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دێموکڕاسی و بیری سهوز مهنسوور سۆهرابی
دەوڵەت ـ نەتەوە و پێکهێنانی زۆرینە و کەمینەکان بەرزوو ئەلیاسی
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ڕەگەزپەرستیی ژینگەیی لە کوردستاندا جوامێر زاگرۆس
ڕاماڵینی خاک لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان داود ڕەسووڵی
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ژینگە و چاالکیی ژینگەیی لەڕۆژهەاڵتدا
بەگش��تی و لە ئاس��تی جیهانیدا ،س��ەرهەڵدانی
بزووتن��ەوەی ژینگەیی دەگەڕێتەوە بۆ س��ەرەتای
دەیەی حەفتای زایینی و فەوکۆسەکان ،سنووردار
ب��وون ب��ە بابەتگەلێکی وەک��وو پێوەندیی نێوان
بەرزبوونەوەی پلەی گەرما و شێوەی بەرهەمهێنان،
دژایەتیکردنی پەرەپێدانی وزەی ئەتۆمی ،دیپۆکردنی
زبل��ی ئەتۆمی و دروس��ت کردن��ی لەڕادەبەدەری
بەنداو .زۆربەی لێکۆڵێنەوەکان ئاماژە بەوەدەکەن کە
دەسپێکی سەرهەڵدانی بوارە جیاجیاکانی چاالکیی
ژینگەیی بە ش��ێوەی ڕێکخراوەی��ی و ،لێکۆڵینەوە
لەم ب��وارەدا ،دەتوانرێ وەکوو مەیل و ڕەهەندێکی
ڕۆژئاوایی و لە گۆشەنیگای پەرەسەندنی کۆمەڵگای
مەدەنییەوە سەیربکرێت.
ژینگ��ەی مرۆیی و سروش��تی کوردس��تان،
وەکوو بەش��ەکانی دیکەی گۆی زەوی ،ڕووبەڕووی
مەترس��یی جیاجی��ا بووەتەوە .س��ەرەڕای ئەوەی
کە ئەم مەترس��ییانە ڕیش��ەی مێژوویییان هەیە و
س��ەرهەڵدانیان تایبەت نییە بەم دوا دەیەگەلەوە،
ب��ەاڵم لەڕاس��تیدا ،ئاوڕدانەوەیەک لە دەس��پێک،
هۆکارو ڕادەی کێش��ە ژینگەییی��ەکان ،دەرخەری
ئەو ڕاس��تییەن کە ژینگەی کوردس��تان لە دوای
دەیەی هەش��تاوە تا وەک��وو ئێس��تا ،ڕۆژ بە ڕۆژ
و زیات��ر ڕووبەڕووی کێش��ەی مەترس��یدار و لە
دواییدا لەناوچوون دەبێتەوە .س��ەرەڕای ئەوەی کە
ڕادەیەکی کەمی مەترسییە ژینگەیییەکان هۆکاری
سروش��تییان هەیە ،شان بە ش��انی تاکی کورد و
کۆمەڵگای کوردس��تان ،ژینگەی کوردس��تانیش
قوربانییەک��ی دیک��ەی سیاس��ەتی داگیرکەرانی
کوردس��تانە .لە الیەک��ەوە بەت��ااڵن بردنی کانگا
سروش��تییەکان و لە الیەکی دیکەوە سیاس��ەتی
بەئەنقەس��ت وێرانکردنی سروش��تی کوردس��تان،
بوونەتە هۆکاری س��ەرهەڵدانی جۆرەها کارەساتی
سروشتی و مرۆیی .لە ماوەی چوار دەیەی ڕابردوودا،
ڕۆژ لە دوای ڕۆژ میلیتاریزە کردنی کوردستان و بە
ئەنقەس��ت ئاگربەردان لە چیا و دارستانەکانی ئەم
ناوچەیە ،زیاتر ژینگەی کوردستانی بەرەو ویراکردن
و لەناوچوون بردووە.

وەکوو کاردان��ەوە بە بەرز بوون��ەوەی ڕێژەی
مەترس��ییەژینگەیییەکان و هەوڵێک بۆ دیتنەوەی
ڕیگاچارەیەک بۆ لەناوچوونی ژینگەی سروش��تیی
کوردس��تان ،س��ەرەڕای بوون��ی تەنگوچەڵەمە و
بەربەس��تە جۆراوج��ۆرەکان ،کوردس��تان لە دوو
دەی��ەی ڕاب��ردوودا س��ەرهەڵدانێکی بەرچ��اوی
بزووتنەوەیەک��ی ژینگەییی بە خۆیەوە دیوە ،کە لە
ئاکامی سەرهەڵدانی ئەو بزاڤەدا ،ژمارەیەکی زۆری
ڕێکخراوی ژینگەیی دامەزراون و چاالکی دەنوێنن.
ه��ەروەک ل��ە ناوەڕۆک��ی بابەتەکان��ی ئەم
ژمارەی��ەی تیش��کدا دەردەکەوێ��ت ،هێندێ��ک
ل��ە تایبەتمەندییەکان��ی چاالکی��ی ژینگەیی لە
کوردس��تاندا کە خ��ۆی لە ڕەهەن��دە ڕۆژئاوایی و
گلۆباڵ��ەکان جیا دەکاتەوە ،ئەوەیە کە ئەم بزاڤە لە
کوردس��تان ،بەپێی هەلومەرجی سیاسی ،ئابووری
و کۆمەاڵیەتیی کوردس��تان ،بووە بە پالتفۆرمێکی
دیکە بۆ خەباتی نەتەوایەتی لە کوردستان و خۆی
ل��ە چوارچێوەیەک��ی خەبات��ی دژە کۆلۆنیالیزمی
ناوخۆیی��دا گونجان��دوە .ئ��ەم تایبەتمەندییە وای
کردووە کە بزاڤی ژینگەیی لەکوردستاندا ،لە الیەن
کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمییەوە ،بە شیوەیەکی
بەرچاو بەتەناهی/ئەمنیەتی کراوە.
س��ەرەڕای س��اوا بوونی ئەم بزاڤە ،چاالکانی
ژینگەیی و ڕێکخراوە ژینگەیییەکان ،لە ڕێکخستنی
گش��تیدا بۆ بەرپەرچدانەوەی سیاس��تە ئابووری،
کەلت��ووری و زمانییەکانی کۆماری ئیس�لامی لە
کوردستاندا ،پۆتەنسیەڵ و توانایەکی تایبەتییان لە
خ��ۆ نواندووە ،و دژەگوتارێکی��ان بەرانبەر بە گوتار
و سیاس��ەتە ئابووری و نەتەوایەتییەکانی کۆماری
ئیس�لامی لە کوردستان و بەرانبەر بە گەلی کورد،
داهێناوە .ئەم ژمارە تایبەتییەی گۆڤاری تیش��ک،
تەرخان کراوە بە تیشک خستنەسەر تەوەرگەلێک
وەک :دەرئەنجامە خراپەکانی سیاس��ەتی ئابووری
و نیزامی��ی کۆماری ئیس�لامی لە س��ەر ژینگەی
سروش��تی و مرۆیی لە کوردس��تاندا؛ هۆکارەکانی
بەتەناهی بوونی چاالکیی ژینگەیی لە کوردستاندا؛
بەکولتوورکردن��ی ژینگەپارێ��زی و لێکدان��ەوە و
خوێندنەوەی زانستییانە و تیۆریک لەم بوارانەدا.
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دێموکڕاسی و بیری سهوز
د.مهنسوور سۆهرابی

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

دوکتور مەنس��وور س��ۆهرابی لە دایک بووی
١٩٧٤ی زایینی لە شاری مهابادی رۆژهەاڵتی
کوردس��تانە .ل��ە س��الی  ٢٠٠٩دوکت��ۆرای
ئەگروئێکۆلۆژیی لە تاران وەرگڕتووە .لە س��الی
 ١٩٩٩تا  ٢٠١٣لە ئێران مامۆستای زانکۆ بووە،
لە س��الی  ٢٠١٠لە ئێران بووەتە پروفیسوری
یاریدەدەر .لە سالی  ٢٠١٥وە لە واڵتی ئاڵمان
دەژی و کاری لێکۆلین��ەوە دەکا .دوکت��ور
س��ۆهرابی لە س��ەر ژینگە ،ئاو و کش��توکاڵی
ژینگەیی ،کاری کردووە دەیان وتاری نووسیوە.
تهنی��ا یهک ههس��ارهمان ههی��ه بۆ ژیان
بهس��هربردن ،ئهو ههس��ارهیهش له دۆخێکی
نائاس��اییی ژینگهییدایه .ههس��ارهی زهوی له
پانتایییهک��ی بهریندا ،به ڕۆلی نهرێنیی مرۆڤ
بهرهوه تێکچوون دهچێ .ل ه ڕاستیدا پێشرهویی
ڕهوتی تێکچوونی ژینگهی ئێستا ،دهبێته هۆی
ئهوهی کهژیان له سهر زهوی ،لهداهاتوودا بۆ
دانیش��تووانهکهی زۆر ئهستهم بێ .ڕادهی زیاد
بوونی ئ��هو وێرانکارییانه و پیس بوونی ژێنگه،
دهرخهری ئهوهیه که له مامهڵهی نێوان ژینگه
و پرسی پێشکهوتندا ،دهوڵهتهکان نهیانتوانیوه
کار بۆپاراس��تنی ژینگ��ه بکهن .ب��ه داخهوه
ل��ه زۆربهی واڵت��ان ،دهوڵهت��هکان له جیاتی
بهجێگهیاندنی ئهرکی پارێزهری له ژینگه وهک
پرس��ێکی نیش��تمانی ،زیاتر ڕۆڵی تێکدهریان
ههبووه.
رادهی بایهخ پێدانی واڵتان به مهس��هلهی
ژینگ��ه ،ههم ل��ه نێو دهوڵهت و ه��هم له نێو
خهڵکدا ،نیش��اندهری ئاس��تی دێموکڕاسی و
پێش��کهوتنی ڕامی��اری و کۆمهاڵیهتی��ی ئهو
واڵتانهی��ه .کۆمهڵ��گای دێموکڕاتی��ک ،زیاتر
و باش��تر کلتووری پارێزگاری ل��ه ژینگهیان
تێ��دا جێ دهکهوێ و باش��تر دهتوانن باس له
کێش��هکانی ژینگهی خۆیان بک��هن و بێکهنه
ڕۆژهڤ و زیاتر مهجال��ی ئهوهیان ههیه که له
ڕێکخراوه مهدهنییهکان��دا خۆیان ڕێك بخهن
که ئهو کاره ئاکامهکهی دهبێته گوشاری زیاتر
و خ��هت دان ب��ه ڕێکخراوه سیاس��ییهکان و

وهرگرتنی داخوازییهکانیان.
ئایدیا دێموکڕاتیکهکان
دێموکڕاس��ییش وهک زۆربهی سیستهمهکان
خوێندنهوهی تایبهت و ئاڵۆزی لێ دهکرێ ،ههر
بۆیه خوێندنهوهی ههر کهس بۆ دێموکڕاسی،
جۆری بیرکردنهوهی ئهو کهسه ئاشکرا دهکات.
س��هرهتای س��از بوونی دێموکڕاسی له یۆنانی
کۆن به ش��ێوهی بهش��داریی ڕاس��تهوخۆی
خهڵکی له پرس��ه گش��ییهکاندا بوو؛ بهاڵم له
ئێستادا به بهرینتر بوونهوهی شارستانییهتهکان،
بهشداریی ناراستهوخۆی خهڵکی هاتووهته بهر
باس و بهو شێوهیه دێموکڕاسیی ڕاستهوخۆی
یۆنانی ،ش��وێنی خۆی داوه به دێموکڕاس��یی
نوێنهرایهت��ی .لهو ش��ێوه دێموکڕاس��ییانهدا
خهڵ��ک ب��ه ههڵبژاردن��ی نوێن��هرهکان ،بۆ
بهجێگهیاندنی بڕیاره گشتییهکان و بهکردهوه
کردنیان ،دهس��هاڵتی خۆیان به سهر خۆیاندا
ڕێ��ک دهخهن .دیاریکردنی ئهوهی که خهڵکی
ئاس��ایی چ شێوازێک له دهست پێ ڕاگهیشتن
بهدامهزراوه بڕیاردهرهکانیان ههبێ یان ڕادهی
ئ��هو دهس��ت پێ راگهیش��تنانه چهن��ده بێ،
کارێکی ئاس��ان نییه .ههر له س��هر ئهو بنهما
تێۆرییه ،زۆربهی بیرمهندان لهسهر ئهو باوهڕهن
که دهس��ت پێ ڕاگهیش��تنی زیاتر و باشتر به
پڕۆس��هی ڕامیاری و یاسادانانی نێودهوڵهتی له
الیهن ڕێکخراوه ناحکومیی��هکان()NGOهوه،
ههم دهبێته ه��ۆی دێموکڕاتیزه کردنی ئهوان
و جێگیر کردنی بنهماکانی دێموکڕاس��ییهکی
ب��هردهوام و ههمی��ش واڵمێ��ک ب��ێ بۆ پڕ
کردن��هوهی کهلێن و کهمیی دێموکڕاس��ی له
ئاس��تی نێونهتهوهییدا .دێموکڕاسی دهتوانێ له
ڕێگای بههێز کردنی دهسهاڵتی خهڵکی ئاسایی،
ببێته هۆی دابهشکردنی دهسهاڵتی سیاسی و
ڕێگ��ری بکات له قوڕغ کردنی دهس��هاڵت له
الیهن الیهنێکی دیاریکراوهوه .دێموکڕاس��ی له
بهس��تێنی سیاس��ی و کۆمهاڵیهتیدا ،شێوازی
جی��اوازی ههی��ه .بهش��ێک له سیس��تهمه
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دێموکڕاتیکهکان به نیازی دابینکردنی ئیراده و
بهرژهوهندیی گشتین(دێموکڕاسیی ڕۆسۆیی)،
بهشێک به نیازی دابین کردنی ماف و ئازادییه
تاکییهکانن(دێموکڕاسیی لیبڕاڵ) و بهشێکیش
ڕوانگهی ئهم��ری واقی��ع و مهنتیقگهرایییان
بۆ دێموکڕاس��ی ههیه (دێموکڕاس��یی نوخبه
سیاسییهکان و ئێلیتهکان).
بنهماکانی حکومهتێک��ی دێموکڕاتیک له
مهکتهبه جیاوازهکاندا به شێوهی خوارهوهیه:
 1ههڵبژاردن به ڕێکی و له کاتی دیاریکراودا
 2نهبوون��ی مهنس��ووباتی(دانان ب��ه ب��ێ
ههڵبژاردن) سیاسی و ههڵنهبژێردراو له ئاست
بهرپرسانی بااڵ
 3ئازادیی حیزبهکان و گرووپه سیاسییهکان
 4ئازادیی ڕادهربری��ن و چاپکراوهکان و تۆره
میدیایییهکان
 5ههبوونی شانس��ی بهش��داریی سیاس��یی
بهرابهر بۆ ههمووان.
له پهیوهندیی نێوان دێموکڕاسی و ژینگه،
راس��تهوخۆترین ڕێکار ،کهڵ��ک وهرگرتن له
ئهدهبیاتی زانستی سیاسییه.
پاین��ه ( )١٩٩٥چ��وار ه��ۆکار ب��ۆ
گاریگهریی باش��تری پرسی ژینگه له دهوڵهته
دێموکڕاتیکهکان باس دهکات که بریتین له :
 1بهرپرس��یارێتی :دهوڵهتان��ی دێموکڕاتیک
زیاتر ههست به بهرپرس��یارێتی دهکهن ،ههر
بۆیه ل��ه ههمبهر پارێزگاری کردن له ژینگهی
واڵتهکهیان واڵمدهریی زیاتریان ههیه.
 2زانیاری :دێموکڕاس��ی ڕێگهخۆش��کهره بۆ
ئاس��انترکردنهوهی دهستڕاگهیش��تن ب��هداتا
و زانیاریی��هکان .باڵوک��راوهی ئ��ازاد و باقی
ش��ێوازهکانی ڕاگهیاندنی ئازاد ،ئاستی زانیاری
و هۆش��یاریی خهڵک��ی له ههمب��هر ژینگه و
سهرچاوه سروشتییهکان دهباته سهرێ.
 3کۆمهڵ��گای مهدهن��ی :چاالکانی ژینگهیی،
ل��ه ئهگ��هری ههبوونی ئازادی��ی ڕادهربرین و
بهش��داریی گشتی ،خهڵکی ئاس��ایی بۆ فشار
هێنان بۆ دهوڵهتهکان له س��هر پرس��ی ژینگه
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سازمان دهدهن.
 4هاوکاریی نێونهتهوهیی :واڵتانی دێموکڕاتیک
هاوکاری��ی زیات��ر ل��ه نێوانیاندا ههی��ه ،ههر
بهو هۆی��هش زیاتر پابهندن ب��ه ڕێکهوتننامه
نێونهتهوهیییهکان له س��هر پرسی پارێزگاری
کردن له ژینگه.
دێموکڕاسیی ژینگهیی
دێموکڕاس��یی ژینگهیی ب��ه واتای واڵمدهریی
ڕوون��ی دهوڵهت��هکان و بڕیاردهریی خهڵک له
س��هر کواڵێتیی ژیان و ژینگهی دهورووبهری
خۆیانه .ئهو ش��ێوازه له دێموکڕاسی ،ئاماژه به
بۆچوونێک دهکات که له بنهما سهرهکییهکانی
ئهو بیرۆکهیه ئهوهیه که بۆ کارگێڕی و پرس��ی
گرێدراو به مهس��هلهی ژینگه ،دهبێ له الیهن
تهواوی ئهو کهس��انهی که له ژێر کاریگهریی
بڕیارێک��ی ژینگهییدان ،پرس و ڕا و ئاڵوگۆڕی
زانیاری بک��رێ ،و تهنیا حکوم��هت و خاوهن
کارگهکان بڕیاردهر نهبن .له ڕاس��تیدا له بنهما
سهرهکییهکانی دێموکڕاسیی ژینگهیی ئهوهیه
که بهشداریی گشتی له بڕیاردان له پهیوهندی
لهگهڵ بهڕێوهبهریی س��هرچاوه سروشتییهکان
و واڵمی شیاو بهداخوازییهکان و بهرژهوهندیی
گش��تی ل��ه ههمب��هر دهس��هاڵت و ژینگهدا
لهبهرچاو بگیرێ و ئهولهوییهتی یهکهم بێ.
رهوتی سهردهمیانهی پارێزگاری له ژینگه
ک��ه له کۆتای��ی دهیهی  ١٩٨٠دهس��تی پێ
کردوه ،به پێداگری له س��هر مافی سیاسی و
ش��ارۆمهندی ،دهوڵهت ناچار به وردبوونهوهی
زیاتر بۆ بهجێگهیاندنی داخوازییه ژینگهیییهکانی
خهڵکی دهکات .به پێچهوانهی ڕژێمه سهرهڕۆ
و دیکتاتۆرهکان ،ئهگهری کهمتره که حکومهته
خهڵکییهکان(دێموکڕاتیک��هکان) ،ل��ه ماف��ی
پارێزگاری کردن له ژینگه ،کهڵکی نهرێنی بۆ
مهرامی سیاس��ی وهربگرن یان ڕهخنهکان له
پرس��ی ژینگه لهبهرچاو نهگرن و پشتگوێیان
بخهن ،ک��ه ئاکامی دهبێته ه��ۆی ئهوهی که
زانیاریی��هکان به ش��ێوهی ڕوون دهخهنه بهر
ساڵی بیست و دووەم
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دهس��تی بهردهنگهکانی��ان و ئازادانه یارمهتیی
زیاتری پرسه سیاسییهکان دهکهن.
پهیوهندییهکی تۆکمه له نێوان پارێزگاری
کردن له ژینگه و مافی شارۆمهندی و سیاسیدا
ههی��ه .وهک بنهمایهک��ی گش��تی ،ئازادییه
سیاس��ی و مهدهنییهکان ،ئامرازێکی بههێزی
پارێ��زگاری کردن له ژینگهن و ئهو دوو بابهته
النی کهم له توانایاندایه که ئهو ڕێژیمانهی که
ئهو ئازادییانهیان نییه ،لهگهل ئهو دهوڵهتانهی
که ههیانه ،بهراورد و ههڵسهنگاندنیان بۆ بکرێ.
ل��ی و ڕۆنی ( )٢٠٠٦له توێژینهوهیهک به
ناونیشانی :دێموکڕاسی و وێران کردنی ژینگه،
باس��ی پهیوهندیی ڕاس��تهوخۆی دێموکڕاسی
و ژینگ��ه دهک��هن و لهو وت��ارهدا لێکۆڵهران،
ب��ه وردی باس له پهیوهندیی نێوان ش��ێوازی
ڕێژیمی سیاسی و کاریگهرییه ڕوخێنهرهکانی
مرۆڤ له س��هر ژینگه دهکهن .ئهوان به کهڵک
وهرگرتن له ش��ێوازی لێکۆلینهوهی کۆنکرێتی
و ئانالیزی کاتی ،له کاریگهریی دێموکڕاس��ی
له س��هر پێنج بواری ڕوخێنهری ژینگهیی به
هۆکاری مرۆڤییان کۆڵیوهتهوه ،که بریتین له:
 1ب�ڵاو کردن��هوهی گازی دی ئۆکس��یدی
کهربۆن
 2ب�ڵاو کردن��هوهی گازی دی ئۆکس��یدی
نیترۆژێن
 3له نێوبردنی دارستانهکان
 4شێواندنی لێڕهوارهکان
 5پیس کردنی بایۆلۆژیکیی ئاوهکان
له کۆتاییی ئ��هو توێژینهوهی��هدا داتاکان ئهو
ڕاس��تییهیان دهرخس��ت که دێموکڕاس��ی،
تهواوی ئهو ههوڵه تێکدهرانانه به ش��ێوهیهکی
بهرچاو کهم دهکات��هوه و هاوکات کاریگهریی
دێموکڕاس��ی له س��هر بنهماکانی پارێزگاری
له ژینگ��ه ،پهیوهندی��ی به ج��ۆری ڕوانینی
سیاسی بۆ بهڕێوهبردنی کۆمهڵگایهکی سالم و
ئایهندهدارهوه ههیه.
ههروهه��ا بهرژهوهندییه گش��تییهکان له
سیس��تهمه دێموکڕاتیکهکان��دا زیات��ر لهبهر

چ��اوه و پارێزگاری له ژینگه به ش��ێوهیهکی
بهرچاو بهرژهوهندیی گش��تی بهرهو ههڵکشان
و پێش��کهوتن دهبات .له ڕاس��تیدا شۆڕش��ی
س��هردهمیانهی ژینگهیی ،کاتێک دهستی پێ
کردووه ک ه زانیارییه زانس��تی و گش��تییهکان
له پهیوهندی لهگهڵ گاریگهرییه نهرێنییهکانی
پێش��وهچوونی ئاب��ووری ل��ه س��هر ژینگهی
ههسارهی زهوی ،به شێوهیهکی بهرچاو زیادیان
کردووه.
ب��ه ش��ێوهیهکی گش��تی س��ێ بنهمای
سهرهکیی دێموکڕاسیی ژینگهیی ک ه ههڵگری
س��ێ ش��ێوازی مافه ،له پهیوهن��دی لهگهڵ
تهکمیل کردنی یهکتریدان بریتین له :
 1مافی بهشداریی تهواو له بڕیارداندا
 2ماف��ی دهستڕاگهیش��تنی ئازادان��ه ب��ه
زانیاریی��هکان ل��ه پهیوهندی لهگهڵ پرس��ه
ژینگهیییهکاندا
 3ماف��ی دهرک��ردن و بهڕێوهبردن��ی یاس��ا
ژینگهیییهکان و قهرهبووی زیانهکان.
له درێژهدا ههر کام لهو مافانه باسیان له سهر
دهکرێ.
بهشداریی گشتی له بڕیارهکاندا
بهشداریی گش��تی ،به واتای پرۆسهیهک دێ
که ل��ه ڕهوت��ی بهرهوپێش��چوونیدا ڕوانین و
تێبینییهکانی خهڵکی ،جێگیر و دیاری دهکرێن
و له بڕیاردانی دامهزراوه گش��تییهکاندا جێگیر
دهکرێن .ئهو بهش��دارییه پرۆسهیهکه که تێیدا
ئهوانی بهرژهوهندییان ههیه لهسهر ئهرک ،بڕیار
و س��هرچاوهکان ،ههوڵ بۆ کۆنترۆڵ کردنیشی
دهدهن.
واتایهکی دیکه له بهش��داریی گشتی ئهوه
دهگهیهن��ێ که کهس��ایهتییهکان و گرووپ و
ڕێکخراوهکان ،ههل��ی ئهوهیان بۆ دابین بکرێ
که ڕا و بۆچوونی خۆیان لهس��هر ئهو بڕیارانهی
که پهیوهندیدارن به پرسی ژینگهی خۆیانهوه،
دهربب��ڕن؛ وهکوو نووس��ینهوه و به کردهوهیی
کردنی بڕیار و یاساکانی ژینگه .بهشداربوونێکی
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راستهقینه که حهقی دهس��ت پێ ڕاگهیشتن
زامن بک��رێ وهکوو مافی دهستڕاگهیش��تنی
گشتی به زانیارییهکان وهکوو بهشداریی گشتی
له بڕیارهکان و بهرابهری ل ه سهر عهرزی واقعدا
ههبێ.
ئهو سێ بنهما سهرهکییه کلیلی گشتگیر و
ئاشکرای واڵمدانهوه بهداخوازییه گشتییهکانی
خهڵ��ک له س��هر پرس��هکانی پهیوهندیدار به
ژینگ��هوهن .رێک ئ��هو واتایهی ک��ه ئێمه له
سهر دێموکڕاس��یی ژینگهیی مهبهستمانه ،ئهو
پێناسانهن که ئاماژهمان پێ کردن.
بهشداریی گشتی له بڕیاردان ،دهبێته هۆی
چوونهسهری توانای دهوڵهت لهسهر واڵمدهری
به گلهیی وداخوازییهکانی خهڵکی به مهبهستی
بونیاد نان��ی لیکتێگهیش��تنێکی دووالیهنه بۆ
باش��تر بهرێوهچوونی بڕیار و پهس��هند کراو و
پرسه ژینگهیییهکان.
ماف��ی دهستڕاگهیش��تنی ئازادان��ه بهو
زانیارییانهی که پهیوهندیدارن به پرس��ه
ژینگهیییهکانهوه
دهستڕاگهیش��تن ب��ه زانی��اری ،بهش��ێکی
لێکدانهبراو له واتای دێموکڕاسیی ژینگهیییه و
پێویستیی سهرهکی له بهشدار بوونی گشتیی
واتادار ،له پهیوهندی لهگهڵ دهستڕاگهیشتن به
زانیارییه ژینگهییهکانه (ئهو زانیارییانه بریتین
له ئهو م��اده کیمیایی و ههوڵه ڕوخێنهرانهی
نێ��و سروش��ت و ژینگ��هی کۆمهڵ��گاکان) و
لهالیهکی دیکهش زامن کردنی ئهو ڕێکارانهی
که به کهڵک وهرگرتن لهوان بهرپرسانی گشتی
زانیارییه کان بۆ ڕای گشتی بخهنه بهردهست.
دهس��ت پێراگهیشتنی خهڵکی به زانیاریی
بهرۆژ ،ڕاس��ت و گش��تگیر ،دهبێته هۆی ئهو
قازانجه گش��تییانهی که له خوارهوه ئاماژهیان
پێ دهکهین:
بهردهست خستنی بهردهوامی زانیارییهکان،
خهڵک وا لێ دهکات که تێگهیشتووییی خۆیان
له س��هر پرسی ژینگه و ئهو ش��تانهی که بۆ
 14گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 56

ژینگه ههڕهشه به حیس��اب دێن ،زیاد بکهن.
بهرپرس��انی ئیداری و حکووم��ی وا لێدهکات
که ل��ه بهرانبهر ئهو بڕیاران��هی دهریانکردووه
واڵمدهری��ی زیاتریان ههبێ .ب��ه ناچار کردنی
دامهزراوه دهوڵهتی و تایبهتهکان به بهردهست
خس��تنی زانیاریی��ه ژینگهییی��هکان ،ک��ۆی
تێچووی ئهو خهرجییان��هی که بۆ چاوهدێری
کردن��ی س��هرپێچیکارییهکانی س��هر ژینگه
داندراون ،به شێوهیهکی بهرچاو ،کهم دهبێتهوه.
دهستڕاگهیش��تن ب��ه زانیاریی��هکان دهبێته
هۆی زی��اد بوونی هێزی ئ��هو گرووپانهی که
بهرژهوهندیی هاوبهشیان ههیه وداخوازییهکان
و ڕوانیینهکان و ههڵسووکهوتی خهڵکی له سهر
پرسه ژینگهیییهکان باشتر دهبێ.
مافی خواس��ت بۆ جێبهجێ کردنی یاسا
ژینگهیییهکان و قهرهبوو کردنهوه
دهستڕاگهیش��تنی باشتر به ڕێکاره حکوومی و
دادوهرییهکان ،ڕێگهیهکی دیکهیه بۆ گهیشتن
به دێموکڕاسیی ژینگهیی.
ل��ه کۆنوانس��یۆنهکان و جاڕنام��ه
نێونهتهوهیییهکان��ی وهک��وو ئهس��ڵی دهیهم له
بهیاننامهی ڕیۆ ( ١٩٩٢له پهڕاوێزی بهڕێوهچوونی
کۆنوانس��یۆنی ڕیۆ ،بهیانییهیهک که ناس��راوه به
بهیانییهی ڕیۆ که س��هنهدێکی نامولزهم بوو که
بریتی بوو له  ٢٥ئهسڵ ،له الیهن بهشداربووانهوه
واژۆی له سهر کرا .ئهسڵی دهیهمی ئهم بهیانییهیه،
بریتی بوو له دهستڕاگهیش��تن به زانیارییهکان و
ئامارهکان ،بهشداریی گشتی و دهستڕاگهیشتن به
مهحکهمه ئیداری ودادوهرییهکان و ڕهشنووسی
 ٢١خاڵی��ی پهیوهندیداری دیک��هش کهوته بهر
باس) .پارێزگاری و بهرهنگاربوونهوهی خهس��اره
ژینگهییی��هکان ،گرێ��دراوی حهقی بهڕهس��می
ناسینی مافی خهڵک له بهکردهوهیی کردنی یاسا
نێوخۆیییه ژینگهیییهکانه.
ل��ه گرینگتری��ن هۆکارهکانی بهش��داری
نهکردنی خهڵک له ههمبهر ههڵوێس��ت گرتن
له بهرانبهر تاوان��هکان ،بێ باوهڕیی خهڵک به
ساڵی بیست و دووەم
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دامهزراوه دادوهرییهکانی بهش��ی تاوان و سزا
له ئاش��کرا کردن و بهدواداچ��وون ودادگایی
کردن��ی تاوانبارانه ،لهو کاتان��هی که ڕاپۆرتی
پێشێلکارییهکان دهدرێنه دهستی پۆلیس.
دهرکردن��ی یاس��ای پش��تیوانی ل��ه
بهشداربووانی پرس��ه ژینگهیییهکان و نهبوونی
جی��اوازی ل��ه چهندوچۆن��ی تاوان��هکان و
گۆڕانکاری له سیستهمی بااڵی دادوهری وهکوو
پێویستیگهلێک بۆ گهیش��تن به دادپهروهریی
ڕاستهقینه ،یارمهتیدهری گهیشتن به باشترین
شێوهی بهشداریی خهڵک له پرسهکانی ژیان و
ژینگهی ڕۆژانهی خۆیان دهبێ.
خهڵکی دهبێ توانای ئهوهیان ههبێ که له
بهرانبهر ههر جۆره تاوانێک لهو یاسایانهی که
پهیوهندیدارن به دهستڕاگهیشتن به زانیاری و
ئاماره پهیوهندیدارهکان ،س��کااڵ تۆمار بکهن و
بتوانن له بهرانبهر پێشێلکارییهکان ،بهشداریی
بڕیاره گش��تییهکان بکهن و تان��ه لهو بڕیارانه
بدهن که دژی پارێزگاری کردن له ژینگهیه.
له کۆتایی��دا پێگهی پتهوی دێموکڕاس��ی
ل��ه کۆمهڵگایهکدا ،دهرخهری بهس��تێنی بااڵی
کۆمهاڵیهتی و ئابووریی بههێزی ئهو کۆمهڵگایهیه.
ل��هو ڕوانگهیهوه ک ه تهنیا ی��هک دهنگ بۆخۆی
ڕایهکهی بههاداره ،خهڵکی ئاس��اییش خاوهنی
هێزی سیاسین ،که ئهو بابهته دهتوانێ هۆکاری
س��هرهکیی کهم کردنهوهی دهس��هاڵتی چینی
دهس��هاڵتدار و نوخب��ه سیاس��ییهکان بێ .ل ه
ڕاستیدا ئهو پرس ه له توانایدایه سهرنجی زیاتری
سیاسهتوانان و دهوڵهتهکان لهسهر بهرژهوهندیی
گش��تیی ههموو گرووپهکان��ی کۆمهڵگا بۆ الی
خۆی ڕابکێش��ێ .ل��هو دۆخ�� ه تایبهتهدای ه ک ه
سیاس��هتهکان و یاس��ا ژینگهیییهکان ،ههموو
کۆمهاڵنی خهڵکی دهگرنهوه و به لهبهرچاوگرتنی
ئاس��تی کهم��ی گهندهڵ��ی ،کۆمپانی��اکان و
نوخب��هکان ناچار ب ه قهبووڵ و جێبهجێ کردنی
یاسا ژینگهیییهکان دهکهن که ئاکامهکهی باشتر
کردن��ی بارودۆخی ژینگهییی ل��ێ دهکهوێتهوه.
ههر ل ه س��هر ئ��هو بنهمایهیه ک ه ل�� ه ڕوانگهی

تێۆرییهوه پێشخس��تنی ئاس��تی دێموکڕاس��ی
دهتوانێ کاریگهریی زیاتری ههبێ ل ه سهر باشتر
کردنی پرسی ژینگه .نابێ له بیرمان بچێ ک ه ئهو
گرووپانهی ک ه خاوهنی جهماوهر و پێگهی زیاتر
و گهورهت��رن و ڕۆڵی گرینگیان له دهوڵهتهکاندا
ههیه ،ئهگهر له پالنیاندا نهخشهڕێگای ژینگهیی
نهبێ یان پ��هروهرده و ئهخالق��ی ژینگهیییان
نهبێ ،ل��هو حاڵهتهدا دێموکڕاس��ی کاریگهریی
نهرێنی و الوازتری دهبێ ب ه نیسبهت پرسهکانی
پهیوهندیدار ب ه پارێ��زگاری کردنی ژینگهی ئهو
واڵته.
سهرچاوهکان
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دەوڵەت-نەتەوە و پێکهێنانی زۆرینە و کەمینەکان
بەرزوو ئەلیاسی

و :پێشەوا خالیدی

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

بەرزوو ئەلیاس��ی پڕۆفیس��ۆری هاوکاری
زانس��تە کۆمەاڵیەتیی��ەکان و ڕێکخەری
پڕۆگرامی ماستەری کاری کۆمەاڵیەتییە لە
زانکۆی لێنیێ��س ()Linnaeus University
لە س��وید .ئەو س��اڵی  1978لە گوندێکی
بچووکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەدایک بوو
و  13ساڵ لە ژیانی وەک پەنابەر لە کەمپی
پەنابەران��ی ڕومادی��ی عێراق ژی��ا .بەرزوو
ئەلیاسی لە زانکۆکانی لۆند و ئاکسفۆرد وانەبێژ
و لێکۆلەر بووە .ئەو بەشێوەیەکی بەرفراوان
لە بوارەکانی کەمینەکان ،فرەکەلتووری ،و
توێژینەوەکانی هاوواڵتیبوون ،لێکۆڵینەوەی
باڵو کردووەتەوە .دکتور بەرزوو ئەلیاس��ی
ئێستا سەرقاڵی نووسینی کتێبێکە لە سەر
ب��ێ دەوڵەتیی کورد و فەلەس��تینییەکان
لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��تدا .ئ��ەو لە الیەن
زانک��ۆی لۆن��دەوە وەک یەکێ��ک لە دوو
ئاکادیمیس��ییەنی گەنج لە ساڵی  2016و
 2015ناوی بردرا .پێش��نیاری کورسیی پڕ
پرەستیژیی توێژینەوەی کەنەدا لە زانکۆی
یۆڕک بە دکتور بەرزوو ئەلیاسی کراوە.
دەوڵەت-نەتەوە ڕۆڵی خاڵی گەڕانەوەی
سەرەکی دەگێرێ بۆ ڕێگاگەلێک کە خەڵک
شوناس��ی خۆێان و جیهان��ی پێ دەرک
دەک��ەن (بۆ وێن�� ە �Gellner 1983، Hob
sbawm 1990؛  .)Anderson 1991زیات��ر
لە  ١٩٠دەوڵەت-نەتەوە لە سەرانس��ەری
جیهاندا هەن .گشتیان داوای خاوەنداریەتی
و دەس��ەاڵتداری لە س��ەر جوغرافیایەک
و خەڵکێکی دیاریک��راو دەکەن،هێندێک
پێکهات��ەی ئ��ەو دەوڵەت-نەتەوانە ،وەکوو
شارۆمەند دیاریکراو و ڕێزلێگیراون و ئەوانی
تر سەرەڕای ئەوەی کە دانیشتوی هەمان
دەوڵەت-نەت��ەوەن ،وەکوو ش��ارۆمەندی
پلەنزمت��ر یا گرووپگەلێکی جیاواز س��ەیر
دەکرێن و هەڵسوکەوتیان دەگەڵ دەکرێ.
(چ��او بک��ە ل��ە Pandey 2006، Yeğen
 .)2009س��ەرەڕای ڕیتۆریکی ش��ەراکەتی

دەدا( (�An

هاوپلە کە ناس��یۆنالیزم بەلێنی
 ،)derson 1991نایەکس��انیی دەوڵ��ەت-
نەتەوە ل��ە ڕێی ڕیزبەندی ش��ارۆمەندییە
پلەجیاوازەکان لە س��ەر ئاستی نەتەویی
و جیهانی��دا بە ڕەس��می دانپێدانراوە .لەو
باس��ەدا ،میللەتان��ی بێ دەوڵ��ەت لە نێو
واڵتانی گلۆبال ساوس (واڵتانی باشووری)
لە نزمترین ئاس��تی پلەبەندیی (سلس��لە
مراتبی) نێونەتەوەییی ش��ارۆمەندەکان و
شوناس��ەکاندان .بۆ وێن��ە ،ئەوە لە ڕووی
ئەخالقی سیاسیەوە هەلخەڵەتاندنە کە بێ
ماف��ی و الوازبوونی لەرادەبەدەری خەلکی
ڕۆهێنگیا ،هەر لە ئاس��تی کاتاالنەکان لە
ئیس��پانیا دابندرێ .بە ب��ێ ڕەچاوکردنی
دێمۆکراتی��ک ی��ا دیکتاتۆریی��ەت بوونی
س��تراکچێری سیاس��یی واڵتانێ��ک کە
ئ��ەو دوو نەتەوەیە تێی��دا دەژین ،هەردوو
نەت��ەوە مافی دیاریکردنی چارەنووس��یان
ل��ێ زەوت کراوە و بەرەوڕووی س��ەرکوت
و س��تەم لە ئاس��تی جیاوازدا بوونەتەوە.
لە کەیس��ی ڕۆهینگا ،حکوومەتی میانمار
بەگش��تی خەڵکی ڕۆهینگا وەکوو بیانیانی
موسوڵمان چاو لێ دەکا و هەر بەو هۆیەوە
تەواوی مافە س��ەرتایییەکانیان لێ زەوت
ک��راوە .)Kingston 2015( .س��ەبارەت بە
کاتاالنەکان ،حکوومەتی س��پانیا پشتگریی
ئیدەی شوناسی یەکگرتووی سپانی دەکا لە
گشت ناوچەکان و کاتاالنەکان لە باشترین
حاڵەتدا وەکوو کەمینەیەک سەیردەکرێن
و نەوەک میللەتێکی جیاوازی خاوەن مافی
دیاریکردنی چارەنووس.
یەکێک لە س��ەرەکیترین هۆکارەکان
کە دەوڵەت��ان داواکاری��ی کەمینەکان بۆ
ناس��ران وەکوو میللەتێک��ی جیاواز و دیار
ڕەت دەکەن��ەوە ،لە س��ەر بنەم��ای ئەو
بیرۆکەیەیە کە بانگەش��ەی میللەت بوون
و بەرەسمی ناس��ران وەک یەک میللەت،
ڕەوایەتییەکی زیاتر دەبەخشێ بە داخوازیی
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بەدەوڵەتبوون و دووربوونەوەی سیاسی لە
دەوڵەتی مەوج��وود .دەوڵەتانێکی زۆر لە
چواردەورەی جیه��ان بەگومانن لە پێدانی
ستاتوس��ی ڕەسمیی دەستوریی کەمینە بە
گرووپگەلێک کە ل��ە ڕوی ژمارەوە کەمتر
و ل��ە ڕووی ئێتنۆکەلتووریی��ەوە جیاوازن؛
چونکە ئ��ەو دەوڵەتانە دەترس��ن کە وەها
ستاتوس��ێک بناغەداڕێژەری خواس��ت بۆ
دووربوون��ەوە و جودابوونەوەخ��وازی و
لێکهەڵوەش��انەوە (تەجزیە) بێ .یەک ڕێگا
ب��ۆ دەوڵەت ب��ۆ کۆنترۆڵکردنی هێزی ئەو
میللەتانە کە یا بەدوای مسۆگەرکردنی مافی
تەواوی ش��ارۆمەندیی یەکسانن یا ئارەزوو
و خواس��تی وەدەس��تهێنانی فۆرمێک لە
خۆبەرێوەبەری وەکوو ئوتۆنۆمی ،فێدێرالیزم
یا سەبەرخۆیی دەکەن ،ئەوەیە کە لە بنەما
ڕا نکۆڵ��ی لە بوونی ئ��ەو میللەتە بکا و بە
زۆرەملی بیانهێنێتە ژێرچەتری یەکس��انی
خۆی لە ڕێ��گای قەدەغە کردنی هەبوونی
(وج��ودی) کەلتووری و س��ەمبۆلیکی ئەو
نەتەوەیە یا پێدانی پێگەیەکی (پۆزیشنێکی)
دەس��تووریی بچووک و بەکەمینەکراو کە
لەو پێگەیە ڕا نەتوانێ داخوازیی سەروەری
لە سەر چارەنووسی سیاسیی خۆیان بکەن
و لەبەرانبەردا دەورەدرابێ بە ستراکچێری
کەلتووری و سیاسیی نەتەوەی زاڵی خاوەن
س��ەروەری .س��ەرەکیترین بەکارهێنان��ی
دەس��تەواژەی بێ دەوڵەت ی��ان نەتەوەی
بێدەوڵەت ب��ەو مانایەیە کە ئەوان خاوەنی
دەوڵەتێ��ک نی��ن بتوان��ێ نوێنەرایەتیی
ش��وناس و زم��ان و ئایینی ئ��ەوان بکا و
بتوانێ پارێزگارییەکی کاریگەر لە مافەکان
و ئاسایش��ی ئەوان بکا .ئەو دەس��تەواژانە
هەروەها نیشاندەری نۆرماتیڤیتی سیاسیی
ئەو دەوڵەت��ەن لە جیهاندا (نیش��اندەری
ئاس��تی گونجاوبوونی ئەو دەوڵەتەن لەگەڵ
نۆرمە سیاس��ییەکان لە جیهان��دا) وەکوو
قاڵبێکی س��تاندارد بۆ ڕێکخس��تنی ژیانی
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مرۆڤ (چاو بکە لە .)Chouinard 2016
پێوەندییەک��ی بەهێز هەی��ە لە نێوان
ئ��ەوەی کە چ��ۆن نەتەوە-دەوڵەت زۆرینە
و کەمین��ەکان ش��کڵ دەدا و چ��ۆن ل��ە
پلەبەندیی (سلس��لە مراتب) ئێتنۆ-ئایینی
یا ئێتنۆ-میللیی ئەو نەتەوەیەدا ،س��تاتوس
و بەهاگەلێک دەبەخشێتە ئەوان .ئەندامی
گرووپی ئاس��ت نزمتر لە ڕووی ژمارە یان
ئەندامی گرووپی ژێردەسەاڵت بوون ،زۆربەی
جار پێناسەی ستانداردی کەمینەیەک پێک
دێن��ێ (.)Castellino & Cavanaugh 2013
بە هۆی خ��راپ بەکارهێنانی هێز لە الیان
زۆرینەکانەوە ،کەمینەکان زۆربەی کات لە
ڕووی کەلتوورییەوە ب��ە بێگانە دادەندرێن
و بەرەوڕووی نوقس��انی یاسایی ،سیاسی،
ئاب��ووری و کۆمەاڵیەت��ی دەبنەوە (White
 .)2012ئەگەرچی زۆرب��ەی کات گرووپی
زۆرینە لە ڕووی ژمارە،حکوومەت کۆنترۆل
دەکات و شوناس و کەلتوور و ئایینی خۆی
وەکوو شوناسی ڕەس��میی حکوومەت زاڵ
دەکات ،ب��ەاڵم کەیس��گەلێکیش هەن کە
گرووپی کەمینە وەکوو گرووپی زاڵ خۆی
سەپاندوە :عەرەبی سوننی لە عێراق بەر لە
 ،٢٠٠٣عەلەوییەکان لە س��ووریە ،عەرەبی
س��وننی لە بەحرەین ،و دانیشتوانی سپێ
پێس��ت لە ئافریقای باشور .بە پێچەوانەی
ش��وێنەکانی تری ڕۆژهەاڵتی ناوەراس��ت،
عەلەوی لە س��وریە و عەرەبی س��وننی لە
بەحرەین ،ل��ە ڕووی ژم��ارەوە کەمینەن.
ه��اوکات ئۆرگانە سیاس��ی و ئەمنیەتییە
ناوەندی و سەرەکییەکان کۆنترۆل دەکەن.
هەروەها ئ��ەوان سیاس��ەتەکان دادەڕێژن
و گرووپ��ی خۆیان ،خ��اوەن بەرژەوەندیی
تایبەت دەکەن و بەربەس��ت ب��ۆ گرووپە
زۆرینەکان (لە ڕووی ژمارەوە) دادەنێن لە
گەیشتن بە دەسەاڵتی سیاسی .یەکێک لە
س��تراتێژییە دیسکۆرسیڤە سەرەکییەکانی
ئەو دو گرووپە کەمینە دەس��ەاڵتدارە ،لەو
ساڵی بیست و دووەم
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بیرۆکەیەوە سەرچاوەی گرتووە کە گرووپی
زۆرینە لە ئەگەری گەیشتن بە دەسەاڵت،
دەبن��ە هەڕەش��ەی لەناوبردن��ی بوون��ی
حکوومەت و کەمینەکان .زۆرینەی بێبەش
کراوەکانی بەحرەین و س��ووریە ،هەروەها
تۆمەتبار دەکرێن بە تیرەگەریی پشتبەستوو
بە واڵتانی دەرەکی .هەر لەسەر ئەو بابەتە،
باس لەوە دەکات کە زۆرینە یا کەمینەبوون
ناب��ێ وەک��وو بوونێکی سروش��تی یان بە
ش��ێوەیەکی س��ەرەکی ،وەکوو ڕادەیەکی
ئەژماری (دەس��تەواژەیەکی ئاماری) سەیر
بکرێ .بۆ وێنە ،هاوکات کە ئۆرووپایییەکان
ل��ە ڕووی ژم��ارەوە کەمین��ە ب��وون لە
جیهاندا ،وایان دانابوو ک��ە مێژوویەکەیان
زۆربەی ئێلێمانەکانی ئ��ەو نۆڕمانەی هەر
کۆمەڵگایەکی مرۆڤی ئ��ارەزوو و داخوازی
دەکات ،لەخۆدەگرێت؛ لە بەرانبەردا ،ئەوانی
ترهێش��تا وەک��وو «بچکۆلەتر»گەلێکن کە
«گەورە»کانی جیهان دەبێ بەرپرسیارەتییان
لە ئەستۆ بگرن .ئەوە دەرخەری ئەوەیە کە
چۆن پەیوەندیی هێز ،فاکتەری سەرەکیی
ناوەندیی��ە ل��ە بنیاتنانی زۆرین��ەکان لە
ڕێگای نزم پلەکردن و بە پەراوێزخس��تنی
پێکهاتەگەلێک��ی تایبەت وەک��وو کەمینە
ل��ە مێژووی نەتەوە نازن��اودارەکانAlcoff.
و  )٢٠٠٦( Mohantyپێداگ��ری دەک��ەن
ل��ە گرینگتربوونی باری هێ��ز لە بەراوەرد
لەگ��ەڵ بابەتی ژم��ارە ،بەه��ۆی ئەوەیە
هێز بەیەکس��انی دابەش نەب��ووە لە نێوان
گرووپگەل��ی زاڵ و بەکەمینەک��راودا .بەو
پێیە ئەوان لە ئاوەز و ڕوانینی مەفهوومی و
سیاسی و دامەزراوەیییەوە بۆ واتای کەمینە
دەروان��ن .لە ب��اری مەفهووم��ی ،کەمینە
هەڵگ��ری پێگەیەکی ناهەژموونیک و نازاڵە
کە «دەبێ پێناسە و شەرح بکرێ تا ئەوەیکە
دان��ی پێدابنرێ��ت (فەرز بک��رێ) ،یا ئەو
شوناس��ەی کە بۆخۆی بە سروشتی بوونی
نییە بەڵکوو دەبێ بوونی هەلس��ەنگێندرێ

و تاق��ی بکرێت��ەوە و بس��ەلمێندرێ .لە
ڕووی سیاس��یەوە ،کەمین��ە دەرخ��ەری
کێشمەکێش��ێکە؛ پێگەی��ەک ک��ە لە ژێر
ڕکاب��ەری و ملمالنێدایە یان بە کردەوەیی
ش��ەڕی پێ فرۆشراوە ،کە بێبەشە لە پێگە
و س��تاتوس ،هێ��ز ،یان ڕێزی یەکس��انە.
ل��ە ڕووی دامەزراوەییی��ەوە ،خوێندن��ەوە
لە س��ەر کەمینە بە پێی بەپێویس��تبوونی
ئەوش��تانەی کە لە جەریانی س��ەرەکی و
ناوەندیی دیس��یپلینەکاندا (ڕش��تەکاندا)
نەبووە ،پێکهات��ووە» (Alcoff & Mohanty
 .)،2006بەاڵم من پێم وایە باس��ی ژمارە،
ل��ە کانتێکس��تی پەیوەندییەکانی زۆرینە
و کەمین��ەدا گرینگ��ە .یەکێک لە ترس��ە
سەرەکییەکانی دەوڵەتی ئیسرائیل ،ڕێژەی
زۆری مندالبوون��ی فەلەس��تینییەکانە کە
دەتوانێ ل��ە داهاتوویەکی نزیکدا ژمارەیان
ل��ە جوولەکەکانی ئیس��رائیل زیاتر بکات.
هەروەها ترسی هاوشێوە بینراوە لە تورکیە
سەبارەت بە ژمارەی کوردان و لە ویالیەتە
یەکگرتووەکانی ئەمریکا سەبارەت بە سپی
پێستەکان کە ئاستی زۆرتربوونی ژمارەیان
لەدەست دەدەن.
س��ەبارەت بە ئیمپراتۆریی عوس��مانی،
ئەو کەس��انە میللەتێک ی��ا کۆمەڵگایەک
بوون کە بۆ پیکهینان و پێشاندانی هێمای
جۆراوجۆر و دانپێدان��ەری -کۆمەاڵیەتیی
گش��تگیر بەکاردەهێندران .مەسیحییەکان
و جوولەک��ەکان وەک��وو کۆمەڵگاگەلێکی
ناموس��ڵمان ،ئەوانیش هەر وەکوو میللەت
دەناس��ران .ئیمپراتوریی عوسمانی زۆرجار
وەکوو دانەری رەسەنی چاوپۆشی (تۆلێرانس/
لێبردوویی) و هەمەجۆری لە ژێر سێبەری
جیاوازیی نەتەوەیی و ئایینییەکان ناسراوە
و ڕێزلێگیراوە( . )Mazower 2004هاوکات،
ئ��ەوە ب��ەو مانایە نییە ک��ە جوولەکەکان،
مەس��یحییەکان یا موس��ڵمانە شیعەکان،
بەرابەری��ی تەواویان لە ئاس��تی هەیئەتی
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دەس��ەاڵتداری جەماعەت��ی س��وننەکان
هەبووبێ��ت (Castellino & Cavanaug
 . )2013تاس ( )2014باسی ئەوە دەکات کە
میللەت-سیستەمی عوسمانی ،پشتگیریی
بەفەرمی ناس��ینی جوگراف��ی و غەیری-
جوگراف��ی و هەروەه��ا ئۆتۆنۆمیی گرووپە
جیاوازە نەتەوەیی و ئایینییەکانی دەکرد و
بەو ش��ێوەیە دەبێتە سەرچاوەی ئیلهام بۆ
دەوڵەت-نەتەوەکان��ی هاوچەرخ کە لەگەڵ
کێشە و بەرەنگارییە سیاسییەکانی کەمینە
نەتەوەیی و ئایینیی��ەکان ڕوبەڕو بوونەوە.
ب��ە پێچەوانەی سیاس��ەتە توندوتیژەکانی
ناس��یۆنالیزمی تورکیی مۆدێڕن لە ئاستی
کوردەکان ،میللەت-سیستەمی عوسمانی لە
سەدەی شازدە بەمالوە جەوێکی سیاسی و
کەلتوریی بۆ کوردەکان ڕیکخست تا بتوانن
سەربەخۆ بن و خۆیان ئیدارەی ناوچەکانی
خۆی��ان بکەن .ئیمپراتۆریی عوس��مانی بۆ
پاراس��تنی س��نورەکانی خۆی کەڵکی لە
ک��وردەکان وەردەگ��رت و کوردەکانی��ش
ئەرکی ماڵیات دان و ناردنی سەربازیان بۆ
سوڵتان لەسەرش��ان بوو Arkon 2014 (.و
)Nimni 2015
لە هەمان حاڵدا ،کاتێک ناسیۆنالیزمی
تورکی شێوازی هەمەڕەنگی و جۆراوجۆریی
میللەت-سیس��تەمی لەبەی��ن ب��رد و بە
ناسنامەی سەرەکیی تورکیا پلەبەندی کرا
و تورکی بوونی لە سەرەتای پۆڵێنکردنەکە
دانا ،ش��تەکان بە ش��ێوازێکی زۆر بەرچاو
گۆڕانی��ان بەس��ەرداهات (. )Tas 2014
ئەگەرچ��ی کیملیکا و فۆس��تڵ ()2014
پێداگری لەسەر ڕۆڵی بەرچاو و بنیاتنەری
میللەت-سیس��تەم ل��ه دانپێدان بەس��ەر
لێبوردەیی و پێکەوەژیان دەکەن ،هاوکات
دەشڵێن کە موسڵمانانی سوننە بە خاوەنی
دەوڵەتی عوس��مانی ناس��راون .گونجاندنی
موسڵمانانی غەیری سوننە بەپێی پەیڕەوی
ک��ردن لە دەوڵەت بوو ،چ��ون لێرەدا ئەوە
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موس��ڵمانانی س��وننە بوون کە پشتیوانی
و لێبوردەیی��ی خۆیان لە ئاس��ت کۆمەڵە
غەیری موسڵمانەکان پەرەپێدەدا ،کە ئەوە
خۆی نیشاندەری پەیوەندییە نابەرابەرەکانی
دەسەاڵت لە نێوان کەسانێک کە لێبوردەیی
دەک��ەن و کەس��انێک ک��ە تەحەمووول
دەکرێندای��ە .بە هەمان ش��ێوە ،میللەت-
سیس��تەمیش دان ب��ە گونجاندندا دەنێ،
بەاڵم ساز بوونی وەزعی کۆمەڵی دووەم بۆ
کۆمەڵەکانی کە لە ئاس��تی سەرەکیدا نین،
جەخت دەکات��ەوە .کاتێ��ک ئیمپراتۆریی
عوسمانی لە ساڵی  1922بە فەرمی کۆتایی
پێ هات ،و دەس��ەاڵتە ئیستیعمارییەکانی
بەریتانیا و فەڕەنس��ا ،سیاسەتی ڕۆژهەاڵتی
ناوینی��ان گرت��ە ژێر دەس��ەاڵتی خۆیان،
چەمک��ی زۆرینە و کەمینە ل��ە ڕوانگه ی
نەتەوەییدا لە ئاش��کرا کردنی چوونە ناو و
سەر بە دەوڵەت-میللەتە تازە ساز کراوەکان
لە ناوچەکەدا زۆرتر ڕەنگی گرت.
کەمین��ەکان پێویس��تە ل��ە ب��واری
پەیوەندیی��ەکان س��ەرنجیان بدرێت��ێ،
لەب��ەر ئەوەی ک��ە لە پەیوەن��دی لەگەڵ
دەوڵ��ەت و نەتەوەیەکدا س��از دەکرێن کە
یەکگرتووییی سیاسی ،کەلتووری و ئابوری
و ئیداری��ی دەوڵەتێک لە کۆنترۆڵ دەگرن
(چاو ل��ە  Nimni 2015بکەن) .لە کاتێکدا
ک��ە ئەوە کەمینەکانن که لە دیسکۆرس��ە
سیاس��ی و ئاکادیمییەکاندا دەبن بە هۆی
دروست بوونی کێشە و زۆرینە بە کۆمەڵی
بێ کێش��ە دەناس��رێت ( ،)White 2012بۆ
هەر پڕۆژەی سیاس��یی ئازادیبەخش��ی و
سەرتاسەری ،دروست کردنی ناسەقامگیری
ل��ە پۆڵین ک��ردن و نەزم دانی سیاس��یی
گرووپەکان��ی ک��ە خۆی��ان ب��ە زۆرین��ە
دەناس��ێنن ،کارێکی حەیاتی و سەرەکییە.
ه��ەر وەک��وو ناس��یۆنالیزمەکانی کۆمەڵە
دەسەاڵتدار و کۆمەڵە بێدەسەاڵتەکان ،زۆر
کات ش��ێوازەکانی زۆرداریی ناس��یۆنالیزم
ساڵی بیست و دووەم
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بەس��ەر کەمین��ه نەتەوەییی��ەکان کە بۆ
دروستکردنی دەوڵەتی سەربەخۆ و بەرەنگار
بوون��ەوەی دەوڵەت-میللەت��ەکان ش��ەڕ
دەکەن ،دەبیندرێت .ناسیۆنالیزمی کۆمەڵە
دەسەاڵتدارەکان زۆر کات ئینکار دەکرێت
و بە هۆی ئەوەی کە توانیویەتی لە ئاستی
سیاس��یدا خۆی ب��ە ئاس��ایی و نەبیندراو
دەرخات ،لە بواری دروست کردنی مەسەلە
و پێڕاگەیش��تنی یاس��ایی خۆی��ان دەرباز
دەکەن.
( )Billig 1995، p179وای��ت ()2012
ل��ە کتێبی خۆیدا ،بە نێ��وی «دەرکەوتنی
کەمین��ەکان لە ڕۆژهەاڵت��ی ناویندا» باس
لەوە دەکات کە بە مەبەس��تی ناس��ین و
فامی دەرکەوتن��ی پۆڵینکردنی زۆرینەکان
و کەمین��ەکان و چەمەک��ی سیاس��ی -
کۆمەاڵیەت��ی ،ک��ە لەوان��دا بۆ ش��ێوازی
تێفکرین��ی خەڵ��ک لەب��ارەی خۆیان یا
کەس��انی تر لە چاوی زۆرینە و کەمینەدا
واتایان ب��ۆ پێکهاتووە ،دەب��ێ بگەڕێینەوە
سەر ساز بوونی دەوڵەت-میللەت .دەوڵەت-
میلل��ەت چوارچێوەی��ەک ب��ۆ نەتەوەیی
بوونی واڵت و داوای دەس��ەاڵتی دەوڵەت
ل��ە سەرانس��ەری هەرێم��ی «نەتەوەیی»
ب��ەدی دێنێت .لەو کاتەی ڕا کە دەوڵەت-
میللەت بە نێو بەردەستەیەکی ئاراستەکراو
بناس��رێت ،ئەو واڵتە دەست دەکا بە پەرە
پێ��دان ب��ە دەس��ەاڵتی خۆی لە گش��ت
ناوچەکەی کە مەبەس��تیەتی و هەوڵ دەدا
تا کۆمەڵە جیاوازەکان لە ژێر یەک دەزگای
هاوبەش وەکوو سیستەمی فێرکاری ،میدیا
و ئەڕت��ەش ک��ۆ بکاتەوە .ل��ە دەرونی ئەو
پیکهاتان��ەدا ،کۆمەاڵنێک��ی تایبەت دەبنە
کەمینە ،لە کاتێک��دا کۆمەڵێکی تر بە نێۆ
ئەندامی کۆمەڵی کەلتووری دەس��ەاڵتدار
دەناس��رێن ( .)White 2012ل��ە کاتێک��دا
سیستەمی دەوڵەت-میللەتی نێونەتەوەیی،
دەتوانێ واڵتێک و سنوورە نیشتیمانییەکانی

ئەو واڵتە بە فەرمی بناسێ ،دەوڵەت بۆخۆی
ئ��ەو خاڵە نادات بەو سیس��تەمە کە لە ناو
واڵتەکەیدا لە الی��ەن خەڵکێک کە تابعی
ئەو یاس��ایەن ،بە فەرمی بناسرێن .زۆریک
ل��ە دەوڵەتەکان ل��ە ڕۆژهەاڵت��ی ناویندا،
لەو ڕاس��تییە ڕەنج دەکێشن کە متمانەی
سیاس��یی دوایینەی کۆمەڵ��ە جیاوازەکان
بەس��تراو بە دەوڵەتەوە نیی��ە .ئەوە بە ڕەزا
بوون نییە ،بەڵکوو زۆر جار بە زۆری ،یاس��ا
لەناکاوەکان و هەبوونی بەردەوامی تووڕەیی
دەبێتە مایەی بەکارهێنان بۆ بەهێز کردنی
حکووم��ەت و دەس��ەاڵتەکەی .کێش��ەی
کوردەکان ل��ە ڕۆژهەاڵتی ناویندا باس لەو
مەس��ەلەیە دەکات کە دەوڵەت نەیتوانیوە
متمانەی خەڵکی کورد بە دەس��ت بێنێ و
کوردەکان له بینینی خەیاڵێک س��ەبارەت
بە واڵتێکی سەربەخۆ کە بۆخۆیان دەتوانن
کارەکانی خۆیان ئیدارە بکەن ،مەنع دەکات.
ئەگەرچ��ی دەوڵەت��ەکان ل��ە ڕۆژهەاڵتی
ناویندا دەیانهەوێ خۆیان لە بواری ڕاگرتنی
حکوومەت کردنی دەوڵەت و یەکپارچەییی
خاکی ئ��ەوان بەهێز نیش��ان بدەن ،بەاڵم
مێژوو نیش��انی داوە کە دوابەدوای سست
ب��وون و کەوتن��ە ناو قەیرانی سیاس��ی و
ناس��ەقامگیری ،ئەوان هەس��ت بە ئەرک
دەکەن ک��ە دەبێ دەگ��ەڵ هەمەجۆرێتی
سازگار بن و هەروەها لە بواری حاکمیەت،
کەمتر بە توندی هەڵسوکەوت دەکەن .وایت
( )2012دەڵێ ک��ە دەوڵەتەکان زۆربەیان
دەڵێن « :ش��ەرعییەتی خۆیان بە گوێرەی
هێندێک ش��ڕۆڤە لە ئەس��ڵی نوێنەرایەتی
دەردەبڕن کە بە شێوەی ئیدیعای هاوپشک
بوونی شوناسی کەلتووری لەگەڵ کۆمەڵەی
بە ژمارە زۆرینە ،دەربڕدراوەWhite 2012(.
 ), p 2ل��ەو کاتە ڕا کە زۆرینە س��از دەبێ
و دەس��ەاڵت دەگرێتە دەس��تی ،چەندێک
کەمین��ە س��از دەبن و دەکەون��ە قەراغی
دەوڵەت ،جێگەیەک ک��ە زۆرینە خۆی بە
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س��ەرۆکی دەوڵەت دەزانێت و کەمینەکان
بە پەیڕەوی خۆی دەناسێنێت .بۆچوونێکی
یەکس��انی سیاس��یی گرینگ ل��ە نێوان
کەس��انی بێ نەت��ەوە و کەمینەکان هەیە،
چونک��ە ئەوان��ە هەردووکیان ئاس��ەواری
پێکهات��ی واڵت��ەکان و میللەت��ەکان و
سیستەمە شارۆمەندییە پۆڵێن کراوەکانن.
ئ��ەوە ش��ێوازی دەوڵەت-میللەتەکانە کە
وەزعە ئاراس��تە کراوەکان ساز دەکات کە
لە واندا خەڵک دەست بە لەبەرچاو گرتنی
خۆی بە نێوی زۆرین��ە و کەمینە دەکات؛
هاوکات ،ئەو پۆڵێن��ە زیهنیانە دەمێننەوە
( .)White 2012، p 209ب��ەو بۆنەی��ە ک��ە
دەوڵەت پەیوەندییەک لەگەڵ ئەو کۆمەڵەی
دەیهەوێ پەیڕەوی لە یاس��ای ئەو بکەن،
دروس��ت دەکا ،زەروورییە کە دەوڵەت ئەو
پەیوەندییە بناسێنێت لەبەر ئەوەی کە ئەو
ناس��ینە ،دابینکەری ئەوەیە کە مەبەستی
دەوڵەت کام کۆمەڵ یا کۆمەڵەکانە (White
 .)2012لەو جۆرە وەزعە دایە کە دەوڵەت
ناس��نامەی کەلتووری دابین دەکات و لە
نێو خەڵک��دا دەیگونجێنێ کە قازانجەکان،
ئەزموون��ەکان و چاودیتنەکان��ی کۆمەڵی
دەسەاڵتدار بەرچاو دەکاتەوە .ئەوە الزمەی
ئەوەیە کە کۆمەڵی دەس��ەاڵتدار ناسنامە و
گرانییەکان��ی خۆی لەوبەری س��نورەکانی
دەوڵ��ەت جیهان��ی دەکات ،ل��ە حاڵێکدا
گرووپ��ی بەکەمین��ە و بچوکک��راو و بێ
دەس��ەاڵت ،لە بواری جوغڕافییەوە ئیزۆلە
دەکرێن و دەخرێنە ناو جوغڕافیای تایبەت.
ش��ارۆمەندی ،ئام��رازی س��ەرەکیی
دەوڵەتەکانە بۆ بەس��تنەوەی حەشیمەتێک
بە سیاسەتەکانی خۆیانەوە .لە حاڵیکدا کە
ش��ارۆمەندی گەلێک جار م��ژدەی هاتنە
نێوی نیگایەکی نوێ لە سنورەکانی واڵتێک
دەدات ،بەاڵم زۆر جار لە الیەن ناسنامەی
کەلتووریی کۆمەڵی دەس��ەاڵتدارەوە دابین
دەکرێت و پیس دەبێ .ئەو ش��ارۆمەندییە
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پلەبەندیی��ە ،ئالیکاری داب��ەش بوونێک
لە نێوان زۆرین��ە و بەکەمینەکراوەکان لە
بواری دەس��ەاڵت ،مافەکان و س��ەروەریی
کەلتووری و سیاس��ی دەکات .کەمینەکان
ب��ە ئاس��تەم س��ەبارەت ب��ە چۆنیەتیی
وێراس��تکردنی ش��ارۆمەندیی دەوڵەت بە
مەبەستی س��ازکردنی گلۆبالیزمی گشتانە
کە لەوێدا مافەکان و قازانجەکانی پێکهاتە
جی��اوازەکان گاڕانتی و ب��ە دامەزراوەیی
دەکرێت ،بەش��دار دەبن یا پرس��اریان لێ
دەکردرێ��ت .لەب��ەر ئەوەی ک��ە کۆمەڵە
دەس��ەاڵتدارەکان دەسەاڵتی لێپرسینەوە و
ئامرازەکانی بەکارهێنانی زۆر و توندوتیژی
کۆنترۆڵ دەدەک��ەن ،بە «پێدانی» مافەکان
بە کەمینەکان ،دەوڵ��ەت و زۆرینە وەکوو
س��ابجێکتی ژیری��ی سیاس��ی دەبینرێن.
هەڵب��ەت ئ��ەوە زۆر دوور ل��ە ڕاس��تییە،
لەبەر ئ��ەوەی کە کەمین��ەکان چاوەڕێی
ئەوە نەبوون کە مافەکانی��ان بە دڵفراوانی
پێ ببەخش��رێت ،بەڵکوو ئ��ەوان توانیویانە
ب��ە خەباتکردن��ی بەردەوامی سیاس��ی و
چەکداری ،دەوڵەتان ناچار بکەن تا واڵمی
س��کااڵ و گلەیییە سیاس��ی ،کەلتووری و
ئابورییەکانیان بدەنەوە و ڕاستیی ڕەگەزی
سیاس��یی ئ��ەوان بە فەرمی بناس��ن .ئەو
شتەی لە باس��ەکانی وایت ( )2007ڕۆڵی
بنەڕەتیی هەیە ئەوەیە کە بە لێکۆڵینەوەی
ش��ێوەی س��ازبوونی کەمینەکان دەتوانین
س��ەبارەت بە دروس��تبوونی دەسەاڵت و
ناس��نامەی زۆرینە هەندێک شت فێر بین.
هەر وەکوو پێشتر باس��مان کرد ،یەکێک
لە ستراتێژییەکانی دەوڵەت وەکوو نوێنەری
ناس��نامەی زۆرینە ،لەبەرچاوگرتنی داوا و
ویستەکانی کەمینە بۆ هاوبەشیی یەکسان،
بەرچاوکردن و بەفەرمی ناسینی بەرابەری
کەلتووری و سیاس��ی ،وەکوو دابەشکەر و
پێشاندانی وەکوو ئامرازی جودابوونەوە یان
پیالنی دەرەکی بۆ شکاندنی دەوڵەتە .وایت
ساڵی بیست و دووەم
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( )2007نیشان دەدا کە چۆن کەمینەکان
بۆ سازکردنی ناس��بۆنالیزمی زۆرینە دەبنە
ئەوانی تری پێویست:
لە ڕاستیدا ،واڵمە نەتەوەپەرەستییەکان
بە جوداییخوازی ،داوێن��ی جوداییخوازان
ناگرێتەوە .ئەوان لە ڕاس��تیدا مەبەستیان
ئەوەیە کە بە فەڕزکردنی هەبوونی زۆرینە و
مافی سەپاندی دەسەاڵتی خۆیان ،هەستی
نەتەوەپەرس��تیی نشتیمانی لە نێوان ڕەوتە
س��ەرەکییەکاندا باڵو بکەنەوە .دەرکەوتنی
ئ��ەو زانیاریی��ەی «زۆرین��ە» ،پێدەچێ بە
ئاسانی زانیاریی «کەمینە» ،لە کۆمەڵگاکانی
دەرەوەی وێگا سەرەکییەکە هەڵبەزێنێتەوە،
کە کە لە دۆزێکی چەمبەرین ،کاریگەریی
تایبەت��ی خۆی لەس��ەر ڕەوش��ی زۆرینە
دادەنێت (.)White 2007, p76-77
گەرچی وایت سەبارەت بەو ستراتێژیy
ە دەوڵەتیyە بۆ ساز کردنی نەتەوەپەرستی
ڕاست دەکا ،بەاڵم من دڵنیا نیم کە واڵمی
دەوڵەتەکان ب��ۆ کەمین��ەکان ,داوێنگری
کەمین��ەکان نەبێت��ەوە ،چ��ون ئ��ەوان
کەس��انێکن ک��ە کاتێک دەوڵ��ەت ئەوان
دەگرێتە ب��ەر ئامانجی خۆی ،گەلێک جار
بەهاکەی بە ژی��ان و ماڵی خۆیان دەدەن،
ئ��ەوان لە دەرەوەی یاس��ا دادەندرێن و لە
الی��ەن دەوڵەتەوە بە نێو دوژمنی نیۆخۆیی
دەناسرێن و س��ووکایەتییان پێ دەکرێت.
هەر لەبەر ئ��ەوە ،کەمینەکان بۆ دەوڵەت-
میللەت کێشەس��از نین ،هەرچەند کاتێک
مێژووی دەوڵەت-میلل��ەت باس دەکرێت،
دەخرێتە بەرچاو و س��از دەکرێت ،بە ڕای
زۆرینە ،کێشەس��از دەب��ێ .واڵم دانەوە بە
نیگای زۆرین��ە ،نیگایەک��ی کەمینە نییە
کە بتوانێ بۆخۆی کێشەس��ازی بکات .لە
بەرانبەردا ،کێش��ەی گرینگت��ر ئەوەیە کە
کەمینەکان ،ئایدیا و پۆزیش��ێنی سیاسی
یا پۆزیش��ێنێک که هەموو کات ئەوانی بە
کەمینە ناسیوە و کۆمەڵی دەسەاڵتداری بە

زۆرینە ،قەبوڵ نەکەن .مێژووی کەمینەکان
و زۆرینەکان لە بواری مێژوویی و سیاسی
تێک��ەاڵو و پێکهێن��ەری یەکت��رە(White
.)2007
زۆرین��ەی تااڵنک��ەر و ملمالن��ێ ب��ۆ
(سەرلەنوێ)پێناس��ەکردنی ماڵ��ی
سیاسی
توێ��ژەری هیندی ،پان��دەی ()2006
سەرەڕای باس لەسەر چۆنیەتیی پێکهێنانی
پۆڵینکردن��ی زورین��ە و کەمین��ەکان و
هەروەها ئ��ەو هەلومەرجان��ەی کە دەبنە
هۆی پێکهینانیان ،دەڵ��ێ کە توندوتیژیی
ئاس��ایی «لە پێکهینان و بەردەوامیی نەزم
دانی سیاسیی هاوچەرخ و ،لە دروستکردن
و ن��وێ کردن��ی زۆرین��ە و کەمینەکان»
نووسراوە .توندوتیژیی ئاسایی تەنیا جەبری
بەرچ��او نییە ک��ە دەوڵەت��ەکان لە دژی
کەمینەکان بۆ ئەرزاقی دەس��ەاڵتی خۆیان
و خۆزایی بوونی ناسنامەی زۆرینە بەکاری
دێنن ،بەڵکوو خۆ نیش��اندانەکانی ڕۆژانەی
ئێمە ل��ە ئاس��تی غەریبەکان ،ش��ێوەی
پێکهێن��ان ،فکرین و پەیوەن��دی لەگەڵ
دراوسێکانە و هەروەها ئەو شتانەی لەسەر
ئ��ەوان دەیانخوێنینەوە و ئەو کاتەی کە بۆ
زۆرینە بەرچاو نی��ن ،دەیانبینین .ئەوە بە
هەمان مەزنایی س��ەبارەت ب��ە چۆنیەتیی
قسە کردنمان لەبارەی ئەواندایە و هەروەها
بێدەنگییەکانی کە تووشیان دەبین ،کاتێک
کە ئەوان دەبنە ئامانجی وش��ەکان و هێزە
فیزیکییەکان(.)Ibid، p8
لە ژێر ڕێزبەندیی سیاسی و مەرجەکانی
ئایدی��ا و توندوتیژیی نەتەوەپەرس��تانەیە
ک��ە کەمینەکان پێکدێ��ن و وەکو «بڕەند»
دەبینرێن ،لە حاڵێکدا کە کۆمەڵی زۆرینە «بێ
بڕەند» و ئاس��ایی دەکرێن .ئۆریێنتێیشێنی
ناسیونالیزم ،گەلێک جار بەرەو خوڵقاندنی
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پۆڵێنی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و خوڵقاندنی
پەیوەندییەکانی خاڵ و زوڵم ،س��ەروەری
و هاوکۆم��اری ل��ە دەروون ودەرەوەی
هەرێمەکان��ی دەوڵەت-میلل��ەت دەچێت
Ibid، p13لە چەمکێکی هاوشێوە ،ئێپادوڕای
( )2006ڕەوایەتێکی هوشیارکەر سەبارەت
بە ئایدیای مەترسیداری دەوڵەت-میللەت و
بنیاتنانی کەمینەکانی ئەو لە ژێر سێبەری
گلۆبالی��زم ،ڕێکدەخات .ئەگەر لە درێژاییی
مێژوو شەڕەکان بۆ بنیاتنانی واڵتەکان بەکار
دەهێن��دران ،دەوڵەت-میللەت بۆ خوڵقانی
کۆمەڵ��گای نەتەوەی��ی و پێوەگرێدان��ی
زۆرەملێ لە نێوان کۆمەڵی حاکم و دەوڵەت،
توندوتیژیی بەکار هێن��اوە .ئێپادۆڕای ئەو
خاڵ��ە لەبەر چ��او دەگرێ ک��ە زۆرینە بۆ
هەبوونی خۆیان زۆرتر پێویستیان بە کەمینە
هەی��ە ،لەبەر ئەوەی کە ب��ە دابین کردنی
سنورەکان و خوڵقاندنی ڕەگەزەکانی تر کە
دەگەڵ قازانجە گشتییەکان ڕێک نەبن ،لە
دۆزی «ئێمە پێکدێنی��ن» بە ناوەندپارێزی
دەگۆڕدرێن .لەب��ەر ئەوەی لە چوارچێوەی
دەوڵەت-میللەت��ە کە چەمەکەکانی زۆرینە
و کەمینە واتا دەگرنەوە ،هەر لەبەر ئەوەش
زۆرین��ە دەتوانێ لە هەبوونێک��ی ناتەواو و
قەڵش��تێکی کە ماوەتەوە (کەمینە بە نێوی
بەند) بۆ گەیش��تن بە گش��تی نەتەوەییی
ساف ئێش بکێش��ێت .ئەو هەستی مەراق
و ناتەواویەتییە ،زۆرینە دەکێش��ێنێتە الی
توندوتیژی دژ بە کەمین��ەکان ( )ibidکە
داوای هاوسەنگی ،نوێنەرایەتی ،سەربەخۆیی
و مافەکانیان بە نێ��وی کۆمەڵی جیاوازی
کەلتووری و ڕەگەزی دەکەن .کەمینەکان
ب��ە خۆبەخۆ دەبن��ە ڕەقیبی سیاس��ی و
بەندێک لە ئاس��ت چاولێک��ردن و ئامانجە
ک��ڕ و پڕەکانی نەتەوەس��ازی کە کۆمەڵی
زۆرینەکان دەخ��وازن .ئێپادۆڕای ()2006
لەس��ەر ئەو بڕوایەیە کە هەستی نەبوونی
ئاس��ایش لە الیەن کۆمەڵی حاکم دەتوانێ
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مەیدان بۆ چاالکییەکانی ژێنوساید لە ئاست
کەمین��ەکان ڕێک بخات .ل��ە جیهانێکی
پێش��کەوتوودا کە بە جیاوازی و س��نۆر و
ناس��نامە تاریکەکان دیاری کراوە ،زۆرینە
زیاتر س��ەرقاڵ دەبێ تا هەس��تی نەبوونی
متمانە و ناتەواویی خۆی کە لە دەرخستنی
کەمین��ە ئیختار دەک��رێ ،کۆنترۆڵ بکات.
کەمینەکانی��ش خەریک��ن دەبنە پرس��ە
گرینگەکانی بێ��زاری لە دەوڵەتەکان و ئەو
زۆرینەگەلەی ک��ە نیگەرانییەکانی خۆیان
«لەم��ەڕ کەمینەکانی پەڕاوێزی خۆیان (جا
ڕاستەقینە بێ یا وێناکراو) لە جیهانی چەند
دەوڵەتیدا ،لە ڕەوتە ئابوورییە بێ ڕێساکان
و ئ��ەو حاکمییەتان��ەی کەوتوونەت��ە بەر
مەترسی» ،دەگوازنەوە.)ibid P43( .
زۆرینە خوازیاری گۆڕینەوەی جێگەی
خ��ۆی لەگەڵ کەمینە نیی��ە لەبەر ئەوەی
ک��ە ئەوان خۆیان بە ئەندامێک لە کۆمەڵی
حاکم دەزانن لە حاڵێکدا کەمینەکان زۆرتر
جێگەیەک��ی تر و حاش��یەییان هەیە .ئەو
هەستی نەبوونی ئەناهییە ،زۆربەی جارەکان
دەبێتە هۆی پێکهینان��ی زۆرینەی دڕندە
( )Appadurai2006کە کەمینەکان وەکوو
مەترس��ییەک بۆ ئاس��ایش ،خۆشبژیوی و
دەسەاڵتی ئەوان لە نێوخۆی واڵت دەزانن.
ئاش��كرایە کە ئەو دیسکۆرسە سیاسییانەیە
کە زۆرینەکان ،بە مەبەستی دەورپێچ کردن
لە لێواری هەڵوەشاندنەودا بەسیج دەکات .بە
بەسیجی سیاسی ،زۆرینە تەشویق دەکرێن
کە ب��ە ش��ێوەیەکی ژیرانە سیاس��ەتیک
بەکاربێنن کە سەروەری و لەپێشتر بوونی
ئەوان لەخۆ بگرێت .ئیج��ازە بدەن تا دوو
نموونە لە ش��ێوەی نیش��اندان و هەستی
ئەو ڕقە لە ئاس��ت کەمینەکان لە عێراق و
ئەمریکا باس بکەم .س��ەرەڕای خۆشبینیی
سیاسی کە کوردەکانی عێراق دەتوانن مافە
بنەڕەتییەکان و س��ەربەخۆییی خۆیان لە
دەوڵەتی فیدراڵی عێراق بە دەست بهێنن،
ساڵی بیست و دووەم
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نوینەرانی نەتەوەپەرەستی عەڕەبی-عێراقی،
هەرێمی کوردستان وەکوو مەترسییەک بۆ
نەتەوەی عەڕەب دەزانن .س��ەیر بکەن کە
چۆن س��ەمیر عوبەید ،لێکۆڵەری عێراقی-
عەڕەب ڕای خۆی س��ەبارەت بە هەرێمی
کوردستان دەردەبڕێت:
ئایا تاکوو ئێس��تا نێ��وی هەرێمیکتان
بیس��تووە کە واڵتی س��ەرەکی قوت بدا،
ناس��نامەکەی لە ژێر پ��ێ دانێت و بیکات
بە دەڤەر؟ واڵم نایە ،ئێمە نەمانبیس��توە و
نەمانخوێندۆتەوە کە هەرێمێک و واڵتێکی
بچ��ووک دەتوانێ ئەوەن��دە حوکم بکا کە
مێ��ژووی تاقان��ەی واڵت و نەتەوەی��ەک
لە بەین بب��ات ،تەنیا لە عێ��راق .عێراقی
عەڕەبی ،کە بەشەرییەت لە وێ پێشینەی
حەوت هەزار س��اڵەی هەیە ،بۆتە ناوچەی
هەرێمی کوردس��تان ،لە حاڵێکدا نەتەوەی
ع��ەڕەب تەنیا بۆتە نۆکەری نەتەوەی کورد
()Bengion2010, p4
ڕاپۆڕت��ی س��ەرێ نیش��ان دەدا ک��ە
کوردەکان لیاقەتی پۆزیسیۆنی هاوسەنگیان
ل��ە کۆماری عێراقدا نیی��ە کە دەبێ پێش
هەموو شتێک کۆمارێکی عەڕەبی بێ ،لەبەر
ئەوەی کە «هەم��وو کات» وابووە ،بەاڵم بە
ناسنامەی بەرزبووەوەی کوردی و دەسەاڵتی
سیاس��ی دە هەرێمی کوردستانی عێراق،
ئەوە ڕاگی��را .دوای ڕیفراندۆمی کوردەکان
بۆ س��ەربەخۆبوون لە س��ێپتامبری 2017
کە زیاتر لە س��ەدا نەوەدی دەنگەکانیان بە
دەست هێنابوو ،ناس��یۆنالیزمی عەڕەب لە
عێراق س��ەبارەت بە بەڕێوبردن بێگومانتر
بوو و دەوڵەت��ی عێراق لە بەغدا هەر دێت
و بەش��ی بودج��ەی کوردەکان��ی عێراق
کەمتر دەکاتەوە و ب��ۆ چەکداری لە دژی
ک��وردەکان بە کاری دێنیت .هەڵبەت ئەوە
بۆ تەس��دیقی گەندەڵیی بەرباڵو لە بەشی
نەوت لە هەرێمی کوردس��تان نییە کە بە
دەس��تی دو حیزب��ە بەڕێوبەرەکانی کورد،

پارتی دێموکراتی کوردس��تان و یەکێتیی
نیشتیمانیی کوردستان ،مۆنۆپۆلیزە کراوە.
گەندەڵی��ی ئابووری و سیاس��ی لە ناوچە
غەی��ری کوردییەکانی عێ��راق کە عەڕەبە
شیعە یا سوننەکان بەڕێوەی دەبەن ،کەمتر
نییە بەڵکوو زۆرترە .عێراق وەکوو واڵتێک،
یەکی��ک ل��ە گەندەڵتری��ن دەوڵەتەکانی
جیهانە .لە س��اڵی  ،2012ن��وری مالکی،
سەرۆک وەزیرانی پێشووی عێراق ،گلەییی
لە زۆر بوونی دەسەاڵتی هەرێمی کوردستان
دەکرد و بە کەناڵێکی تەلەفیزیۆنیی کوردی
گوت ک��ە هەرێمی کوردس��تان جۆرێک
هەڵسوکەوت دەکا وەکوو ئەوەی کە عێراق
بەش��ێگ لە کوردس��تانە (.)Eliassi 2013
لەڕاس��تیدا ،پێناچ��ێ زۆر گرینگ بێ کە
چ کەس��ێک س��ەرۆکوەزیرانی عێراق بێ،
لەبەر ئ��ەوەی کە ئایدیای مافی کوردی بۆ
س��ەربەخۆیی و خۆئیدارە کردن لە الیەن
عەڕەبەکان��ی ش��یعەی حاکم ل��ە عێراق
پارێ��زراو نییە ،تەنانەت ئەگەر لە یاس��ای
بنەڕەتی��ی ئێس��تای عێراقیش تەس��دیق
کرابێ .نموونەی سەرێ زۆرتر لە پەیوەندی
لەگەڵ سەربەخۆییی واڵتە کوردییەکان بوو
کە لە ناوچەی خۆیاندا زۆرینە بە وانە بەاڵم
بە هەژماری لە چاو عەڕەبەکان لە هەمووی
عێراق کەمترن.
ئێس��تا ئیج��ازە ب��دەن کە ب��ۆ الی
نموونەیەکی تر بچین کە نیشان دەدا چۆن
زۆرینەی سپی پێست لە لوئیزیانا ،بە هۆی
هەبوونی گرووپەگەلی ناس��پی پێست کە
پشکی خۆیان لە خۆشگوزرەزانی و خولیای
ئەمیرکای��ی ب��وون ،داوا دەک��ەن ،خۆیان
ب��ە کەمینەیەکی دەورپێچ ک��راو دەزانن
( .)Hochschild 2016بە وتەی هاچشیڵد،
ئەندامانی کۆمەڵی سپی پێست ،ئەو کۆمەڵە
غەیری س��پی پێس��تانە «پێشتر لە خەت»
دەزانن و گەیش��تن بە خەونی ئەمریکایی
ب��ۆ زۆرین��ەی س��پی پێس��تەکان وەدوا
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دەخەن .دروس��تیی داوای چەندکەلتووری
بوونی سیاسی لە نەتەوەیەکگرتوەکان ،کە
میدی��ا لیبڕالەکان بە خەت��اکاری دەزانن،
مەرجێکی ساز کردووە کە زۆرینەی سپی
پێستەکان ناتوانن هەستی «راستەقینە»ی
خۆی��ان بەرانب��ەر ب��ە ئ��ازارەکان ،ڕەش
پێس��تەکان ،ئافرەت��ەکان ،کۆچبەرەکان،
و هاوڕەگەزخ��وازەکان دەرب��ڕن .جێگەی
س��ەرنجە کە ئەوە کومەڵە بێبەشەکان لە
بواری مێژووی��ی و هاوچەرخن کە دەچنە
ژێ��ر ڕق و نەف��رەت و وەک��وو «دزین��ی»
جێگەی خۆیان لە سەفدان کە ببێتە هۆی
خوڵقاندن��ی م��اف و بەرژەوەندییەکانیان.
ئەندامانی ئەو کۆمەڵە سپی پێستە بە هۆی
ڕامانە موخافزەکارانەکانی خۆیان سەبارەت
ب��ە زەواج ،س��یالح ،ڕۆڵە جنس��ییەکان،
ڕەگەز و ئااڵی کۆنفیدراس��یۆن ،لە بواری
کەلت��ووری ،خۆی��ان ب��ە ڕوڕەش کراوی
دەستی میدیا لیبڕالەکان دەزانن .هاچشیلد
جیهان بینی و س��ەرپێهاتەکانی ئەوان ئاوا
دەکێشێنێتە ڕوو:
بێگانەکان لەڕیزدا دێنە پێشتر لە ئێوە
و ئێوە تووش��ی مەراق ،ڕق داگرتن و ترس
دەکەن .س��ەرۆک کۆمارێک لەگەڵ الیەنی
داب��ڕان یەکگرتوو دەبێ��ت و دەبیتە هۆی
ئەوەی کە ئێوە هەس��ت ب��ە بەدگومانی و
خیانەت بکەن .کەس��ێک لە ڕیزی پێشتر
لە ئێوە وەکوو کرێکارێکی نەزان و جاهیل
س��ووکایەتی ب��ە ئی��وە دەکات و دەبێتە
هۆی ئەوەی کە هەس��ت بە بچووک بوون
بکەن و زۆر قەڵس ب��ن .لە بواری ئابوری،
کەلتووری ،چاندی ،دێموگڕافی ،جوغڕافی،
و سیاس��ی ئێوە لە واڵتی خۆت��ان لەناکاو
وەکوو بێگانەیەکتان لێدێت (Hochschild
)2016, p 222
زۆرینەی س��پی پێس��ت بێدەنگ و بە
هەس��تی دەورپێچ ب��وون ،چووک بوون ،و
بەڕووڕەش ک��راوی ،دەکەونە پەڕاوێزەوە و
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چاوی ئومێدیان لە دۆناڵد تڕامپ ،سەرۆک
کۆم��اری ئەمریکای��ە کە دەتوان��ێ دوبارە
ئەمریکا گەورە پێشان بدات .بە هەڵبژاردنی
ترامپ ،زۆرینەی سپی پێستەکان دەتوانن
بەڕێوبەریی بارودۆخی واڵتی خۆیان بکەن
و لەمەو بەدوا هەس��ت ب��ە غەریبایەتی لە
واڵتی خۆی��ان نەکەن ،بانگەش��ەیەک کە
کە پلوراڵیزمی نەتەوەیی-کەلتووری پێکی
هێن��اوە ( .)ibid; see also Hage 1998ئەو
کێش��ەیە لەسەر ش��ێوەی دەربڕینی ترس
و نیگەرانی��ی زۆرین��ە وەک بەڕێوەبەرانی
بارودۆخ��ی واڵت دەر حەق ب��ە عێراق یا
ئەمریکا ،شتێکی ئاوارتە نییە .بە پێچەوانەوە،
ئەوە ئۆلگوویەکی سیاسییە کە لە گفتوگۆی
هێزەکانی دژ بە کۆچبەری لە ئەوروپاش��دا
کاریگەریی هەیە و هۆشاری بە ئەورووپییە
س��پی پێس��تەکان دەدا ک��ە کۆچب��ەرە
موسوڵمانەکان بەم زووانە لە بواری چەندی
و کەلتوورییەوە ئەوروپا دەورپێچ دەکەن و
ئەوروپاییی��ەکان لە واڵتی خۆیان دەبن بە
کەمینە (.)see Eliassi 2013
پێداگ��ری لەس��ەر ئ��ەوەی ک��ە
دەوڵەتەکان ڕێنجێکی بەرباڵو لە سیاسەتە
جۆرواجۆرەکانی��ان ب��ۆ پێش��وازیکردن،
گونجاندن یا پەڕاوێزخس��تنی کەمینەکان
بەکار دێن��ن ،گرینگایەتییەک��ی یەکجار
زۆری هەیە .قورساییی چەندیی کەمینەکان
لەگەڵ ناسنامەی ڕەگەزی و ئایینیی ئەوان
کاریگەری لەسەر واڵم دانەوەی دەوڵەتەکان
ب��ە گلەییەکانی ئەوان هەیە .ب��ۆ نموونە،
مەس��یحییەکان لەڕۆژهەاڵت��ی ناویند لە
بواری چەندی ،لە موسوڵمانەکان کەمترن و
زۆر جار لە نێوان وەعدەی دەسەاڵتدارەکان
بۆ پشتگیری لە دەوڵەت و مەترسییەکانی
مارژینالیزە کردن لە الیەن کۆمەڵی زۆرینە
کە دەوڵەتەکە وەکوو واڵتێکی موس��وڵمان
دەناس��ێنن ،دەمێننەوە .بەڕاستی ،زۆریک
لە دەوڵەتەکان لەڕۆژهەاڵتی ناویندا وەکوو
ساڵی بیست و دووەم
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کوردەکان ،پشتگیری یا داوای ڕاستەقینەی
خۆیان لە مەس��یحییەکان و کەمینەکانی
تر ،وەکوو شاهیدێک بۆ بە فەرمی ناسینی
ڕۆژئ��اوا و پش��تگیری ل��ە ش��ێوازەکانی
بەڕێوبەرایەتی��ی خۆیان دەزانن .بە باوەری
( Zabad(2017س��ێ فاکتەری س��ەرەکیی
سیاسی و کۆمەڵی هەیە کە دەتوانێ کێشە
و هەڵسوکەوتی کەمینەکان لە ڕۆژهەاڵتی
ناویندا باس ب��کات :یەکەم ،یەک قەیرانی
نەتەوەییی ب��ەردەوام هەیە ک��ە لە کاتی
پەیمانی سایکس-پیکۆ لە ساڵی  1916لە
نێوان بەریتانیا و فەڕەنس��ا ،لە ناوچەکە لە
هاتوچۆدای��ە .ئەو دەوڵەتانەی لە الیەن ئەم
دوو هێزە کۆلۆنیالیس��تەوە دروست کراون،
پێش��اندەری خولیاکان ،وەفادارییەکان یا
هەس��تی خەڵکانی نشتەجێی ئەم دەوڵەتە
تازە دامەزراوانە نین .میراتی ئەو خەتە لێک
جیا بووەوانە ل��ە نێوان کۆمەڵە جۆراوجۆرە
ڕەگ��ەزی و ئایینیی��ەکان ئێس��تاش هەر
زیان بە ناوچەک��ە دەگەیەنێت .جیا لەوە،
واڵتەکان��ی ڕۆژهەاڵتی ناوی��ن نەیانتوانیوە
دەزگایەکی سیاس��یی گشتی پێک بهێنن
که ڕێز لە جۆراوجۆری و جیاوازی بگرێت و
پێشوازیی لێ بکات .ئەو کارە ،کەمینەکانی
لە پۆزیسیۆنێکی هەمیشەییی بریندارکەردا
دانابوو .دووەم ،هێزە لیبڕاڵەکان یا غایب و
الوازەکانن ،ناسیۆنالیزمی سێکۆالر ڕەنجی
سیاس��ی و فەق��ری ئابووریی پێ��وە بووە.
ئیسالمییەت ،چ لە ش��ێوە ناوینییەکانی و
چ لە شێوە ئیفراتییەکانی ،هەموویاساکانی
زۆرین��ەی زاڵ��م بوونی ب��ەدواوە بووە کە
کەمینەکان بێجگ��ە لە پێبەند بوون ،زوڵم
و توندوتی��ژی ،هی��چ چاوەڕوانی��ی تریان
نەب��ووە .هەڵبەت ،ئەو هێزان��ە بۆی هەیە
ئیس��تالحاتێکی زۆر ڕوون وەکو «برایەتی»
(بە دەگمەن خوشکایەتی) «پێکەوەژیانی» و
«هاوس��ەنگی» بە کار بێنن ،بەاڵم بەشێکی
ک��ەم لەوان��ە بە سیاس��ەتی ڕاس��تەقینە

وەرگێ��ڕدراون .دینامی��ک بوون��ی زۆرینە
و کەمینە و پێش��ینە س��ازمانییەکانی کە
لە نێ��و واندا حەش��ار دراوە ،دەبێتە هۆی
س��از بوونی بەدگومانیی بەرانبەر و دوری
سیاس��ی .زۆرینە ،زۆر جار ،کەمینەکان بە
تاوانب��ار دەزانێت کە بە ه��اوکاری لەگەڵ
هێزەکانی دەرەوەی واڵت بۆ هەڵوەشاندنی
واڵت ،دەبنە هۆی پێشگیری لە هاوگرتنی
کۆمەاڵیەتی .لە حاڵێک��دا کە کەمینەکان
زۆرت��ر پش��تیوانی ل��ە فرەکەلتوورپارێزی
دەک��ەن .زۆرین��ە داخ��وازی ئ��ەوەن کە
فرەکەلتوورپارێزی وەکوو الوازکەری هێزی
زۆرینە و یەکگرتووییی نەتەوە بزانن(Zabad
 .)2017 , p 2-3ماف��ی کەمینەکان لەگەڵ
جییابوون��ەوە وەک��وو یەک دەناس��رێن و
جۆراوج��ۆری وەکوو ناکۆکیی ناس��نامەی
نەتەوەیی و یەکگرتویی شرۆڤە دەکرێت.
لە چەمەکێکی هاوشێوەدا سەبارەت بە
شکستی (تێکچوونی) دەوڵەت-میللەتەکانی
ڕۆژهەاڵت��ی ناوی��ن ،ل��ە خوڵقاندن��ی
ی��ەک چوارچێوەی سیاس��یی گش��تی بۆ
جۆراوج��ۆری و جیاوازیی��ە ڕەگ��ەزی و
ئایینییەکان ،کیملیکا و فۆستڵ (p9-,2014
 )16وەک یەک ئیش��ارە بە سێ فاکتەری
گرین��گ دەکا :یەکەم؛ میرات��ی میللەت-
سیستەمی عوس��مانی ،پێشینەگەلێکی بۆ
الوازیی یاسایی ،ماژینالیزە کردنی سیاسی
و پابەندبوونی کۆمەاڵیەتی بۆ کۆمەڵەکانی
کە وەکوو سوننە-موس��ڵمان نەدەبیندران،
خوڵقان��دووە .دووەم؛ میرات��ی کۆلۆنیالیزم
ئێس��تاش لە ڕۆژهەاڵت��ی ناویندا بەرباڵوە،
ش��وێنیک کە کەمین��ەکان ،بە ش��یاوی
متمان��ە نازان��ن و وەک��وو بەکرێگیراوی
دەس��ەاڵتە بێگان��ە و ڕۆژئاواییی��ەکان کە
ئامانجی��ان ڕێوب��ەری و داب��ەش کردنی
جیهانی ئیسالمە ،لێیان دەڕوانن .هەڵبەت،
پێویست نییە ئەوە تەنیا دەست تێوەردانی
ڕۆژئاوا بێ��ت .بۆ نموونە ،ل��ە حاڵێکدا کە
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ئێ��ران لە بواری سیاس��ی و لەش��کەریدا
هێ��ز دەبەخش��ێتە کەمین��ە ی��ا زۆرینە
ش��یعەکان لە جیهانی عەڕەب ،سعودیاش
بە سەختی هەوڵ دەدات تاکوو دەسەاڵتی
پارس��ی و ش��یعە لە ناوچەکەدا کۆنترۆڵ
ب��کات ،هەرچەند س��ەرکەوتنێکی زۆری
نییە .نموونەکانی س��وریە ،عێڕاق ،لوبنان،
بەحڕەی��ن و یەمەن نیش��اندەری پێوانی
ئەو هێزانەیە .س��ێیەم؛ واڵتە عەڕەبییەکان
و ،م��ن لێی زیاد دەکەم ئێ��ران و تورکیا،
لە الیەن ڕێبەرانی س��ەرەڕۆ و ڕێس��اکانی
پێکهاتە-نەت��ەوەوە بەڕێ��وە دەبردرێ��ن.
ک��ە ئەوانیش بە نۆبەی خۆی��ان نامۆیی و
ڕەنجی��ان بۆ زۆ زۆرینە و ب��ەاڵم لەوانیش
زیاتر بۆ ئەو کەمینانە س��از دەکەن کە بە
شێوەی گومانلێکراو و وەک سیخوڕ چاویان
لێ دەک��رێ .دەوڵەتەکان ل��ە ڕۆژهەاڵتی
ناویندا سەرقاڵی شێوازەکانی هێرشبەرانەی
سیاسەتی هۆمۆژێنیزاسیۆن و لە ناو بردنی
زمان ،ناس��نامە و کەلت��ووری کەمینەکان
لە ش��وێنە گش��تییەکان ب��وون .جێگەی
س��ەرنجە کە ،کیملیکا و فۆستل (,2016
 )p 15ڕێفرەن��س دەدەنە خەددار ()2012
کە لە نێ��وان ناس��یۆنالیزمی کۆلۆنیالییی
دەس��ەاڵتدار لەس��ەر جیهانی عەڕەب ،کە
کۆمەڵ��ه جیاواز و جۆراوج��ۆرە ڕەگەزی و
ئایینییەکان لە پەنا یەکتر ،دژ بە دەسەاڵتی
کۆلۆنالیزم ش��ەڕ دەکەن و ناس��یۆنالیزمی
دەوڵەتی ،کە دیسکۆرس��ەکانی سەرەڕۆیی
و هۆمۆژێنیزاس��یۆنیان گرتووەتەبەر و داوا
و خواستەکانی کەمینەکان و جۆراوجۆری
وەکوو کێش��ەیەکی ئاسایش��ی نەتەوەیی
دەبینن ،جی��اوازی دادەنێت (Kymlicka
.)&Pföstl2016
ڕوانین��ی مافەکان��ی کەمین��ەکان لە
ڕوانگەی ئەمنیەتیکردن
بەئەمنیەتیکردنی کەمینەکان لەڕۆژهەاڵتی
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ناوی��ن زۆر بەرب�ڵاوە .بۆ نموون��ە ،زۆرێک
لە ناوچەکانی کوردس��تان ل��ە الیەن ئەو
دەوڵەتان��ەی کە دەس��ەاڵتیان بە س��ەر
کوردەکان��دا هەی��ە ،میلیتاری��زە کراون،
کە زۆر ج��ار بووەتە هۆی ئ��اوارە بوون و
توندوتیژیی بەردەوام بە بۆنەی شەڕی دژی
«تیروریس��م» .ئەوە تەنیا کوردەکان وەکوو
خەڵک نین کە بە ئەمنیەتی کراون ،بەڵکوو
ئەو ئەمنییەت��ی بوون��ە جوغڕافیایەکیش
کە ئ��ەوان تێیدا دەژی��ن دەگرێتەوە .ئەو
دەوڵەتان��ەی ک��ە دەیانهەوێ ک��وردەکان
بەرنە ژێر دەس��ەاڵتی خۆیان ،جوغڕافیای
ک��وردەکان وەک��وو واڵتانێکی ناڕاس��ت و
«خ��راپ» دەبینن .ه��ەر ئەو مەس��ەلەیە
سەبارەت بە فەلەستینییەکانیش ڕاستە کە
زیاتر لە هەموو شتێک وەکوو مەترسییەکی
ئاسایشی بۆ هەبوونی ئیسڕاییل دەبیندرێن.
هەموو وێستگەکانی پش��کنین و حەسارە
ئەمهیی��ەکان و ئ��ەو چاوەدێرییان��ەی
کە ئەڕتەش��ی ئیس��رائیل دەیخاتە س��ەر
فەلەس��تینییەکان ،پێش��اندەری ئاس��تی
تەناهیی ئەو بەشەیە کە جووڵە و مافەکانی
فەلەستینییەکان دەکاتە ئامانج و بێ هێزی
دەکا .بە گوتەیەکی تر ،ئیدیعای فەلەستینیی
و کوردەکان لەبارەی مافەکانیان ،بەرابەری
و واڵتیان لە دەالقەی ئەمنییەوە س��ەیری
دەکرێ��ت .نیمنی ( )2015پێ��ێ وایە کە
بەتەناه��ی کرد ل��ە کۆنترۆڵ��ی پێکهاتە-
نەتەوەدا ڕۆڵی سەرەکیی هەبووە .بە بەرابەر
بوونەوەی نەتەوەکان لەگەڵ بەڕێوبەرایەتییە
خەڵکی و دەوڵەتە نیشتیمانییەکان ،کاتێک
کەمینەکان ب��ە سیاس��ەت و توندوتیژی
واڵمی سیاس��ەتەکانی دەوڵەت دەدەنەوە،
دەبن��ە بێگان��ەی کەلت��ووری .مێ��ژووی
دابین کردنی ئاسایش��ی کۆمەڵە ڕەگەزییە
بێ دەس��ەاڵتەکان ،دەگەڕێتەوە دوس��ەد
س��اڵ لەمەوب��ەر و دەتوانین ئ��ەوە لە نێو
دیسکۆرس��ی کۆماریخوازەکانی فەڕەنس��ا
ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

و لیبڕالیس��می ئینگلیزی��دا ببینینەوە کە
جۆرواجۆری و ناکۆکییان وەکوو خەتەرێک
بۆ یەکگرتووییی نەتەوەیی و دیمۆکراس��ی
دەزانی ( .)Nimni 2015کاتێک کە واڵتێک
یەک کۆمەڵی کەمینە وەکوو مەترسییەک
بۆ ئاسایش��ی واڵتەکەی دەبات��ە ژێر باری
ئەمنیەتیکردنەوە ،دەوڵەت دەتوانێ یاساکان
ڕاگرێت و چاالکییەکان��ی دۆخی لە ناکاو
بەڕێ��وە ببات ،بۆ ئەوەی هەر کارێک کە بۆ
ئەمنیەتیکردنی کەمینەکان بەکاری دێنێت
پەس��ندی بکات ( .)Dajani 2015بە وتەی
کیملیکا ،ئەمنیەت لە بەرانبەر کەمینەکان
کاتێ��ک ڕوو دەدات ک��ە دەوڵەت��ەکان
داوای کەمینەکان لەڕوانگەی «ئینس��اف و
دادپەروەری»یەوە نەبینن بەڵکوو لەڕوانگەی
«ئەمنیەت و وەفاداری»یەوە ببینن ( (�Kym
.)lika 2004, p 134
ئ��ەوە بەو واتایەیە ک��ە ئەمنیەتیکردن
ب��ۆ کەمینەکان ل��ە پێش دادپ��ەروەری
ب��ۆ ئەوانە ،بەو ب��اوەڕە کە تەنی��ا کاتێک
کەمین��ەکان لە بواری سیاس��ی الواز بن،
واڵتێکی بەهێز دادەمەزرێت؛ تا کەمینەکان
نەتوان��ن تەواویەتی نیش��تیمانی واڵتەکە
بخەنە مەترسیەوە .کرافت ()p 219 , 2012
چەمکی نەبوونی پارێزراوی بە مەبەس��تی
وەس��ف کردنی پڕۆس��ەیەک بەکار دێنێ:
«لەم ڕێگای��ەوە هێزی حاکم دەتوانێ بڕیار
بدا کە چ کەس��ێک دەب��ێ پارێزگاریی لێ
بکرێ و چ کەسێک دەبێ بخرێتە ڕێزی ئەو
کەس��انەوە کە دەبێ بکەونە ژێر کۆنترۆڵ،
چاوەدێ��ری و ترس ».کیملی��کا ()2004
دەڵ��ێ ڕۆژئ��اوا خ��ۆی دوور دەخاتەوە لە
ناسیۆنالیزمی ئەمنیەتیکردنی کەمینەکان و
ئیجازەی سیاس��ەتی جیا بوونەوەی لە نێو
سیاسەتی ئاساییدا داوە کە لەوێدا ئەکتەرە
جی��اوازەکان هەبوونی دەوڵ��ەت بپارێزن،
بەرەوڕووی کێش��ەی بکەن��ەوە یا قەبوڵی
نەکەن .ئەو ش��ێوازە ت��ەواو دێموکڕاتیکە

وەکوو دەرمانێکی پێ��ش دەرد لە هەمبەر
ش��ێوازە غەیری لیبڕاڵەکان و توندوتیژیی
سیاسەتی ناسنامەیی دەبیندرێت کە واڵتە
غەیری دێموکڕاتیکەکان لەبەرچاوی دەگرن
و پ��ەروەردەی دەکەن .لە دێموکڕاس��یدا
گرینگە ک��ە جی��ا بوونەوە بەو ش��ێوەیە
نەبیندرێت:
جەنایەتێکی دژ بە مرۆڤایەتی ،و ئەوەی
کە ئامانجی یەک سیس��تەمی سیاس��یی
دیمۆکڕاتی��ک نابێ ئەو مەس��ەلەیە وەک
ناباوەڕانە چ��او لێ ب��کات .دەوڵەتەکان و
س��نوورە دەوڵەتییەکان پیرۆز نین .یەکەم
ئامانجی هەر واڵتێک دەبێ بەرز کردنەوەی
ئاس��تی دێموکڕاس��ی ،ماف��ی م��رۆڤ،
دادپەروەری و خۆشبژێویی شارۆمەندان بێ
نەک ئەوەی کە ب��ە جۆرێک نەک ئەوەی
ڕژد بن لەس��ەر ئەوەی هەر شارۆمەندێک
تاهەتایە خۆی مەجبوور بە ملکەچ بوون لە
بەرامبەر دەوڵەتی ئاراییدا بزانێ .ئامانجێک
کە تەنیا لە ڕێگای ئامرازە نادێموکڕاتیک و
نادادپەروەرانەکان ،لە واڵتێکی فرەنەتەوەدا
دەس��تەبەر دەبێ .یەک واڵت تەنیا کاتێک
کە مەیلی بە ژیان لەگەڵ مەترس��یی جیا
بوونەوە هەبێ ،دەتوانێ لە بەرژەوەندییەکانی
دێموکڕاس��ی و فێدێرالی��زم ب��ە تەواوی
بەهرەمەند بێ (.)Kymlicka 200,4 p 166
لەڕاستیدا ،ئەو ڕێوڕەسمە دێموکڕاتیکە
ک��ە کیملیکا نیش��انی دەدات ،نە تەنیا لە
چەمکێکی ڕۆژهەاڵت��ی ناوینی کە ڕێژیمە
دەس��ەاڵتخوازەکان ،کەمین��ەکان لە ژێر
ڕەوشتە جەبرییەکان ،توندوتیژی و بێبەش
کردن دادەنێن ،بەڵکوو لە دێموکڕاس��ییە
لیبڕاڵ��ە ئەوروپییەکان وەکوو س��پانیاش،
ئاتۆپیک��ە .ب��ۆ نموونە ،کاتێ��ک هەرێمی
کوردس��تان و کاتالۆنیا لە س��اڵی 2017
دەنگیان بە س��ەربەخۆیی دا ،هەردووکیان
بە بۆنەی ناسەقامگیر کردنی واڵتەکانی کە
دانیش��تووی ئەوانن ،سەرکوت و مەحکووم
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ک��ران .عێ��ڕاق و س��پانیا ئەنجام��ی ئەو
ڕێفڕاندۆمانەیان ڕاگرت و چاالکییەکیان کرد
کە بنەمای دێموکڕاسی و مافی چارەنووسی
الواز کرد .ئەورووپا نەیدەتوانی بە کوردەکان
بڵ��ێ ئێوە ماف��ی س��ەربەخۆییتان هەیە،
بەاڵم کاتاالنەکان دەبێ لە ژێر دەس��ەاڵتی
سپانیادا بمێننەوە .بۆ نیشاندانی کۆدەنگیی
دیسکۆرسیک ،لە س��اڵی  ،2017وەزیری
دەرەوەی ئاڵم��ان ،فڕانک واڵتێر ئێش��تاین
مایر ،س��ەربەخۆییی کوردس��تانی وەکوو
هۆکاری ناسەقامگیری لەڕۆژهەاڵتی ناوین
مەحکووم کرد .وتەگەلێکی دیسکۆرس��ی
ک��ە لەگ��ەڵ ڕێژیمەکانی دەس��ەاڵتدار و
بەڕێوبەرەکان��ی ڕۆژهەاڵتی ناوین کە مافی
کەمینەکان لەگەڵ بێ س��وباتیی سیاسی
بەیەک دەزانن ،هیچ جیاوازییەکی نییە .بە
کورتی ،کەمین��ەکان ،وەزعی مافی ،زمان،
شێوازی ژیان ،خۆشبژیوی یا هەژارییەکەیان
و زیاتر لە هەموو ش��تێک سیاسەتەکەیان،
فاکتەرێکن کە س��ەقەت بوونی دەوڵەت-
میلل��ەت وەک��وو ش��وێنێکی تایبەت بە
خۆیان و پاکی��ی ڕەگەزییەکەی��ان وەبیر
زۆرینە دێنیتەوە ( .)2006, Appaduraiبە
هەمان شێوە ،کەمینەکان وەکوو شاهیدی
سەرەکیی جنایەتەکانی دەوڵەت-نەتەوەکان
کار دەک��ەن و بیرەوەریگەلێکیان هەیە کە
دەوڵەتەکان دەیانهەوێ لە مێژووی خۆیان
و کردەوەکانی خۆش��ەرعیەتدانیان ،دەری
بخ��ەن ( .)See Butler 2004ل��ەو وتارەدا،
م��ن ئیدیع��ای پێکهاتن��ی کۆمەاڵیەتیی
کەمینەکان��م کرد نەک ئ��ەوەی نە ئەوەی
کە کەمینەکان غەی��ری خەڵک لە قەڵەم
بدەم ،بەڵکوو ویس��توومە نیشان بدەم کە
چۆن کەمینەس��ازی لە الی��ەن دەوڵەت-
میللەتەکان��ەوە (جێگای��ەک ک��ە زۆرینە
دەبنە باش��ترین و کەمینەکان زوڵمیان لێ
دەکرێ) پێک دێت .لێرەیە کە سیاسەت و
بزووتنەوەی کەمینەکان دەستبەکار دەبن و
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هەوڵ دەدەن تاکوو مەرجە سیاس��ییەکان،
فورم��وڵ ی��ا فەرمانەکانی ناهاوس��ەنگیی
حازر ک��ە ب��ۆ بەدیهێنان��ی قازانجەکانی
ڕەگەزی زۆرینە پێکهاتوون و دروس��تیان
دەک��ەن ،بگ��ۆڕن .کاتێ��ک دەوڵ��ەت لە
دەس��تی ڕەگەزێکی تایبەتدا بێ ،مەیلی بە
داگیرکردنی هەموو دەزگا کۆمەاڵیەتییەکان
هەیە و خۆی وەکوو ناس��نامەی نەتەوەیی
بۆ هەمووان هێژمۆن��ی دەکات .هەر جۆرە
بەرخۆدانێکی ڕادیکاڵ یا شۆڕشگێڕی ،دژ بە
ئەو نەزمە دەسەاڵتخوازە ،بە نێۆی چاالکیی
«تیرۆر» و «هەڵوەش��اندنخوازی» دەکەوێتە
بەر ئینکار .هەڵبەت ،ئەوە دیسکۆرس��ێکە
کە دەوڵەتەکان بە کاری دێنن بۆ پاس��اوی
سەرکوتکردنی توندوتیژانەی کەمینەکان کە
بەدوای مافی خۆیان وەکوو پێکهاتە یاسایی
و بە ڕەس��می ناس��راوەکانی کۆمەڵگادان،
نەک وەکوو ش��ارۆمەندانێکی دیاریکراو کە
کولتوور ،ناس��نامە ،و زمانی ئەوان ،کاتێک
ڕووبەڕوووی دامەزراوە زاڵەکان و ئەندامانی
ئێتنیس��یتە زاڵەکان دەبنەوە ،دەچێتە ژێر
پرسیار.
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تیۆری

مبارزهای سبز درراه کوردستان

باجور و یارانش
اکوناسیونالیزم شریف
َ
کمال سلیمانی
ترجمه :روژانو قاسمیانی

به رغم گستردگی استراتژی ارعاب و برخورد شدید امنیتی رژیم ،فعالیتهای محیط زیستی
در کوردستان با سرسختی و قاطعیت تمام به حیات خویش ادامه دادهاند .این قاطعیت برای
فعاالن کورد بسیار پرهزینه بوده است .اما تصور می شد که مشروعیت جهانی فعالیتهای
اکولوژیک ،میتواند باب این حوزه سیاست را در کوردستان امنیتی شده نیز نیمه باز نگه دارد.
این جمله شریف باج َور که می گوید «وقتی خودت را درآغوش آتش می اندازی کسی
نمی تواند سد راهت شود » ،مؤیّد نکته فوق است.

آنها میدانند که به ناچار روزی باید کوردستان
را ترک کنند و به همین دلیل به نابودی آن
کمر بسته اند.
« شریف باجور»
تمام کوشش من این است که برای فرزندان
میهنم دنیای زیبایی بسازم.
« امید کهنه پوشی»
با درخت به زبان آتش سخن مگو ،که پیش
از او قلب مرا خواهی سوزاند .من از جنس
کوهستانم ،درختان به زبان مادریم فریاد می
کشند و من می شنوم
«نامه همدردی بنیاد برگ و بلوط شهرستان
ایوان استان ایالم در سوگ شریف باجور و
یارانش»

مقدمه
در اواخ��ر دهه  ۹۰میالدی تنازع بقا در درون
الیه ه��ای حکومتی در ای��ران ،هر چند برای
مدت��ی کوتاه ،فضای��ی برای مب��ارزات هویت
طلبان��ه گش��ود .میراث آنچه ک��ه در ایران به
اصالح طلبی مش��هور است از بسیاری جهات
برای کوردس��تان و مبارزه ملی آن پیامدهای
مخربی داش��ته است .رش��د اصالح طلبی در
میان گروهی از تحصیلکردگان کورد این توهم
را ایجاد کرد که علیرغم شرایط کولونیالیستی
کوردستان مس��ئله کورد را مس��ئلهای تصور
می کردند که می تواند از طریق سیاس��تهای
رفورمیس��تی در درون نظام والیت فقیه قابل
حل باشد .به رغم این مخاطرات ،دوره موسوم
به اصالحات برای بسیاری از نیروهای جوان و
توانمند ک��ورد ،فضایی هرچند محدود ،فراهم
ک��رد که عرصه و جبههه��ای جدیدی را برای
پیش��برد سیاست کوردی گشوده و مسیرهای
تا آن زمان نیازمودهای را فرا رو می گذاش��ت.
بی تردید یکی از این مسیرهای نوگشوده برای
سیاس��ت کوردی ،عرصه مبارزات و فعالیتهای

محی��ط زیس��تی ب��ود .در کوردس��تان مانند
بس��یاری دیگر از جوامع دنیا ک��ه برای بقای
جمع��ی خود ،ازحداقله��ای حقوقی در مصاف
روزانه با رژیمهای س��رکوبگر و کولونیالیستی
محروم اند ،عرصه مبارزات محیط زیس��تی به
یکی از مح��دود مجاری موجود ب��رای تداوم
حیات سیاسی تبدیل شد.
در س��ال  ۲۰۰۹ب��ا کن��ار زدن «دول��ت
اصالحات» و حضور مجدد و تمام عیار س��لطه
توس��ط سپاه پاسداران و ش��رکاء ،پایان دادن
به فعالیتهای محیط زیس��تی در کوردس��تان
جزو اهداف اولی��ه دولت احمدی نژاد و پروژه
وی برای احیای مجدد امنیتی س��ازی حیات
کوردی قرار گرفت .حک��م اعدام هیوا بوتیمار
روزنامه نگار کورد در حوزه محیط زیست (که
بعدا به  ۸سال زندان تقلیل یافت) از گویاترین
نمونه های رویکرد جمهوری اسالمی ایران در
قبال جریانات محیط زیس��تی درکوردس��تان
ب��ود .دولت ایران به ملموس بودن تروریس��م
اکولوژیک خود و پتانس��یل ب��االی فعالیتهای
زیس��ت-محیطی ب��رای س��ازماندهی م��ردم
درکوردستان واقف بود؛ به همین دلیل چنین
فعالیتهایی را غیرقابل تحمل می دانست.
ب��ه رغ��م گس��تردگی اس��تراتژی ارعاب
و برخ��ورد ش��دید امنیتی رژی��م ،فعالیتهای
محیط زیستی در کوردس��تان با سرسختی و
قاطعی��ت تمام به حیات خویش ادامه دادهاند.
این قاطعیت برای فعاالن کورد بسیار پرهزینه
بوده اس��ت .اما تصور می ش��د که مشروعیت
جهانی فعالیتهای اکولوژیک ،میتواند باب این
حوزه سیاس��ت را در کوردستان امنیتی شده
نیز نیمه باز نگه دارد .این جمله شریف باج َور
ک��ه می گوید «وقتی خودت را درآغوش آتش
می اندازی کسی نمی تواند سد راهت شود »،
مؤیّد نکته فوق است .همچنین اجماع جهانی
موجود برس��ر مش��روعیت فعالیتهای زیست-
محیطی ،نیز امکان تداوم پراکس��یس سیاسی
ک��وردی را از طریق گذرگاه تنگ و صعبالعبور

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٦ساڵی بیست و دووەم هاوینی 35 2720

اکوناسیونالیزم ڕۆژههاڵت فراهم ساخته است.
از نخستین روزهای استقرار رژیم جمهوری
اسالمی ،مبارزه برای حقوق هویتی و فرهنگی
کوردهای ڕۆژههاڵت با خش��ونت بی رحمانه،
س��رکوب خونین و انکار مغرضانه پاس��خ داده
شده است .جمهوری اسالمی ،کلی مولفههای
خاص و متمایز هویت کوردی از جمله زبان و
فرهنگ کوردی را هدف سیاس��تهای حذف و
انکار قرار داد و منابع هویت کوردی از امکانات
و فرصتهای س��رزمینی گرفته تا سرمایه های
انسانی را با اس��تراتژی امحاءسرکوب نمود .با
اینحال کورده��ای ڕۆژههاڵت همواره س��عی
داش��ته اند روایت خ��ود را در ابع��اد مختلف
سیاس��ی ،اجتماع��ی و فرهنگ��ی ارائه کرده و
بدینگونه برحفظ بقا و مبارزه با اس��تراتژیهای
امحاء و انکار اصرار ورزیده اند .
این پژوهش در تالش اس��ت به چالشهای
سیاس��ی و امنیتی که فعاالن محیط زیست با
آن دست به گریبانند و رابطه میان فعالیتهای
زیست محیطی و ناس��یونالیزم در کوردستان
بپ��ردازد .پژوه��ش حاضر برمطالع��ه موردی
فعالیتهای مدنی و زیس��ت-محیطی ش��ریف
باج َور و یاران و روایتهای مختلف از فعالیتهای
آنان تمرکز میکند .این مقاله در زمره تحقیقات
کیف��ی ب��ه ش��مار م��ی رود که ب��ه دو روش
مصاحبه عمیق و بررس��ی اس��نادی ویدئوها،
مت��ون و تصاویر موج��ود در فضای مجازی به
تحلیل روایته��ای مربوط به فعالیتهای محیط
زیس��تی و ارتب��اط آن ب��ا مس��ئله و جنبش
ملی کورد ،م��ی پردازد .ع�لاو ه برمطالعه ۸۰
ویدیو ۵۰،بیانیه و پیام همدردی ۵۰ ،شعر۲ ،
فایل صوتی ۲۴۰ ،ش��عار و تصویر پالکارد که
در فضای مجازی منتشر شدهاند (ک ه بیانیهها،
پیامه��ای همدردی ،اش��عار و تصاویر برگرفته
از کانال تلگرامی انجمن س��بز چیا میباشند)،
با ۲۰نفر از کس��انی که با ش��ریف باج َور آشنا
ب��وده و ی��ا در فعالیتهای زیس��ت – محیطی
سابقه همکاری با وی را داشتهاند نیز مصاحبه
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عمی��ق انجام گرف��ت و از آنها درب��اره نگرش
باج َور نس��بت به هویت کوردی ،مس��اله کورد
و پیوند آن با فعالیتهای زیست محیطی سؤال
ش��د .نتیجه تحلیل این اسناد ،روایت کوردها
از زندگی و مرگ ش��ریف باج َور ،اهداف آن و
نحوه پیگیری این اهداف و دیدگاه او نس��بت
به «دیگری» و چالش��هایی که این فعاالن در
مسیر فعالیتهایشان با آنها مواجه بودند بررسی
و تحلیل شدهاس��ت .مصاحبهها با افرادی که
در کشورهای مختلف ساکن هستند و بصورت
آنالین انجام ش��دهاند .فرآین��د انجام مصاحبه
بعد از مرحله اشباع نظری متوقف شد و سپس
مصاحبه ها دسته بندی شده و نتایج در قالب
مقوالت و مفاهیم ،تحلیل گردیدند.
ناس�یونالیزم روزانه و اکوناسیونالیزم در
کوردستان
یکی ازمس��ائل گمراه کننده در تعاریف سنتی
از ناس��یونالیزم این اس��ت که ناس��یونالیزم را
اساسا امری حاش��یه ای به تصویر می کشد و
بدینسان ناسیونالیزم جوامع حاکم و نوع اظهار
تعلق و تعهد به آن را اموری غیرناسیونالیستی
می نمایاند .این در حالی است ناسیونالیزم در
تمام کشورهای دنیا به شکل روزانه و درقالب
شهروندی بازتولید می شود (بیلیگ :۱۹۹٥ ،
 .)۵به همین دلیل ،بازتولید روزانه ناسیونالیزم
اعتقاد به ملت و تصور آن را به گونه ای بسیار
معم��ول و ملموس به ام��ری هنجاری تبدیل
میکن��د .بنابراین ناس��یونالیزم همچون امری
طبیعی و روزمره حول محور خودمتمایزسازی
ملت حرکت کرده و خودتعریفی و خودارجاعی
روزانه ش��هروندان را ممکن می سازد (بیلیگ
 .)۶ناسیونالیزم را می توانایدئولوژی فرا گیری
تعریف کرد که دربرگیرنده الگوهایی از اعتقاد
و رفتار اس��ت که به تصور طبیعی دنیای ما به
مثابه دنیای دولت-ملت کمک میکند .وفاداری
به ملت و هویت ملی ،فی النفسه معرف همین
فراگیری ناس��یونالیزم هستند (بیلیگ  .)۱۶از
ساڵی بیست و دووەم
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آنجا که ناس��یونالیزم دنیای ملتها را به شکلی
معم��ول بازتولی��د میکند در بس��یاری موارد
امکان توضی��ح جوانب مختل��ف آن به اتکای
نظریه ممکن نیس��ت .از ای��ن رو ،تا چند دهه
اخیرتئوریه��ای موجود عموما ناس��یونالیزم را
ب��ه امری که همیش��ه به دیگ��ری تعلق دارد
ب��دل می س��اخت (بیلی��گ  .)۱۷-۱۶ناتوانی
ساختاری بعضی از رویکردهای علوم اجتماعی
و انس��انی از توضیح روزمرگی ناس��یونالیزم و
بدیهی پن��داری پدیدههایی مانند «جامعه» و
دولت مدرن در بطن خود ناسیونالیزمی است
ک��ه به آن ناس��یونالیزم متدولوژیک گفته می
شود(کارنیلو ،۲۰۰۹ ،متین.)۲۰۲۰ ،
در واق��ع ناس��یونالیزم خود ش��یوه ای از
توصیف جامعه ،نوع��ی آگاهی تاریخی ویژه و
یک پارادایم اس��ت و این ویژگی اندیش��یدن
خارج از چارچوب ناس��یونالیزم را دشوارکرده
و ورود به دنیای عاری از دولت-ملت را تقریبا
به امری غیر ممکن تبدیل نموده اس��ت .چرا
ک��ه تصور «ملت» خارج از پارادایمی که تفکر
م��ا را احاطه کرده و چارچوب اندیش��یدن به
«مل��ت» را تعیین نم��وده به راحت��ی امکان
پذی��ر نیست(س��لیمانی .)۲۰۱٦ ،بنابرای��ن،
هرکس که در درون چنین پارادایمی قراردارد
ناسیونالیستی می اندیشد ،ناسیونالیستی عمل
میکند و ناسیونالیسم به پروسه متعارف کنش
گفت��ار ناسیونالیس��تی وی تبدیل می ش��ود.
ازآنجا که ناسیونالیزم خود یک پارادایم است،
چارچوب اندیش��ه ما را تش��کیل می دهد اما
خود این واقعیت برم��ا پنهان میماند .همه ما
ممکن اس��ت ناسیونالیست باشیم ،بدون آنکه
نس��بت به آن آگاهی داشته باشیم و به همین
دلیل اس��ت که امری مسلم و یا روزمره فرض
میشود« .نیروی نامرئی» ناسیونالیسم برای ما
نامرئ��ی میماند و همین نامرئی بودن و حضور
فراگیر آن است که ناسیونالیسم را هم محلی و
هم جهانشمول میکند .بنابراین به جای اینکه
مانند گلنر ناسیونالیس��م را بر حسب رابطه و

پیوند آن با رش��د تکنولوژیک و پیشرفت نظام
صنعتی تصویر کنیم(گلنر ،)۱۹۸۳،بهتر است
آن را به عنوان یک پارادایم در نظر بگیریم.
ای��ن عدم آگاهی به ناس��یونالیزم خویش،
چنان شایع است که به عنوان مثال در ایران،
بس��یاری از گروهها و اشخاصی که پیوسته به
ناسیونالیزم میتازند ،خود شدیدا ْ ناسیونالیست
هس��تند .مصداق این را می توان در احزاب به
ظاهر ضد ناسیونالیس��م ایرانی مش��اهده کرد.
احزاب��ی که داعی��ه تفکرات فرامل��ی دارند اما
هرگز نتوانسته اند خارج از مرزهای ملی خود
بیندیشند .این دسته از افراد گاهاً در احساس
تعلق به ملت حاکم و در دش��منی با مطالبات
هویت خواهی ملل محکوم حتی بر گروههای
شوینس��تی نیز پیش��ی میگیرند .پیوس��ته در
چارچوب ایران می اندیشند و استراتژی تعیین
میکنند .بگذریم از چریکها و تودهایهای اصالح
طلب ،احزابی مانند حزب کمونیس��ت ایران و
حزب کمونیس��ت کارگری ایران که مدعی اند
در درون مرزه��ای ایران -بدون در نظرگرفتن
زبان ،ملیت ،جنس��یت و اتنیسته-تمام برنامه
ه��ای سیاس��ی و استراتژیهایش��ان منحص��را
معط��وف ب��ه منافع طبقه کارگر اس��ت اما در
عمل ،ناسیونالیزم حاکم را بازتولید میکنند.
طرف��ه اینکه ای��ن گروهها نه تنه��ا فاقد
هرگونه برنامه ای برای ملت های «غیر ایرانی/
غیر فارسی»هس��تند ،بلکه بعد از چندین دهه
زندگی در خارج از ایران(عراق ،اروپا ،و امریکا)
هنوز نتوانستهاند از اندیشه ایران-مرکزی خود
رهای��ی یابن��د و یا لحظه ای ب��ه طبقه کارگر
در کش��ور محل س��کونت خود اندیشیده و به
بخش��ی از اپوزیسیون چپ کش��ور «میزبان»
تبدیل ش��وند .چرا که به ق��ول علی مزروعی،
متفکر ضد اس��تعماری تانزانیا« ،ممکن است
روش��نفکران مارکسیست فرانس��وی و چینی
دارای اش��تراکات ایدئولوژیک باش��ند اما یک
روش��نفکر فرانسوی قبل از اینکه مارکسیست
باش��د فرانسوی اس��ت» و یا برعکس .این از
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الزامات عصر ناسیونالیزم است که به قول متفکر
فرانس��وی اتین بالیبار در این عصر «مرزهای
خارجی کش��ور باید تبدیل به مرزهای درونی
شهروندان ش��وند» ( .)۹۴ :۱۹۹۱نکته مهمتر
اینکه هر آلترنالتیوی برای سیس��تم حاکمیت
الزام��ا باید در چارچ��وب دولت-ملت بگنجد.
اتفاقی نیس��ت که فوکو ادع��ا میکند که حتی
مارکس نتوانس��ت خ��ارج از چارچوب دولت
مدرن بیندیش��د .مارکس ب��ه صراحت پایان
سیس��تم دولت-ملت را برعهده تاریخ گذاشت
و اعالم کرد که « مب��ارزه پرولتاریا در مرحله
اول ی��ک مبارزه ملی اس��ت و پرولیتاریای هر
کش��وری در وهل��ه اول باید مس��ئله طبقه را
با بورژوازی کش��ور خود ح��ل و فصل نماید».
دولت مدرن ،ماهیتاً دولت-ملت است و«فاقد
هرگونه سابقه قبلی در تاریخ» (گیدنز:۱۹۸۷:
 )۱۶۶که سیستمی است دارای قدرت احاطه
با مرزهای مشخص (گیدنز.)۱۲۰ :۱۹۸۵ :
بای��د یادآور ش��د ک��ه ناس��یونالیزم روانه
منحصر به ملل و جوامع حاکم نیست .جوامع
و مل��ل غیر مس��لط ،حافظه تاریخ��ی خود را
در بکارگی��ری نظ��ام نمادین روزان��ه خود به
نمایش گذاشته و گذش��ته را در خودارجاعی
و خودتمای��زی امروزین و روزمره بازتولید می
کنن��د .این امری اس��ت که تا ح��دود زیادی
مایکل بیلیگ در کتاب ارزش��مندش مسکوت
گذاش��ته است .ناس��یونالیزم حاشیه و جوامع
محک��وم که بیلی��گ آنرا «ناس��یونالیزم حاد»
مینام��د ،دارای خصائ��ص مش��ترک زیادی با
ناس��یونالیزم جوامع حاکم در زمینه باز تولید
خود می باشد .ناس��یونالیزم کوردی نمونه ای
جدی در این باره اس��ت که در پژوهش حاضر
به آن پرداخته می شود.
برخالف پژوهش��های قبلی که بیش��تر بر
نقش نخبگان تاکید داشت ،ناسیونالیزم روزانه
بر فاعلیت عامه مردم تمرکز دارد( .ایندنس��ر،
 .)۹۹-۸۴ :۲۰۰۲ب��ا تاکید ب��ر فاعلیت عامه
مردم ،پژوهش در مورد ناس��یونالیزم روزانه در
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پ��ی درک بهتر اظهارات متداول ،ش��یوه های
خودتمایزی مردم و مطالعه اموری اس��ت که
خودارجاعیه��ای آنان را تهدید کرده یا موجب
نگرانی و اضطراب مردم می ش��ود .تحقیق در
ای��ن زمینه به م��ا کمک میکند ب��ا چگونگی
خود اظه��اری روزانه ناسیونالیس��تی و روایت
روزمره ملت آشنا شویم .گرچه برخی محققان
حوزه ناسیونالیزم تاکید دارند که روزانه بودن
ناسیونالیزم به معنی معمولی بودن آن نیست
(جونس و مریمان.)۱۶۶ :۲۰۰۹ ،
مطالعه ناسیونالیزم روزانه بر فهم عمومی
پدیده ناس��یونالیزم و مشاهده مقوالت ملی و
اتنیکی ،تجلیات آگاه��ی جمعی ،مصطلحات
وی��ژه برای ابراز آن و نقش��ههای ذهنی خاص
آن تاکی��د م��ی ورزد (بروبیک��ر و دیگ��ران،
 )۹ :۲۰۰۶ک��ه در گفتار و عمل عامه به منصه
ظهور میرس��د .یکی از راههای درک این نوع
ناس��یونالیزم مش��اهده گفتار افراد با ملت و یا
درباره ملت اس��ت ک��ه چگونگی تصور ملت را
روایت میکند (فاکس و میلر_ ادریس :۲۰۰۷
. )۵۴۰-۵۳۹
روزانهبودگی ناسیونالیزم مانند ناسیونالیزم
موجود در کوردس��تان با درگیریهای مستمر
هم��راه اس��ت که از طری��ق ارج��اع روزانه به
س��مبلهای مل��ی مورد بح��ث ق��رار میگیرد.
بهترین گواه چنین وضعیتی در این جمله زیر
که برگرفت��ه از بیانیه هفد ه انجمن مردم نهاد
کوردستان است که اعالم میکند« :پرستندگان
تاریک��ی و دش��منان طبیعت و آب��ادی والت
(وطن) از هیچ کوشش��ی برای نابودی محیط
زیس��ت دری��غ نمی کنن��د و مانع هر انس��ان
دلس��وزو فعالی هس��تند که در راه خدمت به
نیش��تمان (میهن) قدم بر میدارد» (ڕێکخراوه
ژینگهیییهکانی کوردستان) .در تایید این طرز
تلقی می توان به اس��تدالل جونس و مریمان
اش��اره کرد که معتقدند دوگانه ناس��یونالیزم
حاد و روزانه مورد بحث بیلیگ همیش��ه قابل
تفکیک نیستند زیرا بازتولید ملت امری است
ساڵی بیست و دووەم
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بسترمند (جونس و مریمان.)۱۶۵ :۲۰۰۹ ،
برخ��ی دیگ��ر از محققان مانند اس��کی،
ناس��یونالیزم روزان��ه و تجربه مل��ت بودگی و
روای��ت دوگانه خود-دیگ��ری را در اقدامات و
تجارب منعکس در زمان  ،فضا ،و امر فرهنگی
و سیاس��ی قاب��ل مطالعه می دانند (اس��کی،
 .)۳۳ :۲۰۱۱فضا و س��رزمین و نحوه ارجاع به
آن میتواند ما را در درک تجربه و روایات روزانه
ناسیونالیس��تی کمک کند .مثال کلماتی مانند
طبیع��ت و درختان وآب وغی��ره که همچون
ابژه ه��ای الینفک کوردس��تان و نیش��تمان
(میهن) ،مکررا در ادبیات اکوناسیونالیستهای
کوردس��تان حضور دارند ،تص��ور آنان از ملت،
خودتمای��زی آنان و تصوی��ری از دوگانه خود
و دیگ��ری را منعکس می نماید(ر .ک .جدول
 .)۲تشکالت و جنبش��های سیاسی بدینسان
تجلیات سیاس��ی ناس��یونالیزم را ب��ه تصویر
درآورده و تاکی��د ب��ر ارزش��ها و خصوصیات
فرهنگی ناظ��ر بهتفاوتهای وی��ژه ونوع تصور
خویش در مقایس��ه با ملل دیگر را به نمایش
میگذارد ( اسکی.)۱۲ :
آنچه که در ناس��یونالیزم روزانه به خوبی
مشهود است بکار گیری مداوم و تداعی مکرر
فرهنگی-ملی اس��ت که
س��مبلهای تاریخی و
ِ
حکایت از درونی س��ازی همگانی آن و حافظه
جمعی در بکارگیری چنین س��مبلهایی دارد.

بازخوان��ی و بکارگی��ری این س��مبلها یادآور
هابیت��وس (عادت��واره) پیر بوردیو اس��ت که
متجس��م و درونی ش��دهای
در واق��ع « تاریخ
ّ
که گویی طبیعت ثانویه انس��ان اس��ت؛ تاریخ
بودنش ،از یادها رفت��ه و همچون زمان حالی
فعال که محصول تمامی گذش��ته است ،عمل
میکند» (بوردی��و .( ۵۶ :۱۹۹۰،ناس��یونالیزم
روزانه کوردی را می توان -در واکنش هزاران
انسان به مرگ شریف باج َوروامید کهنه پوشی
ویارانشان -در بکارگیری س��مبلهای تاریخی
و مل��ی و اق��دام جمعی ب��رای خودارجاعی و
خودتعریف��ی کوردهای ڕۆژههاڵت مش��اهده
کرد .هزاران نفراز شهرهای مختلف کوردستان
با تاکی��د بر هویت متمایز خوی��ش که از دل
کلم��ات ،ش��عارها و س��خنرانیهای آنان برمی
خاس��ت به وض��وح بین خود ،محیط زیس��ت
خ��ود و دیگری اش��غالگر و مهاج��م که وارد
هابیتوس ملی شده است تمایز قائیل شدند(ر.
ک .جدول  ۱و.)۲
این تراکم گذش��ته و فع��ال بودگی کنونی
آن در کارب��رد مفاهیم و واژگان��ی متجلی می
ش��ود که برای تمام منتس��بین به گروه کاربر،
قاب��ل درک و ملموس��ند و گوینده و ش��نونده
توآمان ماهیت زمان��ی و مکانی چنین واژگانی
(دایکس��یس  ) Deixisرا به خوب��ی میدانند.
واژگان و مفاهیم��ی ک��ه در حافظ��ه تاریخ��ی

جدول  :1کلمات پر تکرار بیانیهها ،پیامهای همدردی و اشعار
تعداد

کلمات پر تکرار

۳۹
٦۳
۹٦
۳۷
۱۷
۱۳
۲۳

کورد
کوردستان
نیشتمان
گەل  /میللهت  /نەتهوە  /خەڵک
خاک
رۆڵه
واڵت
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جدول  :2شاخصهای ناسیونالیزم و اکوناسیونالیزم
شعارهای مندرج در پالکاردها و

شعارهایی که در تشییع پیکر

بنرها

جانباختگان از سوی مردم سرداده شد

مقوالت اصلی مقوالت هسته

 .1کوردستانمان شوریده ست فرزندانمان
سوخته اند (کوردستانمان شێواوه ڕۆڵەکانمان
سووتاوه)
 .2هر کس که خواهان وطن است با ما همراه
شود (هەرکهس واڵتی دەوێ بێ لەگەڵمان
رێ کەوێ)
 .3کسی از مرگ کورد سخن نگوید کورد زنده
است( کەس نەڵێ کورد مردووە کورد زیندووە)

خود ارجاعی
خودمتمایزسازی
بدیهی انگاری ملت

 .1نیروی سپاه پاسدان گناهکاراست گناهکار
(هیزی سپای پاسداران تاوانباره تاوانبار)
 .2نیروی سپاه اعدام مجرم تام و تمام (هیزی
سپای سێداره تاوانباره له م دباره)
 .3خیابان شوریده است خون دلهایمان ریخته
است (خیابان خرۆشاوه خوێنی دڵمان ڕژاوه)
 .۴فرماندار فرماندار استعفا استعفا
 .۵اسایش نیروهای نظامی بالی جانما شدند
(ئاسایشی هێزەکان بوو به بەاڵی گیانمان)

تعریف دیگری
تقابل با او

شما جانتان را فدا کردید ،آتش گرفتید تا نیشتمان آتش
نگیرد

 .1تا زمانی که یک کورد زنده است حق
کوردها را خواهد گرفت (هەتا کوردێک بمێنێ،
حەقی کوردان ئەستێنێ)

احساس مسسولیت و
تعهد به هویت ملی
فداکاری مرگاگاهی

تو نیرومند و نامیرایی مردن در مقابلت زبون است
(تۆ بەهێزی نامری مردن لە ئاستتا کۆیلەیە)
شهیدان وطن را گریه نشاید نمیمیرند آنانکه در دل مردم
زنده اند
(پێی ناوێ بۆ شەهیدی وەتەن شیوەن و گرین
نامرن ئەوانە وا لە دڵی میللەتا دەژین)
راه شهیدان ادامه دارد

 .1دشمن خیال باطل در سر دارد هزاران
شریف زنده اند (دوژمن خەیاڵی خاوە ،هەزاران
شەریف ماوە) شهید نمی میرد( شەهید
نامرێ)
 .2برادر شریف ،برادر شریف ،راهت ادامه دارد
(کا شەریف کاشەریف ڕێگات درێژەی هەیە)
 .3نمیمیری مردن در مقابلت زبون است چون
جان پاکت شعار است دعوت است مسیر است
(نامری مردن له ئاستتا کۆیلەیە چونکه گیانی
پاکی تو دروشمه بانگه وازه ،ریگەیه)

مقاومت

 .1تا زمانی کە یک کرد زنده است کوردستان
هم زنده است(هه تا کوردیک بمێنێ
کوردستانیش دەمێنێ)

خود اگاهی تاریخی

 .1حافظ نیشتمان ،شهید در راه کردستان
شد ( پارێزەری نیشتمان ،بوو بە شەهید
کوردستان)
 .2حافظ جنگلها ،در راه کوردستان شهید شد
(پارێزەری دارستان ،بوو بە شەهید کوردستان)

پیوند میان محیط
زیست و هویت ملی

نیشتمان شما را فراموش نخواهد کرد
من آتشم آتش شعله ور
شهید قامتش به اندازه قامت کوردستان است
من شریفم به آسانی کمر امیدم خم نمیشود
شعلەآسا زندگی میکنیم ،میسوزیم ،شعلەآسا برمیخیزیم
میسوزیم اما تسلیم نمیشویم ،بسان ققنوس و آتشیم
سرافراز و مبارک باد یاد چهار شهید نیشتمان

تو اگر گفته بودی این فریاد چقدر عمیق است او نام تک
تک زخمها را به تو می گفت
آنچه هرگز از پس زدودنش بر نخواهید آمد  ،آزادی است
در روحمان
شهیدان محیط زیست کردستان جاودانگیتان مبارک
شهیدان زندگی و محافظ نیشتمان ،راهتان ادامه دراد
درختی در آتش سوخت  ،کردستان به خود لرزید.
شهیدان پایداری محیط زیست  ،جاودانگیتان مبارک
ای شکوه سبز نیشتمان ای جنگل راهت ادامه دارد
اگر جنگل آتش گرفته  ،محافظ محیط زیست کردستان در
مقابلش ایستاده است
شهید سبز شهید زندگیست
شهیدان انسانیت و مهربانی راهتان پر رهرو باد
درود ای شهیدان راه انسانیت و زندگی
بلوطهای کوردستانیم آتش و مرگ را شکست می دهیم و
دوباره سبز میشویم
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ساڵی بیست و دووەم

پیوند محیط زیست و
عدالت اجتماعی
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ناسیونالیزم

ناسیونالیزم

ناسیونالیزم

ناسیونالیزم

ناسیونالیزم

اکو ناسیونالیزم

اکو ناسیونالیزم

جمعی ،تبدیل به نوعی اس��م خاص ش��ده اند.
مث�لا وقتی ی��ک ایران��ی از اوضاع « کش��ور»
صحبت میکند ب��ا وجود اینکه در جهان صدها
کش��ور وجود دارد هر ایرانی به روشنی میداند
که کش��ور مورد بحث ایران است .ناسیونالیزم
روزانه ایرانی چنین خودارجاعی را دهههاس��ت
بدیهی کرده اس��ت .به همین ش��یوه ،وقتی که
یک کورد از کلمه «نیش��تمان» استفاده میکند
به «وطنی» اش��اره دارد ک��ه منحصرا کوردی
اس��ت و تنها یکی از روشهای اشاره و ارجاع به
کوردستان است .زبان ناسیونالیزم زبان ویژه ای
اس��ت که امکان وجود نوع ویژه ای از ارجاع به
ملت را ممکن ک��رده و در واقع جامعه گفتاری
( )speech communityخاص خود را می
آفریند که در بیان و گفتار با بکارگیری مجموعه
ای از نورمهای گفتاری ،خود را از «دیگری» و«
غیر» متمایز میس��ازد .مثال یک کورد هرگز از
ع��راق ،ایران و یا ترکیه به عنوان «نیش��تمان»
و ی��ا «واڵت» یاد نمیکند زیرا ای��ن واژگان نه
تنها منحصرا ب��ه جامعه گفتاری ناس��یونالیزم
کوردی تعلق دارند بلک�� ه نوعی کنش گفتاری
کوردی هستند که همزمان فاصله با «دیگری»
و وفاداری به «نیش��تمان» متص��ور کوردها را
اعالم می دارند.
البت��ه ،همچن��ان ک��ه جولیا کریس��یتوا،
فیلس��وف فرانس��وی ،متذکرمی ش��ود درعصر
ناسیونالیس��م«،دیگری» و «غیر» یکی نیستند.
«غی��ر» متعلق به«ما» و یا ملت «ما» نیس��ت.
اما «دیگری» غیری اس��ت ک��ه در مقابل «ما»
و ی��ا ملت «ما» ق��رار دارد (کریس��توا:۱۹۹۱ ،
 .)۹۶ای��ن امری اس��ت ک��ه در ناس��یونالیزم و
اکوناس��یونالیزم کوردس��تان به روش��نی قابل
مشاهده اس��ت .اکوناسیونالیستهای کوردستان
هرگز عش��ق به «غیر» را پنه��ان نکرده اند اما
بدون ش��ک سپاه پاسداران و شوینیزم حاکم را
«دیگری» میدانند .عدم آگاهی به این مس��ئله
باعث گس��تردگی تفسیر و درک غلط از پدیده
اکوناسیونالیزم کوردی شده است.

یکی از کج فهمیهای رایج ،عاری دانس��تن
فعالیتهای زیس��ت-محیطی از تمایالت هویت
طلبانه اتنیکی و ناسیونالیستی است .این تصور
مخصوصا تا دهه هفتاد میالدی بسیار رایج بود
(فال��ک ۱۹۷۰؛ س��پراوت و س��پراوت.)۱۹۷۱،
اما پژوهش��های متاخر به خوبی بر بی اس��اس
بودن چنین تصوراتی صحه گذاش��ته و حضور
اکوناسیونالیس��م در اکثر جنبش��های زیست-
محیطی را امری مس��لم تلقی میکنند .به قول
جین داوس��ن استاد مطالعات اکولوژیک و علوم
سیاسی در دانشگاه اورگان «یک کالن چارچوب
(ماستر فریم) که مسایل هویتی و محیط زیست
را ب��ه هم پیوند میدهد ،آش��کارا در حال ظهور
و گس��ترش فزاینده در جهان اول ،دوم و سوم
است( ».داوس��ن .)۵۱ :۲۰۰۰ ،درهم تنیدگی
مسایل زیست-محیطی با مسایل هویتی جوامع
و گروههای غیر مس��لط ،حتی در پروژه گرین
نیودیل از س��وی سیاستمداران متمایل به چپ
آمریکایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
محققان حوزه ناسیونالیس��م تاکید میکنند
ک��ه نادیده گرفتن رابطه بین محیط زیس��ت و
جنبش��های هویت طلبانه مانع درک فعالیتهای
زیست-محیطی می شود زیرا چنین فعالیتهایی
متاثر از روایتهای سرزمین-مرکز بوده و از اساس
بسترمندند .روایتهای سرزمین-مرکز از اهمیت
فراوان��ی برخوردارن��د به این دلی��ل که عمدتا
گذش��ته و حال را از منظر س��اکنان اصلی آن
منعکس ک��رده و آموزههای خاصی از چگونگی
تصور آن سرزمین را در خود محفوظ می دارند.
چنین آموزههایی به سرزمین و طبیعت تقدس
بخشیده و بلندای کوهها ،سرزندگی درختان و
طغی��ان رودخانه و آبهای وطن و اس��طورههای
سرزمین مادری را در شعر ،موسیقی و ادبیات با
خود-ارجاع��ی مردمان می آمیزند .این آموزهها
ب��ا عجین کردن مردم و اکوسیس��تم ،به کالبد
داس��تانها واسطورههای سرزمین مادری لباسی
نوس��تالوژیک و جاودان��ه میپوش��انند (هرب و
کاپ�لان۱۹۹۹ ،؛ ن��اش .)۱۹۹۳ ،تجس��م این
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پیونده��ای هویتی و روایات س��رزمین-مرکز و
اکولوژیک در ش��عارهای مردم در تشییع جنازه
شریف باج َور جایی برای تردید باقی نمیگذارند.
بیانی بهت��ر از این همدردی مردم ایالم در باره
جان باختن ش��ریف نمیتواند جاودانگی این در
ه��م آمیختگی س��رزمین و احساس��ات ملی را
روایت کند« :با درخت به زبان آتش سخن مگو،
ک��ه پیش از او قلب مرا خواهی س��وزاند .من از
جنس کوهستانم ،درختان به زبان مادریم فریاد
می کشند و من می ش��نوم .آن وقت است که
جز آغوش ش��علهها جایی دیگر آرامم نمیکند.
امروز در آتش سوختم اما فردا در هیبت بلوطی
س��بز خواهم ش��د بر بلندای چیا(ک��وه) و بر
گستره ی سرزمین اجدادیم ».چنین امتزاجی
بی��ن خود-ارجاع��ی هویتی کوردها« ،ش��هید
ش��دن» در راه حفاظ��ت از کوردس��تان ،وطن
(نیش��تمان) و درخت��ان آن ،بصورت طبیعی بر
زبان کوردها در مریوان جاری شده ونام شریف
باج َور در ش��عارهای زیر بعنوان سمبل جدایی
ناپذی��ری اکولوژی کوردس��تان و هویت آن در
دلها و تاریخ مردمانش ثبت گردیده« :پارێزهری
دارس��تان ،بوو به ش��ههید کوردستان» (حافظ
درختان(جنگله��ا) در راه کوردس��تان ش��هید
ش��د)« .پارێزهری نیش��تمان ،بوو ب ه ش��ههید
کوردس��تان» (حافظ وطن در راه کوردس��تان
شهید شد).
این نقطه تالقی مس��ئله محیط زیس��ت و
هویت ملی است که به تولد پدیده اکوناسیونالیزم
میانجام��د .در واق��ع اکوناس��یونالیزم «برایند
پیون��د محیط زیس��تگرایی با مب��ارزات ملی و
مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی می باشد»
( داوسن ۱۹۹۹ ،و  .)۳۰ :۲۰۰۷شعارها ،بیانیه
و س��خنرانیهای مردم در یادب��ود جانباختگان
محیط زیست این پیوند ناگسستنی بین محیط
زیس��ت ،مس��ئله مل��ی و مبارزه ب��رای عدالت
اجتماع��ی را به بهترین وجه ممکن نش��ان می
دهند (جداول  ۲ ،۱و  .)۳در کوردس��تان درجه
فراگیری اکوناس��یونالیزم به نقطه ای رس��یده
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اس��ت که می توان آمیختگ��ی آن را با مذهب
نیز مشاهده نمود .بعنوان مثال ،اتحادیه علمای
دینی مریوان در اعالمیه ای می نویسد« :چهارتا
از فرزندان کورد . . .،از عاش��قان ملت و خاک و.
 . .آب و جنگل به کاروان جاودانگان پیوستند».
در اینجا م��ی توان دید که س��مبلها و دالهای
مل��ی وزیس��ت-محیطی در مقابل س��مبلهای
تاریخی «دیگری دینی» نیز قرار گرفته و آتش
افروزی و س��تم موجود در کوردستان و مبارزه
ب��رای تحقق عدالت رادریک بس��تر دینی-ملی
گنجاندهو آن را اینگونه ترسیم میکنند« :امروز،
باری دیگر نوادگان نمرود ،با آتش زدن جس��م
و جان فرزندان نیش��تمان ،که صدای سوختن
آن به گوش آسمان می رسد ،چهار جگرگوشه
تبدیل به موم ش��ده را زی��ر درختان بلوط آرام
آرام ذوب و قطره قطره از چش��مان مام میهن
س��رازیر ساختند ».و حتی در یکی از پالکاردها
از ش��ریف بعن��وان «ابراهیم کوردس��تان» نام
میبرند که اشاره به «قیام» ابراهیم پیامبر دارد
که در مبارزه علیه «ش��رک حاکم» آماده جان
به آتش سپردن است.
در تش��ییع باج َور و یاران و در مراس��مهای
سالگرد جان باختنشان ،نیشتمان ،کوردستان،
جن��گل و طبیع��ت کوردس��تان در گفت��ار و
ش��عارهای کوردها به هم تنیده شده و تمایزات
«طبیعی» خود را با اش��اره به دارستان(جنگل)
مکررا یادآوری میکنند .اکوسیستم کوردستان
میدان نب��رد نوینی اس��ت ک��ه مفاهیم عمده
ناسیونالیزم کوردی متناسب با این «نبرد سبز»
در آن بازخوانی ش��ده و همگان بدون استثنا از
این جانباختگان بعنوان «ش��هید» یاد میکنند.
(واژه ای که از  ۱۹۴۶به این سو همه نیروهای
کوردی -اعم از چپ و راس��ت -برای نیروهای
جانباخته خود در دفاع از کوردستان بکار برده
اند .همچنانکه در باال ذکر شد علمای کوردستان
نی��ز جانباخت��گان اکوناسیونالیس��ت ک��ورد را
«جاودانگان» یعنی شهیدان قلمداد کردند) .در
این یادبودها باج َور چنان «فرمانده»ای معرفی
ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

جدول  :3کدهای درون متنی بیانیه ،پیامهای همدردی و اشعار
مفاهیم و کدهای درون متنی

مردم شرافتمند کوردستان ،ملت سرافزاز کورد ،پیکر زخمی ملت کورد ،مام
نیشتمان ،فرزندان غمخوار ملت کورد ،جوانان دلسوز وطن ،نیشتمان پاک
ملت ،ڕۆژههاڵتی کوردستان ،نیشتمان سوخته ،وفادار به مام نیشتمان ،بکار
بردن ضمیر مالکیت «مان» در کوردستانمان ،نیشتمانمان ،کوهستانمان،
همدردی با نیشتمان ،سرزمین بی پشتیبان ،جانباختگان را شهید وطن
نامیدند ،ابراهیم کوردستان ،پیغمبر دارستان (جنگل)  ،بکار بردن تقویم
موسوم به تقویم کردی در پایان بیانیه ها و پیامهای تسلیت

مقوالت اصلی

خود ارجاعی،
خود متمایز سازی و
بدیهی انگاری ملت

نام سند

ناسیونالیزم

آتش ویرانگر خشم و کینه ،نوادگان نمرود ،تاریک پرستان و دشمنان آبادانی
وطن ،دشمن زبون

تعریف دیگری و تقابل
با او

ناسیونالیزم

یاد کردن از شریف ،امید و همراهان به عنوان کسانی که درد و رنج
کوردستان و مردم کورد را به دوش می کشند ،شهید ،قربانی شدن ،فدا
کردن جان و مال و هستی

إحساس مسسولیت و
تعهد به هویت اتنیکی و
فداکاری

ناسیونالیزم

تشبیه شریف وامید و همراهان به ققنوس و برخاستن دوباره آنان از دل
خاکسترشان ،تداوم راه جانباختگان با شور و حرارت بیشتر ،نامیرایی ،تعبیر از
جانباختگان زیست محیطی به فرمانده و سردار

مقاومت

ناسیونالیزم

قلب زخمی وطن ،رنج تاریخی کورد ،سرنوشت تاریخی ملت کورد حکایت
اتش و خرمن است ،درام تاریخی کشتار کوردها ،کورد کشی

خود اگاهی تاریخی

ناسیونالیزم

دشمنان محیط زیست و آبادانی نیشتمان ،عاشق ملت ،آب و جنگل،
درخت ریشه دار بلوط ،بینایی چشمان نیشتمان ،شعله آتش میهن دوستی،
کوردستان شریفها ،شریف کوردستان ،سبز قامتان نیشتمان ،این همانی
جانباختگان با نیشتمان و قامت آنان با قامت کردستان ،مرگ فعاالن محیط
زیست فقدانی عظیم برای ملت کورد ،کوهستانهای سرافراز کوردستان ،جنگ
با آتش برای محفاظت از طبیعت کوردستان ،رهبر محیط زیست ،مکتب و
معلم ،دانش آموختگان درس دوست داشتن وطن ،دانش آموختگان جنگ
با آتش که از ریشەهای نیشتمان محافظت می کنند ،سنگر محفاظت از
محیط زیست کوردستان ،شهیدان طبیعت نیشتمان ،دوستداران محیط
زیست نیشتمان ،تجدید عهد و پیمان با جانبختگان برای محفاظت از
نیشتمان ،سبز قامتان وطن ،فعال کردن انجمنهای زیست–محیطی بر
اساس إحساس نیشتمان پروری (میهن دوستی) ،جاویدانان چیره برآتش
نیشتمان ،سرود آبادانی در گوش نیشتمان نجوا کردن ،روز خروش ملت برای
بازخوانی درسهای محیط زیست ،وظیفه ملی (نهتهوهیی) و میهنی (نیشتمان
پهروهرانه) فرزندان پر تالش محافظت از محیط زیست نیشتمان ،حافظان
طبیعت نیشتمان ،شهیدان سر بلندی و آبادانی کوردستان ،جنگلها سرود
آزادی برای نیشتمان باز میخوانند ،بنفشه های سوخته سرزمین بی پشتیبان،
دستان سوخته نیشتمان ،کوهستان بی حامی ،مبارزه زیست–محیطی،
طبیعت سوگوار کوردستان ،سالح سبز ،شهیدان سبز ،شریف کوهستان،
شریف کوردستان ،امید کوهستان ،کوهستان نام دیگر وطن ،سالح سبز،
اسارت چشمه نازار ،فرمانده محیط زیست.

پیوند میان محیط زیست
و هویت اتنیکی

اکو ناسیونالیزم

پیشمرگههای شرافت و انسانیت ،سوگواری نیشتمان و انسانیت ،حقانیت
مبارزه زیست محیطی و عشق و نیشتمان ،عاشقان زندگی و انسانیت ،گریه
نیشتمان در آغوش انسانیت هنگام با خبر شدن ازجانباختن فعاالن زیست–
محیطی

پیوند محیط زیست و
عدالت اجتماعی

اکو ناسیونالیزم
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می شود که در راه حراست از نیشتمان جانش
را پ��اک باخت .تص��ور باج َور بعن��وان فرمانده
عملیات��ی علیه «آت��ش دش��من» دریک نبرد
نابرابر ،گویای وقوف و مرزبندی عمومی با طرف
مقابل اس��ت .کلمه دش��من (نهیار و ناحهز) که
مدام در اش��عار ،پیامهای همدردی و بیانیهها
تک��رار میش��وند ،نتیجه یک آگاه��ی و حافظه
تاریخی اس��ت .این همان هابیت��وس و “تاریخ
متجس��م و گذش��ته فعال در زمان حاضر» پیر
ّ
بوردو اس��ت که حضار را وادار میکند یک صدا
فریاد بزنن��د( :هیچکس تص��ور نکند که کورد
مرده است ،کورد زنده است (کەس نەڵێ کورد
م��ردووە کورد زیندووە) .چرا ک��ه این رخداد
از نظ��ر کوردها تنها نمون��ه ای دیگر از تهدید
آنتولوژیک و وجودی علیه ملت-بودگی کوردها
در تاریخ مدرن است که از دید شعاردهندگان،
مانند همه تهدیدها و تهاجمهای گذشته ،هدف
آن بی آینده کردن کوردستان است.
این نوع نگرش به کوردستان و دشمنان را
در برخورد ش��ریف با یکی از فرماندهان س��پاه
پاسداران در کوسالن منعکس است.
فرمانده س��پاه به باج َور «:تو ش��بیه مردمپینجوین هستی».
باج َور« :همه ما کوردیم طبیعی است کهشبیه هم باشیم؛ از اینجا تا کرکوک ،همه خاک
کوردستان است».
فرمانده س��پاه ب��ا این ح��رف از کوره درمی رود می گوید« :چهار پارچه کوردس��تان را
میخواهی یک پارچ آب هم بهت نمیدم».
باج�� َور« :اگر از اینجا تاعفرین آتش بگیردآنرا خاموش خواهم کرد».
رژیم ایران و سیاس�ت اکو-تروریس�م در
کوردستان
محیط زیست کوردس��تان یکی از عرصه هایی
اس��ت که در طول چهل س��ال گذش��ته آماج
اس��تراتژیهای امح��اء دولت ایران بوده اس��ت.
چنین استراتژیهایی به دو شیوه مستقیم و غیر
 44گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 56

مس��تقیم در کوردستان به اجرا در می آیند که
در هر دو ش��یوه امحای دولت��ی منابع طبیعی
کوردس��تان با به��ره گیری از س��لطه نظامی و
در چارچوب��ی امنیتی هدف اصلی اس��ت .رژیم
هم��واره س��عی دارد با نامش��روع جل��وه دادن
مطالبات هویت کوردی و بازنمایی آن به مثابه
ش��ری ذاتی که در تقابل با خیر بالمنازع سلطه
اتنیس��یته حاکم است ،به بهانه مبارزه با احزاب
کوردی اقدام به قطع درختان جنگلی ،به اتش
کش��یدن جنگلها وکاش��ت مینه��ای جدید در
مناط��ق به اصطالح مرزی ک��رده و با برگزاری
مانوره��ای گس��ترده و پی در پی ب��ه تخریب
سیستماتیک محیط زیس��ت کوردستان تداوم
میبخشد.
دول��ت ،به کوردس��تان همچ��ون تهدیدی
برای امنی��ت ملی ایران مینگ��رد و تا آنجا که
ب��ه مس��ئله محیط زیس��ت برمیگ��ردد حضور
دول��ت در کوردس��تان حض��وری اکوکولونیال
اس��ت .این ام��ر بیش ازه��ر چی��ز در تصور و
تعری��ف رژی��م از مفهوم امنی��ت ملی منعکس
می شود .کوردس��تان از نقطه نظر امنیت ملی
ایران ،مفهومی انضباط��ی( )disciplinaryو
س��ودجویانه دارد .رویکرد دولت به کوردستان،
خارجی
سیاسی
رویکردیست به یک جغرافیایِ
ِ
ِ
غیرقابل فتح و س��رکوب .بدین ترتیب طبیعت
آن نیز غیرخودی و رام نشده تلقی می شود که
باید تمام ذخایر و داراییهای آن را به سرعت به
یغما برد .منابع آن را باید استخراج ،آبهایش را
منتق��ل ،جنگلها ،حیوان��ات و گیاهانش را باید
به انقراض کش��انید .این حداقل تصوری اس��ت
که بیش��تر مردم کوردس��تان از عملکرد دولت
ایران دارند.
از دی��د دول��ت ،تهدی��د علی��ه طبیعت در
س��ایر مناطق در ای��ران ،تهدید علی��ه امنیت
ملی محس��وب میشود طبق گزارش خبرگزاری
جمهوری اس�لامی ،به دلیل حفظ امنیت ملی
به جنگلهای ش��مال اس��تراحت  ۱۰ساله داده
میش��ود و مس��ئوالن اعالم می کنن��د که «به
ساڵی بیست و دووەم
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خاط��ر امنيت ملي كش��ور نيازمندي��م كه اين
پوشش را حفظ كنيم» .آنها تاكيد می كنند كه
«با اقتدار انجامش م��ي دهيم ».این در حالی
اس��ت که «ب��راي جنگل هاي ش��مال به علت
بارش ه��ای خوبی که آن مناطق دارد ،فرصتي
براي جبران وجود دارد» اما در کوردستان «به
دلی��ل نبود بارش های مناس��ب ،قطع درختان
ناب��ودی جنگل های زاگ��رس را به دنبال دارد؛
چرا که بیش��تر گونه های جنگل��ي آن بلوط و
ون اس��ت و روي��ش يك درخت بل��وط حداقل
 ٥٠س��ال زمان نی��از دارد ».ام��ا در مقابل در
کوردستان وزارت اطالعات « به فعاالن محیط
زیستی کردستان اتهام همکاری و وابستگی به
احزاب کرد مس��لح مخالف حکومت را میزند».
برخالف مناطقی که پ��روژه کولونیالیزم فارس
در آنجا به موفقیت رس��یده ،دولت اس��تراتژی
امحاء و غارت در کوردس��تان را ب��ا ملیتاریزه
کردن هر چه بیشتر منطقه ،ایجاد آتش سوزی
در نتیجه توپ باران سپاه و تخریب زیست بوم
محل��ی به دلیل س��اخت پایگاهه��ای نظامی با
«اقتدار» ادام��ه داده و در صورت لزوم هر نوع
فعالیتی برای حفظ کوردس��تان را جاسوس��ی
برای آمریکا و اس��راییل اعالم کرده و فعاالن را
سرکوب و حذف میکند.
در کن��ار اقدامات بالواس��طه ب��رای انهدام
س��رمایههای طبیع��ی کوردس��تان ،جمهوری
اس�لامی ایران بخشی از اس��تراتژیهای خود را
به ت��اراج منابع طبیعی کوردس��تان اختصاص
داده و به ش��یوههای غیرمستقیم سعی دارد با
بهرهگیری از امکانهای به اصطالح قانونی مانند
«قوانین ملی ش��دن جنگلهای کشور» مصوب
 ،۲۷ .۱۰ .۴۱همچنین «ملی بودن آبها» مصوب
 ،۲۵ .۰۵ .۴۶به��ره برداری ب��ی رویه از منابع
طبیعی کوردس��تان و انتق��ال آن را به مناطق
خارج از کوردس��تان در دس��تور کار قرار دهد.
این امر درقالب طرحها و پروژههای به اصطالح
توس��عه ،آبادانی ،اشتغال و ...سیاست بی آینده
کردن کوردس��تان را در پیش گرفته است .این

سیاس��تها که بخشی از استراتژی توسعه زدایی
( )de-developmentرا تش��کیل می دهند
با ه��دف برهم زدن امکان توس��عه در آینده و
اس��تفاده از اقتصاد و داراییهای طبیعی بعنوان
مکانیزم کنترل و اب��زاری برای اعمال تغییرات
جمعیت��ی و دموگرافی��ک و کوچاندن اجباری
کش��اورزان در کوردس��تان دنبال میشوند .یک
نمونه بس��یار واض��ح از چنی��ن اقداماتی رامی
توان در احداث س��دهای وسیع در کوردستان
دید .در حالیکه آب این سدها برغم نیاز منطقه
به مناطق غیرک��ورد انتقال مییابد« :انتقال آب
تنها به س��ود سایر استانها است و بدون در نظر
گرفت��ن حقآبه مبدا به اس��تان ه��ای همجوار
منتق��ل می ش��ود که ای��ن اجحاف��ی در حق
کوردس��تان است .به عنوان مثال ،سالهاست به
بهانهتامین آب شرب شهر تبریز ،هر ثانیه ،پنج
متر مکعب آب را از س��د بوکان (کوردس��تان)
به اس��تان آذربایجان شرقی منتقل می نمایند.
عالوه بر این ،درصدد هستند که پنچ متر مکعب
دیگر را از س��د نوروزلو که واقع بر رودخانههای
کوردس��تان است به این اس��تان انتقال داده و
ب��ا آن ،آب م��ورد نیاز نیروگاه ه��ای حرارتی و
ش��هرک های صنعتی واقع در مس��یر انتقال را
تامین کنند .همچنین برای زمینهای ش��ورهزار
اس��تان آذربایجان ش��رقی ،ش��بک ه آبرسانی و
آبیاری طراحی کردهاند ک ه زمینهای بی کیفیت
را نیز با آن آبیاری کنند .این در حالیس��ت که
کش��اورزان کورد منطق��ه در برخی از ماه های
سال با کمبود آب مواجه هستند .ناگفت ه نماند،
آبی که به اس��تان آذربایجان شرقی منتقل می
ش��ود عالوه بر حقآب ه کشاورزان منطقه ،حقآبه
دریاچه ارومیه نیزمحسوب میگردد.
همچنانک��ه اش��اره گردید احداث وس��یع
س��دها در کوردس��تان پیامده��ای زیس��ت –
محیطی جب��ران ناپذی��ری در تغییر و تخریب
زیس��ت بومه��ای انس��انی ،گیاه��ی و جانوری
مناطق��ی که به زیر آب م��ی روند بر جای می
گذارند .پروژههای سد سازی که در ایران انجام
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ش��دهاند ،اغلب ب��دون مجوزهای الزم زیس��ت
محیطی بوده و تمام مراحل مش��اوره ،طراحی
و اجرا ،عمدتا به ش��رکتهای وابسته به قرارگاه
خاتم االنبیا سپاه پاسداران واگذارگردیدهاند .بنا
به گزارش س�لامت نیوز ،مدیرکل دفتر آموزش
و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط
زیس��ت می گوید که  ۱۹۷س��د بدون گزارش
ارزیابی (مجوز زیست – محیطی) ساخته شده
اند.
پ��روژه س��د داری��ان در منطق��ه هورامان
نمون��های ب��ارز از اکوتروریس��م دولت��ی در
کوردستان اس��ت ،پروژه ای که دهها هکتار از
جنگلهای کوردستان ،چندین روستای قدیمی
و می��راث باس��تانی چند ه��زار س��اله بازمانده
از دوره پارین��ه س��نگی را به زی��ر آب برد و با
س��رمایه گذاری هنگفت دولت در حال مدفون
کردن چشمه بل است .پروژه سد داریان به رغم
تشکیل کمپین سه هزار نفری نجات کانی بل،
اعتراضات گسترده ،جمع آوری  ۷۰هزار امضا،
اعتصاب غذای دس��ته جمعی فعالین زیس��ت
محیطی در کوردستان و بازداشت و دستگیری
تع��دادی از فعالین کمپین ،همچن��ان به اجرا
درآمد.
اعطای مجوز برداشت سقز از درختان بنه،
نمون��ه دیگری از اجرای چنین طرحهاییس��ت
که مختار خندانی مؤس��س و سخنگوی انجمن
محیط زیست ژیوای پاوه که روز یکشنبه مورخ
 ۷تیر  ۱۳۹۹در هنگام اطفای حریق جنگلهای
بوزی��ن و مره خی��ل ،به طرز مش��کوکی جان
خود را به همراه دو تن دیگر از فعالین زیس��ت
محیطی از دس��ت داد ،دوازده س��اعت پیش از
حادث��ه و جانباختن��ش ،در ی��ک فایل صوتی
درباره اعطای مجوز برداش��ت س��قز از درختان
بن��ه در اورامانات و نقش مافیای دولتی پش��ت
پرده تخریبهای محیط زیس��تی کوردس��تان با
استفاده غیر مستقیم از اینگونه مجوزها چنین
می گوید:
«مافیایی هس��ت مثال فرض کن من مختار
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خندان��ی مافی��ا هس��تم .میرم مناب��ع طبیعی
مجوز برداشت س��قز میگیرم ،مجوز رو میگیرم
 ۵میلی��ون ،میارم بازار اونو میفروش��م بیس��ت
میلیون ،اونم میفروش��ه چه��ل میلیون ،بعدی
اونو میفروش��ه پنجاه میلی��ون ،اون فرد پنجاه
میلیونی باید روح درختها در بیاره ،شیرهش��ون
رو ت��ا آخر بمکه ،ساکش��ون براش��ون بزنه که
بتونه  ۵۰میلیون رو در بیاره و کمی هم س��ود
کن��ه  ...تازه افتخار هم م��ی کنند .هر کدوم از
این درختان که ما بهش��ون میگیم لهله ،یعنی
اون درختهای��ی ک��ه ضربه تیش��ه رو میخورند
به محض اینکه آتیش نزدیکش��ون بشه آتیش
میگی��رن ،ولی خیلی از ای��ن درختهای قهزوان
( پس��ته وحش��ی) لهله نخوردهاند برای همین
نمی س��وزند ،زیاد آس��یب نمی بینند و آتیش
به راحتی از کنارشان می گذرد ،چون مساله را
تج��اری کرده اند و آنقدر ش��یره درختها را می
گیرن��د و درختها را ساکش��ن می زنند که روح
درختها را درآوردهاند .هر مدرکی الزم باشه من
در خدمتم فقط این مسئله رسانه ای بشه» .
در واقع ،ایجاد زمینه مس��اعد در راس��تای
گسترش چنین مافیاهایی در کوردستان زمینه
اجرای هر چه بیشتر سیاستهای امحاء دولت را
فراهم می نماید.
اما توس��عه و نف��وذ دادن «مافی��ای عادی
س��ازی ش��د»› به همه جوانب زندگی کوردی،
دقیق��ا در مرکز اس��تراتژی ناتمام فتح معنوی،
فرهنگی و زبانی کوردس��تان ق��رار دارد (یعنی
فتح القلوب مد نظر پاس��دار بروجردی) .هر جا
که فتح نرم ممکن نیس��ت ،اس��تفاده از قهر و
قوه قهری��ه ضروری میش��ود .تخریب و ویرانی
کوردس��تان با بکارگی��ری کوردهایی که چه از
سر نیاز و چه از روی ناآگاهی به ابزار استراتژی
امحای دولت تبدیل ش��ده اند ،کم هزینهترین
راه اس��ت .زی��را ک��ه عالوه ب��ر آس��انترکردن
پروژه امح��اء ،هزینه فرهنگ��ی آن را نیز برای
کوردستان باال میبرد .طرفداران محیط زیست
را در مقابل مردم خودشان قرارمیدهد وآنان را
ساڵی بیست و دووەم
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به جبههای ناخواسته از نبرد وارد میکند که کار
حذف فیزیکی فعاالن را نیز برای نظام امحاء در
کوردستان آسانتر می سازد .مصاحبه شوندگان
داس��تانهای ت��کان دهن��دهای از برنامه س��پاه
پاس��داران برای غیرجنگلی کردن کوردستان و
چالشهای طرفداران محیط زیست در مقابله با
نظام امحاء تعریف می کنند برای مثال:
«م��ن س��ازوکار و چگونگ��ی واگ��ذاری را
نمیدانم اما این امر برای همه مردم شهر مسلم
است کسانی که کارت عضویت در سپاه را دارند
اگر زمینی داش��ته باش��ند و به جنگل منتهی
ش��ود با تخریب زمین جنگلی می توانند س��ه
برابر زمین خودش��ان را مالک ش��وند .حتی در
مری��وان بعضی از همین افراد که بیل مکانیکی
دارند به مردم پیشنهاد می کنند که اگر به من
سی میلیون پول بدهی با کارت سپاهم برای تو
تا سه برابر زمین خودت زمین تحویلت میدهم.
این اتفاق در بس��یاری از نقاط روستایی افتاده.
مثال در رەش��ەدێ ،گوێزه کوێره ،س��نج آوا و
خیلی جاهای دیگر».
نظام جمهوری اسالمی بخشی از استراتژی
امحاء خود در کوردس��تان را بطور غیر مستقیم
و از طری��ق قوانی��ن ضد محیط زیس��تی خود
اجرای��ی میکند .نمونه چنین قوانینی را میتوان
در طرحهایی مانند طرح واگذاری اراضی ملی و
موات به متصرفین برشمرد که در قالب تبصره
الحاقی بند  ۲الیحه بودجه  ۸۹در کمیس��یون
تلفیق اضافه ش��ده اس��ت .طبق این طرح« :به
وزارت جه��اد کش��اورزی (س��ازمان جنگلها
و مراتع) اجازه داده میش��ود در س��ال ۱۳۸۹
زمینه��ای ملی و موات متعل��ق به دولت را به
قیمت کارشناس��ی در محل با اقس��اط حداکثر
 ۲۰ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که
این اراضی در محدوده آن روس��تا واقع گردیده
با تعیین الگوی کش��ت واگذار و وجوه دریافتی
را به خزانهداری کل واریز نماید ».طبق ماده ۶
این الیحه «هر کش��اورزی که تا سال  ۶۵اقدام
به ش��خم اراضی ملی کرده ،مج��از خواهد بود

صاحب س��ند مالکیت این اراضی ش��ود و بقیه
کس��انی که از س��ال  ۶۵تا پایان سال  ۸۹این
تصرف را انجام داده باشند با آنها قرارداد اجاره
۹۹ساله منعقد خواهد شد».
این طرح امکان مالکیت عرصه های طبیعی
را ب��رای متصرفان وانگی��زه الزم برای تخریب
جنگلها از سوی زمین خواران را فراهم میکند.
ب��ا توجه ب��ه وس��عت جنگلها و اس��تراتژیهای
امحاء و امنیتی س��ازی در کوردس��تان ،اجرای
چنین طرحهایی ضم��ن اینکه ابزارهای قانونی
و نیرومن��د را جه��ت تخریب جنگله��ا و مراتع
تامی��ن می نمای��د ،برقدرت مافی��ای دولتی و
دامنه اثرگذاری آنها می افزاید .شعبان اسدی،
مدی��رکل حفاظت س��ازمان جنگله��ا و مراتع،
ای��ن طرح را فاجعهبار خوان��ده و تایید کرد که
«ب��ا تصویب این طرح ،در واق��ع مجلس مجوز
واگ��ذاری  ۲میلی��ون هکت��ار اراض��ی تصرفی
ب��ه غاصبان را تصویب و بر آن صحه گذاش��ته
است ».سازمان جهاد کش��اورزی استانها که از
مهمترین ارگانهای توسعه زدایی در کوردستان
می باش��ند با ایج��اد مافیای زمی��ن خواری و
عادی س��ازی تص��رف زمین ،از ی��ک طرف به
پیشبرد اس��تراتژی امحاء جنگلهای کوردستان
کمک کرده و از طرفی دیگر با اعطای زمینهای
جنگلی ش��بکه عریض و طویلی از رانت خواری
را ایجاد نموده است.
ط��رح فوق ک��ه به تعبی��ر رئی��س جامعه
جنگلبان��ی ایران «هدیه و کادویی به متجاوزان
عرصههای طبیعی اس��ت تا ب��ا اطمینان خاطر
منابع طبیعی را تصرف کنند» در کوردس��تان
دست ارگانها و سازمانهای به ظاهر غیر نظامی
رژیم را هر چه بیشتر باز کرده تا پروژه تخریب
طبیعت کوردستان را سرعت بخشند .بنابراین،
برخورد امنیت��ی جمهوری اس�لامی با فعالین
زیس��ت – محیطی در کوردستان که طیفی از
اقدامات امنیتی دولت از بازداش��ت های مکرر
گرفته تا دستگیری فعالین محیط زیست حتی
در مواردی مرگ مش��کوک آنان را ش��امل می
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شود.
ناسیونالیزم ،هویت کوردی (کوردایهتی) و
شریف باج َور
طرف��داری از محی��ط زیس��ت و فعالیته��ای
مربوط ب��ا آن عمدت��ا در تقابل با گرایش��های
ناسیونالیس��تی تلقی می ش��ود .چون این باور
وجود دارد که ناسیونالیس��م در پی دستیابی به
حاکمیت ملی اس��ت و «محیط زیست»گرایی
و در راس آن اکولوژیس��م ،خواس��تار تغییرات
بنیادین در رابطه بین انس��ان و طبیعت است (
دابس��ن .)۲۶-۱۰ :۲۰۰۰ ،اما تحقیقات میدانی
متعدد تایید میکند که ناس��یونالیزم و محیط-
زیس��ت میتوانند به وجه احس��ن با هم تلفیق
شوند ( .دواسن .)۲۰۰۰ ،داوسن بعد از مطالعه
کش��ورهای بالتیک به این نتیجه می رس��د که
نه تنها «محیط زیست»گرایی نافی ناسیونالیزم
نیس��ت بلکه به راحتی می توان��د به پالتفورم
جدیدی برای بیان خواستهای ناسیونالیستی به
ویژه در کشورهای توتالیتر تبدیل شود(دواسن،
 .)۲۰۰۰عالوه بر این ،برخی محققان معتقدند
ک��ه «انوایرمنتالیزم» (محیط زیس��تگرایی) به
دلیل ناتوانی در ارائه مدلی برای جامعه آرمانی
نم��ی توان��د جایگزینی ب��رای ناس��یونالیزم به
حساب آید (مالی.)۵ :۲۰۰۹ ،
وقتی موضوع م��ورد بحث تقابل هویت خواهی
ک��وردی ب��ا محیط زیس��تگرایی اس��ت تاکید
ب��ر ناهمخوان��ی ناس��یونالیزم و انوایرمنتالیزم
دوچن��دان می ش��ود ،چرا که هوی��ت خواهی
ک��وردی از حیث تاریخی در بس��تری از روابط
اتنیسیته مسلط  -تحت سلطه شکل گرفته که
هوی��ت طلبی کوردی را عقب ماندگی ،متاثر از
مداخله خارجی ،خش��ونت طلبی یا ترکیبی از
همه موارد فوق تعریف میکند .بدین ترتیب هر
نوع مطالبه هویتی انس��ان کورد بعنوان محلی
گرای��ی و قبیلهای و در تقابل با داعیه فراگیری
مرک��ز معرف��ی می ش��ود .ناس��یونالیزم حاکم
(از نوع چپ نما ،راس��ت و یا اسالمیس��ت آن)
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ناس��یونالیزم ملل تحت سلطه در ایران را بطور
اع��م و ناس��یونالیزم کوردی را بط��ور اخص در
تقابل با هنجاره��ای دنیای مدرن به تصویرمی
کشد .بدین ترتیب تصور فعالیت هویت طلبانه
غیرفارس��ها که ب��ا فعالیتهای مدنی و زیس��ت
محیطی نیز همس��و باش��د با چال��ش تاریخی
سلب وانکار مواجه است .چنین کوردهایی باید
قبل از هر چیز هویت زدایی ش��وند تا بتوانند با
استانداردهای ناسیونالیزم مسلط تطابق داشته
و مورد پذیرش خدایگان واقع شوند.
س��رویس خبری بی بی سی فارسی در یکی از
گزارشهای اولیهاش از حادثه جانباختن شریف
باج�� َور و یاران به بهترین وج��ه ممکن رویکرد
کولونیالیستی مرکز به هویت کوردی و کوشش
در هویت زدایی از باج َور را به نمایش میگذارد.
سیاوش اردالن گزارش میدهد که« :برای مردم
مریوان ،ش��ریف باج َور یک قهرم��ان بود ».چرا
که او «نه یک سیاس��تمدار محلی[بود] ،نه یک
چریک مسلح که هر دو را کوردها زیاد به خود
دیده اند .ش��ریف باجور یک فعال مدنی بود که
مرامش ضدیت با خش��ونت و حمایت از صلح و
س��ازگاری با طبیعت بود ».گزارش بی بی سی
بطور ضمنی حامل این پیام اس��ت که کوردها
پیش از این فاقد قهرم��ان بوده اند و بدینگونه
ضمن بازتولید ناسیونالیس��م حاک��م در تقلیل
مقاوم��ت کوردی به خش��ونت و محلی گرایی،
بی بی س��ی سعی در مشروعیت زدایی از تاریخ
مقاومت کوردی و هویتزدایی از ش��ریف باج َور
دارد.
چپ نماهای کولونیالیست مرکزگرا در کانالهای
تلگرام��ی «آلترناتی��و» و «هن��ر اعتراضی» ،در
مس��ابقه برای تبرئه سپاه و رژیم و کورد زدایی
ازشخصیت و هویت شریف باجور نه تنها از بی
بی س��ی پیشی گرفتند بلکه به جای جمهوری
اسالمی ،انگشت خود را به سوی احزاب کوردی
نشانه میروند مبنی بر اینکه:
«در چند سال اخیر احزاب بورژوا-ناسیونالیست
و جریانات ماجراجوی مس��لح در کوردس��تان
ساڵی بیست و دووەم
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همزمان که ب��ا اقدامات نظامی عرصهی مبارزه
را ب��ر فعالی��ن اجتماع��ی تن��گ کرده ان��د ،با
ادعاهای نامس��ئوالنه و معرفی جانباختگان به
عنوان اعضای تشکیالتی حزبی ،تالش کردهاند
که کالهی برای خود ببافن��د .در آخرین مورد
ش��اهد جدال بر سر جنازه ی جانباختگان شهر
پاوه از س��وی دو حزب دمکرات کوردس��تان و
پژاک بودیم .عملی که در کنار فعالیت مسلحانه
ی منف��ک از ت��وده ها ،فض��ای فعالیت را برای
حافظان محیط زیس��ت پر خطرتر کرده و سایه
ی ن��گاه امنیتی را بر دوش رفقای جانباختگان
سنگین میکند».
این به اصطالح چپهای رادیکال مرکزنش��ین و
مرکزگرا تا جایی که به مس��ئله کورد برمیگردد
توان فاصله گرفتن با سیاست تفریس را ندارند.
ب�� ه همین دلیل نتوانس��تهاند حتی اش��اره ای
هرچند مبهم به نقش «نظام مقدس» در کشتار
عادی سازی ش��ده کوردها بکنند .برغم ادعای
دش��منی با رژیم ،در مقابل کوردها ،به گفتمان
راسیس��تی و کولونیالیزم حاکم متوسل شده و
در کنار دستگاه پروپاگندای جمهوری اسالمی
ق��رار گرفته و احزاب کوردی را «عش��یره ای و
مرده خوران سر گور» مینامند.
م��ا در این بخش با اس��تفاده از روایات مردمی
که شریف باجور و یارانش باآنها و در میان آنها
زیستند ،به تحلیل دیدگاهها نسبت به فعالیتها
و جانباختن ش��ریف باج َور و رابطه وی با مردم،
جنبش��های سیاس��ی و ناس��یونالیزم ک��وردی
خواهیم پرداخت .س��عی ما بر آن اس��ت که با
بکارگی��ری هرچه بیش��تر منابع اولی��ه ،روایت
نزدیکت��ری به روای��ت همفکران ،همش��هریان
و همقط��اران ش��ریف باجور عرض��ه کنیم .به
همین منظور س��عی کردهایم ت��ا حد امکان به
نقل قولهای مس��تقیم ارج��اع داده و واقعیت را
از منظر خود آنها به تصویر بکشیم (جدول .)۴
آنچه در پژوهش حاضر برای تعریف ناسیونالیزم
مد نظر قرار گرفته و مبنای تحلیل داده ها می
باشد عبارتست از مجموعهای از کنشهای جمعی

که در آن خودتوصیف��ی و خودانگاری جمعی،
اس��اس مش��روعیت و مطالبه خودحاکمیتی را
تشکیل می دهد .مصاحبه شوندگان از شریف
باج�� َور بعنوان انس��انی ب��ا علقه ه��ای هویتی
کوردی نام میبرند(ر .ک .جدول  .)۴شریف «با
دل و جان عاش��ق کوردس��تان ،درخت ،سنگ،
کوهس��تان ،چش��مه رودب��ار کوردس��تان بود.
پیویس��ته همراه با زریبار خونش غلیان میکرد،
همراه با درختان بلوط قد می کشید».
اجم��اع مصاحبه ش��وندگان بر این اس��ت که
هویتی کوردی و احس��اس مسئولیت نسبت به
آینده کوردس��تان و طبیعت آن ،ش��ریف را به
یک ملی گرای معنوی تبدیل کرده بود .گرچه
ش��واهد دال براین اس��ت که این ناس��یونالیزم
معنوی هرگز او را از پراگماتیس��م سیاسی دور
نکرد .مصاحبه شوندگان تاکید دارند که شریف
عمیقا نس��بت به هویت کوردی و کوردس��تان
احس��اس مسئولیت داشته و عملگرا بود .مساله
کورد ،دغدغه کورد ب��ودن ،نجات ملت کورد و
محافظت از کوردس��تان عامل تالش پیوسته و
مبارزه خس��تگی ناپذیرش بود .به همین جهت
«کاک شریف در معنای
واقع��ی کلمه ی��ک انس��ان پراگماتیس��ت بود
وپیوس��ته اذعان می کرد که کوردستان نیاز به
عمل دارد نه به حرف ».پراگماتیسم وی حاکی
از آگاهی او از وضعیت کوردستان امنیتی شده
و از مس��مومیت فضای سیاسی و کوردهراسی
عص��ر اصالح طلبی و ما بعد آن بود« .به همین
دلیل کاک شریف در جمع مردم کمتر از تعلق
خ��ودش به هویت کوردی و کوردس��تان بحث
می کرد چون الزم می دانس��ت که افراد با ایده
و مرامهای مختلف را به این حوزه از فعالیتهای
مدنی فرا خواند».
ش��ریف از تأثیر تاریخی پروژه تفریس و موانع
ج��دی دس��تیابی کوردها ب��ه هر ن��وع خود-
حاکمیت��ی به خوب��ی آگاه بود .او خاطرنش��ان
میک��رد که «مش��کل مل��ت کورد آنس��ت که
دیگران همیش��ه کوردها را در را ه دستیابی به

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٦ساڵی بیست و دووەم هاوینی 49 2720

جدول  :4روایت مصاحبه شوندگان
کلمات کلیدی

زمینه

نام سند

زمینه

او سرشار از

کوردایتی

بود ،نوعی ناسیونالیزم معقول که برای همه ملتها احترام
قائل بود.

مصاحبه
شونده
شماره۱

کامال بر این باورم که

کوردایتی

انگیزه شریف برای ورود به فعالیتهای زیست محیطی بود
و از همین مسیر هم بعد انسانی وجودش مدام در حال
گسترش به سایر ملتها و حتی به حیوانات و طبیعت بود او
آرمانهای خود را به جای مسیر مستقیم سیاسی از طریق
فعالیتهای محیط زیستی دنبال می کرد.

مصاحبه
شونده
شماره ۳و۹

کاک شریف پیش از هر چیز
یک انسان

نیشتمان پرور

بود و از هر منظری حفاظت از محیط زیست نیشتمان را
وظیفه خود میدانست.

مصاحبه
شونده
شماره۱

صد در صد فعالیتهای زیست
محیطی برای شریف مسیری
بود تا از هر چیزی که در این
جغرافیا که نامش

کوردستان

است محافظت کند چون بر این باور بود که کسی از آنها
محافظت نمیکند او هر چیزی که در این خاک بود از
گیاهان و حیوانات گرفته تا کوه و سنگ را دوست داشت.

مصاحبه
شونده
شماره ٤و ٦

شریف با قلبش و با تمام
باورش عاشق

کوردستان

بود و همواره تالش می کرد تا به مردم بفهماند که سرزمین
ما غمخوار ندارد و ما خودمان باید دلسوز سرزمین خودمان
باشیم.

مصاحبه
شونده
شماره۱

صد درصد بر این باورم که
تعلق خاطر شریف به

کوردستان

قابل جایگزینی با هیچ چیز دیگری نبود .

مصاحبه
شونده شماره
 ۷و۳

شریف جزو اولین فعالین
زیست – محیطی ڕۆژهەاڵت
بود و راه مبارزه خود برای

کوردستان

را از مسیر فعالیتهای زیست – محیطی دنبال می کرد تا
بتواند به شکلی مدنی از آب و خاک و حیوان این سرزمین
محافظت کند او زندگیش را در این راه صرف کرد در نهایت
جانش را هم در این مسیر فدا کرد.

مصاحبه
شونده
شماره ۲و ٥

تا ان روزی که شهید شد
همواره سعی داشت تا
تصویری شرافتمند از انسان

کورد

ارائه کند.

مصاحبه
شونده
شماره ۳و ۱

شریف عشق به

نیشتمان

را مانند درس به همه آموزش میداد.

مصاحبه
شونده
شماره۱٦

کاک شریف عشق به طبیعت
را با عشق به

کوردستان

پیوند زده بود .او در تمام ڕۆژههاڵت به جنگ با آتش
جنگلهای سردشت ،ایالم ،گیالن غرب و کرماشان رفته بود.

مصاحبه
شونده
شماره ۱و ۳

بی گمان شریف یک انسان

نهتهوهیی

بود و عمیقا باور داشت که کردستان به تالشها و فعالیتهای
همه جانبه نیاز دارد.

مصاحبه
شونده
شماره۱۲

بی گمان کاک شریف هم
مانند بسیاری از هم نسالنش
مساله

نهتهوهیی

از اساسیترین دغدغەهایش به شمار می رفت و پیوسته در
این راه تالش میکرد و همواره او را بخاطر فعالیتهایش با
سختی و مشکالت بسیار مواجه می کردند .در عین حال
دیدگاهی انسان دوستانه در معنایی عام داشت و همانطور
که برای ملت خودش تالش می کرد به سرنوشت سایر
ملتها نیز توجه داشت.

مصاحبه
شونده
شماره۱۰
و ۱۱
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جدول  :4روایت مصاحبه شوندگان
زمینه

کلمات کلیدی

زمینه

نام سند

کاک شریف به حق تعیین
سرنوشت برای ملت

کورد

عمیقا معتقد بود همچنانکه آنرا برای همه ملتها اساسی
و محترم میدانست او خشونت را مهمترین عامل در ذایل
شدن حق ملتها می دانست و بر این باور بود که مشکل
تاریخی کردها مواجهه خشونت آمیز دیگران نسبت به
مطالبه این حق اساسی از سوی ملت کرد است.

مصاحبه
شونده
شماره٥
و ۱۷

کاک شریف در هر گامی که
بر میداشت مساله

کورد

را اساس اقداماتش قرار میداد و تاکیدش بر سرنوشت ملت
کرد بود ،هر چیزی که نشانی از هویت خواهی کردی در
خود داشت برایش با ارزش بود این موضوع حتی در زندگی
خصوصیش هم بازتاب داشت ،طوری که تاریخ عقدش را
همزمان با روز  ۲۵گالویژ قرار داده بود .شخصیت فکری
مورد عالقه او دکتر قاسملو بود؛ همیشه می گفت که
هیچکس مانند او به درک درستی از تفکر چپ نرسیده
و او را به تنهایی مکتبی می دانست که سالهاست از او
آموخته بود.

مصاحبه
شونده
شماره۸

کاک شریف عالقه و عشق
خاصی به

کوردستان

داشت و معتقد بود سیستم های سیاسی که بر ملت کرد
هستند طوری با حق تعیین سرنوشت آنها برخورد کرده اند
که در هر انسان کردی چنان حسی از تعلق به کورد بودنش
شکل گرفته که به خود می بالد و به آن افتخار میکند .

مصاحبه
شونده
شماره ٤و ۹

«کاک شریف در معنای
واقعی کلمه یک انسان
پراگماتیست بود و پیوسته
اذعان می کرد که

کوردستان

نیاز به عمل دارد نه حرف .او همیشه مانند یک فرمانده
عملیاتی در هر اقدامی پیشگام بود به فعالیتهای مدنی در
مریوان جهت میداد و حتی پنجشنبه های مهربانی را برای
آماده کردن ذهن مردم برای در نظر داشتن روزی خاص
بنیان گذاشته بود تا در صورت نیاز به هر اقدام جمعی این
روز زمانی مشخص برای اقدامات جمعی باشد گرچه شهید
شدنش فرصت بحث از این موضوع را سلب کرد و این
پنجشنبه ها مانند سمبل صرفا برای فعالیتهای زیست –
محیطی باقی ماند.

مصاحبه
شونده
شماره۷

"یاران کۆ" در میدان
باوەڕەشی محل گردهمایی
تمام فعالین

نیشتمان پرور

مریوان از جوانان تا هر کس در هر سنی بود که به
فعالیتهای زیست -محیطی عالقه داشتند و آرزویشان این
بود تا از این راه بتوانند به سرزمینشان (نیشتمان) خدمت
کنند.

مصاحبه
شونده
شماره ۲و ٦

همیشه می گفت در حالی
که اتش افروز اصلی در
جنگلهای کردستان سپاه
پاسداران است و اینها (سپاه
پاسداران) می دانند که در
نهایت ناچار به ترک

کوردستان

هستند به همین دلیل است که اینگونه به نابودی این
سرزمین کمر بسته اند و حتی به سنگ و کوه آن هم رحم
نمی کنند.

مصاحبه
شونده
شماره۱
و ۱۸

هر روز این جمله کاک
شریف در گوشم طنین می
اندازد که می گفت این

کوردستان

آنقدر عزیز و گرامی است که جانت را هم فدایش کنی باز
هم کم است

مصاحبه
شونده
شماره ۲و٥
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حق اساسی تعیین سرنوشت ،با خشونت مواجه
نموده اند ».علیرغم ایم��ان عمیقش به مبازره
مل��ی ،او معتقد بود ک��ه کوردها باید به تعمیق
رابطه استراتژیک خود با سایر ملل تحت سلطه
در ای��ران بپردازند .از نظر او چنین اس��تراتژی
باید در دو س��طح دنبال میشد :یکی در مبارزه
با جمهوری اسالمی و براندازی آن ،که این گام
اول مبارزه را ش��کل میدهد و دوم فراهم کردن
تمهیدات الزم برای ایج��اد رابطهای عمیقتر با
س��ایرملل مانند ترکها ،لوره��ا ،عربها و غیره .از
اینرو ،ش��ریف «بر این باور ب��ود که ملت کورد
الزمس��ت با س��ایر مللی که از ای��ن نظام زخم
خوردهاند در ارتباط باش��د» .ش��ریف «بر نقش
مخ��رب جمهوری اس�لامی ب��رای آینده ملت
کورد آگاه بود» و رژیم را در زمینه تبدیل «غیر
کورد» ب��ه «دیگری کورد» و بالعکس ،بس��یار
توانمن��د میدید .چرا که رژی��م از دید وی هم
مسلح به ابزار ایدیولوژیک ،مذهبی و اقتصادی
اس��ت و ه��م بقای خ��ود را در نف��رت پراکنی
در می��ان جوام��ع تح��ت س��لطه از یکدیگردر
جغرافیای ای��ران می بیند .عالوه بر اینها ،رژیم
اقشار وس��یعی از کورد و غیر کورد را خریده تا
بتواند جنگهای اتنیکی راه بیندازد و خود را در
ای��نجغرافیا به عنوان عامل ثبات ،امنیت و بقا
قالب نماید.
او تص��ور میکرد ک��ه در کوردس��تان امنیتی و
میلیتاریزه ش��ده ،تنها در درون آتش می توان
اندک فضایی برای سیاس��ت کوردی باز کرد و
ب��ه همین دلیل ه��م بود که به مدت  ۵س��ال
دس��ت تنها ب��ه اطفای آتش مش��غول بود و تا
لحظه م��رگ به همراه یارانش با دس��ت خالی
مبارزه س��بزش را در درون آتش به پیش برد.
ش��ریف «همیش��ه می گفت سرپرستی کمیته
مقابله با آتش جنگلها را در انجمن به این دلیل
انتخاب ک��ردهام که بتوانم زمینه فعالیت مدنی
در کوردستان را فراهم کنم .چون وقتی خودت
را در دل ات��ش م��ی اندازی کس��ی نمی تواند
در مقابل��ت مانع ایجاد کن��د ».به همین دلیل،
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کوردستان به آوردگاه او در بازی با آتش تبدیل
شده بود« .حوزه فعالیت کاک شریف بطور عام
کوردس��تان ڕۆژههاڵت و بطور خ��اص مریوان
بود .گرچه در سردش��ت ،ایالم و گیالنغرب هم
چندین ب��ار عملیات اطفاء حری��ق انجام داده
بود ».شریف «همیشه براین موضوع تاکید می
ورزید که سرزمین ما دلسوز ندارد ،ما خودمان
باید یاور و دلس��وز س��رزمین خودمان باشیم».
رژیم و کلیت تفکر تفریس را در تقابل با وجود
کوردس��تانی آباد میدید .از این رو ،استراتژی و
نگرش حاکمان را برای کوردس��تان تهدید می
دانست وهمیش��ه می گفت «همه میدانیم که
آت��ش افروز واقع��ی در جنگلهای کوردس��تان
کیست».
توج��ه ش��ریف تنها معط��وف به کوردس��تان
ڕۆژه��هاڵت نب��ود ام��ا تص��ور میک��رد ک��ه او
درڕۆژه��هاڵت میتوان��د بیش از دیگ��ر جاهای
کوردس��تان موثر باش��د .همچنانکه در داستان
مواجهه اش با فرمانده رژیم ذکرگردید ،شریف
کوردس��تان را واحدی الیتجزا تصور میکرد که
داستان این مواجهه را مردم مریوان میدانند ،به
فرمانده س��پاه گفت که از کوساالن تا کرکوک
و عفرین هر نقطه آن کوردس��تان اس��ت و در
خاموش کردن آتش درهیچ نقطهای از آن دریغ
نخواهم کرد .ش��ریف نگرشی پریمودیال و ازلی
به ناسیونالیزم کوردی داشت و در تاریخ نیز به
دنبال ایجاد نوعی ارتباط بین طبیعت و شکیل
گی��ری ملت کورد بود .وی ب��ر این باور بود که
«خاستگاه کوردها سلسله کوههای زاگرس اند
و  . . .هوی��ت کورده��ا و هویت زاگرس را مانند
کوههای در هم تنیده اش به هم پیوس��ته و در
هم تنیده می دانس��ت .ب��ه همین دلیل معتقد
بود این زاگرس نش��ینان هس��تند ک��ه باید از
موطن ،مأمن و ملجأ خود محافظت کنند».
به گفته مختار هوش��مند نویس��نده ،دوس��ت
نزدی��ک و همرزم وی« ،کاک ش��ریف مبارزات
میه��ن دوس��تانه خود را از س��نگر پیش��مرگ
ب��ودن آغاز ک��رد» .او می افزاید ک��ه «ما چند
ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

نف��ر بودی��م :من  ،مخت��ار م��رادی  ،صالح باد
پروا و ش��ریف باج َور که عضو تشکیالت مخفی
حزب دمک��رات در داخل بودیم .صالح و مختار
مرادی در اواس��ط دهه هفتاد به پیشمرگههای
حزب پیوس��تند ،مختار پس از مدتی در ش��هر
سلیمانیه ترور شد و صالح هم چند سال بعد به
سوئد رفت .ش��ریف هم بدون اینکه دیدگاهش
نس��بت به مبارزات پیش��مرگانه تغییر کند ،به
مبارزات مدنی و محیط زیس��تی روی آورد .به
همی��ن دلیل همزمان با انجام فعالیتهای مدنی
و زیس��ت – محیطی از هر طریق ممکن نیز به
مبارزان کورد کمک میکرد و حاضر به پذیرفتن
هر وظیفه ای از سوی آنان بود».
انتخاب  ۲۵گالویژ (مرداد ،روز تاس��یس حزب
دمک��رات کوردس��تان) ب��رای روز ازدواج��ش
ه��م موی��د گفتهه��ای جناب هوش��مند و هم
نش��اندهنده خط سیاسی ش��ریف است(ر .ک.
جدول .)۴
مصاحبه ش��وندگان معتقدند که « کاک شریف
عاشق دکتر قاس��ملو بود .بارها می گفت که او
دانشگاهی است که من همواره از ایشان اموخته
ام» .چنین تاثیری هم در درک شریف از چپ و
هم در دفاعش از مس��ئله حق تعیین سرنوشت
بس��یار واضح است چرا که«کاک شریف بر این
باور بود هیچ کس به اندازه دکتر قاسملو ،درک
و دریافت عمیقی از تفکر چپ نداش��ته است».
به عالوه« ،کاک ش��ریف حق تعیین سرنوشت
را ب��رای ملت ک��ورد و تمام ملته��ای دنیا یک
حق بنیادین می دانست» .دفاع مصرانه شریف
از حق تعیین سرنوش��ت ملت ک��ورد گرچه با
سیاستهای اعالم شده حزب دمکرات در تناسب
نیست ،اما با اندیشههای دکتر قاسملوی جوان
و مارکسیس��ت -لنینیس��ت و نویس��نده کتاب
کوردس��تان و کورد همخوانی ج��دی دارد .در
این کتاب کهآنرا در س��ال ۱۹۶۳نوشته ،دکتر
قاس��ملو با صراحت می نویسد که تحت سلطه
بودن ملت کورد ،گواه تداوم استعمار کالسیک
است.

همچنی��ن در ای��ن کت��اب ،ک��ه مانند س��ایر
مارکسیست-لنینیس��تهای آن دوره متاث��ر از
تعریف س��نتی استالین از ناسیونالیزم با تاکید
بر س��رزمین ،فرهن��گ ،زبان ،تاریخ مش��ترک
بود ،قاس��ملو با استادی خاصی تصویری جدی
از اقتص��اد کوردس��تان ارائه می ده��د .آنگاه با
تفس��یری لنینیس��تی از حق تعیین سرنوشت،
مارکسیس��تهای غیر کورد را به چالش میکشد
و این ادعا که کوردس��تان مستقل ممکن است
تبدیل به «پایگاه امپریالیس��م» ش��ود را به باد
انتقاد میگیرد .این نکته آخر حاکی از مناقشات
گس��ترده دکتر قاس��ملو ب��ا مارکسیس��تهای
غیرکورد می باش��د .این دسته از مارکسیستها
ب��ه احتمال زی��اد ت��وان دف��اع ایدیولوژیک از
مخالفت خود با کوردس��تان مستقل را نداشته
اند .مارکسیس��تهای منتسب به ملل حاکم باید
در پی توجیه سیاس��ی مواضع خصمانه خود با
کوردستان بوده باشند که دکتر قاسملو را وادار
میکند  ۳فصل از کتاب کوردستان و کورد را به
این موضوع اختصاص دهد .صراحت ش��ریف و
ایمان او ب ه حق تعیین سرنوشت و دفاع از حق
حاکمیت کوردها ،مس��ئلهای نب��ود ک ه برمردم
پنهان بماند .سرودههای مردم در سوگ شریف
و یارانش گواه این مس��ئله است .یکی شاعران
کورد در این باره می نویسد
تو که بودی که
اشک نریختن را به مادران
اتحاد را ب ه دوستان
سروری را به ملت
ودرس حقیقت را به تاریخ آموختی
نتیجه گیری
روایت مردم از زندگی و فعالیتهای شریف باج َور
و یارانش بیانگر چند وجه مهم اس��ت .نخس��ت
اینکه در ناسیونالیزم کوردی تحولی کیفی ایجاد
ک��رده و آن را ب��ه ناس��یونالیزمی طبیعتآ گاه با
گفتمانی فراگی��ر و توانمند در تعریف «خود» و
در تمای��ز بین «غیر» و «دیگری» تبدیل نموده
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اس��ت .این جنبش ،زبان ،ادبیات ،نوع نگرش به
طبیعت و به انس��ان کورد از همه مهمتر ش��یوه
مقاوم��ت ک��وردی را متحول کرده اس��ت .این
جنبش مانند دیگر جنبش��های اکوناسیونالیست
در جهان ،در پیونددادن بین محیط زیستگرایی،
هوی��ت خواهی و مب��ارزه برای تحق��ق عدالت
اجتماعی بسیار موفق عمل کرده وعرصه فعالیت
زیست-محیطی را به عرصهای جدید برای تداوم
و پویایی مبارزه ملت کورد تبدیل نمودهاس��ت.
عرص��های ک��ه در آن «پرس��تندگان تاریکی و
دش��منان آبادانی ،بنیانهای انس��انیت را به قصد
ناب��ودی ه��دف گرفته و راهی نمان��ده که برای
ویران کردن این نیشتمان نرفته باشند ».آنانی
ک��ه به تعبیر انجمنهای م��ردم نهاد ڕۆژههاڵت،
«مانع هر فعال و دلس��وزی هس��تند که در راه
خدمت به این نیشتمان گام بر میدارد ».از این
رو ،با تعبیر فعالیتهای زیست-محیطی به سنگر
و یاد جانباختگان آن به عنوان ش��هید ،خوانش
خود از مبارزه و مرگ در آن مس��یر را بازنمایی
میکنند.
آنان با تش��بیه شریف به فرمانده عملیاتی و
به دس��ت گرفتن پالکاردهایی با شعار «فرمانده
به دوردس��ت ه��ا بنگر که افق نزدیک اس��ت»،
مرگ مبارزه جویانه شریف و یارانش را به مثابه
راه��ی هدفمند به تصویر می کش��ند و با تکرار
«راهت پرش��ورتر از قبل ادام��ه دارد» مقاومتی
را ترس��یم می کنند که ماهیت تاریخ سرزمینی
س��ت که علیرغم هم�� ه مصائب ،مب��ارز ه برای
محافظت از آن پر رهروتر از هر زمانی است .آنها
با بیان «دیو سیاه مرگ و مصیبت» نمیداند که
این س��رزمین سرشار از «خیزشهای ققنوس وار
است که از خاکسترشان هزاران شریف و امید و.
 . .برمیخیزند» و بدینسان خطاب به «دیگری»
فری��اد می زنند که «هزاران ش��ریف زندهاند» و
تداوم راهش��ان را با گفتن «کاک ش��ریف راهت
ادامه دارد» گوش��زد می کنند .آنها با سر دادن
شعار «نیروی سپاه اعدام ،مجرم تام و تمام» ،به
وضوح نقش مخرب سپاه پاسداران را در پیشبرد
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اس��تراتژی امحاء در کوردستان و در کشتن این
فعاالن برمال می کنند.
مردم ب��ا بکاربردن س��مبلهای دوگانه نظیر
«عق��اب بلند پرواز» برای «آنان که در دل ملت
زندهاند» در تقابل با « کرکس» برای کسانی که
در برابر «دیگری» قام��ت خم نمودهاند ،آگاهی
خود را از عملکرد آن دسته از افرادی که دست
در کاس��ه «دیگری» دارند نیز یادآور میش��وند.
آعاز س��خن با کلم��ات «باز هم ،دوب��اره ،اینبار
ِ
ازمرگ فعاالن زیس��ت-
نیز» ،بهن��گام صحبت
محیطی بیانگر این واقعیت است که مردم ارتباط
بی��ن حادث��ه جانباختن فعاالن محیط زیس��ت
کوردس��تان و سیاس��ت قتل عام سیستماتیک
و تاریخ��ی کوردها را توس��ط دولتهای حاکم به
خوبی دریافته ان��د .مرگ این فعاالن ،هابیتوس
متجسم در دل امروز»
کوردی یعنی «گذش��ته
ّ
ش��ان را به نمایش می گذارد ،هابیتوسی که که
از طریق داستان مقاومت «خرمن در برابر آتش»
و «حمله درخت بلوط به تیش��ه» بازگو میشود.
داستانهایی که گویای حضور ذهن تاریخی ملتی
هستند--که علیرغم کولبری و بر دوش کشیدن
بیش از یک قرن تجربه نس��ل کشی ،زبان کشی
و طبیعت کشی در سرزمینش—همچنان بقا و
سرزندگی خویش را جشن میگیرند.
از هر منظر که به ش��ریف نگریس��ته ش��ود
انس��انی دور اندیش ،سرش��ار از عش��قی عمیق
ب��ه کوردس��تان ،ب��ه انس��ان و جه��ان نمایان
میشود .انس��انی که از نظر او مبارزه سبز در راه
کوردس��تان« ،بی یار و یاور» عین انساندوستی
بود ن��ه در تقابل با آن .انس��انی که خ��ود را از
تاثی��ر کوردوفوبیا رهانی��ده و بی پروا به کوردها
و همه انسانها عش��ق می ورزید .انسانی فارغ از
تاثیر فرهنگ کوردهراسی که هر نوع تاکیدی بر
هویت کوردی را برای آنان مایه ش��رم و مطالبه
حق��وق جمعی مترت��ب بر آنرا مس��توجب قتل
ع��ام می داند« .کاک ش��ریف در ه��ر قدمی که
برمیداش��ت تمرکزش بر مساله کورد بود و همه
اقدامات��ش را با برنامهری��زی و بصورت هدفمند
ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

دنب��ال می کرد ط��وری که به آین��ده مبارزات
ک��وردی در مقابل ب��ا جمهوری اس�لامی ربط
داشته باشد».
او پروژه سیاس��ی بزرگی داشت که از طریق
آن می خواست کوردستان دوستی را به «غیر»
و طبیعت دوس��تی را به کورده��ا بیاموزد .او بنا
داشت کوردس��تان را به مدرس��ه آموزش مهر،
خودآگاهی و طبیعت آگاهی تبدیل نماید .او می
گفت آنگاه که «انس��ان فرصت کینه را در خود
بپروراند ،احس��اس و وجدان او دچار بیرحمی .
 . .میش��ود ».او در نظر داش��ت در کوردس��تان
نس��لی پ��رورش ده��د ک��ه ب��رای محفاظت از
بلوطهایش ،آتش را به جان بخرد و به نامهربانان
به کوردس��تان نیز مهر بیاموزد« .اساس��ا هدف
کاک شریف از طرح ایده پنجشنبههای مهربانی
تعیین زمانی مش��خص در اذهان مردم بود تا در
ص��ورت نیاز به یک حرکت جمعی و منس��جم،
این روز در اذهان مردم جا افتاده باشد .در حالی
که بسیاری فکر می کردند یک فکر و ایده ساده
و محدود به چند اقدام محیط زیس��تی است».
در واقع او از راه عش��ق به طبیعت میخواس��ت
کوردستان را نظم و س��ازمانی بخشد و با ایجاد
فضایی «س��بز و طبیع��ی» به حی��ات ممنوعه
سیاس��ی کوردس��تان بهارک��ی از آزادی تقدیم
نماید و نوروز پایان زمستان دیکتاتوری مذهبی
در کوردستان را سامانی دهد.
تحلیل روایات مصاحبه ش��وندگان ،انسانی
را ب��ه تصوی��ر می کش��د آراس��ته ب��ه نوعی از
ناس��یونالیزم معنوی ،دوس��تدار آزادی و جهان
دوستی که سخت نگران آینده کوردستان است،
اکوناسیونالیستی به معنای واقعی کلمه که بقول
مختار هوش��مند« :آرمان میهن دوس��تی را به
فعالیت زیست – محیطی و هر دوی این مفاهیم
را به عدالت اجتماعی پیوند زده بود ».داس��تان
زندگی شریف یادآور توصیف مال سعید کوردی
(نورسی) از ناسیونالیزم مثبت است که به گفته
وی «س��بب تعالی اخالق ،تطهیر ش��خصیت و
رهایی فرد از خود پرس��تی قبیلهای ش��ده و او

را آیینه تم��ام نمای ملت میگرداند»(نورس��ی،
.)۱۸۹ :۲۰۰۹
روایات مصاحبه شوندگان از وسعت و شمول
انساندوستی شریف پرده برمیدارد ،وسعتی که با
وج��ود آگاهی به تمایز بین «خ��ود» و«غیر» و
«دیگری» انسانیت را در معنای جهانشمول آن
در آغوش می کش��د .شریف بود کهدر  ۱۲آبان
 ،۱۳۹۵ع�لاوه براقدام به اعتص��اب غذا ،جهت
انع��کاس زجر مادر  ۷توله س��گ -که توس��ط
نگهبان س��دی از پیمانکاران س��پاه پاس��داران
راهپیمای��ی یک نفره
کش��ته ش��ده بودند -یک
ِ
 ۴۰۰کیلومت��ری از مری��وان تا ث�لاث باباجانی
را آغاز ک��رد .اما او همان روز توس��ط نیروهای
امنیتی بازداش��ت و پس از یک روز موقتا با قرار
وثیقه آزاد می ش��ود .شریف بدون پایان دان به
اعتصاب غذایش شبانهروزی ب ه راهپیمایی خود
ادام��ه میدهد تا بتواند روز پنجش��به (یعنی روز
مهربانی) به مقصد برسد.
برای ش��ریف باج َور در آن س��وی مرزهای
«خ��ودی» ،الزام��ا «دیگری» غیرک��ورد حضور
ن��دارد .او «دیگری» ک��ورد را الزام��ا غیرکورد
نمیداند .از منظر او« ،دیگری» هر کس��ی است
که خش��ونت می ورزد ،حق��وق جمعی و فردی
«غیر» را خوار میشمارد ،پایمال میکند ،مطالبه
حقوق توس��ط «غیر» را جرم می داند وحرمت
آزادیه��ای «غی��ر» را ناچی��ز می ان��گارد .برای
شریف باج َور «دیگری» جمهوری اسالمی است،
شوینیزم اس��ت ،موجودیتی است که فرهنگ و
زبان «غیر» را نش��انه می رود ،سلطه فرهنگی،
زبانی و سیاسی خود را بر«غیر» تحمیل میکند؛
برای «غیر» تصمیم می گیرد ،رودخانههایش را
می خشکاند ،گل و گیاهش را از ریشه برمیکند،
درختانش را میس��وزاند و انس��انهایش را بر دار
میکش��د« .دیگری» آن کس��ی است که «غیر»
رابرای تداوم س��لطه بازنمایی و تعریف میکند و
برای تداوم سلطه بر«غیر» او را همراه با فرهنگ
و زبان��ش درجه بن��دی میکند ،خ��ود در مرکز
مینشیند و«غیر» را به حاشیه میراند.
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واکنش م��ردم کوردس��تان ب��ه جانباختن
فعالی��ن زیس��ت – محیطی روایت مب��ارزه ای
اس��ت که در آن فرزندانش��ان با «سرود «خوایه
وتهن ئاواک��هی /خدایا وطن را آباد گردان» آواز
آبادانی را برگ به برگ در گوش نیش��تمان نجوا
م��ی کنند ».آنان «با پاکب��ازی جان کوردایتی
را ب��ر بلندای کوهها نش��اندند و ثابت کردند که
فعالیت زیس��ت-محیطی مبارزه (خهبات) است
و مبارزه نی��ز خود زندگی ».آن��ان با اینهمانی
کردن جانباختگان محیط زیس��ت با «بلوطهای
کوردس��تان که بر آتش و مرگ می تازند و از نو
میرویند» ضمن یادآوری مقاومت تاریخیشان ،از
شهدای راه طبیعت سمبل مقاومت و جاودانگی
می آفریدند .زینه��ار گویان به پیام آوران مرگ
در کوردستان یادآورمی شوند« :آنگاه که درخت
بلوط را س��ر بریدند ،تبر سرمس��ت پایکوبی بود
غاف��ل از اینکه درخت بلوط[ب��ا مرگش] تبدیل
به س��مبل میش��ود ».از آنروز میدان باوهرهشی
(میعادگاه همیش��گی ش��ریف و یاران) در شهر
مریوان (که از س��وی رژیم میدان امام حس��ین
نامگذاری شده بود) را میدان شریف می خوانند
و با فریاد «نامت ش��عار اس��ت ودعوت به ادامه
راه» ،نامیرای��ی آن��ان را خاطرنش��ان می کنند.
م��ردم روز  ۳ش��هریور را روز ش��هیدان محیط
زیس��ت نامگ��ذاری کردند« ،روز خ��روش ملت
برای بازخوانی معانی زیست-محیطی برای زنده
ب��ودن ».یعنی همان«روزی که در آن ش��ریف
و امید به س��تارههای درخشان کاروان شهیدان
نیش��تمان تبدیل ش��دند و تجسمی برای سرود
[]34
نمیرد هرگز آنکه در دل ملت زنده است».

پینوشت

1.https://www. youtube. com/watch?v=v KFAYXf0
5N0& ab_channel=Univ ersityofCapeTownSouthAfrica.
2. In Manifesto of the Communist Party: “Though
not in substance, yet in form, the struggle of the
proletariat with the bourgeoisie is at first a national
struggle. The proletariat of each country must, of
course, first of all settle matters with its own bourgeoisie. ” https://www. marxists. org/archive/marx/
works/1848/communist-manifesto/ch01. htm. Last
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“ .3اصطالح  deixisبه اس��تفاده از عبارات اعمال می شود که در آن
معنی را می توان مس��تقیما به ویژگیهای عمل س��خن گفتن  ،زمان و
مکان گفتن و اینکه چه کس��ی به عنوان سخنران و به عنوان مخاطب
درگیر اس��ت .به عن��وان مثال“ ،در حال حاض��ر” و “در اینجا” به طور
موقت اس��تفاده می ش��ود به ترتیب برای اشاره به زمان و مکان سخن
گفتن .به همین ترتیب ،این کش��ور به احتمال زیاد به عنوان کشوری
که درآن س��خنرانی رخ میدهد ،به طور قانونی تفسیر میشود“ .من” و
“ما” به س��خنران و یک گروه از جمله سخنران“ ،شما” به مخاطب(ها)
یا مجموعه ای از مخاطبان ،اشاره میکنند.
https://fa.
eferrit.
com/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86deictic-deixis/
4. @chya_ngo
5. https://youtu. be/L9JuaqHsrx4
6.https://www.
youtube.
com/
watch?v=URryc5dd0Xk
7.https://www.
youtube.
com/
=watch?v=vJoa91ozlXk&ab_channel
8.https://www.
youtube.
com/
watch?v=j0F1WaeYXX8
9.https://www.
youtube.
com/
watch?v=j0F1WaeYXX8&ab_channel=JavanehHa
10.https://www.
youtube.
com/
watch?v=JOCAQIARP48&ab_channel=People%2
7sMojahedinOrganizationofIran-MEKIRAN
11. https://youtu. be/U67hLx1dmvw
12. https://youtu. be/U67hLx1dmvw
13.https://www.
youtube.
com/
watch?v=HxI13Kgz16g
14. https://youtu. be/UOxiMwUhb70
15.https://www.
youtube.
com/
watch?v=HxI13Kgz16g
16. @SocialistL
17.https://www.
youtube.
com/
watch?v=oXi1nRUxTDk
18.https://www.
youtube.
com/
watch?v=b5B4U7TEehQ
19.https://www.
youtube.
com/
watch?v=v6kyF5F57K8
20.https://www.
youtube.
com/
watch?v=v6kyF5F57K8
21. Jane I. Dawson (2000) The two faces of environmental justice: Lessons from the econationalist
phenomenon, Environmental Politics, 9:2, 22-60
22.
https://www.
gp.
_org/green_new
deal, also, https://www. youtube. com/
watch?v=3qu6aC2PkAk&ab_channel=PatriotAct.
Last visitad, 09/06/20.
 .23چی��ا در زب��ان کوردی به معنی کوه اس��ت و نام انجمن زیس��ت
محیطی مردم نهادی (انجمن س��بز چیا) س��ت که نزدیک به دو دهه
است در مریوان فعالیت دارد و شریف یکی از بنیانگذاران آن بود.
 .24نامه همدردی بنیاد برگ و بلوط شهرستان ایوان استان ایالم.
25.https://www.
youtube.
com/
watch?v=v6kyF5F57K8. Last visitad, 09/06/20.
26.https://www.
youtube.
com/
watch?v=b5B4U7TEehQ. Last visitad, 09/06/20.
27.https://www.
youtube.
com/
watch?v=vJoa91ozlXk&ab_channel. Last visitad,
09/06/20.
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پرسی ژینگه و مافی گەالنی بێ دەوڵەت
له یاسای نێونەتەوەییدا
ئاسۆ حەسەن زاده

دەتوانین پێوەندیی نێوان پرسی ژینگه و مافی گەالنی بێ دەوڵەت له یاسای
نێونەتەوەییدا (پێوەندییەک که تا ئێستا بەشێوەی سیستماتیک سەرنجی پێنەدراوه)،
له چوار بوار یان بڕە ڕووبەری ئەم یاسایەدا باس بکەین :یەکەم ،بواری مافەکانی مرۆڤ؛
دووهەم ،مافی گەالن و سەروەریی ئەوان لەسەرسەرچاوه سروشتییەکان؛ سێهەم،
پاراستنی ژینگه له قانوونی بەشەردۆستیدا؛ چوارەم ،سنووره قانوونییەکانی ئازادیی
بەکاربردنی سەرچاوه سروشتییەکان لەالیەن دەوڵەتانەوه؛ پێنجەم ،مافی بەشداری له
پڕۆسەی بڕیاردان و بەڕێوەبردنی سەرچاوه سروشتییەکان.

پرس��ی ژینگه و ماف��ی گەالنی بێ دەوڵەت
هەردووکی��ان له ب��واره تازەکانی یاس��ای
نێونەتەوەییی س��ەردەمن .هەڵبەت چەمکی
«گەالن��ی ب��ێ دەوڵەت» زۆرتر له زانس��تی
سیاس��ی و پێشەکیی یاس��ای دەستووریدا
باس��ی لێوە دەکرێ و وەك خۆی له یاسای
نێونەتەوەییدا چەمکێکی حقووقیی سەربەخۆ
نیه .ئێمهلێرەدا بۆ پێویستییەکانی ئەم وتاره
بەکاری دەبەین و مەبەس��تمان هەموو ئەو
حاڵەتانەیه که گەلێک یان کۆمەڵه مرۆڤێكی
خاوەن شوناس و ئینتمای هاوبەش (زۆربەی
کات ئەو گرووپانەی له یاسای نێونەتەوەییدا
وەك کەمایەتی و گەلی خۆجێیی پێناس��ە
کراون[ ،)]١ش��عووریان ب��ه تایبەتمەندی و
جیاوازی��ی خۆیان و مافەکانیان هەیه ،بەاڵم
خاوەنی دەوڵەتی س��ەربەخۆی خۆیان نین.
بهپێچەوانەی پرس��ی ژینگ��ه که له دوای
دامەزرانی ڕێکخراوی نەتەوه یەكگرتووەکان
و لەڕاستیدا له س��اڵەکانی حەفتای زایینی
بەوالوه پەرەی گرتووه ]2[،مەسەلەی گەالنی
بێ دەوڵەت چ له سۆنگەی مافی دیاریکردنی
چارەنووس��ی گەالن و چ ل��ه چوارچێوەی
ماف��ی کەمایەتییەکان��دا ڕەگ و ڕیش��ەی
ل��ه قانوونی نێونەتەوەییدا بۆ پاش ش��ەڕی
یەکەمی جیهانی دەگەڕێتەوه ،ئەگەر نەڵێین
کۆتایییەکانی سەدەی نۆزده.
ه��ەردووک ب��واری ژینگ��ه و گەالنی
ب��ێ دەوڵ��ەت ل��ه ڕوانگ��ەی یاس��ای
نێونەتەوەییی��ەوه ـ بەدەر ل��ەو پێوەندییەی
لەم وتارەدا لەنێوانیاندا دادەمەزرێنین ـ دوو
تایبەتمەندیی هاوبەشیان هەیه :یەکەم ئەوه
که بەهۆی ئەو ڕەهەنده بەکۆمەڵەی هەیانه،
زۆرت��ر دەچنه خان��ەی نەوەی س��ێهەمی
مافەکانی مرۆڤ[]3؛ دووهەم ئەوه که بەش��ی
زۆری بنەم��ا و ڕێوش��وێنه نێونەتەوەییی��ە
داڕێ��ژراوەکان لە ه��ەردوو بواردا هێش��تا
خیسڵەتی قانوونی نەرمیان[ ]4هەیه و کەمتر
ئەرک و ئیجباری ش��یاوی جێبەجێکردن و

لێپرس��ینەوه بۆ دەوڵەتان دروست دەكەن.
لە الیەک��ی دیکەوه ،ه��ەردووک بوار وەک
زۆر له بواره «ئینتردیس��یپلینێری»[(]5میان-
ڕش��تەیی)یەکان ،هەم بۆخۆی��ان بەجیا له
زۆر بەش��ی یاسای نێونەتەوەییدا سەرنجیان
پ��ێ دەدرێ[ ]6و هەم لە نێوان خۆش��یاندا
له زۆر خاڵ��ی یاس��ای نێونەتەوەییدا پێک
دەگەن��ەوه .مەبەس��تی ئ��ەم باس��ه کورته
دەستنیش��انکردنی خاڵەکان��ی بەی��ەک
گەیش��تنەوەی پرسی ژینگه و مافی گەالنی
بێ دەوڵەت له یاسای نێونەتەوەییدایه .مادام
دەڵێین فرەڕەهەندکردنی گوتار و کردەوەی
خەباتی کورد له ڕۆژهەاڵت وا دەخوازێ که
پرس��ی ژینگه بچێته نێو گوت��اری کەالنی
بزوتنەوەی سیاس��یی کورد له ئێران]7[،ئەم
کاره پێویس��تی به ئامراز و کەرەسته هزری
و مەعریفییەكان��ی فرەڕەهەن��دی و ی��ەک
لەوان ناس��ین و دەکارخس��تنی بەستێنی
نێونەتەوەیی بەتایبەتی یاسای نێونەتەوەیییە.
دەتوانی��ن پێوەندیی نێوان پرس��ی ژینگه
و ماف��ی گەالن��ی ب��ێ دەوڵەت له یاس��ای
نێونەتەوەیی��دا (پێوەندیی��ەک که تا ئێس��تا
بەشێوەی سیستماتیک سەرنجی پێنەدراوه)،
ل��ه چوار بوار یان بڕە ڕووبەری ئەم یاس��ایەدا
باس بکەین :یەکەم ،ب��واری مافەکانی مرۆڤ؛
دووهەم ،مافی گەالن و سەروەریی ئەوان لەسەر
سەرچاوه سروشتییەکان؛ س��ێهەم ،پاراستنی
ژینگه ل��ه قانوونی بەشەردۆس��تیدا؛ چوارەم،
س��نووره قانوونییەکانی ئازادی��ی بەکاربردنی
سەرچاوه سروشتییەکان لەالیەن دەوڵەتانەوه؛
پێنجەم ،مافی بەشداری له پڕۆسەی بڕیاردان
و بەڕێوەبردنی سەرچاوه سروشتییەکان.
 .١ژینگ��ەی پ��اک و پارێ��زراو وەک
مافێکی مرۆڤ
لەگەڵ ئەوەدا کە یاسای نێونەتەوەیی زۆرتر
ل��ه ڕەهەندی بەکۆمەڵەوه بۆ پرس��ی ژینگه
چووه ،بەاڵم زۆر لە مافه س��ەلمێندراوەکانی
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مرۆڤ بە ش��ێوەی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ چارەنووس��ی گەالن ،س��ەروەری لەس��ەر
به پارێ��زگاری له ژینگەوه بەس��تراونەتەوه .سەرچاوه سروشتییەکانیانه .بەهۆی ئەوه که
بۆ نموون��ه بەندەکانی پەیمانی مافه مەدەنی ئەم بابەته زۆرتر بەرهەمی پرۆسەی سیاسی
و سیاس��ییەكان و پەیمانی مافه ئابووری و و حقووقیی پێوەندی��دار به ڕەوتی ڕزگاریی
کۆمەاڵیەت��ی و کەلتووریی��ەكان ( )١٩٦٦گەالن له ئیس��تعماره ،س��ەروەریی گەالن
لەپێوەن��دی لەگ��ەڵ مافی ژی��ان و مافی لەسەر سەرچاوه سروشتییەکان ،کەوتووەته
س�ڵامەتیدا[ ]8بەبێ بوونی ژینگەیەکی پاک ژێ��ر تیش��کی ملمالنێ��ی نێ��وان جیهانی
و پارێزراو جێبەج��ێ نابن .گرینگیی ژینگه س��ێهەم و واڵتانی پێش��کەوتوو و لە یاسای
ب��ۆ جێبەجێبوونی بەک��ردەوەی مافەکانی نێونەتەوەییدا تەنیا ل��ه ڕەهەندی دەرەکیی
مرۆڤ بەچەشنێکه که کۆنفڕانسی جیهانیی مافی چارەنووس(واته سەربەخۆیی)دا ڕاڤه و
ژینگ��ه (س��تۆکهۆڵم« )١٩٧٢ ،بەڕەس��می جێبەج��ێ ک��راوه ]13[.بەاڵم دەب��ێ بزانین
ناسینی ژیان له ژینگەیەکی تەندروستدا»ی ماف��ی دیاریکردن��ی چارەنووس له ش��کڵی
س��ەربەخۆییدا ،لەپاش ڕەوتی
وەك مافێك��ی بنەڕەتی��ی
[]9
پەرەگرتنی
لەگەڵ
م��رۆڤ پێش��نیار ک��ردووە.
ڕزگاری ل��ه ئیس��تعمار زۆر
دوای ئ��ەوه ،زۆر ل��ه دەق��ه وشیاریی گشتی سەبارەت گەش��ەکردنی تازەی بەخۆیەوه
به پرسی ژینگه،
نێونەتەوەییەکان��ی پێوەندیدار
دیوه و ئ��ەو مافه ب��ۆ گەالنی
زانیاری
به ماف��ی مرۆڤ و مافی گەالن مەسەلەی پێدانی
ب��ێ دەوڵەت هێش��تا هەڵگری
ئاماژەی تایبەتی��ان به ژیان له و ڕاوێژکردن به خەڵک لە پۆتانسیەلێكی کارایه .لەالیەکی
پێوەندی لەگەڵ ئەو پرۆژه
ژینگەیەک��ی پ��اک و لەب��اردا
دیک��ەوه ،ل��ەو واڵتان��ەدا که
ئابووری و پیشەسازییانەی
کردووە ]10[.تەنانەت له ئاس��تی
ناس��نامەی پێکهاتە نەتەوەیییە
کاریگەرییان لەسەر
قەزاییدا ،هێندێ��ک له ئۆرگانه ژینگەی سروشتی هەیه ،جۆراوج��ۆرەکان ،بەتایبەت��ی
دادوەرییەکان��ی پارێزگاری��ی وەک ئەرک و ئیجبارێك له چوارچێ��وەی فیدراڵیدا ،لە
مافی مرۆڤ (بەتایبەتی دادگای
سیستمی حکوومەتیدا بەڕەسمی
لەسەر دەوڵەتان ساغ
ستراسبورگ) سکااڵی تاکەکان
ناس��راوه ،باس له دادپەروەریی
بووەتەوه
[]11
لەو بوارەشدا وەردەگرن.
نێوخۆی��ی و س��ەروەریی
بە لەبەرچاوگرتنی ئەوە که
هاوبەشی ئەو پێکهاتانه لەسەر
پاراس��تنی ژینگه بەتایبەت��ی بۆ ئەو گەل و سەرچاوه سروش��تییەكانی واڵت دەکرێ و
کەمایەتییان��ه زۆر گرینگه که پێوەندییەکی زۆر مێکانیزمی قەرەبووکردنەوەی بەجێمان
چڕوپڕیان لەگەڵ خاک وسروش��تی خۆیان و گەشەنەسەندن بۆ ئەو گەل و پێکهاتانەی
هەیه ،ئەو دەق��ه نێونەتەوەیییانەی تایبەتن چەوس��ێندراونەتەوه و له پەڕاوێزدا بوون ،له
[]14
به گەالنی بێ دەوڵەت ،پاراس��تنی ژینگەی نەزەر دەگیرێ.
سروش��تیی ئ��ەو گەالن��ه وەک یەكێک لە
پێشمەرجەکانی پاراستنی ناسنامەی تایبەتی
[]12
 .٣پارێ��زگاری له ژینگه ل��ه قانوونی
ئەوان لەقەڵەم دەدەن.
بەشەردۆستیدا
 .٢سەروەریی گەالن لەسەر سەرچاوه قانوون��ی بەشەردۆس��تی وات��ه ڕێزگرتن له
سروشتییەكان
مافەکانی مرۆڤ (بەتایبەت��ی مەدەنییەکان
ڕەهەندێك��ی زۆر گرینگی مافی دیاریکردنی و نیزامیانی «لێقەوماو») له کاتی ش��ەڕدا ،چ
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ڕووبەڕووبوون��ەوەی چەکداریی نێودەوڵەتی
ب��ێ ،چ ڕووبەڕووبوون��ەوەی چەکداری��ی
نێوخۆیی .ئەم قانوونه لەس��ەر چوار ئەسڵی :
( )١جیاکاری لەنێوان مەدەنی و نیزامییەكان؛
( )٢پێویست بوونی ئامراز و مێتۆدەکانی شەڕ؛
( )٣ڕێژەی��ی بوونی بەکاربردنی ئەو ئامراز و
مێتۆدان��ه و ( )٤ئینس��انییەت له تەعامول
لەگەڵ کەس��انی دەرگیر یان گیرکردوو له
شەڕدا ڕاوەستاوه.
ه��ەر ل��ه ئەساس��نامەی دادگای
نورەمبێرگەوه ،ئەو ئەسڵه بەڕەسمی ناسراوه
ک��ه وێرانکردنی ژینگه له کاتی ش��ەڕدا به
جینایەتی شەڕ دادەنرێ ]15[.دواتر هەموو ئەو
نۆڕمه نێونەتەوەیییانەی پەنابردن بۆ چەکی
کۆمەڵک��وژ ،بەتایبەتی چەک��ی کیمیایییان
قەدەغە ک��ردووه؛ ناڕاس��تەوخۆ ب��وون به
بنەمایەکی��ش بۆ پاراس��تنی ژینگه له کاتی
ش��ەڕدا .ئەوەندەی دەگەڕێتەوه سەر خودی
ژینگ��ه له پەراوێزی ش��ەڕدا ،بەپێی یەکەم
پرۆتۆکۆل��ی زیادکراوی کۆنڤانس��یۆنەکانی
ژنێ��ڤ ( )١٩٧٧هەڵبژاردن��ی مێت��ۆد و
ئامرازەکانی ش��ەڕ سنوورداره و ئەو مێتۆد و
ئامرازانەی زەرەر و زیانی بەرباڵو و درێژماوه
[]16
و ترسناک به ژینگه دەگەیەنن قەدەغەن.
بەپێ��ی پرۆتۆکۆلی دووەمیش که تایبەته بە
ڕووبەڕووبوونەوه چەکدارییه نێوخۆیییەکان،
ئ��ەو س��ەرچاوانەی ب��ۆ ژی��ان و مانەوەی
دانیش��تووانی ناوچەی شەڕ زەروورن ،وەك
خۆراک و بەروبوومی کش��توکاڵی و ئاژەڵ و
دامودەزگاکانی ئ��او و ئاودان پارێزراون[ ]17و
نابێ کۆگاکانی مای��ەی تەقینەوەش بکرێنه
[]18
ئامانج.
جگه لەمانە ،پەیمانێکی تایبەتییش لەم
بوارەدا بەناوی پەیمان��ی «ئێنمۆد»ی نەتەوه
یەكگرتووەکان بۆ قەدەغەکردنی بەکاربردنی
تێکنیکەکانی گۆڕینی ژینگه بە مەبەس��تی
نیزامی و هی دیکەهەیه ]19[.هەروەها شیاوی
ئاماژەیه که له س��ەرەتای دەهەی نەوەدی

زایینییەوه بیرۆکەی پرۆتۆکۆلێکی پێنجەم،
تایبەت به پاراس��تنی ژینگه له کاتی شەڕدا
و ،دروستکردنی دامەزراوەیەکی نوێ بەناوی
«خاچی س��ەوزی نێونەتەوەیی» لەئارادا بووه
و کۆنفرانسی ئۆتاوای نەتەوه یەکگرتووەکان،
لەس��ەر ژینگ��ه و کۆبوونەوەکانی موونیخی
ڕێکخ��راوە ژینگەپارێزەکان��ی دنی��ا ،زۆر
دەسپێش��خەریی نوێیان ل��ەو پێوەندییەدا
هێناوەت��ه گۆڕ .بەاڵم ئاکام��ی کۆنکرێتییان
نەب��ووه .دیاره ئەمه زۆریش له مەس��ەلەکه
ناگ��ۆڕێ ،چونکه ئەگەر نیەتپاکیی دەوڵەتان
هەبێ ،ئەوەی به قانوونی ژنێڤ ناسراوه کۆی
[]20
پەیمانی ئێنمۆد ،بەشی بوارەکە دەكەن.
 .٤س��نووره قانوونییەکان��ی ئازادی��ی
بەکاربردنی س��ەرچاوه سروشتییەکان
(بەتایبەتی ئاو) لەالیەن دەوڵەتانەوه
یەكێ��ک ل��ه پرەنس��یپە جێکەوتووەکانی
قانوونی نێونەتەوەییی عورفی ،قەدەغەبوونی
زیان گەیاندن به ژینگەی دەوڵەتانی دیکە و
بەو فەزایانەیه که هی هیچ دەوڵەتێک نین.
ئەو ئەسڵە ئاکامی ڕاستەوخۆی قەدەغەبوونی
بەكاربردنی خاکی دەوڵەت بەدژی مافەکانی
دەوڵەتانی تره ک��ه دیوانی نێونەتەوەیی داد
لە کەیس��ی «گەرووی کۆرف��وو»دا بە ڕوونی
فۆرموولەی ک��ردووه ]21[.ئەوەش وا دەکا که
هەروەک ڕێكخ��راوی نەتەوه یەكگرتووەکان
ل��ه کۆنفرانس��ی «ماردێلپالتا» لەس��ەر ئاو
( )١٩٧٧ڕایگەیاند ،سەروەریی سەرزەمینیی
دەوڵەت لەبارەی ئاودا سنوورداره و دەوڵەتان
لەسەریانه لەو بوارەدا هاوکاریی یەكتر بکەن.
ئەو ئاوەش که لێرەدا مەبەسته ڕێچکەی ئاوی
و دەریاچە نێودەوڵەتییەکانن .ئەنس��تیتۆی
یاس��ای نێونەتەوەی��ی هەر له س��ەرەتای
س��ەدەی ڕابردووەوه کاری لەسەر ئەم بابەته
کردووه و ڕایگەیاندووه که نابێ وەبەرهێنانی
سەرچاوەی ئاوی لەالیەن دەوڵەتێکەوه زیان
ب��ه دەوڵەتانی دیکه بگەیەنێ ]22[،پێویس��ته
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پێش��تر دەوڵەتانی دیکەی سەر ڕۆخی ئەم
ئاوانه ،له پڕۆژەکانی خ��ۆی ئاگادار بکاتەوه
و ئەگەر ئەم پڕۆژان��ه زیانیان بەم دەوڵەتانه
گەیاند ،زیانەکانیان قەرەبوو بکاتەوه ]23[.هەر
لەو بوارەدا ئەنجومەنی یاسای نێونەتەوەیی،
کۆمەڵێک پرەنس��یپی پەس��ند کردووە که
خاڵی جێگای س��ەرنجیان پێداگری لەسەر
پاراس��تنی یەكێتی��ی فیزیکیی س��ەرچاوه
ئاوییەكانه ]24[.کۆمیتەی ئاوی کۆمیس��یۆنی
ئابووری��ی نەت��ەوه یەكگرت��ووەکان ب��ۆ
ئورووپاش[ ]25پەیمانێکی لەس��ەر پاراستن و
بەکاربردنی ڕێچکه ئاوییه بان-سنوورییەکان
و دەریاچە نێونەتەوەییەکان پەسند کردووە
که لەس��ەر پاکڕاگرتنی ئەم س��ەرچاوانه
و بەکاربردنی عەقالنیی��ان به جۆرێكی تەبا
لەگەڵ ئامانجەکانی گەشەس��ەندنی پایەدار
( )١٩٩٢جەخت دەكا.
له ک��ۆی ئەم بنەما و ڕێوش��وێنانه دوو
پرەنس��یپ دادەچۆڕێ��ن ک��ه ل��ه پەیمانی
نێوی��ۆرک لەس��ەر قانوون��ی پێوەندیدار به
بەکاربردنی ڕێچکه ئاوییه نێونەتەوەییەکان،
به مەبەس��تی جگه له هاتوچ��ۆی دەریایی
()١٩٩٧دا فۆرموول��ە ک��راون و بریتیین له
بەکاربردن��ی دادپەروەران��ه و بەکاربردن��ی
مەعقوول]26[.بەپێ��ی ئەدەبیات��ی حقووقیی
دادگا و دیوان��ه دادوەرییه نێودەوڵەتییەکان
دەوڵەتێ��ک ب��ۆ وەبەرهێنان��ی س��ەرچاوه
ئاوییەکانی س��ەر خاکی خۆی پێویستی به
وەرگرتنی ڕەزامەندیی دەوڵەتانی دیکه نییه،
ب��ەاڵم لەس��ەریەتی که پێش��تر دەوڵەتانی
پێوەندیدار ئ��اگادار بکات��ەوه و پڕۆژەکەی
ب��ه جۆرێک دابڕێژێ ک��ه بەرژەوەندیی ئەو
دەوڵەتان��ەش لەبەرچاو بگرێ و ئەگەر هات
و زیانیان پێ گەیش��ت ،زیانەک��ه قەرەبوو
بکاتەوه .بۆ نموونه له کەیس��ی «دەریاچەی
النووکس»دا ( )١٩٥٧که فەڕانسه دەیویست
ئاوەکان��ی مێدیتەران��ەی الی چیاکان��ی
«پیرەنه» بەمەبەستی بەرهەمهێنانی کارەبا بۆ
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الی زەریای ئەتالنتیک بگوازێتەوه و ئەوەش
دەبووه هۆی کەمبوون��ەوەی ئاوی ڕووباری
کارۆل له ئیسپانیا ،ئیس��پانیا پێی وابوو که
فەڕانسه دەبوو پێشتر ڕەزامەندیی ئیسپانیای
وەرگرتب��ا .دادگای دادوەری بڕی��اری دا که
مادام فەڕانسه بەوەخت دەوڵەتی ئیسپانیای
له پڕۆژەکه ئ��اگادار کردووەتەوه و بەڵێن و
ڕێکاری قەرەبووکردنەوەی ئیسپانیاش��ی بۆ
دابینکردنی ئاوی ئیحتیات له وەرزی ئاودان
و وشکەساڵیدا جێبەجێ کردووە ،ڕەزامەندیی
پێش��وەختەی دەوڵەتی دراوس��ێ پێویست
[]27
نییه و فەڕانس��ه دروس��ت جوواڵوەتەوه.
پرەنسیپێکی دیکه که دەوڵەتان نابێ لێرەدا
خ��ۆی ل��ێ الدەن وەك دادگای اله��ە له
کەیس��ی «گابچیکۆڤۆ-ناگیمارۆس» ،لەنێوان
مەجارس��تان و س��لۆڤاکیدا س��ەبارەت به
پڕۆژەیەکی زەبەالحی وەبەرهێنان لەس��ەر
ڕووباری دانووبدا بڕیاری لەسەر دا ،ئەرک و
ئیجباری گفتگ��ۆ و هاوکاری لە نێوانیاندایه.
[]28

 .٥بەش��داری له پڕۆس��ەی بڕیاردان و
بەڕێوەبردنی سەرچاوه سروشتییەكان
لەگ��ەڵ پەرەگرتن��ی وش��یاریی گش��تی
سەبارەت به پرسی ژینگه ،مەسەلەی پێدانی
زانیاری و ڕاوێژکردن به خەڵک لە پێوەندی
لەگەڵ ئەو پرۆژه ئابووری و پیشەسازییانەی
کاریگەرییان لەسەر ژینگەی سروشتی هەیه،
وەک ئەرک و ئیجبارێك لەس��ەر دەوڵەتان
س��اغ بووەتەوه .زۆر دەق��ی نێونەتەوەیی له
ئاس��تی هەرێمیدا ئەم ئەرک و ئیجبارەیان
خستووەته سەر ش��انی دەوڵەتان .بۆ نموونە
پەیمانی «ڕیۆ ئۆروگ��وای» ( )١٩٧٥لەنێوان
ئارژانتی��ن و ئۆرووگوای بۆ ئیدارەی ڕووباری
ئۆرووگ��وای ،راوێژک��ردن ب��ه جەماوەری
ل��ەو پێوەندیی��ەدا سیس��تماتیزه کردووه و
وەک یەکەمی��ن ڕێ��کاری دێموکڕاس��یی
بەش��داری ل��ە ب��واری ژینگەدا ل��ه قەڵەم
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دەدرێ .له ئاس��تی یەکیەتیی ئورووپاش��دا له ماف��ی گەالنی خۆجێی��ی (بوومی)[ ]32و
دێرێکتیڤی کۆمیسیۆنی ئورووپا[ ]29لەبارەی بەشداری لەسەر ئاستی ناوەند یا سەراسەری،
دەستڕاگەیش��تنی ئازاد به زانیاری لەس��ەر له بەش��داری لەسەر ئاس��تی هەرێمی جیا
ژینگه و ئیجباری ئاگادارکردنەوەی جەماوەر بکەینەوه .س��ەبارەت ب��ه کەمایەتییەکان،
ل��ەو پێوەندیی��ەدا ]30[،هەروەه��ا پەیمانی ڕاگەیان��دراوی س��اڵی ١٩٩٢ی نەت��ەوه
ئاره��ووس ( )١٩٩٨لەس��ەر زانی��اری و یەكگرتووەکان لەس��ەر مافەکانی کەس��انی
بەش��داریی جەماوەر له پرۆسەی بریاردان و س��ەر به کەمایەتییه ئێتنیکی یا نەتەوەیی،
دەستڕاگەیشتن به عەدالەت لەبواری ژینگەدا مەزهەب��ی و زمانیی��ەكان[ ]33ئام��اژه ب��ه
وەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندی��ی کەمینەکان
نموونەی ئەو هەواڵنەن.
پرەنس��یپێکی گش��تی که لێرەدا دەبێ له سیاس��ەت و پڕۆگرامە سەراسەرییەکان و
خەتی لەژێر بدەین ئەوەیه که بەپێچەوانەی بەش��داریی ئەوان له گەشەکردنی ئابووریی
ئەو بیرۆکە سیاس��ییەی لەنێ��و دەوڵەتانی واڵت��دا دەکا .بەپێی ڕاڤ��ەی گرووپی کاری
کەمایەتییەکانی س��ەر به ژێر-
حاکم بەس��ەر کوردستاندا باوه
پرەنسیپە
له
یەكێک
کۆمیس��یۆنی پەرەپێ��دان و
که بەش��ێوەی چەواش��ەکارانه
[]34
ئیدیع��ا دەكەنب��ۆ پرس��ەکانی جێکەوتووەکانی قانوونی پاراس��تنی مافەکانی مرۆڤ،
نێونەتەوەییی عورفی،
ئەو دوو بەنده پێویسته بە یەكەوه
پێوەندیدار به بەشێک له خەڵك
قەدەغەبوونی زیان
[]35
ببەسترێنەوه .لەسەر ئاستی
و ناوچەیەک��ی دیاریکراوی��ش
گەیاندن به ژینگەی
ئەورووپ��ا ،بەپێ��ی پەیمان��ی
دەبێ پرس به سەرجەم خەڵکی
دەوڵەتانی دیکە و بەو
چوارچێوەیی ب��ۆ پارێزگاری له
واڵت بک��رێ ،ئ��ەوەی لێرەدا
فەزایانەیه که هی هیچ
[]36
کەمایەتییه نەتەوەیییەکان،
دەبێ ڕاوێژی ڕاستەوخۆیان پێ
دەوڵەتێک نین .ئەو
بکرێ و له پرۆس��ەی داڕشتنی ئەسڵە ئاکامی ڕاستەوخۆی پێویس��ته کەمایەتیی��ەکان له
بڕیارەکان��دا بەش��دار بکرێن ،قەدەغەبوونی بەكاربردنی دان��ان و جێبەجێک��ردن و
هەڵس��ەنگاندنی ئ��ەو پالن و
تەنیا ئەو خەڵکانەن کە بەهۆی
خاکی دەوڵەت بەدژی
جوغرافیایی یان بە هەر هۆیەکی مافەکانی دەوڵەتانی تره پڕۆگرامانەی گەش��ەکردن که
کاریگەری��ی ڕاس��تەوخۆیان
تایبەت ب��ه خۆیان له بابەتەکه
لەسەریان هەیه ،بەشدار بکرێن.
نزیک��ن .ئاجێن��دای  ٢١ک��ه
بریتییه له پالنی کرداری بۆ گەشەس��ەندنی [ ]37ئ��ەو پەیمانه لەو بارەش��ەوه گرینگه که
پایەدار ،پەس��ندکراو لە کۆنفڕانس��ی نەتەوه گۆڕینی دێمۆگرافیی ئێتنیکیی سەرزەمینیی
یەكگرتووەکان لەسەر ژینگه و گەشەسەندن کەمایەتیی��ەکان ک��ە زۆر جار ل��ە ڕێگای
ناس��راو ب��ه «کۆبوونەوەی لوتک��ەی زەوی» دابەش��کردنی بەڕێوەب��ەری و پڕۆژەکان��ی
(ریۆ دو ژانی��رۆ )١٩٩٢ ،لەو بارەیەوە دەڵێ :پێوەندی��دار به ژینگ��ەوه دەکرێن ،قەدەغه
[]38
«باش��ترین ڕێگا بۆ مامەڵەی دروست لەگەڵ دەکا.
هەرچی گەالنی خۆجێییشه ،کۆنڤانسیۆنی
پرس��ەكانی ژینگه ،بەش��داری پ��ێ کردنی
ئەو بەش��ه ل��ه خەڵكه که پ��ڕۆژەکان زیاتر ژماره ١٦٩ی ڕێکخ��راوی نێونەتەوەییی کار
[]31
کاریگەری دەکەنه سەر ژیانی ئەوان».
س��ەبارەت به گەالنی خۆجێی��ی و خێڵەکی
ئەوەن��دەی دەگەڕێتەوه س��ەر گەالنی ( )١٩٨٩ئاماژه به بەش��داریی ئەو گەالنه له
بێ دەوڵەت ،هەروەک یاس��ای نێونەتەوەیی داڕش��تن و جێبەجێکردن و هەڵس��ەنگاندنی
دەیکا ،پێویستە لێرەدا مافی کەمایەتییەکان پالن و پڕۆگرامەکانی گەش��ەكردنی میللی و
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ناوچەیی که ڕەنگه کاریگەریی ڕاس��تەوخۆی بۆچوون��ی پێکهات��ەکان لەس��ەر دەوڵەتان
لەس��ەر ئەو گەالنه هەبێ ،دەکا ]39[.ئاشکرایه دەكەن��ه ئیجب��اری ،مەگەر ل��ه هێندێک
ک��ه دیارتری��ن بوار ک��ه لەودا ئ��ەو پالن و حاڵەت��ی دیاریکراودا]44[.دی��اره ئەگ��ەر
پڕۆگرامانه کاریگەری دەخەنه سەر هەلومەرج چاوێک به ئەدەبیات��ی حقووقیی ئەو نیهاده
و چارەنووس��ی ئەو گەالنه ،ب��واری ژینگەیه .نێونەتەوەیییانەدا بخش��ێنین که چاوەدێری
ئاجێندای ٢١ی کۆنفرانس��ی ڕیۆ ،فەسڵێکی بەس��ەر جێبەجێکردنی ئەم دەقانەدا دەکەن
تایبەتیی خۆی بۆ ژینگه و گەشەکردن تەرخان که ڕاس��تەوخۆ و ناڕاستەوخۆ پێوەندییان به
ک��ردووە و ڕێکاری تایبەتی ب��ۆ بەهێزکردنی مافی گەالن��ی بێ دەوڵەت��ەوه هەیه ،وەک
بەشداریی گەالنی بوومی له دانانی سیاسەت و کۆمیتەی نەهێش��تنی هەاڵواردنی نیژادی،
قانوون و پرۆگرامی پێوەندیدار به بەڕێوەبردنی کۆمیتەی پەیمانی چوارچێوەییی ئەنجومەنی
سەرچاوەکان و پڕۆسەی دیکەی گەشەپێدان ئورووپا ،کۆمیسیۆنی نێوان-ئەمریکاییی مافی
که کاریگەریی لەس��ەر ئەو گەالنه هەبێ ،داوا مرۆڤ ،کۆمیسیۆنی ئەفریقاییی مافی مرۆڤ
[]40
دەكا.
و گەالن ،و ل��ه هەمووان زیاتر
دەگەڕێتەوه
ئەوەندەی
ئەوەندەی دەگەڕێتەوه سەر
کۆمیت��ەی مافی مرۆڤی نەتەوه
سەر گەالنی بێ
ئاس��تی لۆکاڵ��ی و ناوچەیی،
یەكگرتووەکان به وردەکارییەوه
هەروەک
دەوڵەت،
پەیمان��ی ژم��اره ١٦٩ی
ل��ه ڕادەی ڕاوێ��ژ وەرگرتن و
یاسای نێونەتەوەیی
ڕێکخ��راوی نێونەتەوەییی کار،
پرسکردن به گەالنی بێ دەوڵەت
دەیکا ،پێویستە لێرەدا
ئەو مافه ب��ە گەالنی خۆجێیی
لەبارەی کاریگەریی پڕۆژەکانی
مافی کەمایەتییەکان له
دەدا که بۆخۆیان بڕیار لەس��ەر
گەشەکردن لەسەر ژینگەی ئەو
مافی گەالنی خۆجێیی
ئەولەوییەتەکانی��ان لەب��ارەی
گەالنه و بەش��داری و تەنانەت
(بوومی)[ ]32و
پرۆسەی گەش��ەکردنیان بدەن بەشداری لەسەر ئاستی سەربەس��تییان له بەڕێوەبردنی
و چەن��دی بک��رێ بۆخۆی��ان ناوەند یا سەراسەری ،له س��ەرچاوه سروش��تییەكانی
گەش��ەکردنی ئاب��ووری و بەشداری لەسەر ئاستی دەڤەری خۆی��ان دەکۆڵنەوه و
کۆمەاڵیەت��ی و فەرهەنگی��ی هەرێمی جیا بکەینەوه ڕێنوێنی و ڕاسپاردەی پێویست
تایب��ەت به خۆی��ان ،کۆنتڕۆڵ
دەدەن��ه دەوڵەتان .به پلەیەکی
بک��ەن ]41[.ب��ه هەمان ش��ێوه
بااڵتری��ش ل��ەو واڵتان��ەدا که
ڕاگەیاندراوی نەتەوه یەکگرتووەکان لەس��ەر پێکهاتەکان��ی کەمینه و بوومی بەڕەس��می
گەالنی بووم��ی ،ئاماژه به ماف��ی ئەوان بۆ ناس��راون و بەک��ردەوه پارێ��زراون ،زۆر له
پێناس��ەکردن و داڕش��تنی ئەولەوییەت و کەیس��ەکانی دادگا بااڵکان بۆ سکااڵی ئەو
ستراتژییەكانی گەش��ەكردن و پشکیان له پێکهاتان��ه لەپێوەندی لەگ��ەڵ کاریگەریی
قازانجی وەبەرهێنانی سەرچاوەکانیاندا دەکا .پرۆژەکانی دەوڵەت و کەرتی تایبەت لەسەر
[ ]42هەم��ووی ئەمانەش ک��ەم و زۆر وەك ژینگەی سروشتیی ئەوان تەرخان کراوه و له
خۆی له پڕۆژه و پەیمانگەلی هاوشێوه لەسەر هێندێک حاڵەتدا گۆڕان و وەستانی پڕۆژەکان
[]43
ئاستی قاڕڕەییشدا دووباره کراونەتەوه.
ی��ا النیک��ەم قەرەبووکردن��ەوەی پێکهاتە
[]45
کەمایەس��ییەك که ل��ەم پێوەندییەدا زیانلێکەوتووەکانی لێ کەوتووەتەوه.
وەبەرچاو دەکەوێ ئەوەیه که پیتی دەقەکان
زۆرت��ر دەوڵەتان ل��ەو بارەوه ه��ان دەدا و ئەنجام
کەمت��ر پرسپێک��ردن و لەبەرچاوگرتنی لەگ��ەڵ ئەوه ک��ه پێش��کەوتنی یاس��ای
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نێونەتەوەیی له هەردوو بواری پارێزگاری له
ژینگه و پاراس��تنی گەالنی بێ دەوڵەتدا به
خ��اوی وەدی هاتووه و هێش��تا لەگەڵ زۆر
بەربەستی سیاس��ی و قانوونی بەرەوڕوویه،
بەاڵم هەردووکی ئەم بوارانه چ بە جیا و چ لە
پێوەندی لەگەڵ یەكتردا ،هەڵگری ڕەوتێکی
بەرف��راوان و هەمەالگیرن ،پۆتانس��یەلێکی
بەهێ��ز و کارای فرەڕەهەندی��ان تێدای��ه و
پێشبینیی ئاڵوگۆڕی زیاتریشیان لێ دەكرێ.
لە الیەکی دیکەوه ،بەهۆی ئەوه که پرسی
ژینگه یەکێ��ک له گرینگتری��ن بوارەکانی
خۆدەرخستنی ئەکتەره غەیره دەوڵەتییەکان
بەتایبەت��ی ئێنجیئ��ۆکان و بزوتن��ەوه
ئاشتیخوازەکان له ئاس��تی نێونەتەوەییدایه،
پێکگرێدانەوەی بواری ژینگه و مافی گەالنی
بێ دەوڵەت ،بەستێنێکی لەباری قانوونی بۆ
خۆناس��اندنی گەالنی بێ دەوڵەت لە ڕێگای
چەمکه جیهانگیر و جیهانپەسەندەکان و به
ڕێکاری مومکین و ئەمڕۆیی دەداته دەست.
لەبەر ئ��ەوەی بابەتەکانی هەردوو بواری
ژینگ��ه و ماف��ی گەالن��ی ب��ێ دەوڵەت له
جەوهەردا بەرژەوەندی��ی دەوڵەتان دەخەنه
گرەوی خۆیان و کەوا بوو سیاسین ،هەروەها
لەبەر ئەوه که مامەڵه و ئیدارەیەکی باشتری
ئەو پرس��انه بەب��ێ بەرزکردنەوەی ئاس��ت
و کەیفییەت��ی بەش��داریی پێکهاتەکان لە
بەڕێوەبردنی کاروباری گشتی و حکومەتیدا
مومکین نییه ،لە کۆتاییدا سازوکاره حقووقییه
نێونەتەوەییی��ەکان ،ه��ەر ناچارن س��ەرنج
بدەن��ه الیەنی بڕیاردەری و بەڕێوەبەریی ئەو
پرسانە .ش��تێک که -بیانەوێ و نەیانەوێ-
سەرنجدان و پێداچوونەوه بەو چوارچێوانەی
لێ دەکەوێت��ەوه که گەالنی ب��ێ دەوڵەت
لێی��ان ناڕازین و بۆ گۆڕینیان تێدەکۆش��ن.
لەس��ەر ئەو بنەمایه ،جێ��ی خۆیەتی پاڕا-
دیپڵۆماسیی کوردی ڕۆژهەاڵت بەهێزکردنی
خۆی لەم بەستێنەی چاالکیی نێونەتەوەییدا
وەک پش��تیوان و درێژک��راوەی ئەو هەوڵه

ستراتێژییانە بەکار ببا که پێویسته له ئاستی
نێوخۆییدا بۆ پارێ��زگاری له خاک و ژینگه
و دیمۆگرافی و قەوارەی سیاس��یی ئایندەی
کورد بەرنامەڕێژیی ورد و بەکردەوەی بۆ بکا.
پاشکۆ
کرۆنۆلۆژی��ی پاراس��تنی ژینگه له یاس��ای
نێونەتەوەییدا (گرینگترین بڕگەکان)
 :١٩٤٦پەیمانی نێونەتەوەیی بۆ ڕێکخستنی
ڕاوی نەهەنگ و هاوشێوەکانی.
 :١٩٤٨دامەزرانی یەكێتیی نێونەتەوەیی بۆ
پاراستنی سروشت.
 :١٩٥١پەیمانی نێونەتەوەییی پاراس��تنی
جۆره گیایییەکان.
 :١٩٥٩پەیمان��ی ئانتارتیک (جەمس��ەری
باشوور).
 :١٩٦١دامەزران��ی یەکێتیی پارێزگاری له
دەسکەوتە گیایییەکان.
 :١٩٧١وەڕێکەوتن��ی بەرنام��ەی مرۆڤ و
بواری ژیان (بیۆسفێر) لەالیەن یوونێسکۆوە.
 :١٩٧٢کۆنفرانس��ی جیهانیی ستۆکهۆڵم
لەس��ەر ژینگ��ه؛ پرۆگرام��ی نەت��ەوه
یەکگرتووەکان بۆ ژینگ��ه؛ پەیمانی پاریس
لەسەر سامانی جیهانی (یوونێسکۆ)؛ پەیمانی
لەندەن بۆ پێشگیری له پیسبوونی دەریاکان
بەهۆی زبڵوزاڵەوه.
 :١٩٧٣پەیمانی واشنگتۆن لەسەر بازرگانیی
نێونەتەوەیی��ی جۆرەکانی گیانلەبەر و گیای
کێوی که لەژێر مەترسیی لەنێوچووندان.
 :١٩٧٦پەیمان��ی بارس��ێلۆن ب��ەدژی
پیسکردنی دەریای مەدیتەرانه.
 :١٩٧٩دیرێکتیڤ��ی یەكێتی��ی ئورووپ��ا
لەبارەی باڵندەکانەوه؛ دیاریکردنی ناوچەکانی
پارێزگاری��ی تایبەتی له باڵن��دە دەگمەن و
مەترسی لەس��ەرەكان؛ پەیمانی بۆن لەسەر
جۆرەکانی گیانلەب��ەری کۆچەری؛ پەیمانی
بێرن (ئەنجومەنی ئورووپا) لەسەر پاراستنی
ژیانی کێوی و بواری سروشتیی ئورووپا.
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 :١٩٨٢پەیمان��ی نەت��ەوه یەكگرتووەکان
لەس��ەر قانوونی دەریا؛ مەنشووری جیهانیی
سروشت.
 :١٩٨٣پەیمانی کارتاژێن لەسەر پاراستن و
پەرەپێدانی بواری دەریا له ناوچەی کارائیب.
 :١٩٨٥پەیمانی ڤیەن لەس��ەر پاراس��تنی
چین��ی ئ��ۆزۆن؛ پەیمانی نایرۆبی لەس��ەر
پاراستن ،بەڕێوەبردن و گەشەپێدانی ژینگەی
دەریایی و لێوار دەریاییی ناوچەی ئەفریقای
ڕۆژهەاڵت.
 :١٩٨٦مۆراتوار (هەڵپەس��اردن) لەس��ەر
ڕاوی نەهەنگ.
 :١٩٨٧پرۆتۆکۆلی مۆنتریال بۆ لەنێوبردنی
ئەو ماددانەی چینی ئۆزۆن زیاد دەکەن.
 :١٩٨٨دامەزران��ی گرووپی ش��ارەزایانی
نێودەوڵەتیی نەتەوه یەكگرتووەکان لەس��ەر
گۆڕانی کەشوهەوا.
 :١٩٨٩پەیمان��ی باڵ لەس��ەر کۆنتڕۆڵی
گواس��تنەوەی بان-س��نووری و لەنێوبردنی
پاشەرۆی مەترسیدار.
 :١٩٩٢کۆنفڕانس��ی نەتەوه یەكگرتووەکان
لەس��ەر ژینگه و گەشەسەندن (کۆبوونەوەی
لوتکەی زەوی) له ڕی��ۆ دو ژانیرۆ؛ پەیمانی
چوارچێوەیی لەس��ەر گۆڕانی کەش��وهەوا؛
پەیمان��ی نەت��ەوه یەكگرتووەکان لەس��ەر
فرەچەشنیی بیۆلۆژی.
 :١٩٩٤پەیم��ان ب��ەدژی ڕووتان��ەوەی
سەوزایییەکان و بەسەحرایی بوون.
 :١٩٩٥کۆمەڵێ��ک کۆنڤانس��یۆن بەدژی
ناردنی پاشەرۆ بۆ واڵتانی هەژار.
 :١٩٩٦پەیمان بۆ بەرپرسیارێتیی ئەوانەی
دەریا پیس دەکەن.
 :١٩٩٧پرۆتۆکۆلی کیۆتۆ بۆ کەمکردنەوەی
گازە گوڵخانەیییەکان.
 :١٩٩٨پەیمانی پاراستنی زەریای ئەتڵەسی
باکووری ڕۆژه��ەاڵت؛ پەیمان��ی ئارهووس
لەسەر زانیاری پێدان و بەشداریی جەماوەر
له پرۆس��ەی بڕیاردان و دەستڕاگەیش��تن
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به عەداڵەت ل��ە بواری ژینگ��ەدا؛ پەیمانی
ڕۆتردارم لەسەر مەوادی کیمیایی.
 :٢٠٠٠پرۆتۆکۆل��ی کارتاژێ��ن لەس��ەر
پێشگیری له مەترسییەکانی بیۆتەکنۆلۆژی.
 :٢٠٠١پەیمانی ستۆکهۆڵم لەسەر هێندێک
ماددەی پیسکەر.
 :٢٠١٢ئاجێن��دای پۆس��ت  ٢٠١٥ب��ۆ
گەشەسەندنی پایەدار.
 :٢٠١٦پەیمانی پاریس لەسەر هەوا.
پەراوێزەکان
 .1بۆ ئاش��نابوونێکی سەرپێیی به پێناسەیە و جیاوازیی ئەم گرووپانه
بڕوانه:
CASTELLINO, Joshua & GILBERT, Jeremie,
«Self-Determination, Indigenous Peoples and
Minorities», Macquarie Law Journal, 2003 (Vol.
3), pages 155-178.
2. DUPUY, Pierre-Marie & VINUALES, Jorge
E. , International Environmental Law - A Modern
Introduction, Cambridge, CUP, 2015; KISS,
Alexandre & SHELTON, Dinah, Guide to International Environmental Law, MartinusNijhoff
Publishers, 2007.
 .3س��ەبارەت بە دابەشکاریی مافەکانی مرۆڤ بەسەر چەند نەوەدا و
کریتیکی ئەو باسه ،بڕوانه:
DOMARADZKI, Spasimiret al. , “Karel Vasak’s
Generations of Rights and the Contemporary Human Rights Discourse”, Human Rights Review ,
Volume 20, pages. 423–443.
4. Soft Law.
5. Interdisciplinary field.
 .6بۆ ژینگ��ه دەتوانین ئاماژه به قانوونی ژینگه ،قانوونی س��ەرچاوه
سروشتییەکان ،قانوونی دەریا و ...هتد بکەین.
 .7بڕوانه مێزگردی ئەم ژمارەیەی گۆڤاری تیشك سەبارەت به کورد
و پرسی ژینگه.
 .8بەدووی یەكدا ماددەکانی  ٦و .١٢
« .9م��رۆڤ ماف��ی بنەڕەتیی هەیه بۆ [ ] . . .هەلومەرجی گونجاوی
ژی��ان له ژینگەیەک��ی لەباردا که ببێته هۆی ژی��ان به کەرامەت و
خۆش��ی» (ڕاگەیاندراوی کۆتاییی کۆنفرانس��ی ژینگەی ئینس��انی،
ستۆکهۆڵم  ،١٩٧٢پرەنسیپی یەکەم) .کۆنفرانسی جیهانیی ژینگه له
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ڕیۆ ( )١٩٩٢به هەمان ش��ێوه پێداگری لەسەر «مافی ژیانێکی سالم

 .24ناسراو به یاساکانی هێلسینکی (.)١٩٦٦

و بەرهەمهێنەر به هارمۆنی لەگەڵ سروشت» دەکا.

 .25ش��ووڕای ئاب��ووری و کۆمەاڵیەتیی نەت��ەوه یەكگرتووەکان که

 .10مەنش��ووری ئەفریقایی��ی مافی مرۆڤ و گ��ەالن (مادەی )٢٤؛

یەکێک له ش��ەش بنیاته س��ەرەکییەکانی ئ��ەو ڕێكخراوەیەیە ،بۆ

پرۆتۆکۆلی هاوپێچی پەیمانی ئورووپاییی مافی مرۆڤ (ماادەی )١١؛

بەڕێوەبردنی دۆسیەکانی پێوەندیدار به هەرکام له قاڕڕەکانی جیهان

پەیمانی مافەكانی منداڵ (م��اددەی )٢٤؛ ڕاگەیاندراوی ئەمریکایی

کۆمیسیۆنێکی لەو جۆرەی هەیه.

(هی ڕێکخ��راوی دەوڵەتانی ئەمریکایی) لەس��ەر مافەکانی گەالنی

 .26پرەنسیپەکانی  ٥و .٧
27. Reports of International Arbitration Awards,

خۆجێیی (ماددەی .)١٩
 .11ب��ۆ نموون��ه دادگای ئورووپایی مافی مرۆڤ له کەیس��ی «لۆپێز

Vol. XXII, pp. 281-317.

ئۆس��ترا»دا بەهۆی کاریگەری��ی نێگەتیڤی کارگەیەکی پاش��ەرۆک

 .28پڕۆژەکه به هاوبەش��ی لەنێوان چیکۆس��لۆڤاکی و مەجارستان

دەوڵەتی ئیسپانیای به پێش��ێلکردنی مافی ژیانی تایبەت و خێزانی

ساڵی  ١٩٧٧دەستی پێ کردبوو .بەهۆی ناڕەزایەتیی ژینگهپارێزان،

مەحکوم کرد.

پاش ڕووخانی حکومەتی کۆمۆنیس��تی ،مەجارستان لەالی خۆیەوه

Affaire Lopez Ostra c. Espagne, (Requête n°

پڕۆژەکەێ ڕاگرتبوو بەاڵم دەوڵەتی سلۆڤاکی نەک هەر درێژەی دابوو

16798/90, Arrêt du 9 décembre 1994.

بەڵکوو ڕووبارەکەشی بۆ بەالڕێدا بردبوو .دادگای الهە له دوو بڕیار له

 .12بۆ نموون��ه پەیمانی ژماره ( )١٦٩ڕێکخراوی نێونەتەوەییی کار،

ساڵەکانی  ١٩٩٧و ١٩٩٨دا هەردوو دەوڵەتی به گەڕانەوه بۆ پەیمانی

ماددەکان  ٤-١و .٧-٤

نێوانیان و هاوکاری بۆ دۆزینەوه چارەسەرێكی هاوبەش مولزەم کرد.

 .13بڕیارنامەی (١٨٠٣)١٧ی کۆڕی گشتیی نەتەوه یەكگرتووەکان،

 .29بریتییه لەو یاسایانەی یەكێتیی ئورووپا که چوارچێوهی گشتیی

١٤ی دێس��امبری ١٩٦٢؛ بڕیارنامەی  ٤١/١٢٨ی ٤ی دێس��امبری

سیاس��ەتەکان و ئەو ئەنجامانەی دەوڵەتانی ئەندام دەبێ پێی بگەن

.١٩٨٦

دیاری دەکا ،بەاڵم دیاریکردنی ڕێکار و ئامرازەکانی جێبەجێکردن بۆ

 .14بۆ نموونه له واڵتانی وەک ئەمریکا و ئاڵمان و سویس ئەم ئەسڵه

دەوڵەتان خۆیان بەجێ دێڵێ.

وەک بنەمایەکی قانوونی پشتی پێ دەبەسترێ.

 ٧ .30ی ژوئەنی .١٩٩٠

٨ .15ی ئووتی  ،١٩٤٥ماددەی ( ٦ب).

 .31پرەنسیپی دەهەم.

 .16ماددەکانی ( ٣٥)١و .٥٥

 .32لەبەر ئەوەی بابەتی گەالنی بوومی ڕەهەندێکی سیاسیی الوازتری

 .17ماددەی .١٤

هەیه ،لەس��ەریەک دەتوانین بڵێین س��تاندارده نێونەتەوەیییەکانی

 .18هەمان ،ماددەی .١٥

پێوەندیدار به مافەکانی ئەوان لە نۆڕمه پێش��نیارییەكانی پێوەندیدار

Convention-.19

Modification

Environmental

به مافی کەمایەتییەکان پێشکەوتووترن.

١٨ ENMODی مای  ١٩٧٧ئیمزا کراوه و س��اڵێک دواتر چووەته

 .33بڕیارنامەی  ٤٧/١٣٥ی کۆڕی گشتی١٨ ،ی دێسامبری .١٩٩٢

بواری جێبەجێ کردنەوه .ئەمڕۆ نزیک به هەش��تا دەوڵەتی دنیا لەو

34. E/CN. 4/Sub. 2/AC. 5/2000/WP. 1

پەیمانهدا ئەندامن که لەنێویاندا هیچکام له دەوڵەتانی حاکم بەسەر

 .35بەدووی یەكدا ماددەكانی ( ٥)١و (.٤)٥

کوردستاندا نابینرێ.

 ،١٩٩٤ .36شووڕای ئورووپا.

20. FAUTEUX, Paul, « La protection de
l’environnement en période de conflit armé : vers
un renforcement du droit », Revue Québequoise
de Droit International, 1991-1992, Vol. 7, N°2, pp.
160-168 ; BOTHE, Michael et alt. , La protection
de l’environnement en temps de conflits armé,
Rapport établi pour la Commission des Communautés Européennes Doc. SJ/110/85(1985)17.

 .37یادداش��تی ڕوونکردن��ەوەی کۆمیتەی پەیمان��ی چوارچێوەیی،
پاراگراف  ٨٠سەبارەت به ماددەی ١٥ی پەیمانەکه.
 .38ماددەی .١٦
 .39ماددەی (.٧)١
 .40فەسڵی 13 .par ,97/2002/4 .E/CN ،٢٦
 .41ماددەکانی (٧)١؛ ( ٧)٤و (.١٥)١
 .42ماددەی .٢٣
 43ب��ۆ نموونه پ��ڕۆژەی ڕاگەیان��دراوی نێوان-ئەمریکایی لەس��ەر

 .21لەنێوان ئینگلستان و ئاڵبانی ،دادگای الهە.١٩٤٧-١٩٤٩ ،

مافەکانی گەالنی خۆجێیی ،ماددەی .١٢

 .22بڕیارنامەی مادرید ( )١٩١١لەس��ەر ڕێکخستنی نێونەتەوەیی بۆ

 .44بۆ نموونه سەبارەت به سەرچاوەکانی ژێر زەوی ،ماددەی(١٥)٢ی

بەكاربردنی ڕێچکه ئاوییه نێودەوڵەتییەکان.

پەیمانی ژماره  ١٦٩ی ڕێكخراوی نێونەتەوەیی کار.

 .23بڕیارنام��ەی س��الزبورگ ( )١٩٦١لەس��ەر بەکاربردن��ی ئ��اوه

 .45بۆ نموونه ئوسترالیا ،کانادا و ئەمریکا.

نێودەوڵەتییه غەیره دەریاییەكان.
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نووسین بە بڵێسەی ئاگر:

بۆچی تیۆریی دژەکۆلۆنیالیستی بەکەڵکمان دێ؟
سارۆ ئەردەاڵن

سازکردنی تیۆری سەبارەت بە کوردستان تەنیا بە مەبەستی چێژوەرگرتن ،ڕاپەڕاندنی
کاروباری ئاکادێمیک یا حەزێکی فەلسەفی نییە ،بەڵکوو تیۆری لە هەمان کاتدا کە هەوڵ
دەدا شرۆڤەی ئەو شتانەی کە هەیە بکا ،هەروەها زۆر گرنگترە پێمانی بڵێ کە شتەکان
دەبێ چۆن بن .لەم ڕوانگەیەوە تیۆریی دژەکۆلۆنیالیستی نە تەنیا هەوڵ دەدا مێکانیزمەکانی
سوڵتە نیشان بدا ،بەڵکوو ڕێگای ڕزگاری لەو پەیوەندییە ستەمکارانەیەش نیشان دەدا کە
مرۆڤی کورد و کوردستان لە ڕێگەیانەوە دەچەوسێنەوە.

چەکی هەرە بەهێزی ستەمکار مێشکی
ستەملێکراوە.
[]١
ستیڤ بیکۆ
فەیلەسوفەکان ،بە شێوازی جۆراوجۆر ،تەنیا
بیریان لە ڕاڤەی جیهان کردووەتەوە؛
هەرچەند ،بابەتی گرنگ گۆڕینی جیهانە.
[]٢
کارڵ مارکس

دەستپێک :بۆ پێویستمان بە تیۆرییە؟
کاتێک باس لە تیۆرییەکی «دژە»کۆلۆنیالیستی
دەکەی��ن ،لە س��ەرەتادا وا دێتە بەرچاو کە
لەبەر پێش��گری «دژ» ،باس ل��ە تیۆرییەک
دەکرێ کە سەرەڕای ئەوەیکە تەنیا بەکەڵکی
کۆمەڵە خەڵکێکی بندەست دێ ،ڕەنگە لەبەر
ئەوەی دژ بە ئایدیۆلۆژیی کۆلۆنیال ساز بووە،
توانای ئەوەی تێدا نییە بۆخۆی سازێنەر بێ.
هەر بۆیە ،ئەم پرس��یارە لێرەدا خۆی نیشان
دەدا ک��ە بۆ تێگەیش��تن لە کوردس��تان و
کۆمەڵگای کوردی باش��تر نییە لە هەندێک
تیۆری��ی گش��تگیرتر (وەک سوس��یالیزم،
پێکهاتەب��اوەڕی ی��ا لیبراڵی��زم) کەڵ��ک
وەرگری��ن؟ یا بە واتایەکی ت��ر ،ئایا تیۆریی
دژەکۆلۆنیالیستی دەتوانێ شرۆڤەیەکی وردتر
سەبارەت بە دۆخی هەنووکەییی کوردستان
و ئاس��ۆیەک ب��ۆ دواڕۆژ بەدەس��تەوە بدا؟
هەوڵی من لەم وتارەدا ئەوەیە کە نیش��انی
بدەم لە بەستێنی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی
لە کوردس��تان ،تیۆریی دژەکۆلۆنیالیس��تی
دەی��ەوێ ب��ۆ دوو الیەن��ی لێ��ک تەندراو
بگەڕێت��ەوە :خوێندنەوەیەک��ی جی��اواز بۆ
خەباتی نەتەوەییی کورد بە دەستەوە بدا و لە
هەمان کاتدا لە ڕووی فەلسەفییەوەڕەهەندە
جیاکان��ی بزووتنەوەیەک��ی ڕزگاریخواز لە
کوردستان شی بکاتەوە.
س��ەرەتا دەکرێ ئاماژە ب��ەوە بکەم کە
لەگەڵ گەشەی زیاتری بواری لێکۆڵینەوەی
ک��وردی ،کێبەرکێی��ەک ل��ە ئاکادێمیادا

هاتووەت��ە ئاراوە ک��ە ل��ە ڕێگەیەوەهەوڵ
ب��ۆ س��ازکردنی چەن��د تیۆریی��ەک ب��ۆ
هەڵس��ەنگاندنی دۆخی کوردس��تان لە دوو
س��ەدەی ڕابردوودا دەدرێ .هەندێکجار ئەم
تیۆری سازکردنە لە الیەن بیرمەندانی سەر
ب��ە ئایدیۆلۆژی��ی دژەکوردایەتییەوە بووە تا
بتوان��ن ئاراس��تەیەکی الڕێ بۆ ش��رۆڤەی
ناس��یۆنالیزمی ک��ورد دەستنیش��ان بکەن.
تەنان��ەت فارس و تورک��ەکان واوەتر چوون
و لە هەموو هەوڵێک ،لە نکۆڵیکردنەوە بگرە
تا بۆش��کردنی گوتاری کوردایەتی ،کەڵکیان
وەرگرت��ووە ک��ە خوێن��دەواران نەتوانن لە
ڕوانگەی کوردس��تانییەوە س��ەیری ڕابردوو
و ئیس��تای کۆمەڵگای کوردس��تان بکەن و
کەواتە بیرکردنەوە لە دواڕۆژیش بەرەوڕووی
ئاستەنگی پێکهاتەیی دەبێتەوە .لەم مانایەدا،
کۆلۆنیالیزمێکی ئاکادێمیک بە س��ەر ڕەوتی
بەرهەمهێنان��ی زانس��ت ل��ە کوردس��تاندا
زاڵە .بەرهەمهێنانی زانس��ت س��ەبارەت بە
کوردس��تان لە دەس��ت هەندێ��ک واڵت و
ناوەنددایە کە لە دەرەوەی کوردستانن .لەم
ڕوانگەی��ەوە ،کۆلۆنیالیزمی ئاکادێمیک باس
لەوە دەکا کە چۆن دەوڵەتەکان ئەو ناوەندانە
داگیر دەکەن کە تیایدا زانست بەرهەم دێ،
دەگوازرێتەوە و ڕێک دەخرێ .لەم شێوازەدا
و بە کەڵک وەرگرتن و کاریگەریدانان لەسەر
دابەش��کردنی هێ��زی کار بە ش��ێوەیەکی
نایەکسان ،ئاکادێمیای ناوچەی بەکۆلۆنیکراو
ناچار دەکەن کە ئەو پەیوەندییانەی س��وڵتە
پەسەند بکا کە لە ڕێگەی بە ستانداردکردن،
بەئەنستیتۆیی کردن و بەکۆمەاڵیەتی کردنی
[]٣
بوارێکی زانستیی تایبەتەوە دەسەپێندرێن.
لەم ش��ێوازەدا ،لێکۆڵینەوە سەبارەت بە
کوردس��تان لە ڕێگەی لێکۆڵینەوە سەبارەت
بە کوردەوە و س��ەرەتا لە زانکۆکانی ڕۆژئاوا
و ڕووس��یا ش��کڵی گرت��ووە و ک��ۆی ئەو
زانیارییان��ەی بەره��ەم هاتووە لە ئیس��تادا
وەک زانستێک لە پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆ
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لەگەڵ ڕۆژهەاڵتناسی ،پێناسەی بۆ دەکرێ.
ڕۆژهەاڵتناسەکان لە چوارچێوەی گرنگیدان
ب��ە بوارەکانی زمانناس��ی ،ئایی��ن ،مێژوو و
نەژادەوە س��ەیری کوردیان ک��ردووە .دواتر
ب��ە دامەزران��ی چ��وار دەوڵەت-نەت��ەوەی
کۆلۆنیالیس��تی کوردس��تان ،ه��ەر کام لە
بوارەکانی لێکۆڵینەوەی ئیسالم ،لێکۆڵینەوەی
ئێ��ران و لێکۆڵین��ەوەی تورکی ،بەش��ێک
ل��ە زانیارییان لەس��ەر کوردس��تان و کورد
پێکهێناوە .بە گوێ��رەی ئەوە ،لێرەدا لەگەڵ
کۆلۆنیالێزمێکی ئاکادێمیکی زێدە[ ]4بەرەوڕوو
دەبینەوە .لەم مانایەدا ،چونکە بەهۆی دۆخی
کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی لە کوردستان بواری
لێکۆڵینەوە لەس��ەر کوردس��تان گیرۆدەی
تێگەیش��تنی کۆلۆنیالی دوژمن بووە ،کەواتە
«زێدەبوون��ی» کۆلۆنیالیزم��ی ئاکادێمێک بۆ
ئەوە دەگەڕێتەوە ل��ە الیەکەوە دامودەزگای
ئایدیۆلۆژیکی ئەو چ��وار دەوڵەت-نەتەوەیە،
زانیاریی س��اختە لەسەر کوردستان بەرهەم
دێن��ێ و لە الیەکیش��ەوە نەت��ەوەی کورد
گی��رۆدەی ئەو پێناس��ە کالس��یکانەیە کە
ڕۆژهەاڵتناس��ەکان لەبارەی��ەوە و لە ماوەی
زیاتر لە دوو س��ەدەدا بەدەس��تیانەوە داوە.
ئاکادێمیای هەر کام لەو چوار دەوڵەت نەتەوە
نوێیە ،بەپێ��ی مێکانیزمەکانی لەخۆگرتن و
قەدەغەکردن دیاری دەکەن کە چ بابەتێک
سەبارەت بە کوردستان زانستییە.
بۆ نیش��اندانی بەکەڵکبوون��ی تیۆریی
دژەکۆلۆنیالیستی ،سەرەتا باس لەوە دەکەم
کە لە ناو تیۆرییە جی��ا و ئاڵۆزەکاندا بۆچی
ئەو تیۆرییانەی کە کوردستان وەک کۆلۆنی/
کۆلۆنییەک��ی نێوخۆی��ی نیش��ان دەدەن،
توانایەک��ی زیاتری��ان بۆ ش��رۆڤەی دۆخی
هەنووکەییی کورد لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
هەیە؟ ئەزموونی ژیاوەی هەر تاکێکی کورد
ڕەنگە پێوەرێکی ش��یاو بێ بۆ ئەوەی بیر لە
دۆخی بندەستیی نەتەوەی کورد لە هەر کام
لە پارچەکانی کوردس��تان بکەینەوە .کاتێک
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منداڵێکی کورد ،هەم��وو بەیانییان دەبێ لە
قوتابخانەی��ەک لە جەرگەی باژێری ماردین
بە دەنگی ب��ەرز و بە زمان��ی تورکی هاوار
بکا «چەند بەختەوەرە ئەو کەس��ەی تورکە»؛
ئەو سەردەمانەی لە جەرگەی بازاڕی بەغدا
حەمماڵ ب��وون بە مان��ای کوردبوون دێ؛
ئەو س��اتەوەختەی کوردبوون لە مرۆڤبوون
دەس��ڕدرێتەوە و وەک ئاژەڵێکی دڕەندە لە
ئێران ئەرکی س��ەربڕینی بۆ دەبڕێتەوە؛ و یا
لە س��ەریکانی (تەعریبکراو بە راس العین)
وەڕزێڕێکی بێ ناس��نامەی ک��ورد ،ناتوانێ
س��کااڵ لەس��ەر ئەو عەڕەبە تۆم��ار بکا کە
بەفێڵ زەوییەکەی لێ داگیر کردووە ،دەبێ
زانایەکی کۆمەڵناسی یا فەلسەفەی سیاسی
چ ڕێگایەک بۆ ش��رۆڤەی مێژووی ئیستای
کوردس��تان و خوێندنەوەی ڕابردوو بگرێتە
بەر؟
دەک��رێ بگوترێ س��ازکردنی تیۆری یا
بەکارهێنانی تیۆرییەکی ڕۆژئاوایی لەس��ەر
کوردستان ،تەنیا نابێ بۆ حەزێکی ئاکادێمیک
بگەڕێتەوە و بایەخی تیۆرییەکی کۆمەاڵیەتی،
نابێ تەنیا لە ڕێگەی بەس��تێنی فەلسەفی و
زاراوەکانییەوە هەڵبسەنگێندرێت .زۆر گرنگە
باس ل��ەوە بکەین کە تیۆری ،چۆن دەتوانێ
یارمەتیدەرمان بێ کە لە ئاڵۆزیی کۆمەڵگای
کوردستان تێبگەین و چارەسەرێکی سیاسی
و کۆمەاڵیەتیم��ان پێ پێش��نیار بکا .ڕێک
ل��ەم ئاس��تەدایە کە هێ��زی تیۆرییەکان و
بیرۆک��ەکان دەردەکەون ،چونکە دەتوانن لە
ژیانی کۆمەاڵیەتیی ئێمەدا گۆڕانکاری س��از
بکەن ]5[.هەر بۆیە من پێموایە بەکارهێنانی
چوارچێوەیەک��ی تی��ۆری لەن��او گوتارێکی
دژەکۆلۆنیالیستیدا سەرەڕای ئەوەی دەتوانێ
ئاڵۆزییەکی پرس��ی کورد/کوردستان وردتر
شی بکاتەوە ،هەروەها دەتوانێ پشتگیری لە
کردارێکی سیاسی بکا کە ئامانجی ڕزگاریی
هەیە .وات��ە بیرمەندانی دژەکۆلۆنیالیس��ت
لە ڕێگ��ەی دابین کردن��ی چوارچێوەیەکی
ساڵی بیست و دووەم
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شۆڕش��گێڕانە ب��ۆ خەبات ،ه��ەوڵ دەدەن
لە ڕێگ��ەی تیۆرییەوە ش��رۆڤەکانیان بەرەو
ڕێکخس��تنی جەماوەری س��تەملێکراو و بە
مەبەس��تی گۆڕینی دۆخی کۆلۆنیال ئاراستە
بکەن .مارکس پێویستبوونی چەکی تیۆریی
بۆ ش��ۆڕش لە ڕادیکاڵ کردنەوەی هەستی
مرۆڤەکاندا دەبینێ:
چەکی ڕەخنە بەدڵنیاییەوە ناتوانێ جێی
ڕەخنەگرت��ن ب��ە چەک بگرێت��ەوە .هێزی
ماددی دەبێ لە ڕێگ��ەی هێزی ماددییەوە
هەڵتەکێت .بەاڵم تیۆرییش کاتێک دەتوانێ
ببێ بە هێزی ماددی کە جەماوەری خەڵک
وەخۆ بگرێ .تیۆری ئ��ەو کاتەی کۆمەاڵنی
خەڵک وەخۆ دەگرێ کە نیشاندەری هەست
و سۆزی مرۆیی بێ و ،ئەو کاتەی دەرخەری
هەس��ت و س��ۆزیی مرۆییە ک��ە ڕادیکاڵ
[]6
ببێتەوە.
بەاڵم ڕەنگە جێی پرسیار بێ بۆ ئەمڕۆکە
بەشێکی بەرچاو لە تیۆری و شیکارییەکانی
ئاکادێمیس��ییەنەکان وا دێتە بەر چاو کە بۆ
ش��رۆڤەی دۆخی سیاس��ی و کۆمەاڵیەتیی
کوردستان گونجاو نین و لە هەمان کاتیشدا
ناتوانن وەک نەخشەڕێگایەک بۆ گۆڕانکاریی
سیس��تەماتیک س��ەیر بکرێن؟ یەکێک لەو
واڵمانەی کە بەم پرس��یارە گرنگە دەتوانین
بیدەین��ەوە ئەوەیە ک��ە کەلێنێکی قووڵ لە
نێوان ئەم جۆرە تیۆرییانە و واقعی سیاسیی
ئیستاکەی کوردستاندا ساز بووە .ئەم کەلێنە
بۆ س��ەرەتایەک دەگەڕێتەوە کە بەش��ێک
لە نەریتی ڕۆش��نبیری لە کوردستان خۆی
هاودەنگ لەگەڵ ئ��ەو ڕەوتانەدا دەبینییەوە
کە بوونی خۆیان ،ل��ە دژایەتیکردن لەگەڵ
ناس��یۆنالیزمی کوردیدا پێناسە دەکرد .ئەم
حی��زب و ڕەوتانە کە خۆیان لە ژێر چەتری
بیرۆک��ەی مارکس��یزمدا پێناس��ە دەکرد،
ڕزگاری��ی مرۆڤی کوردیان ل��ە دۆزینەوەی
ڕێگای��ەک ب��ۆ چارەس��ەری چینایەتی لە
کوردستان (هەروەها لە ئێران ،تورکیا ،عێراق

و س��وریا) دەبینییەوە .دوورکەوتنەی ئەوان
ل��ە واقعی کۆمەاڵیەتیی کوردس��تان ،ڕێک
دژ بە بنەماکانی مارکس��یزم و لەڕاس��تیدا
بەرەو ئایدیالیزمێکی خەیاڵی هەنگاوی دەنا.
بەشێکی گرنگ لەو ئەندامە ڕۆژهەاڵتییانەی
ک��ە ل��ە چوارچێ��وەی گش��تیی حیزب��ی
کۆمۆنیستی ئێران و کۆمەڵەدا چاالک بوون،
ئاگاداری ئەم پارادۆکس��ە بوون و بەرەبەرە
وازی��ان لێ هێن��ا و بەرەو س��ازکردنی لقە
نیش��تمانییەکانی کۆمەڵ��ە ل��ە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان هەنگاویان نا.
ل��ە الیەک��ی دیک��ەوە ،هەندێ��ک لە
بیرمەن��دەکان کە دەیانویس��ت مەودایەکی
دیاریک��راو لە نێ��وان تیۆرییەکانیان لەگەڵ
مارکس��یزم (بە ش��ێوازی فۆکۆ) ساز بکەن،
چارەی کێش��ەکەیان لە پەنا ب��ردن بۆ ئەو
تیۆرییانە دەستنیش��ان دەک��رد کە لە ژێر
چەتری پۆس��تمۆدێرنیزمدا پێناس��ەیان بۆ
دەک��رێ و بەم کۆدەنگییە دەگەیش��تن کە
ناک��رێ بنەمایەکی هاوبەش بۆ ناس��نامەی
کوردی بدۆزینەوە و نەخوازراو لەم ڕێگەیەوە
بزووتنەوەی کوردایەتی ل��ە ماناکانی خۆی
بۆش بکەن ،بێ ئەوەی پێمان بڵێن کە دەبێ
چی بکەین؟ سەرەڕای ئەوەی ناسنامەیەکی
پارچەپارچەکراوی��ان بۆ کوردس��تان/کورد
پێناس��ە کردووە ]7[،تەنیا چارەس��ەری ئەم
پەرتەوازیییەی پرس��ی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاس��تیان ،لە توانەوە لەناو ناس��نامەی
دێموکراتیک/لیبراڵی ئێران��ی و تورکیەییدا
دۆزیوەت��ەوە ]8[.س��ەرنجڕاکێش ئەوەی��ە
ک��ە هەوڵ ب��ۆ دوورکەوتنە لە مارکس��یزم
(هەرچەن��د ه��اوکات لەگ��ەڵ ڕەخن��ەی
جیددی و ش��یاو لە مێژوونووس��یی ئێرانی/
مارکسیس��تی)[ ]9ل��ە الی��ەن گرنگتری��ن
ڕووخس��اری ئەم جۆرە ئاکادیمیس��ییەنانە،
واتە عەباس وەلییەوە پێش��کەش کرا ،بەاڵم
دیس��انەوە ئەوی بەرەو مانگی هەنگوینێکی
نەخ��وازراو لەگ��ەڵ ئانارش��یزمێک برد کە

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٦ساڵی بیست و دووەم هاوینی 71 2720

خوازیاری س��ڕینەوەی دەوڵ��ەت ـ نەتەوە
لە جیهاندایە و س��ازکردنی دەوڵەت نەتەوە
لەسەر خاکی کوردس��تان وەک دێوەزمەی
چەوس��اندنەوەی مرۆڤی کورد سەیر دەکا؛
ئانارشیزمێک کە ناتوانێ/نایەوێ ناوەندەکانی
دەوڵەت لە ئانکارا ،تاران ،بەغدا و دەمیش��ق
بڕووخێنێت،هەرچەن��د مەخابن هەوڵ دەدا
جێ بە ناوەندەکانی بڕیار لە کوردس��تان لێژ
بکا.
لێرەدایە کە دەکرێ بگوترێ جیاوازیدانان
لە نێوان ئەو شتەی کە هەیە و ئەو شتەی کە
دەبێ ببێ ئەرکی تیۆریس��ییەنە .تیۆریسییەن
ل��ە ڕێگەی س��ەیرکردنی ئەو ش��تەی هەیە،
ڕەخن��ە لە نەزمی کۆمەاڵیەت��ی دەگرێ و لە
سنوور و لەمپەرەکان بۆ داڕشتنی تیۆرییەکی
مومکین ئاگادار دەبێتەوە .بەاڵم بێ داڕش��تنی
تیۆرییەک ب��ۆ تێپەڕاندنی دۆخی هەنووکەیی
ک��ە هاوکات لە بەس��تێنی گەش��بینییەکیی
سیاس��یدا داڕێژراب��ێ ،چاالک��ی ل��ە بواری
تیۆریک ب��ۆ نەتەوەیەکی بندەس��ت تەنیا بە
ئەنجامی ڕەشبینیی سیاس��ی-کۆمەاڵیەتی و
خۆبەدەستەوەدان دەگات .ڕەچاوکردنی تیۆریی
دژەکۆلۆنیالسیتی بۆ شیکاریی پرسی کورد لە
ژووری ئاکادێمیس��ییەنەکانەوە و بە مەبەستی
حەزێکی فەلسەفی سەری هەڵنەداوە ،بەڵکوو
ڕێک بە پێچەوانەوە بۆ پش��تیوانی لە خەباتی
چەک��داری ،دەرخس��تنی مێکانیزمەکان��ی
س��وڵتەی کۆلۆنیالیزم��ی ئێران��ی ،تورکی و
عەرەبی و ،نیش��اندانی ڕێگەچ��ارە بۆ ڕزگاری
لە دۆخی بندەستی ،س��ازکردنی هێژمونی بۆ
گوتاری کوردایەتی و سڕینەوەی مەشروعیەت
ل��ەو ئایدیۆلۆژییانە پێکهاتووە کە مەبەس��تی
سەرەکییان دژایەتیکردنی کوردایەتییە.
کوردایەت��ی دژ ب��ە کۆلۆنیالیزم��ی
نێوخۆیییە :واڵمی ڕەخنەکان
کاتێک باس لە بەکۆلۆنیبوونی کوردس��تان
دەکەی��ن مەبەس��تمان ئەوەی��ە ک��ە ل��ە
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پرۆس��ەیەکی مێژووییدا و ه��اوکات لەگەڵ
سازبوونی دەوڵەت نەتەوەکانی تورکیا ،ئێران،
عێ��راق و س��وریا ،هەر کام ل��ە پارچەکانی
کوردس��تان وەک کۆلۆنییەکی نێوخۆیییان
لێ دەردێت ]10[.هەرچەند پێش لەم دەوڵەت
نەتەوان��ەش ،گەلی کورد بۆ ماوەی چەندین
س��ەدە (وەک لە ش��اکاری م��ەم و زینی
خانیدا دەبیندرێ) هەس��تی خۆشەویستیی
نیش��تمانیان هەبوو و لە کوردستان خاوەنی
دەس��ەاڵتی خۆیان (وەک میرنش��ینەکان)
بوون ،ب��ەاڵم تاکوو ناوەڕاس��تی س��ەدەی
نۆزدەی��ەم ئ��ەم خۆبەڕێوەبەرییان��ە (Self-
 )governanceمەترس��یی لەناوچوونی��ان
لەس��ەر نەبوو و گەلی کورد هەس��تی بەوە
نەکردبوو کە دەبێ پارێزگاری لە سەروەریی
( )Sovereigntyخۆی بکا .س��ەرەتا کاتێک
ئیمپراتۆریی عووسمانی و پاشایەتیی قاجار،
لە بەرانبەر هێزەکان��ی ڕۆژئاوادا بەرەوڕووی
شکستی بەردەوام دەبوون ،ڕێگەچارەیان لە
چڕکردنەوەی دەسەاڵت لە ناوەند ،سازکردنی
دامودەزگای ئیداری��ی مۆدێرن ،تەیارکردنی
سوپا و بەگشتی کۆنتڕۆڵی زیاتر بە سەر هەموو
ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی خۆیاندا دەبینی و
هەر بۆیە میرنشینەکانی کوردستانیان لەناو
برد .هەر دوو شۆڕشی شێخ عەبیدوڵاڵ نەهری
و س��مکۆ لە چوارچێوەی بەرەنگاربوونەوە و
قەبووڵ نەکردنی دەس��ەاڵتی بێگانە بە سەر
کوردستاندا سەرهەڵدەدەن.
بەاڵم سازبوونی هەر کام لەو چوار دەوڵەت
نەتەوەیە کە لە پاشخانی فکریی ئەندازیارانی
خۆیاندا ،چوار نەتەوەی س��اختەی تورکی،
ئێران��ی ،عێراقی و س��وری دەبیندرا ،بوونی
کوردیان وەک مەترسییەکی ئێجگار گەورە
بۆ س��ازکردنی دەوڵەت نەتەوەیەک لەسەر
بنەم��ای یەک نەتەوە ،ی��ەک زمان و یەک
ئااڵ سەیر دەکرد .نابێ ئەوە لەبیر بکەین کە
هیچکام لەم نەتەوە نوێیانە پێش لە سازبوونی
دەوڵ��ەت نەتەوەکانیان بوونیان نەبووە .بەاڵم
ساڵی بیست و دووەم
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هەندێک لە توێژەران بێ ئاوڕدانەوە لە فەکتە
مێژووییی��ەکان دەیانه��ەوێ تیۆرییەکەیان
لەمەڕ هەڵس��ەنگاندنی کۆمەڵگای ئێرانی و
کوردستانی بە ش��ێوازێک دیزاین بکەن کە
تەنی��ا یەکەمیان بوونی هەی��ە و دووەمیان
لە پەراوێ��ز و لە دەرەنجام��ی دژەکردار لە
بەرامب��ەر یەکەمدا ش��کڵی گرتووە .عەباس
وەل��ی یەکێک لەو بیرمەن��دە دەگمەنانەی
ک��وردە کە ش��ێلگیرانە لە م��اوەی پتر لە
سی س��اڵدا ،چەندین کتێب و توێژینەوەی
جێی بایەخی لەس��ەر ناسیۆنالیزمی کورد و
دۆخ��ی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان بە
چاپ گەیاندووە .هەروەها ئەو توانیویەتی بە
بەکارهێنانی بەهێزی فەلس��ەفەی ڕۆژئاوایی
خوێندنەوەیەکی تایب��ەت لەمەڕ گرنگترین
مژارەکانی پرسی کورد لە قۆناغی هاوچەرخ
بە دەس��تەوە بدا .بەدڵنیایی��ەوە ،بەرهەمە
تیۆرییەکانی عەباس وەلی بۆ ماوەیەکی دوور و
درێژ هەم دەخوێندرێنەوە و هەم کاریگەرییان
لەس��ەر مێژوونووس��ی لە کوردستان دەبێ،
هەڵب��ەت پێ��م وای��ە بەرهەمەکان��ی ئەو
هەڵگری تایبەتمەندییەکی تەواو زانس��تین،
بە باش��م زانیوە ک��ە هەڵس��ەنگاندنیان بۆ
بکەم ،چونک��ە ئەگ��ەر ڕەخنەگرانە لەگەڵ
بۆچوونەکان��ی هەڵس��وکەوت نەکەین و بێ
ئەمالوئەوال قەبووڵیان بکەین ،توێژینەوەکانی
ئەومان لە ئاس��تی زانستیبوون دابەزاندووە.
عەب��اس وەل��ی ،ل��ە یەکێک ل��ە دوایین
چاوپێکەوتنەکانیدا لەگەڵ ڕادیۆ دیالۆگ کە
[]11
کاک محەمەد خاکی بەڕێ��وەی بردووە،
الیەنگرانی تیۆریی بەکۆلۆنیبوونی کوردستان
بە کەس��انێکی مێتافیزیکی��ی ئەحمەق ناو
دەب��ات .ل��ە ئاوڵناوەک��ە دەگەڕێ��م کە لە
ئەنجام��ی هەڵچوونێکی کاتیدا وتراوە ،بەاڵم
بۆ ئەو دەی��ەوێ بێ ش��یکردنەوە ،تیۆریی
کۆلۆنیالیزم بە تیۆریکی مێتافیزیکی ناو ببا و
مەبەستی لەم ناوزەدکردنە چییە؟
کاتێ��ک لە فەلس��ەفەی سیاس��یدا بە

تیۆرییەک دەگووترێ مێتافیزیکی ،مەبەست
ئەوەیە کە ئەم تیۆرییە لە سەرەوەی سروشت
و ڕاستیی ڕووداوەکان دەیهەوێ تیۆرییەکی
پێشس��اختە ،بە س��ەر ڕەوت��ی مێژوویی یا
ڕاس��تییە کۆمەاڵیەتییەکاندا بس��ەپێنێت.
هەروەه��ا تیۆرییەکی مێتافیزیک��ی لە مانا
ڤیتگێنش��تانییەکەیدا ،خاوەن��ی هەندێ��ک
گ��وزارەی بێمانایە و بەم ش��ێوەیە تەنانەت
ناکرێ ڕەخنەشی لێ بگیرێت ،چونکە ڕەخنە
و هەڵسەنگاندن سەبارەت بەو تیۆرییانە بەکار
دێ کە توانیویانە بە شێوەیەک لە شێوەکان
فەکتەکان ڕاڤ��ە بکەن و ل��ە چوارچێوەی
زانس��تدا ڕس��تەی مانادار بەره��ەم بهێنن.
بەم گوێرەیە ،وەل��ی زیرەکانە هەم بایەخی
زانس��تیی تیۆریی بەکۆلۆنیبوونی کوردستان
دەبات��ە ژێ��ر پرس��یارەوە و الیەنگرانی بە
نەخوێن��دەواری تۆمەتبار دەکا و هەم خۆی
لە تاوتوێکردنی وردەکارییەکانی ئەو مژارە
دەپەڕێنێت��ەوە .هەڵب��ەت من ل��ە درێژەی
بابەتەک��ەدا دێم��ەوە س��ەر ئەم باس��ە کە
گرنگتری��ن تایبەتمەندییەکانی تیۆرییەکی
دژەکۆلۆنیالیس��تی بۆ شرۆڤەی پرسی کورد
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت کامان��ەن ،بەاڵم
لێرەدایە پێویس��تە هەڵوێس��تەیەک لەسەر
هەندێک الیەنی بۆچوونەکانی عەباس وەلی
بکەی��ن و بەکورتی لە چەند خاڵدا هەندێک
ل��ە ڕەخنەکانم بەتایبەت لە ڕێگەی یەکێک
لە دوایین کتێبەکانیەوە (کوردەکان و دەڵەت
ل��ە ئێران :س��ازبوونی ناس��نامەی کوردی)
دەستنیشان دەکەم:
 1سەرەڕای ئەوەیکە دەیان توێژینەوەی بەنرخ
لە الیەن کەسانێک وەک قاسملوو ،ڕۆبێرت
ئۆڵس��ن ،کەماڵ س��لێمانی و ژەنێت کاڵین
س��ەبارەت بە بزووتنەوەی شێخ عوبەیدوڵاڵ
نەه��ری و ڕەهەن��دە ناسیۆنالیس��تییەکانی
شۆڕشەکەیەوە کراوە و هەروەها لەم دواییانەدا
لە ڕێگەی توێژینەوە ب��ە نرخەکانی کەماڵ
سلێمانییەوە بۆمان دەردەکەوێ کە شۆڕشی
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س��مکۆ هاوکات لەگەڵ ئەوەی بەرنامەیەکی
دیاریکراوی ناسیۆنالیستی هەبووە ،لە هەمان
کاتیش��دا لە الیەن گرووپێکی ڕۆشنبیرەوە
پش��تیوانیی لێ ک��راوە و ڕۆژنامەی ڕۆژی
کورد لە ئاکامیدا دەرچ��ووە ]12[،وەلی لەبەر
س��ەلماندنی تیۆری��ی پێش��وەختی خۆی
کە بریتییە لە پاش��کۆبوونی ناس��یۆنالیزمی
کوردی لە ئاس��ت ناس��یۆنالیزمی ئێرانی یا
تورکییەوە ،ناچار دەبێ زۆر بەس��ادەیی ئەم
بیرۆکانە بە تاوانی جەوهەرگەرایی وەال بنێ،
بێئەوەی ئاوڕ لە وردەکارییە مێژوویییەکان
بداتەوە .ئەم چاوپۆش��ییە دەگاتە ئاس��تێک
کە ناوەڕۆکی فکریی ئەم شۆڕش��انە دەبێتە
بەرهەمێک��ی عەش��یرەیی و ناوچەی��ی و
بەئەنقەس��ت بیرۆکەی کوردستانیبوون کە
زیات��ر لە نیو س��ەدە بەر لە س��ازبوونی ئەو
چوار دەوڵەت نەتەوەیەی کە کوردس��تانیان
دابەش کردووە ،لە نێو شۆڕش��ەکانی ش��ێخ
عوبەیدوڵال و سمکۆدا ساز بووە ،وەالدەندرێ.
[]13
ئەم ش��ێوازە لە توندوتیژی��ی مەعریفی
کە وەل��ی لەبەر ئ��ەوەی ل��ە نەوەدەکاندا
باس��ی لە ناس��نامەی پچڕپچڕب��ووی کورد
کردووە و کوردایەتی��ی وەک دژەکردەوەی
ناسیۆنالیزمەکانی ناوچە وەسف کردووە ،ئەو
ناچار دەکا چاو لە بەشێکی گرنگ لە فەکتە
مێژوویییەکان س��ەبارەت بە ناس��یۆنالیزمی
کورد پێ��ش لە س��ازبوونی ئ��ەم دەوڵەت
نەتەوانە دابخات .ئەم هەڵس��ووکەوتەم وەک
کردەوە سەرنجڕاکێشەکانی پرۆکروستێس لە
ئۆستوورەکانی یۆناندا دێتە بەرچاو کە تیایدا
پرۆکروستێس ،ئاسنگەر و چەتەیەکی فێڵبازە
کە قەرەوێڵەیەکی خەوی لە ئاس��ن دروست
ک��ردووە ..کاتێک ،بە بیان��ووی میوانداری،
قوربانییەکان��ی خۆی بۆ ماڵ��ەوە دەبردەوە،
لەس��ەر قەرەوێڵەکە ڕایدەکێش��ان و دەبوو
قەبارەی جەس��تەیان لەگ��ەڵ قەرەوێڵەکە
ڕێک بکات .بەو ش��ێوەیە کە ئەگەر درێژتر
لە قەرەوێڵەک��ە بووبان ،لەبەر ئەوەی پەل و
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پۆیان ڕێک بکاتەوە ،بەش��ێک لە دەست و
قاچی دەبڕین��ەوە؛ ئەگەریش کورت بوونایە
تا دەیتوانی دەس��ت و پێیانی ڕادەکێشا! بەم
ش��ێوەیە ،وەلی وەک کەسێکی ئایدیالیست
فەکت��ە مێژووییەکان دەکات��ە قوربانیی ئەو
تیۆریی��ەی خۆی کە بۆ ش��رۆڤەی هەر ئەو
فەکتانە س��ازی کردبوون .چونکە بۆ نموونە
تەنانەت خۆی ئاماژە بەوە دەکا کە س��مکۆ
ئایدیایەک��ی ناسیۆنالیس��تیی هەب��ووە و
پش��تیوانیی لە س��ازکردنی کوردستانێکی
س��ەربەخۆ کردووە و تەنانەت نووس��ەرانی
ڕۆژنامەی ڕۆژی کورد ،باسیان لە کوردستانی
س��ەربەخۆ ک��ردووە ،ب��ەاڵم ل��ە ئاکام��دا
ب��ێ هێنان��ەوەی بەڵگە و ش��رۆڤەی جێی
پەسەند ،بڕیار دەدا کە ئایدیای کوردستانی
یەکگرتوو و سەربەخۆ ،ئامانجی ستراتێژیکی
[]14
بزووتنەوەکەی سمکۆ نەبووە!
 2ب��ە هەم��ان ش��ێوەی س��ەرەوە ،وەلی
کاتێک باس لە کۆتاییی س��ەدەی نۆزدەیەم
و س��ەرەتای بیس��تەم دەکا ،س��ەرچاوە بە
پاشایەتیی قاجار (و هەتا پاشایەتیی سەفەوی
لە سەدەی شازدەیەمیش دەگەڕێتەوە) وەک
دەوڵەت��ی ئێران دەدا و ب��اس لە کۆمەڵگای
ئێران��ی ( )Iranian Societyدەکا و ه��ەوڵ
دەدا کە وردەکارییە کۆمەاڵیەتی ،سیاس��ی
و ئابوورییەکانی ئەم کۆمەڵگایە دەستنیشان
ب��کا .ئەمە ل��ە کاتێکدایە ک��ە تەنانەت لە
س��ەدەی بیس��تەمدا هەر کاتێک دەیەوێ
باس لە کۆمەڵگای کوردستان لە ڕۆژهەاڵت
(ئێران) بکا وەک جڤاتی کوردی (Kurdish
 )Communityپێناس��ەی دەکا ]15[.لێ��رەدا
لەسەر دوو خاڵی گرنگ هەڵوێستە دەکەم تا
بزانین چۆن دەتوانین زیاتر لەم جیاوازیدانانە
مەعریفییە تێبگەین:
(ئا) ئەگەر سەیری ئەو بە ناو کۆمەڵگای
ئێرانیی��ە بکەی��ن ،فەکت��ە مێژوویییەکانی
پێمان��ی دەڵێن کە لە س��ەدەی نۆزدەیەم و
تەنانەت تا نیوەی سەدەی بیستەم (کاتێک
ساڵی بیست و دووەم
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پەروەردەی کۆلۆنیالیزمی ئێرانی س��ەقامگیر
دەب��ێ) ،دام��ودەزگا ئیداریی��ەکان ڕێ��ک
دەخرێن و هەوڵ بۆ سیس��تەمێکی ئابووریی
ناوەندگ��ەرا س��ەرکەوتوو دەب��ێ ،ناتوانین
ب��اس لە کۆمەڵگای ئێران��ی بکەین .واتە لە
س��ەرەتادا ن��ە ئێرانێک هەب��ووە و نە دواتر
یەکگرتوویییەکی کۆمەاڵیەتی ـ کولتووری،
بۆ نموونە ،لە نێوان شارۆچکەی بەردسیری
کرمان لەگەڵ بیلەسواری ئەردەبیل هەبووە
ک��ە بتوانین لە ژێ��ر چەمک��ی کۆمەڵگای
ئێرانی��دا کۆی��ان بکەین��ەوە .ئابراهامی��ان
ب��ە وردی باس لەوە دەکا کە لە س��ەدەی
نۆزدیەم لەبەر نەبوونی ڕووبار و گۆمێک کە
بکرێ بەلەمی تێدا بس��ووڕێ ،باران بارینی
زۆر کەم ،سەحرای پان و بەرینی ناوەڕاستی
ئێ��ران پەیوەندیی گوند و ش��ارەکانی زۆر
ئاس��تەم کردبوو و هەر بۆی��ە زۆربەی گوند
و ش��ارەکان لە ڕووی ئابوورییەوە لێک جیا
بوون و ل��ە ڕووی پەیوەندیی کۆمەاڵیەتی و
کولتوورییەوە دەکرێ بگوترێ وەک ئەوە وا
[]16
بووە کە لە چەندین واڵت��ی جیادا بژین
و لە بنەڕەتدا تەنانەت تێنەگەیشتنی زمانی
هەر ج��ۆرە پەیوەندییەکی لە نێوان زۆربەی
ناوچەکانی ژێر دەس��ەاڵتی پاشایەتیی قاجار
و پەهەلەوی��ی یەکەم��دا ئاس��تەم کردبوو.
ه��ەر بۆی��ە کاتێ��ک خەلی��ل مەلێکی لە
سەروبەندی کۆنگرەی یەکەمی حیزبی تودە
( )١٩٤٤/١٣٢٣بە نوێنەرایەتیی حیزب و بە
مەبەستی هەڵس��ەنگاندنی دۆخی پارێزگای
ئازەربایج��ان ب��ۆ تەورێز س��ەفەر دەکا ،بە
سەرسوڕمانەوە باس لەوە دەکا کە زۆرینەی
چاالکانی حیزب ناتوانن بە فارس��ی قس��ە
بک��ەن و تەنانەت مەلێک��ی قەبوڵی ناکا کە
بە تورکی وتار بۆ بەشداربووەکان پێشکەش
[]17
بکا.
(ب) لە مێژووی کۆمەڵناسیدا سازکردنی
دووان��ەی کۆمەڵگا/جڤ��ات (گێزڵش��افت/
گێماینش��افت) مانادارە؛ کاتێک ئەم دووانە

پێکەوە بەکار دەبرێن مەبەس��ت ئەوەیە کە
لە پەیوەندیی��ە کۆمەاڵیەتییەکان لە جڤاتدا
لەسەر بنەمای هەست ،نەریت و خزمایەتی
و هاوڕێیەتییە و لە هەر شوێنێکدا شارنشینی
گەش��ە دەکا کۆمەڵگا ساز دەبێ و بە وتەی
ڤێب��ەر ،پەیوەندیی��ە کۆمەاڵیەتییەکان لە
کۆمەڵ��گادا لەس��ەر بنەم��ای ڕیکەوتنێکی
عەقاڵن��ی ی��ا قەبوڵکردنێک��ی دووالیەنەیە
و دەک��رێ وەک باش��ترین نموون��ە ل��ە
گرێبەس��تێکی تیجاری لە کۆمەڵگادا خۆی
نیش��ان بدا .ئەگەر لەم بەس��تێنەدا سەیری
دووفاقییەک��ەی وەلی بکەی��ن کە بەردەوام
ل��ە بەرهەمەکانیدا بەکاری��ان دەهێنێ ،ئەو
دەس��تەواژانەی س��ەبارەت ب��ە پەیوەندییە
کۆمەاڵیەتییەکان لە جڤاتی کوردی لە ئێرانی
سەرەتای سەدەی بیستەم بەکاریان دەهێنێ،
نیشانە لە عەش��یرەییبوون و ناعەقاڵنییەت
دەدا .تەنانەت ئەگەر ئەم ش��یکارییە قەبوڵ
بکەین ،ناتوانین چەمکی کۆمەڵگا بۆ الیەنی
بەرامب��ەر ب��ەکار بهێنین .ئەم س��ازکردنی
ناهاوس��ەنگییە هەمان ئەو باس��ەیە کە لە
پەیوەندیی نابەرابەری نەتەوەی سەردەست و
بندەست بە باشترین شێوە ڕەنگ دەداتەوە و
دوو کۆمەڵگای هاوشێوە بە شێوەیەک شرۆڤە
دەکرێن کە لە یەزد پەیوەندیی عەقاڵنی لە
نێوان مرۆڤەکاندا س��از بووە و لە کرماش��ان
هێشتا خەڵکی کورد س��ەرقاڵی پەیوەندیی
[]18
عەشیرەیی و پێش مۆدێڕنن.
 3ل��ە هیچ کام ل��ە تویژینەوەکانی عەباس
وەلیدا بە هیچ شێوەیەک باس لە ناوچەکانی
کرماش��ان و ئی�لام ناکرێ .پاس��اوی وەلی
ئەوەیە کە لەو شوێنانە ناسیۆنالیزمی کوردی
نەب��ووە و هەر بۆیە بە ئاس��انی ئ��ەوان لە
مێژوونووس��یی خ��ۆی وەدەر دەنێ .کاتێک
دەتوانین ئەم پاس��اوە قەب��ووڵ بکەین کە
یەک��ەی توێژینەوەکەی تەنیا ب��ەو ناوچانە
س��نووردار بکا کە بە وت��ەی خۆی مەکۆی
ناس��یۆنالیزمی کوردی ب��وون .بەاڵم ڕیک
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لێرەدای��ە پارادۆکس��ەکە س��از دەب��ێ و
گشتاندنی گریمانەکانی وەلی بەسەر جڤاتی
کوردیدا خوێنەر تووشی سەرلێشێواوی دەکا.
ب��ۆ نموونە ئەو باس ل��ەوە دەکا کە «جڤاتی
ک��وردی لە کۆتاییی س��ەدەی نۆزدەیەم و
س��ەرەتای سەدەی بیس��تەم ،زۆر بە ڕوونی
ل��ە قۆناغی پێ��ش ل��ە س��ەرمایەداری و
کش��توکاڵیدا بوو ...ژیانی شارنشینیی کورد،
لە زۆربەی ش��وێنەکان ،لە ژێر بااڵدەستیی
پەیوەندیی��ە س��ەرەتاییەکان ،وەفاداری بە
چین��ی عەش��یرەییی خاوەن��داری زەوی و
[]19
بایەخ��ە تایبەتەکانی ئەم چین��ەدا بوو».
ئایا بەم پێوەرە دەبێ ش��اری کرماش��ان و
حزووری ئیلیتی ئەم ناوچەیە لە س��ەردەمی
مەش��رووتە چۆن هەڵبسەنگێنین؟ کرماشان
بەش��ێکە لە کۆمەڵگا/جڤاتی کوردی یان نا؟
لە درێ��ژەدا وەلی ئاماژە ب��ەوە دەدا چونکە
کورد خاوەنی کولتووری شارنش��ینی نەبووە
نەیتوانیوە خ��ۆی لەگەڵ بیرۆکەی ڕێفۆرمی
کۆمەاڵیەتی و مۆدێرنیزاس��یۆنی سیاسی کە
گرووپی ڕۆش��نبیرانی ف��ارس و ئازەری لە
سەرەتای سەدەی بیستەمدا بانگەشەیان بۆ
دەکرد بگونجێنێت .هەرچەند دواتر وەلی بە
دروس��تی ئاماژە بەوە دەکا کە سیاستەکانی
ڕەزاشا لەمەڕ سەرکوتی عەشیرە کوردەکان
جیاواز لە عەش��یرەکانی دیکەی ئێران بووە.
بەاڵم جێی پرس��یارە ئەم جیاوازییە بۆ چی
دەگەڕێتەوە ئەگەر ویستێکی خۆبەڕێوەبەری
و قەبووڵ نەکردنی دەوڵەت نەتەوەی ئێرانی
نەب��ێ؟ ئەگەر کورد بە تەواوی سیاس��ەتی
مۆدێرنیزاس��یۆنی ئێرانی پەسەند کردبا ،ئایا
ئیتر ش��تێک ب��ە ناوی ناس��نامەی کوردی
دەمایەوە کە ئیستا باسی لێ بکەین؟
ئەم س��ەرنجانە ب��ۆ ئەوە لێ��رەدا باس
کران بۆ ئ��ەوەی بزانین چۆن بەرپرسبوون
لە ئاس��ت تیۆرییەک کە گوای��ە لەوپەڕی
زانس��یبووندایە تەنیا ئ��ەو ئەنجامەی هەیە
کە بڵێ کوردایەتی پاش��کۆی ناسیۆنالیزمی
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ئێرانییە ،کورد کۆمەڵگای نییە و ئیلیتی کورد
لە عەش��یرەگەری ڕزگاریان نەبووە .سەیرتر
ئەوەیە بزووتنەوەی مەش��روتەخوازی کە لە
الیەن عەش��یرەکانەوە لە ئێران ڕێبەڕایەتی
دەک��را و لەوپ��ەڕی دواکەوتووییی خۆیدا
مافی دەنگ��دان لە ژن��ان و نەخوێنەواران
س��ەندرابوویەوە ،بەاڵم وەلی هەر پێداگری
لەوە دەکا کە لە سیاسەتێکی دێموکراتیکدا
نوێنەرایەتیی خەڵکیان دەکرد و ڕۆشنبیرانی
نەریتی و مۆدێرن لە پش��تی وێس��تابوون
و ل��ە هەمان کات��دا کورد تەنی��ا خاوەنی
سیاس��ەتی عەش��یرەیی بووە .دواتریش لە
س��ەردەمی ژێکاف ،کوردس��تانی ئێران بە
ت��ەواوی ل��ە پارچەکانی دیک��ە دادەبڕێ،
پەیوەندیی مێژووییی ڕۆش��نبیران و ئیلیتی
سیاسی لەبەر چاو ناگرێ ،خۆیبوون و هیوا
نابینێ و تەنانەت بە یەک وش��ەش باس لە
هەقیقەتێک��ی مێژووییی هەرە گرنگ وەک
ڕێککەوتنی سێ سنوور ناکا .دیارە جوانکاریی
فەلسەفیی وەلی بۆ بنەمای تیۆری ،لە فۆکۆ
بگرە تا دێریدا و بەکارهێنانی لەڕادەبەدەری
چەمکگەلێ��ک وەک حاکمیەتی سیاس��ی،
سیاسەتی دێموکراتیک و یا ئینتێڵێجێنسیا
و هتد ،ل��ە نیگای یەکەم��دا دەبێتە جێی
سەرس��وڕمانی خوێنەر ،بەاڵم هەرچی زیاتر
لێی ورد دەبێتەوە ،خوێنەر بۆی دەردەکەوێ
کە جگە لە بەکەم نیش��اندانی بزووتنەوەی
کوردایەتی ،هیچی تری دەست نەکەوتووە.
هەڵب��ەت چاوەڕوانکراوە کە نووس��ینەکانی
بەش��ێکی گرنگ لە ڕۆش��نبیرانی کورد کە
لە ژێر کاریگەریی ناس��یۆنالیزمی ئێرانی و
تورکیدان ،خاوەنی ئەم خاڵە هاوبەش��ە بن
کە فک��ر و کردەوەی کوردی بە ش��تێکی
ناوچەی��ی ،عەش��یرەیی ،پێشمۆدێ��رن و
ناشارس��تانی بزان��ن .فانۆن ل��ە بڕگەیەکی
شاکار لە کتێبی «نەگبەتەکانی سەر زەوی»
بە جوانی دۆخی ڕۆش��نبیری بەکۆلۆنیکراو
دەستنیشان دەکا:
ساڵی بیست و دووەم
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بورژوازیی کۆلۆنیالیست ئەم ڕاستییەی بە
شێوازێکی قووڵ لە مێشکی ڕۆشنبیری
بەکۆلۆنیکراودا چان��دووە کە بە هەموو
ئەو هەاڵنەی ڕەنگ��ە مرۆڤەکان بیکەن،
هەندێ��ک تایبەتمەندی��ی جەوه��ەری
و بنەڕەت��ی هەمیش��ەیی دەمێنن��ەوە:
هەڵبەت تایبەتمەندییە جەوهەرییەکانی
ڕۆژئاوا .ڕۆش��نبیری خۆماڵی ،شیاوبوون
و بەهێزی��ی ئ��ەم بیرۆکانەی پەس��ەند
ک��ردووە و بە ه��زر و هەناویدا ڕۆچووە
و هەمیش��ە وەک پارێزەرێکی وش��یار
ئام��ادەی بەرگریکردن لە بنچ و بناوانی
یۆنانی-التینییە .ئیستا و لە کاتی خەبات
بۆ سەربەس��تی و لەو کات و ساتەدا کە
ڕۆش��نبیری خۆماڵی دووبارە پەیوەندی
بە خەڵک��ی خۆیەوە دەگرێ ،ئەم پارێزە
[]20
دەستکردە دەبێتە تۆزی بانان.
بەاڵم ئایا تیۆریی دژەکۆلۆنیالیستی واڵمێکی
بۆ ئەم پرس��انە پێیە و ل��ە چوارچێوەیەکی
زانس��تیدا چ��ۆن س��ەیری کوردس��تان و
مرۆڤ��ی کورد لە مێژووی هاوچەرخدا دەکا؟
ل��ە درێ��ژەدا بەکورتی باس ل��ە گرنگترین
خاڵەکانی ئەم تیۆرییە دەکەم.
چەند ڕەهەندیبوونی گوتاری کوردایەتی
ئەگ��ەر بمان��ەوێ گوت��اری کوردایەتی لە
ڕستەیەکدا کورت بکەینەوە دەتوانین بڵێین
کە گوتارێکی دژەکۆلۆنیالیستییە و دەیەوێ
پەیوەندییەکانی س��تەمکاری لە کوردستان
بسڕێتەوە .قاسملوو لە نامیلکەی کورتەباسدا،
ئاماژە بە سێ ڕەهەندی ستەمی نەتەوایەتی،
چینایەت��ی و سیاس��ی دەکا ]21[.لە ئاکامی
پەرپێدان بە باسەکەی قاسملوو ،دەتوانین باس
لە ستەمی جێندەری و ژینگەیی لە ئیستای
بارودۆخی کوردس��تانیش بکەین .لێرەدایە
من باسم لە گوتاری کوردایەتی کردووە کە
بتوانین لە ژێر چەتری ئەو گوتارەدا ،کەڵک

لە چەندین تیۆریی لێکگرێدراو وەربگرین کە
هەڵگری بەس��تێنێکی مەعریفیی هاوبەشن.
واتە ،ئەگەرچی الیەنی دژەکۆلۆنیالیس��تیی
گوتاری کوردایەتی ،خوازیاری س��ڕینەوەی
هەر جۆرە پەیوەندییەکی کۆلۆنیالیس��تی لە
کوردستانە ،بەاڵم هاوکات لەگەڵ نیشاندانی
پەیوەندییەکانی س��وڵتەی کۆلۆنیالیس��تی
و پێش��نیارکردنی مێکانیزمەکان��ی خەبات
ب��ۆ ئازادی��ی خ��اک و نەت��ەوە ،دەبێ بۆ
چارەس��ەکردنی جۆرەکان��ی س��تەم ل��ە
کوردس��تان ،خاوەنی بەرنامەیەکی سیاسی،
ئاب��ووری ،کۆمەاڵیەتی و کولت��ووری بێت.
دیارە لە قۆناغ��ی یەکەم بەریەک کەوتنێک
لە نێوان نەتەوەی بندەس��ت و سەردەست
ڕوو دەدا و ئ��ەم دژایەتییە ش��تێک نییە بە
ڕێفۆرم یا سازکردنی ناسنامەیەکی هاوبەش
لە س��ەرەوەی ناسنامەی ئیتنیکی چارەسەر
ببێ .ه��ەر وەک فانۆن ئام��اژەی پێ دەکا:
«هەر وەک دەزانین س��ڕینەوەی کۆلۆنیالیزم
پرۆس��ەیەکی مێژووییی��ە ...لە پرۆس��ەی
سڕینەوەی کۆلۆنیالیزمدا ،دوو هێز بەر یەک
دەکەون ،ئەم بەری��ەک کەوتنە ،بەگوێرەی
سروش��تی هەر دووکیانە ...لە ڕاس��تیدا ئەم
دژایەتییە ل��ە بنەڕەتدا ب��ۆ دۆخی کۆلۆنی
[]22
دەگەڕێتەوە».
چونکە لە بنەڕەتدا جەوهەری سازبوونی
دەوڵەت نەتەوە کۆلۆنیالیستەکانی کوردستان،
لەس��ەر بنەمای بەکۆلۆنیکردنی کوردستانە.
پرۆس��ەی س��ازبوونی دەوڵ��ەت نەتەوەی
ئێران��ی یا تورک��ی ،هاوکات ب��ووە لەگەڵ
بەکۆلۆنیکردن��ی کوردس��تان ،س��ڕینەوەی
ناس��نامەی ک��وردی ،چەوس��اندنەوەی
مرۆڤی ک��ورد ،گواس��تنەوەی هێزی کاری
کوردس��تان ب��ۆ ناوەندەکانی دەس��ەاڵت و
هەروەها بەتااڵنبردنی سەرچاوە ماددییەکانی
کوردس��تان .ڕەهەندی دژەکۆلۆنیالیس��تیی
گوت��اری کوردایەت��ی ل��ە کوردس��تان ،لە
هەناوی ئەم ڕاستییە کۆمەاڵیەتییەوە سەری
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هەڵداوە کە پێکهات��ەکان و پەیوەندییەکانی
دەسەاڵت ،کارتێکەرییەکی فرەچەشنانەیان
هەی��ە .تاک��ەکان ،گرووپ��ەکان و جڤات��ە
کۆمەاڵیەتییەکان ،لە پێکهاتەکانی دەسەاڵت
و س��وڵتەدا جێگایەک��ی جی��اواز بۆ خۆیان
دەستنیش��ان دەک��ەن و لەب��ەر هەندێک
تایبەتمەندی��ی مێژووی��ی و جوگرافیای��ی،
جیاوازیی��ان پێکەوە هەی��ە و هەر بۆیە ئەم
جۆراوجۆریی��ە ل��ە هەندێ��ک کاتیگۆریی
کۆمەاڵیەت��ی وەک نەتەوە/ڕەگ��ەز ،چی��ن،
جێندەر و هتد دا خۆی دەبینێتەوە .ئامانجی
گوتاری کوردایەتی بریتییە لە س��ازکردنی
مەودایەکی هاوبەش ب��ۆ بەرگری و خەبات
کە تیای��دا گرووپ��ە بەکەمینەک��راوەکان،
پەراوێزخ��راوەکان و س��تەملێکراوەکان،
بتوان��ن «دەنگێک��ی هاوبەش»ی��ان هەبێت
و ل��ە دەرەنجامدا بەرەوڕووی سیس��تەمی
هێژمونیی دەس��ەاڵتی کۆلۆنیالیزمی ئێرانی،
تورکی و عەرەبی ببن��ەوە .دەکرێ لە پێنج
کاتیگۆری��دا ئ��ەم الیەنانەی ن��او گوتاری
کوردایەت��ی و ئامانجەکانیان دەستنیش��ان
بکەین کە لە ماوەی یەک سەدەی ڕابردوودا
گوتاری کوردایەتی ویستوویەتی یا دەیهەوێ
ب��ەرەوڕووی کۆلۆنیالیزمی ئێرانی ،تورکی و
عەرەبی بوەستێتەوە:
 1س��تەمی نەتەوایەتی و ڕەگەزپەرەستی،
بەرخۆدان بە مەبەستی شکڵگرتنی نەتەوەی
کوردس��تانی؛  2س��تەمی چینایەت��ی و
چارەس��ەریی سوس��یالیزمی دێموکراتیک؛
 3ستەمی سیاس��ی ،ڕزگاریی مرۆڤی کورد
لە ژیان لە دۆخی بندەس��تی ،س��ازکردنی
کوردس��تانێکی دێموکراتیک  4س��تەمی
جێن��دەری و چارەس��ەریی فێمینی��زم لە
کوردس��تان ب��ۆ نەهێش��تنی نابەرابەری��ی
جێندەری و  5ستەمی ژینگەیی ،سڕینەوەی
تااڵنکردنی سەرچاوەکانی کوردستان.
هەر وەک ل��ە چارتی یەکدا دەبیندرێ،
کۆلۆنیالیزم ڕێک لە شوێنانەدا کە جیاوازی
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هەیە خ��ۆی بە دوو ش��ێوازی م��اددی و
ناماددی نیش��ان دەدا .نەتەوەی سەردەست
لە ڕیگای مێکانیزمەکان��ی کۆلۆنیالیزمەوە،
هەوڵ بۆ یەکدەست کردن و سڕینەوەی هەر
جۆرە جیاوازییەک دەدا هەتا نەتەوەیەکی تر
بکاتە بندەس��تی خ��ۆی و خاکەکەی داگیر
بکا .دیارە شێوازەکانی کۆلۆنیالیزم لە دنیادا،
هەموویان وەک یەک نین بەاڵم بەڕوونی هەر
کاتێک دەست بۆ سڕینەوەی جیاوازییەکان
دەبا س��تەمێک ڕوو دەدا .من پێش��تر باسم
لە میکانیزم��ە ماددییەکانی چەوس��اندەوە
کردووە و پێش��م وایە بەرژەوەندیی ماددیی
ئێرانیی��ەکان لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان لە
ڕووی دووالیەنی س��ەرچاوەی مرۆیی وەک
دابینکردنی هێ��زی کار بۆ ئاوەدانکردنەوەی
ناوەند و تااڵنکردنی سەرچاوەکانی نەوت ،گاز
و ئاو ،هاندەرێکی گرنگ بوون کە ڕۆژهەاڵت
بکەن��ە کۆلۆنیی خۆیان .ئەم الیەنە ئابوورییە
لە کۆلۆنیالیزمی ڕۆژئاواییدا بەرجەستەترە ،بە
شێوەیەک کە فانۆن دەڵێ:

ئیس��تا دەزانین کە کۆلۆنیالیزم لە یەکەم
فازی خەبات��ی نەتەوەییدا هەوڵ دەدا بە
ئاراستەکردنی چەند دۆکترینێکی ئابووری،
داواکاریی��ە نەتەوەییەکان دابمرکێنێتەوە.
دوابەدوای ئەوەیکە یەکەم خواس��تەکان
س��نووردار کران ،کۆلۆنیالیزم لە ڕواڵەتدا
ئاوڕی��ان ل��ێ دەدات��ەوە و ،بەوپ��ەڕی
بێفیزییەوە پێداگری لەسەر ئەوە دەکا کە
ئەو ناوچەیە بە دەس��ت گەشەنەکردنێکی
تون��دەوە دەناڵێنێ و کەوا بوو پێویس��تی
ب��ە ئاوڕێک��ی ئاب��ووری و کۆمەاڵیەتیی
هەمەالیەنە هەیە .هەروەها ،لە ڕاس��تیدا،
زۆر جار دەبین��درێ هەندێک کردەوەی
نائاساییی تایبەت (وەکوو کردنەوەی چەند
ناوەندێک بۆ پەیداکردنی کار بۆ بێکاران)
بۆ م��اوەی چەندین س��اڵ چڕبوونەوەی
[]٢٣
وشیاریی نەتەوەییی دوا خستووە.
ساڵی بیست و دووەم
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بەاڵم ناکرێ ل��ە کۆلۆنیالیزمی ئێرانیدا تەنیا
ئەم الیەنە لەبەرچاو بگرین .هەرچەند یەکەی
تازەلەدایکبووی نەتەوەی ئێرانی ،بانگەوازی
ئەوە دەکا ک��ە هەڵگری چەندین قەومیەتە،
بەاڵم بە ش��ێوازی پراکتیک ویس��توویەتی
نەتەوەکانی تر لە ناو ناس��نامەی فارس��یدا
بتوێنێت��ەوە و هەر بەم مەبەس��تە ،زمان و
کولتووری جێی پەس��ەندی خۆیانی بە سەر
نەتەوەکانی تردا سەپاندووە .لە توێژینەوەکانی
دیکەمدا نیشانم داوە کە چۆن کۆلۆنیالیزمی
ئێران��ی لە الیەنی مەعریفییەوە ناس��نامەی
کوردی وەخۆ گرتووە و ئاکادێمیای کوردی لە
ناوەڕۆک بۆش کردووەتەوە؛ هەروەها کەماڵ
سڵێمانی و ئەحمەد محەمەدپور لە چەندین
وتاردا هەوڵیان داوە هەم نیشانی بدەن بۆچی
نەت��ەوە غەیرەفارس��ەکان ل��ە چوارچێوەی
کۆلۆنیالیزم��ی ئێرانیدا ناتوانن قس��ە بکەن
و ل��ە مافە س��ەرەتاییەکانی خۆیان بێبەش
دەب��ن ]24[،و هەم بەوردی باس لەوە دەکەن

چۆن کۆڵبەری لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان،
بەرهەمی سیستەمی کۆلۆنیالیستییە ]25[.من
لێرەدا ئەم باسانە دووپارت ناکەمەوە و زیاتر
دەپەرژێمە سەر باسی ناماددیی کۆلۆنیالیزم
ک��ە چۆن هەس��ت و تێگەیش��تنی مرۆڤی
ک��وردی ب��ەرەوڕووی قەیران ک��ردووە .بە
هێنان��ەوەی چەند نموونەیەک هەوڵ دەدەم
دەالقەیەک��ی نوێ بەس��ەر مێکانیزمەکانی
دەستکاریکردنی هەست و تێگەشتنی مرۆڤی
ک��ورد لە ڕۆژه��ەاڵت بکەمەوە و نیش��انی
بدەم کە چ��ۆن کۆلۆنیالیزمی ئێرانی بووەتە
هۆی نامۆبوونی مرۆڤی کورد لە سیس��تەمی
کۆلۆنیالیستیدا.
«چ��ێ ئاغایێ ک��ۆردێ باس��ەفائییێ!»
ڕس��تەیەک لە زاری هەواڵنێرێکی ش��ۆخی
فارسەوە بۆ وەسف کردنی بووکەڵەیەکی دوو
میتری لە پیاوێکی کورد دێتەوە دەرەوە؛ لە
جەژنێکی ئێرانیی��ەکان ،بە ناوی تیرگان ،و
لە ش��اری تۆرنتۆ لە کەنەدا .بووکەڵەی پیاوە

شوێنی جیاوازی
واتای ناماددی

هەستەکی
مەعریفی
دەروونی
ئایدیۆلۆژیک

پەیوەندیی
کۆلۆنیالیستی

ڕەگەز
چین
جێندەر
قەومییەت
ئایین
هەڵوێستی سیاسی
زمان
ژینگە

پەیوەندیی
کۆلۆنیالیستی

واتای ماددی

پێکهاتەیی
دامەزراوەیی
ئابووری
کولتووری

واتا بەرچاوەکانی ستەم

[]٢6
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کوردەکە ،قەرارە میوانی ئێرانییەکان بە سەما
دڵخۆش کا کە تیڤیی ئێران ئینتەرنەش��ناڵ
ڕاس��تەوخۆ ب�ڵاوی دەکات��ەوە .ش��ێوازی
سازکردنی بووکەڵەکە ڕێک ئەو سەرنموونەیە
ک��ە ئایدیۆلۆژیی ئێرانی ب��ۆ پیاوی کوردی
وێنا کردووە :س��مێلێکی بابڕ هەتا بناگوێ،
برۆی پڕی تێکچڕژاو بە ڕووخس��ارێکی گرژ
و مۆنەوە ،س��ەرپێچ و جلوبەرگێکی کوردی.
دەرهێنەران دیارە زۆر بەمەش ڕازی نەبوون و
ناوێکی نامۆیان دۆزیوەتەوە کە زۆر بە کەمی
لە کوردس��تان بەکار دێ (تەنانەت لە ناوچە
شیعەکانی باش��ووری ڕۆژهەاڵت هەر باوی
نەماوە) :ئاتەقی! ناوێک کە لە کۆبیرەوەریی
ئێرانیی��ەکان بۆ کەس��ێک ب��ەکار دێ کە
موعتاد بێ ]27[.شێوازی نیشاندانەوەی مرۆڤی
کورد ،وەک کەسێکی نالۆژیکی ،ناشارستانی،
نەخوێندەوار ،بەش��ێک لەو پرۆس��ەیەیە کە
کۆلۆنیالیزم بۆ مرۆڤس��ڕینەوە[ ]28پەیڕەوی
دەکا .کۆلۆنیالیزم��ی ئێرانی بە بەردەوامی لە
پەروەردە و میدیادا هەوڵی داوە کڵێشەیەکی
چەقبەستوو ( )stereotypeلە کورد پیشان بدا
و بەم شێوەیە نە تەنیا دەیەوێ ئێرانییەکان
بەم شێوەیە کورد بناسن ،بەڵکوو الیەنی زۆر
گرنگتری ئەوەیە کە تێگەیش��تنی کورد لە
خۆی بش��ێوێنن ،وردی کەن و بە س��ووک
و چرووکی نیش��ان بدەن ،هەتا بەم شێوەیە
مرۆڤی کورد بە پەس��ەندی خۆی ،درێژە بە
دۆخی بندەستبوون بدا.
س��ینەما و میدی��ای ئێران��ی پ��ڕە لەو
نموونان��ەی ک��ە چۆن مرۆڤی ک��ورد وەک
مرۆڤێکی بندەست تێیدا پێشان دەدرێتەوە.
لە یەکێک لە دوایین نموونەکاندا و لە فیلمی
«حکایت عاشقی» (لە دەرهێنان و نووسینی
ئەحمەد ڕەمەزانزادە)[ ]29پیاوی شۆڕشگێڕی
کورد ،کەسێکە هیچ لە ژیان و ئەوین نازانێ
و ل��ە بەرانبەردا پیاوی ف��ارس لە لووتکەی
مرۆڤایەت��ی و ئەوینداریەتیدای��ە .بەکورتی
چیرۆکی فیلمەکە بۆ ژینۆس��ایدی هەڵەبجە
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دەگەڕێتەوە کە بنەماڵەیەک ،لە باش��وورەوە
و لە ئەنجامی کیمیاباراندا ئاودیوی س��نوور
دەبن .لە نێو ئ��ەو ئێرانییانەدا کە ڕزگاریان
دەکەن ،گەنجێک��ی وێنەگری تێدایە و هەر
ل��ە جەرگەی ئەو بەزم و هەاڵیەدا عاش��قی
کچی ئ��ەم بنەماڵەیە دەب��ێ .دواتر دەزانێ
ک��ە ئەم کچ��ە خۆشەویس��تێکی هەیە کە
پێشمەرگەیە (س��ازکردنی سێگۆشەیەکی
ئەوین��داری) .بەاڵم پ��اش ماوەیەک هەواڵ
دێ ک��ە پێش��مەرگە کوردەکە ک��وژراوە و
ڕێگە بۆ زەماوەندی ئ��ەم دووانە دەکرێتەوە
و بە ماڵەوە دەچن بۆ تاران .دیس��انەوە پاش
ماوەیەک هەواڵ دێ کە کوڕە پێشمەرگەکە
نەک��وژراوە و پی��اوی ف��ارس لەوپ��ەڕی
مرۆڤایەتیدا دەس��ت لە خۆشەویس��تەکەی
(نەک خۆشەویستییەکەی) هەڵدەگرێ .کچە
کوردەکە دەگەڕێتەوە بۆ باشوور .پاش چەندین
س��اڵ لە پێش��انگای وێنەی کوڕە فارسەکە
(کە هەر وا زگورت ماوەتەوە) ،پێش��مەرگە
کوردەکە وەک باش��وورییەکی کاربەدەستی
پلەخوار لەوێ ئامادە دەبێ .وێنەگرە فارسەکە
دەزانێ کە ئەو دووان��ە پێکەوە زەماوەندیان
نەک��ردووە و ئیس��تا کچەکە ل��ە هەڵەبجە
دەژی .ئەوی��ش بە پەلە خ��ۆی دەگەیەنێتە
هەڵەبجە و لە ساڵیادی کیماباراندا کە قەرارە
ئ��ەم کچە بابەتێک پێش��کەش ب��کا ،لەبەر
کاریگەریی خراپی کیمابارانەکە لەس��ەرخۆ
دەچێت .سێکانس��ی کۆتایی��ی فیلم :کچە
کوردەکە لەس��ەر قەرەوێڵەی نەخۆشخانە لە
ژێر ئۆکس��یژێندایە .کوڕە فارسەکە درگای
ژوورەک��ەی دەکات��ەوە .گوڵێکی س��وور و
ئەنگووس��تیلەی دەزگیرانییەک��ەی لە ژوور
سەری کچەکەوە دادەنێ .کچە کوردەکە چاو
دەکاتەوە و دەیبینێ .بە دەمیەوە پێدەکەنێ.
لەم فیلم��ەدا دەکرێ بگوت��رێ هەموو
تایبەتمەندییەکان��ی کۆلۆنیالیزمی ئێرانی بە
یەکەوە خۆیان نیشان دەدەن .ئێرانییەکان کە
خۆیان یەکێک لە تاوانبارەکانی کیمیابارانی
ساڵی بیست و دووەم
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هەڵەبجەن ،لێ��رەدا وەک ڕزگاریکەر خۆیان
نیش��ان دەدەن .دەوری کوڕە فارس��ەکە بە
بەه��رام ڕادان کە ئەکتەرێک��ی جوانچاکی
بااڵب��ەرزە دراوە .ڕزگاریک��ەر ل��ە نەتەوەی
سەردەست عاش��قی قوربانییەکی جەنگ لە
نەتەوەی بندەس��ت دەبێ .لە فیلمەکەدا وا
نیش��ان دەدرێ هەموویان فارس��ی دەزانن،
ئاخر کۆلۆنیالیزمی وەخۆگری ئێرانی ،زمانی
فارس��ی بە زمانی هەموو ک��وردان دەزانێ،
هەرچەن��د ل��ە پارچەکان��ی دیک��ەش بن.
ژنی کورد لێرەدا ژنێکی بێ دەس��ەاڵتە کە
هەرچەند کیمیایی ب��ووە و بنەماڵەکەی لە
دۆخێکی باشدا نین ،بەاڵم بەئاسانی پشت لە
عەشقی یەکەمی خۆی دەکا و هیچ هەوڵێک
بۆ پەیداکردن��ی خۆشەویس��تەکەی نادا و
چاوەڕوانی نابێ .دواتریش بێ هیچ لۆژیکێک
وەک کەس��ێکی هەوەس��باز لە عەش��قی
دووەمی خ��ۆی ڕوو وەردەگێڕێ .بەاڵم ئەمە
کۆتاییی چیرۆکەکە نییە .پێویستە کڵێشەی
چەقبەس��تووی پی��اوی ناشارس��تانی و بێ
نەزاکەتی کورد کە هیچ لە عەشق و عاشقی
نازانێ و هەمیش��ە بە ش��وێن ش��ەڕەوەیە
دووپات بکرێتەوە .کوڕە فارس��ەکە بە س��ەر
ک��وڕە کوردەکەدا (پیاوێک��ی گرژ و مۆن بە
جلوبەرگێکی ڕەسمی بەاڵم هەرزانبایی و بێ
هارمونییەکی جوانیناس��انە) دەقیژێنێ چۆن
ئەو کچەت نەخواستەوە و ئەمە کەی ڕسمی
عاش��قییە؟! کۆتایی��ی چیرۆک فیش��ەکی
کۆتاییی کۆلۆنیالیزمە .کچی کورد لەس��ەر
قەرەوێڵە ڕاکشاوە (خوازەیەکە بۆ نزیکایەتی
لەگەڵ پیاوی فارس) و چاوەڕوانە جەستەی
داگیر بکا .پیاوی فارس��ی جوانچاکی ژیری
خاوەن کولتووری مرۆڤدۆست ،سەرکەوتووی
بێ ئەمالوئەوالی حەکایەتی عاشقییە.
ئەم دوو نموونەیە لە پیش��اندانی پیاوی
کورد ،لە س��ەدان و بگرە ه��ەزاران گرتەی
فیلم ،میدی��ا ،کتێب و ڕۆژنام��ەی ئێرانیدا
پیش��ان دراونەتەوە .مەبەس��تی کۆلۆنیالیزم

دی��ار و بەڕوونی لە ڕێگەی پیش��اندانەوەی
بەردەوام��ی دواکەوتووییی کورد لە بەرانبەر
فارس ،وێنایەکی ناواقع��ی لە مرۆڤی کورد
(زیات��ر ئامانج پیاوی کوردە) س��از دەکرێ.
من ل��ە ئەزموونی خۆم لە زانک��ۆ زۆر جار
بینیوم��ە ک��ە چۆن ل��ە الی بەش��ێک لە
خوێندکارە کچە ک��وردەکان ،کوڕی فارس
خاوەنی کالس��ێکی بەرزتر ،ب��ە فەرهەنگتر
و جوانتر لە کوڕێکی کوردە .واتە ش��ێوازی
پیشاندانی پیاوی کورد وەک کەسێکی گرژ
و مۆن کە نازانێ لەگەڵ ژنان پەیوەندییەک
لەسەر بنەمای خۆشەویستی ساز کا ،بووەتە
پێکهاتەیەکی نەگۆڕ کە لە الی مرۆڤی کورد
بۆخۆشی دیسان بەرهەم دێتەوە .هەر چۆن
لە نوکتەیەکی کوردیدا دەگێڕنەوە کە هایدە
دەچێت��ە خەونی کاک ناس��ر ڕەزازی .کاک
ناسر خەبەر و باسی ئەو دنیای لێ دەپرسێ.
های��دە دەڵێ ئێمە حاڵمان زۆر باش��ە و بۆ
دۆزەخ ڕەوانە کراوین ،حەسەن زیرەکیشمان
لەگەڵدای��ە .هەت��ا بەیانی گۆڕان��ی دەڵێین
و بەزم و س��ەما و خۆش��یمانە .بەاڵم بۆنی
گۆرەوییەکانی حەس��ەن زیرەک هەموومانی
کاس ک��ردووە! لێرەدا دەبینی��ن کە چۆن
کولت��ووری نەتەوەی سەردەس��ت لە نێوان
مرۆڤی بندەس��تدا (بێئەوەی هەس��تی پێ
بکەن) بەرهەم دێتەوە؛ سەمبولی موسیقای
کوردی دەکرێتە گاڵتەجار و وەک کەسێکی
ناشارستانی کە بچووکترین بابەتی ئەدەب و
نەزاکەت نازانێ نیشان دەدرێ .لەو الشەوە،
سەمبولی سروودی شۆڕشگێڕانەی کوردی،
بێ هەڵوێس��ت خ��ەون ب��ە گۆرانبێژێکی
کوردی فارس��یوێژەوە دەبینێ .گۆرانیبێژێک
ک��ە ل��ە ڕووی جوانیناس��یی کوردان��ەی
سەدەی بیس��تەمدا ورووژێنەرە بەاڵم تەواو
لە دەستپێڕاگەیش��تنی پی��اوی کورد دوور
کەوتووەتەوە و لەگەڵ فارس��ەکان حەشر و
نەشری هەیە.
مرۆڤی کورد ،بە پیاو و ژنەوە ،لە مرۆڤی
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نەت��ەوەی سەردەس��ت جی��اوازە .بە هیچ
ش��ێوەیەک نابێ پێش��کەوتوو نیشان بدرێ
و ئەگەر پێشکەوتنێکیش��ی هەیە ،دەبێ لە
پەیوەندی لەگەڵ مرۆڤی فارس بۆی ساز بوو
بێ .مرۆڤی کورد سەرەڕای ئەوەی دەخرێتە
ئاستی مرۆڤێکی پێشمۆدێرنی ساویلکە کە
لە ئەش��کەوتدا دەژی ،باشترە بە تەواویەتی
لە مرۆڤبوون بس��ڕدرێتەوە و وەک ئاژەڵێکی
دڕن��دە (پی��او) و ئاژەڵێکی دەس��تەمۆ(ژن)
ک��ە تەنیا بۆ من��داڵ پێکەوەنان س��از بووە
س��ەیر بکرێ .کۆلۆنیالیزمی ئێرانی کە لەم
پرۆسەیەدا س��ەرکەوتن بە دەست دەهێنێ،
چ��ی بۆ مرۆڤی کورد هێش��تووەتەوە؟ جگە
لە ژمارەیەک کە ڕێگای کوردایەتی دەگرنە
بەر ،یا وەک کۆڵبەر وێنا دەکرێن یا ئەوانیتر
دەبێ لە ناوشیاری خۆیاندا و لە فانتێزییەکی
سێکس��یدا بە شوێن سەرکەوتندا بن .ڕەنگە
زۆربەم��ان گوێمان لە چیرۆکی ئەو گەنجانە
ب��ێ کە باس ل��ەوە دەکەن چ��ۆن لە خانە
س��ازمانییەکان (شوێنی نیش��تەجێبوونی
عەجەمەکان ک��ە مەبەس��تی کارکردن لە
دام��ودەزگا س��ەربازی و س��یخوڕییەکانی
ڕێژیمی ئێرانی هاتوونەتە کوردستان) لەگەڵ
ژنێکی فارس/عەجەمدا خەوتوون یا باس لە
دڵداری��ی خۆیان دەکەن ک��ە چۆن ئەم ژنە
عەجەم��ە بە پیاوەکەی خ��ۆی ڕازی نییە و
گی��رۆدەی کوڕە کوردێک بووە .چیرۆکەکان
لەو کاتانەدا ڕوو دەدەن کە هاوس��ەری ئەم
ژنانە ،بەتایبەت لە ش��ەودا ،لە ماڵەوە نین و
بۆ ئەنجامی ئەرکی خۆیان وەک بەشێک لە
سیستەمی کۆلۆنیالیزم لە دەرەوەی ماڵەوەن.
سوژەی کورد دەبێتە قارەمانی چیرۆکێک کە
بە شێوەی فانتزی جەس��تەی ژنی عەجەم
ل��ە ب��ری خاک��ی بەکۆلۆنیکراو بەدەس��ت
دەهێنێ��ت .وەک الکان ئێ��ژێ[ ]30فانتێزی
هەمیش��ە بەدیهاتن و دامرکاندنی ئارەزووی
ناوش��یارە .فانتێزی تەنیا سەرش��ێتییەکی
شەخس��ی نییە بەڵکوو لە مەودای گشتیدا
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ڕوو دەدا .ژمارەیەک��ی س��نووردار بابەت و
گێڕانەوەی��ە کە ب��ەردەوام دووپات دەبنەوە.
ن��ەک هەر لە ش��ارە کوردەکان ،لە ش��ارە
عەجەمەکانی��ش خوێن��دکار ،کرێ��کار و
س��ەربازی کورد ،ڕێک هەر ئ��ەم فانتێزییە
سێکس��ییە دووپات دەکەن��ەوە .فانتێزی یا
واقعیەتی ئارەزووەکانی ناوشیار لە سەرەوەی
ئەندێشەکان و دونیای شەخسیی ئێمەوەن،
ب��ەاڵم بە هەمان ئەندازەی واقعیەتی ماددی
واقعین .مرۆڤی کورد کە نیشتمانی بەکۆلۆنی
کراوە ،لە مێکانیزمێک��ی دەروونیدا ئۆبژەی
مەیلی دەگوازێتەوە .چێژێک کە لە فانتێزی
دەیبینی��ن لەبەر ئ��ەوە نییە ک��ە ئۆبژەی
ژن��ی فارس بە دەس��ت دەهێنی��ن ،بەڵکوو
ئەنجامی دەرکەوتنی مەیلە .فانتێزی کاتێک
چێژبەخشە کە هەرگیز بەڕاست نەبێ ،وەدی
نەیەت و هەروەها ناش��بێ لەگەڵ واقعیەت
تێکەڵ ببێ.
تیۆری��ی دژەکۆلۆنیالیس��تی ه��اوکات
لەگەڵ شۆڕش بۆ دەرکردنی الیەن /نەتەوەی
کۆلۆنیالیس��تی فارس ،ت��ورک ،عەرەب لە
س��ەر خاکی کوردستانە ،دەیەوێ کەرامەتی
ئینس��انی ب��ۆ مرۆڤ��ی کوردی بندەس��ت
بگەڕێنێتەوە.
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فەرهەنگی سیاسی لە ئەندێشەی قاسملوودا
کاروان موکریانی

د .قاسملوو ،وەک بژاردەیەکی زۆر کاریگەر و بەرچاو لە نێو نەتەوەی کورددا ،چ
بە هۆی بیر و هزری پێشکەوتنخوازانە و چ بە هۆی پێگەی بەهێزی سیاسی و
کۆمەاڵیەتی خۆی و حیزبەکەی ،سەرنجڕاکێشە و لێکۆڵینەوە لەسەر ئەو فەرهەنگە
سیاسییەی کە هێناویەتە نێو کورد ،گەلێک پێویستە .هەر بۆیە ئەم توێژینەوەیە
بە دەرک کردنی ئەم پێویستییە ،بە دوای وەاڵم دانەوە بەم پرسیارەدا دەگەڕێ
کە :دوکتور قاسملووهەڵگری چ جۆر فەرهەنگی سیاسییەک بوو و ئەم فەرهەنگە
سیاسییە چ کاریگەرییەکی لەسەر فەرهەنگی سیاسیی کۆمەڵگەی کوردستان بە
گشتی و بزووتنەوەی سیاسیی کورد بە تایبەتی داناوە؟

پوختەی بابەت
گرینگیی پرسی فەرهەنگی سیاسیی بژاردەکان
لە کۆمەڵگا ،بە هۆی ئەو کاریگەرییانەی لە سەر
ڕەوتی دێموکڕاس��ی و گەشەی سیاسی هەیانە،
زۆر پڕ بایەخ دێتە بەر چاو .هەر بەم مەبەس��تە،
ڵێکۆڵین��ەوەی بەردەس��ت دەپەرژێت��ە س��ەر
شیکردنەوەی فەرهەنگی سیاسی لە ئەندێشەی
یەکێ��ک لە بژاردە بەرچاوەکانی گەلی کورد کە
ئەویش د .قاسملوویە .بۆ ئەم کارەش ،بە کەڵک
وەرگرتن لە تیۆرییە باوەکانی فەرهەنگی سیاسی
و مێتۆدی گڕاندد تیۆری هەوڵی داوە کۆی وتار،
نووس��راوە و لێدوانەکانی د .قاسملوو کە لە دوو
بەرگ��ی تاڤگەی هەقیقەتدا چاپ کراون ،ش��ی
بکات��ەوە .ئەنجامی ڵێکۆڵین��ەوە دەریدەخا کە
د .قاس��ملوو خاوەنی فەرهەنگێکی سیاس��یی
تایبەت بە خۆیەتی ک��ە دەکرێ ناوی بنێین»:
فەرهەنگی سیاسیی ڕادیکاڵ دێموکڕاتیک».
کلیل وشەکان
فەرهەنگی سیاسی ،دێموکڕاسی ،ڕوانگە بۆ تاک،
ڕوانگە بۆ ڕەگەزێتی ،دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی،
بەشداریی سیاسی ،گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی ـ
سیاسی ،حدکا
پێشەکی و گرینگیی بابەت
مێ��ژووی مرۆڤایەت��ی دەریدەخ��ا ک��ە
بەش��ێکی گرین��گ لە گۆڕانکارییە سیاس��ی و
کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،پەیوەندیی��ان ب��ە بیروڕا و
کرداری سیاسیی خەڵکەوە هەیە و چارەنووسی
سیاسیی کۆمەڵگاکان ،تا ڕادەیەکی یەکجار زۆر
لە ژێ��ر کاریگەریی ئەم بیر و ب��اوەڕە دایە کە
پێی دەوترێ «فەرهەنگی سیاسی»  .فەرهەنگی
سیاسی واتا :کۆمەڵێک بیروڕا ،بۆچوون و هەست
کە ڕەوتێکی سیاسی واتادار و ڕێکوپێک دەکا و
گریمانەگەلی بنەڕەتی و یاس��اگەلی زاڵ بەسەر
ڕەفتاری سیس��تەمی سیاس��یدا ،دیاری دەکا
(لوس��ین پای .)218:1968 ،فەرهەنگی سیاس��ی،
جۆری ڕوانینی خەڵک بۆ سیاسەت ،پێکهاتەی

سیاسی و چۆنیەتیی بەشداریکردن لە سیاسەتدا
دیاری دەکا .کەوایە بۆ تێگەیش��تن لە بیروڕا و
هەڵس��وکەوتی سیاس��یی ه��ەر کۆمەڵگایەک،
پێویس��تە بیروب��اوەڕ ،بەها و ن��ۆڕم ،ڕەفتار و
زانیاری��ی سیاس��یی ئەو کۆمەڵگایە ش��ەنوکەو
بکرێ هەتا جۆری فەرهەنگی سیاس��یی ئەوان
بناسرێ.
[]١
لە ڕوانگ��ەی بژاردەگەرایانەوە فەرهەنگی
سیاس��یی هەر کۆمەڵگایەک لە دوو بەش پێک
دێ :فەرهەنگ��ی سیاس��یی گرووپی «بژاردە» و
فەرهەنگی سیاسیی «خەڵکی ئاسایی» .ڵووسین
پای[ ،]2پێی وایە هەر چەند بژاردەکان ژمارەیان
لە خەڵکی ئاسایی کەمترە بەاڵم ،بە هۆی دەست
ڕاگەیش��تنیان بە س��ەرچاوەکانی دەسەاڵت و
هێزی ڕێکخستن ،بەهێزترن و کاریگەریی زیاتر
لەسەر فەرهەنگی سیاسیی خەڵک دادەنێن.
ل��ە کۆمەڵگای کوردەواریش��دا ،فەرهەنگی
سیاسیی ئەم دوو تاقمە بەدی دەکرێ و لە گەڵ
یەک لە پەیوەندی��دان .ئەم پەیوەندییە گەلێک
جار لەگەڵ یەک س��ازگار ب��ووە و تەواوکەری
یەک بوون؛ جار و باریش ناتەبا و ناسازگاربوون.
ئ��ەوەش کاتێک بووە کە فەرهەنگی سیاس��ی
توێ��ژی «ب��ژاردە» پێش��کەوتوو و فەرهەنگ��ی
سیاس��ی» خەڵکی ئاسایی» نەریتی و کۆن بووە.
لە ه��ەر دوو حاڵەتدا چ فەرهەنگی سیاس��یی
ئەم دوو توێژە لەگەڵ یەک س��ازگار بووبێ ،چ
ناتەبا ،دەرکەوتەی هەبووە .لەحاڵەتی سازگاریدا
فەرهەنگی سیاس��یی کۆن و خێڵەکی دووبارە
بەره��ەم هێنراوەتەوە و لە حاڵەت��ی ناتەباییدا
گۆڕانکاری بەس��ەر فەرهەنگی سیاسیی کۆن و
نەریتیدا هاتووە.
بەش��ێک لەو بژاردانە کە ل��ە نێو کورددا،
کاریگەریی زۆریان لە س��ەر فەرهەنگی سیاسی
دان��اوە و بوونەتە ه��ۆکاری دووب��ارە بەرهەم
هێنان��ەوە یان گۆڕان��ی فەرهەنگی سیاس��ی،
«بژاردەگەلی سیاس��ی»ن .یەکێ��ک لەم بژاردە
کاریگەرانە کە لەگەڵ فەرهەنگی سیاسیی زاڵ
بەس��ەر کۆمەڵگاکەی��دا زۆر ناتەبا ب��وو و بیر و
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ئەندیش��ە و کرداری ،فەرهەنگی سیاسیی زاڵ
بە س��ەر کۆمەڵگادای ،تووشی شڵەژان کرد ،د.
قاس��ملوویە .د .قاسملوو ،وەک بژاردەیەکی زۆر
کاریگەر و بەرچاو لە نێ��و نەتەوەی کورددا ،چ
بە هۆی بیر و هزری پێش��کەوتنخوازانە و چ بە
هۆی پێگەی بەهێزی سیاس��ی و کۆمەاڵیەتی
خۆی و حیزبەکەی ،سەرنجڕاکێشە و لێکۆڵینەوە
لەسەر ئەو فەرهەنگە سیاسییەی کە هێناویەتە
نێ��و کورد ،گەلێک پێویس��تە .ه��ەر بۆیە ئەم
توێژینەوەیە بە دەرک کردنی ئەم پێویس��تییە،
بە دوای وەاڵم دانەوە بەم پرس��یارەدا دەگەڕێ
کە :دوکتور قاسملووهەڵگری چ جۆر فەرهەنگی
سیاس��ییەک بوو و ئەم فەرهەنگە سیاسییە چ
کاریگەرییەکی لەس��ەر فەرهەنگی سیاس��یی
کۆمەڵگەی کوردستان بە گشتی و بزووتنەوەی
سیاسیی کورد بە تایبەتی داناوە؟
فەرهەنگی سیاسی چییە؟
دەس��تەواژەی «فەرهەنگی سیاس��ی» بارتەقای
«»Political cultureلە زمان��ی ئینگلیزیدایە و
پاش ش��ەڕی دووهەمی جیهان��ی بو یەکەمین
جار گابریێل ئاڵمۆند[ ]3لە زانس��تی سیاس��ەتدا
باس��ی لێ کردووە .باس��ی فەرهەنگی سیاسی
لە س��ەدەی بیس��تەمدا ،لە پەیوەندی لەگەڵ
سەرهەڵدانی دیموکراسی یان دیکتاتۆری هاتە
بەرباس و پرسیارە سەرەکییەکەی ئەوە بوو کە
چ جۆر فەرهەنگێک ،ڕێخۆشکەری دێموکراسی
ی��ان دیکتاتۆرییە؟(بش��یرییە .)159:1388 ،ب��ە
گشتی دەسپێکی لێکۆڵینەوە لەسەر فەرهەنگی
سیاس��ی دەگەڕێتەوە بۆ دەیەی سیی زایینی.
پاش��ان بۆ ماوەیەک لەگۆڕەپانی لێکۆڵینەوەی
زانس��تی سیاس��ی ون بوو ،بەاڵم ل��ە دەیەی
هەشتای زایینیدا ،کۆمەڵێک گۆڕانکاری ڕێگایان
خ��ۆش کرد بۆ دووبارە ژیان��ەوەی کۆڵینەوە لە
فەرهەنگی سیاسی(بشیریە.)131-153 :1388 ،
گابڕیێ��ل ئالمۆند و س��یدنی وێڕبا[ ،]4پاش
ش��ەڕی دووهەمی جیهانی بە وردی فەرهەنگی
سیاس��یی واڵتانی ئورووپاییی��ان موتااڵکرد .بە
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ڕای ئ��ەوان ،فەرهەنگ��ی سیاس��ی ،کۆمەڵێک
بیروباوەڕی سیاس��ی ،بەهای سیاسی ،هەستی
سیاس��ی و زانیاریی سیاسییە سەبارەت بەژیانی
سیاس��ی(ئالمۆند و وربا .)1963 ،ئ��ەوان بە پێی
ج��ۆری بۆچ��وون و الیەنگری لە سیاس��ەت و
بەشداریی شارۆمەندان لە سیستەمی سیاسیدا،
فەرهەنگی سیاس��ییان بەس��ەر س��ێ جۆری
فەرهەنگی سیاس��یی س��نووردار[]5؛ فەرهەنگی
سیاس��یی پەی��ڕەو[ ]6و فەرهەنگی سیاس��یی
بەشداریکەرانە[ ]7دابەش کرد.
ب��ە ڕای ئی�ڵازار[ ،]8فەرهەنگی سیاس��ی
بیچمێک��ی تایبەت��ە ل��ە الیەنگریی سیاس��ی
بە ئاراس��تەی کردەی سیاس��ی ،ک��ە لە هەر
سیس��تەمێکی سیاس��یدا جێگی��ر بووە(ئیالزار،
 .)78:1966ئیاڵزار پێی وایە فەرهەنگی سیاسی،
کۆمەڵێک تایبەتمەندیی هەیە کە ڕوونکەرەوەی
چۆنیەتی��ی ک��ردەی دەوڵ��ەت و بەرپرس��انی
ناوچەییی واڵتە .ب��ەڕای ئیاڵزار ،روانگەی تاک
بۆ سیس��تەمی سیاس��ی ،چۆنیەتی��ی کردەی
دەوڵەت و بەرپرس��انی حکووم��ی و بەهاگەلی
ئایینی ونەتەوەیی ،گشتییان ڕۆڵیان لە سازدانی
فەرهەنگی سیاس��یدا هەیە .ئیاڵزار ،فەرهەنگی
سیاسی بەس��ەر س��ێ جۆردا دابەش دەکا کە
بریتین ل��ە :ئەخالق خواز[ ،]9ت��اک خواز[ ]10و
نەریت خواز[( ]11زوئلیک.)2000 ،
ب��ەڕای تێس��ڵێڕ[ ،]12فەرهەنگی سیاس��ی
بریتییە ل��ە :الیەنەکانی ناس��یاری و ڕەفتاریی
خەڵکی ئاس��ایی .الیەنی ناس��یاریی فەرهەنگی
سیاس��ی دوو بگۆڕی «باوەڕمەندی بە بەرابەریی
[]14
ڕەگەزی»[ ]13و «پێکەوە هەڵکردنی سیاسی»
لە خ��ۆ دەگ��رێ .هەروەها الیەن��ی ڕەفتاریی
فەرهەنگی سیاس��ی ،چوار بگ��ۆڕی «متمانەی
سیاسی»[ ،]15بەش��داریی مەدەنی»[ ،]16هۆگریی
سیاس��ی»[ ]17و «زانیاری��ی سیاس��ی»[ ]18لەخۆ
دەگ��رێ .تێس��ڵێڕ ،بگ��ۆڕە ناس��یارییەکان بە
«پڵۆرالیزمی سیاسی»[ ]19و بگۆڕە ڕەفتارییەکان
بە «دەرگیریی عەمەلی لە سیاس��ەت»[ ]20ناوزەد
دەکا(تسلر.)270:2011 ،

ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

بە گش��تی بۆ پێناس��ەکردنی «فەرهەنگی
سیاس��ی» پێویس��تە دوو توخمی س��ەرەکیی
پێکهێن��ەری ئەم چەمک��ە وات��ا «فەرهەنگ»
و «سیاس��ەت» لێ��ک جیاکەین��ەوە .تایڵڕ[،]21
فەرهەن��گ ب��ە کۆمەڵێ��ک زانی��اری ،بی��رو
ب��اوەڕ ،ع��ادەت ،ئ��اکار ،یاس��ا وداب و نەریت
پێناس��ەدەکا(  (�Encyclopedia of the So
 .)cial Science,1986, 527دەیڤیدس��تۆن[،]22
سیاسەت بە واتای دابەشکردنی دەسەاڵتدارانە و
زۆرەملیانەی بەهاکان بەسەر کۆمەڵگادا پێناسە
دەکا .فەرهەنگی سیاسی ،ئەگەرچی لەهەر دوو
توخمی فەرهەنگ و سیاسەت ،پێک دێ بەاڵم
لە هەردووکیان جیاوازە؛ فەرهەنگی سیاسی لەم
ڕوویەوە لە فەرهەنگ بە گشتی جیادەبێتەوە کە
پتر پێداگری لەسەر هەست ،بیروباوەڕ ،زانیاری
و ڕەفتارگەلێ��ک دەکا کە خەڵ��ک لە هەمبەر
دەس��ەاڵت و دەوڵەت هەیانە؛ لەم ڕوویەش��ەوە
ل��ە سیاس��ەت جیادەبێت��ەوە ک��ە ناپەڕژیتە
س��ەر دابەشکردنی دەس��ەاڵتدارانەی بەهاکان؛
بەڵکوو بەس��تێنی زەین��ی و کردەیی بۆ ڕوانگە
و ڕەفتاری تاکەکان س��ەبارەت بە دابەشکردنی
دەس��ەاڵتدرانەی بەهاکان پێک دێنێ و ڕوانگە
و بیروباوەڕی هاوبەش لە ژیانی سیاسیی واڵت
ی��ان کۆمەڵگایەک دیاری دەکا .بەم چەش��نە
فەرهەنگی سیاس��ی ،خاڵ��ی وێککەوتن و پێک
گەیش��تنی فەرهەنگ و سیاسەتە و لە نێوانیاندا
پەیوەندی س��از دەکا .کەوای��ە دەکرێ بێژین
فەرهنگی سیاسی بریتییە لە کۆمەڵێک زانیاری،
بیروباوەڕ ،بەها ،نۆڕم ،داب و نەریتی شارۆمەندان
کە هەڵوێس��تی ئەوان لە هەمبەر دابەشکردنی
دەسەاڵتدارانەی بەهاکان پیشان دەدا .بەگشتی،
بە کەڵک وەرگرتن لە پێناس��ەگەلی جۆراوجۆر،
دەتوانین بەم چەش��نەی خ��وارەوە فەرهەنگی
سیاسی پێناسە بکەین:
«فەرهەنگی سیاس��ی بریتییە لە کۆمەڵێک
زانی��اری ،بیروب��اوەڕ ،بەه��ا ،ن��ۆڕم وڕەفتاری
سیاس��یی شارۆمەندان کە لە بەستێنی مێژوو و
ژیانی ئەواندا ش��کڵ دەگرێ و کار و کردەوەی

سیاسیی ئەوان لە هەمبەر دەسەاڵت و ڕووداوە
سیاسییەکان ئاراستەدار دەکا».
چوارچێوەی تێئۆریک
هەرچەن��د لە مێتۆدی کەیفیدا ،وەکوو مێتۆدی
پۆزیتیڤیس��تی ،چوارچێ��وەی تێئۆری��ک ب��ۆ
لێکۆڵین��ەوە لەب��ەر چ��او ناگیرێ ب��ەاڵم ،ئەم
مێتۆدە بێب��ەری لە چەمک و تێ��وری نییە و
لێکۆڵەر بەمێش��کی خاڵی ناچێتە نێو گۆڕەپانی
لێکۆڵین��ەوە؛ بەڵک��وو ئەدەبیات��ی توێژینەوە،
ڕێنوێنی��ی دەکا بچێتە نێ��و کاری لێکۆڵینەوە.
هەر بۆی��ە لێکۆڵینەوەی بەردەس��ت ،تیۆری و
تیپۆلۆژییەکانی ئاڵمۆند و وێڕبا ،ئیاڵزار و ماڕک
تێسلێر وەکوو بنەمای لێکۆڵینەوە هەلدەبژێری و
بە تێکەڵ کردنی ئەوان ،چوارچێوەیەکی تێکەاڵو
بۆ بەرەوپێشچوونی لێکۆڵینەوە دەستنیشان دەکا
و ه��ەوڵ دەدا بە پێی نیش��اندەرەکانی ئەوان،
ڕوانگەی د .قاس��ملوو بۆ فەرهەنگی سیاس��ی
پێش��ان بدا و دەریخا کە بیروبۆچ��وون ،ئاکار
وڕەفتاری سیاسیی دوکتور قاسملوو ،دەکەوێتە
خانەی چ جۆر فەرهەنگی سیاسییەک؟
مێتۆدی توێژینەوە
ئ��ەم توێژینەوەیە ،لە مێتۆدی گڕاندد تیۆری
کەڵ��ک وەردەگرێ .ئامانجی مێت��ۆدی گڕاندد
تیۆری ،دەربازبوون لە گێڕانەوە و پێناس��ەکردن
و هەوڵدان��ە بۆدۆزین��ەوە و س��ازکردنی یەک
تیۆری(کرس��ول .)1396 ،85:لەم توێژینەوەیەشدا
بە کۆکردنەوەی دەیتاکان لە ڕێگای ش��ێوازی
کتێبخانەیییەوە و ش��یکاریی کۆی نووسراوەو و
تارەکانی د .قاس��ملوو کە لە توێی دوو بەرگی
تاڤگەی هەقیقەتدا کۆ کراونەتەوە ،هەوڵ دەدرێ
جۆری فەرهەنگی سیاسی لە هزر و ئەندێشەی
دوکتور قاسملوودا بناسرێ و بخرێتە ڕوو.
پێکهاتەی س��ەرەکیی ش��یکاریی دەیتاکان
لە گڕان��دد تێۆریدا ،لەس��ەر بنەمای س��ێ جۆر
کۆددانان[ ]24دامەزراوە 1 :کۆددانانی کراوە[2 ]25
کۆددانانی تەوەری[ 3 ]26کۆددانانی هەڵبژێری[.]27

[]23
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لە قۆناغی کۆددانانی کراوەدا ،چەمک ،واتا ،مەبەست
و کاتاگۆرییەکان دەستنیشان دەکرێن و خسڵەت
و تایبەتمەندیی��ە س��ەرەکییەکان دەدۆزرێنەوە.
ل��ە قۆناغی دووهەم��دا واتا کۆددانان��ی تەوەری،
کاتاگۆریی��ەوکان ب��ە پێ��ی تایبەتمەندییەکانیان
پێکەوە دەبەسترێنەوە و لە قۆناغی سێهەمیشدا واتا
کۆددانانی هەڵبژێ��ری ،کاتاگۆرییەکان دەپاڵێورێن
وبە ڕێکخستنیان تێۆرییەک ساز دەکرێ.
بە هۆی ئەوەی لە توێژینەوەی کەیفیدا گرینگ
ج��ێ باوەڕییە[ ]28ن��ەک بەردەوام��ی[ ،]29لێرەدا،
گرینگی بە جێ باوەڕی دراوە ،واتا دڵنیا بوون لەوەی
ئەو بابەتەی توێژەر لێی دەکۆڵێتەوە ،بە دروس��تی
ش��ی کراوەتەوە .لەم توێژەنەوەی��ەدا هەوڵ دراوە
لە ڕێگای تەکنیک��ی چەندڕەهەندی کردنەوە[،]30
متمانەک��ردن ب��ە دۆزراوەکان پتەوت��ر بک��رێ و
ئاکامی لێکۆڵینەوە ،ببێت��ە جێی باوەڕی توێژەر و
خوێنەر .تەکنیکی چەندڕەهەندی کردن واتا کەڵک
وەرگرت��ن ل��ە کۆمەڵێک مێتۆد ،تی��ۆری ،ڕوانگە،
توێژەر و سەرچاوەی زانیاریی جۆراوجۆر(محمدپور،
 .)69:1389بۆئ��ەوەی توێ��ژەر ،دڵنیاب��ێ بابەت��ی
بەردەست خۆیەتی کە لێی دەکۆڵرێتەوە ،ڕوانگەی
چەن��د ڕەهەندیی هەڵب��ژاردووە و هەوڵی داوە کە
لە تیۆریگەلی جۆراوجۆر و س��ەرچاوەگەلی جێبڕوا
کەل��ک وەرگرێ .هەروەها ،توێژەر بۆ بەهێز کردنی

جێ ب��اوەڕی ،بەردەوام بە ڕوانگ��ە و دۆزراوەکانی
خۆیدا چۆت��ەوە و هەوڵ��ی داوە متمانە بە ڕەوتی
لێکۆڵینەوە و دۆزراوەکانی بەرز کاتەوە.
ڕەوتی چەمکسازی
-1کۆددانانی کراوە:
پێویس��تە بڵێین ،چوونکە یەکەی لێکۆڵینەوە
لێرەدا« ،ڕستە»یە .واتا ئەو رستانەیە کە خاوەنی
چەمک و واتای فەرهەنگی سیاس��ین ،سەرەتا
ل��ە قۆناغ��ی یەکەمدا ،کۆی وت��ار و بابەتەکان
لە بەرگ��ی یەک و دووی تاڤگ��ەی هەقیقەتدا
خوێندرانەوە و ئەم ڕستانەی کە واتای فەرهەنگی
سیاسییان هەبوو ،جیا کراونەوە .لەم قۆناغەدا بە
هەستیارییەکی تەواو ،واتا و مەبەستی ڕستەکان
دۆزرانەتەوە و دواتر بە بەراوردکردنیان لەگەڵ
یەکتر لە س��ەر بنەمای وێکچوون و جیاوازی،
پۆلێن ک��راون و هەر بەوپێی��ەش نێوێکیان بۆ
دیاری کراوە .وردە وردە پاش لەپەنایەکدانانیان
البردن��ی هێندێکیان ،دەس��تەکان لە  8ئاقاردا
پۆلێن کران .لە ئاکامدا  260چەمک دۆزرانەوە
ک��ە هەڵگری واتای فەرهەنگی سیاس��ی بوون،
هەروەه��ا  67وردە دەس��تە و  31دەس��تەی
س��ەرەکی وەدەست هاتن کە کورتەی ئەم کارە
لە دوو خشتەی ژمارە ( )1و ()2دا هاتووە.

خشتەی ژمارە ( :)1ژمارەی چەمکەکان ،دەستە ورد و سەرەکییەکان لە هەشت ئاقاردا
ژمارەی
چەمکەکان

ژمارەی
وردە دەستەکان

1

ڕوانگە بۆ جۆری سیستەمی سیاسی

46

12

5

2

ڕیز گرتن لە بیروڕای جیاواز

36

10

4

3

ڕوانگە بۆ تاک

40

8

4

4

ئاقار

ژمارەی
دەستە سەرەکییەکان

چاالکیی سیاسی

38

8

4

5

ڕوانگە بۆ جنسییەت

20

7

3

6

گۆڕانکاریی سیاسی و کۆمەاڵیەتی

31

9

4

7

روانگە بۆ دادپەروەری

27

6

4

8

زانیاریی سیاسی

22

7

3

کۆ

260

67

31
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خشتەی ژمارە ( :)2دەستە سەرەکییەکانی وەدەست هاتوو لە ئەندێشەی د .قاسملوودا
ئاقار

ڕوانگە بۆ جۆری
سیستەمی سیاسی

ڕیز گرتن لە
بیروڕای جیاواز

ڕوانگە بۆ تاک

چاالکیی سیاسی

ڕوانگە بۆ جنسییەت

گۆڕانکاریی سیاسی
و کۆمەاڵیەتی

روانگە بۆ دادپەروەری

زانیاریی سیاسی

وردە دەستەکان

دەستە سەرەکییەکان

-1ئابووریی دەوڵەتی
-2هەڵبژاردنی ئازاد
-3فرە حیزبی
-4سێکۆالریسم
 -5دەسەاڵتداریی دەستەجەمعی
-1تۆلێرانسی ئایینی ،سیاسی و نەژادی
-2ئازادیی چاپەمەنی
-3رێزدانان بۆ دژبەران
-4بڕوا بە ئاشتی و دیالۆگ
 -1ئازادیی ڕادەربڕین
 -2ڕێز دانان بۆ هەڵبژاردنی جۆری ژیان
 -3ڕێزگرتن لە سەربەخۆییی تاک
-4پێداگری لە سەر داهێنەر بوون
-1خەباتی چەکداری ،سیاسی و کۆمەالیەتی
-2پێشێل نەکردنی مافی مرۆڤ
-3باوەڕ بە کاری ڕێکخراوەیی
-4چاالکیی تەبلیغی

دێموکڕاسیی
کۆمەاڵیەتی

تۆلێرانسی
کۆمەاڵیەتی -
سیاسی

ئازادیی تاکەکەسی

چاالکیی شۆڕشگێرانە
و مرۆڤ تەوەرانە

-1الیەنگری لە بەشداریی ژنان لە کۆمەڵگا و سیاسەتدا
 -2دانانی مافی جیابوونەوە (تەاڵق) بۆ ژنان
 -3دژایەتی لەگەڵ حیجابی زۆرەملێ

بەرابەریی ژن و پیاو

 -1الیەنگری لە گۆڕینی پێهکاتەی کۆمەڵگا
 -2کردەی پێشکەوتنخوازانە
-3هەوڵ دان بۆ رووخاندنی سیستەمی سیاسیی زاڵ
 -4دژایەتی لەگەڵ داب و نەریتی کۆن

گۆڕانکاریی بنچینەیی

-1دژایەتی لەگەڵ هەر چەشنە چەوسانەوەیەک
-2الیەنگری لە بەرابەریی چینایەتی
-3دانانی کار وەک پێوەری ئیمتیاز
-4الیەنگری لە کاری هەرەوەزی و بە کۆمەڵ
-1پێداگری لەسەر بردنەسەری زانیاریی سیاسیی تاکەکان
-2گرینگیدان بە خوێندن و خوێننەوە
-3گرنگیدان بە زانکۆ و قوتابخانە

دادپەروەریی
کۆمەاڵیەتی

وشیاریی سیاسی
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لە تەک ی��ەکا بخوێنینەوە و لەس��ەر بنەمای
دوو ئەسڵی «پرسیار» و «بەراوردکردن» ،دیسان
دەستەبەندییان بکەینەوە .بەم چەشنە مۆدێلی
پاڕادایم��ی وەدەس��ت هات کەبەم ش��ێوەیەی
خوارەوەیە:

-2کۆددانانی تەوەری:
ڕەوت��ی پێکەوە بەس��تنەوە و لێ��ک گرێدانی
دەستەکان بە وردە دەس��تەکان ،پێی دەوترێ
کۆددانان��ی تەوەری؛چونکە لە دەوروبەری یەک
دەس��تە ،کاری کۆددانان دەکرێ و دەستەکان
ل��ە ڕووی تایبەتمەن��دی و ڕەهەندەکانیان��ەوە
پێک��ەوە دەلکێندرێن(اس��تراوس و کوربی��ن،
 .)145:1394لەم قۆناغ��ەدا هەوڵمان داوە ،ئەم
چەمک و دەس��تانەی لە قۆناغی یەکەمدا کاری
کۆددانانیان بۆ کرابوو ،دیسان بەکەڵک وەرگرتن
لە مۆدێلی پاڕادایمی ،سەر لە نوێ لە پەیوەندی

هەلومەرجی خوڵقێنەری دەستەی ناوەندی
لە مۆدێلی پاڕادایمیدا:
لەم پەیوەندییەدا دەک��رێ بڵێین بەهۆی ئەوەی
ک��ە د .قاس��ملوو خوێندنی بااڵی هەب��ووە و لە
زانکۆکانی ئورووپا دەرس��ی خوێندووە ،بە تەواوی

مۆدێلی پاڕادایمیی فەرهەنگی سیاسیی د .قاسملوو

بەستێن

ئیستراتیژی

دەرکەوتە

ژینگەی کۆمەاڵیەتی-سیاسیی موکریان(کۆماری کوردستان)
بارودۆخی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی ئێران ،ناوچە و جیهان

 -1هەڵسوکەوتی نەرم
لەگەڵ دژبەران
 -2ڕێبەریی
دەستەجەمعی
 -3ئازادیی رادەربڕین
 -4باوەڕ بە فرەیی و
جۆراوجۆریی کۆمەڵگا
-5چاالکیی چەکداری
-5جاالکیی مرۆڤدۆستانە
-6جیا کردنەوەی
سیاسەت لە ئایین
-7بەشداریی هەموان لە
سیاسەتدا
-8بەشداریی ژنان لە
ن
کۆمەڵگادا وەکوو پیاوا 
-9گۆڕینی پێکهاتەی
کۆمەاڵیەتی
-10البردنی
چەوساندنەوەی ئابووری
-11خوێندن و خوێندنەوە

-1تۆڵێڕانسی سیاسی و
کۆمەالیەتی
-2الواز بوونی دەسەاڵتی
ی
تاکەکەس 
-3ئازادیی تاکە کەسی
-4پڵۆڕالیسمی سیاسی
 -4خەباتی شۆڕشگێرانە
 -5دووری لە کردەی
تیرۆریستی
 -6سێکۆالریسم
 -7متمانە بە سیستەمی
سیاسی
 -8بەرابەریی جنسییەتی
 -9گۆڕانکاریی بنچینەیی
 -10بەرابەریی چینایەتی
 -11بردنە سەری وشیاریی
سیاسی

هەلومەرجی خوڵقێنەر
-1پەروەردەی مۆدێڕن
لە ڕۆژئاوا
-2دیتنی دنیای
سۆسیالیستی
 -3دیتنی جیهانی
سەمایەداری
-4خوێندنەوەی زانستی
بۆ شۆڕشەکانی ڕابردوو
 -5کەسایەتیی
رەخنەگرانە

دیاردە
فەرهەنگی
سیاسیی ڕادیکاڵ
دێمۆکڕاتیک

هەلومەەجی یاریدەدەر
-1رڕووداوی پڕاگ لە ساڵی1968
-2پەیوەندیی بەرین لەگەڵ
رووناکبیران و رۆژنامەوانان
 -3ئەزموونی شۆڕشەکانی ڕابردوو
-4شارەزا بوون بە چەند زمانی
زیندوو
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کەوتووەتە ژێر کاریگەریی « پەروەردەی مۆدێڕن»؛
پەروەردەی مۆدێڕنیش بە گش��تی باس و بابەتی
پێشکەوتوو و دێموکڕاتیکی تێدایە و پشوودرێژی
و تۆڵێران��س لە مرۆڤدا بەهێز دەکا .سیس��تەمی
پ��ەروەردەی مۆدێ��ڕن و پێش��کەوتوو ،دەتوانێ
ئاوەزمەندی و بەرەوپێش��چوون لە تاکدا بەهێزکا.
لە ئاکامدا ئەم سیس��تەمە متمانە ،یاس��امەندی،
داهاتووبینی ،چارەس��ەریی ئاش��تییانە و هەستی
کێبڕکێی س��الم لە تاکەکاندا دروست دەکا و بەم
چەش��نە ڕێگا بۆ دەرکەوتنی فەرهەنگی سیاسیی
دێموکڕاتیک خۆش دەکا(سریع القلم .)8:1389 ،بەم
ش��یوەیە دەردەکەوێ کە یەکێک لە هۆکارەکانی
هەبوونی فەرهەنگی سیاس��یی دێمۆکراتیک لە د.
قاسملوودا ،ئەم خوێندنە مۆدێڕنە بوو کە ئاماژەمان
پ��ێ کرد .جگە لەمە ،ژیان و خوێندن لە واڵتانی
سۆسیالیس��تی وس��ەرمایەداری ،ئەو دەرەتانەی
بۆ د .قاس��ملوو خوڵقاند کە ک��ەم و کۆڕییەکانی
هەردووکیان ببینێ .لە کورتە باسدا دەلێ« :ڕێگای
چارەسەرکردنی کێشەی کۆمەاڵیەتی بەشێوەیەکی
بنەڕەت��ی سۆس��یالیزمە»(تاڤگەی هەقیقەت ،بەرگی
یەک .)20 :لە درێژەدا دەڵێ :بەاڵم لە دێموکڕاسیی
سیاس��یدا س��ەرمایەداری باش��ترە»(هەمان.)37 ،
بەم ش��ێوەیە ،بە وردبوون��ەوە و تێڕامان لەم دوو
سیس��تەمە ،بە هۆی کەسایەتییەکی ڕەخنەگرانە
کە بووی ،الیەن��ە ئەرێنییەکانی هەردووکیانی بۆ
گرینگ دەبێ .هەروەها د .قاس��ملوو بە ئاوڕدانەوە
لە شۆڕشەکانی پێشووی گەلی کورد ،تێگەیشتبوو
ک��ە یەکێک ل��ە هۆکارەکانی شکس��ت هێنانی
ئەم شۆڕش��انە تاک پەرەس��تی و بەس��تراوەیی
بە یەک کەس��ەوە بووە ،هەر بۆی��ە هەوڵی دەدا
ڕێبەری��ی دەس��تەجەمعی و دێموکڕاتی��ک ل��ە
حیزبدا جێگیر بکا و کۆتایی بە سیس��تەمی تاکە
ڕێب��ەری و نادێموکڕاتیک بێنێ و دێموکڕاس��یی
لە هەموو ش��تێک پێ گرینگتر ب��ێ و بڕوای وا
بێ ک��ە« :هەرگیز خەبات بۆ دێمۆکراس��ی نابێ
بچێتە ژێر س��ێبەری خەبات بۆ مافی نەتەوایەتی
یا خەبات��ی چینایەتی»(هەمان .)66 ،کۆی ئەوانە
هەلومەرجێک��ی وایان خوڵقاند کە د .قاس��ملوو

بەرەو فەرهەنگێکی سیاس��یی دێمۆکراتیک هان
بدەن.
بەستێن
بەهۆی ئەوەی کە شوێنی ژیانی د .قاسملوو لە
ناوچەی ورمێ و موکریان بووە و لەم شوێنەش
دوو شۆڕشی سمکۆ و کۆماری کوردستان ڕوویان
داوە ،دەکڕێ بڵێین ئەم ڕووداوانە کاریگەرییان
هەب��ووە لە س��ەر هەڵوێس��تی ئ��ەو بەرانبەر
ب��ە فەرهەنگی سیاس��ی ،بەتایب��ەت کۆماری
کوردستان کە کۆمەڵێک بەها و نۆڕمی سیاسیی
پێش��کەوتوو و دێموکڕاتیکی وەک سیستەمی
کۆماری ،ئازادیی بی��روڕا ،مافی چارەنووس و...
هێنای��ە نێو کۆمەڵگای ک��وردی ،ئەمانە وێڕای
ژی��ان و خوێندن ل��ە ئورووپ��ا وەک مەکۆی
بیروباوەڕی مۆدێڕن و دێموکڕات ،کاریگەرییان
لە سەر ڕەوتی «کۆمەڵگەوەرگریی سیاسی[»]31ی
د .قاس��ملوو داناوە و هزر و ئەندێشەی ئەویان
بەرەو دێموکڕاسی هان داوە.
دیاردە(جۆری فەرهەنگی سیاسی)
دی��اردەکان ،ئیدەگەلی ناوەندی لە دەیتاکاندان
کە لە شکڵی چەمکدا خۆیان دەنوێنن(اشتراوس
و کوربین .)123 :1394 ،بە خوێندنەوەی بەرهەم،
وتار ،لێدوان و نووسراوەکانی د .قاسملوو ،بۆمان
دەردەکەوێ کە فەرهەنگی سیاسیی د .قاسملوو
بە ت��ەواوی لەگەڵ هیچ یەک لەو جۆرانەی کە
پێشتر بیرمەندان بۆ فەرهەنگی سیاسی دایانناوە
ناگونج��ێ ،بەڵکوو؛ لە ژێر کاریگەریی کۆمەڵێک
ه��ۆکار ،خاوەنی جۆرێکی تایبەتە لە فەرهەنگی
سیاسی کە لە درێژەدا باسی دەکەین.
لە ئاقاری «جۆری سیس��تەمی سیاسی»دا،
ماڕک تیس��ڵێر پێی وایە بەش��داریی مەدەنی،
یەکێکە ل��ە پێوەرەکانی فەرهەنگی سیاس��یی
دێموکڕاتی��ک و بەش��داریی مەدەن��ی ،هێز و
توانایی بۆ شارۆمەندانی دێموکڕاتیک بە دیاری
دێنێ و ئاستی متمانە بۆ بەشداری لە سیاسەتدا
دەباتە سەرێ(تێسڵێڕ و ئیاڵڕنۆ.)197-207 :2009 ،
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لەم پەیوەندییەدا د .قاسملوو لە کورتە باسدا بە
ڕوونی ئاماژە بە ڕوانگەی خۆی بۆ ئەم پرسە دەکا
و پێی وایە دەبێ دەسەاڵتدار لە الیەن خەڵکەوە
هەڵبژێردرێ و خەڵک بۆخۆیان بەسەر خۆیاندا
حکووم��ەت بک��ەن .تەنانەت سۆس��یالیزمیش
وەک ئامانج��ی دواڕۆژ ه��ەر دەب��ێ بەم جۆرە
دابمەزرێ و دەڵێ« :ئێمە دەبێ سۆس��یالیزمێک
دابمەزرێنی��ن کە دێموکڕاتی��ک بێ .ئەوە هەم
بەمانای کەڵ��ک وەرگرتن لە دەس��کەوتەکانی
ئاب��ووری و کۆمەاڵیەتیی��ە و ه��ەم بەمان��ای
کەڵک ورگرتن لە ئازادیی فەردی و سیاس��ی و
بەشداری کردنی ڕاستەوخۆی کۆمەاڵنی خەڵک
لە هەڵس��ووڕاندنی کاروب��اری واڵتدایە»(تاڤگەی
حەقیقەت:بەرگی  .)44-1:43هەر لەو پەیوەندییەدا
ب��اوەڕی بە س��یکۆالریزمە و پێ��ی وایە»:دەبێ
ئایین لە سیاس��ەت جیا بکرێت��ەوە و حدکا بە
گشتی بە حیزبێکی الییک دەناسێنێ .لە وتووێژ
لەگ��ەڵ ڕۆژنام��ەی ئێگێن لە س��اڵی 1987دا
دەڵێ « :بە گش��تی [ح��دکا] حیزبێکی الییکە
و ل��ە ڕێبەرایەتییەکەی��دا ئەف��ڕادی مەزهەبی
و ماڕکسیس��ت هەن»(تاڤگ��ەی حەقیقەت بەرگی
 .)110:2بەم چەش��نە د .قاس��ملوو بە تەواوی
الیەنگری لە سیستەمێکی دێموکڕاتیک دەکا و
دێموکڕاسی بە چاکترین سیستەم بۆبەڕێەبردنی
واڵت دەزانێ.
ئاقاری ڕێزگرتن لە بیروڕای جیاواز :یەکێک
لە پێوەرە س��ەرەکییەکانی فەرهەنگی سیاسیی
دێموکراتی��ک ،ن��ەرم و نیانی ،پش��وودرێژی و
پێکەوەحاوانەوەیە .بوونی ئەم خس��ڵەتانە لە نێو
بیر و زەینی شارۆمەنداندا دێمۆکراسی کارامەتر
دەکا ،بە هۆی ئەوەی کە دێمۆکراسی پێویستی
ب��ە خەڵکانێ��ک هەی��ە کە ه��ەم وەک یەک
مافی ڕادەردبڕینی��ان هەبێ وهەم بۆ کێبڕکێی
سیاس��ی وگۆڕینەوەی بیروڕا پشوودرێژییان لە
هەمبەر ڕوانگەگەلی جیاواز هەبێ .چونکە بەبێ
ڕێزدانان ب��ۆ مافی الیەنگری ،باس وخواس��ی
سیاس��ی ،جیاوازیی بی��روڕا و دەمەتەقە کردن
لەگەڵ یەکت��ری ،ش��ارۆمەندان ناتوانن داوای
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واڵمدانەوە وبەرپرس��یاریەتی لە دەسەاڵتداران
بک��ەن .هەر بۆیە ،بوونی ئ��ەم مافانە و قەبووڵ
کردنیان پێویستییەکی حاش��اهەڵنەگرە ،هەتا
دێموکڕاس��ی لە کۆمەڵگادا دەستەبەر بێ .وتار،
نووس��راوە ،وتووێژ و لێدوانەکانی د .قاسملوو بە
ڕوونی دەریدەخەن کە ئ��ەم تایبەتمەندییانەی
تێ��دا هەبووە وئ��ەم مافان��ەی ب��ۆ ئەندامانی
حی��زب وکۆمەڵگا بە ڕەوا بینی��وە و ڕێزی لێ
گرتوون .یەکێک ل��ە هۆکارەکانی ڕەخنەگرتن
لە سۆس��یالیزمی مەوجوود وشەخسی ستالین
هەر ئەوە بوو ،چونکە پێی وابوو جیاوازیی بیروڕا
دەسڕنەوە(تاڤگەی حەقیقەت ،بەرگی یەک.)33:
هەروەها د .قاس��ملوو دژی خۆسەپاندن و
سڕینەوە بوو ،مەرجی پێشکەوتنی کۆمەڵگای بە
بوونی هەمووان و ڕێگە پێدان بە خەڵک دەزانێ
ک��ە خۆیان هەڵبژێرن و ڕادەرب��ڕن .لە وتوووێژ
لەگەڵ «عاتفە گرگین»دا دەڵێ :بۆ بەڕێوەبردنی
کاروباری واڵت نابێ هەوڵ بدرێ بە مەبەس��تی
داسەپاندنی زۆرداری و تەکڕەوی ،ئەبێ ئەوەش
بڵێم کە ئێمە خۆس��ەپاندن ل��ە بەرەدا قەبووڵ
ناکەین(تاڤگەی حقیقەت:بەرگی  .)59:2لە ئاس��تی
کوردستانیشدا ،پێی وایە کوردستان مڵکی هیچ
کەس نییە وهیچ الیەنێ��ک بەهیچ بیانوویەک
مافی س��ڕینەوەی ئەویتری نیە .سەبارەت بەم
پرسە لە پێوەندی لەگەڵ کۆمەڵە کە خۆیان بە
تاکە هێزی شۆڕشگێڕ و ئەوانیتریان بە نوێنەری
بۆرژۆوازی دەزانی و پێیان وابوو جگە لە خۆیان
کەس شۆڕش��گێر نێ ،دەڵێ :هیچیش��مان لە
کۆمەڵە ناوێ بێجگە لەوە ئەوە بس��ەلمێنن کە
حدکا جوواڵنەوەیەکی شۆڕش��گێڕانەیە(تاڤگەی
حەقیق��ەت بەرگ��ی  .)44:2لێرەدا مەبەس��تی د.
قاس��ملوو ئەوەنییە کە بڵێ تەنی��ا حیزبەکەی
ئ��ەو ،ماف��ی ڕێبەرایەتی کردن��ی جوواڵنەوەی
کوردیان هەیە ،بە پێچەوانەوە ،مەبەستی ئەوەیە
ک��ە چەندین هێ��ز هەن ک��ە جوواڵنەوەیەکی
شۆڕش��گێڕانە ڕێب��ەری دەکەن ،ی��ەک لەوان
حدکایە و دەبێ کۆمەڵ��ە قەبووڵی بکا .ئەوەش
ئەوپەڕی قەبووڵ کردنی دژبەران و فرەییخوازی
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لە کوردس��تاندایە و هەر بۆیە ل��ەم ئاقارەدا ،د.
قاس��ملوو الیەنگ��ری تۆڵێڕان��س و پڵۆراڵیزمی
سیاسییە کە یەکێک لە کۆڵەکە سەرەکییەکانی
فەرهەنگی سیاسیی دێمۆکراتیکە.
ل��ە ئاق��اری «ڕوانگە بۆ تاک ،د .قاس��ملوو
داکۆک��ی لە ئازادی��ی ڕادەربڕێ��ن وچاپەمەنی
دەکا .پێ��ی وای��ە م��رۆڤ ماف��ی هەڵبژاردنی
ژیانی خۆی بە ش��ێوەیەکی ئازادی هەیە ،بۆیە
دەیگوت کە« :ئینس��ان دەبێ لە حاڵەتی کۆیلە
بێت��ە دەرێ»(تاڤگەی حەقیق��ەت .بەرگی  )66-1و
س��ەربەخۆیانە بتوانێ لە مەڕچارەنووسی خۆی
بڕی��ار بدا .تەنان��ەت تا ئەو ڕادەی��ە باوەڕی بە
ئازادی��ی ت��اک هەبوو کە ئامادە نەبوو لەس��ەر
چارەنووس و ژیانی بەرەکانی داهاتووقس��ە بکا،
چونک��ە ئەوەی بە مافی ئ��ەوان دەزانی(تاڤگەی
حەقیقەت بەرگی  .)35-2بەم شێوەیە د .قاسملوو
بەتەواوی الیەنگری ئازادییە تاکەکەس��ییەکان
بوو و پێی وابوو نابێ دەس��ەاڵت و دەسەاڵتدار
ئەم ئازادییانە سنووردار کەن یان دەستێوەردان
لە ژیانی شەخسیی خەڵکدا بکەن.
لە پێوەندی لەگەڵ «چاالکیی سیاس��ی»دا،
ب��ڕوای بە کاری ڕێکخراوەیی و بەکۆمەڵ هەبوو
و ب��ۆ دەس��تەبەرکردنی ماف��ی ڕەوا ،خەباتی
چەکداری��ی وەکوو دوایی��ن ڕێگا دژی کۆماری
ئیس�لامی هەڵبژاردبوو ،تەنانەت پێی وابوودەبێ
ئەم خەباتەش سنووردار بکردرێ و بۆ گەیشتن
ب��ە ئامانجێک��ی ڕەوا ،بەهیچ چەش��نێک نابێ
کەڵک ل��ە ئامرازی ن��اڕەوا وەربگیرێ وباوەڕی
وابوو کە« :هێرش کردنە س��ەر خەڵک بە هیچ
ش��ێوەیەک پاس��او ناکرێن»(تاڤگەی حەقیقەت،
بەرگی  .)17:2بەم چەشنە تیرۆریزمی بە تەواوی
ڕەد دەکردەوە و الیەنگری چاالکیی سیاس��یی
شۆڕش��وگێڕانە بە مەرجی ڕەچاو کردنی مافی
مرۆڤ بوو.
لە پێوەندی لەگەڵ «ڕوانگە بۆ ڕەگەزێتی»،
بەڕای تێس��ڵێر ،بۆ سەقامگیربوونی دێموکراسی
دەبێ ئەو کەندوکۆسپە کۆمەاڵیەتییانە البردرێن
کە ناهێڵ��ن ژنان ببن بە ش��ارۆمەندانی تەواو.

د .قاس��ملووش ،لەم پەیوەندیی��ەدا ،خوازیاری
بەش��داریی ژنان وەک پیاوان و وێڕای ئەوان لە
کۆمەڵگادا بوو و پێی وابوو»هەرچی ئەوان زیاتر
لە خەبات و کۆمەڵگادا بەشداربن ،زیاتر کۆمەڵگا
ب��ەرەو پێ��ش دەچێ(تاڤگەی حەقیق��ەت بەرگی
 . )1:142د .قاسملوو دژی حیجابی زۆرەملێ بوو
و خوازی��اری لەبەرچاوگرتنی مافی جودابوونەوە
(تەاڵق) بۆ ژن��ان بوو(تاڤگ��ەی حەقیقەت بەرگی
 )62:2و پێی وابوو لە بەڕێوبەرایەتیی حیزبیشدا
دەبێ زیاتر بەش��دارییان پێ بکرێ .بەم چەشنە
د .قاسملوو باوەڕی تەواوی بە «بەرابەریی نێوان
ژن وپیاو» هەبوو.
ل��ە پێوەن��دی لەگ��ەڵ « ئاڵوگ��ۆڕی
کۆمەاڵیەت��ی»دا ،ڕوانگەیەک��ی ڕادی��کاڵ و
شۆڕش��گێڕانەی هەب��وو و پێ��ی واب��وو دەبێ
پێکهات��ەی کۆمەڵ��گا بەگش��تی بگ��ۆڕدرێ و
سیستەمێکی سۆسیالیستی لە جێی دابمەزرێ
و دەیگووت»:ح��دکا نیش��انیدا شۆڕش��گێڕە و
بەرنامەی سوسیالیستیی هەیە»(تاڤگەی هەقیقەت،
بەرگی  .)70:1هەروەها دژی کۆنە پەرەس��تی و
چەقبەس��توویی بوو و لە س��ەر ئەو بڕوایە بوو
هەموو ش��تێک پێویستی بە پێداچوونەوە هەیە
و تەنانەت زانستیشی بە دۆگم نەدەزانی(هەمان،
 .)77لە پەیوەندی لەگەڵ کۆماری ئیسالمیشدا،
باوەڕی بە ڕێفۆرم وچاکسازی نەبوو و خوازیاری
ڕووخاندنی بوو .بەم شێوەیە د .قاسملوو سەبارەت
بە ئاڵوگۆڕی کۆمەاڵیەتی ،سیاس��ەتێکی دەستە
چەپی و ڕادیکاڵی هەبوو و خوازیاری گۆڕانکاریی
بنچینەیی لە پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگای
کوردستان ،ئێران و جیهان بوو.
لەمەڕ» دادپەروەری��ی کۆمەاڵیەتی» ،جگە لە
کێش��ەی مافی نەتەوایەتی ،کێشەی کۆمەاڵیەتی
وچینایەتی��ی ل��ە بەر چاو ب��وو و دژی هەرجۆرە
چەوس��اندنەوە و هەاڵواردنێک بوو .بە پەیڕەوی لە
ماڕک��س پێی وابوو تەنیا ش��تێک کە دەبێ ببێتە
پێ��وەری جیاوازیی نێوان مرۆڤ��ەکان «کار»ە و بە
ڕاش��کاوی دەڵێ کۆمەڵگایەکمان دەوێ کە لەوێدا
«تەنی��ا کار ببێتە معیار» (هەم��ان . )25 ،لە ژیانی
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سیاسیی خۆیدا ،لە گۆڕەپانی کردەشدا یەکێک لە
هەوڵەکانی لەم ڕاستایەدا «دابەشکردنی زەوی و زار
لە پێناو پێکهێنانی ئاڵوگۆڕی ئەساسی بە قازنجی
وەرزێڕان وه��ەژاران» بوو(تاڤگەی هەقیقەت ،بەرگی
 .)28:2ئ��ەم زەوییانەی کە حیزب لەژێر ڕێنوێنیی
ئەودا دابەش��ی کردن ،ئێس��تا پێی دەڵێن»زەویی
ڕەش��ایی» .بەم جۆرە دوکتور قاس��ملوو الیەنگری
تەواوی دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی بوو.
ل��ە پێوەن��دی لەگەڵ ئاق��اری « زانیاریی
سیاس��ی»دا ،گرینگییەکی تایبەتی بە خوێندن
و خوێندن��ەوە ،قوتابخانە و زانکۆ دەدا و هەموو
کات کادر و پێشمەرگەی بۆ بردنەسەری ئاستی
زانیاری و تێگەیش��تووییی سیاس��ی هان دەدا
وپێی وابوو «مەسەلەی زۆر گرینگ لە کاروباری
پێش��مەرگانەدا بردنە س��ەری پلەی زانس��تی
سیاس��یی پێش��مەرگەکانە»(تاڤگەی حەقیقەت،
بەرگی .)285:1
هەلومەرجی یاریدەدەر
ل��ەم پەیوەندیی��ەدا دەتوانین چ��وار هۆ وەک
ه��ۆکاری یارمەتیدەر دەستنیش��ان بکەین کە
د .قاس��ملوویان ه��ان داوە بۆ ئ��ەوەی ببێتە
کەس��ایەتییەکی خاوەن فەرهەنگی سیاس��یی
تایبەت ب��ە خۆی کە لە خ��وارەوەدا ئاماژەیان
پێدەکەین:
یەکەم هۆکار هێرشی یەکیەتیی سۆڤیەتی
لە س��اڵی  1968بۆ سەر چێکسڵۆڤاکی و لەنێو
بردن��ی ئازادیی��ە سیاس��ییەکانی خەڵک بوو.
ئ��ەم ڕووداوە ب��ووە هۆی ئەوەی د .قاس��ملوو
بەت��ەواوی بەس��ەر هەڵوێس��ت و بی��روڕای
خۆی س��ەبارەت ب��ە سۆسیالیس��مدا بچێتەوە
و خوازی��اری دیمۆکراتیزەکردنی سۆسیالیس��م
بێ کە ئاکامەکەش��ی ب��وو بە سوس��یالیزمی
دیمۆکراتیک کە لە کورتەباس��دا خستییە ڕوو.
دووهەمی��ن هۆکار پەیوەندی��ی بەهێز و بەرین
لەگەڵ ڕۆشنبیران و ڕۆژنامەنووسان لە تەواوی
ئورووپ��ا ،ئی��ران و ناوچە بوو کە ب��ووە هۆی
ئەوەی د .قاس��ملوو کەس��ایەتییەکی کراوەی
 94گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 56

هەبێ .س��ێهەم هۆکار تێڕوانینی ڕەخنەگرانە لە
شۆڕشەکانی پێش��ووی کوردبوو کە هێنابوویە
س��ەر ئەو بڕوایەی ،یەکێک لە هۆکارەکانی بە
ئاکام نەگەیش��تنیان ،داخراوی و سیس��تەمی
تاک س��ەرکردەییی ئەوان بوو .دوایین هۆکاری
یاریدەدەر لەم پەیوەندییەدا ،شارەزابوون لەگەڵ
چەند زمان��ی زیندوویدنیا بوو ک��ە ڕێگایان بۆ
دوکتور قاس��ملوو خۆش کردب��وو دیدێکی زۆر
ف��رەوان و ڕوانگەیەکی ک��راوە و ڕەخنەگرانەی
هەبێ و بە جێی ڕەهابینی وتاک ڕهەندی بوون،
بە ش��ێوەی ڕێژەیی و چەند ڕەهەندی بڕوانێتە
دی��اردەکان .کۆی ئەم هەلوم��ەرج و هۆکارانە
یاریدەی د .قاسملوویان دابوو کە ببێتە خاوەن
فەرهەنگێکی سیاسیی تایبەت بە خۆی.
ستراتیژییە ئاریکارەکان
س��تراتیژییە ئاریکارەکان لە گڕان��دد تێۆریدا،
کۆمەڵێک کرداری مەبەستدار و عەمەلین کە بۆ
چارەسەرکردنی کێشەیەک ئەنجام دەدرێن و بە
ئەنجامدانیان دیاردەیەک س��از دەبێ(استراوس و
کوربین .)155:1394 ،د .قاسملوو لە ئاقاری «جۆری
سیستەمی سیاس��ی» و دەسەاڵتدارێتیدا ،لەنێو
حیزب��ی دێموکڕاتدا هەوڵی دەدا لە میکانیزمی
ڕیبەریی دەس��تەجەمعی کەڵ��ک وەرگرێ؛ لە
ئاستی کوردستانیشدا ،ئایینی لە سیاسەت دوور
خستبۆوە و هەوڵی دەدا هەموان هەم لە حیزب و
هەم لە کوردستاندا لە ڕووی سیاسییەوە بەشدار
بکا .لە ئاقاری «جیاوازی��ی بیروڕا»دا ڕەفتارێکی
کراوە و نەرم و نیانی لە هەمبەر دژبەرانی هەبوو
و ڕێزی لە جۆراوجۆریەتی و جیاوازیی سیاسی،
ئایین��ی ،کەلتووری و تاکە کەس��ی دەگرت .لە
ئاقاری»ڕوانگە ب��ۆ تاک»دا ،پێداگریی لەس��ەر
مافی تاکەکەس��ی دەک��رد و ئیزنی ڕادەربڕینی
ئازادان��ەی لە نێو حیزب و کۆمەڵگا بە تاکەکان
دەدا .ل��ە پێوەندی لەگەڵ ئاق��اری «چاالکیی
سیاسی» ،خەباتی چەکداری و ڕێکخراوەییی بە
دوور لە کردەی تیرۆریس��تیی ڕەچاو دەکرد؛ لە
مەڕ «روانگە بۆ ڕەگەزێت��ی» ،هەوڵی دەدا ژنان
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بە عەمەلی لە نێو حیزب و کۆمەڵگادا بەش��دار
بکا .ل��ە ئاقاری» ئاڵوگۆڕی کۆمەاڵیەتی»دا ،پالن
و بەرنامەی فەرهەنگی ،کۆمەاڵیەتی و سیاسیی
بۆ گۆڕینی پێکهاتەی کۆمەڵ��گا هەبوو .لە مەڕ
«دادپەروەریی کۆمەالیەتی» ،د .قاس��ملوو دژی
هەر چەشنە چەوسانەوەیەک بوو و لە پەیوەندی
لەگەڵ «زانیاریی سیاسی»دا ،هەم خۆی بەردەوام
خەریکی خوێندنەوە ب��وو و هەمیش ئەندامانی
حیزبی ب��ۆ خوێندن و خوێندن��ەوە هان دەدا.
ئەمانە کۆمەڵێک ڕێکار و س��تراتێژی بوون کە
د .قاس��ملوو لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو فەرهەنگە
سیاسییەی پێی باوەڕمەند بوو ،رەچاوی دەکرد.
دەرکەوتە و ئاکامی دەکارکردنی ستراتیژییەکان
دەکارکردنی هەر ستڕاتیژییە ،دەرکەوتە و ئاکامی
تایبەت بەخۆی هەیە .لێرەدا دەرکەوتەکانی ئەم
س��تراتێژییانە دەخەینە ڕوو کەد .قاس��ملوو لە
ژیان و خەباتی خۆیدا ڕەچاوی دەکرد.
ڕێ��کاری ڕەفتاریی نەرم ونیانانە لە هەمبەر
دژب��ەران ،بب��ووە هۆی ئ��ەوەی تۆلێڕانس��ی
کۆمەاڵیەتی و سیاس��ی لە کوردس��تاندا پەرە
بس��تێنێ و مێکانیزم��ی پێک��ەوە حاوان��ەوە
گەش��ە بکا .هەڵبژاردنی س��تراتێژیی ڕێبەریی
دەس��تەجەمعی لە حیزبدا ت��ا ڕادەیەکی زۆر
سیستەمی دەس��ەاڵتدارێتیی کۆن و نەریتیی
وە لەرزین خست؛ لە ڕاس��تیدا سەرەتای الواز
بوونی دەس��ەاڵتدارێتیی نەریتی لە کۆمەڵگای
کوردس��تاندا کاتێک��ە کە د .قاس��ملوو دەبێتە
بەرپرس��ی یەکەم��ی بزووتن��ەوەی ک��ورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان .ڕێگەدان بە دەربڕینی
بیروڕا لە نێو حیزب و کۆمەڵگا لە الیەن ئەوەوە،
پێویس��تیی بوون��ی ئازادیی تاکە کەس��یی لە
کوردستاندا ورووژاند و هەر سێ ڕێبازی ئایینیی
چەقبەس��توو ،ناسیۆنالیس��می بەرچاوتەنگ و
کۆمۆنیس��می پاوانخوازی ل��ە ڕووی هزرییەوە
تووشی کێشە کرد .ڕێگەدان بە کەسانی ئایینی،
ناسیۆنالیس��ت وچەپ بۆ ئەندامێتی لە حیزبدا
لە الیەک و پێناس��ەکردنی پانتاییی سیاس��یی

کوردس��تان وەک ماف��ی چەندی��ن حیزب و
الی��ەن ،دەرکەوتەکەی بڕەودانی پلۆڕالیس��می
سیاس��ی بوو کە مارک تێس��ڵێر بە یەکێک لە
نیش��انەکانی فەرهەنگی سیاسیی دێمۆکراتیکی
دەزانی .هەڵبژاردنی ڕێکاری چاالکیی چەکداری
و لەهەمان کاتدا م��رۆڤ تەوەرانە ،ئاکامەکەی
ک��ردەوەی ناتیرۆریس��تی و شۆش��گێڕانەبوو.
جیاکردن��ەوەی ئایی��ن لە سیاس��ەتی حیزبی
ودەسەاڵتدارێتیدا ،دەرکەوتەکەی سێکۆالریسم
و پاشەکشەکردنی ئایین لە پانتاییی کۆمەڵگادا
وخزاندنی ب��ۆ نێو هەرێم��ی تایبەتی تاکەکان
بوو .ڕێکاری بەش��داری پێ کردنی هەموو چین
وتوێ��ژەکان لە ئیدارەی کوردس��تان و حیزبدا،
متمانەی سیاس��یی تاکی کورد بە سیس��تەمی
سیاس��یی بەرز کردبۆوە .حاش��ای لێ ناکرێ
کە لە سەردەمی سەرکردایەتی کردنی دوکتور
قاس��ملوودا ،متمانەیەک��ی زۆر ب��ە حی��زب و
بڕیارەکانی هەب��وو .ڕێکاری هاندان��ی ژنان بۆ
بەش��داری لە خەباتدا ،ئاکامەکەی ورووژاندنی
پرسی بەرابەریی نێوان ژن و پیاو بوو .هەروەها،
هەوڵدان ب��ۆ گۆڕینی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی لە
ڕێگەی کاری فەرهەنگ��ی و پالنی ئابوورییەوە،
دەیتوانی لە درێژماوەدا ،کۆمەڵگای کوردس��تان
تووشی گۆڕانی بنچینەیەیی بکا و بەتەما بوو لە
داهاتوودا کۆمەڵگایەک دامەزرێنێ کە س��تەمی
چینایەتی��ی تێ��دا نەبێ .لە کۆتایی��دا لە ڕێی
هاندان��ی خەڵک بۆ بۆ خوێندن و خوێندنەوەوە،
دەیویست وش��یاریی سیاسی و تێگەیشتووییی
ئەندامانی حیزب و کۆمەڵگا بەرێتە سەرێ.
کۆبەندی و خستنەڕووی تیۆری
بە پێی ئەو لێکۆڵینەوەی��ە ،بۆمان دەردەکەوێ
کە لە بەستێنی کۆمەاڵیەتی -سیاسیی شوێنی
ژیان��ی د .قاس��ملوو و بارودۆخ��ی ئ��ەو کاتی
کوردس��تان ،ئێران ،ناوچە وجیهان و هەروەها
ل��ە ژێر کاریگەری��ی کۆمەڵێک ه��ۆکار وەک:
خوێندنی ئاکادێمیک و بااڵ ،ئەزموونی جیهانی
سۆسیالیس��تی وس��ەرمایەداری ،تێڕوانین��ی
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زانستییانە بۆ شۆڕشەکانی ڕابردوو ،کەسایەتیی
ڕەخنەگرانە؛ ڕووداوی بەهاری پراگ لە س��اڵی
 ،1968پەیوەندی لەگەڵ ڕۆشنبیران ،ئەزموونی
شۆڕش��ەکانی ڕاب��ردوو و ش��ارەزایی لە گەڵ
چەندین زمانی زیندووی دنیا ،جۆرێکی تایبەت
لە فەرهەنگی سیاس��ی ،الی د .قاسملو شکڵی
گرتب��وو .تایبەتمەندییەکان��ی ئ��ەم فەرهەنگە
سیاسییە بریتین لە:
 1الیەنگ��ری ل��ە سیس��تەمێکی سیاس��یی
دێمۆکراتی��ک کە ماف��ی تاکەکەس��ی ،مافی
نەتەوایەت��ی و دادپەروەری��ی کۆمەاڵیەتی تێدا
دەستەبەر بێ.
 2باوەڕ بە تۆڵێڕانس��ی سیاسی _کۆمەاڵیەتی
کە ل��ە چوارچێ��وەی ڕەهەندەکان��ی ڕێزدانان
ل��ە جیاوازیی نەژادی ،ئایین��ی و بیر و باوەڕی
سیاس��ی و بڕوا بە دیالۆگ و ئاش��تیدا خۆیان
دەنواند.
 3الیەنگری لە مافی تاکەکەسی لە چوارچێوەی
ئەسڵەکانی باوەڕ بە ئازادیی ڕادەربڕین و ئازادیی
هەڵبژاردن و ڕێزدانان بۆ سەربەخۆییی تاک.
 4چاالکیی سیاس��یی شۆڕش��گێڕانە و مرۆڤ
تەوەرانە لە قاڵبی خەباتی چەکداریدا بە مەرجی
پێش��ێل نەکردن��ی مافی مرۆڤ و ب��ەدوور لە
کردەوەی تیرۆریستی.
 5الیەنگ��ری ل��ە بەرابەری��ی ژن و پی��او لە
ڕێگای باوەڕمەندی بە بەش��داری کردنی ژنان
لە کاروباری کۆمەاڵیەتی -سیاس��ی و هەبوونی
مافی تەاڵق بۆژنان.
 6الیەنگ��ری ل��ە گۆڕانکاری��ی بنچینەیی و
پێکهاتەی��ی لە ڕێ��گای کارکردن ب��ۆ البردنی
ستەمی چینایەتی ،س��ڕینەوەی داب و نەریتی
ک��ۆن و دواکەوت��وو و هەروەه��ا ڕووخاندن��ی
ڕێژیمی سیاسیی ئێران لە سەردەمی پەهلەوی
و کۆماری ئیسالمیدا.
 7باوەڕمەندی ب��ە دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی
ل��ە چوارچێ��وەی خەبات بۆ البردنی س��تەمی
چینایەتی و دانان��ی پالنی ئابووریی دەوڵەتی و
الیەنگری لە کاری هەرەوەزی.
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 8هەبوونی زانیاریی سیاس��یی یەکجار بەرز لە
خۆیدا و هاندان��ی ئەندامانی حیزب و کۆمەڵگا
بۆ بردنەسەری ئاستی وشیاری و خوێندەواریی
سیاس��ی و ه��ەوڵ دان ب��ۆ دروس��ت کردنی
قوتابخانە و خوێندنگە.
ب��ە پێ��ی ئ��ەو زانیارییان��ەی ل��ە ئاکامی ئەو
توێژینەوەیەدا دەستمان کەوت و بەسەرنجدان
ب��ە تێوریی��ە بەناوبانگەکان لەم��ەڕ فەرهەنگی
سیاسی ،بۆمان دەردەکەوێ کە ناتوانین جۆری
ئ��ەو فەرهەنگە سیاس��ییەی لە د .قاس��ملوودا
هەب��وو ،بخەین��ە چوارچێوەی هی��چ کام لەم
جۆرانەی پێش��تر دان��راون .ب��ەاڵم ،دەتوانین
بڵێین زۆربەی ئ��ەم تایبەتمەندییانەی کە ئەم
بیرمەندان��ە بۆ فەرهەنگی سیاس��یی مۆدێڕن و
پێشکەوتوو دایانناوە ،تێیدا هەیە؛ بۆ نموونە ئەو
تایبەتمەندییانەی کە ئاڵمۆند و وێڕبا ،بۆ فەرهەنگی
سیاس��ی بەش��داریکەرانە دیارییان کردووە لە
جۆری فەرهەنگی سیاسیی د .قاسملوودا بەدی
دەک��رێ؛ یان هێندێک ل��ەو تایبەتمەندییانەی
کە ئیاڵزاربۆ فەرهەنگی سیاسیی ئەخالقخواز و
تاکخواز دیاریی کردووە لە فەرهەنگی سیاسیی
د .قاسملوودا دێتە بەرچاو .هەروەها تەواوی ئەو
تایبەتمەندییانەی مارک تێس��لێر بۆ فەرهەنگی
سیاس��یی دێمۆکراتی��ک دیاری ک��ردوون ،لە
ڕوانگەی د .قاسملوودا وەبەرچاو دەکەوێ؛ بەاڵم
بەم حاڵەش ناتوانین ئەو فەرهەنگە سیاسییەی
د .قاس��ملوو بڕوای پێی هەب��وو و لە عەمەلدا
کاری پ��ێ دەکرد ،بە ت��ەواوی بخەینە خانەی
هیچ��کام ل��ەم فەرهەنگە سیاس��ییانە .چونکە
ئەگەرچی د .قاس��ملوو الیەنگ��ری فەرهەنگی
سیاس��یی بەشداریکەرانە بوو ،بەاڵم تا ڕادەیەک
لەو جۆرەی ئاڵمۆند و وێڕبا پێناس��ەی دەکەن
جیاوازب��وو؛ هەروەه��ا ،گەرچی د .قاس��ملوو
الیەنگ��ری فەرهەنگی سیاس��یی ئەخالقخواز و
تاکخواز ب��وو ،بەاڵم ناتوانی��ن بیخەینە خانەی
ئ��ەو فەرهەنگ��ە سیاس��ییەی ئیاڵزار باس��ی
دەکا .بێجگ��ە ل��ەوە ئەگەرچی ،ت��ەواوی ئەو
تایبەتمەندییانەی کە تێس��ڵێر ب��ۆ فەرهەنگی
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29.Reliability
30.Triangulation
31-Political socialization

سەرچاوەکان
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 لە فەرهەنگی،سیاس��یی دێمۆکراتیک دایناون
، بەاڵم، قاس��ملوودا بەدی دەکرێن.سیاس��ی د
ناتوانی��ن بیخەینە چوارچێ��وەی ئەو فەرهەنگە
سیاس��ییە دێموکڕاتیکەی کە تێسڵێر باسی لێ
 چونکە هێندێ��ک تایبەتمەندیی ڕادیکاڵ،دەکا
، چاالکی��ی چەک��داری،شۆڕش��گێڕبوون:وەک
الیەنگری لە بەرابەریی چینایەتی و پێویس��تی
گۆڕین��ی بنچینەیی��ی پێکهات��ەی کۆمەڵگا لە
 قاس��ملودا وەبەر چاو.فەرهەنگی سیاس��یی د
 ئەمان��ەش دەمانهێنن��ە س��ەر ئەو.دەک��ەون
 قاس��ملوو خاوەنی فەرهەنگێکی.بڕوایەی کە د
سیاسیی هەم ڕادیکاڵ و هەم دێموکڕاتیک بوو
 «فەرهەنگی سیاس��یی:کە دەتوانین پێی بڵێین
.»ڕادیکاڵ دێمۆکراتیک
1. Elitism
2.Lucian Pye
3.Gabriel Almond
4.Gabriel Almond and Sidney Verba
5.Parochial political culture
6.Subject political culture
7.Participant political culture
8. Daniel Elazar
9.moralistic
10. individualistic
11. traditionalistic
12.Mark Tessler
13.Support for genderequality
14. Political tolerance
15.Political trust
16. Civic participation
17.Political interest
18.Political knowledge
19. Political pluralism
20. Practical involvement in politics
21.E. B. Taylor
22.David Stone
23.Grounded Theory
24. Coding
25. open coding
26.axial coding
27.selective coding
28.Validity
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ژێدەرەکان

چ جۆر ه ئاشتییهک ل ه ڕۆژههاڵتی ناویندا
ل ه بهرژهوهندیی کورددایه؟
ئیدریس ئهحمهدی

چۆن ه ل ه هێندێک ناوچهی دنیادا ئاشتیی سهقامگیر هاتووهت ه کایهوه ،وهک
نموون ه ل ه ئهورووپا ،ل ه کاتێکدا هێندێک ناوچهی دیکه ،لهوان ه ڕۆژههاڵتی
ناوین و هێندێک شوێنی ئهفریقا ،کێشهی بێکۆتا و شهڕی دووباره
بهرۆکیانی گرتووه؟ ئامانجی ئهم وتاره پێشکهشکردن و ههڵسهنگاندنی
دوو لێکۆڵینهوهی ه لهمهڕ ئهو بابهته .ئامانجێکی دیکهی وتارهکهبریتیی ه ل ه
باسکردنی دهرئهنجامی ئهو لێکۆڵینهوان ه ل ه پهیوهندی لهگهڵ مهسهلهی
کورد و داهاتووی ڕۆژههاڵتی ناویندا.

پوخت ه
ئامانج��ی ئ��هم وت��اره پێشکهش��کردن و
ههڵس��هنگاندنی دوو لێکۆڵینهوهی ه لهمهڕ شهڕ
و ب�� ه تایبهت ئاش��تی ل ه ئاس��تی ههرێمیدا.
ئامانجێک��ی دیک��هی وتارهک�� ه بریتیی��ه ل ه
باس��کردنی دهرئهنجام��ی ئ��هو لێکۆڵینهوان ه
ل�� ه پهیوهندی لهگ��هڵ مهس��هلهی کورد و
ههروهها داهاتووی ڕۆژههاڵتی ناوین .گوزارهی
سهرهکیی وتارهکه ئهمهیه :بهرژهوهندیی کورد
ل ه مهیسهربوونی جۆره ئاشتییهکدایه که تهنیا
بریتی نهبێ ل ه نهبوونی شهڕ ،بهڵکوو ههروهها
ل��ه ئارادابوون��ی ڕێزگرتن ل��ه مافی مرۆڤ و
چارهسهکردنی مهس��هلهی نهتهوایهتی لهخۆ
بگ��رێ .ئهوهش بهنده ب��ه دێموکراتیزهبوونی
واڵتانی ڕۆژههاڵتی ناوین ،ههڵبهت ل ه شکڵی
ئهو جۆره دێموکراس��ییهی ک ه ل��ه ڕۆژئاوادا
مهوجووده .له الیهکی دیکهوه ،دهبێ سهرنجی
ئهو ڕاستییه بدهین ک ه ههلومهرجی نێوخۆیی
و ههرێم��ی ،وێڕای سیاس��هتی زلهێزان ،لهم
قۆناغهدا ب ه قازانجی ئاشتی نین له ڕۆژههاڵتی
ناویندا .ب ه پێچهوانهوه ،درێژهکێشانی کێش ه و
ئهگهری ڕوودانی ش��هڕی دیکه ل ه ناوچهکهدا
زۆره.
وشهی کلیلی
شهڕ ،ئاش��تی ،ڕۆژههاڵتی ناوین ،ڕۆژههاڵتی
ئاسیا ،باشووری ئهمریکا و ڕۆژئاوای ئهورووپا
چۆن ه ل�� ه هێندێک ناوچهی دنیادا ئاش��تیی
س��هقامگیر هاتووهته کای��هوه ،وهک نموون ه
ل��ه ئهورووپا ،له کاتێک��دا هێندێک ناوچهی
دیک��ه ،لهوانه ڕۆژههاڵت��ی ناوین و هێندێک
ش��وێنی ئهفریقا ،کێش��هی بێکۆتا و شهڕی
دووب��اره بهرۆکیان��ی گرت��ووه؟ ئامانجی ئهم
وتاره پێشکهش��کردن و ههڵس��هنگاندنی دوو
لێکۆڵینهوهی��ه لهمهڕ ئهو بابهت��ه .ئامانجێکی
دیک��هی وتارهکهبریتیی�� ه ل�� ه باس��کردنی
دهرئهنجامی ئ��هو لێکۆڵینهوان ه له پهیوهندی

لهگهڵ مهسهلهی کورد و داهاتووی ڕۆژههاڵتی
ناویندا.
[]١
له س��ااڵنی دواییدا ،ئێتێل سۆلینگێن
و بێنجهمی��ن میلێ��ر[ ]2ب��ه ش��ێوهیهکی
سیستهماتیک ههوڵی شیکردنهوهی جیاوازیی
نێوان شهڕئامێزی[ ]3و ئاشتیتهوهریی[ ]4ناوچ ه
جۆراوجۆرهکان��ی دنیای��ان داوه.ل��ه کاتێکدا
س��ۆلینگێن جیاوزی له دیدی س��تراتێژیکی
نوخبهی سیاس��یدا وهک فاکتهری سهرهکی
ل ه پهیوهندی لهگهڵ ش��هڕئامێزی و ئاش��تی
تهوهری��ی ناوچ�� ه جۆراوجۆرهکان��ی دنی��ادا
بهرجهس��ته دهکاتهوه ،میلێر ناهاوسهنگبوونی
نهتهوه و دهوڵهت وهک سهرچاوی سهرهکیی
ش��هڕ ل��ه ئاس��تی ههرێمی��دا بهرجهس��ت ه
دهکات��هوه ،ههروهها س��هبارهت ب��ه گوزاری
چهند ناوچهیهکی دنیا له ش��هڕئامێزییهوه بۆ
ئاشتی تهوهری ،سێ جۆری ئاشتی ـ «ئاشتیی
سارد»« ،ئاش��تیی ئاسایی» و «ئاشتیی گهرم»
ـ لێک جیا دهکاتهوه و سێ ڕێگای جیاواز بۆ
گهیش��تن به ههرکام لهو ش��کاڵن ه له ئاشتی
[]5
دهستنیشان دهکا.
ب�� ه هۆی ئ��هوهوه ک�� ه ئامانج��ی هێزه
کوردیی��هکان تێکۆش��ان ه له پێناو ئاش��تی و
چارهس��هرکردنی ئاشتیانهی مهسهلهی کورد،
ئ��هو لێکۆڵینهوان ه بایهخ��ی تایبهتیان ههی ه
بۆ مهس��هلهی ک��ورد و سیاس��هتی کوردی.
هۆیهکهش��ی ئهوهی�� ه که مهس��هلهی کورد
سنووردار نییه ب ه یهک واڵت ،بهڵکوو پهیوهست ه
به بارودۆخی سیاسی ل ه چوار واڵتدا ،ئهمهش
به نۆرهی خۆی مهس��هلهی ش��هڕ و ئاشتی
له ئاس��تی ههرێمیدا دهکا ب ه مهسهلهگهلێک
ک ه پهیوهندییان ب�� ه بهرژهوهندیی نهتهوهییی
کوردهوه ههیه .بۆیه ،ن��هک تهنیا له جێگای
خۆیدایه بپرسین ک ه چۆن ئاشتی دێت ه کایهوه،
بهڵکوو ههروهها دهبێ بپرسین ک ه کام جۆری
ئاشتیل ه بهرژهوهندیی نهتهوهی کورددایه؟
گوزارهی س��هرهکیی ئهم وت��اره ئهمهیه:
بهرژهوهندی��ی کورد ل ه مهیس��هربوونی جۆره
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ئاشتییهکدایه که تهنیا بریتی نهبێ له نهبوونی
شهڕ ،بهڵکوو ههروهها له ئارادابوونی ڕێزگرتن
له مافی مرۆڤ و چارهس��هکردنی مهسهلهی
نهتهوایهت��ی لهخۆ بگ��رێ (واته« ،ئاش��تیی
گهرم») .ئهوهش بهن��ده ب ه دێموکراتیزهبوونی
واڵتانی ڕۆژههاڵتی ناوین ،ههڵبهت ل ه شکڵی
ئهو جۆره دێموکراس��ییهی ک ه ل�� ه ڕۆژئاودا
لهئارادایه .ل ه الیهکی دیکهوه ،دهبێ سهرنجی
ئهو ڕاس��تیی ه بدهین ک ه ههلومهرجینێوخۆیی
و ههرێم��ی ،وێڕایسیاس��هتی زلهێ��زان لهم
قۆناغهدا،به قازانجی ئاشتی نین له ڕۆژههاڵتی
ناویندا .ب ه پێچهوانهوه ،درێژهکێشانی کێش ه و
ئهگهری ڕوودانی ش��هڕی دیک ه ل ه ناوچهکهدا
زۆره.
دیدی س��تراتێژیکی نوخبهی سیاسی و
شهڕ و ئاشتی
سۆلینگێنڕۆژههاڵتی ناوین و ڕۆژههاڵتی ئاسیا
بهراوهرد دهکا و دهنووسێ ئهم دوو ههرێمه ل ه
دهیهیی  ١٩٥٠و سهرهتای دهیهیی ١٩٦٠دا،
ل��ه زۆر ڕووهوه ل ه بارودۆخێکی هاوش��ێوهدا
بوون ،که چی ڕۆژههاڵتی ئاس��یا ل ه س��اڵی
 ١٩٧٩ب��هدواوه ،واته بۆ م��اوهی چوار دهیه،
ش��هڕی نێودهوڵهتیی ب ه خۆی��هوه نهبینیووه
ل��ه کاتێک��دا ڕۆژههاڵتی ناوای��ن یهکێک ل ه
پڕکێش��هترین و ش��هڕئامێزترین ناوچهکانی
دنیای��ه ]6[.به واتایهکی دیک��ه ،دوو ناوچهی
دنیا ک��ه ل ه قۆناغێکی مێژووییدا ههلومهرجی
هاوش��ێوهیان ههب��ووه ،ب��ه دوو ئاراس��تهی
جیاوازدا چوونهته پێش .هاوش��ێوهبوونیان ل ه
ل ه دهیهی  ١٩٥٠و سهرهتای دهیهی ١٩٦٠دا
بریتی ب��وو ل ه «لهئارادابوون��ی دیکتاتۆریهتی
تون��د ،فرهیهتیی ئێتنیک��ی ،گرفت له بواری
دهوڵهتسازیدا ،ههروهها تێوهگالن له کێشهی
[]7
بهسهربازیکراودا».
وێڕای ڕهخنهگرت��ن له دوو تیۆریی باوی
پهیوهندیی ه نێودهوڵهتیی��هکان ،واته ڕیالیزمو
لیبراڵیزم��و ڕهدکردنهوهی ئ��هو بۆچوونان ه ک ه
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جیاوازیی نێوان شهڕئامێزی و ئاشتی تهوهریی
ناوچ�� ه جۆراوجۆرهکانی دنی��ا دهگهڕێنێتهوه
ب��ۆ جیاوازیی کولتووریی نێ��وان ئهو ناوچانه،
س��ۆلینگێن ل��هو پهیوهندییهدا جی��اوازی ل ه
دیدی س��تراتێژیکی نوخبهی سیاس��ی یان
نوخب��هی دهس��هاڵتداردا وهک فاکت��هری
سهرهکی بهرجهس��ت ه دهکاتهوه.پێش ئهوهی
شیکردنهوهی سۆلینگێن وردتر بخهم ه ڕوو ،ل ه
جێگای خۆیدای ه ئاماژهیهک ب ه ڕهدکردنهوهی
هێندێ��ک بۆچوونی دیک ه ل ه الی��هن ئهوهوه
بدرێ.
ب ه گوێرهی تێگهیش��تنی س��ۆلینگێن ل ه
ڕیالیزم ،ل��ه پهیوهندی له گهڵ مهس��هلهی
ش��هڕ و ئاش��تی له ئاس��تی ههرێمیدا دوو
فاکتهر گرنگ��ن :پارس��هنگی هێزله الیهک،
و دهوری زلهێ��زی دهرهک��ی ل��ه الیهک��ی
دیکه ]8[.ب ه گوێرهی ڕیالیس��تهکان ،ئاش��تی
(ب ه وات��ای دۆخێک که پێچهوانهی ش��هڕه)
بهنده ب ه ل�� ه ئارادابوونی پارس��هنگی هێز ل ه
نێ��وان دهوڵهتان .تێکچوونی پارس��هنگی هێز
له نێوان دهوڵهتان ،ش��هڕی لێ دهکهوێتهوه.
بۆ نموونه ،پاش شکس��تهێنان ب ه فهڕهنس�� ه
(که به س��هرکردایهتیی ناپۆلی��ۆن ،ئامانجی
وهدهس��تهێنان «هێژهمۆنی» ی��ان پێگهیهکی
زاڵ بوو) له س��اڵی ١٩١٨دا ،بۆ ماوهی چهند
دهیهیهک ئاشتی ل ه نێوان واڵتانی ئهورووپیدا
هاته کای��هوه .ئهم��هش دهگهڕێندرێتهوه بۆ
نیزامی «فرهجهمسهر» لهو سهردهمهدا .کاتێک
پارس��هنگی هێز له سهدهی ١٩دا ل ه ئهورووپا
تێک چوو ،شهڕ دیسان ڕووی دا ]9[.سۆلێنگێن
دهنووسێ له ڕوانگهی ڕیالیستهکانهوه ،ئاشتی
ل ه ڕۆژههاڵتی ئاسیادا ،دیاردهیهکی کاتییه .ب ه
تێکچوونی پارس��هنگی هێز ،ئهگهری ڕوودانی
شهڕ ههیه .بهاڵم ئهو بۆچوون ه ڕهد دهکاتهوه و
ئاماژه بهوه دهدا ک ه لهگهڵ ئهوهی هێزی چین
له زیادبووندا بووه ،ههروهها ژاپۆن دیس��ان ل ه
پرۆسهی وهدهس��تهێنانی هێزی نیزامیدای ه و
کورهی باکووریش له ههوڵی وهدهس��تهێنانی
ساڵی بیست و دووەم
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س��هبارهت ب ه لیبراڵیزم ،که گرنگی دهدا
چهک��ی ناوکیدا ب��ووه ،ش��هڕی نێودهوڵهتی
لهو دهڤ��هرهدا نههاتووهته کای��هوه .ههروهها به دێموکراسی له ئاس��تی نێوخۆ و ههروهها
سهبارهت به ڕۆژههاڵتی ناوین ،دهنووسێ لهو دامهزراوهی ههرێمی ل ه ئاس��تی نێودهوڵهتیدا
ههرێمهش��دا چهندین «جهمسهر» ،ههم هی ل ه پهیوهندی ل ه گهڵ شی کردنهوهی ئاشتیدا،
نێوخۆیی و ههم هی دهرهکی ،له ئارادا بوون و س��ۆلێنگێن ئهو بۆچوونان��هش ڕهد دهکاتهوه.
هێندێک واڵتی ناوچهیی (لهوانه عێراق ،لیبی لێبڕاڵ��هکان ڕای��ان وای��ه ک ه دێموکراس��ی
و ئێ��ران) له ههوڵی وهدهس��تهێنانی چهکی بووهت�� ه هۆی ئاش��تی ل��ه نێ��وان واڵتانی
ناوکی��دا بوون .مهبهس��تی ئهوهیه ک ه ههمان دێموکراتیک��دا ]13[.ل�� ه الیهک��ی دیک��هوه،
دیارده ،واته گۆڕان ل ه پارسهنگی هێزدا یان ل ه ڕێکخراوی ههرێمی وهک یهکیهتیی ئهورووپا،
ئارادابوونی چهندین جهمسهر ویڕای ههوڵدانی ئاش��تیی س��هقامگیری لهو دهڤهرهدا بهرههم
هێندێک دهوڵ��هت ل ه پێناو وهدهس��تهێنای هێناوه ]14[.بۆ نموونه ،سهبارهت به ڕۆژههاڵتی
چهکی ناوکی��دا ل ه ه��هردوو ناوچهدا بهدی ناوین ،سۆلێنگێن ئاماژه ب ه کۆمهڵهی عهرهبی
ک��راون ،بهاڵم لێکهوت��هی جیاوازیان ههبووه دهدا ،ک�� ه ل��ه س��اڵی  ١٩٤٥وهک یهک��هم
ڕێکخ��راوی ههرێمی ل�� ه دنیادا
(ئاش��تی له ڕۆژههاڵتی ئاس��یا،
ب ه هۆی
دامهزرا ،کهچی نهیتوانیوه ڕێگری
ش��هڕی بهردهوام له ڕۆژههاڵتی
ه

و
ه
و
ه
ئ
ل ه کێشه و ش��هڕ له ڕۆژههاڵتی
ناویندا) .بۆیه ،ب��هو دهرئهنجام ه
ک ه ئامانجی هێز ه
ناویندا بکا .ههروهها دهنووس��ێ
دهگا ک�� ه پارس��هنگی هێز یان
کان
ه
کوردیی
ک ه ئاشتی له ڕۆژههاڵتی ئاسیادا،
«جهمس��هرییهت»[( ]10ج��ا ههر
تێکۆشان ه ل ه
ج��ۆره جهمس��هرییهتێک بێ،
پێش دامهزراندن��ی ڕێکخراوی
پێناو ئاشتی و
[]15
ههرێمی هاتووهت ه کایهوه.
یهکجهمس��هری ،دووجهمسهری
چارهسهرکردنی
س��هبارهت ب��ه دهوری
ببن
یان فرهجهمسهری) ناکرێ
ئاشتیانهی مهسهلهی
ب ه بنهمای لێکدانهوهی دروستی کورد ،ئهو لێکۆڵینهوان ه دێموکراس��ی له بهرههمهێنانی
ئاش��تی ل ه ڕۆژههاڵتی ئاسیا یان بایهخی تایبهتیان ههی ه ئاشتیدا ،س��ۆلێنگێن ئاماژه بهوه
[]11
شهڕ ل ه ڕۆههاڵتی ناویندا.
دهدا که ئاش��تی له ڕۆژههاڵتی
بۆ مهسهلهی کورد و
ت
ه
بار
ه
ب ه ههمان ش��ێوه ،س
ئاس��یادا پێش ئهوهی هێندێک
سیاسهتی کوردی
ب�� ه دهوری زلهێ��زی دهرهکیی
واڵت لهوێدا بهرهو دێموکراس��ی
ل ه ههردوو دهڤهردا ،دهنووس��ێ
ههنگاو ههڵێن��ن (لهوان ه کورهی
ه��ۆکاری ئاش��تی ل��ه ڕۆژههاڵت��ی ئاس��یا باشوور و تایوان) هاتووهته کایهوه ،له کاتێکدا
دهگهڕێت��هوه بۆ دهوڵهتانی ئ��هو ناوچهیه ،ب ه هێندێک واڵت لهو دهڤهرهدا ،چین بۆ نموونه،
ههمان ش��ێوه ک ه کێشه و شهڕ له ڕۆژههاڵتی ه��هر س��هرهڕۆ ماوهنهتهوه .ب��ه کورتی ،بهو
ناوین��دا ،ل��ه دهوڵهتانی ناوچهوه س��هرچاوه دهرئهنجام�� ه دهگا که دێموکراس��ی مهرجی
دهگرن ،نهک ل ه هێزی دهرکییهوه .بێ گومان پێویس��ت نییه ب��ۆ ئهوهی ئاش��تی له نێوان
[]16
ئام��اژه بهوه دهدا ک ه ئهمری��کا و یهکییهتیی دهوڵهتاندا بێته کایهوه.
بۆچوونێک��ی دیک��هی لیب��ڕاڵ ههی ه ک ه
س��ۆڤییهت ههریهکهو ب ه شێوهیهک دهوریان
لهو دوو ناوچهیدا گێڕاوه ،بهاڵم دهوری ئهوان گرنگی ب�� ه پهیوهندیی تیجاریی نێوان واڵتان
ه��ۆکاری س��هرهکیی نهبووه ل�� ه پهیوهندیی دهدا ل��ه بهرههمهێنانی ئاش��تیدا .بۆچوونی
ل ه گ��هڵ دهرکهوت��هی جیاواز ل�� ه ههردوو س��ۆلینگێن لهم جۆره له لیبراڵی��زم نزیکه،
[]12
دهڤهردا.
ب��هاڵم ئاماژه بهوه دهدا که ئهو لێکوڵینهوانهی
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ل��هو بارهی��هوه ئهنجام دراون ،ئهوهیان ش��ی سیاس��ی[ ]20ل��ه پێن��او مس��ۆگهرکردنی
نهکردووهت��هوه ک ه چلۆن ئهو دهوڵهتان ه ـ وات ه مهوجوودیهت��ی سیاس��یدا[ ]21ڕاوهس��تاون.
دهوڵهتانێ��ک که گرنگی به تیجارهت دهدن و یهکێکیان دیدێکی دهوڵ��هت میحوهره[ ]22ک ه
بهو بۆنهیهوه پێویستیان ب ه دهستڕاگهیشتن ب ه گرنگی ب�� ه خۆبژیوی(خودکفای��ی) ئابووری
بازاڕی واڵتانی دیک ه ههیه و ئهوهش ب ه نۆرهی دهدا و ههر بهو بۆنهیهشهوه ،هاوپهیمانییهکی
خ��ۆی وا دهخ��وازێ ئهو دهوڵهتان�� ه پێکهوه نێوخۆییڕووبهنێوهوه[ ]23یان داخراو دهخوازێ
هاوکاری بکهن و خۆ بوێرن ل ه کێش��ه و شهڕ و له نهتیجهدا ،ئهو هاوپهیمانیی ه ب ه گومانهوه
[]17
ـ سهریان ههڵداوه.
دهڕوانێته تێکهڵبوون��ی دهوڵهتهکهیان لهگهڵ
س��هبارهت به کولتوور یان فهرههنگ (ک ه دنیای دهرهوه و پهیوهس��ت بوونی به بازاڕی
ل ه ڕوانگهی ئهوهوه ،ئایینیش دهگرێتهوه) وهک نێودهوڵهتی ،ی��ان تهنانهت پرۆس��هیهکی وا
فاکتهرێک بۆ ش��ی کردنهوهی ش��هڕئامێزیی به خهتهر له س��هر مهوجوودییهتی سیاسیی
ڕۆژههاڵت��ی ناوین و جێگیربوونی ئاش��تی ل ه خ��ۆی دهزانێ.ئ��هوی دیکهی��ان دیدێک ه ک ه
ڕۆژههاڵتی ئاس��یادا ،س��ۆلینگێن دهنووسێ نێودهوڵهت��ی میحوهره[ ]24ی��ان ڕووبهدهرهوی ه
و هاوپهیمانییهک��ی نێوخۆی��ی
وێکچوون��ی فهرههنگی ل ه نێوان
ه��هردوو ههرێم��دازۆره ،بهاڵم ب ه کورتی ،ل ه کاتێکدا دهخ��وازێ کهگرنگ��ی ب�� ه
گرفت لهوهدای�� ه ک ه فهرههنگی ک ه ل ه ڕۆژههاڵتی ئاسیا ئهنجامدانی ڕێفۆرم��ی ئابووری
مۆدێلی «دهوڵهتی
و ڕاکێش��انی وهبهرهێنان��ی
ئاسیا پێش هاتن ه کایهی ئاشتی
ئاست
ه

ندن»ل
ه
س
ه
ش
ه
گ
[]25
ڕاس��تهوخۆی بیان��ی
و
ههر ههمان فهرههنگ بووه ،بۆی ه
فهرههنگ هۆکاری ئاشتی نهبووه ههرێمیدا باڵو بووهتهوه ،پتهوکردنی کهرت��ی تایبهت ل ه
ل ه ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستدا
پێناو گهشهس��هندنی ئابووری ل ه
ل ه ئاس��یادا .له الیهکی دیکهوه،
مۆدێلی «دهوڵهتی
ڕێ��گای ههناردهکردنهوه[ ]26بدا،
وێکچوون��ی فهرههنگ��ی نێوان
دڕنده»باڵو بووهتهوه.
ک ه ئهم��هش به ن��ۆرهی خۆی
ئ��هو دوو دهڤهره ،ب��ه گوێرهی
سهرهڕای ئهوهی که
تێگهیش��تنی ناوب��راو ،ناتوان��ێ قهیران ل ه دوای قهیران پێویس��تی ب ه پهیوهست بوون ب ه
جیاوازیی نێوانیان له پهیوهندی دهبوا بووبا ب ه دهرفهت بۆ بازاڕی نێودهوڵهتییهوه ههیه.
س��هرکهوتنی ه��هرکام لهم
ل�� ه گ��هڵ ئاش��تی تهوهری��ی دهربازبوون لهو مۆدێله
هاوپهیمانییانهش پێویس��تی ب ه
ڕۆژههاڵتی ئاسیا و شهڕئامێزیی
سازدانی پهیوهندییهکی تایبهت
ڕۆژههاڵت��ی ناوی��ن ش��ی
بکات��هوه ]18[.ب ه ش��ێوهیهکی ناڕاس��تهوخۆ ،ههیه ل ه نێوان نوخبهی سیاس��ی ل ه الیهک،
س��ۆلینگێن ههروهه��ا ئ��هو گریمانهیه ڕهد و ئهرت��هش و چی��ن و توێژهکانی کۆمهڵگال ه
دهکاتهوه ک ه دهڵێ ڕهنگبێ ئیس�لام هۆکاری الیهک��ی دیک��هوه .له ه��هرکام ل��هو دیده
[]19
شهڕئامێزیی ڕۆژههاڵتی ناوین بێ.
س��تراتێژیکانهدا ،ب ه جۆرێک ئهو پهیوهندییان ه
س��ۆلینگێن ل��ه ههوڵ��ی خۆی��دا ب��ۆ پێناس�� ه دهکرێن .بۆ نموون��ه ،له کاتێکدا ئهو
ش��یکردنهوهی جیاوازیی نێ��وان ڕۆژههاڵتی ئابووریی��ه سیاس��ییهی که دی��دی دهوڵهت
ناوین و ڕۆژههاڵتی ئاس��یا ل�� ه پهیوهندی ل ه میح��وهری ل ه س��هر ڕاوهس��تاوه ،گرنگی ب ه
گهڵ مهس��هلهی شهڕ و ئاش��تیدا ،دوو جۆر بههێزکردن��ی ئهرت��هش و بهروپێش��بردنی
دیدی س��تراتێژیک ل ه الی نوخبهی سیاسی بهرنام��ه نیزامییهکانی دهوڵهت��دهدا و بۆ ئهو
یان هاوپهیمانی نێوخۆیی لێک جیا دهکاتهوه ،مهبهست ه دهبێ ئیمکانی ئابووریی بهرچاویانبۆ
ک�� ه ه��هر کامهی��ان لهس��هر ئابوورییهکی دابین بکرێ ،ل�� ه دیدی نێودهوڵهتیمیحوهردا،
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گرنگی دهدرێ ب ه بههێزکردنی کهرتی تایبهت
و چینی نێوهڕاس��ت و ههروهها چینی کرێکار
ک ه بهرژهوهندییان ل ه گهشهسهندنی ئابووری،
له ڕێگای ههناردهکردنهوه دایه .لهو ڕێگایهوه،
نوخب��هی سیاس��یی نێودهوڵهت��ی میحوهر
دهتوانێ هاوپهیمان بۆ بهرنام ه ستراتێژیکهکانی
ل ه نێو ئ��هو چین و توێژان��هدا ببینێتهوه ک ه
بهرژهوهندیی��ان ل ه وهها سیاس��هتێکدا ههیه.
ب ه پێجهوانهوه ،دی��دی دهوڵهت میحوهر ،ک ه
گرنگ��ی ب�� ه خۆبژیوی��ی دهدا ،مهودایهک بۆ
کهرتی تایبهت ناهێڵێت��هوه ،ئهمهش دهبێت ه
ه��ۆی ئهوهی ک ه چینی نێوهڕاس��ت ـ ک ه ل ه
کهرتی گش��تیدا دادهمهزرێ��ن ـ گرێدراوی
دهوڵ��هت بێو ئهمهش ب ه نۆرهی خۆی وا دهکا
ل�� ه بهرژهوهندی��ی خۆیدا دهبین��ێ ک ه دژ ب ه
کرانهوهی ئابووری ڕاوهستێ.
س��هبارهت ب��ه ڕهچهڵهکی ه��هرکام لهو
دیده ستراتێژیکانه ،سۆلینگێن گرنگی ب ه دوو
فاکتهر دهدا :ئهنجامدانی ئیس�لاحاتی عهرزی
ل ه کاتی گونجاو و خێرادا له الیهک ،ههروهها
ل ه بهردهس��ت بوون یان نهبوونی سهرچاوهی
سروش��تی له الیهکی دیکه .ل�� ه کاتێکدا ل ه
واڵتانی ڕۆژههاڵتی ئاس��یا زوو ئیس�لاحاتی
عهرزی ئهنج��ام دران ،ل ه واڵتانی ڕۆژههاڵتی
ناویندا یان ئهنجام نهدران یان درهنگ ئهنجام
دران .ههروهها نهوت ل�� ه واڵتانی ڕۆژههاڵتی
ناوی��ن ب��ووه ه��ۆی بههێزکردن��ی پێگهی
هاوپهیمانیی دهوڵهت میح��وهر و داخراو ،ل ه
کاتێکدا نهبوونی نهوت ل ه واڵتانی ڕۆژههاڵتی
ئاسیادا ،نوخبهی سیاسییان ناچار کرد ک ه ل ه
پێناو مسۆگهرکردنی مهوجوودییهتی سیاسیدا،
ستراتێژیی نێودهوڵهتی میحوهر و ڕووبهدهرهوه
بگرن�� ه ب��هر .فاکتهرێکی دیکه ،مهس��هلهی
کارتێکردن��ی دراوس��ێی ه لهس��هر یهکتر[:]27
گهشهسهندنی ئابوورییژاپۆن و هێندێک واڵتی
دیکه ،لهوان�� ه «پڵنگ ه ئابوورییهکانی ئاس��یا»
بوون ه مۆدێلی سهرکهوتوو بۆ الساییکردنهوه.
ههڵب��هت س��ۆلینگێن باس ل ه کهیس��ی

ڕیزپهڕ[ ،]28وهک کورهی باکوور ل ه ڕۆژههالتی
ئاس��یا و ئیس��رائیل و تورکیی�� ه و دوب��هی
له ڕۆژههاڵت��ی ناویندا ،دهکا .ئیس��رائیل ل ه
ڕۆژههاڵتی ناویندا گۆش��هگیر بووه ،ههروهها
نهوتی نیی ه و بازارێکی خۆماڵیی س��نوورداری
ههیه ،بۆی ه دواجار ناچار بوو ڕوو بکا ل ه دهرهوهی
ڕۆژههاڵتی ناوین .تورکییهش بهههمان شێوه،
ب��ه هۆی ئ��هوهوه ک��ه نهوتی نیی��ه ،وێڕای
قهیرانگهلێ��ک که ل��ه بهرفراوانبوونی کهرتی
گش��تی و زیادبوونی قهرز ب ه دهرهوه ،دواجار
ب ه هاتن ه سهر کاری تورگوت ئوزال ،سیاسهتی
بههێزکردنی کهرتی تایبهت و گهشهسهندنی
ئابووریی ل ه ڕێگای ههناردهکردنهوه گرت ه بهر.
دوب��هی نموونهیهکه ل ه واڵتانی خاوهن نهوت،
که له دهیهی ١٩٧٠دا ب ه الس��اییکردنهوهی
س��ینگاپۆر و هۆنگ کۆن��گ ،ئابوورییهکهی
فرهچهش��ن ک��رد ،ک ه ئ��هوهش بهش��ێکی
دهگهڕێت��هوه ب��ۆ س��نوورداربوونی نهوت ل ه
دوبهی .ههڵب��هت واڵتانی دیکهی کهنداویش
ـ قهت��هر ،بهحرهین ،کوهیت و س��عوودیی ه ـ
ههوڵیان داوه ههمان سیاسهتی دوبهی بگرن ه
بهر .له ئهفریقای باکوور ،ئهو واڵتانهی نهوتیان
نییه ،واته مهغریب و تونیس ،ل ه دهیهی ١٩٨٠
بهدواوه ڕێگای ڕێفۆرمی��ان گرتووهت ه بهر .ل ه
میسر ،ئهنوهر س��ادات ههوڵی ڕێفۆرمکردنی
ئابووری��ی واڵتهکهی دا ،بهاڵم به تیرۆرکردنی
[]29
ئهو ،ئهو پرۆسهی ه ڕاوهستا.
به کورتی ،ل��ه کاتێکدا ک ه ل ه ڕۆژههاڵتی
ئاسیا مۆدێلی «دهوڵهتی گهشهسهندن»[ ]30ل ه
ئاست ههرێمیدا باڵو بووهتهوه ،له ڕۆژههاڵتی
نێوهڕاس��تدا مۆدێلی «دهوڵهتی دڕنده»[ ]31باڵو
بووهتهوه .سهرهڕای ئهوهی ک ه قهیران ل ه دوای
قهی��ران دهبوا بووبا ب ه دهرفهت بۆ دهربازبوون
ل��هو مۆدێل��ه ،ههروهها س��هرهڕای دهرفهتی
لهب��اری نێودهوڵهت��ی ل ه دهی��هی  ١٩٨٠و
 ١٩٩٠کاتێک زۆر واڵت دهستیان له مۆدێلی
ئابووری��ی سۆسیالیس��تی ههڵگرت و مۆدێلی
ب��ازاڕی ئازادی��ان گرتهبهر ،ل��ه ڕۆژههاڵتی
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ناوین ،درێ��ژه ب ه ههمان ڕێ��گا دراوه ـ وات ه
[]32
مێکانیزمێک ک�� ه ب ه «رێگابهس��تراوهیی»
ناودێ��ر ک��راوه و بریتیی ه له «درێژهکێش��انی
میراتی [سیاسهتی پێشتر پهیڕهوکراو] وێڕای
بهرههمهێنانهوهی هێزی سیاسی ک ه پابهندن
ب ه دام��هزراوهی مهوجوود» و ڕاگرتنی دۆخی
چهقبهس��توو ]33[.ڕهچهڵهک��ی ئ��هم دوو
مۆدێل��ه دهگهڕێت��هوه ب��ۆ ئهنجام��دان یان
ئهنجامنهدانی ئیس�لاحاتی عهرزی ل ه الیهک،
و لهبهردهس��تابوون یان لهبهردهس��تانهبوونی
سهرچاوهی سروش��تی ،ب ه تایبهت نهوت ،ل ه
الیهکی دیکهوه.
ناهاوس��هنگبوونی نهت��هو ه و دهوڵهت و
شهڕ و ئاشتی
ب ه پێچهوانهی سۆلینگێن ،ئامانجی بێنجهمین
میلێ��ر پێکهێنان��ی چوارچێوهیهک ه بۆ ش��ی
کردن��هوهی ش��هڕ و ئاش��تی ک��ه فاکتهری
نێودهوڵهت��ی و نێوخویی ل ه خ��ۆ دهگرێ ،ل ه
بات��ی ئ��هوهی بۆچوونی دیک��ه ڕهد بکاتهوه.
ب��ه دروس��تی ئام��اژه ب��هوه دهدا ک�� ه ئهو
لێکۆڵینهوان��هی تاکوو ئێس��تا ئهنجام دراون،
شهڕ و ئاشتی ب ه جیا لێک دهدهنهوه .ههروهها
دهنووسێ« :تێگهیشتن له [گوزاری ههرێمێک
ل ه شهڕئامێزییهوه بۆ ئاشتی تهوهری] مومکین
نییه ب ه بێ تێگهیشتن ل ه سهرچاوهی شهڕی
ههرێم��ی و ههروهه��ا س��تراتێژییجۆراوجۆر
ل�� ه پێن��او چارهسهرکردنیئاش��تیانهی ئ��هو
شهڕانه ]34[».ب ه واتایهکی دیکه ،میلێر ئامانجی
ئهوهی ه ش��هڕ و ئاشتی ل ه ئاس��تی ههرێمیدا
وێکڕا شی بکاتهوه.
میلێر ناهاوس��هنگبوونی نهتهوه و دهوڵهت
وهک هۆکاری س��هرهکیی ش��هڕ ل ه ئاس��تی
ههرێمیدا بهرجهس��ته دهکات��هوه .تاکوو ئهم
ناهاوس��هنگییه زیات��ر بێ ،ئهگهری ش��هڕی
ههرێم��ی زیاد دهکا .ب�� ه پێچهوانهش ،ئهگهر
ئهو جۆره ناهاوس��هنگیی ه ک��هم بێ ،ئهگهری
[]35
بهرپابوونی شهڕ کهمتره.
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س��هبارهت ب ه ئاش��تی ،میلێر سێ جۆری
ئاشتی و سێ ستراتێژیی پهیوهندیدار ل ه پێناو
چارهسهکردنی کێش ه و شهڕی ههرێمیدا لێک
جیا دهکاتهوه ]36[.یهکهمیان ب ه «ئاشتیی سارد»
و دووههم و سێههمیان به»ئاشتیی ئاسایی» و
«ئاش��تیی گهرم» ناودێر دهکا« .ئاشتیی سارد»
ئاماژهیه به دۆخێک ک��ه بریتییه له نهبوونی
شهڕ له نێوان دهوڵهتانی ههرێمێک ،ههروهها
دۆخێکه ک ه لهوێدا ئهو دهوڵهتان ه ههڕهش��هی
بهکاربردن��ی هێز لهیهکتر ناکهن ،بهاڵم ب ه بێ
ئهوهی کێش��هکان چارس��هر کرابێن ،بهڵکوو
تهنی��ا هێ��ور کراونهت��هوه و «مودیریی��هت»
ک��راون .بۆیه ،له حاڵهتێکی وادا ،مهترس��یی
بهکاربردنی هێز وهک بژاردهیهک ههر ل ه ئارادا
دهمێنێت��هوه .زلهێزانی دهرهکی ،ب ه تهنیا یان
ب�� ه هاوکاریی یهکتر ،دهور دهگێڕن ل ه هێنان ه
کایهی دۆخێکی وادا .ئهمهش ستراتێژییهکی
نێودهوڵهتیی��ه ب��ۆ هێنانه ئارای ئاش��تی ل ه
دهڤهرێکدا.
«ئاش��تیی ئاس��ایی» دۆخێکه ک ه لهوێدا
ئهگهری ڕوودانی ش��هڕ کهمت��ره به بهراوهرد
ل ه گ��هڵ دۆخ��ی ئاش��تیی س��ارد ،چونک ه
زۆربهی پرس��گرێکه بنهڕهتییهکانی کێش ه ل ه
ئاس��ت ههرێمیدا چارهس��هر کراون ،بهاڵم ب ه
بێ ئهوهی مهترس��یی ش��هڕ بهتهواوی بنبڕ
کراب��ێ .دهوڵهتانی ناوچ ه بۆخۆی��ان ل ه پێناو
چارهسهرکردنی پرس��گرێک ه بنهڕهتییهکاندا،
ڕاس��تهوخۆ ههوڵ دهدهن .ئهم��ه یهکێکه ل ه
ستراتێژیی ه ناوچهیییهکان بۆ چارهسهرکردنی
ئاشتیانهی کێشهی ههرێمی.
«ئاش��تیی گهرم» بریتییه ل ه دۆخێک ک ه
چیدی بهکاربردنی هێزی نیزامی وهک بژارده
له گۆڕێدا نامێنێ .ئهمهش به مانای تێپهڕاندنی
کێش��ه ناوچهیییهکان ه و له ڕێگای هاوکاریی
ههمهالیهنه و پێکهوهگرێدانی دهوڵهتانی ناوچ ه
و ئاوێتهکردنی��ان ل ه چوارچێوهی دامهزراوهی
بااڵدهوڵهت��ی ههرێمیی��هوه مهیس��هر دهبێ.
ئهم��هش یهکێک��ی دیکهله له س��تراتێژیی ه
ساڵی بیست و دووەم
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ناوچهییهکان ه بۆ چارهس��هرکردنی ئاشتیانهی «ئاشتیی سارد» ل ه نێوان میسر و ئیسرائیلدا ل ه
کێشهی ههرێمی .به گوێرهی بۆچوونی میلێر ،سااڵنی  ١٩٧٩-١٩٧٨بهدواوه بێنێت ه کایهوه.
لیب��راڵ دێموکراس��ی مهرجی پێویس��ت ه بۆ دواتر ،پاش ههڵوهشانهوهی سۆڤییهت ،ئهمریکا
ئهوهی واڵتانی ههرێمێک بتوانن ههنگاو بهرهو ههوڵێکی بهرباڵوی دا بۆ هێنان ه کایهی»ئاشتیی
ئاوێتهبوونی ههرێم��ی[ ]37ههڵگرنهوه ،چونک ه س��ارد» ل ه نێوان واڵتانی عهرهبی و ئیسرائیل،
[]39
ل�� ه ڕوانگهی ئ��هوهوه ،لیبراڵ دێموکراس��ی ک ه ب ه پرۆسهی مادرید ناسراوه.
س��هبارهت به باش��ووری ئهمریکا ،میلێر
دهتوان��ێ ناس��یۆنالیزمی «ئێتنیک��ی» هێور
بکاتهوه و ل ه باتی ئهو ،ناسیۆنالیزمی «مهدهنی» دهنووس��ێ ک ه ئهو دهڤهره له س��هدهی ١٨دا
[]38
بههێز بکا.
گۆڕهپانی ش��هڕی بهردهوامی نێودهوڵهتی بوو.
ب ه کورتی ،به مهبهس��تی نیشاندانی گوزار ههڵب��هت له س��اڵی  ١٩٤١ب�� ه دواوه ،هیچ
ل ه شهڕئامێزییهوه بۆ ئاشتی تهوهری ل ه ڕێگای ش��هڕێکی نێودهوڵت��ی لهو دهڤ��هرهدا ڕووی
سێ جۆر ستراتێژیی پهیوهندیدار به ههریهک ن��هداوه .وێڕای باکووری ئهمریکا ،باش��ووری
لهو شکاڵن ه ل ه ئاشتی ،میلێر بهراوهردکارییهک ئهمری��کا یهکێ��ک ل��ه ئاش��تی تهوهرترین
ل ه نێوان سێ دهڤهردا دهکا :وات ه
ناوچهکان��ی دنیای��ه .ه��ۆکاری
سهبارهت ب ه ئاشتی،
ڕۆژههاڵت��ی ناوین ،باش��ووری
ئهم��هش دهگهڕێنێت��هوه ب��ۆ
[]40
میلێر سێ جۆری ئاشتی بههێزب��وون و یهکانگیربوونی
ئهمریکاو ڕۆژئاوای ئهورووپا.
و سێ ستراتێژیی
دهوڵهتان��ی ئهو ناوچهیه .واڵتانی
رۆژههاڵتی ناوین کۆمهڵێک
پهیوهندیدار ل ه پێناو
باش��ووری ئهمریکا ل�� ه قۆناغی
دهوڵهت ل ه خ��ۆ دهگرێ ک ه ب ه
چارهسهکردنی کێش ه و
پاش س��هربهخۆییدا به گش��تی
ش��ێوهیهکی بهرچاو گوزارش��ت
شهڕی ههرێمیدا لێک
ئهو سنوورانهیانپهسهند کرد ک ه
ل��هو ج��ۆره ناهاوس��هنگییه ل ه
جیا دهکاتهوه .یهکهمیان
نێوان نهتهوه و دهوڵهتدا دهکهن ب ه «ئاشتیی سارد» و دهسهاڵتی کۆلۆنیالیستی بۆیانی
ک�� ه ل�� ه ڕوانگ��هی میلێ��رهوه دووههم و سێههمیان دیاری کردب��ووو پابهندبوون ب ه
ه��ۆکاری س��هرهکیی ش��هڕی به»ئاشتیی ئاسایی» و ڕێزگرتن ل ه س��هروهریی یهکتر
ناوچهییی��ه .ل��هو پهیوهندییهدا« ،ئاشتیی گهرم» ناودێر و خۆی��ان ل ه دهس��تێوهردان ل ه
مهس��هلهی نێوخۆیی��ی یهکتر
میلێ��ر ئام��اژه ب ه نهت��هوه بێ
دهکا
ب��واردووه .ل��ه س��هدهی ٢٠دا،
دهوڵهت��هکان ،لهوان�� ه نهتهوهی
ئ��هم دهوڵهتانه س��هرکهوتن ل ه
کورد و فهلهستینییهکان ،دهکا.
ههروهها ئام��اژه به پانعهرهبی��زم دهدا وهک سازکردنی «ههوییهتی نهتهوهییدا» .دهوڵهتانی
هێزێک ک�� ه دهی��هوێ دهوڵهتان��ی عهرهبی ئ��هو دهڤ��هره ههروهه��ا س��هرکهوتوون ل ه
وهس��هریهکبخا و ه��هر بهو بۆنهی��هوه وهک کۆکردنهوهی دهسهاڵت له سهنتهر و له ڕێگای
هێزێکی «رێڤێژیۆنیستی» ناودێری دهکا .میلێر چهککردنی «میلیشیاوه» ،توانیوانه بهکاربردنی
زۆرتر دهپهرژێت ه س��هر مهسهلهی فهلهستین هێزی نیزامی بۆ خۆیان پاوان بکهن .ههروهها
و ئاماژه بهوه دهکا ک ه ل ه س��هردهمی شهڕی میلێر دهڵێ ک ه مۆدێلی «ناسیۆنالیزمی مهدهنی»
سارددا ،ملمالنێی نێوان یهکیهتیی سۆڤییهت یان «نائێتنی��ک» لهو واڵتان��هدا جێکهوتووه،
و ئهمریکا بووه هۆی درێژهکێش��انی کێشهی که ب ه نۆرهی خ��ۆی بووهت ه هۆی الوازبوونی
نێوان ئیسرائیل و واڵتانی عهرهبی ،بهاڵم پاش «هێزی ئێتنیک��ی بندهوڵهت��ی جودایخواز و
ش��هڕی  ،١٩٧٣ئهمریکا له دهرهاوێش��تنی ڕێڤێژیۆنیزم��ی پاننهتهوهی��ی ]41[».ئاماژهش
س��ۆڤییهت لهو کێشهی ه س��هرکهوت و توانی بهوهد دهدا ک ه برازی��ل ،زلهێزی ئهو دهڤهره،
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سیاسهتی فراوانخوازیی نهگرتووهت ه بهر ،بهڵکوو
ڕازی ب��ووه به دۆخ��ی ههنووکه .کۆی ئهمان ه
وای ک��ردووه دهوڵهتانی ئ��هو ناوچهی ه بتوانن
خۆی��ان ،به بێ پهنابردن ب��ۆ هێزی دهرهکی،
کێش��هکانیان ب ه ئاش��تییانه چارهسهر بکهن.
ههڵبهت ،جۆری ئهو ئاش��تییهی ل ه باشووری
ئهمریکا هاتووهته کایهوه« ،ئاشتیی ئاسایییه».
میلێر ،کاتێککه ئهگهڕێتهوهسهر ڕۆژئاوای
ئهورووپا ،دهنووسێ ک ه ناهاوسهنگبوونی نهتهوه
و دهوڵهت لهو دهڤهرهدا هۆکاری س��هرهکیی
ش��هڕ بووه ،لهوانه شهڕی یهکهم و دووههمی
جیهان��ی .دواج��ار ڕۆژئ��اوای ئهورووپا توانی
کێشهی ناهاوس��هنگبوونی نهتهوه و دهوڵهت
تێپهرێنێ .دهنووس��ێ که له قۆناغی یهکهمدا،
دهوری ئهمریکا وهک دابینکاری ئاس��ایش ل ه
ڕۆژئ��اوای ئهورووپادادهورێکی س��هرهکی بوو
ل�� ه هێنانهی کایهی ئاش��تی ل��هو دهڤهرهدا.
ههڵبهت دوو فاکت��هری دیکه ،ک ه یهکێکیان
مهرجی پێویسته بۆ ئهوهی دیکهیان ،هۆکاری
هاتنهکایهی «ئاش��تیی گهرم» بوو ل ه ڕۆژئاوای
ئهرووپ��ادا :جێکهوتنی لیبراڵ دێموکراس��ی
و هانگاون��ان بهرهو پێکهێنان��ی دامهزراوهی
بااڵدهوڵهت��ی ،ک ه ل ه  ١٩٥١ب��هدواوه بوونیاد
نرا و دواجار ل ه ش��کڵی یهکیهتیی ئهورووپادا
گهیش��ته لووتکه ،وات ه سهرکهوتنی پرۆسهی
[]42
ئاوێتهبوونی ههرێمی.
ئاشتیی ههرێمی و مهسهلهی کورد :کام
جۆر ئاشتی له بهرژهوهندیی کورددایه؟
سهبارهت ب ه ههوڵی سۆلینگێن ل ه شیکردنهوهی
جیاوازی ل�� ه نێ��وان ناوچهکان��ی دنیادا ل ه
پهیوهندی لهگهڵ مهس��هلهی شهڕ و ئاشتیدا،
گرنگ��ه جهخت لهس��هر ئ��هوه بکرێتهوه ک ه
مهبهستی س��ۆلینگێن ل ه «ئاشتیی ناوچهیی»،
نهبوونی ش��هڕی نێودهوڵهتیی ه له ناوچهیهکدا
که ئاش��تی تهوهره .ئهم جۆره ل ه ئاشتی ،ک ه
ههروهها «ئاش��تیی سارد» و «ئاشتیی ئاسایی»
ل ه خۆ دهگرێ« ،ئاشتیی نهرێنییه»؛ واته تهنیا
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له ئارادانهبوونی ش��هڕ دهگرێت��هوه .خاڵێکی
دیکهی جێگای ئام��اژه ،بێگومان ئهوهی ه ک ه
سۆلینگێن مهبهستی ئاش��تیی نێودهوڵهتییه،
نهک ئاشتیی نێوخۆیی.
ب��ه واتایهکی دیکه ،س��ۆلێنگێن باس ل ه
ش��هڕی نێوخۆیی ناکا .ل�� ه واڵتگهلێک وهک
میانم��ار ،فیلیپی��ن و ماالیزیا ،ب��ه درێژاییی
چهندی��ن دهیه ،ش��هڕی نێوخۆیی ل ه س��هر
مهس��هلهی نهتهوایهت��ی و ئاینیی ل�� ه ئارادا
بووه ]43[.ههروهها له چین ،مهس��هلهی تێبێت
و ئوگورهکان ههیه .ئهم خاڵهگرنگیی تایبهتی
ههی ه له پهیوهندی ل ه گهڵ مهسهلهی کورددا،
ک ه بهنده به ش��هڕی نێوخۆیی��هوه ل ه ئێران،
عێراق ،تورکیی ه و س��ورییه .بهو پێیه ،ئهگهر
وای دابنێین ک ه دیدی ستراتێژیکی نوخبهی
سیاس��یی دهس��هاڵتدار ،فاکتهری سهرهکیی ه
له پهیوهندی لهگهڵ ش��هڕ و ئاشتیله ئاستی
ههرێمی��دا ،ههروهه��ا ئهگ��هر وای دابنێین
دێموکراس��ی مهرجی پێویست نهبێ بۆئهوهی
ئاشتی مهیسهر بێ ،ئهوا هاتن ه کایهی ئاشتیی
نێودهوڵهت��ی ب ه گوێرهی ئ��هو مێکانیزمانهی
که سۆلینگێن دهستنیشانیان دهکا ،به واتای
چارهسهکردنی ئاش��تیانهی مهسهلهی کورد
یان مهس��هلهی نهتهوهی بێ دهوڵهتی دیک ه
نییه.
ل ه الیهکی دیکهوه ،س��ۆلینگێن بایهخ ب ه
دهوری زلهێزانی دهرهکی نادا .ب ه پێچهوانهوه،
میلێر به دروستی ئاماژه به دهوری سهرهکیی
ئهمری��کا دهدا ل ه ههوڵدان ل�� ه پێناو هێنان ه
کایهیئاش��تیی سارد ل ه ڕۆژههاڵتی ناوین و ب ه
تایبهت له دابینکردنی ئاس��ایش بۆ ڕۆژئاوای
ئهورووپا ،که دواتر یارمهتیدهری هاتن ه کایهی
ئاش��تیی گهرم بوو لهو دهڤ��هرهدا .ههڵبهت
وهک میلێر ئاماژهی پێ دهدا ،دهوری ئهمریکا
لهگ��هڵ ئهوهی س��هرهکی بوو ل��هو ڕووهوه،
بهس(کافی) نهبوو بۆ ئهوهی ئاشتیی گهرم ل ه
ڕۆژئاوای ئهورووپادا بێته کایهوه ،بهڵکوو لیبراڵ
دێموکراس��ی مهرجی پێویست بوو بۆ ئهوهی
ساڵی بیست و دووەم
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ئهو جۆره ل ه ئاش��تی مهیس��هر بێ .کهوابوو،
س��ۆلینگێن بێجگ��ه لهوهی تێگهیش��تنێکی
بهرتهس��کی ل ه ئاشتی ههیه ،ههروهها دهوری
زلهێ��زان و دێموکراس��ی لهبهرچ��او ناگرێ.
ئهمانهش خاڵ��ی الوازی لێکۆڵینهوهی ناوبراو
پێک دێنن.
خاڵی بههێزی لێکۆڵینهوهی س��ۆلینگێن
ڕهدکردنهوهی ئ��هو بۆچوونانهی ه ک ه جیاوازیی
کولتووری وهک هۆکاری شهڕئامێزی و ئاشتی
تهوهریی ناوچهکانی دنیا بهرجهسته دهکهنهوه.
س��هبارهت ب ه ڕۆژههاڵتی ناوی��ن ،ئهگهر وای
دابنێین ئیس�لام هۆکاری ش��هڕه ،ئهوا دهبێ
خهڵکان��ی ئهو ناوچهیه دهس��ت له ئیس�لام
ههڵگرن یان پێداچوون��هوهی پێدا بکهن یان
ئهوهی سێکوالریزم ب ه سهر تهواوی ناوچهکهدا
باڵو بێتهوه بۆ ئهوهی ئاش��تی لهو ناوچهیهدا
مهیس��هر بێ .ههڵب��هت دهس��ت ههڵگرتن
ل�� ه ئیس�لام گوزین ه نیی��ه ،ب��هاڵم دهکرێ
پێداچوونهوهی پێدا بکرێ .له الیهکی دیکهوه،
پ��اش ش��هڕی دووههمی جیهان��ی ،زۆربهی
دهوڵهتانی ناوچ ه س��ێکوالر بوون ،ل ه میسرهوه
بگره تاکوو ئێران (پێش  )١٩٧٩و عێراق ،بهاڵم
س��ێکوالریزم ڕێگر نهبوو ل ه شهڕ .سێکوالریزم
دهکرێ ههم ل ه گهڵ دیکتاتۆرییهت ،ههمیش
ل ه گهڵ دێموکراس��ی گونجاو ب��ێ .ئهمهش
ئ��هوه دهگهیهن��ێ که س��ێکوالریزم مهرجی
بهس(کافی) نیی ه بۆ مهیس��هر بوونی ئاشتی،
بهڵکوو دهبێ دێموکراسی وێڕای سێکوالریزم
ل ه ئارادا بن بۆ ئهوهی ئاشتی مهیسهر بێ.
ک��ه ئهگهڕێت��هوه س��هر لێکۆڵین��هوهی
میلێ��ر ،خاڵ��ی بههێزی ئ��هو چوارچێوهیهی
ک ه پێکی هێناوه بۆ ئهوهی ش��هڕ و ئاش��تی
وێکڕا ش��ی بکات��هوه ،بریتیی ه ل�� ه گرنگیدان
ب ه ناهاوس��هنگبوونی نهت��هوه و دهڵهت وهک
س��هرچاوهی ش��هڕی ههرێمی ل ه الیهک ،و
جیاکردن��هوهی جۆری ئاش��تی ل��ه الیهکی
دیکهوه .بهرجهستهکردنهوهی ناهاوسهنگبوونی
نهتهوه و دهوڵهت وهک سهرچاوهی سهرهکیی

ش��هڕ له ڕۆژههاڵتی ناویندا ئ��هوه دهگهیهنێ
که تاکوو چارهس��هرێک بۆ ئهو ناهاوس��هنگ
بوون��ه نهبیندرێتهوه ،ئهوا ش��هڕ ه��هروا لهو
ناوچهیهدا درێژهی دهبێ .ل ه الیهکی دیکهوه،
جیا کردنهوهی جۆری ئاش��تی گرنگه ،چونک ه
بێگوم��ان ههرکام لهو جۆران��ه ،کهیفییهتیان
جیاوازه .ئاش��تیی گهرم ،جۆرێک ه له «ئاشتیی
ئهرێن��ی» و کهیفییهتی ب ه ب��هراوهرد لهگهڵ
ئهوانی دیک ه لهسهرتره ،چونکه تهنیا نهبوونی
شهڕ ناگرێتهوه ،بهڵکوو ههروهها ل ه ئارادابوونی
ڕێزگرتن له مافی م��رۆڤ ،ههروهها ڕێزگرتن
ل�� ه مافی کهمین��هی ئاینی��ی و ئیتنیکیش
دهگرێت��هوه .ب�� ه مانایهک ئاش��تیی گهرم ل ه
ڕی��گای لیب��راڵ دێموکراس��ییهوه دهتوانێ
ههروهها چارهسهری مهسهلهی نهتهوایهتیش
ل ه چوارچێوهی سنووری دهوڵهتی مهوجووددا
ب��کا .له ڕۆژئ��اوای ئهورووپ��ا هێندێک واڵت
ڕازی بوون به دانی ئوتۆنۆمی ب ه نهتهوهی بێ
دهوڵهت – وهک له کهیسی کاتاالن و باسک
ل ه سپانیا یان له کهیس��ی سکاتلهند و وهیڵز
له بریتانیا – یان ئهوهی سیستهمی فێدراڵیان
ل ه پێناو چارهسهکردنی مهسهلهی نهتهوهییدا
پێک هێناوه .لهو پهیوهندییهدا ،دهکرێ وهک
دوو نموون ه ئاماژه به سویس و بێلژیک بدرێ.
ههڵبهت میلێ��ر دهڵێ لیبراڵ دێموکراس��ی
مهرجی پێویس��ته بۆ ئاش��تیی گهرم ،بهاڵم
ک ه ئهگهڕێتهوه س��هر فێدراڵیزم ،سیستهمی
سویس پێش دێموکراسی دامهزراوه .ئهمهش
ڕهنگبێ گومان ل ه سهر ئهو ئیستداللهی میلێر
دروست بکا ،ههرچهند مهبهستی ئهو ئاشتیی
گهرم ل ه نهتیج��هی ئاوێتهکردنی ههرێمیدای ه
به مهبهس��تی کۆتاییهێنان به شهڕ له ڕێگای
دهربازب��وون ل�� ه ناهاوس��هنگبوونی نهتهوه و
دهوڵهت ،نهك چارهس��هرکردنی مهس��هلهی
نهتهوایهتی له ڕێگای پێکهێنانی سیس��تهمی
فێدراڵهوه.
ههڵب��هت خاڵ��ی الوازی لێکۆڵین��هوهی
میلێ��ر ئهوهی ه ک�� ه تا ڕادهی��هک وێنهیهکی
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ڕۆمانتیک ل ه باش��ووری ئهمریکا دهکێش��ێ.
پێداگرییناوبراو لهسهر کۆکردنهوهی دهسهاڵت
ل ه س��هنتهر ،ههروهها پێداگریی ئهو ل ه س��هر
ئهفسانهی «ناسیۆنالیزمی مهدهنی» چاوپۆشی
ل��هوه دهکا ک��ه واڵتانی باش��ووری ئهمریکا
بهرههمی کۆلۆنیزامی ئهورووپین ل ه شکڵێکی
تایبهت��دا .لهو پرۆس��هیهدا ،خهڵکی خۆجێی
ئهو دهڤ��هره قهاڵچۆ کران ی��ان تواندرانهوه.
ههمان سیاسهت له باکووری ئهمریکادا گیرای ه
بهر ]44[.ناس��یۆنالیزمی «مهدهنی» ئهفس��انهی ه
چونک ه هیچ دهوڵهتێک نییه ل ه دنیادا ک ه بهرایی
نهدا به زم��ان ،مێژوو و کولتووری گرووپێکی
ئیتنیکی وهک بنهمای «ههویهتی نهتهوهیی».
ههروهها ئهو ج��ۆره ل ه ناس��یۆنالیزم ،که ل ه
کاکڵهی خۆیدا ناسیۆنالیزمی گرووپی ئێتنیکی
زۆرینهی ه یان ئ��هو گرووپهی ه ک ه دامهزراوهی
دهوڵهتی لهژێر کۆنترۆڵدای��ه ،ب ه تواندنهوهی
گرووپی ئێتنیکی یان نهتهوهی دیکه دهتوانێ
سهرکهوێ .کهوابوو ،یهکانگیربوونی دهوڵهتانی
باش��ووری ئهمریکا ناگهڕێتهوه بۆ سهرکهوتنی
مۆدێل��ی «ناس��یۆنالیزمی مهدهن��ی» ،بهڵکوو
هۆکاری دیکهی ههی ه ک��ه بهندن به جۆری
تایبهت ل ه کۆلۆنیالیزمی ئهورووپی لهو دهڤهره.
کهواب��وو ،مۆدێلی دووههمی ئاش��تی ب ه
گوێ��رهی ئهزموون��ی باش��ووری ئهمریکا ل ه
بهرژهوهندیی کورددا نییه ،چونکه ههم به واتای
داکۆکیکردن ل ه سێنترالیزمه ،ههمیش ل ه سهر
ئهفسانهی ناسیۆنالیزمی «مهدهنی» ڕاوهستاوه.
ڕاس��تییهکهی ،هێندێ��ک ل ه ناسیۆنالیس��ت ه
فارسهکان و هێندێک ناسیۆنالیستی تورکیش
دهڵێن گۆیا ناسیۆنالیزم ل ه ئێران و تورکیی ه ل ه
جۆری ناسیۆنالیزمی «مهدهنییه» ،بهاڵم ڕوون ه
ک��ه ئهوه هیچی تر نیی ه بێجگ ه له ئهفس��ان ه
و پرۆپاگاندا ل ه قاڵبی گوت��اری ئاکادێمیکدا،
چونک ه ئیتنیس��یتهی فارس و تورک بنهمای
«ههویهت��ی نهتهوهی��ی» ل��هو دوو دهوڵهتهدا
پێک دێن��ن ،ههروهها ئنیکارکردنی ههویهتی
نهتهوهییی کورد و ههوڵی تواندنهوه و گۆڕینی
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دێموگرافی��ی کوردس��تان دوو ماکی دیکهی
ئ��هو بهناو دهوڵهت و نهتهوهس��ازیی ه بووه لهو
واڵتانهدا.
له باسی میلێردا س��هبارهت ب ه ڕۆژئاوای
ئهورووپا و هاتنه کایهی ئاشتیی گهرم لهوێ،
ههمان ئهفس��انهی ناس��یۆنالیزمی «مهدهنی»
دهور دهگێڕێ.ههڵب��هت کهیس��گهلێک وهک
بریتانی��ا ،س��پانیا و بێلژیک ئهو ئهفس��انهی ه
ل��ه ق��او دهدهن .بۆیه ،لیبراڵ دێموکراس��ی
دهتوانێ ل ه خۆیدا کافی بێ بۆ چارهسهکردنی
مهس��هلهی نهتهوهیی ل ه واڵتانی فرهنهتهوهدا،
ههرچهن��د میلێ��ر پێناس��هیهکی ڕوون ل�� ه
«لیبراڵ دێموکراس��ی» پێشکهش ناکا و ئهوه
مهسهلهیهکه که پێویس��تی ب ه وردبوونهوهی
پتر و لێکۆڵینهوه ههیه.
ههڵب��هت وهک ل ه کهیس��ی ڕێفراندۆمی
کاتالۆنیادا ش��اهید بووین ،مهرج نییه لیبراڵ
دێموکراس��ی مهجال ب�� ه جیابوون��هوه یان
س��هربهخۆیی بدا .کهیسی س��کاتالند بڕێک
جی��اوازه ،چونک�� ه بریتانیا ل��هوێ ڕێگای ب ه
ڕێفران��دۆم دا .ئهمهش پهیوهندیی بهوهوه بوو
ک�� ه حکومهت��ی دهیڤید کام��رۆن وای لێک
دابووهوه که الیهنی س��هربهخۆییخواز شانسی
س��هرکهوتنیان کهمه .له الیهکی دیکهوه ،ل ه
کانادا ،ک ه ئهویش واڵتێکی لیبراڵ دێموکراته،
دوو ج��ار ڕێفران��دۆم ئهنج��ام دراوه ب ه بێ
ئ��هوهی الیهنی س��هربهخۆییخواز ل ه کوبێک
س��هرکهوێ .نهتیجهی ئهمهش بووهته هۆی
ئ��هوهی کهب ه پهس��هندکردنی یاس��ایهک ل ه
س��اڵی  ،١٩٩٩دادگای بااڵی کانادا مهرجی
سهختتری بۆ جوودابوونهوهی کۆبێک دیاری
کردووه ]45[.ئهم��هش ئهوه دهگهیهنێ ک ه ههر
هێزێکی کوردی که پرۆژهی س��هربهخۆییی
ههبێ ،تهنانهت له کاتێکدا ک ه ئێران،تورکیی ه
و س��ووریی ه ل��ه داهات��وودا ب��هرهو لیبراڵ
دێموکراسی گوزار بکهن ،دژ ب ه سهربهخۆییی
کوردستان ڕادهوس��تن و بگره تهنانهترێگری
ل�� ه ئهنجامدان��ی ڕێفراندۆم له کوردس��تاندا
ساڵی بیست و دووەم
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دهک��هن .جێگای وهبیرهێنانهوهیه ک ه دادگای
بااڵی فێدراڵیی عێراق ڕێفراندۆمی باش��ووری
کوردس��تانی وهک «ناقانونی» ل ه قهڵهم دا .ب ه
ههمان ش��ێوه ،دادگای دهس��تووریی سپانیا
ڕێفراندۆمی کاتالۆنای ب ه «ناقانونی» لهقهڵهم دا.
ههڵبهت ئ��هو هێ��زه کوردییان��هی ک ه
پڕۆژهی��ان وهدهس��تهێنانی ئوتۆنۆمیی��ه ل ه
چوارچێ��وهی سیس��تهمێکی فێدراڵدا یان ل ه
نهتیج��هی ڕێکهوتنێک��ی دووالیهنه ل ه گهڵ
حکومهتی ناوهندی ،ئهوا لیبراڵ دێموکراس��ی
یان وهک ل ه کهیس��ی باشووردا پاش شهڕی
کهن��داو ،الوازبوون یان داڕمان��ی حکومهتی
ناوهن��دی دهتوانێ زهمین ه بۆ وهدهس��تهێنانی
ئوتۆنۆمی خۆش بکا .مانهوهی ئهو ئوتۆنۆمیی ه ل ه
حاڵهتی دووههمدا بهنده به ماوهی الوازبوونی
حکوومهت��ی ناوهن��دی .بۆی��ه ،جێکهوتن��ی
لیبراڵ دێموکراس��ی وهک زامن،قایمترهتاکوو
الوازب��وون یان داڕمان��ی حکومهتی ناوهندی.
ل ه الیهکی دیکهوه ،وهک کهیس��ی باشووری
کوردستان نیشانی دهدا ،تهنانهت چهسپاندنی
ئوتۆنۆمی ل ه دهستووری فێدراڵدا ب ه بێ هاتن ه
کایهی ئاش��تیی گهرم له ئاست ههرێمیدا ،ب ه
تایبهت ب ه لهبهرچاوگرتنی ئهوهی کوردستان
له نێ��وان چ��وار دهوڵهتدا داب��هش کراوه و
ههرکام لهو دهوڵهتان ه ب ه چاوی ئهمنییهتییهوه
دهڕوانن��ه دهس��کهوتی کورد ل ه ه��هرکام ل ه
بهشهکانی کوردستان ،دێموکراتیزهبوونی ئهو
واڵتانه ،ههڵبهت ل ه شکڵی «لیبراڵی»ی خۆیدا،
پێویس��ت ه بۆ هاتنه کایهی ئاش��تیی گهرم ل ه
دهورووبهری کوردستاندا.
داهاتووی ڕۆژههاڵتی ناوین
ئهگ��هر گ��وزارهی میلێ��ر س��هبارهت ب�� ه
ناهاوس��هنگبوونی نهت��هوه و دهوڵ��ت وهک
هۆکاری س��هرهکیی شهڕی ناوچهیی دروست
بێ ،ئهوا دهبێ چاوهڕوانی درێژهکێشانی کێش ه
و ڕوودانی ش��هڕی دیکه بی��ن له ڕۆژههاڵتی
ناویندا .نهک تهنیا پرۆس��هی ئاشتی ل ه نێوان

ئیسرائیل و فهلهستین ب ه بنبهست گهیشتووه،
بهڵک��وو عێراق ،س��ووریی ه و یهمهن بوون ب ه
گۆڕهپانی ش��هڕی خوێناوی که ههر س��ێک
شهڕ هاوکات شهڕی نێوخویی و نێودهوڵهتین.
دوو ل��هو واڵتان��ه ب�� ه ڕوونی گوزارش��ت ل ه
ناهاوس��هنگبوونی نهتهوه و دهوڵهت دهکهن.
ههرسێکیان گوزارشت له ناهاوسهنگیی تایفی
و دهوڵهت دهکهن ،ئهمهش ل ه کێشهی تایفیی
نێوان س��وننی و شیعه ،س��وننی و عهلهوی،
ههروهها سوننی و شیعهی زهیدی له ههرکام
لهو واڵتانهدا خۆی دهردهخا .بهدهر له داعش،
که سیاسهتێکی ڕێڤێژیونیستی بوو و دهیویست
عێراق و سوورییه بکا به یهک دهوڵهت ،ئهوانی
دیکه شهڕیان لهسهر کۆنترۆڵکردنی دهوڵهتانی
مهوجووده ،نهک جیابوون��هوه و دامهزراندنی
دهوڵهتی ن��وێ .له گهڵ ئ��هوهش ،ناکۆکیی
نێوان ئهو تایفانه ئهوهنده زۆره ،وهک کێشهی
نهتهوایهتییان لێ هاتووه .ههرچۆنێک بێ ،ئهو
کێش�� ه تایفییانهش گوزارشت ل ه ڕهههندێکی
ناهاوسهنگ بوونی ههویهتی تایفی و دهوڵهت
دهکهن.
ئهگهر گوزارهی س��ۆلینگێن سهبارهت ب ه
گرنگی دیدی س��تراتێژیکی نوخبهی سیاسی
ل ه پهیوهندی ل ه گهڵ ش��هڕ و ئاشتیدادروست
بێ ،ئهوا ب�� ه مهرجێک ک ه زۆربهی دهوڵهتانی
ڕۆژههاڵتی ناوی��ن س��تراتێژیی نێودهوڵهتی
میحوهر بگرن ه ب��هر ،کهرتی تایبهت و چینی
نێوهڕاس��ت بههێز بکهن ،ههروهها سیاسهتی
گهشهسهندن له ڕێگای ههناردهکردنهوه بگرن ه
بهر ،ئهوا ب ه بێ دێموکراس��ی دهکرێ ئاشتیی
نێودهوڵهتی له ڕۆژههاڵتی ناوین بێت ه کایهوه.
ههڵبهت کهیسی ڕۆژههاڵتی ناوین نیشانی دهدا
که ڕێفۆرمی ئاب��ووری ،کرانهوه بهرهو بازاڕی
جیهان��ی و وهبهرهێنانی واڵتان��ی بیانی لهو
ناوچهیهدا ،دهوڵهتانی ناوچهی بههێز کردووه،
بهاڵم ب ه بێ ئهوهی پێگهی چینی نێوهڕاس��ت
بههێز بێ یان ئهوهی کۆمهڵگای مهدهنی بههێز
بێ .کهوابوو ،تهنانهت به گرتنهبهری سیاسهتی
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نێودهوڵهتی میحوهر (ههرچهند سنووردار بووه
تاکوو ئیستا) ،نهتیجهی پێچهوانهی ههبووه و
تهنیا پێگهی نوخبهی دهس��هاڵتداری سهرهڕۆ
یان دیکتاتۆریی بههێزتر کردووه ]46[.ههڵبهت
سۆلینگێن دهڵێ ئهو کرانهوهیه ڕوو بهدهرهوه،
ئیسالحاتی عهرزیی ل ه کاتی گونجاودا دهوێ،
ههروهه��ا دهبێ ئ��هو دهوڵهتان ه س��هرچاوهی
سترووشتیان لهبهردهس��ت نهبێ ،که واڵتانی
نهوتفرۆش ب ه لێش��او ههیانه .ڕاس��تییهکهی،
ل�� ه گهڵ ئهوهی هێندێک واڵت وهک دوبهی،
قهت��هر و ئ��وردون ههوڵی��ان داوه ڕێفۆرمی
ئابووری ئهنجام بدهن و سیاسهتی نێودهوڵهتی
میح��وهر بگرنه بهر ،ل��ه واڵتێک وهک ئێران،
وێڕای ئهوهی ئیسالحاتی عهرزی زهمینهی بۆ
شۆڕش س��از کرد ک ه کۆماری ئیسالمیی لێ
کهوتهوه ،ئێستا ئێران ئهوهنده پێداگری لهسهر
خۆبژیوی دهکا ک ه خامنهیی باس له «ئابووریی
بهرههڵهس��تکارانه» دهکا ]47[.تورکیی��هش ل ه
س��ااڵنی دواییدا ب��هرهو دواوه ڕۆیش��تووه و
لهگهڵ ڕۆژئاوال ه کێش��هدایه .ههرچهند نرخی
نهوت داش��کاوه ،بهاڵم سهرچاوهی سهرهکیی
واڵتان��ی خاوهن نهوت پێ��ک دێنێ .کهوابوو،
دهوڵهت��ی «دڕنده» ل��ه ڕۆژههاڵتی ناوین ههر
ل�� ه جێگای خۆیهتی ول��هو دهڤهرهدادهوڵهتی
«گهشهسهندن» بهدی ناکرێ.
س��هبارهت ب�� ه دهوری زلهێ��زان ل�� ه
ڕۆژههاڵتی ناویندا ،وات ه فاکتهرێکی دیکه ک ه
میلێر ل ه پهیوهندی ل ه گهڵ ئاش��تیی سارد و
گهرمدا بهرجهس��تهی دهکاتهوه ،دهبێ بڵێین
که ئهمریکا تاکوو ئێس��تا تهنیا پابهند بووه ب ه
چارهس��هکردنی کێش��هی نێوان ئیسرائیل و
واڵتانی عهرهبی .لهو چوارچێوهیهدا مهسهلهی
فهلهستین ب ه ناوی «چارهسهری دوو دهوڵهت»
هاتووهت ه کایهوه .سهرهڕای ئهوهی پرۆسهیهکی
وا ،ڕهنگبێ ئاش��تیی س��اردی لێ بکهوێتهوه،
دیس��ان به قازانجی فهلس��تینییهکانه ،ئهگهر
بێت و دامهزراندنی دهوڵهتێکی فهلەس��تینیی
لێ بکهوێتهوه .ههڵبهت ئهمریکا دهروهس��ت
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نهب��ووه ب�� ه چارهس��هرکردنی مهس��هلهی
ک��ورد .بۆیه ،ئهگهر بێتو ئهمری��کا ههنگاو ل ه
پێناو ئاش��تیی گهرم ل�� ه ڕۆژههاڵتی ناویندا
ههلێنێتهوه ،دهتوانێ ناڕاس��تهوخۆ س��وودی
بۆ نهتهوهی ک��ورد ههبێ .بهداخهوه ،پرۆژهی
دێموکراتیزهکردن��ی عێراق شکس��تی هێنا،
یان النی کهم تاکوو ئێستا سهرکهتوو نهبووه.
دهوڵهتی عێراق ل ه زۆر ڕووهوه فهشهلی هێناوه
و ئهو دێموکراسییهی لهوێ هاتووهته کایهوه،
بهدهر لهوهی گهندهڵ و تایفهگهرایه ،ههروهها
بهنیسبهت باش��ووری کوردستان دهمارگرژه.
دهس��تێوهردانی تێکدهران��هی س��ووریی ه و
بهتایبهت ئێران وێ��ڕای ههڵهی ئهمریکا بووه
ه��ۆی ئ��هوهی دێموکراتیزهکردن��ی عێراق
بهرهو ههڵدێر ب��ڕوا .فاکتهری مێژووییش بێ
گومان دهوریان ههبوو ل��هو بارهیهوه؛ لهوانه،
نهبوونی ئهزموونی دێموکراسی ل ه عێراقدا (ب ه
پێچهوانهی ئاڵمانی ڕۆژئاوا) ،ههروهها نهبوونی
ئابووری��ی بهرههمهێنهر لهو واڵت��هدا وێڕای
چهندین دهی ه له حکومهت��ی دیکتاتۆرییهتی
[]48
بهعس و نهبوونی چینی نێوهڕاست و هتد.
هاوکات ئهمریکا پاش شکس��ت خواردن
ل�� ه عێراق ،ل ه دهورهی ئوبامادا دهس��تی کرد
به پاشهکش��هکردن و ل ه دهورهی ترامپدا ئهو
پاشهکش��هکردن ه درێژهی ههب��ووه .ئهمریکا
ههروهها ل ه عێراق و س��ووریی ه بهرژهوهندیی
خۆی زۆر بهرتهسک پێناس ه کردووه ،ک ه ئهویش
بریتی بووه له شکستهێنان ب ه داعش .ههڵبهت
ئهمریکا له عێراقدا بهرژهوهندییستراتێژیکتری
ههی ه تاکوو له سوورییه ،بهاڵم دهستێوهردانی
بهردهوام��ی ئێ��ران و دژایهتیکردنی مانهوهی
ئهمریکا لهالیهن هێزه ش��یعییهکانهوه وێڕای
ئهوهی که واش��نتن ئهولهوییهتهکانی گۆڕاون
(لهوان ه گرنگی��دان به مهس��هلهی نیوخۆیی
و ڕووبهڕووبوون��هوهی چی��ن ل�� ه ئاس��یا)،
ک��ۆی ئهمانه وای��ان کردووه ک�� ه داهاتووی
دهروهست بوونی ئهمریکا ب ه داهاتووی عێراق
و ڕۆژههاڵت��ی ناوی��ن جێگای پرس��یار بن.
ساڵی بیست و دووەم
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ئهوهی ک ه ڕوونه ،ئهوهیه که ئهمریکا دهس��تی
ل�� ه دێموکراتیزهکردن��ی ڕۆژههاڵت��ی ناوین
ههڵگرت��ووه .واڵتانی ئهورووپیش ل ه ترس��ی
«ناس��هقامگیری» ،ک ه دهتوان��ێ بهرژهوهندیی
وزهیی��ی ئهوان بخات��ه خهتهرهوه،ههروهها ل ه
ترسی هاتنی پهنابهر ،پشتیوانی له ڕێژیمێکی
وهک کۆماری ئیسالمی دهکهن.
ئهمان ه وێڕای شکس��تی شۆرشی سااڵنی
دوایی ل��ه ناوچهکهدا ،زۆرتر بایهخ دهدرێ ب ه
ڕاگرتنی دۆزی ههنووک��ه ،ههرچهند ئهمریکا
و واڵتان��ی ئهورووپ��ی ـ ب ه تایب��هت لهوهتی
ترام��پ هاتووهت ه س��هر کار ـ سیاس��هتیان
لهههمبهر ئێران ،که دهوڵهتێکی سهرهکیی ه ل ه
باڵوکردنهوهی ناسهقامگیری و دژایهتیکردنی
دێموکراس��ی له ناوچهکهدا ،جی��اواز بووه .ل ه
کاتێکدا ئیدارهی ترام��پ ههوڵی الوازکردنی
ئێ��ران دهدا ،واڵتان��ی ئهورووپی ل�� ه ڕێگای
تیجارهتهوه ،یارمهتیی مانهوه و بگره بههێزبوونی
کۆماری ئیسالمییان داوه .بۆ نموونه ،ل ه ١١٠
گرێبهستی تیجاریی واڵتانی ئهورووپی ل ه گهڵ
ئێران ٩٠ ،دانهیان ل ه گ��هڵ کۆمپانیاگهلێک
بهس��تراون ک ه سهر ب ه س��پای پاسدارانن.ل ه
الیهکی دیکهوه ،واڵتانی ئهورووپی چاوپۆشی
ل ه سیاسهت ه ناسهقامگیرپێکهێنهرهکانی ئێران
[]49
ل ه ڕۆژههاڵتی ناویندا دهکهن.
لهگهڵ ئهوهی ڕووس��یی ه و چین پێگهی
خۆیانی��ان له ڕۆژههاڵتی ناویندا ب ه ش��ێوهی
جیاواز بههێزتر کردووه ،ئهو دوو زلهێزه دژ ب ه
دێموکراسین .ئهگهر ڕێککهوتنی «ستراتێژیکی»
نێوان پهکین و تاران مهیسهر بێ ،ئهوا دهور و
نف��ووزی چین له ناوچهکهدا ڕوو ل ه زیادبوون
دهکا .ڕووس��ییه ل ه سووریی ه بووهته پارێزهری
دیکتاتۆرییهتی ئهس��هد و ل ه بواری سیاس��ی
و نیزامیی��هوه یارمهتی��دهری ئێرانه .کهوابوو،
بهدهر لهوهی ئهمریکا ل ه باشووری کوردستان
ح��زووری خۆی هێش��تووهتهوه و پابهنده ب ه
مانهوهی ههرێمی کوردستان وهک یهکهیهکی
ئوتۆنۆم ل�� ه چوارچێ��وهی عێراق��دا ،گۆڕان

له پارس��هنگی هێزدا ل ه ئاس��ت نێودهوڵتی و
دهورێک ک ه ڕووس��یی ه و چی��ن به ئهگهری
زۆر ل��ه داهاتوودا بیگێڕن ل��هو ناوچهیهدا ،ل ه
پێناو پاراستنی دۆزی ههنووکهدا دهبێ ،نهک
گۆڕان��ی ناوچهک ه بهرهو ئاش��تی ،تهنانهت ل ه
شکڵی سارد و ئاساییدا.
دواوته
کۆی ئهو ڕهوتانهی لهسهرهوه باس کران ئهوهمان
پێ دهڵێن که ئهگهری هاتنهکایهی ئاشتی ل ه
ڕۆژههاڵتی ناویندا ،تهنانهت ل ه شکڵی سارد و
ئاساییدا ،زۆر کهمه .ن ه ههلومهرجی نێوخۆیی،
ن��ه ههلومهرج��ی ههرێمی و ن ه سیاس��هتی
زلهێ��زان ل��هم قۆناغهدا به قازانجی ئاش��تی
نین ل��ه ڕۆژههاڵتی ناویندا .ب�� ه پێچهوانهوه،
ب ه لهبهرچاوگرتنی ناهاوس��هنگبوونی نهتهوه و
دهوڵهت ل ه ناوچهکهدا ،که ڕهههندی تایفیشی
لێ زیاد بووه ،درێژهکێشانی کێش ه و ڕوودانی
شهڕی دیکه ل ه ناوچهکهدا زۆره.
بۆیه ،پارادۆکسێک لێرهدا قوت دهبێتهوه،
ئهویش ئهوهیه که ئهگهر گۆڕان ل ه ناوچهکهدا
بێت ه کایهوه ،ئهوا له ڕێگای شهڕ یان شۆڕشهوه
دهبێ .ههڵبهت مهرج نیی ه نه شهڕ ،ن ه شۆڕش
لێکهوت��هی دڵخوازی��ان لێ بکهوێت��هوه .ل ه
شهڕی ئهمریکا دژ ب ه عێراق بهدهر ،که نیمچ ه
دێموکراس��ییهک و بههێزبوون��ی باش��ووری
کوردس��تانی لێ کهوتهوه ،شهڕ ل ه سووریی ه و
یهمهن کارهساتی مرۆڤییان لێ کهوتووهتهوه.
ش��هڕ ل��هو دوو واڵتهدا ههروهه��ا بووه هۆی
پهلهاوێش��تن و بههێزبوونی پێگهی ئێران ،ل ه
کاتێکدا شهڕی سووریی ه دهرفهتی بۆ گهڕانهوه
و پێچهقاندنی ڕووس��ی ه ل�� ه ناوچهکهدا پێک
هێنا.
ک��ه ئهگهڕێتهوه س��هر کوردس��تان ،ئهو
ش��هڕان ه وهک شمش��ێری دووس��هره وان.
لهالیهک ،به نهم��ان یان الوازبوونی ڕێژیم ل ه
عێراق و سوورییه ،دهرفهت بۆ کورد ههڵکهوت
که ل ه باش��وور پێگهی ههرێم ل ه دهستووری
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عێراق��دا بچهس��پێندرێ[ ]50و ل�� ه ڕۆژئ��اوا
خۆس��هری س��هرههڵبدا .له الیهکی دیکهوه،
س��هرههڵدانی داعش وێڕای هێرشی تورکیی ه
بۆ سهر ڕۆژئاوا ،بوو ب ه هۆی ماڵوێرانی ،کوژران
و برینداربوونی ههزاران پێشمهرگ ه و شهڕڤان،
ههروههاجێنوس��ایدی ئێزدییهکان و گۆڕینی
دێموگرافیی بهش��ێک له باش��وور وڕۆژئاوای
کوردستان و بهکویلهکردنی ژنی کورد.
بهرژهوهندیی کورد ل ه ئاش��تیی گهرمدایه.
ئهوهش بهنده ب��ه دێموکراتیزهبوونی واڵتانی
ناوچ��ه ،ههڵب��هت ل�� ه ش��کڵی ئ��هو جۆره
دێموکراسییهی که ل ه ڕۆژئاودا مهوجووده ،جا
ب ه «لیبراڵ» ناوزهد بکرێ یان نه.
ئهگهر رێککهوتنی ئاش��تیی نێوان واڵتانی
عهرهب��ی و ئیس��رائیل بهرینت��ر بێت��هوه و
سهربگرێ ،ههڵبهت به مهرجێ لهو پڕۆسهیهدا
مهس��هلهی فهلهس��تین چارس��هر بکرێ ،ل ه
بهش��ێکی بهرچاوی ڕۆژههاڵتی ناویندا ئاشتی
دێت ه کای��هوه ،هاوکاتیش ئێران (که دوژمنی
سهرسهختی ئاش��تییه) ل ه پهڕاوێز دهکهوێ.
ئهمهش ب ه نۆرهی خۆی ب ه قازانجی نهتهوهی
کورده ،چونکه پاش چارهسهرکردنی مهسهلهی
فهلهس��تین ،مهس��هلهی کورد بهرجهستهتر
دهبێتهوه.
پ��اش ش��هڕی دووههم��ی جیهانی ،دوو
فاکتهر یارمهتیدهری ئاشتی بوون ل ه ڕۆژئاوای
ئهورووپادا :مهترس��ییهک ک ه ل�� ه یهکیهتیی
س��ۆڤییهتهوه س��هرچاوهی دهگرت بۆ س��هر
ئاسایش��ی واڵتان��ی ئهورووپی ل��ه الیهک ،و
دهروهست بوونی ئهمریکا ب ه نیسبهت ئاسایشی
ئهورووپا ل ه الیهکی دیکهوه .ب ه ههمان شێوه،
مهترسییهک که ل ه ئێرانهوه سهرچاوه دهگرێ
بۆ سهر ئاسایشی واڵتانی عهرهبی و ئیسرائیل،
وێڕای پشتیوانیی ئهمریکا لهو واڵتانه ،زهمینهی
ئهم پرۆس��هیهی خ��ۆش ک��ردووه .ههروهها
شکس��تی ئهلقاعیده و داعش یارمهتیدهری
ئهو پڕۆس��هی ه بووه ،چونک��ه واڵتانی عهرهبی
کهمتر نیگهرانی رادیکاڵیزمی سوننهن.
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بهاڵم ئهو جۆره ئاشتییه ،ئاشتییهکی سارد
دهبێ .بۆ ئهوهی ئهو ئاش��تیی ه تهبدیل ببێ ب ه
ئاشتیی گهرم ،پێویست دهکا واڵتانی عهرهبی
بهرهو دێموکڕاسی گوزار بکهن ،ک ه به داخهوه
ل ه ئێستادا زهمینهی نییه.
ههڵبهت ئاشتی نێوان ئیسرائیل و واڵتانی
عهرهبی دهتوانێ بلۆکبهندی له ئاست ناوچهییدا
بتهوتر بکا ،که به نۆرهی خۆی دهتوانێ شهڕی
لێ بکهوێتهه (ل ه شکڵی شهڕی ساردهوه بگره
تاکوو شهڕ ب ه وهکالهت و شهڕی گهرم).
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دێنێ .سهبارهت به بۆچوونی واڵز ،بڕوانه
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ناکارامهیی ل ه ههڵسووڕانی واڵتدا؛

وه
هۆکارێکی تری فێدراڵیزم یان ههڵوهشاندنه 
بیریار ژاوهرۆیی

ل ه ئاراستهی دێمۆکراسی و دابینکردنی مافی نهتهوه جیاوازهکاندا ب ه شێوهی
ئاسایی ل ه واڵتانی فرهنهتهوهدا ،بهتایبهت ئهوانهی وهک ئێران ناتێکهڵن ک ه ههر
نهتهوهیهک نیشتمانی دیاری خۆی ههیه ،دهبێت مافی یاساییی جیابوونهوهیان
ئهگهر خۆیان ویستیان بمێننهوه و بهڕێوهبهرایهتیی فێدراڵ بۆ ئهو نهتهوان ه
ڕهچاو بکرێت .بهاڵم بێجگ ه لهم هۆکاره ک ه زۆرتر بهرباسی نهتهوه بندهستهکان
بووه ،پێویست ه تیشکیش بخرێت ه سهر هۆکارهکانی تری داخوازی بۆ
سهربهخۆیی و فێدراڵیزم.

س��هبارهت ب��ه ش��ێوازی ههڵس��ووڕان و ناوهندهوه ناتوان��ن کاروباری واڵت ڕاپهڕێنن،
بهڕێوهبهرایهتیی واڵتهکان بهتایبهت له باری له پێن��اوی ماف��ی خهڵ��ک و پهرهپێدان و
سیاس��ییهوه ،وهک بنهمای الیهنهکانی تری پێش��کهوتندا بێ هیچ دهمارگرژییهک بڕیار
ههڵس��ووڕان ،بیردۆزی و بیروڕای زۆر ههیه .دهدهن لهس��هر ڕاس��پاردنی کاروباری واڵت
به ه��ۆی فرهنهتهوهبوونی ئێ��ران و ههبوونی به خهڵک له ئاس��ته جیاوازهکان و بهشداریی
کهلێنه کۆمهاڵیهتییه قووڵه پێوهندیدارهکان ،خهڵ��ک له دهس��هاڵتدا؛ واته دێمۆکراس��یی
زۆربهی کات باسی خودموختاری ،فێدراڵیزم بهش��دارانه و ڕێکهوتنانه .بهوجۆره بهرگیری
و جیابوونهوه ،گرێ دراوه به مافی دیاریکردنی دهکهن له کهڵهکهبوونی دهسهاڵت له ناوهنددا
چارهنووس لهالیهن نهتهوه بندهس��تهکانهوه .که زۆربهی کات ه��ۆی پێکهاتنی گهندهڵی
لێکهوت��هی ئ��هوهش ههوڵ��ی یهکالیهنهی ب��ووه .له ههندێ واڵت��دا تهنانهت بێ ئهوهی
ئ��هو نهتهوانه بۆ سهرخس��تنی ئهو مافه و له کهلێن��ی کۆمهاڵیهتی ههبێت و فرهنهتهوهیی
بهرانبهردا نکۆڵی و سهرکوتی بزووتنهوهکانیان بن ،به ش��ێوهی فێدراڵ بهڕێوه دهچن وهک
لهالیهن نهتهوهی باندهستهوه ،به هۆی مێشکی ئوس��ترالیا ،ئهڵمانی��ا ،ئوتریش/نهمس��ا و....
نادێمۆکراتیک��ی ئێلیتهکان��ی و
ههروهها کاتێک دهس��هاڵتداران
نهبوونی بڕوا به دێمۆکراسی بووه .ئێلیت و دهسهاڵتدارانی ناتوانن چهندین واڵت له ژێر ناوی
دیاره له ئاراستهی دێمۆکراسی شۆڤێنیستی فارس بێ واڵتێکدا بهشێوهی دێمۆکراتیک
و دابینکردن��ی ماف��ی نهت��هوه ئهوهی ک ه ئاورێک ل ه و به باش��ی ههڵسوووڕێنن ،یاسا
سیاسهت و شێوهی
جیاوازهکاندا به شێوهی ئاسایی
ئ��هو ماف��ه ب��ه واڵت و نهتهوه
ههڵسووڕانی خۆیان ل ه
له واڵتانی فرهنهتهوهدا ،بهتایبهت
جیاوازهکان دهدات که له پێناوی
ئێراندا بدهنهوه ،ههموو
ئهوانهی وهک ئێ��ران ناتێکهڵن پهرۆش و کهڵکهڵهیان بهختهوهریی گهلهکهیاندا بهپێی
که ههر نهتهوهیهک نیش��تمانی
بڕی��اری خهڵکی خۆیان ،ڕێگای
بووهت ه ههوڵ بۆ
دیاری خۆی ههیه ،دهبێت مافی ڕاگرتنی ئهو چوارچێوه س��هربهخۆیی بگرنه ب��هر .واته
یاس��اییی جیابوونهوهیان ئهگهر
پێوهری باش ههڵسووڕانی واڵت
بێ قازانج و سووتاوه
خۆی��ان ویس��تیان بمێننهوه و و سیستهمی کڕمۆڵی زۆربهی کات ،ڕادهی بهدیهاتنی
بهڕێوهبهرایهتی��ی فێدراڵ بۆ ئهو
مافهکان و بهختهوهریی خهڵکه
دهسهاڵتیان
نهتهوان��ه ڕهچ��او بکرێت .بهاڵم
نهک ڕاپهڕاندن��ی واڵت به زۆر،
بێجگ��ه لهم ه��ۆکاره که زۆرتر
برس��یهتی ،گهندهڵی ،درۆ و به
بهرباس��ی نهتهوه بندهستهکان بووه ،پێویسته ش��ێوی نادێمۆکراتیک و زۆر شتی نهشیاوی
تیش��کیش بخرێته س��هر هۆکارهکانی تری تر.
داخوازی بۆ سهربهخۆیی و فێدراڵیزم.
دی��اره ل��ه ههن��دێ واڵتی فێ��دڕاڵ-
یهکێکی تر ل��ه هۆکارهکان��ی داخوازی دێمۆکراتیکدا ،چونک ه ههڵس��ووڕانی واڵت به
ب��ۆ فێدراڵیزم و س��هربهخۆیی ،ناکارامهیی و باش��ترین ش��ێواز بووه و ههموو خهڵک مافه
ناتوانییه له ههڵسووڕان و بهڕێوهبهرایهتیکردنی دێمۆکراتیکهکان��ی خۆیان ههب��ووه و پلهی
واڵتان��ی بهرین و گهوره ،چ له باری ڕووبهر و گهشهس��هندن و پهرهپێدانی��ان له ئاس��تی
چ له باری حهش��یمهتهوه .ئهو واڵتانهی که بهرزدا بووه ،ههندێ جار تهنانهت به ههبوونی
دهس��هاڵتدارانی تێگهیشتوویان ههیه ،کاتێک یاسای جیابوونهوهش ڕهنگه زۆرینهی خهڵکی
تێدهگ��هن که واڵتهکهیان کێش��هی زۆره و ویالیهتێ��ک ل��ه ڕێفراندۆمیش��دا دهنگ به
به باش��ی بۆیان ههڵناس��ووڕێت و به زۆر له جیابوونهوه نهدهن و نهیانهوێت سهربهخۆ بن؛
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وهک ئ��هوهی له پارێ��زگای کێبێکی کهنهدا هۆکاری تێک��دان و لهتکردنی واڵتهکه بێت؟
ههبووه .بهپێچهوانهوه ،کاتێک دهسهاڵتدارانی بۆ تهنیا ڕووی دهم له نهتهوه بندهستهکانه و
واڵتێک توانایی ههڵسووڕانی شیاوی ئهوێیان هۆکار و بهرپرسیارێتیی ههڵوهشاندنهوهی ئهو
نییه و تهنیا به زۆر و کوشتن و بڕین دهیانهوێت واڵته دهخرێته ئهستۆی ئهوان تاکو کردهوهی
خهڵکان��ی جۆراوجۆر و ناوچ��ه جیاوازهکان نادروس��ت و ناکارامهییی خۆیان بش��ارنهوه؟
له ژێر ناوی واڵتێک��دا ڕاگرن ،دهرهنجامێکی گ��هر بهر ل��ه س��هردهمی مۆدێ��ڕن ڕهچاو
بێجگه ل��ه پێش��ێلکردنی ماف��ی خهڵک و نهکهی��ن ،ههر له مێژ س��اڵه دهبوا ئهمانه به
ڕاگرتن��ی خاکێکی پهرهپێنهدراو و س��ووتاو خۆدا بهاتبانهوه و خهڵکیش ئهو پرس��یارهیان
که خهڵکان و ویالیهت ه جیاوازهکان به ئاواتی ئاراستهیان بکردبایه که بۆچی سوورن لهسهر
دهربازبوون لهو چوارچێوهیهن ،به دواوهنابێت .ڕاگرتنی پێکهاتهی سیاسی و بهڕێوهبهرایهتی
ئهمه واته قوربانی کردنی مرۆڤهکان بۆ خاک ،به شێوهی ههنووکهیی لهو واڵتهدا لهکاتێکدا
نهک پاراس��تنی خاک بۆ مرۆڤ .لێرهدایه که ک��ه له س��هرهتای پێکهاتنیهوه تاکو ئێس��تا
کاتێک مرۆڤ له واڵتێکدا مافی
ئهو دهوڵهته دهس��کردهی به ناو
هۆی
ه

ب
مرۆییی خۆی نهبوو ،بۆی گرنگ
مۆدێڕن نهیتوانیوه ههڵس��ووڕان
نابێت ک ه ن��اوی ئهو واڵته چی فرهنهتهوهبوونی ئێران و بهڕێوهبهرایهتییهکی دروس��ت
و ههبوونی کهلێن ه
بێت ،مێ��ژوو و شارس��تانیهتی
و قبووڵک��راوی ههبێ��ت؟ ئاخۆ
ه

کۆمهاڵیهتیی ه قووڵ
کۆنی چ��ی بووبێت یان به ههر
نابێ��ت ئهمان��ه پێ��ش ههموو
پێوهندیدارهکان،
نرخێ��ک چوارچێوهی��هک ل��ه
ش��تێک ،به هۆی ناکارامهیی و
زۆربهی کات باسی
خاکێک��ی بێ کهڵ��ک بۆ مرۆڤ
نهش��یاوبوونیان و سااڵنێکی زۆر
خودموختاری،
که هیچ قازانجێک��ی بۆی نییه فێدراڵیزم و جیابوونهوه ،تاڵکردنی ژیان��ی خهڵک ،داوای
بپارێزێ��ت .ههروهها که زۆرێک
لێبوردن له گهالنی ئێران بکهن
گرێ دراوه ب ه مافی
له خهڵکی ئێستای ئێران ،وێڕای دیاریکردنی چارهنووس و قبووڵ بکهن ک��ه ئهو گهالنه
ههموو س��امان و دهوڵهمهندیی
ب��هو بۆنهیهوهش ماف��ی خۆیانه
لهالیهن نهتهو ه
ئهو واڵت��ه ،پێیان خۆش��ه لهو
ک��ه بڕی��اری دهرچ��وون لهو
بندهستهکانهوه
قاقڕس��تان و جهحهننهمهی که
چوارچێوه گهندهڵه بدهن؟ ئاخۆ
بۆی��ان پێکهێنراوه خۆیان ڕزگار
بهو چارهنووسه شیرینهوه که بۆ
بکهن و له دهرهوهی ئێران له شوێنێک بژین خهڵکی ئهو واڵته پێکی��ان هێناوه ،نهدهبا له
که ماف��ی مرۆیییان ڕهچ��او بکرێت و وهک ڕوویان نههاتبایه که به نهتهوه بندهس��تهکان
م��رۆڤ بهوجۆرهی که ههن و به شوناس��ی بڵێن جیا مهبنهوه؟ ب��ه چ ڕوویهکهوه ڕووی
خۆیانهوه ههڵسوکهوتیان لهگهڵ بکرێت.
دهم دهکهن له گهالن��ی ئازادیخواز و دهڵێن
بۆی��ه له پێوهن��دی لهگ��هڵ ئێراندا ،ئهو ب��ۆ جیا دهبنهوه و ئ��هو واڵته تێکدهدهن؟ بۆ
پرس��یارانه له ئارادایه که بۆچی ئێلیتهکانی دهبێت له خۆ نهپرس��ن که بۆچی واڵتێکیان
نهت��هوهی باندهس��تی خ��اوهن و پارێزهری پێکنههێنا ک��ه خهڵکهکهی به ئاواتی چوونه
بیرۆکهیهکی تهواو شهڕهنگێزانه و داڕمێنهر که دهرهوه لهوێ نهب��ن و خهڵکانی تر به ئاواتی
هۆی ههموو کێشهکان بووه ،بهرپرسیارێتیی ک��ۆچ بۆ ئهوێ بن؟ ئاخۆ کاتی ئهوه نههاتووه
زیاتر له سهدهیهک ناکارامهییی ههڵسووڕانی بپرس��رێت که مادام ناک��رێ بۆتان و ناتوانن
ئهو واڵته له ئهستۆ ناگرن؟ ئاخۆ ئهو ناکارامهیییه واڵتێک��ی بهرین و پڕجهم��اوهر وهک ئێران
که ئیتر قهرهبووی بۆ نییه ،ناتوانێت گرنگترین ههڵس��ووڕێنن و بوونهته ه��ۆی کاولبوون و
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وێرانیی ئهو واڵته ،بۆ ڕێگا نادهن ببێته فێدراڵ به ئهستۆگرتنی بهرپرس��یارێتیی کێشهکانی
و خهڵکی ناوچهکان بۆخۆیان به باشی خۆیان ڕاب��ردوو و داوای لێب��وردن ،هێش��تا ئهوان
ههڵس��ووڕێنن؟ بۆ خهڵک دهکرێنه قوربانیی نهتهوهکانی تر به خهتابار دهزانن و ئاگاداریان
پاراستنی ئهو چوارچێوه ڕوخێنهرهی مرۆڤ و دهکهن��هوه و ههڕهش��ه دهک��هن .ل��ه مێژه
هیچ بهرژهوهندییان ڕهچاو ناکرێت؟
کاتی ئهوه گهیش��تووه که وهک ئهندازیارانی
ئێلیت و دهس��هاڵتدارانی شۆڤێنیس��تی داڕشتنی پێکهاته و شێوازی ههڵسووڕانی وهها
فارس بێ ئهوهی که ئاورێک له سیاس��هت و واڵتێکی پڕ له کێش��ه ،یهخهیان بگیردرێت
شێوهی ههڵسووڕانی خۆیان له ئێراندا بدهنهوه ،و لهسهر شێوهی ههڵس��ووڕانی ئهو واڵته بۆ
ههموو پهرۆش و کهڵکهڵهیان بووهته ههوڵ بۆ نزیکهو سهدهیهک که بووهته هۆی تێکچوونی
ڕاگرتنی ئهو چوارچێوه بێ قازانج و س��ووتاوه زهنگینی و سامانی و ههروهها چهوساندنهوهی
و سیس��تهمی کڕمۆڵی دهس��هاڵتیان .دیاره خهڵک و لهنێوچوونی حورمهت و مافهکانیان،
تهنیا پاس��اوی ئهمه دهتوانێ��ت بهرژهوهندیی گوش��ار بخرێته س��هریان بۆ واڵمدهر بوون.
تاکهکهس��یی ئهوانه و گرووپی دهس��هاڵتدار دی��اره به ڕوونی ل��هو ماوهی��هدا نهیانتوانیوه
بێ��ت و هی��چ پێوهندی��ی ب��ه
بهڕێوهبهرایهتییهک��ی باش��یان
بهرژهوهندیی گش��تیی خهڵکهوه ل ه پێوهندی لهگهڵ ئێراندا ،ههبێ��ت .بۆیه ئاوهزی گش��تی
نییه .ئهوه تهنیا له چوارچێوهی ئهو پرسیاران ه ل ه ئارادایه و بی��ری ژیران��ه به پێویس��تی
ک ه بۆچی ئێلیتهکانی
پێناس��هی نهریتیی سیاسهتدا
دهزانێ��ت لێپرس��ینهوهیان لێ
ستی
ه
باند
ی
ه
و
ه
ت
ه
ن
واته فریودان و زوڵم و ستهم له
ب��کات که مادام ئهو کارامهیی و
خاوهن و پارێزهری
خهڵکی خ��ۆ دهگونجێت ،نهک
توانایییهیان بۆ ههڵسووڕانی وهها
بیرۆکهیهکی تهواو
سیاس��هتی بهڕێوهبهرایهت��ی به شهڕهنگێزان ه و داڕمێنهر واڵتێک نهب��ووه و نییه ،بۆچی
واتای باشترین ڕێگا بۆ خزمهت ک ه هۆی ههموو کێشهکان دهمارگرژان��ه و دواکهوتووان��ه
ب��ه خهڵکی خۆ که پێویس��تی بووه ،بهرپرسیارێتیی زیاتر پێداگرن لهس��هر پاراستنی ئهو
به لهخۆبردووییی سیاس��هتوانان ل ه سهدهیهک ناکارامهییی چوارچێ��وه دژهمرۆیییه به ههر
و بهڕێوهبهران��ی حکومی ههیه .ههڵسووڕانی ئهو واڵت ه له نرخێک؟
دی��اره گهورهبوون��ی واڵتێک و
دی��اره ئێلیت��ی ف��ارس به
ئهستۆ ناگرن؟
پڕحهشیمهت بوونی دهتوانێت له
ش��ێوهی نالۆجیک ههموو کات
باری سیاسی و نێودهوڵهتییهوه
الیهنگری ئهو یهکپارچهیییهیه و
س��هرچاوهی هێز بێت و به ش��ێوهی ئاسایی تهنیا ناوی «ئێران» و پاراستنی ئهو چوارچێوهیه
ل��ه پێناو قازانجی خهڵکی ئهو واڵتانهدا بهکار ههموو ش��تێک بووهبۆیان .ب��هاڵم ئاخۆ وهها
دههێنرێت .بهاڵم کاتێک بووه هۆی چارهڕهشی لۆجیکێک له دنیای ئهوڕۆکهدا قبووڵ کراوه؟
و نههامهتی ،هیچ قازانجی نامێنیت .ههروهها ئاخۆ نابێت ڕووبهڕووی ئهو پرس��ه ببنهوه که
که زۆر واڵتی بچووک ههن که ههم له باری قبووڵ بکهن به شێوهی دێمۆکراتیک لهسهر
تهناهی خهڵک و دێمۆکراس��ییهوه و ههم له ههرش��تێک ک��ه زیاتر ب��ه قازانجی خهڵک
باری دهس��هاڵتهوه زۆر بههێزترن له ههندێ بێ��ت ،بڕیار بدرێت؟ نابێت بی��ر بکهنهوه که
واڵتی زۆر بهرین و پڕحهشیمهت.
ئ��هوڕۆ مرۆڤایهتی گرنگ��ه و دهبێت له بری
ب��هو ههم��وو بهاڵیهی ئێلیت��ی فارس و پێداگری ل��هو بابهته دژهمرۆییانه ڕێگه بدهن
دهس��هاڵتدارانی پارێزهری ئێرانی یهکگرتوو و ههرچ��ی له قازانجی ماف��ی مرۆییی خهڵکدا
یهکپارچه به سهر خهڵکدا هێناویانه ،له جیاتی بێت ڕووبدات و دهستههڵگرن له دهمارگرژی
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ناژیران��ه .مادام که لهتبوون��ی ئهو واڵته یان ئهوه و ش��ێوازی بهڕێوهبهرایهتییان ناکارام ه
ب��ه فێدراڵبوونی به قازانجی خهڵکه و کۆتایی ب��وون ،به هۆی ئ��هو دۆخهی ک��ه پێکیان
به گهندهڵی و ناکارامهیی له بهڕێوهبهرایهتیی هێن��اوه بۆ ئهو واڵت��ه و خهڵکهکهی ،ئێلیتی
ناوهند دههێنێ��ت ،بۆ دهبێت ڕهچاو نهکرێن؟ فارس و الیهنگرانی ئهو سیاسهت و پێکهاتهیه
دیاره س��هردهمی فریودانی خهڵ��ک له ژێر بهرپرسیارن و پێویسته وێڕای داوای لێبوردن،
ناوی جۆراوجۆر بۆ کهڵک لێ وهرگرتنیان له گۆڕانکاریی قبووڵ بک��هن .وانهزانن که تهنیا
ئاراستهی ئایدۆلۆجیای سهقهت و دژهمرۆیی فرهنهتهوهیی و کهلێنی کۆمهاڵیهتی هۆکاری
کۆتایی��ی پێ هاتووه .خهڵک��ی ئاگا و ژیر له داواکاریی��ه بۆ فێدراڵیزم و جیابوونهوه .لێرهدا
ه��اواری «ئێران ئێ��ران»›‹ ،ئاریایی ئاریایی» خهڵک و نهتهوهی فارسیش که زۆرێکیان بێ
و «ئیس�لام ئیس�لام» کردن و خاوهن واڵتی بهش بوون و بوونهته قوربانیی ئهو سیاس��هت
گهوره و مێ��ژووی درێژ بوون و ...ماندوون و و پێکهاتهیه و له مافه مرۆیییهکانیان بێبهری
نایانهوێت چی تر بهو دروش��مانه بخهڵهتێن .ب��وون ،دهبێت بچنه ب��هرهی نهتهوهکانی تر
بهڕێوهبهرایهتی��ی نادروس��ت و
و ڕووی دهمی��ان ل��ه ئێلیت��ی
ئێلیتی
ه

دیار
ناکارامهی س��هد س��اڵه دهبێت
دهمارگرژی الیهنگری پێکهاتهی
فارس
کۆتاییی پێ بێت و له ژێر ناوی
ناکارامه بێت و داوای گۆڕانکاریی
نالۆجیک
ی
ه
شێو
ه

ب
جۆراوج��ۆردا پاس��او نهدرێت.
بنهڕهت��ی بک��هن؛ ب��ه جۆرێ
خهڵک ئیدی پێش ههر شتێک ههموو کات الیهنگری که زیات��ر بهختهوهریی ههموو
ئهو یهکپارچهیییهی ه
م��اف و ئازادییهکانی��ان بۆیان
خهڵک��ی تێدا ب��هدی بهێنرێت.
و تهنیا ناوی «ئێران»
بن
گرنگ��ه ج��ا له ه��هر کوێ
پێویسته چ الیهنگرانی پاشایهتی
و پاراستنی ئهو
و ن��اوی واڵتهکهی��ان ههرچی
و چ الیهنگران��ی کۆم��اری
چوارچێوهی ه ههموو
و ق��هواره و حهش��یمهتهکهی شتێک بووهبۆیان .بهاڵم ئیس�لامی و چ ئۆپۆزیس��یۆنی
ههرچهنده بێت.
نادێمۆکراتی��ک
ئاخۆ وهها لۆجیکێک ل ه سیاس��یی
دیاره له ئێراندا ناوهندخوازی دنیای ئهوڕۆکهدا قبووڵ وهاڵمدهری ئهوپرس��یاره بن که
و یهکپارچهیی و ئاوهزمهندێتیی
م��ادام نهیانتوانی��وه و ناتوان��ن
کراوه؟
پێوهندی��دار ب��هو پێکهاتهی��ه
ب��ه ش��ێوهی کارام��ه واڵتێک
س��هرچاوهی زۆر گهندهڵ��ی و
ههڵس��ووڕێنن ،بۆ به ش��ێوهی
بێبهری کردنی خهڵک له مافهکانیان بووه .بۆیه نالۆجی��ک و دهمارگرژانه پێداگری لهس��هر
بێجگ ه له هۆکارهکانی تر لهوانه فرهنهتهوهیی دووپ��ات کردن��هوهی ئهزموونێک��ی ت��اڵ و
و کهلێن��ی کۆمهاڵیهتی که زیاتر له پێوهندی چوارچێوهیهک دهکهن ،به بێ مرۆڤی خاوهن
لهگ��هڵ ماف��ی سیاس��ی و چاندی-زمانیی م��اف؟ تاک��هی دهبێت ب��هو عهقاڵنییهت و
نهتهوه بندهس��تهکان و ملهوڕی��ی نهتهوهی مێشکه دێمۆکراتیکه نهگهن و ئاوڕ نهدهنهوه
باندهس��ت که بووهته هۆی چهوس��اندنهوه و له ڕابردووی ڕهش��ی خۆیان و به سازکردنی
کۆلۆنیالیزمی ناوخۆیی ،باس دهکرێن ،دهبێت مێژوو و ناو و نازناوی جۆراوجۆر و دهمارگرژی
ویس��تی قهرهبووکردنهوهی ههڵس��ووڕان و و شانازیی بێ بنهما مرۆڤ بکهن به قوربانیی
بهڕێوهبهرایهتیی نهش��یاو و نهگونجاو لهگهڵ ڕاگرتنی یهکپارچهییی خاکێکی سووتاو.
مرۆڤی دێموک��ڕات و باوهڕمهند به مافی
مافی خهڵک ببێته داخوازییهکی ههمهالیهنه
و گش��تگیر .کاتێ��ک ب��ۆ ماوهیهک��ی زۆر مرۆڤ ،به دوور ل��ه دهمارگرژی ڕێگه دهدات
پێکهاتهیهکی سیاس��ی و ههڵس��ووڕێنهرانی که خهڵک خۆیان لهس��هر چارهنووسی خۆیان
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بۆ ههڵسووڕان و بهڕێوهبهرایهتییهکی دروست و النیکهم پێش��کهوتووتر پێکبێت .ڕهنگه لهو
بڕیار بدهن و مافی خهڵک تهنانهت تاقه کهسێک بهستێنهدا ههلێک بڕهخسایه که نهتهوهکانی
دهخات��ه س��هرهوهی ئهو ج��ۆره نالۆجیکهی دیکهیش وێ��ڕای ههوڵ ب��ۆ مافهکانیان ،به
سنوورپهرستی .بۆیه به ساکاری قبووڵی دهکات هۆی ئاس��تی بهرزی دێمۆکراس��ی ،تهناهی،
که مادام پێکهاته و سیستهمێکی ههڵسووڕان پێش��کهوتن و ههڵسووڕانی دروس��تهوه ،به
ئهو ههم��وو دواهاته خراپهی لێ کهوتووهتهوه هاس��انی دهنگیان به جیای��ی نهدایه .بهاڵم
با شێوهیهکی تری ههڵسووڕان تاقی بکرێتهوه .ئهو ئهزموونه خراپهی ههڵس��ووڕانی ئێلیتی
مادام ک��ه مافی خهڵک بپارێزرێ��ت با ئێران سیاس��یی خاوهن زهینییهتی نادێمۆکراتیکی
نهبێت و چهند واڵت��ی بچووکی دێمۆکراتیک نهتهوهی باندهس��ت له چوارچێوهی دهوڵهتی
ههب��ن ک��ه بهرژهوهندی��ی خهڵکهکهیان له به ناو مۆدێڕندا ،هیوایهکی نههێش��تووهتهوه
سهرهوهی ههموو شتێکدایه .دیاره لهو کاتهدا ب��ۆ خهڵ��ک و تهنان��هت زۆر ئاس��تهمه که
تهنانهت له ئاستی نێودهوڵهتیشدا ئهوانه ڕۆڵی فێدراڵیش چارهس��هر بێت .دیاره بێ هیوایی
باشتر دهگێڕن و واڵتانێکی پهڕاوێزکهوتوو نابن ل��ه گۆڕانی زهینییهتی نادێمۆکراتیک و ترس
ک��ه خهڵکهکهی��ان پێوهندییان
له دووپاتبوونهوهی ئهو ئهزموونه
بهو ههموو
لهگ��هڵ جیه��ان پچڕابێ��ت .به
له داهاتوودا ،پیشان دهدات که
و
ندیی
ه
م
ه
وڵ
ه
د
دڵنیایی��هوه ل��ه ب��اری ئابووری
باش��ترین ڕێگا بۆ ههڵسووڕانی
سامانهو ه
و الیهن�� ه کۆمهاڵیهتییهکان��ی
وهه��ا واڵتێکی بهری��ن که له
ر
ه
گ
ه
ئ
تی،
ه
ی
ه
ه
ه

ک
دیکهیش��هوه به ههڵس��ووڕان و
بنهڕهت��دا ب��ه الری هاتووهت��ه
ههڵسووڕان و
بهڕێوهبهرایهتیی دروس��ت باشتر
س��هر ،تێکدان و لهت کردنییه
بهڕێوهبهرایهتیی
بهرژهوهندیی خهڵک دهپارێزرێت.
به چهندین واڵت .هۆی ڕۆشتن
دروست ل ه ئێران
که ئهوهش نهبوو مادام که خهڵکه ههبایه ،چ ل ه سهردهمی بهرهو ئهو ویسته دێمۆکراتیکهی
جیاوازهکان به ڕێکهوتن بڕیاریان
جیابوون��هوه ی��ان النیک��هم
شا و چ کۆمار ،ئهوا
دا ک��ه له چوارچێوهی پهیمان و دهکرا واڵتێکی جیاوازتر فێدراڵی ،ن��ه تهنیا فرهنهتهوهیی
یاسادا به شێوهی بهرابهرپێکهوه و النیکهم پێشکهوتووتر بوونی ئهو واڵته و داخوازییهکانی
بمێننهوه ،ئهوا دیاره ههڵسووڕان
نهت��هوه بندهس��تهکان بهڵک��و
پێکبێت
و بهڕێوهبهرایهتی��ی فێ��دراڵ-
ناکارامهیی له ههڵسووڕانی واڵت
دێمۆکراتیک به هۆی پێکهێنانی
و ک��ردهوهی ملهوڕان��ه و پڕ له
دهس��هاڵت له بهرانبهر دهس��هاڵتدا ،به وتهی گهندهڵی و نابهرپرسیاربوونی ئێلیتی سیاسی
مۆنتێسکیو ،به قازانجی گشتی خهڵک دهبێت و ههڵس��ووڕێنهرانی ئ��هو واڵته له س��هدهی
و له پهرهسهندنی گهندهڵی و نابهرپرسیاربوون ڕابردووشدایه .کهواته ئێلیتی هزری-سیاسی،
و واڵم��دهر نهبوون و تهرخانکردنی س��هرمایه شۆڤێنیس��تی فارس پێکهێنهری سهرهکیی
ب��ۆ مهبهس��تی ئایدۆلۆجیک��ی نامرۆی��ی و کێشهکانن و پێویسته بهرپرسیارێتیی ئهوه له
دهس��تێوهردان له واڵتان��ی دهرهوه بهرگیری ئهستۆ بگرن و لهگهڵ داوای لێبورن به هۆی
دهکات.
دواهات��ی کار و کردهوهکانیان و الیهنگری له
بهو ههموو دهوڵهمهندیی و س��امانهوه که وهها پێکهاته و بیرێکی سیاسیی ناکارامه ،دان
ههیهتی ،ئهگهر ههڵسووڕان و بهڕێوهبهرایهتیی به ماف��ی ڕهوای گهالنی ئێراندا بنێن بۆ ههر
دروس��ت له ئێران ههبایه ،چ له س��هردهمی بڕیارێک؛ ههڵبهت گهر به ئاستی زهینییهتی
ش��ا و چ کۆمار ،ئهوا دهکرا واڵتێکی جیاوازتر دێمۆکراتیک گهیشتبێتن.
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ژیۆپۆلێتیکی ئاو وهک ئامرازی سیاسی
بابان ئەلیاسی

زۆربهی پسپۆڕان و گوتاره گشتییهکان سهبارهت ب ه سیاسهتهکانی
ئاو ل ه ڕۆژههاڵتی ناوهراست ،لهو باوهڕهدان ک ه کهم بوونی ئاو،
گهرچی دانی پێدا نانرێ ،بهاڵم گرنگیی ژیۆسیاسیی بهرچاوی ههیه.
چ ئهوانهی گهشبینن و چ ئهوانهیش ڕهشبینن ،وهک یهک گومان
دهکهن ک ه ئاو ل ه داهاتوویهکی ن ه دووردا ،دهرئهنجامی ژیۆسیاسیی
قووڵی دهبێ.

پوخت ه
لهم نووس��راوهیهدا ،ههوڵ دهدرێ ،چهمکی
ژیۆپۆلێتی��ک (جوغرافی��ای سیاس��ی) ب ه
گش��تی و ژیۆپۆلێتیک��ی ئاو ب��اس بکرێ.
ههر وهک چ��ۆن ن��هوت ،وهک چهکێکی
سیاس��ی ل ه هاوکێش�� ه نێونهتهوهییهکاندا
بهکاردێت ،ئاویش بۆ ههمان مهبهست بهکار
دهبردرێ .دهمێک ه نهوت ب ه س��هر ڕامان و
بیری ژیۆپۆلێتیکی هێزه جیهانیهکاندا زاڵه،
بهاڵم گرنگیی س��هرچاوه ئاوییهکانیش ،ل ه
ههزارهی نوێ��دا تا دێت زۆرتر دهبێت .بۆی ه
ئهگهری پێکدادان ،لهو ناوچانهی جیهان ک ه
کهمبوونی ئاو ههیه ،زۆرتر دهبێ ]١[.ههر ل ه
پرسی س��یروان و زێی بچووک له ئێران تا
دیجل ه و فرات ل�� ه تورکیا ،نیل ل ه ئیتیۆپی
و حهوزی ئیندووس ل ه هیند و پاکس��تان،
ئ��او وهک هێز ،چ بۆ ش��انتاژ و چ له کاتی
وتوێژهکان بهکاردێنن .له پهیوهندی لهگهڵ
پارچهکانی کوردس��تاندا ،ئێ��ران و تورکیا،
ههم دژی کوردس��تانی بن دهستی خۆیان
و ه��هم دژی پارچهکان��ی دیکه ل ه چهکی
ئاو کهڵک وهردهگرن .ئێران لهم کارتهی ل ه
دژی باشووری کوردستان کهڵکی وهرگرت
و ل ه ئایهندهش��دا ،کهڵکی ل��ێ وهردهگرێ.
تورکیاش که ل ه ههم��ان کاتدا ههوڵ دهدا
بۆ گۆڕینی پێکهاتهی دانیشتوانی باکووری
کوردستان له ڕێگای دروست کردنی دهیان
پڕۆژهی بهنداو ،لهم چهکه ب ه ئاش��کرا دژی
ڕۆژئاوای کوردس��تان کهڵ��ک وهردهگرێ.
ه��هر دوو واڵت ل ه ناوخ��ۆی واڵتهکهیاندا،
ئاوی کوردستان ،دهخهنه خزمهت پڕۆژهی
نهتهوهیی��ی گهالنی سهردهس��تی فارس و
تورک.
زۆربهی پس��پۆڕان و گوتاره گشتییهکان
س��هبارهت ب ه سیاسهتهکانی ئاو له ڕۆژههاڵتی
ناوهراس��ت ،لهو باوهڕهدان ک ه کهم بوونی ئاو،
گهرچ��ی دانی پێ��دا نانرێ ،ب��هاڵم گرنگیی
ژیۆسیاس��یی بهرچ��اوی ههی��ه .چ ئهوانهی

گهش��بینن و چ ئهوانهیش ڕهش��بینن ،وهک
یهک گومان دهک��هن که ئاو له داهاتوویهکی
ن ه دووردا ،دهرئهنجامی ژیۆسیاس��یی قووڵی
دهب��ێ .وات ه ل ه داهاتوودا ،ئهوه سیاس��هت ه ک ه
چوارچێوهی ههڵس��وکهوت لهگهڵ پرسی ئاو
دیاری دهکا.
پێشهکی
س��هرچاوهکانی ئاوی قابیلی ژیانهوه و غهیری
قابڵی ژیانهوه ل ه ڕۆژههاڵتی ناوهراس��ت کهم
بوونهت��هوه .ئهم��ه دۆخی عێراق و س��وریا و
ئ��هردهن و لوبنان و میس��ره .له گهڵ ئهوهدا،
واڵتان��ی ئهنجومهن��ی هاوکاری��ی کهن��داو،
بوودج��هی زهبهالح بۆ پااڵوتنی ئاوی س��وێر
خ��هرج دهکهن .ئهم پرۆس��هی ه واڵمدهره ،ب ه
مهرجێک نرخی نهفت و گاز بهرز بێت.
ئاو ههمیش��ه س��هرچاوهیهکی ستراتێژی
ب��ووه .ههر واڵتێ��ک ک ه دهیه��هوێ زیندوو
بمێنێتهوه ،دهبێ بۆ خهڵکهکهی ئاوی پێویست
دابی��ن بکا .ئ��او ههروهها مهرجی گهش��هی
دانیش��تووان ،بهرههمهێنان��ی کش��توکاڵ،
بهرههمهێنانی پیشهس��ازی ،س��هقامیگیریی
تهندروس��تییه ]2[.بتس��یئۆتۆ ل ه ئینستیتۆی
س��هرچاوه جیهانییهکان ،پێی وای ه ک ه ههموو
واڵتهکان ب ه یهک ئهندازه لهگهڵ پرس��ی ئاو
ڕووب��هڕوو نین .ل ه کاتێک��دا واڵتی کوهیت ل ه
بواری ئاودا یهکێک له واڵته ههره فهقیرهکانی
دونیای��ه ،واڵت��ی کانهدا ،یهکێ��ک له ههره
دهوڵهمهندهکانی دونیای��ه .تاکێکی کانهدایی،
بهشی ئاوی١٠ههزار جار له تاکێکی کوهیتی
[]3
زۆرتره.
جیا له بهکارهێنانی وهک چهکی سیاسی،
له بواری ناوخۆیییش��دا ،ئ��او وهک ئامرازی
بههێزکردنی دهس��هاڵتی ناوهندی بهکاردێت.
ب ه گوێ��رهی ویتفۆگڵ ،ب��ه ناوهندی کردنی
کۆنترۆڵی ئاو ،ل ه الیهن ڕێژیمه سهرهڕۆکانهوه،
ئیمکانی به هێز بوونی دهسهاڵتی ناوهند دهدا.
ناوبراو پێی وای ه که دروس��ت بوونی ژێرخانی

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٦ساڵی بیست و دووەم هاوینی 121 2720

گهورهی ئاودێری ،ههم پێویستیی جۆرهکانی
دهوڵهت��ی مهرکهزگ��هرای هێناوهت�� ه ئاراوه،
ههم پش��تگیری له جۆرهکان��ی دهوڵهتداریی
مهرکهزگهرا و دهرکهوتنی دهوڵهت ه سهرهڕۆ و
[]4
دیکتاتۆڕهکان کردووه.
پڕۆژهی دروست کردنی  ٢٢بهنداو ل ه سهر
[]5
ڕووب��اری دیجل ه و فرات جێبهجێ دهکرێ.
ئهو ناوچانهی که پڕۆژهی گاپ تێیدا جێبهجێ
دهک��رێ ٩٠ ،ل ه س��هدی دانیش��توانهکهی
کوردن ]6[.شهڕی ناوخۆییی تورکیا و کوردهکان،
تا ڕادهی��هک پهیوهندی��ی ب ه ئ��اوهوه ههیه.
چونکه حکوومهتی تورکیا له بهرنامهیدایه ،ب ه
دروست کردنی بهنداوی مهزن و کشتوکاڵ و
پیشهسازیی گهوره و ب ه هێز کردنی ئابووری،
پێکهاتهی دانیش��توانی ناوچ ه کوردنشینهکان
له بهرژهوهندیی تورکهکان بگۆڕێ« ]7[.ئۆلریش
ئیش��لمان» ک ه پس��پۆڕی ژینگ ه و سهرۆکی
ڕێکخراوی نادهوڵهتیی ئوتریش��یی ڕیڤرواچه،
دهڵێ :بهنداوی ئیلیسۆ چهک ه و له دژی زهوی
[]8
و زاره نزمهکانه.
س��هددام حس��ێن له کاتی شهڕی ئیران
ـ عێراق��دا ،له س��اڵهکانی دهی��هی ،١٩٨٠
ئاوی وهک چهکێک بهکارهێنا بۆ س��هرکوتی

نهیارانی .ئهویش به وشک کردنی گۆالوهکانی
باشووری عێراق ]9[.تورکیا ههر ڕێککهوتنێک
لهگهڵ سوریه و عێراق ،لهسهر دابهش کردنی
ئاوی دیجله و فرات ،به توندی گرێ دهداتهوه
به ههماههنگیی سیاس��ی له نێوان ئهو س��ێ
واڵتهدا .ههڵبهت پرسی کورد جهوههری ههر
س��هودایهکه له س��هر ئاو ،له نێوان ئهو سێ
واڵتهدا .ئێرانیش به لێدانی پڕۆژهگهلی گهوره،
پارێزگاکان��ی ڕۆژئاوای ئێ��ران ـ که دهکهونه
س��نووری عێ��راق ـ ی بێب��هش کردووه و
ئاوهکانی گواس��تۆتهوه بۆ پارێزگاکانی ناوهند
و رۆژههالتی ئێ��ران ]10[.وێنهی خوارهوه ،له
یهکێک له بهنداوهکانی ڕۆژههاڵتی کوردستان
گیراوه.
ئایا ل ه داهاتوودا لهس��هر ئاو ،ل ه نێوان واڵتاندا
ش��هڕ دروس��ت دهبێ؟ ل��ه س��اڵی ،٢٠١٩
فریدریک الس��ر جوغرافیاناسی کانادایی ئهم
[]11
پرسیارهی کردووه.
ل��ه ڕاب��ردوودا به کهم��ی بین��راوه ک ه
دهستڕاگهیش��تن ب ه ئاوی شیرین و کونتروڵ
کردنی ،ه��ۆکاری بنهڕهتیی ش��هڕهکان یان
پێکدادان��ه تون��دهکان ل ه نێ��وان دهوڵهتاندا
بووبێتن ]12[.هێندێ له پسپۆڕان لهو بڕوایهدان

ئهم وێنهی ه له یهکێک ل ه بهنداوهکانی ڕۆژههاڵتی کوردستان گیراوه .سهرچاوه :دوکتور مهنسوور سوهرابی
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که ئهگهری ش��هڕ ل ه س��هر ئاو الوازه ،بهاڵم
ههندێکیش��یان پێیان وای ه ک ه شهڕی زۆرتر
ل ه سهر ئاو حهتمیه ،ئهویش به هۆکاری کهم
بوونی ئاو ،زۆربوونی حهشیمهت ،چوونه سهری
[]13
ئاستی ژیان و زۆر سهرف کردنی ئاو.
هێندێکی��ش پێیان وای ه ک ه ئهو ش��تهی
ک�� ه وهک ش��هڕی داهات��ووی ڕۆژههاڵت��ی
ناوهراست باسی لێ دهکرێ ،ساڵههای ه دهستی
پ��ێ کردوه .ش��هڕهکانی هیند و پاکس��تان،
ئیس��رائیل و عهڕهب له ساڵی  ١٩٦٧ل ه سهر
ئاو بوون .دهگوترێ ،دروس��تبوونی داعش ل ه
ئاکامی دروس��تبوونی کهم ئاوی له سوریه و
عێراق و بێکار بوون��ی وهرزێران و بوونیان ب ه
پهڕاوێزنشینی شارهکان بوو.
بهاڵم کونتروڵ کردنی سهرچاوه خاوهکان
ل ه الی��هن واڵتهکانهوه ،بێگوم��ان ل ه زۆربهی
تێکههڵچوونهکاندا دهوری س��هرهکیی ههیه،
کهچی ئهم پاڵنهره ل ه کاتی ههڵگیرس��اندنی
شهڕهکان زۆر جاران ئاشکرا نهبوه.
پێناسهی ژیۆپۆلێتیک
ب��ۆ ژیۆپۆلێتی��ک ،پێناس��هی جۆراوج��ۆر
دهکرێ .دهس��تهواژهی ژیۆپۆلێتیک پێکهاتوه
ل��ه دوو بهش :ژی��ۆ ،وات��ه زهوی ،پۆلێتیک
وات ه سیاس��هت ،ک ه واتاکهی دهبێت ه زانستی
«سیاس��هتی زهوهی» ]14[.ب��ۆ ڕودۆلف کلین
ک ه ل ه س��اڵی  ١٨٩٩چهمک��ی ژیۆپۆلێتیکی
داهێنا ،ژیۆپۆلێتی��ک واتهی تیۆریی دهوڵهت
وهک کیانێک��ی جوغرافیایی یان دیاردهیهک
ل ه سپهس(پانتایی) ،دهدا ]15[.بهکارهێنانی ل ه
نێوان ش��هڕهکانی جیهانیی یهکهم و دووههم
پهرهی س��هند .بۆدانتیال��ح .دۆدنی ،پێێ وای ه
ژیۆپۆلێتیک وات ه ش��یکردنهوهی کاریگهریی ه
جۆغرافیایییهکان لهس��هر بااڵنس��ی هێز ل ه
پهیوهندیی ه نێونهتهوهیییهکاندا ]16[.دێپارتمانتی
ئهمری��کا ب��ۆ کاروب��اری ش��هڕ پێ��ی وای ه
ژیۆپۆلێتی��ک پێکهاتوه له واقعییهتگهلێک ک ه
پهیوهندییان ب ه مێژوو ،جوغرافیا و سیاسهتهوه

ههی ه بۆ ش��ڕۆڤه کردن و پێش��بینی کردنی
ڕهفتاری دهوڵهتهکان ل ه نێو سنوورهکانیاندا و
[]17
ل ه پهیوهندی ل ه گهڵ دهوڵهتهکانی دیکهدا.
به ڕای من ئهم پێناس��هیهی خوارهوه ب ه
ش��ێوهیهکی ڕوون چوارچێوهی ژیۆپۆلێتیک
دهناس��ێنێ :چهمک��ی ژیۆپۆلێتی��ک وهک
بهرنامه ،داڕشتنی سیاسهتی ئهمنیی واڵتێک
دهگهیهنێ ،به پشتبهستن به بنهمای فهکتهره
جوغرافیاییی��هکان .ب��ه ههڵس��هنگاندنی ئهو
فهکتهرانه ،ژیۆپۆلێتیک حهوزهکانی مهجوودی
هێز ههڵدهس��هنگێنێ و ههوڵ دهدا سیاسهتی
[]18
نهتهوهی��ی بهو فهکترانهوه گ��رێ بداتهوه.
ههڵوێس��ت گرتنی ستراتێژیک و پۆتانسیهڵی
لهش��کریی نهتهوهی��هک بهس��تراهتهوه ب�� ه
ههڵکهوت�� ه و جێگهی ڕێگا س��هرهکییهکانی
بازرگانیی زهمینی و دهریایییهوه و ،پێشکهوتن
و ئاستی سیس��تهمی گواستنهوهی دهرهوهی
ئهو واڵتهوه.
س��هبارهت ب ه ههڵکهوتهی س��تراتێژیکی
واڵتان ،دهکرێ بۆ وێنه ،باس ل ه جێگهی ئێران
و ڕووس��یه و تورکیا و چی��ن بکرێ .کهچی
ئێ��ران و ڕووس��یه وهک دوو هێزی زهمینی
دهناسرێن ،بهاڵم تورکیا و چین ل ه ههڵکهوتهی
س��تراتێژیکیی باش��تر بههرهمهندن .چونک ه
خاوهن هێزی دهریایین .دهست پێڕاگهیشتنی
ئهو واڵتان��هی هێزی زهمینین ب��ه گوزهرگا
دهریایییهکان ،نفوزی ئهو واڵتان ه س��نووردار
دهکا .ئێران بهربهس��تی جوغرافیاییی زۆره و
ههر ئهوهیش نفوزی س��نووردار دهکا .کهچی
کێوهکانی ئێ��ران ،ئهو واڵتهی له مێژوویدا ل ه
زۆرهێرش پاراستووه ،بهاڵم ههمان جوغرافیا،
هێز و نفوزی ئێرانیش��ی س��نووردار کردووه.
له مێژوویدا ،ئێ��ران کاتێ نفوزی بههێز بووه
که واڵت ه هاوس��ێکانی تووشی قهیرانی قووڵ
بوون .لهوانهی ه یهکێک ل ه هۆکارهکانی دهست
تێوهردانهکانی ئێران ل��ه کاروباری ناوچهکه،
بهرجهس��ت ه کردنی ئیسالمی سیاسیی شیع ه
و کار کردن ل ه ژێر پهردهی ش��یعهگهری بۆ
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پهرهپێدانی ناس��یونالیزمی فارس ،ل ه ههمان
هۆکارهوه س��هرچاوه بگرێ .دیاره دوای الواز
بوون��ی عێراق و بهه��اری عهڕهبی ،ئێران ئهو
ههلهی قۆس��تهوه بۆ بههێ��ز کردنی نفوزی
خۆی و دهرچوون له بنبهس��تی ژیۆپۆلێتیک
و ل ه ههوڵدای ه ل ه ڕێگای عێراق و س��ووریاوه
دهستی بگات به ئاوهکانی مهدیتهرانه .گرنگیی
ستراتێژیی تورکیا ل ه ڕۆژههاڵتی ناوهڕاست ،تا
ڕادهیهک دهگهڕێتهوه بۆ جێگه و ههڵکهوتهی
پرسی زهمینی ل ه نێوان ئهوروپا و ئاسیادا .ک ه
چی هێزی ژیوس��تراتێژیی میسر دهگهڕێتهوه
بۆ چهق��ی ههڵکهوتهی ل ه دڵ��ی ڕۆژههاڵتی
ناوهراس��ت ،وهک پردێک ل ه نێ��وان ئهفریقا،
[]19
ئاسیا ،و ئهروپای ناوهراستدا.
بههێزبوون��ی نهتهوهی��هک و زۆر بوونی
شانسی مانهوهی ،تا ڕادهیهکی زۆر پهیوهندیی
بهم فاکت��هره جوغرافییانهوه ههیه :ش��وێن،
گهورهی��ی ،ش��ێواز ،قوواڵیی و کهش��وههوا،
حهش��یمهت ،و هێ��زی مرۆیی ،س��هر چاوه
سروش��تییهکان ،توان��ای پیشهس��ازی و
ڕێکخس��تنی کۆمهاڵیهت��ی و سیاس��یی ئهو
نهتهوهیه.
ل ه بواری سیاس��هتی نێودهوڵهتی ،نهتهوه
ب�� ه بهکارهێنانی ههر س��ێ فاکتهری هێز ،بۆ
گهیشتن ب ه ئامانجهکانی ل ه سیاسهتی دهرهوهدا
ههوڵ دهدا .واته ،س��تراتێژییهکی سیاسی ک ه
پش��ت ب�� ه کهڵکوهرگرتن له دیپلۆماس��ی و
وتووێژ دهبهستێ .ئهم ستراتێژییه ،زۆر نزیک
و هاوتهریب��ه لهگ��هڵ س��تراتێژیی ئابووریی
نهتهوهی��ی .ههردووکی��ان ههماههنگ به کار
دهبرێن .کهڵکوهرگرتن ل ه ستراتێژیی سهربازی
زۆربهی کات وهک ئاخرین بژارده به کار دێت،
کاتێک ک�� ه ههوڵه سیاس��ی و ئابوورییهکان
[]20
نهیانتوانیوه ئاسایشی واڵتهک ه بپارێزن.
ب ه گشتی ههڵکهوتهی دهوڵهتان ل ه قهراخ
ئاوهکان ،دهبێته هۆی دهوڵهمهندیی ئابووریی
ئهو واڵتانه .به حوکمی ئهوهی که به گوێرهی
یاسای نێودهوڵهتی ،ههموو واڵتان مافیان ههی ه
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ل ه ناو ئ��اوه نێودهوڵهتییهکان��دا (پێچهوانهی
گۆل��هکان) به ئ��ازادی هاتوچ��ۆ بکهن ،ئهم ه
وادهکا ئ��هو دهوڵهتان��هی ل ه ق��هراخ دهریان،
پهیوهندیی زۆرتری��ان ههبێ له گهڵ دونیای
دهرهوه .ئهم��ه پێچهوانهی ئهو دهوڵهتانهیه ک ه
ئابلوق ه دراون .له پهیوهندی لهگهڵ سیستهمی
بهرگری��ی نیزام��ی ،ئهو واڵتان��هی ک ه نزیک
دهریان ،ب ه شێوهیهکی بهرچاو گرنگی دهدهن
به بههێزکردن��ی بازرگانیی دهریایی و هێزی
دهریایی .کهوا بوو جوغرافیای سیاسی بابهتێک ه
ک ه ل ه ڕێگایهوه ،دهوڵهتهکان دهتوانن پێگهیان
بههێز بک��هن .وهک هێزی خاوهن نفوووزیش
ل�� ه ب��واری نێودهوڵهتی��دا ،داوا و ئیدیع��ای
نهتهوهیهک بۆ دهسهاڵت ل ه سهر چوار کۆڵهک ه
بنیادنراوه .هێزی گهورهی سهربازی و مهیلی
بهکارهێنان��ی ، ،وزهی زی��ادهی ئابووری ک ه
ئیمکانی پێ دهدا هاریکاری و سهرمایهگوزاری
ل ه واڵتانی دیکه بکا ،ڕێبهرایهتیی ئیدیۆلۆژیک
ک�� ه وهک نموونهی��هک الی دهوڵهتانی دیک ه
پهیڕهویی لێ بکرێ ،ههبوونی سیس��تهمێکی
هاوبهشی دهوڵهتداری ]21[.بۆ نموون ه دهتوانین
ئاماژه به واڵت ه یهکگرتوهکانی ئهمریکا بکهین،
وهک زلهێزی س��هربازی ،خاوهن ئابووریهکی
بههێز ،داکۆکیکاری دیموکراس��ی ک ه زۆر ل ه
واڵتان پهیرهوی ل ه سیس��تهمی لیبرالیسمی
ئهمریکایی دهک��هن .نموونهی دیکه ،زۆر جار
ی��هک دهنگ ب��وون ل ه سیاس��هت ،ل ه نێوان
دێموک��ڕات و کۆماریخ��وازهکان ،دهتوانێ ب ه
ئهرێنی یا نهرێنی لهسهر سیاسهتی دهرهوهی
ئهمریکا کاریگهریی ههبێ.
ژیۆپۆلێتیکی ئاو
ئ��او یهکێک ل�� ه ئامرازهکانی بههێ��ز بوونی
نهتهوهکانه .کهچی  ٧٠لهسهدهی گۆی زهوهی
له ئاو پێکهاتوه ،بهاڵم بهشێکی زۆر کهمی ئاو،
واتا  %٥ ،٢ش��یرین ه و بۆ خواردنهوه دهشێ،
که ل��هوهش کهمتر ل ه  %١لهس��هر رووبهری
[]22
زهوی لهب��هر دهس��تدایه بۆ خواردن��هوه.
ساڵی بیست و دووەم
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گهر س��هدهی  ٢٠ببوو ب ه ش��انۆی پێکدادان
لهس��هر زێڕی ڕهش(ئهوت) ،وا دیاره سهدهی
 ٢١دهبێت�� ه ش��انۆی ش��هڕ لهس��هر زێڕی
ش��ین(ئاو) ]23[.ل�� ه ڕۆژههاڵت��ی ناوهڕاس��ت
ک�� ه لهگهڵ قهیران��ی ئ��او ،ڕووبهڕوویه ،بهرز
بوونهوهی ناکۆکییهکان لهس��هر پرس��ی ئاو،
لهبهر کۆمهڵێک ه��ۆکاره .لهوان��ه زۆربوونی
خێرای حهشیمهت ،گهشهی ئابووری ،چوون ه
س��هری ئاستی ژیان ،پێشکهوتنی تهکنۆلۆژی
و خراپ ئیداره کردنی ئاو.
ههرچهن��د کۆنڤانس��یۆنی نهت��هوه
یهکگرتوهکان له ساڵی  ،١٩٩٧وهک ڕێفرێنس
بۆ چارهسهرکردنی کێشه ئاوییهکان دهتوانرێ
کهڵکی ل��ێ وهربگیرێ ،ب��هاڵم دهوڵهتهکان،
تهنه��ا ب�� ه ش��ێوهی زارهکی ب�� ه بنهماکانی
ئهو کۆنڤانس��یۆن ه پابهندن .ب�� ه گوێرهی ئهو
کۆنڤانس��یۆنه ،واڵتهکان دهسهالتی تهواویان
ههی ه ب ه س��هر ئهو بهش��ه ل ه چهم و ئاوهکان
ک�� ه به نێو واڵتهکهیاندا تێدهپهڕن ،بهاڵم نابێ
زهرهر ب��هو واڵتانهیش بگهیهن��ن که ئاوهکان
ب��هرهو ئهوان دهچ��ن .ئهو قانوون��ه ههروهها
ئاماژه بهوه دهکا ،ک ه ئاوی هێندێ سهرچاوه،
ب ه ش��ێوهیهکی عاداڵنه بهش بکرێ ئاڵوگۆڕی
زانیاری بکرێ ،لهسهر ههر دهست تێوهردانێک

له ش��ێوهی بهکارهێنانی ]24[.بهس نهبوون و
ک��هم کارا بوونی قانوون��ه نێودهوڵهتییهکانی
پهیوهندیدار به ئاو ،وهک ئامرازێک بۆ چارهسهر
و ڕێکخس��تنی کێش��هکانی ئ��او و نهبوونی
میکانیزم��ی جێبهج��ێ کردن ،کێش��هکهی
[]25
ئاڵٶزتر کردووه.
ژیۆپۆلێتیکی کوردستان
کوردهکان و چارهنووس��یان له سهدهی ،٢٠
دهبێ ل ه چوارچێوهی سیاسهت و بهرژهوهندیی
هێزه ژیۆپۆلێتیک��ه جیهانییهکان ل ه ناوچهی
ڕۆژههاڵتی ناوهڕاس��تدا بخوێندرێنهوه .لهوان ه
بهرژهوهندی��ی واڵتان��ی عهرهب��ی ،ئهمریکا،
ڕووس��یه ،ئێ��ران و تورکی��ا .ک��وردهکان
تهنه��ا گروپ��ی ئیتنیکی��ن ل ه دونی��ادا ک ه
کهوتوونهت ه نێوان چ��وار هێزی ژیۆپۆلێتیکی
[]26
جیهانییهوه.
دی��اره ئ��هم هاوس��هنگییانه دهتوان��ن
بگۆڕدرێن ،ئهگهر بێت و حکوومهتی دۆس��تی
رۆژئ��اوا ،له ئێران ،تورکیا ،س��وریه ،عێراق و
هتد ،بێنه سهر کار .چهندین دهی ه پرسی کورد
وهک پرسێکی ناوخۆیی س��هیر دهکرا ،بهاڵم
به گوێرهی بۆچوونی فیلیپ بووالنژێ ،پرسی
کورد که له بنهڕهتدا پهیوهندیی به س��نووری
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چهند واڵت��هوه ههیه ،هاتۆت ه نێو هاوکێش�� ه
نێونهتهوهیییهکانهوه .نزیک بوونهوه ل ه پرسی
ک��ورد ،دهکهوێت�� ه ن��او کار و لێکۆڵینهوهی
پس��پۆڕانی ژیۆپۆلێتیک و پسپۆڕانی دیکهی
ڕۆژههاڵت ناس��ی .ئیدی پرسی کورد بووهت ه
[]27
پرسی سهدهی .٢١
ل�� ه س��اڵهکانی ن��هوهدهوه ،ئی��دی ئهو
تێڕوانینه گۆڕا و بوو ب ه پرس��ێکی جیهانی و
لهدهی��هی ،٢٠٢٠بهتایبهت به هاتنی داعش،
ک��ورد وهک ئهکتهرێک��ی نادهوڵهتی��ی کارا،
بهشێک بووه ل ه هاوسهنگییهکان له ڕۆژههاڵتی
ناوهراستدا .گرژییهکانی ناوچه ،پشت بهستنی
واڵتان��ی ڕۆژئاوا ب ه ک��ورد ،وهک هاوپهیمانی
جێ��گای متمانه ،وای ک��ردووه که کورد ئهو
پێگهی ه بپارێزێ.
ئێران ل ه س��اڵی  ١٩٧٩وه ،زیاتر ل ه ٦٠٠
پڕۆژهی دروس��ت کردنی بهنداوی جێبهجێ
کردووه .ئ��هوه ل ه کاتێکدایه ،ل ه زهمانی ش��ا
و ههت��ا ڕووخانی ،تهنها  ١٣بهنداو دروس��ت
[]28
کرابوو.

له ئاس��تی ناوخۆیی ،بۆ قهرهب��وو کردنهوهی
کهمبوودی ئاو ل��ه ناوچه فارسنش��ینهکان،
ئێ��ران خهریکی جێبهجێکردن��ی پڕۆژهگهلی
گواستنهوهی ئاو لهو پارێزگایانهی ه ک ه نهتهوه
غهیره فارسهکان وهک ئههواز ،سنه ،کرماشان،
ئیالم ،ئازهربایجانی رۆژئاوا(ورمێ) ،ئازهربایجانی
رۆژه��هاڵت ،ب��ۆ پارێزگاکان��ی وهک ق��وم،
ئیسفههان ،کرمان ،یهزد ،سمنان وههمهدان.
حکوومهت ئاوی ناوچ ه غهیرهفارسنش��ینهکان
ب ه کاناڵی جیاجیا بهرهو ناوچ ه فارسنشینهکان
[]29
دهبات.
ب ه لێدانی پڕۆژهگهلی گهوره ،پارێزگاکانی
ڕۆژئاوای ئێران ،ک ه دهکهون ه سنووری عێراق،
بێبهش کراون و ئ��اوهکان ئهم پارێزگایانهیان
گواس��تووهتهوه ب��ۆ پارێزگاکان��ی ناوهن��د و
رۆژههاڵتی ئێران .ل ه ڕۆژههاڵتی کوردس��تان
ل ه چهندین ناوچهوه ،ئ��اوهکان دهگوێزرێنهوه
ب��ۆ ناوچ��ه غهیرهکوردییهکان .ب��ۆ وێن ه ب ه
گوێ��رهی زانیارییهکان ،ل ه ه��هر چرکهیهکدا
پێن��ج میتری س��ێ جا  ،ئاو ل�� ه بۆکانهوه بۆ
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تهورێ��ز دهگوێزرێتهوه .ههمان سیاس��هت ل ه
میاندواوی��ش پهیڕهو دهکرێ .ه��هر وهها ل ه
نزی��ک مهریوانیش ئاو دهگوێزنهوه بۆ زهنجان
و ل��ه نزی��ک قوروهش ب��ۆ ههم��هدان .جیا
لهوان��ه ،حکوومهتی ناوهندی ب ه ش��ێوهیهکی
بهرچاو ،چاوی بڕیوهت��ه ئاوهکانی رۆژههاڵتی
کوردس��تان .لهوان ه سیروان ،که پێش ئهوهی
بگات��ه عێراق ،نزیک ب ه  ٣٠٠کیلۆمیتر ب ه نێو
ئێراندا تێدهپهڕێ.
مهنسوور س��وهرابی له نووسینێکیدا
سهرنج ڕادهکێشێته سهر ئهو مهترسییانهی
له ئاکام��ی مودیرییهتی ههڵ��ه و پیالنی
ت��ااڵن کردن��ی ئاوهکانی ڕۆژه��هاڵت له
الیهن کۆماری ئیسالمیی ئێرانهوه ،لهسهر
ڕۆژههاڵتی کوردس��تانه .نووسهر ،قهیرانی
ژینگ��ه دهگهڕێنێت��هوه ب��ۆ مودیرییهتی
نازانس��تی (غی��ر عیلمی) و سیاس��هتی
کۆلۆنیالیس��تیی حکوومهت��ی ناوهندی له
رۆژههاڵتی کوردس��تان .به پشتبهس��تن
ب��ه کۆمهڵێک داتای زانس��تی ،بهفیڕۆدان
و تااڵن��ی ئاوهکان��ی ڕۆژه��هاڵت ،بۆ ئهو
پس��پۆڕهی ئاگرۆئیکۆلۆژی ،ئهو پرس��یاره
دروس��ت دهکات که بۆ س��هرهڕای باران
بارین��ی زۆر ل��ه پارێزگایهکی وهک ئیالم،
کهچی ڕووبهری کش��توکاڵ لهو پارێزگایه
ل��ه ئاس��تێکی زۆر نزمدای��ه؟ ئ��اوی ئهو
پارێزگای��ه بۆ کوێ دهچێ؟ بۆچی س��نه
به بهراوهرد به پارێزگاکانی ئیس��فههان و
فارس ،س��هرچاوهی ئ��اوی زۆرتری ههیه،
کهچی ڕووبهری کش��توکاڵ له ئاس��تێکی
زۆر نزمتردایه؟ ئاوی ئهو دوو پارێزگایه له
[]30
کوێوه دابین دهبن؟
ئێران بهوهش ڕانهوهستاوه .ئێستا خهریکی
تهواو کردنی  ٣٣پڕۆژهی نوێی ئاو و ئاوهڕۆی ه
ل ه خوزستان که ئاو ب ه بۆڕی(لووله) بگهیهنێت ه
ئابادان ،خۆڕهمش��ههر ،سوسهنگرد و دهشتی
ئازادهگان ]31[.دیاره حکوومهت له پڕۆژهیدایه،
 ١٧بهن��داوی دیک�� ه و تونێڵێک��ی ١٥٠

کیلومیتری لێبدات ،ک ه به پارێزگاکانی ورمێ،
سنه ،کرماشان ،ئیالم و خوزستاندا تێدهپهڕێ.
ئهم پڕۆژهیه ،ئاوی رۆژئاوی ئێران ،وات ه ناوچ ه
کوردنشینهکان بۆ رۆژههاڵت و ناوهندی ئێران
دهگوازێتهوه .وات ه ئاوی ڕووباری زێی بچووک
[]32
و ڕووباری سیروان.
ل��ه پارێزگاکان��ی ورم��ێ ،ئازهربایجانی
ڕۆژههاڵت و س��نه ،دوهڵهت  ٥٦بهنداوی ساز
کردووه ،ک ه دهتوانن  ٢.١میلیارد میتر سێجا
ئ��او گل بدهن��هوه ک ه ت��ا  ،٢٠١٦بۆته هۆی
وش��ک کردن و بچووک بوونهوهی تا %٨٠ی
گۆل��ه مهزن��هکان ]33[.ل ه الیهک��ی دیکهوه،
حکوومهت ل ه ئاوی ڕووب��اری کاروون دهبات
که له کێوهکانی زاگرۆسهوه سهرچاوه دهگرێ
و بهرهو خووزس��تان دهچێ .ڕێ��ڕەوی ئاوی
زایەندەڕوودی��ش گۆڕدراوە ب��ەرەو یەزد .بە
هۆی سیاسەتی گۆڕینی رێڕەوی ئاوەکان لەم
سااڵنەی دواییدا ،خۆپێشاندان لە خووزستان
سەری هەڵدا.
 ٤٥لەس��ەدی ئاوی ڕووباری کاروون،
ب��ەرەو پڕۆژەیەکی دیکە ب��ردراوە .پڕۆژەی
گواس��تنەوەی ئ��اوی کاروون ب��ەرەو
پارێزگاکانی ئیس��فەهان و کرمان ،لە الیەن
عەلی ئەکبەر هاشمی رەفسەنجانی وهەموو
س��ەرکۆمارەکانی دوات��ر پش��تیوانیی لێ
کراوە.ه��ەر چۆنێک بێت ئ��ەم ڕوانینە بۆتە
سیاس��ەتێکی بەرەدوام و فەرمی کۆماری
[]35
ئیسالمیی ئێران.
له ئاس��تی نێودهوڵهتی و ل��ه پهیوهندی
لهگهڵ باشووری کوردس��تاندا ،ئێران لهسهر
ڕووباری زێی بچووک ک ه دهکهوێته درێژاییی
سنووری ئێران و کوردستانی عێراق ،بهنداوی
نوێی لێداوه .ئهم بهنداوه نوێیه ل ه سهردهشت،
بۆت�� ه هۆی ک��هم بوونی ئ��اوی خواردنهوه و
کش��توکاڵ ل ه قهاڵدزێ ،که حهشیمهتهکهی
نزیک  ١٤٠٠٠٠کهسه و دهکهوێته باکووری
[]36
شاری سلێمانی ل ه عێراق.
له پێنج ڕووبار ک ه سهرچاوهی سهرهکیی
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ئاوی ههریمی کوردستان پێک دێنن ،دوویان
ک��ه س��یروان و زێی بچووکن ،ل��ه ئێرانهوه
سهرچاوه دهگرن.

ئێ��ران ئاو ل ه دژی باش��ووری کوردس��تان و
عێراق ،وهک چهکی سیاس��ی بهکار دێنێت.
ل��ه ڕاب��ووردوودا له چهکی ئ��او کهڵکی وهر
گرتووه و بێگومان له داتاهاتووشدا ئهو ئامرازه
بۆ گوشارخستنهس��هر باش��ووری کوردستان
و بهغ��دا بهکاردێن��ێ .ل��هو پهیوهندیی��هدا،
بهگوێ��رهی لێدوانی عهبدولس��هتار مهجید،
وهزی��ری کاروباری کش��توکاڵ و س��هرچاوه
ئاوییهکان ،بههۆی سازکرانی بهنداو ل ه شاری
سهردهشت (رۆژههالت) ،لهسهر ڕووباری زێی
بچ��ووک که بهرهو ش��ارۆچکهی قهاڵدزێ ل ه
پارێزگای س��لێمانی دهچێت ،به شێوهیهکی
[]37
بهرچ��او پلهی ئاوی ئهو چهم�� ه دابهزیوه.
ب�� ه گوێ��رهی لێدوانی عهبدولس��تار مهجید،
ئێران ل�� ه بهرنامهیدای��ه ١٠ ،بهنداوی دیک ه
ل ه س��هر ئ��هو ڕووباران ه دروس��ت بکات ک ه
دێن ه کوردس��تان(ی باش��وور)هوه .دابهزینی
ئاس��تی ئاو له کوردستان ،کاریگهریی ل ه سهر
ئاس��تی ئاوی تهواوی عێراق دهبێ .ب ه گوتهی
عهبدولسهتار مهجید ،بڕیاری کهم کردنهوهی
ئاو له الیهن ئێرانهوه بۆ کوردس��تان ،زیاتر ل ه
[]38
بڕیارێکی سیاسی دهچێ.
له الی خۆیهوه ،باشووری کوردستانیش،
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چهندین بهنداوی دروست کردووه ک ه دهکرێ
ههرێم وهک ،ئامرازی گوش��ار ل ه دژی بهغدا
بهکاریان بێنێ .وهزیری سهرچاوه ئاوییهکانی
عێراقی��ش حهس��هن ئهلجهناب��ی ،ڕایگهیاند
بهه��ۆی بهنداوهکانی تورکی��ا وعێراقهوه ،لهم
چهند س��اڵهی دواییدا ،ئاس��تی ئاو له عێراق
تا  ٤٠لهس��هد دابهزیوه .ئهوه ل ه کاتێکیشدای ه
ک ه پێش��بینییهکان ئهوه نیش��ان دهدهن ک ه
حهش��یمهتی عێراق ،تا ساڵی  ،٢٠٥٠ژمارهی
 ٧٠میلی��ون تێدهپهڕێنێ ]39[.دهکرێ بگوترێ
ک ه کهم بوونی ئاو و زیاد بوونی حهش��یمهتی
عێراق ،له سااڵن و دهیهکانی داهاتوودا ،دهبێ
وهک بۆمبی قورمیش کراو حیسابی بۆ بکرێ.
ههموو ئام��اژاکان ئ��هوه دهردهخهن ک ه
ئێ��ران ههرچی زیات��ر لهگ��هڵ قهیرانی ئاو
ڕووبهروو دهبێ .گهرم بوونی کهش��وههوا ،ب ه
قهیران��ی مودیرییهتی ئاو ل�� ه ئێران زیاد بوه.
کهم بوونی باران بارین ،چوونهس��هری پلهی
گهرما ،کاریگهریی خراپی ل ه سهر دابینکردنی
ئاو داناوه .پێشبینیی توێژهران ئهوهیه ک ه ئێران
تووش��ی قهیرانی قووڵی ئاو دهبێ .کێش��هی
ئ��او بووهته هۆکاری کێش��هی کۆمهالیهتی -
سیاس��ی و تهناهی ل ه ئێران و ئهگهری ههی ه
تا ساڵی  ،٢٠٣٦قهیرانی گهورهی ئاو ل ه ئێران
دروس��ت ببێت ]40[.گوتهی عیسا کهالنتهری،
س��هرۆکی ئیدارهی ژینگه ،ک ه دهڵێ ب ه هۆی
کهم بوونی س��هرچاوه ئاویی��هکان ،تا ،٢٠٥٠
ڕێژهی  %٧٠ی ئێرانییهکان دهبێ واڵتهکهیان
بهجێ بهێڵن ،بوونی ئهم قهیران ه پشتڕاس��ت
[]41
دهکاتهوه.
گۆل��ی ورمێ که یهکێک ل�� ه گهورهترین
گۆله س��وێرهکان جیهانه ،خهریک ه ب ه تهواوی
لهناودهچ��ێ .کاوه مهدهن��ی ،س��ێ هۆکاری
بنهڕهت��ی دهخاته پێ��ش چ��او .لهوانه ،زۆر
بوونی حهش��یمهتی ئێران ،ک ه گوشاری زۆر
ل ه س��هر ئهنبارهکانی ئاو دروست دهکا .بهشی
کشتوکاڵی ناکارامه و به تایبهتی مودیرییهتی
خراپ��ی س��هرچاوه ئاوییهکان ،ک��ه ئێرانیان
ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

ب��هرهو قهیرانی ئاو پاڵ پێوهن��اوه ]42[.قهیرانی
دیکه ،ڕووباری زایهندهڕووده ک ه ب ه ناوهڕاستی
ئێراندا تێدهپهڕێ و شالوودهی ژیانی شاری ٢
میلیۆن کهسیی ئیس��فههانه ،خهریک ه وشک
دهبێ ]43[.عهبدولحهمی��د خادری ،ئهندامێکی
پارلهمان هۆشداری دهدا که ،لهبهر کهم بوونی
ئاو ،ئێران دهتوانێ تووش��ی ههڵگیرسانی شهڕ
[]44
ببێت.

تورکیا
س��هرهڕای ئهوهی پڕۆژهی ئیلس��وو کێشهی
زۆری س��از ک��رد ،بهاڵم تورکیا لهس��هر ئهو
پڕۆژهی ه ک ه له ساڵی ٢٠٠٠دا دهستی پێ کرد
بوو ،بهردهوام بوو و له مانگی جوالی ٢٠١٩دا
تهواوی کرد .بهنداوهکان لهسهر رووباری فرات،
له ماوهی  ٤٠س��الی رابردوودا ،نزیک ب ه ٤٠
لهس��هدی ئاوی س��وریهیان کهم کردۆتهوه و
رادهی ئ��هم کهم بوونهوهیه بۆعێراق ،نزیک ب ه
دووبهرابهره ]45[.بهنداوی ئیلس��وو ک ه ل ه سهر
دیجله دروست کراوه ،نهک تهنها بۆ ڕۆژئاوی
کوردستان ،سوریه و و عێراق ،بهڵکوو ل ه سهر
ئێرانیش کاریگهریی خراپ دادهنێ .بهرپرسانی
ئێرانی ،لهوان حهسهن ڕۆحانی سهرۆک کۆمار،
دروست کردنی بهنداوی ئیلسوویان مهحکوم
ک��رد ،چونکه به کهم کردنهوهی ئاوی دیجله،
کێشهی ژینگهیی ساز دهکا .بهنداوی ئیلسوو،
چ��اوهڕوان دهکرێ ،ڕادهی ئاوی دیجل ه تا ٥٦
لهسهد کهم بکاتهوه ،که ئهویش کاریگهریی ل ه
[]46
سهر ڕووباری کهرخ ه ل ه خوزستان دهبێ.
ل ه چوارچێوهی مێ��ژووی ئیمپریالیزمی

تورکیا دژی کوردهکان��دا ،کاریگهریی بهنداو
دروس��تکردن ،ل ه پرس��ی کورد تێدهپهڕێ و
کاریگهریی ل ه س��هر س��وریه و عێراق دهبێ.
پڕۆژهی ئیلس��وو ،زیاتر ل ه پرسی گهشهیه ،و
پهیوهندیی ب ه هێز ،سهردهس��تی و س��وڵتهوه
ههیه.
ئان��کارا به کهڵک وهرگرت��ن ل ه کونتروڵ
کردن��ی ئ��او ،کار دهکا بۆ ئ��هوهی پڕۆژهی
کورد له ڕۆژئاوای کوردس��تان ل ه بهین ببات.
ههنگاوهکان��ی ئ��هم دواییان��هی تورکیا دژی
هێزهکانی سوریهی دێموکڕات نیشان دهدهن
ک�� ه ئهردۆگان ناسیونالیس��می ک��ورد وهک
ههڕهش��هیهک بۆ سهر ئاسایش��ی نهتهوهیی
دهبینێت.
کۆبهند
له سهدهی  ،٢١ڕۆژههاڵتی ناوهڕاست جۆرێکی
نوێی ش��هڕی بێ وێنه ،به خۆی��هوه دهبینێ.
سهرهڕای گوش��اره ئابوورییهکان ،دابهشبوونی
ئیتنیکی و تایفهیی ،کرداری تیرۆریس��تی و
توندئاژۆیی��ی دینی ،ئهگهری س��هرههڵدانی
ش��هڕی ئاو ،ب ه ه��ۆی کهم بوون��ی ئاو لهم
سااڵنهی دواییدا ل ه ناوچهک ه زیاد بوه.
هۆکاری بهش��ێک له خۆپێشاندانهکان ل ه
ئێران دهگهڕێتهوه بۆ قهیرانی ئاو لهم واڵتهدا.
له تورکی��اش ،چهکی ئاو ل ه دژی کورد ،ههم
له ناوخ��ۆی تورکیا -بۆ گۆڕین��ی پێکهاتهی
دانیشتوان -ههم ل ه دژی ڕۆژئاوای کوردستان
وهک چهکی سیاسی کهڵکی وهردهگرێ .ئێران
ل ه الی خۆیهوه ،له ئاس��تی ناوخۆییدا ،ئاوی
ناوچ ه غهیره فارسهکان دهگوێزێتهوه بۆ ناوچ ه
فارسنش��ینهکان .له ئاس��تی نێودهوڵهتیشدا،
دژی باشووری کوردس��تان و سهردهمێکیش
بۆ گوش��ار خستن ه سهر بهغدا ،دژی دهوڵهتی
عێراق بهکاری دههێنا.
له خۆپێش��اندانهکانی نۆڤامبری ٢٠١٩ی
ئێراندا ،که دوای ڕاگهیاندنی زیاد کردنی نرخی
بێنزی��ن ڕوویاندا و داوای سیاس��ی و ئابووری
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 چارهس��هر کردنی کهمیی،تێیاندا هاته ئاراوه
ئاویش یهکێک له داخوازهکانی خۆپێشاندهران
، له سنوورهکانی باشووری ڕۆژئاوای ئێران.بوه
دانیشتوانی ش��ارهکانی خوڕهمش��ار و ئابادان
لهگهڵ کهم بوونی ئ��اوی خواردنهوهی خاوێن
 که بوو به هۆی خۆپێش��اندانی،ڕووبهروو بوون
 بهاڵم وا، کهچی زوو سهرکوت کرا.توندوتێژانه
دهرناکهوێ که حکوومهت بتوانێ پرسی کهمیی
 چارهسهر،ئاو که ههڕهش��هی جیدیه بۆ واڵت
 له داهاتوودا لهو شێوه،بکا و چاوهڕوان دهکرێ
.خۆپێشاندانانه له ناوچهکه زیاتر ببێت
،ئهگ��هر قهیران��ی ئ��او ب��هردهوام بێت
چارهنووسی واڵتی ئێران دهتوانێ وهک ئهوهی
سوریه تووش��ی قهیرانی هیجرهتی ناوخۆیی
ببێت و س��هرئهنجام بکێش��ێ بۆ ن��ا ئارامیی
 جیا لهو.بهرب�ڵاو ل ه سهرتاس��هری ئێران��دا
، ل ه بواری ژینگهییشهوه،هۆکارانهی باس کران
،ب ه دروست کردنی ههر ئهنبارێکی مهزنی ئاو
ژینگهی پهلهورهکان و ماسییهکان لهنێو دهچن
.و ئاڵوگۆڕ بهسهر کهشوههوای ناوچهکهدا دێت
ئیکۆسیس��هتم و ناوچهی نیشتهجێ بوون و
.شوێنهواره کۆنهکان دهکهون ه ژێر ئاوهوه
:سهرچاوهکان
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فهلسهفهی «خاک-ڕزگاری»ی کوردستان
بهشی کۆتایی
شوعهیب دانش پهژوو

ڕوونکردنهوهی چۆنیهتیی پهیوهندیی دوو ڕهوتی نهتهوهیی
و چهپی کوردی ب ه ئاوێتهکردنی گوتاری چهپی نوێ و گوتاری
دژهکۆلۆنیالیستی لهسهر پێگهی ڕزگاری ،دهتوانێت بههێزترین
فاکتهری ئاشتبوونهوهی هێزهکانی کوردستان بێت و خهباتی
ڕزگاریخوازانهی کوردستان ل ه ههموو توانستهکانی ب ه شێوهی
هاوکات و هاوتهریب کهڵک وهربگرێت.

بهپێ��ی چوارچێ��وهی فهلس��هفهی دهوڵهتی
هێگلی و وردبوونهوه ل ه میکانیزمی دهروونیی
پهیوهندی��ی دیالێکتیکی��ی نێ��وان س��ووژه
و ئۆب��ژهدا ،دهگهین�� ه ئهو پرێس��پێکتیڤهی
ک ه ناس��یاری لهس��هر چۆنیهتیی ڕاوهس��تان
ل�� ه پێگ��هی ڕزگاری ،بهس��تراوهتهوه ب�� ه
پێناس��هکردنی پێگ��هی هێز/ههیمهنهوه .ب ه
دهربڕینێکی ساکارتر واته بهبێ پێناسهکردنی
دهس��هاڵت و هێژمونیی دهس��هاڵت ،ناتوانین
پێناس��هیهک له ڕزگاری بهدهستهوه بدهین.
ئهم دهسهاڵت ه ل ه ڕوانگهی هێگلهوه له فۆڕمی
«دهوڵهتی دیکه» و ل ه س��ۆنگهی شمیتهوه ب ه
«دوژمن» پێناسه دهکرێت .ههرچهند ناوهڕۆکی
دوو چهمک��ی ڕزگاری و ئازادی جیاوازییهکی
تیۆریکی��ان پێکهوه ههیه ب��هاڵم دهتوانین ل ه
فۆڕمی پرسیاری «ئایزایا بێرلین»[ ]١ل ه ئازادی
[ئ��ازادی له چی و ئازادی بۆ چی] ،بۆ فۆڕمی
پرسیار له ڕزگارییش کهڵک وهربگرین .ئهگهر
ئ��هو گریمانهی ه قهبووڵ بکهی��ن ک ه خهباتی
کورد ل ه پێناو ڕزگاریدا بووه ،پێویست ه واڵمی
ئهو پرس��یاره بدهینهوه ک ه ڕزگاری ل ه چی؟ و
ڕزگاری بۆ چی؟
ڕهوت��ی مێ��ژووی نهتهوهگهرێتی لهگهڵ
کۆتاییهاتنی ش��هڕی جیهانی و سهرههڵدانی
بزووتنهوهگهل��ی نهت��هوه کـــــۆلۆنیک��راوه
ئهورووپیی��هکان و هـــــهڵوهش��انهوهی دوو
ئێمپراتۆری��ی عوس��مانی و س��هفهوی ل�� ه
ڕۆژههاڵتی ناوهڕاس��تدا دهست پێ دهکات .ل ه
ڕواڵهتدا تیۆری��ی دهوڵهت-نهتهوه فۆڕمێک ل ه
خواس��تی ڕزگاریی نهتهوه بندهستهکانی ژێر
دهسهاڵتی واڵت ه کۆلۆنیالیس��تهکانه؛ خهباتی
کوردی��ش تا ئێس��تا بهپێی ئ��هم گریمانهی ه
لێکدراوهتهوه و پۆلێنبهندی کراوه .لهحاڵێکدا
وردبوونهوه ل ه جومگه تیۆرییهکانی ئهم فۆڕم ه
ل ه دهوڵهت-نهتهوه ئهوهمان بۆ ڕوون دهکاتهوه
ک�� ه نهک ل��ه س��ۆنگهی ناس��یاریی نهتهوه
بندهس��تهکانهوه بهڵک��وو ل��ه میکانیزم��ی
بهرههمهێن��راوی خ��ودی سیس��تهمی

کۆلۆنیالیستییهوه بهرههم هاتووه ک ه دهیهوێت
پاش لهدهس��تدانی دهس��هاڵته پێشووهکهی،
قازانجهکانی خۆی ل�� ه چوارچێوهیهکی نوێدا
دابڕێژێت��هوه؛ بهجۆرێک ک ه بتوانێت له نێوان
ئامانج/قازانجهکانی خۆی و ناڕهزایهتیی نهتهوه
بندهس��تهکاندا ،نێوانجییهک��ی هاوتهری��ب
دروس��ت ب��کات .ک��ۆی ناوهڕۆک��ی فۆڕمی
دهوڵهت-نهتهوه لهس��هر بنهمای دیاریکردن و
پێک��هوه لکاندن��ی کۆمهڵ�� ه جۆراوجۆرهکانی
کهمهڵگای��هک دامهزراوه ک��ه دهیهوێت ئهم
پۆلێنه جیاوازان�� ه لهژێر فۆڕمی چهتری یهک
نهت��هوه و ی��هک دهوڵهت��دا کۆبکات��هوه.
ئهندێرسۆن[ ]2س��هبارهت ب ه ئهزموونی هیند
دهڵێت :دهوڵهت-نهتهوه تهنها دهس��تکردێکی
ئهورووپای��ی نیی�� ه بهڵک��وو کهرس��تهیهکی
کۆلۆنیالیزم��ه .ب��ۆ نموونه :هیند س��هرهڕای
زۆرێک جیاوازیی ئێتنیکی ،زمانی ،عهشیرهیی،
کۆمهاڵیهتی که ههیبوو ،به دهستی دهسهاڵت ه
کۆلۆنیالیس��تهکانی ئهورووپاوه دروس��ت کرا.
هیچ «یهکێتییهک��ی نهتهوهیی»ی هاوبهش و
واڵتێک��ی یهکانگی��ر بۆ کۆنترۆڵ��ی خاکێکی
[]4
تایبهت لهگۆڕێدا نهب��وو[ .]3ههروهها ئۆڤێن
لهم بارهی��هوه دهڵێت :سیس��تهمی دهوڵهتی
نهتهوهییی ئهورووپا له ڕۆژههاڵتی ناوهڕاستدا،
ئهو جێگایهی که ئیمپراتۆریی عوسمانی لهژێر
سیستهمێکی میراتیدا چاالک بوو ،له ڕێگهی
دروس��تکردنی یهک دهوڵهتی ناوهندی ،یهک
سیس��تهمی یاس��ایی ،یهک ئااڵ و سنووری
پهس��هندکراوی نێونهتهوهیی��هوه بنیات نرا[.]5
ئ��هم دوو بۆچوون ه ههر له س��هرهتاوه خاڵێک
ڕوون دهکهنهوه ک�� ه کۆی ڕهوا بوونی فۆڕمی
دهوڵهت-نهتهوه دهخاته ژێر پرس��یار و ڕهدی
دهکات��هوه ک�� ه ئ��هم دهوڵهت-نهتهوان��هی
ڕۆژههاڵتی ناڤین ،نهک لهسهر خواستی توێژ/
نهتهوه جیاوازهکان بهڵکوو ب ه دهستی خودی
دهسهاڵتی کۆلۆنیالیستیی ئهورووپی دروست
کراون بهبێ ئ��هوهی جیاوازییهکانی ناوهوهی
س��نووره دهس��تکردهکان ڕهچاو بکهن .ئهم
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ڕهوت��هی دهوڵهت-نهتهوه نه تهنیا بۆ ڕزگاریی
نهتهوه بندهس��تهکان ل ه دهس��تی دهسهاڵتی
کۆلۆنیالیستییهوه نهبوو بهڵکوو بۆ سڕینهوه و
نکۆڵی ل ه ناس��نامهی نهتهوهکان��ی دیک ه ب ه
یارمهتی��ی ی��هک نهتهوهی بااڵدهس��ت بوو.
الکمهن[ ]6به ڕوون��ی ئاماژه بهوه دهکات که:
دهس��هاڵت ه کۆلۆنیالیس��تهکانی ئهورووپا ،ب ه
ویستی خۆیان س��نوورهکانیان دیاری کرد و
بهب��ێ ڕهچاوکردنی جیاوازیی��هکان ل ه نێوان
ئێتنیکه جۆراوجۆره زمانی و فهرههنگییهکان
و ڕهوش�� ه تایبهتهکانیان بۆ چۆنیهتیی ژیان،
شوناسی خۆیان چهسپاند[ .]7ئهم پرێسپێکتیڤ ه
دوو دهرکهوت��هی ههیه :یهک��هم :جیاوازی و
ههاڵواردنی نهتهوهیی ل ه نێ��وان نهتهوهکاندا
زهقت��ر دهکاتهوه و پڕۆس��هی نکۆڵیی نهتهوه
کهمدهسهاڵتهکان دهستپێدهکات ،دووهم :ئهم
تایبهتمهندیی��ه دهرفهت��ی ههمیش��هیی بۆ
دهسهاڵت ه کۆلۆنیالیستهکان دهڕهخسێنێت ک ه
ئامانج/قازانجهکان��ی خۆیان باش��تر و دڵنیاتر
بهدهست بێنن .دهس��هاڵت ه کۆلۆنیالیستهکان
لهڕێگ��هی دامهزراندنی ڕیکخراوی جۆراوجۆر
وهکوو ڕیکخ��راوی نهت��هوه یهکگرتووهکان،
ڕێکخراوی جیهانیی مافی مرۆڤ و  ...و لهژێر
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دروش��می بێناوهڕۆک/ڕواڵهتیانه  ،میکانیزمی
چهس��پاندن و ههمیش��هیی کردن��هوهی
قازانجهکانیان ڕهوایی پێدهدهن .ئهم میکانیزم ه
ل ه یهکهم دهرکهوت ه و بڕیاری خۆیدا ،گریمانه/
یاس��ای نهگۆڕبوونی س��نووره دیاریکراوهکان
دهچهس��پێنێت و دهیهوێت بهپێی داڕشتنی
یاس��ای نێونهتهوهیی ،دهس��هاڵت و ویستی
دواڕۆژی نهتهوه بندهستهکان کۆنترۆڵ بکات و
ب ه نایاس��ایی ل��ه قهڵهمیان ب��دات .ئانتۆنیۆ
کهسیز[ ]8لهمبارهوه دهڵێت :یاسای نێونهتهوهیی
ئێستا ب ه نیسبهت ویستی گرووپگهلی ئێتنیکی
و کهمین ه نهتهوهیی ،دین��ی ،فهرههنگی یان
زمانییهکان ،چاوی خۆی داخس��تووه .یاسای
نێونهتهوهی��ی ،ن��ه تهنیا ماف��ی دیاریکردنی
چارهنووس��ی ناوخۆی��ی و دهرهک��ی ب ه ئهم
گرووپان��ه نادات ،بهڵک��وو ناتوانێت ڕێکارێکی
دیک�� ه بۆ ئهم بارودۆخه دابی��ن بکات[ .]9ئهم
فۆڕم ه له سیستهمی دهوڵهت-نهتهوه ل ه ئاستی
تیۆریکدا لهسهر یهک نهتهوه و یهک دهوڵهت
تیۆریزه و ل ه ئاستی کردهوهییدا سنوور/خاکی
ئ��هو دهس��هاڵت ه دی��اری دهکرێ��ت .ب��هم
ڕوونکردنهوهی��ه ،تێدهگهی��ن ک�� ه نهت��هوه
بندهس��تهکان وهکوو نهتهوهی کورد جارێک
ساڵی بیست و دووەم
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بهپێ��ی سنوورداڕش��تنی دهس��هاڵت ه سهردهس��ت [ترک ،ع��هرهب ،ئێرانی] بووهت ه
کۆلۆنیالیستهکانهوه دهکهوێت ه پهراوێز و بهسهر ه��ۆکاری «گیرۆدهبوون/خوالنهوه»ی خهباتی
چهند س��نووری جوگرافیایی��ی نوێدا دابهش ڕزگاریخوازان��هی کوردس��تان ل�� ه بازن��هی
دهکرێت و ل��ه الیهن نهتهوهی بااڵدهس��تی ناوهڕۆکی وێژمانی دهستکردی ئهویدیی خۆی.
دهستنیش��انکراوهوه ههوڵ��ی بهردهوام��ی وێژمانێ��ک ک��ه ل��ه چهمکی خ��اک وهکوو
س��ڕینهوهی دهدرێت و ،جارێکیش ئهم ڕهوت ه بنهماییتری��ن بای��هخ پووچ کراوهت��هوه و ب ه
دیسان ل ه الیهن دهسهاڵت ه کۆلۆنیالیستهکانهوه ههندێ��ک بایهخی بهڕواڵ��هت جیهانی وهکوو
و ل ه ڕی��گای دامهزراوهکانیانهوه به یاس��ایی مافی مرۆڤ  ،ئازادیی ڕادهربڕین ،بهرابهری و
دهکرێت .ئێستا ئهگهر بگهڕێینهوه سهر بهشی دێموکراس��ی پڕ کراوهتهوه .ئهم ه لهحاڵێکدای ه
یهکهم��ی پرس��یارهکهمان وات��ه خهبات بۆ ک ه خ��ودی نهت��هوهی سهردهس��ت پێگهی
ڕزگاری له چی؟ دهبێت بڵێین له مێژووی دوو دهس��هاڵتی خۆی لهس��هر خاکی داگیرکراو
سهدهی ڕابردووی خهباتی کورددا ،بێجگه ل ه بهچهش��نی س��نوورێکی پیرۆز و نهگۆڕ پتهو
ههندێ��ک بڕگهی کۆتا و کاتی��دا (بۆ نموون ه ک��ردووه .له وهها بارودۆخێک��دا و لهنهبوونی
کۆم��اری کوردس��تان ب�� ه
و
واقیع��ی
بایهخێک��ی
ڕهوتی
ڕێبهڕایهتی��ی پێش��هوا ق��ازی
یهکگرتوو(خ��اک) ،خهبات��ی
ه

ن
ه

و
ه
ت
ه
ت-ن
ه
وڵ
ه
د
محهمم��هد) ک�� ه گرنگی��ی
نهتهوهی بندهست بهسهر چهند
تهنیا بۆ ڕزگاریی
دهسهاڵتی سیاسی لهسهر خاکی
وێژمان�� ه
الیهن/توێ��ژی
کان
ه
ست
ه
بند
ه

و
ه
ت
ه
ن
کوردستان به شێوهی ههستهکی
دهس��تکردهکهی دهسهاڵتی زاڵ
ل ه دهستی دهسهاڵتی
و تیۆریزهنهک��راو ههس��ت پێ
وهک��وو ڕهوت��ی بزووتن��هوهی
کۆلۆنیالیستییهوه
دهکرێت ،ئیدی  1پێناسهکردنی
کرێ��کاری ،دین��ی ،ژن��ان و ...
 نهبوو بهڵکوو بۆ
ر
ئامانج��ی خهب��ات لهس��ه
دابهش دهکرێت بهبێ ئهوهی ئهو
سڕینهوه و نکۆڵی ل ه
یهکهمایهتی بهخش��ین ب ه خاک ناسنامهی نهتهوهکانی ڕهوتگهل��ه بتوان��ن لهس��هر
وهکوو بایهخی گش��تی نهبووه ،دیک ه ب ه یارمهتیی یهک بایهخێکی هاوبهش��ی نهتهوهیی
بهڵک��وو خهب��ات ل��ه پێناوی
ڕێک بکهون .ئ��هم دهربڕین ه ب ه
نهتهوهی
ههندێک چهمک وهکوو ئازادی،
مان��ای ڕهدکردن��هوهی پرس و
بااڵدهست بوو
دیمۆکراس��ی و ...ب��ووه،
مافی توێژهکان��ی کۆمهڵگا نییه،
چهمکگهلێک ک ه بهرههمی نهک
بهڵکوو کێش��ه لهوێوه دروس��ت
ویستی کورد بهڵکوو بهرههمی ڕێکخراوهگهلی دهبێت ک ه توێژهکانی ئ��هم بارودۆخ ه ناتوانن
دهوڵهت�� ه کۆلۆنیالیس��تییهکان ب��ووه ک ه ل ه سنووری مهعریفیی خۆیان دیاری بکهن ،بۆی ه
س��هرترهوه ئاماژهیان پێ ک��را و ههروهها 2
ناچارن خوێندنهوهیهکی یهکس��ان ل ه پێگهی
ستراتێژیی کۆی ئهو ئامانج ه دهستنیشانکراوان ه هاوتوێژهکان ل ه خاک/س��نووره جیاوازهکاندا
ل ه الیهن هێزه سیاس��ییهکانی ک��وردهوه ل ه بهدهس��تهوه ب��دهن .بۆردی��ۆ[ ]10س��هرهتا
بهستێن و پانتاییی سنووری دهوڵهت-نهتهوه کۆلۆنیالیس��می وهکوو پێکهاتهیهکی ڕهگهزی
دهس��تکردهکاندا پێ��ڕهو ک��راوه ،دهوڵ��هت پێناس��ه ک��رد و دهڵێ��ت :کۆلۆنیالی��زم
نهتهوهی��هک ک ه خاکهکهی داگی��ر کردووه« .پهیوهندییهکی س��وڵتهیه» ک ه به چهش��نی
بهبڕوای نووسهر ،دهرهنجامی تێنهگهیشتن ل ه «سیس��تهمی کاست» و «جیاکاریی ڕهگهزی»،
فۆڕم��ی پهیوهندیی نێ��وان خهباتی نهتهوهی بیچمی گرتووه ک ه کۆمهڵگای کۆلۆنیالیزمی ل ه
بندهستی کوردستانی و دهوڵهت-نهتهوهکانی چهشنی «فۆڕمێکی مانهوی» هێشتووهتهوه[.]11
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وات ه چینی کۆمهاڵیهتی ب ه نیسبهت ڕهگهزهوه ترکی و فارس��ی ل ه ئاستێکی بهرفراواندا دهق
بایهخێک��ی کهمتری ههی ه و پاش��ان بهڵگ ه بهرههم دههێنن .توێژی ڕووناکبیری نهتهوهی
دههێنێتهوه ک ه سیستهمی سوڵتهی ڕهگهزی بندهس��ت ،پێویس��ته ب ه ههڵوهش��اندنهوهی
له ڕێگای هێزهوه خۆی دهسهپێنێت و بنهمای گریمان ه سهپێندراوهکانی وێژمانی دهسهاڵتی
س��وڵتهی کۆلۆنیالیزم «هێزی پهتی»یه ،بۆی ه زاڵ ،ل��ه نزمترین ئاس��تدا ،کۆمهڵ��گا بهرهو
دهڵێت :سهرکوت ل ه ڕێگهی هێزهوه ب ه تهواوی بهکارهێنانی ئهو الیهن ه شاراوهی ه له دهسهاڵت
لهگ��هڵ تهکووزی��ی دهروونیی سیس��تهمی که ئاگامبێ��ن ئاماژهی پێ دهکرد هان بدات،
کۆلۆنیالیزمدا هاوتهریب و گونجاوه[ .]12مانۆنی واته جیاکردنهوهی مرۆڤ له توانستهکانی .ب ه
س��هبارهت ب�� ه ئ��هم پهیوهندیی�� ه دهڵێ��ت :دهربڕینێکی دیکه؛ هاندانی نهتهوهی بندهست
کۆلۆنیک��راوهکان ،ههڵگ��ری جۆرێ��ک بۆ نهنووس��ین و بهرههمنههێنانی بهرههم ب ه
خۆبهکهمزانینن و ههربۆی ه ناچارن فهرههنگی زمانی نهتهوهی بااڵدهست ،بهشدارینهکردن ل ه
ڕهس��هنی خۆیان وهال بنێ��ن .بهپێچهوانهوه ،دهزگای هونهری فهرههنگیی دهسهاڵتی زاڵ و
کۆلۆنیالیس��ت شوناس��ی س��هروهریی خۆی ل�� ه کۆتایی��دا بایکۆتکردنی ڕهوت��ی وێژمانی
قهب��ووڵ دهکات ک�� ه لهگ��هڵ
دڵخوازی نهتهوهی سهردهس��ت.
پێویست ه ڕهوت و
پێگ��هی پێکهاتهیی��ی ئهوان��دا
لهحاڵێک��دا ک�� ه ڕهوت�� ه
کان
ه
سیاسیی
ه

ن
ه
الی
هاوئاههنگ��ه .پهیوهندی��ی نێوان
مارکسیس��تییهکان لهس��هر
ب ه سهرلهنوێ
کۆلۆنیکراو و کۆلۆنیالیس��ت ل ه
ئابوورییهکان��ی
ڕهههن��ده
پێناسهکردنهوهی
«هاوپهیوهندییهکی سهقامگیر»دا
کۆلۆنیالیزم تهرکیزیان دهکردهوه
پێگهی خاک ل ه
[]14
و کهس��انی وهک��وو مانۆنی
زنجی��ر دهکرێ��ت[ .]13بهم پێی ه
پهیوهندی لهگهڵ
الیهن��ه دهروونناس��انهکانی ئهو
ئۆبژهی بندهس��ت ل ه فهزایهکی
خهباتدا و گهڕاندنهوهی
دووالیهنهدا گیرۆده دهبێت ،بهو ئۆبژهی سهرکوتکراوی پهیوهندییهیان لێکدهدایهوه ،و ب ه
پێچهوان��هی فان��ۆن[ ]15ک�� ه
واتایهی ک�� ه ههرچهند نایهوێت
کورد بۆ حهقیقهتی
دهیویس��ت یهکهمایهت��ی ب�� ه
ه
فهرههنگی خ��ۆی لهبیر بباتهو
فۆڕمی سهروهریی
بهاڵم لهههمان حاڵدا لهگهڵ ئهو سنوور ،ئهم هاوکێشهی ه توێژهکان وهک��وو جووتیارهکان
ب��دات ،بۆردی��ۆ چۆنیهتی��ی
باوهڕه ڕووبهڕووی ه ک ه فهرههنگی
پێچهوان ه بکهنهوه
بهکارهێنان��ی
تاپۆکردن��ی
سووژهی بااڵدهس��ت ل ه ئێستادا
توندوتی��ژی له الی��هن هێزی
بڕهوی ههیه و گهر بهو ڕێس��ای ه
نهجووڵێت��هوه ل��ه ڕهوت��ی پێش��کهوتن دوا کۆلۆنیالیس��تیی ڕوون ک��ردهوه .ب ه بۆچوونی
دهکهوێ��ت .ئهم ئۆبژه بندهس��ت ه ڕوانگهی ب ه بۆردی��ۆ دهوڵهت-نهت��هوهی دهس��هاڵتدار ل ه
نیس��بهت بایهخه پێش��ووهکانی خۆی وهکوو ڕێگای دهزگای یاسادانهرییهوه ههوڵ دهدات
زمان ،جلوبهرگ ،هونهر و  ...لهدهست دهدات شوناسی غهیری خۆی واته نهتهوه بندهستهکان
و هاوکات به قهبووڵکردن و بهشداریکردنی ل ه بسڕێتهوه و ل ه ڕێگهی هێزی پهتی(سهربازی)
دهزگای فهرههنگیی س��ووژهی سهردهس��ت ،یهوه ئۆبژهکانی خۆی ناچار به جێبهجێکردنی
دهبێت��ه کۆیلهیهک��ی ههتایی ک ه ب��هردهوام یاسا دهستنیشانکراوهکانی خۆی بکات .کهوای ه
هێژمونی��ی دهس��هاڵتی داگیرک��هر بهرههم سووژهی کوردستانی ،که هێمای پێکهێنهری
دههێنێتهوه .ئهم پانتایییه دهتوانین بۆ نموون ه شوناس��ی خۆی [خاک] لهدهست دهدات ،ل ه
له ڕێژهی بهرچ��اوی ئۆبژهی کوردس��تانیدا نهبوونی دهس��هاڵتی النیکهم مهعریفی بهسهر
ببینین ک ه به زمان��ی ناکوردی واته عهرهبی ،خاکی خۆیدا ،دهکهوێته ژێر س��وڵتهی هێزی
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ساڵی بیست و دووەم
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ڕهگهز/نهت��هوهی سهردهس��تهوه و له ئاکامدا
سووژهی کوردستانی ل ه ئهنجامی تێپهڕاندنی
س��هردهمێکی کۆتا لهم پهیوهندییهدا ،دهبێت ه
ئۆبژهیهک��ی خۆبهکهم��زان و ب�� ه زمانێک��ی
«مانۆن»ی ،ئهم ئۆبژهی��ه پێگهی «حهقارهت»
قهب��ووڵ و دهروون��ی دهکات و ،ههروهه��ا
پۆتانسیهڵی بهرنگاریی خۆی ل ه بازنهی وێژمان
و لهس��هر س��نووری دیاریکراوی دهسهاڵتی
نهتهوهی سهردهستدا بهفیڕۆ دهدات؛ لهکاتێکدا
خودی ئۆبژه پێی وای ه ل ه پێگهی ڕزگارییهوهی ه
ک ه خهبات بۆ ڕزگاری دهکات .دهرهاویشتهی
ئ��هم تایبهتمهندییه ،دهبێته سهرس��پێری ب ه
دۆخ��ی ههنووکهی��ی ک ه لهالی��هن وێژمانی
س��ووژهی بااڵدهس��تهوه به «ئهم��ری واقیع»
پێناس��هکراوه .س��تراتێژی و ئامانج��ی
دیمۆکراتیزهکردنی ئێ��ران ،فیدڕاڵیزه کردنی
ئێراق ،بهرابهری و پێکهێنانی برایهتیی گهالن
ل ه ترکییهوه ت��ا ئێران و ههڵوهش��اندنهوهی
ئهمپریالیس��می جیهانی لهو ڕێ��ڕهوهدا جێ
دهگ��رن .ههوڵ و س��تراتێژییهک ک ه ههر ل ه
س��هرهتاوه دوچاری پارادۆکس��ێکی تیۆریک
دهبێتهوه .لێرهوهی ه که پێویست ه ڕهوت و الیهن ه
سیاسییهکان به سهرلهنوێ پێناسهکردنهوهی

پێگ��هی خاک له پهیوهندی لهگهڵ خهباتدا و
گهڕاندنهوهی ئۆبژهی سهرکوتکراوی کورد بۆ
حهقیقهتی فۆڕمی س��هروهریی س��نوور ،ئهم
هاوکێش��هیه پێچهوان ه بکهنهوه و پرسی کورد
بهچهش��نی مرۆڤێک��ی بێ خاکی ش��هیدای
دێموکراسی بۆ پرسی کوردستان بگوازنهوه.
سهبارهت به بهشی دووهمی پرسیارهک ه وات ه
ڕزگاری بۆ چی؟ دهتوانین بهم شێوهی ه وێنای
بکهین :خهباتی کورد بهتایبهت له س��هدهی
ڕابردووهوه دهتوانین ب ه شیوهی گشتی بهسهر
دوو ڕهوت��ی چهپ و نهتهوهیی��دا[ ]16دابهش
بکهین .ڕهوت��ی نهتهوهیی که شۆڕش��هکانی
ش��ێخ عوبهیدوڵاڵی نههری ،سمکۆ ،کۆماری
کوردس��تان و  ...لهخۆ دهگرێت دوو ڕهخنهی
جیددی��ان لهس��هره ،یهکهم؛ هیچ��کام لهو
شۆڕش��انه خاوهنی پاش��خانێکی مهعریفی و
تیۆریک نهبوون که بتوان��ن بنهمای خهباتی
ڕزگاریخوازانهی خۆیان لهسهر چهمک/بایهخی
خاکدا دابمهزرێنن ،دووهم؛ له الیهن هیچکام
ل��هو شۆڕش��انهوه س��هرهڕای ڕهنگدانهوهی
کوردس��تان ب ه چهش��نی خاک له ئهدهبیاتی
کوردیدا ،کوردس��تان وهکوو یهکهی سیاسیی
هاوبهش و ڕوون ڕهچاو و پێناسه نهکراوه .ئهم
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بۆش��اییی ه مهعریفیی ه تا ئێستایش بهردهوام ه
و هێش��تا خاک وهکوو بایهخێکی گش��تی ل ه
زهینی س��ووژهی کوردس��تانیدا ب ه ش��ێوهی
یهکسان و هاوشێوه ل ه بهشه داگیرکراوهکانی
کوردستاندا پێناس ه نهکراوه و جێگیر نهبووه.
ب�� ه دهربڕینێکی دیک�� ه دهتوانین بڵێین
خهباتی بهرهی نهتهوهییی کورد ل ه فهزایهکی
ن��اڕوون و بازن��هی ئامانجێک��ی پچڕپچڕ و
نایهکدهستدا تێپهڕبووه .ڕهوتی چهپی کوردی
س��هرهڕای بهکارهێنان��ی ش��ێوازی جیاواز،
ل ه پێناس��هی س��هرهتاییی خۆی��دا و لهژێر
کاریگهری��ی بزووتنهوهی چهپ��ی جیهانی ب ه
تایبهت ل ه بلۆکی س��وڤییهتهوه ،بهبێ ئهوهی
بیههوێت یان بتوانێت پهیوهندیی خۆی لهگهڵ
کوردستان به چهش��نی خاک ڕوون بکاتهوه،
سیستهمی س��هرمایهداری وهکوو دوژمن یان
ئهویدی دهستنیش��ان دهکات .چهپی کوردی
لهژێر کاریگهریی ڕاستهوخۆی ڤێرژێنی چهپی
نهتهوهی بااڵدهستی ئێرانی ،ترکی ،و عهرهبیدا
ب��وو .لهحاڵێک��دا ڕهوت��ی چهپ��ی نهتهوهی
بااڵدهست ل ه پێگهی دهستڕۆیشتوویی بهسهر
خاکهوه خۆی پێناس��ه دهکات ،وات ه پرس��ی
چهپی نهتهوهی بااڵدهست نهک فۆڕم/سنووری
دهس��هاڵت ،بهڵکوو ناوهڕۆکی دهسهاڵت و ل ه
قاڵبی س��ووژهیهکی توێژی سهردهستهوه بوو.
پێکگهیش��تنی ئهم دوو ڕهوت ه کۆمهڵگا بهسهر
دوو ب��هرهدا داب��هش دهکات ،بهجۆرێک ک ه
ه��هردوو الیهن پ��اش ماوهیهکی کۆرت و ل ه
بۆش��اییی پێگهی ڕاوهستهبوونی مرۆڤی کورد
لهس��هر خاک ،دهبن ه ئهویدییهکی ناوخۆییی
یهکتر .وات��ه جارێک پێگهی ڕزگاریی خۆیان
له ههمبهر دهس��هاڵتی ناوهندی و سیستهمی
س��هرمایهداریدا پێناس ه دهکرد و ل ه قۆناغێکی
دیکهدا خۆیان له ههمبهر الیهن ه کوردییهکهی
دیک�� ه پێناس�� ه دهک��ردهوه .ئ��هم ئهویدیی ه
ناوخۆیی�� ه تهنیا ل ه ئاس��تی تیۆریکدا کورت
نهکراوهتهوه بهڵکوو ل ه کردهوهیش��دا درێژهی
ههبوو .شهڕی ناوخۆییی الیهن ه سیاسییهکانی
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کوردس��تان ،نموونهیهک��ی بهرچ��اوی ئهم
بۆشاییی ه مهعریفییهی سووژهی پووککراوهی
[]17
کورد ل ه هێمای خاک/کوردستانه .مارکۆزه
س��هبارهت ب�� ه پهیوهندی��ی نێ��وان ڕهوتی
نهتهوهی��ی و چ��هپ دهڵێ��ت :بزووتن��هوه
ڕزگاریخوازان�� ه نهتهوهییی��هکان ،ش��اڕهگی
ژیواری ئهمپێریالیس��م دهخهن ه مهترسییهوه.
ئ��هم بزووتنهوانه نه تهنیا له بواری ماددییهوه
بهڵکوو ل��ه ب��واری ئایدۆلۆژیی��هوه نێوانجی
و پاڵن��هری ههڵوهش��اندنهوهی سیس��تهمی
سهرمایهداری[ .]18واته مارکۆزهیش ناڕاستهوخۆ
پێویستیی ڕاوهس��تهبوونی سووژهی خهباتکار
لهس��هر خاک قهب��ووڵ دهکات و پێچهوانهی
تێگهیش��تنی چهپ��ی کوردی ک�� ه پێی وای ه
ناس��یۆناڵیزم لهمپهر و هاوکاری سیس��تهمی
س��هرمایهدارییه ،نهتهنیا کێشهیهک له نێوان
ڕهوتی چهپ و نهتهوهییدا نابینێت بهڵکوو وهکوو
دوو هێزی هاوتهریب بۆ ڕزگاری پێناس��هیان
دهکات .ب�� ه بۆچوونی مارک��ۆزه ،ل ه جیهانی
ڕۆژئاوایی و کۆمهڵگای پیشهییی ئێستادا ،دوو
فاکتهری زهین��ی و عهینی پێکهوه هاوتهریب
نین .به وتهیهکی ت��ر ،فاکتهری عهینی (وات ه
ژێربهن��ای مرۆیی��ی ڕهوت��ی بهرههمهێنان)
ک�� ه وهکوو چین��ی کرێکار بووهت�� ه ئامانجی
سیستهمی س��هرمایهداری ،لهگهڵ فاکتهری
زهین��ی ،وات ه ئاگاییی نێو توێژی ڕۆش��نبیر و
ههس��تی ئاڵوگۆڕ له نێ��وان پهراوێزکهوتووه
ئێتنیکی و ڕهگهزییهکاندا هاوتهریب نییه .ئهم
دوو فاکتهره ل ه بهش��ێکی بهرچاوی جیهانی
س��ێیهمدا پێکهوه هاوتهریبن .لهوێدا پێگهی
ڕزگاریخوازیی نهتهوهی��ی و چریکییهکان ب ه
پش��تیوانیی کرێکاران و جووتیاران سهرقاڵی
شۆڕشن[ .]19ئهم س��ۆنگهی ه ل ه تیۆریی چهپدا
و سۆنگهی نهتهوهییی ڕاوهستاو لهسهر خاک
ب ه چهش��نی یهکهی سیاس��یی کوردستان،
دهتوانێ��ت ئاس��ۆیهکی نوێ ل�� ه یهکێتی و
هاودهنگیی سووژهی کوردستانی بکاتهوه .بهم
شێوهی ه دهتوانین پاش پێناسهکردنی ڕزگاری
ساڵی بیست و دووەم
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ل ه چ��ی؛ ئامانجی خهبات وات�� ه ڕزگاری بۆ؛
واڵمی پرس��یارهک ه باش��تر بدهینهوه ک ه پێی
ههردوو ڕهوت ه گش��تییهک ه لهس��هر بایهخی
هاوبهش و بنهڕهتیی خاک ڕاوهستێت.
دهرئهنجام
ل��ه ڕیگهی چهمکی هێگلی��ی دیالێکتیکهوه،
پهیوهندییهکی نهپچ��ڕاو و بهردهوام ل ه نێوان
پێگهی ڕزگاری و س��وڵتهدا ههیه .فۆڕمی ئهم
پهیوهندیی�� ه گرینگتر ل��ه ناوهڕۆکهکهیهتی.
ب��ه ئاوڕدانهوه ل ه مێ��ژووی خهبات ،دهبینین
ک��ه مرۆڤی کورد ل ه بۆش��اییی نهناس��ین و
پێناس��هنهکردنی پێگهی س��وڵته ،بهردهوام
ل�� ه ڕهوتێک��ی ب��ۆش و بازنهیهک��ی ب��ێ
سهرهتادا س��ووڕاوهتهوه .ههروهها ب ه زمانێکی
ش��میتییهوه ،مرۆڤی کورد له ئاکامی نهبوونی
دهسهاڵتی{حکوومهت} خۆی لهسهر «خاک/
کوردس��تان»دا ،کهوتووهت�� ه ژێر س��وڵتهی
دهس��هاڵتدارهوه و پاش��ان ن ه بهچشنی تاک/
شارۆمهند بهڵکوو وهکوو ئهویدییهکی سنووری
دهس��هاڵتی ژێ��ر کۆنترۆڵی دهس��هاڵتدار ،ل ه
ههم��وو هێما و شوناس��ێک ڕووت کراوهتهوه
و ل��ه بهرانب��هردا بهدهس��ت چهمکگهل��ی
بهرههمهاتووی دهسهاڵتهوه گیرۆده کراوه .بۆی ه
نووسهر پێی وایه کۆی سهردێڕی پرسی کورد
بێ واتا و بۆش ه و پێویس��ت ه بۆ گهڕاندنهوهی
حهقیقهتی ڕزگاری و تهرکیزکردنهوه لهس��هر
بایهخی گشتی و نهگۆڕی خاک ،له سهردێڕی
پرس��ی کوردستان کهڵک وهربگرین و ههموو
ڕهوت ه جیاوازهکان��ی خهباتی ڕزگاریخوازانهی
کوردستان ل ه ئاس��تی فۆڕمدا لهسهر بنهمای
خاک دابڕێژینهوه .ل ه وهها حاڵهتێکدا دهتوانین
س��هرهڕای جیاوازیی ش��ێواز و ناوهڕۆکهکانی
خهبات ،هاودهنگی و یهکێتییهکی ستراتێژیک
پێکبێنین و مرۆڤ��ی کورد ل ه ئۆبژهبوونهوه بۆ
س��ووژهی کوردستانی پێناسه بکهینهوه .ئهم ه
ئهرک��ی ئێلیتی کورده ک ه ئهو بۆش��ایییه پڕ
بکهن��هوه و جێبهجێ ک��ردن و بهکارهێنانی

ئهم ستراتێژییه ئهرکی الیهن ه سیاسییهکان و
میدیای کوردییه.
ڕوونکردن��هوهی چۆنیهتی��ی پهیوهندیی
دوو ڕهوت��ی نهتهوهی��ی و چهپ��ی ک��وردی
ب��ه ئاوێتهکردن��ی گوت��اری چهپ��ی نوێ و
گوتاری دژهکۆلۆنیالیس��تی لهس��هر پێگهی
ڕزگاری ،دهتوانێ��ت بههێزتری��ن فاکت��هری
ئاش��تبوونهوهی هێزهکانی کوردستان بێت و
خهباتی ڕزگاریخوازانهی کوردستان ل ه ههموو
توانستهکانی ب ه شێوهی هاوکات و هاوتهریب
کهڵک وهربگرێت.
سهرچاوهکان:
)1. Isaiah Berlin (1909-1997
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Review of Books( 2012): 4.
4. Roger Owen
5. Owen, R. State,Power and Politics in Making
(of the Modern Middle East. New York:Routledge
2004): 15
6. Zachary Lockman
7. Lockman, Z. Contending Vision of the Middle
East. Cmbridge University Press.( 2009): 97-98
)8. Antonio Cassese (1937 – 2011
9. Cassese, A. Self-Determination of Peoples.
Cambridge University Press (1995): 328.
10. Pierre Bourdieu
11. Bourdieu ,P. Outline of a Theory of Practice.
Cmbridge University Press.( 1977): 34.
12. Bourdieu, P. The Sociology of Algeria. Paris
Press Universitaires de France ( 1958): 146.
13. Mannoni , O. Prospero and Caliban: The
Psychology of Colonization. New York Frederick.
A Preager( 1950):51
)14. Dominique-Octave Mannoni (1899-1989
)15. Ibrahim Frantz Fanon (1925-1961
 .16نووس��هر ئهم پۆلێنبهندییهی قهبووڵ نیی ه بهاڵم به مهبهس��تی
ڕوونکردنهوهی ناوهرۆک��ی بزووتنهوهی ڕزگاریخوازانهی کورد له ئهم
فۆرم ه کهڵک وهردهگرێت.
)17. Herbert Marcuse (1898-1979
 .18هربرت مارکوزه ،گفتاری در رهایی ،ترجمه محمود کتابی( ،نشر
پرسش.102 ،)1388 :
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شوناسخوازیی نەتەوەیی لە فەزای سایبێرنێتیک
ڕێباز قادری

شوناس چەمکێکە کە گۆزارشت لە ڕەوشت و کردەوەی تاک دەکات کە ڕیشەی
لە بارهێنانی بنەماڵەیی ،پەروەردەی فەرهەنگی و باوەڕگەلی کۆمەاڵیەتیدا هەیە و
کەسیەتیی تاکێک یان کۆمەڵگایەک پێکدهێنێت .کارەکتێرە دیارەکانی شوناس لە
ئاستی کۆمەڵگادا ،چوارچێوەی بنەرەتیی «شوناسی نەتەوەیی» پێکدەهێنن و ئەم
جۆرە لە شوناس ،نەتەوەیەک لە نەتەوەکانی ترجیادەکەنەوە.
شوناسی نەتەوەیی لەسەربناغەی ئاڵوگۆڕی پێکهاتەی سیاسی ،باوەڕگەلی
فەرهەنگی و کراوەیی ئەو لە ڕووی پەروەردەی تری فەرهەنگی ،تووشی لێکترازان
دەبێ و بە چەمکێکی ڕێژەیی و ئەمڕۆیی وەردەگێردرێت.

پوختەی وتار
گەش��ەی لەڕادەب��ەدەری زانیاریی��ەکان و
تەنینەوەی هەموو جیهان بە تۆڕی کۆمەاڵیەتیی
«ئینتێرنێ��ت» ،فەزایەک��ی خۆڵقان��دووە ک��ە
پێدەچێ��ت هەموو دنیا لهب��واری فەرهەنگی و
شوناسەوە بەرەو ئاقارێکی یەکدەست و یەکڕەنگ
بروات .گەش��ە و تەقین��ەوەی زانیارییەکان لە
فەزای مەجازیدا ،ڕۆڵێکی دووالیەنەی لە زۆرێک
لە واڵتانی لێ کەوتەوەتەوە .وا پێدەچێت کە لە
ئاکامی تێکنۆلۆژی��ی زانیارییەکان( ،)ITزۆربەی
واڵتانی جیهان لە بواری ش��وناس و شوێنەواری
کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی بەرەو یەکدەس��تی و
یەکرەنگی بڕۆن ب��ەاڵم لە هەمان کاتدا ،فەزای
سایبێری و ئینتێرنێت لە بەشێک لە کۆمەڵگای
جیهان��ی بە تایبەت ئەو واڵتانەی کە لە کەمینە
ئایین��ی و نەتەوەییی��ەکان پێکدی��ن ،دەرتانی
خۆناس��ینەوەی شوناس��ی نەتەوەیی و ئایینیی
خۆڵقاندووە.
ل��ەم وتارەدا کە بەش��ێوەیەکی زانس��تی و
بە کەڵ��ک وەرگرتن لە شێوازی(تەوس��یفی -
تەحلیلی) ئامادەکراوە ،هەوڵ دەرێت واڵمی ئەم
پرس��یارە بدرێتەوە :ئایا فەزای سایبێرنێتیک لە
پرس��ی ش��وناس ،دەتوانێ ڕۆڵێکی دووالیەنەی
هەبێت؟
وشە سەرەکییەکان
ف��ەزای س��ایبێرنێنتیک ،ش��وناس ،شوناس��ی
نەتەوەیی ،شوناسی ئەتنیکی ،کوردستان
 .1پێشەکی
پەرەس��ەندنی خێ��رای ف��ەزای زانیارییەکان و
تەنین��ەوەی هەموو جیهان بە تۆڕی ئینتێرنێت،
بە ش��ێوەیەکی کردەیی دۆنیای وەک گۆندێکی
بچووک دەرهێناوە و گۆڕینەوەی زانیارییەکانی لە
زووترین کاتدا پراکتیزەکردووە .پێکەوەنووسانی
«کات» و «شوێن» لە فەزای مەجازیدا لەالیەکەوە،
شێوەیەک لەویکچوون(هەمسانی)ی لە زۆربواردا
لە زۆربەی واڵتان خۆڵقاندووە و لە الیەکی ترەوە

دژکردەوەی کەمینە ئێتنیکییەکانی بۆپاراستنی
فەرهەن��گ و کەلتووری نەتەوەیی و خۆماڵی لە
بەرانب��ەر تەوژمی فەرهەنگ��ی زاڵی جیهانی لێ
کەوتووەتەوە.
هەرئێستا چەمکی گرینگ لە پانتاییی زانستی
ئینسانی ،دیاردەی بەجیهانیبوون و وەیەکچوونی
فەرهەنگییه؛ بەش��ێوەیەک ک��ە دەڵێن جیهان
لەبەر تیش��کی تێکنۆلۆژیی پەیوەندی-زانیاریی
ن��وێ ،بەش��ێوەیەکی خێ��را بەرەویەکبوون و
توانەوە لەنێو فەرهەنگی زاڵی واڵتانی ڕۆژئاواییدا
دەڕوات .ل��ەم پێناوەدا ،دی��اردەی «ئینتێرنێت»
وەک یەکێک لە ش��وێندانەرترین کەرەسەکانی
بەجیهانیبوون باسی لێوە دەکرێت.
هەرچەندە هەنووکە ،تێکنۆلۆژیی زانیارییەکان
تاڕادەیەک��ی زۆر ،کۆمەڵ��گا جۆراوجۆرەکان��ی
بەرەو ئاوێتەبوونی (ئاسیمیالس��یون) فەرهەنگی
بردووە؛ بەاڵم هەرئەم ش��ەپۆلە نوێیە لە بەشێک
ل��ە وەاڵتان بەتایب��ەت لە بازن��ەی کاریگەریی
کەمینە نەتەوەیییەکان ،خۆناسینەوە و پاراستنی
فەرهەنگ و شوناس��ی نەتەوایەتی��ی ئەوانی لە
بەرانبەر هەڕەش��ەی توانەوەی فەرهەنگی زاڵی
جیهانی و ناوچەیی لێ کەوتووەتەوە.
هەرئیس��تا لەبەش��ێک ل��ەو واڵتانەی کە
گرووپ��ی نەتەوەییی زاڵ،هەوڵ��ی لەناوبردن و
توان��ەوەی فەرهەنگی کەمین��ە نەتەوەییەکانی
ژێردەستی خۆی دەدات ،دیاردەی «ئینتێرنێت»
و فەزای سایبێر ،دەرتانێکی زۆرباشی بۆنواندنی
فەرهەنگی گرووپ گەل��ی نەتەوەیی و کەمینە
ئێتنیکی و ئایینەکانی پێکهێناوە.
 .2چەمکە گشتییەکان
 -1-2شوناس
شوناس(هویت) ،هەڵگری» کەسییەتی»ی مرۆڤە،
واتە تاک یان گرووپێکی ئێنس��انی ،خۆی چۆن
پێناسە دەکا و دەیهەوێ چۆن خۆی بناسینێت
و ی��ان چۆن بناس��رێت .ش��وناس ،واڵمێکە بۆ
پێویستییەکی سروش��تی لە نێو مرۆڤ لە پێناو
ناس��اندنی خۆی لە چوارچێ��وەی زەنجیرەیەک
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لەدیاردەگەل��ی فەرهەنگ��ی ،مێژووی��ی و
جۆگرافیاییدا(مۆجتەهێدزادە.)66 ،1381 ،
ش��وناس بە مانای چێیەت��ی و کییەتییە و
لە پێداویس��تییەکی سروش��تیی ئێنس��ان ،بە
ناس��اندن بە شتێک و یان شوێنێکەوە سەرچاوە
دەگرێ .ئەم هەستە گرێدراوە ،لە سەربنەمایەکی
دەروونی(غری��زی)ی هەڵق��ۆاڵوه .دابین بوونی
ئەم پێداویس��تییە ،دەبێتەهۆی «خۆدئاگاهی»ی
تاکی ل��ە مرۆڤدا و تێ��راو بوونی ئەم ویس��تە
لەنێوگرووپێکی ئێنسانی ،خۆدئاگاهیی بەکۆمەڵ
و هاوب��ەش یان» ش��وناس»ی قەومی ،هۆزەکی
و یان نەتەوەیی��ی ئەوگرووپە .ئەم خۆدئاگاهییە
لە کاتێکدا ئاس��تی نەتەوەی��ی بەخۆی دەگرێ
کە لە ب��ەراورد لەگەڵ شوناس��ی گرووپێک لە
نەتەوەکانی ترهەڵسەنگێندرێت(مۆجتەهێدزادە،
.)145 ،1387
شوناس چەمکێکە کە گۆزارشت لە ڕەوشت
و کردەوەی تاک دەکات کە ڕیشەی لە بارهێنانی
بنەماڵەی��ی ،پەروەردەی فەرهەنگی و باوەڕگەلی
کۆمەاڵیەتی��دا هەیە و کەس��یەتیی تاکێک یان
کۆمەڵگایەک پێکدهێنێت .کارەکتێرە دیارەکانی
ش��وناس لە ئاس��تی کۆمەڵ��گادا ،چوارچێوەی
بنەرەتیی «شوناس��ی نەتەوەیی» پێکدەهێنن و
ئەم جۆرە لە شوناس ،نەتەوەیەک لە نەتەوەکانی
ترجیادەکەنەوە.
شوناسی نەتەوەیی لەسەربناغەی ئاڵوگۆڕی
پێکهاتەی سیاس��ی ،باوەڕگەل��ی فەرهەنگی و
کراوەیی ئەو لە ڕووی پەروەردەی تری فەرهەنگی،
تووشی لێکترازان دەبێ و بە چەمکێکی ڕێژەیی
و ئەمڕۆی��ی وەردەگێردرێت(حەق��دار،1380 ،
.)188
«ش��وناس» س��ەرچاوەی مەعنا و ئەزموون
بۆ خەڵک��ی کۆمەڵگایەک دەبێ��ت .هەروەهاکە
«کالنهێن» دەنووسێ هیچ خەڵکێکی بێ ناونیشان
ناناسین و هیچ زمان و کەلتوورێک بەدی ناکرێت
ک��ە لە نێوان خ��ۆی و ئەویتر ،ئێم��ە و ئەوان،
جیایی پێکنەهێنێت .لە حەقیقەتدا ،ناسینەوەی
بوون��ی هەرتاکێک ل��ە ڕەوتێک��ی درێژخایەن
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لەجیاکردن��ەوە لە ئەوانیت��ر پێکدێت .ئیتنیکی
ئێم��ە و ئیتنیکی ئیوە ،ئایین��ی ئێمە و ئایینی
ئێ��وە ،واڵتی ئێمە و واڵت��ی ئەوان(مەدەدپوور،
.)63 ،1383
کاستێلز ،ش��وناس بە ڕەوتێک لە ماناسازی
دەزانێت کە لە س��ەر بناغەی تایبەتمەندییەکی
فەرهەنگی پێناس��ە دەکرێ(هەمان س��ەرچاوە،
.)63
خاڵێکی تر کە دەبێ لە ش��رۆڤەی شوناسدا
ڕەچاو بکرێت ،ڕووبەڕووبوونەوەی(تقابل) بۆچوونە
دەروونناسی و کۆمەڵناس��ییەکانە لە ئاست ئەم
چەمکەدا.
بەشێک لە بیرمەندانی کۆمەڵناسی ،شوناس
لە ئاس��تێکی تاک��ی و دەروونناس��ییەوە باس
دەکەن بەاڵم بەش��ێکی تروەک «هێربێرت مید»
شوناس لە چوارچیوەی کۆمەڵگادا شرۆڤە دەکات
و چەمکی»شوناس��ی کۆمەڵی» ،بۆ پەیوەندی لە
نێوان ت��اک و کۆمەڵگا بەکار دەهێنێت(دەوران،
.)62 ،1382
لە جیهانێک کە تووش��ی ئاڵوگۆڕێکی وەها
خێراهات��ووە ،خەڵ��ک بە دەس��پێکی نوێ و لە
دەوروب��ەری شوناس��گەلی ئایین��ی ،ئێتنیکی،
س��ەرزەوینی و نەتەوەیی ،کۆدەبنەوە(کاستێلز،
.)29 ،1380
ل��ەم نێ��وەدا ،شوناس��ی نەتەوەی��ی ،ب��ۆ
یەکگرتووکردن��ی کۆمەڵ��گا و بەرگ��ری ل��ە
پەرتەوازەب��وون ،ڕۆڵێک��ی بنەرەتی��یهەیە .لە
واقیعدا ،شوناس��ی نەتەوەی��ی وەک چەترێکی
س��ێبەرهێنەر ،هەموو وردەکەلتوورەکان بەرەو
یەکگەرتوویی��ی نەتەوەی��ی لە ئاس��تی واڵتدا
کۆدەکاتەوە(هەمان.)63 ،
شوناس��ی نەتەوەی��ی ی��ان شوناس��ی
کۆمەڵگەیی ،بەرزترین ئاستی شوناسی کۆمەڵی
لە نێو ه��ەر واڵتێکە و ش��وناس وەرگرتن لەم
ئاستە(لە گەڵ نەتەوەیەک) سەرچاوەی شوناسی
کۆمەڵی و لە ئاکامدا شێوەیەک لە هەستی خۆ-
کۆمەڵی(خودجمعی) ،کە بە شوناسی نەتەوەیی
پێناسە دەکرێت؛ دێنێتە کایەوە(دەوران،1382 ،
ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

.)62
شێخاوەندی ،شوناسی نەتەوەیی بە دوایین
شوناس��ی وەرگیراو(اکتس��ابی) دەزان��ێ کە لە
ڕەوتی( )Sociabilityلە الیەن بنەماڵە ،قۆتابخانە
و میدیاوە وەردەگێردرێت(هەمان.)63 ،
هەرلە کۆنەوە لە پاڵ شوناس��ەکانی تاکی و
نەتەوەیی ،شوناسی ئێتنیکی و ئایینیش لە ئارادا
بووە .ل��ەو واڵتانەی کە بە هۆی دەس��ەاڵتێکی
ش��ۆڤێنی و پاوانخوازەوە ،دەرەتانی بووژانەوەی
شوناسی کەمینە نەتەوەیییەکان لە چوارچێوەی
واڵتەکەیان��دا نادرێ و بە ش��ێوازی جۆراوجۆر
هەوڵ��ی س��ڕینەوە و لەناوبردن��ی فەرهەن��گ
و کەلت��ووری ئ��ەوان دەدرێ؛ ئ��ەو ج��ۆرە لە
زەخت نواندن لە ئاس��تی واڵت��دا ،دەبێتە هۆی
بووژانەوەی هەس��تی خۆئاگایی��ی نەتەوەیی لە
نێو ئەو کەمینانەدا؛ کە ئاکامەکەی هوشیاری و
شوناسخوازیی ئیتنیکیی لێ دەکەوێتەوە.
دیوان��ی س��زای نێونەتەوەیی��ی ڕواندا ،لە
پێناس��ەیەکدا ،گرووپ��ی ئێتنیکی ب��ەم جۆرە
پێناس��ە دەکات« :گرووپی قەومی بە گشتی بە
گرووپێ��ک دەوترێ��ت کە لە ب��واری زمان یان
فەرهەنگدا پەیوەندیی هاوبەش��یان هەبێت» .لە
شوێنێکی تر دەڵێت :گرووپی ئێتنیکی گرووپێکە
ک��ە بەو جۆرەی کە هەن خۆیان دەناس��ێنن و
خۆیان لە ئەوانیتر بەجیا دەزانن و یان گرووپێکە
کە لەالیەن ئەوانی ترەوە ،بەتایبەت تاوانباران ،بە
گرووپێکی جیا لە خۆیان دەناسێنرێن(عەزیزی،
.)75 ، 1385 ،
 -2-2فەزای سایبێرنێتیک
«وینێ��ر»[ ]١وەک خۆڵقێن��ەری زانس��تی
سایبێرنێتیک دەڵێت :وش��ەی «سایبێرنێتیک»
لە بوارەی بنچکەوە ،وشەیێکی گریکی(یوونانی)
ی��ە ،واتە «کۆبرنیت��س» بە مانای س��ۆکاندار و
وەرگیراوە(دەوران.)58 ،1382 ،
«کیزا» فەزای س��ایبێر بە فەزایەک دەناسێ
کە هەڵق��واڵوی زانیاریی نادی��ارە .زانیارییەک
ک��ە دەتوانێ ش��ێوازی جۆراوج��ۆری هەبێت.

ئەوبۆ ناس��ینی ئەم چەمکە و ڕوونکردنەوەیەکی
باش��تر بۆ ئەم فەزایە ،تۆخمگەل��ی ئەم فەزایە
وەک ئینتێرنێ��ت یان ت��ۆڕی جیهانی دێنێتە
کایەوە(هەمان.)58 ،
بەشێک لە بیرمەندان فەزای مەجازی وەک
کۆمەڵگایەک دەش��ۆبهێنن و لە پێناسەکردنیدا
دەڵێن :کۆمەڵگای مەجازی بریتییە لە ئەزموونی
هاوب��ەش لە ف��ەزای پەیوەندیی��ەکان ،لەگەڵ
کەس��انێک کە نابینرێن(نیکفەرج��ام،1385 ،
.)116
ف��ەزای مەجازی ب��ە پێچەوان��ەی فەزای
واقیع��ی ،ش��وێنێکە ک��ە مرۆڤ «نیش��تەجێ»
شوێنێکە کە بوونی ماددیی نییە بەاڵم هەبوونی
هەیە .هەروا کە ئەم فەزا بێ شۆێنه،لەبەرئەوەی
کە لە چوارچێوەی فەزای ماددیدا پێناسە ناکرێ،
یاساگەلی فیزیکی لەم فەزایە کاریگەرییان نییە.
[]2
لە فەزای مەجازیدا «بەرچاوگەی فەرهەنگی»
بە ش��وێنێک دەگۆترێ ک ە ڕووبارەکان دەتوانن
ب��ەرەو ژوورایی��ی تەپۆڵک��ەکان ڕەوان ببن و
ی��ان دارس��تانێکی شووش��ەیی ل��ە دارەکان
سەوزببێت(وەسووقی.)56 ،1375 ،
هەنووکە پێش��کەوتن و گەش��ەی خێرای
تێکنۆلۆژی ،هیچ جۆرە بەرنگارییەک هەڵناگرێت
و تێچووی پێویست بۆ دروستکردنی پەیوەندی
بە شێوەیەکی باوەڕنەکراو دابەزیوە.
[]3
پێدەچێت لەم بەرەنگار بوونەوەیەدا «کات»
تەنیا تەس��لیم بوونی بۆ مابێت��ەوە و «فەزا»ش
چارەنووسێکی هاوشێوەی «کات»ی بۆ چاوەڕێی
دەکرێت و بە شێوەیەکی بێ وێنە ،فەزا ،چکۆلە
و چکۆلەتردەبێتەوە(گۆڵ مۆحەمەدی.)1383 ،
ل��ە کۆتایی��ی دەی��ەی 1970ی زایینی،
ئینتێرنێت لە پانتاییی جیهاندا خۆی نیشان دا و
لە دەیەی هەشتای زایینیدا ،ئەم تۆڕە گشتییە»
ئینتێرنێت» ناو نرا.
ئینتێرنێ��ت ل��ە ماوەیەک��ی کورت��دا ب��ە
شێوەیەکی خێرا و سەرسوڕهێنەر گەشەی سەند.
لە سەرەتادا سەدان و هەزاران زانکۆ ،سەنتەری
زانس��تی و ناوەندی دەۆڵەتی ،کامپیوتێرەکانیان
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بەم تۆڕە نوێیەوە بەستەوە.
لە دەیە ی1990ی ز ،ئینتێرنێت لە گەشەی
خۆیدا هەروا بەخێرایی گەشەی کرد؛ کە بە پێی
بەش��ێک لە لێکۆڵینەوەکان ،رێژەی پەیامەکان
کە لە ڕێگای ئینتێرنێتەوە دەنێردرا ،هەرمانگێک
ب��ە ڕێژە لە گەڵ مانگی پێش��ووی %20 ،زۆرتر
دەبوو(وەسووقی.)54 ،1375 ،
ڕۆژگارێ��ک خێرایی��ی ناردن��ی دەیت��ا لە
چوارچێوەی ئینتێرنێتدا لە واڵتی ئامریکا 56000
«بیت»[ ]4لە یەک چرکەدا بوو(هەر پیتێک 8بیت
دەبێت) .لەگەڵ تێپەڕبوونی کات ئاشکرا بوو کە
ئەم خێرایییە بۆ گواس��تنەوەی زانیارییەکان زۆر
کز و الوازە .دوای چەند س��اڵ خێرایی گەیشتە
یەک و نێو ملوێن بیت لە چرکەدا و ئیستا()1995
بە  45ملوێن بیت لە یەک چرکەدا گەیش��تووە.
ئەم خێرایییه،هێشتا دڵخوازی کارناسان نییە و
ئەوان هەوڵ دەدەن خێراییی ئینتێرنێت بە دوو
مێلیارد بیت لە چرکەیەکدا بگەیەنن؛ کە ئەگەر
ڕوو ب��دات ،دەتوانرێت هەموو ئینس��کلۆپیدیای
بریتانی��کا ک��ە نزیک ب��ە  30000الپەرەیە ،لە
ماوەی یەک یان دوو چرکەدا ،بۆ هەرش��وێنێک
بنێردرێت(هەمان.)54 ،
هەنووکە نیشتەجێبوون لە فەزای مەجازیدا
کارێکی زۆر سادەیە .کامپیووتێرێک و مۆدێمێک
دەتوانێ بە ئاس��انی پەیوەندیت بە ئینتێرنێتەوە
ساز بکات .بێ گۆمان ئینتێرنێت ،تەنیا شوێنێکە
ب��ۆ چوونەناوەوەی ،پێویس��تی بە ئی��زن و ویزا
نییە(هەمان.)61 ،
ل��ە ڕوانگ��ەی بەش��ێک ل��ە بەکاربەرانی
ئینتێرنێ��ت ،ف��ەزای مەج��ازی یان س��ایبێر،
ش��وێنێکی رەها و ئازاد لە ه��ەر جۆرە کۆت و
بەندێک��ه .کە ئ��ەم بۆچوون��ە دەتوانێت وەک
فەزایەکی جیاواز شرۆڤە بکات.
ئەو پێوەرانەی کە چەمکەکانی ش��وناس و
فەزای سایبێرنێتیک زەق دەکەنەوە بریتین لە:
• «شوناس» وەک س��ەرچاوەی مانا و هەڵگری
کەسیەتیی تاک و کۆمەڵگایە؛
• «شوناس» کاردانەوەیەکی دووالیەنەی هەم لە
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سۆنگەی تاکی و دەروونناسی و هەم لە سۆنگەی
کۆمەالیەتیداهەیە؛
• شوناسی نەتەوەیی ،بەرزترین ئاستی شوناس
لە هەر واڵتێکدایە؛
• ناساندنەوە و دۆزینەوەی شوناسگەلی نەتەوەیی
و ئیێتنیکی لە ڕەوتی بەجیهانیبووندا ڕوودەدات؛
• ش��وناس ،ل��ە ڕەوت��ی وەرگرتن��ی
کۆمەڵگە(جامعەپذیری)دا وەردەگێردرێت؛
• «ف��ەزای س��ایبێر» ،وەک کۆمەڵگایەک دێتە
ئەژمار کە خەڵکانی نابینرێن؛
• فەزای س��ایبێر ،بە وتەی بەکاربەرانی ئازاد و
رەها لە هەر کۆت و بەندێکە؛
• گەش��ەی لە ڕادەب��ەدەری فەزای س��ایبێر
و پەیوەندیی��ەکان ،ب��ە ب��اوەڕی بەش��ێک لە
ڵێکۆڵەران ،س��نووری دەوڵەت-نەتەوە (nation-
 )stateدەڕووخێنێ.
« .3شوناس»[ ]5لە فەزای سایبێر
لەم س��ەدەیەدا ،ک��ە بەس��ەدەی تەقینەوەی
ی
زانیاریی��ەکان ناودێ��ر ک��راوە ،ئایا شوناس�� 
نەتەوەی��ی و ئێتنیک��ی ،ب��ە ه��ۆی ف��ەزای
«س��ایبێرنێتیک»ەوە لە ڕووبەڕووب��وون لەگەڵ
ش��ەپۆلی زەبەالحی فەرهەنگی ڕۆژئاوا ،تووشی
توانەوە و ئاسمیالس��یوونی فەرهەنگی دەبن یان
ئەم فەزایه،دەرەتانێک بۆ رزگاربوون و پارێزەری
لە کەلتوور و فەرهەنگی خۆماڵی ،بۆ گەالن و بە
تایبەت بۆ نەتەوە ژێردەستەکان ،دێنێتە کایە؟
ل��ە واڵمی ئ��ەم پرس��یارەدا دوو ڕوانگەی
جیاوازهەیە .لە ڕوانگەی کەس��انێکەوە ،گەشە و
پەرس��ەندنی خێرای پەیوەندییەکان لە ڕێگای
میدیا و تۆڕە ئینتێرنێتییەکانەوە ،بە ش��ێنەیی و
لەس��ەرخۆ ،شوناسی نەتەوەیی و ئێتنیکی کز و
الواز دەکا و ڕاکێش��ان بەرەو شوناس��ێکی نوێ
دەخۆڵقێنێ ک��ە تایبەتمەندییەکی فەرهەنگی و
کۆمەاڵیەتیی یەکدەست و یەکڕەنگ پێکدەهێنێ.
گەشبینان بڕوایان وایە کە پەرەسەندنی خێرای
پەیوەندیی��ەکان ،پەراوێزخ��ران و ناوچەگەرایی
کەمڕەنگ دەکات��ەوە و هەم��وو فەرهەنگەکان
ساڵی بیست و دووەم
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تێکەڵ بە فەرهەنگ��ی زاڵی جیهانی دەبن و لە
یەکتر نزیک دەبنەوە.
«تۆڕ»[ ،]6هیچ جۆرە س��نووورێکی «دەوڵەت
نەتەوه»[]7ناناس��ێنێ و سنوورە نەتەوەیییەکانبە ش��ێوەیەکی ڕوولەگەش��ه ،لە ژێرکاریگەریی
فەرهەنگ��ی زاڵی جیهانی ،بێ مانا دەکات .ئێمە
لە شوێنێک دەتوانین پێکهاتەی لەش بین و لە
شوێنێکی تر ڕۆح(دەوران.)73 ،1382 ،
ب��ە لەبەرچاوگرتن��ی ئ��ەو ڕاس��تییه کە
«جیهانیبوون»[ ]8بەمانای پێکهێنانی پەیوەندیی
[]9
دوو الیەنە لە نیوان کۆمەڵگاکانە« ،فەرهەنگ»
لە زۆربواردا وەک ڕاستەوخۆترین ،سەرەکیترین
و بینراوتری��ن تۆخمێک��ە کەل��ە ڕێگەیئەم
ج��ۆرە پەیوەندیانەوە لە ژیانی ڕۆژانەدا ئەزموون
دەکرێت(مۆحسنی.)120 ،1380 ،
لە الیەکی ترەوە ڕۆانگەیەک لەو باوەڕەدایە
کە پەرەسەندنی خێرای زانیارییەکان و گەشەی
لەڕادەبەدەری فەزای سایبێرنێتیک ،هەرچەندە
تا ڕادەیەک دەبێتە هۆی لەناوچوونی س��نوورە
نەتەوەییی��ەکان و هەموو خەڵکی جیهان بەرەو
فەرهەنگێکی هاوب��ەش ڕێنوێنی دەکات؛ بەاڵم
لەهەمان کاتدا ،ئ��ەم تێکنۆلۆژییە نوێیە ،دەبێتە
هۆی ناسینەوەیەکی نوێ لە شوناسی نەتەوەییی
گرووپە ئێتینکییەکان.
«کاستێلز» الواز بوونی سنوورە نەتەوەیییەکان
و سەرهەڵدانەوەی بزوتنەوە نەتەوەخوازەکان ،بە
ڕەوتێکی «هاوکات��ی»[ ]10دەزانێ .بەم مانایهکە
پەرس��ەندنی خێرای زانیارییەکان و دزەکردنی
تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت لە ناخی فەرهەنگەکان
و نەتەوە جۆراوجۆرەکان ،دەبێتە هۆی کزبوونی
شوناسی نەتەوەیییان .له الیەکی ترەوه ،هەمان
نەتەوە ب��ە کەڵ��ک وەرگرتن لەم ش��ێوازە لە
تەکنیک ،خۆناس��ینەوەیەکی ن��وێ لە خۆیان
دەک��ەن و لەم ڕێگەیەوە ش��وناس و کەلتووری
نەتەوەیییان دەوڵەمەند و پارێزراودەکەن(دەوران،
.)73 ،1382
لە کۆمەڵگایەکی نوێ کە خەریکی خۆنواندنە،
ئاڵوگۆڕی پێکهاتەیی لە بەرهەمهێنانی دەسەاڵت

و هەروەها پەیوەندی��ی کۆمەاڵیەتیدا دەبینین.
ئەم جۆرە لە ئاڵوگۆڕ ،بە ش��ێوەیەکی بنەرەتی،
لە فۆڕمە کۆمەاڵیەتییەکانی «شوێن»[]11و «کات»،
ئاڵوگۆڕ پێکدەهێنێت کە ئاکامەکەی سەرهەڵدانی
فەرهەنگێک��ی نوێ دەبێ(مەدەدپ��وور،1383 ،
.)61
«کاس��تێلز» دەڵێ هەرچەندە لە بەش��ێکی
زۆر ل��ە کۆمەڵگاکان ،بە ه��ۆی زانیارییەکانەوە،
هاوشێوەیەکی زۆر دەبیندرێ ،بەاڵم جۆراوجۆریی
فەرهەنگی لە کۆمەڵگاکاندا هەروا وەک واقیعێکی
بەرچاو خۆ دەنوێن��ێ .بەم جۆرە یەکگرتوویی و
یەکبوونی ژاپ��ۆن یان جیاواز بوونی ئێس��پانیا
لە جووڵەیەکی س��ەرلەنوێ بەرەو نوێکردنەوەی
جیهان��ی ،کە ئەم ج��ارە لە ڕێ��گای خێراییی
گەشەی ئینتێرنێت لە واڵتەکان پێوانە دەکرێت،
لە ڕەوتی لەنێۆبردنی جیاوازییە فەرهەنگییەکان
بێ ڕەنگ دەبێت(هەمان.)62 ،
کاتێک ت��ۆڕەکان «کات» و «ش��وێن» لەناو
دەبەن ،خەڵک ناچار دەبن کە خۆیان بەشتانێکەوە
ببەس��تنەوە و شوناس��ی مێژوویی��ی خۆی��ان
بدۆزنەوە .ئەم جۆرە لە هەڵویس��تی بەرەنگارانە
لە ڕێگای س��ازدانی هێمای فەرهەنگیی نوێ لە
ڕێگای کەرەسە و مەوادی مێژوویی ،دەکرێت بە
سەرچاویەکی نوێی شوناس و مەعنا(مەدەپوور،
.)65 ،1383
ل��ە ڕووبەڕووبوون��ەوە لەگ��ەڵ واڵت��ی
ئینتێرنێ��ت ،مرۆڤ ڕووبەڕووی هێرش��ی زانیاری
و فەرهەنگگەلێ��ک دەبێتەوە کە تایبەت بە واڵت
ی��ان نەتەوەیەک نین .ئەوەی کە هەنووکە پتر لە
هەرشتێک لەبەرچاوە ،ش��ێوەیەک لە وەرگرتنی
پەیامی تۆڕە جیهانییەکانهکە هەر فەرهەنگ یان
کۆمەڵگایەک وەریدەگرێ و خۆی لەگەڵی ڕادێنێ.
لە عالەمی واقیعدا ،بۆ وێنە لە ناو گوندێک ،بە
هۆی نزیکیی جۆگرافیایی و هەڵسوکەوتی ئاسایی
و ڕۆژانە ،خەڵکان پەیوەندییەکی س��ەپێنراویان
هەیه؛بەاڵم لە فەزای مەجازیدا ،پەیوەندییەکان
هەڵبژێردراو دەبێ و تەنیا کەسانێک دەگرێتەوە
کە خۆت بە باشیان دەزانی.
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پەیوەندیی خەڵک لە گۆندێک ،لەفەزایەکی
واقیعی��دا ڕوودەدات و شوناس��ێک کە خەڵک
ل��ە ڕێ��گای پەیوەندییەوە وەریدەگرن لەس��ەر
ئەساس��ی سۆزی شوێنگەیە کە وا دەکا جۆرێک
لە س��ۆزی نیش��تمانی بەرانبەر بە ئاو و خاک،
ل��ە مرۆڤەکاندا چکەرە بکات؛ ب��ەاڵم لە فەزای
مەجازیدا ،پەیوەندیی��ەکان هەڵبژێردراو دەبن،
بۆی��ە جیا بوونەوەش زۆر ئاس��انە و ئەم فەزایە
شوناسخۆڵقێن نییە.
ئەوەی کە ڕوون و ئاش��کرایه،لەبەر تیشکی
گەشەی لەڕادەبەدەری تێکنۆلۆژیای زانیارییەکان
و ئینتێرنێ��ت ،لە بواری فەرهەنگیدا تاڕادەیەکی
زۆر شوناس��ەکانی تاکی ،قەوم��ی و نەتەوەیی
ل��ە ژێرش��ۆێنەواری ش��ەپۆلی جیهانیبووندان،
بەاڵم ئەم کێش��ەیە ب��ەو مانایە نییە کە خەڵک
بەرانب��ەر ب��ە شوناس��ە وەرگیراوەکانی خۆیان،
دەستەوەستان دەبن؛ بەڵکوو بە کەڵک وەرگرتن
لە فەزای مەج��ازی و دامەزراندنی ماڵپەرەکان
و هەروەها وێبالگ��ە جۆراوجۆرەکان و هەنووکە
لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی فەیسبووک و
تویتێر و  ...خەریکی س��ەرلەنوێ خۆێندنەوەی
شوناسی نەتەوەییی خۆیانن.
س��ەرهەڵدان و پەرس��ەندنی تێکنۆلۆژیای
زانی��اری بەتایب��ەت کەڵک��ی پڕ لە گەش��ه لە
ئینتێرنێت ،وای کردووە کە خەڵک بێ دڵەڕاوکێ
و ترس��ی لەقاودانی شوناس��ی کەسیەتییان ،لە
هەم��وو دەرەتانەکانی ئینتێرنێ��ت بۆ پەیوەندی
لەگەڵ هاوبی��ر و هاونیش��تمانەکانیان کەڵکی
شایان وەربگرن.
هەنووک��ە ل��ەو واڵتان��ەی ک��هکەمین��ە
نەتەوەییی��ەکان ،لە فەزای واقیعی��دا دەرەتانی
خۆناسینەوەی فەرهەنگی و شوناسی نەتەوەییی
خۆیانیان لەالی��ەن زۆرینەی باندەس��تەوە لێ
زەوت کراوە و زۆرینەی باندەست ،بە پاڵپشتیی
دەسەاڵتی سەرەڕۆ ،بە هەموو شێوەیەک لە هەوڵی
سڕینەوەی شوناسی کەمینە نەتەوەیییەکاندایە،
فەزای س��ایبێر باشترین ش��وێنە کە دەرەتانی
لەباری بۆ کەمینە نەتەوەییەکان ڕەخساندووە کە
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بەشێوەیەکی بەرباڵو شوناسی نەتەوەییی خۆیان
ببوژیننەوە و لە فەوتان بیپارێزن.
حکوومەت لە فەزای س��ایبێر دێمۆکراتیکە.
ل��ەم فەزای��ەدا دەرەتان��ی دەسڕاگەیش��تن بۆ
هەمووان��ە .هەرئ��ەم تایبەتمەندیی��ە دەبێت��ە
ه��ۆی دووربوون لە پاوانخوازی .هاوس��ەنگی لە
پەیوەندییەکان ،بیروڕای جی��اواز و دژەناوەنده،
هەروەه��ا ل��ەم کۆمەڵگای��ەدا ڕێز ل��ە ئازادیی
قس��ەکردن و ژیانی تاکی دەگیردرێ(وسووقی،
.)62 ،1375
یەکێک ل��ە گرینگترین تایبەتمەندییەکانی
ئینتێرنێ��ت ب��ۆ کەمین��ە نەتەوەییی��ەکان ،بۆ
ورووژاندن��ی کێش��ەکانیان ،دۆخی ئ��ازادی و
نزم بوونی ئاس��تی چاوەدێرییە؛ بە جۆڕێک کە
ئینتێرنێت لەچ��او میدیاکانی ت��ر ،ئازادییەکی
زۆرتر ب��ە بەکاربەرانی دەبەخش��ێت(فەکووهی،
عیاری.)2 ،1384 ،
هەستی شوناسخوازی ،وەک پێویستییەکی
س��ۆزاوی و دەروونیی��ە و بەڵێن��ی دەروونی بە
ئ��ەو ،وەک تایبەتمەندییەکی نەگ��ۆڕ لە نێوان
مرۆڤەکاندایە و مرۆڤەکان بە شێوازی جۆراوجۆر
و ل��ە ئاس��ت و پێ��وەری جیاوازدا ،هەس��تی
شوناسخوازیی خۆیان لە چوارچێوەی گرووپگەلی
ئینسانی ،پێناسە دەکەن(حافێزنیا.)1390 ،89 ،
ش��وناس بە تایب��ەت شوناس��ی نەتەوەیی،
هەڵگ��ری داخ��واز و بەرژەوەندیی هاوبەش��ی
گرووپێکی ئینس��انییە لە واڵت یان ش��وێنێکی
دیاریکراو .پێداگری لەس��ەر شوناس لە بەرانبەر
هێرشی فەرهەنگیی ئەوانی تر ،ڕەوتێکی بەردەوام
و نەبڕاوەیە .ئەم پێداگرییە لە شوناسخوازی چ لە
دنیای واقیعی و حەقیقی( )actualو چ لە دنیای
مەجازی()virtualدا بێت بە ش��ێوازی هەمەجۆر
لە ژیان��ی تاک ی��ان گرووپێک��ی نەتەوەییدا،
ڕەنگدانەوەی دەبێ.
 .4شوناسخوازیی نەتەوەیی لە کوردستانی
ڕۆژهەاڵت
لێرەدا مەبەس��ت لە کوردس��تان ئەو بەش��ە لە
ساڵی بیست و دووەم
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واڵتی کوردان دەگرێتەوە کە لە ژێر دەس��ەاڵتی
ئیراندایە ک��ە بریتییە ل��ە پارێزگاکانی و رمێ،
سنە ،کرماشان و ئیالم.
له واڵتانی ئیران ،تۆرکیە و سووریە ،بە هۆی
سیاس��ەتی دەوڵەتانی دەسەاڵتدار لە کوردستان،
هەاڵواردن��ی فەرهەنگی ،دەرەتان��ی دۆزینەوە و
زیندووکردنەوەی شوناس��ی نەتەوەییی بۆکوردان
لەفەزای واقیعی و جۆگرافیاییدا نەڕەخس��اندووە،
هەرچەن��دە کورد ل��ە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان
س��ەرەڕای هەم��وو تەن��گ و چەڵەم��ەکان ،لە
ماوەی دەس��ەاڵتی دوڵەتی مۆدێ��رن لە ئیران،
هەم��وو هەوڵی خۆی داوە لە هەموو دەرفەتەکان
ب��ۆ بووژانەوەی هەس��تی نەتەوەیی و گەش��ەی
فەرهەنگ��ی کەڵ��ک وەرگرێت ب��ەاڵم بە هۆی
سیاسەتی «نەتەوەس��ازی»[ ]١٢لە واڵتی ئیران ،چ
لە سەردەمی پاشایەتی و چ لە ئیستادا کە لەسەر
ئەساس��ی یەک زمان و ی��ەک نەتەوە پێکهاتەی
واڵت داڕێژراوە ،نەتەوەکانی جیا لە فارس ،دەرتانی
بووژانەوەی شوناسی نەتەوەیی و فەرهەنگییان لە
فەزای سیاس��یی ئەو واڵتەدا بۆ نەڕەخساوە و لەم
ماوەیەدا لە فەزای واقیعیدا بە شێوازی جۆربەجۆر
بەربەست و تەنگەژەیان بۆ سازکراوە.
بە خۆش��ییەوە تێکنۆلۆژی��ای ئینتێرنێت و
پەرەسەندنی دنیای مەجازی هەلێکی لەباری بۆ
ئەوخەڵکانە ڕەخساندووە کە خاوەن بەرژەوەندیی
هاوبەشن.
پانتایی��ی خێ��رای ئینتێرنێت لە ئاس��تی
هەموو جیهان ،فەزایەکی تا ڕادەیەک ئازادی بۆ
خۆنواندن و ناساندنی هەمووتاقم و دەستەیەکی
ڕەگەزی ،ئایین��ی و کەمەنەتەوەیی خۆڵقاندووە.
هەرچەن��دە وەک ف��ەزای واقیعی دەس��ەاڵتی
نەتەوەی سەردەس��ت ،بە کەڵ��ک وەرگرتن لە
ئامرازی هەمەجۆر وەک هێزی س��ایبێری ،کەم
کردنەوەی خێرایی��ی ئینتێرنێت و فیلتێرینگ،
بەر بە گۆڕینەوەی ئازادیی دەیتا دەگرێت؛ بەاڵم
خەڵکی شوناس��خوازی کوردستان ،بە باشترین
ش��ێوە ،هەل��ی ئینتێرنێتیان بۆ ڕێکخس��تن و
دەس��تەبەرکردنی مافە نەتەوەیییەکانی خۆیان

بەکارهێناوە.
ل��ه ڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تان ،بەه��ۆی
داخراوبوونی فەزای سیاس��ی ،لە ئەرزی واقیعدا
کە دەرتانی تێکۆشانی سیاسی و ڕێکخراوەیی لە
خەڵکی ئەو بەشە لە کوردستان زەوت کردووە،
فەزای س��ایبێر و مەجازی ،زۆر بە ئاس��انی ئەو
دەرەتان��ەی پێکهێناوە کە خەڵکان��ی ناڕازی و
ڕەخنەگر و بەتایبەت شوناسخوازانی نەتەوەیی،
لە هەموو کەرەس��تەکانی ئینتێرنێت بۆ خەباتی
فەرهەنگی ،سیاسی و نەتەوەیی و بۆ ڕێکخراوەیی
کردنی خەبات ،کەڵک وەربگرن.
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،سەرەڕای کزبوونی
خێرایی��ی ئینتێرنێ��ت و فیلتربوونی زۆرێک لە
ماڵپەڕ و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ،بە خۆش��ییەوە
الوانی بەهەس��ت و شوناسخواز ،بە ڕێکخستنی
ژوورەکان و گرووپگەلی هەم��ە جۆڕ ،لە بواری
کۆمەاڵیەت��ی ،کەلتووری ،ئەدەب��ی و هۆنەریدا
لەهەموو تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان ،هەوڵی پاراستنی
زمان و کەلتووری نەتەوەیی دەدەن.
لەو واڵتانەی کە دەرتانی خەباتی ڕێکخراوەیی
لەئەرزی واقیعدا زۆر ئەس��تەمە ،باشترین شوێن
بۆپاراستن و پەرەپێدانی فەرهەنگ و دۆزینەوەی
شوناسی نەتەوەیی ،فەزای سایبێر و ئینتێرنێتە.
لە چەند س��اڵی ڕابردوودا ،بەهۆی پەرەسەندنی
خێرای ئینتێرنێت ،کورد بە باش��ترین ش��ێوە،
کەڵکی لە فەزای س��ایبێر وەرگرت��ووە .بۆ وێنە
سەدان ماڵپەڕ لە بوارە جۆراوجۆرەکان لە تۆڕی
جیهانی��ی ئینتێرنێت��دا دام��ەزراوە.دوابەدوای
دامەزران و سەرهەڵدانی تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکانی
فەیس��بووک ،تویت��ەر ،تێلگرام و ئینس��تاگرام،
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان ،یەکێک لە چاالکترین
شوێنەکانی ئیران بووە کە سەرەڕای فیلتر بوونی
بەش��یک لەم تۆڕانە ،هەم��وو خەڵک بەتایبەت
الوان ،بە دانانی نووسراو و وێنە بە زمانی کوردی
و هەروەها ڕێکخستنی گرووپگەلی جۆراوجۆر لە
بوارەکان��ی ژینگەیی ،کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی،
چاالکییان نواندووە.
هەنووکە سەدان ماڵپەڕ و سایتی ئینتێرنێتی
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لە بواری جۆراج��ۆر وەک هەواڵنێری ،میدیایی،
فەرهەنگی ،سیاس��ی ،کۆمەاڵیەتی و ژینگەیی،
بە هەم��وو زاراوە کوردییەکان ل��ە ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان خەریکی چاالکین .هەروەها بێجگە
ل��ە ماڵپەڕەکان ،هەزاران ک��ەس بە کردنەوەی
پەیج��ی تایب��ەت و گرووپگەل��ی هاوبی��ر لە
ت��ۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ،لە پێن��او بووژانەوە و
گەش��ەپێدانی زم��ان و کەلەپ��ووری نەتەوەیی
چاالکی دەنوێنن.
«ئازەرنووش عەیاری» ل��ە لێکۆڵینەوەیەکدا
لەژێر ناوی «شوناس��ی ئێتنیکی لە ئینتێرنیتدا»
که لەسەر گرووپە ئیتنیکییەکان ئیران ئەنجامی
داوه؛ئام��اژە بەو ڕاس��تییە دەکات کە تۆرکانی
ئازەری و ک��وردەکان چاالکتری��ن گرووپگەلی
ئێتنیک��ی ل��ە پانتایی��ی ئینتێرنێ��ت و فەزای
س��ایبێری لەئاس��تی هەموو ئیراندان(عەیاری،
.)1384
«فەکووهی و عەیاری» لە لێکۆڵینەوەکەیاندا
ئام��اژە ب��ەم ڕاس��تییە دەکەن که ل��ە ئاکامی
لێکۆڵینەوەکەیان بەم حەقیقەتە گەیشتوون کە
زۆربەی داخوازە باس��کراوەکان لە ماڵپەڕەکانی
تایب��ەت بە ئەقوام لە ئیران ،لەسەرس��ڕینەوەی
ه��ەاڵواردن و هەروەه��ا بەش��ێوەیەکی زەق
کراو ،لەس��ەر زم��ان ،ئایی��ن و واڵتی هاوبەش
(کەهەرقەومیەتێک ل��ە قەومێکی ترجیاوازە) و
ی
هەروەه��ا پێکهاتنی حکومەتێکی فێدراڵیس��ت 
پێداگری ک��راوه.لەزۆربەی ماڵپەڕەکانی گرووپە
قەومییەکان��دا ،بێجگ��ە لە زمان��ی خۆیان ،لە
زمانەکانی تری فارسی و ئینگلیسی بۆ گەیاندنی
داخوازەکانی��ان کەڵک وەردەگ��رن (فەکووهی،
عەیاری.)9-7 ،1384 ،
ئێس��تا لە کوردس��تانی ڕۆژهەاڵت ،فەزای
مەج��ازی و ت��ۆڕە کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،هێڵ��ی
پەیوەن��دی لە نێ��وان هەموو گەل��ی کورد لە
پانتایی��ی کوردس��تان و جیهان��ی پێکهێناوە و
الوانی بەهەس��تی ڕۆژهەاڵتی واڵت ،بە باش��ی
ل��ە بارودۆخی سیاس��ی ،ئەمن��ی ،کۆمەاڵیەتی
و فەرهەنگی��ی هەرچوارپارچ��ەی کوردس��تان
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ئ��اگادارن و لە بەرانبەر هەرچەش��نە ڕووداوێک
لە بەش��ەکانی تری کوردس��تان ،بەهەڵوێست
و ش��ێلگیرانە یارمەتی��دەری نەهامەتییەکان��ی
گەلەکەیان دەبن و هەروەها بە سەرکەوتنەکانی
گەلی کورد لەهەرش��وێنێکی کوردستان شاد و
خۆشحاڵ دەبن.
هێرشی داعش بۆ سەر کوردستانی ڕۆژئاوا و
باشوور و ئاوارەییی بەکۆمەڵی کورد لەو بەشانەی
کوردس��تان و ڕۆڵ و قارەمانیەتیی پێش��مەرگە
و ش��ەڕوانان لە بەرنگاربوون��ەوەی ئەو گرووپە
تۆندئاژۆی��ە ،ڕەنگدانەوەیەک��ی یەکج��ار زۆری
لە نێ��و کۆمەاڵنی خەڵکی کوردس��تاندا هەبوو.
بێگۆمان میدیا و تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان ڕۆڵێکی
حاشاهەڵنەگریان لە زەقکردنەوەی ئەوکارەساتە
و هەروەها هاندانی خەڵک لەپێناو هاوسۆزیکردن
لەگەڵ هاونیشتمانیانی باشوور و ڕۆژئاوادا هەبوو.
دانانی دەیان کەمپەینی هاوکاری و هاوس��ۆزی
لەگەڵ لێقەوماوانی کۆبانی و شنگال ،دەرەنجامی
ئەو بانگەشانە بوو کە لە الیەن الوانی بەهەستی
ڕۆژهەاڵت��ەوە ،ل��ە تۆڕەکۆمەاڵییەتیەکان��دا
ڕەنگدانەوەیان هەبوو.
 .5ئاکامی لێکۆڵینەوە
ه��ەروەک ئاماژەم��ان پێ دا ف��ەزای مەجازی
دەتوان��ێ کاردانەوەیەک��ی دووالیەنەی هەبێت.
لە الیەک بە پەرەس��ەندنی هێما جیهانییەکان
لە ف��ەزای مەجازیدا ،هەموو نەتەوەکانی جیهان
ڕووب��ەڕووی جۆرێک لە تێکاڵوی��ی فەرهەنگی
دەبن و ل��ە الیەکی ت��رەوە ،هەرئ��ەم فەزایە،
بێ هی��چ لەمپەرێ��ک ،دەرەتان��ی دۆزینەوە و
بووژاندن��ەوەی فەرهەنگ��ی و زیندووکردنەوەی
شوناس��ی نەتەوەیی بەئەو کەمینە نەتەوەیییانە
دەبەخش��ێ کە خەریکی لەناوچ��وون و توانەوە
لەناو فەرهەنگی زاڵدان.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەوباس��انە ک��ە کرا و لە
واڵمی پرسیاری سەرەکیی ئەم وتارە ،ئەم بۆچوونە
دەس��ەلمێندرێ کە فەزای س��ایبێر ل��ە بواری
شوناسەوە دەتوانێ ڕۆڵێکی دووالیەنەی هەبێت.
ساڵی بیست و دووەم
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لە فەزای مەجازیدا ب��ە پێچەوانەی فەزای
واقیعی کە بەش��ێک لە خەڵ��کان کە بە هۆی
جێگ��ە و پێگ��ەی کۆمەاڵیەتی��ی تایب��ەت،
بەشێوەیەک توانای خۆنواندنیان نییە ،بەئاسانی
و بەشوناس��ێکی تازەوە دەردەکەوەن و بێ هیچ
ج��ۆرە دەڵەڕاوکێی��ەک لە زڕاندنی شوناس��ی
کەسیەتییان ،بەشوێن ئامانجەکانیاندا دەگەڕێن.
ئەمڕۆکە ،س��ەرەڕای گەشەسەندنی خێرای
فەرهەنگی جیهانی لە هەم��وو بوارەکانی ژیانی
کۆمەڵ��گاکان و الوازبوونی بەش��ێک لە باوەڕ و
دابونەریت��ەکان ،ب��ەاڵم لە بەش��ێک لە واڵتان
بە تایب��ەت ئ��ەو واڵتانەی ک��ە پێکهاتەیەکی
هەمەڕەنگیان هەیه ،ش��ێوەیەک ل��ە گەڕانەوە
بەرەو فەرهەنگ و شوناسی نەتەوەیی-ئێتنیکی
دەبیندرێ کە لەم نێوەدا ،فەزای س��ایبێرنێتیک
بە هۆی گەش��ەی ل��ە ڕادەبەدەر ل��ە پانتاییی
گەردوون��ی ،ڕێگایەکی بێ تێچوو و ئاس��انی بۆ
نوان��دن و چاالکیی فەرهەنگی ب��ۆ نەتەوەکان
خۆڵقاندووە.
واڵمی پرس��یاری س��ەرەکیی ئ��ەم وتارە
هەڵگ��ری ئ��ەم پەیامەیە کە ل��ەو واڵتانەی کە
دامودەزگای داپڵۆس��ێنەر دەرەتانی بووژانەوەی
شوناسی نەتەوەییی لە کەمینە نەتەوەیییەکانی
ژێردەس��ەاڵتی خ��ۆی ل��ە ف��ەزای واقیعی و
جۆگرافیاییدا زەوت کردووە و لە ئەرزی واقیعدا
تا ڕادەیەکی زۆر هەوڵدان بۆ ناسینەوەی شوناسی
نەتەوەیی پڕتێچوو دەبێ ،فەزای س��ایبێرنێتیک
سەرەڕای مەترسیی توانەوەی فەرهەنگیی نەتەوە
ژێردەستەکان لە نێو کەلتووری جیهانیدا،بەاڵم
لەهەمان کاتدا بە هۆی کەرەسە پێشکەوتوەکانی
پەیوەندی ،دەرەتانی خۆناسینەوەی فەرهەنگی و
بووژانەوەی شوناس��ی نەتەوەییی بۆ هەموو گەلە
بندەستەکان و یەک لەوان گەلی کورد لە هەموو
پارچەکانی کوردستان ڕەخساندووە.
سەرچاوەکان
-1بوس��ا ،ابو ،)1385( ،امپریالیس��م س��ایبر ،ترجمه:دكترپرویز علوی،
نشرثانیه ،تهران.
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سنتی و هویت ایرانی ،انتشارات شفیعی ،تهران.
-5دوران ،به��زاد ،)1382( ،هویت ملی و تعامل درفضای س��ایبرنتیك،
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درعصر جدیدە .ترجمه :ناصر موفقیان ،نشر نی ،تهران.
-10گل محمدی  ،احمد ،)1382( ،دمكراس��ی دیجیتال ،مجله راهبرد،
شماره .28
عی��اری ،آذرنوش ،)1384( ،هوی��ت قومی در اینترنت
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اجتماعی دانشگاه تهران ،پایان نامه كارشناسی ارشد.
مجته��دزاده ،پی��روز ،)1381( ،جغرافیای سیاس��ی و
-12
سیاست جغرافیایی ،انتشارات سمت ،تهران.
مجتهدزاده ،پیروز ،)1384( ،دمكراسی و هویت ایرانی،
-13
فصلنامه اطالعات سیاسی –اقتصادی ،شماره .222-221
مانوئ��ل ،كاس��تلز ،)1380( ،ق��درت هوی��ت ،ترجمه:
-14
چاووشیان ،طرح نو ،تهران.
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مددپور ،محم��د ،)1383( ،فرهنگ و هویت در جامعه
-16
شبكه ای ،مجله ره آورد نور ،شماره .9
وثوق��ی ،فاطمه ،)1385( ،اینترنت ،ناحیەایبدون مرز،
-17
تحقیقات جغرافیایی ،شماره .43
مور ،ریچارد كی ،)1383( ،دمكراس��ی و فضای سایبر،
-18
ترجمه :عبدالرضا زكوت روشندل ،رسانه ،شماره .59
فكوهی ،ناصر ،)1388( ،اینترنت و هویت درپنج هویت
-19
قومی ایرانی ،مجله رسانه جهانی ،شماره .7

پەراوێزەکان
1. Wiener
2. Cultural Landscape
3. Time
4. Bit
5. Identity
6. Net
7. Nation-state
8. Globalization
9. Culture
10. Concurrency
11. Place
12. Nation-building
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ڕەگەزپەرستیی ژینگەیی لە کوردستاندا
جوامێر زاگرۆس

ڕەگەزپەرستیی ژینگەیی ،تەنیا لە شێوەی کردەوە خۆی نیشان نادات
و تەنانەت کەمتەرخەمیی دەوڵەتان لە پاراستنی ژینگە ،ئەتوانێت مافی
ژیان ،خاوەندارێتی ،تەندروستی ،دەستڕاگەیشتن بە ئاوی خاوێن و خۆراک
و مافە هاوپەیوەندەکانی خەڵکی خۆجێیی و هتد بخاتە مەترسییەوە کە
ئەمەش چەشنێک لە ڕەگەزپەرستیی ژینگەیییە.

ئاماژە
ئامانج��ی ئەم وتارە ئەوەی��ە کە بۆ تێکدانی
ژینگەی کوردس��تان لە الی��ەن دەوڵەتانی
داگیرک��ەرەوە ،خوێندنەوەیەکی زانس��تیی
هەبێ��ت و بۆ ئەم مەبەس��تەش لە تیۆریی
«ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەی��ی» کەڵ��ک
وەردەگرێت کە لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئەمریکا سەری هەڵداوە و وێڕای ئاماژەکردن
بە میژووەک��ەی و چۆنیەت��ی و هۆیەکانی
پەرەسەندنی ،نیشان دەدرێت کە ئەم تیۆرییە
زۆر گونجاوە بۆ خوێندنەوەی زانستی لەسەر
تێکدانی ژینگەی کوردستان .هەروەها تیشک
دەخرێتە س��ەر زۆربەی ئەو چەشنە کردەوە
تێکدەران��ە و کاولکارییان��ەی کە ژینگەی
کوردس��تان ڕووبەڕووی��ان دەبێت��ەوە و بە
خوێندنەوەی الیەنە جیاوازەکانی ئەم کارانە،
ب��ۆ خوێنەر ڕوون دەکرێت��ەوە کە ئامانجی
پش��تی ئەم کارانە چییە تا خوێنەر بتوانێت
تێگەیش��تنێکی قووڵی هەبێت بۆ ئەو پرۆژە
و کاران��ەی کە بە ناوی پەرەپێدانی ئابووری
و یان پاراس��تنی نەتەوەیی لە کوردستاندا
دەکرێ��ن .بۆ ئەم مەبەس��تەش ش��رۆڤەی
ئاگرگرتنی دارس��تانەکان ،دروست کردنی
بەنداو و تونێلی ڕێڕەوگۆڕ ،ژەهراوی کردنی
ئاوی بەنداوەکان و هەروەها دروس��تکردنی
بنکەی سەربازی و چەکداری لە کێوەکانی
کوردستان و هتد دەکرێت.
وشە سەرەکییەکان
ژینگە ،ڕەگەزپەرستی ،کەمینە ،کەم داهات،
کوردستان
پێشەکی
وێڕای هەم��وو ئەو هەنگاوان��ەی لە بواری
پەرەس��ەندنی ماف��ی مرۆڤ و یەکس��انیی
مرۆڤەکان هەڵگیراوە ،بەاڵم هێشتا یەکسانی
بە تەواوەتی لە کۆمەڵگای مرۆییدا نەچەسپاوە
و هەاڵواردن بە ش��ێوازگەلی جۆربەجۆر لە

ناو مرۆڤەکاندا هەیە و دەوڵەتەکان لە نێوان
شارۆمەندەکانیان و لە نێوان مرۆڤەکانیشدا
جیاوازی دادەنێ��ن و بڕێک لە مرۆڤەکان و
ش��ارۆمەندەکان بۆ دەوڵەتەکان ئەوبەرتر و
خۆمانەترن .یەک لە جۆرەکانی هەاڵواردن،
هەاڵواردن��ی ژینگەیی و «ڕەگەزپەرس��تیی
ژینگەیی»[]١ی��ە ک��ە ژمارەیەک��ی زۆر
هەڵس��وکەوتی دەوڵەتان و نەتەوە و چینە
سەردەس��تەکان ل��ە خۆ دەگرێ��ت کە بۆ
ئاس��وودەییی خۆی��ان و دووربوونی��ان لە
کاریگەرییە خراپەکانی زبڵە ژەهراوییەکان و
هەروەها سەرکوتکردنی بزووتنەوەی سیاسی
و فەرهەنگ��ی و مێژوویی��ی کەمین��ەکان
دەیگرنە بەر .بێگومان کوردستانیش وەکوو
واڵتێکی داگیرک��راو و پارچەپارچەکراو لەم
بابەتە بەدەر نییە.
زۆر ج��ار لە هەواڵەکان��دا دەبینین کە
گوایە بەش��ێک لە دارستانەکانی کوردستان
بوونەتە قوربانیی ئاگر ی��ان ئەوا دەوڵەتانی
داگیرک��ەر خەریکن لە س��ەر ڕووبارەکانی
کوردس��تان ،بەنداو و توونێل لێ دەدەن و
ئاوەکەی دەگوازنەوە بۆ ش��وێنێکی تر یان
ئەوەی کە فڕۆکە شەڕکەرەکانی ئەو واڵتانە
بە ئەنقەس��ت مەڕ و مااڵت��ی گوندییەکانی
کوردس��تانیان لە هەوارگ��ەکان ،کردووەتە
ئامانج و هتد .بەشێک لەم هەڵسوکەوتانەی
دەوڵەتانی داگیرکەر ،دەتوانێ بچێتە خانەی
پرۆژەی پەرەپێدانی ئابووری و کش��توکاڵی
و یان بەشێکیش��یان وەک ڕووداوی ئاسایی
بێپ�لان ئەژمار بکرێن بەاڵم س��اویلکەیی
دەبێت ئەگەر هەموو ئ��ەو ڕووداو و کارانە،
ئاوا لێک بدەین��ەوە و وابزانین دەوڵەتەکان
ل��ە ڕووی خێرخوازی ی��ان هەڵە ،خەریکن
ژینگەکەمان تێکدەدەن.
ب��ە داخەوە ت��ا بە ئەمڕۆ ،بە ش��ێوازی
زانستی ،ش��رۆڤەی ئەم کردەوانە نەکراوە و
لە ماڵپەڕ و میدیا و نووس��ینە کوردییەکاندا
تەنیا وەکوو هەواڵێکی سادە و بڕێ کاتیش
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تەنیا بۆ قی��زەون کردنی ڕواڵەتی دەوڵەتانی
داگیرک��ەر ئام��اژە بەم چەش��نە ڕووداوانە
دەکرێ��ت وهەر بەم بۆنەیەوە ،ئامانجی ئێمە
لەم وتارەدا ئەوەی��ە کە بە پێی تیۆرییەکی
گونجاو ،خوێندنەوەیەکی زانستیمان بۆ ئەم
کارانە هەبێت و بۆ ئەم مەبەستەش بابەتەکە
دابەش دەکەینە سەر دوو بەش.
لە بەشی یەکەمدا ،دوای چاوخشاندنێک
بە سەر پێناس��ەی چەمکی ڕەگەزپەرستیی
ژینگەی��ی ،مێ��ژووی پەرەس��ەندن و
ڕەهەندەکانی ئەم چەمکەش باس دەکەین و
لە بەشی دووهەمدا نموونەکانی ئەم چەشنە
هەڵسوکەوتانە لە کوردستاندا تاوتوێ دەکەین
و واڵمی ئەم پرس��یارە دەدەینەوە کە ئایا بە
راس��تی دەوڵەتانی داگیرکەری کوردس��تان
سیاس��ەتی ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەی��ی لە
هەمبەر ژینگەی کوردستاندا بەکاردێنن یا نا؟
 .١ڕەگەزپەرستیی ژینگەیی
لە ویالیەت��ە یەکگرتووەکان��ی ئەمریکا کە
النک��ی س��ەرهەڵدانی زۆر بزووتن��ەوەی
هزری لە س��ەدەی ڕاب��ردوودا بووە ،هزر و
جوواڵنەوەیەک س��ەری هەڵدا که دەتوانێت
یارمەتی��دەری ئێم��ە بێ��ت بۆ ش��رۆڤەی
ئەو بابەتەی لە س��ەرەوە باس��مان کرد واتا
تێکدان��ی ژینگ��ەی کوردس��تان لە الیەن
دەوڵەتان��ی داگیرکەرەوە ک��ە پێی دەڵێن
جوواڵن��ەوەی «»دادپەروەری��ی ژینگەی��ی»
و چەمک��ی «ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەی��ی»
لە ڕێگ��ەی چاالکانی ئ��ەم بزووتنەوەیەوە
کەوتە س��ەر زاران .لەم بەشەدا دوای باس
کردن لە واتای ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەیی
و هۆکارەکان��ی س��ەرهەڵدانی ئەم چەمکە،
چەند نموونەیەکی ڕەگەزپەرستیی ژینگەیی
دەخەینە بەر چاوی خوێنەر.
 :١.١واتای ڕەگەزپەرستیی ژینگەیی
گەڕان بە ش��وێن پناس��ەیەک ک��ە هەموو
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بیرمەندان و زانایان لە سەری هاوڕا بن ،ئێمە
بە الڕێدا دەبات ،چونکە هەر کۆمەڵگایەک بە
پێی تایبەتمەندییەکانی خۆی ،ئەم چەمکە
پێناس��ە دەکات و هەر ئەمەش بووەتەهۆی
ئەوە ک��ە بیرمەندان لە س��ەر پێناس��ەی
ڕەگەزپەرستیی ژینگەیی یەکدەنگ نەبن[]2؛
وێڕای ئەمە بەاڵم ڕەنگە لە ڕێی پێناسە کردنی
[]3
چەمک��ی «دادپەروەی��ی ژینگەیی»یەوە
بتوانین بگەین بە پێناس��ەیەکی گش��تگیر
و گونج��او بۆ «ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەیی».
«دادپەروەری��ی ژینگەی��ی» هەڵس��وکەوتی
بێالیەنانە و بەشداری پێ کردنی بەئامانجی
هەموو خەڵک ،ب��ێ گوێدانە ڕەگەز ،ڕەنگی
پێس��ت ،ڕەچەڵەکی نەتەوەی��ی یان داهات
و بە لە بەرچاو گرتنی گەش��ە ،خستنەگەڕ
و جێبەج��ێ کردن��ی قان��ون و ڕێس��ا و
سیاس��ەتە ژینگەیییەکانە ]4[.هەر بەم پێیە،
«ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەی��ی» دەبێتە هەر
چەش��نە هەاڵواردنێ��ک لە هەڵس��وکەوت
و بەش��داری پێ کردنی خەڵ��ک بە هۆی
ڕەگەز ،ڕەنگی پێست ،ڕەچەڵەکی نەتەوەیی
و ئاس��تی داهات لە گەشە ،خستنە گەڕ و
جێبەجێ کردنی قانون و ڕێس��ا و سیاسەتە
ژینگەییی��ەکان .ب��ە گش��تی ،کاتێک کە
نووسەران باس لە ڕەگەزپەرستیی ژینگەیی
دەکەن ئەوا باس لە دۆخی دوو دەستە مرۆڤ
دەکەن واتا کەمینەکان و هەژارەکان (کەم
داهاتەکان) و هەر چەش��نە هەاڵواردنێکی
ژینگەیی کە لە ناوچەی جۆگرافیاییی ژیانی
ئ��ەم دوو دەس��تە مرۆڤە بە ه��ۆی دۆخی
ئابووری یان ڕەگ��ەزی ،ئایینی و هتد بێتە
ئاراوە ،ئ��ەوا ئیدی بابەتەکە دەچێتە خانەی
ڕەگەزپەرستیی ژینگەیییەوە.
دەب��ێ بزانی��ن ک��ە بڕێک نووس��ەر و
بیرمەند ،تەنیا ئەو هەڵس��وکەوتانە دەخەنە
خانەی ڕەگەزپەرس��تییەوە کە بە ئەنقەست
و ب��ە پێی پیالنێکی پێش��وەختە جێبەجێ
بکرێن و تەنان��ەت دادگای بااڵی ویالیەتە
ساڵی بیست و دووەم
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یەکگرتووەکانی ئەمریکاش هەر ئەم ڕەوتەی
گرتە بەر و لە وەها ڕەوتێکدا ،س��ەلماندنی
ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەی��ی ت��ا ڕادەیەکی
زۆر مەحاڵ��ە[ ]5و ه��ەر بۆی��ەش خەڵک��ە
خۆجێیییەکەی ویالیەت��ە یەکگرتووەکان،
پەنای��ان ب��ۆ کۆمیس��یۆنی ماف��ی مرۆڤی
کیش��وەری ئەمریکا[ ]6برد و یەکەم دۆسیە
س��ەبارەت بە ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەیییان
لەو کۆمیسیۆنە خستە ڕوو کە بە دۆسیەی
ڕیکخراوی ئێستا چاالکی ژینگەیی مۆسڤایل
دژ بە ویالیەتە یەکگرتووەکان[ ]7بەناوبانگە.
لە بەرانب��ەردا بڕێکی دیکە هەر چەش��نە
هەاڵواردنێک کە لە کۆمەڵگەی کەمینەکان
یان هەژارەکان بکرێت بە ڕەگەزپەرس��تیی
دادەنێ��ن و جیاوازیدان��ان لە نێ��وان ئەم
هەڵس��وکەوتانە بە هۆی نی��ازی بکەرەکە
بە دروس��ت نازانن و هەر هەڵس��وکەوت و
کردارێ��ک ک��ە دادپەروەری��ی ژینگەییی
ژینگ��ەی کەمینەکان و ه��ەژارەکان تێک
بدا،ت بە هەڵسوکەوتێکی ڕەگەزپەرستانەی
[]8
ئەژمار دەکەن.
پێویس��تە ئەم��ەش بڵێی��ن ک��ە
ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەیی ،تەنیا لە شێوەی
ک��ردەوە خۆی نیش��ان ن��ادات و تەنانەت
کەمتەرخەمی��ی دەوڵەت��ان لە پاراس��تنی
ژینگە ،ئەتوانێ��ت مافی ژیان ،خاوەندارێتی،
تەندروس��تی ،دەستڕاگەیش��تن ب��ە ئاوی
خاوێن و خ��ۆراک و مافە هاوپەیوەندەکانی
خەڵکی خۆجێیی و هتد بخاتە مەترسییەوە
کە ئەمەش چەش��نێک لە ڕەگەزپەرستیی
[]9
ژینگەیییە.
 :٢.١بەس��تێنەکانی س��ەرهەڵدانی
چەمکی ڕەگەزپەرستیی ژینگەیی
بیرۆک��ەی ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەی��ی لە
ویالیەت��ە یەکگرتوەکان��ی ئەمری��کا و لە
هەش��تاکاندا لە نێو ئەو کەمینانەدا سەری
هەڵدا کە ڕێژەیەکی زۆر ماددەی ژەهراویی

کۆگاکان��ی زبڵە کیمیای��ی و ناوەکییەکان،
چاڵگەکان��ی زبڵ��ەکان ،پیس��ییەکانی
وێس��تگەکانی وزە ،ئاوە قوڕقوشماوییەکان
و هت��د تێکەڵ بە جەس��تەیان بب��وو و تا
هەشتاکان ،بزووتنەوەی دادپەروەریخوازیی
[]10
ژینگەیی ،پشتگوێی خستبوون.
بێگوم��ان تایبەتمەندیی��ە کۆمەاڵیەت��ی و
ئابوورییەکان��ی واڵتی ئەمری��کا ،گرنگترین
هۆکاری س��ەرهەڵدانی ئ��ەم بیرۆکەیە بوو؛
ئەمریکا واڵتێکی پێشەسازی و پێشکەوتوویە
کە ژمارەیەک��ی زۆر کارخانە ،وێس��تگەی
وزە و پااڵوگ��ە و ش��تی تێدایە و ئەمانەش
ڕێژەیەکی زۆر زبڵی ژەهراوی بەرهەم دێنن
کە دەبێ لە ناو بچن و چاڵ بکرێن .هەروەها
لە ڕووی کۆمەاڵیەتیی��ەوە ،ژمارەیەکی زۆر
خەڵکی ڕەشپێستی بە ڕەچەڵەک ئەفریقی و
هەروەها خەڵکی خۆجێیی (سوورپێستەکان)
ل��ە ویالیەت��ە یەکگرتووەکان��دا دەژین و
ل��ە پاڵ ئەمەش��دا ب��ە هۆی سیس��تەمی
س��ەرمایەدارییەوە ،ئاس��تی داهاتی خەڵک
زۆر جیاوازی��ی هەیە و ئەمەش بووەتە هۆی
بوون��ی ژمارەیەکی بەرچ��او هەژار و چینی
کەم داهات لەو واڵتە .بێگومان دەس��ەاڵت
و ئاس��تی کاریگەری��ی ڕەش-پێس��تەکان
و خەڵک��ە خۆجێیی��ەکان و هەروەه��ا
هەژارەکان لە دەستنیشان کردنی سیاسەتە
ژینگەیییەکاندا زۆر کەمە و ئەمەش ئەبێتە
هۆی ئەوەی کە زۆربەی ئەو زباڵنەی کە لە
سەرەوە ئاماژەمان پێ کردن و هەروەها ئەو
کارخانانەی کە کاریگەریی خراپ لە س��ەر
جەس��تە و تەندروس��تی و ژینگە دادەنێن،
ڕەوانەی ئەو شوێن و ناوچه و شارانە بکرێن
کە ئ��ەو خەڵکە تێیدا دەژین و بەو هۆیەوە،
ڕەشپێس��تەکان و خەڵک��ە خۆجێییەک��ە،
چەند هێندەی س��پی پێستەکان مەترسیی
نەخۆشی و ژەهراویبوونیان لە سەرە[ ]11کە
ه��ەوڵ بۆ تاوتوێ کردنی ئ��ەم دیاردەیە لە
ئاکام��دا بووە هۆی س��ەرهەڵدانی چەمکی
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«ڕەگەزپەرستیی ژینگەیی».
لە راس��تیدا ئ��ەم چەمک��ە بەرهەمی
بزووتنەوەی «دادپەروەریی ژینگەیی» بوو کە
لە واڵمی کۆکردنەوەی نایەکسانی مەترسییە
ژینگەییی��ەکان لە ناوچ��ەی ژیانی خەڵکی
کەم داهات و ڕەشپێست و خۆجێیییەکاندا
دروس��ت ب��وو[ ]12و پێناس��ەیەک ب��وو بۆ
سیاس��ەتە ژینگەیییەکانی دەوڵەتی ئەمریکا
لە هەمبەر خەڵکی خۆی.
جێگای ئاماژەیە ،یەک لەو دەستەواژانەی
کە هەر لە چوارچێوەی ئەم باس و خواستەدا
دروس��ت بوو ،دەس��تەواژەی «لە حەوشەی
پشتەوەی ماڵی من نا»[]13یە کە بە مەبەستی
نیش��اندانی نەبوونی ویژدانی کۆمەاڵیەتی لە
هەمبەر شوێندۆزینەوە[]14ی کارخانە پیسکەر
و زیاندەرەکان لە هاوسێیەتیی شوێنی ژیانی
ڕەشپێستەکان و هەژارەکان دانراوە.
ئەم چەمکە ب��ەرە بەرە لە ئەمریکاوە پەلی
هاوێش��ت بۆ هەموو جیهان و س��ەرنجی زۆر
بیرمەندی بۆ الی خۆی ڕاکێش��اوە و ئەمڕۆکە
دەق و بابەتگەلێکی زۆر لە بارەی ڕەگەزپەرستیی
ژینگەیی لە واڵتانی دیکە و شێوازەکانی دیکەی
ڕەگەزپەرستی بەرهەم هاتووە.
 :٣.١جۆرەکان��ی ڕەگەزپەرس��تیی
ژینگەیی
ڕەگەزپەرس��تی ل��ە دوو ئاس��تدا خ��وی
دەردەخ��ات؛ ل��ە ئاس��تی ناوخۆی��ی (واتا
پەیوەندی��ی دەوڵەت لەگەڵ ش��ارۆمەندانی
خ��ۆی) و ل��ە ئاس��تی نێودەوڵەت��ی (واتا
پەیوەندیی دەوڵەتان و واڵتان لەگەڵ یەکتر).
لە ئاستی ناوخۆییدا بە مەبەستی تاوتوێ
کردنی ڕەگەزپەرستیی ژینگەیی ،دەتوانین
دو جۆری حکوومەت وێنا بکەین کە بریتین
لە حکوومەتی ڕەوا و حکوومەتی ناڕەوا.
ویالیەت��ە یەکگرت��ووەکان نموونەیەک
ل��ە حکوومەتانی ڕەوایە ک��ە خاکی واڵت
و نەتەوەیەک��ی دیک��ەی داگیر نەکردووە و
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ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەییش��ی تێدای��ە .لە
ویالیەت��ە یەکگرتووەکان بە ه��ۆی بوونی
کەمینە ڕەشپێس��ت و سوورپێس��تەکان و
هەروەها خەڵکی هەژار ،ئەوا ڕەگەزپەرستیی
ژینگەیی بە دابەش��کردنی نادادپەروەرانەی
مەترس��ییە ژینگەییی��ەکان و کەلوپ��ەل
و م��ادە ژەهراویی��ەکان ب��ە جۆرێ��ک کە
قورساییی ئەم مەترسییە بکەوێتە ئەو ناوچە
جۆگرافیایییانەی کە کەمینە خۆجێییەکان
یان کەمینە ڕەشپێس��تەکان و هەژارەکان
تێیدا دەژین ،پێناسە دەکرێت.
نموونەی ه��ەرە دی��اری حکوومەتانی
ن��اڕەواش ،ئەو حکوومەتان��ەن کە حوکمی
کوردس��تان دەک��ەن و ئەم نیش��تمانەیان
داگیر ک��ردووە .لە وەه��ا حکوومەتانێکدا،
بێگوم��ان دەتوانین چاوەڕوانی ئەوە بین کە
ئاس��تی ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەیی ،لەچاو
حکوومەتان��ی ڕەوا زۆر زۆرت��ر بێت .هەموو
ئ��ەو کار و چاالکییان��ەی ک��ە ل��ە الیەن
دەسەاڵتدارانی ناوەندەوە بە هەر مەبەستێک
بەبێ وەرگرتنی ڕای ئازادانەی خەڵکی واڵتی
داگیرکراو دەکرێت ودەبێتە هۆی تێکچوونی
ژینگ��ەی ئەو واڵتە ،ئ��ای زیانەکانی دیار و
بەرچاو بن و ئای کەم بێت و بەرچاو نەیەت و
ئای بە مەبەستی گەشەپێدانی ئابووری بن و
ئای بە نیازێکی خراپ ،وەک ڕەگەزپەرستیی
ژینگەیی ئەژمار دەکرێن .ڕەنگە بڕێک پێیان
وا بێت کە ئەو چاالکییانەی کە بە مەبەستی
گەشەپێدانی ئابووری یان بە نیازێکی پاکەوە
دەکرێ��ن ناچن��ە خانەی ڕەگەزپەرس��تی
ب��ەاڵم ه��ەر بەو ج��ۆرە کە لە پێناس��ەی
ڕەگەزپەرستیی ژینگەییدا ئاماژەمان پێ دا،
ئەگ��ەر ڕای خەڵکی ناوچەیەک س��ەبارەت
ب��ەو هەڵس��وکەوتانەی ک��ە ل��ە هەمبەر
ژینگەکەیان��دا دەکرێ��ت ،وەرنەگیردرێت و
بەش��داریی چاالکانەی��ان لە بڕی��اردان پێ
نەکرێ��ت ،ئەو چاالکیی��ە ،دەچێتە خانەی
ڕەگەزپەرستییەوە.
ساڵی بیست و دووەم
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کە وابوو ،مەرج نییە واڵتێکی داگیرکار،
ژینگ��ەی نەتەوەی داگیرک��راو تێک بدات
تا بابەتەکە بچێتە خانەی ڕەگەزپەرس��تیی
ژینگەییی��ەوە؛ زۆر جار تەنان��ەت دەوڵەتی
ڕەوای واڵتێکیش ،لە نێوان ش��ارۆمەندانی
خۆیدا ،هەاڵواردن دەکات و ئەمەش ئەتوانێ
بچێتە چوارچێوەی چەمکی ڕەگەزپەرستیی
ژینگەیییەوە.
ل��ە پەیوەندی��ی نێ��وان دەوڵەتەکان و
ل��ە ئاس��تی نێودەوڵەتی ،ڕەگەزپەرس��تیی
ژینگەی��ی ئاماژە ب��ەوە دەدات کە واڵتانی
هەژار و دواکەوتوو ،سەرەڕای ئەوەی دەوری
زۆر کەمتری��ان ل��ە پیس��کردنی ژینگە و
زەوی��دا هەیە و بە ب��ەراورد لەگەڵ واڵتانی
پێشکەوتوو قازانجی زۆر کەمتریشیان لە کار
و بەرهەمی کارخانەکان دەس��ت دەکەوێت
بەاڵم پشکی زۆرتریان لە زبڵە ژەهراوییەکان
و تێکچوون��ی ژینگ��ە ب��ەر دەکەوێت کە
ئەمەش ئەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتەکانی واڵتانی
پێشکەوتوو و هەروەها کۆمپانیا زەبەالحەکان
کە ب��ۆ قازانج��ی زیات��ر و کەمکردنەوەی
تێچووەکانی��ان ،ئامادە نین ملکەچی قانونی
واڵتە پێش��کەوتووەکان ب��ن و زبڵەکانیان
دەنێ��رن بۆ واڵتانی پێش��نەکەوتوو و هەژار
و ل��ەوێ بە پووڵێکی ک��ەم چاڵیان دەکەن
و ه��ەر ئەمەش دەبێتە هۆی پیس��بوون و
تێکچوونی ژینگەی ئەو واڵتانە کە بۆ نموونە
دەتوانی��ن ئاماژە بە کۆمپانیایەکی هۆڵەندی
بە داهاتی سااڵنەی  ٢٨ملیارد دوۆالر بکەین
کە لە ئاگۆس��تی  ،٢٠٠٦تەنیا بۆ ئەوەی کە
تێچووی  ٢٥٠ه��ەزار دۆالری لە ناو بردنی
زبڵ لە هۆڵەند ن��ەدات ،ئەو زباڵنەی برد و
لە ڕۆژاوای کیش��وەری ئەفریقا چاڵی کردن
کە ب��ە هۆیەوە  ٦٩کەس لە نەخۆش��خانە
خەوێندران و دە کەس مردن و سەد هەزار
[]15
کەسیش تووشی نەخۆشی بوون.
هەروەه��ا ،ئەب��ێ ئ��ەوەش بزانین کە
پش��کی زۆرتری پێش��کەوتنی پێشەسازی

و کەڵ��ک وەرگرتن��ی لەڕادەبەدەر لە نەوت
و گاز ک��ە بووەتە ه��ۆی گەرمیی زەوی و
پیس بوونی دەریاکان و ناسک بوونی چینی
ئۆزۆن ،بەری واڵتانی پێشکەوتوو ئەکەوێت
ب��ەاڵم دەرەنجامە خراپەکانی ،زۆرتر واڵتانی
دواکەوتوو ئەگرێتەوە و ئەمەش جۆرێکە لە
ڕەگەزپەرستی لە ئاستی نێودەوڵەتیدا.
هەروەه��ا ب��ڕێ کات ل��ە ئاس��تی
نێودەوڵەتی ،کار و ک��ردەوەی دەوڵەتان لە
ناو چوارچێوەی خاکی خۆیاندا دەبێتە هۆی
تێکچوونی ژینگەی واڵتانی دیکە و ئەمەش
هەر دەکەوێتە چوارچێوەی ڕەگەزپەرستیی
ژینگەیی ک��ە بەرچاوتری��ن و گرینگترین
نموون��ەی ئاوەه��ا ڕەگەزپەرس��تییەک،
دروس��تکردنی بەن��داو و لێدان��ی تونێلی
ڕێڕەوگۆڕ لە س��ەر ڕووبارە نێودەوڵەتییەکانە
کە بەنداوی ئیلیس��و و داریان (س��یروان)
لەو چەش��نە بەنداوانەن ک��ە بوونەتە هۆی
تێکچوونی ژینگەی کوردس��تان و هەروەها
بۆ واڵتی ئێراقیش زیانێکی زۆریان هەیە.
وەک��وو نموونەیەک��ی دیک��ەی
ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەی��ی ل��ە ئاس��تی
نێودەوڵەتی��دا ،دەتوانین ئاماژە بە کەیس��ی
س��ەمپژێنی واڵت��ی کۆلۆمبیا و س��کااڵی
دەوڵەتی ئیک��وادۆر دژ ب��ەو واڵتە بکەین.
دەوڵەت��ی کۆلۆمبی��ا بە مەبەس��تی بڕینی
س��ەرچاوە داراییەکانی گرووپی فارک و لە
ناوبردنی مەزراکانی کش��توکالی کۆکایین و
بە یارمەتیی دارایی ویالیەتە یەکگرتووەکانی
[]16
ئەمریکا و لە ژێر ناوی بەرنامەی کۆلۆمبیا
لە ساڵی ٢٠٠٠ەوە دەستی کرد بە سەمپژێنی
مەزراکانی کۆکایین لە پارێزگاکانی کورچی
و س��مرابڵ کە هاوسنووری واڵتی ئێکوادۆر
بوون .بە دەس��تپێکردنی ئەم س��ەمپژێنییە
خەڵکی خۆجێییی س��نوورەکانی ئێکوادۆر
توش��ی نەخۆش��ی بە تایبەت نەخۆش��یی
پێستی ،ژەهراویبوون ،چاوئێشە و کەمبوونی
بینایی بوون و هەروەه��ا مەزراکانی قاوە و
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ژینگەکەیان تێکچوو و بەم پێیەش دەوڵەتی
ئیک��وادۆر ،ل��ە دیوان��ی نێودەوڵەتیی داد،
[]17
سکاڵیەکی دژ بە کۆلۆمبیا تۆمار کرد.
ه��ەر چەن��د دەوڵەت��ی کۆلۆمبی��ا،
پاس��اوی دژایەت��ی لەگ��ەڵ کش��توکاڵی
کۆکایی��ن و هەن��اردە ک��ردن و بازرگانیی
ماددە هۆش��بەرەکانی بۆ ئەو س��ەمپژێنییە
دەهێنایەوه بەاڵم لە ڕاس��تیدا مەبەس��تی
ڕەگەزپەرستانەی لە پشتەوە بوو.
 .٢ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەی��ی ل��ە
کوردستان
کوردس��تان ،واڵتێکە کە ل��ە الیەن چەند
واڵتی دیکەوە داگیرکراوە و تێیدا بزووتنەوە
سیاسی و چەکدارییەکانیش یەک لە دوای
یەک بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم داگیرکارییە
سەریان هەڵداوە و خەڵکەکەشی هیچ کات
لە هەمبەر سیاس��ەتی پاکتاوی فەرهەنگی
و زمانی��ی دەوڵەتان��ی داگیرک��ەر چۆکی
دانەداوە و هەر ئەمەش ڕقی ئەو دەوڵەتانەی
ل��ە هەمب��ەر خەڵکی کورد و نیش��تمان و
ژینگەکەی س��ەد هێندە کردووە و بۆ لە ناو
بردن��ی بزووتنەوە کوردیی��ەکان و پاکتاوی
ئەو نەتەوەیە ،لە هیچ هەوڵ و کردەوەیەک
سڵیان نەکردووەتەوە و بە هەموو ئامرازێک
زیانی��ان پێ گەیاندووە .چونک��ە بزووتنەوە
چەکدارییەکان��ی کوردس��تان ه��ەر ل��ە
چوارچێوەی خاکی کوردس��تاندا س��ەریان
هەڵداوە و هەر لە ناو ئەو چوارچێوەیەش��دا
خۆیان ڕێکخس��تووە و بەرەنگاری دەوڵەتی
داگیرک��ەر بوونەت��ەوە و هەروەه��ا چونکە
خاکی کوردس��تان بە بەراورد لەگەڵ خاکی
نەت��ەوە سەردەس��تەکان ،بەپیتتر و پڕئاوتر
بووە ،تێکدان و تااڵنی س��امان و سەرچاوە
سروشتییەکانی ژینگەی کوردستان ،چەقی
پی�لان و سیاس��ەتەکانی ئ��ەم دەوڵەتانە
بووە ب��ۆ دژایەتیی بزوتن��ەوە کوردییەکان
و نەت��ەوەی ک��ورد ک��ە ئەتوانی��ن بڵێین
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هەم��وو ئەو هەڵس��وکەوتانە دەچنە خانەی
«ڕەگەزپەرستیی ژینگەیی»یەوە.
دروستکردنی بەنداو و تونێلی ڕێڕەوگۆڕ
بە مەبەس��تی فشار خستنە سەر حکومەتی
هەرێمی کوردستان و هەروەها گواستنەوەی
ئاوی کوردستان بۆ ش��وێنانی دیکە ،پیس
کردنی سەرچاوەی دابین کردنی ئاوی شارە
کوردیی��ەکان ،چاڵ کردنی زبڵ لە ژینگەی
کوردس��تان ،تێکدانی کێ��وەکان بۆ دانانی
پاس��گا و بنکەی سەربازی ،ئاگرتێبەردان لە
کێو و ش��اخەکان و بۆردومانی ئەو کێوانە،
گواستنەوەی بڕێک کارخانەی کیمیاوی کە
پارێزگاکانی دیکە ئامادە نین ئەو کارخانانە بە
هۆی کاریگەریی خراپ لە سەر تەندروستیی
خەڵ��ک و ژینگە وەربگ��رن و چۆڵ کردنی
گوند و ش��ارەکانی سەر س��نوور و دروست
کردنی کەمەربەندی پاراستن لە ڕێگای چۆڵ
کردنی ئاوایی و ش��ارەکانی نزیک سنوور و
تاد ،نموونەی بەرچاوی هەڵسوکەوتگەلێکن
کە دەرخەری سیاس��ەتی ڕەگەزپەرس��تیی
ژینگەییی دەوڵەتان��ی داگیرکەر لە هەمبەر
خەڵک و ژینگەی کوردستانن و لە درێژەدا
هێندێکیان تاوتوێ دەکەین.
 :١.٢دروس��تکردنی بەن��داو و تونێلی
ڕێڕەوگۆڕ لە سەر ڕووبارەکان
گرنگتری��ن ئامانجەکانی پش��ت دروس��ت
کردن��ی بەنداو و تونێلی ڕێڕەوگۆڕ لەس��ەر
سەرچاوە ئاوییەکانی کوردستان بریتین لە:
دابین کردنی ئاو بۆ ش��ارەکان بە تایبەت
ش��ارە ناکوردییەکان وەکوو بەنداوی بۆکان
(شەهید کازمی) کە نزیکەی  ٦٠لە سەدی
ئاوی ش��اری تەورێ��ز لەم بەن��داوە دابین
دەکرێت کە ڕێژەکەی دەکاتە پێنج میتری
س��ێ جا لە چرکەیەکدا و ھەنووکەش
ئامادەکاریی��ەکان ب��ۆ گواس��تنەوەی پێنج
میتری س��ێ جا ل��ە س��ەدی نەورۆزلووی
میان��دواو ب��ۆ ئازەربایجان��ی ڕۆژھەاڵت لە
ساڵی بیست و دووەم
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ئارادایە ]18[.گواستنەوەی ئاو لە کوێستانەکانی
ناوچەی لەکس��تان و لۆڕس��تان بۆ ش��ارە
ناوەندییە فارسنشینەکانی ئێران بە تایبەت
ئیسفەهان یەکێکیتر لەم نموونانەیە.
دابین کردنی ئاو بۆ کەرتی کش��توکاڵ بە
تایبەت کش��توکاڵ لە ناوچەکانی دەرەوەی
کوردس��تان وەکوو خوزس��تان ،هەمەدان،
زەنجان و بەش��ی تورکنش��ینی پارێزگای
ورمێ .پرۆژەی گەرمەسێر کە بە مەبەستی
گۆڕانی ڕێڕەوی ڕووباری س��یروان لە خاڵی
س��نووری نێوان ئێران و ئێ��راق جێبەجێ
کراوە ،نموونەیەکی دیک��ەی ئەو پرۆژانەیە
کە ئ��او بۆ کەرتی کش��توکال لە دەرەوەی
[]19
کوردستان دابین دەکەن.
بەرهەمهێنانی کارەبا.
مەبەس��تی ژیۆپۆلیتیک��ی :گرنگتری��ن
مەبەس��تە ژیۆپۆلیتیکییەکان��ی پش��ت
دروس��تکردنی بەنداو لە کوردستان بریتین
ل��ە ئەس��تەم کردن��ی هاتوچ��ۆی هێزی
پێش��مەرگەی ڕۆژه��ەاڵت و هەروەه��ا
گەریالکانی پەکەکە لە باکوور لە شاخەکان
و ناچار کردنیان بە هاتوچۆ لەو ش��وێنانەی
کە هێزە ئەمنییەکان پێش��وەختی پیالنیان
بۆ داڕشتووە ،فشار خس��تنە سەر هەرێمی
کوردس��تان و ئێراق و تەنان��ەت دەوڵەتی
ئەس��ەد بە هۆی پاڵپشتی لە پەکەکە ،کەم
کردنەوەی ئاس��تی بەره��ەم هێنانی کارەبا
لە هەرێمی کوردس��تان ،دروس��ت کردنی
ناڕەزای��ی لە ن��او خەڵک دژ ب��ە دەوڵەتی
کوردیی هەرێمی کوردستان ،ناچار کردنی
خەڵک بە جێهێش��تنی گون��دەکان وەکوو
ناوەندی دابین کردنی پێداویس��تیی هێزی
پێش��مەرگە ،فشارخستنە س��ەر هەرێمی
کوردس��تان بۆ ئەوەی پێش ب��ە چاالکیی
حیزبە کوردییەکان��ی ڕۆژهەاڵت و پەکەکە
بگرێت و ...
دروس��تکردنی ئەم بەن��داو و تونێالنە
بێگومان زۆرترین و خراپترین کاریگەرییان

لە س��ەر ژینگ��ەی کوردس��تان دەبێت .لە
الیەکەوە دەبێتە هۆی وشک بوونی تااڵوەکان
و کەم کردنی س��ەرچاوە ئاوییەکانی س��ەر
زەوی و ژێ��رزەوی؛ لە الیەکی دیکەش��ەوە
هەم بە هۆی چوونە ژێر ئاوی برێک گوند و
ئاوایی و تەنانەت شار وەکوو حەسەن کێف
کە بە هۆی بەنداوی ئیلیسو دەچێتە ژێر ئاو
و دانیشتووانەکەی ناچارن بۆ شوێنی دیکە
ک��ۆچ بکەن کە خودی ئەم کۆچە ناچارییە،
یەکێک ل��ە هەرە بەرچاوتری��ن نمونەکانی
ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەیییە( .هەر چەند بە
هۆی سیاس��ەتانی زاڵ لە تورکیا ،هێش��تا
ژم��ارەی ڕێکی ئەو کەس��انەی کە بە هۆی
دروستکردنی بەنداوی ئیلیسو ناچار بە کۆچ
دەکرێ��ن دیار نییە بەاڵم بڕێک س��ەرچاوە
باس ل��ە  ٥٠هەزار کەس دەک��ەن[ ]20کە
ژمارەیەکی یەکجار زۆرە و جۆرێک پاکتاوی
ڕەگ��ەزی و زمانیی ئەو ناوچانەیە) .ئەم ژێر
ئاو چوونە بەش��ێک لە مێ��ژووی نەتەوەی
کورد لە ناو دەبات ک��ە لە خۆیدا ئەتوانێت
هەڵس��وکەوتێکی ڕەگ��ەز پەرس��تانە بێت
و پێ��ش ئاوەه��ا پرۆژەگەلێک ب��ێ گومان
دەبێت ڕای گش��تیی خەڵکی ئ��ەو ناوچانە
وەربگیردرێ��ت و لە بڕیارداندا ،بەش��داریی
چاالکانەی��ان پێ بکرێت ب��ەاڵم دەوڵەتانی
داگیرکەر هی��چ گرنگییەک بە خواس��تی
خەڵکی ناوچەکە نادەن و لە بڕیاردانیش��دا
ڕای ئ��ەوان لە بەرچاو ناگ��رن و هەر بۆیە
ئاوەه��ا هەڵس��وکەوتگەلێک دەچنە خانەی
ڕەگەزپەرستیی ژینگەیییەوە.
ئەگەر تێکچوونی کەشوهەوا و لەناوچوونی
ڕێگای پەیوەندیی بڕێک ناوچە بە یەکترینەوە
و هەروەه��ا دابڕان��ی ئاژەڵەکان��ی ئەمبەر و
ئەوب��ەری گۆماوەک��ەی پش��تی بەنداوەکە
بخەینە پاڵ کاریگەریی��ە ئاماژەپێکراوەکانی
س��ەرەوە ،ئ��ەوا بۆم��ان ڕوون دەبێتەوە کە
دروس��ت کردنی ئەم ژمارە زۆرە بەنداوە لە
کوردستان چ سیاسەتێکی لە پشتەوەیە.
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بابەتێک��ی دیکە دەربارەی س��ەرچاوە
ئاوییەکان��ی کوردس��تان ک��ە ئەب��ێ بە
گرنگیی��ەوە لێکۆڵینەوەی لەس��ەر بکرێت،
باسی هۆکارەکانی وشک بوونی گۆلی ورمێ
و گەاڵڵەی بووژانەوەکەیەتی .ئێس��تا و لەم
وتارەدا ئێم��ە نامانەوێ بچینە ناو باس��ی
هۆکارەکانی وش��کبوونی ئ��ەو گۆلە بەاڵم
پێویس��تە ئاماژە بە یەک هۆکاری گرینگ
کە بە ئەنقەس��ت پشتگوێ ئەخرێت بکەین
و ئەویش کێش��انی جادەی نێوان تەورێزـ
ورم��ێ ل��ە ن��او گۆلەکەیە .کێش��انی ئەو
جادەی��ە بەو پەلەپرووزییە و بە بێ گوێدانە
کاریگەرییە خراپەکانی لە سەر ڕەوتی ئاوی
گۆلەکە تەنیا بە مەبەس��تی ئەوە کرا کە لە
زووتری��ن کاتدا پەیوەندیی نێ��وان ئەو دو
شارە زیاد بکەن تاکوو هەژموونی تورک کە
لە ورمێ کە بە هۆی زۆرینەی دانیشتووی
کوردی ئەوە شارەوە لە مەترسیدا بوو ،زیاتر
بک��ەن و پێش بە زۆرت��ر بوونی هەژموونی
کورد لە س��ەر ئەو شارە س��تراتژیکە بگرن
کە کارەس��اتی وشک بوونی ئەو گۆلەی لێ
کەوتەوە.
ب��ەاڵم ل��ەوە گرینگت��ر ،گەاڵڵ��ەی
بووژان��ەوەی ئ��ەو گۆلەیە ک��ە نمونەیەکی
دیکەی هەڵس��وکەوتی ڕەگەزپەرس��تانەی
پێوە دیارە .بە بیان��وی بووژاندنەوەی گۆلی
ورمێ بڕیارە س��ااڵنە زیات��ر لە  ٦٠٠ملیۆن
مەتر س��ێجا ئاو لە زێی بچووک��ەوە بەرەو
گۆلی ورمێ بگوازنەوە کە بۆ ئەم مەبەس��تە
لە دەوروبەری پیرانش��ار بەنداوێک دروست
ک��راوە و  ٣٦کیلۆمەتری��ش تونێل لێدراوە.
ئەمە ل��ە کاتێکدای��ە کە لە جێ��ێ دابین
کردنی پشکی سروشتیی ئاوی گۆلی ورمێ
لە بەنداوەکانی ب��ۆکان و نەورووزلوو ،ئاوی
ئ��ەم دوو بەنداوە دەگوازرێتەوە بۆ پارێزگای
ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵت.
لە الیەک دیکەوە ئەو سەرچاوە ئاوییانەی
کە ئەبێ بۆ بووژان��ەوەی ئەو گۆلە تەرخان
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بکرێ��ن ،ڕووبارەکانی ناوچ��ە کوردییەکانی
پارێزگای ورمێن و بۆ بووژانەوەی ئەو گۆلە،
هیچ بەش��ە ئاوێکی ناوچ��ە تورکییەکانیان
دانەناوە[ ]21کە ئەم��ەش لە کۆتاییدا ئەبێتە
هۆی بەرزبوونەوەی بەرهەمی کش��توکاڵی
ناوچە تورکییەکان و ئاس��تی ئابووریی ئەو
ناوچانە لە چاو ناوچە کوردییەکان و خەڵکی
کوردیش بەرزتر ئەبێتەوە کە لە کۆتاییشدا
لە هاوکێشە سیاسییەکاندا دەستی ئەوان بە
سەر کورددا زاڵ ئەکات.
باس ک��ردن ل��ە س��ەر ڕەهەندەکانی
سیاس��ەتەکانی دەوڵەتان��ی داگیرک��ەر لە
هەمبەر س��ەرچاوە ئاوییەکانی کوردس��تان
بێگومان ئەتوانێ بابەتی کتێبێکی سەربەخۆ
بێ��ت و ئێمە ئیدی لەمە زیاتر لە س��ەری
ناچی��ن و ئەیهێڵین بۆ کەس��انی دیکە کە
بابەتەکە وردتر تاوتوێ بکەن.
 :٢.٢ئاگرتێبەردانی کێو و دارستانەکان
و بۆردومانی ناوچە کوێستانییەکان
دەوڵەت��ی تورکی��ا ب��ە بیان��ووی بوون��ی
گەریالکان��ی پەکەکە و ئێرانیش بە بیانووی
بوونی هێزی پێش��مەرگە هەم��وو ڕۆژێک
کێو و دارس��تانەکانی کوردستان بە تایبەت
قەندی��ل و ش��اهۆ و کۆس��ااڵن بۆردومان
دەکەن و زیانێکی یەکجار گەورە بە ژینگەی
کوردس��تان دەگەیەن��ن .بۆردومانی گوند و
ش��ارەکانی ئەم ناوچە ش��اخاوییانە بۆ فشار
خستنە سەر هێزە چەکدارە کوردییەکان لە
الیەن گوندییەکان��ەوە و ناچار کردنی ئەم
گوندییانە بە چ��ۆڵ کردنی گوندەکانیان بۆ
بێبەشکردنی پێشمەرگەکان لە سەرچاوەی
خۆراک ،سیاسەتی پشت ئەم بۆردومانانەیە
کە بە ڕادەیەکی زۆریش س��ەرکەوتوو بووە
ب��ەاڵم هیچ گومانێک ل��ەوەدا نییە کە ئەم
کارە دەچێت��ە خان��ەی ڕەگەزپەرس��تیی
ژینگەیییەوە.
هەروەها هێزە چەکدارە داگیرکەرەکان
ساڵی بیست و دووەم
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بە بیانووی دروس��ت کردن��ی کەمەربەندی
پاراستن ،ئاگر لە چواردەوری پاسگا و بنکە
س��ەربازییەکانیان بەردەدەن و زۆر کاتیش
ئەم ئاگرانە ل��ە کۆنترۆڵ دەردەچن و ئەبنە
هۆی کارەس��اتی ژینگەی��ی و لە ناوچوونی
ژمارەیەکی زۆر دار و ئاژەڵ و گەرم بوون و
پیس بوونی هەوا و بڕێک کاتیش ش��ەهید
بوونی ئاگرکوژێن��ەکان کە دوا نمونەی ئەم
کارەساتە لە ئاگرەکەی دارستانی مەرەخێڵ
و بۆزی��ن ل��ە ناوچەی پ��اوه ڕووی دا و بە
هۆیەوە سێ کەس شەهید بوون.
دانانی مین لە سەر هێڵە سنوورییەکان
یەکێکی دیکە لە هۆکارەکانی ئاگرکەوتنەوە
لە شاخ و دارس��تانەکانی کوردستانە کە بە
هۆی تەقینەوەی مینەک��ە و ئەو گڕەی لە
ئاکامی تەقینەوەکە دروست دەبێت ،ئاگر لە
شاخ و کێوەکان بەردەبێت.
پێویس��تە ئام��اژە ب��ەوەش بکەین کە
یەکێکی دیکە لە ڕووەکانی ڕەگەزپەرستیی
ژینگەیی ،لە بابەتی ئاگرتێبەردانی ش��اخ و
دارستانەکانی کوردستان ،بە سزا نەگەیاندنی
بکەرەکان��ە .زۆر ب��ە دەگم��ەن دەبینی��ن
کەس��ێک بە هۆی گڕ تێبەردانی ش��اخ و
دارس��تانەوە س��زا بدرێت .جا ئەو بکەرە بە
هۆکاری تاکەکەس��یی ئەو کارەی کرد بێت
ی��ان بە پێی فەرمان لە الی��ەن دەزگاکانی
پاراستنەوە.
 :٣.٢تێکدانی کێوەکان بۆ دانانی پاسگا
و بنکەی سەربازی
بە بیانووی بەهێز کردنی توانای س��ەربازی
بە مەبەس��تی وەاڵمدانەوەی هێرش��ەکان،
هیچ کێ��و و دوندێکی کوردس��تان نەماوە
ک��ە دەوڵەتان��ی داگیرک��ەر جادەی��ان بۆ
نەبردبێتەوە و لە سەریدا بنکەی سەربازییان
دانەمەزراندبێت .تێکدانی ژینگە و سروشتی
ئەم ش��اخ و دوندانە بە بیانووی پاراس��تنی
نەتەوەیی و کۆگا کردنی چەک و تەقەمەنی

لە نێو سەربازگەکاندا و ڕێگاپێدانی هاتوچۆ
بۆ خەڵکی ئاس��ایی ل��ەم ڕێگایانەی کە بۆ
ش��اخەکان دروس��تی دەکات مەبەس��تی
ئەوەی لە پش��تە کە خەڵک��ی کورد وەکوو
قەڵغانێ��ک بە کار بێنێت کە هێزە چەکدارە
کوردەکان بە بۆنەی پارێزراوبوونی گیانی ئەو
ڕێبوار و گەش��تیارانە نەتوانن هیچ چەشنە
جووڵەیەکی سەربازی بکەن.
ئەڵبەت نابێ ئەمەش��مان لە بیر بچێت
کە زۆرێک لە بنکە س��ەربازییەکانی س��ەر
شاخەکان بە چەشنێک دروست کراون کە
زاڵ بن بە سەر بنکە و بارەگا سەربازییەکانی
دەوڵەت��ی هەرێمی کوردس��تان و لە کاتی
پێویس��ت بتوانن دژ بە هەرێمی کوردستان
لەم بنکانە چاالکییان هەبێت.
 :٤.٢پیس کردنی س��ەرچاوەی دابین
کردنی ئاوی شارە کوردییەکان
ڕەنگە زۆر بە کەمی تیش��ک خرابێتە سەر
ئ��ەم باس��ە کە بە ب��ڕوای ئێم��ە یەکێک
ل��ە پیس��ترین سیاس��ەتە ژینگەیییەکانە
ک��ە دەوڵەت��ە داگی��رکارەکان لە ئاس��ت
خەڵک��ی ک��ورد بەڕێوی دەب��ەن .هەر ڕۆژ
ل��ە هەواڵەکان��دا باڵو دەبێت��ەوە کە گوایە
تانکەرێک��ی هەڵگری م��ادە کیمیاوییەکان
ل��ە یەکێک لە بەنداوەکانی کوردس��تان بە
تایبەت بەنداوی قش�ڵاق کە ئاوی ش��اری
سنەی پێ دابین دەکرێت بەربووەتەوە بەاڵم
قەت باسی دەرەنجامەکانی ئەو کارەساتە لە
سەر تەندروستیی خەڵک نەکراوە و قەتیش
ڕێکارەکانی دەوڵەت ب��ۆ خاوێن کردنەوەی
ئ��اوی بەنداوەکان دوای ئ��ەو ڕووداوە باس
نەکراوە .بە پێی بڕێ��ک ئاماری زارەکی کە
ب��ە داخەوە هیچ ناوەندێکی لێکۆڵینەوە لێی
نەکۆڵیوەت��ەوە و دەوڵەتیش ڕێگا نادات لەو
بارەیەوە باسێک بکرێت ،دوای بەربوونەوەی
چەند جارەی تانکەر لە ناو بەنداوی قشاڵق،
ژم��ارەی ئ��ەو مندااڵنەی کە لە س��نە بە
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ئیفلیجی یان ناتەندروس��ت لە دایک دەبن
ڕووی ل��ە زیادبوون ک��ردووە کە هۆکارەکە
هەر ئەو مادەی کیمیاوییانەن کە تێکەڵ بە
ئاوی شارەکە بوون.
وەکوو دوا خاڵ پێویستە ئاماژە بەوەش
بکەین لە بەش��ەکانی پێشووداباسمان کرد
کە ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەیی دەتوانێت بە
ش��ێوازی کەمتەرخەمی و خۆگێلکردن لە
کردنی کارێک یان جێبەجێکردنی ئەرکێک
بێت و خ��ودی ئەم کەمتەرخەمیی دەوڵەتە
لە هەمب��ەر دوبارەبوون��ەوەی حاڵەتەکانی
بەربوون��ەوەی تانکەر بۆ ناو بەنداو و چەم و
ڕووبارەکانی کوردس��تان و هەروەها خاوێن
نەکردنەوەی��ان دوای ڕووداوەکە ،یەکێک لە
نمونەکانی ڕەگەزپەرستیی ژینگەیییە.
پێشنیار
گرنگتری��ن ش��تێک ک��ە بۆ س��ەڵماندنی
ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەیی لە کوردس��تان
پێویس��تمان پێیەتی ،ئام��ار و دەیتای ئەو
کار و چاالک��ی و کردەوانەیە کە دەوڵەتانی
داگیرکەر لە هەمبەر ژینگەی کوردس��تان
ئەنجامی دەدەن کە بە هۆی نەبوونی دەوڵەت
و ناوەندی لێکۆڵینەوە ،ئەم ئەرکە دەکەوێتە
ئەس��تۆی ئەنجومەن��ە ژینگەپارێزیی��ەکان
و چاالکەکان��ی ناوخ��ۆ و هەروەه��ا حیزبە
کوردس��تانییەکان .وەکوو پێشنیارێک داوا
ل��ەم ئەنجوم��ەن و حیزبە کوردس��تانییانە
دەکرێت ناوەندێکی سەربەخۆی لێکۆڵینەوە
لەم بابەتە دابمەزرێنن و بە وردی چاودێریی
هەموو ئەو هەڵس��وکەوتانە بکەن و ئامار و
دەیتای پێویس��ت لەم بارەیەوە کۆ بکەنەوە
کە لە کاتی گونجاوی خۆی ،بکرێت لە ڕێگە
دیوانگەلی نێودەوڵەتی بۆ قەرەبووکردنەوەی
ئەم دۆخە کەڵکیان لێ وەربگیرێت.
دەرەنجام
تیوری��ی «ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەی��ی»
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گونجاوترین تیۆری و بیرۆکەیە بۆ لێکدانەوەی
سیاسەتەکانی واڵتانی داگیرکەری کوردستان
لە هەمبەر خەڵک و ژینگەی کوردس��تان.
تیۆری��ی «ڕەگەزپەرس��تیی ژینگەیی» ئەو
دێران��ەی تێدای��ە ک��ە ئێم��ەی نەتەوەی
کوردیش بتوانین بە پێی تایبەتمەندییەکانی
نیشتمانی خۆمان ،خوێندنەوەی بۆ بکەن و
لەگەڵ بارودۆخی زاڵ بە س��ەر کوردستان
بیگونجێنی��ن .بێ دوودڵ��ی ئەتوانین بڵێین
هەم��وو هەڵس��ووکەتەکانی دەوڵەتان��ی
داگیرکەری کوردستان لە هەمبەر ژینگەی
کوردس��تان ،بە پێی پیالنێکی پێشوەختەیە
کە بە مەبەستی پاکتاوی ڕەگەزی و زمانی
و فەرهەنگیی ک��ورد لە ناوچە کوردییەکان
داڕێ��ژاوە کە نموونە ه��ەرە دیارەکانی ئەم
هەڵسوکەوتانە بریتین لە سیاسەتەکانی ئەو
دەوڵەتانە لە هەمبەر س��ەرچاوە ئاوییەکان
بە تایبەت دروس��ت کردنی بەنداو و تونێلی
ڕێڕەوگۆڕ ،ئاگرتێبەردانی کێو و دارستانەکان،
ژەهراویکردن��ی ئ��اوی بەن��داوەکان ،چاڵ
کردنی زبڵە کیمیاییی��ەکان لە جۆگرافیای
کوردس��تان ،تێکدان��ی کوێس��تانەکان بۆ
دروستکردنی بنکەی سەربازی و ....
ژێدەرەکان
1 Environmental Racism
2 Defining environmental justice and environmental racism-Ryan Holifield-p78
3 Environmental Justice
4 Environmental Justice, Low-Income and Minority Populations, and Forest Management in the
Northwest Forest Plan Area- Susan Charnley, Delilah Jaworski, Heidi Huber-Stearns, Eric M. White,
Elisabeth Grinspoon, Rebecca J. McLain, and Lee
Cerveny-p 809
5 Environmental Racism, American Exceptionalism, and Cold War Human Rights Carmen G. Gonzalez, p 282

ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

سەرچاوەکان
1. Defining environmental justice and environmental racism, Ryan Holifiel, Urban Geography •
February 2001,22, 1, pp. 78–90
2. Environmental Justice, Low-Income and Minority Populations, and Forest Management in
the Northwest Forest Plan Area- Susan Charnley,
Delilah Jaworski, Heidi Huber-Stearns, Eric M.
White, Elisabeth Grinspoon, Rebecca J. McLain,
and Lee Cerveny-Synthesis of Science to Inform

6 Inter-American Commission on Human Rights
(IACHR)
7 Mossville Environmental Action Now v. United
States
8 Defining environmental justice and environmental racism-Ryan Holifield-p 83
9 Environmental Racism, American Exceptionalism, and Cold War Human Rights Carmen G. Gonzalez, p 281
10 Environmental Racism, American Exceptionalism, and Cold War Human Rights Carmen G. Gon-

Land Management Within the Northwest Forest

zalez, p 282

Plan Area

11. «Nigger» and «Nature: Expanding the Concept

3- Environmental Racism, American Exceptional-

of Environmental Racism, Larry Lohmann,p2

ism, and Cold War Human Rights Carmen G. Gon-

12 Environmental Racism, American Exceptional-

zalez, Transnational Law & Contemporary Prob-

ism, and Cold War Human Rights Carmen G. Gon-

lems, Vol. 26, summer 20017, pp 281-315

zalez, p 282

4-»Nigger» and «Nature: Expanding the Concept

13“Not in my back yard”

of Environmental Racism, Larry Lohmann, World

14 Location

Rainforest Movement Bulletin 223 (April 2016)

 مهدی عباس��ی س��رمدی و رضا اسدی خمامی_ مفهوم عدالت15

5-Turkey wants to fill the Ilisu Dam Reservoir-

_زيس��ت محیطی و انعكاس آن در اس��ناد منطقهای و بینالمللی

Dursun Yıldız- «, World Water Diplomacy & Sci-

٤٣ ل

ence News. Hydropolitics Academy Center , July

16 Plan Colombia

2018 ,Ankara.-Turkey

 باب��ك وثوقي فرد_ قضيهی سمپاش��ی هوايی (اك��وادور عليه17

 مهدی عباس��ی سرمدی و رضا اس��دی خمامی_ مفهوم عدالت.٦

١٥٢  تا١٤٧ تريل اسملتر و قرن بيست يكم؟_ ل،)كلمبيا

_زيس��ت محیطی و انعكاس آن در اس��ناد منطقهای و بینالمللی

 ئەم ئامارە لە الیەن بەڕێوەبەری گش��تی ئاوی پارێزگای تەورێز18

_ زمستان77 فصلنامهی راهبرد_ س��ال بیس��ت و چهارم_ شماره
3٣-57 _ صص1394

.(عەلیڕەزا ئیمانلوو) خراوەتە ڕوو لە وتووێژ لەتەک ماڵپەڕی ئاناج
www.anaj.ir

 باب��ك وثوقي فرد_ قضيهی سمپاش��ی هواي��ی (اكوادور عليه.٨٧

 دەتوان��ن بۆ دەس��کەوتنی زانیاری زۆرتر لە س��ەر ئەو بەنداو و19

-كلمبيا) تريل اس��ملتر قرن بيس��ت يكم؟_ مجل��هی حقوقی بين

تونێالنەی کە لە س��ەر ڕووباری س��یروان درووست کراون سەردانی

_المللی_ نش��ريهی مركز امور حقوقی بينالمللی رياست جمهوری
١٥٨  تا١٣٩ _صص١٣٩2 _47 سال بيست نهم_ شماره
 گۆڤاری دوارۆژ. جێ پێی سیاسەت لە ژینگەدا. مەنسوور سۆهرابی.٧
٩٢ ژومارە

:ئەم وتارە بکەن
خوێندنەوەیێکی مافی س��ەبارەت بە دروس��تکردنی بەنداو و تونێل
لە س��ەر ڕووب��اری «س��یروان» (خوێندنەوەیێکی تایب��ەت بەنداوی
 ماڵپەڕی مافنامە- قارەمان کەریمی-)داریان و پرۆژەی گەرمەس��ێر
www.mfname.com

ماڵپەڕەکان

20 Turkey wants to fill the Ilisu Dam Reservoir-

www.anaj.ir

Dursun Yıldız- p1

mafname.com

 ب��ۆ بینینی ئەم ڕاس��تییە ئەتوانن س��ەردانی ماڵپەڕی فەرمیی21

www.ulrp.ir

www.ulrp.ir.دەزگای بووژانەوەی گۆلی ورمێ بکەن

161 2720  ساڵی بیست و دووەم هاوینی5٦ گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە

ڕاماڵینی خاک لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
داود ڕەسووڵی

خاک سامانێکی نیشتمانییە و ڕاماڵینی خاک ،مەترسییەکی گەورەیە
لەسەر گەشەی کەرتی کشتوکاڵ .لە دۆخی بێ پالنیدا خاکەکان
زیاتر لە ئاستی سروشتی و قۆناغ بە قۆناغ توشی ڕاماڵین دەبن و
بەپیت بوونیان نامێنێت ،دواتر لە سووڕی بەرهەمهێنان دەردەچن.
بۆیە پێویستە ناوچە قەیراناوی و هەستیارەکان دەستنیشان بکرێن تا
بپارێزرێن.

دەروازە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەو ڕووبەرەی کە زیاتر
لە  ١٢٠,٠٠٠کیلۆمەتری چوارگۆش��ە لەخۆی
دەگرێت ،نیشتمانێکی شاخاوی و دەوڵەمەند بە
سەرچاوە سروشتییەکان و ژینگەی جۆرەکانی
زیندەوەری گیایی و ئاژەڵی ()flora and fauna
یە .بەهۆی دۆخی سیاسی و ئیدارەدانی هەڵە
کە چەندین ساڵە پەیڕەوکراوە ،هەڕەشەیەکی
بەرفراوان و هەمەچەش��ن لەسەر ڕەگەزەکانی
سروشت و ژینگەی ڕۆژهەاڵت بەدی دەکرێت.
ئەنجام و لێکەوتەکانی ئەو بارودۆخە ،نەوەکانی
ئێستا و داهاتوو دەخاتە بەردەم بەرپرسیاریەتی
و هەڵوێستەکردن بە تایبەتی لە ڕووی سامانی
خاک و ئاو.
خ��اک و ئاو ئام��رازی بنەڕەتیی ژینگە و
ژیانن .لە زۆربەی واڵتان ،کار بە یاسا و دەزگای
تایبەتمەند دەکرێت بۆ توێژینەوە و پاراستنیان
ل��ە بەرانبەر تێکچ��وون و دابەزینی کوالیتیی
فیزیک��ی و کیمیای��ی .هەنگاوی س��ەرەتایی
بریتییە لە پابەندکردنی هاوواڵتی و الیەنەکان
بە یاس��ا و پێدانی هۆشیاری و بەرزکردنەوەی
کەلت��وری ژینگەپارێ��زی .هەن��گاوی دواتر،
گرتنەبەری ڕێکارە کردارییەکانە بۆ پاراس��تنی
سەرچاوەکانی خاک و ئاو.
خاک سامانێکی نیش��تمانییە و ڕاماڵینی
خاک ،مەترسییەکی گەورەیە لەسەر گەشەی
کەرتی کش��توکاڵ .ل��ە دۆخی ب��ێ پالنیدا
خاکەکان زیاتر لە ئاس��تی سروشتی و قۆناغ
بە قۆناغ توشی ڕاماڵین دەبن و بەپیت بوونیان
نامێنێ��ت ،دواتر ل��ە س��ووڕی بەرهەمهێنان
دەردەچن .بۆیە پێویس��تە ناوچە قەیراناوی و
هەستیارەکان دەستنیشان بکرێن تا بپارێزرێن.
نەخش��ەی مەترسیی ڕاماڵینی خاک گرنگە بۆ
دارشتنی بەرنامە ،بنەما و ڕێبەری پرۆژەکانی
کش��توکاڵ و دارس��تان ،بەن��داو و ئاودێری،
ڕێگاوبان ،کانزاکاری ،گەشتوگوزار ،شارسازی و
تەنانەت س��ەربازی لە ڕێگەی دابینکردنی داتا
و زانیاری بۆ خەماڵندنی ئابووریی پرۆژەکان و

پێشبینی مەترسی لە داهاتوودا.
ئاو بنەمای ژیانە .ڕێژەی دابارینی س��ااڵنە،
بارستەی ئاوی ژێرزەوی ،قەبارەی ئاوی سەرزەوی
و ڕووبارەکان و گۆڕانکارییان بە چ ش��ێوەیەکە؟
ئام��ار و زانیارییەکان��ی س��ەرچاوەکانی ئاوی
ژێرزەوی و س��ەرزەوی و گۆڕانکاریی سااڵنەیان
چۆن��ە؟ واڵم��ی ئ��ەم پرس��یارانە یارمەتیمان
دەدا تا لە داڕش��تنی پالن و نەخش��ەی پڕۆژە
کشتوکاڵییەکان س��ەرکەوتوو بین .پێویستە لە
چوارچێوەی پالنی پاراستنی خاک و ئیدارەدانی
ئاوزێلەکاندا و بەپێی پێوەرە ژینگەیی ،زانستی و
فرەڕەهەندیی��ەکان ،هەوڵی گلدانەوە و کۆنترۆڵ
کردنی سەرچاوەکانی ئاو بدرێت.
پێناسەی ڕاماڵینی خاک
ڕاماڵینی خاک بە هۆی ئاو کاتێک ڕوودەدات
کە بڕی باران یا بەفراو زیاتر بێت لە توانستی
خ��اک بۆ داچۆڕانی ،یاخود الریی زەوی ببێتە
هۆی دروس��ت بوونی ئاوی ڕێکردە(.)Runoff
ئاوی ڕێکردە لە سەر ڕووبەرێکی دیاریکراو بە
ئاراس��تەی الریدا جووڵە دەکات و لە ڕێرەوی
خۆی��دا بە پێ��ی قەبارە و خێرای��ی و چڕیی
قوڕاوەکەی ،دەبێتە ه��ۆی داڕمان و ڕاماڵینی
خ��اک .کۆمەڵێک ه��ۆکار ڕۆڵ دەبینن کە لە
هاوکێشەی جیهانیی ڕاماڵینی خاک ()USLE
دا بەم شێوەیە ڕوون کراونەتەوە:
A=RKLSCP

 : Aبڕی سااڵنەی خاکی ڕاماڵراو
 :Rتوانای ڕاماڵینی باران ()ton/ha/year
 :Kفاکتەری ڕاماڵینی خاک (MJ. mm/ha/h/
)year
 :Lدرێژیی الری ()ton. ha/MJ/mm
 :Sپلەی الری
 :Cداچاندن و ئیدارەدانی زەوی
 :Pکرداری پاراستنی خاک.
بەرنام��ەی پاراس��تنی خاک لەس��ەر بنەمای
کۆنترۆڵی فاکتەرەکانی سەرەوە بنیاد دەنرێت،
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بە جۆرێک کە کار بە ئاراستەی کەمکردنەوەی
ژمارەکانی��ان دەکات .چونک��ە خاکی ڕاماڵراو،
ئەنجامی جارانی فاکتەرەکانە.
ڕاماڵینی خاک بە هۆی ئاو لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان
هەرچەند تاکوو ئێس��تا بۆ پڕۆسەی ڕاماڵینی
خ��اک ب��ە ه��ۆی ئ��اوەوە ،توێژینەوەیەکی
بەرفراوان و وردی زانس��تی نەک��راوە ،بەاڵم
بەهۆی سروشتی شاخاوی ،بەرزبوونی دابارینی
س��ااڵنە و نەبوونی پالنی بەرەنگاری ،شیمانە
دەکرێت کە ئاس��تی ڕاماڵینی خاک بەرزبێت.
وەک ڕاگەیاندراوە ،تێکڕای سااڵنەی ڕاماڵینی
خ��اک لە ئێران بە بڕی ١٦تۆن/هێکتار/س��اڵ
خەمڵێن��راوە کە نزیکەی چوارهەندەی ڕێژەی
جیهانیی ڕاماڵینی خاکە.
لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان ،س��تراتێژی و
پالنێکی تۆکمە بۆ پاراستنی سامانی خاک لە
ئارادا نییە ،هەر بۆیە چ��اوەڕوان دەکرێت کە
لە ئێس��تا و لە داهاتووش��دا مەترسیی زۆری
ل��ێ بکەوێتەوە .لە وێنەی ()١دا دەردەکەوێت
کە تێکڕای بەرزی لە نێوان ٨٠٠تا س��ەرووی
 ٤٠٠٠مەترە .ش��اخاوی بوون و الریی زەوی،
ه��ۆکاری س��ەرەکین بۆ ڕاماڵین��ی خاک کە
ئەگەر ڕێژەی دابارین (وێنەی )٢یش لەبەرچاو
بگرێت (لە نێوان  ٤٠٠تا  ١٨٠٠ملم) ،ڕاماڵین
دەبێتە بابەتێکی بایەخداری ژینگەیی.

وێنەی  .١نەخشەی بەرزی و نزمیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
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وێنەی  .٢نەخشەی دابارین لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

ش��ێوەکانی ڕاماڵینی خاک لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان
سروشت و خەس��ڵەتەکانی باران و پێکهاتە و
جۆری خاکەکانی کوردستان بەپێی تۆپۆگرافیا،
دەبن��ە هۆی ڕوودانی ئەم ش��ێوە ڕاماڵینانەی
خوارەوە کە لە زۆربەی ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستاندا باون:
ڕاماڵینی پەڕەی��ی( :)Sheet Erosionتوێژێکی
تەنک لە بەش��ی س��ەرووی خاک تووش��ی
ڕاماڵین دەبێت .ئەم جۆرە ڕاماڵینە زۆر بەرباڵوە
و س��ااڵنە ڕووبەرێک��ی بەرفراوان ل��ە زەوییە
کش��توکاڵی و ناکش��توکاڵییەکان توشی زیان
دەکات .زیانەک��ەش بریتیە لە شوش��تنەوەی
چین��ی س��ەرووی خاک ک��ە ڕووی توخمی
خۆراکی و کەرس��تەی ئەندامی دەوڵەمەندە،
ل��ە ئەنجام��دا ئاس��تی بەپی��ت بوون��ی
خ��اک ( )SoilFertilityدادەبەزێ��ت و
توان��ای بەرهەمهێنانی خ��اک الواز دەبێـت.
کێش��ەیەکی تر بۆ گواستنەوەی قوڕ و لیتەی
زەویی��ەکان دەگەڕێت��ەوە کە ب��ە ناچاری لە
ش��وێنێکی تردا کەڵەکە دەبێ��ت .نەبوون یا
الوازیی ڕووپۆشی ڕووەکی و ڕێژنەبارانی توند
لە وەرزی وش��کدا ،هۆکاری س��ەرەکیی ئەم
شێوە ڕاماڵینەن.
ساڵی بیست و دووەم
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دروست دەکەن.

ڕاماڵینی جۆگەیی( :)Rill Erosionلە ئەنجامی
پەنگخواردن��ی ئاو لە ش��وێنی بەرز ،ڕێڕەوێک
لە ژێر کاریگەریی هێزی ڕاکێش��انی زەوی و
هێزی دابڕێنەری ئاودا دەکرێتەوە و کۆمەڵێک
جۆگەلە دروس��ت دەبن .خاک ل��ە ژێر و لە
کەناری جۆگەکان��دا ڕادەماڵرێت .ئەگەر پانیی
جۆگەکان کەمتر لە  ٣٠س��م بێت لەرێگەی
کێاڵنی زەوییەوە چارەس��ەردەکرێن .ڕاماڵینی
جۆگەیی لە الریی زیاتر لە %١٠دا ڕوودەدات.
بەگش��تی دوو ه��ۆکار کاریگ��ەرن :هێ��زی
دابڕێنەری ئاو و ئاس��تی تۆکمەییی خاک لە
بەرانبەر هەڵوەشانەوەدا.

ڕاماڵینی کاناڵ( :)Channel Erosionبە قۆناغی
دواتری ڕاماڵینی جۆگەیی دادەنرێت ،چونکە لە
ئەنجامی بەردەوامیی کاریگەریی ئاو ،جۆگەی
پانتر لە  ٣٠س��م دروست دەبێت .پانەبڕگەی
کاناڵ لە ش��ێوەی پیتی  Vدەچێت .لەرێگەی
کێاڵن��ەوە چارەس��ەری ئەم گرفتەئەس��تەمە
و پێویس��تی بە ئامێ��ری میکانیکیی تایبەتە.
ئەو زەوییانەی تووش��ی ڕاماڵینی کاناڵ دەبن،
ل��ە ڕووی ئابورییەوە گرفت ب��ۆ خاوەنەکانیان

ڕاماڵینی کەند( :)Gully Erosionلە ماوەیەکی
کورت پاش دابارینی بەخوڕ ،ئاوی س��ەرجەم
جۆگە و کاناڵەکان بەرەو یەک خاڵ ئاراستەدەبن
و الفاو هەڵدەس��تێت .هێزی ڕاماڵین چەندین
بەرابەر زیاد دەکات و لە ئەنجامدا کەند بەدی
دێت .زەویی کەندەاڵن لە پێکهاتەی گڵ ،مارڵ
و شیلدا ( )Marl and shaleدروست دەبێت و
وەک زەویی کشتوکاڵی سوودی نامێنێت.

ڕاماڵینی تونێ��ل( :)Tunnel Erosionتایبەتە
ب��ەو ناوچانەی ک��ە پێکهاتەی م��ارڵ ،گڵ و
خوێ تێیاندا بەرزە .سەرەتا چاڵێک لە شوێنی
بەرز (بە ش��ێوەی سروشتی یا بە هۆکاری تر)
دروست دەبێت ،دواتر ئاو دادەبەزێتە چینەکانی
خواروو و بە شێوەی ئاسۆیی جووڵەدەکات .لە
ئەنجامدا لەس��ەر ڕێگەی خۆی کەرس��تەکان
دەتوێنێت��ەوە و تونێڵیک دروس��تدەکات .ئەم
شێوازە لە کوردستان زۆر باو نیە.
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ڕاماڵین��ی ڕووب��ار( :)River Erosionبە هۆی
جووڵ��ەی ئاوی ڕووبار ،دوو ش��ێوەی ڕاماڵین
ڕوودەدات :ڕاماڵین��ی ژێری��ن و ڕاماڵین��ی
کەن��ارەکان .ڕاماڵین��ی ژێری��ن لە بەش��ی
س��ەرەتای ڕووباردا بااڵدەس��تە و پانەبڕگەی
ڕێرەوی ئاول��ە پیتی  Vدەچێ��ت کەچی لە
بەش��ی خواروو و کۆتاییی ڕووباردا ،ڕاماڵینی
کەنارەکان ڕوودەدات و ل��ە پیتی Uدەچێت.
لە بەشی ناوەڕاس��تی ڕووباردا شێوەی UوV
ب��ەدی دەکرێت .واتە هەر دوو جۆری ڕاماڵین
ڕوودەدات .زۆربەی ڕووبارەکانی کوردستان بە
شێوەی سروش��تی تووشی ئەم جۆرە ڕاماڵینە
دەبن بەاڵم چاالکییەکانی مرۆڤ و الفاو ،ئاستی
زیانەکان��ی ڕاماڵینی ڕووبار ب��ەرز دەکەنەوە.
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هەڵچنین��ی دی��واری بەردی��ن و کۆنکرێتی،
یەکێکە لە ڕێگاکانی پاراستنی کەناری ڕووبار.
هەڵبەت پێویستی بە بودجەیەکی گەورە هەیە.
ڕێگاکانی پاراستنی خاک
دوو ش��ێوازی میکانیک��ی و نامیکانیک��ی بۆ
پاراستنی خاک بەکاردێن .پاراستن بە شێوەی
میکانیکی بە واتای بەرەنگاریی ڕاس��تەوخۆیە
لەگەڵ ڕاماڵینی خاک .ئەمەش لە بارودۆخێکدا
پەی��ڕەو دەکرێت ک��ە خاک ،خ��ۆی توانای
بەرگری��ی لە بەرانب��ەر فاکتۆرەکانی ڕاماڵیندا
نەبێت و پێویست بە س��نوردارکردنی لەئارادا
بێ��ت .کەچی ش��ێوازی نامیکانیکی بە واتای
بەرەنگاری��ی ناراس��تەوخۆیە و زیاترڕێگرییە
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ل��ە کاریگەریی هۆکارەکان بە پێی زانس��تی
ئیدارەدانی زەوی و زار.
ش��ێوازی میکانیکی وەک دروس��تکردنی
تراس (پەیژە) ،ئاوەڕۆ و دانانی تۆڕ ،بەس��ت و
لەمپەر .شێوازی نامیکانیکی وەک ئیدارەکردنی
دروستی زەوی ،پێدانی ڕێژەی گونجاوی پەین،
شێوازە دروس��تەکانی کێاڵنی زەوی و خۆڵی
کشتوکاڵی .ش��ێوازەکانی پاراستنی میکانیکی
کێش��ەدارن و ل��ە ڕووی ئابوورییەوە گرانن و
تەنیا لەم دۆخانەی خوارەوەدا پەیڕەو دەکرێن:
دەرفەتی پاراس��تن بە شێوازی نامیکانیکی
نەبێت.
قازانجی پرۆژەی پاراستنی خاک زیاتر بێت
لە کۆی تێچووەکانی.
کاتێک جوتی��اران پاش لەپی��ت کەوتنی
تەواوی زەوی ،دروس��ت بوون��ی کەندەاڵن و
تێکچوونی کێڵگ��ەکان ،ناچار بە کۆچی بەرەو
شار بن.
کاتێک مەترس��ی لەس��ەر تۆڕی ڕەواندنی
ئاودێری ،دەریاچەی بەنداوەکان یا تێکچوونی
ڕێگاوبان لە ئارادا بێت.
پێویس��تە ئاماژە بدرێت کە ش��ێوازەکانی
میکانیکی و نامیکانیک��ی ،جێگرەوەی یەکتر
نین بەڵک��وو تەواوکەری یەکت��رن .ڕەنگە لە
هەندێک دۆخدا پێویس��تی بە هەر دوو شێواز
هەبێت ،لەم دۆخەدا کرداری میکانیکی پێش
لە نامیکانیکی ئەنجام دەدرێت.
بەکارهێنانی دروستی زەوییەکان
چەقی بەرنامەی پاراس��تنی خاک بریتییە لە
بەکارهێنانی تەکنیکە نوێیەکانی کش��توکاڵی
وەک میکانیزەک��ردن ،چاندن��ی چەش��نە
هەموارکراوەکان��ی ڕووەک ،ت��ۆڕی ئاودێری،
پێدانی گونجاوی پەین و هتد .هەمووی ئەمانە
کاتێ��ک لە بەرزکردنەوەی ئاس��تی بەرهەمدا
ڕۆڵ��ی کاریگەریان دەبێت ک��ە هەلومەرجی
خاک بۆ گەشەی بەروبوومەکان گونجاو بێت.
واتە زەوییەکان بە شێوازی دروست بەکاربێن.

ب��ۆ نموونە ئەگ��ەر ڕەچاوی دۆخ��ی زەویی
زۆر الر ،ی��ا خاکی بێ پی��ت (کەمی توخمە
خۆارکیی��ەکان) نەکرێت و بۆ چاندن کەڵکیان
ل��ێ وەربگیرێ��ت ،قۆن��اغ بە قۆناغ س��وودی
ئابوورییان نامێنێت و دەفەوتێن.
زەوی،
بەکارهێنان��ی
چۆنێتی��ی
پەیوەندییەک��ی پت��ەوی لەگ��ەڵ دیاردەی
ڕاماڵینی خاک هەیە .ئەگەر نادروست و ناژیرانە
بێت ،پڕۆس��ەکە پەرەدەس��تێنێ .داڕش��تنی
پرۆگرامی بەکارهێنانی زەوی ،جگە لە توانست
و مەرجەکانی زەویی کشتوکاڵی ،پەیوەستە بە
فاکتەرەکان��ی ئابووری ،ڕامیاری ،کۆمەاڵیەتی،
سەرمایە ،ئامراز و تەکنۆلۆژیا ،هێزی کرێکار و
تەنانەت خواست و ئارەزووی جوتیاران.
پاراستی خاک لەرێگەی ئیدارەدانی کشتوکاڵی
فاکت��ەری ( )Cل��ە هاوکێش��ەی جیهانی��ی
ڕاماڵین��ی خاک��دا ب��ۆ ئیدارەدان��ی زەوی
دەگەرێتەوە .ژم��ارەی ( )١بۆ خراپترین دۆخ
تەرخ��ان کراوە ،ب��ەاڵم لە ڕێگەی ش��ێوازی
دروس��تی ئیدارەدان بۆی هەیە بگاتە (.)0.05
واتە تا  ١٥جار دەتوانێت ڕێژەی ڕاماڵین کەم
بکاتەوە .هەڵە باوەکانی کشتوکاڵی وەک کەڵک
وەرگرتنی بەردەوام و ماوەدرێژ لە زەوی بە بێ
شیاندنەوە ،کێاڵنی زەوی لە ئاراستەی لێژایی
و هتد دەبنە هۆی تەش��ەنەی ڕاماڵینی خاک.
لە بارودۆخی ئێستای ڕۆژهەاڵتی کوردستان و
لە رێگەی ئیدارەدانی کشتوکاڵییەوە ،دەکرێت
ئەم کردارانەی خوارەوە ئەنجام بدرێن:
کێاڵنی دروس��ت دەبێتە ه��ۆی دابەزینی
ئاس��تی ڕاماڵین چونکە بەستەرێکی گونجاو بۆ
چەکەرەی تۆو دەڕەخسێنێت و بەرگریی خاک
لە بەرانبەر ڕەگ داکوتان��دا کەم دەکاتەوە .لە
ئەنجامدا ڕووپۆشێکی چڕوپڕی ڕووەکی دروست
دەبێت .کرداری کێاڵن ،بۆشاییی خاک و ڕێژەی
تەنۆچکە گەورەکانی خاک زیاددەکات .ئەمەش
ه��اوکارە بۆ داچۆڕان��ی ئ��او ( )Infiltrationو
نزمبوونەوەی وزەی ڕاماڵینی باران ،لە ئەنجامدا
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ڕێژەی ئاوی ڕێکردە کەم دەکات.
ڕێب��ازە هەڵەکان��ی کێ�ڵان بریتین لە:
کێاڵنی ق��ووڵ (بەردی چینەکان��ی خوارەوە
بێتە س��ەرووی خاک و بۆشایی دروست بێت
وگەشەی ڕووپۆشی ڕووەکی ڕاوەستێت یاخود
زۆر کەمبێتەوە) ،کێاڵنی تەریبی الریی زەوی
(خاک بە ئاس��انی تووش��ی ڕاماڵین دەکات)،
کێاڵن��ی دووبارە (بەهەم��ان ئامێر و بەهەمان
ڕێباز کە دەبێتە هۆی پەستانەوەی خاک).
ش��یاندنەوەی زەوی ل��ە ڕێگ��ەی خوڵی
کش��توکاڵی و بەرنامەیەکی زانس��تیی پێدانی
پەین��ی کیمیایی و ئەندام��ی ،کە ببێتە هۆی
بەپیت بوونی درێژخایەنی زەوی.
چەش��نی گونجاو لە ه��ەر بەروبوومێک
پێویستە بە پێی بارودۆخی کەشوهەوا و ژینگە
و خاک بەکاربێت.
قەاڵچۆکردنی زیانبەخش��ەکان کە ببێتە
هۆی کۆنت��رۆڵ کردنی مێروو ،نەخۆش��ی و
دەردە کشتوکاڵییەکان .چونکە بەپێچەوانەوە،
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گەشەی ڕووەکەکان سنووردار دەبێت.
چ بکرێت؟
ئەرکی لەپێش��ینە بریتیە ل��ە پێدانی زانیاری
و بەرزکردنەوەی ئاس��تی هۆشیاریی کۆمەڵگا
سەبارەت بە سامانی خاک و ئاو و پەرەپێدانی
فەرهەنگ و ش��ێوازی دروستی بەکارهێنانیان
و ڕێگ��ری ل��ە بەکارهێنان��ی نادروس��ت.
پێویس��تە لە ڕێگەی جوتی��اران و ڕێکخراوە
ژینگەپارێزەکانەوە ،هەوڵ بدرێت بۆ پاراس��تی
س��ەرچاوەکانی خ��اک و ئ��او و بەرگری لێ
کردنی��ان ل��ە بەرانبەر تێکچوون��ی فیزیکی،
کیمیایی و ژینگەیی .بۆ ئەم مەبەس��تە دەبێ
کار ب��ۆ دروس��تکردنی پالتفۆرمێک��ی بەهێز
بکرێت ،لەگەڵ دانانی پەیوەندی و هەماهەنگی
لە نێوان ناوەند وش��ارەزایانی بواری توێژینەوە
و ئەکادیم��ی ب��ۆ دۆخی ڕاماڵین��ی خاک لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
هەن��گاوی تر بریتییە ل��ە باڵوکردنەوەی
ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

کتێب ،گۆڤ��اری تایبەت ،باڵڤۆک (زانس��تی
ـ توێژینەوەی��ی ـ زانس��تی ـ هۆش��یاریی)،
بەرێوەبردن��ی کۆنگرە ،کۆڕبەند ،س��یمیناری
پس��پۆڕی ،پڕۆژەی توێژینەوە بە ئاراس��تەی
ناس��اندنی کێش��ەکان و چارەس��ەرییان،
گەاڵلەکردن��ی پێش��نیار و پرۆگرامی دەنگ
و ڕەن��گ وەک گفتوگ��ۆ ،فیل��م ،پێش��انگا،
ئەنیمەیشن و هتد لە پێناو گرنگی دان بە بەها
و نرخی س��ەرچاوەکانی خاک و ئاو و شێوازی
دروستی بەکارهێنانیان ،کۆکردنەوەی زانیاریی
پێویس��ت و دامەزراندنی بنکەیەکی زانستی،
جاڕنامە ،ڕێنمایی و نامەی سەرکراوە کە تێیدا
ئاماژە بە ڕێکار و هۆشداری لەسەر بەفێرۆدانی
خاک و ئاو لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان کرابێت،
بە مەبەس��تی هۆش��یارکردنەوەی کۆمەڵگا و
ڕاکێشانی سەرنجی ڕای گشتی.
سەرچاوەکان

servation planning in the Revised Universal Soil
Loss Equation, United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Agricultural handbook no.1997, 703
2. Toy, Terrence J. ; et al. (2002) Soil Erosion:
Processes, Prediction, Measurement, and Control.
John Wiley & Sons. pp. 61-60. ISBN 978-0-47138369-1.
)3. Food and Agriculture Organization (1965
«Types of erosion damage». Soil Erosion by Water: Some Measures for Its Control on Cultivated
Lands. United Nations. pp. ٢٥–٢٣. ISBN -٩٢-٩٧٨
٦-١٠٠٤٧٤-٥.
4. Dawod R. Keya, ٢٠١٨, Integration of GIS with
USLE in assessing soil loss from Alibag catchment,
Iraqi Kurdistan Region, Polytechnic Journal. No. ١,
V ٨.
 .٥زادەمب��ارک علیرض��ا ( .)٢٠١٩وەزارەتی جیهادی کش��توکاڵی
ئێران ،بەرێوەبەرایەتیی ئاو و خاک.
 .٦س��هرابی منص��ور( .)٢٠١٩مدیریت اس��تعماری س��رزمین در

1. Predicting soil erosion by water, a guide to con-

ڕۆژهەاڵت .تیشک ،ژمارەی .٥٢
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لەنێو بردنی ژینگەی نەتەوەی ژێردەست
بەشێک لە ستراتیژیی داگیرکەرە
ڕامان شەریفی

وشەی ژینگە لە دەستەواژەیەکی کۆنی فەڕانسەوی  environnerوەرگیراوە و بە
واتای ئەو شتە دێت کە دەوروپشتی پەڕانپەڕ داگرتووە ،ئەگەر بمان هەوێت ئەم
دەستەواژەیە بە شێوازێکی بەرباڵوتر بەکار بێنین ،دەتوانین ژینگە بە کۆی دۆخی
سروشتی ،کۆمەاڵیەتی و کولتووری پێناسە بکەین کە کاریگەریی لەسەر ژیانی
تاک و کۆمەڵگا دادەنێتو لە هەڤبەریشدا کۆمەڵگا و تاک کاریگەریی لەسەر دادەنێن
و کەلتور و داب و نەریت و زمانی هەر نەتەوەیەک ،لە شوێنی نیشتەجێ بوونی
کاریگەریی وەرگرتووە

لەنێوبردن��ی ژینگ��ەی زاگ��رۆس تەنیا بە
لەنێوچوونی سروشتی ئەم ناوچەیە کۆتایی
نایەت و دەس��ەاڵتی داگیرکەر لە ڕێڕەوی
هەوڵێکی پالن داڕێ��ژراودا خولیای ئەوەی
لە مێش��کدایە کە ب��ە لەنێوبردنی ژینگەی
ئ��ەم یەک��ە جوغرافیایییە بگات��ە ئامانجی
کۆتاییی خۆی کە لەنێوب��ردن و پەڕتەوازە
کردنی دانیش��توانی ڕەسەنی ئەم ناوچەیە
ب��ۆ ش��وێنەکانی دیکەیە .داگیرک��ەر زۆر
چاک لەوە تێدەگات کە ئەگەر نەتەوەیەک
ژینگەکەی ل��ە نێو بچێت ئەس��تەمە تازە
بتوانێ��ت مەترس��ی لەس��ەر داگیرکەران
دروس��ت بکات و دەس��ەاڵتی سەربەخۆی
خۆی بونیاد بنێتەوە.
ژینگە
وش��ەی ژینگە لە دەس��تەواژەیەکی کۆنی
فەڕانس��ەوی  environnerوەرگی��راوە و
بە واتای ئەو ش��تە دێت کە دەوروپش��تی
پەڕانپەڕ داگرتووە ،ئەگەر بمان هەوێت ئەم
دەس��تەواژەیە بە شێوازێکی بەرباڵوتر بەکار
بێنی��ن ،دەتوانین ژینگە ب��ە کۆی دۆخی
سروشتی ،کۆمەاڵیەتی و کولتووری پێناسە
بکەی��ن کە کاریگەریی لەس��ەر ژیانی تاک
و کۆمەڵ��گا دادەنێت[ ]١و لە هەڤبەریش��دا
کۆمەڵگا و تاک کاریگەریی لەسەر دادەنێن
و کەلت��ور و داب و نەری��ت و زمانی هەر
نەتەوەیەک ،لە ش��وێنی نیش��تەجێ بوونی
کاریگەری��ی وەرگرت��ووە و ل��ە ڕاس��تیدا
جیاوازیی نەتەوەکان لە یەکدی بەش��ێکی
مەزن��ی دەگەڕێتەوە بۆ جیاوازیی ش��وێنی
ژیانیان.
ژینگەدیاردەیەکی ئاڵۆز و لێکچڕژاوە کە
تەواوی دیاردەکانی کۆمەاڵیەتی  ،بیۆلۆژیکی
و فیزیکیی ژی��ان لە خۆ دەگرێت .ئەگەر
ش��وێنی ژیانم��ان وەک کەیکێکی دابەش
کراو بەسەر چەن توێژدا وێنا بکەین بەشی
خ��وارەوەی دەکاتە خ��اک ،Lithosphere

توێژی نێوەڕاستەکەی دەکاتە شوێنی ژیان
 Biosphereو بەش��ی سەرەوەشی دەکاتە
ئەتۆمۆس��فێر  Atmosphereو ئەو بەش��ە
لە خاک کە بە ئاو و س��ەهۆڵ داپۆش��راوە
دەبێتە هیدرۆس��فێر  Hydrosphereو کۆی
ئەم بەشانە ژینگە پێک دەهێنن .ئەم بەشانە
زنجیرەیەکی ئاڵۆز پێکەوە دەبەس��تنەوە کە
هەر چەشنە دەس��تێوەردانی بە ئەنقەست
ی��ان نائاوەزمەندانە جا ل��ە پێکهاتەدا بێت
یان ل��ە بەش��ەکانیدا ،ت��ەواوی زنجیرەی
لێک گرێ��دراوی ژینگە لێک باڵو دەکاتەوە
کە لە هەندێ کات��دا ئەم تێکدانە یان هەر
قەرەبوو ناکرێت��ەوە یان گەڕانەوە بۆ دۆخی
س��ەرەتایی ،پێویس��تی بە س��ەدان ساڵ
هەی��ە ،بۆ نموونە ئ��ەو ڕووەک و ئاژەاڵنەی
کە ل��ە نێو دەچن تازە هی��چ کات نابنەوە
یان نزیکەی هەزار ساڵ پێویستە بۆ ئەوەی
خاکێکی پواو بگەڕێتەوە بۆ دۆخی سەرەتای
خۆی[ .]2هەر بۆیە چۆن مرۆڤ پێویستی بە
تەناهیی گیانی هەیە ،هەر بەم چەش��نەش
مرۆڤ و ژینگەکەی بۆ مانەوە پێویستییان
بە تەناهی��ی ژینگەیییە ،ب��ە واتای بوونی
دۆخێک ک��ە تەناهییەکی ڕێژەییی خوازراو
لە هەڤبەر مەترس��ییەکان و هەڕەشەکانی
س��ەرچاوەگرتوو لە گۆڕانکارییەکانی گۆی
زەوی ،دیاردەکان��ی ج��ەوی ،پیس بوونی
خاک ،زۆر بوونی دەنگ��ە نەخوازراوەکان و
باڵو بوونەوەی نەخۆش��ییەکان بۆ درێژەی
ژیانێکی س��الم ،پڕدەسکەوت و دڵخوازانەی
م��رۆڤ ،گیانلب��ەر و ڕووەک��ەکان و ب��ە
گش��تی تەواوی بوونەوەرەکان و پارێزراویی
بێگیانەکان مسۆگەر بێت[.]3
ل��ە یاس��ای زۆرب��ەی واڵتانیش��دا بۆ
پارێ��زگاری ل��ە ژینگ��ە و بەرچاوڕوونیی
هاوواڵتیان لەس��ەر پرسی ژینگە ،بە ڕوونی
ژینگە پێناس��ە کراوە کە لێ��رەدا ئاماژە بە
دوو نموونەی��ان دەکەین .لە بەش��ی یەکی
مادەی یەکی یاسای پارێزگاری لە ژینگەی
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بولغارس��تان بەم چەش��نە ژینگە پێناس��ە
کراوە :کۆمەڵێک لە هۆکارەکانی سروش��تی
و مرۆڤی و توخمگەلێک کە بە چەش��نێکی
بەراب��ەر ،تەواوکەری یەک��ن و پێوەندییان
لەگەڵ یەک هەیە و لەس��ەر هاوس��ەنگیی
بوون و چۆنایەتیی ژیان  ،ساڵمەتیی مرۆڤ،
میرات��ی کولتووری و مێ��ژووی داهاتووی
ژیان کاریگەری دادەنێن .یاس��ای پاراستنی
ژینگەی ئۆس��لۆنییش ژینگە بە بەش��ێک
لە سرووش��ت دەزانێ��ت ک��ە دەتوانێ لە
چاالکییەکانی مرۆڤ کاریگەری وەرگرێت[.]4
پاش شۆڕش��ی پیشەیی ،ڕێژەی کاریگەریی
تاک لەس��ەر ژینگە تا دێت زیادی کردووە
و فراوانخوازی��ی مرۆڤ ،خەس��اری قەرەبوو
نەکراوی لەسەر ژینگە داناوە و لە سەردەمی
نوێدا کۆمەڵ��گای مرۆڤایەت��ی و بەتایبەت
ژینگ��ە پارێ��زان ل��ە سەرانس��ەری دنیادا
هەوڵی��ان داوە بەر ب��ە فراوانخوازیی مرۆڤ
بەرانبەر بە ژینگە بگرن و لەم ڕێڕەوەدا دوو
چەمکی ژینگە وەک ئەمانەت لە دەس��تی
مرۆڤدا و گەشەی بەردەوام -توسعە پایدار-
دەتوانین وەک ه��ەوڵ گەلی بنەمایی و لە
هەمان کاتدا بناغەی هزری تێکۆش��انەکانی
پاراستنی ژینگە لێک بدەینەوە.
س��اڵی 1985ڕێکخ��راوەی نەت��ەوە
یەکگرتوەکان»کۆمیسیۆنی جەهانیی ژینگە
و گەش��ە»ی پێک هێنا ک��ە ڕاپۆرتی خۆی
بە ناوی « داهاتووی هاوبەش��ی ئێمە»ی لە
س��اڵی1987دا باڵو کردەوە ،ئ��ەم ڕاپۆرتە
یەکەمین ڕاگەیەندراوی تۆکمە لەمەڕ بابەتی
گەشەی بەردەوام بوو کە ڕاستەوخۆ بابەتی
گەشە و پێشکەوتنی کۆمەڵگای دەبەستەوە
بە پەیوەندییەکی بەرپرسانە لەگەڵ سروشت
و ژینگ��ە .لەم چەش��نە پەیوەندیەدا ژینگە
وەک ئەمانەتێک��ە لەدەس مرۆڤدا کە دەبێ
ب��ە چەش��نێک کەڵکی ل��ێ وەرگرێت کە
نەوەکان��ی داهاتووش لێ��ی بێبەش نەبن-
عەداڵەتی نێ��وان نەوەکانی مرۆڤ -کە بەم
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پێیە گەش��ەی بەردەوام واتای گونجاندنی
ئامانج��ی ئاب��ووری ،کۆمەاڵیەتی ،ژینگەیی
بۆ مس��ۆگەر کردن��ی ژیانێکی ش��یاوە بۆ
مرۆڤ لە ئێس��تادا ،بێ ئەوەی خەس��ار بە
توانایییەکانی نەوەکان��ی داهاتوو بۆ کەڵک
وەرگرتن لە ژینگ��ە بگەیەنێت[ .]5هەرچەن
هەوڵی دژبەرانی ژینگە و خەس��ار گەیاندن
بە سروشت ،زۆربەی کاتەکان چ بە شێوازی
ت��اک یا خود سیس��تماتیک تەنیا لە پێناو
قازانج��ی زیاتردا بووە ب��ەاڵم هەندێ کات
خەسار گەیاندن بە ژینگە لەم چوارچێوەیە
چووەتە دەرەوە و بە شێوازی سیستماتیک
«ن��ەک تاک» جی��ا لە قازانج��ی ئابووری،
هەوڵی گەیاندنی زەرەری قەرەبوو نەکراو بە
ژینگەی شوێنێکی تایبەت دراوە کە وێنای
بەرچاوی ئەم چەش��نە ک��ردارە لە هەڤبەر
ژینگەدا هەوڵی لەنێوبردنی ژینگەی زاگرۆسە
لە الیەن دەس��ەاڵتی داگیرکەری کۆماری
ئیس�لامیەوە کە لە دێڕەکانی دواتردا تەنیا
ئاماژە ب��ە دوو نموونە لە کردەی داگیرکەر
ل��ەم ژینگەیەدا ئەدەین کە پێم وایە جیاواز
لەوەی ب��ە پێچەوانەی ئایدیای گەش��ەی
بەردەوام و ژینگە وەک ئەمانەتێک لە دەس
مرۆڤدایە ،بەش��ێکە لە پڕۆسەیەکی مەزنتر
کە دوا ئامانجی ،سڕینەوە و پەڕتەوازەکردنی
نەتەوەی نیش��تەجێی ئ��ەم جوغرافیایە لە
ڕێگەی لەنێوبردنی ژینگەکەی و لەنێوبردنی
تەناهیی ژینگەی خەڵکانی ئەم ناوچەیەیە.
هەوڵی لەنێوبردنی دارستانەکان
ڕووداوی ئاگرکەوتن��ەوە لە دارس��تانەکانی
سەرانسەری دنیادا دیاردەیەکە کە بەردەوام
ڕوو ئ��ەدات و ل��ە هەندێ وەرزی س��اڵدا
بە هۆی گ��ەرم بوونی زەوی بە ش��ێوازی
نەخوازراو بەش��ێک لە دارستانەکان لە نێو
دەچن ،بەاڵم بە هۆی پێش��کەوتنی زانست
و وێنە ماهوارەیییەکان لە سەردەمی نوێدا،
تا ڕادەیەکی زۆر ب��ەر بەم دیاردەیە گیراوە
ساڵی بیست و دووەم
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و ئەگەریش س��ووتان لە دارستانەکان ڕوو
ب��دات دەس��ەاڵتەکان ئەوپ��ەڕی هەوڵی
خۆی��ان ئەدەن کە ب��ە زووترین کات و بە
هەم��وو ئیمکاناتەوە بەر ب��ە باڵو بوونەوەی
ئ��ەم ئاگرکەوتنەوان��ە بگ��رن و زیانەکانی
س��ەرچاوەگرتوو لەم دیاردەیە لە کەمترین
ماوەدا قەرەبوو بکەنەوە.
بەپێ��ی راپۆرت��ی هەواڵدەری��ی هێرانا؛
مەس��عوود مەنسوور س��ەرۆکی رێکخراوی
دارس��تان لەوەڕگ��ە و ئاوڕێژگەکانی ئێران
ڕایگەیاندوەو کە لە پێنج هەیڤی س��ەرەتای
ئەمس��اڵدا (س��اڵی  )9913زیات��ر لە دوو
هەزار جار ئاورکەوتنەوە لە دارس��تانەکانی
ئێران��دا رووی داوە .هەرچەن��د ئامارێک��ی
جێگەی باوەڕ لە بەردەس��تدا نییە تا بزانین
ئاگرکەوتنەوەکان ژمارەیان چەندەیە ،بەاڵم
ئ��ەم ڕێژە فراوانە ل��ە ئاگرکەوتنەوە ،ناکرێ
وەک دیاردەیەکی سروشتی وێنا بکرێت« .بە
دڵنیایییەوە ژمارەی ڕاس��تەقینە لە ئاماری
فەرمی زیاترە» ،ئەوەش ڕوون نییە کە چەند
لە س��ەدی ئەم ئاگرکەوتنەوانە لە ژینگەی
نیش��تەجێبوونی نەتەوەی ک��ورددا ڕوویان
داوە بەاڵم بێگومان زۆربەی هەرە زۆری ئەم
ئاگرکەوتنەوان��ە لەم ژینگەیەدا ڕوویان داوە
و دەس��ەاڵت لە زۆربەی شوێنەکاندا خۆی
بە ئەنقەست بووەتە هۆی ئاگرکەوتنەوەکان
و هیچ هەوڵێکیش��ی ب��ۆ کوژاندنەوەی ئەم
ئاگران��ە ن��ەداوە« .ب��ە دەی��ان گێڕانەوەی
خەڵکی ئەو ناوچانە هەیە کە خۆیان شایەد
بوون دەس��توپەیوەندەکانی دەسەاڵت بوون
کە بوونەت��ە هۆی ئاگرکەوتن��ەوەکان» ،لە
ڕاس��تیدا تەنیا خەڵک بوون کە لە هەڤبەر
ئەم دیاردەیەدا راوەس��تاون و دەسەاڵت لە
هەندێ ش��وێندا بەری بە خەڵکیش گرتووە
کە بەر بە س��ووتانی دارەس��تانەکان بگرن
و هەوڵ��ی کوژاندنەوەی ئاگ��رەکان بدەن.
هەر لەم پەیوەندییەدا س��ەرۆکی پاراستنی
دارس��تان ،لەوەڕگە و ئاوڕێژگەکان ،باس��ی

لە س��ووتان و لەناوچوونی ١٢هەزار و٥٠٠
هێکت��ار ل��ە دارس��تانەکان و لەوەڕگەکان
لەماوەی ئەمساڵدا کرد کە بێگومان پشکی
ش��ێری ئەم ڕێژەیە لە ناوچەکانی ش��وێنی
نیش��تەجێ بوونی نەتەوەی کورد ڕوویداوە.
سااڵنی ڕابردووش س��ووتانی دارستانەکان
ب��ەردوام ڕووی��ان داوە وەک دیاریش��ە لە
داهات��وودا ئەم دیاردەیە ب��ەردەوام دەبێت
بەاڵم هیچکات نەبینراوە کە دەس��ەاڵت بۆ
کوژاندنەوە و قەرەبوو کردنەوەی ئەم خەسارە
لەم ناوچانەدا پالنێکی جیددیی هەبێت یان
هەنگاوێکی بە کردەوە هەڵبێنێتەوە.
ڕوونە ک��ە لەنێوچوونی دارس��تانەکان
تەنیا بە س��ووتانی دارەکان کۆتایی نایەت.
بە هەزاران ئاژەڵ و ڕووەکی ئەو سروشتەش
ه��ەر لە کات��ی ئاگرکەوتنەوەک��ەدا لە نێو
دەچ��ن و ڕووداوی مەترس��یدارتر بە هۆی
ئاگرکەوتنەوە و لە نێو چونی دارس��تانەکان
کە ڕەنگ��ە هیچکات قەرەب��وو نەکرێتەوە،
لەنێوچوون یان س��وێر بوون��ی خاکی ئەو
ناوچانەی��ە کە دیاردەی بە بیاوان بوونی لێ
دەکەوێتەوە و یەکێک لەو هەڕەش��انەیە کە
دەتوانێ��ت بەجارێک هەموو خاک و زەویی
بەپیتی ناوچەیەک بکاتە قاقڕستان و بیاوان.
بە زمانێکی س��ادە بە بیاوان بوون ،کۆمەڵە
هۆکارگەلێکن کە دەبنە هۆی ئەوەی زەوی
و زاری ناوچەیەک بەرە بەرە ببنە وشکارۆ و
بێ ئاو و گیا .پڕتووکانی خاک و لەناوچوونی
دار و درەخت دوو تایبەتمەندیی سەرەکیی
ئەم دیاردەی��ەن .لە ئاکام��ی لەنێوچوونی
دار و درەخت��ی ه��ەر ناوچەیەکدا دەرفەت
بۆ ش��ۆردنەوەی توێژی س��ەرەوەی خاک
دەڕەخس��ێت کە ئ��ەم توێژە لەڕاس��تیدا
گرنگتری��ن بەش��ی خاک بۆ کش��توکاڵە و
هەموو پێویس��تییە س��ەرەکیەکانی خاک
بۆ کشتوکاڵ لەم بەش��ەدا کۆ دەبێتەوە .بە
شۆردنەوەی ئەم بەشە لە درێژماوەدا خاک
توانای بەرهەمهێنانی خۆی لە دەست دەدات
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و ئەو ناوچەیە دەبێتە بیاوانێکی بێ ئاو و دار.
جیاوازیی ئەم دیاردەیە لەگەڵ ڕووداوگەلی
سروشتی و یەک لەوان وشکەساڵی لەوەدایە
کە وشکەس��اڵی دیاردەی کورت خایەن و
چەندس��اڵەیە ب��ەاڵم لە حاڵەت��ی بەبیاوان
بوون��دا ماوەیەک��ی زۆر دوور و درێژت��ر
پێویس��تە ت��ا خاکێک س��ەرلەنوێ بتوانێ
بەرهەمهێنەریی خۆی وەدەس بێنێتەوە[.]6
ئەو خاک و دارس��تانەی ک��ە ئاوەها و بەم
چەش��نە لە ڕێگ��ەی داگیرک��ەرەوە بەرەو
پوان��دن لە ناوچوون دەچێت ،بەرهەمی بە
ملوێنان ساڵی سروشتە کە بەپێی هەندێک
لە س��ەرچاوەکان ،تەنیا لە چەن س��ااڵنی
ڕابردوودا یەک لە شەش��ی دارس��تانەکانی
زاگرۆس(یەک ملوێ��ن هێکتار) بە هۆکاری
جی��اواز لەناوچوون[ .]7دیاریش��ە لە ماوەی
س��اڵێک یان دوو س��اڵ ئاگرکەوتنەوە یان
تەنانەت دە ساڵیش ،نابێتە وشکارۆ هەر بۆیە
هەس��تیار بوون لە هەڤبەر ئەم دیاردەیەدا
زۆر گرینگە چون ڕەنگە نەسڵێک هەست بە
قواڵییی کارەساتەکە نەکات وڕەنگدانەوەی
تەواوی لە ژیانیدا نەبێت بەاڵم کە لەنێوچوو،
هەزاران س��اڵی دەوێ سروشت بگەڕێتەوە
دۆخەک��ەی خ��ۆی .دیاریش��ە کاتێک ئەم
ناوچانە ببنە بیاوان خەڵکی نیشتەجێی ئەم
ناوچانە دەبێ بەرەو ش��وێنەکانی دیکە کۆچ
بکەن.
هەوڵی سیستماتیک لە پێناو لەنێوبردنی
گۆالوی ورمێ
ب��ەراوی گۆلی ورمێ ب��ە پانتایی ٥١٨٧٦
کیلومیتری چوارگۆش��ە بەراوێکی داخراوە
ک��ە  ١٠٢٥٦کیلومیت��ری چوارگۆش��ەی
دەش��تەکان پێکی دێنن .لەم بەراوەدا زیاتر
لە  ٢٥دەش��تی چکۆلە و گەورە هەیە[ ]8و
لە دەور و پشتی گۆلی ورمێ دا  ١٦زەلکاو
یان تااڵو هەیە ک��ە زۆربەیان خاوەن ئاوی
شیرین ،یان شیرین و سوێرن کە پانتایییان
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لە  ٥هێکت��ارەوە تا  ١٢٠٠هێکتار دەبێ.
بەپێی سەرژمێرییەکان ،حەشیمەتی مرۆڤی
ل��ە پانتاییی بەراوی گۆل��ی ورمێ زیاتر لە
پێنج ملوێن کەسە.
ئەم گ��ۆالوە خاوەن  ١٠٢دووڕگەیە کە
هەمووی��ان لەالیەن ڕێکخراوی یونس��کۆوە
وەک پاش��ەکەوتی سروش��تیی دونی��ا
ناسێندراون و سەرچاوەی سەرەکیی گۆلی
ورم��ێ  ١٨چۆمە کە هەنووک��ە زۆربەیان
دەڕژێنە ناو بەنداوەکان��ەوە .پانتاییی گۆلی
ورمێ لە ڕابردوودا 4هەزار  511کیلۆمێتری
دووجا بووە.
بەش��ێوازی نێوەنجی لەماوەی بیس��ت
س��اڵی رابردوودا ،گۆلی ورمێ هەموو ساڵێ
 ٤٠سانت ئاس��تی ئاوەکەی دابەزیوە و ئەم
دابەزینە بە سەرنج دان بە قوواڵییی کەمی
ئەم گۆلە بووەتە هۆی وشک بوونی ڕێژەیەکی
بەرچاو لە گۆلی ورمێ و زیاتر لە  ٣٠میلیارد
میتری س��ێجا لە ئاوی ئەم گۆلە لە دەست
چووە .لە هەم��ان کاتدا ڕوونە کە قوواڵییی
گۆلی ورم��ێ لەوەی کە بەهۆی کەم بوونی
ئاو وەدی هاتووە زیاتریشە و هۆکارەکەشی
دەگەڕێتەوە بۆ خ��وێ و کانزاکانی دیکە لە
بن گۆلەکەدا کە بوونەتە تەختەیێک خوێ و
لە بڕێک شوێندا قەبارەی خوێ و کانزاکانی
دیک��ە دەگاتە چەن میت��ر کە بووەتە هۆی
ک��ەم بوون��ی قووڵی��ی ئ��او[ .]10هەرچەند
وشکەس��اڵی و بارینی کەم��ی بەفر و باران
وەک دیاردەیەکی کاتی لە ناوچەکەدا هۆکار
بووە بۆ ک��ەم بونەوەی ئاوی ئ��ەم گۆالوە،
بەاڵم وشکەس��اڵیی کاتی لە رابردووش��دا
ڕووی داوە و وەک دیاردەیەکی سروش��تی
ڕەنگە لە داهاتووشدا لەم ناوچەیە ڕوو بدات؛
ب��ەاڵم هەرگیز نابێتە ه��ۆکاری ئەوەی کە
گۆالوی ورمێ بگاتە ئەم دۆخە قەیراناوییەی
کە هەنووکە تێیدایە ،لە ڕاس��تیدا هۆکاری
قەیرانی ژیانی گۆالوی ورمێ سروشتی نییە
و دیاردەیەکی دەسکردە و زیاتر هەوڵدانێکی
[]9
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سیستماتیکە لە ڕێڕەوی لەنێوبردنیدا و لەم
ئاراستەیەش��دا س��ێ دیاردەی هەڵکەندنی
ژمارەیەکی زۆر بیری قووڵ لە دەش��تەکانی
ئەم ناوچەیە ،دروس��ت کردنی زیاتر لە دە
بەنداو لە س��ەر ئەو چۆمان��ەی کە دەڕژانە
ئەم گ��ۆالوەوە و ڕێگایەک ک��ە لە ناو ئەم
ئاوەدا چێ کراوە و ورمێ دەبەس��تێتەوە بە
تەورێ��زەوە وەک بنەڕەتیترین هۆکارەکانی
قەیران و ب��ەرەو وش��کی چوونی گۆالوی
ورمێن ک��ە لە درێژەدا بە کورتی باس��یان
دەکەین.
لە دەشتەکانی س��ەر بە ناوچەی گۆلی
ورمێدا بە ه��ۆی بەڕێوەبەرایەتیی گەندەڵ
و قازان��ج پەرەس��تیی کاتی��ی هەندێ لە
وەرزێڕانی ئەو ناوچەی��ە و لە هەمان کاتدا
س��تراتێژیی درێژم��اوەی داگیرک��ەر ب��ۆ
وش��کاندنی ئەم گ��ۆالوە ،زیاتر لە ٨٠٠٠٠
بیری ق��ووڵ هەڵکەندراوە ک��ە رێژەیەکی
یەکجار زۆر لە س��ەرچاوەی ئاوی ژێرزەویی
ئەم دەش��تانە بەم هۆیەوە بەکار دەهێنرێ
ل��ە کاتێکدا سروش��ت ناتوانێ لەم ئاس��تە
بەرفراوانەدا کەم بوونەوەی س��ەرچاوەکانی
خۆی قەرەبوو بکاتەوە و لە ڕاس��تیدا خولی
ئاساییی ڕەوتی بەکارهێنان و وەدی هاتنەوە
تێک چ��ووە .کەم بوونەوەی ئاس��تی ئاوی
ژێ��رزەوی دەبێت��ە هۆی ک��ەم بوونەوەی
زۆری س��ەرچاوەکانی ئاوی س��ەرزەوی و
داچوونی زەوی کە قەیرانێکی قووڵی ئاو لە
سەرچاوەکانی ئاوی ژێرزەویدا وەدی دێت و
لە داهاتوویەکی نەک زۆر دوور دا ،زۆربەی
س��ەرچاوە ژێر زەوییەکانی ئاو وشک دەبن
و یەکێک لە س��ەرچاوەکانی دابین کردنی
ئ��اوی گ��ۆالوی ورمێ بەم چەش��نە لەنێو
دەچێت ]11[.هەر ب��ەم پێیەش زەوییەکانی
ئەو ناوچەیە توانای بەرهەمهێنانیان نامێنێت
و ئ��ەوەی دەمێنێتەوە وەدی هاتنی زەوییە
کە خاکەکەی س��وێرە و کەڵکی وەرزێڕیی
لێ وەرناگیرێت هەر بۆیە ئەو حەشیمەتەی

کە بە س��ێ ملوێن ک��ەس دەخەمڵێنرێت
و ژیانی��ان لە ڕێگ��ەی وەرزێڕییەوە دابین
دەبێت ،لە ڕوودانی وەها کارەساتێکدا ناچار
دەبن شوێنی نیشتەجێ بوونی خۆیان بەرەو
ناوچەکانی دیکە جێ بهێڵن .
پرس��ی گواس��تنەوەی ئاو ل��ە ناوچە
شاخاویەکانی زاگڕۆسەوە بۆ ناوەندی ئێران
و ش��وێنە کەم ئاوەکانی ئەم واڵتە بەردەوام
وەک پرس��ێکی تەناه��ی دەس��ەاڵتەکانی
زاڵ بەس��ەر ئێران��دا چ��اوی لێ ک��راوە و
دەسەاڵتداران ئیزنیان نەداوە بە شێوازێکی
زانس��تیانە لە لێکەوتەکانی گواس��تنەوەی
ئ��او لەم ناوچان��ەوە بۆ ش��وێنەکانی دیکە
بکۆڵرێتەوە .ئەوەی دیارە سەرچاوەکانی ئاو
لە ئێراندا زۆر سنووردارە و ئەم سەرچاوانەش
بە ش��ێوازێکی ناهاوس��ەنگ بەس��ەر ئەو
جوغرافیای��ەدا ک��ە هەنووک��ە ئێرانی پێ
دەوترێ��ت دابەش کراوە و جیاوازیی بارینی
باران ل��ە ناوچە ش��اخاوییەکانی زاگڕۆس
لەگ��ەڵ ناوەندی ئێران زیاتر لە  400میلی
میترە بەو واتایە کە لەم ناوچانە بە شێوازی
نێونج��ی زیاتر ل��ە  600میلی میتر بارینی
سااڵنە هەیە و لە ناوەندی ئێران ئەم ڕێژەیە
کەمتر لە 200میلی میترە .بۆ گواستنەوەی
ئاوی ئەم ناوچانە پێویس��تە کە ئاوەکان لە
شوێنگەلی تایبەتدا لە ڕێگەی بەنداوەکانەوە
کۆکرێنەوە تا لە ڕێگ��ەی بۆڕیی تایبەتەوە
و بە تێچوویەک��ی زۆر ،بۆ ناوەندی ئێران و
شوێنە کەم ئاوەکان بگوێزرێنەوە .بۆ نموونە
ئ��اوی بەنداوی بۆکان کە س��ەرچاوەکەی
شاخ و چۆمەکانی کوردستانە ،دەگوێزرێتەوە
ب��ۆ تەورێز ب��ۆ خواردنەوە و ب��ەکار هێنان
لە چەندین ش��وێنی پیش��ەییدا .هەرچەند
دروس��ت کردنی ئەم بەنداوانە بە شێوازی
کات��ی و لە هەن��دێ ش��وێنی نزیک بەم
بەنداوان��ە بوونەتە هۆی چوونە س��ەرەوەی
ئاستی داهاتی وەرزێڕان ،بەاڵم لە درێژماوەدا
خەساری قەرەبوو نەکراوی وەک سوێر بوونی
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خاک��ی ناوچە و بە هەڵمئ��او بوونی دەیان
میلیارد لیتر ئاوی کۆبووەوە لە پش��ت ئەم
بەنداوانەی لێ دەکەوێتەوە و وشکارۆ بوونی
ئەم ناوچانە دیاردەیەکە کە لە داهاتوودا ڕوو
ئ��ەدات و یەکێک لە هۆکارە کانی وش��ک
بوون��ی گ��ۆالوی ورمێ��ش دەگەڕێتەوە بۆ
لێدانی زیاتر ل��ە دە بەنداو لە ڕێڕەوەی ئەو
چۆمان��ەی کە دەڕژانە نێ��و گۆالوەکەوە کە
بەم هۆیەوە ڕێ��ژەی ئەو ئاوەی دەچێتە ناو
گۆالوەکە ،بە ڕێژەیەکی یەکجار زۆر دابەزیوە
و لە الیەکی دیکەوە کەم بوونەوەی رێژەی
ئاوێک ک��ە دەچێتە ناو گۆلەک��ەوە دەبێتە
هۆی زۆربوونی ش��ۆرەکاتی دەوروپش��تی
گۆل��ی ورمێ .بەرێ��ژەی ١٢٠٠کیلومێتری
چوارگۆش��ە و زۆربوونی زەویی س��وێر بەو
واتای��ە کە باکان دەتوانن باهۆزی خوێ لەم
ناوچان��ەدا وەدی بێنن .ل��ەم پەیوەندییەدا
دوکتور س��عودی دەڵێت :ئەم ئەزموونە لە
گۆلی ئاراڵیش لە باکووری تاجیکستان تاقی
کراوەتەوە .نزیک بە  ٤٠یان  ٥٠س��اڵ بەر
لە ئێستا رووس��ەکان لەسەر ئەو چۆمانەی
کە دەڕژانە ئەم گۆلەوە بەنداویان دروس��ت
کرد و بۆ کاری وەرزێڕی کەڵکیان لەم ئاوانە
وەرگرت .بەاڵم وردە وردە گۆلەکە وشک بوو
کاتێک کە وشک بوو حەشیمەتێکی زۆری
[]12
دەوری گۆلەکە تووشی شێرپەنجە بوون
و ژینگەکە بەرەو لەناوچوون چوو .یەکێکی
دیکە ل��ە هۆکارەکانی دۆخ��ی قەیراناویی
گۆلی ورمێ دروست کردنی ڕێگایەکە لە نێو
گۆالوەکەدا کە بە باوەڕی کارناسان دەبێتە
هۆی لەن��او بردن��ی یەکجارەکیی گۆالوی
ورمێ لە داهاتووێکی نزیکدا.
بە بیانووی دەس��پێوە گرت��ن لە بەکار
هێنانی بەنزین و کەم کردنەوەی مەودای
ڕێگەی نێ��وان ورمێ و تەورێ��ز ،کۆماری
ئیس�لامی دەس��ی دایە دروس��ت کردنی
ڕێگایەک لە ناو گۆلی ورمێ کە خەس��اری
قەرەبوو نەک��راوی بە ژینگەی ئەم ناوچەیە
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گەیاندووە ،هەرچەند ه��ەر لەو کاتەدا زۆر
لە کارناسان پێشبینیی دۆخی هەنووکەیان
دەک��رد بەاڵم دەس��ەاڵت ب��ێ گوێدان بە
نیگەرانیی پارێزەرانی ژینگە و لە ڕاس��تیدا
لە ڕێڕەوی پالنی درێژم��اوەی خۆیدا ،ئەم
کارەس��اتەی بەس��ەر گۆالوەک��ەدا هێنا.
گۆل��ی ورمێ وەک س��وێرترین گۆلی دنیا
پ��اش بحرالمیت ،بەهۆی دروس��ت کردنی
ڕێگای��ەک کە گۆالوی ورم��ێ دەکاتە دوو
بەش��ی باکوور و باشوور و لە ئاکامدا دۆخی
سروش��تیی ئاوەکە و رێژەی خوێی تێکەڵی
ئاوەکە تێک دراوە و لە ئەمڕۆدا لە خراپترین
دۆخی ژینگەیی��ی خۆیدای��ە[ .]13نەبوونی
خوێندنەوەیەکی قووڵ بۆ دروس��ت کردنی
ڕێگای نێوان گۆلەک��ە ،کاریگەریی خراپی
لەسەر ئێکۆسیستێمی گۆلەکە داناوە و تەنیا
گیانلەبەری ئەم گۆلەی  -بە ناوی ئارتیمیا
ک��ە خۆراک��ی پەل��ەوەرە کۆچەرییەکانە-
بەرەو لەناوچ��وون بردووە هەروەها نەبوونی
هاوس��ەنگی لە هاتنی ئاو بۆ ئەم دوو بەشە
و نەس��ووڕانەوەی ئ��او ل��ە گۆالوەکەدا بە
هۆی ئەم ڕێگایەوە بووەتە هۆی ئەوەی کە
بەشی باکور زیاتر خوێی تیدا بێت و خێراتر
بەرەو وش��ک بوون بچێت .لە داهاتوودا ئەم
دوو بەش��ە دەبنە دوو گۆلی چکۆلەی جیا
لەیەک .خەس��تیی خوێی گۆلی ورمێ کە
نێونجەکەی دەبێت  ٢٥گرەم لە لیتر دا بێت
هەنووک��ە دەگات��ە  ٤٠٠و هەندێ کاتیش
ت��ا  ٥٠٠دەڕوات .گرنگتری��ن دڵەڕاوکێی
سەرچاوەگرتوو لە وشک بوونی گۆلی ورمێ،
بوونیەت��ی بە ناوەندێکی چاالکی دروس��ت
بوون��ی وردیلەی خ��وێ لە ناوچ��ەدا کە
لێکەوتەی قەرەبوونەکراوی لێ دەکەوێتەوە
و بە پێی هەن��دێ لە بەراوردەکان تا 500
کیلۆمیتری دەروپشتی گۆالوی ورمێ ،بەم
هۆیەوە ڕووب��ەڕووی باهۆزی خوێ دەبنەوە
و ژیان لە تەواوی ئەم ناوچەیەدا دەکەوێتە
مەترس��ییەوە[ ]14ک��ە مەزەن��دە دەکرێت
ساڵی بیست و دووەم
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کاریگەری لەسەر ژیانی پێنج ملوێن کەس
دانێت .کاتیک ڕووبەرێکی زۆری ئەم گۆالوە
ئاوەک��ەی ل��ە دەس چێت و تەنی��ا ببێتە
وشکارۆیەکی خوێ ،دیاردەی باهۆزی خوێ
دەبێتە هۆی لەنێوبردنی زەویی کشتوکاڵی
و س��ەرهەڵدانی نەخۆش��ینی وەک ئاسم،
شێرپەنجە ،زۆربوونی رێژەی مەرگی مندااڵن،
کەم خوێنی و ...ب��ە باڵوبوونەوەی هەندێ
نەخۆشیی س��ەرچاوەگرتوو لە وردیلەکانی
گۆل��ی ورم��ێ و لەناوچوون��ی س��ەرچاوە
ئاویی��ەکان و زەوییەکانی ئ��ەم ناوچەیە لە
باری کش��توکاڵی و ژی��ان ،ژمارەیەکی زۆر
لە دانیشتوانی ئەم ناوچەیە ،بەدوای دەست
ڕاگەیش��تن بە خۆش بژێ��وی و دەرفەتی
باشتر بۆ ژیان ،ڕوو دەکەنە ناوچەکانی دیکە
و بە ناچاری لەم ش��وێنە کۆچ دەکەن[ ]15و
کەم بوونەوەی بەرچاوی ڕێژەی دانیشتوانی
ئەم ناوچەیەی لێ دەکەوێتەوە.
وەک باس کرا ئەم دوو دیاردەیە تەنیا دوو
نموونەن لە هەوڵەکان بۆ کاول کردنی ژینگەی
زاگرۆس و پێش��ێل کردنی تەناهیی ژینگەی
ئەم ناوچەیە .بە هۆی کەشی ئەمنیەتیی زاڵ
بەسەر ناوچەکەدا و قەدەغە کردنی لێکۆڵینەوە
ل��ە بابەتەکان��ی وەک گواس��تنەوەی ئاوی
زاگرۆس بۆ ناوچەکانی دیکە ،لەژێر چاڵکردنی
خەوش و خاڵە ناوکییەکان لەم ناوچەیە ،کە
ئەگەر مەجال��ی لێکۆڵینەوەیەکی ورد بدرێ،
دەکرێ وەک تاوانی تیرۆری ژینگە پێناس��ە
بکرێ و بەڵگەکانی بۆ کۆمەڵگای نێونەتەوەیی
بخرێتە ڕوو .هەوڵ ب��ۆ لە نێوبردنی زرێوار و
تااڵوەکانی کرماشان و دەیان دیاردەی دیکە،
ئەو ڕاس��تییەمان پێ دەڵێن داگیرکەر تەنیا
لە بیری کاولکاریی سروش��تدا نییە ،بەڵکوو
دەیه��ەوێ ژینگەی زاگ��رۆس لەنێوببات کە
دووا ئامانجیەتی.
سەرچاوەکان

نشر میزان ،1396 ،ل15
 .2فەالحەتی ،حەمید ،قەیرانی ژینگە ،دوو مانگنامەی کەلتووری
کۆمەاڵیەتی  ،ژمارەی ،٨مرداد، ١٣٩٤ل١٦١-٩١
 .3میرکمالی ،علیرضا و دیگران تروریس��م زیس��ت محیطی در
حقوق کیفری فرانسە و تطبیق آن با جرم انگاری مشابە در ایران،
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ،دورە ،٤٨شمارە ،٢پاییز و
زمستان ،١٣٩٧صص٤٤٥-٤٢٣
 .4مرادی ،حس��ن  ،حقوق محیط زیس��ت بین الملل ،جلد اول،
نشر میزان ،1396 ،ل16
 .5س��لطانیپور ،دماری ،وضعیت توس��عه پایدار در ایران ،مجله
دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ،زمستان،1395
دوره  ،14شماره چهارم ،صفحه  1تا 14
 .6غضبان ،فریدون ،زمین شناس��ی زیس��ت محیطی ،انتشارات
دانشگاه تهران،١٣٩٢ ،ص١٨٧
 .7آنچ��ه باید از فاجعه آتشس��وزی جنگله��ا و مراتع زاگرس
بدانید ،رادیو زمانه2019/6/22،
 .8اصغ��ری مق��دم ،اصغر ،برداش��ت بیش از ح��د از منابع آب
زیرزمین��ی حوض��ە دریاچە ارومیە و نق��ش آن در ایجاد بحران
آب ،نوزدهمین کنگرە ملی و هفتمین کنگرە بین المللی زیس��ت
شناسی ایران١١-٩ ،شهریور  ،١٣٩٥دانشگاه تبریز
 .9ش��فیعی علویجە ،رحمت اللە ،آیندە دریاچە ارومیە از دیدگاه
بیالن نمک و آب ،موسس��ە تحقیقات آب ،پژوهشکدە منابع آب،
گروە فرآیندها و پیش بینی های هیدرولوژیکی
 .10قالیباف ،محمدباقر و دیگران ،مجلە پژوهش های جغرافیای
سیاسی ،سال دوم  ،شمارە اول ،بهار ،٩٦ص٢٩-١
 .11اصغ��ری مقدم،اصغ��ر ،برداش��ت بیش از ح��د از منابع آب
زیرزمین��ی حوض��ە دریاچە ارومیە و نق��ش آن در ایجاد بحران
آب ،نوزدهمین کنگرە ملی و هفتمین کنگرە بین المللی زیس��ت
شناسی ایران١١-٩ ،شهریور  ،١٣٩٥دانشگاه تبریز
 .12مجلە محیط زیست،شمارە٢٠ ،٦٠خرداد تا ٢٠تیر ٨٩
 .13سراس��کانرود ،صی��اد اصغ��ری و دیگ��ران ،فصلنامە علمی
پژوهشی برنامەریزی منطقەای ،سال سوم،شمارە،١١پاییز،١٣٩٢
ص١١٤-٩٩
 .14پیامدهای سیاس��ی امنیتی خش��ک ش��دن دریاچە ارومیە،
احمدی ،س��یروس ،اکبرزادە ،محمد ،فصلنامە ژئوپلتیک ،س��ال
چهاردهم  ،شمارە سوم ،پاییز ،١٣٩٧صص١٢٧-٩٥

 .1مرادی ،حس��ن  ،حقوق محیط زیس��ت بین الملل ،جلد اول،

 .15هەمان سەرچاوە.

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٦ساڵی بیست و دووەم هاوینی 177 2720

مؤلفههای اساسی تغییر در

حکمرانی منابع آب و خاک
قادر نقشبندی

در این مقاله ،با توجه به تجربه های ایران ،مولفه های اساسی تغییر در
حکمرانی آب و خاک که مورد نیاز توسعه پایدار است مورد بررسی و ارزیابی
قرار می گیرد .این مقاله بر اساس مطالعات پژوهشی در حوضه آبریز دریاچه
ارومیه نوشته شده است که مبانی نظری حکمرانی را در یک مورد مطالعاتی
اقدام پژوهی ارزیابی نموده است .بنا بر این فاکتورهای مورد نیاز برای ایجاد
محیط مناسب و مطلوب برای مدیریت سازگار پاسخگویی و حکمرانی خوب
در بخش آب و خاک در ایران ارایه می گردد.

چکیده
در این مقاله ،با توج��ه به تجربه های ایران،
مولفه های اساسی تغییر در حکمرانی آب و
خاک که مورد نیاز توس��عه پایدار است مورد
بررس��ی و ارزیابی قرار می گی��رد .این مقاله
بر اس��اس مطالعات پژوهشی در حوضه آبریز
دریاچه ارومیه نوشته ش��ده است که مبانی
نظ��ری حکمرانی را در یک م��ورد مطالعاتی
اقدام پژوهی ارزیابی نموده اس��ت .بنا بر این
فاکتوره��ای م��ورد نیاز برای ایج��اد محیط
مناس��ب و مطلوب ب��رای مدیریت س��ازگار
پاسخگویی و حکمرانی خوب در بخش آب و
خاک ارایه می گردد.
واژه های كلیدی
حکمرانی ،منابع آب و خاک ،حکمرانی خوب
 .1مقدمه
ب��ا توجه به ازدیاد جمعیت و رش��د نامتوازن
اقتصادی ،منابع آب ش��یرین در جهان تحت
فشار بی رویه قرار گرفته است .رقابت و حتی
اخت�لاف و دعوی[ ]2،1بر س��ر این منبع مهم
باع��ث بی کفایتی و س��وء تدبیر در مدیریت
منابع آب ش��ده اس��ت .فعالیتهای انس��ان
دلی��ل اصل��ی آلودگی آب هاس��ت که باعث
تقلی��ل ،فقدان و تخریب هر چه بیش��تر این
منبع شده است (.)Hashemi, 2012
نگرشه��ای بخش��ی[ ]3در ارتب��اط ب��ا
مدیری��ت مناب��ع آب ،علیالخص��وص در
کش��ورهای در حال توس��عه حاکم و مشرف
بوده و میباش��د .این امر باعث شده است که
روال و ش��یوه توس��عه و مدیریت منابع آب
پراکنده ،ناقص و غیر متوازن باشد .روی هم
رفته به نظر میرسد مشکل اساسی ،ناشی از
عدم وجود چارچوب حکمرانی[ ]4مناس��ب و
نامناسب بودن ساختار تشکیالتی و نهادی به
اضافه افزایش تقاضا برای این منبع ،محدود
و متناهی میباش��د .بنابرای��ن ،رویکرد بهم

پیوسته و هالس��تیک در مدیریت منابع آب
به عنوان امری ضروری و نیاز اساس��ی برای
پایداری سیس��تمهای منابع آب شناس��ایی
شده است (.)Hashemi, 2012
مفهوم مدیریت بهم پیوس��ته (یکپارچه)
مناب��ع آب[ ]6[)IWRM( ]5بیش از  36س��ال
قبل به وسیلهی انجمن جهانی منابع آب[،]7
در محافل علمی شکل گرفت (.)Braga, 2001
ام��ا اکن��ون  IWRMیک ضابطه و ش��اخص
شناخته شده در جهان میباشد (Swatuk et
 )al, 2004و در س��ال ،2000مفهوم IWRM
توسط سازمان مشارکت جهانی آب ()GWP
به مقبولی��ت جهانی رس��ید .نهادینه کردن
پارادی��م  IWRMو اج��رای آن مرهون س��ه
مؤلفه میباشد(: )Hashemi, 2012
بسترسازی و توانمند سازی محیط در قالب
سیاس��تها ،اس��تراتژیها و قوانین مناسب
برای توسعه و مدیریت پایدار منابع آب یعنی
حکمرانی خوب و سیاستهای درست؛
ابزاره��ای مدیریتی مورد نی��از برای انجام
وظای��ف نهادها مانند مدلس��ازی تخصیص
آب ،ابزارهای اقتصادی و غیره؛
نقشه��ای س��ازمانی (نه��ادی) :چارچوب
نه��ادی ك��ه از طری��ق آن سیاس��تها،
استراتژیها و قوانین اجرا شوند مانند توسعه
ظرفیتها ،سطوح اقدامات و غیره
بر اس��اس تحقیقات هاش��می (،)2012
مدی��ران ارش��د آب در ایران ب��ه این نتیجه
رس��یده ان��د که رویک��رد هالس��تیک و بهم
پیوس��ته برای مدیری��ت آب در ایران امری
بسیار ضروری اس��ت .اما سوال مهمی که به
ذهن مدیران آب خطور می کند این اس��ت
که چرا با وجود اینک��ه اهمیت فراوانی برای
اجرای  IWRMقائل می شود ،اما هنوز بعد از
گذشت  40سال از معمول سازی و جا افتادن
آن در محافل جهانی ،تا کنون این پارادیم به
مرحله اجرای کامل درنیامده است؟
تحقیقات پژوهش��گران متعددی نشان
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م��ی دهد ش��د ک��ه فاصلهه��ای معلوماتی
و تحقیقات��ی در زمینهه��ای مدیری��ت و
حکمرانی خوب آب وجود دارد .آنچه مسلم
اس��ت ،اخیرا ً فرایند برنامهریزی  IWRMدر
سطح کش��وری بهبود یافته است اما سعی
و انرژی بیش��تری برای اجرای برنامهها در
س��طح محلی نیاز است ؛ و در آسیا به طور
عموم اصالحات سازمانی و نهادی در حالت
پیشرفتهای قرار دارد اما مشکالت زیادی در
زمینه همکاری و هماهنگی سازمانی وجود
دارد .در پنجمی��ن نشس��ت انجمن جهانی
آب در اس��تانبول در سال  ،2009گزارشی
زیر پوش��ش آب س��ازمان ملل متحد[ ]8كه
مشتمل بر  26مؤسس��ه وابسته به سازمان
ملل متحد میباشد توس��ط سومین برنامه
جهان��ی ارزیاب��ی آب[)WWDR, 2009( ]9
منتشر شد ،اهمیت ابعاد سازمانی و فرهنگی
مدیریت منابع آب را تایید کرد .با توجه به
مسایلی که در باال مطرح شد ،بی توجهی به
بُعد ساختار تشکیالتی و سازمانی( نهادی)
در مدیری��ت آب ،نق��ش بس��زایی در عدم
اجرای  IWRMداش��ته اس��ت (Hashemi,
 .)2012بن��ا بر ای��ن اج��رای مدیریت بهم
پیوس��ته نیازمند سیس��تم حکمرانی خوب
می باشد.
تقوی��ت بع��د س��ازمانی ب��ا تدوی��ن
سیاس��تها(خط مشی سیاس��ی) ،قوانین و
مصوبات مناس��ب و تش��کیالت کارامد برای
اجرای رویکرد بهم پیوسته در مدیریت منابع
آب بس��یار حائز اهمیت است .این به عنوان
حکمرانی خوب[ ]10تعریف ش��ده است .بانک
جهان��ی ( )World Bank, 2007اذعان دارد
ک��ه کش��ورهای خاورمیانه و ش��مال آفریقا
( ]11[)MENAک��ه ش��امل ایران میش��ود،
اهمی��ت حکمران��ی خ��وب ب��رای اج��رای
سیاس��تهای پایدار مدیریت آب در منطقه
را درک نمودهاند.
ب��ا توجه به مس��ایلی که در ب��اال مطرح
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ش��د ،بی توجهی به بُعد س��اختار تشکیالتی
و س��ازمانی( نه��ادی) در مدیریت آب ،نقش
بسزایی در عدم اجرای  IWRMداشته است
( .)Hashemi, 2012در مدیریت منابع آب به
یک جهتگی��ری مجدد (چرخ��ش) رادیکال
و گفتگوه��ای موثر بی��ن تصمیم گیرندگان،
ذیمدخ�لان و ذینفع��ان و مهندس��ان/
دانش��گاهیان نی��از اس��ت (Falkenmark et
 .)al, 2004ب��ا این ح��ال ،چالش موجود این
اس��ت که این جهت گیری مج��دد رادیکال
نهادی چگونه در عرصهی عملیاتی قابل اجرا
است؟ چگونه اصالحات سازمانی طراحی و یا
استفاده میشود ؟ (چگونه میتوان برنامهها و
توصیهها را طراحی و استفاده نمود؟) چگونه
تداخالت بالقوه با مش��وقها ی��ا بازدارندهها
در س��طح عملیات��ی تأثیر خ��ودرا در عمل
نهایتاً نش��ان میدهد .تغییر ماهیت نهادها،
متداول و مرس��وم و یا رایج نیست (Cowie
 .)and Borrett, 2005لذا سوال این است که
پیشنیازها برای تغییر نهادی چیست؟ و این
تغییر،شامل چه چیزهایی است؟ (Hashemi,
)2012
در این مقاله ،با توجه به تجربه های ایران،
مولفه های اساسی تغییر در حکمرانی آب و
خاک که مورد نیاز توس��عه پایدار است مورد
بررس��ی و ارزیابی قرار می گی��رد .این مقاله
بر اس��اس مطالعات پژوهشی در حوضه آبریز
دریاچه ارومیه نوشته ش��ده است که مبانی
نظ��ری حکمرانی را در یک م��ورد مطالعاتی
اقدام پژوهی ارزیابی نموده اس��ت .بنا بر این
فاکتوره��ای م��ورد نیاز برای ایج��اد محیط
مناس��ب و مطلوب ب��رای مدیریت س��ازگار
پاسخگویی[ ]12و حکمرانی خوب[ ]13در بخش
آب و خاک در ایران ارایه می گردد .و س��عی
بر این اس��ت که پاس��خ بعضی از پرسشهای
اساس��ی در مورد مدیریت و حکمرانی آب و
خ��اک ،با توجه به تجربه نویس��نده در ایران
مدنظر قرار گیرد.
ساڵی بیست و دووەم
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 .2مفاهیم پایه ،نظریهها و مسایل
 .1-2تعاریف :سازمان/نهاد و حکمرانی
هاشمی ( )2012بیان می دارد که سازمانها
به عن��وان قال��ب زندگی اجتماع��ی در نظر
گرفته میشوند که متشکل است از سیستم
قوانین(احکام) که با همدیگر تداخل ،تعامل
و ارتباط دارند و دارای دس��تگاههای نظارت
[]15
داخل��ی[ ]14و مکانیزمهای ضمانت اجرای
قوانی��ن میباش��ند ( .)Hashemi, 2012این
مکانیزمها ،بازیگران را قادر میس��ازد که در
مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری نمایند.
بر این اساس ،نهادها (سازمانها) وسیلههایی
برای ثبات و پایداری جامعه میباش��ند چون
میتوانند ،تنشها و تضادها را به سوی ثبات
هدایت ،س��ازماندهی و نظارت نمایند .بنا بر
این نیاز اس��ت که تصمی��م گیران منابع آب
وظای��ف اجتماعی خود را برای رس��یدن به
جوامع پایدار درک کنند (.)ASCE, 1998
اصطالح «سازمان/نهاد» یک تعریف واحد
ن��دارد ( .)Ostrom 1999, 2005با این حال،
یک��ی از واقعیتهای پیچی��ده و مبهم برای
کارشناس��ان غیر تخصصی رشتهی سازمانی
این است که س��ازمانها بر اساس روشهای
مختلفی آنالیز میشوند که بستگی به تعریف
مفهومی اصطالح س��ازمان باشد .لذا ما باید
به وضوح کامل معنای اصطالح سازمان بکار
رفته را در فرآیند تحلیل نهادی یا س��ازمانی
بیان کنیم[ .]16هاشمی ( )2012گزارش می
دهد که بر اس��اس بررسیهای جامع ادبیات
موضوع یک س��ازمان آب میتواند ترکیبی از
گروهای زیر باشد:
 1بیانیهی چش��م انداز ،سیاس��تها ،اهداف
دستورالعملهای کلی و استراتژیها؛
 2قوانین (رس��می یا غیر رس��می) ،احکام،
مقررات و کنوانسیونها ،برنامههای اقداماتی
(عملیاتی) و دستورالعملی یا آیین نامهای؛
 3ساختار تشکیالتی (مؤسسات و سازمانها)
و آیی��ن نامهه��ای داخلی و اصول ارزش��ی

(اهداف و ارزشها) و وظایف آنان؛
 4فرآینده��ا و س��اختار ه��ای سیاس��ی
(مکانیزمهای مسئولیت پذیری)؛
 5تمهی��دات اقتص��ادی و مال��ی مانن��د
مکانیزمهای تشویق؛
 6هنجارها ،سنتها ،شیوهها و آداب و رسوم
(عرف و تقالید).
حکمرانی عب��ارت اس��ت از «فرآیند و
رون��دی که تصمیم گیریها اجرا میش��ود
( و ی��ا اجرا نمیش��ود)» [UNESCAP( ]17
 .),undatedنکت��های ک��ه باید درک ش��ود
این اس��ت که سیس��تم دولتی (حکومتی)
بخش��ی از سیس��تم بزرگت��ر حکمران��ی
میباش��د و سیس��تم دولتی از لحاظ (الف)
بخش��ی( ،ب) فعالیت��ی (وظایف��ی) و (ج)
طبقاتی(سلس��له مراتبی یا سطوح مختلف)
تفکیک میش��ود()Hashemi, 2012؛ Blau
 )and Meyer(1956بی��ان مینماین��د ک��ه
پیچیدگ��ی س��ازمانی/نهادی از ای��ن س��ه
منبع سرچش��مه میگیرد .تمایز بخش��ی و
فعالیتی ناش��ی از تخصصی بودن سیاس��ت
حکومتی در زمینهای به خصوص میباش��د
و ای��ن باعث دوباره ش��دن کارها و تفکیک
مسئولیتهامیش��ود؛ بنا به قول Imperial
( )1999البته شاید این دوباره کاریها بی
فایده و به ضرر هم نباشد.
تعری��ف  )2010( UNEACAPاز مفهوم
حکمرانی خوب در بردارندة  8ویژگی اس��ت
(كه در نمودار  1نش��ان داده ش��ده) .نظریه
بر این مبنا اس��توار است كه حکمرانی خوب
مقوله ای اس��ت مربوط به دوران مدرنیسم و
وام گرفته از دیدگاه «سكوالریس��م» .هشت
ویژگی آن نیز به این ش��رح اس��ت :پاسخگو
باش��د؛ عادل ،منصف و فراگیر باش��د؛ شفاف
عمل كند؛ مس��ئول باش��د؛ بتوان��د به رآی
اكثریت احت��رام بگذارد؛ توانمن��د و كارآمد
باشد؛ تابع قانون باشد؛ و اهل مشاركت باشد
(.)Hashemi, 2010
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نمودار  :1ویژه گیهای حاکمیت خوب :مسئول پذیری ،شفافیت ،عادل و شامل همه ،موثر و
کارآمد ،قانونمند ،مشارکتی و اجماع ( به سوی توافق نظر) (منبع) UNEACAP, 2010 :

 .2-2ارتباط مدیریت بهم پیوسته منابع
آب به سطوح حکمرانی
هاش��می ( )2012اذع��ان دارد ک��ه یکی از
ویژگیه��ای حیات��ی و ب��ا اهمی��ت پارادیم
 IWRMای��ن اس��ت ک��ه «جه��ت گی��ری
سازمانی»[ ]18محکمی دارد .بنا بر این مفهوم
 IWRMب��ا پن��دار س��طوح تصمی��م گیری
سازمانی (حکمرانی) منس��جم است (به این
منب��ع نگاه ش��ود)ASCE, 1998 :؛ به معنای
دیگر مفهوم IWRMمیتواند با س��ه س��طح
مداخلهی س��ازمانی مرتبط شود (Hashemi,
:)2012
 1سطح عملیاتی (محلی/حوضه آبریز):
که به جنبههای بیوفیزیکی ،زیست محیطی،
هیدرولوژی ،زیس��ت بومی ،و اجتماعی-فنی
سیستم منابع آب میپردازد؛
 2س��طح س��ازمانی /نه��ادی :ک��ه ب��ه
جنبهه��ای تش��کیالتی سیس��تم منابع آب
میپردازد؛ و
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 3سطح سیاس��ت گذاری که جنبههای
سیاستی (پالسی) و حقوقی در نظر میگیرد.
تصمیمها در سطح باالتر مجموعه احکام
یا تمهی��دات س��ازمانی/نهادی رادر س��طح
پایینت��ر تعیین میکنند .البت��ه اقدامات در
س��طح عملیات��ی تأثیر مس��تقیمی بر توزیع
و مص��رف مناب��ع آب و خ��اک در جه��ان
طبیع��ت دارد .ب��ا پای��ش و ارزیاب��ی توزیع
خروجیهاونتایج در سطح عملیاتی میتوان
فرآینده��ای بازخورد به س��طوح باالتر ایجاد
ک��رد .بنا ب��ر ای��ن ،فرآیندها در هر س��طح
« مانع��ه الجمع ی��ا متقاب ً
ال منحص��ر به فرد
[]19
نیست»( . )Hashemi, 2012
 )2005( Searleنق��ش بزرگی در مقوله
و مناقش��ات «س��ازمان» ایف��ا نمودهاس��ت:
ایش��ان توصیه میکند که آنان که در تئوری
س��ازمانها نقش دارند باید نهاد را از دیدگاه
شخص اول ببینند چون هستیشناسی[،]21،20
نهادی/سازمانی وابسته به طرز تفکر شخصی
ساڵی بیست و دووەم
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یا ذهنی[ ]22میباش��د .وی معتقد اس��ت که
ش��ما بای��د نه��اد را از طریق لن��ز بازیگران
[]23
مش��اهده کنید و کارکردگراهای بیرونی
[]24
نمیتوانن��د که وضعی��ت را درک نمایند .
ش��ما باید مح��رم راز ی��ا خودی باش��ید نه
بیگانه از سیس��تم ،تا بتوانی��د به دنبال حل
مش��کل س��ازمانی بروید .دان��ش درونی در
مورد مسایل س��ازمانی( :الف) روابط خوب و
همکاری مشارکتی (یعنی تعهدات بلند مدت
اجتماعی-سیاس��ی به مفهوم پایداری)( ،ب)
حمایت اجتماعی -سیاسی (پایداری مالی) و
(ج) دست یافتن به مشارکت ذیمدخالن را
پرورش و تقویت مینماید.
 .3-2دی�دگاه حکمرانی خوب در ایران:
اسالم در مقابل دمکراسی
ایران به عنوان یک جمهوری اسالمی ،قانون
اساس��ی خود را از ش��ریعت (اصول) اسالمی
گرفت��ه ک��ه در ماده  4قانون اساس��ی به آن
تصریح ش��ده است .بنا بر این یکی از مسائل
مه��م این اس��ت ک��ه آی��ا  IWRMو مفهوم
حکمرانی خوب که از نظریه دمکراسی الهام
گرفته اس��ت با معتقدات اسالمی همخوانی
دارد؟ (.)Hashemi, 2012
ب��ه نظ��ر بعضی از پژوهش��گران منش��أ
حاکمیت در ایران از اصول بنیادین حکمرانی
خوب فاصله داش��ته ( زارعی )1383 ،و مدل
حکمرانی خ��وب با قانون اساس��ی ایران در
تضاد است (رشیدی.)1391 ،
در تحلیل نظام سیاس��ی ای��ران ،زارعی
( )1383اشاره میکند که :حاکمیت دارای دو
منشأ جمهوریت و اسالمیت است .ارزشهای
جمهوری��ت منجر به تأمین نهادها و مقامات
منتخب و دمکراتیک شده و اسالمیت منشأ
پیدایش نهاده��ای عالی نظارت��ی ،کنترلی
و فراق��وهای گردیدهان��د ک��ه از منطق اصل
تفکی��ک و تعامل ق��وا پی��روی نمینمایند.
در مقایس��ه نظامهای سیاس��ی دمکراتیک

مس��تلزم حکومت(نهاده��ا و س��اختارهای)
دمکراتیک و جمهوری اس��ت مبتنی بر اصل
تفکی��ک و تعامل ق��وا به عن��وان یک اصل
ق بش��ر و آزادیها
س��ازمانی در خدمت حقو 
ب��وده و با توزیع و سرش��کن نم��ودن اقتدار
سیاس��ی ،نظام پاسخگویی و نظارت متقابلی
را ایج��اد مینماید که حاص��ل آن حکومت
پاس��خگو ،ش��فاف و قانونمند است .رشیدی
( )1391اظه��ار می��دارد ک��ه «در حکومت
اس�لامی من باید به امام پاس��خگو باش��م و
امام هم باید به خدا پاس��خگو باشد؛ در این
صورت امام هم در مقابل به سعادت رسیدن
من مسؤول است .این رابطه در حکومتهای
دموکراتیک که پایهی حکمرانی خوب است،
کام ً
ال برعکس است؛ یعنی حکومت و دولت
است که باید در مقابل مردم پاسخگو باشد.
اگ��ر اصول حکمرانی خوب را بپذیرید ،دیگر
نمیتوانی��د با قانون اساس��ی موج��ود کنار
بیایی��د» .بنا بر این زارع��ی ( )1983نتیجه
گی��ری می کن��د که قانون اساس��ی الگویی
خ��اص و منحصر به ف��رد از حکومت ایجاد
کرده اس��ت که نمیتواند به عنوان فرآیندها
و بسترهای ساختاری و تشکیالتی حکمرانی
خوب به شمار آید.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که ایران نتوانس��ته
اس��ت حکمرانی خوب را بنی��ان بگذارد كه
توان مب��ارزه با مس��ائلی همچ��ون تخریب
محیط زیست ،فساد اداری ،و نابهنجاریهای
اقتصادی و مالی را داشته باشد.
بن��ا به گزارش هاش��می( (Han� )2012
 )2003( bergerاش��اره میکن��د که( :الف)
فرس��ایش و از میان رفتن اعتم��اد به نفس
م��ردم همراه با (ب) پیچیدگی مس��ائل ،کار
را ب��رای حل مش��کالت فوریتی اجتماعی به
طور فعال دش��وار کرده اس��ت .بن��ا بر این،
تح��ت فرامی��ن اس�لامی ،سیاس��تگذاران
آب میتوانن��د سیاس��تهای غل��ط خود را
مشروعیت ببخشند.
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 .3مولفه های اساسی تغییر در حکمرانی
مناب�ع آب و خ�اک در ایران :به س�وی
حکمرانی انطباقی
 .1-3بهم پیوستگی و پایداری مدیریت
و حکمرانی منابع آب و خاک
سیستم منابع آب داری سه مولفه ی متداخل
است (:)Hahsemi, 2012
أ .فیزیکی (زیرساختهای بنایی و تکنولوژی)
و محیط زیست طبیعی؛
ب .سازمانی و سیاس��ی (سیاستها ،قوانین،
دستورالعملها و تشکیالت اداری)؛ و
ت .اجتماعی -اقتصادی.
هاش��می ( )2012بی��ان م��ی دارد ک��ه
جوهره بهم پیوستگی در مدیریت منابع آب
و خاک بسیار چالش انگیز است و فرآیند بهم
پیوستگی با مشکالت فنی و مفهومی زیادی
مواجه است .اصطالحاتی همچون همکاری و
هماهنگی برای توصیف ناقص بهم پیوستگی
در قالب فرآیند مدیریت بهم پیوس��ته برای
تصمیم گیری مورد استفاده است .ام ا �Mor
 )2004( rison et alنش��ان میدهند که بهم
پیوستگی به مراتب بیشتر از اصطالحات بکار
رفته است .چارچوب تشخیصی[ ]25هفتگانه
توس��ط  )2004( Morrison et alتوس��عه
یافت��ه اس��ت که ش��امل ابع��اد مختلف بهم
پیوستن ذیل میباش��د )1( :استراتژیک[،]26
( )2ساختاری/س��ازهای[ )3( ،]27روی��های یا
دستورالعملی[ )4( ،]28تسهیل گرایی[)5( ،]29
کارکردی/وظایفی[ )6( ،]30روش شناختی[،]31
( )7تصمیم گیری مشارکتی[.]32
فرآین��د به��م پیوس��تگی دارای چه��ار
مش��خصه و یا ویژگی میباشد که در جدول
 ١نش��ان داده شده اس��ت .هاشمی ()2012
گ��زارش م��ی دهد که ب��ا بررس��ی اجمالی
ادبیات موضوع توس��عه پایدارGasparatos ،
 )et al (2008ب��ه ای��ن نتیجه رس��یدهاند که
پژوهش��گران بر پنج معیار پای��داری اجماع
دارند که اساس ارزیابی هالستیک پایداری را
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تشکیل میدهند که در جدول  ١آمده است.
ب��ر این اس��اس مش��ارکت س��نگ بنای
حکمران��ی خ��وب و مدیریت بهم پیوس��ته
مناب��ع آب اس��ت و متضم��ن ش��اخصهای
دیگر حکمرانی خوب می باش��د .مش��ارکت
به سیس��تم حکمرانی مشروعیت می بخشد
و نمایانگر اقتدار سیس��تم سیاسی اقتصادی
اجتماعی است.
 .2-3توس�عه ظرفیت س�ازمانی :مطرح
نمودن مسئله مشارکت
[]33
توس��عه ظرفیت س��ازمانی اساس و بنیاد
مفه��وم  IWRMو حکمرانی خوب اس��ت .با
این ح��ال ،ما در مورد ی��ک جنبه و آن هم
مش��ارکت ذیمدخالن است بحث میکنیم.
توس��عه ظرفیت ،ظرفیت س��ازی[ ]34و بهبود
و ارتق��ا[ ]35اصطالحات��ی میباش��ند ک��ه به
صورت گس��ترده از دهه (1980دهه )1360
ب��ه بع��د در محاف��ل علمی و جهان��ی مورد
استفاده قرار گرفتهاند ( .)Hashemi, 2012و
اصطالح «ظرفیت» به مفهوم توس��عه پایدار
بر میگ��ردد .با بازنگری اصطالح «ظرفیت»،
 )2009( Alaerts and Kaspersmaتعریف��ی
از آن را ارایه میدهند:
ظرفیت عبارت است از ( )1توانمندی هر
جامعهای یا گروه اجتماعی برای شناس��ایی،
تش��خیص و درک (فهم) چالشهای توسعه
خود )2( ،انج��ام اقدامات الزم برای مقابله و
پرداختن به مسائل ،و ( )3آموختن و یادگیری
از تجربیات خود و انباشتن معلومات و دانش
برای آینده (همان ،ص .)7
توسعه ظرفیت س��ازمانی میتواند چهار
ش��کل به خ��ود بگیرد ک��ه با هم ناس��ازگار
نمیباش��ند (Hashemi and O’Connell,
:)2009
 1توس��عه منابع انس��انی مانند نیازهای
آموزش��ی و درس��ی ،تغیی��ر در اخ�لاق و
ادراک ،فرهنگ ،معنویات و انگیزهها و غیره.
ساڵی بیست و دووەم
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جدول  :١بهم پیوستگی و پایداری در اصطالح

IWRM

خصوصیات بهم پیوستگی

پنج معیار برای پایداری ـ توسعه پایدار

تفسیر بهم پیوستگی و پایداری در
اصطالح IWRM

 .1تشکیالت نهادی با صالحیت
فرابخشی

 .1بهم پیوستگی (ادغام) مسائل
اجتماعی ،اقتصادی ،زیست
محیطی و سازمانی و تداخل
وابستگیها میان آنها

 .1برآورده ساختن معیارهای
توسعه پایدار با استفاده
ازچارچوبهای ارزیابی پایداری

 .2هماهنگی مشارکت
ذیمدخالن ،جوامع مدنی و
بازیگران عرصه تصمیم گیری

 .2ایجاد یک محیط مشارکتی،
سیاست توانمند سازی

 .2مکانیزمهای برای مشارکت
برای نمونه انجمنها ،کارگروه ها،
بستر ذیمدخالن؛ تعادل قدرت ما
بین ذیمدخالن؛ تسهیل تصمیم
گیری از پایین به باال

 .3تصمیم گیری مشترک در
فرآیند مشارکتی

 .3پیش بینی از روند آینده و
تأثیر سیاستها و برنامههای
توسعه در پایداری
 .4برخورد/مقابله/تعامل با عدم
قطعیت با در نظر گرفتن حفاظت
و اقدامات پیشگیرانه

 .3استفاده از رویکرد تحلیل
سیستمی (سیاستها ،سناریوها،
گزینههای مدیریتی ،استراتژیها)
و ابزارهای ارزیابی بهم پیوسته

 .5ترویج اخالق اکوسیستم
محورانه و عدالت (بین
نسلی[عدالت و انصاف] و میان
نسلی[مساوات])

 .4حمایت از رفاه اجتماعی و
اقتصادی مردم مانند از بین بردن
فقر(فقرزدایی) ،توانمند سازی
زنان ،حفظ محیط زیست

(منبع)Morrison et al, 2004 :

 .4توافق بر اساس عقالنیت

(منبع)Gasparatos et al, 2008 :

مفهوم توس��عه انسانی توسط گزارش توسعه
انسانی[ )2006( HDR ]36چنین تعریف شده
اس��ت« :اولین و مهمترین مورد این است که
م��ردم بتوانند زندگی خ��ود را نوعی تعریف
کنن��د که ب��رای آن ارزش قائلن��د و آنها را
برای رس��یدن و احق��اق پتانس��یل (بالقوه)
خ��ود به عنوان انس��ان توانمند میس��ازد».
برای رس��یدن به این ه��دف کلی ،چارچوبی
دوراندی��ش در قال��ب اهداف توس��عه هزاره
( ]37[)MDGsتدوی��ن ش��د .اه��داف اجرایی
عبارتند از «کاهش فقر یا فقرزدایی ،گسترش
برابری جنس��یتی و پیش��برد فرصتها برای
بهداش��ت و آم��وزش و پ��رورش» .ل��ذا این
مجموع��ه از اه��داف ب��ا محدودی��ت زمانی

(مدت-محدود) که م��ورد توافق بینالمللی
واقع قرار گرفته اس��ت بر فالح و رفاه انسانی
متمرکز است.
 2توس��عه ظرفی��ت دانش مانن��د پژوهش،
مشارکت ذی مدخالن
 3توس��عه ظرفیت تش��کیالتی در س��طوح
مختلف ش��امل پای��داری مالی و س��ازمانی
مدیریت آب ،تقویت س��اختارهای زیربنایی
و تغییرات تشکیالتی و اصالحات
 4توس��عه ظرفی��ت محیط توانمند س��ازی
(بسترسازی) شامل حکمرانی خوب در قالب
سیاستها ،استراتژیها و قوانین مناسب برای
توسعه و مدیریت پایدار منابع آب و همچنین
مکانیزمهای حل اختالف و ضمانت اجرایی
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جدول  :3نقشهای ذیمدخالن با توجه به اهداف مدیریت حوضه رودخانه (منبع)Cap-Net, 2008 :
نقش ذیمدخالن

اهداف مدیریتی

برنامه ریزی حوضه آبریز

شناسایی مشکل ،اولویت بندی ،تحلیل وضعیت ،تصویب

تخصیص آب

مشورتی ،پایش و گزارش دهی ،تصمیم گیری

کنترل آلودگی

پایش ،گزارش دهی ،تجویز دادن

بر اس��اس مفهوم مدیریت بهم پیوسته منابع
آب ،مشارکت ذیمدخالن اجرای برنامههای
 IWRMدر سطح حوضه رودخانه را تضمین
میکند[ ]38چون مشارکت مقبولیت و مالکیت
این برنامهها را افزایش میدهد .ذیمدخالن
نقش حیاتی در برنامه ریزی و مدیریت منابع
آب دارند که در جدول  3نش��ان داده ش��ده
اس��ت ( .)Cap-Net, 2008س��طوح مشارکت
مختلفی برای درگیر ش��دن و قدرت تصمیم
گیری ذیمدخ�لان وج��ود دارد همانطور
که در نمودار  2س��طح قدرت تصمیم گیری
مربوط به س��طح مشارکت نش��ان داده شده
است.
در سراس��ر جه��ان ،آمی��زهای از
مکانیزمهای مش��ارکتی از جمله ش��وراهای
حوضه رودخانه[ ،]39انجمنهای آب بران[،]40
کمیتههای آب و کش��اورزی ،ب��ه کار گرفته
شده اس��ت .حل اختالف[ ]41مهمترین هدف
مش��ارکت ذیمدخ�لان اس��ت .هرچند که
بس��تری مفید برای بحث گفتوگومیباشند؛
مش��ارکت ،بزرگتر از مس��ئله حل اختالف
اس��ت .با افزایش پیچیدگ��ی و دخالت دادن
بخشها و مناف��ع مختلف ،تصمیم گیری به
فرآیندی دشوارتر تبدیل شده است لذا بستر
(پالتفورم) مشارکت به عنوان «بدنه تصمیم
گیری (داوطلبانه یا قانونی مدون) متش��کل
از ذیمدخالن مختلف محس��وب میشود»
( )Warner, 2007که بس��تر مبتنی بر نظرات
ذیمدخالن( ( )MSPsنامیده میشودWarn� .
 186گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 56

 )2007( erتأکید دارد که مذاکره و گفتوگو
در م��ورد مناب��ع عمومی و مش��ترک مانند
مدیری��ت آب بر اس��اس رویکرد سیس��تمی
چند وجهی با بهم پیوس��تن و ارتباط کنشی
(می��ان کنش یا تعام��ل)[ ]42بین  1کیفیت
و کمیت؛  2آبهای س��طحی و زیرزمینی؛
 3آب و کاربری اراضی؛  4آب و ذیمدخالن؛
و  5سازمانهای آب توصیه میشود (همان،
ص .)2

نمودار  :2سطوح مشارکت ذیمدخالن با اشاره به
قدرت تصمیم گیری آنان ()Hashemi, 2012

این رویکرد هالستیک و کل گرا نیاز به سطح
هر چه بیش��تر و بی س��ابقهای از همکاری و
هماهنگ��ی س��ازمانی دارد؛ همچنین چالش
بزرگی برای مدلسازی سیستمهای پیچیده
اجتماعی-اکول��وژی ایج��اد میکن��د .عالوه
بر این ،مدلس��ازی بهم پیوس��ته و یکپارچه
جنبههای اجتماعی-اکولوژی بس��یار دشوار
ساڵی بیست و دووەم
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نمودار :3شرایط کردار مندرج در سیستمهای اجتماعی-اکولوژی وسیعتر با نشان دادن
چارچوب  SESبا مؤلفههای الیهی اول چندگانه (منبع)Ostrom, 2011 :

خواهد ب��ود )2007( Mitchell .اعتقاد دارد
که بس��تر های  MSPبا جنبههای س��ازمانی
سازگار اس��ت اگر طراحی سازمانی دو سطح
بستر  MSPدر سطوح زیر حوضه و کل حوضه
که به صورت موازی با هم کار و ارتباط برقرار
کنند را به رسمیت بشناسد (همان .)61،در
غیر این ص��ورت ،جهت گیری قوی IWRM
نس��بت به حوض��ه رودخان��ه میتواند تنش
زیادی را ایج��اد کند .حکمرانی مش��ارکتی
نیاز ویژه به بسترسازی دارد از جمله توسعه
ظرفیتها (ظرفیت سازی) و توانمندسازی و
رفع موانع قانونی در راه مشارکت .شاید برای
تسهیل رویکرد مش��ارکتی به تدوین قوانین
جدید نیاز باشد .مشارکت با مقولههای مانند
حکمران��ی خوب و دمکراس��ی ب��رای بهبود
پاس��خگویی و ش��فافیت در تصمی��م گیری
لینک داده شده است و هنوز یکی از مسایل
بس��یار مهم در مدیریت مناب��ع آب و خاک
محسوب میشود.

 .3-3توجه به سیس�تمهای اجتماعی-
اکولوژی ()SESs
 )2011( Ostromچن��د متغیی��ر را در چهار
هولون ضمن شرایط کردار مشخص نمودند:
سیس��تم منبع ،واحد ه��ای منبع ،حکمرانی
منب��ع و بازیگ��ران ک��ه باالتری��ن الی��هی
متغیی��رات که در تمامی  SESها وجود دارد
را تش��کیل میدهند (نمودار  .)3این الیهی
اولی��ه متغیی��رات «میتوان به تع��داد کرار
بازگشایی ش��وند اگر کسی بخواهد سوال به
خصوص��ی مرب��وط به  SESه��ا در میدان را
تجزیه و تحلیل نماید» .اوستروم ( )2011در
سعی خود برای توضیح چگونگی تأثیرپذیری
[]43
خط مس��یر تعامل و کنش متقابل -نتایج
در سیس��تمهای اجتماعی-اکولوژی ()SESs
در یک ش��رایط کردار ،به این اذعان دارد که
ش��رایط کردار نه تنها تحت تأثیر متغییرات
س��ازمانی (اجتماعی-سیاس��ی) مانند احکام
در حالت اس��تفاده قرار دارد بلکه از دستهای
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از متغیی��رات اجتماعی-فن��ی مرب��وط ب��ه
[]44
سیس��تم اکولوژی که هنوز» بازگشایی»
نشدهاند متأثر میشود .با استفاده از رویکرد
ردهشناسی[ ،]45اوستروم و همکاران وی بعد
از وفاتش در حال توس��عه دادن به چارچوب
 SESمیباش��ند ب��ه معنای��ی س��یر تکاملی
خ��ود را طی میکن��د .اوس��تروم چارچوب
 SESرا ب��ا توجه به ش��کل اینط��ور توضیح
میدهد(:)Ostrom, 2011
ش��اید کس��ی در م��ورد بازیگ��ران در
ش��رایط کردار که تعام�لات و کنش متقابل
و نتایج [یعنی واکنشه��ا] را تولید یا ایجاد
میکننداینگونه فکر کن��د که این بازیگران
سیس��تم منب��ع (،)Resource System
واحدهای منبع ( ،)Resource Unitsسیستم
حکمران��ی را تحت تأثیر ق��رار می هند یا از
اینان تأثی��ر پذیرند و در جم��ع همهی این
مؤلفهه��ا تحت تأثیر محیطه��ای اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی و اکوسیستمهای مربوطه
قرار میگیرند (همان ،ص .)22
 .3-3مولفه اخالقی :حکمرانی مبتنی بر
جوامع محلی
میتوان اصول اخالق را به عنوان مجموعهای
از باوره��ا[ ،]46ارزشه��ا[ ]47و ادراکات[ ]48که
دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی و یک عنصر
حیاتی و اساسی در سیاست گذاری و مواقع
تصمیم گیری میباشد ،تعریف کرد( (�Hashe
 .)mi, 2012اصول اخالق زیس��ت محیطی به
«شرح سیستماتیک روابط اخالقی (رفتاری)
بین انس��انها و محی��ط طبیعی آن��ان[»]49
اطالق میش��ود (Des Jardins, 2001 p. 11).
 )2001( Des Jardinsشرح جامع و مفصلی
از دیدگاهه��ای اخ�لاق زیس��ت محیطی بر
اس��اس مکاتب فلسفی مختلف ارایه میدهد.
در ط��ول تاری��خ بش��ریت تا کن��ون اخالق
انس��ان-محورانه و انترپوس��نتریک برت��ری
داش��ته و تأثیر فراوانی ب��ر تخریب و نابودی
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محیط زیس��ت و کاهش منابع داش��ته است
چون اخالق انتروپوسنتریک معتقد است که
انسان اشرف مخلوقات و مرکز ثقل موجودات
در عالم وجدود[ ]50است (�Proops and Wilkin
[]51
 .)son, 2000هر چند اخالق بیوسنتریک
یا زیس��ت محور ب��ه حقوق حیوان��ات اعتنا
دارد اما اکوسیس��تم را به عن��وان یک واحد
زیستگاهی نمیشناس��د .به نظر میرسد که
مناسبترین اخالق زیس��ت محیطی اخالق
اکوسنتریک[ ]52یا زیست بوم محور باشد که
ب��ا اینکه به حمایت کامل از محیط زیس��ت
اعتق��اد دارد اما انس��ان را به عنوان جزیی ال
ینفک و بخش��ی جدایی ناپذیر از اکوسیستم
میداند.
فراخوان زیادی برای پذیرفتن اخالق در
مدیری��ت منابع آب وج��ود دارد و بنا بر این
مبادی اخالقی میتواند س��ه کارک��رد را ایفا
کند(:)Hashemi, 2012
مب��ادی اخالق��ی جزئی از خ��واص جامعه
میباش��د و سیس��تمهای ب��اور بازیگران که
ارزشهای فرهنگی ،عقیدتی ،و دینی در آن
گنجانده ش��ده است را تش��کیل میدهد .بر
اس��اس ادراک و احس��اس بازیگران در مورد
واقعیت و عوامل برون زاد مانند گفتمانها و
روایت و داس��تان پشت گفتمانها ،مدلهای
ذهنی ب��ه دیدگاهها تبدیل میش��ود .بافت
اجتماع��ی[ ]53اخالق به محیط��ی که در آن
تصمیم گیری میشود بر میگردد.
اصول اخالقی برای بنیان معیارهای ارزیابی
پایداری سیستم حکمرانی استفاده می شود
چارچوب حقوق��ی اخالقی زمینه ای برای
حکمرانی خوب مناب��ع آب و خاک را فراهم
میکند.
ناب��ودی و مصرف بی روی��ه منابع عمومی
مانن��د مناب��ع آب ،ش��یالت و آب��زی و
جنگلها به س��بب ازدیاد جمعیت و رش��د
شهرنش��ینی هاردین ( )1968را وادار کرد
که نظریه مشهور خود به نام «تراژدی منابع
ساڵی بیست و دووەم
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(Hardin,

عموم��ی[ »]54را تدوی��ن کن��د
 .)1968عن��وان ک��ردن «تراژدی» توس��ط
هاردی��ن )2005( Ostrom ،را برانگیخ��ت
که نقش جوامع محل��ی در مدیریت منابع
عمومی ش��امل آب برای آبیاری را بررس��ی
نماید .جمعی از دانش��مندان از جمل ه �Os
)1990 ،2005( tromو )1999( Imperial
ش��واهدی تجرب��ی ارای��ه دادهان��د دال بر
اینک��ه جوامع محلی توانایی مدیریت منابع
عمومی را دارا میباش��ند .برای مؤثر بودن،
سیاس��تهای مربوط به جوامع محلی باید
درخور و مناس��ب باشد در غیر این صورت
اجرا نخواهند شد )2004( Armitage .عدم
موفقی��ت رویکرد سیاس��ت گ��ذاری باال به
پایین برای کنترل رشد جمعیت و تخریب
محیط زیس��ت در غرب آفریقا که بر اساس
گفتمانه��ای مل��ی وسیاس��ت بینالمللی
«مکانیزمهای بس��یج منابع[ »]55استوار بود
را به یاد میآورد .این سیاس��ت باعث شده
بود که اس��تفاده کنندگان از طبقه محروم
و ضعی��ف این منابع که توان دفاع از منافع
خویش را نداش��تند به حاشیه رانده شوند.
به همان شیوه)2003( Kidane-Mariam ،
اش��اره میکن��د که سیاس��تهای ب��اال به
پایین اتخاذ ش��ده توسط کشورهای اتیوپی
و غن��ا تأثیر کمی ب��ر میزان رش��د واقعی
جمعیت و تخریب محیط زیس��ت به دلیل
عدم وجود راهبردهای اجرایی در س��طوح
محلی ،منطقهای و ملی داشته است .بر این
اس��اس ،در تدوین سیاستهای موفق باید
سیستمهای دانش محلی (بومی) در زمینه
اس��تفاده از منابع را در نظر گرفت( (�Armit
.)age, 2004
سیستمهای دانش (کارشناسی) محلی
از تجربهه��ای عملی و می��راث فرهنگی و
ایدئولوژی سرچش��مه میگیرد .بر اس��اس
ای��ن فرضیه ،ایج��اد مدیری��ت منابع آب و
خ��اک (مناب��ع طبیعی) مبتنی ب��ر جوامع

محلی ب��ه صورت فزایندهای محبوبیت پیدا
کرده اس��ت ( .)Fortmann et al, 2001این
به این دلیل اس��ت که مداخالت متمرکزانه
و ب��اال ب��ه پایین مانن��د معرف��ی قوانین و
مقررات زیس��ت محیطی ،مناطق حفاظت
ش��ده IWRM ،و غیره نتوانس��ته است که
به ط��ور کامل جلو تخریب و اس��تفاده بی
رویه از منابع را بگیرد .بنا بر این ،سیس��تم
حکمرانی مشارکتی مبتنی بر جوامع محلی
که بر اساس ارزشها و نظامهای باور محلی
استوار است تشویق میش��ود .البته نیاز به
پژوه��ش در زمینه این ک��ه چگونه ارتباط
و پ��ل فیما بی��ن اصول حکمران��ی مبتنی
بر جوامع محلی و سیس��تمهای حکمرانی
مدرن ایجاد کرد
 .4-3اصول طراحی س�ازمانی بر اساس
اوستروم
اوستروم ( )2005اصول هشتگانه طراحی را
مفص ً
التوصیف مینماید و تاکید دارد که این
مبانی طرح تفصیلی ( )blueprintمحس��وب
نمیش��ود (همان )257 ،بلکه «سازمانهای
بلند مدت بادوام برای حکمرانی پایدار منابع
را توصیف و متصف میکند» و اصول طراحی
عبارتند از معیار اس��تحکام و توانمندی این
س��ازمانها و قابلی��ت و توانایی آن��ان برای
«س��ازگاری و یادگیری ک��ه بتوانند در برابر
آش��فتگی و اختاللهای اجتماعی ،اقتصادی
و اکول��وژی ک��ه در مرور زم��ان رخ میدهد
مقاوم و محکم بمانن��د»)2009(Cox et al .
بی��ش از  100مطالع��ات را تجزیه و تحلیل
نمودهان��د و اعتبار و صحت اصول طراحی را
تأیی��د و اثبات کردهاند و چند تعدیل را ارایه
دادهاند که توسط اوستروم ( )2011تصویب
و تایید ش��ده است .شرح مختصری در مورد
اصول طراحی در ذیل آمده است (Cox et al,
:)2009; Ostrom, 2005, 2011
 1مرزهای��ی که به وض��وح تعریف و محلی
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مفهوم شده است:
أ .مرزهای کاربر که کاربران مشروع (قانونی)
را از غیر کاربران جدا میسازد
ب .مرزه��ای منبع که مناب��ع بخصوص را از
سیس��تمهای اجتماعی -اکولوژی وس��یعتر
جدا میکند
 2تعادل متناسب میان منافع و هزینهها:
أ .تناس��ب وتجانس با ش��رایط محلی :احکام
تخصی��ص و تأمین ب��ا ش��رایط اجتماعی و
زیس��ت محیطی محلی متجانس و متناسب
باشند
ب .تخصیص و تأمین :احکام تخصیص باید با
احکام تأمین متجانس و موافق باشند؛ توزیع
هزین��ه باید به اندازه توزیع منافع متناس��ب
باشد.
 3تمهیدات انتخاب جمعی( یا احکام سطح
تصمیم) :مردم محلی باید قادر باشند که در
اصالح احکام شرکت کنند.
 4پای��ش (مونیتور) در دو س��طح توس��ط
دیدبانان پاسخگو و مستقل انجام میشود:
أ .س��طوح تخصیص و تأمین برای اس��تفاده
کنندگان
ب .سطح شرایط بیوفیزیکی منبع
 5مجازات تصاعدی[ :]56اس��تفاده غیر مجاز
(کسانی که قانون شکنی میکنند) با مجازات
تصاعدی روبرو میشوند.
 6مکانیس��مهای حل اختالف[ :]57اختالفات
بای��د ب��ه موق��ع (س��ر وق��ت) در میدانها
(عرصهه��ای) محلی با روشه��ای مقرون به
صرفه حل و فصل شود.
 7به رس��میت ش��ناختن حد اقل��ی حقوق
(بشر) :دولت باید محدودیت هارا بر استفاده
کنندگان محلی برای وضع احکام خود حذف
نماید.
 8تش��کیالت تودرت��و[ :]58برنام��ه ری��زی،
تخصیص ،تأمین ،کنت��رل و پایش ،تضمین
اجرا و حل اختالف توس��ط تش��کیالت چند
الیهای تودرتو تنظیم میشود.
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 -5-3بازنگری اصول طراحی بر اساس
تجربه در ایران و حوض�ه آبریز دریاچه
ارومیه
از س��ال  ،1375دریاچه ارومیه روند کاهشی
ت��راز آب را تجربه میکن��د و اکنون بیش از
 95درصد خشک شده است .در سال ،1387
تفاهم نامه ای میان همه ذیمدخالن استانی
و مل��ی به امضا رس��ید ب��ا تصوی��ب برنامه
مدیریت اکوسیس��تمی مبنی بر  IWRMکه
در آن دریاچ��ه ارومیه موضوع و محور اصلی
در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص منابع آب
میباشد.
بر اس��اس تفاه��م نامه ،بس��ترهای چند
الیهای مبتن��ی بر نظر ذیمدخالن ()MSPs
برای اج��رای برنامه مدیریت اکوسیس��تمی
و توافق بر س��ر اس��تراتژی تخصیص س��هم
استانی و در همان وقت تعیین حقابه دریاچه
توسط دولت ایجاد شد .بستر  MSPمتشکل
از کارگ��روه آب و کش��اورزی که اعضای آن
برگرفته از ذیمدخالن بزرگ و سازمانهای
انتخاب شده مردم نهاد بود (نمودار .)4
بر اس��اس گزارش هاش��می ( ،)2012به
نظر میرسد که رویکرد دوگانه مورد استفاده
بوده اس��ت :به طور همزمان رویکرد از باال به
پایی��ن و رویکرد مش��ارکتی از پایین به باال
به کار رفته اس��ت .بدین معنا که مش��ارکت
جامعه محلی هنوز مورد اس��تقبال نیس��ت.
لذا این عدم توازن قدرت می بایس��ت جبران
شود .آنچه بسیار عیان بود که کارشناسان و
مقامات اداری در داخ��ل وزاتخانه ها (یعنی
بازیگران مخفی یا خارج از خود بستر )MSP
برای حفظ وضع موجود یعنی حفظ رویکرد
مدیریتی از باال به پایین نقش مهمی داشتند.
بنا ب��ه قول  )2003(Beck et alمدرنیته اول
دان��ش اجتماعی را به دو ش��یوه بازس��ازی
نموده اس��ت )1( :تضعیف ی��ا تحقیر ارزش
«دان��ش تجربی و ش��غلی»[ ]59و ( )2افزایش
و تقویت جایگاه دان��ش نظری و نظارتی که
ساڵی بیست و دووەم
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منجر به «ایجاد سلس��له مراتب طبقاتی بین
کارشناس��ان و مردم عوام که مبتنی اس��ت
بر ای��ن که دانش در انحص��ار افراد حرفهای
میباش��د « .بنا بر این ،رویکرد باال به پایین
باید تغییر یابد اگر تصمیم گیری مش��ارکتی
در ایران نهادینه گردد.
همانطور که قب ً
ال ذکر شد ،اصول طراحی
که توسط اوستروم ( )2005ابداع شد ،طرح
تفصیلی یا بلوپرینت محس��وب نمیش��ود و
باید امکان این را داش��ته باشد که از عهدهی
عوامل مؤثر بر تعام��ل و تداخل بازیگران در
عرصه و میدان تصمیم گیری برآید .بر اساس
پژوهش هاش��می ( )2012فرآیند تخصیص
آب (ش��رایط کرداری) بین استانها ،اشاره به
عواملی دارد که تأثیر زیادی بر تصمیم گیری
داشتند .این عوامل عبارتند از:
ب��ی اعتم��ادی .جامع��ه ذیمدخالن در
بخ��ش آب به بی اعتم��ادی متصف بودهاند.
ای��ن بی اعتم��ادی به ط��ور واضح ب��ا عدم
اعتماد در ارایه دادههای فراهم ش��ده توسط
ذیمدخ�لان نمایان اس��ت .ع��دم قطعیت
دادهه��ا و بی اعتمادی حت��ی بعد از تصمیم
گی��ری نهایی ادامه داش��ت .ای��ن فرآیند به
میانجیگری به عالوه به مذاکرات نیاز داشت.
بنا بر این ،تقویت اعتماد میان بازیگران برای
پایداری بلند مدت بس��ترهای  MSPبس��یار
حائز اهمیت است.
نب��ود فه��م و درک مش��ترک .ع��دم
قطعیت دانش��ی ،نقش مهمی در شکل دهی
گفتمانه��ای چندگان��ه و م��وازی در ب��اره
سیاس��تگذاری توس��عه آب ،خشکس��الی و
تغیی��ر اقلیم ایفا نمود و س��طح بی اعتمادی
مانع ش��د ک��ه دیدگاهها در می��ان بازیگران
همسو ش��ود .مس��ایل و چالشهای دریاچه
ارومیه ن��ه تنها به خوبی تعریف نش��ده بود
بلکه به خوبی هم درک نش��ده بود .بسیاری
از بازیگران گفتمان سادهای را به فراباورهای
بس��یار قوی وارونه و تبدی��ل کرده بودند که

منجر به دو قطبی شدن آراء شده است.
نبود چشم انداز مشترک و منافع دوجانبه.
ناهمخوان��ی و تفاوت زی��ادی در اولویتهای
استانی وجود داشت برای مثال آ.ش در مورد
سطح توس��عه خود قانع بود و تقریباً تمامی
برنامههای خود را به ثمر رسانده بود اما آ .غ
و کردستان خواستار ساخت سد بیشتر بودند
و میخواستند که فرصتهای از دست رفته
را جبران کنند.
انتخ��اب بیش��تر گزینهه��ای مدیریتی.
ش��رکت کنندگان تنها ب��رای نجات دریاچه
خوش��حال نبودن��د بلک��ه آنه��ا خواس��تار
گزینهه��ای بیش��تری ش��امل اج��رای
واکنشهای س��ازهای و غیر س��ازهای .برای
مثال ،عالج بخش��ی یا نجات دریاچه یکی از
گزینههای مدیریتی محسوب میشد .با این
وصف ،پیش��نهاد مدیریت تقاض��ا در مصوبه
 2010س��تاد ملی اجرایی باید با س��ندهای
توس��عه اس��تانی کارآمد گ��ردد .این مصوبه
تش��ویقهایی برای فعالیتهای صرفه جویی
آب ارایه میدهد .برای مثال ،پیشنهاد حدود
 5000میلی��ارد ریال ب��رای پروژههای عالج
بخش��ی دریاچه ارومیه (صرف��ه جویی آب)
تخصیص داده شد؛ در این فرآیند  50درصد
از هزینه ارتقا و بهبود تکنولوژی آبیاری (20
میلیون ریال برای هر هکتار) به کش��اورزان
داده میش��ود و ما باقی توس��ط تس��هیالت
بانکی باید پرداخت ش��ود (البته این مصوبه
عملی نش��د) .بر اس��اس تحلیل انجام ش��ده
توس��ط هاش��می ( ،)2012رویکرد مدیرت
تقاضا باید کلیدی برای هر استراتژی مصرف
آب پایدار در حوضه آبریز باشد.
براب��ری و حق��وق ذات��ی .بازیگ��ران
میخواس��تند ک��ه حقوق ذاتی اس��تانهای
متب��وع را در تخصی��ص س��هم آب حفاظت
نمایند .آنهامیخواس��تند که حداکثر سهم
ممکن از منابع آب را تضمین کنند.
حمایت و پش��تیبانی سیاس��ی .جنب و
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نمودار  :4بسترهای چند الیهای  MSPدر حوضه آبریز دریاچه ارومیه از 2013-2008
()Hashemi, 2012
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جوش جلسات توسط حمایت سیاسی بسیار
باال از طرف دفتر ریاس��ت جمهوری و معاون
اول رئیس جمهور نگه داش��ته ش��د .تعهد و
الزام سیاس��ی برای تغییر س��ازمانی یا دمای
سیاسی میبایست در حد باال نگهداری شود.
اج��رای  IWRMدر سیس��تمهای اجتماعی
اکول��وژی نیازمن��د ع��زم سیاس��ی قوی که
فرآیند را شروع نماید میباشد .اجرای برنامه
مدیری��ت اکوسیس��تمی در دریاچ��ه ارومیه
توس��ط ماده  67قانون برنامه توسعه چهارم
تایید و تجویز شدکه در غیر این صورت این
فرآیند شاید هرگز آغاز نمیشد.
توانای��ی ب��رای تدوین احکام در س��طح
محلی؛ مبتنی بر اصل توس��عه ظرفیت الزم
اس��ت .این متضمن توانمندسازی بازیگران و
محیط توانمند برای همکاری و اعتماد به عالوه
بر اکتس��اب تعلیم و تربیت و دانش میباشد.
ایس��تادگی و قوام بازیگران اس��تانی در پیدا
کردن راه مناسب برای خود در مذاکرات در
یکی از اولین تجربههای بسترهای مشارکتی
و ظرفیت آنان برای تجزیه و تحلیل ش��رایط
پیچیده باعث دلگرمی و الهام کسانی خواهد
بود که سیس��تم حکمرانی مبتنی بر جوامع
محل��ی و رویک��رد از پایین به ب��اال را تایید
میکنند .با توس��عه ظرفی��ت دقیق که قب ً
ال
توصیف ش��د ،بازیگران استانی توانستند که
چش��م اندازی وس��یعتر از منافع اس��تانی را
مش��اهده کنند .آنها ارسال  3100میلیون
م.م .آب شیرین به دریاچه شور را زیر سوال
نبردند .دو مسئله بیشتر جنجال برانگیز بود:
( )1نابرابری در میان جوامع و ( )2ناعدالتی
ها از نظر شریک شدن در سود و منفعت.
 .6-3برقراری نظ�ام حکمرانی انطباقی
مناب�ع آب :در نظ�ر گرفت�ن عل�م
هیدرولوژی
پیامد اس��تراتژی تخصی��ص آب انطباقی در
اصالح س��ازمانی مس��تلزم ایج��اد حکمرانی

انطباقی می باش��د که م��ی تواند مولفه های
زیر را داشته باشد:
(الف) تمهیدات انتخاب جمعی.
بس��یاری از ذیمدخالن احساس میکردند
ک��ه سیس��تم حکمرانی مناب��ع آب و خاک
مبتنی بر جوامع محلی میتواند کمکی برای
به دس��ت آوردن اهداف استراتژی تخصیص
آب باش��د .برای مثال ،در مس��یر جریان آب
به دریاچه ،امکان دارد که آب به صورت غیر
مجاز یا غیر رسمی برداشت شود و به دریاچه
نرس��د .حمایت سیاسی محلی ضروری است
و ل��ذا حض��ور جوامع محلی و س��ازمانهای
م��ردم نهاد باید ارتقا یابد .ب��ه اضافه ی بهم
پیوستن س��اختارهای سازمانی موجود مانند
ش��رکتهای آب بران به بس��ترهای ،MSP
مش��ارکت دادن تشکیالت تودرتوی محلی با
به رسمیت شناختن سازمانهای غیر رسمی
و سیس��تم دانش بومی برای اج��رای برنامه
مدیریت اکوسیس��تمی بس��یار ض��روری به
نظر میرسد .در خالل فرآیندهای یادگیری
اجتماع��ی و ممارس��ت مدیری��ت انطباق��ی
میتوان به صورت تدریجی سازمانهای غیر
رسمی را به داخل ساختار رسمی آورد.
(ب) نظارت و پایش
سیس��تم پایش نه تنها ب��رای کنترل جریان
ورودی ب��ه دریاچه بلکه برای منعکس کردن
طبیع��ت انطباقی تخصیص آب در ش��رایط
مختلف اقلیمی ضروری است .سیستم پایش
میتواند بخشی از برنامه مدیریت خشکسالی
ک��ه جزئ��ی ال ینف��ک از برنام��ه مدیری��ت
اکوسیس��تمی است باش��د و دارای پنج مواد
متشکله میباشد:
 1برنام��ه پیش��گیرانه[( ]60کاه��ش اثرات یا
مقابله با خشکسالی) قبل از وقوع خشکسالی؛
 2برنام��ه مدی��رت بح��ران در زم��ان وقوع
خشکسالی؛
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 3برنامه اضطراری[( ]61شرایط فوقالعاده[)]62
در دوران خشکسالی ممتد
 4سیستم پایش؛
 5سیس��تم پی��ش بین��ی و اطالع رس��انی
عمومی که شامل برنامه آموزش و همچنین
پژوهش میباشد.
به عالوه ،سیس��تم پایش نیاز به سرمایه
گ��ذاری دارد ل��ذا ،بای��د در برنامههای مالی
در نظر گرفته ش��ود .اکثری��ت ذیمدخالن
احساس میکردند که پایش باید توسط یک
سازمان مستقل انجام شود.
(ت) تجدی��د نظ��ر برنام��ه مدیری��ت
اکوسیستمی(.)EMP
قابل فهم اس��ت که  EMPبر حقابه و مدیرت
دریاچه ارومیه تمرکز مینماید .با این وصف
دامن��ه  EMPباید ب��رای بر اس��اس در نظر
گرفت��ن حکمرانی کل حوض��ه آبریز دریاچه
ارومیه وسیعتر گردد EMP .هدف اصلی خود
را مبنی بر گذاش��تن حقاب��ه دریاچه ارومیه
روی نقش��ه برنامه ریزی منابع آب به دست
آورد .ام��ا اکنون باید ب��ا برنامه ریزی حوضه
رودخانه که مستلزم چش��م انداز وسیعتری
است کارآمد شود.
(ث) مجازات تصاعدی.
اوس��تروم ( )2005گ��زارش میده��د ک��ه
سیس��تم خود-س��ازمانده[ ]63از مج��ازات
تصاع��دی جهت مقابل��ه با آنها ک��ه قانون
شکنی میکنند استفاده مینمایند .مشارکت
دادن کشاورزان در تمهیدات انتخاب جمعی
(یعنی فرآیند تصمیم گیری) ش��اید پایش و
کنترل دوجانبه و پیروی بهتر از قانون(یعنی
ضمان��ت اجرایی بهتری) را به دنبال داش��ته
باش��د .تا کن��ون ای��ن فاکت��ور از اصالحات
س��ازمانی مفقود بوده اس��ت .برداش��تهای
غیر مجاز یا غیر رسمی در مصوبات جلسات
س��وم و چهارم ستاد ملی اجرایی مورد توجه
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و تاکید قرار گرفت .کنترل کردن این سطح
از پایش بس��یار دش��وار اس��ت .بنا ب��ر این،
استدالل میشود که واحدهای حوضه آبخیز
کوچکتر باید در طراحی س��ازمانی مد نظر
قرار گیرد همانگونه که  31زیرحوضه آبریز
در حوض��ه وجود دارد .این س��طح از پایش
نیاز به حکمرانی آب و خاک مبنی بر جوامع
محلی دارد.
 .4نتیجه گیری
در ای��ن مقال��ه س��عی ش��د که ب��ا توجه به
تجربی��ات حکمرانی آب و خ��اک در ایران،
مولفههای اساس��ی تغییر در حکمرانی آب و
خاک که مورد نیاز توس��عه پایدار است مورد
بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
بر اس��اس تجزی��ه و تحلیل که توس��ط
هاش��می ( )2012صورت گرفته است مولفه
ه��ای تغییر در حکمران��ی منابع آب و خاک
عبارتند از
 1به دست آوردن ویژگیهای بهم پیوستگی
و معیاره��ای پای��داری که زمینه مش��ارکت
مردمی را برای برآورد کردن توس��عه پایدار
و ایجاد مکانیسمهایی برای مشارکت ،فراهم
میکنند.
 2توجه به متغییرات اجتماعی -اکولوژیکی:
سیستم حکمرانی تنها تحت تاثیر متغییرات
سازمانی اجتماعی-سیاس��ی قرار نمی گیرد
بلک��ه تح��ت تاثی��ر دس��ته ای از متغییرات
اجتماعی-اکولوژیک هم قرار می گیرد.
 3توس��عه ظرفیت سازمانی اس��اس و بنیاد
مفه��وم  IWRMو حکمرانی خوب اس��ت و
مش��ارکت مردمی ک��ه با مقولههای��ی مانند
حکمران��ی خوب و دمکراس��ی ب��رای بهبود
پاس��خگویی و ش��فافیت در تصمی��م گیری
لینک داده شده است و هنوز یکی از مسایل
بس��یار مهم در مدیریت مناب��ع آب و خاک
محس��وب میشود .بر این اس��اس مشارکت
س��نگ بنای حکمرانی خوب و مدیریت بهم
ساڵی بیست و دووەم
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پیوسته منابع آب است و متضمن شاخصهای
دیگر حکمرانی خوب می باشد .مشارکت به
سیس��تم حکمرانی مش��روعیت می بخشد و
نمایانگر اقتدار سیس��تم سیاس��ی اقتصادی
اجتماعی است.
 4مولفه اخالقی بر اس��اس چهار فرضیه بنا
شده اس��ت )1( :توقف بهره برداری بی رویه
و ب��ی حد مناب��ع طبیعی ب��دون درگیری و
التزام جوامع محلی و در نظر گرفتن سیستم
فرهنگی و باورهای آنان قابل انجام نیس��ت؛
( )2رابط��های ضمن��ی و ارتب��اط و تداخلی
قوی میان مدیری��ت آب و خاک وجود دارد
ب��ا توجه به اینکه ک��ه حکمرانی آب به طور
معم��ول تابع��ی از مالکیت اراض��ی و حقوق
زمین بوده اس��ت ( )3آداب و رسوم ،سیستم
دانش و نهادهای س��نتی میتواند واس��ط و
بس��تری برای ایجاد مدیری��ت منابع طبیعی
بر اس��اس رویکرد مبتنی ب��ر جوامع محلی
برای استفاده پایدار باش��د؛ و ( )4اخالقیات
میتواند مجموعهای از اصول منسجم را برای
حکمرانی منابع آب و خاک مبتنی بر جوامع
محلی در ایران فراهم سازد.
 5طراحی سازمانی برای ایجاد سازمانهای
بلند مدت بادوام برای حکمرانی پایدار منابع
که از معیار استحکام و توانمندی برخورداند
و قابلیت و توانای��ی آن را دارند که با فرایند
سازگاری و یادگیری بتوانند در برابر آشفتگی
و اختاللهای اجتماعی ،اقتصادی و اکولوژی
که در مرور زمان رخ میدهد مقاوم و محکم
بمانن��د .با توج��ه با م��ورد مطالعاتی حوضه
آبریز دریاچه ارومیه نشان داده شد که اصول
طراح��ی اضافی الزم اس��ت خصوص��ا برای
حوض��ه رودخانه ای بزرگ از جمله توس��عه
اعتماد در میان سازمانها؛ توازن قدرت مبان
ذیمدخالن و توسعه درک و تعریف مشترک
فیما بین ذیمدخالن.
 6برقراری نظام حکمرانی انطباقی با در نظر
گرفتن علم هیدرولوژی به عنوان اساس برای

تخصیص منابع آب
سیس��تم منابع آب و خ��اک در ایران در
وضعیت بحرانی ش��دیدی قرار دارد و کمبود
آب یک حقیقت است ،باید تشکیالت سازمانی
بخ��ش آب به نوعی تغییر کنن��د که بتوانند
نیازهای آین��ده و تغییرات مربوط به تقاضا-
عرضه و کمیت-کیفیت را در خود بگنجانند.
ف��رض بر این اس��ت که «ه��ر فرآیندی که
دس��تخوش تغییر است به ما دیکته میشود
که سازمانهای خود را تغییر دهیم -احکامی
که بر آن اس��اس فعالیت میکنیم باید تغییر
کنند» ( .)ASCE, 1998بسیاری از محققین
به این نتیجه رسیدهاند که سازمان/نهاد های
مناب��ع آب در حال��ت تغییرات پ��ی در پی،
مس��تمر و مداوم میباش��ند و ما نیاز داریم
که مکانیزمهای سازمانی که اجازه رخ دادن
تغیی��ر میدهد را تحلیل و آنالی��ز کنیم .بنا
بر این بکار گیری اصول طراحی س��ازمانی و
تحلیل نهادی/سازمانی برای ارزیابی پایداری
سیس��تم حکمرانی منابع آب و خاک بسیار
ضروری است.
پینوشت

1. conflict

 .2البته دعوی و اختالف میتواند تنش های بین و میان دولتی باشد
و منظور اعالن جنگ نیست .لیست تنش های و اختالفات بر سر آب
در این وب سایت موجود استhttp://www.worldwater.org/ :
/conflict/list
3. Sectoral Approach
4.Good Governance
 .5البته دو کلمه جامع و به هم پیوس��ته مترادف کلمه یکپارچه می
باشند و در اصطالح یک معنا دارند.
6. Integrated Water Resources Management
7. International Water Resources Association,
IWRA
8. UN-Water
9. World Water Assessment Programme 3
10. Good governance
11. Middle East and North Africa
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12. Sound management accountability

37. Millennium Development Goals

13. Good governance

 .38البته منظور این اس��ت که فرایند مشارکتی میتواند اجرای این

14. Inbuilt monitoring

برنامه ها را عملی تر کند.

15. Enforcing mechanisms

39. River Basin Councils

 .16مبحث این گزارش میان-رش��تهای میباشد لذا سعی شده است

)40. Water User Associations (WUAs
41. Conflict resolution

ک��ه به صورت واضح معنای اصطالح س��ازمان/نهاد بیان ش��ود که در

42. Interactions

تحلیل های س��ازمانی مختلف هیچ نوع ابهامی برای خوانندگان ایجاد
نشود.
17. TheUnited Nations Economic and Social Com)mission for Asia and the Pacific(UNESCAP
18. Institutional orientation
19. Not mutually exclusive
20. Ontology

43. Interactions-Outcomes Pathway
 .44منظور اوستروم ازمتغییرات باز گشایی نشده این است که شرایط

کردار سیستمهای پیچیده اجتماعی -اکولوژی تحت تاثیر بسیاری از
متغییرات میباش��د که هنوز تدوین نشده است و این ناشی از رویکرد
رده شناسی وی است که برای فهم ارتباط فیمابین اجتماع و اکولوژی

طبقه بندیهایی از عوامل موثر را در نظر میگیرد.

45. Taxonomical approach

 .21بر اس��اس ویکی پدیا ،دانش��نامه آزاد فارسی« ،هستیشناسی یا

46. Beliefs

وجودشناس��ی ( )Ontologyشاخهایست از فلسفه که به مطالعه ی

47. Values

بودن ،هستی یا وجود میپردازد .دانش هستیشناسی در پی تشخیص
و ش��رح ردهه��ای بنیادین و ارتباطات آنها در هس��تی یا عالم وجود
برمیآی��د ،تا بدین وس��یله به تعری��ف موجودات و ان��واع آنها درآن
چارچوب قادر گردد .هستیشناس��ی مطالعه فلس��فی سرشت بودن،

48. Perceptions
49. A systematic account of the moral relations between human beings and their natural world
50. Universe

وج��ود یا واقعیت ب��ه طورکلی ونی��ز مقولههای عمده ب��ودن وروابط

51. biocentric

آنهاست».

52. Ecocentric
22. Subjective

53. Cultural context

23. External functionalists

54. Tragedy of the Commons

 .24ب��ر اس��اس ویکی پدی��ا ،دانش��نامه آزاد فارس��ی« ،کارکردگرایی

55. Resource mobilisation mechanisms

( )functionalismیکی از رویکردها درفلسفه ذهن است .ایده اصلی

در این رویکرد آن اس��ت که وضعیتهای ذهنی (اعتقادات،خواستها،

56. Graduated Sanctions
 .57اصطالح « »conflict resolutionدر زبان فارسی معادل های

رن��ج و  )...فق��ط از طریق نقش کارکردی خود ایجاد میش��وند -یعنی

ف��راوان دارد از جمله :حل اختالف ،تعارض زدائی ،کش��مکش زدائی،

حسی و بروندادهای رفتاری هستند».

 .58اصط�لاح « »nested enterprisesک��ه به عنوان تش��کیالت

هم��ان روابط علی و معلولی با س��ایر وضعیتهای ذهنی ،دروندادهای

رفع کشمکش ،رفع تضاد.

تودرتو ترجمه ش��ده اس��ت .تش��کیالت میتواند ش��رکت ،مؤسسات،

25. Diagnostic

ارگانهای رس��می و مردم نهاد باش��د .تودرتو بدین معنا است که در

27. structural

اکولوژی با هم متداخل هستند و هر یک به تناسب در مدیریت منبع

26. strategic

س��طوح عمودی و افقی تش��کیالتی در سیس��تم پیچیده اجتماعی-

28. Procedural

س��همی خواهد داشت .اوس��تروم که اصول طراحی را بنا نهاد به تنوع

30. Functional

59. experiential and occupational knowledge

31. Methodological

60. Mitigation plan

32. Participatory decision-making

61. Emergency plan

33. Institutional capacity development

62. State of emergency

29. Facilitative

34. Capacity development
35. Enhancement
)36. Human Development Report (UNDP
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( )diversityاعتقاد دارد.
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ژئوتوریسم پتانسیلی جدید

در مسیر توسعه پایدار محیطی کردستان
هێمن بایزیدپور

تجربه کشورهای توسعه یافته و صنعتی نشان میدهد که تنها داشتن جاذبه
ب ه تنهایی نمی تواند در گسترش جهانگردی نقش داشته باشد؛ بلکه مهم این
است که مدیریت و برنامهریزی پایدار و استفاده بهینه از جاذبهها ،مهمترین
نقش را در این مورد ایفا مینماید .یکی از انواع توریسم که بتازگی مطرح
شده است و شباهت بسیار زیادی با اکوتوریسم دارد ،ژئوتوریسم میباشد که
از ترکیب واژههای ژئو(زمین) و توریسم(جهانگردی) پدید آمده است.

چکیده
امروزه صنعت توریسم به عنوان صنعتی پویا
و فراگی��ر ،همه اركان وج��ودی یك جامعه
و سیس��تمهای جهانی را در برگرفته اس��ت،
گردشگری در س��رزمینهایی دارای پتانسیل
بالقو ه مانند کردس��تان میتواند زمینه س��از
ایج��اد درامدهای ثابت و پایدار ارزی باش��د،
همچنی��ن میتواند س��هم عمدهای از رش��د
ناخالص ملی را در این س��رزمینها ایفا کند،
ام��ا بای��د توجه داش��ت ک ه برخ�لاف تصور
عام��ه مردم ،توریس��م تنها گردش��گری ،آن
هم به ش��كل كنونی كه از سده  19میالدی
آغاز ش��ده ،نیس��ت؛ بلكه در اصل به معنای
گردش��گری بااصال��ت و ب��ا انگیزه اس��ت نه
سفرهای بدون هدف و برنامه.
در اصل جهانگردی ،براس��اس خواس��ت
و اراده ملته��ا صورت میگیرد و س��ازمانهای
دولتی و بخش خصوصی فقط برنامهریزان این
سفرهای هدفمند هستند كه باید متناسب با
خواستههای عمومی به برنامهریزی بپردازند
تا گردش��گری به بهترین نح��و انجام گیرد.
جاذبههای محیطی اعم از طبیعی ،فرهنگی،
تاریخی و انس��ان س��اخت ،جزء ضرورتهای
اساس��ی برای گس��ترش روند گردشگری به
ش��مار می آید که بدون این عوامل ،توس��عه
گردشگری دچار رکود میشود.
تجربه کشورهای توسعه یافته و صنعتی
نش��ان میده��د که تنه��ا داش��تن جاذبه به
تنهای��ی نمی تواند در گس��ترش جهانگردی
نقش داش��ته باش��د؛ بلکه مهم این است که
مدیری��ت و برنامهری��زی پایدار و اس��تفاده
بهین��ه از جاذبهها ،مهمترین نقش را در این
م��ورد ایفا مینمای��د .یکی از انواع توریس��م
ک��ه بتازگی مطرح ش��ده اس��ت و ش��باهت
بس��یار زیادی با اکوتوریسم دارد ،ژئوتوریسم
میباش��د که از ترکیب واژهه��ای ژئو(زمین)
و توریس��م(جهانگردی) پدید آمده است که
نیازمند بهره گیری توریس��م از علوم زمین،

بوی��ژه جغرافی��ای طبیعی(ژئومورفولوژی)،
زمین شناس��ی ،ژئوفیزیک و سایر رشتههای
عل��وم طبیعی میباش��د که در ای��ن میان به
لحاظ کارکردی ،ژئومورفولوژی بدلیل بررسی
اش��کال زمین به لحاظ جنس ،زمان و شکل
که لندفرمها نیز نتیج��ه عملکرد پدیدههای
شکل زایی و زمین ساخت بیرونی در نتیجه
گذش��ت زمان میباش��د ،از اهمی��ت ویژهای
برخوردار اس��ت .در این تحقیق س��عی شده
است به برس��ی اهمیت توج ه به ژئوتوریسم
در کردستان و همچنین پتانسیلهای موجود
در این زمین ه پرداخت ه شود.
واژگان کلیدی
ژئوتوریس��م ،پای��داری اکولوژیک��ی ،صنعت
گردشگری ،کردستان.
مقدمه
ژئوتوریس��م (به انگلیس��ی،)Geotourism :
ی��ا گردش��گری زمینشناس��ی ،یک��ی از
رشتههای گردشگری وابس��ته به طبیعت یا
طبیعتگردی است که به معرفی پدیدههای
زمین شناس��ی به گردشگران با حفظ هویت
مکانی آنه��ا میپردازد .ژئوتوریس��م از علوم
مختل��ف زمین شناس��ی کم��ک میگیرد و
عالقمن��دان به طبیع��ت و پدیدههای زمین
شناس��ی را برای بازدید از جاذبههای زیبای
زمین دعوت میکند .مخاطبان ژئوتوریسم نه
تنها متخصصان و کارشناسان زمین شناسی،
بلکه گردشگران عادی و عالقمندان طبیعت
هستند .در جریان فعالیتهای ژئوتوریسمی،
بازدیدکنندگان ضم��ن بازدید از پدیدههای
زیبا و ویژه زمین شناس��ی ،با مبانی پیدایش
آنها آش��نا شده اهمیت وجودی آنها را درمی
یابند( .وب گاه ژئوتوریسم ایران)
ژئوتوریس��م زیر مجموعه توریسم پایدار
بوده و هدف آن حفظ منابع گردش��گری در
مقاصد اس��ت .یعنی هدایت گردش��گران به
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نح��وی كه محل مورد بازدید برای نس��لهای
آینده هم همانطور باقی مانده و قابل استفاده
باش��د(رحیم پ��ور .)1385 ،مطالع��ه در مورد
ژئوتوریس��م برای نخس��تین ب��ار در مقیاس
بزرگ بهوس��یله اتحادیه صنعت مس��افرت و
سفر جغرافیای ملی آمریكا صورت گرفته كه
در آن به پایداری محیط و توسعه همه جانبه
پرداخته شده و حتی به مسائل فرهنگی نیز
اهمیت داده ش��ده اس��ت ( .ناظ��ری.)1385 ،
مبح��ث گردش��گری و حفظ می��راث زمین،
رس��ما از زمانی مطرح ش��د كه یونس��كو با
معرفی یك عنوان جدید در علوم زمین تحت
عن��وان« »Geoparksاز س��ازمانها و مراكز
زمین شناسی كش��ورهای مختلف دعوت به
هم��كاری در این زمینه نموده اس��ت (امری
کاظم��ی )1381 ،ژئوتوریس��م یا گردش��گری
زمین شناسی امروزه مخاطبان وسیعی پیدا
ک��رده اس��ت .مخاطبان ژئوتوریس��م نه تنها
متخصصان و کارشناس��ان زمین شناس��ی،
بلکه گردشگران عادی و عالقمندان طبیعت
هس��تند .در جریان فعالیتهای ژئوتوریسمی،
بازدیدکنندگان ضم��ن بازدید از پدیدههای
زیبا و ویژه زمین شناس��ی ،با مبانی پیدایش
آنها آش��نا ش��ده اهمی��ت وج��ودی آنها را
درمییابن��د .یکی از ویژگیه��ای پدیدههای
زمین شناسی که موجب برتری نسبی آنها بر
پدیدههای اکوتوریس��می میشود ،اسرارآمیز
بودن و پیچیده بودن مباحث زمین شناسی
برای افراد عادی اس��ت .واژه زمین شناس��ی
برای اغلب مردم یادآور پدیدههای باش��کوه،
بزرگ و اس��رارآمیزی چون آتشفشان ،زلزله،
شهاب س��نگ ،دایناسور ،فس��یل ،دورههای
زمانی میلیونی و ...است .لمس این مفاهیم یا
مفاهیم وابسته به آنها که در جریان برنامههای
گردش��گری زمین شناس��ی امکانپذیر است،
جذابیت��ی ش��گرف ب��رای بازدیدکنن��دگان
ایج��اد مینماید .ب��ه هر حال ژئوتوریس��م،
گزین��ه تازهای از گردش��گری اس��ت که در
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کردس��تان به دالیل مختلف زمین شناس��ی
و جغرافیایی ،وجود اقلیمهای متفاوت ،ورود
جریانه��ای مختلف هوا از جهات گوناگون به
س��وی آن و عامل شیب و جهات ناهمواریها،
همگی باعث پیدایش انواع چش��م اندازهای
جغرافیایی منحصر به فردی ش��ده است که
در ص��ورت اس��تفاده مطلوب از آنه��ا و ارائه
امکانات و خدمات رفاهی و تبلیغ مناس��ب با
توجه به موقعیت فرهنگی و مش��کالت ناشی
از آن ،میتوان در جهت گسترش گردشگری
پای��دار و برقراری توازن و تع��ادل اقتصادی
مناطق مختلف بویژه مناطق توس��عه نیافته
و روستایی ،از آنها استفاده نمود.
عوامل پیدایش پدیدههای ژئوتوریسم
در ژئوتوریسم ،طبیعت دائم توسط فرسایش
آبی و بادی در حال تنوع و دگرگونی اس��ت.
این دگرگونی توس��ط خود عوامل فرسایش
ش��کل میگیرد نه انس��ان ،مهمترین عوامل
پیدایش رخنمونها (بخش��ی از سنگ بستر
است که بر س��طح زمین آشکار شده است)،
اش��کال و جلوههای زمی��ن که موجب جلب
گردشگران عالقهمندان به پدیدههای طبیعی
میگردد ،عبارتند از( ناظری)۱۳۸۵،
فرسایشها
آتشفشانها
چینخوردگیها و گسلهها
گنبدها و بلورهای نمکی
تپههای مرجانی
فرس��ایش به عنوان مهمتری��ن عامل ایجاد
و ش��کل گیری پدیدههای زمین شناس��ی،
محسوب میشود .فرسایش آبی و بادی ،تغییر
درجه ح��رارت و تبلور کانیه��ا از عمدهترین
محرکهای عمل فرس��ایش در سطح زمین
اس��ت .بارش برف و باران ،رگبارهای فصلی،
امواج دریا ،پیش��روی و پس��روی آب دریاها،
تغییر مس��یر رودخانهها ،جریان س��یالبها،
نفوذ آب در الیههای زمین و انحالل سنگها
ساڵی بیست و دووەم
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و رس��وبات آهکی س��یلتی ،مارنی و ماس��ه
س��نگی و ش��کل گیری غاره��ا و حفرهها و
دریاچهها و س��فرههای آب زیرزمینی ،نفوذ
آب در س��نگها ،انجم��اد و تخریب آنها از
جمله عواملی است که چهره طبیعت را دائم
تغییر داده و رخنمونها و جلوههای رنگارنگ
کانیه��ا و الیههای مختلف زمین را بیش��تر
نمایان میسازد( .احمدی)14،1381،
ژئوتوریسم زیر مجموعه توسعه پایدار
توس��عه پای��دار بر س��ه اصل پای��داری بوم
ش��ناختی ،پایداری اجتماع��ی – فرهنگی و
پایداری اقتصادی است .پایداری بوم شناختی
تضمین کننده آن اس��ت که توسعه با حفظ
فرایندهای اساس��ی زیس��ت محیطی ،تنوع
و گونههای زیس��تی س��ازگار باشد .پایداری
اجتماع��ی – فرهنگی تضمی��ن میکند که
توس��عه با فرهنگ و ارزشه��ای مردمی که
متأثر از آن هس��تند ،س��ازگار بوده و هویت
جامع��ه را حف��ظ کند و پای��داری اقتصادی
تضمی��ن میکند که توس��عه واج��د کارآیی
اقتصادی بوده و منابع به ترتیبی اداره بشوند
که بتوانند پش��تیبان نس��لهای آینده باشد.
(سینایی)173،1374،
گردشگری از عوامل اصلی توسعه پایدار
در س��طوح اقتصادی ،اجتماع��ی ،فرهنگی
و زیس��ت محیطی اس��ت .ژئوتوریس��م زیر
مجموعه توریس��م پایدار ب��وده و هدف آن
حف��ظ منابع گردش��گری در مقاصد اس��ت.
یعن��ی هدای��ت گردش��گران به نح��وی که
محل مورد بازدید برای نس��لهای آینده هم
همانطور باقی مانده و قابل اس��تفاده باشد.
(کزازی)25،1385،
ژئوتوریسم این امکان را برای محققان و
بهرهبرداران به وجود آورد ه اس��ت که بتوانند
محی��ط را بهت��ر و کیفیت بازدی��د را ارتقاء
دهن��د ،بطوری که دخالت انس��ان در زمین
منجر به نشان دادن برجستگی ویژه و تازهای

از طبیعت گردد( .رحیم پور)10،1386،
پتانسیلهای ژئوتوریسمی کوردستان
معرف�ی برخی جاذبههای ژئوتوریس�تی
در استان ارومیه
آبگرم معدنی شوط یا ایستی سو
در حاشیه مسکن مهر شهر شوط ،در شمال
استان ارومیه قرار گرفتهاست .آبگرم معدنی
دارای دو سرچشمه اصلی است که به فاصله
تقریبی  ۴۰متری بر روی پشته ای با ارتفاعی
متفاوت از هم واقع شدهاند.
غار چهل پله
این غار از آثار برجای مانده از دوره حکومت
باس��تانی اوراتوری اس��ت .این غار که دارای
دهان��های به قطر حدود  ۴متر میباش��د در
دامنه تپه باس��تانی منتهیالیه غربی روس��تا
واقع ش��د ه اس��ت .این اثر به عن��وان یکی از
جاذبههای گردش��گری شهرس��تان شوط به
حساب می آید.
آبشار شلماش
از مهمترین آبش��ارهایی است که در سطح
اس��تان آذربایجان غربی و در شهر سردشت
جاری است .آبشار شلماش با درهای سرسبز
در کنار جنگلهای پراکنده ،در نزدیکی شهر
سردش��ت واقع شده و از شاخههای رودخانه
زاب کوچک محسوب میشود.
مجموعه صخرهای بی بی کند
مربوط به هزاره اول اس��ت و در شهرس��تان
ش��اهین دژ ،روس��تای بی بی کند واقع شده
و بهعن��وان یک��ی از آثار ملی ای��ران به ثبت
رسیده است.
زندان سلیمان
نام کوهی مخروطی شکل و میان تهی است
که در س��ه کیلومتری غرب تخت س��لیمان
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قرار دارد .این کوه هزاران س��ال پیش ،بر اثر
رس��وب کانیهای آب دریاچ��ه آن به وجود
آمدهاس��ت ،ارتفاع این ک��وه از زمین مجاور
خود  ۹۷تا  ۱۰۷متر است و بر فراز آن گودال
عمیقی در حدود  ۸۰متر دیده میش��ود که
قطر دهانه آن بهطور تقریب  ۶۵متر است.
غار آبی سهوالن
روس��تای س��هوالن با دارا بودن جاذبههای
تفریح��ی ارزش��مند و زیبا گرچ��ه تا حدی
زیرس��اختهای الزم را دارد اما هنوز جای
پیشرفت بسیاری را میتوان برای آن تصور
کرد .روس��تای س��هوالن بیش از  ۴۰۰سال
قدم��ت دارد .ای��ن پیش��ینهی تاریخ��ی را
میت��وان در جای جای آن مش��اهده کرد.
در زب��ان کردی س��هوالن یعن��ی «یخها».
این موضوع به خوبی سردس��یری بودن این
منطقه را نشان میدهد .تاکنون  ۳۰۰مسیر
آبی در این غار کشف شده است که از این رو
میت��وان آن را در میان بزرگترین غارهای
آبی ایران (دومین بعد از غار علیصدر) جای
داد.
معرف�ی برخی جاذبههای ژئوتوریس�تی
دراستان سنندج
دریاچه زریوار
دریاچ��ه زری��وار مهمترین و ك��م نظیرترین
جاذبه آبی در غرب كشور است كه در فاصل ه
س��ه كیلومتری غرب مریوان ق��رار گرفته و
جاده آسفالتهای آن را به شهر مریوان پیوند
میدهد .ای��ن دریاچه در ارتفاع  ۱۲۸۵متری
از سطح دریا واقع ش��ده است و از زیباترین
میراثهای طبیعی اس��تان كردستان به شمار
می آید .ط��ول آن  4/5كیلومتر و عرض آن
اندكی كمتر از  ۲تا  ۳كیلومتر مساحتی حدود
 ٨٥٠ت��ا  ٩٠٠هکتار دارد ،عمق دریاچه از ۵
تا  ۲متر متغیر است .آب دریاچه شیرین و از
جوشش چشمههایی كه در كف دریاچه قرار
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گرفته اند ،تأمین میش��ود .حجم آب دریاچه
از  22/5میلیون متر مكعب تا  47/5میلیون
متر مکعب در طول س��ال متغیر است .عالوه
بر سرس��بزی اطراف دریاچه حدود  ۳۳نوع
پرنده و حیوانات در آن زیست میکنند .وجه
تس��میه زریوار و زریبار كه هر دو در منطقه
متداولن��د ،به واژ ه زری كه در زبان كردی به
معنی دریاچه است باز میگردد .پسوند(بار) و
(وار)  ،پسوند تش��بیهی و زریبار یا زریوار به
معنی دریاچه وار است.
چشمه آب معدنی باباگرگر
در  ۱۸کیلومت��ری ش��مال ش��هر ق��روه در
روس��تای باباگرگر ق��رار دارد ،آب آن همراه
با گازکربنیک فراوان جوش��ان و خروشان از
دهان��ه اس��تخری عمیق و طبیع��ی به طول
ح��دود  ۲۰۰مت��ر خ��ارج میش��ود .آب آن
از دس��ته کلروبیکربنات��ه مخل��وط گازدار و
خواص درمانی متعددی دارد ،سالیانه حدود
میپردازند.
چشمه آب تلخ (پیرصالح)
در روستای «قش�لا قلو» از توابع شهرستان
بیجار چش��مه آب معدنی تلخی وجود دارد
که در درمان بیماریهای روماتیس��می مورد
استفاد ه مراجعه کنندگان قرار میگیرد.
چشمه آب معدنی كواز
این چش��مه در 50كیلومتری ش��مال غربی
كامی��اران و در 10كیلومتری ش��مال غربی
روس��تای پلن��گان در دامنه كوه واقع ش��ده
اس��ت .آب این چش��مه طعم گوگردی دارد
و در مح��ل جوش��ش آن از زمین ،رنگ آب
ش��یری است و خود نشان دهنده وجود مواد
آهنی و گوگردی درآب است .آب این چشمه
در استخر كوچكی جمع میشود و از آن برای
نوش��یدن و نی��ز درمان بیماریه��ای مجاری
تنفس��ی ،روماتیس��می و بیماریهای جلدی
ساڵی بیست و دووەم
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استفاده میشود.
چشمه سرآب قروه
در بخش جنوبی ش��هر قروه ،سرآبی طبیعی
وج��ود دارد كه یك��ی از تفرجگاههای مردم
منطقه محس��وب میش��ود .این سرآب دارای
آبی خوب و گواراس��ت .به همین دلیل شهر
قروه در كنار آن ایجاد ش��ده است .بخشی از
آب كش��اورزی و ش��رب قروه از این چشمه
تأمین میشود.
چشمه سرآب ونیسار
این چش��مه در دش��ت چهار دولی قروه زیر
كوه كمرزرد قرار دارد و یكی از چش��مههای
قدیمی شهرستان قرو ه است كه با آب بسیار
گوارا و عالی در داخل روس��تای « وینس��ار»
از دل زمی��ن بی��رون می آی��د .در حقیقت
روستای وینس��ار پیرامون این چشمه شكل
گرفته اس��ت .این چشمه سالهای سال است
كه تأمین كننده آب روس��تا ،هم برای شرب
و هم كشاورزی اس��ت .اطراف چشمه اصلی
س��نگ چین ش��ده و قدمت سنگ چین آن
حدود دو تا س��ه قرن بر آورد ش��ده است .تا
حدود س��ی س��ال پیش مردم روستا در ماه
خرداد مراس��م ش��كرگزاری و قربانی برای «
س��رآب « ،برگزار میكردند .در این مراس��م،
ضمن قربانی كردن گوس��فندان به جشن و
شادمانی میپرداختند و احترام ویژه ای برای
این چشمه قایل بودند.
آبشار بل
در یكی از روستاهای منطقه اورامان و در مرز
استان كرمانشان ،روستایی به نام «بل» واقع
اس��ت .در كنار این روستا ،در جاده ای كه به
«كوسه هجیج» منتهی میشود آبشاری زیبا
وجود دارد كه به عقیده كارشناس��ان دارای
آب عالی برای شرب اس��ت .این آب با فشار
زیاد و در حجم بسیار از شكاف كوهی بیرون

میریزد و عظمت و شكوه طبیعت را جلوه گر
میس��ازد .این آب در مسیر خود به رودخانه
سیروان میریزد.
آبشار كویله
یكی از اماكن دیدنی اس��تان س��نندج آبشار
كویله اس��ت كه در شهرس��تان مریوان و در
مس��یر جاده مریوان -س��قز واقع است .این
آبش��ار زیبا در فصل بهار از مكانهای دیدنی
و زیبای منطقه محسوب میشود.
دشت دهگالن
مساحت این دشت  ۶۲۷۰۰هكتار و مساحت
حوزه آن  ۲۵۵۰كیلومت��ر مربع و ارتفاع آن
از س��طح دریا  ۱۸۰۰متر اس��ت .این دشت
پوش��ش گیاهی جالب توجهی دارد و چشم
اندازهای مزارع آن در بهار و تابس��تان بسیار
زیباست.
دشت قروه
مس��احت آن  ۵۸۴۰۰هكت��ار و مس��احت
ح��وزه آن  ۲۲۲۳كیلومترمرب��ع و ارتفاع آن
از سطح دریا  ۱۸۰۰متر است .این دشت در
شهرس��تان قروه قرار گرفته و رودخانه «چم
شور» كه شاخه ای از رودخانه تلوار است در
این دشت جریان دارد.
دشت كامیاران
این دش��ت  ۹۵۰كیلومتر مربع وسعت دارد
و در ارتفاع  ۱۴۰۰متری از س��طح دریا قرار
گرفته اس��ت و یك��ی از زیباترین دش��تهای
جذاب استان كردستان به ویژه از نظر چشم
اندازهای زیبا و طبیعی محسوب میشود.
دشتهای بانه
در محدوده شهرس��تان بانه دو دش��ت تال
و ش��وی واقع شده اند .مس��احت دشت تال
 ۱۸۰۰هكتار و شوی  ۲۰۰۰هكتار است .در
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دش��ت تال رودخانههای س��ید سارم و زروار
جاری اند كه در نزدیكی روس��تای سرتزین
به رودخانه نمش��ید میپیوندند و س��پس به
رودخان��ه چومان میریزند .این دش��ت محل
كشت محصوالت مختلف زراعی است و انواع
گیاهان كوهس��تانی در آن یافت میشود؛ به
همین دلیل در بهار و تابستان چشم اندازی
س��بز و با طراوت دارد و پاییز آن نیز بس��یار
زیباست.
دشتهای سقز
در مح��دوده شهرس��تان س��قز دش��تهای
متعددی واقع شده كه مهم ترین آنها عبارت
اند از :دشتهای صاحب ،قه الكون ،لهگرمی و
دشت كولتپه .وسعت این دشتها حدود ۷۰۰
هكتار و ارتفاع متوس��ط آنه��ا  ۱۶۵۰متر از
سطح دریاست .این دشتها در بهار و تابستان
با سرسبزی و گلهای وحشی جلوه ای بسیار
زیبا دارند.
کوه شاهو
ارتف��اع بلندترین قله آن  ۳۳۹۰متر اس��ت
میانگی��ن دمای س��االنه آن  ۱۰تا  ۱۵درجه
است و  ۸۰۰میلی متر بارندگی دارد ،همیشه
س��ال برف دارد و از کوههای زیبا و س��ترگ
درکشور محسوب میشود.
كوه چهل چشمه
چهل چش��مه از كوههای مرتفع كردس��تان
اس��ت ( ٣١٧٣متر) این كوه دارای آبش��ارها
و چش��مههای بس��یار زیبایی اس��ت و وجه
تسمیه آن نیز حكایت از وجود چهل چشمه
آب دارد .در  ٥٣كیلومت��ری جنوب ش��رقی
س��قز قرار دارد و منطقه ای سردسیر و برف
گیر اس��ت .در ای��ن كوه میت��وان در تمامی
س��ال برف را مش��اهده كرد .این كوه یكی از
سرچش��مههای رودخانههای چهل چشمه،
كله باد جغاتو(زرینهرود) و ش��ورتی اس��ت و
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دارای چش��مه س��ارهای فراوان و دامنههای
سرسبز و زیبا است.
کوه آربابا
در جنوب ش��هر بانه واقع است و  ۲۲۲۰متر
ارتفاع دارد ،بسیار سرسبز و از تفرجگاههای
بانه محسوب میشود.
دیگر ارتفاعات اس��تان عبارت اند از :كوه
مال كاوو ،كوه حس��ین بگ ،ك��وه پیازه ،كوه
تخ��ت ،كوه هواره برزه ،ك��وه چرخ الن ،کوه
نهکهروز ك��ه همگی باالی  ۲۸۰۰متر ارتفاع
دارند.
غار کرفتو
غ��ار َک َرفتو غاری اس��ت که در شهرس��تان
دیواندره در اس��تان کردس��تان ای��ران قرار
گرفتهاس��ت .این غار ،یک غار آهکی اس��ت
ک��ه در دوران س��وم زمینشناس��ی ش��کل
گرفتهاست .بخشهایی از این غار ،دست َکند
اس��ت و کتیبههای��ی از دوران پیش از تاریخ
دارد .آث��ار تاریخی موجود در این غار مربوط
به س��ده  ۳هستند .این غار ،در بخش کرفتو
از توابع شهرس��تان دیواندره واقع شده و در
تاریخ  ۲۰بهمن  ۱۳۱۸با ش��ماره ثبت ۳۳۰
بهعن��وان یک��ی از آث��ار ملی ای��ران به ثبت
رسیدهاست.
معرف�ی برخی جاذبههای ژئوتوریس�تی
دراستان کرماشان
ریژاو
واژه ریج��اب در واق��ع عرب��ی ش��ده واژه
«ریژاو» اس��ت که در زبان کردی سه معنا
برای آن متصور اس��ت که مناسبترین آن
به معنی «محل ریزش آب» میباشد .وجه
تس��میه ریژاو ،وجود رود خروشان الوند و
آبشارهای زیبای آن است که از دامنه کوه
داالهو سرچشمه میگیرد . .اختالف ارتفاع
آبش��ار ریژاو در نقطه ب��اال و پایین طبقه
ساڵی بیست و دووەم
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سوم ،براس��اس اندازهگیری  GPSنزدیک
به  ۱۸۰متر اس��ت .آبش��ار ریژاو آبشاری
س��ه طبقه اس��ت که دو طبقه باالیی آن
بس��یار بلند و طبقه پایینی کوتاهتر است.
طبقه سوم آبشار ریژاو در زیر درختان قرار
گرفته و از باال دیده نمیش��ود .اگر معیار
ارتفاع آبشار را محل فرود اولیه آب در نظر
بگیریم نقطه پایانی این آبش��ار در انتهای
طبقه دوم آن است که با کم کردن ارتفاع
طبقه س��وم که حدود  ۲۰متر است و ۱۰
مت��ر اختالف ارتفاع باالی آبش��ار با محل
جاری ش��ده آب ،میتوان گفت که ارتفاع
آبش��ار ریژآو چیزی در ح��دود  ۱۵۰متر
اس��ت .بر این اساس «آبش��ار ریژاو» یکی
از چند آبش��ار بلند ایران و شاید بلندترین
آبشار ایران است.
سرآب روانسر
دریاچه کوچکی اس��ت که در شهر روانسر
در استان کرماش��ان واقع شدهاست ،سرآب
روانسر منشأ اصلی رودخانۀ قرهسو است که
یکی از بزرگترین و طویلترین رودخانههای
اس��تان کرماش��ان میباش��د .این سرآب از
کوهستان شاهو سرچشمه میگیرد .سرآب
روانس��ر به عنوان ۵۷اُمین اثر ملی توس��ط
س��ازمان می��راث فرهنگی در  ۲۷اس��فند
 ۱۳۸۷در فهرست میراث طبیعی ایران قرار
گرفت.
آبشار پیران
از آبشارهای اس��تان کرماشان در شهرستان
س��رپل ذهاب ق��رار دارد .ارتفاع این آبش��ار
حدود صد متر اس��ت .منطق��ه پیران در ۱۰
کیلومتری ش��مال شرق س��رپل ذهاب قرار
دارد و آبش��ار آن پس از باغات روس��تا و در
درهای عری��ض واقع اس��ت .به دلی��ل ارتفاع
بلن��د و دیوارمانند صخرهها صعود از آبش��ار
غیرممکن است .این آبشار یکی از بلندترین

آبشارهای ایران است که در استان کرماشان
واقع شده است
سرآب نیلوفر
معموال به غلط سراب نیلوفر نوشته میشود،
دریاچ��ه کوچکی اس��ت که در ح��دود ۲۰
کیلومتری شمال غرب ش��هر کرماشان قرار
گرفتهاست .این دریاچه تا اواسط دهه هشتاد
مملو از گله��ای نیلوفر آبی بود و در فصول
گرم س��ال غنچهها و برگهای آن از آب سر
برآورده و قس��مت زیادی از آن را میپوشاند.
س��رآب نیلوفر ۵۵اُمین اثر طبیعی ملی است
که توس��ط س��ازمان میراث فرهنگی از ۲۷
اس��فند  ۱۳۸۷در فهرس��ت میراث طبیعی
ایران قرار گرفتهاست.
غار پَراو یا غار پَرو
نام غاری اس��ت در ارتفاع  ۳۰۵۰متری کوه
پراو ،در دوازده کیلومتری شمالش��رق شهر
کرماشان که در میان کوه طاق بستان و کوه
بیس��تون و در جنوب منطقهای به نام میدان
پ��راو قرار دارد .این غار در  ۳۰۰متری پایین
قله ش��یخ علیخان یا قله پراو ق��رار دارد .در
زمان کش��ف ای��ن غار در بیش از  ۴۰س��ال
پی��ش ( ۱۹۷۱می�لادی) ،بزرگتری��ن غار
عم��ودی دنیا بودهاس��ت و ب��ه همین دلیل
لقب اورس��ت غارهای جهان را به آن اطالق
کردهاند .این غار به عنوان دومین اثر طبیعی
ملی کرماشان در سال  ۱۳۸۸توسط سازمان
حفاظت محیط زیس��ت ایران به ثبت رسید.
امروزه غارهای عمیق بسیاری در جهان یافت
شدهاند که بسیار عمیقتر از غار پراو هستند
و غ��ار پراو را در لیس��ت عمیقترین غارهای
جه��ان تا رتب��ه  ۲۲۱پایی��ن آوردهاند .یکی
از ویژگیه��ای منحصربهفرد غ��ار پراو ،وجود
دهانه آن در ارتفاع س��ههزار متری از سطح
دریا است که این باالترین سطح در بین تمام
غارهای «عمودی» دنیا میباشد.
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غار قوری قال
بزرگترین غار آبی خاورمیانه با پیش��ینه ۶۵
میلیون سال اس��ت؛ که در استان کرماشان
ق��رار دارد .این غار در  ۲۵کیلومتری ش��هر
روانسر ،در دامنه کوه شاهو و مشرف بر جاده
روانس��ر  -پاوه و در همس��ایگی روستایی به
همین نام جای گرفتهاست.
درازای این غار  ۱۲کیلومتر و ژرفای آن
 ۳۱۴۰متر اس��ت و به عن��وان یکی از هفت
اثر طبیعی ملی ایران ،به ثبت رسیدهاس��ت.
در س��ال  ۱۳۵۵ی��ک گروه از غارشناس��ان
انگلیس��ی و در س��ال  ۱۳۵۶گروه دیگری از
غارنوردان فرانسوی بخشهایی از غار را بطول
پانصدوپنجاه متر بررس��ی و اکتشاف کردند.
در ده��ه  ۱۳۶۰نی��ز گروه��ی از غارنوردان
کرماشانی بخشهای جدیدی از غار را تا عمق
بیش از س��ه کیلومتر اکتش��اف و شناسایی
کردند.
از لحاظ زیستشناس��ی غار مسکن گونه
نادری از خفاش به نام خفاش موش گوش��ی
اس��ت .متأس��فانه بازدیدهای کنترل نش��ده
باعث آس��یب ف��راوان به داخل غار ش��ده و
در جای جای دیوارهه��ا میتوان یادگاری و
شکستگی استالگمیتها را دید.
در جریان تس��طیح دهانه غ��ار آثاری از
اواخر دوره ساسانی در کف غار کشف شد که
شامل هشت عدد ظرف نقرهای با نقش کبک
و پرندگان ش��کاری و درنا ،تکههای سفال و
پانزده س��که ساسانی مربوط به یزدگرد سوم
اس��ت .بر روی دو ظرف نی��ز کتیبههایی به
خط پهلوی میانه نوش��ته ش��ده که توس��ط
متخصصین ایرانی ترجمه شدهاس��ت .ظروف
نق��ره از نظ��ر متخصص��ان س��اخت منطقه
اورامان بوده و محلی هستند .غارهای اطراف
قوری قلعه بر اساس مطالعات باستانشناسی
از حدود  ۵۰هزار س��ال پی��ش تا حدود ۱۲
هزار س��ال پیش مس��کن ش��کارچیان عصر
سنگ بودهاست.
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غار ورواسی
از پایگاههای باستانشناس��ی ایران در استان
کرماش��ان از دوره پارینهس��نگی میانه است.
غار ورواس��ی در  ۱۱کیلومتری شمال شرقی
کرماش��ان  ،در دامنه کوه ماسی قرار دارد و
پناهگاهی برای شکارچیان بودهاست .از این
غار اش��یا سنگی مربوط به دوره موسترین به
دست آمدهاست.
معرف�ی برخی جاذبههای ژئوتوریس�تی
دراستان ایالم
چشمههای آبگرم معدنی
در فاصل��ه  5كیلومتری شهرس��تان دهلران
چش��مههای آب گ��رم با خ��واص گوگردی
جهت رفع امراض پوستی و دردهای مفاصل
و عضالت استفاده میشود.
غار تایهگه
ای��ن غ��ار در  2كیلومت��ری جن��وب غربی
روستای وری در میان دره ای كه به رودخانه
جنوب روس��تا منتهی میش��ود .قرار گرفته و
تا مركز بخش ملكشاهی  15كیلومتر فاصله
دارد .طول دهانه غار  25متر و عرض (تاالر)
آن  120مت��ر و بلندی س��قف آن تا كف غار
 33متر است.
اشکفت ابداالن
در فاصل��ه  15کیلومت��ری ش��هر ای�لام در
می��ان دره زیب��ای هیان��ان و در ضلع غربی
کوه مانش��ت در ارتف��اع  1000متری غاری
(اشکفت به معنای غار است) زیبا وجود دارد.
غار چهل ستون
در فاصله  2کیلومتری ش��هرک شباب و در
ش��رق پارک جنگل��ی خرم ،ب��ر بلندای کوه
خرم ،غاری بس��یار زیبا وج��ود دارد .این غار
ورودی کوچک بوده که بعد از ورود به داخل
آن دهلیزی بسیار بزرگ قرار دارد که نظر هر
ساڵی بیست و دووەم
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تازه واردی را به خود جلب مینماید .به گفته
بس��یاری از اهالی منطقه طول غار بیشتر از
 500متر میباشد.
غار زینهگان
غار ش��گفت انگیز زینه گان در  5كیلومتری
جنوب شرقی شهر صالح آباد و در فاصله 45
كیلومتری ش��هر ایالم ق��رار دارد .این غار رو
ب��از كه بیش از  1كیلومتر طول دارد  ،دارای
آب ف��راوان  ،دهلیزهای آب گیر  ،قندیلهای
متع��دد و آبچكهای طبیعی و بس��یار جالب
میباشد.
دره دانوک
این دره یکی از درههای بس��یار زیبا و بزرگ
رش��ته کوه شرازول میباش��د که در قسمت
جنوب شرقی دشت ایوان قرار دارد .این دره
با داشتن طبیعت پوشیده از جنگل و چشمه
آب بزرگی که درآن جاری است .مرکز بسیار
زیبای تفریحی منطقه است و از طرف جاده
روستای گالن میتوان به این دره زیبا دست
یافت.
کالم آخر
در این مقال ه سعی گردید به صورت اجمالی
ب ه نقش و جایگاه گردش��گری و توریس��م و
ب ه صورت ویژه ب ه پدیده ژئوتوریسم پرداخته
ش��ود .بر کس��ی پوشیده نیس��ت ک ه صنعت
توریس��م نقش غی��ر قابل ان��کاری در جهت
رش��د اقتصادی ،تولی��د ناخال��ص ملی ،کار
آفرین��ی و ...ایفا میکند ،اما نباید این نکته را
نی��ز از یاد برد که میزان موفقیت هر پروژه و
محصولی ،در گرو تصمیم س��ازیهای درست،
اندیش��مندانه و ب��ا نگرش بلند مدت اس��ت.
اگر هر گون ه اش��تباه ،س��هلگیری و اندیشه
و نگ��رش مقطع��ی و مصرفگرایان��ه در باب
مس��ائل و برنامهریزیها صورت گیرد میتواند
خانمانسوز ،ناپایدار و ویرانگر باشد .آنچ ه که

امروزه در کردس��تان اش��غال شده نسبت به
طبیعت رفتار میشود ،چیزی جز نابودی و به
تاراج بردن منابع و درآمدهای آن نیست ،که
همه از چنین سیاس��تهای فرصت طلبانهای
ناشی میشود .امید اس��ت که پژوهشهایی از
این دست مورد توج ه احزاب و مراکز تصمیم
س��ازی برای آگاه س��اختن جامعه کردستان
در گام نخس��ت و ایجاد پلتفرمی اندیش��یده
شده برای آینده کردستان در گام نهایی قرار
گیرد.
فهرست منابع
 .1وب گاه ژئوتوریسم ایران
 .2ناظری ،ف ،۱۳۸۵ ، .ژئو توریس��م و پایداری محیط .سایت میراث
فرهنگی و گردشگری.
 .3ام��ری کاظم��ی ،ع ،۱۳۸۱ ، .آغ��ازی ب��ر ژئوتوریس��م ای��رانAn
 ،introduction to Geotourism of Iranمجموع��ه مق��االت
بیس��ت و یکمین گردهمایی علوم زمین ،س��ازمان زمین شناس��ی و
اکتشافات معدنی کشور.
 .4غفاریان ،طوس��ی ،رضا« ،ژئوتوریسم ،مقوله تازه توریسم» ،روزنامه
همشهری ،شماره  ،۳۳۶۶سال  ،۱۳۸۳ص .۱۶
 .5شایان ،س��یاوش« ،بررسی موانع و مشکالت ژئوتوریسم در ایران با
تأکید بر موقعیت ژئوتوریسم بیابان لوت» ،همایش منطقهای ،جغرافیا
گردشگری توس��عه پایدار ،دانشگاه آزاد واحد اسالم شهر ،۱۳۸۵ ،ص
.۲۲۱
 .6س��ینایی ،وحید« ،توسعه پایدار گردش��گری» ،ماهنامه سیاسی –
اقتصادی ،شماره  ،۹۶-۹۵سال  ،۱۳۷۴ص .۱۳۴
 .7کزازی ،الهام« ،ژئوتوریس��م ،نگرشی نو در برنامهریزی گردشگری،
اس��تان زنجان» ،مجموعه مقاالت برگزیده همایش قابلیتها ،مراتع و
راهکارهای توسعه گردشگری استان زنجان ،۱۳۸۵ ،ص .۲۰۵
 . .8رحیم پو .ر ،علی« ،ژئوتوریس��م ،سفری به عجایب زمین» ،نشریه
ایرانا ،شماره  ،۱۳۸۶ ،۱۳ص .۱۰
 .9حریریان ،محمود ،دانش��گاه آزاد اسالمی« ،کلیات ژئومورفولوژی»،
۱۳۶۹
 .10احم��دی« ،ژئومورفول��وژی کاربردی در فرس��ایش آب» ،تهران،
.۱۳۸۱
11. http://jangal-sabz. blogfa. com/post-1. aspx
12. http://www. gsi. ir/geoturism/fa/index. php
13. http://www. ngdir. ir/AboutIran/PGeoghraphical. asp
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لێکۆڵینەوەی ڕێژیمەکانی سووتانی دارستانەکانی
کوردستان بە کەڵک وەرگرتن لە
 MODISو Remote Sensing
ژیلوان بانان

سەرەڕای کاریگەریی لە سەر ژینگە ،دیاردەی ئاگر کەوتنەوە لە ڕوانگەی
ئابووری ،کۆمەاڵیەتی ،ئاسایش و سیاسیشەوە زۆر بە گرنگ ئەژمار دەکرێت و
لە زۆربەی واڵتەکان ،وەکوو یەکێک لە گرنگترین بابەتەکان مامەڵەی لەگەڵ
دەکرێت .ئاگر ئەتوانێت هۆکاری کۆچ کردنی دانیشتوانی یەک ناوچە بێت و
هەروەها فاکتەرێکی زۆر کاریگەرە لە سەر هەمەجۆری و شێوازی دەرکەوتن و
باڵو بوونەوەی گژوگیاکان .هەروەها ئاگر هۆکارێکی گرنگە لە زیادبوونی ڕێژەی
گازە مەترسیدارەکان

ئاماژە
هەر چەند مرۆڤ لە زۆر بواردا پێش کەوتووە و تا
ڕادەیەکی زۆر بە س��ەر ژینگەیدا زاڵ بووە ،بەاڵم
هێشتاکەش لە هەمبەر بڕێک ڕووداوی سروشتی و
لەوانە ،ئاگرکەوتنەوە لە دارستان و چیاکاندا الوازە
و ناتوانێت ئەو ڕووداوانە کۆنترۆڵ بکات و پێش بە
زیانەکانی بگرێت؛ بەاڵم بەم حاڵەش��ەوە بە هۆی
ئەو تەکنۆلۆجیا پێش��کەوتووەی کە لەبەردەستە،
هەوڵ��ی داوە ڕێ��ژەی زیان��ەکان و بەرباڵویی ئەو
ڕووداوان��ە کەم بکات��ەوە و بە تاوتوێی دروس��ت
ڕەفتار و چۆنیەتیی ڕوودانیان ،پیشبینی بکات کە
چۆن بە ش��ێوازێکی کارامەتر بەرنگاریان بێتەوە.
لەم وتارەدا ئێم��ە دوای خوێندنەوەیەکی تیۆرێک
بۆ دی��اردەی ئاگ��ر و دەس��تەبەندیی جۆرەکانی
رێجیمی ئاگر و تاوت��وێ کردنی ڕەفتاری ئاگر لە
کات و ش��وێنی جیاوازدا ،بۆ ئەو نەخش��ەیەی کە
لەسەر مەترسیی ئاگر بەپێی ڕێژەی سووتەمەنیی
گۆڕەپانی دارس��تانەکان لە پارێزگای کرماش��ان
ئامادە ک��راوە ،خوێندنەوەمان دەبێت و نیش��انی
دەدەین ک��ە کەڵک وەرگرتن لەو داتا و ئامارانەی
کە لە ڕێ��گای تەکنۆلۆجیا نوێیەکانەوە بە تایبەت
داتاکانی مانگی دەسکردی مۆدیس ( )MODISو
زانستی دوورپێوی ( )Remote Sensingبە دەست
دێن ،چ��ۆن دەتوانن ب��ۆ بەرنگاربوونەوەی ئاگری
دارستانەکانی کوردستان یارمەتیدەرمان بن.
وشە سەرەکییەکان
ئاگ��ر ،دارس��تان ،دات��اRemote Sensing ،
MODIS

پێشەکی
مێژووی ئەم گەردوونە پیرە س��ەلماندویەتی کە
ژینگە قەت ناتوانێت بە تەواوی خۆی لە ڕووداوە
سروشتییەکان دەرباز بکات و زۆربەی گۆڕانکارییە
وەرچەرخێنەرەکانی زەوییش ،لە ژێر کاریگەریی
ئەم ڕووداوانەدا بووە .هەروەها ئەزموونە نێودەوڵەتی
و نیشتمانییەکان باس لەوە دەکەن کە گەڕانەوە
بۆ دۆخی پێش ڕووداوە سروش��تییەکان مەحاڵە

ی��ان بە الن��ی کەم زۆر ئەس��تەمە .ب��ەاڵم ئەم
ڕاس��تییە ناتوانێت ببێتە هۆی سڕبوونی چاالکیی
خەمخۆرانی ژینگە و بە گشتی مرۆڤ و ،ئەکرێت
لە ڕێگای بەدواداچوونی پێش��وەختەوە ،بە ڕەچاو
کردن و داڕژاندنی هەندێک ستراتێجیی زانستی
و زیرەک ،کارەس��اتەکان پێشبینی بکرێن تا بەو
شیوەیە بتوانین بە النیکەم ،ئەگەری بەرکەوتن
و ڕێ��ژەی زیانەکان کەم بکەین��ەوە بۆ کەمترین
ئاست .بۆ ئەم مەبەستە بەکارهێنانی داتا و زانستە
جۆگرافیایییەکان ،دەورێکی زۆر بەرچاو دەبینن لە
بەڕیوەبردن و کۆنترۆڵی کارەساتە سروشتییەکان
و هەروەها کەم کردنەوەی ئاستی زیانەکانیان کە
لە درێژەی بابەتەکەدا باس دەکرێت.
کارەس��ات یان ڕووداوە سروش��تییەکان لە
ڕاس��تیدا پڕۆس��ەیەکی ئاڵۆز و چەندڕەهەندین
کە هەموو ڕووبەری سەر گۆی زەوی دەگرنەوە
و لە هەر ش��وێنیک بە ش��ێوازێک کاریگەریی
خۆیان دەس��ەپێنن .بان ی��ان فەالتی ئێران2
دۆخێکی جۆگرافیاییی تایبەتی هەیە و زۆربەی
ڕووداوە سروش��تییەکان وەک��وو بوومەل��ەرزە،
الفاو ،وشکەس��اڵی ،هەرەس��ی زەوی ،زریان ،و
ئاگرکەوتنەوە لە دارستانی تێدا بەدی دەکرێت.
ئ��ەم ڕووداوانە دەکرێت بە چەند ش��ێوە پۆلێن
بکرێ��ن .دەکرێت لە س��ەر بنەم��ای هۆکاری
ڕوودانیان پۆلێن بکرێن ،کە بریتین لە:
 1ئەو ڕووداوانەی تەنها سروشتین (وەکوو بوومە لەرزە)،
 2ئەو ڕووداوانەی تەنها مرۆڤ هۆکاریەتی (هەرەس
کردنی شاخ بۆ دروست کردنی ڕێگەی هاتوچۆ)،
 3ئەو ڕووداوانەی کە یا سروش��تین یان بە هۆی
هەڵ��ەی مرۆڤ��ەوە ڕوو دەدەن ( ئاگر کەوتنەوە لە
دارستان).
هەروەها دەکرێت ڕووداوەکان لە س��ەر بنەمای
خێرایی��ی ڕوودانیان پۆلێ��ن بکرێن .هەندێ لە
ڕووداوەکان وەکوو بوومەلەرزە لە ماوەیەکی زۆر
کەمدا ڕوودەدەن و دەتوانێت کارەس��اتێکی زۆر
گەورە بخولقێنێت ،بەاڵم هەندیکی تریان ،وەکوو
الف��او یان هەرەس��ی زەوی ،ئارامتر ڕوودەدەن
و دەکرێ��ت ئامادەکاریی ب��ۆ بکرێت و تەنانەت
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پێشوەخت پێشبینی بکرێن و خۆمانی بۆ ئامادە
بکەین یان بەرگیری لە ڕوودانیان بکەین.
بە پێی ئامارەکان زیاتر لە %80ی بانی ئێران
ئەگەری لێ کەوتنی بوومەلەرزەی هەیە .الفاوی
خولی یان دەورەیی یەکێک��ی تر لەو دیاردانەیە
ک��ە زۆربەی کات بە هۆی دەس��توەردانی مرۆڤ
بۆس��ەر ڕووبەری زەوی ڕوودەدات و لە زۆربەی
پارێزگاکانی ئێ��ران دا بووەتە هۆی زیانی گەورە.
دیاردەکان��ی تری��ش وەکوو ئاگر ،وشکەس��اڵی،
زری��ان ،و هەرەس کردنی زەوی ،س��ااڵنە دەبنە
هۆی زیانی گیانی و فیزیکی بۆ س��ەر کۆمەڵگا و
دیمەنە سروشتییەکان.
ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە لە دارستان و پاوان،
یەکێکی تر لەو ڕووداوە سروش��تیتانەیە کە لە
زۆربەی دارس��تانەکانی سەر زەوی ڕوو دەدات.
ئاس��تی دژواری و زیانی ئەم دیاردەیە دەکرێت
ک��ەم بێت و ڕووبەرێکی بچووک لە خۆ بگرێت،
ی��ان زۆر ف��راوان بێت و زیانێك��ی زۆر گەورە
ڕووبەرووی ژینگە بکاتەوە.
هاوکات بوون��ی کەش��وهەوای گونجاو لە
گەڵ هەبوونی س��ووتەمەنیی پێویست(پووشی
چڕوپڕ و داری وش��ک) لە ناو دارس��تانەکاندا،
ئەتوانێ��ت دۆخێک بڕەخس��ێنێت کە ئاگرێکی
ئاس��ایی لە م��اوەی پازدە بۆ بیس��ت خولەکدا
ببێتە کارەس��اتێکی گەورە کە کاریگەریی زۆر
نەرێن��ی بخاتە س��ەر ش��وێنی ڕووداوەکە .بەو
هۆیەوە زۆر گرنگە کە ئەو ناوچانەی کە بە هۆی
زۆربوونی س��ووتەمەنییەوە ،دەرەتانی ڕوودان و
باڵوبوونەوەی ئاگر تیایاندا زۆرە ،دیاری بکرێن و
هەر وەها ئەو کاتانەی کە بە هۆی کەشوهەواوە
ئەگ��ەری ڕوودانی ئاگر زیاترە تۆمار بکرێن و لە
کۆتاییدا بە ش��ێوەیەکی زانستییانە و بە وردی
وەکوو نەخش��ەی ئەگەری لێکەوتنەوەی ئاگر،
بخرێتە بەر دەستی بەرێوەبەران و کاربەدەستان
تاکوو بتوانن بە دروس��تترین شێوە لەو بارەیەوە
بڕی��ار بدەن .نەخش��ەیەکی ورد کە لە س��ەر
زانیاریی باوەرپێکراو ئامادە بووبێت ئەتوانێ بێتە
هانای بەڕێوەبەرانەوە ت��ا بتوانن خەماڵندنێکی
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باش بۆ ش��وێن و کات��ی لێکەوتنەوەی ئاگر لە
ڕووبەری دارستانەکاندا بکەن.
ل��ەم س��ااڵنەی ڕاب��ردوودا دی��اردەی
ئاگرکەوتنەوە لە دارس��تان و پاوان یەکێک بووە
لەو ئەستەم و کۆسپە زۆر گەورانەی کە بەرانبەر
دارستانەکانی زاگرۆس بووەتەوە و ڕووبەرێکی زۆر
فراوانی لە ناو ب��ردوە .کاریگەرییە نەرێنییەکانی
ئەم ڕووداوانە لە س��ەر ژینگە و ئیکۆسیستەمی
ئ��ەم دارس��تانانە رۆژ ل��ە دوای رۆژ زیاتر خۆی
دەنوێنێت و پێویستە دامودەزگا پەیوەندیدارەکان
و هەروەها چاالکوانانی بواری ژینگە بە زووترین
کات هەوڵێکی هەمەالیەنە بخەنە گەڕ بۆ ڕاگرتن
و کۆنترۆڵ کردنی ئەم زیانە گەورەیە.
س��ەرەڕای کاریگەری��ی لە س��ەر ژینگە،
دیاردەی ئاگر کەوتنەوە ل��ە ڕوانگەی ئابووری،
کۆمەاڵیەتی ،ئاس��ایش و سیاسیش��ەوە زۆر بە
گرن��گ ئەژمار دەکرێت و لە زۆربەی واڵتەکان،
وەکوو یەکێک لە گرنگترین بابەتەکان مامەڵەی
لەگەڵ دەکرێت[ .]1،2ئاگر ئەتوانێت هۆکاری کۆچ
کردنی دانیشتوانی یەک ناوچە بێت و هەروەها
فاکتەرێکی زۆر کاریگەرە لە س��ەر هەمەجۆری
و ش��ێوازی دەرکەوت��ن و ب�ڵاو بوون��ەوەی
گژوگیاکان[ .]3هەروەه��ا ئاگر هۆکارێکی گرنگە
لە زیادبوونی ڕێژەی گازە مەترسیدارەکان[.]4
 .١ڕێژیمەکانی سووتانی دارستانەکان
هەندێ��ک ل��ە ڕەهەندەکان��ی ئاگ��ر وەک��وو
چەندجاربوونەوە یان فرێکانس ،وەرزی ڕوودانیان،
قەب��ارە و توندی و کاریگەرییە ڕاس��تەوخۆکانی،
بگۆڕە بەاڵم ب��ە تێبینیکردنی بۆ ماوەیەکی درێژ،
دەبینرێت ک��ە ئاگریش پەیڕەوی ل��ە ژمارەیەک
مۆدێل ی��ان ڕەفتاری گش��تیتر دەکات کە پێان
دەوترێت رێجیمەکان��ی ئاگر .یەکەم توێژینەوە بۆ
پۆلێن کردن و دەستەبەرکردنی ئەم جۆرە مۆدێالنە
س��ەبارەت بە ئاگ��ری دارس��تانەکان لە 1980ی
زایینی ،لە ئەمریکای باکوور بەڕێوە چووە.
بە ه��ۆی بگ��ۆڕ بوونی دیاردەی س��ووتانی
دارس��تان و کاریگ��ەری وەرگرتنی ل��ە کات و
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ش��وێن ،ئەو پێناسانەی بۆ رێجیمی ئاگر دەکرێن
زۆر گش��تین ،بەاڵم چەمکێکی بەس��وود ئەژمار
دەکرێت بۆ پۆلێن کردن و ڕیزبەندی کردنی ئەو
دیاردە ئاڵۆز و چەند ڕەهەندییە .لە سایکلۆپێدیای
س��ووتانی دارستاندا ئەم رێجیمانە دابەشکراونەتە
سەر سێ دەستەی گش��تی 1 ،سووتانی تاجی
دارەکان (پێکهات��ەی گ��ەاڵ و لقی دارەکان)2 ،
سووتانی ڕووەچین یان ڕووکەشی سەر زەوی3 ،
سووتانی ژێر ڕووکەشی زەوی[ .]5شایەنی باسە کە
جۆرە سووتانێکی تریش هەیە کە بە مەبەستێکی
تایب��ەت و لە ژێ��ر چاودێری��دا ڕودەدا کە پێی
دەوترێت سووتاندن یان ئاگری چاودێری کراو.

 .١ .٢رێژیمی سووتانی ڕووەچین
لەم جۆرە ڕێژیمەدا ،ئاگر تەنها ڕووکەشی زەویی
دارس��تانەکە دەس��ووتێنێت و زیانێکی بەرچاو
ب��ە دارەکان ناگەیێنێ��ت و بەرزترین ئاس��تی
وزەی گەرم��ی لەم ڕێژیم��ەدا لە W/ 15،000
 m2تێناپەڕێ��ت [ .]6ئەگەرچی ڕووەکە نزم و
ناسکەکان لە ناو دەبات و هەندێ کاتیش بنکی
دارەکانی��ش بریندار دەکات ،بەاڵم بە گش��تی
ئەم ج��ۆرە ئاگەرە زۆر بە هێز نی��ە و پێکهاتە
سەرەکییەکانی دارس��تان لە ناو نابات و چینە
ئەندامییەکانیش پاش ماوەی��ەک ئەبووژێنەوە.
وێن��ەی ژم��ارە ()2پیش��اندەری نموونەیەک
ل��ەو جۆرە ئاگرانەیە .ئەم جۆرە س��ووتانەش لە
دارستانەکانی زاگرۆس زۆر بەدی دەکرێت.

 .١ .١ڕێژیمی سووتانی تاجی دارەکان
لەم ج��ۆرە رێجیمەدا ،تاج��ی دارەکان ،بنکی
دار و هەر وەها ڕووکەش��ی زەویی دارستانەکان
دەس��ووتێت .لەم جۆرە ئاگرەدا لەسەداس��ەدی
دارس��تانەکە تووش��ی بەرکەوتن��ی جیدی��ی
دەبێت��ەوە .پێکهاتە ئەندامی یان ئۆرگانیکەکانی
خ��اک دەس��ووتێن و ل��ە ناو دەچ��ن و تەنها
ناوچەیەک��ی بێ گیان و ڕەش لە دارس��تانەکە
دەمێنێتەوە .لەم ڕێژیمەدا هەندێ جار ئاس��تی
وزەی گەرم��ا دەگات��ە  ،2m150،000/Wکە
زۆر زۆر زیات��رە لەو ئاس��تەی ک��ە لە ڕێژیمی
سووتانی ڕووکەش��ی دا دروست دەبێت [.]11
وێنەی ژمارە ( )1پیش��اندەری نموونەیەک لەو
جۆرە ئاگرانەیە .لە دارس��تانەکانی زاگرۆسیشدا،
بە تایبەت دارستانەکانی مەریوان ،پاوە ،جوانڕۆ،
س��ەواڵوا ،و هت��د ،ئ��ەم ج��ۆرە ئاگرانە بەدی
دەکرێت ک��ە زیانێکی زۆری ب��ە ژینگەی ئەو
ناوچانە گەیاندووە.

 .١ .٣ڕێژیمی سووتانی ژێر ڕووکەشی زەوی
ئەم جۆرە ئاگرە بە ئارامی لە چینە ئەندامییەکانی
س��ەر ڕووی زەوی و ژێ��ر زەوی تێدەپ��ەرێ
و زیات��ر وەک��وو دووک��ەڵ دەبینرێ��ت .وزەی
گەرم��ی لەم جۆرە ڕێژیم��ەدا لە W/ 10،000
m2تێپەر ناکات .وێنەی ژمارە ( )3پیشاندەری
نموونەی��ەک لەو ج��ۆرە ئاگرانەی��ە .ئەم جۆرە
سووتانە لە دارس��تانەکانی زاگرۆس کەمتر لەو
دوو جۆرەکانی سەرەوە بەدی دەکرێت[.]6

وێنەی  )1ڕێژیمی سووتانی تاجی دار

وێنەی  )3ڕێژیمی سووتانی ژێر ڕووکەشی زەوی

وێنەی  )2ڕێژیمی سووتانی ڕووەچین
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 .٢توندیی ئاگر()Fire severity
توندیی ئاگر یان توندیی س��ووتان ،پێوەرێکی
جۆرییە ( )qualitative indexبۆ پیش��اندانی
کاریگەرییەکانی ئاگر لە س��ەر ئیکۆسیستەم.
ئەم پێوەرە تیشک دەخاتە سەر جۆری ڕێژیمی
ئاگرەکان و ئاستی مەترسیدار بوونیان بۆ سەر
ژینگ��ە .ئەم پێوەرە ،هەروەها ،باس لە ڕێژەی
س��ووتەمەنیی ناو دارس��تان ،رەفتاری ئاگر،
وزەی بڵیس��ەی ئاگرەکە ،دۆخی خاک پێش
و پاش ئاگرکەوتنەوەک��ە ،و کاریگەرییەکانی
ئاگر پاش س��ووتانی دارس��تان دەکات و بە
گشتی وەکوو ناسنامەیەک بۆ ئەو ئاگرە ئەژمار
دەکرێت[.]7
ب��ە مەبەس��تی چاودێ��ری و پیش��اندانی
کەریگەرییەکان��ی ئاگ��ر ،هەڵس��ەنگاندن و
خەماڵندنی پێوەری توندی��ی ئاگرکەوتنەوەکە
دەورێک��ی زۆر بەرچ��او دەبینێ��ت .ئاگ��رە
چاودێریک��راوەکان ،پێ��ش ڕوودان پالنیان بۆ
دابی��ن دەکرێت و لە ژی��ڕ چاودێری و بە پێی
س��تانداردێکی تایبەت ب�ڵاو دەبنەوە و توندیی

ئاگریان کەمە .ئەم جۆرە سووتاندنانە لە کاتێکدا
ئەنجام دەدرێن کە ڕێژەی سووتەمەنی ،ئاستی
تەڕیی س��ووتەمەنی ،و دۆخی کەش��وهەوا لە
دۆخێک��ی گونج��اودا بن تا چاودێ��ران بتوانن
ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکەن و ئاگر لە ئاراستەیەکی
دیاریکراودا و بە هێزێکی سنووردار باڵو بێتەوە
(وێنەی ژمارە  ،)4بە پێچەوانەوە ئەگەری هەیە
کارەسات ڕوو بدات.
بە پێچەوان��ەی ئاگ��ری چاودێریکراوەوە،
س��ووتانی توند یان وەحشی ،جۆرە ئاگرێکە کە
ئاستی توندییەکەی زۆرە و کاتێک ڕوودەدات کە
ڕێژەی س��ووتەمەنی ،هێزی با و پلەی گەرمیی
ه��ەوا زۆر بێت و لەوالش��ەوە ،ئاس��تی تەڕیی
سووتەمەنی و تەڕیی هەوا کەم بێت .لەو دۆخە
دا ئاگرکەوتن��ەوە زۆرترین کاریگەریی نەرێنیی
لە سەر دارس��تان و بە گشتی ئیکۆسیستەمی
ئەو ناوچەیە دەبێت.
ل��ە ڕابردوودا ،توندیی ئاگ��ر بە پۆلێنکردن
و هەڵس��ەنگاندنی کاریگەری��ی ئاگ��ر لەس��ەر
س��ەرچاوەیەکی تایب��ەت پیوان��ە دەک��را ،بۆ

وێنەی ) 4سووتاندنی چاودێریکراو
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نموون��ە دەیانگ��وت چەن��د دار س��ووتاوە یان
ڕووب��ەری س��ووتانەکە چەندە .بەاڵم ئێس��تە
پێ��وەرەکان زیات��ر و وردت��رن و ئام��رازی
پێوانەکردنیش پێشکەوتووترن .ئێستە دامودەزگا
پەیوەندیدارەکان ،بۆ پێوانەکردنی ئاستی توندیی
ئاگر ،ڕێژەی بەرکەوتنی تاجی دارەکان ،بەرزیی
ئاگ��ر ،م��اوەی س��ووتان ،و هەروەه��ا قووڵیی
س��ووتانیش بە وردی پێوانە دەکەن و پاش��ان
لەس��ەر ئاس��تی توندی��ی ئاگر بڕی��ار دەدەن.
سەرەڕای ئەمانەش ،ئاستی تەڕیی سووتەمەنیی
ناو دارستانەکانیش ،وەکوو پێوەریکی بە سوود،
بە کار دێت بۆ پێشبینی کردنی ئاستی توندیی
ئاگ��ر پێش ڕوودان��ی ئاگرکەوتن��ەوەکان و بە
کۆکردنەوەی زانیاریی دروس��ت لە سەر ئاستی
تەڕیی س��ووتەمەنیی دارس��تانەکان ،دەکرێت
پێش��بینی بکەین کام ناوچە زیاتر مەترس��یی
سووتانی هەیە و تەنانەت دەکرێت خەماڵندنیش
بکەین بۆ ڕێژەی زیانەکان.
 .٣ڕوودانی ئاگرکەتنەوە و باڵوبوونەوەی
ڕوودان و باڵوبوون��ەوەی ئاگر لە ناو پووش یان
دارەکاندا پشت بە ژمارەیەک فاکتەری تایبەت
دەبەستێ کە هەندێکیان نەگۆڕن (تۆپۆگرافی) ،و
هەندێ تریان نیوە بگۆڕن (ڕێژەی سووتەمەنی)،
و هەندێکی��ان بگۆڕ ی��ان دینامیکن (کەش و
هەوا)[ .]8ب��ە پێی ئەم ڕیزبەندیی��ە ژمارەیەک
فاکتەری تایبەت لە دی��اردەی ئاگرکەوتنەوە و
خێراییی باڵوبوونەوەی لە دارستانەکاندا دەوریان
هەیە کە گرنگترینیان بریتین لە:
 1فاکتەری داگیرسێنەر :ئەم فاکتەرە دەکرێت
سروش��تی بێت (هەورە برووس��کە ،بەرز بوونی
پل��ەی گەرمیی کەش و هەوا ،ب��ای گەرم  ،و
هتد) ،یان نا سروشتی بێت (مرۆڤ ،بەئەنقەست
بێت یان نائەنقەست).
 2ج��ۆر و کوالێتیی پێکهاتە س��ەوزەکان واتە
گ��ژ و گیاکان :گژوگیای وش��کتر واتە ئەگەری
هەڵگیرسانی زیاتر.
 3ڕێژەی باران بارین ل��ە وەرزە جیاوازەکاندا:

باران��ی زیات��ر واتە تەڕی��ی زیات��ر و ئەگەری
هەڵگیرسانی کەمتر و ڕێژەی پووشی چڕوپڕتر.
ب��ەاڵم لەبەر ئ��ەوەی لە هاویندازەوی وش��ک
دەبێت��ەوە ،ئ��ەم فاکت��ەرە ئەتوانێ��ت دەوری
نەرێنیی هەبێت ،لە بەر ئەوەی کە سووتەمەنی
لە گۆڕەپانی دارستانەکەدا زیاترە.
 4پل��ەی گەرمیی کەش��وهەوا :ئ��ەم فاکتەرە
ڕاستەوخۆ کاریگەریی نەرێنیی هەیە و ئەتوانێت
هەم ببێتە هۆی هەڵگیرساندنی ئاگر هەم خێراتر
بوونی باڵوبوونەوەی لە بەر ئەوەی کە ڕێژەیەکی
زۆر س��ووتەمەنی لە گۆڕەپانی دارس��تانەکاندا
دروست دەکات.
 5پلەی گەرم��ی و خێراییی با :بای گەرمیش
وەکوو گەرمیی کەشوهەوا دوەر دەبینێت.
 6بەرزیی ناوچەکە :بەرزیی ناوچەکە ،پڕۆسەی
کۆنترۆڵ کردنی ئاگر دژوار دەکاتەوە.
 7لێژیی ناوچەکە :لێژیی ناوچەکە ،پڕۆس��ەی
کۆنت��رۆڵ کردنی ئاگر دژوار دەکات و هەر وەها
خێراییی باڵو بوونەوەی ئاگر زیاتر دەکات.
 8هەڵکەوتەی ئاراس��تەی دیمەنی شاخەکان
(واتە بەرەو کام ئاراس��تەی جوگرافیایین) :ئەم
فاکتەرە کار ئەکاتە س��ەر ئاراستەی بەرکەوتنی
تیشکی خۆرەتاو و ئەو دیمەنانەی کە ڕوویان لە
خۆرەتاوە گەرمای زیات��ر وەرئەگرن و ئەگەری
هەڵگیرسانی ئاگر تیایاندا زیاترە.
 9بەردەستبوونی ناوچەکان (هەبوونی ڕێگەی
هاتووچ��و ،دوورب��وون یان نزی��ک بوونیان ،و
هت��د) .ڕێگەوب��ان ل��ە الیەک��ەوە فاکتەرێکی
ئەرێنی و بەس��وود ئەژمار دەکرێت بۆ پڕۆسەی
کۆنترۆڵ کردنی ئاگ��ر ،لە هەمان کاتدا ،لە بەر
دەس��تەبەر کردنی هاتوچۆی م��رۆڤ ،دەوری
نەرێنی دەبینێت لەبەر ئەوەی مرۆڤ هۆکارێکی
سەرەکیی داگیرس��انی ئاگرە و زۆربەی ئاگری
دارستانەکانی زاگرۆس بە هۆی هەڵەی خەڵکەوە
ڕوویانداوە ،بە تایبەت ئەوانەی ناوچەی مەریوان
و پاوە و جوانڕو( .ئەڵب��ەت وا تێبینی دەکرێت
هاوکیش��ەی ئابووری و نەبوونی تێگەشتنێکی
گونجاو ل��ە نێ��وان دانیش��تووانی ناوچەکە و
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دام��ودەزگا پەیوەندیدارەکانیش لە کەوتنەوەی
ئاگرەکاندا دەوری هەبووبێت).
دی��ارە بۆ دابین کردن��ی مۆدێلێکی کارامە
ب��ۆ دی��اردەی مەترس��یداری ئاگرکەوتن��ەوە،
دەبێ��ت هەر یەک ل��ەو فاکتەرانەی س��ەرەوە
ب��ە وردی پیوان��ە بکرێن و لیێ��ان بکۆڵرێتەوە
تا ئ��ەو مۆدێل��ە بتوانێت بە دروس��تی کات و
ش��وێنی ئاگرکەوتنەوەکان پێشبێنی بکات یان
پرۆسەی کۆنترۆڵکردنی ئاگرەکان ئاسانتر بکات؛
بە ش��ێوەیەک کە ڕووب��ەڕووی کەمترین زیان
بکەوینەوە .ئەم نووسراوەیە لەو ئاستەدا نییە کە
هەموو ئەو فاکتەرانە بە وردی ش��رۆڤە بکات و
تەنها بە کورتی لەسەر هەندێکیان دەدوێت.
لە زۆربەی واڵتەکاندا بە هۆی گرنگ بوونی
کاریگەریی ئاگر لە س��ەر ژینگ��ە ،ژمارەیەکی
بەرچاو توێژینەوەی زانس��تی ئەنجام دراوە کە
بەرهەمی زۆر گرنگیش��ی بە دواوە بوە .بە هۆی
کاریگەری وەرگرتنی دیاردەی ئاگرکەوتنەوە لە
ژمارەیەک��ی زۆر هۆکار و فاکتەری جۆراوجۆر و
هەروەها لێکەوتە جۆراوجۆرەکانی ،دەرەتانێکی
گونج��او بۆ توێژین��ەوە ڕەخس��اوە و توێژەران
توانیویانە و دەش��توانن لە هەموو ڕوانگەیەکەوە
لەم بابەتە بکۆڵێنەوە.
هەر لە س��ەر ئەو بنەمایە ،دەس��تەیەک لە
توێژینەوەکان زیاتر جەخت لە س��ەر ناسین و
دیاریکردن��ی ئەو فاکت��ەر و هۆکارانە دەکەنەوە
کە لە س��ەر دەس��پێک و باڵوبوون��ەوەی ئاگر
کاریگ��ەرن و هەندێک��ی تریان زیاتر لە س��ەر
لێکەوت��ەکان وکاریگەریی��ە الوەکییەکانی ئاگر
ت
دەدوێن .لە هەر یەک لەو بوارانەدا لەبەردەس 
بوونی زانیاریی باوەڕپێکراو ،دەورێکی ئێجگار زۆر
گرنگ دەبینێت و ئامرازێکی زۆر بە نرخ ئەژمار
دەکرێ��ت بۆ پالندانان و تەنانەت ڕێگریکردن لە
ڕوودانی ئاگرکەوتنەوە لە داهاتوودا.
ل��ە ڕوانگ��ەی بەرێوەبەرایەتی��ی ئاگرەوە،
چڕوپڕبوونی بارس��تایییەکی وشک و بەگشتی
هەبوونی س��ووتەمەنی لە گۆڕەپانی دارس��تان
و پاوان��دا ،گرنگترین و س��ەرەکیترین فاکتەر
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ب��ۆ دەس��پێک و باڵوبوون��ەوەی ئاگ��ر ئەژمار
دەکرێت .لە ڕاس��تیدا ئاگرکەوتن��ەوە بە هۆی
هەبوون��ی س��ووتەمەنی ڕوودەدات و دەبێ��ت
بەڕێوەب��ەران زانیاری��ی دروس��تیان لە س��ەر
جۆری س��ووتەمەنی و ئاس��تی چڕوپڕ بوونیان
لەبەر دەس��ت بێت تا پێشوەخت بتوانن پالنی
کۆنت��رۆڵ ک��ردن و ڕێگری ل��ە ڕوودانی ئاگر
داڕێژن .وەکوو هەنگاوێکی س��ەرەکی بۆ دابین
کردنی ئەو زانیارییانە و بەکارهێنانی تەکنۆلۆجیا
سەردەمییەکان ،نەخش��ەیەک ئامادە کراوە کە
تیایدا مەترسیی س��ووتان لە ئاستی پارێزگای
کرماشانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێشان بدرێت.
ئەم نەخش��ەیە بە بەکارهێنان��ی داتای مانگی
دەس��کردی مۆدی��س( ،)MODISو هەروەها
داتای ڕێگەوبان ،ش��وێنی ش��ار و گوندەکان و
سنووری ش��ارەکان ئامادە کراوە( .وێنەی ژمارە
.)5
زانس��ت و تەکنۆلوجیای س��ەردەمیانه ،بە
تایبەت مانگی دەس��کرد و زانس��تی دوورپێوی
( ،)Remote Sensingهەلێک��ی زۆر گونجاوی
خستووەتە بەردەستی بەڕێوەبەران و چاالکوانان
بۆ دابین کردنی زانیاری و نەخشەی باوەڕ پێکراو
بەسەر دارستان و پاوان ،بەتاییەت جۆری ڕووەک،
خەماڵندنی ڕێژەی سووتەمەنی لە ناو دارستان
و هەروەها دیاریکردنی ش��وێنە سووتاوەکان کە
ئاگ��ر تیایاندا ڕوویداوە .لەم نەخش��ەیەدا داتای
ساڵی ٢٠١٧ی مانگی دەس��کردی مۆدیس بە
کار هاتووە بۆ دیاری کردنی ڕێژەی سووتەمەنی.
سێگۆشە ڕەشەکان پیشاندەری شوێنی ڕوودانی
ئەو ئاگرانەیە کە لە  ٢٠٢٠ڕوویانداوە .چوارگۆشە
شینەکان ،خاڵە ڕەشەکان ،هێڵە شینەکان ،یەک
لە دوای یەک پیشاندەری شار و شارۆچکەکان،
گون��دەکان ،و ڕێگەوبانەکان��ە .هەروەها ،ڕەنگی
سوور پیشاندەری ئەگەری سووتانی ئێجگار زۆر،
زەرد ئەگەری زۆر ،س��ەوز ئەگ��ەری نێوەنجی،
و س��پی پیش��اندەری ئەگەری زۆر کەمە .لەم
نەخشەیەدا تێبینی دەکرێت ئەو شوێنانەی کە
لە ٢٠٢٠دا ئاگریان گرتووە ڕێک لە س��ەر ئەو
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) نەخشەی مەترسیی ئاگرکەوتنەوە بە پێی ڕێژەی سووتەمەنیی گۆڕەپانی دارستان5 وێنەی
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ڕووبەرانەدان کە نەخش��ەکە وەکوو شوێنی زۆر
 ئەم نەخشەیە.مەترسیدار پێناس��ەی کردوون
دەکرێت فاکتەری زیاتر لە خۆ بگرێت و زانیاریی
زیاتر و وردتر بخاتە بەر دەس��تی بەڕێوەبەران و
.چاالکوانان تا بتوانن بڕیاری گونجاو بدەن
دەرەنجام
دارس��تانەکانی کوردس��تان بە ه��ۆی چڕی و
 ئەگەری. . .  ب��ەرزی و، لێژی، وش��کی،پ��ڕێ
 ئای بە ئەنقەس��ت و ئای بە هەڵە،گڕگرتنی��ان
زۆرە و ه��ەر بۆی��ە دەبێ ب��ە کەڵکوەرگرتن لە
 ه��ەوڵ بدەین،تەکنۆلۆجیا پێش��کەوتووەکان
چۆنیەتیی ڕەفتاری ئاگر و ئاس��تی مەترس��یی
سەر هەر بەش��ێک لە دارستانەکان بە نەخشە
دیاری بکەین تاکوو بتوانین بەرنامەی دروس��ت
ب��ۆ کۆنترۆڵکردن��ی ئاگرەک��ە و ک��ەم کردنی
زیانەکانی دابڕێژین و وەکوو هەوڵێک نەخشەی
مەترس��یی ئاگر بە پێی ڕێژەی س��ووتەمەنیی
 لە پارێزگای کرماش��ان،گۆڕەپان��ی دارس��تان
ئامادە کراوە کە ئەنجومەنەکان لە ش��وێنەکانی
دیکەی کوردس��تانیش دەتوانن هەوڵ بدەن بۆ
ئامادە کردنی نەخش��ەگەلێکی ئاوا تا بتوانن بە
 ڕووبەڕووی ئام،شێوازێکی سەردەمیانە و کارامە
.ڕووداوە پڕ زیان و مەترسییە ببنەوە
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شیکاری

ئیسالمی سیاسی لە نێوان گومان و واقیعدا
سامڕەند  قادری

ڕوونکردنەوەی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری تیشک

نووسەری ئەم وتارە کەسایەتییەکی سەربە بەرەی فکری ئیسالمییە و لە ژمارەی ٥٣ی
گۆڤاری تیشک لەالیان دەستەی نووسەرانەوە داوای لێ کرا لە پەیوەندی لەگەڵ ئیسالم و
ڕوانگەی سیاسی لەو دینەدا ،بابەتێک بۆ تیشک بنووسێ  ،بە هۆی سەرقاڵ بوونی نووسەر،
ئەم وتارە درنگ ئامادەبوو .وەک ئەمەگێک بۆ بە دەنگەوە هاتنی نووسەری ئەم وتارە،
دەستەی نووسەران بریاری دا لەم ژومارەیەدا باڵوی بکاتەوە .بە هۆی ئەوەی نووسەری ئەم
وتارە لەنێوخۆی واڵت دەژی ،ناوەکەی لەالی گۆڤاری تیشک پارێزراوە.

لەم بابەتەی بەردەس��ت ـ هەرچەند قەببە و
درێژدادڕە ـ لە بری دەستەودامێنیی چەمکە
زانستییەکانی پسپۆڕانی فەلسەفەی سیاسی
و هەڵڕوانی��ن ب��ە تیورییەکان��ی مەعریفی
و مەعریفەتناس��انە (ئێپیس��تمۆلۆژی) ،لە
گلوودۆری ئ��ەوەدام زۆربەی ئ��ەو چەمکە
ئیسالمییانەی سیاسەتی ئیسالمییان لەسەر
ڕۆنراوەو جێگەی تێکبەزینی بیروڕاکانە بخەمە
ڕوو .پاش��ان بە س��ەر زنجیرەیەک ڕووداودا
تێدەپەڕم ک��ە تێیان��دا ڕووبەڕووبوونەوەی
موس��ڵمانان لهتەک سیاس��ەتی سەردەم لە
هەندێک واڵتی موس��ڵمان تاوت��وێ کراوه.
لەم وتارەدا هەڵوێستی زۆرینەی موسڵمانان
لەبەرچ��او گی��راوه .هەڵوێس��تی کەمینەی
ش��یعە خۆی لێالدراوە و بە کەمی باس��ی
لێکراوه .ئیس�لامگەراکانی کوردیش لە بەر
چ��او نەگیراون ،چونکە بێجگە لە «مەکتەبی
قورئ��ان» هەرچ��ی ئیس�لامگەرایە درێژە و
پاشخوانی ئیس�لامگەراییی واڵتانی دیکەی
ئیس�لامین .بۆ پاس��اوکردنی ئ��ەم کەلێنه،
چ��ەن ئام��اژەی کورتیش ب��ە بیروڕاکانی
کاک ئەحم��ەدی موفت��یزاده ،ڕاب��ەری لە
دنیادەرچ��ووی مەکتەبی قورئان ،کراوه .ئەو
گەش��ت و گێڵە «فکری» و «هزری»یە زیاتر
لە ناوەندی کێش��ەکانمان نزیک دەکاتەوە و
ئیسالمگەراییمان پێدەناس��ێنێ .پێناسەی
تایبەتیش لە سەر چەمکەکانی ئیسالمگەرایی
و موسڵمانەتیی سیکوالریزم (عەلمانیەت) لە
نێوان وتارەکەدا دەدرکێنم.
ئیس�لام و سیاس��ەت لەبەر تیش��کی
چەمکە گشتییەکان
ئەو چەمکانەی ،ناڕاس��تەوخۆ سیاس��ەتیان
لێهەڵدەکڕێندرێ ،لە خان��ەی جیهانبینی
و ئینسانناس��یی ئیس�لامیدا کۆ بوونەتەوه؛
یەکەمیان ،لەو مانا پڕ لق و پۆ و فرەڕەهەندانە
کە یەکەمین بەردی بناغەی ئیسالمە چەمکی
«تەوحید»ە کە سەردەکێشێتە فەرمانڕەوایی

و «حکوومەت��ی خ��ودا» واتە تێئۆکڕاس��ی،
ک��ە «مەودوودی» پێی وای��ە خوا لە ڕێگای
«خەالفەت»ـ��ەوە هەموو ئینس��انەکانی بە
خەلیفەی خۆی داناوه« ،حاکمیەت»ـەکەی
ئەسپاردووەتە خەڵکی موسڵمان کە ویستی
خوا جێبەج��ێ دەک��ەن .کاک ئەحمەدی
موفتیزادە دەڵێ خوا شۆڕا ،واتە (اولیاالمر)
ی دان��اوە ک��ە موس��ڵمانان پەیڕەویی لێ
بکەن .دەرەنجامی ئیدەکەی ئەویش ئەبێتە
«خودایی ـ مەردمی» .یانی خەڵک لە ڕێگای
ش��ۆڕاوە فەرمانەکانی خوا بەڕێوە دەبەن .لە
ڕوانگ��ەی بیریارانی ئیس�لامییەوە ،پیاوانی
ئایی��ن ،واتە مەالکان ،ناتوانن بە نێوی خودا
حوکمات بکەن .س��ەید قوت��ب لە کتێبی
«شەڕی ئیس�لام و سەرمایەداری»دا (معرکە
االس�لام و الرإسمالی) بیرۆکەی حکوومەتی
«رج��ال الدین»ـ��ی هەڵوەش��اندۆتەوه .لە
ڕوانگ��ەی بۆچوونی فەرمیی «اهل س�� ّنت»،
فەرمان��ی هیچکەس نایەتە ری��زی خودا و
تاکی موسڵمان ،هەروەک چۆن لە موناجات
و پاڕانەوەدا «واس��طه» ڕێ نادا (من نخواهم
لط��ف حق با واس��طه) لە ب��واری فەرمانە
سەرەکییەکانیش��دا ،ڕاس��تەوخۆ فەرمان لە
ێ و مەال و ش��ێخ و خەلیفە
خودا وەردەگر 
بە نوێنەری خوا نازانێ .هەڵبەت کەس��انێک
ڕیزپەڕ هەن نایەنە ئەژمار .ئەوە کە «فەقیهـ»
جێنش��ینی ئیمام��ە ل��ە نێو ش��یعەکاندا،
ئیمامیش دان��دراوی خودای��ه ،جۆرێک لە
حکوومەتی پیاوانی ئایین پێناسە دەکا .بەاڵم
ڕیفۆرمخوازانی ش��یعە دەڵێ��ن حکوومەتی
ئێم��ە «م��ردم س��االریی دینی»ی��ە کە بە
جۆرێ��ک نزی��ک بوونەوەیە لە ئەندێش��ەی
دێموکراس��ی و ئەندێشەی س��وننییەکان.
زۆرێک لە بیریارانی ئیس�لامی لەوچەمکەدا
خوا لە بەرانبەری «طاغوت» پێناسە دەکەنو
طاغوتیش بە دیکتاتۆرەکان و پیاوانی ئایینیی
فریودەر وەردەگێڕن��ەوه .ئیقباڵی الهووری،
فەیلەس��ووف و ش��اعیر ،هەروەهاعەل��ی
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ش��ەریعەتی ،کۆمەڵن��اس ،بۆچوونی��ان بۆ
«تەوحی��د» بۆچوونێکی شۆڕش��گێڕانەیە کە
ئینسانەکان هەڵدەخڕێنێ بەرەو تڕۆکردن و
بوغزاندنی «طاغوت» .سەیدقوتب و ئەحمەدی
موفت��یزادەش ئ��ەو بۆچوونەیان پەس��ەند
کردووه .تەنانەت لە پێش شۆڕش��ی س��اڵی
١٩٧٩ز .ل��ە ئێراندا تاقم و دەس��تەجاتێک
هەبوون کە دەیانکوت حکوومەت و سەرمایه،
ئ��ی خودای��ە و ل��ەوەڕا داوای «کۆمەڵگای
بێچینایەتیی تەوحیدی»یان دەکرد.
دووهەمیان ،لەو مانا سەرەکییانە وشەی
«قس��ط»ـە کە ل��ە ئایەتی٢٥ی س��ووڕەی
حەدی��ددا ،ناردنی هەم��وو پێغەمبەران بۆ
بەدیهێنانی ئەو ئامانجە دەزانێ کە شۆڕشێکە
لە ناخەوە دەس��ت پ��ێ دەکا و تا لووتکەی
کۆمەڵگا هەمووی هەڵدەتەکێنێ .ئەحمەدی
موفتیزادە دەڵێ:
بەرماڵ و بەرماڵ ،دەرماڵ و دەرماڵ
پ��اش تەکاندن��ی ژوورهەڵتەکێنن
واته :لە بەرماڵی نوێژەوە تا بنەماڵە تا کۆمەڵگا
و تا دەربارەکان��ی حوکم تێکدەن ،هەڵبەت
پاش تەکاندنی ژوور ،واتە ناخ و دەرون.
س��ێهەمیان ،لەو مانا س��ەرەکییانە کە
هەندێ لە ئیس�لامگەراکانی س��ەردەم یان
ڕۆش��نبیران کردوویانەتە ئامێری بزواندن و
هاندانی خەڵک و جۆرێک لە کۆمەڵناس��یی
چەپگەڕایانەی��ان پ��ێ بنیاد ناوه ،وش��ەی
يد أَن ن َ ُّم َّن
«مستضعفین»ـە کە لە ئایەتی ( َون ُ ِر ُ
ض َون َْج َعلَ ُه ْم
اس�� ُتضْ ِع ُفوا فِ��ي أْالَ ْر ِ
َعلَى ال َّذ َ
ِين ْ
َ
ْ
ِين)[قصص ]٥/مزگێنیی
أَئ ِ َّم ًة َون َْج َعل ُه ُم ال َوا ِرث َ
پێشەوایی و میراتگری سەر زەوییان پێدراوە
و بۆ شۆڕشگێڕانی موسڵمان بانگەشەی گۆڕان
و هەڵچەرخان��ی کۆمەڵگای پڕ لە نابەرابەری
و چەوساندنەوەیه .موسڵمانانی ڕاڤەکاری ئەو
ئایەتە لە س��ەدەکانی پێشوویان دەیانبردەوە
ب��ۆ تێکهەڵچوونی مووس��ا و فیرعەون ،یان
دەیانچەس��پاندە زەمان��ی هاتن��ی مەهدیی
مژدەدراو .بەاڵم لە سەردەمی سەدەی بیست،
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زۆر لە پیاوانی شۆڕشگێڕ ،تەنانەت «چەپ»،
ع��ەوداڵ و هۆگ��ری ئەو وش��ەگەلە بوون.
تیوریی «انقالب»یان لێ دەردەکێش��ا ،ئااڵی
شۆڕش دژی چەوس��ێنەرانیان پێ ههڵدەدا
نەک موسڵمانەکان« .خس��رو گلسرخی» لە
ئێران« ،عومەر اوزاغان» لە ئەلجەزایر« ،مثالی
حاج» هەر ل��ە ئەلجەزای��ر و موجاهیدینی
خەلق لە ئێران ئەو چەمکەیان خس��تە نێو
ک
دنیای «ئەدەبیات» و ڕۆش��نبیرییەوە و کا 
ئەحم��ەدیموفت��یزادەش ،لە س��ەرەتای
شۆڕش��ی ئێران لە سەر پش��تی کتێبەکانی
دەینووس��ی «اسالم راستین ،مکتب مبارزه».
ل��ە ئایەتێکی دیکەی قورئان لە س��ووڕەی
نووردا هاتووە خوا وەعدەی داوە ئەگەر ئیمان
و چاکەکاریتان ببێ؛ دەتانکەین بە جێداری
ئەوانە وا هەن ،دەس��ەاڵتتان دەدەینێ .لەو
ئایەت��ەش لە وش��ەی «اس��تخالف» کەڵک
وەرگی��راوە کە دەتوانێ ه��ۆی جوواڵندن و
هاندان بێ ب��ۆ ڕاماڵین��ی گەندەڵی و زوڵم
و بێدین��ی لە خوێندنەوەی شۆڕش��گێڕان و
ئیسالمگەرایاندا و هەم ئەو وشە بریقەدارانە
دەتوانێ گەنجانی شۆڕشگێر ڕاکێشێ و ئاڕمان
و مانایەکی��ان بۆ خەبات پێبدا .ئەزانین ئەم
چەمکە گش��تییانە ،تەنیا بەرچاوڕوونییەک
دەبەخش��ن ،ئەرکێک��ی دیاریک��راو ناخەنە
بەردەس��تی تاک و کۆمەڵی موسڵمان ،بەاڵم
ئەوان��ە هەوێنی کاری دین��ی و ئامانجەکان
دی��اری دەکەن ،باڵ بەس��ەر تەواوی ئەرکە
دیاریکراوەکانی��ش ل��ە ب��اری سیاس��ی و
کۆمەاڵیەتیدا دەکێشن.
ئیس�لام و سیاس��ەت لە بەر تیشکی
چەمکە تایبەتییەکاندا
تەنی��ا ئام��اژە ب��ە دە چەم��ک دەکەم کە
هەموو بۆچوونێکی ئیس�لامی دەیسەلمێنێ
پێوەندییان بە سیاسەت و حکوومەتدارییەوە
ێ ناکرێ.
هەیەو نکۆڵییان ل 
یەکەم :اولی االمر ،لە قورئاندا لە سووڕەی
ساڵی بیست و دووەم
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نیس��ادا کوتراوە تەنیا لە س��ێ س��ەرچاوە
گوێڕایەڵیتان هەبێ :خوا ،ڕەس��وووڵی خوا و
اول��ی االمر .خوا و ڕەس��ووڵی خوا لە دەیان
جیگ��ەی قورئاندا فەرمان ب��ە گوێڕایەڵییان
دراوه .مەبەس��ت لێ��رەدا ،گوێڕایەڵ��ی ل��ە
«اولیاالمر»ە لە جێگەیەکی دیکەشدا هاتووە
کارەکان بگێڕن��ەوە ب��ۆ الی «اولیاالمر» با
ئەوان ڕاوێژی لە س��ەر بدەن .لە س��ووڕەی
ش��ووڕادا کوتراوە ئیمانداران کارەکانیان بە
ش��ووڕایه .زانایانی دینی لە زووەوه ،ئەو دوو
چەمکە واتە «اولیاالمر» و « ش��ووڕا»یان بە
یەک زانیوە و نێویان ناوە «اهل ّ
الحل والعقد».
واتە ئەوکەس��انەی کاروباریان پێ جێبەجێ
دەک��رێ .ب��ە تایب��ەت کاک ئەحم��ەدی
موفت��یزادە ل��ە س��ەرئەو گوێڕایەڵییە لە
«شووڕا» واتە «اولیاالمر» زۆر پێداگری دەکا
و تیوریی سیاسیی خۆی لە سەر ئەو بناغەیە
ڕۆن��اوه .وەرگێ��ڕاوی کوردی��ی «اولیاالمر»
دەبێتە کاربەدەس��تان .ئەو کاربەدەس��تانە
دەب��ێ باوەڕپێکراوی موس��ڵمانان بن .دەبێ
کۆمەڵێ��ک بن ،نەک تاکەک��ەس .دەبێ لە
بارەی هەر ش��تێک دەدوێن؛ پس��پۆڕی ئەو
بابەتەیان تێدابێ .بۆ ئەو بابەتە دەکرێ پرس
و مەس��ڵەحەت لەگەڵ غەیرە موسڵمانیش
بکەن .ئەوە بەجێی خۆی کە دەبێ لە باری
ئاینییەوە پس��پۆڕیی تەواویان تێدابێ .مەرج
نیە تاک تاکەیان هەموو لێوەش��اوەیییەکیان
هەب��ێ ،ب��ەاڵن کۆمەڵەکەی��ان دەب��ێ
لێوەشاوەییی پڕبەپێستی ئەو کۆمەڵگایەیان
هەبێ ،تاکوو بتوان��رێ پێیان بکوترێ «اهل
ّ
حل و عقد» .یان��ی قەیرانەکانی کۆمەڵگایان
پێ چارەسەر بکرێ.
دەیج��ا چل��ۆن دەک��رێ ئ��ەو
دامەزراوەیه«نهاد»  inistituteکاری بە دەست
نەب��ێ ،تەنانەت لە لووتکەی دەسەاڵتیش��دا
نەب��ن؟ کەموکووڕییەک��ی گەورەیه .وەکوو
لە سیستەمی پاش��ایەتیی سەرەڕۆ جارجار
کۆڕێکی ڕاوێژکاری کارامەیان هەبووه .یا لە

سیستەمی پاشایەتیی سنوورداردا(مشروطه)
مەجلیس��ی قانووندانان(پارلمان) هەیه .یان
لە کۆماریی��ە ڕیاس��ەتییەکاندا کە زۆربەی
هێز و دەس��ەاڵت لە دەستی سەرۆککۆماری
هەڵبژاردەدایه .لە هەر سێ سیستەمدا ـ کە م
و زۆر ـ ک��ۆڕی ڕاوێژ(اولیاالمر) لە لووتکەی
دەس��ەاڵتدا نیی��ە و کەموکووڕیی عەقڵی و
شەرعیی هەیه .مەبەست ئەوەیە «اولیاالمر»
لە قوڕئان��دا و ل��ە زاراوەی زانایاندا بە هەر
خوێندنەوەیەک ناکرێ دەسەاڵتی ڕامیاریی
لە دەستدا نەبێ .بەاڵن ئێستاچ ڕاڤەیەک لە
سەر ئەو چەمکە کراوە و مێژووی موسڵمانان
لە هەڵوێس��تی موس��ڵمانان س��ەبارەت بەو
چەمک��ە چ بە ئێمە دەڵێ؟ ،بابەتی مژارێکی
دیکەیە و بڕێکی لە سەر دەڕۆین .موسڵمانان
ـ بێجگ��ە لە کەمێک نەب��ێ ـ بە درێژاییی
مێژووی ئیسالمی کۆکن لە سەر دەسەاڵتی
«اولیاالمر» و لە سەردەمی چوار خەلیفەکانی
جێگ��ری پێغەمبەردا بوون��ی هەبووه .دواتر
پاشایەتی و سەرەڕویی و تۆقاندن و زۆرەملی
بووه.
پرس��یار ئەوەی��ه :دوای ئاڵوگۆڕی پاش
چوار یاری نەبی ،ئەو دەقه ،واتە «اولیاالمر»
چلۆن لێکدانەوەی بۆ کراوه؟
ڕاس��تییەکەی ئەوەیە موسڵمانان ،دواتر
م��ەالکان ،مانای ئەو دەقەیان گۆڕی .پلە بە
پلە نزمیان کردەوه ،بە س��ەر هەموو کەس
و ناکەس��ێکیاندا بڕیوه .لە پێشدا «اولیاالمر»
کراوە بە تاکەکەسی و کوتراوە هەرکەسێک
بە سەر واڵتێکدا زاڵ بوو ،دەبێتە «اولیاالمر».
کوتوویانە ئ��ەوە حاکمێک نیی��ە بە ڕەزا و
بەیعەت هاتبێتە سەر کار ،بەڵکوو «متغلِّب»ـه،
واتە زاڵبووه ،ب��ە ناچاری قەبووڵی دەکەین.
«صلُّوا َخ َ
لف
نوێژیشی لە پش��تەوە دەکەین َ
ُک ِّل بَ�� ٍر و َفاجِ �� ٍر» دوایە بوو ب��ە خانەدانی و
«وراثت»ی پشتاوپشت.
دواتر گوتوویانە ئەگەر زاڵمیش بێ ،قەی
ناکا .لە ئاکامدا گوتوویانە ئەگەر موسڵمانیش
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نەبێ قەی ناکا ،زوڵمەکەشی لەوێ ڕاوەستێ.
ه��ەر وەک ل��ە س��ەردەمی مەغوولەکان و
ئیس��ماعیلییەکان س��ەریان وە بەر پادش��ا
مەغوولە بوتپەرەستەکان و خەلیفە «فاطمیه»
داهێنا.
ل��ەم ڕۆژان��ەدا یەکیەتی��ی زانایان��ی
کوردس��تان ،ڕایانگەیان��د ڕاگرتن��ی نوێژی
«جومعه» ـ کە فەڕزی سەرشانی تاقەتاقەی
موس��ڵمانانە ـ لە عۆدەی «امام اکبر»دایە کە
سەرۆکی هەرێمه .ئەم مانایە هەر هاتووە نزم
بۆتەوە تا کوردی فەقیریش بەشی تێ کەوت.
ئەم مانا گۆڕینە ل��ە الیەکەوە الدانە لە مانا
ئەسڵییەکه ،لە الیەکیش ڕا مامەڵەیە لەگەڵ
واقیع��دا .چونکە حاڵ و ه��ەوای کۆمەڵگا و
مرۆڤەکان جاری وایە تابش��تی ئەوەیان نییە
دەقە دینیی��ەکان وەک خۆی بەڕێوە بەرن،
لە کاتێکیش��دا موس��ڵمانن .ب��ەاڵم ئەرکی
پێش��ەوایانی موسڵمان و زانایانی دینی ئەوە
بوو ،باری مەسڵەحەتی کۆمەڵگا و باری دەقە
دینییەکان ه��ەردووک ڕەچاو بکەن .مانای
دەقەکانی��ان نەگۆڕیبا ،ناچاری و«اضطرار»ی
شەرعیشیان شی کردبایەوه.
ئ��ەو الرەوالرە و هەڵس��وکەوتە ئ��ەوە
دەگەیێنێ کە موس��ڵمانان لە هیچ کاتێکدا
دەس��بەرداری دەقە ش��ەرعییەکان نەبوون،
جا بە ڕاس��ت یا درۆ ،دەقە شەرعییەکانیان
هەربە دووی خۆیاندا ڕاکێشاوه .ئەگەر نەکرا
عەبای «اولی االمر» بە س��ەر ش��انی کۆمەڵ
و تاکی ش��یاودا بدرێ ،هەر نەبێ بە س��ەر
ش��انی زڕەموس��ڵمان و بێخەبەر لە دین و
تەنانەت ناموس��ڵمانیدا بدەی چاتره .جارجار
موس��ڵمانان بۆخۆیان سیکۆالریزمیان ڕەچاو
کردووه ،بەاڵن چارش��ێوێکی دینییان هەر
بەسەردا داوە و کورد گوتەنی :شەرع لەگەڵ
م��ەال و عورف لەگەڵ ئاغا .ئەو هەڵوێس��تە
زۆرکات لەب��ەر ناچ��اری و مامەڵ��ە لەگەڵ
واقیعدا ڕووی داوه ،ب��ەاڵم هەموو زانایەکی
وردبین و موس��ڵمانی بە ڕاستی پێی ملزەم
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نابێ .ئەوەی لەسەر «اولیاالمر» ماوە بگوترێ،
ئەوەی��ە «کۆڕی ڕاوێژ» دەق��ە دینییەکانیان
لەب��ەر چاوه ،بەاڵم لە زۆرت��ری بیرکردنەوە
و بڕیاریاندا پێداویس��تییەکانی کۆمەڵگایان
پتر لەبەرچاوە و بڕیاری کارناس��انە دەدەن،
هەر وەک لە ئیس�لامدا هاتووه ،ش��ووڕا لە
جێگایەک��دا خاوەن بڕیارە ک��ە لەوێدا دین
دەقێکی ئاش��کرای نییه .کە وا بێ تاقیکاری
و عاقاڵن��دن و ع��ورف و عەلمانییەت ،لە
ناخی ش��ووڕای دین��ی وات��ە «اولیاالمر»دا
شوێنی بۆ تەرخان کراوه ،نەک کۆڕی ڕاوێژ
بڕیارێکی تەواو ڕەه��ا و بێ لەبەرچاوگرتنی
دەق��ە دینیی��ەکان دەرکا ،وەک لە ڕێژیمە
سیکۆالرەکاندا وایه.
دووه��ەم «اطاع��ت» :ئ��ەو چەمکە کە
لە ن��او هەم��وو بۆچوونەکان س��ەلمێزاوه،
پێوەندیی بە «سیاس��ەت»ـەوە هەیه ،وەک
چەمک��ی «اولیاالم��ر» گۆڕان��ی زۆری ب��ە
س��ەردا هاتووه« .اطاعت» لە کێ و لە چیدا؟
هەروەک لە چەمکی پێش��وودا باس کرا ،بە
پێ��ی دەقی قورئان «اطاعت» هەر لەو س��ێ
سەرچاوە سەرەکیەدایه :خوا ،ڕەسووڵی خوا
وکاربەدەس��تان ک��ە بە گوێ��رەی بایەخ لە
ئایەتەکەدا ڕیزبەندی کراون .کاتێک کۆمەڵی
کاربەدەس��تان ب��ە درێژاییی س��ەدەکانی
ڕاب��ردوو ،بوو بە تاکەکەس��ی و بنەماڵەیی و
میرات��ی« ،اطاعت» بۆ ئەوانی��ش بە هەمان
دەس��توور دەکار کرا .کاتێک حوکمڕانی لە
ئیسالمدا لە ڕاوێژەوە گۆڕا بەرەو سەرەڕۆیی،
«اطاعت» لە ش��اهانی خوێنڕێ��ژ و گەزمە و
دارۆغە و قوڵەمیرەکانیش بوو بە یاسا ،پینە و
پەڕۆ و «حیلە شەرعی»ـی مەالیانیش بوو بە
یاریکار .هەرچی کردیان و چەندە خوێنیان
ڕشت و چەندی ئابڕوویان تکاند و نامووسیان
ئەتک ک��رد ،نەک��ەن لێی��ان هەڵبەزنەوه،
مەبادا واڵت بش��ێوێ ،مادام ڕێگەی نوێژتان
ل��ێ ناگ��رن و کوفری ئاش��کرا ناکەن ،هەر
س��ەر داخەن و چ��او بقوچێن��ن .پیاوێکی
ساڵی بیست و دووەم
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موس��ڵمانە و دڵی قوبوڵ ن��اکا؛ دەتوانێ لە
کاری بێ ش��ەرعیدا لە حاکمان«اطاعت» و
ێ
گەردنکەچیی نەبێ ،بەرات و مووچەیان ل 
وەرنەگرێ ،یان ئەگەر لە کوش��تن ناترسێ؛
دەتوانی بە زم��ان ئامۆژگارییان بکا و ئەگەر
کوژرا ش��ەهیده .بەاڵم زانایانی لە خواترس
ل��ە هەمبەر ئەو«اطاعت»ـە بێ س��نوورە کە
لە ڕەوایەتەکاندا هاتووە (حەد)ێکی دیکەیان
ق��وت کردووەتەوه« :ال طاع��ە لمخلوق فی
معڵی��ە الخالق» ک��ە هەڵوێس��تێکی بڕێک
بەرگ��رە بەرانبەر زاڵم��ەکان و گەندەڵەکان.
دەردەکەوێ کە چەمک��ی گوێڕایەڵی وەک
چەمکی «اولیاالمر» ملی بۆ سازشت ڕاکێشاوه.
جا هەموو ئەو سازش��ە بە ب��اری نەرێنی و
لە ژێر گوش��اری زاڵمەکان و خەنجەرداران
نەبووه ،جاری واش بووە بە تێبینیی عاقاڵنە
و بە سەلماندنی واقیع بوو .کاروباری دینیان
لەگ��ەڵ کاروباری زانس��تی و ئەزموونکارانە
جی��ا کردووەت��ەوه .گوێڕایەڵییەکەی��ان
خس��تووەتە ئەم بارەش��ەوه .بۆیە زۆرێک لە
زانای��ان گوێڕایەڵ��ی بۆ کابرای پزیش��ک و
سەنعەتکار و تاجر و ریازیزان(بیرکار)یان بە
فەڕز زانیوه ،لە ڕیزی «اولیاالمر»یان داناون.
چونکە پێغەمبەری ئیس�لامیش لەو بوارەدا
فەرموویەت��ی« :ئێوە بۆ دنیای خۆتان لە من
ش��ارەزاترن ».و ئەگەر هاتبێتە سەر عورف و
عادەت و تاقیکاری؛ پێغەمبەر (د .خ) قسەی
پسپۆڕانی کردووەتە سەرچاوه.
لە کۆتاییی ئەو باسەدا ـ هەروەک کوتمان
ـ چەمک��ی «اطاعت» زۆرتر ب��ۆ گوێڕایەڵیی
فەرمان��ی فەرمان��داران دەکار هێن��راوه .لە
بەرانب��ەری «خ��روج» وات��ە بەرهەڵس��تی
خوێناویدا هاتووه .پاس��او و پینەیان بۆ ئەو
«اطاعت»ـە ئەوە ب��ووە کوتوویانە با هەرەج
خیر
و مەرەج پەیدا نەبێ «س��لطان غش��وم ٌ
م��ن فتنه ت��دوم» وات��ه :س��وڵتانی زاڵم لە
تێکەولێکەی درێژەدار چاتره .جا چەندی لە
ژێ��ر کاریگەریی کۆیالیەتیدا بووبێ ،چەندی

لە ژێ��ری و واقیعبینیی بەه��رەدار بووبێ،
شوێن و کات دەزانێ.
ل��ە بەه��اری عەڕەبی��ی چەند س��اڵ
لەمەوبەر لە سەر ئەو سەرهەڵدانانەی دژ بە
دیکتاتۆرە عەڕەبەکان کرا ،زانایانی نەریتخواز
ل��ە س��ەلەفی و الیەنگران��ی مەزهەبەکان
لە بەرانب��ەری زانایانی گۆڕانخواز وێس��تان
و هەندێ��ک دمەتەقە و پێکهەڵش��اخان لە
ئاستی ئیسالمییەکاندا هاتەگۆڕێ.
سێهەم:چەمکی «والء» واتە دۆستایەتی،
هاوپەیمانی ،هاوپش��تی ک��ە ئەبێ لە نێوان
ئیمانداران��دا هەبێ .دەی��ان ئایە و حەدیس
ئەو خەسڵەتە لە نێو موسڵمانان دەسەلمێنێ.
چ ژن و چ پی��اوی ئیمان��دار ،دەب��ێ ئ��ەو
هەڵوێس��تەیان هەبێ .خۆ ئەزانین «والء» کە
پێچەوان��ەی «براء»ە هەرچۆنێکی حیس��اب
ک��ەی ،چەمکێک��ی سیاس��ییه ،وەک ئەوە
وایە ئیس�لام الیەنگرانی خۆی ،لە بازنەیەک
دەهاوێ ،دوژمنەکانیش��ی لە بازنەیەکیتر.
دەبێ لەگەڵ بازنەی یەکەم «والء» هەبێ ،لە
بەرانبەری بازنەی دووهەمیش «براء» هەبێ.
بەاڵم ئیس�لام بە پێی س��ووڕەی «ممتحنه»
ڕێگ��ر نیە ب��ۆ چاکەک��ردن و دادگەری و
خۆڕێکخس��تن لەگ��ەڵ ئینس��انە غەی��رە
موس��ڵمانەکان کە ش��ەڕیان نییە لەگەڵت.
ئیس�لام ئازادیی بیروڕای سەلماندووه ،هەر
چەند لە سەر سنووری ئەو ئازادییە قرموقاڵی
زۆر هەیە و لە بەینی موسڵمانانی شوێنگری
ڕێگای گوتراوی س��ەدەکانی ڕابردوو لەگەڵ
موسڵمانانی ڕچەش��کێنی هاوعەسری ئێمه،
هەرا بەرزه.
ش��وێنکەوتوانی س��ەدەکانی پێش��وو،
الیەنگرانی مەزهەبە فیقهییەکان و سەرجەم
کتێب��ە حەدیس��ەکان دەڵێ��ن کەس��ێک
ئەهلی کتێب بێ ،واتە جوولەکه ،نس��اری و
مەجووس��ی ،بۆی هەیە نەیەت��ە نێو بازنەی
ئیسالمەوە و لە ژێر حوکمی ئیسالمدا ژیان
و دارایی و نامووسی پارێزراوه ،بەو شەرتەی
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دژی ئیس�لام پڕۆپاگەندا نەکا .بەاڵم ئەگەر
هاتە نێو بازنەکەوه؛ نابێ بچێتە دەرێ .ئەگەر
بچێتە دەرێ و چوونەدەرەکەش��ی ڕاگەیاند؛
دەب��ێ تۆب��ەی دابدرێ .ئەگەری��ش تۆبەی
نەکرد؛ دەکوژرێ.
موس��ڵمانانی ڕەچەشکێنی ئێستا دەڵێن
چوونەژوورێ و هاتنەدەرێی کەس��ەکان لە
بازنەی ئیس�لامدا هیچ زۆرییەکی تێدا نییه.
بە بڕوای ئەوان بازنەی ئیسالم و بازنەکانیتر
وەک ش��ارۆمەندێک هەریەک بە پێی ئایین
و مەڕام��ی خۆیان لە جەغ��زی دیاریکراوی
خۆیان��دا دەژین و جیرانەتیی یەکتر قەبووڵ
دەکەن بە پێی پەیمانی نێوانیان لە دەرەوەی
بازنەکەی خۆی��ان هەڵدەس��ووڕێن .بۆ ئەو
جۆرەموسڵمانانە «مەنشووری مەدینه» وەک
یاس��ای بنەڕەتیی وێنای کۆمەڵی ئاڕمانیی
ئەوانه.
چوارەم :چەمکی جیهاد .ئەو چەمکە بە
بانگەواز هاوار دەکا ئیس�لام ئایینی خەباته.
بانگەش��ەی دژە کاف��ر و دژە زاڵ��م دەکا.
بەو حاڵەوە ناکرێ س��ەبارەت بە دەسەاڵت
بێدەن��گ بێ ،چونکە ئەوانەی حەول دەدەن
دەس��ەاڵت بڕوخێنن ،دەس��ەاڵتیش بەرپا
دەک��ەن .بەاڵن ئەوندەی جیه��اد لە الیەن
شۆڕش��گێڕان و لە ئاستی دەقەکانی قورئان
و حەدیس ،درەوش��اوە و دڵڕفێن و پیرۆزه،
ئەوندەش لە الیەن خەڵکی غەیرە موسڵمان
و لە الی��ەن کەمینەکانی نێو موس��ڵمانان
زراوتۆقی��ن و بێڕوحمانەی��ه .هۆی ئەوەش
هەڵچوون و تەڕاتێنی ئەو سی ـ چل ساڵەی
گرووپە توندئاژۆکانە ب��ە ناوی جیهادی کە
لە نیجریە ڕا هەتا ئەندونیزیا ،مۆری ئاکاری
خۆیانیان لەسەر نەخشەی زەوی داوه.
ڕاس��تی ئەوەیە لە س��ەدەکانی پێشوو،
مەزهەبەکان��ی ئیس�لام ڕچەیەکی��ان ب��ۆ
داهاتووان داداوه ،وەک هەموو بیرۆکە عورفی
و فەلس��ەفی و مەزهەبییەکان لە سەدەکانی
ناوەڕاس��ت و پێش ئەوانیش .ئیسالمێک کە
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باسیان لێ کردووه ،قازانجی گشتیی بەشەر
و ئینس��انەکانی بەب��ێ جیاوازیی مەزهەب
و ڕەن��گ و ن��ەژاد ،ڕەچ��او نەک��ردووه .تا
ڕادەیەکیش تاوانیان نەب��ووه ،چونکە وەبەر
هێرشی خاچپەرستانی دەمار گرژ و مەغوولە
خوێنڕێژەکان کەوتبوون .ئەمانیش با وەکوو
هەڵگری دینێکی ئەخالقی و ئینساندۆست و
عەداڵەتپەروەری ئاس��مانی بوون ،کەم و زۆر
چاویان لە دنی��ای دەوروبەر دەبڕی ،هەمان
بۆچ��وون و ک��ردەوەی دنیای س��ەردەمی
خۆیانیان لە خۆیان حەشار دابوو ،نێو بە نێو
ئەوەی کە مێش��ک و ناخیان پێی هۆگر بوو
س��ەبارەت بە خۆیی و بێگانە دەیاندا دەرێ.
گ��ەورەکان لە س��ەدەکانی پێش��وو ئاویان
ڕش��تووه ،داهاتووە توندڕەوەکانی سەردەمی
ئێم��ەش پێیان ڕێخس��تووه .ئێس��تا دوور
لە تەمتومانی س��ەدەکانی ڕابردوو بە زەین
و هۆش��ێکی ئازاد کەئ��ەو چەمکە تاوتۆی
دەکەین ،لێم��ان ڕوون دەبێتەوە جیهاد بە
مانای کۆش��ین و تەقاال ،مانایەکی پەڕگیرتر
و هەراوت��ری لە «قتال» هەیه .بە هەر هەوڵ
و تەقاالیەک ب��ۆ پەرە ئەس��تاندنی دین و
سەرخستنی ئیسالم و موسڵمانان دەکوترێ،
مەرج نی��ە هەر لە ڕێگای ش��ەڕەوە بێ .بە
پێی دەقی پیرۆزی قورئان «قتال»یش ـ کە
مانای تایبەتی جیهادە ـ دەبێ لە بەرانبەری
��ون ب َِأن َّ ُه ْم
ِي��ن یُقَاتَ ُل َ
«زوڵم»داب��ێ« :أُذ َِن ل ِ ّلَذ َ
ُظل ُِموا» دەبێ ل��ە بەرانبەری «عدوان»دا بێ:
��دوا َعلَ ْي ِه ب ِ ِمث ِْل َما
« َف َم ِن ا ْع َت َدی َعلَ ْی ُک ْم َفا ْع َت ُ
��م» ئاخرین دەرکەوتەی مانای
ا ْع َت َدی َعلَ ْی ُک ْ
ئ��ەو چەمکە لەالی زانایانی ڕچەش��کێن لە
ڕووی قورئان و ڕەوش��تی پێغەمبەر (د .خ)
هەر بەرگرییه ،ی��ان ڕزگاریدەره .ئەو ئەرکە
ش��ەرعییەش لە نیزامی حقوقیی ئیسالمیدا
ب��ە واجبێکی «کفائی» و «عین��ی» داندراوه،
واتە ئەگەر تاقمێ��ک ئەنجامیان دا ،لە کۆڵ
باق��ی دەکەوێ ،بەاڵم ئەگەر بەوە باش��اری
نەکرا لە س��ەر هەموو کەس واجبه .لە هەر
ساڵی بیست و دووەم
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دوو بیروب��اوەڕی ڕچەش��کێن و نەریتخواز
دەکرێ ڕاڤەی لەس��ەر بکرێ .ڕێگایەکیش
ل��ە زووەوە بۆ پش��کتێکەوتنی عورف لەو
ئەرک��ە ش��ەرعییە دۆزراوەت��ەوه ،ئەویش
ڕاگەیاندن��ی جیهاد بە دەس��ت خەلیفەی
شەرعی یان زڕەخەلیفە یان پادشا و سوڵتانە
و بەو ڕاگەیاندن��ە دەکوترێ «نفیر عام» .ئەو
چەمکە تا ڕادەیەک هەڵوێستی نەریتخوازان
و جیهادییەکان��ی ئەوڕۆ لێک جیا دەکاتەوه.
جیهاد لە بەلبەشۆ و تێکەولێکە دەپاریزێ.
پێنج��ەم  :چەمک��ی «ام��ر بالمعروف
والنهی ع��ن المنکر» ئەمر بە چاکە و نەهی
لە خراپه ،دەس��توورێکی حاش��ا هەڵنەگری
دینییە کە دەیان ئایە و حەدیس پش��تیان
گرتووه .بە گوێرەی کەسەکان و هەلومەرج،
زۆر ج��ار بە واج��ب دەگەڕێ .ئاش��کرایە
بەڕێوەبردن��ی ئەو ئەرکە ش��ەرعییە س��ەر
دەکێش��ێتە خۆتێهەڵقوتاندن ل��ە کاروباری
سیاس��ەت و ئەنگاوتنی لووتکەی دەسەاڵت.
ب��ەاڵم بەڕێوەبردنی بەش��ی دووه��ەم لەو
ئەرکەش��ەرعییه ،واتە «النه��ی عن المنکر»
زۆری ش��ەرت و م��ەرج بۆ دان��دراوه .ئەو
ئەرک��ە مەدەنییە زۆر جار لە واڵتانێک وەک
ئێران ،عەڕەبس��تان و ئەفغانستانی دەورەی
«طالب��ان» بووەتە هۆی ئ��ازار و جاڕز بوونی
هاوواڵتیی��ان .لە ڕاس��تیدا پێش��ی ئازادییە
تاکەکەسییەکان ،کەمینەی غەیرە موسڵمان
و موسڵمانی نابەدڵ دەگرن .دەشکرێ لە بەر
تیش��کی ئەو چەمک��ە کۆمەڵێکی زیندووی
ڕەخنەگر بێتە کایەوه ،ڕاستەوڕاست نەخشی
باڵڤۆک��ەکان و میدیاکان بە خ��ۆوە بگرێ.
ئ��ەو چەمکە لە ب��واری پڕاکتیزەکردن ،دوو
جەمس��ەری یەکجار دژ بە یەک دەگرێتەوه.
مەبەس��ت ئەوەیە ـ وەک ب��اس کرا ـ ئەو
چەمکە بێگومان س��ەر دەکێشێتە گۆڕەپانی
سیاس��ەت ،جا ئەمجار ئەگەر موسڵمانێکی
ش��ارەزا لە چۆنیەتیی کۆمەڵگای س��ەردەم
بەڕێوەبەری ئەم ئەرکە دینییە بێ؛ الیەنێکی

ڕەخن��ەی بنیاتن��ەر و هاروژاندنی کۆمەڵگا
بۆ بەرهەڵس��تی حکوومەتەکانی الدەر وەخۆ
دەگرێ .ئەینا دەبێتە ش��ەڕە قسەی ئیسالم
و نائیس�لام ،کۆمەڵگا دەکا ب��ە دوو بەرەی
پێکهەڵنەکردوو ،نەک تەواوکەری یەکتری.
لە کۆتاییی ئەو باسەدا پێیویستە بگوترێ
ئەم چەمکە لە ئامۆژگارییەکی دۆس��تانە بۆ
کارێک��ی بچووک ک��ردن یا نەک��ردن یان
ڕەچاوکردنی شێوازێکی جوانی ئەخالقییەوە
دەس پێدەکا تا دەگات��ە ڕووبەڕوو بوونەوە
لەگەڵ دەسەاڵتی سیاسی.
چەمکی شەشەم« :إقامە الحدود» یەکێک
لەو چەمکان��ە کە لە قورئان یا حەدیس��ی
سەلمێزاودا هاتووە«حەدده» کە لە سەر چەن
س��زایەکی کۆمەاڵیەتی داندراوه .بۆیە پێی
دەکوت��رێ «حد» کە نابێ تاکی موس��ڵمان
لێیان تێپەڕێ ،ئەو «حەدد»انە سنوورێکن کە
خودا و کۆمەڵگای موس��ڵمانان دایانناون و
هەرکەس بیانبەزێنێ ،دەبێ سزا بدرێ .ئەو
سزایانە ـ کە النی کەم پێنجیان لە قورئاندا
هاتوون و ئەوانی کە لە حەدیس��دا هاتوون
ـ لە هەموو کتێبە مەزهەبییەکان فەس��ڵ و
بابی تایبەتیان بۆ تەرخان کراوه.
«قیساس» واتە کوشتنی کەسێک لە بری
کوشتنی کەسێکی دی یان بریندارکردنەوەی
کەس��ێک لە بری بریندار کردنی کەسێکی
دی.
«زنا» لێدانی سەد دار لە کەسێک تووشی
دەست درێژیی جینسی بووبێ.
«قذف» کەسێک تۆمەتی زینا لە پیاوێک
یا ژنێک بدا ،هەشتا داری لێدهدرێ.
«سرقة» بڕینی دەس��تی کەسێک دزی
بکا ،چ پیاو چ ژن.
«محاربه» کەسێک یا کەسانێک بە شێوەی
ڕێگری و یاغیبوون کەسێک یان کەسانێک
بکوژن؛ دەکوژرێنەوه ،ئەگەر دەس��ت و الق
ببڕن؛ دەست و القیان دەبڕدرێتەوە و ئەگەر
دەس��تیان بە ڕێگ��ری و یاغیبوون کردبێ،
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بەاڵم کەسیان نەکوشتبێ؛ دوور دەخرێنەوه.
ئەم پێنج حەددە لە قورئاندا هاتوون.
چ��وار حەددیش کە لە حەدیس��ەکاندا
هاتوون ،ئەمانەن:
«رج��م» ،بەردەبارانکردن��ی ژنێ��ک یان
پیاوێ��ک ک��ە س��ەرجێیی کەس��ێکیتری
کردبێت و ئەو کەس��ە بە پێی ش��ەرع لێی
ح��ەالڵ نەبێت و لە کاتێکدا هاوس��ەریان
هەبووبێ.
«مرتد» کوش��تنی کەس��ێک ل��ە دین
وەرگەڕابێ.
ئەو دوو حەددە ل��ە الیەن هێندێک لە
زانایان��ی هاوچەرخەوە ب��ە حوکمی ئەوەی
کە لەگەڵ هەندێک ئایەتی قورئان ناکۆکن،
ڕەد کراون��ەوه ،بەاڵم لە زۆربەی هەرە زۆری
کتێبە مەزهەبییەکاندا هاتوون.
«ش��ارب الخمر» لێدانی هەشتا دار لەو
کەس��ەی ش��ەڕابی حەرام کراوی مەستی
هێنەر بخواتەوه.
«اللواط» تەنبێکردن یا کوش��تنی دوو
پیاو ی��ا دوو ژن ک��ە پێک��ەوە تێکەاڵویی
جینسییان هەبێ .لە نێوان کوشتن یا تەنبێ
کردن یا دوورخرانەوه ،لە بەینی زانایاندا ڕای
جیا جیا هەیه.
ئەو حەدد و سنوورانە لە حەدیسدا باس
ک��راون ،هێندێک ب��ە «تعزیر»یان داناوە کە
دەبێ سزاکەیان لە حەدد کەمتر بێ.
بەڕێوەبردنی ئەو حوکمە شەرعییانە کە
هەندێکیان بە تەواوی بەڵگەی ش��ەرعییان
لە س��ەرە و هەندێکیان جێگای دمەتەقە و
ڕاڕایەنه ،لەو کاتەوە حکوومەتە عورفییەکان
هاتوونە س��ەر کار ،مش��تومڕی س��ەختیان
لەسەره .کەسانێک کە بەدیهاتنی کۆمەڵگەی
ئیسالمی تەواویان لێبووەتە خەیاڵ و خولیا،
ئەم یاسا سزاکارییانەش��یان هەڵپەساردووه،
لە هەندێ��ک حکوومەتی��ش وەک ئێران و
تالیبانی ئەفغانستان و عەڕەبستانی سعوودی،
ئەو س��زایانەیان هەندێک شل کردووەتەوه،
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بەاڵم وازیان لێنەهێناون.
هەندێ��ک ل��ە بیریاران��ی ئیس�لامی
چەسپاندنی ئەو سزایانە بەسەر تاوانکارەکان
بەرانب��ەری بنەماکان��ی ئیس�لامی بەڕەوا
نازان��ن ،چونک��ە پێیان وایە ئەو س��زایانە ـ
ئەوان��ەش وا هیچ گومانێکیان لە س��ەر نیە
ـ وەختێک ڕەوا و ش��ەرعییە کە سەرتاپای
کۆمەڵگا و حکوومەت وێکڕا یاساکانی ئیسالم
بەڕێوە بەرن ،ئەنیا ئەوە کوتو پچڕکردن و
ناشیرنکردنی ئیسالمه.
لە س��ەردەمی دەرکردنی «بنی صدر»لە
سەر حوکمی س��ەرۆککۆماری« ،جەبهەی
میللی» ب��ە دژی دەرکردنی «الیحە قصاص»
لە الیەن ش��ووڕای عالی��ی قەزاییی ئێران،
ڕێپێوان��ی ئیعتیرازیی ڕاگەیان��د و ئایەتوڵاڵ
خومەین��ی دژایەتی��ی الیحەی قیساس��ی
بە «ارت��داد» واتە هەڵگەڕانەوە لە ئیس�لام،
لەقەڵەمدا .لەو کاتە هەس��تیار و ناس��کەدا
کاک ئەحمەدی موفتیزادە بوێرانە وتارێکی
دا ب��ە ڕۆژنام��ەی «جاما» ئەوی��ش بوێرانە
چاپی کرد ک��ه :کاتێک «حقوق» بە تەواوی
نەدرێ ،ناکرێ «حدود» پیادە بکرێ .کاتێک
حکوومەتی جەمهووریی ئیس�لامی خۆی لە
ڕێگای بانکەکانییەوە «ریبا» وەردەگرێ ،چۆن
بڕینی دەستی دزێک کە لەبەر داماوی دزی
دەکا دروسته؟! کاتێک بۆ ئەو قانوونە بەیعەت
وەرنەگیراوه ،وات��ە ریفراندۆم نەکراوه ،چۆن
دەک��رێ ئەو قانوونانە ک��ە زۆربەی خەڵکی
موسڵمانی ئێران و حوقوقدانەکان پێی ڕازی
نین ،دەکرێ پی��ادە بکرێ؟! ئەوەمان لە بیر
نەچێ زۆربەی زانایانی سوننەتی لە مەدرەسە
نەریتییەکان��ی ئیس�لامی لە نێو ش��یعە و
س��وننی ،ئ��ەو حوکمانەیان چ ل��ە قورئاندا
هاتبێ چ لە سوننەتدا ،بە بێ بژار وەک خۆی
وەردەگرن ،بەاڵن ئەوانیش بۆ قانوونیکردنیان
لە کۆمەڵگەی ئێستادا ،باوەڕیان بە تێبینی و
هەڵسەنگاندن هەیه.
لە دنیای نوێدا کۆمەڵ��گاکان لە بنیات
ساڵی بیست و دووەم
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ڕا ئیس�لام و زانایانی ئیسالمییان وەک تاقە
سەرچاوە ڕەچاو نەکردووه.
ئەگەر «مس��تحیل» نەبێ؛ ب��ە اڵم زۆر
چەتوونه 1 :ئەو سیس��تەمە بە چاکی تاقی
نەکراوەتەوە و وێنەی س��ەقەتی لێخراوەتە
ڕوو .مافناس��انی ناپسپۆڕ لە سیستەمی ماف
و دادی ئیس�لامی و مافناسانی نێونەتەوەیی
ناچن��ە ژێر باری ئ��ەو سیس��تەمە نامۆیه.
 2چونکە کۆمەڵگە لە سەر ئیمان و ئەخالق
ڕانەهات��ووه ،ئەو س��زایانە نابنە پێش��گر لە
دی��اردەی تاوانباری و پێش��ێلکاریی مافی
کۆمەڵگه.
ل��ە نێو بیریارانی ناو موس��ڵمانان ،تەنیا
ئەوان��ە وا یاس��اکانی س��زادان ،یاس��اکانی
پەیوەندیی��ە کۆمەاڵیەتییەکان و یاس��اکانی
ئابووری و شەڕ و ئاشتی و لەو شێوانەیان پێ
مێژوویی و بەس��تراو بە کۆمەڵگەی عەڕەبی
سەدری ئیسالمەوەیه ،تەنیا ئەوانە هەڵگرتنی
یەکجاریی ئەو سزایانەیان بە الوە ئاسایییه.
باقیی بیریاران ـ چ ئەوانەی تا هەلومەرجی
ڕەخساو ئەو س��زایانە ڕادەگرن ،چ ئەوانەی
داکۆکی دەک��ەن لەس��ەر بەڕێوەبردنیان ـ
ناتوانن خ��ۆ ببوێرن لەو حەددانه ،النی کەم
ئەوانە وا لە قورئاندان .ئەوەش بەو مانایە نییە
سیس��تەمی دادوەریی ئیسالمی هەر لەسەر
ئەو چەن��د چەمکە ڕۆن��راوه ،لەوانە بەوالوە
زانای��ان «اجتهاد» دەک��ەن تەنانەت قانوونی
باش و گونجاو لە هەندەران دێنن.
ئەو بیریارانەش قەڵەمی سووریان بەسەر
ئ��ەو «حەدد»انەدا کێش��اوە  -ب��ا لە دەقی
قورئانیش��دا هاتبێ ـ بەڵگەیان بۆ ئەو بەشە
لە دین ک��ە نوێژ و ڕۆژوو و حەج و زەکات،
تەنانەت ئەخالق ،تەوحید و ڕۆژی پەس�ڵان
ل��ە خۆیان دەگ��رن چییه ،جگ��ە لەوە لە
دەقی قورئاندا هاتوون؟! پاش��ی ئەوەش ئەو
دابەش��کارییە لە دیندا کێ کردوویەتی؟ بە
قسەی کێ بەش��ێک لە دین کە لە قورئاندا
هاتووە یاسای ئەبەدییە و نەگۆڕە و بەشێکی

دیکە بە گوێرهی زەم��ان دەگۆڕێ؟! ئایا لە
قورئاندا فەرمانەکانی خودا کراون بە دووبەش؛
بەش��ێکیان هەردەبێ وەرگیرێ وبەشێکیان
دەبێ بۆ هەمیشە هەڵپەسێردرێ؟!
وەک وتم��ان زانایانی س��ەردەم تا ئێرە
هاتوون کە هەندێک لە یاس��ای س��زادان و
یاسای ئابووری و سیاسیی ئیسالم دەکرێ بۆ
ماوەیەکی نادیار ڕاگیرێ ،نەک بۆ هەمیش��ە
دەس��تی لێ هەڵگ��رێ ،بەاڵم ش��ەریعەتی
ئیس�لامی واقیع دەس��ەلمێنێ .بڕێک شت
هەبوون لە پێش��وودا بەڕێ��وە چوون ،بەاڵم
ئێستا بۆ هەمیشە دەستیان لێهەڵدەگیرێ،
ئەوی��ش «اجته��اد»ی زانای��ان ڕوونی��ان
کردووەت��ەوه ،وەک بوونی غواڵم و کەنیز لە
سەدەکانی پێشوو ،بە وتەی زانایانی سەردەم
بۆ ئەو بابەتەی دوایی لە قورئان و حەدیسدا
ڕێ��گای هەڵگرتنیان کێش��راوه ،بەاڵن ئەو
بابەتان��ەی لەو چەمکانەدا ب��اس کراون ،بە
تایبەت ئەو پێنج خاڵەی هەوەڵێ پێداگرییان
لەس��ەر کراوە بەڕێوەیان بەرن« :تِلْ َ
ک ُح ُدو ُد
اهلل َفلاَ تَ ْع َت ُدو َها»«ئەوانە س��نووری دانراوی
اص
خودان؛ مەیانبەزێن��ن« ».ول َ ُک ْم فِی الْق َِص ِ
َح َیا ٌه» «تۆڵەئەستاندنە ،بۆ ئێوە ژیانه» و «ولاَ
ِین اهللِ» «لە ڕێگای
��م ب ِ ِه َما َرأْ َف ٌه فِ��ی د ِ
ت َْأ ُخ ْر ُک ْ
تەنبێکردنی داوێنپیس��ان ،ڕوحم و بەزەیی
نەتانگرێ».
ُ
الصدقات»«خ ْرم ِْن
حەوتەم :چەمکی «اخڕ
أَ ْموال ِ ِه ْم ل َ َد َق ًه ت َُط ِّه ُر ُه ْم و تُ َز ِّکی ِه ْم ب ِ َها»« . .إِن َّ َما
ِین و » ...
الصد َق ُ
َ
ات لِلْ ُفق ََرا ِء و ال ْ َم َساک ِ
ه��ەر وەک ل��ە ب��ارەی سیس��تەمی
دادوەریی��ەوە کوت��را ،سیس��تەمی ماڵییش
پەیوەندیی بە دەس��ەاڵتی سیاسییەوە هەیه.
یەکێ��ک لە ئەرکەکانی س��ەر ش��انی هەر
موس��ڵمانێک کە لە پێنج ڕوکنەی ئیس�لام
دێت��ە ئەژم��ار ،ئەوەیە کە زەکات��ی ماڵی ـ
نەک بە خۆشی ـ بە زۆری حکوومەتی لێی
وەرگیرێ ،بدرێ بە کهس��انێ کەم دەس��ت
و . . .ک��ە هەش��ت دەس��تەن ل��ە قورئاندا
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نێویان براوه .دی��ارە ئەگەر حکوومەتێک بۆ
موس��ڵمانان نەبێ ،دامودەزگایەک نەبێ ،ئەو
ئەرکەی سەرشانی موس��ڵمان و ئەو ڕوکنە
ئیس�لامییە چۆن دێتە ج��ێ؟! دیارە ئەوڕۆ
ئ��ەو ئەرکە بە س��ەروگوێ قرتاوی بەس��تە
بە مەیل��ی هەر موس��ڵمانێک وەک خێر و
خێراتێک بەڕێوە دەچێ .بەاڵم ڕوخس��اری
ڕاستەقینەی ئەو فەڕزە ئیسالمییە ئەوەیە کە
بۆ دابەشکردنی داهاتی کۆمەڵگەیه ،بەرزی و
نزمیی چینایەتی نێو کۆمەڵگەی پێ هەموار
بکرێ .هەر لەبەر ئەوە ئەو دابەشکردنە کاری
دەسەاڵتی سیاسییە لە ئایەتەکەشدا کوتراوە
مووچ��ەی بەڕێوەبەرانی ئەو ئەرکە لە الیەن
حکوومەتەوە دەب��ێ هەر لەو داهاتی زەکاتە
ب��درێ .چونکە ئ��ەوان زەحمەتی گەیاندنی
ئەو دارایییە بە ئەوانەی ش��یاوی وەرگرتنی
زەکاتن بە ئەس��تۆوە دەگرن .لە بەر نەبوونی
ئەو نەز م ونیزامەیە کە خەڵکی موسڵمان بۆ
خۆی��ان ئەو ئەرکە ب��ە کەموکووڕی ئەنجام
دەدەن .کە وابێ ،هەروەک لە دەقی قورئاندا
هاتووه ،لە س��ەرەتای ئیس�لامیش بەڕێوە
چ��ووه ،یەکێک لە ئەرکەکانی دەس��ەاڵتی
سیاس��ی لە نێو موس��ڵمانان وەرگرتنی ئەو
بەشەماڵە لە دەوڵەمەندانە ـ نە بە خواهیش،
بەڵک��وو بە تۆپ��زی ـ وەک ماڵیاتێک ئەوڕۆ
دەوڵەت��ەکان وەریدەگ��رن .ل��ە س��ەر ئەو
چەمکەش قڕە و کێش��ەی مەالی��ان زۆره.
زۆرێک لە س��ەرچاوەی داهات ئێستا پەیدا
ب��ووە بۆ ئەوە دەبێ زەکاتی بخرێتە س��ەر و
لە س��ەردەمانی پێشوودا نەبووه .لە بەر ئەوە
زانایانی سەردەم پێچەوانەی زانایانی پێداگر
لە سەر ڕچەی زانایانی پێشوو ،باوەریان وایە
دام��ودەزگای ماڵ��ی« ،زەکات» و «صدقات»
بکەن بە سیستەمێکی دادپەروەرانەی ماڵی
بە ناوی «تکافل االجتماعی».
ب��ە هەر جۆرێ��ک بڕوانینە مەس��ەلەی
زەکات و س��ەدەقات ،جۆرێک لە دەس��ت
تێوەردانی دین ،ب��ە هاوکاریی دەوڵەت ،لە
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کاروباری دابەش��کردنی زیادی��ی داهات و
سەرەشکێنەی ماڵ و دەوڵەتی دەوڵەمەندان،
بە قازانجی کەمینە کەمتوانا و لە دەست و
دووکەوتووەکان دەبینین.
کە وابێ ،دین لە سەر هاوکاریی دەوڵەمەند
و فەقیر و لەناوچوونی رقەبەرایەتیی بەینیان
نەخشەی داڕێژراوی هەیه .ئەو ئەرکە دینییە
کە پاش نوێژ ـ گەورەترین«عیبادەتـ»ـە ـ لە
کەوشەنی تاکەکەسی دەچێتە دەرێ ،واریدی
کەوش��ەنی کۆمەاڵیەتی دەبێ .دەس��ەاڵتی
دامەزراوی نێو موس��ڵمانان لەسەری فەڕزە
ئ��ەو ئەرک��ە ل��ە ڕێ��ی دامودەزگاکانییەوە
جێبەجێ بکا .ئەگەر دەس��ەاڵتی سیاس��ی
واڵت ل��ەو ئەرکە نکۆڵیی ک��رد؛ جا ئەمجار
تاک��ەکان بۆخۆیان دەس ب��ە کار دەبن بۆ
گەیاندنی ئ��ەو مافە ڕەوا دینییە بە نەداران،
کەم دەسەاڵتان ،پەککەوتووەکان ،داواکاران،
بەندک��راوان و لە ژێر ق��ەرز کەوتووەکان و
ڕزگارکردنی کوێل��ەکان و . . .کە لە ئایەتی
٦٠ی سووڕەی تۆبەدا هاتووه.
هەش��تەم :چەمکی «امت» یەکێکە لەو
چەمکانەی جەماعەتی ئیمانداری موسڵمان
وێنا دەکەن .ئ��ەو موس��ڵمانانەی قەوارەی
سیاس��یی هەڵقواڵوی نێو جەرگەی خۆیان
بەس��ەریان ڕادەگا ،پێیان دەگوترێ «ا ّمت».
ئەو چەمک��ە ناوەڕۆکێک��ی بەرفراوانتری لە
نەتەوە و زمان و تیرە وتایەفە هەیه .بە واتای
کۆمەڵێکی هاوعەقی��دە و هاودین دێت کە
ب��ەرەو ئامانجێکی تایبەت بە خۆیان دەڕۆن.
ئەگەر وابێ؛ چارەنووس��ی س��نوورەکان کە
دەس��کردی پەیمان��ی نێونەتەوەیین ،دەبێ
بەچی؟ ئایا موس��ڵمانان بە دانپێداهێنان بەو
کۆمەڵە ئینسانییە باوەڕمەندە ناکەونە کێشە
و قڕەی بەردەوام لەگەڵ دنیای هاوچەرخ کە
واڵتانی ئیسالمیی بە پێی نەتەوە و زمان دابڕ
دابڕ کردووه؟
بۆ واڵم دانەوە بەو پرس��یارانە دەگونجێ
ئ��اوا بابەتەکە تاوتۆی بکرێ :دی��ارە ئاواتی
ساڵی بیست و دووەم
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هەر موس��ڵمانێک زوو پێ��ی بگایا درەنگ و
یا ه��ەر چاوهەتەری لێن��ەکا ،ئەوەیه«:ا ّمه
واحده» س��از بێتەوه .موسڵمانان وەک یەک
«ا ّمت» لە جوغرافیایەکی بەریندا بژین .بەاڵم
ئ��ەوە نابێتە مانای توان��ەوەی نەتەوەکان و
فەوتان��ی زمان��ەکان ،نابێتە مان��ای توانەوە
و وەپش��ت خس��تنی دی��ن و مەزهەب و
باوەڕەکانی دیکه .ئیس�لام دان��ی بە چەند
ڕەنگ��ی و چەن��د دەنگی و چەن��د زمانی و
ِین.
��ون ُم ْخ َتلِف َ
چەند باوەڕی داناوه« :الاَ یَ َزال ُ َ
��ک ول َِذل َ
إِلاَّ َم ْ��ن َرحِ َم َرب ُّ َ
ِ��ک َخلَ َق ُه ْم» «خوا
وای خولقاندوون بەردەوام جیاوازیتان هەیە
مەگەر ئەوان��ەی خوا ڕوحمی پێکردوون».
مەبەس��تێکی گرینگ کە دەبێ هەمیش��ە
ل��ە بەرچاوی بانگەوازدەرانی ئیس�لامی بێ:
یەکەم :ئیس�لام بۆ هەر ئاڵوگۆڕێک زۆرەملی
و تۆپ��زەکاری وگزە ڕەد دەکات��ەوه ،دەبێ
موسڵمانان بە گشتی خۆیان بەو ڕۆشنبیرییە
بگەن بە ڕێککەوتنێکی دڵخواز ملکەج بن بۆ
بەڕێوەبردنی ئیس�لام .دووهەم لە ئیسالمدا
بۆ هەم��وو ئامانجێک دەب��ێ قۆناغبهندی و
پلە بە پلە وەسەرکەوتن و تەیاربوون لە بەر
چاو بگیرێ .بۆ وێنە هەر لەسەر ئەو بابەتەی
باس��ی لێدەکەین ،لە بەرا دەبێ پێوەندیی
مەعنەویی موسڵمانان لە کۆنگرەی گەورەی
ح��ەج پتەو ک��رێ ،ل��ە کۆبوونەوەکانیتر ـ
وەک نوێ��ژی جومعە و نوێژی جەژن ـ ڕێگا
خ��ۆش کرێ بۆ یەکبوون .دەبێ س��ازمانی
نێ��و نەتەوەیی بەین��ی موس��ڵمانان وەک
«کونفڕانسی ئیس�لامی» بەهێزتر و چاالکتر
بێ .دەبێ لە بەینی مەزهەبە ئیسالمییەکاندا
دەمارگرژی الچێ ،هاوکاری وهاوفکری ساز
بێ .س��ێهەم :ڕاگرتنی پەیمان و نەبەزاندنی
س��نووری هاوپەیمان��ی یەکج��ار گرینگه.
جا ئەگ��ەر هەندێک موس��ڵمان پەیمانێکی
نێونەتەوەیییان بە ئەس��تۆوەیە نە بۆ خۆیان
نە بۆ موسڵمانانی دیکە حەقی پێشێلکردنی
ئ��ەو پەیمانان��ە نییه .کە واب��وو ،مەرج نیە

هەم��وو موس��ڵمانان بە یەک سیس��تەمی
ئیداری ب��ە ناوی خەالفەت ببەس��ترێنەوه،
بەڵکوو ئەگە هەر واڵتێک لە ش��وێنی خۆی
سیس��تەمی خۆجێیی ،وات��ە خودموختاری
هەبێ ،بەاڵم لە س��ەر چەند هێڵی گش��تی
ڕێککەون ،هاوکارییان هەبێ ،مەبەس��تەکە
پێک��راوه .هاوکاری��ی فەرهەنگی ل��ە بەرا،
دواتریش ئیقتیس��ادی و سیاس��ی .چەمکی
«ا ّمت» نابێ بس��ڕێتەوە لە نێو موس��ڵمانان،
بەاڵم بە گوێرەی زەم��ان و بارودۆخی دنیا،
قالب و ق��ەوارەی گونجاوتری بۆ دادەندرێ،
وەک کونفیدراسیونێکی ئیسالمی.
نۆی��ەم :چەمک��ی «نوێ��ژی جومعه» و
«حەجی گەوره»
ئەزانی��ن ئ��ەو دوو ڕوکنە ئیس�لامییە
ب��ە چاک��ی بەجێ نای��ەن مەگ��ەر الیەنی
کۆمەاڵیەتییەکەیان زەق بکرێتەوه .هەڵگری
پەیامێکی بانگەوازی ئیسالمی بن بۆ هەموو
ئینس��انەکان .وەک کۆمەڵناسان دەڵێن دوو
کەوشەن هەیە بۆ ئینس��انەکان؛ یەکەمیان
«حەوزەی عمووم��ی» دووهەمیان «حەوزەی
تایبەتی» .ئاش��کرایە ئەو دوو ڕوکنە دەچنه
«ح��ەوزەی عموومی»ی��ەوە .دەش��زانین
سیاس��ەتنواندن لە ح��ەوزەی عموومییەوە
هەڵدەقوڵێ .ئێم��ە بیخەینە بەر نەزەر؛ ئاخۆ
خەتیبێک دەچێتە س��ەر مینب��ەر ،هەموو
حەوت��وان ،ئەگ��ەر باس��ێکی کۆمەاڵیەتی
نەکا هەر نەبێ جارج��ار چ دەڵێ؟ تەنانەت
باس��ی عیبادەت��ەکان وەک زەکات ی��ان
باس��ی ئەخالق وەک زوڵم سەر دەکێشێتە
گرفتی کۆمەاڵیەتی یان سیاس��ی .هەر وەها
ئەمر ب��ە چاکە و نەهی لە خراپە لە س��ەر
مینبەر دەکرێ تێکەڵی سیاس��ەتیش ببێ،
دەس��ەاڵتیش بنگێوێ ،یان حەشیمەتێکی
زۆر لە واڵتانێک��ی دوور حەجی ماڵی خودا
دەک��ەن ،تۆ بڵێی ئ��ەو قەرەباڵغ��ە هەر بۆ
بەجێهێنانی چەن مەناسیکێک بێ؟! ناکرێ
موس��ڵمانی هەندەران لە حاڵ و باڵی یەکتر
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ئاگا دار بن ،سکااڵ بۆ یەک بەرن ،بەاڵم خەم
ومەراقی یەکدی نەخۆن.
کورت��ەو پوختەی خاڵ��ی نۆهەم ئەوەیە
قەوارەوە هەیئەتی ئ��ەو دوو ڕوکنە تەنیا بۆ
زاخاوی دڵ و خواپەرەستییەکی تاکەکەسی
نییه ،خەتیب لەس��ەر مینبەر بە خۆی و بە
چەکی دەستی ،حەجاج بە ئەمیر و پێشەواوە
ناکرێ هەر بۆ ئامۆژگاری و عەرەفە و س��ەفا
و مەڕوە بێ.
شاعیری کورد بێکەس دەڵێ :
بەسیە باسی وەعز و سەرفیترە و زەکات
تۆ خوا مەال فێری نوێژ بوو کائینات
خوتبەیێک��ی ئیجتیماعیم ب��ۆ بڵێ بۆ ڕێی
نەجات
لە ڕاس��تیدا ئ��ەوە چاوەڕوانیی هەموو
کۆمەڵگەیەکی موس��ڵمانە لە مەالیانی سەر
مینبەر ،نەخوازە کاتێک کۆمەڵگە توێخ فڕێ
دەدا ،گۆڕانکاریی بەسەردادێ ،مەالش وەک
هەموو ئینس��انێک ،وەک تاکێکی بەرپرسیار
لە نێو کۆمەڵگەدا ناکرێ بێ هەڵوێست بێ.
دەیەم :چەمکی «حکم بما انزل الله» ئەو
چەمکە بنەڕەتییە ل��ە زیاتر لە  ١٠جێگەی
قورئاندا هاتووه .موس��ڵمانان ڕادەنێ حوکم
بە «م��ا انزل الله» بکەن .هەڕەش��ەش دەکا
لەوانەی حوک��م به «ما انزل الل��ه» ناکەن.
تەنان��ەت س��ێ جار ل��ە س��ووڕەی مائیدە
ڕستەیەک لە قورئاندا بەو شێوازانە دەخرێتە
بەر نەزەر:
َ
��م یَ ْح ُک ْم ب ِ َما أَن ْ�� َز َل اللهَّ ُ َف ُأول َ ِئ َک ُه ُم
ل
و َم ْن ْ
ون
ال ْ َکاف ُِر َ
َ
ُ
��م یَ ْح ُک ْم ب ِ َما أن ْ�� َز َل اللهَّ ُ َفأول َ ِئ َک ُه ُم
و َم ْن ل َ ْ
ُون
الْفَاسِ ق َ
َ
ُ
��م یَ ْح ُک ْم ب ِ َما أن ْ�� َز َل اللهَّ ُ َفأول َ ِئ َک ُه ُم
و َم ْن ل َ ْ
َّ
ون
الظال ُِم َ
دیارە ئەو چەمکە کورتە ،هەڵنەهاتووەتەوە
لە س��ەر سیاس��ەت و فەرمانڕەوایی ،بەاڵم
بێگومان سیاسەت و حوکماتیش لەو دەقانە
دەرباز نابن .پێداگری لە س��ەر یەکەیەکەی
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حوکمە دینیی��ەکان و چاوەڕوانی لە حەموو
حاکم��ەکان ل��ە ه��ەر هەلومەرجێ��ک بۆ
جێبەج��ێ کردن��ی گش��ت داخوازییەکانی
ئیس�لام ،بیرۆک��ەی «ش��وڕاتەکان» وات��ه
«خوارج»ـه .ئەو توند ئاژۆیییە لە سەدەکانی
ئیسالم لە الیەن یارانی پێغەمبەر (د .خ) ڕەد
کراوەت��ەوه .جێبەجێ نەکردنی زۆر حوکمی
ئیسالم ،پاساوی شەرعی و عەقڵیی بۆ هەیه.
قەبووڵ نەکردنی حوکم��ی دینی لە الیەن
ب��اوەڕدارەوە ل��ە بەر کڕهاندن و الس��اری،
تەوفیری هەیە لەگ��ەڵ ناپارێزی و الوازیی
ئیمان .هەروەه��ا ڕاگرتنی حوکمێکی دینی
لە ڕووی مەس��ڵەحەت و تێکگیران لەگەڵ
حوکمێکی دی ،دیسان تەوفیری هەیه ،هەر
بە حوکمی دین جاری وایە واجب بە حەرام،
حەرام بە واجب دەگەڕێ.
لە س��ەرەتاکانی س��ەدەی بیس��ت بە
الچوونی س��وڵتانی دەسەاڵتداری عوسمانی،
«عبد الحمید» لە س��ەر حوک��م(١٩٠٩ز) و
پاش��ان هەڵوەش��اندنەوەی دامودەزگاکانی
خەالفەت لە ١٩٢٤ز .هەر وەها سەربەخۆییی
زۆر واڵت��ی موس��ڵمان ل��ە ژێ��ر چەپۆکی
ئیس��تیعمار یان وەرچەرخانی سیس��تەمی
دەس��ەاڵت پاش س��ەربەخۆیی ،ئەو پرسە
دووبارە س��ەری هەڵداوه ،کێشەی گەورەی
لێ س��از بوو؛ ئەرێ لە س��ەردەمی ئێستادا
حوکمی ئیس�لامی دەکرێ بەڕێوە بچێ؟ تا
چ ڕادەیەک؟ لە کاتێکدا دنیای س��ەردەم و
ڕوناکبیران و سیاس��ەتوانانی نێو کۆمەڵگەی
موسڵمان زۆربەی زۆریان ،حوکمی بنەڕەتیی
ئیسالم «التزام»ـیان نیه .زانایانی بیرمەندی
ئیس�لامی بۆ ئەو بارودۆخە قووڵتر داچوون
و نەخش��ەی ڕێگای خۆیان بە دووربینیەوە
داڕش��ت ،دیتیان دەرکردن��ی فتوا بە الڕێ
بوونی ف�ڵان و کافر دانانی فیس��ار چارەی
کار نی��ه .بگ��رە ئەو هێرش کردن��ە دەبێتە
هۆی پێداگریی زیاتری الیەنەکان لە س��ەر
هێڵی چ��ەوت .چوار بزووتنەوە لە بزووتنەوە
ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

گەورەکانی ئیس�لام هاتنە سەر ئەو ڕایە کە
کۆمەاڵنی خەڵک یان کەس��انی بەرجەستە،
لە ئیس�لام شارەزا کرێن و باری دەروونییان
بە خواپەرەس��تی و چوونە نێو ناخەوە بەرز
ڕاگیرێ ،ئیدی پێویست ناکا کەسی تایبەت
ومەڕامی تایب��ەت بکرێتە ئامانج .ئەگەریش
دژب��ەر و چەوتوچەوێ��ڵ بکرێت��ە ئامانج؛
باس��ی گش��تی بکرێ چاکترە ت��ا ملمالنێ
و رقەبەرایەتی��ی م��ەڕام و فەلس��ەفەکان
ش��ی کرێنەوه ،دژایەتیان لەگەڵ ئیس�لام
وەدەرخرێ .بە بەراوەردی من «مەدرەسەی
ن��وور» و «جەماعەتی تەبلی��غ» و «کۆمەڵەی
ئیخوانولموسلمین» و«جەماعەتی ئیسالمی»
ئەو ش��ێوازەیان گرتە ب��ەر و ڕوویان کردە
س��ازدانی جەماعەت��ی پتەو ،ڕێ��گای درێژ
خایەنیان گرتە بەر ،بەرجەوەندیان خس��تە
داهاتوویەک��ی دوور ،هەرچەن��د ب��ڕێ جار
بڕێکیان ڕێگای قەد بڕیان گرتە بەر ،لە هێڵ
دەرچوون ،پاش��ی عەیامێک هاتنەوە س��ەر
هێڵ .
بەاڵم هێندێک لە موسڵمانانی خوێنگەرم
و بە تاڵووکە کە دوور کەوتنەوە لە ئیسالمیان
بۆ قووت نەدەچوو ،پێش��یان وا بوو بە چەن
تەکانی س��ەخت و خۆماندووکردن و خوێن
دانی موسڵمانان ،دەکرێ بێنەوه سەر هێڵ،
دەس��تیان کرد بە زۆران��ی و ملمالنێ وەک
س��ەرانی «ح��زب التحری��ر» و الیەنگرانی
شێخەلئیسالمی عوسمانی «مصطفی صبری»
و ش��یخ س��ەعید پیران و . . .ب��ە هەویای
زیندووکردن��ەوەی خەالف��ەت و حوکم��ی
ئیس�لامی و بە کاف��ر دەرکردن��ی بەرەی
«س��کوالر»ی نێو موس��ڵمانان وەخۆکەوتن.
«محمد
دواتر ش��وێنگرانی ئەو ڕەوت��ە ـ که
ّ
قط��ب» لە کتێبی «واقعنا المعاصر» بە الوانی
متعج��ل» نێویان لێدێنێ ـ
بەپەلە «ش��باب
ّ
خۆیان لە س��ازمانی «القاعده» و هاوشێوەی
ئ��ەو دێت��ەوه .درێ��ژەدەری ئ��ەو ڕەوت��ه،
خەالفەتەکەی داعی��ش بوو کە لە ٢٠١٥ز.

دا سەری هەڵدا.
دەبێ ئەوەش بکوت��رێ :جارجار لە نێو
ڕەوتی ئیخوانیش کەس��انێ شوێنکەوتووی
خولی��ای خەالف��ەت ،جموجۆڵی��ان بووه،
وەک «س��عید ح َّوی» و «مەڕوان حەدید» لە
سووریادا .لە ئێرانیشدا هەوەڵ کەسێک داوای
دەوڵەتی ئیسالمیی کرد و چەن کەسێکیان
بە ڕەشەکوژی لە ناو برد ناوی «نواب صفوی»
بوو ،تاقمی فیدائیانی ئیسالمیان ڕێکخست،
لە دەوڵەتی شا و دەوڵەتی دوکتور موسەددیق
ئەو داوا کارییەیان خستە سەر زاران .باسی
کۆماری ئیسالمیی ئێرانیش دواتر دەهێنین.
ب��ەاڵم هێندێک لە عالم��ەکان وەک «علی
عبد الر ّزاق»ـی میس��ری و ڕێڕەوانی ،هەروا
هێندێک لە دیوبەندییەکانی هیندووس��تان،
وەک «حسین احمد مدنی» یان زانای تورک،
عبدالغنی بەگ نووس��ەری کتێبی «الخالفە
وس��لطە االمە» ی��ان ڕووناکبی��ر و ئەدیبی
میس��ری «خالد محمد خال��د» باوەڕیان بە
بنیاتنانەوەی دەوڵەتی ئیسالمی نەبووه ،هەر
هەوڵێکیش بۆ بەرپاکردنی حوکمی ئیسالمی
بە ن��اڕەوا دەزان��ن .زیاتر ڕەوتی س��یکۆالر
بانگەشە بۆ ئەو ئیسالمە بێدەوڵەتە دەکەن.
ب��ە کورتی :هەر لە نێو ئیس�لامییەکان
و زانایان��ی موس��ڵمان لەم��ەڕ حکوومەتی
ئیسالمی سێ بۆچوون بووه؛
یەک��ەم:ـ ک��ە زۆرین��ەن ـ باوەڕیان بە
حکوومەت��ی ئیس�لامی هەی��ه ،ب��ەاڵم لە
ئایەندەیەکی دوور ،پاش ڕەنج و تەقاالیەکی
بێوچان و درێژخایەن.
دووهەم :ـ ک��ە کەمین��ەن ـ باوەڕیان
ب��ە حکوومەت��ی ئیس�لامی و خەالفەتیش
ه��ەر بۆ ئێس��تا هەی��ه ،بەڵک��وو دەڵێن بە
خەالفەت هەموو شتێک چارەسەر دەکرێ،
بە پێچەوان��ەی زۆرینە کە دەڵێن دەبێ زۆر
ش��ت چارەس��ەر بکرێ ،جا دەکرێ بیر لە
حکوومەتی ئیسالمی بکەینەوه.
سێهەم :ڕەوتی سیکۆالر بەاڵم موسڵمان
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پێیان وای��ە کە حکوومەت هەر لە بنیات ڕا
عورفی و بەشەرس��ازه ،ئیسالم وەک دین لە
دەوڵەت جیایه.
ڕەوتی یەک��ەم لە ئیس�لامخوازەکان ـ
کە حکوومەتی ئیس�لامی بە دوورەدەس��ت
دەزانن ڕەوەندێکی مامناوەندییان گرتووەتە
بەر ـ ل��ە دەوڵەتێک دەگەڕێ��ن بنەماکانی
ماف��ی مرۆڤ و دێموکراس��ی و ئاش��تی و
هاودڵی س��ازکا ،دەستپاک و زانستپەروەر
گەشەدەری ئابووری بێ .ئامانجی سەرەکیی
خۆیان بە بنیادنانی دەوڵەتی س��ەرکەوتوو و
س��ەردەمیانە دەزانن ،پێیان وایە بەوە چەن
هەنگاوێ��ک لە کۆمەڵگەی ئیسالمپەس��ەند
نزی��ک دەبن��ەوه ،پێیان وایە ل��ەو قۆناغەدا
دامەزراندنی دەوڵەتێکی ئاوەها کە جەماوەر
ڕازی کا ،فرەدەنگی��ی تێدا بێ،خزمەت بکا
بە خەڵ��ک ،بە عەداڵ��ەت بیزوێتەوه ،نێوی
ئیسالمیشی پێوە نەبێ ،هەر ئیسالمییه .بۆیە
زۆربەی ئیس�لامییەکان ئێس��تا دەوڵەتێکی
وەک قەت��ەر ،تورکیا ،مالزی ،تونس و لیبی،
ب��ە دەوڵەتانێکی ت��ا ڕادەیەک��ی گونجاو و
سەرکەوتوو دەزانن .
ڕەوت��ی س��یکۆالریش میراتەکەیان بە
هەندێک ڕووناکبیری موس��ڵمانی پابەندی
عەقاڵنیەتی ڕەخنەگران��ە گەیوە کە خۆیان
ل��ە ڕێکخراوەی «رابط��ە العقالنیین العرب»
دیتۆتەوە کە بۆ یەکەم جار لە مێژووی ئیسالم،
قورئان و وەحی لە تەعبیر و لە لیباسی زماندا
بە بەش��ەری و مێژویی س��ەلمێزاوه ،مۆری
مێژوییبوون��ی پێوە نراوه .هەڵبەت ئەوانیش
جۆرجۆرن ،بەاڵم هەموویان لەوەدا کۆکن کە
الیەنی کۆمەاڵیەتی و ڕامیاری و ئابووری لە
ئیس�لامدا ـ با لە دەقی قورئانیشدا هاتبێ ـ
هینی زەمانە و ژینگەیەکی تره؛ نابێ بکرێن
بە یاس��ا .کە وابێ ئەمان گش��تیان لە باری
سیاس��ی و ئابوورییەوە ،چی حەقی بەسەر
کۆمەڵگەوە هەیە س��یکۆالرن .بەاڵم لە باری
ئەخالقی و ڕۆحی و چوار ڕوکنەی ئیس�لام:
 232گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 56

نوێژ ،ڕۆژوو ،حەج و زەکات ،پابەندی دینن.
زەکاتیش وەک بەخش��ینی تاکەکەس��ی بۆ
پااڵوتنی دەروون ،نەک وەک سیس��تەمێکی
ماڵی .بەاڵم زۆر حاستەمە لە الیەن زۆربەی
موسڵمانان و بیریارانی ئیسالمی ،دەقەکانی
قورئ��ان ل��ە مەڕ سیاس��ەت و ئاب��ووری و
سیس��تەمی دادوەری و پێوەندیی موسڵمان
لەگەڵ غەیرە موس��ڵمان و کافر ومونافق و
فاس��ق ،هەروەها زۆر ڕوون کردنەوە کە لە
سوننەتدا هاتوون وەالنرێن .بەاڵم چۆنیەتیی
بەڕێوەبردن ـ تەنانەت هەڵپەس��اردن ،دار و
لەلە و ش��ەرت و مەرج��ی زۆر بۆ هەندێک
حوکم دانان ـ لە وتاری زانایانی کۆن و نوێی
ئیسالمیدا جێگەی تایبەتیان هەیە و قسەیان
لە سەره ،بەاڵم هەڵپەساردنی یەکجاریی بە
حوکمی ئ��ەوە بۆ دنیای ئەوڕۆ نابێ ،ڕێگەی
پ��ێنەدراوه .لە بەر ئ��ەوە زۆرێک قاعیدە و
بناغە لە ئیس�لامدا هەیە زانای ش��ارەزا لە
دین دەیهێنێتە گ��ۆڕێ ،ڕەگەڵ بارودۆخی
ژیانی ئێس��تای ڕێک دەخ��ا ،جێگۆڕکێ بە
حوکمەکان دەکا.
کە وایه ،حوکمک��ردن بە «ما انزل الله»
بەشێکی سەرەکییە لە عەقیدە و شەریعەت
کە بێگومان هێندێک یاسا و بڕیاری سیاسی
و ئاب��ووری و حوقوقی ،وەب��ەر حوکمی «ما
انزل الله» دەکەون ،هەر وەک دیارە هەندێک
لەو چەمکانە لەگەڵ عورفی سیاسیی ئەوڕۆ
پێک دێن ،تەنیا کێشەی زاراوە لە بەیندایه،
وەک��ی «بیع��ت» ک��ە بکرێتە س��ندووقی
دەنگدان یان ش��ووڕا کە دیموکراس��یەکی
قەببەی لێس��ازدەکرێ ،یان سەربەخۆییی
دادوەری کە سەر بکێش��ێتە «تفکیک قوا»،
ی��ان بەرگری لە زۆرەملی ل��ە دین و باوەڕ
«ال اک��راە فی الدین» کە ئازادیی ڕادەربڕینی
لێهەڵکڕێندرێ ،یان پەیماننامەی مەدینە کە
ێ دەردەکەوێ.
جۆرێک مافی شارۆمەندیی ل 
ب��ەاڵم هێندێکیش��یان ناگونجێ��ن
وەک یەکس��انکردنی میرات��ی ژن و پیاو،
ساڵی بیست و دووەم
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ئەستاندنی دەس��ەاڵتی «قەوامەت» و ئەرکی
بەرپرس��یارەتی لە پیاو ،یان وادارکردنی ژن
بە کردنی کاری دەرێ بۆ پەیداکردنی بژیوی
خۆی ،یان هەڵگرتنی قانوونی کوشتەنەوەی
کەس��ێک ک��ە یەک��ی دیکەی کوش��تبێ
«قصاص» ،ی��ان هەڵگرتن��ی قانوونی ژن و
مێردایەتی و وەباوخستنی تێکەڵی بێسنوور
«ازدواج سفید».
کەوایە کێش��ە و ملمالنێی ئیسالمی و
س��یکۆالر بە یەکجاری بنەب��ڕ نابێ ،بەاڵم
دەک��رێ بە لێبوردەیی هێڵە گش��تییەکانی
سەقامگیریی کۆمەڵگه،
وەک :دەربڕین��ی بیروڕا لە الیەن هەر
کەسێکەوە بە نووسراوە یان بە دەنگ و تۆمار
و میدیا.
وەک :ملک��ەجبوون بۆ ڕای گش��تی و
سندووقی دەنگدان.
وەک :پاراس��تنی هەم��وو نوێژگ��ە و
پەرستگاکان.
وەک :پەرەپێدان بە دەس��ت و داوێن و
زمان پاکی لە بواری ئەخالقدا.
تاقمەکان بە ی��ەک بگەن ،کۆمەڵگەیان
نەکەنە گۆمی خوێ��ن و مەکۆی تۆقاندن و
جێگەی قڕە و تەڕاتێنی بێمانا کە هێمنایەتی
لە ئینسانەکان بستێنێ.
کێشەی ئیسالمگەرایی و سیکۆالریسم
پێناس��ەیەکی ک��ورت ل��ە س��ەر
ئیسالمگەرایی
دیارە لە سەرەتای ئیسالم و لە دەقی قورئاندا
ێ کراوه.
هەریەک جۆر ئیس�لام باس��ی ل�� 
ئەرکەکانی موسڵمان بۆ نوێژ و بۆ زەکات و بۆ
جیهاد و بۆ گوێڕایەڵی لە ئەمیری موسڵمانان
هەمووی لە یەک ئاس��تدان .پاداش و سزای
دنیای دیکەیان لە ڕێدایه .هەر وەک کوتراوە
« ُکت َِب َعلَی ُکم الصیام» واتە ڕۆژووتان لەس��ەر
فەڕز کراوە ،کوتراویشە « ُکت َِب َعلَی ُکم القِتال»
واتە جەنگتان لەسەر فەڕز کراوه .بە درێژاییی

مێژووی ئیس�لامیش ڕێچک��ە و مەزهەبی
جۆراوجۆر س��از بووه ،بەاڵم ئیس�لامگەرایی
وەک ئایدئولۆژیای��ەک ،وەک مەکتەبێک��ی
فیکری و سیاس��ی لە ئارادا نەبووه .قسە لە
موسڵمانی تەواو و ناتەواو ،موسڵمانی تۆخ و
الواز هەبووه .بە گشتی زانای دینی و زانای
زانستە گەردوونناس��یییەکان ،دەسەاڵتدار
و ژێردەس��ەاڵت ،فەیلەس��وف و ڕووناکبیر
و خەڵکی ڕەش��ۆکی ،تەنانەت عیس��ایی و
مووس��ایی لە نێو کۆمەڵگەی ئیسالمیدا لە
بەستێنی فەرهەنگ و کەلەپوورێکدا دەژیان
ک��ە لیپاولیپ ل��ە چەمکە ئیس�لامییەکان
مۆنجی دەدا.
ئیس�لامگەرایی تایب��ەت ب��ە دەورانی
هاوچەرخ��ە؛ کاتێ��ک زۆر ل��ە واڵت��ە
ئیس�لامییەکان چوون��ە ژێ��ر حوکم��ی
ئینگلیس و هولەند و فەڕانس��ه ،لە ڕێی ئەو
داگیرکەران��ەوە چەمکەکان و فەلس��ەفە و
کەلەپووری ڕۆژاوایییەکان خزانە نێو بیرگەی
خوێندەواران��ی موس��ڵمان ،دەبوایە جۆرێک
لە ئیسالم پێناس��ە کرایه ،یان دژبەری ئەو
چەمکە هاوردانە بایه ،ی��ان هۆگریان بوایه.
بە تایبەت ئەو چەمکانە دەبوونە دەسمایەی
ئایدئولۆژی��ا کە س��ەرتاپای ژیان��ی مرۆڤی
دەخۆی دەگرت .سیکۆالریسم لە عوسمانی
س��ینگی خۆی داکوتا ،تورکی��ای تازەی لە
جێ دانا .ناسیۆنالیس��م بوو بە ناس��نامەی
تاک��ەکان و کۆمەڵ��ەکان و دەوڵەتەکان .لە
الیەن سەرانی شۆڕشی ئوکتۆبری ڕووسیاوە
مارکسیس��م بوو بە بیرۆکەیەکی عالەمگیر.
خ و خول��ەدا موس��ڵمانانێکی
ل��ەو چ��ەر 
هەستیار و ڕۆش��نبیر ئیسالمگەڕایییان کرد
ب��ە مەکتەبێکی ڕێکخهری ژی��ان و داگری
هەموو پێداویس��تییەکان کە بێتە بەدیل و
جێگری هەموو ئەو «ئیسم»ـانە کە سەریان
هەڵداوه .س��یان لەم بزاڤانە ڕۆحی و فیکری
محم��دی» لە ئەندونیزیا
بوون ،وەک «اتّحاد ّ
«جەماعەتی نوور» لە توورکیادا و«جەماعەتی
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تەبلیغ» لە هیند و پاکستان .دانەیەکیش لەم
بزاڤانە بەرپ��ەرچ و کاردانەوەی داگیرکاریی
«جمعیت العلما»ی
واڵتەکەی��ان بوو ،ئەویش
ّ
جەزایری بوو.
دوان ل��ەو بزووتنەوان��ە زۆرت��ر ڕەنگی
سیاس��ییان ب��ە خۆوەگ��رت ،لەگ��ەڵ
حکوومەت��ەکان تێکهەڵچ��وون؛ یەکی��ان
«اخوان المسلمین» لە میسر سەری هەڵدا و
لە واڵتانی عەڕەبی پەرەی سەند .دووهەمیان
«جەماعەتی ئیسالمی» لە هیند و پاکستان و
بەنگاڵدێش دەوری گێڕا.
یەکەمین لەو بزاڤانەش کە ڕەنگی چڕی
سیاس��یی بە خۆوە گرت ،لە زۆربەی واڵتان
ڕیشاژۆی کرد ،چەن سازمانی بچووک وەک
«الوانی موسڵمان» لە میسر و «رابطە العلماء»
«جمعی��ت العلماء» لە جەزایر و
لە عێڕاق و
ّ
«ئەح��رار» لە یەمەنی لە خۆی��دا توواندەوه.
محم��دی» ل��ە ئەندونیزیا
لەگ��ەڵ «اتّح��اد ّ
و «رابط��ە العالم االس�لامی» لە س��عوودیا
پێوەندیی قووڵی س��از کرد ،بەش��ی زۆری
محم��د عبده» و «ڕەشید
میراتەکەی «ش��یخ ّ
ڕەزا»شی بە خاوەن کرد ،ئیخوانولموسلیمین
ب��وو .تا ئەو س��اڵ بە  ٩٢س��اڵەی تەمەنی
سیاس��ی و فیکریی خ��ۆی گەیوە (-٢٠٢٠
١٩٢٨ز) ل��ە زۆرب��ەی واڵتەکان��ی دنیادا
تێکۆش��انی هەیه .جەماعەتی ئیس�لامییش
لە نێو سیاس��ی ـ ئیس�لامییەکان لە پلەی
دووهەمدایه .س��ێهەمیان «حیزب التحریر»ە
کە لە ١٩٥٠دامەزراوه ،یەکسەر هەوڵی ئەوە
دەدا دەس��ەاڵتی سیاسی هەڵبەت بە بڕینی
چەن قۆناغێک وەدەس��ت بخا .لە ناوچوونی
خەالفەتی عوسمانی بە خەسارەتێکی گەورە
دەزانێ .هەموو س��اڵێ ڕێپێوانی سیاسی بۆ
ئەنجام دەدا .لە زۆربەی واڵتان تێکۆش��انی
هەی��ه ،بەاڵم تا ئێس��تا توانیوی��ە لە چەن
واڵت وەک بریتانی��ا ،لوبن��ان ،عێڕاق ،لیبیا،
ئوزبەکستان و فەلس��تین خۆی وەدەرخا و
جارجاریش وەبەر قەڵتوبڕ و قەتڵ و زیندان
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کەوتووه .زیاتری تێکۆشانی نائاشکرایه.
محمدی» لە ئەندۆنیزیا،
لە ناخی «اتّحاد ّ
حیزبی ماشۆمی سەری هەڵدا کە سەردەمانی
سەربەخۆییی ئەندۆنیزیا لە چلەکان هێندێک
دمەقاڵەیان لەگەڵ حیزبەکەی س��ۆکارنۆ بۆ
پەیدا بوو ،ئێستا خەباتی پارلمانی دەکا .هەروا
لە ناخی «جەماعەتی نوور» بزوتنەی خزمەت
س��ەری هەڵدا ،زیاتر لەگەڵ س��یکۆالرەکان
دانوس��تان و حاوانەوەی هەیه ،ئێستا لەگەڵ
«آ .ک .پارتی» ش��ەڕی دەس��ەاڵتیان هەیه.
بەاڵم سەرجەم بزووتنەوەی نوور ،بە تایبەت
بزاڤ��ی خزمەت یا هیزمەت ،وەک حیزبێکی
سیاسی خوێندنەوەی لەسەر ناکرێ.
سێ بزووتنەوە ئیسالمگەرایەکەش ،واتە
ئیخ��وان ،جەماع��ەت و تەحریر ،یەکس��ان
هەڵس��وکەوتیان نیه .ئیخ��وان و جەماعەت
ب��ە ئاش��کرا ه��ەوڵ دەدەن ل��ە ڕێ��گای
مەدەنییەوە بە دەسەاڵت بگەن و بەشداریی
دەس��ەاڵت بکەن .تەنیا لە چەند ش��وێن و
کاتی تایبەت وەک ش��ەڕی فەلەس��تین لە
١٩٤٨ز .یان ش��ەڕی ئەفغانس��تان لە تەک
یەکیەتیی س��ۆڤیەت ،یان شەڕی کشمیر لە
هیندووستان بە ش��ێوەی بەرتەسک وکاتی
دەس��تیان داوەتە چەک .داوای دێموکراسی
و مافی کۆمەاڵیەت��ی وەپێش داوا تایبەتییە
ئیس�لامییەکان دەخەن .هەرچەند ئەو دوو
بزووتنەوەیە بە ماکی توندڕەوی دەناس��رێن،
ب��ەاڵم بە زۆری کات ئ��ەو دوو بزووتنەوەیە
لەگەڵ بەرەی نەتەوەیی و بەرەی سیکۆالری
میان��ڕەو و دیمۆکراس��یخواز ،وەک حیزبی
وەفدی میس��ری و موسلیم لیگی پاکستان،
هاوقۆڵیی��ان ب��ووه .ئ��ەوەی دەک��رێ ب��ە
بناژۆخوازی ناکۆک لەگەڵ پرەنس��یپەکانی
دیمۆکراسی و مافی مرۆڤ بخرێتە لیزگەوه،
تەنیا حیزب��ی تەحریره ،بەاڵم ئەوەش دەبێ
بزانین تەحریر ،بیرۆکەیەکی داخراوه ،بەاڵم
تیرۆڕیس��ت نییە ،دەس��تبردنە بەر چەک
بە ڕێگای چارەس��ەر نازان��ن ،بەڵکوو وەک
ساڵی بیست و دووەم
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بۆخۆیان دەڵێن هۆشیاریی سیاسی بە یەکەم
هەنگاو دادەنێن.
ئەزموونەکان��ی ئیس�لامگەرایی و
سیکوالریزم لە هەندێک واڵتی ئیسالمی
ئەزموونی یەکەم عەڕەبستانی سعوودی
دوای الچوونی خەالفەتی عوسمانی کە خۆی
بە داش��داری هەموو موسڵمانان دەزانی ،زۆر
لە موس��ڵمانانی ڕۆشنبیریش پێیان وابوو بە
هەموو ئیرادەکانیەوە کۆکەرەوەی موسڵمانانه.
یەکەمی��ن حکوومەتێک کە ب��ە ناوی دین
س��ەری هەڵدا ،حکوومەتی ئالی س��عوود لە
حیجاز بوو کە بانگەش��ەی ئ��ەوەی دەکرد
خ��ۆی تەرخانی خزمەتی ئیس�لام کردووه.
لە دەورەی سێ پادشای هەوەڵی ئەو ڕژێمە
بە ناوەکان��ی عبدالعزیز ،س��عوود و فیصل،
هاوکارییەکی گەرمی لەگەڵ کەس��ایەتی و
ڕێکخراوە ئیسالمییەکان دەکرد .هەرکات لە
یەکێک لە واڵتان کەسایەتییە ئیسالمییەکان
دوچ��اری تەنگژە و ئازار دەهات��ن ،پەنایان
دەبرد بۆ ڕژێمی ئالی س��عوود .ئیخوان هەتا
بەهاری عەڕەبی ئەو پێوەندییە ئاس��ایییەی
لەگەڵ ئالی س��عوود هەب��وو ،بەاڵم ڕژێمی
ئالی س��عوود هەتا چەپایەتی لە گۆڕێدا بوو،
لەگەڵ ئیخ��وان پێک دەهاتن ،کە چەپ لە
مەیدان دەرچ��وو ،کەلێنی بەینی ئیخوان و
س��عوودی گەورەتر بووەوه .ئیتر س��عوودی
ڕازی نەب��وو ل��ەو جەنگەدا ک��ە ئیخوان لە
دیدی غەربیی��ەکان دەبوغزێندرا ،دەس��تە
چەورەک��ەی ئیخوان بە خۆی بس��ڕێتەوه.
س��عوودی ویستی بە هێندێک ئەدا و ئەتوار
خۆی دێموکرات و مرۆڤدۆست لە قەڵەم بدا.
بە زەبری دۆاڵرەکانی و هەندێ س��ەنتەری
مەزهەب��ی ،دەیهەوێ لە ڕێ��گای کراوەییی
کۆمەاڵیەت��ی و چ��ەن پڕۆژەیەکی ئابووری،
پەردە بەس��ەر دیکتاتۆریدا بکێشێ ،تەیاری
سەلەفی ـ ئیخوانی بێدەنگ کا .هەوڵی دزین
و کوش��تنی «جەمال خاش��قچی» پەردەی

لەس��ەر کێش��ەیەکی قووڵی ئیسالمی الدا.
لە ڕاستیدا کێشەی س��ەلەفیی سعوودی و
ئیخوانیی عالەمی ،ئەوڕۆ یەکێک لە ملمالنێ
گەورەکان��ی ڕۆژهەاڵتی ناوینه .لێرەدا ئاماژە
بە خاڵێکی گرینگ دەک��ەم ئەویش ئەوەیە
سعوودییەکان چ بە حیکمەت و سیاسەتوانی
چ بۆ پاراس��تنی دەسەاڵتی سیاسی لە هیچ
کاتێ ڕێگەیان ب��ە هێزە ڕادیکاڵ و توندئاژۆ
ئیس�لامییەکان نەداوه ،بۆ وێنە لە سەرەتای
دامەزران��ی دەوڵەت��ی عەبدولعەزیز ،یەکەم
ئەمیر و پادشای سعوودی ،لەگەڵ توندڕەوە
س��ەلەفیییەکان کە ئەمانیش ناویان ئیخوان
بوو ،تێکهەڵچ��وون .عەبدولعەیز هەموویانی
قەاڵچۆ ک��رد .لەوکاتەوە ڕژێمی س��عوودی
لە ت��ەک ناوەندە مەزهەبییەکان بااڵنس��ی
ڕاگرتووه ،جارجار پاشەکش��ەی پێکردوون،
جارجاری��ش مەیدان��ی داونێ .ئێس��تا کە
موفتیی س��عوودی ،عبدالعزیز ئالی شێخه،
دەس��ەاڵتێکی وای نی��ه ،ب��ەاڵم کۆمەاڵنی
خەڵک��ی س��ەلەفی زیاتر ڕووی��ان لە زانای
گەورەی سعوودی صالح فەوزانه .گەورەترین
زانای سعوودی کە ئێستا لە زیندانه ،سەلمان
عەودەیه .س��ەلمان عەودە و هاوفکرانی دە ـ
پازدە ساڵێک لەمەو بەر جموجۆڵێکیان کرد
کە بە جەریانی «صح��وه» ناوبانگی دەرکرد.
ئەوانە بە س��ەلەفی ـ ئیخوان��ی و هەروەها
بە «س��روری»ـش نێو دەبردرێن .سرور زین
العابدین ،سعدالفقیه ،عبدالحمید ابوسلمان،
زانایانێکی «معارض»ـی سعوودین ،گشتیان
ئیس�لامین ،بەاڵم هەندێکی��ان ئەیانهەوێ
س��عوودی ل��ە رژیمێک��ی بنەماڵەیی بەرەو
ئیس�لامخوازییەکی ت��ۆخ پاڵ پێ��وە نێن.
هەندێکیش��یان وەک عبدالحمید ابوسلمان
ئەیانه��ەوێ ب��ەرەو دێموکراس��ییەکی
ڕاستەقینەی لێخوڕن ،لە ڕێگای دەنگدان و
بە شێوەی مەدەنیانە دەسەاڵت بگرنە دەست.
لە هەر حاڵ سعوودی ئاوس بە ئاڵوگۆڕێکی
بنەڕەتییه ،چ بە الی ئیسالمییە تۆخەکاندا،
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چ بە الی دیموکراس��یەتێکی دنیاپەسەنددا.
حکوومەتی س��عوودی لە پەیوەندی لەگەڵ
سیاس��ەتی نێودەوڵەتی��دا ،واقیعگەڕای��ی و
عورفی هەڵبژاردووه ،بەاڵم مەالکانی سعوودی
دوو هێ��زی جومگەی��ان بە دەس��تەوەیه؛
یەکەمیان پەروەردە و فێرکاری و مەدرەسە
و زانکۆیه ،دووهەمیان سیستەمی دادوەرییه.
جارجار بەینی ناوەندی یەکەمی قودرهت لە
بنەماڵەی س��عوودی لەگەڵ مەال گەورەکان
«هیئت کبار علماء» تێکگیراوی دێتە پێش.
وێدەچ��ێ «بن س��ەلمان» وەلیعەهدی تازه،
ڕێگەی بۆ سیکۆالریسم زیاتر تەخت کردبێ.
ئ��ەوەش بڵێین لە حەفتاکاندا نووس��ەرێکی
بە توانای ئیس�لامی بە ن��اوی «قصیمی» لە
مەالکان هەڵگەڕاوه ،داوای دێموکڕاس��ی و
داد و گەش��ەی کرد ،بە زوویی دەرکرا و بە
کافر داندرا.
ئەزموونی دووهەم :رژێمی پاکستان
دووهەمی��ن دەوڵەت لە ئاس��تی جیهانیدا
کە بە نێوی ئیس�لام سەری گرت ،دەڵەتی
«پاکس��تان» ب��وو .دەوڵەتی پاکس��تان ،بە
پێچەوانەی س��عوودی ،بە س��ەرکردایەتی
تایەفە و عەش��یرەتێک پێک نەهات .بەڵکوو
ب��ە س��ەرکردایەتیی حیزبێک��ی «مۆدێڕن»
پێکه��ات .حیزب��ی «موس��لیم لی��گ» بە
محم��د علی جن��اح ـ کە
س��ەرۆکایەتیی
ّ
نازناوی «قائ��د اعظم»ـی پێدرا ـ لە ئاکامی
خەباتێک��ی مەدەنیی ئاش��تیخواز س��ەری
هەڵ��دا و گەش��ەی کرد .ب��ە ڕەچاوکردنی
بنەم��ا فەرهەنگییەکانی خەڵکی موس��ڵمان
دەیانهەویست حکوومەتی ناسیوناڵ موسڵمان
دامەزرێنن .ناسیونالیس��تەکەی پاکس��تان
ل��ە باتی پاڵ��دان بە ن��ەژاد و زمانەوه ،پاڵی
دا بە ئایینەوه ،ل��ە بەرانبەری هیندووەکان.
مەالکانی پاکس��تان ـ کە ل��ە خەبات دژی
ئینگلیس و س��ەربەخۆییی پاکستان دەوری
گرینگیان هەبوو ـ ه��ەر وەها ڕێکخراوێکی
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تازە بنیاد ن��راوی «جەماعەتی ئیس�لامی»
گوشاریان خستە س��ەر «موسلیم لیگ» کە
بەرەو حکوومەتێکی تەواو ئیس�لامی هەنگاو
بنێ��ت .س��ەرکردەی ئەو بزاڤە ئیس�لامییە
لە «پاکس��تان»ـی نوێ��دا چ بۆ ڕەچاوکردنی
ش��ەریعەتی ئیس�لام لە یاس��ادانان ،چ بۆ
دانپێدانەهێن��ان ب��ە قادیانیی��ەکان وەک
کەمینەیەکی موس��ڵمان ،بیرمەند و چاالکی
ئیسالم «ابو االعلی مودودی» بوو کە هاوکات
ڕاب��ەری جەماعەتی ئیس�لامیش ب��وو .لە
ئاکامدا هەموو تاقمە سیاس��ی و دینییەکانی
پاکستان لە سەر ئەوە ڕێککەوتن کە بنووسن
«یاس��ا دانەری س��ەرەکی هەر خودایه ،هەر
یاسایەک نەیار لەگەڵ یاسای خودا ناڕەوایه».
ئێستاش��ی لەگەڵ ب��ێ ،لیژنەیەکی گەورە
ل��ە زانایانی دینی بە س��ەر یاس��اکانی ئەو
واڵتە ڕادەگا .بەاڵم س��ەیر ئەوەیە پاکستان
لە بنەمای قانوونی��دا هەڵبژاردن و پارلمانی
سەلماندووه ،جاری وا بوو تاقمێکی سیکۆالر،
تەنانەت ژنێک ،بووەتە س��ەرەککۆمار .دوای
«قائداعظ��م» ،ئەییوب خان هاتە س��ەرکار،
گوش��اری خستە س��ەر ئیس�لامگەراکان،
«مەودوودی»ی خستە زیندانەوه ،لە جیاتیان
«فض��ل الرحمان»ـی لە ئەمری��کا ڕا هێناوە
کردی بە وەزیری دیان��ەت کە مەالکان بە
توندی دژی وەستانەوە .ئەییوب خان بنەمای
ئیسالمی لە قانوونی پاکستان نەگۆڕی ،بەاڵم
هەوڵی دا دەس��ەاڵتی ئیس�لامگەراکان لە
س��ەر کورسیی دەس��ەاڵت کەم کاتەوه .دوا
ب��ە دوای ئەییوب خان« ،بۆتۆ» هاتە س��ەر
کار ،کێش��ە ل��ە بەینی ئیس�لامگەراکان و
سیکۆالرەکان بەردەوام بوو« .حیزبی مەردوم»
کە حیزبێکی س��یکۆالر و سوسیالیست بوو،
جێگەی «موسلیم لیگ»ـی گرتەوه :بۆتۆش
لە چوارچێوەی قانوونی ئیسالمیی پاکستان
ڕایب��وارد ،ئاخرین حکوومەت��ی بۆتۆ لەگەڵ
شۆڕش��ی ئیس�لامیی ئێران ه��اوکات بوو.
ژینڕاڵێکی پاکس��تانی ب��ە لەبەرچاوگرتنی
ساڵی بیست و دووەم
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ژینگەی سیاسی و فەرهەنگیی پاکستان کە
لیپاولیپە لە چەمکە ئیسالمییەکان ،کودەتای
کرد لە بۆتۆ ،بوو بە بەرکۆژی ئیسالمگەراکان
و پاڵپش��تی «جیه��اد»ی ئەفغانیی��ەکان دژ
بە ش��ۆڕەوی .دیموکراس��ییە جێگیرەکەی
پاکس��تان دیمان دەرفەتی بۆ سیکۆالرەکان
ڕەخس��اند ،کچەکەی «بۆتۆ»« ،بێنەزیر» دوو
جاران دوای باوکی لە پاکستان هاتووەتە سەر
حوکم .هەڵبەت لە پاکستان کەمینەیەکیش
هەن کە هۆگرییان بە دیمۆکراسی زیاترە لە
پیادەکردنی شەریعەتی ئیسالم ،یان باشترە
بڵێین لە بەستێنی دیمۆکراسیدا دەیانهەوێ
بەها ئیس�لامییەکان بپارێزن ،وەک «فضل
الرحم��ان» و تاقمی «طلوعی ئیس�لام» .هەر
ّ
وەها هەندێک لە جەمعیەتی عولەمای هێند
هەر ڕازی نەبوون بە پێکهێنانی پاکس��تان
و دەیانگ��وت لە دیموکڕاس��ییە گەورەکەی
هێنددا دەبین و جێ��ی خۆمان دەکەینەوه.
تەنان��ەت ئیس�لامگەرایەکی تۆخ��ی وەک
«جەماعەتی ئیسالمی»ـش دەست بە دەست
بوونی دەسەاڵت و دیموکڕاسیی سەلماندووه.
دەبێ بڵێین پاکستان واڵتێکی دەگمەنە کە لە
ژێر قانوونی ئیسالمدا ،سیکۆالر و موسڵمانان
لە کێشەیەکی ناخوێناویدا ملمالنێی خۆیان
دەکەن.
ئەزموونی سێهەم :تورکیا
ئ��ەو واڵت��ەی کە نزیک چوارس��ەد س��اڵ
وەک دەمڕاس��تی موسڵمانان خۆی نواندبوو،
یەکەونەرد لە سەدەی بیستی زایینی ()١٩٢٤
پلە بە پلە ئاستی نێودەوڵەتیی نزمتر بووەوه،
تا کوتوپڕ وازی لە خەالفەتی ئیسالمی هێنا،
زۆر لە دیاردە ئیسالمییەکانیش��ی خس��تە
پش��ت گوێ ،هیچ سەربەخۆیییەکی بۆ هیچ
ناوەندێکی ئیسالمی نەهێش��تەوه .تەنانەت
خەت��ی التین��ی هەڵبژارد ،زمان��ی عەڕەبی
ێ کرد .دەوڵەتی
وەک زمانێکی بێگانە چاو ل 
عەلمانی بنی��اد نا ،قۆڵی لێهەڵماڵی کە لەو

واڵتەدا سێ تاقم سەرکوت بکا:
یەکەم :ئیسالمییەکان ،بەوالتریش هەر
موسڵمانێک دەنگی ناڕەزایەتی هەڵبڕێ.
دووهەم :ک��وردەکان ،وەک نەتەوەیەکی
جیاواز لە تورک ،یا هەر کوردایەتییەک.
سێهەم :چەپەکان و تاقمە مارکسییەکان.
لە کاتی البردنی سوڵتانی بەهێزی ئیسالمی،
واتە عبدالحمید ل��ە ١٩٠٩دا ،ڕێکخراوێک
محم��دی» دژ بە «اتّحاد و
بە ن��اوی «اتّحاد ّ
تەرەقی» پێکهات ،بە توندی سەرکوت کرا.
کاتێ جلوبەرگ��ی فەرەنگی بە زۆرەملی
کرا بە جلوبەرگی فەرمیی خەڵک ،هەرکەس
دەنگی ناڕەزایی هەڵبڕی ،سەرکوت کرا.
کاتێ کوردەکان شۆڕش��ێکی کوردییان
بە هەوێنی ئیس�لامی لە ڕۆژهەاڵتی تورکیا
ڕێکخس��ت ،پەتی س��ێدارە بوو ب��ە یەکەم
چارەسەر .لە هەموو ئەو کاتانەی بەرهەڵستی
ئاڵوگۆڕێکی بەرەو تورکایەتیی فاشیس��تی و
ب��ەرەو عەلمانییەت دەکرا ،زیندان و تەبعید
و سێدارە چاوەڕوانی بەرهەڵستکارانی دەکرد.
بۆ م��اوەی  ٢٦س��اڵ ئەو زەختە لە س��ەر
ناڕازییانی سیاسی و مەزهەبی و کۆمەاڵیەتی
بەردەوام بوو .لە ١٩٥٠ز .ناڕەزایەتیی کەڵەکە
بوو ،ڕقی پێشخواردووی دەیان ساڵە تۆقی
و فەوارەی کرد ،لە هەڵمەتێکی هەڵبژاردندا
حیزبی «خلق» ـ کە میراتی مستەفا کەماڵ
و عیس��مەت ئینۆنۆ بوو ـ تێش��کاو حیزبی
دیموکڕاتی عەدنان مندرس هاتە س��ەر کار،
«بدیع ال ّزمان» نوورسی ،زانای ئیسالمگەرای
بەڕەگەز کورد لە زیندان و تەبعید خەلەسا،
مەدرەسە دینییەکان بە هیممەتی سولەیمان
حیلمی ،زاناو ش��ێخی نەقشی زەختیان لە
س��ەر هەڵگیرا ،تەریقەتەکان پێشیان بەڕەاڵ
کرا .ب��ەاڵم ئ��ەو بەه��ارە زۆری نەخایاند،
چەکبەدەس��تەکان کودەتای��ان لێکرد ،لە
س��ێدارە درا .ئەمجار کە هەڵبژاردن کرا بە
مۆد ،حیزبێکی ئیس�لامی ساز بوو ،پیاوێکی
خوێندەواری مامۆس��تای زانکۆ« ،نجم الدین
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اربکان» بە چەن نێ��وی جۆراوجۆر لە چەن
قۆناغی جیاواز حیزبی پێک دەهێنا ،دادگاکان
هەڵیاندەوەشاندەوه ،هەمیسان بە ناوێکی تر
هەڵەسوونی دێناوه؛ حیزبی«نیظام» و«حیزبی
س��ەالمەت» هەڵوەش��انەوه .لە هەش��تاکان
هاوکات لەگەڵ شۆڕش��ی ئیسالمیی ئێران
«حیزبی رفاه» ساز درا ،ئەربەکان لە زیندان
خرا و حیزبەکەشی هەڵوەشاوه ،تا حکوومەتە
نیزامییەکەی «کنع��ان اورن» الچوو .دوبارە
هەڵب��ژاردن هاتە ئ��اراوه ،حیزبی ئەربەکان
زۆرینەی دەنگی هێن��اوه ،لەگەڵ حیزبێکی
عەلمان��ی پێک هاتن دەوڵەتیان س��از کرد.
ئەرب��ەکان هەرئەوەن��دەی توان��ی لەبەینی
بازرگانە موسڵمانەکان هاوکارییەک دروست
بکا ،هەشت دەوڵەتی موسڵمانی دەوڵەمەندی
ڕوو بە گەش��ەی ئاب��ووری ڕێک بخا .لە ژێر
گوش��اری نێودەوڵەتی و گوشاری ئەڕتەش،
دەوڵەتی ئەربەکان ڕووخا .ئەربەکان بەرگریی
کاری سیاس��ی ل��ێکرا و پی��ری بەرۆکی
پێگرت و خانەنش��ین بوو .شوێن کەوتوانی،
طیب اردوغان
وەک عبداللە گ��ول و رجب ّ
و احم��د داود اوغڵو هاتن��ە کایەوه ،حیزبی
«عدالت و توسعه»یانAKPساز کرد.
لەگەڵ گەورەترین کوتلەی مەدرەسەی

نووری «نوورسی» واتە «فتح اللە گۆلەن» کە
لە هەڵبژاردنە پێشووەکاندا زیاتر بە عەلمانییە
میان��ڕەوەکان دەنگ��ی دەدا ،ڕێککەوت��ن.
ئاوڕێکیان داوە س��ەر کوردەکان کە لەگەڵ
ئیسالمییەکان عەیامێک بوو هاوخەبات بوون.
پارلمانێکیان بە زۆربەی دەنگ پێکهێنا کە
تا ئێس��تا زیاتر لە دە س��اڵە دەوڵەتەکەیان
بەردەوام��ه .ئینتمای دوو هاوبەش��ەکانیان
لە دەسەاڵت لە دەس��ت داوه ،وەک تاقمی
«خزمەت»ـی گۆڵ��ەن و کوردەکانی .HDP
تەنانەت بەشێک لە دۆستە ئیسالمییەکانیان
واتە عەبدوڵاڵگ��وڵ و داود اوغڵوشAKPیان
بە جێ هێش��تووه .کەچ��ی ئوردوغان وەک
دەوڵەتێکی بەهێ��ز دژایەتیی نەیارانی ناوخۆ
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و دەوڵەت��ە گەورەکانی ناوچە وەک ئێران و
عەڕەبس��تان و «یەکێتیی ئەرووپا» دەکا ،لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت جێ پەنجەی دیاره،
ئەردۆغان هەر لە س��ەرکارە و بە موورەکەی
دەیکوتێ و جارێ تیغ��ی دەبڕێ و زیندانی
پڕ کردووە و ئەڕتەشیشی بێدەست کردووه،
نامەعلوومە سیاس��ەتی تورکی��ا بەرەو کوێ
دەچێ .سەیر ئەوەیە بە پێچەوانەی پاکستان
کە قانوون ئیس�لامییە و زۆر جار عەلمانی و
سیکۆالر لە س��ەر کارن ،لە تورکیادا قانوون
ههمان یاس��ای ئەتاتۆرک��ه ،وێنەکەی هەر
لە ئیدارەکاندا هەاڵوەس��راوه ،کەچی تاقمی
ئیس�لامی لە سەر کارن! تاکەی ئەو شووتیە
بە سەر ئەو گوریسەوە دەوێستێ ،خوا دەزانێ.
ئەزموونی چوارەم :ڕۆژهەاڵتی ئاسیا
چوارەمی��ن ئەزموون��ی بەربەرەکانی��ی
ئیس�لامگەرایی و سیکۆالریزم لە ڕۆژهەاڵتی
ئاس��یا تاوتۆی دەکەین کە لە هاوبەش��ی و
پێکەوەهەڵکردن و کێبەرکێیەکی مەدەنیدا لە
گەورەترین واڵتی ئیسالمیدا خۆ دەنوێنێ .تاقم
و کەسایەتییە ئیس�لامییەکان وەک«شرکت
اس�لام» بە س��ەرۆکایەتیی «ئاگۆس سلیم»ـ
کە بە باوکی مەعنەویی ئەندۆنیزیا لە قەڵەم
درا ـ دژ بە ئیس��تیعماری هولەند ڕابوونیان
هەب��ووه ،دوو ڕێکخراوەی گ��ەورەی «اتّحاد
محمدیه» و «نهضت العلماء» هەرکام بە دەیان
ّ
ملیۆن ئەندامەوە لە زووەوە موس��ڵمانانی ئەو
محمدیه»
دەڤەرەیان ڕێنمایی کردووه« .اتّحاد ّ
«محمد عبده» و «رشید
سەر بە ئیسالحخوازی
ّ
رضا»یه« .نهضت العلماء» شافیعی مەزهەبێکی
س��ەر بە ڕچەی زانایانی نەریتیی ئیسالمین.
لە کاتی س��ەربەخۆییی ئەندۆنیزیا لە ساڵی
١٩٤٧دا دوو کەسایەتیی گەورەی ئیسالمی
«محمد نصی��ر» و «حاجی
و عەلمانی وات��ه
ّ
ئەحمەد سۆکارنۆ» چەندین لێدوان و وتاریان
لە هەمبەر یەکتر نووس��ی ،ل��ە ڕۆژنامەکاندا
بە یەکت��ر هەڵش��اخان ،دواتر س��ۆکارنۆ و
ساڵی بیست و دووەم
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حیزبەکەی سەرکەوتن ،بەاڵم قەڵت و بڕیان
نەخستە نێو ئیس�لامگەراکان .عەلمانییەکان
ئەندونیزیای��ان ل��ە سەر«پانجاس��یال» واتە
پێنج ئەس��ڵ دامەزراند-١:ئیم��ان بە خودا،
نەتەوایەت��ی ،ئینس��انیەت ،دێمۆکراس��ی و
عەداڵەت.
کاتێ��ک ئەندۆنیزیا بەرەو س��ەربەخۆیی
ڕۆیش��ت ،ئیس�لامگەراکانی ع��ەڕەب ل��ە
ڕێ��گای «اتّحادیهی عرب» بە س��ەرۆکایەتی
الرحمن ع ّزام» توانی��ان ئەندونیزیا لە
«عب��د ّ
س��ازمانی نەتەوەیەکگرتووەکان بە دەوڵەتی
سەربەخۆ بناسێنن .سۆکارنۆ بوو بە سەرۆکی
ڕێکخراوەی واڵتە بێالیەنەکان.
ئیس�لامگەراکان لە بنیادنانی دەوڵەتی
ت��ازە بە الیەنی دووهەم بەش��دارییان کرد،
نەکەوتنە بەر ڕەهێڵەی سەرکوت و کوژران.
ماوەیەک پاش س��ۆکارنۆ ،س��ۆهارتۆ وەک
پاوانخواز و دیکتاتۆر واڵتی بەڕێوە برد ،بەاڵم
ناوەندە ئیس�لامییەکان هەر لەس��ەر جێی
خۆیان بوون .دوای سۆهارتۆ ،کەسایەتییەکی
عبدالرحم��ن وحی��د ،بە
ئیس�لامی ،وات��ە
ّ
هەڵبژاردن هاتە س��ەر حوکم .دوای ئەویش
کەس��ایەتییەکی س��یکۆالر ،وات��ە خانمی
میگاواتی ،ئێس��تا لە س��ەر حوکمه .هەموو
ڕێکخراوە ئیسالمییەکان درێژە بە چاالکیی
خۆیان دەدەن.
واڵت��ی دووه��ەم لە ڕۆژهەاڵتی ئاس��یا
مالیزییه ،یەکێکە لەو واڵتە ڕوو بە گەشانە کە
گەش��ەی خۆی لە دوو کەسایەتیی گەورەی
محمد» و «انور
ئیسالمییە کە ناویان «ماهاتیر ّ
محمد»ە کە بەینێکیش بەربەرکانێی یەکیان
ّ
محمد» لە بەند کرا ،بەاڵم ئێس��تا
کرد« .انور ّ
محمد پیر و لە س��ەر لێوی قەبره.
ماهاتی��ر ّ
محمد و تیمەکەی لە گۆڕەپانی
دووبارە انور
ّ
سیاسەت چاالکی دەنوێنن.
ئەزموونی پێنجەم :ئەلجەزایر
ئ��ەو واڵتە ـ کە ب��ە واڵتی ی��ەک ملوێن

ش��ەهید بەناوبانگە ـ لە ب��واری فەرهەنگی
ـ شۆڕش��گێری دەوڵەمەنده .دووسەت ساڵ
لە ژێر حوکمی فەرەنسەدا بوو ،خەباتەکانی
هەم��وو س��اماڵ ل��ە هەس��ت و نەریتی
ئیس�لامییانە بوو .لە س��ەرەتای س��ەدەی
«جمعیت العلماء» ڕابەری شۆڕشێکی
بیست
ّ
فیک��ری ومەدەنیی دەس��ت پ��ێ کرد بە
س��ەرۆکایەتیی زانای ئیسالمی «بن بادیس»
کە بە باوکی مەعنەویی «الجزایر» دەناسرێ
بە سێ دروشمی« :ئیسالم دینمانه ،عەڕەبی
زمانمان��ه ،ئەلجزای��ر وەتەنمان��ه» .بەاڵم لە
شەس��تەکاندا خەباتی سیاسی و چەکداریی
« ئەڕتەش��ی ڕزگاریدەر» دەس��تی پێکرد،
لە ماوەی حەوت س��اڵ شۆڕش��ی بە ئاکام
گەیاند ،ئەلجەزایر بە سەربەخۆیی گەیشت.
لەو کاتەدا «بش��یر ابراهیمی» ،زانای دینی،
دۆس��تی بن بادی��س و ش��کەنجە دراوی
«جمعیت
زیندانەکانی فەڕانس��ە ،کارگێڕی
ّ
العلم��اء» ب��وو .ئ��ەو لەگ��ەڵ ئیخوانەکانی
میس��ریش کاتێ لە تاراوگ��ە دەژیا نێوانی
خۆش بوو .خەڵک��ی الجزایر دوای ڕزگاری،
ل��ە پاش خەباتێک��ی دوور و درێژ ،خولیای
س��ازکردنی ڕێژیمێکی دڵخ��وازی خۆیان
بوون .دیارە ئیس�لامییەکان ب��ەو ڕابردووە
«جمعیت العلماء»دا پاش��ان
خەباتکارانە لە
ّ
لە «ئەڕتەش��ی ڕزگاری��دەر» ـ کە چەپێکی
نەتەوەیی بوو ،بۆن و بەرامی ئیسالمیشی پێوە
بوو ـ چاوەڕوانی ڕێژیمێکی ئیسالمی بوون.
«بن ب�ّلّ»ی ڕابەری«ئەڕتەش��ی ڕزگاریدەر»
هەوەڵی��ن س��ەرۆککۆماری ئەلجەزای��ری
شۆڕش��گێڕ ،مەیلی ئیسالمیی هەبوو ،بەاڵم
بە تۆپ��زی «بومدیەن» کۆدەت��ای لێکرد،
ڕێژیمێکی عەلمانیی سوسیالیستیی بنیاد نا
کە کەمترین ڕەنگی ئیسالمی پێوە دیار بوو.
لەو کاتەوە بزاڤی ئیس�لامی ڕاگیرا ،هاواری
بەشیر ئیبڕاهیمی بە هیچ کوێ نەگەیشت،
هەڵبژاردن و دەستاودەستی دەسەاڵتیش لە
گۆڕێدا نەب��وو« .بومدین»مرد ،بنبلالش کە
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زیندانی کرابوو ،ئازاد بوو ،دەرخۆنە لە س��ەر
دیزە الچوو ،ئیسالمییەکان دووبارە سەریان
هەڵداوه .ئیس�لامییە کۆنەکان��ی ئەلجەزایر
لەگ��ەڵ ئیس�لامییە توندڕەوەکان��ی تازە
چەقەرە کردوو یەکیان گرت ،لە هەڵبژاردنی
١٩٩٠ز .زۆرینەی کورسییەکانی پارلمانیان
وە دەست خس��ت .نیزامییەکانی ئەلجەزایر
بە هاوکاریی کۆنە سیاس��ییەکانی قەدیم بە
پەلە کودیتایان کرد ،ئەوانیش کۆڵیان نەدا،
ئیس�لامییەکان دەوڵەت��ی تاراوگەیان پێک
هێنا ،زیندانەکان لە ئیسالمگەراکان ئاخندرا،
ڕابەڕی میانڕەوی «جەبهەی نەجاتی ئیسالم»
«عەبباس مەدەنی» لە زیندان خرا ،وردەوردە
توندڕەوەکانی ئیس�لامی بەرس��ینگەیان لە
میانڕەوەکان ئەس��تاند ،دەستیان دا چەک،
بۆ ماوەی چەن س��اڵێک ئەلجەزایر بە سەر
بارودۆخێکی ناهەمواردا تێپەڕی ،ئەڕتەش و
تاقمی چەکداری ئیسالمی لە دێهات و شار
دەس��تیان کرد بە یەکتر کوشتن و خەڵک
قوربانی کردن ،خەڵکێکی مەدەنیی زۆریش
لە ناو چوون .ئێستا باروودۆخەکە ئاساییتره،
ب��ە هێنانەخ��واری «بوتەفلیق��ه» لە س��ەر
کورسیی دەس��ەاڵت خەریکی هەڵبژاردنی
ڕاستەقینەن.
ئەزموونی شەشەم :ئەزموونی پڕ پەند و
بە کەندولەندی میسر
کاتێک کە دوا هەناس��ەیان ل��ە خەالفەتی
لەرزۆکی عوسمانی بڕی ـ کە هەرچۆنێک بێ
بە ڕەمزی دەسەاڵتی ئیسالم دەژمیردرا ـ زۆر
لە واڵتانی ئیسالمی لە گەرمەی شەڕی دژە
ئیستیعماریدا بوون ،مامۆستایەکی قوتابخانه،
پیاوێکی بە دین و چاالک و وردبین لەگەڵ
هەندێک هاوبیر ،کۆمەڵێکی موسڵمانیان لە
شاری «اسکندریه»ی میسر پێک هێنا ،ناویان
نا «برایانی موسڵمان» واته«اخوان المسلمین».
ئەوکۆمەڵە بچووکە وا پەرەی س��ەند کە لە
 ١٩٢٨تا ١٩٤٨ز .ـ کاتی شەڕی فەلەستین
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بوو ب��ە ڕێکخراوەیەکی گەوره ،ڕێش��اژۆی
ب��ۆ گەلێ واڵتی عەڕەبی ک��رد ،لق و پۆپی
لێکەوتەوه .ب��ەر لە بزووتنەوەی ئیخوانیش،
میس��ر کانگای ئیس�لامخوازی بوو؛ ڕەشید
ڕەزا بە خۆی و گۆڤ��اری «المنار» لە هەموو
واڵتەکان��دا تەنیب��ووەوه .ب��ەر ل��ە وانیش
«محمد عبده» زانای ڕۆش��نبیری میس��ر بە
ّ
«سید جمالالدین ئەفغانی» ،بیری
هاوکاریی ّ
چاکسازیی ئایینی و ڕۆشنبیریی دینییان لە
عالەمی ئیس�لام باڵو کردب��ووەوه .هەروەک
بیری ئیس�لامی لە میس��ردا ب�ڵاو بووەوه،
بیری عەلمانیش لە میس��ردا پەڕەی سەند.
بیری ئیس�لامیی چاکخواز و س��اغکەرەوە
ه��اوکات لە گەڵ بەرەی نەریتخواز وتونداژۆ
کەوتە ملمالنێ ،لەگ��ەڵ بیری عەلمانییش
لە کێش��ەدا بوون .دەتوانین بڵێین ڕەش��ید
ڕەزا ئاڵق��ەی پێوەندیی بەینی چاکس��ازیی
محم��د عبدە و
ئایینی��ی مەکتەبی ش��ێخ
ّ
ئیس�لامگەراییی تۆخ و پ��ڕ حەرارەتی ئەو
تازەالوە پێگەیش��تووە بوو کە تازە ئیخوانی
دامەزراندبوو ،ناو و ناوەڕۆکی یەک کەوتبوون
«حسن الب ّنا» .بە کورتی واڵتی میسر خاوەنی
چەن��د ڕەهەندی جیاوازی فیکری بوو کە تا
ئێس��تاش درێژەی هەیه .جاری وا بوو پێک
گەیش��توون و تێکەڵ بوون ،جاری واش بوو
لێکی��ان داوە و لێک هەڵبەزیونەتەوه .واڵتی
میس��ر لە چەند سەدە بەر لە ئێستاوە ،وەک
پێش��ەنگی فیکری و ڕۆش��نبیریی جیهانی
ئیسالمی سەیر کراوه .ئێستا ئەو ڕەهەندانەی
لە میسرەوە بەرەو واڵتانی دیکە خێزەرەیان
کردووه ،باس دەکەین:
 1مەدرەسەی دینی «االزهر» کە لە دەورەی
شێخی سیوطی (٩١٠م کۆچی) هەتا ئێستا
بە گەورەترین زانکۆی ئیس�لامی داندراوه،
واتە ماوەی پێنجس��ەد س��اڵ پێش��ەواییی
دینیی موسڵمانانی بە دەستەوە بوو.
 2ل��ە دەوری  ٢٥٠س��اڵ ل��ەوە پێ��ش،
محم��د علی پاش��ا ،یەکەمین
س��ەردەمی ّ
ساڵی بیست و دووەم
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دیاردەکانی نوێخوازیی سیاس��ی و فیکری و
تەکنیکی لە میسر سەری هەڵداوه.
 3یەکەم نیش��انەکانی چاکس��ازیی ئایینی
محم��د علی پاش��ا ،لە الیەن
ل��ە دەورەی
ّ
موفتیی میس��ر بە ڕەگەز ئەلجەزایری «ابن
الغنابی» دەبیندرێ .طەهطاوی یەکەم زانای
ئەزهەری کە س��ەردانی ئورووپای کردووه،
زیاتر لە هەموویان بزاڤەکەی سەید جەماڵی
محم��د عبدە کە لە ١٨٨٠وەدەر
ئەفغانی و
ّ
کەوت چەخماغەی لێدرا ،لە میس��ر سەری
هەڵدا.
 4یەک��ەم دیاردەکانی عەلمانییەت لە باری
سیاس��ی و فەلسەفی لە میس��رەوە سەری
س��ید -١٩٦٣
هەڵدا ،لە الیەن احمد لطفی
ّ
 ١٨٧٢و طە حس��ین و ف��واد زکریّا هەروا
درێژەی هەبوو ،تەنانەت یەکێک لە عالمانی
ئەزهەری��ش عل��ی عبدال��رازق ،بیرۆکەی
جیاوازیی دین و سیاسەتی باڵو کردووەتەوه.
بێجگ��ە ل��ەو عەلمانییەت��ە سیاس��ییە،
عەلمانییەت��ی فەلس��ەفی و ماتریالیزمیش
ش��میل»« ،سالمە موسی»
لە الیەن «شبلی
ّ
«ئیسماعیل مظهر» و «فرح انطوان» لە میسر
باڵو بوونەتەوه ،لە وێ ڕا تەشەنەیان کردووە
بۆ واڵتانی دیکه.
 5یەکەم ڕیکخ��راوەی گ��ەورەی عالەمی
ئیسالمی ـ سیاسی واتە ئیخوان لە ١٩٢٨لە
میس��ر س��ەری هەڵدا و لق وپۆپی خس��تە
واڵتانی دیکەی ئیسالمی و غەیرە ئیسالمی.
 6یەکەم بیرۆکەی لە یەک نزیک بوونەوەی
سووننی و ش��یعە بە دەس��تی گەورەترین
زانایان��ی ئەزه��ەر؛ «عبد المجید س��لیم» و
«ش��ێخ محمود شلتوت» و س��ەلماندنی لە
الی��ەن گەورەترین زانای ئایینی ش��یعە لە
قوم ،واتە «بروجردی» بە ناوی «دار التقریب»
لە بەینی مەزهەبە ئیس�لامییەکان لە میسر
سەری هەڵدا.
جا ئێستا بزانین کێشەی ئیسالمگەرایی
و عەلمانیەت ل��ە واڵتێکی ئاوا کراوە و ئازاد

چۆن ساز بووە و چۆن کۆتاییی پێ هاتووه؟
بۆ ئەوەی ئەو فایلە بکەینەوه ،ئەو پەروەندەیە
هەڵدەینەوه ،دەبێ بزانین هاوتای چاکسازیی
ئایینی و نوێ کردنەوەی ئیس�لام لە سەر
محمد عبده» ،بیرۆکەی
دەس��تی «ش��ێخ
ّ
عەلمانییش لە بواری فەلسەفیدا جموجۆڵی
دەس��ت پێک��رد .گەورەترین پێش��ەوای
محمد عبده» ،هاتە
چاکس��ازی ،واتە «شێخ
ّ
مەیدانی «فرح انطوانی» بە ڕەگەز مەسیحی،
بە مەسلەک الئیک .عەلمانیەتی فەلسەفی
لە میسر زۆر خۆی نەگرت ،تەنیا گۆڤارێکیان
بە ناوی«عصور»دەرکرد کە بێپەردە هێرشی
دەبردە س��ەر «دی��ن» و «متافیزیک» .لەو
هێرشەدا تەنانەت عەلمانییە میانڕەوەکانیش
ق
نەدەپارێزران« ،طە حسین»ـیش وەبەر ڕ 
و تووڕەییی ئەوان کەوت .ڕقی زۆرتریشیان
لە الیەنگران��ی چاکس��ازیی ئایینی ،وەک
«رشید رضا» و «عقّاد»هەبوو .بەاڵم عەلمانیی
سیاس��ی تا عەس��ری ئێمە درێژەیهەبوو.
لە هەشتاکانی میالدی« ،فواد زکریّا» لەگەڵ
«محم��د غ ّزال��ی» وەک دوو جەمس��ەری
ّ
عەلمان��ی و ئیس�لامی دیبەیتێک��ی ب��ە
ناوبانگیان پێک هێنا .بە دووی ئەو کێش��ە
فەرهەنگییەدا ،یەکێک ل��ە عەلمانییەکانی
میس��ر کە ش��اگردی «فواد زکریّ��ا» بوو بە
ناوی «فەرەج فوده» بە دەس��تی ئیسالمییە
توندڕەوەکانی «جیهادی ئیسالمی» ترۆر کرا.
بەاڵم پیش��تر عەلمانییەت لە ژێر پۆششی
ئیس�لامی لە االزهر س��ەری هەڵ��دا و بۆ
ماوەیەکیش درێژەی هەبوو .مامۆستایەکی
ئ��ەو زانکۆیە بە ن��اوی «عل��ی عبدالرازق»
کتێبێکی نووس��ی ب��ە ناوی «االس�لام و
اص��ول الحکم» هەم��وو زانایانی ئەزهەر لە
ساڵی ١٩٢٥ز .ڕەددیان لە سەر ئەو کتێبە
لێداوه .ئەو عالمەشیان دەرکرد و شەهادەی
عالمیەتیشیان لێ ئەستاندەوه .تا ماوەیەک
ه��ەرای ئەو کتێبە دەنگ��ی داوه؛ هەندێک
ڕەددی لە س��ەر لێ دراوه ،ئەویش جوابی
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هێندێک��ی داوە و ل��ە دوای ئ��ەو هەرایە
بێدەنگی��ی ل��ێهێنا تا وەفات��ی کرد .بە
قەوەتترین بەشی کتێبەکە ڕەددێکە کە لە
سەر خەالفەتی ناس��راو لە نێو موسڵمانان
نووسراوە کە هۆیەکی سیاسیشی لە پشتەوە
هەبوو ،چونکە لەو کاتەدا «فواد» پادش��ای
میس��ر دەیهەویست بە پش��تیوانیی «ازهر»
خەالفەت بە نێوی خ��ۆی بگەڕێنێتەوە بۆ
میس��ر .بنەماڵ��ەی «عبدالرازق»ـی��ش کە
بنەماڵەیەکی بە دەسەاڵت بوون ،الیەنگرییان
لە «حزب االحرار» دەکرد کە دژی فواد بوو.
بەش��ەکانی دیکەی کتێبهک��ە کە باس لە
هەڵسوکەوتی نیزامی و سیاسیی پێغەمبەر
(د .خ) دەکا و دەڵ��ێ :پێغەمب��ەر هەم��ان
ڕچ��ە و ڕێبازەکانی عەڕەبی ئەوکاتی ڕەچاو
کردووە و ئاکاری ماڵی و نیزامی و سیاسیی
پێغەمب��ەر هی��چ پەیوەندییەکی بە ئەرکی
پێغەمبەرایەتییەک��ەی ن��ەداوه ،الوازترین
و کەم بەڵگەترین بەش��ی کتێبەکەیه .لەو
کتێبەدا دەنووس��ێ موسڵمانان بۆ کاروباری
دینی خەالفەتیان پێویست نییه .هەر کەسە
و کۆمەڵێکی موس��ڵمان ل��ە واڵتی خۆی
کاروباری ئایینی بەڕێوە دەبات ،بۆ کاروباری
دنیایی��ش موس��ڵمانان ئازاد ک��راون؛ هەر
ڕژێم و سیس��تەمێک عاقاڵنەتر و گونجاوتر
بێ ،هەڵبژێرن .ئەو بەش��ە ل��ە کتێبەکەی
«عبدالرازق» ،شتی بە کەڵکی تێدایه ،بەاڵم
بە باش��ی پەروەردە نەک��راوه« .عبدالرازق»
ب��ە دروس��تی ئام��اژە دەکا ئیس�لام هەر
ش��ەریعەتێکی ڕۆحی نییه .دەی کە وایه،
ئیس�لام چ یاسایەکی هەیە بۆ بەڕێوەبردنی
کاروباری دنیا؟ ش��تێک کە «عبدالرازق» لە
عەلمانیە بێدینەکان جیا دەکاتەوه ،ئەوەیە
کە «عبدالرازق» دەڵێ :ئیس�لام و قورئان و
خ��ودا و پێغەمبەر ب��ۆ خۆیان و بە عەمد ـ
نەک لە بەر فەرامۆش��ی ـ موسڵمانانیان لە
ئومووری سیاسیدا ئازاد کردووه ،ڕێژیمێکی
تایبەتیان بەسەردا نەسەپاندوون ،بەاڵم ئایا
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لە هێڵەگشتییەکانیشدا هیچ ڕێنوێنییەکی
شەرعی نەدراوەتە پەیڕەوانی ئیسالم؟ لێرەدا
بە ئاش��کرا ش��ێخ عەلی دەس بەتاڵه .ئایا
ڕێژیمی ئیس��تیبدادی بە وتەی شێخ عەلی
نیزامی «تغلّب» لە تەک ڕێژیمی هەڵبژاردن
و پارلەماندا یەکێکن؟
کتێبەکانی شێخ عەلی لە بیر چووبووەوە ،تا
سێ س��اڵێک لەمەوبەر دووبارە هێندراونەوە
گۆڕی ،کەس��انێک تەعلیق و پەراوێزیان بۆ
نووسی ،دووبارە لە چاپیان داوه .بەاڵم ئەمجار
موس��ڵمانان و مەالکان پێی هەڵنەبەزینەوە.
لە بەر ئ��ەوەی زۆربەی بیریارانی ئیس�لام
ڕێژیمی دێموکڕاس��ییان پەس��ند کردبوو،
وەک «نام��ق کم��ال» کە لە س��ەدوپەنجا
س��اڵ لەوە پێش کوتبووی بەیعەت و شووڕا
بناغەی دێموکڕاسین .دەبێ ئەوەش بکوترێ
هەم ش��ێخ عەل��ی و ه��ەم براگەورەکەی،
محمد
ش��ێخ مصطفی لە ش��اگردانی شێخ ّ
عبدە بوون .ڕەش��ید ڕەزاش کە بەرپەرچی
کتێبەکەی ش��ێخ عەلی دابووەوه ،بە هەمان
محم��د عبدە بوو.
دەستوور شاگردی ش��ێخ ّ
ش��ێخ مصطفی عبدال��رازق دوات��ر بوو بە
شێخی گەورەی ئەزهەر .شێخەکانی دیکەی
ئەزهەر ڕووی شێخی گەورە گرتنی؛ دووبارە
براکەی��ان گەڕان��دەوە بۆ «ازه��ر» ،حوکمی
پێش��وویان سڕیەوه ،بەاڵم شێخ عەلی خۆی
نەهاتەوە ئەزهەر.
لێرەدا ڕۆڵی زانایەکی حوقوقدان و فەقیهـ
بە ناوی «س��نهوری» ـ کە به «امام خامس» بە
نێوبانگ��ە ـ گرینگه .ئەو زانایە لە س��ەردەمی
نەمانی خەالفەتیش��دا لە ئورووپ��ا کتێبێکی
نووسی کە بۆ زانایانی ئوروپا سەرنجڕاکێش بوو.
قانوونی مەدەنی زۆر لە واڵتانی عەڕەبییش هەر
ئەو نووس��یونی ،زۆر چاک توانیویە ناوەڕۆکی
ش��ەریعەتی ئیس�لام لە فورم��ی حوقووقی
دنیای تازەدا بپێچێتەوه .سنهوری شەریعەتی
ئیس�لام و قانوونەکانی ئەوڕۆی پێک گرت و
یەکی خستن ،تاکوو لە زەمانی «عبدالناصر»دا
ساڵی بیست و دووەم
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خانەنش��ین کرا ،ڕێ��گای چوون ب��ۆ واڵتانی
دەرەوەی بێجگە لە یەک دوو س��ەفەری کاتی
لێگیرا .پاش��ان س��نهوری لە ماڵێ دانیشت،
خەریکی کتێبدانان ب��وو .وێنەی ئەو کارەی
س��ەنهووری ،دوکت��وور مصطف��ی زەڵمی لە
عێڕاقدا کردی ،بە تایبەت حکوومەتی هەرێمی
کوردس��تان بانگێش��تی کرد ئەو حکوومەتە
کوردەی لە تەنگ��ژەی دەمەتەقێی مەالکان و
عەلمانییەکان ڕزگار کرد.
ڕژێم��ی میس��ر ل��ە س��اڵی ١٩٥٢دا ل��ە
پادشایەتی بوو بە جەمهووری ،دووبارە باسی
حکوومەتی ئیسالمی و حکوومەتی عەلمانی
هاتە گۆڕێ .لە ش��ەڕی فەلەستین لە کاتی
حکوومەتی پادش��ایەتی« ،اخوان» ئەزموونی
نیزامیی��ان پەیدا کرد ،لە ژێرەوە ش��اخەی
نیزامیی��ان دامەزراند .ئەفس��ەرانی ئازاد ـ
کە کۆدەتاکەی��ان کردبوو ـ لەگەڵ ئیخوان
ل��ە کات��ی کودەتاکە و پێش ئ��ەو کارەش
پێوەندیی��ان هەب��وو ،ب��ەاڵم کاتێک هاتنە
س��ەر حوکم جوابی خواستەکانی ئیخوانیان
ن��ەداوه ،بناغ��ەی ناکۆک��ی ل��ە بەینیان
درووس��ت بوو ،لەو کاتەوە زەختیان خستە
س��ەر ئیخوان .هەر وەک ڕژێمی پاشایەتی،
«حس��ن الب ّنا»ی تڕۆڕ کرد .ئەمانیش پەتی
سێدارەیان بۆ ئیخوانییەکان هەڵواسی ،چەن
نەفەرێک��ی گ��ەورە وەک «عبدالقادر عوده»
زانای مافناس��یان لە دار دا .پاشان لە ساڵی
 ١٩٦٦نووسەر و ئەدیبی بەناوبانگی ئیخوان
س��ەید قوتبیش��یان کوش��ت .گەنجەکان
تابشتیان نەهێنا ،هەندێک بیرۆکەی توند و
تیژ لە نێویاندا پەرەی سەند .لەو سەردەمەدا
بوو ،ل��ە حەفتاکان ،چەق��ەرەی توندڕەوی
لە زیندانەکانی میس��ر سەری هێنا دەرێ،
دەس��تیان برد بۆ چەک .هەوەڵ ڕەهێڵەی
ئ��ەو توندوتیژیه ،وەزیری ئەوقافی میس��ر
موفەس��یری قورئان «ڕهبی» بوو .پاشان لە
س��اڵی ١٩٨٠ز .لە ژێر کاریگەریی شۆڕشی
ئێران ،سادات ،سەرۆکی میسریان تڕۆڕ کرد.

کۆمەڵگای میس��ری وەخۆ کەوت؛ هێندێک
ب��ۆ ڕیای��ی و خۆشڕەقس��یی حکوومەت،
هێندێکیش بۆ هەست کردن بە مەترسییەکی
گەورە ،دەس��تیان کرد بە کوتانی ئەو تاقمە
تون��دڕەوە بە ن��اوی «التکفی��ر والهجره» و
«جیهادی ئیس�لامی» .ئەزه��ەر و ئیخوان
هەردووک ال کارەکانی ئ��ەو توندڕەوانەیان
ئیدان��ە کرد .بە ب��ێ لەبەرچاوگرتنی ئەوان
هەر لە نێ��و ئیخواندا لە بەرانبەری ڕێژیمی
میس��ر یان «جاهلیت» دوو کۆتلە س��ەریان
هەڵدا؛ کۆتلەیەک بە س��ەرۆکایەتیی سەید
قوتب ،پێی وابوو تەنیا لە ڕێگای پەروەردەی
ئیس�لامی و جیهادەوە دەتوانرێ بە س��ەر
ڕێژیمە س��ەرکوتگەرە نائیسالمییەکاندا زاڵ
بین .تون��دڕەوەکان ئەو بیرۆکەیەی قوتبیان
بە کرچوکاڵی وەرگرت و لە سەری ڕۆیشتن.
کۆتلەی دووهەم بە س��ەرۆکایەتیی ڕابەری
گش��تیی ئیخوان« ،هوزەیب��ی» دەیانکوت
س��ەبر و ئارامی .ئەگەری��ش دەرفەت بێ؛
هاوکاری ه��ۆی س��ەرکەوتنه .دوو کتێبی
«معالم فی الطریق» نوسراوەی سەید قوتب
و «نحن دعاە القضاە» نووس��راوی هوزەیبی
لە بەرانبەری ی��ەک قەراریان گرت .تەیفی
قوتبی و تەیفی پێداچوونەوە تا ئێستاش لە
نێو ئیخواندا هەن.
کۆتایی
خوێن��ەری ئ��ەو الپەڕانەی بەردەس��ت لە
سەر «ئیسالمی سیاس��ی لە نێوان گومان و
واقیع دا» خۆی لە بەرانبەری چەن بۆچوون
و خوێندنەوە لە س��ەر چەمکی «ئیس�لام و
سیاس��ەت»دا دەبینێ .چەن��د هەلبژاردە لە
ڕوبەڕوبوون��ەوەی ئیس�لامی و عەلمانی لە
واڵتانی ئیس�لامی ب��ە دی دەکا .بە بڕوای
نووسەر ،ئەو چەند دەالقەیەکی بەرەو ڕووی
خوێنەر و ڕۆش��نبیری کورد کردووەتەوە تا
بەرچاوی ڕوون تر بێ و هەنگاوی بەئەزموون
و تێبینی هەڵێنێتەوە.
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زمانی کوردی و ئینسکلۆپیدیای ژینگەناسی
ڕێناس کوردی

نووسینی ئینسکلۆپیدیا ئەورژانسیترین و پێویستترین چاالکییە کە دەبێ
بۆ دروستکردنی بنەمایەکی پتەوی زمان کەڵکی لێ وەربگیرێت .نووسینی
فەرهەنگی زانستی ،زمان لە بەستراوەیی بە تەنیا ژانرێکەوە ڕزگار دەکا و لە
هەمووی گرنگتر ،فرە ڕەهەندی ئەکات .نووسینی ئینسکلۆپیدیا بە پێی سەردەم،
شێوازی تایبەتی خۆی دەوێ .لە کوردستان بێجگە لەوەی لە زانکۆکان و بەشی
زمان و ئەدەبیاتدا بنەماکانی فەرهەنگنووسی ناوترێتەوە ،بەڵکوو کتێبگەلێکیش
لەو بوارەدا چاپ و باڵو نەکراوەتەوە هەتا لێکۆڵەران کەڵکی لێ وەربگرن.

زمان فاکتی بەهێ��زی پێکهاتەی نەتەوەیە و
ئەگەر نەتەوەیەک وەکوو کورد بە دەس��ەاڵتی
سیاس��یی خۆیش��ی نەگات بەاڵم زمانەکەی
پارێزراو بێ و گەشەی پێ بدا ،ئەوا نەک لە ناو
زمان و دەسەاڵتی بااڵدەستدا ناتوێتەوە ،بەڵکو
وەک ئەویترێک (دیگ��ری) دەتوانێ درێژە بە
ژیانی کۆمەاڵیەتیی خ��ۆی بدات .زمان وەک
گرنگتری��ن و هەس��تیارترین تایبەتمەندی و
هۆکاری نەتەوەس��ازی ،دەرەتانی ئەوەی هەیە
کە چەمکی دەوڵەت-نەتەوە بە دوو ڕەهەندی
«دێمۆکڕاتیک» یا «فاش��یزم و ش��ۆڤینیزم»دا
ببات .ئێلیت و ڕۆشنبیرانی ناو بازنەی زمانی،
ڕۆڵی س��ەرەکییان لە ئاراس��تەکردنی زماندا
هەیە .پرسی زمان پرسێکی ڕۆژەڤە و پێویستە
بەردەوام نوێ بکرێتەوە .لەڕاس��تیدا هێندێک
زم��ان ،دەرەتانی گەش��ەی کەمە و هێندێک
زمان تەنیا لەی��ەک دو بواردا ئەتوانن پەرە بە
ڕەهەندەکانی زمان بدەن .هێندێک زمان قەت
ناتوانن دیموکراتیک ببن .ئەو بابەتە پێوەندیی
بە سروشت و س��ایکۆلۆژیای خەڵک و ژینگە
و جوغڕافی��ای سرووش��تییەوە هەیە .زمانێک
کە فەیلەس��وف و پزیشکی هەڵکەوتووی تێدا
هەڵنەکەوتبێ ،ناتوانێ ببێ بە زمانی فەلسەفە یا
زمانی پزیشکی ،کاتێک ئاخێوەرانی زمانێک لە
بوارەکانی زانستی ،تیکنۆلۆژیدا جێگا پەنجەیان
دیار نەبێ ،بێگومان زمانەکەشیان لە بوارەکانی
پیشەسازی ،گەردوونناسی ،میعماری و هتددا
کەمایەس��یی دەب��ێ و هەر وەه��ا ئەگەریش
هەوڵ بدات زمانە گەش��ەکردووەکانی جیهان
وەربگێڕێتە س��ەرزمانی خۆی ،دیس��ان هەر
کەموکورتیی دەبێ.
زمان ناتوانێ لە هەموو بوارەکاندا ئەسپی
خۆی تاو بدا .بۆ نموونە لە هیندوستان ،ئوسترالیا
و  . . .ل��ە خویندنی بااڵدا زمانی زانکۆکان لە
زمان��ی کەمینە فەرمییەکان دائەبڕێن و دەبنە
زمان��ی ئینگلیزی .لە ئێراندا فەرهەنگس��تانی
زمانی فارس��ی ،بێجگە لەوەی هیچ بایەخێک
ب��ە کەمەنەتەوەکانی دیکە ن��ادات بەڵکوو لە

توانستە تۆکمەیی و هەنووکەییەکانی ئەو زمانە
جیاوازانە بۆ گەش��ەی زمانی فارس��ی کەڵک
وەردەگرێ و زمانەکان��ی دیکە وەک زاراوە و
لقێک لە زمانی فارس��ی پێناس��ە دەکات .لە
هەموو شتێک خراپتر فەرهەنگستان بەردەوام
هەوڵ ئەدات بە وشە داتاشین هاوتای هەموو
وشە زانس��تی ،فەلسەفی ،پزیش��کی و هتدە
الوەکیی��ەکان بۆ زمانی فارس��ی پەیدا بکەن.
درمی شۆڤینیزم لە زمانی فارسیدا گەیشتووە
بە لوتکە ،ئەگینا ئەو هەوڵە هەم لۆژیکی نییە
و هەم بۆ دەورووبەری ترسناک و مەترسیدارە.
زمانی فارسی بە درێژاییی مێژوو هەوڵی
داوە هەم��وو کەمایەتیی��ە غەیرە فارس��ەکان
کە ڕوویان لە خاکی ئێ��ران کردوە لە خۆیدا
بتوێنێتەوە و شوناسیان ون بکا .زمانی فارسی
تا ڕادەیەک لەو بوارەدا س��ەرکەوتوو بووە .بۆ
نموونە هاتنی ئاینی ئیس�لام بۆ ئێران ،بێجگە
ل��ەوەی زمانی فارس��ی لە نێو نەب��رد بەڵکو
دانیش��توانی بان دەش��تی (فالت) ئێران ،بە
خوێندن��ەوەی جیاواز لە دی��ن بێجگە لەوەی
چوار مەزهەبە س��ەرەکییەکەی ئیس�لامیان
قەبووڵ نەک��رد ،مەزهەبێکی نوێیان(ش��ێعە)
داهێنا کە وەک ئەویترێک لە بازنەی دەسەاڵت
و کلتووری ئیس�لامیدا ،فارسەکانی لە تێکەڵ
بوون بە کلتووری گەورەی ئیسالمی و عەرەبی
بپارێزێ .هاتنی تورکەکان بۆ ئێران سەرەڕای
ئەوەیکە زمانی فارسیی لە ناو نەبرد ،هەم بوونە
خزمەتکار و پارێزەری زمانی فارس��ی و هەم
زمان و کلتوورەکەیان وەک کێوێکی سەهۆڵ
لە ن��او زمانی فارس��یدا توایەوە .س��ەبارەت
بە زمانی کوردی پرس��ەکە جی��اوازە .زمانی
کوردی دێرینتر لە زمانی فارسییە و هەروەها
هاوبەش��ی و لێکچوون و نزیکایەتییان پێکەوە
زیات��ر بووە .کێش��ەی کوردەکان ئ��ەوە بووە
کە وەک فارس��ەکان نەیاتوانی��وە زمانەکەیان
نووسیاری بکەنەوە و وشە و ڕستە ڕەسەنەکان
وەک خش��ت و بەرد لە نێو دیواری بااڵخانەی
زمانەکەیاندا بەکاربێنن .هەر وەک ئۆسکارمان
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دەڵ��ێ کە «بی��ر و حافیزەی ک��وردەکان تیژ
و بەهێ��زە» مەبەس��تی ناوبراو ئ��ەوە بووە کە
کوردەکان لە جیاتی نووسین هەموو شتێکیان
بە مێش��کیان س��پاردوە .ئەو وش��ە و زاراوە
ئێرانیانەی کە لە کتێبە فارس��ییەکاندا وەک
موڵکی زمانی فارس��ی حەس��ابی بۆ دەکرێ،
ڕۆژان��ە بەردەوام لە س��ەر زاری خوێندەوار و
نەخوێن��دەواری کورد بەکار دەبرێ و تەنانەت
کوردەکان باری ماناییی زیاتریان پێ بەخشیوە.
بۆ نموونە وشەی «کار» کە وشەیەکی هاوبەشی
کورد و فارسە ،باری ماناییی لە زمانی کوردیدا
زیاترە هەتا زمانی فارسی .لە زمانی کوردیدا بە
زیادکردنی پێش��گر یا پاشگرێک باری ماناییی
وش��ەکەیان زیاتر لە زمانی فارس��ی گۆڕیوە.
(کارمەند ،شێوەکار ،نیوەکار ،هەرزەکار ،بریکار،
کاریگەری(تاثیرگذاری) ،کارە ،بەرکار ،کاروبار،
دواکار ،ژێرکار ،کارکرد ،خوێندکار ،کارئاسانی،
کارایی ،سووکەکار ،کارناس و .)...
هەڵک��ەوت و جوغڕافی��ای سروش��تیی
کوردس��تان ،بێجگە ل��ەوەی وەک قەاڵیەکی
قایم ڕۆڵی گرنگی لە پاراستنی زمانی کوردیدا
گێ��ڕا ،تەنانەت ئەوەن��دە زاراوە کوردییەکانی
لە نێو خۆیدا خەس��ت و چڕ کردەوە کە هەر
زاراوەیەک وەک زمانێک گەیی به لوتکە و لە
بن زاراوەی خۆی دوورکەوتەوە.
دەوڵەمەندبوونی زاراوە کوردییەکان لە باری
وشە و زاراوەسازییەوە سەربەخۆ هەڵسوکەوتی
کردوە .ئەڵبەت ئەو تایبەتمەندییە هەم الیەنی
ئەرێنی��ی هەیە و هەم وەک زمانێکی پچڕپچڕ
بەراییی درووس��تبوونی زمانێکی یەکگرتوو و
پێوەری گرتووە .مەبەستی سەرەکیی ئەو وتارە،
نیش��اندانی توانستی زمانی کوردی و هەروەها
ش��ێواز و ڕێکاری ئورژانس��ی بۆ گەشەی ئەو
الیەنانەیە کە دەرەتانی پێشکەوتن و گەشەیان
هەیە .زمانی کوردی بە حوکمی جوغڕافیاکەی
زمانی ژینگەیە .دەوڵەمەند بوونی سروش��تی
کوردستان بە شاخ و کێو ،چەم و ڕووبار ،لێڕەوار
و دارس��تان ،لەوەڕگە و دەش��ت و مێرگەزار،
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کێڵگە و باخ و هتد ،هۆکارێکی س��ەرەکین بۆ
ئەوەی زمانی کوردی لە بواری ژینگەناس��ی،
کشتوکاڵی ،ئاژەڵ ،پەلەوەر ،حەشەرە و وردیلە
و ڕووەکناس��ییەوە ب��ۆ ه��ەر دیاردەیەک و
بوونەوەرێ��ک ناوێکی هەیە .ناوەکان بەرهەمی
گەشەی شارستانییەت و پێشکەوتنی زمان و
پیشەی وەرزێڕی و ئاژەڵدارییە .لە کوردستان
لە پرۆس��ەی بەخێوکردنی ئ��اژەڵ (چۆنێتیی
ئاڵ��ف پەیدا ک��ردن و هەڵگرتن��ی بۆ وەرزی
س��ەرما) ،کەڵک وەرگرتن لەش��یر ،ماس��ت،
پەنێر ،دۆ ،ڕۆن ،س��یرنج ،کەشک و ،...چەرم،
پەشم و خوری ،بەن ،گوریس ،جاجم ،مەوج،
قاڵی ،ش��اڵ و هتد ،گۆشت و خۆراکی و هتد،
نموونەگەلێکن کە ل��ە ڕەوتی کار و چاالکیدا
سەدان وشە و ناو بەدی ئەکرێن .لە کوردستان
بە هۆی ناس��ینی ڕووەکەکان ،خۆراکی گیایی
لە تەشقی خۆیدایە ،بێجگە لە خۆراک وەکوو
دەرمان ،بۆنخۆشکە و بەهارات ،ڕەنگڕێژی و ....
کەڵک وەردەگیرێ .لە هیچ شوێنێکی جیهان
ئەوەن��دەی کوردس��تان کەڵک��ی جۆراوجۆر
ل��ە دی��اردەکان وەرناگی��رێ .گیادەرمانی لە
کوردس��تان مێژووییەکی دوورودرێژی هەیە
و هەر ئیس��تاش بەش��ێکی زۆر لە خەڵک ،لە
جێی دەرمانی کیمیایی لە دەرمانی سروشتی
کەڵ��ک وەرئەگرن .هەزار س��اڵ لەوەبەر «ابن
سینا» باوکی زانستی پزیشکی دوایین تەمەنە
پڕ ل��ە ئەزموونەکانی خۆی لە هەمەدان تێپەر
کرد .گیرسانەوەی ئەو پزیشکە لە هەمەدان بە
هۆی نەخۆشخانەیەکی پێشکەوتوو بوو(قانون
در طب ،جل��د اول مقدمە) کە بێجگە لەوەی
هەم��وو پزیش��ک و بەڕێوەبەرەکان��ی کورد
بوون هەم��وو گژوگیا دەرمانییەکانیش��ی لە
چیاکانی زاگرۆس��ەوە دابین کراوە .دیارە ابن
س��ینا لە وەها بارودخێکدا بۆ فێربوونی ناوی
گژوگیاکان مەجبوور بووە زمانی ئەو خەڵکە و
ناوی گژوگیاکان فێر ببێ .لەڕاستیدا هۆکاری
سەرەکی بۆ سەختی و دژواریی زمانی کتێبی
«یاس��ا لە پزیشکیدا» (قانون در طب) ئەو ناوە
ساڵی بیست و دووەم
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کوردییانە بوون کە بە جۆرێک تەعریب کرابوون
و تەنیا مامۆس��تا هەژاری کورد ڕێی بەو ڕازە
برد .دیاردەی گیادەرمانی و پزیشکیی خۆماڵی
لە تەمەنی تەریقەتی نەقش��بەندیدا گەیی بە
لوتکە کە شێخ عوس��مانی نەقشبندی ،وەک
ابن سینای کورد ناودێر کراوە .زمانی کوردی
لە بواری کش��توکاڵی و ژینگەناسیدا ئەوەندە
چۆتە پێش��ەوە ک��ە هیچ زمانێک��ی دەرەکی
و داپڵۆس��ێنەر نەیتوانی��وە ببێتەجێگ��رەوە و
ئاڵترناتیڤی.
ڕێگا چارە لە ئیستەدا؛
ئ��ەوەی لێرەدا جێی باس��ە ئەوەیە کە نەوەی
ئێم��ە لە ئیس��تەدا هەم دەس��تی گەییوە بە
تێکنۆلۆژی��ی چاپ و ه��ەم جیلێکی باش لە
نەوەی ڕابردوو هێش��تا لە ژیاندان کە هەموو
وردەکاری و زانیارییەکانی��ان ل��ە ڕابردوو لە
س��ینەدایە و بە گش��تی ئەتوانین بڵێین کە
ئێمە ب��ە هۆی ئەوانەوە بە مێ��ژوو ،کلتوور و
زمانی ڕابردوومانەوە ئەلکێین .کلتوور و زمانی
زارەکیی ئێمە پێویس��تی بە نووسینەوە هەیە
و دەب��ێ هەر کەس و الیەنێکی ڕۆش��نبیری
لە ناوچەی خۆیەوە بە ش��ێوەی س��ەردەمیانە
دەس��ت بداتە نووس��ینی فولکلۆری کوردی.
ژێرخان��ی فەرهەنگی و کلتووری و زمانەوانیی
ئێمە بە زۆری ژینگە تەوەرانەیە (ناتۆرالیستە)
و پێوەندی��ی ڕاس��تەو خۆی بە سروش��تەوە
هەیە .ئەگەر نەوەی ئیس��تە هەوڵی جیددی
نەدات ئیتر نەوەکان��ی داهاتوو هەموو ناوێک
کە لە س��ەر کەژ و کێو ،گژوگیا ،زیندەوەران،
یارییەکانی من��دااڵن ،خواردەمەنی ،جلوبەرگ
و هتد هەبووە لە بیر ئەکەن و بۆ هەمیش��ە بە
خاک دەسپێرێت.
زمانی ک��وردی بە تەنیا ژانرێک گەش��ە
ناکات هەر بۆیە پێویستە لە قۆناخی یەکەمدا
هەوڵی نووس��ینی(دائرة المعارف) فەرهەنگی
زانس��تی لە هەموو بوارە جیاوازەکاندا بدرێ.
فەرهەنگ��ەکان بێجگە لە پاراس��تنی ناوەکان

بە ه��ۆی مەرجەع بوونیان��ەوە دەبنە بنەمای
زمان��ی ک��وردی و هەروەه��ا ب��ە جۆرێ��ک
یەکدەس��تی و هەلومەرج بۆ درووس��تبوونی
زمانی پێ��وەر هەموار دەک��ەن .ئێمەی کورد
ب��ە ه��ۆی دەوڵەمەندیی سروش��تەکەمانەوە
ڕژیمێکی خۆراکی��ی دەوڵەمەندمان هەیە کە
بە داخەوە هەتا ئیس��تە فەرهەنگی چێش��تی
کوردستان بە وردەکارییەوە ،لە الیەن کەسانی
شارەزاوە نەنووسراوەتەوە .کوردستان واڵتێکی
شاخاوییە و بست بە بستی زنجیرە کێوەکانی
ئ��ەو هەرێمە ن��اوی تایبەتی خ��ۆی هەیە و
هەروەها ئ��ەو ناوانە پێوەندیی��ان بە هەزاران
س��اڵەوە هەیە و نەگۆڕاون ،بەاڵم هێشتا ئێمە
نەمانتوانیوە ئینس��کلۆپێدیای کەژ و کێوەکان
بنووس��ین .ب��ە نووس��ینی ئاکادیم��ی ئێمە
دەتوانین بیس��ەلمێنین کە چیای س��ەبەالن
هەر س��ەهۆاڵنە و ئەلبورز دەستکاری کراو یا
گۆڕاوی هەرەبەرزە (فرهنگ دهخدا) .ئەڵوەن،
نەهاوەن��د ،دەماوەند هەر هەمووی پاش��گری
«وەند»ی(خێ��و ،خاوەن) کوردی��ی خوارووی
پێوەی��ە و ب��ە جۆرێک بەرباڵوی��ی جوغرافیا
زمانییەکەمان دەسەلمێنێ.
نووسینی ئینس��کلۆپیدیا ئەورژانسیترین
و پێویس��تترین چاالکیی��ە ک��ە دەب��ێ ب��ۆ
دروستکردنی بنەمایەکی پتەوی زمان کەڵکی
لێ وەربگیرێت .نووسینی فەرهەنگی زانستی،
زمان لە بەستراوەیی بە تەنیا ژانرێکەوە ڕزگار
دەکا و ل��ە هەمووی گرنگت��ر ،فرە ڕەهەندی
ئ��ەکات .نووس��ینی ئینس��کلۆپیدیا بە پێی
س��ەردەم ،ش��ێوازی تایبەتی خۆی دەوێ .لە
کوردستان بێجگە لەوەی لە زانکۆکان و بەشی
زمان و ئەدەبیاتدا بنەماکانی فەرهەنگنووس��ی
ناوترێت��ەوە ،بەڵکوو کتێبگەلێکیش لەو بوارەدا
چاپ و باڵو نەکراوەتەوە هەتا لێکۆڵەران کەڵکی
لێ وەربگرن .خەسارناس��یی فەرهەنگنووسیی
کوردی هەم��وو الوازییەکانمان بۆ دەرئەخات.
بە داخ��ەوە زۆربەی فەرهەنگنووس��انی کورد
تەنیا وشەدان(لغتنامە)یان نووسیوە ،یا ئەوەیکە
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زۆربەی فەرهەنگ و وش��ەدانەکان ناوچەیی و
دوو زمانەن و هاوتاکەی نووسراوەتەوە.
لە باشووری کوردستان بە هۆی هەبوونی
زانکۆی کوردییەوە ئەو ئەمرە زوو دەبێتە واقیع
و ڕاستی .یەکێ لە هەل یا شانس و دەرەتانەکان
کە ڕووبەڕووی زمانی کوردی بووەتەوە ،ئەوەیە
کە لە ئیم��ڕۆدا هەموو چەم��ک و بابەتەکان
بەالی پرس��ی ژینگەپارێزیدا ش��کاوەتەوە .لە
جیهاندا وێژمانی سەرەکی پرسی ژینگەیە .بێ
ئاوی ،گەرمای لەڕادەبەدەر ،الفاو ،وشکەساڵی،
پیس��بوونی ئاو ،هەوا و خاک ،بەبیابان بوونی
دەش��تەکان ،قەیرانی کش��توکاڵ و هتد هەر
هەم��ووی قەیرانگەلێکن ک��ە واڵتانی جیهان
پێیانەوە دەناڵێنن .لێرەدای��ە کە ئەگەر کورد
لە بواری ژینگە و کشتوکاڵدا زمانەکەی نۆژەن
و زیندوبکات��ەوە ،ئەوا هەم زمانەکەی پارێزراو
و بەرۆژدەبێتەوە و هەم ب��ە الیەنی ژینگەیی
و ژینگەپارێزی (زیست محیطی)کە بابەتێکی
ڕۆژ و سەرەکیی جیهانییە پەیوەست و تێکەڵ
دەبێ.
رەچاو کردنی میتود و شێوازی نووسینی
ئینس��کلۆپیدیا ،خاڵی یەکەمی هەنگاوەکەیە.
ئەگ��ەر ئەو ئەرکە بە س��ەر توێژەرانی زمان و
فەرهەنگس��تاندا دابەش بێ ،ئ��ەوا بەرهەم و
لێکۆڵین��ەوەکان زانس��تی و ئاکادیمیک ئەبن
و هەروەها ب��ە خێرایی پ��رۆژەکان بەئەنجام
دەگ��ەن .لێرەدا ب��ۆ ئاس��انکاریی فێرخوازان
نموونەی وش��ەی «ئاو» دەخەین��ە بەر دیدی
خوێن��ەران هەتا لە نووس��ینی س��ووژەکانی
دیکەدا ڕەچاوی بکەن:
ئاو  Aw :ـ ئاو ،ئه و ،ئاب ،ئاپ water
تەوش و مادەیەکی بێ ڕەنگ و بۆیه ،که 70
له سەدی گۆی زەویی پێک هێناوه ،یەکێ له
ڕەهەنده سەرەکی و هۆکارەکانی ژیانی رووەک
و زیندەوەرانه ،له س��ەرجەم ئاوی گۆی زەوی
تەنیا ( ) %2شیرین و بۆ خواردنەوه ئەشێ ،لەو
دو له سەدەش 90%ی سەهۆڵ و بەستەڵەکە
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له جەمس��ەرەکاندایە .ناو و نازناوەکانی ئاو له
بوارەکانی زانستدا بریتین له:
فیزیا :بەستەڵەک ،تەوش(تراو) ،هەڵم
کەشناسی و بارین :باران ،تەرزه ،بەفر ،ڕێژنه،
تەم ،هەور ،ئاونگ ،هەڵم
ژینگەناس��ی :ئاوی خواردنەوه ،زێراب ،ئاوی
بس��ور ،گەندئ��او ،مەن ئ��او ،زەل��کاو ،واژئاو،
داالتاب ،بزئاو
چاوگەکانی ئاو :ئاوی ژێرزەوی ،ئاوی کانزایی،
ئاوی س��اکار و دیار ،ئاوی زەریا ،ئاوی کانی،
ئاوی کارێز ،ئاوی چاڵ(بیر)
باری چۆنیەتیی فیزیکی :ئاوی س��وێر ،ئاوی
شیرین
ب��اری تایبەتمەندی��ی کیمیای��ی :ئ��اوی
قورس(مقطر)
کەڵکی ئاو :خواردنەوه ،وەرزێری و کشتوکاڵ،
پیشه و دەستکرد(سەنعەت)
تایبەتمەندییەکانی ئاو :ش��ایانی س��ەرنج و
لێکۆڵینەوەن ،بۆ نمونه
پێکهات��ەی مولوکولیی ئاو به جۆرێکه که له
ماوەیەکی کەم��دا زۆرترین گەرما یا زۆرترین
س��ەرما دەگرێته خۆی و هەم له باری کێش
و ه��ەم ل��ه ب��اری چیەت��ی و چۆنایەتییەوه
گورانکاریی به سەردا دێت.
ئاو مادەیەکی توێنەرەوەیە و زۆربەی شتەکان
له ئاودا ئەتوێنەوه و به پێچەوانەش
وەک چۆن 70لە س��ەدی گ��ۆی زەوی ئاو
پێکی هێناوه 70 ،له س��ەدی لەشی زۆربەی
زیندەوەرەکانیش لە ئاو پێکهاتووە.
هندێک نیش��انەی س��ەرەکی بۆ پاکیی ئاو:
ڕەنگ ،بۆن ،تام ،زۆر بونی ئۆکسیژن
لە ئوس��تورە و ئایینەکاندا ئاو جێگە و پێگەی
تایبەتی هەبووە و هەروەها خودایەکی تایبەتی
هەبووە کە لە کوردستان و بان دەشتی(فالت)
ئێراندا بە ئاناهیتا ناس��راوە .ئاو لە ئایینەکاندا
پیرۆز و تەبەڕڕوک کراوە و ئەو دیاردەیە لە دینە
خۆرهەاڵتییەکانەوە هەتا ئایینە خۆرئاواییەکان
بەدی ئەکرێ .ئاوی زەمزەم ،ئاوی کەوس��ەر و
ساڵی بیست و دووەم
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ئاو

تايبەتمەندی و زانيارييەکان
ناوی باو

ئاو

ناو  IUPAC

oxidane

ناوه سەرنجڕاکێشەکان

 .aauaدەی هايدرۆژن
مينوکسيد
هايدرؤژن هييروکوسيد

پێکهاتەو فورموڵی مولوکولی

H_2O

ژمارەی CAS

5-18-7732

INChI

INChI = 1/H_2O/h_1
H_2

کێشی مولی

g/mol 18,0153

تۆکمەیی و فاز

 g/cm^3 0,998تەوش له
C,latm˚20
 g/cm^3 0,997بەستو لە
˚C,latm

رێژەی پلە بۆ بەستەڵەک

)c (273,15k) (32 ˚F˚0

رێژەی پلە بۆ کواڵندن

c (373,124k)˚ 99,974
)(211,95 ˚F

رێژەی گەرمیی تايبەت

)له j (g.k) (20 ˚c 4,184

هت��د نمونەی ئ��اوە پیرۆزەکانن کە لە
کتێبە ئاسمانییەکانیش��دا باسیان لێوە
ک��راوە .مانگی یازدەهەمی جوولەکاکان
بە ئاب ناسراوە کە ئەویش دەگەرێتەوە
ب��ۆ پیرۆزیی ئاو .کاتێ ئ��او ئاوەدانی و
شارستانییەتی بەداوە بێت بێ گومان ئەو
وشەیە لە ناوی گوند و شار و هتدەکاندا
پاشگر و پێشگری ناوەکان داگیر ئەکات
نمونەی ئەو ناوگەلە بریتین لە میرئاوا،
سەوڵ ئاوا یا ئاوەنان(ئابدانان) و...
لە بواری پزشکیدا ئاو بێجگە لەوەی
لەگەڵ دەرماندا تێکەڵ ئەکرێ بە تەنیا
بۆ خۆی دەرمانێکە کە بە «ئاودەرمانی»
ناسراوە .سەرەڕای پیرۆز ڕاگرتن ،دەست
پێوەگرتن و پاقژ ڕاگرتنی ئاو بە شێوەی
توند جەختی لە س��ەر کراوە .بۆ نموونە
لە ئیسالمدا جەخت لە سەر ئەوە کراوە
کە «ئەگەر لە ق��ەراخ ئاوێکدا بتهەوێ
دەس��تنوێژ بگری ،دەبێ ب��ە ئەندازەی
دەس��ت نوێژێک ئ��او ببڕێنیتەوە».هەر
لە س��ەردەمانی کۆن��ەوە هەتا ئەو دوو
سێ دەیەی پێشوو ،ئاو لە گۆی زەویدا
ڕەوتی ئاس��اییی خۆی پێواوە و بە بێ
کەموک��ۆڕی پێداوێس��تییەکانی ژیانی
دابی��ن کردووە .خولی ئاو لە گەردووندا
نەگۆڕە و دڵۆپیک ک��ەم و زیاد ناکات
ئەوەی کە ئێس��تە کێش��ەی ژینگە و
قەیرانی ئاوی لێ کەوتووەتەوە ،گۆڕینی
باری ئاو و هەوایی و سروشتە بە هۆی
مرۆڤەوە کە هەم گۆڕانکاریی لە س��ەر
ڕەوتی سروشتی و وەرزی بارین و هەم
لە سەر ش��وێنی بارین داناوە .بە هۆی
گەشەکردنی زانست لە هەموو بوارەکاندا
و نیازی مرۆڤ بە پێداویستیی ستاندارد،
ئاو و ئاوناسی(هیدرۆلۆژی) وەک یەکێ
لە بوارەکانی زانس��ت گەشەی کرد کە
ئەو بوارە بۆ خۆی بە سەر دەیان بواری
دیکەدا دابەش بووە.
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زمان و ژینگە  -فۆکۆ و گۆران
شەهرام ڕەسووڵ

بێ گومان گۆران یەکێکە لە هەرە شاعیرە دیار و کاریگەرەکانی سەدەی
بیستەمی ئێمە .ناوی گۆران زیاتر لە هەرشتێکی تر لە ناو ئەدەبیاتی
ئێمەدا دەدرەوشێتەوە و وێنا شعرییەکانی ئەو بۆ سروشت ،ناوبانگێکی
زۆریان هەس و ئەمەش خاڵی سەرنج ڕاکێش بوو بۆ ئێمە .ئایا گۆران کە
بە نزیکەیی لەگەڵ فۆکۆ هاوچەرخ و هاوسەردەم ژیاون ،چۆن لە ژینگە و
ئەو سروشتە دوواوە؟

یەکێک لە پرس��یارە گرن��گ و زۆر دیارەکانی
س��ەدەی بیس��ت ،پرس��یاری زمان بووە ،لە
ناویش��یاندا پرسیار دەربارەی چیەتیی زمان و،
چۆنیەتیی دروس��تبوونی زمان یەکێک بووە لە
پرسیارە پڕ لە کیش��ەکان ،کە بووە بە مایەی
گفتوگۆی زۆرێک لە بیریاران و فەیلەس��وفانی
ئەو سەدەیە و سەدەی دواتریش.
فۆک��ۆ کە ناوێک��ی دیاری ن��او دونیای
فیک��ری خۆرئاوای��ە و لەم دوایانەش��دا لە ناو
دونی��ای ئێمە دەنگ و ڕەنگ��ی دەرکەوتووە و
گرنگییەکی زۆری پ��ێ دراوە و بەرهەمەکانی
بۆ س��ەر زمانی ئێمە بە پەرۆشییەکی زۆرەوە
وەردەگێڕدرێن ،یەکێکە لەو بیریارانەی زۆر بە
وردی لەس��ەر زمان وەس��تاوە و کاری لەسەر
کردووە؛ بەجۆرێک کە کە کتێبی «وش��ەکان
و ش��تەکان»ی ب��ە یەکێک لە ه��ەرە کتێبە
دژوارەکانی فۆکۆ دادەندرێت کە وەاڵمی ئەو بۆ
ڕیش��ەی زمان و پەیوەندیی زمان و دەسەاڵت
و زم��ان و مرۆڤ و زمان و ژینگە لەو کتێبەدا
بەجۆرێکە کە لە دوای خۆیەوە تا ئێس��تا ئەو
مقۆمقۆیانە نەبڕاونتەوە ک��ە ئەم هێناونییە ناو
کایەی زمانەوە!
بۆ فۆکۆ زمان لە سەرەتاوە هیچ نییە جگە
لە هێما و پیت و دەنگ و ڕستەکانی سروشت.
ژینگە ج��ا ه��ەر ژینگەیەک بێ��ت ،خاوەنی
دەس��ەاڵت و زمانی خۆیەتی و ئەوە سروشتە
لە ڕێ��گای هێماکانی خۆی��ەوە ،مەعریفەیەک
لە ئەندێش��ە و لە بیری ئێمەدا دەچەسپێنێت
کە دواتر لە ش��ێوەی زمان و قسەکردندا خۆی
دەبینێتەوە .تەنانەت وشە و پیت و نوسینیش
ڕەگ و ڕیش��ەکەی هەر وا لە ناو سروش��ت و
ژینگەوەیە ،زمانیش لەسەر بنەمای لێکچون و
دواتریش جیاوازی ،مەعریفەی خۆی دروست
دەکات .هەڵبەت چ لێکچوون و چ جیاوازییش
هەر وان لە ناو ژینگەدا ،مرۆڤ کاتێ ویستوویەتی
بڵێ ئاو لە هەمانکاتدا ویس��تویەتی بڵی دار نا،
بەرد نا .کاتێ ویستویەتی بلێت مار ویستویەتی
نەڵێت دار ،کاتێ ویستویەتی ئاماژە بە زەیتوون

بکات ،ش��ێوەی چاوی دروست کردووە ،کاتێ
ویس��تویەتی ئاماژە بە کەللـە س��ەر بکات ،بە
مێش��ک بکات ،ئاماژەی بە گوێ��ز کردوە ،بە
کورت��ی بە الی فۆکۆوە زمان لەس��ەر بنەمای
لێکچوون و جیاوازیی ناو ژینگە و سروش��تەوە
دروس��ت بووە و دواتر بە چەند قۆناغێکی تردا
دەگوزەرێ��ت؛ لەوانە دووبارە بونی��اد نانەوەی
سروشت و دەستکاری کردنەوەی سروشت هەر
لە ڕێگای خودی زمانەوە.
تا ئێرە بەش��ێک ی��ان پوختەیەک بوو لە
دیدی فۆکۆ دەربارەی زمان و ژینگە بە گشتی،
ب��ەاڵم با بزانین داخۆ لە ناو ئەدەبیاتی کوردیدا
چ��ۆن ئاوڕ لەو بابەتە دراوەت��ەوە ،ئایا ژینگەی
کوردستان تەنها نیشانەی دەسەاڵتی خودایەکە
و بەس؟ ئایا ئ��ەم ژینگەیە تەنها جوانە و ئێمە
دەبێت پێیدا هەڵبڵێین؟ بۆی بجەنگین؟ خوێنی
بۆ بڕێژین؟ ئایا ئەو شتێکە و ئێمەش شتێکیتر؟
لە نێوان ئێمە و ئەو ژینگەیەدا چیتر هەیە؟
بێ گومان گۆران یەکێکە لە هەرە شاعیرە
دیار و کاریگەرەکانی سەدەی بیستەمی ئێمە.
ناوی گ��ۆران زیاتر لە هەرش��تێکی تر لە ناو
ئەدەبیات��ی ئێم��ەدا دەدرەوش��ێتەوە و وێن��ا
ش��عرییەکانی ئەو ب��ۆ سروش��ت ،ناوبانگێکی
زۆریان هەس و ئەمەش خاڵی سەرنج ڕاکێش
بوو بۆ ئێمە .ئایا گۆران کە بە نزیکەیی لەگەڵ
فۆکۆ هاوچەرخ و هاوس��ەردەم ژیاون ،چۆن لە
ژینگە و ئەو سروشتە دوواوە؟
گۆران لە شیعری کوردستاندا ،کە تایبەتە
بە ژینگە و سروش��تی کوردستان ،وێنایەک لە
زمان دەخاتە ڕوو کە وێنەی لە الی شاعیرانی
تر نابینرێ .گۆران لەوە ورد دەبێتەوە کە شاخ
و گرد و چیاکانی کوردس��تان ،تەنها شتانێک
نین لەوێ ،لەو س��ەرەوە ،بە پیچەوانەوە ئەوان
ئەوەتان لە ناو وش��ە و زمان��ی ئێمەدا؛ ئەوەتا
ئ��ەوەی ئێمە پێ��ی دەدوێین و قس��ەی پێ
دەکەین ،ش��تانێکن لە ڕەگەزی ژینگەکەمان،
ه��ەر وەک فۆکۆ چ��ۆن لەو ب��اوەڕەدا بو کە
ئەوەی ئێمە دروس��ت دەکات و پەروەردەمان
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دەکات ژینگەی��ە و ئێمە بەرهەمی پەروەردەی
ژینگەی��ن؛ ه��ەم الش��ە و ش��کڵ و بونیادی
جەس��تەییمان ه��ەم بیرکردن��ەوە و باوەڕ و
زمانمان« .کوردس��تان :جێگەمی ،جێی هەزار
س��اڵەم...،پەروەردەی ئەم دۆڵ و س��ەرلووتکە
و یاڵ��ەم!» لەم دێڕە و دێڕەکانی دواتریش��یدا،
گۆران ب��ە وردی باس لەوە دەکات کە ئەوەی
ئێمەی پەروەردە کردووە ،بۆ ئێمە س��ەرچاوە
بووە دۆڵ و یاڵ و لووتکەکان بوون .واتە ژینگە
و سروشت بووە نەک سەرچاوەیەکی دەرەکی و
مەعریفەیەکی تر هی شوێنێکی تر .پەیوەندیی
نێوان تاکی کورد و خاکەکەش��ی هی هەزاران
س��اڵ بووە و ئەم هەزاران ساڵەش کاریگەریی
چەند الیانەی هەیە .کە نەک هەر لە پەروەردە
کردن تەنانەت لە هاوجووت بوونی یەکتریش،
کە دواتر ئەو هاوج��ووت بونەی نێوان تاک و
مرۆڤی کورد لەگەڵ ژینگەکەی دەخەینەڕوو.
گۆران لە چەند دێڕی دواتری ش��یعری
کوردس��تان ،بێ هیچ پەردەیەک دێت دیدی
خ��ۆی لەمەڕ زم��ان و ژینگ��ە دەخاتە ڕوو و
دەڵێت« :زمانم پشکوتووی قسەی جوانتە… ،
قس��ەی ناو گۆرانیی شاخەکانتە» .بێ هیچ زۆر
لەخۆکردنێک ،بێ هێ��چ زیادەڕەوییەک ،ئەمە
ڕێک ئ��ەو بۆچوونەیە ک��ە قوتابخانەکانی دی
سۆس��یر و پاشبونیادگەراکان و فۆکۆ ،بە ورد و
درشتی لەسەری وەستاون و قسەیان لەبارەوە
کردووە .بەاڵم گ��ۆران بە دێرێکی چڕ و پڕ لە
مانا ،دیدی خۆی خستووەتە ڕوو .بیرکردنەوەی
گ��ۆران ل��ە وەه��ا بابەتێک ،س��ەرچاوەکەی
هەرچیی��ەک بێت ئ��ەوە ناش��ارێتەوە کە لە
الی گۆران ،ژینگە و سروش��تی کوردس��تان،
ڕەهەندێک��ی قووڵت��ری لەوە هەی��ە کە تەنها
هەر ش��وێنێک بێت و بەس ،ش��وێنێک بێت
بۆ ک��ورد و بەس ،ش��وێنێک بێ��ت لەوێ و
ئەمیش ل��ەوال .درکی گۆران ب��ە کاریگەریی
ئەم ژینگەیە لەس��ەر زمانی ئێمە ،هەر بەتەنیا
کاریگەری نییە ،بەڵک��وو زمانی ئێمە و زمانی
گۆران ڕاستەوخۆ لێكچووی زمانی شاخ و قسە
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و گۆرانیی ژینگەی کوردس��تان خۆیەتی .ئەو
شاخ و ڕوبار و گژوگیا و دۆڵ و دەشت و یاڵە،
لەسەر زمان و گۆرانی و قسەی ئێمە دانیشتون
و قس��ەی ئێمەی پێ پشکوتووە .تەنانە زمانی
گۆران هەم��ان زمانی ئاگردان و هەمان زمانی
منداڵێکە کە جگە لە گڕوگاڵ و نوزەنوز بەوالوە،
هیچی تری پ��ێ نییە بۆ وتن .ئاگران جگە لە
بڵێس��ە و قرچە قرچی چیلکەکان هیچی تری
پێ نییە؛ گۆرانیش کە خۆی ئاس��تی زمانی لە
ئاس��تێکی بااڵتر لەماندایە ،بەاڵم هێشتا گۆران
دەڵێت کە نەخێر ئێمە لە ش��تێکا هاوبەشین
ئەمیش زمان��ە ،زمانی م��ن و منداڵێک ،هی
م��ن و ش��اخێک ،هی م��ن و ه��ی ئاگردان
ئەمانە هەمووی یەک ش��تە و بوونمان تێکەڵی
یەکترییە و ئێمە لەناو یەکتریداین؛ سروش��ت
وەک خوێ��ن لە دەمارەکانماندای��ە« ،قوڵپی با
خوێن��ی دەمارەکانم … ،بە زەبری عەش��قی
تۆ ئەی��دا ،ئەزانم» .کەوایە ئەو عەش��قەی کە
گۆران باس��ی دەکات هەر ئەو عەشقە نییە کە
ش��اعیرانی تر بۆ جوانیی ژینگکەی هەیانبووە.
بە پێچەوانەوە هی گ��ۆران جگە لە جوانی لە
ش��وێنێکی ترەوە ،لە کاریگەرییەکانی ژینگەوە
س��ەرچاوەی گرتووە ،لەو هێڵەوە سەرچاوەی
گرتووە کە لە ناو گۆران وەک تاکێک و ژینگە
وەک گشتیێک هەیە.
یەکێک��ی تر لە خاڵە سەرنجڕاکیش��ەکانی
گ��ۆران کە لەمەڕ سروش��ت و ژینگە هەیەتی،
بریتیی��ە لە هاوجووتیی نێ��وان تاک و ژینگە.
ش��کاندنی دی��واری س��ووژە-ئۆبژەیە لە نیوان
ئەم دووە و وەک خۆ تەماش��اکردنی ژینگەیە.
ئەم��ە جگە لە ڕەهەندە عیرفانییەکانی ئەوس��ا
و زانس��تییەکانی ئێس��تای ،ڕەهەندێک��ی
فیکریتریش��ی هەی��ە ،ئەوی��ش ڕەهەن��دی
شیعریەتی و ناعەقاڵنییە :زمان و خوێندنەوەی
هەس��ت لە ڕێگای زمانی ژینگ��ە خۆیەوە .بۆ
گۆران هەمیش��ە سروش��ت لە ڕێگای هێما و
نیش��انە و پیت و ڕەنگەکان��ی خۆیەوە زمانێک
پێکدەهێنێتک کە زمانێکی شیعری و زمانێکی
ساڵی بیست و دووەم
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هەستییە و هەڵگری هەمان سێنسە زاتییەکانە.
ژینگە جگە لە زمانی زانس��ت کە زمانی یاسا و
هۆکار و دیاردەکانی سروشتن ،زمانێکی تریشی
هەیە؛ جگە لە زمانی خودایی و جوانی خودایی
و تەجەل�لای مەزن��ی خودای��ەک ،زمانێکی
تری هەیە؛ ئەوی��ش زمانێک کە نوێنەرایەتیی
س��ووژەیەکی ئازاد و نیگەران دەکات .هەڵبەت
ئەگەر سارتەرانە تەماشای نیگەرانی و دۆخەکانی
بکەین ،لەوە تێدەگەین ک��ە ئەوانەی نیگەران
دەبن ئەوانەن کە بوونێکی ڕەس��ەن و بوونێکی
ئازادیان هەیە ،بەاڵم ب��ا بزانین لە الی گۆران
چۆن سروشت وەک ژینگەیەکی نیگەران ،وەک
ژینگەیەکی ئازاد ،هاوشێوەی سووژەی مرۆڤ بە
نیگەرانییەوە خۆی دەنوێنێ؟
هەڵبەت گۆران لە ڕێگای بە هێما کردنی
ڕەنگ و جووڵەی سروش��تەوە ،زمانێک دەدات
بە سروشت کە لە ڕێگای ئەم زمانەوە سروشت
ه��ەم خ��ۆی بەی��ان دەکات و هەمیش لەم
ئاڵوگۆڕکردنەی هێماکانەوە کاریگەری لەس��ەر
زمانی ئێمە دان��اوە .لە یەکێک لە ناوداردترین
شیعرەکانی س��ەدەی بیستی کوردی شیعری
پایی��زی گۆرانە .گۆران لەم ش��یعرەدا دووبارە
بەربەس��تی نێوان ژینگە وەک شتێک لەوێ و
خودی مرۆڤ وەک ش��تێکی تر دەش��کێنێت.
ئەم کارە هەم لە ڕێگای لێكچواندنی ش��ێوەی
سروشت بە شێوەی مرۆڤ دەکات ،هەمیش لە
ڕێگای پێدانی س��ێنس بە ژینگەکە .پاییز هەم
قژی زەردە و شان و ملی ڕووتە ،هەمیش ماتە
و زیزە ،داد و بێدادیەتی ،ئەمانەش ژینگە خۆی
ل��ە ڕێگای زمانی خۆیەوە باس��یان دەکات؛ لە
ڕێگای بای سارد و هەوری گریاناوی و فڕینی
پۆل��ی باڵدارەکانی خۆی��ەوە بەیانیان دەکات.
کەوای��ە نیگەران��ی و ترس ،مات��ی و زیزی،
ه��ی س��ووژەیەکی ئازادن ن��ەک بەتەنها هی
ئۆبژەیەک و بەس .هەموو ئەمانە دیدی گۆرانن
بۆ سروشت و ژینگە کە هەڵبەت ئەم باوەڕەی
گۆران بۆ س��ووژەی ژینگە هەر وا بێ کاریگەر
نەماوەتەووە و گۆران بەرەو شوێنێک دەبەن کە

پێشتر کەس��ی تر هەنگاوی بۆ نەناوە ،ئەویش
تازەکردنەوەی ش��یعری ک��وردی و کارکردن
لەسەر ئەو کێشە ش��یعرییانەی کە هی کورد
و سروش��تی کوردی خۆین��ی .ئەگەر زمانمان
هی ش��اخ و داخەکانمان بێ��ت ،ئەگەر دار و
نەمام و درەخت و دەوەن و هەور و گەاڵکانمان
وەک ئێمە ب��ن و زمان و ڕەنگ و هێماکانیان
ل��ە هی ش��وێنێکی تر نەچن و لە ش��وێن و
ژینگەیەکی ترەوە وەرنەگیرابێتن ،بۆچی ئێمە
بە کێش��ی عەرەبی شیعر بنووسین؟ بۆچی بە
وش��ەی فارسی و تورکی دەفتەرەکانمان ڕەش
بکەینەوە؟ هەڵبەت ئەمانە ئەو پرسیارانەن کە
گۆران ناچار دەکەن شۆڕش��ێک لە ئەدەبیاتی
کوردی و لە شیعری کوردیدا بکات .شۆڕشێک
ه��ەم ل��ە ڕووکاری ش��یعری و هەمی��ش لە
ناوەڕۆکی شیعریدا بکات کە ئێرە شوێنی باسی
ئەو گۆڕانکارییانە نییە.
ماوەت��ەوە بڵێی��ن ئاخۆ گ��ۆران ئاگاداری
فەلس��ەفەی ڕۆژئاوا بە گش��تی و فەلسەفەی
ئەڵمان��ی و فەڕەنس��ی بەتایبەت��ی ب��ووە؟
ئاگاداری فەیلەس��ووفانی قوتابخانەکانی وەک
بوونیادگەرایی و پاشبونیادگەرایی و بوونگەرایی
بووە کە لە شیعرەکانیدا ڕەنگیان داوەتەوە یاخود
نا ،ئەمە تەنها زادەی بیر و تێگەیش��تنی خۆی
بووە بۆ زمان و مرۆڤ و سروش��ت و ژینگەی
کوردستان؟ هەڵبەت بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارانە
پێویستی بە ئەنجامدانی چەند توێژینەوەیەکی
درێژ و چڕ هەیە؛ هەم بۆ فەلس��ەفەی سەدەی
بیستی ڕۆژئاوا هەم بۆ ژیان و کارەکانی گۆران
خ��ۆی .ب��ەاڵم دەرئەنجامەک��ە هەرکامێکیان
بێ��ت ،هیچ لەوە ناگۆڕێت کە گۆران چ لە وتار
و کارەکان��ی تری��دا بێت ،چ لە ش��یعر و وێنا
ش��یعرییەکانیدا بێت ،خاوەنی دیدێکی قووڵ
بووە بۆ کاریگەرییەکانی ژینگە لەس��ەر زمان و
بیری ئێمە و ئەم��ەش وەک ئەوەی کە ڕوون
کرایەوە ،هەم لە شیعر و زمانی شیعری و وێنا
ش��یعرییەکانیەوە و هەمیش ل��ە گۆڕانکاری و
نوێکردنەوەی شیعری کوردیدا دەردەکەوێت.
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چەند نموونەیەک لە
سیاسەتەکانی پاراستنی ژینگە لە واڵتی سوئێد 
تاهیر عەلیار

واڵتی سوئێد خۆی بە زیاتر لە  40کۆنڤانسیۆنی نێونەتەوەییی ژینگە
و گرێبەستی نێو نەتەوەیی بۆ پاراستنی ژینگەوە بەستووەتەوە .ئەو،
چاوەدێری بە سەر زۆرینەی بوارەکانی ژینگەپارێزیدا دەکەن بۆ وێنە خاوێن
ڕاگرتنی هەوا ،چۆنیەتیی کۆکردنەوەی زبڵ ،چۆنیەتیی بێ خەتەرکردنی
مەوادی کیمیایی ،چۆنیەتیی خاوێن ڕاگرتنی سروشت و ....

ل��ە ک��ۆی  22وەزارتخانەی دەوڵەتی س��وئێد،
یەکیان وەزارەتخان��ەی ژینگەیە .ئەرکەکانی ئەو
وەزارتخانەیە
لە سایتی ڕەسمیی خۆیاندا ئاوا دیاری کراوە:
 1کەمکردنەوەی باڵوبوون��ەوەی گاز و مەوادی
پیس لە هەوا و فەزادا.
 2دابینکردن��ی ژیانێکی دوور لە هەر چەش��نە
پیسییەک.
 3پەرەپێدان و زیادکردن و بە هێز کردنی ژیانی
سروشت لە سەر عەرز و لە ئاودا.
 4پێڕاگەیش��تن بە س��ووڕی ژیانی پڕ بایەخی
سروشت circulation
 5کۆکردنەوەی زبڵ و زێراب لە هەر چەشنێک.
 6پاراس��تنی ژینگە و ژیان لە هەموو تیشکێکی
زیانبار.
 7دابینکردنی هەوای خاوێن بۆ ژیان.
 8ه��اوکاری و هاوبەش��ی ل��ە تێکۆش��انی
ژینگەپارێزیی جهانیدا.
خۆبەس��تنەوە بە کۆنڤانسیۆن ،گرێبەست و
پرۆتۆکۆلە نێونەتەوەییەکانەوە
واڵتی سوئێد خۆی بە زیاتر لە  40کۆنڤانسیۆنی
نێونەتەوەییی ژینگە و گرێبەستی نێو نەتەوەیی بۆ
پاراستنی ژینگەوە بەستووەتەوە .ئەو ،چاوەدێری
ب��ە س��ەر زۆرین��ەی بوارەکان��ی ژینگەپارێزیدا
دەکەن بۆ وێنە خاوێن ڕاگرتنی هەوا ،چۆنیەتیی
کۆکردنەوەی زب��ڵ ،چۆنیەتیی بێ خەتەرکردنی
م��ەوادی کیمیایی ،چۆنیەتی��ی خاوێن ڕاگرتنی
سروشت و ....
گرێبەستەکانیش لە نێوان چەندین واڵتدا واژۆ
کراون بۆ ئەوەی پڕۆژە گەورەکانی ژینگەپارێزی،
بە ه��اوکاری و ئیمکاناتی هاوب��ەش بەرەوپێش
ببەن ،چونکە زۆربەی پڕۆژەکان بۆ هەموو دنیا یا
بەشێک لە دنیان .هەروەها بە تێکۆشانی هاوبەش
هەوڵ دەدەن مافی ژینگە پەرەپێبدەن.
ئەرک��ی گرینگ��ی دەزگای پێڕاگەیش��تنی
خزمەتگوزاری��ی سروش��تیی س��وئێد ئەوەیە کە
بەش��داربێ لە کاری بەردەوام ب��ۆ بەڕێوەبردنی

بڕی��اری ئەو کۆنڤانس��یۆنانە و پس��پۆڕەکانی لە
کۆبوونەوەکانی ڕاوێژکاری��ی یەکیەتیی ئورووپادا
س��ەبارەت بە ژینگەپارێزی بەش��داری بکەن و
بیروب��اوەڕی خۆیان ب��ۆ هەنگاوەکان��ی داهاتوو
ڕابگەیەنن.
ی��ەک لەو کۆنڤانس��یۆنانەی باس��مان کرد،
کۆنڤانس��یۆنی ئ��او و هەوای��ە ک��ە ڕێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان بڕیاری لەسەر داوە .ئەرکی
گرینگ��ی ئەو کۆنڤانس��یۆنە ئەوەی��ە ڕێگاچارە
ببینێتەوە بۆ ئەوەی پێش بە ئاڵوگۆڕەکانی ئاو و
هەوا بگرێ؛ چونکە مەترسیی ئاڵوگۆڕەکانی ئاو و
هەوا ،بەرانبەر بە ژینگەی مرۆڤایەتی قورس��ترین
مەترس��ییە و کارکردی لە س��ەر هەموو واڵتان
هەی��ە و هەموو واڵتەکانیش لە دروس��ت بوونی
ئەو مەترسییەدا کەم و زۆر دەستیان هەیە ،بەاڵم
بەش��ە جیاوازەکانی جیهان بە ش��ێوەی جیاواز
تووشی ئەو مەترسییە دەبن.
چوونەس��ەری گەرما لە س��ەدەی ڕابردوودا
لە س��ەر گۆی زەوی پێمان دەڵێ :باڵوبوونەوەی
گازی کۆڵدیئۆکسید زیادی کردووە و ئەوەش بە
هۆی بە کارهێنانی لە ڕادەبەدەری زووخاڵ ،نەفت
و گازی سروش��تییە .بۆیە ب�ڵاو بوونەوەی گازی
گوڵخانەی��ی دەبێ تا ئەو ڕادەی��ە کەم بکرێتەوە
کە بەرەبەرە نەتوانێ کێش��ە بۆ سیس��تمی ئاو و
هەوا دروس��ت ب��کا ئەوەش تەنیا ب��ە هاوکاریی
نێودەوڵەتی دەستەبەر دەبێ.
گرێبەستی پاریس
ئەو کۆنڤانسیۆنە گرێبەستی پاریسی بەدوادا هات
کە مانگی دێس��امبری  2015بڕیاری لە س��ەر
درا و لە مانگ��ی نۆڤامبری  2016کەوتە قۆناغی
جێبەجێکردنەوە .لە ڕاس��تیدا تەقریبەن تەواوی
واڵتان��ی دنیا واژۆی��ان کردووە .ئەو گریبەس��تە
تەواوی الیەنەکانی کۆنڤانسیۆنی ئاو و هەوا ڕوون
دەکاتەوە.
گرینگتری��ن ئامانج��ی گرێبەس��تی پاریس
ئەوەیە واڵتانی ئەندام تێبکۆش��ن ،چوونەس��ەری
گەرما کە بە ش��ێوەیەکی گلۆب��ال هەموو دنیای
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گرتۆتەوە بێنن��ە خوارێ تا ڕادەی النی کەم دوو
دەرەج��ە لە هەن��گاوی ئەوەڵدا و لە پاش��انیش
هەوڵ بدەن وردەوردە بیهێننە خوارتر .هەر پێنج
س��اڵیش جارێک هەڵس��ەنگاندن دەکرێ بزانن
هاوکاری و چارەس��ەریی ئەو واڵتانە ئامانجەکانی
پێکاوە یان نا.
پڕۆتۆکۆل��ی کیۆت��ۆ وەک پێش��ینەی ئەو
هاوکارییانە
وەک پێش��ینەیەک ب��ۆ گرێبەس��تی پاری��س،
پرۆتۆکۆل��ی کیوتۆ لەبەرچاو دەگیرێ کە س��اڵی
 1997واژۆ ک��را و لە مانگی فێڤریەی  2005لە
هەموو ئەو واڵتانەی ک��ە واژۆیان کردبوو کەوتە
قۆناغی جێبەجێکردنەوە .بەشێکی ئەو پڕۆتۆکۆلە
داواکاری و بڕیارلەس��ەردانە ب��ۆ کەمکردنەوەی
گازی گوڵخانەیی.
واڵتی س��وئێد کۆنڤانس��یۆنی ئ��او و هەوا،
گرێبەس��تی پاریس و پرۆتۆکۆلی کیوتۆ بە وردی
جێبەجێ دەکا و کاریان پێ دەکا.
نوێنەران��ی ئەو واڵتانەی کۆنڤانس��یۆنی ئاو
و هەوای��ان واژۆ کردووە ،ب��ە گوێرەی بەرنامەی
دیاریکراو کۆ دەبنەوە و لەو کۆبوونەوانەدا لە سەر
ڕێگاچ��ارەی نوێتر بڕی��ار دەدەن و دەوڵەتەکانی
واڵتانی بەشدار بڕیارەکان جێبەجێ دەکەن.
رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان لە ش��اری
بۆنی ئالمان س��کرێتاریایەکی بۆ ئەو کۆنڤانسیۆنە
داناوە و وێبێکی هەیە ک��ە هەموو زانیارییە کی
بە زمانی ئینگلیس��ی تێ��دا ب�ڵاو کردووەتەوە.
زانیارییەکی زۆریش��ی لە سەر گازی گوڵخانەیی
و کارکردی لە س��ەر ژینگە تێ��دا باڵوکراوەتەوە.
هەروەها نووسراوە:
دەبێ ئاماژە بەوە بکەین کە توانا و زەرفییەتی
واڵتەکان و گیروگرفتی ژینگەیان وەک یەک نییە
و فەرقی هەیە بۆیە دەبێ س��ەرنج بدەینە چەند
خاڵێک:
 1چ فاکتورێ��ک دیاریک��ەرە ک��ە واڵتێک بە
پێی بڕیاراتی کۆنڤانس��یۆنە نێ��و نەتەوەییەکان
هەڵسوکەوت دەکا یا نایکا.
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 2چ مێت��ۆد و مکانیزمێک هەیە کە ئەو والتانە
بە بڕیارەکانی کۆنڤانس��یۆنەکان ببەستێتەوە و بە
ئەنجامی بگەیەنن .
 3چ��ۆن ،جێبەج��ێ کردن��ی بڕیارەکان��ی
گرێبەس��تەکانی ژینگە پارێزی ڕۆژبەرۆژ باش��تر
بکرێ.
روانگە و ئامانجی واڵتی س��وئێد و بەرنامەی
داڕێ��ژراو لە پێوەن��دی دەگەڵ ئ��او و هەوا لەو
واڵتەدا ئەوەیە س��اڵی  2045هیچ ئاسەوارێک لە
گازی گوڵخانەیی لەو واڵتەدا نەمێنێ و نەیەتە نێو
ئاتمۆسفەرەوە .مانای ئەوەیە ڕادەی باڵوبوونەوەی
گازی گوڵخانەی��ی لەوس��اڵەدا  85لەس��ەد بە
نیسبەت ساڵی  1990لە کەمی و کورتیی دابێ.
دەوڵ��ەت وەزیفەیەتی هەر  4س��اڵ جارێک
سیاسەتی گەیش��تن بەو ئامانجە ژینگە پارێزییە
و چۆنیەتیی تێکۆش��انی خۆی بۆ گەیش��تن بەو
مەبەس��تە لە ڕاپۆرتێکی ڕووندا بدا بە پەرلمان و
هەر پێداویستییەکی تازە بۆ گەیشتن بە ئاکام و
کۆتاییی کارەکە الزم بێ لە ڕاپۆرتەکەدا ئاماژەی
پێ بکا.
بەشێک لە کارخانەکان بەتایبەت کارخانەکانی
کەرتی ئاسن و پۆاڵ ،دەبنە هۆی بەرهەمهێنان و
باڵوبوونەوەی بەش��ێکی زۆر لە گازی گوڵخانەیی.
بۆی��ە بیرکردن��ەوە ل��ە گوڕین��ی تەکنیکی ئەو
کارخانانە ،مێش��کی پس��پۆڕان و بەرپرسانی بە
خۆیەوە سەرقاڵ کردووە و ڕایان وایە لە پڕۆسەی
ئ��ەو گۆڕانکارییانەدا ،س��وئێد ببێتە واڵتێک کە
ئیدی س��ووتەمەنیی فوسیلی بەکار نەهێنێ و بۆ
گەرم��ای نێو ماڵ و بەرهەمهێنانی پیشەس��ازی
و تڕانس��پۆرت ،لە بیوئێنێ��رژی کەڵک وەرگرێ.
مەبەس��ت لە بیوئێنێرژی��ش ،وەزای تاو ،وزەی
با ،وزەی ئاو ،بەن��داو و ئاوبەند و وزەی کارەبایە.
لەو بوارانەدا هەنگاوی گەورە هەڵێندراوەتەوە .لە
زۆر جێگا کە لە مەسیری بادایە پایەی بڵیندیان
دامەزراندووە کە جۆرێک ژنراتۆری بەرهەمهێنانی
بەرق��ە و پەڕڕەکان��ی بە با دەس��ووڕێ و دەبێتە
هۆی پاش��ەکەوت بوونی بەرق ل��ە ژنراتۆرەکەدا.
بەنداوی گەورەش لێ��دراوە و ژنراتۆری بەرقیان
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ل��ێ دامەزراندووە  .لە بیناسازیش��دا ئێس��تا لە
سەربانەکان لە زۆر جێگا سەفحەی سەنعەتیی بۆ
وەرگرتنی وزە دادەنێن کە نووری ڕۆژ وەردەگرێ
و دەی��کا ب��ە وزە و بۆ گەرم��ا و بەرقی نێو ماڵ
کەڵکی لێ وەردەگرن.
ئوتوبووس��ی نێ��و ش��ارەکان هیچی��ان لە
سووتەمەنیی فوسیلی کەڵک وەرناگرن و تەواویان
ب��ە بیوگاز کار دەکەن و زەرەریان بۆ ژینگە نییە.
لە باری نرخی هاتوچۆشەوە بە سەرفەترن چونکە
لە سووتەمەنیی هەرزانتر کەڵک وەردەگرن .جگە
لەوە ماش��ێنی سواریی بەرقی ،ئێستا بە لێشاو لە
بازاڕدایە و ئەو جۆرە ماشێنانە یا ماشێنی هیبرید
ل��ە زیادبووندان .قەتار ،میترۆ و تراموا هەموو بە
بەرق کار دەکەن و هیچ گازێک لە ئاتموس��فەردا
باڵو ناکەنەوە.
بەشێکی عومدە لەو بیوگازە لە زبڵ و ئاشغاڵ
بە دەست دێنن .پێم وایە الزمە کەمێک لە سەر
ئەو بابەتە بڕۆم.
هە موو ئەو کەسانەی بە تەنیا یا دەگەڵ فامیل
دەژی��ن دەبێ زبڵی نێو ماڵ بە چوار جۆر دابەش
بکەن .ئاس��ن بە جوێ ،خۆراکی م��اوە بەجوێ،
شووش��ە بە جوێ ،کارتۆن و کاغەز بە جوێ .ئەو
زباڵنە نابێ لە ماڵێ ڕابگیرێ بەڵکوو لە دەرەوەی
ئەو س��اختمانەی تێیدا دەژین بین��ای تایبەتی
هەیە بە مەحفەزەی تایبەتییەوە دەبێ ئەو شتانە
هەرکام لە مەحفەزەی تایبەت بە خۆی باوێیژرێ
و لەوێدا ڕادەگیرێ تا ش��ارداری دەیانگوێزێتەوە
 .ئاسن دەنێردرێتە ش��وێنی تواندنەوە و دووبارە
ب��ە کاری دێننەوە .ئاس��ن تا ب��ێ نهایەت جار
دەتوێندرێتەوە و بەکار دەهێندرێتەوە .شووشە و
کارتۆن و کاغەزیش بە هەمان شێوە دەنێردرێتە
کارخانەی تایب��ەت بە خۆیان و تا ئەو جیگایەی
دەکرێ دووبارە بە کار دەهێندرێنەوە .بەاڵم زبڵ
چ لێدەکەن.
لە هە موو شارەکانی سوئێد کارخانەی بەرهەم
هێنان��ی گەرمای نێو م��اڵ هەیە کە پێی دەڵێن
 värmeverketبە ئینگلیس��ی دەبێتە thermal
 power stationزب��ڵ دەبرێت��ە ئەو کارخانەیە و

بەش��ێکی لە کوورەی تایبەتیدا دەکرێ بە گەرما
و گەرمای نێو ماڵەکان و ئاوی گەرم بۆ خۆشوتن
ل��ەو ڕێگایەوە بۆ هەموو ماڵێک لە ڕێگای لوولە و
ئامێری تایبەتەوە دابین دەکرێ .بەشێکی دیکەی
زبڵ دەبرێتە بەش��ێکی دیکەی ئ��ەو کارخانەیە
و ب��ە کەڵک وەرگرت��ن لە تەکنیک��ی تایبەت،
دەکرێ بە بیو گاز و بۆ ترافیکی نێوش��ار بە کار
دەهێندرێ .س��وئێد سااڵنە  700ملیۆن تۆن زبڵ
ل��ە والتی نوروێژ دەکڕێ و لەو کارخانانەدا گەرما
و سووتەمەنیی لێ بەرهەم دێنێ.
لە کۆتاییدا ئاماژە بەوە بکەم لە س��وئێد ئەو
ئامۆژگارییانەش بۆخەڵک هەیە بۆ بەش��داری لە
ژینگە پاریزیدا ڕەچاوی کەن.
 1بۆ چوونە سەرکار یا شوێنی خوێندن ،باشترە
ب��ە پێیان بچی یا بە دووچەرخە یا بە ئوتوبووس.
ئەگەر ش��وێنی کارت لە دەرەوەی ش��ارە باشترە
دەگەڵ هاوکارەکانت ڕێ��ک کەوی چەند کەس
بەیەک ماش��ێن بچن لە بات��ی ئەوەی هەرکەس
ماشێنێک بێنێ.
 2لە ماشێنێک کەڵک وەرگرن کە سووتەمەنیی
فوسیلیی ناوێ یا هیبریدە یان بە ئێتانۆل دەروا.
ڕادەی بای تایەکانی دروستە .شێوەی لێخوڕینی
بەسوود بە کار بێنە .بۆ سەفەر لە ناوخۆی واڵتدا
بە جێگای تەیارە سواری قەتار بە.
 3ل��ە ماڵێ ل��ە الم��پ و دەزگای بەرقیی کەم
مەس��رەف کەڵک وەرگرە .ئاوی گەرم زۆر بە کار
مەهێن��ە و گەرمای ماڵ��ێ زۆر مەکە و لە کاتی
کواڵندنی ش��تێک سەرپۆشی لە س��ەر دانی .لە
کات��ی چوونە دەر ل��ە ماڵێ ،ئامێ��ری کارەبایی
بکووژێنەوە ،چ��را بکووژێنەوە ،ئەگ��ەر فریزەکە
سەهۆڵ گرتوویە بە جوانی سەهۆڵەکەی لێبکەوە.
 4دەرمان��ی کۆن باتری��ی کۆن ،زبڵ��ی کۆن،
تەگەری ماش��ێنی کۆن ،لە ماڵ��ێ ڕامەگرە .زبڵ
لە سروش��تدا باڵو مەکەوە .مەوادی کیمیایی لە
زێراب مەکە.
 5ش��تێک مادەی کل��ۆری تێدابێ ب��ە کاری
مەهێن��ە .مەوادی پاک ک��ەرەوە لە ڕادەی خۆی
زیاتر بەکارمەهێنە .بە گەرمای زۆر لیباس مەشۆ.
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پێشەکیی تاوان ناسیی ژینگەیی
هەژار شەریف زادە

رەنگە نەزەرییە و ڕەهەندەکانی خوێندنەوە و قسە کردن لەسەر تاوانبار
پێشینەیەکی دوور و درێژی هەبێ بەاڵم زانستی تاوانناسی زانستێکی
نوێیە و تاوانناسیی سەوز زانستێکی نوێتری ئەوڕۆیە لە بازنەی زانستی
تاوانناسیدا کە سەرەتای ئەو زانستە دەگەڕێتەوە دەیەی ٩٠ی زایینی لە
واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کە خودی ئەو زانستە سەر بە بۆچوونی
تاوانناسیی ڕەخنەگرانەیە.

تاوان واتە جورم چیە؟ ڕەنگە ئێمە ڕۆژانە زۆرمان
گوێ لەو قس��ەیە بووبێ کە « ئەرێ تاوانی من
یا ئەو چییە کە دەبێ ئەوە بکێش��ین؟!» تاوان
لە ڕوانگەی تاوان ناسانەوە تەعریف و پێناسەی
جۆراوجۆری هەیە بەاڵم بەش��ی هەرە زۆریان
هاوڕان کە تاوان« :ئ��اکار یا تەرکی کارێکە کە
بەرانبەر بەو کارە لە دەقی یاس��ا دا س��زایەک
دیاری کرابێ» و توش��بووی ئەو کارەش پێی
دەڵێن تاوانبار .زانس��تی «تاوانناسی» یا «جورم
شناسی» پێش��ینەیەکی دوور و درێژی هەیە،
لە مەرکەزی ئەو زانس��تەدا مرۆڤ دانیشتووە و
لێکۆلەران بەردەوام ئاکاری مرۆڤ دەپشکننەوە
کە چۆن تووش��ی تاوانێک دەبێ و چ ش��تێک
تاوانە و چ سزایەک بۆ تاوانی فاڵن باشە.
رەنگە نەزەرییە و ڕەهەندەکانی خوێندنەوە
و قس��ە کردن لەس��ەر تاوانبار پێش��ینەیەکی
دوور و درێژی هەبێ بەاڵم زانس��تی تاوانناسی
زانستێکی نوێیە و تاوانناسیی سەوز زانستێکی
نوێتری ئەوڕۆیە لە بازنەی زانس��تی تاوانناسیدا
کە سەرەتای ئەو زانس��تە دەگەڕێتەوە دەیەی
٩٠ی زایینی لە واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا
ک��ە خودی ئەو زانس��تە س��ەر ب��ە بۆچوونی
تاوانناسیی ڕەخنەگرانەیە.
هەر وەک ئاگادارین جیهانی ئەوڕۆ لەگەڵ
زۆر خەس��ار و دی��اردەی ژینگەیی بەرەرڕوویە
کە دەتوانین بڵێی��ن تەنانەت مانەوەی خودی
م��رۆڤ و جیهانیش نە تەنی��ا گوماناوی بەڵکو
تووش��ی مەترس��ییەکی یەکجار زۆریش بووە
وەکوو دڕان و کون بوونی الیەی ئۆزۆزن ،گەرم
بوونی زەوی ،کەم بوون و قەیرانی ئاو ،پاشماوە
و زبڵ و زاڵ ،توندوتی��ژی بەرانبەر بوونەوەران
(مرۆڤ/بوونەوەر) و....
هەم��وو ئ��ەو گۆڕانکارییە سەرس��امهێنەر
و ترس��ناکانە ئێم��ە بەرەو ئەوە ه��ان دەدەن
ک��ە پێداچوونەوەیەکی بنەڕەتی بەس��ەر زۆر
ش��تاندا بکەینەوە بە تایبەتی پەیوەندیی نێوان
مرۆڤ و ژینگ��ە ،ژینگە و دەس��ەاڵت ،مانەوە
و ....تا دەگاتە تاوانناس��ی و س��زا .لە ڕاستیدا

ئێس��تای نەک کۆمەڵگای ئێمەی کورد بەڵکو
کۆمەڵ��گای بەش��ەریش لەگەڵ ئەو پرس��یارە
گرینگ و هەستیارانە بەرەوڕوو بووە کە مانەوە
ی��ا بەق��ا چییە؟ ژینگە و ژی��ان و مرۆڤ لە چ
پەیوەندییەکدان؟ یاسا چۆن دەتوانێ پارێزەری
مانەوەی هەموان بێ؟
با بگەڕێینەوە سەر باسی خۆمان کە دەبێتەوە
تاوان ناسیی س��ەوز ،وەک خوێندمانەوە دیارە
هەر بە پێی هەستیاریی ئێکۆلۆژیی کوردستان
و ژێئۆپۆلتیکی کوردستان لە ڕۆژهەاڵتی ناوین،
هەرچی دەچینە پێش ،زانیاریی ئێمە لەس��ەر
تاوانناسیی سەوز ،زیاتر بە پێویست و بەنرختر
دەبێ .هەر ئەوەش بوو بە هۆکاری نوسینی ئەم
نوس��راوەیە بۆ الیەنگران و چاالکانی ژینگەیی
لە کورستان.
تاوان هەر وەک باس��مان کرد پێناسێکی
تایبەتی هەیە واتە دەقی یاسا دیاریی دەکا کە
چ ش��تێک تاوانە و چ سزایەک بۆ چ تاوانێک
عاداڵنەیە.
تاوان پەیوەندییەکی ڕاس��تەوخۆی لەگەڵ
مێ��ژووی کولت��وری ،ئابووری ،سیاس��ی و ...
واڵتێک هەیە .زۆر کردار هەیە کە لە هێندێک
فەرهەنگ��دا ڕێ��زە و لە هێندێ��ک فەرهەنگی
دیکەدا ب��ێ ڕێزییە .لە هێندێ��ک فەرهەنگدا
ئەرزشە و لە هێندێکی دیکەدا زیددی ئەرزشە
ک��ە بەرئەنجامی ئ��ەو مێ��ژوو و پێکهاتەیەی
کۆمەڵگا لە پارلماندا خۆی نیشان دەدا و دەبێتە
یاس��ا و دواتر تاوان تەعری��ف دەکرێ و تاوان
دەناسێندرێ و تاوانبار پێناسە دەکرێ  ...کەوابوو
کۆمەڵگا و گۆڕانکاریگەلێک کە بەس��ەریدا دێ
رۆڵێکی زۆری لەو پرۆسەیەدا هەیە.
کوردس��تان ه��ە ربەش��ەی ک��ە ژێ��ر
دەس��ەاڵتێکدا ژیاوە ،بەم پێیەش هەر بەشێکی
ل��ە ژێر کاریگ��ەری ئایدیۆل��ۆژی و هێژمۆنیی
ئەو دەسەاڵتەش��دا بووە وا بەسەریدا زاڵە بەاڵم
خاڵی هاوبەش��ی هەموویان دی��ن و ئایینە کە
رۆڵێک��ی یەکجار گرینگی لە س��ەقامگیربوونی
چوارچێوەکانی هزری و کلتووریی خەڵکدا بووە.
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تا پێش هاتنی ئیس�لام بۆ نێو کوردەکان زۆر
هێم��ا و بنەمای چاند و کلت��ووری کوردەکان
ڕاس��تەوخۆ لە ژینگ��ەدا ب��ەرز کراونەتەوە و
کەوتوون��ە ناو پێکهاتەی پێناس��ی فەرهەنگیی
گەلی کورد؛ لە ماری ڕەوایەتە ئۆستورەیییەکان
ڕا بگرە تاکوو دەگاتە هەڵۆی بەرزەفری ئەخالقی
سیاس��ی و تاووس��ی ئایینی ئیزەدییەکان .زۆر
ل��ەو هێمایانە لە ژێ��ر کاریگەریی ئاس��یمیلە
کردنی گەلی کورددا بە کەڵکئاوەژوو لە ئایین،
گۆڕانکاریی زۆریان بەسەردا هاتووە و لە ڕیز یا
جێگ��ە و پێگەیان کەم بووەتەوە و دواتر نێوانی
مرۆڤی کورد و ژینگەی تێک داوە.
هێ��زی داگیرکەر بۆ هێژمۆنی پێویس��تی
خۆی��ان ،تەنان��ەت ب��ە چوارچێوەکانی دەقی
ئایینیشەوە پابەند نەبوون و سەرەڕای ڕاهێنانی
ڕێ��زداری ،بەش��ێکی ئایین بووەت��ە بنەمای
توندوتیژیی نێ��وان مرۆڤ و دواتر نێوان مرۆڤ
و ژینگە ،کە لەو خەس��ارەدا دەسەاڵت لە جێی
خ��ۆی و کۆمەڵ��گاش لە جێێ خ��ۆی دەوری
خۆیان هەبووە و هەشە.
زانستی تاوانناسیی سەوز ئاوڕێکی جیددی
لە ژیانی ئێکۆسیس��تێمی مرۆڤ و پەیوەندیی
م��رۆڤ لەگەڵ ژینگ��ە دەداتەوە .ئەو زانس��تە
ڕوون��ی دەکاتەوە ک��ە چ ئاکارێ��ک لە مرۆڤ
ڕوویدا ،دەکرێ ئێمە بۆی بچیەنە پێش��ێ و بە
دیاریکردنی پێشەکییەکی تاوانناسانە بەرەنگاری
بینەوە؟
تاوان لە تەعریفی یاسادا چەند بەش و باسی
تایبەت��ی هەیە وەکوو توخمی م��ادی (وەکوو
کارێک یا تەرکی کارێک کە دەکرێ مەسەلەن
دارێک دەبڕدرێتەوە یا هەمان بڕینەوە یا بەری
ئاو گرتن بۆ دارستانێک یا برسی و تینوو راگرتنی
دەربەندێک ب��ە بەرنەدانی ب��ەری ئاو کاتێک
دە موڵکماندای��ە و دەتوانی��ن بەری بەردەین)،
توخم��ی مەعنەوی (هۆکاری دەروونیی تاوانبار
کە دەبێتە هاندەری ئەنجامدان یا تەرکی کارە)
بێگومان دەس��ەاڵت بە پیێ دەقی یاس��ایی و
حوکمڕانیی خۆی کە کەرەسەی زۆر جیدی و
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بەهێ��زی وەکو دادگا و پۆلیس و زیندانێک کە
لەبەر دەستی دایە ،کاریگەریی بەرچاوی هەیە
لە تاوان بەخش��ی بە ئاکار یا هەڵسوکەوتێک.
کە لە بەشی کوردس��تاندا بەداخەوە هەمیشە
دەستی تاوانباری ژینگەیی ئاواڵە کراوە و پشتی
ژینگەپارێزیی پێ شکێندراوە!
تاوانناسانی سەوز ،دیاردەکان و تاوانەکانی
ژینگ��ە کە کاریگەریی یەکجار زۆریان هەیە لە
چەند بەش و پارتدا لێک جیا دەکەنەوە:
تاوان��ی تاکەکەس��ی یا ف��ەردی :تاکێک
بوونەوەرێ��ک زەجر دەدا یا ئاگر لە ش��وێنێک
بەردەدا یا دارێک دەبڕێتەوە.
تاوان��ی کۆمپانی��ا بازرگانیی��ەکان :کە بۆ
بەرژەوەندی و مەنفەعەتی خۆیان خەس��ارێکی
زۆر ل��ە ژینگەی ناوچەیەک دەدەن ،باغەوانێک
بە بیر لێدانێکی ناکارناسانە ڕەگی ئاوی ژێرزەیی
ناوچەیەک الواز دەکا.
تاوانی بەشی ژێر دەس��ەاڵتی حکوومەت:
وەکوو کارخانەکانی نیوەدەوڵەتی یا دەوڵەتی و
س��ەنعەت و ڕێ و بان کە هەر کام لە بەش��ی
خۆیان دەورێکی یەکجار زۆریان لە خەسارەکانی
ژینگەیی لە ناوچەی کورستاندا هەبووە.
لە بەش��ی تاکەکەس��یدا ،فەرهەنگسازی
و چان��دی کۆمەڵگا ،دەورێک��ی زۆری هەیە لە
س��ەرهەڵدانی تاوان لە تاکدا کە لە ئاس��تێکی
س��ەرتریدا دەس��ەاڵت هەم بە پێی ئاسیمیلە
کردن و هەم ش��ێوازی فەرهەنگی و ڕاهێنانی
سیستماتیک ،دەوری بێ رکابەری لە فەرهەنگی
پێکهاتودا هەیە .بۆ نمونە فەرهەنگی ئێس��تای
قبووڵکراوی دەسەاڵت ،دابەزاندنی دەوری ژنانە
لە پێکهاتەی ئابووری و هەڵس��وڕانی کۆمەڵگادا
کە ژن تەنانەت تا ئاستی کەلوپەل و کەرەسەی
زاوزێش دابەزیوە .هەر ئەو ش��ێوازە لە تەکریم
و کەرامەتی ش��ارۆمەند ،بنەمای توندوتیژی و
دواتر ڕێزشکانی جنسی و ژینگەیی دەبێ.
بە کورتی و پوختی دەبێ بڵێین« :تاکێک
ڕانەی��ە ڕێزی رەگ��ەزی بەرانب��ەری یا خاو و
خێ��زان و هاوژینی بپارێ��زێ ،زەحمەتە دواتر
ساڵی بیست و دووەم
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ڕێزی بوونەوەرێکی دراوسێی لە ژیانی ژینگەیی
وات��ە زنجیرەی ئێکۆس��یتێمیدا بپارێزێ» ئەوە
نموونەیەک��ی عەینییە ل��ە دەوری بیۆگرافیی
فەرهەنگ��ی ت��اک و کۆمەڵ��گا ک��ە دەتوانێ
پێشەکیی بەهێزی س��ەرهەڵدانی تاوان بێ لە
تاوان باردا.
لە دو بەش��ی دیکەی کە باس��مان کرد،
چ لە کردەوەی مەنفەع��ەت تەڵەبانی بازرگانی
و کۆمپانی��اکان و چ لە بەش��ی بەرهەمەکان و
س��ەنعەت و مودیرییەت��ی خزمەتگوزاریی تر
وەک��وو ڕێ و ب��ان ،لە بنەڕەت��دا دەگەڕیتەوە
سەر ش��ێواز و جۆری ڕوانینی دەزگای فکریی
حاکم بەس��ەر مرۆڤ و ژینگەدا ،ئێمە هەرچی
دەڕوانین��ە دەزگای فکری کە ئێس��تا هەیە و
بنەمای حوکمڕانی و دەس��ەاڵتدارییە ،گشتی
جیهانی هەس��تی بووەتە موڵکی مرۆڤ و هەر
لە بنەڕەت ڕا هزری زاڵ بوون و دەس��تدرێژی
بۆس��ەر هەر جۆرە زەوی و ژینگەیەک پەرەی
س��ەندووە؛ واتە مرۆڤ بووەتە دەسەاڵتداری بێ
ڕکابەری س��ەر ژینگە کە هەر ئەوە پێشەکیی
تەواو عەیارە بۆ یاغ��ی بوونی مرۆڤ؛ دواتریش
س��ازوکاری ئیداری یا بوروکراسی و چاوەدێری
بەسەر س��ەرچاوە سروش��تییەکان و ژینگەدا.
دەزگایەک کە ش��ێرپەنجەی فەس��اد داگیری
کردبێ بە پێی زاتی قوربانی کردنی تاکی لێزان
و کارناس ب��ۆ گوێڕایەڵ ب��وون و لەخاجدانی
ڕەخن��ە و ڕەخنەگر بۆ یەکدەس��ت س��ازیی
دەزگای حاک��م ،ئیتر هەرچ��ی دەیکا تەنانەت
لە خزمەتگوزاریی گشتیش��یدا چیها خەساری
گەورەتری بەدوادایە .نمونەی هەرە ئاش��کرای
ئ��ەو بابەت��ە پێترۆش��یمی و ڕێ و بان��ە ،کە
هەردووکیان بە پێی نەبونی ڕوانگەی کارناسانە
لە دیتنەوەی ش��وێنی دامەزرانی و دانانی پالن
و نەخش��ە نە تەنیا سەقەت دادەمەزرێن ،بەڵکو
پێشبینیی خەسارەکانی ژینگەی و سروشتیشی
تێدا ناکرێ و هەرچی دەچینە پێشێ دەبینین
کاولکاری��ی ژینگ��ە ،وات��ە تاوان��ی ژینگەیی
دووپات و دووپ��ات دەبێتەوە .هەر وەک چۆن

جادەکێشانی نێوان س��ەقز و مەریوان ،سنە بۆ
مەریوان چیها کانیاو و کێو و دەربەندی وێران
کرد ،پێترۆش��یمی لە مەهاباد و کرماش��ان و
مەریوان خەریکە چ خەس��ارێک لە س��ەرچاوە
ئاوییەکان و ...دەدا.
یا گەشتێک لە نێو ئیدارەکان و ناوەندەکانی
دانی مۆڵەتی کش��توکال و باغداری و گۆڕینی
کارب��ەری ،بە ئاس��انی بۆم��ان دەردەخا تاکی
مەنفەع��ەت خواز و کەڕ وکوێر بەس��ەر ژیانی
ژینگە ،بە برێک بەرتیل چەندە ئاس��ان مۆڵەتی
ب��اغ لێدان و بی��ر و چااڵو لێ��دان و تێکدانی
ش��یناوەردی نێو شار و ڕاو و داربڕینەوە و سەد
ئاکاری ڕاستەوخۆی تاوانی ژینگەیی وەردەگرێ
کە بێگومان ئەگەر دەزگایەکی چاوەدێری سالم
و بوێریان لەس��ەر بێ ،ت��اک یا باندی گەندەڵ
ناتوانن ئاوا بە ئاس��انی دەستدرێژی بکەنە سەر
ژینگە و بینەقاقای س��ەرچاوە سروش��تییەکان
بگرن.
نەزان��ی و خوێندن��ەوەی الوازی
سیاس��ییەکان و نوێنەران��ی پارلم��ان و
مامۆستایانی ئایینیش ،یەکێ لە بنەڕەتیترین
هۆکارەکان��ی پێش��ەکیی پەرەدان��ی تاوانی
ژینگەیە .مامۆس��تای ئایینی کاتێک دەبینێ
ب��ۆ بڕینەوە داری خورم��ا دیە دیاری کراوە،
بۆچ��ی بەڕوو کە دەورێک��ی زۆر گرینگتری
کە ژینگەی کوردس��تاندا هەیە ،نە دەتوانێ
حەدیس��ێکی بۆ تەتبیق دا نە بەرگرییەکی
فێقهی بکا و نە نوێنەرێک هان دا لە پارلمان
ئەوە بخاتە دەستوری کار.
لەهەر حاڵدا ڕێکخراوەکان چ مەدەنی و چ
سیاسی دەتوانن دەربیجەیەکی جیددیی فکری
و هزری بۆ ئەو حەوزەیە بکەنەوە و بە نوسراوە
بەردەوامەکانیان و هەڵوێستی کارناسانە و بەجێ
و بوێرانەیان ،کاریگەریی زۆر زەق و پۆزیتیڤیان
لەسەر پرۆسەی گەشانەوەی زانستی تاوانناسیی
سەوز هەبێ و پێشی پەرەدانی تاوانی ژینگەیی
و دەمدرێژی و دەس��تدرێژیی دوژمنانی ژینگە
بگرن.
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ژینگ ه و توندوتیژی
کاوه حهسهن پوور

ئاشتی ڕهوتێک ه ل ه بواری ناوهرۆکهوه ب ه بابهتگهلی سیاسی ،فهرههنگی،
ئابووری ،کۆمهاڵیهتی و ل ه بواری فهردییهوه ب ه بنهماڵه ،سازمان ،نهتهوه،
ڕهگهز و زمانهوه گرێدراوه .ئاشتیی پۆزهتیڤ و ڕاستهقین ه ب ه بێ بنبڕکردنی
توندوتیژی نایهت ه ئاراوه و دهبێ ههر سێک الیهنی توندوتیژی (راستهوخۆ،
پێکهاتهیی و فهرههنگی) چارهسهر کرێن ههتا کۆمهڵگایهک ب ه ئاشتیی
پۆزهتیڤ بگا و مرۆڤ بتوانێ ل ه ژینگهیهکی پڕ ل ه تهناهی و سهعادهتدا بژی.

ئاشتی له س��هرهتاییترین خواسته ڕهواکانی
مرۆڤ بووه .ژیان بۆ مرۆڤ به بێ ژینگهیهکی
ش��یاو و ئهمن ،تاقهت پڕوکێن و س��هخته.
ههموو ههوڵهکانی مرۆڤ ههر له س��هرهتاوه
ئ��هوه بووه که ژینگهیهک دروس��ت بکا که
به تهناهی و به خۆش��ی تێی��دا بژی .ئهوه
له حاڵێکدای��ه که ڕووبهرێکی دیکهی ژیانی
مرۆڤ له ش��هڕ پێکهاتووه .شهڕ له ئهساسدا
وهک پێداویس��تی و زهرورهتێ��ک له ژیانی
مرۆڤ��دا گرینگیی پێ دراوه .بهم پێیه مرۆڤ
بۆی��ه ش��هڕ دهکا ههتا ئ��ازادی ،تهناهی و
بهختهوهری وهدهس��ت بێن��ێ .بهاڵم مرۆڤ
به درێژاییی مێژوو له ش��هڕدا تووش��ی ماڵ
وێرانی ،ئاوارهیی و زۆر جار گیان لهدهستدان
ب��ووه .پاکتاو کردن ،کوش��تنی بهکۆمهڵ و
جێگۆڕکێی جوغرافیایی ل��هو پهیوهندییهدا
یهخهی مرۆڤیان گرتووه.
یووه��ان گاڵتونگی نۆروێژی ک ه ب ه باوکی
دهرس��هکانی ئاش��تی له دونیادا ناسراوه پێی
وای ه وهدیهاتنی ئاش��تیی ڕاستهقین ه بۆ مرۆڤ
ل��ه گ��رهوهی چارهس��هرکردن و بنبڕکردنی
توندوتیژیدای��ه .گاڵتون��گ س��ێ ج��ۆر ل ه
توندوتیژی دهستنیش��ان دهکا و له بهرانبهردا
پێی وای ه ههر بهم پێودانگهش س��ێ جۆر ل ه
ئاشتی یان سوڵحمان ههیه:
 1توندوتیژیی ڕاستهوخۆ
 2توندوتیژیی پێکهاتهیی
 3توندوتیژیی فهرههنگی)Galtung, 2007( .
١ـ توندوتیژیی ڕاستهوخۆ یان ئاشکرا:
توندوتی��ژی ل�� ه بنهماڵ��هدا ،توندوتیژی ل ه
س��هر بنهمای ڕهگهز ،توندوتیژی��ی قهومی،
توندوتیژی��ی پۆلی��س ،توندوتیژیی دهوڵهتی،
تیرۆریس��م و ش��هڕ ،نموونهی ئ��هو جۆره ل ه
توندوتیژین .توندوتیژیی ڕاستهوخۆ ب ه ئاشكرا
دهکرێ و بۆ ههموو کهس ڕوون ه بۆی ه جهماوهر
لێی دهترس��ێ .ئهو جۆره له توندوتیژی ،لهو
شێوهگهلهدا خۆی دهنوێنێ.

ئـ .توندوتیژیی جهستهیی:
ههر جۆرێک ل ه توندوتیژی که ئازار به لهشی
مرۆڤ دهگهیهنێ ئهوا توندوتیژیی جهستهیی
ب ه حیساب دێ .زیانی ئهو جۆره ل ه توندوتیژی
ئهوانهن :برین ،ماسین ،لهدهستدانی ئهندامانی
لهش و مهرگ .توندوتیژیی جهس��تهیی لهم
ش��کاڵنهدا بهڕیوهدهچی  1قهتڵ  2لێدان و
کوتان(به چهقۆ) یان به بێ کهرهست ه (مست،
پێالق��ه ،زلـله)  3دهس��تدرێژیی سێکس��ی
 4ئهشکهنجه.
ب .توندوتیژیی ڕۆحی:
ئ��هو جۆره ل�� ه توندوتیژی زیان ب�� ه ڕهوانی
قوربانی دهگهیهنێ .دهکرێ بڵێین ههس��ت و
زێهنی بریندار دهکا و ههستی باوهڕبهخۆبوون
ل ه مرۆڤ دهستێنێتهوه .توندوتیژیی ڕۆحی لهو
شکاڵنهدا خۆی دهنوێنێ
 1س��ووکایهتی  2گاڵت�� ه پ��ێ ک��ردن
 3جنێودان  4ههڕهش ه لێ کردن.
پ .توندوتیژیی ماڵی:
ه��هر جۆرێ��ک ل��ه توندوتیژی ک�� ه ببێ ب ه
هۆکاری له دهستدانی ماڵ ،خهسارهت لێدان
ل ه سامان و داراییی مرۆڤ ،وهک توندوتیژیی
ماڵی دهناس��رێ .ئهو جۆره ل ه توندوتیژی ب ه
یهکێک لهو شێوان ه خۆی دهنوێنێ.
 1دزی  2ڕێگری  3نهدانی حهقدهس��ت و
موچهی مانگان ه  4خهسارهت لێدان ل ه سامان
وهک خهت تێهاویش��تن ده ماشێن ،دڕاندنی
تۆپ و...
 .٢توندوتیژیی پێکهاتهیی یان شاراوه:
گاڵتونگ له بابهتێکدا له ژێر ناوی «توندوتیژی،
ئاشتی و لێکۆڵینهوه له سهر ئاشتی» ل ه ساڵی
١٩٦٩دا ئهو مهس��هلهیهی ب��اس کردووه ک ه
توندوتیژیی پێکهاتهیی ،ل�� ه ڕوانگهی ئهوهوه
ب��هو جۆره ل��ه توندوتی��ژی دهگوت��رێ ک ه
ڕیش��هیان ل ه پێکهاتهی کۆمهڵگا یان ناوهنده

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٦ساڵی بیست و دووەم هاوینی 263 2720

کۆمهاڵیهتییهکاندایه .ئهو پێکهاته و ناوهندان ه
ل�� ه ڕێگای بێب��هش کردنی م��رۆڤ له ماف ه
بنهڕهتییهکانی خۆی ،زیان به مرۆڤ دهگهیهنن
و زهربهی لێ دهدهن .ل ه ئهساسدا توندوتیژیی
ڕاستهوخۆ و توندوتیژیی پێکهاتهیی زۆر لێک
نزیک��ن و دهکڕی بڵێین لێ��ک گرێدراون .ل ه
درێژهدا چهند نموون ه دێنمهوه.
ئـ .گهوره ساالری:
ئ��هو دیاردهیه یهكێک ل��ه تایبهتمهندییهکانی
کۆمهڵگای س��وننهتییه .لهو جۆره کۆمهڵگایانهدا
ئهو بڕیارانهی له الیان گهورهس��ااڵن یا پیرانهوه
پهسهند نهکرابێ ،مهشرووعییهتی نییه ،وهک کچ
به شوو دان .ئهو شێوه ڕوانینه دهبێته باعیسی
ئهوهی بهش��ێکی زۆر له کۆمهڵگا ،دهستیان به
مافه سهرهتایییهکانی خۆیان ڕانهگا.
ب .ناوچهگهرایی ،عهشیرهت:
لهو شێوه ل ه توندوتیژیدا گڕێدراویی مرۆڤ ب ه
ناوچهیهکی تایبهت ،عهش��یرهت و نهژادێکی
تایبهت دهبێته باعیس��ی ئهوهی توندوتیژیی
دهرحهق بکرێ .بۆ وێنه حکومهتی ناوهندی ل ه
ئێران ب��ه درێژاییی مێژوو قهت بۆ جارێکیش
کوردێکیان وهک وهزیر دهستنیشان نهکردووه
یان کورد به هۆی دین و شوناسی جیاوازهوه
ل ه واڵتی ئێڕاندا ناتوانێ ببێ به سهرۆک کۆمار.
پ .ڕهگهزپهرهستی:
بایهخ پ��ێ دانی ل ه ڕادهبهر و سیس��تماتیک
ب ه پیاو ل��ه بهرانبهر ژندا .بۆ وێن ه له واڵتێکی
وهک ئێراندا ڕهگهزی نێرینه ڕهگهزی یهکهم ه
و ب ه بۆنهی پش��تیوانیی سیستهمی کۆماری
ئیسالمی ل ه پیاوان ،ئهوا ژنان جێگه و پێگهی
ڕاستهقینهی خۆیان ل ه کۆمهڵگادا نهدراوهتێ.
 .٣توندوتیژیی فهرههنگی:
توندوتیژی��ی فهرههنگ��ی ئام��اژه ب�� ه
کهرهس��تهگهلێک دهکا که بۆ مهشرووعییهت
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دان به توندوتیژیی ڕاس��تهوخۆ و پێکهاتهیی
کهڵکی��ان لێ وهردهگی��رێ .بۆ وێن��ه دین،
ئیدئۆل��ۆژی ،زمان ،هونهر و تهنانهت زانس��ت
( .)Galtung, 1990توندوتیژی��ی فهرههنگ��ی
دهبێ به هۆی ئهوهی توندوتیژیی ڕاس��تهوخۆ
و توندوتیژیی پێکهاتهیی ،به کردهوهی ش��یاو
و گونج��او له قهڵهم بدرێن ،ی��ان النیکهم به
نهشیاو و غهڵهت حیسێب نهکرێن .فهرههنگ
ل��ه خۆی��دا هێندێک جهوه��هری تێدایه که
دهتوان��ێ کردهوی دزێو و قێزهون به جۆرێکی
دیکه بناسینێ ومۆرکی پهسهندکراویان لێ بدا.
ئـ .دین:
گالتونگ باس له ههڵسوکهوتی نێوان ئیسرائیل
و فهلهس��تینییهکان دهکا؛ ل ه دینی یههووددا
هاتووه که ئهو قهوم ه له الیهن خواوه ب ه قهومی
یهکهم ههڵبژێردراوه .ههروهها له تهوڕاتیش��دا
هاتووه ک ه ش��وێنی حهوانهوه و نیش��تهجێ
بوونی قهومی یههوود واڵتی فهلهس��تین ه ک ه
ئهوڕۆ له ئیختیاری ئیس��ڕائیلدایه .لێره بۆمان
ڕوون دهبێت��هوه که ئهو باوهڕه چهند دهتوانێ
ماک��هی توندوتیژی بێ و ژینگهی خهڵک لهو
ناوچهی ه تووشێ چ کارهساتێک بکا.
ب .ئیدئۆلۆژی:
جیاوازیی نێوان دی��ن و ئیدئۆلۆژی لهوهدایه،
دین له ڕوانگهی ههوادارهکانییهوه ڕیش��هی
ئاس��مانیی ههی ه بهاڵم ئیدئۆل��ۆژی ئهوڕۆیی
و نوێی��ه .هیتلێ��ر ئهو کهس��انهی ک ه ل ه ژێر
چهت��ری ئیدئۆلۆژیی ئهودا کۆ نهدهبوونهوه ب ه
جڕوجانهوهر یان باکت��ری ناوزهد دهکرد .ئهو
تێڕوانینهی هیتلێر ،بهکارهێنانی توندوتیژیی
بۆ ههوادارهکانی هاسان دهکردهوه.
پ .زمان:
سهرهتایی ترین توێخی فهرههنگ ه و ههر بۆی ه
دیتنهوهی پهیوهندیی زمان دهگهڵ توندوتیژی
چهتوون و ئهس��تهمه .بۆ وێن�� ه لهو زمانانهی
ڕیش��هی التینی��ان ههی ه وهک ئینگلیس��ی،
ساڵی بیست و دووەم
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ئیتالیایی ،فهڕانس��هوی و . . .ههم بۆ مرۆڤ و
ههم بۆ پیاو وشهی  Manبه کار دێنن .بهاڵم
بۆ ژن ل ه پاڵ وش��هی ( )Man woلکێندراوه
و نیشان دهدا ژن ب ه بۆنهی پیاوهوه دهناسرێ
و توندوتیژیی ههنووکهش بهرانبهر ب ه ژنان ب ه
کار دێ.
پهیوهندی��ی توندوتیژی��ی ڕاس��تهوخۆ،
پێکهاتهیی و فهرههنگی
ب ه پێ��ی بۆ چوون��ی گالتون��گ ،توندوتیژی
س��هرهتا ل�� ه فهرههنگهوه دهس��ت پێ دهکا،
پێکهاتهی��هک ل ه س��هر بنهم��ای توندوتیژی
دروس��ت دهبێ و بهرههمهک��هی توندوتیژیی
ڕاستهوخۆ یان فیزیکیی لێ دهردهچێ .بهاڵم
ل ه ئاکامدا توندوتیژی (راستهوخۆ ،پێکهاتهیی
و فهرههنگ��ی) پهیوهندی��ی بهردهوامیان ب ه
یهک��هوه ههیه .ب��ۆ جوانتر ش��ی کردنهوهی
ڕوانگهی گالتونگ دوو نموون ه دێنمهوه.
وێنهی یهکهم ڕاهێنانی منداڵ:
به پێی بۆچوونی گالتونگ ،له قۆناغی یهکهمدا
ڕاهێن��ان فۆڕم دهگرێ و دهبێت ب ه فهرههنگ
و بهها پهیدا دهکا و دهستوور و قهواعیدی بۆ
ساز دهبێ .ههر بهم پێی ه مندااڵن و مێرمندااڵن
دهبێ��ت وهک مامۆس��تا و دای��ک و باوکیان
بجووڵینهوه .ل��ه قۆناغی دووههمدا پێکهاتهی
ڕاهێنان شکڵ دهگرێ ،لێرهدا ئهرکی ڕاهێنان
دهکهوێته ئهستۆی مامۆستا یان دایک و باوک
و ئهوان ل ه ههمب��هر ڕاهێنانی منداڵ ،خۆیان
ب ه بهرپرسیار دهزانن .ل ه قۆناغی سێههمدا ک ه
گالتونگ ب ه توندوتیژیی ڕاس��تهوخۆ ناوزهدی
دهکا ،کاتێک من��داڵ یان مێرمنداڵێک وهک
مامۆس��تا یان دایک و باوک��ی ناجووڵێتهوه،
ئهوان بڕی��ار دهدهن که مناڵهکه وهک خۆیان
ههڵس��وکهوت ب��کا و بجووڵێت��هوه .کاتێک
منداڵهک ه لهس��هر ک��ردهوهی خۆی پێداگری
دهکا و گوێڕایهڵی قس��هی ئ��هوان نابێ ،ئهوه
دایک و باوک یان مامۆستا ،هاسانترین کردهوه

ههڵدهبژێرن؛ ل ه ڕوانگ��هی ئهوانهوه تهوهین،
منهت له سهر کردن ،تهنانهت لێدان ،دهتوانێ
منداڵهک ه بێنێته سهر بڕیاری ئهوان.
وێنهی دووههم:
له س��ێدارهدرانی فهرزاد کهمانگهر دهکرێ ب ه
پێ��ی تێزهکهی گاڵتونگ ل��هو چوراچێوهیهدا
بگونجێ .عهمهلی کۆماری ئیس�لامی ل ه سهر
ب ه تاوان زانینی ئهرکی فهرزادی کهمانگهر ک ه
ههوڵ��ی دهدا زمانی ک��وردی فێری مندااڵنی
ک��ورد بکا ،ههم الیهن��ی فهرههنگیی ههی ه و
ه��هم الیهنی پێکهاتهی��ی .الیهنی فهرههنگی
ئهوه ب��وو ک ه کۆماری ئیس�لامی پێی وا بوو
فهرزاد کهمانگهر دهبێ له ناو بچێ و ش��یاوی
ئهوهی ه توندوتیژیی دهرحهق بکرێ ،ل ه حاڵێکدا
ئهو ڕوانین ه قورس��تره ل��هو عهمهلهی ئهوان
دهرحهق به ف��هرزاد کهمانگهر ڕهوایان بینی.
الیهن��ی پێکهاتهییی ئهو س��ێدارهی ه بێبهش
کردنی کورده له مافێکی ڕهوای ئینس��انی ک ه
ب ه درێژاییی مێژوو لێی زهوت کراوه.
بۆچوونی گالتونگ له سهر ئاشتی
ئاش��تی ل ه فهرههنگ��ی جۆراوج��ۆردا مانای
ب��ۆ دۆزراوهت��هوه و تهعبیری بۆ ک��راوه .ل ه
ئینگلیس��یدا  Peaceب��ه عهرهبی  Salaamل ه
التیندا  Paxو ل ه زمانی یۆنانی کۆندا ب ه Eirene
تهرجوم ه کراوهتهوه .بهاڵم ب ه گش��تی وهسفی
وهزعییهتێکی به ب��ێ توندوتیژی و تێپهڕین ه
ل ه ش��هڕ .له پهیوهندیی کۆمهاڵیهتیدا و له نێو
مرۆڤهکان��دا به مانای تهناه��ی و پهیوهندیی
گرووپ��ی و پێکهوهژی��ان مان��ا کراوهتهوه .ل ه
قورئان��دا هاتووه :انما المومنون اخوه فاصلحوا
بین اخویکم (الحجرات  )١٠واتا ئیمانداران برای
یهکترین ،له نێو برایاندا ئاشتی مسۆگهر بکهن.
گالتون��گ پێ��ی وای ه ه��هر وهک چۆن
توندوتیژی له س��ێ ئاس��تدا پێناسه دهکرێ،
ب ه ههمان ش��ێوه ئاش��تیش له س��ێ ئاستدا
پێناسه دهکرێ .ئاش��تیی ڕاستهوخۆ ،ئاشتیی
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پێکهاتهیی و ئاشتیی فهرههنگی .گرینگی دان
ب ه ئاس��تێک ل ه ئاش��تی و پشتگوێ خستنی
ئهوان��ی تر دهبێت��ه هۆی ئهوهی پڕۆس��هی
ئاشتیی ڕاس��تهقین ه نهیهته دی .گالتونگ ل ه
درێژهدا باس��ی ئاش��تیی پۆزهتیڤ و ئاشتیی
نیگهتیڤ دهکا .مهبهستی گالتونگ ل ه ئاشتیی
نیگهتی��ڤ ،ههمان ئاش��تیی ڕاس��تهوخۆیه،
ئ��هو پێی وایه زۆربهی سیاس��هتوانان کاتێک
باس��ی ئاش��تی دهکهن ،ڕێک مهبهستیان ل ه
ئاش��تیی نیگهتیڤه .ئاش��تیی ڕاستهوخۆ یان
نیگهتی��ڤ ،حاڵهتێکه ک ه تێی��دا توندوتیژیی
ڕاس��تهوخۆ ڕوونادا .بۆ وێنه کاتێک ل ه نێوان
دوو گرووپدا ئاگربهس دێت ه ئاراوه ،ده واقیعدا
س��وڵحی نیگهتیڤ یان س��وڵحی ڕاستهوخۆ
هاتووهت��ه ئاراوه .ل��هو حاڵهتهدا تهنیا ش��هڕ
کۆتایی��ی هاتووه ،ئهگینا ئهگهری توندوتیژیی
پێکهاتهی��ی لهئارادایه .ب ه ب��اوهڕی گالتونگ
کاتێک س��وڵحی پۆزهتیڤ دهستهبهر بووه ک ه
توندوتیژیی پێکهاتهیی ڕوونهدا .واته عهداڵهتی
کۆمهاڵیهتی دهس��تهبهر کراب��ێ .ژن ب ه مافی
خۆی گهیشتبێ ،سهروهت و سامانی واڵتهک ه
ب ه شێوهیهکی عاداڵن ه ل ه نێو خهڵکی واڵتهکهدا
دابهش کرابێ ،کهمینه نهتهوایهتییهکان ماف ه
س��هرهتایییهکانیان ب ه فهرمی بناسرێ ،مافی
خوێندن بۆ ههموو ئهندامانی کۆمهڵگاکه وهک
یهک لهبهردهست بێ و ب ه گشتی ژینگهیهکی
ش��یاوی مرۆڤ بنیات نرابێ .ئهگینا نهبوونی
شهڕ و پێکدادان یان ئاگربهس ،پێوانهی بوونی
سوڵحی پۆزهتیڤ نییه.
رێکخ��راوی ئاب��ووری و ئاش��تیی جیهانی،
چوارچێوهیهک��ی  Global Peace Indexب��ۆ
ئاشتیی پۆزهتیڤ دیاری کردووه و ل ه نیهایهتدا
جهدهوهلێکی ئاماریی درووس��ت کردووه ک ه
ههموو ساڵێک نوێ دهکرێتهوه و تێیدا
 .١س��ۆئێد  .٢فهنالند  .٣سوئیس .٤نۆروێژ .٥
دانمارک  .٦ئیرلهن��د  ٧هولهند  .٨نیوزیلهند
 .٩ئاڵمان و  .١٠ئیس��لهند ب ه ڕیز ل ه سهرووی
ئ��هو کۆمهڵگایانهن ک ه س��وڵحی پۆزهتیڤیان
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تێدا دهس��تهبهر بووه و وهکوو ژینگهی شیاو
ب��ۆ ژیانی مرۆڤ ناس��ێندراون .ب��ه پێی ئهو
تایبهتمهندییانه ،مافی مرۆڤ ،مافی ژن ،مافی
من��داڵ ،مافی خوێن��دن ،گهندهڵیی ئیداری،
ئهرک��ی حکوومهتهکان و خۆ ب ه بهرپرس��یار
زانین له بهرانبهر خهڵکدا ،ههڵسهنگێندراون و
نومرهیان پێ دراوه .واڵتی ئێران له پلهی ١٣٧
ڕاوهستاوه و ل ه خوارووی جهدوهلهکه واڵتانی
 .١٦٣سۆمالی  .١٦٢ئافریقای مهرکهزی .١٦١
یهمهن  ١٦٠ئیریتێ��ره  .١٥٩کۆریای باکوور
 .١٥٨عێراق  ١٥٧ئهفغانس��تان ڕاوهس��تاون.
پلهی ههر یهک لهو واڵتان ه دهرخهری ئهوهی ه
ک��ه کامهیان ل ه ب��واری س��وڵحی پوزهتیڤدا
لهوانی تر ل ه پێشتره)Visionofhumanity( .
کۆتایی
ئاش��تی ڕهوتێکه ل��ه ب��واری ناوهرۆکهوه ب ه
بابهتگهل��ی سیاس��ی ،فهرههنگ��ی ،ئابووری،
کۆمهاڵیهت��ی و ل��ه ب��واری فهردیی��هوه ب ه
بنهماڵه ،س��ازمان ،نهتهوه ،ڕهگ��هز و زمانهوه
گرێدراوه .ئاش��تیی پۆزهتیڤ و ڕاستهقین ه ب ه
بێ بنبڕکردنی توندوتیژی نایهت ه ئاراوه و دهبێ
ههر س��ێک الیهنی توندوتیژی (راس��تهوخۆ،
پێکهاتهی��ی و فهرههنگی) چارهس��هر کرێن
ههتا کۆمهڵگایهک به ئاش��تیی پۆزهتیڤ بگا و
م��رۆڤ بتوانێ ل ه ژینگهیهکی پڕ له تهناهی و
سهعادهتدا بژی.
سهرچاوهکان
http://visionofhumanity. org/indexes/ecologicalthreat-register
. Galtung, johan. 2008. 50 years: 25 intellectual
landscapes explored. Oslo: colophon press
Galtung, Charles Webel and Johan. 2007.
Handbook of Peace and conflict studies. Oxon:
obtained from:https://www. mkgandhi. org/ebks/
handbook-of-peace-and-conflict-studies. pdf.
Routledge
« Galtung, Johan. 1990. «Cultural Violence.
Journal of Peace Research
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ڕوانگە

کەلەبەری نێوان دوێنێ ،ئەمڕۆ و سبەی 
(بەشی دووەم)
سەالح مەجید پوور  

شەرتی یەکەمی بردەنەپێشی باسێکی پڕناوەرۆک و دەسکەوت بریتییە لە
خۆالدان لە ناحەز خوێندەنەوه .ئەو وتارە ڕووی لە ڕێکخستنێکی تایبەتی
نییە و هەڵسەنگاندنی ڕەوتێکی دەیان ساڵەیە .بەشی یەکەمی ئەو وتارە
هەوڵێکە بۆ ناساندنی مۆدێلێکی پێکهێنانی گۆڕانکاری کە بۆ لێ وردبوونەوە
و دانی ستراکتۆر بە باسەکەمان پێویستن کە بریتین لە :ستراتێژی ،پێکهاتە،
فەرهەنگ ،کەرەسە ،مرۆڤ و دەسکەوتەکان.

لە الیەن هەموو هێزە کوردییەکانەوە بێ جێاوازی
ڕەچاوک��راوە .بەکردەوەکردنی ئەو س��تراتێژییە
هەتا ئێستا نەبۆتە هۆی وەدیهێنانی بەرهەمێکی
دەس��گر و بەرچاو لە ب��وارە جیاوازەکانی ژیانی
کۆمەڵگای کوردستاندا .ڕاست و دروستیی هەر
س��تراتێژییەک بە دەس��تەبەرکردنی نەتیجەوە
بەندە و فاکتەری تەمەنی ڕێکخراوەیی و ڕێبەری
ناس��راو ،شەرعییەت بە دروس��تیی ستراتێژیی
پیڕەوکراو نابەخش��ێت .ئەگ��ەر پێکهاتەیەکی
سیاسی لە بەڕیوەبردەنی کۆمەڵگا ،وەدەستهێنانی
هێزی سیاس��ی وحکومەتیدا سەرکەوتوو نەبێ،
بە مان��ای ئەوەیە کە لە س��ێچوکڵەی ویزیۆن
(ڕوانگە) ،هەدەف ،و میسیۆنیدا ،گرێیەکی هەیه
و هەروەها لە سێ فاکتەری بنەڕەتی و پێویست
وەک کات ،هێز و ش��وێن ،بۆ بەکرداری کردنی
ستراتێژی لەنگی و ناهاوسەنگی هەیە.
لەوبەشە لە باس��ەکەماندا ،تێدەکۆشین کە
پێکهات��ە و فەرهەنگ و ئەدەبیاتی زاڵ بەس��ەر
ڕێکخراوەکاندا بخەینە بەر باس.

ئاوردانەوەیەکی کورت لە بەشی یەکەم
بەش��ی یەکەمی ئەو وتاره ناساندنی داڕشتەی
ناوەرۆکی باس��ەکە بوو ،هەروەها دەستنیش��ان
ن
کردن��ی ئاڵوگۆڕە زانی��اری و تکنۆلۆژیکییەکا 
و کاریگەرییان لە س��ەر بوارە سیاسی ،ئابووری
و کۆمەاڵیەت��ی و ڕەوانییەکان��ی کۆمەڵ��گای
مرۆڤایەتی باس کرا.
ئ��ەوە کە کورد لە کوێی ئ��ەو وەرچەرخانە
مەزن��ە جێگەی گرت��ووە؟ و ی��ان دەبێ کامە
نەخش��ەڕێگا بەرەو بەشداری و کەڵک وەرگرتن
لەو ڕەوتە بە کار بێنێ؟ ئەو پرسیارە تازانەن کە
پێویستیان بە جوابی نوێ هەیە.
ڕاس��تیی مەیدان��ی و کرداریی سیاس��ەت
لە کوردس��تان نیش��اندەری ئەوەیە کە واڵمی
کۆنە بۆ ئەو پرس��ە نوێیە ئامادە کراوە و بەڕێوە
دەچێ؛ کە لە ئەگ��ەری درێژەدانی ئەو چەقین
و مانەوەیە لە ڕابردودا ،بەجێمان لە داهاتوومان
بە نس��یب دەکات .بۆ ئەو مەبەس��تە لە حەوت
خاڵی جێاوازدا تێدەکۆش��ین کە سیاس��ەت لە
کوردستان و ناوچەکەدا ئانالیز بکەین.
لە بەش��ی یەکەمدا هەروەها خاڵی یەکەم
یانی ستراتێژیی ڕەچاو کراو لە الیەن ڕێکخستنە
کوردییەکان یانی سیاسەتی «قۆزتنەوەی هەل»
خرایە بەر باس .لێرەدا ئەو ڕاستییە دەستنیشان
کرا ،ک ە لە  ١٥٠ساڵی ڕابردوودا ئەو ستراتێژییە

پێکهاتە
ڕێکخستن بریتیە لە هاوکاریی کۆمەڵێک ئینسان
بۆ وەدیهێنانی ئامانجگەلێکی دیاریکراو .بە بڕوای
هێنری مینتزبێرگ ،ڕێکخستنی سیاسی تەواوی
تواناکانی له پێناو ودەس��ت هێنانی دەستەاڵتدا
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ڕێکدەخات .هەر بۆیە ئەو پێناسەیه،ڕیکخستنە
کوردییەکانیش بە تەوای دەگرێتەوە.
بۆ باش��تر تێگەیشتن لە پێکهاتە و شێوازی
ئۆرگانی��زە کردن��ی ڕێکخس��تنە کوردییەکان،
پێویس��تە ڕاوەس��تەیەکی هەر چەند کورت لە
س��ەرچاوەی ئەو مۆدێلە ڕێکخستنییانە بکەین
و بزانین بۆ گەیش��تن بە کام ئامانجی سیاسی-
ئیدئۆلۆژیک فۆرم دراون.
بێ کەم و زیاد پێکهاتە وشێوازی سازماندانی
هەموو ڕێکخس��تنە کوردیی��ەکان کۆپییەکی
ڕاس��تەوخۆ ل��ە مۆدێل��ه مارکسیس��تییەکانی
سەدەی بیستەمن.
گەل��ۆ چۆن��ە مۆدێلێک��ی ڕێکخس��تنی
مارکسیسستی لە ڕێکخس��تنە کوردییەکان بە
کار هێنراوە و گەشەی پێ داراوە؟
ڕێکخستنە سیاسییەکان ،هاوپەیمانییەکن
لە کۆمەڵێکی نوخبەی کورد بە پاش��خانێکی بە
هێ��زی کەلتووری  -عەش��یرەتی کە کەڵک لە
کەرەسەیەکی مودێڕنی ڕێکخستنی وەردەگرەن،
س��ەرۆکایەتیی بە هێز ،هیرارژییەکیکاریگەر،
بەیعەت��ی ئیدئۆلۆژیک ،جەزب��ی خۆیییەکان و
دەفع��ی ئەوانیتر ،ئەو خاڵە هاوبەش��انەی نێوان
فەرهەنگی ڕێکخس��تنی عەش��یرەتی کوردی
و سیس��تەمی ڕێکخس��تنی کۆمۆنیستەکانن،
ک��ە بوونەتە ه��ۆی بەکارهێنانی ئ��ەو مۆدێلە
ڕێکخستنییە له الیەن ڕێکخراوە کوردییەکانەوە.
هەروەها ڕێکخس��تنە کوردیی��ەکان لە یەکەم
ڕۆژی دامەزرانیانەوە ،وتاری چەپی ،الیەنی زاڵ
بە سەر ڕوانگە و بیری سیاسییاندا بووە.
مۆدێل��ی ب��ە کارهێنراوی ڕێکخس��تن لە
کوردستان خاوەنی ئەو تایبەتمەندییانەیە:
دەزگایەک بۆ ئینسانسازی
ئ��ەو مۆدێل��ە پێکهاتەییی��ە ل��ە بن��ەڕەت ڕا
کەرەسەیەکە بۆ بەرهەمهێنانی هێزی پێشڕەو لە
پێناو سازدانی شۆڕشی سۆسیالیستی و هەروەها
قاڵبێک��ی ئیدئۆلۆژیکیی بەهێزە لە پڕۆس��ەی
خوڵقاندنی ئینس��انی مارکسیس��تدا .کە لەودا
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ڕێکخستن ،نوێنەری چینی کرێکارە .ڕێکخستنە
کوردییەکان ئەو کەرەسەیان بە هەمان پێناسە
 ،میت��ود و چوارچێوە بۆ تەربیەت و پەروەردەی
هەڵسوڕاوان و کادرەکانیان بەکار هێناوە.
ئیدئۆلۆژی میحور
پیوندیی نێورێکخس��تنی ،ئیدئۆلۆژی میحورە،
ک��ە لەودا وەف��اداری بە فیک��ر و ڕێبەرایەتیی
ڕێکخس��تنەکان ،مەحەکێکی گرینگە بۆ مانەوە
لە و چوارچێوە سیاسیانەدا.
ئەو شێوازە ڕێکخستنە لە خوڵقاندنی ڕوانینی
ڕەش و س��پی دیتنی جیهاندا ،زۆر حەس��اس
و بەهێ��زە .قودرەتی جەزب و ڕاکێش��انی ئەو
ڕێکخستنانە کەم ،بەاڵم گوزینشیی ە و توانایەکی
زۆریان هەیە لە تواندنەوەی تاک لە ڕێکخستندا.
ل��ە هەمان کاتدا خاوەنی میکانیزمێکی بە هێزە
بۆ دەفعی ئەوانە کە بە چاوی پرسیارگەر پڕۆسە
سیاسییەکان هەڵدەسەنگێنن.
قاڵبسازیی فیکری
ه��ەر پێکهاتەی��ەک ب��ە فەرهەنگەکەی��ەوە
پێناس��ە دەکرێ ،کەلتووری زاڵ لە خزمەت بە
سنووردارکردنی بیرکردنەوەی ئەو مرۆڤانەیە کە
کاریان دەگەڵ دەکەن .هەروەها لە داڕش��تنی
قالب و چوارچێوەی فیکری بۆ هێزەکانیان زۆر
داهێنەرن ،کە لووتکەی قالباسازی و بەکارهێنانی
لە ڕێکخس��تنەکانی کوردی ل��ە تورکیا زۆر بە
زەق��ی بەرچاو دەکەوێت .ب��ەاڵم ئەو فەرهەنگە
کەم یان زۆر لە هەموو ڕێکخستنە کوردییەکاندا
بە ش��ێوەیەکی سیس��تماتیک ڕەچاو دەکرێت.
چوونەدەر لەو چوارچێوانە زۆر جارانیش بێ سزا
نییە .بەش��ێکی زۆری کێشە خوێناوییەکانی ناو
و ناوبەر ڕێکخستنە کوردییەکان ،دەگەڕێتەوه بۆ
سەر سزادانیئەوانە کە چ بە تاک چ بە گرووپ،
قاڵبەکانیان بەجێهێشتووە.
دوورکەوتنەوەی پێشڕەوان لە کۆمەڵگا
ئ��ەو مۆدێلە ڕێکخس��تنە ،بە هۆی هەس��تیار

ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

بوونی ژینگەی هەڵس��ووڕانیان ،بە ش��ێویەکی
سیستماتیک و کۆنترۆڵکراو هیزەکانیان سازمان
دەدەن و هەن��گاو ب��ە هەنگاو ،هەڵس��وڕاوانی
کارام��ەی خۆیان لە کۆمەڵ��گا دوور دەکەنەوە.
ئەوەش لە پێناو خوڵقاندنی توێژێکی «پێشڕەو»
و خۆبەخت��کار دایە .یەکێ ل��ە ئاکامەکانی ئەو
سیاس��ەتە ،دوور بوونەوەی هەڵسووڕی سیاسی
لە ژینگ��ەی خۆیەت��ی .لە س��ەردەمێکدا کە
هەڵس��وڕانی ڕێکخستن دەگەڵ الیەنی چەکدار
تێک��ەڵ دەبێ��ت ،ڕێکخس��تنەکان نیگایەکی
ئەمنییەتی بە سەریاندا زاڵ دەبێت و زۆر جاران
دەبن بە بەشێک لە زنجیرەی تەداروکاتی شەڕ.
گرفتی مەزنی ئەو ش��ێوازە ڕێکخستنییە
یانی خوڵقاندنی پێشڕەوان ،هەمیشە بۆتە هۆی
دەستەوەس��تانی و چاولەدەس��تیی کۆمەڵ��گا،
یان��ی بووەتە هۆی ئ��ەوەی کۆمەڵگا چاوەڕوانی
نەجاتدەرێک بمێنێتەوە.
بەرتەسک کردنەوەی ڕوانگە
لەو شێوازە ڕێکخستنییەدا ،فەرهەنگی ڕوانینی
تاکڕەهەندی بە س��ەر پرۆسەی پەروەردەکردنی
کادران��دا زاڵە .ل��ە ئاکام��ی ڕەچاوکردنی ئەو
میت��ۆدەدا ،پێکهات��ەکان تووش��ی کوێری��ی
ئانالی��ز دەبن و لە دەستنیش��ان کردنی ڕێگای
چارەس��ەرییەکان ،بێ دەرەت��ان دەمێننەوە و
تەنی��ا گرفتەکان دووپاتە دەکەنەوە و لە ئاکامی
خۆدوپاتەکردنەوه��دا ،وەڕەزی و ماندوویی��ی
ڕێکخستنی و داڕمانی هێز دەبنە بەرهەمەکانی
پەیڕەو کردنی ئەو شێوازە.
ل��ە پەن��ا ئەوان��ەدا ،سیاس��ەت لێدراویی
لەڕادەبەریش ،یەکیک لە بەرهەمە ناحەزەکانی
ئەو چەش��نە ڕوانینەیە .بۆ وێن��ە ئابووری هیچ
جێگایەک��ی لە بیرکردنەوەیان��دا نییە .و ئەگەر
هەش��یبێت ،جگە لە دروشم و یان لێکدانەوەی
پرۆپاگەندایی ش��تێکی دیکە بەوالوەتر ناڕوات،
بەاڵم بە س��ەدان الپەڕە لە نوسین و وەرگێڕان
لەس��ەر بوارە فەلسەفییەکان و چەمکە سیاسی
و مێژوویییەکان باڵو دەکرێتەوە کە لە گرینگ

ی
بوونیاندا هیچ گومانێک نییە ،بەاڵم جوابدەرەوە 
پێویس��تییە بەپەلەکانی کۆمەڵ��گا نین و تەنیا
خۆراکی توێژێکی تایبەتن.
ک ل��ە ئەرک��ی
پ��ەروردەی کادر بەش��ێ 
ڕێکخس��تنە ،کە لەودا س��ازدانی چوارچێوەی
ڕوانین و بیرکردنەوە ،کراوەتە ئەرکی سەرەکی.
ل��ەم دەالقە فک��ری  -کەلتووریی��ەدا ،تەنیا دو
الیەن��ی «دۆس��ت» و «دوژمن» دی��اری کراون.
خەت��ی نێ��وان جیاکردنەوەی نێ��وان ئەو دوو
ئیستالحە ،زۆر ناسکە و لە تێکدانی هاوسەنگیی
پێوەندیی نێو و یان دەرەوەی ڕێکخس��تندا زۆر
هەس��تیارە .ئەو ش��ێوازە پەروردەیییە ،دەگەڵ
ڕاستیی هەڵسوکەوتەکانی کۆمەڵگادا نایەتەوە.
ب��ە پێچەوان��ەی ڕوانگ��ەی تاکڕەهەندیی
«دۆس��ت» و «دوژمن» ،ڕێکخستنی چوارچێوەی
ڕوانینی کۆمەڵگا زۆر بەرینترە و مرۆڤەکان یەکتر
وەک ڕەفیق ،هاودەن��گ ،هاوپەیمان ،حەریف،
ش��ەریک و هتد دەبینن ،ک��ە خۆگونجاندن لە
مێش��کی مرۆڤەکاندا پێکدێنێ و لە دانوس��انی
ئەرێنی��ی کۆمەاڵیەتی��دا هان��دەرە .پەی��ڕەو
کردنی چەمکە بەرتەس��کەکانی ڕێکخستنی لە
پەرەپێدانی ڕوانینی ڕەش و سپی و خوڵقاندنی
کەش��وهەوای ناسالمی سیاس��ی و کۆمەاڵتیدا
ڕۆڵ��ی بەرچاویان هەبووە و زۆر جار بەهانەیەک
بوون بۆ خوێنڕیژیی ناوخۆیی.
ئەدەبیات��ی ڕێکخس��تنی ،ئاڵقەیەک��ە لە
زەنجیرەیەک��ی پێکهاتەکان��دا ،ک��ە پەیوندیی
ڕاس��تەوخۆی بە کەلت��ووری حاکم بە س��ەر
ڕێکخستنەکاندا هەیە .ئەو ئەدەبیاتە کەمتر ڕووی
لە کۆی کۆمەڵگا و گشتە ،بەڵکو زیاتر ڕووی لە
کۆمەڵێکە کە لە چوار چێوەی ڕێکخستنەکەدایە،
تایبەتمەندی��ی هاوبەش��ی ئەدەبیات��ی هەموو
ڕێکخس��تنەکان زمانی حەماسی و ئیحساسییە
(شوڕش��گێڕ ،قارەم��ان ،نەترس ،ش��ێرەکچ و
ش��ێرەکوڕ) کە ل��ە ئاکامدا دەگەڵ سیاس��ەت
ک��ە ئەمرێکی مەعق��وول و مەنتقییە نایەتەوە.
ئەدەبیاتی حاکم ل��ە درێژخایەندا یارمەتیدەرە
دەبێت بۆ پس��انی پەیوندی��ی مەعقوولی نێوان
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کۆمەڵ��گا و ڕێکخس��تن ،چ��ون هەموو کەس
قارەمان و شۆڕشگێڕ و ...نییە.
ئیرادەگەرایی
ڕێکخستنەکانی هەموو بەش��ەکانی کوردستان
ل��ە بواری ڕوانین و پێکهات��ەوە تەواو چەپین و
تێکەاڵوێکی «ڕووسی – چینی»یان پێوە دیارە.
رێکخستنە کوردییەکان لە ئێران ستراتێژییە
جەنگییەکان��ی مائو یانی «گەمارۆدانی ش��ار لە
گون��دەکان ڕا»« ،جێگیرکردنی هێز ب ە لوولە ی
تفەنگ» هەتا ئێستاش��ی دەگ��ەڵ بێت پەیڕەو
دەکەن ،پێشینەی ئەو کاریگەرییە دەگەڕێتەوە
بۆ نزیکیی هەڵسوڕانی ڕێکخستنە کوردییەکان
لە س��ازمانی ئینقالبیی حیزبی توودەی ئێران و
هەروەها حیزبی توودەی ئێران لە دەس��تپێکی
٦٠ـەکانی سەدەی بیستەم[.]١
ئیرادەگەرایی��ی متافیزیکی ،بەش��ێکی تر
ی
ل��ە سیس��تەمێکی ڕەوانییە کە لە پڕۆس��ە 
پەروەردەکردنی کادرانی ڕێکخس��تندا ،خاوەنی
جێگایەکی هەس��تیارە ،پڕۆس��ەیەک کە لەودا
ئیرادە بەسەر عەقڵدا زاڵە .ئینسانەکان هەست بە
توانایەکی لە ڕادە بەدەر دەکەن بۆگەیشتن بەو
ئامانجانەی کە دیارییان کردووە .یەکێک لە گرفتە
هەرە مەزنەکانی ئەو چەشنە سازماندانە ،بێگانە
بوون لە کۆمەڵگایە و لە ئاکامدا دابڕانی تەواو لە
کۆمەڵگای بە دواوەیە .مەبەستی نەهاییی هەموو
ئیرادەگەراکان ،قاڵ کردن و تواندەنەوە کۆمەڵگا
لە ڕێکخس��تندایە .ئ��ەو ئیرادەگەرایییە کەم تا
زۆر بە س��ەر هەموو ڕێکخس��تن ە کوردییەکاندا
زاڵه .لە نێو ڕێکخس��تنەکانی ئاس��یایییەکاندا،
خمرە س��وورەکان لە کامب��وج و موجاهیدینی
خەلقی ئێران ،نموونەیەک��ی یەکجار بەرچاوی
ئیرادەگەرایین کە لە ڕێکخس��تنێکی سیاسی ڕا
گۆڕان بۆ فیرقەیەک.
مۆدێلێکی نوێی دینامیک
پێکهاتەی ڕێکخس��تنە سیاس��یه کوردییەکان لە
هەموو سەدەی بیس��تەم هەتا ئێستا ،لە خەزمت
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پاراستنی نەزمی مەوجوودی ڕێکخستنیدا بووە و،
تەنیا لە بەرامبەرخۆیاندا بەرپرسن.
کاریگەری��ان ل��ە پرۆس��ەژیان و گوزەران��ی
کۆمەڵگا زۆر کەم و یان هەر نەبووە .ئەو دابڕانە لە
ژیانی کۆمەڵگا و پرسەکانی وەک پێناسە ،پێکهاتە
 ،ش��ێوازی هەڵس��وڕانو بە تایبەیتی ویزیۆنیان لە
پلەیەکی نەگۆڕ و چەقبستوودا ماوەتەوە.
ئەوەی که دەکرێ جێگای سەرنجبێت ئەوەیە
کە بە لە برچاوگرتنی ئەو گۆرانکاریە مەزنانەدا کە
زۆر ب��ە پەلە و بە پان و بەرینی هەموو جیهان لە
گۆڕێ دان ،کاتی ئەوە هاتووە کە ئاس��ۆ ،ویزیونی
سیاسی ،ڕێکارەکان و ستراتێژییەکانی هەنووکەی
بە هەموو ئەبعادییەوە ن��ەک پێداچوونەوە بەڵکوو
لە بیر بکرێن.
مۆدێلێکی نوێی ڕێکخستنی خاوەنی کۆمەڵیک
تایبەتمەندیی��ە کە جیاوازێک��ی  ١٨٠درەجەیی
دەگەڵ مۆدێلی پەیرەو کراوی هەنووکەیی هەیە.
جیهانی ئێس��تا بە پێچەوان��ەی ڕابردو تەژییە
ل��ە گۆرانکاریی خێرا ،هەر بۆی��ە زۆر قابیلی پێش
بینی نییە ،کۆنسێپتە سیاسی و ئیدوئۆلۆژییکەکانی
ڕابردووخاوەنی سەقامگیری و سباتێکی زیاتربوون.
و هەر بەو هۆیەش ڕادەی پێش بینی کردنیان زیاتر
و کات بۆ گۆڕانکاری زیاتر بوو.
هەروەه��ا ڕێکخس��تنی ئەم��ڕۆی ئیدئۆژیک
نیی��ە و کراوەترە بۆ بەرین ڕوانیین وهاوکاریکردن
دەگەڵ هێزەکانی دەرەوەی بازنەی ڕێکخستنی.
بە پێچەوان��ەی مۆدێلە کۆنەکان کە هیرارژی
و وەفاداری ئیدئۆژیک ل��ە جومگە بنەڕەتییەکانی
ڕێکخستنی بوون ،مۆدێلی دینامیکی پێداگری لە
س��ەر هاوکاری بەریین و دابەشکردنی شارەزایی
دەکات ،ب��ۆ پێش��گرتن ل��ە پەنگخوادەن��ەوەی
دەس��تەاڵت ل��ە دەس��ت گ��رۆپ و ی��ان تاکی
بەڕێوەبەرییدا.
ڕێب��ەران ل��ە مۆدێل��ی نوێدا بەش��ێکن لە
میکانیزمێک��ی زین��دوو ک��ە لە پێن��او هەبوونی
کاریگەری ل��ە ڕەوتەکاندا هاتوونە ئ��اراوە و ئیتر
س��ەرچاوەی هێز و بی��ری ڕێکخس��تنی نین و
پۆزیسێونێکی دایمی و دەسەاڵتێکی ڕەهایان نییە.

ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

تایبهتمهندییهكانی دوو مودێلی كۆن و نوێی ڕێكخستنی

ی ٢١
مۆدێلی دینامیكی سهده 

مۆدێلی ستاتیکی سهدهی ٢٠

• موحیتی غهیری قابیلی پێشبینی

• موحیتی نەگۆڕ و قابیلی پێشبینی

• هاوئاههنگی ب ه ڕێگای دانوستان

• كادیرانی شارهزای خاوهن ئیدئۆلۆژی

• هاوكاریی بهرین

• هاوئاههنگی له ڕێگای گهور ه و بچووكی

• شارهزاییی دابهشكراو

ڕیكخستنی (هیرارژی)

• تاكید له سهرههبوونی كاریگهری

• ڕێبهران سهرچاوهی هێز و بیر

• گۆرانگاری دائمی و

• ڕاوهسته كردهن (تمركز) له سهر

بێ پسانهوه

دهستهاڵتدارێتی

• بێ ئیدئۆلۆژی

• تهمای الواز بۆ گۆڕانكاری

• ههستیاریی تێكنۆلۆژیك

• ئیدئۆلۆژیی به هێز

• ڕو ب ه داهاتوو

• مانهوه له مێژودا

مەیلی دایمی بۆ گۆڕانکاری ،تایبەتمەندیی زۆر
بەهێزی مۆدێلە نوێیەکانی ڕێکخس��تنییە ،ئەوەش
بە پێچەوانەی مۆدێلەکانی پێش��وو کە تەمایان بۆ
گۆڕانکاری زۆر الواز و کەمە.
بۆ وێنە کۆنگرە و کۆنفڕانسە ڕێکخستنییەکان،
گۆڕانکاریی��ە پێکهاتووەکان لە م��اوەی نێوان دوو
کۆبوون��ەوەی چەند س��اڵەدا دەخەن��ە بەر باس،
ت ل��ە پەرچەکردار بەوالوە
هەربۆیە بڕیارەکان قە 
زیاتر نەبوون.
الیەنێکی تری جێگای سەرنجی پیکهاتەکانی
مۆدێلی سەدەی  ٢١خۆ دوور کردنەوە لە ڕابردوو
و لە مێژوودا مانەوە و ،ڕوو لە داهاتوو بوونە.
فاکتەرێکی نوێ ،هەس��تیاریی ڕێکخستنییە،
ی بەرهەمە
دەرح��ەق بە پێش��کەوتنەکانی ب��وار 
تێکنۆل��ۆژی و بیۆتێکنۆلۆژیی��ەکان .بۆ وێنه ڕۆڵی
کاریگەری کەرەسەکانی دونیای دیجیتاڵ لە سەر
ڕەوتە ئابووری و سیاس��ییەکان ،بابەتی سەرەکییە
ل��ە دامەزراندنی ڕێکخس��تنێکی بەهێزی ڕوو لە

داهاتوو.
بۆ وێنە ک��ەس هەبوو کە بیر ل��ەوە بکاتەوە
ک��ە تویتێر ی��ان فەیس��بووک بتوان��ێ پێش بە
باڵوکردنەوەی پەیامی سەرۆکی واڵتە یەکگرتوەکان
بگرێ ی��ان لە ڕێ��ی ئینس��تاگرامەوە گەنجێکی
قەس��ابی ئیس��تانبووڵی ،ببێت ە کەس��ایەتییەکی
جیهانی بە بایەخێکی چەند میلیارد دۆاڵری؟ هەر
بۆیە ئەو ڕێکخس��تن و کۆمەڵگایانەی کە بایەخ و
گرینگیی ئەو کەرەس��انە لە پێکهاتەکەیاندا ڕەنگ
نەدات��ەوە ،لە داهاتوودا ڕۆڵیان کۆیلەتیی دیجیتاڵ
دەبێت.
لە بەش��ەکانی داهات��وودا فاکتەرەکانی تری
پێویست بۆ وەگەڕ خستنی گۆڕانکارییەکی کاریگەر
و پڕدەسکەوت دەخەینە بەر باس و لێکدانەوە.
ژێدەر
[ .]١نگاهی از درون ب ه جنبش چپ ایران ،گفتگو با كوروش الش��ایی،
حمید شوكت ،ص 174-99
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ڕاسان و ڕەهەندە تیۆرییەکانی ()4

ئاوڕدانەوەیەکی تیۆری لە خەباتی نوێی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
سمایل شەریفی

سروشتی سیاسەت لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا هەتا ڕادەیەکی زۆر لەگەڵ
سروشتی سیاسەت لە واڵتانی ئازاد و پێشکەوتوودا جیاوازیی هەیە.
پێویستیی سیاسەت کردن بەشێوەی ئوڕووپا و ئامریکای باکوور لە واڵتانی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،وەهمێکه کە بەر لە هەموو هێزە سیاسییەکان،
خودی حاکمییەتە داپڵۆسێنەرەکانی ناوچە خەریکن پەرەی پێ دەدەن و
دواتر هەندێک خوێندەواری ناوەندخواز پێداگریی لەسەر دەکەن.

ئەنجام و شوێندانانەکانی ڕاسان
جووڵەیەکی فرەڕەهەندی وەک ڕاسان درەنگ
یان زوو ،بەش��ێوەی ئاش��کرا یان شاراوە لە
بواری جۆراوجۆری سیاس��ی و کۆمەاڵیەتی و
فەرهەنگیدا ،شوێنی خۆی دادەنێ.
ش��وێندانانی هەرە س��ەرەکیی ڕاس��ان،
ڕاگەیاندن��ی دەس��ت پێ کردن��ی دەورانێکی
ت��ازەی سیاس��ییە کە تێی��دا پەڕین��ەوە لە
پارادیمێکی سیاسی بۆ پارادایمێکی دیکە ،نەک
هەر لە ئاس��تی کوردس��تان بەڵکوو لە ئاستی
ئێراندا ڕوو دەدا؛ وات��ە پەڕینەوە لە پاڕادایمی
بێهیوایی ل��ە گۆڕانکاریی قووڵی سیاس��ی و
ڕاهاتن به دۆخی باو و هەڵبژاردنی سیاس��ەتی
بێدەنگ��ی بۆ دۆخێکی چاالک و بڕوا هێنان به
کاتبەسەرچوونی دەسەاڵتی سیاسیی ڕێژیمی
ناکارامە و غەدداری حاکم بەسەر واڵته.
بەه��ۆی دۆخ��ی س��تراتێژیی تایبەتی
کوردس��تان ،گۆڕانکارییە قووڵە سیاسییەکان
زووت��ر لە هەر ش��وێنێکی دیکەی واڵت لەم
ناوچە گرینگەدا هەس��تی پێدەکرێ .کاتێک
ڕاسانی پێشووتری حیزب لە ساڵەکانی  ٤٦و
٤٧ی هەتاویدا دەستی پێ کرد ،ئێران وەکوو
دووڕگ��ەی ئارامی و س��ەقامگیری لە هەموو
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��تدا دەناسرا .لەو
س��ەردەمەدا ڕووخانی سیس��تەمێکی (وەک
ڕێژیم��ی پاش��ایەتی خ��ۆی باس��ی دەکرد)
دووهەزار و پێنسەد ساڵە ،زیاتر وەک خەونێکی
ئاڵۆز دەچوو بەاڵم دە س��اڵ دوای ڕاسانی ئەو
س��ەردەم ،بوومەلەزرەیەک��ی هەژێنەر هەموو
بناغە سیاس��ی و کۆمەاڵیەتییەکانی ڕێژیمی
حاکمی لەبەر یەک هەڵوەشاندەوە .بانگەشەی
ئێمە ئەوە نیی��ە کە بزووتنەوەی  ٤٧-٤٦ئەم
ئەنجامەی خوڵقاند ،بانگەش��ەی ئێمە ئەوەیە
کە هێزە سیاس��ییەکانی کوردس��تان زووتر
لە هەر مەیدانێکی سیاس��یی دیکەی ناوخۆ،
پێشبینی��ی ئەو بوومەلەرزە س��امناکەیان لە
ئێراندا ک��رد .با ئەمج��ارەش وریایی دان بۆ
ڕووخان��ی سیس��تەمی ڕەش و ئەهریمەنیی

کۆم��اری ئیس�لامی ،وەک س��ووکترین و
ساکارترین ئەنجامی ڕاسانی نوێی کوردستان
چاوی لێ بکرێ.
حەز دەکەین لە پێش��ەکیی ئەم باس��ەدا
ئاماژە بە دانیش��تنێکی زانس��تی و سیاس��ی
بکەین کە لە یەک��ی خەرمانانی  ١٣٩٥واتە
هەر لەو س��اڵەدا کە ڕاسان ڕاگەیێندرا ،پێک
هات و بەش��ێک لە س��ەرکردە سیاسیەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و هەندێک کەسایەتیی
ئاکادێمی بەشدارییان تێدا کرد .بەبڕوای ئێمە
ئەو ڕووداوە لە داهات��وودا دەبێ زۆر وردتر و
پسپۆڕانەتر شیکاری بکرێ و وەکوو بەڵگەیەکی
مێژووییی گرینگ قسەی لەسەر بکرێ.
ئەم دانیش��تنە ل��ە هەلومەرجێکدا پێک
ه��ات کە ڕێژیمی ئێران زیاتر لە هەر کاتێکی
دیکە هێزەکانی لە هەموو ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاس��تدا ب�ڵاو کردبۆوە و سیاس��ەتێکی
چاالکی دەس��ت پێ کردبوو و وەک سەرانی
ڕێژیم بانگەش��ەیان دەکرد ،کۆماری ئیسالمی
ل��ە پێنج پێتەختی واڵتانی ناوچەدا دەس��تی
دەڕۆیشت .ڕێژیم وای نیشان دەدا کە کۆماری
ئیسالمی نەک هەر وەک زلهێزێکی ناوچەیی
هەڵس��وکەوت دەکا بەڵک��وو تەنانەت توانای
ڕکەبەرایەتی لەگەڵ زلهێزە جیهانییەکانیشی
هەیە و حکوومەتەکەی لەوپەڕی دەس��ەاڵت
و س��ەقامگیریدایە .کەچی ل��ەو الوە حیزبی
دێموک��ڕات ه��ەر لە ن��ەورۆزی ئەوس��اڵەدا
ستارتی ڕاسانی وەک قۆناغێکی نوێی خەبات
لە شاخەکانی کوردستان لێدابوو.
لە دانیش��تنی س��ااڵنەی ئەنیس��تیتۆی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ توێژینەوە (مێری) لە
ساڵی  ٩٥واتە ساڵی دەستپێکردنەوەی ڕاساندا،
هەندێ��ک لە کەس��ایەتییە ئاکادێمییەکان و
تەنانەت هەندێک لە کەس��ایەتییە سیاسییە
ئۆپۆزیس��یۆنەکانی کوردیش لەسەر ئەو ڕایە
بوون که ڕێژیمی حاکم بەسەر ئێراندا لەوپەڕی
دەسەاڵت و سەقامگیریدایە و خەباتی ڕادیکاڵ
بە دژی ئەو سیستەمە به هیچ شێوەیەک واڵم
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ناداتەوە .بەڕێز مس��تەفا هیجری ،لێپرسراوی
گشتیی حیزب ـ سکرتێری گشتیی ئەو کات
ـ لە لێدوانەکەیدا زۆر ڕاشکاوانە نوێنەرایەتیی
بۆچوونێک��ی جی��اوازی ک��رد و ڕایگەیان��د
سیس��تەمی سیاس��یی ئێران ئەو سیستەمە
س��ەقامگیر و بەتوانای��ە نیی��ە ک��ە ڕێژی��م
گەرەکیەتی نیشانی بدا و کۆمەڵگای ئێرانیش
کۆمەڵگایەکە کە لە هەناوی خۆیدا دەکوڵێ و
وەک بۆش��کەیەکی باڕووت وایە کە هەر دەم
ئەگ��ەری تەقینەوەی هەیە و خەبات بە دژی
ئەو ڕێژیمە ،لە چوارچێوەی یاسا و ڕێساکانی
خودی ئەو حاکمییەتە ،شێوازێکی واڵمدەری
خەبات نییە .بەڕێز مستەفا هیجری لەحاڵێکدا
ئەو قس��انەی دەک��رد کە پێش��مەرگەکانی
حیزب��ی دێموکرات��ی کوردس��تانی ئێ��ران،
ح��وزووری خۆی��ان لە ناوخ��ۆی ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان مس��ۆگەر کردبوو و بەم شێوەیە
درزیان خستبووە ئەفس��انەی سەقامگیری و
توانای کۆماری ئیس�لامیی ئێران��ەوە .ڕێژیم
کە خۆی ب��ە ڕکەب��ەری گەورەترین زلهێزە
جیهانیی��ەکان دەزانی ،خۆی بە ناچار دەزانی
هەر پالن و پیالن و هەڕەشە و گوڕەشەیەک
بەدژی حیزبی دێموکرات بەتاقی بکاتەوە هەتا
نەهێڵێ ئەو ئەفس��انە بێبنەمایە که لە زەینی
بەشێک لە خەڵکیدا سازی کردبوو ،چڕژی تێ
بکەوێ و شەق ببا .دوای لێدوانی لێپرسراوی
گش��تیی حیزب دەرحەق به ناس��ەقامگیریی
سیاس��یی ڕێژی��م و قەیران��ی ناکارامەیی��ی
ئەو سیس��تەمە ،لە خەزەڵوەری س��اڵی ٩٦دا
ئێران ش��اهیدی ئاخێزێکی سەرانس��ەری و
جەماوەری بوو .دواتر ئەو ئاخێزه ،سەرهەڵدانە
بەخرۆشترەکەی بەفرانباری ٩٨یشی بەدوادا
هات و بەم شێوەیە ڕاستیی ڕوانگەی حیزبی
دێموکڕات و دروست بوونی ڕاسان بەتەواوی
سەلمێندرا.
دوای ئەم پێش��ەکییە کورتە هەوڵ دەدەین
ئەنجامەکانی ڕاس��ان لە سێ ئاس��تی سیاسی،
کۆمەڵناسیی سیاسی و فەلسەفیدا تاوتوێ بکەین.
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ژمارە 56

 .١دەرەنجامەکان��ی ڕاس��ان لە ئاس��تی
سیاسیدا
سروشتی سیاس��ەت لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
هەت��ا ڕادەیەک��ی زۆر لەگ��ەڵ سروش��تی
سیاس��ەت لە واڵتانی ئازاد و پێش��کەوتوودا
جیاوازیی هەیە .پێویس��تیی سیاسەت کردن
بەش��ێوەی ئوڕووپ��ا و ئامری��کای باکوور لە
واڵتان��ی ڕۆژهەاڵت��ی ناوەڕاس��ت ،وەهمێکه
کە ب��ەر ل��ە هەموو هێ��زە سیاس��ییەکان،
خودی حاکمییەتە داپڵۆس��ێنەرەکانی ناوچە
خەریکن پەرەی پێ دەدەن و دواتر هەندێک
خوێن��دەواری ناوەندخواز پێداگریی لەس��ەر
دەکەن .ئەم بۆچوونە ناڕاستە لەسەر ئەو تێزە
هەڵەیە دامەزراوە که بۆ نموونە واڵتێکی وەک
ئێران لەگەڵ باقی واڵتان��ی ناوچە جیاوازیی
بنەڕەتیی هەیە و ئەگەر لەو واڵتانەی دیکەی
ناوچە ،ش��ەڕ و پێک��دادان و نائەمنی هەیە،
لەبەر ئەوەی واڵتی ئێران و ڕێژیمە زاڵەکەی،
خاوەنی سیس��تەمێکی دەسەاڵتداریی نۆڕماڵ
و س��ەقامگیر و بەهێزە ،کەوابوو ئاکس��یۆنی
شۆڕشگێڕانە و خەباتی چەکدارانە وەک باقی
واڵتان ،به هیچ ش��ێوەیەک لەم واڵتەدا واڵم
ناداتەوە .لەم سااڵنەی دواییدا زۆرجار لەالیەن
هەندێک خوێندەواری سەر به ڕێفۆرمخوازانی
حکوومەتییەوە گوێبیسی ئەم جۆرە بۆچوونانە
دەبووین��ەوە ک��ە ب��ۆ نموونە ،ئێ��ران ،وەک
عێ��راق و س��ووریە و لوبنان و س��عوودییە و
 ...نییە و سیس��تەمە سیاس��ییەکەی لەگەڵ
سیستەمی ئەو واڵتانە جیاوازیی هەیە و لێرە
دەبێ خەباتێ��ک لە چوارچێوەی یاس��اکانی
حاکمییەت و به ش��ێوەی پارلمانتاریستی و
مەدەن��ی بەڕێوە بچێ .س��ەیر ئەوەیە هەمان
ئەو قس��ەیە بۆ نموونە لەالی��ەن الیەنگرانی
حکوومەتی تورکیاش��ەوە دەگوترا و تەنانەت
کات��ی خۆی لە الی��ەن ڕێژیم��ی ڕووخاوی
عێراقیش��ەوە دەگوترا و هەموو ئەو کەس��انە
پێی��ان وا بوو ئەگ��ەر ڕێژیمەکان��ی دیکەی
ساڵی بیست و دووەم
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ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت ڕێژیم��ی نانۆڕماڵ و دکتۆر محەمەدعەلی هومایوون کاتووزیانەوە،
دواکەوتوو و ناس��ەقامگیرن ،ڕێژیمی خۆیان مێژووی واڵتێکی وەک ئێران لە زنجیرەیەکی
نۆڕماڵ و سەقامگیر و پێشکەوتووە و سیاسەت دووپاتکراوەی سەرەڕۆیی ـ پشێوی و ئاڵۆزی ـ
کردن لەو واڵتەدا دەبێ هاوشێوەی سیاسەت سەرەڕۆییەکی تازەسەرهەڵداو ،پێک هاتووە و
کردن لە ئورووپا و ئامریکا بێ.
چەندپات بوونەوەی ئەم زنجیرەیە هەتا ئێستا
ڕاس��تییەکەی ئەوەی��ە ل��ە ڕۆژهەاڵتی ڕێسایەکی مێژوویی و کۆمەاڵیەتی و سیاسیی
ناوەڕاس��تدا تەنانەت ئاشتیش بە بێ هێزێکی جێگیر بووە.
چەکداری شۆڕشگێر مسۆگەر نابێ.
بۆچوونەک��ەی کاتووزی��ان ل��ە بنەڕەتدا
کاتێک ئێمە باس��ی سیاس��ەتی ڕادیکاڵ وەرگی��راو لە بۆچوون��ی بیرمەندێکی ئاڵمانی
دەکەین ،مەبەس��تمان ش��ەڕ و کوش��تار و بەن��اوی «کارل ویتف��ۆگڵ»ه .بۆچوونەک��ەی
نائەمن کردنی ش��ارەکان و تێرۆر و تۆقاندن ویتفۆگڵیش کە وەک «سەرەڕۆییی ڕۆژهەاڵتی»
نییە ،بەڵکوو مەبەس��تمان ئەوەی��ە تەنانەت ن��او دەبرێ وەرگیراو ل��ە بۆچوونەکانی کارل
کاتێ��ک الیەنێک��ی خەبات��کار
مارکسە .مارکس و بەدوای ئەودا
خوازەیەک
ڕاسان
ئەگەر
لەگەڵ هێزی دەسەاڵتدار لەسەر
ویتفۆگڵ لەس��ەر ئ��ەو بڕوایەن
بێ بۆ هەر چەشنە
مێ��زی وتووێژیش دادەنیش��ێ،
کە لە کۆمەڵگا ڕۆژئاوایییەکاندا،
و
ڕادیکاڵ
خەباتێکی
هێزێکی چەکداری شۆڕشگێر و
لەبەر ئ��ەوەی ئیمکانی کەڵەکە
تۆکمەی ئەوتۆی بەدەستەوە بێ شۆڕشگێڕانە ،دەکرێ بڵێین بوونی هەموو جۆرێکی سەرمایه
لە مەیدانی سیاسەتی
کە نفووزی لەناو خەڵکی خۆیدا
لەئارادا هەیە ،ئ��ەم کۆمەڵگایانە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا هەر
هەبێ و وا لە هێزی دەسەاڵتدار لەبنەڕەتدا ڕاسان زەمینەی لە فۆرماس��یۆنەکانی کۆیلەداری
بکا کە لە وتووێژەکاندا حیسابی سیاسەت کردن بۆ کورد و جووتیاریی��ەوە دەگ��ەن ب��ه
بۆ بکا و بەسانایی داواکارییەکانی دەڕەخسێنێ و سیاسەت فۆرماس��یۆنی فیۆدالی��زم و
پشتگوێ نەخا .ئێمە پێمان وایە
لەوێشەوە کۆمەڵگا بەشێوەیەکی
کردن لە بابەتێکی
ئەو شێوە سیاس��ەتە لە ڕاساندا نەگونجاوەوە دەگۆڕێ بۆ سروشتی و لە ئەنجامی کەڵەکە
بەدی دەکرێ.
بوونی بەرچ��اوی س��ەرمایەوە
بابەتێکی مومکین
دەگات به قۆناغەکانی بورژوایی و
 .٢دەرەنجامەکانی ڕاسان لە
سەرمایەداری .بەاڵم لە کۆمەڵگا
ئاستی کۆمەڵناسیی سیاسیدا
ڕۆژهەاڵتییەکاندا ،لەبەر ئەوەی حاکمییەتەکان
بیرمەندێکی ئێران��ی ،کۆمەڵگای ئێران وەک س��ەرەڕۆن و ه��ەر جارناجارێک شۆڕش��ێک
«کۆمەڵگایەک��ی کورتم��اوە» پێناس��ە دەکا .هەموو س��ەرمایە کەڵەکەکراوەکان لێک باڵو
مەبەست لە کۆمەڵگای کورتماوە کۆمەڵگایەکە دەکاتەوە ،کەوابوو ڕێگای پەرە سەندن هەمان
کە ه��ەر لە بنەڕەت��دا فۆرماس��یۆنەکەی بە ئەو ڕێگایە نییە ک��ە کۆمەڵگا ڕۆژئاوایییەکان
چەش��نێک ڕێک خراوە کە تێیدا دەورەکانی پێواویانە .ئەنجامەکە هەر ئەوەیە کە لە بەشی
س��ەقامگیری زۆر دوور و درێ��ژ نین و دوای پێشوودا ئاماژەمان پێ کرد :واڵتانی ڕۆژهەاڵتی
ه��ەر دەورەیەکی س��ەقامگیری ،دەورەیەکی ناوەڕاست ئەو واڵتانە نین کە بکرێ بە شێوەی
پش��ێوی و ئاڵۆزی دەس��ت پ��ێ دەکاتەوە و وەس��ەریەک نانی کۆمەڵە ئاکسیۆنێکی ورد و
ل��ەم دەورە ئاڵۆزەدا س��ەرمایە وەس��ەریەک چکۆڵ��ەی بێئەژم��ار ،بەدرێژاییی دەورانێکی
ن��راوەکان بەزایە دەچنەوە و ئیمکانی کەڵەکە زۆر دوورودرێژ ،س��ەرمایەیەکی سیاس��ی و
بوونی س��ەرمایە لەگۆڕێدا نیی��ە .لە ڕوانگەی کۆمەاڵتییان تێدا پاشەکەوت بکرێ و هەموو
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داواکارییەکان بە ش��ێوەی ئاسایی و یاسایی
جێبەجێ بکرێن .واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
ئ��ەم واڵتانەن ه��ەر جارناجارێک تووش��ی
بوومەل��ەرزەی هەژێنەری سیاس��ی دەبن و
ئەگەر گەلێک��ی وەک گەلی کورد لەم ناوچە
پان و بەرینەدا خاوەنی هێزێکی شۆڕشگێڕی
هەڵس��ووڕ نەبێ ،لە جەنگەی ئەم بوومەلەرزە
سیاسییە سامناکانەدا و تەنانەت لە جەنگەی
س��ەقامگیریی حاکمییەت��ە س��ەرەڕۆکاندا،
بەیەکجارێ تێدا دەچێ و مانەوەی تووش��ی
مەترس��یی جی��ددی دەبێ .ئەگەر ڕاس��ان
خوازەیەک ب��ێ بۆ هەر چەش��نە خەباتێکی
ڕادیکاڵ و شۆڕش��گێڕانە ،دەک��رێ بڵێین لە
مەیدانی سیاسەتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا هەر
لەبنەڕەتدا ڕاس��ان زەمینەی سیاسەت کردن
بۆ کورد دەڕەخس��ێنێ و سیاسەت کردن لە
بابەتێکی نەگونج��اوەوە دەگۆڕێ بۆ بابەتێکی
مومکین.
 .٣دەرەنجامەکانی ڕاس��ان لە ئاستێکی
فەلسەفیدا
لەب��ارەی جۆرەکانی زانس��ت بەگوێرەی ئەو
ئامانجانەی زانستەکە ڕەچاوی دەکا گوتوویانە
سێ چەشنه زانستمان هەیە:
 1ئ��ەو زانس��تەی ب��ه ه��ۆی دۆزینەوەی
یاس��ا سروش��تییەکانی جیه��ان ،ڕووی ل��ە
کۆنتڕۆڵ کردنی جیهانی دەورەبەرە .زانس��تە
سروش��تییەکان و تەکنۆلۆژی ،لەسەر بنەمای
ئەم شێوە زانستە بەرهەم دێن.
 2ئەو زانس��تەی ڕووی لە لێک تێگەیشتن
و س��از کردن��ی پێوەندیدایە .زانس��تی وەک
هێرمنۆتیک و زانس��تی خوێندن��ەوە و ڕاڤە
کردنی دەق لەم دەستەیەدا جێگیر دەبن.
 3جۆری س��ێیەمی زانس��ت ئەو زانستانەن
ک��ە ئامانجی��ان ڕزگار کردن��ی م��رۆڤ لە
کۆیلەتیی دەروونی و دەرەکییە .زانستی وەک
دەروونشیکاری و مارکسیزم لەم دەستەیەن.
ئەم دابەش��کردنە لەالیەن فەیلەس��ووفی
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ناوبەدەرەوەی ئاڵمانی ،یوورگن هابرماس��ەوە
ک��راوە .هەر لەس��ەر بنەم��ای بۆچوونەکانی
هابرماس ،ڕەنگه بتوانین بڵێێن دەکرێ س��ێ
مۆدێلی سیاسەت کردنیش لێک هەاڵوێرین.
 1مۆدێلێکی سیاسەت کردن لەسەر بنەمای
دۆزینەوەی یاس��ا کۆمەاڵیەتییەکان و ڕێس��ا
کارگێڕیی��ەکان لە کۆمەڵگا س��ەقامگیرەکاندا
بەڕێوەدەچێ .دەکرێ بڵێین سیاسەت کردنی
پارلمانتاریستی لە چوارچێوەی واڵتێکی وەک
فەڕانس��ە یان بریتانیا ل��ەم خانەیەدا جێگیر
دەبێ.
 2جۆرێ��ک سیاس��ەت ک��ردن ڕووی ل��ە
تێگەیش��تنی دووالیەنە و چەندالیەنە و پێک
هێنانی ئ��ەو س��ازییانەیە کە لە ئاس��تێکی
جیهانی��دا کار دەک��ەن ،وەک هەم��وو ئەو
هەوڵە سیاس��ییانەی لە ئاس��تی ڕێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکاندا و لە ئاستی جیهانی و
ناوچەییدا دەدرێن.
 3جۆری سێیەمی سیاسەت کردن سیاسەتی
ڕزگاریبەخشە .سیاسەتی ڕزگاریبەخش ڕووی
لە ئازاد کردنی ئەو هێزە ژێردەس��تانەدایە کە
بەشێوەیەکی سیستەماتیک دەچەوسێنرێنەوە
و مافیان پێشێل دەکرێ .خەباتی گەلی کورد
ل��ە هەموو پارچەکانی کوردس��تاندا لەس��ەر
بنەمای ئەم مۆدێلەی س��ێیەمی سیاس��ەت
کردن ،واتە سیاس��ەتی ڕزگاریبەخش بەڕێوە
دەچێ .ڕاسان لە ڕوانگەی ئێمەوە گەڕانەوە بۆ
جەوهەری ئەم چەشنە سیاسەتەیە.
پشتگیری کردن لە ڕاسان وەک خەباتێکی
ڕزگاریبەخش ،بەمانای ڕەتکردنەوی شێوەکانی
دیکەی خەبات وەک خەباتی پارلمانتاریستی
ی��ان کاری سیاس��یی نێونەتەوەی��ی نیی��ە.
لەڕاستیدا ڕاسان ئیمکانی ئەو شێوە خەباتانەش
بۆ ئێمەی کورد دەڕەخس��ێنێ .لەبەر ئەوەی
هەروەک گوتمان بەگشتی ڕاسان بریتییە لە
مومکین کردنی بابەتی نامومکینی سیاس��ەت
کردن لە مەیدانی ئاڵۆز و دژواری سیاس��ەتی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا.
ساڵی بیست و دووەم
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وتووێژ

ژینگە هەم پرس هەم قەیران
مێزگرد :ئاگری ئیسماعیل نژاد

پرسی ژینگە و گرینگیی ژیان لە ژینگەی خاوێن و سەقامگیردا ،پرسێکی لەمێژینەوەی کۆمەڵگای کوردی نییە ،بەاڵم
لەگەڵ کەم تەمەن بوونیشی ،ئەو پرسە پرسێکی گشتگیری کۆمەڵگای کوردستانە و ئێستا ڕۆژانە تاکی کورد لە ژیانی و
لە ڕاگەیاندندا تووشی بابەت ،هەواڵ و قەیرانی پەیوەندیدار بە ژینگەوە دێت و هاوکات لەگەڵ ئەوە دەکرێ بڵێین ئێمە
لە کوردستان بزوتنەوەیەکی ژینگەپارێزی یان بزوتنەوەیەکی کەسکمان هەیە .لە یەکەم مێزگردی گۆڤاری تیشک وەک
خانەخوێ ،میوانداریی بەڕێزان دوکتور باقر فەرەنگیس ،دوکتور ئاسۆ حەسەنزاده ،دوکتور مەنسوور سۆهرابی و کاک
سەالح نادریمان کرد و لەو وتووێژە تێروتەسەلەدا هەوڵمان داوە کە ژینگە وەک پرس و وەک قەیران لە چەند ڕەهەندی
جیاوازەوە تاوتوێ بکەین و هەر بۆیەش لەو مێزگردەدا چوارمیوانمان هەبوو کە پسپۆریی جیاوازیان بوو ،ڕوونە هۆکاری ئەو
شێوە بانگهێشتە دەگەرێتەوە بۆ گرینگیی پرسی ژینگە و تایبەتمەندیی ئەو پرسە کە ڕەهەندی جیاواز لەخۆ دەگرێت و
بە کورتی دەتوانین بڵێن کۆمەڵگا سەرێکی هەموو ڕەهەندەکانی دەگەرێتەوە بۆ ژینگە؛ بەتایبەت ،ئەگەر ژینگە لە قۆناغی
قەیران یان تەنانەت هەرەقەیراندا بێت.
بەر لە کۆتایی پێویستە دوو بابەت بۆ خوێنەری ئەو مێزگردە ڕوون بکەمەوە :یەکەم :بەر لە وتوێژەکە بەرانبەر بە «توسعه
پایدار» زاراوەی گەشەی درێژخایەنم دانابوو ،بەاڵم پاش وتوێژەکە و تاوتوێکردنی لەگەڵ چەند پسپۆری جیاواز ،ئەو
زاراوەیەم بەباش نەزانی و زاراوەکەم گۆری بۆ «گەشەی سەقامگیر» .دووهەم :مێزگردی گۆڤاری تیشک لە ژمارەکانیتریش
درێژەی دەبێت و لە هەر ژماریەکدا بابەتێکی تایبەت بەو ژمارەیە بە شێوەی مێزگرد لەالیان چەند پسۆری ئەو بوارەدا
تاوتوێ دەکەین.

دوکتور حەس��ەنزادە پێم خۆشە
میزگردەکە لە بەرێزتانەوە دەست پێ بکەم،
دوکت��ور باقر فەرەنگیس لەو باوەڕەدایە کە
ئێس��تا ژینگە لە پرس��ی پاکوخاوێنی یان
پرسی چین و توێژێکی خواپێداوی کۆمەڵگا
تێپەڕیوه و بووه به پرس��ێکی گشتی لەنێو
کۆمەڵگای جیهانیدا و بەتایبەتی لە ناوچەی
خۆمان هەم لە کوردس��تان و ئێران و هەم
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا .بۆ ئەوە کە ئێمە
بتوانین ژینگە بکەین بە پرس��ێک کە بێتە
نێو ڕۆژەڤی ژیان��ی خەڵکەوە بەتایبەتی لە
کوردس��تان چ ڕێگایەک دەتوانین بگرینە
ب��ەر و ئایا ئێ��وە ڕوانگ��ەی کاک دوکتور
باقرتان قبووڵە که دەڵێ پێویس��ته پرسی
ژینگه بکرێته پرس��ی هەموو کۆمەڵگا یان
تێبینیتان لەسەری هەیە؟
بەڵ��ێ ،بێگوم��ان قبووڵم��ه .ئێمە
پێویس��تیمان بەوە هەیە کە پرسی
ژینگ��ە وەک زۆر ل��ە پرس��ە
س��تراتێژییەکانی بوونمانی نەتەوەییی خۆمان
بکەینە پرس��ی هەموو کۆمەڵگا .بۆ ئەوەش لەو
ب��اوەڕەدام ک��ه دەب��ێ سیاس��ەتی ژینگه به
لەبەرچاوگرتنی ژینگەی سیاسی پێناسە بکەین
و بەپێچەوان��ەی بۆچوونێك��ی ب��او تەنان��ەت
مەس��ەلەی ژینگە بە سیاس��ی بکەین ،بە مانا
نەتەوەیییەکەی ،بە مانای ئاسایشی نیشتمانی.
چونکه ل��ه بنەڕەتڕا دەوڵەتانی حاکم بەس��ەر
کوردس��تان بەتایبەتی ئێران وایان کردووه که
ڕەهەندێکی سیاس��یی بەهێز بەسەر بابەتەکەدا
زاڵ بێ .لە دنیای پێک��ەوە گرێدراوی ئەمڕۆدا
زۆرب��ەی پرس��ەکان پێک دەگەنەوە .پرس��ی
ژینگەیش تەنانەت وەک دیس��یپلینی زانستیی
بوارێك��ی «ئینتردیس��یپلینێری» ی��ان نێوان-
رشتەیییە واته چەندین بواری ئەکادیمی پێیدا
تێدەپ��ەڕن ی��ان دەبێتە خاڵ��ی چڕبوونەوەی
چەندین ڕەهەندی کارناسی .بۆ گەلی کوردیش
وەک ب��ۆ هەموو ئ��ەو گەالنەی هەڕەش��ەیان

لەسەرە و هۆگری و پێوەندییەکی چڕوپڕیان به
خاک و سروشتی خۆیانەوه هەیە ،بابەتی ژینگە
بابەتێکی ناسنامەیی و شوناسخوازانەیە .لەخۆڕا
نییه ژینگەپارێزانی ئێمە وەک چاالکی مەدەنی
و سیاس��ی چاو لێ دەکرێن ،و کاتێک گیانیان
دەبەخشن ،به شەهیدانی ژینگە ناودێر دەکرێن
و لەالی��ەن کۆمەڵ��گای کوردس��تانەوه وەک
قارەمان��ی نەتەوەی��ی ڕێزی��ان ل��ێ دەگیرێ.
دەش��زانین ک��ە ئ��ەو زەرەر و زیانان��ەی لە
ڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تان ب��ە ژینگ��ەی ئێمە
گەیەنراوە (بۆ نموونە سووتماکی دارستانەکان،
ی��ان گلدان��ەوه و بەالڕێدابردن��ی ئاوەکان��ی
کوردس��تان) له کۆنتێکستێکی ئەمنیەتی و به
دید و نیەتێکی سیاسی و بەئەنقەست لە الیەن
دەوڵەتی حاکمەوه پالنی بۆ داڕێژراوه.
ئێس��تا ئێمە دەبێ چ��ی بکەین بۆ ئەوەی
بابەت��ی ژینگه بەرینه نێ��و کۆمەڵگا و بیکەینه
خەمی هەموو کۆمەڵگا ،پێش هەموو ش��تێک
ئەمن پێم وایه پێویسته ژینگەی خۆمان باشتر
بناس��ین .ئێمه زانیاریمان لەس��ەر جوغرافیا و
کۆمەڵ��گای خۆمان کەمه یا النیکەم بەڕۆژ نیه.
ئ��ەو ئامار و داتایانەی دوکت��ور باقر و دوکتور
مەنسوور هەیانه ،زۆربەی بژاردەکانی ئێمه لێی
ئاگادار نین .پاش��ان لەو ب��اوەڕەدام که دەبێ
ژینگە لە گوتاری گەورەی سیاس��یی خۆماندا
جێ بکەینەوە .لەو ش��وێنەدا ک��ە ئێمە دەبێ
یەکخس��تنەوە و نۆژەنکردنەوەیەک��ی گوتاری
بکەی��ن کە ب��ەو ج��ۆرەی ئەمن ل��ەو دەوره
نوێیەی گۆڤاری تیشکیش��دا هەستی پێدەکەم
و بۆخۆشم باوەڕم پێی هەیە ،پێویستە گوتاری
نوێ گوتارێکی کوردی��ی زیاتر قائیم به زات و
باوەڕ بەخ��ۆی له جەوه��ەردا دژه داگیرکاری
و ڕزگاریخوازان��ه بێ (ئێس��تا لەڕووی چەمکی
حقووق��ی و فۆرموولی سیاس��ییەوه ئەوه چۆن
ڕێك دەخەی��ن بابەتێکی دیکەیه) ،پێویس��ته
بابەتی ژینگه وەك یەکێ��ك له ئێلێمنتەکانی
ئ��ەو پێداچوون��ەوە گوتاریی��ه ب��ەکار ببەین.
بەداخ��ەوە لەنێو پارتە سیاس��ییەکانی ئێمەدا
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ئ��ەو بابەته یان هیچ گرینگی��ی پێ نەدراوه و
نەبۆته گوتارێکی هەمیش��ه حازر و گش��تگیر،
یان ئەوەن��دەی گرینگیی پ��ێ دراوە زۆربەی
کات گوتاری بچووکی ژینگ��ە بووه و گوتاری
ژینگە بە وات��ا گەورەکەی نەب��ووه .بۆ نموونە
ئەو ئەخالقی ژینگەیەی بۆ کاک مەنس��ووری
س��ۆهرابی هێندە گرینگە و لە ش��وێنان باسی
دەکا ،لەوەدا کورت دەکەینەوه که وەبیر خەڵک
بێنینەوه کە پێویس��تە ئاگایان له دارستانەکان
و پاکڕاگرتنی سروش��ت بێ .ئەوه بێگومان زۆر
گرینگ و بنەڕەتییه ،بەاڵم ئێمه دەبێ بزانین که
دەسەاڵت له ئێران وەک زۆر بواری دیکە بابەتی
ژینگەش��ی بۆ ئەوه بەکاربردووه که گەلەکەمان
بەش��ێوەی س��تراتێژی ب��ه گەم��ارۆدراوی و
وابەس��تەیی بهێڵێتەوه .دەبێ بزانین سیاسەت
بەرهەمی بااڵنس��ی هێ��ز لە بنیات��ەکان و له
ژێرخاندای��ه ،ب��ۆ نموون��ه پاراس��تنی زمان و
فەرهەنگ ،کۆنتڕۆڵی سەرچاوه سروشتییەكان،
قورس��ایی و ئیمتدادی دێمۆگرافی ،گەش��ەی
پیشەسازی و ئابووری ،کەیفیەتی هێزی مرۆیی
و دەروەستیی بژاردەکان ...هتد.
مەسەلەی کورد لە ئێران تەنیا بە دروشمی
سیاس��ی و فۆرموول��ی گ��ەوره ناچێتە پێش.
دروش��م و فۆرموولەكان دەبێ خورد بکرێنەوه
و بکرێنه کەرەس��تەی خەبات��ی ڕۆژ به ڕۆژی
خەڵک و حیزبەکان .لێرەدایه که بابەتی ژینگه
دەتوانێ هەم له ئاس��تی کەالن و ستراتێژیکدا
و هەم له ئاس��تی تەرجومەکردنەوه بۆ خەباتی
بەکردەوه لەس��ەر ئەرزی واقیع کارس��از بێ.
بەداخەوە س��ااڵنێكه کۆمەڵگای سیاسیی ئێمه
ن��ەک ه��ەر لەس��ەر مەس��ایلی ئیدئۆلۆژی و
وێکهەڵک��ردن ،بەڵکوو لەس��ەر ئەولەوییەت و
پێوەندیی نێوان ش��ێواز وئامانجەکانی خەبات
و جێگ��ه و پێگەی هەرکام له بەس��تێنەکانی
شۆڕش��گێڕی و مەدەنی ناوبەن��او لەنێو خۆیدا
تووش��ی نالێکی و دڕدۆنگی دەبێ .ئەمن داوای
س��ەنتێز دەکەم .بابەتی ژینگ��ەش یەکێك له
باش��ترین و کاراترین بوارەکانی دروستکردنی
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ئەم سەنتێز و ئاشتەوایییە هزری و گوتارییەیه.
ئێمە ناتوانین باس��ی ژینگەپارێزی له هەردوو
ڕەهەن��دی چکۆل��ه و گەورەی��دا بکەین بەبێ
ئەوەی قووەت به بنیاتەکانی کۆمەڵگای مەدەنی
ببەخشینەوه .کاتێکیش کۆمەڵگای مەدەنیمان
بۆ گرینگ بوو ئەودەمی خودبەخود ناچار دەبین
خەبات لە چوارچێ��وەی گوتارێکی هەمەالگیر
و فرەڕەهەن��ددا ڕێ��ک خەینەوه ک��ە هەموو
جوغرافیاکان��ی خەبات پێکەوە ببەس��تێتەوه،
حیزب��ەکان زیاتر به کۆمەڵگا وەس��ڵ بکاتەوه
و هەم��وو چین و توێ��ژ و تاکەکان به جۆرێک
هەس��تیار و ئەرک��دار بکا که بەڕاس��تی ببنه
پارتنێر و هاوبەش��ی خەباتی سیاسی .کەوابوو
بەڵ��ێ ئەوە زەروورەتێکە کە ئێمە بابەتی ژینگه
بکەینە بابەتی بنەڕەتی و گشتگیری کۆمەڵگای
سیاسیمان.
مەس��ەلەیەکی دیکه که دەم��ەوێ لێرەدا
ئیشارەی پێ بکەم ئەوەیه که پارته سیاسییەکانی
ئێمه هەمیش��ه پێیان وا بووه که بابەتی ژینگه
کاری دواڕۆژه و هەتا کوردس��تان ڕزگار نەبێ،
پێویس��ت ناکا یا ناتوانین کاری لەسەر بکەین.
نزیک ب��ه چوار دەهەیه ک��ه بابەتی ژینگه له
بەرنام��ەی حیزبی دێموکڕات ب��ۆ حكوومەتی
خودموختار (ئێس��تا فیدراڵ)ی کوردس��تاندا
ج��ێ کراوەت��ەوه کەچی هێش��تا نەچۆته نێو
گوتاری سیاس��یی کەالنمان .هەم لەبەر ئەوەی
ژینگ��ەی ئێمه هەر ئێس��تا لەژێر مەترس��یی
قەرەبوونەکراودایه و هەم لەبەر قابلییەتی بواری
ژینگه بۆ بە جەماوەری کردنی خەباتی سیاسی،
پێویسته ئەو بابەته ستراتێژیکه له بەرنامەڕێژیی
خەباتی ئێستا و ڕۆژبەرۆژماندا لەبەرچاو بگرین.

کاک دوکت��ور باق��ر! دوکت��ور
حەس��ەنزادە ل��ەو باوەڕەدای��ە کە دەبێ
پرس��ی ژینگە بکرێتە پرسێکی نەتەوەیی،
بەاڵم ئێمە یەک ش��تی دیکەش دەزانین،
دی��ارە دوکت��ور حەس��ەنزادە نکۆڵی لێ
نەکردووە ،ئەویش ئەوەیە کە ئەو شتەی کە
ساڵی بیست و دووەم
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پێی دەگوترێ پرس ی��ان قەیرانی ژینگە،
ه��اوکات کە دەتوانێ پرس��ێکی نەتەوەیی
بێ ،پرس��ێکی ناوچەیی و جیهانیشە ،ئێوە
بەو تێبینییەوە کە لەوباوەڕەدان ،کە دەبێ
ژینگە بکرێتە پرس��ی ئەمڕۆی کۆمەڵگای
کوردس��تان چ��ۆن ئ��ەو دوان��ە تێکەڵ
دەکەنەوە؟ چۆن قەیرانێکی نێودەوڵەتی یان
ناوچەی لەگەڵ دۆزێکی نەتەوەیی تێکەڵ
دەکەنەوە و چۆن دەتوانین ئەو باسە بێنینە
نێو کۆمەڵگای کوردستانەوە ؟
پێم خۆش��ە لە س��ەرەتاوە ئاماژە بە
باس��ێکی کۆمەاڵیەت��ی بک��ەم ،لە
ڕاس��تیدا پێموایە لە ب��ڕوا و ئایینی
ئێمەدایە ،ئەویش ئەوەیە کە مرۆڤ بە ئەش��رەفی
مەخلوقات دادەنرێت و ئەمە لە مێش��کی ئێمەدا
نەتەنی��ا لە ڕۆژه��ەاڵت و لە ئێران��دا ،بەڵکوو لە
خاوەرمیان��ەدا ئەم باوەڕە هەیە ،کە مرۆڤ ببێ بە
ئەشرەفی مەخلوقات ،ئیسە کە مەخلووق هەیە یا
نییە ئەوە باس��ێکی ترە .بابەتەکەی من وش��ەی
ئەشرەفە ،کە ئەشرەف بیت یانی زانا ،کە ئەشرەف
بی��ت یانێ بەهێ��ز ،بڕی��اردەر ،ئ��ەوەی کە لە
س��ەرەوەدایە ،هەرئەم پەتای کۆرۆنایە ،نیشانی دا
ک��ە بەڕاس��تی م��رۆڤ ناتوانێ ئەش��رەف بێت،
گەورەییی ویرووسی کۆرۆنا ئەوەندەیە کە ئەگەر
ی��ەک میلیون دانەی دابنێیت��ە پاڵ یەکەوە تازە
گەورەییەک��ەی ئەبێتە یەک میلیمیتر ،بەاڵم ئەو
زەرەرە قورس��انەی کە ل��ە کۆمەڵگا و لە خەلکی
داوە هەمووم��ان دەیزانین .بیروڕاکە ئەبێ ئاوا بێ
کە ئەو هەس��تیی ئێمە کە مرۆڤ بەش��ێکە لەم
کەهکش��انە ،لە هەموو ئەو ش��تانەی کە هەیە،
وجودی هەیە ،وەکوو ئەندامێک چاوی لێ بکرێت.
کەوابێ��ت هەڵس��وکەوتی ئێم��ە لەگەڵ
گیانداران��ی ت��ردا ،لەگەڵ تەبێعەت��دا ،لەگەڵ
سروش��تدا دەگۆڕدرێت .پێم وایە ئەوە باسێکی
س��ەرەکییە ک��ە ئەبێ بی��ری ل��ێ بکەینەوە،
ئەوەی کە فەرمووتان باس��ی ژینگە لە ڕاستیدا
ئەگ��ەر ک��ە ڕیش��ەیی چ��او لە مەس��ەلەکە

بکەی��ن ،هەڵئەگەڕیتەوە بۆ گەش��ەی ئابووری
و بۆ ژیانێکی باش��تر ،لەوێی��ش ئەبێ ئیمە لە
سەرچاوە سروشتییەکان کەڵک وەربگرین .ئەو
سەرچاوە سروشتییانەش بەشێکە لە ژینگە ،لە
بەحسی ئابووریدا بەهێزبوونی ئابووریمان هەیە
و گەشەی کۆمەاڵیەتیمان هەیە ،کە ئەو دووانە
هەمیشە وەکوو یەک نین .بۆ نمونە ئیتیۆپی دە
ساڵ لەمەوبەر گەشەی ئابوورییەکەی بە شوێن
چینا دووهەم بوو ،بەاڵم کە چاوت لە کۆمەڵگای
ئیتیۆپ��ی دەک��رد دەت��دی ئ��ەو بەهێزبوونی
ئابووریی��ە لە کۆمەڵگادا ک��ەس نایبینێ جگە
لەتاقمێک و گرووپێک نەبێ کە لە ئادیس��ابابا
دانیشتبوون و خەریکی خۆشگوزەرانیی خۆیان
بوون ،کە باسی ژینگە پەیوەندیی ڕاستەوخۆی
هەی��ە لەگەڵ بابەتە ئابووری��ەکان وئێمە ئەبێ
بابەتی ئابووری ،مرۆیی ،ژینگەیی هەر س��یانی
پێکەوە لە کۆنتێکسێکدا بیبینین.
ئامانجە ئابوورییەکەی نموونەی بۆ بێنینەوە
هەر لە ڕۆژهەاڵتی خۆمان ،ئەگەر ئێمە گەرەکمان
بێ ئەو کۆمەڵگای کشتوکاڵی و ئاژەڵدارییە کە
هەمان��ە بمانهەوێ بیکەین ب��ە کۆمەڵگایەکی
پیشەس��ازی و س��ەنعەتی ،ئ��ەوە ئەبێتە ئەو
بەش��ەی کە گوتم بەشی ئابوورییەکەیە .ئێستا
ئەبێتە سەر ئەوەی باشە پێشکەوتنی ئابووری بۆ
مرۆڤ ئەبێ چ ئامانجێکی ببێ؟ ئامانجەکەیشی
بۆ مرۆڤ ئەبێ بە خۆشگوزەرانی بۆ ئەو خەڵکە
کە لەو ناوچەیەدا دەژین.
جا ئێستا پرسیارێک کە دێتە گۆڕێ ئەوەیە
ئەو خەڵکە کێن؟ خەڵکێکن کە ئێس��تا لەوێ
دەژین؟ باش��ە ئ��ەو خەڵکە ل��ەوێ دەژین بە
باش بوونی ب��اری ئابوورییەوە هەلی کاریان بۆ
دەڕەخسێ ،دەی باش��ە منداڵەکانیان؟ منداڵی
منداڵەکانیان لەم سەرچاوەی سروشتییە چۆن
ئەبێ بەشدار بن؟
لە بابەتی ژینگەکەش��ییەوە ئەوەیە کە ئێمە
کە کەڵک لەم سەرچاوە ژینگەیییانە وەردەگرین،
بمانەوێ و نەمانەوێ ئاس��ەوارێک و خەسارێک
دەمێنێتەوە لە سروشتدا ئەوە چی لێ بکەین؟
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ئەمان��ە بابەتگەلێک ب��وون کە پێم خۆش
بوو وەک��وو خاڵ ئاماژەیان پ��ێ بکەم ،ئەگەر
کە پرس��یار بێت و لەسەری باس بکرێ من لە
خزمەتدام.

بەرێز کاک سەالح بەرێز دوکتور
حەس��ەنزاده نەزەری ئەوە بوو کە پرسی
ژینگە وەکوو پرس��ی حیزب��ەکان لە وتارە
کەالنەک��ەدا بوونی ببێت ،ئێمە ئێس��تا لە
کوردس��تاندا ئەکتەرێکیتریش��مان هەیە
کە ل��ە واقیعدا ئەکتەری نێ��و کۆمەڵگای
مەدەنیی کوردس��تانە ،ئایا پرس��ی ژینگە
لە کۆمەڵگای مەدەنیی کوردس��تاندا وتارە
کەاڵنەکەی��ە؟ کۆمەڵ��گای مەدەنی چۆن
دەتوانێ ئەو پرس��ە بەرێتە نێو کۆمەڵگای
کوردستان و نێو سیاسەتەوە؟
دەتوانین بڵێین کە لە ناو بەشیکی
زۆری کۆمەڵ��گای مەدەنی��ی
کوردس��تاندا ،ئەم پرسە بەتایبەتی
چ��اوی ل��ێ دەکرێت؛ ب��ەاڵم ل��ە دەرەوەی
کۆمەڵگای مەدەنیی کوردستاندا فشاریکی زۆر
هەی��ە بو ئ��ەوەی ئەم پرس��ە ل��ە کۆمەڵگای
مەدەنیی کوردس��تاندا ،لە وت��ارە کەاڵنەکەوە
بگۆردرێت بە وتاریکی دەرەجە چەندم.
مەس��ەلەکە دەگەڕێت��ەوە بۆ ئ��ەوەی کە
سیس��تەمێکی زلهێز دەس��تی کێشاوە بەسەر
ک��ۆاڵن ب��ە کۆاڵن��ی کۆمەڵ��گای مەدەنی��ی
کوردس��تاندا و ئەگەر هەر چەش��نە کارێک بە
تاکەکەس��ێک یان ڕێکخراوەیەک بکڕێت ،ئەوا
لە الیەن ئەو سیستەمە زڵهێزەوە بەرگیریی لێ
دەکرێت.
کۆمەڵ��گای مەدەن��ی لە کوردس��تان زۆر
گرێدراوە بە باس��ی ژینگ��ەوە .ئەگەر ڕاحەتتر
بڵێم ئەوا کوردستان بێ ژینگە کوردستان نیە.
بۆ ئ��ەوەی بزانین بۆچی ئەم کۆمەڵگایە لە ژێر
فشارە و ئەم فش��ارە لە الیەن کێوە دێت ئەوا
دەبێت کەمێ زۆرتر بچینە ناو باسەکەوە.
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ب��ۆ ئ��ەوەی ئیم��ە ببی��ن ب��ە خاوەنی
کۆمەڵگایەکی مەدەنیی بەهێز ،پێویس��تمان بە
چەند عاملی زۆر سەرەکی هەیە کە یەک لەوانە
خەڵک��ە (خەڵکێکی ئاگا و زانا ڵێرەدا) ،دووهەم
سیس��تەمێکی ڕێکوپێک ک��ە پالنداڕێژ بێت و
بتوانێت بە باش��ی چوارگۆشەی ئەم کۆمەڵگایە
لە یەکتر نزیک بکاتەوە( .بە باس��ێکی ڕوون تر:
متمانە لە کۆمەڵگادا گرینگترین سەرمایەی ئەو
کۆمەڵگایەی��ە کە لە وجودی خەڵکانیکی زانا و
سیستەمێکی باشی پەروەردەیی و مودیریەتیدا
دەستەبەر دەبێت).
بەاڵم ش��تێک ڵێرەدا (مەبەست کۆمەڵگای
کوردس��تان) نادیارە؛ یان پەی��دا دەبێت بەاڵم
نەبوون��ی لە بوون��ی باش��ترە و ئەویش بوونی
سیستەمێکی نەخۆش و گەندەڵە.
سیس��تەمێک کە من بۆخۆم بە سیستەمی
دەوڵەت-مافی��ا ناوی دەبەم .سیس��تەمێک کە
تەنی��ا ئی��ش دەکات بۆ ئ��ەوەی بەرژەوەندیی
عەقلیەتیک��ی ئیدئولۆژیک��ی و چەن کەس��ی
ئامادە بکات .لەم سیس��تەمە مافیایەدا هەموو
گیاندارێک ،کۆمەڵگای مەدەنی و مۆش��تەقاتی،
ژینگ��ە و ش��تەکانی تریش ل��ە خزمەتی ئەو
عەقڵیەت��ەدا دەبێ��ت بو ئەوەی ئ��ەو فکریەتە
ڕۆژبەڕۆژ گەورەتر بێت و تەنیا ش��تێکیش کە
لێ��رە دا بۆ ئەو سیس��تەمی مافیایییە گرینگ
نییە ،ژینگە و کۆمەڵگا و خەڵکی مەدەنییە.
کاتێ پرس لە ژینگە و کۆمەڵگای مەدەنی
دەکرێت دوو کلی��ل واژەمان هەیە :مرۆڤ لەو
کۆمەڵگایە و خۆدی کۆمەڵگاکە.
م��رۆڤ وەکوو تاک؛ تاک یانی چی دەکات
خۆی بەرپرس��یارە و ،مرۆڤ وەکوو بەشێک لەو
کۆمەڵگایە؛ ڵێرە سیس��تەم دروس��ت دەبێت.
سیس��تەم! ڕۆحی خۆی ل��ەو کۆمەڵە خەڵکە
دەگرێت« .من» وجوودی نیە بەڵکوو دەبێت بە
«ئیمە» .وەکوو نموونە :ئیمەی کورد یان ئێمەی
ڕۆژهەاڵتی یان ئیمەی سنەیی.
سیستەم (کۆمەڵگای مەدەنی) خۆی چەند
بەشی دەبێتەوە .بۆ ئەوەی باش ئەو سیستەمە
ساڵی بیست و دووەم
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بناس��ین دەبێت ئێمەیش وەکوو خوێنەری ئەو
کۆمەڵگایە لە چەند اڵوە سەیری ئەو سیستەمە
بکەین ،دەنا خوێندنەوەکەمان ،خوێندنەوەیەکی
دروست نیە.
لە واڵمی پرسیاری ئێوەدا کە چۆن دەتوانین
پرسی ژینگە بەرینە نێو کۆمەڵگاوە ئەوا بە:
 1ناس��ینی دروس��تی کۆمەڵ��گا (کولت��وور،
ئێکۆنۆمی و پۆلێتیک لەو کۆمەڵگایەدا).
 2ناس��ینی دروس��تی خەڵ��ک (کوڵت��وور،
دەروونناسی و بیری هاوبەش).
 3سیس��تەمی پەروەردە(ه��ەر دوو
بەش��ی فەرمی(قوتابخان��ە ،زانک��ۆ ،میدیا) و
نافەرمی(کولتووری خەڵک).
کاتێک ئیمە توانیمان بە سەر ئەم سیستەمەدا
زاڵ بین ،ئەوا دەتوانرێت چ باس��ی ژینگە و چ
باسی تریش ببرێتە ناو کۆمەڵگاوە و بکرێت بە
بەشی گرێدراوی ئەو کۆمەڵگایە.
ب��ە داخ��ەوە ل��ە کوردس��تانی خۆم��ان
هەروا کە پێش��تر گۆتم سیس��تەمی سیاسیی
دەس��ەاڵتدار(دەوڵەت-مافیا) نەتەنی��ا حەز بە
ئەوە ناکات کە باس��ی ژینگە گ��ەورە بکرێت،
بەڵک��وو هەموو هەوڵێکی��ش دەدات بو ئەوەی
ئەم پرس��ە نەبێت بە پرسی سەرەکیی خەڵک
لەو کۆمەڵگایەدا .چونکە ئەو سیستەمە گەندەڵە
خەریک��ە لەم ڕێگایەوە نانی خۆی و کەس��انی
گرێ��دراو بە سیس��تەمەکە دابی��ن دەکات .بۆ
نموونە س��ەیری کانگاکانی کوردس��تان(تەاڵ و
ب��ەرد و ) . .ئاو و دار ی کە لە کوردس��تان بە
تااڵن دەچێت بکەن.
کۆمەڵگای مەدەنی��ی الواز ناتوانێت ببێت
بە بەش��ێکی جیاواز(سیستەمی هاوتەریب) لە
سیستەمی سیاسی .چونکە:
 1یان هێزێکی نیە.
 ٢یانهێزێکی الوازی هەیە (هێزی سیاس��ی
زۆڕینەیە .لە ئەقەلیەتدایە).
 3ی��ان هێ��زی هەیە بەاڵم ئ��ەو هێزە خۆی
ناناس��ێت( .کۆمەڵ��گای مەدەنیی کوردس��تان
زۆرینەیە بەاڵم ئەو هێزە؛ خۆی ناناسێت)

ڵێ��رە ش��تێک ک��ە ڕوو دەدات ئەوەیە کە ئەو
کۆمەڵگای��ە دەچێتە ژێر فش��ار و کاریگەریی
سیستەمی زاڵدا.
ل��ە کۆمەڵ��گای مەدەنیی کوردس��تاندا،
سیس��تەمی سیاس��ییە ک��ە بەس��ەر هەموو
ش��تێکدا زاڵە .سیس��تەمی سیاس��ی خاوەنی
جوغرافیای سیاسییە و جوغرافیای سیاسییش
دێت دەقیقەن ژینگە س��نووردار ئەکات .بۆیە
کۆمەڵ��گای مەدەنیی بەهێز لە کوردس��تان بە
تەنیایی چارەس��ەر نیە و بو ئ��ەوەی بتوانێت
قس��ەی بۆ وتن بێت بو نموونە لە سەر ژینگە
ل��ە کوردس��تان؛ دەبێ��ت ببێت ب��ە خاوەنی
سنوورەکانی خۆی.
کاتێ��ک کە ئیمە نە خاوەنی کۆمەڵگایەکی
مەدەنی��ی بەهێزی��ن و نە خاوەنی س��نوورە
سیاسی و وجوغرافیایییەکانی خۆمانین! دەبێت
ئ��ەو هێزە کەم��ە فێر و پش��تیوانی بکەین بۆ
ئەوەی ل��ە بەرانبەر سیس��تەمێکی دەوڵەت-
مافی��ادا کاربکەن .هەروەه��ا کار بۆ ئەوەی کە
ئەو بەشەی دیکەی خەڵکیش ئاگادار بکەینەوە.
لێ��رە مەس��ەلەی «رهابێلێرتینی��گ « واتا
تواناسازی دێتە بەرۆ ئەوە کە ئێمە چۆن دەتوانین
خەڵکی خۆمان تەوانمەند بکەین؟
بە ش��ێوەی تاک بە تاک و گش��تی وەکوو
کەڵک وەرگرتن لە سۆشیال میدیا.
چاالک کردنی ڕێکخ��راوە مەدەنییەکان بۆ
بە ئەس��تۆ گرتنی پەروەردە و ئاگادارکردنەوەی
خەڵکی ناوچەکانی کوردستان.
باوەڕمەن��د کردنی خەڵکی خۆمان بو ئەوەی
ک��ە گیروگرفتەکان��ی ناو کۆمەڵ��گا نیازی بە
هاوکاری و بیری هاوبەشە.
متمانەس��ازی وەک��وو کلتوورێ��ک پ��ەرە
بس��تێنێت .هاودڵی کلیلواژەی ئەم پرس��ەیە و
لە کوردس��تان ،لە کاتە تەنگانەکاندا دیوومانە
کە خەڵک چۆن دەچنە یارمەتیی یەکتر .ئەمە
نابێ��ت بەس بە ش��یوەیەکی کاتی بێت بەڵکو
ئەوە بەشێکی هەرە گرینگی کولتووری کوردە
کە دەبێت زیندووتر ببێت و پایدار.
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کێشەکانی هەر ناوچەیەک دەبێت بە هاوفکریی
خەڵکی ئەو ناوچەیە چارەسەر ببێت و ڕێکخراوە
مەدەنییەکان هاوکار و یاریدەری ئەو خەڵکە بن.

بەرێ��ز دوکت��ور س��ۆهرابی! بە
باوەڕی جەنابت پرس��ی ژینگە پرس��ێکی
سیاسییە؟ هاوکات لەگەڵ ئەوە پێم خۆشە
ئەگەر بکرێت باسێک لەسەر ئەوە بکەن کە
ئەخالقی ژینگەی��ی چییە؟ چون بەڕێزتان
لە زۆر وتووێژدا باستان لە پرسی ئەخالقی
ژینگەیی کردووە؟ ب��ە باوەڕی ئیوە چۆن
دەکرێ لە ڕێ��گای ئەخالقی ژینگەیییەوە،
پرس��ی ژینگ��ە ببەین��ە ن��او کۆمەڵگای
کوردستان؟
زۆر ج��ار خەڵک ئەڵێن با پرس��ی
ژینگە بەسیاس��ی نەک��رێ ،بەاڵم
ناکرێ سیاس��ی نەکرێت��ەوە ،لەو
کتێبانەی کە باس لە مێژووی خەباتی ژینگەیی
یان مەسایلی سیاس��یی ژینگە دەکەن ،وەکوو
کتێبیک هەیە بە نێوی «مێژووی ئیکۆلۆژی»یە،
لەوێ��دا ب��اس ل��ەوە دەکات کە ل��ە زەمانی
«ئاراستوو» و «سوقرات» و  . . .بەحسی گرینگیی
ژینگ��ە هاتووەتە ئ��اراوە و ئەو فەیلەس��ووفانە
باس��یان لەوە کردووە کە ئ��ەو جێگایانەی کە
مەنتیقەکەیان خۆش ئاو وهەواترن ،مرۆڤگەلێکی
بائیس��تعدادتری تێدا پەیدا دەب��ن و زیرەکتر
دەبن و دەتوانرێ پێشڕەو بن .هەر ئەو بیرۆکانە
کە دواتر من ش��تێکم دیت گەڕاوەتەوە س��ەر
ئ��ەوە ک��ە نەقش��ی هەب��ووە ل��ە پرس��ە
«کۆلۆنیالیزم��ەکان» و «کۆلۆنیالەکاندا» .یەعنی
وەکوو سەرچاوەیەک چاویان لێ کردووە کە ئەو
واڵتانەی کەوا لەب��اری ئیقلیمی و ئاو و هەوا،
لەباری سەرچاوە سروش��تییەکانەوە واڵتانێکن
ک��ە دەتوانرێ مرۆڤی زۆر باش لەوێ پەروەردە
بکرێ یان ئەو هەلومەرجەی کە بووەتە هۆکاری
ئەوەی ئەو حاڵەتە بۆ ئەو ژینگەیە پێک بێنێت،
بۆیان بۆت��ە ئامانج بۆ ئ��ەوەی بتوانن داگیری
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بکەن ،جا یا س��ەرچاوە سروش��تییەکانیان لێ
بەرن��ە واڵتی خۆیان یا ئەوەیکە گۆڕانکارییەکی
لە نێو کۆمەڵگاکەیدا بەوجود بێنێ ،دێموگرافیی
ئەو مەنتیقەیە عەوەز بکەن .یا ئەوەی کە پێشی
بگرن نەهێڵ��ن کە ئەو مرۆڤانەی لەوێن بتوانن
گەش��ە بکەن .یەعنی ئ��ەو ئیقلیمە وەها تێک
بدەن کە ئ��ەو مرۆڤانە نەتوانن ل��ە داهاتوودا،
مرۆڤی هۆش��مەند بن .جا ئەوانە بوونەتە بنەما،
مەبەستم ئەوەیە کە پرسەکە زۆر قووڵتر لەوەیە
کە ئێمە پرسی ژینگە لە مەسایلێکی چکۆلەدا
ببینین.
دواتر دەبیبین لە کۆتایییەکانی س��ەدەی
نۆزدەهەم��دا ،لە ئینگلس��تان جەریانێک هاتە
پێشێ کە ئەوانە پرس��ی ژینگەیان هێنایە نێو
قانوون و دەوڵەت و بەحس��ی ئەوە هاتە گۆڕێ
کە لە پەڕی ئەو باڵندانە بۆ س��ازکردنی لیباس
ئیستفادە نەکرێ ،ئەوانە ئیتحادییەیەکیان دانا
بەناوی ئیتحادییەی «پالمیچ» کە ئەوانە توانیان
قان��وون بگۆڕن لە واڵتی ئینگلیس نزیک ١٥٠
ساڵ لەمەوبەر.
ل��ە ئەمری��کا مەس��ەلەن دەبینی��ن ل��ە
«سانفڕانسیس��کۆ»« ،ج��ان مەیەر» کەس��ێکی
زۆر نێودارە ،سروش��ت ناس��ێکی مەشهورە لە
دونیادا ،کالپێکی دانا بەناوی «سزیرا» کە ئێستە
ل��ە ئامریکا زیاتر ل��ە دوو میلیۆن کەس تێیدا
بەش��دارن و لەس��ەر قانوونە ژینگەیییەکان لە
سیاسەتی ئامریکادا ،کاریگەریی هەیە.
ئەگەر بێین بۆ سەدەی بیستەم بزووتنەوەی
زۆر گەورەمان هەبووە ک��ە بوونە هۆی ئەوەی
هێزی سیاسی ساز بێ ،حیزب ساز بێ ،دەبینین
لە ئاڵمان حیزبی س��ەوز دەگاتە دەسەاڵت ،لە
ئینگلس��تان لەس��اڵی  ١٩٧٢لە سیاسەتی ئەو
واڵتە نەقشی دەبێ ،لە ئوستڕالیا هەروا.
مەبەست ئەوەیە کە پرسی ژینگە سەتاسەت
سیاسییە .س��ەرنج بدەن ،لە کۆنفڕاسی پاریس
س��ەرۆک کۆم��اری واڵتێ��ک دێ ب��اس لە
قانوونێ��ک دەکات ،دواتر س��ەرۆک کۆمارێکی
دیک��ە دێ هەر لەو واڵتەی��دا ،لە الیەن واڵتی
ساڵی بیست و دووەم
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خۆیەوە ئەو گرێبەستە هەڵدەوەشێنێتەوە .ئەوە
پرسێکی سەداسەد سیاسییە ،یا دەبینی کاتێک
وەزیرێکمان هەیە ل��ە کابینەی دەولەتێکدا بە
نێوی وەزیری ژینگە ،دەبێتە پرسێکی سیاسی.
لە هەندێک ش��وێن ه��ۆکاری ئەوەی کە
کێش��ەکان قووڵ دەبنەوە ئەوەیە کە پرسەکە
لە حاڵەتێکی سیاس��ییەوە دەبێ بە حاڵەتێکی
ئەمنییەتی ،دەبینین کە شەڕ ساز دەبێ ،واڵتان
لەسەر مەس��ایلی ژینگەیی تووشی شەڕ بوون،
لەسەر ئاو لەسەر خاک تووشی شەڕ بوون .هەر
ئەو جوغڕافیایەی واڵتانی لەس��ەر بنیات نراوە.
کەوایە پرس��ێکی یەکج��ار زۆر گرینگە ،بەاڵم
مەسەلەی ئەخالق وەکوو ڕەوشت.
کاک باق��ر باس��ی ئەوەی ک��رد کە ئێمە
م��رۆڤ وەکوو ئەش��رەفی مەخلوقات دەبینین.
ل��ە چوارچێوەی ب��اوەڕە دینییەکانی خۆماندا،
خۆمان پێ س��ەرتر لەو سیستەمەیە .ئەمە وای
کردووە کە کێشەی گەورە لەهەموو دونیادا ساز
بێت ،ئەوەی کە م��ن وەکوو مرۆڤێک خۆم لە
هەموو شتێکی ئەو دونیایە پێ لەسەرترە و ئەو
دونیایە بۆ ئەوە س��از کراوە کە من ئیستفادەی
لێ بکەم و دوات��ر بچمە دونیایەکی دیکە و لە
دونیاکەی دیکەدا بە ئارامی بژیم و لێرەش��ەوە
هەموو شتێک لە خزمەت مندایە ،ئەو بیرۆکەیە
دەتوانێ زەربە لە سەرچاوەکان بدات ،لەسروشت
ب��دات ،لە ژیان بدات ،یان��ی حاڵەتێکی وەکوو
«ئانتی تێزێکە» لە نێوخۆی ڕەوتی مەس��ەلەی
کۆمەاڵیەتیش��دا .یان��ی دەبێتە ه��ۆی ئەوەی
پێش��ی تەکامولی کۆمەاڵیەتیی ئینسانەکانیش
بەو شێوەیەی کە بتوانێ بەردەوام بمێنێتەوە و
بتوانێ دەوامی هەب��ێ بۆ نەوەکانی داهاتووش،
پێشی ویش دەگرێت.
لەواقیعدا مەس��ەلەی ئەخ�لاق ،جۆرێک
ڕەوشت و هەڵس��وکەوتە .جا ئەوە دەگەڕێتەوە
س��ەر مەس��ەلەیەکی فرەڕەهەن��دی یان��ی
مەس��ەلەیەک نییە تاک بە تەنی��ا بتوانێ ئەوە
جێبەجێ بکات .بۆخۆمان دەزانین ڕەوشتەکان
ل��ە حاڵەتی تاک��ەوە جاری وا هەی��ە حاڵەتی

کۆمەڵگای��ی پەی��دا دەک��ەن .یان��ی ڕەفتار و
ئەخالق لەگەڵ ئینس��انەکانی دیکەی کۆمەڵگا
گۆڕانی بەسەردا دێ ،یەعنی کاریگەریی هەیە
ج��ا لێرەدا گرینگە کە ئێمە هەردوو مەس��ەلە
هەم مەس��ەلەی تاک هەم مەسەلەی کۆمەڵگا
لەبەرچاو بگرین.
ب��ۆ ت��اک پێویس��تە کاتێ��ک مناڵێک لە
دایک��ی خۆی دەبێت ،تا ئەو ڕۆژەی کە دەژی،
مەسەلەی ژینگە ببێتە بەشێک لە ژیانی .پێشتر
کە بۆخۆی لەالیەن دایک و بابیەوە ڕادەهێنرێ،
بتوان��رێ ئەوانەی پێ فێر بکرێ .یەکەم ش��ت
ئەوەی ک��ە زەوی ،ژیان ،سروش��ت ،حەیوان،
دار ،هەم��وو ئەو فاکت��ە ژینگەیییانەی خۆش
بوێ .یانی کاتێک مرۆڤ گەیش��تە جێگایەک
کە هەستێکی تەعەلوق بکات بەو ژینگەیەی و
خۆشی بوێت ،ڕەفتار و کردار و ڕەوشتی لەگەڵ
ئەو فاکتەی دەگۆڕێ؛ نیس��بەت بەو حاڵەتەی
کە هیچ هەستێکی خۆشەویستیی نەبێ و یان
ئەوەی تەنانەت بۆیشی گرینگ نەبێت.
ئەگ��ەر وای ل��ێ ب��ێ ،ئ��ەو هەس��تە
خۆشەویس��تییە ئەوەندە قووڵ ب��ێ دەتوانرێ
کاتێک ک��ە ئەو مرۆڤ��ە کارێ��ک دەکات کە
کارەکە زیان بەو فاکتانە دەگەیەنێ ،حاڵەتێکی
دەروونی��ی ب��ۆ پێش بێ کە هەس��ت بە گوناە
بکات ،هەست بە ناڕەحەتی بکات ،ئەو هەستی
ناڕەح��ەت بوونەیە کە دەتوانێت کاریگەرییەکی
یەکجار گرینگی هەبێت لەسەر پێشکەوتنی ئەو
ڕەوت و ئەو ئەخالق و ڕەوش��تەی کە هەیەتی،
بۆ ئ��ەوەی کە ئەو ئەخالقەی بێتە ناو کۆمەڵگا،
یەکەم ش��ت ئەوەیە کە بنەماڵ��ەکان زۆر زۆر
گرینگن ،کە ئەویش ناتوانرێ فەقەت چاو لەوە
بکەین ک��ە مناڵەکان دەبێ پ��ەروەردە بکرێن.
ئیتر ئەوانە دواتر ئەو مەس��ەلەیە ببەنە پێشێ،
بەخاتری ئەوەی کۆمەڵگای ئێمە کۆمەڵگایەکە
ئیحتیاجی بەوەی هەیە کە بۆ هەموو تەمەنەکان،
بۆمناڵەکان ،بۆ ئەوانەی ک��ە جەوانن ،ئەوانەی
کە بەس��اڵدا چوون ،بۆ پیرەکان ،بۆ هەموویان
دەب��ێ ئێمە پالن وبەرنامەم��ان هەبێ بۆ ئەوە،
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لێرەدا مەبەس��ت ل��ە ئێمە کێی��ە ،دووحاڵەت
هەیە .ئێمە وەکوو کورد کە لەدەس��ەاڵتدا نین،
لێرەدا دەکەوێتە ئەستۆی ئەو کەسانەی کە لەو
بواران��ەدا کار دەکەن و بۆخۆی��ان باوەڕیان بەو
ش��تانە هەیە .ڕووناکبیرەکانن ،ڕێکخراوەکانن،
مێدیاکانن کە کاریگەرییان لەسەر خەڵک هەیە،
سۆش��یال میدیایە و لە بۆش��اییی هێزێک کە
ئێمە وەکوو کورد لە دەسەاڵتدا هەمانە لەئێران،
مەس��ەلەی حیزبە سیاسییەکان بۆ بردنە پێشی
مەسەلەی ئەخالقی.
جودا لەو مەسەالنە کاک ئاسۆ ئاماژەی پێ
کرد ،نەخ��ش ودەور دەبینێ کە ئێمە بتوانین
کۆمەڵگاک��ە بەرەو ئەو حاڵەتە هیدایەت بکەین
کە نیسبەت بە هەڵس��وکەوتیان لەسەر ژینگە
هەستیارتر بن و کاتێک هەستیارییەکە هەبێ،
ه��ەر ئەو حاڵەتەی کە ع��ەرزم کردن کارێکی
تەخریبی ئەنجام دەدەن ،هەستێکی ناخۆشیان
هەب��ێ .لێ��رەدا دەب��ێ ئاماژە بە مەس��ەلەی
دیکەی��ش بکردرێ کە مەس��ەلەی ئەوەیە کە
چۆن ل��ە نێ��و فێرکاریدا ،ئاوڕ لە مەس��ەلەی
دەرس خوێن��دن وات��ا پەروەردەی ڕەس��می
بدرێت��ەوە .ئەویش کێش��ەیەکی ک��ە هەمانە،
ئێمە چون لە دەس��ەاڵتدا نی��ن ،بۆ ئێمە بۆتە
گرفتێ��ک لە کۆمەڵ��گای کوردس��تاندا ،بەاڵم
دەتوانرێ لە نێو سیستەمی پەوەردەییدا ئاماژە
بەو مەس��ەلەیە بکرێ کە مەس��ەلەی ئەخالق
و ڕەوش��تی ژینگەیی دەتوانرێ کاریگەرییەکی
یەکجار زۆری هەبێ لەسەر داهاتووی واڵتێکدا،
لەس��ەر گەش��ەپێدانی واڵتێکدا .من قسەکانی
خۆم بە نموونەیەک بۆت��ان کۆتایی پێ دێنم،
ئێمە لە دەوروبەری مهاب��اد گیایەکمان هەیە
ب��ە نێوی چاڵ��ۆک ،وەکوو دەوەنێ��ک ،وەکوو
درەختێک لە مەنتەقەی ئێمەدا هەیە .شتێکی
بوومی��ی مەنتەقەیەی��ە ،س��ااڵنێک لەمەوبەر
دەمدی��ت خەڵکەکە دەچوون ئ��ەو چاڵۆکەیان
دەبڕی دەیانهێناوە ماڵێ گوڵی مەسنوعییان لێ
وەسڵ دەکرد لەس��ەر ئەو دارەی ،دەگەڕێتەوە
س��ەر هەمان زانس��ت و تێگەیشتن و ڕەوشت
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وئەخالق��ەی ک��ە ئێم��ە نەمانتوانیب��وو تێیدا
س��ەرکەوتوو بین .تا ئەو حەددەی کە شتێکی
ئاوا گرینگ لە نێو ژینگەکەی خۆمان بە دەستی
خۆمان بمانەوێ حەزفی بکەین.
یا دەبینین پیسکردنی ئاو هەیە ،مەسەلەی
ئاگرتێبەردانێکی کە بەدەس��تی خەڵک هەیە،
هەم��ووی ئەوان��ە ل��ە چوارچێ��وەی ئەخالق
و ڕەوش��تی کۆمەڵ��گادا خ��ۆی دەبینێتەوە و
پرس��یکی یەکجار زۆر گرینگە کاتێک کۆمەڵگا
ئەخالق و ڕەوش��تی ژینگەیی لەبەرجاو بگرێ،
پرسی ژینگە لە سیاس��ەتدا دەتوانێ دەورێکی
زۆر زۆر باشتر ببینێ .

بەرێ��ز دوکت��ور فەرەنگی��س!
جەنابتان باستان لەسەر کانزا کرد ،بەڕێزت
ل��ەم ماوەی��ەدا س��ەرقاڵی ئامادەکردن��ی
کتێبێک��ی بەناوی کانزاکانی کوردس��تان،
پێم خۆش��ە ئەوە بپرس��م که کانزاکانی
کوردس��تان تا چەندە دەتوانن ژێرخانێک
بن بۆئەوەیکە بتوانین گەش��ەی سەقامگیر
یان تەوس��عەی پایدارمان لە کوردس��تاندا
هەبێت؟
لەس��ەرەتاوە دوو وشە هەیە با من
عەرزتان��ی بک��ەم .ئ��ەوەی کە بە
فارس��ی پێ��ی دەڵێن «کانس��ار»
و»مع��دن» و پێم وای��ە کوردییەکەی دەبێ بە
کانزا و کان .ئەوانە ئەبێ لە یەک جیا بکرێنەوە.
کانزا یا کانسار شوێنێکە کە گومانی ئەوە هەیە
کە مەوادێکی بایەخداریان تێدا بێ؛ کە باس��ی
کان دەکەی��ن بە مەعنای ئەوەی��ە ئەو ماددە
بەنرخە و عونسورەی کە لەوێدایە ،ئەوەندە زۆرە
ک��ە ئێم��ە دەتوانی��ن ئیس��تخراجی بکەین
دەریبێنین و بەرهەممان لێی هەبێ.
باسەکەی من زۆرتر باسی مەعدەن و کانەکانە.
لێرەدا کە باسی زەوی ناسی بکەین ،لەتەواوی
زەوی ناسانی تەواوی دونیا مەتڵەبێکیان هەیە،
باس��ێکیان هەی��ە پێی دەڵێن «زۆنی س��نە -
ساڵی بیست و دووەم
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سیرجان» ،ئەو زۆنی س��نە سیرجانە ،ئەتوانین
بۆخۆمان تەسەوری بکەین کە هێڵیکە لە گۆلی
ورمێوە دەست پێ دەکات دەڕواتە سنە ،دەڕواتە
س��یرجان .جا لەوەدوا دەڕواتە کەنداو .ئەویش
بەهۆی زەوی ناس��ی ،بابەتی زەوی ناسی دوو
پلەیتی ئێران و عەرەبییە کە لەگەڵ یەکتریندا
هەمیشە ئاڵوگۆڕیان هەیە.
ئەوە هۆکارێکە کە ئێم��ە دەتوانین بزانین
کە ئەو سەرچاوە سروشتییانەی کان وکانزاکانی
ڕۆژهەاڵت ،لە کوێوە دەستی پێ بکەین .
ش��تێکی زۆر س��ەیر لە کان و کانزاکانی
ڕۆژهەاڵتا هەیە ئەویش فرەجورییەکەیەتی .بە
مان��ای ئەوەیە کە وەختێ ل��ە خۆی و ماکۆوە
دەستی پێ دەکەین تادەگاتە ئابدانان لە ئیالمدا،
لە باکوورەوە زۆرتر ئێمە مەعادنی فلزیمان هەیە
یانی عونسرهایەکی فلزیمان هەیە کە دێیتەوە
بەرەوخوار بەرەو الی ئیالم و ئەوال زۆرتر ئەبێتە
مەنابعێکی فوسیلی وەکوو قیری سروشتی ،گاز
و نەوت و ش��تهایەکی ئابەو ش��ێوەیە .ئەو فرە
جۆرییە ش��تێکە تایبەتی ڕۆژهەاڵتە .ئێمە فرە
زمانیمان هەیە فرە ئایینیمان هەیە ،ئیستا ئەم
بابەتەی کان وکانزاکانیش بەڕاستی فرە جۆرییە
.
کانەکانی ڕۆژهەاڵت بە کورتی من فەقەت
ئاماژەی��ان پێ بکەم ئاس��نە ،زێ��ڕە ،جیوەیە،
ب��ەردە بەنرخەکانە کە پێێ��ان دەڵێێن بەردی
ڕازاندنەوە(س��نگهای تزئینی) ،گەچە ،ئاهەکە،
پاشورە ،قیری سروشتییە و سەیر لەوەدایە کە
ئێمە پاش��ۆر فەقەت بە پاش��ۆری ئەزانین ،کە
پای پێ تەمیس کەین بەاڵم بەڕاستی شتێکی
زۆر بەنرخە و قازانجهایەکی زۆری لێ دەگیرێت
و ئ��ەوەش لەناو ئەو کتێبەم ک��ە هیوادارم بە
زوویی چاپ بێت لەسەر ئەوەش باسم کردووە.
ب��ە کورتی ئاماژەی پێ دەک��ەم بەپێی ئاماری
ڕەس��میی پار ،کە لەالیەن وەزارەتی سەنعەت
ومەع��دەن وتیجارەتەوە ب��ووە ،ئێمە لە ورمێدا
 ٦٠٧ل��ە پارێزگای س��نە  ٤٤٩ل��ە پارێزگای
کرماش��ان  ٣٢٨لە ئی�لام  ١١٢لە مەجموعدا

نزیک  ١٥٠٠کان نەک کانزا ،مەعدەنی فەعال
و غەیرە فەعالمان بووگە .
ئەگەر کە من بە یەک وشە واڵمی پرسیاری
جەنابتان بدەمەوە دەڵێم بەڵێ ،دەکرێت بە هۆی
ئ��ەو ئیمکانگەلەی کە ل��ە ڕۆژهەاڵتدا هەمانە،
کۆمەڵگای کش��توکاڵی و ئاژەڵداریی ڕۆژهەاڵت
بکەین بە کۆمەڵگایەکی پیش��ەزای وسەنعەتی.
جا لێرە ئاماژە بە دوو شت بکەم ،یەکێکی زێڕە
یەکێکی ئاسنە .بە پێی ئاماری پار لە ئێراندا ٦٠
ت��ۆن زێڕ بەرهەم هاتووە ،نیوەی ئەو زێڕە هین
پارێزگای س��نە بووە .ئێس��تا ئەگەر پارێزگای
ورمێی لەسەر حیس��اب کەین لە سەدا ٦٠ی
زێڕی ئێران هین کوردستانە.
جا ئیسە ئەو بابەتانەی بیری لێ بکەینەوە،
بابەتی ژینگە و بابەتەکانی دیکە ئەوەیە ،ئەگەر
کە زەوییە عەیار ٪٣بێت ئەوە کانێکی زۆر باشی
زێ��ڕە ،کانی  ٪٣بە مان��ای ئەوەیە کە لەیەک
تۆنی ئەو خاکە بتوانین  ٣گرەم تەاڵمان هەبێ.
کات��ێ  ٣گ��رەم تەاڵمان ک��ە دەرهاورد
لە قباڵ��ی ١٠٠٠کیل��ۆدا زۆر نیی��ە بەاڵم بۆ
پااڵفتەکردن��ی ئەم  ٣گرەم��ە تەاڵ ،ئێمە یەک
تۆن قوڕمان هەیە کەئەو قوڕە ژەهراوییە .
باشە بەم قوڕە چی بکەین؟ سروشت لەگەڵ
ئەما چۆن هەڵسووکەوت بکات؟
سیاسەتەکانی ئێمە چۆن دەبێ؟ باسەکانی
من باسێکی داهاتووی ڕۆژهەاڵتە .
ئێمە ئەشێ پالنێکمان هەبێ بۆ داهاتووی
ڕۆژهەاڵت .ئیس��ە س��ەربەخۆ بێ ،فیدراڵ بێ،
بۆمن ئەوە ئەوەندە گرینگ نییە ،ئەوە باس��ێکە
کە ئەشێ سیاس��ەتمەدارەکان زۆرتر لەسەری
قس��ە بکەن .بەاڵم بابەتەک��ە ئەوەیە کە ئێمە
ئەش��ێ بیر لە داهاتوو بکەینەوە ،مەسەلەیەکی
دیکە لەسەر بەرهەمهێنانی زێڕە ،بۆ ئەوەی کە
یەک گرەم زێڕ پاڵەفتە بکەین پێویس��تمان بە
 ١٥٠٠لیت��ر ئاوە ،ئەمە پرس��یارە ئەم ئاوە لە
کوێ دێت؟
یان بڕۆینە س��ەر باسی ئاسن ،بەکورتی لە
چەند خاڵدا ئاماژەی پێ بکەم ،ئێمە لەناوچەی
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بیج��اڕدا کان��زا و کانەکانی ئاس��نمان هەیە،
لەئێراندا چوار جۆر ئاس��ن و پۆاڵ بەرهەم دێت
[آهن اسفنجی ،فوالد خام ،گندلە و محصوالت
ف��والدی] بۆبەرهەمهێنانی ئەم چوارە ،هەر کام
لە نێوان  ٣٠٠تا  ١٧٠٠لیتر ئاومان پێویستە .
ئەم دوو توخمە ،وەکوو ئاسن و زێڕ ،شتێکە
ب��ۆ داهات��ووی ڕۆژهەاڵت  .پرس��یاری یەکەم
ئەوەیە کە ئەم ئاوە لەکوێ بێت؟
ئێمە دەزانین کە مەسرەفی ئاو دەبێ بە سێ
بەش و سێ کەرت ،یەکێکی مەسرەفی مرۆڤە،
یەکێکی کشتوکاڵە یەکێکی پیشەسازییە ،ئەگەر
ئێمە بایەخ بدەین بە پیشەس��ازیی ڕۆژهەاڵت
ئەب��ێ سیاس��ەتی کش��توکاڵی لەداهات��ووی
ڕۆژهەاڵتدا بگۆڕین.
دووهەم ئەوەیە کە ئێم��ە ئەگەر بمانەوێ
کۆمەڵ��گای ڕۆژهەاڵت بکەین��ە کۆمەڵگایەکی
پیشەسازی ،ئەبێ پێش ئەوەی کە بڕیار لەسەر
ئ��ەوە بدرێ کە ئەم مەع��دەن و ئەو مەعدەن
بێ ،هاوزەمان ئەبێ بیرلە وە بکەینەوە پێویستی
ئاو بۆ زێڕ و بۆ ئاس��ن .نەک ه��ەر لەبەر باری
ئیقتسادییەکەی بێ ،هەر لەو سەردەما کە پالن
دەڕێژرێت باسەکانی تریشی وەکوو ئاوەکە یان
پیسیی هەوا ،ئەوەش لەنەزەردا بگرین .

کاک دوکتور ئاسۆ لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاس��ت بەردەوام قەیران��ی ئەمنیەتی
هەی��ە و تەنان��ەت هێندێک ل��ەو قەیرانه
ئەمنیەتییان��ەی ڕۆژهەاڵت��ی نێوەراس��ت
کاریگەرییان لەسەر تەناهیی دنیاش هەیه.
ئای��ا ژینگە دەتوانێ یەکێ��ک لەو قەیرانانە
بێ و بەگشتی پرسی ژینگه له ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاس��تدا له ڕەهەندی تەناهییەوه چۆن
دەبینن؟
هەروەکوو لە باس��ەکەی پێشوودا
ئام��اژەی پێ کرا ،هەموو ش��تێک
سیاس��ییە ب��ه مان��ای ئی��دارەی
پرس��ەکانی کۆمەڵگا و پێوەندیی نێوان گەالنی
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دونی��ا ،ئەوه جی��ا لەوه که ه��ەروەک دوکتور
مەنسوور باسی کرد ،لەنێوان ژینگه و سیاسەتدا
پێوەندییەکی بنەمایی هەیه .ئەو ئیش��ارەی بە
ئاراس��توو ک��رد ،ئەمنی��ش تیئۆرییەک��ەی
مۆنتێسکیۆ لەسەر ئاو و هەواکانم وەبیر هاتەوه
که پێوەندییەکی ڕاس��تەوخۆ لە نێوان ژینگەی
سروشتی و جۆری سیستەمی سیاسی دادەنێ.
س��ەرنج دەدەن لەو واڵتانەدا ک��ە زیاتر ڕێز له
مافەکانی مرۆڤ دەگرن ،هەر لەوانیشدایه که بۆ
نموونه مافی ئاژەڵ پارێزراوتره و پرسی ژینگەش
باش��تر جێکەوت��ووه .بەپێچەوانەش��ەوه ،لەو
واڵتانەدا کە گەشەی سیاسی به مانای لیبراڵی
و بایەخ��ه دێموکراتیی��ەکان الواز یان غایبه،
بواری ژینگەش دەكرێته بوارێک بۆ سیاس��ەتی
هەاڵواردن و لەپاشکۆییدا هێشتنەوەی خەڵک
بەتایبەتی گەالنی ژێردەسته .سیاسەتی کۆماری
ئیسالمی لە بواری ژینگەدا له کوردستان ئەگەر
سیاس��ەتێکی غەیرە عیلمیی��ە ،غەیرە عەمدی
نییە ،بەڵکوو شتێکی بیرلێکراوه و بەئەنقەست و
بەمەبەس��ته .دەبینین پۆتانس��یەلی سەرچاوه
سروشتییەکانی کوردس��تان لە نێونجی باقیی
ش��وێنەکانی ئێ��ران زۆر زیات��ره ،کەچ��ی
وەبەرهێنانی ئەم سەرچاوانه و خێردانەوەیان بۆ
گەشەی ئابووری و پیشەسازی و کۆمەاڵیەتیی
کوردس��تان ،زۆر له ناوچ��ه «ناوەندییەکان»ی
ئێران کەمتره و هەر بەراوردیش ناکرێ.
ئێس��تا س��ەبارەت بەوه که داخ��وا بابەتی
ژینگە ل��ه ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس��تدا ڕەهەندی
سیاس��ی و تەناهیی هەیه ،بەڵ��ێ وایه ،بەاڵم
چما لەکوێ��ی دنیادا وا نییه؟ ی��ان کەنگێ وا
نەب��ووه؟ زۆربەی هەرە زۆری ش��ەڕ و ناکۆکی
و فرەوانخ��وازی و داگیرکارییەکان��ی مێژووی
جیه��ان ،لەپێش��دا لەس��ەر کۆنتڕۆڵکردن��ی
س��ەرچاوە سروش��تییەکان بووه .ئەگەر بۆ زۆر
دووریش نەگەڕێینەوە ،قەیرانی کاناڵی سوئێز و
پاناما و قەیرانە یەک لەدوای یەکەکانی کەنداو،
نموونەی باش��ی ئەو ڕاستییەن .تەنیا جیاوازیی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس��ت لەگەڵ زۆر جەمسەری
ساڵی بیست و دووەم
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دیک��ەی دنیا ئەوەیه که به زۆر هۆی مێژوویی
و ژیئۆپۆلێتیک ،ڕەهەندی ئەمنیەتیی پرس��ی
ژینگه لەوێ بەهێزتره .لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
ئەگەر تەنیا چاو له کێش��ەی ئ��او بکەین کە
دۆس��تانیش ئیشارەیان پێکرد ،دەزانین که ئەو
بابەته هەمیشە بابەتی ملمالنێ و گرژی بووە و
پرسی ژینگەی به زەقی کردۆتە پرسی تەناهی و
سەقامگیری .به دەیان جار ڕێکخراوی کۆمکاری
عەرەبی گوتوویەتی ئیس��رائیل و تورکیە ئاوی
عەرەبان دەدزن .تورکیە له ئیدارەی دۆسیەی
ئاودا لەپێن��او بەرژەوەندییەکانی خۆیدا بەدژی
بەرژەوەندیی س��وریە و عی��راق جوواڵوەتەوه.
بەدەر ل��ه دەرەنجام��ه ئینس��انییەکانی وەها
بەرنامەڕێژییەک��ی ئابووری یان پیشەس��ازی،
ئەوه که ل��ەو ناوچەیەدا کێش��ەی ئێتنیکی و
پێکەوەژیان و تێوەگالنی هەرکام له دەوڵەتانی
ناوچه ل��ه پرس��ه سیاس��ییه نێوخۆیییەکانی
دەوڵەتانی دراوس��ێدا هەیه ،ڕەهەندی سیاسی
و ئەمنیەتی��ی پرس��ی ژینگەش��ی قووڵت��ر
کردۆتەوه .به هەمان ش��ێوه ئەو بەهرەبەرداری
و پۆمپ��اژەی ئیس��رائیل لە باکوور و لەس��ەر
کەن��اری ڕۆژئاوای ڕووب��اری ئۆردۆنی کردووە،
راستەوخۆ شوێنەواری لەس��ەر قەبارەی ئاوی
باش��وور و کەن��اری رۆژهەاڵتی ئ��ەو ڕووبارە
داناوه و لەو ژینگەیەدا که لەپێش��ەوه کێشەی
ئێتنیکیی هەیه ،دەرەنجامه کۆمەاڵیەتییەکانی
ئەم سیاس��ەتەی وەبەرهێنان یەکڕاس��ت بۆته
هۆی بەرجەس��ته بوونەوەی زیاتری ڕەهەندی
ئەمنییەتیی پرسەكە.
رێکخراوی نەتەوه یەكگرتووەکان هەمیشه
گەشەسەندنی وەك فاکتەرێكی ئاشتی لەقەڵەم
داوه .که باس��یش دێته س��ەر گەشەسەندنی
پای��ەدار ،ئەوه ب��ه دادپەروەری و یەكس��انیی
کۆمەاڵیەت��ی و ڕێزگرت��ن له ماف��ی مرۆڤ و
ژینگ��ه دێتە دی .بابەتی ژینگە هەروەک چۆن
دەتوانێ سەرچاوەیەکی ڕکابەریی ناتەندروست
و گ��رژی بێ ،دەتوانێ بوارێکیش بۆ هاوکاری و
هەمگەراییی نێوان دەوڵەت��ان بێ .تەنیا چەند

س��اڵێک پاش کۆتایی هاتنی ش��ەڕی دووەمی
جیهانی و ئەو کارەساته سیاسی و ئینسانییەی
لە نێوان دوو گەلی فەڕانسه و ئاڵماندا ڕووی دا،
ئەو دوو گەله بۆ ئاشتبوونەوه و دروستکردنەوەی
متمان��ه لەنێوانیاندا ،لەپێش��دا هات��ن بابەتی
وەبەرهێنانی س��ەرچاوەکانیان ک��رده ئامرازی
بەرژەوەندیی هاوبەش و پێش ئەوەی یەكێتیی
ئورووپ��ا دابمەزرێنن ،یەكێتی��ی ئەورووپی بۆ
خەڵووز و پۆاڵیان دروست کرد .ئەو ئەقڵیەت و
زەمینەیه بە داخەوه له ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس��تدا
وجوودی نیه و زەمینەی ئیدارەی دروس��ت و
چارەس��ەری هاوبەش بۆ کێشەکانی پێوەندیدار
به ژینگه یەکجار کەمتره.
ئ��ەوەی بۆ من لێ��رەدا گرینگه ئەوەیه که
ئایا ئێم��ه وەک کورد لەو س��ۆنگەیەوه دەبێ
چ��ی بکەین؟ ئێمه ناکرێ لە پێوەندی لەگەڵ
گەلێک��دا و بۆ بابەتێک که ل��ه ڕوانگەی تەواو
ئەمنیەت��ی و بە دیدی سیاس��ییەوه مامەڵەی
لەگەڵ دەكرێ ،لە دژک��ردەوه و بەرنامەڕێژیی
خۆماندا ڕەهەندی ئەمنیەتیی پرسەکه لەبەرچاو
نەگرین .لەبەرچاوگرتنی ڕەهەندی ئەمنیەتیی
بابەتەك��ه بۆ ئێمەی کورد ل��ەوەدا فەرق دەکا
ک��ه بەپێچەوان��ەی واڵتان��ی دێموکڕاتیک که
حكوومەت لەسەریەک بەرپرسیارانه و بەشێوەی
ش��ەفاف و به بەش��دارکردنی خەڵک ئیدارەی
دۆس��یەکانی ژینگ��ه دەکا ،مادام ل��ه واڵتی
ئێمەدا ڕاس��ت بەپێچەوانەیه ،ئێمه ناچارین له
درێژخایەندا بۆ ئەوه تێبکۆشین که بە کردەوە،
کۆنتڕۆڵی سەرچاوه سروشتییەکانی سەر خاکی
خۆمان وەدەست بێنین.

دوکت��ور س��ۆهرابی! بەرێزت��ان
سااڵنیکی زۆر لە ناوەندە توێژینەویییەکان
لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت و لە ئێراندا کارتان
کردووە ،بەش��ێک لە لێکۆلەرە ئێرانییەکان
تەنانەت کێش��ەیان هەیە لەگەڵ ئەو شتە
کە پێ��ی دەگۆتری قەیرانی ژینگە و ئەوان
دەڵێ��ن :ئەمە قەیرانی زانس��تە و قەیرانی
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ژینگە نیە ،ئێوە لەو ب��وارەدا ڕاتان چییە؟
بە پیێ ئەوەی ک��ە بەرێزتان بە پراکتیک
لە مەیدانەکەدا کارتان ک��ردووە ،قەیرانی
زانس��تە یا قەیرانەکە لە قەیرانی زانس��ت
ترازاوە؟
لە ڕاس��تیدا قەیرانەکە قووڵترە لە
مەسەلەی زانس��تی و ژینگەیی لە
واقیع��دا وەکوو دوکتۆر ئاس��ۆیش
باسی کرد ڕەنگە زۆرجار سیاسیەکان بێهێڵنەوە
کە دواتر حەڵی کەن .بە ڕای من مەس��ەلەی
مان و نەمانە ،مەس��ەلەی ئەوەیە کە ئێوە ئایا
دەتوان��ن لە س��ەر ئ��ەو جوغرافیای��ەی کە
تەعریفتان کردووە بژین؟ مەسەلەن لە ئێراندا
جوغرافیای��ەک تەرس��یم ک��راوە ک��ە ئەوە
جوغرافیای ئێران��ە ،ئایا ئەو جوغرافیای ئێرانە،
قابلیەت��ی ژیانی هەیە ی��ان نییە؟ ئیمە ئەگەر
بێی��ن چاو لە ئەو فاکتۆرانە بکەین کە بۆ ژیان
پێویستە ،هەموومان دەزانین کە ژیان پێویستی
بە ئاو هەیە ،پێویس��تی بە هەوای پاک هەیە،
پێویستی بە دارودارستان هەیە ،ژیان پێویستی
بە خۆڵ هەیە ،تەک تەکی ئەو فاکتۆرانە ئەگەر
بە جیا بێنین چاو لێ بکەین ،دەبێنین کە لەو
جوغرافیای سیاسییەی ئێراندا ،تووشی قەیرانی
گ��ەورە بوون��ە .دەبێنین کە زۆرب��ەی زۆری
ت��ااڵوەکان ،گ��ۆڵ و ڕووب��ارەکان و هەتا ئاوە
ژێرزەوییەکان وش��ک بوون و تووش��ی گرفت
هاتوونە و ئەو مەسەلەیە وەکوو پێشتریش من
ئام��اژەم پێ کرد ،ل��ە قەیرانیک��ی ژینگەیی
تێپەڕی��وە؛ بووەت��ە مەس��ەلەی ئەمنییەتی،
دیتوومان��ە چەند وەخت لەمەوب��ەر لە ئێراندا
خەڵک تووشی کوشت و کوشتار لەگەڵ یەکتر
ب��وون ،یانی جی��ا لەوەی کە ئێم��ە دەبینین
لەگ��ەڵ دەس��ەاڵتدار کێش��ە دێت��ە پێش،
خەڵکەکەی��ش زۆرت��ر لەس��ەر ئ��ەو فاکتۆرە
ئەساسییانە تووشی قەیران دەبن ،هەر دەبینن
کە لە کوردستاندا لە ماوەی دوو ساڵ لەمەوبەر،
بنەماڵەی خزم بەیەکەوە لەسەر داگیر کردنی
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مەرتەعێ��ک ک��ە بڵێ��م چێڵگەیەک��ی کە لە
ئەساسدا ئەو چێڵگەیە هێن هەموو خەڵکە یان
بڵێم میللییە ،ئەوانە کە بە پێی ئەو تەقسیماتی
ئەرزییە کە ک��راوە ،یان ئەوەی کە دەوڵەت یا
حاکمییەت ناتوانێ بە باش��ی بەڕێوەی بەرێ.
هەر کەس دەبێنی ئ��ەو جێگایانەی کە مافی
تاکی کۆمەڵگا نیی��ە و هی هەموو کۆمەڵگایە،
داگیریان کردووە ،لەس��ەر کێاڵنی بەش��ێک
لەوان��ە ،نەفەری��ان لە یەکتر کوش��تووە .یانی
ئامۆزا ،ئامۆزای کوش��تووە ،هەر لە کوردستان،
لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان! جا ئەوە گرینگیی
بابەتەکە بە ئیمە زۆر نیش��ان دەدات کە ئیمە
دەتوانین ئەگ��ەر بڵێین واژەیەک��ی فەراتر لە
قەیران دەبینین .مەس��ەلەکە دەتوانێ لە زۆر
ش��وێن حاڵەتی ئەمنییەتی پەیدا بکا ،هەر لە
جوغرافیای ئێراندا ئەو کێشانەی کە هاتوونەتە
پێش��ێ ،س��ەبەب بووە کە بەش��ێکی زۆر لەو
جوغرافیای��ە مەس��یرێکی ت��ەی ب��کا کە لە
ئایەندەیەکی زۆر نزیکدا ئەو بەشانە قابلییەتی
ژیانیان ل��ەدەس دەدەن ،یانی خەڵک ناتوانن
ل��ەوێ بژین .بە پێی ئ��ەو فاکتۆرانەی کە من
ئیشارەم پێ کردن کە پێویستە بۆ ژیان هەبن
تاکوو بەشەر بتوانێ ژیانی خۆی ئیدامە بدا .کە
ناتوان��ێ لەوێ بژی مەجب��وور دەبێ کۆچ بکا،
کۆچ کردن بۆ ش��وێنیک دەتوانێ کاریگەریی
زۆری لەس��ەر ئەو ش��وێنە تازەیە هەبێ ،لە
ئێران زۆرتری��ن کۆچ بۆ زاگرۆس و مەنتەقەی
کوردستان دەبێ .وردەوردە ئەو خەڵکە دێن بۆ
ئەوێ و دیمۆگرافی دەگۆڕدرێ ،دیمۆگرافی کە
گۆڕدرا دەبینی کێش��ەی قووڵتردێتە پێش ،جا
من لێرەدا ناچمە زۆر وردەکاریی ئەو باس��ەوە.
چاو ل��ێ دەکەین کە قەیران��ە ژینگەیییەکان
س��ەبەب بوون ئیس��تا لە خۆراسان دێهاتیکی
یەکجا زۆر چوڵ بن ،بۆ چی ئەو دێهاتانە چوڵ
بوون؟ مەس��ەلەی کش��توکاڵ لەوێ تووشی
گرفت بوووە ،بەراوردیان کردوە ساڵی ١٣٨٤ی
هەت��اوی ،یانی نزیک پانزدە س��اڵ لەمەوبەر،
یەک لیوان ئاو کە بۆ کشتوکاڵ ئیستفادەی لێ
ساڵی بیست و دووەم
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دەک��را ٢٠تمەنی ئێران��ی تێچوو هەبوو .یانی
ئەوەن��دەی هەزینەی هەبوو کە بیگوازنەوە ،بە
خات��ری ئەوەی کە س��ەرچاوە ئاوییەکانی ئەو
مەنتەقەیە کوللـەن لە بەین چووە .خۆی ئەوانە
دەبێتە هۆی ئەوەی ک��ە کۆمەڵگاکە دوچاری
ئاڵۆگۆڕ بێت .مەس��ەلەی ژینگە سەبەب بوووە
کە پێوەندییەکانی نێوان دەوڵەتەکان تووش��ی
کێشە بکا .ئیستا هەر ئەو مەسایلی ئەمنییەتی
کە لە پرس��ی ئاودا ساز بووە ،وای کردووە کە
تورکی��ە بەنداوی یەکج��ار زۆر لەس��ەر ئەو
ڕووبارانە کە دێنەوە ناو واڵتی سوریە و عێراق
یا بڵێم باشووری کوردستان ساز بکا .ئێرانیش
هەم��ان کار دەکا ،ل��ە ڕۆژهەاڵت��دا خەریکە
سەدس��ازییەکی یەکجار زۆر دەکا لەسەر ئەو
ڕووبارانەی کە لە نێو کوردس��تاندا هەن وەکوو
مەسەلەیەکی ئەمنییەتی چاوی لێ دەکرێ.
لە الیەکی دیکە ،ئێمە لە ئێران مەسەلەی
پیس بوونی هەوامان لە ئاستێکی زۆر سەرەوەدا
هەیە ،لە زۆر ش��اراندا ،تەنانەت لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستانیش��دا ،چەند س��اڵیکە دەبینین کە
ش��اری سنە تووش��ی کێش��ەیە ،دەبینین کە
مەس��ەلەی تەپوتۆزیش��مان هەیە کە ئەویش
دەگەڕێت��ەوە بۆ قەیرانی ئ��او .دەبینین لە زۆر
جێ��گا زەمین ڕۆچ��ووە .لە ئی��ران بەرهەمی
کشتوکاڵەکان زۆر کەمن بۆ نموونە پۆتانسییەلی
تەولیدی گەنم  ١٧ت��ۆن لە یەک هێکتاردایە،
یانی ئەگەر هەموو شتێک دروست بێت ،گەنم
دەتوانێ تا  ١٧تٶن لە یەک هێکتاردا بەرهەمی
هەبێت .بەاڵم بەرهەمی گەنم لە ئێران دەبینین
کە ل��ە زەمینی بەرئاودا دەوروبەری  ٣تۆنە ،لە
دێمدا نابێتە تۆنێک! خەسارێکی زۆر بەر ژینگە
دەکەوێت بەالم دەسکەوتەکە زۆر کەمە .خۆی
تەواوی ئەوانە ک��ە ئاوا لە کن یەک دابنێین و
چاوی لێ بکەین ،ئێمە دەبێنین کە جوغرافیای
ئیران لە هەموو فاکتە ژینگەیییەکاندا قەیرانی
زۆر قووڵ��ی هەیە و هەر خۆی ئ��ەو قەیرانانە
دەتوان��ێ چارەنووس��ی سیاس��یی واڵتیش لە
داهاتوودا بگۆڕێ.

کاک سەالحی بەرێز! بەرێز دوکتور
سۆهرابی ئاماژەیەکی کۆرتی بە پیس بوونی
هەوا و باس��ی گاڵە و هەرا یان پیس بوونی
دەنگی کرد ،هەر چەند ئێمە لە کوردستاندا
هەمانە ،بە هۆی جوغرافیای سنە ،ئەو شارە
یەکێک لە شارەکانە کە لەگەڵ ئەوەی کە
لە ڕووی گەشەوە ،ش��ارێکی گەشەکردوو
نییە ،بەاڵم هەواکەی پیس��ە؛ بۆچی لە نێو
پرس��ی ژینگە لە کوردستاندا زۆر بە کەمی
باس لە سەر ئەو دوو ئایتێمە دەکرێ؟!
پێش وەاڵمدانەوەی هەر پرسیارێک
پێویستە ڕوونی بکەینەوە کە بۆچی
ئەم وەزعیەتە ڕووی داوە.
یەکێک لە تەحەدا مەزنەکانی سەدەی 21
بۆ سیاس��ەتدانەرەکان ،تەنانەت لە سەوزترین
واڵتانی��ش ،ئەوەیە ک��ە بە ت��ەواوی هۆکاری
بێکاریگەربوون یان شکس��تهێنانی سیاس��ەتی
ژینگەیی بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم کێشانەدا
بزان��ن .ئەگەر چاوی لێ بکەی��ن دەبینین کە
ئ��ەرک و بەرپرس��یاریەتییەکانی حکووم��ەت
بریتین لە یاس��ادانان و جێبەجێکردنی یاسا و
ڕێس��اکان کە زامنی فەرمانەکانن ،بەڕێوەبردنی
فەرم��ان ،بەڕێوەبردنی ب��اج دان ،دابینکردنی
کااڵی گش��تی وەک ئاسایش��ی مرۆی��ی،
بەپارەکردنی ڕێگەی جۆراوجۆر بۆ باشترکردنی
خۆشگوزەرانیی گشتیی هاووالتیان و هەروەها
مەسەلەی ژینگە بە گشتی.
کە لە قانوونی بنەڕەتیی حکوومەتی تاران
و بەپێ��ی ماددەکان  50و 110ی دەس��توور،
داوا لەسیاس��ەتمەداران کراوە کە چارەسەری
نیش��تمانی بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەو هەڕەشە
جددییە نیش��ان ب��دەن ،لەڕێ��ی تێپەڕاندنی
دەستووری نیشتمانی بۆ پاراستنی ژینگە .بەاڵم
دەبینی��ن کە ئەم پالنڕێژی و بەرنامانە تەنیا لە
س��ەر کاغەز دا ئیجرا کراوە .شەرعییەتی هەر
حکوومەتێکیش بەندە بە بڕیار و سیاس��ەت و
کار و فەرمانەکانییەوە.
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لە ئیراندا بە خەماڵندنی خودی حكوومەت،
ئاش��کراترین تەح��ەددای ژینگەیی��ی ئێران،
داتەپین��ی کوالێتیی هەوایە بەهۆی گەش��ەی
بێ جیاوازیی دانیشتوانی شارەکان ،کە ئەمەش
بووە هۆی داخستنی بەردەوامی خوێندنگاکان
و فەرمانگ��ەکان و ئەم��ە خ��ۆی یەکێ��ک لە
هۆکارەکان��ی نزمبوون��ەوەی کوالێتیی ژیان و
خۆشگوزەرانیی کۆمەاڵیەتی لە شارەکانی ئیران
و کوردستانە.
پیس بوونی هەوا و باس��ی گاڵە و هەرا یان
«ئالودەگیی س��ەوتی» ش��ارە گەورەکانی ئێران
و کوردس��تان ،دەگەڕێتەوە بو سەر مەسەلەی
سیاس��ەت کردن بە گشتی و دواییش باسێکی
زۆر جددیی کۆمەاڵیەتی و ئێکۆنۆمییە.
 1س��ەرەتا مەس��ەلەی سیاس��ەتگوزاری یان
سیاسەتکردن:
سیاس��ەتکردن خەباتێکی سیاس��ییە لەس��ەر
ئەرزش��ەکان(بەها) و ئایدیاکان .سیاسەتکردن
خۆی پێویس��تی ب��ە داهێنان��ە چونکە دۆخی
ئێس��تا ب��ەردەوام ل��ە گۆڕاندایە و پڕۆس��ەی
بڕیاردان ب��ە ڕووداوەکان��ی دەرەوەی مەودای
خاڵی سیاس��ەت ،لە کۆرسی ئاسایی الدەدات.
چۆناوچۆن سیاسەتکردن دەتوانێت کێشەیەک
وەکوو ئالودەبوونی هەوا چارەسەر بکات؟
مودێل:
ناسینەوی گرفتەکان.
گەش��ە پێدانی چارەس��ەری (کۆکردنەوەی
بەڵگەو هەڵس��ەنگاندن و ڕاوێ��ژ و بەڕێوەبردنی
مەترسی)
هەوڵەکان بۆ چارەسەرێکی کاریگەر.
هەڵسەنگاندن و تاقیکردنەوەی سەرکەوتن.
جەخت کردنەوە لەسەر مۆدێلی پێشکەتوویی
و پالندانانی درێژخایەن.
چۆن حكوومەت دەبێت واڵمدەر بێت لە بەشی
سیاسەتکردن بە نیسبەت ژینگەدا؟
زیادکردن��ی ش��ەفافییەت لە سیاس��ەتدا:
جەخت کردن��ەوە لەس��ەر یەکپارچەکردن لە
سیاسەتکردندا.
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دادپەروەری لە سیاسەتکردندا :بەرزکردنەوەی
ئاگاهی و شارۆمەندی سەوز.
باش��ترین ڕێ��گا پراکتیکییەکانی��ش هەر ئەو
بەهێزکردن��ی ڕۆڵ��ی کۆمەڵگ��ە ڕەس��ەن و
ناوخۆییی��ەکان ،ڕێکخ��راوە ناحکومییەکان و
کۆمەڵە زانستی و تایبەتمەندەکانە کە کلتوری
پاراستنی ژینگە بەرز دەکات.
 2مەسەلەی کۆمەڵگا و کولتوور:
تاکەکان��ی ه��ەر کۆمەڵگای��ەک ،بەپێ��ی
پێویستییە تایبەتییە کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری
و کەسێتییەکانی خۆیان ،هەڵوێستی جیاوازیان
بەرانب��ەر بە ژینگە هەی��ە ( .نواح و همکاران ,
 )1390:79ڕەنگە ئەم ڕەفتارانە تەواو پۆزەتیڤ
و ژینگەپارێ��ز و دڵنەوابن ،یان الیەنی بەرانبەر
ی تەواو نێگەتیڤ و دژ بە ژینگە بن.
زۆرب��ەی لێکۆڵین��ەوەکان دەریدەخەن کە
هۆشیاریی ژینگەیی و تێگەیشتن لە کێشەکانی
ژینگە ،چەند کاریگەرن لەس��ەر هەڵسوکەوتی
تاک لە گەڵ ژینگەدا .توێژەران هەروەها پێیان
وایە کە زیادبوونی هۆشیاریی ژینگەییی گشتی،
دەتوانێت کێش��ە ژینگەیییەکان کەم بکاتەوە و
ببێتە هۆی ئەوەی کە هەڵسوکەوتی مەترسیدار
بەرانبەر بە ژینگە دروست نەبێت.
تامسون و براون  ،1994دەڵێن :هەرچەندە
ئەمڕۆ زۆر کەس خۆی��ان بە پرۆتیکی ژینگەدا
ئەبین��ن ،بەاڵم هی��چ کارێک ناکەن لەس��ەر
بنەم��ای هەڵوێس��تی ئەرێن��ی بەرانب��ەر بە
پاراس��تنی ژینگە؛ ئەمەش لەب��ەر ئەوەیە کە
کەس��ەکە لە بارودۆخێکدایە ک��ە ناکۆکی لە
نێوان بەرژەوەندیی شەخس��یی کورتخایەن و
بەرژەوەندیی درێژخایەندا دەبێنێت.
هەروەه��ا ڕازیب��وون لە ژی��ان دەتوانێت
کاریگەریی ئەرێنیی لەس��ەر ژینگە هەبێت ،بە
تایبەت لە ش��ارە گەورەکاندا و بە نیس��بەتی
«ئالوودەبوون��ی س��ەوتی»یش ئەو مەس��ەلەیە
زۆر بەرجەس��تە دەبێ��ت .بوو نموون��ە بووقی
ئوتۆمبێل��ەکان زۆرت��ر لە کاتێ��ک بەکار دێت
کە خەڵک تووشی مەش��غەلەی فکری زۆرە و
ساڵی بیست و دووەم
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سترێسی هەیە.
بە گش��تی ئەتوانی��ن بڵێین ک��ە هەموو
فاکتەرەکان��ی مرۆڤ ،وەک ڕەگ��ەز و تەمەن،
پەیوەندیی کاریگەریان لەسەر ژینگە هەیە.
ئەگ��ەر بمانهەوێت ش��اری س��نە تاوتوێ
بکەین ئەوا ئەم فاکتەرانە کاریگەریی زۆریان لە
سەر مەس��ەلەی پیس بوونی دەنگی لەو شارە
هەیە:
کەیفییەتی ژیان .خەڵکیکی زۆر ناڕازین.
شێوازی ژیان.
شارسازی و نەبوونی «ئامایشی سەرزەمینی»
(پالنی شارسازی و ڕێگاوبان)
ژمارەی دانیشتوانی شارەکە.
خراپیی بەڕێوەبردن.
هەروەها ئەم فاکتۆرانە کاریگەرییان لە س��ەر
باش بوونی هەیە:
زیادبوونی هۆشیاریی ژینگەیی
بەهێزکردن��ی گیان��ی دەس��تەجەمعی یان
متمانەی کۆمەاڵیەتی.
ئێکۆنۆمی��ش زۆر لەگەڵ دوو بەش��ی دیکەی
سیاس��ەت و کولت��ووردا تێکەڵ��ە و ب��ێ
لەبەرچاوگرتن��ی ئێکۆنۆم��ی ،ئ��ەوا ت��ەواوی
تێگەیشتنەکەمان لەو بارودۆخە هەڵە دەبێت.
بەم باس��انە ک��ە کردمان دەگەینە س��ەر
ئەم جەم کردنی پرس��ەکە کە بۆچی هێندێک
فاکتەر زۆر بەرجەستەتر لە هێندێک فاکتەری
دیک��ەن!؟ ب��ۆ نموون��ە ئەگەر بگەرێم��ەوە بو
پرس��یارەکەی خۆتان کە هۆکاری بایەخ نەدان
یاخ��ود کەمتر بایەخدان بە ئالودەبوونی هەوا و
باسی گاڵە و هەرا یان ئالودگیی سەوتی چیە؟
هەم ئالوودگیی س��ەوتی و هەم ئالوودگیی
هەوا ،بەشی سەرەکی لە کێشەکانی کۆمەڵگای
کوردستان و بەتایبەت شارە گەورەکانی وەکوو
سنەیە .بەاڵم شێوازی ژیانەوە(الیف ستایل) لە
ناوچەکانی کوردس��تان وای کردووە کە خەڵک
کەمتر هەس��ت بکات یان کەمتر گرینگی بەو
کێشانە و نەخۆش��ییانە بدات کە بە هۆی ئەم
ئالوودگییانەوە س��ەریان هەڵداوە .هەروا کە لە

ئامارەکان��دا دەبینین هەم کێش��ە ڕەوانی یان
جەس��تەیییەکان وەکوو نەخۆشیی هەناسە کە
بە هۆی ئالودگیی س��ەوتی و ه��ەواوە خەڵک
تۆشی دەبن حاڵەتێکی تەساعودیی هەیە و ڕۆژ
بە ڕۆژ ڕوو لە زیادبوون��ەوە دەکات .لەم ناوەدا
هەروا کە گۆتم��ان مودیرییەتی الواز(خراپیی
بەڕێوەب��ردن) و ڕەنگ��ە نەبوون��ی بەرنام��ەی
مۆنس��ەجمی ڕێکخ��راوە مەدەنییەکانیش(زۆر
جاریش دەرفەتیان پ��ێ نادرێت) وای کردووە
کە ئەم مەس��ەلەیە زۆر بەرچ��او نەبێت و زۆر
ڕسانەیی نەکڕێت لە کوردستاندا.

کاک دوکتور مەنسوور! بەشێک
لە بەرێزان ،بە کورتی ئاماژەیان بە قەیرانی
ئ��او و کاریگەریی لە س��ەر گەش��ە کرد!
دوکتور حەسەنزادە گەش��ەی پایدار یان
گەش��ەی س��ەقامگیری باس ک��رد بەاڵم
پێم خۆش��ە زیاتر بچینە س��ەر ئەو باسە،
ئێستا ئیمە دوو پرسیارمان هەیە ،ئایا ئێمە
قەیرانی ئاومان هەیە لە کوردستاندا؟ و ئەو
قەیرانە تا چەندە کاریگەریی هەیە لە سەر
پرسی گەشەی سەقامگیر لە کوردستاندا؟
کاک ئاگری پێش ئەوەی کە بێمە
س��ەرئەوەی ک��ە قەیران��ی ئاو لە
کوردس��تاندا هەیە ،با تەعریفک لە
قەیران��ی ئاوبکەم ،یانی بڵی��م کە قەیرانی ئاو
چییە؟ لە حالەتێک��دا دەڵێن قەیرانی ئاو هەیە
ک��ە لە کۆلییەت��ی خۆیدا وەکوو وشکەس��اڵی
پێناس��ە دەکرێت ،وشکە ساڵی تەعریفگەلێکی
جۆراوج��ۆری ل��ێ دەک��ردری ،ل��ە ڕوانگەی
جۆراوجۆرەوە باس لە وشکەساڵی دەکرێ ،واتە
ئەنواعی وشکەس��اڵیمان هەیە .وش��کە ساڵیی
هەواشناس��ی :ئەگەر ڕادەی ب��اران بارین ،لە
میانگین��ی دڕێژخایەن کەمتر بێت ،ئەو س��اڵە
وشکەس��اڵی هەیە .بۆ نموونە دەڵێن پاریزگای
س��نە نزیک  ٥٠٠میلیمتری لە س��اڵدا بارین
هەیە ئەگەر لە  ٥٠٠کەمتر بێ ،ئەوە وشکەساڵی
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لە باری هەواشناسییەوە هەیە.
وشکەساڵیی کشتوکاڵی :لە باری کشتوکاڵییەوە
ئەو کاتەی کە گیا (هەر گیایەک کە چاندوومانە)
لە فەسڵی ڕووانیدا کە پێویستی بە ئاو هەیە و
ئاو لەو فەس��ڵەیدا کە ئەو گیایە پێویستی پێی
هەیە بۆی دابین ناکرێ ،ئەو حاڵەتە پێی دەڵێن
وشکەساڵیی کشتوکاڵی.
حاڵەتێکی دێکەش��مان هەیە کە لە باری
هیدرۆلۆژیکەوەیە ک��ە زۆر دڕێژخایەنە ،ئەگەر
ڕادەی ئەو ڕێژەی بارین��ی بارانە کەمتر بێ لە
میانگینی دەرێژخایەن و ئ��ەوەش کاریگەریی
دانابێ لەسەر ئەو سەرچاوە ئاوییانەی کە هەمانە
بۆ نموونە مەنبەعی ئاوی ژێرعەرزیمان هەیە کە
زۆر کەم بووبێ ،ئەوە پێی دەڵێن وشکەس��اڵیی
هیدرولۆژیک کە یەکجار زۆر گرینگە .
ل��ە ڕۆژه��ەاڵت بەنیس��بەت ناوچەکانی
دێک��ەی ئێران لە نەزەر ئەو وشکەس��اڵییانەی
کە ئەمن باس��م کرد ئێمە گرفتمان زۆر نییە ،
گرفتی س��ەرەکیی ئێمە لە ڕۆژهەاڵت ،گرفتی
مودیرییەتی سەرچاوە ئاوییەکانە ،یانی ئێمە لە
ڕێژەی باریندا زۆر کێش��ەی گەورەمان نەبووە.
ئێس��تا بۆ نموونە لە پارێزگای س��نە ،س��ااڵنە
نزیک ١٠میلیارد مەتر سێجا بارینمان هەیە کە
نزیک ٤میلی��اردو ٨٠٠ی پێی دەڵێن تەجدید
پەزی��ر ،کە لەو ٤میلی��ارد و ٨٠٠ـەی  ،ئێمە
دەتوانین لە  ٤٠دەرسەدی ئیستفادە بکەین کە
دەکاتە نزیک دوومیلیارد .بەاڵم دەبێنین کە لە
پارێزگای س��نە بەراوردیان کردووە ،لە تەواوی
پارێزگا ١میلیارد و ٢٢٠میلیۆن مەتری س��ێجا
ئ��او کەڵکی لێ وەردەگیرێ لەو ٤میلیاردەی .و
لەو ١میلیارد و  ٢٢٠میلیۆنەی٧٢٥ ،ی لە ئاوی
ژێر زەوی ئیستفادە دەکرێ ،لە حالێکدا ڕێژەی
بارینی س��ااڵنەی کە من ئاماژەم پێ کرد ٥٠٠
میلیۆن��ی دەچێتە ژێر ع��ەرزەوە ،کەواتە ئێمە
هەموو س��اڵێ دەوروبەری  ٢٢٥میلیۆن مەتری
س��ێجا ئاوی زی��ادی لە بن عەرز دەکێش��ین!
ئەوە کێشەی مودیرییەتی سەرچاوەی ئاوە کە
دەتوانێ قەیران ساز بکا.
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ئێستا گۆلی ورمێ دەبێنین کە بەرەو وشک
بوون چووە ،هەر ئیس��تا کەمتر لە ٣میلیارد و
٥٠٠میلیونی ئاو تێدا هەیە ،لە حاڵێکدا تەرازی
ئێکۆلۆژیکی گۆلی ورمێ نیزیک  ١٥میلیاردی
س��ێجایە! کە واتە نیزی��ک  ١١میلیاردی ئاو
کەمە!!
تەرازی ئێکۆلۆژیک ،ئ��ەو ڕێژە ئاوەیە کە
ئارتێمی��ا کە لە ئەو گۆلەدا دەژی بتوانێ تێیدا
گەشە بکا .ئەمانە هەموویان نیشاندەری ئەوەن
کە ئێمە لە ڕۆژهەاڵت��دا قەیرانی مودیرییەتی
ئاوم��ان هەیە ،ئێس��تا ئ��او ل��ە ڕۆژهەاڵتەوە
دەنێردرێت بۆ پاریزگای هەمەدان و زەنجان ،لە
مەریوانەوە ئاو دەچێ بۆ زەنجان ،لە کن قوروەوە
ئاو دەچ��ێ بۆ هەمەدان ،لە ک��ن بۆکانەوە ئاو
هەناردەی تەورێ��ز دەکرێ ،لە کن میاندواوەوە
ئەوە خەریکن هەن��اردەی تەورێز دەکەن .لەو
بەرەوە ل��ە کەڵوێ ئاو ئ��ەوە دەگۆازرێتەوە بۆ
گۆلی ورمێ بە بیانووی ئەوەی کە بە ئیستالح
دەیانه��ەوێ گۆلی ورمێ زین��دوو کەنەوە ،لە
ڕاستیدا ئەوە ئەمنییەتین!
هەم ل��ە پارێزگای ورمێ ه��ەم لە ئیالم،
هەم لە کرماش��ان ه��ەم لە پارێزگای س��نە،
ڕێ��ژەی بارین��ی چەندی��ن س��اڵی ئەخیر لە
هەموو پارێزگاکانی ئێران باش��تر بووە و ئەگەر
ب��ە دروس��تی مودیرییەت بک��رێ ،ئەگەر ئەو
مودیرییەتەی کە باس ک��را کە لە حەقیقەتدا
مافیایییە نەبوایە ،مودیریەتێکی دروست بووبایە،
بەپێ��ی ئەو پێوەرانەی کە ب��اس کراوە ،وەکوو
گەشەی پایەدار یان تەوسعەی پایەدار بێ لەو
قاڵبانەدا پالنی دانابا ،بە پێی تەوانی ئیدولۆژیک
و ئامایشی سەرزەمین! پالنی داڕشتبا ،کە چۆن
ئیستفادە لەو س��ەرچاوانە بکرێ ،نەتەنیا ئێمە
تووش��ی کێش��ە نەدەهاتین بەڵکوو دەمانتوانی
گەش��ەی ئابووری لە ڕۆژهەاڵت��دا ببینین کە
پەیوەندیی ڕاستەخۆیان بە ئاوەوە هەیە.

بەرێ��ز دوکت��ور حەس��ەنزاده
دەمهەوێ لەبارەی ش��تێکدا که له واڵمی
ساڵی بیست و دووەم
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پرس��یاری پێشووش��دا ئام��اژەت پێ کرد
پرسیارت لێ بکەم .له ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
ملمالنێیەکی خەس��ت لەسەر ئاو هەیە .بۆ
وێنه لە نێوان تورکی��ه و واڵتانی عەرەبی،
یان ئێران بە ش��ێوەیەک لە ش��ێوەکان لە
هەوڵ��ی ئەوەدای��ە نزیک ب��ه  ٧میلیارد
میتری س��ێجا ئاوی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ڕوو به باشوور بگرێتەوه .ئەو ملمالنێیانه تا
چەندە لە چوارچێوەی یاسای نێونەتەوەییدا
قابیلی چارەس��ەرن و یاسای نێونەتەوەیی
لەسەر ئەو کێشانه چ دەڵێ؟
دیارە هەروەک کاک مەنس��وور و
جەنابیشت ئیشارەتان پێ کرد ئەم
کارتی ئاوە لە ڕۆژهەاڵتی نێوراستدا
تەنیا لەنێ��وان دەوڵەتاندا ب��ەکار نایە ،بەڵکوو
دەوڵەتێ��ک بۆ نموونه ئێران دەتوانێ نەک هەر
ب��ەدژی دەوڵەتێکی دراوس��ێ ،بەڵکوو بەدژی
گەلێک که لە ژێر حاکمییەتی خۆیشیدا دەژی
بۆ نموونه کورد بەکاری ببا .باسی ئەوە کرا کە
دروشمی سیاسیی کورد هەرچی بێ ،ئەوه نابێ
تەئسیر لەسەر کارکردنمان بۆ ژینگه بکا .ئەمن
ئ��ەو قس��ەیەم زۆر پێ جوانە .ک��ورد لە ئێران
س��ەربەخۆییخواز بێ یان ب��ۆ خودموختاری و
فیدرالیزم تێبکۆشێ ،دەبێ بواری ژینگەی هەر
زۆر بۆ گرینگ بێ .له دەوڵەتانی فیدراڵی دنیادا،
خەبات��ی هەرێمەکان بۆ کۆنتڕۆڵی س��ەرچاوه
سروش��تییەکانیان هیچی ل��ەوه که دەوڵەتانی
س��ەربەخۆ هەوڵ��ی بۆ دەدەن کەمت��ر نیه .له
ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەک کاک مەنسووریش
باسی کرد ،ئاوەکانی کوردستان بۆ دەڤەرەکانی
دیک��ەی ئێران دەگوازرێتەوە .دوو س��اڵ پێش
ئیستا لە پەیامێکدا کە بەبۆنەی ٢٨ی گەالوێژ
باڵوم��ان ک��ردەوە ،ئیش��ارەم بە مەس��ەلەی
تەحریف��ی ئاوەکانی کوردس��تان بۆ ئوس��تانه
ناوەندیترەکانی ئێران کرد ،چونکه ئەگەر قەرار
بێ باس��ی جینۆس��ایدی گەلی کورد و تاوانه
دژەمرۆیییەکانی دژ به کورد بکەین ئەوه دەبێ

ل��ه هەموو ڕەهەندەکاندا چاو لەو مەس��ەلەیه
بکەی��ن ک��ە ڕەهەندێکیان که ه��ەروەک له
پێناس��ەی تاوانه دژه مرۆیییەکانیش��دا هاتووه
ڕەهەن��دی ژینگەیە .ئەو بەنداوانەی له ئیالم و
کرماشان یان له بۆکان و سەردەشت لێدراون و
ئاوەکانیان پ��ێ گل داونەوه ،بۆ وەبەرهێنان له
کوردس��تان نین بەڵکوو بۆ گواستنەوەی ئاو بۆ
ش��وێنی دیکەی ئێران و بۆنموونه ئازەربایجانی
ڕۆژهەاڵتن .دەزانین که س��ااڵنیکه باش��ووری
کوردس��تانیش کەوتۆته نێ��و مەنگەنەی پڕۆژە
ئاوییەکان��ی کۆماری ئیس�لامی .هەر لەس��ەر
ڕووباری سیروان سێزده دانه بەنداو لێدراوه که
بۆته هۆی کەمبوونەوەی ئەو س��ەتا حەفتایەی
بەن��داوی دەربەندیخ��ان و حەمری��ن که له
س��یروانەوه دەه��ات و کاریگەری��ی گەورەی
ژینگەی��ی و کش��توکاڵیی لەس��ەر ناوچ��ەی
گەرمیان و پارێزگای دیاله داناوه.
ئێس��تا ئایا ئ��ەو جۆره سیاس��ەته چەندە
لەگەڵ قانوونی نێودەوڵەتی تەبایە ،له ڕەهەندی
نێوخۆییدا ،ئەگەر بێت و کونتڕۆڵی س��ەرچاوە
سروش��تییەکان و سیاسەتی ژینگه هەاڵواردن
و نادادپەروەری��ی تێدا بێ ،ئەوه بە پێچەوانەی
هەموو پێوەرەکانی پێوەندیدار به مافی گەالن و
کەمینەکان و مافی مرۆڤه .سەبارەت به کارتی
ئاویش چ ب��ۆ بەرژەوەندیخوازیی دەوڵەتان و چ
وەك کارتێکی فشار بەدژی دەوڵەتانی دراوسێ،
یاس��ای نێونەتەوەیی دەڵ��ێ هەموو دەوڵەتێک
لەسەر خاکی خۆی و سەرچاوه سروشتییەکانی
خۆی س��ەروەره ،بەاڵم -هەروەک کاتی خۆی
دیوانی الهه له قەزییەی کۆرفوو لەنێوان ئاڵبانی
و ئینگلس��تاندا ڕایگەیان��د -هی��چ دەوڵەتێک
ناتوان��ێ ب��ه جۆرێک له خاک��ی خۆی کەڵک
وەربگ��رێ که به زیان��ی دەوڵەتانی دیکه تەواو
ب��ێ .زۆر پەیماننامەم��ان لەپێوەن��دی لەگەڵ
ڕێچکه ئاوییه نێونەتەوەییەکاندا هەیه بەتایبەتی
کۆنڤوانس��یۆنەکانی نیۆیۆرک و هێلس��ینکی.
ئەنس��تیتۆی مافی نێونەتەوەی��ی و بنیاتەکانی
نەت��ەوه یەکگرت��ووەکان و دادگای اله��ەش
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زۆریان کار لەسەر ئەو بواره کردوه .له کۆی ئەو
سەرچاوه و بنەمایانه دوو پرەنسیپ زەق دەبنەوه:
یەکەم ،پرەنس��یپی دادپەروەریی��ه واته ناکرێ
دەوڵەتێك بە جۆریک س��ەرچاوەی سروشتیی
خۆی بەکار ب��ەرێ کە ئاکامی نادادپەروەرانەی
بۆ دەوڵەتانی دیکە هەبێ .دووهەم ،پرەنس��یپی
بەکاربردنی مەعقوول��ه واته بەکاربردنەکه نابێ
زیاتر لەوه بێ که دەوڵەتەکه پێویستیی پێیه و
نابێ زیانیش به یەکپارچەیییە سروشتییەکه و
ئێکۆسیستەمەکەی بگەیەنێ.
بەاڵم ئەو ئەس�ڵانه بەوج��ۆرەی له ئورووپا
و ئەمری��کا جێبەج��ێ دەبن ل��ه ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست جێبەجێ نابن .ڕاستییەکەی ئەوەیه
له هەر جێیەک که ئاش��تی و دێموکڕاس��ی و
بنەماکانی پێکەوه ژیان جێکەوتبن ،چارەسەری
ئەو کێشانەش هەمیشه ئاسانتر بووه .له ئورووپا
که بەس��تێنی سیاس��یی چارەس��ەر لەبارتره،
ئەم جۆره کێش��انه باش��تر ئیداره ک��راون .بۆ
نموون��ه له قەزیەی «گابچیکۆڤ��ۆ ناگیمارۆس»
لەنێ��وان مەجارس��تان و س��لۆڤاکیدا ،دیوانی
الهه الیەنەکانی هان دا که بە لەبەرچاوگرتنی
دوو پرەنس��یپەکەی س��ەرەوه س��ەبارەت به
بەهرەبەرداری��ی ڕووباری دانوب پێکەوه هاوکار
ب��ن و هەر واش��یان ک��رد .ل��ە قەزییەیەکی
دادوەری لەنێوان فەڕانس��ه و ئیس��پانیادا که
فەڕانس��ه دەیویس��ت بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا
ئاوەکان��ی مێدیتەران��ەی الی «پیرەنه» بۆ الی
زەریای ئەتالنتیک بگوێزێتەوه و ئەوەش دەبووه
هۆی کەمبوونەوەی ئ��اوی ڕووباری کارۆل له
ئیسپانیا ،ئیسپانیا پێی وابوو که فەڕانسه دەبوو
پێشتر ڕەزامەندیی ئیسپانیای وەرگرتبا .دادگای
دادوەری گوتی مادام فەڕانسه بەوەخت دەوڵەتی
ئیس��پانیای ل��ه پرۆژەکه ئ��اگادار کردۆتەوه و
بەڵێن و ڕێکاری قەرەبووکردنەوەی ئیسپانیاشی
بۆ دابینکردنی ئاوی ئیحتیات له وەرزی ئاودان
یان وشکەساڵیدا جێبەجێ کردوه ،ڕەزامەندیی
پێش��وەختەی دەوڵەتی دراوسێ پێویست نییه
و فەڕانسه دروس��ت جوواڵوەتەوه .هەمان ئەو
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کێش��انه که له ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس��تدا دێنه
پێش چەندین دەهەی پێ دەچێ تا چارەس��ەر
دەکرێ��ن ،تازه ئەگ��ەر چارەس��ەر بکرێن .بۆ
وێن��ه کاتی خۆی که ئیمپراتۆریی عوس��مانی
هەڵوەش��اوە ،ڕێککەوتنی نێونەتەوەیی لەس��ەر
ئ��ەوه ب��وو ک��ه بەکاربردنی ف��ورات لەالیەن
دەوڵەت��ی تورکیەوه نابێ زیان ب��ه دەوڵەتانی
عیراق و سوریه بگەیەنێ .کەچی لەحاڵێکدا که
پاش جێبەجێبوونی پ��ڕۆژەی گاپ و بەنداوی
ئەتات��ورک وەک بەش��ی ه��ەره دی��اری ئەو
پرۆژەیه ،هەر له ساڵی ١٩٨٧ـەوه پرۆتۆکۆلێک
بۆ چارەس��ەری کێش��ەی دەرەنجامەکانی ئەو
پرۆژەیه لەس��ەر واڵتانی دراوسێ ئیمزا کرا ،تا
ئێس��تاش ئەم پرس��ه له ناوچەدا به ڕێچکەی
سالمی خۆیدا نەڕۆیشتووه .ئەوه بۆ پڕۆژە ئاوییه
مەبەس��تدارەکانی کۆماری ئیس�لامی بەدژی
ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستانیش هەر ڕاسته.

کاک دوکتورباقر دیارە هەر باسی
قەیرانەکانی ژینگەمان ک��ردووە ،بەاڵم بە
تایبەتی لەم ٢٠س��اڵەی دواییدا هەوڵیکی
زۆر دراوە لە هێندی��ک بواردا کە یەکێک
لە گرینگتری��ن ب��وارەکان بەرهەمهێنانی
کارەبا بووە .زانس��تێک دابهێندرێ کە لەو
زانستەدا کارەبای کەس��ک بەرهەم دێت،
جۆرێ��ک بەرهەمهێنان ک��ه لەگەڵ ژینگە
زۆر دژایەتیی نییە!
بەرێ��زت لەو ب��وارەدا تێ��زی دوکتورات
نووس��یوە! ئایا کوردس��تان دەتوانێ چ لە
ئێستا و چ لە داهاتوودا یەکێک لەو واڵتانە
بێت کە بەش��ێک لە پێویس��تیی کارەبای
خۆی لە ڕێگای وزەی کەس��کەوە بەرهەم
بێنێت؟
سپاس��ت دەکەم کاکە گیان! پێش
لەوەی ک��ە واڵمی پرس��یارەکەت
بدەمەوە ،ئیزنم بدەن فەقەت یەک
ئەسڵی زانس��تی فیزیک بە کورتی باس بکەم،
ساڵی بیست و دووەم
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ئەویش ئەوەیە کە لە فیزیکدا ئێمە فیر دەبین
و خۆین��دکار فێر دەکەین ک��ە وزە نە بەرهەم
دێ��ت و نە ئەتوانیت وزە لە ن��او ببەیت .تەنها
چارەیەک کە هەیە ئەوەیە کە وزە لە فۆڕمیک
و لە ش��کڵێکی کە هەی��ە ،بگۆڕی و بیکەی بە
ف��ۆڕم و ش��کڵیکی ت��ر .وەک��وو نموون��ە
ئۆتۆمۆبێلێکم��ان کە هەیە بەنزینی تێدەکەین،
ئەوە وزەی کیمیایییە ،کە ئەکەفێتە ڕێگە و لە
ش��وێنێکەوە ئەچێت��ە ش��وێنی ت��ر ،وزەی
حەرەکەتیمان پێویس��تە ،ل��ە بابەتی وزەکانی
نۆێمان مەسەلەن وەکوو کارەبا ،کارەبا بە مانای
چیە؟ مانای ئ��ەوە کە وزەی حەرەکەتی باکە
ئێمە ئەگۆڕین و ئەیکەین بە وزەیەکی بەرق و
کارەبا ،یا وەکوو کار و خۆر ،خۆر وزەی تیشکە،
خۆر بەش��ێکی ڕوش��نایی و نوورە و بەشێکی
دیک��ەش گەرمایە ،ئێمە دێی��ن لەوانە کەڵک
وەردەگرین و ئەو وزانە ئەگۆڕین و ئەیکەین بە
وزەی کارەبایی .پێش لەوەی کە بڕۆمە س��ەر
پتانسیەلی ڕۆژهەاڵت بۆ ئەم جۆرە وزەی نوێیە،
ئێزنم بدەن من بە کورتی باسێک بکەم لەسەر
بەرهەمهێنانی کارەبا لە ئێراندا کە وەکوو نموونە
لەس��ەر ڕۆژهەاڵتیش ،کە هێش��تا بەشێک لە
ئێران��ە ،ئەتوانێ��ت پێ��وەر بێت .من لەس��ەر
لێکۆلێنەوەی��ەک کار دەکەم ک��ە دەیتاکانیم
جەمەو کردووەتەوە ،لە ساڵی ٢٠١٧ی زایینی
لە ئێراندا بەرهەمی کارەبا بوو بە  ٣٠٠تێراوات
کاتژمێر ،ل��ە خزمەتتان عەرز کەم ،لەم ڕادەی
کارەبا لە س��ەدا دووی ئەتۆمی بووگە ،لە سەدا
شەشی کار و ئاو بووە ،لە بەنداوەکان کەڵکیان
وەرگرتووە ،بەاڵم لە سەدا ٩٢ی هین وێستگە
هەڵمییەکان بووە ،وێستگەی هەڵمی بە مانای
ئەوەیە کە گاز و دیزڵ و نەوتی ڕەش دەسوتێنن،
ئاو پێویستە ،ئاوەکە دەبێ بە هەڵم ،ئەڕواتە ناو
توربین ،ئەڕواتە ناو ژێنرات��ۆڕ و کارەبا بەرهەم
دێت .ئێس��تا باش چاوێکە هەر لەم س��اڵەدا،
چاوی لە بەشداران یا هەر وەکوو موشتەرکین
لە ئێ��ران بکەین ،بەش��دارەکان یا کەرتەکانی
جۆراجۆر یەکێکی پێشەسازییە ،یەکێکی مااڵنە،

یەکێکی کش��توکاڵە ،یەکێکی بەشی گشتییە،
یەکێکی بەش��ی تیجاری و یەکێکی هاتوچووە،
ئێستا ئەمانە ڕادەکان بە جێی خۆی بە پێی ئەو
لێکۆلێنەوەی��ە کە لە خزمەتتان عەرزم کرد کە
لەس��ەری خەریکم کار ئەکەم و هێش��تا تەواو
نەبووە ،ئێمە ئەتوانین لە تەواوی ئێراندا لە سەدا
٦٠ی بەرهەمی کارەبامان بە ش��ێوەیەک بێت
کە لە وزەی نوێ کەڵک وەربگرین .نموونەیەکی
ترتان پێ بڵێم کە بە ڕاس��تی دڵتەزێنە .بۆ من
دڵتەزێن بوو .ئەو حسابەی کە کردوومە بە پێی
ئەو دەیت��ا و ئامارەی کە خ��ودی حکوومەت
داویەتی ،هەر ماڵێک لە ئێراندا لە ساڵی ٢٠١٧
دا  ٢٧٦٥کیلۆ وات کاتژمێر کارەبای پێویس��ت
ب��ووە ،بۆ یەک دان��ە ماڵ ،یەک م��اڵ ،یەک
بنەماڵە ،بۆ ئەم ڕادەیە کارەبا  ١٠٨٠لیتر ئاو بە
خەس��ار چووە ،و لە کناریش��یەوە ١٨٠٥کیلۆ
دووکەڵ ،مەبەس��تم گازەکان��ی گوڵخانەیییە،
دروس��ت بووە .ئیس��تا کە چاوی لێ ئەکەین
بەپێی هەر ئەو ئامارەی س��اڵی  ٢٠١٧ئێمە لە
ئێراندا ،ل��ە نزیک��ەی ٢٦میلیون بەش��داری
مااڵنمان هەبووە ،کە دێین تەنیا و تەنیا بەشی
مااڵن حساب ئەکەین؛ پێشەسازی ،کشتوکاڵ و
گش��تی ،تجاری وهاتوچوو ،ئەوانە بنێمە الوە،
فەقەت بەش��ی مااڵن لە یەک ساڵدا ٢٨هەزار
میلیۆن لیتر ئاو بە خەسار چووگە بۆ ئەوەی کە
کارەبامان هەبێت ل��ە ئێراندا  ٤٧هەزارمیلیۆن
کیلۆ دووکەڵ بەرهەم هاتووە .ئەمە بابەتێکی،
بابەتێکی کە باسی لێ دەکرێت ،ئەویش ئەوەیە
کە دەڵێن کە باش��ە وزەی ن��وێ ڕەنگە گران
بێ��ت ،ئەمن کە چاوم لە ئامارەکانی ڕێکخراوی
وزەی نێونەتەوەی��ی جیهانی دەکرد لە س��اڵی
ڕابردودا یانی ساڵی  ٢٠١٩بە پێی لێکۆلێنەوەی
ئەوان ،کارەبایەک بێ سوبسید بەرهەم دێت لە
ت��ەواوی جیهان��دا؛ لەس��ەری لێکۆلێنەوەیان
کردووە و حس��ابیان کردووە ،جاریکی دیکەش
دووپاتی دەکەمەوە بێ سوبسید ،کارەبای بەبێ
سوبس��ید هەرزانترین ڕێگای کاروخۆرە یا کوو
«فۆتۆڤۆلتای��ک» و گرانترین��ی لە ڕێگای وزەی
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ئەتومییەوە ،زۆربەی خەڵک پێی وایە کاروخۆر
یا کاروبا گرانە ،ئەوە ڕاس��تی نییە .ئێستا باسی
ڕۆژهەاڵت بکەین ل��ە ڕۆژهەاڵتدا بۆ داهاتووی
ڕۆژه��ەاڵت من بیرەوەرییەکەی خۆم بە س��ێ
دان��ە پیت��ی ب دامن��اوە ،و خۆش��م بۆ خۆم
کردوومەت��ە پ��ڕۆژەی ٣ب ،بەش��دار ببێت��ە
بەرهەمهێنەر ،ب،ب،ب ،جا باس��ی فەلسەفەی
ئ��ەم س��ێ ب یە چی��ە؟ ئەوی��ش ئەوەیە کە
لەس��ەربانان ئەو پەنجەی فۆتۆڤۆلتایتە یا خۆرە
دابم��ەزرێ ،قازانجەکانی چی دەبێت؟ یەکێک
ئەوەی��ە کە ئیتر ئێمە چونک��ە بەرهەمهێنەر و
بەش��دار لە یەک ش��وێندایە هێڵی گواستنە و
دابەش��کردنی زیاترمان پێویست نییە ،لە یەک
شوێندا بەرهەم دێت ،لە یەک شوێندا مەسرەف
دەکرێت ،جا ترانسفۆرماتۆر و کابلی کەمترمان
پێویستە و ئەو خەرجانەی کە ئەشێ بکرێت بۆ
چاوەدێ��ری و پاراس��تنی (operation and
 )maintenanceئەویش کەمتر دەبێتەوە.
ئاوێک کە پێویس��تە ب��ۆ کاروخۆر تەنها بۆ
خاوێن کردنەوەی ئ��ەو پەنجانەیە کە ئەتوانین
لەوەش چاوپۆش��ی بکەی.ن ئ��ەو پانێلگەلە بە
دەس��ماڵێک خاوێ��ن بکەینەوە ،یان��ێ ئاومان
پێویست نییە بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا .بابەتێکی
ت��ر کە زۆر گرنگە ئەوی��ش ئەوەیە کە وەختێ
بەش��دار ئەبێت بە بەرهەمهێنەر ،سەربەخۆییی
هەیە ،خۆی لەس��ەر ئەوەی ک��ە چی بەرهەم
دێت چەنێک بێت یان ئەوەی کە هەر باس��ی
دەکەن خەڵک لە مەس��رەفدا س��ەرفەجوویی
ناکەن ش��تی واو ئەمانە ئێتر ئەو باسە ناکرێت.
یەکێکیتری��ش ئەوەیە کە ئێم��ە داهاتێکمان
هەیە بۆ ئەو بەش��دارە بۆ ئەو موشتەرەکە ،ئەو
کارەبایە کە بەرهەم دێت هەمووی مەس��رەف
ناکرگێ��ت و ئەڕواتە ناو ش��ەبەکە ،ئەڕواتە ناو
هێڵەکانی دابەش��کردن ئەو بەش��ە زیادییەی
کە بەره��ەم هاتووە ئ��ەو دەتوانێ��ت بەهۆی
ئ��ەوەوە کار بکرێت ،بارێکیتر کە زۆر گرنگە لە
داهاتووی ڕۆژهەاڵتدا ،بارێکی ئەمنییەتییە ئێوە
ش��ارۆچکەی ش��ارێک بۆخۆتان تەسەور بکەن
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کە یەکدانە وێستگەی هەیە کە یەک مێگاوات
کارەب��ا بەرهەم دێنێت ،ت��ەواوی کارەبای ئەو
شارە یان ش��ارۆچکە فەقەت لەم وێستگەیەوە
هەیە .دەباشە بۆردومانێک بکرێت ،عەمەلیاتێکی
تێرۆریستی بێت یان وەکوو مەسەلەن گازایلی
پێ نەدرگێت و شتهایەکی لەم چەشنە ،تەواوی
شار و ش��ارۆچکەکە کارەبای نییە ،بەاڵم ئێمە
ک��ە بێین لە جیاتی ئەم وێس��تگەیە کە یەک
مێگاوات هێزی کارەبایی هەیە ،بێین هەزاردانە
بەش��دارمان بێت ،کە هەرکامیان تەنها هەزار
وات ک��ە دووب��ارە ببێتەوە بە ی��ەک مێگاوات
بەره��ەم بێنن ،ل��ە ب��اری ئەمنییەتییەوە زۆر
بە قازانجە .مەوردێکی ت��ر کە لە داهاتوودا بۆ
ڕۆژهەاڵت ئەتوانێت باش بێت ،ئەویش ئەوەیە
کە ڕەخس��اندنی هەل��ی کارە ،ڕەخس��اندنی
هەلی کار بۆ ش��وغڵێک و ب��ۆ کارێکی کە بە
ئیس��تالح پێی دەڵێن مودێڕن جاب (Modern
 ،)jobئەویش ئەوەیە کە ئێمە تێکنۆلۆژیایەکی
تازە واردی ڕۆژه��ەاڵت دەکەین کە دەتوانێت
ئەو کەس��انەی ک��ە زانکۆیان ت��ەواو کردووە
کاروبارێکیان هەبێت .بەپێ��ی لێکۆڵینەوەکانی
من کە هێش��تا ب�ڵاو نەکراوەت��ەوە ،بەاڵم ئەو
بەش��ە تەواو بووە ،ب��ۆ بەرهەمهێنانی کارەبا بۆ
مااڵن ،باسی پیشەس��ازی و کشتوکاڵ و شتی
وا بنێین��ە الوە ،ئەوەی کە لە ڕۆژهەاڵتدا مااڵن
ئایا بە چ ڕادەیەک ئەبێت ئەو پانێلگەلە لەسەر
بانان دابنێن تاکوو بتوانن بە ش��ێوەی میانگین
و ناوەندی بۆ ساڵێک بە ئەندازەی کافی کارەبا
بەرهەم بێنن ،ئەبێت بە شەش میتر لە شەش
میتر .یانێ س��ی و ش��ەش میتری دووجا کە
ئەبێتە چوارگۆش��ە ،لەس��ەر ه��ەر ماڵێک لە
ڕۆژهەاڵت��دا ئەگەر دابمەزرێت ،ڕەس��ایی ئەوە
دەکات .جگە لەوەش ئێمە ناوچەی هەوەتوومان
هەی��ە کە ب��ۆ باس��ی کاروبا ،پۆتانس��یێلێکی
گەورەی هەی��ە ،ئێمە خەریکی ئەو پڕۆژەیەین
کە بتوانین پۆتانس��یێلی تەواوی ڕۆژهەاڵت ،بە
تایبەت ناوچ��ەی هەوەتوو بۆ بابەتی کاروبا ،بە
شێوەیەکی زانستی و دەقێق باڵو بکەینەوە.
ساڵی بیست و دووەم
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کاک س��ەالح پرس��یار لەس��ەر
پرس��ی مافی ئاژەڵی کێوییە ،ئایا ئەم پرسە
بەش��ێکە لە بابەتی ژینگە و قەیرانی ژینگە
یان پرس��ێکی سەربەخۆی حقوقییە و ئێوە
لە ئێستای کوردس��تاندا دۆخەکەی چۆن
دەبینن؟
حەز دەکەم ئاوا دەس��ت پێ بکەم
کە هی��چ جیاوازیی��ەک لەنێوان
مافی م��رۆڤ و مافی ئاژەڵدا نییە.
بەو واتایە کە ئیمە وەکوو مرۆڤ بەش��یکی زۆر
زۆر بچووکی��ن لەو ژیانەی ک��ە هەیە .هەموو
گیاندارێ��ک حەق��ی هەیە و نابێ��ت ئیمە بەو
ناوەی کە مرۆڤ س��ەرتر لەهەموو گیاندارێکە
(ئیستالحی ئەش��رەفی مەخلوقات) ،دەست بە
تااڵن و لە ناو بردنی باقیی گیاندارەکان بکەین.
جا ئێس��تا کاتێک مافی م��رۆڤ بە مافی
ئاژەڵ ب��ەراورد دەکرێت هی��چ مرۆڤێک مافی
ئ��ەوەی نییە پێناس��ەی ماف بۆ ئ��اژەڵ بکات
چونک��ە هەموو ش��تە زین��دووەکان بە مافی
پێناس��ەکراو لەدای��ک دەبن .ئ��ەوە دەربارەی
«بەخشین» نییە بەڵکو «بەخشینەوە»یە .تەنانەت
ئەگەر بشمانهەوێت ناتوانین هەموو ئەو مافەی
کە لە ماوەی چەند هەزار ساڵ لە ئاژەڵەکانمان
وەرگرتووە ،بیبەخشینەوە.
ب��و نموونە بەپێی ئامارێکی فەرمیی نەتەوە
یەکگرتووەکان ،زیاتر لە  1ملیۆن جۆری ئاژەڵ
مەترسیی لەناوچوونیان لەسەرە و زۆربەی زۆری
ئەم کارەس��اتە دەگەرێتەوە بۆ دەس��تێوەردانی
مرۆڤ لە سروشت.
بەپێی ڕاپۆرتێکی س��ندوقی سروش��تیی
جیهان ( )WWFتا س��اڵی  2020نزیکەی لە
سەدا 66ی ژیانی ئاژەڵی کێوی لە هەسارەکەدا
نامێنێت.
بەداخ��ەوە فراوانبوون��ی چاالکیی��ە
مرۆڤیی��ەکان و زیادبوونی پێویس��تیی مرۆڤ
بە خۆراک و وزە و س��ەرچاوە سروشتییەکان،
زیانێکی زۆری بە جۆرە بایۆلۆژییەکانی جیهان

گەیاندوە .
هەروەها بێ تواناییی ئاژەاڵن بۆ پێشبڕکێ
لەگەڵ جۆرە ئاژەڵەکانی تر بۆ بەدەس��تهێنانی
خۆراک و گۆڕانی کەش��وهەوا ،هۆکاری دیکەن
کە ژیانی ئاژەڵەکان دەخەنە مەترسییەوە.
بابەتی ئاژەڵی کێوییش هەر لەو ڕوانگەیەوە
دەب��ێ چ��اوی لێ بکرێ��ت کە باس��ی مافی
م��روڤ و ژینگە دەکرێ��ت .ئیمە هەموومان لە
بازنەیەکداین بە ن��اوی زەوی و گۆڕانکاری لە
ژیانی یەک گیاندار لەم سروشتەدا ،کاریگەریی
ڕاس��تەوخۆ یان ناراس��تەوخۆی لە سەر ژیانی
باقیی گیانداران هەیە.
ئەگەر بمانهەوێ لە شوێن ڕێگا چارەیەک بۆ
ئەم مەسەلەیەوە بین ،ئەوا دەبێت مامەڵەکردن
بە ئاژەڵی کێوی بە تایبەت پێس��ت و ش��اخی
هێن��دێ ئاژەڵ کە زۆر بەرب�ڵاوە لە ئینترنێتدا
دەبێ ڕێگریی لێ بکرێت ،تێپەڕاندنی یاس��ای
زیاتر و قورستر ،زیادکردنی پارە بۆ مامەڵەکردن
لەگ��ەڵ قاچاخچیی��ەکان و بەهێزکردن��ی
ڕێکخ��راوە ناحکوومییەکان؛ یارمەتی دەدات تا
لە ناو چوونی ئاژەڵی کێوی ڕاوەس��تێ یان خۆ
کەمتر ببێتەوە.
لە ئیس��تای کوردس��تاندا هەرچەندە کە
دەبینین ڕێکخ��راوە ژینگەپارێزەکان و خەڵکی
س��یڤیل زۆر باش ئ��اگاداری دەدەن و ڕێگری
لەوە دەکەن کە قاچاخچییەکانی ئاژەڵ بتوانن
بە ڕاحەتی پیالنەکانیان بەرەوپێش بەرن ،بەاڵم
بە هۆی بەرباڵویی جوغرافیایی کوردس��تان و
نەبوونی سیس��تەمێکی بەڕیوبەریی دڵس��ۆز و
تەرخان نەکردنی پ��ارە ،ئەوا ڕۆژ بە دوای ڕۆژ
ترسی لەناوچوونی ئاژەڵ زۆرتر و زۆرتر دەبێت.
لێ��رەدا بێ ئ��ەوەی خۆم بمه��ەوێ ناوی
شەهید ش��ەریفی باجوەر دێتە مێشکمەوە کە
گوتی :لە دایک بوو چەکی سەوزمان! ئاسوودە
بخەون کەڵەکان؛ ئاس��وودە بخەون مروڤەکان،
ئیتر چەکی سەوز پاسەوانمانە.
بەڕاس��تی ئەگەر کۆمەڵگای کوردستان بیر
لە ڕێبازی ش��ەهید شەریف و هاوڕێ هەمیشە
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زیندووەکان��ی بکەنەوە و ه��ەر مروڤیکی کورد
ببێت بە پاس��ەوانێک بو سروش��ت و ژینگەی
کوردستان ئەوا هەم مرۆڤەکان و هەم ئاژەڵەکان
و تەواوی سروشت بە ئاسوودەیی دەبن.

بەرێز دوکتور سۆهرابی! بێگومان
دیوتانە! ئێرانییەکان ماوەی دوو سێ ساڵە
خەریکی پرۆژەیەکن ،بۆخۆیان نێویان ناوە
بیس��ت چل لە زانکۆکان��ی ئامریکا چەند
مامۆستایەکی ئێرانین دەیکەن .لە یەکێک
لەو پڕۆژانەدا وتارێک نووسراوە کە وتارەکە
باس لەس��ەر ئەوە دەکات تەنی��ا لە چوار
پارێزگا کە چوار پارێزگاکەی کوردس��تانن
توانایی ئەوە هەیە یان سەرفەی ئەوە هەیە
کە کش��توکاڵ هەبێت .ئێ��وە چەندە ئەو
بابەتە تەئی��د دەکەن وەکوو توێژەرێک ئایا
ئەوە وەکوو مەترسییەک لەسەر کوردستان
دەبین��ن یان وەک��وو کارتێ��ک و وەکوو
دەسەاڵتێک بۆ کوردستان دەیبینن؟
ئەوەی کە جەناب��ت ئاماژەت پێ
فەرموو ڕاس��تە ،ل��ەو مەقالەیەدا
باسی ئەوە کراوە کە ئەو پارێزگایانە
بە پێی ئەو ئایتێمان��ەی کە ئەوان ئەرزیابییان
ک��ردووە ،وەزعیەت��ی ئەو چ��وار پارێزگایە بە
نیس��بەت پارێزگاکانی دیکەی ئێران باشترن.
ب��ەاڵم نە بەهۆی ئ��ەوەی کە چاکت��ر بەڕێوە
بردراوە یان مودیرییەتێکی باش��تری بۆ کراوە
تاکوو ئێس��تا! لە ئەساس��دا ب��ە دەلیلی ئەو
جوغرافیا خاسەی خۆی کە هەیەتی پارێزگاکانی
ڕۆژهەاڵت باش��ترن ،دەنا خۆت��ان دەزانن کە
ئێران لە ڕاماڵینی خۆڵ یان فەرسایشی خۆڵ لە
دنی��ادا پلەی یەکەم��ی هەیە ،لە ئێرانیش��دا
پارێزگاکان��ی ڕۆژهەاڵت ،واتە ئەو پارێزگایانەی
کوردس��تانن پل��ەی یەکەمیان هەی��ە ،یانێ
دەتوانی��ن بڵێین کە کوردس��تان س��ااڵنە بە
میانگی��ن لە دەورووبەری هەر هێکتارێک زیاتر
لە بیس��ت تۆن خۆڵی لێ ڕادەماڵدرێت کە زۆر
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زۆرە و کێش��ەی گەورەتری لێ س��از دەبێت،
ب��ەاڵم وەزعییەتی زەمینەکانی کش��توکاڵی لە
پارێزگاکانی دیکەی ئێران��دا ئەوەندە خراپ و
س��ەقەت بەڕێوە بردراوە ،ئەوەندە وەزعیەتێکی
نالەباریان هەیە کە ئەو وەزعیەتەی کوردستان
ب��ە نیس��بەت ئ��ەوان باش��ترە ،دەن��ا خۆی
وەزعیەتەکەی کوردستان بە نسیبەت پێشتری
خۆی لە پەنجا س��اڵ پێشتر ،چل ساڵ پێشتر،
وەزعیەتی پارێزگاکانی کوردستان باشتر نەبووە
و زۆر خراپتر بووە ،بەاڵم بە نیسبەت جێگاکانی
دیک��ەی ئێران باش��ترە و دەکرێ کە پێش��ی
قەیرانەکان بگیرێ و بەشێوەیەکی باشتر بەڕێوە
بچێت و تەئسیراتێکی باشتری هەبێت.
ئێستا دەبینین هەر ئەوڕۆ من خەبەرێکم
بینی کە ل��ە زرێوار ماس��ییەکی یەکجار زۆر
م��ردوون کە دەگەڕێتەوە ب��ۆ پەدیدەیەک کە
پێ��ی دەڵێ��ن ( )Eutrophicationک��ە ئ��ەوە
حاڵەتێکە لە کش��توکاڵدا کە ل��ە کوود وەکوو
کودی س��پی و ڕەش ی��ان بڵێین فۆس��فات
و نیترۆژێن ئیس��تفادە دەکرێ��ت و ئەوانە کە
لەگەڵ خۆڵ دەشوردرێتەوە (جا مەبەستم ئەو
مەس��ەلەی ڕاماڵینی خۆڵە کە لە کوردس��تاندا
زۆرە) ئەو خۆڵە کە دەشوردرێتەوە ئەو مەوادەی
لەگەڵ خ��ۆی دەباتە نێو ئ��اوی دەریاچەیەک
ی��ان گۆلێکی وەک��وو زرێبار ،لەوێ��دا بە مرور
خڕدەبێت��ەوە دەتوانێ��ت ئەو ئێکۆسیس��تەمە
تووش��ی گۆڕین بکات و لە نەهایەتدا دەبینین
کە ئۆکسیژێنی ئەوێ کەم دەکاتەوە و قەیرانی
ژینگەییی لێ س��از دەبێت و مەس��ائێلی دیکە
س��از دەکات .یان دەبینین کە لە زۆر ش��وێن
ئەو جێگایانەی کە نابێ بکێڵدرێ یانێ شیبیان
زۆرە ،زیات��ر لە  ٪١٠ش��یبیان هەی��ە ئەوانە
کێڵدراون .لە زۆربەی ش��وێنەکانی کوردستان
بەپێی ئەوە کە ش��وێنێکی شاخاوییە دەبینین
کە کێڵ��دراون و کێاڵنەکەش��یان لە جەهەتی
ش��یبدا بووە ،ئەوەیش بۆخۆی موش��کالتێکی
دیکەی ساز کردووە ،بەاڵم لە کولییەتی خۆیدا،
ڕۆژهەاڵت لە باری پۆتانس��یێلەوە پۆتانسیێلی
ساڵی بیست و دووەم
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ئ��ەوەی هەیە کە بتوانێ نەتەنها خۆی لە باری
کش��توکاڵییەوە بەڕێوەبەرێ��ت ،بەڵکوو لەباری
کشتوکاڵییەوە دەتوانێ دەرامەدزایی یان بڵێین
لە باری ئیقتسادیش��ەوە س��ەرچاوەی داهات
بێت و بتوانێ ش��ت هەناردە بکات بۆ زۆربەی
واڵتانی دونیاش .ئەو قابلییەت و پۆتانس��یێلەی
هەیە ،بەاڵم بە نیس��بەت مەسئەلەکەوە ئەگەر
ب��ە دیدێکی دیکە چاوی ل��ێ بکەین لە باری
سیاس��ی – ئەمنییەتیی��ەوە ئێم��ە دەبینین
سەرچاوە ئاوییەکانی کوردستان لە پارێزگاکانی
دیکەی ئێران زیات��رن .دەبینین کە وەزعیەتی
کشتوکاڵیمان باشترە لە جێگاکان و شوێنەکانی
دیکەی ئێران کە خەریکە موش��کلیان بۆ پێش
دێت .بۆخۆیان ب��اس لەوە دەکەن ٪٨٥ی ئەو
جێگایانەی کە ئێس��تا موشکیلەی ئاویان هەیە
کەمتر لە  ٢٠س��اڵی ئایندەدا مەجبورن چوڵ
بکرێن .کەواتا خۆی ئەو پۆتانسیێلەی کوردستان
دەتوانێ مەترسییش بێ لەسەر نەتەوەی کورد
لە ڕۆژهەاڵتدا کە وەک پێش��تریش ئاماژەم پێ
کرد هەم قەیرانی مەسەلەی گۆڕینی دێمۆگرافی
بێت��ە گ��ۆڕێ هەم ئ��ەوەی کە مەس��ئەلەی
نەتەوایەتییەکەمان بەپێی ئەو پۆتانسیێلەی کە
ئێمە هەمانە و بەپێی ئ��ەو وەزعیەتە خراپەی
کە لە جێگاکانی دیکە هەیە تەئسیرگوزار بێت
لەسەری .بیستوومە لە هەورامان خەڵکیان زۆر
هێناوە نزیک سەدها ماڵی غەیری کورد هاتوون
لە جێگاکانی دیکە وردە وردە بە شێوەیەکی زۆر
ئارام خەریکن کە خەڵکانی دیکە لە کوردستان
نیش��تەجێ دەکەن ،کە ئەوە دەتوانێ مەترسی
بێت ،بەاڵم ئەگەر کوردس��تان لە سیستەمێکی
ئازاددا بێ ،وەکوو باس��ی کرا کە لە حاڵەتێکی
مافیادا بێتە دەرێ وەدەست مودیرییەتێکی باش
بکەوێ��ت کە بڵێین وەک کورد بەش��ێوەیەکی
باش ن��ە کوردێکی مافیایی ،مەبەس��ت لێرەدا
با ئەوەش بڵێم مەبەس��تم دەوڵەتێکی خۆجێی
ک��وردی تەنها ئەوە نییە ک��ە هەر کورد بێ و
هیچی دیکە ،بەڵک��وو دەبێ دەوڵەتێک بێ کە
بەپێی عەقڵیەتێکی دروست واڵت بەڕێوەبەرێت.

بەپێی هەمان ئەو گەشەی بەردەوام یا پایەدارە
واڵت بەڕێوەبەرێ��ت و عەقڵیەتێ��ک بێ��ت کە
زانس��تی بەس��ەر جوغرافیاکەدا هەبێت تەوان
و قابلییەت��ی ئێکۆلۆژیکی مەنتەقەکە بزانێت و
پالنە ئێقتس��ادییەکان و سیاسییەکانی کە لە
مەنتەقەدا دایدەڕێژدرێ ،پالنێک بن هاوتەریب
لەگەڵ ژینگە بن ،ئەگ��ەر ئەو حاڵەتە بێ ئەوە
ئێم��ە پۆتانس��یێلێکی زۆر زۆر باش��مان هەیە
دەتوانین کە النی کەم لەباری کش��توکاڵییەوە
ئێم��ە خەمێکی زۆرمان نەب��ێ کە بڵێین ئێمە
ناتوانی��ن ل��ە ب��اری کش��توکاڵییەوە خۆمان
بەڕێوەبەری��ن ،بەڵکوو ئێم��ە دەتوانین وەکوو
کاک دوکت��ور باقریش ئیش��ارەی پێ کرد ،لە
باری کانییەوە ئەمە کانی یەکجار زۆرمان هەیە
کە دەوتوانێ دەرامەدزاییمان هەبێ ،قابلیەت و
پۆتانس��یێلی یەکجار زۆرمان هەیە ،مەسەلەی
ئێکۆتۆریسممان هەیە کە دەتوانین ئیستفادەی
ل��ێ بکەین ،بەاڵم لەالیەک��ی دیکەوە هەر لەو
حاڵەتەی کە لە ئێس��تادا هەیە .ئەو پۆتانسیێلە
باش��ە من پێی نیگەرانم بەو دەلیلەی کە ئێمە
پالن��ی ڕزگارییەکەم��ان پالنێک��ی زۆر قەوی
نییە .ئەمن لە بەرنامەیەکی دیکەش��دا باس��م
کرد ،کاتێک کە ئەت��ۆ دە ڕەقابەتدا هەیت ،لە
تەبیعەتدا ئەسڵێک هەیە ئەسڵی ()Gause›s law
گەوس��ی پێ دەڵێن .دەڵێن دوو گوونە کاتێک
کە نیچێکی ( )Ecoloigical nicheموشابهیان
هەیە دەکەونە ڕەقاب��ەت دەگەڵ یەکتر ئەگەر
مەنبەع��ەکان مەحدوود بن ،یان��ی ئەگەر ئەو
س��ەرچاوانە کەم بن ،ڕەقابەت شکڵ دەگرێت
و ئەو گوونەیەی کە س��فەتێکی بەرتەری هەیە
قابلیەتێکی باشتری هەیە ،دەتوانێ ئەوی دیکە
ل��ە ڕقابەتەکە وەردە نێ ،الیب��ەرێ و بۆخۆی
لەوێ ئەو مەنابعە بەدەس��ت بێنێ .جا هەمان
ش��ت لەس��ەر کوردستانیش��دا هەیە .ئێمە لە
ڕقابەتدا هەین و ئەو ڕقابەتەی کە ئێمە هەمانە،
بۆیە من هەس��ت بە مەترسی دەکەم ئێمە ئەو
تواناییەی ک��ە الزم و پێویس��تە ،نەمانتوانیوە
کۆی بکەین��ەوە کە ببێتە س��فەتێکی بەرتەر
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کە لەگ��ەڵ داگیرکەرەکەمان بەکاری بێنین و
بتوانین وەالی بنین یا النیکەم ئەو مەترسییانە
ک��ەم بکەینەوە .یەکەم ش��ت ئەوەیە کە ئێمە
بۆخۆمان لە نێ��و خۆماندا موش��کلمان هەیە.
تێڕوانینەکانمان زەعیفە و بە عەقڵییەتێکی باش
س��ەیری مەس��ایل ناکەین ،کە بە باوەڕی من
دەبێ گۆڕانکارییەک��ی زۆر عەمیق لە بۆچوونە
سیاس��ییەکانماندا بکەین��ەوە و هەس��ت بەو
مەترس��ییانەش بکەین .من لێرەوە ئیشارە بەوە
دەک��ەم کە ئەو حیزبە سیاس��ییە کوردییانەی
کە فەعالیی��ەت دەکەن ،موب��ارزە دەکەن ،لە
نەهایەت��دا دەیانه��ەوێ جوغرافیای��ەک ڕزگار
بک��ەن و لەوێدا بە دەس��ەاڵتێک بگەن .ئەگەر
ئ��ەو جوغرافیایە نابوود بێ یا دێمۆگرافییەکەی
ع��ەوەز بکرێ ،ئەو حیزبانە دواتر نازانم چ پالن
و بەرنامەیەکیان هەیە و لە کوێ دەیانهەوێ بە
دەسەاڵتداری بگەن؟

کاک دوکتور ئاس��ۆ جەنابت لە
فەرمایش��ەکانتدا چەند جار ئاماژەتان بەوە
ک��رد کە پرس��ی ژینگە وەکوو پرس��ێکی
نەتەوەیی دەبێ باسی لەسەر بکرێت و ببێته
بەشێکی گوتاری کەالنی خەباتمان .ئایا لە
یاس��ای نێودەوڵەتیدا هی��چ پەیوەندییەک
هەیە لەنێوان مافەکانی گەالنی بێ دەوڵەت
و پرسی ژینگەدا؟
پرس��ی ژینگ��ه وەک بابەتێک��ی
جیهانگی��ری مرۆڤایەتی بێگومان
پێوەن��دی و گرینگی��ی زۆری بۆ
گەالنی ب��ێ دەوڵەتیش هەی��ه .بەتایبەتی که
بەپێی هەموو داتاکان گۆڕانکارییەکانی ژینگە و
کەش و هەوا و ئەو زیانانەی کە دنیای مۆدێڕن
بە سروش��تی دەگەیەنێ ،پێ��ش هەمووان ئەو
گرووپان��ە دەکات��ە قوربان��ی ک��ە گرووپ��ی
پەڕاوێزخراون بەتایبەتی ئەو گەله بێدەوڵەتانەی
ناس��نامە و هەرمانی��ان به خاک و سروش��تی
خۆی��ان بەس��تراوەتەوه .لەالیەک��ی دیک��ەوه
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هێندێک چەمکی دنیای ئەمڕۆ که بۆ پاراستنی
ژینگه گرینگن ،ڕاس��تەوخۆ بۆ پاراس��تنی ئەو
گرووپ و گەالنەش بەس��وود و پێویس��تن .بۆ
نموونه گەشەسەندنی پایەدار بۆخۆی بەرهەمی
ئەو ڕەوتە نێونەتەوەییەیە کە بە وش��یاربوون لە
پێویس��تیی پاراس��تنی ژینگ��ه ل��ه ئاس��تی
نێونەتەوەیی��دا دەس��تی پێ ک��ردووه .ئەگەر
گەشەس��ەندنی پای��ەدار بە مانای پاراس��تنی
یەکپارچەییی یەکە سروشتییەکان و پێشگیری
ل��ه لەنێوچوونی��ان ،یەکالیەن��ە نەبوون��ی
س��ەرچاوەکانی بەرهەمهێن��ان ،دادپەروەری،
گونجاندن��ی ئابووری لەگەڵ پێویس��تییەکانی
گەشەسەندنی مرۆیی و پاراستنی ناسنامەکان و
دەکارخس��تنی هەموو قابلییەته ئینسانییەکان
ب��ێ ،هەمووی ئەمانه ب��ه قازانجی گەالنی بێ
دەوڵ��ەت و کەمایەتییەکانی��ش ت��ەواو دەبێ.
چونکه هیچکام لەوانه ناکرێن بەبێ ئەوەی لەو
ڕکابەریی��ە گلۆبال��ەدا ک��ە هەم��وو گەالن و
دەوڵەتان��ی دنی��ا لەپێش��یانە ،چوارچێ��وەی
بەڕێوەبەری و س��ەرچاوە مرۆییه لۆکالییەکان
بەهێ��ز بکرێ��ن .ک��ۆی ئ��ەو بەرنامەڕێژی و
لەبەرچاوگرتنەش یارمەتیمان دەکا که هەم له
بەرانب��ەر دەس��ەاڵته نادادپ��ەروەر و
س��ەرکوتکارەکاندا و هەم له بەرانبەر غەڵتەکی
بەجیهانیبووندا چاکتر بەرگه بگرین و بۆ ئاینده
باش��تر بەڕەی خۆمان له ئ��اوێ دەربێنین .لە
الیەک��ی دیکەوه ئەو ش��تانه ب��ۆ دینامیزمی
نێوخۆییش��مان که ئێستا کاک مەنسوور باسی
ک��رد بەکەڵک��ن ،واته ب��ۆ دروس��ت کردنی
بنیاتەکانی کۆمەڵگایەک که لەودا دەسەاڵت و
قەوارەی سیاس��ی و حكوومەتی ڕەنگدانەوەی
ئەمانەتداری��ی خ��ودی کۆمەڵگاکەی بن؛ هەر
چاومان لە فوڕموولی سیاس��ی و خۆدەرخستن
ب��ەڕووی دەرەوەی خۆمان��دا نەب��ێ ،بەڵک��وو
خۆس��ەلماندن و پارێزگاریمان له کوردبوون بە
ڕووی دەرەوەدا پێش هەموو ش��تێک لەس��ەر
ئاشتەوایی و دادپەروەریی نێوخۆیی و ڕەزایەت
و بەختیاریی کۆمەڵگاکەمان بنیات بنێین.
ساڵی بیست و دووەم
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ئێستا سەبارەت به بنەما نێونەتەوەییەکانی
پێوەندیی نێ��وان مافی گەالن��ی بێدەوڵەت و
پرسی ژینگه که پێویستیه بیانناسین و بەکاریان
ببەین ،ئەو بابەته له چەندین بەش��ی قانوونی
نێودەوڵەتی��دا ب��اس دەکرێ .یەک��ەم ،خودی
قانوونی ژینگەیه .دووەم ،مافی مرۆڤ و لەوێشدا
مافی مرۆڤەکان بۆ ژیان له ژینگەیەکی سالم و
پایەدار و پارێزراودا .سێهەم ،مافی گەالن که ئەو
هەقه به هەر گەلێكی خاوەن مافی دیاریکردنی
چارەنووس دەدا که تەمرینی سەروەری لەسەر
س��ەرچاوه سروش��تییەکانی خاکی خۆی بکا
(ئەو مافه نەک تەنیا بۆ گەلی خاوەن دەوڵەت،
بەڵکوو بۆ پێکهاتەکانی نێو فیدراسیۆنەکانیش به
هاوبەشی بەڕەسمی ناسراوه) .چوارەم ،قانوونی
بەشەردۆس��تییه که برییتیه له مافی مرۆڤ له
کاتی ش��ەڕدا ،چ ش��ەڕی نێوان دەوڵەتان و چ
ش��ەڕی نێوخۆیی .قانوونی بەشەردۆس��تییش
لەس��ەر چوار ئەس��ڵ ڕاوەس��تاوه :پێویستیی
مێتۆد و ئامرازەکانی ش��ەڕ ،نیس��بییەتی ئەو
مێت��ۆد و ئامرازانه ،جی��اکاری لەنێوان ئامانجه
نیزام��ی و مەدەنیی��ەکاندا و ئینساندۆس��تی.
بەپێی قانوونی بەشەردۆس��تی الیەنەکانی شەڕ
نابێ ژینگه وێران بک��ەن .پرۆتۆکۆلی یەکەمی
کۆنڤانسیۆنەکانی ژنێڤ لەسەر ڕووبەڕووبوونەوه
چەکداریی��ه نێودەوڵەتییەکان دەڵێ پێویس��ته
مێت��ۆد و ئامرازەکانی ش��ەڕ س��نووردار بن و
بەش��ێوەی ڕێژەیی کەڵکیان ل��ێ وەربگیرێ.
بەپێی هێندێک له کۆنڤانسیۆن و پرۆتۆکۆلەکان
بەتایبەتی پەیمانی «ئێنمۆد» ،دەوڵەتان بۆیان نیه
بەمەبەستی نیزامی ژینگه دەسکاری بکەن یان
وەهای بەکار ب��ەرن که زیانی قەرەبوونەکراوی
پێ بگا .له پرۆتۆکۆلی دووەمی ژنێڤ سەبارەت
به ڕووبەڕووبوونەوەی چەکداریی نێوخۆییش��دا
گوتراوه که دەوڵەتان نابێ زیان بەو س��ەرچاوه
سروش��تییانه بگەیەن��ن که بۆ ژی��ان و بەقای
خەڵ��ک زەروورن .لەالیەکی دیک��ەوه ،گۆڕین
و تێکدان��ی ژینگەی گەل��ی قەاڵچۆکراو وەک
یەكێک له توخمەکانی پێناس��ەی ژێنوس��اید

سەیر دەكرێ.
پێنجەم و له هەمووی گرینگتر بۆ پێوەندیی
نێوان پرسی ژینگه و مافی گەالنی بێدەوڵەت،
مافی کەمایەتییەکان و گەالنی بوومییه .بەپێی
هەموو ئ��ەو پەیماننامانەی له ئاس��تی نەتەوه
یەکگرتووەکان و له ئاستی ناوچەیی بەتایبەتی
ئورووپادا س��ەبارەت به ماف��ی کەمایەتییەکان
و گەالن��ی بوومی پەس��ند کراون ،پێویس��تە
دەوڵەتان لە پڕۆگرامە میللی واتە سەراس��ەری،
و هەرێمییەکان��ی گەشەس��ەندندا ،ئ��ەو گەل
و کەمایەتییانه بەش��دار بک��ەن و ڕاوێژیان پێ
بکەن هەتا به هاوبەشی لەگەڵ وان و بەشێوەی
پێشوەخته کاریگەریی ئەو پالن و پرۆژانە لەسەر
ژینگه و ناس��نامەی ئەوان هەڵبسەنگێندرێ و
ئەولەوییەتەکانی خۆشیان لەبواری بەڕێوەبردن
و س��وودوەرگرتن لەو سەرچاوه سروشتییانەی
ل��ه ناوچ��ەی ئەوان��دا هەڵکەوت��وون ،دیاری
بکەن .مەس��ەلەیەکی دیکه که پێم وابێ کاک
سەالحیش ئاماژەی پێ کرد شەفافیەت و مافی
زانیاری لەبواری ژینگەدایه که یەكێتیی ئورووپا
زۆری کار لەس��ەر کردوه .کاک مەنس��وریش
ئیش��ارەی به باش حکومڕانی کرد که لێرەشدا
زۆر دەق و س��ەرچاوەی حقووق��ی هەن که
ئەگەرچ��ی زۆرتر ل��ه چوارچێ��وەی ئورووپادا
ئیعتباری��ان هەیه ،بەاڵم دەتوانن بۆ کەیس��ی
گەلی ئێمه و بەگش��تی له ناوچەی ئێمەش��دا
بەسوود و ئیلهامبەخش بن.

کاک س��ەالح لە نێو قسەکانتاندا
ئاماژەیەکتان بە هەمیش��ە زیندوو ،شەهید
ش��ەریفی باجوەر کرد وێ��ڕای ئەوەی کە
پێم خۆشە بڵێم« :سەری ڕێز و نەوازش بۆ
بەڕێزیان و شەهیدانی ژینگە دادەنەوێنم».
دۆخی ڕێکخراوە ژینگەییەکانی ئێس��تای
کوردس��تان چۆن دەبینن ،کە ئێس��تا لە
ژێردەس��ەاڵتی ڕژیمدا کار دەکەن ،ئەوان
ل��ە چ دۆخێک��دان و کردەوەکانیان چۆن
هەڵدەسەنگێنن؟
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ڕێکخ��راواە مەدەنیی��ەکان و لێرەدا
ڕێکخ��راوە ژینگەپارێزەکان ڕۆڵیکی
زۆر گرنگی��ان ل��ە هاوکاریکردن و
بەرزکردنەوەی هۆش��یاریی گشتی سەبارەت بە
ژینگە و سروش��ت هەیە .لە زۆربەی هەرە زۆری
حاڵەتەکاندا ،ڕێکخراوەکان لە پێش بەرپرس��انی
حکومییەوە جواڵونەتەوە و بەو هۆیەوە توانیویانە
ک��ە متمانەی گش��تی ب��ە دەس��ت بهێنین و
توانیوویانە ئەنجامی باشتریشیان ببێت.
لەڕاستیدا دەبوو دەزگاکانی حكوومەت ڕۆڵی
ئەم کۆمەڵە و ڕێکخراوە ژینگەپارێزانەیان وەک
هەلێکی زێڕین بەکار بهێنابا بۆ جێبەجێکردنی
زۆرێک لە کێشەکانی کۆمەڵگا و ژینگە ،بەاڵم بە
داخەوە بە پێچەوانەوە لە زۆربەی ئەو کارانەی وا
ئەم ڕێکخراوانە بە شێوەی خۆبەخش دەیکەن،
دەس��تێوەردان دەکڕێت .زۆر جاریش دەبینین
کە بەڕێوبەرانی ئەو ڕێکخراوانە هەڕەشەیان لێ
دەکرێت یان زیندانی دەکرێن.
ئەگ��ەر چ��او ل��ە ژم��ارەی ڕێکخ��راوە
ژینگەپارێ��زەکان بو نموونە لە پارێزگای س��نە
بکەین ،ئەوا دەبینین کە لە دوای سالی  89دا
ڕێگری لە دامەزراندنی ڕێکخراوی دیکە کراوە.
ئەم��ە ئەوە دەس��ەلمێنێ ک��ە حكوومەت
وەک��وو خۆی ماف��ی فیلترکردن و س��نووردار
کردن��ی ڕێکخ��راوە کان بو خۆی ب��ە پارێزراو
دان��اوە و ب��ە دوو بەری باش و یان س��ەر بە
ڕەویی��ەی حكووم��ەت و بەری خ��ەراپ یان
ئەوانەی کە پاراس��تنی ژینگە بە ئەرکی خۆیان
دەزان��ن تا ئەوەی کە بکەونە بازنەی هێزەکانی
ناو کۆمەڵگا ،دابەشیان دەکات.
حكوومەت زۆرجار لەم دەاڵقەیەوە هەوڵ بۆ
لەناوبردنی ئەو ڕێکخراوانە دەدات کە ئامانجیان
ئاگادارکردن و ڕێکخستنی خەڵکە بو پارێزگاری
لە سروش��ت و ژینگەیەک��ی جوانتر .هۆکاری
ئەمەش لە بەر ئەوەیە کە حكوومەت هەرجۆرە
هەوڵدانی��ک بو بەڕێکخراو ک��ردن و ئاگاداریی
خەڵک وەکوو هەڕەشەیەک لە سەر دەسەاڵتی
خۆی پێناسە دەکات.
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بۆی��ە هێندێ ج��ار خ��ۆی دەس دەکات
بە ڕێکخس��تنی هین��دێ ڕێکخ��راوە بە ناوی
ڕێکخ��راوەی ناحکومی و بۆ بەس��تنی دەنگی
کۆمەڵ��گای مەدەنی و مان��وڕدان بەئەوەی کە
ئ��ەوا ئیمە لە گ��ەڵ هەم��وو ڕێکخراوەیەکین
کە بەرژەوەندییەکانی سیس��تەمی دەسەاڵتدار
قەبووڵ دەکات.
بۆیە ئەوە دەبینین و دەبیسین کە ڕێکخراوە
مەدەنی و ژینگەپارێزەکان لە کوردس��تان و بە
تایبەت لە س��ااڵنی ڕابردوودا لە ژێر فشاریکی
زۆردا کار و چاالکی دەکەن .هەر ئەم فش��ار و
ڕێگرییەی حكوومەتە ک��ە دەبێتە هۆی گیان
لەدەس��تدانی الوانی ئازیز و دڵسۆزی ژینگەی
کوردس��تان .ب��ەاڵم بە هەموو ئەو فش��ارانەی
حكوومەتیش��ەوە ،کارێکی زۆر گەورە کراوە لە
الیەن ڕێکخراوە ژینگەپارێزەکانی کوردستانەوە
و ڕێگایش دڕێژەی هەیە.

کاک دوکتور باقر وەکوو پرسیاری
ئاخ��ری میزگردەکەم��ان ،پێ��م خۆش��ە
پرس��یارێکی سیاسیتان لێ بکەم ،ڕێژیم لە
چەند ساڵی ڕابردوودا بەردەوام باسی لەسەر
ئەوە کردووە ،کە فرۆشتنی گاز و کارەبا بە
واڵتانی ئەفغانستان ،عێراق و تورکەمەنستان
وەک کارتێکی دیپلۆماس��ی بەکار دێنێ و
جۆڕێک باس لەسەر دیپلۆماسیی وزە دەکا،
ئایا ڕێژیمی کۆماری ئیس�لامی لە ئێستادا
ل��ە ڕووی ژێرخانەوە تواناییی ئەوەی هەیە
کە دیپلۆماسیی وزە بەکار بێنێ و کارتێک
بێت بۆی لە ناوچەکەدا؟
هەروا کە ئاماژەم پێ کرد ،ئەبێ بە
نرخ و قیمەتی بەرهەمهێنانی یاکوو
گۆڕان��ی ئ��ەو وزەیە ،ئێس��تا کە
حکوومەت��ی ئێران لە گەمارۆدای��ە و ناتوانێ لە
بازاڕەکانی جیهانی��دا نەوت و گازایل و بەقەولی
خۆیان موش��تەقاتەکانی بفرۆشێت ،دەبینین کە
ئەو بەرهەمانە دێتەوە بۆ کەرتی دروست کردنی
ساڵی بیست و دووەم
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کارەب��ا کەڵکی لێ وەردەگرێت یانی بە واتایەکی
تر ،نرخی بەرهەمهێنانی کارەبا لە ئێراندا زۆر زۆر
لەخوارێیە ،ئەمە ڕاستییەکە .خزمەتت عەرز بکەم
خاڵێک��ی تریش ئەوەیە کە هەروا کە ئاماژەم پێ
ک��رد لە س��ەدا ٩٢ی بەرهەمهێنان��ی کارەبا لە
ئێراندا هی وێس��تگەکانی هەڵمیی��ە .هەروا کە
باس��م کرد نەتەنها بەرق ئەنێرێ بۆ واڵتێکی تر،
بەڵکوو هەمزەمان خەریکە ئاویشیان بۆ دەنێرێ.
ئەوە ش��تێکە کە زانایان بە ناوی ئاوی مەجازی
باس��ی دەکەن ،ئێس��تە ئ��ەم دوو م��ەوردە کە
خزمەتتان��م ع��ەرز کرد ،با س��ەرەتایەک بێ بۆ
ئەوەی کە ئەو باس��ە ،باس��ێکی ب��ە بڕوای من
پسپۆڕیی من نییە ،بەاڵم من وەکوو بۆخۆم ئیزنی
ئەوەم هەیە کە بیروڕای خۆمم بێ سەبارەت بەم
شتە ،باسێکی ژێئۆپۆلیتیکییە ،ئێران نەتەنها کە
کارەبا ب��ۆ واڵتانیتر دەنێرێ ،بەڵکوو بەتایبەت لە
وەرزەکانی تاوسان و زستاندا ،ئەمە ئاماری ساڵی
٢٠١٨یە لە وەرزەکانی تاوس��ان و زستانی ساڵی
٢٠١٨دا تەنانەت خۆی پێویس��تی بەوە بوو کە
کارەب��ا ل��ە واڵتانیترەوە بێنێ ،ئ��ەوەی کە هەر
وەکوو جەنابت ئاماژەت پێ کرد لە ئازەربایجان و
تورکمەنستان و ئەرمەنس��تانەوە کارەبا بۆ ئێران
هات��ووە .هەناردنی کارەبایش ل��ە ئێرانەوە زۆرتر
دەچێت��ە عێراق و ئەفغانس��تان و پاکس��تان و
ئەرمەنس��تان و تورکیی��ە ،کە چاو ل��ەم واڵتانە
دەکەی��ن ،بۆ هێنانی کارەب��ا و هەناردنی کارەبا،
واڵتێ��ک ک��ە زۆر سەرنجڕاکێش��ە ئەوی��ش
ئەرمەنس��تانە .ئەرمەنس��تان بۆ من بە گرینگی
دەزانم و ئاماژەم پێ کرد ،ئێمە لە ناوچەدا شەڕی
هێژموون��ی ئێران و عەرەبس��تان و تورکییەمان
هەیە ،لێرە ئێران ب��ە بابەتی وزە یاکوو ئاو تێت
لێرە ئەو کایەی سیاس��یی خۆی دەکات ،ڕەنگە
بۆچوونەکەی من ،بۆچوونێکی ژیرانە نەبێت ،من
بەداخ��ەوە یا جێگای خۆش��حاڵییە سیاس��ەتم
نەخوێن��دووە ،ئەوەن��دە س��ەرم لە سیاس��ەت
دەرناچێ ،بەاڵم ئەگەر بەپێی ئەو شتانەی کە من
تی��ژ چاوی لێ دەکەم ،بی��روڕای من ئەوەیە کە
نەتەنها بابەتی ئەو کارەبایە بەڵکوو بابەتی ڕۆباری

ئاراسیش لێرە دێتە گۆڕەوە .لەگەڵ ئەرمەنستانا
ئەو نێوان خۆش��ییە ڕەنگە سەبارەت بەوە بێ کە
ئەو هەمس��ەنگییە یاکوو ئەو ت��ەرازێ کە ئێران
دەیەوێ ل��ە سیاس��ەتی دەرەوەی خۆیدا دژی
تورکییە بیبێت یاکوو بەحسی قەرەباغ و شتی وا
لەبەرچاو بگرێ .بەتایبەت ئەوەی کە النیکەم ١٣
ساڵە کە لەسەر پیس بوونی ئاوی ئاراس لە نێوان
ئێران و ئازەربایجان و ئەرمەنستاندا وتووێژ بووگە
و ئەمەش ڕاستییە کە یەکێک لە سەرچاوەکانی
پیس کردنی ڕۆباری ئاراس ،واڵتی ئەرمەنستانە،
ک��ە هەموو پاش��ماوە و ئەوانەی ک��ە لە بابەتی
کەرتی پیشەسازییەوە دەبێ ،یەکڕاست دەیکاتە
ناو ئەم ڕووبارەوە و ئێران تا ئێس��تا نەبووگە کە
بەڕاستی دژی ئەرمەنس��تان هیچ سیاسەتێکی
گرتبێتە بەر کە ئەم ئاوە بۆ ئەوەندە پیس دەبێ
و لە ڕۆژنامەکان و چاپەمەنییەکانی ئێرانیش��دا
باسی ئەوە دەکرێ کە تەنانەت ئەو شوێنانە کە
ل��ە ئ��اوی ئ��اراس کەڵ��ک وەردەگ��رن،
نەخۆش��ینهایەکی وەکوو ،شێرپەنجە لەوێدا زۆر
زۆرە .بابەتێکی تر هەر دووبارە بگەڕێینەوە سەر
ئاو ،باس��ێکی ئاوە و بە تێروتەس��ەلی لەسەری
ب��اس کرا .خزمەتتان عەرز بک��ەم بابەتێک کە
هەیە ،ئاماژەی پ��ێ نەکرا ئەویش بابەتی نێوان
ئێران و ئەفغانس��تانە ،گێرە و کێشەی هیرمەند
ئەوە ناکۆکییەکە کە هێشتا کە هێشتاس حەل
نەبووگ��ە .من لەگ��ەڵ کاک ئاس��ۆم ،بیروڕای
جنابیان زۆر بە جێگەیە ،لە واڵتانێکدا کە مافی
مرۆڤ و دێمۆکراس��ی هەیە ،ئەو موشکاڵنە زۆر
بە ڕاحەتی ح��ەل دەکرێ .من بیرەوەریی خۆم
ئەو سەردەمەی کە لە ئەفغانستانا بووم ،ئەوە بوو
کە باس��ی ئەوە دەکرا بەڵگ��ەم نەبینی ،بەاڵم
وەکوو باس��ی ئەوە دەکرا کە حکوومەتی ئێران
چ��ەک ئەدات بە تاڵەبان ک��ە دژی ئەو بەنداوە
تازەیەی کە خەریکن لە نزیکی مەرزی ئێرانەوە
دروستی دەکەن ،هەڵسوکەوتی بێت و تەنانەت
ئەو کەس��انەی کە لەو پڕۆژەیەدا کاریان دەکرد
دەیانڕفاندن و تەنانەت کارهایەکی تێرۆریستییان
ئەنجام ئەدا.

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٦ساڵی بیست و دووەم هاوینی 307 2720

گفتگو با

عیسی بازیار (آوات)

عیس��ی بازیار(آوات) ،بە مدت  ١٣س��ال در
ایران در کار پاکس��ازی مین بودە و بە دلیل
مخالفت ب��ا نحوەی پاکس��ازی واعتراض بە
وضعی��ت قربانیان مین ،ابتدا ممنوع الفعالیت
شده و سپس به زندان افتاده است .وی بعدا
از ای��ران خارج ش��ده و در حال حاضر مدت
شش سال است کە در زمینە خطرات مین بە
اطالع رسانی و آگاه کردن شهروندان مشغول
میباش��د .وی همچنین چند کتاب راجع بە
مین و میدانهای مین در ایران نگاشت ه است.
نوشتە باال خالصەای از پروفایل یک متخصص
پاکس��ازی میدانهای مین اس��ت ،فردی که
دردها را از نزدیک دیده اس��ت و در واقع با
مین و قربانیان مین زندگی کرده است .آقای
بازیار در این ش��ماره مجله تیش��ک به چند
سوال ما در مورد مین پاسخ داد.

آیا آمار دقیقی از تعداد مینهای
کاشته شده در ایران موجود است؟ اصوال
در ایران پاکسازی مین انجام میشود؟
از لح��اظ تعداد آم��ار مینها هیچ
آمار مبسوط و آماری کە بتوان بە
آن استناد کرد وجود ندارد اما بە
طبق گفتەها و بر اس��اس آمارها نس��بت بە
مس��احت میتوان گفت چهار ملیون هکتار از
اراضی در پنج اس��تان ایران آلوده بە مین و
گلولەهای عمل نکردە هس��تند کە بیشترین
آن یعنی یک میلیون وسیصد هزار هکتار در
اس��تان خوزس��تان و مابقی در اس��تانهای
«کردس��تانی» واقع ش��دەاند .میت��وان گفت
اس��تانهای آذربایج��ان غرب��ی ،کردس��تان،
کرماش��ان و ایالم تقریبآ دوه��زار و هفتصد
منطق��ە آلودە دارند ک��ە تقریبآ تخمین زدە
میش��ود در حدود  ١٦میلی��ون مین وجود
داشتە باشد.
البتە پاکسازی هم انجام شدە ولی پاکسازیهایی
کە انجام ش��دە بر پایەی استانداردهای بین

المللی پاکسازی نبودە است .و همین موضوع
هم متاسفانە خطر بە مراتب بزرگتری ازعدم
پاکسازی برای ساکنین بە وجود آوردە است.
بە عنوان مثال جایی ک��ە دولت اعالم اتمام
پاکس��ازی کردە ،جشن هم گرفتە در استان
کرماش��ان ،ملت بە هوای اینک��ە این گفتە،
گفتەی دولت اس��ت و میشود بە آن اعتماد
کرد ،بە آن مناطق رفتە و روی مین میروند.
یعنی کاش هیچ پاکس��ازی ای انجام نمیشد،
عالئم و تابلوهای خطر مین را جمع نمیکردند
کە مردم هنوز این خطر را احس��اس بکنند،
شاید بە مراتب تعداد قربانیان کمتر میشد.
میادین مین خودی بە این صورت هس��تند.
میادین مین دش��من هم مش��خص هستند.
یعنی ما میتوانی��م بفهمیم کە آرایش مینها
چگونە است .میتونیم بفهمیم در هر هکتار
چند عدد مین وجود دارد یعنی خیلی منظم
هس��تند .مهندس��ها این مینها را کاشتەاند.
یگان مهندس متخاس��م این مینها را کاشتە
و این نوع میدان مین بیش��تر درکرماش��ان
ایالم و خوزس��تان هس��تند .البته در استان
کوردس��تان هم هست ولی بە صورت خیلی
ن��ادر .یعنی در مناطقی کە دش��ت و محل
عبور ومرور خودرو باش��ند ،بیش��تر میادین
مین توس��ط عراق درست شدە و معروف بە
میادین مین بالک شرق با آرایش بالک شرق
هس��تند کە از لحاظ تخصص��ی یک آرایش
مخصوص است کە بە صورت نواری و ردیفی
وبە صورت خوش��ە کاش��تە میشود .شرح و
بس��ت این موضوع ازلحاظ تخصصی از بحث
ما خارج است ،ولی دراس��تانهای کرماشان،
ایالم و خوزس��تان این ن��وع میدان مین بە
وفور یافت میش��ود؛ حتی میشود گفت هزار
هکت��ار .هر میدان مین میش��ود گفت هزار
هکتار اس��ت .من دیدم ک��ە مثال در مناطق
شلمچە و مناطق دورج درایالم ،یا در سومار
کرماشان ،هزار هزار هکتار مداوم میدان مین
وج��ود دارد .یعنی میدان مینی هس��ت کە
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هم میدانی��م میدان مین اس��ت ،هم اینکە
عالمته��ای مخصوص دارد؛ آرایش مخصوص
دارد و دارای ی��ک چیدمان بس��یار بس��یار
مهندسی شدە هس��ت کە حتی پاکسازیش
برای ما راحت است.
برای یک نفر پاکس��ازی کنن��دە ،برای یگان
پاکسازی کنندە ،پاکس��ازی این نوع میادین
مین بس��یار راحت است .ش��ما سرنوار را کە
پی��دا کنید ،میدان مین را کە کش��ف کنید،
ی��ک دور در میدان مین کە بزنید ،مختصات
میدان مین دس��تتان می آید و میدانید چە
ج��وری پاکش کنید .ول��ی ،خطر بزرگ هم
برای ما بە عنوان یگان پاکسازی ومردم وجود
پایگاههایی است کە دراستان کردستان بیشتر
یافت میش��ود .اینها خطر بە مراتب بیشتری
دارند .ما آالن همانطور هم کە شاهد هستیم
بیش��ترین تجمع قربانیان مین دراس��تانهای
کردستان و آذربایجان غربی میباشد.

انفج��ار مین به یک واقعیت در
زندگی روزانه مردم تبدیل شده است ،شما
س��الها قربانیان این انفجارها را از نزدیک
دیدهای��د .میتوانید در مورد وضعیت آنها
مقداری برای ما توضیح دهید؟
کمیسیون مادەی  ٢و استانداری،
بعد ازجنگ مس��ئول رسیدگی بە
پروندەهای قربانیان مین و بقایای
انفج��اری هس��تند .در دس��تورالعمل ای��ن
کمیس��یون نوشتە ش��دە کە این کمیسیون
مسئول رسیدگی بە پروندەی قربانیان مین و
بقایای انفجاری است.
 310گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 56

در ابتدا این کمیس��یون مادەی  ٢بە دالیلی
مثل س��هل انگاری ،خروج از مرز و ورود بە
منطقەی ممنوع��ە پروندەها را رد میکرد کە
دربهمن فک��ر میکنم  ٧٨مجلس ایران یک
تبصرەای بە این قانون اضافە کرد کە س��هل
انگاری و ورود بە مناطق ممنوعە را پوش��ش
بده��د ،یعنی دیگر این دالیل در پرونده ذکر
نش��وند .ولی ما هنوز هم میبینیم کە باوجود
اینکە این قانون در مجلس تصویب ش��دە و
اجرایی شدە است ،هنوز کمیسیون مادەی ٢
بسیاری از پروندەهای قربانیان را بە خصوص
در مناطق کردنش��ین ،بە دالیل واهی مثل
کولب��ری مثل خروج از مرز و س��هل انگاری
مثل دس��ت زدن بە می��ن رد میکند .چرا؟
چون کمیس��یون مادەی  ٢متشکل ازافرادی
است کە حکومتی هستند یعنی قرار است کە
کمیس��یون مادەی  ٢بە عنوان وکیل مدعی
العموم از طرف قربانیان باش��د اما عمال ابزار
دست قدرت حاکم بودە و بە نفع حکومت کار
میکند و پروندەها را رد میکنە کە مستمری و
دیە بە آنها دادە نشود.
برای مثال درمریوان ،بانە و مخصوصا پیرانشهر
و سردشت ،با وجود اینکە قربانی زیاد دارند،
تعداد پروندەهایی کە بە آنها رسیدگی نمیشود
و توسط کمیس��یون مادەی  ٢استانداری در
تعلیق قرار گرفتەاند بس��یار زیاد اس��ت .من
حاال در ادامە کمیسیون مادەی  ٢استانداری
روهم توضیح میدهم کە چیست.

چ��را میدانهای ه��زار هکتاری
پاکسازی نمیش��وند؟ آیا از این میدانها
برای تغییر دموگرافی استفاده میشود؟
ساڵی بیست و دووەم
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در استان خوزستان کار پاکسازی
انجام میش��ود .از میدانهای مین
ب��رای تغییر دموگرافی اس��تفاده
نمیش��ود .البته تغییر دموگرافی و در بعضی
نقاط انجام گرفتە اس��ت .بس��یج و س��پاە و
مجموعەای مثل «جهاد نثر» ،زمینهایی را کە
پاکسازی میکنند ،برای خود برمیدارند و در
واقع به همان بس��یجیها و پاسدارها واگذار
میكنند؛ ای��ن هم میتواند ب��ه نوعی تغییر
دموگرافی باشد ،اما در کل در خوزستان کار
پاکسازی خیلی بهتر انجام میشود .چون آنجا
هم نفت هست ،هم کش��اورزی خوبی دارد،
یعن��ی س��ود دارد ب��رای دول��ت پس کار
پاکسازی آنجا بهتر انجام میشود.

آیا میدانهای وس��یع چند صد
هکتاری هم از مین پاک میشوند؟
میدانها پاک میش��وند ،اما از اول
گفت��م میدانهای١٠٠٠هکت��اری،
١٠٠هکتاری ٥٠٠ ،هکتاری یا هر
می��دان مین دیگری ،هرچە کە باش��د ،پاک
میش��ود ،منتها پاکس��ازی اصولی نمیشوند.
مش��کل ما با دولت بر سر این است کە کاش
پاکسازی نمیکرد ،چون پاکسازی غیراصولی
خطرش بیشتر از پاکسازی نکردن است ،اگر
پاکس��ازی نکند خوب مردم میدانند جاهایی
مین هست ،نمیروند آنجا .ولی وقتی پاکسازی
غیر اصولی میش��ود ،برای مردم منطقە ضرر
دارد.

ش��ما مرتب��ا به اس��تثنا بودن
میدانهای مین کوردستان اشارە میکنید،
این استثنا در چیست؟
میادی��ن می��ن در کردس��تان و
استانهای کردنش��ین بە دودستە
تقس��یم میش��وند ،یک دس��تە

پایگاههای خودی هستند ،یک دستە مینهای
دش��من .پایگاههای خودی مثل پایگاههایی
ک��ە درزمان جنگ ب��رای مقابلە ب��ا احزاب
کردستانی درست شدەاند.
مث�لا  ٤٠کیلومت��ر ٥٠کیلومت��ر و حت��ی
درجاهایی مثل دیوان��دەرە ١٠٠ ،کیلومتر از
مرز در داخل خاک جغرافی��ای ایران پایگاە
هس��ت و اطرافش را ب��رای حفاظت فیزیکی
ازپاسگاە مین کاشتەاند.
بعد از اتم��ام جنگ و اتمام «مخاصمە» بین
احزاب کرد و جمهوری اس�لامی ،بە صورت
رس��می پایگاهها کاربری خودشان را ازدست
میدهند وجمع میشوند .اکثر پاسگاهها جمع
میشوند و مینها میمانند .اما اقدام بە پاکسازی
مینه��ا نمیکنند .معم��وال پایگاهها هم باالی
تپەها بودەاند ،یا همانجا انسانها رفتەاند روی
می��ن ،یا اینکە مین براثر تغییرات جوی مثل
باران و برف ،مخصوصا با ریزش س��یالبها در
فصل بهار ،از باال دست بە پایین دست آمدە
و دم در خان��ەی مردم می آیند .یعنی عمال
در کردستان ،کە منظور استانهای کردستان
و آذربایجان غربی هم هس��ت ،مینها بارها و
باره��ا دم در خانەی م��ردم ،در محل بازی
ک��ودکان ،در محل رفت وآمد عمومی مردم،
در باغهایشان ،درزمینهای کشاورزیشان پیدا
شدەاند.
من یک مثال کوچک بزنم :درنشکاش مریوان،
درحیاط مدرس��ەی یک روس��تا مین منفجر
میش��ود .خب این مین دیروز کاشتە نشدە،
قطع��ا روزه��ای قبلش هم ک��ودکان در آن
محوطە بازی کردەاند ،این مین از کجا آمدە؟
باالی تپەی نش��کاش من خ��ودم بە صورت
میدانی آنج��ا رفتم و دیدم باالی روس��تای
نش��کاش یک تپە بودە ،آنجا یک پایگاە بودە
و پایگاە سالها قبل کاربریش را ازدست دادە.
ولی سالهای قبل کولەبرازآنجا عبورکردە رفتە
روی می��ن ،پس مردم کە دیگر خطر مین را
میدانس��تند آن دور و بر نمیرفتند ،اما مین
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بەوس��یلەی آب باران و ب��رف بە محل بازی
بچەها منتقل میش��ود و متاسفانە  ٧کودک
درس��ال  ٩١درهمان روستا روی مین رفتە و
ناقص میشوند.

پ��س مس��ئله ران��ش مین با
تغییرات آب و هوایی بسیار جدی است؟
این مس��ئله بس��یار جدی است.
حتی در بروجرد در کودکی یادم
اس��ت که زاغ��ەی مهماتی بود،
اطراف پادگان مهندسی بروجرد مین کاشتە
بودن��د ،این مین بە وس��یلەی آب باران قل
خوردە بود ،آمدە بود تا منازل سازمانی و آنجا
ی��ک بچە رفتە ب��ود روی می��ن و پایش را
ازدس��ت دادە بود .یا درکرخە بە وسیلەی زە
کشی یک نوع مین س��بک هست ،مین تی
اس  ٥٠کە روی آب ش��ناور شدە بود؛ آمدە
بود توی مزارع «نیشکرهفت تپە» و آنجا پای
ی��ک نی بر را گرفتە ب��ود .یعنی انفجار مین
پای یک کارگر «نیشکرهفت تپە» را گرفت.

میدانه��ای مین چە تاثیری بر
محیط زیست دارند؟
تاثیر انفجار مین بر محیط زیست
را م��ا بارها دیدەای��م .در مناطق
جنگله��ای بلوط مریوان دوس��ال
پیش یک منطقەای آت��ش گرفت و مردم و
نهادهای غیردولت��ی و NGOهایی کە مردم
خودش��ان برای حفاظت از جنگلها و محیط
زیست درست کردەاند ،رفتند آنجا و متاسفانە
 ٣جوان کە برای خاموش کردن آتش جنگلها
رفتە بودند ،بر اثر انفجار مین کش��تە شدند.
همی��ن وقایع باعث میش��ود اگر جایی آتش
گرفت کە احتمال خطر مین هس��ت ،کسی
آنجا نرفتە و بگذارند آن منطقە بسوزد چون
جان افراد مهمترازبحث محیط زیست است.
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یعنی آن افرادی کە واقعا بەصورت داوطلبانە
میروند ،یا اینکە خودش��ان میترسند یا اینکە
اجازە نمیدهند .کسی بە آنها اجازە نمیدهد.
یعنی مردم ،همان نهادهای غیردولتی ،اجازە
نمیدهند بە آن مناطق بروند .ما سعی کردیم
برای نهادهای غیردولتی مناطقی کە آلودە بە
مین هستند را شناس��ایی کنیم و بە ایشان
اطالع بدهیم .این مسالە کە فالن جا در فالن
منطقە خط��ر انفجار مین هس��ت ،اگر آنجا
آتش گرف��ت یعنی همکاری بین ما و بعضی
از گروههای حافظ محیط زیس��ت درمناطق
کردنش��ین این بودە کە م��ا بە آنها گفتیم و
آنها هم طبق ش��واهدی کە بودە ،خودش��ان
یا از قبل میدانس��تند ی��ا بە حرف ما اعتماد
میکردند .این باعث میشود کە تخریب محیط
زیس��ت ،بە دلیل آتش س��وزیهای مکرر بە
شدت صورت بگیرد.

آی��ا میدانهای مین تاثیری بر
اقتصاد کشاورزی و دامپروری هم گذاشته
است؟
ببینی��د درمناط��ق کردس��تان،
مردم��ی کە درمعرض انفجار مین
هستند ،چە دراس��تانهای ایالم و
کرماشان و چە کردستان و آذربایجان غربی،
بیش��ترین درآمد مردم ای��ن منطقە ،درآمد
اندکی ک��ە دارن��د ،از طریق دامپ��روری و
کشاورزی است.
این زیربنای بسیار بس��یار ناقص امرارمعاش
و زی��ر بنای اقتصادی درمنطقە هس��ت ،کە
زیربنا هم نیس��ت ،درواق��ع تعریفی اززیر بنا
ندارد ،بە اجبار و بە طور سنتی ازاجداد ما بە
مارسیدە اس��ت .بە دلیل وجود مینها همین
کار را ه��م دیگر نمیش��ود ک��رد .مثال حتی
در جنوب اس��تان ایالم ،ما عش��ایری داریم
ازعربها ،عش��ایری داریم ازکرماشان می آیند
درزمستان  ،شاید بە شما بگویم کە طایفەی
ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

«زنگنە» یا طایفەی «قیاسان» کە ازهمدان می
آین��د ،باالترین آمار قربانی��ان مین را دارند.
بس��یاری از ایش��ان وقتی عزیزانشان کشتە
ش��دند ،ترجیح دادند کە نیایند بە این سمت
یا گلە را بفروشند .من شاهد بودم خانوادەای
بودند کە گل��ە را فروختند بعد از اینکە پدر
خانوادە رف��ت روی مین ،برادرش رفت روی
مین ،برای اینکە کس دیگری قربانی نش��ود
گل��ە را فروختە و دیگر این کار را نکردند .یا
درروستایی دراطراف مریوان ،روستای «اسناوا»
(در کردی «ئاس��ناوا» و در فارسی «اهن اباد»)
معدن آهن زیر روستا هست.
پاکس��ازی این میدان مین آنق��در بد بودە
کە تمامی مردم منطقەی «آس��ناوا بە اطراف
مریوان کوچ کردە و درمحلەی «سردوشیهای»
مریوان س��اکن شدەاند و کس��ی غیر از یک
دهی��ار و یک مام��ور برق آنج��ا نماندە بود.
سرانجام دهیارهم رفت روی مین .اقای عمر
دهقانی دهیار روستا بود .ایشان هم پایشان را
ازدست دادند و دیگر عمال روستای «اسناوا»،
بە دلیل انفجار مین تبدیل بە روستای خالی
از س��کنە شدە اس��ت .خانوادەای هستند کە
من میشناسمشان .در محلەی «سردوشیهای»
مریوان زندگ��ی میکنند ٣ .عضو این خانوادە
کە از اهالی روس��تا بودند قربانی مین شدند،
بە همین دلیل ترجیح دادند بە مریوان کوچ
کردە و در دوروبر ش��هر مریوان بە مش��اغل
کاذب بپردازند .یعنی از کار کشاورزی دست
کشیدەاند.

ازاین دست روستاهایی کە بە دلیل مین خالی
از س��کنه شدەاند ،درخوزس��تان هم موجود
اس��ت .درش��لمچە تقریبا  ٢٦روستا بە دلیل
وجود مین ،بطور کامل تخلیە و ساکنان آنها
در حاشیەی شهر خرمش��هر ساکن شدەاند.
و در واقع این می��ن باعث تخریب زیر بنای
اقتصادی خانوادەها ش��دە اس��ت .من خودم
ش��اهد بودم در «بردەرشەی» مریوان ،مناطق
«س��اوجی» درمریوان ،در»ارمردەی» بانە ،در
جنوب استان ایالم ،در منطقەی «دورج» ،در
منطقەی «موس��یان» ،وجود خطر انفجارمین
باعث شدە است کە عمال ازچرخەی کشاورزی
خارج بشوند.
م��ن یادم اس��ت کە درس��ال  ٨٩یک مرد
روستایی با تراکتورش درمنطقەی «موسیان»
درحال شخم زدن با مین ضد تانک برخورد
میکند و متاسفانە کشتە میشود در حالی کە
منطقە پاک اعالم ش��دە بود .یعنی مردم ،بە
خاطرانفجار مین ترجیح میدهند کە زمینها را
از چرخەی کشاورزی خارج کنند .در»مهران»
ه��م من چنین چیزی دی��دم .تفاوت ایالم،
کرماش��ان وخوزستان با کردستان این است
کە اجتماعات انس��انی مثل روس��تاها ،مثل
شهرها ،بسیارازمیدان مین دورهستند .یعنی
شما فکر کنید مثال میادین مین «موسیان»
ش��اید  ٣٠یا  ٤٠کیلومتر با اولین روس��تا
فاصلە داشتە باش��ند یا درشلمچە مثال ٥٠
کیلومتر با اولین شهر با اولین روستا فاصلە
داشتە باشند یا در «دورچ» ١٠٠ ،کیلومتر یا
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 ٥٠کیلومتر ،البتە با روس��تا نە ولی با اولین
ش��هر بزرگ کە «دشت عباس» باشە  ١٠٠یا
 ١٥٠کیلومتر فاصلە دارند .ولی درکردستان
عمال میادین مین درخانەی مردم هس��تند.
یعنی م��ا اگر از لحاظ جغرافیایی حس��اب
کنیم از منطقەی هورامان بە باال از «نوسود،
نودشە» همین مناطق را هم در نظر بگیریم،
عم�لا میادین مین درزمینهای کش��اورزی
مردم هستند .حتی درمحل رفت وآمدشون
هستند و متاسفانە میادین مین جدیدی کە
کاش��تە میش��ود ،این هم مزید برعلت شدە
و خیل��ی از مناطقی کە دول��ت کنترلی بر
مرزها ن��دارد آنجا مین میکارد وخودش هم
قبول کردە کە بە عنوان یک سازوکار دفاعی
هنوز می��ن را میکارد .متاس��فانە بر خالف
تمام کنواس��یونها ومعاهدەهای جهانی ،مین
میکارد ،مین میسازد و مین میفروشد .بارها
درافغانس��تان مین ایرانی پیدا شدە ،دریمن
همینجور ،درس��وریە بسیار بس��یارزیاد پیدا
شدە .یعنی هم مین میکارد ،هم مین میسازد
و هم مین میفروش��د و بیشتر کاشتش هم
در مناطق کردستان و سیستان و بلوچستان
هست.

پس در عم��ل میدانهای مین
مسبب آن شده که بیکاری در کوردستان
افزایش پیدا کند؟
بل��ە صد درص��د!! وج��ود مینها
بی��کاری را افزای��ش میدهد .در
کردستان کار کولەبری را بیشتر
میکند چون اگر پاکس��ازی بشوند ،پاکسازی
اصولی بشود ،مردم خیالشان راحت میشود از
میدان مین و دیگر س��راغ کار س��ختی مثل
کولەب��ری نمیروند و کش��اورزی میکنند کە
ش��اید سودش بیش��تر از کولە بری باشد؛ یا
حتی دامداری و یا کارهای زیر بنایی و اصولی
نە مشاغل کاذبی مثل کولە بری.
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باتوج��ە بە حرکت مینها در پی
باران و برف آیا امکان آن هست ،مینهای
موج��ود آبهای جاری و زی��ر زمینی را
آلودە کنند؟!
بلە!! در آلودە کردن آبهای سطحی
صدرصد .بعضی از مینها هس��تند
ک��ە روی آب م��ی افتند و تکان
میخورند ،حرک��ت می کنند و باعث آلودگی
آبها میش��وند ،و همچنی��ن زمینهای بکر کە
آلودە بە مین نیستند را نیز آلودە میکنند که
این ب��ه معنی در خطر افتادن بیش��تر جان
مردم است.
ولی در م��ورد آبهای زیرزمینی ،نە مین قادر
نیست کە اینقدر پایین برود کە بە یک سفرە
آب زیر زمینی برسد.

رژیم در یک اعالمیە در س��ال
 ٩٢در ای�لام اعالم کرد ک��ە  ٣٥٠هزار
هکتار زمین کشاورزی پاکسازی میشود؛
آیا اقدامی برای این پاکسازی انجام شدە
است؟!
عمال در ایالم ،کرماشان ،کردستان
و آذربایجان غربی کار پاکس��ازی
خوابیدە است و فقط در مناطقی
کە ام��کان اس��تخراج نفت هس��ت چە در
کرماش��ان و چە در ایالم ،در میدانهای نفتی
کار انجام میش��ود .نە متاسفانە دولت تابحال
در ایالم کاری انجام ندادە است ،مخصوصا در
مناطقی کە نفتی نیس��ت هیچ کاری نشدە و
بە دلیل کس��ری بودجە و مش��کالت دیگر،
بس��یاری از تیمهای پاکس��ازی کارش��ان را
تعطیل کردەاند و متاس��فانە پاکس��ازی در
اولویت قرار ندارد!!

آقای بازیار از اینکه به س��واالت
ما پاسخ دادید بسیار سپاسگزارم.
ساڵی بیست و دووەم
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وەرگێڕان

لێکۆڵینەوەیەکی ئەزموونی لەمەڕ
لێکەوتەکانی ئابووریی سەوز
ئەڵماس حشمەتی
و :ڕەشید حەیدەری

پوختە
تێکچوونی بێوێنەی ژینگە لە ئاستی جیهاندا،
پێویس��تیی پشتبەس��توویی بە سیاس��ەتی
ئابووریی سەوزی ،وەک ئامرازێکی شوێندانەر
و گرنگ��ی مامەڵەکردن لەگ��ەڵ ژینگە ،زیاتر
کردووە .بارودۆخ��ی هەنووکەیی ،لێکۆڵینەوە،
لێدوان و بێنەوبەرەی بەرباڵو و فراوانی لەنێو
دەستە و تاقمە خاوەن بەرژەوەندییە هاوبەشە
جیهانییەکان��دا ورووژان��دووە .ئەمە بە نۆرەی
خۆی بووەتە هۆی ئەوەی قەوارەیەکی ڕوو لە
هەڵکشان لە ئەدەبیات بێتە ئاراوە؛ ئەدەبیاتێک
کە وێنەیەک لە کۆی هەنگاوە هەرە باشەکان
دەخات��ە ڕوو کە کاریگەریی ڕاس��تەوخۆیان
لەس��ەر بونیاتنان��ی ئابووری��ی س��ەوز ،ب��ە
پەرەس��ەندن و ئەنجامەکانیی��ەوە ،هەیە .لەم
وت��ارەدا ،لێکۆڵین��ەوەی ئابووریی س��ەوز بە
شێوازێک خراوەتە ڕوو کە خوێنەری ئاساییش
لێی تێبگەن .لە سەرەتادا دوا پێشکەوتنەکانی
ئابووریی سەوز  -لەوانە بناخە تیۆریکییەکەی،
پاش��خانە سیاس��ییەکەی و س��تراتێژیی
پەرەس��ەندنەکانی بە ئاراستەی پەرەسەندنی
ڕاستەقینەی س��ەقامگیر و بەرگەگردا تاوتوێ
دەکا .پاش��ان دەچێتە سەر باس��ی ئابووریی
بازنەیی ،تۆڕ ،ڕێکخراو ،سیاس��ەت ،ژێرخان و
کاریگەرییە شیاوی پێوان و چاوەڕوانکراوەکانی.
لەبەر ئ��ەوەی ئاکام و دەس��تکەوتە تیۆریک
و ئەزموونییەکان��ی پێوەندیدار ب��ە ئابووریی
س��ەوز و جێبەجێکردنەک��ەی دەبن��ە هۆی
ژمارەی��ەک ئاکاموەرگرتن لەس��ەر پێوانەی
گەشەس��ەندنەکان ،دەرهاویش��تەکان و
دەستنیش��ان کردنی کاریگەرییە هۆیییەکان،
ئەمان��ە دەبن��ە باس��ی دوات��ری وتارەک��ە.
س��ەرەنجام ،وتارەکە کورتەگەلێک لە ڕێبازی
گەشەسەندنی ش��یمانەییی سەوز لە ئێستا و
داهاتوودا دەخاتە بەرچاو و لەسەر ڕێنیشاندان،
سیاسەت ،ڕێکخس��تن ،لێوەشاوەیی ،ناوچە و
دەستێوەردانەکان ورد دەبێتەوە و پاشکۆی وا
دەخاتە ڕوو کە دەتوانن وەک ڕێنیش��اندەری

دڵخواز و هەرە باش خزمەت بە سیاس��ەت و
لێکۆڵینەوەی پاشەڕۆژ بکەن.
وشە کلیلییەکان
ئابووریی س��ەوز؛ ئابووریی سیاس��یی سەوز؛
پێشکەوتنی دەوامدار و سەقامگیر؛ ستراتێژیی
پێش��کەوتن؛ ئابووریی بازنەیی؛ کار و پیشەی
سەوز
ژێدەر
ژێدەردانان بۆ ئەم لێکدانەوەیە بەم ش��ێوەیە
دەبێت:

Heshmati, A. (2018) ”An empirical
survey of the ramifications of a green
economy”, Int. J. Green Economics,
Vol. 12, No. 1, pp. 53–85.

نووسەر لە چەند دێڕێکدا
ئەڵم��اس حش��مەتی ()Almas Heshmati
پرۆفێس��ۆری زانس��تی ئابووری ل��ە زانکۆی
س��ۆگانگـە .ناوبراو خاوەنی پلەی هاوش��ێوە
لە زانکۆی کۆریا ،زانکۆی نەتەوەیی س��ێئول
و زانکۆی کوردس��تان لە هەولێ��ر بووە .ئەو
ل��ە س��ااڵنی ٢٠٠٤-٢٠٠١دا یاری��دەدەری
لێکۆڵ��ەر ل��ە ئەنیس��تیتۆی جیه��ان ب��ۆ
لێکۆڵینەوەی پەرەس��ەندنی ئابووری بووە .لە
س��اڵی ١٩٩٨ـەوە تا س��اڵی  ٢٠٠١جێگری
پرۆفێس��ۆر لە خوێندنگەی بااڵی ستۆکهۆڵم
بۆ زانس��تی ئابووری بووە .حشمەتی خاوەنی
بەڵگەنام��ەی دوکتۆرا لە زانک��ۆی یۆتەبۆرییە
{لە واڵتی سوید} .لە بواری لێکۆڵینەوەدا ،پتر
هۆگری وردئابووری��ی پراکتیزەکراو(applied
 ،)microeconomicsکارای��ی(،)efficiency
بەرهەم��دەری( )productivityو هەڵدان��ی
ئابووری()growthی��ە .جگە لە زیاتر لە ١٥٠
وتاری زانس��تی ،ناوبراو  ٢٩کتێبی لەس��ەر
نابەرابەری ،هەژاری ،خۆشبژیوی ،پێشکەوتن
و هەڵدانی ئاب��ووری ب�ڵاو کردووەتەوە .ئەم
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نووس��راوەیە نوس��خەی دەس��کاریکراو و
پەرەپێدراوی وتارێکە بە ناوی «لێکۆڵینەوەیەکی
ئەزموون��ی لەم��ەڕ لێکەوتەکان��ی ئابووریی
س��ەوز» کە  ٣٠ئوکتوبری  ٢٠١٥لە ناوەندی
لێکۆڵین��ەوەی ئاب��ووری لە زوری��خ و ١١ی
دیس��امبری  ٢٠١٤لە ئەنیستیتۆی ئابووریی
( )Department of Economicsزانک��ۆی
ئادیس ئابابا ،لە واڵتی ئێتیۆپیا پێشکەش کرا.
 .١سەرەتا
کاولبوون��ی خێ��رای ژینگ��ە و خراپبوون��ی
دۆخی کەشوهەوا ،زەروورەتی پشتبەستن بە
سیاسەتێکی نوێ و ناوازەی وەک «سیاسەتی
ئابووریی سەوز»ی وەکوو ئامرازی شوێندانەری
مامەڵەک��ردن لەگەڵ ژینگ��ەدا زیاد کردووە.
بارودۆخی گۆڕاو ،بووە بە بزوێنەری مش��تومڕ
و لێکۆڵین��ەوەی باڵکێش لەنێو کۆڕ و کۆمەڵە
جیاجیاکانی خاوەن بەرژەوەندیی هاوبەش��دا،
لەوان��ە ئابووریناس��ان ،تەکنۆلۆژیس��تان،
ژینگەپارێ��زان ،کۆمەڵگ��ەی مەدەن��ی،
بەڕێوەبەران ،یاس��ادانەران و بڕیاربەدەستان.
بایەخ و ویس��تی ڕوو لە هەڵکشان بۆ گۆڕان و
تەرخانکردنی سامان و کەرەستەی ئابووری بۆ
لێکۆڵینەوە و پشکنین لە بواری ژینگەدا بووەتە
هۆکاری چوونەس��ەری ق��ەوارەی ئەدەبیات
لەم بەس��تێنەدا .ئەمە وێنەیەکی گش��تگیر
ل��ە چارەس��ەر و نەریتە هەرە ناس��راوەکان
دەخاتە ڕوو کە لەس��ەر ئاقار ،پەرەس��ەندن و
ئەنجامەکان��ی جوواڵنەوەی ئابووریی س��ەوز
کاریگەرییان دەبێت.
س��ەوز ،هۆش��مەند و جێگیر/ب��ەردەوام
( )Green, smart and sustainableل��ەو
وش��ە و پەیڤ��ە نوێیانەن کە لەم س��ااڵنەی
دوایی��دا لە پەیوەندی لەگەڵ گەشەس��ەندن
و ژینگەدا گوێبیستیان دەبین .پێداگرییەکی
زۆر لەس��ەر پەرەس��ەندنی ئابووری دەکرێت
کە پەرەسەندنی گش��تیی مرۆڤ لە ڕەهەندە
جۆراوجۆرەکانیدا باش��تر دەکات .س��ەرەڕای
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ئەوەش ،دەکرێ ئابووریی س��ەوز لە سۆنگەی
جیاجیاوە ببینرێت ،لەوانە سروشت و ئابووریی
سیاس��ی ،جێگیری��ی ئابووری و ئاس��ایش و
تیۆریی سیاسیی سەوز و سیستەم و «سامانی
بۆ نۆژەنکردنەوە شیاو» و دەست پێوە گرتنیان.
چەقی باس��ی ئەم نووسراوەیە بریتییە لە)١( :
تیۆریی سیاس��یی س��ەوز و ( )٢سیاس��ەتی
ژینگەیی و پێوەندیدار ب��ە وزە .ئەمە لەگەڵ
ڕەوتی سااڵنی دواییدا دێتەوە.
ب��ەر ل��ەوەی بپەرژێینە س��ەر چەمکی
ئابووریی س��ەوز ،پێویس��تە واتا و ناوەرۆکی
«س��ەوز» لێرەدا ڕوون بکەینەوە .لە ڕوانگەی
«س��تاڤراکاکیس»ـەوە(  (Stavraka� ،١٩٩٧
« ،)kisس��ەوز» ئاماژە بە ئایدیا گش��تییەکانی
پاراس��تن و دەست پێوە گرتن ناکات .بەڵکوو
ب��ۆ تاوتوێ کردن��ی دیاردەیەک��ی بەتەواوی
ن��وێ بەکار دەبرێت .چەمکی س��ەوز بۆ ئەوە
ئافرێندراوە تا ئاماژە ب��ە ژینگە و خراپبوونی
ژینگە ب��کات .ئەم چەمک��ە بووەتە هۆکاری
سەرهەڵدانی سیاسەتێکی نوێی ژینگەیی کە
ڕیش��ەیی و ڕادیکاڵە و پێویس��تیی چوونەوە
بە ڕوانگە و بۆچوون��ە کۆنەکاندا دەخاتە ڕوو.
ئەم چەمکە ش��ێوەی هەڵس��وکەوتی ئێمە لە
جیهان��ی خۆماندا تووش��ی ملمالنێ دەکات،
(کۆنل��ی و س��میت Connelly and ،١٩٩٩
 .)Smithهەرچەند «س��ەوز» هێشتا دەکەوێتە
نێ��و چوارچێوەی پاراس��تن و ژینگەوە ،بەاڵم
بایەخ و واتایەکی گەورەتر لە لێکدانەوەیەکی
سیاسیی هەیە ،لەبەر ئەوەی پێشکەوتنەکانی
بواری سیاسەتی س��ەوز و ئیدیۆلۆژیی سەوز
دەگرێتەوە .ئەوەی ئەم دیاردە نوێیە لە بیچم
و ش��ێوەکانی ڕابردوو جی��ا دەکاتەوە ،پەیامە
جیهانی و سیاس��ییەکانیەتی س��ەبارەت بە
سروشت و قەیرانە ژینگەیییەکان و پێوەندییان
بە دنیای مرۆڤایەتییەوە .تیۆریزانی سیاسەتی
سەوز ،باڕی ( ،)Barry ،١٩٩٩لە هەمبەری دوا
ڕێگاچارە سەبارەت بە پێوەندیی نێوان مرۆڤ
و سروشت بە وریاییەوە دەجووڵێتەوە .ناوبراو،
ساڵی بیست و دووەم
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لە دژی ڕێگاچارەی هەمیشەییی مێتابۆلیزمی
مرۆڤ-سروش��ت {مێتابۆلیزم :پرۆس��ەی بە
وزەکردن��ی خ��ۆراک} و ب��ە الیەنگ��ری لە
کۆپینگ میکانی��زم {ڕێکارگەلی بەکارهاتوو
لەالی��ەن خەڵک��ەوە لە کاتی تووش��بوون بە
دڵەڕاوکێ و تۆقاندندا } . . .بەڵگە دەهێنێتەوە.
لە س��ەر یەک ،ژینگەخوازی��ی(  (�Envi
 )ronmentalismس��ەوز ،پێداگری لەس��ەر
ڕۆژەڤێکی نوێ دەکات کە ئامانجی «وەک خۆ
لێکردنەوە»ی ھاوس��ەنگیی لێکترازاوی نێوان
مرۆڤ ،سروش��ت و بەکار ھێنانی س��امان و
سەرچاوە سروشتییەکان لەالیەن مرۆڤەوەیە.
دەگوترێ��ت کە ئەم نەزمە نوێیە کە لەس��ەر
بناخەی جۆرە چەمکێکی سروشت وێنا کراوە،
س��ەرەنجام دەگاتە دوا ڕێگاچارە سەبارەت بە
پێوەندیی نێوان مرۆڤ و سروشت .بە واتایەکی
تر ،ئامانجی ئایدیۆلۆژیی س��ەوز ،چاکسازی و
س��ەر لە نوێ خوڵقاندنی بنک��ە و دامەزراوە
سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانی کۆمەڵگە
ڕۆژاواییەکانە .ئەم سەر لە نوێ ئافراندنە بیچم
بە پرۆژەیەکی سیاس��ی دەدات کە لەس��ەر
بناخ��ەی چەمکێکی تایبەتیی سروش��ت ئاوا
کراوە.
ئەم نووس��راوەیە ،لە پلەی یەکەمدا ،چاو
لە دۆخی ھەنووکەیی ئابووریی سەوز دەکات.
وەک دەس��پێک بە دوایین پەرەسەندنەکانی
ئابووری��ی س��ەوزدا دەچێتەوە–لەوانە بناغە
تیۆریکییەک��ەی ،ئابووری��ی سیاس��ی و
س��تراتێژیگەلی پێش��کەوتنخوازانە ب��ەرەو
پەرەس��ەندنی ب��ەردەوام .پاش��ان ئابووریی
بازنەی��ی ،ت��ۆڕ ،ڕێکخ��راو ،سیاس��ەت و
ژێرخان��ی ئابووری بەر لە پش��کنینی ئەنجام
و دەس��تکەوتەکانی پێوەندی��دار بە کرداری
ئابووریی س��ەوز و پێوانەکردن��ی کاریگەریی
ئەرێنیی ئابووریی سەوز لە سەر ژینگە ،تاوتوێ
دەکات .سەرەنجام ،نووسراوەکە لە ڕەوتگەلی
گرێدراو بە پێشکەوتنەکانی دواڕۆژی ئابووریی
س��ەوز دەکۆڵێتەوە و لەسەر ئاقار ،سیاسەت،

ڕێکخس��تن ،ب��وار و دەس��تێوەردانەکان ورد
دەبێتەوە .بەم ش��ێوەیە ،بە پێشکەش��کردنی
وێنەیەکی کامڵ و بەڕۆژکراوی پەرەس��ەندن
و پراکتیک��ی ئابووریی س��ەوز لە دوو دەیەی
ڕابردوودا ،خزمەتێکی شایان بە ئەدەبیاتدەکات.
پاشماوەی ئەم وتارە بە شێوەیەی خوارەوە
داڕێژراوە:
پاری  ٢وردەکاریی میتۆدی بەکارهاتوو لە
لێکۆڵینەوەکەدا دەخاتە ڕوو .پاری  ٣چەمکی
ئابووریی سەوز شی دەکاتەوە .پاری  ٤لەسەر
بەرەوپێش چوونی ئابووریی سیاسیی سەوز و
س��تراتێژیی پەرەسەندنی سەوز چڕ دەبێتەوە.
پاری ٥ژینگە و پەرەسەندنی سەقامگیر تاوتوێ
دەکات .پاری  ٦بەرهەمی نەتەوەیی س��ەوز و
ژمێریاریی سەوز دەخاتە بەر باس .پیادەکردنی
ئابووریی س��ەوز لە پ��اری ٧دا دەخرێتە ڕوو.
سیاسەتگەلی گش��تیی هەڵبژێردراوی سەوز
ب��ە دەس��تێوەردانەکان و سیاس��ەتەکانی
حکوومەتیش��ەوە لە پ��اری ٨دا باس کراون.
لە پاری ٩دا س��ەبارەت بە پەرەسەندنەکان لە
چاالکیگەلی سەوزدا پێداچوونەوە دەکرێت .لە
پاری ١٠دا پوختەی پرۆسەگەلی پەرەسەندنی
هەنووکەیی و ش��یمانەییی سەوز لە دواڕۆژدا
لێکدەدرێنەوە .جگە لەوەش ،پاش��کۆی ئەوتۆ
دەخرێنە ڕوو کە دەتوانن وەک ڕێنیشاندەری
ش��یمانەییی دڵخواز خزمەت بە لێکۆڵینەوە و
سیاسەتی پاشەڕۆژ بکەن.
 .٢میتۆد
ئەم پێداچوونەوەیە بە شێوەیەکی تایبەتی لەو
لێکۆڵینەوانەی س��ەر ئابووریی سەوز و پرسە
تیۆریک��ی و میتۆدناس��ییەکانی پێوەندیداری
ورد دەبێت��ەوە کە زۆربەیان ل��ە دوو دەیەی
ڕابردوودا باڵو کراونەتەوە .بۆ دیتنەوەی بابەت
و وتارە گرینگەکان��ی پێوەندیدار بە ئابووریی
سیاس��یی س��ەوز ،ژینگە ،وزە و ستراتێژیی
پەرەسەندنی بەردەوام و گشتگیر ،لە دەسپێکدا
خەزێن��ەی زانیارییەکانی س��اینس دایرکت
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( ،)The Science Directیادداش��تەکانی
وێژەی ئابووری( (�Journal of Economic Lit
 )erature - EconLitو خەزێنەی یادداش��ت
( )Journal Storage – JSTORپش��کێنران.
ئ��ەم خەزێنەی زانیارییان��ە نزیک بە تەواوی
ئیندکسی قسەهێنانەوە (نقل قول)ی زانستە
کۆمەاڵیەتیی��ەکان(  (�Social Sciences Cita
 )tion Indexو یادداش��تگەلی ئاب��ووری ،وزە
و ژینگەی نێو ئیندکس��ی قس��ەهێنانەوەی
زانستی فراوانکراو (Science Citation Index
 )Expanded - SCIEو هەروەها یادداشتگەلی
دیکەش ک��ە لێرەدا ڕیزبەن��دی نەکراون ،لە
خۆ دەگ��رن .دوای کۆکردنەوەی لیس��تێکی
بەرفرە ،وت��ارەکان بەمەبەس��تی دۆزینەوەی
س��ەرچاوەی زیاتر کە لە خەزێنەی زانیارییە
ش��وێندۆزیکراوەکاندا دەس��ت نەکەوتبوون،
پش��کێنران .ئەم ژێدەرە نوێیان��ە ،بە نۆرەی
خۆیان ،بەمەبەس��تی دەستنیشانکردنی وتار،
کتێب و ڕاپۆرتی پێوەندیدار لەس��ەر ئابووریی
سەوز بەکار هێنران و بە لیستە بەراییەکە زیاد
کران .ئەم پێڤاژۆیە ژێدەرەکانی بەڕۆژ کردەوە،
کە چۆنایەتییان لە ئاستی هەرە بەرزدایە.
چاوەڕێ دەکرێت کە میتۆدی بەکارھێنراو
لە ھەڵبژاردنی ئەدەبیاتی گونجاودا و خەسڵەتە
سەرەکییەکانی ،لەسەر ئەدەبیاتی فرەبەستێنیی
ڕوو لە گەشە کە ئەم لێکۆڵینەوەیە پشتی پێ
بەس��تووە ،بەرچاوڕوونی بە خوێنەر بدات .ئەو
لێکۆڵینەوانەی کە پشتیان پێ بەستراوە بەوە
لە بەرھەمی تر جیا دەکرێنەوە کە لێکۆڵینەوەی
تیۆریک و ئەزموونی لەسەر الیەنە جیاجیاکانی
ئابووری��ی س��ەوز ،تەکنۆلۆژی و سیاس��ەتە
گشتییەکانی لە خۆ دەگرن .ئەم لێکۆڵینەوانە
ئامانجی ھاوبەش��یان ئەوەیە کە وێکڕا لەسەر
چەمک��ی س��ەوز ،س��تراتێژیگەلی ئابووریی
سیاسی و پەرەس��ەندن ،گەشەی دەوامدار و
ژینگەیی ،بەرھەمی نەتەوەیی سەوز ،بوارەکانی
ھەڵبژێردراوی س��ەوز و ئەو سیاسەتانەی کە
دەبنە ھۆی پێشخستنیان (یان پێشپێگرتنیان)
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و دوایین پەرەسەندنەکانی سەوز ،ورد دەبنەوە.
ئ��ەم لێکۆڵینەوەی��ە بە چەمکی س��ەوز
دەست پێ دەکات کە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ
کاولبوونی ژینگە و ناساندنی سیاسەتێکی نوێی
ژینگەیی ھاتووەتە ئاراوە .ئەم سیاسەتە نوێیە
لەس��ەر «وەک خۆ لێکردنەوە»ی ھاوسەنگیی
لێکترازاوی نێوان مرۆڤ و سروشت پێداگری
دەکات .ئەدەبیات لەس��ەر سیاس��ەتی سەوز،
لە تیۆرییەکی سیاس��یی س��ەوزەوە هەوێنی
گرتووە کە کۆمەڵگەی پیشەسازی لە پێوەندی
لەگەڵ نەخش��اندنی شێواز و ستراتێژییەکانی
پێش��کەوتنی ئابووریی دەوام��دار ،دەباتە ژێر
پرسیارەوە و ڕەخنەی لێ دەگرێت.
بەردەوامی ( )Sustainabilityلە ئابووریی
س��ەوزدا بە ڕەگەزێکی بنەڕەت��ی دادەنرێت.
بەرھەمی نەتەوەییی سەوز ،ژمێریاری و هەڵدانی
بەرهەمدەریی هەس��تیار بە ژینگە ،خەریکن
پەرە بە حیسابێک بۆ نیگەرانییە ئێکۆلۆژیکییە
نابازاڕیی��ەکان دەدەن .بوارە ھەڵبژێردراوەکانی
ئابووریی س��ەوز ،ھەم سیاس��ەتگەلی گشتی
و ھەم چاالک��ی و خۆپێوەخەریککردنەکان��ی
ڕێکخراوەکان��ی کۆمەڵگ��ە ل��ە پرۆگرام��ی
ژینگەیی��دا دەگرن��ەوە .جگ��ە ل��ەوە ،ل��ە
پەرەس��ەندنەکانی ئەم دواییانەی «س��ەوز»دا
بایەخ بە میتۆدێک دەدرێت کە پشتئەستوور بە
تەکنۆلۆژییە و تێکنۆئۆپتیمیستەکان لەپێناوی
س��ەوزاندنی ئابووریدا س��ەرنجیان دەدرێتێ.
{تێکنۆئۆپتیمیستەکان لەس��ەر ئەو باوەڕەن
کە تەکنۆلۆژی لەپەس��ا لە گەشەکردندایە و
لێی دێ ژی��ان و گوزەرانی مرۆڤ باش��تر و
ئاسوودەتر بکات}.
ئ��ەو باب��ەت و میتۆدانەی کە پێش��ووتر
ھەڵبژێردران و ش��ی کران��ەوە ،جێی بایەخی
گەلێک لق��ی فێ��رکاری ،گرووپ��ی خاوەن
بەرژەوەندی��ی ھاوب��ەش و کەس��انی خاوەن
پیش��ەی تایبەتین ک��ە ب��ە وزە و ژینگەوە
سەرقاڵن .ئەو لێکۆڵینەوانەی پێداچوونەوەیان
پێدا کراوە ،تەوەری جیاجیای س��ەوز ،ڕوانگە
ساڵی بیست و دووەم
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و هەڵکەوتەگەلێک لە سەرانس��ەری دنیادا لە
خۆ دەگ��رن .لەبەر س��نوورداربوونی ژمارەی
لێکۆڵینەوە ئەزموونییەکان ،ھیچ شێوە کارێکی
ئەزموونیی ستاندارد (جگە لە چەند پێوەرێکی
جێبەجێ��کاری) نەھاتوونەت��ە ئ��اراوە .هیچ
خەزێنەیەکی زانیاریی تایبەت لەسەر ئابووریی
س��ەوز بوونی نییە .لەبەر ئەوە کە ئەدەبیاتی
ئابووریی س��ەوز بەخێرای��ی و بەردەوامی لە
ھەڵکش��اندایە و چ لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبیی
گش��تگیر لە ئ��ارادا نییە ،ئ��ەم پێداچوونەوە
بەڕۆژک��راوە تا ڕادەیەک گش��تگیرە ،دەکارێ
بۆ سیاسەتدانەران ،کاربەدەستان و خوێنەران
بەھایەکی گەورەی ھەبێ��ت ،بەتایبەتی لەبەر
ئ��ەوەی کە بۆش��اییی ھەبوو ل��ە ئەدەبیاتی
ئابووریی سەوزدا پڕ دەکاتەوە.
 .٣چەمکی ئابووریی سەوز
ل��ە ڕوانگ��ەی «س��تاڤراکاکیس»ـەوە
( ،),١٩٩٧Stavrakakisچەمک��ی «س��ەوز»
بە مەبەس��تی مامەڵەک��ردن لەگەڵ ژینگە و
تێکچوون��ی ،کە هاتنە کایەی سیاس��ەتێکی
نوێی ژینگەیی لێ کەوت��ەوە ،بەکار دەبرێت.
کۆننۆڵی و س��میت( (and Connolly� ،١٩٩٩
 )Smithئ��ەم سیاس��ەتە نوێی��ە ژینگەیییە
بە پێویس��ت دەزانن .س��ەرەڕای ئەوەش ،ئەو
سیاس��ەتە ڕێگاکانی ش��ێوازی هەڵسوکەوتی
ئێمە دەباتە ژێر پرس��یارەوە .سیاسەتی جێی
باس ،ب��ە ئامانجی «وەک خ��ۆ لێکردنەوە»ی
ھاوسەنگیی تێکچووی نێوان مرۆڤ و سروشت،
پێداگری لەس��ەر نەزم و ڕێکوپێکییەکی نوێ
دەکات .ئەم بەشە (لە لێکۆڵینەوەکە) باس لە
چەمکی ئابووریی سەوز و کێشە ئایدیۆلۆژیک
و تیۆریکییەپێوەندیدارەکانی دەکات.
ھەڵکش��انی خێ��رای ئەدەبیات لەس��ەر
سیاسەتەکانی سەوز یان ژینگەیی بەسەر دوو
ش��ەپۆلدا دابەش دەبێت (باڕ ی Bar� ،٢٠٠١
 .)ryشەپۆلی یەکەمی تیۆریی سیاسیی سەوز
بەش��ێوەی س��ەرەکی بە «ئێکۆلۆجیسم»ـەوە

وەک ئیدیۆلۆژییەکی پەیوەنددراوە بە ڕەخنەگر
لە کۆمەڵگەی پیشەسازی ،کە لەوێدا چەمکی
س��ەوز بیچمی گرت ،دەناس��رێت .شەپۆلی
دووەم و ئ��ەوە ک��ە چۆن گەش��ەی کرد ،بە
گۆڕان ل��ە ڕەخنەی تەموم��ژاوی و ئاڵۆزەوە
بۆ ڕەخنەی کۆنکرێ��ت و لە ئەزمووندا بینراو
(لە ش��ەپۆلەکەی دی) جی��ا دەکرێتەوە .ئەم
ش��ەپۆلە لەگەڵ حکوومەت��ەکان و قوتابخانە
هاوچەرخەکانی تیۆریی سیاس��ی و ئابووریی
سیاس��یدا مل لە ملی مشتومڕ و باس دەنێت
و هەر لەو باسانەدا بوو ئابووریی سەوز سەری
هەڵدا کە ئێم��ە لێرەدا خەریکی��ن تاوتوێی
دەکەین.
هەروەها تیۆریی سیاسیی سەوز بەخێرایی
گەش��ەی سەندووە و لە درێژەی پێوەندیی بە
گفتوگۆ و باسگەلی تیۆریی سیاسیی هاوچەرخ،
شیاوی و جێی متمانە بوونی خۆی وەدەست
هێن��اوە .ئەم تیۆرییە ،هەروەها یارمەتیدەری
تێگەیشتنێکی داهێنەرانە لە جیهانی سیاسیی
ئێس��تا و دواڕۆژ ،دادی بەش��ینەوەیی( (�dis
 ،)tributive justiceدێمۆکراس��ی ،پێوەندیی
نێوان لیبرالیزم ،س��ەرمایەداری و بەردەوامی،
سیاسەتی فەمینیزم و ڕەگەز ( )genderبووە.
لەس��ەر بنەمای ئەم چەمک��ە ،ئابووریی
سەوز ،وەک مۆدێلێک خرایە ڕوو کە پێداگریی
لەس��ەر ئەوە دەکرد کە هەڵدانی دەوامداری
ئابووری ،پێویستیی بە هاوسەنگییەک لە نێوان
کاریگەریی ژینگەی ئ��ەو هەڵدانە و تواناییی
تاوێنەران��ەی ژینگەدا هەیە .ئەمە هەروەها بە
ستراتێژییەکی لەبار و گونجاو دادەنرێت کە بۆ
زاڵبوون بەسەر تەنگژە ئابوورییە جیهانییەکاندا،
وەک بەشێک لە پالنی کەوتنەوەسەرپێ گەاڵڵە
کراوە .بە واتایەکی تر ،ئابووریی سەوز لەسەر
ئەو باوەڕەیە کە ئاراس��تەکردنی هەستانەوەی
ئابووری ب��ەرەو ڕێبازی س��ەوزتر ،نەک هەر
یارمەتی بە س��ەرکەوتووییی هەس��تانەوەکە
(دەربازب��وون ل��ە قەی��ران) دەدات ،بگرە لە
گەیش��تن بە ئامانجی درێژخایەن کە بریتییە
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لە پێشخس��تنی مۆدێلێکی گەشەی ئابووریی
دەوامدار ،یارمەتیدەر دەبێت .بەم جۆرە ،ئەمە
مۆدێلێکی پێشکەوتنی ئابوورییە کە نەک هەر
لەگەڵ پاراس��تن ،بەڵکوو لەگەڵ باش��کردنی
چۆنایەتیی ژینگەییشدا دێتەوە (موسو ،٢٠١٠
 .)Musuجێی ئاماژەیە کە زۆربەی لێکدانەوە
و حیس��اباتی ئابووریزانیی س��ەوز لەو خاڵەوە
دەست پێ دەکەن کە سەرچاوە ئابوورییەکان
بۆ پرسی هەڵدان سنووردارن.
بەمج��ۆرە ،ئابووریی سیاس��یی س��ەوز
ئانالیزی ئاوەزمەندانە دەخاتە ڕوو و لەهەمبەر
ش��ەپۆلی نوێ��ی بەجیهانیبوون��ی ئابووریدا
بەربەرەکان��ێ نیش��ان دەدات( ،س��اچس
 )Sachs ،١٩٩٣٣و (پاترس��ۆن Pat� ،٢٠٠٠
 .)ersonئەو ئابوورییە ،پرس��ی هەڕەش��ە لە
الیەن پیشەس��ازیی بیوتەکنۆلۆژیی جیهانی،
مۆدێل��ی پێش��کەوتنی س��ەرمایەداریی زاڵ،
قووڵبوونەوەی نابەرابەرییەکانی باکوور-باشوور،
چڕبوون��ەوەی هەژاری و ن��ەداری ،ڕۆنانەوە و
نوێسازیی ئێکۆلۆژیکی و کارەکتەری پسپۆڕیی
زانس��تی و پێویس��تییەکانی تەکنۆل��ۆژی لە
دانانی سیاسەتی گشتیدا هاوئاهەنگ دەکات.
ئەوە سیاسەتی دەربڕینی ڕاستی بۆ دەسەاڵت
و دانی دەنگێک بە بێدەسەاڵت ،بە نەسڵەکانی
دواڕۆژ و بە جیهانی دەرەوەی مرۆڤایەتییە.
ئابووری��ی س��ەوز ،ه��ەر وەک لەالیەن
مایکرۆبیولۆژیس��ت ،لین مارگولیس « Lynn
»Margulissـ��ەوە (�Margulis and Fes
 )1991 ,terش��ی کراوەتەوە ،بە شێوەیەکی
بنەڕەت��ی دەک��رێ وەک زاراوەی��ەک لێ��ی
تێبگەی��ن کە ئاماژە بە هەر جۆرە تیۆرییەکی
زانس��تی ئابووری دەکات کە وەک بەش��ێک
لە ئێکۆسیس��تەم ،ب��ە چاالکی��ی ئابووریی
مرۆڤدا دەچێتەوە .بەگش��تی ،ئابووریی سەوز
تیۆرییەک��ی ئابووریی��ە ب��ۆ بەدواداچوون��ی
هەڵدانی ئابووری لەس��ەر بنەمای هاتنەوەی
لەگەڵ ژینگە ،وزە ،تەندروستی و خۆشبژیویی
گش��تی کە ب��ە حوکومڕانیی باش ،یاس��ا و
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ڕێسا ،تەکنۆلۆژی و پەروەردە بەهێز دەکرێت.
چەندین ئەندێش��مەندی ئابووریی سیاس��یی
س��ەوز ،وەک (Jackson ;1999 ,Barry
;2009 ,Latouche ;2011 ,and Victor
 ،)2009 ,Scott-Catoڕاش��کاوانە الیەنگری
ش گەشە
لە ئابووریی سەوزێک لە جۆری «پێ 
و پاشگەش��ە» ()de-growth/post-growth
وەک تەنیا میتۆدێک کە بەرگەگر و بەردەوام
بێت ،دەکەن.
ئایدیایەک��ی جێکەوتوو هەی��ە کە پێی
وای��ە کۆمەڵگ��ەی مەدەنی��ی ئورووپایی لە
ڕێ��گای مش��تومڕو پێوەندییەوە ل��ە بواری
جیاجیای گش��تیدا ،بۆ جوواڵنەوەی س��ەوز،
سیاسەتی س��ەوز و دێمۆکراسیی ئێکۆلۆژیک
لەبارە .کومیس��یۆنی ئورووپا ( )EUبیری لەوە
کردبووەوە کە «ئێن جی ئۆ»گەلێکی ژینگەیی
پەروەردە بکات کە لەهەمبەر بەش��داری پێ
کردنیان لە سیاس��ەتداناندا ،خواس��تەکانیان
بە جۆرێک بێننە گ��ۆڕێ کە لەگەڵ ڕۆژەڤی
سیاسیی ژینگەییی کۆمیسیۆنەکەدا بگونجێت،
(ئارمس��ترۆنگ  .)Armstrong ،٢٠٠٢ب��ە
تاوتوێکردنی تیۆریی پەرەئەس��تێنی سیاسیی
س��ەوز و خوێندنەوەی یەکیەتی��ی ئورووپا،
(هونۆڵ��د )Hunold ،٢٠٠٧پێداگری لەس��ەر
دۆزی کۆمەڵگەیەک��ی مەدەنی��ی نایەکپارچە
دەکات .ناوب��راو دەستنیش��انی دەکات ک��ە
پێشنیارەکانی کومیس��یۆن بۆ سازکردنەوەی
ئ��ەم پێوەندییان��ە لەگ��ەڵ ڕێکخراوگەل��ی
کۆمەڵگ��ەی مەدەن��ی ،لەس��ەر هێڵ��ی لە
یەکپارچەیییەکی پاس��یوەوە بۆ یەکڕیزییەکی
چاالک��ی گرووپەکانی کۆمەڵگ��ەی مەدەنی،
دەچێتە پێش .ناوبراو لەسەر بنەمای مۆدێلی
کارتێکەریی دووالیەنەی دەوڵەت-کۆمەڵگەی
دری��زەک و هاوکاران��ی (Dryzek et ،٢٠٠٣
 ،) .alبە بەڵگە دەیس��ەلمێنێ کە کۆمەڵگەی
مەدەنی��ی ئورووپایی پەرە بە دێمۆکراس��یی
ئێکۆلۆژیک دەدات.
باڕی ( )Barry ،٢٠٠١لە ژێر س��ەردێڕی
ساڵی بیست و دووەم
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داد ،سروش��ت و ئابووری��ی سیاس��یدا ،ب��ە
چ��وار لێکۆڵینەوەدا دەچێتەوە :سیاس��ەت و
ژینگ��ە :لە تیۆرییەوە بۆ کردار لە نووس��ینی
کۆنل��ی و س��میت (Connelly and ،١٩٩٩
 ،)Smithداد و دواڕۆژ :کۆمەڵە وتاری زانستی
لەس��ەر بەردەوامیی ژینگەیی و دادپەروەریی
کۆمەاڵیەتی لەالیەن دۆبسۆن( (Dob� ،١٩٩٩
 ,)sonدادپەروەری ،سامان و ژینگە :تێڕوانینی
قانوون��ی و کۆمەاڵیەتی لەالی��ەن ھایوارد و
نەی��ڵ ( )Hayward and Neill ،١٩٩٧و
تیۆریی سیاس��ی و ب��ەھا ئێکۆلۆژیکییەکان،
لە نووس��ینی ھای��وارد (.)Hayward ،١٩٩٨
ئەمانە تایبەتمەندییەکانی ش��ەپۆلی یەکەمی
تیۆریی سیاسیی س��ەوزی ئێکۆلۆژیسم شی
دەکەن��ەوە و خوێندنەوەی��ەک لە کۆمەڵگەی
پیشەسازیی هاوچەرخ و بیری ئێکۆلۆژیستیی
ش��ەپۆلی دووەم دەخەنە ڕوو کە لە ڕەخنەی
تەمومژاوی و ئاڵۆزەوە بۆ ڕەخنەی کۆنکرێت و
لە ئەزمووندا بینراو دەگۆڕدرێت.
«ئابووریی سیاس��ی ب��ۆ بەردەوامی» کە
هەڵێنج��اوی پێداچوون��ەوەی چ��وار کتێبە،
لەالی��ەن پاترس��ۆن ()Paterson ،٢٠٠٧
ـەوەپێش��کەش دەکرێ��ت .یەکەمین وتاری
زانس��تیی «لەس��ەر ڕێگای جیهانی س��ەوز»
لەالی��ەن كالپ و دۆڤەرگن��ەوە دان��راوە
( .)Clapp and Dauvergne ،٢٠٠٥ئەم وتارە
پێداگری لەس��ەر ئابووریی ژینگەی جیهانی
دەکات .دووهەمین وتاری زانس��تی سەبارەت
بە»بازرگانی و ژینگە»یە کە لە الیەن کۆپالند
و تەیلۆرەوە ئامادە کراوە (Copeland ،٢٠٠٣
 .)and Taylorوتاری زانس��تیی ئاماژەپێکراو
دەپەرژێتە سەر تیۆری و بەڵگە .وتاری زانستیی
سێهەم« ،قازانجە سروشتییەکانی نەتەوە» ،لە
نووس��ینی هارگرۆڤەس و س��میت (،٢٠٠٥
 ،)Hargroves and Smithوردەکارییەکان��ی
هەلی بازرگانی ،داهێن��ان و فەرمانڕەوایی لە
سەدەی ٢١دا ش��ی دەکاتەوە .س��ەرەنجام،
وتاری زانستیی چوارەم لەمەڕ «گلۆبالیزاسیۆن

و ژینگە» لەالیەن کووتینگەوە( (،٢٠٠٤
)tingنووس��راوە و لەسەر سەوزاندنی ئابووریی
سیاس��یی جیهانی ڕادەوەس��تێت .هەمووی
ئەمانە ،سەرەڕای فرەچەشنییان ،لەسەر ئەوە
کۆک��ن کە گرتنەب��ەری ڕێ��گای بەردەوامی
« ،»sustainabilityپێویس��تیی بە تێگەیشتن
لە بیچ��م و ش��ێوازە دینامیکەکانی ئابووریی
سیاسیی جیهانی هەیە.
باڕی ( )Barry ،٢٠٠٧لە وتارێکی زانستیدا
ب��ە ن��اوی «مۆدێلێک لە ئابووریی سیاس��یی
س��ەوز :ل��ە نوێکردن��ەوەی ئێکۆلۆژیکییەوە
بەرەو ئاسایش��ی ئابووری» ،باس لەوە دەکات
ک��ە الیەن��ی ه��ەرە الوازی تێگەیش��تن لە
پەرەسەندنی بەردەوام ،ڕەهەندی ئابووری بووە.
ناوبراو ئام��اژە بەوە دەکات کە نوێکردنەوەی
ئێکۆلۆژیک��ی (،)ecological modernisation
چەمکس��ازیی زاڵی پەرەسەندنی بەردەوام لە
بریتانیادایە .هەڵس��ەنگاندنی ناوبراو لەس��ەر
بنەمای بەڵگەنامەگەلی سیاسەتی پەرەسەندنی
بەردەوامی کلیدی و هۆش��یاری لەمەڕ هەلە
س��تراتێژیکییەکانی ئاخێوی سیاسی دانراوە.
ناوبراو بەتایبەتی پێشنیار دەکات کە وێژمانی
پێوەندیدار بە ئاسایش��ی ئاب��ووری ،دەبێ لە
پێشکەش��کردنی ڕێگای گونجاوی سیاس��ی
بۆ ش��یکردنەوەی ئابووریی سیاس��یی سەوز
کە پش��تی پەرەس��ەندنی بەردەوام دەگرێت،
ب��ەکار ببرێت .ب��اڕی ( )Barry ،٢٠١٢ئایدیا
بەڕۆژکراو و فراوانکراوەکانی خۆی پێش��کەش
دەکات و ل��ە هەنگاوێک بانتر ،پاڵپش��تی لە
هەڵدانی ئابووریی نەریتی بەرەو سیاسەتگەلی
ناس��ەقامگیر و سەرووتر لە ئاسایشی ئابووریی
هەبوو (موجوود) ،دەکات.
س��ەرەنجام ،پەرەس��ەندنی ئابووری��ی
س��ەوز بەو جۆرەی کە ل��ە ڕوانگەی تیۆریی
سیس��تەمەوە ( )the system theoryلێ��ی
تێدەگ��ەن ،لەالی��ەن ژانگ و س��و (،٢٠٠٥
 )Zhang and Suلێکۆڵینەوەی لەسەر دەکرێت.
ئەوان س��ەبارەت بە مەرجە سیستەمییەکان،

�Kut
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(hierarchical

تایبەتمەندییە پلەبەندییەکان
 )characteristicsو پەرەسەندنی پلەبەپلەیی
( )gradual evolutionلە س��اکارەوە بۆ ئاڵۆز
و لێکدان��ەوەی کاریگەرییەکانی ڕەگەز( (�ele
 ،)mentپێکهات��ە و ژینگ��ە لەس��ەر ئەرکی
سیس��تەمی و پەرەس��ەندنی ئابووریی سەوز
باس دەکەن.
 .٤ئابووریی سیاسیی سەوز و ستراتێژیی
پەرەسەندن
ئەم بەش��ە دەپەرژێتە س��ەر ئابووریی سەوز،
بەتایبەتی کاتێک کە ئابووریی س��ەوز لەگەڵ
سیاس��ەتدا بە یەک دەگەن .ئەم��ە ھەروەھا
ڕێگامان پێ دەدات چاو لەوە بکەین کە چۆن
چەمکی ئابووریی س��ەوز بەش��ێوەی سیاسی
بەکار ھێنراوە.
زانس��تی ئابووریی بازاڕ ،لەب��ەر ئەوە کە
تەنیا «بەش��ی بۆ فرۆشتن ش��یاو»ی مرۆڤ و
سروش��ت تیایدا بایەخیان ھەیە و لە ڕەهەندە
نابازاڕییەکانی وەک نیگەرانییە ئێکۆلۆژیکیەکان
چاوپۆش��ی دەکات ،ڕەخنەی لێ گیراوە .لەم
دۆخەدا ،بە لەبەرچ��او گرتنی بەردەوامبوونی
گرفتە ئابوورییەکان و ش��وێندانەرییان لەسەر
چلۆنایەتی��ی ژیان ،چەمکی ئابووریی س��ەوز
لە ڕووی سیاس��ییەوە بەکار ھێنراوە .ئابووریی
سەوز بەرەنگاری شێوازی نرخاندنی سروشت
لەالیەن کۆمەڵگ��ەوە دەبێتەوە و داوا دەکات
لەھەمبەر چەشنەکانی تردا ھەستی ھاوسۆزیی
خۆمان (ئەو ھەستەی لە کۆمەڵگەی ئەخالقیدا
ھەی��ە) پ��ەرە پێ بدەی��ن ،س��ایەر (،٢٠٠٠
 .)Sayerلە ڕاس��تیدا ،موولـل��ەر و هاوکارانی
( ) .Muuller et al ،٢٠٠٧ئەوەیان خستووەتە
ڕوو کە حیزبە س��ەوزەکان لە ١٩٨٠کانەوە،
لە ھەڵبژاردنەکانی چەندین واڵتی ئورووپاییدا
س��ەرکەوتنیان وەدەس��ت ھێن��اوە؛ ئ��ەوان
(نووس��ەرەکان) ھەوڵ دەدەن هۆکارەکان��ی
ئەم س��ەرکەوتنانە بدۆزنەوە و لەو کارەش��دا
س��ەر دەکەون .ئەوان دەستنیش��انی دەکەن
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کە ئابووریی س��ەوز حاشا لە زانستی ئابووری
ناکات .لە بەرانبەردا ،سیس��تەمی ھزریی زاڵ
لە ئابووریی سیاسیی سەوزدا ،ئابووریی بازاڕی
ال پەس��ندە .ھاوکات پێشنیار دەکات کە بازاڕ
دەبێ بە توێژێکی قایم لە بنکە و دامەزراوەی
دێمۆکراتیک و نابازاڕییەوە ببەسترێتەوە تاکوو
س��ەقامگیریی ژینگەیی دەس��تەبەر بکرێت،
گری��نوود ( .)Greenwood ،٢٠٠٧ڤ��ۆن
وەیزساکر ( )Von Weizsacker ،١٩٩٤بەڵگە
بۆ مۆدێلێکی نوێی ئاب��ووری دێنێتەوە کە بۆ
ژینگە زیانی کەمترە.
لەب��ەر ئەوە کە ئ��ەم مۆدێل��ە ئابوورییە
بەش��ێوەی سیاس��ی بەکار ھێن��راوە ،مەللۆر
( )Mellor ،٢٠٠٦پاساو دێنێتەوە کە ئابووریی
سیاسیی ئێکۆفێمینیس��ت کار و ژیانی ژنان
وەک جیھانێکی سروش��تی دەبینێت .ئەمە
دەتوان��ێ یارمەتییەکی مەزن ب��ەم ئابووریی
سیاس��ییە ب��دات ،ک��ە تیای��دا کار و زیانی
ژینگەییی ژن��ان بە زمان��ی دراوی (پووڵی)
نانرخێندرێ��ن .ھەر چەش��نە ئابوورییەک��ی
سیاس��ی کە ئەم ش��ێوازانەی کار ،فۆرمە بە
دراو نەکراوەکان��ی ھێ��زی کار و س��ەرچاوە
ئابووریی��ەکان ل��ە خۆیدا ج��ێ نەکاتەوە ،لە
باری ئێکۆلۆژیکییەوە ناسەقامگیرە و لە ڕووی
زانس��تییەوە ھەم نائاگایە و ھەمیش چاوی بە
ڕەگەز ()genderدا ھەڵنایەت و یارمەتیدەری
نایەکس��انیی ڕەگەزی و چەوسانەوەی ھێزی
کاری دانپێدانەنراو و بێ بەرانبەر (بێ مووچە)
ی ژنانە .بەگشتی ،مەللۆر ( )Mellorبەو ئاکامە
دەگات کە ئابووریی نەریتیی بازاڕ ،تەنیا بەشی
پێداویس��تییەکانی خۆی لە سروش��ت دەبا و
تەنیا ئەو ش��مەک و خزمەتگوزارییانە بەرھەم
دەھێنێ��ت ک��ە قازانج و س��وودیان تێدایە و
بەمج��ۆرە ،دەبێت��ە ھۆی زی��ان و زەرەر ،کە
لە ئابووریی س��ەوزدا بە باش��ی سەلمێنراون
(  .)Mellor ،٢٠٠٦پاش��ان ئابووریی س��ەوز
وەدوای وەسەر یەک خستنی گرفتە سیاسی
و ئێکۆلۆژیس��تییەکان دەکەوێ و بە میتۆدی
ساڵی بیست و دووەم
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زانستی ئابووری بەڵگە دەخاتە ڕوو.
دەب��ێ ئەوەم��ان لە بەرچ��او بێت کە لە
ئابووریی سیاسیی س��ەوزدا ،دەکرێ لەنێوان
تیۆری و کرداردا ناتەبایی و لێکخش��ان بێتە
ئاراوە .بەو شێوەیە ،کاریگەرییە سیاسییەکان
دەکرێ لە واڵتێکەوە ب��ۆ واڵتێکی تر جیاواز
بێ��ت .دەتوانی��ن نموونەی��ەک ل��ە کتێبی
مەندۆنکا و هاوکارانی (Mendonca et ،٢٠١٠
 ،) .alبە ناوی وەگەڕخس��تنی ئابووریی سەوز
بھێنین��ەوە .فی��ت (« )FITپارەدانی وزەی
نۆژەنکراو» یان «کڕین��ی ئەرخایەنیی کارەبا»
بە باشترین س��تراتێژی بۆ دابینکردنی وزەی
س��ەوز بە میکانیزمێکی ھاندەرانەی دروست
دادەنرێ��ت .حکوومەت قان��وون دادەنێ و بە
پشتئەستووری بەو قانوونانە ،نرخی گونجاو و
ئەرخەیان ب��ە بەرھەمھێنەرانی کارەبا دەدەن
بۆ فرۆش��تنی کارەب��ا بەرھەمھاتووەکانیان بە
تۆڕە خۆجێیی��ەکان .ب��ەاڵم کتێبەکە ئاماژە
بە سیاس��ەتی فرەچەشن لە پێوەندی لەگەڵ
ئەنجامەکان لەنێو واڵتان��دا دەکات .ھەڵبەت
ئەم��ە بۆ ئ��ەو ھۆکارە دەگەڕێتەوە کە ھەموو
واڵتان ب��ە دوای ھەم��ان ئەنجام��ەوە نین،
مەندۆنکا و هاوکارانی(Mendonca et ،٢٠١٠
.) .al
ھیندێک لێکۆڵەر بەگومانن کە سیاسەتی
س��ەوز بتوان��ێ تەنی��ا پێوەندیی ب��ە مژارە
ژینگەیییەکانەوە ھەبێت .سیۆسیرالن و یاندلە
( )Ciocirlan and Yandle ،٢٠٠٣پێداگ��ری
دەک��ەن کە مەبەس��ت لە داھاتانەی س��ەوز
زیاتر بۆ بردنەس��ەری س��وودی داھاتانەیە تا
خاوکردن��ەوەی ئەو چاالکییان��ەی کە دەبنە
ھۆی پیسبوونی ژینگە؛ ئەو نووسەرانە ئەنجامی
ئەزموونیی دان��راو لەس��ەر واڵتانی OECD
دەخەن��ە بەردەس��ت .ھەروەھا ،سڤەندس��ن
و هاوکاران��ی () .Svendsen et al ،٢٠٠١
لێکۆڵینەوەیەکیان لەسەر داھاتانەی سەر دوو
ئۆکس��یدی کاربۆن  CO2لە واڵتانیOECD
دا ئەنجام دا کە دەریدەخات کە سیس��تەمی

ھەنووکەیی��ی داھاتان��ەی س��ەوز ،ئێجگار لە
دیزاینی دڵخواز بە دوورە .دانەرەکان گومانیان
ھەی��ە کە لۆبییەکی فەرمیی پیشەس��ازی لە
دژی داھاتانەی سەوز لە ئارادا بێت و دۆزینەوە
ئەزموونییەکانیان لەس��ەر داھاتانەی سەر دوو
ئۆکسیدی کاربۆن  CO2لەنێو واڵتانیOECD
دا ئ��ەم پێش��بینییە تیۆریکییە پشتڕاس��ت
دەکەن��ەوە .مەککول��ۆچ(  (McCull� ،٢٠٠٨
 )ochبە تاوتوێکردنی لێکەوتەکانی نیگەرانیی
ڕوو لە ھەڵکشان س��ەبارەت بە ژینگە لەسەر
سیاس��ەتی بریتانیا لە بیست ساڵی ڕابردوودا،
گوش��اری س��ەوز ش��ەنوکەو دەکات .ناوبراو
بەتایبەتی لەس��ەر سیس��تەمی پیشەسازی و
پەیوەندییەکان��ی بە سیاس��ەتی ژینگەیییەوە
ڕاوەستە دەکات .پالنی ئابووریی سەوز لەالیەن
پێرس و هاوکارانیەوە ()Pearce et al ،١٩٨٩
خراوەتە بەر باس .لە ڕوانگەی جەکس��ۆنەوە
()Jackson ،١٩٩٠ئ��ەوەی دوایی ،لە باس و
مشتومڕی پێکەوەبەستنەوەی نابەدڵی زانستی
ئابووری و ژینگ��ەدا ،یارمەتییەکی ورد و بیر
ورووژێنی پێ بەخشیوین.
 .٥ژینگە و پەرەسەندنی بەردەوام
س��تراتێژیی پەرەس��ەندنی ئابووریی س��ەوز
کە لە پاری پێش��وودا ش��ی کرایەوە ،دەکرێ
وەک بەردەوام��ی «»sustainabilityیش باس
بکرێ��ت .ئەم بەردەوامییە یان پەرەس��ەندنی
بەردەوام��ە» ،»sustainable developmentلە
ئابووریی س��ەوزدا فاکتەرێکی بناخەیییە .بۆ
جێبەجێکردنی ،کۆمەڵێک تیۆری و سیاسەت
ھێنراونەت��ە ئاراوە .لێکۆڵینەوەیەکی گش��تی
لەس��ەر پەرەس��ەندنی ب��ەردەوام ھەی��ە کە
پرسگەلی بەرباڵو تاوتوێ دەکات .ئارچیبووگی
و نیژکام��پ(  (Archibugi and Ni� ،١٩٨٩
 )jkampدەستنیشانی دەکەن کە پەرەسەندنی
بەردەوامی ئابووری پێویستیی بە بەکارھێنانی
میت��ۆد و ئانالیزێک��ی ئابووریی-ئێکۆلۆژیکیی
یەکپارچە ھەیە .تورنەر لە پێداچوونەوەیەکدا
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( )Turner ،١٩٩٢ڕایدەگەیەنێت کە بۆچوون و
ڕوانگە دەربڕاوەکان بۆ ئەوە دەبن نوێنەرایەتیی
ئ��ەو بیرە بکەن کە لە نیوەی ١٩٨٠کاندا زاڵ
بوو .ل��ەو ماوەیەدا ،چەمک��ی بەردەوامیی لە
ھەوڵ و تەق��ەالدا بوو س��ەرنجی ئاکادیمیک
و گونجاویی سیاس��ی وەدەس��ت بێنێت .بە
ش��ێوەیەکی تایبەتی ،ئەوان پاس��او دێننەوە
کە ناکرێ��ت بەردەوامی ،بە بەکارھێنانی تاکە
پێوەرێک پێوانە بکرێت.
بەرھەم��ی جەیک��ۆب ()Jacob ،١٩٩٣
لەسەر ئابووریی ژینگەیی ،بەردەوامی و لێکەوتە
ش��یمانەیییە سیاسی و دامەزراوەیییەکانی لە
دواڕۆژدا ،ھێزەکان��ی بازاڕ تەنیا وەک ھۆکاری
کاولکردن��ی ژینگە چاو لێ ن��اکات ،بگرە بە
ھێزگەلێکیان دادەنێ کە بکرێ بۆ دابینکردنی
بەردەوامی ب��ەکار بێن .بەرھەمی ئاماژەپێکراو
لە گۆش��ەنیگایەکی ئەزموونی ،ژیربێژییانە و
ئەخالقیی��ەوە بەڵگە دەخاتە ڕوو( .ھەروەھا ،بۆ
زانیاریی زیاتر ،بڕوانە ئۆپش��وور Op� ،١٩٩٥ ،
 .)schoorئادەم ( )Adam ،٢٠٠١ڕیشەدۆزیی
بەردەوامی��ی دەکات و ئام��اژە ب��ە چەندین
واتای جی��اواز دەکات ،لەوانە بەتەنگەوەبوونی
ژینگەی ب��ازاڕ و نۆژەنکردنەوەی ئێکۆلۆژیکی،
کە خوازیاری چارەسەری یاسایی و تەکنیکیی
کێش��ەکانی ژینگەی��ە (ھەروەھا س��ەیری
کلووستەر ،Klooster ،بکە بۆ لێکۆڵینەوەکەی).
بە ئاماژە بەوە کە شارەکان یەکەی شوێنیی
پاس��یڤ و ناچاالک نین ،بەڵک��وو لەوانەیە لە
بەرھەمھێنانی پەرەس��ەندنی بەردەوامدا ڕۆڵی
چاالک بگێڕن ،کاماگنی و هاوکارانی (،١٩٩٨
 ) .Camagni et alچوارچێوەیەک��ی تایبەت
بۆ ئابوورییەکی بەردەوام لە ش��ارێکدا ئامادە
دەکەن کە خاوەن��ی دیمەنگەلێکی نەبزووت
و پڕجووڵەیە .ئەوان پێش��نیار دەکەن کە بە
ئامانجی گەیشتن بە ئەنجامی ئاوەدانکردنەوەی
شارێکی س��ەقامگیری ھاوس��ەنگ ،پەرە بە
سیاسەتی دەستتێوەردەرانەی گونجاو بدرێت.
ئەو پێش��نیارانەی ئەوان پێشکەش��ی دەکەن
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بەردەوامی��ی پێوەندی��دار بە ش��ار لە ژینگە
فیزیکی ،ئاب��ووری و کۆمەاڵیەتییەکان ،بوارە
س��ەرەکییەکانی سیاسەتی دەس��تتێوەردان،
سیاسەتی باشترکردنی بە یەکەوە بەستنەوەی
ژینگەکان ،پێوەرەکان��ی داھات و  . . .لە خۆ
دەگرن.
 .٦بەرھەمی نەتەوەیی سەوز ،ژمێریاری
و ھەڵدانی بەرھەمدەری
ئەم بەش��ە ب��ۆ یەکخس��تن و ھاوئاھەنگیی
چارەس��ەرییە ئابووریی��ەکان بەمەبەس��تی
کارکردنە س��ەر ژینگە ،میتۆدگەلی جێگرەوە
دەخاتە ڕوو.
ب��ە دوای چەمکی بەرھەم��ی نەتەوەیی
س��ەوزدا ،بەرھەمی نەتەوەی��ی لەگەڵ نرخی
زیان��ە ژینگەیییەکان��دا هاوئاهەنگ دەکرێت
(ئاھای��م و نویب��ۆریAaheim and ،١٩٩٥
 .)Nyboryوەیزم��ان ()Weizman ،١٩٧٨
بناخەیەکی تیۆریکیی س��ەرجەمی بەرھەمی
نەتەوەیی پێش��کەش دەکات .ئاھایم (،١٩٩٧
 )Aaheimبەمەبەس��تی ڕاس��تکردنەوەی
زیانی ژینگەیی ل��ە ژمێریاریی نەتەوەییدا بۆ
پێوانەکردنی بەردەوامی ،پاش��کۆیەک ئامادە
دەکات .بۆ نموونە ،ئەم پێوەرە ڕاس��تکراوەیە
لە پێوانەکردنی ڕێ��ژەی بەردەوامیی ئابووری
ل��ە واڵتانی لە ب��واری س��امانی ئابوورییەوە
دەوڵەمەن��د و واڵتانی ھەژار لەو بوارەدا ،ڕۆڵی
گرنگ دەگێڕێت.
ئاھای��م و نیبۆری (Aaheim and ،١٩٩٥
 )Nyboryڕووناک��ی دەخەنە س��ەر ھیندێک
گرفت و تەنگوچەڵەمە کە پێوانەی سەرجەمی
بەرھەم��ی نەتەوەییی��ان خس��تووەتە نێ��و
خەرمانەی خۆیانەوە .ئەوان بە کەڵکوەرگرتن
لە مۆدێلگەل��ی وایزمەنی (Weizman-based
 ،)modelsگریمان��ە پێکناکۆکەکان��ی خۆیان
و ش��ێوەی نرخاندن��ی ژینگ��ە ،گرفتگەل��ی
بنەڕەتی��ی دەخەن��ە ڕوو .ئ��ەوان پێداگری
دەکەن کە ئەو زانیارییانەی کە لە سەرجەمی
ساڵی بیست و دووەم
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بەرھەمی نەتەوەییی س��ەوزدا ھەن ،لەوانەیە
بەئاسانی بە ھەڵە لێکبدرێنەوە و بەبێ ئەوەی
پشتڕاست بکرێنەوە یان بەبێ ڕوونکردنەوەی
بانگەش��ەکان ،پێدەچێت جێی ب��اوەڕ نەبن.
کەمی��ی زانیاری و پێ��وەری گونجاو لەوانەیە
سنوورداریی شیمانەیی لە زانیاریی سەرجەمی
بەرھەم��ی نەتەوەیی س��ەوزدا ڕوون بکەنەوە.
ھێبێرلینگ و هاوکارانی (Heberling ،٢٠١٢
 ) .et alپێوەرێکی ئابوورییان بۆ سەقامگیریی
ناوچەی��ی کە بە بەرھەم��ی ناوچەییی تۆڕی
س��ەوز ( )GNRPناس��راوە ،ئام��ادە کردووە
و ل��ە  San Luis Basinھەڵکەوت��وو لە واڵتە
یەکگرتووەکانی ئامریکا خس��توویانەتە بواری
ک��رداری و جێبەجێکردنەوە .ئەوان بەرھەمی
ناوچەیی��ی ت��ۆڕی س��ەوز )GNRP( ،ب��ە
پێوەرێک��ی الواز ب��ۆ بەردەوامی دەنرخێنن و
دڵەخورپە و نیگەرانییەکان لەس��ەر میتۆد و
لێکۆڵینەوەکانیان دەخەنە بەر باس.
ل��ە «ژمێریاریی س��ەوز ب��ۆ ئابوورییەکی
ب��ەردەوام»دا بارتەلم��وس(  (Bartel� ،١٩٩٩
 )musبۆ ھەڵسەنگاندنی بەردەوامیی ھەڵدانی
ئابووری ،پێش��نیاری بەکارھێنانی سیاس��ەت
و ئانالیزی حیس��اباتی ژینگەی��ی دەکات .لە
لێکۆڵینەوەیەک��ی پێوەندی��داردا ،کایرن��س
( )Cairns ،٢٠٠٢داھات و دەرکەوت��ی
نەتەوەییی سەوز دەخاتە بەر باس .ناوبراو ئەو
دووە (وات��ە :داھات و دەرکەوت��ی نەتەوەیی)
لێک جیا دەکاتەوە تاکوو تیش��ک بخاتە سەر
ھیندێک کێشە لە ژمێریاریی نەتەوەییی سەوز
ب��ە قازانجی سەرمایەش��ەوە .ھەرچەند کۆی
ئەنجامەکانیان وەک یەکن ،کایرنس پێشنیار
دەکات کە ب��ۆ ئانالیزی ھەس��تیاریی ئاکام،
پێویس��تە جۆری جیاوازی بەھاکەمکردنەکان
لە حیس��اباتی داھات و دەرکەوتەکاندا دیاری
بکرێن .بۆید ( )Boyd ،٢٠٠٧بە ش��ێوەیەکی
تایبەت��ی ھەوڵ��ی پێوانەکردن��ی قازانج��ە
ژینگەییی��ەکان لە بارودۆخێک��دا دەدات کە
پێوەرەکانی ب��ازاڕ وەک جێگرەوە تێیدا بەکار

نەهاتبن .نووسەر ،بۆ شوێنپێ ھەڵگرتنی نرخی
ژینگەی��ی ،چەمک��ی «خزمەتگوزارییەکان��ی
ئێکۆسیستەم» دەخاتە بەر باس و بە چەندین
مەبەست و گرفت لەمەڕ مامەڵەکردن لەگەڵ
ئەم خزمەتگوزارییانەی ئێکۆسیس��تەم ئاماژە
دەکات.
پریل��س ( )Prieels ،١٩٩٠ڕاپۆرتێک��ی
لەس��ەر بەھا و ژینگە ب��ۆ وەزارەتی ژینگەی
بریتانیا ئامادە ک��رد .ناوبراو ئامانجی ئەوە بوو
ب��ە دۆخ��ی تەکنیکیی بواری پەرەس��ەندنی
بەردەوام ،ژمێریاریی س��ەرچاوەی سروشتی
و نرخاندن��ی پ��رۆژەدا بچێت��ەوە .پریل��س
ژمارەیەکی زۆر ڕێباز و ش��ێوە کار پێشکەش
دەکات .گزی��ن ( )Xin ،٢٠٠٦ئایدیایەک��ی
نوێ بۆ کۆنترۆڵکردنی س��ەرجەمی بەرهەمی
نەتەوەییی س��ەوز ( )green GDPپێش��نیار
دەکات .سیس��تەمی بەراوەردنوێ��ن()index
ی هەنووکەیی��ی کۆنترۆڵکردن��ی ئابووری��ی
نەتەوەیی ،بە شێوەی گشتگیر لەگەڵ چەمکی
پەرەسەندنی بەردەوامدا نایەتەوە .سیستەمەکە
دەتوان��ێ کاریگەری��ی ئەرێنی��ی چاالکییە
ئابوورییەکان نیشان بدات ،بەاڵم کاریگەرییە
نەرێنییەکانی چاالکیی��ە ئابوورییەکان تیایدا
ڕەن��گ نادەن��ەوە .گزین کۆمەڵێ��ک بیرۆکە
لەس��ەر میتۆدی بەراوردنوێنیی نوێی پێوەری
سەرجەمی بەرهەمی نەتەوەییی سەوز دەخاتە
بەردەست.
ھەوڵ��دان بۆ وەدەس��ت ھێنان��ی قازانج
و بەرخۆری��ی (مەس��رەف) زۆر بووەتە ھۆی
کەمبوونەوەی س��ەرچاوە سروش��تییەکان و
پیسبوونی ژینگە .وانگ و هاوکارانی (،٢٠١١
 ) .Wang et alلێکۆڵینەوەیەکی��ان لەس��ەر
پەرەسەندنی ئابووریی سەوز لە شاندۆن( (�Shan
)dongدا ئەنجام دا .ئاکامەکانی لێکۆڵینەوەکە
دەریدەخەن کە ئابووریی س��ەوز خەریکە بۆ
چارەس��ەری ناتەباییەکان��ی نێ��وان ھەڵدانی
ئاب��ووری و ژینگەی س��ەرچاوە ئابوورییەکان
ڕێگای��ەک دەدۆزێت��ەوە .لێکۆڵینەوەک��ە ئەو
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ڕێگایە پیش��ان دەدات کە ب��ە گرتنەبەری،
دەکرێ پەرەس��ەندنی ب��ەردەوام وەدی بێ و
ھەروەھا دەریدەخات کە چۆن بە دامەزراندنی
ئابووریی��ەک ک��ە ئاس��تی بەرەاڵکردنی دوو
ئۆکسیدی کاربۆن تیایدا نزمە ،ئابووریی سەوز
لە شاندۆنگ بەڕێوە ببرێت.
موس��و ( )Musu ،٢٠١٠ئ��ەو پرس��یارە
ب��ەرز دەکاتەوە ک��ە داخۆ ئابووریی س��ەوز
چاوەڕووانییەک��ی مەزنە ی��ان تراویلکەیەکی
زەب��ەالح و چاوهەڵخەڵەتێ��ن .ب��ە گوێرەی
لێکدانەوەی ناوبراو ،ژمێریاریی هەڵدانی ساکار
دەریدەخات ک��ە کاریگەریی نەرێنیی ڕێژەی
هەڵدان��ی ئابووری لەس��ەر ژینگە دەکرێ بە
«شوێندانەریی پێکهاتەیی» قەرەبوو بکرێتەوە.
ئەمە بەو مانایە دێت کە کێشی ئەو بەرهەمانەی
کە کەمتر ژینگ��ە پیس دەکەن ،زیاد بکرێن.
پێشکەوتنی تەکنیکی کە لە قازانجی ژینگەدایە
ڕێگا ب��ۆ هەڵدانی بەردەوام خ��ۆش دەکات.
مۆهانتی و دێشموخ (Mohanty and ،١٩٩٨
 )Deshmukhلەس��ەر وەدیهێنانی گۆڕانکاری
ل��ە پێوەندی لەگەڵ بەرهەمدەریی س��ەوزدا
پێداگ��ری دەکەن .ئەوان ب��ۆ هێنانەکایەی
گۆڕان ،هیندێک ڕێڕەوی ستراتێژیک دەخەنە
ڕوو ،لە ڕێگای پێداگری لەس��ەر بە بەرزترین
ئاس��ت گەیاندنی بەرهەمهێن��انmaximi�( (،
 )sation of outputsک��ە لەگەڵ مەس��رەفی
بەکارهێن��راوە بەرهەمدارییەکان( (�consump
 )tion of inputsهاوڕێ��ژەن .ئەم تێڕوانینە لە
ڕووی تەکنۆلۆژییەوە خۆشبینانەیە ،لە مودێلی
پەرەسەندنی نابەردەوامی هەنووکەیی ،لەالیەن
هیندێک لە نووس��ەرانی ئابووریی سیاس��یی
سەوزەوە ڕەخنەی لێ گیراوە و بەشێوەیەکی
ڕەخنەیی��ش لەالیەن جۆن دریزەک (،٢٠٠٥
 )John Dryzekو ڕەخنەگران��ی دیک��ەی
نوێکردن��ەوەی ئیکۆلۆژیکیی��ەوە (بۆ نموونە،
باڕی١٩٩٩ ،؛ کریس��تۆف )١٩٩٦ ،و گریمانە
بنچینەییەک��ەی س��ەبارەت ب��ە «چەماوەی
ژینگەیی��ی کووزەنتس» ( )EKCئانالیز کراوە.
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س��تێرن ( )Stern ،٢٠١٤نرخاندنێک��ی فرە
نوێ و ڕەخنەگرانە لە چەم��اوەی ژینگەییی
کووزەنتس( )EKCئامادە دەکات.
هەڵدان��ی چۆنایەتی وەک لە الیەن کاپرا
و هێندێرس��ۆنەوە( (Capra and Hen� ،٢٠٠٩
 )dersonپێش��نیار دەکرێت ،چوارچێوەیەکی
تیۆریکییە بۆ دۆزینەوەی چارەسەریگەلێک بۆ
قەیرانە ئابوورییە جیهانییە هەنووکەیییەکان،
ک��ە ل��ە ڕووی ئابوورییەوە س��الم ،لە باری
ئێکۆلۆژیکیی��ەوە ب��ەردەوام و ل��ە ب��واری
کۆمەاڵیەتیی��ەوە عاداڵن��ە بن .جەکس��ۆن و
ڤیکت��ۆر ( ،)Jackson and Victor ،٢٠١١لە
لێکۆڵینەوەیەکی نوێدا ،ل��ە ڕێگای هیندێک
کاردان��ەوەی تیۆریک��ی و تاقیکردن��ەوەی
ئەزموونییەوە ،بەرهەمدەری و کار لە ئابووریی
س��ەوزدا دەنرخێنن .ناوبراوان لەسەر چەمکی
بەرهەم��دەری ل��ە ئابووری��ی دوای هەڵداندا
دەکۆڵن��ەوە و «داوی بەرهەم��دەری» کە لە
ئاکام��ی پەیگیری��ی بەرنامە ب��ۆ داڕێژراوی
بەرهەمدەریی هێزی کاردا دێتە ئاراوە ،پێناسە
دەکەن .جەکس��ۆن و ڤیکتۆر دەپرس��ن کە
داخوا باش��تربوونی بەرهەمدەریی هێزی کار،
بەڕاس��تی دەبێتە هۆی گەیشتن بە ژیانێکی
بەهادار و شیاو یان نا .ئەو نووسەرانەپێداگری
دەکەن کە باش��تربوونی بەرهەمدەریی هێزی
کار ،نزمبوونی ئاستی دامەزراندنی (کارپێدانی)
لێ دەکەوێت��ەوە .بۆ دەربازب��وون لەم داوی
بەرهەمدەریی��ە ،ئەوان بیر لە دابەش��کردنی
کار دەکەن��ەوە و دوو ڕێگاچارە دەخەنە ڕوو.
پەڕین��ەوە بۆ ئابووریی س��ەوز بە جێگۆڕکێی
سەرنجەکان لە چاالکیی ئابوورییەوە بۆ کەرتی
خزمەتگوزاریی سەوز ،پێش��نیار دەکرێت .لە
پێوانەکردنی بەرهەمدەریدا ،فارێ و هاوکارانی
( ) .Fare et al ،٢٠٠١بە ئاماژە بە کاریگەرییە
دەرەکییەکانی پێوەندیدار ب��ە بەرهەمهێنان
{پیس��کردنی ژینگ��ە وەک نموونە؛ وەرگێڕ}
لەنێ��وان بەرهەمهێنی��ی چ��اک و خراپ��دا
جیاوازی دادەنێن .ئۆهـ و هش��مەتی (،٢٠١٠
ساڵی بیست و دووەم
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 )Oh and Heshmatiپێوەرێکی بەرهەمدەریی
هەستیاریی ژینگە حسێب دەکەن کە پێوەری
بەرهەمدەری��ی بەرەاڵکردنی پیس��ی (بۆ نێو
ژینگە) ب��ەرەو خوارەوە ڕێ��ک دەکات .ئەمە
هەنگاونانێکە لە هەڵدانی ئابووریی نەریتییەوە
ب��ەرەو ئابوورییەک��ی س��ەوزی بناخەدانراو
لەس��ەر خزمەتگوزاری و باش��بژیویی مرۆڤ.
ئەم بابەتە ش��یاوی لێ قووڵبوونەوە و باس��ی
بەرنامەبۆداڕێ��ژراوی زیاترە ک��ە لە دەرەوەی
سنووری ئەم وتارەدایە.
 .٧بوارە هەڵبژێردراوەکانی جێبەجێکردنی
سەوز
لەم بەش��ەدا بوارەکانی پیادەکردنی سەوز ،لە
نێویاندا شۆڕش��ی س��ەوز ،ئابووریی بازنەیی،
تۆڕە پیشەیییە سەوزەکان ،بەرهەمی سەوز و
بەکارهێنانی بەرهەم��ی دەوامدار و بوارەکانی
دیکەی وەک کیمیای س��ەوز {شێوەیەکە لە
بیرکردنەوە؛ وەرگێڕ ،}.ش��ارۆمەندیی سەوز و
جوواڵنەوە سەوزەکان دەخرێنە ڕوو.
 .١ .٧شۆڕش��ی س��ەوز و گ��ۆڕان ل��ە
تەکنۆلۆژیی کشتوکاڵیدا
ل��ەو ش��وێنانە کە ب��ازاڕ ل��ە تەرخانکردنی
سەرچاوە س��نووردار و دەگمەنەکاندا بە ئاکام
ناگات ،پێویستە بۆ ڕاس��تکردنەوە(ی بارێکی
وا) سیاسەت و ڕێسا هەبن .ئالمۆس (،١٩٩٤
 )Almåsب��ە پێداگ��ری لەس��ەر پێوەندیی
نێوان یاس��ا و ڕێس��ای دەوڵ��ەت ،ئابووریی
بازاڕی لیبراڵیس��تی و پاڵپشتیی خۆشبژیویی
جووتیاران ،هەڵسووڕانی سیاسەتی کشتوکاڵی
دەخاتە ب��ەر باس .زۆربوونی حەش��یمەت و
بەرزبوونەوەی خواس��ت و بەرهەمدەری ،ئەو
کێش��ە گرینگانەن کە گوش��اری سەر ژینگە
و سەرچاوە ئابوورییەکانن .لەبەر ئەوە ،پرسی
بەرهەمهێنانی خواردەمەنیی پێویست لە هەر
کاتێک جیددی و هەس��تیارترە .هۆرلینگز و
مارس��دن(  (Horlings and Mars� ،٢٠١١

 )denڕەهەندە واتایییەکانی مۆدێڕنیزەکردنی
ئێکۆلۆژیکیی کشتوکاڵ -شۆڕشی سەوز ،-کە
لەوانەیە بتوانێ خۆراکی جیهان دابین بکات،
تاوتوێ دەکەن.
لەو س��ااڵنەی دواییدا ب��ە دوای کرانەوە،
ئابووری��ی س��ەوز و میت��ۆدی کاریگ��ەر و
بەردەوام کە لە بەکارهێنانی س��ەرچاوەکاندا
(کەرەس��تەکانی ئابووری��دا) کەڵک��ی
لێوەردەگیردرێت ،بە ڕێگەچارەی سەرکەوتوو
بۆ باش��ترکردنی پەرەس��ەندنی ئاب��ووری و
جڵەوکردنی تێکچوونی ژینگە لە واڵتی چیندا
دێتە ئەژم��ار .لێکدانەوە و بۆچوون لەس��ەر
هیندێک کێش��ە لە سەرچاوە ژینگەیییەکانی
کش��تووکاڵدا لەالیەن هاونگ و هاوکارانییەوە
( ) .Huang et al ،٢٠٠٢پێش��کەش کراون.
بارودۆخ��ی ژینگەییی هاوش��ێوە لەوانەیە لە
واڵتە یەکگرتووەکان(ی ئامریکاش)دا لە ئارادا
بێت .گرنگی و بایەخی ڕێژەییی پیشەسازیی
س��ەوز لە پیشەس��ازیی کش��توکاڵیی واڵتە
یەکگرتووەکان��دا ل��ە هەڵکش��اندایە .تورنەر
و کریس��ەل(  (Turner and Krie� ،١٩٩٥
 )selقەبارەی ڕێژەییی پیشەس��ازیی س��ەوز
و چۆنییەتیی بەس��تنەوەی بە پیشەس��ازیی
پشتگیرانەوە شی دەکەنەوە.
س��ەبارەت بە شۆڕشی س��ەوز لە هیند،
چاکراڤارت��ی ( )Chakravarti ،١٩٧٣باس��ی
چۆنییەتیی خس��تنەڕووی تۆوی پێوەندکراو
و فرەبوون��ی بەروبووم دەکات ک��ە لەوانەیە
یارمەتیی بە دۆزینەوەی چارەس��ەر بۆ گرفتە
ناوچەییی��ەکان ،بەرگەنەگری��ی و قاتوقڕیی
دابێ��ت .س��ەرەڕای ئ��ەوەش ،چ باندۆرێکی
گرینگ لەم بارەیەوە لە دنیای ڕاستیدا بوونی
نییە .یانگ ( ،)Yang ،٢٠٠١وەک بیرکردنەوە
لەسەر ستراتێژیی پەرەسەندنی ئابووریی سەوز،
باس لەو ڕێگایانە دەکات کە ئابووریی س��ەوز
دەبێ بیانگرێتە بەر .کێشەگەلی شۆڕشی سەوز
و هەژاری ،لێکدان��ەوەی تیۆری و ئەزموونیی
پێوەندیی نێ��وان تەکنۆل��ۆژی و کۆمەڵگە و
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قازانجە ئەرێن��ی و کاریگەرییە نەرێنییەکانی
لەسەر هەژاران بەشێوەی ڕەخنەگرانە لەالیەن
داس��ەوە ( )Das ،٢٠٠٢شەنوکەو کراون .یاپا
( )Yapa ،٢٠١٠پێداگریی لەس��ەر ئابووریی
سیاسی-ئێکۆلۆژیکیی شۆڕشی سەوز دەکات.
لێرەدا شۆڕشی س��ەوز زنجیرەیەک هەوڵ و
تێکۆشان لە خۆ دەگرێت کە مەبەست لێیان
بەرزکردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنانی خۆراک
لە جیهانی س��ێهەمدایە .بردنەسەری ڕێژەی
بەرهەمهێنانی خ��ۆراک دەکرێ بە وەالنانی
جۆرە س��وننەتییەکانی دانەوێڵە و دانانی ئەو
جۆرانەی کە ئاستی بەرهەمدەرییان بەرزە لە
جێگایان و هەروەها بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیی
مودێڕنی کشتوکاڵی مەیسەر ببێت.
وەک لە شۆڕش��ی سەوزدا س��ەلمێنراوە،
فۆس��تەر و ڕۆزنزوەیگ (Foster and ،١٩٩٦
 )Rosenzweigلەس��ەر گۆڕانکاریی تەکنیکی
و قازانجی سەرمایە و سەرمایەگوزاریی مرۆیی
دەکۆڵنەوە .بۆ ئەم مەبەستە ،ئەوان لە زانیاریی
کۆڕ و «زنجیرەی کات» کەڵک وەردەگرن تاکوو
ماوەی شۆڕشی سەوز لە هینددا شی بکەنەوە،
بۆ ئەوەی کاریگەری��ی گۆڕانکارییە تەکنیکیە
دەرەکییەکان لەسەر قازانجی کاریی خوێندن
( )the returns to schoolingبنرخێن��ن.
وەک ئاکامی واڵم وەرگرتنەوە ( )feedbackو
کارتێکەریی دووالیەنەی هۆیی ،شوێندانەریی
خوێن��دن لەس��ەر س��وودمەندیی گۆڕان��ی
تەکنیک��ی و (هەروەه��ا) کاریگەریی گۆڕانی
تەکنیکی و دەستپێڕاگەیشتوویی خوێندنگە،
لەسەر خوێندن و س��ەرمایەگوزاریی خێزان
ب��ە وردەکاری��ی زیاترەوە ب��اس دەکرێن .لە
سااڵنی دواییدا ،کش��توکاڵی ئەستوونی وەک
تەکنۆلۆژییەکی نوێی کش��توکاڵی شاری ،بۆ
دەس��ت پێوەگرتن و پاش��ەکەوتی سەرچاوە
دەگمەنەکان��ی خ��اک و ئ��او ،هەروەه��ا بۆ
کەمکردنەوەی پێداویستییەکانی گواستنەوە و
بۆ زیادکردنی خس��تنەڕووی خواردەمەنی لە
هەرێمە پڕحەش��یمەتەکاندا هاتووەتە ئاراوە.
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بڕوانە دەسپۆمییەر (.)Despommier ،٢٠١٣
گەاڵڵەی��ەک ب��ۆ ژینگ��ە بە ئام��اژە بە
مودێلێک��ی ئاس��تبەرز بۆ بەرهەمی س��ەوز
لەالیەن چێن��ەوە خراوەتە بەر باس (،٢٠٠١
 .)Chenناوب��راو ،لەباتی��ی میتۆدی نەریتییی
کۆنترۆڵ��ی کۆتاییی لوولە « The traditional
 ،»end-of-pipe-control approachب��اس لە
پەرەدان ب��ە بەرهەمێکی س��ەوز دەکات کە
لە ڕێگای گەاڵڵەداڕێژی و نوێهێنانەوە پرس��ە
ژینگەییی��ەکان دەستنیش��ان دەکات .چێن
لەسەر ئەو باوەڕەیە کە پەرەسەندنی بەرهەمی
س��ەوز خەریکە لە الیەن بەش��دارانی بازاڕی
جیاجیاوە ،لەوانە کڕیاران ،پیشەس��ازییەکان
و حکوومەت��ەکان لە سەرانس��ەری جیهانەوە
س��ەرنجی دەدرێت��ێ .ناوب��راو مودێلێک��ی
ئاس��تبەرز بۆ ئانالیزکردنی پرس��ە سیاس��ی
و س��تراتێژیکییەکان دەخات��ە ڕوو ک��ە ب��ۆ
دروس��تکردنی بەرهەمگەلێ��ک ک��ە لەگەڵ
خەس��ڵەتی ژینگەیی و نەریتیدا کێش��ەیان
هەیە ،پێویستە.
هیندێک بەرهەمی کشتوکاڵیی وەک برنج،
لەبەر ئەوەی بە خۆراکی سەرەکی دادەنرێن و
وزەی دووبارە بە شۆڕشی سەوز دەبەخشن ،لە
ب��اری مێژوویییەوە تاقە کااڵی هەرە گرینگی
بەشێکی زۆر لە ئاس��یادا بووە .ئەم گرینگییە
بۆ س��ێ هۆی جیاواز دەگەڕێتەوە :ئەم جۆرە
خواردنان��ە بڕێکی گەورە لە کالۆریی خۆراکی
دابین دەکەن ،پش��کێکی فراوان لە چاالکیی
ئابووریی گوندنش��ینان پێک دەهێنن و لەبەر
ئاسایشی بەرچاوی خۆراکی و ڕۆڵی ئابووری،
وەک شمەکی سیاس��ییان لێ هاتووە .لەبەر
ئ��ەوە ،داوە ( )Dawe ،١٩٩٨پێی وایە کە بە
تێپەڕبوون��ی کات برنج لە ناوچەی ئاس��یادا
وەک بەروبوومی هەرە گرینگ دەمێنێتەوە.
پرس��گەلی پێوەندی��دار ب��ە پەژراندنی
تەکنۆلۆژی لە سیس��تەمە چڕەکانی شۆڕشی
پ��اش س��ەوز ()post-green revolution
لەالیەن کۆلین و هاوکارانییەوە( (Col� ،٢٠٠٥
ساڵی بیست و دووەم
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 ) .lin et alباس دەکرێن .نووس��ەران لەسەر
ڕەوتی پەسندکردنی تەکنۆلۆژی دەکۆڵنەوە و
باس لەوە دەکەن کە گۆڕانی تەکنیکی چۆن
بەردەوام دەبێت ل��ە گێڕانی ڕۆڵی گرینگ لە
هەڵدان��ی بەرهەمدەری��ی بەردەوامدا .ڕەوتی
پەژراندن��ی تەکنۆلۆژی ،لە ژێ��ر کاریگەریی
چەند فاکتەرێک��ی وەک س��ەرمایەگوزاریی
ڕوو ل��ە هەڵکش��ان لە ب��واری پ��ەروەردە و
بارهێنان ،ژێرخانی ئابووری ،سەرمایەگوزاریی
گش��تی و تایبەت��ی و باش��بوونی لێهاتوویی
تەکنۆلۆژیکی��دا بووە .س��ەرنج زیاتر لەس��ەر
سیستەمەکانی ئاودێریی دەغڵودان (دانەوێڵە)
لە ئاس��یادا چڕ بووەتەوە کە لەوێدا شۆڕش��ی
سەوز پێشکەوتووتر بووە .نووسەران پێداگری
دەکەن کە گۆڕانی سەرەکی لە ژێر کاریگەریی
بەرچاوی پەسندکردنی تەکنۆلۆژی و هەڵدانی
بەرهەمدەری لێرە هاتووەتە ئاراوە.
هاوکات ڕەخنەش��یان لە شۆڕشی سەوز
هەی��ە .ئ��ەوان بەردەوامی��ی ئیکۆلۆژیکی و
کۆمەاڵیەتی��ی درێژخای��ەن ک��ە بەرهەمی
تەکنۆلۆژین و گۆڕانی کش��توکاڵی لە واڵتانی
جیهانی س��ێهەمدا کە تێیدا س��ەرنج لەسەر
بەرهەمدەری چڕ بووەتەوە ،دەبەنە ژێر پرسیار.
بەش��ێوەی بەرچاو ،ل��ە ڕوانگ��ەی ئابووریی
سیاسی-ئێکۆلۆژیییەوە شیڤا ()Shiva ،١٩٩٢
شۆڕشی س��ەوز لە هیندوس��تان بە گۆڕینی
سیس��تەمی خۆراکی��ی واڵت ب��ۆ مۆدێلێکی
ناس��ەقامگیر لێ��ک دەدات��ەوە کە لەس��ەر
بنەمای کۆمپانی��ا زەبەالحەکان دامەزراوە کە
خستنەڕووی خواردەمەنییان لە ژێر دەستدایە
و ل��ە بەرژەوەندی��ی جووتی��ارە مەزنەکاندا
دەجووڵێنەوە و بەس��راوەیی بە فاکتەرەکانی
بەرهەمهێنانی کش��توکاڵی کە پشتبەس��توو
ب��ە بەکارهێنان��ی نەوتن ،زی��اد دەکەن .ئەم
کارە سیستەمێکی کش��توکاڵی دەخوڵقێنێت
کە لە نێ��و ئابووریی جیهانی��دا بەند دەبێت
و میتۆدی نەریتی ،ب��ەردەوام و ئورگانیک بۆ
بەرهەمهێنانی خۆراک و هەروەها سەروەری و

ئاسایشی خۆراک الواز دەکات.
 .٢ .٧ئابووری��ی بازنەی��ی (Circular
)economy
کۆمەڵێ��ک ئەدەبیات س��ەریان هەڵداوە کە
هەرکامیان هەڵگری بژارەی��ەک لە ئابووریی
س��ەوزن .هیندێک فۆرمی تایبەتیی ئابووریی
س��ەوز بریتین لە ئابووریی بازنەیی ،ئابووریی
هیدرۆژێن و ئابووریی کەم کاربۆن .ئەم بەشە
باسی ئابووریی بازنەیی دەکات.
ئابووری��ی بازنەی��ی س��تراتێژییەکی
پەرەسەندنی جێگرەوەی تا ڕادەیەک نوێیە کە
تیایدا س��ەرنج بە تەواوی لەسەر بەکارهێنانی
کەرەس��تە ( )materialو وزە ( )energyچ��ڕ
دەبێتەوە .ی��وان و هاوکارانی (Yuan ،٢٠٠٢
 ) .et alچەمکی ئابووریی بازنەیی و پاش��خان
و ڕەچەڵەکەکەی بەکورت��ی دەخەنە ڕوو .بە
بۆچوون��ی ئ��ەوان ،چەمکی ئابووریی س��ەوز
یەکەمجار لەالیەن زاناکانی چینەوە ناس��ێنرا
(هەروەه��ا بڕوان��ە ژوو .)١٩٩٨ ،Zhu ،ل��ە
دواس��اڵەکانی ١٩٧٠کان بەم�لاوە ،چی��ن
هەڵدانی ئابووریی خێرای ئەزموون کردووە ،کە
زۆربوونی نیگەرانی و دڵەڕاوکێ س��ەبارەت بە
دەگمەنیی (سنوورداریی) سەرچاوە ئابوورییە
خۆزاییی��ەکان ،هەڵلووش��ین و بەتاڵک��ردن،
پیس��بوونی ژینگە و کاولکاریی پێوەندیدار بە
پەرەس��ەندنی خێرای ل��ێ کەوتووەتەوە .لەم
بوارەدا ،ئابووریی بازنەیی پالنی بۆ داڕێژرا و لە
ساڵی ٢٠٠٢دا لەالیەن حکوومەتی ناوەندییەوە
وەک ستراتێژیی پەرەسەندنی نوێ بە ئامانجی
کەمکردن��ەوەی ناکۆکییەکانی نێوان هەڵدانی
ئابووریی خێرا و کەمیی کەرەس��تەی خاو و
وزە ،بەفەرمی پەس��ند کرا (س��و و ژووSu ،
 .)٢٠٠٥ ،and Zhouئابووریی بازنەیی ،گەڕی
کەرەس��تە و بەکارهێنانی کەرەس��تەی خاو
لەس��ەر بنەمای کەمکردنەوە ،بەکارهێنانەوە
و س��وود لێ وەرگرتنەوەی کەرەستە نیشان
دەدات.
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چاالکییەکان ل��ە چەند دەیەی ڕابردوودا
نیش��انی دەدەن کە ئابووری��ی بازنەیی وەک
س��تراتێژیی ئابووری دەرکەوت��ووە تا ئەوەی
س��تراتێژییەکی ژینگەیی��ی پەت��ی بێ��ت.
هەرچەند پارێزگاری لە ژینگەی س��ەقامگیر
کاری بۆ دەکرێت ،بەاڵم ئامانجی س��ەرەکیی
حکوومەتی چین ،بڕەودان بە پەرەس��ەندنی
ئاب��ووری و کۆمەاڵیەتیی��ە .هەوڵی جیددیی
کردەی��ی دراون و لە ڕێ��گای لێکۆڵینەوەوە،
کە لە س��ااڵنی دواییدا باڵو کراوەتەوە ،ئانالیز
کراون( .گەن��گ و هاوکارانی Geng ،٢٠٠٩
 ) .et alو گەن��گ و دۆبەرس��تەین (،٢٠٠٨
 )Geng and Dobersteinسەبارەت بە دالیان
( ،)Dalianکە ش��ارێکە ل��ە چین و ئابووریی
بازنەی��ی تێدا بەکار هێن��راوە ،لێکۆڵینەوەیان
ک��ردووە .ئ��ەوان زنجیرەی��ەک کۆس��پ،
ملمالنێ و هەل��ی گرێدراو بە جێبەجێکردنی
پەرەس��ەندنی قەڵەمبازی و دەرئەنجامەکانی
بۆ بە س��ەرکەوتووانە بەجێگەیاندنی ئابووریی
بازنەیی دەناس��ێنن .ئابووری��ی بازنەیی وەک
ڕێگاچارەیەکی تایبەتی پێناسە کراوە کە ئەو
توانایییە بە واڵتەکە دەدات کە لە کاولکردنی
ژینگەوە بۆ سەر ڕێگای سەقامگیری باز بدات.
بەپێ��ی ل��ی و هاوکاران��ی (Li ،٢٠١٠
 ،) .et alوەک هەن��گاوی چارەس��ەریی
گرفتەکانی پاراس��تن و پاشەکەوتکردنی وزە،
سیاس��ەت و بەرنامەکان��ی حکوومەتی چین
بۆ پاش��ەکەوتکردنی وزە لەگەڵ س��اختاری
ئابووریی بازنەی��ی واڵتەک��ەدا ڕاگەیەندران.
ئ��ەوان لێکۆڵین��ەوەی دۆخ��ی تایبەتی��ی
ڕاپەڕان��دن و بە ک��رداری کردن��ی ئابووریی
بازنەیی و پاشەکەوتکردنی وزە لە پیشەسازییە
پرۆس��ەیییەکانی چین پێش��کەش دەکەن.
ئامانجی ئەوان ئانالیزی لەمپەرە س��ەرەکییە
تەکنیکیی��ەکان و گرفتەکانی کەرەس��تەی
ئابووری و ژینگەیە ،بە پێداگرییەکی تایبەتی
لەسەر کەڵکوەرگرتنی کاراتر لە وزە ،شێوازی
مەس��رەفی وزە و بەرەاڵکردنی گەناڵ (زبڵ)
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بۆ ن��او ژینگە .وانگ و لی��و (،٢٠٠٧
 )and Liuئابووری��ی بازنەیی ب��ە ئامرازێکی
کارا و ش��وێندانەر دەناسێنن کە لە ڕێگایەوە
بازرگانی��ی جیهانی و ئاب��ووری ،پتر بە الی
«ڕێب��ازی س��ەوز»دا دەش��کێتەوە تاکوو لە
ڕووب��ەڕوو بوون��ەوەی بەها و پێ��وەرە ڕوو لە
هەڵکشانەکانی ژینگە و لەمپەرەکانی سەوزدا
یارمەتیدەر ب��ن و بەمجۆرە بە دوای قازانجی
بەراوردکارانەی ڕاستەقینەوەن.
دانپیانانێکی باوە کە پەرجۆی (موعجیزە)
ئابووری��ی چین بە بەه��ا و تێچووی ژینگە و
سامانی خۆزایی (سروشتی)ی ئەو واڵتە وەدی
هاتووە .گەنگ و هاوکارانی (Geng et ،٢٠١٢
 ) .alسیس��تەمێکی پێوەری ناوازەی ئابووریی
بازنەیی نەتەوەی��ی لە چیندا دەخەنە ڕوو کە
لەس��ەر پێگە و دۆخی وەدیهێنان و گەیشتن
ب��ە ئامان��ج و ئاکامەکانی ئابووری��ی بازنەیی
زانیاری دەدات .جگە لەوە ،ناوبراوان ئانالیزێکی
ڕەخنەگران��ە لەمەڕ ئەو سیس��تەمە پێوەرییە
دەخەنە ڕوو .سوو و هاوکارانی (Su et ،٢٠١٣
 ) .alپێداگری دەکەن کە ستراتێژیی ئابووریی
بازنەیی لە ژمارەی��ەک ناوچەی تاقیکاری لە
چیندا جێگیر کراوە و پەرەی پێ دراوە.
ناوبراوان باس لەوە دەکەن کە لێکۆڵەران
بەرهەمی دەوڵەمەندیان سەبارەت بە ئابووریی
بازنەیی ،هەر لە چەمکە بناخەیییەکەیەوە بگرە
تا دەگاتە جێبەجێکردنی بەکردەوەی ،بەرهەم
هێن��اوە .جێبەجێکردن��ی س��ەرکەوتووانەی
ئابووری��ی بازنەیی بۆ چین وەک ڕێگایەک بۆ
ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ پرسگرە بەپەلەکانی
کاولکاری��ی ژینگ��ە و دەگمەنی��ی (کەمیی)
س��ەرچاوە ئابوورییەکان دەبینرێت .نووسەرە
ئاماژەپێکراوەکان هەروەها پێداچوونەوەیەکی
نووس��راو ئامادە دەکەن بۆ ئەوەی دیمەنێکی
ف��راوان لەم��ەڕ چۆنییەتی��ی داڕش��تن و
جێبەجێکردنی ئەم س��تراتێژییە دەستنیشان
بک��ەن .پێداچوونەوەکە چەمکەک��ە ،کردەوە
هەنوکەییی��ەکان و نرخاندن��ی نوێک��راوەی
Wang
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ئابووریی بازنەیی ل��ە خۆ دەگرێت .بۆ ئەوەی
تێگەیش��تنێکی ژمارەیییان لەمەڕ چۆنییەتیی
پەرەسەندنی ئابووریی بازنەیی هەبێت ،ئەوان
س��ەیری ئەنجامی دالی��ان ( )Dalianدەکەن
و لەگەڵ سێ ش��اری تاقیکاریدا –بەیژینگ،
ش��انگهای و تیانجین – بەراوردی دەکەن و
پەنجە لەس��ەر گرفت و کۆسپەکان دادەنێن.
س��ەرەنجام ،ئاکامگیری و پێشنیارگەلێک بۆ
پێشکەوتنەکانی دواڕۆژ پێشکەش دەکەن.
بەگش��تی ،نەبوونی هێزێک��ی پاڵنەر بۆ
پەرەدان بە ئابووریی بازنەی��ی لە ئارادایە .بۆ
ئەوەی یارمەتی بە پەرەس��ەندنی بەردەوامی
ئاب��ووری بدرێت ،پێویس��تە هەڵس��وکەوتی
حکوومەت��ەکان لە پ��ەرەدان ب��ە ئابووریی
بازنەیی��دا گۆڕانی بەس��ەردا بێ��ت .وەک لە
پەرەس��ەندن و جێبەجێکردن��ی ئابووری��ی
بازنەییدا بین��راوە ،ڕۆڵی حکوومەت کلیدییە؛
ئەم بابەتە لە لی و لی ()Li and Li ،٢٠١١دا
وردەکارییەکانی خراونەتە ڕوو .ئاستەنگەکانی
س��ەوز ،جۆرێک لە ئاستەنگە ناتاریفەییەکانن
ک��ە ل��ە تیۆری��ی پەرەس��ەندنی دەوامدار و
پاراس��تنی ژینگەوە س��ەریان هەڵداوە ،بەاڵم
لەگەڵ قازانجی بەراوردکاریی ڕاس��تەقینەدا
دێنەوە{تاریف��ە :باجی س��ەر کااڵی هاوردە،
وەرگێ��ڕ} .وان��گ و لی��و (Wang ،٢٠٠٧
 )and Liuپێی��ان وایە کە باش��ترین ڕێگا بۆ
زاڵبوون بەس��ەر لەمپەرەکانی سەوزدا بریتیە
لە جێبەجێکردنی پرۆسەگەلی بەرهەمهێنانی
بازنەیی و تەکنیکی بەرهەمهێنانی خاوێن.
ل��ە بەراوردێک��دا لەنێ��وان تیۆرییەکانی
ئابووری��ی بازنەی��ی و ئابووری��ی نەریتی��دا،
ژانگ و چێ��ن ()Zhang and Chen ،٢٠٠٤
نیشانەگەلێک دەدۆزنەوە لەسەر ئەوەی کە ئەم
دوو تیۆرییە ل��ە پاڵی یەکدا دەژین و پێکەوە
ڕۆڵ دەگێ��ڕن .س��وو و هاوکاران��ی (،٢٠١٣
 ) .Su et alپێش��نیار دەکەن کە حکوومەتی
چین دەبێ لە ڕێگای سیاس��ەتەوە هاندەری
ئابووری پەرە پێ بدا بۆ ئەوەی هەڵسوکەوتی

کۆمپانیا و دانیشتوان وەگەڕ بخەن .حکوومەت
پێویس��تە درێژە بە پش��تیوانیی تەکنۆلۆژییە
بنەڕەتیی��ەکان ب��دات ک��ە ب��ۆ وەدیهێنانی
ئابووریی بازنەیی لە چیندا پێویس��تن ،لەوانە
بنەماکانی کەمکردنەوە ،بەکارهێنانەوە و سوود
لێ وەرگرتنەوەی کەرەستە (ئابوورییەکان) .بۆ
بردنەسەری هۆشیاریی گشتی و بەشداریکردن،
دەبێ ه��ەر ماوەیەک جارێ��ک چاالکیگەلی
زانیاریدەری پێوەندی��دار بە ئابووریی بازنەیی
وەڕێ بخرێ��ن .باش��ترکردنی جێبەجێکاریی
یاسا ،هەروەها سیس��تەمی بەڕێوەبردن لەنێو
حکوومەتدا ،جێبەجێکردنی ئابووریی بازنەییی
بەهێز و دەوڵەمەند دەکات.
گرفتی س��ەرەکیی ئابووری��ی بازنەیی لە
گۆش��ەنیگای ئابووریی سیاس��یی س��ەوزەوە
ئەوەیە کە ستراتێژییەکی ئابوورییە ،تا ئەوەی
س��تراتێژییەکی ژینگەیی بێ��ت .دەکرێ ئەو
پرس��یارە بکرێت کە داخوا ئابووریی بازنەیی
جۆرێک��ی تری نوێکردن��ەوەی ئیکۆلۆژیکی و
«چەم��اوەی ژینگەی��ی کووزەنتس»ـە ،واتە
س��تراتێژیگەلی تێکنۆئۆپتیمیست (techno-
 )optimistبۆ بە کەس��ک ب��وون و درێژەدان
ب��ە چاالکییەکان بەش��ێوەی ئاس��ایی ،یان
گواس��تنەوەیە لە ئابووریی پێگەدانراو لەسەر
هەڵدانی ئابووریی هێڵی بۆ ش��تێکی جیاواز؟
ئەدەبیاتی لەئارادابوو لەسەر ئابووریی بازنەیی
س��ەبارەت بە چی��ن س��نووردارن .چەمکی
ئابووری��ی بازنەیی ب��ۆ سیاس��ەتی فەرمیی
ناسراوی شارس��تانییەتی ئێکۆلۆژیکیی چین
دەگەڕێت��ەوە ک��ە لەوێدا ئابووری��ی بازنەیی
وەک ئامرازێک بۆ وەدیهێنانی شارستانییەتی
ئێکۆلۆژیکیی «ئابووریی کاربۆن کەم» لە چیندا
بەکار دێ��ت (وەی و هاوکارانیWei ،٢٠١١ ،
.) .et al
 .٣ .٧پیشەی سەوز و تۆڕەکان
جۆنس��ۆن ( )Johnson ،١٩٩٨سێ ڕوانگەی
سەرەکی لەس��ەر دیاردەی سەوز لە پیشەدا
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ڕیزبەن��دی دەکات .یەکەمیان ،ه��ەرە باو و
ئاس��اییەکەیان ،ئەوەیە کە پیشەگەلی سەوز
ڕەنگدان��ەوەی مەس��رەفگەرایی (هۆگری بۆ
بەکاربردن��ی کەلوپەلی ئابووریی) س��ەوزن.
دووهەمی��ان ئەوەیە کە پیش��ە س��ەوزەکان
بەرهەمی یاس��ا و سیاس��ەتگەلێکی گشتین
ک��ە کۆمپانیا و بەکاربەر ناچار بە چوونە ناوی
فەزای سەوز دەکەن .ئەم بۆچوونانە بە باشی لە
ڕوارتی ()Roarty ،١٩٩٧دا ڕەنگیان داوەتەوە
کە نیش��انی دەدا کە لە ژێر ڕەوەندی ڕوو لە
گەشەدا ،مەسرەفگەراییی سەوز ڕەنگدانەوەی
چوونەس��ەری ژمارەی بەکاربەرانە کە پێیان
باشترە ئەو بەرهەمانە بکڕن کە پێوەری بەرزی
ژینگەپارێزییان تێدا ڕەچاو کراوە .کۆمپانیاکان
دەکەونە ژێ��ر کاریگەریی ئ��ەم ڕەوەندانەی
بازاڕ و لە ژێر پاڵەپەس��تۆی یاساکانی ژینگە
و خواس��تی بەکارب��ەران ج��ێ دەگ��رن کە
پێوەرگەلی بەرزی چۆنایەتیی ژینگە دادەنێن.
بەمج��ۆرە ،لە مامەڵەکردنی��ان لەگەڵ گرفتە
ژینگەیییەکاندا بەک��ردەوە چاالکیان دەکات.
سەرەڕای ئەوەش ،جۆنسۆن ( )Johnsonپێی
وایە کە پێڕەوی کردن لە ڕوانگەی س��ێهەمی
پیشەگەلی س��ەوز ،ڕەنگدانەوەی سیستەمی
بیری ئێکۆلۆژیکیی نوێیە.
زیات��ر لەوە ،زۆلن��ای ()Zsolnai ،٢٠٠٢
لەس��ەر دوو ڕێباز ئانالیز دەکات و دەیانخاتە
ڕوو کە ئامانجیان سەقامگیریی ئیکۆلۆژیکییە،
کە لەوێدا سەقامگیریی ئیکۆلۆژیکی ئاماژە بە
ئەو ڕاس��تییە دەکات کە بەهای ئیکۆلۆژیکیی
ئێکۆسیس��تەمە خۆزایی��ەکان نابێ��ت ب��ە
تێپەڕبوونی کات دابەزێن .یەکێک لەو ڕێبازانە
لە الیەن جوواڵنەوەی پیش��ەییی س��ەوزەوە
نوێنەرایەت��ی دەک��رێ و ئ��ەوی دیکەی��ان
مۆدێلێکی جیاوازی ئابووریی کۆمەڵییە ،وەک
کش��توکاڵی لەالیەن کۆمەڵەوە پشتیوانیکراو.
ئەنجامی تیۆریکی و ئەزموونی دەریدەخەن کە
بیرۆکەی پیشەسازیی س��ەوز بۆ چەسپاندنی
بەردەوامی��ی ئیکۆلۆژیکی ب��ەس نییە؛ بەاڵم
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ئابووریی کۆمەڵ ڕەنگ��ە بتوانێت وەاڵمدەری
مەرج و پێگ��ە س��ەرەکییەکانی بەردەوامیی
ئیکۆلۆژیکی بێت.
ل��ە پش��کنین و ش��وێندۆزیکردنی
ژینگەپارێ��زی لە س��ەردەمی کاردابینکەریدا
( )entrepreneurial ageجامیس��ۆن (،٢٠٠١
 )Jamisonلەس��ەر ژینگەپارێزکردن��ی
ت��ۆڕی پیشەس��ازی هەڵوێس��تە دەکات.
ژینگەپارێزکردن��ی تۆڕی پیشەس��ازی وەک
نموونەی ڕێکخراوێک��ی ژینگەییی هاوچەرخ،
باس��ی لێوە دەکرێت .ناوبراو دەپرسێت« :ئایا
دەکرێ ژینگەپارێزکردنی تۆڕی پیشەس��ازی،
وەک ج��ۆرە ڕێکخراوێک��ی جوواڵن��ەوەی
کۆمەاڵیەتیی هاوشێوەی ١٩٩٠ـەکان سەیر
بکرێ��ت؟» جامیس��ۆن ب��ەو ئاکام��ە دەگات
ک��ە ژینگەپارێزکردن��ی تۆڕی پیشەس��ازی
پەنجەرەیەک بە ڕووی دنیای لە گۆڕاندابووی
نوێکردنەوەی ئیکۆلۆژیکی��دا دەکاتەوە .ئەمە
وەک یەکێک لە دوکتورینە بااڵدەس��تەکانی
سیاس��ەتی ژینگەیی ،لە کۆتاییی نەوەدەکاندا
پ��ەرەی ئەس��تاند ،بەاڵم لە درێ��ژەی ڕێگادا
بەشێک لە خەون و خولیا سەرەتاییەکانی لە
دەست دا.
ش��ایانی وەبیرهێنانەوەیە ک��ە ئەدەبیاتی
باسکراو لێرەدا پێناسەیەکی ڕوون لە ئابووریی
بازنەیی ناخات��ە ڕوو .هەروەها ڕوون نییە کە
بزوێن��ەرە ئابوورییەکانی بناخەدانراو لەس��ەر
بەرهەمهێنان و بەکارهێنان بە چ ش��ێوەیەک
پێوەندیی��ان ب��ە ژینگەپارێزکردنی پیش��ە و
بازرگانییەوە هەیە .جگە لەوە ،لەسەر ڕەگەزە
نائێکۆلۆژیکییەکان��ی پەرەس��ەندنی بەردەوام
کەمتر ب��اس دەکرێ��ت ،لەوانە یەکس��انیی
کۆمەاڵیەت��ی و ئاب��ووری ،دێمۆکراس��یی
بەرفراوانت��ر و بەش��داریی هاوواڵتیی��ان لە
ئافراندن��ی کۆمەڵگەیەک��ی س��ەقامگیر و
دەوامداردا .بەڵگەیەکی بەهێزو قایم لە دەستدا
نیی��ە کە بیس��ەلمێنێ کە بە چ ش��ێوەیەک
ژینگەپارێزکردنی پیش��ە و بازرگانی ،ئامانجە
ساڵی بیست و دووەم
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کۆمەاڵیەت��ی و ئابوورییەکانی پەرەس��ەندنی
بەردەوام وەدی دێنێت.
 .٤ .٧بەرھەم��ی س��ەوز و بەکارھێنانی
بەرھەمی بەردەوام
ل��ە پێوەن��دی لەگ��ەڵ ئوس��توورە و
ڕاس��تیییەکانی ئابووری��ی س��ەوزی ن��وێ،
ھارتمان ( )Hartman ،١٩٩٦وردەکارییەکانی
لێکۆڵینەوەیەک��ی ن��وێ ئام��ادە دەکات کە
پش��ت بە لێکۆڵینەوەگەلێک دەبەس��تێت کە
نیش��اندەری ئەوەن کە زۆرینەی بەکاربەرانی
واڵتە یەکگرتووەکان مەیل و ویستێکی بەھێز
ب��ۆ کڕینی بەرھەمە خۆراکیی��ە دەوامدارە لە
خاک بەرھەمھاتووەکانیان تێدایە .ئەم ویست و
مەیلە ھەڵکشاوە بۆ کڕینی بەرھەمی خۆراکیی
لەو جۆرە ،کاری کردووەتە س��ەر پیشەسازیی
بژێوییەکانی ژیان .ئەگەر بێتو س��ەرنجمان لە
خس��تنەڕووی بەرھەمی نوێ��وە بگوازینەوە بۆ
خواست یان نیازەکانی بەکاربەر ،ئەوا دەکرێ
درز و کەلەبەری نێوان خواستی شیمانەیی و
فرۆشرانی ڕاستەقینەی خۆراک ھەڵبگیردرێت
(بس��ڕدرێتەوە) .س��ەرەڕای ئ��ەوەش،
جێبەجێکردن��ی کارێکی وەھا پێویس��تیی بە
تێگەیش��تنێکی ڕوون ل��ە ب��ازاڕ ھەیە .وەک
نموونەیەک ،ناوبراو لەس��ەر پاشەکەوتی وزە
و ئابووریی بازنەیی لە پیشەس��ازیی پرۆسەی
چیندا پش��کنین دەکات .لەمپەرە تەکنیکییە
سەرەکییەکان و گرفتەکانی ژینگەی سەرچاوە
ئابووریی��ەکان ،لەالیەن ل��ی و ھاوکارانییەوە
( ) .Li et al ،٢٠١٠ئانالیز کراون .ئەم ئانالیزە
لەس��ەر بنەمای ناس��اندنی چەمکی ئاس��تی
بەکارھێنانی وزە لە پیشەسازییەکانی پرۆسەی
سەرەکیی بەکارھێنانی وزە لە چیندا ،ئەنجام
دراوە .قورس��اییی باسەکەی ئەوان بەتایبەتی
لەس��ەر کارامەیی لە بەکارھێنانی وزە ،دۆخی
بەکارھێنان��ی وزە و بەرەاڵکردن��ی گەن��اڵ و
پۆخڵییە.
ویس��تی بەکارب��ەران ب��ۆ دان��ی پارەی

تێچووی دەستپێشخەریگەلی سەوز ،خۆراکی
س��ەوز (بۆ ژینگە گونجاو)یشی لەگەڵ بێت،
بوارگەلێکی دیکەی وەک بازاڕی س��ەوز (بۆ
ژینگە لەبار) ،ئامادەکردنی ش��مەکی گشتی و
پیشەس��ازیی ھوتێلدارییش لە خۆ دەگرێت.
کۆچ��ەن ( )Kotchen ،٢٠٠٣مودێلێک��ی
گش��تیی دابینکردنی شمەکە گشتییەکان لە
الیەن کەرتی تایبەتیی��ەوە پەرە پێ دەدات.
مۆدێلەکە بۆ پش��کنینی لێکەوت��ە ئەرێنی و
پێوەرییەکانی بازاڕگەلی سەوز بەکار دەبرێت.
کان��گ و ھاوکاران��ی (.Kang et al ،٢٠١١
) ل��ەوە دەکۆڵنەوە کە ئای��ا میوانانی ھوتێل
مەیلیان ھەیە لەب��ەر ژینگەپارێزی و کردەوە
و میتۆدی بەردەوامی لە پیشەس��ازیی ھوتێل
لە واڵتە یەکگرتووەکاندا دەستخۆش��انە بدەن
یان نا .بە ش��ێوەیەکی تایبەتی ،ئامانجی ئەم
توێژینەوەی��ە ئەوەیە کە ل��ە پێوەندیی نێوان
ئاستی گرینگیدانی میوانانی ھوتێل بە ژینگە
و مەی��ل ھەبوونی��ان بە دانی دەستخۆش��انە
لەب��ەر دەستپێش��خەری و چاالکیی س��ەوز
(ژینگەپارێزان��ە)ی ھوتێلێک بکۆڵنەوە .ئەوان
بەو ئەنجامە دەگەن کە ئەو میوانانەی ھوتێل
کە ئاس��تی نیگەرانییەکانی��ان لەمەڕ ژینگە
بەرزترە ،مەیلێکی زیاتریان ھەیە دەستخۆشانە
ب��ەو ھوتێالن��ە بدەن ک��ە پ��رۆژە و پالنی
ژینگەپارێزییان هەیە.
یەکێکی تر لە الیەن��ە تەواوکەرییەکانی
ئابووریی سەوز دیزاینی ژینگەیە .چێن (،٢٠٠١
 )Chenمودێلێکی دامەزراو لەسەر چۆنایەتی بۆ
پەرەدان بە بەرھەمی سەوز پێشکەش دەکات
کە ل��ە ڕێگای دیزاین و نوێگەریی بەرھەمەوە
دەپەرژێتە سەر پرس��ەکانی ژینگە .مۆدێلەکە
سەرنجی بەرچاوی کڕیاران ،پیشەسازییەکان
و حکوومەتەکانی لە سەرانس��ەری جیھانەوە
بۆ الی خۆی ڕاکێش��اوە .چێن مۆدێلێکی بۆ
ئانالیزکردنی پرسە سیاسی و ستراتێژییەکانی
پێوەندیدار بە پ��ەرەدان بە بەرھەمگەلێک بە
تایبەتمەندیگەل��ی دژ ب��ە یەک��ی نەریتی و
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ژینگەیییەوە ئامادە کردووە .دوو لە دۆزینەوە
س��ەرەکییەکانی ناوبراو نیش��انی دەدەن کە
پەرەس��ەندنی بەرھەم��ی س��ەوز و پێ��وەرە
س��ەختگیرانە ژینگەییی��ەکان لەوانەیە وەک
پێویست قازانج بە ژینگە نەگەیەنن .پارەدانی
س��ەوز (ژینگەیی) بۆ کۆنترۆڵکردنی «پیسیی
بێ خاڵ»non-point pollutionی پێوەندیدار
بە پالنی ئاکس��یۆنی ئاوی خاوێن ،ڕووبەرێکی
سەوزی دیکەی شمەکی گشتین کە لەالیەن
جەیم��ز و گابل��ەرەوە (James and ،١٩٩٧
 )Gablerب��اس دەکرێن{ .پیس��یی بێ خاڵ
پیسبوونێکە کە بەھۆی زیاتر لە سەرچاوەیەکی
پیسکردنەوە بێت ،وەرگێڕ} .پالنی ئاکسیۆنەکە
پێش��نیار دەکات ک��ە ب��ۆ کەمکردن��ەوەی
پیسبوونی فرەچاوگی کش��توکاڵی ،ھاندەری
ئابووریی زیاتر بەکار بێت.
 .٥ .٧ڕووب��ەری دیک��ەی بەکارهێنانی
سەوز
چەمکی س��ەوز فرەڕەهەن��دی و هەمەجۆرە.
ئەم بەشە ،جگە لە ئەوەی پێشووتر باس کرا،
چەند ڕووبەرێکی نوێ تاوتوێ دەکات.
وودهاوز و برەیمان (Woodhouse ،٢٠٠٥
 )and Breymanب��اس ل��ە کیمیای س��ەوز
دەکەن .ئەوان کیمیای س��ەوز وەک هەوڵێک
بۆ داڕش��تنەوەی بەرهەم��ە کیمیایییەکان و
پێکهاتەکانیان ،بە جۆرێ��ک کە کارتێکەرییە
نەرێنییەکان��ی س��ەر تەندروس��تی و زیانە
ژینگەیییەکانی��ان بە ش��ێوەی بەرچاو کەم
دەکاتەوە ،دەناسێنن .ناوبراوان پێداگری دەکەن
کە کیمیای س��ەوز ،لە پێناسە بەرباڵوەکەیدا،
دەک��رێ وەک جوواڵنەوەیەک��ی کۆمەاڵیەتی
چاوی ل��ێ بکرێ .جوواڵن��ەوەی جێی باس،
هی س��ەرتەڵەکانی (نوخبەکانی) کۆمەڵگەیە،
ن��ەک بزاوتێک��ی جەم��اوەری .نووس��ەران
تیش��ک دەخەنە س��ەر هیندێک گیروگرفت
و دژواری کە پێش��کەوتنخوازانی سیاسی لە
هەڵس��وکەوتکردنیان لەگ��ەڵ کیمیاگەرانی
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سەوزدا لە درێژەی ئەم ڕەوتی پەرەسەندنەدا
ئەزموونی��ان کردووە .ئەو ڕەخنانەی پێش��تر
باسیان لێوە کرا ،دەکرێ سەبارەت بە کیمیای
س��ەوزیش بەجێ بن ،لەبەر ئ��ەوە کیمیای
س��ەوز دەک��رێ ب��ۆ وەدیهێنان��ی ڕوانگەی
گەش��بینیی تێکنۆلۆژیک لەسەر پەرەسەندن،
وەک ئامرازێکی یارمەتیدەر بێت.
ئابووریی س��ەوز لە شارۆمەندان دەخوازێ
ل��ە هەمب��ەر چەمکێکی مەزنت��ری ئابووریی
کە زیانەکانی ژینگ��ەش ڕەچاو دەکات ،زیاتر
بەرپرس��یار بن .ئ��ەم چەمکی ش��ارۆمەندیی
س��ەوزە لەم دروش��مەدا پوخ��ت کراوەتەوە:
«گەردوونی بیر بکەوە ،خۆجێیی بیرەکەت بکە
بە کردار!» .بەپێی بۆچوونی س��میت (،٢٠٠٥
 ،)Smithش��ارۆمەندیی بەدەگم��ەن ،تەوەری
س��ەرنجی گەاڵڵە بۆ داڕێژراو و ڕێکوپێک ،لە
نێو تیۆریی سیاس��یی سەوزدا بووە .ئەم کارە،
ب��ە لەبەرچاوگرتنی بایەخێ��ک کە بە مژاری
وەک بەرپرس��یارێتیی کەس��ینە ،هێزدەری،
بەش��داریکردن و سیاس��ەتی گش��تی لە نێو
ئەدەبیاتی ئاکادمیک و چاالکانەدا دەدرێت ،جێی
سەرسووڕمانە .لە پێوەندی لەگەڵ شارۆمەندیی
سەوز و ئابووریی کۆمەاڵیەتیدا ،سمیت بەڵگە
دێنێت��ەوە کە لە نێو ئابووری��ی کۆمەاڵیەتیدا
ڕەوش��ت و پێکهات��ەی ڕێکخراوەگەلی وەک
کۆمپانی��ا هەرەوەزیی��ەکان ،ئەنجوم��ەن و
دام��ەزراوە هاوب��ەش و خێرخوازیی��ەکان،
لەگەڵ پەرەس��ەندنی هەلومەرج ،لێوەشاوەیی
و توانایییەکان��دا دێن��ەوە .بەرهەمی دیکە کە
لەسەر شارۆمەندیی سەوز لەالیەن تیۆریزانانی
سیاسیی سەوزەوە نووسراون ،ئەمانەش لە خۆ
دەگرن :بەڵ ( ،)Bell ،٢٠٠٥باڕی (٢٠٠٦ب،
 ،)Barryدۆبس��ۆن (،)Dobson ،٢٠٠٦
ماکگرێگ��ۆر ( ،)Macgregor ،٢٠٠٦هایوارد
( ،)Hayward ،٢٠٠٧گابریەلس��ۆن (،٢٠٠٨
 )Gabrielsonو سەڕی (.)Scerri ،٢٠١٣
شیار ( )Shear ،٢٠١٠دەپرسێت کە داخوا
ئابووریی سەوز بەستێنێکە بۆ شۆڕشێکی وێنایی
ساڵی بیست و دووەم
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یان نا .نووس��ەر لەس��ەر پێکهاتە ،پراکتیک و
ئامانجەکانی هیندێک ئەکتەری کۆمەاڵیەتی لە
جوواڵنەوەی ئابووریی س��ەوز لە ماساشووسەت
()Massachusettsدا زانی��اری دەدا و
هەڵیاندەسەنگێنێ .لە لێکۆڵینەوەیەکی دیکەدا،
لەهتینەن ( )Lehtinen ،٢٠٠٧بە تێڕوانینێکی
باکووریانەوە دادمەندیی ژینگەیی ،شەپۆلەکانی
سەوز و بەجیهانیبوون تاوتوێ دەکات .لەهتینەن
بەڵگە دەهێنێتەوە کە شرۆڤەی سەردەست(زاڵ)
ی ژینگەپارێزیی ڕۆژاوا ،گەیشتووەتە بیچمێکی
بەرفراوانی هاوتەش��ە (هاوڕوخسار) .لە الیەکی
دیکەوە ،ئەم هاوڕوخسارییە تەنیا لەم دواییانەدا
لەگەڵ ڕەخنەی چڕوپڕدا بەرەوڕوو بووەتەوە.
ل��ی و هاوکاران��ی ().Li et al ،٢٠٠٩
تێگەیش��تن و مەبەس��تە ڕەفتارییەکان��ی
جوواڵنەوەی سەوزیان تاوتوێ کرد و لەو نێوەدا
پێشخستنی کەرەستەیەکیان بۆ تاقیکردنەوەی
ئاگای��ی و ئامانجی تاقیکراوان س��ەبارەت بە
هەڵس��وکەوتکردنیان بەگوێرەی ئەوەی کە بە
«جوواڵنەوەی سەوز» ناسراوە ،هێنایە بەر باس.
لە لێکۆڵینەوەیەکی پێوەندیداردا ،واڵ (،٢٠٠١
 )Wallلەس��ەر س��ەوزی دژە کاپیتالی��زم،
دیاریکردنی شوێنی مانیفستێکی گەردوونی،
بەجیهانیب��وون ،ملمالنێکان��ی نێولیبرال��ی،
دژکردەوە ڕادیکاڵییەکان ،قەرز و ئیمپراتۆریی
دۆالر باس دەکات.
 .٨سیاسەتی گشتیی سەوزی ھەڵبژێردراو
ئەم بەشە ھەڵبژاردەیەک لە سیاسەتی گشتیی
س��ەوزی باو لە خ��ۆ دەگرێت .ل��ە نێویاندا
سیاسەت و دەس��تێوەردانەکانی حکوومەت،
ئابووریی ھیدرۆژێنی س��ەوز ،وزەی س��ەوز،
باجی س��ەوز و ئابووریی ک��ەم کاربۆن جێی
ئاماژە پێکردنن.
 .١ .٨سیاسەت و دەستێوەردانە گشتییەکانی
حکوومەت
چێن ( )Chen ،٢٠٠٨لەس��ەر ئ��ەو باوەڕەیە

کە مۆدێلی دڵخوازی سیاس��ەتی حکوومەت
بۆ پێشخس��تنی ئابووریی س��ەوز ،نیازی بە
سیاسەتێکی تێکەاڵو و ستراتێژیی هاندەرانەی
ئابوورییە .ئێالندر ( )Elander ،٢٠٠٧لەس��ەر
ڕێگای گەیش��تن ب��ە ئابووریی باش��بژیویی
س��ەوز لێکۆڵینەوە دەکات .بۆ ئەم مەبەستە،
ناوب��راو ھەڵس��وکەوتی حیزب��ی س��ەوزی
س��ویدیی ل��ە ھەڵبژاردنەکان��ی پارلەمانیی
س��اڵی ١٩٩٨ەوە خس��تە ژێر چاودێرییەوە.
دواب��ەدوای ھەڵبژاردن��ەکان ،حیزبی س��ەوز
پش��تگیریی لە حکوومەتێکی فرەالیەن کرد
ب��ەو مەرجەی بتوان��ێ کاریگەریی لەس��ەر
سیاس��ەتەکانی حکوومەت لە بواری ژینگەدا
ھەبێ��ت .تیکک��ەڵ ( )Tickell ،٢٠٠٧ل��ە
پێوەندیی نێ��وان س��ەوزایەتی و حکوومەت
ورد دەبێتەوە .لە لێکۆڵینەوەکەیدا ،تێکچوونی
ژینگە تاوی س��ەندووە (دەوری هەڵگرتووە) و
پێنج فاکتەری سەرەکی لە پشتی ئەم خێرایی
ی��ان دەورهەڵگرتن��ەوە دەبینێ��ت :ھەڵدانی
حەش��یمەت ،خراپبوون��ی چۆنایەتیی خاک،
پیس��بوونی ئاو ،گۆڕان لە کیمیای کەشوھەوا
و دابەزین��ی فرەجۆریی زیندەوەران .تیککەڵ
دەبێژێ ھاوتەریب لەگەڵ ئەم ڕەوتانە زانیاری
و ھۆش��یاریی گشتی لەسەر پرسەکانی ژینگە
لە ھەڵکشان و زیادبووندان.
یۆن��ان و ھاوکاران��ی (Yunan et ،٢٠٠٦
 ) .alئابووریی بازنەیی وەک س��تراتێژییەکی
نوێی پەرەسەندن لە چین ،کە لەسەر ڕێگای
پیشەس��ازی دەچێتە پێ��ش ،لێک دەدەنەوە.
ئەوان تێبینی دەکەن کە چاالکییەکانی چەند
س��اڵی ڕابردوو دەریانخس��تووە کە ئابووریی
بازنەی��ی خەریک��ە وەک س��تراتێژییەکی
ئابووری س��ەرھەڵدەدات تا س��تراتێژییەکی
ڕووت��ی ژینگەی��ی کە ل��ە س��ەرەتاوە پێی
دەناس��را .حکووم��ەت ،ھاوکات ک��ە ھەوڵی
دەستەبەرکردنی پاراستنی دەوامداری ژینگە
دەدات ،وەک ئامانجی س��ەرەکی تێدەکۆشێ
یارمەتی بە پەرەس��ەندنی بەردەوامی ئابووری
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ب��دات .ل��ە لێکۆڵینەوەیەک��ی پێوەندیداری
دیک��ەدا ،ل��ی و ل��ی ()Li and Li ،٢٠١١
لە گۆش��ەنیگای حکوومەتەوە ،لەس��ەر ھێزە
پاڵن��ەرەکان ل��ە ئابووریی بازنەیی��ی چیندا
مشتومڕ دەکەن .لە ڕوانگەی ئەوانەوە ،نەبوونی
ھێ��زی پاڵنەر بۆ پەرەدان بە ئابووریی بازنەیی
لە ئارادایە .نووسەران لەسەر ھاوئاھەنگ کردنی
ش��ێوازی ڕەفتاری حکوومەت لە پەرەدان بە
ئابووریی بازنەییدا ،بە جۆرێک کە یارمەتی بە
پێشخستنی سەقامگیر و دەوامداری ئابووریی
چین بدات ،پێداگری دەکەن.
 .٢ .٨ئابووری��ی ھیدرۆژێنی س��ەوز ،وزە و
باجی وزە
کالرک و ڕیفکی��ن (Clark and ،٢٠٠٦
 )Rifkinپێی��ان وای��ە زۆر زووی��ە لەگ��ەڵ
ئابووریی هیدرۆژێن��دا بەرەوڕوو بیت و لەمەڕ
دەس��پێکەکەیدا باس ل��ە هیندێک نیگەرانی
بکەیت .زۆر بوونی ئوتومبێلی گواس��تنەوەی
فرەئ��اردوو {بەنزی��ن ،دیزل ،بات��ری} . . . ،
وەک ڕێ��گای گەیش��تن بە س��ەربەخۆییی
وزە و پەیجۆری��ی دواڕۆژێکی نە فرە دووری
هیدرۆژێنی ش��یاوی نۆژەنکردنەوە چاوی لێ
دەکرێت .پێشنیارەکانی ئەوان هەوڵی گشتی
ب��ۆ ناس��اندنی بازاڕدۆزیی بەرب�ڵاو ،ژێرخان
و تێچووکێش��انی بووژاندن��ەوەی داهێنان��ی
تەکنۆلۆژی لە خۆ دەگرێ .جگە لەوە ،پێداگری
دەکەن کە گازی سروشتیی تراو (Liquefied
 )natural gasبەش��ێک دەبێت لە (قۆناخی)
گواس��تنەوە ،ب��ەاڵم لەب��ەر تایبەتمەندی��ی
ناسەقامگیربوونی وەک سەرچاوەی سەرەکیی
وزە ،پێویستە ئەولەویەتی زیاتر بە سەرچاوە بۆ
نۆژەنکردنەوە شیاوەکانی وزە بدرێت .بەکورتی،
بۆ وەدیهێنانی هەڵدانی سەقامگیر و بەرگەگر،
بەرهەم��ی وزەی ب��ۆ نۆژەنکردن��ەوە ش��یاو
پرسێکی کلیلییە و باشکردنی کارامەییی وزە،
تەنیا ستراتێژییەکە لە پرۆسەی گواستنەوەدا.
لە لێکۆڵینەوەی نوێتردا ،دۆو ()Dow ،٢٠١١
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سەبارەت بە خانەکانی ئاوردوو (سووتەمەنی)
و « – LEDدی��ۆدی تیش��کهاوێژ»ی لێکدراو
بۆ ئابووریی س��ەوز ڕوونکردنەوە دەدات .دۆو
پێداگری دەکات ک��ە زەروورییە خاوێنکەر و
سیس��تەمی گوێزەرەوەی بەهێزتری وزە کە
لەس��ەر خانەگەلی ئاوردووی هیدرۆژێن( (�hy
 )drogen fuel cellsدامەزراون ،پەرەیان پێ
بدرێت.
سووتەمەنیی فوسیلیی باو ،کە سەرچاوەی
بەرای��ی وزەن ،دەگمەن و نابەس��کردوون و
بەرەو کەمبوونەوەش دەچن .باکس��ی و گرین
( )Baksi and Green ،٢٠٠٧ل��ەو باوەڕەدان
ک��ە دابەزینی چڕی��ی وزە ل��ە ئابووریدا بۆ
فاکتەرە ش��وێندانەرەکانی وەک باشترکردنی
کارایی��ی وزەی تەکنیک��ی ل��ە ئابووریدا و
هەروەها جێگۆڕکێ��ی چاالکییە ئابوورییەکان
لەنێ��وان کەرتە وزەخۆرەکان��دا دەگەڕێتەوە.
ل��ە هەڵس��ەنگاندنی س��تراتێژیگەلی وزەی
سەوز بۆ پەرەس��ەندنی بەردەوامدا ،میدیڵی و
هاوکارانی ( ) .Midilli et al ،٢٠٠٦کۆمەڵێک
س��تراتێژیی وزەی س��ەوز بۆ پەرەس��ەندنی
بەردەوام پێشنیار دەکەن .لەم پێوەندییەدا ،بۆ
دیاریکردنی ڕێژەی کاریگەریی کەرتی(  (�sec
 ،)toralتەکنۆلۆژیک��ی و بەکارهێنان ،حەوت
س��تراتێژیی وزەی س��ەوز بەوردی س��ەرنج
و بایەخی��ان دەدرێتێ .لەس��ەر بنەمای ئەم
ڕێژانە ،نووسەران پەی بە پارامێترێکی گشتی
و ن��وێ دەبەن کە ناوی ڕێ��ژەی کاریگەریی
وزەی سەوزی لەسەر دادەنێن .ستراتێژیگەلی
بەردەوامی وزەی س��ەوز دەتوانن لە ئابووریی
ئەو واڵتانەدا کە تێیاندا وزەی سەوز بە فراوانی
بەره��ەم دێت ،یارمەتیدەرێک��ی گرینگ بن.
لەالیەن حکوومەتەکان��ەوە ،بۆ جێگرتنەوەی
س��ووتەمەنیی فوسیلی ،س��ەرمایەگوزاری لە
خستنەڕووی (عرضە) وزە پێشنیار دەکرێن و
پێداگرییان لەسەر دەکرێت.
جگە لە هێنانە ئارای داهاتی گشتی ،باجی
وزە لە دەس��پێکدا بۆ کۆنترۆڵی بەکارهێنانی
ساڵی بیست و دووەم
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وزە داڕێ��ژراوە .ئامانج لە دابەزاندنی ئاس��تی
بەکارهێنانی وزە ئەوەیە کە یارمەتیی گەیشتن
ب��ە ئامانجەکانی ئاماژەپێک��راو لە پرۆتۆکۆڵی
کیۆت��ۆ ( )Kyoto Protocolبۆ کۆنترۆڵکردنی
گۆڕانی کەش��وهەوا بدات .ئابووریی سیاسیی
باجی وزە ل��ە واڵتانی یەکیەتی��ی ئورووپادا
ت��ا ڕادەیەک باوە .پی��رس ()Pearce ،٢٠٠٦
ب��ەو هۆکارانەدا دەچێتەوە کە لە داڕش��تنی
سیاسەتدا شوێندانەرن و ڕێنوێنیگەلێک لەسەر
چۆنیەتی��ی یارمەتیگەیاندنی ئەم سیاس��ەتە
داڕێژراوانە بە ئابووریزانانی سیاس��ەت-تەوەر
ل��ە هەڵێنانەوەی هەنگاوگەلێک کە شانس��ی
زۆرت��ری پەژراندنی��ان هەی��ە ،دەخاتە ڕوو.
پاش��ەکەوتی وزە و ئابووری��ی بازنەی��ی ل��ە
چیندا لەس��ەر پیشەس��ازییە پرۆسەیییەکان
چەق دەبەس��تێت .لەس��ەر بنەمای ناساندنی
چەمک��ی ئاس��تی بەکارهێنان��ی وزە ل��ە
پیشەسازییە پرۆسەییە وزەخۆرە کلیلییەکاندا،
لەمپەرە س��ەرەکییە تەکنیکییەکان و گرفتە
ژینگەیییەکان��ی س��ەرچاوەکان لەالیەن لی
و هاوکارانیی��ەوە ( ) .Li et al ،٢٠١٠ئانالی��ز
دەکرێ��ن .ل��ە لێکۆڵینەوەکەیان��دا ،ناوبراوان
بەشێوەی س��ەرەکی لەسەر چەند هۆکارێکی
کلیلی ،لەوان��ە کەڵکوەرگرتنی کاراتر لە وزە،
ش��ێوازی بەکارهێنان��ی وزە و بەرەاڵکردنی
گەناڵ (زبڵ) بۆ ناو ژینگە پێداگری دەکەن.
وزەی س��ەوز ب��ە وات��ای «وزەی ب��ۆ
نۆژەنکردن��ەوە ش��یاو»ـە .وزەی ناوک��ی
بژارەیەک��ی (جێگرەوەیەکی) س��ەوزە ،لەبەر
ئەوەی ڕاستەوخۆ گازە گوڵخانەییەکان بەرهەم
ناهێنێت بەاڵم پرسی ئاسایش و بەرهەمهێنانی
گەناڵ و پاشماوەی ناوکی ،چاوگی پەرۆشی و
نیگەرانین (بڕوان��ە گرۆڤەر .)Grover ،٢٠١٣
ئامانج لە پێشخس��تنی بازاڕی وزەی س��ەوز
لە ئاڵماندا ئەوەیە کە سیاس��ەتێکی گشتیی
ش��وێندانەر و س��ەرهەڵدانی خێرای خواست
ب��ۆ «وزەی ب��ۆ نۆژەنکردن��ەوە ش��یاو» لەنێو
بەکارهێنەراندا وەدی بێت .ووس��تەنهاگەن و

بیلهارز ()Wustenhagen and Bilharz ،٢٠٠٦
لەسەر پەرەس��ەندنی وزەی بۆ نۆژەنکردنەوە
ش��یاو لەنێوان س��اڵەکانی  ١٩٧٣بۆ ٢٠٠٣
توێژینەوەی��ان کردووە .ئەوان س��ەبارەت بە
بایەخی ڕێژەییی سیاسەتی وزە و بازاڕدۆزیی
وزەی س��ەوز لە بیچمگرتنی ب��ازاڕی «وزەی
بۆ نۆژەنکردنەوە ش��یاو» لە واڵتدا دەکۆڵنەوە.
ئابووریی سیاس��یی وزەی سەوز ،هەر وەکوو
دۆزی وزەی بۆ نۆژەنکردنەوە نەش��یاو ،ڕۆڵی
سیاس��ەت ل��ە دانانی سیاس��ەتی ژینگەییدا
تاوتوێ دەکات .سیوسیرالن و یاندلە (،٢٠٠٣
 )Ciocirlan and Yandleتیۆریی بەرژەوەندیی
گش��تی و تیۆریگەلی جێگرەوەی یاسامەندی
دەهێنن��ە بەر باس .ئ��ەوان هەروەها نەبوونی
ئاراس��تەی ژینگەییی باجی سەوز لە واڵتانی
ئەندام ل��ە ڕێکخراوی هاوکاری��ی ئابووری و
پەرەس��ەندن ()OECDدا ش��ی دەکەن��ەوە.
حش��مەتی و هاوکاران��ی(  (Hesh� ،٢٠١٥
 ) .mati et alلێکۆڵینەوەیەک��ی بەرباڵوی��ان
لەمەڕ بازاڕی «وزەی بۆ نۆژەنکردنەوە ش��یاو»
ئامادە کرد و خەس��ڵەتەکانی بازاڕێکی خاوەن
باشترین دۆخی گونجاویان ڕوون کردەوە کە
تیایدا لەسەر تەکنۆلۆژی ،دارایی و یاسامەندی
پێداگری دەکەن.
کارای��ی و پاش��ەکەوتی وزە بە هۆکاری
س��ەرەکیی کەمکردن��ەوەی ش��وێندانەریی
کەرتی وزە لەسەر ژینگە دادەنرێن .لینارەس
و الباندەیرا( (Linares and Labandei� ،٢٠١٠
 )raباس لەو هۆکارانە دەکەن کە کاریگەرییان
لەسەر بەکارهێنانی وزە لە بڕیاری پێوەندیدار
بە کەمکردنەوەدا دەبێت و سیاس��ەتگەلێکی
لەبار بۆ پێشخستنیان پێشنیار دەکەن .بەپێی
بۆچوونی ئەوان ،دەکرێ کارگێڕیی خواس��تی
وزە ( )DSMب��ۆ بەهێزکردن��ی بەردەوام��ی
ل��ە بەکارهێناندا بەکار بێ��ت .وۆرتینگتۆن و
هۆفم��ان( (Worthington and Hoff� ،٢٠٠٨
 )manلێکۆڵینەوەیەکی ئەزموونی بۆ داڕشتنی
مودێلی خواستی ئاوی شوێنی نیشتەجێبوون
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ئام��ادە دەک��ەن .کەڵکوەرگرتن��ی ڕوو ل��ە
زیادبوون لە کارگێڕیی خواستی وزە ()DSM
وەک ئامرازێ��ک بۆ دابینکردنی بێ ئەمالوالی
خواس��تی کارەب��ا (بەرق) ،ل��ەو کاتانەی کە
ژمارەی بەکاربەران ل��ە لووتکەدایە ،هۆگریی
خاوەن پشکانی لە بازاڕی وزەدا هورووژاندووە.
حش��مەتی ( )Heshmati ،٢٠١٤بە ئەدەبیات
و مۆدێلەکانی خواست ،هێڵی بنەڕەتیی کڕیار
و واڵمدانەوە بە خواس��ت لە بازاڕی کارەبای
کۆریادا دەچێتەوە .ناوبراو هەر نموونەیەک بە
مۆدێلێکی گونجاوەوە گرێ دەدا و کاریگەریی
ئەنجامەکان تاوتوێ دەکات.
سڤەندس��ەن و هاوکاران��ی( (Sv� ،٢٠٠١
 ) .endsen et alلەس��ەر کڕیاران ،پیشەوەران
و ئابووری��ی سیاس��یی پێوەندی��دار بە باجی
دووھەم ئۆکسیدی کاربۆن لە واڵتانی سەر بە
ڕێکخراوی هاوکاریی ئابووری و پەرەس��ەندن
()OECDدا لێکۆڵینەوەی��ان ک��ردووە.
ئابووریزان��ان بە ش��ێوەی نەریتی پێداگرییان
کردووە کە سیاسەتوانان دەبێ باجی لێکچوو
لەس��ەر پۆخڵی ڕشتن (پیس��کردنی ژینگە)
بس��ەپێن .ئەم سیاس��ەتە وەک ڕێگاچارەی
ه��ەرە باش بەرنووس دەکرێت .س��ەلمێنراوە
ئەزموونییە هەنووکەییەکان لەسەر باجی سەر
دووھەم ئۆکسیدی کاربۆن لە واڵتانی سەر بە
ڕێکخراوی هاوکاریی ئابووری و پەرەس��ەندن
()OECDدا ئ��ەم پێش��بینییە تیۆریکیی��ە
پشتڕاس��ت دەکەن .باجی سەوز لە ئابووریی
ڕوو لە گەشەدا بڕیارە وەک قازانجی دووقاتی
پشک هەڵبس��ەنگێندرێت .گلۆم و هاوکارانی
( ) .Glomm et al ،٢٠٠٨چاکس��ازی ل��ە
باجی س��ەوز بەبێ لەبەرچ��او گرتنی قازانج،
هاوهێڵ لەگەڵ گریمانەی «قازانجی دووقاتی
پش��ک»دا ش��ەنوکەو دەکەن .نووسەرەکان،
ب��ە کەڵکوەرگرتن لە مۆدێلێکی هاوس��ەنگی
گش��تیی ڕوو لە گەش��ە ،بۆیان دەردەکەوێت
کە بردنەس��ەری باجی بەنزین و بەکارهێنانی
داهاتەکە بۆ کەمکردنەوەی باجی سەر داهاتی
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س��ەرمایە ،هەردووک جۆر سوودی باشبژیوی
دەخاتە بەر دەست :قازانجی پشکی کارایی و
قازانجی پشکی سەوز .ئۆتەس(  (Oat� ،١٩٩٥
 )esئەو پرسیارە گەاڵڵە دەکات کە داخوا ئێمە
دەتوانین ژینگە بپارێزی��ن و هەر لەو کاتەدا
سیس��تەمی باج پێش بخەین .ئامانجی ناوبراو
هەروەه��ا تاوتوێکردنی هیندێ��ک بابەت لە
ئابووریی سیاسیی باجی سەوز لە ڕوانگەیەکی
مێژوویییەوەی��ە .نەلس��ۆن و ڕۆبەرتس��ۆن
( )Nelson and Robertson ،٢٠٠٨لە باس��ی
لێکەوتەکانی ژینگەیی سووتەمەنیی زیندەیی
( )biofuelsل��ە جیهان��ی پێش��کەوتوودا ،بە
لێکۆڵینەوەکانی پێش��وودا لەس��ەر بابەتەکە
چوونەتەوە .ئەوان ئ��اوڕ لە لێکەوتەکانی بازاڕ
و ئاسایشی خواردەمەنی لە هەڵکشانی خێرای
هەنووکەییی خواست بۆ سووتەمەنیی زیندەیی
ڕاو لە پێوەندی لەگ��ەڵ ژینگە لە واڵتانی لە
حاڵی پەرەسەندندا دەدەنەوە.
 .٣ .٨ئابووری��ی ک��ەم کارب��ۆن (Low
)carbon economy
{کاربۆن یەکێک ل��ە پێکھاتە گرینگەکانی
ن��ەوت و خەڵووز پێ��ک دێنێ و ب��ە وتەی
زانایان ،س��ووتاندنی دەبێتە ھۆی پیسبوون و
ژەھراویکردنی ژینگە – وەرگێڕ}
ئەگەر لە گۆش��ەنیگایەکی ئێکۆلۆژیکیەوە
س��ەیر بکرێ��ت ،ئابووری��ی ک��ەم کارب��ۆن
نموونەیەکی بنەڕەتیی پەرەسەندنی ئابوورییە.
یاس��اکانی پەرەس��ەندن و ھەلومەرج��ی
پراکتیکیی «ئابووریی ک��ەم کاربۆن» لەالیەن
چوانژینگ و ی��ا (Chuanjiang and ،٢٠١١
)Yaوە تاوتوێ کراون .ئەوان لە خەس��ڵەت و
الیەنە جیاوازەکانی ئامانجی پەرەسەندن ،ڕێگا،
میتۆد و داھێنانە دامەزراوەیی و تەکنیکییەکان
دەکۆڵنەوە .فۆکس��ۆن ( )Foxon ،٢٠١١باس
ل��ە چوارچێوەیەک��ی هاوتەکاموڵییان��ە (co-
 )evolutionaryب��ۆ ئانالیزکردن��ی پەڕینەوە
ب��ۆ ئابوورییەکی ک��ەم کاربۆنی س��ەقامگیر
ساڵی بیست و دووەم
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دەکات .ئ��ەم پەڕینەوەی��ە دەب��ێ لەس��ەر
بنەم��ای ھاوتەکاموڵی ئێکۆسیس��تەمەکان،
تەکنۆلۆژیی��ەکان ،بنک��ە و دام��ەزراوەکان،
س��تراتێژیی پیش��ە و بازرگانیی��ەکان و
کردەوەکانی بەکارھێنەر لە دیدێکی فرەئاستی
(ئابووری��ی) بچووک-گەورەداجێبەجێ ببێت.
بۆ دەمێکی دوورودرێ��ژ کالیفۆرنیا لەنێو دڵی
پیشەس��ازیی «وزەی بۆ نوێکردنەوە ش��یاودا»
ب��ووە .گری��ن ( )Green ،٢٠٠٩پرس��یار
دەکات کە ب��ۆ پێکھێنانی ئابووریی س��ەوز
و وەدیھێنان��ی ئامانجی س��ەرۆک ئۆباما کە
بریتییە لە دابەزاندن��ی باڵوبوونەوەی کاربۆن
بۆ ٪٨٠ لە ژێر ئاس��تی دیاریکراوی  ٢٠٠٥تا
نیوەی ئەم سەدەیە ،چ پێویستە .ناوبراو لەسەر
ئەو باوەڕەیە کە ئامانجی ئۆباما سەردەگرێت،
بەاڵم تەنیا بەو مەرجەی ئێمە لە س��ێ دەیە
شکست دەرسمان وەرگرتبێت.
زانایانی کەش��وھەوا ،لەمەڕ باڵوبوونەوەی
دووەم ئوکس��یدی کارب��ۆن و گازە
گوڵخانەیییەکان��ی دیک��ە ،هەڵهێنان��ی
ھەن��گاوی بەپەلە بۆ بنیاتنان��ی ئابوورییەکی
س��ەوز ب��ە پێویس��ت دەزان��ن .بازرگان��ی،
ب��ەزۆری ئەوە دەگەیەنێت ک��ە ئێمە لەگەڵ
بەرزبوونەوەی پلەی گەرما لە ئاستی جیھاندا
دەس��تەویەخەین .بۆ خۆ الدان لە کارەسات،
دەبێ لە بەکارھێنانی سووتەمەنیی فوسیلی ـ
بەتایبەتی خەڵووز وەک سەرچاوەی سەرەکیی
وزە ـ ل��ە ئابووریدا خۆ ب��ەدوور بگرین .لەم
بارەی��ەوە ،وەی و ھاوکارانی (Wei et ،٢٠١١
 ) .alبنیاتنان��ی شارس��تانیەتی ئێکۆلۆژیکی،
وەک ش��اڕێی پ��ەرەدان ب��ە ئابووریی کەم
کاربۆن دێننە بەر ب��اس .ناوبراوان ڕاپۆرتێکی
کورت لەسەر ڕەچەڵەک و تایبەتمەندییەکانی
شارس��تانیەتی ئێکۆلۆژیک��ی دەخەنە ڕوو و
کاریگەریی��ە ئەرێنییەکانی لەس��ەر ئابووریی
کەم کارب��ۆن ئانالی��ز دەکەن .س��ەرەنجام،
نووس��ەرەکان ڕاس��پاردەگەلی تایبەت��ی
ب��ۆ بنیاتنان��ی شارس��تانیەتی ئێکۆلۆژیکی

بەمەبەستی پەرەدان بە ئابووریی کەم کاربۆن
کە ئابووریی ژینگەپیسکەری چین پێویستیی
پێیەتی ،دەخەنە ڕوو.
لەمپەر و ستراتێژیگەلی ئابووریی سیاسی
بۆ پەرەدان بە ئابووریی کەم کاربۆن ،لەالیەن
زین��گ و ھاوکارانیی��ەوە (Xing ،٢٠١١
 ) .et alتاوت��وێ دەکرێ��ن .ئابووری��ی کەم
کارب��ۆن وەک بژارەیەکی خ��ۆ لێ النەدەر بۆ
چارەس��ەرکردنی گەرم داھاتنی گەردوونی و
پەرەسەندنی بەردەوام دەبینرێت .نووسەرەکان
بۆ ڕاپەڕاندن��ی پەرەس��ەندنی ئابووریی کەم
کاربۆن لە چیندا ڕێگاگەلێک پێشنیار دەکەن.
وەی و زینگ ( ) Wei and Xingو ھاوکارانیان
ئاماژەی پێ دەکەن کە ئابووریی کەم کاربۆن
بۆ دابەزاندنی خەس��تی و چڕبوونەوەی دووەم
ئوکسیدی کاربۆن کە ھۆکاری گەرم داھاتنی
گەردوونییە ،بێ ئەمالوال و خۆ لێ النەدەرانەیە.
ناوبراوان ئاماژەی پێ دەکەن کە ئابووریی کەم
کارب��ۆن مۆدێلێکی ھەڵدان��ی ئابووری لە ژێر
ڕێنوێنیی پەرەسەندنی بەردەوامدایە .زینگ و
ھاوکاران��ی ( ) .Xing et al ،٢٠١١ئابووری��ی
ک��ەم کارب��ۆن وەک لێکەوتەی��ەک مۆرکدار
دەکەن ک��ە ئابووری بەرھەم��ی دەھێنێت و
پێداگری دەکەن کە جێی بایەخ و س��ەرنجی
جیھانییانە و ھەر بۆیە دەبێ لەگەڵ ئابووریی
بازاڕدا بگونجێندرێت .پەرەس��ەندنی ئابووریی
کەم کارب��ۆن وەک ڕەنگدانەوەی زنجیرەیەک
داھێنان دەبینرێت کە دەبێ جێبەجێ بکرێت.
لێکۆڵینەوەگەل��ی دیک��ەی پێوەندی��دار
ب��ە ئابووریی کەم کارب��ۆن بریتین لە کەین
( )Kane ،٢٠١٠و س��تانفۆرد (Stan� ،٢٠١١
 )fordکە لە نھێنییەکانی بازرگانیی س��ەوز
و ھەڵگرتن��ی کڵۆمی س��ەر دەروازەی ڕێگای
ملمالنێیەکی بەسوود لە ئابووریی کەم کاربۆندا
دەدوێن ،ک��ە گرتنەبەری بۆ ئەو کۆمپانیانەی
کە بیانھەوێ بەرەو سەوزبوون ھەنگاو بنێن،
ئاس��ان و گونجاوە .کروگمان( (Krug� ،٢٠١٠
 )manدەپرسێ کە داخوا دابەزاندنی جێدیاری
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ئاس��تی گازە گوڵخانەییی��ەکان ،بەب��ێ زیان
گەیاندن بە ئابووری وەدی دێت؟ ئەو پێی وایە
کە بااڵدەس��تیی دێمۆکراتیک لە سیاسەتدا،
بە (دەربڕینی) پاڵپش��تیی سیاسیی خۆی لەو
ھەنگاوانەی لەسەر گۆڕانی کەشوھەوا دەنرێن،
شانسێکی ڕاستەقینەی ھەیە .لەھەلومەرجێکی
لەو ج��ۆرەدا و ب��ە ھەبوونی زانس��ت لەمەڕ
چۆنیەتیی بەرتەسک کردنەوەی باڵوبوونەوەی
گازە گوڵخانەیی��ەکان و ھەروەھا خەماڵندنی
ڕادەی تێچووەکان ،کەمکردنەوەی ئەو گازانە
دەس��ت دەدات .ئەوەی ئێس��تا پێویستیمان
پێیەتی ئیرادە و ویستی سیاسییە بۆ گەیشتن
بە ئابوورییەکی کەم کاربۆن.
 .٩پەرەس��ەندنەکانی ئ��ەم دوایییانەی
سەوز
پەرەس��ەندنەکانی ئ��ەم دواییانەی س��ەوز،
پەرەس��ەندنی پێوەندی��دار ب��ە داھێنان��ی
کۆمەاڵیەتی ،تەکنۆلۆژیی زانیاری ،پێوەندی و
زانست و هەروەها دارایی و سەرمایەگوزاریی
س��ەوز ،گواس��تنەوە و بازرگانی��ی س��ەوز،
قەیرانی ئابووری ،پیش��ەی سەوز و باشبژیوی
لە خ��ۆ دەگرن .ئێس��تا ھەر کام لەمانە باس
دەکرێن .بەاڵم ،لەبەر کەمیی جێگا ،داھێنانی
ئابووری وەال دەنرێت و بەش��ێوەی سەرەکی
ل��ە س��ەوزاندنی ئابووریدا ،س��ەرنج دەدرێتە
میتۆدگەلێ��ک ک��ە لەس��ەر تەکنۆلۆژی چڕ
دەبنەوە و پێی گەشبینن.
 .١ .٩داھێنانی س��ەوز و پشتبەستوو بە
زانست و تەکنۆلۆژیی زانیاری و پێوەندی
ئابووریی س��ەوز و بەرفراوانکردن��ی تەنیا بە
داھێن��ان و تەکنۆلۆژی��ی نوێ��ی یارمەتیدەر
ب��ە پەرەس��ەندنی ب��ەردەوام وەدی دێ��ت.
فیلیم��ۆر ( )Phillimore ،٢٠٠١بەرھەم��ی
«شومپێتر ،شووماخر و سەوزکردنی پێوەندیی
تەکنۆلۆژی» ئانالی��ز دەکات .ناوبراو لەوە ورد
دەبێتەوە کە ئایدیاکانی نێئۆشوومپێترییەکان
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(neo-Schumpeterians and

و ش��ووماخر
 )Schumacherل��ە ھەڵس��ەنگاندنی داھێنانە
تەکنۆلۆژییەکان و پەرەسەندنە بەردەوامەکاندا
چەندە یەکانگیرن .ئەنجامەکانی دەریدەخەن
کە لە ئاستێکدا وا دەردەکەوێ پێوەندییەکی
دووالیەن��ەی بەھێزک��ەر و ئەرێن��ی ھەبێت
لەنێوان بەکارھێنانی تەکنۆلۆژیی نوێ ،داھێنان
و کارایی��ی بەهێزکراوی ژینگ��ە .داھێنان لە
ئابووریی سەوزدا ،لە ش��کڵی تێکەڵەیەک لە
داھێنانی سەوز ،پەرەدان بە پیشەسازیی سەوز
و تەرخانکردنی س��ەرچاوەی ناوچەی س��ەوز
لە پیشەسازییەکی س��ەوزی سەرھەڵداودایە.
ئەمانە لەالیەن چاپڵ و ھاوکارانییەوە (،٢٠١٠
 ) .Chapple et alلێکۆڵینەوەی��ان لەس��ەر
دەکرێت .ئەوان بەو ئەنجامە دەگەن کە مەرج
نییە داھێنان ،ھەڵدانی ئابووریی لێ بکەوێتەوە.
داھێن��ان کۆمپانی��ا س��وننەتییەکان بەھێ��ز
دەکات ،بەاڵم ئەو کۆمپانیا س��ەوزانەی کە لە
حاڵی دەرکەوتندان ،بۆ گواستنەوەی بەرھەم و
ئایدیای نوێ بۆ بازاڕی نوێ ،پێویس��تییان بە
یارمەتی و پشتیوانیی زیاتر ھەیە.
بەستێنی تەکنۆلۆژیی زانیاری و پێوەندی
( )ICTب��ۆ یارمەتی��دان ب��ە جێبەجێکردنی
س��ەرکەوتووانەی ئابووریی سەوز ،تەکنۆلۆژی
و دەرفەت��ی ن��وێ پێش��کەش دەکات.
جۆنس��تۆن ( )Johnston ،٢٠٠٩پێ��ی
وای��ە ھاتنەوەس��ەرخۆی ئاب��ووری لە ڕێگای
وەگەڕخس��تنی داھێنانی بناخەدانراو لەسەر
تەکنۆلۆژیی زانیاری و پێوەندییەوە مس��ۆگەر
دەبێ��ت .ناوب��راو تێگەیش��تنی ئورووپ��ا لە
پۆتانس��یال و توانایی داھێنان��ی بناخەدانراو
لەس��ەر تەکنۆلۆژیی زانی��اری و پێوەندی ،بۆ
ئابوورییەکی سەوزتر تاوتوێ دەکات .ئورووپا،
وەک بەش��ێک لە س��تراتێژیی پەرەسەندنی
خۆی ل��ە لیزبۆن ( )Lisbonو خس��تەگەڕی
س��ەرمایە (لەوانە) لە تەکنۆلۆژیی س��ەوزدا،
یارمەتیی بەم پەرەس��ەندنە ک��ردووە .لێرەدا
پرس��یاری گرین��گ ئەوەی��ە :تەکنۆلۆژی��ی
ساڵی بیست و دووەم
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زانی��اری ( )ITبۆ ئەوەی س��ەوز بێت ،دەبێ
چ ب��کات؟ ھۆ و مەتکالف��ە (Ho and ،٢٠٠٩
 )Metcalfeچەمک��ی س��ەرەکیی بەردەوامی
( ،)sustainabilityوەک لێڕامان��ی س��ووڕی
ژیان ،دەخەنە ڕوو .س��ێ ئاستەنگی سەرەکی
کە ئەوان پەنجەیان لەس��ەر دادەنێن بریتین
لە :بایەخ و ھۆشیاری لەمەڕ بەکارھێنانی وزە،
ژینگەپارێزی و پۆتانسیالی گۆڕینی کەشوھەوا.
دان��ەرەکان لە ڕۆڵ��ی تەکنۆلۆژی��ی زانیاری
لە یارمەتی��دان بە چاالکیی��ە بەردەوامەکان
دەکۆڵنەوە و لەسەر گرینگیی چاالکیی سەوز
و توێژینەوە لە ھەلەکانی بەردەوامی ،پێداگری
دەکەن .ئینگلبریشت ()Engelbricht ،٢٠٠٩
لەسەر ھەوڵەکانی گەیش��تن بە تێڕوانینێکی
ئابووریی بناخەدانراو لەسەر زانست لە قەیرانی
ھەنووکەییدا ،بە چەش��نێک ک��ە گەوھەری
مرۆڤ ب��ە ھێند وەربگرێ��ت ،پێداگری دەکا.
ئ��ەو تێڕوانین��ە ،بەتایبەتی دەب��ێ فاکتەرە
دەروونزانییەکان ،وەک «ڕۆحی ئاژەڵ»ی کەینز
( )Keynes’ animal spiritsلە خۆ بگرێت.
تەوژم��ی س��ەرچاوەگرتوو ل��ە گۆڕان��ی
کەش��وھەوا و تێکچوونی ژینگ��ە زەروورەت
و پێویس��تیی گەش��ەی ئابووریی س��ەوز لە
ئاس��تی جیھان��دا دەگەیەنێ .ھەندەرس��ۆن
( )Henderson ،٢٠٠٧ل��ە س��تراتێژیگەلی
بەردەوامیی گەردوونی و گەش��ەی ئابووریی
س��ەوز دەکۆڵێتەوە کە دەبێ ئاوڕ لەو مۆدێلە
ئابوورییان��ەی کە پاڵنەری ب��ە جیھانیبوونی
ئەمڕۆک��ەن ،بدەن��ەوە .بەپێ��ی بۆچوون��ی
ناوبراو ،پێویس��تە داھێنانگەلی تەکنۆلۆژیکی
ل��ە نموونەی س��ووتەمەنیی فوس��یلییەوە بۆ
«وزەی ب��ۆ نۆژەنکردن ش��یاو» ،بەکارھێنانەوە
و داڕش��تنەوەی پرۆس��ە پیشەس��ازییەکان
بگۆڕدرێ��ن .چوا و ئ��ۆھ (Chua and ،٢٠١١
 )Ohبە وردبوونەوە لە سیاسەتی تەکنۆلۆژیی
س��ەوزی نەتەوەی��ی و کاریگەرییەکان��ی
لەس��ەر پێش��کەوتنە کۆمەاڵیەتی ،ژینگەیی
و ئابووریی��ەکان ،دەستپێش��خەرییەکانی

پەرەسەندنی سەوز دەخەنە بەر باس.
ھەروەھا سیاسەتی شارێکی سەقامگیر لە
الیەن کاماگنی و ھاوکارانییەوە( (Ca� ،١٩٩٨
 ،) .magni et alوەک ئاڵقەی پێوەندیی نێوان
ئابووری-ژینگە-تەکنۆلۆژی دەبینرێت .ئەوان
تیشک دەخەنە سەر پەرەسەندنی سیاسەتگەلی
دەستێوەردەرانە بۆ گەیشتن بە «پێشکەوتنی
شاری س��ەقامگیر»ی ھاوس��ەنگ .کاناڵێکی
دیکەی خەڵکپەس��ندکردنی ھەڵس��وکەوتی
ژینگەپارێزان��ەی کۆمەاڵنی خەڵک ،پەروەردە
و بارھێنان��ە .وەک نموونەیەک ،ھای (،٢٠٠٥
 )Haighب��ۆ وەڕێخس��تنی جوواڵنەوەیەکی
جیھان��ی ،پێش��نیاری س��ەوزکردنی
(ژینگەپارێزکردنی) پالنی خوێندنی زانکۆکان
دەکات .ھای ئاس��تەنگەکانی ڕاگەیاندن��ی
پرۆگرامی «دەیەی نەت��ەوە یەکگرتووەکان بۆ
پەروەردە و بارھێنان لەپێناوی پەرەس��ەندنی
بەردەوام��دا» دێنێت��ە ب��ەر ب��اس ،ک��ە بۆ
دامودەزگاکانی خوێندنی بااڵ لە سەرانسەری
جیھان ھەلی سەوزکردنی (ژینگەپارێزکردنی)
پالنی خوێندن دەڕەخسێنن.
 .٢ .٩دارایی س��ەوز و وەگەڕخس��تنی
سەرمایە ،بازرگانی ،گواستنەوە و ژێرخان
س��ەوزکردنی ئاب��ووری پێویس��تیی ب��ە
وەگەڕخس��تنی س��ەرمایە ل��ە وزەی نوێ و
تەکنۆلۆژی��ی بەرھەمھێنان��دا ھەی��ە .ھی و
ھاوکارانی ( ) .He et al ،٢٠٠٣داراییی سەوز
و پەرەس��ەندنی سەقامگیریی ئابووری تاوتوێ
دەکەن .داراییی س��ەوز بە ڕەوتێکی گرینگی
دام��ەزراوە دارایییە مودێڕن��ەکان لە واڵتانی
پێش��کەوتوودا دێت��ە ئەژمار .پەرەس��ەندنی
نوێ بۆ ئێکۆ-ژینگە ،پێش��کەوتنی ئابووری و
دامەزراوە داراییەکان واتایەکی گرینگی ھەیە.
ھاینکەل و ھاوکارانی (.Heinkel et al ،٢٠٠١
) کاریگەرییەکانی وەگەڕخس��تنی سەرمایەی
س��ەوز لەس��ەر ھەڵس��وکەوتی کۆمپانیاکان
دەھێننە ب��ەر باس .ئەوان لە کاریگەرییەکانی
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س��ەرمایەگوزاریی ل��ە ڕەوش��ت داماڵراو لە
ڕەفت��اری کۆمپانیاکان ،دەکۆڵن��ەوە .دراوی
خۆجێی��ی/دراوی تەواوک��ەر(Community
)currenciesی��ش وەک گۆڕانێکی بچووک بۆ
ئابووریی سەوز چاوی لێ دەکرێت .سەیفانگ
( )Seyfang ،٢٠٠١بان��دۆر و پوتانس��یالی
دراوی تەواوک��ەر بۆ سیس��تەمێکی دراویی
خۆجێیی ناس��راو ب��ە «گەاڵڵ��ەی بازرگانیی
ئاڵووێری خۆجێییی دراو» ھەڵدەس��ەنگێنێت
تاک��وو یارمەتی بە پەرەس��ەندنی بەردەوامی
س��ەوزی خۆجێی��ی ب��دات .دۆزراوەکان��ی
بوارپش��کنییەک ل��ە بریتانیادا ئام��اژە بەوە
دەکەن کە دراوی تەواوکەر لە س��ەرکەوتنی
بەشداران لە وەدیھێنانی ھیندێک گۆڕانکاری
لە ش��ێوازی ژیان ،بەرخۆری (مەس��رەف) و
نموونەگەل��ی دامەزران��دن (کارپێدان) بەرەو
پەرەسەندنی بەردەوامی خۆجێیی سەرکەوتوو
بووە .س��ەرەڕای ئەوەش ،بەرتەس��کیگەلێک
لە ق��ەوارە ،مەودای خۆھەڵس��ووڕان ،بوودجە
و بەڕێوەبەرایەتی��دا ھەن ک��ە بەرل��ەوەی
ئامانجەکە بە شێوەی کاریگەر بپێکرێ ،دەبێ
ھەڵبگیردرێن.
ل��ە لێکۆڵینەوەیەک��ی تیۆریک��دا،
کۆنکۆنی ( )Conconi ،٢٠٠٣بە مەبەس��تی
تاقیکردنەوەی چۆنیەتیی شوێندانەریی لۆبیی
سەوز لەسەر دیاریکردنی سیاسەتی ژینگەیی
و بازرگانی لە دوو واڵتی گەورەدا کە لە ڕێگای
ڕەوتی بازرگانی و پیسیی سنووربەزێنی ھەواوە
پێکەوە بەس��تراونەتەوە ،مۆدێلێک لە دەزگای
سیاسەتدانان پێشکەش دەکات .ناوبراو ،لەژێر
گریمانەگەلی جێگرەوە سەبارەت بە ڕێکەوتنی
بازرگانی و پرۆسەی سیاسەتدانان و ھەنگاونانی
حکوومەتەکان ،کارتێکەریی لۆبیکردنی سەوز
لەسەر ئەنجامەکانی سیاسەتی ژینگەیی تاوتوێ
دەکات .س��ەرنج لە دەسپێکدا دەخرێتە سەر
سیاس��ەتگەلی وەبەرگیراو لەالیەن دوو واڵتی
ھاووێنە (وێکچوو) کە لەژێر کاریگەریی لۆبیی
سەوزی نەتەوەییدان .ئانالیز دواتر پەرەی پێ
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دەدرێ و حکوومەتگەلێک دەگرێتەوە کە لەژێر
کارتێکەریی لۆبیی س��ەوزی نێونەتەوەییدان.
نووسەر ھەروەھا لە لێکەوتەکانی ناهاوتاییەکانی
(لێکنەچووییەکان��ی) واڵت دەکۆڵێت��ەوە و
دەریدەخات کە ش��وێندانەریی لۆبیی س��ەوز
لەس��ەر ئەنجامەکانی سیاس��ەتی ژینگەیی،
ب��ە هاوکاری��ی سیس��تەمە بازرگانییەکان،
هاوئاهەنگی��ی نێوان ئاژانس��ە ژینگەیییەکان
و لەس��ەر قەوارەی دەاڵندن ،س��ەرڕێژکردنی
س��نووربەزێن و بەرەاڵکردنی گەناڵ (زبڵ) بۆ
ناو ژینگە بەستراوەتەوە.
ھەروەھا ،مایستاد ( )Maestad ،١٩٩٨لە
کارایی سیاسەتی بازرگانیی سەوز دەکۆڵێتەوە
و مەرجگەلێ��ک ب��ۆ سیاس��ەتی ژینگەی��ی
دادەڕێژێ��ت ،کاتێ��ک کە واڵتی هاوبەش��ی
بازرگانیی دەرەکی هەبن کە نەتوانن یاس��ا و
ڕێسای ژینگەییی لەبار جێبەجێ بکەن.
لە ئاستی نێونەتەوەییدا ،کۆنکۆنی (،٢٠٠٣
 )Conconiوەبی��ر دێنێتەوە کە ڕێس��اکانی
ڕێکخ��راوی بازرگانی��ی جیهان��ی ،توانای��ی
دەوڵەتەکان ل��ە بەکارهێنان��ی لەمپەرگەلی
بازرگانیدا س��نووردار دەکەن .ئەمە بە مانای
پێویستیی دامەزراندنی ڕێکخراوی ژینگەییی
جیهان��ی دێت .س��ەرەڕای ئ��ەوەش ،ئەگەر
ڕێس��اکانی ڕێکخ��راوی بازرگانی��ی جیهانی
بەستەرەوە (زۆرەملی) نەبن ،دانانی یەکالیەنەی
سیاس��ەت دەتوانێ ئەنجامی کارا و بەبڕشتی
لێ بکەوێتەوە .لە ئاستی هەرێمیدا ،ئەندامانی
ڕێککەوتننامە بازرگانییە تایبەتییەکانی وەک
یەکیەتیی ئورووپا ،ڕێککەوتننامەی بازرگانیی
ئ��ازادی ئامری��کای باک��وور ( )NAFTAو
ڕێکخراوی نەتەوەکانی باشووری خۆرهەاڵتی
ئاسیا دەتوانن هاوکاریی ژینگەیی دابمەزرێنن.
س��وێدرهۆڵم ( )Söderholm ،٢٠٠٨ئابووریی
سیاسیی پێوەندیدار بە دامەزراندنی بازرگانیی
هاوب��ەش لەنێوان هاوبەش��ەکانی بازاڕەکانی
خاوەن پێناسەی سەوز ئانالیز دەکات .ناوبراو
هیندێک لە پرنس��یپە ئابوورییەکانی بازاڕێکی
ساڵی بیست و دووەم
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خ��اوەن هێاڵننام��ەی س��ەوزی دووالیەنەی
لێکهەڵپێک��راو دەخاتە ڕوو و ژمارەیەک تەوەر
و کێش��ەی گرینگ بۆ کارایی ،سەقامگیری و
ڕەوایییان دێنێتە بەر باس.
سەوزاندن (یان بۆ ژینگە گونجاو کردنی)
ی گواستنەوە ،بوارێکی گرینگە کە پێویستیی
بە ڕوونکردنەوە لەس��ەر گۆڕان لە سیاسەتی
گواستنەوەی شاردا هەیە .سەرەڕای هۆشیاری
و ش��ارەزاییی کامڵ س��ەبارەت بە کێشە ڕوو
ل��ە هەڵکش��انە ژینگەیییەکان��ی گرێدراو بە
گواستنەوە ،بەگشتی سیاس��ەتی گواستنەوە
لەهەمب��ەر گۆڕانکارییە پێویس��تەکاندا خۆی
گرتووە و قایم ڕاوەستاوە .هایسینگ (،٢٠٠٩
 )Hysingلەمەڕ ئەوەی کە ئەم بۆ ژینگە گونجاو
کردنە چۆن بووە بە دەرەتانێک ،ڕوونکردنەوە
دەدات .وەک نموونەیەک ،سێ گۆڕەکی( (�var
 )iableگۆڕان لە دۆزی «ئۆرەسووند» لە واڵتی
سوید ،بایەخی تێگەیشتن لە خسڵەتی گۆڕانی
سیاسەت دەس��ەلمێنێ .ئەم سێ گۆڕەکە لە
ئایدیاگەلی سیاس��ەتی نوێی گواس��تنەوەی
جێگیر ،ڕێکخستنەوەی بەڕێوەبەریی خۆجێیی
و گوش��اری کاردابینکەرانی سیاسەتی سەوز
پێ��ک هاتووە .خاڵی هاوبەش��ی پش��تی ئەم
هەموو ئاڵوگۆڕە ،ڕێکخستنەوەی گواستنەوەی
شاریی وەک پرسێکی سیاسی بوو .گرینگیی
بەردەوامی سیاس��ەت لەم پرسەدا وانەیەکی
بەنرخە.
لە زۆر واڵتدا ،لە ئەنجامی شارنش��ینی و
ئاقارەکانی��دا ،ڕادەی بەرهەمهێن��ان و چڕیی
حەش��یمەت خەریک��ە دەگۆڕدرێ��ن .وەک
هەنگاونانێک بەرەو سەوزاندنی پشتوێنی ژەنگ
لێدراو ،شیڵینگ و لۆگان (Schilling ،٢٠٠٨
 )and Loganمۆدێلێک��ی ژێرخانی س��ەوز بۆ
ئەندازەگونجاوی��ی ش��ارە بچووکەوەبووەکانی
ئامری��کا پەرە پێ دەدەن{ .پش��توێنی ژەنگ
لێدراو ئام��اژە بە هەرێمێک��ی جوغرافیاییی
ئامری��کا دەکات ک��ە س��ەردەمێک خاوەنی
پێگەیەکی ئابووریی بەهێ��ز بوو ،بەاڵم دواتر

ئەو پێگەیەی لە دەس��ت دا ،وەرگێڕ} .ئەوان
کۆمەڵێک ستراتێژی پێناسە دەکەن کە شارە
بچووکەوە (بەرتەسکەوە) بووەکان دەتوانن بە
کاریان بێنن بۆ ئەوەی ژینگەی شار بژێننەوە،
دانیش��تووانی کۆمەڵگە بەهێز بکەن و بازاڕە
بەکەڵکنەهاتووەکان��ی خانووبەرە س��ەقامگیر
بک��ەن .ناوبراوان بە چەن��د تێبینی کردنێک
لەمەڕ چاکس��ازیی ش��یمانەییی سیاس��ەت
و بیرۆک��ەی پش��کنین ،لێکۆڵینەوەکەی��ان
ت��ەواو دەک��ەن .ئەندازەگونجاوی��ی (ش��ار)
حەوج��ەی ب��ە ڕێگای ن��وێ ب��ۆ پالندانان،
دیزاین و بونیاتنان��ەوەی کۆمەڵگەکان هەیە.
سیاس��ەتدانەران پێویس��تییان بە چاکسازیی
پێوەندیدار بە یاس��ادانەری ،زانیاریی باش��تر
و لێکۆڵین��ەوەی بەهێز و قای��م هەیە تا ئەم
چاکس��ازییانە لە سیاس��ەتدا ببەن��ە پێش؛
ئەوان هەروەها بۆ باش��ترکردنی پەرەدان بەم
نوێگەرییان��ە لە سیاس��ەتدا ،پێویس��تیان بە
تەرخان کردنی هەوڵ و چاالکییە.
 .٣ .٩ئابووریی سەوز ،قەیرانی ئابووری،
کار و باشبژیوی
وەک بەش��ێک ل��ە هەوڵ��ەکان لەپێن��اوی
ئابوورییەک��ی خۆش��بژیویی س��ەوزدا ،ل��ە
هەڵبژاردن��ی پارلەمانیی س��اڵی ١٩٩٨ـەوە
حیزبی سەوز لە سوید ،بەو مەرجە کاریگەریی
لەس��ەر سیاس��ەتەکانی حکوومەتدا ھەبێت،
پشتیوانیی لە حکوومەتێکی فرەالیەن کردووە
(ئێالندر  .)Elander ،٢٠٠٧ئەم سیاس��ەتەی
حیزبی سەوز سەوزاندنی (بۆ ژینگەگونجاویی)
ئابووری��ی لێ کەوتووەت��ەوە .وەک پێوەرێکی
دیک��ەی بەش��داریکردن لە سیاس��ەتداناندا،
ئالمۆس ( )Almås ،١٩٩٤لە سووڕی سیاسەتی
کش��توکاڵ دەکۆڵێت��ەوە و پێوەندی��ی نێوان
یاس��ادانانی دەوڵەت ،ئابووریی بازاڕی لیبراڵی
و پشتگیریی باش��بژیویی جووتیارانی نۆروێژ
هەڵدەسەنگێنێ .گۆڕان لە سووڕی سیاسەتی
کش��توکاڵدا ،گۆڕان��ی س��تراتێژیی مانەوەی
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جووتیارانی لێ دەکەوێت��ەوە .دۆزینەوەکانی
ناوبراو دەریدەخ��ەن کە خۆگریی زیاتر هەیە
تا گۆڕان و ،جووتیاران خۆیان لەگەڵ گۆڕانی
سیاسەتگەلی پێشبینیکراودا دەگۆڕێنن .وەک
دەرهاویش��تە و ئاکامێک ،جووتیاران تەنانەت
بەر لەوەی سیاس��ەتی «لیبرالیزمی س��ەوز»
جێبەجێ بکرێت ،پەین و ژاری دژە مەلومۆری
کەمتریان بەکار هێنا.
باجی س��ەوز و قازانجی دووقاتی پش��ک
لە ئابووریی ڕوو لە گەش��ەدا ،لەالیەن گلۆم و
هاوکارانییەوە ( ) .Glomm et al ،٢٠٠٨تاوتوێ
دەکرێن .ئەوان لە چاکس��ازیی باجی سەوزی
بێالی��ەن بە داه��ات لە درێ��ژەی هێڵەکانی
گریمانەی قازانجی دووقاتی پشک دەکۆڵنەوە
{بێالیەن بە داهات بەو واتایەیە کە کەم و زۆر
کردنی باج کار ناکاتە س��ەر داهاتی دەوڵەت.
ئەگەر باج لەس��ەر خەڵک کەم بکرێتەوە ،ئەوا
بە هەم��ان ئەندازە باج لەس��ەر کۆمپانیاکان
زی��اد دەکرێ��ت .وەرگێڕ} .لەس��ەر بنەمای
مۆدێلێکی دینامیکیی گش��تیی هاوس��ەنگ،
ئ��ەوان بۆیان دەردەکەوێت کە بردنەس��ەری
باجی بەنزی��ن و بەکارهێنانی داهاتەکەی بۆ
کەمکردنەوەی باجی سەر داهاتی سەرمایە لە
واڵتە یەکگرتووەکانی ئامریکادا ،بەدڵنیاییەوە
هەردووک جۆر سوودی باش��بژیوی دەخاتە
بەر دەست :قازانجی پشکی کارایی و قازانجی
پشکی س��ەوز .لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەوان بۆیان
دەردەک��ەوێ کە ب��ە لەبەرچاوگرتنی مەیلی
پارەدان الی خێزان بۆ باشترکردنی چۆنایەتیی
هەوا ،قەوارەی قازانجی پش��کی سەوز ،زۆر لە
قازانجی پشکی کارایی کەمترە.
ب��ە دوای قەیران��ی ئابووری��ی جیهانی،
بە مەبەس��تی ئافراندنی هەل��ی کار لە واڵتە
یەکگرتووەکانی ئامریکا و ئورووپادا ،سامانێکی
ئێج��گار زۆر ل��ە ئابووری��ی س��ەوزدا وەگەڕ
خ��راوە .ب��ەاڵم بەڵگە لەس��ەر ڕەخس��اندنی
ڕاستەوخۆی هەلی کار لە ئاکامی ئەو سەرمایە
وەگەڕخس��تنانەدا دەگمەنە (کەمە) .هەروەها
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دوودڵییەک هەیە کە ئەگەر کاریش خوڵقابێ،
ئ��ەوا ل��ە بوارگەلێکدان کە ش��ارەزایییان لە
ئاس��تێکی بڵنددا پێویس��ت نیی��ە و کاتین.
ئەمانە بۆ هەڵدانی ئابووری بایەخی کەمتریان
هەیە .لە توێژینەوەیەکدا کە لە ڕەخس��اندنی
هەلی کار و س��تراتێژیی پەرەدانی س��ەوز لە
ئیندۆنێزی دەکۆڵێت��ەوە ،مەهمەت (،١٩٩٥
 )Mehmetس��ەبارەت ب��ە پێوەندی��ی نزیک
لەنێوان پەرەسەندنی بەردەوام و پەرەسەندنی
ڕەخساندنی هەلی کاردا بەڵگە دەهێنێتەوە.
گای و هاوکاران��ی (.Gai et al ،٢٠١١
) ل��ەوە دەکۆڵنەوە کە ئای��ا پێوەندیی نێوان
ئابووریی س��ەوز و کاری س��ەوز ئوستوورەیە
یان ڕاس��تی .وتاری ناوبراوان دەپەرژێتە سەر
کاریگەرییە ڕاس��تەوخۆ و ناڕاستەوخۆیەکانی
دامەزراندن لە ئاکامی دوو سیاسەتی سەرەکیی
کەمکردن��ەوەی گازە گوڵخانەییی��ەکان ل��ە
کەرت��ی بەرهەمهێنان��ی کارەبا ل��ە چیندا.
وتارەکە دەیس��ەلمێنێ کە ئاس��ان نییە بڕیار
بدەیت کە ئایا ئەو سیاسەتانە ،کاری زۆرتریان
لێ دەکەوێتەوە یان نا .ئەوان پێداگری دەکەن
کە بۆ دڵنیایی لە پێکەوە هەڵکردنی ئابووریی
سەوز و کاری س��ەوز ،سیاسەتدانەران دەبێ
زیات��ر پەرە ب��ە «تەکنۆلۆژیی ب��ۆ نوێبوونەوە
ش��یاو» ب��دەن .جگە ل��ەوە ،لەگ��ەڵ یەک
جۆربوونی سیس��تەمی فێرکاری و پێکهاتەی
دامەزراوان (کارمەندان)یش پێویستە .هەروەها
بردنەس��ەری بەرپرس��یارێتیی کۆمەاڵیەتیی
کۆمپانیاکان بۆ ئابوورییەکی سەوز و بۆ کاری
داهێنەران��ە بوارگەلێکی جێی س��ەرنجن کە
خاوەنی ئەگەر و توانایی پەرەسەندنن.
پ��اپ و هاوکاران��ی (.Pop et al ،٢٠١١
) بەمەبەس��تی دڵنیابوون لە بەرپرسیارێتیی
کۆمەاڵیەتی��ی کۆمپانیا لە ئاس��تی نەتەوەیی
و نێونەتەوەییدا ،ڕۆڵی س��امانی کۆمەاڵیەتی
و ب��رەوی پیری��ی چ��االک ئانالی��ز دەکەن.
{پیری��ی چاالک چەمکێکە ک��ە ئامانج لێی،
بردنەسەری تەمەنی خانەنشینی و لە ئەنجامدا
ساڵی بیست و دووەم
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درێژکردنەوەی چاالکیی بەرهەمدەریی مرۆڤە،
وەرگێ��ڕ} .ئەوە بە ئامرازێکی بەبڕش��ت بۆ بە
گژا چوونەوەی دۆخی ڕاس��تەقینەی ئابووری
لە یەکیەتی��ی ئورووپ��ا و گوزەرکردن بەرەو
ئابووریی نوێ دێت��ە ئەژمار .وەک ئەنجامێک
چ��اوەڕوان دەکرێت ک��ە ئەم هەن��گاوە ،لە
زانس��ت ،لێهاتووی��ی و توانای��ی بە س��اڵدا
چووان بە ش��ێوەیەکی هاوب��ەش و یەکانگیر
کەڵ��ک وەربگرێت .هەروەه��ا دەتوانێ کاری
داهێنەران��ەی ن��وێ بخوڵقێن��ێ و هاوکاری
لەپێناوی بڕەودان بە ئابووریی س��ەوزدا بەهێز
بکات.
ئەو گوم��ان و دوودڵییە ل��ە ئارادایە کە
کۆمەڵگەی جیهانی لە (ئەنجامی) هەوڵەکانی
بۆ خۆ قوتار کردن لە قەیرانی دارایی ،لەوانەیە
کارەس��اتە ژینگەییی��ەکان خراپت��ر بکات.
شێوەکارە نوێیەکانی ئابووریی سەوز لە چیندا
لەسەر فرەقەیرانی ڕاوەستە دەکات .چین ،لە
دەیەکانی دواییی پەرەسەندنی خێرای ئابووریدا،
لەنێ��و قەیرانگەلێکی وەک قەیرانی ژینگەیی،
قەیرانی دراوی ،قەیرانی خواردەمەنی ،قەیرانی
س��ەرچاوەکانی ئ��او و قەیرانی سیس��تەمی
پارێزگاری لە ژینگ��ەی ئێکۆلۆژیکیدا گیری
خواردووە .سەختیی کێشەگەلی پەرەسەندن
و ژینگ��ە لە ئاس��تی جیهان��دا وای کردووە
کە ئابووریی س��ەوز س��ەرنجی زیاتر بۆ الی
خۆی ڕابکێش��ێت .ڕێگاچارەکان لە داڕشتنی
سیاسەت و سیس��تەمگەلێک بۆ پاشەکەوتی
وزە ،کەمکردن��ەوەی بەرەاڵکردن��ی گەن��اڵ
(زبڵ) بۆ ناو ژینگە و پەرەدان بە س��ەرچاوەی
نوێی وزەدا خۆ دەبینن��ەوە .ئەمە لە درێژەی
ڕێگای ئابوورییەکی س��ەوزدا بۆ گەیشتن بە
کۆمەڵگەیەک��ی ئێکۆلۆژیکی ،ڕۆڵی چاوس��اخ
دەگێڕێت .ب��اڕی ٢٠٠٦(Barryئا٢٠٠٦ ،ب،
 )٢٠١٢ ،٢٠٠٩ه��ەوڵ دەدات ئاساییش��ی
ئابووری لە جێی هەڵدان��ی ئابووری دابنێت،
کەچی ژی��ا و هاوکارانی () .Jia et al ،٢٠١١
لەسەر پێویس��تیی داڕشتنی ستراتێژییەک و

پاڵنانی چین بەرەو کۆمەڵگەیەکی ئێکۆلۆژیکی
بۆ وەاڵمدانەوەی قەیران��ە فرەڕەهەندییەکان
پێداگ��ری دەک��ەن .یانگ و چێ��ن (،٢٠٠٩
 )Yang and Chenس��ەوزاندنی ئاب��ووری بە
ڕێگاچ��ارەی س��ەرەکیی قەیران��ی ئابووریی
جیهان��ی دادەنێ��ن .ناوب��راوان ڕایدەگەیەنن
ک��ە هەرچەند نەتەوە یەکگرت��ووەکان ،وەک
واڵمێک بە قەیران��ی هەنووکەییی ئابووری و
دارایی و هاندەری وەگەڕخەری سەوز ،داوای
ڕێککەوتنێکی نوێی س��ەوزی جیهانیی کرد،
بەاڵم لەسەر ئەوە کە داخوا ئەو جۆرە هاندەرە
سەوزانە ،چارەس��ەرێک بۆ قەیرانەکە دەخەنە
ڕوو یان نا ،چ کۆدەنگییەک لە ئارادا نییە.
فرەڕەهەندی��ی قەیرانەک��ە لەالی��ەن
”ئالتواتر”ـەوە ( )Altwater ،٢٠٠٩بە س��ێ
تەنگژە ( )trilemmaناودێر دەکرێ و ئاماژەیە
بە س��ێ تەوەری ئابووریی جیه��ان ،قەیرانی
دارای��ی و س��ەقامگیریی ئێکۆلۆژیکی .کاپرا
و هێندێرس��ۆن(  (Capra and Hen� ،٢٠٠٩
 )dersonمیتۆدێک��ی هەڵدان��ی چۆنایەت��ی
پێش��نیار دەکەن کە چوارچێوەیەکی واتاییە
بۆ دۆزینەوەی چارەس��ەریگەلێک بۆ قەیرانە
هەنووکەییی��ەکان .میت��ۆدی پێش��نیارکراو
دەبێ ل��ە ڕووی ئابوورییەوە س��الم ،لە باری
ئێکۆلۆژیکیی��ەوە س��ەقامگیر و ل��ە ب��واری
کۆمەاڵیەتییەوە عاداڵنە بێ��ت .ئەم پەڕینەوە
جیهانیی��ە لە خاپوورکاری��ی ژینگەیییەوە بۆ
سەقامگیری و جێگیری ،چی دیکە نە واتایییە
و نە گرفتێکی تەکنیکیش��ە ،بەڵکوو کێشەی
بەه��ا (نرخ ب��ۆ دانان) و ویس��ت و ئیرادەی
سیاسییە.
ئینگلبریش��ت ()Engelbricht ،٢٠٠٩
کاتێک لە قەیران��ی ھەنووکەیی دەکۆڵێتەوە،
لەس��ەر تێڕوانینێک��ی ئابووری��ی بناخەدانراو
لەس��ەر زانس��ت فۆک��ووس دەکات .ئ��ەم
تێڕوانین��ە چاوەڕوانیی ئ��ەوەی لێ دەکرێت
ک��ە گەوھەری م��رۆڤ بە ھێن��د وەربگرێت.
تێڕوانینەکە فاکت��ەرە دەروونزانییەکان ،وەک
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«ڕۆح��ی ئ��اژەڵ»ی کەینز لە خ��ۆ دەگرێت.
پەرەسەندنی سیس��تەمی پۆلێنکاری کە دان
بە فرەالیەنیی وەها ئابوورییەکدا دەنێت ،دەبێ
نرخاندنی دووبارەی ئابووریی باشبژیویی باو و
پەرەسەندنی سیستەمێکی نوێی لەتەکدا بێت
کە تێگەیشتنگەلی هەوێنگرتوو لە لێکۆڵینەوە
لەس��ەر خۆش��گوزەرانی و هەڵس��وکەوتی
م��رۆڤ ل��ە بەرچ��او بگرێ��ت .کاتێک داس
( )Das ،٢٠٠٢لە پێوەندیی نێوان شۆڕش��ی
س��ەوز و کەمکردنەوەی هەژاری دەکۆڵێتەوە،
گرێدراوی��ی نێ��وان تەکنۆل��ۆژی و کۆمەڵگە
هەڵدەس��ەنگێنێ و بەش��ێوەی ڕەخنەگران��ە
قازانجە ئەرێن��ی و کاریگەرییە نەرێنییەکانی
ئابووریی س��ەوز لەسەر هەژارانی واڵتی هیند
ش��ەنوکەو دەکا .ناوبراو پێش��نیار دەکات کە
پێوەندیی نێوان ئاس��تی هەژاری و شۆڕش��ی
سەوز دەبێ بە وریاییەوە پەسند بکرێت.
 .١٠کورت��ەی ڕێبازەکانی پەرەس��ەندنی
سەوز
ئابووری��ی ب��ازاڕ ،بەش��ێوەیەکی ورد و
مووئەنگێویان��ە ،ل��ەو تەکنۆلۆژییان��ەی کە
«ش��مەکی بۆ بازاڕ ش��یاو» بەرهەم دەهێنن و
بەرهەم��دەری و قازانج بەهێ��ز دەکەن ،ورد
دەبێتەوە .ئەم داوی (تەڵەی) بەرهەمدەری و
قازانجە بۆ ژینگە و بەردەوامی (سەقامگیری)
بەکەڵک نیی��ە .ئایدیۆلۆژیی س��ەوز بریتییە
ل��ە ئاڵق��ەی پێوەندیی نێوان داد ،سروش��ت
و ئابووری��ی سیاس��ی .ئەم بابەتە هێش��تا بە
باشی لێکۆڵینەوەی لەس��ەر نەکراوە ،چونکە
هەڵس��ەنگاندن و تەتەڵ��ەی کۆمەڵگ��ەی
پیشەس��ازیی هاوچ��ەرخ دیاردەیەک��ی ت��ا
ڕادەی��ەک نوێی��ە .تیۆریی��ە ئێکۆلۆژیکی و
ئابوورییەکان کە هێش��تا لە پەرەس��ەندندان،
ئ��ەوە دەخەنە ڕوو کە س��ەرجەمی بەرهەمی
نەتەوەییی س��ەوز دەبێ حیسابی چی بکات
بۆ ئ��ەوەی قازانجە نابازاڕییەکانی سروش��تی
لە بیر بێت .هەوڵەکانی کومیس��یۆنی ئورووپا
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لەپێن��اوی دامەزراندن��ەوەی پێوەندییەکانی
لەگەڵ ڕێکخراوەکان��ی کۆمەڵگەی مەدەنی،
بۆ ئاس��انکاری بەمەبەستی بەش��داریکردنی
چاالکانەی��ان ل��ە بڕیاردانی س��ەوزدا کە بۆ
نوێکردنەوەی ئێکۆلۆژیکی و ئاسایشی ئابووری
ئاس��انکاری دەک��ەن ،وا دێت��ە بەرچ��او کە
هەنگاوێکی لە ئاراستەی دروستدا بێت.
گوش��ارگەلی س��ەوز دەربڕ و نیشاندەری
نیگەرانیی ڕوو لە هەڵکش��ان لەسەر ژینگەن.
وزە و تینی��ان وەب��ەر هەوڵەکان��ی ئابووریی
سەوزدا کردووە کە لە ئانالیزێکی هەڵبژاردنی
س��ەرکەوتووانەی چەندی��ن پارت��ی س��ەوز
ل��ە ئورووپ��ادا دەردەکەوێ��ت .س��تراتێژیی
پەرەسەندنی ئابووریی س��ەوز خەریکە بیچم
بەو ئاراس��تەیە دەدات کە ئابووریی سەوز بە
ش��ێوەی هەرەباش و دڵخ��واز دەبێ وەدوای
بکەوێ .س��تراتێژیی جێی ب��اس بەتایبەتی
لەس��ەر سیستەمی پیشەس��ازی و پێوەندیی
ئەو سیس��تەمە لەگەڵ سیاس��ەتی ژینگەیی
چەق دەبەس��تێت .ئاوات و مەیلی تێگەیشتن
ل��ە پێوەندیی نێ��وان ئاب��ووری و ئیکۆلۆژی
بەرەو پەرەس��ەندنی سەقامگیر و بەکارهێنانی
میتۆدێکی یەکانگی��ری ئابووری-ئێکۆلۆژیکی
و ئانالیزکردن��ی ،ح��ەز و ئاواتێک��ی ڕوو لە
هەڵکشان بووە .سەرهەڵدانی سیاسەتی شاری
سەقامگیر پێوەرێکە کە لەسەر دەستتێوەردان
و سیاسەتی یەکپارچە بە مەبەستی گەیشتن
بە پەرەسەندنی شاری هاوسەنگ و سەقامگیر،
پێداگ��ری دەکات .ئەم��ە وردە وردە س��ەر
دەکێش��ێتە الی ئابوورییەکی س��ەقامگیر کە
ه��ەم زیانی ب��ۆ ژینگە کەمت��رە و هەمیش
بەکارهێنانی ئاسانترە.
کێش��ەگەلی س��ەرچاوە-ژینگە ل��ە
پیشەسازییە پرۆس��ەیییەکاندا ،قورسایییەکی
تایبەت��ی دەخەن��ە س��ەر دابینکردنی وزەی
بنەڕەت��ی ،کارایی بەکارهێنان��ی وزە ،دۆخی
کەڵکوەرگرتن لە وزە ،بەکاربردنی کەرەس��تە
و بەرەاڵکردنی پۆخڵی .هەروەها بۆ بنبڕکردنی
ساڵی بیست و دووەم
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لەمپەرەکانی سەوز لە جێبەجێکردنی پرۆسەی
بەرهەمهێنان��ی بازنەی��ی و تەکنیکگەل��ی
بەرهەمهێنانی خاوێن��دا ،هەوڵگەلێک وەگەڕ
خراون .ئابووریی بازنەیی وەک سیاس��ەتێکی
نەتەوەیی بۆ پێش��کەوتنی سەقامگیر پەرەی
س��ەندووە ک��ە ئامانج��ی بەرەنگاربوونەوەی
کارتێکەریی��ە ژینگەیییەکان��ی موعجی��زەی
ئابووری��ی واڵت��ی چین��ە .ئەم��ە لەباتی��ی
س��تراتێژییەکی پەتیی ژینگەی��ی ،خەریکە
زیات��ر وەک س��تراتێژییەکی ئابووری س��ەر
هەڵدەدات .س��ەرەڕای هۆگری��ی زۆر پێی و
بااڵدەستییەکەی ،ئابووریی بازنەیی و ئابووریی
نەریتی پێک��ەوە دەیانکرێ و لە پەنای یەکدا
دەژین .بەراورد و ئانالیزی ئەو دوو سیستەمە
ل��ە نرخاندن��ی سروش��تی پێکەوەژیانیان و
خێرای��ی جێگۆڕکێیاندا یارمەتی��دەر دەبێت.
جێبەجێکردنی هاوتەریبیی ئابووریی بازنەیی
لە ئاس��تی کۆمپانیا ،پیشەسازی و نەتەوەییدا
ب��ۆ ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ کاولکاریی ژینگە
و کەمی��ی س��ەرچاوە ئابووریی��ەکان ،وەک
هەنگاوێکی هیوابەخش سەیر دەکرێت .لەگەڵ
ئەوەش��دا ،هەنگاوی جیاواز بۆ پێشخس��تنی
ئابووریی بازنەیی و پ��ەرەدان و بەهێزکردنی
هێ��زە پاڵنەرەکانی ،بۆ گەیش��تن بە ڕێڕەوی
پەرەسەندنێکی سەقامگیر پێویستن.
سووڕی سیاسەتی کش��توکاڵ پێوەندیی
نێوان یاسا و ڕێسا ،ئابووریی بازاڕ و یارمەتیدانی
جووتیاران بۆ پاراستنی ژینگە دەکاتە ئامانج.
ملمالنێ��ی س��ەرەکی لێرەدا بریت��ی دەبێت
ل��ە بەرهەمهێنان��ی خۆراک��ی پێویس��ت بۆ
تێرکردنی حەش��یمەتی ڕوو لە هەڵکش��انی
جیه��ان .ئابووریی س��ەوز ،وەک میتۆدێکی
کارا و بەردەوام ،لە باشترکردنی پەرەسەندنی
ئاب��ووری ،ڕکێفکردن��ی کاولکاری��ی ژینگە و
بردنەسەری دەس��کەوت بەبێ خراپترکردنی
نابەرابەری��ی ناوچەی��ی ،زیانهەڵگ��ری و
هەلومەرج��ی قاتوقڕیدا یارمەتی��دەر دەبێت.
مودێلێکی دانراو لەسەر چۆنایەتی بۆ پەرەدان

بە بەرهەمی س��ەوز کە لە ڕێگای داڕش��تنی
بەرهەم و داهێنانەوە دەپەرژێتە س��ەر پرسە
ژینگەیییەکان ،خەریکە س��ەرنجی کڕیاران،
پیشەس��ازییەکان و دەوڵەتەکان بۆ الی خۆی
ڕادەکێش��ێت .ڕەوتی پەژراندنی تەکنۆلۆژیی
س��ەوز دەب��ێ ل��ە هەڵدان��ی بەرهەمدەریی
جێگی��ردا ڕۆڵێکی گرینگ بگێڕێت .بازرگانیی
س��ەوز ڕوانگەیەکی نوێیە ب��ۆ بەڕێوەبەری و
ئاکار و ڕەوشتی و بازرگانی .سەوزاندنی ڕوو لە
گەش��ەی تۆڕە پیشەسازییەکان ،نموونەیەکی
دیکەی جوواڵنەوەی کۆمەاڵیەتیی ژینگەییی
هاوچەرخ��ە .ئابووری��ی سیاس��یی بازاڕێکی
نێونەتەوەیی خاوەن هێاڵننامەی س��ەوزیش،
هەنگاوێک��ی گرینگ ب��ەرەو ئابووریی ئیکۆ-
سیاسی لە ئابووریی سەوزدایە.
تێکچوون��ی دەورهەڵگرت��ووی ژینگەیی
بووەتە هۆی چوونەس��ەری ئاستی هۆشیاریی
گشتی سەبارەت بە کێش��ە ژینگەیییەکان و
وەک هێزێکی پاڵنەر بۆ پەرەدان بە ڕێگاگەلێک
لە چەش��نی ئابووریی بازنەیی ڕۆڵ دەگێڕێت.
پێکهات��ە ،ئامان��ج و کردەوەکان��ی هیندێک
ئەکتەری کۆمەاڵیەتی و شارۆمەندیی سەوز لە
جوواڵنەوەی ئابووریی س��ەوزدا بۆ پەرەدان بە
قەوارە و توانایییەکانی سەوز و جێبەجێکردنیان
بایەخدارن .شەپۆلگەلی سەوز و بەجیهانیبوون
بەرەو یەکس��انی و دادی ژینگەیی بەڕێوەن.
خوێندنەوەی تێگەیش��تنەکانی جوواڵنەوەی
س��ەوز و مەبەس��تە ڕەفتارییەکان��ی ئ��ەو
جوواڵنەوەیە گرینگن .کیمیای س��ەوز وەک
جوواڵنەوەیەک��ی کۆمەاڵیەتی ،هەلومەرجێک
پێک دەهێنێت کە لە س��ێبەریدا بەشەکانی
کۆمەڵگە دەرفەتیان دەبێت لە جوواڵنەوەگەلی
کۆمەاڵیەتیدا بەش��داری بک��ەن .جوواڵنەوە
کۆمەاڵیەتیی��ەکان ب��ە پێدران��ی نف��ووز و
دەسەاڵت بەس��ەر سیاسەتەکانی حکوومەتدا،
دەتوان��ن لەس��ەر مۆدێلی سیاس��ەتی هەرە
دڵخواز بۆ پێشخس��تنی ئابووریی سەوز پەرە
بستێنن .بە لەبەرچاو گرتنی پرسی یەکسانی،
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لێکۆڵینەوە ل��ە پێوەندیی نێوان تەکنۆلۆژی و
کۆمەڵگە دەتوانێ تیش��ک بخاتە سەر قازانجە
ئەرێنی و (زیانە) نەرێنییەکانی ئابووریی سەوز
لەسەر هەژاران و پەراوێزخراوان.
ئابووری��ی س��ەوزی هیدرۆژێ��ن وەک
ڕێگایەک بۆ واڵتان کە لە وزەدا سەربەخۆ بن
و بە دوای داهاتوویەکی «بۆ نوێبوونەوەشیاو»دا
دەگەڕێن ،تا دێ پێداگریی لەس��ەر دەکرێت.
سیستەمەکانی «وزەی بۆ گواستنەوە شیاو»ی
کاراتر ،لە نێو ئەو چارەس��ەر و هەنگاوانەدان
کە پێش��نیار دەکرێ��ن .هەروەه��ا دابەزینی
بەرچ��اوی چڕیی وزە ،باش��ترکردنی کارایی
تەکنیکی و پێکهێنان��ی ئاڵوگۆڕ لە چاالکیی
ئابووری لەنێوان کەرتەکانی ئابووریدا وەدەست
هات��ووە .پاش��ەکەوتی وزە لە پیشەس��ازییە
پرۆس��ەییەکانی چیندا و پەرەسەندنی بازاڕی
وزەی س��ەوز یان ب��ۆ نوێبوونەوە ش��یاو لە
ئاڵماندا جەخت لەس��ەر سیاس��ەتی گشتیی
کارا و س��ەرهەڵدانی خواس��تی کڕیاران��ی
س��ەوز دەکەن .ئابووریی سیاسیی سیستەمی
باجوەرگرتنی سەوز ڕۆڵی سیاسەت لە دانانی
سیاس��ەتی ژینگەییدا دەستنیش��ان دەکات.
س��ەرەڕای ئەوەش ،تیۆرییەکانی یاسابەندی
هێش��تا هێندە بەگوێرەی پێویس��ت پەرەیان
نەسەندووە کە ئاراس��تەدۆزییەکی ژینگەییی
بەهێزی��ان هەبێت .باج خستنەس��ەر وزە بۆ
ئەوەی��ە کە بەکارهێنان��ی وزە کۆنترۆڵ بکا و
لە وەدەستهێنانی ئامانجەکانی کۆنترۆڵکردنی
گ��ۆڕان لە کەش��وهەوادا یارمەتی��دەر بێت.
چ��اوەڕوان دەکرێت باجی س��ەوز «قازانجی
دووقاتی پشک» لە بیچمی کارایی و «قازانجی
پشکی سەوز»دا دەستەبەر بکەن.
ئابووری��ی کەم کاربۆن وەک نموونەیەکی
بنەڕەتیی پەرەس��ەندنی ئابووری ،بژارەیەکی
«خ��ۆ لێ النەدەر» بۆ ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ
گەرمداھاتن��ی گەردوون��ی و وەک ڕێگایەک
بۆ گەیش��تن ب��ە ئامانج��ی پەرەس��ەندنی
س��ەقامگیر ،س��ەرهەڵدەدات .پەڕینەوەیەکی
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هاوتەکاموڵییانە (co-evolutionaryش��وێن
لەس��ەر یەک دانەرانە) ب��ۆ ئابوورییەکی کەم
کاربۆن��ی س��ەقامگیر لەنێ��و دوورەدیمەنی
فرەئاس��تی (ئابووری��ی) بچووک-گ��ەورەدا
خوازراو و پێویستە .لە بونیاتنانی ئابوورییەکی
س��ەوزدا ،زانایانی بواری کەشوهەوا پێشنیار
دەکەن کە دەبێ لەهەمبەر دووەم ئوکسیدی
کاربۆن و دانەدەرەوەی گازە گوڵخانەییەکانی
دیکەدا کارێ��ک بکرێت و ئەو کارەش ئەوەیە
ک��ە بەکارهێنان��ی س��ووتەمەنیی فوس��یلی
لە ئابووری��دا ڕابگیردرێت .بەاڵم س��ەرەڕای
قازانجەکانی هەنگاوی لەو چەشنە ،ئەو ترسە
ل��ە ئارادایە ک��ە دابەزاندنی خێ��را و توندی
ڕادەی دانەدەرەوەی گازە گوڵخانەییەکان زیان
بە ئابووری بگەیەنێت .لێکەوتەکانی ئاسایشی
خواردەمەن��ی و ب��ازاڕ بەه��ۆی پەرەگرتنی
خێرای خواس��ت بۆ س��ووتەمەنیی زیندەیی
ڕاو {سووتەمەنیی نافوسیلیی وەک بایۆدیزل،
ئێتان��ۆل . . . ،وەرگێڕ} چاوگ��ی نیگەرانیی
دیکەن.
داهێنانەکان لە ئابووریی سەوزدا لە فۆرمی
تێکەاڵوییەک لە داهێنانی سەوز ،پیشەسازی
و ناوچەیە .ئارەزووی هێنانەدیی پۆتانس��یالی
داھێنان��ی بناخەدان��راو لەس��ەر تەکنۆلۆژی،
زانیاری و پێوەندی ،نەک هەر وەک هەنگاوێک
ب��ۆ ھاتنەوەس��ەرخۆی ئاب��ووری ،بەڵکوو بۆ
ئابووریی س��ەوزیش لە ئارادایە .ئەوە گرینگە
کە بەهێزترکردنێکی دووالیەنە و پێوەندییەکی
ئەرێنی لەنێوان بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیی نوێ،
داهێنان و کارایی باشتربووی ژینگەییدا هەیە.
گەشەی ئابووریی س��ەوز لە ئاستی جیھاندا
پێویستی بە تەکنۆلۆژیی داھێنان و ستراتێژی
ب��ۆ س��ەقامگیریی جیھانی ھەی��ە .گونجاو
لەگەڵ ستراتێژیگەلی سەقامگیریی جیھانی،
سیاس��ەتی تەکنۆلۆژیی س��ەوزی نەتەوەیی
و کاریگەریی لەس��ەر پەرەس��ەندنە ئابووری،
ژینگ��ە و کۆمەاڵیەتییەکانی پێویس��تییان بە
ئاولێدانەوە ھەیە .سیاسەتی شاری سەقامگیر و
ساڵی بیست و دووەم
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سەوزاندنی بەرنامەکانی خوێندنی زانکۆ لەنێو
ئەو ھەنگاوان��ەدان کە لەگ��ەڵ ھاوپێوەندیی
ئابووری-ژینگە-تەکنۆلۆژی-فێرکاری��دا ب��ۆ
چەس��پاندنی پەرەس��ەندنی س��ەقامگیریی
ھاوسەنگدا ھاوتەریبن.
داراییی سەوز ڕەوتێکی گرینگی دامەزراوە
داراییی��ە مۆدێرنەکانە ک��ە لێکەوتەگەلێکی
بەرچاوی لە پەرەسەندنی بەردەوامی ئابووری
و کاریگەریییەکان��ی لەس��ەر ھەڵس��وکەوتی
کۆمپانیاکان و بەرپرس��یارێتیی کۆمەاڵیەتیدا
ھەیە .ل��ەم پێوەندییەدا ،دراوە ناوچەیییەکان،
ئەگەر باش بەکار بھێنرێن ،دەتوانن یارمەتی
بە پەرەس��ەندنی خۆجێییی سەقامگیر بدەن.
داراییی س��ەوز ھەروەھا بە بازرگانیی س��ەوز،
گواس��تنەوە و ژێرخان��ی ئابووریی��ەوە گرێ
دراوە و لە ڕێگای جوواڵنەوەی س��ەوز ،لۆبی
و سیاس��ەتەوە ،ش��وێنی لەس��ەر دادەنرێت.
سیاس��ەتی بازرگانی��ی س��ەوز ھەروەھا ئەو
واڵتان��ەی دەرەوە ک��ە ل��ە جێبەجێکردنی
یاس��ای لەباری ژینگەییدا س��ەرکەوتوو نابن،
ھان دەدا ت��ا ل��ە چوارچێوەی (سیاس��ەتی)
سەوزدا بجووڵێنەوە .بەهۆی هەڵکشانی کێشە
و نیگەرانیی��ەکان لەمەڕ ژینگە ،س��ەوزاندنی
گواستنەوە ،بەتایبەت سیاسەتی گواستنەوەی
شاری و گۆڕانکارییەکانی خەریکن بێنە دی.
ئەم بابەتە تەنانەت ش��وێنی لەس��ەر پرسی
شارگەلی خاوەن قەوارەگونجاو و دۆزینەوەی
ژێرخان��ی ئابووریی س��ەوز بۆ پەرەس��ەندنی
بەردەوام داناوە.
لێکۆڵین��ەوەی ن��وێ دەریدەخ��ات کە
بەش��ێکی زۆر ل��ە بەکارب��ەران ،حەزێک��ی
بەهێزیان بۆ کڕینی بەروبوومی خواردەمەنیی
سروش��تیی «بەرهەمهاتوو ل��ە زەوی» هەیە.
بەکارب��ەران هەروەه��ا ویس��ت و مەیلێکی
فرەی��ان بۆ دانی دراوی زیات��ر بە بەروبوومی
س��ەوز ،دەستپێش��خەری و هەنگاوگەل��ی
خزمەتگوزاری��ی وەک پیشەس��ازیی هوتێل
نیش��ان داوە .پەرەدان بە مۆدێلگەلی لەسەر

چۆنایەتی بناخەدانراو ،بۆ بەروبوومی س��ەوز و
بازاڕ ،لەوانەیە سەرکەوتوو بێت .ئەم مۆدێالنە،
لەباتی میت��ۆدی نەریتیی»کۆنترۆڵی کۆتاییی
لوولە» ،پرسە ژینگەیییەکان لە ڕێگای دیزاین
و داهێنانی بەرهەمەوە دەستنیش��ان دەکەن.
لەنێ��و هەنگاوەکانی تردا ،پارەدانی س��ەوز بۆ
کۆنترۆڵکردنی پیسیی بێ خاڵ«  «�non-point
{»source pollutionپیسبوونێک بەھۆی زیاتر
لە سەرچاوەیەکی پیسکردنەوە بێت ،وەرگێڕ}،
بەمەبەس��تی کەمکردن��ەوەی پیس��بوونی
فرەچاوگی کشتوکاڵی هەن.
بەرهەم��ی نەتەوەییی س��ەوز ،بە واتای
یەکخس��تنی بەرهەم��ی نەتەوەی��ی لەگەڵ
بەهای زیان��ە ژینگەیییەکان دێت .ژمێریاریی
س��ەوز دەکرێ بۆ نرخاندنی س��ەقامگیری و
بەردەوامیی چاالکی و هەڵدانی ئابووری بەکار
بهێنرێت .ئەمە دەریدەخات کە بە بردنەسەری
کێش��ی بەروبووم��ی کەمتر ژینگەپیس��کەر
و ب��ە تەکنیکیی بۆ ژینگە بەس��وود ،دەکرێ
کاریگەریی نەرێنیی ب��ڕی هەڵدانی ئابووری
لەس��ەر ژینگ��ە قەرەب��وو بکرێت��ەوە .ئەمە
لەگەڵ چەمکی هەڵدان��ی چۆنایەتی دێتەوە
ک��ە ئامانجی دۆزینەوەی چارەس��ەریگەلێکە
بۆ قەیران��ە هەنووکەییی��ەکان ،کە لە ڕووی
ئابوورییەوە س��الم ،لە ب��اری ئێکۆلۆژیکییەوە
سەقامگیر و لە بواری کۆمەاڵیەتییەوە عاداڵنە
بن .مرۆڤ دەبێ ل��ە داوی بەرهەمدەری کە
ل��ە ئاکامی پەیگیریی بەرنام��ە بۆ داڕێژراوی
بەرهەمدەری��ی بااڵت��ری هێ��زی کاردا دێتە
ئ��اراوە ،خ��ۆ ببوێرێ��ت .ب��ۆ چاودێریکردنی
ئاڵوگ��ۆڕ بە ئاق��اری بەرهەمدەریی س��ەوز و
پێوانەکردنی س��ەرجەمی بەرهەمی نەتەوەیی
س��ەوزی ئابوورییە نەتەوەییەکان ،پەرەدان بە
لێکۆڵینەوە لەس��ەر ئابووریی سەوز پێویستە
ئەنجام بدرێت.
ژمارەیەک��ی ڕوو ل��ە زیاد ب��ووی حیزبە
س��ەوزەکان ،دەس��ەاڵت و نفووزیان بەسەر
سیاس��ەتە حکوومەت��ی و باش��بژیوییەکاندا
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ساڵی بیست و دووەم

 ئەدەبیات لەس��ەر شۆڕش��ی س��ەوز.پێدراوە
و ه��ەژاری بەڵگ��ە لەمەڕ پێوەندی��ی نێوان
تەکنۆل��ۆژی و کۆمەڵگ��ە و قازانجەکان��ی بۆ
، لە س��ااڵنی دواییدا.هەژاران نیش��ان دەدات
بەرپرس��یارێتیی کۆمەاڵیەتیی کۆمپانیاکان بۆ
ئابوورییەکی س��ەوز و بۆ پیشەی داهێنەرانە
 ئەم��ە وەک ئامرازێکی کارا.بەرز بووەت��ەوە
re�(  (لە بەگژاچوون��ەوەی داڕمانی ئاب��ووری
) و ل��ە پەڕینەوە ب��ۆ ئابووریی نوێcession
بەهۆی بەشە (پێکهاتە) بەهێزەکانی سەوزەوە
 س��تراتێژیی ڕەخساندنی هەلی.دەژمێردرێت
 پێوەندیی نزیک،کار و پەرەس��ەندنی س��ەوز
لەنێوان پەرەس��ەندنی بەردەوام لە ئاستگەلی
.جیاوازی کەڵەکەبووندا پیشان دەدات
 هەوڵەکان��ی،س��ەرەڕای ئ��ەوەش
کەمکردنەوەی کاریگەری��ی قەیرانی ئابووری
 چ.لەوانەی��ە (دۆخی) ژینگە خراپت��ر بکات
کۆدەنگیی��ەک لە ئ��ارادا نییە ک��ە ئابووریی
س��ەوز وەک چارەس��ەرێک ب��ۆ قەیرانەک��ە
 بەاڵم بێگومان لەس��ەر ژینگە و،کار ب��کات
 ئامانجی دوایی.س��ەقامگیری شوێن دادەنێت
دەبێ دۆزینەوەی ڕێگاچارەگەلێک بۆ قەیرانی
ئابووریی جیهان و س��ەقامگیریی ئێکۆلۆژیکی
 لە،بێ��ت ک��ە ل��ە ڕووی ئابوورییەوە س��الم
باری ئێکۆلۆژیکییەوە س��ەقامگیر و لە بواری
 هەم لە نێوخۆی،کۆمەاڵیەتییەوە عاداڵنە بن
ه��ەر هەرێم و واڵتێ��ک و هەمیش لەنێو ئەو
 بەش��داریی چاالکانەی.واڵت و هەرێمان��ەدا
خاوەن پش��کە جیاجی��اکان لە بڕی��اردان و
هەروەه��ا ڕێکخراوگەل��ی چاودێریی بەهێز و
 چۆنایەتیی،کارای نەتەوەی��ی و نێونەتەوەیی
.ئەم ئەنجامە گرینگ و ژیانگۆڕە دیاری دەکەن
ژێدەرەکان
Aaheim, A. and Nybory, K. (1995) ‘On the interpretation and applicability of a “Green National
Product”’, Review of Income and Wealth, Vol. 41,
No. 1, pp. 57–71.
Adams, W. M. (2001) Green Development: En-

56 ژمارە

 گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە352

ary pollution in large open economies’, Journal of
International Economics, Vol. 59, pp. 399–422.
Das, R. J. (2002) ‘The green revolution and poverty – theoretical and empirical examinations of
relation between technology and society’, Geoforum, Vol. 33, pp. 55–72.
Dawe, D. (1998) ‘Reenergizing the green revolution in rice’, American Journal of Agricultural
Economics, Vol. 80, No. 5, pp. 948–953.
Despommier, D. (2013) ‘Farming up the city: the
rise of urban vertical farms’, Trends in Biotechnology, Vol. 31, No. 7, pp. 388–389.
Dobson, A. (2006) ‘Ecological citizenship: a defence’, Environmental Politics, Vol. 15, No. 3, pp.
447–451.
Dow, S. (2011) ‘Fuel cells and LEDs combine to
light the way towards the green economy’, Fuel
Cell Bulletin, August, pp. 12–14.
Dryzek, J. S. (2005) The Politics of the Earth: Environmental Discourses, 2nd ed. , Oxford University Press, London.
Edwards, P. E. T. , Sutton-Grier, A. E. and Coyle,
G. E. (2013) ‘Investing in nature: restoring coastal
habitat blue infrastructure and green job creation’,
Marine Policy, Vol. 38, pp. 65–71.
Elander, I. (2007) ‘Towards a green welfare economy – the green party in Sweden since the 1998
parliamentary election’, Environmental Politics,
Vol. 9, No. 3, pp. 137–144.
Engelbricht, H. J. (2009) ‘Pathological knowledge-based economies: towards a knowledgebased economy perspective on the current crisis’,
Prometheus, Vol. 27, No. 4, pp. 403–414.
Eyraud, L. , Clements, B. and Wane, A. (2013)
‘Green investment: trends and determinants’, Energy Policy, Vol. 60, pp. 852–865.
Färe, R. , Grosskopf, S. and Pasurka, C. A. (2001)
‘Accounting for air pollution emissions in measures of state manufacturing productivity growth’,
Journal of Regional Science, Vol. 41, No. 3, pp.
381–409.
Faxla-Raymond, N. , Svendsen, E. and Campbell,
L. K. (2013) ‘From job training to green jobs: a
case study of a young adult employment program
centered on environmental restoration in New York
City, USA’, Urban Forestry and Urban Greening,
Vol. 12, No. 3, pp. 287–295.
Fonseca, S. A. and Jabbour, C. J. C. (2012) ‘Assessment of business incubator’ green performance: a framework and its application to Brazilian cases’, Technovation, Vol. 32, pp. 122–132.
Foster, A. D. and Rosenzweig, M. R. (1996)
‘Technical change and human capital returns and
investments: evidence from the green revolution’,
American Economic Review, Vol. 86, No. 4, pp.

Boyd, J. (2007) ‘Nonmarket benefits of nature:
what should be counted in green GDP?’ Ecological
Economics, Vol. 61, pp. 716–723.
Cai, W. , Wang, C. , Chen, J. and Wang, S. (2011)
‘Green economy and green jobs: myth or reality?
The case of China’s power generation sector’, Energy, Vol. 36, pp. 5994–6003.
Cairns, R. D. (2002) ‘Green national income and
expenditure’, The Canadian Journal of Economics,
Vol. 35, No. 1, pp. 1–15.
Camagni, R. , Capello, R. and Nijkamp, P. (1998)
‘Towards sustainable city policy: an economyenvironment technology nexus’, Ecological Economics, Vol. 24, pp. 103–118.
Capra, F. and Henderson, H. (2009) Qualitative
Growth, The Institute of Chartered Accountants in
England and Wales.
Carfi, D. and Schiliro, D. (2012) ‘A cooperative
model for the green economy’, Economic Modelling, Vol. 29, pp. 1215–1219.
Carraro, C. , Favero, A. and Massetti, E. (2012)
‘Investments and public finance in a green, low
carbon, economy’, Energy Economics, Vol. 34, pp.
515–528.
Chakravarti, A. K. (1973) ‘Green revolution in India’, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 63, No. 3, pp. 319–330.
Chapple, K. , Kroll, C. , Lester, T. W. and Montero,
S. (2010) Innovation in the Green Economy, Industry Study Association.
Chen, C. (2001) ‘Design for the environment: a
quality-based model for green product development’, Management Science, Vol. 47, No. 2, pp.
250–263.
Chen, H. (2008) ‘On the optimal policy model of
promoting green economy’, Economic Geography,
Vol. 28, No. 4, pp. 598–602.
Christoff, P. (1996) ‘Ecological modernisation,
ecological modernities’, Environmental Politics,
Vol. 5, No. 3, pp. 476–500.
Chua, S. C. and Oh, T. H. (2011) ‘Green progress
and prospect in Malaysia’, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 15, pp. 2850–2861.
Chuanjiang, L. and Ya, F. (2011) ‘Low-carbon
economy: theoretical study and development path
choice in China’, Energy Procedia, Vol. 5, pp.
487–493.
Ciocirlan, C. E. and Yandle, B. (2003) ‘The political economy of green taxation in the OECD countries’, European Journal of Law and Economics,
Vol. 15, pp. 203–218.
Clark, W. C. and Rifkin, J. (2006) ‘A green hydrogen economy’, Energy Policy, Vol. 34, pp.
2630–639.
Conconi, P. (2003) ‘Green lobbies and transbound-

353 2720  ساڵی بیست و دووەم هاوینی5٦ گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە

vironmental Politics, Vol. 15, No. 3, pp. 435–446.
He, J. K. , Jiang, T. and Wang, W. (2003) ‘“Green
finance” and the sustainable development of economy’, Green Economy, pp. 78–81.
Heberling, M. T. , Templeton, J. J. and Wu, S.
(2012) ‘Green net regional product for the San
Luis Basin, Colorado: an economic measure of
regional sustainability’, Journal of Environmental
Management, Vol. 111, pp. 287–297.
Heinkel, R. , Kraus, A. and Zechner, J. (2001) ‘The
effect of green investment on corporate finance’,
Journal of Financial and Quantitative Analysis,
Vol. 36, pp. 431–449.
Henderson, H. (2007) ‘Growing the green economy globally’, International Journal of Green Economics, Vol. 1, Nos. 3/4, pp. 276–298.
Heshmati, A. (2014) ‘Demand, customer base-line
and demand response in the electricity market: a
survey’, Journal of Economic Surveys, Vol. 28,
No. 5, pp. 862–888.
Heshmati, A. , Abolhosseini, S. and Altmann, J.
(2015) The Development of Renewable Energy
Sources and its Significance for the Environment,
Springer.
Ho, S. M. and Metsalfe, C. F. (2009) ‘Life-cycle
thinking: What can IT do to be green?’ iConference’09, 8–11 February, Chapel Hill, NC, USA.
Horan, T. D. , Shortle, J. S. and Abler, D. G. (1999)
‘Green payments for nonpoint pollution control’,
American Journal of Agricultural Economics, Vol.
81, No. 5, pp. 1210–1215.
Horlings, L. J. and Marsden, T. K. (2011) ‘Towards
the real green revolution? Exploring the conceptual dimensions of a new ecological modernisation
of agriculture that could “feed the world”’, Global
Environmental Change, Vol. 21, pp. 441–452.
Huang, L. H. , Lin, W. X. , Guo, Y. C. and Chen, F.
Y. (2002) ‘Green economy and sustainable development’, Chinese Journal of Eco-Agriculture, Vol.
10, No. 2, pp. 139–140.
Hunold, C. (2007) ‘Green political theory and the
European Union: the case for a non-integrated civil
society’, Environmental Politics, Vol. 14, No. 3,
pp. 324–343.
Hysing, E. (2009) ‘Greening transport – explaining urban transport policy change’, Journal of Environmental Policy and Planning, Vol. 11, No. 3,
pp. 243–261.
Jackson, T. and Victor, P. (2011) ‘Productivity and
work in the ‘green economy’ – some theoretical
reflections and empirical tests’, Environmental Innovation and Societal Transitions, Vol. 1, No. 1,
pp. 101–108.
Jacobs, M. (1991) The green economy: environment, sustainable development and the politics of

2720 هاوینی

ساڵی بیست و دووەم

931–953.
Foxon, T. J. (2011) ‘A coevolutionary framework
for analyzing a transition to a sustainable low carbon economy’, Ecological Economics, Vol. 70,
No. 12, pp. 2258–2267.
Gabrielson, T. (2008) ‘Green citizenship: a review
and critique’, Citizenship Studies, Vol. 12, No. 4,
pp. 429–446.
Gai, C. , Wang, C. , Chen, J. and Wang, S. (2011)
‘The relationship between green economy and
green jobs: myth or reality? The case of China’s
power generation sector’, Energy, Vol. 36, No. 10,
pp. 5994–6003.
Geng, Y. , Fu, J. , Sarkis, J. and Xue, B. (2012)
‘Towards a national circular economy indicator
system in China: an evaluation and critical analysis’, Journal of Cleaner Production, Vol. 23, No. 1,
pp. 216–224.
Geng, Y. , Zhu, Q. , Doberstein, B. and Fujita, T.
(2009) ‘Implementing China’s circular economy
concept at the regional level: a review of progress
in Dalian, China’, Water Management, Vol. 29, pp.
996–1002.
Geng, Y. and Doberstein, B. (2008) ‘Developing
the circular economy in China: challenges and opportunities for achieving “leapfrog development”’,
International Journal of Sustainable Development
& World Ecology, Vol. 15, pp. 231–239.
Glomm, G. , Kawaguchi, D. and Sepulveda, F.
(2008) ‘Green taxes and double dividends in a dynamic economy’, Journal of Policy Modeling, Vol.
30, pp. 19–32.
Gollin, D. , Morris, M. and Byerlee, D. (2005)
‘Technology adoption in intensive post-green revolution systems’, American Journal of Agricultural
Economics, Vol. 87, No. 5, pp. 1310–1316.
Green, J. (2009) ‘The elusive green economy’,
Ideas: Energy & Environment, July/August, Atlantic.
Greenwood, D. (2007) ‘The halfway house: democracy, complexity, and the limits to markets in
green political economy’, Environmental Politics,
Vol. 16, No. 1, pp. 73–91.
Grover, R. B. (2013) ‘Green growth and role of
nuclear power: a perspective from India’, Energy
Strategy Reviews, Vol. 1, pp. 255–260.
Haigh, M. (2005) ‘Greening the university curriculum: appraising an international movement’,
Journal of Geography in Higher Education, Vol.
29, No. 1, pp. 31–48.
Hartman, H. (1996) ‘Myths and realities of the
“new” green economy’, Environmental Quality
Management, Vol. 6, No. 2, pp. 47–55.
Hayward, T. (2007) ‘Ecological citizenship: justice, rights and the virtue of resourcefulness’, En-

56 ژمارە

 گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە354

Li, H. , Bao, W. , Hu, C. , Zhang, Y. and Xu, H.
(2010) ‘Energy conservation and circular economy
in China’s process industry’, Energy, Vol. 35, pp.
4273–4281.
Li, J. , Hartman, S. J. and Zee, S. M. L. (2009) ‘A
study of green movement perceptions and bebavioural intentions’, International Journal of Sustainable Economy, Vol. 1, No. 2, pp. 133–143.
Li, R. H. and Su, C. H. (2012) ‘Evaluation of the
circular economy development level of Chinese
chemical enterprises’, Procedia Environmental
Sciences, Vol. 13, pp. 1595–1601.
Li, S. (2012) ‘The research on quantitative evaluation of circular economy based on waste inputoutput analysis’, Procedia Environmental Science,
Vol. 12, pp. 65–71.
Li, X. and Li, Y. (2011) ‘Driving forces on China’s
circular economy: from government’s perspectives’, Energy Procedia, Vol. 5, pp. 297–301.
Lin, E. Y. Y. , Chen, P. Y. and Chen, C. C. (2013)
‘Measuring green productivity of country: a generalized metafrontier Malmquist productivity index approach’, Energy, Vol. 55, pp. 340–353.
Linares, P. and Labandeira, X. (2010) ‘Energy efficiency: economics and policy’, Journal of Economic Surveys, Vol. 24, No. 3, pp. 573–592.
MacGregor, S. (2006) Beyond Mothering Earth:
Ecological Citizenship and the Politics of Care,
UBC Press, Vancouver.
Maestad, O. (1998) ‘On the efficiency of green
trade policy’, Environmental and Resource Economics, Vol. 11,pp. 1–18.
Margulis, L. and Fester, R. (Eds) (1991) Symbiosis
as a Source of Evolutionary Innovation: Speciation
and Morphogenesis, The MIT Press.
Matthews, J. H. and Boltz, F. (2012) ‘The shifting boundaries of sustainability science: are
we doomed yet?’ PLoS Biology, Vol. 10, No. 6,
e1001344.
McCulloch, A. (2008) ‘Green pressure’, Contemporary Record, Vol. 4, No. 3, pp. 10–12.
Mehmet, O. (1995) ‘Employment creation and
green development strategy’, Ecological Economics, Vol. 15, pp. 11–19.
Mendonca, M. , Jacobs, D. and Sovacool, B. (2010)
Powering the Green Economy – The Feed-in Tariff
Handbook, Earthscan Publications, London.
Mellor, M. (2006) ‘Ecofeminist political economy’, International Journal of Green Economics,
Vol. 1, Nos. 1/2, pp. 139–150.
Midilli, A. , Dincer, I. and Ay, M. (2006) ‘Green
energy strategies for sustainable development’,
Energy Policy, Vol. 34, pp. 3623–3633.
Mohanty, R. P. and Deshmukh, S. G. (1998) ‘Managing green productivity: some strategic direc-

the future, Pluto Press, Concord, MA 1991/Westview Press, Boulder CO.
Jamison, A. (2001) ‘Environmentalism in an entrepreneurial age: reflections on the greening of industry network’, Journal of Environmental Policy
and Planning, Vol. 3, No. 1, pp. 1–13.
Jia, X. , Sun, Q. and Gao, Y. (2011) ‘New approaches to the green economy of China in the multiple
crisis’, Energy Procedia, Vol. 5, pp. 1365–1370.
Jiang, Y. and Zhou, L. J. (2012) ‘Study on green
supply chain management based on circular economy’, Physics Procedia, Vol. 25, pp. 1682–1688.
Johnston, P. (2009) Economic recovery to a greener economy: mobilizing ICT-based innovations,
Policy Brief, European Policy Centre.
Johnson, D. B. (2008) ‘Green businesses: perspectives from management and business ethics’, Society and Natural Resources, Vol. 11, pp. 259–266.
Kane, G. (2010) The Three Secrets of Green Business: Unlocking Competitive Advantage in a Low
Carbon Economy, Earthscan Publications, London.
Kang, K. H. , Stein, L. , Heo, C. Y. and Lee, S.
(2011) ‘Customers’ willingness to pay for green
initiatives for the hotel industry’, International
Journal of Hospitality Management, Vol. 31, No.
2, pp. 564–572.
Klooster, D. (2003) ‘Book Review, Green Development: Environment and Sustainability in the
Third World’, W. M. Adams, 2nd Rev. Ed. , Routledge, New York, Professional Geographer, Vol.
55, No. 1, pp. 112–114.
Kosoy, N. , Brown, P. G. , Bosselman, K. , Duraiappah, A. , Mackey, B. , Martinez-Alier, J. ,
Rogers, D. and Thomson, R. (2012) ‘Pillars for a
flourishing earth: planetary boundaries, economic
growth delusion and green economy’, Current
Opinion in Environmental Sustainability, Vol. 4,
pp. 74–79.
Kotchen, M. J. (2003) Green markets and private
provision of public goods, Williams College, Unpublished.
Krugman, P. (2010) ‘Building a green economy’,
New York Times, 5 April.
Latouche, S. (2009) Farewell to Growth, Wiley.
Lee, D. H. , Park, S. Y. , Hong, J. C. , Choi, S.
J. and Kim, J. W. (2013) ‘Analysis of the energy
and environmental effects of green car deployment by an integrating energy system model with a
forecasting model’, Applied Energy, Vol. 103, pp.
306–316.
Lehtinen, A. A. (2007) ‘Green waves’ and globalization: a Nordic view on environmental justice’,
Norwegian Journal of Geography, Vol. 60, No. 1,
pp. 46–56.

355 2720  ساڵی بیست و دووەم هاوینی5٦ گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە

economy’, Studies in Political Economy, Vol. 61,
pp. 71–103.
Scerri, A. (2013) ‘Green citizenship and the political critique of injustice’, Citizenship Studies, Vol.
17, Nos. 3/4, pp. 293–307.
Schilling, J. and Logan, J. (2008) ‘Greening the
rust belt: a green infrastructure model for right
sizing America’s shrinking cities’, Journal of the
American Planning Association, Vol. 74, No. 4, pp.
451–466.
Schmalensee, R. (2012) ‘From “green growth” to
sound policies: an overview’, Energy Economics,
Vol. 34, pp. 52–56.
Scott-Cato, M. (2009) Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice, Earthscan
Publications, London.
Seyfang, G. (2001) ‘Community currencies: small
change for a green economy’, Environment and
Planning A, Vol. 33, pp. 975–996.
Seyfang, G. and Longhurst, N. (2013) ‘Growing
green money? Mapping community currencies for
sustainable development’, Ecological Economics,
Vol. 86, pp. 65–77.
Shear, B. (2010) ‘The green economy: Grounds
for a new revolutionary imaginary?’ Rethinking
Marxism, Vol. 22, No. 1, pp. 203–209.
Shiva, V. (1992) The Violence of Green Revolution: Third World Agriculture, Ecology and Politics, Zed Books Ltd. , London.
Smith, G. (2005) ‘Green citizenship and the social
economy’, Environmental Politics, Vol. 14, No. 2,
pp. 273–289.
Söderholm, P. (2008) ‘The political economy of
international green certificate markets’, Energy
Policy, Vol. 36, pp. 2051–2062.
Stanford, D. (2011) ‘Book Review: The three secrets of green business: Unlocking competitive advantage in a low carbon economy’, Gareth Kane,
Earthscan Publications, London, Tourism Management, Vol. 32, pp. 1484–1490.
Stavrakakis, Y. (1997) ‘Green ideology: a discursive reading’, Journal of Political Ideologies, Vol.
2, No. 3, pp. 259–279.
Stern, D. (2014) The Environmental Kuznets
Curve: A Primer, Center for Climate Economic and
Policy Working Paper, 1404, Australian National
University, Canberra.
Su B. , Heshmati, A. , Geng, Y. and Yu, X. (2013)
‘A review of the circular economy in China: moving from rhetoric to implementation’, Journal of
Cleaner Production, Vol. 42, pp. 215–227.
Svendsen, G. T. , Daugbjerg, C. , Hjollund, L. and
Pedersen, A. B. (2001) ‘Consumers, industrialists
and the political economy of green taxation: CO2
taxation in OECD’, Energy Policy, Vol. 29, pp.

2720 هاوینی

ساڵی بیست و دووەم

tions’, Production Planning and Control, Vol. 9,
No. 7, pp. 624–633.
Musu, I. (2010) Green Economy: great expectation
or big illusion? Working Paper No. 1, University
of Venice.
Muuller-Rommet, F. (2007) ‘Explaining the electoral success of green parties: a cross-national
analysis’, Environmental Politics, Vol. 7, No. 4,
pp. 145–154.
Nelson, G. C. and Robertson, R. D. (2008) ‘Green
gold or green wash: environmental consequences
of biofuels in the developing world’, Review of
Agricultural Economics, Vol. 30,pp. 517–529.
Oates, W. E. (1995) ‘Green taxes: Can we protect
the environment and improve the tax system at the
same time?’ Southern Economic Journal, Vol. 61,
No. 4, pp. 915–922.
Oh, D. H. and Heshmati, A. (2010) ‘A sequential
Malmquist-Luenberger productivity index: environmentally sensitive productivity growth considering the progressive nature of technology’,
Energy Economics, Vol. 32, No. 6, pp. 1345–1355.
Opschoor, H. (1991) ‘Book Review, The green
economics: Environment, sustainable development and the policies of the future’, M. Jacobs,
Pluto Press, Concord, MA, 1991/Westview Press,
Boulder CO, Ecological Economics, Vol. 22, No.
3, p. 256.
Paterson, M. (2007) ‘Political economies of sustainability’, Environmental Politics, Vol. 16, No. 1,
pp. 147–153.
Pearce, D. (2006) ‘The political economy of an
energy tax: The United Kingdom’s climate change
levy’, Energy Economics, Vol. 28, pp. 149–158.
Pearce, D. , Markandya, A. and Barbier, B. (1989)
Man at the Centre of Row? Blueprint for a Green
Economy, Earthscan Publications, London.
Phillimore, J. (2001) ‘Schumpeter, Schumacher
and the greening of technology’, Technology
Analysis and Strategic Management, Vol. 13, No.
1, pp. 23–37.
Pop, O. , Dina, G. C. and Martin, C. (2011) ‘Promoting the corporate social responsibility for a
green economy and innovative jobs’, Procedia
Social and Behavioral Sciences, Vol. 15, pp. 1020–
1023.
Prieels, A. M. (1990) ‘Value and the environment’,
Futures, May, pp. 436–439.
Reilly, J. M. (2012) ‘Green growth and the efficient use of natural resources’, Energy Economics,
Vol. 34, pp. 585–593.
Roarty, M. (1997) ‘Greening business in a market
economy’, European Business Review, Vol. 97,
No. 5, pp. 244–254.
Sayer, A. (2000) ‘Moral economy and political

56 ژمارە

 گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە356

of national product in a dynamic economy’, Quarterly Journal of Economics, Vol. 90, pp. 156–162.
Woodhouse, E. J. and Breyman, S. (2005) ‘Green
chemistry as social movement?’ Science, Technology, & Human Values, Vol. 30, No. 2, pp. 199–222.
Worthington, A. C. and Hoffman, M. (2008) ‘An
empirical survey of residential water demand modelling’, Journal of Economic Surveys, Vol. 22, No.
5, pp. 842–871.
WRI (2011) A compilation of green economy
policies, programs, and initiatives from around
the world, World Resources Institute, The green
economy in practice: interactive workshop, 11
February.
Wustenhagen, R. and Bilharz, M. (2006) ‘Green
energy market development in Germany: effective
public policy and emerging customer demand’,
Energy Policy, Vol. 34, pp. 1681–1696.
Xin, X. S. (2006) ‘New idea of checking the green
economy’, Ecological Economy, pp. 87–88.
Xing, X. , Wang, Y. and Wang, J. (2011) ‘The
problems and strategies of the low carbon economy development’, Energy Procedia, Vol. 5, pp.
1831–1836.
Yang, Y. (2001) ‘Thoughts of green economy
development strategy’, China Academic Journal
Electronic Publishing House, Vol. 6, pp. 49–52.
Yang, Y. and Chen, I. (2009) ‘Greening economy
as a key solution to the economic crisis’, ACE, pp.
215–222.
Yapa, L. S. (1979) ‘Ecopolitical economy of the
green revolution’, Professional Geographer, Vol.
31, No. 4, pp. 371–376.
Yi, H. (2013) ‘Clean energy policies and green
jobs: an evaluation of green jobs in U. S. metropolitan areas’, Energy Policy, Vol. 56, pp. 644–652.
Young, M. and Esau, C. (2013) Investing in Water
for a Green Economy – Services, Infrastructure,
Policies and Management, Routledge, New York.
Yuan, Z. , Bi, J. and Moriguichi, Y. (2006) ‘The
circular economy: a new development strategy in
China’, Industrial Ecology in Asia, Vol. 10, Nos.
1/2, pp. 4–8.
Zhang, A. W. and Chen, J. F. (2004) ‘Comparison
and analysis between circular economy and traditional economic theory’, China Academic Journal
Electronic Publishing House, Vol. 10.
Zhang, C. X. and Su, S. P. (2005) ‘Development
of green economy under stood from the viewpoint
of system theory’, Chinese Journal of Eco-Agriculture, Vol. 13, No. 1, pp. 7–9.
Zsolnai, L. (2002) ‘Green businesses or community economy?’ International Journal of Social
Economics, Vol. 29, No. 8, pp. 652–662.

489–497.
Thornton, D. B. (2013) ‘Green accounting and
green eyeshades twenty years later’, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 24, pp. 438–442.
Tickell, C. (1997) ‘Greenery and governance’, International Journal of Environmental Studies, Vol.
53, pp. 235–246.
Turner, R. K. (1992) ‘Book review: Economy and
ecology: Towards sustainable development’,F.
Archibugi and P. Nijkamp (Editors), Kluwer,
Dordrecht, 1989. Economy and Ecology, Vol. 1,
pp. 177–180.
Turner, S. C. and Kriesel, W. (1995) ‘The relative
importance of the green industry in the U. S. agricultural economy’, Journal of Agribusiness, Vol.
13, No. 1, pp. 51–62.
Twidell, J. (2010) ‘Book Review: Powering the
Green Economy – the feed-in tariff handbook’,
M. Mendonca, D. Jacobs and B. Sovacool, Earthscan Publications, London, Energy, Vol. 35, pp.
4618–4619.
UNEP (2011) Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty reduction – a synthesis for policy makers. Available
online at: www. unep. org/greeneconomy
Ustaoglu, M. and Yildiz, B. (2012) ‘Innovative
green technology in Turkey: electric vehicles’ future and forecasting market share’, Procedia Social
and Behavioral Sciences, Vol. 41, pp. 139–146.
van der Ploeg, R. and Withagen, C. (2013) ‘Green
growth, green paradox and the global economic
crisis’, Environmental Innovation and Social Transitions, Vol. 6, pp. 116–119.
Vellinga, N. and Withagen, C. (1996) ‘On the concept of green national income’, Oxford Economic
Papers, Vol. 48, pp. 499–514.
Von Weizsacker, E. U. (1994) ‘Sustainable economy’, The Science of Total Environment, Vol. 143,
pp. 149–156.
Wall, D. (2001) ‘Review article, Green anti-capitalism’, Environmental Politics, Vol. 10, No. 3, pp.
151–154.
Wang, Y. and Liu, L. (2007) ‘Green barriers from
the standpoint of sustainable development’, Journal of Economic Policy Reform, Vol. 10, No. 3,
pp. 233–240.
Wang, Y. , Huang, X. and Wang, L. (2011) ‘The
development research of green economic in capital
cities in Shandong’, Energy Procedia, Vol. 5, pp.
130–134.
Wei, Z. , Hulin, L. and Xuebing, A. (2011) ‘Ecological civilization construction is the fundamental way to develop low-carbon economy’, Energy
Procedia, Vol. 5, pp. 839–843.
Weitzman, M. (1976) ‘On the welfare significance

357 2720  ساڵی بیست و دووەم هاوینی5٦ گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە

فهم شهروند انتقادی و سایر اشکال عدم رضایت عمومی:

یک چهارچوب جایگزین
علی عبدلزاده[ ]١ـ یواکیم اکمان

[]2

مترجم:خوشناو قاضی

چکیده
تحقیق��ات قبلی مرتبط ب�� ه این بحث ،توجه
بس��یاری به نارضایتی ش��هروندان و روند و
نح��و ه رش��د نارضایتی ،بدگمان��ی و بدبینی
سیاس��ی و به طور خالصه ظهور «شهروندان
انتق��ادی» داش��تهاند .همچنی��ن اخی��راً،
ش��هروندان منتق��د گاهی به عن��وان دارایی
ارزش��مندی برای دموکراسی تلقی میشوند.
ام��ا با وج��ود هر دو تفس��یر خوش��بینانه و
بدبینان��ه از انتقاد عموم��ی ،موضوع درک و
مفهوم سازی نگرش��های منفی مردم ،کمتر
مورد توجه قرار گرفته اس��ت .پژوهش حاضر
با هدف غنی س��ازی و پرمای��ه کردن درک
و فه��م این بعد خاص از نگرش ش��هروندان
انجام شده است .برای این منظور ،مقاله یک
چهارچ��وب نظری جایگزین را برای تجزیه و
تحلیل اش��کال مختلف سوگیریهای سیاسی
منفی پیش��نهاد میکند .ای��ن چهارچوب به
صورت تجربی با اس��تفاده از س��ه نوع روش
آماری ،که اعتبار و س��ودمندی آن را نش��ان
میدهد ،آزمایش شده است.
واژهگان کلیدی
شهروندان منتقد ،نارضایتی سیاسی ،بیمیلی
سیاسی ،سوگیری سیاسی منفی ،نگرشهای
سیاسی ،جوانان
مقدمه
در دهههای اخیر ،ش��اهد عالق��ه روز افزون
آکادمیک به موضوع مش��ارکت سیاس��ی در
دموکراس��یهای مستقر یا به اصطالح قدیمی
هستیم .به نظر میرسد بخش اعظم پیدایش
این عالقه علمی ب ه دالیل زیر باش��د :نگرانی
از کاهش سطح مشارکت مدنی ،پایین بودن
مش��ارکت در انتخابات ،از بین رفتن اعتماد
عمومی به نهادهای دموکراس��ی نمایندگی و
سایر نشانههای فرسودگی عمومی ،شکاکیت،
بدبین��ی و ع��دم اعتماد به سیاس��تمداران و

اح��زاب سیاس��ی .به م��ا گفته میش��ود که
در جوامع پس��ا صنعتی ،ش��هروندان به طور
فزاین��دهای از کانالهای مش��ارکت سیاس��ی
دوری میکنن��د .تحلی��ل روب��رت پاتن��م
( )٢٠٠٠از وضعی��ت دموکراس��ی در ایاالت
متحده ش��اید بهترین نمونه ش��ناخته شده
در این بحث باش��د ،اما صداه��ای مربوط به
اب��راز چنین نگرانیهای��ی در تعداد دیگری از
دموکراسیها در سراسر جهان ،به خصوص در
اروپای غربی ،در اس��کاندیناوی و در جنوب
شرقی آسیا شنید ه میش��ود .در عین حال،
عدهای دیگر اس��تدالل میکنن��د كه چنین
نگرانیهای��ی تا حدی اغراقآمیز هس��تند .از
نظ��ر آنان افزایش «ش��هروندان انتقادی» ب ه
معنی فرس��ایش دموکراس��ی نیست و فرض
کاهش و س��قوط مشارکت مدنی در بهترین
حالت فرض��ی نارس و پیش از موعد اس��ت
(به عن��وان نمون ه در کاره��ای :برگر٢٠٠٩ ،
؛ نوری��س .)١٩٩٩ ،٢٠٠٢ ،٢٠١١ ،عالوه بر
این ،شهروندان انتقادی به عنوان یک دارایی
ارزشمند برای یک دموکراسی زنده و نیروی
محرک��ه اصالحات سیاس��ی در نظ��ر گرفته
میشوند (ر.ک :گیسل.)٢٠٠٨ ،
در اینج��ا ،کان��ون توج�� ه م��ا ب��ه بحث
گذاشتن کاهش سطح مش��ارکت به خودی
خود نیس��ت ،بلکه بر مفاهیم مورد اس��تفاده
دانش��مندان برای بیان نارضایتی شهروندان
تمرکز میکنیم .در دهه گذشته پرداختن به
بحث نارضایتی عمومی افزایش چش��مگیری
در بین محققان داشت ه است (به عنوان مثال،
گونت��ر و مونت��رو ٢٠٠٦ ،؛ مونت��رو ،گونتر و
ت��وركال ١٩٩٧ ،؛ تورکال و مونترو.)٢٠٠٦ ،
ب��ا این وج��ود ،دو محدودیت مه��م در این
گونه پژوهش��ها وجود دارد .اول اینکه ،فارغ
از تف��اوت در ن��وع تفس��یر از انتقاد عمومی،
موضوع مفهومس��ازی نگرشهای منفی کمتر
مورد توجه قرار گرفته است .در سالهای اخیر
تنها چند تالش واضح برای ساختن یک مدل
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مفهوم��ی کلی از نارضایت��ی عمومی صورت
گرفته اس��ت (در ادامه بیش��تر توضیح داده
میش��ود) .این بعد از س��وگیریهای سیاسی
م��ردم ،به ط��ور معمول تح��ت مفهوم کلی
(عدم کفایت) «پشتیبانی سیاسی» ردهبندی
ش��ده اس��ت .بنابراین ،اگر م��ا در درجه اول
عالقهمن��د به فه��م ان��واع نارضایتی عمومی
هس��تیم ،از این گونه تحقیقات دانش زیادی
به دس��ت نمیآید .دوم ،بیشتر تحقیقات در
این زمینه بیشتر بر بزرگساالن متمرکز بوده
ن�� ه بر نوجوان��ان .در این مقال��ه ،ما منظری
مبتنی بر پرورش اجتماعی را به کار میبریم.
نوجوان��ی ب��ه عن��وان دورهای از «طوف��ان
و اس��ترس» توصی��ف ش��ده اس��ت (آرنت،
 .)١٩٩٩ای��ن دورهای اس��ت که در طی آن،
نوجوانان با چالش��های رشد و تکامل زیادی
مواج ه میش��وند که جنبهه��ای بیولوژیکی،
ش��ناختی ،روانی و اجتماع��ی زندگی آنها را
دربرمیگیرد .همچنین ،جنبههای سیاس��ی
زندگ��ی نوجوانان تحت تأثیر ق��رار گرفته و
در معرض تغییر اس��ت .در این دوره بحرانی،
نوجوانان تمایل کمتری به مس��ایل سیاسی
دارند و ب ه طور کلی ناراضیتر هستند (ر.ک:
دالتون ٢٠٠٤ ،؛ پاتنم .)١٩٩٥ ،در عین حال،
یافتههای تحقیقات گذشته نشان میدهد که
بسط و توسعه ریش��ههای سیاسی نوجوانان
ممکن اس��ت برای رشد بلند مدت نگرشهای
سیاس��ی و میزان مش��ارکت آنه��ا در آینده
اهمیت داش��ت ه باش��د (رجوع کنید به وربا،
ش��لوزمان و ب��رادی .)١٩٩٥ ،از این رو فهم
نگرش سیاسی جوانان ،به ویژه نارضایتی آنها
در دوران نوجوانی برای آینده جامعه بس��یار
مهم است .به این شیوه ،مقاله حاضر به بحث
نقش جامعهپذیری سیاسی برای دموکراسی،
نیز کمک میکند.
نیاز به ی��ک چهارچ��وب تحلیلی که به
صراحت ب��رای پرداخت��ن به س��وگیریهای
سیاس��ی منفی طراحی شده باش��د ،نه تنها
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از محدودیتهای ذکر ش��ده در باال و افزایش
روزافزون شهروندان منتقد استنتاج میشود،
بلکه از این واقعیت نیز ناش��ی میشود که به
نظر میرس��د نارضایت��ی عمومی یک پدیده
چند بعدی و چند جانب ه اس��ت؛ مردم هنگام
شکلگیری نظرات یا قضاوت درباره سیاست،
تمایل دارند بین جنبههای مختلف سیس��تم
سیاس��ی تف��اوت قائ��ل ش��وند (کلینگمن،
 .)١٩٩٩همچنین احتماالً نارضایتی عمومی
و پشتیبانی سیاس��ی با هم ارتباطی ندارند،
به این معنا که نارضایت��ی تنها نوعی فقدان
پشتیبانی سیاسی نیست .درعوض ،نارضایتی
عموم��ی از منطق خ��ود پی��روی میکند و
ممکن اس��ت پیامده��ای رفت��اری متفاوتی
داش��ته باش��د (کاواناگ١٩٩٧ ،؛ مگالهاس،
 .)٢٠٠٥به طور خالصه ،همه اینها داللت بر
این دارد که باید با اشکال مختلف نارضایتی
عموم��ی ب ه گونهای رفتار ش��ود ک��ه از نظر
مفهومی با نگرش��های سیاسی گستردهتر به
ویژه از پش��تیبانی سیاس��ی (ی��ا فقدان آن)
متمایز باشد.
بر این اس��اس ،هدف اصل��ی این مطالعه
تقوی��ت درک و فه��م م��ا در مورد اش��کال
مختلف آن چیزی اس��ت که دیوید ایستون
از آن به عنوان «پش��تیبانی منفی»  -متضاد
پشتیبانی سیاسی  -یاد میکرد ،که مفهومی
اس��ت که افرادی را که ناراض��ی یا بیمیل،
یا منتق��د ،بدبین ی��ا دارای نگرش خصمانه
نس��بت به نظام سیاس��ی خود هس��تند ،یا
احس��اس بی��زاری و بیگانگی نس��بت ب ه آن
دارن��د را در برمیگیرد .مقاله به س��ه بخش
تقس��یم شده است .در بخش نخست ،مفهوم
«ش��هروندان منتقد» و «بیمیلی و دلسردی
سیاس��ی» را م��ورد بحث ق��رار میدهیم و
ی��ک چهارچوب نظری برای تحلیل اش��کال
مختلف سوگیریهای سیاسی منفی پیشنهاد
میکنیم .در ادامه ،سعی میکنیم به صورت
تجربی قابلیت اس��تفاده و اعتبار چهارچوب
ساڵی بیست و دووەم
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پیشنهادی را نشان دهیم .این کار با بررسی
اینکه (الف) چگونه این چهارچوب دادههای
تجرب��ی را با س��وگیریهای جوان��ان منطبق
میکن��د( ،ب) آیا میتوانی��م بین گروههای
نوجوانان تفاوت قائل شویم (ج) آیا گروههای
جدا ش��ده با توجه به مش��ارکت مدنی با هم
تفاوت دارند.
در بخش پایان��ی ،ما در مورد یافتههای
تجرب��ی و س��ودمندی بالق��وهی چهارچوب
پیشنهادی بحث میکنیم.
شهروندان منتقد و انواع دیگر عدم رضایت
احتماالً یکی از پرنقلش��دهترین تالش��هایی
که در س��الهای اخیر برای ساخت یك مدل
مفهوم��ی کلی از پش��تیبانی سیاس��ی انجام
شده اس��ت ،توس��ط خانم پیپا نوریس بوده
اس��ت .م��دل او به روش��نی ب��رای تجزیه و
تحلیل نظرس��نجیهای عمومی طراحی شده
اس��ت (كلینگم��ان١٩٩٩ ،؛ مقایس�� ه کنید
با نل��ر٢٠٠٦ ،؛ نوری��س .)١٩٩٩ ،نوریس با
همکاری برخ��ی از برجس��تهترین محققان
تحقیق پیمایش��ی در جهان ،تمایز س��هگانه
دیوید ایس��تون بین موارد مختلف پشتیبانی
– یعن��ی جامع��ه سیاس��ی ،رژی��م و اولیای
ام��ور -را به الگوی پنجگانه پش��تیبانی برای
نظام سیاس��ی تبدیل کرده اس��ت (ایستون،
 ١٩٧٥ ،١٩٦٥؛ نوری��س.)١٩٩٩ ،٢٠١١ ،
او تأکید میکند که تمیزگذاریهای ایس��تون
نقطه شروع خوبی ب ه دست میدهند ،اما آنها
در عی��ن ح��ال نیاز به اصالح��ات هم دارند.
نوریس با تأکید بر ماهیت چند بعدی مفهوم
پشتیبانی ،بین پنج سطح یا مورد پشتیبانی
تمایز قائل اس��ت :جامعه سیاسی ،مسلک و
اصول رژی��م ،عملکرد رژی��م ،نهادهای رژیم
و بازیگران سیاس��ی .با این موارد مختلف به
صورت پی در پ��ی و در ارتباط با هم تعامل
میش��ود که دامنه آن از پشتیبانی پراکنده
(برای جامعه ملی) تا پش��تیبانی ویژه (برای

بازیگران سیاسی خاص) متغیر است.
قدرت مدل نوریس در این اس��ت که هم
پش��تیبانی پراکن��ده و هم ویژ ه از سیس��تم
سیاسی را دربرمیگیرد (ر.ک :فوچز.)١٩٩٩ ،
م��دل او همچنین تفاوت بین پش��تیبانی از
دموکراس��ی به عنوان بهترین شکل حکومت
(پشتیبانی از اصول دموکراسی) و پشتیبانی
عمومی از «دموکراسی» به آن گونه که هست
و عمل میکند یعنی با همه نقصها و کاستیها
(پش��تیبانی از عملکرد دموکراس��ی) ک ه یک
تمایز اساسی در تحلیل پشتیبانی عمومی از
دموکراسی است را در نظر میگیرد( .دالتون،
 ٢٠٠٢؛ لیند و اکمن ٢٠٠٣ ،؛ کی و ش��ین،
 .)٢٠١١در عین حال ،چهارچوبی که نوریس
پیش��نهاد کرده اس��ت در صورتی که به فهم
اش��کال مختلف نارضایتی عمومی عالقهمند
باشیم ،ناکافی اس��ت .در مدل نوریس ،هیچ
تالش صریحی برای مفهومس��ازی نارضایتی
عمومی پیدا نمیش��ود .در عوض ،نارضایتی
به سادگی به عنوان فقدان پشتیبانی سیاسی
در نظر گرفته شده است.
هم��ه اینه��ا در نهایت به مفه��وم انتقاد
عموم��ی  -حداق��ل ت��ا آنجا که به س��طوح
پایین مدل (س��طح عملک��رد ،نهاد و بازیگر)
معطوف اس��ت -به عنوان چیزی که اساس��اً
ب��رای یک جامع��ه دموکراتیک پ��ر جنب و
جوش س��ودمند است ،ارتباط دارد .در اصل،
اس��تدالل نوریس این اس��ت که شهروندان
انتقادی میتوانند به عنوان منبع دموکراسی
و نیروی محرک برای اصالحات سیاس��ی در
نظر گرفته شوند .به عنوان مثال ،شهروندان
این قدرت را دارند که هر وقت از مس��ئوالن
سیاسی کشور خود ناراضی بودند« ،آدمهای
حقهب��از را از قدرت پایین بکش��ند» .به این
علت که ش��هروندان منتقد این قدرت را در
اختیار دارند «دموکراسی پتانسیل بازتجدید
و بازپاس��خگویی را دارد ک��ه قدرت نهایی و
واپس��ین آن اس��ت» (فار و پاتن��ام،٢٠٠٠ ،
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صفحه  .)١٣عالوه بر این ،برخی از محققان
استدالل میکنند که آن دسته از شهروندان
که «نش��انگان انتق��ادی» مختلف��ی از خود
نش��ان میدهن��د و یا ب ه صراحت نس��بت به
رژیم خود انتقاد دارند ،نیز دموکراسی را تنها
سیستم سیاسی مشروع میدانند و پشتیبان
هنجارها و اصول اساسی آن هستند (دالتون،
 ٢٠٠٤؛ کلینگمان١٩٩٩ ،؛ نوریس،٢٠١١ ،
.)١٩٩٩هانس-دیت��ر کلینگم��ان از چنی��ن
شهروندانی به عنوان «دموکراتهای ناراضی»
یاد میکند« :آنها به وضوح دموکراس��ی را به
عن��وان یک روش حکوم��ت تأیید میکنند،
ام��ا از نحوه عملکرد سیس��تم دموکراس��ی
خودشان ناراضی هستند» ( ،١٩٩٩ص .)٣٢
پیپا نوریس آنها را تنها «شهروندان انتقادی»
مینامد -کس��انی که از خصوصیات اساسی
لیبرال دموکراس��ی آگاه هس��تند ،و «بر این
باورند که زندگی در یک کش��ور دموکراتیک
بسیار مهم است ،اما آنها هنگام ارزیابی نحوه
کار دموکراس��ی از خ��ود ناراضایتی نش��ان
میدهن��د» (نوری��س ،٢٠١١ ،صفحه  ١٩؛
.)١٩٩٩
آیا واقعاً این گونه اس��ت که ش��هروندان
انتقادی همیشه سرمایه ارزشمندی برای یک
دموکراسی زنده و شکوفا هستند؟ ایده انتقاد
عمومی ب��ه عنوان منبعی برای دموکراس��ی
در طی دو دهه گذش��ته ،بطور گس��تردهای
پذیرفته ش��ده است (گیسل ،٢٠٠٨ ،ص ٣٦
؛ نوری��س ١٩٩٩ ،؛ نیه ،زلیک��وف و کینگ،
 .)١٩٩٧گیسل ( )٢٠٠٨ایده انتقاد به عنوان
منبعی برای دموکراس��ی را م��ورد آزمایش
قرار داده و نش��ان داد ه است که «شهروندان
خ��وب»  -یعنی افرادی که در دموکراس��ی
مشارکت دارند ،به خوبی از آن آگاه هستند،
به آن نزدیک و همدردند ،از س��طح باالیی از
اثر بخش��ی سیاسی داخلی برخوردار هستند
و پش��تیبان اصول دموکراسی هستند – در
قب��ال سیاس��ت نیز هوش��یار و اندیش��ناک
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هستند ،یعنی دارای قابلیت سر و کار داشتن
با موضوعات سیاس��ی و پیگیری آن هستند.
بنابرای��ن ،همه ش��هروندان انتق��ادی لزوماً
دارایی دموکراس��ی محسوب نمیشوند؛ بلکه
ش��هروندان انتقادی هوشیار و متفکر سرمای ه
آن هستند.
بیمیلی سیاسی
یافتههای فوق نیاز به یک چهارچوب مفهومی
دقیقتر و ریزبینتر را نشان میدهد  -موردی
که ب��ه ما امکان میدهد بی��ن انواع مختلف
نارضایت��ی ش��هروندان تفاوت قائل ش��ویم.
ایدهای که در تمایز بین پش��تیبانی از اصول
رژیم و عملکرد رژیم وجود دارد ،اساساً به ما
میگوی��د که همه پش��تیبانیها  -و برعکس،
همه انتقادات  -برای ماندگاری نظام سیاسی
ب��ه یک ان��دازه مهم نیس��تند .همی��ن ایده
ممکن اس��ت در سایر چهارچوبهای مفهومی
دیگر نی��ز پیدا ش��ود .در س��الهای اخیر به
وی��ژه برخی از محقق��ان صریحاً ب��ا معرفی
مفهوم بیاعتنایی و بیمیلی سیاس��ی سعی
در مفهومسازی س��وگیریهای سیاسی منفی
داش��تهاند (ر.ک .گونتر و مونت��رو ٢٠٠٦ ،؛
گونت��ر ،مونت��رو و ت��ورکال ٢٠٠٧ ،؛ مونترو
و هم��کاران ١٩٩٧ ،؛ ت��ورکال و ماگالهاس،
 .)٢٠٠٩این بعد از سوگیریهای مردم نسبت
به سیاس��ت و نهاده��ای نمایندگی را باید از
عدم مشروعیت و نارضایتی سیاسی تمیز داد
(مونترو و همکاران.)١٩٩٧ ،
به پیروی از دی پالما ( ،)١٩٧٠بیمیلی
سیاسی اینگونه تعریف شده است« :احساس
ذهنی و درونی عج��ز ،بدبینی و عدم اعتماد
و اطمینان به روند سیاس��ی ،سیاستمداران
و نهادهای دموکراتیک ،اما بدون به پرس��ش
کش��یدن رژیم سیاس��ی» (تورکال و مونترو،
 ،٢٠٠٦ص  .)٦بنابرای��ن ،بیمیلی سیاس��ی
دارای دو بع��د ،تا حدودی مس��تقل اس��ت.
بعد اول ،که به آن عدم التزام سیاس��ی گفته
ساڵی بیست و دووەم
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میش��ود ،ش��امل مجموعه ای از نگرشهای
مربوط ب��ه عدم تعهد و عالق�� ه مخاطبان به
رون��د سیاس��ی و ع��دم اعتم��اد عمومی به
سیاس��ت اس��ت .این بعد از بیمیلی سیاسی
میتواند از طریق ش��اخصهایی از قبیل عدم
عالقه سیاسی ،عدم باور به برجستگی سیاسی
(اعتق��اد به اینکه سیاس��ت اهمیت ندارد) و
عدم باور به سودمندی سیاسی داخلی ،عمل
کند (مقایس��ه ش��ود با ماگاله��اس،٢٠٠٥ ،
ص  .)٩٧٨بعد دوم ،بیمیلی نهادی ،ش��امل
باورهایی در مورد عدم پاس��خگویی مقامات
سیاس��ی و نهادها و همچنین ع��دم اعتماد
مخاط��ب به نهاده��ای نمایندگی سیاس��ی
اس��ت .این بعد دوم میتواند با استفاده از دو
گروه اصلی ش��اخصها ،یعن��ی اعتماد نهادی
و ارزیابی پاس��خگویی نهادهای دموکراتیک
س��نجیده شود (تورکال و بروساتین٢٠٠٧ ،؛
تورکال و مونترو.)٢٠٠٦ ،
م��ا از نوآوریه��ای مفهومی پیش��نهادی
ت��ورکال ،گونتر ،مونت��رو و دیگران قدردانی
میکنی��م و مطمئناً قب��ول داریم که تفاوت
قایل ش��دن بین عدم پش��تیبانی سیاسی و
اشکال مختلف س��وگیریهای منفی اهمیت
زیادی دارد .عدم پش��تیبانی صرف بیشتر به
بیتفاوتی نزدیک اس��ت ،ام��ا به اندازه کافی
ب��ه خصومت نزدیک نیس��ت (رج��وع کنید
به ایس��تون ،١٩٦٧ ،ص��ص  .)١٦٣-١٦٤در
عین حال ،تقسیم س��هگانه نارضایتی یعنی
بیمیلی سیاسی ،ناخشنودی سیاسی و عدم
باور به اصول دموکراتیک ،کافی نیست ،زیرا
در واقع انواع دیگری از نارضایتی شهروندان
در رابطه با سیس��تم سیاسی وجود دارد که
تحت پوشش تقس��یمبندی سهگان ه تورکال
و هم��کاران نیس��ت .بدیهی اس��ت که این
چهارچ��وب س��هگانه ،نارضایت��ی مربوط به
جامعه سیاس��ی را حذف میکند (مقایس��ه
ش��ود با چهارچوب نوریس) .همچنین ،این
چهارچوب س��هگانه نتوانس��ته اس��ت تمایز

قاطع بین س��ه بعد موج��ود در آن را ایجاد
کند ،زیرا «ناخشنودی سیاسی» و «بیمیلی
سیاس��ی» هر دو مبتنی بر نارضایتی ناشی
از عملک��رد هس��تند .بنابراین ،نی��از ب ه یک
چهارچ��وب تحلیل��ی پیچیدهت��ر احس��اس
میشود .در بخش بعدی چنین چهارچوب یا
مدلی را بسط خواهیم داد و سپس به صورت
تجربی ادامه میدهی��م تا اعتبار آن مدل را
با استفاده از تکنیکهای آماری مختلف نشان
دهیم.
یک چهارچوب جایگزین
در اینج��ا ،م��ا میخواهیم ی��ک چهارچوب
جایگزین برای تجزیه و تحلیل س��وگیریهای
سیاسی منفی ،با استفاده از هر دو چهارچوب
نوری��س ( )١٩٩٩و چهارچ��وب «بیمیل��ی
سیاس��ی» (هونتر و مونت��رو٢٠٠٦ ،؛ مونترو
و دیگ��ران١٩٩٧ ،؛ تورکال و مونترو)٢٠٠٦ ،
پیش��نهاد کنیم .همانطور که اش��اره کردیم،
چهارچوب ایس��تون  /نوریس هنگامی ک ه از
پش��تیبانی از دموکراسی بحث میشود ،بین
اص��ول و عملک��رد تمایز قائل میش��ود .این
امر مس��تلزم تمایز بین پش��تیبانی پراکنده
و پش��تیبانی خاص میش��ود .در چهارچوب
پیش��نهادی ما (ش��کل  ،)١به ای��ن تمایز به
عن��وان یک بعد فراگیر-خاص اش��اره ش��د ه
است .بر این اس��اس ،نارضایتی ممکن است
ب��ه عنوان «عام و فراگی��ر» ،یعنی مربوط به
سوگیری منفی مبتنی بر اصول ،یا «خاص»
ک��ه مرب��وط به ع��دم رضای��ت از آنچه یک
سیس��تم سیاس��ی در عم��ل ارائ��ه میکند،
توصیف ش��ود .نارضایتی «عام» را ،به عنوان
مث��ال ،میت��وان در بین نئونازیها مش��اهد ه
ک��رد ک��ه از ایدهآلهای لیبرال دموکراس��ی
فاصل��ه میگیرن��د و از ش��کل دیگ��ری از
حکومت پشتیبانی میکنند ک ه براساس یک
ایدئولوژی نژادپرستانه و حاکمیت استبدادی
است.
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شکل  :١چهارچوبی جایگزین برای تجزی ه و تحلیل سوگیریهای سیاسی منفی

بعد دوم در مدل ما از مفهوم بیمیلی سیاسی
ت��ورکال و مونترو و همچنین از کار آلموند و
وربا ( )١٩٨٠ ،١٩٦٣الهام گرفته شده است.
آنچه در بین این محققان مش��ترک اس��ت،
وجود «خویش��تن» در چهارچوبهای تحلیلی
آنها اس��ت .تورکال و همکاران توجه ما را به
این واقعی��ت جلب میکنند که مردم ممکن
اس��ت از تواناییهای خود ناراضی باش��ند که
مس��تلزم ن��وع متمایزی از س��وگیری منفی
اس��ت که تحت پوش��ش چهارچوب نوریس
ق��رار نمیگیرد .با روش��ی مش��ابه ،آلموند و
وربا «خویش��تن» را در م��دل اصلی فرهنگ
سیاس��ی خود ق��رار میدهند .در ش��کل ،١
ما با ارائه یک بعد س��پهر سیاس��ی  -سپهر
ش��خصی ،مفهوم خویش��تن را در سیس��تم
سیاسی گنجاندهایم .س��وگیریهای منفی در
سپهر سیاس��ی دقیقاً به نارضایتی مربوط به
«سیاس��ت» به معنای متعارف اش��اره دارد،
در حال��ی که نارضایتی در س��پهر خصوصی
به تواناییها و مهارتهای واقعی یا درک ش��ده
فرد در سطح ش��خصی اشاره دارد .به عنوان
مثال ،یک ش��هروند به دالیل مختلف ممکن
اس��ت خود را مانند یک ش��خص خارجی و
بیگانه درک کند ،یا یک شهروند ممکن است
احس��اس ضعف و عجز کن��د و تصور کند به
هیچ وجه قادر به تأثیرگذاری بر آنچه دولت
انجام میدهد نیست.
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بنابراین ما در نهایت به ماتریسی از چهار
نوع مختلف از س��وگیریهای سیاس��ی منفی
رس��یدهایم (شکل  .)١در گوشه چپ و باالی
ماتریس ،شهروندانی را كه از اصول سیاست
موجود ناراضی هس��تند ،قرار دادهایم؛ آنها از
نظر مکتبی با سیاس��ت جاری بیگانه هستند
به این معنا که با اصول کلی دموکراتیک که
نظام سیاس��ی بر آن پایهگذاری ش��ده است
مش��کل دارند .یک فرد غیردموکرات در این
بخش قرار میگیرد.
یک ن��وع متف��اوت مش��خص دیگ��ر از
س��وگیری منفی در بین ش��هروندانی یافت
میش��ود که ضد دموکراس��ی نیستند ،اما به
دالی��ل مختلف از نحوه کار واقعی سیس��تم،
دس��ت کم در زم��ان حال ناراضی هس��تند
(س��لول باالی��ی و راس��ت در ماتریس) .این
نوع نارضایتی دقیقاً همان چیزی اس��ت که
نوریس ( )١٩٩٩روی آن تمرکز داشت ه است،
یعنی ش��هروندان ناراض��ی از عملکرد رژیم،
نهادهای سیاسی و بازیگران سیاسی .ادعای
خوش��بینانه نوریس این اس��ت ک��ه این نوع
نارضایتی تهدیدی برای دموکراس��ی نیست.
بلکه« ،شهروندان انتقادی» میتوانند دارایی
با ارزش��ی برای دموکراسی باش��د (مقایسه
شود با مورد فوق).
در گوش��ه پایین و چپ شکل  ،١افرادی
را قرار میدهیم که احس��اس میکنند که به
ساڵی بیست و دووەم
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یک جامعه یا کش��ور معین تعلق ندارند .این
در نهایت به این مرحل ه میرسد که فرد خود
را «ش��خص خارجی» یا «نامتعلق» احساس
میکند (رجوع ش��ود به شوارتز ،١٩٧٣ ،ص
 .)٧این س��وگیری ،به عنوان مثال ،در میان
برخ��ی گروههای مهاجر ،ی��ا در بین افرادی
که ارزش��های آنها بس��یار مغایر با ارزشهای
غالب جریان اصلی اس��ت ،دید ه میشود .در
گفتار متعارف ،ممکن اس��ت حسهای بیگانه
بودن در اصطالح عمومی (یا غیر سیاس��ی)
و بیگانهبودن در جامعه نسبت به اصول رژیم
سیاس��ی در نگاه اول بسیار نزدیک به هم به
نظر برس��ند .با این وجود تفاوت قایل شدن
بی��ن ای��ن دو حایز اهمیت اس��ت .به عنوان
مث��ال ،یک فرد ممکن اس��ت کام ً
ال با اصول
(دموکراتیک) حاک��م بر رژیم در یک جامعه
معی��ن احس��اس راحتی کند ،ام��ا همچنان
احس��اس کند که به عنوان مث��ال به دالیل
اتنیکی یا مذهبی به این جامعه تعلق ندارد.
در کادر چهارم (پایین و راست) ،افرادی
ق��رار میگیرند که از توانایی ش��خصی درک
شده خود برای ایجاد تغییر در جامعه ناراضی
هس��تند .مگر آنک ه طور دیگری گفت ه ش��ود،
در ای��ن بخش افرادی را پی��دا خواهیم کرد
که احس��اس ناتوانی و ضعف میکنند ،یعنی
احس��اس عدم توانایی تأثیرگذاری در جامعه
به طرق مختل��ف دارند .در ادبیات مربوط به
مشارکت سیاس��ی ،چنین نوعی از سوگیری
به عدم اثربخشی و سودمندی درونی نزدیک
است (ر.ک :نعیمی ،کریگ و ماتی.)١٩٩١ ،
در بخ��ش بعدی ،به ط��ور تجربی اعتبار
چهارچوبی ر که در باال پیشنهاد شد ،خصوصاً
در رابطه با جوانان ،نشان خواهیم داد .این کار
با پرداختن به سه سؤال اصلی انجام میشود،
یعنی( :الف) چهارچوب پیش��نهادی چقدر با
دادهه��ای تجرب��ی واقعی در س��وگیریهای
سیاس��ی جوان��ان مطابق��ت دارد؟ (ب) آی��ا
میتوانیم بین گروههای مختلفی از نوجوانان

دارای الگوهای مختلف سوگیریهای سیاسی
منفی تف��اوت قائل ش��ویم؟ (ج) اگر چنین
اس��ت آیا بین گروهه��ای جوانان در رابطه با
مشارکت مدنی تفاوتهایی وجود دارد؟
چهارچوب پیشنهادی سوگیریهای سیاسی
منف��ی ک ه م��ا پیش��نهاد میکنی��م در رابطه با
بح��ث دانش��گاهی نارضایتی عموم��ی و کاهش
س��طح مش��ارکت سیاسی تهیه ش��ده است .در
نتیج��ه ،منطقی اس��ت که آزمودن س��ودمندی
این چهارچوب در رابطه با س��نجش مش��ارکت
مدنی انجام ش��ود .ساختار مش��ارکت مدنی در
این مطالعه در ش��اخصهای زیر عملیاتی ش��ده
اس��ت :عالقه سیاس��ی ،بحث سیاسی با والدین،
درک مش��ارکت مدن��ی در آینده و مش��ارکت
سیاس��ی آنالین .این ش��اخصها با ای��ن واقعیت
توجیه میش��وند که دادههای تجربی ما از بین
نوجوان��ان  ١٣ت��ا  ١٦س��اله جمع آوری ش��ده
اس��ت نه بزرگساالن .در عین حال ،برخی از این
شاخصها ،به عنوان مثال عالقه و بحث سیاسی،
ب��ه عنوان ش��اخصهای عام مش��ارکت مدنی در
نظر گرفته ش��دهاند (ر.ک .نوریس ،٢٠٠٠ ،ص
 .)٢٤٠هدف استفاده از این شاخصها نشان دادن
سودمندی چهارچوب ما و برجسته کردن برخی
اختالف��ات بین گروهه��ای جوانان ب��ا الگوهای
مختلف سوگیریهای سیاسی منفی است.
روش
شرکت کنندگان و رویه
دادههای پژوهش حاضر در یک ش��هر بزرگ
سوئد ،به عنوان بخشی از یک مطالعه طولی
مداوم جمعآوری ش��ده است .این مطالعه در
درون ی��ک برنامه تحقیقاتی چند رش��تهای
برای بررس��ی پیشرفت جوانان در یک زمینه
اجتماع��ی و وابس��ته به جامعه انجام ش��ده
است .اهداف اصلی این برنامه مشترک هفت
س��اله ،درک روش��های مختلفی است که در
آن جوانان مشارکت سیاسی و مدنی را بیان
میکنند و همچنین مکانیسمها و فرایندهایی
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را ک��ه جوانان از طریق آنها جهتهای مختلف
مشارکت مدنی و اجتماعی را بسط میدهند،
توضیح داده ش��ود .جامع��های که دادهها در
آن جمعآوری ش��د ،یک ش��هر بزرگ سوئد
ب��ا جمعیتی در حدود  ١٣٥،٠٠٠نفر اس��ت.
براس��اس آماره��ای مل��ی ،در س��ال ٢٠١٠
متوس��ط درآمد ساالنه این ش��هر ب ه تقریب
مشاب ه کل سوئد بود ه است ( ٢٢٥،٢٤٢کرون
سوئدی  /نفر ،در مقایسه با  ٢٢٩،٠٥٦کرون
سوئدی  /نفر برای کل کشور) ،همچنین نرخ
بیکاری ( ٪ ٩/٥در مقایس��ه با  ٪ ٨/٤برای
کل کش��ور) و درصد مهاج��ران ( ٪ ٥/٧در
مقایسه با  ٪ ٦/٧برای کل کشور) نیز نزدیک
هم بودهاند.
سیزده مدرسه در سطح شهر برای شرکت
در مطالعه انتخاب ش��دند ١٠ :دبیرستان از
 ١٤دبیرس��تان مقدماتی ،و  ٣دبیرستان از ٧
دبیرستان س��طح باالتر .این مدارس با توجه
به ویژگیه��ای مختلف خود انتخاب ش��دند
تا نماین��ده انواع مختلف م��دارس (مدارس
دولت��ی و م��دارس خصوص��ی) و همچنین
سوابق اجتماعی ،اقتصادی و اتنیکی مختلف
دانشآموزان باش��ند .م��دارس چند اتنیکی
در مناطقی با س��طح اقتص��ادی  -اجتماعی
پایین بیشتر انتخاب ش��دند تا بازنمایی آنها
در نمونه کلی بیشتر باشد .کلیه دانشآموزان
پایه هفتم دبیرستانهای مقدماتی و پایه اول
در دبیرس��تانهای س��طح باالتر موضوع این
مطالعه بودند ( . )2012 = Nمیزان مشارکت
برای دانش آموزان پایه هفتم مدرسه اجباری
 948 = N( ٪ ٩٤/١؛  ٪ ٤٩/١پسر٥٠/٩ ،
 ٪دختر ؛  Mس��ن = = ٠/٥٣ ،١٣/٤
 ) SDو  ٪ ٨٤/٧برای دانش آموزان پایه
اول دبیرس��تان ( 915 = N؛  ٪ ٤٨/٧پسر،
 ٪ ٥١/٣دختر ؛  Mسن = ٠/٧١ ،١٦/٦
= .) SD
ش��رکت کنن��دگان در س��اعات ع��ادی
مدرسه در کالسهای درس خود پرسشنامهها
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را پر کردند .دس��تیاران تحقیق آموزشدیده
پرسشنامهها را توزیع و به دانشآموزان اطالع
دادن��د كه مش��اركت در مطالع��ه داوطلبانه
اس��ت؛ دان��ش آم��وزان از محرمان��ه ب��ودن
پاسخهای خود اطمینان یافتند .وقتی دانش
آموزان پرسش��نامههای خود را پر میکردند
هیچ معلمی در کالس حضور نداشت .عالوه
بر ای��ن ،قبل از این مطالعه ،والدین از طریق
نام ه معمولی از موضوع مطالعه مطلعش��دند
و ب��رای آنه��ا پاکت نامهای با هزینه پس��تی
پرداخت ش��ده فرس��تاده ش��د تا در صورتی
که مایل نباش��ند فرزندانشان در این تحقیق
شرکت کنند بتوانند موضوع را اطالع دهند.
فقط  ٪ ١والدین اجازه ندادند فرزندانش��ان
در این تحقیق شرکت کنند .هیچ کس برای
مشارکت در مطالعه هزینهای دریافت نکرد،
اما ما به بودجه کالس همه کالسهای درگیر
مطالعه کمک مالی کردیم.
سنجشها
نارضایت��ی مبتنی ب��ر اصول :س��وگیریهای
منفی مربوط به «نارضایتی مبتنی بر اصول»
به احس��اس عدم اش��تراک فرد با ایدهآلهای
سیاس��ی یک سیس��تم سیاس��ی معین (به
عنوان مثال یک دموکراس��ی لیبرال) اش��اره
دارد و این فرد در عوض سایر اصول (مخالف)
طرز حکوم��ت را پذیرفته اس��ت .این معیار
دارای دو پرس��ش اس��ت« :اگر دولت خوب
نباش��د ،ارتش باید قدرت را بدست بگیرد» و
«سیاستمداران باید تصمیم بگیرند كه کشور
كدام دین را داشت ه باشد» ( rپیرسون = ٠/٤٠
) .پاس��خها دارای یک مقی��اس ارزشگذاری
چهار گزین��های بودن��د ،از ( ١کام ً
ال موافق)
تا ( ٤کام� ً
لا مخالف) .موافق��ت کامل با این
گزارهها ب��ه عنوان نارضایتی مبتنی بر اصول
تعبیر شدند.
بیگانگی سیاس��ی :معیار احس��اس عدم
تعلق جوانان ش��امل سه پرسش بود .جوانان
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به س��ه سوال زیر پاسخ دادند « :در سوئد به
عنوان یک کش��ور ،احساس میکنم در خانه
هس��تم «« ،در ش��هرداری که در آن زندگی
میکنم احس��اس میکنم در خانه هس��تم»
و «در منطق��ه مس��کونی ک��ه در آن زندگی
میکنم احساس میکنم در خانه هستم» .از
مقیاس پاسخ چهار نقطهای استفاده شد ،از ١
(دقیقاً صدق میکند) تا ( 4اص ً
ال صدق نمی
کن��د) .بنابراین ،عدم توافق با این گزارهها به
عنوان یک احس��اس کل��ی از بیگانگی تعبیر
ش��د .آلفای کرونباخ برای ای��ن اندازه گیری
 ٠/٨٢بود.
عجز سیاس��ی :این سنجش شامل هشت
پرس��ش بود .از جوانان خواس��ته شد كه اگر
واقعاً س��عی كنند میتوانند چ ه کاری انجام
دهند .این پرسشها عبارت بودند از« :مشارکت
فعاالنه در کار س��ازمانهایی که سعی در حل
مشکالت اجتماعی دارند»« ،به دست گرفتن
رهبری در یک گروه برای رسیدگی به مسائل
اجتماع��ی»« ،ب�� ه عهد ه گرفتن مس��ئولیت
یک س��ازمان سیاس��ی جوانان»« ،عضویت
فع��ال در یک س��ازمان سیاس��ی «« ،کمک
ب��ه س��ازماندهی ی��ک اعتراض سیاس��ی»،
«بحث سیاس��ی با افراد با تجربه تر از من»،
«ش��رکت در تظاه��رات در ش��هر خودم» و
«ترغیب دیگران به امضای دادخواس��تی در
مورد مسائل سیاس��ی یا اجتماعی» .پاسخها
مقیاس چهار نقطهای داشتند از ( ١من قطعاً
نمیتوان��م آنرا مدیری��ت کنم) ت��ا ( ٤قطعاً
میتوانم آن را مدیریت کنم) .آلفای کرونباخ
برای این اندازه گیری  ٠/٩٢بود.
نارضایتی ناش��ی از عملک��رد :این بعد از
نگرش جوانان نس��بت به نظام سیاس��ی در
س��ه زیربعد اندازه گیری شد :عدم رضایت از
(الف) عملکرد رژیم( ،ب) نهادهای سیاسی و
(ج) بازیگران سیاسی .سوگیریهای منفی ،بر
اساس ارزیابی از «عملکرد رژیم» ،مربوط است
ب ه نارضایتی جوانان از آنچه «دموکراسی» در

عمل ارائه میدهد .این زیر بعد با این س��ؤال
اندازه گیری ش��د« :در کل ،شما از نحوه کار
دموکراسی در سوئد راضی هستید؟» مقیاس
پاس��خ از ( ١بس��یار راضی) تا ( ٤اص ً
ال راضی
نیس��تم) بود .می��زان نارضایت��ی جوانان از
نهادهای سیاس��ی در رابطه با میزان اعتماد
آنها به دولت ،مجلس و دادگاهها توس��ط سه
پرس��ش سنجیده شد (آلفا =  .)٠/٩١مقیاس
پاسخگویی برای این معیار از ( ١به هیچ وجه
اعتماد ن��دارم) تا ( ٤اعتماد زیاد) متغیر بود.
سومین زیربعد نارضایتی ناشی از عملکرد در
بی��ن جوانان تنها با یک س��ؤال اندازه گیری
ش��د « :از عملکرد افرادی ک ه در حال حاضر
در دولت امور کش��ور را اداره میکنند چقدر
راضی هس��تی؟» پاس��خها در مقیاس چهار
نمرهای از ( ١بسیار راضی) تا ( ٤اص ً
ال راضی
نیستم) بودند.
شاخصهای مشارکت مدنی
منافع سیاسی .اولین نشانگر مشارکت مدنی
ما روی عالقه جوانان به سیاست متمرکز بود
و تنه��ا با یک س��وال زیر اندازه گیری ش��د:
«چقدر به سیاس��ت عالقه مندید؟» مقیاس
پاس��خ از ( ١بس��یار عالقهمند) تا ( ٥به هیچ
وجه عالقه مند نیستم) متغییر بود.
بحثهای سیاس��ی با والدی��ن .این معیار
شامل سه س��وال بود و از جوانان میپرسید
که هر چند وقت در مورد سیاست یا مسائل
اجتماعی ،یا مسائل زیست محیطی و یا آنچه
در اخبار ش��نیدهاند با پدر و مادر خود بحث
کردهاند .پاسخها در یک مقیاس پنج امتیازی
کدگذاری ش��ده بودند ،از ( ١اغلب اوقات) تا
( ٥هرگ��ز) .آلفای کرونباخ ب��رای این اندازه
گیری  ٠/٧٨بود.
پیشبین��ی مش��ارکت مدن��ی در آینده.
پیشبین��ی جوان��ان از مش��ارکت مدنی در
آینده با اس��تفاده از دو شاخص اندازه گیری
ش��د .اولین شاخص مربوط به این بود که آیا
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آنها به عنوان بزرگسال به یک حزب سیاسی
خواهند پیوس��ت .پاسخ به این سوال در یک
مقی��اس چهار امتیازی کدگذاری ش��د ،از ١
(قطعاً نه) تا ( ٤مطمئنا») .دومین شاخص در
مورد فعال بودن در س��ازمانها و مشارکت در
موضوعات اجتماعی بود .این س��وال به شرح
زیر بیان ش��ده بود« :برخی از افراد در مورد
مشارکت خود در مس��ائل اجتماعی اهدافی
برای خ��ود تعیین کردهاند .آیا ش��ما چنین
اهدافی دارید؟ « گزینههای پاس��خ برای این
س��وال عبارت بودند از« )١( :من میخواهم
ب��ه طور فع��ال در س��ازمانها کار کنم ،و من
در حال حاضر عضو یک س��ازمان هس��تم»،
(« )٢م��ن قطع��اً میخواهم ب��ه طور جدی
(در سازمانها یا به روش��های دیگر) در مورد
موضوعات��ی از این دس��ت فعالی��ت کنم ،اما
هنوز اقدام نکردهام» »)٣( ،من به موضوعاتی
مانن��د این عالقه ندارم ،و تا آنجا که میتوانم
از قبل ببینم ،خ��ودم را متعهد به انجام آنها
نمیکن��م «و ( »)٤من ب��ه موضوعاتی مانند
این عالقه ندارم ،بلک��ه برعکس ،و من قطعاً
خودم را متعهد نخواهم کرد که در مورد آنها
کاری انجام دهم« .
مش��ارکت مدنی آنالین .میزان مشارکت
جوان��ان در فعالیتهای سیاس��ی و مدنی در
اینترن��ت ط��ی دو ماه گذش��ته با پاس��خ به
س��واالت زیر اندازهگی��ری ش��د« :در مورد
موضوعات اجتماعی یا سیاس��ی با دوس��تان
خود در اینترنت بحث کردهام»« ،از س��ایت
یک سازمان سیاسی یا مدنی بازدید کردهام»،
«ب��ه دنب��ال اطالعاتی در مورد سیاس��ت یا
موضوع��ات اجتماعی در وب ب��ودهام»« ،در
مورد سیاست در یک وبالگ مطالعه کردهام»،
«فیلمها یا کلیپهایی در مورد مسایل سیاسی
یا اجتماعی مشاهده کردهام « ،و «موضوعات
اجتماعی را با افرادی که شخصاً نمیشناسم
مورد بحث ق��رار دادهام» گزینههای پاس��خ
عبارت بودند از )١( :نه ( )٢بله ،گاهی اوقات
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( )٣بله ،چندین بار .آلفای کرونباخ برای این
اندازه گیری  ٠/٨٥بود.
تحلیل آماری
ب��ه منظ��ور آزمایش س��ودمندی چهارچوب
نظری پیشنهاد شده در باال (شکل  )١از نظر
تجربی ،سه نوع روش آماری اتخاذ شد .ابتدا،
با اس��تفاده از بس��ته آماری  ،Mplusتحلیل
عامل��ی تأییدی ب��ه منظور آزمای��ش قابلیت
پذیرش ابعاد فرضی س��وگیریهای سیاس��ی
منف��ی انجام ش��د (موتن و موت��ن-٢٠١٠ ،
 .)١٩٩٨تحلی��ل عاملی تأییدی ( )CFAیک
روش آماری چند متغیره تئوری محور است،
به این معن��ی که محقق باید تمام جنبههای
مدل مانند تعداد عوامل نهفته ،ش��اخصهای
هر عامل نهفت��ه و اینکه آیا متغیرهای نهفته
به هم مربوط هس��تند را از پیش تعیین کند.
(ب��راون CFA .)٢٠٠٦ ،مناس��بترین روش
برای تحلی��ل دادههای موج��ود این تحقیق
در نظ��ر گرفته ش��د ،زیرا هدف م��ا این بود
که تش��خیص دهیم که آیا م��دل فرضیه ما
با دادههای تجربی مطابق��ت دارد .به عبارت
دیگ��ر ،ما از قصد در ای��ن تحقیق ،از تحلیل
عامل��ی تأیی��دی ب��ه ج��ای تحلی��ل عاملی
اکتشافی معمولی استفاده کردهایم زیرا عالقه
م��ا به آزمای��ش (تأیید) فرضی��ات مربوط به
س��اختار ،زیرمجموعهای از متغیرهای مربوط
به س��وگیریهای سیاسی منفی بوده است ،نه
کشف روابط بین این متغیرها به تنهایی.
برای ارزیابی تناس��ب م��دل  ،CFAما از
ترکیب��ی از تخمینها اس��تفاده کردیم ،که به
عن��وان ش��اخصهای برازش مطلق و نس��بی
طبقهبن��دی ش��ده اس��ت ،همانط��ور که در
ادبیات تحقیق پیش��نهاد ش��ده است (براون،
 ٢٠٠٦؛ کلی��ن .)٢٠١٠ ،ای��ن ش��اخصهای
برازش ،تخمینی هستند از اینکه مدل تئوری
چق��در خوب با دادههای ارائه ش��ده مطابقت
دارد .بنابرای��ن ،برازش م��دل خوب داللت بر
ساڵی بیست و دووەم
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این دارد ک��ه دادهها با فرضیات مدل فرضیه
س��ازگار هس��تند .ب��راون ( )٢٠٠٦گ��زارش
حداقل ی��ک تخمین برای هر نوع ش��اخص
ب��رازش را پیش��نهاد میکن��د .در نتیجه ،در
این مقاله مقادیر موجود در آزمون مربع خی
برازش مدل (یک ش��اخص ب��رازش مطلق)،
ش��اخص ب��رازش تطبیق��ی ( ،)CFIخطای
ریش��ه میانگی��ن مربعات خطاه��ای تخمین
( )RMSEAو باقیمانده جذر میانگین مربعات
استاندارد شده ( )SRMRرا بررسی کردهایم.
دوم ،تجزی��ه و تحلی��ل خوش��هبندی
که میانگین ب��رای شناس��ایی گروههایی از
جوانان با گرایش��های سیاس��ی مشابه انجام
ش��د .خوش��هبندی ک ه میانگین سعی در به
حداقل رس��اندن فاصله بین نمرات متغیر و
مراکز خوش��ه دارد .به عبارت س��ادهتر ،این
روش طبقهبندی گروههای همگن جوانان را
مشخص میکند ،یعنی کسانی که ویژگیهای
مش��ابهی در رابط ه ب��ا س��وگیریهای منفی
سیاس��ی خود دارن��د .در نتیجه ،جوانان یک
گروه از لحاظ مشخصات سوگیریهای سیاسی
منفی بیشترین شباهت را به یکدیگر دارند و
بیشترین تفاوت را با اعضای گروههای دیگر
در همین س��وگیریها دارند .انتخاب این نوع
دوم از تجزیه و تحلیل مبتنی بر عالقه ما به
درک جوانان از نظر الگوهای مش��خصه آنها
از س��وگیریهای منفی سیاس��ی بوده است و
عالق ه نداش��تهایم به بررس��ی روابط متقابل
بین متغیرها بپردازیم .بنابراین ،حداقل به دو
دلی��ل ،رویکرد فرد محور مناس��ب بود .اول،
این امکان را به ما میداد که با دقت بیشتری
بتوانیم ان��واع خاصی از جوانان را با الگوهای
مش��خصی از س��وگیریهای سیاس��ی منفی
مشخص کنیم .دوم ،از آنجا که ما گروههای
جوانانی را مطالع��ه میکردیم که ویژگیهای
مش��ابهی داش��تند و نه متغیرهای مش��ابه،
این پتانس��یل وجود داش��ت که این رویکرد
ب ه درک ما از روش��های مختلفی که جوانان

درگیر فعالیتهای مدنی میشوند ،کمک کند.
س��رانجام ،ی��ک تحلی��ل واریانس چند
متغیره ( )MANOVAبا آزمونهای تعقیبی
تحلیل واریانس اس��تفاده ش��د تا ببینیم آیا
گروههای بدس��ت آمده توس��ط خوشهبندی
میانگی��ن ک��ی ،از نظ��ر میانگین خ��ود در
مجموعهای از ش��اخصهای مش��ارکت مدنی
تف��اوت دارند؟ .مانوا( )ANOVAگس��ترش
یافته تحلیل واریانس اس��ت و برای مقایسه
چندین گروه بر اس��اس بی��ش از یک متغیر
وابسته متفاوت ،اما مرتبط ،استفاده میشود
(پاالن��ت .)٢٠١٠ ،بنابرای��ن ،این نوع تحلیل
برای بررس��ی تفاوتها و شباهتها در مشارکت
مدنی در بین گروهه��ای جوانان با الگوهای
مختلف سوگیریهای سیاسی مناسب است.
نتایج
چهارچ��وب پیش��نهادی ب�� ه چه می��زان با
دادهه��ای تجرب��ی در م��ورد س��وگیریهای
سیاسی جوانان تطابق دارد؟
م��ا از تحلی��ل عاملی تأیی��دی ( )CFAبرای
بررسی قابلیت پذیرش چهارچوب چهار بعدی
اس��تفاده کردیم .ما یک م��دل  CFAفرض
کردیم که چهار عامل همبس��ته با یک عامل
مرتبه باال را برای سوگیریهای منفی سیاسی،
نارضایتی ناش��ی از اصول ،بیگانگی سیاس��ی،
نارضایتی ناش��ی از عملکرد و عجز سیاس��ی
در بر میگیرد (ش��کل  .)١ضریب مرتبه باال،
یعنی عدم رضایت ناش��ی از عملکرد ،از همه
زیربعدها تشکیل شد ه اس��ت (شکل  .)٢این
مدل  CFAارزش مربع خی قابل توجهی (χ2
( )001. < p ,739.45 = )128و مقادی��ر زیر
را در ش��اخصهای برازش نسبی ،به دست داد
05. CI %95 ,05. = RMSEA ;96. = CFI
–  . 06. = SRMR ;06.بر اس��اس توصیههای
ه��و و بنتل��ر ( CFI ،)١٩٩٩برابر ی��ا باالتر از
 RMSEA ،0.95برابر یا پایینتر از  ،0.05و
 SRMRبرابر یا کمتر از  ، 0.08ثابت ش��د که
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شکل  :٢نتایج یک تحلیل عاملی تائیدی
نکته :بیضیها نشاندهنده متغییرهای نهفته ،مستطیلها نمایند ه متغییرها هستند .واریانس خطا حذف شدهاند تا
شکل ب ه آسانی فهمید ه شود.

فرضیه ما ارزشها و مقادیر برازش قابل قبولی دارد .برآورد پارامترهای استاندارد شده از مدل ما
در شکل  ٢آورده شده است .کلیه بارهای عاملی از نظر آماری معنی دار بودند و به نظر میرسد
که از ش��اخصهای قابل اعتماد متغیرهای نهفته موجود در مدل  CFAباش��ند (ر.ک .تاباچنیک
و فی��دل .)٢٠٠٦ ،ب��ه طور کلی ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،به وضوح نش��ان دهنده یک مدل
رضایت بخش است ،و از این طریق شواهدی مبنی بر قابلیت پذیرش چهارچوب نظری ما برای
تحلیل اشکال مختلف سوگیریهای سیاسی منفی ارائه میشود (همانطور که در بخش نظری باال
پیشنهاد شده است ،شکل  ١را ببینید).
آیا میتوانیم بین گروههای مختلف جوانان با الگوهای مختلف گرایش��های سیاسی منفی،
تفاوت قائل شویم؟
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ب��رای پرداخت��ن به ای��ن س��ؤال ،ما از
خوش��هبندی میانگین کی اس��تفاده کردیم،
و بعد از اینکه تمام متغیرها اس��تاندارد شده
و محی��ط خارج از آنالیز حذف ش��دند ،یک
جواب پنج خوشهای بدست آمد .جواب پنج
خوشهای شامل دو متغیر بود که نشاندهنده
ع��دم رضای��ت از عملک��رد (نارضایت��ی از
بازیگران و عملکرد رژیم) و سه متغییر دیگر
که نماینده اش��کال دیگر سوگیریهای منفی
سیاس��ی ،یعنی نارضایتی مبتن��ی بر اصول،
بیگانگی سیاسی و عجز سیاسی بودند.
ش��کل  ٣پنج گ��روه به دس��ت آمده از
خوش��هبندی میانگین کی را نشان میدهد.
همانطور که از ش��کل میتوان فهمید اولین
گ��روه از جوان��ان ،که م��ا آنها را ب��ه عنوان
ش��هروندان دارای نگرش خصمان ه نامگذاری
کردهایم ( ،)253 = Nشامل افرادی است که
نارضایتی ناشی از اصول باالیی از خود نشان
میدهند .به نظر میرسد این جوانان سهمی
از ایدهآلهای سیاسی دموکراتیک ندارند بلکه
در عوض س��ایر اصول حکومتداری (مخالف)
را پذیرفتهان��د .به عب��ارت دیگر ،این گروه با
نگرشهای شدید ضد دموکراتیک و خصمانه
مشخص میشود.
جوان��ان گروه دوم ،که در اینجا به عنوان
شهروندان بیگان ه نامگذاری میشوند (= 314
 )Nبه طور نس��بی سطح باالیی از احساسات
بیگانگی سیاس��ی را در خود دارند .این بدان
معن��ی اس��ت که آنه��ا احس��اس نمیکنند
که بخش��ی از کش��ور ،ش��هرداری یا منطقه
مسکونی که در آن زندگی میکنند ،هستند.
ب��ه عبارت دیگ��ر ،جوانان این گروه حس��ی
مانند افراد خارجی یا بیگان ه دارند.
گروه س��وم ،ک��ه ما آنه��ا را ب��ه عنوان
ش��هروندان انتقادی نامگذاری کردیم (١٨٨
=  ،)Nجوانانی را نش��ان میدهد که س��طح
باالیی از عدم رضایت ناش��ی از عملکرد ،اما
کمابیش مقادیر متوسطی را در سه مقیاس

دیگر از خود نشان میدهند .بنابراین ،جوانان
ای��ن گروه از عملکرد کنشگران سیاس��ی و
نحوه عملکرد دموکراسی در سوئد حداقل در
حال حاضر ،ناراض��ی بودند .با این حال ،آنها
ضددموکراتهایی نبودند که به ش��دت اصول
رژیمهای غی��ر دموکراتیک را ترجیح بدهند.
همانطور که از ش��کل  ٣مش��اهده میشود،
جوانان این گروه در مقیاس نارضایتی ناشی
از اصول ،پایین تر از متوسط هستند.
گ��روه چه��ارم ،ش��هروندان دارای عدم
اعتماد به نفس ( ،)N = ٢٨٤شامل جوانانی
اس��ت که در مقی��اس عجز سیاس��ی امتیاز
باالی��ی دارند .جوانانی ک��ه در این گروه قرار
گرفتند ،نس��بت به ظرفی��ت و توانایی درک
ش��ده خود برای ایجاد تغیی��ر در جامعه ،به
عن��وان مثال ب�� ه خود گرفت��ن نقش مهمی
در یک گ��روه برای پرداخت��ن به موضوعات
اجتماعی یا مشارکت فعاالنه در سازمانهایی
که سعی در حل مش��کالت اجتماعی دارند،
احساسات منفی داشتند.
گذشته از این چهار گروه دارای سوگیریهای
سیاس��ی منفی ،گروهی نیز با س��وگیریهای
مثبت وجود داشتند که ما آنها را دموکراتهای
راض��ی نامگذاری کردی��م ( . )412 = Nاین
گروه شامل افرادی است که در تمام مقیاسها
نگرش مثبت داشتهاند .آنها از مقامات سیاسی
و نحوه کار دموکراس��ی رضایت داش��تند ،به
توانای��ی خود ب��رای ایجاد تغیی��ر در جامعه
اعتقاد داشتند و فاقد نگرش غیر دموکراتیک
بودند و احس��اس خارجی یا بیگانه بودن در
جامع��ه نمیکردند .این گ��روه به عنوان یک
مرج��ع در این مطالع��ه مورد اس��تفاده قرار
گرفت ،زیرا این گروه ش��امل جوانانی بود که
الگوی کامال» متفاوتی از سوگیریهای سیاسی
نسبت به چهار گروه دیگر داشتند.
ما به منظور اعتبارسنجی و ارائه شواهدی
برای اس��تواری و توانمندی یافتههای خود،
نمون��ه را ب��ه طور تصادفی ب��ه دو زیر نمونه
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تقس��یم کردیم و همان روش خوشهبندی را
برای هر دو زیرنمون ه ب��ه کار گرفتیم .عالوه
ب��ر این ،م��ا مقادیر درج��ه تواف��ق کاپا در
عضوی��ت خوش��ه را با مقایس��ه عضویت هر
دو زیرنمون��ه به طور جداگانه ب��ا نمونه کل
محاس��به کردی��م (کوه��ن ١٩٨٨ ،؛ کرامر،
 .)١٩٨٢مقادی��ر انطباق کاپا بدس��ت آمدk :
= )001.< P( 0.82ب��رای زیرنمونه اول ،و k
=  )001.< P( 0.77ب��رای زیرنمونه دوم .به
پیروی از طبقه بندی پیش��نهادی لندیس و
ك��وچ ( ،)١٩٧٧این مقادیر كاپ��ا را میتوان
تقریباً كامل و اساسی تفسیر كرد .به عبارت
دیگر ،ثابت شد گروهبندی اصلی ما استوار و
توانمند بود ه است.

آیا بی�ن گروههای جوان�ان در ارتباط با
مشارکت مدنی تفاوتهایی وجود دارد؟
ب��رای تعیی��ن اینک��ه آی��ا بی��ن گروههای
شناس��ایی ش��ده تفاوت وجود دارد ،ما یک
تحلی��ل واریانس چن��د متغییر ی��ک طرف ه
بین گ��روه( )MANOVAانج��ام دادیم .هر
پنج ش��اخص مش��ارکت مدنی ،همانطور که
در بخ��ش تئ��وری باال توضیح داده ش��د ،به
عنوان متغیرهای وابس��ته مورد استفاده قرار
گرفتن��د .متغیر مس��تقل ،عضویت در گروه
بود .آزمونه��ای چند متغیری معنیدار بودن
نش��ان داد که اخت�لاف کلی گ��روه در پنج
شاخص مشارکت مدنی وجود دارد,20( F ،
 . 04.=η2 ,001.<p ,11.45 = )5436وقتی

شکل  :٣الگوی خوشهای:
نمرههای زد در چهار بعد سوگیریهای سیاسی منفی

 372گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 56

ساڵی بیست و دووەم

[]4

هاوینی 2720

نتایج متغیرهای وابس��ته به طور جداگانه در
نظر گرفته ش��د ،آزمونهای تک متغیره برای
هر متغیر وابسته نشان داد که کلیه متغیرها
در گروهها تفاوت معنی داری دارند (جدول
 1را ببینید).
به منظ��ور شناس��ایی مکانه��ای وجود
تفاوتهای معنی دار ،تحلیلهای پیگیری انجام
شد .مقایسههای چندگانه با استفاده از آزمون
معن��اداری حقیقی تف��اوت بی��ن میانگینها
( )HSDتوک��ی انج��ام ش��د .مقایس��ههای
چندگانه نشان داد که «دموکراتهای راضی»
ب ه طور چشمگیری با چهار گروه دیگر تقریباً
در همه متغییرهای مشارکت مدنی اختالف
معن��ی داری داش��تند .بررس��ی میانگی��ن
حاشیهای تخمینی برای بقیه متغیرها نشان
داد که دموکراتهای راضی ب ه طور معنیداری
میانگین نمرات باالتری داش��تند .این نشان
میدهد که آنها بیش��تر از س��ایر جوانان در

مورد سیاس��ت و مسائل زیس��ت محیطی و
غیره ب��ا والدین خود مباحث��ه کردهاند .آنها
همچنین به سیاس��ت عالقه بیشتری نشان
دادند و بیش��تر احتم��ال دارد به یک حزب
سیاس��ی بپیوندند و در یک سازمان فعالیت
کنند.
م��ا همچنی��ن بین چه��ار گ��روه دیگر
اختالف معنی داری یافتیم .بررسی میانگین
نم��رات برای عالق��ه سیاس��ی در جدول ١
نش��ان میده��د ک��ه جوانانی ک��ه در گروه
«عدم اعتماد ب ه نف��س» بودند ،به طور قابل
توجهی کمتر به سیاس��ت عالقه داش��تند و
کمتر از گروههای «دارای نگرش خصمانه»،
«بیگان��ه» و «انتقادی» به مش��ارکت مدنی
آنالین اش��تغال داشتند .همچنین آنها کمتر
از جوانان گروهه��ای دارای نگرش خصمانه
و بیگان ه با والدین خود گفتگوهای سیاس��ی
داشتهاند .عالوه بر این ،جوانان بیگان ه به طور

جدول  :١تفاوتهای مشارکت مدنی بین گروههای جوانان
نکته a, b, c, d .001. < p :باالنویس��ها بیانگر تفاوتهای میانگین معنیدار
بین گروههای آزمون تعقیبی توکی  HSDهستند.
همه متغییرها کدگذاری مجدد ش��دند ب ه نحوی که میانگین باالتر نش��انگر
اندازهگیری باالتر متغییر است η2 .مربع اتای جزئی
آزمون اف چند متغییر ه .04. = η2 ,001. < p ,11.45 = )5436 ,20(F
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قابل توجهی بیش��تر درگیر فعالیتهای مدنی
آنالین بودند و بیشتر از جوانان دارای نگرش
خصمان��ه و انتق��ادی به سیاس��ت عالقهمند
بودن��د .به ط��ور کلی ،گروههای��ی از جوانان
ک ه الگوهای مختلف س��وگیریهای سیاس��ی
منفی داشتهاند ،الگوهای یکهای از تفاوت در
مشارکت مدنی خود نیز داشتهاند.
بحث
هدف اصل��ی این تحقیق ایج��اد چهارچوبی
ب��رای تحلی��ل انواع س��وگیریهای سیاس��ی
منفی ب��ود .در اینجا ،ما اس��تدالل کردهایم
که س��وگیریهای سیاس��ی منفی شهروندان
نمیتوانند به راحتی تحت عنوان «پشتیبانی
سیاس��ی» یا فق��دان آن طبقهبندی ش��وند.
در عوض ،ما اس��تدالل ک��رده ایم که چنین
س��وگیریهای سیاس��ی منفی ،ممکن اس��ت
مانن��د مفهوم پش��تیبانی سیاس��ی ،به طرق
مختلف بیان ش��ود .به طور خ��اص ،ما ادعا
کردهایم که س��وگیریهای منفی سیاسی یک
پدیده چند بعدی است و شامل چندین نوع
نگرش متفاوت نس��بت به سیس��تم سیاسی
است .عالوه بر این ،ما استدالل کرده ایم که
درک عمیقت��ر از این پدیده چند بعدی نیاز
به یک چهارچوب تحلیلی پیچیده دارد .این
مقاله با اس��تفاده از چهارچوبهای قبلی ،یك
چهارچ��وب نظری جایگزین ب��رای تجزیه و
تحلیل اش��کال مختلف سوگیریهای سیاسی
منفی ارائه میده��د .چهارچوب نظری ما از
طریق تجرب��ی با اس��تفاده از تحلیل عاملی
تأییدی( ،)CFAتجزیه و تحلیل خوشهای و
 MANOVAمورد بررسی قرار گرفت.
تحلیلها س��ه یافته مهم را به دست داد.
اول ،م��دل  CFAفرضی از چه��ار بعد مجزا
به س��وگیریهای سیاسی منفی ،همانطور که
در ش��کل  ١نشان داده ش��ده است ،نشانگر
تطابق خوبی با دادههای مشاهده شده است.
دوم ،منطقی است که نه تنها در مورد اشکال
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مختلف س��وگیریهای منفی بلک��ه در مورد
گروههایی از ش��هروندان ج��وان با الگوهای
مختلف سوگیریهای منفی هم صحبت شود.
س��وم ،نه تنها بین گ��روه راضی و گروههای
ناراضی بلکه بین گروههای افرادی که دارای
س��وگیری منفی هس��تند ،اختالفاتی وجود
دارد .از ای��ن یافتهه��ا دو نتیجه گیری مهم
میتوان انجام داد .اول ،به نظر میرس��د هم
از نظ��ر تجربی و ه��م از نظر تئوری ضروری
است یک چهارچوب مفهومی جداگانه برای
تحلیل س��وگیریهای سیاس��ی منفی ساخته
ش��ود ،چهارچوبی متمای��ز از آنچه که برای
مطالعه س��وگیریهای سیاس��ی کل��ی ،یعنی
پش��تیبانی سیاسی ،اس��تفاده میشود .دوم،
پرداختن به س��وگیریهای منفی سیاس��ی به
عن��وان یک مفهوم چند بعدی ،ش��امل انواع
نگرشها ،مهم و معنی دار است.
در انجام ای��ن مطالعه برخی محدودیتها
و نقاط قوت وجود داش��ته اس��ت که باید به
آنها توجه شود .یک محدودیت بالقوه مربوط
ب��ه توزیع س��نی نمونه ما اس��ت .در مطالعه
حاض��ر ،م��ا عمدتاً به گرایش��های سیاس��ی
جوان��ان عالقهمن��د بودیم ،ک��ه میتواند به
عن��وان محدودیتی در نظر گرفته ش��ود که
ت
ای��ن یافتهه��ا ممکن اس��ت ب��رای جمعی 
بزرگسال اعمال نشود .با این حال ،همانطور
که در مقدمه توضیح داد ه شد ،جوانان از نظر
اجتماعی و سیاسی در یک مرحله منحصر به
ف��رد در زندگی خود ق��رار دارند و این گروه
س��نی برای مطالعه جالب توجه است .با این
وجود ،نیاز ب��ه مطالعاتی داری��م که بتوانیم
یافتههای خود را با استفاده از طیف وسیعی
از گروههای سنی تکرار کنیم .از آنجا که این
مطالعه بخش��ی از یک پروژه بزرگ و مداوم
اس��ت که مربوط به جامعهپذیری سیاس��ی
اس��ت ،که باعث ایجاد یک پیکره هفت ساله
از دادهه��ای طولی میش��ود ،ما در موقعیت
مناسبی هستیم تا تغییرات در گذشت زمان
ساڵی بیست و دووەم
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را تحلی��ل کنی��م ،هنگامی ک�� ه نوجوانان به
جوانانی بزرگسال تبدیل میشوند .همچنین،
ایجاد مقایسهها بین ملیتهای مختلف ممکن
اس��ت یک مکمل مهم برای به دست آوردن
اطالعات بیشتر در مورد اثرات محیط باشد.
در عین حال ،این مطالعه دارای چندین
نقطه قوت اس��ت .یک��ی از نق��اط قوت این
اس��ت که ای��ن مطالع ه به مفه��وم نارضایتی
عمومی بطور گس��تردهای نزدیک میش��ود.
چهارچ��وب تحلیلیای ک��ه در اینجا مطرح
شده اس��ت ،برخالف چهارچوبهای قبلی در
این زمینه ،طیف گس��تردهای از ش��هروندان
سیاس��ی ناراضی و منتقد را بررسی میکند.
م��ا با اس��تفاده از انواع ش��اخصهای تجربی،
توانس��تهایم بین انواع مختلف س��وگیریهای
منفی سیاس��ی تفاوت قائل ش��ویم .اگر همه
آنها بررس��ی نش��ده باش��ند حداقل مناسب
تری��ن ابعاد ای��ن پدیده سیاس��ی موضوعی
مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت .دومین نقطه
قوت این اس��ت که چهارچوب پیشنهادی ما
نه تنها برای تجزیه و تحلیل اش��کال مختلف
س��وگیریهای منفی سیاس��ی به خودی خود
مفید است ،بلکه برای بررسی سایر پدیدههای
سیاسی معتبر مانند مشارکت مدنی و اشکال
مختلف مشارکت سیاسی نیز سودمند است.
بنابراین ،ای��ن مطالعه با وجود محدودیتهای
خاص خود ،با ارائه یک نوع شناسی جایگزین
از س��وگیریهای سیاسی منفی و همچنین با
برجس��ته کردن اهمیت تمایز بی��ن آنها ،بر
دانش فعلی میافزاید .نارضایتی سیاسی تنها
و به همین سادگی متضاد پشتیبانی سیاسی
نیس��ت؛ بلکه انواع مختلفی ب ه خود میگیرد
که عواقب رفتاری متفاوتی دارند.
تقدیر و تشکر
ای��ن مطالعه به لطف دسترس��ی به دادههای
برنامه اجتماعیشدن سیاسی ک ه یک برنامه
تحقیقاتی طول��ی در بخش ( YeSجوانان و

جامعه) در دانش��گاه اوربرو سوئد امکان پذیر
شد .مسئول برنامه ریزی ،اجرا و تأمین منابع
مالی جمع آوری دادهها در این پروژه اساتید
اریک آمنو ،ماتس اکس��تروم ،مارگارت کر و
هوکان استاتین بودند .جمع آوری دادهها به
پشتیبانی مالی بانک بنیاد سیصد ساله سوئد
انجام شد.
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ژینگەپارێزی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان:

هۆکار و هەلومەرجەکانی بەتەناهیبوونی
ئاالنحەسەنیان
و :ساماڵ ئیالمی

وشە کلیلییەکان
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان؛ چاالکیی ژینگەیی؛
بەتەناهیکردن؛ س��ڕینەوەی دارستان؛ چیا؛
مەریوان؛ زرێبار
کورتە
ل��ە کۆتایی��ی ١٩٩٠ەکان��ەوە ،ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان بووە ب��ە النک��ەی ژمارەیەکی
زۆری ڕێکخ��راوە ناحکوومییەکان (،)NGO
ک��ە گرێ��دراوی چاالکیی��ە جۆراوج��ۆرە
فەرهەنگ��ی ـ کۆمەاڵیەتییەکان��ن .لەناو ئەم
پەرەس��ەندنەدا ،دامەزراندن��ی ئەنجومەن��ە
ژینگەپارێزیی��ەکان ڕەوتێک��ی بەرچاو بووە،
بەڕادەی��ەک ک��ە زۆربەی نزی��ک بەهەموو
ش��ارەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان کۆمەڵگای
ژینگەپارێزی��ی خۆیانیان هەی��ە .ئەگەرچی
کۆمەڵگا ژینگەپارێزیی��ە کوردییەکان بەپێی
قانوون و ڕێوش��وێنەکانی ئێران دامەزراون،
دەرکەوت��ووە ک��ە بەڕێوەبردن��ی چاالکییە
ژینگەپارێزییەکان کارێکی مەترس��یدارە ،کە
ئاکامی دەبێت بە بەندکردن ،تیرۆر و پاشهاتە
پێش��بینی نەکراوەکانی تر بۆ چاالکان .ئەم
نووس��راوەیە باس لەس��ەر ئەوە دەکات کە
حکوومەت��ی ئێ��ران ڕێبازێک��ی تەناهییانە
ب��ۆ ژینگەپارێ��زی لە هەرێمی کوردس��تان
لە ن��او واڵتەک��ەدا جێبەج��ێ دەکات .ئەم
خوێندنەوەیە ،لەو هۆکارگەلە دەکۆڵێتەوە کە
دەبن بە ه��ۆی بەتەناهیبوونی ژینگەپارێزیی
کوردی.
پێش��ەکی :چاالکی��ی ژینگەی��ی و
بەتەناهیبوونەکەی
س��ەرەڕای ژینگەپارێزیی «شارس��تانیانەی»
ڕوولەگەش��ە ،پێداچوونەوە ب��ە وێژەی ئەم
ب��وارەدا دەریدەخات کە ئ��ەم بوارگە()area
بە بەرباڵوی پش��تگوێ خراوە .بۆ وێنە دۆنۆ
و ئال پێی��ان وایەکە ،توێژینەوە لە چاالکیی
ژینگەپارێزی هێشتا زۆر چڕ نەبووەتەوە و بە

باشی پێناس��ە نەکراوە و تا ئێس��تا ،زۆر بە
کەمی پێوەندیی نێ��وان چاالکیی ژینگەیی،
ئاکاری ژینگەخوازانە (pro-environmental
 )behaviourو شوناس��ی کۆمەاڵیەت��ی
تاقی کراوەتەوە .لەگەڵ ئەمەیش��دا ،وێژەی
هەنووکەیی��ی ئ��ەم ب��وارە دەریدەخات کە
ژینگەپارێ��زی ،بەتایبەتی ل��ە واڵتە کەمتر
دێموکراتەکان��دا ،بە ه��ۆی بەتەناهیکردنی
قورس��ی دەوڵەتەوە تووش��ی ئاریشە دەبێت.
ڕێکخ��راوی ناحکوومی��ی نێودەوڵەتی��ی
چاودێری جیهانی( ،)global witnessبەتەنیا
لە ٢٠١٦دا کوشتنی  ٢٠٠چاالکی ژینگەییی
تۆمار کردووە ،کە برازیل ،کۆلۆمبیا و فیلیپین
لەناویان��دا زۆرترین ژمارەی کوژراویان هەیە.
هێشتا لەگەڵ ئەوەی زۆرێک لە کوژراوەکان
ڕاپۆرت نەک��راون و تەنان��ەت کەمتر لێیان
کۆڵراوەت��ەوە ،وا دەردەکەوێ��ت کە ژمارەی
ڕاستی کوژراوەکان زۆر بەرزتر بێت.
دوو تاقم��ی س��ەرەکی ،چاالکانی زەوی
و ژینگ��ە ل��ە الی��ەک و تاقم��ە (گانگ��ە)
تاوانبار و بازرگانەکان ،ڕاوچییەکان و بەش��ە
نیزامیی��ەکان لەالیەکی ت��رەوە ،لەکۆتاییدا
بابەت و بکەرەکانی پرس��ی بەتەناهیکردنی
ژینگەپارێ��زی نوێنەرایەتی دەکەن .بە هۆی
پێوەندییە ناهاوچەشنەکانی ()asymmetrical
دەس��ەاڵتەوە ،تاقمی یەک��ەم زۆربەی کات
دەبێت ب��ە قوربانی��ی توندوتیژی��ی تاقمی
دووهەم ،بەتایبەتی لەو بابەتگەلەدا کە تێیاندا
کردەوەی پاراس��تنی ژینگ��ە ،تۆمەتی دژی
پەرەس��ەندنی لێ دەدرێت .بەڵگە ئاشکرای
دەکات ک��ە پلەی بەرزی��ی بەتەناهیکردنی
ژینگەپارێزی ،بە وات��ای ئەوەیە کە ئەوانەی
بوێریی ئەوەیان هەی��ە کە دەنگ هەڵبڕن و
بەرگری لە بانگەش��ەکانیان بکەن ،دەکرێت
بەشێوەیەکی هۆڤانە بێدەنگ بکرێن .لەکۆتاییدا
ه��ەر چاالکانن ک��ە بەتاوانبار دەناس��رێن،
بەرەوڕووی تۆمەت��ی ن��اڕەوای تاوانبارانە و
بابەت��ە مەدەنییە قورس��ەکان دەبنەوە ،کە
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لە الیەن ئەو حکووم��ەت و کۆمپانیاگەلەوە
بانگەشە دەکرێت ،کە دەیانەوێت بێدەنگیان
بک��ەن .ئ��ەم بەتاوانبارکردنە بۆ ترس��اندنی
بەرگریکاران ،خەوش��دارکردنی ناوبانگیان و
تێوەگالندنیان لە شەڕە قانوونییە قورسەکان
بەکار دەبرێن.
لەپێوەن��دی لەگەڵ ئێران��دا ،کە زۆرێک
لە الیەنەکانی ژیان تێی��دا بەتەناهی کراوە،
ژینگەپارێ��زی ی��ەک لەوبوارگەگەلەی��ە کە
حکوومەت لە نزیکەوە چاوی لەس��ەریەتی.
ئێ��ران ل��ە ڕیزی بیس��ت واڵت��ی یەکەمی
بک��وژی ژینگەپارێزەکاندایە .س��ەرهەڵدانی
ڕێکخ��راوە ناحکوومیی��ە ژینگەیییەکان لە
ئێراندا بەرهەمی دوو پەرەسەندنی سەرەکییە:
یەکەم ،خەس��ار و قەیرانێک��ی ڕوون کە لە
ژینگەی سروشتیی ئێراندا دەستنیشان کراوە
و دووهەم ،هەڵکەوتنی دەرفەتێکی سیاس��ی
لە ٩٠ەکان��دا کە ڕێگای دا ب��ە کۆمەڵگای
مەدەن��ی بۆئ��ەوەی ژمارەیەک��ی بەرباڵوی
ڕێکخ��راوە ناحکوومیی��ەکان دابمەزرێنێت.
لەئاکام��دا ،بە درێژەی دوو دەیەی پێش��وو،
زۆرێک لە تاقم و ڕێکخ��راوە ژینگەیییەکان
وەک بەش��ێک ل��ە کۆمەڵ��گای مەدەنی��ی
تازەدەرکەوتووی ئێران س��ەریان هەڵدا .ئەم
س��ەردەمە هاوکات بوو لەگەڵ سەرکۆماریی
موحەمم��ەدی خاتەمی ( ،)٢٠٠٥-١٩٩٧کە
باس��ی لە گرینگیی کۆمەڵگایەکی مەدەنیی
چ��االک دەکرد و ئ��ەو باس��ەی هێنایە ناو
سیاس��ەتی ئێرانەوە .ل��ە ژێ��ر کاریگەریی
بیرۆکەی پاراس��تنی ژینگە و لەس��ەر هێڵی
ڕێنوێنییە کۆژینگەیییەکان��ی()ecological
قانوون��ی بنگەهیی ئێ��ران[ ،وەک] مادەی
 ٥٠ک��ە پاراس��تنی ژینگ��ەی سروش��تی،
وەک ئەرکێک��ی گش��تی دەبینێت و هەموو
چاالکیی��ەک قەدەغ��ە دەکات ک��ە دەبێت
بە ه��ۆی خەس��اری ژینگەی��ی ،ڕێکخراوە
ناحکوومییە ژینگەیییەکان س��ەریان هەڵدا.
ئ��ەم ڕەوتگەلە هەروەها بواری ڕەخس��اند بۆ
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س��ەرهەڵدان و بڕەوپێدانی ژینگەپارێزی لە
خوارەوە.
خوێندنەوەکان��ی س��یمین فەدای��ی بۆ
پرس��ی ئاڵوگ��ۆڕی( )evolutionبزووتنەوەی
ژینگەی��ی لە ئێران پێی وایە کە س��ەرەڕای
ئەو دوو هۆکارەی لە س��ەرەوە ئاماژەیان پێ
ک��را ،هەوڵە ئاش��کراکانی حکوومەتی ئێران
لە س��ەردەمی س��ەرکۆماریی خاتەمیدا-کە
لە س��ەرلەنوێ پێکهێنانەوەی بەشی ژینگە
لە س��اڵی ١٩٩٧دا ،دامەزراندنی هەیئەتێکی
حکوومی��ی س��ەربەخۆ ک��ە بەدیاریکراوی
سەرنجی دەخستە سەر پرسە ژینگەیییەکان
(نەخش��ەڕێگای نەتەوەی��ی بۆ پاراس��تنی
ژینگ��ە) و ڕەخس��اندنی بوار ب��ۆ هاوکاریی
نێوان ڕێکخراوە ڕەس��مییەکان و کۆمەڵگای
مەدەنی��دا ڕەنگی دای��ەوە – گرینگ بوو بۆ
هاندانی س��ەرهەڵدانی زۆرێک لە ڕێکخراوە
ناحکوومیی��ە ژینگەییی��ەکان ل��ە ئێران��دا.
فەدایی ،بە س��ەرنجدان ب��ەو هەلومەرجەی
کە ڕێکخ��راوە ناحکوومییە ژینگەیییەکان لە
سەردەمی ناسراو بە چاکسازیی موحەممەدی
خاتەمیدا تێیدا چاالکییان دەکرد ،باس لەوە
دەکات کە ئەو بەستێنە نیوەسەرەڕۆیانەیەی
ک��ە بزووتنەوەک��ە تێیدا پەرەی س��ەند ،لە
ی��ەک کاتدا ڕێ��گای بە چاالکی��ی گرووپە
ژینگەیییەکان دەدا و ڕێگریشی لێ دەکردن.
ژینگەپارێ��زەکان پێودانگ( )normو پێکهاتە
هەنووکەییەکان��ی کۆمەڵ��گا دەخەن��ە ژێر
پرسیارەوە .ئامانجی سەرەکیی ئەوان گۆڕینی
ش��ێوازی ژیان��ی خەڵک و سیاس��ەتەکانی
حکووم��ەت ل��ە پێوەن��دی لەگەڵ پرس��ە
ژینگەیییەکاندایە .لەگەڵ ئەمەیشدا ،لەگەڵ
ئاڵوگ��ۆڕی ژینگەپارێزی لە ئێران و هەروەها
لەناو هەرێمی کوردیدا «وەک بزووتنەوەیەک
بۆ گۆڕانی کۆمەاڵیەتی» و بە لەبەرچاوگرتنی
دۆخ��ی هەنووکەییی (ت��ەواو بەتەناهیبوو)
ب��ۆ ژینگەپارێ��زی ،ڕوونە کە ئ��ەم جۆرە لە
چاالکی��ی مەدەنی بووە ب��ە بوارێک کە بە
ساڵی بیست و دووەم
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پێوەندیی ئاڵۆزی نێوان کۆمەڵگای مەدەنی و
دەوڵەتدا دەناسرێتەوە.
ژینگەپارێ��زی ،ل��ە خ��وارەوە ونهێزی
()potentialی پەلهاویش��تن ب��ۆ ئەوپ��ەڕی
ئەو س��نوورانەی کە خاتەم��ی دیبوونیەوەی
لە خ��ۆی پیش��ان دا و کەواب��وو ئاڵوگۆڕی
«ژینگەپارێزیی سیاس��ی» لە الیەن هێندێک
ل��ە بەرپرس��انی حکوومەت��ەوە ک��ە وەک
ڕووکەش��ێک بۆ ناس��یۆنالیزمی سیاس��ی و
س��ێکۆالر دەیبینن ،بە پارێ��زەوە چاوەدێری
دەکرێت .پێوانێک��ی( )surveyژینگەپارێزی
لە ئێران ئاش��کرای دەکات کە ئەم بوارگەیە
کەمتر خوێندراوەتەوە ،زانیاریی هەنووکەییی
الوازە و س��ەرنجی توێژینەوەی هەنووکەیی
لەس��ەر هەرێم��ە ناوەندییەکان��ی ئێرانە ،لە
کاتێکدا هەرێم��ە پەراوێزەکانی واڵت کەمتر
خوێندراوەتەوە یان بەگشتی نەخوێندراونەتەوە.
[ئەگەرچی] ژینگەپارێزی لە ئێران لە پرسی
جۆراوجۆر خەساری بەردەکەوێت ،هێشتایش
بەتەناهیبوونەکەی سەرەکیترین ئاریشەیەتی
و کەوابوو س��ەرەکیترین خاڵی سەرنجی ئەم
خوێندنەوەیە دەبێت.
لەچاوی بژاردەکانی ڕێژیمی ئیس�لامیدا،
چاالکیی ژینگەیی ئۆتۆریتەی ڕێژیم ناهێڵێت
و کەوابوو وەک «هەڕەشەیەکی ناوخۆیی» یان
«هەڕەشەیەک لە خوارەوە» مامەڵەی لەگەڵ
کراوە .ڕێبازی تەناهییان��ەی دامەزراوەکانی
دەوڵەت بۆ پرس��ی ژینگەپارێزی بووەبەهۆی
س��نووردارکردنی بەرباڵوی چاالکیی تاقمە
ژینگەیییەکان و بەزاندنی مافە مرۆییەکانیان.
ژم��ارەی زۆری تی��رۆری گوماناوی��ی
ژینگەپارێزەکان پیشانی دەدات کە ئەوان لە
ئێراندا لە دۆخێکی ئاس��تەمی بەتەناهیبوودا
هەڵدەس��ووڕێن .مەرگی گوماناویی پڕۆفسۆر
کاوس س��ەید ئیمام��ی (هاودامەزرێن��ەری
ڕێکخراوی ناحکوومیی ژینگەپارێزی ،ناوەندی
میراتی ژیانی وەحشی()wildlifeپارس��ی) لە
بەندیخان��ەی ئێڤین��دا و کەوتنە خوارەوەی

فڕۆکە و کوژرانی  ١٦ژینگەپارێز لە فێورییەی
 ٢٠١٧دا کە لە تارانەوە بۆ یاسووج (ناوەندی
پارێ��زگای کوهکیلووی��ە و بوویرئەحم��ەد)
دەڕۆیشت و لە هەردوو بابەتەکەدا بەرپرسانی
ئێرانی بە دەس��ت تێدابوون تاوانبار کراون،
وێنەی ئەو چارەنووس��ەیە ک��ە ژینگەپارێزە
ئێرانییەکان ڕەنگە بەرەوڕووی ببنەوە.
بەرپرس��انی ئێرانی و دامەزراوە دادوەری
و تەناهییەکان ،بڕیاری قورس��ی بەندکردن
و تەنان��ەت لەناوبردن��ی ()execution
ژینگەپارێ��زەکان ،ب��ەوە پاس��او دەدەن کە
سزای س��یخوڕی و چاالکیی دژی ڕێژیمیان
وەرگرت��ووە .ب��ۆ وێن��ە ،وەک ل��ە الی��ەن
جەعفەریی دەوڵەتئابادی سکااڵکاری گشتیی
تارانەوە ڕاگەیەن��دراوە «هێندێک ژینگەپارێز
زانیارییان لەس��ەر بوارگە س��تراتێژیکەکانی
واڵت لەژێر دەمامک��ی بەڕێوەبردنی پرۆژەی
زانس��تی و ژینگەپارێزی��دا کۆکردووەتەوە».
ل��ە بابەت��ی س��ەیدئیمامیدا ،هەواڵدەری��ی
تەس��نیم نیووز ،کە سیاس��ەتەکانی سپای
پاسدارانی شۆڕش��ی ئیسالمی ڕادەگەیەنێت،
بانگەشەی ئەوەی کرد کە ئیمامی بە بیانووی
«چاوەدێریی پەرەسەندنی ژینگەیی» کامێرای
دامەزران��دووە بۆ کۆکردنەوەی داتا و زانیاری
لەس��ەر پرۆژەی مووشەکیی سپای پاسداران
و چاالکییە ناوکییەکان��ی ئێرانی گەیاندووە
بە سێرڤیس��ە هەواڵگرییەکان��ی بێگانەکان.
تەس��نیم نیووز بانگەش��ەی ئەوەی کرد کە
چاالکە ژینگەییی��ەکان ب��ە کەڵکوەرگرتن
لەبیری شوێندۆز ()geospatial intelligence
توانیویانە وێنە ( )sampleلە خۆڵ هەڵبگرنەوە
و ئەو زانیاریگەلە کۆ بکەنەوە کە تێکنۆلۆژییە
چاوەدێرییەکان��ی بێگان��ە نەیانتوانیوە کۆی
بکەنەوە.
ئەگەرچ��ی ل��ە ئێ��ران بەتەناهیکردنی
ژینگەپارێزی پرس��ێکی هەم��وو واڵتە ،بەو
هۆی��ەوە ک��ە ڕوانین��ی ڕێژیم ب��ۆ کۆمەڵە
جیاوازەکان لە هەرێمێکەوە بۆ هەرێمێکی تر
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دەگۆڕدرێت ،ڕادەی ئ��ەم بەتەناهیکردنەیش
بەس��تراوەتەوە ب��ە جێ��گای()location
جیۆگرافی��ی ئ��ەم چاالکیگەل��ەوە .ل��ەو
بوارگەگەل��ەی ک��ە ئاکنجییان��ی س��ەر بە
کۆمەڵگاکانی نەت��ەوەی فارس یان ئایینزای
ش��یعە نین ،وەک کوردس��تان ،سیس��تان
و بەلووچس��تان و خووزس��تان ک��ە ڕێژیم
ل��ە پێش��ترەوە مامەڵەیەک��ی تەناهییانەی
هەب��ووە لەگەڵیان ،ئەزم��وون و ئاکامەکانی
بەتەناهیکردن��ی ژینگەپارێ��زی بە تەواوەتی
جی��اوازن و ژمارەی ژینگەپارێ��زە بەندکراو،
لەناوبراو و تیرۆرکراوەکان زۆر زۆرترن لەوەی
ب��ۆ وێنە لە تاران یان ئیس��فەهاندا هەیە .بە
قسەی عەزەم بەهرامی ،چاالکێکی ژینگەیی،
ئەگەرچ��ی پارێزگاکانی وەک کوردس��تان،
ئازەربایج��ان ،سیس��تان و بەلووچس��تان و
خووزستان بە زۆری لە پرسە ژینگەیییەکان
خەس��ار دەبینن ،ڕێبازی تەناهییانەی ڕێژیم
ب��ۆ چاالکی��ی تاقم��ە ژینگەپارێزیی��ەکان
لەم پارێزگاگەل��ەدا بەمانای ئ��ازاری زۆری
ژینگەپارێزەکان بووە .دوایین تۆمارکردنەکان
ئاش��کرای دەکەن ک��ە حکوومەت��ی ئێران
لەگەڵ چاالکانی ژینگەپارێز لە خووزستان و
کوردستاندا وەک تاوانبارێک مامەڵەی کردووە
کە چاالکییەکانیان هەڕەش��ەیە بۆ تەناهیی
دەوڵ��ەت و لە ئاکامدا ڕێوش��وێنە توندوتۆڵە
تەناهیی��ەکان پەرەیان پ��ێ دراوە .ئاماژەی
ئ��ەم بەتەناهیکردنە لە ڕێگ��ەی جیاوازەوە
نێردراوە بۆ تاقمە مەبەس��تەکان .س��ەرەڕای
دامەزراوە تەناه��ی و دادوەرییەکان ،وێنەی
بەناو «تاقمە نەناس��راوەکانیش» ،هەیەکە لە
دەربڕینی تەناهییانەی هاوشێوەی حکوومەت
کەڵکی��ان وەرگرت��ووە[ ،و] ڕێگریی��ان ل��ە
چاالکانی ژینگەییی هەرێمە بەتەناهیبووەکان
کردووە .بۆ وێنە ،نامەیەکی ئاوەاڵ لەژێر ناوی
«کۆمەڵێک لە چاالکانی بواری ئاوەدانکردنەوە»
(جمع��ی از فع��االن عرصە س��ازندگی) کە
ئەنجومەنێک��ی چاالکی الیەنگری ڕێژیمە لە
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بواری پەرەس��ەندندا ،دەسەاڵتدارانی ئێرانیی
لە بەرنامەی شاردراوەی تاقمە ژینگەیییەکان
ئاگادار ک��ردەوە و بەتایبەت��ی ئاماژەی کرد
ب��ە چاالکان��ی ژینگەی��ی لە خووزس��تان،
پارێزگایەکی عەرەب لە باش��ووری ئێراندا و
دژایەتییەکانیان لەگەڵ گواس��تنەوەی ئاوی
ڕووباری کاروون بۆ ناوەندی ئێران .ئەم تاقمە
کە خۆی بە الیەنگری پەرەسەندن ناساندووە،
چاالکان��ی ژینگەیی بەوە تاوانب��ار کرد کە
گەمەیەکی مەترس��یدار دەکەن ،بانگەشەی
ئ��ەوەی دەکرد ک��ە تاقم��ە ژینگەیییەکان
لەژێ��ر ناوی پرس��ی وەک «ئ��او»دا تێکەڵی
دابەش��کاریی ئێتنیکی دەبن .ئ��ەم ڕووداوە
ڕێبازی تەناهییانەی لەبەرگیراو و بەکردەییی
بژاردەکان��ی ڕێژیم لە پێوەن��دی لەگەڵ ئەو
ناڕازیبوونە ژینگەییگەلەدا دەردەخات کە لە
هەرێمگەلی وەک کوردس��تان و خووزستاندا
ڕوو دەدەن.
س��پای پاس��دارانی شۆڕش��ی ئیسالمی
بە ه��ۆی تێکەڵەیەک لە ه��ۆکاری ئابووری
و تەناهی ،زۆرتر لە هەم��وو دامەزراوەیەکی
تر ،لە پش��تی بەتەناهیکردنی ژینگەپارێزی
لە ناوچ��ە پارێزراوەکان لە ئێران��دا بووە .بۆ
چەن��د دەی��ە ،ژێر-دامەزراوەکان��ی (sub-
 )institutionsسپای پاسداران وەک پێگەکانی
ئاوەدانکردنەوە/پەرەسەندنی خاتەمولئەنبیا و
حەمزەی سەیدولشوهەدا ،ڕۆڵێکی دێوودرنج
ئاسا و جێگای ڕەخنەیان لە ئابووریی ئێراندا
نواندووە ،کە بووە بە هۆی گەندەڵیی بەرباڵو و
پرۆژەگەلی ئاوەدانکردنەوەی پێوەرخوار( low-
 ) standardو تێپەڕ ،هەروەها بەتەناهیکردنی
قووڵی هەمووج��ۆرە چاالکییەکی ژینگەیی.
ئیتالعاتی س��وپا وەک سێرڤیسی سیخوڕیی
سپای پاسداران لە پشتی دەستبەسەرکردن
و بەندکردنی بەلێشاوی چاالکانی ژینگەییەوە
بووە .لەم دواییانەدا ،بەرنامەی مووش��ەکیی
سپای پاس��داران ،هەڵکەوتوو لە بوارگەکانی
بەناو پارێزراوی سروشتی () nature reserves
ساڵی بیست و دووەم
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بووە بە هۆی ناڕازیبوونی چاالکانی ژینگەیی.
س��پای پاس��داران بە دەستبەس��ەرکردنی
ژینگەپارێ��زەکان و تۆمەتبارکردنی��ان
بە س��یخوڕی ب��ۆ ئامری��کا ،ئیس��راییل و
عەرەبستانی س��عوودی ،کاردانەوەی نیشان
دا .ڕەخنەگرت��ن لە بەرنامەی مووش��ەکیی
سپای پاسداران لە سەرەکیترین هۆکارەکانی
تاوانبارکردنی ژینگەپارێزەکانە بە س��یخوڕی
ک��ردن .هەواڵدەری��ی کەلیمە کە س��ەر بە
چاکس��ازیخوازەکانە ،بانگەش��ەی ئ��ەوەی
کرد کە چاالک��ە ژینگەیییەکان��ی دژبەری
دامەزراندنی بنکە مووش��ەکییەکانی س��پای
پاس��داران لە عەردە پارێزراوەکاندا ،هۆکاری
س��ەرەکیی لەپش��تی ئ��ەم بانگەش��ەوەیە.
سپای پاس��داران و دامەزراوە تەناهییەکانی
تری ڕێژیم بەکردەوە بەرپرس��ی هەموو ئەو
بابەتگەلەن ک��ە وادەزانرێت پێوەندیدارن بە
تەناهی��ی نەتەوەییەوە .بەگوێ��رەی وتەکانی
چوودنۆفس��کی( )chudnoveskyل��ە مانگی
ئاگۆستی  ٢٠١٧دا بەشی ژینگە ڕاسپێردرابوو
هەوڵەکان��ی ڕابگرێ��ت ک��ە دەیویس��ت
بیس��ەلمێنێت ک��ە ژینگەپارێ��زەکان هیچ
کارێکی هەڵەیان نەکردووە .ئاگادارکردنەوە لە
دژی دەستتێوەردان لە بابەتە دادوەرییەکاندا
بۆ عیس��ا کەالنتەری ،س��ەرۆکی ڕێکخراوی
پاراستنی ژینگە ،نێردراوە.
چوارچێوەی تیۆری
لەب��اری تیۆریی��ەوە ،ئ��ەم خوێندنەوەیە بە
تێگەیشتنی( )conceptuaisationقوتابخانەی
کۆپنهاگن بۆ چەمک��ی تەناهی کار دەکات،
چوارچێوەیەک کە ه��ەردوو بابەتی تەناهیی
دەوڵەتی و پرس��ەکانی تەناهی��ی نانەریتی
بەسەر یەکەوەلەبەرچاو دەگرێت .لێکۆڵەرانی
قوتابخانەی کۆپنهاگن ،سەرەڕای دانپێدانان
بە بەرباڵوبوونی چەمکی تەناهی ،ئەم چەمکە
وەک «پاش��ماوەی هەڕەش��ە هەب��ووەکان»
دەستنیش��ان دەک��ەن و تێبینییەکان��ی

قوتابخانەک��ە وەک جووڵەی��ەک دەبین��ن
کە سیاس��ەت دەبات بۆ ئەوالت��ر لە قانوونە
دانراوەکان��ی گەمەک��ەوە و وەک جۆرێکی
تایبەت لە سیاس��ەت ،یان وەک دیاردەیەک
کە دەکەوێتە س��ەرتر لە سیاسەتەوە ،بیچم
بە بابەتەکە دەدات .وایڤێردەڵێت کە تەناهی
ئاماژە بە بوونی دۆخێک دەدات کە بە بوونی
پرس��ێکی تەناهییانە و لەالیەکی تریش��ەوە
هێندێک ڕێوشوێنی لەپێش��گیراو لە واڵمی
ئەو پرس��ەدا دیاری دەکرێت .بەپێی نەریت،
لەگ��ەڵ داواکاری��ی تەناهی��دا ،نوێنەرێکی
دەوڵەت��ی ،ڕەوش��ی بەپەل��ە ڕادەگەیەنێت،
بەم ش��ێوەیە بانگەش��ەی ئ��ەوە دەکات کە
مافی هەیە هەرجۆرە ش��تێک پێویست بێت
بۆ ڕێگرتن لە پەرەس��ەندنێکی مەترس��یدار
ب��ەکار بهێنێت .بوونی وەها تێگەیش��تنێک
(( )perceptionهەبوونی هەڕەشە) ،دەبێت بە
هۆی «بەتەناهیکردنی» بابەتێک ،کە جۆرێکی
توندوتیژترە لە بەسیاس��یکردنی ئەو بابەتە.
ب��ە وتەیەکی ت��ر« ،بەتەناهیکردن» ڕوانگەی
توندوتۆڵ��ی حکوومەت��ەکان و دام��ەزراوە
تەناهییەکانیانە لە پێوەندی لەگەڵ بابەتێکدا
کە وەک هەڕەشەی تەناهییانە ناسێندراوە.
قوتابخان��ەی کۆپنهاگ��ن ڕێبازێک��ی
فرەبەشی بۆ [بابەتی] تەناهی گرتووەتە بەر،
پێنج دەستەی گشتیی تەناهی جیا دەکاتەوە
ک��ە بریتین لە نیزام��ی ،ژینگەیی ،ئابووری،
کۆمەاڵیەتی و سیاسی .جووڵەی()dynamics
هەری��ەک ل��ەم دەس��تەگەلە ب��ە بک��ەرە
تەناهیی��ەکان ( ) securitizing actorsو
بابەتگەلی سەرچاوەدا ()reference objects
دیاری دەکرێت .لەب��اری تیۆرییەوە ،هەموو
بابەتێک��ی گش��تی دەکرێ��ت ل��ە ڕیزێکدا
ل��ە بەسیاس��ینەبووەوە ت��ا بەسیاس��یبوو و
بەتەناهیب��وو پلەبەن��دی بکرێت .ب��ۆ وێنە،
ل��ە دەوڵەتگەلی وەک بوورما ،عەرەبس��تانی
سعوودی و یەکیەتیی س��ۆڤیەتی پێشوودا،
فەرهەنگ یان دین (ی��ان هەردووی ئەوانە)
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بەتەناهی بووە ،لەکاتێکدا ،لە کۆمەڵگا لیبراڵ
دێموکرات��ەکان وەک بریتانی��ا و هۆڵەن��ددا
هیچکام لەمانە بەتەناهی نەبوون .ئێران لەناو
ئ��ەو واڵتانەدایە کە دی��ن و فەرهەنگ تێیدا
بەتەناهی کراوە.
قوتابخان��ەی کۆپنهاگ��ن ک��ە لەنێوان
دەس��تەگەلی خوێندنەوەکان��ی تەناهی��دا
دەناسرێتەوە ،بەشێک لە سەرنجی دەخاتە سەر
ژینگەپارێزی و ئەو هۆکارگەلە سەرەکییانەی
کە ڕەنگە ببن ب��ە هۆی بەتەناهیکردنی ئەم
بوارگەی��ە .قوتابخانەی کۆپنهاگن[پرس��ی]
تەناه��ی بەگوێرەی دوانەی��ەک لە تەناهیی
دەوڵەتی و تەناهی��ی کۆمەاڵیەتی بەچەمک
دەکات (دادەڕێژێ��ت)؛ لەکاتێک��دا تەناهیی
دەوڵەت��ی ،حاکمیی��ەت وەک پێ��وەری
کۆتایی دەبینێت ،ب��ۆ تەناهیی کۆمەالیەتی،
شوناس��بایەخی ناوەندی(س��ەرەکی) ئەژمار
دەکرێت ،ئەگەرچی ب��ۆ هەردویان «مانەوە»
( )survivalناوک��ی پێوەندییەکەیان��ە
لەگ��ەڵ پرس��ی تەناه��ی( )securityو
بەتەناهیکردنی( )securitizationبابەتەکاندا.
بەگوێرەی بانگەش��ەی وایڤەر ،دەوڵەتێک کە
حاکمییەتی ون دەبێت ،ئیتر وەک دەوڵەتێک
نامێنێتەوە و کۆمەڵگایەکیش کە شوناسی ون
دەکات ،ترسی ئەوەی هەیە کە ئیتر ناتوانێت
وەک خۆی درێژە بە ژیانی بدات .س��ۆرووس
( )soroosلەبەس��تێنی «ژینگەپارێ��زی» و
«تەناهی��ی ژینگەیی»دا ،باس ل��ەوە دەکات
کە ژینگەپارێ��زەکان تەناهی��ی ژینگەییان
ب��ۆ بەتەناهیکردن��ی پرس��ە ژینگەیییەکان،
ب��ۆ کردنیان بە بابەتی سیاس��ەتی س��ەروو
کە واڵم��ی نائاس��ایی ل��ە حکوومەتەوە بە
ق��ەوارە و خێراییی یەکس��ان بە هەڕەش��ە
تەناهییە باوت��رەکان بدرێتەوە ،بەکار بردووە.
ژینگەپارێ��زەکان وەک ئاوەزی سیاس��ی و
بابەتی تەناهیی ژینگەیی ،هەڵگەڕاونەتەوە بۆ
الیەنە تەناهییەکانی ژینگە ،بۆ ڕوونکردنەوەی
تێچووەکان��ی دەرفەت��ی خەرجییەکان��ی
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بەرگریک��ردن و کاریگەرییە ژینگەیییەکانی
چاالکییە نیزامییەکان.
جێبەجێکردنی پڕۆژەگەلی پەرەس��ەندن
لە الیەن حکوومەتی ئێرانەوە کە گرانییەکەی
دەکەوێت��ە س��ەر ژینگ��ەی کوردس��تان،
بابەتی ڕەخن��ەی ژینگەپارێزانی کورد بووە.
ژینگەپارێ��زە ک��وردەکان ب��ە ئاماژەکردن
ب��ە هێندێ��ک چاالکیی تایبەت��ی دەوڵەت
(وەک دروس��تکردنی بەنداو و گواستنەوەی
ئ��او) ،باس ل��ەوە دەکەن کە ل��ە الیەکەوە
ئ��ەم چاالکیگەل��ە ئاس��ەواری کاولکاران��ە
لەس��ەر کۆژینگە ( )ecosystemو سەرچاوە
سروشتییەکانی کوردستان بەجێدەهێڵن و لە
الیەکی ترەوە دەرهاویشتنی بە بێ ڕێوشوێن
و قەرەبوونەک��راوەی ئ��ەم س��ەرچاوەگەلە،
دەبێت ب��ە ه��ۆی پەرەس��ەندنێکی تێپەڕ
و
()unsustainable development
درێژەکێش��انی [دۆخی] نەبوون��ی تەناهیی
ئابووری لە هەرێمێکدا کە لە پێش��ترەوە بە
هۆی پەرەسەندنەوە خەس��اری بەرکەوتووە.
باسوخواس��ی ئەوتۆ ڕێبازگەلی دژ بە یەکی
پەرەسەندن و تەناهی زەق دەکاتەوە.
خوێندن��ەوەی ژینگەپارێزی��ی کوردی
دوو وێژمان��ی کێبڕکێکاران��ە بۆ [پرس��ی]
پەرەس��ەندن و تەناهی دەردەخات :ڕێبازی
دەوڵەت -ت��ەوەر( )state-centricلەبەرانبەر
ڕێبازگەلە کۆمەاڵیەتییەکاندا .ڕێبازی یەکەم
و زاڵ ،لە الیەن حکوومەت��ەوە نوێنەرایەتی
دەکرێت و ڕێبازی دووهەم ،کە بە قورسیش
پەراوێز خ��راوە و بەتەناهی کراوە ،لە الیەن
ئەنجومەن��ە ژینگەیی��ە کوردییەکان��ەوە
نوێنەرایەت��ی دەکرێ��ت .بوون��ی ڕێبازگەلی
کێبڕکێکارانەی ئەوتۆ بووە بە هۆی خولقاندنی
بوار بۆ بەریەککەوتن .ل��ە ڕێبازی دەوڵەت-
تەوەردا ،تەناهیی دەوڵ��ەت و یەکپارچەییی
عەرد ( )territorial integrityجێی سەرنجی
س��ەرەکییە .لە ڕوانینی حکوومەتی ئێرانەوە،
چاالکیی ژینگەپارێزە کوردەکان وەک الیەنی
ساڵی بیست و دووەم
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نانیزامیی [پرس��ی] تەناهی دەبیندرێت ،کە
هێش��تا ونهێزی ئەوەی هەیە کە خەسار لە
ئۆتۆریتەی ڕێژی��م یان حاکمییەتی دەوڵەت
ب��دات .لەڕێب��ازی کۆمەاڵیەتی��دا ،تەناهیی
کۆمەاڵیەتی بایەخ��ی ناوەندییە و کاریگەرە
لەسەر چاالکییەکان .ژینگەپارێزە کوردەکان
هان دەدات کە لە تێکۆش��انیاندا سروش��تی
کوردس��تان وەک س��ەرچاوەیەکی گرینگی
ژی��ان و بیچمێک��ی پڕبایەخ��ی شوناس��ی
کوردی بپارێزن .لەس��ەر بنەما تێۆرییەکانی
وایڤێ��ر دەکرێت وەها تێبگەین کە ڕێکخراوە
ناحکوومیی��ە ژینگەیی��ە کوردییەکان ،وەک
دەنگی کۆمەاڵیەتی ،خۆیان وەک بەرگریکارانی
شوناس��خوازیی ڕاگەیێندراوی (proclaimed
 )identityتایب��ەت دادەمەزرێنن ،لە کاتێکدا
دەوڵەت ئەجێندای جیاوازی بەرگریکردن لە
حاکمییەتەکەی دەگرێتە بەر .لەکاتێکدا کە
ژینگەپارێزە ک��وردەکان لە ڕێگای چاالکییە
ئاش��تیخوازانەکانەوە ناکۆکییەکانیان لەگەڵ
ڕێب��ازی دەوڵ��ەت -ت��ەوەردا ڕادەگەیەنن،
دەوڵ��ەت وەک س��ەرچاوەی هەڕەش��ە بۆ
ئاب��ووری ،ئۆتۆریت��ە و حاکمییەتەک��ەی،
مامەڵەی لەگەڵ ئەم چاالکیگەلەدا کردووە.
ژینگەپارێ��زە ک��وردەکان ،پێوەندیی��ە
ئاب��ووری ،کۆمەاڵیەت��ی و فەرهەنگییەکانی
نێوان هەرێمە فارس و نافارس��ەکانی ئێران
وەک پێوەندی��ی ناوەند-پەراوێ��ز دەبین��ن؛
چاالکیی��ە س��ەرەکییە بەرهەمهێنەران��ە،
ئاب��ووری و پیشەس��ازییەکانی ئێ��ران ل��ە
ش��ارگەلی وەک تاران ،ئیسفەهان و شیرازدا
هەڵکەوتوون و هەرێمگەلی وەک کوردستان،
خووزس��تان و سیس��تان و بەلووچستان ،بە
هۆی پەرەنەسەندووییی بەرباڵو و بێبەشکران
لە پێڤاژۆی دروس��تکردنی بڕیار ،خەساریان
بەردەکەوێت .ئارام فەتحی لە وتارێکدا بەناوی
«تاران ،ت��اران» ،ئاماژە ب��ە بەناوەندیکردنی
بەرباڵوی دەس��ەاڵت لە ئێ��ران دەکات ،کە
پێگە س��ەرەکییەکانی دەسەاڵت لە ناوەنددا

هەڵکەوت��وون[ ،و] لە الی��ەن تاکە فارس و
شیعەکانەوە پڕ کراونەتەوە ،لەکاتێکدا ئەوانی
تر (کۆمەڵە پەراوێزە نافارس و ناش��یعەکان)
لە دەستڕاگەیش��تن بە ماف��ی وەک یەکی
شارۆمەندی و دەرکردنی بڕیار بێبەش کراون.
لەکاتێکدا بۆ حکوومەت پەرەس��ەندنە
بەردەوامە خۆبانگەش��ەبۆکردووەکەی (self-
 )assertedهاوتای��ە لەگ��ەڵ توانای ئەودا بۆ
دابینکردن��ی چاالکییە پیشەس��ازییەکان لە
ناوەنددا لەڕێگای سەرچاوەکانەوە (ئاو ،نەوت،
دار و . .هتد) ،ب��ۆ ژینگەپارێزە کوردەکان و
کۆمەڵگاکەیان ،بەردەوامبوون[ی پەرەسەندن]
بە مانای بەش��ێکی وەک یەکە لە دەسەاڵت
و ساماندا .ڕێبازی دەوڵەت تەوەر بۆ [پرسی]
پەرەس��ەندن لە ئێراندا بە پرۆژەگەلی وەک
پرۆژەی گواس��تنەوەی ئاوی سەرتاس��ەریی
ئێرانداڕوون دەبێتەوە .بەو هۆیەوە کە بەش��ە
ناوەندییەکانی ئێ��ران (کە هەروەها لە باری
ئابوورییەوە لە پێشکەوتووترین هەرێمەکانی
واڵت��ن) تووش��ی گرفت��ی وشکەس��اڵی و
کەمئاوین ،حکوومەت ک��ە خەمی مانەوەی
چاالکییەکان ل��ە ناوەنددای هەیە ،خەریکی
گواس��تنەوەی ئاو ،بەزۆری لە سەرچاوەکانی
ئاوی کوردس��تانەوەیە بۆ ئەم هەرێمگەلە .بە
هەرجۆرێ��ک بێت ،هەروەک��وو ژینگەپارێزە
ک��وردەکان ئاماژەی��ان پێ ک��رد ،ڕێبازێکی
ئەوتۆی پەرەس��ەندن تێپ��ەڕە و دەبێت بە
هۆی دابەشکردنەوەی ناهاوچەشنی سامان و
سەرکەوتن و درێژەکێشانی پەرەنەسەندووییی
ب��ە ڕادەی پێویس��ت و تێکدان��ی ژینگە لە
کوردس��تان .چونک��ە ئەم گواس��تنەوەیە بۆ
س��ااڵنێک درێژەی بووە ،جیا لە هەڵێنجانی
قەرەبوونەک��راوەی س��ەرچاوە ئاویی��ەکان،
هەروەها بووە بە هۆی کاولکاریی ژینگەیی لە
هەرێمە پەراوێزەکاندا.
تایبەتمەندی و سەرچاوەکانی داتا
لە هەمووی ئەم نووس��راوەیەدا ،چەمکگەلی
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وەک کوردس��تان و ژینگەپارێزە کوردەکان،
بە دیاریکراوی هەڵدەگەڕێنەوە بۆ ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و نەک بەشەکانی تری کوردستانی
گ��ەورە ل��ە تورکی��ە ،عێ��راق و س��ووریە.
بەگش��تی ،س��ەرچاوە ئانالین��ەکان (وەک
مانگنام��ەی کۆمەاڵیەتی-فەرهەنگیی چیا)
سەرچاوەی داتای سەرەتاییی بەکارهاتوو لە
ئ��ەم خوێندنەوەیەدایە .ئەم س��ەرچاوەگەلە،
زانی��اری لەس��ەر ئاڵوگ��ۆڕی ژینگەپارێزیی
ک��وردی ،وێژمان��ی ژینگەی��ی و چاالکیی
چاالکان��ی ژینگەیی لەخ��ۆ دەگرێت .لە ئەم
خوێندنەوەی��ەدا ،ڕوون کراوەتەوە کە هەموو
ش��ارێکی کوردس��تان کۆمەڵگای ژینگەییی
خۆی هەی��ە و نرخێ��ک ک��ە ژینگەپارێزە
ک��وردەکان وەک ئاکام��ی بەتەناهیبوون��ی
چاالکییەکانیان داویانە ،لە هەموو کوردستان
تاقی کراوەتەوە .لەم وت��ارەدا ،ژینگەپارێزی
لە ش��اری کوردیی مەریوان زەق کراوەتەوە.
ئەم هەڵبژاردنە بەم هۆیەوە بووە کە ،یەکەم،
بابەتە باڵوکراوەکانی مانگنامەی کۆمەاڵیەتی-
فەرهەنگی��ی چیا کە س��ەر ب��ە ڕێکخراوی
ناحکوومی��ی ئەنجومەن��ی س��ەوزی چیا لە
شاری مەریوانە بە شێوەیەکی سیستماتیک و
ئانالین لەبەردەست بووە؛ دووهەم ،سەرەڕای
بەتەناهیکردنی ژینگەپارێزی لە کوردس��تان،
چیا لە مەریواندا س��ەرنجێکی سەرتاسەریی
ڕاکێش��اوە بۆالی خ��ۆی؛ س��ێهەم ،لەگەڵ
هەڵبژاردنی چیای مەریوان بەو دوو هۆیە کە
لە سەرەوە ئاماژەیان پێ کرا ،سنووورداربوونی
ب��واری ئ��ەم خوێندەوەیەی��ش پێویس��تی
ب��ە هێندێ��ک س��ەرنج هەب��ووە .هەروەها
ئەوە ل��ە ژمارەیەک لێدوان��ی جۆراوجۆری
بەرپرس��ە دەوڵەتییەکاندا لە راگەیاندنەکاندا
ڕەنگ��ی داوەتەوە ،ک��ە ئامانجیان ئەوەیە کە
ڕێبازی تەناهییان��ەی حکوومەت لە ڕێگای
لێدوانەکانیان��ەوە بناس��ێنن .ل��ە خ��وارەوە
ڕووناکی دەخرێتە سەر وێژمانی ژینگەپارێزی
و ئاریشەکانی ،و هۆکارەکانی بەتەناهیبوونی
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لە کوردستان.
وێژمانی چیا
وش��ەی کوردیی چی��ا ،ن��اوی ئەنجومەنی
ژینگەییی کوردی ،ئەنجومەنی سەوزی چیای
مەریوان و باڵڤۆکی مانگانەی ئەم ئەنجومەنەیە.
ڕێکخراو ناحکوومیی چیا لە هاوینی ،١٩٩٩
بەدوای ئاگرکەوتنەوە بەرباڵوەکان لە نزیکیی
نێ و چەمکەرە(دوو گوندی مەریوان و سنە)
دا ،دام��ەزرا .بەبۆچوونی عیرفان حس��ەینی،
س��ەرۆکی بەڕێوەبەری چیا؛ خۆشەویستی بۆ
خاکی نیشتمان سەرەکیترین پاڵنەر بووە بۆ
دامەزراندنی چیا.
زۆرب��ەی ڕێکخراوەکان��ی کۆمەڵ��گای
مەدەن��ی و ڕێکخ��راوە ناحکوومیی��ەکان،
لەناویان��دا ڕێکخراوە ناحکوومی و ئەنجومەنە
ژینگەییی��ەکان ل��ە کوردس��تان ،ڕێبازێکی
س��ێکۆالر بۆ کۆمەڵ��گا دەگرنەبەر .چاالکیی
ئ��ەوان بریتی بووە لە ڕووناکی خستنەس��ەر
توندوتیژیی ناوخۆیی و توندوتیژیی گش��تی
بەدژی ژنان ،ڕەخنەگرتن لە ڕێبازی دەوڵەت
ب��ۆ [پرس��ی] هاوس��ەرگیریی من��دااڵن و
بەشوودانی کچان منداڵ ،دەستنیشانکردنی
هەلومەرج��ی الوازی خوێندنگا و دامەزراوە
پەروەردەییی��ەکان ل��ە کوردس��تان و
ڕێکخس��تنی هەرەوەز (کەمپەین) بۆ ئەوەی
خوێندن بە زمانی دای��ک لە خوێندنگاکانی
ئێراندا هەبێت ،و بەتەنیا هەر زمانی فارس��ی
نەبێت .ئەوان هەروەها فێرکاریی خۆڕس��کی
کۆمەڵ��گا ()community-based teaching
بۆ زمانی کوردییان پێشنیار کردووە .جیا لە
دەستنیشانکردن و مەحکوومکردنی سیاسەتە
ژینگەیییە کاولکارانەکانی ڕێژیم ،بێبەشکردنە
کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانیش لە کوردستاندا
لە ڕێ��گای ئازاری کۆڵبەرەکان و کوش��تنی
بەس��ەدانی ئەوان ل��ە هەموو س��اڵێکدا لە
الیەن هێ��زە تەناهییەکانی ڕێژیمەوە ،ڕەنگی
داوەتەوە .لە ه��ەر ژمارەیەکی [مانگنامەی]
ساڵی بیست و دووەم
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چی��ادا ،لەژێرن��اوی کۆڵبەرنامە ،بەش��ێکی
باڵڤۆکەکە تەرخان کراوە بۆ نووس��ین لەسەر
هۆکارەکانی تاوانبارکردن ،ئازاردان و کوشتنی
کۆڵبەر .چیا بەو ئاکامە دەگات کە کۆڵبەری
و ئاکامە پێوەندیدارەکانی ،بەرهەمی واقیعی
کۆمەاڵیەتی ،سیاسی و ئابووریی کوردستان
و هەروەها بەنیزامیکردنی (میلیتاریزەکردن)
هەرێمەکە و حاش��اکردنی بەئەنقەس��ت لە
مافەکان��ی ک��وردە .جیاوازبوونی شوناس��ی
نەتەوەی��ی ،فەرهەن��گ ،سروش��ت و زمانی
کوردی ،ئەو بابەتگەلەی ترن کە بە بەردەوامی
ل��ە چیادا ڕەنگ دەدەن��ەوە .بۆ وێنە ،حامید
کۆنەپۆشی بە ڕوونی لەسەر ئەوە دەنووسێت
کە چ��ۆن دەکرێت پێڤاژۆی نەتەوەس��ازیی
ک��وردی بەهێ��ز و خێ��را بکرێ��ت .چیا لە
نووسراوەی جۆراوجۆر لەس��ەر «پەروەردەی
چەندزمان��ە ،زمانی دایک و گرینگییەکەی»،
بە تیش��ک خستنەسەر س��ەرکەوتووبوونی
جێبەجێکردن��ی پ��ەروەردەی چەندزمانە لە
واڵتە جۆراوجۆرە فرەئێتنیکەکاندا ،حکوومەت
هان دەدات کە پەروەردەیەکی چەندزمانە لە
ئێراندا جێبەجێ بکات .ڕەخنەی وێژمانی چیا
لە سیاس��ەتە کۆمەاڵیەت��ی و ئابوورییەکانی
دەوڵەت و ڕۆڵی دەوڵەت لە تێکدانی ژینگەدا
ل��ەوە تێدەپەڕێ��ت کە ڕەنگە کەس��ێک لە
ڕێکخراوەیەک��ی ناحکوومی لە کۆمەڵگایەکی
بەتەناهیبووی وەک ڕۆژهەاڵتی کوردس��تاندا
چاوەڕوان بکات .بۆ وێنە ،چیا تیشک دەخاتە
س��ەر گرێدراویی ( )linkنێوان بانگەش��ەی
کەمینەکان بۆ دەستڕاگەیشتن بە مافی وەک
یەکی شارۆمەندی و بەتەناهیکردنی عەرد لە
الیەن حکوومەتەوە؛ ئاستەنگ دەخاتە بەردەم
تێگەیش��تنی دەوڵەت لە «تەناهی» و باس لە
پێویستیی دووبارە بیرکردنەوە لە ڕێبازەکەی
دەکات ،ڕەخن��ە ل��ە ناس��یۆنالیزمی ئێرانی
دەگرێت؛ و تیش��ک دەخاتە سەر پێوەندیی
نایەکس��انی ناوەند-پەراوێ��ز و سیاس��ەتی
بژاردەخوازانەی دەوڵەت س��ەرکۆنە دەکات.

ئەمانە ئەو سەردێڕگەلەن کە زۆرجار لە چیادا
ڕەنگ دەدەنەوە.
ژینگەپارێزی لە کوردستان
زەوی ( )terrainو دارس��تانی کوردس��تان
ل��ە ئێ��ران ،تورکی��ە ،عێراق و س��ووریەدا،
سەرەکیترین قوربانییەکانی چاالکییە نیزامی
و ئابوورییەکان��ی ئ��ەم دەوڵەتگەلە بووگن.
ئاگرکەوتن��ەوە ،بڕین��ەوەی دار ،ڕاهێنان��ە
نیزامییەکان ،ش��ەڕی مەدەنی ،بەکارهێنانی
چەکی بیۆلۆژی��ک ،کاولکردنی گوندەکان و
کشتوکاڵ و دروس��تکردنی بەبێ ڕێوشوێنی
بەن��داوەکان و گواس��تنەوەی دەوڵەتی��ی
ئ��او ،وێنەی ئەو چاالکیگەل��ەن کە بوون بە
ه��ۆی تێکدان��ی بەرباڵوی ژینگە لە بەش��ە
جیاکانی کوردس��تاندا .س��ەرەڕای تێکدانی
بەرباڵوی ژینگ��ە لە کوردس��تان ،هەروەها
ژینگ��ە و ژینگەپارێ��زی لە کوردس��تان بە
هۆی پش��تگوێ خس��تنەوە تووشی خەسار
بووە و نەخوێندراوەت��ەوە .لەنێوان لێکۆڵەرە
دەگمەنەکانی ئەم بوارگەیەدا ،دەکرێت ئاماژە
بکرێت بە مەحمەت گوورسەس و وتارەکەی
«پاش��هاتە ژینگەیییەکانی شەڕی مەدەنی لە
تورکیە» ،کە تیش��ک دەخاتە سەر تێکدانی
بەرباڵوی ژینگە لە کوردستان .بەوجۆرەی کە
لە خوێندنەوەکانی گورسەسدا دیاری کراوە،
کاولکاریی گش��تگیری ژینگەی کوردستان
بەم هۆیەوە ڕوو دەدا کە هێزە دەوڵەتییەکان،
وەک بەش��ێک ل��ە ڕێوش��وێنەکانی
دژەس��ەرهەڵدان (،)counterinsurgency
بە ئەنقەس��ت ئ��ەو ژینگەیە دەگ��ۆڕن کە
شۆڕشگێڕەکان تێیدا هەڵدەسووڕێن ،بۆئەوەی
توانای ش��ەڕ کردنیان نەهێڵن .ڕێوش��وێنە
دژەس��ەرهەڵدانەکانی دەوڵەت ب��ۆ گۆڕینی
ژینگە بۆ نەهێشتنی توانای ڕێکخستنی شەڕ
لە الیەن شۆڕش��گێڕەکانەوە ،ژینگە لەڕێگای
مێکانیزمە ڕاس��تەوخۆ و ناڕاس��تەوخۆکانەوە
کاول دەکات.
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بەه��ۆی بزووتنەوەی کوردی لە بەش��ە
جیاکانی کوردستاندا ،بەدرێژەی سەدەیەک و
دژکردەوە توندوتیژەکانی دەوڵەت نەتەوەوە،
س��ڕینەوەی دارس��تان و تێکدان��ی ژینگە
ل��ە کوردس��تاندا دەکرێ��ت وەک بەرهەمی
بەرنام��ەی پەرەس��ەندنی ئابووریی دەوڵەت
ب��اس بکرێت ،نە وەک ئاکام��ی دەوڵەتێکی
الواز ک��ە نەیتوانیبێ��ت ئۆتۆریتەی خۆی لە
بەشە دوورەکانی واڵتدا بس��ەپێنێت .بەالم،
لەجیاتی ئەوە ،گورس��ەس باس لەوە دەکات
کە «ئەمە ئاکامی ڕاس��تەوخۆی سیاس��ەتە
بەئەنقەس��تەکانی دەوڵەت��ە ب��ۆ الوازکردنی
توان��ای کردەوەی بەرهەڵس��تکاران .لە وەها
ڕوانینێکدا ،س��ڕینەوەی دارس��تان دەکرێت
وەک بەشێک لە تاکتیکە بەسەریەکەوەکانی
دژەبەرهەڵستکاری لەبەرچاو بگیرێت ،کە بە
شێوەیەکی سیستماتیک لە الیەن دەوڵەتەوە
و بەئامانج��ی الوازکردن��ی توانای کردەوەی
بەرهەڵس��تکارەکان جێبەج��ێ دەکرێت .بۆ
وێنە ،لە بابەتی بزووتنەوەی کورد لە تورکیەدا،
وەک بەشێک لە هەرەوەزی بەسەریەکەوەی
دژەبەرهەڵستکاری لە دژی پارتی کرێکارانی
کوردستان ( ،)pkkهێزە نیزامییەکانی تورکیە
هەوڵێکی سیس��تماتیکیان دا بۆ سووتاندنی
دارس��تان و کاولکردن��ی بیچمەکان��ی تری
ژیان لە هەرێمەکەدا .ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
س��ەرەڕای بزووتنەوەی ک��وردی بەدرێژەی
س��ەدەیەک لە ئەم بەشەدا ،تا ئێستا بەزۆری
نەخوێندراوەت��ەوە و ژینگەپارێزییەک��ەی،
سەرەڕای چەندین دەیە شەڕی ژینگەپارێزانە
بۆ پاراس��تنی ژینگەی سروشتیی کوردستان
و نرخێک��ی زۆر ک��ە لە پێناوی��دا داویەتی،
بەتەواوەتی بوارێکی نەخوێندراوەیە .بە هۆی
چاالکیی مرۆڤییەوە ،چەندوچۆنی نشینگەی
( )habitatسروشتیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ل��ە م��اوەی دەیەکان��ی دواییدا ب��ە زۆری
تێکدراوە.
دەبێت دان ب��ەوەدا بنرێت کە تێکدانی
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ژینگە ،بەتایبەتی لە سااڵنی دواییدا ،بووە بە
پرس��ێکی جیهانی و خەسارەکانی شەڕ یان
ناکۆکیی ناوخۆیی لەسەر ژینگەی سروشتی
س��نووردار نییە ب��ە بابەتی کوردس��تانەوە.
ڕۆڤێن��ی و ئال و هێندریکس و گالس��ێر لە
ڕوانگەیەکی جیهانییەوە لەس��ەر گرێدراویی
نێ��وان ناکۆک��ی (واتا ش��ەڕی مەدەنی یان
شەڕی نێوان دەوڵەتەکان) و تێکدانی ژینگە
خوێندەوەگەلێکیان کردووە .هێشتا لە کاتێکدا
لە هەموو جیهان و بەتایبەتی لە ناو کۆمەڵگا
لیبراڵ دێموکراتەکاندا« ،ناس��اندنی تێکدانی
ژینگە وەک پرس��ێکی تەناهی بەشێوەیەکی
ڕوولەگەش��ە ب��ووە ب��ە ب��او [پرس��ێک بۆ
حکوومەت و ڕێکخراوە ناحکوومییەکان]» ،لە
بابەتی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا ،مامەڵەکردن
لەگ��ەڵ بابەت��ە ژینگەیییەکان��دا ب��ووە بە
ئەرکێک��ی بڕاوە بۆ ژینگەپارێ��زە کوردەکان.
ئ��ەوان لە الی��ەک ئاریش��ە ژینگەیییەکان
و ه��ۆکارە ڕیش��ەیییەکانی ئەوی��ان دیاری
ک��ردووە و لەالیەکی ت��رەوە هەوڵیان داوە
چارەس��ەرە بەردەوامەکان بخەنە بەردەست.
جیا لە تێکدانی ژینگە لە کوردستان ،بیچمی
س��ەرەکیی ئەم پەرەس��ەندنە نوێیە ئەوەیە
کە س��ەرەڕای بەڵێندەربوون��ی ژینگەپارێزە
ک��وردەکان لەپێوەندی لەگەڵ چارەس��ەری
ئەم بابەتگەلەدا ،چاالکییەکانیان ڕووبەڕووی
ڕێوش��وێنە تەناهییەکانی حکوومەتی ئێران
بووەتەوە.
بەهەڵس��ەنگاندن لەگ��ەڵ هەرێمەکانی
ت��ر لە ئێران ،کوردس��تان ژمارەیەکی زۆری
بەندکران ،تیرۆر و لەناوبردنی ژینگەپارێزانی
هەی��ە .ئەمەدەرخ��ەری هەلومەرجێک��ی
بەتەناهیب��ووە ک��ە ژینگەپارێ��زەکان تێیدا
هەڵدەس��ووڕێن .بەو هۆی��ەوە کە کۆمەڵێک
هۆکاری بەرباڵو ب��ۆ بەتەناهیکردنێکی ئەوتۆ
هەیە ،باوتری��ن تاوانێک کە ژینگەپارێزەکان
ب��ەرەوڕووی دەبن��ەوە «هەوڵ��دان بە دژی
تەناهی��ی نەتەوەیی»ی��ە .بۆ تێگەیش��تن لە
ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

بەتەناهیکردنی ژینگەپارێزی لە کوردس��تان،
دەبێت پێوەندیی لەمێژینەی بەنیزامیکراوی
کورد-حکووم��ەت ل��ە ئێ��ران لەبەرچ��او
بگیردرێت ،ک��ە بەدرێژەی چەندین دەیە لە
کات��ی دامەزرانی دەوڵەت نەت��ەوەی ئێرانی
مۆدێڕن لەساڵی  ١٩٢٥ەوە بیچمی گرتووە.
لەچاوی حکوومەتەوە ،چاالکیی ژینگەیی لە
الیەن ناسیۆنالیزمی کوردییەوە هان دەدرێت،
بۆیە هەڕەش��ە لە تەناهیی ڕێژیمی ئیسالمی
دەکات؛ ل��ە ئاکامدا ،حکوومەت پێی وایە کە
«وەها هەڕەشەیەک دەبێت ڕووبەڕووی واڵمی
توند ببێتەوە».
هۆکارەکان بۆ ڕادەی بەتەناهیکردن
ناکۆکیی هەنووکەییی نێوان کورد و دەوڵەتی
ئێرانی ،دەکرێ��ت هەڵبگەڕێتەوە بۆ حەوتووە
س��ەرەتایییەکانی شۆڕشی  ١٩٧٩ی ئێران،
کاتێک پێوەندییەکانی کورد-دەوڵەت بە دوای
البردنی دەسەاڵتی پەهلەوی ()١٩٢٥-١٩٧٩
و دامەزرانی کۆماری ئیس�لامیدا دەڕۆیشتە
ئاس��تێکی ترەوە .داخوازی��ی خودموختاری،
ماف��ی دیاریکردنی چارەن��ووس بۆ نەتەوەی
ک��ورد ،لە چوارچێوەی حقووقی سیاس��یی
ئێرانێکی دێموکراتیکدا ،بابەتی س��ەرەکیی
ناکۆکی��ی کورد لە س��اڵی ١٩٧٩وەیە .ئەمە
بەتەواوەتی لە الیەن کۆماری ئیس�لامییەوە
ڕەتکراوەت��ەوە و چونک��ە هەم��وو ج��ۆرە
چاالکییەکی کۆمەاڵیەتی و سیاس��یی کورد
وەک هەڕەشەیەک بۆسەر تەناهیی نەتەوەییی
ئێران چاوی لێ کراوە ،لە مامەڵە لەگەڵ بەناو
«هەڕەش��ەی کورد» دا ،ڕێوشوێنی توندوتیژ
گیراوەتە ب��ەر .خوێندنەوەی ئەم دوایییانەی
کەمال س��ڵێمانی و ئەحمەدموحەممەدپوور
ب��ۆ بەتەناهیکردن��ی بەرب�ڵاوی هەرێم��ە
کوردییەکان بە ڕوانین��ی قووڵەوە پەژراوەتە
س��ەر ئەم پرسە .س��ڵێمانی و ئەحمەدپوور،
ڕێبازی تەواو تەناهییانەی کۆماری ئیسالمی
بۆ کۆمەڵی کوردەوارییان وەک بەتەناهیکردنی

گش��تیی ژیانی کورد لە ڕۆژهەاڵت پێناس��ە
( )contextualisedک��ردووە ،کە س��نووردار
نیی��ە بە ی��ەک یان دوو بەش��ی کۆمەڵگای
ک��ورد یان چاالکی��ی سیاس��ییەوە ،بەڵکوو
سیاسەتێکی گشتگیرە کە ،بۆ وێنە ،پەروەردە
و بەشە فەرهەنگییەکان ،شوێنە گشتییەکان،
چاالکیی ئابووری و شتی زۆرتر لەخۆ دەگرێت.
بەتەناهیکردن��ی چاالکیی ژینگەییی کوردی
دەبێت لە بەس��تێنی ئاڵۆزییە لەمێژینەکانی
نێوان کورد و دەوڵ��ەت لە ئێراندا چاوی لێ
بکرێت .بژاردەکان��ی دەوڵەت ،بەتێڕوانین لە
چاالکی��ی ژینگەی��ی وەک «هەڕەش��ەیەک
لەخ��وارەوە» ،هەڵگەڕاونەتەوە بۆ ڕێوش��وێنە
نائاسایییەکان بۆ س��نووردارکردنی چاالکیی
تاقمە ژینگەیییەکان و وەک هەڕەش��ەیەکی
دەرنەکەوتوو( )potentialمامەڵەیان لەگەڵدا
کردووە.
قەوارەی بەتەناهیکردن��ی ژینگەپارێزیی
ک��وردی مەترس��یدارە .کوردس��تان وەک
بەتەناهیکراوترین هەرێمی واڵت ،ژمارەیەکی
زۆری بەندک��ران و لەناوبردن��ی چاالکان��ی
کۆمەڵ��گای مەدەنیی هەی��ە« .هەوڵدان بە
دژی ڕێژی��م»« ،نەیاربوون لەگ��ەڵ خودا» و
«ئەندامەتی لە حیزبە دژبەرە سیاسییەکاندا»،
تاوان��ە باوەکان��ن کە ژینگەڤان��ە کوردەکان
ڕەنگە بەرەوڕوویان ببنەوە .بەبێ گرینگیدان
بەو بوارگەگەلەی دەکەون��ە ژێر کاریگەریی
ڕێوش��وێنی بەتەناهیکردن��ی ئەوت��ۆ ،ئ��ەم
بانگەش��ەگەلە پاس��اون ب��ۆ داپڵۆس��ینی
ژینگەپارێ��زە ک��وردەکان و تەنان��ەت
بەتەناهیکردن��ی کوردس��تانیش .بەرپرس��ە
ئێرانیی��ەکان بانگەش��ەی ئ��ەوە دەکەن کە
ژینگەپارێ��زەکان ،لەژێر ن��اوی پرۆژەگەلی
زانس��تی و ژینگەیی��دا ،زانیاریی هەس��تیار
لەس��ەر هەرێم��ە س��تراتێژیکەکانی واڵت
کۆدەکەنەوە .بۆ وێنە ،حس��ەین خۆشئێقباڵ،
جێگ��ری پارێزگاری پارێزگای کوردس��تان،
وتوویەت��ی ک��ە ئەوان[ژینگەپارێ��زەکان]
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ئەندامی تاقمە دژبەرەکانی حکوومەتن کە بە
بیانووی ڕێکخراوی ژینگەیی بوون ،چاالکیی
خراپەکارانە دەکەن .ئاگری ئیس��ماعیلنژاد،
ڕۆژنامەوان و ش��رۆڤەکار ،بانگەش��ەی ئەوە
دەکات کە ب��ە هۆی ناوەرۆک��ی چاالکی و
نرخێک کە ژینگەپارێزیی کوردی دەبێت لە
ئێراندا بی��دات ،چاالکییەکانیان زۆرتر وەک
«بەرخۆدانی مەدەن��ی بیچمی گرتووە ،زیاتر
ل��ەوەی کردەوەیەکی کۆمەڵ��گای مەدەنی
بێت ،چونکە کۆمەڵگای مەدەنی و چاالکییە
پێوەندیدارەکان��ی چەمکگەلێکی()concept
ڕۆژئاوایی��ن ،کە ل��ە الی��ەن دەوڵەتگەلی
ئ��ەم کۆمەڵگایان��ەوە بڕەویان پ��ێ دەدرێت
و دەپارێزرێ��ن .ب��ۆ وێنە ،ئەگ��ەر کەس و
تاقمەکان کە بیچم بە بەشێک لە کۆمەڵگای
مەدەنی دەدەن ،لە ه��ەر قانوونێک البدەن،
کردەوەکانی��ان دەکرێ��ت ل��ە دادگایەکی
مەدەنی��دا مامەڵەی لەگەڵ بکرێت ،لەجیاتی
ئەوەی وەک بابەتێکی تەناهی ببیندرێت کە
پێویستیی بە ڕێوش��وێنی نائاسایی هەبێت.
ب��ە لەبەرچاوگرتن��ی هەلومەرجێ��ک ک��ە
ژینگەپارێزە کوردەکان تێیدا هەڵدەسووڕێن
و ژم��ارەی زۆری بەندک��راوان و مردن��ی
چ��االکان ،دەردەکەوێت کە ئ��ەوان نەتەنیا
لە الی��ەن حکوومەت��ەوە ناپارێزرێن ،بەڵکوو
چاالکییەکانیش��یان بەتەناهی کراوە و وەک
بابەتی هەڕەش��ە لەس��ەر بوون��ی ڕێژیم و
یەکپارچەییی ع��ەردی دەوڵەت ،چاوی لێ
ک��راوە .بەم هۆی��ەوە من ئ��ەم چاالکیگەلە
بە بەرخۆدانی مەدەن��ی ناودێر دەکەم زیاتر
لەوەی چاالکیی کۆمەڵگای مەدەنی بێت.
لە واڵمی تاوانبارکردنەکانی دەوڵەتدا کە
ژینگەپارێزی��ی کوردی ب��ە هاوتای دژایەتی
لەگەڵ خودا دەزانرێت ،ئیس��ماعیلنژاد باس
لەوە دەکات ک��ە« ،حکوومەتی ئێران هەموو
چاالکییەکان��ی بەدەر ل��ە جیهانبینییەکەی
خۆی ،بە چاویلک��ەی تەناهییەوە دەبینێت.
چونکە ئامانجی ژینگەپارێزی لە کوردستان،
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پاراستنی سروشتی کوردستانە لە کاولکاری،
ئ��ەو ڕێگای��ەی ژینگەپارێ��زە ک��وردەکان
گرتوویانەت��ە ب��ەر ،بووە بە ئاریش��ەیەک بۆ
ڕێبازی خوداناسانەی( )theologicalڕێژیم لە
پێوەندی لەگەڵ پرسی ژینگەدا .ئیسماعیلنژاد
ب��اس ل��ەوە دەکات کە لە ڕاڤ��ەی ڕێژیمی
ئێران بۆ ئیس�لامدا ،بوون��ەوەرە مرۆیییەکان
س��ەرووتر لە بوونەوەرەکانی تر دەبیندرێن و
بۆیە ڕێگای پێدراوە هەموو شتێک بەقازانجی
خۆیان ب��ەکار بهێن��ن .بەهەرجۆرێک بێت،
ژینگەپارێ��زە کوردەکان بڕەو ب��ە ڕێبازێکی
س��ێکۆالر و پێویس��تیی پێکەوەژیانی مرۆڤ
و سروش��ت دەدەن .ه��ەرەوەزەکان ک��ە
هان��ی ڕاوچیی��ان دەدەن بۆئەوەی دەس��ت
ڕاگرن لە کوش��تنی ئاژەڵە وەحش��ییەکان،
جێگای س��ەرنجی س��ەرەکیی ژینگەپارێزە
کوردەکان بووە .وێنەیەکی جێگای س��ەرنج
ل��ەم پێوەندیی��ەدا ک��ردەوەی هێمایین��ی
ئەحمەدعەزی��زی ،ڕاوچییەکی نیش��تەجێی
دەرەکێیە ،کە گوندێکە لە ش��اری مەریوان.
عەزی��زی دوای چەندی��ن دەی��ە ڕاوکردن،
لەبەرچاوی خەڵک تفەنگ و قەفەس��ەکانی
ش��کاند و کەوەکانی بەرەاڵ ک��رد .وێنەکانی
کارەکەی عەزیزی ل��ە ڕاگەیاندنە کوردی و
ناکوردییە جیاجیاکاندا ب�ڵاو بووەوە .ئەو لە
الیەن ئەنجومەن��ە ژینگەییی��ە جیاکانەوە،
(لەناویاندا ئەنجومەن��ی چیا) بە هۆی بڕیارە
بوێرانەک��ەی و هاندان��ی ڕاوچییەکانی تر بۆ
وەستاندنی کاولکاری لە ژینگەی گیانلەبەرە
وەحشییەکانی کوردستاندا ،ڕێزی لێ گیراوە.
ڕێژیمی ئیسالمی بەتەناهیکردنی هەموو
الیەنێکی ژیان و کۆمەڵگای لە کوردس��تاندا
برەوپێ��داوە و بەدام��ەزراوەی ک��ردووە.
ئەم ڕەوت��ە س��نووردار نییە ب��ە دامەزراوە
دادوەرییەکان و هێزە تەناهییەکانەوە ،بەڵکوو
ڕیشەی قووڵی هەیە .بۆ وێنە ،کەسانی وەک
سادق زیباکەالم ،وانەبێژێکی زانستگای تاران
و ج��ەالل جەاللیزادە ،ئەن��دام پارلەمانێکی
ساڵی بیست و دووەم
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ک��وردی توندئ��اژۆی الیەنگ��ری ڕێژی��م،
باس��یان لە ڕێگایەک کردووە کە کۆمەڵگای
مەدەنیی کوردی ،لەناویاندا ژینگەپارێزەکان،
یارمەتیی��ان ب��ۆ خەڵکی س��ەرپێڵ زەهاو و
سەالس��ی باوەجانی لە پارێزگای کرماشانی
کوردستاندا کۆکردووەتەوە ،کە عەردهەژێنێک
لە دێس��امبری  ٢٠١٧دا تێیدا ڕووی دابوو.
ئ��ەوان ئاگادارییان دابوو ب��ە حکوومەت کە
ئەم « کردەوەیە» هەڕەش��ەیەکی بەرەوڕووی
دەوڵەت کردووەتەوە .بە ڕای ئەم کەس��انە،
کردەوەی هاوش��ێوەی ئەمە دەبێت بە هۆی
بەهێزکردن��ی هەس��تی نەتەوەییی کوردی.
هەس��تیاریی بژاردەکان��ی ڕێژیم ئ��ەو کاتە
ڕوون ب��ووەوە کە پارێزگارەکانی کرماش��ان
و کوردس��تان ،ژینگەپارێزەکانی��ان ئاگادار
کردەوە کە بەشداریی کۆکردنەوەی یارمەتی
نەکەن ،چونکە بواری ئەوان نییە .بە ڕوونی،
خەڵک��ی بوونی ژینگەپارێ��زەکان و توانایان
ل��ە هاندانی کۆمەڵ��گای کوردیدا لە ڕووداوە
جۆراوجۆرەکان��دا ،بووە بە بابەتی گرینگیدان
ب��ۆ هێ��زە تەناهییەکانی ڕێژی��م و بابەتێک
کە یارمەتی دەدات ب��ە بەتەناهیکردنی ئەم
بوارگەیە.
لەم��اوەی س��اڵەکانی  ٢٠١٧-٢٠١٩دا،
س��ەدان کەس لە ژینگەپارێ��زە کوردەکان
لە الی��ەن ئیتالع��ات ،دەزگای هەواڵگریی
ئێرانەوە دەستبەس��ەر کران .س��ەرەڕای ئەو
راس��تییەی ک��ە هەرێمەکان��ی تری��ش لە
ئێران دەستبەس��ەرکرانی ژینگەپارێزەکانیان
ئەزموون کردووە ،ق��ەوارەی بەتەناهیکردنی
ژینگەپارێزی لە کوردستان جێگای دڵگرانییە.
عەمارگوڵ��ی ،ڕۆژنامەڤ��ان ،بەتەناهیکردنی
بەرب�ڵاوی ژینگەپارێ��زی ل��ە کوردس��تان
گرێدەداتەوە بە ئەو مەحکوومکردنە گشتییانە
کە لە ش��ارە جیاوازەکانی کوردستاندا (وەک
بانە و مەریوان ) لەس��اڵی  ٢٠١٨دا ڕوویان
داوە .بەگوێ��رەی [وتەکانی] گوڵی ،هەرێمی
کوردس��تان ،بە هۆکارگەل��ی وەک ونهێزی

زۆر ب��ۆ هاندان بۆ مەحکوومکردنی بەکۆمەڵ
و بوونی هێزە نیزامییە بەرهەڵس��تکارەکانی
وەک هێزەکان��ی پێش��مەرگەی حیزب��ە
دژب��ەرەکان (وەک کۆمەڵە و حدکا و پژاک)،
ئاستی ئاگاداریی لەنێوان بەرپرسانی ئێرانیدا
بردووەتە س��ەر .ئاڵوگ��ۆڕی ونهێزێکی ئەوتۆ
لەنێوان کوردەکاندا ،سەرەڕای بەنیزامیکردنی
تون��دی کوردس��تان ،بەرهەم��ی کۆمەڵێک
هۆکارە .بە ڕای ئیس��ماعیلنژاد ،یەکەم ،ئەم
ڕەوتە بەرهەم��ی ئاڵوگۆڕی ناس��یۆنالیزمی
کوردی و بزووتنەوەی نەتەوەیی بەڕێگایەکی
بەقووڵ��ی بەسیاس��یبوودایە ،ک��ە ح��ەوت
دەیە پێش دەس��تی پێ کرد .دووهەم ،ئەم
پەرەسەندنە قەرزداری تەشەنەی بەردەوامی
پەروەردە لەنێوان کوردەکاندایە ،پێڤاژۆیەک،
کە بە ش��ێوەیەکی سەرەکی لە ١٩٨٠کانەوە
دەستی پێ کرد .س��ێهەم ،دەستڕاگەیشتنی
کوردەکان بە ئینتەرنێت (وەک نەتەوەیەکی
پەراوێزخراو ( )marginalisedو تەریککەوتوو
( )isolatedل��ە ئێراندا) بووە ب��ە ئامرازێکی
بنەمای��ی بۆ دەستڕاگەیش��تن بە زانیاری بە
نرخێکی کەم و خێرایییەکی زۆر.
نشینگەی سروشتیی لەمەترسیکەوتووی
کوردستان
تێکەڵەی��ەک ل��ە بابەت��ە سروش��تی و
دەستکردەکانی مرۆڤ بووە بە هۆی تێکدانی
نشینگەی سروش��تیی کوردستان .بابەتگەل
و چاالکیگەلی وەک سڕینەوەی دارستان بە
هۆی ئاگرکەوتنەوە و بڕینەوەی ڕاگیرنەکراوی
دار ،دروس��تکردنی بەبێ ڕێوشوێنی بەنداو،
گواستنەوەی ناڕێژەییی()disproportionate
سەرتاس��ەریی ئاو ل��ە ئێران ،وێن��ەی ئەو
چاالکییە مرۆڤییانەن کە ژینگەی سروشتیی
کوردس��تان دەخات��ە مەترس��ییەوە ،ئەمە
لەس��ەردەمێکدایە کە تێیدا گۆڕانکارییەکانی
کەشوهەوا وەک پرسێکی جددی دەستنیشان
کراوە کە بۆ تەناهی��ی کۆمەڵگای جیهانی و
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کۆژینگەکەی ئاریشەیە .بۆ وێنە ،لەدەیەکانی
دواییدا ،بڕینەوەی بەتەواوەتیی و کشتوکاڵی
بێ ڕێوشوێن ،چەندی و چۆنیی دارستانەکانی
زاگرۆس��ی داشکاندووە و لە ماوەیەکی نزیک
بە سێ دەیەدا ()١٩٨٧-٢٠١٥ڕێژەیەکی زۆر
لە دارستانە سروش��تی و چڕەکانی هەرێمی
کوردستان بەرەوڕووی تێکدانی لەڕادەبەدەر
بووەتەوە.
بەتەناهیکردنی ژینگەپارێزی لە کوردستان
بەشێکی دەبەس��ترێتەوە بە باسکردنی پرسە
ژینگەیییەکان��ەوە .وەک ئەوەی پاش��تریش
ئاماژەی پێ دەکرێ��ت ،ژینگەپارێزی بریتی
بووە لە ڕادەیەکی زۆری چاالکی و هەرەوەز،
کە بۆ وێن��ە بووە بە ه��ۆی ڕەخنەگرتن لە
بەڕێوەبەریی الوازی دامەزراوە دەوڵەتییەکان
ل��ە قەیران��ە ژینگەیییەکاندا و سیاس��ەتە
تێپەڕەکان��ی حکووم��ەت ل��ەم بوارگەیەدا.
هەروەه��ا ،بەتەناهیکردن��ی ژینگەپارێزی لە
کوردستاندا ڕیشەی لە تێگەیشتنی دەوڵەت
لە «تەناهی و هەڕەش��ە «دا هەیە و سنووردار
نییە ب��ە چاالکیی تاقم��ە ژینگەیییەکانەوە،
بەڵک��وو بابەتێک��ی ئاڵۆزترە کە ڕیش��ەی لە
بزووتنەوەی پێش��ڤەڕۆی نەتەوەییی کورددا
هەیە.
ئەم شرۆڤەیە ڕوونی دەکاتەوە کە چەمکی
«تەناه��ی» ،تێگەیش��تنێکی فرەبەڵگەی��ە،
ک��ە دەتوانێ��ت پێوەندیی ناکۆک��ی نێوان
حکوومەت و ژینگەپارێ��زە کوردەکان ڕوون
بکاتەوە .دەکرێت هێندێ��ک الیەنی تەناهی
بە بەرباڵوکردنی چەمکگەلی وەک «هەڕەشە
و خەس��ارهەڵگری ( »)vulnerabilityباسیان
لێ بکرێت ،کە ل��ە خوێندنەوەکانی تەناهیی
ژینگەیی و ئەو ئاریشەگەلەدا کە دەوڵەت –
نەت��ەوەکان و ژینگەپارێزەکان لە مامەڵەیان
لەگەڵ بابەت��ەکان لەم ب��وارەدا بەرەوڕووی
دەبن��ەوە بەرباڵو دەبێت��ەوە .لەگەڵ ئەمەدا،
چونکە حکوومەتی ئێران بە بیانووی هەڕەشە
لەسەر تەناهیی دەوڵەت و یەکپارچەیی ،پاساو
 392گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 56

ب��ۆ ئازاردانی ژینگەپارێ��زەکان دەهێنێتەوە،
ژینگەپارێ��زە ک��وردەکان کاولکاریی��ە
بەردەوامەکان��ی ژینگەی کوردس��تان وەک
بابەتێک دەستنیش��ان دەکەن کە داهاتووی
ژیان لە ئەم هەرێمەدا دەخاتە مەترس��ییەوە.
گرێ��دراوی ئ��ەم پرس��ە ،ژینگەپارێزەکان
هەڵدەگەڕێنەوە بۆ چەمکگەلی وەک «تەناهیی
کۆمەاڵیەتی « و « یەکس��انیی کۆمەاڵیەتی و
ئابووری».
وێژمان��ی ژینگەپارێ��زە ک��وردەکان،
ک��ە دژ ب��ە وێژمانی دەوڵەت ل��ە پێوەندی
لەگەڵ بەردەوام بوون و گەشەس��ەندندایە و
جۆراوجۆریی چاالکییەکانیان ،لەو بابەتگەلەن
ک��ە هەس��تی نەبوون��ی تەناه��ی ل��ەالی
حکوومەتی ئێران هەڵدەخڕێنن (.)provoke
بەهەرجۆرێ��ک بێ��ت ،وەک ئام��اژەی پێ
کرا ،ئ��ەم بەتەناهیکردنە ڕەنگە ڕیش��ەی لە
پێوەندیی��ە ناکۆکەکانی کۆماری ئیس�لامی
لەگەڵ بزووتنەوە و کۆمەڵگای کوردیدا ببێت.
ڕێژیمی ئیسالمی لە س��ەرەتای دامەرانیەوە
ب��ە بەردەوام��ی ڕێبازێک��ی تەناهییان��ەی
بەرەوکۆمەڵ��گای کوردس��تان برەوپێ��داوە.
بەڕایعەب��اس وەلی ،ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان
وەک ناوچەیەکی تەناه��ی مامەڵەی لەگەڵ
دەکرێ��ت .ئەمە ب��ەزۆری لە کاتی ش��ەڕی
نێ��وان ئێ��ران وعێراقدا ڕوون ب��وو ،کاتێک
کە کوردەکان لە نێوان هێرش��ەکانی چەکی
کیمیاییی سەدام و دژەهێرشەکانی ئێراندا لە
ژێر گوش��اردا بوون .مەنتقی قانوونی نیزامی
هیچکات ون نەبووە .ئەوە شتێکی چەسپاوە
لە بیری بەرپرس��ەکانی حکوومەتدا :کاتێک
بۆنی کێش��ە و گرفت دەکەن ،لەس��ەرەتادا
ڕوو دەکەن��ە ک��ورد .ئەمە ب��ە تەواوەتی لە
خۆپیش��اندانەکانی بزووتن��ەوەی س��ەوز لە
٢٠٠٩دا دەرک��ەوت .ئەگەرچی کوردس��تان
لە هی��چ ش��وێنێکدا وەک هەرێمەکانی تر
بەش��داریی خۆپیش��اندانەکانی نەکرد ،بەاڵم
زۆرترین ژمارەی کوشتنی بەخۆیەوە دیت.
ساڵی بیست و دووەم
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ئەگەرچی مەرج نیی��ە ژینگەپارێزی لە
کوردس��تان هەڕەشە بێت لەس��ەر تەناهیی
نەتەوەیی��ی ئێران[ ،بەالم] بژاردەکانی ڕێژیم
لە کاردانەوە بەرانبەر بە دەنگە ڕەخنەگرەکان،
بە بەردەوامی بەرژەوەندییەکانیان لە بەرگی
تەناهی��ی نەتەوەیی��دا دەناس��ێنن .ب��ەڕای
وایڤ��ەر ،بەکارهێنان��ی لکێن��ەی تەناهی بە
ئاس��انی دەری ناخات کە پرسێک تەناهییە
یان نە .ب��ە هەرجۆرێک بێت ،ئەوە هەروەها
هەڵبژاردنێکی سیاس��ییە ،ک��ە بڕیارێکە بۆ
تێگەیان��دن (بەچەمککردن) ل��ە ڕێگایەکی
تایبەت��ەوە .ئەم هەڵبژاردن��ە بەواتای ئەوەیە
کە ،کاتێک کە پرس��ێک بەتەناهی دەکرێت،
ک��ردەوەی ب��ەرەوالی ئ��ەوە دەڕوات کە بە
ڕێگاگەلی تایبەت ئەو پرس��ە بناس��رێت ،بۆ
وێنە ،وەک «هەڕەشە ،بەرگریکردن و بەزۆری
چارەس��ەرە دەوڵەتییەکان��ی» .ل��ە بابەت��ی
بەتەناهیکردن لە ن��او چوارچێوەی ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێراندا ،بابەتە سەرچاوەکان بریتین
لە مانەوەی ڕێژی��م ،حاکمییەتی دەوڵەت و
یەکپارچەییی عەردی ئێران .لەسەر بنەمای
ئەم باس��گەلە ،بکەرەکان��ی بەتەناهیکردنی
ڕێژیم( ،وەک س��پای پاس��دارانی شۆڕشی
ئیس�لامی و دام��ەزراوە دادوەریی��ەکان)
کۆمەڵێک ڕێوشوێنی توندوتیژ دەگرنەبەر بۆ
ئەوەی دەنگ و چاالکیی��ە ڕەخنەگرانەکان
داپڵۆسێنن .لەم دواییانەدا ،حکوومەت خەریکە
بەرەوڕووی زۆرێک ئاریش��ەی نێونەتەوەیی،
هەرێم��ی و ناوخۆیی دەبێتەوە؛ بەم هۆیەوە،
بژاردەکان��ی ڕێژی��م هەم��وو کردەوەیەکی
کۆمەڵ��گای مەدەنی وەک ئاریش��ەیەک بۆ
بوون��ی ڕێژی��م دەبینن .ڕێژیمی ئیس�لامی
وەه��ا دەنوێنێت ک��ە چاالکی��ی ڕێکخراوە
ناحکوومیی��ەکان ،بەتایبەت��ی ل��ە هەرێمە
تەناهییەکاندا ،هەڕەش��ەی جددین لەس��ەر
مانەوەی ئەو و پێویس��تە بە دژەڕێوش��وێنی
نائاسایی مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت .کەوابوو
دەکرێت خوێندنەوەی ژینگەپارێزیی کورد و

هۆکارەکان��ی بەتەناهیکردنەکەی ،لەناو ئەم
بەستێنەدا لێی بڕوانرێت.
سێ بوارگەی جێگای مشتومڕ
سڕینەوەی دارستان
سڕینەوەی دارستان بە هۆی ئاگرکەوتنەوەوە،
بابەتێکی گرینگی ژینگەیییە لە کوردستاندا.
لە بەش��ی مەریوانی دارستانی زاگرۆسدا ،لە
ساڵی  ٢٠٠٩تا  ،٢٠١٥چیا زۆرتر لە ٢١٠٠
ئاگرکەوتن��ەوەی تۆمار ک��ردووە .وێنەیەکی
ئاگرکەوتنەوە بەرباڵوەکان « هاوینی ڕەش��ی
 »٢٠١٠وات��ا کاتێک بوو ک��ە زیاتر لە ٩٠٠
ئاگرکەوتن��ەوە لە دارس��تانەکانی مەریوان و
س��ەواڵوادا تۆمار کران .دیاریکردنی هۆکاری
ئەم ئاگرکەوتنەوانە و هەوڵدان بۆ پاراس��تنی
دارس��تانەکان لە ئەوان ،جێگای س��ەرنجی
س��ەرەکیی ژینگەپارێ��زە ک��وردەکان بووە.
ب��ەو هۆیەوە ک��ە پل��ەی زۆری گەرما تەنیا
ه��ۆکاری بەش��ێکی بچووک��ی کەوتنەوەی
ئاگرەکان��ە ،ئاگرخس��تنەوە دەس��تکرد و
بەئەنقەس��تەکان ه��ۆکاری س��ەرەکیی
سڕینەوەی دارستان لە کوردستاندان .ئومێد
ڕەش��یدی ژینگەپارێزی ک��ورد ،لە وتارێکدا
بەناوی «زاگرۆس ل��ە جەهەنەمدا» ئاگاداری
دەدات ک��ە ئاگرکەوتنەوەکان��ی زاگرۆس بە
ه��ۆی چاالکی��ی مرۆڤیی��ەوە ڕوو دەدەن و
زۆرێک لەوانە بەئەنقەست دروست دەکرین،
بۆی��ە ئاگرتێبەردان وش��ەیەکی باش��ترە بۆ
ناودێرکردن��ی ئ��ەم دیاردەی��ە .چاالکیی��ە
مرۆڤیی��ەکان وەک چاالکیی��ە نیزامییەکان،
وەک ڕاهێنان��ە نیزامیی��ەکان و تۆپباران��ی
دارستانەکان ،هۆکارە ڕیش��ەیییەکانی تری
ئاگرکەوتنەوە گەورەکانن ،کە دارس��تانەکانی
زاگرۆس کاول دەکەن.
چۆنیەتی��ی ڕاگەیاندن��ی ه��ۆکاری
ئاگرکەوتن��ەوەکان بۆ خەڵک بابەتێکی جێی
مشتومڕە لە پێوەندیی نێوان ژینگەپارێزان و
بەرپرسانی دەوڵەتدا .بۆ وێنە ،لە کاتێکدا کە
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بەرپرسەکان ئەم ئاگرکەوتنەوەگەلە بەئاکامی
گەرم��ای هاوی��ن و پل��ەی زۆری گەرمی،
وشکەس��اڵی و نەبوون��ی ئاگایی��ی گش��تی
دەزانن ،تاقمە ژینگەیییەکان تاوانبار دەکەن
ک��ە ژمارە ،ڕادە و هۆکاری ئاگرکەوتنەوەکان
زۆر گ��ەورە دەکەن��ەوە؛ لە الیەک��ی ترەوە،
تاقمە ژینگەیییەکان بەرپرس��ەکانی دەوڵەت
س��ەرکۆنە دەکەن بۆئەوەی ک��ە کاولکاریی
مەترس��یداری دارس��تانەکانی کوردس��تان
لەبەرچاو ناگرن .لە وتارگەلی لەژێر سەردێڕی
وەک «ئاگرە گوماناوییەکانی دارس��تانەکانی
زاگرۆس» دا چاالکان ئەم ئاگرکەوتنەوانە بە
«ناسروشتی ،دەستکردی مرۆڤ و بەئەنقەست
«دەزانن .بەجۆرێک کە عیرفان حسەینی پێی
وایە «وادی��ارە نام��ەردەکان و کاولکارەکانی
ئەم خاکە [کوردس��تان] زۆر سوورن لەسەر
کاولکردنی».
هەروەها ،ژینگەپارێزەکان بەرپرس��ەکانی
دەوڵ��ەت و دام��ەزراوەکان تاوانب��ار دەکەن
ک��ە ل��ە پش��تی س��ڕینەوەی بەلێش��اوی
دارس��تانەکانی زاگرۆس��ەوەن ،بانگەش��ەی
ئەوە دەک��ەن ،ل��ە کاتێکدا دارس��تانەکان
س��ووتێندراون و گ��ۆڕدراون ب��ۆ زەوی��ی
کش��توکاڵی ،کە دام��ەزراوە دەوڵەتییەکانی
پێوەندی��دار بە ئەم بوارگەیە ،ئەم پرس��ەیان
پشتگوێ خستووە .چیا توانیویەتی هێندێک
بەش��ی کۆمەڵگای خۆجێیی ه��ان بدات بۆ
کوژاندن��ەوەی ئاگرکەوتن��ەوە بەرباڵوەکان.
بەجۆرێک کە لە  ٢٠١٦دا ڕاپۆرت کراوە ،لە
بەشێک لە ئاگرکەوتنەوەکاندا ،ژینگەپارێز و
خۆبەخشەکان دوای  ٣٥کاتژمێر شەڕکردن
لەگ��ەڵ ئاگردا ل��ە کۆس��ااڵن (هەرێمێکی
کوێستانیی ئاستەم لەنێوان سنە و مەریواندا)
توانیی��ان بوارگەیەکی  ٣٥/٠٠٠هێکتاری لە
بەتەواوی کاولبوون ڕزگار بکەن.
ئاگرکەوتنەوەکان و سڕینەوەی دارستان،
جیا لە داش��کاندنی چەندیی دارستانەکانی
زاگ��رۆس ،کاریگەرییەک��ی نەرێنیش��یان
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لەس��ەر فرەژین��ی ( )biodiversityل��ە
ژینگەی کوردس��تاندا هەی��ە ،هەروەها بووە
بە هۆی خێرابوون و لەناکاوبوونی خەس��ارە
ژینگەیییەکان وەک خۆڵپرتووکان (،)erosion
الف��او ،وشکەس��اڵی و هەڵس��تانی تەپوتۆز.
بڕینەوەی پێشەس��ازییانە و ڕانەگیراوی دار
و ڕاهێنان��ە نیزامیی��ە جۆراوج��ۆرەکان ،لەو
هۆکارگەلەن کە دەبن بە هۆی ئاگرکەوتنەوە،
س��ڕینەوەی دارس��تان و تێکدانی ژینگە لە
کوردس��تان .ئەم��ە بووە بە ه��ۆی ئەوە کە
ژینگەپارێزەکان پرسیار بکەن کە « دامەزراوە
دەوڵەتیی��ەکان ل��ە کوێن ل��ە کاتێکدا کە
ئاگرکەوتن��ەوەکان دارس��تانەکانی زاگرۆس
کاول دەکەن» .زۆرینەی ئاگرکەوتنەوەکان لە
ماوەیەکدا ڕوویان داوە ک��ە پلەی گەرما لە
ژێرەوەی س��ەهۆڵبەندانەوە بووە .لە وتارێکدا
لەژێ��ر ناوی «ئاگر لە س��ەرماوەزدا» (آذر در
آذر) ،چیا بەهەڵگەڕانەوە بۆ وێنە جیاوازەکانی
ئاگرکەوتن��ەوە ،ب��اس لە دەس��تکردبوونی
ئ��ەم ئاگرکەوتنەوەگەل��ە دەکات .دوایی��ن
ئاگرکەوتنەوەکان ل��ە قەراخی گوندی پێلە
و سەڵەس��ی لە نزیک مەریواندا ،لەکۆتاییی
خەرمانان��ی  ٢٠١٨دا ،جیا ل��ەوەی بوو بە
هۆکاری کاولکاریی بەرباڵوی ژینگەیی ،گیانی
چوار کەسیش��ی گ��رت ،دوو ژینگەپارێزی
بەناوبانگ��ی ئەندامی چیا ،ش��ەریف باجوەر
و ئومێد حەس��ەنزادە (کۆنەپۆش��ی) و دوو
دارس��تانەوان ڕەحم��ەت حەکیم��ی نیا و
موحەممەد پەژووهی ،ک��ە لەکاتێکدا مردن
ک��ە هەوڵ��ی کوژاندن��ەوەی ئاگرەکەی��ان
دەدا .ئ��ەم ژینگەپارێز و دارس��تانەوانانە ،بە
گوێرەی وت��ەی بەرپرس��ێکی ژینگەیی ،بە
هۆی س��ووتان بە ئاگرەوە مردن؛ ئەگەرچی
کەس��ە خۆجێیی��ەکان ،بانگەش��ەی ئ��ەوە
دەکەن کە هاویش��تنی گوللـەتۆپ لە الیەن
هێزە تەناهییەکان��ەوە بوو بە هۆی مردنیان.
س��ەرچاوە نەناس��راوەکان ئاماژە بە س��پای
پاسدارانی شۆڕش��ی ئیسالمی دەکەن وەک
ساڵی بیست و دووەم
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تاوانباری سووتاندنی دارستانەکان و تیرۆری
ژینگەپارێزەکان لە مەریوان .بۆ وێنە ،ئەوانەی
ڕووداوەکەیان دیوە ڕوونی دەکەنەوە کە باجوەر
بە هۆی تەقەکردنەوە کوژرا نەک سووتان لە
ئاگردا .مردنی باجوەر و هاوکارەکانی ،بوو بە
هۆی مەحکوومکردنی گەورە لە ڕێوڕەس��می
بەخاکسپاردنە جەماوەرییەکەیدا لە مەریوان.
کەس��ێکی ئاگادار ئاماژە ب��ەوە دەکات
کە س��پای پاسداران پش��کێکی زۆری هەیە
لە تێکدانی ژینگ��ەدا .ڕاهێنانە نیزامییەکان،
تۆپباران��ی ملهوڕان��ەی دارس��تانەکان و
دروس��تکردنی پێگە نیزامییەکان لە شوێنە
پارێزراوە سروشتییەکاندا ،وێنەی ئەو چاالکییە
نیزامییان��ەن ک��ە دەبن بە ه��ۆی تێکدانی
ژینگ��ە .کۆژینگەی کوڵ��ەژان ،بوارگەیەکی
گوندی لە قەراخ دەریاچەی زرێبار ،کە بووە
بە مەنزڵگەی جۆرەکانی ئاژەڵە وەحشییەکان،
ل��ە ئاگرکەوتنەوەکانی ڕاهێنانە نیزامییەکاندا
بەزۆری خەساری بەرکەوتووە؛ دارستانەکانی
ئەم هەرێمە بۆ چەند حەوتوو س��ووتان بەبێ
ئ��ەوەی دەوڵ��ەت هیچ هەوڵێ��ک بدات بۆ
ڕاگرتنی .داگیرکردنی زەویی قەراخی زرێبار
لە الیەن س��پای پاسدارانەوە و دروستکردنی
باڵەخانە نیزامییەکان ،بووە بە بابەتی گلەیی
و مەحکوومکردن��ی ژینگەپارێ��زەکان و لە
زۆرێک لە ژمارەکانی چیادا ڕەنگی داوەتەوە.
فەرزاد فی��رووزی مەندۆمی ،لێکۆڵەری مافی
مرۆڤ لەگەڵ زانس��تگای هامبوورگ ،ڕۆڵی
ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی سپای پاسداران و
دامەزراوەگەل��ی تری دەوڵەتی لە کاولکردنی
ژینگ��ەی کوردس��تان وەک تێرۆریزم��ی
ژینگەیی()ecoterrorismباس دەکات .وەک
مەحکوومکردن��ی بەنیزامیکردن��ی زرێب��ار،
ڕێکخراوێکی ناحکوومیی مەریوان لە نامەیەکدا
بۆ سەرترین بەرپرسی دەوڵەت لە شارەکەدا
دەستنیش��انی دەکات کە زرێبار گەوهەری
بەش��ی ڕۆژئ��اوای واڵت و س��ەرچاوەیەکی
بەنرخی سروش��تی کوردستان کە لە ١٩٩٩

وە ،وەک ماڵی ئاژەڵە وەحشییەکان ناسراوە و
لە الیەن قانوونە ژینگەیییەکانەوە پارێزراوە،
گ��ۆڕدراوە بۆ پێگەیەکی نیزامی .س��ەرەڕای
دیاریکردنی زرێبار وەک شوێنێکی پارێزراوی
سروش��تی ،هێزەکانی سنوور لە مەریوان ،بە
دروستکردنی پێگەکان لە ئەم بوارگەیەدا ،ئەم
قانوونگەلی پاراستنەیان پشتگوێ خستووە.
جی��ا ل��ە الدان��ی ڕوون��ی دام��ەزراوە
نیزامیی��ەکان ل��ە قانوونەکانی پاراس��تنی
سروش��ت ،بەڵگ��ە لەبەردەس��تدا هەیە کە
پیش��ان دەدات کە ،بەرپرسە دەوڵەتییەکان،
ل��ە چاالکیی��ە ئابووریی��ە ناقانوونییەکاندا
تێک��ەڵ بوون ،کە بەهرامی ب��ە ئێکۆمافیای
ب��ژاردەکان ( )the elites ecomafiaناودێری
دەکات .گرێ��دراو بە گەندەڵیی بەرباڵو وەک
الیەنێکی تەواوی پرۆژەگەلی پەرەسەندن لە
ئێراندا ،وەلی داداشی سیاسەتڤانی دیار ،دان
بەوەدا دەنێت کە لە هێندێک لە بابەتەکاندا
بەڵێندەرەکان ،بە مەبەستی کپکردنی دەنگە
ڕەخنەگ��رەکان ،بەرتیل دەدەن بە ئەندامانی
پارلەمان لە ئ��ەم بوارگەگەلەدا .لە هەرەوەزە
ژینگەییی��ە گەورەکان��ی وەک «زاگرۆس��ی
دلۆڤ��ان»« ،دەنگ��ی پێ��ی ئ��او» و «هاواری
کاروون»دا ،بەڕێوەبەریی خراپ و پرۆژەگەلی
پەرەسەندنی تێپەڕ وەک هۆکاری سەرەکی بۆ
تێکدانی ژینگە لە کوردس��تان و خووزستاندا
دەستنیش��ان دەکرێن .بۆ وێن��ە ،پارێزگای
کوردس��تان و تیمە ژینگەیییەکەی ،بە هۆی
پشتگوێ خس��تنی ژینگەوە ،بە «کۆمیتەی
ناشتنی زرێبار» ناسراون .بە گوێرەی (وتەی)
ژینگەپارێ��زەکان ،ئاجێندای پەرەس��ەندنی
بەرپرس��ەکانی دەوڵ��ەت دەبێ��ت بە هۆی
کاولکاری��ی بەتەواوەتی��ی دەریاچەی زرێبار
و ژیان��ی ئاژەاڵنی قەراخەک��ەی .هەروەها،
نوێنەران��ی کوردی پارلەم��ان ڕەخنەیان لێ
دەگیردرێت کە تێهەڵناچن و بوێریی ئەوەیان
نییە ک��ە بابەتە ئاب��ووری و ژینگەیییەکانی
کوردس��تان لەگەڵ بەرپرس��ە ئێرانییەکاندا

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٦ساڵی بیست و دووەم هاوینی 395 2720

باس بکەن.
گواستنەوەی نەوت و پااڵوگە
ڕەخنەگرتن لە چاالکییە نەوتییەکانی دەوڵەت
لە کوردستاندا بیچمێکی تری ژینگەپارێزییە
لە کوردس��تاندا .گواس��تنەوەی ن��ەوت لە
هەرێمی باشووری کوردستان بۆ پااڵوگەکان
لە باش��ووری ئێران و دروستکردنی پااڵوگە
لە نزیک ش��وێنە پارێزراوە سروشتییەکاندا،
ل��ەو بابەتگەل��ەن ک��ە دەبن بە ه��ۆکاری
مەحکوومکردنە ژینگەیییەکان .دارا قەسیمی،
لە وتارێک��دا لەژێ��ر ناوی «دروس��تکردنی
پااڵوگ��ە لە نزی��ک زرێباردا؟ کارەس��اتێکی
گەورە بەڕێوەیە!» ،بابەتی ژینگەپارێزەکان لە
پێوەندی لەگەڵ پااڵوگە لە مەریواندا دەخاتە
بەرب��اس و ئەوە وەک خەس��اردان لە زرێبار
و کۆژینگەی بوارگەی دەوروبەری دەبینێت.
قەس��یمی ،بی��ری بەرپرس��ەکان دەخاتەوە
کە بەپێی قانوون��ی بنگەهیی ئێران بڕگەی
 ،٥٠هەرج��ۆرە چاالکییەک کە ژینگە بخاتە
مەترسییەوە ناقانوونییە .ژینگەپارێزەکان باس
لەوە دەکەن کە دروس��تکردنی پااڵوگەیەک
لە نزیک زرێبار ،دەتوانێت چەندین ئاسەواری
ژینگەییی ببێت ،وەک کاولکردنی کۆژینگە،
بەرهەمهێنان��ی پیس��یی زۆری ئاو و هەوا و
خەس��اردان لە بەپیتتری��ن زەوییەکانی ئەم
هەرێمە ،هەروەها کاولکردنی پیشەس��ازیی
بچووک بەاڵم هێش��تا گرینگی گەشتوگوزار
(تووری��زم) لەم هەرێم��ەدا .ڕێکخراوی چیا
دژایەتیی خۆی لەگەڵ دروستکردنی پااڵوگە
لەنزی��ک زرێبار بەم ج��ۆرە ڕاگەیاند« :ئێمە
لە چیا ڕێگا نادەین ئ��ەم پرۆژە کاولکارانەیە
جێبەجێ بکرێ��ت .ئێمە تماش��ا ناکەین تا
زرێب��ار کاول ببێت ».وەک چ��ۆن بەردەوام
چی��ا وتوویەت��ی« ،زرێبار هێڵی س��وورە» و
ژینگەپارێزەکان لەش��ەڕ لەپێناو هەرێمەکەدا
ناکشێنەوە.
گواس��تنەوەی نەوتی خ��او ،قیری تراو
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( )liquid bitumenل��ە کێڵگە نەوتییەکانی
هەرێمی باش��ووری کوردس��تان و لەڕێگای
تۆڕی گواس��تنەوەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ب��ۆ ناوەن��د و باش��ووری ئێ��ران ،لەماوەی
سااڵنی دواییدا ،ئەگەرچی زۆر چڕ بووەتەوە،
بەاڵم بەبێ مش��تومڕیش نەب��ووە .لەکاتێکدا
گواس��تنەوەی نەوت��ی هەرێمی باش��ووری
کوردستان بۆ ئێران بازرگانییەکی پڕخێر بووە
بۆ بژاردەکانی هەرێمی باشووری کوردستان
و سپای پاسدارانی ئیس�لامی ،ئەم پیشەیە
ب��ووە بە هۆی ڕادەیەکی زۆر لە کارەس��اتی
ژینگەی��ی و ڕووداوی هاتوچۆ ،پیس��کردنی
هەرێمی کوردس��تان [لە ئێران] و سەندنی
گیان��ی زۆرێک لە کورد .بە ه��ۆی ژمارەی
زۆری ک��وژران و ڕووداوەکان��ی پێوەندیدار
بە گواس��تنەوەی نەوت��ەوە ،ژینگەپارێزەکان
ن��اوی «بارهەڵگرەکانی مەرگ»یان لەس��ەر
ئ��ەو تانکێرگەل��ە دان��اوە ک��ە ئ��ەم نەوتە
هەڵدەگ��رن .چاالکان لە ڕاگەیێندراوێکدا کە
وترابوو ڕێگاوبانە کوێس��تانی و ئاستەمەکانی
کوردستان ،کە تەنانەت بۆ هاتوچۆی ئاساییش
بەکەڵ��ک نایەن ،بوون بە ڕێ��گای ترانزیتی
تانکێرەکان ،داوایان لە بەرپرسەکان کرد کە
بەر بە بارهەڵگرەکانی مەرگ کە ئاماژەیان پێ
کرابوو ،بگرن .ئەمە هیچ ش��تێکی بۆ خەڵک
تێ��دا نییە جیا لە کاول��کاری ،مردن ،خوێن
و پیس��بوون .دیمەنی جوانی کوردستان ،بە
هۆی ئەم بارهەڵگرانەی مەرگەوە ،بۆنی خوێن
دەدەن و هەر س��اتێک ترسی ئەوە هەیە کە
ئەم ڕێگاوبانانە گیانی شارۆمەندێک بگرن.
ژمارەی زۆری تانکێ��رە هەڵگەڕاوەکان و
بەرکەوتنیان لەگەڵ ماشێن و ئوتووبووسەکانی
تر ،گیانی کەسانی زۆری لە بەشە جیاجیاکانی
کوردس��تاندا گرتووە .لەناو وێن��ە زۆرەکاندا،
یەکێکی��ان بەرکەوتنی تانکێرێک بوو لەگەڵ
ئوتووبووس��ێک لە شاری سنە لە پووشپەڕی
 ٢٠١٨دا ،کە بوو بە هۆی برینداربوونی زۆر
کەس و کوژرانی  ١٣کەس��ی مەدەنی .ڕزگار
ساڵی بیست و دووەم
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بەه��اری ،ڕۆژنامەڤانی ک��ورد ئەم ڕووداوەی
وەک «س��ووتانی کورد لەناو گڕدا» باس کرد
و ئ��ەم تانکێری نەوتانە ب��ە «بۆمبی گەڕۆک
لەس��ەر ڕێگاوبانەکانی کوردس��تان» ناودێر
دەکرێ��ن .هەر لەم پێوەندییەدا ،لە ژانڤییەی
 ٢٠١٦دا نەوت��ی دوو تانکێ��ری هەڵگەڕاوە
ڕژایە ناو ڕووبار و سەرچاوە ئاوییە نزیکەکان و
پیسی کردن .وەک ئەوەی چیا دەستنیشانی
ک��رد ،بە تەواوەتی دیار نییە کێ بەرپرس��ی
ئ��ەم هەلومەرجە پڕئازارەی��ە .لە کاتێکدا کە
ئەم تانکێرانە بە ملیارد تمەن [پووڵی ئێران]
بۆ هێندێک دامەزراوە و کەس��ی چاوچنۆک
کۆدەکەن��ەوە ،خەڵکی ئەم هەرێمە تێچووی
کاول��کاری دەدەن .هەم��وو ڕۆژێک -٣٠٠
 ٢٠٠تانکێر بەس��ەر ئەم ڕێگاوبانانەدا دەڕۆن
و لەم��اوەی نیوەی یەکەم��ی  ٢٠١٩دا ،لە
الی��ەن بەرپرس��انی هاتوچ��ۆوە  ١٩بابەتی
بەرکەوتنی تانکێر یان هەڵگەڕانەوەیان تۆمار
ک��راوە .ڕەخنەیەکی ت��ری ژینگەپارێزەکان
لە بەرپرس��ان ئەوەی��ە ک��ە ڕێگاوبانەکانی
کوردس��تان جێگای ئەم ڕادەی��ە لە هاتوچۆ
نیی��ە؛ بەهەرجۆرێک بێت ،ئاغای��ان (ئاماژە
ب��ە بژاردەکان��ی دەوڵەت) ئەم ڕاس��تییە بە
جددی وەرناگرن .ژێرخانی پەرەنەسەندووی
کوردس��تان و ژمارەی زۆری ک��وژراوەکان
لەس��ەر ئەم ڕێگاوبانان��ەدا ،وەک ئاماژەیەک
ب��ۆ پشتگوێخس��تنی پەرەنەس��ەندوویی لە
کوردستان لە الیەن حکوومەتەوە دەبیندرێت.
موزەفەر وەیسی ،لە وتارێکدا لەژێر ناوی
«بەرپرسی دەوڵەت لە کوردستان و پااڵوگەی
ن��ەوت لە مەری��وان» ،باس ل��ە دوو ڕێبازی
جیاواز (کورد لەبەرانبەر دەوڵەتدا) لەپێوەندی
لەگ��ەڵ پااڵوگ��ەی نەوتدا ،ب��ە چاویلکەی
پێوەندییەکان��ی ناوەند – پەراوێزەوە دەکات
و درێژە دەدات کە :لەکاتێکدا ئەوانەی ناوەند
لە خەمی ئەوەدان کە گواس��تنەوەی نەوتی
هەرێمی باشووری کوردستان بۆ پااڵوگەکان
لە بەش��ەکانی ت��ری ئێران تێچ��ووی زۆرە،

خەڵک��ی مەری��وان خەمی ئەوەی��ان هەیە،
کە بە هۆی تانکێرەکانی گواس��تنەوەی نەم
نەوتەوە پیس��ی دروس��ت ب��ووە و تەناهیی
هاتوچۆ نەم��اوە .حکوومەت مەحکوومکردنە
خۆجێییی��ەکان ب��ە دژی کاولکردنی زرێبار
و کۆژینگەک��ەی بەتەناهی کردووە و پاس��او
بۆ دروس��تکردنی پااڵوگەی بەرنامەبۆداڕێژراو
لە نزیک زرێب��اردا دەهێنێت��ەو .ئەم دۆخە
پیش��ان دەدات کە بۆ ئەوان��ەی لە ناوەندن،
پرس��ە ژینگەیییەکان کە بەرەوڕووی زرێبار
دەبنەوە ،هێندەی زیاترکردنی خێری نەوتی
هەرێمی باش��ووری کوردستان گرینگ نین.
وەیس��ی باس لە ئەوە دەکات کە «لە ئێران،
ڕوانین��ی ناوەند ب��ۆ هەرێم��ە پەراوێزەکان
ن��ەک هەر ئاس��تەنگ بووە لەس��ەر ڕێگای
بەش��داریکردنی گش��تی لە دروس��تکردنی
بڕی��ار ،بەڵکوو هەروەها ئاس��ەواری نەرێنیی
لەسەر داهێنانی ستراتێژییە بەردەوامەکان بۆ
پش��تیوانی لەم کۆمەڵگاگەلە و کۆژینەکانیان
بەجێ هێشتووە.
گۆڕانی ڕێ��ڕەوی ئاو و دروس��تکردنی
بەنداو
ڕێبازی دژایەتیکارانە بۆ پرسی بەرژەوەندی و
تەناهی کە لە پێوەندییەکانی ژینگەپارێزەکان
و حکوومەت��دا ڕەنگ��ی داوەت��ەوە ،ل��ە
بابەت��ی بەکارب��ردن و دەستڕاگەیش��تن بە
س��ەرچاوە ئاوییەکانی کوردستاندا بە ڕوونی
دەردەکەوێت .گواستنەوەی ئاو لە کوردستان
و خووزس��تانەوە س��تراتێژییەک ب��ووە کە
حکوومەت لە کەمبوونی ئاو و وشکەس��اڵییە
زاڵبووەکان بەس��ەر هەرێم��ە ناوەندییەکانی
ئێراندا ،پەرەی پێ داوە .دروستکردنی بەنداو
و توونێل ،گۆڕینی ڕێڕەوە سروشتییەکانی ئاو،
ئامرازەکانی جێبەجێکردن��ی ئەم پرۆژەگەلە
ب��وون .هێش��تا ئ��ەم س��تراتێژییە جێگای
مش��تومڕە و بە هۆی پاش��هاتە ژینگەیی و
ئابوورییەکانیەوە بۆ هەرێم��ە دابینکەرەکان
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(س��ەرچاوەکان) ڕەخن��ەی ل��ێ گی��راوە.
ژینگەپارێزە ک��وردەکان لەگەڵ ئەوەی ئەمە
بە مەترس��ییەکی گەورە دەزانن ،بانگەشەی
ئەوە دەکەن کە دروس��تکردنی زۆری بەنداو
ل��ە کوردس��تاندا مەترس��ییەکی بەرچاو بۆ
ئاکنجییان و ژینگەی ئەم هەرێمە دروس��ت
دەکات .ئام��اژە دەک��ەن بە ژم��ارەی زۆری
بەنداوەکان و دروستکردنیان لە شارستانێکی
بچووک��ی وەک پیرانش��ار ،ل��ە س��نووری
باش��ووری کوردس��تاندا ،کە پێش��تر پێنج
بەنداوی تێدا دروس��ت ک��راوە و بەنداوێکی
تریش خەریکە دروست دەکرێت .بەڕایحەمزە
بۆرەکە ،ش��ارۆمەندێکی پیرانش��ار ،خەڵک و
ژینگەپارێزەکان دڵگرانی و ناڕازیبوونی خۆیان
بەڕوونی بە سیاس��ەتڤانان گەیاندووە ،بەاڵم
بەرپرسەکان گوێبیست نین.
لەکاتێک��دا گواس��تنەوەی ئ��او ل��ە
هەرێمێک��ەوە ب��ۆ هەرێمێکی ت��ر لە الیەن
حکوومەت��ەوە وەک بابەت��ی پەرەس��ەندنی
ب��ەردەوام پاس��او دراوەت��ەوە ،لەڕوانگ��ەی
ژینگەپارێزە کوردەکانەوە ،ئەم س��تراتێژییە
تێپەڕە و هەڕەش��ە لە تەناهیی کۆمەاڵیەتی
ـ ئابووریی کۆمەڵ��گای دابینکار ()supplier
دەکات .بۆ وێنە ،پرۆژەگەلی گواستنەوەی ئاو
کە لەسەر سەرچاوە سەرەکییەکانی ڕووباری
کاروون لەڕێگای توونێلی گواڵب و هەرس��ێ
کووهڕەنگ��ی  ٣ ،٢ ،١وە دام��ەزراون ،بوون
بە ه��ۆی وشکەس��اڵی و کاولکردنی زەوییە
کش��توکاڵەکانی دەوروبەری ئ��ەم ڕووبارە و
جێگۆڕکێی بەرب�ڵاوی خەڵکی هەرێمەکانی
لوڕس��تان ،بەختی��اری و خووزس��تان .ل��ە
بابەتی ک��ورددا ،هەڵکەندنی توونێل ،لێدانی
ڕێڕەو( )canalو دروستکردنی بەبێ ڕێوشوێنی
بەنداو ،وێنەی ئەو چاالکییانەی دروستکردنن
ک��ە بوون بە ه��ۆی خەس��اری ژینگەیی و
ئاب��ووری لە ئ��ەم هەرێم��ەدا .ژینگەپارێزە
ک��وردەکان ،وەک بەرهەڵس��تیکردنی ئ��ەم
چاالکیگەل��ە ه��ەرەوەزی ئاگادارکردنەوە و
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مەحکوومکردنی وەک هەرەوەزی» ئاس��ەوارە
کاولکارانەکانی پیشەس��ازیی بەنداو لەس��ەر
سروش��ت» ،یان «بەن��داوەکان ،خەس��اری
ژینگەیی»یان ڕێکخستووە و دژایەتیی خۆیان
لەگەڵ دروستکردنی بەنداو لە کوردستانیان
دەربڕی��وە .ئەوان باس ل��ەوە دەکەن کە ئەم
بەنداوگەلە ،سەرەڕای ئاسەوارە ژینگەیییەکان،
دەبن بە هۆی کاولکردنی فەرهەنگی کەونار،
کەسایەتی و شوناس��ی هەرێمی کوردستان
[لە ئێران].
لە پێش��ترەوە ٥٤ ،بەنداو لە کوردستاندا
هەیە ،هێندێکیان ب��ە تەواوەتی کار دەکەن
و ئەوان��ی ت��ر خەریکن دروس��ت دەکرێن.
ه��ەر پرۆژەیەکی دروس��تکردنی بەنداو لەم
دواییان��ەدا ،وەک بەنداوەکان��ی کان��ی بڵ،
گاڕان و داریان ،بەرەوڕووی مەحکوومکردنی
کۆمەڵگای کوردی و ژینگەپارێزە کوردەکان
بووەتەوە و لە هەموو بابەتێکدا ،بەرپرسان بە
هۆی بەڕێوەبەریی خراپ و دەستتێوەردان لە
شوێنە گشتییەکان سەرکۆنە کراون .بەتایبەتی
بەنداوی داریان لەس��ەر ڕووباری سیروان لە
کرماش��اندا ،بە هۆی گواستنەوەی زۆرەملێی
خەڵکی خۆجێیی و ئەو ئاسەوارو کۆژینگەیی
و فەرهەنگییانەی کە هەماراوەکەی (ڕاگرتنی
ئاوەک��ەی) لەس��ەر بوارگ��ەی دەوروب��ەر
دەیبێت ،یەکێک لە جێگای مش��تومڕترین
پڕۆژەکان ب��ووە و ب��ەرەوڕووی ناڕازیبوونی
زۆر بووەتەوە .هەروەها دروس��تکردنی بەنداو
لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان ئاس��ەوار لەسەر
بەردەوامیی ژینگەی��ی و ئابووریی هەرێمی
باشووری کوردس��تان جێدەهێڵێت .بۆ وێنە
بوارگە کشتوکاڵییەکان لە هەرێمی باشووری
کوردس��تان کاول دەکرێن و کەم بوونەوەی
بەرهەم��ی کش��توکاڵی ،تەناهی��ی خواردن
دەخات��ە مەترس��ییەوە؛ هەروەه��ا ،دەبێت
قەیران��ی ئاو ل��ەم بوارگەگەل��ەدا ڕووبدات،
ئەوسا خەڵک ناچار دەبن بگەڕێنەوە بۆ ئاوی
ژێرعەرز ،کە ب��ۆ خواردنەوە بەکەڵک نایەت،
ساڵی بیست و دووەم
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ئەوەی��ش دەتوانێت ببێت ب��ە هۆی گرفتی
تەندروستی و زۆربوونی نەخۆشین .الیەنێکی
تری بەرهەڵس��تکاریکردنی گواستنەوەی ئاو
ئەوەیە کە ئەو ئاوەی کە گواس��تراوەتەوە زۆر
زۆرتر لەو ڕادەیە بووە کە لەسەری ڕێککەوتن
ک��راوە و تەنانەت ئەوەی مش��تومڕی زۆرتر
دروس��ت دەکات ،ئەوەیە ک��ە بەڕێوەبەریی
ئەم بەنداوگەل��ە لە بەرپرس��ەکانی پارێزگا
کوردیی��ەکان وەرگیردراوەت��ەوە و دراوە بە
بەرپرسانی پارێزگا دراوسێکانیان.
لەکۆتاییدا
چوارچێ��وەی ش��رۆڤەکارانەی قوتابخانەی
کۆپنهاگ��ن ،بە هۆی ڕەخن��ەی قوتابخانەی
کۆپنهاگ��ن لە ڕێبازی نەریتی��ی دەوڵەت–
تەوەر بۆ پرس��ی تەناه��ی ،پێوەندیی هەیە
ب��ە بەتەناهیکردنی چاالکی��ی ژینگەیی لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا لە الیەن دەوڵەتەوە.
لەکاتێک��دا ڕێبازی دەوڵەت تەوەر س��ەرنج
دەخاتە س��ەر دەوڵ��ەت وەک تاکە بکەری
تەناهیی پێوەندیدار ،تیۆریسییەنەکانی سەربە
قوتابخانەی کۆپنهاگن ،س��ەرنجیان پەرە پێ
دەدەن بۆ ئ��ەوەی بک��ەرە نادەوڵەتییەکان،
ڕێکخ��راەکان و ڕێکخ��راوە ناحکوومییەکان
لە ناو چوارچێوەی ش��رۆڤەی تەناهیدا لەخۆ
بگرێت؛ ئەمە ل��ە ڕۆڵی بەرەبەرە گرینگتربوو
و بەخشراو بە ڕێکخراو و چاالکانی ژینگەیی
لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تاندا و لە بەس��تێنی
ناکۆکییەکان لە هەرێمەکەدا ،دەردەکەوێت.
لەگ��ەڵ تەناهی��ی ژینگەیی��دا ک��ە وەک
هۆکارێک لەن��او چوارچێ��وەی قوتابخانەی
کۆپنهاگن��دا ناس��راوەتەوە ،جیاکردن��ەوەی
قوتابخان��ەی کۆپنهاگن ب��ۆ بابەتە تەناهییە
جیاوازەکانیش لە ب��واری تەناهیی دەوڵەتی
و تەناهیی کۆمەاڵیەتی��دا ،بایەخی تایبەتی
خ��ۆی هەیە .هەروەه��ا ،تێڕوانینی تیۆریکی
قوتابخان��ەی کۆپنهاگن ڕێگای بە ڕاڤەکردن
و بەکاربردنی چەمکگەلی وەک «هەڕەشە» و

«خەسارهەڵگری» لە ڕوانینی جیاوازەوە داوە.
بە ش��ێوەیەک کە ئەم تیۆریسییەنگەلە باس
دەکەن ،تەناه��ی چەمکێکی فرەبەڵگەیە ،کە
دیاردەگەلی وەک ناکۆکیی نێوان حکوومەتی
ئێران و ژینگەپارێزە کوردەکان لەخۆدەگرێت.
ژینگەپارێ��زی ل��ە کوردس��تان
فرەچەش��نییەکی فرەبەڵگەیە ل��ە چاالکی،
کە ئامانج و چاالکییەکانی تەنیا س��نووردار
نییە بە شەڕ لەپێناو ژینگەدا .بە هەرجۆرێک
بێ��ت ،ژینگەپارێزی��ی ک��وردی ل��ە ژێ��ر
کاریگەری��ی ژینگەپارێزی��ی جیهانیدای��ە و
خاڵی هاوبەشی لەگەڵ ئەودا هەیە ،کە تێیدا
ئامانجی دیاریکردنی بابەتە ژینگەیییەکان و
تێهەڵچوونە بۆ پاراستنی ژینگەی سروشتیی
کوردس��تان وەک ئەرک��ی س��ەرەکی .ئەم
خوێندنەوەیە ،پیشانی داوە کە ژینگەپارێزیی
ک��وردی لە هەرێمێکدا س��ەری هەڵداوە کە
دەوڵەت ڕێبازێکی تەناهییانەی لەبەرانبەردیدا
هەیە .ئەم��ە بەو مانایە بووە ک��ە دامەزراوە
تەناهی و دادوەرییەکانی ڕێژیم ڕادەیەکی زۆر
لە الیەنەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی
لە کوردستانیان بەتەناهی کردووە .بەم پێیە،
دەبێت سەرەکیترین هۆکار بۆ بەتەناهیکردنی
ژینگەپارێ��زی ل��ە ڕێ��گای تێگەیش��تن لە
بزووتن��ەوەی نەتەوەییی ک��ورد و ناکۆکییە
چارەس��ەرنەکراوەکەی لەگ��ەڵ کۆم��اری
ئیسالمیدا بیری لێ بکرێتەوە .خوێندنەوەی
چاالکیی��ەکان و بابەت��ە باڵوکراوەکان��ی
ژینگەپارێزە کوردەکان ئاش��کرای دەکات کە
ژینگەپارێزی ،هاوکات لەگەڵ شەڕ بۆ ژینگەی
کوردستان ،مێکانیزمێکی بەرخۆدانیش بووە
بەدژی سیاسەتە کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانی
ڕێژیم ل��ە کوردس��تاندا .ژینگەپارێزی وەک
بیروباوەڕێک بۆ دەربڕینی خۆشەویس��تی بۆ
نیش��تمانی کورد ،فەرهەنگ و شوناسەکەی،
هاندانی چاالکییە کۆمەاڵیەتی -فەرهەنگییە
جیاجیاکان ،بڕەودان بە چەشنێکی سێکۆالر
لە ناسیۆنالیزمی کوردی و شوناسی کوردی،
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کاری ک��ردووە .ڕێکخ��راوە ناحکوومیی��ە
ژینگەییی��ەکان ل��ە نەبوون��ی یەکیەتیی��ە
س��ەربەخۆکاندا ،بەش��ێوەیەکی کاریگەر لە
هاندان��ی بەش��ە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگا و
یەکخس��تنی دەنگە ڕەخنەگرە جیاوازەکاندا،
جوواڵونەت��ەوە .هەروەه��ا ،ژینگەپارێ��زە
ک��وردەکان بە ڕوونی وێژمانی تێگەیش��تنی
ڕێژی��م بۆ پرس��ی»تەناهی» لە کوردس��تان
دەخەنە ژێر پرسیار و هانی دەدەن کە پێیدا
بچێتەوە.
تەناهی��ی ژینگەی��ی و کۆژینگەی��ی لە
کوردس��تان ،کە بە کۆمەڵگەراییی ژینگەیی
( )environmental collectivismناس��راوە،
بووە بە ئام��رازی هاندانی کۆمەڵگای کوردی
و بابەتی پاراس��تنی شوناس��ی کوردی لەناو
ڕێژیمێکی سیاس��یدا کە تێیدا دامەزراندنی
حیزبی سیاس��ی قەدەغەیە .لە کاتێکدا یەک
دەیە پێش ئێستا ،ڕێژیم بە هۆی هەلومەرجی
بەنیزامیک��راوی کوردس��تان ،دەیتوان��ی
س��ەرچاوە سروش��تییەکانی کوردس��تان
بەب��ێ ڕووبەڕووبوونەوەی بەرهەڵس��تییەک/
مەحکوومکردنێکی ج��ددی و هاندراو بەکار
بهێنێ��ت ،ئەمڕۆکە ڕێکخ��راوە ناحکوومییە
ژینگەییی��ەکان ،پێوەندییەکانی ڕێژیم-کورد
بە ڕێکخس��تنی هەرەوەز و نووس��ین لەسەر
ژینگە ،دەخەنە ژێر پرس��یار .ئێستا بەڕوونی
باس لە ئەوە دەکەن کە مامەڵەی حکوومەت
لەگ��ەڵ ک��ورد نایەکس��ان و پێوەندییەکی
ناوەند– پەڕاوێزە ،بۆیە خوازیاری گۆڕینین .بە
لەبەرچاوگرتن��ی چاالکی ،وتاردان و وێژمان،
پلەی خەڵکیبوونی��ان لە کۆمەڵگای کوردیدا
و توانایان ب��ۆ هاندانی ژمارەیەکی بەرچاو لە
خەڵک ،بەتەناهیکردنی چاالکیی ژینگەپارێزە
ک��وردەکان وەک بەرهەم��ی تێگەیش��تنی
تەناهییانەی ڕێژیمی ئێران بۆ ئەم چاالکییانە
وەک کاری هەڵخڕێنەران��ە ()provocative
دەردەکەوێ��ت ،ک��ە ونهێزی ئ��ەوەی هەیە
ک��ە بەرژەوەندیی ڕێژی��م و ئۆتۆریتەی ئەو
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لە کوردس��تاندا تێک بڕووخێنێت .لەس��ەر
بنەمای ئەم تێگەیش��تنە ،ڕێژیم و دامەزراوە
تەناهییەکان��ی ئەو ،کۆمەڵێک ڕێوش��وێنی
تەناهییانەی جۆراوجۆر بەکار دەبەن بۆ مامەڵە
لەگەڵ «هەڕەشە»یەک کە ژینگەپارێزەکان لە
کوردستاندا دروستیان کردووە.
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شوناسی نەتەوەیی،
خۆوێناکردن و وێناکردنی ئەوانیتر لە پەڕتووکەکانی
خوێندنی مێژوو لە قوتابخانەکانی هەرێمی کوردستان
د .شێرکۆ کرمانج
و :ژینۆ ڕۆژبەیان

ئ��ەو پەڕتووکان��ەی ل��ە قوتابخانەکانی ژێر
دەس��ەاڵتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان
لە عێراق بەکار دێن ،هێش��تا لێکۆڵینەوەیان
لەسەر نەکراوە؛ بۆیە ئەم توێژینەوەیە دەکرێت
بە یەکەم ش��یکارییەک لەم بوارەدا دابنرێت
کە تێگەیشتنێک لەسەر پەڕتووکەکانی مێژوو
و پەروەردەی کۆمەاڵیەتی ،وەک دروستکەری
شوناس��ی نەتەوەی کورد (یان کوردستانی)،
هەروەها وێنای ئەویت��ر و ئەویتربوون لە نێو
پەڕتووکەکان بخاتەڕوو.
ئ��ەم توێژینەوەیەگوت��ارەکان ،پۆلین��ە
جی��اوازەکان ،گومان و ڕای پەیوەس��ت بەم
چەمکانە دەردەخ��ات و هەوڵی پەڕتووکەکان
ب��ۆ واڵمدانەوەی ئ��ەو پرس��یارەی کە کورد
یان کوردس��تانی ب��وون چ��ۆن خراوەتەڕوو
دەداتەوە .هەروەها س��تراتێژیی بەرپرسەکان
بۆ دروس��تکردنی کۆتێگەیش��تن بۆ کۆمەڵگە
هەڵدەس��ەنگێنێت و باس ل��ەوە دەکات کە
ئامانجی پەڕتووکەکان بەهێزکردنی پرۆسەی
دروس��تبوونی نەتەوە لە هەرێمی کوردستان
و دروس��تکردنی دەوڵەت-نەتەوەی��ە ک��ە
«کوردس��تان»ـە لەن��او دەوڵەت-نەتەوەیەکی
دیک��ە ک��ە «عێراق»ـ��ە .ب��ەو ئاکام��ەش
دەگات کە لە س��ەرەتا گرووپە س��امییەکان
و مێزۆپۆتامیاییی��ەکان و دوات��ر عەرەب��ە
موسوڵمانەکان ،عوسمانییەکان ،سەفەوییەکان
و لە کۆتاییدا عەرەبە عێراقییەکان ،فارسەکان
و تورکەکان ک��راون بە ئەوانیتر()the Others
بەاڵم هیچیەکێکیان ب��ەر توانج نەکەوتون و
ناو و ناتۆرەیان بەس��ەردا نەبڕاوە ،بێبەها یان
ڕس��وانەکراون .ئەوە بەباش��ی س��ەلمێندراوە
ک��ە سیس��تەمی پ��ەروەردە و قوتابخان��ەی
س��ەردەمیانە ،ل��ە گرینگتری��ن هۆکارەکانی
دروستبوونی نەتەوەن (ئەپڵ  ،١٩٩١کرافۆرد
 .)٢٠٠٣کاتێ��ک ک��ە حکووم��ەت فەرمانی
نوس��ینی پەڕتووکی قوتابخان��ەکان دەدەن،
لە زۆرینەی واڵت��ە عەرەبەکان و هەروەها لە
هەرێمی کوردستانیش ،ئەوە حکوومەتەکانن

ک��ە ڕێگەکان��ی دروس��تکردنی یادەوەریی
بەکۆمەڵ و شوناس��ی نەتەوەییی قوتابییەکان
کۆنترۆڵ دەک��ەن (ناس��ر .)٢٠٠٤:٢٢١ ،لە
ڕاس��تیدا لە هەرێمی کوردس��تان ،وەزارەتی
پ��ەروەردە بەرپرس��ە ل��ە گەش��ەپێدانی
سیاسەتەکانی پەروەردە بۆ هەموو ئاستەکانی
خوێندن��ی قوتابخان��ە و ئامادەکردنی پالنی
فێرک��ردن ،دانان��ی پڕۆگرامی پ��ەروەردە و
چاپکردن��ی پەڕتووکەکان��ی قوتابخان��ە و
پێداویس��تییە یاری��دەدەرەکان (حکوومەتی
هەرێمی کوردستان  .)٢٠٠٩:٩لەو روانگەیەوە
ئەنجامدانی توێژینەوە لەس��ەر پەڕتووکەکانی
قوتابخانە گرینگن ،چونکە لە ڕێگەی پڕۆگرامی
خوێندن��ی مێ��ژووی نەتەوەکان��ەوە دەتوانن
چیرۆک��ی نەتەوەی��ی و نەتەوەبوونی خۆیان
کۆبکەنەوە ،بگوازنەوە یان باڵوبکەنەوە(کرافۆرد
 .)٢٠٠٣:٦هەروەها پەڕتووکی خوێندن زۆرجار
وەک ئامرازێکی ئایدیۆلۆژی لە خزمەت چین
و توێژ ی��ان گرووپێکی کۆمەاڵیەتیی تایبەتدا
بەکاردێن( .ئەپڵ .)١٩٩١:١٠
دوای دروس��تبوونی حکوومەتی هەرێمی
کوردس��تان (ح.ه.ک) ل��ە  ١٩٩١و بەتایبەت
دوای  ٢٠٠٥هەوڵ دراوە پڕۆگرامی خوێندنی
قوتابخان��ەکان وەک دروس��تکەری گوت��ار،
ئایدیۆلۆژی ،سیاس��ەت و شارستانییەت بەکار
بهێنێت .وەک حەس��ەنپوور ( )٢٠١٢ئاماژەی
پێ دەکات ،لەو سیس��تەمە پەروەردانەی کە
لەس��ەر بنەم��ای لەبەرک��ردن و هۆنینەوەی
ڕاس��تییەکان دامەزراون ،وەک سیس��تەمی
پەروەردەی کوردس��تان ،پەڕتووک ئامرازێکی
گرینگە .لەکاتێکدا ک��ە قوتابییەکان تەنیا بۆ
ماوەیەکی کورت لەژێ��ر کاریگەریی پەیام و
بەهاکان��ی پەڕتووکی خوێندن��ی حکوومەتی
هەرێمی کوردس��تان بوون (ل��ە  ٢٠٠٥تاکو
ئێستا)س��ەرەڕای ئەم��ە ئ��ەم کاریگەریی��ە
دەتوانێت بەرچاو و گرینگ بێت .بە گش��تی
ئاس��ان نییە ڕۆڵی دەقیقی ئ��ەم پەڕتووکانە
ل��ە س��ەرچاوە زانیارییەکان��ی دیک��ە وەک
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تۆڕە دیجیتاڵ��ی و کۆمەاڵیەتیی��ەکان جودا
بکرێتەوە .لە کوردس��تان وەک ش��وێنەکانی
دیک��ە نەوەی ن��وێ ڕۆژ ل��ە دوای ڕۆژ زیاتر
لە ژێر کاریگەریی میدی��ا دیجیتاڵییەکاندان
و ئەمە بێگومان کاریگەرییش��ی لەسەرڕۆڵی
پەڕتووک ،وەک ئامرازی فێرکردن وەپەروەردە
و وەک تاک��ە س��ەرچاوەی زانی��اری ،داناوە.
س��ەرەڕای ئ��ەوە زۆرین��ەی ئەکادیمییەکان
هاوڕان لەس��ەر ئ��ەوەی ک��ە پەڕتووکەکان
هێش��تا س��ەرچاوەیەکی گرینگ��ن (پ��ۆدێ
 .)٦٧-٢٠٠٠:٦٦لە سیس��تەمێکی پەروەردە
وەک ئەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان
کە گواس��تنەوەی زانیاری ،لەس��ەر بنەمای
فێرک��ردن وەک دەرخوارددان ،تاکڕەوییانەیە،
پەڕتووک ڕەنگ��ە کاریگەریی زیاتری هەبێت
چونکە ئەو شێوازانە مامۆستا-ناوەند(teacher-
 )centricدەکات و گرینگ��ی بە بیرکردنەوەی
ڕخنەگرانە نادات ،ل��ە کۆمەڵگە نەریتییەکان
وەک کوردس��تان مامۆس��تا وەک دایباب��ان
پێگ��ەی بەهێزی��ان هەیە و ئ��ەو پەیامانەی
پەڕتووک��ەکان ک��ە ل��ە الیەن مامۆس��تاوە
دەگوازرێن��ەوە وەک فەرمانێک دەگەیەنرێنە
قوتابیی��ان .ب��ەم هۆکاران��ەی ب��اس کران،
پەڕتووک لە دروستکردنی شوناسی نەتەوە و
شوناس��ی ئەوانیتردا زۆر گرینگە ،توێژینەوەی
قووڵی پێویستە کە تا ئیستا پشتگوێ خراوە،
ئەم هەوڵە دەچێتە ئەو خانەیەوە.
ئ��ەم توێژینەوەیە لەس��ەر پەڕتووکەکانی
مێ��ژووە ک��ە ل��ە وەزارەت��ی پ��ەروەردەی
حکوومەتی هەرێمی کوردس��تان داڕێژراون و
باڵوکراونەتەوە .لە هەرێمی کوردستان ،وانەی
مێژوو لە دوو قۆناغدا دەگوترێتەوە؛ لە قۆناغی
یەکەمدا مێژوو ،جوگرافیا و شارستانییەت بە
ناوی بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان لە پۆلی چوار تا
پۆلی نۆ لە قوتابخانە دەگوترێتەوە .لە قۆناغی
دووەم ل��ە پۆل��ی ١١ ،١٠و  ١٢مێژوو وەک
وانەیەکی جودا دەگوترێتەوە .ئەم توێژینەوەیە
کار لەسەر هەشت پەڕتووک دەکات ،کە پێنج
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لەوانە لە ئاستی س��ەرەتایی (لە پۆلی چوارتا
پۆلی نۆ) و س��ێی دیکە لە ئامادەیی (پۆلی١٠
تا  )١٢دەگوترێنەوە.
بۆ هەڵسەنگاندنی پەڕتووکەکانی خوێندنی
مێژوو ل��ە هەرێمی کوردس��تان ،ش��ێوازی
چەندێتی و چۆنێتی بەکارهێنراوە .ش��ێوازی
چەندێت��ی ب��ۆ پێوانەکردن��ی پەڕتووکەکان
لەڕووی دووبارەبوونەوەی وشەکان ،چەمکەکان
یان شوێنەکان بەکار دێت .ئەمە ڕەنگە بچێتە
فۆرم��ی چەندێتی کردنی ئ��ەوەی پەیامێک،
بەهایەک ،ناوێک ،ش��وێنێک یان ڕێکەوتێک
ل��ە پەڕتووکەکان چەندب��ارە دەبێتەوە .چوار
شێوازیش لەشێوازی چۆنێتیدا بەکاردێت کە
یەکەمیان ش��یکاریی وێنەکردنی-مێژوویییە
( )historiographical analysisب��ۆ زانین��ی
ئ��ەوەی کە ئەم بابەتە چەن��د دەگوازرێتەوە،
دووەمی��ان ش��یکاریی بیناییی��ە (visual
 )analysisب��ۆ هەڵس��ەنگاندن و بەکاربردنی
وێنە و نەخشە و هێڵکارییە ،سێیەمی شیکاری
بونیادییە( )structural analysisبۆ لێپرس��ین
لەوەی ڕووداوە مێژوویییەکان و پرۆس��ەکان
چ��ۆن لە ناو پەڕتووکەکاندا هاتوون ،واتە چی
گوتراوە و چی نەگوتراوە .چوارەم ،ش��یکاریی
گوت��ارەکان ( )discourse analysesدەکرێت
بۆ تێگەیش��تن لە ناوەڕۆکی پەڕتووکەکان کە
نووس��ەرەکان بەها و گرنگی بە چ زانیاری و
گرووپ و ڕووداوێک دەدەن ،کامیان بێ بەها و
کامیان ئاسایی وەردەگرن .شیکاریی گوتار بۆ
هەڵسەنگاندنی نووسینەکان ،ڕوونکردنەوەکان،
وێنەکان و نەخش��ەکانیش بەکار دێن تاکوو
مانای ڕاس��تەوخۆ و ناڕاستەوخۆی گوتارەکان
دەرکەون ،هاندەری شاراوەی ناو نووسراوەکان،
مان��ای نووس��راوەکان و تەفس��یرەکەیان
دەردەخات (بڕوانە نیکۆلز .)٢٠٠٣:١٤
ئەم توێژینەوەیە پۆلینبەندییەکەی بار-تال
و هەمەک ( )٢٠١٢:٣٠وەک ستراتێژییەک و
چوارچێوەیەکی تیوری بۆ دەستنیش��انکردنی
نا مە ش��ر و و عکر د ن ( )delegitimization
ساڵی بیست و دووەم
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ی ئەوانیت��ر بەکاردێنێ��ت .بار-ت��ال و
هەمەک نامەش��رووعکردن بە پێنج دەس��تە
پۆلینبەندی دەک��ەن :یەکەم ،بەنامرۆییکردن
( :)dehumanizationئەم��ە بەنامرۆڤکردن��ی
گرووپەکان��ی دیکەی��ە و ناونانیان��ە وەک
ئ��اژەڵ (وەک ،دڕندەی ناشارس��تانی ،جورج،
سیسرکە)؛ دووەم ،وەدەرنراو ( )outcastingکە
بریتین لەو کەس و گرووپانەی کە بنەماکانی
کۆمەڵگە پێش��ێل دەکەن (وەک ،موخەریب،
بک��وژ ،تیرۆریس��ت ،جوداییخواز)؛ س��ێیەم،
وەسفی کەسایەتی ()trait characterization
کە بریتی��ە لە لکاندنی ئەو ڕەوش��تانەی کە
زۆر نەرێنی و قەبووڵنەک��راون لە کۆمەڵگەدا
(وەک ،هێرشکەر ،غازی ،شەڕانگێز)؛ چوارەم،
ناو و ناتۆرەی سیاسی ( )political labelsکە
دەخرێنە سەر ئەو الیەنە سیاسییانەی کە لەبەر
باوەڕیان لەالی��ەن گرووپەکانی دیکەوە ڕەت
کراونەتەوە(وەک ،فاشیستەکان،داگیرکەران)؛
پێنجەم ،بەراوردکردن��ی گرووپەکان (group
 )comparisonکاتێ��ک گرووپێ��ک ناوێکی
زۆر نەرێن��ی و تەقلیدی��ی لێدەنرێت (وەک،
خوێنڕێ��ژ یان مەغ��ۆل) .ئ��ەم پۆلێنبەندیی
نامەش��رووعکردنە ،ب��ۆ ش��رۆڤەکردن و
هەڵس��ەنگاندنی پەڕتووکەکان��ی مێ��ژوو لە
قوتابخانەکان��ی هەرێمی کوردس��تان بەکار
هاتووە.
یەکەمی��ن قوتابخانەی س��ەردەمیانە لە
کوردس��تان لە س��اڵی  ١٨٧٠لە سەردەمی
عوس��مانییەکان کرایەوە .پێش ئەوە حوجرە/
مەدرەس��ە هەب��وو ک��ە قوتابی فێ��ری وانە
ئاینییەکان دەکرا و دەبوو بە مەال (مامۆستای
ئایین��ی) .زمان��ی س��ەرەکیی فێرک��ردن لە
حوج��رەکان عەرەبی ،فارس��ی و تورکی بوو
و کوردیی��ش ب��ەکار دەه��ات (کاکەس��وور
.)١٢-٢٠٠٤:١٠لە س��ەرەتای دەیەی ١٩١٠
ـ��ەوە ،کوردەکان بۆ یەکەم جار جەختیان لە
حکوومەتە لۆکاڵییەکان و عوس��مانییەکان لە
ئیس��تانبۆل کرد بۆ ئەوەی لە پڕۆگرامەکانی

خوێندن لە قوتابخانەکان ،جێی زمانی کوردی
بکەنەوە و بەکاری بێنن .سەرەڕای ئەوە یەکەم
قوتابخانە کە فێرکردن تێیدا بە زمانی کوردی
بوو ،ل��ە دوای ئ��ەوەی بەریتانیا باش��ووری
کوردستانی لە  ١٩١٨داگیر کرد ،کرایەوە .دوو
لە مامۆستاکان ،بە ناوی محەمەد ئەمین زەکی
و میرزا محەمەد ،بە یارمەتیی دوو ئەفسەری
بەریتانی ،ڕائید ئی.بی سوێین و نەقیب و .ج.
فەرێڵ ،لە دابینکردنی س��ەرچاوەکان ڕۆڵێکی
گرینگیان هەبووە (کاکەس��وور -٢٦ :٢٠٠٤
٣١ ،٢٧؛ ئێدمۆندز  .)٢٠١٢نزیکەی دە ساڵ
قوتابخانەکانی کوردستان پەڕتووکی کوردییان
نەبوو و دوای س��اڵی  ١٩٢٧بۆ یەکەمین جار
پەڕتووکەکان ل��ە عەرەبییەوە وەرگێڕدران بۆ
ی و چاپ کران .تا ئەو کاتە پەڕتووکەکان
کورد 
ب��ە زمانی عەرەب��ی بوون و زمان��ی کوردی
تەنی��ا بۆ وانە گوتن��ەوە و ڕوونکردنەوە بەکار
دەهات .لە دوا ساڵەکانی سەردەمی پاشایەتی
( ،)١٩٥٨-١٩٥٧بیست و هەشت پەڕتووکی
کوردی ل��ە قوتابخانە بنەڕەتیی��ەکان بەکار
دەهات��ن کە زۆرینەیان ل��ە زمانی عەرەبیەوە
وەرگێڕدرابوون .کۆتایی هاتنی پاشایەتی ،بوو
بە کارئاسانی بۆ هەندێک گۆڕانکاریی بچووک
ل��ە پەڕتووکەکان و پڕۆگرامی خوێندن .دوای
گۆڕانەکانی ساڵی  ١٩٥٨تاکو دەیەی ،١٩٧٠
حکوومەتە یەک ل��ە دوای یەکەکانی عێراق
ڕێگربوون لەوەی خوێندنو پەروەردە بە زمانی
کوردی بن .لە دەیەی  ١٩٧٠ڕێکەوتنێک لە
نێوان بەرپرس��انی عێراقی و س��ەرکردایەتیی
کورد مۆرکرا (کە بە بەیانی  ١١ئادار ناسراوە)،
لە ئاکامدا زمانی کوردی لەو ناوچانەی عێراق
کە زۆرینەیان ک��وردن لە پاڵ زمانی عەرەبی
کرا بە زمانی فەرمی(بێنجیۆ .)٤٨-٢٠١٢:٤٧
پ��اش ئ��ەوە ،ژمارەیەکی بەرچ��او پەڕتووک
چ��اپ کران ،ه��اوکات هۆنراوە و نووس��ینی
ڕەس��ەنی کوردی هاتن��ە ن��او پەڕتووکە لە
عەرەبی وەرگێڕدراوەکان ،کە تا ساڵی ،١٩٨٥
پەڕتووکی هەموو وان��ەکان لە پۆلی یەکەمی
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س��ەرەتایی تاکو دوا پۆلی ئامادەیی بە زمانی
کوردی بەردەس��ت بوون ،ژمارەیان تا ساڵی
 ١٩٨٤دەگەیش��ت ب��ە  ٢٢٥پەڕتووک ،کە
لەمان��ە پازدەی��ان ل��ە دەی��ەی  ١٩٢٠باڵو
ببوونەوە ،چواردەیان لە س��اڵەکانی  ١٩٣٠تا
 ،١٩٥٠بیس��ت و س��ێیان لە دەیەی ،١٩٥٠
و بیس��تیان لە دەی��ەی  ١٩٦٠کە هەمووی
دەگەیش��تە حەفت��ا و دوو دان��ە .ل��ە دوای
 ،١٩٧٠زیاتر لە  ١٥٠پەڕتوکی دیکە چاپ و
باڵوکرابوونەوە و لە قوتابخانەکان بەکاردەهاتن
(کاکەسوور ٢٠٠٤؛ حەسەنپوور .)٢٠١٢
سەرەڕای ئەو ژمارە بەرچاوە لە پەڕتووک
ب��ە زمان��ی ک��وردی ،ناوەڕۆک��ی پڕۆگرامی
خوێندن��ی قوتابخانەکانی عێراق بە ئاش��کرا
پشتگوێخس��تنی مێژوو و فەرهەنگی گرووپە
نەتەوەیییەکان��ی ن��او کۆمەڵگەکانی عێراق،
کە غەیرەعەرەبەکان ب��وون دەبینرا (کرمانج
٢٤٣-٢٣٣ ،١٤٢-١٤١ :٢٠١٣؛ الربیع��ی
 .)١٨٢ :١٩٧٢ئ��ەو پەڕتووکە مێژوویییانەی
عێراق کە لە نێوان ساڵەکانی  ١٩٢١تا ٢٠١١
باڵوبوونەتەوە ،بە تێڕوانینی عەرەبە سونییەکان
یان عەرەبە شیعەکان نووسراون و بە تەواوی
دیدی کورد جێگەی نەکرابۆوە .لە ڕاستیدا لە
پەڕتووکە مێژوویییەکانی عێراقی لە ساڵەکانی
 ١٩٧٦تا ٢٠١٠وش��ەی «کورد»« ،تورکمان»
و «کەل��د و ئاش��وری» ،لە هیچ ش��وێنێکیدا
نەهاتووە ١.لە تەواوی پەڕتووکەکانی مێژوو لە
قوتابخانەکان��ی عێراق ( )٢٠١٢-٢٠٠٣تەنیا
ل��ە دوو دێڕ دا ئەویش بە هەڵە باس لە کورد
ک��راوە ٢.ئەو دوو دێڕە دەڵێ��ت لە بۆمبارانی
کیمیاییی ش��اری هەڵەبجە لە کوردس��تانی
عێراق هەزاران عێراقی بوونە قوربانی (مێژووی
نوێ و هاوچەرخی نیش��تمانی عەرەب ،پۆلی
س��ێیەمی ناوەن��دی ٢٠١١ب .)٩٢:ئەم دوو
دێڕە بە هەڵە لەنێو بڕگەیەک دانراوە بە ناوی
«س��ەرهەڵدانی  ١٩٥٦و شۆڕشی  »١٩٥٨کە
باس لەم دوو ڕووداوە و هەروەها پێش��کەوتنە
سیاسییەکانی میس��ر دەکات .لەوبڕگەیەدا لە
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ناکاو پچڕانێک دەبینرێت و ئەو دوو دێڕەی تێ
ئاخنراوە کە ب��اس لە هەڵەبجە دەکات و زۆر
بێبایەخانە یەکس��ەر دوای ئەمە دەگەڕێتەوە
بۆ سەر باسی»سەرهەڵدانی  ١٩٥٦و شۆڕشی
.»١٩٥٨
ل��ە س��اڵی  ١٩٩١و لە ئاکامی ش��ەڕی
یەکەم��ی کەن��داو و ڕاپەڕینی ک��وردەکان،
دەستنیش��انکردنی ناوچ��ەی دژەفڕی��ن لە
بەش��ێکی گەورە ل��ە هەرێمی کوردس��تان،
کش��انەوەی حکووم��ەت و دەزگا س��ەربازی
و ئەمنییەکان��ی عێراق��ی ل��ێ کەوت��ەوە،
ک��ە هەڵبژاردن��ی پەرلەمانی کوردس��تان و
دامەزراندن��ی «ح.ه.ک»ی بەدوای خۆیدا هێنا.
لە مانگی تەمووزی  ١٩٩٢سەردەمێکی نوێ
بۆ کوردەکان لە عێراق دەس��تی پێ کرد کە
س��ەربەخۆ و لەژێر بەرپرس��یاریەتیی خۆیان
دەس��ت بکەن بە دان��ان و بەرەوپێش بردنی
پەڕتووکەکانی قوتابخانە و پڕۆگرامی خوێندن
و س��ەرچاوەکانی فێرکاری .هەرچەندە لەبەر
کەمیی س��ەرچاوە دارایی��ەکان و ناکۆکی و
ملمالنێکان��ی نێ��وان یەکێتی��ی و پارتی لە
دەی��ەی  ١٩٩٠و ئابڵۆق��ەی ئابوری لەالیەن
حکوومەتی عێراق و نەتەوە یەکگرتووەکانەوە
لەس��ەر کوردس��تان ،ک��وردەکان نەیانتوانی
پەڕتووکەکانی سەردەمی ڕژیمی بەعس بگۆڕن
یان باشتری بکەن .نزیکەی  ١٤ساڵ (-١٩٩١
 )٢٠٠٥و سەرەڕای سەربەخۆیییەکی ڕێژەیی،
ک��وردەکان هەر ئ��ەو پەڕتووکانەی��ان بەکار
دەهێنا کە لە ناوچەکانی دیکەی عێراق بەکار
دەهاتن بەاڵم پەڕتووکەکان لەو بابەتانەی کە
لە دیدی بەعس��ەوە نوس��رابوون و الیەنگری
عەرەب��ەکان ب��وو ی��ان مانا و تێگەیش��تنی
شۆڤێنیس��تییانەیان لەخ��ۆ گرتب��وو «پاک و
خاوێن» کرانەوە .بە قسەی کوردەکان (سادق
عوسمان و عومەر شەریف  :٢٠١١پەیوەندی
ڕاس��تەوخۆ  ٦نیس��ان) بە مەبەس��تی زیاتر
پاکنوسکردن و بۆ پڕکردنەوەی ئەو بابەتانەی
لە پەڕتووکە عێراقییەکان سڕابوونەوە ،مامۆستا
ساڵی بیست و دووەم
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کوردەکان چەند نامیلکەیەکیان وەک پاشکۆ
بۆ پەڕتووکەکان دروست کردبوو.
دوای ساڵی  ٢٠٠٥و لە ئاکامی داگیرکردنی
عێ��راق لە الیەن ویالیەت��ە یەکگرتووەکانەوە
ل��ە  ٢٠٠٣و ڕووخانی ڕژیم��ی عێراق و زۆر
بوونی داهات��ی ح.ه.ک ،وەزارەتی پەروەردەی
هەرێ��م ژمارەیەکی بەرچ��او پەڕتووکی چاپ
کرد ک��ە لە الی��ەن مامۆس��تایانی کوردەوە
نووس��رابوون ،لەنێویاندا پەڕتووکەکانی مێژوو
ب��ۆ قوتابخانەکان ک��ە بۆ ئ��ەم توێژینەوەیە
ب��ەکار هاتوون .ئەوانەی لێ��رە تاوتوێ کراون
چاپی دووەمی ئ��ەو پەڕتوکانەن کە لە نێوان
س��ااڵنی  ٢٠٠٧ت��ا  ٢٠١١داڕێ��ژراون و لە
قوتابخانە حکومییەکان��ی هەرێم بەکار دێن.
یەک��ەم چاپی ئ��ەو پەڕتووکان��ە لە  ٢٠٠٤و
 ٢٠٠٥ب��وو .هاوکات ،چەندی��ن قوتابخانەی
ئەهلی لە هەرێمی کوردستان کراونەتەوە کە
هەندێکیان پەڕتووکەکان��ی مێژوویان جیاواز
لەوانەی قوتابخان��ە حکومییەکان بەکاردێنن.
نزیکەی ملیۆنێک و پێنج س��ەد و دوو هەزار
قوتابی لە قوتابخانەکانی سەرەتایی و ئامادەیی
لە هەرێمی کوردس��تان دەخوێنن کە بیست
ه��ەزار لەوانە بۆ قوتابخانە ئەهلییەکان دەچن
(کەوکەس عەزیز  :٢٠١٢پەیوەندی ڕاستەوخۆ
 15حوزەیران) .واتە تەنیا  ٪١.٣قوتابییەکانی
کوردس��تان ل��ە قوتابخان��ە ئەهلیی��ەکان
دەخوێنن ،بۆیە پەڕتووکی ئەو قوتابخانانە لەم
توێژینەوەیەدا شرۆڤەنەکراون.
شوناس��ی کوردی/کوردس��تانی ل��ە
پەڕتووکەکان��ی خوێندنی قوتابخانەکانی
ح.ه.ک
دروس��تکردن و زیندوو ڕاگرتنی کۆیادی هەر
نەتەوەیەک ،بەشێکی دانەبڕاوە لە دروستبوون
و گەش��ەکردنی نەتەوەکە .بۆ ئەم مەبەس��تە
نووس��ەرەکانی پەڕتووکەکان��ی خوێن��دن لە
ح.ه.ک هەوڵ دەدەن کۆیادێک ،ڕاس��تی یان
خەیاڵی ،بۆ کوردان/کوردس��تانیان دروس��ت

بکەن کە ئێستا بە ڕابردوو پەیوەست بکات و
نەوەی نوێش بەمە هان بدەن .بۆ ئایدیۆلۆگەکان
و بنیاتنەران��ی نەت��ەوە زۆر گرینگە زانیارییە
دیاریک��راو و تایبەت��ەکان (وەک کۆی��اد) بە
س��ەرکەوتوویی بخزێنرێنە مێشکی گەنجان
تاوەک��و ببن ب��ە ئەندامێکی پابەن��دو کارای
کۆمەڵگە ،هاوکات شوناس��ێکی بەکۆمەڵبۆیان
دروست ببێت (پۆدێ .)٢٠٠٠:٦٥
شوناس��ی نەتەوەیی ل��ە ڕێگەی چیرۆکە
مێژووییی��ەکان ،خۆوێناک��ردن ،جیاکردنەوە
و ناس��اندنی س��نوورە جوگرافیاییی��ەکان،
ڕەچەڵەکیی��ەکان و سیاس��ییەکانی نێ��وان
کوردان/کوردس��تانیان و ئەوانیت��ر دروس��ت
دەبن و دروس��ت دەکرێن ،جا چ پەیوەس��ت
بن بە ئیتن ،نەتەوە یان جوگرافیا .لە ڕاستیدا
بۆ س��ەلماندنی ئەوەی ک��ە مێژووی کوردی/
کوردس��تانی مێژوویەک��ی دوور و درێ��ژە،
پەڕتووکەکان��ی خوێن��دن هەم��وو ب��اس و
خواستێکیان (ڕاستیی یان ئەفسانەیی) بەکار
هێناوە .کوردستان وەک واڵتێک و نەتەوەیەکی
کۆن وێنە کراوە .بەپێی پەڕتووکەکان کۆمەڵە
گرووپێک لەوانە سۆمەرییەکان ،لولوبییەکان،
گووتییەکان ،کیرتویی��ەکان ،کاردۆخییەکان
و مادەکان لە «کوردس��تانی ک��ۆن» دەژیان
کە بەپێ��ی پەڕتووک��ەکان ش��وێنێک بووە
ک��ە «کێوەکان��ی زاگ��رۆس و ڕۆژه��ەاڵت و
باک��ووری مێزۆپۆتامی��ای ل��ە خ��ۆ گرتبوو»
(بابەت��ە کۆمەاڵیەتییەکانپۆل��ی ٢٠١٠ ، ٧
 ١٣٢-١٢٤ :پۆل��ی .)٥٥-٥٣ : ٢٠١٠ ، ٥
دەگوترێ��ت کە لولوبیی��ەکان و گووتییەکان،
«کۆمەڵێک گرووپی ک��وردی کۆن» بوون کە
یەکەم دەوڵەتی کوردییان زیاتر لە چوار هەزار
س��اڵ پێش ئێس��تا لە ناوچەکە بنیات نا ،کە
مەبەستی ناوچەکانی س��لێمانی و کەرکوکی
ئیستا (مێژووی شارس��تانییەکان ،پۆلی ،١٠
گ
 .)٢٢-١٠ : ٢٠١١بۆ زیاتر قووڵکردنەوەی ڕە 
و ڕیش��ەی مێژووییی گەلی ک��ورد ،هاوکات،
بەستنەوەی ئەو مێژووە بە کوردەکانی ئێستا،
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نوسەرانی پەڕتوکەکان ڕۆژژمێرێکی کوردییان
داهێناوە .ڕۆژژمێرەکە لە داگیرکردنی نەینەوا
بە دەس��ت م��ادە کوردەکانەوە دەس��ت پێ
دەکات ک��ە دەکاتە  ٦١٢پێش زایینی (بابەتە
کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،پۆل��ی -٤٧ : ٢٠١١ ، ٤
 ،)٥٣مەبەس��ت لەمە دەرخستنی ئەوەیە کە
ڕۆژژمێری کوردی شەش سەدە لە ڕۆژژمێری
گرێگۆری کۆنترە .ئ��ەم ڕۆژژمێرە کوردییە بە
فەرمی لەگەڵ ڕۆژژمێری گرێگۆری و ئیسالمی
لە هەرێم ب��ەکار دێت .پەڕتووکەکان زیاترین
گرینگیی��ان بە پەیوەندیی کوردی ئێس��تا و
مادەکان داوە تاوەکوو گرووپە کوردە کۆنەکانی
دیکە .بەپێی پەڕتووکەکان ،مادەکان باوباپیری
نەتەوەی کورد بوون کە لە کوردستان ژیاون و
فەرهەنگ و شارستانییەت و دەوڵەتی خۆیان
بنیات ناوە .ئەوەی کە مێژووی کورد بۆ زیاتر
لە  ٥٠٠٠ساڵ پێش ئێستا دەگەڕێتەوە ،وەک
پەڕتووکەکان پێداگریی لەسەر دەکەن ،دەبێتە
ه��ۆی ئەوەی کە هەم مێژوویەکی هاوبەش و
هەم ڕەچەڵەکێکی هاوبەش دروست بکرێت بۆ
کورد ،کە خۆی لە شکڵ گرتن و دروستبوونی
هەر نەتەوەیەک زۆر گرنگە.
وشەی کوردس��تان بە مانای «نیشتمانی
ک��وردەکان» دێ��ت ،ک��ە ل��ە ڕاس��تیدا و
بەپێ��ی پەڕتووکەکان��ی خوێن��دن «النکەی
شارستانییەتە» .پەڕتووکەکان بە تایبەت تیشک
دەخەنە س��ەر ئەوەی کە کش��توکاڵ یەکەم
ج��ار لە گوندێک ب��ە ناوی»چەرمۆ» لە نزیک
کەرک��وک داهێنراوە کە لە ئاکامی لە کۆنەوە
نیش��تەجێبوونی مرۆڤ بووە لەو شوێنە .جگە
لە گرینگیی مێژووییی چەرمۆ ،شوێنەکەشی
ک��ە نزیک کەرکووکە ل��ە پەڕتووکەکاندا زۆر
باس کراوە (بابەت��ە کۆمەاڵیەتییەکان ،پۆلی
١٣٧-١٣٥ :٢٠١٠ ، ٧؛ پۆل��ی :٢٠١٠ ،٥
 .)٤٩-٤٨زۆر ب��اس کردن��ی کەرک��ووک لە
مێژووی کۆنی کوردستاندا ئامانجێکی دیکەی
هەیە .لە مێژووی نوێی کوردس��تان کەرکوک
هەمیش��ە جێگەی سەرنج و ملمالنێ بووە لە
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پەیوەند بە ناوچە جێ ناکۆکییەکان (رەعفەت
٢٠٠٨؛ نایتس و عەلی  .)٢٠١٠نووسەرەکانی
ئەو پەڕتووکانە ،ئامانجیان لە زۆر باس��کردنی
کەرکوک وەک ش��ارێکی کوردستانی ئەوەیە
زیات��ر پێداگری لە هێنان��ەوەی ئەم ناوچەیە
بۆ س��ەر هەرێمی کوردستان بکەن .هاوکات،
کوردس��تان وەک «یەکەم نیش��تمانی نەوەی
دووەمی مرۆڤ» باس کراوە ،چونکە ئاسەواری
نیاندێرتاڵەکان لە ئەش��کەوتی ش��انەدەر لە
پارێ��زگای هەولێ��ر لە هەرێمی کوردس��تان
دۆزراوەتەوە .شوێنەواری کۆنی دیکەیش وەک
ئەش��کەوتی هەزارمێرد ،ئەش��کەوتی زارزی،
گون��دی چەرمۆ و پەیکەری حاکمی ئاکادیان
نارامس��ین ،کە لە کوردس��تان دۆزراوەتەوە،
ب��ەردەوام لە ن��او پەڕتووکەکاندا باس��کراون
(بابەتە کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،پۆلی ٢٠١٠ ، ٧
 ١٣٧-١٣٦ :؛ پۆلی .)٥٢-٥١ : ٢٠١٠ ، ٥
پەڕتووکەکانی وانەی مێژوو هەوڵ ئەدەن
بێهاوتابوون و تەباییی��ەک لە ڕێگەی زیندوو
کردنەوەی ئەم بیرەوەرییە هاوبەش��انەی ئەم
دوایییانە دروس��ت بکەن .بۆ ئەم مەبەستەش
هەندێک لەم پەڕتووکان��ە وێنەی بۆردومانی
کیمیایی��ی هەڵەبجە لە الی��ەن حکوومەتی
عێراق��ەوە هەروەها کۆڕەوی ک��وردەکان کە
لە ناو ک��وردان بە ک��ۆڕەوی بەهاری ١٩٩١
ناس��راوە ،لەس��ەر بەرگی پەڕتووکەکان و لە
ناویاندا دەر بخ��ەن (بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان،
پۆل��ی  ٢١١ : ٢٠١١ ، ١٢؛ پۆلی ٢٠١١ ، ٤
 ٦١ :و بەرگەکەی) .بۆ سەرنجی زیاتر لەسەر
ئەم بابەتانە داو لە قوتابییەکان کراوە چەندین
ڕێکەوتی ڕووداوەکان��ی مێژووی هاوچەرخی
کوردس��تان لە عێراقدا بناسێنن ،لەمانە٦ ،ی
ئەیلولی ( ١٩٣٠ڕاپەڕینی بەر دەرکی س��ەرا
لە س��لێمانی لە دژی رژێمی پاشایەتی)١١ ،
ی ئەیلول��ی ( ١٩٦١دەس��تپێکی شۆڕش��ی
کورد لە دژی عەبدولکەریم قاس��م) و  ١٦ی
ئاداری ( ١٩٨٨بۆردوومانی کیمیایی هەڵەبجە
بەدەس��ت رژێمی سەدام حوس��ەین) ،تەنیا
ساڵی بیست و دووەم
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چەند نموونەیەکن (بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان،
پۆلی .)١١١ : ٢٠١١ ، ٦
دانانی وێنەی شوێنەوارە کۆنەکان لەسەر
بەرگی پەڕتووکەکان بۆ ئەو مەبەس��تەیە کە
قواڵییی مێژووی شارس��تانییەتی کوردستان
نیش��ان ب��دات و هەس��تی ش��انازیکردن و
هەبوونی پێگەیەکی شایستە بە مێژووی کورد
و کوردستانییان ببەخش��ێت.ئەم ستراتێژییە
هاوکات یادەوەرییە تاڵەکان زیندوو ڕادەگرێت،
بەمەش ،وات��ە بە دروس��تکردنی بیرەوەریی
هاوبەش ،پەیوەندیی نێوان نەوەی کۆن و نوێ
پتەوتر دەکات و ڕادەگرێت .وێنە و ناوەڕۆکی
پەڕتووکەکانی خوێندن بەردەوام هەڵسوکەوتە
نەش��یاوەکانی بێگانەکان بەرانبەر کوردەکان
نیش��ان دەدەن ،ئەمەش هەستێکی هاوبەشی
بە قوربانی بوونی کوردان لە الیەن ئەوانیترەوە
نیشان دەدات .لەم چوارچێوانەدا ئەوە ڕژیمی
عێراقیی��ە ن��ەک عەرەبی عێراق��ی کە وەک
چاوچنۆک و کۆلۆنیالیست نیشان دراوە ،وەک
ئەوەی ک��ە بار-تال و هەمەک (،٣٤ : ٢٠١٢
)٣٧-٣٦ل��ە پەیوەندی لەگەڵ بەنامەش��رووع
کردنی ئەوانیتر دەستنیشانیان کردوە .بابەتی
خۆ بەقوربانی زانینی دەستەجەمعیی کوردان
ل��ە ناوەڕۆکی پەڕتووکەکان دێت��ە دەرەوە و
کورد وەک قوربانیی ڕژیمە ناحەزەکانی عێراق
دەردەخات.
ل��ە کاتێک��دا ک��ە پەڕتووک��ی بابەت��ە
کۆمەاڵیەتیی��ەکان و مێ��ژوو ب��ەکار دێن بۆ
ئەوەی ئەم پەیامە بگەیینرێت کە کورد کێیە
و لە کوێوە هاتووە ،پەڕتووکی جوگرافیا وەک
ئامرازێک بەکار دێت تا شوێنی ژیانی کوردان
و س��نوورەکانی نیش��تمانەکەیان لە ڕێگەی
نەخش��ەزانییەوە دەستنیشان بکات و نیشان
بدات .بە سنوورکێش��ان بۆ کوردستان لە نێو
واڵتانی دراوسێ بەرجەس��تەبوونی نیشتمان
دروست دەکرێت .لە پەڕەی یەکەمی یەکێک
ل��ەو پەڕتووکانە ،داوا ل��ە قوتابییان کراوە کە
واڵتی خۆیان لەسەر نەخشە دیاری بکەن .جێی

س��ەرنجە کە بۆ ئەوەی قوتابییان کوردستان
ب��ە هەڵە بە عێراق تێنەگەن لە بەش��ێکدا لە
ژێر پرس��یارەکە پەڕتووکەکە وەبیر قوتابییان
دێنێتەوە ک��ە «هەرێمی کوردس��تان واڵتی
ئێمەیە کە لە باک��وور و باکووری ڕۆژهەاڵتی
عێراقدایە» (بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان ،پۆلی ٤
.)٦ :٢٠١١ ،
لە باس��ی تۆپۆگرافیای کوردستان هەموو
هەوڵێک بەکار هات��ووە بۆ ئەوەی ئاماژە بەوە
بکرێ��ت کە حەمرین «س��نووری باش��ووری
کوردس��تانە وە کوردس��تان لە ناوەڕاس��ت و
باش��ووری عێراق جی��ا دەکات��ەوە» (بابەتە
کۆمەاڵیەتییەکان ،پۆلی  ٤٩ :٢٠١١ ،٩؛ پۆلی
 ٨ :٢٠١١ ، ٥؛ پۆل��ی .)٨ ،٤ : ٢٠١١ ،٤
ئەوەندە بە زۆری باس��کردن لە سنوورەکانی
کوردس��تان ،ستراتێژییەکە بۆ تیشک خستنە
سەر شوناس��ی خاکی/نیشتیمانیی کوردستان
کە بەش��ێکی دانەبڕاو بووە لە پرسی کورد لە
عێراق (کرمانج ،١١٦-١١٣ ،١٠٣ ،٨٠ :٢٠١٣
 .)٢١٤لە ڕاس��تیدا زۆربەی ئەو ناکۆکییانەی
کە چەن��د دەیەیەک درێژەیان کێش��اوە لە
ناوەڕۆکدا لەسەر خاک ،چارەی خۆ نووسین،
س��ەربەخۆیی ،دەوڵەتبوون ،س��ەرچاوەکان و
ش��وناس بوون (بار-ت��ال و هەمەک : ٢٠١٢
.)٣٤
وشەی عێراق وەک شوێنێکی جوگرافیایی،
حکوومەتێک ،واڵتێک یان نیش��تمانێک ،زۆر
کەمتر ئاماژەی پێ کراوە لە بەرانبەر وش��ەی
کوردس��تان بۆ ئ��ەم چەمکانە .ل��ە کاتێکدا
بەش��ی جوگرافیای پۆلی  ٦تەرخان کراوە بۆ
جوگرافیای عێراق ،ناوەڕۆکەکەی زیاتر لەسەر
هەرێمی کوردستانە (بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان،
پۆلی  .)٦٦-٣ : ٢٠١١ ، ٦بە گش��تی وشەی
عێراق بە مانایەکی نەرێنی بەکار هاتووە وەک
ئەوانەی کە بار-تال و هەمەک ،وەک چەمک
و کارەکتەر لەمەڕ نامەشرووع کردنی ئەوانیتر
دەستنیشانیان کردون .بە گشتی عێراق زۆرتر
لە پەیوەندی لەگەڵ سیاسەتە توندوتیژەکانی

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٦ساڵی بیست و دووەم هاوینی 411 2720

ڕێژیمەکان��ی عێراقدا ئاماژەی پ��ێ کراوە و،
باس ک��راوە کە بوون بە ه��ۆی لەناو بردنی
دارس��تانەکان لە هەرێمی کوردستان یان لە
پەیوەندی لەگەڵ ئەوەی کە گوایە حکوومەتی
عێراقی بەردەوام بەڵینی بە کوردەکان داوە ...
بەاڵم قەت بەڵێنەکانی بەجێ نەهێناوە (بابەتە
کۆمەاڵیەتییەکان ،پۆل��ی  ١١٨ : ٢٠١١ ،٦؛
پۆلی  .)٢١ : ٢٠١٠ ،٥ئەم ڕستە و بیرۆکەیە
کراوە بە مەش��قێک بۆ قوتابییان تاکو کاری
لەسەر بکەن .وشەی عێراق تەنیا لە پەیوەندیی
ئێس��تادا ٢٠٠٣ ،تاکو ئێستا کە سیستەمێکی
سیاسیی فێدراڵە بە ئەرێنی باس کراوە .سەیر
ئەوەی��ە کە عێراق ب��ە دوو هەرێمی فێدرال
پۆلینبەن��دی کراوە ،هەرێمی کوردس��تان و
هەرێمی عێ��راق (بابەت��ە کۆمەاڵیەتییەکان،
پۆل��ی ٤٧ : ٢٠١١ ،٩؛ پۆلی .)٤ : ٢٠١١ ،٦
ئەمە ئەوە نیش��ان دەدات کە پەڕتووکەکانی
خوێندن لە قوتابخان��ەکان نەتەنیا بیرۆکەی
ناسیونالیزمی کوردییان تێدایە بەڵکو خەون و
خولیای ڕێکخستنی عێراقێکیش لەخۆدەگرن
بە بنەما لەسەر دوو هەرێمی فێدرالی.
پەڕتووکەکان��ی خوێندن ل��ە هەرێم زۆر
بە کەمی وێنەی ش��ارەکانی عێراقیان تێدایە،
زۆربەی وێن��ەکان هی ش��ارە کوردییەکانن.
گرینگتر لەوەش ناوەڕۆکی وێنەکان پرس��ی
نەتەوە و خاک و شوناس��ی کورد دەردەخەن.
وێنەی کەرکوک ئێجگار زۆر لە پەڕتووکەکاندا
دەردەکەوێت کە ئاماژەیەکی بەردەوامە بەوەی
کە «ش��ارێکی کوردی/کوردس��تانیی کۆنە» و
جەخت لەس��ەر ئەوە دەکرێتەوە کە زۆرینەی
دانیش��توانی ئەم ش��ارە کوردن و ئەوەی کە
ئەم ش��ارەی کردۆت��ە ئامانج��ی «کەمپەینە
توندوتیژەکان وەک کەمپەینی بەعەرەبکردن و
کۆمەڵکوژی لە الیەن ڕێژیمەکانی پێشووتری
عیراقەوە» شوناسی کوردیی شارەکەیە (بابەتە
کۆمەاڵیەتییەکان ،پۆلی ١١٢ ،٩٠ :٢٠١١ ،٩
 ٢٢٢ ،؛ پۆل��ی  ٢٧ :٢٠١٠ ،٥؛ پۆل��ی ، ٤
 .)٥٧ :٢٠١١وش��ەی عێراق هیچکات لەسەر
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ئەو ناوچانە دەرناکەوێت کە وەک کوردستان
ناسراون ،بەڵکو لەژێر سنوورەکانی کوردستان
دەردەکەوێ��ت ،وەک بڵێی عێ��راق واڵتێکی
دیکەی��ە (بابەتە کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،پۆلی ،٩
٤٧ ، ٤ :٢٠١١؛ پۆلی ٤ :٢٠١١ ،٦؛ پۆلی ، ٥
١٢: ٢٠١٠؛ پۆلی .)٣٨ :٢٠١١ ، ٤
تێگەیش��تنی پەڕتووکەکان��ی ح.ه.ک
بە نیس��بەت چەمکی شوناس��ی نەتەوەییی
کوردی و کوردس��تانی ،سەرلێشێواوییەکی تا
ڕادەیەک سەیروسەمەرەی پێوە دیارە.هەرێمی
کوردستان شوێنی ڕەچەڵەک و ئایین و کلتورە
جیاوازەکان��ە و لە زۆرێک ل��ە پەڕتووکەکان
هان��ی ڕۆح��ی تەبای��ی و هاوئاهەنگی دراوە
و ئام��اژە ب��ە جەژن��ی گرووپ��ە نەتەوەیی و
ئایینییە جیاوازەکان کراوە ،هاوکات هەرێمی
کوردس��تان وەک کۆمەڵگەیەکی فرە-ئایین و
فرە-نەتەوە و فرە-کلتور ب��اس کراوە (بابەتە
کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،پۆل��ی ٩٠ :٢٠١١ ، ٩؛
پۆل��ی  .)٢٠١٠:١٠ ، ٥هەرچەن��دە لەگ��ەڵ
ئەوەی باس��ی فرەیی کراوە ،بەاڵم کوردبوون
وەک چەقی پێناس��ەی شوناسی نەتەوەییی
کوردس��تانی بین��راوە .پەڕتووک��ەکان ل��ەم
ڕەوتەدا چەمک��ە گرینگەکانی وەک نەتەوە و
هاوواڵتیبوون تێکەڵ دەکەن و شێوێنراون.
بۆ نمونە ،لە مەشقێکدا کە بۆ قوتابیە ١٠
سااڵنەکانە ،باسی «کۆڕەوە گەورەکەی کورد»
دەکات دەڵێ��ت« :دانیش��تووانی کوردس��تان
بەرەو چارەنووس��ێکی نادیار ش��وێنی ژیانی
خۆیان بەجێهێش��ت و چۆکیان بۆ حکوومەتە
ستەمکارەکە دانەدا» (بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان،
پۆلی  .)٢٠١١:٥١ ،٤هەرچەندە کۆڕەوەکە بە
ڕاش��کاوی وەک کۆڕەوی کوردەکان پێناسە
کراوە ،بەاڵم پەڕتووکەکە باس لەوە دەکات کە
«دانیشتووانی کوردس��تان» زەرەرمەندی ئەم
پرسە بوون .دیارە نووسەرەکان لەم نموونەیەدا
وش��ەی کورد و کوردستانیان تێکەڵ کردووە
چونکە دانیش��تووانی کوردستان بەس کورد
نین بەڵکو تورکمەن ،کەلد و ئاشوورییەکان و
ساڵی بیست و دووەم
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هی دیکەش��ن و لە هەندێک شوێن ،بە هەڵە
ئ��ەم زاراوە و چەمکانە بەکارهاتون .بە هەمان
شێوە ،دەس��تەواژەی»نەتەوەی کوردستانی» و
«خەڵکی کوردستان» وەک هاومانا بۆ «نەتەوەی
ک��وردی» و «خەڵکی کورد» بەکار هاتوون .لە
کاتێکدا کە دیار نییە س��ەبەبی ئەم بە هەڵە
بەکارهێنان و تێک��ەڵ کردنە چیە ،دەکرێت
پەیوەندی��ی بەوەوە بێت کە لە  ١٠٠س��اڵی
ڕابردوودا ،دەس��تەواژەی»نەتەوەی کورد» بۆ
نیش��اندانی بزوتنەوەی ئازادیخوازیی نەتەوەی
کوردی بە کار هاتووە ،ئەمە لەوکاتەدا بووە کە
کوردەکان حوکمڕانییەکی خۆماڵییان نەبووە.
بەاڵم لە دوای دامەزراندنی ح.ه.ک لە ١٩٩٢
دەس��تەواژەی «نەتەوە یان گەلی کوردستان»
وەک جێگرەوەی��ەک ب��ۆ «نەت��ەوەی کورد»
س��ەری هەڵداوە و تا ڕادەی��ەک هۆکارەکەی
دەگەڕێتەوە بۆ گوش��اری چینی ڕۆش��نبیر و
ناسیۆنالیستە مەدەنییەکان کە لە کێشەئامێزیی
ماناکانی دەستەواژەی «نەتەوەی کورد» باشتر
تێگەیش��توون .هەرچەندە هێشتا لە هەندێک
بازنەی سیاس��ی ،ئ��ەم جێگرەوەیییە ڕووی
نەداوە و پێویس��تە ڕووبدات بەاڵم ئەزمون و
ئەدەبیاتی هەرێمی کوردس��تان دەریدەخەن
کە ژمارەی ئەوانەی لە نەوەی نوێ جیاوازیی
ئەم دەس��تەواژانە دەکەن ڕوو لە هەڵکش��انن
(عەزیز .)٢٠١١
هەرچەن��دە ک��ە پەڕتووک��ەکان زۆر
بەنابەدڵی و کرچوکاڵی هەرێمی کوردس��تان
وەک بەش��ێک لە عێ��راق و کوردەکان وەک
هاوواڵتی��ی عێراق��ی دەناس��ێنن ،ب��ەاڵم بە
کەمی بڕەو بە بیرۆکەکانی پانکوردی دەدەن.
دەرخس��تنی کوردس��تان چ لەنێونەخشەی
سیاس��یی عێ��راق ی��ان وەک بەش��ێک لە
کوردستانی گەورە ،کێش��ەیەکی بەردەوامی
بۆ ناسیۆنالیس��تە کوردەکان ،لە پەیوەندی بە
ن و گەشەپێدانی
کاریگەرییان لەسەر نوس��ی 
پەڕتووکەکانی خوێن��دن لە ح.ه.ک داناوە .بە
پێی پەڕتووکەکان ،کوردستان لە  ١٩٢٣چوار

پارچەکرا و بەشی ڕۆژهەاڵتی لە ژێر کۆنترۆلی
ئێ��ران وەک خۆی م��اوە ،بەش��ی باکووری
کەوتە ژێردەس��تی تورکیا و باشووری لكێنرا
بە عێراق .بەش��ێکی بچووکیش لە کوردستان
خرایە سەر س��وریا (بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان،
پۆل��ی ٢٤٣ :٢٠١١ ،٩؛ پۆل��ی :٢٠١٠ ،٥
.)٧لەپاڵ بەکارهێنانی دەس��تەواژەگەلی وەک
باکوور ،باش��وور یان ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان،
کە دەس��تەواژەگەلێکن ماناکانی پانکوردیزم
لەخۆ دەگرن ،پانکوردیزم لەناو پەڕتووکەکانی
ح.ه.کب��ە دەربڕینی دیک��ە و نوێ جێگەی بۆ
خ��ۆی کردۆت��ەوە .پەیوەندی دروس��تکردن
لەنێوان ئ��ەو بۆن��ە و ڕووداوە مێژوویییانەی
لە هەرێمی کوردس��تان ڕوودەدەنو ئەوانەی
لە پارچەکانی دیک��ە ڕوودەدەن وەک نموونە
لەم��ەڕ ئەم پرس��ە دەکرێ��ت بەکاربێن .ئەو
ڕووداوە مێژوویییان��ەی ل��ە کوردس��تانی
گ��ەورە ڕوودەدەن ،ل��ە پارچەکانی دیکەش
یاددەکرێن��ەوە و ئاهەنگی��ان پ��ێ دەگێڕن.
لێرەدا جیاوازییەک ب��ەدی ناکرێت لە نێوان
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان (کوردستانی ئێران)،
باکووری کوردستان(کوردستانی تورکیا) یان
باشووری کوردستان (کوردستانی عێراق) (چاو
بکەن لە مێژووی نوێ و هاوچەرخ ،پۆلی ،١٢
١٧٦-١٣٠ :٢٠١١؛ بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان،
پۆلی  .)١٢٩-١٠٣ :٢٠١١ ،٦سەرەڕای ئەمە،
لە پەڕتووکەکاندا ،پرس و کێشەکانی هەرێمی
کوردس��تان ل��ە عێ��راق ،زۆرترین س��ەرنج
وهەڵوەستەیان لەسەر کراوە.
وێناکردن��ی ئەویت��ر :دروس��ت کردنی
ش��وناس لە ڕێگ��ەی جی��اوازی دانان و
وەدەرنان
شوناس��ی نەتەوەی��ی ،وەک تریاندافیلی��دو
( )٥٩٣ : ١٩٩٨پێناس��ەی کردووە ،جیاوازی
دانان��ە لەگەڵ نە تەنیا ئ��ەو گرووپە ئیتنی و
نەتەوەیییانەی لە ن��اوەوەن ،بەڵکو ئەوانەیش
کە لە دەرەوەن .لە ڕاستیدا وەک ئەو دەڵێت،
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شوناسی نەتەوەیی ،زیاتر بە خۆجیاکردنەوە لە
ئەوانیتر واتای دەبێ��ت و دەردەکەوێت .ئەمە
ڕەوتێکە کە بە زۆری لە پەڕتووکەکانی ح.ه.ک
بەکار هاتووە .لەو مێژووەی کە پەڕتووکەکان
ڕووماڵی��ان ک��ردوە ،ئ��ەوەی ک��ە ئەوانیتر
پێکدێن��ن ،بە پێ��ی گۆڕانی زەم��ان و کات
دەگۆڕێن .بۆ نموونە ،شارستانییەتە کۆنەکانی
ناوچەکە کراونەتە دوو بەش« ،شارستانییەتی
کوردستانی» و باقی شارستانییەتەکان (وەک
عێراقی ،میس��ری ،هیندی ،یۆنانی و ڕۆمی).
بەشی جیاواز تەرخان کراوە بۆ «مێژووی کۆنی
کوردستان» و «عێراق لە سەردەمە کۆنەکان».
گرووپ��ە کۆمەاڵیەتیی��ە کۆنەکانی��ش وەک
«گرووپ��ە نەتەوەیییە کۆنەکانی کوردس��تان»
و «گرووپ��ە نەتەوەیییە کۆنەکان��ی عێراق»،
پۆلینبەن��دی کراون .بەو پێی��ە گرووپەکانی
مێزۆپۆتامی��ا وەک ئاکادیی��ەکان ،بابلییەکان
و ئاش��وورییەکان ،کە لە نیمچ��ە دوورگەی
عەرەبەوە کۆچی��ان ک��ردووە وەک ئەوانیتر
ناس��ێنراون( .مێ��ژووی شارس��تانییەکان،
پۆل��ی ٧٦-٢٧ ،٢٢-١٠ :٢٠١١ ،١٠؛ بابەتە
کۆمەاڵیەتییەکان ،پۆل��ی -١١٠ :٢٠١٠ ، ٧
 .)١٣٢-١٢٤ ،١٢١واتە شارستانییەتی عێراق
و گرووپە سامییەکان وەک ئەوانیتر دەبینرێن.
بە وێناکردنی شارس��تانییەتی سوبەرییەکان،
لولوبیی��ەکان ،گوت��ەکان ،کیرتویی��ەکان،
میتانیی��ەکان ،کاردۆخیی��ەکان و م��ادەکان
وەک کوردس��تانی و س��ومەری ،ئ��اکادی،
ئاش��ووری و بابلییەکان وەک شارستانییەتی
عێراق��ی ،مێژووی جیاواز بۆ کوردەکان بنیات
ن��راوە .لە ڕووی جوگرافیاوە ئ��ەو گرووپانەی
کە لە باش��ووری عێراق نیشتەجێ بوون (بە
سومەرییەکانیشەوە بە سامی هەژمار ناکرێن)
وەک ئەوانیت��ر تەماش��اکراون .ب��ە هەم��ان
ش��ێوە ،ئاش��وورییەکانیش لەگەڵ ئەوەی بە
پێی پەڕتووکەکان لە کوردس��تان نیشتەجێ
بوون ،بەاڵم هەر ب��ە ئەوانیتر هەژمار کراون.
چاوپۆشی کردن لە فاکتەرە جوگرافیایییەکان
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لەجیاکردنەوەی شارس��تانیەتی کوردس��تانی
و شارس��تانیەتی عێراق��ی ،ب��ەو مانایەیە کە
پەڕتووکەکانی ح.ه.ک ڕەچەڵەک و باوباپیرانی
هاوبەش ل��ە پێناس��ەکردنی ئەوانیتر ڕەچاو
دەکەن.
بە پێ��ی پەڕتووکەکانی ح.ه.ک وش��ەی
کوردس��تان لە دوو بەش پێک دێت« :کورد»
کە ناوی نەتەوەی ک��وردە کە لە ڕەچەڵەکی
ئاریایین و دووەم بەش ،پاشگری «ستان» کەبە
مانای نیشتمان دێت ،واتا نیشتمانی کوردەکان.
گێڕانەوەی ڕەچەڵەکی کورد بۆ ئاریایییەکان بۆ
ئەو مەبەس��تەیە کە کوردەکان لە عەرەبەکان
کە بە سامی هەژمار دەکرێن جیابکاتەوە .ئەو
شارس��تانییەتانەی کە وەک هیندوئەوروپی
هەژمار کراون ،وەک میتانییەکان و مادەکان،
وەک بەش��ێک لە شارستانییەتەکانی کوردان
تەماش��ا دەکرێ��ن ک��ە ک��وردەکان خۆیان
دایانمەزراندوون .پەڕتووکەکان ،ئیمپراتۆریەتی
م��ادەکان بە یەکەمی��ن ئیمپراتۆریەتی کورد
لە مێژوودا دادەنێ��ن .بە پێی ئەم دنیابینییە،
نیش��تمانی کورد ئەو ناوچانە دەگرێتەوە کە
خەڵکانی بە ڕەچەڵ��ەک هیندوئەورۆپی لێی
نیش��تەجێ بوون .لە کاتێک��دا پەڕتووکەکان
ئیمپراتۆری��ی مادەکان بە یەکەم ئیمپراتوریی
ک��وردی دادەنین بەاڵم تەواوی ئەو ناوچانەی
ک��ە لە ڕووی مێژوویییەوە لە ژێر حوکمڕانیی
مادەکان بوون بە نیش��تمانی کوردان دانانێت
(ب��ۆ نموونە ئ��ەو ناوچانەی کە دانیش��تووانە
ڕەس��ەنەکەی س��امی بوون و دواتر خراونەتە
ژێر ڕکێفی مادەکان) .لە ڕووی جوگرافییەوە،
پەڕتووکەکان ناوچەکانی باش��ووری حەمرین
وەک خاکی ئەوانیتر دادەنێن .ئەم پەڕتووکانە
بوونی گرووپە سامییەکان لەسەروی چیاکانی
حەمرین ،بە هێز و بوونێکی دەرەکی ناودەبەن.
دوای سەر هەڵدانی ئیسالم ،عەرەب (وەک
گرووپێک) نەوەک ئیس�لام (وەک ئایینێک)
لە پەڕتووک��ەکان بە ئەوانیت��ر وێنادەکرێت.
جێی س��ەرنجە کە نووس��ەرەکانی پەڕتووکە
ساڵی بیست و دووەم
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مێژوویییەکان��ی ح.ه.ک وش��ەی»عەرەب» لە
س��ەردێڕی مێ��ژووی عەرەبی ئیس�لامی و
شارس��تانییەتی عەرەبی ئیسالمی دەسڕنەوە.
ل��ە ناوچەکان��ی دیکەی عێراق ئەم وش��ەیە
کە لەالیەن ڕێژیمی پێش��ووش بەکار هاتبوو
وەک خۆی ماوەتەوە (بڕوانە :مێژووی عەرەبی
ئیس�لامی ،پۆلی٢ناوەندی٢٠٠٣ ،؛ مێژووی
عەرەبی ئیسالمی ،پۆلی  ٢ناوەندی.)٢٠٠٩ ،
پەڕتووکەکان��ی ح.ه.ک هاتن��ی ئیس�لام بۆ
هەرێم��ی کوردس��تان وەک «فراوانخ��واز»ی
وەس��ف دەکات چونکە عەرەبی هاوردەی ئەو
ناوچانە کرد کە دواتر و ئێستاش بە کوردستان
ناویان دەبات (بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان ،پۆلی
.)١٢٧ ،٢٠١١:١٢٢ ،٨هاتن��ی عەرەب��ەکان
هاوکات لەگەڵ بەرفراوان بوونی ئیس�لام لە
ناوچەکە ،ل��ە دی��دی پەڕتووکەکانەوە وەک
یەکەم هەڵمەتی بەعەرەبکردنی کوردس��تان
دەبینرێ��ت .هەرچەندە حاکمانی ئیس�لامی
ل��ە ئومەویی��ەکان و عەباس��ییەکان وەک
«نادادپەروەر» لە قەڵ��ەم دراون (بڕوانە :بابەتە
کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،پۆل��ی -٢٠١١:١٣٣ ، ٩
 ،)١٣٤ب��ە هەم��ان ش��ێوە دەس��ەاڵتدارە
عوس��مانییەکان و س��ەفەوییەکانیش وەک
«داگیرکەر»ناس��ێنراون کەچی پەڕتووکەکانی
ح.ه.ک پرنسیپ و باوەڕەکانی ئیسالم ناخەنە
ژێر پرسیار و پێگەی ئایین لێژ ناکەن (بابەتە
کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،پۆل��ی-١٢٩ : ٢٠١١ ،٩
 .)١٤٨شۆڕش و ڕاسانەکانی کوردان لە دژی
ئومەوییەکان ،عەباسییەکان ،عوسمانییەکان و
سەفەوییەکان وەک بزوتنەوەیەک لە بەرانبەر
زوڵ��م و زۆرداریی حاکمەکان نیش��ان دراون
نەوەک دژ بە ئیسالم .پەڕتووکەکان پەیامەکانی
ئیس�لام بە جیهان��ی دەزانن ن��ەوەک تەنیا
پەیوەست بێ بە عەرەبەکانەوە .پەڕتووکەکان
جەخت لەوە دەکەن ک��ە قەبوڵکردنی ئایینە
نوێیەکە لەالیەن کوردەکانەوە ،تەنیا لەبەر ڕێباز
و پەیامەکان��ی بووە (بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان،
پۆلی ١٤٨-١٢٩ : ٢٠١١ ،٩؛ پۆلی :٢٠١١ ،٨

.)١٣٤-١٣٣عوسمانییەکان و سەفەوییەکان،
لە بەرابەر دابەش��کردنی کورد و کوردستان
لە  ١٥١٤ب��ۆ یەکەمجار لە مێ��ژوودا ،وەک
ه��ۆکاری س��ەرەکی س��ەرکۆنە دەکرێن .لە
سەردەمی دەسەاڵتی دەوڵەتە ئیسالمییەکان،
دەس��ەاڵتدارانی ع��ەرەب ،ت��ورک و فارس،
جێی گرووپە سامییەکانیان وەک ئەوانیتر لە
پەڕتوکەکاندا گرتۆتەوە.
ئەو گرووپانەی کە بە ڕەچەڵەک سامین،
کە ب��اب و باپیران��ی جوولەکەکانی ئەمڕۆن،
وەک گرووپ��ی نەتەوەی��ی و ئیتن��ی ،ی��ان
ئیسرائیل وەک واڵت زۆر کەم لە چوارچێوەی
مێژووی کۆن یان هاوچەرخ لە پەرتووکەکانی
ح.ه.ک ب��اس ک��راون .یەکەم باس��کردن لە
جوولەک��ەکان لە پەڕتووکەکان��ی ح.ه.ک لە
چوارچێ��وەی ڕاپەڕینی جووەکان��ە لە دژی
بابلییەکان کە «ل��ە ئاکامیدا چل هەزار جوو
لە الیەن بابلییەکانەوە دەستبەسەر دەکرێن»
(بابەت��ە کۆمەاڵیەتییەکان ،پۆل��ی:٢٠١٠ ،٧
 .)١٢٠لە وەس��فی ئەم ڕووداوانەدا جووەکان
وەک قوربانیی س��تەمکاری نیشان دراون .لە
سەردەمی ئیسالم تێڕوانینی پەڕتووکەکان لە
بەرانبەر جووەکان دەگۆڕێت ،جووەکان دەبنە
«فێڵباز لە دژی پێغەمب��ەر محەمەد» (بابەتە
کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،پۆل��ی .)٢٠١١:٩٥ ،٨
لەدوای سەرهەڵدانی ئیسالم ئیدی جووەکان
وەک ئەوانیتر دەبینرێ��ن .لە پەیوەند لەگەڵ
مێژووی نوێ و هاوچەرخیش��دا ،سەهیۆنیزم
وەک بزووتنەوەیەک��ی داگی��رکاری و
فراوانخوازیی سیاس��ی و ئایینی وەسف کراوە
کە ئامانجی س��ەرەکیی هێنان��ی جووەکانی
دنیایە بۆ فەلەستین تا دەوڵەتێک لە خزمەت
ئیمپیریالی��زم ل��ە ناوچەکە دروس��ت بکات
(مێژووی نوێ و هاوچەرخ ،پۆلی :٢٠١١ ،١٢
 .)٢٣٩هەرچەن��دە دەبینرێت ک��ە ناکۆکیی
فەلەستین/عەرەب-ئیسرائیل لە پەڕتووکەکانی
خوێندن لە ح.ه.ک بە بەراورد بە پەڕتووکەکانی
خوێندن ل��ە واڵتان��ی ع��ەرەب و ناوچەکە
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کێشەیەکی الوەکییە .تەنیا هەشت الپەڕە لە
پەڕتووکی پۆلی هەشت بۆ فەلەستین تەرخان
ک��راوە .پەڕتووکەکە قس��ەوباس لە مێژووی
فەلەس��تین ت��ا س��اڵی  ١٩٣٦دەکات بەاڵم
ب��ە تایبەت باس ل��ە ناکۆکییەکانی عەرەب-
ئیسرائیل ناکات.
ل��ە پەڕتووکەکان��دا ،دوای ڕووخان��ی
ئیمپراتۆریەتی عوسمانییەکان لە دوای شەڕی
جیهانیی یەکەم و هاتنی هێزی بەریتانییەکان
بۆ ناوچەکە و داگیرکردنی عێراق و باشووری
کوردستان ،ئیدی بەریتانییەکان وەک ئەوانیتر
وێناک��راون .ل��ە دوای دامەزران��ی دەوڵەتی
عێراقیش لە  ١٩٢١ئەوانیتر لە پەڕتووکەکاندا
گۆڕانێکی دیکەی بەس��ەردا دێت ،ئیدی هەم
بەریتانییەکان ه��ەم عەرەبە عیراقییەکان (بە
تایبەت دوای هاوکاریکردنی هێزە عێراقییەکان
لەگ��ەڵ بەریتانیی��ەکان لە س��ەرکوتکردنی
شۆڕش��ەکانی کورد لە بیس��تەکانی سەدەی
ڕابردودا) وەک ئەوانیت��ر دەبینران .لەوانەش
گرنگت��ر ،لە هیچکوێ لە ن��او پەڕتووکەکاندا
عێ��راق وەک نیش��تمانی ک��وردەکان وێن��ا
نەکراوە بەڵک��و زیات��ر وەک «حکوومەتێکی
ناسیۆنالیس��تی عەرەبی عیراقی» ناس��ێنراوە
چونکە ،وەک پەڕتووکەکان پێداگریی لەسەر
دەکەن ،لە پرۆس��ەی دروستبوونی عێراق لە
 ١٩٢١و لە لکاندنی ویالیەتی کوردنش��ینی
موسڵی عوسمانی  ،بە عێراق لە ساڵی ١٩٢٦
خواستی خەڵکی کورد بە هیچ جۆرێک ڕەچاو
نەکراوە (مێژووی نوێ و هاوچەرخ ،پۆلی ،١٢
.)١٢٠-١١٩ ،٣٥ ،٣٣ :٢٠١١
ڕیژیمە یەک ل��ە دوای یەکەکانی عێراق
ل��ە  ١٩٢١تا  ٢٠٠٣لە پەڕتووکەکانی ح.ه.ک
بەگش��تی وەک زۆردار ،فێڵباز ،سەرکوتکەر و
فاشیست نیش��اندراون کە بەپێی پۆلینەکانی
بار-تال و هەمەک لەمەڕ نامەش��رووع کردنی
ئەوانیت��ر دەچێت��ە خان��ەی لکاندن��ی ئەو
ڕەوش��تانەی کە لە کۆمەڵگ��ەدا زۆر نەرێنی
و قبوڵنەک��راون (وەک هێرش��کەر) هەروەها
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ن��او و ناتۆرەی سیاس��ی کە دەخرێنە س��ەر
ئەو الیەنە سیاس��ییانەی ک��ە لەبەر باوەڕیان
ی��ان هەڵس��وکەوتیان ڕەت دەکرێن��ەوە.
خۆپیش��اندان و ناڕەزایەت��ی و بزووتن��ەوە
کوردییەکان ،چ چەکداری بن و چ س��یڤیل،
لە سەردەمی پاش��ایەتی ( )١٩٥٨-١٩٢١و
لە س��ەردەمی کۆم��اری ( )٢٠٠٣-١٩٥٨بە
ڕون و ئاش��کرا وەک خەبات��ی ڕزگاریخوازی
و س��ەربەخۆییخوازیی گەل��ی کوردس��تان
ناوزەدکراون (مێژووی نوێ و هاوچەرخ ،پۆلی
 .)١٩٢ :٢٠١١ ،١٢ل��ە یەکێک لە دەقەکانی
پەڕتووکەکانی مێژوو ،کۆی ئەم تێگەیشتنانە
دەخاتەڕوو :نەتەوەی ک��ورد لە الیەن ڕژیمە
ی��ەک ل��ە دوای یەکەکانی عێراق��ەوە وەک
بەربەس��تێک بۆ یەکێتیی نەت��ەوەی عەرەب
بینراوە .ل��ە تێڕوانین��ی س��ەرکردە عەرەبە
سیاسی و سەربازییەکاندا ،کوردەکانی عێراق
هەڕەش��ەن بۆ س��ەر ئەمن و ئاسایشی گەلی
عێراق .بۆیە بە تەواوی توانایانەوەهەوڵی لەناو
بردن و بە کۆیلە کردنی کوردەکانیان داوە ،جا
بە هەر ڕێگایەک بۆیان کرابێت( .مێژووی نوێ
و هاوچەرخ ،پۆلی .)١٩٩ :٢٠١١ ،١٢
لێرەدا واتای دادپەروەری وەک ئامانجێکی
خۆیی (ک��وردی) دەبینرێ��ت ،وەک ئەوەی
بار-ت��ال و هەم��ەک ئاماژەیان پ��ێ کردوە
( ،)٣٧-٣٦ :٢٠١٢ک��ە جەوه��ەری ملمالنێ
س��ەرەکییەکانی نێ��وان ک��وردەکان لەگەڵ
عێراقییەکان دەردەخات .عەبدولکەریم قاسم
تاکە س��ەرۆککۆماری عیراقە کە بە زۆردار و
دیکتاتۆر نەناس��ێنراوە .بەپێ��ی پەڕتووکەکان
هۆکارەکەی ئەوەیە کە ئەو یەکەم سەرکردەی
عێراقی بوو کە دانی بە ش��ەراکەتی عەرەب
و ک��ورد لە عێراق��دا ناوە (مێ��ژووی نوێ و
هاوچ��ەرخ ،پۆل��ی ١٨٤ :٢٠١١ ، ١٢؛ بابەتە
کۆمەاڵیەتییەکان  ،پۆلی .)٢١٢ :٢٠١١ ،٩
لە ژێر ڕۆشناییی ئەم تێبینی و سەرنجانەی
لێرەدا گفتوگۆکران ،هەروەها چەندین پەیام و
بیرۆکەی دیک��ە کە لە پەڕتووکەکانی ح.ه.ک
ساڵی بیست و دووەم
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دا هات��وون ،وا دەردەکەوێ��ت ک��ە عەرەبە
عێراقیی��ەکان ل��ە  ١٩٢٦وەک ئەوانیت��ر لە
پەڕتووکەکاندا وێناکراون و تا ئێس��تاش هەر
وا ماونەت��ەوە .جێی س��ەرنجە کە هەرچەندە
ڕێژیمەکان��ی عێراق ب��ە نەرێنی وێنە کراون،
ب��ەاڵم عەرەبی عێراقی هیچ��کات و لە هیچ
ش��وێنێک ،وەک هیچ یەک ل��ە پۆلینەکانی
بار-تال و هەمەک ( ،)٢٠١٢نەناس��ێنراون .لە
هیچ ش��وێنێک لە ناو پەڕتووکەکاندا عەرەب
وەک گرووپێک��ی نەتەوەیی/ئیتنی ناش��یرین
نەک��راون ،بێبەه��ا نەک��راون ،وەدەرنەنراون
و ناو و ناتۆرەی سیاس��ییان ل��ێ نەنراوە یان
ب��ە خراپی و نەرێنی وەس��ف نەک��راون .لە
هەم��ان کاتدا پەڕتووک��ەکان هێزە چەکدارە
کوردییەکان وەک پارێزەری خاک و خەڵکی
کورد دەناس��ێنن ،هەروەه��ا قوتابییان هان
دەدەن ب��ۆ بەدەس��تهێنانی مافەکان��ی کورد
ب��ەاڵم لە ڕێگەی گفتوگۆ و دیپلۆماس��ییەوە.
ش��ێوە خەبات��ی مەدەن��ی و س��ەردەمییانە
پێش��نیار کراون بۆ گەیش��تن بە ئامانجەکان
و س��ەرکۆنەی بەکارهێنانی توندوتیژی کراوە
ب��ۆ یەکالکردن��ەوەی ناکۆکیی��ەکان (بابەتە
کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،پۆل��ی ،١٩٨ :٢٠١١ ،٩
 .)٢١٨بەمەش پەڕتووکەکانی ح.ه.ک خۆی لە
هەر چەشنە زیان گەیاندنێک بە ئەوانیتر ،واتە
گرووپە دەرەکییەکان ،دووردەگرێت ،ئەویش
بە ڕەتکردنەوەی بەشداربوون لە هەر کارێکی
توندوتیژی.
دروس��تکردنی دەوڵەت-نەت��ەوە لە ناو
دەوڵەت-نەتەوە
لە سەرەتای دامەزراندنی حکوومەتی هەرێمی
کوردستان لە  ،١٩٩٢پەڕتووکەکانی خوێندن،
هەرێم��ی کوردس��تانیان وەک قەوارەیەکی
جیۆپۆلیتیک و هاوتا و یەکسانیش بە دەوڵەت-
نەتەوەکانی دراوسێی ناساندووە .لە مەشقێکدا
داوا ل��ە قوتابییان کراوە س��نووری هەرێمی
کوردستان لەگەڵ واڵتانی دراوسێ دیار بکەن،

واتە هەرێمی کوردس��تان دەهێندرێتە ئاست
و پێگەی دەوڵەتانی دراوس��ێ ،عێراق ،سوریا،
ئێران و تورکیا (بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان ،پۆلی
.)١١ ،٨ :٢٠١٠ ،٥
وەک
نیش��تمان
پەڕتووک��ەکان
جوگرافیایەکی س��نووردار پێناس��ە دەکەن
کە ناوەک��ەی بەناوی نەتەوەی��ەک لکێنراوە،
وەک کوردس��تان .دواتر دەڵێن نیش��تمان
ش��وێنێکە کە تێیدا لەدای��ک بووین ،دەژین
و پەروەردە دەکرێین ،پێداگری لەس��ەر ئەوە
دەکەن کە نەت��ەوەی کورد وەک نەتەوەکانی
دیکەی جیهان ،نیشتمان/واڵتی خۆیان هەیە
(بابەت��ە کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،پۆلی :٢٠١٠ ،٥
 .)٧٨ل��ە پەڕتووکەکاندا نەتەوە وەک کۆمەڵە
خەڵکێک پێناس��ەکراوە کە لە نیشتیمانێکدا
نیش��تەجێن و مێژوویەکی هاوبەشیان هەیە
و پەیوەندییەکانی نێوانیان و هاوچارەنووس��ی
یەکی��ان دەخات (بابەت��ە کۆمەاڵیەتییەکان،
پۆلی ٢٣٨ :٢٠١١ ،٩؛ بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان،
پۆل��ی  .)١٥٥-١٥٤ :٢٠١١ ، ٦پەڕتووکەکان
بنەماکان��ی نەتەوە دیاری دەکەن وەک بوونی
کۆمەڵ��ە خەڵکانێک ،نیش��تمانێکی هاوبەش،
زمانی هاوب��ەش ،مێ��ژووی هاوبەش لەگەڵ
بەرژەوەندی��ی هاوب��ەش .گرینگی��ی دیاری
کردنی ئەم بنەمایانە لەوەدایە کە لە مەشق و
ڕاهێنانێک قوتابییان هاندراون کە ڕێزیان لێ
بگرن .ئەم جەختکردنەوانە ڕوونی دەکاتەوە کە
نووس��ەرەکانی پەڕتووکەکانی ح.ه.ک چەمکی
نەتەوە لە دیدی تیۆریی نەتەوە-هێماگەرایییەوە
( )ethnosymbolismدەبین��ن ،مەبەس��تمان
تێگەیش��تنەکانی ئەنتۆنی د .سمیس و جۆن
هاچینس��ن (بڕوانە سمیت ٢٠٠٩؛ هاچینسن
 .)٢٠٠٠هەندێک جار ڕەچەڵەکی هاوبەشیش
وەک بنەمای دروستبوونی نەتەوە بینراوە کە
پێدەچێت ئەمە تێگەیش��تنێکی س��ەرەکیی
پەڕتووکەکان ،بۆ پرس��ی نەت��ەوەی کورد و
شوناسی نەتەوەییی کورد ،بێت (بڕوانە گیرتز
 .)١٩٩٤بەپێی تێگەیش��تنەکانی ئەم ڕەوتە،
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ه��ەر تاکێک باوباپیران��ی غەیرە کورد بێت و
لە کوردس��تان بژی یان ئەوان��ەی کۆچیان
کردووە بۆ کوردس��تان ،بە ئەندامی نەتەوەی
کوردستان دانانرێن .هاوکات ،ئەندامبوون لە
نەتەوە بە بنەما لەسەر پەیمانێکی کۆمەاڵیەتی
کو
ڕەت دەکات��ەوە کە بنەمای لەس��ەر ئەر 
بەرپرسیارێتی دانابێت؛ بەڵکو ئەندامێتی تەنیا
بەوانە ڕەوا دەبینێت کە نەوەی کۆمەڵگەیەکی
دیاریک��راون ،بۆنمون��ە مندااڵن��ی خێزانێکی
کوردی .ئەم تێگەیش��تنە زۆر کورتی هێناوە
ئەگ��ەر بە چاویکل��ەی مۆدێڕن��ەکان ،وەک
ئێرنست گێلنەر ،لە نەتەوە و شوناس بڕوانین
ک��ە ئەندامبوون لە نەتەوە ب��ە کۆنتراکتێکی
سیاس��ی دەبەس��تنەوە ک��ە هاواڵتیب��وون
بنەماکەیەتی.
پەڕتووکەکان ،دەوڵەت وەک قەوارەیەکی
سیاس��ی کە دانەری یاسا و جێبەجێکاریەتی
و پەیوەندیی پێکهاتە «نەتەوەیییە»کان لەسەر
بنەمای پەیمانێکی کۆمەاڵیەتی ڕێک دەخات،
پێناسە دەکەن .ئەم پیناس��ەیە تا ڕادەیەکی
زۆر لەگ��ەڵ ئ��ەو تێگەیش��تنە وەدەرنەرەی
س��ەرەوە ناکۆکە ،ئەمە لەخۆگ��ر و مۆدێڕن،
ئ��ەوەی س��ەرەوە وەدەرن��ەر و پریمۆردیال.
پەیوەن��د ب��ە عێ��راق ،پەڕتووک��ەکان تەنیا
کاتێک دەوڵەت وەک پەیمانێکی کۆمەاڵیەتی
دەبین��ن کە ت��ەواوی پێکهات��ەکان (کورد و
عەرەب) پابەندی مەرجەکانی پەیمانەکە بن.
پێدەچێت ئەمە ڕاس��تەوخۆ ئاماژەیەک بێت
بە پێشەکیی دەس��تووری عیراق ،کە دەڵێت
پابەندبوون بەم دەستوورە ،یەکپارچەییی گەل
و خاکەکەی و س��ەروەریی عێراق دەپارێزیت
و ڕادەگرێت (دەس��تووری کۆم��اری عێراق،
 ،٢٠١٢پێشەکی) .بە گش��تی ،لە تێڕوانینی
کوردەکانەوە ئەم ڕس��تەیە ب��ە جۆرێک مافە
سیاسییەکانیان دەچەسپێنێت و دەپارێزێت و
زەمانەتی سیستەمێکی فێدراڵی بکات لەگەڵ
ماف��ی گەڕانەوەی کوردەکان بۆ ئەو ناوچانەی
کە ب��ە زۆرەمل��ێ لێیان��ەوە ڕاگوێزرابوون و
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لەالیەن ڕژێمی پێشوترەوە ،عەرەب هێنرابوون
بۆ شوێنەکانیان.
ب��ۆ دووپاتکردنەوەی ماف��ی چارەی خۆ
نووس��ین و ماف��ی دەوڵەتبوون ب��ۆ کوردان،
پەڕتووکەکان��ی ح.ه.ک زیاتر قس��ە لەس��ەر
چەمکی ناس��یۆنالیزم دەکەن ،ناس��یۆنالیزم
وەک پابەندییەک��ی بەس��ۆزی مرۆڤەکان بۆ
نەتەوەکەی��ان و پەیوەندیی��ەک ک��ە وەفای
تاک��ەکان ب��ە نەتەوەکەیان دی��اری دەکات
دەناس��ێنێت .ئامانجی ناس��یۆنالیزم ،بە پێی
دەقەکان ،ڕزگاریی نەتەوەیی و دروستکردنی
قەوارەیەکی سیاسییە کە تەواوی خەڵکەکانی
ئەو نەتەوەیە تێیدا ئازاد و بەش��دار بن (بابەتە
کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،پۆل��ی -٢٤١ :٢٠١١ ،٩
 .)٢٤٢بە مەبەس��تی زیات��ر ڕوونکردنەوەی
بیرۆکە و مافی بەدەوڵەتبوون ،نەتەوەی کورد
وەک نەتەوەیەکی هیندو-ئەوروپی ناوزەدکراوە
کە سەدان س��اڵە لەس��ەر خاکەکەیان (واتە
کوردستان) دەژین .هەر بە پێی پەڕتووکەکان،
کوردەکان مێژوویەک��ی هاوبەش ،کلتورێکی
هاوب��ەش ،شارس��تانییەتێکی هاوب��ەش و
ئەدەبیاتێک��ی هاوبەش��یان هەی��ە .هاوکات،
پەڕتووکەکان پێداگری لەس��ەر ئەوە دەکەن
کە گەرچ��ی زمانی کوردی لەب��ەر فاکتەرە
جوگرافیایی ،سیاسی و ئابوورییەکان ،دیالێک
و زاراوەی جیاوازی هەیە ،بەاڵم کوردی یەک
زمانە ،ئەمەش گرینگ��ی و بایەخی ماددی و
مەعنەویی خۆی هەیە و فاکتەرێکی یەکخەری
گەلی کوردە .لە درێژەی ئەم باسەدا ،یەکێک
لە پەڕتووکەکان پێشنیارێک دەکات کە وەک
(زانیارییەک��ی گرینگ) خس��توویەتە ڕوو و
دەیەوێت بیرۆکەی بە دەوڵەتبوون لە مێشکی
قوتابییان��ی کورددا چەکەرە پێ بکات ،لەوێدا
دەڵێت :قوتابییانی بەڕێز ،بە دەوڵەتبوون مافی
ه��ەر نەتەوەیەکە تاوەکو خ��ۆی حوکمڕانیی
خۆی بکات ،وەک عەرەب��ەکان ،تورکەکان و
فارس��ەکان کە هەموویان قەوارەی سیاسیی
خۆیان هەیە .ئەوەش دەردەخا کە کوردەکان
ساڵی بیست و دووەم
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گەورەترین گرووپی نەتەوەییی ئەم سەردەمەن
کە هێش��تا حوکمڕانی خۆیان نین و دەوڵەتی
خۆیان نییە (بابەت��ە کۆمەاڵیەتییەکان ،پۆلی
.)٢٤٣-٢٤٢ :٢٠١١ ،٩
ب��ۆ جەخت ک��ردن لەس��ەر بێوێنەییی
کلتوری کوردی و بۆ دروس��تکردنی شانازی
و بیرەوەری��ی هاوب��ەش ،پەڕتووک��ەکان
ڕووبەرێکی بەرفراوانیان بۆ بۆنە نیش��تمانی و
نەتەوەیییە کوردی وکوردستانییەکان تەرخان
کردووە ک��ە لە هەرێمی کوردس��تان کراون
بە پشووی گش��تی .زۆرینەی پشووەکانی نێو
ڕۆژژمێری ئێس��تای هەرێمی کوردس��تان لە
دوای دامەزراندنی ح.ه.ک دا دەستنیش��ان و
دانپێدانراون .جگە لە  ١٤ی تەمووز ،کە یادی
شۆڕشی  ١٩٥٨ـە ،کە حکوومەتی پاشایەتی
بەدەست هێزە سەربازییەکانی عێراقی ڕووخا،
لەگەڵ جەژنە ئایینییە ئیسالمییەکان ،هەرێم
هیچ پشوویەکی هاوبەش��ی دیکەیان لەگەڵ
باق��ی ناوچەکانی دیکەی عێراقدا نییە (بابەتە
کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،پۆل��ی -١٤٧ :٢٠١١ ،٦
.)١٥٣لە پەڕتووکەکان��دا هۆکاری دانانی ١٤
ی تەمووز وەک پش��وو لە ڕۆژژمێری کوردیدا
هەڵوەستەی لەسەر کراوە .ئەو ڕۆژە وەک یادی
شۆڕشێک ناسێنراوە کە لە ئاکامیدا کوردەکان
و عەرەب��ەکان بۆ یەکەمج��ار لە عێراق وەک
هاوبەش لە دەس��توری عێراقدا پێناسەکراون.
ئاهەنگ و بۆنەکان��ی کەمینە ئایینییەکان لە
ڕۆژژمێ��ری ح.ه.ک و پەڕتووکەکان��دا دانیان
پێدانراوە بەاڵم وەک (مالیزیا) وەک ڕۆژگەلی
نەتەوەی��ی یان نیش��تمانیی سەرتاس��ەری،
نەکراون بە پشووی گشتیی.
باس��ی ڕۆژ و بۆن��ە نەتەوەیییەکان وەک
دەرفەتێک ب��ەکار هاتووە بۆ دووپاتکردنەوەی
ماف��ی چارەنووس بۆ ک��وردەکان .یەکێک لە
پەڕتووکەکان باس��ی هۆکاری بەپشووکردنی
ڕۆژی ٤ی تش��رینی یەک��ەم  ١٩٩٢دەکات،
ئەو ڕۆژەی پەرلەمانی کوردس��تان ،هەرێمی
کوردس��تانی وەک هەرێمێک��ی فیدراڵی لە

عێراق ڕاگەیان��د .هەروەها ئاماژە بەوە دەکات
ک��ە کوردی��ش وەک هەم��وو نەتەوەکان��ی
ڕۆژهەاڵت��ی ناوەڕاس��ت دەبێ��ت ب��ە مافی
چارەن��ووس بگ��ەن وەک ت��ورک ،عەرەب و
فارس (بابەت��ە کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،پۆلی ،٦
 .)١٥١ :٢٠١١ئ��ەم پرس��ە زیات��ر دەچێتە
چوارچێوەی مەشرووع کردن نەک نامەشرووع
کردن ،بەپێی ئەو پۆلینو وەسفانەی کە بار-
تال و هوموک ( )٤٢ :٢٠١٢خستویانەتە ڕوو،
ئەمەش بە یەکسانکردنی گرووپە ڕکابەرەکان
(عەرەب ،ت��ورک و فارس) بە کورد کە وەک
یەک شایەنی هەڵس��وکەوت وپێگەی هاوتا و
هاوس��ەنگن .لەم چوارچێوەدا پەڕتووکەکانی
ح.ه.ک هەر چەشنە بااڵدەستی/سەردەستیی
نەتەوەیی و کۆمەاڵیەت��ی ڕەت دەکەنەوە بە
مەبەستی گەیش��تن بە یەکسانی و هاوتایی.
هەروەه��ا ،پەڕتووکەکان جەخ��ت دەکەنەوە
لەس��ەر ئەوەی کە پەیوەندییەکانی هەرێمی
کوردستان لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی ،دەبێ
لەسەر بنەمای تێگەیشتنی هاوسەنگانەی دوو
الیەنانە و لەسەر بنەمای یەکێتیی ئارەزومەندانە
بێت .لەژێرتیشکی ئەم توێژینەوەیەدا ،دەکرێت
بڵێین کە پەیامی س��ەرەکیی پەڕتووکەکانی
ح.ه.ک ئەوەیە کە هەموو نەتەوەکان مافی چارە
ن��ووس و بەدەوڵەتبوونیان هەیە .بە مانایەکی
دیکە ،پەیامی س��ەرەکیی ئەم پەڕتووکانە کە
نوێنەرایەتیی ئامانجەکانیشی دەکات :بنیاتنانی
نەتەوە-دەوڵەت-نەتەوەیەکە(کوردس��تان) لە
ناو دەوڵەت-نەتەوەیەکی دیکە (عێراق)
خۆوێناکردن و دروستکردنی شوناسێکی
نەتەوەیی
هەندێ��ک توێژەر و ئەکادیم��ی وای دەبینن
ک��ە دەرکەوتنی ش��وناس بە زەقی لەس��ەر
بەراوردکردنی کۆمەاڵیەتییانەی شوناس��ەکە
بە شوناس��ێکی دیک��ە ل��ە چوارچێوەیەکی
دیاریک��راودا وەس��تاوە .ل��ە پەیوەن��دی بە
شوناس��ی نەتەوەیی/نیش��تیمانیی ،هەندێک
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دەڵێن کاتێک کە چوارچێوە بەراوردکارییەکە
گرووپێک��ی نەتەوەیی��ی دەرەکی��ی تێدایە،
ئەوە شوناس��ی گرووپ��ە ناوخۆیییەکە زەقتر
دەردەکەوێت (ئۆکس و ئەوانی دیکە .)١٩٩٤
بێجگە لە ب��ە زەق دەرکەوتنی ش��وناس لە
ک��ەشو فەزای گرووپ��ی دەرەکی و گرووپی
ناوخۆییی بەراوردکارییدا ، ،شوناسی هاوبەشی
گرووپ��ەکان پەیوەندیی بە ش��انازی و ڕێز لە
خۆ گرتنەوە هەیە (س��پینەر-هالێڤ و تایس-
مۆرس ٥١٥ : ٢٠٠٣؛ ش��افی و ئەوانی دیکە
 .)٢٠١٠بەپێی ئەم تێگەیشتنانە ،دروستکردن
و بەهێزکردن��ی وێنەیەک��ی پڕبەها و دیار بۆ
هەر گرووپێکی نەتەوەی��ی ،لە الی تاکەکان
یان بە کۆمەڵ ،یارمەتیی بنیاتنانی شوناسێکی
بەهێزی نەتەوەیی دەدات .بۆ ناسیۆنالیستەکان
و بنیاتنەرانی نەتەوە ،پڕۆگرامەکانی قوتابخانە،
ئامرازێکی کاریگەرن لە دروستکردنی شوناسی
دەستەجەمعی .لە پەڕتووکەکانی قوتابخانەکانی
ح.ه.ک وادەردەکەوێت ک��ە ئەمە یەکێک لە
ئامانج��ە س��ەرەکییەکانی پ��ەروەدەکاران و
مامۆس��تایانی هەرێم بێت ،ئەویش لە ڕێگەی
دەق و ڕاهێنانەکان لە پەڕتووکەکانی مێژوو و
بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان بە تایبەتی.
پەڕتووکەکان ستراتێژییەکی هەمەالیەن
ب��ەکار دێنن تاکو ڕێزگرتن و ش��انازی بەخۆ
کردن ل��ەالی ت��اک و کۆمەڵ دروس��ت و
بەهێز بکەن .لە الیەک��ەوە ،کوردەکان وەک
نەتەوەیەکی کۆن و دڵس��ۆز لە پەڕتووکەکاندا
وێنا کراون کە لە دێر زەمانەوە نیش��تەجێی
زێدی خۆیانن .بەپێی پەڕتووکەکان کوردەکان
یەکێک ل��ە گەورە-نەتەوەکان��ی ناوچەکەن
ک��ە ه��ەزاران س��اڵە ل��ە ه��ەواری خۆیان
ژیاون(مێ��ژووی شارس��تانییەکان ،پۆلی ١٠
 .)٢٤-٢٢ :٢٠١١ ،ئامانج��ی ئ��ەم حکایەتە
مێژوویییان��ە دروس��تکردنی خۆوێناکردنێکی
ئەرێنی و هەس��ت دروس��تکردن بە شانازی
لە الیەن قوتابیی��ان .هاوتەریب لەگەڵ ئەمە،
پەڕتووکەکان دەڵێن کە کوردەکان بە درێژاییی
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مێژوویان ڕووبەڕووی مەترسی و توندوتیژی و
هێرشی دەرەکی بوونەتەوە کەچی بەسەریاندا
زاڵ ب��وون .پەڕتووک��ەکان ب��ەردەوام ئ��ەوە
دووبارە دەکەنەوە ک��ە هەرچەندە کوردەکان
چەوس��ێندراونەتەوە ب��ەاڵم ل��ە ڕووب��ەڕوو
بوونەوە لەگەڵ مەترس��ییەکان س��ەرکەوتوو
بوون (مێژووی ن��وێ و هاوچەرخ ،پۆلی ،١٢
٤٢ :٢٠١١؛ بابەت��ە کۆمەاڵیەتییەکان ،پۆلی
 .)١٤٥-١٤٤ ،١٣٣-١٣١ :٢٠١١ ،٩ڕێب��ەرە
کوردە موس��ڵمانەکانی ،وەک س��ەالحەددین
ئەیوب��ی ،ب��ە ب��ەراورد ب��ە ڕێب��ەرە غەیرە
ک��وردەکان گرینگی��ی زیاتریان پ��ێ دراوە.
بەشێکی زۆر لە پەڕتووکەکانی مێژوو و بابەتە
کۆمەاڵیەتییەکان بۆ ڕۆڵ و سەربردەی ڕابەرە
کوردە موسڵمانەکان لەسەردەمی حوکمڕانیی
ئومەویی��ەکان و عەباس��ییەکان تەرخانکراوە
(مێژووی شارس��تانییەکان ،پۆلی :٢٠١١ ،١٠
 ،١٨٨-١٧٨پۆلی .)١٤٦-١٣٦ :٢٠١١ ، ٨
پەیوەند بەوەی هەڵس��وکەوتیان بەرانبەر
ئەوانیتر چۆن بووە و چۆن مامەڵەی کەسانی
بەرانبەریان کردووە ،پەرتووکەکان ش��ێوازی
مامەڵەکردنی ک��وردەکان لەگەڵ نەتەوەکانی
دراوسێ ئەفسانەس��ازی و ڕۆمانتیزە دەکەن.
بەپێی پەڕتووکەکان ،کوردستان وەک واڵتێک
س��ەرکردەکانی ،ئیمپرات��ۆرەکان و میرەکانی
هەمیشە ئاشتیخواز ،دادپەروەر ،مرۆڤدۆست و
بەڕێز و بەئیمان بوون .پەرتووکەکان پێداگری
لەسەر ئەوە دەکەن کە کوردەکان لە بنیاتنانی
شارستانییەتی مرۆیی ڕۆلی گەورەیان هەبووە
(مێژووی نوێ و هاوچەرخ ،پۆلی :٢٠١١ ،١٢
٦٢-٦١ ،٥٦؛ بابەت��ە کۆمەاڵیەتییەکان ،پۆلی
١٦٤ : ٢٠١١٢٩؛ پۆل��ی -١٣٦ :٢٠١١ ،٨
١٤٦؛ پۆل��ی  .)٨٤-٧٨ :٢٠١١ ،٦بارودۆخی
میرنش��ینە کوردییەکانی سەدەکانی شازدە و
حەڤدە و هەژدە لە پەڕتووکەکاندا ئاوا وەسف
کراوە:
س��ەرەڕای هەم��وو خراپکارییەکان��ی
ئێرانیی��ەکان و عوس��مانییەکان ،ناوچ��ە
ساڵی بیست و دووەم
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کوردس��تانییەکانی ژێ��ر دەس��ەاڵتی
میرنش��ینە(کوردە)کان توانیی��ان ج��ێ پێی
نەت��ەوەی خۆیان ڕاگرن .هەروەه��ا توانییان
بە پێی توانای خۆی��ان ژیانی کورد پەرە پێ
ب��دەن .بە بەراورد لەگ��ەڵ ناوچەکانی دیکە،
ناوچ��ە کوردیی��ەکان بەرەو پێش��چوونێکی
زیاتریان بە خۆوە دیبوو .زۆرێ لەو کەسانەی
بە س��ەردان هاتبوون بۆ کوردس��تان پێیان
س��ەیر بوو کە ئەم پێش��کەوتنەیان بە چاوی
خۆی��ان دیب��وو و لە دەق و نوس��ینەکانیاندا
بەسەرس��وڕمانەوە باس��یان کردب��وو (بابەتە
کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،پۆل��ی.)١٥٠ :٢٠١١ ، ٩
هەر ب��ە پێی پەڕتووکەکان ،نەتەوەکانی دیکە
و واڵتانی دراوس��ێ ،پێچەوان��ەی کوردان ،بە
خراپی هەڵس��وکەوتیان لەگ��ەڵ کوردەکان
ک��ردووە و ب��ەردەوام فێ��ڵ و خیانەتیان لێ
کردوون .س��ەرەڕای ئەم��ەش ،ئەوانی دیکە
بەردەوام پێویستییان بە کورد بووە و بەڵێنیان
داوە قەرەبووی یارمەتییەکانیان بکەنەوە بەاڵم
ئەو بەڵێنان��ە قەت نەهاتوون��ەدی (مێژووی
ن��وێ و هاوچ��ەرخ ،پۆل��ی ،١٢ :٢٠١١ ،١٢
 .)٥٣جێی س��ەرنج و سەرس��وڕمانە ،بەپێی
پەڕتووک��ەکان ،ک��ورد هیچ��کات تووش��ی
کێش��ەی ناوخۆ نەبۆتەوە،ئ��ەوەی هەبووبێت
ب��ە هان��دان و دەس��تێوەردانی ئەوانیترەوە
ب��ووە .کورد قەت ناوچ��ەی ئەوانیتری داگیر
نەکردووە ،بە پێچەوان��ەوە ئەوانیتر بەردەوام
هەوڵی داگیرکردنی کوردستانیان داوە (بابەتە
کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،پۆل��ی ، ١٢٠ :٢٠١١ ،٩
.)١٤٤-١٤٣ ،١٣٢
بێگوم��ان ،وەک گریفێ��ن و مارس��یانۆ
( )٣٥ :١٩٧٩ڕوون��ی دەکەن��ەوە ،س��ڕینەوە
یان ش��اردنەوەی ڕاس��تییەکان هەم گرینگە
هەم ترس��ناک ،کاریگەرییشی دەبێت لەسەر
تێگەیشتن و تێڕوانینی قوتابییان بۆ پێشهات
و ڕووداوە مێژوویییەکان (گریفێن و مارسیانۆ
 .)٣٥: ١٩٧٩بەدەگم��ەن هەڵدەکەوێ��ت
ک��ە ناسیۆنالیس��تەکان ،ب��ۆ دەرنەکەوتن��ی

کەموکوڕییەکانی��ان ،نادادپەروەرییەکانی��ان
و س��تەمکارییەکانیان ،ب��ێ الیەنانە ڕخنە لە
مێژووی خۆیان بگرن .بەمەبەستی خۆدزینەوە
لە باس��کردنی الپەڕە ڕەش��ەکانی مێژوویان،
زۆر ب��ە خش��کەیی دیم��ەن و ڕۆژە ناحەز و
ناش��یرینەکانی مێژوویان پش��تگوێ دەخەن
و قوتابییان ل��ە تاریکیدا دەهێڵنەوە .بۆنمونە،
پەڕتووکەکان��ی ح.ه.ک تەواوی باس و بابەتە
پەیوەندی��دارەکان ب��ە ش��ەڕە ناوخۆییەکانی
نێ��وان گرووپە سیاس��ییە ک��وردەکان وەال
دەنێن ،ئەو ش��ەڕانەی کە لە سەرەتای ١٩٦٦
تا ئێستا بە گەرمی یان بە ساردی بەردەوامە
و بەش��ێکی بەرچاوی مێ��ژووی هاوچەرخی
کوردەکان پێکدێنن .الدانی باس��ی گرژی و
پێکدادان��ە ناوخۆییەکان ،ڕەنگ��ە لەبەر ئەوە
بێت کە ناسیۆنالیستە کوردەکان کاریگەریی
بەرچاویان لەسەر ئامادەکردنی پەڕتووکەکان
هەبووبێت ،ئ��ەوان نەیانویس��تووە وێنایەکی
نەرێنی لە خۆیان و ڕۆڵگێڕانیان لەو گرژییانە
دەربخەن کە بوونەتە هۆی لەدەستدانی گیانی
هەزارن کەس و ڕێگەش��یان بۆ دەیان تاوانی
قێزەون لە دژی یەکدی خۆش کرد.
ئەنجام
بە ئیزافەی ئ��ەو ئەنج��ام و ئارگیومێنتانەی
ت��ا ئێس��تا ل��ەم توێژینەوەی��ە خران��ەڕوو،
ڕەنگ��ە بگەینە ئەم ئاکامەی��ش کە لە ڕووی
مێژووییی��ەوە گرووپ��ە س��امییەکان وەک
ئەکەدییەکان ،بابلییەکان و ئاش��ورییەکان و
دواتر عەرەبەکان ،عوسمانییەکانی سەدەکانی
ناوەڕاس��ت و س��ەفەوییەکان و عەرەب��ە-
عيراقیی��ەکان ،فارس��ەکان و تورکەکانی ئەم
س��ەردەمان ،لە ناو پەڕتووکەکانی ح.ه.ک بە
ئەوانیتر کراون .لە کاتێک��دا کە ڕێژێمەکانی
ئ��ەم واڵتانە هەندێک جار خەس��ڵەتی خراپ
یان ناو و ناتۆرەی سیاسییان پێوە لکێنراوە (
وەک شەڕانگێز ،فاشیست یان کۆلۆنیالیست)
بەاڵم هی��چ کاتێک تورک��ەکان ،عەرەبەکان
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و فارس��ەکان ،وەک��وو گرووپ��ی ئیتن��ی و
نەتەوەی��ی ،وەک ناحەز ،نام��رۆڤ ،وەدەرنراو
یان ناش��یرین لە پەڕتووکەکاندا نەناسێنراون.
وات��ە هیچ نیش��انەیەکی ڕەگەزپەرس��تی لە
دژی ئ��ەم گرووپە نەتەوەیی و ئتنییانە لە ناو
پەڕتووکەکاندا دەرناکەوێت .لە پەڕتووکەکاندا
ڕۆڵی ئ��ەو گرووپە کۆنانەی کە ب��ە ئەوانیتر
کراون لە شارستانییەتی مرۆڤایەتیدا ناسێنراوە
و بەرز نرخێنراوە .بەاڵم پەیوەند بە سەدەکانی
ناوەڕاس��ت ،س��ەردەمی هاوچ��ەرخ و ن��وێ
بەدەگمەن ڕۆڵی ئ��ەو گرووپە نەتەوەیییانەی
بەئەوانیترک��راون ،لەگ��ەڵ دەوڵەتەکانی��ان،
ب��ە تایبەت��ی دەوڵەتەکانی ئێ��ران ،عێراق و
تورکیا ،لە شارستانییەتی ناوچەکەدا ئاماژەی
پێ کراوە .لەوەش زیات��ر ،ڕۆڵی ڕابەر و میرە
ک��وردەکان نەک هەر دانی پیان��راوە بەڵکوو
بەگش��تی ڕۆمانتی��زە ک��راوە .فاکتەرێک کە
ڕەنگە بە تەواوی نادیار بێت لەم پەڕتووکانەدا
پرس��ی شوناس��ی مەزهەبییە لە عێراقدا ،کە
هۆکارەکەی دیار نیە.
وەک هەڵس��ەنگاندنێکی گشتی ،دەکرێت
بڵێی��ن کە ئەو خۆ-وێناکردن��ە بەکۆمەاڵنەی
لەن��او پەڕتووکەکان��دا بۆ کورد ک��راون ،لە
باش��ترین حالەتدا ناتەواون و هەندێکجاریش
قەبە ک��راون یان بە هەڵەدابەرن .س��ەرەڕای
ئەوەی کە تەرکیز کردنە س��ەر سەرکەوتن و
دەستکەوتەکانی کورد ،ئەڵبەت ڕۆمانتیزەکراو
و نۆستالجیائامێز ،دەکرێت بەوە پاساو بکرێت
ک��ە پەڕتووک��ەکان دەیانەوێ��ت وێنایەکی
ئەرێن��ی ب��ۆ کورد ل��ە خەیاڵی من��دااڵنو
قوتابییاندا دروس��ت بکەن ،بەاڵم سڕینەوە و
ب��اس نەکردن��ی ڕووداوە مێژوویییەکانی ئەم
دوایییانەی کورد (وەک شەڕی ناوخۆی کورد
لە  ١٩٦٦ت��ا  )١٩٩٨دەتوانێ��ت وێنەیەکی
هەڵ��ە و نات��ەواو ،ت��ا ڕادەیەکی��ش ئاڵۆز و
شێواو لە مێش��کی قوتابییاندا دروست بکات.
باس نەکردنی ش��ەڕی ناوخۆ ئەو برینەی لە
هەس��ت و نەس��ت و یادەوەریی کوردەکاندا
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دروس��ت کردوە النابات .چاکتربوو باسی هەم
گرژیی��ەکان هەم ملمالن��ێو پێکدادانەکانی
کردبا و ڕەهەند و دەرئەنجامەکانی خس��تبایە
ڕوو تاوەک��و تێڕوانینێک��ی بێالیەنانە لە الی
قوابیان دروست بووایە و ببووایە بە وانەیەکی
مێژوویی بۆ قوتابییان.
پەیوەند بە پرس��ی ئیسرائیل-فەلەستین،
ئ��ەدوان و بار-ئ��ۆن ( )٢٠٠٤پەڕتووکێکیان
بۆ قوتابخانەکان لەس��ەر مێ��ژووی گرژی و
پێکدادان��ەکان ئامادەکرد کە ل��ە زمانی هەر
دوو الوە پرس��ەکە دەگێڕێت��ەوە .بۆ ئەم کارە
دوو س��تراتێژییان بەکارهێناوە کە بار-تال و
هەمەک ( )٢٠١٢:٤٤ئاماژەیان پێ کردوە کە
بەنادامەزراوەکردن ()deinstitutionalization
و دووبارە نوسینەوە و دەرهێنانی مێژووە لەژێر
س��ێبەری حکایەتە گەورە و هەژمونگەرەکان.
لە غیابی ئەم دوو ستراتێژە ،قوتابییان زانیاری
لەس��ەر ملمالنێ و پێکدادانەکان لە سەرچاوە
سیاس��ی و دامەزراوەکانی��ان وەردەگرن کە
خۆیان الیەن بوون لە شەڕەکاندا ،ئەوکاتیش
گێڕانەوەکان بێالیەنانە نابن .بە هەمان شێوە،
نیش��ان نەدانی تاوانەکان کورد دەکرێت ڕێگر
بێ��ت لەوەی کە قوتابییانی کورد هاوس��ۆزی
ب��ۆ کەمین��ەکان ،وەک کەلد و ئاش��وورییە
کریس��تییانەکان یان ئێزیدییەکان نیش��ان
بدەن ،ئەمە هێندەی دیکە لەو س��ەروبەندەدا
ڕاستە کە دەبینین ئەم گرووپانە هەندێک جار
بیرەوەریی مێژوویییان ،نوێ یان کۆن ،بەرانبەر
بە ک��وردەکان پڕئازارە .بار-ت��ال و هەمەک
( )٤٤ :٢٠١٢ڕاس��ت دەکەن کاتێک دەڵێن
کە گرووپ��ەکان دەبێ��ت ئەوکارانەی خۆیان
بخەنە ڕوو و بناس��ێنن ک��ە بوونەتە هۆکاری
پێش��ێلکردنی مافی گرووپەکان��ی دەرەوەی
خۆیان .س��ەرەڕای ئەمە ،فرەییی کۆمەڵگەی
کوردس��تانی ،بە ڕوونی دانی پێدانراوە ،بەاڵم
وەک پێویست شی نەکراوەتەوە.
ئامانجی س��ەرەکیی پەڕتووکەکانی مێژوو
لە قوتابخانەکانی کوردس��تان دەرخستنی ئەو
ساڵی بیست و دووەم
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فۆرم و ڕووەی شوناسی نەتەوەیییە کە زادەی
تێڕوانینەکان��ی ناسیۆنالیس��می کوردییە کە
نزیکە لە تێگەیش��تنەکانی سمیس و ناسراوە
ب��ە نەتەوە-هێماگەرای��ی .هەندێک جاریش
نزیکن ل��ە تێگەیش��تنی پریمۆردیالەکان بۆ
نەتەوە و ناسیۆنالیزم .ئەو پەیام و میتۆدانەی
پەڕتووکەکان بەکاریان ب��ردووە بۆ گەیاندنی
بیرۆک��ەکان ب��ە قوتابیی��ان ،زیات��ر لەوەی
تێگەیش��تنێکی ئەکادیمیان��ە بن ،لە ڕەوت و
تێگەیش��تنی ناسیۆنالیستانە س��ەرچاوەیان
گرتووە .یەکێک لە دەرکەوتەکانی بەکارهێنانی
تێگەیشتنە ناسیۆنالیستییەکان ،کە هەندێکجار
خۆی ل��ە بەرزکردن��ەوەی چاوەڕوانییەکاندا
دەبینێت��ەوە ،ئەوەی��ە ک��ە پەڕتووکەکان��ی
مێژوو بۆ قوتابییان لە هەرێمی کوردس��تان،
زۆر تیش��ک دەخاتە س��ەر کەرکوک و وەک
شارێکی کورد/کوردس��تانی دەیناسێنێت ،بە
هەمان ش��ێوە س��نوری هەرێمی کوردستان.
ئەم تەرکیزە زۆرە لەس��ەر کەرکوک لەوانەیە
ببێتە بەربەس��تێک بۆ کورد و سەرکردەکانی
کوردستان کە بتوانن دانوسان لەسەر پرسی
ناوچە کێش��ە لەس��ەرەکان بکەن ،بە تایبەت
ناوچەگەلی وەک حەویجە ،تەلەعفەر ،مەندەلی
و حەمدانی��ە ،بەتایبەت��ی ئەگ��ەر ڕەچاوی
ئ��ەوە بکەین ک��ە لە ئاکامی سیاس��ەتەکانی
تەعریبدا ،ئەو ناوچانە هیچ ماکێکی کوردیان
پێوە نەماوە .بە واتایەک��ی دیکە ئەگەرەکانی
پێچەوانەکردنەوەی تەعری��ب لەم ناوچانە لە
مەحاڵ نزیکە.
ل��ە کۆتایی��دا ،پەڕتووکەکان��ی ح.ه.ک
پەیامێکی س��ەرەکیی سیاسی دەگەیێنن کە
ک��وردەکان وەک گرووپێک��ی نەتەوەیی لە
دنیایەک کە لەسەر بنەمای دەوڵەت-نەتەوەدا
ڕێکخراوە ،وەک ئەوانی دیکە مافی چارەنووس
و بەدەوڵەتبوونیان هەیە .لە ڕاستیدا ،دەکرێت
بڵێین کە گوتاری س��ەرەکیی پەڕتووکەکانی
خوێندن��ی مێ��ژوو لەهەرێمی کوردس��تان،
خواستی دروستکردنی دەوڵەت-نەتەوەیەکە،

جا چ لە ناو س��نوورەکانی دەوڵەت-نەتەوەی
عێ��راق بێت یان لە دەرەوەی .تا چ ڕادەیەک
پەیامەکانی پەڕتووکەکان تەواوکەر یان دژن
لەگەڵ سیاسەتەکانی دەستەبژێری سیاسیی
کوردی ،هاوکات ت��ا چ ڕادەیەک هەوڵەکانی
دروس��تکردنی ش��وناس و جوگرافی��ا وەک
ئەوەی ل��ە پەڕتووکەکاندا هاتووە ،کاریگەریی
لەس��ەر مندااڵن و قوتابییان داناوە ،دەکرێت
بکرێن بە پرس��یاری توێژین��ەوەی دیکە لەم
پەیوەندییەدا.
تێبینی
بڕوانە مێژووی عەرەب و ئیسالم ،پۆلی ٢ی
ناوەندی٢٠٠٣ ،؛ مێژووی نوێ و هاوچەرخی
نیش��تیمانی ع��ەرەب ،پۆل��ی ٦ی ئامادەیی،
٢٠٠١؛ مێ��ژووی کۆنی نیش��تمانی عەرەب،
پۆلی ١ی ناوەندی.٢٠٠٠ ،
بڕوانەمێژووی نوێ و هاوچەرخی نیشتمانی
عەرەب ،پۆلی ٦ی ئامادەیی٢٠١١ ،؛ مێژووی
نوێ و هاوچەرخی نیش��تمانی عەرەب ،پۆلی
٣ی ناوەن��دی٢٠١١ ،؛ مێ��ژووی ع��ەرەب و
ئیسالم ،پۆلی ٢ی ناوەندی.٢٠٠٩ ،
ل��ە س��ەرەتای  ،١٩٢٣کۆمەڵ��ەی گەالن
لێژنەیەکی دەستنیش��ان کرد بۆ لێکۆڵینەوە
لە داواکارییەکانی بەریتانییەکان و تورکەکان
لە پەیوەن��دی لەگەڵ ویالیەتی عوس��مانیی
موسڵ .لە تەمووزی  ،١٩٢٦کۆمەڵەی گەالن
پشتیوانیی لە لکاندنی ویالیەتەکە بە دەولەتی
نوێ��ی عیراق کرد .کوردەکان ئەم ئەنجامەیان
وەک خیانەتێک��ی زلهێ��زەکان دان��ا چونکە
ل��ە پەیمانی س��یڤەر ل��ە  ١٩٢٠دا بەڵێنی
سەربەخۆیی بە کوردەکان درابوو.
لە کۆتاییی س��ەدەی نۆزدەدا و لە ش��ەڕی
یەکەمی جیهانی ،س��وپای عوسمانی لەگەڵ
چەک��دارە خێڵەکیی��ە ک��وردەکان هەزاران
خەڵکی س��یڤیلی کەلدی و ئاش��وورییان لە
ناوچ��ە کوردییەکان کوش��ت ،بڕوانە تراڤیس
(.)٢٩٤-٢٩٣ ،٢٧٧-٢٣٧ :٢٠١٠
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ڕەخنە ،جیاوازیی بیروڕا ،بواری خوێندن*
جوودیت باتلێر
و :پشتیوان هەوشاری

ئازادیی ئاکادمیک لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ی
ئەمری��کادا بووەت��ە دیاردەیەک��ی جێگا 
مش��تومڕ .لە الیەکەوە لێکۆڵەر و بیرمەندانی
کۆنزێرڤاتیڤ ئەو دەستەواژەیە لە کاتێکدا بە
کار دێنن کە بیانهەوێ ڕەخنە لە دروس��تیی
سیاس��ی لە زنکۆدا بگ��رن ،لە الیەکی ترەوە
لێکۆڵەرانی پێشکەوتنخواز دەیانهەوێ ئازادیی
ئاکادمی��ک وەکوو بنەمایەک ب��ۆ پارێزگاری
ل��ە س��ەربەخۆییی ئاکادمی��ک لەبەرانبەر
دەس��تێوەردانی دەوڵ��ەت و کۆمپانییەکاندا
بەهێز بکەن .ماوەیەک لەمەو پێش وتووێژێکم
لەگەڵ ڕۆبێرت پۆس��ت سەبارەت بە ئازادیی
ئاکادمیک پاش 11ی سێپتامبر باڵو کردەوە.
ئ��ەوە یەکەمین هەوڵێک بوو ب��ۆ ئەوەی لە
چەمک��ی ئازادی��ی ئاکادمی��ک تێبگەین و
سنووری ئەو چەمکە بناسین.
پۆست لە بەشی خۆیدا دەڵێ ڕێگایەک کە
پارێ��زەری خۆبەڕێوەبەریی ئاکادمیکە ئەوەیە
کە ئیزن بە کۆڵێژەکان (مامۆستاکان) بدرێت
تاکوو سەبارەت بە بەرنامە فێرکارییەکانیان و
دامەزراندنەکان بڕیار بدەن و هەڵیسەنگێنن،
چونکە ئەوان بەش��ێوازێکی پڕۆفیش��نال لە
لقێک��ی تایبەتدا پەروەردە ب��وون و ئامادەی
وەها هەڵسەنگاندنێکن .پارێزگاری لە ئازادیی
ئاکادمیک لەوب��وارەدا پەیوەندیی بە تواناییی
ئێمە بۆ پاراس��تنیی کەس��ە لێهاتووەکانەوە
هەیە ک��ە لەالیەن کۆڵێ��ژکان و لهڕێگەی
پەروەردەی پرۆفیش��ناڵ و بە هەڵسەنگاندنی
هاوتا هەڵسەنگاندراون.
له ڕوانگەی پۆستەوە ،ژیانی دامەزراوەی
ئازادیی ئاکادمیک لەس��ەر نۆڕمگەلێک بەندە
کە هەمووان لەس��ەری کۆک��ن و لە الیەن
چینێک لە مامۆستایانەوە ک ە لقە زانستییەکان
دەناسن دادەنرێن و بەهێز دەکرێن .هەروەها
ئەو نۆڕمانە ئێمە بۆ ئەنجامدانی هەرچەش��نە
لێکۆلینەوەیەک و فێرکارییەک توانا و لێهاتوو
دەکات .لەڕاس��تیدا ئ��ەو نۆڕمان��ە مەرجی
ڕەواییبەخشین بەئازادیی ئاکادمیکمانن.

م��ن لەگ��ەڵ پۆس��ت ه��اوڕام ک��ە
خۆبەڕێوەبەری��ی ئاکادمی��ک زۆر گرینگە و
دەبێ بنەم��ای ڕەوای خۆی بدۆزێتەوە تاکوو
دژ ب��ە دەس��تێوەردانی ناڕەوای سیاس��ی و
بەڕێوەبەرانە سەبارەت بە بەرنامەی پەروەردە
و دامەزراندن��ی (مامۆس��تا یان بەگش��تی
ئەندامانی کۆڵیژەکان) بوەستێتەوە و بۆچوونی
دژ بەوان��ی هەبێ .بەاڵم م��ن لێرەدا باس لە
نیگەرانییەک دەکەم و ئەویش ئەوەیە ئەگەر
ئێم��ە لە نۆڕم��ی ئاکادمیک وەک��وو نۆرمی
پیش��ە و نۆڕمی بوارەکانی خوێندن تێبگەین
و ئ��ەم نۆڕمانە ببنە مەرجی رەواییی ئازادیی
ئاکادمی��ک ،ئیتر ناتوانی��ن لێکۆڵینەوەیەکی
ڕەخنەگرانەمان لەس��ەر ڕەواییی ئەو نۆڕمانە
هەبێ؛ ئەمەیش نەک هەر ئازادیی ئاکادمیک
دەخاتە مەترسییەوە بەڵکوو ئەو پارێزگارییەی
بە ڕاشکاوی باس��ی لێوە کرابوو دەخاتە ژێر
پرس��یارەوە .هەروەها لەوانەی��ە داهێنان لە
بواری لقەکان و نێوان-لقی زانستدا سنووری
لقەکان بش��ێوێنێت .نۆڕمگەلی پڕۆفیش��ناڵ
ک��ە وەک��وو نۆڕمگەلی بوارەکان��ی خوێندن
لێکدەدرێن��ەوە ڕەوایی بە ئازادیی ئاکادمیک
دەبەخشن؛ بەاڵم چ شتێک ڕەوایی بەو خودی
ئەو نۆڕمان��ە دەدات؟ ئەگەر ئێمە نەمانتوانی
واڵمیکی باش بۆ ئەو پرسیارە بدۆزینەوە ڕەنگە
ئێمە لەگەڵ ئەم پرسە ڕووبەڕوو بینەوە :ئێمە
دەبێ نۆڕمگەلێک قبووڵ بکەین کە ناتوانین
ڕەواییان پێبدەین (یا ئێمە ناتوانین پرس��یار
لە رەوایی بکەی��ن) تاکوو ڕەوایی بە ئازادیی
ئاکادمیکی ئێمە بدەن.
لە ڕاس��تیدا حەزی ئێمە بۆ س��ازکردنی
ئازادیی ئاکادمیک لە چوارچێوەی نۆڕمگەلی
تەنزیمی و پڕۆفیش��ناڵ ک��ە تەنیا ئەندامانی
کۆڵێ��ژەکان دەزان��ن چییە و چ��ۆن بەکار
دەهێنرێ ،دەبێتە هۆی ساز کردنی پرسێکی
دیک��ە بۆ ئازادیی ئاکادمیک .ئەگەر داهێنانی
پەروەردەیی ئەو نرخ و تێچووە بێت کە ئێمە
بۆ ڕەوایی دان بە بۆچوونی دژ بە دەستێوەردانە
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نەخ��وازراوە سیاس��ییەکان دەیدەین ،ئەوە
ئێمە کەلتوورێک��ی ئاکادمیکی کۆنزێرڤاتیڤ
دادەمەزرێنی��ن و تەنان��ەت داهێنان��ی
پەروەردەی��ی و ئیش��ە نێوان-لقییەکانیش
س��ەرکوت دەکەی��ن تاکوو پارێ��زگاری لە
ئازادی��ی ئاکادمی��ک بکەی��ن .ئێم��ە دەبێ
بپرسین کە ئازادیی ئاکادمیک بۆ چ کەسێک
دەپارێزرێ؟ و بۆ چ کەسێک لەناو دەچێ؟ و
ئێمە ب��ە چ مانایەک ئاکادمیک دەمێنینەوە؟
دەتوانین جیاوازییەک��ی جیددی لە بیروڕادا
ببینین :نۆڕمگەلی پڕۆفیشناڵ سنوورگەلێکی
پێویس��تن کە ئێمە نابێ لێیان دڕدۆنگ بین
ئەگەر ئێم��ە بخوازین لە ئازادیی ئاکادمیکیا،
پارێزگاری لە نۆڕمگەلی پڕۆفیش��ناڵ بکەین،
دەبێ وردبینی لەنێو خۆماندا قەبووڵ بکەین.
ئەم پرس��ە پڕپێچ و پەنایە دەبێتە هۆی
ئەوەی کە من دوو پرس��یاری جیاواز بکەم.
یەکەم ئەوەیە کە ڕەخنە لە ئیشی ئاکادمیکدا
چیی��ە وچ پەیوەندییەک��ی ب��ە کێش��ەی
بوارەکانی خویندنەوە هەیە .ئەگەر پشتیوانی
لە ش��ێوەیەکی تایب��ەت ل��ە لێکۆڵینەوەی
ڕەخنەیی بکرێ ،ئێمە چۆن دەتوانین بزانین
لێکۆڵین��ەوەی ڕەخنەیی چییە؟ پرس��یاری
دووهەم ئەوەیە کە ئایا ئەو ش��تەی کە پێی
دەڵێی��ن لێکۆڵینەوەی ڕەخنەی��ی ،دەتوانێ
لەالیەن لقێک��ی تایبەتەوە دیاری بکرێ ،ئایا
ئ��ەوە لەخۆیدا کردارێکی نێ��و ئەو ئەو بوارە
زانس��تییەیە ی��ان لێکۆڵین��ەوەی ڕەخنەیی
دەتوانێ لەسەر تێگەیشتن لە چەمکی ڕەخنه
دابنرێت؟
ئەگەرچی ئاش��کرایە کە ڕەخنە بێچمە
مودێڕنەک��ەی ل��ە فەلس��ەفەوە وەرگرتووە،
هەندێک دەڵێن کە تەنانەت لە چوارچێوەی
تایبەتی لقی فەلس��ەفەدا ناگونجێت .بۆ وێنە
لە فەلسەفەی کانتدا ،کرداری ڕەخنە نەک لە
دەرەوەی بازنەی فەلسەفە و بەگشتی زانکۆدا
کەڵکی لێ وەردەگیررێ��ت بەڵکوو ڕێگایەکە
تاک��وو ڕەواییی بنەڕەتی��ی بەڕێوەبەرایەتییە
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گش��تی و حکوومەتیی��ەکان بخات��ە ژێ��ر
پرسیارەوە.
ل��ەو ڕووەوە من هی��وادارم بتوانم ئەوە
نیشان بدەم کە ڕەخنە لە کاری ئاکادمیکدا،
بەش��ێوەیەکی بەرباڵوتر پەیوەندیی بە پرسی
جیاوازیی بیروڕای سیاسییەوە هەیه کە تێیدا
جیاوازیی بیروڕای سیاسی ،وەکوو ناڕەزایەتی
لە خواس��تە ناڕەواکانی دەسەاڵتی گشتی و
حکوومەتی فام بکرێ .من لە پێش��دا دەبێ
ئ��ەوە بڵێم کە پێموا نیی��ە کردەوەی ڕەخنە
بتوانێ بۆ ت��ەواوی ئەو نۆڕمانەی کە ئێمە بۆ
سازکردنی ئیددیعایەکی بەهێز سەبارەت بە
ڕەوایی و ناڕەواییی دەس��ەاڵت بەکاربهێنرێ،
بەاڵم من وای بۆ دەچم بەکارهێنانی ڕەخنە بۆ
هەموو ئەو ئیددیعایانەی کە ئێمە لە ئاکامدا
دەمانهەوێ سازی کەین شتێکی پێویستە.
گرینگە کە ئاماژە بەو بەستێنە سیاسییە
بکەی��ن کە تێیدا وەها پڕس��یارگەلێک دێنە
ئ��اراوە -ی��ان هەر نایەن��ە ئ��اراوە .لە واڵت ە
یەکگرتووەکان��ی ئەمری��کادا دەس��تەواژەی
ئازادیی ئاکادمی��ک ،وەکوو مافی کۆڵێژەکان
دەبین��رێ تاکوو لە دەس��تتێوەردانی هێزی
کۆمپان��ی و بەرپرس��انی حکوومەت��ی ل��ە
بابەتی س��ازکردنی بەرنام��ە فێرکارییەکان،
ی هاوت��ا و لێکۆڵینەوەکان��دا،
هەڵس��انگاندن 
ڕزگار ب��ن .لەالیەک��ی دیک��ەوە ،ئازادی��ی
ئاکادمیک بۆ بەشێک لە لێکۆڵەرەکان وەکوو
مافێک دەبینرێ کە پش��تی پێ دەبەس��تن
تاک��وو بچنە نێ��و گرێبەس��تەوە لەگەڵ ئەو
س��ەرچاوە داراییانەی کە پێیان وایە شایستە
و گونجاوە و هاوکات مەرجگەلی داس��ەپاو
لەالیەن ئەو س��ەرچاوە دەرەکییانەوە قبووڵ
دەکەن کە زۆربەی جار کاریگەریی لەس��ەر
دامەزراندنی کەس��ەکان ،بەرنامەی فێرکاری
و لێکۆڵینەوەکانی��ان هەیە .گرینگە کە ئێمە
سەرنج بە هێرش بۆ سەر ئازادیی ئاکادمیک
بدەین 1 .یەکێک لە مەبەستەکانی گەاڵڵەی
ی
ماف��ە ئاکادمیک��ەکان ئەوەیە هاوس��ەنگی 
ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

ڕوانگ��ەکان ل��ە ژووری وانەکوتنەوەکان��دا
سازبکات[ 2 .]١شێوازی نوێی دەستێوەردانی
دەوڵ��ەت لە ڕێ��گای کارکردنی هاوبەش��ی
یاسای نیش��تمانی ،پێکهێنانی دەستەیەک
لە ڕاوێژکاران بۆ چاوەدێریی خوێندنەوەکانی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست-لێکۆڵەران چ دەکەن و
بە چ الیەنگرییەکەوە -و ڕێکخراوە نوێیەکان
دەیانهەوێ فێر کردن و وانە کوتنەوەی ئایین
و زانس��ت بخەن��ە چوارچێوەی یاس��اوە 3
زێدە پشتبەس��تن بە یارمەتییە دەرکییەکان
و ئەنجومەن��ی دەرچ��ووان ب��ۆ پارس��تن و
ڕاگرتنی خوێندنی ب��ااڵ دەتوانێ ببێتە هۆی
س��نووردارێتی ل��ە دابین کردن��ی مووچە
کە ئ��ەوەش ڕاس��تەوخۆ یان ناڕاس��تەوخۆ
گوش��ار لەس��ەر بڕیارگەلی ئاکادمیک لەمەڕ
دامەزران��ەکان دادەنێت ،هەرەوه��ا دەبێتە
ه��ۆی گەشەس��ەندن و گۆڕین��ی بەرنام��ە
فێرکاریی��ەکان و بای��ەخ دان بە فۆڕمێک لە
زانست کە ڕاس��تەوخۆ بەرژەوەندی و قازانج
بەرهەم دەهێنێ.
ب��ۆ پش��تیوانییەکی بەهێز ل��ە ئازادیی
ئاکادمیک ،دەب��ێ ئێمە لەو جۆرە ئازادییەی
کە پش��تیوانیی ل��ێ دەکەی��ن تێبگەین و
بتوانین ش��یوازەکانی گۆڕان��ی باس بکەین.
ئەگەر بەکارهێنانی ڕەخنەییی هزر ،بەشێک
لە ئەزموونی ئەم ئازادییە بێت؛ ئێمە دەبێ ئەو
مانایەی«ڕەخنەیی» ،کە شیاوی داکۆکی کردنە،
دیاری بکەین .ڕەخنە ناتوانێ بەس��تێنێک بۆ
بڕیاردان لەس��ەر هەر چەش��نە ئازادییەکی
ئاکادمیکی تایبەت س��از بکات ،بەڵکوو بە بێ
ڕەخنە ناتوانین باس��ێکی بەهێز لەس��ەر ئەو
بابەتانە بکەین کە ل��ە ئازادیی ئاکادمیکەوە
هەڵقواڵون .بەکارهێنانی ڕەخنە لە ش��ێوەی
کانتدا لەگەڵ پرس��یاری دەستێوەردانی ڕەوا
و ن��اڕەوای دەوڵەت لە ژیانی ئاکادمیکداگرێ
دراوە .ئەگەرچی هۆکارگەلێکی زۆر هەیە کە
ت
بۆ وەرگرتنی هەندێ��ک مانای ڕەخنە نابێ 
بە کانتەوە بوەستین بەاڵم لە ڕوانگەی منەوە

خوێندنەوەی کانت و ئاوڕدانەوە لێی گرینگە.
ل��ە هەن��گاوی یەکەم��دا ،پێکدادان��ی
کۆڵێژەکان ڕێک لێکدانەوەیەکی وا دێنێتەوە
پێش��ەوە؛ لێکدانەوەی��ەک ک��ە دەیەوێ��ت
جیاوازیی شێوازێک لە بیرکردنەوە کە دەبێت
لەالی��ەن دەوڵەتەوە پش��تیوانیی لێ بکرێت
و ش��ێوازێک لە بیرکردنەوە ک��ە دەبێت لە
دەس��تێوەردانی دەوڵەت ب��ەدوور بێ ،ڕوون
بکاتەوە .لە دۆخی نالەباری سەردەمی ئێمەدا
تەنیا دەوڵەت نییە کە گوش��ار دەخاتە سەر
ڕەوت��ی ئاکادمیک و ژیان��ی فیکری (لۆبییە
سیاسییەکان ،کۆمەڵەکانی دەرچووانی زانکۆ،
میدیا و ناوەندەکانی دیکەی دابینکەری پارە
و مووچە-ش وەها کارێک دەکەن) ،هەربۆیە
هەڵس��ەنگاندنی دەقی کان��ت و دۆخی ئێمە
دەتوان��ێ لەوەپێ��ش س��نووردار بووبێت .بۆ
پرس��یارلە واتاکانی دەقی کانت ب ۆ ڕۆژگاری
ئێمە ،من پرسیاری ئەوە ناکەم گەلۆ دەکرێ
ئێمە کانت بۆ پرسی ئازادیی ئاکادمیک بەکار
بهێنین بەڵکوو ئەوە دەپرس��م چۆن دەکرێت
ئ��ەو ئیدیۆمە کانتییە بۆ س��ەردەمی خۆمان
وەربگێڕین کە بەس��وود بێت .ئەمە دەتوانێت
پڕۆژەیەک��ی ئاڵۆز بێت ،چ��ون کانت چەند
جۆری جی��اوازی ڕەخنەی هەیە و دەبێ فام
بکرێ کە کام تێگەیشتن لە ڕەخنە پەیوەندی
بە باس��ی بواری پەروەردەوە هەیە .گەڕان لە
نێ��و کانتدا بە مانای پشتڕاس��ت کردنەوەی
فەلسەفەی ئێس��تعالیی نییە بەڵکوو بۆ ئەم
پرسیارە باش��ە کە گەلۆ تێپەڕین بە ڕێگەی
فۆڕمی ئێستعالیی بۆچوون و بەڵگەهێنانەوەدا
ئاکامێک��ی سیاس��ی و کۆمەاڵیەتی��ی ل��ێ
دەبێت��ەوە .ئێم��ە داوا ل��ە دامەزراوەگەلی
مێژوویی وەکوو زانکۆ دەکەین کە پشتیوانی
ل��ە ڕەخنە بکەن ،بەاڵم ئێم��ە بۆ داوەری و
هەڵس��ەنگاندن هەندێک تێگەیش��تنمان لە
ڕەخنە هەیە که بڕێک لە زانکۆکان پشتیوانی
لە پێگە و بەکارهێنانی ئەو ش��ێوە ڕەخنەیە
ناک��ەن .ئێمە لەس��ەر چ بنەمای��ەک وەها
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دادوەری و هەڵسەنگاندنێک دەکەین؟
تێگەیشتن لە ڕەخنە لەگەڵ ئەو شتەی
ئێمە پێ��ی دەڵێی��ن لێکۆڵین��ەوەی کراوە
پەیوەندی هەی��ە ،ئێمە وا تێدەگەین کە ئەو
ش��تەی لێکۆڵین��ەوەی کراوە س��از دەکات،
شتێکە کە لێکۆڵینەوە س��نووردار دەکات و
س��نووری کردەوەکانیش��ی دیاری دەکات.
هەم��وو فۆڕمەکان��ی لێکۆڵین��ەوە ،کراوە و
ڕەخنەگران��ە نین و ئەو هێاڵن��ەی ئێمە لە
دەوریان دەکێشین س��نوور بەرهەم ناهێن،
ئەگەرنا سنوورە کە کردەوەی لێکۆڵینەوەیەک
مومکی��ن دەکات .بەکاربردنی ڕەخنە کاتێک
ڕوودەدات ک��ە کۆمەڵێک لە پرس��یارەکان
فۆڕموولە بکرێن .ئەوە بەو مانایە نییە کە ئێمە
ڕواڵەتی ڕەخنەیی��ی تایبەتمەندیی فۆرماڵی
پرسیارەکان بناسین و پاشان پۆلێنبەندییەک
بکەین کە بەپێی ئەو پرسیارانە بێت کە ئێمە
پێمان وایە ڕەخنەگرانەن و ئەوانی دیکە ئاوا
نی��ن؛ بەڵکوو ئەم کاره پت��ر گرێدراوی باری
مێژوویییە :ئێمە دەتوانین بیر لەوە بکەینەوە
کە چۆن ،لە بارودۆخێکی دیاریکراودا ،جۆری
دیاریکراوی پرس��یار ناتوانن بکرێن ،یا تەنیا
لەڕێگەی شکاندنیقەدەغەیەکی دیاریکراوەوە
دەکرێن کە ئ��ەو قەدەغەیە کارکردی دیاری
کردن��ی هەلومەرج و س��نووردار کردنەوەی
پرس��یارکەری هەیە؟ ئ��ەم بۆچوونە ڕوانینی
رەخنەگران��ە ل��ە پەیوەن��دی لەگ��ەڵ ئەو
هەلومەرج��ە جۆربەج��ۆرە مێژوویییان��ە
ک��ە چوارچێ��وەی ل��ە بیرکردنەوەهاتوو و
شیاویگوتن دیاری دەکەن ،پێناسە دەکات.
بە ب��اوەڕی من بەش��ێک ل��ە چوارچێوەی
شیاویگوتن لە ڕێگەی بەسەرکێش ناساندنی
هەندێک ڕوانگەی دیاریک��راوی فیکرییەوە،
دادەم��ەزرێ .زۆر بەئاس��انی دەتوانین بڵێین
ڕوانگە سەرکێشەکان ئەوانەن بە گشتی و بە
ئاشکرایی بە ناڕەوا دادەنرێن و لەو ڕوانگانە کە
بە ئاش��کرا بە ڕەوا دەزانرێن جیا دەکرێنەوە.
بەاڵم وەها چوارچێوەیەک لەمەڕ ئەو شتانەی
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ک��ە ناتوانرێ بە ڕوونی باس��یان لێ بکرێ و
ب��ۆ ئەو کردەوانەی کە وەکوو س��نوورێک بۆ
شتانی شیاوی کوتن پێناسە دەکرێن تووشی
شکس��ت دێت .بە واتایەکی دیکە ،ڕوانگەی
سەرکێش ئەوە نییە کە بەبێ زیان گەیاندن
ب��ەو ئایدیایەی ک��ە ش��یاویگوتنە بکرێت
بگوترێت .ڕوانگە سەرکێشەکان وەکوو شتێک
بۆ بنکۆڵ کردن��ی ئایدیای ڕوانگە دەبینرێن.
لێرەدا من کەمتر باس��ی ئەو ڕوانگانە دەکەم
کە فۆڕمی ڕاگەیاندنی��ان[ ]2هەیە ،چون من
تێدەگەم کە ئەوانە سەرکێشانە دادەڕێژرێن،
بەاڵم پتر مەبەستم ئەو ڕوانگانەیە کە تازەن،
یان وەک پرس��یارگەلێکن لە چوارچێوەیەک
کە پرسیارەکانی تێدا دەکرێن.
ئەڵب��ەت کان��ت بەجۆرێ��ک لەس��ەر
پێچەوانەی ئ��ەم بابەت��ە پێداگریی دەکرد.
پرس��یاری کانت ئ��ەوە بوو کە چ��ۆن ئێمە
دەتوانی��ن لێکۆڵین��ەوه لە زانین��ی خۆمان
س��نووردار بکەینەوە هەمیش��ەبە ئەنجامی
دوگم یان گوماناوی نەگەین ]3[.لەس��ەر چ
بنەمایەک��ی ڕەوا ئێمە دەتوانین بناس��ین؟
کانت لە ڕێگەی ئەو پرس��یارەوە دەیویس��ت
جۆری بنەماگەلی کە ڕەاویی دەس��ەلمێنن
پۆلێنبەندی ب��کات .واتە ئەوانە بەپێی عەقڵ
دەسەلمێن و ئەوانەی ناس��ەلمێن .کانت لە
ڕەخنەی عەقڵی پەتیدا پش��تی بە چەندین
مانا و کارک��ردی ڕەخنە بەس��تووە ،وەکوو:
البردن��ی مێتافیزیک ،س��ەرکەوتن بەس��ەر
ئەو ش��تەی ک��ە پێ��ی دەڵێ دەس��ەاڵتی
یەکالییدیتن (مشتومڕی هەمیشەیی نێوان
دوگماتیزم و شک و گومان-گەرایی) ،حەول
بۆ دروس��ت کردن��ی بنەمایەک��ی کارامە بۆ
زانست ،حەول بۆ دامەزراندنی دادگایەک کە
تەواوی ئیددیعاکان��ی زانین بەوێدا تێپەڕێ،
ڕێگایەک بۆ ئاشتیی مەدەنی ،تاکە ئامرازێک
بۆ دادوەری��ی کردنی ئیددیعاکان��ی زانین،
ڕێگایەک ب��ۆ هەڵێنجانی ئیددیعاکانی زانین
بەپێ��ی بنەم��ا لەپێش��ووەکان ،ڕێگایەک بۆ
ساڵی بیست و دووەم
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جیاکردنەوەی وەها ئێددیعاگەلێک لە ئیددیعا
ئەزموونک��راو و هزریی��ەکان .ڕەخنە وەکوو
شۆڕش��ێک وەسف کراوە ،ش��تێک کە کانت
وەکوو شۆڕش��ێک لە ئاستی ڕەوت و شێوازدا
ناوی لێ دەبا ،ڕێگایەکی پێشکەوتنخوازانە بۆ
زانس��ت ،ڕێگایەک بۆ بەهێز کردنی ئیددیعا
ڕەواکان ،ڕێگای��ەک بۆ ئاگاداری لە هەمووان
لەبەرانبەر ڕێب��ازە زیانب��ارەکان (بەتایبەتی
ئەوانەی لێکدژی ،بەالڕێدا بردن و زێدەڕۆیی
کردن لەخۆ دەگرن) ،و ڕێگایەک بۆ وەستان
لەبەرانبەر بیری خەڵک��دا و لە هەمان کاتدا
ل��ە خزمەتی خەڵکدا بوون .ب��ەاڵم کانت لە
جێگای��ەک لەم لیس��تەدا فۆڕمێکی تایبەت
لە پرس��یار پێش��نیار دەکات کە بەشێک لە
ڕەخنەیه و بە دوو ش��ێوە داڕێژراوە .کاتێک
کەس��ێک ڕەخن��ە دەگرێت ،ئەو کەس��ە بە
س��انایی بەس��تێنێکی ڕەوای��ی بەخش ب ۆ
هەرچەشنە پڕۆژەیەکی زانست دابین ناکات،
بەلکووکەسێکە کە کۆمەڵێک پرسیار دەکات
کە چ��ۆن حاڵەت��ی خۆ-ڕەوابەخش��ی ڕوو
دەدات ]4[.ئ��ەو پرس��یارانە ئەمان��ەن :لە چ
[]5
ڕێگەیەکەوە؟ بە چ مافێک؟
با ئەم پرسیارانە لە مێشکدا ڕابگرین لە چ
ڕێگەیەکەوە؟ و بە چ مافێک؟ ئێمە ڕوانگەی
ڕەخنەی��ی ب��ۆ پرس��یارگەلی پەیوەندیدار
لەگەڵ ب��واری خوێندن و ئازادیی ئاکادمیک
بەکاردەهێنین .کانت نووس��راوەیەکی کورت
بەاڵم سەرنجڕاکێشی لەژێر ناوی «ڕووناکبینی
چییە؟» نووسیوە و فۆکۆش خوێندنەوەیەکی
لەس��ەر ئەو بابەتە هەر بەهەمان ش��ێواز لە
ژێر ن��اوی ڕووناکبینی چییە؟ نووس��یوە[.]6
لەوێدا کانت باس��ی دەکات کە مەبەستی لە
ڕەخنە چییە ،بەاڵم ئەو ئیددیعاکانی خۆی لە
ڕێگەی هێنانە ئارای پرسیارگەلێک سەبارەت
بە ئ��ازادی و بەکارهێنان��ی عەقڵ کە دەبێ
لە بەکاربردنی گش��تییەکەیدا ئازاد بێ و لە
بەکاربردنی تایبەت��دا دەبێ پێمل و گوێ لە
مست بمێنێتەوە ،س��نووردار کردووەتەوه[.]7

هەندێ��ک کار هەیە کە لە بیاڤ��ی تایبەتدا
دەکرێ ،ب��ۆ وێنە وەکوو ل��ە بیاڤی بنەماڵە،
کلیس��ا و ماڵی��ات .ئێم��ە تایبەتمەندی��ی
دەسەاڵتی ئەو نۆڕمانە ناخەینە ژێر پرسیارەوە
بەاڵم تەنیا بۆ ئەوانەی کە تایبەت بە چەمکی
س��نووردار ک��راوی گش��تین دەچن��ە ژێر
پرسیارەوە .کانت نەک هەر ئیددیعای خۆی
س��نووردار کردووەتەوە بەڵکوو نیشانی داوە
ک��ە بەکارهێنانی ئازادانە و گش��تیی عەقڵ،
پەیوەندی بە بیاڤی تایبەت و س��نووردارەوە
هەیە ،و دەڵێ ڕەخنەگریی گشتی مەرجێکی
ئازادیی��ە و یەکێک لەو مەرجانەیە کە بیاڤی
چاوەدێریی دەوڵەت تێی��دا ڕوو دەدات و لە
دەس��تێوەردانی ڕەخنەگرانە ب��ەدوورە .ئێمە
چ��ۆن دەتوانین ل��ە بیاڤی ب��ەکار هێنانی
ئازادانە و گش��تیی عەقڵ لە سەر بنەمایەکی
تاکەکەسی (تایبەت) و سنووردار ،تێبگەین؟
ئەو هێڵە چۆن دەکێشرێتەوە؟ بە چ ئامرازێک؟
بە کام ماف؟
کان��ت بۆچوونێکی دیکەی س��ەبارەت
بە مش��تومڕی نێوان کۆڵێژەکان خستووەتە
ئاراوە ،ئەو پشتیوانیی لەوە دەکرد کۆڵیژەکانی
یاس��ا ،پزیش��کی و حکوومەت ،دەبێ لە ژێر
چاوەدێریی تەناهی و دەسەاڵتی حکوومەتدا
بن و دەبێ فەرمانەکانی دەوڵەت بە شێوازێکی
دروس��ت جێبەجێ بک��ەن و وەکوو یاس��ا
پەس��ەندی بکەن ،هەروەها بواری خوێندنی
فەلس��ەفە دەب��ێ ب��ەدوور لە ه��ەر جۆرە
دەس��تێوەردانێک بێت .لە ڕاستیدا فەلسەفە
تەنیا لە کاتێکدا دەتوانێ ئازادانە عەقڵ بەکار
بهێنێ کە لە بەربەس��تەکانی پێداویس��تییە
سیاسییەکان بە دوور بێ .دۆخەکانی بەرهەم
هێنانی دەق ئاڵۆزه؛ ئەوە لە س��اڵی  1794لە
بەرانبەر بە کردەوە پێشگیرانەکانی فڕێدریک
ویڵیام��ی دووهەم نووس��راون ،ل��ەو کاتەدا
کانت داخوازێکی فەرمیی ل��ە دەوڵەتی ئەو
کات وەرگرت کە چیدی س��ەبارەت بە ئایین
نەنووس��ێ .بۆچوون و بەڵگەهێنانەوەی کانت
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ئاڵ��ۆز و بەگرێوگۆڵە ،ئ��ەو ناوەندە فێرکارییە
بااڵکان وەکوو تیئۆلۆژی ،یاسا و پزیشکی -کە
ڕاستەوخۆ لە بواری خێرۆمەندی گشتیدان-
لەگەڵ کۆڵێژە خوارووەکان وەکوو فەلسەفە و
مێژوو «کە لە فەرمانی ژوور دەستەکان بۆ فێر
کردن خۆدەبوێرن» ،جی��ا دەکاتەوە .ئەرکی
فەلس��ەفە ئەوەیە کە خۆی لەگەڵ «ڕاستیی
فێرکاری کە بواری گشتیدا وەدەردەکەوێ»،
«داوەریی ئازاد» نیش��ان بدات و پێویستە بە
ش��یوازێکی سەربەخۆ دادوەری بکات و تەنیا
لە ڕێگای یاس��اکانی عەقڵ نەک یاس��اکانی
دەوڵەتەوە ،ئەرکەکانی خۆی ئەنجام بدات[.]8
وا پێدەچێ بۆچوونی کانت س��ەبارەت بە
ب��واری ڕەخنە پەیوەندیی ب��ە جیاوازییەکی
ڕوونی بواری خوێندنەوەوە هەیە؛ سیاسەت -
وەکوو دەستەبەری جێبەجێ بوونی دەوڵەت
فام دەکرێ -بەشێوەیەکی ڕەوا بەسەر هەندێک
ب��واری خوێندنی ئاش��کرادا زاڵ��ە و ئەرکی
ئەوەیە وەکوو بەس��تێنێک ب��ۆ خێرۆمەندیی
گش��تی بمێنێتەوە و ببینرێ و بەشێوەیەکی
ناڕەوا بەسەر هەندێک بواری خوێندنی دیکە
کە ئەرکیان کارکردێکی ڕەخنەگرانەیە ،تاکوو
ڕوانینی گشتی تێس��ت بکەن و داخۆیانەی
دژ بە یاس��اکانی عەقڵن هەڵبسەنگێنێ و لە
پەیوەن��دی لەگەڵ هەموو ج��ۆرە ڕێنوێنییە
گشتییەکان س��ەربەخۆ بمێنێتەوە .فەلسەفە
بەش��ێوەیەکی ئازاد و بەدوور لە هەر چەشنە
سەپاندنێک پێناسە کراوە و ئەمەش لە ڕێگای
ئەری ڕەخنەگرانەکەیەتی ،بەاڵم ئەم نەبوونی
سنوور و سەپاندنە پەیوەندی بە سنووردارێتی
و سەپاندنانەیە کە بە سەر بوارەکانیی دیکەی
خوێن��دن و کۆڵێژەکانی دیکەدا س��ەپاوە .لە
ڕاس��تیدا ئەرکی ئەوەی ک��ە بڕیار بدرێ لە
کوێ و لە چ کاتێکدا ئەم داس��ەپاندنکارییانە
فۆڕمێک��ی ڕەوان ،کاری فەلس��ەفەیە .ل��ەو
ڕووەوە ،ئازادی��ی لێکۆڵین��ەوە بۆ فەلس��ەفە
پەیوەندی بە نەبوونی ئازادیی زۆری بوارەکانی
دیکە خوێندنەوە هەیە .ئازادی فەلس��ەفە لە
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داس��ەپاندنکاریی دەوڵەت ،پێناس��ە کردنی
ئەرکی بواری خۆێندنیی فەلسەفەوە هاتووە،
واتە ئازادیی فەلس��ەفە وەکوو پێشمەرجێکی
چێکەری ئیددیعای فەلسەفە بۆ لێکۆڵینەوەی
ئازاد و کراوەیە ،دۆخێک کە لە نێو بوارەکانی
دیکەی خوێندن��دا نابینرێ .هەربۆیە پێگەی
بواری خوێندنی فەلسەفە ئاکامی دەرکەوتنی
دەس��تێوەردانی دەوڵەتە .لە ڕاستیدا کاتێک
کانت وەها ئیددیعایەک دەکات کە فەلسەفە
دەبێ دوور بێ لە س��نووردارێتی و بوارەکانی
دیک��ەی خوێندن دەبێ س��نووردار بن ،ئەم
پرسیارە ساز دەبێ کە گەلۆ کانت بەناو بواری
فەلسەفەدا قسە دەکات یان وەکوو داوەرێکی
س��ەروو-بواریی بوارەکانیی خوێندن قس��ە
دەکات .من پێموایە سەلماندنی هەردووکیان
ڕاستە.
ڕەنگ��ە کاتێ��ک کانت دەڵێ فەلس��ەفە
دەب��ێ لە چاوەدێری و زاڵێتیی دەوڵەت ئازاد
بێ ،ئێمە دەبێ لەس��ەر ڕوانینێکی پێچەوانە
بدوێی��ن و قبووڵی بکەی��ن .دەوڵەت دەبێ
لە فەلس��ەفە ئەوە فێر ب��ێ کە هێزی خۆی
س��نووردار بکات��ەوە ڕێگە ب��ە کاری ئازاد و
گش��تیی فەلس��ەفە بدات .گەرچی فەلسەفە
خۆی لە دەس��تێوەردانەکانی دەوڵەت بەدوور
دەبین��ێ و خۆی لەچ��او بوارەکانی دیکەی
خوێندن کە دەوڵەت دەس��تێواردانیان تێدا
دەکات جیاواز دەبینێ ،بەاڵم بەو حاڵەش��ەوە
خۆی لە پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەت پێناس��ە
دەکات و لەڕاس��تیدا ب��ۆ پێناس��ە کردن��ی
فەلس��ەفی لە خۆی ،گرێدراوی دەوڵەتە .لە
ڕوانگەی کانتەوە کە دەڵێ فەلس��ەفە دەبێ
لە سیاس��ەت بەدوور بێ؛ ئ��ەوەی بەئەژمار
نەهێناوە کە چۆن هەر ئەو ئازادییە گرێدراوی
پێش��مەرجی ئاش��کرا و ڕوونی سیاس��ی بۆ
فەلس��ەفەیە ،ئەو ش��تەی کە لە تان و پۆی
زانکۆدا چنراوە ،وەک دریدا بە ڕوونی ئاماژەی
پێ ک��ردووه و ،چۆن گرێ��دراوی حوکمی
گشتییە .ئێمە هۆکاری زۆرمان بۆ سەرسامی
ساڵی بیست و دووەم
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هەیە کە گەلۆ ئەم جووڵەیە دەتوانێ فەلسەفە
لە سیاسەت بسڕێتەوە یان بە شێوازێکی زۆر
س��نووردارتری دەوڵەت ،ئەمە ل��ە کاتێدایە
یەکەم ،هێزی دەوڵەت پشتیوانی لە فەلسەفە
دەکات و لە ڕێگەی ئەم پشتیوانییەوە دەست
لە چاوەدێری بەسەر ئەو ڕێگایانەی فەلسەفە
پێیاندا دەڕوا هەڵدەگرێ و دووهەم ،جیاوازی
ل��ە نێ��وان بوارەکان��ی خوێن��دن (ناوەندە
فێرکارییە بااڵکان ی��ان کۆڵێژە بااڵکان) کە
دەبێ پاس��او بۆ ش��ێوازەکانی لێکۆڵینەوە و
ئیددیعاکانیان س��ەبارەت بە زانست بهێنەوە
لە چوارچێوەی خێرۆمەندییەکی گش��تی کە
لەالی��ەن دەوڵەتەوە دام��ەزراوە ،بە تەواوی
دیاردەیەک��ی نافەلس��ەفییە ،ل��ەم ڕووەوە
فەلسەفە لە ڕووی ئەو شتەی کە نییە پێناسە
دەکرێ و ئەم پێناسە کردنەش دەستێوەردانی
دەوڵەت ل��ە پێکهێنانی زانس��تی بوارەکانی
خوێندن س��نووردار دەکاتەوە .شوێنێک کە
دەتوانین کاریگەریی فەلسەفە نیشان بدەین
ئەوەیە کە س��نووردار کردنەوەی چاوەدێریی
دەوڵەت ش��تێکی ڕەوایە و ئەوە بەم مانایەیە
ئەرک��ی گرین��گ و ڕەخنەییی فەلس��ەفە
ئەوەی��ە کە ڕەوای��ی بداتە هێزی��ی ناڕەوای
دەوڵەت .فەلس��ەفە نێوی ناوە چرکەساتێک
کە دەوڵەت پاشەکش��ە دەکات یان  -دەبێ
پاشەکشە لە فەرمانەکای بکات یان ئەوەیکە
دەوڵ��ەت فەرمانەکان��ی لە ڕێگ��ەی بەڵگە
هێنانەوەیەک (ئیس��تداللێک) ئارستە بکات
کە خۆی س��ازی نەک��ردووه؛ بەپێچەوانەوە،
فەلسەفە چرکەس��اتێک نێو دەنێ کە لەوێدا
بەڵگەهێنان��ەوە وەک��وو هێزێ��ک بۆ دەوری
س��ەربەخۆیانە پێناس��ە دەکات و ئیمکانێک
بۆ جیاوازیی بیروڕای سیاس��ی دادەمەزرێنێ؛
ئەوەش لە پێناو قب��ووڵ نەکردنی فەرمان و
زاڵێتیی دەوڵ��ەت وەکوو دیاردەیەکی ڕەوایە.
ئەگ��ەر فەلس��ەفە ئەم ئەرکە س��ەبارەت بە
دەس��تێوەردانەکانی دەوڵەت ل��ە کاروباری
زانکۆدا ئەنجام بدات ،ئەوە فەلس��ەفە ئەرکی

ڕەخنەگران��ەی خۆی ئەنجام داوە و خۆی لە
س��ەروو یان دەرەوەی هێزی دەوڵەت داناوە
و ئەرکی گش��تیتری ئەوەیە کە س��ەبارەت
بە فەرمانەکان و سیاس��ەتەکانی حکوومەت
کە ڕەوایییەکەیان بەش��ێوەیەکی گش��تگیر
و بەرباڵو تا ئێس��تا دانەم��ەزراوە لێکۆڵینەوە
بکات؟
ئێستا هۆکارگەلێکی زۆر هەن سەبارەت
بە پرس��یار لە پێگەی کان��ت و بگوترێ ئایا
ئێمە دەتوانین بۆچوونی کانت بۆ ئێستا بەکار
بێنین یان ئەوەیکە؛ ئ��ەو بۆچوونە بۆچی بۆ
ڕوانین��ی ئێمە لەمەڕ ئازادی��ی ئاکادمیک و
ئەرکی ڕەخنەیی ژیانیی زانکۆییمان بەسوودە.
بەاڵم لێ��رەدا دوو خاڵ هەیە کە بۆ ئامانجی
باس��ەکەی ئێمە پڕبایەخن .یەکەم ،کرداری
ڕەخنە کە لە نێو بواری خوێندنی فەلسەفەدا
ڕوو دەدات ،بەاڵم ئەمە لە هەموو جێگایەک
ڕوو دەدا و هەموو جێگایەکیش دەبێتە هۆی
پرسیارگەلێکی جیاواز ،هەرلەو ڕووەوە ڕەخنە
تەنیا بەش��ی بواری خوێندنی فەلسەفە نییە
بەڵک��وو هەر ب��ەو جۆرەی دری��دا پێداگری
دەکات ،ڕەخنە لە تەواوی زانکۆدا (واتە تەواوی
بوارەکانی خوێندن��دا) بوونی هەیە .دووهەم:
ک��رداری ڕەخنە تەنیا لە بوارە ناس��راوەکانی
فەلسەفە و نێو دیوارەکانی زانکۆدا ڕوو نادات،
بەڵکوو لە هەموو کاتێکدا پرس��یاری ئەوەی
کە چ ش��تێک ڕەواییی فەرمانی حکوومەت
و سیاس��ەت پێکدەهێنێت دەکرێ .هەر بۆیە
ڕەخنە پێملی هیچکام لەو ئیددیعایانە نابێ کە
دەیانگوت سنووردارێتی ،باشترینی هۆکاری
کرداری ڕەخنەیە و سنووردار ناکرێتەوە .ئەوە
ب��ەم مانایەیە؛ ئەم تێگەیش��نە لە ڕەخنە کە
بەدەستی کانت سازکراوە ،لە فۆڕموولی کانت
تێدەپەرێ و ساز کردنی مەوادیەکی لە دەقە
کانتییەکانیشی لێ دەبێتەوە.
یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی کانت کە
لەالیەن دریداوە لە چەندین نووس��راوەیدا لە
ژێ��ر ناوی چاوەکانی زانکۆدا چاپ بووە ،باس
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لەس��ەر ئەوەیە ،چلۆن بوارێکیی خوێندن لە
بوارێکی دیکە جیا دەبێتەوە .دریدا بانگهێشت
ب��ۆ ناخاوێنییەک ک��ە لە نێ��وان بوارەکانی
خوێندن��دا هەیە دەکات ،بەاڵم ئەو بەتەواوی
بەتایب��ەت ل��ە وتووێژێکدا ه��ەر بەهەمان
نێو ،ستایش��ی فەلس��ەفە دەکات ،هەروەها
پرس��یارێکی دیکەش دێنێتە ئ��اراوە؛ گەلۆ
ئێمە دەتوانین پش��ت بە عەقڵ بۆ کردەوەی
ڕەخنەگرانە ببەس��تین و ئایا ڕەخنە بۆخۆی
نە لەب��ەر ئیددیعاکانی عەق��ڵ بەڵکوو لەبەر
جیاوازیی بێ دەردیس��ەریی نێوان بوارەکانی
خوێندن جێگای ب��ڕوا بێ .ئەگەر من وەکوو
دریدا ڕەخنە ل��ە کانت بگرم دەبێ خەریکی
خوێندن��ەوەی وتاری تۆماس ش��ێلینگ لە
ساڵی  1803سەبارەت بە میتودی خوێندنی
زانک��ۆکان ب��م .لەوێدا ش��یلینگ باس��ێک
سەبارەت بە کرداری زانست دەکات کە دەبێ
پێش لە س��نووردار کردەن��ەوەی بوارەکانی
خوێندن بن .پاش��ان دریدا دەپرس��ێ گەلۆ
هزر لە بەرەوەیە و ناتوانێ جیاوازییەکی پتەو
ل��ە نێوان بوارەکانی خوێندندا س��از بکات و
ئەم دەستەواژەیەی لە ڕەخنە پێ باشترە کە
لە ڕوانگەی ئەو جیاوازی��ی نێوان بوارەکانی
خوێندن پەس��ند کراوە .پرس��یاری دریدا لە
ژێر کاریگەریی ش��یلینگ ئەوەیە چ شتێک
پێش گریمانە کراوە لەالیەن س��نووردارێتیی
ڕەخنەیییەوە؟ دری��دا هزر بۆ پەیوەندییەکی
لەوەپێ��ش ڕادەگ��رێ ،پێش لە س��نووردار
کردنەوە ،وەکوو دیاردەیەک بۆ تێگەیش��تن
لە فەزایەکی نائاس��یی و دەس��تەمۆنەکراو،
ی��ان بەالن��ی کەمەوە بۆ ئ��ەو فەزایەی کە
پێش��مەرجەکانی فۆڕم��ە جێگیرکراوەکانی
زانس��ت ناتوانرێ بە س��انایی قبووڵ بکرێ.
دریدا بە دروس��تی ئەم پرسیارە دەکات کە
چۆن پەیوەندیی نێ��وان بوارەکانی خوێندن
س��از دەک��رێ لە کاتێک��دا ئێم��ە ناتوانین
ئەگ��ەری جێگۆڕکێ ل��ە نێ��وان بوارەکانی
خوێندندا فەڕز بکەین ،جێگۆڕکەیەک کە لە
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زۆربەی کاتەکاندا س��نووری نێوان بوارەکانی
خوێندن وەکوو پێکهاتەیەکی لەرزۆک نیشان
دەدات و خودی بوارەکانی خوێندنیش لەبەر
پەتی و خاوێن نەبوونەکان وەزاڵە هاتوون کە
ناتوانن لەنێو بچن ی��ان بەڕێوەبەری بکرێن.
ئەم کێش��ەیە لە نێو ش��یکردەنەوەی کانتدا
س��ەبارەت بە ڕەخنە لهمهڕ بواری خوێندندا
س��هرههڵدهدا ،ئهم باس��ه دێنێته ئاراوه ک ه
ڕەخنە لە هەر کات و ش��وێنکدا کە کرداری
ئازادی عەقڵ ڕوو دەدات سەرهەڵدێنێت .بەم
ئاقارەدا ئێمە دەتوانین کرداری سەروو-بواری
خوێندنی ڕەخنە بدۆزینەوە کە بنەمایەکیشی
لەنێو کانتدا هەبوو ،ئەگەرچی کانت نەیتوانی
و نەشیکرد وەها ئاکامگەلێک بەدەست بهێنێ.
هەمووی ئەم پرسیارانە گرینگن ،بەاڵم من
دەمهەوێ بڵێم ئێمە پێویس��ت ناکات ڕەخنە
لە بەش��ە جیاوازە پڕۆبڵماتیکەکان کە کانت
پشتی پێ بەستووە بگرین .من پێموایە کانت
ئەو ش��تانەی وا دەبێ لە ئەودیووی ڕەخنەدا
بن دەخاتە ژێر پرسیارەوە .ڕەخنە لە ڕەخنە،
لەنێوبردن یان پووچ کردنەوەی ڕەخنە نییە.
نەرێ-یەک��ی دوو هێندەیە ک��ە ڕەخنە بە
ئەوپەڕی بەرزی دەگەیەن��ێ ،هەروەها ئەوە
لە فۆڕمەکانیدا ش��تێکی ئاڵ��ۆز و پڕ پێچ و
پەنایە کە لەوە پێش نەناس��راوە و ڕێدراویش
نەبووە و پێش مەرجە ناڕەخنەییەکان و مانا
ناڕاستەوخۆیەکانی کرداری خۆی دەخاتە ژێر
پرسیارەوە.
بۆ وێنە جیاوازی لە نێوان بواری گش��تی
و تایب��ەت ل��ە کانتدا س��ەبارەت بە ڕەخنە
و مش��تومڕی نێ��وان ناوەن��دە خوێندنەکان
(کۆڵێژەکان) ڕۆڵێک��ی گرینگی گێڕاوە .هەر
بەو جۆرەی لە س��ەرەوە باس کرا فەلس��ەفە
بێ سێ و دوو و بەتەواوی گشتییە و کرداری
ڕەخنەییەکەش��ی جێگایەک��ی ل��ە ب��واری
تایبەتدا نیی��ە .ئەم جیاوازییەی فەلس��ەفە
لەگ��ەڵ بوارەکان��ی دیک��ەی خوێن��دن لە
ڕەهەندی ب��واری تایبەتدا زۆر نییە ،یەکێک
ساڵی بیست و دووەم
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لەو خاڵە جیاوازییانە هێزە کە س��ەرنجی پێ
دراوە تاکوو بە ش��ێوازێکی باش و ڕێکوپێک
لەس��ەروو گەیش��تن بە ڕەخنەوە بێ .لیرەدا
دەتوانین ببینین کە چلۆن بەکارهێنانی ئازاد
و کراوەی ڕەخنە و ئەو جۆرەی من سەبارەت
ئیددیعاکانی لە مەڕ حاڵەتی موتەعالییەکەی،
دەتوان��ێ لەب��ەر کاریگەرییەکانی لەس��ەر
سیاس��ەت ،قەیران س��از بکات .ئایا مەرجی
فەلس��ەفە بۆ جی��اوازی لەگ��ەڵ بوارەکانی
دیک��ەی خوێندندا بەس��تێنێکی موتەعالییە
ی��ان ب��ە ئاش��کرایی ڕێگایەک ک��ە هێڵی
سنووردارکردنەوە دەکێش��ێ کە باندۆڕێکی
موتەعالی لەس��ەر ئەوەی ک��ە پەیوەندیی بە
کام خۆپێناس��ەکردنی[ ]9فەلسەفەوە ،وەکوو
بواری خوێندن هەیە ،بەرهەم دەهێنێ؟ ئەو
سیاس��ەتەی کە ئێمە ئام��اژەی پێ دەکەین
سیاس��ەتی دەوڵەت یان سیاسەتی بیاڤێکی
گشتی نییە؛ بەڵکوو سیاسەتی تایبەتی هێزی
س��نووردار کردەنەوەی��ە کە ب��ە بەردەوامی
نێوان دوو بەستێنی پڕ لە کێشەی گشتی و
تایبەت لێک جیا دەکاتەوە .ئەگەر ڕێگایەک
ب��ۆ جیاکردنەوەی بواری گش��تی و تایبەت
نەبێ؛ ئەوە کاری ڕەخنە تەنیا بە ش��یوازێکی
ناڕەوا بۆ بواری گشتی س��نووردار دەبێتەوە.
ب��واری تایبەت ئەم ش��تانە لەخ��ۆ دەگرێ:
هەندێک ڕێوشوێنی پەیوەندیدار بە بنەماڵەوە
و ناوەندە ئایینییەکان ،پرسگەلێک سەبارەت
ب��ە س�ڵامەتی و دیس��ان بەرهەمهێنانەوە،
جیاوازیی ڕەگەزی کار ،یاساگەلی پەیوەندیدار
بە سێکسوالیتە و ڕەگەزی (نێرینە و مێینە)،
پرس��یار لە دۆخ و ئامرازەکانی بێچم گرتنی
بابەت��ەکان وەکوو پ��ەروەردە و فێر کردن و
دەست پێڕاگەیشتن بە ناوەندەکانی پەروەردە
لە ڕووی چینایەت��ی و ڕەگەزی(نژادی)یەوە؛
ل��ەم ڕووەوە ئ��ەوە ناڕەخنەگرانەیە بگوترێ
ک��ە نابێ ڕەخنەیان لێ بگی��رێ یان ئەوەی
کە پەیوەندییە پلە نزمەکان وەکوو بەش��ێکی
سیاسیی س��ازکراوی ژیانی کۆمەاڵیەتییە و

تەنانەت بەشیک لە ڕامانی فەلسەفییە .ئەگەر
بە پێی ڕوانینی کانت بڕۆینە پێشێ؛ فەلسەفە
لە فەرمان و سیاسەتی دەوڵەتەکان بەدوورە،
پاشان فەلس��ەفە دەبێتە ئامرازێک بۆ ئەوەی
پانتاییی ڕەخنە س��نووردار بکرێتەوە .ئەگەر
پرسگەلی بیاڤی تایبەت بێتە ئاراوە؛ بەشێکی
فرە لە بیاڤی گشتی و تایبەتدا دەتوانرێ وەکوو
دیاردەیەکی ڕەخنەیی بی��ری لێ بکرێتەوە،
پاش��ان فەلس��ەفەش دەبێ پێگەی خۆی لە
نێوان بوارەکانی دیک��ەی خوێندندا لەقیس
بدات و بچێتە بوارێکی کۆمەاڵیەتییەوه کە نە
گشتییە و نە تایبەتە و پرسیارگەلێک بخاتە
ڕوو کە ئەرک و کردارەکەی پێناسە بکات.
س��ەبارەت بەم ش��ێوەڕوانینە پێویستە
تێگەیشتنمان لە ڕەخنە بگۆڕین بۆ ئاقارێکی
کۆمەاڵیەتی-سیاس��ی و پرس��یار بکرێ کە
ئایا ئەو ڕێگایانەی بواری گش��تی و تایبەت
دەکێش��نەوه؛ خۆی��ان ڕەوان .ئەگەر ڕەخنە
وەکوو ش��تێکی س��نووردارکراو بە ساحەی
کراوەی گش��تی ف��ام بکرێ ،دەب��ێ ئێمە
پرس��یار بکەین کە ئەم سنووردار کردنەوەیە
چ��ۆن ڕوویداوە .ئ��ەوە لە ڕێگ��ەی ئامرازە
سیاس��ییەکانەوە ڕوودەدا کە خۆی لە ناو ئەو
س��احەتە نیش��ان نادات تاکوو بە شێوازێکی
ڕوون و دەقی��ق هێز لە ڕێگەی ئەو بوارانەی
کە دامەزراون و س��ەقامگیر بوون سنووردار
نەکرێت��ەوە .هەر بۆیە ئێمە پێویس��تمان بە
شتێکی وەکوو ڕەخنەی ڕەخنە هەیە تاکوو لە
جیاوازیدانانی کاریگەرییەکانی هێز تێبگەین
و کاریگەرییەکانیش��ی پووچ��ەڵ بکەینەوە.
ئیزن بدەن با بۆ چرکەساتێک وەبیر بێنینەوە
کە پرسیارە کردارییەکانی ڕەخنە چی لەخۆ
دەگ��رێ و وات��ە چ��ۆن ڕوو دەدات؟ و ل��ە
ڕێگەی چ ئامرازگەلێکەوە؟ ئەوە بەو مانایەیە
کردەوەی ڕەخنە بە ڕاش��کاوی لە پەیوەندی
لەگەڵ ئیددیعاکانی هێزی دەوڵەت لەس��ەر
لێکۆڵین��ەوەی ئاکادمیک دەتوانێ ڕوو بدات.
ئەگەری ئەوەی هەیە کە هەمیس��ان پێگەی
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کانتی لە ڕێگەیەک��ی جیاوازەوە بگوترێتەوە.
بەگش��تی؛ ک��ردەوەی عەق��ڵ ک��ە کاری
فەلس��ەفیی کانت جیا دەکاتەوه ،لە ڕاستیدا
ئەوە شتێکی ڕەخنەگرانەیە ،کەواتە لۆژیکییە
بگوترێ ئەو ش��تەی کە دەبێ وەکوو بایەخی
زانک��ۆ ڕابگی��رێ ڕێک ک��ردەوەی ڕەخنەیە
کە دەپرس��ێ بە چ مافێ��ک و لە ڕێگەی چ
کەرەس��تەگەلێک ،دۆکس��ایە[]10کی دیاری
ێو
ک��راو وەکوو زەروورەتێ��ک قبووڵ دەکر 
و ب��ە چ مافێ��ک و بە پێ��ی چ مافێک و لە
ڕێگەی چ کەرەستەگەلێکی دیاریکراو ،بڕیار
و دەستوورەکانی حکوومەت و سیاسەتەکان
وەکوو دۆکس��ایەکی پێش-ڕەخنەییی زانکۆ
قبووڵ دەکرێ.
دەبێ و دەتوانین کانت دژ بە کانت (واتە
خۆی) بەکار بهێنین تاکوو ئەو پرسیارە بێتە
ئ��اراوە؛ کە بە چ ئامرازگەلێک و بە چ مافێک
کانت پانتاییی عەقڵی گش��تیی پێکهێناوه؟
و بە پێی چ مافێک و کەرەس��تەیەک کانت
هاتووە پانتاییی گش��تی و تایبەتی لێک جیا
کردووەتەوە؟ پرس��یارەکەی دەبێ و دەکرێ
دووپ��ات بێتەوە و ئ��ەو بەس��تێنەی تێیدا
پێکهاتووە تێکش��کێ و ئەو بەستێنانەی کەوا
زۆربەی جومگەبەندییەکانی تێیدا پێکهاتووە
دەب��ێ و دەک��رێ بخرێتە ژێر پرس��یارەوە.
دەتوانی��ن بڵێین کەس��ێک ک��ە چی دیکە
کانتی نییە ،ئەگەر کەس��ێک س��ەبارەت بە
کانت پرسیار لە کانتییەک بکات کە ئەوەش
بە دڵنیاییەوە دەبێ قب��ووڵ بکرێ ،تەنانەت
لە ڕوانگەیەکی مێژوویییەوە پێویس��تە ،لەبەر
ئ��ەوەی لە کۆتایی��دا ئەو پرس��یارانەی کە
هاتووەتە ئاراوە چی دیکە پەیوەندییان بەوەوە
نییە و بەوەوە نەبەستراونەتەوە ،ئەو پرسیارانە
لەالیەن خوێنەرگەلێکەوە هاتوونەتە ئاراوە کە
دەیانهەوێ بزانن لە نێوان دەقەکەیدا و کێشە
هەنووکەیییەکانی س��ەردەمی ئێمە،دەتوانێ
چ وەرگێڕانێ��ک (وات��ە چ تێگەیش��تنێک)
ل��ە کانت بک��رێ .ڕەخنەی ڕەخن��ە دەبێتە
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دووپات کردن��ەوەی ڕەخنە و بابەتی ڕەخنە
بۆ وەرگێڕانی دەقگەلێکە کە لە سەردەمێکی
لێک باڵو و پەرتەوازەی سیاس��یدا خوڵقاوە.
ئ��ەم ک��ردەوە دووقاتییە ل��ە هەندێک جار
گرینگتری��ن هەوڵێکە بۆ س��ازکردنی مانا لە
کانت بۆ سەردەمی ئەڕۆمان.
ئێم��ە مانا ب��ە چ ش��تێک دەدەین ،بۆ
ک فۆکۆ کان��ت دووپات دەکاتەوە
وێنه کاتێ 
«ڕۆش��نگەری چییە؟»؛ ئەوە سەردێڕی کانتە
کە فۆکۆ لە دەقەکەی خۆیدا بەکاری دێنێ و
ناسینێکی ناخۆش لەنێوان خۆی و کانتدا ساز
دەکات .لە پێشدا شتێک بە پێی ئەو لە پەنا
یەکتر دانانەی ئ��ەو دوو وتارەدا دەردەکەوێ
ئەوەیە سەردێڕەکەی پرس��یارە ،پرسیارێکی
هاوبەشە و ئەوە سەردێڕێکە دووجار ڕوودەدا؛
ڕوودانێک کە لە ڕێگەی پرسیارەوە ڕوویداوە
و جیاوازە و دووپات بووەتەوە .ئەو شتە چییە؟
فۆکۆ بە ئیمە دەڵێ؛ بەالنی کەمەوە بۆ کانت
لەو وتارەیدا ڕۆشنگەری نابێ وەکوو شتێکی
سنووردار بە کات و شوێن فام بکرێ بەڵکوو
لەهەموو کاتێکدا دووپات دەبێتەوە و جۆرێکی
دیاری پرس��یار دەکرێ ل��ە چ دۆخگەلێکدا
کام دۆکس��ا حکوومەت دەکات .پرسینی ئەو
پرسیارە کە ڕۆشنگەری چییە؟ بەشێوەیەکی
کاریگەر ئیزن دەدات دیس��ان ڕۆش��نگەری
ڕووبداتەوە و نیش��انی دەدات کە ڕۆشنگەری
ش��تێکە دەتوانێ ڕووبدات ل��ە کاتێکدا وەها
پرس��یارگەلێک بێتە ئ��اراوە .ه��ەر بۆیە لە
هەنگاوی یەکەمدا ئەو شتەی لە خوێندنەوەی
دەسبەجێی شێوازی فۆکۆ دێتە ئاراوە ئەوەیە
ک��ە ڕۆش��نگەری بەش��ێوەیەکی ڕادی��کاڵ
غەیرە-مێژووی��ی دەبێتەوە و ل��ە ڕەهەندی
میتودۆلۆژییەوە ڕۆشنگەری دابڕانێکی دیاری
مێژووی��ی پێکدەهێنێت .فۆکۆ دەڵێت ئەگەر
ڕۆشنگەری دروش��مێکی هەبێ خۆی لەوەدا
نیشان دەدات «غیرەتی(جورئەتی) زانین»[.]11
لە هەنگاوی دووهەمدا ئەو ش��تەی دەبێنرێ
ئەوەیە کە بۆ فۆکۆ ،ڕەخنە شتێکە پەیوەندیی
ساڵی بیست و دووەم
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لەگەڵ حاڵەتی س��ووژەوە هەیە یان ئەوەی
کە ڕیس��کێکی دیارە کە هەڕەشە لە سووژە
دەکات لەبەرانب��ەر ئەو دەس��ەاڵتە زااڵنەی
کە لەبەرانبەر ڕەخن��ەدا پارێزراون .پێدەچێ
ئەو شتەی س��ەبارەت بە ڕەخنەوە دەیڵێ لە
«ڕەخنە چییه؟»[ ]12غیرەتی «فەزیلەت» بێت
و لە دواهەمی��ن ڕەنگدانەوەکانی له لێدوانە
نەترسانەکەیدا لە ژێر هەمان نێو دەبینرێ[.]13
کاتێک فۆکۆ کانت دەخوێنێتەوە؛ ڕەنگە
بە شێوەیەکی زانس��تی خۆی لەگەڵ ڕەوتی
هزریی کانتدا ڕێک بخات و تەبایییەک س��از
بکات ،ئەو بەش��ێوازێکی هەڵب��ژاردە کانت
دەخوێنێتەوە و ئەو بەش��انە لە ئێس��تداللی
(بەڵگاندنی) کانت ک��ە لەگەڵ جێگۆڕکێ و
تەفس��یرەکانی یەک ناخوێنێت��ەوە الدەبا و
لەقەڵەمی دەخات .فۆکۆ پەرە بە ئایدیایەکی
تایبەت س��ەبارەت بە ڕۆش��نگەری دەدات و
ب��ە ئەنجامی ئەو کارە هۆکارێکی پێویس��ت
بۆ دابڕان لە کان��ت دەدۆزێتەوە ،تەنانەت بە
ئێمەی نیش��ان دەدات کە داب��ڕان لە کانت
ش��تێکی تەواو کانتییە .کانت تێگەیشتنێکی
دیاریکراو لە ڕەخنە بە ئێمە دەدات کە لەوێدا
دابڕان لە کانت شتێکی پێویستە .فۆکۆ باس
لەو س��ەرچاوانە لە دەقەکەی��دا دەکات کە
کاروباری خۆی پێ بباتە پێشێ و ئێمە دەبێ
لەبەر ئ��ەو کارەبە خەتاب��اری بزانین .بەاڵم
فۆکۆ ئەو کارە بە ڕووحییەتێکی ڕەخنەییەوە
دەکات؛ ئەو دادوەری دەکات تاکوو بڕیار بدا
کانت چ ش��تێکی بۆ ئەوڕۆ پێی��ە .هەر بۆیە
فۆکۆ تێگەیش��تنێکی کانتی لە ڕەخنە پەرە
پێدەدات بەاڵم ئەو کارە بە شێوازێک دەکات
کە بەش��گەلێکی زۆر گرینگ و مس��ۆگەری
ناڕەخنەیی لە باس��ەکەی کانتدا پش��تی پێ
بەستووە الواز دەکات.
[]14
چەند ساڵ لەوە پێش بڕووس ڕۆبینز
کوتی کانت و فۆکۆ دوو قەوارە و ڕواڵەتی دژ بە
یەکن؛ بەتایبەت کاتێک باس لە بیرکردنەوە
سەبارەت بە بوارەکانی خوێندن دەکرێ .ڕابینز

دەنووسێ مش��توومڕی کۆڵێژەکان ،سیاسەت
و گرینگییەکانی لەبەرچ��او ناگرێ هەربۆیە
فەلسەفە دەتوانێ ئیددیعای مافێکی تایبەت
بە خۆی بۆ سەربەخۆیی بکات :هیچ دەستوور
و فەرمانێ��ک نییە ،هەر بۆیەش فەلس��ەفە
ئازادە تاکوو هەموو ش��تێک هەڵبسەنگێنێ.
[ ]15ڕۆبین��ز وای بی��ر دەک��ردەوە کە وەها
چاوپۆش��ییەک لە سیاسەت ،بەالنی کەمەوه
ن��ە بۆ ئێمە و نە لە ئێس��تادا ناتوانێ و نابێ
ڕووبدات .لەڕاس��تیدا رۆبینز پێی وایە کانت
هەڵە دەکات سیاسەت و زانست[ ]16لێک جیا
دەکاتەوە ،و فۆکۆ کەس��ێکە بە ئەو(کانت)ی
نیش��ان دەدات وەه��ا ئیددیعایەک مومکین
نییە و زانس��ت و هێز بەشێوازێکی نەگۆڕ و
ب��ەردەوام لەگەڵ یەکتری ل��ە پەیوەندیدان.
ئەو ش��تەی من دەمهەوێ بیڵێم ئەوەیە کە
ڕۆبینز ،یەکیەتی و یەکگرتووییی نێوان کانت
و فۆک��ۆ ون دەکات ،بە ڕاش��کاوی ڕێک ئەو
ش��تەی ڕەوایی بە بەرەوپێ��ش بردنی هەر
ج��ۆرە پڕۆژەیەکی زانس��تی دەدات .گوتنی
ئ��ەوەی کە هێ��ز و زانس��ت پەیوەندییەکی
نەپچڕاوی��ان لەگەڵ یەکت��ری هەیە ،ئەگەر
زەقی نەکەینەوە ،پش��کی فۆکۆیە لە هزری
هاوچەرخی ئێمەدا .ل��ە ڕوانگەی ڕۆبینزەوە
ئەوە کێش��ەی هێ��زە ک��ە نێوان-بوارەکانی
خوێندنی ناچ��ار کردووە ،چونکە ئەوە هێزی
(کۆمپانیا ،س��ازییەکان و دەوڵەتە) بوارەکانی
خوێندن بەرهەم دێنێت و لێیان تێدەپەڕێ و
ئامانجێکی هاوبەشیان لەمەڕ دڵەڕاوکێکانیان
پێ دەدات.
ڕۆبینز دژ بە تێگەیشتنی وەها مشتومڕی
نێوان کۆڵێژەکان هۆش��داری دەداتە ئێمە و
دەڵێ یەکگرتووییی نێوان بوارەکانی خوێندن
دەبێ بەپێی پەرچەکردارێکی بەهێز و گشتی
بۆ دیاردە گشتییە جۆراوجۆرەکان بێ .من پێم
وایە ئەوە ئایدیایەکی باش��ە و ڕەنگە دەیڤید
هۆرۆڤیز[ ]17و یاسای پەروەردەی بااڵ و یاسای
نیشتمان پەرەستی ،درێژە بە بەرهەم هێنانی
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هەموو چەشنە یەکگرتوویییەک لە نێو ئێمە
بدەن .ڕۆبینز بە ڕوون��ی پێی وایە بوارەکانی
خوێندن دەبێ دژ بە بەتایبەتی کردن ،ڕوو لە
زۆر بوون و لەناو بردنی دەوڵەتە خۆشبژێوەکان
یەکگرنەوە .ئەگەرچی من ئەو ڕوانینە پەسند
دەکەم ،بەاڵم دەمهەوێ بڕێکیش��م دڕدۆنگی
هەبێ چونکە پرس��یارگەلێکی وەکوو ئەوەی
چل��ۆن سیاس��ەت لەوەها بەس��تێنێکدا فام
دەک��رێ و هەروەها ئێمە چلۆن دەتوانین لە
ئازادی تێبگەین؛ دەمێنێت��ەوە .ئەگەر ئێمە
سیاسەت لەجیاتی هێز دانێین دەبێ لەنێوان
ئەو تێگەیش��تنە لە سیاسەت کە مەبەستی
ئێمەیە جی��اوازی دابنێین .لێرەدا ش��تێک
زۆر گرینگە ،دیارە ئەوی��ش ئەوەیە ئێمە لە
نێوان ئەو ڕوانگانەی کە دەڵێن تەواوی پڕۆژە
زانستییەکانی ئێمە سیاسین ،جیاوازی دانێین،
کاتێک ئێمە لەسەر بابەتە زانستییەکان هاوڕا
نین ،لە ڕاس��تیدا ئێم��ە دەچینە نێو پێگەی
سیاس��یی خۆمان و هەوڵ دەدەین براوە بین
و ڕوانگەیەک کە بەش��ێوازێکی ڕەخنەگرانە
دەپرسێ ،چلۆن زانست بەشێوەیەکی هاوکات
لەگ��ەڵ هاوئاهەنگییەکی تایب��ەت و ڕوونی
هێزێکی دامەزراوەیی پێکدێت؟
بە تێگەیشتنی من ئەم چەشنە پرسیارە
ڕەخنەگرانەیە بەدڵنیایییەوە سیاسییە بەاڵم بە
واتایەکی ورد :بناغەی ئەوەی کە کام جۆری
ئیددیعاکان ب��ۆ ڕەایی ماونەتەوە دەخاتە ژێر
پرسیارەوە ،و پێداگری لەسەر کات و شوێن،
تەنانەت کات و ش��وێنێکی ڕەوا بۆ خس��تنە
ژێر پرسیاری ژیانی ئاکادمیک دەکات .بوونی
کات و ش��وێن ب��ۆ وەها لێپرس��ینەوەیەک
کەمایەس��یی پێگەی کانت نیش��ان دەدات
یان ئەوەی کە نیش��ان دەدات ئەو ش��تەی
زۆرج��ار وەک��وو لێکۆڵینەوەی ئیس��تعالیی
ناوی ل��ێ دەب��ردرێ لەم��ەڕ کۆمەڵێک لە
س��ازییەکان ـ وک��وو ئ��اکام و کاریگەریی
کۆمەڵێک لە س��نوورەکانی پێشوو لە نێوان
بوارەکانی خوێندندا -و بەبێ چەش��نێک لە
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پشتیوانیی سازییەیی ،پەیجۆری ناکرێ .من
لێرەدا شتێکی زۆرتر زیاد دەکەم کە جۆرێک
لە ژێر پرس��یار خس��تنە کە بە پێویستی و
مەجبووری لەنێو گرێبەستە هەنووکەییەکان
و نۆڕمە دامەزراوەکاندا نییە بەلکوو گرێبەست
و نۆڕم��ە هەنووکەیییەکان وەک��وو ئامانجی
خۆی هەڵدەبژێرێ ،و پەیوەندیی بە جیاوازیی
بیروڕای سیاسییەوە هەیە .جیاوازیی بیروڕای
سیاس��ی ،کردەوەیەک��ە ل��ە هەندێک کاتدا
لەالی��ەن زۆربەی دەوڵەتەکان��ەوە کە دەبنە
ئامانج��ی ڕەخنە پش��تیوانیی ل��ێ دەکرێ.
هەروەه��ا ئەوە کاتێک بە ڕوونی دەردەکەوێ
ک��ە هی��چ پش��تیوانییەک نەب��ێ و وەکوو
ئاکامی ڕاس��تەوخۆ –وەکوو واڵمێک ـ وەها
پش��تیوانییەک بوونی نییە .لەو ڕووەوە ئەوە
ئیددیعای��ەک نیی��ە لەوەپێش س��از بووبێ.
م��ن دەمهەوێ بڵێ��م ئەو ش��تەی من لەم
بەس��تێنەدا وەکوو ڕەخنە ئیددیعای دەکەم،
لێکۆڵینەوەیەکی بێ نەما (بێ بەستێن) لەسەر
ڕەواییی بەس��تێنەکانی ئێستایە ،شتێک کە
لە دەس��تەواژەی کانتیدا وەکوو بەکارهێنانی
ئازاد و گشتیی عەقڵ ،فام دەکرێ بەاڵم ئەوە
ل��ە دەرەوەی پانتاییی گش��تیدا بۆ بوارێکی
کۆمەاڵیەتی ـ سیاس��ی پەرەدەس��تێنێ کە
ئ��ەوەش زۆر بەرینتر و ئاڵۆزترە لە جیاوازیی
گش��تی/تایبەتە و دەتوانرێ س��ەرنجی پێ
بدرێت .کرداری ڕەخنە هەر ئەو جۆرەی من
بە س��انایی کوتم ،لەڕێگەی زانست یا نۆڕمە
دامەزراوەکان کە دەتوانرێ پێش��بینی کرێن
ف��ۆڕم ناگرن؛ هەروەها ئ��ەوەش نییە بڵێین
دەتوانێ رووبدات یان ل��ە داهاتوودا ڕوودەدا
جگە لەوەی کە ش��وێنگەلێکی سازییەیی بۆ
ڕوودانی ببێ یان نا .خواس��تێک بۆ بەرهەم
هێنانی جۆرێکی تایب��ەت لە دێپاڕتمانەکان
و ناوەن��دەکان دەتوانێ لە وەها ئیددیعایەکی
ڕەخنەییدا ب��ەدی بێ بەو تێگەیش��تنە کە
وەه��ا لێکوڵینەوەیەکی ڕەخنەی��ی ،ناتوانێ
بەبێ پش��تیوانی س��ازییەیی درێ��ژەی بێ.
ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

کرداری ڕەخن��ە و تەنانەت خواس��تەکانی،
دەتوان��ێ لە کەلێنەکانی ژیانی س��ازییەییدا
دەرک��ەوێ (ش��تێک نیی��ە ل��ە بوارێک��ی
ئیس��تعالییدا وەدیب��ێ)؛ ی��ان ئ��ەوەی کە
بەڕوونی لە ش��وێنگەلێکی نێوان-تۆڕیدا کە
سنوورەکانی بواری خوێندن تێیدا بە حەتمی
و قایمی نەماوەتەوە س��از دەبێ .ش��ێوەکانی
س��نووردار کردنەوە ،پەیوەندییان بەمەرج و
پێش��ەوەچوونی وەرس��ووڕانی ئیستعالییەوە
هەی��ە؛ لەبەر ئ��ەوەی ک��ردەوەی ڕەخنە لە
دەسەاڵتی ئێس��تای بوارەکانی خوێندن یان
ئایدیا هەنووکەییەکانی پانتاییی گشتی جیایە
چونکە ئ��ەو ئایدیایانە بەناچاری پەیوەندییان
بەو سنووردار کردنەوانەوە هەیە کە لە ڕێگەی
کردەوەدا دەچنە ژێر پرسیارەوە.
ڕەخن��ە لەگ��ەڵ ئەوەیکە تێگەیش��نە
دامەزراوەکان��ی بوارەکان��ی خوێندن دەخاتە
ژێ��ر پرس��یارەوە؛ عەقڵیش دەکات��ە ئامانج
بەاڵم نە بەو ئامانجەی ش��تی ناعەقاڵنی بەرز
بکاتەوە .فۆکۆ لە «ڕۆشنگەری چییە»دا دەڵێ
ڕۆش��نگەری ڕەخنەیە ،و ئێم��ە ڕێگایەکی
دیکەم��ان بۆ تێگەیش��تنی نیی��ە و ڕەخنە
لەهەموو کاتێکدا کە مرۆڤایەتی عەقڵی خۆی
بەکار دەهێن��ێ ڕوودەدات ،بەبێ ئەوەی کە
خۆی ببێتە سووژەی هەر چەشنە دەسەاڵتێک
( .)W,p. 38ئ��ەو جەخ��ەت کردەنەوەی��ە
لەس��ەر عەقڵ ڕێک ئەوەی فۆکۆ نییە ،بەاڵم
ئەو لەنێو زمان��ی کانتدا کاری کردووە تاکوو
بزان��ێ چ ش��تێک دەتوانێ لەگەڵ��ی بکات.
یەکێک لە ئاکامە گرینگەکانی فۆکۆ ئەوە بوو
ک��ە ڕەخنە تەنیا جۆرێک ل��ە نا-کوتن نییە
بەڵکوو هەوڵێکە بۆ مەودا گرتن و لەنێو بردنی
پێکهاتە هەنووکەییەکان .ڕەخنە کردەوەیەکە
بۆ ئەوەی لە دۆخە س��نووردارەکانی بنەمای
بەکارهێنانی ڕەوای عەقڵ بۆ ئەوەی بزانین چ
شتێک دەبێ بزانین ،چ شتێک دەبێ بکرێ و
بە چ ش��تێک دەبێ هیوادار بین (سێ ئامانج
کە کانت فۆڕموولەی کردب��وو) تێبگەین .تا

ئەو ئاس��تەی کە ئێس��تا ئێمه دەتوانین ئەو
پرس��یارە بکەین ،ڕۆش��نگەری چییە؟ ئیمە
درێژە بە پرس��یار دەدەین و تاکوو نیش��انی
دەی��ن ڕوودانی ڕەخنە ڕانەوەس��تاوە و هەر
لەو ڕوانگەیەشەوە ڕوودانی ڕۆشنگەرییش بە
هەمان شێواز ڕانەوەستاوە .ئەوە پڕۆسەیەکی
پەیوەندیدار بە وەرگێڕان و گواستنەوەیەکی
مێژووییە ،تاکوو لێپرس��ینەوەیەکی دووبارە
لەو س��نوورانە بکەن کە بەسەر ئەو شتانەی
جێگەی پرسیارن داسەپاون.
فۆکۆ باس لەس��ەر بنەما پێشووەکان ناکا
و لە کۆتاییدا لە بیرۆکەی کانتدا سەبارەت بە
عەقڵ قەتیس نامێنێتەوە .ئەو ش��تەی فۆکۆ
پێشنیاری دەکات ،ڕوانینێکی ڕەخنەگرانەیە،
ش��یوازێک کە ئەو وەکوو نەریتێکی گش��تی
پێناسەی دەکرد ،شێوازێک لە کردەوە و ئاکار
ک��ە تایبەت بە کەلتوور ی��ان کۆمەڵگایەکی
دیاریکراوە ،کە نیش��انەی چەشنێک لە دڵ
پێ��وە بوون ی��ان هۆگریی��ە و هەرەها ئەوە
پڕۆس��ەیەکی بەردەوام��ە کە خ��ۆی وەکوو
پێویستییەک و ئەرکێک پێناسە دەکات .لەم
بەس��تێنەدا ئەو ئاماژە بە مودێڕنیتە دەکات
و دەلێ کێش��ەی مودێڕنیتە پرس��ی قبووڵ
کردن��ی لەناوچوونی کەس��ێک نییە بەڵکوو
«کەس��ێک ناعی�لاج دەکات ببێت��ە ئۆبژەی
وردەکارییەکی س��ەخت وئاڵ��ۆز .مودێڕنیتە.
[ . .مرۆڤ] ناعی�لاج دەکات لەگەڵ ئەرکی
خۆی کە بەرهەم هێنەریی خۆیەتی ڕووبەڕوو
بێت��ەوە .)W,p. 42( .بۆچی فۆکۆ لە ناکاودا
بەرهەمهێنانی کەسێک (خود) لەو بەستێنەدا
دێنێتە ئاراوە؟
چ پەیوەندییەک لەنێ��وان ئەم داهێنانە،
وردەکاری و ئاڵۆزییانە ،ی��ان بەرهەمهێنانی
خود و پرسی ڕەخنە کە فۆکۆ لەوە پێش باسی
کرد هەیە؟ ئەو دەڵێ نەریتە فەلسەفییەکانی
مودێڕنیت��ه ڕەخنەیەک��ی ب��ەردەوام ل��ە
س��ەردەمی مێژوویی��ی ئێم��ە لەخۆدەگرێ
(دەس��تەواژەیەک کە جێگۆڕکێی دروشمی
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شۆڕشی بەردەوامی مائۆئیستی لەخۆدەگرێ).
ڕەخن��ە بەکاربردنی عەقڵی ئازاد و گش��تی
لەخۆدەگ��رێ و پێدەچ��ی جووڵەی��ەک لە
پێگەی منداڵییەوە بۆ گەورەساڵی بێت ،ئەوە
بەمانای قبووڵ کردن��ی فۆرمە جیاوازەکانی
بایەخەکانی دەس��ەاڵت و فەرمانەکانی نییە.
لەڕاستیدا واپێدەچێ ،بەکارهێنانی سەرپێچی
و نافەرمان��ی بۆ داهێنان��ی وردەکارییەکانی
(بەرهەمهێنانی) خود شتێکی پێویستە .ئێستا
لێرەدا دوو ڕەهەند س��ەبارەت بە تێگەیشتنی
ئەو لەمەڕ ڕەخنە بوونی هەیە و پەیوەندییان
لەگ��ەڵ یەکتری هەیە :لەالیەکەوە ڕێگایەکە
ب��ۆ قبووڵ نەکردنی گوێرایەڵیی دەس��ەاڵتی
دام��ەزراو (زاڵ)؛ و لەالیەک��ی دیکەوە ئەوە
پێویستییەکە بۆ بەرهەمهێنانی خود.
کردەوەی یەکەم نەرێنییە ،سەرکێش��ی
و نافەرمانی؛ ک��ردەوەی دووهەم داهێنانە و
پێدەچێ نافەرمان��ی ،دەرگایەک بۆ داهێنان
دەکاتەوە یان ئ��ەوەی هەندێک نافەرمانی و
مل ب��ادان ،پەیوەندیان بە داهێنانی خودەوە
هەی��ە .بۆ فۆکۆ؛ ئ��ەو پەیوەندیی��ەی نێوان
ڕەخنە و بەرهەمهێنانی خۆمان کردەوەیەکە
(ڕاهێنانێک��ە) ب��ۆ ئ��ەوەی جیاوازییەک��ی
س��ەربەخۆیی ل��ە بەرانبەر ب��ە جۆرەکانی
هیومانی��زم (مرۆڤگەرای��ی) س��از بکەی��ن.
ئاش��کرایە ئەو ش��تەی فۆکۆ س��ەبارەت بە
س��از کردنی خ��ود دەیڵێ ل��ە کانتدا ڕەنگ
نادات��ەوە؛ بەاڵم جێگ��ەی تێڕامانە کە چلۆن
کانت ل��ە مش��تومڕی نێ��وان کۆڵێژەکاندا
لەڕێگ��ەی کۆمەڵێ��ک ل��ە وردەکارییەکانی
ڕامان��ی خۆی (بیری خ��ۆی) و فەرمانەکانی
(قەواعی��د) ئ��اگاداری لە خود ب��ە ئاکامی
باس��ەکەی دەگات .کانت لە بەشی کۆتاییدا
ئەرکی کۆڵێژی پزیش��کی ب��ەوە دەزانێ کە
خوێندکارەکان فێری ساڵمەت و خۆشبژیوی
بن .کانت ڕوون��ی دەکاتەوە بناغەکانی ژیانی
کردەییی ئەخالقی لەس��ەر ئەوەیە کە ئێمە
چۆن دەبێ پرس��ەکانی س�ڵامەت فێر بین؛
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کان��ت پێشنیارگەلێکیش��ی هەیە بۆ وێنە بۆ
بڕوای بەوە نییە کە دەست و قاچ دەبێ گەرم
ڕاگیرێ��ن ،بۆ بێخ��ەوی ڕوودەدا ،ئێمە چۆن
دەتوانین لە ڕێگەی عەقڵەوە بەس��ەر هەستە
نەخۆشانەکانماندا زاڵ بین ،و بۆچی سەرئێشە
زۆر خراپە .ئەوە بەش��ێوەیەکی سەیروسەمەر
ئاکامێکی نووراس��تێنێک (الوازی عەسەبی)
لە گوتاری عەقڵی گش��تییە و دەڵێ جەستە
و خواستە ئاس��ایییەکانی ڕۆژانەی ،جۆڕیک
ل��ە تەواوک��ەری پێویس��تن و ڕەخنەیەکی
ناڕاس��تەوخۆ س��ەبارەت بە حەیوانی مرۆیی
کە نیش��تەجێی تەنیاییی مەڵبەندی عەقڵی
گش��تییە؛ دەهێنێتە ئاراوە .جەستە شوێنی
نا-عەقڵییەک��ی (نەبوون��ی عەقاڵنیی��ەت)
تاکەکەسییە ،و دەتوانین ئێستاش نیشانەکانی
بخوێنێنینەوە و بیر لە ئاگاداری لێی بکەینەوە.
چۆن ئەو ڕەنگدانەوەی جەستە بەو چەشنەی
کانت بە واتای عەقڵ بە ئاشکریی پشتیوانیی
ل��ێ دەکات و باس��ی دەکا؛ ش��ێوازێک یان
ڕەهەندێک لە بیرکردنەوه ساز دەکات؟
زایەڵەکان��ی فۆکۆی دوایی��ن بە ڕوونی
دەبین��رێ ،کاتێک فۆک��ۆ پەیوەندیی نێوان
ڕەخن��ە و بەرهەمهێنانی خود س��از دەکات
و ل��ە دوا بەرگی مێ��ژووی سێکس��والیتە،
خ��ود فۆڕمێک��ی ن��وێ بەخ��ۆ دەگ��رێ و
بەرهەمهێنانی خود ب��ەرەوە ئاگاداری کردن
لە خ��ود دەگ��ۆڕدرێ .لێرەدا بەس��تێنێک
ب��ۆ س��ەرنجدان بە زایەڵەی نێ��وان کانت و
فۆکۆ س��ەبارەت ڕێس��ای ئاگاداری لە خود
س��ازدەبێ .هەرچەندی عادەت و نەریتەکان
لەگەڵ ڕەخنە تێکەڵ بن ،دەرگای خواست و
ڕاس��تییەکی مێژوویی دەکرێتەوە .ئەوە نە لە
تواناییی عەق��ڵ و نە لە ڕەهەندە زاتییەکانی
مرۆڤایەتی پێڕەوی دەکات .ئەوە لە کۆمەڵێک
ڕووداوی وەس��ەریەک کەوت��ووی مێژوویی
و پێکهاتن��ی گرێبەس��تگەلێک کە س��ووژە
س��از دەکات پەیڕەوی دەکات؛ لەبەرانبەردا
دەرگای��ەک لە کۆمەڵێک لەو ش��تانەی ک ە
ساڵی بیست و دووەم
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لە ئاس��ۆیەکی مێژووییدا هەن دەکاتەوە .ئەو
نۆڕمان��ەی کە ڕەهەندگەلێک بۆ فام کردن و
ناسینەوەی سووژەیەک دادەمەزرێ ،خۆشیان
دەچنە ژێر پرس��یارەوە و زۆربەی ئەو بنەما
کۆمەاڵیەتییانەی بۆ تێگەیش��تن لە س��ووژە
هەن دەکەونە مەترس��ییەوە کاتێک دەچنە
ژێر پرس��یارەوه و ئەوەش لە چرکەساتێکدا
کە نۆڕمە مێژووییەکان لێپرس��ینەوەیان لێ
دەکرێ .خاڵ��ی گرینگ ئ��ەوە نییە لەگەڵ
ئەو ڕیس��کە (ئ��ەوە نۆڕمانەی ک��ە دەکەونە
مەترس��ییەوە) بمێنییەوە یان ئەوەی وەکوو
ش��ێوازێکی ژیان پێش��وازییان ل��ێ بکرێ؛
بەاڵم دەبێ ئیمکانی ڕەخن��ە لە بەرانبەر بە
دەس��تێوەردانەکان و ئ��ەو خواس��تانەی کە
لەالیەن دەس��ەاڵتی ناڕەاوەوە یان لە ڕێگەی
ناڕەواوە دێنە ئاراوە زیندوو بمێنێتەوه .
خوێندنەوەیەکی ستاندارد لە فۆکۆ باس
لەوە دەکات کە ئ��ەو کەمتر پێی خۆش بوو
س��ەبارەت بە چۆنێتیی جی��اوازی لە نێوان
«ڕەوایی» و «ناڕەوایی»ی سەپاندنی دەسەاڵت
پرسیار بکرێ ،تاکوو ئهو ڕهههند و شهرتانهی
ک�� ه هێز کاری پێدهکات ش��ی بکاتهوه ،من
دەمهەوێ پێش��نیار بکەم کە ئەم دوو بابەتە
ناک��رێ بە تەواوی لێ��ک دابڕێن .لەوەی کە
«ڕەخنە چیە؟» ،فۆک��ۆ ڕەخنە لە دوو بواری
جیاوازی دەسەاڵتی زاڵەوە هەڵدەسەنگێنێت.
یەکەمیان عەقاڵنیەتی ڕێژیمەکانە ،دووهەمیان
حاڵەتگەلی پابەندبوونی دەوڵەتەکانە[ .]18فۆکۆ
ڕوونی دەکاتەوە کە ئەو شتەی ئەو دەگەڕێ
بۆ پێناسەکردنی ڕۆشنگەری ،ڕێک شتێکە کە
لە نێو دەستەواژەکەیدا بیری لێ نەکراوەتەوە
(و سەرنجڕاکێش��ە بگوت��رێ کە ب��ۆ دێریدا
جێگرەوەی ڕەخن��ە ،بیرکردنەوەیە و دووبارە
پێناس��ەکردنی رەخنە لە نێ��و فۆکۆ دەبێتە
لێپرس��ینەوە) .ل��ە ڕوانینی فۆک��ۆوە ڕەخنە
بە لێپرس��ینەوە لە داخ��وازی بۆ گوێڕایەڵیی
تەواو و لێپرسینەوە لە دەروەستی داسەپاوی
دەوڵەت لە مەڕ س��ووژەکان بە مەبەس��تی

هەڵسەنگاندێکی عەقاڵنی و زایەڵەیی دەست
پێدەکات .کەواتە ئەو ،بناغەکانی ڕەخنە زۆر
ڕادیکاڵتر لە کانت دادەڕێژێتەوە .س��ەرەڕای
ئەوەی ک��ە فۆکۆ بەدوای گەڕانەوە بۆ عەقڵی
کانت��ی نییە ،بەو حاڵەش��ەوە ئەو پرس��یار
ڵ
دەکات کە چ پێوەرێک کام شێوەگەلی عەق 
س��نووردار دەکات��ەوە و کە واتە پرس��یاری
گوێڕایەڵی دەتوانێ بێتە ئاراوە .چ شتێک ئەو
پێوەرە ساز دەکات و بە کام کەرەستە دەبێتە
ش��تێکی دەروەس��ت هێنەر؟ چ شتێک ساز
ک��ردن و بە کردەوەیی کردن��ی ئەو پێوەرە
پێکدەهێنێ؟گەلۆ ئەمە پێویس��تەو دەتوانێ
بگۆڕرێ؟ کاتێک ئێمە سەرنجی ئەوە دەدەین
کە چۆن بەس��تێنی ڕەواییی عەقڵ سەبارەت
بە گوێڕایەڵی یان گوێڕایەل نەبوون سنووردار
دەکررێت ،ئێم��ە خەریکی ڕامان لە مەرج و
س��نوورەکانی عەقاڵنیەتین .تواناییی ئێمە لە
سەر ناس��ین یان تەنانەت ژێر پرسیار بردنی
سنوورەکان شتێکی مسۆگەر نییە ئەگەرچی
لە دەرەوەی عەقڵدا بێ ،بەڵکوو لەبەر ئەوەیە کە
ئێمە لە دەرەوەی کۆمەڵێک لە گرێبەستەکان
کە عەقاڵنین سنووردار کراوینەتەوە .هەروەها
پرسیارگەلێک دێنە ئاراوە ،کەواتە ئێمە کێین
ئەگ��ەر لە نێو گەمەکەدا نی��ن؟ ئەم ئێمەیە
چۆن دەش��ێت (چۆن مومکین دەبێت)؟ کێ
ئەم پرسیارە لە بواری دامەزراوی عەقاڵنیەت
دەپرسێ؟ قوواڵییی راس��تیی ئەم پرسیارانە
ئەوە نیش��ان دەدات کە لێرەدا قسەکردن و
لێکۆڵینەوەی��ەک بوونی هەیە ،هەر بەو پێیە،
لەڕووی ڕێتۆریکەوە ئێمە لەگەڵ دژوازییەک
دەمێنین��ەوە چونکە پرس��یاری س��ەبارەت
بە ڕەوایی��ی عەقڵ س��نووردار کراوەتەوە و
ناتوانێت لە نێو ئەو بوارەدا بێتە ئەژمار کردن.
بەو پێیە فۆکۆ ڕەخنە ل��ە بەرانبەر هەر
دوو حاڵەت��ی عەقاڵنیی��ەت و کۆمەڵێ��ک
پابەندبوون دەکات ،کە بە کردەوەی تایبەتی
دەسەاڵتی دەوڵەتی بەسەریاندا سەپێندراوە.
ئ��ەم دووانەیە بە ڕوون��ی پەیوەندییان هەیە
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پێکەوە بەاڵم پەیوەندییەکی هۆ و هۆکردیان
نیی��ە .حاڵەتگەلی عەقاڵنی بە ش��ێوەیەکی
یەکالیەنە پابەندبوونی دەوڵەتی س��از ناکەن
و ئەم پابەندبوونە دەوڵەتییانەش بە ش��ێوەی
یەکالیەنە حاڵەتی عەقاڵنیەتی پێک ناهێنن.
هەروەه��ا بۆ پرس��یار کردن س��ەبارەت بە
دەسەاڵتی دەوڵەت دەبێ بتوانرێ بەرزتر لەو
بوارە فکرییە بیر بکرێتەوە کە ئەو دەس��ەاڵتە
دایمەزراندووە و باوەڕیان بەو دەس��ەاڵتەیە.
رەخنە لە دەس��ەاڵتێک کە خ��ۆی موتڵەق
نیش��ان دەدات ،تەنی��ا دیاریکردنی بۆچوون
نییە ،بەڵکوو پێناس��ە کردن��ی پێگەیەکە بۆ
کەسێک لە دەرەوەی پانتاییی سەاڵحییەتی
بوونناس��انەی ئەو دەس��ەاڵتەیە .ئەگەر ئەو
بوارە جۆرێک لە عەقاڵنیەتی سیاس��ی س��از
بکات ،کەس��ێک ببێتە ڕەخنەگر ،عاقڵ یان
دوور لە عەقڵ؛ س��ووژەی س��ەرکێش لەنێو
ئ��ەو دەس��تەواژە سیاس��ییەدا ناتوانرێ فام
بک��رێ .کەواتە فۆکۆ وا بیر دەکاتەوە کە ئەم
چەش��نە بەدواداچ��وون و لێکۆڵینەوانە ،واتە
لێکۆڵینەوەیەکی ڕەخنەیی ،چەشنێک بوێری
و بێباکی لەخۆدەگ��رێ .هەر بەو پێیەیە کە
وەه��ا بۆچوونێکی رەخنەگران��ە دەرفەتێکی
نوێ دەڕەخس��ێنێت بۆ ساز کردنی بابەتێک
یان ئەو ش��تەی کە لە هەندێک کاتدا وەکوو
سووژەی نوێ نێوی دەبەن .دەکرێ بگوترێ
شتێکە کە لە ڕووی پێناسە کردنەوە النیکەم
لە س��ەرەتاوە پەیوەندیەکی ناڕوونی لەتەک
بارودۆخ��ی هەنووکەیی��دا لەم��ەڕ ڕەوایی و
تێگەیشتندا هەیە.
هانا ئارێنت و کەس��انی دیکە سەبارەت
ب��ەو بارودۆخە ک��ە لە ئەگ��ەری دەربڕینی
ناڕەزامەندی��ی ڕەوای خەڵک��ی س��ڤیل
و س��ەربازەکان بەرانب��ەر ب��ە دەس��ەاڵتی
هەنووکەیی و ڕۆیش��تن ب��ەرەو بەکردەوەیی
کردنی نافەرمانییەکی مەدەنی لە پەیوەندی
لە تەک یاس��ای باو ،دێتە ئاراوە ،پرسیاریان
ک��ردووە ]19[.ڕوانینی ئەو ئەوە بوو کە دەبێت
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بڕیارێکی ئەخالقی بدرێت و لە بەشی خۆی
بۆ کانت و نواندنەوەکانی سەبارەت بە خواست
(ویس��تن) ،هەڵگ��ری پێداچوونەوەیەک لە
سەر مانای س��ەربەخۆیی ،جیاوازیی بیروڕا،
[]20
نافەرمانیی مەدەنی و تەنانەت شۆڕش��ە.
بێ ئەوەی کە بمهەوێ ئەم بۆچوونە گرینگە
لێرەدا بە تەواوی شی بکەمەوە ،بەو حاڵەشەوە
پێمخۆش��ە جەخت بکەمە سەر رێگایەک کە
تێی��دا ڕەخنە دەلکێت بە چەمکگەلی توندی
سیاسیی ئۆپۆزیسیۆن .جوڵەیەک کە پێشنیار
دەدات دەسەاڵتی ئێستا بخاتە ژێر پرسیارەوە
بچێتە دەرەوەی بازنەی زانکۆوە و جێگاکەی
ب��ۆ بەس��تێنێکی بەرینت��ر واتە سیاس��ەت
بگۆڕدرێ.
دژایەتی لەگەڵ دەس��ەاڵت تەنیا دەست
لە کارکێشانەوەیەکی پەتی نییە ،ئەو دەکرێ
زۆر زیاتر لە ب��اس کردنی ورد و ڕێکوپێکی
کردەوەیەکی کەالمی یان جۆرێک لە سازان
بێ��ت ،ئەو دژایەت��ی و جیاوازی��ی بیروڕایە،
دەتوانێ هەر دوو سووژەکە بگۆڕێ و تووشی
مش��تومڕیان بکات و لە ڕووی مێژوویییەوە
جۆرێک��ی دیکە ل��ە عەقاڵنییەت دیس��ان
فۆڕموول��ە بکات��ەوە .کەوات��ە ناڕەزامەندی
پەیوەندییەکی گرینگ لەگ��ەڵ حاڵەتگەلی
زانس��ت ڕادەگرێ کە حاڵەتگەلی دەسەاڵتی
دەوڵەت جومگەبەندی دەکاتەوە .لە الیەکی
دیک��ەوە ڕەزامەندی دەربڕی��ن ڕەزایەتێکی
ئ��ازاد لەخۆ دەگ��رێ ،تەنان��ەت کاتێک کە
ئ��ەو ئازادییە بە ش��ێوەی خودنواندنەیی فام
نابێت .کەسێک بە پێی سەربەخۆییی تاکێک
رەزامەندی دەرنابڕی و یەکی دیکەش لەبەر
سەربەخۆییی کەسێک ڕەزامەندی دەرنابڕێ.
ڕەزامەن��دی کردەوەیەک��ە ک��ە ل��ە ڕێگای
ئەوەوە س��ەربەخۆیی ساز دەبێت و بەهەمان
ش��ێوە ،ناڕەزامەندی ڕێگایەکە بۆ هەڵگرتنی
ئازادان��ەی ڕەزامەن��دی؛ کەوات��ە خۆی لە
البردنی دەسەاڵتدا بنیاد دەنێ (کردەوەیەکە
ب��ۆ پێکهێنانی جۆرێکی تایب��ەت و دیار لە
ساڵی بیست و دووەم
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ئازادی) .ئەگەر لە شوێنیکدا دەرفەتی هەبوون
بۆ هەردووکیان هەبێت ،ئەوە لە دەرفەتگەلی
مێژووییدا لەس��ەر یەک دادەن��رێ کە وەها
کردەوەگەلێک بە ش��ێوەیەکی ئیجباری یان
ئیمکانی ساز دەبێت.
لە چوارچێوەی نافەرمانیی مەدەنی یان
سیاسی ،هاندەر بۆ البردنی ڕەزامەندیی تاک
لە دەسەاڵتێکی پێدراو ،هەوڵێک بۆ دامەزرانی
سنووردارکردنەوەی دەسەاڵت دەدرێ .هەر
ئەم��ە دەتوانێ بە پێی چۆنیەتیی س��از دان
و گش��تگیر ،ببێتە ه��ۆی لێکۆڵینەوەیەکی
ڕادی��کاڵ ل��ە س��ەر ڕەواییی دەس��ەاڵت.
هەمیس��ان ،لێرە بە پێی پێناسەکردن هیچ
بەش��ێک لە خود ،بوونی نیی��ە کە کۆنتڕۆڵ
نەکرێ؛ لە هاتنەدەرێی خود لە چوارچێوەی
تواناییی دەسەاڵت ،خود لە ڕێگەی کردەوەوە
لە کۆنتڕۆڵ دەرچووییی خۆی بنیات دەنێت.
دژبەری دەس��ەاڵت خۆی بە ک��ردەوە و لە
ناو کردەوەدا بنیاد دەنێ .فۆکۆ لە پرس��یاری
«ڕەخن��ە چی��ە؟» ی��ان لە ش��وێنی دیکەدا
پێشنیاری ئیمکانی ئاناڕشیی ڕادیکاڵ نادات
(هەرچەند ئەو بەس��تێنێک ب��ۆ پەیوەندیی
ئاناڕکیک(ئاناڕش��یک) لەگ��ەڵ یاس��ای
هەنووکەیی ساز دەکات) .کێشەکە بۆ ئو ،ئەوە
نییە کە سووەژەیەک پێک بێنێ کە بەردەوام
بە شێوەیەکی ڕادیکاڵ کۆنتروڵ نەکراو بێت.
پرس��یاری« ،چ��ۆن نابێ کۆنت��رۆڵ بکرێ؟»
که
هەمیش��ە پرسیارێکه سهبارهت ب ه ئهوهی 
چلۆن نابێ بهم ش��ێواز و ئهو شێواز کۆنتڕۆڵ
بکرێ (واته ڕێگا و میتۆدی کۆنتڕۆڵ کردن).
بەاڵم بە هیچ شێوەیەک ئەوە یەک پرسیاری
چۆن نابێ کۆنترۆڵ بێ نییە .لە ئاکامدا ،ئەوە
پرس��یارێکی تایبەتە کە لە پەیوەندی لەگەڵ
فۆڕمێکی تایبەتی دەوڵەت س��ەر هەڵدەدات
و لەوانەیە لە پەیوەندی لەگەڵ دەس��ەاڵتی
هەنووکەیی ،جۆرێک لە ئاناڕش��یی تاکتیکی
و کاتیی باش س��از ب��کات .بەوپێیە« ،چۆن
کۆنتڕۆڵ نەکرێ ،بە نێوی ئەو ڕێس��ایانە ،بەو

ش��تانە و لەم جۆرە ئامانجانەی نێو مێشک و
بەم کەرەستەی فاڵنە شێواز ،نە بەم شێوەیە،
[]21
نەبۆ ئەو ،نە بە دەست ئەوان».
بەو پێیە ئەگەر ڕەخنە لە بەشێکی زۆریدا
بەواتەی قب��ووڵ نەک��ردن و نکۆڵی کردنە؛
ئەوە گرینگە کە وەبیر بهێنرێتەوە شتێک بۆ
دەستنیشان کردن و ڕۆح بەخشین (هاندان)
ی کۆمەڵێ��ک لە پێگە نوێیەکان بۆ س��ووژە
بوونی نییە؛ ئەوە شتێکی داهێنەرانەیە و لەو
ڕووەوە وەکوو نەفییەکی قەتعی لە چەمک و
تێگەیشتنی هێگل کار دەکات .فۆکۆ ڕەهەندە
نەرێن��ی و ئەرێنییەکان��ی ڕەخن��ەی ڕوون
کردووەت��ەوە .بەاڵم فۆکۆ ئەو ش��تەی ئێمە
وەکوو جیاوازیی بیروڕا (دژایەتیی بیروڕا) پێی
گەیشتووین جومگەبەندی ناکات .ئیزن بدەن
با وەبیر بهێنینەوە کاتێک یاس��ا س��ۆکرات
(س��ۆقڕات) مەحک��ووم بە م��ەرگ دەکات،
ئەوە ش��تێکی ناعاداڵنەیە ،ب��ەاڵم ئەو ئیزن
نادا ڕەواییی دادگا بخاتە ژێر پرس��یارەوە یان
ئەوەی خودی دەوڵەت بباتە ژێر پرس��یارەوە.
ئەو قبووڵ��ی ناکات هەڵێ ئەگەرچی دەیزانی
کە سزاکەی ناعاداڵنەیە ،چونکە بەپێی قسەی
خۆی ئەو هی دەوڵەتە (واتە دەوڵەت سێحەبی
سوکڕاتە) و بوونی ئەو و ئیمکانی پەیوەندیی
دووالیەن��ە ،پەیوەندیی ب��ە دەوڵەتەوە هەیە.
ب��ە بۆچوونی من ئەگەر فۆک��ۆ لەگەڵ وەها
دۆخێک ڕووبەڕوو بووایەتەوە؛ بە ش��ێوازێکی
دیکە هەڵس��وکەوتی دەک��رد و بەرانبەر بەو
یاس��ایە ناڕەزایەتیی دەردەبڕی و هەڵدەهات
و ش��یوازێکی ڕەخنەگران��ەی س��ەربەخۆی
دادەمەزراند کە لەگەڵ دەسەاڵتی دەوڵەتیی
دام��ەزراو جیاوازیی هەبوو .تێگەیش��تن لە
ئازادی دەبێ وەکوو بەشێک لە وەها دژایەتی
کردنێک فام بکرێ ،کە تەنیا بەرانبەر بە وەها
یاس��ایەک ناڕەزایەت��ی دەرنەدەبڕی ،بەڵکوو
ڕەواییی وەها دادگایەک -کە بڕیاری لەسەر
بناغەی ئەو ڕەوایییە داوە-ی دەخس��تە ژێر
پرس��یارەوه (بۆ وێنە گەندەڵی��ی الوەکان).
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بەاڵم لەو بارەیەوە ،من بە ش��ێوازێکی دیکە
بیر دەکەمەوە؛ قبووڵ نەکردنی یاسا و خستنە
ژێر پرس��یاری ڕەواییی وەه��ا دادگایەک ،بە
حەتمی لەو یاس��ایانەی کە دەوڵەت دایناوە
سەرچاوە ناگرێ ،ئازادیی ناڕەزایەتی و دژایەتی
کردن چەمکێکی تەواو و بێ عەیبی ئایدیای
دیموکڕاسییە کە دەوڵەتەکان پشتیوانیی لێ
دەکەن .گەرچی دژایەتی کردن لە هەندێک
کاتدا دەتوانێ فۆڕمێکی دیکە بەخۆی بگرێ،
بۆ وێنە کەس��ێک لەبەر ستاتووسی ویژدانی
ناڕازییەک لە ژێر کاریگەریی یاسا دانراوەکان،
دەتوان��ێ هەڵگری فۆڕمێ��ک بێ کە لەالیان
دەسەاڵتەوە ئیزنی پێنەدرابێ (واتە دەسەاڵتی
پێنەدرابێ) کە ڕەازمەندی لێ ستاندراوەتەوە.
و ئەوش دژایەتی ک��ردن (جیاوازیی بیروڕا)
لەناو بەستێنی یاساییی نێوخۆییی سیاسەتی
دیموکڕاتی��ک و وەکوو پڕەنس��یپێکە کە لە
سیاسەتە دامەزراوەکاندا هەیە ،دادەمەزرێنێ
و دەتوان��ێ ڕوو ب��دات .بەواتایەک��ی دیکە
لێرەدا پەیوەندییەک ل��ە نێوان ناڕەازیەتی و
جیاوازیی بیروڕا لەگەڵ مافی شۆڕش کردن
هەیە ،ئەوش ش��تێکە کە م��ن لەبەر هۆی
کات ه��ەر ئەوەندە ئام��اژەی پێ دەکەم؛ بێ
شک پێویست بە گەڕانەوەیەک بۆ پەیوەندیی
نێوان کانت و ئارێنت هەیە.
هۆکارێ��ک ک��ە کانت پێی واب��وو نابێ
مشتومڕی نێوان کۆڵێژەکان کۆتاییی پێ بێت،
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوە کە ئەم شتە کردەوەیەکی
ڕەخنەیییە .دەبێ سەرنج بە «حوکم و فەرمانە
دەوڵەتییەکان سەبارەت بە پەروەردە کە دەبێ
لەبەر دمی کۆمەڵگادا بێ» بدەین .فەلس��ەفە
وەکوو ڕواڵەتی میلیش��یایەکی دژە دەوڵەتە،
کانت دەنووس��ێ «کۆلێژی فەلسەفە هەرگیز
ناتوانێ پشتئەس��توور به خۆی بێت ،کاتێک
لەگەڵ مەترس��ییەک ڕووبەڕوو دەبێتەوە کە
ئەو حەقیقەتەی کە بەرپرس��ییەتی دەخاتە
ژێر مەترس��ییەوە ،چونکە کۆڵێ��ژە بااڵکان
[ئەوان��ەی وا پەیوەندیی��ان لەگ��ەڵ هێزی
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دەوڵەت هەیە] هەرگیز دەس��ت لە خولیای
خۆیان بۆ دەسەاڵتداری هەڵناگرن.
سەرنجڕاکێش ئەوەیە کە مافی دژایەتی
کردن دەبێ لەالیەن دەوڵەتەوە دابین بکرێ.
ب��ەاڵم کاتێک ک��ە دەوڵ��ەت نەتوانێ مافی
دژایەت��ی کردن ئامادە ب��کات ،ئەوە دەتوانێ
ببێتە بنەمایەک بۆ ڕەخنە گرتن لە ڕەواییی
دەوڵەت .ئەو کارە پێویس��تی بە پشتیوانیی
سازییەیە ،ئەوە هەروەها بنەمایەکە کە ڕەخنە
لە س��ازییەش دەتوان��ێ و دەبێ پێش بچێ.
ب��ەو مانایە ک��ە ،هیچ یاس��ایەکی دەوڵەتی
ماف��ی دژایەتی کردن پاس��او نادات .کاتێک
کە دەوڵ��ەت ماڤی دژایەتی ک��ردن دەدا و
دەیپارێزێ ،ش��ێوازگەلی تایبەت بۆ مژارەکە
دەگرێتە ب��ەر ،دەوڵ��ەت کردارێکی تایبەت
بە خۆش��ی دەکا کە ئ��ەوەش تەناهییەکی
ڕەخنەگرانەیە .ل��ەو ڕووەوە دەوڵەت کارەکە
دەکات ،جیاوازی��ی بی��روڕا ئام��ادە دەکات،
بەاڵم لەو ئامادەسازییەدا کاتێک کردەوەکانی
س��نووردار بکرێتەوە لە دۆخەکە چاوپۆش��ی
دەکات .ئەو س��نووردار بوونەوەیە (قەتیس
مانەوەی��ە) دەتوان��ێ ل��ە جومگەبەندییەکی
سەرکەوتووانەی جیاوازیی بیروڕاوە (دژایەتی
ک��ردن) وەرگیراب��ێ ،ئەوە نیش��ان دەدا کە
ش��ێوەی فەرمان و سیاسەتەکانی حکوومەت
ناڕەوایە ،لەو ڕووەوە ئەو سنووردار بوونەوەیە
(قەتیس مانەوەیە) بەرهەمی دژایەتی کردنێکە
تاکوو قبووڵ کردن وەدەست بهێنێ .گەرچی
دانی مافی دژایەتی کردن نمایش��ێکی هێزە،
ب��ەاڵم کردارێکە کە ل��ەودا هێزیش بۆخۆی
دەبێتەوە بە مژاری لێکۆڵینەوە .بە بۆچوونێکی
دیکە ،دەوڵەت بە دانی مافی دژایەتی کردن،
ڕەواییی خۆی بە دەس��ت دێن��ێ ،بەاڵم بۆ
پەرەپێدانی دژایەتی کردن دەبێ تا ئاستێک
ب��ێ ک��ە نەتوانێ دۆخ��ی دژایەت��ی کردن
کۆنترۆڵ بکات ،ئەو پرس��ە هەروەها دەبێتە
ه��ۆی خراپت��ر بوون��ی ئیددیعاکانی خۆی،
هەڵپەس��اردنی فەرمانەکانی خۆی و تەنانەت
ساڵی بیست و دووەم
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پاشەکشەکردنی یا پێکهاتن لە حاکمییەتیش
دەگرێت��ەوە .لەو س��ەردەمەی ک��ە تیوریی
حاکمییەتی کارل ش��میت ب��ە هۆکارگەلی
جی��اواز س��ەرنجی تیۆریکی ب��ۆ الی خۆی
ڕاکێشابوو ،ڕەنگە بیری دژایەتی لە پێچەوانەی
ئەندیش��ەی حاکمییەت ببێ��ت .لە حاڵێکدا
کە هێ��زی حاکمییەت لەوانەیە پش��تیوانی
و مافەکانی خ��ۆی وەر بگرێتەوە و خۆی لە
هەر چەشنە ماف و بەرپرسیارەتییەک کە لە
الیەن یاس��اوە ئاسایی بووتەوە ،دوور بخاتەوە
و سەربەخۆیانە کار بکات ،دژایەتییەکان ڕێک
ئەو کاتەن کە دەوڵەت ئیددیعای حاکمییەتی
خۆی وێک دێنێتەوە یا دەس��توور و فەرمانە
حاکمییەتییەکان��ی خۆی دەکات��ەوە تاکوو
چێک بکرێنەوە واتە لێکۆڵینەوەیەکیان لەسەر
بکرێ تاکوو کەسانێک بە شێوازێکی عاداڵنە
حکوومەت بکەن .هەموو ش��تیک پەیوەندیی
هەیە بەوەی کە دەوڵەت دەتوانێ دۆخەکانی
دژایەت��ی بەڕیوە بب��ات (مودییریەت بکات)
یا ئەوەی ک��ە بۆچوونگەلێک وەک بۆچوونی
یاغی دادەنێ و کەس��انێک هەن کە دەتوانن
فۆڕمەکان��ی هێز کە بڕیار ب��وو لە روانگەی
ڕەخنەگرانە بەدوور بن ،بخاتە ژێر پرسیارەوە.
ب��ە دڵنیایییەوە ،بواری هێ��ز ناکرێ بە
دانی فەرمانەکان یا سیاس��ەتگەلی دەوڵەت
ک��ورت کرێت��ەوە ،بۆی��ە ملمالنێ ب��ۆ بیر
کردنەوەسەبارەت بە چۆنیێتیی هەڵسوکەوتی
هێز ل��ە ب��واری ئاکادێمیکی ئەوڕۆدا س��از
دەبێ��ت و دەبێت��ە کەڵکەڵ��ەی هەموو ئەو
ئاژانس و کردەوە نادەوڵەتییانەی کە هەوڵیان
ئەوەیە س��نوورەکانی خۆیان داس��ەپێنن و
ئی��دارەی کارە ئاکادمیکەکان وە ئەس��تۆوە
بگرن .بەو پێیە ،جێگای س��ەرنجە زۆریەک
لە پێگ��ە پڕمش��تومڕەکانی ئاکادمیک بۆتە
هۆی ناکۆکی سەبارەت بە مانا و چوارچێوەی
ئازادیی ئاکادمیکەوە ،و لە ڕەواییی هەندێک
لە بەرپرسانی دەوڵەتی ورد بوونەتەوە .ئەوەش
دەب��ێ بگوترێ کە چەند م��ژاری گرینگ و

پڕۆبلماتیک س��ەبارەت بە ئازادیی ئاکادمیک
هەیە کە تێدەکۆش��ێ کۆنترۆڵی ش��ەرعیی
بە سەر زانس��ت و توێژینەوە ئاکادمیکەکاندا
هەبێ کە ڕەنگدان��ەوەی باوەڕە دیینییەکانە.
هێزی کلیس��ا و البییە سیاسییەکانی ئەوان
لێرەدا مەبەس��تە .چەند بۆچوونێک هەن کە
بەڕاس��ت لە بەرانبەر ئەو حاڵەتە سەرکەشانە
ڕاوەس��تاون ،بۆچوونگەلێک کە سەبارەت بە
ڕەواییی هەنووکەییی ئەوانە هەیە .بە ئاشکرایی
ئیسرائیل یەکێک لەو واڵتانەیە و باس کردن
س��ەبارەت بە ئیس��رائیل ل��ە ئاکادمیاکانی
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا شڵەژاوییەک
دێنێتەگۆرێ کە چ شتێک ڕەخنەی ڕەوا ساز
دەکات و چ��ی دەکەوێت��ە خانەی رەخنەی
ڕەواوە بێ ئەوەی کە زەربە لە یەک بدەن و
لێک جیا بکرێنەوە .کەس��انێک کە دەپرسن
ئیس��رائیل بە کەڵک وەرگرتن لە چ مافێک
و بە چ کەرەس��تەیەک ،مافی ئەوە بە خۆی
دەدا کە بە بۆنەی بڕوا بە بنەما ئایینییەکانەوە
بۆ مافی ش��ارۆمەندی (ئاس��تە جیاوازەکانی
ش��ارومەندی کە بەرژەوەندی بۆ دیموگڕافی
جووەوە هەی��ە بپارێزرێ) ڕەوایی هەبێت .بە
ئاشکرا لە بارەی چۆنیەتی و هۆکاری لۆژیکی
بۆ ش��ەرعیەت بەخۆ دانی دەوڵەتێک پرسیار
دەکەن .کەسانێک دەس��تبەجێ گومان لەو
پرس��یارە دەکەن و دەڵێن کە پرسینی ئەو
پرس��یارە دەبێتە هۆی ڕەوا نەبوونی دەوڵەت
و ئەوەی کە حەش��یمەتی جوو لەبەرانبەری
هەڕەش��ەیەکی نوێ��دان .ب��ەاڵم بمانههوێ
و نهمانه��هوێ پرس��گهلێکی وهک��وو ئهمان ه
دێن ه ئاراوه ،وات ه کەس��ێک بیهەوێ ل ه سهر
بنهماکانی پێش��وو پش��تیوانی ل��ه دەوڵەتی
ئیسرائیل بکات یا تەنانەت کهسێک بیهەوێ
فۆڕمی ئێستای ئەو دەوڵەتە بباتە ژێر پرسیار
ت��ا گۆڕانکاریگەلێ��ک بێنێتە ئ��اراوە و بڵێ
لەوانەیە جۆرە دەوڵەتێکی دیکە لەو واڵتانەی
جێ��گای مش��تومڕن ،دەس��ەاڵتدار بن .ئهو
شتێکی باش��ە کە ئەو پرسانه بەردەوام بێن ه
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ئاراوه و دیبەیتیان لەس��ەر بکرێت ،بۆ گومان
لە پرسیارەکان یا کۆتایی هێنان بە بابەتەکە،
دەبێت بڵێین کە بابەت��ی ڕەوایی دەبێ وێنا
بکرێ بەاڵم نەس��ەلمێت و ئەوە ڕێک ئەوەیە
کە پش��تیوانی لە فۆرمی ئێستاکە دەکرێ و
دەچێت��ە پێگەیەکی دوگم��ەوە و پێگەکانی
دیکە بە سەرکەش دەناسرێن .ڕهنگ ه کەسێک
بیهەوێت س��ەبارەت ب��ە «تواناییی ژیان»ی
دەوڵەتگەلی دراوس��ێ ئیس��تداللی سیاسی
بێنێتەوە ،بهاڵم کهس��ێکی دیکه پێی باش��ە
کە پرس��یارەکە بەرفرەتر کەینەوە کە چۆن
و کەی دەوڵەتەکان ڕەوایی بۆ خۆیان س��از
دەک��ەن .گرینگیش نییە ب��ە چ ئەنجامێکی
سیاسی دەگەین ،ئەنجام لە ڕێگای کردارێکی
ڕەخنەگرانەوە بە دەست دێت ،بەو مانایە کە
دەتوانین هەر پرس��یارگەلێک سەبارەت بەو
ش��تانەی کە ڕەواییی ئ��ەو دەوڵەتە یا هەر
دەوڵەتێکی دیکە ساز دەکەن بپرسین .ئەگەر
نەتوانین پرس��یارگەلێک بێنین��ە ئاراوە کە
دەوڵەتێکی دیاریکراو ب��ە چ مافێک و بە چ
کەرەس��تەگەلێک ،ڕەواییی خۆی بە دەست
هێناوە ،لەو حاڵەتەدا ئێمە نە ڕەخنە ،بەڵکوو
بۆچوونە جیاوازە دژەکانیشمان لەناو بردووە،
بەبێ بەس��ەر چوونی ئ��ەو قۆناغانە ،ڕەوایی
ناتوانێ ڕوو بدات.
ئەوە لۆژیکییە کە مژارێک س��ەبارەت
ب��ە ئیس��رائیل (ب��ێ ئ��ەوەی ڕەوایی بە
داگیرک��ردن ب��درێ) ،دەتوان��ێ ناوەندی
مژار و ئاڵوگۆڕی بیر و بۆچوون س��ەبارەت
بە ئازادیی ئاکادمیک س��از ب��کات .ئەگەر
ئازادیی ئاکادمی��ک پەیوەندیی بە ڕەخنەوە
هەبێ ،و ڕەخنەش بەو پرسەوە کە ڕەواییی
دەوڵەتەکان چۆن ساز دەبێ ،پرسیارگەلێک
کە هاتوونەتە ئاراوە س��ەبارەت گوێڕایەڵیی
ئیس��رائیل و بێبەشیی فەلەس��تینییەکان،
سەلمێنەری ئەوەن کە ئەو باسە وێنەیەکی
باش��ە بۆ تاقی کردنەوەی ئ��ەوەی کە ئایا
ئ��ازادی ،نموونەیەک��ە بۆ ئ��ەوەی بتوانین
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بڵێین ڕەخنە دەتوان��ێ لە ناوەندی ئازادیی
ئاکادمیکدا بەردەوام بمێنێتەوە یا نە.
ب��ەو حاڵەش��ەوە هەموو ئ��ەو تێڕامانانە
دەکەونە مەترسییەوە ،واتە ئەو پرسیارانە کە
ئێمە دەتوانین ڕەخنە وەکوو شتێکی جیاواز
لە کرداری ڕووخاندن ،نا-وتن  ،نیهیلیسم یا
گومان و دوو دڵی ب��ێ ئەندازە ،ببینین .ئایا
ڕەخنە ناتوانێ شۆڕش��ێک لە ئاستی ڕێبازدا
بێ؛ بێ ئ��ەوەی کە ئێمە ماف��ی دژایەتی و
پڕۆس��ەی ڕەوایی دەستەبەر بکەین؟ کاتێک
کە داخوازیی ڕیگەپێدراو بە س��ەرنجدان بەو
پرس��یارانەی کە ئاراس��تەی دەکەن قبووڵ
ناکرێ و متمانەکەیان لێ وەردگیردرێتەوە(بێ
هی��چ ئاماژە پێدانێک دەگەن��ە ئەنجامەکە و
رایدەگەیێنن) ،لەو کاتەدا دەبێت بپرس��ین
کە بواری قس��ە کردن و بواری ئەو شتانەی
دەتوانرێ پرس��یاریان لێ بک��رێ بۆ کورت
کردنەوەی م��ژاری ڕەخنە و دژایەتی کردن،
بۆ نیش��اندانی پاس��اوی گونجاو لە بەرانبەر
بۆچوونگەلێک کە هی ئێمەیە ،بەری گیراوە
یا نە؟ بۆ بەدواداچوون بۆ ئەو مژارە ،لە پێشدا
دەبێ��ت وتووێژگەل��ی ئاکادمیک و گش��تی
قەبوڵ بکرێ��ن .ئەوان دەبێت وەکوو بۆچوون
لەبەرچاو بگیرێن.
پێویستە کۆمەڵێک پرس��یار سەبارەت
بە مان��ای ڕووخاندنی  -دەس��تەواژەیەکە
ب��ە مێتۆدگەل��ی گێژک��ەر و تۆقێنەر پەرە
دەس��تێنێ -یەک دەوڵەت و هەلومەرجی
ڕەوایی��ی دەوڵ��ەت ب��ەرز بکرێت��ەوە .ئایا
پەرەپێدان��ی مافی ش��ارۆمەندی لە ڕێگای
کەرەس��تەگەلی فەرم��ی و یاس��ایی یا لە
ڕێگای هەوڵدانە نوێیەکانی یاسای بنەڕەتی
وەکوو ڕووخاندنی یەک واڵت یان خەڵکە؟
ئەو ئەنجامە ترس��ناکە چۆن ڕوویداوە و ئایا
ئەوە نابێتە بەربەس��ت لەبەرانبەر پێشکەش
کردنی پرس��یارگەلی بنەمایی س��ەبارەت
ب��ە بەراب��ەری و دادپ��ەروەری؟ ڕەنگ��ە
چەش��نێکی دیکەی لێکۆڵینەوە پێویس��ت
ساڵی بیست و دووەم

هاوینی 2720

and Twentieth-Century Questions, ed. Schmidt
(Berkeley, 1996), pp. 58–64, and Michel Foucault,
“What Is Enlightenment?” trans. Catherine Porter,
The Foucault Reader, trans. Josue´ V. Hasari et al.
, ed. Paul Rabinow (NewYork, 1984), pp. 32–50;
hereafter abbreviated “W. ”
7. Kant, “An Answer to the Question: What Is Enlightenment?” p. 59.
8. Kant, The Conflict of the Faculties, trans. Mary
J. Gregor (Lincoln, Nebr. , 1992), p. 43.
9. self-definition
10. doxa
11. (“W,” p. 35)
12.

Foucault,

“What

Is

Critique?”

trans.

Lysa Hochroth, in The Political, ed. David
Ingram(London, 2002), p. 192. For an elaboration
of the idea of critique, see my commentary “What
IsCritique? An Essay on Foucault’s Virtue,” in The
Political, pp. 212–28. See also Butler, “What IsCritique? An Essay on Foucault’s Virtue,” The Judith Butler Reader, ed. Sara Salih (Malden,Mass. ,
2004), pp. 302–22.
13. See Foucault, Fearless Speech, trans. Joseph
Pearson (Los Angeles, 2001).
14. Bruce Robbins
15. Bruce Robbins, “Less Disciplinary Than Thou:
Criticism and the Conflict of the Faculties,”
Minnesota Review n. s. 45–46 (1995–96), www.
theminnesotareview.org/journal/ns45/robbins. htm
16. knowledge

بێت ت��ا بزانی��ن ڕێک چ ش��تێک هەوڵ
دەدات تا بیرمەن��دان و وێژەران لە ڕێگەی
کەرەس��تەگەلێکەوە کە بایەخگەلێکی زۆر
دێموکراتی��ک بە نێوی ئەوانەوە سانس��ۆر
 و ئەو ش��ێوازە بی��رە یەکپارچەیەی،دەبێ
ک��ە لەگەڵ ج��ۆری بۆچوونگەلێک کە بێ
ڕەخنە بووە و بە سیاس��ەتەکانی دەوڵەتەوە
 کاتێک. س��نووردار بکرێتەوە،وەفادار بووە
کە بۆچوونی س��ەرکەش دەناسین و ڕەتی
 ئەو خاڵە لە دەس��ت دەدەین،دەکەین��ەوە
کە تەواوی پرسیارە بنەماییەکان سەبارەت
.بەگرێبەستگەلی ئێس��تا زاتەن سەرکێشن
ئێمە نەریتی س��وکڕات و کانت لە دەست
، کارم��ان بە دری��داو فۆکۆ نییە،دەدەی��ن
چونکە پرسیارگەلێک کە دەتوانن بۆچوونی
ڕەخنەیی س��ەبارەت بە دەسەاڵتی دەوڵەت
،و بەرپرس��یارێتیی حکومەتی س��از بکەن
 ئێمە بە بۆنەی.لە پرس��ین قەدەغە کراون
،دەس��ەاڵتی هەنووکەیی بێ دەنگ کراوین
 بووینەتە،بەاڵم بە شێوازێکی پاڕادۆکسیکاڵ
س��ووژەگەلێک کە بێدەنگی و خامۆش��یی
سیاسیمان بۆتە شێوازێک لە بووندارێتیمان
.و بوونمان دیاری دەکات
*.Butler، J (2010) Critique, dissent, disciplinarity.
Critical Inquiry 35(summer): 773–795.

17. David Horowitz
: سەرنج بدە فۆکۆ.18

سەرچاوەکان

19. See Hannah Arendt, “Personal Responsibility

: بڕوانن ه گهاڵڵهی مافهگهلی ئاکادمیک.1

“What Is Critique? “
under Dictatorship,”Responsibility and Judgment,
ed. Jerome Kohn (New York,2003), pp. 17–48
20. See Arendt, “Thinking and Moral Considerations,” Responsibility and Judgment, pp. 159–89,
Hannah Arendt: Lectures on Kant’s Political Philosophy, ed. Ronald Beiner (Chicago,1992), and
“Civil Disobedience,” Crises of the Republic (New
York,1972), pp. 49–102.
21. Foucault, “What Is Critique?” p. 193

www. studentsforacademicfreedom. org/abor. html
2. declarative
3. skeptical
4. self-legitimation
5. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans.
Norman Kemp Smith (London, 1982), p. 32.
6. Kant, “An Answer to the Question: What Is
Enlightenment?” trans. James Schmidt,in What
Is Enlightenment? Eighteenth-Century Answers

445 2720  ساڵی بیست و دووەم هاوینی5٦ گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە

ظهور ملتها
واکرکانر
مترجم :غریب احمدی

دریافت��م در بحث در مورد ه��ر جنبهای از دو ن��وع وف��اداری تمایز ایجاد ش��ود( یعنی
ملتها ـ شامل زمان ش��روع ملتها ـ همرأیی ب��ه ملت و به کش��ور) به عن��وان به ترتیب
با جان بریولی یا آنتونی دی اس��میت برایم ناسیونالیس��م قومی و ناسیونالیسم مدنی .اما
خیلی راحت نیس��ت چون تعریفی که ما از به کار بردن یک اس��م یکسان ـ ناسیونالیسم
ملتها داریم یکسان نیستند .با در نظر گرفتن ـ گمراه کننده اس��ت زیرا تصور غلطی را می
تعری��ف بریولی از ملت ،چیزی که نوش��ته ،پروراند که ما با دو ش��کل با تفاوتهایی اندک
از تعریف اس��میت الهام گرفته شده“ :ملت :از یک پدیده روبرو هستیم .اما چنین نیست.
به گروهی از انس��انها گفته می ش��ود که در
و اینجا جاییس��ت که م��ن باید دیدگاه
یک قلمرو تاریخی سکونت دارند و اساطیر و خ��ودم را به طور واضح از دیدگاه اس��میت
خاطرات یکس��ان ،فرهنگ جمعی یکسان ،و و بالطب��ع ،بریول��ی درباره مل��ت جدا کنم.
قاعده وسنن مشترکی برای همه اعضا دارند ”.تاریخچ��ه تزلزل سیاس��ی از زمان جنگهای
همانطور که در مبحث اخیر مختص به ملتها ناپلئونی عمدتا حکایت تنش میان دو هویت
و ملی گرایی (کانر  )37-38 :2004نوشتم ،این بوده اس��ت ـ قومی و شهروندی ـ که هریک
تعریفی نیس��ت که بتواند تمایز
استاندارد خاص خودش را برای
یک ملت،
ملت را از دیگر گروههای انسانی
مشروعیت سیاسی دارد .اسمیت
و
است
کشور
یک
نه
نش��ان دهد .برای مثال تفاوت
عنوان کرده اس��ت ک��ه این دو
نه مردمان
ملت بریتانیایی از ملت ولز ،ملت
هویت تح��ت عنوانی واحد باقی
درنظر
بدون
کشور
یک
بلژیکی ازمل��ت فلمش یا ملت
می ماند .اوایل امس��ال ،اسمیت
گرفتن ترکیب قومی
اس��پانیایی ازملت باسک را نمی
چنین نوشت:
آن .ناسیونالیسم
تواند تش��خیص دهد .در مقابل،
حاال ک��ه تف��اوت تحلیلی
همسانی با ملت و
تعری��ف من ملت را ب��ه عنوان وفاداری به ملت است اساسی میان دو مفهوم کشور و
بزرگترین گروهی که در باور به نه کشور .این آخری ملت وجود دارد  ....اما در عمل
یک تبار مشترک شریک هستند به طور سنتی میهن اغلب همپوشانی بسیار زیادی در
و این بزرگترین گروهی اس��ت
خیلی از موضوعات وجود دارد؛
پرستی نامیده می
که می تواند توسط جاذبه های
و معنای ضمنی میهن پرس��تی
شود
خویشاوندی مشترک تشجیع و
همراه با خویشاوندی میدهد (به
تحت تأثیر قرار گرفته باشند .آیا
عنوان مثال ،س��رزمین پدری)،
ملت های ولز ،فلمش یا باسک وجود دارند؟ من مطمئن نیس��تم ک��ه بتوانیم خط واضح
بله ،آی��ا ملتهای بریتانیا ،بلژیک و اس��پانیا و دقیقی بین میهن پرس��تی و ناسیونالیسم
وجود دارن��د؟ خیر .و همچنی��ن ملت های بکشیم .به عنوان مثال ،دریافتم که غیرممکن
آمری��کا ،آرژانتین ،فیلیپی��ن ،هند و اندونزی اس��ت بتوان میهن پریستی را از ملی گرایی
وجود ندارند.
سویسیها تشخیص داد ،اما اینها کامال با هم
بنابراین یک ملت ،نه یک کش��ور است و تفاوت دارند ،مثل گرایش قومی ریش��نها یا
نه مردمان یک کش��ور ب��دون درنظر گرفتن تیس��ینوها؛ همچنین هنوز به آس��انی نمی
ترکیب قومی آن .ناسیونالیس��م همس��انی با ت��وان چنین تمای��زی را در اصطالحات کانر
ملت و وفاداری به ملت اس��ت نه کشور .این تشخیص داد .همچنین او ادعا می کند آنچه
آخری به طور س��نتی میهن پرستی نامیده مهم اس��ت تاریخ احساسی اس��ت نه تاریخ
می ش��ود .گرایش متداول آن است که میان واقعی :مردمان سویس��ی ب��ه عنوان یک کل
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احساس می کنند برای نسلها یک ملت بوده به عنوان یک سویس��ی؛ الگوهای رأی دادن
اند و دارای یک افس��انه مشترک بنیادی می افزایش وضعیت دوقطبی حول ش��کافهای
باشند ،حتی اگرچه بعدها آلمانیکهای اصیل قومی را نش��ان می دهد؛ محق��ق آلمانی ـ
کانتونهای جنگل به وس��یله دیگر گروههای سویسی ،یورگ شتاینر (شتاینر  ،)2001کسی
قومی مختلف به هم پیوس��تند ،انگلیس��یها ،که برای دههها برای شکافهای قومی اهمیت
فرانسویها ،یونانیها یا ایتالیاییها کسانی بودند ناچی��زی قائل بود ،اکن��ون آن را بااهمیت و
که نس��بتا زودتر به آنها پیوس��تند( .اسمیت در ح��ال افزایش می دان��د ،و غیرقابل تصور
 :2004ص)200
نیست ،اگرچه غیرمحتمل است که تهدیدی
مثال سویس نشانگر آن است که چگونه برای بقای کشور سویس باشد .
گروهبندی دو هویت ذاتا متفاوت و غالبا در
ب��رای درک بهت��ر خط��رات مطالع��ه
حال رقابت ،تحت عنوانی واحد میتواند تحلیل ملیگرایی که ب��ا قراردادن دو هویت مجزا و
را بالاثر کند .قطعا یک هویت مدنی سویسی به طور بالقوه در تض��اد تحت عنوانی واحد،
وج��ود دارد ( تک��رار میکن��م ،آن را میهن فراهم ش��ده اس��ت ،اثر بندیکت اندرس��ون،
پرس��تی ،آگاهی مدن��ی ،دولت
جوام��ع خیال��ی را مالحظ��ه
آگاهی ملی
مطلقهگرای��ی یا سوسیالیس��م
کنی��د (اندرس��ون  .)1983عنوان
پدیده
یک
فرعی این اث��ر مقبول مرجع ـ
دولتی بنامید) ،اگرچه مطمئنا در
تودهایست
تأمالتی بر منش��أ و گس��ترش
میان آلمانیهای سویس ،قویتر
و
الیت،
به
مربوط
نه
ناسیونالیس��م ـ نش��ان میدهد
از فرانسویهای سویس است .اما
این ادعا که سویسیها به عنوان تودهها تا همین اواخر که این سوال از اهمیت اساسی
نیمه یا کامال
برخوردار اس��ت ،چه زمانی یک
یک واحد احساس می کنند که
بی اطالع بودند،
ملت اس��ت؟ در آن اندرسون به
آنها برای نسلهای متمادی یک
و درخصوص
“دولت ملتهای اسپانیایی زبان
ملت بودهاند ،قطعا اینطور نیست.
احساسشان
یا خانواده انگلوساکسون آمریکا”
در ه��ر جنگی در خالل قرنهای
نسبت به هویت(ها)
(ص ،)49.ب��ه “دول��ت ملتهای
نوزدهم و بیستم وقتی آلمان و
کامال خاموش و
اروپای��ی”(ص ،)122.ب��ه “ملی
فرانسه در تخاصم بودند ،جوامع
بیاحساس بودند
گرای��ی فیلیپینیها”(ص ،)32.به
فرانس��وی و آلمانی سویس علنا
“ملیگرای��ی هندیه��ا”(ص،)64.
براس��اس گرایش طبیعیش��ان
تقس��یم می ش��دند؛ رهبران سیاسی اعتراف به “مل��ی گرایی غناییها” (ص )122 .اش��اره
ک��رده اند که ترس از چنین ش��کافی عامل می کند .به استثنای کاس��تاریکا ،هیچکدام
مهمی در سیاس��ت بیطرف��ی حکومت بوده از ایالتهای اس��پانیایی زبان آمریکا نتوانستند
است؛ یک نظرسنجی نگرش نشان داده است واجد شرایط به عنوان یک دولت ملت باشند؛
که اکثریت قابل توجهی از جوانان فرانس��وی هیچ دولت ملت آنگلوساکسونی وجود ندارد؛
زبان سویس ،با فرانسویهای فرانسه بیشتر از تع��داد خیلی کم��ی از کش��ورهای اروپایی
هم وطنهای خودش��ان احساس همانندی و دولت ملت هس��تند؛ و هند ،غنا ،س��ویس،
هم��دردی میکردند؛ یک نظرس��نجی دیگر برمه و اندونزی همه از نظر قومی نامتجانس
نش��ان داد که اکثریت باالیی از فرانسویهای و ناهمگ��ن هس��تند .علی رغ��م وام گرفتن
سویس احساس می کنند که هویت زبانی یا عبارتپردازیهای کلیدی ش��امل ملت ،دولت
کانتونی آنها خیلی مهمتر اس��ت از هویتشان ملت ،آگاهی ملی و ناسیونالیس��م ،اندرسون
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کتابی نوش��ته که به مراتب بیشتر به میهن
پرستی مربوط است تا ناسیونالیسم .حتی اگر
اصطالحات ،هرچند نامناسب ،مکررا استفاده
میشد ،آس��یب به تحلیل واقعی خواهد بود،
ام��ا با تالق��ی نمونه های معتب��ر از ملتها و
ملیگرایی آنها (مثل ملیگرایی مردمان آلمان
و مجار(مگیار)) س��ردرگمی از اصطالحات به
ذات کشیده می شود .برخورد با ناسیونالیسم
ی و فیلیپینی یا هندی و ناسیونالیس��م
آلمان 
مجار ،به عنوان موجوداتی س��ازگار ،به طور
مهلک��ی تحلیله��ای ناسیونالیس��م و میهن
پرستی را به مخاطره می اندازد.
اس��میت درس��ت می گوید ک��ه ممکن
اس��ت “در بس��یاری از موارد مقدار خوبی از
همپوش��انی” وجود داشته باشد .برای آنهایی
که صاحب دولت ملت یا کشور ملت خودشان
هس��تند ،مانند انگلستان یا کاستیلها ،این دو
به وضوح همدیگر را همپوشانی و تقویت می
کنن��د ،اما برای تعداد زیادی از ملتها این دو
وف��اداری کامال از هم س��وا و اغلب در تضاد
هس��تند .اگر دانشجویان ناسونالیسم اصطالح
“میهن پرس��تی” را دوس��ت ندارند ،بایستی
آن را دولت گرایی یا سوسیالیس��م دولتی یا
آگاه��ی مدنی یا وفاداری مدن��ی بنامند ،اما
ن��ه ملی گرایی .تجزی��ه و تحلیل یک پدیده
مستلزم آن اس��ت که مشخص و جدا شود؛
نمی تواند با پدیدهای متفاوت اش��تباه گرفته
ش��ود ،به ویژه وقتی نمایانگر دو اصل کامال
ناسازگار باشند .
بنابراین ،تردیدهای جدی در مورد اینکه
آی��ا اس��میت ،بریولی و من همیش��ه داریم
در م��ورد پدیدهای یکس��ان بحث می کنیم،
وجود دارد .خوش��حال شدم وقتی خودم را با
آنچه بریولی امروز گفته اس��ت موافق یافتم.
من کامال ب��ا موضع او موافقم که نمیتوان با
اطمین��ان آگاهی ملی را بدون س��ند به یک
مل��ت نس��بت داد که محدود ب��ه یک الیت
نباش��د ،بنابراین الزم اس��ت اثبات شود که

آگاهی ملی توسط سایر اقشار ملت مورد نظر،
درونی ش��ده باشد .بنابراین ،موضع بریولی با
بیش��تر مورخان معاصر س��ازگار است اما با
مورخان پیش��ین نه .مورخان برجسته نسل
گذش��ته مانند مارک بالک ،یوهان هویزینگا،
جورج کولتون ،سیدنی هربرت ،بارنابی کینی
و دوروت��ی کیرکلند ،به ط��ور معمول تاریخ
ظهور ناسیونالیسم کامال توسعه یافته در میان
بسیاری از مردمان اروپای غربی را دوره قرون
وسطی تعیین میکنند .در عوض ،بررسیهای
پانزده ساله و مستمر من در خصوص مورخین
معاصر متخصص در یک منطقه ،یک کش��ور
یا یک ملت ،نش��ان می دهد که یک اجماع
بزرگ وجود دارد که آگاهی ملی قبل از این
در می��ان مردم تا اواخر قرن نوزدهم یا اوایل
قرن بیس��تم وجود نداشته اس��ت .استثنای
اصل��ی در این اجماع ،همانط��ور که بریولی
اش��اره کرده است ،شامل انگلیسیها میشود؛
در اینجا بحث در خصوص آگاهی ملی قرون
وس��طایی کامال منقضی اس��ت .به نظر من،
جدیدتری��ن کار در ای��ن خصوص س��اختن
هویت ملی انگلیسیهاتوس��ط کریشان کومار
(کومار  )2003است ،که به نفع ظهور ملتها در
اواخر قرن نوزدهم کوتاه می آید.
بیش از یک دهه قبل ،قطعه یادداش��تی
نوش��تم مبنی بر عدم وجود هرگونه شواهد و
مدارک��ی از آگاهی گس��ترده ملی در قبل از
قرن نوزدهم در میان بسیاری از مردمانی که
امروزه به عنوان ملت ش��ناخته شدهاند (کانر
 .)1990چهار مس��ئله ای که در تعیین تاریخ
ملت شدن وجود دارند را عنوان کردم ،اولین
مورد چنین خوانده می شود “آگاهی ملی یک
پدیده تودهایست نه مربوط به الیت ،و تودهها
تا همین اواخر نیمه یا کامال بی اطالع بودند،
و درخصوص احساسشان نسبت به هویت(ها)
کامال خاموش و بیاحساس بودند”.
انتقادهای اخیر اس��میت از موضع من را
م��ی توان در مطلب ویژه ملتها و ملی گرایی
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(اس��میت  :2004ص  206و  )207یافت .در کل،
او می خواهد اثبات معتبری که توسط بریولی
واغلب اس��اتید دیگر تاریخ ارائه شده را نقض
کند .در مقابل ،اسمیت احساس می کند که
در غیاب اثبات اینک��ه آگاهی ملی در میان
مردم به طور واضح وجود ندارد ،ما بایس��تی
فرض کنیم که وجود دارد .راه دیگر این است
که “نتیجه گیری مبتنی بر س��کوت حریف”
را پذیرفت .ای��ن تصور تعهد به اثبات ادعای
شخصی ،مس��لما در سیس��تم های حقوقی
مدرن مورد پذی��رش قرار نخواهد گرفت ،در
عمل الزم اس��ت که متهم بی گناهی خود را
اثبات کند ،و این بخش��ی است از اظهار نظر
دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا درخصوص
شکس��ت در پیدا کردن هرگونه سالح کشتار
جمعی در عراق :نبود س��ند به معنی س��ند
نبودن نیست .در هر صورت ،اسمیت درحال
خلق یک اس��تدالل ضعیف و واهی است .تا
جای��ی که من می دانم هیچ کس ادعا نکرده
است که نبود ش��واهد و مدارک آگاهی ملی
جمعی در خودش اثبات نبودن آن را دارد.
نیازی نیس��ت دانش��جویان ناسیونالیسم
با بی تفاوتی بیس��وادی تاریخ��ی تودهها را
به عنوان مانعی در برابر اطالع از هویتش��ان
بپذیرند .در عوض از دانشجویان ناسیونالیسم
تقاضا کردهام ک��ه تکنیکهای تحقیق تخیلی
را گس��ترش دهند و نسبت به مدارک ناچیز
درک از گ��روه خودی توس��ط م��ردم عادی
حساس باش��ند .تالش کردهام دیدگاه گروه
خودی یک تعداد از مردمانی را در دورههای
مختلف تاریخی بررس��ی و کاوش کنم .برای
مثال گزارش دادم که به ظاهر بالروسیهایها،
کاپ��ارت روس��یهایها ،کرواته��ا ،هلندیه��ا،
ایتالیاییه��ا ،لیتوانیاییه��ا ،لوگزامبورگیه��ا،
مقدونیهایها ،نوروژیها ،لهستانیها ،اسلوواکیها،
اسلوونیها و اوکراینیهایی که به ایاالت متحده
آمریکا در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس��تم
مهاج��رت کردند از تعلق داش��تن به چنین
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ملتهایی آگاه نبودند (کانر .)1991
بعدا اش��اره ک��ردم ک��ه نهادهایی مانند
بردهداری و سرف یا سیستمهای صلب کاست
و نجسها ،آش��کارا با یک هویت ملی فراگیر
واحد ناس��ازگار هس��تند ،و اینک��ه زمانی و
جایی که این نهادها با آن مصادف می شوند
میتوان فرض کرد که یک آگاهی ملی جمعی
وجود ندارد .احساسی از ملیت مشترک نمی
تواند شکافی عمیق و نابخشودنی مانند رابطه
برده و مالک یا کاست و برون کاست(نجسها)
را پ��ر کند .چگونه ژاپنیها م��ی توانند رفتار
خود را با بوراکومینهای برون کاست (نجس)
توجیه کنند؟ خیلی س��اده ،با تکذیب اینکه
بورکومینها ژاپنی هس��تند ،علی رغم اینکه
کلی شواهد علیه آن وجود دارد .آیا این یک
تصادف محض اس��ت که یک آگاهی قومی-
ملی در به اصطالح کمربند هندو در ش��مال
هند رونق نداشته اس��ت؟ سیکها ،مسلمانان
کشمیر ،مسیحس��ان و آنیمیست های آسام،
همگی رش��د در آگاهی ملی را تجربه کرده
اند همانطور که اق��وام هندو در هند جنوبی
تجربه کرده ان��د ،مانند تامیله��ا ،جایی که
ش��کافهای تقسیم کننده جاتیها منعطفتر و
ضعیفتر هس��تند .اما در کمربند هندو ،جایی
که ازدواج در خ��ارج از خطوط جاتی تکفیر
می ش��ود ،چگونه می توان حس یک ملیت
فراجاتی را پرورش داد؟
در این زمینه ،فکر میکنم که نهاد طبقه
اشراف و نس��بت آن با ظهور ملتها مستحق
توجه بیش��تر اس��ت .اگر خون آبی و قرمز با
هم مخلوط نمیش��وند ،اگر وارثین آش��کارا
همس��ر خود را در میان خانههای اش��رافی
خارجی جس��تجو میکنند ،آیا آنها میتوانند
قاطعان��ه خودش��ان را به عنوان بخش��ی از
مردمی مشخص مجس��م کنند که از طریق
تباری مش��ترک به آنها گ��ره خوردهاند؟ در
جنگ جهانی اول بود که خانهی هانوفر -در
لندن  ،-اس��مش را به وین��دزر تغییر داد به
ساڵی بیست و دووەم
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منظور منحرف کردن توجهها به ریش��ههای سروده ملی گرایانه نوشته شده توسط تاسونی
آلمانی آن که با دش��من اش��تراک داشت .و در ق��رن هفدهم ،یک قیام در برابر حاکمیت
تمایل به تأکید بر ریش��ههای قومی مشترک اسپانیایی در ایتالیا را چنین ترغیب میکند،
با مردمانی مش��خص ممکن است هم اکنون حاکمان “نه از خون ما هس��تند نه به آداب
در میان مردمان دیگر ،دانمارک ،ژاپن ،نوروژ و رس��وم ایتالیاییها ع��ادت دارند”(گیلبرت
و اس��پانیا دیده ش��ود و جایی که اشخاص  ،1975ص .)32.درواق��ع این ملیگرایی غلو
غیراش��رافی همین حاال همسران امروزی یا آمیز است نه ملیگرایی راستین ،زیرا تاسونی
فردای فرمانروایان هس��تند .تزئین و پرورش توضیح میدهد که او فقط به اش��راف اشاره
مادیانهای ساکس کوبورگ در عصر محبوبیت کرده اس��ت و نه غیراش��راف که او آنها را به
ناسیونالیس��م بخش اعظم جاذبه خودشان را عنوان گروهی فاقد شجاعت و شرافت توصیف
از دست دادند .
میکند .
گذش��ته از اینک��ه حض��ور بس��یاری از
س��هولت یا دشواری نس��بی رژیمها در
نهادهای پیشامدرن (گرچه هنوز وجود دارند) وادار کردن مردم به جنگ در ارتشهایش��ان
که مانع طلوع آگاهی ملی مردم
همچنین یک شاخص ممکن در
نیازی نیست
شدهاند و عالوه بر شواهدی که
وجود یا نبود آگاهی ملی است.
ناسیونالیسم
دانشجویان
از نگرش مهاجران ایاالت متحده
این چیزیست که ساموئل فاینر
به دس��ت آم��ده اس��ت ،تعداد با بی تفاوتی بیسوادی ارتش پروس در قرن هجدهم را
تاریخی تودهها را به
بسیار زیادی مدارک پراکنده در
توصیف میکند:
عنوان مانعی در برابر
طول تاریخ نش��ان از عدم وجود
فق��ط آدمه��ای منف��ور و
اطالع از هویتشان
یک آگاهی ملی پذیرفته ش��ده بپذیرند .در عوض از درماندهتری��ن مردم��ان اروپ��ا
تا همین اواخ��ر دارد .تودههای دانشجویان ناسیونالیسم میتوانستند به صورت داوطلبانه
س��رف به ظاهر لهستانی را در
در آن روزه��ا ب��ه ی��ک ارتش
تقاضا کردهام که
1846
نظر بگیرید که در سال
بپیوندند .پادشاه پروس یک هزار
تکنیکهای تحقیق
در برابر مالکین لهس��تانی قرار
افس��ر در استخدام داشت که نه
تخیلی را گسترش
گرفتند ،اگرچه بعدا برای رهایی
تنها س��رزمین خودشان را بلکه
دهند
ملت لهس��تان (بخوانی��د :قوم)
سرزمین همسایگان را نیز برای
درحال جنگ بودن��د .یا مورد
ترغیب ،تش��ویق یا حتی به زور
اس��پانیا ،جایی که در دهه  1520در زمانی بردن داوطلبین جس��تجو میکردند .اما این
که اسپانیا تحت سلطه هلند بود ،قیام طبقه کافی نبود( .فاینر  1975ص)142.
معتق��دم که نیاز به تکی��ه بر مزدوران و
متوس��ط علیه حکومت هلندی توسط اشراف
کاستیلی سرکوب شد زیرا ترس برای جایگاه سرباز وظیفههای اجباری قبل از انقالب فرانسه
اجتماعی و سیاس��ی خودشان مهمتر بود از نشان از ناسیونالیسم خیلی ضعیف ،یا داللت
هرگونه حس میهنپرس��تی یا ملیگرایی .یا بر نبود آن دارد .نیاز بریتانیاییها به توسل به
خیلی از اظهارات توس��ط افراد طبقه باال که بکارگیری اجباری افراد برای کشتیهایش��ان
در آن از روس��تاییان ب��ه عنوان حیوانات یاد در خ�لال جنگه��ای قرن هجده��م و اوایل
میکنند خیلی تفاوت تلخی دارد با اینکه آنها قرن نوزدهم مطمئنا بایس��تی یک فاکتور در
به عنوان یک هم عضو در ملت توصیف شوند هرگونه ارزیابی سالمتی ناسیونالیسم انگلیسی
.بخصوص جایی رقت انگیز است که یک قطعه در خالل آن دوره باشد.
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درمجموع ،فک��ر میکنم وقت��ی ک ه در قرن هجدهم برخورد کردهایم؟ تحقیقات من
حال خوانش تاریخ هس��تیم ،پیوسته درحال بر روی مردمان امروزی متمرکز ش��ده است
جس��تجو جهت یافت��ن نش��انههایی مربوط و بازهم با تأیید اغلب مورخین که احس��اس
ب��ه وجود یا ع��دم وجود ی��ک آگاهی ملی میکنن��د ادعاهای تاریخ طوالنی آگاهی ملی
همگانی هس��تیم ،از اثر اخیر آنتونی اسمیت را باید با ش��ک و تردید نگریست .به هرحال،
“تاریخ و سرنوش��ت ملی”(اسمیت  ) 2004که اگر قانون استمرار نادیده گرفته شود ،مطمئنا
با بدبینی نوشته ش��ده ،چیزهای زیادی یاد موارد جالبی وجود دارد .بریولی به هاسایتها
خواهیم گرفت .استخراج این اطالعات زمانبر اش��اره میکند که من هیچگاه آنها را مطالعه
خواهد بود ،و برای بیشتر دانشجویان مبحث نک��ردهام ،اما ب��ه مورخانی برخ��ورد کردهام
ناسیونالیس��م نیازمند تغییر جهت در عالقه ک��ه معتقدند هاس��ایتها نش��اندهنده اوایل
اولیه به منظور بررس��ی دیدگاه گروه خودی ب��ه حرکت درآمدن آگاه��ی چکی/بوهمیانی
از منظر الیتها نس��بت به آنچه توسط مردم هستند .تعدادی نمایشنامه که توسط (لولرها)
عادی دیده میش��ود ،میباش��د .همانطور که نوش��ته ش��ده بودند در اوایل ق��رن هفدهم
توس��ط بس��یاری از موارد ذکر
وجود داش��تند که آگاهی ملی
وقتی از نظر تاریخ
ش��ده باال مطرح گردید نگرشها
رایج را بازنم��ود میکردند ،اما
امروزی،
ملتهای
عینی،
و سیاس��تهای الیته��ای جامعه
خصای��ص آنها س��وای عضویت
مخلوقات مدرنی
میتوانند در تش��خیص دیدگاه
آنها ،مشترک نبود .عالقه اصلی
الیته��ا در م��ورد مل��ت مه��م هستند ،در اذهان مردم ،من ،ترکهای آلتای خواهد بود.
با اقتباس از گورگوروس،
باش��ند .برای مثال ،اگر حقوق
گزارشی از تاریخ قرون ششم و
آنها ازلی هستند ،یعنی
انگلیس��یها حق رأی را شامل “ورای زمان” هستند یا هفتم آنها در خالل قرن هشتم
میشود ،در مورد ملتی انگلیسی “بدون زمان” .اما این روی سنگهایی که در جلگه های
که ح��ق رأی دادن آنها محدود واقعیت ندارد اما درک مغولستان واقع شده ،حک شده
به کمت��ر از  2درصد از اعضای
اس��ت .برخالف تاریخهای اولیه
واقعیتهایی است که
مرد بزرگسال در قبل از  1832نگرشها و رفتار را تأیید اروپایی که روی نخبهها تمرکز
و حدود  3درصد تا قبل از سال
میکرد ،اینجا برروی نگرشهای
میکنند
 1867بود ،چه میتوان گفت؟ یا
مردم ع��ادی تمرکز میکند که
چگونه باید سیاست انگلیسیهای
“مردم کوچک” نامیده میش��ود.
قرن نوزدهم را در عدم انجام اقدامات سریع و ش��رح میدهد که چگونه این مردم کوچک
الزم جهت ایجاد و گسترش سیستم مدارس سابق از رهبران خودشان راضی بودند قبل از
عمومی به دلیل ت��رس از طرف طبقه باالی آنکه بعدا به چینیها فروخته شوند؛ و با دیدن
جامع��ه که آگاهی ملی عمومی را دارای یک ای��ن افول از دوره طالیی آنها ،این مربوط به
اثر جانبی میدانس��تند ک��ه حقوق ویژه آنها آن دوره اس��ت “مردم کوچکی بدینس��ان از
را تهدید خواهد کرد ،بررس��ی کرد .بنابراین ،چینیها متنفر شدند”.
اگر دانشجویان روی آنچه سیاستهای عمومی
همچنین به نظر میرس��د ک��ه مطالعه
میتوانند در خصوص وجود و س�لامتی ملت تکامل ملتها بس��یار اورآس��یا محور است .به
ب��ه ما میگویند تمرکز بکنند ،ممکن اس��ت وی��ژه ،این به من ثابت کرد که بس��یاری از
چیزهای زیادی را کشف کنند.
مردمان بومی ش��مال آمریکا (مانند هیورنها،
آیا با مدرکی دال بر وجود ملتها در قبل از موهاکه��ا ،آپاچیه��ا) ممکن اس��ت قبل از
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آمدن اروپاییها همهی پیش��نیازهای ملیت را
داشتهاند .اما ،به طور کلی ،نظر من این است
که شاید الزم نباشد اسمیت در مورد توانایی
ما در پرده برداشتن از هویتهای جمعی قبل
از دوره مدرن بدبین باشد.
این تنها چیزیس��ت که م��ن میتوانم به
بحث در مورد قدم��ت ملتها اضافه کنم .من
بحث��م را با ذکر اینک��ه بحث قدمت ملتها را
خیلی مهم نمیدانم جمعبندی میکنم .اخیرا
یک مقاله را اینگونه جمعبندی کردم:
من احس��اس نمیکنم که مس��ئل ه “چه
وقت��ی یک ملت اس��ت” از اهمی��ت باالیی
برخوردار باشد .اگرچه ملتهای امروزی ممکن
است پدیده مدرنی باشند ،اما از جهتی خیلی
مهم ،زمان ملت شدن را نمیپذیرند .ستاثیس
گورگوروس ،استاد ادبیات تطبیقی و مطالعات
مربوط به یونان در پرینستون ،این پارادوکس
ظاه��ری را به اختصار و وضوح قابل توجهای
بیان کرده است (نامه به ویراستار ،نیویورک تایمز
 9می :) 1994
تحقیق��ات طوالنی مدت م��ن در مورد
ماهیت شکل گیری ملت و گسترش ملیگرایی
در اروپا و یونان ب��ه من دو واقعیت تاریخی
غیرقابل تفوق را آموخته اس��ت 1 :نمادهای
ملی هم��واره از اختراعات مردم هس��تند و
 2مردم اغلب با خش��نودی همچون خدمت
به یک حقیقت ابدی برای آن میمیرند.
هوی��ت منب��ع تغذیه خ��ود را از حقایق
دریاف��ت نمیکند بلکه از اس��تنباط دریافت
میکند؛ از ترتیب تاریخ واقعی/زمانی دریافت
نمیکند بلکه از تاریخ دستخوش احساسات/
حس ش��ده دریافت میکند .عدم خوشنودی
از اینکه هویت ملی مبتنی بر تاریخ درکشده
اس��ت ،رس��م رایج در ادبیات هویت ملی بر
اس��اس تقس��یم آنها به دو بخ��ش پیریزی
میکن��د  1کهن گراها و  2س��اختارگراها/
ابزارگراها/مدرنیس��تهای اجتماع��ی .آنچه در
تمام این طبقهبندیهای دانش��گاهی گم شده

است ،این است که وقتی از نظر تاریخ عینی،
ملتهای امروزی ،مخلوقات مدرنی هستند ،در
اذهان مردم ،با اقتب��اس از گورگوروس ،آنها
ازلی هس��تند ،یعنی “ورای زمان” هستند یا
“بدون زمان” .اما این واقعیت ندارد اما درک
واقعیتهایی است که نگرشها و رفتار را تأیید
میکنند.
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ڕێنماییی نووسین
مهرج ه گشتییهکانی وهرگرتنی وتار
 1تیشک ب ه زمانی کوردی بابهت باڵو دهکاتهوه .ئهگهر نووسهرێک لهبهر ههندێک هۆکار بیههوێ پهیامهکهی
ب ه زمانی فارسی بگهیهنێت ،دوای پهسندی دهستهی نووسهران وتارهکهی وهردهگیرێت.
 2ل ه ههر ژمارهیهکی گۆڤاری تیشکدا ،لێکۆڵینهوه لهسهر مژارێکی تایبهت دهکرێ؛ بهاڵم توێژهران دهتوانن
ل ه دهرهوهی ئهم بابهتهش��دا و ب ه مهرجێک ک ه وتارهکهیان پهیوهندیی ب ه پرس��ی کورد و کوردستانهوه بێ،
لێکۆڵینهوهکانی خۆیان بۆ گۆڤاری تیشک بنێرن.
 3گۆڤاری تیش��ک گرنگی ب ه چوار شێوازی وتارنووسین دهدا و داوا ل ه نووسهران دهکهین ل ه یهکێک لهو
شێوازانهدا وتارهکهی خۆیان ئاماده بکهن:
وتاری ههڵسهنگاندن :ل ه نێوان  ٨٠٠تا  ١٥٠٠وشه؛ توێژهران دهتوانن ههڵسهنگاندن بۆ ئهو کتێب ،فیلم،
مۆسیقا و شانۆیان ه بکهن ک ه پێوهندییان ب ه پرسی کوردهوه ههیه.
وتاری شیکاری :ل ه نێوان  ١٥٠٠تا  ٢٥٠٠وشه؛ لهم شێوازهدا مهرج نیی ه ک ه نووسهر ئاماژه ب ه سهرچاوهکان
بکا ،بهاڵم دهبێ بابهتهک ه لهس��هر بنهمای بیرۆکهیهکی ڕوون ئاماده کرابێ و دهرهنجامی توێژینهوهک ه ش��ی
بکرێتهوه.
وتاری تیۆری :ل ه نێوان  ٢٥٠٠تا  ٤٠٠٠وشه؛ لهم شێوازهدا پێویست ه ک ه نووسهر ئاماژه ب ه سهرچاوهکان بکا
و کهڵک ل ه تیۆرییهکی تایبهت بۆ لێکۆڵینهوهکهی وهربگرێ .تکای ه سهیری سیستهمی سهرچاوهدان بکهن.
وهرگێڕان :لهم بهش��هدا ههوڵ دهدرێ ههندێک وتاری گرنگ ک ه لهس��هر کوردستان بهرههم هاتوون ،ل ه
زمانی یهکهمهوه ،تهرجهم ه بکرێنهوه .ل ه ڕووی زانستییهوه و لهبهر گونجان لهگهڵ فهلسهفهی گۆڤاری تیشک
دهبێ وتارهکان ل ه الیهن دهستهی نووسهرانهوه پهسند بکرێن.
 4ئهو توێژهرانهی ک ه ل ه ڕۆژههاڵت دهژین دهتوانن وتارهکانیان ب ه ناوی خوازراوهوه باڵو بکهنهوه ب ه مهرجێک
ک ه سهرنووسهر پهسندیان بکات.
 5دهس��تهی نووسهرانی تیشک دوای ههڵس��هنگاندنی وتارهکان نووسهران ل ه شێوازی چاپ و گۆڕانکاریی
پێویست ئاگادار دهکاتهوه.
 6پێویست ه لهگهڵ وتارهکان پوختهیهکی کورت ل ه نێوان  ٥٠تا  70وش ه ئاماده بکرێ.
شێوازی سهرچاوهدان
گۆڤاری تیش��ک کهڵک ل ه سیستهمی س��هرچاوه دانی شیکاگۆ وهردهگرێ .نووس��هران ل ه ههر شوێنێکدا
ک ه پێویس��تیان ب ه ئاماژه ب ه س��هرچاوهیهک ههبوو یا دهیانهوێ ل ه پهراوێزدا شرۆڤهیهکی زیاتری بابهتهک ه
بکهن ،دهبێ ههموویان ههر ل ه پهراوێزی کۆتاییدا بێنن .نووس��هران ئاگادار دهکهینهوه ک ه دهبێ ب ه تهواوی
سهرچاوهک ه بنووسن و ژمارهی الپهڕهکان دیار بکهن .ل ه کۆتاییدا پێویست ناکا لیستی سهرچاوهکان بهجیا
دووپات ببێتهوه .ل ه خوارهوه ئاماژه ب ه چهند شێوازی سهرچاوه دان دهکهین:
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