاڵتە کۆلۆنیالەکەیدا بە کەمی
باس ک��راوە .ئەم وتارە هەوڵی دا بەرهەمێکی
ڕەس��ەن لەم بوارەدا بخات��ە ڕوو ،ئەویش بە
س��ەرنج خستنەس��ەر دەوران��ی ئاکپارتی و
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خس��تنە ژێ��ر پرس��یاری کەڵکوەرگرتن لە
ئاماژە ئیس�لامییەکان لە الی��ەن دەوڵەت و
پشتیوانەکانی لە ناوچە کوردییەکاندا.
برایەتی��ی ئایینی و ب��اوەڕی هاوبەش بە
ئیسالم وەکوو ئامرازێکی ڕێکخستنی سیاسی
و ڕەوایی��دان بە مەبەس��تی بەدەس��تهێنانی
پش��تیوانیی بەش��ە پارێزگاریخ��واز و/ی��ان
ئیس�لامییەکانی کۆمەڵگای کوردی لە الیەن
دەسەاڵتی ئاکپارتییەوە کەڵکی لێ وەرگیراوە.
یاریک��ەرە دەوڵەتیی��ەکان و دامەزراوەکان��ی
س��ەر بە دەوڵەت ،بە جەختکردنەوە لەس��ەر
شوناس��ی هاوبەشی ئیسالمیی خەڵکی تورک
و کورد و ،هەوڵدان بۆ ناوزڕاندنی بزووتنەوەی
سیاس��یی کوردی ک��ە بەحەس��ێب باوەڕی
ئایینیی نیە ،هەوڵیان دا لە ڕێگەی پشتیوانی
ل��ە نوێکارییەکان��ی کۆمەڵگای ئیس�لامیی
مەدەن��ی و پ��ەرەدان ب��ە دابونەریتی نوێ و
جێژنی نوێی وەک «لەدایکبوونی بەبەرەکەتی
حەزرەتی موحەممەد» و «داگیرکردنی پیرۆزی
دیاربەک��ر»ەوە ،کاریگەری لەس��ەر گۆڕەپانی
گش��تی دابنێن و ش��کڵی نوێی پ��ێ بدەن.
ئەگەرچی لە نیگای یەکەمدا ،ئەم نوێکارییانە
وا دەردەکەوێ��ت ک��ە هاندەری بەش��داریی
زیاتر ل��ە کاروباری دەوڵەتدای��ە ،بەاڵم خاڵی
بەرامبەرەکەی س��ەرکوتی زیات��ر و زیاتری
دژبەرە سیاس��ییەکان و ،وەپەراوێزخس��تنی
زیات��ری ئابووریی ئ��ەو یاریکەرانە بووە کە لە
دەرەوەی ئ��ەم ڕایەڵ��ەی الیەنگرییەدا بوون.
بە کورتی ،هەڵوێس��تی دەسەاڵتی ئیسالمیی
ئاکپارت��ی ،خزمەتی ب��ە بەهێزبوونی پێگەی
دەسەاڵتی کۆلۆنیالی لە کوردستاندا کردووە.
تێگەیش��تن لەم سیاس��ەتە پێویستی بە
ش��یکارییەکی قووڵە .هەروەک لە وتارەکەدا
ئام��اژەی پێ درا ،کاریگەرییە سیاس��یەکەی
لەس��ەر دەنگدانی خەڵک بەرتەسک بووە .لە
هەمان کاتدا ،ئەم سیاسەتە واڵم و خۆڕاگریی
کوردەکانی لێ کەوت��ووە ،وەک «نوێژکەرانی
هەینیی مەدەن��ی» ()Civil Friday Prayers
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و ش��کڵگرتنی «کۆنگ��رەی دێموکراتیک��ی
(the Democratic Islam
ئیس�لامی»
 )Congress (DIKو دام��ەزراوەی دیک��ەی
ئیسالمیی کۆمەڵگای مەدەنی بە الیەنگری لە
کورد ،چەند نموونەیەکن کە پێویستە لەسەر
کاریگەربوون و شوێندانەرییان ،لێکۆڵینەوەی
زیاتریان لەسەر بکرێت .پتر لەمەش پێویستە
بپرس��رێت ،تا چەند سیاس��ەتی ئاکپارتی لە
ناوچ��ە کوردییەکاندا توانی پەرە بە وەفاداری
بە دەوڵ��ەت و حکوومەتی تورک��ی لە نێوان
جەماوەری خۆجێیی بدات؟ ئایا ئەم سیاسەتانە
کاریگەرییان لەسەر کرداری ئایینی دانا و بوونە
هۆی بەرزبوون��ەوەی ڕادەی پارێزگاریخوازیی
ئایینی لە کۆمەڵگای خۆجێییدا و ،بزووتنەوەی
سیاس��ییە کوردیی��ەکان چۆن ل��ە بەرامبەر
کەڵکوەرگرتنی س��ەرچاوە ئایینییەکان وەکوو
ئامرازێکی ڕێکخستن پەرچەکرداریان نیشان
داوە؟
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هەڵسەنگاندن

بزاڤی ناسیۆنالیستیی کورد
ڕێباز ئەردەاڵن

دۆزی کورد یەکێک لە پرسە سەرەکییەکانی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستە و بابەتێکی سەرنجڕاکێشە
بۆ ئ��ەوەی لە ڕێگەی تیۆرییەکانی زانس��تی
کۆمەاڵیەتییەوە شرۆڤە و ڕاڤە بکرێت .پرسی
کورد و ناس��نامەکەی ،پرس��ێکی مێژووییە و
ئ��ەم نەتەوەیە بە درێژاییی مێ��ژوو چەندین
دابەش��بوون و لێکدابڕان��ی ئەزموون کردووە،
ب��ەاڵم دوای جەنگ��ی جیهانی��ی یەک��ەم و
تێکش��کانی ئیمپراتۆری��ی عوس��مانی ب��وو،
ک��ە نەتەوەی ک��ورد لە نێوان چ��وار واڵتدا
داب��ەش بوو .هەر ل��ە س��ەرەتای دامەزرانی
واڵتانی تورکیای نوێ و عێراق و س��ووریاوە،
ک��وردان بۆ بەدەس��تهێنانی مافی نەتەوەییی
خۆیان س��ەریان هەڵدا و بۆ دەستەبەرکردنی
مافەکانیان تێ کۆش��ان و ئەم تێکۆش��انەش
هەتا ئێستا بەردەوامە .بە درێژاییی سەدەیەک
دەوڵەتانی داگیرکەری کوردس��تان سیاسەتی
ئاسیمیالس��یۆن و توانەوەیان دژ بە کلتوور و
ناسنامەی کورد بەکار هێناوە و هەوڵیان داوە تا
بوونی ئەم نەتەوەیە بسڕنەوە و لەنێو کلتووری
خۆیاندا بیانتوێننەوە .ئەگەرچی ئەم دەوڵەتانە
تا ڕادەیەک ،بەتایبەت لە باکووری کوردستاندا
س��ەرکەوتوو بوون ،بەاڵم کورد بەگشتی ملی
بەم سیاس��ەتە نەداوە و لە بەرانبەر سیاسەتی
ئاسیمیالسیۆندا داکۆکیی لە ناسنامەی خۆی

کردووە .هەرکاتێک سیاس��ەتی ناوخۆی ئەم
دەوڵەتانە لەژێر کاریگەریی دۆخی نێودەوڵەتی،
یان سەرهەڵدانی باڵی چەپدا تۆزێک کرانەوەی
بەخۆیەوە دیوە ،بزاڤی نەتەوەییی کورد هەوڵی
داوە تا لە ڕێگەی ئاش��تییانە و بەپێی یاس��ا
و دەس��تووری ئەو دەوڵەتانە پەرە بە کلتوور
و ناس��نامەی خۆی بدات .ل��ەو کاتانەش کە
سیستمی سیاسیی حکوومەتە داگیرکەرەکانی
کوردس��تان داخراو بوون��ە ،بزاڤی کورد هیچ
بژاردەیەک��ی جگە لە دەس��تبردن بۆ چەک
نەبووە و ،ڕوونیش��ە کە ئ��ەم حکوومەتانە بە
توندترین شێوە هەوڵی سەرکوتکردنی بزاوتی
چەکداریی کوردیان داوە .پرسیاری سەرەکیی
توێژینەوەکەی دەیڤید ڕۆمانۆ ،کە لەژێر ناوی
‹›بزاوتی ناسیۆنالیس��تیی کورد››دا بە چاپی
گەیاندووە ،ئەمەیە کە :سەرەڕای بەکارهێنانی
ئامرازەکان��ی س��ەرکوتی دڕندان��ە لە الیەن
داگیرکەرانی کوردستانەوە و ،ئەگەری الوازی
س��ەرکەوتنی بزاڤ��ی کورد ،بۆچ��ی خەڵکی
ک��ورد و بەتایبەت الوان بەش��داری لە وەها
بزاڤگەلێکدا دەکەن؟
ڕۆمان��ۆ بۆ وەاڵمی ئەم پرس��یارە و چەند
پرسیاریتری تایبەت بە بزاڤی ناسیۆنالیستیی
ک��ورد ل��ە تیۆرییەکانی کۆمەڵناس��یی بزاڤە
کۆمەاڵیەتییەکان کەڵک وەردەگرێت و هەوڵ
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دەدات ت��ا ڕوونکردنەوە لەس��ەر ئ��ەم بژارە
پڕمەترس��ییە بدات .ب��ە ڕای ڕۆمانۆ ،خەڵکی
ک��ورد دەتوانن لە نێ��وان بژارەکانی :کۆڵدان
بە سیاس��ەتی ئاسیمیالسیۆن ،گۆشەگیری و
خۆس��ەرقاڵکردن بە ژیانی ڕۆژانە و بەشداری
ل��ە بزاڤ��ی بەرهەڵس��تکارانەدا یەکێکی��ان
هەڵبژێرن .دیارە ،ڕوونکردن��ەوەی بژارەکانی
ئاسیمیالس��یۆن و خۆگێلک��ردن لە ئاس��ت
دۆزی کورددا بەش��ێک لە توێژینەوەکەی ئەو
نیی��ە و ڕۆمان��ۆ کات و وزەی خۆی زیاتر بۆ
شرۆڤەی ڕەفتاری بەشداریکردنی چاالکانە لە
بزاڤی ناسیۆنالیستیدا تەرخان دەکات .توێژەر
پێش ئەوەی هەوڵی ڕوونکردنەوەی ئەم پرسە
بدات ،باس��ی دوو بۆچوونی پریمۆردیالەکان
س��وودخوازەکان
و
()Primordial
( )Instrumentalistsدەکات ،بۆ ئەوەی پێمان
بێژێت کە ئاخۆ ناسیۆنالیزم دیاردەیەکی کۆنە
و باس لە تایبەتمەندییە هاوبەشە کەڤناراکان
دەکات و نەت��ەوە ه��ەر لە کۆن��ەوە هەبووە،
یان وەک س��وودخوازەکان دەڵێن لە ڕاستیدا
ش��تێک بەناوی نەتەوە نییە و ناسیۆنالیزم و
نیش��تمانپەروەری دیاردەیەک��ی داهێنراوی
هەندێ��ک ئیلیت و نوخبەی��ە و ،ئەوان وەکو
ئامرازێک بۆ گەیشتن بە بەرژەوەندیی ئابووری
و سیاس��یی خۆیان س��وودی لێ وەردەگرن؟
ئ��ەو تیۆرییانەی ک��ە ڕۆمانۆ س��وودیان لێ
وەردەگرێت ،بریتین ل��ە تیۆریی هەڵبژاردنی
ئەقاڵن��ی و ڕێکخس��تنی س��ەرچاوەکان،
تیۆری��ی پێکهاتەکانی دەرفەتی سیاس��ی و
تیۆری��ی چوارچێوەی کلتووری و ناس��نامە.
دیارە بەکارهێنانی ه��ەرکام لەم تیۆرییانە بۆ
ڕوونکردنەوەی ڕەفتاری کۆمەاڵیەتی ،خاوەنی
پاش��خانی تایب��ەت بە خۆیەت��ی و مێژووی
کۆمەڵناس��یش پڕە ل��ەو تیۆریدانەرانەی کە
تەنیا بە سوودوەرگرتن لە بۆچوونێکی تایبەت
بە خۆیان ،هەوڵیان داوە تا ڕوونکردنەوەیەکی
گشتی و یونیڤرساڵ ( )Universalبۆ تەواوی
دی��اردە کۆمەاڵیەتییەکان ب��دەن .ڕۆمانۆش،
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زیاتر بە مەبەس��تی دەرخستنی کەموکووڕیی
ئەم تیۆرییانە ،لە پێش��دا بە شێوەی جیاجیا
بەکاریان��ی هێن��اوە و لە کۆتاییش��دا پێمان
دەڵێ��ت ،کە هەرکام ل��ەم بۆچوونانە تەنیا تا
ڕادەیەک دەتوانن دیاردەی بەشداری لە بزاڤی
ناسیۆنالیستیدا ڕوون بکەنەوە و کەڵکوەرگرتنی
تەنیا یەک تیۆری وا دەکات تا بەش��ی هەرە
زۆری ئەم ڕەفتارە تاریک و ناڕوون بمێنێتەوە،
بۆیە وا باش��ترە ئەم تیۆرییانە لێک ببەستین
و سەنتێزێکیان ( )synthesisلێ ساز بکەین.
یەکێ��ک لەو تیۆرییان��ەی ڕۆمانۆ کەڵکی
لێ وەردەگرت ،تیۆریی هەڵبژاردنی ئەقاڵنییە.
بەپێی ئەم تیۆرییە کە لە زانستی ئابوورییەوە
ی ترەوە،
هاتۆتە ناو زانس��تە کۆمەاڵیەتییەکان 
ئەکتەرەکان بە شێوەی ئەقاڵنی هەڵسوکەوت
دەک��ەن و لە ڕاستیش��دا ئەم��ە یەکێک لە
پێش��مەرجە گرنگەکانی ڕەفت��اری ئەقاڵنییە.
لەم تیۆریی��ەدا ،ڕەفتار ،یان هەڵس��وکەوتی
ئەقاڵنی بەو واتایە دێت ،کە ئەکتەرەکان پێش
ئ��ەوەی هەڵبژێرن ،کام ڕەفت��ار بکەن و کام
ڕەفتار نەکەن ،دەبێ بەها ( )Costو س��وودی
( )Benefitهەرکام لەم ڕەفتارانە هەڵسەنگێنن،
ئەگەر سوودی هەڵبژاردنی ڕەفتارێک زیاتر لەو
بەهایە بێت کە ئەکتەرەکە ناچارە بۆ گەیشتن
بە سوود پێشکێش��ی بکات ،ئەوا کردنی ئەو
ڕەفتارە دەبێت��ە هەڵبژاردنێکی ئەقاڵنی .نابێ
ئەوەش لەبیر بکەین ،کە مەبەس��ت لە سوود
لەم تیۆرییەدا ،ئامانجی بەرهەست و ماددییە
و ئامانجە مینەوی و غەیری مادییەکان نابێتە
بەش��ێکی ش��یکاریی ئەم تیۆریی��ە .کەوابوو
هەر لە س��ەرەتاوە بۆمان دەردەکەوێ کە لەم
ڕێگەیەوە ناتوانین هۆی بەشداریی چاالکانەی
خەڵکی کورد لە بزاڤی ناسیۆنالیس��تیدا ڕوون
بکەینەوە ،چونکە ئەگەر سوودی کۆتاییی ئەم
بەش��دارییە تەنانەت بە دامەزراندنی دەوڵەتی
کوردس��تان بزانین ،دیسان ئەکتەری ئەقاڵنی
دەب��ێ بەهایەکی گەورە ب��دات ،کە ئەوەش
لەسەردەستدانانی گیان و پێشکێشکردنییەتی.
ساڵی بیست و یەکەم
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هەروەک ئاماژەش کرا ،س��وود و ئامانج الی
ئەم تیۆرییە بەرژەوەندیی ماددی و بەرهەستی
تاکەکان��ە و ئامانجێ��ک وەک دامەزراندن��ی
دەوڵەت��ی کوردس��تان ئامانجێک��ی مینەوی
و غەی��ری ماددییە و ئ��ەم ئامانجەش زیاتر
ل��ە ڕێگەی تیۆرییەکانی ناس��نامە و کلتوورە
شرۆڤە دەکرێت ،کە ڕۆمانۆ لە لێکدانەوەکەیدا
بەش��ێکی هەرە گرنگ��ی بۆ ئ��ەم تیۆرییانە
تەرخان کردووە.
بزاوت��ی کۆمەاڵیەتی لە چەش��نی بزاڤی
ناسیۆنالیس��تیی کورد ،هەمیش��ە پێویستی
بە بەش��داریی هەرچ��ی زۆرت��ری تاکەکانە
و ت��ا هەر ڕادەیەک بتوان��ێ ئەندامی چاالک
و پش��تیوانیی زیاتر بۆ الی خۆی ڕابکێش��ێ،
زیاتر دەتوانێ هەنگاوی گەورەتر بۆ گەیش��تن
بە ئامانجەکانی بهاوێت ،بەاڵم ئەم بزاڤانە زۆر
جار بەرەوڕووی کێشەیەکی تیۆریکی دەبنەوە،
کە پێی دەڵێن ،کێشەی «سواربوونی خۆڕایی»
( .)Free Rideهەروەک دەزانین ئامانجەکانی
بزاڤ��ی جەماوەری زیاتر ئ��ەو ئامانجانەن کە
ل��ە بەرژەوەندیی کۆی گش��تیی کۆمەڵگادان
و بەرژەوەندی��ی ت��اک ،یان ه��ی گرووپ و
تاقمێک��ی تایب��ەت ناگرێت��ە خ��ۆ [گوتراوە
زیاتر ئ��ەو ئامانج��ەن کە ل��ە بەرژەوەندیی
گش��تیی کۆمەڵگادایە ،نەگوتراوە هەمیش��ە
ئەو ئامانجان��ەن .بۆیە ئەگەری هەیە ئامانجی
ش��اراوە ،یان ئاش��کرای بزاڤێکی جەماوەری،
بەرژەوەندی��ی تاک ،یان بەرژەوەندیی گرووپ
و تاقمێک��ی دیاریکراو بێت] .کەوابوو ،خەڵک
دوای لێکدان��ەوەی ئامانجەکان��ی بزاڤێک��ی
تایبەت ،بەو ئاکام��ە دەگات ،لەم بزاڤەدا من
بەش��دار بم و بەش��دار نەبم ،ئامانجەکەی لە
بەرژەوەندی��ی ک��ۆی گش��تیی کۆمەڵگادایە
و منیش س��وودی ل��ێ وەردەگ��رم ،ئیتر چ
پێویس��ت ناکات من لەم بزاڤەدا بەش��دار بم
و بەهاکەی بدەم .وا باش��ترە خەڵک بەشدار
بێت و دواتر منیش بەخۆڕایی لە ئامانجەکانی
س��وود وەرگرم .چۆنیەتیی چارەس��ەرکردنی

ئەم کێش��ەیە و ڕاکێشانی خەڵکێکی زۆرتر بۆ
الی بزاڤی کورد ،دیس��ان یەکێک لە بەش��ە
سەرنجڕاکێشەکانی کتێبەکەی ڕۆمانۆیە.
تیۆری��ی پێکهاتەکانی دەرفەت ،هەروەک
ئام��اژە کرا یەکێک لەو تیۆرییانەیە کە ڕۆمانۆ
بۆ لێکدانەوەی بزاڤی ناسیۆنالیستیی کورد زۆر
س��وودی لێ وەردەگرێت .ئەم تیۆرییە چوار
بگۆڕ ()Variableی سەرەکیی هەیە و ڕۆمانۆ
بگۆڕێکیت��ری پێ زیاد دەکات ،تا ئاس��تی
ڕوونکردنەوەی بەرزتر بکاتەوە .ئەو پێنج بگۆڕە
بریتین لە :پایەداریی توێژی ئیلیتی حکوومەتی،
ک��ە پاڵپش��تی ل��ە سیاس��ەتێکی دیاریکراو
دەک��ەن ،پایەداری و یەکڕیزی��ی ئیلیتەکانی
ئۆپۆزیس��یۆن ،داخراوبوون ،ی��ان کراوەبوونی
سیستمی سیاسیی حکوومەت ،توانا و هێزی
سەربازیی سەرکوتکەری دەوڵەت و پشتیوانیی
نێودەوڵەتی ل��ە دەوڵەت ،ی��ان گرووپەکانی
دژی دەوڵ��ەت .بەپێی ئەم پێن��ج فاکتۆرەی
تیۆری��ی پێکهاتەکان��ی دەرفەت ،باش��ترین
هەل ب��ۆ دامەزراندنی دەوڵەتی س��ەربەخۆی
کوردستان ،ساڵەکانی دوای جەنگی جیهانیی
یەکەم و تێکشکانی ئیمپراتۆریی عوسمانی و
دامەزرانی کۆماری نوێی تورکیایە .چونکە لەو
سااڵنەدا ،توێژی ئیلیتی حکوومەتی تورکیا لە
نێوان ئەو کەس��انەی کە الیەنگری سوڵتانی
عوس��مانی و ئەوانەی پاڵپش��تی ئاتاتورک و
کۆماری تورکی��ا بوون ،داب��ەش بووبوون و،
لە ڕاس��تیدا یەکڕیز نەبوون .توێژی ئیلیتانی
ک��ورد کە بریتی بوون ل��ە ئیلیتانی خێڵەکی
و سەرۆکعەش��یرەکان ،هەم��وو خوازی��اری
س��ەربەخۆییی کورد و دامەزراندنی دەوڵەتی
کوردستان بوون (بەتایبەت لە کاتی شۆڕشی
کۆچگیری و پەیماننامەی سیڤەردا) ،کەوابوو
ئیلیت��ی ئۆپۆزیس��یۆن یەکڕیز ب��وون و هی
حکوومەت یەکڕیز نەبوون .لەو کاتەدا دەوڵەتی
نوێی تورکیا لەگەڵ هەڕەشەی ئەرمەنییەکان
و یۆنانییەکان و دەوڵەتانی ئینگلیز و فەرەنسا
ڕووبەڕوو بوو و هێزە سەربازییەکەیشی توانای
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س��ەرکوتکردنی هیچ
چەشنە شۆڕشێکی نەبوو .هەروەک
ل��ە پەیماننام��ەی سیڤەریش��دا دەرکەوت،
هاوپەیمان��ی و هاوس��ۆزیی نێودەوڵەت��ی بۆ
دامەزراندنی دەوڵەتی کوردس��تان لە گۆڕێدا
هەب��وو و کوردان دەیانتوانی پش��تیوانیی ئەم
دەوڵەتانە بۆ الی خۆیان ڕاکێشن .کەوابوو چوار
لە پێنجی بگۆڕەکانی پێکهاتەکانی دەرفەت بە
قازانجی بزاڤی ناسیۆنالیستیی کورد بوو و تەنیا
بگۆڕی داخراوبوون ،یان کراوەبوونی سیستمی
سیاس��یی حکوومەت��ی ئەنکارا ب��ە قازانجی
ئەم بزاڤ��ە نەبوو ،چونکە لەو کات��ەدا ئەنکارا
هەڕەشەی جیابوونەوەی ئەرمەنیا و قوبرس و
یۆنانییەکانی لەس��ەر بوو ،بۆیە ئەو حکوومەتە
پێویس��تی بە بەرنامەیەک هەب��وو تا خەڵکی
ناوخۆی لە دەوری یەک کۆ بکاتەوە و کۆتایی
بە هەڕەش��ەی ئەرمەنیی��ەکان و یۆنانییەکان
بێنێت .ئاتات��ورک هیچ بژارەیەکی نەبوو جگە
ل��ەوەی بە کوردان بڵێت ،ک��ە کورد و تورک
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ب��ران و ئەم
واڵت��ە ،واڵتی کوردان
و تورکانی موس��ڵمانە و دەبێ
هەموومان لە بەرانبەر هەڕەش��ەی
واڵتانی کاف��ردا یەکدەن��گ و یەکڕیز بین.
ه��ەر ئەم بگ��ۆڕەش ب��ە تەنی��ا وای کرد تا
ش��ۆڕش و سەرهەڵدانی ناسیۆنالیستیی خێڵی
کۆچگیری بە خیانەت لە واڵتی موس��ڵمانان
تۆمەتب��ار بکرێت و کوردانی س��وننی دژ بە
شۆڕش��ی کۆچگیری ،کە شۆڕش��ی کوردانی
عەلەوی بوو ،یارمەتیی ئاتاتورک و حکوومەتی
تورکیا بدەن .ڕۆمانۆ چوارچێوەیەکی تیۆریکی
بەهێزی لەم تیۆریی��ە پێک هێناوە و تەواوی
بزاڤەکانی ک��وردی ئێران و عێراق و تورکیای
بەپێی ئەم تیۆرییە لێک داوەتەوە .ئەو دەڵێت،
بۆ نموونە ،تەواوی بزاڤە ناسیۆنالیس��تییەکانی
کوردانی ئێران هەر لە شۆڕش��ی س��مکۆوە تا
دەگاتە کۆماری کوردس��تان و دواتر تا دەگاتە
سااڵنی دوای شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی
١٩٧٩دا ،هەمووی��ان بەپێی ڕەخس��انی هەل
و دەرفەتی سیاس��ی س��ەریان هەڵداوە و بەو
ئاکام��ەش دەگات کە کوردانی ئێ��ران زیاتر
لەوەی خۆی��ان هەل بڕەخس��ێنن ،چاوەڕێن
دەرفەتیان بۆ بڕەخسێت .هەرچەند کتێبەکەی
ڕۆمان��ۆ چاالکییەکانی هەندێ بزاڤ و الیەنی
لەم س��ااڵنەی دواییدا باس نەکردووە ،ئەگینا
ساڵی بیست و یەکەم
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ئەگەری گۆڕانکاری لە بیر و بۆچوونیدا بەهێز
بوو ،چونکە ئەم کتێبە بەپێی توێژینەوەیەکی
ساڵی  ٢٠٠٤نووسراوە.
هەروەک لە سەرەوەش باس کرا ،تیۆریی
هەڵبژاردن��ی ئەقاڵنی نەیتوانی هۆی چاالکیی
تاکەکان ل��ە بزاڤی ناسیۆنالیس��تیی کورددا
ڕوون بکاتەوە ،چونکە ئەو پرسە پەیوەندیی بە
هەندێ بابەتیترەوە هەیە ،کە لە س��ەرووی
چوارچێ��وەی ش��یکاریی ئ��ەم تیۆرییەوەیە،
ئەوانەش بابەتی مینەوی و نابەرهەس��تن ،کە
ڕۆمانۆ لە چوارچێوەی شیکاریی تیۆرییەکانی
ناس��نامە و کلت��وور کەڵ��ک وەردەگرێت تا
پرس��ی بەش��داریی تاکەکان ڕوون بکاتەوە.
یەکێک ل��ە ئەرک��ە گرنگەکان��ی ڕێکخراوە
ناسیۆنالیس��تییەکان پێکهێنان و پاراس��تنی
هەس��تێکی نەتەوەییی بەهێزە لەنێو ئەندامان
و الیەنگرانیاندا ،بەتایبەت لەنێو ئەو کەسانەدا
کە مەترس��یی دابەزینی هەستی نەتەوەیییان
هەی��ە و ،ڕێکخراوە دەبێ بتوانێ ناس��نامەی
ئەندامان و پشتیوانانی خۆی بەسیاسی بکات،
ڕۆمانۆ لە توێژینەوەکەیدا چوار نموونە ناسنامە
بەکار دەهێنێت ،کە بریتین لە:
 1ئەوان��ەی ک��ە بە ش��ێوەی پێکهاتەیی لە
دەرەوەی گرووپ��ی نەتەوەییدان (ئەوانەی کە
خۆیان بە کورد نازانن)؛
 2ئەو کەسانەی کە لەناو گرووپی نەتەوەییدان،
بەاڵم خۆیان لەگەڵ گرووپ پێناس��ە ناکەن
(خۆیان بە کورد دەزانن ،بەاڵم دۆزی کوردیان
ال گرن��گ نییە و دەتوانین بێژین باوەڕیان بە
دۆز ،یان کێشەی کورد نییە)؛
 3ئەوانەی کە خۆیان بە بەشێک لە گرووپی
نەتەوەی��ی دەزانن ،بەاڵم ئاس��تی دۆزەکە تا
ئاس��تی کێش��ەی کۆمەاڵیەتی ،ئابووری ،یان
کلتووری دادەبەزێنن.
 4ئەو کەس��انەی کە ناس��نامەیان سیاسییە
و س��ەرچاوەی تەواوی کێش��ەکانی کورد بە
نەبوونی دەوڵەت و کیانی سەربەخۆ دەزانن.
ڕێکخراوەی نەتەوەی��ی دەبێ بۆ تەواوی

ئەم گرووپان��ە پالن و بەرنام��ەی کلتووریی
جیاوازی هەبێت .ب��ە واتایەکیتر ،ڕێکخراوە
دەبێ هەوڵ بدات تا ئەندامانی گرووپی یەکەم
بێنێتە ناو گرووپ��ی دووەم و ،ئەوانەی دووەم
بۆ گرووپی س��ێیەم ڕابکێش��ێت و هەوڵێکی
تەواویش بدات تا ئەو کەس��انەی ناس��نامەی
نەتەوەیییان سیاسی نییە ،بەسیاسی بکات و
هەس��تی نەتەوەییی ئەو کەسانەش بپارێزێت
کە ناسنامەکەیان سیاسییە.
ڕێکخراوە ،یان پارتی سیاس��ی تەواوی
ئ��ەو کارانە لە ڕێگەی ڕۆژنام��ە و باڵوکراوە
و گۆڤ��ار و میدیای گش��تییەوە دەکات و،
ئێس��تاش بەهۆی ڕۆڵ��ی بەرچ��اوی تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان��ەوە ناب��ێ کاریگەریی ئەو
تۆڕانە پش��تگوێ بخات و دەب��ێ بەتەواوی
سوودیان لێ وەربگرێت.
ئەم کتێبە هەش��ت بەش��ە ،لە بەش��ی
یەکەم��دا تیۆریی��ەکان دەناس��ێنێت و لە
بەش��ی دوو تا چوار ،هەرکام لەم تیۆرییانە
ب��ە ش��ێوەی جیاجی��ا ب��ۆ لێکدان��ەوە و
ڕوونکردنەوەی بزاڤی ناسیۆنالیس��تیی کورد
لە باکووری کوردس��تان بەکار دێنێت و لە
ئەنجامیشدا دەڵێت ،بەکارهێنانی جیاجیای
ئ��ەم تیۆرییانە تەنیا بەش��ێک لە دیاردەی
ئاڵ��ۆزی بزاڤی ناسیۆنالیس��تیی کورد ڕوون
دەکات��ەوە ،هەربۆیە لە بەش��ی پێنجەمدا،
ئ��ەم س��ێ تیۆرییە لێ��ک دەبەس��تێت و
س��ەنتێزێکیان لێ پێک دێنێت و هەر ئەم
سەنتێزەش بۆ بزاڤی ناسیۆنالیستیی باکوور
ب��ەکار دەهێنێت و لە بەش��ی شەش��ەم و
حەوتەمدا بەپێی ئەم سەنتێزە ،بزاڤی کورد
لە باش��وور و ڕۆژهەاڵتیش لێک دەداتەوە و
بەشی هەشتەمیشی بۆ ئەنجامگری تەرخان
کردووە و لەوێدا چەند پێش��نیاری بەسوود
ب��ۆ پارت و الیەنەکانی کورد دەخاتە ڕوو ،تا
ئەگەر دەیانەوێت دەوڵەتی نەتەوەییی کورد
پێ��ک بێنن ،دەبێ چ بکەن و چۆناوچۆنیش
خۆیان لە هەڵەکانی ڕابردوو بەدوور بگرن.
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«کورد و گرێبەستی تورکایەتی»
مستەفا زەنگین

لە تورکیا و باکووری کوردستان لە سەرەتای
س��اڵی ٢٠١٦دا١١٢٨ ،ئاکادیمیس��یەن ل��ە
مەڕ ش��ەڕی س��ەر ش��ەقامەکانی باکووری
کوردستان کە لە نێوان پ.ک.ک و ئەرتەشی
تورکی��ادا لەئارادا ب��وو ،بەیاننامەیەکیان واژۆ
ک��رد .ئ��ەو بەیاننامەی��ە لە ژێر س��ەردێڕی
«ئاکادیمیس��یەنەکان بۆ ئاشتی» باڵو کرایەوە،
کە تێیدا ڕایانگەیاندبوو« :ئێمە پشتگیری لەم
تاوانانە ناکەین».
زۆرب��ەی ئاکادیمیس��یەنەکان ک��ورد و
چەپڕەوی تورک ب��وون .دوای باڵوبوونەوەی
ئەم بەیاننامەیە ،هەموو ئەو کەس��انە لە سەر
کار دەرکران .یەکێکیان ئاکادیمیس��یەنێکی
ت��ورک بوو بە ناوی «بارش ئونلو» .بارش ئونلو
لە بەشی زانستە سیاسییەکانی زانکۆی ئانکارا
مامۆس��تا بوو و هەروەها وەک دۆستی کورد
دەناس��رێ .ناوبراو بە هاوکاری��ی هاوڕێیەکی
دیکەی خۆی کتێبێکی لە س��ەر ئیسماعیل
بێشکچی ئامادە کردووە.
ناوبراو هەروەها لە س��ەر ئ��ەوەی کە لە
کاتی ئیمتحانەکاندا ،پرس��یارێکی لە س��ەر
پەڕتووکەکانی عەبدوڵاڵ ئۆجاالن داڕش��تبوو،
لە دادگادا دۆس��یەی ب��ۆ کرابووی��ەوە .ئەم
ئاکادیمیس��یەنە تورک��ە دوکتورایەک��ەی لە
زانک��ۆی «بینگهامت��وون»ی ئامری��کا تەواو
کردووە و ،بە ش��ێوەیەکی تایبەتی لە س��ەر
کۆلۆنیالیزم و چاالکیی س��پی پێستەکان کار
دەکات .پێداچوونەوەی وەرگێڕانی تورکیی زۆر
بەرهەم کە لە سەر کۆلۆنیالیزم نووسراون ،لە
ئەستۆی ئەو مامۆستایە بووە.
لەم دواییانەشدا لە ساڵی  ٢٠١٨هەر لەم
چوارچێوەیەدا ،پەڕتووکێکی ناوبراو لە ژێر ناوی
«گرێبەستی تورکایەتی :پێکهاتن ،کارکردن و
کێش��ەکەی» باڵو کرایەوە .لەم نووسینەشدا
ه��ەوڵ دەدەم ب��ە کورتی ئاماژەی��ەک بەم
پەڕتووکە بکەم.
ب��ارش ئونل��و ل��ە بەش��ی یەکەم��ی
پەڕتووکەکەیدا لە س��ەر مژاری «بیرکردنەوە

لە سەر س��پی پێستی» دەنووسێ و سەڕنجی
خوێنەر دەخاتە سەر خەباتی سپی پێستەکان
و هەڵویس��ت و هزری نووس��ەرە ناودارەکانی
ڕەش پیستی وەک «فرانتس فانون»« ،ئستۆکلی
کارمیشل» و «ئستێو بیکۆ» .بارش ئونلو هزری
خۆی لە پەڕتووکی «گرێبەستی تورکایەتی» لە
سەر هزری «گرێبەستی نژادی»ی فیلسۆفی
ڕەش پێست «چارلز و .میڵس» دەئافرێنێ.
ب��ە پێێ هزری «میڵس» لە نێوان س��پی
پێس��تەکاندا ل��ە دژی ڕەش پێس��تەکان،
ڕێککەوتن��ی «فۆرمەل» و «ئین فۆرمەل» هەن
و ،ک��ۆی ئ��ەم ڕێککەوتننامانە «گرێبەس��تی
ن��ژادی» پێک دێنن .ئامانج��ی بنەڕەتیی ئەم
گرێبەس��تەش ئەوەی��ە کە بە ش��ێوەیەکی
سیس��تەماتیک ،س��پی پێس��تەکان لە دژی
غەیری س��پی پێس��تەکان ب��ە کار بێنێ و
بیانکاتە خاوەن ئیمتیاز.
بە پێی هزری ئونلو گرێبەس��تێکی بەم
ش��ێوەیە لە نێ��وان تورکەکانیش��دا هەیە و
دەنووسێ کە زۆر خاڵی هاوبەش هەن لە نێوان
سپی پێس��تان و تورکیادا .ئەو دەیهەوێ ئەم
خاڵە هاوبەش��انە پێشان بدات کە لە ڕاستیدا
لە سەر دەرفەت و ئیمتیازەکان بنیات نراون.
ب��ارش ئونلو ل��ە ب��واری بەکارهێنانی
چەمکی «گرێبەس��ت» ڕادەگەیەنێ کە فکر و
هزری بەکارهێنانی چەمکی «گرێبەس��ت» بە
پێی چەمکی «ئیدئولوژیی بااڵدەست» کە زۆر
بە کار دەهێنرێ ،لە زۆر بواردا ڕەوش��ەکە بە
باش��ی دەردەخات و ئاشکرای دەکات .هزری
گرێبەس��ت دەرفەت دەدۆزێت��ەوە بۆ ئەوەی
کە بتوانی��ن چینی خ��وارەوەی کۆمەڵگاش
وەک کردار و چاالکییەکانیان هەڵسەنگێنین.
چونکە چینی خوارەوەش بە هۆی بەستراوەیی
خۆی بە نەتەوەی بااڵدەست دەرفەت دەبینێ
ک��ە بەرژەوەندییەکانی خ��ۆی بپارێزێ و لە
پەیوەندییەکانی دەس��ەاڵت سوود وەربگرێ.
ب��ەاڵم چەمک��ی «ئیدئولۆژیی بااڵدەس��ت»
تەنی��ا چینی س��ەرەوە و بااڵدەس��ت وەک
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چاالک پێش��ان دەدات و لە ڕێکخستنەوەی
چاالکییەکانی «تورکایەتی»ی ،چینی خوارەوە
وەک پاس��یڤ و هەتا دەکرێ بڵێین کە وەک
«بێ تاوان» نیش��ان دەدات .نووسەر هەروەها
ئام��اژە ب��ەوە دەکات کە هەرچەن��دە هەموو
تورک ب��ە ش��ێوەیەکی چاالک بەش��داری
«گرێبەس��تی تورکایەت��ی» نابن ،ب��ەاڵم لەم
گرێبەس��تە بۆ وەرگرتنی ئیمتیاز و دەرفەت
سوود وەردەگرن.
بە پێ��ی ڕوانگەی نووس��ەر ،ل��ە چینی
سەرەوە تا چینی خوارەوە ،لە کارمەندەکانەوە
بگرە هەت��ا کرێ��کار و زەحمەتکێش��ان ،لە
پیاوانەوە بگرە تا ژنان ،لە الیەنە سیاسییەکانی
دەس��ەاڵتەوە تا دەگاتە الیەنە سیاسییەکانی
ئۆپۆزیس��یون ،لە دیندار و ڕاس��تڕەوەکانەوە
بگرە هەتا س��کۆالر و چەپڕەوەکان ،بە گشتی
لە نێ��وان هەموو تورکەکان��دا لە دژی کورد
«گرێبەستێکی نهێنی/س��ەمبۆڵیک» هەیە و،
هەموو تورکێک بە شێوەیەکی خاوەن ئیمتیاز،
س��وود لەم گرێبەس��تە وەردەگرن .بە وتەی
نووسەر ،ئەو گرێبەستە شتێکی وەهایە کە لە
سەرەوەی ئیدئۆلۆژییەکانەوەیە و ،ئیدئولۆژیی
جیاواز لە نێوان تورکەکان لە سەر بنەمای ئەم
گرێبەستە لە دەوری یەکتر کۆ دەبنەوە.
دەک��رێ ب��ە کورت��ی بڵێین ک��ە هەر
کاتێک م��ژار دەبێت��ە «کورد» ی��ان دەبێتە
«ماف��ی نەتەوەییی کورد» ،هەموو تورکێک بە
شێوەیەکی رێککەوتن ،بە پێی ئەم گرێبەستە
کار دەکەن .ئەم گرێبەس��تە ،گرێبەس��تێکی
نووس��راوەی تورکیای مۆدێرن نییە ،بەاڵم بە
پێی وتەی نووس��ەر ،باندۆر و کاریگەریی ئەو
گرێبەس��تە زیاترە لە گرێبەستی نووسراوەیی
و فەرمی.
نووسەری ئەم پەڕتووکە ئاشکرا دەکات کە
«گرێبەس��تی تورکایەتی» لە چوارچێوەی دوو
ڕەوشی ئەرێنی و نەرێنیدا پێک دێت و ،هەم
ئیمتیاز و هەمیش بااڵدەس��تی دەداتە هەموو
تورکێک .لە ڕەوش��ی پۆزەتیڤ��دا تورکەکان
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چۆنیان پێ باش بێ ،دەتوانن بە هەمان شێوە
کوردەکان ببین��ن و لێیان تێبگەن و گوێیان
لێ بگرن و هەستیان پێ بکەن و تامەزرۆیان
ب��ن .لە مەڕ ڕەوش��ی نێگەتیڤیش تورکەکان
چۆنیان پێ باش بێ ،دەتوانن بە هەمان شێوە
کوردەکان نەبینن و لێیان تێنەگەن و گوێیان
لێ نەگرن و هەستیان پێ نەکەن و تامەزرۆیان
نەب��ن .بەاڵم ل��ە هەرهەلومەرجێکدا ئەم دوو
ڕەوش��ە نیشانەی بااڵدەستی و دەسەاڵتداریی
تورکەکانن.
یان باش��ترە بڵێی��ن ئەگ��ەر تورکەکان
بیانه��ەوێ ك��وردەکان ببینن ی��ان نەبینن،
لێی��ان تێبگ��ەن یان تێنەگ��ەن ،گوێیان لێ
بگ��رن ،یاخود نەگرن ،یانیش هەس��تیان پێ
بکەن یان نا و ...هتد ،لە ڕاس��تیدا ئەوەی کە
ئاش��کرایە ئەوەیە کە ئەوان ئەم بااڵدەستی و
دەس��ەاڵتەیان هەیە کە ببن ب��ە دیاریکەری
ڕەوش��ە نێگەتی��ڤ و پۆزەتیڤ��ەکان .بەاڵم
نووسەر دەستنیش��ان دەکات کە دوای ساڵی
 ١٩٦٠واتە لەگەڵ بەهێزبوون و گەش��انەوەی
بزووتن��ەوەی ڕزگاریخوازیی نەتەوەییی گەلی
کورد لە دژی دەس��ەاڵتداری و بااڵدەس��تیی
تورکەکان« ،کێشەی تورکایەتی» دەستی پێ
کردوە.
ب��ە تایبەت��ی س��ەبارەت بە ڕەوش��ی
نێگەتیڤ «تورکایەتی» لەگەڵ کێش��ەگەلێک
بەرەوڕوو بووە .لەگەڵ دامەزران و بەهێزبوونی
بزووتن��ەوەی نەتەوەییی کورد ،ئەو ڕەوش��ە
نێگەتیڤ��ەی کە ک��ورد تێی��دا نەدەبینرا و
نەدەبیسترا و هەستی پێ نەدەکرا ،لەنێو چوو
و ،کێش��ەی «تورکایەتی»ش قووڵتر بوویەوە،
چوونکە لەمەوبەدواوە تورکەکان هەرچەندیش
بیانه��ەوێ ،ناتوان��ن کە ک��وردەکان نەبینن
و گوێی��ان ل��ێ نەگرن و لێی��ان تێنەگەن و
هەستیان پێ نەکەن.
وەک وتەی کۆتایی لە مەڕ ئەم پەڕتووکە
دەمهەوێ بڵێم کە نووس��ەر ب��ەر لە مژاری
«گرێبەستی تورکایەتی» و بابەتگەلی گرێدراو
ساڵی بیست و یەکەم
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بەم گرێبەس��تەوە ،باس لە دوو گرێبەس��تی
دیکەش واتە «گرێبەس��تی عوس��مانیەتی» و
«گرێبەستی موسڵمانیەتی» دەکات.
بە کورتی «گرێبەستی عوسمانیەتی» باس
لە دوو ش��ت دەکات :ئیمپراتوریی عوسمانی
لە کۆتاییی س��ەدەی  ١٨و سەرەتای سەدەی
 ١٩ئیتر ل��ە کۆتاییی تەمەن��ی خۆی نزیک
دەبووی��ەوە و بۆ ئەوەی ئ��ەم ئیمپراتۆرییە لە
س��ەر پێی خۆی ڕابوەس��تێ ،ل��ە زۆر بواری
سیاس��ی و کۆمەاڵیەتی و چاندی و یاسایی و
نیزامیدا ریفۆرمی پێک دەهێنا.
لە رێگای ڕیفۆرمەوە دەیانهەویس��ت کە
لە نێوان ئیمپراتۆریی عوسمانی و الیەنەکانی
دیکەدا گرێبەس��تێک دروست بێ .بەاڵم ئەو
گرێبەستە کە وەک «گرێبەستی عوسمانیەتی»
پێناسە دەکرێ ،سەرکەوتوو نەبوو .دوای ئەمە،

پاشای ئیمپراتوریی عوسمانی عەبدولحەمیدی
دووهەم دژکردەوەی موسڵمانەکانی عوسمانی
و ئیسالمی سیاسیی لە نێوان چینی نێوەنجیدا
بەکارهێنا و ئەو گرێبەستە عوسمانییەی گۆڕی
ب��ۆ «گریبەس��تی موس��ڵمانیەتی» .لە ڕێگای
ئ��ەم گرێبەس��تەوە ل��ە دژی زۆر کۆمەڵگای
غەیری موس��ڵمان کۆمەڵک��وژی ئەنجام درا
و ،ئ��ەم کۆمەڵگایانە تێک��دران .هەروەها ئەو
«گرێبەستی موسڵمانیەتی»یە ،هەر چەندە کە
بە بەرچاو لە س��ەر بنەمای یەکسانیی هەموو
موس��ڵمانەکان دامەزرابوو ،بەاڵم لە ڕاستی و
لە نێوەرۆکدا بەم ش��ێوەیە نەب��وو .نەتەوەی
بااڵدەستی تورک زیاتر لەم گرێبەستە سوودی
وەردەگرت .چونکە بەڕێوەبەرانی س��ەرەکیی
«گرێبەستی موسڵمانیەتی» تورک بوون و سەر
بە «جەمعیەتی ئیتیحاد و تەرەقی» بوون.
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ڕێنماییی نووسین
مەرجە گشتییەکانی وەرگرتنی وتار
 1تیشک بە زمانی کوردی بابەت باڵو دەکاتەوە .ئەگەر نووسەرێک لەبەر هەندێک هۆکار بیهەوێ پەیامەکەی
بە زمانی فارسی بگەیەنێت ،دوای پەسندی دەستەی نووسەران وتارەکەی وەردەگیرێت.
 2لە هەر ژمارەیەکی گۆڤاری تیشکدا ،لێکۆڵینەوە لەسەر مژارێکی تایبەت دەکرێ؛ بەاڵم توێژەران دەتوانن
لە دەرەوەی ئەم بابەتەش��دا و بە مەرجێک کە وتارەکەیان پەیوەندیی بە پرس��ی کورد و کوردستانەوە بێ،
لێکۆڵینەوەکانی خۆیان بۆ گۆڤاری تیشک بنێرن.
 3گۆڤاری تیش��ک گرنگی بە چوار شێوازی وتارنووسین دەدا و داوا لە نووسەران دەکەین لە یەکێک لەو
شێوازانەدا وتارەکەی خۆیان ئامادە بکەن:
وتاری هەڵسەنگاندن :لە نێوان  ٨٠٠تا  ١٥٠٠وشە؛ توێژەران دەتوانن هەڵسەنگاندن بۆ ئەو کتێب ،فیلم،
مۆسیقا و شانۆیانە بکەن کە پێوەندییان بە پرسی کوردەوە هەیە.
وتاری شیکاری :لە نێوان  ١٥٠٠تا  ٢٥٠٠وشە؛ لەم شێوازەدا مەرج نییە کە نووسەر ئاماژە بە سەرچاوەکان
بکا ،بەاڵم دەبێ بابەتەکە لەس��ەر بنەمای بیرۆکەیەکی ڕوون ئامادە کرابێ و دەرەنجامی توێژینەوەکە ش��ی
بکرێتەوە.
وتاری تیۆری :لە نێوان  ٢٥٠٠تا  ٤٠٠٠وشە؛ لەم شێوازەدا پێویستە کە نووسەر ئاماژە بە سەرچاوەکان بکا
و کەڵک لە تیۆرییەکی تایبەت بۆ لێکۆڵینەوەکەی وەربگرێ .تکایە سەیری سیستەمی سەرچاوەدان بکەن.
وەرگێڕان :لەم بەش��ەدا هەوڵ دەدرێ هەندێک وتاری گرنگ کە لەس��ەر کوردستان بەرهەم هاتوون ،لە
زمانی یەکەمەوە ،تەرجەمە بکرێنەوە .لە ڕووی زانستییەوە و لەبەر گونجان لەگەڵ فەلسەفەی گۆڤاری تیشک
دەبێ وتارەکان لە الیەن دەستەی نووسەرانەوە پەسند بکرێن.
 4ئەو توێژەرانەی کە لە ڕۆژهەاڵت دەژین دەتوانن وتارەکانیان بە ناوی خوازراوەوە باڵو بکەنەوە بە مەرجێک
کە سەرنووسەر پەسندیان بکات.
 5دەس��تەی نووسەرانی تیشک دوای هەڵس��ەنگاندنی وتارەکان نووسەران لە شێوازی چاپ و گۆڕانکاریی
پێویست ئاگادار دەکاتەوە.
 6پێویستە لەگەڵ وتارەکان پوختەیەکی کورت لە نێوان  ٥٠تا  70وشە ئامادە بکرێ.
شێوازی سەرچاوەدان
گۆڤاری تیش��ک کەڵک لە سیستەمی س��ەرچاوە دانی شیکاگۆ وەردەگرێ .نووس��ەران لە هەر شوێنێکدا
کە پێویس��تیان بە ئاماژە بە س��ەرچاوەیەک هەبوو یا دەیانەوێ لە پەراوێزدا شرۆڤەیەکی زیاتری بابەتەکە
بکەن ،دەبێ هەموویان هەر لە پەراوێزی کۆتاییدا بێنن .نووس��ەران ئاگادار دەکەینەوە کە دەبێ بە تەواوی
سەرچاوەکە بنووسن و ژمارەی الپەڕەکان دیار بکەن .لە کۆتاییدا پێویست ناکا لیستی سەرچاوەکان بەجیا
دووپات ببێتەوە .لە خوارەوە ئاماژە بە چەند شێوازی سەرچاوە دان دەکەین:
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