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دۆخی نەتەوەیەکی بندەست دەکرێ لە
جۆری پەیوەندییەکانــی لەگەڵ الیەنی
سەردەســت وێنــا بکرێت.کاتێک باس
لە دۆخی بندەســتی دەکــرێ ،ئاماژە
بە قەوارەیەکی دەســەاڵت یان پێکهاتە
و یەکەیەکــی سیاســی دەدرێ کە لە
ناوەنــدەوە پەیوەندییەکانــی خــۆی بە
پەراوێزێکی داگیرکراوەوە دەبەستێتەوە.
بۆ تێگەیشــتن لە دۆخــی کۆلۆنیالیزم
پێویســتە کــە لــە ڕووی تیۆرییــەوە
لێکدانــەوەی ژێرخانی ئــەم پەیوەندییە
داگیرکارییە بکرێ و لەگەڵیدا تیشــک
بخرێتە ســەر فاکــت و واقیعی ئابووری
 کۆمەاڵیەتــی ،هەتــا قوواڵیی دۆخیکۆلۆنیالیســتی زیاتــر ڕوون ببێتــەوە.
تێگەیشــتن لە سیاســەتی ناسنامە لە
کۆمەڵگایکــی بندەســت یەکێــک لە
ڕەهەندەکانــی ئــەم داگیرکارییەیە کە
دەخوازێ بــە وردی و بە شــێوەیەکی
هەمەالیەنە توێژەران ئاوڕی لێ بدەنەوە.
ســەبارەت بە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان،
گومانێک لەم پەیوەندییە داگیرکارییە نییە
کە بــەو پێیە قەومییەتی سەرەدســت بە
هەموو هێزیەوە هەوڵی ســڕینەوە ،نکۆڵی،
تواندنەوە و شێواندنی ناسنامەی کوردستانی
داوە ،ئەگەرچی الیەنەکانی ئەم سیاسەتانە
توێــی ئاشــکرا و زۆر جاریــش ڕەهەندی
شــاراوەی هەیە .ئەنجام و ئاراســتەی ئەم
سیاســەتە ئەگــەر لــە ســەردێڕێکدا کۆ
بکەینەوە «سەرکوتی سیستەماتیک»مان ال
وێنــا دەبێ .یەکێک لــە ڕەهەندەکانی ئەم
ســەرکوتە ،پەیوەستە بە ڕێوشــوێنەکانی
ڕاگەیاندنــی ئایدیۆلۆژیــک و بەکارهێنانی
بۆ چڕترکردنەوەی سیاســەتی سەرکوت لە
جوغرافیای ئێراندا کە بە درێژایی دەیەکانی
ڕابردوو گەراکانی خۆی لە ســەر بەستێنی
شــکۆی بە نــاو واڵتی گــەورە و دێرین و
حکومەتێکی شۆڤێنیســت  -ئایینی داناوە.

لەم ڕووەوە میدیای داگیرکەر کۆڵەکەیەکی
گــەورەی دەســەاڵت بووە بۆ پاراســتن
وپەرەپێدان بە پەیوەندییەک لەسەر بنەمای
کۆلۆنیالیزم و چەوساندنەوە.
پڕ ئاشــکرایە کە میدیای ئایدیۆلۆژیک
الیەنی نەرمئامێری دەسەاڵتی خۆسەپێنی
ئێرانییــە کە دەیــەوێ مەشــروعیەت بۆ
داگیرکاری لە کوردستان ساز بکا .ئامانج یان
دەرهاوێشتەی ئەم هاوکێشەیە ،پێکهێنانی
مەترسی و هەڕەشە بووە بۆ سەر ناسنامەی
نەتەوە بندەســتەکان .ئەم هەڕەشــەیە بە
رێــگای تێهەڵکێشــێک لە دامــودەزگای
ئایدیۆلۆژیک (میدیا ،پەروەردە و یاساکان)
و دامــودەزگای ســەرکوت و زەبروزەنگ
(سوپا و زیندان) خۆی نواندووە.
هاوکات لەگــەڵ میدیا وەک ڕەهەندی
ئایدیۆلۆژیکــی کۆلۆنیالیزمــی ئێرانــی،
دەمێنێتــەوە ســەر ئەوەی کە وشــیاریی
تــاک ،کۆمەڵــگا و بەرپرســیاریەتی هێزە
خەباتکارەکان لە کوردستان تا چ ڕادەیەکە؟
خەسارناســی و خوێندنــەوەی نزیک لە
واقعی پەیوەندیی نێوان میدیا و دەسەاڵت
لە چ ئاستێکدایە؟ خوێندنەوەی بیرمەندان
و توێــژی ئاکادیمیســییەن و خوێنەواری
کورد لە بواری میدیایی و تێڕوانینیان بۆ
پرسی میدیا و دەسەاڵت بە چ شێوەیەکە؟
لــە دەالقــەی زەروورەتــی مێژوویییەوە،
کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و ئەو
تــاک وهێزانــەی کــە بەرپرســیارەتی
گــەورەی مێژوویییان لە ئەســتۆیە ،بە چ
شێوەیەک و تا چ ڕادەیەک دەتوانن کار بە
گوتاری کوردایەتی لە میدیای نیشتمانیدا
بکــەن؟ چــۆن دەتوانــن پێناســە ،مانا و
چەمکی زینــدوو بۆ سیاســەتی میدیایی
نەتەوەیەکی ڕزگاریخواز بدۆزنەوە؟ لە توێی
توێژینەوەکانــی ئــەم ژمارەیــەی گۆڤاری
تیشک وەاڵم و خوێندنەوەی هەندێک لەم
پرسانە بەردەستە.
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مێدیا
برایم فەڕشی

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.

برایم فەڕشــی ( )١٩٥٧لە بواری شــانۆ ،دڕاما،
شانۆپێداگۆگی و داڕێژەری سیستەمی فێربوون،
خوێندوویە و نووسەری  ٢٥کتێب و سەدان وتارە
ل ە بواری شانۆ ،شانۆپێداگۆگی ،شانۆنامە ،مێدیا و
بیر وهزر .جگە لە پیشەی شانۆگێری و ئاکتۆریی
فیلم و دوبلۆری ،وەکو شــانۆپێداگۆک و ئەندامی
شــانۆپێداگۆگەکانی ئاڵمــان (www.butinfo.
 )deو بەرپرســی بەشی شــانۆی ناونەتەوەیی و
فرەکولتــوری ،دەیــان پڕۆژەی شــانۆپێداگۆگی
بەڕێوە بردووە(. )٢٠١١-١٩٩٠
لە کوردســتان بەرپرسی شــانۆی الو لە شاری
بۆکان( ،)١٩٨٠-١٩٧٣لە تاران بەرپرسی ناوەندی
«فیلــم و نمایش»( ،)٨٢-١٩٨٠لە شــاری کۆڵن
بەرپرسی ناوەندی شانۆی کۆچەر(،)٢٠٠٠-١٩٨٩
ئەندامی ڕێداکســیۆنی گۆڤــاری «Kurdistan
،)www.navend.de()١٩٩٧-١٩٩٣( »heute
ئەندامــی ڕێداکســیۆنی (www.colognelife.
 ،)٢٠٢٠-٢٠٠٣(-)deئەندامــی ڕێداکســیۆنی
ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت ـ بۆکان ()www.bokan.de
( )... -1998بووە.
ئــەو وەک داڕێــژەری سیســتەمی فێربوون لە
ســاڵی ٢٠١١ەوە ئەنســتیتۆی ()Lernhausی
بۆ فێربوون دامەزرانــدووە کە جگە لە ئاڵمان لە
فەڕانسە و ئیتالیاوە خوێندکار ڕووی تێ دەکەن.
دوابەرهەمی هونەریی برایم فەڕشی بەڵگە فیلمی
سـ�ینەمایی(  (�Die Schule zwischen Hoff
)nung und Aufbruch-2017ە.
مێدیا ،لە نامەوە بۆ سمارتفۆن
[ئــەم کورتە وتاره ،گشــتی و کراوەیە و ناتوانێ
فرەالیەن باســی مێدیا و کۆمۆنیکاســیۆن لەخۆ
بگرێ .وتارەکە لەم بەشــانە پێکهاتووە :دەروازەی
باس ،دووبەری مێدیا ،چاپ و یەکەم نیشانەکان،
کتێب و ڕۆژنامە ،ڕادیــۆ و تەلەفیزیۆن ،مێدیا و
کات و شــوێن ،تیۆریی پێنج پرســیار ،تیۆریی
شــەش مێتۆد ،کــورد و مێدیا .بــەاڵم باس لە
ئینترنێــت ،مێدیــای دیجیتاڵــی« ،لێهاتووییی
دەســتکرد « ،]١[»KIمرۆڤ ـ ماشێن ـ مێدیا» ،لە

وتارەکەدا جێگایان نەبووتەوە].
دروازەی باس
پرســی تێگەیشــتن و تێگەیانــدن ،مێدیــا و
کۆمۆنیکاسیۆن ،لە سەردەمی سوقرات و ئەفالتون
و بەر لەوانەوە بە پێی بەردەنووسەکان هەتا «کانت،
هایدیگــەر ،ئادرنۆ ،ئیــدوارد بێرنایس ،نیکالس
لومان ،هارۆلد ئادامس ئینرس ،ڕۆبێرت سیالدینی
و  ]2[»...جێگای مشــتومڕ بووە ،بەاڵم تا ئێســتا
پێناسەیەکی زانســتی ـ فەلسەفی هەمەالیەن و
گشتگیر کە ســنوورەکانی مێدیا ڕوون بکاتەوە،
جێگیــر نەبــووە و بۆچــوون و دانوســتاندن و
گەنگەشــە بەردەوامە .هەرچۆنێــک بێت ،مێدیا
هەمیشــە دوو الیەنی بەرانبەر بە یەکی هەبووە،
خاوەن مێدیا و بەکارهێنەری مێدیا.
دوو بەری مێدیا
خاوەن مێدیا مەبەســتی ئەوەیــه ،بەکارهێنەری
مێدیا بە مێدیاکەیەوە ببەســتێتەوە .سەرکەوتن
و مــان و نەمانــی مێدیــا ،بەســتراوەتەوە بــە
بەکارهێنەری مێدیا .بۆ بەســتنەوەی بەکارهێنەر
بە مێدیاوه ،ســوود لە زانست ،کەرەسە و هونەر
وەردەگیــرێ .ڕەوتی بەســتنەوەی کڕیار بە کااڵ
و مــرۆڤ بە مێدیا ،پڕۆســەیەکی ســاکار نییە،
هەمەالیەن ،چڕوپڕ و تێکچڕژاوە!
بەکارهێنــەری مێدیا لە ڕێــگای چاو ،گوێ
و هەســتی خۆیەوە ســوود لە مێدیا وەردەگرێ.
ئەو دەوری یەکسانی لە گەڵ خاوەن مێدیا نییە.
بە وتەی ســاکار ،خاوەن مێدیا بەرهەم دەهێنێ،
بینەر ،بیسەر و خوێنەریش بەرهەم بەکاردەهێنن.
چەشــنێک قانوونی بــازاڕ( کااڵ و کڕیاری کااڵ)
لە نێوان هەردووکیاندا دەور دەگێرێ .مەبەســت
لە کااڵ «شــتومەک» نییه ،مەبەست بەرهەمێکە
ی لە فۆڕم و شــکل و مۆدێلی جیاوازدا
کــه خۆ 
دەنوێنێ و کار دەکاتە ســەر هەســت و دەروون
و مێشــک و تێگەیشــتنی مرۆڤ و لە پڕۆسەدا
گۆڕان بەسەر کەســەکە و ژیان و تێگەیشتنیدا
دەهێنــێ .لە بنەڕەتدا بــە پێی تیۆریی ڕێکالم و

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 11 2720

تەبلیغاتــی بازرگانی ،ئەوەی لــە ڕێگای مێدیاوە
بە کڕیاڕ دەفرۆشــرێ ،کااڵ نییە« ،ئیدە»یە .کڕیار
ئیــدە دەکڕێ کە خۆی ل ە فــۆڕم ،مارک و ناودا
دەردەخــات .مارکی بێنــز ،مەکدۆناڵــد ،ئەپل،
مایکرۆسافت و بێژمار ناو و مارک و فۆرمی تر.
خــاوەن مێدیا بۆ «بەرانبەرەکــەی» بەرهەم
دەهێنێ و گەرەکە الیەنەکانی گشــتی-تایبەتی،
فەرهەنگــی ،دەروونــی ،زمان ،خوڵــق و خوو،
هەڵسوکەوت ،هەســت و نەست ،خۆزیا ،ویست،
هیــوا ،ئــارەزوو و نیاز و پێداویســتییەکانی ئەو
بەرانبەرە لەبــەر چاو بگرێ و الیەنی کز و الواز،
بەهێــز و بێهێز ،بۆچوون ،بیــر وهزری بزانێ ،بۆ
ئەوەی گرێدراو بیهێڵێتەوە.
ئامانجــی خــاوەن مێدیا کە پەیوەســتە بە
سیســتەمی ئابووری-بازرگانی ،سیاسی ،ئایینی،
حیزبی وئیدئۆلۆژیک ،پاش تێپەڕبوون لە پڕۆسەی
مێدیا-مــرۆڤ ،فرۆشــیار-کڕیار ،دێتە دی .ئەم
پڕۆسەی ە لەبەرچاوی بەکارهێنەر ،ون و نادیارە!
ناســین و زانینی ئەو الیەنانــه ،کاری مێدیا
دژوار دەکات و پێویســت بە لێزان و شــارەزا و
پسپۆڕ لە بوارەکانی تیۆریک ،پراکتیک ،تەکنیک،
نواندن ،پێشکەشــکردن ،ڕێتۆریک و ئەو الیەنانە
دەکا کە لە سەرەوە باس کران .کۆمەڵگا هەتا لە
ساکارەوە بەرەو تێکچڕژاو و هەمەالیەن مل بنێ،
کاری مێدیــا و دەوری ،گرنگتر و دژوارتر دەبێ.
ســەدەی بیست ویەک ،دژوارترین و ئاڵۆزترین و
کاریگەرترین سەردەمی مێدیا پیشان دەدات ،کە
هەم دامەزرێنەر و هەم داڕزێنەرە[!]3

دوور و نزیــک هەبوو ،کە ئامێرەکانی مۆســیقا
گونجاوترین و بەرباڵوترینیان بوون.
هــەر وەک توێژینــەوەکان بــە تایبەت لە
سەدەی بیست و بیست و یەکدا ،دەریانخستووە،
مێزۆپۆتامیا(ناوچۆمــان) یــەک لــە کۆنتریــن
شــوێنەکانی نیشــتەجێبوونی مرۆڤی سەر گۆی
زەوی بووە و گوندنشــینی و شارنشینی ،لێرەوە
دەســتی پێ کردووە و بەم پێیە کۆمۆنیکاسیۆن
و کەرەســە ســەرەتایییەکانیش هــەر لێــرەوە
بەکارهێنراون ،یەکەمین نیشــانەکانی نووســین
لەسەر خشــتی کاڵ کە لە ژێر تیشکی خۆرەتاو
وشک کراون و سیستەمێک لە نیشانەکان لەخۆ
دەگــرن ،دوازدە هەزار ســاڵ بەر لە ئێســتا لە
ئەو شــوێنەی کە ئەمڕۆ بە ناوی واڵتی ســووریا
دەناســرێ و شــوێنی نیشــتەجێبوونی کــورد
و جــوو ،ئەرمەن و ســومێر ،ئاشــوور و  ...بووە،
دۆزراوەتەوە کە بە ســەرەتای کۆمۆنیکاسیۆن لە
ڕێگای نووسینی نیشــانەکان دەناسرێ و تابڵۆی
ئــەم زانیارییانە لە مۆزەی کامپیۆتێر لە شــاری
پادابۆرنی ئاڵمان ،هەڵواسراوە.
مێدیا و کەرەسە سەرەتایییەکان وەک مرۆڤ
خۆی ،گۆڕانیان بەســەردا هاتووە و لە سەردەمی
ئێستادا گەیشــتوونەتە پلەیەکی بەرز .ئەو ڕەوتە
بەردەوامــە و مرۆڤ ڕووبەڕووی ئەو پرســیارانە
بووەتــەوه ،کە ئایا مێدیا و کەرەســەکانی بەرەو
کوێــی دەبــەن و دەبێ چــۆن مامەڵــە لەگەڵ
هێژێمۆنــی مێدیا بکــرێ ،کە بــەردەوام بەرەو
مۆنۆپۆل و چەندپۆلی دیار لە جیهان دەکێشرێ؟

چاپ و یەکەم نیشانەکان
بــەر لــە ســازکردنی دەزگای چاپ لــە الیەن
گوتنبێرگەوە لە ســەدەی پــازدە ،ڕاگەیاندن و
کۆمۆنیکاســیۆن لە نێوان مرۆڤ و مرۆڤ ڕووی
دەدا ،هەرچەند نووســین لە ڕێگای نیشانەکان و
دواتر ئەلفوبێ لە ســەر دیوار ،خشــت ،چەرم و
پاپیرۆس باو بوو ،بەاڵم ئەوانە کەرەسە و دەرەتانی
گونجاو بۆ ئاگادارکردنەوەی گشتی نەبوون ،مرۆڤ
کەرەســە و ئامێری بۆ ئاگادارکردنەوەی خۆی لە

کتێب و ڕۆژنامە
کتێــب و ڕۆژنامــە پــاش ســازکردنی دەزگای
چاپ ،پەرەیان ســاند .بەکارهێنانی هەردووکیان
گرێدراوی ویســت و خواســتی تاکەکەس بوو.
خوێنــەر لــە کڕیــن و نەکڕیــن ،خوێندنەوە و
نەخوێندنەوە و هەڵبژاردنی بابەتی ناو ڕۆژنامەکان
ئازاد بوو .بۆ وێنە شانۆ هەرچەند بەپێی هێندێک
باوەڕ ،لە چوارچێوەی مێدیادا ناگونجێ ،بەاڵم بە
هەمان شــێوە ،تاک دەتوانــێ بڕیار بدات بچێتە
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هۆڵی شانۆ یان نەچێ .خوێندنەوەی الپەڕەکانی
کتێب و بەتایبەت ڕۆژنامە ،دەکەوێتە سەر مەیلی
خوێنەر ،بەاڵم لە هۆڵی شانۆ ،بینەر تا ئەو کاتەی
لە هۆڵەکەدا بمێنێتەوە ،گرێدراوی ڕەوتی نواندن
لە سەر سەکۆی شــانۆ دەمێنێتەوە و هەڵبژاردن
بۆ بینەر وەک خوێنەری ڕۆژنامە لە گۆڕێدا نییە.
لە شــانۆدا دووبارەبوونەوە بەو شــێوەیەی کە لە
کتێب و ڕۆژنامە و ســینەما و تەلەفیزیۆندا هەیە،
نابیندرێ.
کتێــب ،ڕۆژنامە و فیلم ،پــاش چاپکردن و
چێکردن ،وەک خۆیان دووبارە دەبنەوە ،بەاڵم بۆ
وێنە نە لە شــانۆ و نە لە ژیانی ئاساییدا دووبارە
بوونــەوە ،بوونی نییە .فیلــم و کتێب و ڕۆژنامە،
لــەو ڕۆژەی دەردەچن ،هەتا کاتی لەناوچوونیان،
ئەوەی تێیاندا هاتــووە وەک خۆی دەمێنێ ،کە
مێدیایــی بوونی ئــەوان بە پێــی تیۆریی مێدیا
دەگەیێنێت.
نامــە ،کتێب ،ڕۆژنامە ،ڕادیــۆ ،تەلەفیزیۆن
گرێــدراوی تۆمارکــردن و دووبارەبوونــەوەن.
دووبارەبوونــەوە دەبێتە هۆی گۆڕین و نەگۆڕینی
بیر و هزر و تێگەیشــتن ،دەبێتە هۆی ڕاکێشانی
کەســان بــۆ ئەنجامــی کار و کردەوەیەک ،کە
ڕەنگە ویســتی ڕاســتەقینەی ئەوانی لە پشــت
نەبێ .مێدیا لە ڕێگای دووبارەبوونەوەوە ،دەتوانێ
ببێتــە کەرەســەی خاپاندن ،چەواشــەکاری و
گۆڕانی ڕاستی .ببێتە پێچەوانەکردنەوەی ڕاستیی
ڕووداوەکان و گۆڕینــی مێژوو بەم بار و ئەو باردا.
مێدیا دەتوانێ کەرەسەی تێگەیاندن و پێگەیاندن
ش بێ.
و وشیارکردنەوە 
رۆژنامە ناوەڕۆکــی هەمەجۆر و هەمەڕەنگی
هەیە و گشتیترە لە کتێب .ڕۆژنامە بۆ تاقم و توێژ
و دەســتەیەکی تایبەت نانووسرێ .دراما ،ڕۆمان،
فەلسەفە ،شــیعر ،چیرۆک ،بابەتی کۆمەڵناسی،
پزیشــکی ،بیرکاری ،بیۆلۆژی و هــەر بابەتێکی
تر کە لــە کتێبەکاندا دەهێندرێن ،هەموو کەس
نایانخوێنێتــەوە .کەچی ڕۆژنامە ،بۆ هەموو چین
و توێــژ و گرووپی ناو کۆمەڵگا باڵو دەکرێتەوە و
ئەو بابەتانەی سەرەوە و بابەتی تر لە خۆ دەگرێ.

خوێنەرانــی ڕۆژنامــە هەمەجــۆر و هەمەالیەن
و خاوەنــی گەلێک بۆچوونن ،کــە ئەوە بینەری
تلەفیزیۆن و بیسەری ڕادیۆش دەگرێتەوە .ڕادیۆ
و تەلەفیزیــۆن زۆر بەرباڵوتــر و گشــتی تر لە
ڕۆژنامــەن ،هەموو کەس لــە منداڵ هەتا گەورە
لــە خۆ دەگرن و مێدیای هــەر کەس و هەموو
کەسێکن.
کتێب ،بیروبۆچوون و تێگەیشتنی تاکەکەس،
یان چەنــد کەس لە بوارێک یــان چەند بواری
دیاریکراو لە خۆ دەگرێ و ڕەنگە پاش خوێندنەوە،
ببێتە هۆی پێکهاتنی بیر و تێگەیشتنی هاوبەش
لە نێوان خوێنەر و نووســەر ،بەاڵم ئەمە کاتێک
ڕوو دەدات کــە دووبارەبوونــەوە و بەردەوامی لە
گۆڕێدا بــێ .بەردەوامی و دووبارەبوونەوە ،دەبێتە
هــۆی تۆمارکــردن و مانەوەی هەر شــتێک لە
بەشــی درێژخایەنی «زەین» لە مێشکدا .ڕادیۆ و
تەلەفیزیۆن بە پێــی ئەم بەردەوامبوونە زۆرترین
کارگەرییان لە سەر مێشک و بیر وهزر وهەستی
مرۆڤ هەیــە و بوونەتە ئەندامی هەمیشــەییی
بنەماڵــەکان .ئەوەی کە دەگوتــرێ مرۆڤ بیر و
بۆچوون و هەڵبژاردنی خۆی لە ڕادیۆ و تەلەفیزیۆن
و مێدیاوە وەردەگرێ ،نزیک لە ڕاستییە.
کتێب و ڕۆژنامە و گۆڤار لە ســەدەی شازدە
هەتا کۆتاییی سەدەی  ،١٩دوو مێدیای بەرچاوی
ناو کۆمەڵگا بوون .پاش ئەوەی دەسەاڵتی کلیسا
لە کۆتایی سەدەی شازدە لە سەر خوێندنگەکان
هەڵگیراو خوێندن و نووســین کرایە گشــتی و
خوێندنگــە دەوڵەتــی کران ،کتێــب و ڕۆژنامە
خوێندنــەوە زۆرتر پەرەی ســاند .بەپێچەوانەی
کتێب و ڕۆژنامە بەکارهێنانی ڕادیۆ و تەلەفیزیۆن
پێویستی بە خوێندن و نووسین نەبوو ،پێویستی
بە گوێ و چاو بوو.
ڕادیۆ و تەلەفیزیۆن
بــە هاتنی ڕادیــۆ لــە  1893و تەلەفیزیۆن لە
 1928کە ڕەوتەکەی لە کۆتایی سەدەی نۆزدەوە
دەســتی پێ کردبوو ،تەقینەوەیەکی مێدیایی ،بە
پانتاییی هەموو جیهان ڕووی دا .لە ســەردەمی
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دەســەاڵتی نازییەکانــدا هەر دوو مێدیا ســاڵی
 1935بــۆ  1945کران بــە دەزگای پرۆپاگەندە
و گــەورە و بچــووک کەوتنە ژێــر کاریگەریی
فکــری ،فەرهەنگــی ،دەروونــی  ،کۆمەاڵیەتی،
سیاســی ،ئایینی و ئیدئۆلۆژیک! بەکارهێنانی ئەو
دوو مێدیایە هەڵســوکەوت و تێگەیشتنی مرۆڤی
تووشــی ئاڵۆزی کرد و لە گەڵ بڕەوپەیداکردنی
ئەو دوو دەزگایە ،بەتایبەت تەلەفیزیۆن ،کۆمەڵگا
ئاڵوگۆڕی خێرای بەسەردا هات.
بەکارهێنانی ڕادیۆ لە میانەی شەڕی یەکەمی
جیهانــی و بەکارهێنانــی تەلەفیزیۆن لە الیەن
حیزبی نازییەکانی ئاڵمانــەوە ،بۆ باڵوکردنەوەی
ڕاســتەوخۆی کۆنگــرەی حیزبەکەیــان و بــۆ
مەبەســتی ئامادەکردنــی خەڵــک بۆ شــەڕی
دووهەمی جیهانی ،کارتێکەریی ئەو دوو مێدیایە
و کاریگەریی هەردوکیانی دەرخســت« .ژۆسێف
گۆبلز» وەزیری تەبلیغاتــی «ئادۆڵف هیتلێر» کە
تێگەیشــتن و مێتۆدەکانی «ئێدوارد بێرنایس»ی
ئەمریکایی ،نووســەری کتێبی «پرۆپاگەندە»ی لە
مەڕ پرۆپاگەندە بەکار دەهێنــا ،توانی لە ڕێگای
ڕادیۆ و تەلەفیزیۆنەوە ،بیری فاشیستی بگوێزێتەوە
بۆ ناو ســەری خەڵکی ئاســایی .لــەم ڕێگایەوە
تێگەیشتنی ڕەگەزپەرستانەی کۆمەڵەکەسێک لە
چوارچێوەی حیزبێکدا ،کرا بە تێگەیشتنی هەموو
ئەو خەڵکانەی کە بوون بە دەست و الق و گوێی
فاشیسم و بکەری پڕکوژراوترین و وێرانکارانەترین
شەڕی مێژووی جیهان.
پڕۆپاگەنــدە ،ئاژیتاســیۆن و گۆڕینــی
تێگەیشتنی خەڵک و ڕەوانەکردنیان بۆ بەرەکانی
شەڕ و تەشــەنەی بیری فاشیستی لە ناو سەری
تاکەکەس و میللەتــان و وێرانیی دەیان واڵت و
کوشــتنی دەیان میلیۆن کەس و باڵوکردنەوەی
بیری ڕەگەزپەرســتی لە پانتاییــی واڵتان ،تەنیا
بەشــێک لە کارەســاتەکان بوو کە بەکارهێنانی
خراپــی دوو مێدیــای ڕادیــۆ و تەلەفیزیۆنــی
دەرخست.
لە ســەردەمی شــەڕی یەکەمی جیهانیدا،
حکوومەتــی قەیســەریی ئاڵمان لــە بێڕلینەوە
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بەرنامەی بە زمانی فارســی و تورکی و عەرەبی
باڵو دەکردەوە .بیری دژایەتیکردنی موســڵمانان
لەگەڵ واڵتانی ڕووســیا و بریتانیا لە ڕێگای ئەم
ڕادیۆیەوە تەشــەنەی ســاند و پاش ســەفەری
قەیســەری ئاڵمان بۆ دیمەشــق و چوونەســەر
گۆڕی ســەالحەددینی ئەییووبــی و ڕازیکردنی
ســوڵتانی عوســمانی بۆ دەرکردنی جیهاد دژی
ڕووس و ئینگلیــس ،مەبەســتی ئاڵمانییــەکان
هاتە دی .واڵتانی عوســمانی و فارس و عەڕەب
و کوردەکان و نەتەوەکانی تری موســڵمان ،لەو
شەڕە بە سوودی ئاڵمان و دژی ڕووسیە و بریتانیا
وەردران .بە بێ ڕادیۆ و باڵوکردنەوەی بەیان (کە
ئەویش چەشنێک مێدیایە) دەنگی ئاڵمانییەکان
نەدەگەیشــتە ئــەو خەڵکانە ]4-3[.تێگەیشــتنی
فاشیســمی ـ ئیســامیی خومەینــی بە ڕێگای
کاســێتی دەنگ گوێزرایەوە بۆ ناو خەڵک .پاش
وەرگرتنــی دەســەاڵت ،بەکەڵکوەرگرتن لە فرە
چەشنیی مێدیا ،بیری ئەو هەتا دووردەستەکانی
ئافریقا و باڵکان پەرەی ساند.
مێدیا و کات و شوێن
خوێندنەوەی کتێــب و ڕۆژنامە گرێدراوی کاتی
دیاریکراو لە الیەن نووســەر و وەشــانخانەکانی
کتێــب و ڕۆژنامــەوە نەبــوو .بــەاڵم بیســتنی
ڕادیــۆ و بینینــی تەلەویزیۆن گرێــدراوی کاتی
باڵوکردنــەوەی بەرنامەکان بوو .بیســەر و بینەر
بە کاتی دیاریکــراو لە گەڵ مێدیا گرێ دەدران.
سیستەمی باڵوکردنەوەی بەرنامەکان و داڕشتنی
بەرنامە و جــۆری بەرنامــە و ناوەرۆکی بەرنامە
دوور لە دەســت و ئیرادەی بیســەر و بینەر لە
الیــەن خاوەن مێدیا (حکوومەت و ناحکوومەت)
ەوە ئامادە دەکران.
دەزگای ڕادیۆ لە ســەرەتا بۆ گەورەیی وەک
تەلەفیزیۆن گرێدراوی شوێن بوو ،لە بەر گرانی ،لە
شوێنە گشتییەکانی وەک قاوەخانە ،چێشتخانە،
هۆتێل و شوێنی لەو چەشــنە بەکاردەهێندران
و دواتــر دەرگای مااڵن بۆ هەر دوکیان کرایەوە.
لە ڕێگای ڕادیــۆ و تەلەفیزیۆنەوە هێدی هێدی
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لەماوەی ســااڵنێکدا پەیوەندیــی نێوان مرۆڤ و
مرۆڤ گۆڕدرا و بوو بە پەیوەندیی مرۆڤ و دەزگا.
بەســترانەوەی مرۆڤ بە کات و شوێنەوە بەر
لە هاتنی ڕادیۆ و تەلەفیزیۆن ،لە ڕێگای سەنعەتی
کردنی واڵتانەوە دەســتی پێ کردبوو .لە بریتانیا
و ئاڵمــان و واڵتانی تر ،لەگەڵ زۆر بوونی کارگا،
کارخانە ،ئیدارات ،کۆمپانیا ،مەدرەسە و زانستگا،
«کات و شــوێن» گرنگیی ســەرەکیی بۆ «کار و
بەرهەم» پەیدا کردبو .ژیانی خەڵک بە چەشنێک
بە کات و شــوێنەوە بەســترابووەوە کــە بوو بە
باسی بیرمەند و فەیلەسووفان .مارتین هایدیگێر
بابەتی «کات»ی کردە دەستمایەی بیرکردنەوە و
کتێبی «بوون و کات» ()Sein und Zeit- 1927
بەرهەمی بیرکردنــەوەی ئەو لەمەڕ کات و بوون
بو .کارڵ مارکس وفریدریش ئینگلس (کە باوکی
لە ناوچــەی وپێرتاڵ خاوەن کارخانە بوو) بەر لە
هایدیگێر تێگەیشــتبوون کە بەستنەوەی کرێکار
بە کات و شوێنەوە ،بۆ سیستەمی سەرمایەداری
و بەرهەمهێنان گرنگە .بە هەمان شێوە دیاردەی
کات و شــوێن بۆ سیســتەمی سۆسیالیســم-
کۆمۆنیسم گرنگ بوو.
بەستنەوەی مرۆڤ بە کات و شوێن ،هەروەک
چۆن بۆ کارخانە-کااڵ پێویســت بــوو ،بۆ ڕادیۆ
و تەلەفیزیۆنیــش الزم بو .هەردوو سیســتەمی
سۆسیالیســتی و کاپیتالیســتی ،پێویســتیان
بــە بەســتنەوەی مرۆڤ بــە کات و شــوێن و
ی ژێــر کۆنترۆڵی
بەســتنەوەیان بە ماســمێدیا 
خۆیانەوە هەبوو .هەر دوو سیســتەم ماسمێدیان
کــرد بە چەشــنێک کارخانــەی بەرهەمهێنانی
تێگەیشــتنی گشــتی ،کە زامنی وەگەڕخستنی
چەرخی سیستەم ،پایداریی حیزب و پارلەمان و
حکوومەت و دامودەزگاکانیان بوو.
بیســەری ڕادیۆ و بینەری تەلەفیزیۆن ،ئازاد
بــوون لەوەی ببنە بیســەر و بینــەر یان نەبن،
بەاڵم کە دەبوونە بیسەرو بینەر ،گرێدراوی کاتی
بەرنامەکان دەمانەوە و ئازاد نەبوون لە هەڵبژاردنی
کات و ئازادیــش نەبوون وەک کتێب و ڕۆژنامە،
الپەڕەکان بە خواســتی خۆیــان هەڵدەنەوە و بە

پێی ویســت و تایبەتمەندیی خۆیان بەرنامەکان
سەیر بکەن و گوێیان بدەنێ .ئەوان پەیوەست بە
مێدیا ،بەرنامەکان ،بەرنامەساز ،کەسانی مێدیا و
بیر و هەست و تێگەیشتنی ئەوان دەمانەوە.
تیۆریی پێنج پرسیار

هارۆلــد دویگت الســوێل ئەمریکایــی Harold
 )78-1902( Dwigt Lasswellتیۆریســیەنی

کۆمۆنیکاســیۆن و پســپۆڕی زانســتی سیاسی
و نووســەری کتێبی «تەکنیکــی پرۆپاگەندە لە
جیهان» ،پێنج پرسیار دەخاتە بەر دەست:
کێ دەیبێژێ؟ چی دەبێژرێ؟ بە چ ڕێگایەک
دەبێــژرێ؟ بۆ کێ دەبێژرێ؟ بۆ چ مەبەســتێک
دەبێژرێ؟
گەر ســەرنجی پرســیارەکان بدرێ ،الیەنی
مێدیا ،ئامانجــی مێدیــا و بەکارهێنانی ڕێگا بۆ
پێکانی مەبەســت ،تێیاندا خۆ دەنوێنێ .دەکرێ
لە گۆشەنیگای بەکارهێنەری مێدیاشەوە ،سەیری
پرســیارەکان بکرێ بۆ ئەوەی دەرکەوێ ،لە گەڵ
کام مێدیــا ،خاوەن مێدیا ،کام مەبەســت و کام
شێوەگەلی مێدیایی ڕووبەڕووین .گرنگیی واڵمی
ئەم پرســیارانە ئەوکاتە دەردەکەوێ کە سەرنج
بدرێتە سەر مێدیای سەردەم ،کە بینەر و بیسەر
و بەکارهێنــەری ئاســایی ،دژوارە بتوانن واڵمی
پرســیارەکانیان پەیــدا بکەن ،بگــرە واڵمدانەوە
بــەو پرســیارانە بــۆ زۆرینــەی بەکارهێنەرانی
مێدیا ،ناگونجێ .بۆ وێنە ســمارتفۆن کە هەموو
مێدیا دجیتاڵییــەکان لە خۆ دەگرێ ،گرێدراوی
هــەزاران ئەپ و پالتفــۆرم و مێدیای هەمەجۆر
و هەمەالیەنە .کــێ دەزانێ ،کێ دەبێژێ و بۆ چ
مەبەستێک دەبێژرێ؟
بینەر و بیسەر و خوێنەر ،دەوری کاریگەر و
ئازادانە لە پڕۆســەی مێدیادا ناگێڕن و دوورن لە
پڕۆسەی چێکردنی بەرنامە و ئامادەکردنی هەواڵ
و ڕاپــۆرت و دەرەتانی ئەوەیان نێیــەبزانن «بە
چ ڕێگایەکــدا و لەبەرچی دەبێــژرێ» و چ فێڵ
و تەڵەکەیەکی تەکنیکــی ،هونەری و ڕیتۆریک
بەکاردەهێندرێن [.]5-3
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مافــی وەرگرتنــی زانیاریــی دوور لــە
ئاژیتاســیۆن ،پرۆپاگەنــدە و شــێواندن ،بــە
مێتۆدی جیاواز ژێــر پێ دەخرێ .ئودۆ ئولفکۆتە
ڕۆژنامەنــووس و نووســەر ،کــە بــۆ ڕۆژنامەی
«فرانکفۆرتەر ئاڵگەماینە»ی دەنووسی ،لە کتێبی
«ژۆرنالیستە بەکرێگیراوەکان»دا[ ]6باس لە شەڕی
کەنداو دەکات .ئەو دەگێڕێتەوە «لە بەغدا سواری
ماشــێنیان کردین و بەرەو شوێنێکیان بردین و
لەوێ کۆمەڵێک ماشــێن و کەلوپەلیان ئاگر دا و
مەیدانی شەڕیان لێ ســازکرد و ڕێپۆرتێرەکانی
تەلەفیزیــۆن بە تایبەت («ســی ئیــن ئێن» کە
ئینحیســاری باڵوکردنەوەی وێنەکانی شــەڕی
کەنداوی پێ سپێردرابوو) ڕاستەوخۆ وێنەکانیان
گواســتەوە» .ئەم فێڵ و تەڵەکانە لە شــەڕەکانی
باڵکان ،ئەفغانســتان ،ئوکراین ،ســووریا ،لیبی و
دەیان شوێنی تر بەکارهێنراون و دەهێنرێن.
بەکارهێنانی مێدیا لە میانەی شەڕی یەکەم
و دووهەمدا بۆ ئامانج و مەبەســتی دژ بە مرۆڤ
و مافی مرۆڤ و دژ بە کەمینە ئایینی ،ئیتنیکی،
زمانــی و فەرهەنگییەکان و دژ بــە نەتەوەکانی
تــر ،زۆرینەی واڵتانــی ڕۆژئــاوا و بیرمەندان و
سیاســەتمەداران و تیۆریسیەنەکانی خستە سەر
ئەو بــاوەڕە ،کە مێدیای گشــتی ،وەک ڕادیۆ و
تەلەفیزیۆن و مێدیای هاوچەشــن ،نابێ ببن بە
مێدیای حیزب ،کلیسا ،حکوومەت و هەرچەشنە
گرووپێکی ئیدئۆلۆژیک ،ئایینی ،سیاســی و هەر
چەشنە مەسلەک و تێگەیشتنێکی فەلسەفی.
لــە هەمان کاتدا ڕادیــۆ و تەلەفیزیۆن وەک
دوو مێدیای گشتی دەبێ مێدیا و دەنگ و ڕەنگی
هەمــوو الیەنەکانی ناو کۆمەڵــگا و هاوواڵتیان و
دوور لە هەر چەشــنە هەاڵواردن و دەمارگرژی
بــن .مێدیا لــە کۆمەڵــگای ڕۆژئاوا لــە الیەن
شــۆڕایەکەوە کە ڕەنگدانــەوەی پێکهاتەکانی ناو
کۆمەڵــگا بێت ،بەڕێوەدەبرێــن و هیچ حیزب و
کلیســا و دامودەزگایەکی ئیدئۆلۆژیک ،ئایینی و
هیچ ناوەندێکی زانســتی و فەلسەفی و سیاسی،
ڕادیــۆ و تەلەویزیۆنی گشــتی و کراوەیان نییە،
جگە لە واتیکان کە وەک دەوڵەت ناسراوە.
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لە واڵمی ئەوەیدا کە کــێ دەبێژێ؟ هەموو
الیەنەکانی نــاو کۆمەڵگا دەبێژن .چی دەبێژرێ؟
هەموو ئەو بابەتانەی کە پەیوەندییان بە هەمووانەوە
هەیە .بە چ ڕێگایەکــدا دەبێژرێ؟ بە هەموو ئەو
ڕێگایانەدا کــە بریندارکردنی بەرانبەرەکەی تێدا
نەبێ .بۆ کێ دەبێــژرێ؟ بۆ هەر کەس و هەموو
کەس .بۆ چ مەبەســتێک دەبێژرێ؟ بۆ مەبەستی
بەخشــینی زانیاری ،ڕاگەیاندن و سوودبردن لە
هونەر ،زانســت ،فەرهەنگ ،فەلســەفە ،ئایین و
بۆ پێڕاگەیشــتن بە باوەڕی خەڵــک و خەڵکان.
ئــەوەی مێدیا چەندە لــە دەوری ئەو بۆچوونەدا
دەخولێتەوە ،وەک پرسیار دەمێنێتەوە.
تیۆریی شەش مێتۆد
رۆبێرت سیالدینی ئەمریکایی ،الیەنی دەروونیی
مرۆڤ لە مەڕ بازاڕ و ویستی کڕین تاوتوێ دەکات
و شــەش مێتۆد بەکاردەهێنێ بۆ ئەوەی کڕیاری
کااڵ و بینەر و بیســەر و خوێنــەر بخزێنێتە ناو
تەونی بازاڕ و مێدیا .ئەو ،بڕەوپێدانی بازاڕ و چوونە
سەری ویستی خەڵک بۆ کڕین ،دەکاتە مەبەستی
لێکۆڵینەوەکانــی و دوو الیەنی ئەمبەروئەوبەریان
تێدا بەدی دەکات ،کە کڕیار و فرۆشــیار ،خاوەن
مێدیا و بەکارهێنەری مێدیا دەگرێتەوە:
الیەنی یەکــەم مێدیــا وەک بەرهەمهێنەر
(فرۆشــیار) ،الیەنی دووهــەم بەکارهێنەر وەک
کڕیار.
دووهەم مەسەلە بڕیاردانی کڕیار و دەرهێنانی
ئــەو لە حاڵەتــی دوودڵییە بۆ ئــەوەی مەیل بە
الی کڕیندا بشــکێتەوە .ئەوەش بە هەمان شێوە
لــە کاری مێدیادا مەبەســتە کە چــۆن بڕیاری
بەکارهێنەر بۆ الی مێدیا ڕابکێشرێ.
سێهەم پشتبەستن بەو الیەنە کۆمەاڵیەتییەی
کــە الی مــرۆڤ بەنرخه (کە ئــەوەش بە پێی
کۆمەڵگا و فەرهەنگ جیاوازە) ،بە کەڵکوەرگرتن
لەو الیەنە ،کڕیار بۆ الی مەبەستی خاوەن مێدیا
یان فرۆشیار ڕادەکێشرێ.
ی بــۆ فاڵن و
چــوارەم پێکهێنانــی الیەنگر 
فیســارە مێدیــا ،مــارک ،ناو ،ســیمبۆل و هەر
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نیشانەیەکی دیکە.
پێنجەم پێکهێنانــی ئۆتۆریتەی کۆمەاڵیەتی
بۆ ئەوەی «کڕیار» پابەنــد بە فاڵن مێدیا ،واڵت،
شــەریکە ،فۆڕم ،مارک و مۆد بمێنــێ .بۆ وێنە
مارکــی بێنزی ئاڵمان ،مێد ئیــن جێرمەنی کە
ئۆتۆریتەی جیهانیی پەیدا کردووە.
شەشەم ســنووردار نیشاندانی بەرهەم ،واتە،
بوونــی ژمارەیەکی دیار لە کااڵ و فرۆشــتنی لە
کات و شوێنی دیار ،بۆ ئەوەی کڕیار بە هەڵەداوان
بۆ کڕینی کااڵ بکێشرێ.
ئەم مێتــۆدە بۆ هەر چەشــنە بەرهەمێکی
مێدیاییش بــەکار دەهێندرێ .بۆ ئەوەی هەرکام
لەو مێتۆدانە بچەسپن ،پێویست بە لێکۆڵینەوەی
هەمەالیەنی کۆمەاڵیەتــی ،مێژوویی ،فەرهەنگی
و تایبەتمەندییەکانــی مرۆڤی ناو هەر بازنەیەکی
ناوچەیی و جیهانی دەکات.
ڤ دەکات ،بە قســە و بە دڵی
چی وا لە مرۆ 
ئەم و ئەو بــکات؟ بەکارهێنانــی کام تەکنیک،
کام مێتۆد باشــە بۆ ئەوەی فرۆشــیار و خاوەن
مێدیا ،بــە ئامانجی خۆیان بگەن و کااڵکەیان بە
کڕیار بفرۆشن؟ سیالدینی لە بەستێنی فرۆشتن
و ڕێکالمی بازرگانی بــە «تیۆریی باوەڕپێهێنان»
دەگات و مێتۆدەکانی بــەکار دەهێنێ بۆ ئەوەی
کڕیار لە دوودڵییەوە بە ئەرخایەنبوون بگات.
بــەو مانایەی کڕیــار و بەکارهێنەری مێدیا،
باوەریان پێ بهێنرێن بۆ ئەوەی بەردەوام کڕیاری
بەرهــەم و مێدیای تایبەت بــن .لێرەوە خاوەن
بەرهــەم و خاوەن مێدیــا دەکەونە کێبەرکێ بۆ
ئــەوەی کڕیــار و بەکارهێنــەری مێدیا بۆ الی
خۆیان ڕاکێشن و الی خۆیان بیانهێڵنەوە.
ســیالدینی لــە کتێبەکەیــدا بــە نــاوی
«سایکۆلۆجیای باوەڕپێهێنان» ئەم شەش مێتۆدە
تیۆریزە دەکات بۆ ئــەوەی کریار بەرەو بڕیاردان
بۆکڕین ڕابکێشرێ ،بەرەو سەندووقی هەڵبژاردن
مل بنــێ ،بەهەڵەداوان بەرەو ئــەم مێدیا و ئەو
مێدیا ،ئەم پرۆگرام و ئەو پرۆگرام ڕابکات ،خۆی
لە ناو ئەم سیاسەت و ئەو سیاسەت ،ئەم حیزب
و ئــەو حیزبدا ببینێتەوە .ئەم شــەش مێتۆدە بۆ

باوەڕپێهێنان و گۆڕینــی بۆچوون و بەکورتی بۆ
داسەپاندنی بڕیارێکه کە ڕەنگە بۆچوون و ویست
و خواســتی کڕیار نەبێ ،بەاڵم بەرەو کڕینی کااڵ
و دەنگدان لە هەڵبــژاردن و بەکارهێنانی مێدیا
بکێشرێ.
هەر مێدیایەک ،هەر کڕین و فرۆشتنێک ،دوو
الیەنی هەیە .لــەم مێتۆدەدا هەر دوو ال چاالک
دەکرێنەوە ،تۆ شتێک بدە هەتا شتێک وەربگری،
پارە بدە هەتا ئەم شــت و ئەو شــت وەربگری.
کاتی خۆت بــدە هەتا لە بەر تەلەفیزیۆن ،ڕادیۆ،
ئینتێرنێت (فیلــم ،بەرنامە،هەواڵ و )...وەربگری.
دەنگی خــۆت بدە هەتا چی و چــی وەربگری.
ســیالدینی وێنەیــەک لە پەیوەندیــیوێبالگدا
دەهێنێتــەوە کە بــۆ هەموو مێدیا و سۆســیال
مێدیا بەکار دەهێندرێ .ئەو دەلێ لەو وێبالگەدا
بابەتێکــت بۆ خوێندنەوە پــێ دەدرێ بۆ ئەوەی
هێــدی هێدی ببی بــە خوێنــەری بەردەوامی
وێبالگەکــە .بــێ پارەبــوون هۆیەکی تــرە بۆ
ڕاکێشــانی بەکارهێنەری مێدیــا .کۆمپانیاکانی
جیهانی سۆســیال مێدیــا ،ئەم مێتــۆدە بەکار
دەهێنــن .الپەڕەیەک ،پالتفۆرمێــک بە بێ پارە
دەدرێتە کەســان ،کەســەکان بابەتــی خۆیانی
تێدا باڵودەکەنەوە و لــە بری ئەو الیک و جۆرە
ڕەنگاوڕەنگەکانی «سمایلی»(سیمبۆل) وەردەگرن
و بــە پێشکەشــکردنی کات ،بەردەوامبــوون،
ئابوونەبــوون ،بەخشــینی زانیاری بــۆ وێنە بە
فەیسبووک ،ئینســتاگرام ،واتسئاپ ،دەبنە هۆی
کۆبوونەوەی سەرمایەی میلیاردی بۆ خاوەنەکانی
سۆسیال مێدیا.
پابەندمانەوە بە بڕیار ،گەر کڕیار و خاوەن مێدیا
ن
کارێک بکەن ،بڕیارێک بدەن ،لە سەر بڕیارەکەیا 
بەردەوام دەمێنن .ئەمە هەم لە الی خاوەن مێدیا
و خاوەن کا اڵ بەرپرسیارەتی سازدەکات ،هەم الی
کڕیار و بەکارهێنەری مێدیا .خاوەن کااڵ و مێدیا
بەردەوام دەبن لە باشترکردن و ڕازاندنەوەی کااڵ
و بەرنامەکانــی خۆیان و کڕیــار و بەکارهێنەری
مێدیاش ،بەردەوام دەبن لە کڕین و بەکارهێنانی
مێدیا.
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خۆگرێدانــی کۆمەاڵیەتــی ،مــرۆڤ هــەم
چاولێکەریــی یەکتر دەکــەن و هەم خۆ لەگەڵ
یەکتر ڕێکدەخەن ،بۆ وێنە گەر دراوسێ ،هاوکار
و هاوپۆل ،بەردەوام ســەیری فاڵن زنجیرە فیلم
دەکات و بــەردەوام لە گەڵ ئەوانی تردا باســی
لێــوە دەکات ،منیش بۆ ئەوەی لەو کۆمەڵگایە و
لەو کۆمەڵە کەسە بەجێ نەمێنم و تەریک نەبم،
دەبمە بینەری هەمان فیلم و دەبمە یەکێک لەو
کەسانەی بەردەوام بەشداریی باسی فیلم دەکەن.
ئەم خۆگرێدان ە بــەم و ئەو ،بەم کااڵ و ئەو کااڵ،
دەبێتە هۆی کڕیــن و بەکارهێنانی کااڵ ،مێدیا،
بەرنامە ،پاڵتفۆرم ،ماڵپەر و وێبالگ.
الیەنگری .ســیالدینی پێی وایە ئێمەی مرۆڤ
ڕێــگا دەدەیــن بکەوینە ژێــر کاریگەریی ئەم و
ئەو ،ئەمە دەتوانێ لە فۆڕم و شــێوەی جیاواز لە
بواری جیاوازدا خــۆی دەربخات ،بۆ وێنە هێندە
باسی فاڵن گۆرانیبێژ ،سیاسەتمەدار ،وەرزشوان،
مانکــەن ،ئاکتۆر ،فیلــم ،کتێب ،گۆڤــار و کااڵ
کراوە و دەکرێ و بــەردەام الیەنگرانیان خۆیان
دەرخســتووە ،مرۆڤ بــەرەو الیەنگریی کەس و
کااڵ ،مێدیا و ئەو شتانە دەکێشرێ .باشترین وێنە
الیەنگری لە هیتلێــر ،خومەینی ،دۆناڵد ترامپ،
ئەردۆغــان ،فاڵن مارک و فــان مودێل و فاڵن
شتە!
ئێمەی مرۆڤ لە خۆماندا هەست بەوە دەکەین
کە ویستی وەرگرتنی چوونەژێر باندۆری ئەم و ئەو
لە مرۆڤدا هەیە و دەکێشرێن بەرەو قەبووڵکردنی
ڕابەریی ئەم و ئەو یان قەبووڵکردنی دەســەاڵتی
ئــەم دەزگا و مێدیا و یانە و حیزب .دەکرێ تاک
بکێشــرێتە ژێر کارتێکەریی فــۆڕم و ئونیفۆڕم و
پیشە و کەسایەتیی کەسانی تر.
ی لە مرۆڤدا
سنوورداربوون؛ یەکێک لەو شتانە 
هەیــە و ڕایدەکێشــێ بۆ کڕین ،یــان ئەنجامی
کارێک ،ئەوەیە بزانرێ فاڵنە شــت هەرزان کڕاوە
ی هەیە و لە فاڵن ڕۆژ و
و تەنیــا ژمارەیەکی کەم 
فاڵن کاتژمێر و فاڵن شوێندا ،بۆ ماوەیەکی کاتی
دەفرۆشــرێ .فاڵن گۆرانیبێژی بەناوبانگ بلیتی
کۆنســێرتەکەی تەنیا لە یەک ڕۆژدا دەفرۆشرێ،
 18گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

فاڵن سیاســەتمەداری ناودار بــۆ چەند کاتژمێر
لە فاڵن شــوێن ،دێتە شــارەکەی ئێمە و تەنیا
ئەوەندە کورسی هەیە کە دەبێ پێشوەخت ڕزێرو
بکرێن .فاڵن فیلم یا شــانۆی ناودار بۆ یەک جار
لە فاڵن شــوێن نمایش دەکرێ ،فاڵن بەرنامەی
تەلەفیزیــۆن یان ڕادیۆ تەنیا لە فاڵن ڕۆژ و فاڵن
کاتژمێر بۆ یەک جار باڵودەکرێتەوە .لە هەر کام
لەو حاڵەتانەدا لە گەڵ هێرش و لێشاوی خەڵک
ڕووبەڕوو دەبین.
ئەو شەش مێتۆدەی سیاڵدینی کە هەمووی
الیەنی دەروونی و سایکۆلۆجیی مرۆڤی بە نیشانە
گرتووە ،مرۆڤ بەرەو بڕیاردانێک دەکێشــن ،کە
ڕەنگە دەربڕی ویستی ڕاســتەقینەی «بڕیاردەر»
نەبێ.
کورد و مێدیا
کــورد کەوتۆتە ژێــر باندۆری مێدیــای واڵتان،
لێکۆڵینەوە لە بەردەســت نییە بۆ ئەوەی بزانرێ
کتێــب ،ڕۆژنامــە ،ڕادیۆ ،تەلەفیزیــۆن ،مێدیای
دیجیتاڵی و ئینترنێتیــی واڵتانی ئێران ،عێراق،
ســوریا و تورکیــا ،چەندە کارگەرییان لە ســەر
تێکدانی کەســایەتی ،ناســنامە ،تێگەیشــتن ،و
تێکشکانە سیاسییەکانی کورد هەبووە!
کــورد لــە حانــد سیســتەمی مێدیــای
دەوڵەتــان ،ڕادیــۆی شــەپۆل کورتــی حیزبی
هەبوو ،ڕۆژنامــە و باڵڤۆکی نهێنیی بەکاردەهێنا.
پاش ساڵی  ١٩٩٢باشــووری کوردستان کەوتە
ژێر پاراســتنی هێزەکانــی ناودەوڵەتی ،ئیزگەی
ڕادیــۆ و تەلەویزیۆنی خۆجێیــی حیزبی دەوری
قووڵترکردنەوەی ناکۆکییەکانیان گێڕا و بوون بە
دەزگای شەڕی نێوان حیزبەکان .ساڵی  ١٩٩٥بە
دەرکەوتنی دەنگ و ڕەنگی مەد تی ڤی لە ڕێگای
ساتەالیت و دواتر کوردستان تی ڤی ،کوردسات،
زاگرۆس ،ڕۆژهەاڵت و تیشــک تی ڤی ،کورد لە
هەموو پارچەکان کەوتنــە ژێر باندۆری مێدیای
حیزبی.
ئێســتا مێدیــای حیزب و گرووپــی کورد،
مێدیای چوار دەوڵەتی ناوچە و جیهان ،سیستەمی
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جیهانیــی ئینترنێت ،سوســیال مێدیا و مێدیای
تاکە کەســی ،لە ماوەی بیست و چوارکاتژمێری
شــەو و ڕۆژ ،مرۆڤــی کورد بۆمبــاران دەکەن و
سیمای نادیار و ئاڵۆز لە نەتەوەیەک دەنەخشێنن،
کە نە کیانی خۆی هەیە ،نە سیمای یەکگرتوو!
مێدیــای حیزبی-ئیدئۆلۆژیــک لــە هیــچ
واڵتێکی پێشــکەوتووی جیهان ،ئیزنی وەشــانی
ن زاڵە .ڕەنگە کورد لەم
نییە ،بەاڵم لە کوردســتا 
ناوچــە و ئەو ناوچه ،چەکی بــۆ بەرگریکردن لە
گیانــی خۆی هەبێ ،بەاڵم مێدیای بەرگریکەر لە
کیان ،کەســایەتی و ناســنامەی خۆی نییە و بە
درێژاییی ســەدەکانی بیســت و بیست و یەک،
بە شێوەی سیستەماتیک پێکهاتە نەتەوەیییەکان
بــەر هێرش کەوتوون و توانــای بەرگریکردن لە
خۆ و بەرپەرچدانەوەی ئەو هێرشانەیان نەبووە و
ئاڵۆزی و بشــێویی ناسنامە و کەسایەتی بەرینتر
کراوەتەوە و مێدیای واڵتان لە سڕینەوەی پێناسە
و ناســنامەی کوردی هەر چــوار جوغڕافیای لە
یەک دابڕاوی کوردستاندا ،سەرکەوتوو بوون.
هــەر نەتەوەیــەک بۆ ناســینی خــۆی ،بۆ
تێگەیشــتن لە ڕەنگاوڕەنگییەکان ،بۆ پارێزگاری
لە بەرژەوەندیی پێکهاتەکانی نەتەوە ،پێویســتی
بە ناسینی دەور و کاری مێدیا و کۆمۆنیکاسیۆن
هەیە .سەرکەوتنی سیاسی ،ســوپایی ،ئابووری،
فەرهەنگی ،زمانی و کۆمەاڵیەتی ،گرێدراوی مێدیا
و سیســتەمی مێدیا و کۆمۆنیکاســیۆنی بەهێزە.
تێگەیشــتن لە مێدیــای ســەردەم ،گرنگترین
ئەرکــی ناوەندەکانی بااڵدەســت و ژێردەســتی
جیهانی ئەمڕۆیــە .جیهانی ئەمڕۆ بە بێ مێدیا و
کۆمۆنیکاسیۆن ،دەبێتە جیهانێکی وەستاو.
کورد لەم جیهانەدا دەبوایە بەهێزترین مێدیای
نەتەوەیی و گشــتی ،دوور لە حیزب و دەستە و
گرووپــی ئایینی و ئیدئۆلۆژیکی بۆ دەرخســتنی
سیمای ڕاستەقینەی خۆی هەبایە ،مێدیایەک کە
هەر تاکێکی کورد لە هەر شــوێنێکی کوردستان
و جیهان ،خۆی تێــدا ببینێتەوە .مێدیایەک کە
ببێتــە دەم و چاو و گوێی هەر تاکێکی کورد بە
هەر تایبەتمەندییەکەوە کە هەیانە .تا ئەو کاتەی

کــورد لە ڕێگای مێدیایەکی نەتەوەییی گشــتی
و هەمەالیەنەوە ،خــۆی نەبینێتەوە و مێدیاکەی
پێگەی ناونەتەوەیی پەیدا نەکات ،پرســی کورد
وەک پرسیارێکی ناوچەیی دەمێنێتەوە .جیهانی
ئەمڕۆ مێدیای ئەمڕۆیی و تێگەیشتنی ئەمڕۆییی
گەرەکە ،ئەوە کوردیش دەگرێتەوە.
پەراوێز
�1- KI(Künstliche Intelligenz/Artificial Intelli
gence
;2- Lampert Wiesing; Niklas Luhmann 1927-1998
�Marshal McLuahn 1911-1980; Harold Adams In
�nrs 1814 -1952; Rudolf Stöber; Dirk Backe; Mar
;tin Heidegger; Ferdinand de Saussure 1857- 1913
;Robert Cialdini; Paul Watzlawick 1921-2007
Claude Elwood Shannon 1916 -2001; Harold
Dwight Lasswell 1902- 1978; Lasswell-Formel
1948
 -3کۆی ئەم باســانە لە کتێبی «تەلەویزیۆن لە نێوان دامەزراندن و
داڕزاندن»دا هاتووە.
Die Deutschen und der Iran - Matthias Küntzel -4
هاتــووە .بەشــێک لەم کتێبە بــە زمانی کوردی پێشــتر لە الیەن
نووسەری ئەم دێرانەوە باڵو کراوەتەوە.
 -5فێربوونی تەکنیک و هونەری ئاخافتن -گوندۆاڵ هیرش وەرگێڕ-
برایم فەرشی دەزگای ئاراس 2007 -
6-Udo Ulfkotte Gekaufte Journalisten
ئــودۆ ئولفکۆتە دواتر وازی لە مێدیای زەبەالحی گرێدراو بە ناوەندە
سیاســی ،ئابووری و سوپایییەکان هێنا و لە مێدیای ئاڵترناتیڤ و لە
ڕێگای باڵوکردنەوەی کتێبەوە ،دەستی کرد بە لەقاودانی سیستەمی
مێدیا و بە شێوەیەکی ناڕوون مرد.
7- Propaganda Techniques in the World- Harold
Dwight Lasswell
 -8ئــەو بابەتانــەی زۆربەی نووســەرانی کە ناویان لە ســەرەوە
هاتــووە ،خۆیان لەگەڵ خەریک کردووە و نەکرا لە نووســراوەکەدا
باســیان بکرێ ،بریتیــن لــە  “ :بابەتەکانی پێگە و دیســیپلینی
کۆمۆنیکاســیۆن ،زانســتی مێدیا و کۆمۆنیکاســیۆن ،مۆدێلەکانی
باســکردن ،تیۆری(مێدیا ،زانیاریی ،کۆمۆنیکاســیۆن) ،تیۆرییەکانی
میکائیــل ئەهانس ،نیکالس لومەن و سیســتەم تیۆری ،تیپۆلۆگی
و فەنۆمەنۆلۆگــی ماســمیدیا ،پێکهاتــەی ماســمێدیا  -مۆدێلــی
ماڵێتســکەس و وێب ماسمێدیا ،مێژووی مێدیا ،بەکارهێنانی مێدیا،
کارتێکردنی مێدیا ،کاردانەوەی مێدیا ،مێدیا و بازار ،هەستی مرۆڤ،
دیســیپلین ،تەکنیک ،ڕێتۆریک ،هونەر ،دەور و ڕۆڵی خاوەن مێدیا
و بەکارهێنەری مێدیا ،دیجیتالیسم ،گلۆبالیسم ،ئینترنێت ،سۆسیال
مێدیا ،مۆنۆمێدیا(مێدیای تاکەکەسی) ،دەوری کۆنسێرنەکانی مێدیا.
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تیۆری

میدیا و دەساڵت:
میدیایی جموری ئساڵمی ،چەکێگ کۆلۆنیاڵیستی دژ وە ڕووژههاڵت کوردسان
حشمەت خوسرەوی

ئامانج تون و تیژی کۆلۆنیاڵیزم(داگیرکەر) تەنیا ئەڕا ئەوە نیە ک كویلهیل
ژێر دەس خوەی ناچار بکەیت ک پەیڕەوی لە فەرمانەکانێ بکەن ،بەڵکوو
ك تهنانهت ئەوان لە ئنسانیەت بخەن.
تەقاالی سهرهكییان ئهڕا ئهوهس ه 
دهساڵت كۆلۆنیالیستی تهنیا وه ئهوه ڕازی ناوت ک فەرهەنگ و زوان
كویلهكان ژێر دهس خوهی لە ناو بوهیت ،بەڵکەم توان کارێک بکەن ک
کەرامەت ئەوان تا شوونێگ ئەڕایان کریەت بشکنن تا لهیوا ستاتویس یا
كاراكتێریان بارنە ئاست گیاندارهگان.

داچوڕیاگ(چكیده)
ئی بابهت ه ك ئیس ه ها ل ه وهردهس ،خوهندنهوهیێگ
ئاكادیمیــ ه ل ه باوهت مهفهووم دهســات نهرم
و میدیــا ل ه جموری ئســامی .ئامانج بنهڕهتی
بابهتهگ ه ئهوهس ه ك وه پشتیوانی چوارچوویێگ
تئوری جوور دهساڵت نهرم ،میدیا ،كۆڵۆنیاڵیزم،
موڕاڵخوازی ،موڕالخوزایی پوویچ و موڕالخوازیی
بێبهزهییانــه ،جــوواو چهن پرســیار گرنگ ل ه
ســهر میدیا جوور دهســات نهرم و چهكێگ
كۆڵۆنیاڵیســتی دژ وه ڕووژههاڵت كوردسان و
حزبهیل كوردی بیهتوه.
لــه شــوون گوزهریــان چــوار دهیــ ه وه
ســهر دهســات جموری ئســامی ل ه ئێران و
ڕووژههاڵت كوردسان ،ههمراێ بهش فرهێگ ل ه
هاوواڵتیهیل ســڤیل كــورد و تهنانهت حزبهیل
سیاسی ڕووژههاڵت كوردسان پهی وهو ڕاسیی ه
نهوردنهس ك جوقرافیایی سیاسی ڕووژههاڵت
كوردســان وه الیــهن نزام والیــهت فهقیی ه یا
ڕووحانیــهت شــیعهوه كۆلۆنیــاڵ كریاس .وه
مانایێگ ڕووشنتر ،ئیم ه تا ئیس ه نهتوانستیم ه وه
شــێوهیێگ ئاكادیمی رووییهیل(ابعاد) دهساڵت
ڕهژیم تهیــران و كهرهســتهیهیلێگ ك دژ وه
كوردسان بهیتهی كار ،ههالجی بكهیمن .كورد
ل ه ڕووژههاڵت كوردسان له الیێگ ههوهج ه وه
ئــهوه دێرێت ك ههر جوور جاران تێكوشــان
خوهیان ئــهڕا وهدیهاتن دموكراســی ل ه ئێران
بهردهوام بكهن و له الیێگ تروه بایهس جارێگ
تر چهوو بخشێنن وه سیاسهتهیل ئستراتیژتكی،
متود خهبات و دیســكورس سیاســی خوهیان
وهرانوهر وه تهیران .كارێگ لهیوا فره ههوهجهس
چویكــ ه وه باوهڕ برێــگ لــ ه مینهوانهیل بوار
زانست سیاسی و كوومهڵناسی ،ههڵسوكهفتهیل
ڕهژیمهیل یهك ل ه دومــای یهك ئێران ههڵگر
تایبهتمهندیهیــل كۆڵۆنیاڵیســتی بینهس و تا
ئهالنیچ ئی سیاســهت ه جوور جاران بهردهوامه.
ل ه حاڵێكا فرهتر ل ه ســاڵ ه دهساڵت و فهرههنگ
بــااڵدهس وه یانكهیهیل پوویچ جوور ئهوهی ك
كوردهكان خاون ئێرانن ،ئهوان ل ه ههر ئێرانییك

ئێرانــی تــرن ،زوان كوردی ســهر وه زوانهیل
ئێرانیی ه و گێشــتمان خاون یــهی فهرههنگ
هاوبهشــیمن ،دهرزیێگ كۆلۆنیاڵیســتی ل ه رێ
دهســات نهرم( )Soft Powerو میدیا و زوان
فارســیوه دایهس ل ه بهدهن تاك كورد .شاڕهگ
ئــی مینهوانیی ه باس لــهوه كهیت ك جموری
ئساڵمی ئێران ل ه یهكمین ساڵهیل وه دهساڵت
رهسینی تا ئیس ه توانستی ه ل ه میدیا(صدا و سیما)
جوور چهكێگ سهركوتكهر و كۆلۆنیاڵیستی دژ
وه ڕووژههاڵت كوردســان و حزبهیل سیاســی
كورد كهڵك ل ه لێ وهربگرێت .دهسكهفتهیل ئی
مینهوانیی ه نیشــانی دهیت ك سیاسهت تهیران
ل ه تهمام ئی دهوارنه ،سیاسهتێگ كۆلۆنیاڵیستی،
موڕالخوازیی پوویــچ و پڕ ل ه پرۆپاگهنده و تون
و تیــژی دژ وه كوردســان بیــهس .ههر وهی
بوونــهوه ،نوخبهیهیل سیاســی و هاوواڵتیهیل
ڕووژههاڵت كوردسان ههوهج ه وه متودێگ نوو
یا دیسكورس دژه-كۆڵۆنیاڵیستی دێرن وهرانوهر
وه دهساڵت داگیركهر ئێران.
وشهیل كلیلی
میدیا ،دهساڵت نهرم ،كۆڵۆنیاڵیزم ،موراڵخوزای،
موراڵخوازهگان ،موراڵخوازیی پوویچ ،موراڵخوازیی
بێبهزهیی ،رووژههاڵت كوردسان
Keywords
Media,Soft،Power,Colonialism,Moral
ism, Moralisers, Vain Moralism, Cruel
Moralism ,Esat Kurdistan

پێشوهتن
«ئامانج تون و تیژی کۆلۆنیاڵیزم(داگیرکەر) تەنیا
ئەڕا ئــەوە نیە ک كویلهیل ژێــر دەس خوەی
ناچــار بکەیــت ک پەیڕەوی لــە فەرمانەکانێ
بکەن ،بەڵکوو تەقاالی سهرهكییان ئهڕا ئهوهس ه
ك تهنانهت ئەوان لە ئنسانیەت بخەن .دهساڵت

كۆلۆنیالیســتی تهنیا وه ئــهوه ڕازی ناوت ک
فەرهەنــگ و زوان كویلهكان ژێر دهس خوهی
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لــە ناو بوهیت ،بەڵکەم تــوان کارێک بکەن ک
کەرامــەت ئەوان تا شــوونێگ ئەڕایان کریەت
بشــکنن تا لهیوا ستاتویس یا كاراكتێریان بارنە
[]١
ئاست گیاندارهگان ( ».ژان پۆل سارتر)
سیســتمهیل توتالیتەر ،هەر ئەو جوورێگە
ک(هانــا ئاڕنێــت) وە رووشــنی جــ ه کەتاو
توتالیتاریزم»The Origins of Totalitarianism
“ ئامــاژە وەپــێ کردیهس ،سیســتمگەیلێگ
سیاســیین ک لە ســەر بنــەوای ئیدۆلۆژییگ
وەرواڵو و فرە جار جەهانشــمول بنیات نریاس.
ئیهیچ ه مانای ئهوهســ ه ك سیســتمێگ لهیوا
خوهی ناوهســێتوه وه جوقرافیایی سیاســی و
ناوخۆیی خوهیوه .وه باوهڕ ئارنێت،مهســهڵهگ ه
ئهوه نی ه ك سیستمگەیلێگ لەیوا قەیر قانوونی
دهساڵت وهدهســوه گرتووین ،بهڵكهم ئهوان لە
ئهنجام پرووسەیێگ دموکراتیک و هەلوژاردنوه
جڵهو دهساڵت گرن ه دهس .نموونەی وەرچەوویچ
لەی بارەوە سیســتم هیتلر بــی ک لە دویای
سەرکەفتن حزب نازی لە هەلوژاردن ئەو وەخت
ئەڵمان هات ه سهر كار .جێ باسە ک نزامگەیلێگ
لەیوا لــە حوکمەت جوور کەرەســتەیێگ ئەڕا
پێشختســن ئیدۆلوژی تایبەت وه خوەیان ک
واحدێگ گەپتر لە حوکمەتە ،ئسفادە مهكهن.
لــ ه نووڕگــهی كهســێگ جــوور ئاڕنێت،
سیســتمێگ توتالیتــهر پێكهاتگــهس لــ ه
جوورێگ لــ ه حوكمڕانی ك حوكمهت و زوورم
دامهزراوهیهیل وهڕێوهبردن ل ه كوومهڵگا ها ل ه ژێر
كۆنتروڵ خــوهی و دهوڵهت توتالیتهر وه الیهن
یهی دیكتاتوروه وهڕێوه چووت .ل ه سیســتمێگ
وهیجووره تاق ه دهسهاڵت و تاق ه حزب پوستهیل
ت ل ه بهیــن خوهیانا بهش كهن
كلیــدی دهوڵه 
و قســهی ئــهوهڵ و ئاخر هــا الێ ڕههبهر .وه
گشــتی ل ه ناو نزامێگ توتالیتهر تهمام بوارگهل
سیاسی ،ئكنوومی و تهنانهت میدیا و مهسهڵهی
تهسلیحاتیچ ها ل ه ژێر دهس ڕههبهڕا.
وە هەمان شێوە دوینیمن ک سیستم والیەت
فەقیه یا جموری ئســامی جوور سیســتمێگ
توتالیتــەر و تئوکــرات ک پایەکانــی لە ســەر
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بنەوای دین و ترس دامەزریاس .له ڕاســییا ئی
نزامه تەنیا ئەڕا ئەوە دەســات نەگرتە دەس جه
شــووڕش  ١٣٥٧خوەرەتاویی ک تهنیا حوکمەت
دینی خــوەی لە تەێــران ســنووردار بکەیتوە،
بەڵکەم وە دەساڵت ڕەسین ڕووحانیەت لە ئێران
دەروەچ یا کەرەســتەیێگ بی ئــەڕا وەروانوبردن
ئیدۆلۆژییگ گەورەتــر ک خود دامەزرێنهیل ئی
سیســتمە لە ژێر ناو» ئســام ســازی جەهانی)
یاد لە لێ کەن .هەر وەی بوونهوه،ئی سیســتمە
ئــەڕا ئنتقــاڵ ئیدۆلــۆژی خــوەی بەتایبەت لە
رووژهەاڵت ناوەڕاس و بەشێگ لە ئاسیا و ئفریقا
لــە چوارچوو دەســات نــەرم( )Soft Powerو
دەساڵت هۆشمەندانە( ،)Smart Powerکەڵک لە
کوومەڵێگ مهفهووم جوور نموونە (ناردنە دەیشت
شــووڕش ئســامی و زەمینە خوەش کردن ئەڕا
قەیام جەهانی ئیمام مێهدی) کەڵک وەرگرتیهس.
لە الیێگ تروە ،لە ناوخۆ ئێران ئەڕا سەپانن
ئیدۆلۆژی ئســامی خوەی کەڵک لە گێشــت
متودێــگ وەرگرتیهس .یەکێــک لەو متودەیلە
ک لە  ٤٢ســاڵ وەرین تا ئیسە ئەڕا سەرکوت
موخالفەیــل خوەی و پێشخســتن سیاســەت
کۆلۆنیاڵیســتی دژ نەتهوهیل ژێر دەس و کورد
جوور نموونە و ئنسانهیل ئازادیخواز لە سەراسهر
ئێران کەڵک لە لێ وەرگرتیەس ،ماســمیدیا و
خسوســەن دەنگ و ڕەنگ یــا تلیزوونە .لە بار
تئورییــوە ،لــە زوورم والتەیــل دموکراتیگ و
پێشکەفتێ یەکیک وە ئەرکەیل بنەڕەتی میدیا
ڕەســانن خــەوەر و زانیاری وە شــاروەندەیل،
وەاڵمدەر بیین کاروەدەسەیل و خاونداریەتی لەو
دەنگەیلەســە ک دەنگیان تهنیا ل ه ڕێ میدیاوه
ڕهسێت ه سیاسهتمهدارهیل.وە مانایێگ تر ،میدیا
بایەس جوور چەوودێر و دهروازهبان دموکراسی
بــووت .وەلێ لە سیســتمێگ توتالیتەر لهوای
جموری ئساڵمی ،میدیا جوور هەڕەشەیێگ ئەڕا
سەر دەسەاڵت خوەیان مەزانن.
وە پــای دهیتایهیــل جــێ ئتــوار ک لە
درێژەی ئــی وتارە باس کریــەت ،ماموریت و
ڕەســالەت میدیایهیل سهر وه جموری ئساڵمی
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وەپێچەوانــەی ئــەو پێناســەس ک لە ئتیک
ڕووژنامەنوویســی جوور یەی پرنیسپ حقووقی
جێ کەفتیهس .میدیایهیل ئێران ههمرای نەک
نەوینەس وە دەنگ هاوواڵتی ،بەڵکەم ئەوان وە
الیەن بەیت ڕەهبەریوە ئەرکدار کریانەس ک وە
پشتیوانی دەساڵت و کارگەری میدیا زندانیێگ
تاریک ئەڕا تەمام ئەو کەسەیلە دورس بکەن ک
دژ وە نزام والیەتن .میدیایی جموری ئســامی
هــهر لهیوا ئهركدار كریانهس ك ســکاندالەیل
سیاســی و ئکنوومی کاروەدەســەیل بشــارنوە
و دژ تهمــام ئــهو ئارگومێنتهیل ه بووســن ك
مهوجوودییهت نزام خهیت ه خهتهروه.
ئایــهم ههنای نووڕێتــ ه حوكمهت جموری
ئساڵمی و ساختار سیاسی ئی نزام ه كهفێت ه فكر
حوکمەت ئورولی( )Orwellian Stateو كاراكتێر
ســهرهكی نــاو رومانهگ ه یانێ براگــەورە(Big
.)Brotherلەیــرە مەیزوور لە حوکمەت ئورولی،
جوورێــگ لە حوکمەتە ک هاوشــێوەی رومان
( )١٩٨٤جــورج ئورولە( ) George Orwellک
لە ناویا تەشــکیالتێگ هــەس وە ناو ( پولیس
خەبات دژ وە تاوانهیل فکری) سەر وە دەزگای
وەزارەت حەقیقــەت ک لــە ڕێ دەزگای (تلە
ئســکرین) بوویچكتریــن جموجوویــل خهیت ه
ژێــر كونتروڵ خوهی .لە ناو سیســتمێگ لەیوا
مەشیا گێشت كهسێگ وەو قەنائەت ه بڕەسیاتان
ک تهنیا قســەی حزب و براگــەورە لهو بهین ه
ئتــوار نەیریت .لە رومان ١٩٨٤براگەورە بایەس
موور خوهی بیەیت لە سهر گێشت روویداوهیل
دیرۆکی یا حەقیقەت روویداوەگان .لە شــوون
گوزریــان فرەتر لە  ٧٠ســاڵ لە رومان ١٩٨٤
جــورج ئــورول دوینیمــن ک مللەتەیل ناو
ئێران هان لە نــاو هەل و مەرجێگ هەر جوور
رومانەگــەی ناوبریــاگ .ئەڕا وێنــە وەختێگ
تماشای هەلســوكهفت ئورگانەیڵیگ لە وێنەی
وەزارەت ئتاڵئات ،ســپای پاسداران و « صدا و
سیما» مەکەیمن ئەڕامان دەرکەفێت ک قسەی
ئاخر ها لە الی بەیت ڕەهبەریی و ئوتاق فکریی
نزام وە ڕەهبەری خود خامنەیی .پهس ناوبریای

لهی كانتكست ه توانێت ههمان براگهوره بووت ل ه
رومان .١٩٨٤
ئی بابەتە تەقاال کەیــت ک پهیجوور ئهوه
بووت ک جموری ئســامی ئێــران چ جووری
توانســتی ه لــەی  ٤٢ســاڵ وەرینــە کەڵــک
لە دەســەاڵت نەرم و میدیا جــوور چەکێگ
کۆلۆنیاڵیســتی دژ وە رووژهەاڵت کوردسان لە
تەمام بــوارەگان وەربگرێــت .هەڵبەت گاهس
بابەتێگ لەیوا هەوەجــە وە مینەوانی مەیدانی
یا ئتنوگرافی( )Ethnographyداشــتوویت ئەڕا
ئەوەی ک بتوانیمن بەش فرەێگ ل ه كارگهیهیل
سیستم كۆڵۆنیاڵیستی ل ه سهر تهمام سكترهیل
ڕووژهــهاڵت كوردســان جــوور نموون ه دەس
نیشــان بکەیمــن .جــێ باســە ک وە دەلیل
ئەمنیەتی و فرە دەلیل تر لە هەل و مەرج ئیسە
کارێگ لەیوا ئمکان نەیریت .هەر وەی بوونهوه،
ئــی بابهت ه هــهم ســنوورداره و ههمیچ ناچاره
فوكوس بنهڕهتی خوهی بخهیت ه ســهر بەشێگ
لەو بەرنامەیهیل كۆڵۆنیاڵیســتی ک ج ه الیەن
ســازمان « صدا و سیما»ی جموری ئساڵمی دژ
وە رووژهەاڵت کوردسان واڵوبینەسوە.
پرسیارهیل مینهوانی
ئایا میدیایهیل ئێران بەتایبەت « صدا و ســیما»
چ شــوون و لوونێگ لە نزام جموری ئســامی
دیرن و ئــی دەزگا وە الیەن چ ئەکتورەیلێگوە
چەرخیەت؟
ئایا سیستم کۆلۆنیاڵیستی ئێران ئەڕا کپەوکردن
دەنگ موخاڵفەکانێ لــە چ متودەیلێگ کەڵک
وەرگرێت؟
ئایــا حكومهت ئێران چەنێگ توانســتیهس وە
کەڵــک وەرگرتن لە میدیا جوور دەســەاڵتێگ
کۆلۆنیاڵیستی و سەرکوتکەر دژ وە ڕووژهەاڵت
کوردســان کەڵک وەربگرێت و چ ئامانجهیلێگ
ها لە پشت ئی سیاسەتە؟
متود(ڕهوش)
ل ه بار متودولۆژییوه ،ئی بابەتە پشت بەستیەسە
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وه ویرورای چەندین ویرمەند وە ناودەنگ جەهان
ک هەرکامیان شوون دەسێان لە سەر مەسەڵەی
میدیا و دهســات نهرموه دیاره .ههر لهیوا ئهڕا
پاراستن ســهروهخۆیی ئی مینهوانیی ه و ههمیچ
ل ه وهرچهمگرتن الیهن بابهتیانهی مینهوانییهگه،
تهقاال كریاس ك ل ه وهخت باســكردن ل ه سهر
میدیاگهل جموری ئســامی وهتایبهت(صدا و
سیما) پشت بوهسیهت وه سهنهت یا بهڵگهیل
دڵنیاكهر ك وه الیهن خود جموری ئساڵمی و
رییوه واڵوبیهسوه .ئەرا
سازمانهیل حقووق بهشه 
ئامادهكردن و ههالجیكردن مەتریاڵ ئی بابەتە
و الیهنهیل تئوریتیك ،پشت بەسیاس وە کەتاو
و بابەتەیــل ئاکادیمی و ههر لهیوا كاناڵ یۆتوب
ک لە توڕ ئێنترنیت باڵوکریاسوە .لەالیێگ تروە
،ئەڕا جەمەوکردن مەتریاڵ ئی بابەتە لە متود یا
رەوش وێژەیی یا ئەدەبیات()Literature Study
کەڵک وەرگریاس .ل ه بار ســنوورداركردن ئی
مــژاره ،نوویســهر وه هوویچ شــێوهیگ تهقاال
ئهڕا ئــهوه نمهكهیت ك باس تاوانهیل جموری
ئساڵمی ل ه چوار دهیهی وهرین تا ئیس ه بكهیت
 ،بهڵكــهم فوكــوس بنهڕهتی ئــی مینهوانیی ه
هــا ل ه ســهر نهخش میدیا جوور دهســاتێگ
كۆلۆنیاڵیستی دژ وه ڕووژههاڵت كوردسان .ههر
وهی بوونهوه ،نوویسهر ئهڕا پێشكهش كردن ئی
پهیجوورییــه ،تهنیا توانێت چهن نموونهیێگ ل ه
تاوانهیل ڕهژیم تهیران دژ وه كورد بخهیت ه وهر
دهس خونهرهیل.
مینهوانی وهرین
ئهڕا خاســتر حالی بین و پهیا كردن شــوون
پای میدیایهیل جموری ئســامی خسوســهن
بهرنامهگــهل تلیزوونــی جــوور چهكێــگ
ســهركوتكهر دژ وه موخاڵفهیل خوهی ،بایهس
ههڵهوگهردیهیــم ئهڕا الێ یهكمین ســاڵهیل
وهدساڵت ڕهســین ڕهژیم تئوكرات و توتالیتهر
ئێران.ئهیــهر وه شــێوهیێگ نیوتــراڵ بنوڕیم ه
بهرنامهیهیــل تلیزوونی جموری ئســامی ههر
ل ه وهرین تا ئیســ ه دهركهفێت ك بهرنامهكان
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و شــێواز كهڵــك وهرگرتنیان لــ ه میدیا ئاڵ و
گوڕ فرهیگ وهرســهرایانا نههاتیهس .ئهڕا وێنه،
میدیایی ڕهژیــم تهێران ههمیشــ ه تهقاال ئهڕا
ئــهوه كردیهس ك وه هــهر قیمهتێگ بیهس
موخاڵفــهكان خوهی و ڕووژههاڵت كوردســان
جوور نموون ه ل ه ڕێ جههاد ئساڵمی ،میلیتاریزه
كــردن ،دگان وهپێانــان ئجبــاری ،دادگایهیل
نمایشی و وه نیشان دان یهی ڕاوی بێ دهساڵت
ل ه تاریخ ســازی بكهیت و لهو الیچووه خوهیان
جــوور پارێزهر ئهرزشــهیل مۆراڵــی كوومهڵگا
نیشان بیهن.
ل ه الیێــگ تروه ،بهرنامهیــل پروپاگهندهی
جمــوری ئســامی دژ وه نهتهوهیل ژێردهس و
ئنسانهیل ئازادیخواز ج ه سهراسهر ئێران چ ل ه بوار
تكنیك و چ ل ه بوار كهیفیهتوه ل ه ههڵسهنگانن
وهل وهرینا پێشكهفتن وهرچهوویێگ وهخوهیوه
دیهس .وهلێ تهمام داســتانهیل و نمایشــهیل
میدیایی جموری ئساڵمی یهی ئامانج هاوبهش
دێــرن ،ئهویــچ دانــان دهنــگ قوروانیهیل یا
دهســهیل بێ دهساڵت ل ه جێ دهنگ حوكمهت
ئورولی(جموری ئساڵمی) .لهیره مهیزوورمان ل ه
قوروانیــهگان خهڵك رووژههاڵت كوردســان یا
حزبهیل كوردی نیه ،چویك ه ن ه رووژههاڵت و ن ه
حزبهكانێ خوهیان وه قوروانی نمهزانن و تا ئی
دهق ه ل ه ههر دهروهچێگ ئهڕایان پێشهاتیهس
دژ وه سیستم توتالیتهر والیهت فهقی ه تێكوشان
یا پاوهگهزدان كردنهس .ل ه ڕاسییا قوروانییهگان
یا دهس بێ دهســات ئهو كهسهیلن ه ك ل ه ژێر
فشار شــكهنجهیل بێبهزهییان ه ناچار كریهن ك
ل ه جێ ڕهسانن دهنگ راسكانی خوهیان ئاڵشت
بكریهن وه دهنگ و ڕهوایهت حوكمهت جموری
ئســامی .ئــی متودیچ ه جوورێگ ل ه ماشــین
پروپاگهندهی نزام والیهت فهقیی ه ك ل ه دهیهی
ت
 ١٣٦٠خوهرهتاویی تا ئیســ ه خــود حوكمه 
لــ ه جێ قوروانیهیل قســ ه مهكهیــت و ئهوان
ناچــار مهكهیــت ك وه نوێنهرایهتی حوكمهت
و ل ه جهههت پشــتیوانی ل ه ڕهوایهت حوكمهت
ههڵسوكهفت بكهن.
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ئــی ڕهفتــار جمــوری ئســامیی ه دژ وه
موخاڵفهكانی و خسوسهن چاالكهیل سیاسی و
مهدهنــی كورد جوورێگ ل ه ژێر پانان قانوونهیل
و پەیماننامەیــل ناودەوڵەتییــە ک دەوڵــەت
ئێران خوەیچــی یەکێک لــە ئمزاکەرەیل ئەو
دکومنتهیلهســه .ئهڕا نموون ه «اعتراف اجباری»
جوور سهنهتێگ جێ ئتوار ل ه پرووسهیل قهزایی
حهســاو نمهكریهت و یا وهرگرتن و واڵوكردن
دگان پێانــان ئجباری ،وه مانــای له ژێر پانان
حقووق ئنســان تێت ه ژماردن و نهفس ئی كاره
جــهزاێ قانوونی وهل خوهیــا تێرێت .جموری
س ك ئهمهڵ
ئساڵمی تهنانهت وه نزامێگ ناسیا 
وه قانــوون بنهڕهتــی خوهیچــی نمهكهیت .ل ه
جه قانوون بنهڕهتی دهوڵهت ئێران وه
ئهسڵ  ٣٨
رووشنی ئاماژه كریاس ك ئسفاده ل ه ههر جوور
فشــار یا ئجبار ئهڕا وهرگرتــن ئقرار یا زانیاری
قهیهخهس:
«هر گون ه شــكنج ه برای گرفتــن اقرار یا
ب اطالع ممنوع اســت.اجبار شخص ب ه
كســ 
شــهادت ،اقرار یا سوگند ،مجاز نیست و چنین
شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار
اســت.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات
می شود».
شوون و لوون میدیا ل ه واڵتهیل دموكراتیك
وه یهی
وهر ل ه ههر چشــتێگ بایهس ئامــاژه 
ڕاسی هاشاههلنهگر بكهیمن ئهویچ ئهوهس ه ك
ل ه دۆنیای مۆدڕن ،میدیا و دهســات گوازرشت
ل ه سێ پرسیار كلیدی ل ه باوهت پهیوهندی بهین
میدیــا و كوومهڵگ ه مهكهیــت :میدیا چهنێگ
دهســات دێرێت؟ ههر وه ڕاســی كۆنترۆڵ یا
ریمــۆت میدیــا ها وهدهس چ كهســانێگ؟ چ
پهیوهندیێگ ها ل ه بهین میدیا و دهســات ل ه
كوومهڵگا؟
جــه كارناســهیل بــوار میدیــا و
بڕێــگ 
كۆمنیكهیشن و ئهڕا نموون ه كهسێگ ل ه وێنهی
جهیمس كوران ( )James Curranها ل ه ســهر
ئهو باوهڕه ك كۆنترۆڵ ناوهندگهرا یا ناوهندی ل ه

سهر كانالهیل ڕاگهیاندن فنوومن یا دیاردهیێگ
تــازهس .ئیهیچ ه وهو ماناســ ه ك لــ ه دهوران
مودڕنیت ه وهیالوه ،كانالهیــل ڕاگهیاندن بیهس
گك
وه ههوهج ه ئهویچ لهوهر ئهو كارگهریهیلێ 
میدیا ل ه ســهر دهساڵت و ساختار كوومهڵگا وه
گشــتی دیرێتهی .وه مانایێگ رووشنتر ،كوران
بــاس لهوه مهكهیت ك میدیای نوو بینهس وه
سهنتهر تازهیێگ ئهڕا دهساڵت و دورس كردن
بشــێوی ل ه پێكهاتــهی وهرێوهبــردن .نووڕگ ه
و ئارگۆمێنت گشــتی كوران ل ه ســهر ڕهوڵ و
كارگهری میدیا ل ه ســهر دهساڵت ج ه دۆنیای
دیجیتاڵــی یا مــودڕن وهتایبهت لــ ه واڵتهیل
دموكراتیك دهرێخهیــت ك خود میدیا بیهس
وه خــاون جوورێگ ل ه دهســات و هژموونی
ك توانێت سیســتمگەل دەساڵت بخهیت ه ژێر
پرووسه دهروهچێگ

كونتروڵ خوهی .ئهنجام ئی
ئهڕا هاوواڵتی واز كهیت ك سهرچهمهی ههواڵ
و زانیاریهیل جڤاكی لــ ه رێ كانالهیل میدیاوه
وهربگرن ن ه ئهوهی ك تهنیا خهریك سازكردن
پروپاگهنده وه قانجاز ئیدولوژی حوكمهت بووت.
لــ ه پهشــپهكتیڤگ تروه ،كهســێگ جوور
كێنت نیوتــن( ) Kenneth Newtonل ه كهتاو
()Foundations of Comparative Politics
فره وه شــهفافی باس ل ه شــوون و لوون میدیا
ل ه سیســتمهیل خهڵــك ســاالری مهكهیت.
ناوبریــاگ پا ل ه بان ئــهوه دهێتهگهز ك میدیا
بایهس لــ ه تئورییا جوور چهودێر دموكراســی
خــوهی دهربخهیت ،وهلێ لــ ه پراكتیكا بڕێگ
كهس وهیجووره فكر كهنوه ك ئی دیارده فرهتر
ههڕهشهیێگ ه ئهڕا سهر حوكمهتهیل دموكراتیك
تا پاراســتنیان .وه گشتی كێنت ها ل ه سهر ئهو
نووڕگــ ه ك میدیا نهخش گرنگ و وهرچهوێگ
ل ه بوار سیاســهت والتهیل دموكراتیك دێرێت،
وڵه بیهس وه دهلیل ســهرژان
وهلێ ههر ئی ڕه 
و گیچهڵ ئهڕا خود دهســاتدارهیل .ههر وهی
بوونهوه ،فره جار پرســیارگهیلێگ لهیوا دورس
بــووت ك سیاســهتمهدارهیل لــ ه واڵتهیــل
دموكراتیك چ جووری بتوانن میدیا وهشێوهیگ
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مــودڕن ئورگانیزه بكهن ك ئاڵشــت بووت وه
ســهرچهمهیێگ ئــهڕا بهرههمهــاوردن خهوهر
گشــتی ،دهقیــق و بێ الیانانه .هــهر لهیوا ئی
پرســیاریچ ه دورس بووت ك ئایا میدیا بایهس
ل ه ژێر كونتــروڵ حوكمهت بووت یا بایهس وه
قانجــاز رای گشــتی كوومهڵگا ئســفاده ل ه لێ
بكریــهت؟ وه كوڵی ،نهخش میدیــا ههم ئهڕا
پاراســتن دموكراســی و ههم جــوور چهودێر
ئینفورماتیــگ و ههمیچ جــوور ئهكتورێگ ك
نوێنهرایهتــی ویرورایهیل شــاروهندهیل ها ل ه
وهرسهی ،چشتێگ هاشاههڵنهگره.
سازمان (صدا و سیما)
جێ وهتن ه ك (صدا و ســیما) وهر ل ه شووڕش
١٣٥٧خوهرهتاویی ناوی « رادیو و تلویزیون ملی
ایران» بی .ســازمان(صدا و ســیما)ی جموری
ئســامی یهكیك وه بازوهیل گرنگ و حهیاتی
حوكمــهت ئێران ه ك تهمام بهشــهیل ڕادیوو و
تلیزوون دهوڵهتی ها ل ه وهرســهی  .جێ باســ ه
ك ئی ســازمان ه نهخــش وهرچهویێگ ل ه بوار
پروپاگهنــده ئهڕا ئیدۆلۆژی جموری ئســامی
داشــتی ه و دیرێت .هــهر وهی بوونهوه( ،صدا و
ســیما) هەر لە یهكمین ســالهیل وە دەساڵت
ڕەســین جموری ئساڵمی تا ئیســە ها لە ژیر
دەس بەیت ڕەهبەری  .ئی دهزگایی دهوڵهتیی ه
خــاون فرهتر لــ ه  ٤٦٠٠٠نهفهر پورســناڵ و
وه  ٢٠واڵت جههان ســتودیوو و
لــ ه فرهتــر 
نوێنهرایهتــی دیرێــت .ههر لهیــوا خاون پهنج
شــهبهكهی ناودهوڵهتی خــهوهر و فرهتر ل ه ٢١
كاناڵ سهراســهری و  ٣٥كانــاڵ لۆكاڵییه .وه
پــاێ دهیتایهیل جێ باوهڕ( ،صدا و ســیما )
جە ســاڵ ١٩٩٧خوەرەتاویی معادل ()٨٨.١٩
تریلیــۆن ریاڵ(معادل ١میلیــارد دالر) بووج ه
ئــهڕای تهرخان كریاس.جــێ ئاماژهس ك وه
پای ئهسڵ  ٤٤ج ه قانوون بنهڕهتی ئێران ،تهمام
بهرنامهیل ڕادیــوو و تلیزوون موڵك دهوڵهتن و
بایهس ل ه چوارچوو دهستوورات و ئیدۆلۆژی نزام
دهرنهچن[ .]2خاڵێگ ناكووك ك لهی بهین ه جێ
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تهفرهنج ه ئهوهســ ه ك وهپای ئهسڵ  ١٧٥ج ه
قانوون بنهڕهتی ئێــران ،بایهس رهیس (صدا و
ســیما)ڕاپوورت خوهی بنێرێت ئهڕا شهواریێگ
ك پێكهاتیــهس ل ه نوێنهرهیــل رهیس جمور
و رهیس (قــوه قضائیه) و مهجلس شــهورایی
ئساڵمی .گهرد ئیهیا (صدا و سیما) ج ه پراكتیكا
تهنیا وهرانوهر وه ڕههبهر جموری ئساڵمی یانێ
خامنهیی خوهی وه وهاڵمدهر مهزانێت.چشتێگ
تر ك بایــهس ل ه پهیوهنــدی وهگهرد نهخش
(صدا و سیما) لهی بابهت ه ئاماژه وهپێ بكهیمن
سیاسهت ئی سازمانهس ه ل ه وهرانوهر ڕێكخراوهیل
سیاسی .ج ه ماددهی  ٥٥لهیوا باس ل ه ئهرك و
بهرپرسایهتی (صدا و سیما) ل ه باوهت گرووپ و
سازمان ه سیاسییهكان كریاس« :افشای فعالیتها،
توطعەها و شیوه عملكرد گروههای ضد انقالب
و ســتون پنجم دشمن و آشنا ساختن مردم با
[]3
ماهیت فكری و عملی آنان».
نەخــش» صدا و ســیمای» ئێران جوور
چەکێگ ئڕا سەرکوت خهڵك ڕووژهەاڵت
کوردسان
ههر ئهو جووره ك ل ه بان ئاماژه كردیمن میدیا
ل ه واڵتهیــل دموكراتیگ نهخــش وهرچهوێگ
دیرێت ئهڕا پارێزگاری ل ه ئهرزشهیل دموكراتیك
و دهنــگ كوومهڵــگای مهدهنی و هــهر لهیوا
ڕهسانن خهوهر و زانیاری نیوتراڵ ئهڕا هاوواڵتی
وه شــێوهێگ شــهفاف و بابهتیانه .وهلێ میدیا
لــ ه واڵتهیــل توتالیتهر و ئێران جــوور نموون ه
كاركردێــگ( )Functionدیرێت ك وه تهمامی
گهرد میدیا لــ ه واڵتهیل ئــازاد و دموكراتیك
تهوفیر دیرێت .ئهڕا نموون ه میدیایهیل جموری
ئساڵمی ك ڕاساوڕاس وه الیهن بهیت ڕههبهری
یانــێ خامنهییوه كونتــروڵ كریهیت ،لهی ٤٢
ســاڵ وهرین ه بیهس وه كهرهستهیێگ دهوڵهتی
ئهڕا ل ه ناوبردن تهمام ئهو پرنسیپ و ئهرزشهیل
ئنســانیی ه ك ل ه بنــهڕهت و هاووهخت وهگهرد
یهكمین رووژهیل وه دهساڵت ڕهسین خومهینی
و ڕهژیمهگــهی قــهوڵ بی ك پارێــزگاری لهو
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بایهخهیلــه بكریــهت .وهلێ وه هاتنهســهركار
حوكمهت جموری ئســامی ،میدیا ئاڵشت بی
وه چهكێگ ئهڕا سهركوت تهمام ئازادیخوازهیل
سهراسهر ئێران .لهی بهین ه یهكیك وه نهتهوهیل
ژێــر دهس دهوڵــهت ئێــران ك ل ه گێشــت
ســه وهر مهوج ماشین
كهســێگ فرهتر كهفتیه 
ئاسیمیالســیوون حوكمــهت كۆلۆنیالیســتی
تهێران ،نهتهوهی كورد ل ه رووژههاڵت كوردسانه.
ل ئێران ئاڵشــت بیهس
وه مانایێگ تر ،میدیایهی 
وه چهكیێــگ كۆلۆنیالیســتی و داگیركــهر
دژ وه فكــر و تــهن هاوواڵتیهیــل رووژههاڵت
كوردســان ههر ل ه كهڵێن شــار كرماشــان تا
ڕهســێت ه ماكوو ل ه ئهیالهت ورمێ .ل ه ڕاســییا
دهزگایهیل سهركوتكهر نزام جموری ئساڵمی وه
پشتیوانی میدیا جوور دهساڵت نهرم ،جهنگێگ
ســایكولوژی( )Psychological warfareدژ
وه رووژهــهاڵت كوردســان خستیهســ ه كار.
وهختێگ ئاماژه وه واژهی جهنگ ســایكولوژی
ن
پهیــوهس وه كهیــس رووژههاڵت كوردســا 
كهیمن مهیزوورمان ئهوهســ ه ك ڕهژیم تهێران
ل ه مــاوهی چــوار دهیهی وهرین وه شــێوهی
ئســتراتیژیكی و سیستماتیگ كهڵك ل ه گێشت
جووره كهرهســتهیێگ ئهڕا نموون ه پروپاگهنده،
ههڕهشــه ،ڕووژنامه ،ڕادیوو ،تلیزوون ،ئنترنێت
دژ وه منتالیتیــهت تــاك كــورد ،چاالكهیل
مهدهنی و حقووق بهشهریی و تهنانهت حزبهیل
كــوردی له دهیشــت ســنوورهیل جوقرافیایی
رووژههاڵت وهرگرتیهس .وه گشــتی ،دهوڵهت
ئێران ل ه تهمام كهرهســتهیل جێ ئاماژه جوور
چهكێگ كۆلۆنیاڵیســتی وه مهیزوور ژینوساید
كردن و شــكانن ئراده ،كهرامهت و سهروهریی
نهتهوهیێگ وه ناو كورد و فهرههنگهكهی كهڵك
وهرگرتیهس.
جان پیلجر( )John Pilgerڕووژنامهنوویس
وهناودهنگ ئوســترالیایی ك خــاون كاراكتێر
بهرزێگ ه ل ه بوار خهوهر ڕهسانی جهنگ ئهڕا وێن ه
ل ه جهنگهیل ڤیتنــام ،كامبووجیا و ڕووژههاڵت
نــاوهڕاس .ناوبریای ل ه بــاوهت ڕهوڵ میدیا ل ه

جهنگا مهوشێت:

«له ڕاســییا ســهردهم ئیســه ،ســهردهم
میدیــاس .ئیمه له ڕێ میدیاوه جهنگیمن،
لــه رێ میدكانــوه سانســوور كهیمن ،له
ڕێ میدیــاوه چیمنه جهنــگ دیمونولوژی
( ،)Demonologyهــهر لــه رێ میدیاوه
توڵهی خوهمان سهنیمن ،ئایەمەگان لە ڕی
میدیــاوه گومڕا کەیمن و وهگشــتی میدیا
یانێ خهتێگ ئهڕا دورس كردن سورئاڵ ئهڕا
كلیشهیل گووش وه فهرمان و تهخمینهیل
قهلهت یا دروو-».جان پیلجر
ئیســ ه ئهیهر بایت و ئهو نهقڵ قــهوڵ پیلجره
ل ه پهیوهنــدی وهل نهخــش میدیایهیل ئێران
بوهیمنــ ه كار ئهو وهخت توانیمن بوویشــیمن
ك میدیایێــگ ك ل ه ژێر كونتروڵ حكومهتێگ
قهیــر دموكراتیك و توتالیتــهر بووت ،بێگومان
میدیایێگ وهی شــێوه نــ ه تهنیا بێبهش بووت
ل ه تایبهتمهندی یــا زات پهیوهندی دووالیهنه،
بهڵكوو بــووت وه كانالێــگ یهكالیهن ه و پڕ ل ه
پروپاگهنده وه دهس حوكمهتوه .وه پای قسهی
كارناســهیل بوار میدیا میدیایێــگ ك ل ه ژێر
كونتــروڵ حكوومهتێگ دهســاتدار بووت ئهو
وهخت هوویچ ســنوورێگ وه ڕهسمیهت ناناسن
و كار ڕهســێت ه شــوونێگ ك میدیــا بووت وه
چهكێــگ خهتهرناك ئهڕا ســهركوت ،ناونیتك ه
ژهنیــن و پهنــێ بهیناوی ،شــكانن كهرامهت،
ترســانن ،دهرد و ڕهنج و شكهنجهی جسمی و
فكریی ئنســانهگان .ئیهیچ ه وه مانایێگ ســاده
یانــێ میدیا بووت وه بهشــێگ جیانهكریای ل ه
بازوهیل پوولیســی و زانیاریی حوكمهتی .ئهیهر
وه دقهت و وریاییــوه بنوڕیم ه میدیا ل ه ئێران،
دوینیمــن ك تایبهتمهندیهیل جــێ ئاماژه پڕ
وه بااڵی (صدا و ســیما)س ،یانــێ میدیایێگ
مونوپوڵکریای و غووڵ پهیكهر سەر وە جموری
ئساڵمی.
ل ه دیســكورس یا گفتمان وهنــاو ئنقاڵبی
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جموری ئساڵمی ،كانتكست یا مهفهووم جهنگ
گرنگــی تایبهت وه خــوهی دیرێــت .ههر ل ه
ئهوهلهیل وه دهساڵت ڕهسین جموری ئسالمی،
حوكمهت شــانس خوهی ل ه جهنگ ئیدولۆژی،
نزامی و پروپاگهنده دژ وه نهیارهیلێ تاقیكردوه.
قانــوون و سیاســهت گشــتی و پرنســیپهیل
بهرنامهیل(صدا و ســیما) ك ج ه ســال ١٣٦١
خوهرهتاویــی جــ ه الیهن مهجلس شــهورایی
ئساڵمی هات ه پهسهن كردن ،توانێت وه تهمامی
یتوه ك نزام والیهت فهقی ه
ئهوه پسث ڕاست بكه 
ناتوانێت وهبێ جهنگ ئیدولۆژییك و پروپاگهنده
دژ وه موخاڵفهكانێ درێژه وه دهســات خوهی
بیهیت:

«انقــاب اســامی ایران حلقــهای تعیین
کنندە از زنجیر قیامها و نهضت های الهی
اســت کە در طول تاریخ ،تــداوم خویش
را در صحنــە نبــرد حــق و باطل حفظ
كردهاست .قدرتهای خودكامه با بهرهگیری
از كلیه امكانات ،كابوس ســیاه خود را بر
پهنه جهان گسترده و به خاطرتداوم سلطە
اهریمنــی خویش بە اســتعمار فرهنگی و
اســتعمار فکری و اقتصادی مســتضعفین
پرداختە و در راە مســخ ارزشــها و خالی
نمودن انسان از هویت خدایی و بیگانگی او
از خویشتن ،جدیدترین وسائل تبلیغاتی را
[]٤
بە خدمت خویش درآواردەاند».
ئی قانوون ه ك ل ه بان هاتیهس ،وه رووشنی سنوور
بهین نزام جموری ئساڵمی و دوژمنهكانێ كلك
نیشان كهیت و هاووهخت (صدا و سیما) ئهركدار
كریهت ك گێشــت تهقاالی خوهی بخهیت ه كار
ئهڕا دانان ڕهوایهت و نزام ئهرزشــی ئســام-
محــوهر ل ه جێ نزامهیل ئهرزشــی ڕووژههاڵت
و رووژاوا و ههمیچ خهبــات دژ وه كارگهری و
پاشماوهیل فهرههنگ تاغووتی .خود ئی نووڕگ ه
ژینگهیێگ ئێمێرجنســی( )Emergencyو بێ
دومای دورس مهكهیت ك لهی بهین ه ئیدولوژی
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ئســامی بــووت وه یانكهیێگ ئــهڕا وازكردن
هژموونی و دهســات میدیا ل ه تهمام سكترهیل
ژیــان كوومهاڵیهتی  .ل ه الیێــگ تروه ،ڕههبهر
ڕهژیم جموری ئســامی(یانێ عهلی خامنهیی)
جوور كاراكتێر سهرهكی ناو روومانهگهی جوورج
ئورول رهوڵ براگهوره له(صدا و سیما)بهرجهست ه
كهیتوه و ههر خوهیچی جوور نوێنهر و پارێزهر
ئهرزشــهیل نزام ئسالمی ســوار مل میدیایهیل
دهوڵــهت بیهس .گاهس چشــتێگ ئهالجهوی
نــهوت ك خامنهیی ئهو قهره شــوون و لوون
میدیا وهالیوه گرنگ ه ك ههڵكهفت ١٢ی ڕهزبهر
 ١٩٩٧خوهرهتاویی ل ه وهخت قســ ه كردن ئهڕا
ئهندامهیل ســازمان (شب ه نظامی بسیج) ،میدیا
جوور چهكێگ شیمیایی بهراورد كرد:

«ابزار رسانه ،ابزار مهم و اگر دست دشمن
باشــد ،ابزار خطرناكی است .ابزار رسانه را
تشبیه می كنند به سالحهای شیمیایی در
[]٥
جنگ نظامی».
لهێردا وه خاسی دهركهفێت ك میدیا ل ه جموری
ئساڵمی جوور سیســتمێگ توتالیتهر وه قهوڵ
(هانا ئاڕنێت) بووت وه چهكێگ كۆلۆنیالیســتی
ك پایهگهل خوهی ل ه ســهر بنــهوای ترس و
ســهركوت موخاڵفهكان خــوهی بنیات نایهس.
ههر وهی بوونهوه ،ههر دیسكورس یا گفتمانێگ
وهگــهرد ڕهوایهت خود ڕهژیما ســازگار نهوت،
تهقــاال كریــهت وه پشــتیوانی پروپاگهندهیی
میدیایــی و وه شــێوهیێگ سیســتماتیگ و
پرۆفیشناڵ دژ فكر موخاڵفهكانیان بجهنگیهن.
ل ه ڕاسییا (صدا و سیما) بیهس وه ناوهندێگ
سهركوتكهر و چهكێگ كۆلۆنیاڵیستی خسوسهن
دژ وه ڕووژهــهاڵت كوردســان .ئــهڕا نموون ه
ســازمانێگ دهوڵهتــی جوور (صدا و ســیما)،
توانســتیه

ئهو قهره دهســاتدار و وهرواڵوه ك
سازمانهیل قهزایی ،ئهمنیهتی ،نزامی و ئتاڵئاتی
بوهســێت وهیهكوه .ئیهیچــ ه گهورهترین بهڵگ ه
یا ســهنهت ه ك(صدا و ســیما) دی سازمانێگ
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میدیایی یــا ســهروهخۆ نیه ،بهڵكوو ئاڵشــت
بیهس وه ناوهندێگ سهركوتكهر ئهڕا ل ه شكانن
كهرامهت ئنسانهگان و ل ه ناوبردن موخاڵفهكانێ.
ئهیــهر وه وریاییوه بنوڕیم ه دیســكورس و
سیاسهتهیل گشــتی بهرنامهكان(صدا و سیما)
ك
یا فكرمان بخهیم ه ســهر ئهو مهفهوومهیل ه 
پهیوهســن وه بابهت جێ ئاماژه ئهو وهخت وه
خاســی دهســهیل تاریك و ترسناك پشت ئی
سازمان ه ئهڕامان رووشــن بوتوه .ئیهیچ ه مانای
ئهوهســ ه ك تهنیا ڕهوایهت یا داســتانێگ ك
بایهس ل ه (صدا و سیما) حهقانیهت وهربگرێت،
ڕهوایــهت حوكمــهت ئورولی(یانــێ جموری
ئســامی) یه.ئهڕا نموون ه ئی قانوونه وه شهفافی
(صدا و ســیما) ئهركدار كردگهس ك « آثار و
عواقب ارزشهای شرك آلود» پهیا بكهن و ئهوان
وهل «ارزشــهای اصیل و نوین اسالمییا» ئاڵشت
بكهن .ئهڕا ڕهســین وه ئامانجێگ لهیوا (صدا و
سیما) ل ه ســهر بنهمای ماددهی  ٥٥ل ه قانوون
بنهڕهتی جموری ئســامی  ،سهالحیهت ئهوه
دێرێت ك « فعالیتها ،توطئهها و شیوه عملكرد
گروه های ضد انقالب و ســتون پنجم دشمن»
بهرمهال بكهن و « مــردم را با ماهیت فكری و
[]6
عملی آنان» ئاشنا بكهن.
ئهو پهرهوهندهیل ه ك ل ه بهش ههالجیكردن
ئی بابهت ه چیمن ه ســهریان  ،نیشــان دهیت ك
(صــدا و ســیما)ی ئێران نــهك دهنگ مهردم
نی ه و هوویچ شــهرئیهت دموكراتیگ نهیرێت ،
بهڵكوو بیهس وه دهروازهبانێگ ك ههر ڕهوایهت
یا دیسكورســێگ ك هی بهیــت ڕههبهری و
وهزارتخانهیل ســهركوتكهر نهوت  ،وه گێشــت
قیمهتێــگ تهقاال كهیت ك ل ه دهروازهی بهیت
ڕههبهری و ســازمانهیل پهیــوهس وه (صدا و
سیما) بهرگری بكهیت .له ڕاسییا وهخاتر شوون
و لوونێگ لهیواس ك (صدا و ســیما) تا ئیس ه
توانســتی ه ســهدان بهرنامهی پروپاگهنده ههم
وه دژ هاوواڵتیهیــل رووژههاڵت كوردســان وه
ههمیــچ دژ وه فره كهس وه موخاڵفهیل خوهی
ل ه ناو ئێران و دهیشت واڵت دورس بكهیت .ئهڕا

وێن ه ،وهرگرتن دگان وهپێانان ئجباری(اعترافات
اجباری) ل ه ژێر فشــار ســهخت و شكهنجهی
ییانه و بێ هورمهتی وه نمادهیل نهتهوهی
بێبهزه 
كــورد و پروپاگهنده دژ وه حزبهیل ڕووژههاڵت
كوردســان ،بهشــێك ل ه جهنگ سایكلولوژی و
كۆلۆنیاڵیستی ڕهژیم ئێران دژ وه كورده.
میدیا جه ژینگهیێگ كۆڵۆنیاڵكریاگ

«زانیاری جوورێگ له دهســاته و ئیمڕووژ
بــهش فرهێگ جه جهمیــهت دونیا كهڵك
لهی دهساڵته وهرمهگرن».
[]٧
(جوزیف نای)Joseph Nye-
جێ وهتن ه ك تا هێمان مینهوانیێگ ئتنوگرافی
ل ه سهر دیاردهی «كۆڵۆنیاڵیزم) و كارگهرییهكانی
ل ه ســهر فكر و عهقڵ تاك كورد ل ه ڕووژههاڵت
كوردســان ئهنجام نهدریایس ،وهلێ هاووهخت
ئیم ه شاێهت دوو ئارگومێنت دژ وه یهكیمن ل ه
بهین ڕووژههاڵت كوردسان جوور سهرزهمینێگ
كۆڵۆنیاڵكریاگ و ڕووژههاڵت جوور بهشێگ ج ه
ئێران .یهكێگ وه ئارگۆمێنتهگان نووڕینێ لهیوا
دیرێــت ك ڕووژههاڵت كوردســان وه الیهن
دهوڵهت ئێرانوه كۆڵۆنیاڵكریاس و ئهڕا پشتیوانی
لــهی ئارگۆمێنت ه ئایهم توانێــت چهندین وتار
زانستی و ئهكادیمی ل ه ژمارهیل(  ٥٣ ،٥٢و )٥٧
گۆڤار تیشك و ههمیچ چهندین بابهت ئاكادیمیی
مینهوانهیــل كورد ل ه ژوڕنالهیل كوردســانی و
ڕووژاوایــی بخوهنێتــوه .ئارگۆمێنت دوویێم ك
خــاوهن كهمترین نوویســین یا ســهرماییهی
فكرییه ،ها ل ه ســهر ئهو بــاهڕه ك ڕووژههاڵت
كوردســان ،ســهرزهمینێگ كۆلۆنیاڵكریاگ یا
جه
ن بهشێگ 
چویكه كوردسا 

داگیركریاگ نی ه
ئێرانه .گهرد وجوود دوو تێز دژ وهیهك ل ه سهر
مهسهڵهی كۆڵۆنیاڵیزم ل ه رووژههاڵت كوردسان ،
بهڵگهكان شاێهتی ئهڕا ئهوه دهن ك كۆڵۆنیاڵیزم
ئێرانی وه ڕههبهری جموری ئساڵمی نهك تهنیا
جوقرافیایی سیاسی ڕووژههاڵت كوردسان داگیر
كردیــهس ،بهڵكــوو هاوواڵتیهیل ڕووژههاڵت
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ل ه ســهرچهمهیل سرووشتی و تهنانهت مافهیل
ئنســانی و گهردووینیــی خوهیچیــان بێبهش
كردیهس .ل ه گشــتی ترســناك تر ئهوهس ه ك
ڕهژیم كۆڵۆنیاڵیســتی ئێران ل ه ماوهی  ٤٢ساڵ
وهرین تا ئیس ه تهقاال ئهڕا جێخستن سیستمێگ
نوو  :دهســات سیاسی ،كۆمهاڵیهتی ،ئكنوومی
و فهرهههنگیی خوهی ل ه ڕووژههاڵت كوردسان
كردیهس .ئیســ ه بــا بزانیمن ك دهســاتێگ
كۆڵۆنیاڵیســتی ل ه شــوون داگیركــردن خاك
و ســهرچهمهیل نهتهوهیێــگ تر لــ ه چ متود
یــا كاناڵێگ ئهڕا درێــژهدان وه سیاســهتهیل
كۆڵۆنیاڵیستی خوهی كهڵك وهرگرێت؟
وه پــای نووڕیین كهســێگ جــوور لهئید
زهغالمــی( )Laeed Zaghlamiپروفســوور ل ه
بهش زانست سیاســی و سیاسهت ناودهوڵهتی
ج ه دانژگای جهزائر ،سیستمێگ كۆڵۆنیاڵیستی
ئهڕا پاراستن سیاسهتهیل كۆلۆنیاڵیستی خوهی
كهڵك ل ه شێوازێگ تر وهرگرێت ئهویچ دهساڵت
ســهخت(جوور میلیتاریزهكــردن رووژههاڵت
كوردسان ،جیهاد خومهینی دژ وه كورد و ترور
دهیان كهس ل ه كوردهیل رووژههاڵت ل ه ناو خۆ
و دهیشــت واڵت)  .ههر لهیــوا ئهڕا قهنائهت و
دانان كارگهری ل ه ســهر عهقڵ و دڵ كهسهیل
كۆڵۆنیاڵكریــاگ یا ژێردهس كهڵــك ل ه میدیا
وهرگرێــت .ناوبریای جــوور نموونهیچ ئاماژه وه
داگیركریان واڵت جهزائر وه الیهن فهرانســ ه ل ه
ساڵ  ١٨٣٠تا  ١٩٦٢زایینی مهكهیت .ئهڕا وێن ه
زغالمی باس لــهوه كهیت ك وهختێگ جهزائر
وه الیهن فهرانســهوه داگیر كریا ،یهكمین كار
چاپهمهنی كۆڵۆنیاڵیستی ئهو واڵت ه ئهوه بی ك
دهســكرد وه واڵوكردن و ناساندن بابهتهیلێگ
لــ ه وێنهی شارســانیهت ،فهرههنگ و پهروهده
و پێشــكهفتن ل ه بهین خهڵــك بوومی جهزائر.
وه گشــتی ناوبریــاگ مهیزووری ئهوهســ ه ك
فهرانســییهكان خوازیار ئهوه بین ك وه كهڵك
وهرگرتن ل ه چاپهمهنی سیاسهت كۆلۆنیالیستی
خوهیــان ئهیهریچ وه زوور بیهس ،بســهپنن وه
ســهر جهزائێرییهگان .چشێگ تر ك جێ باس ه
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لــ ه پهیوهندی وهل سیاســهت كۆڵۆنیاڵیســتی
فهرانســ ه لــ ه جهزائر ئهو وهخت ئهوهســ ه ك
وهخت خوهی فهرانســییهكان ئهڕا جێخســتن
سیستم كۆڵۆنیاڵیســتی خوهیان كارێگ كردن
ك زوان فهرانســی بووت وه زوان ڕهســمی و
لهو الیچــووه ل ه ســاڵ  ١٨٨١زایینی ،قانوون
چاپهمهنی پهســهن كــردن ك زوان عهرهوی
جوور زوانێگ خارجی ئهڕا خهڵك بوومی جهزائر
ل ه وهرچهوو گریا.
ئیس ه ئهیهر بایمن و ههمان پێناس ه وه پشت
بهســان وه نووڕگهی زهغالمی ل ه سهر كهیس
ڕووژههاڵت كوردسان تاقی بكهیمنوه دوینیمن
ك میدیا و دهســهاڵت نهرم و كۆڵۆنیاڵیســتی
ئێران زیاتر ل ه چل ســاڵ ه ك ل ه تهمام بوارهیل
تهاڵش و تهقاال ئهڕا سهرخســتن و بنیات نان
فهرههنگ كۆڵۆنیاڵیستی نهتهوهی بااڵدهس یانێ
فارسهگان ل ه كوردســانا مهكهیت .ئهڕا وێن ه ل ه
رووی فهرههنگیوه ســاڵهیل فرهێگ ه دهســات
كۆلۆنیاڵیســتی ئێــران ل ه ڕێ زوان فارســیوه
سیســتمێگ پهروردهیی ههر ل ه كودهكستان تا
دانژگا پێشخســتیهس ك ناوهڕۆكهكانێ هوویچ
پهیوهندیێگ وهل رووح و ئهرزشهیل فهرههنگی
یا تایبهتمهندیهیل فهرههنگ كوردا نهیرێت .ل ه
الیێگ تروه ،له رێ میدیا(صدا و ســیما) جوور
نموون ه ههر ل ه كهڵێن شار كرماشان تا ئهیاڵهت
ورمــێ عهقڵ و دڵ تاك كورد خستیهســ ه ژێر
مونوپوڵ خوهی .ل ه نزام كۆلۆنیالیســتی ئێرانیچ
ههر جوور كهیس جهزائرییهگان ،زوان فارسی
تهنیــا زوان پــهروهرده نیه ،بهڵكــوو چهكێگ
كۆلۆنیالیستیی ه ك ل ه ڕێ میدیا جوور دهساڵت
نهرم ئهرك و سیاسهتهیل خوهی بهیت ه نوا.
ل ه رووی ئهمنیهتیووه  ،نزیك وه چل ساڵ ه
ك وه یانكــهی شــووڕش و وجــوود حزبهیل
كوردی ،رووژههاڵت كوردسان وه الیهن ئێرانوه
میلیتاریزه كریاس و ههر جووره ههڵسوكهفت و
چاالكیێگ چ سیاسی و چ مهدهنی وه نووڕیین
ئهمنیهتیــوه تماشــا كریهت .هــهر ل ه وهخت
وهدهســات ڕهســین ڕهژیم تهیران تا ئیســه،
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نهتهوهی كورد له ڕووژههاڵت كوردســان گهرد
تهمام ستهمكارییهیل سیستم كۆلۆنیالیستی تا
هێمــان پاوهگهزدان كهیت چویك ه ئهوان خاس
مهزانن ك تهنیــا ریێگ ك بتوانێت دومای وه
دگیركهریی نیشــتمانهگهی و كویلیهتی بارێت
بهرخودانه .ل ه ئهنجام پاوهگهزدان و تێكوشــان
خهڵك ڕووژههاڵت كوردسان ههزاران كهس وه
شــێواز و دهلیل جیا جیا گیان خوهیان بهخت
كردنــهس .وه پای دهیتایهیل دڵنیاكهر  ،زوورم
ئهو كهســهیل ه ك ل ه چل ساڵ وهرین تا ئیس ه
وه الیهن دهســات كۆلۆنیاڵیستی ئێرانوه ئدام
كریانهس یا ل ه ســنوورهكان بهین رووژههاڵت
و باشــوور كوردســان جوور كوڵبــهر گیانیان
ل ه لێ ســهندنهس ،كوردن .لــ ه بار ئكنوومییوه
چل زیاتره ك تهمام ســهرچهمهیل سرووشتی
هــهر لــ ه كشــتووكاڵ بگر تــا نهفــت و گاز،
ژینگ ه و پیشهســازیی وه الیهن دهساڵتدارهیل
كۆلۆنیاڵیستی ئێرانوه داگیر كریاس .ئهڕا نموون ه
دیاردهی (كۆڵبهری) خاســترین نیشانهس ئهڕا
نیشــاندان بێكاری ل ه رووژههاڵت كوردســان و
خــود ئی دیارده پهیوهندیێگ ڕاســاوڕاس وهل
فانكشــن یــا تایبهتمهندیهیل كۆڵۆنیاڵیســتی
دیرێت.ئایهم توانێت بوویشــێت ك دیاردهێیگ
وه ناو «كوڵبــهری» ل ه ڕووژههاڵت كوردســان
ل ه بنــج و بناوانوه وهگهرد مهفهووم دهســات
بیولــوژی( )Biopowerك بهرههم مودڕنیتهس
گــڕێ خواردیهس و مهفهووم كۆلۆنیاڵیزمیچ وه
جوورێــگ ل ه جوورهكان توانێــت بهرههم خود
مودڕنیته بووت .وهلێ ن ه میدیایهیل دهساڵتدار
ئێران و نــ ه میدیایهیل كوردیــی ئاماده نیهن
ك ئهو ڕاســیی ه قهبوول بكهن ك كوردســان
نیشتمانێگ كۆڵۆنیاڵكریاگه.
ی ساڵ
جێ باس ه ك مهفهووم دهساڵت بیولوژ 
 ١٩٧٦زایینی وه الیهن فیلسووف فهرانسهویی
یانێ میشل فوكو( )Michel Focualtوه مانای
دهساڵت كوومهڵگای مودڕن وه سهر ئهندامهیلیا
ل ه ڕێ تكنیكهیل سوفیســتیك یــا پیچیدهوه،
هاتــ ه ناو ئهدهبیات سیاســی و كوومهڵناســی.

فوكو مهفهوومهیل دهســات بیولوژی وهگهرد
سیاســهت بیولوژییــا( )Biopoliticبهیت ه كار
ئهڕا شــیهو كردن یا ههالجیكردن پرووسهیهیل
دهســات ل ه كوومهڵگا .یهكیك ل ه نموونهیهیل
دهساڵت بیولوژی توانێت پهیوهس بووت وهگهرد
مهسهڵهی سوسیوو-ئكنوومی()Socioeconomi
وه مانایێگ ك ئایهمێگ لهوهر گرفت ئكنوومی
یا دهستهنگی ئمكان ئهوه نهیرێت ك خوهراك
تهنــدرووس یــا ســالم بخوهیــت یا لــ ه وهر
دووچهوهكیهیل سیاسی ،ئكنوومی و فهرههنگی
ناچار بیهس ك مهدرهســ ه بیلێت ه جێ و تهنیا
چشتێگ ك فكر ل ه لێ كهیتوه خهم نانه.
ئی ه ههمان سیاسهت كۆلۆنیاڵیستی دهوڵهت
ئێرانــ ه ك دژ وه كوڵبهر كورد جــوور نموون ه
ئسفاده ل ه لێ كهیت ،چویك ه دهساڵت بیولوژی
 ،هــهر ئهو جووره فوكــو ئاماژه وهپێ كهیت ل ه
ئهنجام پرووســهیل دهسالت دورس بووت .ئهڕا
وێن ه دهســات كۆڵۆنیاڵیستی ئێران ك خوهی
وه نوێنهر خوا زانێت ل ه ڕێ پاراستن قانجازهیل
ئالیگارشی دینی و وه یانكهی پاراستن مهنافهی
نهتهوایهتیــوه كهڵك ل ه «قــوهی قهریه» دژ وه
ڕووژههاڵت كوردســان وهرگرێت .جوور نموونه،
دهوڵهت ئێــڕان ئهڕا وهرونوابــردن ئارمانجهیل
والیــهت فهقیی ه ههوهجــ ه وهو ئهوه دیرێت ك
ئهڕا قهناعــهت كردن وه كوومهڵــگا كهڵك له
میدیا جوور دهســات نهرم یا ههمان سیاسهت
بیولوژی وهربگرێت .ل ه ڕاسییا دیاردهی كوڵبهر ل ه
ئاكام سیاسهت كۆڵۆنیاڵیستی جموری ئساڵمی
دژ وه كورد له داڵك بیهس ،چویك ه ل ه واڵتێگ
ك دهساڵتێگ كۆڵۆنیاڵیستی و داگیركهر تهمام
ســهرچهمهگهیل مادیی ل ه سهر زهوی و ل ه ژێر
زهوی ل ه ناو جوقرافیایی سیاسی خوهت ل ه لیت
زهفت بكهیــت ،ئهو وهخت تو(كوڵبهر) ناچاریت
ئهڕا مانهوهی خــوهت و بنهماڵهگهت بچیت وه
حهڵــق ئهژدههایــا .وه مانایێگ تر ،سیاســهت
دهســات بیولــوژی پهیوهندیێگ راســتهوخۆ
وهگهرد ســایكولوژی كوومهاڵتییا دیرێت .ئهڕا
نموونــ ه جموری ئســامی جوور دهســاتێگ

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 33 2720

كۆلۆنیاڵیســتی ل ه ڕێ میدیــاوه پرۆپاگهندهی
سیاسهتێگ ئكنوومی داڕشنێت ئهڕا ئهوه نیشان
بیهیت ك بــارودوخ كوومهڵگا لــ ه بار مادییوه
خهراوه و خوهی له بهرپرســیاتیهیل ئخالقی و
كوومهالیهتــی وهرانوهر وه ئهندامهیل كوومهڵگ ه
دزێتوه .سیاسهتێگ لهیوا تهنیا ئهڕا ئهوهس ه ك
جوور جاران ســهرچاوهگهیل ئابووری واڵت ل ه
دهس خوهیا بیلیتوه.
وه مانایێگ ســاده ،ههم دهســات نهرم و
ههمیچ سیاسهت دهســات بیولوژی وه الیهن
حوكمــهت كۆلۆنیالیســتی تهیرانوه ئــهڕا وه
كویلهكــردن مللهتهیــل ناو ئێران خسوســهن
كوردســان تئوریــزه كریاس و ئی سیاســهت ه
ئســامیوه دهس وهپێ

تهنیا ل ه دهوران جموری
نهكریاس ،بهڵكهم ههڵســوكهفتێگ لهیوا بیهس
وه فهرههنگ سیاسی ( )Political Cultureوه
الیهن ڕهژیمهیل یــهك ل ه دومای یهك ئێران.
وهختێگ فكر ل ه «كوڵبهر) كورد كهیتوه بایهس
فكر لهی قسهی (ئاقا مهحمهد خان) یهكیك وه
شــاكان دهوران قاجار بكهیتوه ك هوویشێد« (:
ئهگهر بتوایت وه سهر خهڵكا حوكمڕانی بكهیت
بایهس ئهوان ورسێ و بێسهواد بیلیتوه» .ئیهیچ ه
ههمان سیاســهت ه ك جموری ئســامی ئێران
 ٤٢ســاڵه ل ه تهمام بوارهگان بهتایبهت ل ه بوار
میدیاوه دژ وه كوردســان ئسفاده ل ه لێ كهیت.
ل ه ئهنجام سیاســهتێگ لهیوا ههزاران هاووالتی
ڕووژههاڵت كوردسان ئهڕا دهرهاوردن ی ه لوقم ه
نــان ئــهڕا بنهماڵهكانیان ئامادهن ســنوورهیل
دهستكرد بهین ڕووژههاڵت و باشوور كوردسان
وه قیمهت گیان خوهیــان بوڕن .ل ه ئهنجام ئی
كاره ڕووژان ه شــایهتیمن ك چهن كوڵبهر كورد
وه الیهن نیروگهیل ڕهژیموه یا كوووشــیهن یا
زامار بوون .ل ه گشثی تراژیدیایی تر ئهوهس ه ك
میدیایهیل ســهر وه ڕهژیم كۆڵۆنیاڵیستی ئێران
لهیوا پروپاگهنده خهن ه رێ ك چشــتێگ وه ناو
دیاردهی كوڵبهری ل ه كوردسان وجوود نهیرێت
و ئهو كهسهیل ه ك ل ه بهین مهرزهیل دهستكرد
خهریــك هاوردن و بردن كاالن  ،ههم خوهیان
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و ههم بارهكانیان قاچاخن .ئیســ ه ئی پرسیاره
دورس بووت ئایا ل ه والتێگ جوور كوردسان ك
خاون ئی ههمگ ه ســهرچهمهی سرووشتیی ه چ
جووریی ه ك بهشێگ ل ه هاوواڵتیهیلێ وه قیمهت
گیان خوهیان و ئهڕا هاوردن لوقمهێگ نان ئهڕا
سهر ســفرهی مناڵهیل ههژاریان ئامادهن لهیوا
گیان خوهیان بیهن و ئــاو ئاگردا؟ئایا دیاردهی
كوڵبهری نهتیجهی سیاســهتهیل كۆلۆنیاڵیستی
وه
تهێرانــ ه ئهڕا تهســلیم بین كــورد وهرانوهر 
داواكاریهیل بێبهزهییانهی ئهوان یا دهلیلێگ تر
ها ل ه پشت ئی گیچهڵه؟
ئایا دیاردهی كوڵبهری ل ه ئهنجام سنوورهیل
دهســتكرد نیی ه ك دڵ نیشــتمانێگ كردیهس
وه چوار لهتوه؟ ئیم ه ل ه حاڵێكا پرســیارهیلێگ
لهیوا و دهیان پرســیار تر ل ه ســهر دیارهدهی
كوڵبهری ل ه خوهمان كهین ك میدیایی سیستم
كۆلۆنیاڵیســتی ئێــڕان شــهوو و ڕووژ خهریك
پرۆپاگهنــدهن دژ وه كوڵبهرهیل كوردســان و
لهو الیچوه بهش فرهێگ لــ ه میدیایی كوردی
دیاردهی كوڵبــهری كــورد وه جوورێگ باس
كهن ك ئی دیارده هوویچ پهیوهندییگ وهگهرد
سنوورهیل دهستكرد و سیاسهت كۆڵۆنیاڵیستی
نهیرێت بهڵكهم ئی دیارده ل ه سهراســهر ئێران
وجــوود دیرێت .یا فره جــار بڕێگ ل ه حزبهیل
ههڵگر گرایشات كومنیستی و دیسكورس ئێران
یــهی پارچه ،دیاردهی كوڵبهری ل ه كوردســان
وهل دیــاردهی كارگهرهیل بێكار ل ه سهراســهر
ئێران ههڵســهنن .خود ئی نووڕگ ه ههوهج ه وه
مینهوانی ئتنوگرافــی دیرێت ئهڕا ئهوه بزانیمن
ئایــا چ تهوفیرێگ ها ل ه بهیــن كارگهرێگ ل ه
تهیران و كوڵبهرێگ كورد ك ل ه بهین سنوورهیل
دهســتكرد وه یانكهی كار قاچاخ ئجازه دریاس
وه نیروگهیــل داگیركهر ك تا مهرز كووشــتن
تهقه ل ه لێ بكهن؟
چوارچوو تئوریتیك
لهی بهشــ ه تهقــاال كهیمــن ك مهفهوومهیل
تئوریتیــگ پهیــوهس وهی مینهوانیی ه شــیهو
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بكریــهن .ل ه ڕاســییا تاوتوی كــردن ههر كام
مهفهوومهیــل جــێ ئامــاژه یارمهتیدهرن ك
لــ ه بار تئوریوه ســهر لــ ه كاروبارهیل میدیایی
جموری ئساڵمی (صدا و ســیما) دهرباریمن و
بزانیمن ڕهژیم چ جووری میدیا وهكوو چهكێگ
كۆلۆنیالیســتی دژ وه ڕووژههاڵت كوردسان ل ه
ماوهی ئی چــوار دهی ه ئســفاده كردیهس .وه
مانایێگ رووشــنتر ،ههر كام لهو مهفهوومهیل ه
ك بنهوای تئوری ئــی مینهوانی یا پهیجوریی ه
دورس كــهن ،ههوهجهس ئــهڕا بهرمهال كردن
دهســهیل تاریك بهیت ڕههبهری و دهزگایهیل
سهركوتكهر ئی نزام ه دژ وه كوردسان.
جــێ باســ ه ك تئورییهگــهی جوزیــف
نای( )Joseph Nyeیانێ دهســات نهرم(Soft
 )powerك ج ه دهیهی  ١٩٩٠زایینی واڵوبیوه،
نهخشــێگ كلیدی لــهی مینهوانییــ ه دیرێت.
ســه ك لــ ه وهخت واڵوبین
ئیهیچ ه وهو خاتره 
تئوری جێ ئاماژه تا هێمان ئی تئوریی ه ل ه سهر
فره پهروهنده یا كهیس یا كانتكست جورواجوور
ئسفاده ل ه لێ كریایهس .ل ه الیێگ تروه ،كهڵك
وهرگرتن لــهی تئورییه فره ههوهجهس چویك ه
توانێت بــووت وه فاكتورێگ ئهڕا ئهوه بزانیمن
جموری ئســامی چ جووری توانســتی هل ه ڕێ
كهڵك وهرگرتن ل ه دهســات نهرموه ،سیاسهت
كۆڵۆنیاڵیســتی خــوهی وه ســهر رووهــهاڵت
كوردســانا بســهپنێت و هــهر لهیــوا لــ ه چ
ڕهوشهیلێگ ئهڕا ڕهسین وه ئارمانجهیل خوهی
ئسفاده كردیهس؟
میدیا ()Media
ل ه پهیوهندی وهل پێناسهی مهفهووم ڕاگهیاندن
یا كاناڵهیل ڕهســانن توانیمن بوویشیمن ك ئی
فهوومه ل ه وهرانوهر واژهی»”Mediumالتینی

مه
هاتگهس ك وهختێگ جهم بهســێت ئاڵشــت
فهوومه

بــووت وه « ”Mediaو مهیزوور لهی مه
كوومهلێگ كهرهســتهی گشتیین ك وه الیهن
ڵگاوه تێت ه ئسفاده كردن
بهش فرهێگ وه كومه 
ئــهڕا وێن ه ڕووژنامه ،ماڵپەڕ ،رادیوو و تلیزوون و

ك ل ه ئهنجام شارسانهیل نوو دورس بیهس.

ل ه ڕاســییا چمك یا مهفهــووم میدیا ئهو
قــهره وهرواڵو و فرهواتاس ك ئایــهم ناتوانێت
تهنیا وه یهی شــێوه یا وه ی ه پێناس ه ،كارگهری
و شــوون و لوون میدیا ل ه دونیای پسا-مودڕن
یانێ دۆنیای پۆســت-مودڕنیزم پێناس ه بكهیت.
یهكێك ل ه دهلیلهیل ئی كاریچ ه ئهوهس ه ك ترم
میدیا چهنان بهش جورواجوور ل ه خوهی گرێت.
ههڵبــهت لهیره ئیم ه ههوهج ه وهو ئهو نهیریمن
ك تهمام بهشهیل پهیوهس وه میدیاوه ههالجی
بكهیمن ،بهڵكوو چشتێگ ك لهی بابهت ه بایهس
ئامــاژه وهپــێ بكهیمن ئهوهســ ه ك جموری
ئســامی فره وه خاســی دهرك ئهو حهقیقهت ه
كردیــهس ك میدیــا كارگــهری وهرچهویێگ
ل ه ســهر بهردهنگ یــا موخاتــب دیرێت  .وه
ماناێیــگ تر لــ ه دونیای ئیمڕووژیــی میدیا چ
ل ه واڵتهیل دموكراتیــگ و چ ل ه واڵتهیل قهیر
دموكراتیگ كارگهری راســتهوخویێگ ل ه سهر
تهمام ســكترهیل كوومهڵگا دیرێت .ئهڕا نموون ه
وهختێگ باس ل ه هژموونی و دهســات میدیا
كهیمن ،گــهرد ترمهیلێگ جوور دانان یا دهس
نیشــان كردن رووژهڤ(تهنزیم دهســتوور كار-
 ،)Agenda Settingکادر بنــدی یا رێکوپێک
کردن( )Framingئاشــنا بیمن .لهیره مهیزوور
ل ه (كادر بندی) ئهوهس ه ك کەسەیل میدیاکار
وە جووریــگ خەورەگان یا روویداوەکان دورس
کەن کە بتوانیت کارگەری لە سەر بەردەنگەیل
یا موختابەکانیان داشــتوویت یا ئهو كهســهیل ه
زانــن چ خهوهر یا بابهتێگ توانێت كارگهری ل ه
ســهر ڕهفتار موخاتبهكانیان داشتوویت .ههر ل ه
ســهر گرنگی میدیا ل ه كوومهڵگا ،ئاندریا كوپفڕ
شنیدر()Andrea Kupfer Schneiderپرفسوور
قانــوون ناودهوڵهتی ها ل ه ســهر ئهو ویرگ ه ك
ئهڕا چارهســهر گیچهڵهگان ،میدیا توانێت یهی
متود لوژیكی بووت و لهی ه گرنگتر ئهوهســ ه ك
میدیا یهكمین رێ ســهرچهم ه و چارهسهریی ه
ك بــهش زوورم ڕههبهرهیــل سیاســی ئــهڕا
تێگهیشــتن بابهتهگان و ئارگۆمنتهیل ناوخۆ
[]8
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و دهیشــت واڵت ههوهج ه وهپێ دێرن یا جوور
سهرچهم ه كهڵك ل ه لێ وهرگرن .ئهو ههر لهیوا
مهوشــێت ك ل ه بهین كاناڵهیل ڕاگهیاندن ج ه
ســهردهم نوو ،ڕادیو و تلیزوون دوو میدیان ك
ج ه ههڵســهنگانن وهل میدیایهل ترهگ ،خاون
[]9
شوون لوون تایبهت و گرنگ وه خوهیانن.
ل ه الیێگ تر ،ئــهوهی ك فرهتر ل ه دهروهچ
ئی بابهتوه جێ باس و ههالجیكردنه ،پهیوهندی
بهین میدیا و دهســات نهرمــه ل ه پهیوهندی
وهل میدیایی جموری ئســامی جوور چهكێگ
كۆلۆنیاڵیســتی دژ وه فهرههنــگ و شــووناس
ڕووژههاڵت كوردســان .كهسێگ جوور (كێنت
نیوتن )Kenneth Newtown-ئاماژه وه ترمێگ
ئهكادیمی وه ناو ئمپریالیزم فهرههنگی(Cultural
 )Imperialismمهكهیت وهو مانا ك دهوڵهتێگ
خاون ســتاتویس و دهساڵتدار مهتوانێت تهمام
بهرههمهیل فهرههنگی(فیلم ،كهتاو ،موســیقا،
تلیزوون) چ ل ه ناوخۆ و چ ل ه دهیشت سنوورهیل
خوهی ،لــ ه ڕێ كهڵك وهرگرتن ل ه دهســات
نهرمــوه بخهیت ه ژێر كونتروڵ خــوهی .ئامانج
لهی كاریچ ه ئهڕا ئهوهس ه ك دهوڵهت دهساڵتدار
بتوانێت ل ه رێ مونوپوڵكردن كردن دهزگایهیل
جێ ئاماژه ئهرزشــهیل ئیدولوژیكی خوهی واڵو
بكهیتوه.
ئیمــ ه ئهیهر بایــت و تئــوری ئمپریالیزم
فهرههنگــی لــ ه ســهر كهیــس رووژهــهاڵت
كوردســان تاقی بكهیمنوه ،دوینیمن ك ڕهژیم
تهێــران ههر جوور ڕهژیم وهریــن خوهی(یانێ
ڕهژیم پههڵهویی) ل ه ژێــر یانكهیل جورواجوور
نموونــ ه ئــهوهی ك زوان كــوردی ســهر وه
زوانهیل ئێرانییه ،كوردهكان وهگهرد فارســهكانا
هاوفهرههنگن(كردها از هر ایرانی ایرانی ترن)،
شارسانیهت ئێران قهرزدار كوردهكانه ،كوورش
و داریووش قهوم كوردهكانن ،توانستی ه تا ئیس ه
وه پشــتیوانی میدیا و نوویسان سهدان كهتاو و
ل ه گشــتی وهرچهوو تر ل ه ڕێ دهساڵت نهرموه
وه فهرههنگ ئاسیمیالسیوون و تهنانهت
درێژه 
تا ئاســت بهرزێگ ژینوســاید فهرههنگی كورد
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بیهیت.
وه مانایێــگ تر ،ڕهژیم جموری ئســامی
ههر وهختێگ وه ههوهج ه زانســتیه ،كهڵك ل ه
دهســات سهخت( )Hard Powerدژ وه كورد
وهرگرتیــهس ك ل ه بهش ئانالیز ئاماژه وه یهی
نموونــ ه كهیمن .وهلێ نزام جموری ئســامی
وه خاتــر ڕهســین وه مــهرام و سیاســهتهیل
كۆلۆنیاڵیستی خوهی تهقاال كردیهس ك فرهتر
كار ل ه سهر دهسهاڵت نهرم بكهیت تا جهنگێگ
نزامی و تهمام ئهیار دژ وه رووژههاڵت كوردسان
،چویك ه دهســاتدارهیل تهیران فره وه خاســی
زانن ك دهساڵت نهرم چ كارگهرییێگ دیرێت
ل ه ســهر تاك كورد جوور نموونــ ه ئهڕا ئهوهی
بتوانــن فهرههنــگ كۆلۆنیاڵیســتی نهتهوهی
بااڵدهس فارس بســهپنن وه سهر منتالیتهیت ،
عهقڵ و تهن تاك كوردا.
دهساڵت نهرم ()Soft Power
ههر ئهو جووره باســكردیمن دهسهاڵت نهرم وه
پێچهوانهی دهســات سهخت ك فشار نزامی و
ئكنوومی وه ههوهج ه مهزانێت ،وهلێ دهســات
نــهرم كهڵك ل ه فهرههنگ مهیشــوور نهتهوهی
بــااڵدهس لــ ه ڕێ میدیاوه وهرگرێــت و لهیوا
ئی فهرههنگ ه ل ه نــاو زهین و ڕهفتار مهردم بێ
دهساڵت یا نهتهوهیل ژێردهس جوور دانهی گهنم
كاڵێت و وه شــێوهێگ كارگهری ل ه سهر فكر و
ههســت ئنســانهكان ژێر دهس خوهی دانهیت
ك تۆ وه ئاســانی ههســت وهو كارگهرییهكانی
نمهكهیت.ئایهم توانێت بوویشێت ك فهرههنگ
كۆلۆنیاڵیستی جوور ئهوه مینیهت ك دهرزییگ
بیهن ل ه بهدهنت بێ ئهوهی ك ههســت وه ژان
یا شوون دهرزییهگ ه بكهیت.
ل ه باری تئوریوه ،مهفهووم دهســات نهرم
جــار یهكم وه الیــهن تئوریســیون و جنراڵ
خانهنشــین كریای ئمریكایی و پروفســوور ج
دانژگای هاردڤــارد یانێ (جوزیف نایJoseph-
 )Nyeئســفاده كریاس .دیاره چهمك دهساڵت
نــهرم فرهواتاس و سیاســهتمهدارهیل دونیا چ
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ل ه ئاســت سیاســهت ناوخۆیی و چ ل ه ئاســت
سیاســهت ناودهوڵهتی و دیپلووماســی كهڵك
ل ه لێ وهرگرن .وه مانایێگ تر ،دهســات نهرم
مهفهوومێگ ه ك فره جار ل ه ئاســت ناودهوڵهتی
جوور یهی كهرهســتهی فهرههنگی و ئیدولوژی
وهكار چــووت .ههر ئهو جووره لــ ه بانوه ئاماژه
كردیمن ،نــای داهێنهر ئــی تئوریی ه بیهس و
ناوبریای ئی ترم ه رهســان ه شــوونێگ ك بووت

وه مهفهوومێگ جههان پهســهن ج ه ئهدهبیات
سیاسی و دیپلووماسی و تهنانهت رووشنوویری
الخوارهگهی ل ه یهی سهدهی وهرین .ل ه ڕاسییا
شاڕهگ مهفهووم دهساڵت نهرم ل ه رووشنویری
مرۆڤایهتیوه سهرچهم ه گرتیهس.
ئیسهیچ ه ئهڕا خاســتر فامین دهساڵت ل ه
نووڕین (جوزیف نــای) وه ،جهدوهلێگ خهیم ه
وهر چهمتان:

جهدوهل  .١رووی دهساڵت ج ه نووڕین جوزیف نای
Table 1. Dimensions of Power according to Joseph Nye
( TYPE OF POWERجوور دهساڵت)

( RESOURCESسهرچهمهگان)

( BEHAVIOR TYPEههڵسوكهفت)

Hard power

Military and economic force

Economic force, threat or
encouragement

Soft power

Culture,eduactionand communication
technology

Persuasion and attraction

]) (Asghari 2011:16) [10سهرچهمه(Source:

چشــتێگ ك لهی بهین ه جێ ئاماژهس ئهوهس ه
ك (صدا و ســیما)ی جموری ئســامی ك وه
الیهن نهفهر یهكم نزاموه یانێ خامنهیی كونتروڵ
كریهت و كهســهیل كلیدی ناو ئی سازمان ه وه
الیهن ناوبریایوه دانریهت ،ل ه چوار دهیهی وهرین
شان وه شان ســازمانهیل ئهمنیهتی و ئتاڵئاتی
ڕهژیم كار ئهڕا ئهوه كهن ك وه ههر قیمهتێگ
بیــهس یانك ه و پاســاو بارنوه ئــهڕا كردهوهیل
ســهركوتكهرانهی حوكمــهت ئورولی(جموری
ئســامی) ل ه ئاست رای گشــتی خسوسهن ل ه
ئاســت ناودهوڵهتی .ئارمانج ســهرهكییان لهی
ڕهفتاره ئهوهســ ه ك جوورێگ لــ ه حهقانیهت
بوهخشــن وه جنایهتهیل ڕهژیــم تهێران .ههر
وهی بوونهوه ،ئی بهشــ ه لــ ه كارنامهی (صدا و
سیما)ی جموری ئساڵمی پهیوهندی ڕاساوڕاس
وهل تــرم یا مهفهوومهیلێگ جوور «دهســات
نهرم )Soft Power-وه دێرێت چویك ه مهفهووم
دهســهاڵت نــهرم وه شــێوهیێگ وهرواڵو ج ه
الیهن سیاســهتمهدارهیل چ ل ه ئاست ناوخۆیی

و چ ناودهوڵهتی هاتیهس ه ئسفاده كردن .نای ل ه
شوونێگ ل ه كهتاوهگهی خوهی وه ناو دهساڵت
نــهرم(Soft power: the means to success
 ).in world politics, 2004فره وه رووشــنی
ههڵســهنگانن ئهڕا ترم دهســهاڵت نهرم كهیت
و مهوشێت « :دهســات نهرم یانێ ڕاكیشان
و ڕازیكــردن كهســهیل تر ئهڕا ئــهوه بكهفن ه
یله ك تو كار ئهڕا پراكتیزه
شــوون ئهو ئارمانجه 
كردنی مهكهیت» .پهس چشــث ئهاڵجهوییگ
نی ه ك دورس ل ه شــوون خوهپیشــاندانهیل و
ناڕهزایهتیهل شــوون ههڵوژاردن ســاڵ ١٣٨٨
خوهرهتاویــی دوینیمن ك ل ه ژێــر كارگهری
ناڕهزایهتیهیــل خهڵــك ههم ل ه نــاو ئێران و
ههمیچ ل ه دهیشــت واڵت ك مهفهوومهیلێگ
جوور» جهنگ نهرم» و «دهســات نهرم» بووت
وه بهشێگ ل ه ســوخهنڕانیهیل ڕههبهر جموری
ئساڵمی و بهرپرسهیل ترهگ ئی ڕهژیمه.
هــهر ئهو جــووره ل ه ئهوهڵهیل ئــی بابهت ه
باســكردیمن،ریموت یــا كونتــروڵ میدیایی
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دهوڵهتــی جموری ئســامی ها لــ ه ناو دهس
خامنهیی ڕههبهر نــزام والیهت فهقیه .ئیهیچ ه
توانێت مانای ئهوه بووت ك قسهی ئهوهڵ و ئاخر
ل ه باوهت گرنگی میدیا و شــێواز وهكارهاوردنێ
ها الێ ڕههبهر یانــێ براگهوره()Big Brother
وه قهوڵ جوورج ئورول .ناوبریاگ ســاڵ ١٣٨٨
ل ه وهخت ئاخافتن یا قسهكردن ئهڕا ئهندامهیل
بهســیج ،لهیوا باس ل ه شــوون و لوون جهنگ
نــهرم كردیــا « :جهنگێــگ ك ئێرهنگ ه ل ه ڕێ
كهرهستهیل فهرههنگی ،ل ه ڕێ هژموونی ،ل ه ڕێ
دروو و چلچاو ك وه پشــتیوانی كهرهستهیل
پێشكهفتێ ســهردهم وهرێوه چووت فره تهوفیر
دێرێت وهگهرد كهرهستهیل پهیوهندی هی ده تا
ســی ساڵ وهر ل ه ئیسه .ل ه ههل و مهرج ئهالن
دیاردهیێــگ پهیا بیهس وه ناو چهنگ نهرم ك
توانێــت بووت وه بایس دورس كردن شــك و
[]11
گوومان ل ه ناو دڵ و عهقڵ مهردما».
ئایــهم توانێــت بوویشــێت ك قســهیل
سایكولوژییه ك (صدا

خامنهیی ه ههمان جهنگ
و ســیما)ی جموری ئســامی ل ه چوار دهیهی
وهریــن تا هێمان لــ ه چوارچــوو بهرنامهیێگ
وهواڵو و سیســتماتیگ «مهههندسی فهرههنگ
كۆلۆنیالیستی» وه ڕههبهری خود خامنهیی دژ وه
كوردسان جوور نموون ه كهڵك ل ه لێ وهرگرێت.
وه مانایێگ تر ،جموری ئســامی ل ه تهمام ئی
ساڵهیله ل ه میدیا جوور چهكێگ سهركوتكهر دژ
وه موخاڵفهكانی ل ه چوارچوو بهرنامهیل (شورای
عالــی انقــاب فرهنگی) ل ه ژێــر چهودێری و
مودیرییهت راســهوخۆ (عهلی خامنهیی) فورم
گرتیهس.لهی بهین ه نزام والیهت فهقی ه ل ه میدیا
جوور دهساڵت نهرم ئهڕا ڕام كردن و سهركوت
موخاڵفــهكان خوهی ئســفاده كردیهس ،وهلێ
دهســات نهرم ڕهژیم ل ه بــاوهت كهیس كورد
تهنیا ئهڕا كپهوكردن دهنگ چاالكهیل مهدهنی
یا داخســتن ڕووژنامهكان یا دهسوهسهر كردن
چهن مامووسایێگ ل ه مهدرهسهیل رووژههاڵت
كۆلۆنیاڵیســتیه و

نیه ،بهڵكــوو ڕاس چهكێگ
یهكیك ل ه ئارمانجهیل ئی سیاسهته ،بنوڕكردن
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یا ژینوساید كردن فهرههنگ و شووناس كوردی
و دانــان فهرههنگ نهتــهوهی بااڵدهس ل ه جێ
فهرههنــگ نهتهوهیێــگ كۆڵۆنیاڵكریای جوور
كورده .ههر وهی بوونهوه ،كارگهریهیل دهساڵت
نهرم وه پێجهوانهی دهســهاڵت سهخت توانێت
ئــهڕا ماوهیێگ دوویر و درێژ ل ه ســهر زهین و
فكر تاك كورد بمینیهت .ئهڕا وێن ه دورســ ه ك
جموری ئساڵمی فرهتر ل ه چل ساڵ ه ل ه چوارچوو
دهســهاڵت ســهخت ،رووژههاڵت كوردســان
داگیــر كردیهس ،وهلێ هــهر رووژێگ مهتێت
ك نهتــهوهی كورد لهو بهشــ ه لــ ه ژێر دهس
بایته دهیشــت .ل ه حاڵێكا
كۆڵۆنیاڵیــزم ئێرانی 
ئهیهر نهتهوهی كورد ل ه ڕووژههاڵت كوردســان
ل ه رێ دهساڵت نهرم دهوڵهت ئێرانوه فهرههنگ
و شووناســی ئاسیمیله و ژینۆساید بكریهت ئهو
وهخت وه پای كارناســهیل بوار زانست سیاسی
و كوومهڵناسی ،ســاڵهیل فرهێگ بهیت تا تاك
كورد ل ه ژێر كارگهریهیل خهتهرناك فهرههنگ
كۆلۆنیاڵیستی بایت ه دهیشت.
جــێ ئامــاژهس ك یهكێــك وه پالنهیل
ڕهژیــم ئێران ك ل ه ڕێ میدیا جوور دهســات
نهرموه ل ه ماوهی ســاڵهیل وهریــن پراكتیزهی
كردیــهس ،پالنێگ ه وه ناو «نقشــ ه مهندســی
فرهنگی جمهوری اســامی» ك ســاڵ ١٣٩١
خوهرهتاویــی وه الیهن (شــورای عالی انقالب
فرهنگــی) واڵوبیهســوه .لهی نهخشــ ه رێ یا
نهخشــهی مهههندسیی ه لهیوا هاتیهس « :ارتقاء
قدرت نرم و افزایش نیروی مقابل ه با جنگ نرم
دشمن» ،یهكیك ل ه  ١٣ئارمانجهیل فهرههنگی
جموری ئساڵمییه .چشتێگ ك لهی بهین ه فره
جێ تهفرهنج ه ئهوهســ ه ك ل ه ئی نهخشــهی
فهرههنگییــ ه  ١٣بهند ئهرا خوهی دانایهس ك
بهنــد چوارمێ ئاماژهس وه گرنگی و پاراســتن
زوان فارســی ن ه تهنیــا ل ه ناو ئێــران ،بهڵكوو
ل ه تهمام ئهو واڵتهیلیچ ه ك وه فارســی قســ ه
مهكــهن ،چویك ه ل ه بهند  ٤ئامــاژه وه (جوامع
فارسی زبان) كردیهس .ئیهیچ ه توانێت وهو مانا
بووت ك دهوڵهت تهێران ل ه رێ زوان فارسی و
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وه پشتیوانی میدیا جوور دهسهاڵت نهرم ،تهقاال
ئهڕا پێشخســتن ئمپراتــۆری زوانی و میدیایی
كهیت .وه گشتی توانیمن بوویشیمن ك جموری
ئســامی جوور دهوڵهتێگ كۆلۆنیاڵیســتی ههر
جوور زهمان ئمپراتورهیل ڕووژاوایی و ئاســیایی
ل ه ڕێ كهڵــك وهرگرتن ل ه دهســات نهرموه
جوورێگ ل ه سیاســهت ئمپراتۆری فهرههنگی
ل ه ڕووژههاڵت كوردســان جــوور نموون ه پیاده
كردیهس.
تا نوویســان ئــی خهتهیل ه فــره بابهت ل ه
سهر سیســتمهیل كۆلۆنیاڵیســتی و نهتهوهیل
كۆڵۆنیاڵكریای و كورد جوور نموون ه هاتیهســ ه
نوویسان.ئهڕا نموون ه ل ه چهندین ژمارهی «گۆڤار
تیشــك» شهوق خریاس ه ســهر دیاردهیێگ وه
ناو كۆلۆنیاڵیــزم( )Colonialismلــه دهروهچ
و نووڕگــهی جورواجــوروه .وهلێ فره وه كهمی
باس لــ ه پهیوهنــدی میدیــا و كۆڵۆنیاڵیزم ل ه
ژینگهیێگ كۆلۆنیاڵكریاگ ل ه وێنهی ڕووژههاڵت
كوردســان كریاس .ههر وهی بوونهوه ،بهشێگ
لهی بابهت ه تهرخان كریاس ئهڕا ههڵســهنگانن
و ههالجیكــردن پهیوهندی بهین كۆڵۆنیاڵیزم و
میدیا جوور دهساڵت .
فره جــار ل ه بوارهیل زانســت سیاســی و
كوومهڵناسی ترمهیل كۆڵۆنیاڵیزم()Colonialism
و ( )Imperialismجوور دوو مهفهووم هاوشێوه یا
هاوواتا كهفێت ه وهرباس .وهپای فهرههنگ وشهی
ئاكســفۆرد وشــهی كۆلۆنیاڵیزم ل ه ()Colonia
ی التینــی وه مانای «حهوش» یا «نیشــتهجێ
بیــن» هاتیهس .وهلــێ كۆلۆنیاڵیزم وه مانایێگ
وهرواڵوتر و پشت بهسان وه نووڕگهی كهسێگ
جوور ئانیــا لوومبا( ،)Ania Loombaمینهوان
هنــدی و نوویســهر كهتــاو (Colonialism/
 ، )postcolonialismكۆڵۆنیاڵیــزم وه مانــا
گشتیهگهی یانێ داگیر كردن و كۆنترۆڵكردن
واڵت یا نیشــتمان و ســهرچهمهیل دارایی یا
ئكنوومــی ئنســانهیل ترهگ .وه بــاوهڕ لوومبا
ئیهیچ ه دیاردهیێگ نوو نی ه و وهرین كۆڵۆنیاڵیزم
ههڵهوگهردیــهت ئهڕا الی ئمپراتۆریی رووم ج ه

دهیهی  ١٠٠و ل ه شــوونێ ئمپراتۆریهیل ترهگ
لــ ه وێنهی مهغلووڵهگان و ئوســمانییهگان و...
كهڵــك وهگرتن ل ه مهفهــووم كۆلۆنیاڵیزم لهی
بابهت ه ئــهڕا ئهوه نی ه ك باس ل ه تاریخ دوویر و
درێژ دهساڵتهیل كۆلۆنیاڵیستی یا ئیمپراتۆرهگان
بكهیمن  ،بهڵكوو لهی كانتكســت ه كۆڵۆنیاڵیزم
جوور تئــوری یــا چمكێگ ئســفاده كریهت
ئهڕا حالــی بیین ل ه پهیوهنــدی بهین میدیا و
كۆڵۆنیاڵیــزم پهیوهس وه كهیــس ڕووژههاڵت
كوردسان.
بێبهزهی و موراڵ(ئخاڵق)
گاهس ئیس ه ئی پرســیاره الێ خوهنهرهیل ئی
بابهت ه دورس بووت ك مهفهوویلێگ ل ه وێنهی:
بێبــهزهی و مــوراڵ چ پهیوهندیێگ وهل میدیا
یله
و دهســاتا دێرێت؟ ل ه ڕاسییا ئی مهفهوومه 
و چهن مهفهووم ترهگ ك ل ه خواروه شــیهو
مهكریــهن ،پهیوهندیێگ ڕاســهوخۆ وهل تاوان
و پێشــلكاریهیل دهوڵهت كۆلۆنیاڵیستی تهیران
لــ ه دژ وه كوردســان دیرێت .پشــتیوانی ئهڕا
ئی نووڕین ه ههڵهوگهردیهت ئهڕا ئســتداللیێگ
جــ ه الیهن جودیت شــكالر(،)Judith Shklar
فیلسووف وهناودهنگ لێتونی ل ه بوار فهلسهفهی
سیاسی ك مهوشــێت بێبهزهی و تون و تیژی
بهرزرترین ئاســت كارهیــل خهراو یــا تاوانه.
ناوبریــاگ ههر لهیــوا مهوشــێت ك ماهیهت
بێبهزهی یانێ ئهوهی ك الیهنێگ وه ئانقهست و
بێ دهلیل و بهڵگ ه ئازار و ئهزیهت مهوجوودێگ
تــر(چ گیانلهوهر و چ ئنســان) مهدهێت ]12[.ل ه
درێــژهی بابهتهگه ،ئی مهفهووم ه وهگهرد چهن
مهفهووم ترهگ ك وهل یهكا پهیوهسن ،ل ه سهر
پهروهندهی رووژههاڵت كوردسان و چهن نموون ه
ل ه تاوانهیل جموری ئسالمی دژ وه كوردسان وه
یانكهی موراڵخوازیی ئسالمی تئوریزه مهكهیمن.
جێ باســ ه ك ناوهــاوردن «كــورد» لهی
پهروهنده یا كانتكســت ه ههرگز وهو مانا نیی ه ك
دهوڵهت جێ بــاس تهنیا دژ وه كوردهیل تاوان
دژ ئنســانی ئهنجام دایهس ،بێگومان ماشــین
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ئیدۆلــۆژی ڕهژیم تهیران ل ه  ٤٢ســاڵ وهرین
تــا ئێرهنگ ه ل ه هوویچ تاوانێــگ دژ وه حقووق
بهشــهر دهس نهپارێزاس .وهلێ لهی مینهوانیی ه
فوكوس ئیم ه ها ل ه سهر پهروهندهی ڕووژههاڵت
كوردســان پهیــوهس وه بابهتهیــل میدیــا و
دهســات .ئهڕا وهرچهوڕووشنی بهردهنگهیل ئی
بابهت ه وه ههوهجهی مهزانیمن ك وه كوڵی سێ
مهفهووم بنهڕهتی پهیــوهس وه موراڵ(ئخاڵق)
شیهو بكهیمن:
موراڵخوزای ()Moralism

وه پشت بهسان وه نووڕگهی كهسێگ جوور پل
راسڵ( ،)Paul Russelپروفسوور ل ه بوار فهلسهف ه
جــ ه دانژگای لووند ســوئد ،مهفهووم موراڵ ل ه
بنج و بناواناوه مهشــیا وشهی دژبهر یا ناكووك
كارهیل بێبهزهییان ه بیاتا و ئیهیچ ه وهو ماناس ه ك
موراڵ بایهس جوور بهنگه(سهد)یا كهرهستهیێگ
ئــهڕا نواگرتــن جــ ه كارهیــل بێبهزهییانهی
ســتهمگهر كردار ل ه خوهی نیشان بیاتا .وهلێ
فره جار خــود ئی ئانیماســیونگهله(متحرك)،
ئیم ه ل ه ڕاگهی ئهســڵی موراڵ دوویر خهیتوه.
ئهو ههر لهیوا باس كهیــت ك ئایهمهگان ئهڕا
ڕهســین وه مهرامهیل خوهیان یــا ئهڕا تهنبی
كردن یا ئازاردان كهسهیل وهرانوهر خوهیان وه
یانكهی جورواجوور ئســفادهی قهڵهت ل ه موراڵ
كهن و ههر ئی كارهیل گهنهســ ه ك بیهس وه
دهلیــل ئهوهیگ ه ك پهیوهنــدی بهین موراڵ و
بێبهزهی ل ه چوارچــوو نههادهیل كوومهاڵیهتی
و حقووقیــی كــهاڵن ل ه وێنــهی زندانهگان و
شــێواز ههڵس و بنیش وهل كهســهیل تاوانبار
و حوكمێگ ك وهســهریانا ســهپیت ،دووچار
گیچهڵ بیمن .وه گشــتی راسڵ ها ل ه سهر ئهو
باوهڕه ك فــره جار بازه الیهنێگ ئســفادهی
خهراو ل ه دیاردهیێگ وه ناو موراڵخوازی مهكهن
ك هوویچ سازگارییێگ وهل نههادهیل قانوونی
و پرووســهی قانــوون()Legal Procedures
نهیرێت .مهیــزوور بنهڕهتی من ل ه موراڵخوازی
لهی كانتكســت ه ههر ئهو جووره ك راســڵ پا
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ل ه ســهرێ دهیتهگهز  ،ئهوهس ه ك خوازم بزانم
توانســتیه وه

ك جموری ئســامی چ جووری
یانكهی موراڵخوازی «ئسفادهی خهراو) ل ه موراڵ
ئهڕا ڕهســین وه ئارمانجــهكان خوهی بكهێت،
ییانه
ئارمانجهیلێگ ك وه قهوڵ ڕاسڵ فره بێبهزه 
یا فاسدن(.)Corruption
موراڵخوازیی پوویچ ()Vain Moralism
ریشــهی بنهڕهتــی و وهشــاریاگ ل ه پشــت
مهفهووم موراڵخوازیی پوویچ()Vain moralism
ل ه ســهر ئهوه دانریاس ك ئهندیشــ ه  ،ڕهفتار
و گوفتار(موراڵــی) كهســانێگ ك ل ه پشــت
موراڵــوه خوهیــان شاردنهســوه ،تهقــاال ئهڕا
خوهیدهرخســتن ســتاتویس كوومهاڵیهتــی و
موڕالییان ه ل ه ههڵسهنگانن وهگهرد كهسهیل تر.
وه مانایێگ شــهفافتر ،ئیجوور كهسهیل ه دهس
كهن وه فهخرفرووشــیی موراڵــی ئهڕا ئهوهێگ ه
چواردهورهگهیــان بچن وه شــاخ و باڵیانا و وه
شــێوهیێگ پوویچ تاریفیان بكهن .وه نووڕیین
ڕاســڵ خوهیدهرخســتن و تهقاال ئهڕا ڕهسین
وه ناوبانــگ ل ه ژێڕ ناو مــورااڵ خوهی دهرخهر
ئــهو ڕاسییهســ ه ك ههڵســوكهفتێگ لهیــوا
ههڵگــر هوویچ بنهوایێگ ڕاســتگویان ه وهرانوهر
وه پرنســیپهیل قانوونــی و ئارمانگهیلێگ نی ه
ك تهنانــهت خود ئــهوان چهوهڕوانی دێرن ل ه
كهسهیل ترهگ ك پهیڕهوی ل ه لێ بكهن .ههر
وهی بوونــهوه ،ڕهفتارێگ لهیوا ســاخت ه و بێ
مایهس .ڕاســڵ جوور نموونهیچ ئاماژه مهكهیت
وه خهتیبهیل مهســیحی تهبشیری ك وهخت
خوهی ل ه الیێــگ بانگهواز ئــهڕا موراڵخوازیی
مهسیحی مهكردیان و لهو الیچووه وه دزییوه ل ه
هوتڵهیل فروودگاكان خهریك مهسرهف كردن
مهواد موخهدر  ،خالیكردن شههوهت و رابواردن
وهل كهسهیل لەشفرووشا بین.

موراڵخوازیی بێبهزهییانه()Cruel Moralism
وه پــای نووڕییــن ڕاســڵ ،موراڵخوازیــی
بێبهزهییان ه ههڵگر كومهڵێگ ئهندیش ه و ڕهفتاره
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ك ئــهوان وهل موراڵخوزایــی پوویچا له یهكت ر
جیا مهكهیتوه .ئهڕا نموون ه موراڵخوازهیل پوویچ
كهڵك له ڕهوشهیل بێبهزهییان ه وهرگرن(وه قهوڵ
ڕاســڵ ئهیهر ئهو ڕهفتاریان ه ل ه پێناو ئامانجهیل
خوهیدهرخســتن و پوویچ) بــووت ،وهلێ یهی
جوور خوهیان دهرخــهن ك ئهوان ن ه خوازیار
كارهیــل تون و تیژیین و ن ه ئامادهن ك لهزهت
ل ه ئازار و ئهزهیهت كهســهكان تر بوون یا پهنی
و بهیناوی وه سهر كهسێگ بارن.
ڕاســڵ لهیــوا مهفهــووم موراڵخوازیــی
بێبهزهییانــه( )Cruel Moralismپێناســ ه
مهكهێت « :چشتێگ ك بووت وه بایس ئهوهێگ ه
موراڵخوازهیل بێبهزهییانه ،تون و تیژی بخوڵقنن
ئــهڕا ئهوه نیــ ه ك بابهت موراڵــی خوهیان وه
روخ كهســهیل ترا بكیشن یا مهیزووریان تهنیا
خوهیدهرخســتن بووت ،وهپێچهوانــهوه ئهوان
ئازاردان كهســهیل تر و شكانن كهرامهت ئهوان
جوور كهرهستهیێگ ئهڕا ڕهسین وه دهساڵت و
[]13
حوكمڕانی وه سهر ئهوانوه زانن».
ئهڕا ئهوهێگــ ه بتوانیمن تئوری دهســات
نهرم و مهفهوومهیل تر پهیوهس وهی بابهت ه ل ه
سهر میدیایی سهر وه كۆلۆنیاڵیزم ئێرانی دژ وه
كوردســان تاقی ههالجی بكهیمن ،ههوهج ه وه
دورس كردن چوارچێوهیێگ دیریمن ئهڕا كلك

نیشان كردن ههڵسوكهفت كهرهستهیل وهردهس
یچه باس
دهســات نهرم  .ههڵبهت بایهس ئهوه 
بكهیمن وهكارهاوردن مهفهووم دهســات نهرم
ل ه ههڵســهنگانن وهگهرد دهساڵت سهخت وهو
مانا نی ه ك جموری ئســامی ئهڕا سهركوت و
سهپانن دهساڵت و سیاسهتهیل خوهی كهڵك ل ه
دهساڵت سهخت دژ وه كوردسان وهرنهگرتووی.
وه پێچهوانهوه كارنامهی ڕهژیم جموری ئساڵمی
پڕه ل ه تاوان و جنایهت دژ وه كورد .گرفتهگ ه ها
لهوهیا ك ئی ڕهژیم ه فرهتر ل ه كانال دهســات
نهرم و ل ه بوارهیل میدیایی و فهرههنگیوه تهقاال
ئهڕا جێخســتن پالنهیل كۆلۆنیاڵیستی خوهی
كردیــهس .هــهر وهی بوونــهوه ،میدیا جوور
دهســات نهرم توانێــت خهتهرناكترین چهك
كۆلۆنیاڵیستی بووت دژ وه فهرههنگ و شوناس
كورد ،چویك ه دهســات نهرم لــ ه متودهیلێگ
كهڵــك وهرگریت ئهڕا داگیركــردن فكر و دڵ
تاك كــورد ك تو بێ ئهوهی وه خوهت بزانیت
هــهم دووچار ئاسیمیالســیۆن بیتوه و ههمیچ
بیــت وه ههڵگر فهرههنگێگ ك وهگهرد ژینگ ه
و رووح تــاك كوردا یهكهو ناگرێت .ل ه خوارهوه
چارتێگ پیشــكهش كریهت ئهڕا ئاسانكاری و
فامین چوارچوو تئوری و مهفهوومهیل پهیوهس
وه میدیا و دهساڵت نهرم.

میدیا
كۆلۆنیاڵیزم

موراڵخوازیی بێبهزهییانه

دهساڵت نهرم

موراڵخوازیی پوویچ

موراڵخوازی

چارت :١
میدیا و كهرهستهیل وهردهس جموری ئسالمی ئهڕا سهپانن
سیاسهت كۆلۆنیاڵیستی خوهی له ڕووژههاڵت كوردسان
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ئانالیز(ههالجیكردن)
لهی بهشــه تهقاال كهیمن ك وه پشــت بهسان
وه فاكتــه و دهیتایهیــل دڵنیاكهر بهشــێگ لهو
كهیســهیله ههالجی بكهیمن ك پهیوهســن وه
رووژههاڵت كوردسان  .جێ ئاماژهس ك تاوانهیل
جموری ئســامی لــه ڕێ كهڵــك وهرگرتن له
میدیایهیل ئی نزاموه دژ وه كوردســان ئهو قهره
فرهس ك وه نوویســان دهیان مینهوانی زانستی
دومــای ناتێت .ههر وهی بوونهوه ،ئی بابهته تهنیا
چهن نموونهیێگ لــه ڕهوڵ میدیایهیل جموری
ئســامی جوور چهكێگ كۆلۆنیالیســتی دژ وه
ئــرادهی ههرگز نهچهمیاگ كوردســان خهیته
وهرچــهم بهردهنگهیل خوهی .جێ باســه ك له
بهین میدیایهیل جموری جوور دهســات دژ وه
كوردســان تهنیا فوكوســمان ها له سهر (صدا و
سیما).
جهمهوكردن دهیتا و مهتریاڵ دڵنیاكهر نیشان
دهیت ك ڕهژیم جموری ئسالمی له چوار دهیهی
وهرینا لــه میدیا(صدا و ســیما) جوور چهكێگ
كۆلۆنیاڵیســتی دژ وه هاوواڵتیهیــل ڕووژههاڵت
كوردسان و تهنانهت حزبهیل كوردی له دهیشت
ســنوورهیل ڕووژهــهاڵت كهڵــك وهرگرتیهس.
كارهیل مینهوانی وهریــن  ،باكراوند و تئوریهیل
پهیوهس وهی بابهته نیشانی مهیهیت ك دهساڵت
توتالیتهر جموری ئساڵمی وه ئارمانج كۆڵۆنیاڵكردن
ژینگهی كوردســان كهڵك له دهسهاڵت نهرم و
سهخت وهرگرتیهس .ئهڕا ڕهسین وه ئارمانجهیل
ئســتراتیژیكی و درێژماوهی خوهی میدیا نهخش
وهرچهوێگ لهی بهینه داشتیهس .له خواروه ئهڕا
جوواودان وه پرسیارهیل ئی مینهوانییه و ڕهسین
وه دهســكهفتێگ ،چهن كهیس جــوور نموونه
ههالجی مهكهیمن.
كهیس  :١فهرمان جههاد ئساڵم سیاسی(جموری
ئســامی) دژ وه ڕووژههاڵت كوردســان جه ٢٨
گهالوێژ  ١٣٥٨خوهرهتاویی
ههر ئهو جووره له ئهوهڵ ئی بابهته باســكردیمن
جموری ئساڵمی ههر له ساڵهیل یهكم شووڕش
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مللهتهیــل ئێــران پهی وهو ڕاســیی ه بردوی ك
میدیا توانێت جوور یهی چهك كۆڵۆنیاڵیســتی و
سهركوتكهر دژ وه موخاڵفهكان خوهی كهڵك له
لێ وهربگرێت.ئهڕا نموونه ســازمان(صدا و سیما)
ی ڕهژیــم نهخش وهرچهووێگ لــه وهڕێوهبردن
سیاســهتهیل نزام ئالیگارشی دینی و خسوسهن
ئیدۆلــۆژی والیــهت فقیه له ئێران داشــتیهس.
فره جــار باس لهوه كهن ك خــود ڕههبهر ئهو
وهخت جموری ئســامی یهكمین نهفهر بیهس
ك پهی وه گارگهیهیل ڕادیوو تلیزوون بردیهس
و تهنانــهت ئاماژه وهو ئــهوه كهن وهخت خوهی
ناوبریای توانســتیه لــه رێ فوتوكووپی و دهنگ
خوهی له ســهر نوار یا كاســێت شــووڕش ٥٧
ڕههبهریی بكهیــت .گاهس هــهر وهی بوونهوه
بووت ك خومهینی و ڕههبهرهیل ترهگ نزام ههر
ل ه یهكمین ڕووژهیل دامهزرانن ســازمان (صدا و
ســیما)ئی سازمانه خســتنه ژێر دهست دهوڵهت
و ڕههبهر نزام ئی دهســات گرنگه خســته ژێر
كونتروڵ خوهی.
جێ وهتنه ك ڕههبهر ئهو وهخت نزام یانێ
خومهینی لــه ڕێ میدیاوه فهرمــان جههادێگ
ئســامی و جهنگێگ ڕهوانی و تهمام ئهیار دژ وه
ڕووژههاڵت كوردســان و حزبهیل سیاسی كورد
ڕاگهیاند.ههڵبهت وهر له ڕاگهیاندن فهرمان جههاد
دژ وه كوردسان ڕهژیم جموری ئساڵمی له(جهنگ
ســێ مانگه) وهرانوهر ڕووژههاڵت كوردســان و
حزبهیل سیاســی كورد دووچار شكس هاتووی
و ئــهڕا دواره خوهڕێكخســتن كهڵك له تاكتیك
گفتگوو(مهزاكره) وهل نوێنهرهیل كورد وهرگرت.
له ڕاسییا ئامانج جموری ئساڵمی لهی متوده ئهڕا
چارهسهر كردن مهســهلهی كورد نهوی ،بهڵكهم
تواســت وه یانكهی گفتگوو خوهی ئاماده بكهیت
ئهڕا هێرشێگ سهراسهری دژ وه كوردسان .ئهوه
بی ك خومهینی ڕههبهر جموری ئساڵمی فهرمان
جههاد دژ وه كوردســان دهركرد.له خواروه دهق
قسهیهیل خومهینی له وهخت ڕاگهیاندن جههاد
دژ وه كوردسان خهیمنه وهرچهمتان:
خومهینی له پهیامێــگ تلیزوونی و له یهی
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ڤیدیوو ك ( )٥٢ســانیهس ،وه ئاشكهرا یهكمین
جههاد ئسالم سیاسی دژ وه كورد دهرخهیت .له
بهشــێگ له قســهكانیا لهیوا فهرمان هێرش ئهڕا
سهر رووژههاڵت كوردسان ئالم كهیت:

«این توطعەگرا در صدر كفار واقع هســتند.
این توطعەگرهای در کردستان و غیر اون در
صدر کفار هستند.با آنها باید با شدت رفتار
کرد.دولت با شــدت رفتار كند.ژاندارمری با
شــدت رفتار كند.ارتش با شدت رفتار كند.
اگر با شدت رفتار نكنند ما با اونها با شدت
[]١٤
رفتار می كنیم».
لهی ڤیدیوو  ٥٢سانیهییه دوینیمن ك خومهینی
جوور ڕههبهر جموری ئساڵمی یهكمین جههاد
ئســامی دژ وه نهتهوهیێــگ ســادر كهیت ك
زوورمیان مســهڵمانن .له شــوونی ناوبریاگ وه
كهڵــك وهرگرتن لــه میدیا جوور دهســات وه
ئاڵهم ئاشــكهرا فهرمان دهیت وه نیرویهیل نزامی
خــوهی ك وه تون ترین شــێوه گــهرد مهردم
كوردسانا ههڵســوكهفت بكریهت .كوردهكان وه
ســهدر (كفار) مهزانێت و له رووی دیسكورسوه
چهندیــن جار لــه ناو قســهكانیا ك كهمتره له
یــهی دهقهس ،كهڵــك له كهلهمهی (شــدت)
وهرگرێت .ئی ههڵسوكهفت خومهینییه جوورێگ
له دهســات سهخته ،چویكه وه ئاشكهرا فهرمان
جههــاد دژ وه نهتهوهیێــگ تر ئــام كهیت .له
ڕاســییا ئیه ههمان پێناسهس ك (جوزیف نای)
له بارهی تایبهتمهندیهیل ڕههبهریهت و دهساڵت
سهخت ههڵســهنگان ئهڕای كهیت ك هوویشێد
ڕههبهرانێــگ ك لــه بانوه دهســتوور ئهڕا خوار
دهر بكــهن وه پێیان مهوشن»پادشــای كوییه-
( The king of the mountainیانێ كهســێگ
ك له بهرزترین نوقتهی كوییهیێگ دانیشــتیه
و قســهی ئهوهڵ و ئاخر مهكهیت .ئیهیچه مانای
ئهوهســه ك ڕههبهرێگ جوور خومهینی كهفێته
ناو كاتاگۆری دهســات سهخت(.)Hard power
له رووی حقووقیوه مهشــیا خومهینی له دادگای

(الهه) جه هولهند وه تاوان ئهنجام دان جنایهت
دژ وه بهشــهریهت مهحاكمه بكریاتا ئهگهر ئیسه
وه دۆنیــاوه بیاتا ،چویكه ناوبریاگ وه ئاشــكهرا
دهستوور دهیت وه ئهرتش ك وه تون ترین شێوه
دژ وه خهڵك كوردســان ههڵسوكهفت بكهن ك
له ئهنجام ئی سیاســهته دهیــان ههزار كهس له
خهڵك ڕووژههاڵت كوردسان ههر له كهڵێن شار
كرماشــان تا ئهیاڵهت ورمــێ جه الیهن هێزهیل
جمــوری ئســامیوه گیانیان له لێ ســهنیا .له
بارێك تروه ،دهســتوور جههاد خومهینی توانێت
تێكهاڵوێگ له دهساڵت سهخت و نهرم بووت ك
له له الی نای وه دهســات هوشمهندانه(Smart
)powerناســیاس .دهساڵت هوشــمهندانه لهی
كهیســه وهو ماناسه ك خومهینی ئهڕا سهركوت
كوردســان كهڵك له دهساڵت سهخت وهرگرێت
،وهلێ ئهڕا ڕهســین وه ئارمانجهكانێ ههوهجه وه
ئهوه دیرێت ك بتوانێــت قهنائهت وه نیروگهیل
نزامی خوهی بكهێت یانــێ ههر ئهو جووره نای
هوویشــێد بتوانی وه ســهر دڵ و فكر یا عهقڵ
كهسهیل ترا ســهربكهفێت .سیاسهتێگ لهیوا له
نووڕیــن نای یانێ كهڵك وهرگرتن له دهســات
هوشمهندانه.
فهرمان جههاد خومهینی دژ وه كوردسان و
موراڵخوازیی بێبهزهییانه
ڕاســل فره وه ڕووشــنی باس لهوه مهكهێت ك
موراڵخوازیی بێبهزهییانه له ســهر بنهمای شكانن
كهرامهت و ئازاردان ئنسانهیل ترهگ بهرجهسهته
بیهســوه .ئیه ههمــان كاره ك خومهینی له ٢٨
گهالوێژ  ٥٨دژ وه كهرامهت و سهرروهری خهڵك
كوردسان ئهڕا جێخســتن ئیدۆلۆژیی نزام(ئسالم
سیاســی) و وه قهوڵ خوهیان مهردم ســاالریی
دینی ئهنجامــی دا .له حاڵێكا ئــهوه جار یهكم
بی له تاریخ ئســام سیاسیا ك الیوا بێبهزهییانه
فهرمــان جههــاد دژ وه نهتهوهیێگ دهربكریهت
ك بهش زوورمیان مســهڵمانن .ئیهیچه نیشانهی
ئهوه ڕاسیهســه ك خود خومهینی ك خوهی وه
والیهت فهقیه  ،موراڵخواز و نوێنهر خوا له سهر
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زهوی مهزانێت ،وهلێ وه دهركردن فهرمان جههاد
دژ وه كوردســان ماسكهگهی بان دهم و چهووی
الدا و ماهیــهت پوویــچ  ،بێبهزهییانه و گهندهڵ
خوهی وه قهوڵ ڕاسل ئهڕا گێشت الیك بهرمهال
كرد.
كهیــس :٢پرۆپاگهنده و جهنــگ ڕهوانی(صدا و
ســیما) جوور چهكێــگ كۆلۆنیالیســتی دژ وه
حزبهیل ڕووژههاڵت كوردسان
هــهر ئهو جووره لهیهوهر بــاس له نهخش (صدا
و ســیما) له پهیوهندی وهل سازمانهیل سیاسی
كردیمــن ،وه پــای مــاددهی  ٥٥یهكیــك له
ئهركهیــل ئی ســازمان دهوڵهتییه وهرێخســتن
پروپاگهنــده دژ وه «گروههــای ضــد انقالب و
ســتون پنجم» و ئاشــناكردن خهڵــك وهگهرد
ماهیهت فكــری و پراكتیكی ئهوانــه .ههر وهی
بوونهوه( ،شــبكه كردســتان) وه یانكهی (دهه
فجــر) دوو دوكومنتهر(مســتند) له ژێر ناو « لبه
دو تیــغ» دژ وه حزبهیل ڕووژههاڵت كوردســان
وه شــێوهیێگ پرۆفیشناڵ و ههدهفمهندانه واڵو
كردوه .له خواروه تهقاال كهیمن ك چهن بهشێگ
له دكومنتــهر یهكم ك له ههڵكهفت  ١٠بێمهن
 ١٣٩٩له شهبهكهی ناوبریاگ واڵو بیوه ،ههالجی
بكهیمن.
وهر له ههر شتێگ بایهس ئاماژه بكهیمن ك
جهنگ ڕهوانی( )Psychological warfareڕهژیم
تهیران دیاردهێیگ نوو دژ وه ئازادیخوازهیل ئێران
و بهتایبهت كوردســان و سازمانهیل سیاسی ئی
بهشــه نیه .ل ه ڕاسییا جهنگ ڕهوانی نزام والیهت
فهقییه ههر له ساڵهیل ئهوهڵ وه دهساڵت ڕهسین
ئی نزامه دهسوهپێ كریاس و تا ئیسه وه شێوهی
تاكتیكی و سیستماتیگ بهردهوامه.
له دكومنتــهر « لبه دو تیغ) له بهش یهكم،
وه بههانهی دڵســوزی ئهڕا خهڵــك ڕووژههاڵت
كوردســان ،كاروهدهســهیل شــبكه كردستان
ك ســهر وه ســازمان(صدا و ســیما)ی جموی
ئســامیین وه تون ترین شــێوه و وه ئسفاده له
كهرهســتهیل ڕهوانی و فكــری تهاڵش كهن ك
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وه هــهر قیمهتێگ بیهس وه قهوڵ جوزیف نای،
فكر و دڵ هاوواڵتیهیل كوردسان له ڕێ دهساڵت
نهرموه وه قانجاز ئارمانجهیل ئیدۆلۆژیكی خوهوان
بێزن .ئهڕا وێنه له دهســتپێگ ئــی ڤیدیوو ٣٠
دهقیقهییه و له دهقیقهی ( )٢:٢٩ســانیه،ڕههبهر
جموری ئساڵمی(خومهینی) ئهڕا خوهههڵكیشان
و شاردنهوهی روویمهت پڕ له تاوان خوهی له ژێر
ناو موڕالخوازی و دڵســوزی ئهڕا كوردسان لهیوا
بــاس له حزبهیل كــوردی مهكهێت« :اینها می
خواهند كردستان را از ایران كنار بزارند و ببرند
ســوراخ چیزهای دیگر و نمی خواهند خدمت به
[]15
شماها بكنند».
ئــی قســهیهیل خومهینییه نیشــانهی ئهو
ڕاستیهســه ك ناوبریاگ وه ئسفاده له دهساڵت
نــهرم توایت فكر و دڵ تاك كورد له ڕووژههاڵت
هــهر ئهو جووره ك جوزیف نای باس كهیت ،وه
قانجاز نزام ئســامی وهكار بارێــت ،بێ ئهوهوی
ك ههوهجــه وه تــون و تیــژی داشــتوویت یا
ههزینهی فرهێگ ئهڕا ڕهســین وه ئارمانجهكانێ
مهســرهف بكهیت.له ڕاســییا پهخش قسهیهیل
خومهینــی لــه ههل و مهرج ئیســه لــه بارهی
حزبهیل كوردی ك تاریخهگهی ههلهوگهردیهت
ئهڕا چــوار دهیه وهر له ئیســه ،توانێت دهرخهر
ئهو فاكته بــووت ك حوكمهت ئورولیی جموری
ئســامی ئهڕا سهركوت و درێژهدان وه سیاسهت
كۆڵۆنیاڵیســتی خــوهی له كوردســان بهردهوام
تومهت ئهوه خستیهسه پاڵ كوردهكان ك ئهوان
خوازیار»تجزیهطلبی ،افراطــی گری ) و كارهیل
تروریســتین .ههڵبهت ئــی پرۆپاگهندهیله تهنیا
دژ وه نهتــهوهی كــورد و حزبه سیاســییهكانی
جه الیهن میدیایهیل ئێرانــوه وهڕێوه نمهچوت،
بهلكــهم دژ وه نهتهوهیهیل ترهگ قهیر فارســیچ
ههمان سیاســهت میدیایی ئهنجام دریهت .ئهڕا
نموونه نهتهوهی بهلووچ یا عهرهو وه تروریستهیل
بنیاتگهرایی توندڕهو مهزانن و توركهكانیچ جوور
تروریســتهیل فاشیســت یا شووینیست ناو بهن.
ئارمانج بنهڕهتــی دهزگای پرۆپاگهندهی جموری
ئســامی ئهڕا ئهوهسه ك شــووناس نهتهوهیهیل
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ژێــردهس و حزبهیلــی سیاســییان بپلكنێت وه
كارهیــل تروریســتی ،بنایتگهرایی ئســامی و
فاشیســتی تا لهیوا ئهوان جــوور دوژمن مهردم
و نــزام ئســامی ههم لــه ئاســت ناوخۆیی و
ههمیچ له ئاســت ناودهوڵهتی بــێ ئتبار بكهیت.
ههڵسوكهفت دهزگای پرۆپاگهندهی ڕهژیم دژ وه
نهتهوهی كورد و حزبه سیاسییهكانێ جوورێگ له
كهڵك خــهراو وهرگرتن له موراڵ و موراڵخوزایی
پوویچه ئــهڕا ڕهســین وه ئارمانجهیلێگ ك وه
قهوڵ ڕاســل ســهراپا گهندهڵن .له الیێگ تروه،
ســهراپای ئی دكومنتهره وه رووشــنی ماهیهت
و نهخش ســازمان(صدا و سیما) جوور چهكێگ
كۆلۆنیاڵیســتی و بازو دهزگای پرۆپاگهندهی ئی
سازمانه نیشان مهیهت .نمادهیل و دیسكورسێگ
ك لــهی ڤیدیوو جــوور جهنگ ڕهوانــی وهكار
چووت ،دهرخهر ئهو ڕاسییهســه ك بهرههمێگ
لهیــوا له ســهر بنــهوای بڕیارێگ شهخســی و
یهكالیهنه دورس نهویــهس ،بهڵكهم ئی كاره له
چوارچــوو ئهركهیل دیاریكریای (صدا و ســیما)
فورم گرتیهس ك وه پای (مصوبە مجلس شورای
اسالمی) كهفتیهسه وهرهسهی ئی سازمانه.
كهیــس  :٣تهوهیــن وه نمادهیــل كــورد و
سیپاڵ(لهباس) كوردی جوور نموونه له شهبهكهی
( ٢صدا و سیما)ی ڕهژیم
ماوهیێــگ وهر له ئیســه كوڵــه ڤیدیویێگ جه
شهبهكهیل كوومهاڵیهتی واڵو بیوه ك پێشكهشكار
یهكیك وه بهرنامهیل (صدا و ســیما) له مێمان
بهرنامــه پرســیار كهیت « :این لبــاس چوپانی
چیســت؟» و مێمان بهرنامه له جوواو مهوشێت:
« ایــن لباس كاوه آهنگر و نماد آزادی از چنگال
[]16
استبداد است».
كۆلۆنیاڵیزمی فهرههنگی یهكیك وه جوورهیل
داگیركارییه ك كهرهســتهیل كۆڵۆنیاڵیستی ئهڕا
نموونه له ڕێ میدیا و دیســكورس زوانوه تهقاال
ئــهڕا ئهوه مهكهن ك ئنســانهیل كۆلۆنیاڵكریای
ناچار بكریهن ك نمادهیل خوهیان(لهباس كوردی)
ك نمادیێــگ فهرههنگــی و كوومهاڵیهتییه ،له

وهرچهوویــان بخهن .ئــهڕا نموونــه ناوهاوردن
ســیپاڵ یا كــهل و پهل كوردی جــوور لهباس
وهر شــوان له الیێگ ئهڕا ئهوهسه ك نمادهیل
نهتهوهیی و فهرههنگی كورد بێ قیمهت نیشــان
بێریهت و لهو الیچووه نیشانهی ئهو حهقیقهتهسه
ك سیاسهت كۆڵۆنیالیســتی ئێران و فهرههنگ
ڕهگهزپهرهســتانهی نهتــهوهی بــااڵدهس له ناو
ئهقڵیهت و دڵ سازمان(صدا و سیما) ی دهوڵهت
كۆڵۆنیاڵیســتی ئێران ڕهگ و ریشه داكوتایهس.
تهوهیــن وه نمادهیــل فهرههنگی كــوردی و «
شوان» جوور ئنســانێگ شهریف و نان دهرهاوهر
لهو ڕاسیوه سهرچهمه مهگرێت ك ستهم سیستم
كۆلۆنیاڵیستی تهنیا له رووی سیاسی یا ئكنوومییوه
نییــه ،بهڵكهم لــه رووی ئیدۆلۆژیكیچوه خوهی
دهرخهیت و ئــهڕا نموونه بابهت ناونیتكهژهنین ،
خوهههڵكیشان و حهســاو نهكردن ئهڕا ئسانهیل
ژێردهس ،توانێــت بخهیتهمانه فكر وتارهیل (ژان
پوڵ سارتر» له ســهر كهیس داگیركریان جهزائر
وه الیهن فهرانسهوه .سارتر لهی بارهوه هوویشێد:
«ئیمڕووژ گێشتمان زانیمن ك ئیمه بیمنهس وه
بایس ئهوه نهتهوهیێگ تر ورسێ و كوومهڵكووش
بكریهن تــا له وهرانوهر ئیمهیا ســهر بخهفنن و
تهســلیم بوون .ئی مللهته ههمراێ مانهس ،وهلێ
[]17
وه چ قیمهتێگ».
كهیس:٤نهخش(صــدا و ســیما) ئهڕا شــكانن
كهرامهت ئنســان كورد له رێ وهرگرتن (اعتراف
اجباری)
سیســتم كۆڵۆنیاڵیستی ئێران له زهمان وهدهسهو
گرتن جڵهو دهســات تا ئیسه توانستیه ئسفاده
له «اعترافــات اجباری) ،دادگایهیل نمایشــی و
بهرنامهیــل پڕ له ســكانداڵ موراڵی له رێ (صدا
و ســیما)جوور چهكێــگ كۆلۆنیاڵیســتی دژ وه
موخالفهیل خوهی خسوسهن چاالكهیل سیاسی
و مهدهنی كورد بكهیت .ئی ســازمان ڕســوا ك
ریموتهگهی ها وه دهس ڕههبهر جموری ئساڵمی
یانــێ خامنهییوه ،تا هێمان ســهدان بهرنامه ك
ههڵگــر «اعترافات اجباری) و شــكانن كهرامهت
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ئنســانهگان چ له ناوخۆ و چ له دهیشــت واڵت
ئهنجــام دایــهس .تاوانهیل ئی ســازمانه دژ وه
ڕووژههاڵت كوردســان ئهو قهره فرهس ك ئیمه
ناتوانیمــن لهی بابــهت ســنوورداره نموونهیهل
فرهێــگ بخهیمنه وهرچهمتان ،وهلێ گێشــتمان
داستان پاوهگهزدان زندانیهیل سیاسی  ،مهدهنی و
عهقیدهتی كورد له ناو زندانهیل ڕهژیم ئالیگارشی
ئێــران ژنهفتیمهس و گاهس ئی بابهته چشــت
تازهێــگ نهوت .ههر جوورێگ بــووت ئی بابهته
تهقاال كهیت ك یــهی نموونه له ههزاران تاوان
ڕهژیم دژ وه زندانیهیل كورد بخهیته وهر دهستان.
مهساحبهیێگ نمایشی و مەتنێگ لهیهوهر
ئامادهكریای»جوورێــگ له متود وهزارهت
ئتاڵئات جموری ئســامی ئهڕا شــكانن
كهرامهت موخالفهكانێ)
یهكیــك وه نموونهیهیــل دگان وهپێانــان
ناچاری»اعترافــات اجباری) له ژێر شــكهنجهیا
تایبــهت وه كهیس زندانیهیل سیاســی كوردی(
لوقمــان و زانیــار) مرادییــه ك لــه ئاخرهیل
ســاڵ  ١٣٩٧خوهرهتاویــی وه الیــهن دهوڵهت
كۆلۆنیاڵیستی ئێرانوه ئدام كریان .جێ وهتنه ك
یهكیك وه ســازمانهیل دهفا له حقووق بهشــهر
ك له دهیشــت واڵت خهریــك كاروبار حقووق
بهشهریین توانســتووین له ڕێ ناردن موبایلێگ
وه دزییوه ئهڕا ناو زندان ،مســاحبهیێگ وهگهرد
لوقمان و زانیار ئهنجام بیهن.
جێ باســه ك مانگ گهالوێژ  ١٣٨٨لوقمان
مرادی وهگهرد كوڕ مامــووێ یانێ زانیار مرادی
وه الیهن نیرویهیل ئتاڵئاتی ئێرانوه دهسوهســهر
كریان .ئی دوو كهســه وه یانكهی كووشتن سێ
نهفهر و یهكیك لهوان كوڕ ئیمام جمهی مهریوان
وهبێ هوویچ بهڵگهیێگ دڵنیاكهر ماكووم كریان.
كاروهدهســهیل ڕهژیــم لوقمان و زانیــار له ژێر
شكهنجهیا ناچار كهن ك دگان وه تاوانێكا بنهن
ك ئهوان هوویچ نهخشــێگ له تێا نهیاشتنهس.
ئهڕا نموونه ئهوان ناچار كهن ك بوویشــن ئیمه
ئهندام كومهڵه بیمنهس و دهســتوور كوشتن ئهو
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كهســهیله بهتایبهت كوڕ ئیمام جمهی مهریوان
وه الیهن ســازمان ناوبریایوه دهركریاس .دهزگای
ئتاڵئاتی ڕهژیم له یهی نمایش سیاسی دوویر له
ئهرزشــهیل موراڵی ،كارێگ كــهن ك لوقمان و
زانیار چهوویان بكهفێت وه ئیمام جمهی مهریوان
و له وهرانوهر دویربین داوای بهخشین بكهن.
وه پای ســهنتهیل جێ ئتــوار ك وه الیهن
سازمان حقووق بهشهریی (عدالت برای ایران) وه
دهسهاتیهس ،كاروهدهسهیل ئتاڵئات ڕهژیم له سنه
وه تون ترین شێوه لوقمان و زانیار خستووینه ژێر
شكهنجه .لوقمان لهیوا باس وهسهرهات خوهی له
زندان ئهڕا (عدالت برای ایران) كهیت:

«بــرای اینكه مالقات با امام جمعه را قبول
كنم دو تا ســه روز مرا حد(كتك زدن) می
زدنــد .خانوادهام را تهدیــد كردند و گفتند
خواهرهایت را می گیریم ،خانوادهات را می
گیریــم ،همهتان را نابود مــی كنیم ،بهت
[]18
تجازوز می كنیم».
جێ باسه ك لوقمان و زانیار وه نوویسان نامهیێگ
تایبهت ئهڕا «ئهحمهد شــههید» ،خهوهر ڕهســان
تایبهت سازمان مللهتهیل یهكگرتگ ئهڕا پهیجوور
بین كهیس حقووق بهشــهر له ئێــران ،باس له
شكهنجهیهیل جسمی و ڕووحی خوهیان وه الیهن
كاروهدهســهیل زندانوه كهن .ئهوان تهنانهت باس
له ههڵســوكهفت دویر له پرنســیپهیل موراڵی وه
الیهن شكهنجهدهرهیل ڕهژیم له زندان مهكهن:

« بطــری آوردند و گفتند یا باید(اعتراف) را
قبول كنی ی اگر نكنی باید روی این بطری
بنشــینی.آنها مرا به تجــاوز تهدید كردند و
گفتند یا انتخاب می كنی یا دیگر این آخرین
انتخاب تو خواهد بود.مجبور شدم قبول كنم
چون تحمل چنین شــكهنجهای را نداشتم.
روی آلت تناســلیم خونریزی و سوختگی
شــدید داشتم و بیشــتر از این تحمل این
[]19
شكهنجههای وحشیانه را نداشتم».
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جــێ باســه ك لوقمان و زانیاری مــرادی گهرد
ئهوهی ك شــكهنجه و بــێ هورمهتیهیل فرهێگ
تامــوڵ كــردن و تهنانــهت له ژێر شــكهنجهیا
ئامــاده بیــن ك دگان وه تاوانهیلێــكا بنهن ك
هوویــچ پهیوهندیێــگ وه ئهوانوه نهیاشــتیهس
گــهرد تهمام ئیانه ،ڕهژیم كۆلۆنیاڵیســتی تهیران
ههڵكهفت  ٢٢گهاڵڕێــزان ١٣٩١خوهرهتاویی له
كانــاڵ تلیزوونی پرس تێڤی( )Press TVســهر
وه وهزارهت ئتاڵئات و ســازمان (صدا و ســیما)
ی جموری ئســامی(اعترافات) لوقمان و زانیار و
دیداریــان وهگهرد ئیمام جمــهی مهریوان جوور
بهش تایبهتێگ له بهرنامــهی (ایران امروز) واڵو
كردوه .لوقمان و زانیار مرادی له ههڵكهفت ١٧ی
خهرمانان  ١٩٩٧وهبێ هوویچ تاوانێگ ئدام كریان.
له ڕاســییا ئی جووره له ههڵســوكهفت دژ
ئنسانی یا موراڵخوزایی بێبهزهییانه دژ وه (لوقمان
و زانیار مرادی) دهرخهر ههمان ڕهوش یا ڕهفتاره
ك نــزام رووحانیهت و كۆڵۆنیاڵیــزم ئێرانی له
وهخت وه دهســات ڕهســینیان تا ئیسه دژ وه
ئنســانگهل ئازادیخــواز له ئێران و خسوســهن
ڕووژههاڵت كوردسان هاتیهســه ئسفاده كردن.
ئهیهر وه وردبینیوه بنوڕیمه ماشین تاوانهیل ڕهژیم
دژ وه خهڵك كوردســان ،ئهڕامان دهركهفێت ك
ڕهژیــم ناوبریای له تهمام ئــی دهورانه له هوویچ
تاوانێــگ دژ وه كورد درێغــی نهكردیهس .یانێ
وه گشــتی توانیمن بوویشیمن ك كاروهدهسهیل
تهیــران وه ئــازاردان كــورد یــا پێشخســتن
كوردفۆبیا(-هــهراس جه كــورد )Kurdphobia
هــهم تهقاال ئهڕا ئهوه كردنــهس ك خوهیان وه
سهر كوردا فهرز بكهن و ههمیچ لهیوا فكر كهنوه
ك وه ئازاردان كوردگــهل توانن فرهتر خزمهت
وه ئارمانگهل ئســام سیاســی و وهالیهت فهقی
بكــهن .گاهس ههر وهی بوونهوه بووت ك ئهوان
وه ئسفاده له مورالخوازیی بێبهزهییانه له ژێر ناو
مهردم ســاالریی دینی()Religious democray
وه دویــای جوورێگ له خوهیههڵكیشــان»Self-
 ”Validationئــهڕا نزامهكهیــان گهردیــهن تا
دڵسوزی ئهڕا خهڵك كوردسان.

دهسكهفت
لــه ئاخرین بهش ئی مینهوانییــه تهقاال كهیمن
ك له شــوون وهدهســهاوردن دهیتا و مهتریاڵ
دڵنیاكهر و ههالجیكردنیان وه پشــتیوانی تئوری
یــا مهفهوومهیل پهیــوهس ،جوواو پرســیارهیل
بنهڕهتی ئی مینهوانیی ه بیهیمنوه.
ئایا میدیایهیل ئێران بەتایبەت « صدا و سیما»
چ شــوون و لوونێگ لە نزام جموری ئســامی
دێــرن و ئی دەزگا وە الیــەن چ ئەکتورەیلێگوە
چەرخیەت؟
وه پای بهلگهیهل وهسهاتێ ،میدیا وه گشتی
و تلیزوون وهتایبهت نهخشێگ كلیدی و حهیاتی
لــه ســهردهم تكنولوژیا و پســا-مودڕن دیرێت
و وه قــهوڵ جــان پیلجر ،ســهردهم زانیاری له
بنهڕهتا ســهردهم میدیاس و ئیمه بهش فرهێگ
وه جهنگهیل خوهمان له رێ ئی دهزگاوه ئهنجام
دهیمــن .هــهر لهیــوا دهیتاكان بــاس له ڕهوڵ
هاشاههڵنهگر میدیا جوور دهروازهبان دموكراسی
و پارێزهر دموكراسی حهساو مهكریهت.
له واڵتێگ نادموكراتیك و كۆلۆنیاڵیستی وه
ناو ئێران ،میدیاكان ههر له تلیزوون بگر تا ڕهسێته
چاپهمهنی ها له ژێر كونتروڵ دهزگایهیل ئتاڵئاتی
نزام و شهخس خامنهیی .سازمان (صدا و سیما) وه
تهمامی ها له ژێر دهس براگهوره()Big Brother
یانێ خامنهیــی ڕههبهر جموری ئســامی .ئی
ســازمانه بیهس وه چهكێگ كۆلۆنیاڵیستی دژ وه
نهتهوهیهیل ژێردهس خسوســهن نهتهوهی كورد.
له الیێگ تروه ،میدیایــی دهوڵهت ئێران بیهس
وه كهرهســتهیێگ خهتهرناك و شوون دانهر ئهڕا
سهركوت ،شكانن كهرامهت ئنسان ،تاریخ سازیی
ســاخته ،پرۆپاگهنده دژ وه موخاڵفهیل سیاســی
ڕهژیــم به تایبهت حزبهیل كوردی  .وه گشــتی
میدیایی جموری ئســامی یانێ كهرهســتهیێگ
ئهڕا شــكهنجه ،بێ موراڵی ،ترســانن و شــكانن
كهرامهت ئنسانهیل ئازادیخواز.
ئایــا سیســتم کۆلۆنیاڵیســتی ئێــران ئەڕا
کپەوکردن دەنگ موخاڵفەکانێ لە چ متودەیلێگ
کەڵک وەرگرێت؟
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له ســهر بنهڕهت دهیتایهیــل و زانیاریهیل
ههالجــی كریای له بابهته ،مهفهووم تون و تیژی
 ،جهنگ ڕهوانــی و ئیدۆلۆژیكــی ،موڕالخوازیی
بێبهزهییانه ،پرۆپاگهنده دژ وه دوژمنهیل خوهی
بهشیێگ بنهڕهتی له سیاسهتهیل گشتی میدیایی
ئێرانن خسوســهن تلیزوون.ڕهژیــم تهیران ئهڕا
جێخســتن ئی سیاســهتهیله كهڵك له دهساڵت
نــهرم()Soft Powerو برێــگ جاریچ كهڵك له
دهساڵت ســهخت( )Hard powerوهررگرتیهس.
وهو مانایێگ تر ،رهژیم تهیران له رێ دهزگایهیل
ئتاڵئاتی خوهیوه دوژمنهیل یا موخاڵفهیل خوهی
شناســایی مهكهیت و لهو الیچوه سازمان(صدا و
سیما) ئهركدار كهیت ك دژ وه ههر ههڵسوكهفت
یا ئهڵترناتیڤێگ ك وهگهرد ساختار ئیدۆلۆژیكی
واڵیهت فهقییه ناتێیوه بووســن .شــایهت بێخود
نهوت ك خامنهیی پا له بان ئهو ڕاســییه دهیته
گــهز ك ناوت میدیا بكهفێتــه دهس دوژمنهیل
جموری ئساڵمی و ناوبریای میدیا جوور چهكهیل
شیمیایی پێناسه كهیت.
ئایــا حوكمهت ئێران چەنێگ توانســتیه وە
کەڵک وەرگرتــن لە میدیا جوور دەســەاڵتێگ
کۆلۆنیاڵیستی و ســەرکوتکەر دژ وە ڕووژهەاڵت
کوردسان کەڵک وەربگرێت و چ ئامانجهیلێگ ها
لە پشت ئی سیاسەتە؟
هــهر ئــهو جــووره ك لــه بــهش یهكم
ههالجیكــردن ئی بابهته باســكردیمن ،جموری
ئساڵمی ئێران ههر له ساڵهیل یهكم وه دهساڵت
رهســین خوهی ،كوردهیل ڕووژههاڵت و حزبهیل
سیاسی ئی بهشه له كوردسان جوور سهدر(كفار)
حهســاو كردییهس .فهرمان جههاد خومهینی دژ
وه كورد له چوارچوو ئی كۆنسپته وهڕێوه چیهس.
نزیك وه چوار دهیهس ك ڕووژههاڵت كوردسان
وه الیهن نزام كۆلۆنیاڵیســتی جموری ئسالمیوه
داگیر كریاس.
بێگومــان دهزگایهیل میدیایــی ئی ڕهژیمه
خسوسهن(صدا و سیما) ڕهوڵێگ كلیدی دیرێت
ئــهڕا گواســتنهوهی فهرههنگ كۆلۆنیاڵیســتی
و ئیدۆلــۆژی جموری ئســامی له كوردســان.
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گهورهترین بهڵگه ئهڕا ئی ئســتداالله ئهوهســ ه
ك ئی ســازمانه نه تهنیا ها لــه ژێر كونتروڵ و
مودیرییــهت ڕههبهر جموری ئســامی ،بهڵكهم
پهیوهندیێگ فره نزیك وهل ســازمانهیل»قضایی،
نطامی و اطالعاتی» ،جموری ئســامییا دیرێت.
وه گشــتی له ناوخۆ ئێــران دهزگایهیل میدیایی
جموری ئســامی جوور چهكێگ كۆلۆنیاڵیستی
گهرد مهسهڵهی كورد له ڕووژههاڵت ههڵسوكهفت
كهیت و زوان فارســی و شهبكهیهیل ئوستانی له
كوردسان ههڵگر گواستنهوهی ئیدۆلۆژی و پالنهیل
كۆڵۆنیاڵیستی ئێرانن .ئهڕا رهسین وه ئارمانجهیل
جموری ئساڵمی له كوردسان بووجهیێگ كهڵێن
له ئختیار ســازمان (صدا و سیما) دانریاس و لەو
الیچووە وهزارهت ئتاڵئات رهژیم و خود خامنهیی
جوور پادشــای كوییه وه قهوڵ جوزیف نای ،لهو
بان بانوه دانیشتیهس.
زانیارییــهكان بــاس لهوه كــهن ك ڕهژیم
كۆڵۆنیاڵیستی ئێران له هیچ تون و تیژییگ دژ وه
كورد دهس ناپارێزێت .ههر ئهو جووره ك ویرمهند
فهرانسهوی یانێ (سارتر) باس كهیت ئارمانج تون
و تیــژی و داگیركهرانه تهنیا ئــهڕا ئهوه نیه ك
ناچار بیت و مل ئهڕا دهســات كۆلۆنیاڵیســتی
بخهفنیت ،بهڵكهم ئهوان توان كهسهیل ژێردهس
خوهیان له ئنسان بین بخهن .ههر وهی بوونهوه،
دهوڵهت كۆلۆنیاڵیســتی ئێران تهنیا وه ئهوه ڕازی
نمهوت ك كوردهیل ڕووژهــهاڵت جوور نموونه
تهســلیم ئرادهی ئهو بوون ،بهڵكــوو ئهوان توان
فهرههنگ ،شوناس و نمادهیل كورد له بهین بوون
و زوان (فارســی) له جێ زوان كوردی دابنهن و
وهیجــووره توزه توزه فهرههنگ كوردی له بنج و
بناوانوه ژینوســاید بكهن .دواره وه قهوڵ سارتر،
چشــتێگ ك جهالدهكان(جمــوری ئســامی)
فره ههوهجــه وهپێ دیرن ،ســوكایهتیكردن وه
(قوروانیهیل) خوهیان و شكانن كهرامهت ئهوان تا
شوونێگ ك شهكهت بوون و ههست بكهن دی
مانهوهیان هوویچ سوودێگ نهیرێت.
له ئاخروه ،تهنیا ئهوه مایهسوه ك بوویشیمن
گــهرد تهمام ســتهم ،تون و تیژی ،شــكهنجه،
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كووشتن ،داگیركاری ،پروپاگهنده و موراڵخوازیی
بێبهزهییانهی ڕهژیم كۆلۆنیاڵیســتی ئێران دژ وه
كورد ،وهلێ تا نوویســان ئی خهتهیل ه خهبات و
پاوهگهزدان نهتهوهی ههرگز نهچهمیای كورد له
تهمام بوارهیل كوومهڵگه ئدامه دێرێت .ههڵبهت
خهبات و تێكوشــان ڕووژههاڵت كوردســان له
ههڵســانگانن وهگهرد نزامێگ كۆلۆنیاڵیستی ك
 ٤٢و ســاڵه تهقاال ئهڕا له ناوبردن فهرههنگ و
شــوناس نهتهوهیێگ وه ناو كورد كهیت ،كافی
نیــه .كوردهیل ڕووژههاڵت و حزبهیل سیاســی
بایهس ئهگهر جارێگ ئهڕا ههموویشــه بیهس،
تهمام پتانســیهڵ و تواناییهیل خوهیان له تهمام
بوارهگان دژ وه سیســتم كۆڵۆنیاڵیســتی ئێران
بوهنــه كار .له الیێگ تروه ،ئهگــهر بگونجیهت
حزبهیل ڕووژههاڵت كوردسان بایهس میدیایێگ
هاوبــهش دژ وه میدیایی كۆلۆنیاڵیســتی ئێران
داشتووین.
وه كوڵی ،ڕووژههاڵت كوردسان ههوهج ه وه
موبارزهیێگ دژه كۆلۆنیاڵیستی ل ه پاڵ تهاڵش ئهڕا
دموكراتیزهكردن ئێران .تاریخ موبارزاتی كورد ل ه
باكوور ،باشوور و ڕووژاوایی كوردسان وه پیمان
هوویشێت ك ئهولوویهت دان وه مهفهوومهیلێگ
جوور دموكراســی ،حقووق شاروهندی و دواره
بنیات نان پایتهختهیل كۆلۆنیاڵیســتی و ژیان
ل ه ناو جوقرافیایی سیاســی دهساڵت داگیركهر
ل ه نواێ خهبات دژه كۆلۆنیاڵیســتی وه هوویچ
كوره ناڕهســنێتهمان .ئی ه وهو مانا نی ه ك من
بوویشم ئهو مهفهوومهیل ه گرنگ نیهن .ههر كام
لهو مهفهوومهیل ه گرنگن وهلێ نهك وه قیمهت
فهرامووش كردن تێكوشــان دژه كۆلۆنیاڵیستی.
هــهر لهیوا ناوت ل ه فكرمــان بچووت ك كورد
ل ه ناو ههر كام ل ه دهســاتهیل كۆلۆنیاڵیســتیا
كهمینهس(اقلیــت) و ئــهو وهخت ئهو ترســ ه
ههس ك روویی ه تاریگهكهی دموكراســی(The
 )Dark Side Of Democracyههمــان
چارهنوویــس وه ســهرت بارێــت ك
ئیســه(بهغدا) و «ئهنــكارا) وه ســهر كــورد
هاوردنهسهی.

پێشنیار ئهڕا مینهوانی له ئایندهیا
ئی مینهوانییه ك ئیسه ها له وهردهستان هوویچ
وهخــت ناتوانێت گهزاف ئهوه لــه لێ بیهیت ك
توانســتیه تهمام ڕهههندهیل یا روویهیل دهساڵت
نــهرم و جهنــگ ڕهوانی و تهمــام ئهیار جموری
ئســامی لــه ڕێ میدیــاوه دژ وه ڕووژهــهاڵت
كوردســان ههالجی بكهێت .كارێگ لهیوا نه وهل
لوژیكا تێتوه و نه تاقه نهفهرێگ توانێت سیاسهتهیل
كۆلۆنیاڵیســتی ئێران دژ وه كوردسان وه چاڵش
بكهیشێت .تاوانهیل ڕهژیم تهیران له ماوهی چوار
دهیــهی وهریــن دژ وه ئنســانهیل ئازادیخواز له
سهراسهر ئێران وه گشتی و كوردسان به تایبهت
ئهو قهره فــرهس ك ههوهجه وه چهندین ناوهند
زانستی ههس ك بتوانێت له تهمام دهروهچهكانوه
جنایهتهیــل ڕووحانیــهت شــیىعه دژ وه كورد
بكهیت وه دكۆمێنت و له دادگای ناودهوڵهتی دژ
نزام ناوبریای بوهیتهی كار.
یهكیك له كارهیل پێویست ئهڕا پاوهگهزدان و
تێكوشان دژ وه فهرههنگ كۆڵۆنیاڵیستی ئهوهسه
ك ناوهندهیل ئاكادیمی كورد وه چهك زانســتی
بچــن وه گژ دیاردهی كۆلۆنیاڵیزم له كوردســان
و لهیــوا زهیــن و فكر تاكهیل كــورد گهرد ئهو
حهقیقهته ئاشــنا بكهن ك جوقرافیایی سیاسی
ڕووژههاڵت كوردسان ههر له كهڵێن شار كرماشان
تا ئهیاڵهت ورمێ وه الیهن ئێرانوه كۆلۆنیاڵكریاس.
له شوونی حزبهیل سیاسی بایهس بتوانن ل ه سهر
ئهنجامهیل وهدهســهاتێ له رووی زانستیوه ئاڵ و
گوڕ وه ســهر دیسكورس سیاســی یا بهرنامهیل
سیاسی خوهیانا بارن .بێگومان نهتیجهی ئی كاره
بووت وه فاكتورێگ ئــهڕا دورس كردن گفتمان
دژه كۆڵۆنیاڵیســتی یا الخوارهگهی مهفهوومێگ
وه ناو كۆڵۆنیاڵیســت ئێرانی ئهڕا ئهوهی ك تاك
كورد ههست وهو ڕاسییه بكهێت ك «كوردسان»
نیشتمان یا واڵتێگ كۆلۆنیاڵكریاگه.
وه باوهڕم له پهیوهنــدی وهل خهبات دژ وه
دهساڵت و میدیایی كۆلۆڵۆنیاڵیستی ئێران ،ئهرك
قورسێگ كهفێته بان شان ئاكادیمیهیل ڕووژههاڵت
كوردســان.ئیهیچه وهو ماناســه ك ئاكادیمیهیل

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 49 2720

كــورد ههوهجــه وه كار مینهوانی و زانســتی یا
تئوری دژه-كۆلۆنیاڵیســتی دێرن.چ جوورییه ك
كهسێگ جوور «ئدوارد سهئید» توانست وه دانان
تئــوری ئوریانتالیزم( )Oriantalismپێناســهی
پهیوهندییهیل بهین رووژاوا و ڕووژههاڵت بكهیت،
وهلێ ئاكادیمیهیل كورد نهتوانســتنه تا ئیســه
كارێگ لهیوا ئهنجام بیهن؟
له الیێگ تر ،پهروهردهی دژه كۆلۆنیاڵیستی
توانێت نهخشــێگ كلیدی له ســهر منتالیتیهت
تاك كورد له ڕووژههاڵت كوردســان داشتوویت
و مــن ئهڕا پشــتیوانی ئی نووڕیــن خوهمه ،وه
ههوهجهی زانم پهنا بوهمه وهر قسهیێگ مهیشوور
وه الیهن «ژان ژاك روسوو» ،ویرمهند وهناودهنگ
فهرانســهوی لــه پهیوهنــدی وهگــهرد خهڵك
لههســتان .روســوو جارێگ وه ســهفهر چووت
ئهڕا لههســتان تا وهپێیان دهسمیهت بیهیت ك
بتوانن دهساڵتێگ قهوی ئهڕا خوهیان بنهنهیهكوه.
ناوبریای وهپێیان مهوشــێت ئهگهر ئیوه بخوازین
نیشتمان و دهساڵت دهرهقهت دارێگ داشتووین،
بایهس ههر له ئیسهوه سێ چشت یای مناڵهیلتان
بیهن( تا ههڤده سااڵن):
 1ئهدهبیات و ڕێزوان زوانتان.
 ٢دیرۆك نیشتمانتان
 ٣ناو ئوســتان ،شارهیل و ئاواییهیلێگ ك ئیسه
دیرێن...
پەراوێز
.Mathieu, Anne .1ژان پل سارتر و جنگ الجزایر
https://ir.mondediplo.com/2004/11/article468.html
 .2ایسنا ،سهم حوزه رسانه و ارتباطات جمعی از بودجه سال ١٣٩٨
كل كشور
https://bit.ly/2WHWkcv
 .3قانون خط مشی کلی و اصول برنامە های سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90575
 .4قانون خط مشی کلی و اصول برنامە های سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90575
 .5مهتن كامڵ سوخهنڕانی خامنهیی له خواروه بووینن
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40645
 .6قانون خط مشی کلی و اصول برنامە های سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران
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دەسەاڵتی چوارەم

ڕزگار ئەمیننژاد

لەم وتارەدا بەشێک لە تێرمەکان بە زمانی زانستی دەکار کراون ،هۆکارەکەش
ئەوەیە کە وا هەست دەکەم وشە کوردییەکان کە پێشتر بۆ ئەم تێرمانە دەکار
کراون ،لە دەرخستنی نێوەرۆک و مانای تێرمە زانستییەکانی ئەم وتارەدا الواز بن.
کەوایە تێرمەکان وەک خۆیان دادەنێم و هیوادارم خوێنەرانم بە شرۆڤەکردنی مانای
تێرمەکان ڕازی کردبێت .دواجار سپاسی تایبەت بۆ پرۆفسۆر «هاراڵد یارنینگ»
لە زانکۆی ئۆسلۆ ،کە لە دۆزینەوەی سەرچاوەی بەسوود بۆ نووسینی ئەم وتارە
یارمەتیی دام و هەروەها بۆ باشتر تێگەیشتن لە دەقی سەرچاوە ئاڵمانییەکانی ئەم
وتارە ،بە پشوودرێژییەوە کاری لەگەڵ کردم.

پێشەکی
هاوپێوەندیی لە نێوان مێدیا ،سیاسەت و گەل،
یەکێکــە لــە بابەتە سرنجڕاکێشــەکان کە لە
نێوەی سەدەی بیستەمەوە گرنگیی پێ دراوە.
ئەگەرچی ئەم هاوپێوەندییە سیمبولیکە ،بەاڵم
بێکێشــەش نییە .هێندێ جار هاوئاڕاســتەن
و هێندێ جاریش دژبەیــەک دیارن و جاری
واشــە هاوئاڕاســتەیی و هاوپەیمانیــی مێدیا
و سیاســەت عەینیتــر دەردەکەوێت ،چونکە
ئامانجی هەردووکیان پێوەندیسازکردن لەگەڵ
هاوواڵتییانە .بەاڵم ئامانج و ئامێری ســازدانی
هاوپەیوەنــدی بــەالی ئــەم دوو ئەکتەرەوە
جیــاوازن و ئــەم جیاوازییــەش وا دەکا کە
زۆرجار مێدیا و ئەکتەرە سیاســییەکان ڕەگژ
یەکتر ڕاچن .هۆکارەکەش ئەوەیە کە هەردوو
ال مەنتــق و ئەجێنــدای جیاوازیــان هەیــە.
ســترۆکتۆری پرســیارەکە خوێندنەوەیەکــی
کۆمەڵناســییانە دەخوازێــت و بۆیــە ئــەم
وتارە هەوڵ دەدات تیشــک بخاتە ســەر ئەو
هاوپێوەندییە بەرگژاوییە[ ]١و لە دەالقەی چەند
تیۆریی پێوەندیدار بەم مژارەوە خوێندنەوەیەک
بۆ بەســتێن و هۆکارەکانی بکاتت .دیاریکردنی
پرۆبلێمتایــز بــۆ وەهــا پرســیارێک کارێکی
ئاســان نییە ئەگــەر لە گۆشــەنیگای تیۆریی
«مێدیاتایزاســیۆن»[ ]2و هەروەها زەروورەت و
بەربەســتەکانی ئەم مێتاپرۆسێســەوە ئاوڕی
لــێ نەدرێتــەوە .کەوایە ئەم وتــارە لە دوای
تێگەیشتن بۆ ئەم پرسیارە دەگەڕێ:
«تا چەنــد تیۆریــی «مێدیاتایزینگ»[ ]3و
تیۆریی «جەغزی داخراو»[ ]4دەتوانن شــرۆڤەی
بەرگژەکانی بەردەم پێوەندیسازکردن لە نێوان
مێدیا ،ئەکتەرە ساســییەکان و گەل بکات؟ و
پرۆســەی مێدیاتایزاسیۆن تا چەند توانیویەتی
مێدیا وەک دەسەاڵتی چوارەم بسەلمێنێت».
بێگومان تێگەیشــتن لــەم هاوپێوەندییە
ئاســان نابێت ئەگەر لە کۆنتێکســتی مێدیای
کــوردی و ئەکتەرە سیاســییەکانی کوردەوە
چاو لــێ بکرێــت .هۆکارەکــەش ئەوەیە کە

ئەزموونــی کاری مێدیاییــی کــورد کەمە و
ڕۆژنامەوانەکانیــش کەمتــر پرۆفێشــیۆناڵن.
بەهــۆی بارودۆخــی سیاســی و بــە تایبەت
ڕوانینی ئەمنیەتیی ئەو واڵتانەی کوردستانیان
بەســەردا دابەش کــراوە ،ئێمــە لەگەڵ دوو
مۆدێلــی مێدیایــی بەرەوڕوویــن« :مێدیــای
دەسەاڵت و مێدیای بەرگری» .ئەم دۆخە وای
کردووە کە مێدیــای بەرگری یەکێک بێت لە
ئۆرگانەکانی حیزبــەکان .مێدیا بەناوبانگەکانی
هەرێمی کوردســتانیش ،ئێستاشــی لەگەڵدا
بێــت نەیانتوانیوە نەبەســتراوەییی سیاســیی
خۆیان بسەلمێنن .هەر بەم هۆکارانە ،ئەم وتارە
هــەوڵ دەدات تیۆری و ڕوانگــە جیاوازەکان
بە شێوەیەکی گشــتی و وەک دیاردە شرۆڤە
بکات و داوەریکردن لەســەر دۆخی سیاســی
و مێدیاییــی کورد بە خوێنەرانــی ئەم بابەتە
دەسپێرم.
لەم وتارەدا بەشێک لە تێرمەکان بە زمانی
زانستی دەکار کراون ،هۆکارەکەش ئەوەیە کە
وا هەست دەکەم وشە کوردییەکان کە پێشتر
بۆ ئەم تێرمانە دەکار کراون ،لە دەرخســتنی
نێــوەرۆک و مانای تێرمە زانســتییەکانی ئەم
وتارەدا الواز بن .کەوایە تێرمەکان وەک خۆیان
دادەنێم و هیوادارم خوێنەرانم بە شرۆڤەکردنی
مانای تێرمەکان ڕازی کردبێت .دواجار سپاسی
تایبەت بۆ پرۆفســۆر «هاراڵــد یارنینگ»[ ]5لە
زانکۆی ئۆســلۆ ،کە لە دۆزینەوەی سەرچاوەی
بەسوود بۆ نووسینی ئەم وتارە یارمەتیی دام و
هەروەها بۆ باشتر تێگەیشتن لە دەقی سەرچاوە
ئاڵمانییەکانــی ئەم وتارە ،بە پشــوودرێژییەوە
کاری لەگەڵ کردم.
 -١مێدیاتایزیشێن
کاتــێ شــارڵ مۆنتیســکیۆ ()١٧٥٥ -١٦٨٩
لــە کتێبی «روح القوانین»[ ]6و لە ســەردەمی
ڕۆشنگەریدا ،ئاماژە بە یاسا وەک بنەماییترین
هــۆکار بــۆ ســەقامگرتوویی و ئاشــتی لــە
سیستەمێکی سیاسی دەکات ،لە ڕاستیدا بەم

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 53 2720

تێزە ڕەهەندێــک بەنێو چەمکێکی بنەماییتردا
لێ دەدات بە ناوی دێمۆکراســی .گەڕانەوە بۆ
نەریتی دێمۆکراســیی ئاتێن ،لە سەردەمێکدا
کە بەشــێک لە واڵتانــی ئوروپــا و تەنانەت
ئەمریکاش بەهۆی تەوژمی شــۆڕش و ئیدەی
ئینقالب تووشــی ئاڵۆزی و ناســەقامگرتوویی
بــوون ،کارێکی ســادە نەبوو .ئێمــە باس لە
سەردەمێک دەکەین کە بەشێکی جیهان لەژێر
ســریمەی دوو نەریتی جیــاوازی بیرکردنەوە
[]7
لەمەڕ دەســەاڵت بوو ،واتە :نەریتی «هابزی»
و نەریتــی «الکــی»[ .]8ئێمــە دەزانین کە لە
نەریتــی هابزدا ،تەنیــا «ئەوتۆریتی» دەیتوانی
دەســتەبەری ســەقامگرتوویی و تەناهــی لە
کۆمەڵــگادا بــکات ،واتە دەســەاڵتی زۆرتر بۆ
حکومەت و تەناهیش بۆ گەل .بەاڵم لە نەریتی
الکــدا «تەعامــول» وەک هــۆکاری تەناهی و
ســەقامگرتوویی دیاری کراوە ،واتە حکومەت
و گــەل لە ڕێگای دەنگدانەوە تەعامول لەگەڵ
یەکتر بکەن .مۆنتیسکیۆ کاتێ لە کتێبی «روح
القوانین»دا دەڵێت :دەسەاڵتی حکومەت دەبێ
وەها دارێژرێت کە خەڵک نیازیان بە هەڕەشە
و تۆقانــدن نەبێت ،لە ڕاســتیدا بەم بۆچوونە
لەنێــو نەریتی الکــی ،واتــە تەعامولگەراییدا
بیــر دەکاتەوە .بەاڵم تەعامولکردن پێویســتی
بــە میکانیزم هەیــە و هەر بــەم هۆیە تێزی
دابەشــکردنی دەســەاڵتی دەوڵەت[ ]9بەسەر
ســێ سیستەمی ســەربەخۆ هاتە ئاراوە ،واتە:
«حکومەت[ ،]10پارلمان و سیستەمی داد» .ئەمڕۆ
زۆربەی دەوڵەتانی جیهان ئەم دابەشکارییەی
دەســەاڵت وەک نۆرمێکی سیاسی لە یاسای
بنچینەییی خۆیاندا دیــاری کردووە .بەاڵم لە
سیستەمە دێمۆکراتیکەکاندا زیاتر ڕەچاوی ئەم
یاســایە دەکرێت ،چونکە ئــەم تێزە هەر نۆرم
نییە ،بەڵکە میکانیزمێکیشــە بۆ مەوداگرتن لە
ئەوتۆریتی و دێمۆکراتیزەکردنی دێمۆکراســی.
بۆ ســازکردنی هەماهەنگی و هاوســەنگی لە
نێوان ئەو دەسەاڵتانەدا پێویست دەکا یاسایەک
هەبێــت کــە چوارچێوەیەک بــۆ تەعامول و
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هەروەها بااڵنسی دەسەاڵتی هەرکامیان دیاری
بکاتت ،واتە سنووری ئیختیارات و ئیجرائیاتی
ئەو دەسەاڵتانە لە یاسادا ڕوون کرابێتەوە.
نەریتــی تەعامولگەرایی کەم کەم جێگای
بــە نەریتی ئەوتۆریتی لێــژ کرد ،وەها کە ڕۆژ
لە دوای ڕۆژ ڕێژەی ئــەو واڵتانەی کە بەپێی
تەعامولــی دێمۆکراتیــک دەســەاڵت بەڕێوە
دەبــەن زیاتر دەبێــت ،بەاڵم ئاڕاســتەی ئەم
پێشــوەچوونە هێندەش خێرا نەبوو .جوگرافیا
لەو ســەردەمەدا یەکێک بوو لــە گرفتەکانی
پەرەســەندنی نەریتی تەعامولگەرایی .مەودای
جوگرافی لە ســەدەی هەژدەهەم و ســەدەی
نۆزدەهەمدا یەکێک بوو لە کێشە بنەماییەکان
بۆ ڕاگواستنی زانیاری و هزری مۆدێڕن .لێرەدا
زەروورەتی پێوەندیســازکردن[ ]11و خیرایی لە
کاری ڕاگەیاندنــدا وای کرد کــە مێدیا وەک
مێدیۆمێکــی گرنــگ لە خزمەت سیاســەت
و پڕۆپاگانــدای سیاســی و ئایدۆلۆژیــک چاو
لێ بکرێــت .مێژووی ڕۆژنامەگــەری باس لە
هەجمەی حیزب و الیەنە سیاســییەکان دەکا
بــۆ داگیرکردن و کۆنترۆڵی مێدیا و نێوەرۆکی
مێدیایی و هەروەها پێمان دەڵێت کە سیاسەت
تا چەند گرنگیی بە مێدیا داوە بۆ چەسپاندنی
دەسەاڵت .بەاڵم مێدیا هەمیشە پاسیڤ نەبووە
و لە ملمالنێیەکی ئازایانەدا بووە بۆ پاراســتنی
سەربەخۆییی خۆی .تەمای سەربەخۆیخوازیی
مێدیــا بەبێ دارشــتنی مەنتــق و ئەجێندای
مێدیایی مســۆگەر نەدەبوو و لەوەش گرنگتر؛
بەبێ دێمۆکراســیش ئەم ســەربەخۆییە تاقی
نەدەکرایــەوە و گرنگبــوون و کارایی مێدیای
ســەربەخۆ لە کۆمەڵگاشدا نەدەســەلمێندرا.
ئیدەی سەربەخۆییی مێدیا وەک زەروورەتێک
لەپێناو پەرەدان بە نەریتی جۆن الک (نەریتی
تەعامولگەرا) و هەروەها بۆ دێمۆکراتیزەکردنی
دەســەاڵتی سیاســی ،ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر
دەهاتــە ئاراوە .کاتێ مێدیــا وەک بنەمایەکی
گرنگ بۆ دێمۆکراســی لە سەدەکانی نۆزدە و
بیســتەمدا دەرکەوت ،لە ڕاســتیدا قەرزداری
ساڵی بیست و دووەم
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وەها گۆشــەنیگایەکی مەعریفــی بوو کە وای
کرد مێدیا لەم ســەردەمە و لــە زۆریەک لە
واڵتانــی جیهاندا ،وەک «دەســەاڵتی چوارەم»
دەرکەوێــت .هۆکارەکــەش ئەوەیــە کە بەبێ
مێدیا ئاستەمە نیهادەکانی سیاسەت کارایییان
هەبێــت .مێدیــا چاوەدێــری هەڵبژاردنەکان
دەکات و زووم لەســەر ڕەفتارە سیاســییەکان
دەکات .کۆمەڵــگای مەدەنی لە چاوی مێدیاوە
ئاگاداری هەڵسوکەوتی ئەکتەرە سیاسییەکان
دەبن و لە ڕێگای مێدیــاوە چاوەدێریی گوتار
و ئینتمــای حیزبییــان دەکــەن .ئەکتــەرە
سیاســییەکانیش بە هەمان شــێوە لە ڕێگای
مێدیــاوە ئــاگاداری کاردانــەوەی شــەقام و
کارتێکەریی گوتار و پالتفۆرمە سیاسییەکانیان
لەســەر ڕیزبەندییەکانی هەڵبــژاردن دەکەن.
بــەاڵم یەکێک لــە کەمایەســییەکانی مێدیا
وەک دەســەاڵتی چــوارەم لەوەدایە کە وەک
ســێ دەســەاڵتەکەی دیکە هیچ یاسا ،یاخۆ
میکانیزمێکــی دیاریکــراوی نییە کە مێدیا لە
چوارچێوەی بااڵنســی دەســەاڵتدا ڕابگرێت.
یاســای ڕۆژنامەگەری لە زۆربەی واڵتان هەیە
و سرووشــتییە کــە مێدیــاش وەک نیهادە
سیاســی و مەدەنیییەکان ،پێناسە و سنووری
بۆ دیاری کراوە .بەاڵم وەک دەسەاڵتی چوارەم
نەســەلمێندراوە و هەر ئــەم دۆخەش وای لە
مێدیــا کردووە کە لەو بااڵنســەدا نەگونجێت.
ڕەنگە ئــەم دۆخــە پێوەندی بــە ئەجێندا و
مەنتقی مێدیاییــەوە هەبێت کە جیاوازییەکی
بەرچاوی هەیــە لەگەڵ ئەجێنــدا و مەنتقی
ســێکتۆڕەکانی وەک حکومــەت ،پارلەمان و
سیستەمی داد .بەاڵم ئەو شتەی کە بە ڕوونی
دیارە :دەسەاڵتی مێدیا و مەیدانی کارلێکردنی
مێدیــا وەها بەربــاو بووەتەوە کــە تەنانەت
سێ دەســەاڵتەکەی دیکەشی خستووەتە ژێر
سەیتەرەی خۆیەوە .ئۆســتەروود ،پرۆفسۆری
بەشــی زانســتی سیاســی لە زانکۆی ئۆسڵۆ
دەڵێــت« :مێدیــا لەم ســەردەمەدا نەک هەر
کاریگەریی لەســەر ڕای گشــتی هەیە ،بەڵکە

دیارکەری ئاڕاســتەی ڕۆژ ،گەمەی سیاســی،
ڕەفتاری کۆمەاڵیەتی ،کولتوور و تەنانەت نرخی
دراویشە .)Østerud 2003: 127( ».ئەوەی لەم
بۆچوونەدا دەردەکەوێــت ئەوەیە کە ئەجێندا
و مەنتقــی مێدیایی لە چوارچێوەی نیهادێکدا
ناگونجێت ،بەڵکە بۆ ئەوەی لە مێدیا تێ بگەین،
دەبێت وەک دیاردەیەکی مێتاپرۆسێس ببینین
و خوێندنەوەی بۆ بکەین.
هەتا ســەردەمی کۆتاییی شــەڕی سارد،
جیهان لەژێر سریمەی سێ مێتاپرۆسێسدا بوو
کە بریتی بوون لە :ئەخالق ،دین و ئایدیالۆژی.
لە کۆتاییەکانی ســەدەی بیســتەمەوە بەهۆی
ئینقالبی زانیاری ،یاخۆ ئینقالبی دیجیتاڵییەوە
جیهــان بــەرەو پارادایمێکی نــوێ دەچێت
کە پێشــمەرج و زەمینەکانــی ،جیاوازییەکی
بنچینەیی لەگەڵ پارادایمەکانی پێش کۆتاییی
سەردەمی شەڕی سارد هەبوو .لەم قۆناغەوە ئێمە
لەگەڵ چوار مێتاپرۆسێسدا نەک ئاشنا دەبین،
بەڵکە کاریگەریشــیان لەسەر ژیانمان دەبێت،
واتە« :گلۆبالیزاسیۆن»« ،ئیندیڤیدوالیزاسیۆن»،
«کۆمێرسیالیزیاسیۆن»[ ]12و «مێدیاتایزاسیۆن».
هەڵبــەت ئــەم دیاردانــە لــە پێوەندییەکی
چروپــڕدان و دەکرێ بڵێین کــە هەرچواریان
تەواوکــەری دۆخــی ئاراییــی جیهانــن.
جیهانیکردن ،تاکگەراییکردن ،بەبازرگانیکردن
و بەمێدیاییکردن لەم سەردەمەدا باڵی بەسەر
ئابــووری ،کۆمەاڵیەتی ،سیاســی ،کولتووری،
پەروەردە ،لەشســاخی و ...هتددا گرتووە .ئەم
دۆخە بەپێی بۆچوونــی زۆریەک لە توێژەران،
وەک هــۆکار بــۆ لەکزیدانــی ئایدیالــۆژی،
کەمڕەنگبوونــەوەی ڕۆڵــی دیــن ،ڕکــوودی
سیاســەت و غیابی ئەخالق لــە جیهاندا دێتە
هەژمــار .بۆ نموونە :کارکردی سیاســەت لەم
سەردەمەدا چییە؟ یا شەڕ دەکات ،یا نێوبژیوانی
دەکا .ئەکتەرە سیاســییەکان لەمێژە دەستیان
لــە ڕاڤەکردنی جیهــان کــورت کراوەتەوە و
هۆکارەکەش ئەوەیە کە مێدیاتایزاســیۆن لەم
سەردەمەدا «پێشمەرجەکان» دیاری دەکا.

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 55 2720

بــەاڵم مێدیاتایزاســــــــیۆن چییــە؟
هەڵبــەت کاتــێ دەڵێیــن گلوبالیزاســیۆن،
ئیندیڤیدوالیزاســیۆن ،دێمۆکراتیزاســیۆن و
گشــت ئەو تێرمانەی بە «ســیۆن» کۆتایییان
پــێ دێ ،مەبەســت هەمەگیربوونــی وەهــا
دیاردەگەلێکن .هەمەگیربوون ،یانی خەڵک بە
پانەوە دەســتیان پێ ڕادەگا ،کاریان لێ دەکا،
کاری لەســەر دەکەن و بەگشــتی نەک هیچ
کــەس لە دەرەوەی ئەو پرۆســانە نین ،بەڵکە
خۆشیان بەشێکن لە پرۆسەکە .ئەم دۆخە وای
کرد کە لە ســاڵی ١٩٩٠ی زایینییەوە پرسی
مێدیا و کارکردی مێدیا ،ببێ بە پرس و مژاری
بەشێکی زۆر لە زانستەکان .توێژەرانی زانستی
کۆمەاڵیەتی ،سیاســی ،ئابووری ،مرۆڤناسی و
هتد ،لەم سەردەمەوە خوێندنەوەیەکی زانستی
بۆ پرسی مێدیا دەکەن و لەم پێوەندییە لەگەڵ
زۆر تێرمی زانســتی ئاشنا دەبین و بە گشتی،
گرنگیدان بە مێدیا وەک بابەتێک بۆ توێژینەوە
زانســتییەکان دێتە ڕۆژەڤەوە .بە شــیوەیەکی
گشتی خوێندنەوەکان لەمەڕ مێدیا ،بەسەر سێ
ڕووکــردی توێژینەوە دابــەش دەکرێت کە لە
خوارەوە بە کورتی ئاماژەیان پێ دەدەم.
ڕووکردی یەکەم :خوێندنەوەیەکی ئاکادێمیک
بوو لەمــەڕ کارتێکەریی مێدیا لەســەر ژیانی
مرۆڤ کــە یەکێکە لە کۆنترین توێژینەوەکان.
لــەم توێژینەوانــەدا مێدیــا وەک تێکنۆلۆژی
پێناســە کراوە کە لــە پەنــای داهێنانەکانی
دیکە  -کەم تا زۆر کاریگەرییان لەسەر مرۆڤ
هەبوو .کاتێ دەڵێن داهێنان ،مەبەست ئەوەیە
کە مرۆڤ سەربەســت بــووە و بەپێی دۆخی
کۆمەاڵیەتی سوودی لە ئامێرەکانی ڕاگەیاندن
وەرگرتووە .لەم توێژینەوەیەدا مێدیا بەشــێک
نییە لــە ســترۆکتۆری ژیانی مــرۆڤ ،بەڵکە
ئۆبژەیە و ئێمەش سەربەستین لە هەڵبژاردنیدا.
کەوایــە کاریگەریی مێدیا لــەم قۆناغەدا هەر
بەپێی زەروورەتــی مێدیا نییە ،بەڵکە ئیرادەی
مرۆڤیش (ئازادیی هەڵبژاردن) ڕۆڵی هەیە.
ڕووکــردی دووەم :توێژینــەوەی لەســەر
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بەردەنگەکانی مێدیا کردووە .واتە بەردەنگەکان
چۆن لە مێدیا تێ دەگەن ،چۆنی ڕاڤە دەکەن،
کارتێکەریــی بەردەنــگ لەســەر ئەجێندای
مێدیا چەنــدە و مێدیا تا چەنــد کاریگەریی
لەســەر ڕوانگــە و موعاناتــی بەردەنگ هەیە.
ئەم خوێندنەوەیە تاکڕەهەنــدی نەبوو ،بەڵکە
زوومی لەســەر کاریگەریی مێدیا وەک ئەکتەر
و کاریگەریــی بەردەنگەکانیــش وەک ئەکتەر
کردووە.
ڕووکــردی ســێیەم جیاوازییەکــی زۆری
لەگەڵ دووانەکەی دیکــە هەیە .لەم قۆناغەدا
پرســی مێدیا لــە فۆکووســدا نییــە ،بەڵکە
تیۆریی مێدیاتایزاســیۆن دێتە ڕۆژەڤەوە .لەم
توێژینەوەانەدا باس لەســەر کارتێکەریی مێدیا
لەســەر ئێمە ،یاخۆ کارتێکەریی ئێمە لەسەر
مێدیا نییــە ،بەڵکە توێژینــەوەکان باس لەوە
دەکەن کە مێدیــا خەریکی «گۆڕینی» مرۆڤە،
داهێنەری زمانە ،کولتوورســازە و بە گشــتی
مێدیا بووەتە جیهانێکــی هاوتەریب لە پەنای
جیهانەکانی دیکە و ئێمە بە تاک و بە کۆمەڵ
تێیدا دەژین.
تایبەتمەندییەکانی مێدیاتایزەیشــێن کە
لە گشــت توێژینەوەکاندا ئاماژەیان پێ دراوە
شــتێکی سەیر و ســەمەرە نین ،چونکە ئێمە
هەرئێســتاش خەریکین تاقییــان دەکەینەوە.
ئێســتا ئیتر مێدیــا بۆ هەموو کەســێ وەک
هــەوا گرنگە و ژیان بەبێ مێدیا زۆر ئەســتەم
بووەتەوە .مێدیا لەگەڵمان لە خەو هەڵدەستێ،
لەگەڵمان دێ بۆ ســەر کار ،لەگەڵمان پشــوو
وەردەگــرێ و تەنانــەت لەگەڵمــان دێتە بن
لێفــەوە .هەڵبەت مێدیا وەک ئامێر کارمان لێ
ناکا ،بەڵکە وەک نێوەرۆک و زانیاری .نێوەرۆکی
مێدیــا گرنگن بــۆ ژیان ،بۆ ســەرقاڵبوون ،بۆ
فێربوون ،بۆ ئاگاداربوون و بۆ پێوەندیسازکردن.
یەکێک لــەو تایبەتمەندییانەی کــە گۆڕانی
لە ماهیــەت و کرداری ئێمــەدا پێک هێناوە
پرســی خێراییی هاوپێوەندیسازی و تەعامولی
دێمۆکراتیکە لەگەڵ ئەو مرۆڤانەی دەیانناسین
ساڵی بیست و دووەم
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و ئەو ڕوخســارانەی کە ئەگەر مێدیا نەبووایە
قــەت نەماندەبینین .پێوەندیســازکردن وەها
لــە ژیانــی ئێمــەدا ناخێنەکراوە کــە ئەمڕۆ
بووەتە بەشــێک لە ڕەفتاری کولتووریی ئێمە
و ناســنامەی هەرکامێکمــان بەپێی ئەو تۆڕە
کۆمەاڵیەتییانە[ ]13پێناسە دەکرێت کە تێیاندا
چاالکین .قەت مرۆڤ بە ڕادەی ئەم سەردەمە
نەبــووە بە ســوبژە و عاملیەتی[ ]14مرۆڤ قەت
هێنــدە بەهێز نەبووە .بەپێی ئەو توێژینەوانەی
کە لەســەر مۆبایل ،ئینتەرنێــت ،تەلەڤزیۆن و
هتــد کراون ،یەک بە یەکی ئێمە جیهانێکین.
ئەمــڕۆ هەرجووڵەیەکی ئێمە جیهانێک لەگەڵ
خۆی دەجووڵێنێت ،چونکە بیر و هەڵوێست و
کردەوەکانمان ،لە ڕاســتیدا بیر و هەڵوێست و
کولتووری کۆمەڵێک مرۆڤی دیکەشــە کە لە
هەنــاوی هەمان تــۆڕی کۆمەاڵیەتیدا خۆیان
پێناســە دەکەن کــە ئێمە ئەندامیــن تێیدا.
بەپێی بۆچوونی کارناسانی کۆمەاڵیەتی ،پێش
ئەم ســەردەمە مرۆڤ هەمیشە وەک ئۆبژە لە
بەرچاو گیراوە و لە سەردەمی مێدیاتایزەیشندا
عاملیەتی مــرۆڤ لەدایک دەبێت .مەبەســت
لە عاملیــەت چییە؟ یانی هــەرکام لە ئێمە،
لە قوژبنێکی ئــەم جیهانەوە و لە ڕێگای تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانــەوە هۆکارێکین بۆ دەرکەوتە
سیاســی ،کولتووری ،کۆمەاڵیەتــی ،هزری و
ئابوورییەکانــی ژینگەی مرۆیــی .یەکێک لە
دەرکەوتەکانی مێدیاتایزاســیۆن ،گەردەلوولی
زانیارییــە .هەمــوو ڕۆژێ الفــاوی زانیــاری
بەســەرماندا دەرژێت و وای لێ کردووین کە
مرۆڤی ئــەم ســەردەمە وەک مرۆڤی فرەزان
ناوبانگ دەربکات .مێدیاتایزاسیۆن وەها پەرەی
ســەندووە کە تەنانەت باڵی بەسەر تێفکرینی
ئاکادێمیکیشدا گرتووە .لەم سەردەمەدا ئاستی
ڕۆشــنبیری و بازنەی تێرم و زمانی زانستیی
کەمخوێندەوارتــرن کاربــەری ئینتەرنێت ،تا
ئاستی مامۆســتایەکی زانکۆ بەرباڵو بووەتەوە
و شــرۆڤەکانیان چــی وا لــە کارناســانی
بــوارە جیاوازەکانــی زانســت کەمتــر نین.

مێدیاتایازاســیۆن ئەمڕۆ کۆرسە زانستییەکانی
لــە ژوورە داخراوەکانی زانکــۆ هێناوەتە دەر و
لــە یوتیوب و لە ڕێگای پاکدەســت ،تێلەگرام
و فەیســبووکەوە بــاوی دەکاتەوە .زانســتت
گەرەکــە؟ عەوداڵــی مــەدرەک و خۆڕانــان
نیــت؟ وەرە بۆ یوتیوب کە دەریای زانســت و
مەعریفەیــە و بە خۆڕایی هەموو شــتێک فێر
دەبیت .فێربوون گرنگتریــن پاڵنەر و یەکێک
لــە غەریزەکانــی مرۆڤــە بۆ گەشــەکردن و
پەرەسەندن ]15[،وەک دەبینین لەم سەردەمەدا
مێدیاتایزاســیۆن کۆنترۆڵی ئەو غەریزەیەشی
گرتووەتە دەست.
 -٢دوو مەنتقی جیاواز
لە پێشەکیی ئەم وتارەدا باسمان لە ئەجێندای
مێدیایــی و ئەجێندای سیاســی کــرد .کاتێ
دەڵێیــن ئەجێندای مێدیایــی واتە ئەو بابەت
و مژارانــەی کە لە چوارچێــوەی کار و بەپێی
ئامانجی مێدیا کڵێشەبەندی دەکرێن .بە هەمان
شــێوە سیاســەتیش ئەجێندای خۆی هەیە و
فۆرم و ناوەرۆکی ئەجێنداکەی جیاوازیی هەیە
لەگەڵ ئەجێندای مێدیاییدا .کەوایە کاتێ باس
لە ئەجێندا دەکەین لە ڕاســتیدا باس لە دوو
واقعــی جیاواز دەکەین کە بەپێی دوو مەنتقی
جیاواز کار دەکەن .لێرەدا بە پێویستی دەزانم
خوێندنەوەیەکــی خێرا بۆ مەنتقی سیاســی
و مەنتقــی مێدیایــی بکەم ،بەڵکــو ڕەهەندە
جیاوازەکانی ئەو دوو منتقە ڕوون بێتەوە.
 ٢-١مەنتقی سیاسی
مەنتقی سیاســی[ ]16لە ڕاســتیدا دەبووایە لە
چوارچێوەی فەلســەفەی سیاســیدا پێناســە
بکرێت .بەاڵم لەم ســەردەمەدا هزری سیاسی،
مەنتقــی سیاســییش دیــاری دەکا و دواتر
باســی جیاوازیی نێــوان فەلســەفە و هزری
سیاســی دەکەم .مانای فەلسەفەی سیاسی و
تایبەتمەندییە پڕنێوەرۆکەکانی بەپێی بۆچوونی
لێو ســتراوس ( ،)1988جیاوازییەکی ئەوتۆی
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نییە لەگەڵ ســەردەمی «ئاتين»دا .واتە گشت
کردەوە سیاسییەکان ،یا لەپێناو گۆڕانی دۆخی
ئاراییدایــە ،یاخۆ بۆ پاراســتنی دۆخی ئاراییە.
ئامانجی هەوڵدان بۆ پاراســتنی دۆخی ئارایی
ئەوەیــە کــە نەهێڵێ دۆخەکە بــەرەو ئاڵۆزی
و تێکچوون بچێــت .بەاڵم ئامانجــی گۆڕان،
باشــترکردنی دۆخی ئاراییە .کەوایە ئاڕاستەی
گشــت کــردەوە سیاســییەکان بەپێــی دوو
چەمکی «باشتربوون» و «خراپترنەبوون» دەڕواتە
پێــش .ئەگەر لە پێوەندیــی دال و مەدلوولدا
پێناســەی باش ،یا خراپ بکەین ،ئەوا «چاکە»
وەک مەدلوولێکــی پڕواتای ئەو چەمکانە دێتە
ئەژمار .کەوایە فەلســەفەی سیاســی گشــت
کردەوە سیاســییەکانی ئێمە بەرەو مەعریفەی
«چاکــە» ڕێنمایی دەکا .واتــە ئاگابوون لەمەڕ
بنیاتنانی کۆمەڵگایەکی باش و بەم پێیە ڕاهاتی
فەلسەفەی سیاسی لە ڕاســتیدا دامەزراندنی
ژینگەیەکە مرۆڤ تێیدا هەســت بە «شــادی»
و بەختەوەری بکات .ئەگەر مەنتقی سیاســی
لە چوارچێوەی وەها فەلســەفەیەکدا ڕوون و
شی کرابێتەوە ،ئەجێندا و ڕەفتاری سیاسییش
بەرەو وەها مەعریفەیــەک هەنگاو دەنێت کە
مەیلی لە چاکــە و بنیاتنانــی کۆمەڵگایەکی
بەختیارە .کاتێ دەڵێین فەلســەفەی سیاسی،
مەبەســتەکەمان ڕوونــە ،چونکە ئــەم لقە لە
زانست بەشــێکە لە تێگەیشــتنی فەلسەفی.
فەلســەفییە چونکە مێتــۆدی بەحس لەمەڕ
سیاســەت بەپێی مەنتقی فەلســەفی دەچێتە
پێش و سرنج بە ڕەگی پرسە گشتییەکان دەدا.
سیاســییە چونکە ئەو مژارانەی کاری لەسەر
دەکا پێوەنــدی بە تەعامولی ڕۆژانەوە هەیە کە
ئاڕاستەکەی ژیانی سیاسییە (.)Strauss 1988
کەوایە پرسی فەلسەفەی سیاسی دەبێ جیاواز
لە ئامانج و غایەتی سیاســەت نەبێت .خەونە
بەرزەکانی مرۆڤ بۆ نموونە :ئازادی ،عەداڵەت،
ئاشــتی ،دەوڵــەت ،تەناهی و ...لە ڕاســتیدا
بەستێنی تێڕامانی فەلسەفەی سیاسییە.
بەاڵم فەلســەفەی سیاســی بە بۆچوونی
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ستراوس دەبێ لە هزری سیاسی هەاڵوێردرێت.
مەبستی ســتراوس لە هزری سیاسی؛ تێڕامان
لەمــەڕ ڕای سیاســی و ڕاڤــە جیاوازەکانــی
سیاســەت و هەروەها ئوســوولە بنەماییەکانی
ڕووکردی سیاســییە .کەوایە هزری سیاســی،
یانی تێفکرین لەمەڕ هەلومەرجە سیاسییەکانی
ڕۆژ کــە دواجــار هێڵ و بۆچوونــی جیاوازی
سیاسی لێ دەکەوێتەوە ،وەک ئوسوولی سیاسی
هەڵوێســتەیان لەسەر دەکرێت و ،ڕای گشتی،
یاخــۆ بەشــێکی بەرچاو لە کۆمەڵــگا دەچنە
پشت سەری وەها ئوسوولێکەوە ( .)ibidبەاڵم
دەرکەوتەی هزری سیاســی وایە کە هەمیشە
تێکەاڵوێکە لە مەعریفەی سیاســی و گومانی
سیاســی .ژینگەی سیاســەت لــە هەوڵێکی
بەردەوامدا بووە و هەشە؛ کە ئوسوول و هزری
سیاســەت بەالی مەعریفەی سیاســەتدا پاڵ
پێوەنێت ،بەاڵم تەنانــەت لە دێمۆکراتیکترین
ژینگەی سیاسییشدا جاری وایە لێکەوتەکانی
سیاســەتکردن ئەرێنی دەرناچن و کۆمەڵگای
مەدەنی تووشــی گومانی سیاسی دەکەن .ئەو
شــتەی کە ئەمڕۆ وەک سیاسەت دەیناسین،
فەلســەفەی سیاســی نییــە ،بەڵکــە هزری
سیاسییە کە لە ســەدەی نۆزدەمەوە ،تا دێت
لقوپــۆی لــێ دەبێتــەوە و سرووشــتییە کە
مەنتقی سیاســییش بەپێی وەها ڕووکردێکی
سیاســی دیــاری بکرێت .کەوایــە کاتێ باس
لــە مەنتقــی سیاســی دەکەین لە ڕاســتیدا
باس لە شــێوازی بەحســی سیاسی دەکەین.
مەنتقی سیاســی ڕووکردێکی کۆنکرێت نییە
کە لە جێگای فەلســەفەی سیاسی دانیشێت،
بەڵکــە ڕووکردێکی پالســتیکییە و زۆرتر لە
چوارچێــوەی هــزری سیاســیدا دەگونجێت.
مەبەســت لە ڕووکردی پالستیکی ئەوەیە کە
لــە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ واقعــەکان زیاتر
نەرمی لە خۆی پێشان دەدات .پالستیکیبوونی
مەنتقی سیاسی بە مانای کشانەوە لە بەرانبەر
دیاردە ئابستراکەکانیش نییە ،بەڵکە یارمەتیمان
دەدا کە لــە ڕووبەڕووبوونــەوە لەگەڵ دیاردە
ساڵی بیست و دووەم
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ئابســتراکەکان ،تووشــی خەتای ئیستداللی
نەبین و لە چوارچێوەی مەعریفەی سیاســیدا
تێگەیشــتنێکی ئوسوولی و ڕێســامەندمان بۆ
واڵمدانەوە بە پرسەکانی ڕۆژ هەبێت.
 ٢-٢مەنتقی مێدیایی
بۆ تێگەیشــتن لە مەنتقی مێدیایی ،پێویست
دەکا ســرنج بە کارکردی مێدیا و ئەو شرۆڤانە
بدەین کە لەم پێنــاوەدا هاتوونە ئارا .هەڵبەت
مەبەست لەوە نییە کە مێدیا فەلسەفەی نییە،
بەڵکە لە  ١٩٩٠بەمــاوە گرنگیدان بە مێدیا
وەک لقێکی زانستی ،زەروورەتی خوێندنەوەی
فەلسەفیشــی بۆ خۆش کــردووە و کاری زۆر
[]17
لەسەر کراوە .بەاڵم خوێندنەوەی دیاردەناسی
لەمەڕ مێدیا ،ئەگەرچــی کورتیش بێت ،ئێمە
لــە کۆمەڵێ تیۆرتــی ئینتزاعــی و دژبەیەک
دوور دەخاتەوە کە بە ناوی فەلســەفەی مێدیا
هاتووەتە ئاراوە.
مانای مێدیا لە وشەی «مێدیۆم» وەرگیراوە
کە ماناکەی گەیاندن بە واســیتەیە .هەڵبەت
کاتــێ دەڵێیــن مێدیا لــە ڕاســتیدا باس لە
کــۆی ئــەو ئامێرانە دەکەین کــە لە خزمەت
گەیاندنی پەیام ،زانیــاری ،ئاگاداری ،کولتوور،
ناســنامە ،بیر و باوەڕی کــەس ،یاخۆ نیهادە
کۆمەاڵیەتییەکاندایە .کۆی ئەو نموونانە ئێمە لە
تێرمێکی هەمەگیرتر نزیک دەکاتەوە بە ناوی
ڕۆشــنگەری .کەوایە یەکێک لە کارکردەکانی
مێدیا ڕۆشــنگەرییە .بەاڵم لە ســەدەی  ١٩و
بــەدوای داهێنانــی کامێــرای وێنەهەڵگرتن،
کارکردێکی دیکە بــۆ مێدیا زیاد دەبێت ،واتە
«تۆمارکردن» و پەرەدان بــە «هێزی خەیاڵ».
ئەم دیاردەیە بەپێی بۆچوونی والتێر بێنیامین:
وەک ئینقــاب گۆڕانی لە تێگەیشــتنی ئێمە
لەمەڕ جیهان و ڕاڤــەی گۆڕانکارییەکان پێک
هێنا .ئەمە لەخۆیدا پێمان دەڵێت کە داهێنانی
نــوێ ،یاخۆ تەکنیکی نــوێ ،واقعیەتی نوێش
لەگەڵ خۆی دێنێت .داهێنانە ســینەماییەکان
لە نیــوەی ســەدەی بیســتەمدا کارکردێکی

نوێ بە مێدیا دەبەخشــێت ،واتــە :داهێنانی
«جیهانی ماتریــس» .گۆنتێر ئاندێرس ،یەکێک
لە دیاردەناسەکانی ئاڵمان ،کاتێک دەچێت بۆ
ئەمریکا لەگــەڵ ئەزموونێکی نوێی ڕاگەیاندن
ئاشنا دەبێت .لەم سەفەرەدا و لە ڕیگای ڕادیۆ
و تەلەڤزیۆنەکانی ئەمریکاوە لەگەڵ تەکنۆلۆژیی
مۆدێڕن لە کاری مێدیادا و کارتێکەریی مێدیا
لەسەر جوانیناســی ئاشنا دەبێت .یەکێک لەو
شــتانەی کە ســرنجی ئاندێرس بۆ الی خۆی
ڕادەکێشــێت بەخشینی ڕوخسارێکی حەقیقی
بە نموودەکانی جوانیناســی بوو .گشــت ئەو
ڕووداوانەی لە شاشــەی تەلەڤزیۆنەکانەوە باڵو
[]18
دەبوونــەوە بەپێی وەهمێکــی ئۆنتۆلۆژیک
دەردەکەوتن کە نە هەست بە بوونیان دەکەی
و نە هەســتیش بــە نموودیــان دەکەی .ئەم
ماتریســە بەردەنگەکانــی مێدیای تا ئاســتی
شــیزۆفێرنییەکی دەســتکرد پاڵ پێــوە دەنا
( .)Anders 1980لــە کۆتاییەکانی ســەدەی
بیســتەمەوە ئیتر ئێمە لەگــەڵ دیاردەیەکی
نوێ ئاشــنا دەبین کە مەبەســتی سەرەکیی
ئەم وتارەیە ،واتــە :مێدیاتایزینگ .یەکێک لە
تایبەتمەندییەکانی ئــەم دیاردەیە ئەوەیە کە
مرۆڤ چیی دیکە ئازاد نییــە لە هەڵبژاردندا.
ئەگەر جاران ئێمە لــە دەرەوەی مێدیا بووین
و مافــی هەڵبژاردنمان هەبوو کە کەرەســەی
مێدیامان هەبێت ،یان نا ،ئەمڕۆ مێدیا خزاوەتە
نێو هەناوی ئێمە و بۆخۆشــمان بەشێکین لە
مێدیا .مێدیا لەم سەردەمەدا خەریکی گۆڕینی
مرۆڤ بۆ ســووژەیە .کەوایە ئــەو کارکردانەی
باسیان لێ کرا لە ڕاســتیدا مەنتقی مێدیاش
دیاری دەکەن.
 ٢-٣مەنتقی مێدیایی لەهەمبەر مەنتقی
سیاسیدا
بە پێویستی دەزانم لەژێر تیشکی بۆچوونەکانی
ســترۆمباک ،باســێکی کورت لەمەڕ هاودژیی
نێوان مەنتقــی مێدیایی و مەنتقی سیاســی
بکەم .سەبارەت بە مەنتقی مێدیایی سترۆمباک
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دەڵێــت« :مەنتقــی مێدیایــی ،ئاماژەیەکە بۆ
باندەســتبوونی مێدیا لە ئامێر و تەکنیکەکانی
ڕاگەیاندندا و هەروەها چۆنایەتیی خوێندنەوە و
شرۆڤەکردنی ئەو ڕووداو و دیاردەنەی کە ڕۆڵیان
لە مێژووســازیدا هەیە .شێواز ،ئاڕاستەکردن و
گێڕانەوەی مێژوو لــە کاری مێدیاییدا بەپێی
فۆرم ،زمانــی نۆیتراڵ و شــرۆڤەی بێالیەنانە
کار دەکات ،بەڵکو لە ملمالنێی مەرجەعەکانی
زانیاریــدا باندەســت بێــت و خەڵــک زیاتر
متمانەیــان پێ بکــەن» (Strömbäck 2008:
 .)233مەبەســتی ســترۆمباک لە گێڕانەوەی
مێژوویی لێرەدا؛ بەرپرســبوون لەمەڕ شێوازی
گێڕانەوەی واقعــە عەینییەکانی کۆمەڵگایە کە
دواتر دەبن بە بەشــێک لە کولتوور و مێژووی
جیهــان .مەنتقی مێدیایــی بەپێی ئەجێندای
مێدیایی کار دەکات کە ســترۆمباک ئاماژە بە
حەوت کارکردی مێدیایی بۆ وەها ئەجێندایەک
[]20
دەکات :پۆالریزەکردن ]19[،ســــــادەسازی،
[]22
حەسیاسیەتسازی ]21[،شــــەخسیکردنەوە،
بەرۆژەڤکردن ]23[،کڵێشەســازی[ ]24و هەروەها
ڕووماڵکردنــی سیاســەت وەک گەمەیەکــی
ستراتیژیکە ســترۆمباک وەک «»Horse race
پێناسەی دەکات ،واتە پێشبڕکێی ئەسپەکان.
مەنتقــی سیاســی بەپێــی بۆچوونــی
ســترۆمباک؛ لەدوای چارەســەری و زمانێکی
سیاســی دەگەڕێت بۆ ئەو کێشــانەی کە لە
چوارچێــوەی ئەجێندای سیاســیدا شــرۆڤە
و پێناســە دەکرێن .هەڵبەت نەخشــەڕێگای
چارەسەریش بەپێی بەرنامە و ڕەفتاری سیاسی
نیهادە سیاسییەکان دەچێتە پێشەوە .بێگومان
گرنگترین ئەکتەرەکانی چارەسەرکردن ،حیزب
و چاالکانی سیاسین و بەرنامەی چارەسەرکردنی
کێشە سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکانیش بەپێی
ئایدیالۆژیای حیــزب ئەولەویەتبەندی دەکرێ.
واتە دەبێ کام کێشەی سیاسی ،یا کۆمەاڵیەتی
پێش بخرێت و ڕێکارەکان بۆ چاکسازی چۆن
دەبن (.)ibid
وەک دەبینیــن مــەودا و جیاوازیی نێوان
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مەنتقی مێدیایی و مەنتقی سیاسی هەم لە باری
سترۆکتۆرییەوە و هەم لە باری نێوەرۆکەوە زۆر
بەرچاوە .لە کۆمەڵگایەکدا کە مەنتقی مێدیایی
تێیدا باندەســت بێت ،مێدیــا وەک ئەکتەری
ســەرەکی دەردەکەوێت بۆ کارتێکردن لەسەر
پرســی دێمۆکراســی و هەروەها چەسپاندنی
پێشــمەرجەکانی لــە ژینگەی سیاسیشــدا.
لەم ســەردەمەدا ڕۆڵی مێدا چ ڕاســتەوخۆ چ
ناڕاســتەوخۆ و هەروەها چ ئەرێنی بێت ،یاخۆ
نەرێنی ،ڕۆژ لــەدوای ڕۆژ زیاتر دەردەکەوێت؛
بەتایبەت لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا .لە زۆربەی
واڵتانی دێمۆکراتیک و بەتایبەت ئەو واڵتانەی
کــە پرۆســەی مێدیاتایزینگ دەســتی بااڵی
هەیــە لە کاری ڕاگەیاندنــدا ،ڕادەی متمانەی
خەڵک بــە مێدیــا ڕوو لە هەڵکشــانە .بەاڵم
یەکێک لــە گرفتەکانی مێدیا لــەو واڵتانەی
کــە بە پرۆســەی مێدیاتایزینگدا تێ دەپەڕن،
ســەرچاوە ماڵییەکانی مێدیایە .هەتا مێدیا لە
پرۆژە ئابوورییەکانی خۆی ســەرکەوتوو بێت،
بەو ڕادەیە لــە مامەڵەکانی لەگــەڵ ئەکتەرە
سیاســییەکاندا دەســتی بــااڵی دەبێت و لە
مەرجەکانی گەمەی بازرگانیکردن بە زانیاری،
ڕزگاری دەبێــت و بــەو ڕادەیە لــە هێژمۆنی
مەنتقی مێدیاییدا سەرکەوتوو دەبێت.
 -٢-٤مۆدێلەکانی مێدیا
لەم بەشــەی وتارەکەدا بە پێویســتی دەزانم
ئاماژە بە ســێ مۆدێلی مێدیایی بکەم کە لەم
سەردەمەدا وەک مۆدێل پێناسە کراون .هەڵبەت
کاتێ دەڵێین مۆدێل لە ڕاستیدا مەبەستمان لە
ســێ نەریتی مێدیاییە و نموونەکانی دیکەی
ڕاگەیاندن لقێکن لەو ســێ مۆدێلە .بۆ نموونە،
ڕاگەیاندنی حیزبی ،ڕاگەیاندنی ســێلیبریتی،
ڕاگەیاندنی بازاڕ و هتد.
[]25
 1مۆدێلی مێدیای پۆالریزەکراو
مێدیای پۆالریزەکــراو مۆدێلێکی مێدیاییە کە
بە زۆری لــەو واڵتانەدا کاری پێ دەکرێت کە
سیســتەمەکەی بەپێی «ئابووریــی دەوڵەتی»
ساڵی بیست و دووەم
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کار دەکا و حکومــەت دەســتی ئاوەاڵیــە بۆ
دەســتێوەردان لە سیســتەمی داد ،ئابووری و
تەنانەت نیهادە سیاســییەکانیش .ئەم چەشنە
مێدیایە زۆرجار وەک مێدیای حکوومی باسیان
لێ دەکەن ،چونکە ڕاســتەوخۆ سوبســید لە
حکومەت وەردەگرن .لە باری چۆنایەتیشــەوە
ئــەم مۆدێلــە لــە مێدیــا بەپێــی ڕۆتین و
هاوئاڕاســتەیی لەگەڵ دەســەاڵتی سیاسیدا
پرۆگرامەکانی دادەڕێژێت و مەودایەکی زۆری
لەگەڵ ڕووکردی نوخبەگەرایانە هەیە .کادیری
مێدیایــی و بــە تایبــەت ڕۆژنامەوانەکان لەم
مۆدێلەدا زۆر پرۆفێشــیۆناڵ نیــن ،هاودەنگی
و هاوپەیمانــی لە نێوان مێدیــاکار و ئەکتەرە
سیاســییەکاندا زۆر بەهێزە .مەنتقی مێدیایی
لە وەهــا مێدیایــەک زۆرتر بەپێــی مەنتقی
سیاســی کار دەکات و ڕۆتیــن و ئەجێندای
مێدیــاش لەم مۆدێلەدا بەپێــی گۆڕانکاری لە
ئاســتی کارگێڕانی بااڵی مێدیا ،دەگۆڕێت .بۆ
نموونــە ،لەگەڵ گۆڕانی کابینەکانی حکومەت،
گۆڕان لە بەڕێوەبەریی مێدیاکانیشــدا دەکرێت
و سرووشــتییە کــە ئەجێنــدای مێدیایــی
بەپێی سیاسەت و مشــووری کابینەی نوێش
دەستکاری دەکرێت.
 ٢مۆدێلی مێدیای لیبراڵ
لــەو واڵتانەیدا کە نەریتــی دێمۆکراتیک
زۆر بەهێــزە و مێژوویەکــی کۆنیــان لەگەڵ
دێمۆکراســیدا هەیە ،ئابووری ئازادە ،پرۆسەی
تاکگەرایــی لــە ئاســتێکی بەرزدا گەشــەی
کــردووە ،ئازادیی ڕادەربڕیــن و ڕۆژنامەگەری
ناخێنەکــراوە و هەوەهــا دەســەاڵت بەپێی
زۆرینــەی دەنگوەرگرتــن دەستبەدەســت
دەکرێت؛ مۆدێلی لیبراڵ لە هەوێڵدایە .مێدیا
نیهادێکی ســەربەخۆیە کە لەژێر دەســەاڵتی
هیچ الیەنێکی سیاســی نییــە ،بەاڵم مەنتقی
بازرگانی لەم مۆدێلــەدا زۆر بەهێزە .مێدیاکار
لــەم مۆدێلــە زۆر پرۆفێشــیۆناڵە ،نێوەرۆکی
ڕۆژنامە و ڕاگەیاندنەکان بە بابەتی ڕۆژ ،هەواڵی
گشتپەسەند نێوئاخن کراون کە لەژێر سریمەی

پلۆرالیزمی سیاســی و کولتوورییــە .مەنتقی
مێدیایی لــەم مۆدێلەدا نەک بەهێزە ،تەنانەت
باڵ بەسەر مەنتقی سیاسیشدا دەگرێت.
 ٣مۆدێلی شەریکەی باکووری[ ]26ئوروپا
ئــەم مۆدێلــەش وەک مۆدێلی لیبــراڵ لەو
واڵتانەدا گەشەی ســەندووە کە ڕابردوویەکی
دوور و درێژیــان لەگەڵ نەریتی دێمۆکراتیک
هەیــە ،سیســتەمی داد لەو واڵتانــەدا نەک
ســەربەخۆیە بەڵکە زۆر بەهێزیشــە و دواجار
کۆدەنگی سیاســی[ ]27بەپێی ئوسوولی ئازادیی
ڕادەربرین و مافی بەشداریکردن لە سیاسەتدا
دەچێتە پێش .کاراکتێرەکانی وەها مۆدێلێکی
مێدیایی زۆر لە مۆدێلی مێدیای لیبراڵ نزیکە،
بەاڵم ئەو شتەی کە لە مۆدێلی لیبراڵی جیای
دەکاتەوە «سوبسید»ە کە حکومەت چاوەدێریی
دەکات .هەڵبەت سوبســید لــەم مۆدێلەدا بە
پێچەوانــەی مۆدێلی مێدیــای پۆالریزەکراو،
بە بودجەی حکومەتــی دابین ناکرێت ،بەڵکە
بەپێــی کۆنتراکتێکــی نیشــتمانی لە خەڵک
وەردەگیرێت ،بەڵکو مێدیا و نێوەرۆکەکانی نێو
ڕاگەیاندنەکان نەچێتە ژێر کۆنترۆڵی حکومەت
(هەرکــەس دەزگای تەلەڤزیۆن لــەو واڵتانە
بکڕێت ،سااڵنە دەبێ ئابوونە بدات) .سوبسیدی
هاوواڵتییــان وای کردووە کە ئــەو مێدیایانە
دەنــگ و پارێزەری هاوواڵتییان بن و لە نێوان
ملمالنێــی ڕەنگاڵــە سیاســییەکاندا بێالیەن
دەرکــەون .لەم مۆدێلەدا مەنتقی سیاســی و
مەنتقــی مێدیایی هاوتریــب و بەپێی ئێتیکی
ڕۆژنامەگەری لە مێدیادا بەرچاو دەکەوێ .ئەم
مۆدێلە لە واڵتانی باکووری ئورووپا و بەتایبەت
واڵتانــی ســکاندیناڤیا کاری پــێ دەکرێت.
هەڵبــەت لێکۆڵینەوەکان دەری خســتووە کە
ئەم مۆدێلــە تا دێت لە مۆدێلی لیبراڵی نزیک
تر دەبێتەوە.
هــەرکام لــەو مۆدێالنەی کە بــە کورتی
پێناســە کران ،نــەک هــەر ژێرمەجمووعەی
خۆیــان هەیە ،بەڵکــە مەنتــق و ئەجێندای
مۆدێلەکانــی مێدیا بەپێی ئــەو واڵتانەی کە
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ئــەو مۆدێالنەی تێدا پراکتیــزە دەکرێت باڵی
بەســەر بەرچاوگە و ئاڕاستەی سۆسیالمێدیا و
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانیشدا گرتووە .بەاڵم بەپێی
بۆچوونــی توێژەرانی مێدیایی و کۆمەڵناســان
کە لە بواری مێدیــادا لێکۆڵینەوەیان کردووە،
مەنتقی مێدیای لیبراڵیستی تا دێت زیاتر پەرە
دەستێنێت و کارتێکەریی لەسەر بەرچاوگەی
مێدیایــی مۆدێلەکانی دیکەش کــردووە .ئەم
پەرەسەندنە و پێشــوەچوونی وەها مەنتقێکی
مێدیایی کە دواتر لە بەشــی شــرۆڤەکردنی
مێدیاتایزینگــدا ئاماژەی پێ دەدەم ،پێوەندیی
بە بەرباڵویی پرۆسەی مێدیاتایزاسیۆنەوە هەیە.
هەتا واڵتان زیاتر دەکەونە ژێر ســریمەی وەها
مێتاپرۆسێسێک ،مەنتق و ئەجێندای مێدیاییش
زیاتر مێدیاتایزە دەکرێت (.)Strömbäck 2008
 -٣دوو ڕووکردی مێدیایی
مێدیاتایزاســیۆن لەگەڵ خۆیدا دوو ڕووکردی
مێدیاییــی بەرهەم هێناوە کــە هەردووکیان
بەپێــی مەنتقێکی هاوبــەش و ئەجێندایەکی
هاوشــێوە کار دەکــەن .جیاوازییەکانــی ئەو
دوو ڕووکردە ،پێوەندیی بە بەســتێنی سیاسی
و کولتووریــی ئەو واڵتانەوە هەیــە کە مێدیا
سەرپشــک دەکات بــۆ هەڵبژاردنی یەک لەو
ڕووکردانە .ئەم جیاوازییە لە بەستێنی سیاسی
و کولتووری ،بەهۆی خێرایی و بەربەستەکانی
ســەر ڕێگای ئــەو چوار مێتاپرۆسێســەی کە
پێشــتر ئاماژەم پێ دا هەڵدەسەنگێردرێت .تا
چەند مێدیاتایزاســیۆن و مێتاپرۆسێســەکانی
دیکە توانیویانە کار لە سیســتەمی سیاســی
و کولتووریــی ئەو واڵتانە بکــەن ،بەو ڕادەیە
ئاڕاســتە و ڕووکــردی مێدیاییــش گەشــتر
دەردەکەوێــت .لێرەوە هەوڵ دەدەم شــرۆڤە
بــۆ تیۆرتی مێدیاتایزینــگ و تیۆرتی جەغزی
داخراو لە کاری مێدیاییدا بکەم.
[]28

 -٣-١مێدیاتایزینگ
سەبارەت بە مێدیاتایزینگ لێکدانەوەی جیاواز
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هەیە ،بەاڵم خاڵی هاوبەش لە گشت شرۆڤەکان
ئەوەیە کە لە حەوزەی گشتیدا کێ دەسەاڵتی
زیاتر بێت ئەوا دەســتی بااڵی لە دیاریکردنی
پێشــمەرجەکانی[ ]29ڕۆژ دەبێت .بۆ واڵمدانەوە
بەم پرســیارە دوو ئەکتەر لە ئارادایە :مێدیا و
سیاســەتوان .لە بۆچوونی زۆربەی توێژەران و
کارناســاندا ،ئاماژە بە مێدیا کــراوە کە لەچاو
سێکتۆڕەکانی دیکە دەسەاڵتی زیاترە بۆ ئەوەی
پێشــمەرجەکانی بخاتە چەقی پرسی ڕۆژەوە.
لەم بەشەدا تیشکێکی زیاتر دەخرێتە سەر ئەم
بۆچوونە.
چەمکی مێدیاتایزینگ لە خۆیدا هۆکارێکە
بۆ زۆر پرسی لێکااڵو .هێندێک ئەم چەمکەیان
لەگەڵ چەمکی «مێدیاییکــردن»[ ]30لێ تێک
دەچێــت .مانــای مێدیاییکردن لە ڕاســتیدا
پێوەندیی بــە کۆمۆنیکاســیۆنەوە هەیە ،واتە
لەبری ئــەوەی خەڵک و نیهادە کۆمەاڵیەتی و
سیاســییەکان لەگەڵ یەک بەرەوڕوو ببنەوە،
مێدیــا لە نێوانیاندا و لــە ڕێگای تەکنۆلۆژیای
گەیاندنەوە ئەم بەرەوڕووبوونەوەیە ساز دەکات.
بەاڵم مێدیاتایزینگ دیاردەیەکی پرۆسەمەندە،
واتــە کاتێ دەڵێین کۆمەڵــگا مێدیاتایز کراوە،
مەبەســت ئەوەیــە کــە مەنتقــی مێدیایی
کاریگەریی لەسەر گشت ڕەهەندەکانی کۆمەڵگا
هەیە .کەوایــە کاتێ باس لــە مێدیاتایزینگ
دەکەین لە ڕاســتیدا ئاماژە بە ملمالنێی نێوان
دوو ئەکتەری سەرەکی دەکەین کە هەرکامیان
هەوڵ دەدات دەســەاڵت و قورســاییی خۆی
لەســەر کۆمەڵگا بچەســپێنێت .وەک پێشتر
ئاماژەی پــێ درا؛ ئەم دوو ئەکتــەرە مێدیا و
ئەکتەرە سیاسییەکانن .هەتا مەنتقی مێدیایی
بەســەر ڕای گشــتیدا زاڵ بێت ،بــەو ڕادەیە
ســەربەخۆییی مێدیا زیاتر دەسەلمێندرێت و
ئەم دۆخە لە ڕاســتیدا ئاماژەیەکە بەوەی کە
ئــەو کۆمەڵگایە تا چەند مێدیاتایز کراوە .بەاڵم
مێدیــا ناچارە لەگەڵ ســێکتۆرەکانی دیکەی
کۆمەڵــگادا لە پێوەندیــدا بێت ،بــۆ نموونە،
ئەکتەرە سیاســییەکان .سازدانی هاوپەیوەندی
ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

سەرچاوەی زانیاری :مێدیایە

سەرچاوەی زانیاری :کەس یان الیەنێکی تایبەتە

مێدیا سەر بە هیچ نیهادێکی سیاسی نییە

مێدیا سەر بە نیهادێکی سیاسییە

مێدیا بەپێی مەنتقی مێدیایی کار دەکا

مەنتقی سیاسی بەسەر مێدیادا زاڵە

ئەکتەرە سیاسییەکان بەپێی مەنتقی مێدیایی دەردەکەون

ئەکتەرە سیاسییەکان بەپێی مەنتقی سیاسی دەردەکەون

فیگۆری 1

لە نێوان مێدیا و ســێکتورەکانی دیکە زۆرجار
وا دەکات کــە ئەو هاوپەیوەندییە تا ئاســتی
هاوئاڕاستەییش بچێتە پێش.
بــە چاوخشــاندنێک بــەو پێوەندییانەی
کە لە نێوان مێدیا و ئەکتەرە سیاســییەکاندا
هەیــە ،بۆمان ڕوون دەبێتەوە کــە بە ڕواڵەت
بەســتراوەییەک لــە نێوانیانــدا هەســت پێ
دەکرێــت .هەڵبەت ئەم بەســتراوەییە بەپێی
مەنتقــی «داواودان»[ ]31کار دەکات ،واتــە
ئەکتەرە سیاســییەکان تا چەنــد کۆنترۆڵیان
بەســەر ئەو زانیارییانەوە هەیە کە مێدیا بۆی
گرنگــە و بەدوایدا دەگەڕێــت و هەروەها ،ئەو
مێدیایــە تــا چەند لــە ڕۆژەڤدایــە و ڕێژەی
بینەر و بیســەرانی تا چەند بەرز بووەتەوە کە
ئەکتەرە سیاسییەکان ناچار بن مامەڵە لەگەڵ
ئەو ناوەنــدی مێدیاییە بکەن .بەپێی بۆچوونی
توربیۆرنســروود ،زانیاریــی کەم و شــرۆڤەی
الوازی ئەکتــەرە سیاســییەکان لە الیەک و،
ناوبانگی کەم و کاراییی نزمی مێدیا لە الکەی
دیکە ،دەتوانن ئەو بااڵنسە بە زەرەری ئەکتەرە
سیاسییەکان تێک بدەن ،چونکە لە ڕاگەیاندندا
ڕۆڵی پاســیڤی دەبێت .یەکێک لە گرفتەکانی
ئەکتەرە سیاســییەکان ئەوەیە کە کۆمەڵگای
مۆدێــڕن تا دێــت ڕوو لە ئێکســپێرتگەرایی
دەکات و خوێندنەوە و شــرۆڤەی کارناســیانە
گرنگیــی زیاتری پێ دەدرێــت .ئەم دۆخە وا
دەکات کارناس و توێــژەران لە ڕۆژەڤدا بن و
وەک مەرجەع و ڕەقیبێکی جیددی لەهەمبەر

ئەکتەرە سیاســییەکان دەرکەون .دەرکەوتنی
وەهــا ڕەقیبێکی جیددی کــە بەپێی مەنتقی
مێدیایی خوێندنەوە بــۆ دیاردە و ڕووداوەکان
دەکات ،بەپێــی بۆچوونــی توربیۆرنســروود،
ئەکتــەرە سیاســییەکان ناچــار دەکات زیاتر
بخزێتە ژێر باڵی ڕێسا و مەنتقی مدیاتایزینگ
و سرووشتییە کە مێدیا دەستی ئاوەاڵتر دەبێت
بۆ ئەوەی پێشمەرجەکانی بخاتە چەقی باسی
ڕۆژەوە .ئەم ڕەوەندە هەمیشە لە هەڵکشاندایە
و مێدیا زیاتر و خێراتر لە جاران لە هەجمەی
سیاســی دوور دەکەوێتەوە (Thorbjørnsrud
 .)2009دەربازبوون لە کەشــی سیاسی ،بەپێی
بۆچوونی ســترۆمباک بە چوار فازی جیاوازدا
تــێ دەپەڕێت کە لەم بەشــەدا ئاماژەیان پێ
دەدەم .سەرەتا پێویســت دەکات پێوەرەکانی
مێدیاتایزینگ دیاری بکەین ،بەڵکو کارئاسانی
بۆ هەڵسەنگاندنی ئەو چوار فازەمان بۆ بکاتت.
 -٣-١-٢چوار پێوەر بۆ هەڵســەنگاندنی
پرۆسەی مێدیاتایزینگ
بەر لــەوەی ئاماژە بــەو چوار فــازە بدەم بە
پێویســتی دەزانم لەژێر تیشکی بۆچوونەکانی
ســترۆمباک ،باســێکی کورت لەمــەڕ چوار
پێــوەر بکــەم بــۆ هەڵســەنگادنی ڕووکردی
مێدیایــی .ئەم چوار پێــوەرە یارمەتیمان دەدا
کــە بزانین دەزگاکانی ڕاگەیاندن لە کام فازی
مێدیاتایزینگ نزیکترن .سترۆمباک چوار پێوەر
دیاری دەکا کە لە فیگووری  1پێشانی دەدەم.
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سرووشــتییە کە هەتا مێدیــا زیاتر بەالی
چەپــدا بکەوێت ،سیاســەت زۆرتــر دەچێتە
کانوونی ڕاگەیاندن .ئەم فیگوورە و بۆچوونەکانی
ســترۆمباک لــەم بارەیەوە تــا ڕادەیەکی زۆر
ئابستراکن ،چونکە لە زۆر قۆناغدا پارسەنگەکان
هێنــدەش فیکس نیــن و هێنــدێ پاڵنەری
دیکــە هــەن کە لــەم پێوەرانەدا پێشــبینی
نەکراون .پرســی ئایدیالۆژی و ئیرادەگەرایی،
توانامەندییەکانی بەشداریکردن[ ]32و دیاردەی
جووتســتاندارد کــە ئەکتەرەکان تا ئاســتی
جووتبــاوەڕی[ ]33دادەبەزێن ،وەک نموونە لەم
پێوەرانەدا جێگایان بەتاڵە .جووتباوەڕی یەکێکە
لەو ڕەفتارانــەی کە لەم ســەردەمەدا بووەتە
دیــاردە ،واتە ئەکتەرەکان ســەرەڕای ئەوە کە
باوەڕیان بــە مەرجەکانی مێدیاتایزینگ هەیە،
لە هەمان حاڵدا و لە دۆخی تایبەتدا ئامادەییی
ئەوەیــان هەیە بــە پێچەوانــەی مەرجەکانی
مێدیاتایزینــگ بجووڵێنەوە .بــە هەرحال ئەو
شــتانە بە بۆچوونــی من جێگای لــەو چوار
پێوەرەدا بەتاڵە .ئەم فیگوورە ســنوورەکانی ئەو
چوار فــازەی مێدیاتایزینگ دیاری دەکات کە
لە خوارەوە دێنە بەرباس.
 -٣-١-٣فازەکانی مێدیاتایزینگ
فازی یەکەم پێوەندیی بە متمانەســازییەوە
هەیە ،واتە تا چەند مێدیا وەک سەرچاوەیەکی
باوەڕپێکــراو چاو لێ دەکرێــت .بێالیەنبوون و
هاوئاڕاســتەنەبوونی مێدیــا لەگــەڵ ئەکتەرە
سیاسییەکان مەرجێکی گرنگە بۆ متمانەسازی.
الی خەڵــک زۆر گرنگە ببینن کە مێدیا نەک
مەودای لەگەڵ ئەکتەرە سیاســییەکان هەیە،
بەڵکــە ئینتمای سیاسیشــی نییــە .بێالیەنی
وا دەکا کــە مێدیا بــە وردی بەدواداچوون بۆ
دەستە شاراوەکانی پشت سیاسەت بکەن .هەر
ناوەندێکــی مێدیایی ،هەم لە باری ئایدیالۆژی
و هەم لە بــاری ڕووکردییەوە مەودا لە الیەنە
سیاســییەکان بگرێت ،خەڵک زیاتر ڕووی تێ
دەکەن و وەک ســەرچاوەیەکی مەشــرووع بۆ
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زانیــاری متمانەی پێ دەکــەن .کەوایە هەتا
مێدیا بەرەو فرەدەنگی بڕوات و ببێتە مەیدانی
ملمالنێــی بۆچوونــی جیاواز ،ئــەوا ئەم فازە
ئامانجەکانــی خۆی پێکاوە .لەم فازەدا مەنتقی
سیاســی و مەنتقی مێدیایی هاوسەنگن ،بەاڵم
مێدیا هەوڵ دەدات بێالیەن دەردەکەوێت.
لــە فازی دووەمدا مێدیا هــەروا یەکێکە لە
ســەرچاوە باوەڕپێکراوەکانی زانیــاری ،بەاڵم
هەنگاوێ زیاتر هەڵکشــاوە ،واتە کەمتر لەژێر
کۆنترۆڵــی مەنتقی سیاســیدایە .لەم فازەدا و
لەچاو فازی یەکــەم ،مەنتقی مێدیایی تۆختر
دەردەکەوێــت .بــۆ گەنگەشــەکردنی بابەتی
ڕۆژ و بازرگانیکردن بــە زانیارییەکان ،ڕێژەی
بەشــدارکردنی ئەکتەرە سیاســییەکان کەمتر
نییە ،بــەاڵم تەکنیکی ڕێپۆرتاژ و چوارچێوەی
پرســیارەکان وەها دارژاون کە بەردەنگەکانی
مێدیــا و تەنانەت ئەکتەرە سیاســییەکانیش
(واتە شەقامی گشتی) خۆیانی تێدا دەبیننەوە
و وەک هاوواڵتییەکــی ئازاد داوەری لەســەر
پرۆگرامەکانی مێدیا دەکەن .ئەو شــتەی لەم
فازەدا بە ڕوونی دەردەکەوێت ئەوەیە کە مێدیا
هــەوڵ دەدا مێدیۆم بێت و پێوەندیی لە نێوان
خەڵک و سیاسەتواندا چێ بکات.
لە فازی ســێیەمدا مێدیــا وەک نیهادێکی
سەربەخۆ دەردەکەوێت .ئەکتەرە سیاسییەکان
ناچارن بــۆ گەیاندی پەیام و ئەجێندای کاری
سیاسیی حیزب ،خۆیان لەگەڵ چوارچێوەکانی
مەنتقی مێدیایی بگونجێنن .شەڕ بۆ هێژمۆنی
و سەپاندنی مەنتقی سیاسی لەم فازەدا دەبێتە
هــۆی تەریکبوونــی ئەکتەری سیاســی ،بە
چەشــنێک کە بە تەواوی لە ڕۆژەڤدا نامێنێت.
بە کورتــی و بە کوردی؛ ئەکتەری سیاســی
لەم فازەدا چاولەبەری مێدیایە .ســەربەخۆییی
مێدیــا لەم فــازەدا مەجال بە مدیــاکار دەدا
کە لە کۆنتێکســتدا دەرکەوێــت .ئەو ئەکتەرە
سیاسییانەی کە لە پەراوێزی مێدیادان ،دەبێ
زۆر مایــە دابنێن بۆ ئەوەی لە پەراوێزەوە بێنە
نێو کۆنتێکستەکە .بۆ سەرکەوتن لەم دۆخەدا
ساڵی بیست و دووەم
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ئەکتەرە سیاسییەکان ناچارن ڕەچاوی مەنتق
و ئەجێنــدای مێدیایی بکەن .ئەگەر حیزب ،یا
الیەنێکی سیاسی بەتەما بێت بانگەشە بۆ خۆی
بکات ،دەبێ ئــەو ناوەندە مێدیاییانە فەرامۆش
بکەن کە لە فازی ســێیەمدان .ئایدیالی مێدیا
لەم فازەدا ئەوەیە کە وەک دەسەاڵتی چوارەم
دەرکەوێــت ،بەتایبەت کــە ئەجێندای مێدیا
لەم فازەدا وەهــا داڕێژراوە کە وەک پارێزەری
کۆمەڵــگای مەدەنــی دەرکەوێــت و لە کاتی
ملمالنێ سیاسییەکان و بە تایبەت هەڵبژاردندا
کار بۆ شەفافســازیی کۆمەڵگا دەکات .مێدیای
فازی سێیەم هەمیشە سەرئێشەیان بۆ ئەکتەرە
سیاسییەکان زیاترە.
لە فازی چوارەمدا مێدیا بۆخۆی ئەکتەرێکی
ســەربەخۆیە لە ڕاگەیاندن و چەمکســازییدا.
بەردەنگــەکان لە چــاوی کەناڵەکانی مێدیاوە
نەک هەر ســەیری واقعەکانی جیهان دەکەن،
بەڵکە بەپێی پرۆســەی ناسنامەسازیی مێدیا،
بە جیهانبینی و وێنەی خۆشــیاندا دەچنەوە.
ڕۆڵی ئەکتەرە سیاســییەکان لە ڕێکخســتنی
خەڵــک بــە ڕادەیەک کــەم دەبێتــەوە کە
تەنانــەت ماهیەتــی حیزبیــش دەچێتە ژیر
پرســیارەوە .ئەمڕۆ مێدیا زۆرترین ڕۆڵی هەیە
لە ڕایەڵکەبەندی و ڕێکخســتنی جەماوەری و
باشترین مەرجەعن بۆ زانیاری ،هەواڵ ،کولتوور
و ناساندنی ئیدەی نوێ .ئەکتەرە سیاسییەکان
لــەم فازەدا هەر بەپێــی ڕەچاوکردنی مەنتقی
مێدیایی دەرناکەون ،بەڵکە بۆخۆشیان دەبن بە
بەشــێک لە مەنتقی مێدیایی .بەوجۆرەی من
لە مەبەستەکەی ســترۆمباک تێ گەیشتووم،
مێدیــا وەک هێزێکــی کۆلۆنیالیســت هــەم
مەیدانــی کاری سیاســەت داگیر دەکا و هەم
لە داڕشتنی واقعی سیاسیشدا ڕۆڵ دەگێرێت.
 -٣-١-٤مێدیای گشتپەسەند
ڕاگەیاندن بۆ ئەکتەرە سیاسییەکان وەک دەریا
وایــە بۆ ماســی .بە تایبەت لەم ســەردەمەدا
کە دەستڕاگەیشــتن بە جەماوەر و ســازدانی
[]34

میتینگی سیاســی ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ دژوارتر
دەبێــت .کەوایــە زەروورەتــی دەرکەوتن لە
مێدیاکاندا بۆ حیزب و ئەکتەرە سیاسییەکانیش
تا دێت گرنگتر دەبێت .ئەکتەرە سیاسییەکان
لە ڕێــگای مێدیــاوە هــەوڵ دەدەن پەیام و
ئەجێندا سیاســییەکانی خۆیــان ڕابگەیەنن و
بۆ ئەم مەبەســتەش وەک پێشتر باسمان کرد،
زۆر بۆیان گرنگە کە مەنتقی سیاســی بەسەر
مەنتقی مێدیاییدا زاڵ بێت .بەو پێناســەی کە
لە فازەکانــی مێدیاتایزینگــدا هاتە بەر باس،
شانسی زاڵبوونی مەنتقی سیاسی ،بە تایبەت لە
فازی سێیەم و چوارەمدا ،زۆر کەمە .بەڕواڵەت
باشــترین بەســتێنی مێدیایی بــۆ ملمالنێی
مەنتقــی سیاســی و مەنتقــی مێدیایی ،ئەو
ڕاگەیاندنانەن کە لە فازی دووەم و بە تایبەت
فازی یەکەمی مێدیاتایزینگدا پێناسە دەکرێن.
بــەاڵم ئەو دوو فازەش گرفتــی خۆی هەیە و
یەکێک لە گرفتەکان پرەنســیبی بێالیەنبوون
و زمانــی نۆیتراڵی مێدیاییــە .واتە ئەگەرچی
هاوسەنگییەک هەیە لە نێوان مەنتقی سیاسی
و مێدیایــی ،بــەاڵم مێدیا ناتوانێــت ببێت بە
تریبۆنی ئەکتەرە سیاسییەکان.
لــە کۆتاییەکانی ســەدەی بیســتەمەوە
هەجمەی دامەزراندنی مێدیای گشتپەســەند
دەســتی پێ کرد و لە ڕاســتیدا لــە ئاکامی
دەرکەوتنی ئەو چوار مێتاپرۆسێســانە بوو کە
پێشــتر باســمان کرد .وەک پێشــتر باسمان
کرد پرۆسەی بەجیهانیکردن ،تاکگەراییکردن،
بەبازرگانیکردن و مێدیاتایزاســیۆن وەهایە کە
مرۆڤی ئەم سەردەمە پتر لە جاران نێتوەرکیزە
بکرێت و لە ئاکامدا ســنوورە جوگرافیاییەکانی
بەزانــدووە .سرووشــتییە کــە مێدیاکانیــش
نێتوەرکیــزە بکرێن و فرەمێدیایــی لە خۆیدا
دەرکەوتــەی وەهــا پارادایمێکــە .یەکێک لە
دەرکەوتەکانی نێتوەرکیزەبوون ئەوەیە کە مرۆڤ
بەپێی مشــوور و ڕووکردی کولتووری دابەش
دەکات و بەم هۆیە کاریگەریی کردووەتە سەر
دێمۆکراتیزەکردنی کولتوور ،وەها کە پرســی
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دایکۆتۆمی «گشتپەســەند» و «تایبەتپەسەند»
نــەک وەک دوو هــاودژ بەڵکــە وەک دوو
ڕووکــردی کولتووری دەردەکەون کە زۆر جار
بە شــێوەیەکی دێمۆکراتیک تەعامولیشــیان
پێکەوە هەیە .یەکێک لــە تایبەتمەندییەکانی
مێدیای گشتپەســەند ئەوەیە کــە ڕووکردی
هەســتیارانە و لە هەمان کاتدا کەسپەرەستی
لــە کار و پرۆگرامەکانیــدا بەهێــزە .بەپێــی
بۆچوونی توربیۆرنســروود ئەم مۆدێلە لە مێدیا
مەودایەکی زۆری لەگەڵ ڕوانگە و خوێندنەوەی
نوخبەگەرایانەدا هەیە و زیاتر خۆیان بە بابەتی
مێلۆدراماتیکەوە سەرقاڵ دەکەن .کاتێ پرسی
سیاســی لە وەها مێدیایەکدا دەبێ بە پرســی
ڕۆژ ،بە شــێوەیەکی ڕووکەشــیانە و بە تامی
گشتپەســەندانە ،ئاڕاســتەی بەردەنگەکانــی
دەکرێــت ( .)Thorbjørnsrud 2009: 47هەر
بۆیــە ناوەرۆکی هــەواڵ و ڕووداوە گرنگەکان
وەهــا دادەرێژرێــت کە تێکەاڵوێــک بێت لە
ڕێپۆرتاژ ،زانیاریی سەرقاڵکەر[ ]35و ئەو شتەی
کە توربیۆرنســروود وەک « »Soft Newsناوی
دەبات.
زۆریــەک لــە توێژەرانــی کۆمەاڵیەتــی
و مێدیایــی پێیان وایە پرســی سیاســی لە
مێدیای گشتپەســەندا لە ڕادەبەدەر شەخسی
کراوەتــەوە و زیاتر بەالی ئاژاوەنانەوەدا دەڕۆن.
واتە بە هێنانــە ئارای ناکۆکی و ئاڵۆزیی نێوان
ئەکتەرە سیاســییەکان ،مەجالی سەرقاڵکردن
بــۆ بەردەنگەکانــی دەرەخســێنێت .لیزبێت
ڤــان ( )2005یەکێکــە لــەو توێژەرانەی کە
پێی وایــە مێدیای گشتپەســەند توانیویەتی
مەودای نێوان ئەکتەرە سیاسییەکان و شەقام
کــەم بکاتەوە و هەروەها پاڵنەرێکی باشــە بۆ
بەرزکردنــەوەی ڕێژەی بەشــداریی خەڵک لە
کاتی هەڵبژاردنەکانــدا .یەکێک لەو ڤاریاباڵنە
کــە لە تێزەکــەی لیزبێتدا زۆرتــر پێداگریی
لەسەر کراوە؛ کاریزمای ئەکتەرە سیاسییەکان
و چۆنایەتیــی دەرکەوتنیان لە مێدیایە .بەپێی
ئامارەکانی نێو توێژینەوەکەی لیزبێت سەبارەت
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بە هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا ،پرســی متمانەی
خەڵــک لەمەڕ ئەکتەرە سیاســییەکان بەپێی
پالتفۆرم و هێڵی سیاســیی ئەکتەرەکان بەرز
و نــزم نابێت ،چونکــە بەردەنگەکانی مێدیای
گشتپەســەند نە کاتی ئەوەیــان هەیە بەرنامە
سیاســییەکان بخوێننەوە و نە هێندە ئاگاییی
سیاســییان بەرزە کە بە چــاوی ڕەخنەگرانە
بەو پالتفۆرمانــەدا بچنــەوە .کەوایە مێدیای
گشتپەســەند لــە ڕێــگای شەخســیکردنی
پرسەکانی ڕۆژ و هەستیارکردنی پرۆگرامەکانی،
وێنەیەکی ئەرێنی لە ئەکتەرە سیاســیییەکان
دەدات بــە دەســتەوە کــە خەڵــک خێراتر
متمانەیــان پێ بکــەن .بەرنامەی سیاســیی
حیزب ،یاخۆ هێڵی سیاسیی ئەکتەرەکان نە لە
توانایدایە وەها وێنەیەک ،یاخۆ وەها ڕووکارێک
لە ئەکتەرە سیاسییەکان بدا بەدەستەوە و نە لە
ئەجێنداشیاندایە ،کەوایە مێدیای گشتپەسەند
باشترین بەستێنە بۆ سازکردنی وەها وێنەیەک
(هەمان سەرچاوە).
ئــەو شــتەی کە بــە بۆچوونــی من لەم
توێژینەوەکــەی لیزبێتدا بە ڕوونی دەبیندرێت
ئەوەیە کە ئەگەرچی ئەکتەرە سیاسییەکان لە
مێدیای گشتپەسەندا شانسی خۆڕانانیان زیاترە،
بەاڵم مەنتقی سیاســی دیسان لەژێر سێبەری
مەنتقی مێدیاییدا بزر دەبێت .لە وەها دۆخێکدا
هەم سیاسەت وەک دیاردەیەکی ڕووکەشیانە
دەردەکەوێت و هەم تا ئاستی سەرقاڵییەکانی
کولتــووری گشتپەســەند دادەبەزێــت .ئەم
دیاردەیــە نــەک بــە پێچەوانەی پرســتیژ و
کاراکتێری سیاســیی ئەکتەرەکانە ،بەڵکە زۆر
لەگەڵ فەلسەفەی سیاسیش بێگانەیە.
 -٣-١-٥گەردەنەی مێدیاتایزینگ
رۆڵــی پاســیڤی ئەکتــەرە سیاســییەکان لە
مێدیای گشتپەسەندا ،لە بەرچاوی واقعبینانەی
ئەکتەرە سیاســییەکان شــاراوە نییە .وەک لە
ســەرەتای ئەم وتارەدا باســم کرد ،پێوەندیی
نێوان مێدیا و سیاســەت وەک دوو ئەکتەری
ساڵی بیست و دووەم
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گرنگــی کۆمەڵگا  -ئەگەرچــی زۆرجار وەک
ڕەقیــب دەردەکــەون ،بــەاڵم پێوەندییەکی
دیالیکتیکییــە .نە مێدیا دەتوانێ چاوپۆشــی
لە ڕۆڵی سیاســەت بکات و نە سیاسەت بەبێ
مێدیا دەتوانــێ ڕۆڵی لە کۆمەڵــگادا هەبێت.
کەوایە گرفتە سەرەکییەکە مەنتق و ئەجێندای
ئــەو دوو ئەکتەرەیــە کــە دەبێتە هــۆکار بۆ
بەریەککەوتن .بەاڵم پێویستە ئەو واقعیەتەش
لە بەرچاو بگرین کە ملمالنێی نێوان ئەجێندا
و مەنتقــی ئــەو دوو ئەکتــەرە ،پێوەندیی بە
دەسەاڵتەوە هەیە و پێویست دەکات بە تیۆریی
دەســەاڵت شــرۆڤە بکرێت .چونکە ملمالنێکە
لەپێناو ئەوەدایە کە کێ پێشــمەرجەکانی ڕۆژ
دەخاتە چەقی مەیدانەوە .پێشــتر باسمان لە
نەریتــی هابزی و نەریتــی الکی بۆ ڕووکردی
سیاســی و پرسی دەســەاڵت کرد و باسمان
لەوە کرد کــە نەریتی تەعامولگەرایی (نەریتی
الک) تا دێت زۆرتر پەرە دەســتێنێت و ڕۆڵی
مێدیا لە پەرەدانی وەها ڕووکردێکی سیاســی
و کولتووریدا زۆر گرنگ بوو .مێدیاتایزاســیۆن
لە ڕاســتیدا نەک بەرهەمی وەها ڕووکردێکی
کولتوورییە ،بەڵکــە زەروورەتیش بوو .لەگەڵ
پەرەســەندنی مێدیاتایزینــگ ،ئەکتــەرە
سیاســییەکانیش وەک گشــت ڕەهەندەکانی
کۆمەڵگای جیهانی ،بەشێکن لەو مێتاپرۆسێسە
و سرووشــتییە کە ناتوانن لــە دەرەوەی وەها
پرۆســەیەک بن .کەواتە سیاســەتیش ڕۆژ لە
دوای ڕۆژ مێدیاتایزەتر دەبێتەوە و ئەم ڕەوەندە
کار لــە مەنتقی سیاســیش دەکات .یەکێک
لــە کارتێکەرییەکانی مێدیاتایزینگ لەســەر
ئەکتەرە سیاســییەکان ،شــێوازی تەعامولی
ئەوان لەگەڵ مەنتقی مێدیاییە .مۆلدســکرێد
لــە توێژینەوەیەکدا ئاماژە بــە بەرزبوونەوەی
ڕاوێژکارانی مێدیایی بۆ ئەکتەرە سیاسییەکانی
واڵتی نۆروێژ دەکات و دەڵێت :لە ساڵی ١٩٩٥
تا ســاڵی  ٢٠٠٨ڕێژەی ڕاوێژکارانی مێدیایی
لــە پارلمانی نۆروێژ ،لە  ٨٥کەســەوە بۆ ١٩٢
کەس بەرز بووەتەوە (.)Moldskred 2010: 46

بەرزبوونەوەی هەژمــاری ڕاوێژکارانی مێدیا لە
ڕاســتیدا پێوەندیی بە بەرزبوونەوەی ئاســتی
ڕۆشنبیری ،پســپۆڕبوون لە بەشــداریکردنی
دیبەیــت و شــرۆڤەکردنی بابەتەکانــی ڕۆژ و
هەروەهــا ڕۆڵگێرانی ئەکتەرە سیاســییەکان
لە مێدیــادا هەیە .بەرزبوونەوەی شــارەزاییی
ئەکتەرە سیاسییەکان لەمەڕ مەنتقی مێدیایی
هــەر ئەدەبیاتــی مێدیایی ناگرێتــەوە ،بەڵکە
دیاردەی لەشــزمانییش[ ]36دەگرێتەوە کە لەم
سەردەمەدا زۆر گرنگە بۆ دەرکەوتن لە مێدیادا.
چونکە مەنتقی مێدیایی ،ڕوانگەی سیاســی و
هەروەها کولتــووری تەعامولگەرایانەی مێدیا
توانیویەتی کاریزمای ئەکتەرە سیاســییەکان
بەرەو پێرفۆرمانســی ئەکتەرە سیاســییەکان
بگۆڕێت .ئەم پێشوەچوونە ،یانی گەمەکردن لە
مەیدانی مەنتقی مێدیایی بە قازانجی مەنتقی
سیاسی.
بەرزبوونەوەی ڕێژەی ڕاوێژکارانی مێدیایی
لە ڕاســتیدا یەکێکە لە تاکتیکەکانی ئەکتەرە
سیاسییەکان بۆ ئەوەی لە چوارچێوەی مەنتقی
مێدیاییدا ڕۆڵێکی باشــتر بگێڕن .یەکێک لەو
شــتانەی کە وەهــا تواناییەکی بــە ئەکتەرە
سیاسییەکان داوە ،ئەوەیە کە حیزبی سیاسی
زیاتر لە جاران بیر لە شایستەساالری دەکاتەوە
و هەوڵ دەدات قــەوارەی ڕێبەرایەتیی حیزب
لــە پاوانی کادێــری سیاســی ڕزگار بکات و
جێگا بۆ کەســانی پسپۆڕ و کارناس بکاتەوە لە
ناوەندی بڕیاڕدانی حیزب .زۆربوونی ڕاوێژکارانی
مێدیایی و زۆربوونی کارناســانی بوارە جیاوازە
زانســتییەکان ،دەستی ئەکتەرە سیاسییەکانی
ئاوەاڵتر کردووە کە بۆ شــرۆڤەکردنی پرســی
ڕۆژ لە مێدیادا دەســتی بااڵیــان هەبێت .ئەم
پێشــوەچوونە بە ڕادەیەکە کە زۆرجار زانیاری
و بەڵگەی ئەکتەرە سیاســییەکان ،مەیدان بە
ڕوانگەی ڕەخنەگرانەی مێدیا تەنگ دەکات و
کەمتر لە داوی پرسیارە ئاڵۆزاوەکانی مێدیاکار
دەکەون ( .)Thorbjørnsrud 2009: 51کەوایە
ئێکسپەرتگەرایی ،یاخۆ پســپۆڕبوون یەکێکە
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لــە مەرجەکانی ســەرکەوتن بە جــادە پڕ لە
پێچەکانی گەردەنەی مێدیاتایزینگ.
بەشــێک لە توێژەران بــاس لەوە دەکەن
کە بەرزبوونەوەی ئاســتی پســپۆڕیی ئەکتەرە
سیاســییەکان لەمەڕ ڕوانینــی ڕۆژ و هەروەها
سیاســەتی کۆنترۆڵی زانیاری ،توانیوەیەتی لە
زۆر قۆناغدا مەنتقی سیاســی بەسەر مەنتقی
مێدیاییــدا زاڵ بــکات و بــەم کارە ئەکتەرە
سیاســییەکان پێش مێدیــا دەکەونەوە بۆ لە
ڕۆژەڤخستنی پێشمەرجەکانی ڕۆژ ( .)ibidئەو
پێشــبڕکێیە لە ڕاستیدا پێوەندیی بە ڕوانگەی
ڕیالپۆلیتیکی ئەکتەرە سیاســییەکانەوە هەیە.
تەنانەت لە زۆریەک لە واڵتانی دێمۆکراتیکیش
وەهــا ڕوانگەیەکــی تەعامولگەرایانە لە نێوان
ئەکتەرە سیاســییەکان و مێدیا دانەمەزراوە و
ئێستایشــی لەگەڵدا بێت بەشێک لە ئەکتەرە
سیاسییەکان نایسەلمێنن کە مەنتقی سیاسی
دەبــێ لە تەعامول لەگــەڵ مەنتقی مێدیاییدا
گەشــە بکات و پەرە بستێنێت .کاتێ ئەکتەرە
سیاســییەکان بەم ئاکامە ناگەن ،سرووشتییە
کە دەرکەوتنیــان کەمرەنگتر دەبێت و پەیامە
سیاسییەکانیان لە ڕۆژەڤدا نامێنێت.
 -٤تیۆری جەغزیی داخراو
پێشــتر لەگــەڵ دوو مەنتقی جیــاواز و دوو
ئەجێندای جیاوازدا ئاشــنا بووین کە هۆکاری
ملمالنێی نێوان ئەکتەری سیاسی و ئەکتەری
مێدیــای بوون .هەڵبەت ئــەو جیاوازییە نەک
هەر لە ڕوانگەوە بۆ مێتۆد ،بەڵکە لە نۆرمەوە بۆ
کارکردیــش دیار بوو .فرەدەنگی لە ئەجێندای
مێدیادایە و کۆدەنگی لە ئەجێندای سیاسەتدا،
مێدیا هەوڵ بۆ سادەسازیی پرسی ڕۆژ دەدات
و ئەکتــەری سیاســی کار لەســەر پرۆژەی
درێژخایەن و پرسە لێکهااڵوەکان دەکات .مێدیا
کار بۆ بەکۆنکرێتکردنی دیــاردە کۆمەاڵیەتی
و سیاســییەکان دەکات و ئەکتەری سیاســی
دیاردەکان بــە ڕوانینێکی ئابســتراکەوە ڕاڤە
دەکات و دواجار مێدیا خەریکی شەخسیسازیی
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سیاسەتە و ئەکتەری سیاسی کار بۆ پرۆگرامی
حیزبی دەکات .لە ڕاســتیدا دایکۆتۆمیی مێدیا
ـ سیاســەت ،بەرهەمــی ڕوانگــەی تیۆریــی
مێدیاتایزینگە کە زۆرجار مێدیا و سیاســەت
شــاخ بە شاخ دەکات و خەڵکیش لە دەرەوەی
وەهــا ملمالنێیــەک چاوەدێریــی دەکەن .لە
تیۆریــی جەغزی داخراودا کۆنتراســتی نێوان
مێدیا و سیاســەت نــەک کەمڕەنگترە ،بەڵکە
زۆرجــار وەک هاوپەیمــان و هاوئاڕاســتە لە
بەرانبــەر خەڵکــدا دەردەکەون .بۆ تیشــک
خستنەســەر ئــەو تیۆرییــە ،خوێندنەوەیەک
بــۆ بۆچوونەکانی ئاندێرســن[ ]37دەکەم کە لە
توژینەوەکانــی داڵتۆن و وێتەنبەرگدا ()2000
بە وردی شی کراوەتەوە.
ئاندێرسن ئاڕاســتەی کۆنتراستی مێدیا ـ
سیاسەتوان بەرەو کۆنتراستی جەماەر لە الیەک
و دووانــەی مێدیا/سیاســەت لە الیەکی دیکە
دەگۆڕێت .ئەم بۆچوونە لە ڕاســتیدا پێوەندیی
بــە پارادایمشــیفتێک هەیە کــە گۆڕانێکی
بنچینەیــی لە فــۆرم و هەروەهــا نێوەرۆکی
چەمکی حیزب وەک نیهادێکی سیاسی پێک
[]38
هێنــاوە .دیــاردەی «حیزبی جەمــاوەری»
لەم پارادایمشــیفتەدا بەرەو دیاردەی «حیزبی
مێدیایی»[ ]39دەگۆڕدرێت.
حیزبی جەماوەری لە ڕاســتیدا تێرمێکی
[]40
ئاکادێمیکە کە کاتی خۆی «مۆریس دۆریس»
لە ســاڵی ١٩٦٣دا و لە توێژینەوەکانی خۆیدا
دەکاری دەکرد .بەپێی بۆچوونی مۆریس حیزب
نمادی بزووتنەوەیەکی سیاسی/کۆمەاڵیەتییە،
خەڵک ،یا جەماوەر بەپێی ئینتمای چینایەتی،
یا ئینتمای نەتەوەییەوە دەبن بە بەشــێک لەو
بزووتنەوە سیاسی/کۆمەاڵیاتییانە و سرووشتییە
کە لەو حیزبانەدا دەبــن بە ئەندام کە ڕۆڵیان
لە ڕێبەرایەتــی وەهــا بزووتنەوەیەکدا هەیە.
هەژمــاری ئەندامانی حیزبی بۆ ئــەو حیزبانە
زۆر گرنــگ بوو ،چونکە هەم لە باری ماڵییەوە
و هەم لــە بــاری ڕێکخســتنەوە دەبوون بە
پاڵپشــت بۆ حیزبەکانیان .ڕێکخستن یەکێکە
ساڵی بیست و دووەم
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لــە میکانیزمەکانــی حیزبی جەمــاوەری بۆ
بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت کــە لە الیەن
کادێرانی حیزبییەوە  -کە پسپۆڕن لەو بوارەدا-
کۆنترۆڵ دەکرا .کارکردی حیزبە جەماوەرییەکان
وەک مێدیــۆم لە نێوان کۆمەڵــگای مەدەنی
و دەســەاڵتی سیاســیدا پڕڕەنگتــر دەبووەوە
و ئــەم کارکردە زۆرجار حیزبــی جەماوەریی
دەگەیاندە دەسەاڵت (Dalton & Wattenberg
 .)2000حیزبە جەماوەرییەکان بەپێی نەریتی
مۆدێرنیزم بەســەر چەپ و ڕاســت ،گەلی و
بۆرژوازی ،سۆسیالیســت و لیبراڵ ،ســوور و
شین ...دابەش دەبوون کە هەرکامیان هەڵگری
ئینتمای ئایدیالۆژیک و پالتفۆرمی سیاســیی
خۆیان بوون .کەوایە بەپێی بۆچوونی مۆریس،
لەگەڵ ئەوەیدا کە ئایدیالۆژیی حیزب ڕۆڵێکی
گرنگی هەبــوو بۆ کۆکردنــەوەی جەماوەر لە
دەوری حیزب ،بەاڵم ڕێکخســتنەکانی حیزب
میکانیزمێکی گرنگتر بوون بۆ گەیاندنی حیزب
بە دەسەاڵت .بەم چەشنە کۆبوونەوەی جەماوەر
لە دەوری حیزب و زۆربوونی هەژماری ئەندامان
هەمیشــە لە ئەجێندای حیزبــی جەماوەریدا
بوو .حیزبی جەماوەری ،بە ڕاســت و چەپەوە،
بەپێــی بروکراســییەکی ڕێکخراوەیی ڕێبەری
دەکرا کە زۆر لە نەریتی لنینیستی نزیکە ،واتە
سەنترالیزمی دێمۆکراتیک.
بــە دوای کۆتاییهاتنی شــەڕی ســارد و
ڕەنگهەڵبزڕکانــی ئایدیالۆژییــەکان ،حیــزب
گرنگیی خۆی لە ژینگەی سیاسەتدا لە دەست
نەدا ،بەاڵم بەپێی سروشت و مەنتقی سەردەم،
گۆڕانی لە تەعامولی سیاســی ،دێمۆکراســیی
دەروونحیزبــی ،ڕووکــردی دیپلۆماتیک و بە
گشتی نۆرمی سیاســەتدا پێک هێنا .یەکێک
لە تایبەتمەندییەکانی پارادایمشیفت لەوەدایە
کــە نەک پرســیارەکان ،بەڵکە گۆشــەنیگا و
ئامێرەکانیش لەمەڕ جیهانبینی دەگۆڕێت .ئەم
پارادایمە حیزبی جەمــاوەری بەرەو فۆرمێکی
دیکــە لە حیزبایەتی پاڵ پێــوە دەنا کە کاتی
خۆی ئۆتــۆ کریشــهایمەر[ )1966( ]41وەک

«مەخزەنی گشــت الیەنەکان»[ ]42ناوی دەبرد.
واتە جیگای بــۆ هەموو چینێکی کۆمەاڵیەتی،
بیروڕا و ڕەنگی جیاوازی سیاسی و دینی هەبوو.
لە سەردەمی کۆتاییی شەڕی ساردەوە ،شەڕی
ئایدیالۆژی جێگای خۆی دەدا بە پێشــبرکێی
حیزبی لە هەڵبژاردنەکاندا .ڕەنگاڵەی حیزبەکان
هێندە تۆخ نەبوون کە خەڵکی شــەقام بتوانن
جیاوازیی ڕەنگی شــین و سوور لێک بکەنەوە.
لەوەهــا دۆخێکدا ڕای گشــتی گەورەترین و
بەهێزترین ســەنگەرە کە سەرکەوتنی حیزب
لە دەســەاڵتدا مســۆگەر دەکات ،کەوایە کێ
ئازایــە با بێــت داگیری بکات .بەپێی گشــت
توێژینــەوەکان ،ڕۆڵ و کاراییــی مێدیــا بــۆ
دەنگهێنانــەوەی بەربژێرە سیاســییەکان و لە
ڕۆژەڤدابوونی حیزبەکان ،زۆر لە ڕۆڵ و کارایی
فرەئەندامــی و فرەرێکخراوەییــی حیزبەکان
بەهێزترە .هۆکارەکــەش ئەوەیە کە بەردەنگی
ڕێکخراوی حیزبی هەر ئەندامەکانیەتی ،بەاڵم
بە بۆچوونی کارناســانی سیاسی ،لە کۆمەڵگادا
هەمیشــە «ئامارێکی بێدەنگ» هەیە کە کەس
نایبینێت و کەس دەنگی نابیستێت ،بەاڵم زۆر
زیاتــر لە نیوەی کۆمەڵن .کاتــێ دەڵێین ڕای
گشــتی لە ڕاستیدا باس لەو ئامارە بێدەنگەش
دەکەین .کەوایە کاتــێ حیزبێکی جەماوەری
نەتوانــێ کۆنترۆڵــی ڕای گشــتی بــکات،
سرووشتییە کە لە هەڵبژاردنەکاندا دەدۆرێنێت
و تەنانــەت ڕێژەی ئەندامەکانیشــی لە فریای
ناکەوێت.
دوورکەوتنــەوە لە حیزبــی جەماوەری و
ڕووکردن لــە حیزبی مێدیایی بــە بۆچوونی
مۆریس؛ پێوەندیی بە ڕۆڵی ماسمێدیاوە هەیە
کە لەم ســەردەمەدا ڕۆڵیان لــە ئۆرگانەکانی
حیزبیش زیاترە .بەاڵم حیزبی مێدیایی ـ وەک
ئەو جۆرەی من لــە بۆچوونەکانی مۆریس تێ
گەیشتووم ـ قەرار نییە واز لە گشت ئۆرگانەکانی
بێنێــت و ڕوو لــە دامەزراندنــی کەناڵێکــی
ڕاگەیانــدن بکات .بــە دڵنیاییــەوە بڕیارێکی
وا بــۆ حیــزب وەک خۆکوژی وایــە .ئەوەی
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من لــە بۆچوونەکەی تێ گەیشــتووم ئەوەیە
کــە مەیدانی ملمالنێی حیزبی لە شــەقامەوە
بۆ مێدیــا ڕادەگوازرێت .پرســتیژی حیزب و
هەروەها دەســتی بااڵی ئەکتەرە سیاسییەکان
لە شــرۆڤەکردنی پرســی ڕۆژ ،نەخشەڕێگای
حیزب بۆ چارەســەرکردنی گرفتــەکان ،لەم
ســەردەمەدا کاریگەرترە و بە دڵنیاییەوە مێدیا
زیاتر زوومیان لەســەر دەکات .هاتنە ڕۆژەڤی
ئەکتەرە سیاســییەکان لە مێدیاکان ،شانسی
کۆنترۆڵکردنی ڕای گشــتیش دەباتە سەرەوە
و بێگومان ســەرکەوتنیان لە هەڵبژاردنەکاندا
مســۆگەر دەکا .لەگەڵ سەرهەڵدانی دیاردەی
مێدیاتایزاســیۆن سرووشــتییە کە نەک هەر
مەنتقــی سیاســی ،بەڵکە پێویســت دەکات
ڕەفتاری سیاسیش پێداچوونەوەی تێدا بکرێت
و وەک ئۆســتەروود دەڵێــت« :ناچارن خۆیان
لەگەڵ ئەولەویەت و زەروورەتەکانی ســەردەم
بگونجێنن کە لەژێر کارتێکەریی مێدیاکاندایە»
(.)Østerud 2003: 29
یەکێک لە گرفتەکانی حیزبی مێدیایی کە
زۆریەک لە توێژەران ئاماژەیان پێ داوە ،ئەوەیە
کە هەتا حیزبی مێدیایی نوخبەگەراتر دەبێت،
بەو ڕادەیەش لە جەمــاوەر دوور دەکەوێتەوە.
تەنانــەت هێنــدێ لە توێــژەران هــۆکاری
مەوداگرتنی خەڵک لە سیاســەت بۆ ئاســتی
نوخبەگەراییی حیزبەکان دەگێڕنەوە و دەڵێن
نوخبەگەرایی ،حیزب بەرەو داخرانی سیاســی
پاڵ پێوە دەنێت .ئاندێرســن لە توێژینەوەکەی
خۆیدا ســرنجی بەم کێشــەیە داوە و ئەویش
پێی وایە مــەودای نێوان خەڵــک و ئەکتەرە
سیاســییەکان ڕوو لە زیادبوونە .بەاڵم پێی وا
نییــە ڤاریابلەکانی توێژەران بۆ شــرۆڤەکردنی
ئەم دۆخە بەهێز بێــت .هەڵبەت بە بۆچوونی
مــن زۆر زەحمەتە توێژەرێکــی کۆمەاڵیەتی
لەم ســەردەمەدا باس لە جەمــاوەر بکات .لە
سەدەی بیست و یەکدا مانای جەماوەر گۆڕاوە
بــۆ هاوواڵتی .ئەم گۆڕانکارییە بە بۆچوونی من
پێوەندیی بە بەرزبوونەوەی ئاگاییی هاوواڵتییان
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لەمەڕ ماف و پێگەی کۆمەاڵیەتییان و هەروەها
ڕۆڵــی هاوواڵتیبوونیــان لە گەشــەی پایەدار
هەیە .بە هەرحاڵ ئاندێرسن دوو ڤاریابڵ ،یاخۆ
دوو هۆکار بۆ واڵمدانەوە بەم گرفتە سیاســییە
دەدات بە دەستەوە:
 1هــۆکاری یەکــەم ،بنکــەی کۆمەاڵیەتیی
دەنگدەران و ڕێژەی هەستیاربوونی دەنگدەران
لەهەمبەر پرســە سیاســییەکان وەک هۆکار
دەستنیشان دەکات و پێی وایە کە دەنگدەران
بەپێی ئینتمای کۆمەاڵیەتیی خۆیان تەعامول
لەگــەڵ ڕای ئەکتەرە سیاســییەکان دەکەن.
واتە ڕیزبەندییە سیاسییەکان بەپێی فۆکووسی
ئەکتــەرە سیاســییەکان ســەر هەڵــدەدات.
فۆکووســی ئەکتــەری سیاســی لەســەر چ
مژارێکــی کۆمەاڵیەتی و سیاســی بێت ،ئەو
قەوارە کۆمەاڵیەتی و سیاسییە دەچێتە پشت
سەرییەوە و بەم چەشنە هۆکاری بەشداربوونی
کەمی خەڵک لە هەڵبژاردنەکاندا بە فۆکووسی
ئەکتەرە سیاسییەکانەوە بەسراوەتەوە.
 2هۆکاری دووەم ،پێوەندیی بە سیســتەمی
نوێنەرایەتییەوە هەیە .لە سیستەمی پارلمانیدا
برۆکراسی دەســتی بااڵی هەیە و سرووشتییە
کە نوێنەرانی خەڵک لە پارلەمان تەنیا خاوەنی
یەکدەنگــن .ئەگەر سیاســەت تەکنیک بێت،
سیاســەتوانیش پێویســتە تەکنۆکرات بێت و
سیستەمیش بەپێی ئوســوولی برۆکراسی کار
دەکات .خەڵک پێیان وایە کە نوێنەرانەکانیان
بێجگە لە دەنگــدان کاراییەکی وایان نییە لە
دارشــتنی بڕیارنامە و یاســا پێوەندیدارەکان.
کەوایــە ئەوە نوخبەکانــی پارلمانن کە لەبری
خەڵک بڕیار دەدەن و وەکالەتی خەڵک دەکەن
نەک نوێنەرەکانیان.
هەڵبەت سیســتەمی پارلەمانی بە گشت
گرفتــە برۆکراتیکەکانییەوە ،هێشــتا یەکێکە
لــە باشــترین سیســتەمە سیاســییەکان و
سرووشــتییە کە ئاندێرســن نکۆڵــی لە ڕۆڵی
پارلەمــان بــۆ پراکتیزەکردنی دێمۆکراســی
نــاکات .بــەاڵم دەڵێــت :سرووشــتی کاری
ساڵی بیست و دووەم
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پەرلەمانتاریــزم وایــە کە خەڵــک و تەنانەت
بەشــێک لە ئەندامانی پارلەمانیش کەمتر لەو
ئاســتەدا بن کە لە ڕۆتینــی کاری پارلەمانی
تێ بگەن .کەوایە بڕیارە چارەنووسســازەکان و
دارشــتنی میکانیزمی حقووقی بۆ چەسپاندنی
بڕیارەکان ،دەکەوێتە پاوانی ئەو تەکنۆکراتانەی
کە لە ڕێگای دەنگدانی ڕاستەوخۆی خەڵکەوە
هەڵنەبژێردراون ،بەڵکە کادری پارلەمانن .پرسە
چارەنووسســازەکان لەچاو پرســەکانی دیکە
زیاتر پێویســتیان بە ئاناالیز و تیۆرییەوە هەیە
و سرووشتییە کە ئاناالیز و تیۆرەکان لە پاوانی
پســپۆڕ و نوخبەکاندایە و بەم چەشنە ڕۆڵێکی
سەرەکییان لە دارشتنی بڕیارەکان هەیە ،چونکە
پرسەکان دەبێ بە فیلتێری کارشناسیانەدا تێ
پەڕن ،بەڵکو لە هەڵەی سیستەماتیک بێبەری
بن و ئیحتمالی خەســارەکانی کەمتر بکەنەوە.
یەکێک لــە گرفتەکانی دیکــە ،پێوەندیی بە
ڕاگەیاندنــەوە هەیە .ئاندێرســن دەڵێت کاتێ
بڕیارەکان دەنگیان بۆ کۆ دەکرێتەوە و وەک یاسا
دەچەسپێن ،مێدیاکان دەوریان لە ڕاگەیاندنی
ئەو بڕیارانەدا هەیە .سرووشتییە کە نوێنەرانی
خەڵک کۆنترۆڵی مێدیایان لە دەســتدا نییە و
بەڵکە مێدیا لە کاتی ڕووماڵکردنی هەواڵەکانی
پێوەندیــدار بە پارلەمــان ،کۆنترۆڵی دۆخەکە
دەگرن بەدەســتەوە و لە ڕێگای کارناســان و
نوخبەکانی کۆمەڵگاوە لێکدانەوەی بۆ دەکەن.
کەوایە زۆر ئاســاییە کە خەڵک وا بیر بکەنەوە
کــە ئەکتەرە سیاســییەکان هیــچ ڕۆڵێکیان
نییە و لە ڕاســتیدا بڕیارە چارەنووسســازەکان
لــە پشــت درگا داخراوەکانــی پارلەمان و بە
لێکدانەوەی نوخبــەکان دادەرێژرێن و پاوانی
ڕووماڵکردنەکەشی لە دەستی مێدیاکانە .کەوایە
ئەکتەری سیاســی و مێدیا وەک هاوپەیمانی
سیاســی دێنە بەرچاو و خەڵکیش لەو بەینەدا
وەک بەردەنگی ئەوان دەردەکەون.
ئــەو شــتەی کە لــەم شــرۆڤەکارییەدا
دەردەکەوێت؛ هاوئاهەنگی و هاوئاڕاســتەییی
مێدیا و ئەکتەرە سیاســییەکانە کاتێ خەڵک

لە ڕێگای ڕاگەیاندنــەوە چاوەدێریی ڕووداو و
بڕیارە چارەنووسســازەکان دەکــەن .هەڵبەت
ئــەم هاوئاهەنگییــە لــە پێوەندی بە پرســە
چارەنووسسازەکان شتێکی ئاسایی و لە هەمان
کاتیشدا مەنتقییە .بەاڵم کاتێ پرسی «گەندەڵی»
دەبێ بە مژاری مێدیــاکان ،ئەو هاوپەیمانییە
زیاتر دەردەکەوێــت .توێژینەوەکان لە واڵتانی
ئوروپــا و ئەمریکا دەرخەری ئەو ڕاســتییەن
کە پرسی گەندەڵی و شــێوازی ڕووماڵکردنی
گەندەڵی ،ئینتمای سیاسیی مێدیاکانیش زیاتر
ڕوون دەکاتەوە .ئەکتەرە سیاسییەکان بەردەوام
لە کەمینی یەکتردان بۆ ئەوی خاڵە الوازەکانی
یەکتر لەقاو بدەن ،بەڵکو لەم ڕێگایەوە دەرفەتی
دەرکەوتنی زیاتریان لە مێدیادا بۆ بڕەخسێت.
لە الیەکی دیکەشــەوە ،وەک پێشتر باسی لێ
کرا ،یەکێک لە کارکردەکانی مێدیا شڵەژاندنی
ڕای گشتییە و بۆ ئەم مەبەستە بە ناوی ئازادیی
ڕادەربڕین و شەفافســازییەوە بە بەردەوامی لە
دوای نێچرەکانیان دەگەڕێن .هەڵبەت پرســی
گەندەڵی دیاردەیەکی باش نییە و هەڕەشەیەکە
بۆ سەر گەشەی پایەدار ،بەاڵم پرسی گەندەڵی
و چۆنایەتیی ڕووماڵکردنی گەندەڵی لە مێدیادا
زۆر جــار یەکێــک لە پرەنســیبە گرنگەکانی
مێدیایی خستووەتە ژێر پرسیار ،واتە بێالیەنیی
مێدیا .بۆ نموونە لە ئەمریکا ئەو ڕاگەیاندنانەی لە
دێمۆکراتەکان نزیکترین و ئەو ڕاگەیاندنانەی لە
کۆماریخوازەکان نزیکترن ،لە بەرەوڕووبوونەوە
لەگەڵ گەندەڵیدا جیــاواز دەردەکەون .ئەگەر
گەندەڵی پێوەندیی بە حیزبی کۆماریخواز بێت،
ئەوا ئەو ڕاگەیاندنانەی ئینتمای سیاســییان بە
دێمۆکراتەکان زۆرترە ،زۆرترین و هەستیارترین
ڕێپۆرتــاژ و دیبەیــت لەمەڕ ئــەو گەندەڵییە
ڕووماڵ دەکەن (.)Thorbjørnsrud 2009
ئــەم هاوپەیمانییــە لــە نێــوان مێدیــا
و ئەکتــەرە سیاســییەکان پێوەندییەکــی
تاکتیکییــە .پێوەندیی تاکتیکی لــە کاتێکدا
زیاتــر دەردەکەوێ کــە مێدیــاکار لە دوای
سەرچاوەیەک بۆ پشتڕاستکردنەوەی هەواڵ و
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زانیارییەکانیان ڕوو لە ئەکتەرە سیاســییەکان
دەکــەن و ،ئەکتــەرە سیاســییەکانیش ئەو
دۆخــە وەک دەرفەتێک دەقۆزنــەوە بۆ زیاتر
دەرکەوتن لە مێدیا و گەیاندنی پەیام و ڕێکارە
سیاســییەکانیان .بەاڵم شــێوازێکی دیکە لە
هاوپەیمانی هەیە کە شــیرازەی هاوپەیوەندیی
مێدیا و ئەکتەری سیاســی لە تیۆریی جەغزی
داخــراودا زیاتر دەردەخات .بــۆ نموونە ئەگەر
سیاسەتی مێدیایی کار بۆ زۆرترکردنی ڕێژەی
بەردەنگەکانــی دەکات ،بە هەمان شــێوەش
سیاسەتی ئەکتەرە سیاسییەکان کۆکردنەوەی
دەنگــی زیاترە .ئــەم ڕووکردە سیاســییە وا
دەکات کە مێدیــا و ئەکتەرە سیاســییەکان
پێوەندییەکــی ستراتژیکیشــیان هەبێــت .بە
کورتی؛ دەرکەوتەی پێوەندییە ســتراتژیک و
تاکتیکییەکانی مێدیا و ئەکتەرە سیاسییەکان،
هاوپەیمانی و هاوئاڕاستەییی ئەو دوو ئەکتەرە
لەهەمبەر جەماوەردا باشــتر دەردەخەن و ئەم
ڕووکــردە بنەمای پێناســەی تیۆریی جەغزی
داخراوە.
 -٥وێکچوون و جیاوازییەکان
وەک لــەم وتارەدا ئاماژەم پــێ دا ،ئەجێندای
مێدیایــی :سادەســازی ،شەخسیســازی،
زوومکردن لەسەر ڕووداوی تایبەت و هەروەها
مینیاتۆرســازییە ،واتە چکۆلەکردنەوەی وێنە
گەورەکان لە قاڵبی چکۆلــەدا .ئەو ئەجێندایە
نــەک بــە پێچەوانــەی مەیلــی ئەکتــەرە
سیاسییەکانە ،بەڵکە لە دژی چاوەڕوانییەکانی
بەشێکی بەرچاو لە خەڵکی شەقامن کە بەپێی
ڕوانگەی ئایدیالۆژیک و ڕووکردی ئەخالقییەوە
ڕوو لە ســەندووقەکانی دەنگدان دەکەن .هەم
لــە تیۆریی مێدیاتایزینگ و هــەم لە تیۆریی
[]43
جەغزی داخراودا ئەو شێوازە لە کادربەندی
و کلیشەســازییە هــەن و بەپێــی مەنتقــی
مێدیایــی کار دەکات .یەکێیک لە گرفتەکانی
ئەو ئەجێندایە لەوەدایە کە پرسە سیاسییەکان
تــا ئاســتی تێگەیشــتنێکی ڕووکەشــیانە
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دادەبەزێنێت و هەروەها دەبێتە هۆی شێواندنی
بەرچاوگــەی ئەکتەرە سیاســییەکانیش .واتە
ئەکتەرە سیاسییەکان زیاتر لە جاران لە چاوی
مێدیاوە سەیری شەقام دەکەن .بە هەمان ڕادە
خەڵکیش پرســە سیاسییەکان وەک ملمالنێی
نێوان حیزبەکان و شەڕی زێڕنگەری دەبینین
بۆ ڕاکێشــانی خەڵک بۆ سەر ســندووقەکانی
دەنگدان .ئەندێرســن لە توێژینەوەکانی خۆیدا
ئاماژە بە بێمتمانەییی خەڵک لەهەمبەر مێدیا
و ئەکتــەرە سیاســییەکان دەکات .لە هەردوو
تیۆرییەکاندا ئێمە هەست بەو مەودایە دەکەین
کــە لە نێــوان خەڵک لە الیــەک و دووانەی
مێدیا و ئەکتەرە سیاسییەکان هەیە .دیاردەی
بێمتمانەیــی تەنانەت تا ئاســتی بێڕێزیکردن
و ڕووشــاندنی پرەنســیبە ئەخالقییەکانیــش
دابەزێت (.)Goul Andersen 1999: 67
تیۆریــی مێدیاتایزینگ زۆرتــر پێداگری
لەسەر مەنتقی مێدیایی دەکات و کاتێ سرنج
بە ئەجێندا و ڕووکردە مێدیاییەکانی دەدەین،
هەســت دەکەین جێگایەکی وای بۆ مەنتقی
سیاسی نەهێشتووەتەوە و هەر ئەم پێداگرییە
وای لە ئەکتەرە سیاسییەکان کردووە کە نەک
هەر ڕەچاوی مەنتقــی مێدیایی بکەن ،بەڵکە
چاکســازی لە مەنتقی سیاسییشدا بکەن .ئەم
پێشــوەچوونە بە ڕادەیــەک بەرچاوە کە کاتێ
ئەکتەری سیاسی لە مێدیای مێدیاتایزەکراودا
دەردەکەوێــت ،زۆر بۆ خەڵــک زەحمەتە کە
ئەکتەری سیاســی لە کارناســی سیاسی جیا
بکاتــەوە .لەم مۆدێلە مێدیاییــەدا خەڵک زۆر
بە ڕوونی هەســت بە مەودای نێوان ئەکتەری
سیاســی و مێدیا دەکەن ،بەاڵم وەک پێشــتر
باسمان لێ کرد ،مانای وەها مەوداگرتنێک ئەوە
نییە کە مێدیا لە خەڵک نزیک دەبێتەوە .بەڵکە
مێدیا وەک دەســەاڵتی چوارەم ،سەربەخۆییی
خۆی دەپارێزێت و بەپێی مەنتق و ئەجێندای
خۆی کار دەکات.
لە تیۆریی جەغزی داخراودا مەودای نێوان
ئەکتــەرە سیاســییەکان و مێدیــا کەمترە لە
ساڵی بیست و دووەم
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مەنتقی مێدیایی
متمانە

متمانە

مەنتقی سیاسی
فیگۆری 2

مەودای نێوان خەڵک و ئەکتەرە سیاسییەکان.
لەم تیۆرییەدا هەر تیشــک نەخراوەتە ســەر
کەمبوونــەوەی مــەوداکان ،بەڵکــە باس لە
هاوپەیمانی و هاوئاڕاستەییی مێدیا و ئەکتەرە
سیاســییەکانیش دەکات .وەک پێشــتر باس
کرا ،شــیفتلێدان لە حیزبی جەماوەرییەوە بۆ
حیزبی مێدیایــی وای کردووە کــە ئەکتەرە
سیاســییەکان هەم لە ڕێگای مێدیاوە لەگەڵ
بەردەنگەکانیــان بەرەوڕوو ببنــەوە و هەم لە
چاویلکەی مێدیاوە سەیری شەقام بکەن .کاتێ
ئەکتەرە سیاسییەکان لە چاویلکەی مەجازیی
مێدیاوە سەیری شــەقام بکەن ،سرووشتیییە
بــەو ڕادەیە لــە وێنەی واقعیی شــەقام دوور
دەکەونــەوە و خەڵکیش بە هەمان شــێوە لە
چاویلکەی مێدیاوە ســەیری وێنەی مەجازیی
ئەکتەرە سیاسییەکان دەکەن.
لە گشت توێژینەوەکان کە وەک ڕێفرێنس
بۆ نووســینی ئەم بابەتــە هەڵبژێردراون ،باس
لە پێوەندییەکی کاوزاڵــی[ ]44لەمەر متمانە و
ئاڕاســتەی ئەکتەرەکان و شــەقام کراوە .هەتا

مێدیا و ئەکتەرە سیاسییەکان زیاتر هاوئاڕاستە
دێنــە بەرچــاو ،بــەو ڕادەیە خەڵــک کەمتر
متمانە بــە مێدیا دەکەن (جەغــزی داخراو).
ئەگەر مــەودای بۆچــوون و تێروانینی نێوان
ئەکتەری سیاسی و مێدیا زۆرتر دەرکەوێت و
مێدیا پرەنســیبەکانی بێالیەنبوون و ڕووکردی
ڕەخنەگرانەی بپارێزێت ،ئاستی متمانەکردنی
خەڵک بە مێدیا بەرز دەبێتەوە (مێدیاتایزینگ،
فــازی  ١و  .)٢بــەاڵم کاتێ مێدیــا لە بردنە
پێشــی ڕێفۆرمی سیاســی و بە گشتی وەک
ناوەندێک بــۆ بەهێزکردنی گەشــەی پایەدار
دەردەکەوێت ،ئەوا مێدیــا وەک مەرجەعێکی
گرنگ لە خزمەت مێتاپرۆسێســەکان چاو لێ
دەکرێت و لە ڕاستیدا وەک دەسەاڵتی چوارەم
ســەلمێندراوە و جێگیر بووە (مێدیاتایزینگ،
فــازی  ٣و  .)٤لــە فیگــووری  2هەوڵم داوە
پێوەندییەکــی کاوزاڵیانە لە نێــوان متمانە و
مەنتقی مێدیایی و سیاسیدا وەک دەرەنجامی
گشــت ئەو توێژینەوانە پێشان بدەم کە وەک
سەرچاوە بۆ ئەم وتارە دەکار کراون.
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وەک لە فیگوورەکەدا دیارە ،هەتا ئاڕاستەی
مێدیــا ڕوو لە مەنتقی مێدیایــی دەکات ،بەو
ڕادەیە متمانەی بەردەنگــەکان بەو مێدیایانە
ڕوولەهەڵکشانە (هێڵە شــینەکە) ،بەاڵم کاتێ
ئاڕاســتەی مێدیا دەکەوێتە بــن باڵی مەنتقی
سیاســی ،ئەوا ڕێژەی متمانەی بەردەنگەکان
ڕووی لە دادەبەزینە (هێڵە سوورەکە) .هەڵبەت
دەبێ ئــەم فاکتۆرەش لە بەرچــاو بگرین کە
مەبەست لە بەردەنگ لێرەدا ڕای گشتی و ئەو
ئامارە بێدەنگانەشــن کە پێشتر باسی لەسەر
کرا ،دەنا ئەو بەشــەی کۆمەڵــگا کە ئینتمای
حیزبییان هەیە و لەژێر ســریمەی ئوســوولە
بنەماییەکانــی سیاســەتدا بەدواداچــوون بۆ
پرســی ڕۆژ دەکەن ،بێگوومان لە نێوان بەرزی
و نزمبوونــی ئاڕاســتەکانی فیگوورەکــەدا لە
هاتوچۆدا دەبن.
دواسرنج
ئەوەی لەم وتارەدا هاتە بەرباس ،خوێندنەوەیەک
بوو بۆ کۆمەڵێ توژینــەوە لەمەڕ هاوپێوەندیی
نێــوان مێدیا ،ئەکتەرە سیاســییەکان و گەل.
ئــەم هاوپێوەندییە بەپێی ســەردەم و بەهۆی
گۆڕانکارییە سیاسی و جووڵە کۆمەاڵیەتییەکان
گۆڕانی بەسەردا هاتووە .یەکێ لەو پاڵنەرانەی
کــە مێدیای تا ئاســتی دەســەاڵتی چوارەم
گەیانــدووە؛ دێمۆکراســی و ڕووکــردی
تەعامولگەراییە لە سیاســەت و کولتووردا .لەم
قۆناغەدا مەنتق و ئەجێندای مێدیا مەودایەکی
پڕمانای لەگەڵ مەنتق و ئەجێندای سیاســی
هەیە و لە ئاکامدا کۆنتراستی ئەو دوو ئەکتەرە
تۆختــر دەردەکەوێت .ئەجێنــدای مێدیا وەها
دادەڕێژراوە کــە نێوەرۆکــی پرۆگرامەکانی و
ڕووماڵکردنی هەواڵەکان زۆرترین کاردانەوەی لە
الیەن هاوواڵتییانەوە لێ بکەوێتەوە و لە ئاکامدا
ڕێژەی بەردەنگەکانی مێدیا زۆرتر بکات .بەاڵم
کاتێ لە ئینقالبــی دیجیتاڵی نزیک دەبینەوە،
مەنتق و ئەجێندای مێدیا بەرەو ئاڕاســتەیەک
دەڕوا کــە ئەمڕۆکە بە ناوی مێدیاتایزاســیۆن
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ناوی دەرکــردووە .لەم قۆناغــەوە ئەجێندای
مێدیا لە ڕێگای کادربەندیی پرۆگرامەکانییەوە؛
لــە «کاردانــەوە» بــەرەو کارکردن لەســەر
«بیرکردنەوە»ی خەڵک دەگۆڕێت.
لەکزیدانی ڕووکردی «جەغزی داخراو» لە
کاری مێدیاییــدا ،پێوەندیی بــە نزمبوونەوەی
ڕێــژەی متمانــەی بەردەنگەکانییــەوە هەیە.
مەنتقی مێدیا لەم بەستێنەدا وەک هاوپەیمان
و هاوئاڕاستەی مەنتقی سیاسی دەردەکەوێت
و بەردەنگانی مێدیاش وەک ئۆبژە .لە ڕووکردی
«مێدیاتایزینــگ»دا ئەکتەرە سیاســییەکان لە
کۆنتێکســتەوە بەرەو پەراوێز پــاڵ دەنرێن و
ئەوانیش وەک خەڵکی شەقام دەبن بە بەشێک
لە بەردەنگەکانی مێدیا .لــەم قۆناغەدا وێنای
مێدیا وەک دەسەاڵتی چوارەم زیاتر لە جاران
دەردەکەوێت .لەم ڕووکردەدا مەنتقی سیاسی
دەچێتە ژێر ســێبەری مەنتقــی مێدیاییەوە و
بەڕواڵەت مێدیا دەستی بااڵی هەیە بۆ ئەوەی
پێشــمەرجەکانی خۆی لە چەقی پرســی ڕۆژ
دانێت .دەرەنجامەکانی مێدیاتایزاســیۆن وەها
هەمەگیر بووەتەوە کە ئەکتەرە سیاســییەکان
ناچــارن پێداچوونــەوە بە مەنتقی سیاســیی
خۆیانــدا بکەنــەوە و زیاتر لە جــاران خۆیان
لەگەڵ مەنتقی مێدیایی بگونجێنن.
یەکێــک لە گرفتەکانی مەنتقی سیاســی
کــە لەم وتــارەدا ئامــاژەی پــێ درا ،ئەوەیە
کــە؛ خۆگونجاندنی مەنتقی سیاســی ،کاری
لــە ئەجێنــدا و هزری سیاســەتیش کردووە.
داشکاندنی مەنتقی سیاسی لەهەمبەر مەنتقی
مێدیایــی ،دیــاردەی سیاســەتی تا ئاســتی
ســڕبوون بردووەتە پێشــەوە و تا دێت مەودا
لەگەڵ فەلسەفەی سیاسەت دەگرێت .وەها کە
بە ڕاســتی کەس نازانێت لەهەمبەر پرسیاری
کارکردی سیاســەت و ئەکتەرە سیاسییەکان
لەم ســەردەمەدا چ واڵمێک بدۆزێتەوە .ئەوەی
تا ئێســتا دەبیندرێت؛ سیاسەت لە دەرەوەی
مێتاپرۆسێســەکاندا خەریکــی پەلەقاژەیــە.
ڕەنگە هۆکارەکەش ئەوە بێت کە لە ســەدەی
ساڵی بیست و دووەم
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Participatory skills
Doublethink
Popular Media
Infotainment
Body language
Anderson
Massparti
Mediabassed parti
Maurice Daurice
Otto Krichheimer
Catch-all partis
Framing
Causal علیت
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نۆزدەم بەمالوە کارکردی هزری سیاســی هەر
مشــتوماڵکردنی ئاوێنەی ژەنگاویی خۆی بووە
و تا دێت لە ئامانج و غایەتی سیاســەت دوور
 لەگەڵ مەوداگرتنی هزری سیاسی.دەکەوێتەوە
 دەستی سیاسەت،لە فەلســەفەی سیاســەت
لە پرۆســەی داهێنــان کــورت کراوەتەوە و
بەکردەوە لە بازنەی بەرتەســکی ڕیالپۆلیتیکدا
» بەرچاوگەی «چاکە.لەسەر ســەر دەخولێتەوە
و گەڕاندنەوەی «عاملیەت» و «ســوبژەبوون» بۆ
 کە دەبووایە لە ئەجێندای سیاســەتدا- مرۆڤ
 ئەمڕۆ کەوتووەتــە ئەجێندای مێدیایی،بووایە
و دەبــێ چــاوەڕوان بین و بزانیــن عاملیەتی
تاکەکان تا کوێ لەگەڵ داهاتووی سیاســەت
.هەڵدەکات
1. Challengeable چالشی
2. Mediatization
3. Mediatizing
4. The Closed-circuit
5. Harald Jarning
6. L›Esprit des Lois, (1748)
7. Thomas Hobbes; (1588 –1679)
8. John Locke; (1632 –1704)
9. State
10. Government
11. Communications
12. Commercialization
13. social Network
14. Agency
15. Evolution
16. Political logic
17. Phenomenology
18. Ontology هستی شناسی
19. Polarization
20. Simplification
21. Intensification
22. Personalization
23. Visualization
24. Stereotyping
25. Polarized Media
26. Nordic Corporatist model
27. Policy Consensus
28. Mediations approach
29. Premises
30. Mediation
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جیهانی سنووردارکراو بە هۆی سەروەریی واڵتانەوە
بەرزوو ئەلیاسی
و :کەیوان فاتحی

لە تیۆریی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان و سیاسەتدا ،سەروەری و دەوڵەت
دوو چەمکی لێک گرێدروان کە بە شێوەی بەرفراوان مشتومڕیان لە
سەرە .بە گشتی لێرەدا تێگەیشتنێک هەیە کە زۆریەک لە بیرۆکەکان
لە سەر دەوڵەت -نەتەوە بەربەستن لە بەردەم گەیشتن بە کۆمەڵگەیەکی
جیهانی کە هەرکام لەم بەربەستانە ،واتە دەوڵەت و ناسیۆنالیزم سەرچاوە
و نۆرمێک نین بۆ هاوبەشکردنی شوناسی مرۆڤایەتی

دەسپێک
بۆتێگەیشــتن لە نەزم و بەها سیاســییەکانی
دەوڵەتـ نەتەوە ،کە پەیوەندیدارن بە پرسی
ئەمنییەت ،قازانج ،ئەگەرەکان و بەربەستەکان،
ســەروەریی دەوڵەتەکان دەتوانێ لە شوێنێکدا
نوێنەرایەتیــی جیهانێک بــکات کە ڕوانگەی
دەوڵەتـ نەتەوە حاکمە و بە بایەخەوە وەکوو
پێوانەیەکی سیاســی بۆ ڕیکخســتنی ژیانی
مرۆڤەکان سەیر دەکرێ .هەر وەها بەو ڕادەیە
گرینگە کە ســەرنج بدرێتە ئەو شــێوازانەی
کــە دەوڵەت بــە زۆرینە و کەمینــەوە پێک
دێنن و پەیوەندیی سەردەســت و ژێردەست،
زاڵکردنی قەومی -فەرهەنگی و پاساوهێنانەوە
بــۆ کلتوورەکانــی ئەوانیتــر .بــە واتایەکی
دیکــە ،چــۆن دەوڵەت یارمەتیــدەر دەبێ بۆ
بەرهەمهێنانی بیرۆکەیەکی ناسیونالیســتی و
دەستنیشــانکردنی شوناسی زاڵ لە بیاڤەکانی
وەکوو ژیان ،یاسا ،سیاسەت ،کلتوور ،ئابووری
وپیکهێنانی بارودۆخێکی نائەمن و مەترسیدار.
بە هۆی زاڵبوون و پێداگریی دەوڵەت -نەتەوە،
خەڵکانــی بێ دەوڵەت بۆ گەیشــتن بە مافی
نەتەوەیی بە ئیلهــام وەرگرتن لە فۆڕمەکانی
دیاریکردنی چارەنووس ،وەکوو خودموختاری،
فیدراڵیزم یان سەربەخۆیی ،هەوڵ دەدەن .بە
واتایەکی دیکە چارەسەری برینی بێ دەوڵەتی
بــە بەردەوامی وەکوو برینپێچێکی سیاســی
بــۆ کەمکردنەوە یان کۆتایــی هێنان بە ئازار
و مەینەتییەکانــی ئەوان خــۆی لە دەوڵەت
ـ نەتــەوەدا دەبینێتەوە .بوونی ســەربەخۆیی
دەتوانێ زامنی ئاشــتی بێ و پێشگیری بکات
لــە دەســتێوەردانی دەرەکــی و ناوخۆیی بۆ
ڕێگریکــردن لە هەر چەشــنە نائارامییەک و
هەروەهــا دەتوانێ وەکــوو ڕوانگەیەک بێ بۆ
یەکگرتووییی نەتەوەیەک .بۆ ئەو کەســانەی
کە لە الیــەن دەوڵەتــەوە پەڕاوێــز خراون،
ڕوانگــەی دەوڵەتــی سەردەســت دەبێتــە
بەربەست بۆ گەشەی بیری سیاسیی نەتەوەی
ژێردەســت بۆ گەیشــتن بە ســەربەخۆیی {

 }Grzybowski & Koskenniemi 2015و
بەڕێوەبربردنی نیشــتمانی خۆیان ،ســەرچاوە
سروشتییەکان ،شوناس ،کلتوور ،ئایین و زمان.
ئەم وتارە دەپەرژێتە ســەر ئەو پرســیارانەی
کــە پەیوەندییان بە دەوڵەت و ســەروەری لە
سەردەمی بە جیهانیبووندا هەیە.
سەروەری و دەوڵەت
لە تیۆریــی پەیوەندییــە نێودەوڵەتییەکان و
سیاسەتدا ،سەروەری و دەوڵەت دوو چەمکی
لێــک گرێدروان کــە بە شــێوەی بەرفراوان
مشــتومڕیان لــە ســەرە .بە گشــتی لێرەدا
تێگەیشتنێک هەیە کە زۆریەک لە بیرۆکەکان
لە سەر دەوڵەت -نەتەوە بەربەستن لە بەردەم
گەیشتن بە کۆمەڵگەیەکی جیهانی کە هەرکام
لەم بەربەســتانە ،واتە دەوڵەت و ناسیۆنالیزم
ســەرچاوە و نۆرمێک نین بۆ هاوبەشــکردنی
شوناسی مرۆڤایەتی {بڕوانە بارتلسون .}٢٠٠٩
کە واتە سەروەری چ شتێک لە خۆ دەگرێ و
ئامانج لە دەستڕاگەیشتن بەو وەکوو بەرزترین
ئاستی دەسەاڵت چییە؟ ســەروەری یەکێک
لــە بیرۆکە بنەرەتییەکانــی پیکهێنانی نەزمە
لە پاش -سەدە نێوەراســتییەکان و پوختەی
شــێوەیەکی تایبەتە لە هێــزی دەوڵەت .هەر
دەوڵەتێک بە شێوەیەکی باو لە حەشیمەتێکی
پەڕاوێزخــراو و پایەدار پێک دێ کە لە الیەن
دەوڵەتێکەوە بەڕێوە دەبرێ {جەکسۆن .}٢٠٠٧
لــە وەهــا بارودۆخێکدایــە کە ســکینەر لە
{}٢٠٠٩دا ،دەوڵەت و فەرمانڕەوایی ،بە هاوتا
لە قەڵەم دەدات .لە پاش پەیمانی وێســفاڵیا
{ }١٦٤٨لێک گرێدراویی ســەروەری لەگەڵ
دەوڵەت -نەتەوەدا کە زۆر جار حەشــیمەت،
قەلەمڕەو و بااڵدەســتی لە خۆ دەگرێ ،هاتە
ئاراوە .لە ڕاستییدا هەوێنی بیرۆکەی دەوڵەت-
نەتــەوەی مودێڕن ،داهێنانــی ئەوروپییەکان
بوو .فۆڕمە جیاوازەکانی ڕێکخراوی سیاســی
لە مێژووی مرۆڤایەتیدا ،لە شــکڵی دەوڵەت-
نەتەوەدا خۆیان نواند {هۆڵســتی ١٩٩٦؛ هەروەها
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بڕوانــە  .}٢٠١٣ ...یەکیــك لــە کاریگەرییــە
ســەرەکییەکانی نەزمی وێســفاڵیا ئەمەیە کە
ئەم دەوڵەتە ،لە الیەن خەڵکی دنیاوە دەبێنرێ
و {لە الیەن ئەوکەســانەی کە لێی بێبەشن}
وەکوو «بەرزترین چوارچێوەی سیاسیی خەڵک
و هــەر گرووپێکی گرێــدراوی دیکە لە هەر
قەومییەت یان مەیلێکی هاوشێوەدا» ئیلهامی
لێ وەردەگیــرێ { ،٢٠١٥پ .}٢٢٤ .بەم پێیە،
ناسیۆنالیزم وەکوو ســەرەکیترین ئیدیۆلۆژی،
پرەنســیپەکانی خۆبــوون و ئەوانــی دیکــە
ئاراســتە دەکات و هەبوونی دەوڵەتیك وەکوو
مەرجێکــی بنەڕەتی بۆ مەوجودییەتی خەڵک
لە جیهانی دەوڵەت -نەتەوەدا ،ستایش دەکات
{بڕوانە  .}٢٠١٥ ...بوون بە ئەندامی کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی ،بە بێ بەفەرمی ناسینی سەروەریی
دەوڵەت و قەڵەمڕەوێکی دیاریکراو لە کردەوەدا
ئیمکانی نییە .بە فەرمی نەناسینی دەوڵەتێک
لە ڕووی سیاســییەوە ،پێگەیەکی لە یاســای
نێودەوڵەتیدا بۆ دەســتەبەر نابێ .بەم شێوەیە،
ئەم دەستنیشــانکردنە فەرمییەی سەروەریی
دەوڵەت ،جیاوازیی جۆربەجۆر لە نێوان سازوکارە
ئیداری و ڕێکخستنە دەوڵەتییە جیاوازەکاندا،
بە شــاراوەیی دەهێڵێتەوە {هۆڵســتی .}١٩٩٦
ئــەوەی کە ســەروەریی دەوڵەتێــک دەکاتە
بوونێکی جێی ڕەزامەندی ،هۆکارەکەی بۆ ئەوە
دەگەڕێتەوە کە بە پێی یاســایی نێودەوڵەتی،
دەوڵەتەکان خاوەنداریەتی دەکەن و ئەوان بە
دەسەاڵت و بەرپرســیاریەتییەکی یاسایییەوە،
پارێزگاری لە مافی مرۆڤ لە جیهاندا دەکەن.
ئەم شــتەش دەبێتە هۆی ئەوە کە سەروەریی
دەوڵەت وەکوو بابەتێکی یاســاییی چەسپاو لە
پەیوەندی نێودەوڵەتیدا بمێنێتەوە {جکســون
 ،٢٠٠٧پ .}١٢٤ -١٢٣ ،هــاوکات جکســون
{ }٢٠٠٧بەڵگــە دێنێتەوە کــە ئەو خەڵکانە
کە خاوەنی ســەروەریی دەوڵەتن ،خەڵکانێکن
کە لە کاتــی ئاخاوتندا بە هۆی پێگەکەیانەوە
بااڵدەســتن .ئەم پێگە تایبەتە دەتوانێ ڕوونی
بکاتەوە کە بۆچی خواستی سەروەریی دەوڵەت
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وەکوو مەرجێکی بنەڕەتی بۆ مانەوەی سیاسی
لە جیهانی دەوڵەت -نەتەوەکاندا دێتە ئەژمار.
سەروەری بە تەواوی گرێدراوی مودێڕنیتەیە،
لە بەر ئەوەی یەکێک لە بیرۆکە سەرەکییەکانی
مودێڕنیتــە چەمکی ســەربەخۆیییە .پێڕەوی
کردن لە مەفهوومی سەروەری ،وەکوو نوێنگەی
ســەربەخۆیی واتە دەوڵەتداری ،بە مەبەستی
ئینکار کردن و ڕەدکردنەوەی دەســتێوەردانی
نەخوازراوی هێزەکان و ئەکتەرە دەرکییەکان
لە قەڵەم دەدرێ .ســەروەری وەکوو ئەبزارێک
بۆ ئازادیی سیاســی لە هەمبەر دەستێوەردانی
دەرەکی لە کاروباری ناوخۆییی والتێکدا سەیر
دەکرێ {جکســون  ،٢٠٠٧بۆ ڕەخنــە گرتن بروانە
کۆکس .}٢٠١٤
لــە ڕووی میژویییەوە ،ســەرەڕای بوونی
ڕەواییی ئەخالقی و سیاسیی جیاواز ،زۆربەی
ئەکتــەرەکان ،هــەر لــە پاشــاکانەوە تــا
دیکتاتــۆرەکان ،هێــزە داگیــرکارەکان و
بزووتنەوەی دژە داگیرکاریی ناسیۆنالیســتی،
بابەت و بانگەشەکانی خۆیان لە سەر سەروەری
خســتووەتە ڕوو {جکســون  .}٢٠٠٧ئەوەی لە
سەروەریدا ڕۆڵی سەرەکیی هەیە ،پەیوەستە بە
یاســاوە .لە جیهانی هاوچەرخــدا ،نەتەوە بێ
دەوڵەتەکانــی وەکــوو فەلەســتینییەکان،
کوردەکان ،کاتالۆنییەکان و ســکاتلەندییەکان
هەموویان بانگەشــە دەکەن کە سەروەرییان
هەیــە تاکوو بــە شــێوەیەکی شــوێندانەر
نوێنەرایەتیــی خەڵکەکەی خۆیان بکەن و بە
گژ دەســەاڵتی زاڵــدا بچنەوە ،تاکــوو بتوانن
خاوەنداریەتیی خۆیان لە سەر زێد و سەرچاوە
سروشتییەکانیان بەدەست بێننەوە .لە ڕوانگەی
جەکســۆنەوە { }٢٠٠٧بۆ دەســتەبەرکردنی
پێگەیەک لەسەر نەخشەی سیاسیی جیهان،
هەر دەوڵەتێــک دەبێ خاوەن ســەروەری و
دەســەاڵت بــێ .تێفکرین کــە تورکیە چۆن
هێــزی دیپلۆماســی خــۆی بــەکار هێنا بۆ
ســڕینەوەی نەخشــەی کوردســتان لە سەر
گوگڵ مەپ .لە هەڵســوکەوتی ورد و ڕۆژانەی
ساڵی بیست و دووەم
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کــردەوە و دژکــردەوەکان لە گــەڵ خەڵکی
سەردەستی تورک ،عەڕەب و فارس ،بانگەشەی
کــوردەکان لە بارەی کوردســتانەوە زۆر جار
وەکوو شتێکی ساختە و خەیاڵ ڕەد دەکرێنەوە
{بڕوانە ئەلیاسی  .}٢٠١٣لەم پەیوەندییەدا ،بەڵگە
دەخرێتە ڕوو کە بیرکردنەوە لەبارەی جیهانەوە،
بــێ لەبەرچاوگرتنــی دەوڵەت ،تــا ڕادەیەک
نامومکینــە .بە ســڕینەوەی دەوڵەت« ،وەکوو
ئەوە وایە کە تەنیا بڕوانینە کۆمەڵێک مەلەوان-
بە بێ بیرکردنەوە و هیچ چەشــنە ئاماژەیەک
بە ڕۆڵی کەشتییەکان لە ناو دەریا دا» ( (�Man
�ning cited in Grzybowski & Koskennie

 .)mi 2015, p. 27چاوەڕوانــی لە دەوڵەتێکی
خاوەن ســەروەری دەکرێ کــە ئەمنیەت و
ئاشتی دەستەبەر بکات و هاوکات بۆ پاراستنی
خەڵک ،قەڵەمڕەو و دەسەاڵتی خۆی توندوتیژی
بەکار بێنــێ .هەر لەم ڕاســتایەدایە کە هابز
چەمکەکانــی» شمشــێری عەداڵــەت» لــە
چوارچێــوەی مەترســییە ناوخۆیییەکان و «
شمشــێری شــەڕ» لە دژی دەســتێوەردانی
دەرکی و هەڕەشەکان دێنێتە بەر باس .بێجگە
لەم « شمشێرانە» ،دەوڵەت وەکوو شتێکی بێ
کەڵــک ،بــێ توانا وبــێ هێز دێتــە بەرچاو
{جەکســۆن  ،٢٠٠٧پ  .}١٧پرســی توندوتیژی
وەکوو تایبەتمەندییەکی سەرەکیی پێکهاتەی
دەوڵــەت بەرجەســتە دەبێتەوە .پــاش وێبر
{ ،}١٩٩٤کاتێک نەزمی سیاسی لە دەرەوەی
پارامێترە دیاریکراەکان کە نەزمی سیاســیی
ڕەنگڕێژ دەکەن ،دەکەوێتە بەر مەترســییەوە،
توندوتیــژی دەبێتــە ئەبزارێکی ســەرەکیی
سیاســەت .لەم ڕووەوە ،پێناسەی سەرەکیی
دەوڵــەت ،پاوانکردنی توندوتیژیــی ڕەوا یان
کەڵک وەرگرتن لە هێزی ڕەقی لە قەڵەمڕەوی
نیشــتمانی خۆیــدا دەســتەبەر کــردووە
{وێبر }١٩٩٤هەروەها لە دەرەوەی سنوورەکانی
خۆشــی ئەو کاتەی کە بانگەشــە دەکرێ کە
«تیرۆر» یان « جوداییخوازی» دەکەنە نیشــانە.
بــۆ وێنە تورکیە لــە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتد

کوردەکان لە سوریە و عێراق دەکاتە ئامانج .لە
ڕاســتیدا ،زۆربەی واڵتەکان ناپاکی دەکەن لە
هەمبەر ئەسڵی سەروەری ،کە دەستوەرنەدان
و ڕێزگرتن لە سنووری واڵتەکان لەخۆ دەگرێ
و زۆر جار وەکوو شــتێکی پیرۆز باســی لێوە
دەکــرێ .زۆر جــار دەگوترێ کــە دەوڵەت-
نەتەوە ڕێکخراوێکی کۆمەاڵیەتیی دوورەپەرێز
لە شەڕە {گیدێنز١٩٨٧؛مالێسڤیچ ٢٠١٠؛ ئەپادوریا
٢٠٠٦؛ پەندی  .}٢٠٠٦هــەر لەم پەیوەندییەدا،
مالێســڤیچ { }٢٠١٠بەڵگــە دێنێتــەوە کە
جێگرەوەی دەوڵەتێکی دیکتاتۆری یان دابەش
کردنــی بۆ دوو یــان چەنــد چوارچێوە ڕێی
تێدەچــێ ،بــەاڵم هەڵوەشــانەوەی دەوڵەت-
نەتەوە وەکوو ڕێکخراوێکــی کۆمەاڵیەتی زۆر
دژوارە .بە پێی ئەزموون ،ئەمە شتێک نییە کە
زۆربەی خەڵک خواســتی هەڵوەشــانەوەیان
هەبێ .هەربەوشێوەیە کە نموونەی هاوچەرخی
ســوماڵی و کۆمــاری دێموکڕاتیکــی کۆنگۆ
دەریانخست ،کاتێک کە دەوڵەت -نەتەوەیەک
لــە بەریــەک هەڵدەوەشــێتەوە ،ئەکتــەرە
جۆراوجــۆرەکان بــە هەوڵــی خوێنــاوی و
توندوتیژی بۆ داسەپاندنی پاوانخوازیی خۆیان
لە ڕووی یاسایییەوە بەرەو توندوتیژی هەنگاو
دەنێن {مالێسڤیچ  .}٣٣٣-٣٣٢ ،٢٠١٠یەکێک لە
تایبەتمەندییە بەرچاوەکانی دەوڵەت ،سازوکارە
لە شــەڕدا .لە گەڵ هەڵگیرســانی شەڕەکان،
دەوڵەت لە ئورووپا یەکگرتنی سیاسی ،ئیداری
و ماڵیی ڕێکخست .ئەو وتە بە ناوبانگ و لە بیر
نەکراوەی تیلی کە دەڵێ« :شــەڕ دەوڵەتەکان
دروســت دەکات و واڵتەکانیش شــەڕەکان»
{ ١٩٨٥پ .}١٧٠ ،نموونەیەکی زەق و بەرچاو،
کەیســی ئیســرائیلە کە النیکەم چوار شەڕی
گەورەی لەگەڵ واڵتانی جۆراوجۆری عەڕەبیدا
کردووە؛ شەڕی  ،١٩٤٨شەڕی  ،١٩٥٦شەڕی
شەش ڕۆژەی  ١٩٦٧و شەڕی یوم کیپوور لە
ساڵی  ١٩٧٣دا .ئەم شەڕانە ئیسرائیلی وەکوو
والتێکــی نیزامــی لێکــرد کە بە هــۆکاری
هەڕەشــەی لەنــاو بردنی لە الیــەن واڵتانی
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عەڕەبییەوە ،یەکگرتنێکی سیاســیی قووڵی لە
نێوان حەشــیمەتی یەهودیییەکانــدا هێنایە
ئــاراوە .بەم پێیــە ،وتەکەی تیلــی لە بارەی
شــەڕەکانەوە وەکــوو خاڵێکــی ســەرەکیی
دەوڵەتســازی ناتوانــێ لە بواری سیاســی لە
واڵتانی عەڕەبــی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا
جیهانی بێتە بەر چاو .شوارتز{  }٢٠١٢بەڵگە
دەخاتــە ڕوو کــە واڵتانــی عەڕەبــی ،بــۆ
پشــتیوانیکردن لە پڕۆژەکانی دروســتکردنی
دەوڵەتی خۆیان« ،شــەڕگەلێکی نادروستیان»
کــردووە .لە کاتێــکا لە ئورووپــادا ،واڵتەکان
قەڵەمڕەوکانی خۆیان لە هەمبەر دەستێوەردانە
دەرکیییەکان پاراســت یان بۆ بەرفراوانکردنی
قەڵەمڕەوەکانی خۆیان شــەڕیان کرد ،واڵتانی
عەڕەبیش ئەم کارەیان ئەنجام دا بەاڵم زیانێکی
زۆری بــەوان گەیاند .ئێراق و ســووریە دوو
نمونەی بەرچاون .شــوارتز{ }٢٠١٢پێی وایە
هەبوونــی واڵتێــک و خۆســەپاندن و
فەرمانڕەواییکردنــی کافــی نییــە .کارکردی
دەوڵەتی مودێڕن دەبێ تەناهی ،خۆشبژێوی و
نوێنەرایەتییــش لە خۆ بگــرێ { پ  .}١لە
کاتێکــدا دەکــرێ لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست بۆ پاراســتنی ڕێژیمەکە ،ئەمنیەت
جێگیر بکرێ ،بەاڵم خۆشبژێوی و نوێنەرایەتی
بنەجــێ نەبووە ،لە بەر ئــەوە کە زۆریەک لە
فەرمانڕەوایان ،ســەرەڕای بانگەشــە کردن بۆ
دێموکڕاســی ،ڕەواییی دەسەاڵتەکەیان لە ژێر
پرســیاردایە .بــە ڕاشــکاوی ئەگەر وشــەی
«سەروەری وەکوو ئیرادەی سیاسی و ڕەزایەتی
خەڵکــی واڵتێک لەقەڵەم بــدرێ» واڵتان لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا بــە دژواری دەتوانن
ئیدیعــا بکەن کــە دەســەاڵتێکی خەڵکین
{جەکســۆن ،پ  .}٧٨پێویست بە بیرهێنانەوەیە
کــە هەڵبژاردنــی گشــتی لــە شــکڵی
دێموکڕاســییەکی ســاختەدا لــە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاســت بەڕێوە دەچێ ،بەاڵم ئەو پرسیارە
دێتە ئاراوە کە ئایا خەڵک لە بارەی چۆنیەتیی
ئیدارەدانی واڵتەوە قسەی ئاخر دەکەن .وایت
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{ }٢٠١٢ئیســتدالل دەکات کــە ناتوانــی
دێموکڕاسی لە نمایشــێکی دێموکڕاسییانەدا
کورت بکەیتەوە .بە پێچەوانەوە ،فەرمانڕەوایان
ئیدیعــا دەکەن کــە نوێنــەری خەڵکن و لە
ڕێگــەی ئەم نوێنەرایەتیکردنــەوە ،ڕێگری لە
هاتنەئــارای نوێنەرایەتییەکــی دێموکڕاتیکی
ڕاســتەقینە و بەرفــراوان .ئــەوەی کــە لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا دەکەوێتــە بەر چاو،
ئەوەیــە کــە ڕێژیمــە نــا دێموکڕاتیکەکان،
ئاگاداری هێزی نمایشــی دروشــمدانن و بە
بەردەوامــی بــۆ ســەرکوتکردنی گرووپــە
جیاوازەکان ،کە لەوانەیــە بیانهەوێ دەوڵەت
ببێتــە دامەزراوەیەکی سیاســیی بەرفراوان و
نوێنەرایەتیکــردن ،کەڵــک وەردەگرن {بڕوانە
وایــت  .}٢٠١٢ئەگەرچــی دەوڵەتــەکان و
حکومەتەکان بە هاوتا لە قەڵەم دەدرێن ،بەاڵم
نەزمی سیاســی زۆرگرینگە کە ئایا دەوڵەت و
حکوومــەت هاوشــێوەی یەکن؟ لــە لیبراڵ
دێموکڕاســیدا ،حکوومەتەکان دەتوانن دەنگ
بدەن و دووبارە هەڵبژێردرێنەوە یان بگۆڕدرێن،
بــەاڵم دامــەزراوە دێموکڕاتیکەکانی دەوڵەت
کەم تا زۆر دەتوانــن وەکوو خۆیان بمێننەوە،
ئەگەر پارتە غەیرە لیبراڵەکان دەســت بەسەر
دامــەزراوە دەوڵەتییەکاندا نەگرن و نەیانخەنە
خزمــەت ڕوانگــەی بەرژەوندیخــوازی و
ئەجنداکانــی خۆیانەوە ،هەر بەو شــێوەیە کە
ئێمە شاهیدی ئەو مەیالنەین لە سەرتاسەری
ڕۆژهەاڵتی ئورووپــا و ویالیەتەیەکگرتووەکانی
ئەمریکا لە دەوڵەتــی ترامپدا .کاتێک باس لە
کانتێکستی دەوڵەتی ئیستبدادی لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاســت دەکرێ ،بۆ وێنــە واڵتێکی وەکوو
ئێــران ،دەوڵەت بە بەرباڵوی لــە الیەن تاقە
حیزبێکەوە کە خۆی بــە پارێزەری دەوڵەت،
میللەت و تەنانەت لە هێندێک بواردا خوداش
دەزانێ ،بەڕێوە دەچێ .ئەمە سەرمەشقێکە کە
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا بوونــی هەیە،
جێگایەک کە بنەماڵەیــەک ،هێزە چەکدار و
ئەمنیەتییــەکان ،مێدیــاکان و ئابووری پاوان
ساڵی بیست و دووەم
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دەکات تاکوو لەم ڕێگەیەوە دەســەاڵتەکان لە
نەسڵێکەوە بگوازنەوە بۆ نەسڵێکی دیکە {بڕوانە
سەسوون  .}٢٠١٦لە واڵتە ئیستبداد لێدراوەکاندا،
سیاســەتی خۆشــبژێوی {ڕفاە} لــە پلەی
یەکەمدا وەکوو ڕێوشــوێنێک بۆ دابین کردنی
عەداڵەت بە کار ناهێنرێ ،بەڵکوو بۆ ڕام کردن
و ســزادانی خەڵکــی نــاڕازی لــە هەمبەر
حکوومەتی غەیرە دێموکڕاتیک ،پێشێلکردنی
یاســا و گەندەڵیی لەڕادەبەدەر ،بنەجێ کراوە.
ئەمەش بووەتە ئەبزارێک بۆ بەرتیل دان و کەم
کردنــەوە خەڵکــی نــاڕازی .دابیــن بوونی
خۆشبژێوی پێویستی بە وەفاداریی تاقیکراو و
بەردەوام بە فەرمانڕەوایان هەیە کە لە ڕێگەی
پابەنــد بــوون و پێڕەویکــردن لــە نەزمــی
کۆمەاڵیەتــی و دەستڕۆیشــتووەکانی ئــەو
حکوومەتەوە ،مسۆگەر دەبێ .مەترسیی تۆمەت
لێــدان وەکوو خائین یــان دژی نەتەوەیی لە
چوارچێــوەی دژایەتیکردن لەگــەڵ ڕێژێمە
ســەڕەڕۆکاندا ،بەرز دەبێتەوە .ئــەوە مەنتقی
دێتە بەرچاو کاتێک جەکســۆن لە {}٢٠٠٧
ڕایگەیاند کە دەوڵەت دەتوانێ ببێتە سەرچاوەی
بەختەوەریــی مرۆڤــەکان ،کــە خــۆی لــە
دابینکردنــی ئــازادی ،تەناهــی و کەرامەتی
شارۆمەندەکاندا ببینێتەوە .جەکسۆن بەوپەڕی
دڵنیایییەوە ڕایگەیاند ،ڕاســتە کــە دەوڵەتە
ســەرەڕۆ و ناموتەعارفەکان دەتوانن مافەکانی
مرۆڤ پشــتگوێ بخەن و پێشێل بکەن ،بەاڵم
بە وەالنانی دەوڵەت ،ناتوانی بە سەر ناعەداڵەتی
و پێشێلکارییەکانی مرۆڤدا زاڵ بی .بەم پێیە،
ئیدعاکــەی جەکســۆن { }٢٠٠٧جێــگای
مشــتومڕە لە بەر ئەوە ســەرنجی خەڵکانێک
لەسەر دێموکڕاسیی ڕۆژئاوایی بە الڕێدا دەبات.
زۆریەک لــە دەوڵەتە دێموکڕاتییەکانی ڕۆژئاوا
کە لە کتێبی سەروەریی جەکسۆن {}٢٠٠٧
دا ستایش کراون ،لە ڕووی پێشێلکاریی مافی
مــرۆڤ و کەمینەکانــەوە ڕاســتەوخۆ یــان
ناراستەوخۆ بێبەری کراون .کەیسی پەنابەرانی
ســوووری لە ســاڵی  ٢٠٢٠دا کە ڕوویان لە

ئورووپا کــرد ،نموونەیەکی بەرچــاوە کە ئەو
خەڵکانەی کە لە دەستی توندوتیژی و شەڕی
خوێناوی لە ســووریەدا هەڵهاتبــوون ،مافی
پەنابەرییان پــێ نەدرا .جگە لــەوە ،پەنابەرە
ســوورییەکان بوونــە قوربانیــی شــەڕی
ژێئۆپۆلێتیک لــە نێوان تورکیە ،ڕووســیە و
هەروەهــا یەکیەتیــی ئورووپادا .لــە کاتێکدا
یەکیەتیی ئورووپا پشتیوانیی تورکیەی کرد بۆ
ڕێگریکردنــی پەنابــەرەکان بۆ گەیشــتن بە
ئورووپــا .تورکیە ،کەڵکئاژۆیانــە پەنابەرانی بۆ
قازانج و بەرژەوەندیی سیاسی و ئابووریی خۆی
لــە بەرانبەر یەکیەتیی ئورووپــادا بەکار هێنا.
ئەوانە هەر ئەو خەڵکەی سووریە بوون کە ئازار
و مەینەتیان دەچێشــت و لە نێــوان بۆمب،
سنوور و دیواری واڵتە داگیرکەرەکاندا ،گرفتار
ببــون .تەنانــەت لــە واڵتیکی بە تــەواوی
دێموکڕاتیکی وەکوو ســوید ،پارتە سیاســییە
بەرچاوەکان ،دەرگیری کێبەرکێی سیاسین بۆ
ئەوەی نیشــان بدەن کە کامیان سیاسەتێکی
قورس و بەرفراونتر لــە بەردەم پەنابەریدا ،بە
دورشــمگەلی وەکــوو «ســوید پڕ بــووە»« ،
ســنوورەکان داخەن» ســنوورەکان پۆشتەتر
بکەن!» بەڕێوە دەبەن .لە ڕاســتیدا پەناخوازی
یەکێــک لــە نموونــە زەق و بەرچاوەکانــی
چۆنیەتیی سازوکاری نابەرابەری و پەیوەندیی
ژێئوپۆلیتیکی هێزەکان لە نێوان ســەروەریی
واڵتانی ڕۆژئاوایی لە جیهانی باکوور و باشووری
دنیــادا بە دابەشــکردنی جیاوازیــی بیروڕای
سیاسی ،جموجۆڵ ،پشتیوانیی یاسایی و مافی
ئابووری لێک گرێ دەدرێ.
هیرارشــیی دەوڵەت ـ نەتــەوەکان و
کێبڕکێی بە جیهانیبوون
گەرچی هەموو واڵتە ناســراوەکان لە ئاســتی
نێودەوڵەتیــدا بە بێ لەبەرچاوگرتنی قەڵەمڕەو
و حەشــیمەتەکەیان ،لە ڕێکخــراوی نەتەوە
یەکگرتووەکانــدا خاوەنی کورســی و پێگەن،
ئەوان لە کردەوەدا بە پێی لۆژیکی داگیرکاری،
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بە شێوەیەکی هیرارشی و پەیوەندیدار شکڵیان
گرتووە .بارتڵســۆن { }٢٠١٤پێشنیار دەکات
کە لە چوارچێوەی کۆمەڵگە سنووردارەکاندایە
کە ســەروەری لە جیهانی ئێمەدا بەرجەستە
دەبێتەوە و سەرەکیترین کارکردی ئیدئۆلۆژیی
چەمکــی ســەروەری ،ڕەوایی بەخشــینە بە
سیستەمی نێودەوڵەتی و سیستەمی دەوڵەت،
کە ســەروەری لەوێــدا مانا پەیــدا دەکات.
ســەرەڕای ئەمانە ،بارتڵسۆن { }٢٠١٤ئەوەی
خســتەڕوو کە کردەوەی بە فەرمیی ناســین
و نەناســینی دەوڵەتەکان و میللەتانی غەیرە
ئورووپایــی وەکــوو ســەروەرییەک ،دەبێتە
ئەبزارێکی سەرەکی بۆ پاراستنی هیرارشییەکی
پەیوندیدارلە نێــوان ئورووپایییەکان و غەیرە
ئورووپایییەکاندا .بۆ وێنە ،غەیرەئورووپایییەکان
زۆر جار بۆ چوونە نێو کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی
بە هۆکاری بیرو بۆچوونی» ناشارستانی بوون»
و نەبوونــی دامەزراوەی ڕێکوپێکی سیاســیی
هاوشــێوەی واڵتانی ئورووپایــی و ڕۆژئاوایی،
بێبەش بوون .وەها پرۆســەگەلێکی تر ،بواری
بۆ بااڵدەســتی و پێڕەویکردنی ئورووپایییەکان
لە الیەن غەیرەئورووپایییەکانەوە ،ڕەخساندووە.
تەنانەت ئەگەرغەیرەئورووپایییەکان توانیان بە
شــێوەیەکی فەرمییش بچنە نــاو کۆمەڵگەی
نێونەتەوەیییــەوە ،بــە چاوێکی هاوســانەوە
لەوانیــان نەدەڕوانی و بگرە ســەروەرییەکی
مەرجداریشــیان پێ دەدرا {بارتڵسۆن  ،٢٠١٤پ
 .}٢٩لەم ڕوانگەیەوەیە کە ئەگنو { }٢٠٠٩لە
نێوان ئەو دەوڵەت و ســەروەرییانەی کە تەنیا
ناوێکن و ئەو واڵتانەی کە لە ئاستی نێوخۆیی
و نێودەوڵەتیــدا کاریگەرییان هەیە ،جیاوازی
دادەنێ .واڵتانی ناســراوی دنیــا بە هۆکاری
جیاواز لــە بواری هێزی نیزامــی ،ئابووری و
سیاسی ،لە ڕێگەی جۆربەجۆرەوە سەربەخۆیی
و ســەروەرییەکی زیاتریان هەیە .زۆریەک لە
واڵتانی عەڕەبی لە ناوچەی خەلیج ناتوانن ئیدیعا
بکەن کە سەروەرییەکی بەهێزیان هەیە ،لەبەر
ئەوەی ئەوان پێویستیان بە پشتیوانیی نیزامیی
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ئەمریکایە بۆ خۆپاراستن لە هەمبەر یەکتر و لە
بەرانبەر واڵتانی نەیاری وەکوو ئێراندا .لەوانەیە
قەتەر واڵتێکی بچووک بێــت ،بەاڵم خاوەنی
خەزێنەیەکی لەڕادەبەدەری گازی سروشتییە
و لــە کەناڵێکی میدیاییی وەکوو ئەلجەزیرەی
عەڕەبی و ئینگلیزی سوودی وەرگرتووە تاکوو
ئەجێندا سیاســییەکانی خۆی لە سەرتاسەری
دنیادا بباتە پێشــەوە .قەتەر سەرەڕای هێزی
نەرمــی کەناڵە مێدیاییەکان و هێزی ئابووریی
خۆی ،خانەخوێی گەورەترین بنکەی نیزامیی
ئەمریکایە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا .بێگومان،
لەوانەیــە بــە قازانجی ئەمریــکا نەبێ کە لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا چەکەکان بێدەنگ بن
و ئاشــتی بەرقــەرار بێ ،بــە لەبەرچاوگرتنی
ئەوەیکــە واڵتانــی خەلیــج بــە بەردەوامی
کڕیارێکی بەڕۆژی چەکە ئەمریکییەکانن .ئەمە
نموونەیەکە لەو ڕاســتییە کــە ئەم واڵتانە بە
هــۆکاری نەزمی ژێئۆپۆلیتیکی ناهاوســان و
ناجێگیر لە ناوچەدا ،بۆ لەســەرپێ ڕاوەستان،
دەستەوداوێنی هێزە ڕۆژئاوایییەکانن .ئەمەش
ئــەو پرســیارە بەجێیــە لەبــارەی مۆدێلی
دەوڵەتی وێستفاڵی لە بوارەکانی ناڕۆژئاوایی و
دیسکۆرسی جیهانیبوندا دێنێتە ئاراوە.
دیسکۆرسی مافی سەروەری ،لە ڕێگەی ئەو
پڕۆژانەی کە تەرخان کرابوون بۆ داگیرکاری،
بە مەبەســتی کپکردنی بانگەشە لۆکاڵییەکان
بــۆ بەرانبــەری و پاســاوهێنانەوەی خەڵکی
خۆجێی لە ئۆســتراڵیا ،واڵتە یەکگرتووەکانی
ئەمریــکا ،ئەمریکای التین و کانادا ،داڕێژرابوو
{بڕوانە ڕابینســون ٢٠٠٧؛ کۆکــس  .}٢٠١٤ئەمە
بەو مانایەیە کە لــە بنەڕەتدا نەزمی جیهانی
لــە الیەن واڵتانــی ڕۆژئاوایییــەوە و بایەخی
شــارۆمەندیی ڕێژیمــەکان ،لەو شــوێنانەی
کە دامــەزراوە ڕۆژئاوایــی و ئورووپایییەکان
زۆر بەرز دەنرخێندران و یەکســانیخوازتر لە
نائورووپایییــەکان بــوون ،پێک دێ{.کاســتڵ
 }٢٠٠٥تەنانــەت لــە بارودۆخێکــدا کــە
نائورووپایییــەکان بە شــێوەی فەرمی مافی
ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

{ئەلیاسی

شارۆمەندی و یەکسانیان پارێزراو بێ
 .}٢٠١٣لە کاتێکدا کە سەرمەشــقی وێستفاڵ
لە ئورووپادا ســەدان ســاڵی خایاند تاکوو لە
چوارچێوەی ئەزمونێکی دوورودرێژی دەرگیری
و شەڕە خوێناوییەکاندا شکڵی گرت و بنەجێ
بــوو {بڕوانە ئەگنو  }٢٠٠٩ئەو بڕوایە لە ئارادایە
کە هەمــان مۆدێلی دەوڵەتی بەســتەبەندی
کراو وەکوو خەاڵتێکی بەردەســت لە ڕێگەی
زەریاکانەوە بگوازرێتەوە تاکوو چوارچێوەیەکی
ئەرکدار بە مەبەســتی بەرقەرارکردنی ئاشتی
لــە گــەڵ لیبڕالیــزم لــە باشــوری جیهان
دەســتەبەر بکات {کارتــس ٢٠١٥ ،پ .}.. ،١٠٩
لێرەدا دژبەیەکی لــە چۆنیەتیی بەکارهێنانی
ســەروەری لــە دژی نائورووپایییــەکان و
چۆنیەتیی چەسپاندنی لە کانتێکستی لۆکاڵیدا
دێتــە ئاراوە .ئاشــکرایە جیاوازیــی قەومی و
مەزهەبی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست یان ئافریقا،
وێڕای چەندین دەیەی هەوڵ بۆ بەرقەراکردنی
ئاشــتی و سەرخستنی ســازوکاری پڕۆژەی
دەوڵەت لەسەربیرۆکەی ئورووپایی -ئەمریکایی
لەگەڵ مۆدێلی وێســتفاڵیدا یــەک ناگرێتەوە
{ئەگنــو  ،٢٠٠٩پ .}٢١٢لە بیاڤی قەوم-نەتەوە
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،دەوڵەت ،ئیدارەدانی
لە شــێوەی ئەمنــی و پاوانکردنــدا بنەجێ
کردووە و بە هەســتیارییەوە لــە ڕێگەی ئەم
خۆســەپاندنەوە ،پارێزگاری لە سەروەرییەکان
دەکەن .ڕوانگــەی ئەوان ئەوەیــە کە دەنگە
جێگــرەوەکان ،ئەزموونــەکان ،شوناســە بێ
سەروەرییەکان وەکوو «دژە نەتەوەیی» و پیالنی
دەرەکی یان دوژمنانی ناوخۆیی دەشــوبهێنن.
ســەرەڕای ئەمانــە ،هــەر بەو شــێوەیە کە
جەکسۆن { }٢٠٠٧پشتڕاستی کردووەتەوە،
تێگەیشــتنی نێودەوڵەتی بۆ سەروەریی واڵت،
ئەنجومەنێکــی کۆنەپارێزە کە نــە خوازیاری
هاندانە بۆ دروســت کردنی واڵتێکی نوێ و نە
مەیلێکی هەیە بۆ بەفەرمی ناسینی داخوازیی
خەڵکانێک کە بێ دەوڵەتن و مافی دروســت
کردنی دەوڵــەت بۆ خۆیان بــە ڕەوا دەزانن.

زۆر جار ڕەدکردنــەوەی ئیدیعای قەبوڵکردنی
دەوڵەت ،بەبێ لەبەرچاوگرتنی دابەشکارییەکی
نادڵخــواز و دژبەیەکــی لە ســنوورەکانیاندا،
لــە ڕێگەی « ئاشــتی» و « ســەقامگیرییەوە»
پاســاو دەدرێ ،ئەمەش بە مەبەستی بەپیرۆز
زانینی یەکپارچەییــی واڵت لەقەڵەم دەدرێ.
زۆریەک لە ســنوورەکانی ئێستا لە باشووری
جیهان لە الیەن هێزە ئیمپریاڵەکانی ئورووپاوە
دەستنیشــان کراون و لەو کاتەوە نەخشــەی
سیاسیی جیهان تا ڕادەیەکی زۆر وەکوو خۆی
ماوەتەوە .جەکســۆن دەســتەواژەی کەوشی
نالەباری بۆ شــیکردنەوەی ڕاستییە دژوارەکان
لە بــواری قەڵەمڕەو وحەشــیمەت کە واڵتە
سەقامگیر و ناسراوەکان بانگەشەی بۆ دەکەن
بە کار هێناوە:
تەنانــەت لــە زۆربــەی کەیســەکاندا،
کەوشەکانی ئەو ناوچەیە بە هیچ شێوەیەک بۆ
لە پێ کردنی خەڵکەکەی نەدەبو و چاوەڕوانی
گۆڕینــی کەوشــەکان جگــە لە کێشــەی
پاراســتنەکەی ،دڵەڕاوکێ و نیگەرانیییەکانی
زیاتــر دەکــرد .بــە تایبەتی ئــەم بابەتەش
کاتێــک زیاتر خۆی دەنواند کــە لە ڕوانگەی
نێونەتەوەیییەوە هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرا .ئەم
ســنوورانە ،وەکوو میراتێکی پیرۆزیان لێهات
و گۆڕینی ســنوورەکان بەم شــێوەیە دژوارتر
بوونەوە {جەکسۆن  ،٢٠٠٧پ .}١٠٧
شیاوی ئاماژە پێ کردنە کە هیچ واڵتێک
بوونێکــی پیرۆز و ســەروو مێــژووی نییە لە
بــەر ئەوەی خــودی دەوڵــەت پێکهاتەیەکە
کــە گرێدراوی مرۆڤە و هــاوکات بەرئەنجامە
ڕاستەقینەکەشــی بۆ ئــەو خەڵکەیە کە لەو
چوارچێوەیە یان جیهانەدا دەژین .ســەرەڕای
جێگیربوونی قەڵەمڕەو و سنوورەکانی دەوڵەت
و ئیدیعــای نەگۆڕبوونیان ،ئیدیعای جۆراوجۆر
لە بــارەی چۆنیەتیــی گۆڕیــن و ئاڵۆزبوونی
پڕۆسەکان وکاریگەریی هێزی بازاڕی جیهانی
لەســەر دەســەاڵتی دەوڵەت لە ئارادایە .زۆر
جــار جیهانیبــوون لــە پەیوەنــدی لەگەڵ
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کەمکردنــەوەی بایەخی فەزا و مەودایەک کە
بازاڕی ماڵیی جیهانی ،پەیوەندیی تەکنۆلۆژی
و بەرهەمهێنانی خێرای کەرەستەی هاتوچۆی
لێ کەوتووەتەوە ،کەوتووەتە بەر باس {ئەگنیو
 .}٢٠٠٩پاش جیهانیبوون ،هەڵوەشــانەوە یان
پاشەکشێی سەروەریی دەوڵەت کەوتووەتە ژێر
پرسیار و هەڵسەنگاندنەوە {بڕوانە ١٩٩٦؛ سترانگ
١٩٩٦؛ لێڤی و ســزینایدەر  .}٢٠٠٦بەم شــێوەیە،
کاریگەریی جیهانیبون ،تەفســیری جیاوازی
بۆ کراوە .بە دروســتکردنی زمینەی سیاســی
لە فۆڕمــی نانەتەوەیی ،مــاف و ئەندامبوون،
وەکوو هێزێکی سیاســیی ڕزگاریدەرلەقەڵەم
دراوە .لــە کاتێکدا کە چەپــەکان دەیانهەوێ
هێــزی فەرسایشــی جیهانیبــوون بخەنــە
چوارچێوەی دەوڵەتی خۆشبژێوییەوە {رفاە}،
پارتــە ڕاســتڕەوەکانی قەوم-نەتــەوەکان لە
سەرتاسەری دنیادا ،جیهانیبون وەکوو هێزێک
دەبینن کە شوناسی نەتەوەیی الواز دەکات و
دوکتورینێکی چەند فەرهەنگی دابەش دەکات
و یەکگرتووییی نەتەوەیی پارچە پارچە دەکات
{بڕوانە ئەلیاســی  .}٢٠١٣هابســون لە ٢٠١٥دا
ڕایگەیانــد کــە جیهانیبون لە الیــەن هێزە
ڕۆژئاوایییەکانەوە بۆ ســەرلەنوێ داڕشتنەوەی
دنیا ،کە لە ڕاســتای لۆژیــک و بەرژەوەندیی
شارستانیەتی ڕۆژئاوادایە ،پەسند کراوە ،گەرچی
چین و ڕوسیا بە جددی بەرەوڕووی بوونەتەوە.
ســەرەڕای ئەمانە ،دیسکۆرسێکی جیهانی کە
بە بەرفراوانی پەســند کراوە کــە لە بنەڕەتدا
ســەرچاوەکەی لە ڕۆژئاواوە سەری هەڵداوە،
ئەو مەیلەی هەیە کە شوناسە ناڕۆژئاوایییەکان
وەکوو بوونێکی مەترسیدار بۆ سەر دێموکڕاسی،
بەرابەریی ڕەگەزی و پێکەوە هەڵکردن نیشان
بدات کە ڕۆژئاوایییەکان ئیدیعا دەکەن ئەوان
خاوەنداریەتــی لەو بایەخانە دەکــەن {بڕوانە
بارون  .}٢٠٠٦ئەم بەجیهانیکردنەی ئەوانیترکە
موسوڵمانەکان وەکوو جەوهەرێکی دەمارگرژ،
دژە ژن ،توندوتیــژ و پێکــەوە هەڵنەکــردن
لەقەڵــەم دەدا ،بەرئەنجامێکــی خوێناویــی
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بۆ حەشــیمەتی موســڵمانان لــە واڵتەکانی
وەکوو هیند ،ئیســرائیل ،چین و ڕوســیا ،لێ
دەکەوێتەوە.
بەردەوامیی ناوەندگەریەتیی دەوڵەت لە
دونیا
لــە چوارچێــوەی هێزی قــورس و قایم یان
بــەرەو الوازی چوونــی دەوڵەتــەکان ،دوو
بۆچوونــی دژ بەیەک هەیــە ،بەاڵم جیاواز لە
یەکتریش نین .بۆ وێنە ،ئســکینر {}٢٠١٣
بەڵگــە دێنێتەوە کەهەنووکــەش پلەبەندیی
نێودەوڵەتــی لە ژێر هێژمونیی ئەو واڵتانەدایە
کە لە بواری شــەڕ ،ئابووری و دەستێوەردانی
مرۆڤ دۆستانەدا پێشــەنگن .دەوڵەتەکان لە
ناوخۆدا ڕۆڵێکی سیاســیی بەرچاو دەگێڕن لە
بیچم گرتنی سیاســەت و یاســادا .سەرەڕای
ئەمانــە ،دەوڵەتەکان وێــڕای پارێزگارییەکی
چڕتر لە ســنوورەکانی خۆیان ،لــە هەمبەر
هەڕەشــە دەرەکییەکانــدا و چاوەدێریکردنی
شارۆمەندەکانیان جەســوورتر بوون .هەر بەو
شــێوە کە لە قەیرانی ئابووریی ساڵی ٢٠٠٨
دا بینیمان ،کاتێک سیستەمی بانکی تووشی
قەیرانی هەڵدێری ئابووری دەبێ ،دەوڵەتەکان
وام دەدەن .هەروەهــا ئێمە دەتوانین ئەوەش
زیاد بکەین کە چۆن ڤایرۆسی کرۆنا لە ساڵی
 ٢٠٢٠دا بوو بە هۆی زیندوکردنەوەی دەوڵەت-
نەتەوە .وەکوو دژکردەوە و واڵمدانەوەیەک بۆ
کۆنترۆڵــی کردنی ڤایرۆســی کرۆنا ،زۆریەک
لــە واڵتــەکان دەســتیان دایە داخســتنی
سنوورەکانی خۆیان و سنوردارکردنی هاتوچۆ
لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵتەکانیان .ئەم کردەوەیە
واڵتانی ئەندام لە یەکیەتیی ئورووپاشی لەخۆ
گرت کە دوکتورینێکی هاوبەشــیان هەیە لە
بواری ســنورە ئازادەکان و شوناسی بەهێزی
ئورووپایــی ،هاتوچــۆی خەڵــک ،کااڵکان و
دروســتکردنی ســەرمایەدا .ئەوەش ئاشــکرا
بوو کــە یەکیەتیــی ئورووپــا میکانیزمێکی
هاوبەشی بۆ ڕووبەرووبوونەوە لە گەڵ ڤایرۆسی
ساڵی بیست و دووەم
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کرۆنادا نییە .بــە پێچەوانەوە ،دەوڵەتەکان بە
شێوەیەکی خۆویستانە ،وێرای هەمەگیربوونی
مەترســیی ڤایرۆسی کرۆنا ،دەســتیان دایە
پاراســتنی ســنوورەکانی خۆیان و لە پلەی
یەکەمدا جەختیان لە سەر نەتەوەکەی خۆیان
کردەوە .جگە لەمانە ،بە هۆکاری کارتێکەری
و ناسەقامگیریی ڤایرۆسی کرۆنا لە ئابوورییدا،
زۆرێک لە واڵتەکان بەڵێنیان دا کە یارمەتیی
دەوڵەتی پێشکەش بکەن و پشتیوانیی ئابووری
لە شــەریکە تایبەتە ناوخۆیییەکان بکەن کە
ڕووبەرووی مەترســیی داشکان بوونەتەوە .لە
ســەر ئەم بنەمایە ،دەوڵەت لە ژێر سێبەری
وشــەی جیهانیبوندا کە بانگەشە دەکرێ کە
دەوڵەتی لە گۆڕ نــاوە ،نەیتوانیوە کۆتایی پێ
بێنــێ و کەمڕەنگــی بکاتەوە {بڕوانە ئســکینر
 .}٢٠٠٩کوهــن { }٢٠٠١هەر لەســەر ئەم
بنەمایە ئاماژەی بەوە کرد کە جیهانیبوون بە
مانای بااڵدەســتی و ناجێگیربوونی دەوڵەت و
سەروەریییەکان نییە ،لە بەر ئەوە واڵتەکان و
بە تایبەتی واڵتە بەهێزەکانی ڕۆژئاوا ،ئەکتەری
سەرەکین لە ڕێکخستن و بیچم دان بە ئابووریی
دنیــا لە جیهانــدا .بەم پێیە ،مەبەســەتەکە
ئــەوە نییــە کە هیــچ شــتێک گۆڕانگاریی
بە ســەردا نەهاتــوە ،بەڵکــوو گۆڕانکارییەکە
پەیوندیی بە ســەرلەنوێ داڕشتنەوەوە هەیە
نەک لە ناو بردنــی دەوڵەتەکان .هەنووکەش
دەوڵەتەکان هێزی خۆیان لە ســەر قەڵەمڕەو
و ســنوورەکانیان پاراســتووە و کەڵــک لــە
ســەروەرییەکی نەرم و نیانتــر وەردەگرن بۆ
دابینکردنــی بەرژەوەندییەکانــی خۆیــان لە
کانتێکستی جیهانیدا .جگە لەمانە ،خەڵکانێک
هەن کە خوازیاری بانگهێشــتکردنی لویاتانن
و دەوڵــەت وەکوو»ئەبزاریکــی ســەرەکی
بــۆ ئازادیی مــرۆڤ ،ئاشــتی و دابینکردنی
تەناهیی کۆمەاڵیەتی دەزانن و بە شێوەیەکی
پارادۆکسیکاڵ سەرپەنایەکیان بۆ ڕەخنەگرانی
سیاســی دەستەبەر کردووە { ،٢٠١٢پ .}٣٩٧
بە پێچەوانەوە ،ئیســکنیر{ }٢٠١٣و دوگەی

{ }٢٠١٢پێداگری و جەخت لەسەر دەوڵەت
دەکەنەوە ،براون{ }٢٠١٤لەسەر ئەو بڕوایەیە
کە ناتوانــی دەوڵەتــە دیواردارەکانی جیهان
وەکــوو هێزێکی ماســولکەردا لەقەڵەم بدەی
بەڵکوو کەمڕەنگ بوونەوەی ســەروەرییەکان
وەکوو نیشانەیەک دێتە ئەژمار .تایبەتمەندیی
ســەرەکیی دنیــای ئێمە لە ســەردەمی بە
جیهانیبوونــدا ناکۆکیــی نێوان کــردەوەی
دەوڵــەت لە پەیوەنــدی لەگــەڵ کرانەوە و
داخســتنی ســنوورەکان ،تۆڕە جیهانییەکان
و نەتەوەخوازیــی لۆکاڵیدایــە .هۆکارەکــەی
هێرشــی نیزامیــی دەرەکییــەکان نییە کە
دەوڵەتــەکان ســنوورەکانی خۆیان پۆشــتە
دەکــەن ،بەڵکوو زۆرتر پەیوەندیی بە ئەکتەرە
نادەوڵەتییەکانەوە هەیــە .دەوڵەتەکان پێیان
باشــە کە دیوارەکان و ســنوورەکانی خۆیان
بە ئاماژە بە هەڕەشــەی تیرۆر ،کۆچبەران و
قاچاخ ،یاســایی بکەنەوە .بێ لەبەرچاوگرتنی
ئەوە کە واڵت دۆخی داراییی باشە یان خراپ،
مەیلێکی لــە ڕادەبەدەر هەیە بۆ ڕاکێشــانی
دیواربــە ئامانجــی دابینکردنــی ئەمنییەتی
واڵت و هەروەها دانیشــتوانی واڵتەکە .براون
ســاڵی { }٢٠١٤ئاماژەی بــە دوو نموونەی
بەرچاوی وەکوو ئیســرائیل و ئەمریکا کرد کە
چۆن خەریکن ڕەوایی بە دروستکردنی دیوار
دەدەن .لە کاتێکدا کە ئیسرائیل دیسکۆرسی
قوربانــی بــوون و خەســارهەڵگرتوویی بــە
هۆی هەڕەشــە تیرۆریســتییەکان لە الیەن
فەلەســتینەوە دەخاتە ڕوو ،کۆچبەرانی التین
تەبار لە بەرهەمەکانی ســاموئیل هانتینگتون
وەکوو مەترســییەکی فەرهەنگــی و زاڵبوون
بەســەر فەرهەنگی ئەنگلۆ-ساکســون نیشان
دەدرێ و لە الیەن ســەرۆک ترامپەوە وەکوو
«هێرشــکردن» دێتــە ئەژمــار .ئــەم واڵتانە
وەکــوو واڵمدانەوەیەکی بەهێز بۆ پێشــگرتن
لەم هێــزە «یاغییانــە» ،دژایەتییــان وەکوو
مەترســییەکی یاســایی بــۆ ڕێگریکردن لە
تێپەڕین و دەربازبوونی موسوڵمانانی «بەربەر»
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یــان التینەکان لــە ســنورەکانەوە داناوە بۆ
کۆنترۆڵکردن و دەرکردنی ئەوان کە تەنانەت
هێندێک جار دەشــیانکوژن .بــەم کردەوەیە،
دەوڵەت سیگناڵێک بۆ سەروەری ،بە نیشانەی
ڕاشکاوی و بەهێز بوون لە دابینکردنی ئەمنیەتی
شارۆمەندانی خۆی بە هەڵچنینی دیوارەکان و
نیزامی کردنی سنوورەکانیان ،بۆ شارۆمەندان
و دنیای دەرەوەی دەنێرێ .ئەم دەوڵەتە هەم
قوربانــی دەبێ و هەمیش وەکــوو ئەبزارێکی
بەهێز بۆ ڕاگرتنی دوژمنانی شاراوەی ناوخۆیی
و دەرکــی لە ســنوورەکاندا ،بە مەبەســتی
پارێزگاریکــردن لەوجیهانە شارســتانییە کە
ڕەنگرێــژ کــراوە و «بەربــەرەکان» ئارەزووی
هەڵوەشــانەوەی دەکــەن ،لەبەرچاودەگیرێ.
لــەو کاتەوە کــە دەوڵەت وەکــوو نوێنگەی
سەروەری و لووتکەی دەسەاڵت بۆ پارێزگاری
لە شــارۆمەندانی خۆی لە هەمبەر مەترسییە
ناوخۆیــی و دەرکییەکانــدا دێتــە ئەژمــار،
پێویستە خاڵە الوازەکان ،خەسارهەڵگرتوویی،
گوماناوی بوون و نائارامیییەکان بڕەوێننەوە .بە
هەڵچنینی دیوارەکان وەکوو قەرەبووکردنەوەی
مافی ســەروەریی لەدەستچوو یان الوازکراو و
پاراستنی هێرشبەرانە لە سنوورەکانی خۆی،
دەوڵەت هێزی خۆی نمایش دەکات و یارمەتی
دەکات بە بەرهەمهێنانی بیرۆکەی سیاســی
لــەو بوارانەدا کــە پارێزگارییــان لێ دەکات
و ئەوکەســانەی کە خوازیــارە وەالیان بنێ.
دەوڵــەت تەنیا ئامانجەکەی بیچم دانی بابەتە
کۆمەاڵیەتییەکان وەکوو بەشێک لە نەتەوە نییە
بەڵکوو هەوڵ دەدات تاکوو هەستی گرێدراویی
{همــذات پنداری} ئەوان لەگەڵ دەوڵەت لە
پاوانــی خۆیدا ڕاگرێ {بارون  .}٢٠١٤ئەدکینز
و پەین -فت { }١٩٩٩لە هەڵسەنگاندنەکەی
خۆیاندا لە بارەی کردەوەی سیاســییەوە ،لە
ســەر ئەو بڕوایــەن کە نەزمــی کۆمەاڵیەتی
و فەردانییــەت ،هاوکات شــکڵیان گرتووە و
بوونیان گرێدراوە بە یەکەوە .بە شــێوەیەکی
دیاریکراو ،زۆر جار شوناسی نەتەوەیی ،وەکوو
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فۆڕمێــک لە بیرۆکەی سیاســی لــە نەزمی
کۆمەاڵیەتیی دەوڵەت-نەتەوەی ئێســتادا یان
دوڵەت-نەتــەوە لە داهاتــوودا بنەجێ دەبێ.
ئەمــە ڕوونی دەکاتەوە کە بۆچــی ئەندامانی
گرووپە سەردەستەکان مەترسیی لەدەستدان،
الوازبوونی دەســەاڵتی دەوڵەت و شوناســی
نەتــەوەی،ی بە خەســار و زیــان بۆ خۆیان
دەزانن و لە داخســتنی سنوورەکان و دابین
کردنی ئەمنییەتی نەتەوەیی پشتیوانی دەکەن
کــە لە ڕۆاڵەتدا ئەمنییەتــی گیانی ،ڕۆحی و
ئابووریی ئەوان بەهێزتر دەکات {براون .}٢٠١٤
ئەم بەڵگــە هێنانەوەیە بە مانــای ئەوە نییە
کە براون لە بایەخــی دەوڵەت کەم بکاتەوە،
بەڵکوو الوزبوونی سەروەریی ئەوان بەرجەستە
دەکاتەوە .هەر بەو شێوەیە کە براوان جەختی
لە سەر دەکاتەوە ،سەرەڕای شێوەی ئاسمانی،
فەرمانڕەوایــی و ئارگیۆمێنتەکانــی پۆســت
نەتەوەییی ئەم واڵتانە بــە بەردەوامی وەکوو
ئەمانەی خوارەوە دەمێننەوە:
نیشــانە گرینگەکانی سیاسەت پەیوەستە
بە پاراستنیانەوە .بارودۆخی نالەباری پەنابەران
و خەڵکی بێ دەوڵەتی دیکە وەبیرهێنەرەوەی
ڕێــژەی بەربــاوی شــارۆمەندی سیاســی
و گەرەنتیــی مافــی شــارۆمەندییە لــە نێو
دەوڵەتەکانــدا و هەروەها وەکووباوترین خاڵی
ئەمنییەتــی ماوەتەوە ،وێــڕای ئەوەی وەکوو
خاڵێکی شارۆمەندی چەسپاوە ،بەاڵم وێدەچێ
مافەکان بە یەکســانی دابەش نەکرێن {براون
 ،٢٠١٤پ  .}٦٨-٦٧هەر لەم ڕووەوە}٢٠١٣{ ،
مالێسڤیچ بەڵگە دەهێنێتەوە کە ئەم بیرۆکەیە
کە جیهانیبون کێشــەی بۆ دەوڵەت-نەتەوە
دروست کردووە و ڕەوایییە سیاسییەکەی الواز
کردووە ،تێگەیشتنێکی زۆر ناڕوون و نادروستە
{بڕوانە ئەگنیو  .}٢٠٠٩ئەو لە سەر ئەو بڕوایەیە
کــە جیهانشــموولی و بەکارهێنــەری ،هەر
بەوشــێوەیەی کە ئولریش بەک و زیگمونت
باومەن پێشــبینییان کردبوو ،دەوڵەت-نەتەوە
و ناســیۆنالیزم کاڵ ناکاتــەوە و جێگرەوەش
ساڵی بیست و دووەم
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 شۆڕشــە مەزهەبیییەکان، بەم پێیەش.نییە
 وێڕای تایبەتمەندیی ســەروو،و بیروباوەڕکان
- نەیانتوانیــوە هێــزی دەوڵەت،نەتەوەیــی
نەتــەوە کەمڕەنگ بکەنــەوە و ببنە بەدیلێک
 بە گشــتیی مالێســڤیچ.بــۆ ناســیۆنالیزم
ســەرەڕای ڕوانگەی ڕەخنەییی خۆی لە سەر
 جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە،ناسیۆنالیزم
، ناســیۆنالیزمی الواز نەکردووە،بەجیهانیبون
بەڵکوو بووەتە هۆی گەشەپێدانی ئیدئۆلۆژیی
ناســیۆنالیزم و بوارێکی بەرباڵو بۆ خۆناسین
 ئەمە بە بەرفراوانی.لە ڕوانگەی نەتەوەیییەوە
هۆکارەکەی بۆ ڕێکخســتنە بەپێشینەکان و
ســەرمایەدانانی ئیدئۆلــۆژی دەگەڕیتەوە کە
 وەکوو،نەتەوە-بووەتە هۆی ئــەوەی دەوڵەت
شێوەیەکی ســتانداردی دامەزراوەی دەوڵەت
بناســرێ و هەروەها خەڵک لە سەرتاسەری
دنیــا شــوناس و ناســنامەیەکی جێگیر لە
نەتەوە و ناســیۆنالیزمدا-چوارچێوەی دەوڵەت
 بە پێچەوانەی ئەو تێگەیشــتنە کە.ببیننەوە
جیهانیبــوون بایەخی جوغرافیا یان شــوێن
 هەســتی گرێــدراوی بە،کۆتایــی پێ دێنێ
نیشــتمان و جوگرافیــاوە لــە کانتێکســتی
 هەروەهــا لــە پەیوەنــدی،ناســیۆنالیزمدا
،لەگــەڵ پڕۆســەی خــودی و غەیرەخودی
خۆڕێکخســتن و بێبەشی پڕ بایەختر دەکات
- دەوڵەت، بــە کورتــی.}٢٠١٣ {مالێســڤیچ
 نۆڕمی،نەتــەوە و گرێــدراوی بە نەتــەوەوە
سیاسیی دنیای ئێمەن و ئەو کەسانەی کە لە
 وەکوو شتێکی زیادی،دەرەوەی ئەم نۆڕمانەن
وەال دەنرێن و بایەخ و گرینگیی سیاســییان
، تامیلییەکان، کەیســی کــوردەکان.نابــێ
 دەریدەخەن کە،ڕوهینگیا و ئاشــوورییەکان
 ئەم،بەبێ پشتیوانیی ڕاســتەقینەی دەوڵەت
گرووپانە وەکوو ژەمــە خواردنێکن لەو بیاڤە
هۆڤانییەدا {وحشــیگەری} کە خۆیان وەکوو
.زۆرینــە و خاوەندارانی دەوڵەت دەناســێنن
 خۆی لە خۆیدا پەڕاوێزخراویی،بێ شوناســی
 فەرهەنگی و نابەرابەریی بەردەوامی،سیاسی
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فەزای مەجازی و بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان:
خوێندنەوەیەکی تایبەت بۆ بزووتنەوەی کوردانی ڕۆژهەاڵت
لەدوای ڕێفراندۆمی باشووری کوردستان و
بومەلەرزەکەی ئەزگەلەی کرماشان (پاییزی ساڵی )2017
کاروان موکریانی

بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان ،بەرهەمی
مۆدێڕنیزاسیۆن ،شارنشینی ،سەرهەڵدانی کۆمەڵگەی
ئەتۆمیزە و قەیرانە ئابوورییەکانن .ئەگەرچی لە مەڕ
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان ،پێناسەگەلی زۆر و
جۆراوجۆر هەیە ،بەاڵم گشتیان لەوەدا کۆکن کە
بزووتنەوە ،کردەوەیەکی بە کۆمەڵە.

پوختە
ئەم وتارە ،بارودۆخی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
لــە بەســتێنی تێکنۆلۆژییــە نوێیەکاندا لێک
دەداتــەوە و لــە لێکۆڵینەوەیەکــی تایبەتدا،
پەیوەندیی نێوان تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و باقیی
ڕاگەیاندنە گشــتییەکان لەگــەڵ بزووتنەوەی
نەتەوەیــی کــورد لە پاییزی ســاڵی 2017ی
زایینیدا ،شــی دەکاتەوە .بۆ ئەم مەبەستە ،لە
[]١
چوارچێــوەی تیۆریی کۆمەڵگــەی ڕایەڵەیی
مانووئێڵ کاســتێڵز[]٢دا ،بزووتنەوەی نەتەوەییی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە فەزای مەجازیدا شی
دەکاتەوە .ئاکامــی توێژینەوە دەریدەخا کە :لە
نێوان بزووتنــەوەی نەتەوەییی ئەم دوایییانەی
گەلی کورد و فــەزای مەجازی ،پەیوەندییەکی
پتــەو هەیه و بە هۆی ئەوەی لە کۆمەڵگایەکی
لــە هەلومەرجــی گەشــەدا ڕووی داوه ،ئەم
بزووتنەوەیە ،تایبەتمەندیی بزووتنەوە کالسیک
و نوێیەکانی پێکەوههەیە.
وشە سەرەکییەکان
بزووتنــەوەی کۆمەاڵیەتــی ،بزووتنــەوەی
کۆمەاڵیەتیــی نــوێ ،ناســیۆنالیزم ،فــەزای
مەجازی ،تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ،ناســنامەی
کوردی
پێشەکی و گرینگی بابەت
گشــتگر بوونــی ئینتێرنێــت لــە ڕؤژئــاوا و
باڵوبوونەوەی ب ە گشــت جیهاندا ،کاریگەریی
لەســەر سیاسەت ،ئابووری ،فەرهەنگ و گشت
دیاردە کۆمەاڵیەتییــەکان داناوە و چاالکی لە
فەازی مەجازیدا ،کۆمەڵێک گۆڕانکاریی به دوای
خۆیدا هێناوە .بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان،
ن کــە لەژێر کاریگەریی
یەکێــک لەو دیاردانە 
تەوژمی بەهێز و خێرای فەزای مەجازیدا تووشی
گۆڕانکاری بوون .ســەرهەڵدان و گەشانەوەی
بزووتنەوەگەلی جۆراوجــۆر وەک بزووتنەوەی
واڵســتڕیت ،بزووتنەوەکانــی ناودەرکردوو بە
بەهــاری عەڕەبــی ،بزووتنــەوەی ناڕەزایەتیی

خەڵکی عێــراق و بزووتنەوەی ئەم دوایییانەی
خەڵکی ئەمریکا دژی ڕەگەزپەرەستی ،گشتیان
ســەلمێنەری ئەوەن کە ئەمڕۆکــه ،بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکان لە بەستێنی فەزای مەجازیدا
سەرهەڵدەدەن و پەرە دەستێنن.
لە دەیەی ڕابــردوووه بەم الوە ،ئینتێرنێت
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان وەک بەشــێک لە
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ،پەرەیەکی بەرچاوی
گرتووەو بەکارهێنەرانێکی زۆری هەیە .هێندێک
لە بیرمەندان پێیان وایە کە لە واڵتانی داخراو،
ئینتێرنێت دەرفەت دەدا بە شــارۆمەندان کە
دژایەتیی سیاســەتەکانی دەسەاڵتداران بکەن
و دژی ئــەوان بزووتنەوەگەلێــک بە کەمترین
تێچــوو و زۆرترین دەســتکەوت وەڕێ بخەن.
نەتەوەی کوردیش لە ڕۆژهەالتی کوردســتان،
هــەر کاتێک بــۆی لوابێت و هــەل و مەرج
خوڵقابێت بە گوێرەی پێویست دژی نەتەوەی
بااڵدەست جوواڵوەتەوە و لە ڕاستای پاراستنی
ناسنامە و دەستەبەرکردنی مافە نەتەوەییەکانی،
بزووتنەوەی جۆراوجۆری وەڕێ خســتووە و بە
پێی هێز و توانایی لە ڕاگەیاندن و کەرەسەگەلی
پەیوەندیی گشتی کەڵکی وەرگرتووە .بە تایبەت
لەم سااڵنەی دواییدا ڕۆڵی میدیا و ئینتێرنێت
لــە جوواڵنەوە جۆراوجۆرەکانــی گەلی کورددا
بەرجەستەت ر بۆتەوە.
یەکێک لەم جوواڵنەوانە ،لە پاییزی ساڵی
2017ی زایینــی(1396ی کۆچیی هەتاوی)،
بــەدوای ڕێفراندۆمی باشــووری کوردســتان
و بوومەلەرزەکــەی ئەزگەلــە لە شــارەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ســەری هەڵــدا ،کە
ڕاگەیاندنــە گشــتییەکان و کەرەســەگەلی
پەیوەندیی گشتی ڕۆڵێکی سەرەکیی تێدا هەبوو.
لەدوای ڕێفراندۆمەکەی باشــووری کوردستان
لە ڕێکەوتی  ،2017/9/25خەلکی ڕۆژهەاڵتی
کورســتان ڕژانە سەر شــەقام و گۆڕەپانەکان
و پێکــەوە شــادی و خۆشــحاڵییان دەربڕی.
هەروەهــا لەپــاش بوومەلەرزەکــەی ئەزگەلە
لــە ڕێکەوتــی  ،2017/11/12مانگ و نیوێک
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پاش ڕێفراندۆمەکەی باشــووری کوردســتان،
خەڵــک کەمپەینی یارمەتیی خۆڕســکیان لە
زۆربەی گوند و شارەکان دروست کرد .ئەوەی
لەم پەیوەندییەدا گرینــگ بوو ئەوەیە کە ئەم
کەمپەینانــە و شــێوازی یارمەتیدانی خەڵک
ڕەنگ و ڕووی سیاســی گرت و بوومەلەرزەی
وەک ڕووداوێکی سروشــتی لە بەستێنی تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانــدا کــرد بــە دیاردەیەکی
کۆمەاڵیەتی و سیاســی .ئەم دوو ڕووداوه ،واتا
ڕێفرانــدۆم و بوومەلــەرزە ،هاوپەیوەندییەکی
بەهێزی له نێو خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دروســت کــرد و دەرکەوتەکــەی بــوو بــە
بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی .لەم پەیوەندییەدا
دوو پرســیار دەورووژێت کە ئەم لێکۆڵینەوەیە
دەیهەوێت وەاڵمیان بداتەوە ،ئەم دوو پرسیارە
بریتین لە:
 1فــەزای مەجــازی و ئینتێرنێــت ،چ
کاریگەرییەکی لە ســەر بزووتنەوەی نەتەوەیی
کورد لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان داناوه و چ
دەرفەت یان بەربەستێکی بۆ خوڵقاندووە؟
 ٢ئــەو بزووتنەویــەی پــاش ڕیفرانــدۆم و
بوومەلــەرزە بەدوای چییــەوە بوو و دەکەوێتە
ی بزووتنەوەکانەوە؟ ئاخۆ لە
خانــەی کامە جۆر 
جۆری بزووتنەوە کالســیکەکان بوو کە پرسی
بەشــداری کردن لە سیاســەت و دەسەاڵت و
کێشەی ئابووری و نابەرابەرییان بۆ گرینگ بوو،
یان لە جــۆری بزووتنەوە نوێیەکان بوو ،کە بە
دوای ناسنامەی سیاسییەوەن؟
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان ،لە پاش شۆڕشــی
پیشەســازی و بەرجەســتە بوونــی جیاوازی
چینایەتــی لــە نیــوەی یەکەمی ســەدەی
نۆزدەهەمــدا وەک دیاردەگەلی نوێ بێچمیان
گرتووە .بە گشتی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان،
بەرهەمــی مۆدێڕنیزاســیۆن ،شارنشــینی،
ســەرهەڵدانی کۆمەڵگــەی ئەتۆمیزە و قەیرانە
ئابوورییەکانــن .ئەگەرچی لە مــەڕ بزووتنەوە
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کۆمەاڵیەتییەکان ،پێناسەگەلی زۆر و جۆراوجۆر
هەیە ،بەاڵم گشتیان لەوەدا کۆکن کە بزووتنەوە،
کردەوەیەکــی بە کۆمەڵــە .ئەبرکڕامبی[ ،]3لەم
پەیوەندییــەدا ،هەر چەشــنە کردەوەیەکی بە
کۆمەڵ کە ئامانجــی دووبــارە بونیادنانەوەی
پێکهاتــەی کۆمەاڵیەتــی بێ ،بــە بزووتنەوە
پێناســە دەکات(.)Abercrombie,1984:389
هەرچەند ڕەنگە ئەم پێناســەیە زۆر ورد نەبێ،
چوونکه هێندێک کردەوەی بەکۆمەڵ هەن کە
بۆ ڕێگرتن لە دووبارە بونیادنانەوەی پێکهاتەی
کۆمەاڵیەتــی ڕێک دەخرێــن و تایبەتمەندیی
بزووتنەوەشیان هەیە؛ بەاڵم بەگشتی ،بەکۆمەڵ
بــوون تایبەتمەندیــی ســەرەکیی بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکانــە .بــە ڕای سمێلســێر[،]4
ی کۆمەاڵیەتی کاردانەوەی ئەندامانی
بزووتنەوە 
بۆ پێکهاتە و ئاقــاری دەوروبەریانە(Smelser,
 .)1963لە پێناسەی ئابێڕڵ[]5دا ،ویستی گۆڕان
و وەســتان لە بەرابەریدا ،خســڵەتی هاوبەشی
هەمــوو بزووتنەوەکانــە .بــە ڕای گیدێنز[،]6
بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتــی هەوڵێکی بەکۆمەڵە
بۆ دەســتەبەرکردنی بەرژەوەندییەکی هاوبەش
یان گەیشتن بە ئامانجێکی هاوبەش لە ڕێگای
دامەزراوە ناڕەسمییەکانەوە(گیدنز.)671 :1376 ،
گیدێنز پێی وایە ،بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
دیــارەدی تایبــەت بــە دنیــای مۆدێڕنن که
کۆمەڵێک مرۆڤ بە مەبەســتی گۆڕانی نەزمی
هەنووکەیی کردەوەی هاوبەش دەکەن.
یەکێکی تــر لەو بیرمەندانــەی بە وردی
باســی بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکانی کردووە،
توورەینــە[ .]7توورەین ،پێــی وایە کە یەکێک
لــە هــۆکارە ســەرەکییەکانی گۆڕانکاریــی
کۆمەاڵیەتــی ،بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانن کە
دژی سیستمی زاڵ ســەرهەڵدەدەن ،هۆکاری
کــردەی بە کۆمەڵــن و «هەمیشــە لە ناخی
ژیانــی کۆمەاڵیەتیدا جێیان هەیه»(Touraine,
 .)1981: 29بــەڕای توورەیــن ،بزووتنــەوە
کۆمەاڵیەتییەکان تەنیا وەاڵمی جیاوازاییەکان
یان نابەرابەرییــەکان نین ،بەڵکــوو هەڵگری
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کۆمەڵێک ڕێکار و ڕوانگەن کە نیشــان دەدەن
چۆن دەکرێت مرۆڤ بەســەر ئــەم جیاوازای
و نابەرابەرییانــەدا زاڵ ببێت .ئــەو ،پێی وایە
هەمیشهلە کۆمەڵگادا لە نێوان دوو بزووتنەوەی
زاڵ و ژێردەســتدا ،دژایەتی و ملمالنێ هەیە.
ملمالنێی ئــەم دوو بزووتنەوەیە بە پێچەوانەی
ڕوانگەی مارکسیستەکان ،لەسەر خاوەندارێتی
و کۆنتــڕۆڵ کردنی کەرەســەی بەرهەمهێنان
نییه ،بەڵکوو ئەندامانی بزووتنەوە هەوڵ دەدەن
ک ە ڕەوتی کۆمەاڵیەتی کۆنتڕۆڵ بکەن؛ شتێک
کە توورەیــن پێی دەڵێــت «مێژوومەندی»[.]8
مێژوومەندی یان هیستۆریسیتە ،شێوازێکە لە
ڕوانیــن و ڕوانگە کە لە ڕێگایــەوە ،مرۆڤەکان
بــۆ گۆڕانی بارودۆخــی ژیانــی کۆمەاڵیەتیی
خۆیان ،لە ناسینی ڕەوتەکانی کۆمەڵگا کەڵک
وەردەگرن و کۆمەڵگا وەکوو ئاکامی ئەندێشــە
و کرداری وشــیارانەی خۆیان ،لەسەر کردە و
بارودۆخی خۆی بەرهــەم دێننەوه(نش:1392،
 .)163بە هەر حاڵ ،لە پێناسەگەلی جۆراوجۆردا
دەردەکەوێت کە کردەی بە کۆمەڵ و ویســتی
گۆڕان بە ئاراســتەیەکی سیاسییانە ،خسڵەتی
ی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانە .بەاڵم
ســەرەکی 
پێویســت بە ئامــاژە دەکا بڵێین کە بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییــەکان لــە حیزب ە سیاســییەکان
جیاوازن ،بە هۆی ئەوەی کە وەکوو حیزبەکان
ئەندامی هەمیشــەیی و ســەرکردەی دیاریان
نییــە و جگە لــە ئامانجی سیاســی ،ئامانجی
فەرهەنگی ،ژینگەیی و کۆمەاڵیەتیشیان هەیە.
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە چەند
ڕوانگــەوە دابــەش دەکرێــن .بــۆ نموونە لە
ڕوانگەی بەربــاوەوه ،بزووتنەوەکان لە دەوری
ئیدئۆلۆژییەکــی مەزن و گــەورە کۆ دەبنەوە
و بــەدوای گۆڕانکاریــی بنچینەیی و بنەڕەتی
لــە کۆمەڵــگادا دەگەڕێــن .بزووتنەوەگەلــی
شۆڕشــگێرانە ،کرێــکاری ،ناسیۆنالیســتی و
بناژۆخوازانە لەم ڕوانگەیەوە دابەش دەکرێن .لە
ڕوانگەی وردبینانەوه ،ئامانج لە بزووتنەوەکان،
گۆڕانــی پێکهاتــەکان نییە ،بەڵکــوو گۆڕینی

ڕوانگەی مرۆڤەکان بــۆ بارودۆخە جیاوازەکانە.
بزوتنەوەگەلی ژینگەپارێزی ،ژنان و خوێندکاران
لەم ڕوانگەیەوه دابــەش دەکرێن .هەروەها بە
پێــی پانتاییی کردەوە ،بزووتنەوەکان بەســەر
ســێ جۆری شۆڕشــگێرانە ،ڕێفۆرمیســتی و
[ ]9دابەش دەکرێــن .لە ڕوانگەی
پیشــاندەرانه 
نێوەرۆکــی گۆڕانــەوه ،بەســەر دوو جــۆری
بزووتنەوەگەلــی ڕوووەو گــۆڕان لە پێکهاتە و
بزووتنەوەگەلــی ڕوووەو گــۆڕان لــە تاکەکان
دابەش دەکرێــن .هەروەها ،بــە پێی لۆژیکی
کردەوە ،بەســەر دوو جــۆری بزووتنەوەگەلی
ئامرازی و پیشــاندەرانە دابەش دەکرێن(غفاری
و ابراهیمیلویه.)216 :1385،
 لــە ڕوانگەیەکــی تــرەوە و بــە پێــی
قۆناغــی مێژوویی ،کــە بۆ ئیمە لــەم وتارەدا
بنەمایــە ،بزووتنــەوەکان بەســەر دوو جۆری
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییە کۆنەکان و بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییــە نوێیەکانــدا دابــەش دەکرێن.
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییە کۆنەکان ،ڕابردوویان
دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی دەسپێکی مۆدێڕنیتە
و قەیرانەکانــی نیزامــی ســەرمایەداری .ئەم
بزووتنەوەیانە پتر لەســەر کێشــەی ئابووری
و نابەرابەریــی چینایەتــی چــڕ بوونەتــەوه؛
ئەندامەکانیان زۆرتر ســەر بــە یەک چین و
توێــژن؛ ڕێکخراوێکی ڕێکوپێــک و ناوەندگەرا
و بەرنامــە بــۆ داڕێژراویــان هەیە .شۆڕشــی
کرێکاریی ســەدەی نۆزدەهەم نموونەیەکە لەم
جــۆرە بزووتنەوانە .دەســتەی دووهە م کە بە
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییە نوێیەکان[ ]10ناسراون،
بەو جوواڵنەوانە دەڵێن کە لە دەیەی 1960ی
زایینــی پەیــدا بــوون .وەکــوو بزووتنەوەی
خوێندکاری ،بزووتنەوەی ژنــان ،بزووتنەوەی
ژینگەپارێــزی و هتــد .ئــەم بزووتنەوانــە
کێشــەگەلی وەک چۆنیەتیی ژیان ،ناسنامەی
هاوبەش ،بارودۆخی ژیان و بەهاگەلی پۆســت
ماتریاڵیســتی و نائابوورییــان بــۆ گرینگە و
کاردانەوەیەکن لە هەمبەر زاڵ بوونی بەرباڵوی
سیاســەت ،ئابووری ،تێکنۆلۆژی و بورۆکراسی
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بەســەر ژیانــی مرۆڤدا .کەیت نــەش[ ،]11ئەو
تایبەتمەندییانــەی خوارەوە بۆ ئەم بزووتنەوان ە
دیاری دەکا(نش:)131 :1392،
 1نائامرازیــن[ ،]12واتا ئەم بزووتنەوانە بە جێی
ئەوەی نوێنــەری ڕاســتەوخۆی بەرژەوەندیی
تاقمێکــی دیاریکراو بــن ،نیگەرانی بارودۆخی
ئەخالقیی گشــتگر و جیهانین و بە دژی ئەم
دۆخە ناڕەزایەتی دەردەبڕن.
 ٢پتر لــەوەی ڕوویان لە دەوڵەت بێ ،ڕوویان
لە کۆمەڵگەی مەدەنییــە .چوونکە نایانهەوێت
پێکهاتەگەلــی زاڵ بگۆڕن ،بەڵکــوو خوازیاری
گۆڕینــی بیــروڕای گشــتین ؛ هەروەها ئەم
بزووتنەوانە پتر لــەوەی داواکاریی حقووقییان
هەبێ ،ناڕەزایەتی ســەمبوولیکیان نیسبەت بە
ڕەهەندەکانی جیاوازەکانی فەرهەنگ ،شێوازی
ژیان و بەشداریی سیاسی هەیه.
 ٣ئەم بزووتنەوانە ڕێکخستنی نافەرمی ،کراوە
و نەرمیان هەیە.
 ٤ئــەم بزووتنەوانــە بــە چڕی وابەســتە بە
ڕاگەیاندنە گشــتییەکانن و لە ڕێــی ئەوانەوە
داواکارییەکانیان باڵو دەکەنەوە.
نو
 ٥ئــەم بزووتنەوانــە زیاتر ئاشــتیخوازانە 
کەمتر تێکەڵ بە توندووتیژی دەبن (Kaldor,
.)2003: 83
ئــەم وتــارە ،لــە چوارچێــوەی تیۆریی
کۆمەڵگەی ڕایەڵەیی کاســتێڵز و ڕوانگەی ئەو
لەمەڕ بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان ،بزووتنەوەی
ناســنامەخوازیی کوردەکانــی ڕۆژهــەاڵت لە
پــاش ڕێفراندۆمی باشــووری کوردســتان و
بوومەلەرزەکەی ئەزگەلەی کرماشان لە پاییزی
2017دا شــی دەکاتەوە .هــەر بۆیە لێرەدا بە
ی کاستێڵز بۆ کۆمەڵگەی
وردی ئاماژە بە ڕوانگە 
ڕایەڵەیــی و بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان
دەکەین.
کاستێڵز و بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
کاســتێڵز ،ڕۆڵیکــی زۆر گــەورە بــۆ زانیاری
لــە کۆمەڵگای نوێ دادەنێــت و پێی وایە کە
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جیهانــی نوێ وەک تۆڕێکی لێ هاتووه کە تان
و پۆیەکەی سیســتمی زانیــاری و پەیوەندیی
ئێلێکترۆنیکییە(کاســتلز .)1380 ،کاستێڵز ،بەم
کۆمەڵگا نوێیە دەڵێت « کۆمەڵگەی ڕایەڵەیی».
ئەو ،پێی وایە لــەم کۆمەڵگا نوێیەدا ،خەڵک و
کۆمەڵــگا لە فۆڕمێکی نوێدا ،ناســنامەی تازە
وەردەگــرن و پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکان
و شــێوازی بەرهەمهێنــان وێــڕای هێــز و
دەسەاڵت ،تووشی ئاڵ و گۆڕی بنەڕەتی دەبن
و فەرهەنگێکی نوێ ســەرهەڵدەدا و کەسانێک
کە زۆرتر دەســتیان بە زانیارییــەکان ڕابگات
هێزێکــی پتریان دەبــێ .کۆمەڵگەی ڕایەڵەیی
بەســەر باڵی ڕاگەیاندنەکاندا دەگەڕێ ،واتا لە
ئــاوا کۆمەڵگایەکدا ،ڕاگەیاندنەکان ئاراســتەی
ڕوانگە و هەڵوێســتی سیاسیی خەڵک دیاری
دەکەن .به ڕای کاستێڵز ،کۆمەڵگەی ڕایەڵەیی
بەرهەمــی وێککەوتنی ســێ ڕەوتی مێژوویی
جیــاوازە کە بریتین لە 1 :شۆڕشــی زانیاری
کە بــوو بە هــۆی ســەرهەڵدانی کۆمەڵگەی
ڕایەڵەیــی؛  ٢خۆرێکخســتنەوەی نوێــی
پێکهاتــەی هەر دوو نیزامی ســەرمایەداری و
نیزامی ئابووریــی ناوەندگەرا لە دەیەی 1980
بەم الوە بە مەبەستی زاڵ بوون بەسەر ناتەبایی
و کێشــ ە نێوخۆیییەکانیانــدا؛ و  ٣بزووتنەوە
فەرهەنگییەکانــی دەیــەی  1960و درێژەی
ئــەوان لە دەیەی 1970دا ،وەک بزووتنەوەی
فێمێنیستی و ژینگەپارێزی .کاستێڵز ،پێی وایە
لەم کۆمەڵگە نوێیەدا ئاستی دەست ڕاگەیشتن
بە زانیارییەکان ،ئاســتی هێزی جەماوەر یان
دەوڵەتەکان دیاری دەکا وهەر کەســێک پتر
دەســتی بە زانیاری ڕابگا ،هێز و دەســەاڵتی
پتریشــی دەبێ .لەم کۆمەڵگایەدا ،سیاســەت
لە ڕێــگای ڕاگەیاندنەکانەوە بــاو دەبێتەوە و
ڕووداوەکان لــە فــەزای مەجازیدا و لە هەموو
شوێنێک باڵو دەبنەوه(کاستێڵز.)1-35 :1380،
بــەڕای کاســتێڵز ،ڕەوتــی بــە جیهانی
بوون و بــەدوای ئــەودا بە ڕایەڵەیــی بوونی
کۆمەڵــگاکان ،بوونــ ە هۆکاری ســەرهەڵدانی
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بزووتنەوە بەرهەڵســتکارەکان .لــە جیهانێکدا
کە لە ڕێی ئینتێرنێتەوە پێکەوە بەستراوەتەوە،
بزووتنەوەکان وەکوو ویرووسەکان باڵو دەبنەوە
ی ئابووری یان
و ئیتر تەنیــا هەژاری ،قەیرانــ 
نەبوونی دێموکراســی نییە کە دەبنە هەوێنی
بزووتنەوە نوێیەکان ،بەڵکوو لە پلەی یەکەمدا،
هەســتێکە کە خەڵکی بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین
دژی ســووکایەتی پێکردنــی خۆبەزلزانانــەی
دەسەاڵتدارانی ماڵی ،سیاسی و فەرهەنگی لێک
کۆ دەکاتــەوە ،بەو تەمایەی ترس و نیگەرانیی
خۆیان ئاوێتەی تووڕەیــی بکەن و تووڕەییش
بکەنە هیوایەک بۆ سەرهەڵدانی کۆمەڵگایەکی
مرۆڤانەتر .لە ڕوانگەی کاســتێڵزەوە ،ئامانجی
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان کــە هۆکاری
تاکەکەســی یان پێکهاتەیییان هەیە ،شۆڕشە
دژی ســوڵتەی کۆمەاڵیەتــی .بزووتنــەوە
کۆمەاڵیەتییــەکان لە سەرانســەری مێژوودا،
بەرهەمهێنــەری ئامانج و بەهاگەلی نوێ بوون
و کۆمەڵگایان ســەر لە نوێ ڕێک خســتۆتەوە
و لە ڕێگەی پەیوەندیی ســەربەخۆیانە و دوور
لە چاوی دەســەاڵتدارانەوە ،دژی دەســەاڵت
ی
ئیشــیان کردووە .ئێســتاکە بە هــۆی ئەوە 
زۆربــەی هەرە زۆری ڕاگەیاندنە گشــتییەکان
لــە کۆنتڕۆڵــی دەوڵەتەکانــدان ،پەیوەندیی
ســەربەخۆیانە لــە کۆمەڵگــەی ڕایەڵەییدا له
ئینتێرنێــت و تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا پێک
دێــت .بزووتنەوەکانیش هەر لەم بەســتێنەدا
بێچم دەگرن ،بەاڵم پێویستییان بە کۆبوونەوە
لە فەزای شارەکانیشدا هەیە .چونکە لە کۆتاییدا
دەبێت لە شوینێک خۆیان وەدەرخەن ،کە ئەو
جێیەش شــەقام و گۆڕەپانی شــارەکانه .ئەم
فەزایانــە دەبنە هۆی کۆبوونــەوەی تاکەکان و
بنەمای کۆبوونەوەش پێکەوەبوونە .پێکەوەبوون
میکانیزمێکــی دەروونناســیی ە بــۆ زاڵ بوون
بەســەر ترســدا و زاڵ بوون بەســەر ترســدا
دەبێتە هەوێنی بەشــداری کردنی تاکەکان لە
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا(کاســتلز:1394 ،
 .)10-25کاســتێلز پێی وای ە دەبێت بزووتنەوە

کۆمەاڵیەتییەکان لە زمانی خۆیانەوە بناســین،
بەدەر لەوەی بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان بە
چــاک یان خــراپ بزانین ،هێما و نیشــانەی
کۆمەڵگای ئێمەن وشــتێکن کە خۆیان باسی
خۆیان دەکەن.
کاســتێلز کتێبی «تۆڕەکانــی تووڕەیی و
هیوا :بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان لە سەردەمی
ئینتێرنێتــدا»ی[ ،]13بە مەبەســتی ناســینی
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان لە ســەردەمی
نوێدا نووســی .لە ڕوانگەی ئەوەوە ،ڕێکخستنی
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان لە ســاڵی 1990
هەتــا ئەمــڕۆ لەســەر بنەمای «ناســنامە«یە.
مەبەست لە ناســنامە ،ڕەوتێکە کە چاالکێکی
کۆمەاڵیەتــی لە ڕێی ئەوەوە خۆی دەناســێت
و بە پێــی یەک یــان چەنــد تایبەتمەندیی
فەرهەنگــی ،واتــا و دنیای مانــاداری خۆی
ســاز دەکا .لــە دنیای نوێــدا ،ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ
کەلێنێکی بەرینتر دەکەوێتە نێوانی ڕایەڵە (بە
جیهانی بوون) و تاک (ناســنامە) .لە ڕاستیدا،
ڕەوتێکی دژ بەیەک لە نێوان بە جیهانی بوون
(تێکنۆلۆژیی زانیاری) و تاک(ناســنامە )دا لە
گەڕدایە .کاســتێڵز ،لە ئاکامی تویژینەوەکانیدا
بۆی دەرکەوت کــە ئەگەرچی ئەم بزووتنەوانە
جیاوازی ســەرەکییان لەگەڵ یەکتری هەیه،
بەاڵم دەرکەوتەیەکی هاوبەشیان هەیە کە پێی
دەڵێت «ناســنامەی خۆڕاگری» .ئەم ناسنامەیە
بەرەنگاری ئــەو گۆڕانکارییانه دەبێتەوە کە لە
دنیادا خەریکن ڕوودەدەن .ناسنامە ئەمرێکە کە
بەدەستی ئەکتەرانی کۆمەاڵیەتی و بە شێوەی
بەکۆمــەڵ ســاز دەکرێ(کاســتلز.)4 :2012 ،
کاستێڵز ،سێ جۆر ناسنامە لێک جیا دەکاتەوە
کە بریتین لە:
 1ناسنامەی ڕەواییدەر :ئەم ناسنامەیە لە الیەن
پێکهاتەی زاڵەوە ســاز دەکرێت هەتا سوڵتەی
توێژی بااڵدەست بە شــێوەیەکی ئاوەزمەندانە
ی کۆمەڵگادا بسەپێنێ.
بەسەر تاکەکان 
 ٢ناســنامەی بەرگریکار :ئەم ناســنامەیە لە
الیەن کەســانێکەوە ساز دەکرێت کە لە الیەن

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 93 2720

لۆژیکی سوڵتەوه بە بێ نرخ چاویان لێ دەکرێت
و مۆرکیعەیب و عاریان لێ دەدرێت.
 ٣ناســنامەی خاوەن بەرنامە :ناســنامەیەکە
کە تاکەکان بە کەڵک وەرگرتن لەو کەرەســە
فەرهەنگییانەی لەبەر دەستیانە ،هەوڵ دەدەن
ناسنامەیەکی نوێ ساز بکەن .ناسنامەیەک کە
سەر لە نوێ پێگەی کۆمەاڵیەتیی ئەوان پێناسە
بکاتەوە و بتوانێت پێکهاتەی زاڵ بگۆڕێت.
کاســتێڵز لەژێــر کاریگەریی گڕامێشــیدا
دەڵێت کە ناســنامەی ڕەواییــدەر کۆمەڵگەی
مەدەنی پێک دێنێت .لە کۆمەڵگەی مەدەنیدا،
کۆمەڵێک دامەزراوە و ئەکتەری ڕێکخراو ،ئەم
ناسنامەی ە دووبارە بەرهەم دێننەوە و هێندێک
جار ســەرچاوەکانی ســوڵتەی پێکهاتەیی بە
شــێوەیەکی ناتەبــا عەقاڵنی دەکــەن .جۆری
دووهەم ،واتە ناسنامەی بەرگریکار ،ئاپۆرەیەک
لــە خەڵک بــە ئامانجی پەرچەکــردار نواندن
(داکۆکی کردن) دژی زوڵم و ستەم کۆدەکاتەوە
و بەم کارە قورســاییی ئەم زوڵم و ستەمە کەم
دەکاتەوە .کاستێڵز لە ژێر کاریگەری توورەیندا
پێی وایە کە جۆری ســێهەمی ناســنامە واتە
ناســنامەی خــاوەن بەرنامــە ،دەبێتــە هۆی
سازبوونی سووژە .بە باوەڕی کاستیڵز ،هەرچەند
تاکەکان سووژە ساز دەکەن ،بەاڵم سووژەکان
خودی تاکــەکان نین .ســووژەکان ئەکتەری
کۆمەاڵیەتیــی بەکۆن کــە یارمەتیی تاکەکان
دەدەن لــە ئەزموونەکانی خۆیانــدا مانایەکی
هەمەالیەنــە و گشــتگر بدۆزنــەوە .لێــرەدا،
سازکردنی ناسنامە ،پالنێکە بۆ گۆڕانی کۆمەڵگا
و ئەویش بۆ دروست کردنی ژیانێکی جیاواز.
هەر وەک باســمان کرد کاستێڵز ڕۆڵێکی
یەکجــار زۆر بــۆ «پەیوەندی» لــە کۆمەڵگای
ڕایەڵەیی دادەنــێ .بە باوەڕی ئەو« ،پەیوەندی»
بریتییە لــە هاوبەش کردنی ماناکان لە ڕێگای
گۆڕینەوەی زانیاری (کاستلز .)13 :1394،کاستێڵز
باســی ســێ جۆر پەیوەندی دەکا کە بریتین
لە :پەیوەندیــی بەکۆمــەڵ ،پەیوەندیی نێوان
تاکەکەسی و پەیوەندیی خۆبزوێن .بەڕای ئەو،
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ئەگەرچــی تێکنۆلۆژیی زانیاری ،گۆڕانکاری لە
پەیوەندییە بەکۆمەڵەکانی وەکوو ڕۆژنامە ،ڕادیۆ
و تەلەڤیزیۆن داهێنــاوە و تەنانەت مۆدێلێکی
نوێــی لە پەیوەندیی ە نێوان تاکەکەســییەکانی
دروســت کردووە ،بــەاڵم زۆرترین کاریگەریی
لەســەر پەیوەندییــە خۆبزوێنــەکان دانــاوە.
پەیوەندیی خۆبزوێن ،لە بەســتێنی ئینتێرنێتدا
پێــک دێت و تاک خۆی پەیام ســاز دەکات
و هەر خۆیشــی باڵوی دەکاتەوه .بەم چەشنە
شــکڵێکی نوێ لە پەیوەندی دروســت دەبێت
کــە دەکەوێتە نێوان پەیوەندیــی بەکۆمەڵ و
پەیوەندیــی نێوان تاکەکەســی .ئــەم مۆدێلە
نوێیەی پەیوەندی ،لە بەســتێنی تێکنۆڵۆژییە
نوێیەکانــدا و لە قالبی چاالکی لە ئینتێرنیت و
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا سەر هەڵدەدا.
کاستێڵز ،ئینتێرنێت بە شادەماری ئابووریی
جیهانی وەسف دەکا .ئەو ،پێی وایە لەم چەند
ســاڵەی دواییدا ،ئابوورییەکی نوێ لە ئاســتی
جیهانی پەیدا بووە کــە دەکرێت ناوی بنێین
ئابووریی زانیاری؛ چونکە کێبەرکێ ،بەهرەدەری
و وزەی کارگێڕانی ئەم ئابوورییە پەیوەندی بە
ئاســتی بەکارهێنانی دروستی زانیاریگەلێکەوە
هەیــە کە بنەمای زانســتییان هەیە .ئەو ،پێی
وایــە تێکنۆلۆژیی نوێی زانیاری ،گۆڕانکاریی لە
گشــت بوارەکانی نیزامــی کۆمەاڵیەتیدا پێک
هێناوە و بۆتە هۆی دروست بوونی پێکهاتەیەکی
نوێ کە پێی دەڵێــت « کۆمەڵگەی ڕایەڵەیی».
ن
تایبەتمەندییەکانــی ئەم کۆمەڵگا نوێی ە بریتی 
لە:
 1ئابووریــی زانیــاری :بــەم مانایــەی کــە
بەهــرەدەری و کێبەرکێ لە نێــوان کۆمپانیا
و ناوەنــدە بازرگانییــەکان ،هەروەها لە نێوان
ی و واڵتانــی جۆراوجۆردا،
ناوچەگەلــی ئابوور 
زیاتــر لە هەموو وەختێک پاڵی وە تێکنۆلۆژی،
زانست و زانیاریی نوێوە داوه.
 ٢ئابووریــی جیهانــی بۆتــە ڕاســتییەکی
حاشاهەڵنەگر و کۆمەڵێک چاالکیی ستراتیژیکی
زاڵ لەخۆدەگرێ کە دەتوانن وەکوو یەکەیەکی
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پێکەوە بەسراو ،کۆمەڵێک میکانیزمی ئابووری
لە ئاستی جیهانیدا بەڕێوە ببەن.
ی ئابووریــی ڕایەڵەیی کە جۆرێکی
 ٣چاالکی 
نوێی ڕێکخستنه و خسڵەتی بەرچاوی ئابووریی
جیهانییە ،وەکوو کۆمپانیی ە فرەنەتەوەییەکان.
 ٤گۆڕینی پێکهاتەی ئیش و کار.
 ٥جەمســەربەندی لەســەر بنەمای ئاســتی
دەست ڕاگەیشتن بە زانیاری.
[]14
 ٦سەرهەڵدانی فەرهەنگی ڕاستیی ڕواڵەتی
 ٧زەق بوونــەوەی ڕۆڵــی ڕاگەیاندنــەکان لە
کرداری سیاســیی تاکەکان و لــە پەیوەندیی
نێوان مرۆڤەکاندا.
 ٨جیایی کات لە شوێن
 ٩الواز بوونی دەوڵەت-نەتەوەکان
کاســتێڵز پێی وایە کە لــەم کۆمەڵگا نوێیەدا
شــکڵ و نێوەرۆکی ناڕەزایەتییــەکان گۆڕانی
بەســەردا هاتووە و خاوەن خسڵەتی تایبەت بە
خۆیانن .تایبەتمەندییەکانــی ئەم نارەزایەتییە
نوێیانه لە ڕوانگەی کاســتێڵزەوە بەم چەشنەی
خوارەوەن:
 1ئــەم بزووتنەوانە هەرچەند لە فەزای شــار
و لە شــەقام و گۆڕەپانەکاندا دەبینرێن بەاڵم،
لە ڕاســتیدا ڕایەڵەیین و ئینتێرنێت و مۆبایل
ڕۆڵی سەرەکییان تێدا دەبینێ و بەردەوامییان
ن لــە فەزای
بەندە بــە چاالکیــی ئەندامانیا 
ســایبێردا .واتە ئــەم بزووتنەوەیانە گەرچی لە
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوه دەســت پێ دەکەن،
ک بزووتنەوە دەردەکەون کە
بەاڵم کاتێــک وە 
فەزای شــارەکان دابگرن .ئــەم پەیوەندییەی
نێوان فەزای ســایبێر و فەزای شار ،فەزایەکی
نوێ ساز دەکا کە کاستێڵز پێی دەڵێ « فەزای
ســەربەخۆ» « .فەزای سەربەخۆ « ،شکڵی نوێی
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانە .ســەربەخۆیی لە
پەیوەندییەکانا ،سرووشتی سەرەکیی بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییــە نوێیەکانــە ،چوونکــە هەل بۆ
سەرهەڵدانیان دەرەخسێنێ و ئەم هێزەیان پێ
دەدا کە بەدوور لە چاوی دەسەاڵتداران ،لەگەڵ
ئەندامانی لە پەیوەندیدا بێ و ڕێکیان بخات.

 ٢ئــەم بزووتنەوەیانــە ،ناوچەیــی و هاوکات
جیهانیــن .ئــەوان لە شــوێنگەلی جیــاواز و
بــە هۆکاری تایبــەت ســەرهەڵدەدەن ،تۆڕی
پەیوەندیی تایبەت بە خۆیان ساز دەکەن و بە
داگرتنی فەزای شارەکان و باڵوبوونەوە لە تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکاندا ،فەزای گشتیی خۆیان ڕێک
دەخەن .وێڕای ئەمانە ،جیهانیشــن؛ چونکە لە
ڕێی ئینتێرنێتەوە بە گشت دنیاوە گرێ دراون،
لــە ئەزموونەکانی یەکتری کەڵک وەردەگرن و
لە دنیای مەجــازی و لە پانتاییی گۆی زەویدا
بەردەوام قسە و باسیان لەسەر دەکرێ.
 ٣ئــەم بزووتنەوەیانــە ،تــا ڕادەیەکــی زۆر
خۆڕســکن و فرەتــر لــە ئاکامــی تووڕەیــی
لــە ڕووداوێک یــان سیاســەتێکی نابەجێی
دەسەاڵتدارانەوە هەڵدەگیرسێن .پاشان خەڵک
بە هاوبیری و هاودەنگــی لەگەڵ یەک هەوڵ
دەدەن تووڕەیــی بکەن بــە هەوێنی هومێد و
هیــوا .ئەم گۆڕانکارییه ،واتا تێپەڕین لە دۆخی
تووڕەیی و گەیشتن بە کەشێکی پڕ لە هومێد
و هیوا ،لە فەزای سەربەخۆدا بە ئاکام دەگات.
 ٤ئەم بزووتنەوانە ،بــە پێچەوانەی بزووتنەوە
کالســیکەکان کە پێکهاتەیەکی ستوونی و لە
سەرەوە بۆ خواریان هەیە ،خاوەنی پێکهاتەیەکی
ئاســۆیی و هاوشــانن .ئــەم تایبەتمەندییــە
دەبێتــە هۆی ئەوەی کــە بزووتنەوە نوێیەکان
پێویســتییەکی ئەوتۆیان بە ڕێبەریی ڕەسمی
نەبێت.
[]15
 ٥ئەم بزووتنەوانە ،خسڵەتی بەخۆداچوونەوە
یــان هەیە؛ کەمتر خاوەنی پــان و بەرنامەی
لەپێش داڕێژراون؛ هەروەها زۆر ئاشــتییانەن و
هەوڵ دەدەن لە توندوتیژی بە دوور بن.
 ٦ئامانجی ئەم بزووتنەوانە گۆڕینی بەهاکانی
کۆمەڵگایە؛ ئــەم بزووتنەوانە خوازیاری گۆڕانی
ن نەک بەدەستەوە گرتنی؛ قسە و باس
دەوڵەت 
دەورووژێنــن و لە کوڵی دەروون و هەســتی
خەڵــک دەدوێن؛ حیــزب و ڕێکخــراو پێک
ناهێنن و پاڵپشــتی لە هیچ دەوڵەتێک ناکەن؛
بەم حاڵەشــەوە تا ســەر ئێســقان سیاسین،
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بە تایبــەت کاتێک داوای دێموکڕاســییەکی
هاوبیرانە دەکەن .ئەم بزووتنەوانە ،بە مەبەستی
جێگیر کردنی جۆرێکی نوێ لە دێموکڕاســی
داڕێژراون کــە زەمینەی هاریکاریی خەڵک لە
فەزای خۆجێیی و ســایبێردا پێک دێنن .ئەم
دێموکڕاســییە یۆتۆپیایەکــی نوێیە لە جۆری
دێموکڕاسیی ڕایەڵەیی(کاستلز.)133-186 :1394،
بەم چەشــنه دەبینیــن لــە م دواییانەدا،
گۆڕانکاریــی بنچینەیــی لــە بزووتنــەوە
کۆمەاڵیەتییەکانــا ڕووی داوە .ڕیشــەی ئــەم
گۆڕانکارییانــە بە وتەی کاســتێڵز تێکنۆڵۆژیی
زانیاریــی نوێیە ،بــە تایبــەت ئینتێرنێت کە
کۆمەڵگایەکی نوێی بە ناوی کۆمەڵگەی ڕایەڵەیی
ســاز کردووە .ئەم کۆمەڵــگا نوێیە کۆمەڵێک
دەرفەتــی بۆ ناڕازییان خولقاندووە کە پێشــتر
نەبوو .تەنانەت هێندێک لەو تایبەتمەندییانەی
کە لەســەرەوە ئاماژەمان پێ دا ،بوونەتە خاڵی
بەهێــز بۆ بزووتنــەوەکان ،کەچی لە ڕابردوودا
وەکوو خاڵی الواز حیساب دەکران.
کاریگەریی فــەزای مەجازی لەســەر
بزووتنەوەی ناســنامەخوازیی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتی  ،2017/9/25لە
هەرێمی کوردســتان بۆ دیــاری کردنی مافی
چارەنــووس گشتپرســی بەڕێوەچوو .شــەوی
هەمان ڕۆژ خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ،لە
ڕێگای تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە بۆ پشــتیوانی
کردن لە ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان ،ڕژانە
سەر شەقام و لە گۆڕەپانی شارەکاندا کۆبوونەوە
و بە دروشم دان خۆشحاڵی و پاڵپشتیی خۆیان
دەربــڕی .یۆرۆنیووز بەم چەشــنەی خوارەوە
باسی ئەم ڕووداوە دەکا:

«ئێوارێ و شەوی دووشەممه ،کوردەکانی
پارێــزگای کوردســتان و بەشــێک لە
شارەکانی ئازەربایجانی ڕۆژئاوا بە بۆنەی
گشتپرسی هەرێمی کوردستانی عێراق
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شادی و خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی .لەم
ویدیۆیانــەی باڵو بوونەتــەوە ،هێزێکی
زۆری پۆلیس دەبینرێ ،بەاڵم وێدەچێ
ئــەم هێزانە کاردانەوەیەکــی ئەوتۆیان
دژی خەڵک نەبووبێ و تەنیا تەماشاچی
بووبێتــن .ئــەم ویدیۆیانە خۆشــحاڵی
دەربڕینــی خەڵکی شــارەکانی ســنە،
سەقز ،بانە ،مەریوان و مهاباد بەم بۆنەوە
پیشان دەدەن.لە مهاباد ،کوردەکانی ئەم
شــارە بە کۆبوونەوە و بەرز کردنەوەی
ئااڵی کوردستان بۆ پشــتیوانی کردن
لە گشتپرســیی هەرێمی کوردســتان
دروشــمیان دا .تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
لە پەیوەندی لەگەڵ جێژن و شــاییی
خەڵــک گۆڕەپانــی ملمالنێــی دوو
ڕوانگه بوون .دەســتەیەک لە جێژن و
شادی و پشــتیوانیی کوردەکانی ئێران
لــە گشتپرســی هەرێمی کوردســتان
نیگەرانــن و ئەم جێژنانە بە نیشــانەی
قووڵ بوونەوەی کەلێــن و دابڕانەکانی
کۆمەڵــگای ئێرانی دەزانــن؛ هێندێکی
ی پشــتیوانی کــردن ،ئەم
دیکــه وێڕا 
خۆپیشــاندانانە بە ئاکامی دەیان ساڵ
هــەاڵواردن و پەڕاوێــز خرانی گەالنی
[]16
ئێران بە تایبەت کورد دەزانن».
بەکار هێنانی ئینتێرنیت و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
لە ڕێێ مۆبایلەوە لەم بزووتنەوەیەدا زۆر بەرچاو
ی لەم
بوو .ســێ تۆڕی کۆمەاڵیەتیی تێلێگرام 
کاتەدا چاالک بوون و دەوریان گێڕا که بریتی
بــوون لە کاناڵی نیشــتمانی جوان بە 74000
ئەنــدام ،ئامانــج بە  35000ئەنــدام و کاناڵی
ناسیۆنالیســمی کوردی بە  30000ئەندامەوە.
جگە لەمانە دەیان تۆڕ و ماڵپەری دیکەی سەر
بە حیزبە کوردییــەکان هاندەری کۆبوونەوەی
خەڵک بــوون .هەروەهــا تەلەڤیزیۆنی ڕووداو،
لە پێکهێنان و ڕێکخســتنی ئەم بزووتنەوەیەدا
بەشــدار بــوو .تەلەڤزیۆنی ڕووداو بــە دانانی
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بەشــێکی تایبەت بــە هەواڵەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان کە بینەرێکی یەکجار زۆری هەیە،
لە سازبوونی ئەم بزووتنەوەیەدا دەوری گێڕا.
ڕووداوێکــی دیکە کە لەم ســەروبەندەدا
ڕووی دا ،بوومەلەرزەکەی ئەزگەلە لە ڕێکەوتی
 2017/11/12بوو .ئەم ڕووداوە لە بەســتێنی
فەزای مەجازیدا لە فۆڕمی ڕووداوێکی سروشتی
هاتــە دەرێ و بوو بە دیاردەیەکی سیاســی.
خەڵک دەیانزانی کە هۆی گیان لەدەست دانی
خەڵک حکوومەتێکە کــە دوای نزیک بە چڵ
ساڵ نەیتوانیوە دەرفەتێک بۆ خەڵک پێک بێنێ
کە خانووبەرەی ســتاندارد ساز کەن .هەروەها
ی دەوڵەتیی مەسکەنی
تێگەیشتن کە دامەزراوە 
مێهر (مســکن مهــر) بە هــۆی گەندەڵییەوە
خانووبەرەی خراپی بۆ خەڵک ســاز کردووه و
بەرپرسی لە دەســتدانی ژیان و ماڵی خەڵکە.
جگە لەمانــە خەڵک دەوڵەتیان لە پڕۆســەی
هاوکاریی لێقەوماندا بــە کەمتەرخەم دەزانی؛
ســەرباری ئەمانە متمانەشــیان بەو ڕێکخراوە
دەوڵەتییانە نەبوو کە یارمەتییان بۆ لێقەوماوان
کــۆ دەکردەوە ،هــەر بۆیە خۆیــان لە فەزای
مەجازیدا کەمپەینی یارمەتیدانی لێقەوماوانیان
ساز کرد و بە شێوەیەکی خۆڕسک یارمەتییان
کــۆ کردەوە و گەیاندیانــە خەڵکی بوومەلەرزە
لێــدراو .لە ڕەوتی ئەم یارمەتی دانەدا پیاوێکی
خەڵکی بۆکان بە نــاوی ئەبووبەکر مەعڕووفی
تووشــی ڕووداوی هاتووچۆ دەبــێ و ژیانی لە
دەســت دەدا .مەرگــی ئەم کەســە لە ڕێی
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە بــاو دەبێتەوە و
دەکرێ بــە بیانوویەک بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین؛
تەنانەت نازناوی شەهیدی لێ دەنرێت .هەزاران
کەس لــە دەوری تەرمی کۆدەبنــەوە و هەتا
بۆکان بــە ڕێزەوە و وەکــوو پاڵەوانێک بەڕێی
دەکەن .کاناڵــە تێلێگرامییەکانی نیشــتمانی
جوان و ناسیۆنالیســمی کوردی وێڕای دەیان
تۆڕی ڕاگەیاندنی دیکە بێ پســانەوە بەردەوام
هەواڵــی چۆنیەتیــی گەڕاندنــەوەی تەرمــی
ئەبووبەکر مەعڕووفییان دەگواســتەوە .تەرمی

ئەبووبەکر مەعڕووفی دەگەیشــتە هەر شارێک
خەڵک دەچوونە پێشــوازی و دروشــمی دژە
حکوومەتییــان دەگوتەوە .خەڵکی شــارەکانی
جوانڕۆ ،کامیاران ،سنە و سەقز چوونە پێشوازی
و ڕۆژی دوای ڕووداوەکە لەنێو ئاپۆرەی خەڵکدا
لە شــاری بۆکان بە خاک ســپێردرا .شتێک
کە جێی ســەرنج بــوو ،ئەوە بــوو ک ە خەڵک
بــە هەڵگرتنی دەیان پالکارد کە لەســەریان
نووسرابوو « لێرە خەیانەت بە نیشتمان ناکرێ،
بەڵکوو لە ڕێیدا گیان دەدرێ» و دانی دروشمی
وەک « کاک عەبــوو قارەمانە ،کەرکووک دڵی
کوردســتانە» ،مەرگی کەسێکی بۆکانی لەگەڵ
پرســی ڕێفراندۆمی باشــووری کوردســتان و
دیــاری کردنی مافی چارەنــووس لێک گرێ
دەدرا.
کاســتیڵز دەڵــێ ،ئەگەرچــی بزووتنەوە
نوێیەکان بە ڕێپێوان لە شەقام و گۆڕەپانەکان
لــە فەزای شــارەکاندا دەردەکــەون ،بەاڵم ل ە
فەزای ئینتێرنیتدا ڕێــک دەخرێن .ئەم جم و
جوواڵنەی ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش ،لە دنیای
ئینتێرنێت و لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا دەستی
پێکــرد و بە داگرتنی فەزای شــارەکان بوو بە
بزووتنەوە .پەیوەندیی فەزای ســایبێر و فەزای
شــار لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان فەزایەکی نوێی
ســاز کرد ،ئەو فەزا نوێیەی ک ە کاســتێڵز پێی
دەڵێ « فەزای ســەربەخۆ» .فەزای ســەربەخۆ
وەکوو خســڵەتی نوێی بزووتنەوە ڕایەڵەییەکان
لەم بزووتنەوەیەدا وەبەر چاو دەکەوت .کاستێڵز
بۆیە پێی دەڵێت «فەزای ســەربەخۆ» ،چونکە
ئەم ســەربەخۆیییە بە ڕێکخســتنی خەڵک لە
فەزای ئازادی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانا دەستەبەر
دەبێ و وەکوو هێزێکــی گۆڕانکار بۆ ملمالنێ
لەگەڵ نەزمی ســەقامگرتوو ،فەزای شــار لە
دەسەاڵتداران دەستێنێ .ئامانجی کۆبوونەوەی
خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە شــەقام و
گۆڕەپانی شارەکان بۆ پشتیوانی لە ڕێفراندۆمی
هەرێمی کوردستان و بەشداری ناڕەزامەندانە لە
پرســەی ئەبووبەکر مەعڕووفیدا ،وەرگرتنەوەی
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فەزای شــارەکانی کوردستان لە دەسەاڵتدارنی
ئێران بوو.
ڕۆڵی ماڵپــەڕ ،کاناڵــ ە تەلەڤیزیۆنییەکانی
وەک ڕووداو و کوردســتان  24و تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان بۆ هانــدان ،هەماهەنگی و
ڕێکخســتنی جوواڵنەوەی کوردانی ڕۆژهەاڵت
زۆر بەرچــاو بــوو و خەڵکــی کــورد هەر لە
ڕێی ئــەم کەرەســانەوە تووڕەییی خۆی دژی
نەتەوەی بااڵدەســت لە ئێران دەربڕی .دەنگی
ناڕەزایەتیی ناڕازییان لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
و لــە تەلەڤیزیۆنێکــی وەک ڕووداودا یەکیان
گــرت .تەڤیزیۆنی ڕووداو بەشــێک له هەواڵ،
وێنە و فیلمی کۆبوونەوەکانی لە ڕێی مۆبایلەوە
لە خەڵــک وەردەگــرت و بــاوی دەکردەوە
کــە ئەمــەش دەبوو بــە هــۆی بەردەوامیی
ک لێرەدا دەرکەوت ئەویش
بزووتنەوەکە .شتێ 
ئەوەبــوو کە ئەگەرچــی ،بارودۆخــی خراپی
ئابووری و کۆمەاڵیەتــی وەک بێکاری ،گرانی
و هــەژاری زۆر جێی ناڕەزامەندیی گەلی کورد
بوو ،بەاڵم ئامانجی ئەم ناڕەزایەتییانە پرسێکی
ناسنامەخوازانە و گەڕان بە دوای ناسنامەوە بوو.
واتا کەڵکەڵەی سەرەکییی ئاپۆرەی کوردی کە
لە خۆشیی بەڕێوەچوونی ڕێفراندۆمی هەرێمی
کوردستان گۆڕەپانەکانی تەنیبوو یان بۆ ماتەمی
بوومەلــەرزە و پرســەی ئەبووبەکر مەعڕووفی
شــەقامەکانی داگرتبوو ،ناســنامەی سیاسیی
کورد وەکوو نەتەوەیەکی ســەربەخۆ بوو نەک
پرســێکی ماددی و ئابووری .ئەو دروشمانەی
کە دەدران ســەلمێنەری ئــەم ئیددعایەن .بە
قەولی کاســتێڵز ،لەگەڵ ئەوەی کە بزووتنەوە
نوێیەکان لە ئێش و ژانی خەڵکەوە ســەرچاوە
دەگرن ،بەاڵم لە ڕاستیدا بنەمای فەرهەنگییان
هەیە (هەمان .)194 ،ناسنامەخوازییەک کە ئەم
بزووتنەوەیە بە دوایەوە بوو ئاماژە بەم خسڵەتە
فەرهەنگییە دەکا.
تایبەتمەندییەکــی دیکــەی بزووتنــەوە
کۆمەاڵیەتییــەکان لە ڕوانگەی کاســتێڵزەوە،
ناوچەیــی و هــاوکات جیهانی بوونــە .واتە،
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لــە شــوێنێکی دیــار و بە هــۆکاری تایبەت
هەڵدەگیرســێن و لە ڕێی فەازی مەجازییەوە
بە گــۆی زەویدا باڵو دەبنــەوە ،بۆیە هاوکات
جیهانیشــن .واتە ،لەگەڵ ئەوەی کە ڕیشەیان
لە ناسنامەیەکی دیار و تایبەتدا هەیه ،جۆرێک
فەرهەنگی جیهانی و گشــتگر پیشان دەدەن
و بەم چەشنە ناســنامەی ناوچەییخۆیان لە
ناسنامەی جیهانی گرێ دەدەن(هەمان.)188 ،
لەمەڕ بزووتنەوەی بەرباس ،ئەم تایبەتمەندییە
وەبەرچاو دەکەوێ .ئەم بزووتنەوەیە لە بەستێنی
کۆمەڵگای کوردستان وەک شوێنی بزووتنەوە
سەری هەڵدا و لە ڕێی ئینتێرنێتەوە بە هەموو
دنیاوە گرێ درا؛ چوونکە کوردەکانی تاراوگە لە
شوێنە جیاجیاکانی دنیاوە لە ڕێی ئینتێرنێتەوە
لەگەڵ ئەم بزووتنەوەیە لــە پەیوەندیدا بوون،
تەنانەت لــە ڕێنوێنی کــردن و بەڕێوەبردنیدا
بەشــدار بوون .بۆ نموونه ،کاتی ڕاگواســتنی
تەرمــی ئەبووبەکر مەعڕووفی لــە جوانڕۆوە بۆ
بۆکان ،هێزی ســەرکوتکەری ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی بەهاوکاریی نوێنەری شار ،بۆ ڕێگرتن
لــە کۆبوونــەوەی خەڵک ،ویســتی تەرمەکە
لە خەڵک بســتێنێتەوە و خــۆی بە هێمنی و
دوور لــە جەماوەر بە خاکی بســپێرێ بەاڵم،
کاتــێ هەواڵەکە باڵو دەبێتەوە ،کەســێک بە
ناوی « ک،ئ « لە دوورەدەســت و لە واڵتێکی
ئورووپایییەوه کە بــەم پیالنە دەزانێ ،لە ڕێی
ی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە
ئینتێرنێتەوە خەڵک 
گرتە ویدیۆیەک ئــاگادار دەکاتەوه؛ ئەم گرتە
ویدیۆیییــە زۆر زوو لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی
وەک نیشتمانی جوان و ناسیۆنالیسمی کوردی
لە تێلێگرام و باقی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا باڵو
بۆوە .پاش باڵوبوونەوەی هەواڵەکە و گەیشتنی
بە جەماوەری ناڕازیی کوردستان ،خەڵکی شاری
کامیاران بە دروشــم دان دژی ئەم نوێنەرەی
ڕێژیم ،پێشــیان بەســەرگرتنی ئــەم پیالنە
گرت و نەیانهێشــت ڕێژیم تەرمەکە بڕفێنێت.
ئەمە دەیســەلمێنێ کە ئەم بزووتنەوەیە هەم
ناوچەیــی و هەم جیهانی بوو .شــتێکی تر کە
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کاریگەریــی لەســەر بزووتنەوەی پشــتیوانی
خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە ڕێفراندۆمەکەی باشــوور
بوو و ســەلماندی کە ئــەم بزووتنەوەیە هەم
ی و هەم جیهانییە ،ڕێفراندۆمی کاتالۆنیا
خۆجێی 
لە ئیســپانیا و باڵو بوونەوەی هەواڵ و وێنەی
کەش و هەوای ئەوێ لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
و لــە تەلەفزیۆنەکانــدا بــوو کــە بێگومــان
کارتێکەریی لەســەر بزووتنەوەی پشتیوانی لە
ڕێفراندۆمی کوردســتان بوو .ئەوانەی باسمان
کرد ،شــایەتی دەدەن بزووتنەوەی پاڵپشتی لە
بوومەلەرزە لێدراوان و بزووتنەوەی پشتیوانیی
خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە ڕێفراندۆمەکەی باشوور،
هەردووکیان لەگەڵ ئەوەی ناوچەیی و لۆکاڵی
بوون ،لە هەمان کاتدا سەرانسەری و جیهانیش
بوون.
ســێهەمین تایبەتمەندیــی بزووتنــەوە
کۆمەاڵیەتییه نوێیەکان لە ڕوانگەی کاستێڵزەوه،
خۆڕســک بوونیانە کــە لە ئاکامــی تووڕەیی
لــە ڕووداوێک یــان سیاســەتێکی نابەجێی
دەسەاڵتداران ســەرهەڵدەدەن .لە ئاکامی ئەم
تووڕەییــەدا ،بانگەوازێک لە فــەزای مەجازیدا
بە ئامانجــی ســازدانی کۆبوونەوەیەکی خێرا
دەردەکرێت و ناڕازییان لە ژێر کاریگەریی پەیامی
بانگەوازەکەدا کە لە سەرچاوەی پەیامەکە بۆیان
ی دەچن(هەمان.)189 ،
گرینگترە ،بەرەو پیریــ 
ئەمە تایبەتمەندیی بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییه
نوێیەکانــە کە لــە بزووتنەوەی پاڵپشــتیی لە
بوومەلــەرزە لێدراوانی پارێزگای کرماشــان و
پشــتیوانیی خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە ڕێفراندۆمی
باشووردا بە ڕوونی دەرکەوت .لەوانەیە تێلێگرام
وەکــوو تۆڕێکــی کۆمەاڵیەتیــی پڕاڵیەنگر لە
ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا ،یەکێک لەو کەرەسە
پەیوەندییانە بێ کە لــەم بزووتنەوەیەدا ڕۆڵی
ســەرەکی بووبێت؛ چونکە بــە باڵوبوونەوەی
پەیــام ،وێنــە ،فیلــم و بانگــەواز لــەم تۆڕە
کۆمەاڵیەتیانــەدا بوو کە خەڵــک ڕێکخران و
هاتنە ســەر شــەقام .چۆنیەتیی هەڵقووڵینی
تووڕەییی خەڵک لە بەستێنی فەزای مەجازی

و ڕژانە ســەر شــەقام و گۆڕەپانەکان و پاشان
چرۆ دەرکردنی هومێــد و هیوا و دواتر گۆڕان
لەم بزووتنەوەیەدا بەم چەشنە بوو :ڕۆڵی ڕژیمی
کۆماری ئیســامی ئێران و سپای پاسداران لە
کەوتنی شــاری کەرکووک و دژایەتیی تەواوی
کۆماری ئیســامی لەگەڵ دیاری کردنی مافی
چارەنووســی خەڵکی باشــووری کوردســتان
ڕقــی کوردانــی ڕۆژهەاڵتی هەســتاند .پاش
ی ئەزگەلــە ،خەڵک ڕقی پەنگ
بوومەلەرزەکە 
خواردووی ڕێفراندۆمیان لە کۆماری ئیســامی
تێکەڵ بــە تووڕەیی لــە ڕووداوی بوومەلەرزە
کــرد ،لووتکەی ئەم تووڕەیییە لە درووشــمی
« کاک عەبــوو قارەمانــە ،کەرکــووک دڵــی
کوردســتانە» ،لە پرسەی ئەبووبەکر مەعڕووفی
دادەرکــەوت .ئەمە پیشــاندەری وێککەوتنی
سروشت(بوومەلەرزە) و سیاسەت(رێفراندۆم) لە
بزووتنەوەی کورد دابوو کە بۆ یەکەم جار ڕووی
دەدا ،بۆیە دەکرێت وەکوو خاڵێکی وەرچەرخان
لە مێژووی سیاســیی کورددا چاوی لێ بکەین
کە درێژەی ئەم گۆڕانکارییانە دواتر لە کەیسی
الیەنگریــی ئاپــۆرەی خەڵکی کوردســتان لە
شەریف باجەوەردا دیترا.
باڵو بوونەوەی وێنەی قاســم ســولەیمانی
فەرماندەی ســپای قودسی پاســداران وێڕای
هادی عامێری فەرماندەی حەشدی شەعبی لە
تەلەفیزیۆنــی ڕووداو و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا
وەکــوو داڕێژەرانــی داگیرکردنــی کەرکووک
و ســەرنەگرتنی ســەربەخۆیی کوردســتان،
تووڕەییــی خەڵکی بــە تــەواوی هەژاند ،ئەم
تووڕەیییە بە بەرز کردنــەوەی دەیان پالکارد
لە ڕێوڕەسمی ناشــتنی ئەبووبەکر مەعڕووفیدا
کە لە ســەریان نووســرابوو « لێرە نیشــتمان
نافرۆشــرێ ،بەڵکوو گیانی لــە پێناو دەدرێ»،
گەیشــتە لووتکە .هەروەهــا خەڵکی کورد بە
هاوبیری لە فەزای مەجازی و بە باڵوبوونەوەی
ئەم پەیامە کە « کــورد بە مافی ڕەوای خۆی
هەر دەگا و ڕۆژێکیش هەر دێت کە کەرکووک
بگەڕێنرێتەوە باوەشی کوردستانێکی سەربەخۆ»
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 ،تووڕەییان ئاوێتەی هومێد و هیوا کرد .وەک
کاستێڵز دەڵێت تێپەڕین لە تووڕەیی بەروە هیوا
بە هاوبیری لە فەزای ســەربەخۆی ســایبێردا
ســەر دەگرێت :شــتێک کە لە بزووتنەوەیەی
پاڵپشــتی لە بوومەلەرزە لێدراوانی کرماشان و
پشــتیوانیی خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە ڕێفراندۆمی
باشووردا زۆر بە جوانی دیترا.
چوارەمیــن تایبەتمەندیــی بزووتنــەوە
کۆمەاڵیەتییه نوێیەکان کە لەگەڵ بزووتنەوەی
بەرباسی ئێمه دەگونجێت ،ئاسۆیی بوونیانە .هەر
ن
وەک پێشتر باسمان کرد ،بزووتنەوە نوێیەکا 
بە پێچەوانــەی بزووتنەوە کالســیکەکان کە
پێکهاتەیەکی ستوونی و سەرەوخواریان هەبوو،
خاوەن پێکهاتەیەکی ئاســۆیی و هاوڕیز بوون.
ئــەم تایبەتمەندییە دەبێتە هــۆی ئەوەی کە
بزووتنەوە نوێیەکان پێویســتییەکی ئەوتۆیان
بە ڕێبەریی ڕەســمی نەبێــت (هەمان.)190 ،
ئەم ئیددعایە لە پەیوەندی لەگەڵ بزووتنەوەی
بەرباســدا ڕاســتە .چوونکە خەڵکــی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،وێڕای ئەم مەترسییانەی
کە لە الیــەن ناوەنــدە ئەمنییەتییەکانەوە لە
سەریانبوو ،لە خۆشی بەڕێوەچوونی ڕێفراندۆم
یان لە تاوی قوربانیانی بوومەلەرزە ،ڕژانە سەر
شــەقام و لەبەر چاوی هێزە سەرکوتکەرەکان
دروشــمیان دا و شــادی و خۆشــحاڵی و
ناڕەزایەتییان دەربڕی .شــتێک لێرەدا گرینگە
ئەویش ئەوەیە که ،ئەم بزووتنەوەیە ئاسۆیی بوو،
واتا هیچ حیزب و الیەنێک ئەم خۆپیشاندانەی
ڕێک نەخستبوو و هیچ سەرکردە و ڕێبەڕێکی
ت نەبوو؛ بەڵکوو ،ئاکامی
دیار و ناســراوی لەپش 
هاوفکری ،هاوپەیوەندی و هاوکاریی خەڵکێکی
زۆر ناڕازی لە فــەزای مەجازیدا بوو .کوردانی
ناڕازی لە دۆخی ژێردەســتەیی لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان ،بۆ هاوپەیوەندی لەگەڵ کوردانی
باشــوور لە ڕەوتی بەڕێوەچوونــی ڕێفراندۆمدا
و هەروەهــا ،بــۆ هاوخەمــی دەربڕین لەگەڵ
بوومەلەرزەلێدراوان ،بیروڕای خۆیان بە شێوەی
ئاسۆیی لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا گۆڕییەوە و
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پێکەوە بزووتنەوەیەکی ناسنامەخوازانەیان ساز
کرد ،بێ ئەوەی کە لەژێر ســوڵتەی ڕەوتێکی
سیاســیی بورۆکراتیک و ڕەســمیدا بێت .واتا،
ئەمــە تایبەتمەندیی ســەرکردەیەکی کاریزما
یان بانگەوازی ڕێکخراوێکی سیاسی لە سەرەوە
نەبوو کە خەڵکی هێنایە ســەر شەقام ،بەڵکوو
ئــەوە ئینتێرنیت بوو کە بوو بــە چەترێک بۆ
ئــەوەی هەموان متمانە بە یــەک بکەن و لە
ژێریــدا کۆ ببنەوە و بە هاوبەشــی کردەیەکی
ناڕەزایەتییانە لە فەزای شارەکاندا دەرببڕن.
هەر وەک پێشتر ئاماژەمان پێدا ،بزووتنەوە
نوێیەکان ،خسڵەتی بەخۆداچوونەوەیان هەیە؛
کەمتــر خاوەنی پــان و بەرنامــەی لەپێش
داڕێژراون .هەروەها زۆر ئاشــتییانەن و هەوڵ
دەدەن لــە توندوتیــژی دووریبکــەن .لــە
بزووتنەوەی پشــتیوانیی خەڵکــی ڕۆژهەاڵت
لــە ڕێفراندۆمــی باشــوور و پاڵپشــتیی لــە
بوومەلــەرزە لێدراوانی ئەزگەلە و دەورووبەری،
ئــەم تایبەتمەندییانە وەبەر چاو دەکەوتن .ئەم
بزووتنەوەیە خسڵەتی بەخۆداچوونەوەی هەبوو،
خاوەنی پالن و بەرنامەی لەپێش داڕێژراو نەبوو
و هەروەهــا تێکەڵ بە توندوتیژیش نەبوو .هەر
ئــەەوش کاری ڕووبەڕوو بوونــەوەی پۆلیس و
هێزە ســەرکووتکارەکانی لە گەڵی ســەخت و
دژوار کردەوە .بۆ نموونە شــەوی دووشــەممە
ســێی ڕەزبەری  1396هەتــاوی ،ئەو ڕۆژەی
ڕێفراندۆمی هەرێمی کوردســتان بەرێوە چوو،
تــا چەند کاتژمێر پێــش کۆبوونەوەی خەڵک،
هەواڵێکی ئەوتۆ لەمەڕ کۆبوونەوە لە شــەقام و
گۆڕەپانەکان لەبەر دەست نەبوو؛ بەڵکوو لەپێشدا
چەند کەس لە ناوەندی شارەکانا کۆبوونەوە ،هەر
کە ژمارەیەک خەڵک کۆبوویەوە ،لە ڕێی موبایل
و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە خەڵک یەکتریان
ئــاگادار کردەوە و بە بــاو بوونەوەی ویرووس
ئاسای هەواڵەکە بە گوتەی کاستێڵز ،بە زوویی
حەشیمەتێکی زۆر پەیوەست بە کۆبوونەوەکان
بوون؛ ئەم تایبەتمەندییەش وای کرد کە هێزە
ئەمنییەتییەکان لەپێشــدا خەبەریان نەبێت و
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نەتوانن پێش بە کۆبوونەوەکان بگرن.
هەروەهــا ،ئــەم بزووتنەوەیە خســڵەتی
بەخۆداچوونەوەی هەبوو ،چونکە پســپۆڕان و
پێکهێنەرانــی ،بەردەوام لە فەزای مەجازیدا بە
پێی بــارودۆخ ،پێداچوونەوەیان پێدا دەکرد و
بە پێی پێویســت گۆڕانکارییــان لە چاالکی و
هەڵوێســتەکانیاندا دەکرد .بۆ نموونە لە ڕەوتی
یارمەتیدانی بوومەلەرزە لێدراواندا ،کە بە هۆی
نەبوونی متمانە بە ناوەنــدە دەوڵەتییەکان ،بە
تایبــەت پاش دژایەتیی دەوڵــەت و نەتەوەی
بااڵدەســت لەگــەڵ ڕێفراندۆمــی هەرێمــی
کوردســتان ،بوومەلــەرزە وەک دەیاردەیەکی
سرووشــتی کرا بــە دیاردەیەکی سیاســی و
بزووتنەوەیەکــی کۆمەاڵیەتی لێ پەیدا بوو؛ بە
پێی پێداویســتیی بوومەلەرزه لێدراوان لە هەر
کات و شوێنێکا ،لە ڕێی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە
خەڵک جۆر و شوێنی یارمەتییەکەیان دەگۆڕی.
هەر وەهــا لە هیچ کات و شــوێنیک خەڵک
دەستیان نەبردە بەر توندووتیژی و بە شێوەی
مەدەنی و دێموکڕاتیک ناڕەزایەتییان دەربڕی.
دوایین تایبەتمەندیی بزووتنەوە نوێیەکان،
ئەوەیــە کە ئامانجی ئــەوان گۆڕینی بەهاکانی
کۆمەڵگایە؛ ئــەم بزووتنەوانە خوازیاری گۆڕانی
ن نەک بەدەستەوە گرتنی؛ قسە و باس
دەوڵەت 
دەورووژێنــن و لە کوڵی دەروون و هەســتی
خەڵک دەدوێن؛ حیزب و ڕێکخراو پێک ناهێنن
و پاڵپشــتی لــە هیچ دەوڵەتێــک ناکەن؛ بەم
حاڵەشەوە تا سەر ئێسقان سیاسین(هەمان:1394،
[]17
 .)133-186لە م پەیوەندییــەدا ،ئینگڵهارت
پێــی وایە کە لــە کۆمەڵگای بان پیشــەییدا،
خەڵــک بــە شــوێن بەهاگەلــی پۆســت
ماتڕیاڵیســتییەوەن ،چوونکــە پێــی وای ە لەم
کۆمەڵگایانــەدا ،کێشــەی ئابووری چارەســەر
بــووە و خەڵــک بــەدوای بەهاگەلێکی وەکوو
سهربهخۆیی بڕیاردان ،یەکسانیی جنسییهتی،
دێموکراسی ،ئازادیی تاکەکەسی ،لێبوردەیی و
پێداگری لهســهر ئاسوودهیی زهینین(اینگلهارت
و ولــزل .)285 :1389،لــە پەیوەنــدی لەگەڵ

بزووتنەوەی بەرباســدا ،ڕاســتە کە کۆمەڵێک
ن
بەهای پۆست ماتڕیاڵیستیی وەک ڕەخنه گرت 
لە دەوڵەت ،ویستی سەربەخۆیی و ئازاد ژیانی
ت
تێدا بەرجەســتە بوو ،بەاڵم پێویسته بگوترێ 
که لــەم بزووتنەوەیەدا هێندێک تایبەتمەندیی
بزووتنەوه کالسیکەکانیش وەبەرچاو دەکەوت؛
چوونکە ئــەم بزووتنەوەیــ ە کۆمەڵێک بەهای
ماددی وەک خەبات دژی نابەرابەریی ئابووری
و سیاسیشــی لــە خــۆ دەگــرت .ناڕەزایەتی
دەربڕیــن دژی پەیمانکارانی خانووبەرەی مێهر
لە ســەرپێڵ کە وێڕای دەوڵەتــی گەندەڵ ،بە
بەرپرســیاری ژیان و ماڵی بوومەلەرزەلێدراوان
دەزانــران ،نموونەیــەک لــە تایبەتمەندییــ ە
کالسیکەکانی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان بوو
کە لەم بزووتنەوەیەدا دەبینرا.
لــە کۆتاییدا ئــەم بزووتنەوەیــە داوای
دەکرد نەتەوەی بااڵدەســت و ڕێژیمی زاڵ،
ڕوانگەی خۆی بۆ پرســی کــورد بگۆڕێت و
نەتــەوەی کــورد وەکوو «ئەویتــری» خۆی
پێناســە نــەکا و بەرژەوەنــدی خــۆی لە
دژایەتی ئەودا نەبینێتەوە .بەم چەشــنە لەم
بزووتنەوەیەدا ،خەڵک کۆبوونەوە و هەســت
و ســۆزی خۆیان بە شــادی کردن له کاتی
بەڕێوەچوونــی ڕێفڕاندۆم و بــە ناڕاحەتی و
ناڕەزایەتی دەربڕین لە کاتــی بوومەلەرزەدا
دەربڕی؛ هەرچەند ڕەنگە حیزبە سیاســییە
کوردییەکان ناڕاســتەوخۆ پشــتیوانیان لە
بزووتنەوەکــە کردبێت و لەوانەیە بەشــێکی
زۆری خۆپیشــاندەران ئەندام یان الیەنگری
حیزبە سیاســییەکان بووبێتــن؛ بەاڵم هیچ
حیزبێکی سیاســی بە ڕاشکاوی و بە پالن و
بەرنامەوە لەپشتی ئەم جوواڵنەوەیەوە نەبوو.
بەم حاڵەشــەوە ئەم بزووەتنەوەیە بە تەواوی
سیاسی بوو ،چونکە خوازیاری سەربەخۆییی
«ســووژەی کــوردی» لە هەمبــەر زاڵێتیی
نەتەوەی بااڵدەســتدا بــوو .کاتێک دەوڵەتی
ئێــران بە هــۆی ڕوانگــەی دژە کوردانە و
سیســتمی گەندەڵ و ناوەندگەرای خۆی لە
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بەڕێوەبردنی قەیرانی بوومەلەرزەکەی سەرپێڵ
سەرکەوتوو نەبوو ،خەڵکی کورد بەم قەناعەتە
گەیشــتن کە دەبێت خۆیان لــە دەرەوەی
بازنەی دەســەاڵتی کۆماری ئیسالمی قۆڵی
هیممەت هەڵماڵــن و بەهاوفکری لە فەزای
مەجازی و ســازکردنی کەمپەینی یارمەتی،
وە فریــای هاونیشــتمانیانی خۆیان بکەون.
ئەم هەوڵە بە کۆمەڵــە تەنیا یارمەتیدانێکی
ســۆزدارانە و هەرەوەزێکــی نەریتی نەبوو،؛
بەڵکوو هەوڵێک بوو بۆ گۆڕانی هێز لە ڕێگای
پێکەوە بەستنەوەی دنیای سایبێر و جیهانی
واقعییــەوە .ئەم گۆڕانکارییە ســەرەتا لە بیر
و زەینی ئەواندا لــە چوارچێوەی کۆمەڵێک
تۆڕی پەیوەندی لە دنیای ئینتێرنێتدا شکڵی
گــرت و لــە ئاکامدا لە عــەرزی واقیع و لە
شــەقام و گۆڕەپانەکانی شارەکان بە دەستی
ئەکتەرانی چاالک لە کۆمەڵگای کوردستاندا
پەرەی سەند ،ئەکتەرانێک کە هەوڵیان دەدا
کورد لە پەڕاوێزی مێژوو دەرهێنن و بیکەنە
کارگێڕ و ڕێخــەری مێژوویەکی نوێی کە لە
حاڵی ســاز بووندایە .ئەم ڕوانگە و شــێوازە
نوێیە لــە خەباتی ئــەم دوایییانەی کوردی
ڕۆژهــەاڵت ،هــەوڵ دان بوو بــۆ کۆنتڕۆڵ
کردنی ڕەوتی کۆمەاڵیەتی کە توورەین پێی
دەڵێت «مێژوومەندی» یان هیستۆریســیتە.
چوونکــە ئەندامانی بزووتنــەوە هەوڵیان دا
تاکی کورد بکەنە «سووژەیەکی سەربەخۆ» و
بە بەکارهێنانی کەرەســەی نوێی پەیوەندیی
واتا ئینتێرنێت ڕەوتەکانی کۆمەڵگا بناسن و
لە ڕێی ئەوەوە بارودۆخی ژیانی کۆمەاڵیەتی
خۆیــان بگــۆڕن و کۆمەڵگایەکی نوێ نەک
لەســەر بنەمــای بیــر و هــزری نەتەوەی
بااڵدەســت ،بەڵکوو لەسەر بناغەی ئەندێشە
و کرداری وشیارانەی تاکی کورد ساز بکەن.
واتــا ئــەوە ئینتێرنێت بوو کە بەســتێن و
نەخشە ڕێگای بۆ دروست کردنی « سووژەی
ســەربەخۆی کورد « خۆش کرد .ئەوەی کە
بزووتنەوەکــە بەو ئامانجە گەیشــت یان نە،
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باســێکی ترە ،بەاڵم گرینگ ئەوە بوو کە بەو
تەمایە بوو.
ئاکام و دواگوتە
ئێســتا ،بــە گوێرەی ئــەم شــیکارییانەی لە
ســەرەوەدا کردمان ،هــەوڵ دەدەین بە بەڵگە
وەاڵمی پرسیارە ســەرەکییەکانی توێژینەوەکە
بدەینەوە.
لە وەاڵمی پرســیاری یەکــەم کە فەزای
مەجــازی و ئینتێرنێــت ،چ کاریگەرییەکــی
لــە ســەر بزووتنــەوەی نەتەوەیی کــورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان دانــاوه و چ دەرفەت
یان بەربەســتێکی بۆ خولقاندووە؟ پێویســتە
بڵێین کە لە بزووتنەوەی پشــتیوانیی خەڵکی
ڕۆژهەاڵت لە ڕێفراندۆمی باشوور و پاڵپشتی لە
بوومەلــەرزە لێدراوانی ئەزگەلە و دەورووبەری،
ناڕەزایەتییەکان بەرهەمــی پەیوەندیی تاکی
کــورد لە دنیــای ســایبێر و گرێدانی لەگەڵ
دنیای واقع بوو .واتا ،ئەوە برەودانی فەرەهەنگی
ئینتێرنێت بوو کە بوو بە هۆکاری ســەرەکیی
کۆبوونەوەکان .بــاو بوونەوەی هەواڵ و کەش
و هەوای ڕێفراندۆم و کارەساتی بوومەلەرزە لە
کاناڵە تەلەفیزیۆنییەکانی ڕووداو و کوردســتان
 24و لــە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی نیشــتمانی
جوان ،ناسیۆنالیســمی کــوردی و باقی تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانــدا بوو کە ئــەم کۆبوونەوە و
ناڕەزایەتییانەی لە شەقام و گۆڕەپانی شارەکاندا
لێ کەوتەوە.
لە وەاڵمی پرســیاری دووهەمــدا کە ئەم
بزووتنەویە بــەدوای چییەوەیــە و دەکەوێتە
خانەی کام جۆر لە بزووتنەوەکان؟ پێویســتە
بڵێیــن کە ئــەم بزووتنەوەیــە تایبەتمەندیی
هەر دوو جۆری بزووتنــەوە کۆن و نوێیەکانی
پێوە دیار بــوو .یەکێک لــە ئامانجەکانی ئەم
بزووتنەوەیه ،خەبات دژی نابەرابەریی ئابووری
و سیاســی و گەندەڵی بــوو .خەبات دژی ئەو
ســتەمە نەتەوایەتییە کە نەتەوەی بااڵدەست
دژی نەتــەوەی کــورد ئەنجامــی دەدات ،کە
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تایبەت بە بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییە کۆنەکانە.
ک
هەروەها ،ئــەم بزووتنەوەیه خاوەنی کۆمەڵێ 
ئامانجــی پۆســت ماتڕیالیســتی وەک ڕەخنە
گرتــن لە دەســەاڵت و الیەنگری لــە ئازادی
بیروڕا و لە هەمووان گرینگتر ناســنامەخوازی
بوو .ئەمەش دەرخەری ئەوەیە کە بزووتنەوەی
بەرلێکۆڵینەوەی ئێمە تایبەتمەندیی بزووتنەوە
نوێیەکانیشــی هەبوو ،ئــەو بزووتنەوانەی کە
لــە ئورووپا و لە پاش دەیەی  1960ســەریان
هەڵدابوو.
ی ئــەم بزووتنەوەیــە کۆمەڵێک
ئەگەرچــ 
تایبەتمەندی و داواکاریی بزووتنەوە کۆنەکانی
وەک ویستی بەشــداریی سیاسی و بەرابەری
ئابــووری تێــدا بــوو؛ بــەاڵم زیات ر بــەدوای
«ناسنامەی سیاسی» نوێیەوە بوو .ناسنامەیەک
کە نەتەوەی کورد لە ئێران لە پاش شکســت
هێنانــی ڕێفراندۆم لە باشــووری کوردســتان
لێی دەگەڕا .ناســنامەیەک کــە بەرنامەی بۆ
گۆڕانی کۆمەڵگا و دەســت پێ کردنی ژیانێکی
کوردانە و جیاواز دادەڕشــت .ناسنامەیەک کە
ســەربەخۆیی «ســووژەی کورد»ی لە هەمبەر
زاڵێتی و ســوڵتەی نەتەوەی بااڵدەست ،بونیاد
دەنا و دەیویســت نەتەوەی کورد خۆی ڕەوتی
مێژوومەنــدی کۆنتــڕۆل کا و کۆمەڵگایەکــی
کوردانە لــە هەمبــەر «ئەویتــری» نەتەوەی
بااڵدەســت ســازکا و چارەنووســی خۆی بە
دەســتی خۆی دیاری بکات .ئەم بزووتنەوەیە
زیاتر لەوەی کە بزووتنەوەیەکی شۆڕشــگێڕانە
و ڕووخێنەرانــە بووبێــت ،بزووتنەوەیەکــی
خۆڕاگرانه و بەرگریکاران ە بوو کە دەیهەویســت
ناســنامەی نەتەوەیی کورد لە بەرابەر تەوژمی
بەرینــی هێرشــی ســەخت ئامێــری و نەرم
ئامێــری دەوڵەتانی داگیرکــەر بپارێزێت و لە
هەمبــەر زوڵم و ســتەمی داگیرکەر بەکۆمەڵ
ی تاکەکەسی
بوەستێ ،وەستانێک کە به شێوە 
تەحەمموول نەدەکرا و ئەم پەیامەی دەگەیاند
کە :نەتەوەی کورد داکۆکی لە مان و ناسنامەی
خۆی دەکا و هەتا گەیشــتن بــە ئامانجەکانی

درێژە بە خەباتی خۆی دەدا.
پەراوێز

1-Network society
2-Manuel Castells
3-Abercrombie
4- Smelser
5-Aberl
6- Anthony Giddens
7- Alain Touraine
8-Historicity
9- Expressive
10- new social movements
11- Kate nash
12-Non-instrumental
�13- Networks of ourtage and hope: Social move
ments in the internet age
14- Virtual Reality
15- self-reflective
16- http://fa.euronews.com , 26/9/2017
17- Inglehart

سەرچاوەکان
اینگلهارت،رونالد؛ولزل،کریســتین .نوســازی،تغییر فرهنگــی و
دموکراسی .ترجمه یعقوب احمدی( .تهران،نشر کویر)1389،
غفاری،غالمرضــا؛ ابراهیمــی لویه،عادل .جامعه شناســی تغییرات
اجتماعی( .تهران ،نشر آگرا)1387 ،
کاســتلز ،مانوئل .شبکههای خشــم و امید :جنبشــهای اجتماعی
درعصراینترنت .ترجمه مجتبی قلی پور( .تهران ،نشر مرکز)1394،
کاســتلز ،مانوئل .عصر اطالعات :اقتصــاد ،جامعه و فرهنگ .ترجمه
احد علیقلیان ،افشــین خاکباز و حسن چاوشیان( .تهران ،نشر طرح
نو)1380،
گیدنــز ،آنتونی .جامعەشناســی .ترجمــە منوچهر صبوری.
(تهران ،نشر نى)1376 ،
نش ،کیت .جامعهشناسی سیاســی معاصر :جهانی شدن ،سیاست،
قدرت .ترجمهی محمدتقی دلفروز( .تهران ،انتشارات کویر)1392،
Abercrombie, Nicholas. Hill Stephen and Turner.
S. Bryan. Dictionary of Sociology (New York:
Published by the Penguin Group, 1984).
Castells, Manuel. Networks of Outrage and Hope:
�Social Movements in the Internet age. (Cam
)bridge, Polity Press, 2012
�Kaldor, M. Global civil society. (London, Black
)well publishing, 2003
Smelser, Neil. Theory of collective behaviour.
(New York, Free press, 1963).
Touraine, A . The voice and the eye: an analysis
of social movements. (New York, Cambridge
)University Press, 1981

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 103 2720

دیکتاتۆرییەت و هەڵبژاردن:
نموونەی کۆماری ئیسالمیی ئێران
ئیدریس ئەحمەدی

فاکتەری پێکهاتەیی ،لەوانە جۆری دیکتاتۆرییەتی هەڵبژاردنکارانە و دامەزراوەی
تایبەت بە هەڵبژاردن وێڕای ئابووریی سوودخۆر لە ئێراندا ،هۆکاری سەرەکیی
خۆڕاگرییی کۆماری ئیسالمین .لە ئێراندا ئوپۆزیسۆنێک لە ئارادا نییە تاکوو باس
لە دەوری ئەکتەری سیاسی بکرێ .باڵی «ڕیفۆرمخواز» ناشێ بە ئۆپۆزیسۆنی
کۆماری ئیسالمی لەقەڵەم بدرێ ،چونکە پابەندن بە مانەوەی ڕێژیم .تەنانەت
ئەگەر بە ئۆپۆزیسۆنیش لەقەڵەم بدرێن ،تاکوو ئێستا یەکێک لە هۆکارە سەرەکی
و کاریگەرەکانی درێژکردنەوەی دیکتاتۆرییەتی ویالیەتی فەقیه بوونە.

سەرەتا
چۆنە لەنێو ئەو ڕێژیمە سەرەڕۆ یان دیکتاتۆرانەدا
کە هەڵبژاردن بەڕێــوە دەبەن ،هێندێکیان بەرەو
دێموکراسی گوزار دەکەن ،لە کاتێکدا هێندێکیان
وەک خۆیــان دەمێننەوە یــان تەنانەت داخراوتر
دەبن؟ بە واتایەکی دیکە ،هۆی چییە هەڵبژاردن
لــە هێندێک واڵتی ســەرەڕۆ یــان دیکتاتۆردا،
دەرفەتێکــە بــۆ گوزار بــەرەو دێموکراســی ،لە
کاتێکدا لــە هێندێکی دیکەیانــدا ،زۆرتر بووەتە
هۆی درێژکردنەوەی دەستەاڵتی ڕێژیمی سەرەڕۆ
یان دیکتاتۆر؟
زانایانی سیاســی وەاڵمــی جۆراجۆرییان بەو
پرسیارانە داوەتەوە .ئامانجی ئەم وتارە ئەوەیە کە،
بە پشتبەســتن بە هێندێک لــەو لێکوڵینەوانەی
کە لەو بارەوە ئەنجام دراون ،لە کەیسی کۆماری
ئیســامی ورد دەبێتەوە بە مەبەستی نیشاندانی
ئــەوەی کە هەڵبــژاردن لە کۆماری ئیســامیدا
دەرفەت نییــە بۆ پێکهێنای گۆڕانی سیاســی و
تەنانەت ئەنجامدانی ڕیفۆرمی ســنووردار ،تاکوو
دەرفەتێــک بێ بۆ گــوزار بەرەو دێموکراســی.
بەشداریی خەڵک لەو هەڵبژاردنانەی کە کۆماری
ئیســامی ڕێکیان دەخا ،بەتایبــەت هەڵبژاردنی
مەجلیــس و ســەرۆککۆماری ،نەتەنیــا ڕەوایی
دەبەخشــێتە ڕێژیمێکی دیکتاتۆر و ســتەمکار،
بەڵکــوو تەمەنی ئــەو ڕێژیمە درێــژ دەکاتەوە.
ئامانجێکــی دیکــەی ئــەم وتــارە ،هەوڵێکە بۆ
شــیکردنەوەی ئەو بابەتەی کە بۆ هەڵبژاردن لە
کۆماری ئیســامیدا یارمەتیدەری درێژکردنەوەی
دەستەاڵتی دیکتاتۆرییەتە.
«خۆڕاگریی» دیکتاتۆرییەت
پاش کۆتاییهاتنی شەڕی سارد ،خۆشبینییەکی
زۆر ســەبارەت بە باڵوبوونەوەی دێموکراســی لە
دنیــادا هەبوو .لــە زانســتە کۆمەاڵیەتییەکاندا،
بۆچوونێــک هەیە کە پێی وایە واڵتانی ســەرەڕۆ
یان دیکتاتۆر ،زوو یان درەنگ گوزار دەکەن بەرەو
دێموکراســی .بەپێچەوانەی ئەم بۆچوونە ،زۆرێک
لەو واڵتانە گوزاریان نەکرد بەرەو دێموکراســی و

شاهیدی «خۆڕاگریی» دیکتاتۆرییەت بووین.
ئێســتا جــۆرە ڕێژیمێــک لە دنیــادا هەیە
کە بــە «ڕێژیمی تێکــەاڵو»[ ]٢یان «ســەرەڕۆی
هەڵبژاردنکارانە»[ ]٣لەقەڵەم دراون .تایبەتمەندیی
ئــەو ڕێژیمانە ســەرەڕای ئەوەی ســەرەڕۆ یان
دیکتاتــۆرن ،ئەوەیــە کــە هەڵبــژاردن بەڕێوە
دەبەن؛ بۆیە بە «تێکــەاڵو» یان «هەڵبژاردنکارانە»
لەقەڵــەم دراون .بە واتایەکــی دیکە ،تێکەاڵوێک
لە ســەرەڕۆیی و دامەزراوەی دێمۆکراتیک لەخۆ
دەگــرن ،یان ســەرەڕای ئەوەی کە ســەرەڕۆن،
هەڵبــژاردن بەڕێوە دەبەن .هەڵبــەت هەڵبژاردن
لەو جۆرە ڕێژیمانەدا ،ئازادانە و دادپەروەرانە نییە؛
هەربۆیە لە واڵتانی دێمۆکراتیک جیا دەکرێنەوە.
هێندێک لــەو رێژیمە تێکەاڵوانــە گوزاریان
کــردووە بــەرەو دێموکراســی ،لــە کاتێکــدا
هێندێکیان وەک خۆیان ماونەتەوە .بە مەبەستی
سادەکردنەوەی باسگەلێکی ئاڵۆز ،دەتوانین بڵێین
بە گشــتی بە دوو شــێوە ئەو جیاوازییە لەنێوان
ڕێژیمــە تێکەاڵوەکان شــی کراوەتەوە؛ لەالیەک
هێندێک لێکۆڵەر گرنگی بە فاکتەری پێکهاتەیی
(ســاختاری)[ ]٤دەدەن ،لــە الیەکــی دیکــەوە
[]5
هێندێــک لێکۆڵەری دیکە گرنگــی بە بکەری
یان ئەکتەرەکانی گۆڕەپانی سیاسەت دەدەن ،واتا
هەم حکومەتی دەستەاڵتدار ،هەم ئۆپۆزیسیۆن لە
واڵتانی سەرەڕۆدا.
فاکتــەرە پێکهاتەیییــەکان بریتیــن لــە
دامــەزراوەی (نهاد) مەوجــوود ،واتە هەم جۆری
ڕێژیمی سەرەڕۆ یان با بڵیین سیستەمی سیاسیی
ڕێژیمی ناوبراو ،هەمیش یاساوڕێسای هەڵبژاردن
لە سیستەمێکی لەو چەشنە .فاکتەری پێکهاتەیی
دەتوانــێ سیســتەمی ئابووریش لەخــۆ بگرێ.
کاتێــک باس لە بکــەر یان ئەکتەری سیاســی
دەکەین ،مەبەست کردار و ستراتێژیی حکومەتی
دەســتەاڵتدار و ئۆپۆزیســیۆنە لە کاتی ملمالنێ
لەگەڵ یەکتر لە گۆڕەپانی هەڵبژاردندا .لە کاتێکدا
حکومەتی دەستەاڵتدار بە زۆرەملی یان لە ڕێگای
ســاختەکاری و فریوکارییــەوە بــێ ،هەوڵ دەدا
هەڵبژاردن «بباتەوە» و لە دەستەاڵتدا بمێنێتەوە،
[]١
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ئۆپۆزیســیۆن دەتوانــێ لە ڕێــگای بایکۆتکردنی
هەڵبژاردن یان پێکهێنانی بەرە یان بە شــێوەی
دیکە ،شــەرعییەت لە ڕێژیمــی حاکم زەوت بکا
و ناســەقامگیری بکا ،یان ئەوەی لە هەڵبژاردندا
بەسەر حکومەتی دەســتەاڵتداردا سەرکەوێ .بە
کورتــی ،جیاوازیی نێوان پێکهاتە و بکەری وەک
جیاوازیی نێوان ترافیک و شۆفیر وایە ،یان وەک
[]٦
جیاوازیی نێوان کوێستان و شاخەوان وایە.
جێگای ئاماژەیــە ،هێندێک لێکۆڵەری دیکە
فاکتــەری دەرەکــی ،لەوانە سیاســەتی زلهێزان
یــان پەیوەندیی نێودەوڵەتیی ئــەو واڵتانەی کە
سیســتەمێکی تێکەاڵویــان هەیە ،بەرجەســتە
دەکەنــەوە .ئەمانــەش ڕەنگە بکەوێتــە خانەی
فاکتەرە پێکهاتەیییەکانەوە یان باندۆڕیان (تأثیر)
هەبێ لەسەر ئەکتەرە سیاســییەکان لە واڵتێک
کــە سیســتەمێکی تێکەاڵوی هەیە .بــۆ نموونە
لەوبــارەوە دەکرێ ئاماژە بە سیاســەتی ئەمریکا
یان واڵتانی ڕۆژئاوا بدرێ ،دەربارەی گوشارهێنان
بۆ حکومەتێکی ســەرەڕۆ یان پشــتیوانیکردن لە
[]٧
ئۆپۆزیسیۆنی ئەو جۆرە حکومەتانە.
وێدەچێ یەکێک لە هۆکارە ســەرەکییەکان
کە هێندێک حکومەتی سەرەڕۆی هەڵبژاردنکارانە
بەرەو دێموکراسی گوزار دەکەن ،بەاڵم هێندێکیان
وەک خۆیــان دەمێننەوە ،بگەڕێتــەوە بۆ جۆری
ڕێژیمی تێکەاڵو یان ســەرەڕۆی هەڵبژاردنکارانە.
بە واتایەکی دیکە ،ئەو جۆرە ڕێژیمانە یەکدەست
نین .لەم پەیوەندییــەدا ،جیاکاریی لە نێوان دوو
جــۆر لــەو ڕێژیمانە کراوە؛ لە الیــەک جۆرێک
کە لــە دەروونی خۆیدا ڕێگا بــە ڕکابەری دەدا،
بۆ نموونە مۆڵــەت بە ئۆپۆزیســیۆن دەدا کە لە
هەڵبژاردندا بەشدار بێ ،هەرچەند هەڵبژاردنەکان
ئــازاد و دادپەروەرانــە نین ،لــە الیەکی دیکەوە
جۆرێک لە ڕێژیمی سەرەڕۆی هەڵبژاردنکارانە کە
ڕێگا بەو ڕکابەرییە نــادا .هەڵبەت ئەم جیاوازییە
بە شــێوەی جیاواز پێناســە کراوە .بەبێ ئەوەی
لێرەدا بەوردی باس لەو پێناسە جیاوازانە بکەین،
دەتوانین بڵێین لێکۆڵەران کۆکن لەســەر ئەوەی
کــە جۆری یەکەم ،واتا ئەوانەی ڕێگا بە ڕکابەری
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دەدەن ،هەوێنی ئەوەیان تێدایە بەرەو دێموکراسی
گوزەر بکەن ،جۆری دووهەم ئەو هەوێنەیان تێدا
نییــە .ئەمەش شــیکردنەوەیەکی دامەزراوەیییە
بۆ جیاوازیی نێوان ئەو جۆرە ڕێژیمانە ســەبارەت
بە گوزارکردنیان بەرەو دێموکراســی یان مانەوە
لــە شــکڵی ڕێژیمی تێکــەاڵو یان ســەرەڕۆی
[]٨
هەڵبژاردنکارانەدا.
هێندێک لێکۆڵــەری دیکە لەم پەیوەندییەدا
دەوری سیســتەمی ئابووریــی بەرجەســتە
دەکەنەوە .ئاماژە بــەوە دراوە کە ئەو ڕێژیمانەی
سامانی سروشــتی بەرچاویان وەک گاز و نەوت
لەبەردەستدایە ،کە بە ڕێژیمی «سوودخۆر» ناوزەد
کراون ،جگە لــەوەی بێمنەت دەبن لە کۆمەڵگا،
هەروەها بەشــێکی زۆر لەو داهاتەی دەســتیان
دەکەوێت ،بۆ بۆ کڕینــی وەفاداریی هاوواڵتییان
و پێکهێنانی ڕێکخراوی زەبەالحی ئەمنییەتی بە
مەبەستی سەرکوتکردنی ئوپۆزیسیۆن و جەماوەری
ناڕازی لەپێنــاو مانەوە لە دەســتەاڵتدا بەکاری
دێنن .بــە کورتی ،لێکۆڵەرێک بــەو دەرئەنجامە
گەیشتووە ،ئەو دیکتاتۆرانەی ئابووریی واڵتەکەیان
بەدەستەوەیە ،دەتوانن لە ڕێگای فێڵوتەڵەکەوە لە
کاتی هەڵبژاردن لە دەســتەاڵتدا بمێننەوە ،بەاڵم
ئەوانــەی ئابووریی واڵتیان لەدەســتدا نییە یان
سەرچاوەی سروشتییان نییە ،هەڵبژاردن دەتوانێ
[]٩
ببێتە هۆی ئەوەی لە دەستەاڵت بکەون.
هێندێک لێکۆڵەری دیکە ،تواناییی دەوڵەت،
یــەک لــەوان تواناییــی ســەرکوتکردن ،وەک
فاکتەرێکی سەرەکی لەم پەیوەندییەدا بەرجەستە
دەکەنەوە .بەکورتی ،ئەو دەوڵەت یان ڕێژیمانەی
تواناییی بەرچاویان هەیــە ،وەک باس کرا یەک
لەوان تواناییی ســەرکوتکردن ،لە دەســتەاڵتدا
دەمێننــەوە .بەپێچەوانــە ،ئــەو دەوڵــەت یان
ڕێژیمانەی الوازن ،ئەگــەری هەیە لە نەتیجەی
[]10
هەڵبژاردندا بگۆڕێن.
دەســتەیەک لێکۆڵینــەوەی دیکــە گرنگی
دەدەن بــە ئەکتەرەکان لە گۆڕەپانی هەڵبژاردندا.
هێندێــک ڕێژیم بــە شــێوەیەکی تەڵەکەبازانە
دەتوانن لــەو «هەڵبژاردنانەدا» ســەرکەوتوو بن؛
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ئەویــش بۆ نموونە دەتوانێ لــە ڕێگای لەتکردن
یــان دەورلێدانی ئوپۆزیســیۆنەوە بــێ .هەڵبەت
ئۆپۆزیســۆنێک کە بتوانێ لە بەربەرەکانی لەگەڵ
دەســتەاڵتدا یەکگرتوو بێ یــان بەرە پێک بێنێ
و داهێنــەر بێ ،دەتوانێ لەو جۆرە هەڵبژاردنانەدا،
لەگەڵ ئەوەی ئــازاد و دادپەروەرانە نین ،دواجار
[]11
براوە بێ.
لــە کۆتاییــدا ،هێندێــک لێکۆڵــەر دەوری
فاکتەری دەرەکی لــە یەکالکردنەوەی ملمالنێی
نێوان حکومەتی دەســتەاڵتدار و ئۆپۆزیسیۆن لەو
واڵتانەی کە ڕێژیمی تێکەاڵویان هەیە ،بەرجەستە
بکەنــەوە .بە گوێــرەی لێکۆڵەرێــک ،فاکتەری
دەرەکی وێــڕای پێکهێنانی بەرە لە الیەن الیەنە
جیاوازەکانــی ئۆپۆزیســیۆنەوەیە دەبنە هۆکاری
[]12
گوزار بەرەو دێموکراسی لەو جۆرە واڵتانەدا.
کۆماری ئیسالمیی ئێران چ جۆرە ڕێژیمێکی
هەڵبژاردنکارانەیە؟
ئەگــەر دوو جــۆری ڕێژیمــی ســەرەڕۆی
هەڵبژاردنکارانە کە لە ســەرەوە ئاماژەیان پێ درا
خاڵی دەستپێکمان بێ و لەو سۆنگەیەوە بڕوانینە
کۆماری ئیســامیی ئێران ،بۆمــان دەردەکەوێ
کۆمــاری ئیســامی لەو جــۆرە ڕێژیمانــە نییە
دەرفەت بە ڕکابەریــی مانادار لە هەڵبژاردنەکاندا
بدا .کۆماری ئیسالمی ڕێکخراوە سیاسییەکانی بە
«هەڵوەشاوە» ڕاگەیاندووە و بە شەڕکردن لەگەڵیان
و تیرۆرکردنی کادر و ئەندامانی سەرکردایەتییان،
هەوڵــی لەنێوبردنیانی داوە .بەو پێیە ،لە کۆماری
ئیسالمیدا ،ئۆپۆزیســیۆنێک لە ئارادا نییە .ئەگەر
ڕکابەری لە کۆماری ئیسالمیدا هەبێ ،ڕکابەرییەکە
ســنووردار کراوە بە ملمالنێی سەر کورسییەکانی
مەجلیس و پۆستی سەرۆککۆماریی نێوان باڵ یان
کۆتلەکانی ڕێژیم ئەمانەش هەموویان ،ســەرباری
هــەر جیاوازییەک پێکــەوە هەیانبێ ،پابەندن بە
مانەوەی کۆماری ئیســامی و دەرهاویشتنی هەر
[]13
جۆرە ئۆپۆزیسیۆنێک بەرانبەر بە ڕێژیم.
ســەبارەت بــە دامــەزراوەی پەیوەندیدار بە
هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمیدا ،بێ گومان دەبێ

ئاماژە بە شــۆرای نیگابان بدرێ .شۆرای نیگابان
دامەزراوەیەکــی هەڵبژێردراو نییــە و ئەندامانی
لە الیەن وەلیی فەقیهــەوە دیاریی دەکرێن .ئەو
شــۆرایە بڕیار دەدا لە ســەر پەســەندکردن یان
رەدکردنــەوەی کاندید بۆ مەجلیس و پۆســتی
سەرۆککۆماریی .شۆرای نیگابان ئەو بڕیارە لەسەر
ئەساســی پابەندبوونی ئەو کاندیدانە بە کۆماری
ئیسالمی ،واتا سیســتەمی ویالیەتی فەقیه دەدا
و ،ڕاســتەوخۆ و ناڕاستەوخۆ ویستی وەلیی فەقیه
جێبەجــێ دەکا .پاش چوار دەیــە و پتر لە ٣٠
هەڵبژاردن لە کۆماری ئیســامیدا ،ئێران گۆڕانی
سیاســی بەرەو ئازادی و دێموکراســی بەخۆیەوە
نەبینیــوە .لێــرەدا جێگای ئاماژەیــە بە گوێرەی
لێکۆڵینەوەیــەک ،لــە نێوان ســااڵنی  ١٩٨٠و
٢٠١٣دا ،ڕێژەی کاندیدەکانی سەرکۆماریی ،واتە
ئەوانەی ڕێژیم پەســەندیان دەکا بۆ خۆپااڵوتن،
لە نۆ لەســەدەوە داشــکاوە بۆ کەمتــر لە یەک
لــە ســەد ]14[.کەوابــوو ،بەپێی زەمــان ،ڕێژیم
بەرتەســکتر و یەکدەستر بووەتەوە ،نەک کراوەتر
و پلۆرالیســتر .هەروەها کۆماری ئیسالمی نەتەنیا
لەمێژە حیزبەکانی ئۆپۆزیســیۆنی بە «هەڵوەشاوە»
ڕاگەیانــدووە ،بەڵکوو تەنانــەت هێندێک حیزبی
خۆشیانی داخستووە؛ دەتوانین داخستنی «جبهه
مشــارکت ایران اسالمی» و «ســازمان مجاهدین
انقالب اســامی ایران» پــاش ناڕەزایەتییەکانی
ساڵی  ٢٠٠٩وەک نموونە بێنینەوە[.]15
ســەبارەت بــە مانــەوە و خۆڕاگرییــی
دیکتاتۆرییــەت لە چوار دەیەی ڕابردوو لە ئێران،
دەبــێ بگوتــرێ کۆماری ئیســامی لــە ڕووی
دەســتەاڵتی زبرەوە ڕێژیمێکــی بەهێزە .هێزی
ڕێژیم لــە توانای ســەرکوتکردنەوە ســەرچاوە
دەگرێ .ســەرچاوەی ئەم هێزەش ،ئەوەیە ڕێژیم
کۆنترۆڵی بەســەر ئابووریی واڵتدا هەیە و لەپێناو
چەسپاندنی دەســتەاڵتی خۆی و سەرکوتی هەر
جــۆرە ڕاپەڕین و شۆڕشــێک لــە نێوخۆ وێڕای
سیاســەتی بەرفراونخوازی و ئیمپێریالیســتی لە
ڕۆژهەاڵتی ناویندا ،ســامانی داراییی واڵتی بەکار
[]16
هێناوە.
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لە الیەکی دیکەوە ،کۆماری ئیسالمی نەتەنیا
بە شەڕ و تیرۆر ،ئۆپۆزیسیۆنی لە ڕووی فیزیکییەوە
لــە واڵت دوور خســتووەتەوە و الوازی کردووە،
بەڵکوو ئەو ئۆپۆزیســیۆنەی لە دەرەوەی واڵتیش
هەیە ،بە هۆی جیاوازیی ئایدیۆلۆژی و سیاسییەوە
نەیتوانیوە بەرەیەک پێک بێنێ .واڵتانی ڕۆژئاواش
تاکوو ئێســتا بە ڕوونی پشتیوانیی ئۆپۆزیسیۆنیان
نەکردووە.
بە کورتی ،فاکتەری پێکهاتەیی ،لەوانە جۆری
دیکتاتۆرییەتــی هەڵبژاردنکارانــە و دامەزراوەی
تایبەت بە هەڵبژاردن وێڕای ئابووریی ســوودخۆر
لە ئێراندا ،هۆکاری سەرەکیی خۆڕاگرییی کۆماری
ئیسالمین .لە ئێراندا ئوپۆزیسۆنێک لە ئارادا نییە
تاکوو باس لە دەوری ئەکتەری سیاســی بکرێ.
باڵی «ڕیفۆرمخواز» ناشێ بە ئۆپۆزیسۆنی کۆماری
ئیســامی لەقەڵەم بــدرێ ،چونکــە پابەندن بە
مانەوەی ڕێژیم .تەنانەت ئەگەر بە ئۆپۆزیسۆنیش
لەقەڵەم بدرێن ،تاکوو ئێســتا یەکێک لە هۆکارە
ســەرەکی و کاریگەرەکانــی درێژکردنــەوەی
دیکتاتۆرییەتی ویالیەتی فەقیه بوونە.
بۆ لە کۆماری ئیســامیدا دەرفەتی ڕیفۆرم
نییە
تەنانەت ئەگــەر وای دابنێین باڵی «ڕیفۆرمخواز»
لە کۆماری ئیســامیدا بەڕاســتی ڕیفۆرمخوازن،
هەڵبەت وا نییە ،دوو بەربەســت لەســەر ڕێگای
ڕیفۆرمی سیستەمی سیاسیی مەوجوود لە ئێراندا
هەیە .لە دەستوور یان یاسای بنەڕەتیدا ،سیستەمی
ویالیەتی فەقیه وەک «هەمیشەیی» سەپێندراوە.
بەو پێیە ،دەســتوور ڕێگا بە ڕیفۆرمی دەستووری
لەوبارەوە نادا .هەروەها ،پــاش هەموارکردنەوەی
دەستووری کۆماری ئیســامی لە ساڵی ،١٩٨٩
دەســتەاڵتی وەلیی فەقیه کرا بــە ڕەها .ئەمەش
ئەوەندەی دیکە ڕیفۆرمی دەســتووریی ئەســتەم
کــردووە .بەو پێیــە ،تەنیا لە ڕێگای شۆڕشــەوە
[]17
دەکرێ نیزامی سیاسی لە ئێران بگۆڕدرێ.
دووهەم ،بەپێی دەســتوور ،شــۆرای نیگابان
و وەلیی فەقیه لە ڕێگای ئەو شــۆرایەوە دەتوانن
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ڕێگری لە هەر پڕۆژەیاسایەک (الیحە) لە مەجلیس
بکەن کە لەگەڵ ئیسالم و بەرژەوەندییەکانی ڕێژیم
ناکۆک بێ .ئەمەش ساڵی  ٢٠٠٠ڕووی دا ،کاتێک
ڕیفۆرمخــوازەکان ،کە زۆرینەی کورســییەکانی
مەجلیســیان هەبوو ،پڕۆژەیاســایەکیان لەپێناو
پێکهێنانی گۆڕان لە یاســای چاپەمەنیدا هێنایە
گۆڕێ ،بــەاڵم وەلیی فەقیه و شــۆرای نیگابان،
[]18
پێشیان بە پەسەندکردنی گرت.
بەدەر لــەو پڕۆژەیاســایە ،ڕیفۆرمخوازەکان
تاکوو ئێســتا هیچ بەرنامە یان مانیفێســتێکیان
لەپێنــاو ڕیفۆرمدا پێشــکەش نەکــردووە ،تاکوو
دەگا بــەوەی باس لە ڕیفۆرمی دەســتوور بکەن.
محەممەد خاتەمی لە ساڵی  ٢٠٠٦لە لێدوانێکدا
دانی بەوە دانــا کە خاوەن مانیفێســت نەبوون:
«کێشــەیەکی ڕیفۆرمخوازی [لە ئێراندا] ئەوە بوو
کە پێناســەیەکی وردی لە ڕیفــۆرم نەبوو و هەر
کەس و گرووپێک کە تێیدا بەشدار بوون ،پێیان
[]19
وا بوو ڕیفۆرمیستن».
لەگەڵ ئەوەش ،خامەنەیی و شۆرای نیگابان
تەحەمولــی ڕیفۆرمخوازەکان ناکەن ،ســەرەڕای
ئەوەی سامانێکی سیاسیی گرنگن بۆ ڕێژیم ،چونکە
بە هــۆی ئەوانەوە ،هەم خەڵک بە هیوای ڕیفۆرم
لە هەڵبژاردنەکاندا بەشدار دەبن ،هەمیش ڕۆژئاوا
بە هیوای سەرکەوتنی ئەوان و گۆڕینی سیاسەتی
نێوخۆیی و دەرەکیی ئێران ،سەبری زۆریان لەگەڵ
کۆماری ئیســامی هەبووە .بــە لەبەرچاوگرتنی
ئەوەی شۆرای نیگابان لە هەڵبژاردنەکانی دواییدا
بە شێوەیەکی بەرچاو کاندیدی ڕیفۆرمخوازانی بۆ
مەجلیس ڕەت کردووەتــەوە و ڕیفۆرمخوازەکان
لە نەبوونی کاندیــدی خۆیان لە دوو هەڵبژاردنی
دواییی سەرۆککۆماریدا پشتیوانییان لە ڕۆحانی
کرد ،ئەگەری زۆرە پەراوێز بخرێن ،مەگەر ئەوەی
خامەنەیــی مەجالدان پێیان بــە قازانجی ڕێژیم
بزانێ ،بەتایبەت بۆ ئەوەی ڕۆژئاوا سیاسەتی توند
بەرانبەر بە ڕێژیم نەگرێتە بەر.
هەرچۆنێــک بــێ ،ئەزموونــی پتــر لە ٣٠
هەڵبــژاردن لە چوار دەیــەی ڕابردوودا بە ڕوونی
نیشــانی داوە کە ئەگەر دانیشــتووانی ئێران بە
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مەبەســت یان هیوای ڕیفــۆرم لەپێناو ئازادی و
 یــان النیکەم حکومەتــی کارامە،دێموکراســی
 لە،و بەرپرســیار و کەمتر ســتەمکار و گەندەڵ
 ئەوا بەهەڵەدا چوون،هەڵبژاردندا بەشــدار دەبن
 لەوەش.و دواجار هەر پەرێشــانییان بۆ ماوەتەوە
 بەشــداریکردن لە هەڵبژاردن لە کۆماری،خراپتر
 دەبێتە هۆی درێژکردنەوەی دەسەاڵتی،ئیسالمیدا
.دیکتاتۆرییەتی ویالیەتی فەقی
بایکۆتی بەرین و ناسەقامگیرکردنی کۆماری
ئیسالمی
 ئەوا،ئەگەر ئەو لێکدانەوەی ســەرەوە دروست بێ
بایکۆتــی بەرین لە هەمــوو هەرێمەکانی ئێراندا
دەتوانێ کۆماری ئیسالمی تووشی ناسەقامگیریی
] ئــەوەی تاکوو ئێســتا تاقی20[.سیاســی بــکا
 لە کوردستان، ڕاستە. بایکۆتی بەرینە،نەکراوەتەوە
 بەاڵم بۆ ئەوەی،بەردەوام بایکۆت بژاردەیەک بووە
 پێویستە بەتایبەت لە ناوچە،بایکۆت شوێندار بێ
فارسنشــینەکان وەکــوو بژاردەیەکی جیددی و
 ڕەچاو، بەاڵم لە هەمان کاتدا کەمتێچوو،کاریگەر
.بکرێ و تاقی بکرێتەوە
هەڵبەت تا ئەو کاتــەی ڕیفۆرمخوازەکان لە
 بەشــێکی بەرچاو لە دانیشتووانی ئێران،ئارادا بن
لە ناوچە فارسنشینەکان و تەنانەت هەرێمەکانی
 تا. بەشداری هەڵبژاردنەکان دەبن،دیکەی ئێران
ئەو کاتەی دانیشتووانی ئێران دەرک بەوە نەکەن
کــە ڕیفۆرمخوازەکان نەتەنیا خاوەن مانیفێســت
 ئەفسانەی ڕیفۆرمخوازی، بەڵکوو ڕێژیمپارێزن،نین
لە ئێراندا ڕێگر دەبێ لە مەیســەربوونی بایکۆتی
.بەرینی هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسالمی
پەراوێز
1. Valerie J. Bunce and Sharon L. Wolchik,
“Defeating Dictators: Electoral Change and
Stability in Competitive Authoritarian Regimes,”
World Politics, Vol. 62, No. 1 (January 2010);
Daniela Donno, “Elections and Democratization
in Authoritarian Regimes,” American Journal of
Political Science, Vol. 57, No. 3 (July 2013).
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سینەما و کۆلۆنیالیزم:
پیشاندانەوەی کورد لە سینەمای ئێراندا
سارۆ ئەردەاڵن

ئاماژە
لە پاش سازبوونی دەوڵەت نەتەوەی ئێران ،سینەمای نوێی ئێرانی باشترین دەرخەری تایبەتمەندییەکانی
ناسیۆنالیزمی ئێرانییە .لە ڕێگەی نیشانەناسیی ڕەخنەگرانەی ئەو فیلمانەی کە سەبارەت بە کوردستان لە الیەن
دەرهێنەرە ئێرانییەکانەوە ساز کراون ،دەردەکەوێ کە کوردستان ناوچەیەکی گوندی و لە دەرەوەی مێژووە.
کورد نەخوێندەوار و نالۆژیکییە ،کوردایەتی ئامانجیەتی ئیسرائیلی دووەم لە ناوچەکە ساز بکا ،خەڵکی کورد لە
پێشمەرگە جیایە ،پێشمەرگە مرۆڤێکە لە خۆشەویستی نیشتمان و عەشق تێناگا و تەنیا بە زمانی توندوتیژی
دەیەوێ کێشەکان چارەسەر بکا .هەروەها لە بەرامبەردا مرۆڤی ئێرانی خوێندەوارە ،لۆژیکی بیر دەکاتەوە
و بە زمانی دیالۆگ کێشەکان چارەسەر دەکا .مرۆڤی ئێرانی لە بەرامبەر خۆشەویستی بەرپرسیارە ،عاشقی
ڕاستەقینەیە و بۆ پاراستنی نیشتمانەکەی گیانی خۆی فیدا دەکا .بەم شێوەیە مرۆڤی کوردی بەئێرانیکراو/
ئاسیمیلەکراو بەرهەم دێ کە لە زمان و کولتووری کوردستان ،لە خۆی ،لە مرۆڤبوون نامۆ بووە.

پێشکەشە بە مامۆســتا تەیفوور بەتحایی؛
بۆ شــەهید چرچــەی بارام میــرزا و ئەو
ئاگــرەی لــە ژێــر پۆســتاڵی داگیرکەر
دایدەگیرساند.

دەستپێک
کۆلۆنیالیزم و ئایدیۆلۆژیی ئێرانی
چ شــتێک دەبێتــە هۆی ئــەوەی لە جیاتی
هەوڵ بدەین سیستەمی کۆلۆنیالیستیی ئێران
بڕووخێنیــن ،وامان لێ دێ بە ژیانی ڕۆژانەی
خۆمانەوە ســەرقاڵ ببین؟ ئایدیۆلۆژیی ئێرانی
چــۆن خۆی بەردەوام بەرهــەم دەهێنێتەوە؟
ڕەنگە یەکەم واڵم بــۆ زۆربەمان ئەوە بێ کە
دەوڵەتی ئێــران خاوەنی هێزێکــی زەبەالح
لە ســوپای چەکدار ،پۆلیس و زیندانەکانە و
دەتوانێ بە مەیلی خۆی هەر جۆرە نافەرمانی و
شۆڕشێک سەرکوت بکا و دەستبەجێ کۆتایی
پێ بێنێ .بە وتەی ئالتوسێر ئەم هێزانە «دەزگا
ســەرکوتکەرەکانی دەوڵەت» پێک دێنن .ئەم
دەزگایانە لە ڕێگەی زۆرەملی و توندوتیژییەوە
یاساکانی چەوســاندنەوە بە سەر کوردستاندا
دەســەپێنن .بەاڵم کاتێک یاساکان چەسپان،
چــۆن بــەردەوام دەبن؟ دەوڵەت هەمیشــە
دەتوانــێ وەکوو دوایین ڕێگەچــارە دەزگای
سەرکوتکەر بەکار بێنێ ،بەاڵم بەدڵنیاییەوە چ
لە ئاستی نێوخۆیی و چ لە ئاستی نێودەوڵەتی
مەشروعیەتی دەچێتە ژێر پرسیارەوە .کەواتە
لە ئاستی ژیانی ڕۆژانەدا پێویستە مرۆڤی کورد
بە مەیلی خۆی لە چوارچێوەی سیســتەمی
بەهاکانی ئێراندا پەروەردە ببێ و بە شێوەیەک
هەڵســووکەوت بکا کە دوژمــن دەیەوێ .لە
ڕوانگەی ئالتوســێرەوە ،لێرەدایــە کە دەزگا
ئایدیۆلۆژیکەکانــی دەوڵەت (لــە قوتابخانەوە
بگــرە تا هونەر و ســینەما) لە جیاتی ئەوەی
خەڵک بە زەبری شمشــێر لە خەو هەڵسێنن،
لە ڕێگەی ئایدیۆلۆژیــی ئێرانییەوە ناچاریان
دەکەن لە بەرژەوەندی مانەوەی سیســتەمی
[]١
کۆلۆنیالیستی هەڵسووکەوت بکەن.

بۆمان ڕەنگە جێی پرسیار بێ بۆ زۆر جار
دەرکەوتەی سیســتەمی کۆلۆنیالیستی ئێران
زۆر ڕوون نییــە؟ یا لــە ڕوانگەیەکی دیکەوە،
ڕەنگە پێمان وابێ ئەگەر چەوساندنەوەیەکیش
هەبــێ یــا پەیوەندی بــە ڕژیمــی کۆماری
ئیســامییەوە هەیــە و یــا تەنانــەت لەبەر
هەندێک دەسەاڵتداری گەندەڵ و ناشارەزاوە
ســاز بووە .هەر بۆیە کاتێک لەگەڵ مرۆڤێکی
ئێرانی هەڵسووکەوت دەکەین (لە کاروبارێکی
تیجارییــەوە بگــرە تــا خزمایەتــی) کەمتر
دژایەتیکردنێکــی ڕووت و بەرچاو لە ئاســت
نەتەوەی کورد و کوردستان دەبینین .هەندێک
جار لە زانکۆ هاوپۆلییە ئێرانییەکانمان هاودڵ
و هاوڕا لەگەڵ خۆمان بینیوە و کاتێک لێکمان
داوەتەوە وتوومانە کە حســێبی مرۆڤی ئێرانی
لەگەڵ حکومەتی ئێران جیایە .هەر لێرەدایە
کە دەردەکەوێ ئایدیۆلۆژیی ئێرانی توانیویەتی
زۆر بە کارامەیی و بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ
دزە بکاتــە ناو هەســت و نەســتمانەوە .واتە
توانیویەتــی ئەم بیرۆکەیــە الی تاکی کورد
ســەقامگیر بکا کە کولتــووری ئێرانی بەرز و
شارســتانیانەیە و مرۆڤی ئێرانی مرۆڤی کورد
و کولتــووری کوردســتانی خۆش دەوێ .من
ئــەم مێکانیزمــەی ئایدیۆلۆژیــی ئێرانی لە
چوارچێوەی چەمکی کۆلۆنیالیزمی وەخۆگردا
پێناســەی بۆ دەکەم .واتە ئایدیۆلۆژیی ئێرانی
لــە ڕێگەی بە هــی خۆکردن و نیشــاندانی
نزیکایەتــی و گەرموگــوڕی ،خۆی لە جیاتی
ئایدیۆلۆژیــی کوردایەتــی دەچەســپێنێ و
لــەم ڕێگەوە ســوژەی تایبەت بەخۆی ســاز
دەکا .گرنگترین مێکانیزمــی بەکۆلۆنیکردنی
کوردســتان ســازکردنی ئایدیۆلۆژییە کە لە
ڕێگەیــەوە ئێمە لەگــەڵ ئەوەیدا دەزانین کە
دەچەوســێینەوە و واڵتەکەمــان داگیر کراوە
بەاڵم بە شێوەیەک ڕەفتار دەکەین کە دەڵێی
[]٢
کۆیلە نین و مافەکانمان پێشل نەکراوە.
دەستپێکی هەر ڕەخنەیەک لە ئایدیۆلۆژی
لە ژێر کاریگەری پێناســەیەکی کالســیک
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لــە نەریتی مارکســیزمدایە کــە مارکس بە
دەســتیەوە داوە .لەم پێناســەدا ئایدیۆلۆژی
ئاگامەندییەکــی چەوتــە بۆ ئــەوەی تاک لە
مەبەستی سەرەکی سیستەمی سەرمایەداری
تێنــەگا .لەم ڕوانگەدا هەڵســووکەوتی چینی
کرێــکار بۆیە لــە بەرژەوەندی سیســتەمی
ســەرمایەداریدایە چونکــە ئــاگادار نییــە و
سیستەمی سەرمایەداری ناناسێت؛ یا باشترە
وا بڵێیــن چونکــە چینی کرێــکار لە جیاتی
ئەوەی هەقیقەت بناسێ ئاگاییەکەی چەوتی
هەیــە و بەالڕێدا براوە .واتــە «خەڵک ئاگادار
نین بۆیە بەو شێوەیە ڕەفتار دەکەن ».ژیژەک
بــە یارمەتی وەرگرتن لە ســلۆتەردایک پێی
وایە کە ئێمە وەک ســوژەیەک تــەواو لەوە
ئاگادارین کە تێگەیشــتنی ئێمــە لە دنیای
ڕاستەقینە بەالڕێدا براوە ،بەاڵم باوەشمان بەم
درۆیــەدا کــردووە و وەالی نانێین .بە وتەی
ســلۆتەردایک« :ئەوان زۆر چــاک ئاگاداری
شــتەکانن ،بەاڵم هــەر بەو شــێوەیە ڕەفتار
دەکەن ».لە ڕوانگەی ژیژەکەوە دەبێ کەمێک
گۆڕانــکاری لە تێگەیشــتنی ســلۆتەردایکدا
بکــرێ ،چونکە لە ڕەخنەی ئایدیۆلۆژیدا زیاتر
لەوەی کە زانین و مەعریفە گرنگ بێ ،دەبێ
ئــاوڕ لە ڕەفتــار و هەڵســووکەوت بدەینەوە.
چونکە ،بۆ نموونــە ،زۆرجار هەیە پیاوێک بە
باشــی تیۆرییە فێمینستییەکان دەزانێ و زۆر
چاک لەوە ئاگادارە کە لە دنیای ئیســتادا ژن
و پیاو یەکســانن ،بەاڵم لە ماڵەوە سەرکۆنەی
هاوژینەکــەی دەکا کە بۆچی لە کاتی خۆیدا
جلوبەرگەکانی ئوتو نەکــردووە .لێرەدا بۆمان
دەردەکەوێ کە ئەم پیاوە دەزانێ و ئاگاداری
مافی ژنانە ،بەاڵم بەپێی کردەوەکانی کەسێکە
لە چوارچێوەی پیاوســاالریدا هەڵسووکەوت
دەکا .کەواتە ئەم پیــاوە باش دەزانێ ژنان و
پیاوان پێکەوە یەکسانن بەاڵم جۆرێک ڕەفتار
دەکا کە دەڵێی نازانێ .لــەم مانایەدا ژیژەک
دەڵــێ« :ئەوان دەزانن کە بەو کارەی دەیکەن
لە وەهمێک پەیڕەوی دەکەن ،بەاڵم هەر بەو
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شێوەیە ڕەفتار دەکەن».
بەگوێــرەی ئــەم مانا نوێیە کــە ژیژەک
لــە ئایدیۆلۆژی مەبەســتی دەکا تاکی کورد
لە ســەدەی بیســتەم و یەکەمدا دەزانێ کە
لە الیــەن سیســتەمی کۆلۆنیالیزمی ئێرانی
دەچەوســێتەوە ،بەاڵم دەیەوێ لەم وەهمەدا
بژی کــە سیســتەمی ئێران نایــەوێ کورد
بچەوســێنێتەوە .هەڵبەت پێویستە کە دەزگا
ئایدیۆلۆژیکەکانی دەوڵەت وەک مەکینەیەکی
بەرهەمهێنەری ئایدیۆلۆژی وا بن و بەردەوام
هەندێک مێکانیزمــی دیاریکراوی هەبێ کە
«باوەڕ» بە سیستەمێکی تایبەت لەناو خەڵکدا
درووست بکەن .لەم رێگەوە باوەڕ بە شیاوبوونی
ئەو سیســتەمە لە ناوشیاری تاکدا ساز دەبێ
و ئەمە ناوشــیارە کە باوەڕ پێک دێنێ و تاکی
چەوساوە بە ئایدیۆلۆژی ڕادەهێنێت.
[]٣

سینەما وەک دەروازەیەک بۆ تێگەیشتن
لە ئایدیۆلۆژی
دەرکەوتــەی ئایدیۆلۆژیــی ئێرانی دەکرێ بە
باشــترین شــێوە لە ناو ئەو فیلمانەدا ڕەنگ
بداتەوە کە لە چوارچێوەی ســینەمای نوێی
ئێراندا ســەبارەت بە کورد و کوردستان ساز
دەکرێ .ئەم فیلمانە سەرەڕای ئەوەی ڕوانگەی
ئیلیتی ئێرانی سەبارەت بە کوردستان نیشان
دەدەن ،چونکــە هەم لە الیەن دام و دەزگای
ئایدیۆلۆژیکــی دەوڵەتــی ئێرانــەوە مۆڵەت
دەدرێــن ،بودجەیــان بۆ دابیــن دەکرێ ،لە
ســینەماکانی ئێران باڵو دەکرێنەوە ،زۆربەی
جار لە فستیڤالی فەجر خەاڵت دەکرێن و لە
کاناڵە ڕەسمییەکانی تیڤی ئێرانەوە (بەتایبەت
کاناڵــی یــەک) بــاو دەکرێنــەوە ،دەتوانن
باشــترین نوێنەری ئایدیۆلۆژیــی ئێرانی بن
کە لەگەڵ ئەوەیدا ناوشــیاری کورد و ئێرانی
ســاز دەکەن و لەم ڕێگــەوە باوەڕی کورد بە
ئایدیۆلۆژیــی ئێرانی بەهێز دەکەن ،ســوژەی
ملکەچی کــوردی ئێرانی بــەردەوام بەرهەم
دەهێننەوە .بە وتەی ژیژەک «بۆ تێگەیشــتن
ساڵی بیست و دووەم
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لە جیهانی ئیســتا ،پێویستمان بە سینەمایە.
تەنیــا لــە ســینەمادایە کــە دەتوانین لەم
ڕەهەندە دژوارە تێبگەین کە ئێمە ئامادە نین
بەرەوڕووی جیهانی ڕاســتەقینەمان ببینەوە.
ئەگەر ئێوە بە شــوێن ڕاســتییەکی زیاتر لەو
ڕاســتەقینەیەدا دەگەڕێن کە وەک خۆی لە
ڕاســتەقینەدا هەیە [دەتوانن] لەناو چیرۆکی
[]٤
سینەماییدا پەیجۆری بن».
بۆ تێگەیشــتن لە شــێوازی پیشاندانەوە
و وێناکردنــی کورد و کوردســتان لە ڕێگەی
نیشانەناســیی ڕەخنەگرانەی ئــەو فیلمانەی
کــە لە ئێران بەرهەم هاتــوون ،هەوڵ دەدەم
دالــە ســەرەکییەکانی ئایدیۆلۆژیــی ئێرانی
دەستنیشــان بکەم .لێــرەدا ئامــاژە بە دوو
ڕەهەندی مێتۆدۆلۆژی توێژینەوەکەم دەکەم:
 1من بــە شــێوازێکی ئالتوســێر-الکانی
مێتۆدۆلۆژی نیشانەناســیی ڕەخنەگرانە بەکار
دێنــم .الکان پێیوایە کــە دەکرێ مێکانیزمە
زێهنییــەکان لە ڕێگەی ســێ نەزمی بابەتی
خەیاڵــی ،بابەتــی ســەمبولیک و بابەتــی
ڕاستەقینە پۆلینبەندی بکەین .بابەتی خەیاڵی
لە قۆناغی ئاوێنەییدا من یا ئێگۆ ســاز دەکا.
بابەتی ســەمبولیک نزیک لە هەموو شتەکان
دەگرێتەوە ،لە زمانەوە و یاســاکانەوە بگرە تا
پێکهاتە کۆمەاڵیەتییــەکان و ،دەکرێ بوترێ
کە بابەتی ســەمبولیک ســازێنەری زۆربەی
ئەو شتەیە کە ئێمە وەک جیهانی ڕاستەقینە
باســی لێ دەکەین .بابەتی ڕاســتەقینە ئەو
بەشــانە پێک دێنێ کە ناتوانین بیانناسین و
هەموو شتێک دەگرێتەوە .بابەتی سەمبولیک
و بابەتی ڕاســتەقینە بەتــەواوی پەیوەندییان
پێکــەوە هەیە .بــۆ نموونە نەخۆشــی کرۆنا
لە دنیای ڕاســتەقینەدایە ،بــەاڵم ئێمە تەنیا
لەناو بابەتی ســەمبولیکدا لێــی تێدەگەین.
هەندێکمان پێمانوایە دەســتکاری مرۆڤ لە
سرووشــت بووەتە هۆی ســازبوونی ڤایرۆسی
کۆویــد  ،١٩هەندێکمان پێمانوایە ســزایەکە
لە الیەن خوداوە نێردراوە و هەندێکیشــمان

واتێدەگەین کە ئەم ڤایرۆســە دەســتکردی
چینە تا کێشــە بۆ ئابــووری ڕۆژئاوا و دنیای
سەرمایەداری ساز بکا .سووڕانی ڤایرۆسەکە بە
دنیادا پەیوەندی بە تێگەیشــتنی ئێمەوە نییە
و پەتای کرۆنا لە ئاســت بابەتی سەمبولیکدا
بێالیەنە؛ هەڵبەت بابەتی سەمبولیکە کە مانا
بە بابەتی ڕاستەقینە دەبەخشێ و فامی ئێمە
ساز دەکا.
ئایدیۆلۆژیــی ئێرانــی کــە ســازکەری
نەتەوەی ئێرانە ،پەیوەندییەک لە نێوان بابەتی
ڕاستەقینە و بابەتی سەمبولیک ساز دەکا .ئەم
ئایدیۆلۆژییــە کاتێک لە بەرامبەر ئایدیۆلۆژیی
کوردایەتی دەوەســتێ ،دەیــەوێ بە هێرش
کردنە ســەر دنیای ســەمبولیکی کورد (لە
زمانەوە بگرە تا تایبەتمەندییە کولتوورییەکان)
نــەک ســەمبولەکانی کوردســتان لــە ناو
ببــا و بێبەهایــان بــکا ،بەڵکوو لــە ڕێگەی
مێکانیزمەکانی وەخۆگرتنەوە ســەمبولەکانی
کوردســتان لە ناو ســەمبولەکانی ئێرانییەتدا
بتوێنێتەوە .بۆ ڕەخنە لەم ئایدیۆلۆژییە ،گرنگە
کــە بزانین دالــی مەزنی ئــەم ئایدیۆلۆژییە
چەمکــی ئێرانە کە لە ڕێگەیــەوە پەیوەندی
دالەکانی دیکە وەک خۆشەویســتی ،ئیمان و
توندوتیژی و  ...ساز دەبێ .هەر کام لەم داالنە
دەتوانــن لە بەســتێنی ئایدیۆلۆژیی جیاوازدا
ئاماژە بە چەندین مەدلول بکەن و لەسەریان
هەڵبخلیســکێن و لە خاڵی تەقەڵەکاندا جێگر
ببن .لەم ڕێگەوە ئایدیۆلۆژی خۆی یەکپارچە
دەکا و لــە بەرامبەر ئایدیۆلۆژییەکانی دیکەدا
بەهێز دەبێ.
 ٢لــەم چوارچێــوە تیۆرییەکەی کە باســم
کرد و بــە کەڵک وەرگرتن لــە مێتۆدۆلۆژی
نیشانەناســیی رەخنەگرانــە خوێندنەوەم بۆ
حەوت فیلم لە ســینەمای نوێی ئێرانیی پاش
ڕژیمی کۆماری ئیســامی کردووە و نیشانم
داوە کە چۆن فیلمەکان دەتوانن ئایدیۆلۆژیی
ئێرانــی نوێنەرایەتــی بکــەن و لــە ڕێگەی
دەستکاری کردنی بابەتی سەمبولیکەوە بابەتی
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ڕاســتەقینەی ژیانــی ئێمە بەرهــەم بهێنن.
شــێوازی هەڵبژاردنی فیلمەکان بەم شێوەیە
بووە کە گرنگترینی ئــەو فیلمانە بخەمە بەر
باس کە لە چل ســاڵی ڕابــردوودا لە الیەن
دەرهێنــەرە ئێرانییەکانەوە بەرهــەم هاتووە
و بە شــێوازێکی بەرفراوان بــاو بوونەتەوە.
لیســتەی ئەم فیلمانە دەکرا زیاتر بن ،بەاڵم
زۆربەی فیلمە سینەماییەکان کە بە شێوازێک
پەیوەندییان بە کوردســتانەوە هەیە لە ڕووی
تەکنیکییــەوە لە ئاســتێکی نەزمدان (وەکوو
عروس حلبچە ،مرزی برای زندگی ،کانی مانگا،
عقابها ،پنجە در خاک ،حماسەی درە شلیر و
هتد ،).هەر بۆیە بەئەنقەست لەم وتارەدا باس
نەکراون .چونکە ویســتوومە نیشانی بدەم کە
ڕەخنەی ئایدیۆلۆژیک لە باشترین فیلمەکانی
ســینەمای ئێران کە بینەری زۆرتریان هەیە،
خەاڵتیان وەرگرتــووە و ڕەخنەگرانی ئێرانی
پێشــوازییان لێ کردوون ،دەتوانێ کارکردی
پراکتیکی سیســتەمی کۆلۆنیالیســتی ئێران
باشــتر نیشــان بدەن؛ ئەگەرچی لــە فیلمە
هەرزانباییەکانیشــیاندا تەنانــەت دەاللەتــی
ڕاستەوخۆ لە بەرژەوەندی ئایدیۆلۆژیی ئێرانی
زۆر ڕوونتــر و بەرچاوتــر دەبینــدرێ .بۆیە
دەکرێ بوتــرێ ئەم توێژینەوەیە دەروازەیەکە
بۆ چەندین لێکۆڵینــەوەی گرنگتر ،بەتایبەت
وردبوونــەوە لــە ڕەهەندەکانــی پەیوەنــدی
کولتــووری جەمــاوەری بــە ئایدیۆلۆژییەوە،
بەکارهێنانــی کولتووریی ئێرانی ،ســینەمای
کۆلۆنیال و نەتەوەسازی لە ئێران.
نیشانەناســیی ڕەخنەگرانەی سینەمای
ئێرانی
 1خاکــی ئاشــنا (خــاک آشــنا) :کوردی
ئاسیمیلەکراو باشترین کوردە!
بەهمەن فەرمانئارا کــە وەک دەرهێنەرێکی
بەرهەمهێنەر (مولف )auteur :لە سینەمای
ئێراندا ناوی دەرکردووە ،بە ساز کردنی فیلمی
خاکی ئاشنا ( )٢٠٠٧/١٣٨٦سەرەڕای ئەوەی
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لە الیــەن ڕەخنەگرانەوە پێشــوازی لێ کرا،
هەروەها فیلمەکەی توانی لە دوازدە بەشــدا
بۆ وەرگرتنی خەاڵت لە دوازدەهەمین جەژنی
ســینەمای ئێران ( )٢٠٠٨/١٣٨٧بەربژێر بێ
کە لە ئاکامدا توانی لە چوار بەشدا (باشترین
دەرهێنەر ،موســیقای فیلم ،مونتاژ ،دەنگ و
میکــس) خەاڵتی یەکەم بباتــەوە ]٥[.فیلمی
خاکی ئاشنا ســەبارەت بە ژیانی نیگارکێش
و شاعیرێکی کوردی ئێرانییە (نامی نامدار بە
دەورگێڕانی ڕەزا کیانییان) کە لە ژیانی تاران
وەڕز بووە و گەڕاوەتەوە بۆ خانوو و زەوییەکانی
بنەماڵەکەی لە یەکێک لە گوندەکانی ناوچەی
تیلەکۆ لە کوردســتان تا لە ئارامیدا سەرقاڵی
بەرهەمهێنانــی هونــەری بێت .لــە یەکەم
سێکانســدا قوواڵیی ئاسیمیالسیۆنی کوردی
خوێنەوارمان لەناو ئایدیۆلۆژیی ئێرانی مەزندا
بۆ دەردەکەوێ .خوشــکی نامدار لە درەنگانی
شــەودا لە درگای ماڵەکــەی دەدا و گلەیی
دەکا ئەم «شــوێنە دوورەدەســتە» کوێە کە
هاتوویت و «بۆمان نادۆزرێتەوە؟» (لە کاتێکدا
خانووی باوکیان بووە و ئیســتاش بە میرات
بۆیان ماوەتەوە) .دواتــر نامدار وەک ئایدیال
تایپی ڕۆشــنبیری ئێرانی (کە لە پشــتیەوە
تابلۆی شــێعرێکی شــاملوو بە خۆشنووسیی
نەستەعلیق هەڵواســراوە :آی عشق چهرەی
آبیات پیدا نیســت») تــووڕە دەبێ و خەڵک
قــەرزدار دەکا کــە بــۆ «زمانی فارســییان»
شێواندووە .خوشکی نامدار داوای لێ دەکا کە
سەرپەرشــتیاریی تەنیا کوڕەکەی (بابەک) بۆ
ماوەیەک بەئەستۆ گرێ ،چونکە ناتوانێ لەگەڵ
چوارەم هاوژینەکەیــدا بیبا بۆ دوبەی .نامدار
بەتووڕییەوە دەیەوێ خۆی دەرباز بکا و دەڵێ
دوبەی لەسەر نەخشەی جیهان بە ئەندازەی
«گووی مێشــێکە» و «نە شارستانیەتی هەیە
و نە مێژوو!» «خاکەکەشــی هی مەملەکەتی
ئێمەیە کە بردوویانــە و ئەوێیان پێ ئاوەدان
کردووەتــەوە!» هەر بەم چەند ڕســتەیە دالە
گرنگەکانــی ناســیۆنالیزمی ئێرانی لەســەر
ساڵی بیست و دووەم
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مەدلولەکانــی خۆیان جێگــر دەبن :عەڕەب
دواکەوتــووە و خاوەنی شارەســتانیەت نییە،
بە ســووکی دەبێ باس لە واڵتە عەرەبییەکان
بکرێ ،زمانی فارسی شادەماری ئێرانیبوونە و
پارێزەری شارەستانییەتێکی کۆنە!
بە فێڵ ،بابەک الی نامــدار دەمێنێتەوە.
نامدار کە خــۆی لە زمانی کــوردی تێدەگا
بــەاڵم بابەکی خوشــکەزای هیچ لــە زمانی
کوردی تێناگا و باوکی حاشــای کردووە کە
بابەک کوڕی بێ (چونکە پێی وایە زۆڵە)؛ هەر
لەبەر ئەمە بابەک سەرەڕای ئەوەی موعتاد و
بێکارە ،لە یەک ســاڵدا سێ جار ویستوویەتی
خــۆی بکوژێ .بابەک بە یەک نیگا عاشــقی
کچێکــی کوردی (مێهرماه ،ناوێکی ســەیر و
سەمەرەی فارسی) هەرە جوان دەبێ و ئەمە
وای لــێ دەکا بتوانێ لەو گونــدە بمێنێتەوە.
کچێک کە دواتــر بۆمان دەردەکەوێ هەر لە
منداڵییەوە دراوە بــە ئامۆزاکەی و هەرچەند
زەماوەندیــان نەکــردووە ،بــەاڵم هەر کەس
لێی نزیک بێتەوە دەکوژرێ .لە سێکانســێکی
دیکەدا ،ئەم کچە لــە درگای خانووی نامدار
دەدا و داوای ئاو بۆ بووکەڵە تینووەکەی دەکا!
بابــەک کە ئەم بۆچوونەی پــێ خورافەیە لە
الیەن ژنە خزمەتکاری ماڵی نامدارەوە ئاگادار
دەکرێتەوە کە ئەم ڕێوڕەسمە نزای خەڵکە بۆ
باران بارین! بابەک دەچێتە سەر ڕێی مێهرماه
و بە ڕەســمی خۆشەویســتی چەند چەپکە
گوڵی بۆ دادەنــێ؛ کوڕانی ئاوایی پێی دەزانن
و بەخەســتی لێی دەدەن .بابەک هیچ کە واز
ناهێنــێ و تەنانەت لە خەودا مۆتەکە دەبینێ
کە لەســەر ئەم ئەوینە دەکــوژرێ ،بەاڵم لە
کۆتایــی فیلمەکەدا ســەردەکەوێ و دەتوانێ
دڵی کچەکە بە دەست بێنێ و مێهرماه بە دەم
گوڵچنینەوە بە دەمیەوە پێدەکەنێ! مێهرماه لە
تەنیا سێکانسێکدا کە لەگەڵ بابەک بەکورتی
قســە دەکا پێــی دەڵێ کــە دەزگیرانەکەی
«پێشــمەرگەیە» و چووەتە ئەوبەر «سنوور» و
دەگەڕێتــەوە و ناکرێ لەگەڵ ئەو قســە بکا.

بابەکی ئاســیمیلەکراو هەرچەنــد موعتاد و
بێکارە ،بەاڵم چونکە بووەتە بەشێک لە نەتەوەی
سەردەست دەتوانێ تەنیا بە نیشاندانی عەشق
و نــەرم و نیانی بە ســەر توندوتیژی ڕووتی
مرۆڤی نەتەوەی بندەســت ســەرکەوێ .ئەو
مرۆڤانەی کە هیچ لە شارســتانیەت تێناگەن
و لە شاخەکانی کوردستان دەژین .پێشمەرگە
لــە دووردەســتەکانە و پێی لــە نەریتێکی
کۆنەپەرەســتدا چەقیــوە ،بابــەک لێرەیە و
خەڵکی شارە و ڕێوڕەســمی عاشقی دەزانێ.
مێهرماهیش ســەرکەوتووانە عاشــقی پیاوی
ئاســیمیلەکراو دەبێ و بە تیرێک سێ نیشان
دەپێکێ :لە زیندانی ئامۆزاکەی ڕزگاری دەبێ،
لە ژیانی دنیای پێــش مۆدێرندا عەوداڵی ئاو
بۆ بووکەڵەکەی نابــێ و ،چیتر بەتوندوتیژی
لەگەڵیــدا هەڵســووکەوت ناکــرێ .کوڕێکی
موعتادی دۆڕاوی ئاسیمیلەکراو کە لە الیەن
کۆمەڵگاوە وەک زۆڵ سەیر دەکرێ بە یەک
نیگا تووشــی عەشقێکی ئەفالتونی دەبێ و بە
ئاسانی و بە دانانی چەند گوڵ بە سەر عەشقی
کوڕە پێشمەرگەیەکدا سەردەکەوێ!
چیرۆکی عەشــقی بابەک هاوکاتە لەگەڵ
ئەوەی ئاگادار دەبینەوە کە مام نامدار زگورت
ماوەتــەوە ،چونکە عەشــقە کۆنەکەی ئەوی
بەجێ هێشتووە و ڕۆشتووە بۆ ئامریکا .ئیستاش
شەبنەم (ژنێکی فارس) کە شێرپەنجەی هەیە
گەڕاوەتەوە و مام نامدار لە کۆتایی فیلمەکەدا
لەبەر ئەو عەشقەی بە شەبنەم هەیەتی حازرە
کوردستان بەجێ بهێڵێ و بۆ تاران بگەڕێتەوە.
بەاڵم خاڵی گرنگی فیلمەکە بابەتێکی دیکەیە
و وەک گۆڕانێکی گرنگ لە ژیانی ئەم ڕۆشنبیرە
تەریککەوتووەدا دەســت نیشان دەکرێ .لە
ڕێگەی پاستارێکەوە لە هەاڵتنی نووسەرێکی
زیندانی بە ناوی ئەحمەد میرشــکاری ئاگادار
دەکرێینەوە کە ماوەیەکی هەرە زۆر لە زیندان
بــووە و پاش ئەوەی بۆ دوو مانگ مۆڵەتی پێ
دراوە بە دەرفەتی زانیــوە و نەگەڕاوەتەوە بۆ
بەندیخانە .بە نیشانەکاندا بۆمان دەردەکەوێ
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کە ئەحمەد زیندانییەکی سیاسیی کوردە کە
لەگەڵ حیزبەکانی کوردستان لە پەیوەندیدایە
و بــەاڵم نەیتوانیــوە لــە مەریوانــەوە خۆی
دەربــازی ئەو دیو ســنوور بــکا .بۆیە هێزە
ئەمنییــەکان دێنە الی مام نامــدار کە پێی
بڵێن ماڵەکەی لە ژێر چاودێریدایە و پێیانوایە
ئەحمەد الی ئەو خۆی حەشــار دەدا .نامدار
نایــەوێ هاوکاریی هێزە ئەمنییەکان بکا و بە
بیستنی ئەو هەواڵە تێک دەچێ .ڕۆژی دواتر
دەردەکەوێ کە هێــزە ئەمنییەکان هەر لەو
ناوچەیــە ئەحمەدیان کوشــتووە و هەر ئەمە
دەبێتــە هۆی ئەوەی نامدار خۆی ســەرکۆنە
بــکا بۆ درگای ماڵەکەی داخســتووە ،هاوڕێ
کۆنەکەی داڵدە نەداوە و وەک هونەرمەندێک
خۆی لە دنیا شاردووەتەوە.
فیلمی خاکی ئاشــنا کە خاوەنی هێڵێکی
دیاری گێڕانەوە نییە ،لە الیەن ڕەخنەگرانەوە
پێشوازی لێ کرا .حەمید دەباشی مامۆستای
بواری پۆســتکۆلۆنیالیزم لە زانکۆی کۆلۆمبیا
بەم شــێوەیە فیلمەکە وەســف دەکا «فیلمی
خاکی ئاشــنا گوڵــی ســووری فەرمانئارایە
بۆ ئێــران ...پەیامی نەســڵێکە کــە جگە لە
خۆشەویســتی هیچــی تری بۆ ئێــران پێ
نییە ]6[».دەباشی کە بە هیچ شێوەیەک ئاماژە
بە کوردبوونــی نامدار نادا ،بــاس لەوە دەکا
کــە فەرمانئارا دەیــەوێ گرێدراوەیی مرۆڤی
ئێرانی بە خاکی خۆی لە نەسڵە جیاوازەکاندا
نیشان بدا .دەباشــی هەرچەند زۆر شارەزای
تیۆرییەکانی پۆســتکۆلۆنیالیزمە ،بەاڵم (هەر
وەک فەرمانئــارا) شــارەزایانە ئــاگادارە کە
ئایدیۆلۆژی ناو فیلمەکە چەند سەرکەوتووانە
کوردی ئاســیمیلەکراو دەکاتە باشترین کورد
و تەنانــەت لــە ئاماژەپێدان بــە ئۆپێرایەک
کــە نامدار لــە کارگەکەی بــەردەوام گوێی
لێ دەگرێ مێــژووی هونــەری ئەورووپاش
دەشــێوێنێ .هەڵبەت ڕوانگەکانی دەباشــی
بەالمانەوە نابێ ســەیر بێ کاتێــک دەزانین
کە ئەو یەکێک لە دژبەرە سەرســەختەکانی
 116گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

ناسیۆنالیزمی کوردییە (کوردایەتی) و تەنانەت
ڕێفراندۆمی هەرێمی کوردســتانی لە ســاڵی
 ٢٠١٧وەک «بەئیسرائیلیکردنی» کوردستان
[]٧
پێناسە کردووە.
فەرمانئارا دەیەوێ لە ڕێگەی نیشاندانی
هەســتی نامدار بۆ ئۆپێرای تۆسکا (بەرهەمی
پوچینی) لە نێوان نامدار و ماریۆ کاڤارادۆسی
جۆرێــک لێکچوونــی هونەری وێنــا بکا .بە
ئاوڕدانەوەیەکــی خێــرا لە ئۆپێرای تۆســکا
هەندێــک بابەتی دیکەمان لەســەر کوردی
ئاسیمیلەکراو بۆ دەردەکەوێ کە ئایدیۆلۆژیی
ئێرانی دەیەوێ بیشــارێتەوە .لــە ئۆپێراکەدا
ســێزار ئانجێلۆتی سیاســییەکی سەردەمی
ڕۆمە لە ساڵی  ١٨٠٠و دوای گۆڕانکارییەکان
خۆی شــاردووەتەوە و پەنــای بۆ هاوڕێیەکی
نیگارکێشــی بە ناوی کاڤارادۆســی هێناوە.
کاڤارادۆســی بــە هــاوکاری ئەویندارەکەی
(تۆسکا کە گۆرانیبێژێکی ناودارە) ،ئانجێلۆتی
دەشارنەوە بەاڵم لە ئەنجامی فێڵ و تەڵەکەی
بارۆن سێکارپیا (سەرۆک پۆلیس) ئانجێلۆتی
بەدیل دەگیرێ و لە زینداندا خۆی دەکوژێ،
کاڤارادۆســی تیرباران دەکرێ و تۆسکا خۆی
لــە قەاڵیەکی بەرزەوە فڕێ دەداتە خوارەوە و
دەمرێ ]٨[.مام نامدار کە بەردەوام بە دەم ئەم
شــاکارە ئۆپێراییەوە نیگارەکانی دەکێشێتەوە
(تەنانەت ژنە خزمەتــکارە کوردەکەی کە لە
ئۆپێرا «تێناگا» لەبارەیــەوە دەڵێ «مام نامدار
هەمیشــە قیژوقاوی ژنێک [تۆســکا] دادەنێ
و مێشــکی ســەری خــواردووم») نایــەوێ
هاوکاریی هاوڕێ نووسەرە سیاسییەکەی بکا
و بەپێچەوانەی کاڤارادۆسی ،درگا لە ئەحمەد
(بەئەنقەســت زیندانییەکی سیاسی بێپەنا و
دەرەتان نیشــان دەدرێ کــە تەنیا هەندێک
قاچاغچی هاوکاری دەکەن) دادەخا.
ئەگەر تــا ئێرەتان خوێندبێتــەوە ڕەنگە
تایبەتمەندییەکانی کوردی ئاســیمیلیکراوتان
بە باشی بۆ دەرکەوتبێ ،بەاڵم ئەی کوردەکان
بۆخۆیــان چۆنن؟ لە تەواوی فیلمەکەدا چەند
ساڵی بیست و دووەم
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کــورد دەبینین .لــە دوورەوە دیمەنی چەند
وەرزێڕێــک و دواتر چەند کچێک کە بە گۆزە
لە کانی ئاو دێنن .ســێ کوڕی کورد بە جلی
کوردییــەوە کە لەوپەڕی وەحشــی و دڕەندە
بووندا دەبنە پارێزەری کۆنەپەرەســتی و ،بە
تاوانی خۆشەویستی تا ئاستی مردن لە بابەک
دەدەن و ســەر و گوێالکی خوێناوی دەکەن.
هەروەها حەسەن شــوان کە ساڵیانێکە پاش
ئەوەی مەڕ و مااڵتەکەی دزراوە ،شــێت بووە
و بەردەوام وەهمەکانــی خۆی دەگێڕێتەوە و
باس لەوە دەکا کە قیامەتە .نیگای فەرمانئارا
زۆر وردە :ســوژەی کوردی شــوانکارە ئەگەر
مێگەڵی نەمێنێ هاوسەنگی دەروونی دەشێوێ
و پەیوەندی لۆژیکی بە دنیای ڕاســتەقینەوە
نامێنــێ و بۆیە باوەڕ دێنێ کە قیامەت ڕووی
داوە .خزمەتــکاری خانووەکەی ژنە کوردێکی
ساویلکەیە و کامێرای کۆلۆنیالیستی بە باشی
پەیوەندی چەوساندنەوە لە بەرژەوەندی نیگای
ڕۆشنبیرانەی نەتەوەی سەردەست نیشان دەدا.
هەرچەند مام نامدار وا دەنوێنێ کە خێرخواز
و مرۆڤدۆستە بەاڵم گاڵتە بەم ژنە خورافاتییە
دەکا کــە هەموو ددانەکانــی کڕمۆڵ بوون و
نایەوێ پارەی کارەبای ماڵەکەی بدا .کوردی
ئاسیمیلەکراو پاک و خاوێنە ،دەستوور دەدا و
کاتەکانــی خۆی بۆ هونەرە بەرزەکان تەرخان
دەکا و لەگەڵ فارسەکان باسی هونەری بەرز و
خۆشەویستی دەکا؛ کوردی بندەست وەڕزێرە
و لە ژێر هەتاو کرێکاری دەکا یا خزمەتکارە و
چێشت لە بەر دەم خاوەنماڵەکەی دادەنێ و
خۆی بە قسە هێنان و بردنەوە سەرقاڵ دەکا.
 2منداڵی خاک [فرزند خاک] :زارۆکی کورد
لە باشووری کوردســتان لەدایک دەبێ تا لە
تاران ببێتە سەربازی ئێرانی مەزن!
فیلمــی منداڵــی خــاک بــە دەرهێنــەری
محەمەدعەلی باشەئاهەنگەر لە ساڵی ١٣٨٦
( )٢٠٠٧بە پشــتیوانی بونیادی ســورە ساز
کــراوە و لە جەژنی خانەی ســینەمای ئێران

لە دوازدە بەشــدا بەربژێر بــووە و لە ئاکامدا
لە شــەش بەشــی (باشــترین فیلم ،دەوری
تەواوکــەری ژن ،فیلمنامــە ،فیلمهەڵگرتن،
دەنگهەڵگرتــن ،ئێفێکتــی تایبەت) خەاڵتی
باشترینەکانی بردووەتەوە ]9[.هەروەها لە بیست
و شەشەمین فستیڤالی فەجر ( ،)١٣٨٦فیلمی
منداڵی خاک هاوکات لەگەڵ ئەوەی خەاڵتی
باشــترین ئەکتەری دووەمی ژنی بردووەتەوە،
خەاڵتی ســیمۆرغی زێڕینی بۆ باشترین فیلم
لە ڕوانگەی نەتەوەییەوە (شــەرقی ،ئایینی و
ئێرانی) پێ بەخشراوە ]10[.ئەم فیلمە توانیویەتی
لە دووەمین جەژنی ئەنجوومەنی ڕەخنەگران
و نووســەرانی سینەماشــدا ( )١٣٨٧خەاڵتی
باشــترین دەرهێنەر و ئەکتەری یەکەمی ژن
بباتەوە[ ]11لە ڕوانگەی ڕەخنەگرانەوە منداڵی
خاک فیلمێکە لە ژانــری جەنگ و بەرگریی
پیرۆزی ئێرانییەکان لە قۆناغی هەشــت ساڵ
شەڕ لەگەڵ واڵتی عێراق .هەر بۆیە بە ابوەڕی
ڕەخنەگــران منداڵــی خاک لــەو دەگمەن
فیلمانەیــە کە توانیویەتی هــەم بۆ مودیرانی
سینەمای ئێران گونجاو بێ و هەم ڕەخنەگران
[]12
پەسەندی بکەن.
فیلمــی منداڵی خــاک چیرۆکــی مینا
ژنێکــی تارانییــە کە پــاش پازدە ســاڵ لە
کوژران/دیارنەمانــی هاوژینەکــەی لەگــەڵ
کــوڕە مێرمنداڵەکــەی هاتــووە بۆ شــاری
پاوە بە ئۆمێــدی ئەوەی تەرمی مســتەفای
هاوســەری بدۆزێتەوە .لە پاوە دوای هەندێک
کێشمەکێشــەوە دەتوانێ بچێتە سەر سنوور
و هــەر لێرەوەیە کە گرنگتریــن ئالێنگاریی
فیلمەکە دەســت پێ دەکا .لەســەر ســنوور
چەندیــن خێوەتــی تایبــەت بــە هێزێکی
تایبەتــی ئێران پیشــان دەدرێ کە ئەرکیان
دۆزینەوەی ئێســک و پرووســکی ســەربازە
ئێرانییەکانە .ســەدان تابووت لــە فیلمەکەدا
نمایش دەکرێن کە بە ئااڵی ئێران داپۆشراون
و ئامادەی گواســتنەوەن .لــە ناو خێوەتەکان
قەرەباڵغییەکــی زۆر دەبیندرێ و ژنانی کورد
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لە باشــوورەوە ئێسک و پاشــماوەی پالک و
جلوبەرگی ســەربازە ئێرانییەکان ڕادەســتی
شــارەزایانی ئێرانی دەکەن و لــە بەرامبەردا
بــڕی پارەیــەک وەردەگــرن .سێکانســەکە
هــاوکات لەگــەڵ ئەوە زۆر سەرنجڕاکێشــە،
بەاڵم هەر لێرەوە ئایدیۆلۆژیی ئێرانی لە زمانی
شارەزایانی بواری ســەربازییەوە دەردەکەوێ.
ژنــە کوردەکان ســاویلکە و گێــل ،فێڵباز و
تەماحکار نیشــان دەدرێن کــە هیچ گرنگی
بە پاشــماوەی ســەربازە ئێرانییەکان نادەن
کە لە الیەن شــارەزاکانەوە وەک شتگەلێکی
پیرۆز هەڵسووکەوتیان لەگەڵ دەکرێ .ژنێک
هەوڵ دەدا ئێســک و جلوبەرگێکی پرووتکاو
بفرۆشێتەوە بەاڵم ئێرانییەکان قەبوڵی ناکەن
و لە ڕێگەی هەندێک نیشــانەوە دەڵێن ئەمە
تەرمــی عێراقییە .لە دوای ئەوەیکە ژنەکە کە
دەاڵڵێتەوە تا لێی وەرگرن ،دەڵێن کێشە نییە
وەریدەگرین و دواتر دەتوانین لەگەڵ تەرمی
ئێرانییەک کە الی عێراقییەکانە بیگۆڕینەوە.
شــارەزاکان ئێســکەکان ماچ دەکــەن و بە
گریانەوە بەخێرهاتنیان دەکەن .لە ناوەڕاستی
فیلمەکەدا دالی گاڵوبوونــی عێراقییەکان لە
زمانــی کوردێکەوە دووپات دەبێتەوە .گۆنا کە
دەیەوێ زیرەکی خۆی نیشــان بدا دەبێژێ:
یەکێک لە شــێوازەکانی ناســینەوەی ئێرانی
لــە عێراقی ئێســکەکانیانە ،چونکە ئێســکی
ئێرانییەکان ســپی و ناســکە ،بەاڵم ئێسکی
عێراقییەکان ڕەش و ئەستوورە!
گۆنا (مەهتــاب نەســیرپور) ،بێوەژنێکی
دووگیانی باشــوورییە کە قەرارە ڕێگە نیشانی
مینــا بدا و وا نیشــان دەدرێ کــە دەتوانێ
کەمێک بە فارسی قسە بکا و مینا لە سنووری
نێوان ڕۆژهەاڵت ـ باشــوور (ئێران ـ عێراق)
دەپەڕێنێتــەوە .گۆنا و خوشــکێکی دیکەی،
وەک زۆربەی خەڵکی ئەو ناوچەیە ،لە ڕێگەی
کۆکردنەوەی ئێسکی مردووەکان و دۆزینەوە
چەک و تەقەمەنییــەوە دەژین .خێزانی گۆنا
ســەیر و سەمەرە نیشان دەدرێ کە لە چوار
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خوشــک و دوو برا پێک هاتوون .گۆنا و سارا
پاشــماوەی مردووەکان کۆ دەکەنەوە ،ڕۆژین
(کە چاوەکانی کیمیایی بوون و خەریکە کوێر
دەبێ) و مۆنا مێرمنداڵن ،ســەرکاو مۆنگۆلە و،
سیروان کە برا گەورەیانە قاچی بە مین پەڕیوە
و ژنەکەشی مردووە ،هەر بۆیە زۆر ساخ نییە.
ســیروان بە جامەدانە و کووڵەباڵەوە لەســەر
داشقەیەک دادەنیشێ ،دەف لێ دەدا ،گۆرانی
دەڵێ و منداڵەکانی دیکە پاڵ بە داشقەکەیەوە
دەنێن و لە زۆربەی فیلمەکەدا هەڵدەپەڕن.
لە درێژەی فیلمەکەدا بۆمان دەردەکەوێ
تەرمــی مســتەفای هاوژینی مینــا هیچ کە
نەبووەتە ئێســک و پرووسک ،بەڵکوو کاتێک
لە الیــەن خەڵکی ناوچەکــەوە دۆزراوەتەوە
نەشــێواوە و تەنانەت وەک وایە تازە مردبێت.
هەر بۆیە خەڵک وەک موعجیزەیەک سەیری
دەکەن و دەڵێن «ســەیدی غەریب» یەکێک
لــە ئەولیای خودایە ،بۆیە جەســتەی شــی
نەبووەتەوە .لەبەر ئەم پێگە پیرۆزە ،خەڵک بۆ
خۆیان تەرمەکەیان ناشتووە و مەزارگەیەکیان
وەک پیاوچاک بۆ ســاز کــردووە .مونا کە بە
چاوی خۆی تەرمەکــەی بینیوە هەر بە دەم
مینــاوە پێدەکەنێ و لێــی نزیک دەبێتەوە تا
قسەی لەگەڵ بکا .گۆنا مینا ئاگادار دەکاتەوە
ناکــرێ تەرمی هاوژینەکەی بۆ ئێران بباتەوە،
چونکــە خەڵک و مامۆســتای ئایینی ڕێگەی
پــێ نادەن گۆڕەکە هەڵبکەنــێ و مەزارگەکە
بشــێوێنێ .ئەمــە هاوکاتــە لەگــەڵ ئەوەی
گروپێکی توندئاژۆی ئیسالمی (کە بە عەڕەبی
دەئاخفن) بــە گوندەکانــدا دەگەڕێن و ئاگر
لە مەزارگەکان بــەر دەدەن .چونکە پێیانوایە
ئەمە پرستشــی بتەکانە و خەڵک شەریک بۆ
خــودا دەدۆزنەوە .هەروەها ژنانی ئەو ناوچەیە
کاتێــک دەزانن کە مینا هاوژینی ســەیدی
غەریبە ،دەستە دەستە دێن بۆ الی ،دیاری بۆ
دێنن وەک کەسێکی نوورانی ماچی دەکەن.
هەروەها زارۆکێکی بۆ دێنن کە مینا دەستی
شــەفای بە ســەردا بێنێ ،چونکــە پێیانوایە
ساڵی بیست و دووەم
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دەســتی ئەو تەبەڕوکی هەیە و نەخۆشەکان
چاک دەکاتەوە.
مینــا و خێزانەکــەی دەیانــەوێ تەرمی
فڕۆکەوانێکــی هەلیکۆپتــەر بدۆزنــەوە تا لە
بەرامبــەردا پــارەی بــاش لــە ئێرانییەکان
وەرگــرن .لەم گەڕانەدا مونا دەکەوێتە ســەر
میــن و دەمــرێ و بــە دەم گۆڕانــی وتنی
ســیروانەوە دەینێژن .لەم دۆخە دڵتەزێنەدا،
گۆنا هەر مەکووڕە بچن و تەرمی فڕۆکەوانەکە
لــە پێش خەڵکــی دیکەدا بدۆزنــەوە تا بەو
پارەیە ئەندامی خێزانەکەیان لەو جەهەندەمە
ڕزگاریــان بێ و بچــن لە ئێــران بژین (کە
شوێنێکی شیاو و خۆشە) .ڕۆژین ،گۆنا و مینا
هەلیکۆپتەرە شکاوەکە و تەرمی فڕۆکەوانەکە
پەیدا دەکەن ،بەاڵم هەر لەو سەروبەندەدا گۆنا
ژان دەیگرێ و ئەوان لەو شاخە دەستەوسان
نازانن چ بکەن .مینا کە دەستەوسانە و نازانێ
چ بکا ،لە دوورەوە ڕوو لە مەزارگەی سەیدی
غەریب (مســتەفا) دەکا و دەڵێ یارمەتیمان
بدە کــە منداڵەکە لەدایک ببــێ؛ پێی دەڵێ
«من تۆم دۆزیوەتــەوە ،دڵم ئۆقرەی گرتووە و
تۆ بۆ خەڵکی ناوچەکە بەجێ دێڵم ».منداڵەکە
لەدایک دەبێ ،بەاڵم گۆنا دەمرێ و لە دوایین
سێکانســدا مینا منداڵەکــەی گۆنا لە باوەش
دەگرێ و ناوی دەنێ مستەفا (چونکە نەزری
مستەفای کردووە) و پشت لە مەزارگە و ڕوو
لە ئێران دەکا و دەگەڕێتەوە.
بەخشــینی خەاڵتی ڕوانگەی نەتەوەییی
فستیڤالی فەجر بە فیلمی منداڵی خاک بێهۆ
نەبووە .ئــەم خەاڵتە لە ســێ ڕەهەندەوە بۆ
فیلمەکان دەڕوانێ :ڕەهەندی شەرقی ،ئایینی
و ئێرانی .دالەکانی ناو فیلمەکە لەســەر چەند
مەدلولی تایبەت جێگر دەبن کە بریتین لە :بە
هۆی هاتنی ئامریکاییەوەکانەوە عێراق شێواوە
و ئیســامی توندئاژۆ دەســەاڵتی گرتووە .لە
هەموو فیلمەکەدا بە شــێوازی ناڕاســتەوخۆ
خەڵــک باوەڕدار نیشــان دەدرێن و هەروەها
بە زەقی باس لەوە دەکــرێ کە ئێرانییەکان

لەبەر ئیســام و نیشــتمان بە دەست کافرە
خوانەناسەکان شەهید دەکران .هەڵبەت دالی
ئێرانییــەت لە فیلمەکــەدا دالی مەزنە و دوو
دالەکەی تر (شــەرقی ،ئایینــی) لە ڕێگەی
چەمکی ئێرانەوە لەسەر مەدلولی خۆیان جێگر
دەبــن .پێش لەم فیلمەش ،لە فیلمی دیکەی
وەک پەنجە لەنێو خاک نیشان دەدرێ کوردی
عێراق (باشــوور) خۆیان بــە ئێرانی دەزانن و
دڵیان بــۆ ئێران لێ دەدا .لــە فیلمی پەنجە
لەنێو خــاک (دەرهێنەر ئیرەج قادری ١٣٨٦
[ )]٢٠٠٧کوردەکانــی گوندێک لە باشــوور
ئامادە نین لە سوپای عێراقدا سەربازی بکەن
و دژیان دەوەستنەوە .هەروەها خەڵک بەڕوونی
بــاس لەوە دەکەن کە لــە ڕووی ڕەچەڵەک،
زمان و کولتوورەوە ئێرانین و دوای ئەوەی دژ
بە عێراقییەکان کە ناوچەیەکی کوردستانیان
کیمیاباران کردووە شۆڕش دەکەن ،بەرپرسی
بااڵی ئــەو کیمیابارانە دەکوژن و ئااڵی ئێران
کە بە دەست تازەالوێکەوەیە ،لەسەر شاخێکی
باشووری کوردستان بەرز دەکەنەوە.
لە منداڵــی خاکدا مرۆڤــی بەکۆلۆنیکراو
نەک عاشــقی مرۆڤی کۆلۆنیالیســت دەبێ،
بەڵکوو لەوەش تێدەپەڕێ و وەک سەمبولێکی
خودایانــە دەیپەرســتێ .پیرۆزکردنی مرۆڤی
کۆلۆنیالیســت دەرەنجامی مەترســیداری لێ
دەکەوێتــەوە و چیتر مرۆڤی کــورد ناتوانێ
دژی دوژمــن و سیســتەمی کۆلۆنیالیســتی
بوەســتێتەوە ،چونکە هێزێکــی مێتافیزیکی
خودایانــە پشــتی گرتووە .هەروەهــا بەپێی
تایبەتمەنــدی وەخۆگرانــەی کۆلۆنیالیزمی
ئێرانی کورد لە هەر کوێ بێ ئێرانییە ،کەواتە
دەبێ لەســەر خاکی باشــووری کوردســتان
ئااڵی ئێران هەڵ بکرێ .بە وتەی ڕەخنەگری
ڕۆژنامــەی کەیهان «ئەم فیلمــە نەتەوەیەک
تێدەپەڕێنــێ و بەردەوامی بەهاکانی بەرگریی
ئێرانییەکان لە جەنگ لەگەڵ عێراق نیشــان
دەدا ]13[».بەکارهێنانــی تــازەالو و زارۆک بۆ
ئەم مەبەســتە هەم نیشــانەیەکە بۆ زیندوو
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نیشــاندانی ئایدیۆلۆژیــی ئێرانــی و هەم بۆ
بەردەوامبوون و درێژخایەنبوونی .مینا دەزانێ
کە هەم مەزارگەی سەیدی غەریب پیرۆزایەتی
ئایدیۆلۆژیــی ئێرانی بۆ چەندین نەوەی دواتر
دەگوازێتەوە و هەم زارۆکی کوردی لە ئامێزی
مێهرەبانــی خۆی گرتووە کە لــە تاران لەنێو
پەروەردەی ناسیۆنالیزمی ئێرانیدا ،بە ڕەحم و
دڵســۆزییەوە ،بەخێوی بکا تا هەتیو نەکەوێ.
کوردی بندەست ئەگەر ســێبەری نەتەوەی
سەردەستی کۆلۆنیالیســتی بە سەرەوە نەبێ
هەتیو دەبێ و ڕێگای ژیان ون دەکا.
 3فرمێسکی سەرما [اشــک سرما] :مرۆڤی
بەکۆلۆنیکراو عاشــقی مرۆڤی کۆلۆنیالیســت
دەبێ!
فیلمــی فرمێســکی ســەرما ســاڵی ١٣٨٢
[ ]٢٠٠٣لە الیــەن عەزیزوڵاڵ حەمیدنژادەوە
ســاز کراوە؛ لە هەشــتەمین جەژنی خانەی
ســینەمای ئێران ( )٢٠٠٤/١٣٨٣لە هەشت
بەشدا بەربژێر و براوەی خەاڵتەکانی باشترین
ئەکتەری ژن و موســیقا بــووە ]14[.هەروەها
فرمێسکی ســەرما براوەی خەاڵتی باشترین
فیلم و ئەکتەری یەکەمی پیاو لە فســتیڤالی
فیلمی ئاســیا لە شــاری نیودێلهی ()٢٠٠٥
بــووە ]15[.فیلمەکــە چیرۆکــی کاوە کیانی
(پارسا پیرۆزفەر) ســەربازێکی شارەزای مین
هەڵگرتنەوەی ئێرانە کە لە پاســگایەکی سەر
سنووری ئێران و عێراق لە کوردستان ئەرکی
کرانەوەی ڕێگایەکی لە ئەســتۆیە .پیش ئەو
چەندین ســەرباز لە کاتی مین هەڵگرتنەوەدا
کــوژراون ،چونکــە لــە کاتــی ئەرکەکەیان
کچە شــوانێک بە ناوی ڕووناک (گوڵشــیفتە
فەراهانی) کــە زۆر جوانە بە ســەماکردن و
قیژوقاو ســەرنجیان ڕادەکێشێ و لە مینەکان
غافڵیان دەکا .ڕووناک پێشــمەرگەی نهێنی
کۆمەڵەیە و لەناو شــار و گونــد زانیاری کۆ
دەکاتەوە و یارمەتییان دەدا .پێشــمەرگەکان
دەزانن کــە کاوە پیالنەکانیــان تێک دەدا و
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هەر بۆیە دەیانەوێ بیکوژن ،بەاڵم چەند جار
لە بۆســەدانان ســەرکەوتوو نابن .بۆ نموونە،
جارێکیان کە کاوە لە شــار دەگەڕێتەوە و لە
پێشەوەی ســەیارەیەک دانیشتووە ،لە نیوەی
ڕێــگا و لە کاتێکدا بارانێکــی بەخوڕ دەبارێ،
لە ڕووی «دڵســۆزییەوە» جێگــەی خۆی بە
پیرەمێردێک دەدا و پێشــمەرگەکان بەهەڵە
کابرای کورد بریندار دەکەن.
کاوە بەپێچەوانەی ڕوانگەی بەرپرسەکەی
لە پاسگەی ســەربازی ،پێیوایە خەڵکی کورد
خراپ نین و تەنیا هەندێکیان دژبەری ئێرانن
و هەلەکەیــان بۆ تێکدانی ئارامی ناوچەکە لە
بەرژەوەنــدی خۆیان گواســتۆتەوە .بەاڵم لە
بەرامبەردا بەرپرسی پاســگەکە سەربازەکان
ئامــۆژگاری دەکا کە «ئەم ناوچەیە لە دوژمن
پاک نەکراوەتەوە .لە دەرەوەی پاسگەکە نابێ
لەگەڵ کەس قســە بکەن .ســنووری دۆست
و دۆژمــن دیــار نییە .نابێ ئێرەتــان لەگەڵ
بەڕەی شەڕی باشووری ئێران لێ تێک بچێ!
دەبــێ هەمووان بــە دوژمــن دابنێن مەگەر
پێچەوانەکەی بســەلمێ .ئەرکی سەرشانمانە
کە ڕێگەکە کــراوە بمێنێتەوە تــا کاروباری
«خەڵــک» پەکی نەکــەوێ!» لە سێکانســی
گرنگــی کتێبفرۆشــیدا ،دالــە گرنگەکانــی
کۆلۆنیالیزمی وەخۆگــر دەردەکەون .ڕووناک
چووە بۆ کتێبفرۆشی ناو شار کە لە شوێنێکی
نهێنی ناو کتێبفرۆشییەکدا دوو پێشمەرگەی
باڵی چەکداری ببینێ .ئەوان فێری دەکەن کە
چۆن یارمەتییان بدا بۆســە بۆ کاوە بنێنەوە.
هەر دوو پێشــمەرگەکە بە شێوازی تیپیک و
بەپێی زێهنیەتی ئێرانی کورد نیشان دەدرێن:
ســمێل زل و برۆی چڕ ،تووڕە و یەک قسە.
یەکێک لە پێشمەرگەکان بە ڕووناک پێشنیار
دەدا کە بێتە الی ئەوان بۆ بەشی چەکداری.
بەاڵم ڕووناک دەڵێ «چەک هەر فیشەک نییە
(اسلحە تنها تفنگ نیســت) ».بەڕێکەوت لە
ناو کتێبفرۆشییەکە کاوە هاتووە ڕۆمان بکڕێ
و بە جۆرێک نیشــان دەدرێ کە سەربازێکی
ساڵی بیست و دووەم
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خوێنەوارە و لە جەرگەی شــەڕەدا دەست لە
خوێندنــەوە بەر نادا ،لەگەڵ ژنان بە ئەدەبەوە
قسە دەکا و هاودەردی خەڵکی هەژار و مرۆڤی
کــوردە .گوتاری ڕێفۆرمخــوازی ئایدیۆلۆژیی
ئێرانی لە  ]١٩٩٧[ ١٣٧٦خۆی لە قسەکانی
ڕووناک دەردەخا و بەدڵنیاییەوە کتێبفرۆشی
باشترین شوێنە کە دالی ئاشتیخوازی لەسەر
مەدلولەکانی جێگر ببێ .پێشمەرگەکان تەنیا
بیر لە چەک دەکەنەوە ،سەربازێکی ئاشخۆری
ئێرانی لە گەرمەی شەڕدا ڕۆمان دەخوێنێتەوە
و کوردی ئاسیمیلەکراو دەیەوێ خوێنەوار بێ
و بیر لە چارەسەری بێتوندوتیژی دەکاتەوە!
لــە ڕۆژێکدا کە لەبەر با و بۆران چاو چاو
نابینــێ ،ڕووناک چەند مــەڕ و بزنی وەپێش
خــۆی داوە لــەو کوێســتانە و کاوەش بەو
بەندەنــەوە پاســەوانی دەدا .ڕووناک (ڕۆژین
نــاوی نهێنییەتــی) قاچی هەڵدەخلیســکێ
و لــە جێ دەردەچــێ ،بۆیــە بەخێرایی پەنا
دەباتە ئەشــکەوتێک کە پێشتریش دەزگای
بێســیمەکەی بــۆ پەیوەندیگرتــن لەگــەڵ
پێشــمەرگەکان لــەوێ دەشــاردەوە .کاوە
بەڕێکەوت هەر لەو ئەشکەوتە دەگیرسێتەوە.
ئەشــکەوتی تاریــک کە هێمــای منداڵدانی
ژنانەیــە دەبێتــە ژوانگەیەک هەتــا ئەو دوو
دوژمنە خۆشەویســتی لە هەناویاندا گەرا بکا.
لە یەکێــک لەو جارانەی کــە کاوە دەچێتە
دەرەوەی ئەشکەوت تا چیلکە بۆ سووتەمەنی
کۆ بکاتەوە ،ڕووناک بە بێســیم قسە لەگەڵ
پێشــمەرگەکان دەکا و ئــەوان فەرمانی پێ
دەدەن کە دەرفەتە و دەبێ کاوە بکوژێ .بەاڵم
ڕووناک بە قسەیان ناکا ،هەرچەند چەکیشی
پێیــە .پاش چەند ڕۆژ مانەوە لە ئەشــکەوت،
هەوا کە خۆشــتر دەبێتەوە ،کاوە برانکاردێک
بۆ ڕووناک ســاز دەکا و لە شــاخ دەیهێنێتە
خوارەوە ،بەاڵم پێشــمەرگەکان پێیان دەزانن
و دەیاندەنە بەر دەستڕێژی فیشەک .ڕووناک
لەبەر کاوە دەپاڕێتەوە کە بەجێی بێڵێ و هەر
لەم ســەروبەندەدا سەربازەکان دێنە یارمەتی

ئەو دووانە .لە پاســگە لە کاوە لێپرســینەوە
دەکــرێ و پێشــمەرگەکان لــە ڕوونــاک.
پێشــمەرگەکان ڕوونــاک ناچــار دەکەن بۆ
ئەوەی وەفاداری خۆی بســەلمێنێ مینێکی
کەنار جادە لەسەر ڕێگەی کاوە دانێ .ڕووناک
بە قســەیان دەکا بەاڵم بە ســیمی شاراوەی
مینەکــەوە پەتێکی ســوور لە کراســەکەی
دەبەستێتەوە کە کاوە بیبینێ و ڕزگاری ببێ.
هەر واش دەبێ و ڕووناک کە تەواو گرفتاری
عەشقی کاوە بووە لە خۆشیدا ئۆقرەی نییە و
بە دەمیەوە پێ دەکەنێ .بەاڵم پێشمەرگەکان
چونکــە متمانەیان بە ڕوونــاک نەبووە مینی
دیکەشــیان چاندووە و هــەر بۆیە یەکێکیان
لــە ژێر پێــی کاوەدا دەتەقێتەوە .ڕووناک کە
زرمــەی تەقینــەوەی مینەکە دەبیســتێ بە
هەلەپرووزکان بەرەو کاوە هەڵدێ ،بەاڵم هەر
لە نزیک ئەو قاچی دەچێتە سەر مین و هەر
دووکیان پێکەوە دەمرن.
فیلمەکە هەرچەند وەک بەرهەمێکی دژە
جەنگ خۆی نیشــان دەدا و بــە هەوێنێکی
عاشقانەوە دەیەوێ توندوتیژی هەر دوو بەرەی
شــەڕ مەحکوم بکا ،بەاڵم ڕێک هەر لەوێدایە
کــە ئایدیۆلۆژیی ئێرانی بۆ شــێواندنی بابەتە
ســەمبولیکەکانی کوردســتان خۆی نیشان
دەدا .لە ئەشــکەوت ،کاوە لە واڵمی ڕووناک
کە لێی دەپرسێ بۆ دۆخەکە ئاوا ئاڵۆزە دەڵێ:
«ئێوە کوردەکان مرۆڤگەلێکی سادەن ،دڵپاکن
و بە عەشقەوە دەژین .بەاڵم کێشەتان ئەوەیە
کە ســاویلکەن و بە چەند وشە ڕێک هەموو
بۆچوونەکانتان دەگــۆڕێ .بۆیە ژیانتان وەک
شــنەیەک وایە و بەخێرایی تێدەپەڕێ ».لەو
چەنــد ڕۆژەی ئەشــکەوتەکەدا ڕووناک یەک
دڵ نا ســەد دڵ عاشــقی دوژمنەکەی دەبێ.
ئەو دوژمنەی کە پێشــتر پێــی وابووە هۆی
کوژرانــی براکەی بوون و ئەوان ناهێڵن کورد
ژیانێکی باشــی هەبێ .واتە مرۆڤی ژێردەست
عاشــقی مرۆڤێکی نەتەوەی سەردەست دەبێ
کە ئەرکی ڕێگەخۆشــکردنە بــۆ کۆلۆنیالیزم.
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بەاڵم هاوکێشــەکە بۆ کاوە بەو شێوەیە نییە،
چونکە ئامانجی ئەو لە بەشداری لەم شەڕەدا
ئەوەیە کە بە ڤیزاوە ســەفەر بۆ کوردســتان
نــەکا و دەیەوێ کوردســتان لە چوارچێوەی
ئێراندا بمێنێتەوە .ئەو نەهاتووە کەس بکوژێ
و تەنانەت کاتێک ڕووناک لە شــاخ و سەرما
ڕزگار دەکا و پێشــمەرگەکان دەیانــەوێ
بیکوژن یەک فیشــەک ناتەقێنێت؛ لە ڕۆژی
مردنەکەشــیدا بێ چــەک ســەرقالی مین
هەڵگرتنەوەیــە .بەاڵم لە بــەرەی بەرامبەردا،
پێشــمەرگەکان تەنانەت ڕەحم بە کوردەکان
ناکــەن و زۆر بێبەزییانــە دەجووڵێنــەوە و
تەنیــا زمانــی توندوتیژی دەزانــن .هەڵبەت
فارســەکان ئەگەرچی هەندێکیان باوەڕیان بە
توندوتیژییە ،بەاڵم کەسانی وەک کاوە دەتوانن
نەرمەبڕانە دڵی مرۆڤی کورد بە دەســت بێنن
و ئەوانن دەتوانن کوردســتان لە چوارچێوەی
ئێراندا بهێڵنــەوە .ئەمە هەمان تێگەێشــتنە
کە ســەالحەدین خەدیو بە شــانازییەوە لە
بروجێردی (لە فەرماندە خوێنڕژەکانی ســوپا
لە کوردستان) دەیگێڕێتەوە کە گوایە کاتێک
ڕژیمی کۆماری ئیســامیی ئێران دەتوانێ لە
کوردســتان «فتح الفتوح» بکا کە بتوانێ «فتح
القلوبی» هەبێ ]16[.مەبەســتی دەرهێنەریش
هەر ئەوە بووە نیشانی بدا کە چۆن فارسەکان
لە چوارچێوەی چەمکی ئێراندا دەتوانن کورد
وەخۆگرن و بیانتوێننەوە ،هەر بۆیە دەڵێ ئەم
فیلمەم لەبەر ئەوە ساز کردووە کە بڵێم «فارس
[]17
و کــورد پێکــەوە دوژمنایەتییــان نییە».
جۆری مردنی کاوە و ڕووناک هەرچەند لێک
گرێ دەدرێتەوە و بەڕواڵەت بە یەک شــێواز
دەمرن ،بەاڵم دەاللەتی ناڕاســتەوخۆ شتێکی
تەواو جیاواز نیشــان دەدا .کاوە لەبەر باوەڕ بە
ئایدیۆلۆژییەکەی دەمرێ ،بەاڵم ڕووناک لەبەر
ئەوە دەمرێ کە خەیانەت بە ئایدیۆلۆژییەکەی
دەکا و بــاوەڕی پێــێ نەمــاوە .کاوە لەپێناو
نیشتمانی دەستکردی خۆیدا «شەهید» دەبێ
و ڕووناک لەپێناو عەشق بە مرۆڤی داگیرکەردا
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«دەکوژرێ».
 ٤چریکــەی هــەورام [چریکــە هــورام]:
پێشــمەرگە لە دەرەوەی مێژوو چارەنووسی
نووسراوەتەوە!
چریکەی هەورام یا ئەفســانەی عەشق ساڵی
 ]١٩٩٩[ ١٣٧٨لە الیەن فەرهاد مێهرانفەرەوە
ســاز بــووە .فیلمەکە هەم لە کوردســتان و
هەم لە ئێران پێشــوازی لێ کــرا و تەنانەت
وەک ڕوانگەیەکــی نوێ و دژ بــە بۆچوونی
باوی ژانری ســینەمای جەنگی ئێران ئەژمار
کرا ]18[.هــاوکات لەگەڵ چریکــەی هەورام،
عەباس کیاڕۆستەمی فیلمی شاعیرانەی با ئێمە
لەگەڵ خۆی دەبا (باد ما را با خود خواهد برد)
ســاز کرد کە تیایدا ناڕاستەوخۆ ڕەخنەیەکی
جیــددی لــە ڕوانینێکــی ئانترۆپۆلــۆژی و
ئیتنۆگرافی بۆ کولتووری کوردستان دەگرت،
هەرچەنــد لەوێشــدا بە شــێوازێکی ئەرێنی
کوردســتان خاوەنداریەتی لــە ژیانی گوندی
و پێشمۆدێــرن دەکرد .ســەرەتا وا دێتە بەر
چاو کە مێهرانفەریش ویستوویەتی لە فیلمی
چریکەی هەورامدا وێنای کڵێشەیی سینەمای
جەنگ ســەبارەت بە کوردســتان بسڕێتەوە.
بــەاڵم نەک هەر کڵێشــەکان لــەم فیلمەدا
دووپات دەبنەوە ،بەڵکوو چارەسەرێکی قووڵتر
بۆ تواندنەوەی کورد پێشنیار دەکرێ .فیلمەکە
چیرۆکی کچێکی فارسمان بە ناوی «خەزەر»
بۆ دەگێڕێتەوە کە خۆشەویستەکەی (هەورام)
کۆلیژی پزیشــکی لە تاران بەجێهێشــتووە،
چونکــە پێیوابــووە لــە کوردســتان و لــە
گوندەکەی بومان (نزیک پاڵنگان) پێویستیان
پێیەتی؛ بریندارەکان لەوێ چاوەڕێی دەکەن
و کاتی ئەوەی نییە دەرســەکەی تەواو بکا و
بڕوانامەکــەی وەرگرێ .هەورام شــریتێک بە
دەنگــی خۆی پڕ کردووەتــەوە و بۆ خەزەری
بەجێهێشــتووە؛ تیایدا گۆرانییەکی بەناوبانگ
دەخوێنێ (گوڵی خوێناوی) کە شــێعڕەکەی
هی مامۆستا گۆرانە و لە کوردستان بە دەنگی
ساڵی بیست و دووەم
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هۆمەر دزەیی ناودار بووە .خەزەر لەم چیرۆکەدا
عەوداڵی ئەوەیە هــەورام بدۆزێتەوە و فیلمی
چریکەی هەورام ســەفەری ئۆدیسەئاســای
ئەومان بۆ دەگێڕێتەوە.
بەکورتــی دەتوانیــن بڵێین کــە هێڵی
گێڕانەوەی چیرۆکەکە بە ســەر ســێ بەشی
ســەرەکیدا دابەش دەبێ :چیرۆکی سەفەری
خەزەر و ئاشنابوونی ئەو بە خەڵکی هەورامان،
گێڕانەوەی چیرۆکی دڵداریی گوڵی خوێناوی
و هەروەها قســەکردنی خەزەر لە مێشــکی
خۆیدا لەگەڵ هەورام .هەمــووان دەزانن کە
هەورام چووە بــۆ دەرمانگەیەکی زۆر بچووک
لــە گوندی بومــان ،بەاڵم کــەس باس لەوە
نــاکا کە گوندەکە لە بۆمبارانــدا خاپوور بووە
و تاکوو خەزەر بە چاوی خۆی دەیبینێ .لەم
سەفەرەدا ســەرەتا خەزەر لەوە تێدەگا کە لە
ناوچەکە شەڕ هەیە و شەوانە بەردەوام دەنگی
فیشــک و چەک دێ .پۆلێــک لە کچان کە
سەرقاڵی چنینی چلیقن ،باس لەوە دەکەن کە
نەخشــی چریکەیەک دەچنن کە هەمان ئەو
چیرۆکەیە کە لە شێعرەکەی گوڵی خوێناویدا
باســی لێ دەکرێ .بەاڵم بە شــێوەیەک کە
گوایە هەموویان دەیزانن و ئەمە ئەفسانەیەکی
کۆنە .بیســتنی ئەم چیرۆکە دڵدارییە خەزەر
زیاتر هاندەدا بە شوێن هەورامدا بگەڕێ و لە
خەیاڵی خۆیدا بەردەوام لەگەڵی قسە دەکا و
لە فیلمەکەشدا هەورام بەم شێوەیە حزوورێکی
ڕاستەقینەی هەیە .لە درێژەدا خەزەر لەگەڵ
کەســێک ئاشــنا دەبێ کە وەک چەلەنگەر
دەیناسن .چەلەنگەر خۆی وەک چریکەخوێنی
کورد پێناسە دەکا کە هەموو زارەکانی زمانی
کوردی دەزانێ و بە هەموویان گۆرانی دەڵێ.
چەلەنگەر کە ســەمبولی پیاوێکی دنیادیدەی
هەقیقەتوێژە (فارسی قسەکردنەکەی ناتەبایە
لەگەڵ جیهانبینییەکەی) ،خەزەر لە گەیشتن
بە گونــدی بومان ڕێنوێنــی دەکا .لە گوندە
خاپورەکە خەزەر ئاسەواری حزووری هەورام
دەدۆزێتەوە ،بەاڵم نازانــێ چۆن خۆی پەیدا

بکا .لەوێ لەگەڵ ڕێبوار ئاشنا دەبێ کە لەگەڵ
پۆلێک دەروێشــدا دەیانەوێ بۆ ڕێوڕەســمی
زەماوەندی پیری شــالیار بڕۆن بۆ هەورامانی
تەخت و وا نیشــان دەدرێ هەر کەسە و بە
شوێن ونبووەیەکدا دەگەڕێ .خەزەر لەگەڵیان
ڕێ دەکەوێ و لە ڕێگەدا و بە دەم قسەکردن
لەگــەڵ رێبــوار بە دەرکێکی تــازە لە خۆی
و جیــاوازی حەکیم و پزیشــک دەگا .لێرەدا
گفتوگۆیەکی دیکە لە نێوان خەزەر و هەورام لە
نێوان دوو دنیای خەیاڵ و واقیع ڕوو دەدا .ئەو
دووانە لە بەرامبەر یەک دانیشتوون ،لە پشت
ســەری خەزەرەوە (سەمبولی دەریا ،نوێنەری
بیرۆکەی ئێرانییەکی عآشقی نەرمەبڕ) ڕێبوار
بۆ دەروێشــەکان تەموورە دەژەنێ و لە پشت
ســەری هەورام (سەمبولی شــاخ ،نوێنەری
کوردی چەک لە شان) پێشمەرگەکان خۆیان
پۆشــتە و پــەرداخ دەکــەن؛ گفتوگۆکەیان
پوختەی ئەزموونی عیرفانی خەزەرە و لێرەدا
چیتــر ئەو گەڕیدەیەکی کــرچ و کاڵ نییە و
تەنانەت هەوڵ دەدا مانای ژیان فێری هەورام
بکا .با دیالۆگەکە وەک خۆی بخوێنینەوە:

خەزەر :پیر بووی!
هــەورام :دەزانــم! من بۆ جەنگ ســاز
نەکراوم.
خەزەر :بەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا خۆت لە
جەنگەوە تێگالندووە!
هەورام :بۆ من چەک وەک پنگەیەک وایە
کە لەبەر هێالنەی مار شین دەبێ.
خەزەر :بەاڵم ئێوە خۆ کێو نین! تەنانەت
گاشەبەردەکانیش هێندە خۆڕاگر نین .من
پێش لەمە وێنایەکی دیکەم لە واڵتی تۆ
هەبوو ،هەمووی کێو و گاشەبەردی سارد،
جەنگ و فیشەک .بەاڵم لێرە شتگەلێکی
دیکەش هەیە...
هەورام :وەک چی؟
خەزەر :شێعر ،کانی ،گوڵی سپی! سەیری
ئەو پیاوە بکە .ئەو بە شێوازێکی دیکە بیر
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دەکاتەوە [سەیری ڕێبوار دەکا].
هەورام :دەیناســم! ڕێبــوار .لە پێکدادان
و شەڕەکەدا فیشــەک بەر قاچی کەوت.
ئەو کاتە جۆرێکی دیکە بیری دەکردەوە.
تۆ باش دەزانی! منیش شــێعرم پێخۆشە.
ئێمەش بۆ گوڵە سپییەکان شەڕ دەکەین!
خــەزەر :تۆ تەنانەت لەناو شێعرەکەشــدا
بۆنی خوێن و ویزەی فیشــک دێ! هیچ
نیشانێک لە ژیان تیایدا بەدی ناکرێ!
هــەورام :ئیتر کەســێکیش نەماوە تاکوو
بریندار ببێ!
خەزەر :تۆ لە ژیان دواکەوتووی! پێشــتر
وەک حەکیمەکان بیرت دەکردەوە ،بەاڵم
ئیســتا تەنیا کەڵکەڵــەت بووەتە مەرگ!
ئێوە وەک ئەم کێوانە سەرسەختن و قسە
هەر قسەی خۆتانە! بڕیا لە جیاتی ئەوەی
خۆتان بەم گاشەبەردانە سنووردار بکەن،
زیاتــر لە دڵی ئەم واڵتە نزیک دەبوونەوە.
ئێرە لێوانڕێژە لە هەندێک سەمبولی قووڵ
و ناسک!
هەورام :چارەنووسی ئێمە نووسراوەتەوە!
خــەزەر :کــێ چارەنووســی ئێــوەی
نووسیوەتەوە؟
هــەورام :مێژوو! مێژوویەک کە لەم واڵتە
کۆسپی کەوتووە!
خەزەر :بەاڵم بەشــێک لــەم مێژووە بە
دەستی خۆتان ساز دەبێ .زۆر شت هەیە
کە لەبەر ئێوە فەدا دەبێ!
هــەورام :ڕەنگە هەق بــە تۆ بێ! من زۆر
شــتم ون کردووە .تەنانەت خەریک بوو
وێنەکەتــم لەبیــر دەچووەوە .ئیســتا چ
وەرزێکە؟ چ ساڵێکە؟
خەزەر :ئیســتا پاییزە! چەند ڕۆژی دیکە
سەدەیەک دەگۆڕێ .ئێمە دەچینە ساڵی
دوو هەزارەوە.
هەورام :ســاڵی دوو هەزار؟ ســەدەیەکی
نــوێ؟ [هەورام ئاوڕ لە پێشــمەرگەیەک
دەداتــەوە] لهۆن یانی دوو هەزار ســاڵ
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بــە ســەر لەدایکبوونــی پێغمبەرکەتدا
تێدەپەڕێ؟ لهۆن[ :سەندوقێکی فیشەک
بەرز دەکاتەوە] خۆش بە حاڵی خۆڕاگران!
هــەورام[ :بەداخەوە] ئێمە لــەم هەموو
ماوەدا هیچ ڕێگەیەکمــان نەدۆزیوەتەوە!
هەموومان ون بووین!
خەزەر :چۆن دەتوانم بتدۆزمەوە؟
هــەورام :تۆ هیچ کات منت بزر نەکردوە!
دەتوانێ لە ڕێگەیەکی دیکەوە بمدۆزیتەوە!
لــە درێــژەی فیلمەکــەدا ،ڕێبــوار (هادی
زیائەدینی) لەگەڵ پەرســتاری دەرمانگەکەی
بومــان (ڕۆژان) لــە پەراوێزی ڕێوڕەســمی
پیری شالیار زەماوەند دەکەن و ڕۆژان کیفی
پزیشــکیی هــەورام دەداتە دەســت خەزەر.
دواییــن قۆناغی ســەیر و ســلوکی عێرفانی
خــەزەر لە گەڕان بە شــوێن ئەوینەکەیدا بە
کردنەوەی کیفەکــە کۆتایی پێ دێ .کاتێک
کیفەکە دەکاتەوە جگە لە هەندێک کەرەسەی
پزیشــکی ،دیوانی شــێعرێکی «شــاملوو» و
شــریتێک بە دەنگی هــەورام دەبینێ کە بە
یادگار بۆی داناوە.
هەرچەند لە دەاللەتی یەکەمدا نیشاندانی
سروشتی کوردســتان (کە لەڕادەبەدەر جوانە
و کامێراش زۆر بەباشــی لە کاتی گفتگۆکاندا
دیمەنەکان دەگوازێتەوە) ،هەروەها خوێندنی
گۆرانی عاشــقانە و ســەفا و سادەیی خەڵک
هەســتی بینەر لەگەڵ چەندین چیرۆکێکی
خۆشەویســتی تێکەڵ دەکا ،بــەاڵم دەاللەتە
ناڕاســتەوخۆمان ئاســتی وەخۆگرانــەی
کۆلۆنیالیزمــی ئێرانیمان پێ نیشــان دەدەن
کە لە ڕێگەیانەوە ئایدیۆلۆژیی ئێرانی لەســەر
بەشــێکی دیکە لە مەدلولەکانی خۆی جێگر
دەبێ .لە فیلمەکەدا بۆمــان دەردەکەوێ کە
پاش ڕووخانــی دەرمانگەی گونــدی بومان
لە کاتــی بۆمباراندا هەورام چیتر پزیشــک
نەماوە و چەکی بە دەستەوە گرتووە و بووەتە
پێشمەرگە .پێشــمەرگەیەک کە لە دەرەوەی
ساڵی بیست و دووەم
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مێژووە و حســێبی ســاڵ و مانگی لە دەست
دەرچــووە .لــە مانایەکی هێگڵی بــۆ مێژوو،
کورد لێرەدا نەتەوەیەکــی نامێژووییە چونکە
نەیتوانیوە پێش بکەوێ و مۆری خۆی لەسەر
مێژووی جیهان لێ بدا .پێشــکەوتنێک کە لە
ڕاســتیدا هەمان پێگەیشتنی ڕۆحی ئازادییە.
کــورد نەتەوەیەکــە کە بــە خۆ-ئاگامەندی
( )self-consciousnessنەگەیشتووە؛
هۆکارەکەشــی ئەوەیــە ڕۆحــی نەتەوەیــی
نەیتوانیــوە لە سروشــت (کە لــە دەرەوە بە
زۆرەملی خۆی بە ســەر ڕۆحدا ســەپاندووە)
جیا ببێتەوە .لە کوردســتان ڕۆح و سروشت
یەکێکن و هەر بۆیە مرۆڤەکان لە چارەنووسی
خۆیاندا زیندانی کراون و مرۆڤی کورد ناتوانێ
بە ویســتی خۆی بڕیار بدا .واتە مرۆڤی کورد
بوونەوەرێکی ئازادی ســەربەخۆ نییە ،چونکە
سروشت بەزۆرەملی لە دەرەوە ،ویستی خۆی
بە سەریدا دەسەپێنێ .خەزەر بە بڕیاری خۆی
لــە تارانەوە هاتووەتە هەورامان ،بەاڵم هەورام
بەناچاری لە تارانەوە گەڕاوەتەوە .بەاڵم ڕێبوار
سەرەتا ڕێگای هەڵەی هەڵبژاردووە و تەنانەت
لــە پێشــمەرگایەتیدا برینــدار بــووە .بەاڵم
توانیویەتی ڕێگەی خۆی بدۆزێتەوە و عاشقی
پەرەستاری دەرمانگا بووە .هەورام لە ئەفسانەی
عەشقدا دۆڕاوە و ناتوانێ چەپکەگوڵی سپی بدا
بە خەزەر ،بەاڵم ڕێبوار لە کۆتایی فیلمەکەدا
ئەســپی سپی پێیە (نیشــانەی خۆشبەختی
و ڕزگاری) و چەپکەگوڵــی ســپی دەدا بــە
خۆشەویســتەکەی ڕۆژان و پێکــەوە ژیانــی
هاوبەش پێک دێنن .پێشــمەرگە مرۆڤێکە لە
دەرەوەی مێــژوو و تەنانەت نازانێ کە کاتێک
جیهــان دەچێتە ســەدەیەکی نوێــوە ،دەبێ
فکری خۆی بگۆڕێت و لەناو گاشــەبەردەکان،
واتە لەناو چارەنووسی خۆیدا قەتیس ماوەتەوە.
دوایین سێکانسی فیلمەکە دەیەوێ خودایانە
پێشــمەرگە لەم نامێژووییبوونە ڕزگار بکا و
یەکالیەنــە بڕیاری بــۆ دەدا .هاوکات لەگەڵ
ئەوەی دەروێشــەکان بە هەقیقەت دەگەن و

دەفەکانیان شەهید دەبن ،پۆلێک پێشمەرگە
چەکەکانیان دادەنێن و هەڵدەپەڕن!
ئایدیۆلۆژیــی ئێرانــی تەنانەت شــێعری
گوڵی خوێناوی گــۆران دەکا بە هی خۆی و
دەیشــێوێنێ .هەڵبەت ئەگەر لەوەش گەڕێن
کە ئەم شێعرە بەرهەمی گۆرانە و ئەفسانەیەک
نییە کە بە شێوەی زارەکی و وەک ئەدەبیاتی
فولکلۆر گواسترابێتەوە (دژوازییەکە زۆر ڕوون
دیارە ،چونکە لە هەورامان ،گۆرانییەکی سۆرانی
وەک ئەفسانە باس دەکرێ) ،بەاڵم دەستکاری
کردنەکــەی دەبێتە جێی ڕامــان .گۆران لەم
ئۆپێرایەدا باس لەوە دەکا کە کوڕێکی عاشق
لەبەر ئەوەی دڵی خۆشەویستەکەی خۆش بکا
بە شــوین ئەوەدا دەڕوا کە دوو چەپکەگوڵی
زەرد و سووری بۆ بێنێ .بەاڵم چونکە پاییزە،
جگە لە باغچەی پاشا کە دوژمن دەوری داوە
لە هیچ شــوێنێک ئەم گواڵنە دەست ناکەون.
کوڕەکە گوڵی زەردی دەســت دەکەوێ و بە
دیاری دەیدا بە کچەکــە ،بەاڵم کچ بیانووی
پێ دەگرێ و دەڵێ لەگەڵت نایەم بۆ زەماوەند
هەتاکوو گوڵی ســوورم بــۆ نەهێنی .کوڕ لەم
کاتەدا یەخــەی مورادخانییەکەی دەترازێنێ
و ســینگی خوێناوی خۆی کــە لە ئەنجامی
شــەڕ لەگەڵ دوژمن بریندار بووە پێشکەشی
دڵدارەکــەی دەکا ]19[.بەاڵم لــە فیلمەکەدا و
لە هەر ســێ هێڵــی گێڕانەوەکەدا تەنیا باس
لە گوڵی سپی دەکرێ کە سومبولی ئاشتییە.
دەشــزانین کــە گوڵی ســپی بەدەگمەن لە
ئەدەبیــات یا فولکلــۆری کوردیدا کەڵکی لێ
وەردەگیرێ .ئەم جێگۆڕکێیە نە لەبەر نەزانی
بووە و نــە لەبەر هەڵە .چونکــە فیلمەکە لە
ڕاوێژکاری فرە شــارەزاری وەک مامۆستایان
عەباس کەمەندی و هادی زیائەدینی کەڵکی
وەرگرتووە .واتــە دەرهێنەر و فیلمنامەنووس
زۆر بەباشــی دەزانن کە گوڵەکە ســپی نییە
بــەاڵم وا ڕەفتاریان کردووە کە نازانن .چونکە
لە شێعری گوڵی خوێناویدا دالی گوڵی سوور
لەســەر مەدلولی خوێن و دوژمن جێگر دەبێ
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و گوڵــی زەرد تەنیــا مەدلولی گــوڵ لە مانا
گشتییەکەیدا وێنا دەکا .بە سڕینەوەی گوڵی
سوور چیتر پێویست بە بریندار و شەهیدبوون
لە ڕێی دڵدار و نیشتمان ناکا .دالی گوڵی سپی
وەک گوڵی زەرد نییە ،بەڵکوو لەسەر چەمکی
ئاشــتی جێگر دەبێ .کۆتایی فیلمەکەش هەر
ئەو مەبەستە دەپێکێ :لەبەر پێی هەڵپەڕینی
پێشمەرگەکان کە چەکیان وەال ناوە (نیشانەی
خۆ وەدەستەوەدان) گوڵی سپی دەڕوێت.
 ٥چیرۆکــی ئەوینداری [حکایت عاشــقی]:
پێشمەرگە ڕێوڕەسمی خۆشەویستی نازانێ!
فیلمــی حکایــت عاشــقی لــە دەرهێنان و
نووســینی ئەحمەد ڕەمەزانزادە)[ ]20ســاڵی
 ]٢٠١٥[ ١٣٩٤بــاو کراوەتــەوە و چەندین
خەاڵتــی وەکــوو خەاڵتی باشــترین فیلم و
باشــترین فیلمنامەی لە سێیەمین فستیڤالی
ســینەمای ئاســیا لــە شــاری بارســێلۆن
بردووەتــەوە ]21[.شــاهۆ (شــوان عەتــوف)
پێشــمەرگەیەکە لە باشووری کوردستان و لە
شاری هەڵەبجە دەژی و قەرارە پاش ماوەیەکی
تر لەگەڵ خۆشەویستەکەی چیمەن (شیالن
ڕەحمانــی) ژیانی هاوبــەش پێک بێنێ .هەر
دووکیان دەنگ خۆشن و ســازیش دەژەنن.
لە ڕۆژی کیمیابارانی هەڵەبجە (١٩٨٨/٣/١٦
[ )]١٣٦٦و لــە ئەنجامــی کیمیابارانەکــەدا
چیمــەن و باوەگەورەی و چەند منداڵێک کە
ئەوان بەخێویان دەکەن ژەهراوی دەبن ،بەاڵم
لە الیــەن هێزەکانی ئێرانەوە ڕزگاریان دەبێ.
لە نــاو ئێرانییەکان کوڕێکی بااڵبەرزی ئێرانی
تێدایــە کە وێنەگرە و نــاوی عەلییە (بەهرام
ڕادان) .عەلی یەکێک لەو کەسانەیە کە یەکەم
وێنەکانی لە هەڵەبجە گرتــووە (وەرگیراو لە
بەســەرهاتی ئەحمەد ناتقــی) و لە هەڵەبجە
یارمەتــی چیمەن و باوەگــەورە و منداڵەکان
دەدا تــا ڕزگار بــن ،هەرچەنــد هەموویــان
دەکەونــە ژێر کاریگــەری گازی کیمیاییەوە.
نزیک ســێ مانگ دواتر ،عەلــی دەگەڕێتەوە
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کەمپی ئاوارەکان لە نزیک کرماشــان و لەوێ
دیســان ئەو بنەماڵەیە دەبینــێ .هەروەها لە
ڕۆژنامــەدا چاپ بووە کە شــاهۆ لــە عێراق
تیربــاران کراوە و کوژراوە و هەر ئەمە دۆخی
دەروونی چیمەن تێــک دەدا .بەاڵم بەرەبەرە
لە نێوان عەلی و چیمەندا خۆشەویســتییەک
ســاز دەبێ .هەر لە کەمــپ زەماوەند دەکەن
و بە ماڵەوە دەچن بــۆ تاران .پاش ماوەیەک
دەردەکەوێ کە چیمەن دووگیانە و دەیانەوێ
پێش لەوەی بە ســەفەری پزیشکی بڕۆن بۆ
ئاڵمــان ســەردانی کەمپی ئــاوارەکان بکەن
و منداڵــەکان و باوەگــەورە ببینــن .ئەمە لە
کاتێکدایە کە بینەر لە سێکانســێکی دیکەدا
دەزانی کە شــاهۆ نەمــردووە و لە کەمپ بە
شــوێن چیمەندا دەگەڕێ ،بــەاڵم باوەگەورە
نایەوێ ناونیشانی چیمەنی بداتێ نەکا ژیانی
بشێوێ.
چیمەن لە گەڕانــەوە بۆ کەمپ گوێی لە
دەنگی ئاواز و ســازی شاهۆ دەبێ و بێئەوەی
قسەی لەگەڵ بکا لە دۆخێکی دەروونی خراپدا
بەپەلــە دەگەڕێتەوە بۆ تــاران .لە کاریگەری
گازی کیمیاییــدا منداڵەکــەی لەبار دەچێ.
عەلی کە دەیەوێ دڵخۆشــی بکا دەگەڕێتەوە
کەمــپ تا یەکێــک لە منداڵــەکان بە ناوی
ڕۆژان بکاتە منداڵــی خۆی .بەاڵم بەڕێکەوت
دەزانێ کە شــاهۆ زیندووە و دەگەڕێتەوە بۆ
تاران و بە چیمەن دەڵــێ من نامەوێ تۆ بە
جەســتە لێرە بی و دڵت لە شــوێنێکی دیکە
بــێ .چیمەن دەباتەوە بۆ کەمپ و چیمەن لە
دوا ساتدا ئەنگووستیلەی دەزگیرانییەکەی بۆ
بەجێ دێڵــێ .هەرچەند دەردەکەوێ چیمەن
دڵی هــەر لە الی عەلییە و نایهەوێ شــاهۆ
ببینێ .دوابــەدوای ئەمە فیلمەکە باز دەدا بۆ
بیســت و پێنج ساڵ دواتر ()]٢٠١٤[ ١٩٩٣
و لە مۆزەخانەی «ئاشتی» پێشانگای وێنەکانی
عەلی ســەبارەت بە هەڵەبجە بەڕێوە دەچێ.
عەلی لەوێ لەگەڵ شاهۆ قسە دەکا کە ئیستا
باڵوێزی کولتووریی هەرێمی کوردســتانە لە
ساڵی بیست و دووەم
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تاران .لە نێوان ئەم دوو ڕەقیبە عەشــقییەدا
گفتوگۆیەک ڕوو دەدا کە نیشاندەری هەوێنی
سەرەکی فیلمەکە:

عەلــی :بارودۆخــی باشــە؟! [دوای
سەرسووڕمانی شاهۆ] چیمەن؟!
شاهۆ :نازانم! هیچ هەواڵێکی نازانم!
عەلــی[ :بە تووڕەییــەوە] یانی چی هیچ
هەواڵێکــم لێــێ نییــە؟! ئــەو لەبەر تۆ
گەڕایەوە بۆ «عێراق»!
شاهۆ :خۆزگە لەبەر من بوایە!
عەلی :زۆر ڕوونــە لەبەر تۆ گەڕایەوە! ئەو
عاشقی تۆ بوو!
شــاهۆ :هە! عاشــقی من بوو! ئەو کاتەی
گەڕایەوە بۆ هەڵەبجە چیتر چیمەنەکەی
پێشوو نەمابوو!
عەلی :هەزار بەاڵ و نەیامەتی بە ســەردا
هاتبوو! چۆن چاوەڕوانی هەر مرۆڤەکەی
جاران بێ؟!
شاهۆ :هاتووی ئامۆژگاریم بکەی؟!
عەلی :نابێ بەجێتهێشتبایە!
شاهۆ :تۆ چۆن لە عەشق تێگەیشتووی؟!
عەلــی :ئەگــەر شــتێکم لــێ زانیبایە
نەمدەهێشت لێم جیا بێتەوە! تۆ چی؟!
شاهۆ :منیش سەد جار چوومە ماڵیان تا
خوازبێنی لێ بکەم! بەاڵم ئەوان واڵمیان
نەدامەوە!
عەلی :دەی هەزار جار دەبوایە بڕۆی!
شــاهۆ :چارەیەکــم نەبوو! وتــم خۆی با
هەڵبژێرێ!
عەلی :تۆ چ عاشقێکی لەپێی عەشقەکەتدا
ڕانەوەستای؟!
شاهۆ[ :بە شــەرمەوە سەر دادەخا] دەی
ئەگــەر تــۆ تێگەیشــتووی بۆچی جێت
هێشت؟
عەلی :من دەمویســت بەو شــتە بگا کە
دڵی پێوەیەتی .لەمە زیاتر شارەزا نەبووم!
شــاهۆ :منیش وەکــوو تۆ! وتــم خۆی

هەڵبژێرێ!
پاش ئــەم گفتگۆیــە عەلی زمانی شــاهۆوە
دەبیســتێت کــە چیمەن لــە هەڵەبجەیە و
دەیەوێ بۆ یەکەم جار لە ساڵیادی کیمیاباراندا
گۆرانی بڵێ .عەلــی بەپەلە خۆی دەگەیەنێتە
هەڵەبجــە و دەبینێ چیمــەن پێش لەوەی
گۆرانییەکەی دەست پێ بکا دیسان ئاسەواری
کیمیاییەکە لەسەر ســینگی دەیخاتە تەنگە
نەفــەس و بێهۆش دەکەوێت .لە سێکانســی
کۆتایی فیلمەکەدا عەلی لەبەر درگای ژووری
نەخۆشخانە وێستاوە و سەیری چیمەن دەکا
(پێشــتر گوڵێکی ســوور و ئەنگوستیلەکەی
لەسەر مێزی کەناری چیمەن داناوە) .چیمەن
چاو هەڵدێنێ و سەرەتا سەیری مێزەکە دەکا
و دواتر لە واڵمی پێکەنینەکەی عەلیدا بە بزە
و ئارامییەک واڵمی دەداتەوە!
ســەرەڕای بــەالڕێ بردنــی مێــژوو کە
تیایــدا ئێرانییەکان وا نیشــان دەدەن هیچ
بەرپرسیارەتییەکیان لە کیمیابارانی هەڵەبجەدا
نەبــووە و تەنانــەت فریادڕەســی خەڵکیش
بوون ،چیرۆکی ســازبوونی خۆشەویســتی لە
نێــوان عەلی و چیمەن زۆر دوور لە بابەتێکی
ڕاستەقینە خۆی نیشان دەدا .چونکە چیمەن
هەمــوو کــەس و کاری لــە کیمیابارانەکەدا
مــردوون و تەنانــەت خۆشەویستەکەشــی
کــوژراوە .بەاڵم ڕێــک لێرەدایە کــە بۆمان
دەردەکــەوێ بابەتی ســەمبولیکە کە بابەتی
ڕاســتەقینە ســاز دەکا .ئایدیۆلۆژیی ئێرانی
دنیایەکی سەمبولیک ساز دەکا کە گەنجێکی
ئێرانــی فیداکار دەتوانێ کچێک ســەرەتا لە
کیمیابــاران و دواتر لــە کەمپ ڕزگار بکا (لە
ڕاســتیدا بۆ ئــەوەی لە دەســت کوردایەتی
ڕزگاری بکا) هەتا بیبا لە گەورەشــاری تاران
بژی و ژیانی باشــتر ببــێ .چەند مانگ دواتر
کە دەردەکەوێ شــاهۆ زیندووە ،دیسان هەر
ئەم گەنجە لەوپەڕی فیداکاری و مرۆڤایەتیدا
دەست لە خۆشەویستەکەی هەڵدەگرێ ،بەاڵم
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بە خۆشەویستییەکەی وەفادار دەمێنێتەوە .لە
گفتوگۆکەدا نیشــان دەدرێ کە پێشمەرگەی
کۆن ئیســتا قــات و کراواتی لەبــەر کردووە
و پێگەیەکی بۆ خۆی ســاز کردووە .شــاهۆ
وا نیشــان دەدرێ بە شــوێن حــاڵ و ماڵی
خۆیدا ڕۆشــتووە و لە بەرامبەردا عەلی هەم
زگوورت ماوەتەوە و هەمدیســان پێشــانگای
وێنەی هەڵەبجەی دانــاوە .عەلی وەفادارە بە
هەڵەبجە ،بەاڵم شــاهۆ تەنیــا بۆ ڕابواردن و
ڕەنگە ئەرکی پیشــەکەی سەردانی پێشانگای
وێنەکانــی هەڵەبجەی کردووە .شــاهۆ هەم
خۆشەویســتەکەی بەجێهێشــتووە و هەم لە
گفتگۆکەدا دەردەکەوێ هیچ لە ڕێوڕەســمی
عاشقی تێناگا.
لــەم سێگۆشــەی عەشــقەدا ،چیمەن
بەئاســانی واز لە عەشــقی یەکەمی دێنێ و
تەنیــا بە هەواڵــی ڕۆژنامەیــەک کۆتایی بە
چاوەڕوانییەکەی بۆ گەڕانەوەی شــاهۆ دێنێ.
عاشــقی پیاوێک لە نەتەوەی داگیرکەر دەبێ
و بــێ هیــچ لۆژیکێک بە ڕواڵــەت لە عەلی
جیا دەبێتەوە هەرچەند هەر خۆشــی دەوێ.
ڕەنگــە ئەم ڕووداوانە لە دنیای ڕاســتەقینەدا
ڕوو نــەدەن ،بــەاڵم گرنــگ ئەوەیــە چۆن
ئایدیۆلۆژیی ئێرانی بابەتی ســەمبولیک ساز
دەکا .چیمەن لە کۆتایی فیلمەکەدا لەســەر
قەرەوێلەی نەخۆشــخانە ڕاکشاوە (خوازەیەکە
بــۆ نزیکایەتــی لەگــەڵ پیاوی فــارس) و
چاوەڕوانە عەلی جەســتەی داگیر بکا .پیاوی
فارســی جوانچاکی ژیری خاوەن کولتووری
مرۆڤدۆست ســەرکەوتووی بێ ئەمالوئەوالی
چیرۆکی ئەویندارییە.
 ٦سوێری شیرین [شور شیرین] :پێشمەرگە
دژەمرۆڤێکــە مزگــەوت دەســووتێنێ و
کوژراوەکان سەر دەبڕێ!
فیلمی سوێری شێرین ساڵی ]٢٠٠٩[ ١٣٨٨
بە دەرهێنەری جەواد ئەردەکانی ساز کراوە و
لە سیهەمین فستیڤالی فیلمی فەجردا خەاڵتی
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باشــترین فیلمی لە ڕوانگەی نەتەوەییەوە پێ
بەخشــراوە ]22[.ئەم فیلمە بە وتەی فارسنیوز
دەبێ هــەر ئێرانییەک بیبنــێ ]23[،چیرۆکی
فەرماندەیەکی سوپا بە ناوی پاستار مەحمود
کاوە دەگێڕێتەوە کە پاش شۆڕشــی ئیسالمی
یەکێک لە بەرپرســانی ســوپا لە کوردستان
بــووە .دەســتپێکی فیلمەکــە پێکدادانــی
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات لەگەڵ سوپا
و ئەڕتەشی ئێران لە پاییزی ]١٩٨٠[ ١٣٥٩
دەگێڕێتــەوە و باس لە هاتنــی بنەماڵەیەک
لە تارانەوە بۆ ســەقز دەکا کــە دەیانەوێ لە
ڕێوڕەسمی دەزگیرانی کوڕەکەیان (پوریا) کە
سوپاییە لەگەڵ کچێکی پەرەستاری شیرازیدا
بەشــداری بکەن .بەاڵم پێش لــەوەی بگەنە
سەقز ،پێشــمەرگەکان هەموو موسافرەکانی
مینیبوســەکە بە بارمتە دەگرن .باوکی پوریا
(حەمیــد) ئەفســەری خانەنشــینی گاردی
پاشــایەتی بــووە و پاش لــەوەی بارمتەکان
بۆ بۆکان دەگوازرێنەوە ،قەول بە ســەرگورد
عەلییار (فەرماندەی بااڵی پێشمەرگەکان کە
پێشتر ئەویش ئەفسەری گارد بووە) دەدا کە
لە پیالنی کوشتنی مەحمود هاوکارییان بکا و
ئەوانیش لە پێناویدا بنەماڵەکەی ڕزگار بکەن.
بەاڵم لە ڕاستیدا باوکی پوریا دەیەوێ فێڵیان
لــێ بکا و پاش بەڕەڵاڵبوونی هاوکاری ســوپا
دەکا .پێشمەرگەکان کە ئاگادار دەبن سوپا و
ئەرتش دەیانەوێ لە ڕێگەی سەقزەوە هێرش
بکەنە سەر بۆکان ،پێشوەخت هێرش دەکەنە
سەر پایگایەکی گرنگی سوپا بە ناوی دەکەڵی
وەنەوشــەوە و هەموو سوپاییەکان دەکوژن یا
بەدیل دەیانگرن و پوریاش لەم شەڕەدا ئەسیر
دەبێ.
مەحمودیش لە تۆڵەدا ســوپا تەیار دەکا
تا هێرش بکەنە ســەر گوندی سەرا لە نێوان
سەقز و بۆکان ،بە مەبەستی ئەوەی ئەسیرەکان
وەربگرنەوە .لەم شــەڕەدا خسرەو یەکێک لە
فەرماندەکانی پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات
ئەســیر دەبێ .حیزب کە خســرەوی زۆر بۆ
ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

گرنگە پێشــنیار دەکا کە هەمــوو بارمتەکان
لەگەڵ خسرەودا بگۆڕنەوە .بەاڵم مەرج ئەوەیە
تەنیــا مەحمود و کەســێکی دیکە بێ چەک
لــە کاتی گۆڕینــەوەدا ئامادە بن .وا پیشــان
دەدرێ کە پێشــمەرگەکان ئەو شــوێنەیان
تەنیــوە تا بە فێــڵ مەحمــود بەدیل بگرن،
بەاڵم دەردەکەوێ کە سوپاییەکان بە پیالنی
ژیرانەی مەحمود لە جلوبەرگی کرێکارەکاندا
لە هەموو ئەو ناوچەیــە باڵوەیان کردووە .لە
ئاکامــادا هەم بارمتەکان ئــازاد دەبن و هەم
ئەو پۆلە پێشــمەرگەیە ئەسیر دەبن .هەڵبەت
فیلمەکە کە دەیەوێ داستانی قارەمانییەتێک
لە مەحمود بگێڕێتەوە زۆر ساویلکانە داڕێژراوە
و تەنانەت لەناو ئێران ڕەخنە لە فیلمنامەکەی
گیــراوە کە نەیتوانیوە ژیانــی مەحمود وەک
خۆی نیشــان بــدا .چونکە گوایــە مەحمود
کەســێکە کە خومەینی لەبارەیەوە وتوویەتی
کە کاتی شــۆڕش مەحمود شاگری ئێمە بوو،
[]24
بەاڵم ئیستا بووەتە مامۆستامان.
بەاڵم لەگەڵ ئەوەیــدا فیلمەکە هەندێک
الوازی هەیــە ،دەکــرێ بوتــرێ هەڵگــری
گرنگترین دالەکانــی ئایدیۆلۆژیــی ئێرانییە
کە لە ڕێگەیــەوە خەباتی کوردایەتی لە بەها
مرۆییەکان دەسڕدرێتەوە و لەسەر سازکردنی
دوو بەرەی مــرۆڤ/دژە مرۆڤ ،ئیمان/کوفر و
ژیر/وەحشــی چیگر دەبێ .خســرەو پیاوێکی
بااڵبــەرزی وەحشــییە کە قژە ســپییەکانی
دەبەســتێ و نــەک بەزەیی هەیــە و نەک
خاوەنی نەها مرۆییەکانە .لە سێکانسی شەوی
گوندی میان بو (مایین بەو) لە نێوان سەقز و
بۆکان (کە پێشمەرگەکان بارمتەکانیان لەوێ
حەشار داوە) ،خسرەو لە ناو مزگەوت ویسکی
دەخواتــەوە و کاتێــک مامۆســتای ئایینی
دەیەوێ ڕێی لێ بگرێ ،خسرەو فەرمان دەدا
کە مزگەوتەکە (مســجد النبی) بسووتێنن و
دەڵێ دەمەوێ ئاگر لــە دینەکەت بەر بدەم.
مامۆستاکە هاوار دەکا کە لە مزگەوت ئایەتی
قورئانی لێیە و ناوی خودا و پێغەمبەر لەسەر

دیوارەکانی نووســراوە .خســرەو دەڵێ دەی
بزانم چیت بۆ دەکرێ؟ مامۆســتا (جلوبەرگی
کوردی لەبەردایــە) هاوار دەکا یا محەمەد! و
بە دەستی خاڵی هێرش دەکاتە سەر خسرەو.
خســرەو (کە وەک پێشمەرگەکان هەموویان
جلوبەرگی ســەربازییان لەبەردایە) بە چەقۆ
سکی هەڵدەدڕێ و پێشمەرگەکان جەستەی
نیوەگیانی مامۆستا فڕێ دەدەنە ناو ئاگرەکەوە.
پێشمەرگەکان چەند فیشەک بۆ چاوترساندنی
خەڵــک دەتەقێنێن و خســرەو هــاوار دەکا:
«بەهەشــت و جەهەندەمی حیــزب لێرەیە!»
مەحمود ئاگاداری ئــەم ڕووداوە دەبێ دەڵێ:
« ئاژەڵە گاڵوەکان (حیوانات نجس) مزگەوتی
گوندیان ئاگــر تێبەرداوە!» و هەر بۆیە بەپەلە
دەڕۆن کە لەناویان بەرن .بەاڵم فریا ناکەون و
پێشمەرگەکان ئاگادار دەکرێنەوە و گوندەکە
بەجێ دێڵن.
دوابەدوای ئەمە خســرەو لەگەڵ پۆلێک
لە پێشــمەرگەکان دەچنە ماڵــی کوێخا کە
شــەو لەوێ بمێننەوە .هاوژینی کوێخا بەپەلە
کوڕەکــەی دەشــارێتەوە بــەاڵم یەکێک لە
پێشــمەرگەکان تەماح دەکاتە ڕۆژان (کچی
تازەالوی کوێخا) .خســرەو فەرمان بە کوێخا
دەدا کە چونکە مامۆستاکە نانەجیبی کردووە،
هەتا بەربەیان دەبێ دوو قاتی جاران یارمەتی
بــۆ حیزب لــە خەڵکی گوند کــۆ بکەیتەوە!
خســرەو دەیەوێ ڕۆژان لەگەڵ خۆیان ببەن
و بۆ ڕابواردن بیدا بە پێشمەرگەیەکی سمێڵ
زلی چاوحیز .بەاڵم کوڕە میرمنداڵەکەی کوێخا
بە چەکێک بەڕەوڕوویان دەبێتەوە؛ خســرەو
پێی دەڵێ ئەی ئافەرەم! تۆ بۆ پێشمەرگەبوون
باشی و چەکەکەت دانێ! کوڕەکە باوەڕ دەکا،
بەاڵم خسرەو تەقەی لێ دەکا و دەیکوژێ.
لە سێکانســێکدا کە ســەرگورد عەلییار
پێشــنیاری هاوکاری بە حەمید دەدا ،سەرەتا
حەمید لــە حەوشــەیەکەوە دەگوازنەوە کە
لەســەر دیوارەکان درووشــی «دێموکراسی
بــۆ ئێــران و خودموختاری بۆ کوردســتان»
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نووســراوە و لە پاڵیــدا دوو گەنجی کورد (بە
جلوبەرگی کوردییــەوە) بە تاوانی مزدوربوون
تیرباران دەکرێن .لــە ژووری عەلییاردا و لە
پشت ســەریەوە وێنەیەکی گەورەی دوکتور
قاســملوو دەبیندرێ و لە هەموو شــوێنێک
ئااڵی کوردستان لە قەبارەی گەورەدا بە دار و
دیوارەوە هەڵواسراوە .سەرگورد عەلیار لە کاتی
قســەکردن و بڕیارداندا شەراب دەخواتەوە و
بەتووڕەیی لەگەڵ پێشــمەرگەکان قسە دەکا.
هەروەها لە هەموو فیلمەکەدا پێشمەرگەکان
وەک مزدور (بەکرێگیــراو) ناویان لێ دەبرێ
و لــە بەرامبــەردا جاشــەکان (پێشــمەرگە
موسڵمان) تەنیا بە پێشمەرگە بانگ دەکرێن.
لە سێکانسی هێرشــی پێشمەرگەکان بۆ
سەر پاسگەی دەکەڵی وەنەوشە .دوو نیشانەی
گرنگ لە پیشاندانەوەی پێشمەرگە لە میدیای
ئێرانیدا دەردەکەون .ســەرەتا بە زیاتر لە سی
پێشمەرگە فیشک بە جەســتەی نیوەگیانی
گروهبانێکەوە دەنێن کە فەرماندەی پاسگەکە
بووە (لە جیاتی ئەوەی بەدیل بیگرن) و دواتر
ســەری یەکێک لە پاستارەکان لە جەستەی
جیا دەکەنەوە و فڕێی دەدەن .واتە پێشمەرگە
لەوپەڕی دڕەندەییدا وێنا دەکرێ کە تەنانەت
ڕەحم بە جەســتەی مردووش نــاکا .وێنای
چەوت بەاڵم ئاشنای «سەربڕین» کە بەردەوام
ئایدیۆلۆژیــی ئێرانــی لــە بەکارهێنانی هیچ
شەرمێکی نەبووە.
دەرهێنەر کــە خەاڵتی نەتەوەیی بۆ ئەم
فیلمە پێ بەخشراوە ،بە باشی زانیویەتی کە
چۆن تایبەتمەندییەکانی ئایدیۆلۆژیی ئێرانی
لە ڕێگەی فیلمەوە بەرهەم بهێنێتەوە .سەرەتا
پێویســتە مرۆڤی ئێرانی لەوپەڕی زیرەکی،
نیشتماندۆســتی ،فیــداکاری ،ئەوینداریــدا
نیشــان بــدرێ کــە تەنانــەت ســەربازی
سەردەمی شــا بۆ خزمەت بە نیشتمانەکەی
دیســانەوە چــەک هەڵدەگــرێ و دەوری
قارەمانێک دەگێڕێ .مەحمــود بەردەوام لە
فیلمەکەدا خەریکی نوێژکردنە و کەســێکی
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زۆر بەئیمانــە لــە بەرامبەردا پێشــمەرگە
کافرێکــە کە مزگەوت دەســووتێنێ و گاڵتە
بە خودا و پێغەمبەر دەکا .پاستارەکانی سوپا
زۆر زیرەکن ،پیالنی ســەرکەوتوویان هەیە و
بەردەوام دەیانــەوێ یارمەتی خەڵک بدەن؛
هەروەها عاشــق دەبــن و تەنانەت لە کاتی
جەنگدا یــاری فوتباڵ دەکەن .پێشــمەرگە
ساویلکە و وەحشــییە ،چاوحیزە و تەماح لە
کچێکی تازەپێگەیشــتووی هاوزمانی خۆی
دەکا و ڕێگەی پێ دەدرێ دەستدرێژی بکاتە
سەری؛ هەروەها پێشمەرگە بە مەستی بڕیار
دەدا ،ناتوانێ ژیرانە بیــر بکاتەوە و یارمەتی
خەڵک هیچ کە نادەن بەڵکوو بە تۆقاندن پارە
لە خەڵک وەردەگرن .فیلمی سوێری شیرین
بەرهەمهێنەرەوەی وێنەی پێشمەرگەیەکە کە
ســاڵیانێکە ئایدیۆلۆژیی ئێرانی پڕۆپاگەندەی
بــۆ دەکا .دەرهێنــەر و فیلمنامەنووس نەک
ئەوەی نەزانن کە ڕووداوەکان بەو شــێوەیە
نەبــوون کە وێنــای دەکــەن ،بەڵکوو ڕێک
بەپێچەوانەوە ،ئەوان دەزانن کە بەو فیلمەی
سازیان کردووە لە وەهمێک پەیڕەوی دەکەن
کە ساڵیانێکە دووپات دەکرێتەوە ،بەاڵم ڕێک
هــەر بەو شــێوەیەی جاری جــاران ڕەفتار
دەکەن.
 ٧چ [چ] :بێ چەکیش دەتوانین کوردستان
لــە «کــورد» بســڕینەوە تــا تەنیــا کوردە
ئێرانییەکان بمێننەوە!
فیلمــی چ ســاڵی  ]٢٠١٣[ ١٣٩٢بــە
دەرهێنەری ئیبراهیم حاتەمیکیا و پشتیوانی
بونیادی سینەمایی فارابی ساز کراوە .تێچووی
ئەم فیلمــە دوو ملیۆن دۆالر بــووە[ ]٢٥و لە
ڕووی فرۆشــەوە کەمتر لە حەوســەد هەزار
دۆالری دەســت کەوتــووە ]٢٦[.فیلمی چ لە
ســی و دووەمین فســتیڤالی فەجردا شەش
سیمۆرغی بردووەتەوە ]٢٧[.فیلمەکە سەبارەت
بــە بڕگەیەک لە ژیانی مســتەفا چەمران لە
فەرماندەکانی ســوپای ئێرانــە و ماوەی دوو
ساڵی بیست و دووەم
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ڕۆژ لە شــەڕی پاوە لە نێوان پێشمەرگەکانی
حیزبی دێموکرات و پاســتارەکانی ســوپای
ئێران لە کۆتایــی گەالوێژی ]١٩٧٩[ ١٣٥٨
دەگێڕێتەوە .دەوڵەتی کاتیی ئێران مســتەفا
چەمران (فەریبورز عەڕەبنیا) دەنێرێ بۆ پاوە
کە کێشەی نێوان کورد و حکومەت چارەسەر
بکا .لە فیلمەکەدا هەوڵ دەدرێ جوار ڕوانگە
دەستنیشــان بکــرێ 1 :دوکتور مســتەفا
چەمران کەســێکە کــە بۆچوونێکی عیرفانی
هەیــە و دەیەوێ لەســەر بنەمای ئاشــتی
کێشــەکان چارەسەر بکا؛  ٢ئەسغەر ویسالی
کە فەرماندەیەکی گەنجی سوپایە و دەیەوێ
بە توندوتیژی و بوێری پێشــمەرگەکان لەناو
بــەرێ و عەدالەت بۆ کۆمەڵــگا بگەڕێنێتەوە؛
 ٣خەڵکــی پــاوە کــە پێیانوایــە ســوپا و
دەوڵەتی ئێــران دەتوانــن ڕزگاریان بکەن و
 ٤پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکرات بە
فەرماندەیی کەسێک بە ناوی دوکتور عەنایەتی
کــە بیرۆکەی چەپیان هەیــە و دەیانەوێ لە
کوردستان حکومەتی خۆیان هەبێ.
لــە فیلمەکــەدا باس لــەوە دەکرێ کە
عەنایەتی و چەمران لە ئامریکا خوێندوویانە
و تەنانــەت چونکە هــەر دووکیان بیرۆکەی
چەپیان هەبووە لە ڕێکخســتنی ڕێپێوان لە
نەتــەوە یەکگرتووەکان لــە دژی حکومەتی
شــادا بەشــدارییان کردووە .بەاڵم چەمران
بیرۆکەی گۆڕاوە و وەک موسڵمانێک چووە بۆ
لوبنان تا لەگەڵ موسا سەدر دەورێکی گرنگ
لــە بزووتنەوەی ئەمەل بگێــڕێ .چەمران و
عەنایەتی لە یەکێک لە سێکانســەکاندا (لە
شەوێکی ئەنگووستەچاو و لە قەبرستانی پاوە)
لەگەڵ یەک کۆ دەبنــەوە .دیالۆگی نێوانیان
هەندیــک بابەتی گرنگمان لــە ئایدیۆلۆژیی
ئێرانی بۆ دەردەخا:

عەنایەتــی :دەمــەوێ بزانم کەســێک
دەیتوانی لە ناسا بێ و ڕەنگە لە داهاتوودا
خەاڵتی نۆبێل بگرێ بــۆ هاتووەتەوە بۆ

ئێــران و لە پــاوە لە بەرامبــەر ئێمەدا
وێستاوە؟
چەمران :من هاتووم تا لەبەر ئەم خەڵکە
پێکەوە دانووساندنمان هەبێ.
عەنایەتی :خەڵک؟! ڕۆژە سەرەتاییەکانی
شۆڕش لە کوێ بووی؟!
چەمران :ئەمە لێپرسینەوەیە؟! شوێنێک
کە من لــەوێ بــووم گرنگییەکی هیچ
کەمتر لە ئێران نەبوو!
عەنایەتی :چ شوێنێک گرنگتر لە ئێران؟
چەمــران :ڕێبەری بەرگــری لوبنان لە
الیەن ســەرهەنگ قەزافییــەوە دزرابوو،
من دەبوایە لەوێ بوومایە.
عەنایەتی :کام ڕێبەر؟!
چەمران :ئێمام موسا سەدر!
عەنایەتی :ئەویــش ئێرانییە! ئەویش لە
کاتی شۆڕشدا لە ئێران نەبوو!
چەمران :وا بزانم تێگەیشتنی ئەمە بۆ تۆ
قورس بێ دوکتور!
عەنایەتی :تۆ بۆ سەربەخۆیی شیعەکانی
لوبنان شەڕت کردووە .ئەگەر بە ئاستەم
ئینسافت هەبێ بە ئێمەش هەق دەدەی
کە بۆ ســەربەخۆیی نەتەوەی کورد شەڕ
بکەین.
چەمــران :خەریکــی شــتەکان تێکەڵ
دەکــەی دوکتــور! لوبنــان حکومەتی
عەشــیرەتەکانە ،بــەاڵم ئێــران هەر لە
کۆنــەوە هەر ئێران بــووە! هەموو جۆرە
عەشیرەیەک لە ناویدا بە ئاشتی پێکەوە
ژیاون.
عەنایەتــی :دەســت لە ڕابــردوو بەردە
مستەفا! باسی ئیستا بکە! ئیستا!
چەمران :تەمەنی ئەم شۆڕشــە تەمەنی
زارۆکێکی شەش مانگەیە!
عەنایەتــی :چ باشــتر! چونکــە تــا
پێنەگەیشتووە کاتمان هەیە!
چەمران :بەاڵم ئەم داوای بەش کردنەی
ئێوە بە بەهای پارچەپارچەبوونی ئێرانە!
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عەنایەتــی :ســاڵیانێکە هــەر بــەم
لۆژیکــە ئێمەیان ســەرکوت کــردووە!
پارچەپارچەبوونــی نیشــتمان! کــوا
نیشتمان؟! بەشی نەژادی من لەم واڵتە
تەنیا پارێزگاری کردن لە ســنوورەکانی
بووە! ئەمە عەدالەتی پێ دەڵێن؟!
چەمــران :ئێرانیتریــن نــەژادی ئێران
نــەژادی کوردە .نە کــورد لە ئێران جیا
دەبێتەوە و نە ئێران لە کورد!
عەنایەتی :ئەم ڕســتانە بــۆ وتاردان زۆر
جوانــە! بــەاڵم دەردی نەتــەوەی من
دەرمان ناکا مستەفا!
چەمــران :ئــەم نەتەوەیەی کە باســی
دەکــەی لە دەوڵەتەکەی داوای یارمەتی
کردووە.
عەنایەتی :ئەمە کێشــەیەکی ناوخۆییە!
پەیوەندی بە غەریبەکانەوە نییە!
چەمران :بۆ خەڵکی پاوە دەوڵەت غەریبە
نییە! ...هەست بە بۆنی ئیسرائیل دەکەم!
بەڕوونی نیشانەکانی کۆلۆنیالیزمی وەخۆگری
ئایدیۆلۆژیــی ئێرانــی خۆی لــەم دیالۆگەدا
نیشــان دەدا .کۆلۆنیالیزمێــک کە ســەرەتا
ئێرانێکی ســاختە ســاز دەکا و لە ڕێگەیەوە
کورد بە ئێرانیتریــن نەژادی ئێرانی دادەنێ.
واتە ئێرانبیوون لەسەر هەر دوو ئاستی بوون
و مەعریفــی کورد وەخۆ دەگرێ کە نەتوانی
داخوازی لە ناســنامەیەکی ســەربەخۆ بکا.
ئەگەر هەندێــک لە کوردەکان بەپێچەوانەی
ئەمــە بیریان کــردەوە ،مێکانیزمی وەخۆگر
کورد دەکاتە دوو بەشــەوە :زۆرینەیەک کە
خۆیان بــە ئێرانی دەزانــن و کەمینەیەکی
دژەمرۆڤ کە دژ بــەم خەڵکە بیر دەکەنەوە
و دەیانکوژن .واتە لەم ڕێگەیەوە ئایدیۆلۆژیی
ئێرانی کوردی ناسیۆنالیســتێک کە باوەڕی
بــە کوردایەتییە لە مرۆڤبوون دەســڕێتەوە.
ڕوخسارێکی وەحشی و دڕەندەی بۆ وێنا دەکا
تا لە مرۆڤبوون نامــۆ ببێ .دیارە هاوکاتیش
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دەکرێ بیرۆکەی کوردایەتی بە ســازکراوی
ئیسرائیل دابندرێ ،چونکە ئێرانییەکان خۆیان
بەئیماندار دەزانن و الیەنگرانی کوردایەتی بە
کافر .لەم ئایدیۆلۆژییەدا ئیسرائیل دەوڵەتێکە
کــە خاکــی فلەســتینی داگیر کــردووە و
موسڵمانەکان دەکوژێ .کەواتە لێکچوواندنی
دەوڵەتی کوردســتان بە ئیسرائیل بەو مانایە
دەبێ کــە الیەنگرانــی کوردایەتی (کوردی
ڕاســتەقینە نین) دەیانــەوێ خەڵکی کورد
بکــوژن یا بیانچەوســێننەوە .لە فیلمی چدا
پێشمەرگەکان تەنانەت ڕەحم بە نەخۆشخانە
ناکەن و پەرســتار و دوکتــورەکان دەکوژن.
خەڵک لە ترســی ئــەوان هەموویان پەنا بۆ
حەوشــەی ســوپا دێنن و ،پاســتارەکان بە
ژمارەیەکی بیســت کەســی و بە هاوکاری
پێشــەمەرگە موســڵمانەکان کــە ئەوانیش
دە پازدە کەس دەبــن دوو ڕۆژ لە بەرامبەر
ســەدان پێشــمەرگەدا بەرگری لە خۆیان و
خەڵکی شارەکە دەکەن .لە دوایین ساتەکاندا
کــە پێشــمەرگەکان هەتا ناو بینای ســوپا
هاتوونەتەوە پێشــەوە ،ئەرتــش بە فەرمانی
جیهــادی خومەینی بۆ کوشــتنی کافرەکان
دێنە ناو شــار و پێشــمەرگەکان شکەست
دەدەن و چەمرانیــش ڕزگاری دەبــێ .ئەوە
لەبیر نەکەین جەهادی خومەینی بەم ڕستە
بەناوبانگــە دووپــات دەکرایەوە کــە «ئێمە
لەگــەڵ کوفر شــەڕ دەکەین نــەک لەگەڵ
کورد» .لە هەموو فیلمەکەدا مستەفا چەمران
پیاوێکی ئێجگار لەسەرخۆیە کە بەردەوام لە
مزگــەوت نوێژ دەکا و لە خــودا دەپاڕێتەوە،
هەروەهــا خۆی لە خەڵکی پاوە جیا ناکاتەوە
و تەنانەت چەندین جار گیانی خۆی دەخاتە
مەترســییەوە کە ژن و منداڵی کورد ڕزگار
بــکا .لە هەموو ئــەم ســاتانەدا چەکەکەی
بەکار ناهێنێ تا نیشــان بــدرێ کە هێزی
مەعنەویەتی پاستارێکی ئێرانی چۆن دەتوانێ
بۆ ئاشــتی بانگەواز بکا و بەسەر توندوتیژی
پێشمەرگەی کورددا سەرکەوێ.
ساڵی بیست و دووەم
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پیشــاندانی ڕوخســارێکی عارفانــە لــە
ســەرکردەکانی ســوپا لــە کوردســتان کە
بەرپرسی ســەرەکی کوشــتنی دەیان هەزار
کــەس لە ڕۆژهــەاڵت بــوون و خۆیان وەک
نوێنەری ئیسالم لە دژ بە کوردی کافر پێناسە
دەکرد ،بەرەبــەرە دەبێتە ڕێڕەوێکی گرنگ لە
سینەمای ئێران و لە فیلمی ڕاوەستاو لە تەپ
و تۆزدا (ایســتادە در غبار) دووپات دەبێتەوە.
لەم فیلمەشدا کە سەبارەت بە ژیانی ئەحمەد
مۆتەوەســۆلیان (لە ســەرکردەکانی سوپا لە
شەڕی پاوە و فەرماندەی سوپای مەریوان) ئەو
پاستارە وەک قارەمانێکی عارف نیشان دەدرێ.
دەرەنجام
ئایدیۆلۆژی لە ڕوانگەی ئالتوسێرەوە جیهانی
ئێمە ساز دەکا .ڕەنگە ئێمە پێمانوابێ کە تاکی
کورد لە ئێران ســوژەیەکی ئازادە کە ئاگایی
هەیە ،بەاڵم کاتێک سەیری هەڵسووکەوتەکانی
دەکەین بۆمان دەردەکەوێ کە پەیوەندیمان
لەگەڵ ڕاســتییەکان جیهــان و مێژوو تەنیا
لە ڕێگــەی ئایدیۆلۆژییــەوە ئیمکانی هەیە.
بەم شــێوەیە ئێمە بەپێی وەهمی نەتەوەی
ئێرانی و ئێرانێکی ساختە دەجووڵێینەوە و لە
کاتێکدا دەزانین کە دەوڵەت نەتەوەی ئێران
خۆی سەد ساڵە ساز کراوە ,بەاڵم هەمدیسان
بە شــێوەیەک هەڵســووکەوت دەکەین کە
دەڵێــی ئێران دەوڵەتێکی لەمێژینەیە و باوەڕ
دەکەین کە کورد لە بەرامبەر فارسدا خاوەنی
شارســتانیەت نییــە و بەمگوێرەیــە مرۆڤی
فارس باشــتر لــە مرۆڤی کورد لــە ئازادی،
خۆشەویستی و نیشتمان تێدەگا.
ئایدیۆلۆژیی ئێرانــی لە هەمان کاتدا کە
ناسینێکی چەوت ( )misrecognitionلە
مێژوو ،کولتوور و شارســتانیەتی کوردستان
بەدەســتەوە دەدا ،هەروەها تاکی کورد وا لێ
دەکا تــا بە مەیلی خۆی خوازیاری ملکەچی
بێ .ئالتوســێر ئەم چەمکە لە ژێر کاریگەری
الکاندا بــەکار دێنــێ و ،پێیوایــە ئێمە لە

جیهانی دەوروبەرمان ناســینێکی چەوتمان
هەیە چونکــە خۆمان دەمانەوێ .چونکە بەم
کارە پاداشــتێک وەردەگرین .هەرچەند ئەم
پاداشتە بۆ هەموو کەســێک یەکسان نییە.
لە کرێکاری ڕۆژانە بگرە هەتا مامۆستاییەکی
ئایینی ،لە کوردێک کــە لە ئیدارەیەک کار
دەکا هەتا ئەو زانایــەی کە پێیوایە لە زانکۆ
ســەربەخۆیانە ئیــش دەکا ،بە شــێوەیەک
لەم پاداشــتە بەهرەمەند دەبێ .لە هەر کام
لــەم حاڵەتانەدا ئایدیۆلۆژییــە کە پەیوەندی
ڕاستەقینە لە نێوان پەیوەندییەکی خەیاڵیدا
دەشــارێتەوە .ئــەم ئایدیۆلۆژییە تاکی کورد
دەکاتە ســوژەی خۆی و بانگی دەکا و لێی
دەپرسێتەوە .ســینەما مەودایەکی باشە کە
تێبگەین چــۆن ئایدیۆلۆژیــی ئێرانی تاکی
کــورد دەکاتە بەردەنگی خــۆی و داوای لێ
دەکا بەو شــێوەیە بیر بکاتەوە کە ملکەچی
سیستەمی کۆلۆنیالیستی بێ.
دالی مــەزن لــە ئایدیۆلۆژیــی ئێرانی،
چەمکی ئێرانــە و دالەکانی تر لە پەیوەندی
لەگەڵ ئەم دالەدایە کە لەسەر مەدلولەکانی
خۆیان جێگــر دەبن .دەکــرێ بگوترێ کە
دالەکانــی وەک خۆشەویســتی ،ئیمــان،
توندوتیژی ،کوردایەتی ،ئەخالق و شارنشینی
لــە ڕێگەی پەیوەندییەکــی کە لەگەڵ داڵی
مەزن هەیانە جومگەبەندی دەبن و لەســەر
مەدلولــە جۆراوجــۆرەکان فیکــس دەبن.
لە ئەنجامــی نیشانەناســیی ڕەخنەگرانەی
فیلمەکاندا بەم خشتەی خوارەوە دەگەین کە
تیایدا ئایدیۆلۆژیی ئێرانی بابەتی سەمبولیکی
ئایدیۆلۆژی کوردایەتــی دەکاتە ئامانج و بە
چەوتانــدن ،شــێواندن و ســڕینەوەی ئەو
سەمبوالنەی کوردایەتی گرنگییان پێ دەدا،
بابەتی ڕاســتەقینەی خــۆی بەرهەم دێنێ.
بەم شــێوەیە مرۆڤی کــوردی بەئێرانیکراو/
ئاســیمیلەکراو بەرهەم دێ کــە لە زمان و
کولتووری کوردستان ،لە خۆی ،لە پەیوەندییە
مرۆییەکان نامۆ بووە.
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دال

خۆشەویستی

ئیمان

توندوتیژی

کوردایەتی

ئەخالق

فیلمەکان

مەدلوولەکان

پێشمەرگە لە خۆشەویستی تێناگات ـ مرۆڤی ئێرانی لە
بەرامبەر خۆشەویستیدا بەرپرسیارە ـ مرۆڤی کورد عاشقی
مرۆڤی فارس دەبێ ـ مرۆڤی کورد خۆشەویستەکەی خۆی
بەجێ دێڵێ

خاکی ئاشنا ـ فرمێسکی
سەرما ـ چریکەی هەورام ـ
چیرۆکی عاشقی

پێشمەرگە کافرە و مزگەوت دەسووتێنێ -مرۆڤی ئێرانی/
سەربازی ئێرانی ئیماندارە و نوێژ دەکا ،لە خودا دەپاڕێتەوە
و داوای یارمەتی دەکاـ مرۆڤی ئێرانی پەیوەندی عارفانەی
لەگەڵ خودا هەیە ـ پێشمەرگە کۆمۆنیستە ـ مرۆڤی کورد
باوەڕی بە خورافەیە

خاکی ئاشنا  -منداڵی خاک
ـ چریکەی هەورام  -سوێری
شیرین  -چ

مرۆڤی کورد ناتوانێ بە زمانی دیپلۆماسی قسە بکا ،نالۆژیکی
بیر دەکاتەوە و تەنیا توندوتیژی بەکار دێنێ ـ مرۆڤی ئێرانی
بە نەرمی دەتوانێ کێشەکان چارەسەر بکا و لۆژیکییە ـ
پێشمەرگە خەڵکی ئاسایی بە ابرمتە دەگرێ  -پێشمەرگە
ڕەحم بە زیندانی ناکا ـ پێشمەرگە بریندارەکانی شەڕ
دەکوژێ و مردووەکان سەر دەبڕێ  -مرۆڤی کوردی
ئاسیمیلیکراو باوەڕی وایە چەک تەنیا فیشەک نییە

خاکی ئاشنا  -فرمێسکی
سەرما ـ چریکەی هەورام ـ
سوێری شیرین ـ چ

پێشمەرگە لە خەڵکی کوردستان جیایە ـ کورد لە هەر
شوێنێک بێ ئێرانییە ـ کوردی پارچەکانی دیکەی کوردستان
خۆیان بە ئێرانی دەزانن و ئااڵی ئێران هەڵ دەکەن ـ
بیرۆکەی دەوڵەتی کوردی یەکسانە بە ساز کردنی ئیسرائیلی
دووەم لە ناوچەکەدا ـ کوردستان بەشێک لە ئێرانە و نابێ
بە ڤیزا سەردانی بکەیت ـ پێشمەرگە دەیەوێ مێژووی
پەیوەندی کورد بە ئێران بسڕێتەوە ـ زمانی فارسی هێندە
گرنگە کە خەڵکی کورد بۆ پەیوەندی لەگەڵ یەک بەکاری
دێنن ـ پێشمەرگە شێعری شاملو دەخوینێتەوە ـ مرۆڤی
کورد خیانەت بە هاوزمانەکەی خۆی دەکا ـ پێشمەرگە سەر
لێشێواوە و نازانێ چی دەوێ ـ پێشمەرگە لە پێشمەرگایەتی
ماندوو بووە ـ پێشمەرگە ڕێگای ون کردووە و نەهاتووەتەوە
دنیای مۆدێرنەوە

خاکی ئاشنا ـ منداڵی
خاک ـ فرمێسکی سەرما ـ
چریکەی هەورام ـ چیرۆکی
عاشقی ـ سوێری شیرین
ـچ

پێشمەرگە ڕەحم بە هاوزمانەکەی خۆی ناکات و دەیکوژێ
 سەربازی ئێرانی یارمەتی کیمیالێدراوەکان دەدا و ژیانیخەڵکی کوردی بۆ گرنگە ـ مرۆڤی ئێرانی منداڵە ئاوارە
هەتیوەکانی خۆش دەوێ و یارمەتی هەژاران دەدا ـ مرۆڤی
کورد فێڵباز و تەماحکارە  -پێشمەرگە دەستدێژی دەکاتە
سەر ژن ـ پێشمەرگە لە مزگەوتدا مەشروب دەخواتەوە =
پێشمەرگە لە کاتی مەستیدا بڕیاری گرنگی سیاسی دەدا
 -پێشمەرگە بریندارەکان دەکوژێ و سەریان دەبڕی ـ
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ساڵی بیست و دووەم

خاکی ئاشنا  -منداڵی خاک
 فرمێسکی سەرما -چیرۆکی عاشقی ـ سوێری
شیرین ـ چ

زستانی 2720

دال

فیلمەکان

مەدلوولەکان

مرۆڤی کورد جێی متمانە نییە بەاڵم مرۆڤی ئێرانی جێی
متمانە و بڕوایە ـ مرۆڤی ئێرانی لێبوردەیە ـ پێشمەرگەکان
بە زۆرداری پارە لە خەڵک وەردەگرن

شارنشینی

کورد بەگشتی خەڵکی گوندن و شارەکانیشیان وەک گوند
وایە ـ سروشت و شاخی کوردستان جوانە ـ مرۆڤی کورد
سادە و خورافییە ـ مرۆڤی کورد لە دنیای ئەفسانەکاندا
خاکی ئاشنا ـ منداڵی
ماوەتەوە و خاوەنی مێژوو نییە ـ پێشمەرگە نەخوێندەوارە خاک ـ فرمێسکی سەرما ـ
و سەربازی ئێرانی خوێنەوارە ـ مرۆڤی ئێرانی بە ئەدەبە و
چریکەی هەورام
ڕێز لە هەموو کەس تەنانەت دوژمنەکەی دەگرێ ـ هونەری
کورد موسیقای فولکلۆرە ـ هونەری ئێرانی نیگارکێشی و
شێعری مۆدێرنە
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کاریگەریی میدیای نوێ لەسەر خەبات
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
خوێندنەوەیەک بە کەڵکوەرگرتن لە نموونەی بەهاری عەرەبی
ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

میدیای دیجیتاڵ ،میدیایەکە کە تایبەت نیە بە دەسەاڵت یان ئۆپۆزیسیۆنی
دەسەاڵت ،بەڵکوو بیاڤێکی ئاڵۆزە و کارلێککردنەکان تێیاندا چەندسەرەن .حکوومەت
دەتوانێت لە میدیای دیجیتاڵ لەوانە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بەمەبەستی بردنە
پێشی ئامانجەکانی لەوانە زاڵکردنی خوێندنەوەی خۆی بۆ رووداوەکان کەڵک
بگرێت ،بە هەمان شێوە ئۆپۆزیسیۆن دەتوانێت کەڵکێکی هاوشێوەیان لێوەربگرێت.
لە میدیای دیجیتاڵدا ،بیاڤەکە هەر بیاڤی سیاسی نیە و رۆژەڤەکان پێویست ناکات
حەتمەن سیاسی بن ،چونکە بوارە کۆمەاڵیەتی ،ئابووری و کولتوورییەکانیش دەبنە
رۆژەڤی باسەکان.

پێشەکی
شــوێندانەریی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بەتایبەت
فەیســبووک لەســەر خەباتــی ئازادیخوازانە و
دێموکراسیخوازانەی گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی
کوردســتان کەمتر ئاوڕی توێژینەوەیی لێدراوە.
هەر جــۆرە توێژینەوەیــەک لەم بــوارەدا ،بە
هــۆکاری جیــاواز کە بەشــێکیان گشــتی و
بەشێکیان تایبەتین ،لەگەڵ بەربەست رووبەڕوو
دەبێتەوە .دوو هۆکارە گشــتییەکە لە الیەکەوە
بۆ جیاوازیی میدیای دیجتاڵ لەگەڵ میدیاکانی
دیکــە و لە الیەکی دیکەوە بۆ جیاوازیی جۆری
خاوەنداریی میدیای دیجیتــاڵ بەتایبەت تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان لەگەڵ خاوەنداریی میدیاکانی
دیکــەدا دەگەڕێنــەوە .بەشــێک لــە هۆکارە
تایبەتییەکانیــش بــۆ بەربەســتەکانی بەردەم
دەستڕاگەیشتن بە ئامار لە واڵتە دیکتاتۆرەکان
و لێرەدا ئێران ،جۆراوجۆری دەستڕاگەیشــتنی
خەڵــک بــە سێرویســی ئینتێرنێــت و
پێشــبینیهەڵگرنەبوونی بڕیارە حکوومەتییەکان
لەمەڕ جــۆری کونتڕۆڵی میدیــا دیجیتاڵەکان
دەگەڕێنەوە .لەم توێژینەوە کورتە کتێبخانەییدا،
هــەوڵ دەدرێ بە ئاماژە بــە نموونەی بەهاری
عەرەبــی و ئــەو لێکۆڵینەوانــەی کــە تەرکیز
لەســەر کاریگەربوونی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
لە ســەرهەڵدانی خەڵک لەو واڵتانە دەکەنەوە،
هەروەها ئەو لێکۆڵینەوانەی کە قامک لەســەر
بەرتەســکبوونی ئاســتی کاریگەریــی تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان لە بەهاری عەرەبی دەکەنەوە،
قامــک لەســەر کاریگەرییــە جۆراوجۆرەکانی
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لەســەر خەباتە دژی
دیکتاتۆرییەکان دابنرێت .پێویســتە سەرنج بەو
راســتییە بدرێت ،کە ئەو هۆکارە تایبەتییانەی
کە بــاس کران ،رێگرن لەوەی کە توێژینەوەکە
ببێتە توێژینەوەیەکی کتێبخانەیی ـ مەیدانی.
جیاوازیــدان لە نێوان میدیــاکان و لە
جۆری خاوەندارییان
کاریگەریــی میدیــای نوێ کە بــە میدیای

دیجتاڵیــش نــاو دەبردرێت لەســەر خەباتی
ئازادیخوازانــەی خەڵک دژی دیکتاتۆرییەکان،
ئەوەندەی کە خودی دیاردەکە نوێیە ،بابەتێکی
نوێی لێکۆڵینەوە و توێژینەوەکانە .لەو نێوانەدا،
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بەتایبەت فەیسبووک و
تویتێر شــوێنی تایبەتییان هەبووە و هەیە ،بە
جۆرێــک کە دەبینین هــەر کات لە واڵتێکدا
ناڕەزایەتیی خەڵک دژی حکوومەتی ســەرەڕۆ
دەگاتە ئاســتی خۆپیشــاندانی سەرانسەری،
حکوومەتەکــە ئینتێرنێــت لــە کار دەخات،
شتەیەک کە بەتایبەتی لە واڵتێک وەک ئێران
بە تەواوی بینراوە .پێویســتە میدیای نوێ یان
دیجیتــاڵ لەگەڵ میدیای جێگــرەوە بە هەڵە
نەگیرێــن ،لەوێڕا کە میدیــای جێگرەوە ئەو
میدیاگەلەن کە سەر بە میدیای سەرەکی یان
زاڵ نین ،بۆ نموونە رۆژنامەیەک کە تیراژەکەی
زۆر کەمترە لە بەراورد لەگەڵ رۆژنامەیەکدا کە
حیزبی ســەرەکی یان کۆمپانیای بەهێزی لە
پشتە ،یان تەلەفزیۆنێکی جێگرەوە کە بینەری
کەمتــرە لــە بەرامبــەر تەلەفزیۆنێکی رەوتی
سەرەکی .باســی میدیای سەرەکی و میدیای
جێگرەوە ،باسێک بووە کە لێکۆڵینەوەی زۆری
لەســەر کراوە و وەها جیاوازیدانانێک زیاتر بۆ
واڵتانێک مانای هەیە کە ئازادیی رۆژنامەگەری
و میدیایی ،بە شــێوەی رێژەییش بێت ،بوونی
هەیە.
لــە واڵتــە ســەرەرۆکاندا هەتــا پێــش
ســەرهەڵدانی میدیــای دیجیتــاڵ ،جگە لە
میدیای رەوتی ســەرەکی کە لەو واڵتانەدا بە
زۆری یــان بە تەواوی لە الیــەن دەوڵەتەوە
کونتــرۆل دەکرێــن ،میدیای دیکە لــە ئارادا
نەبووە .مەگــەر بۆ نموونە ،لــە واڵتێک وەک
ئێراندا ،تەلەفزیۆنە ســەتەالیتییەکان ،ئامرازی
گەیشــتنی دەنگی ئۆپۆزیســیۆن بە نێوخۆی
واڵت بوون .لەو حاڵەتەدا ،میدیای دەســەاڵت
لــە بەرامبەر میدیــای ئۆپۆزیســیۆن ،بابەتی
لێکۆڵینەوەکەیە کە دوو بیاڤی بە تەواوی لێک
جیاوازن و لێکۆڵینەوە لەســەریان ،ســەرەڕای
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نەبوونی دەرەتانی دەستڕاگەیشتن بە ئامارەکان
لە ئێراندا بە شێوەیەکی ئازاد ،ئاسانترە.
میدیای دیجیتــاڵ ،میدیایەکە کە تایبەت
نیە بە دەسەاڵت یان ئۆپۆزیسیۆنی دەسەاڵت،
بەڵکــوو بیاڤێکــی ئاڵــۆزە و کارلێککردنەکان
تێیاندا چەندســەرەن .حکوومەت دەتوانێت لە
میدیای دیجیتاڵ لەوانە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
بەمەبەستی بردنە پێشــی ئامانجەکانی لەوانە
زاڵکردنی خوێندنەوەی خــۆی بۆ رووداوەکان
کەڵک بگرێت ،بە هەمان شــێوە ئۆپۆزیسیۆن
دەتوانێت کەڵکێکی هاوشێوەیان لێوەربگرێت .لە
میدیای دیجیتاڵدا ،بیاڤەکە هەر بیاڤی سیاسی
نیە و رۆژەڤەکان پێویســت نــاکات حەتمەن
سیاسی بن ،چونکە بوارە کۆمەاڵیەتی ،ئابووری
و کولتوورییەکانیش دەبنە رۆژەڤی باسەکان.
هەر بۆیە ،پێویســتە کاتێک باسی میدیای
دیجیتــاڵ و کاریگەرییەکەی لەســەر خەباتی
ئازادیخوازانــە دەکرێــت ،لە ئاســتی ئاڵۆزیی
لێککارکردنەکان تێیاندا تێبگەین.
خاڵێکی گرینگی دیکە ئەوەیە کە میدیای
دیجیتــاڵ ،بەپێچەوانەی ئــەوەی بۆ میدیای
رەوتــی ســەرەکی ،میدیای ئۆپۆزیســیۆن و
میدیای جێگرەوە وەڕاست دەگەڕێت ،خاوەنی
دیــاری نیــە .بۆ نموونــە ،کاتێک کەســێک
الپەڕەیەکی فەیســبووکی یــان تویتێری یان
وێبالگێکــی هەیــە ،خاوەندارییەکــەی تەواو
نیە بەڵکــوو لەگەڵ بەرتەســک بــەرەوڕووە.
پێشــبینیکردنی بابەتەکانی میدیای ســەر بە
رەوتی ســەرەکی ،ســەر بە ئۆپۆزیســیۆن و
میدیای جێگرەوە بە پێی جۆری خاوەندارییەکە
تا رادەیەکی زۆر لواوە .لەم ســێ دەستەیەدا،
النیکەم ئاراســتەی شکڵبەخشــین بە زەینی
وەراوەر (موخاتــەب) دیــارە .بەاڵم لە میدیای
دیجیتاڵدا ،خودسانســۆری بە هۆکاری جیاواز،
پێشــبینیکردنی بابەتەکان بــە جۆرێک دژوار
دەکات کە جاری وایە ناکرێ بگوترێت بابەتەکە
بە دڵنیاییــەوە رەنگــدەرەوەی بیروبۆچوون و
روانگــەی خاوەنەکەیەتــی .ئەم راســتییە بۆ
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واڵتانــی دێموکراتیــش وەڕاســت دەگەڕێت
کاتێک خاوەنی الپەڕەیەکی فەیســبووکی یان
تویتێری لەبەر هۆکاری کۆمەاڵیەتی ،گوشاری
گرووپــی هاوڕێیــان ،کارتێکــەری ئایینــی،
ئیتنیکــی یان ئابووری ،بابەتێک باڵو دەکاتەوە
یان پەسند دەکات کە رەنگدەرەوەی روانگەی
خاوەنەکــەی نیــە .کــە دێتە ســەر واڵتانی
دیکتاتۆر و ســەرەڕۆییلێدراودا ،خودسانسۆری
لــە توێژی جیاجیــادا مانا پەیــدا دەکات کە
یەک لەوان و رەنگە بگوتــرێ گرینگترینیان،
خودسانسۆری لەبەر ترس لە دەستبەسەربوون،
زیندانیبوون و بەگشــتی کەوتنە ژێر گوشاری
حکوومەتییەوەیە.
کەواتــە ،لێکۆڵینەوەکــردن لەســــــەر
پرســی میدیای دیجیتــاڵ و بەتایبەتی تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان لە واڵتە دیکتاتۆریلێدراوەکاندا،
پرسێکی ئاڵۆزە ،بە شێوەیەک کە تەنانەت گەر
ئەگەری دەستڕاگەیشتن بە ئاماری پێویست لە
ئارادا بوایە ،دیسان دژوارییەکانی لێکۆڵینەوەکە
هەر بەرجەستە دەبوون.
روانگە ئەرێنییەکان لەســەر کاریگەریی
میدیای نوێ لە خەبات بۆ دێموکراسی
«گۆستافســۆن» ( )٢٠١٢لە لێکۆڵینەوەیەکیدا
لەســەر حیزبەکان و ئەندامان (و نائەندامانی)
گرووپە خاوەن بەرژەوەندییە سیاســییەکان لە
فەیسبووکدا ،بەو ئاکامە گەیشت کە «فەیسبووک
بە ئامرازێکی بەکەڵک بۆ بەشداربوونی سیاسی
لە رەهەندی کردەوەی پێکەوەیی ،ئەندامگیری
نــوێ و پەیوەندیــی نێــوان ئەندامان ســەیر
کراوە» ]١[ .لە لێکۆڵینەوەیەکی دیکەدا لە الیەن
الرسۆن ( )٢٠١٤لەسەر حیزبە سیاسییەکانی
ســوئێد ،ئەو کامگیرییە کرا کــە «ئەگەرچی
کەڵکوەرگرتن لە فەیســبووک لە الیەن حیزبە
بچووکەکانەوە بەرتەســک بووە ،دیسانیش ئەو
حیزبانــە قازانجیان تێدا کردووە چونکە گەر وا
نەبا ،ئەوەندەی حیزبە سەرەکییەکان سەرنجی
[]2
میدیاکانیان رانەدەکێشا».
ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

موحەممەد عەتیف خان لە وتارێکیدا لە ژێر
ناوی «ئەوەی هێواش و بەردەوامە رکابەرییەکە
دەباتەوە :میدیای نوێ وەکوو بگۆڕی گۆڕانکاری
لە بەهاری عەرەبیدا» ،بە وردی دەپرژێتە سەر
ئەو باســە ئەوە چ هۆکارێکــی تایبەت بوو کە
وای کرد ئەو حکوومەتە ســەرەڕۆیانەی کە بۆ
چەندین دەیە ســەقامگیر بوون ،دەســتبکەن
بە لێکهەڵوەشــانەوە .نابراو پێی وایە سەرەڕای
ئەوەی تێگەیشــتنەکان لە بەهــاری عەرەبی
وەک یەک نین ،دیســانیش هەنــدێ هۆکار
هەن کە نزیــک بە تــەواوی لێکۆڵینەوەکانی
ئەمدواییانە لەسەر بەهاری عەرەبی لەسەریان
هــاوڕان« .یەکێک لە گرینگتریــن بگۆڕەکان
سەرهەڵدان و بەکارهێنانی بەردەوامی «میدیای
نوێ»یە ]3[.ناوبراو میدیای نوێ بۆ بەکارهێنانی
ئینتێرنێت ،ناردنی پەیــام ،تۆڕی کۆمەاڵیەتی
وەک فەیســبووک و تویتێرو بالگەکان بەکار
دەهێنێت.
چارڵز دەبڵیوو دۆنێ» ،کارناسی «ئەنستیتۆی
رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت» و دیپلۆماتی پێشووی
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە وتارێکیدا لە
ژێر ناوی «دێموکراسیی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست:
پێشنیارەکان بۆ ســەرۆککۆماری داهاتوو» کە
لە ژووئەنی  ٢٠١٦لە «ئەنستیتۆی رۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت» باڵو کراوەتەوە ،لەو باوەڕەدایە کە
هۆکارگەلێک لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا هەن
کــە دەبنە هۆی ئەوەی هیوا بە دێموکراســی
و بەردەوامی چاالکییە دێموکراســیخوازانەکان
لــە ناوچەکە بــەردەوام بێت .لــە چەقی ئەم
هۆکارانەدا کە چارڵز باســیان دەکات میدیای
نوێ راوەستاوە.
بە باوەڕی «چارڵز دەبڵیوو دوونێ» ،کە باسی
ئەگەری هاتنەدی دێموکراســی لە رۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت دەکەین ،نابێ ئەو فاکتەرانەی کە
بوونە هۆی سەرهەڵدانی عەرەبی لەبیر بکەین،
چونکە ســەرەڕای ئــەوەی خەبات لــە پێناو
دێموکراسی «بە دڵنیاییەوە لەبەر ناسەقامگیری
زیاتر و زیاتر ،هەڕەشــەی داعەش ،گوشــاری

تاقەتپڕووکێنی ســەرەڕۆیانەوە پاشەکشــەی
[]4
کردووە» ،ئەو خەباتە «دواتر» هێز دەگرێتەوە.
پێویستە ئاماژە بەوە بدرێت کە نووسەر کاتێک
وتارەکەی نووسیوە کە داعەش هێشتا بەشێک
لە خاکی عێراق ،لەوانەی سێهەمین گەورەترین
شاری ئەو واڵتە واتە موسڵ و بەشێکی بەرچاو
لە خاکی ســووریەی بەدەســتەوە بــوو و بە
هەڕەشــەیەکی زۆر گەورە بۆ سەر سەقامگیر
لە ئاســتی نێونەتەوەییــدا دادەنرێت .هەروەها
پێویستە ئەوەشمان لەبەرچاو بێت ،کە نووسەر
کاتێک باس لە هیواکانی گەڕانەوە و هێزگرتنی
خەباتی دێموکراسیخوازانە لە ناوچەکە دەکات
کە چاوەڕوانییــەکان بۆ کۆتاییهێنان بە گرژی
پەیوەندییەکانــی نێــوان واڵتی ئیســرائیل و
واڵتە عەرەبییــەکان زۆر الواز بوو .هەروەها لە
٢٠١٦دا ،هێشــتا نە راپەڕینەکانی شــەقام لە
لوبنان لە ئارادا بوون ،نــە لە بەحرەین ئاگربڕ
کرابوو ،نە لە ئێران راپەڕینی خەڵک لووتکەی
خۆی بەو جۆرەی لە ساڵی  ٢٠١٨خۆی نیشان
دا ،هاتبــووە ئاراوە ،نە لــە تورکیە بەرەی دژە
ئۆردۆغان هێزی گرتبوو و نە لە عەرەبســتان
پرۆژەی کرانەوە بە ڕووی کولتووری رۆژئاوایی
بە کردەوە دەســت پێکرابوو .هەر بۆیە دەکرێ
بڵێین سەرنجدانی زیاتر بە بیرۆکەکانی «چارڵز
دەبڵیوو دوونێ» وەکوو کارناسێکی بە ئەزموونی
پرسی رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت لەم نووسینەدا
وەکوو پێویستییەک خۆی دەنوێنێت.
ناوبراو پــێ وایــە «کەڵکوەرگرتنی بەرین
لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان و پالتفۆرمــە
تەکنۆلۆژیکییەکانــی دیکە بووەتە هۆی ئەوەی
«ئاســانتر لە هەر کاتێکی تــر پەیوەندیگرتنی
سیاســی  ،رێکخســتن و دەستڕاگەیشتن بە
زانیاریــی فیلتێرنەکــراو لە زۆر ســەرچاوەی
جۆراوجۆرەوە بێتە ئاراوە و بەمەش ئەوانەی کە
گوشار دەخەنە سەر دەوڵەتەکان بۆ پێکهێنانی
[]٥
ئاڵوگۆڕ بەهێزتر دەبن».
«زەیودین ســەردار» لە کتێبی «خوێنەرانی
زەمەنە پاش نۆڕماڵەکان» لە بەشی «رۆژهەاڵتی
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نێوەڕاست لە زەمەنی پاش نۆڕماڵ»دا ،دەنووسێت:
«رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت گۆڕانکاریگەلێکی تا
هەنووکە نەبینراوی لە چەند دەیەی رابردوودا
بینیــوە .بــە هــۆی «بەهــاری عەرەبی»یەوە،
هیواکان بۆ دێموکراسی و داهاتوویەکی گەش
لەدایک بوون« .شۆڕشــەکان» لە سەرانسەری
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت تەنیــا بەرهەمی ئەو
ناڕاحەتــی و تووڕەییــە لــە دیکتاتۆرییەکان
نەبوون کە عەرەبەکان بۆ النیکەم نیو ســەدە
لە دەسەاڵتدارانیان هەیانبوو .بەهاری عەرەبی
بەرهەمی زەمەنێکی تایبەتیش بوو ،زەمەنێک
کە بەجیهانیبــوون ،پەیوەندیی هەمەالیەنە و
پەیوەندیگرتنی لەچرکەدا نۆرمن و دەســەاڵت
[]٦
و رەوایی سیاســی خەریکن هەڵدەوەشنەوە.
زەیودین سەردار بە ئاماژە بەوەی کە رۆژهەاڵتی
نێوەڕاست دووهەمین گەورەترین حەشیمەتی
خاوەن مۆبایل لە جیهاندایە و کەڵکوەرگرتن لە
مۆبایل هەر ســاڵە تێیدا دووبەرابەر دەبێتەوە،
دەڵێ« :ســێ لەسەر چواری حەشیمەتی الوی
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لە ژن و لــە پیاو بە
بەردەوامی بە مۆبایلەکانیانەوە چەسپاون ،هەر
خەریکی تویتکردن ،بالگکردن و کەڵکوەرگرتن
لە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بۆ دابەزاندنی وێنە،
کامێنــت ،هــەواڵ و هەروەها رێکخســتنی
واژۆکۆکردنەوە ،رێکخســتنی خۆپیشــاندان و
بەشــداری لە چاالکییە سیاسییەکانی دیکەن.
ســەربانی زۆربەی شــارە گەورەکانی جیهانی
عــەرەب لە خێمەیەکی دەچن کە بە ســاجی
ســەتەالیت هەڵدرابن .پتر لە  ٣٠٠وێستگەی
ســەتەالیتی هەن کــە بیســتوچوارکاتژمێر
بەرنامەیان هەیە ،زۆربەی پرۆپاگاندا بۆ الیەنێک
دەکەن ،بەاڵم کۆمەڵێک کاناڵی هەواڵی باشیش
[]٧
وەک ئەلجەزیرە هەن.
گەورەنواندنی کاریگەری میدیا نوێکان
موحەممــەد عەتیف خــان لەو وتــارەی کە
لــە ســەرەوە ئاماژەمان پێدا ،کە دێتە ســەر
کاریگــەری میدیــا نوێکان ،دوو مەســەلە لە
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یەکتر جیا دەکاتەوە :کاریگەرییەکانیان لەسەر
مۆبیلیزەکردنــی خەڵــک و کاریگەرییەکەی
لەســەر ســەرکەوتن بەســەر دیکتاتۆریــدا.
ناوبــراو دەڵــێ« :پێناســەکردنی رۆڵــی تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانی وەک فەیســبووک و تویتێر
وەکوو کاریگەرترین هۆکار لە شۆڕشی عەرەبیدا
گەورەنواندنێکــی تەواوە .لە بپاڤی سیاســیی
جیهانیدا ،رۆڵــی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لە
گۆڕانکاریی سیاسیدا سەرەتا پاش دەرپەڕاندنی
ســەرکۆماری فیلیپین ،جۆزێف ئێســترادا لە
دەســەاڵت لە ژانویەی  ٢٠٠١گرینگیی خۆی
پێدرا ،رووداوێک کە لــەودا میلیۆنان پەیامی
نووســراو تەنیا لە حەوتوویەکدا بەمەبەســتی
رێکخســتنی خەڵک بۆ خۆپیشاندانی بەهێز بە
دژی دیکتاتۆری فیلیپین نێردران .ئەم دیاردەیە
کە لە الیەن شرۆڤەکارێکی میدیایی بەناوبانگی
ئەمریکییەوە بە « ستراتیژی فیلیپینی» ناوزەد
کــرا ،لــە زۆر واڵتــی دیکەش پاشــتر بەکار
هێنرا .بــەاڵم جگە لە رۆڵە شــوێندانەرەکەی
لــە مۆبیلیزەکردنــی جەمــاوەردا ،رۆڵی تۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان ئامامگەلێکی جۆراوجۆری
لە کێشــە سیاســیەکانی ئەمدواییانەی ناوچە
[]٨
جیاجیاکانی جیهاندا هەبووە».
ناوبراو لە درێژەدا ئامــاژە بە «بزووتنەوەی
سەوز» لە ســاڵی  ٢٠٠٩لە ئێراندا دەکات کە
ســەرەڕای ئەوەی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بە
شــێوەیەکی بەرین بۆ رێکخستن خۆپیشاندان
بــەکار هێنــران ،رێژیم توانی بــە رێگەیەکی
توندوتیژ خۆپیشــاندانەکان ســەرکوت بکات.
هەروەها ئاماژە بەوە دەکات تەنانەت لە شەوی
بەهاری عەرەبیدا ،بەکارهێنانی بەردەوامی تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان لە بەحرەین بۆ وەڕێخستنی
ناڕەزایەتیی جەماوەری لــە مەیدانی مروارید،
نەیتوانی بــە ئاکامی دڵخواز بــگات .بۆیە پێ
وایە« :کەڵکوەرگرتن لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان،
ســەرەڕای ئــەوەی بگۆڕێکــی بەهێــزە بــۆ
وەڕخســتنی ناڕەزایەتیی جەماوەری لە دژی
دەســەاڵتدارە خۆســەپێنەرەکان ،هۆکارێکی
ساڵی بیست و دووەم
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سەرەکیی سەرکەوتن لە گۆڕینی رێژیمەکاندا
[]٩
نین»
کاریگەری میدیای نوێ لەسەر پێکهێنانی
کۆدەنگی بەرتەسک و کورتخایەنە
توێژینــەوەی دیکەش لە ئارادایە کە تیشــک
دەخەنــە ســەر الیەنــە ئەرێنییەکانــی تۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان لــە هەمبەر ڕێکخســتنی
ناڕەزایەتیــی جەمــاوەری و هــاوکات ئاماژە
بە الیەنــە نەرێنییەکان یان باشــترە بگوترێ
الوازییەکانی ئەو تۆڕە کۆمەاڵیەتییانە لە رەوتی
سەرکەوتنی خەباتەکەدا دەکەن .ئادام سمیدی
و سەیف شاهین لە لێکۆڵینەوەیەکیاندا لە ژێر
ناوی «تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و مۆبیلیزاسیۆنی
کۆمەاڵیەتی لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا» ،وێڕای
ئەوەی قامک لەســەر ئەو راســتییە دادەنێن
کە چــۆن تۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان هێزیان بە
جەمــاوەری خەڵک لــە ناڕەزایەتییەکانیان لە
دژی دیکتاتۆرییــەکان بەخشــیوە ،بــاس لە
جۆرێک کاتەکیبوونــی کۆدەنگی جەماوەریی
بەدەستهاتوو لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان دەکەن.
ناوبــراوان دەنووســن« :هەڵســەنگاندمان
لــە توێژینــەکان دەریدەخــات کــە تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان رۆڵێکــی چەندالیەنەیان لە
شەپۆلی ئەو ناڕەزایەتییانە هەبوو کە بە بەهاری
عەرەبی ناسران .یەکەم و گرینگترینیان رەنگە
ئەوە بێت کە فەیســبووک ،تویتێر ،یووتیووب
و رێگە هاوشــێوەکانی دیکەی پەیوەندیگرتن
کارێکیــان کرد شــارۆمەندان ئــەو باوەڕەیان
بۆ درووســت بێت کە لە کاروباری گشــتیدا
جێگەیەکیــان هەیــە .خــودی ئامادەبوونیان
یارمەتیدەریــی بەهێزبوونــی هەســتی
جەماوەری خەڵک بوو ،شــتەیەک کە پێشتر
هیچکات لەو ئۆتۆکراســییانەی کە شــاهیدی
ســەرهەڵدان بوون ،لەئارادا نەبــوو .دووهەم،
تۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان رێگەیان بە خەڵک دا
پێکەوە پەیوەندی بگــرن ،خۆیان رێک بخەن
و لە ئاســتێکی بەریندا بە دژی رێژیمەکانیان

رێکخراو بن ،شــتەیەک کە پێشتر بە تەواوی
بە دژواریان دەزانی ،ئەگەر نەڵێین بە نەلواویان
دەزانی .ســێهەم ،دەستڕاگەیشــتنی جیهانیی
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان نەتەنیــا ئیزنی بەوە
دا کە چاالکانی واڵتــە عەرەبییەکان بۆچوون
و ســتراتیژییەکانیان لەگــەڵ یەکتر هاوبەش
بکەن ،بەڵکوو بوو بە هــۆی ڕووماڵکردنیان لە
سەرانسەری جیهاندا و ئەمەش یارمەتی کردن
تــا پشــتیوانیی جیهانی بەدەســت بێنن ،کە
بــۆ خۆی بوو بە هــۆی کۆکردنەوەی تەنانەت
[]10
شارۆمەندی عەرەبی زیاتریش».
لە درێــژەدا دەچنە ســەر الیەنی کەمتر
باســکراوی کاریگەری تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
و دەنووســن« :ژمارەیــەک لە کارناســان بە
درووســتی پێیــان وایە کە کاریگــەری تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان پێویستە لە تەنیشت هۆکارە
کۆمەاڵیەتی ،ئابووری ،سیاسی و مێژووییەکانی
دیکــەوە خوێندنەوەیــان بــۆ بکرێــت .لــە
هەمــان حاڵــدا ،توێژینەکەمان دەریخســت
کە بــەم کەموکورتییــەی کاریگــەری تۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان بایەخێکــی ئەوتۆ نەدراوە.
رێگەدان بە خەڵک بە پەیوەندیگرتن لە رێگەی
فەیسبووک و تویترەوە بە مانای یارمەتیدانیان
بۆ پەرەپێدانی جۆرە خودئاگاییەکی گشتی نیە
کە بۆ ماوە دوورودرێــژ بمێنێتەوە .بۆ نموونە،
خۆپیشاندەران لە میسر ،نەیانتوانی جیا لەوەی
داوای لەســەرکارالچوونی موبــارەک بکــەن،
لەســەر هیچ شــتەیەکی دیکە کۆ دەنگ بن.
لە ئاکامدا ،ئەزموونی دێموکراســیی میسر زۆر
[]١١
کورتخایەن بوو».
کونتڕۆڵی حکوومەتیی میدیای نوێ
لە لێکۆڵینەوەیەکی کتێبخانەییدا لە ژێر ناوی
«دیکتاتــۆرەکان چــۆن ئینتێرنێــت کونترۆڵ
دەکــەن :وتارێکــی پێداچوونەوەیــی» ،ئێــدا
کێرێموگول و نیلز بی.ویدمەن ،دەنووسن« :لە
زۆربەی رێژیمە ئەوتۆکراتەکاندا ،دەستێوەردانی
حکوومەتــی لــە دامــودەزگای دیجیتــاڵ و
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پەیوەندیگرتن کارێکی باوە .ئەوە حکوومەتە کە
لە دەرەجەی یەکەمدا کونتڕۆڵی دەکات لە کوێ
و کەی تەکنۆلۆژیــای مۆدێرنی پەیوەندیگرتن
( )ICTبخرێتــە ئــاراوە ،کێ دەســتی پێیان
رابــگات و چ جــۆرە زانیاریگەلێک ئاڵوگۆڕیان
پێبکرێــت .ئەم شــوێندانەرییە بــە هۆکاری
سیاسی روو دەدات ،بۆ پێشگرتن لە چاالکانی
ئۆپۆزیســیۆن لە رێکخســتنی الیەنگرانیان بە
ئانالین ،بۆ پێشــگرتن بــە باڵوبوونەوەی ئەو
زانیارییانەی کە بۆ رێژیمەکە گەلێک گرینگن،
یان بۆ سیخوڕیکردن لەسەر خەڵک بەمەبەستی
ناســینی دژبەرە هێزەکییەکان ]12[».نووسەران
نموونەی داخســتنی ئینتێرنێــت لە ژانویەی
 ٢٠١١لە الیەن دەوڵەتی حوســنی موبارەک
لە میسر و سانســۆری بابەتە ئانالینییەکان لە
الیەن دەوڵەتی چینەوە بە نموونە دەهێننەوە.
ئــەوەی کــە دیکتاتــۆرەکان لــە رەوتی
پەیوەندیگرتنی خەڵکدا دەستێوەردان دەکەن،
ســەیر نیە و لەم بــارەوە لێکۆڵینەوەی زۆر لە
ئارادایــە .کێرێموگول و نیلــز بی.ویدمەن لەو
توێژینەوەی کە ئاماژەمان پێدا ،قامک لەســەر
چەنــد خاڵی گرینــگ لە پەیوەنــدی لەگەڵ
جۆری دەستێوەردانی حکوومەتە دیکتاتۆرەکان
لــە نێو میدیای نوێ کە زیاتــر خۆی لە تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانــدا بەرجەســتە دەکات،
دادەنێن .ئەوان پێیان وایە ســەرەڕای ئەوەی
پەیوەندیگرتنی ئانالینی خەڵک لەگەڵ یەکتر،
جــۆری دەســتێوەردانی ئــەو حکوومەتانەی
ئاڵۆزتر کردووە ،هاوکات هەلێکی زۆر گەورەی
بۆ درووســت کردوون .ئــەوان پێیان وایە کە
تێکنۆلۆژیای دیجیتاڵــی پەیوەندیگرتن هەلی
نوێ بۆ دەستێوەردانی ئۆتومەیتێک (ماشینی)
دەرەخسێنێت ،ئەویش لە رێگەی نەرمەواڵەی
سانســۆرکردنەوە کە دەتوانن بە شــێوەیەکی
ئۆتوماتیکــی بابەتەکە دژبــەرەکان بدۆزنەوە
و بالکیــان بکەن ،یــان ترافیکی رایەڵەیی کە
دەتوانن ئەو تاکانــەی کە بابەتی جێی گومان
[]13
باڵو دەکەنەوە ،بدۆزنەوە.
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کێرێموگــول و نیلــز بی.ویدمەن ســێ
توێژی جۆراوجۆری دەستێوەردانی حکوومەتە
دیکتاتــۆرەکان لە پەیوەندیگرتنی ئینتێرنێتیدا
لــە یەکتــر جیا دەکەنــەوە .توێــژی یەکەم،
دامــودەزگای دیجیتاڵــە ،توێــژی دووهــەم،
رایەڵەی ئینتێرنێتە و توێژی ســێهەم ،بەرنامە
یان ئەپڵیکەیشــێنەکانە .لەمەڕ توێژی یەکەم،
ئاماژە بــە خاڵێکــی گرینگ دەکــەن .واڵتە
دیکتاتۆرییەکان لــە دامەزراندنی دامودەزگای
دیجیتاڵدا وەپاش واڵتە دێموکراتەکان کەوتن
و هۆکاری ئەمەش بۆ یەک شــت دەگەڕایەوە،
ئــەوان نەیاندەویســت خەڵک دەســتیان بە
ئینتێرنێت رابــگات تا کاتێک لەوە دڵنیا نەبن
کە ئامرازی پێویستیان بۆ کونترۆڵکردنی هەیە.
ئەمە راست هەمان شتە کە لە ئێرانیشدا رووی
دا .ئەگەر ســەیری بکەیــن دەبینین ،خەڵکی
ئێران لە باری دەستڕاگەیشــتن بە ئینتێرنێت،
پاشــان تۆڕی کۆمەاڵیەتیی وەک فەیسبووک
و پاشــتریش ئینتێرنێتی خــاوەن کوالیتی بە
تەواوی وەپــاش نەتەنیا واڵتانی پێشــکەوتوو
بەڵکوو واڵتانی دراوسێی ئێران کەوتن.
لە پرســی توێژی دامودەزگای دیجیتاڵدا،
کێرێموگــول و نیلــز بی.ویدمــەن ئامــاژە
بــە راســتییەکی جێــی ســەرنج دەکــەن.
«توێژینــەوەکان بــەو ئاکامە گەیشــتوون کە
دەوڵەتەکان هەنووکەش رۆڵێکی گرینگیان لە
دابەشــکردنی جۆر و رادەی دەستڕاگەیشــتن
بە ئینتێرنێت هەیە و دابینکردنی سێرویســی
ئینتێرنێتی بە شــێوەیەکی سیســتماتیک بۆ
ئەو گرووپە ئیتنیکییانەی لە دەرەوەی بازنەی
[]14
دەسەاڵتن ،لە خوارە».
ـ میدیــای نوێ لە کوردســتان لە ژێر
تیشکی روانگە ئەرێنییەکاندا
ئەوەی لەمەڕ لێکۆڵینەوەکەی «گۆستافسۆن»
لە پەیوەندی لەگەڵ کاریگەرییە ئەرێنییەکانی
میدیای نوێ لەســەر بەشــداریی سیاســی،
ئەندامگیری و پەیوەندی نێوان ئەندامەکان لە
ساڵی بیست و دووەم
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سەرەوە ئاماژەی پێدرا ،بۆ بارودۆخی ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان وخەباتی لە نێو ئازادی و رزگاریدا
دێتەوە .ناکرێ بە جێگەی موناقشــەی بزانین
کە پاش سەرهەڵدانی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و
بەتایبەت پاش بەکارهێنانیان بە شێوەی بەرین
لە الیــەن خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردســتانەوە،
چاالکییــە خەباتگێڕییــەکان پێیــان نایــە
قۆناخێکی نوێــوە .پێش لەوە ،تەنیا میدیایەک
کە خەڵکی ڕۆژهەاڵت دەیانتوانی لە رێگەیەوە
ئاگاداری هەواڵەکانــی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت
بن ،رادیۆ بوو کە ئەویش پارازیتی زۆر لەســەر
بــوو و دەکرێ بڵێین لە پاش راگرتنی خەباتی
چەکداریی حیزبەکان بە شــێوەی بەرین ،ئەو
رادیۆیانەش کە دەکرێ بڵێین ســەرەکیترین
رادیۆی دەنگی کوردســتان ســەر بە حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بــوو ،ئیدی
ئــەو کاریگەرییەی پێشــوویان نەما .ئێمڕۆکە
پەیوەندی شۆڕشگێڕان لە دەرەوەی ڕۆژهەاڵت
لەگەڵ نێوخۆ و هەروەهــا پەیوەندی خەڵکی
رۆژهەاڵت لە نێوخۆ لەگەڵ یەکتر دەرفەتێکی
پێک هێناوە کە پێش لە سەرهەڵدانی میدیای
نــوێ و بەتایبــەت تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
وێناکردنی نەلواو بوو.
رەنگدانــەوەی ئەم کاریگەرییــە ئەرێنییە
بە شــێوەیەکی بەرچــاو لە خۆپیشــاندان و
ســەرهەڵدانە جیاجیاکانی دەیــەی رابردووی
رۆژهەاڵتی کوردستان بینراوە .هەر بۆ نموونە،
کاتێک هەموو شــار و گوندەکانی کوردستان
لە هــەر لــە باکووریترین خاڵــی رۆژهەاڵتی
کوردســتانەوە تــا باشــووریترینی وێکڕا و بە
یەکدەنگ بە پیر بانگــەوازی بەپیرەوەچوونی
بوومەلەرزەلێدراوانــی کرماشــان چــوون و
وێنایەکی بێوێنەیان لە ئاستی بەرزی هەستی
نەتەوەیی خۆیان و یەکگرتوویی خۆیان نیشانی
دۆســت و دوژمن دا ،کاریگەریی ئەرێنی تۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان لەســەر چاالکییــەکان بە
تەواوی ئاشکرا و روون بوو.
کە دێتە ســەر کاریگەریــی ئەرێنی تۆڕە

کۆمەاڵیەتییــەکان لەســەر «ئەندامگیری» لە
رەوتــی خەباتدا بەو جۆرە کە «گۆستافســۆن»
باســی دەکات ،نموونــەکان لــە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان لە بازنــەی ڕێکخســتنەکان بۆ
خەباتی جەمــاوەری و حەرەکەتــی مەدەنی
تێدەپــەڕن و دەچنــە نێــو بازنــەی خەباتی
چەکداریشــەوە .زەحمەتــە وێنــا بکرێت کە
ڕاســانی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان کە بۆ ماوەی
سێ تا چوار ساڵ بەردەوام جێگای باسی نەک
هەواڵدەرییە لۆکاڵییــەکان ،بەڵکووهەواڵدەرییە
ناوچەییەکانــی وەک ئەلعەرەبییە و ئەلجەزیرە
و تەنانەت میدیای ســەرەکیی جیهانی وەک
نیۆیــۆرک تایمــز و تایمــزی لەنــدەن بوو،
بیتوانیبــا بە بــێ هەبوونی میدیــای نوێ بە
نیــوەی دەستکەوتەکانیشــی گەیشــتبا .هەر
بۆ نموونــە ،کاتێک فەرماندەرانــی پلەبەرزی
کۆماری ئیســامی لە تاران و بە ئامادەبوونی
میدیا بەناوبانگە ناوچەیــی و جیهانییەکان لە
هاوینی ٢٠١٦دا لەسەر شەڕەکانی قەرەسەقەل
و کۆســااڵن کە تێیاندا گیانفیدایی پێشمەرگە
گەیشــتە لووتکە ،کۆنفرانسی هەواڵییان گرت،
کاردانەوەی خەڵکی رۆژهــەاڵت بەرامبەر ئەو
کۆنفرانســە هەواڵییانە بە شێوەیەک بوو کە لە
الیەکەوە نیشاندەری گەیشتنی پەیامی ڕاسانی
ڕۆژهەاڵت بە خێڕاییەکی پێشتر ئەزمووننەکراو
بە کونجوقوژبنی کوردســتان بوو و لە الیەکی
دیکەوە نیشاندەری لواوی خودی پەیامەکە بوو
کە گرێدانی خەباتی شــار و شــاخ بوو .نە ئەو
خێراییەکــەی کە باس کرا و نە ئەو گرێدانەی
کە ئاماژەی پێکــرا دەلوا ئەگــەر کاریگەریی
ئەرێنی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان نەبوایە.
وەک پێشتر ئاماژەی پێدرا ،پێشبینییەکانی
«چارڵز دەبڵیوو دوونێ» ئەگەری هێزگرتنەوەی
خەبات بۆ دێموکراسی لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
نێوەراســت لە ژێر کاریگەریی کەڵکوەرگرتنی
بەرینی خەڵک لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان،
بۆ ئێران وەڕاســت گــەڕاون .پتر لــە ئێران،
دەکرێت بڵێین ئەو پێشبینییانە بۆ ڕۆژهەاڵتی
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کوردستان بە تەواوی درووست دەرچوون .تەنیا
لە دەیەی رابردوودا ،رۆژهەاڵتی کوردســتان،
شــایەتی ســەرهەڵدان لە پاش ســەرهەڵدان
بــووە و ئەمە تەنیــا خۆی لە خۆپیشــاندانی
بەریندا بەرتەســک نەکردووەتەوە و چاالکییە
بچووکترەکانیشی گرتووەتەوە .بۆ نموونە کاتێک
زارا موحەممەدی لەبەر مامۆســتایەتیی زمانی
کــوردی دەکەوێتە بەندیخانــە ،چاالکییەکان
بۆ شــەرمەزارکردنی کۆماری ئیســامی هەر
بە شاری ســنە و دەورووبەری کورت نابێتەوە
و تەنانــەت ســنوورەکانیش دەبەزێنێت .ئەمە
کاتێک گرینگە ســەرنجی بدرێــت کە بزانین
لە رابردوودا و لە پێش ســەرهەڵدانی میدیای
نوێ ،سااڵنە چەندین نموونەی زوڵم و ستەمی
هاوشــێوە لە ئارادا بــووە و چاالکی لە دژیان
یــان هەن نەبــوون یان زۆر کــەم و لە باری
جوغرافیاییەوە بەرتەسک بوون.

ئامانجەکە بە لێکەوتەی راستەوخۆیان بزانرێت،
باسێک کە دواتر دەچینە سەری.
ئەو خااڵنــەی کە «کێرێموگــول» و «نیلز
بی.ویدمەن» لەمەڕ چۆنیەتیی کونتڕۆڵی میدیای
نوێ لە الیەن حکوومەتە سەرەڕۆکانەوە باسی
دەکەن ،بە تەواوی بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش
وەڕاســت دەگەڕێت .بۆ نموونە ،ئەوە کۆماری
ئیســامییە کە دیــاری دەکات چ ماڵپەڕێک
فیلتێر بێت و چ ماڵپەڕێک فیلتەر نەبێت ،رۆژ
نیــە ئازادیخوازێکی کورد بــە هۆی دەربڕینی
بۆچوونی لە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان نەکەوێتە
ژێر زەخت و گوشارەوە و هەروەها لە پاش هەر
خۆپیشاندانێکی جەماوەری ،گرتنی بە کۆمەڵی
چاالکان دەســت پێدەکات .هاوکات هەر سێ
توێژەکەی کە ناوبــراوان لە ڵێکۆڵینەوەکەیاندا
باســی دەکەن ،لەمەڕ ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
وەڕاست دەگەڕێت.

میدیــای نــوێ لــە کوردســتان و
بەرتەسکییەکانی کاریگەرییەکانیان
لەمەڕ ئەو جیاکارییــەی «موحەممەد عەتیف
خــان» بــە پێویســتی دەزانێــت لــە نێوان
کاریگەریی میدیای نوێ لەسەر مۆبیلیزەکردنی
خەڵک لە الیەکەوە و لەسەر سەرکەوتن بەسەر
دیکتاتۆریدا لە الیەکی دیکەوە بکرێت ،پێویسته
بگوترێت ئــەم جیاکارییە خاڵێکی زۆر گرینگە
بۆ تێگەیشــتن لەوەی لە کوێــدا کاریگەریی
میدیای نوێ ئەرێنییە و لە کوێدا کاریگەرییەکە
بەرتەســکە و ناتوانــێ یارمەتیدەرێکی بەرچاو
بێت لە بــە ئەنجامگەیاندنی خەبات بۆ ئازادی
و دێموکراســی .هەمــوو ئــەو نموونانەی لە
رۆژهەاڵتــی کوردســتان کە رەنگــدەرەوەی
کاریگەرییــە ئەرێنییەکانــی میدیــای نوێن،
نموونەگەلێکن بۆ پشتڕاستکردنەوەی راستیی
کاریگەرییــە لەســەر مۆبیلیزەکــردن .دیارە
هیچکام لەو خۆپیشــاندان و سەرهەڵدانانەی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت رووخاندنــی کۆماری
ئیســامییان بەو جۆرە نەکردووەتە ئامانج کە

جیاوازی کوردستان و خەباتەکەی
وەک لە ســەرەوە باس کرا« ،ئادام ســمیدی»
و «ســەیف شــاهین» لــە لێکۆڵینەوەکەیاندا
جیاکاریکردن لە نێــوان کاریگەریی کورتماوە
و درێژماوەی میدیای نوێ لەســەر پێکهێنانی
کۆدەنگــی لە نێــو جەمــاوەری ناڕازییان بە
پێویســت دەزانن .ئەم جیاکارییە بۆ خەبات لە
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بە شێوەیەکی رێژەیی
وەڕاســت دەگەڕێــت .لەوێڕا بە شــێوەیەکی
رێژەیــی چونکــە لــە الیەکــەوە کۆدەنگیی
جەماوەری لە کوردســتان ،تەنیا کۆدەنگییەک
نیە لەســەر لەســەرکارنەمانی حکوومەتێکی
دیکتاتــۆری وەک کۆماری ئیســامی ،بەڵکوو
کۆدەنگیشــە لەســەر ئامانجێکی درێژخایەنتر
کە رزگاری و دێموکراســی لە کوردستاندایە.
ئەم ئامانجــە درێژخایەنە بە درێژایی چەندین
دەیــە و تەنانــەت پێش لە هاتنەســەرکاری
کۆماری ئیســامیش هەر لە ئــارادا بووە .لە
الیەکی دیکەوە ،دەبینین کە هەر چەند مانگ
لە زنجیرە خۆپیشــاندانێک یان چاالکییەکی
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بەرینــی کۆمەاڵنی خەڵــک تێناپەڕێت ،جۆرە
بێهیواییەک روو دەکاتە بەشــێک لە چاالکان،
واتە کۆدەنگییەکە درێژخایەنە بەاڵم بە چەندین
هۆکار ،یەک لەوانە کەڵکی کۆماری ئیسالمی لە
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بە دژەهێرش ،هاوکات
کۆدەنگییەکی پچڕپچڕیشە .واتە ئێمە دەتوانین
لە بەرامبەر ئەو مۆدێلی کۆدەنگی درێژخایەن و
کورتخایەنەدا ،مۆدێلێکی تایبەت بە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان واتە کۆدەنگی درێژخایەن و هاوکات
پچڕپچڕ بخەینە ڕوو.
وەک لــە بەشــی پێشــوودا بــاس کرا،
خـــــــۆپیشاندان و ناڕەزایەتیدەربڕینەکانــی
کوردستان بەو مەبەستە نەبوون کە لە ئاکامیی
راســتەوخۆیاندا کۆماری ئیسالمی بڕووخێت.
لەبەر ئەوەی پرســی کورد لە ئێراندا ،پرسێکی
نەتەوەیی خەڵکانێک کــە خاکی داگیرکراوی
هاوبەشــیان هەیە و ئەمەش ئەوان لە پرســە
سەرانســەرییەکان جیا دەکاتــەوە .هەر بۆیە
ئەگــەر وای دابنێیــن کە ئامانجی ســەرەکی
لــەو خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتییانە و تەنانەت
چاالکییــە بەرتەســکە دژە دیکتاتۆرییەکانی
دیکــەش لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان،
وشــیارکردنەوەی خەڵک ،نیشاندانی کۆدەنگی
درێژخایــەن لەســەر پرســێکی نەتەوەیی و
بەهێزکردنــی بەرخۆدانی جەمــاوەری وەکوو
یەکێک لە ماکە ســەرەکییەکانی تێکۆشان لە
پێناو گەیشــتن بە ئامانجە ســەرەکییە بێت،
ئەوا رۆڵی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و بەگشــتی
میدیــای نوێ ئەرێنــی بووە چونکــە ئەوەی
پێویستە و بنەڕەتییە مۆبیلیزەکردنە.
دواوتە
لەم وتارەدا ،توانیمان سەرەڕای ئەو بەربەستانەی
لەبــەردەم توێژینــەوە لە پرســی کاریگەریی
میدیای نوێ و بەتایبەت تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
لەســەر خەبات لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە
ئــارادان ،بە نموونەی بەهــاری عەرەبی و ئەو
توێژینەوانەی لەســەر ئەو سەرهەڵدانە کراون،

خوێندنەوەمــان بــۆ ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
هەبێــت .دەکرێت ئەو دەرەنجامگیرییە بکرێت
کە کاریگەرییە لەســەر خەباتــی رۆژهەاڵتی
کوردســتان بــە زۆری ئەرێنی بــووە .ئەوەی
پێویســتە لەمەڕ الیەنە نەرێنییەکەی گرینگی
پێبدرێــت ،پچڕپچڕبوونــی کۆدەنگیی خەڵکە
کە جۆری کونتڕۆڵی میدیای نوێ و بەتایبەت
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان لە الیــەن کۆماری
ئیسالمییەوە تێیدا ڕۆڵی سەرەکی دەگێڕێت.
سەرچاوەکان
1. Schroeder, Ralph, Social Theory after the
Internet, UCL Press, p 36
 .2هەمان ،ل ٣٦
3. Atif Khan, Muhammad, Slow and Steady Wins
the Race: New Media as Variable of Change in
the Arab Spring, Pakistan Horizon , JanuaryApril 2013, Vol. 66, No. 1/2 (January-April 2013),
Pakistan Institute of International Affairs, p 65
4. W. Dunne, Charles, Middle East Democracy:
Recommendations for the Next President, Middle
)East Institute (2016
هەمان.5
6. Sardar, Ziauddin, The Postnormal Times Reader,
International Institute of Islamic Thought, 2019, p
261
 .7هەمان
8. Atif Khan, Muhammad, Slow and Steady Wins
the Race: New Media as Variable of Change in
the Arab Spring, Pakistan Horizon , JanuaryApril 2013, Vol. 66, No. 1/2 (January-April 2013),
Pakistan Institute of International Affairs, p 66
هەمان ،الپەڕەی .٦٦9
10- Smidi, Adam and Shahin, Saif, Social Media
and Social Mobilisation in the Middle East, India
Quarterly, June 2017, Vol. 73, No. 2, Special Issue:
The Middle East (June 2017), p. 204
 -11هەمان ،الپەڕەی ٢٠٤
12- Keremoğlu, Eda and B. Weidmann, Nils, How
Dictators Control the Internet: A Review Essay,
Comparative Political Studies, 2020, Vol. 53(1011), pp. 1690-91
 -13هەمان ،الپەڕەی ١٦٩١
 -14هەمان ،الپەڕەی ١٦٩٢

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 145 2720

ملمالنێ و هەاڵواردنی ئێتنیکی لە ئێران
توندوتیژی ،هەژاری و بێکاری
شیکاریی بەراوردکاری ئێتنیکەکانی بەلووچ ،کورد و فارس لە ئێران

کەیهان یووسفی

شکڵ گرتنی دەوڵەت ـ نەتەوەی مودێڕن لە ئۆرووپا شوێندانەری
لە سەر نەتەوەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست هەبوو .ئەم شوێندانەرییە
لە ئێران لە سەر توێژی خوێندەواری فارس کاریگەرییەکی ئێجگار
زۆرتری هەبوو و ئەو بیرۆکەیەی لە زەینیاندا نەخشاند کە ئێرانێکی
مودێڕن و یەکدەست بە ناوەندییەتی ئێتنیکی فارس و زمانی فارسی
دروست بکەن.

پێشەکی
ژمارەیەکــی بەرچــاو لە بیرمەندانی سیاســی
دەبێــژن کە ڕیشــەی ســەرەکیی ملمالنێی
ئێتنیکی بوونی خــودی ئێتنیک نییە ،بەڵکوو
هۆکارەکانی ڕێکخراوەیی ،سیاســی و ئابوورین.
ئــەم خاوەنڕایانە دەڵێن کە چەمکی شــەڕی
ئێتنیکی سەرلێشێوێنەرە چونکە دەمانگەیەنێتە
بەرەنجامێکی گشتی کە گرووپگەلێکی دیاریکراو
ناچار بە شەڕی هەمیشــەیی لەگەڵ یەکترن،
بەاڵم لە ڕاســتیدا زۆربەی شەڕە ئێتنیکییەکان
بەرەنجامی بڕیارگەلی سیاسین[.]١
ملمالنێی سیاسی پێویستی بە ئامادەبوونی
کۆمەڵگایەکــی تێکــەاڵوی ئێتنیکــی لەنێــو
ســنووری یەک واڵتدا هەیە.چونکە ملمالنێی
سیاسی لەسەر بنەمای هەوڵ و تێکۆشانی دوو
گرووپی جیاواز بۆ گرتنە دەســتی دەســەاڵتی
سیاســیەوە دێتە ئاراوە ،ئەمــەش لە بنەڕەتدا
پێوەندیی بە بوونی دەوڵەتانەوە هەیە[.]٢
ئێران واڵتێکی فرە ئێتنیکە لەگەڵ ئایین و
ئایینزای جیاوازدا .ئێتنیکەکانی فارس ،ئازەری،
کورد ،عەرەب ،بەلووچ ،تورکمەن و  ...لە ئێراندا
بوونیــان هەیە .هەروەها ئایینزاکانی شــێعە و
ســوننەی ئیســامی و ئایینەکانی مەسیحی،
جوو،زەرتەشــتی ،یارســان و بەهایی لە ئێران
خاوەن شوێنکەوتووانی خۆیانن.
تا پێــش دامەزراندنــی دەوڵەتی مودێڕنی
ناوەندگــەرا لە الیەن ڕەزا شــا[ ]3و لە ســاڵی
1925ز ،نــاوی ئێــران ،واڵتانــی پارێــزراوی
ئێران(ممالــک محروســە ایران) بــوو کە بە
سیســتەمی دێســنتراڵی(ناناوەندیی) نەریتی
بەڕێوە دەچوو .ناوچەگەلێکی ســەربەخۆ کە لە
الیەن حاکمانی ناوچەییەوە بەڕێوە دەچوون.
شکڵ گرتنی دەوڵەت ـ نەتەوەی مودێڕن
لە ئۆرووپا شــوێندانەری لە ســەر نەتەوەکانی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست هەبوو .ئەم شوێندانەرییە
لە ئێران لە ســەر توێژی خوێندەواری فارس
کاریگەرییەکــی ئێجگار زۆرتــری هەبوو و ئەو
بیرۆکەیەی لە زەینیاندا نەخشاند کە ئێرانێکی

مودێڕن و یەکدەست بە ناوەندییەتی ئێتنیکی
فارس و زمانی فارسی دروست بکەن.
لێرەدا ئامــاژە بە ڕوانگــەی هێندێک لەم
خوێندەوار و خاوەنڕا فارسانە تا پێش شکڵگرتنی
دەوڵەتی مودێڕنی ئێران لە الیەن ڕەزا شــاەوە
دەکەین:
میرزا فەتحعەلی ئاخونــدزادە (12جوالی
 1812ـ 9ی مــارچ  )1878یەکێــک
لــەو کەســانەیە کــە تێڕوانیــن و ئایدیاکانی
شــوێندانەرییەکی زۆری لەسەر پەرەسەندن و
باڵوبوونەوەی ناســیۆنالیزمی فارسی لە ئێراندا
هەبــووە .ئاخونــدزادە پێی وابوو کــە ڕەگەز و
زمان دوو فاکتەری گرنگن بۆ دروســت کردنی
نەتەوەیــەک و باوەڕی وا بوو کە مرۆڤ دەبێت
بە نیسبەت ڕەگەز و زمانەوە دمارگرژ بێت نەک
ئایین[.]4
میــرزا مەلکــەم خــان()1908- 1834
ڕێگەچــارەی مانــەوەی یەکپارچەیــی خاکی
ئێرانی بە یەکگرتووییی زمــان دەزانی .ناوبراو
پێی وابوو کــە زمانێکی یەکگرتــوو دەتوانێت
یەکیەتی ئێران بپارێزێت[.]6
بــەاڵم گشــتگیرترین تێڕوانیــن لە مەڕ
سیاســەتی ئێتنیکی کە لە الیەن ڕەزا شــاوە
بــە کردەیی کــرا لەالیەن مەحموود ئەفشــار
یەزدییــەوە( )1983-1893ڕاگەیەنــرا .ئــەو
تێڕوانینــی خۆی لەمەڕ یەکبوونــی نەتەوەیی
بەم چەشــنە دەخاتە بەرباس »:بەاڵم مەبەست
لە تــەواو کردنی یەکبوونــی نەتەوەیی ئەوەیە
کە لە هەموو واڵتدا زمانی فارســی گشــتگیر
بێت ،جیاوازیی ناوچەیــی لە بواری جلوبەرگ
و ...چارەســەر بکرێت و نەمێنێ و پاشــایەتیی
خێڵەکی بە گشــتی لە ناوبچێــت .کورد و لوڕ
و قەشــقایی و عەرەب و تــورک و تورکمەن
و ...هیــچ جیاوازییەکیان لەگەڵ یەکتر نەبێت،
هەر کامەیــان جلوبەرگی تایبــەت بە خۆیان
لەبەر نەکەن و بەزمانــی خۆیان نەئاخێون .بە
ڕای ئێمــە تا لە ئێرانــدا یەکیەتیی نەتەوەیی
لــە بواری زمانــدا وەدی نەیــەت ،هەر چرکە
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سەربەخۆییی سیاسی و تەواویەتی خاکی ئێمە
لە مەترسیدایە».
بژاردەکانی فارس لە بیری دروســتکردنی
ئێرانێکی بە هێزی مودێرن بۆ زیندووکردنەوەی
ئیمپراتۆریی ئێرانی بوون .لە ساڵی 1925ز ڕەزا
شا خۆی وەکوو شای ئێران ناساند و پاشایەتیی
بنەماڵەی پەهلەویی لە ئێراندا دامەزراند.
« ئەگەر لە ئۆرووپا ئەوە نەتەوەکان بوون کە
حکوومەتی نەتەوەییان دروست کرد ،لە ئێران
هەر وەک واڵتانی تری ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت،
دەسەاڵتی پەهلەوی حکوومەتێک بوو کە دوای
دامەزران ویســتی نەتەوە چێ بکات .دەوڵەت
ـ نەتەوەی ئێران واتا حکوومەتێکی ناوەندگەرا
لەگەڵ نەتەوەیەکی یەکدەست و دروستکراو .بۆ
وەدیهاتنی ئەمەش پێویست بوو گشت ناسنامە
[]7
ئێتنیکی و نانەتەوەییەکان لە ناو بچن».
ڕەزا شا دەیهەویست ئێران یەکدەست بکات.
کردەوەکانی ئەو هاوکات بوو لەگەڵ گەشــەی
ڕەگەزپەرەســتی لــە ئۆرووپــا و دەرکەوتنی
نازیســمی ئاڵمانی و فاشــیزمی ئیتالیایی .ئەو
تێدەکۆشــا ناســنامەیەکی نوێ بۆ دانیشتوانی
ئێران دروســت بکات .ناســنامەیەک کە هەم
پێیەکــی لە ڕابردوودا بێــت و هەمیش ئەوان
یەکدەست بکات .ڕەگەزی ئێرانی لە ئەندێشەی
ڕەزاشــادا «ئاریایــی» بــوو .ناوبــراو ڕەگەزی
ئێرانییەکانی بە ئاریایــی دەزانی .ئەم ڕەگەزە
پشتوانەیەکی دیرۆکیی شارستانیەتیشی هەبوو.
لەم ڕوانگەیــەدا ڕەگەزەکانی دیکــە بێگانە و
ئەویتر بەئەژمار دەهاتن و لە ڕاستیدا هەبوونی
ئەوان حاشای لێ دەکرا[.]8
لە تێڕوانینی ڕەزاشادا ،فارسی وەکوو زمانی
نەتەوەیی دیاری کرا و زمانەکانی دیکە پەراوێز
خران.زمانی فارسی بە زمانی خۆمانە دەژمێررا.
زمانێک کە دوژمنانێکی زۆری هەبوو و بوونی لە
الیەن بیانییەکان و دوژمنانەوە هەڕەشــەی لێ
دەکرا .ناوەندەکانی ناسنامەســازیی ڕەزا شا لەو
باوەڕەدا بوون کە هەموو زمانە غەیرەفارســییە
ئێرانییــەکان زمانــی نانەتەوەییــن و بە پێی
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پرۆژەی ناسنامەســازیی نەتەوەییی ئێرانی ،ئەم
زمانانە دەبێت لە ناو بچن ونەمێنن[.]9
لە سەردەمی ئەودا ،لە بەرکردنی جلوبەرگی
ئێتنیکی و نەریتی،نووسین و باڵوکراوە بە زمانی
ئێتنیکەکانــی دیکەی ئێرانی و هەرچەشــنە
خۆپیشاندانێکی کولتووری نافەرمی قەدەغە کرا
و سەرپێچیکەران سزا دران .بەم چەشنە ئێران
بە واڵتێک دەزانرا کە خاوەنی یەک زمان ،یەک
کولتوور و یەک ئێتنیکە[.]10
کردەوەکانی ڕەزا شــا بۆ یەکدەست کردن
و دروســت کردنی یەکیەتــی و یەکپارچەیی،
ناەڕزایەتیــی بەرباڵوی لە نێــوان ئێتنیکەکانی
دیکە لــێ کەوتەوە .هەســتی خاوەندارێتی و
ئەمەگناســی بە ئێتنیک و گرووپە ئایینیەکان
بەرزتر بــووەوە .بزووتنەوە ناســنامەخوازەکان
لــە ئازەربایجان ،کوردســتان ،عەرەبســتان،
بەلووچســتان ،لوڕســتان و تورکمەن سەحرا
سەریان هەڵدا.
تێکهەڵچوونــی ئێتنیکــی لەنێــوان ئــەم
ئێتنیکانــە و حکوومەتی ناوەنــدی لەم کاتەوە
پەرەی ســەند .دوای ڕەزا شــا و لە سەردەمی
حەمە ڕەزای کوڕی و هەروەها دوای شۆڕشــی
 1979سیاســەتی ئێرانی یەکدەست و زمانی
هاوبــەش درێژە پــێ درا .دەرکەوتــەی ئەم
تێکهەڵچوونە ئێتنیکییانە ،ســەرکوت ،نەبوونی
تەناهــی لە ناوچــە ئێتنیکییــەکان ،نەبوونی
ســەرمایەگوزاری حکوومەتــی لــەم ناوچانە،
سیاســەتی پاشــکۆ ڕاگرتنــی ئابووریــی ئەم
ناوچانە ،هــەژاری و بێکاری و زیاتر بوونی ئەم
تێکهەڵچوونانــە بوو .گرێیــەک کە حکوومەتی
ناوەندی جیا لە سیاسەتی سەرکوت ئامادە نییە
هیچ هەوڵێکی دیکەی بۆ بدات.
گریمانە بنەڕەتییەکان
بــۆ گەیشــتن بــە بەرەنجامی ئەو شــتانەی
لە پێشــەکیدا باســمان کــرد ،ئــەم گریمانە
بنەڕەتییانەی خوارەوە لە بەرچاو دەگیررێن:
ملمالنێی ئێتنیکی پێویســتی بە ئامادەبوونی
ساڵی بیست و دووەم
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کۆمەڵگایەکی تێکەاڵوی ئێتنیکی لە ســنووری
یەک دەوڵەتدا هەیە.چونکو ملمالنێی سیاســی
لەسەر بنەمای هەوڵ و تێکۆشانی دوو گرووپی
جیاواز بۆ گرتنە دەستی دەسەاڵتی سیاسییەوە
دێتە ئاراوە ،ئەمەش لــە بنەڕەتدا پێوەندیی بە
بوونی دەوڵەتانەوە هەیە.
پۆتانســیەلی ملمالنێی ئێتنیکی دیاردەیەکی
جیهانییە ،چونکە ژمارەی ئەو واڵتانەی کە تەنیا
یەک ئێتنیک تێیاندا دەژی زۆر کەمە.
بێچم گرتنی حکومەتێکــی دێموکراتیک و
فیدراڵ یان دروســت بوونی واڵتێکی سەربەخۆ
بۆ هەر کام لە گرووپە ئێتنیکییەکان دەتوانێت
ملمالنێی ئێتنیکی کۆتایی پێ بێنێ.
ملمالنێــی ئێتنیکــی لــە ڕێگــەی کۆچی
زۆرەملێ و دەرکردن و ژینۆسایدەوە بە شێوەی
کاتی چارەســەر دەکرێت .ســەرەڕای نامۆراڵی
بوونی ئەم ڕێگەچارەیە تــا کاتێک کە گرووپە
ئێتنیکییــەکان لــە واڵتێکدا پێکــەوە بژین،
ملمالنێی ئێتنیکی لەناو ناچێت.
پرسی ملمالنێی ئێتنیکی لە ئێران
ملمالنــێ و هەاڵواردنــی ئێتنیکــی بۆ ماوەی
نزیک بە یەک سەدەیە لە ئێراندا بوونی هەیە.
پێکهاتەی ناوەندگەرای دەســەاڵت ،سیاسەتی
سەرکوت ،ئاسیمالسیۆن و پشت گوێ خستن
مافــی ئێتنیکەکانــی دیکــە نەیتوانیــوە ئەم
ملمالنێیە چارەسەر بکات.
لــە واڵتانی فرەئێتنیکدا ،یاســای بنەڕەتی
دەتوانێت پێناسەی ناسنامەی نەتەوەیی بکات
و مافی گشــت دانیشــتووانی ئەو واڵتە لەبەر
چــاو بگرێت.بەم چەشــنە شــارۆمەندانی ئەو
واڵتە هەســت بە ئەمەگناســی و خاوەندارێتی
بە نیســبەت واڵتــەوە دەکەن .بــۆ نموونە ،لە
سویســڕا ،ئاخێوەرانــی ئاڵمانی و فەرانســەیی
ناســنامەی سوویســی خۆیان لە ســەرەوەی
ناسنامەی ئاڵمانی بوون یان فەرانسەیی بوونی
خۆیانەوە دەزانن .لەم چەشــنە جڤاتانەدا دوو
چەشن ناسنامە هەیە ،ناســنامەی ئێتنیکی و

ناســنامەی نەتەوەیی .ئەگەر یاسای بنەڕەتیی
واڵت مافەکانی چەندیــن ئێتنیک بە قازانجی
یەک ئێتنیک پشــت گوێ بخــات ،لێرەدایە
کە ملمالنــێ لەنێوان ناســنامەی ئێتنیکی و
ناســنامەی نەتەوەییدا دێتە ئاراوە .ناســنامەی
ئێتنیکی دەبێتە جێگرەوەی ناسنامەی نەتەوەیی
و هەســت بە خاوەندارێتی و ئەمەگناســی بە
نیسبەت ناســنامەی ئێتنیکییەوە چێ دەبێت.
ئەم چەشنە لە وەفاداری و ئەمەگناسییە دەبێتە
هۆکاری جیاوازی دانان لە پێکهاتەی سیاســی
واڵتدا.
جڤاتێکی فرەئێتنیکی هەمیشــە هۆکاری
ملمالنێــی ئێتنیکــی نیە ،بەڵکــوو ملمالنێی
ئێتنیکی پێویستی بە هەست بە چەوساندنەوە
لەالیەن گروپێکــی ئێتنیکییەوە هەیە .کاتێک
دەسەاڵت بە شێوەی نایەکسان دابەش دەبێت
و گروپێک هەست بە ســتەم و چەوساندنەوە
دەکات ،بۆ دابینکردنی مافە پێشــێلکراوەکانی
دژی دەســەاڵتی چەوســێنەر هەڵوێســت
دەگرێـت.
لــە لێکدانــەوەی ملمالنێــی ئێتنیکیدا،
دوو ڕەهەنــد لە فــۆرم و چەشــنی ملمالنێ
زۆر دیــار و بەرچــاوە ]11[.فۆرمــی ملمالنــێ
دەگەڕێتەوە بۆ چۆنیەتیی ڕوودانی ملمالنێ ،کە
دەتوانین بە شــێوازێکی گشتی بە دوو فۆرمی
توندوتیژ(شــۆڕش،کوودەتا ،جوداییخــوازی) و
ناتوندوتیژ(ناڕەزایەتــی دەربڕین) پۆلێنەبەندی
بکەین.ئــەم ملمالنێیە یــان لەگەڵ گرووپێکی
ئێتنیکــی دیکەیــە یــان لەگەڵ دەســەاڵتی
ناوەندی .لەم پێوەندییەدا دەتوانین ڕەهەندێکی
ســێهەمیش لــە بەرچــاو بگریــن و ئەویش
ســەرچاوەکانی ملمالنێیــە کــە دەتوانێــت
سەرچاوەگەلی سیاسی ،ئابووری و یان ناکۆکی
ئێتینکی و ئایینی بێت.
تیۆریی تەناهی (ستێنبرگ )2007دەڵێت
تا هەر ڕادەیەک هەســت بــە نەبوونی تەناهی
لە نێو ئێتنیکێکــدا زۆرتر بێت،ئەگەری ئەوەی
کە هەوڵی شــۆڕش و کــردەوەی توندوتیژانە
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بدات زیاترە .هەر بەم بۆنەیەوە دوو چەشــن لە
نائەمنیی سیاسی و ئابووری لە بەرچاو گیراوە.
تەناهیــی سیاســی پێوەندیی بــە ڕادەی
شوێندانەریی یەک ئێتنیک لە سەر هاوکێشەکان
لە نێو کۆمەڵگادا هەیە .تەناهیی ئابووری ئاماژە
بە ڕادەی دەستێوەردانی حکوومەت لە ئابووری
و پاوانکردنــی بیاڤی ئابووری(بێ بەشــبوونی
گرووپــە ئێتنیکیەکانــی دیکە لــە ئابووریدا)
دەکات .بە وتەیەکی دیکــە ،تەناهیی ئابووری
بە ڕادەی شــوێندانەریی ئێتنیکێک لە ســەر
ئابووریی نەتەوەیی ئاماژە دەکات.
جێی ئاماژەیە کە چەشــنەکانی تەناهی کە
لە سەرەوە باس کران بە دابەشبوونی یەکسانی
دەرفەتە سیاسییەکان ،یەکسانیی سیاسی(وەکوو
بەدەستهێنانی پلە و پایەی سیاسی ،ئیمکاناتی
ئابــووری) ،دەرفەتــی ئابووریــی یەکســان،
خولقاندنی ئیــش و کار ،خەبات دژی ڕانت و
بەرزبوونەوەی خۆشــبژیوی ژیان پۆلێنبەندی
دەکرێــن .لە دابەشــکاریی دادپەروەرانەی ئەم
دەرفەتانەدا ،تەناهی لە واڵتێکدا بەرز دەبێتەوە
و پێش لە شــەڕ و ملمالنێ لەگەڵ حکوومەت
(خاوەنی ئەم سەرچاوە بەنرخانە) دەگرێت[.]12
دوای پێــک هاتنــی دەوڵەتــی مودێڕنی
ئێرانی لەسەر بنەمای ئێتنیک و زمانی فارس،
ئێتنیکەکانی دیکەی نیشتەجێی ئێران لە دژی
سیاســەتی یەکدەست کردنی ڕەزا شا وەستان.
ئەمەش بووە هۆی ملمالنێ و شەڕ لە ناوچەکانی
ئازەربایجــان ،کوردســتان ،بەلووچســتان،
ئەلئەحواز و تورکمەن سەحرا .ئەم ملمالنێیە تا
هەنووکەش هەر درێژەی هەیە.
حکوومەتــی ناوەندی لە جیاتی پەرەپێدان
و گەشــەی ئابووری و سیاســی لەم ناوچانە،
جەختی لەسەر بردنەسەرەوەی ژمارەی هێزی
ســەربازی و ســەرکوتی زیاتری خەڵکی ئەم
ناوچانە دەکات.
لەم نووســینەدا و بەپێی ئەو شــتانەی لە
سەرەوە خرایە بەرباس ،تێدەکۆشین کە وەاڵمی
پرسیارەکانی خوارەوە بدەینەوە:
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دەرکەوتــە و ئاســەوارەکانی ملمالنێــی
ئێتنیکی چییە و چۆن دەتوانرێت ئەم ملمالنێ
ئێتنیکییانە لە ئێراندا کۆتایی پێ بهێنرێت؟
گریمانە
گریمانەی سەرەکی ئەمە دەبێت کە تەنیا ڕێگە
چــارەی کۆتایی هێنان بە ملمالنێ و شــەڕی
ئێتنیکی لە واڵتێکی فرەئێتنیکیدا ،ددانپێدانان
و دابینکردنــی مافی گشــت ئێتنیکەکانی ئەو
واڵتەیە .کۆتایی هێنان بە ملمالنێ و شــەڕی
ئێتنیکــی دەتوانێــت هەاڵواردنــی سیاســی
وئابووریش کەم بکاتەوە.
هەروەک لە ســەرەوەش ئاماژەمان پێ دا،
پێکهاتەی حکوومەتی ناوەندی لە ئێران وەکوو
پێکهاتەیەکــی ناوەندگــەرای نادێموکراتیــک
هۆکاری بەرزبوونەوە و بەرینتر بوونی ملمالنێ
و شەڕی ئێتنیکییە لە ئێران.
ئێتنیکە غەیرەفارســەکان لە ئێران لە سەر
ئەو بڕوایەن کە سیستمێکی فیدراڵ دەتوانێت
ببێتە هۆی دابەشبوونی دەسەاڵت و دابەشبوونی
دەســەاڵت دەتوانێت ملمالنێــی ئێتنیکی و لە
ئاکامدا هەاڵواردنی سیاسی و ئابووری لە واڵتی
ئەواندا کۆتایی پێ بهێنێت.
هەر بەم پێیەش پارتەکانی ئەم ئێتنیکانە کە
نافەرمی و لە دەرەوەی ئێرانن ،لە ساڵی 2005ز
«کۆنگــرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ»[ ]13یان
دامەزرند.
ئەندامانــی ئــەم کۆنگرەیــە ڕێکخــراو و
پارتەکانی خوارەوەن :ئەم پارتانە ئیزنی ئەوەیان
نییە بە شێوەیەکی فەرمی چاالکیی سیاسی لە
ئێراندا بکەن:
 1بــەرەی یەکگرتووی بەلووچســتان ـ ئێران
(کۆماریخوازەکان)
 ٢بەرەی گەلی بەلووچستان
 ٣بزووتنــەوەی دێموکراتیکــی فێدراڵــی
ئازەربایجان
 ٤بزووتنــەوەی نەتەوەیــی ـ دێموکراتیکــی
تورکمەن
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 ٥پارتی یەکگرتووی لوڕستان و بەختیاری
 ٦پارتــی تەزامۆنی دێموکراتیکــی ئەالحواز
(سەعوودی عەربیا)
 ٧حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
 ٨حیزبــی کۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی
زەحمەتکێشانی ئێران
 ٩پارتی گەلی بەلووچستان
 10ڕێکخــراوی داکۆکیکار لــە مافی نەتەوەیی
گەلی تورکمەن
 11ڕێکخــراوی خەڵکی کورمانــج (کوردەکانی
خۆراسان)
 12ناوەندی کولتووری و سیاسیی ئازەربایجان
 13ناوەنــدی کولتــووری و سیاســیی گەلی
تورکمەن
لە پەیڕەوی بنەڕەتی ئەم ڕێکخراوەیەدا هاتووە:
«ئێــران واڵتێکــی فــرە ئێتنیکە کــە هەموو
ئێتنیکەکانی دانیشــتووی ئەم واڵتە دەبێت بە
شــێوەی یەکســان و بە لەبەرچاوگیرانی مافی
ئێتنیکــی خۆیان لە مەســەلەی حوکمڕانی و
بەڕێوەبردنی واڵتدا شــەریک بن .مافێک کە تا
هەنووکە لێی بێ بەش کراون.
پێکهاتەی حەشیمەتی واڵتی ئێران بریتیە
لە ئێتنیکەکانی بەلــووچ ،تورکی ئازەربایجان،
تورکمەن ،کورد ،عــەرەب ،فارس ،لوڕ و  ...کە
هەرکامەیان خاوەنی ســەرزەمینی مێژوویی و
تایبەتمەندی نەتەوەیی خۆیانن.
ڕەوایی سیاســیی هەر دەسەاڵتێک ،لە بە
کارهێنانی ئیرادەی خەڵکەوە سەرچاوە دەگرێت.
هەر بۆیە ویســتی گشت ئێتنیکە جیاوازەکانی
دانیشــتووی ئێــران و لەبەرچاوگرتنــی مافی
نەتەوەیی یەکسان بۆیان لە هیچ هەلومەرجێکدا
نابێت حاشای لێ بکریت و پشت گوێ بخرێت.
دامەزراندنی سیســتەمی کۆماری فیدراڵ،
لە ســەر بنەمــای تایبەتمەندیــی نەتەوەیی
ـ جوگرافیاییــە کــە پێبەندە بــە بنەماکانی
دێموکراســی،جاڕنامەی مافــی مــرۆڤ و
کنوانســیۆنەکانی پێوەندیدار .سیســتەمێکی
سیاسی هەمیشــەیی بە مەبەستی دەرکەوتنی

ئیرادەی سیاســی کە گەرەنتیی مافی یەکسان
بۆ گشــت ئێتنیکەکان لە ســنووری ئێرانێکی
ئازاد ودێموکراتیکدا دەکات.
بە کردەیــی کردنی ئیرادەی سیاســی لە
سیســتمێکی دێموکراتیک و فێدراڵدا دەبێت
دەرکەوتەی ئیــرادەی خەڵکانی دانیشــتووی
[]14
واڵت بە گشتی بێت».
فێدرالیــزم تیۆرییەکــی خۆبەرێوەبردن و
دابەشــکردنی دەســەاڵتە کە بوونــی هەیە و
بەشــێوەی پێکهاتەیــی زینــدوو و بەردەوامە
( ).Riker، 1964: 5لــە ڕەوتــی مێــژوودا،
حکوومەتەکان و سیاســیەکان ،لە فیدرالیزم بۆ
سەریەکخســتنی واڵتانی چەند ئێتنیکی دوای
ڕووخانی دیکتاتۆری کەڵکیان وەرگرتووە.
یــەک لــەو خاوەنڕایانە لەمبــاروە دۆناڵد
هۆرۆویتــزە ،کەســێک کە لە ســاڵی 1985
کــە تێڕوانینەکانی خۆی لــە پێوەندی لەگەڵ
واڵتانی فــرە ئێتنیک لــە دوو پەرتووکدا باڵو
کــردەوە ،ملمالنێــی گرووپــە ئێتنیکەکان لە
ناوچەگەلێک وەکوو ئاســیا ،کاراییب و ئەفریقا
و لەوانە ســێریالنکا ،نیجێریا و گایانا .شــەڕی
دوور و درێــژی ئێتنیکــی نێۆخۆیی لە نیجریا
وەکوو بابەتی لێکۆڵینــەوە هەڵبژارد .هۆرۆویتز
میکانیزمــە جۆراوجۆرەکان کە لــەم ماوەدا بۆ
پێشــگیری لە ملمالنێ و شــەڕی ئیتینکی لە
نیجێریا کەڵکی لێ وەرگیرا باس دەکات ،یەک
لەوانە دانــی خودموختاری زیاتری ناوچەیی و
هەرێمی بە گرووپە ئێتنیکییەکان بوو.
بــۆ نموونە ،لە ســەرەتای قەیرانێک کە لە
دوای ســەربەخۆیی لە ساڵی 1963وە دەستی
پێ کــرد ،ئەم واڵتە بە ســەر ســێ ناوچەی
نایەکدەســت و لەژێر دەســەاڵتی گەورەترین
گرووپی ئێتنیکیدا دابەش بوو ،تا ساڵی ،1983
بە هۆی توند و تیژی و شــەڕی نێوخۆیی زیاتر
لە یەک میلیۆن کەس کــوژران .هەروەها بە
هۆی توندوتیژی و شــەڕی نێوخۆییەوە ،ســێ
ناوچــەی ســەرەکیی هەرێمی بوو بــە نۆزدە
هەرێمی خودموختار.
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هۆرۆویتز ئیدیعــا دەکات کە هەوڵەکان بۆ
دروســتکردنی هەرێمی زۆرتر و یەکدەستتر لە
جیاتیی ســێ هەرێمی نایەکدەست ،ملمالنێی
ئێتنیکــی کەم کردەوە .بە هۆی ئەوەی کە ئەم
گرووپانە توانــای کۆنتــرۆڵ و خودموختاریی
زیاتریان لە ناوچەکانی خۆیان بە دەســت هێنا
بوو و زۆرتریش لە ڕووی جیاوازیی زمانییەوە لە
یەکتر جیا دەکرانەوە ،ئەم دابەشکارییە قەیرانی
ئێتنیکی بە شــێوەیەکی بەرچاو کەم کردەوە.
ناوبراو دەنووســێت :زۆرتــر بوونی هەرێمەکان
بــووە هۆی دابــەش بــوون و بچووکتر بوونی
کێشەکان لە چوارچێوەی هەرێم وکۆمەڵگایەکی
بچووکتردا و ئەمەش بووە هۆی باڵوبوونەوە و لە
کۆتاییدا نەمانی کێشەکان (Horowitz، 1985:
[]15
.)612-613
نانســی بێرمێۆ لــە وتارێک لــە ژێر ناوی
«تێڕوانینــی نوێ بۆ فیدراڵیــزم :هاوردەکردنی
ڕێکخراوەکان»دەڵێــت »:فیدراڵیــزم یارمەتیی
واڵتان دەدات کە ئاشــتی تێیاندا مسۆگەر بێت
و پێش لە توندوتیژی لە واڵتانی ناپیشــەیی و
جیهانی سێهەم دەگرێـت .ناوبراو پێی وایە کە
فیدراڵیزم یارمەتیــی یەکیەتی و دێموکراتیک
بوونــی واڵت ســەرەڕای بوونــی خواســتی
جیاییخوازیــی هەرێمی کەمینــەکان دەکات.
بە وتەی بێرمێۆ ،گەشــە و پەرەسەندنی ناوەند
و ڕێکخــراوە فیدراڵیــەکان هاندەرێکی بەهێزە
وزۆر دەرفەت دەرخســێنێ کە بژاردەی ناوچە
ئێتنیکییــەکان بۆ چارەســەری کێشــەکانی
لــە جیاتی پەنابردن بۆ شــێوازی چەکداری و
توندوتیژی ڕێگاچارەکانی دیکە بگرنە پێش[.]16
لەم نووســینەدا ئێمە دەمانهەوێت نیشان
بدەیــن کــە دێســەنتراڵیزەکردنی پێکهاتەی
دەسەاڵت دەتوانێت ملمالنێ و شەڕی ئێتنیکی
لــە ئێراندا کۆتایی پێ بێنێت .فیدراڵیزم وەکوو
پێکهاتەی سیاسی پێشنیاری ئێمە ،پێکهاتەیەکە
کە گریمانەی سەرەکیی ئەم لێکۆڵینەوەیەیە:
گریمانــەی :1سیســتمێکی دێموکراتیک و
فیدراڵ واتە دێســانتراڵیزەکردنی دەســەاڵتی
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سیاســی دەتوانێــت ملمالنێــی ئێتنیکی لە
ئێرانــدا کەم بکاتــەوە .سیســتمێکی فێدرال
و دێموکراتیــک دەرفەتێک بۆ دابەشــکردنی
دادپەروەرانەی دەســەاڵتی سیاسی و ئابووری
لە واڵتــدا دەرخســێنێ .ئەمــەش دەتوانێت
هەستی ئەمەگناســی و خاوەندارێتی ئێتنیکە
غەیرەفارسەکان و کەمینە ئایینییەکان بۆ واڵت
زیاتر بکات .ئەمەش دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی
ملمالنێ ،ســەرکوت ،هــەژاری و بێکاری لەم
ناوچانەدا.
هەڵبەت لــە کاتی لێکۆڵینەوەدا دەبێـــت
گریمانەیەکــی جێگرەوەمــان هەبێــت و ئەم
گریمانە پێی وایە کە سیســتەمی ناوەندگەرای
نادێموکراتیک هیچ پێوەندییەکی بە ملمالنێی
ئێتنیکییەوە نیە.
بگۆڕەکان
گریمانەی سەرەکیی ئێمە ئەمەیە کە ملمالنێ
و هەاڵواردنــی ئێتنیکی لە ئێــران بە گۆڕینی
پێکهاتــەی حکوومــەت چارەســەر دەبێــت.
پێکهاتــەی ناوەندگــەرا ،تــاک ئێتنیکــی و
نادێموکراتیکی دەســەالت لە ئێراندا هۆکارێکە
بــۆ بەرینتر بوونــەوەی ملمالنێــی ئێتنیکی،
ملمالنــێ و هەاڵواردنــی سیســتماتیک دژی
ئێتنیکە غەیرەفــارس و کەمینە ئایینیەکان لە
ئێراندا .گۆڕینی پێکهاتە ،دێموکراتیزاســیۆن و
دێسانترالیزەکردنی دەسەاڵتی سیاسی لە ئێران،
هەروەها بەشــدار کردنی گرووپە ئێتنیکەکان
لە پێکهاتەی دەسەاڵتدا دەتوانێـــت ملمالنێی
سیاســی کەم بکاتەوە .هەروەها کۆتایی هاتنی
ئەم ملمالنێیە دەتوانێت ناعەداڵەتی گەشــەی
ئابــووری ،هەژاری ،بێکاری و ســەرکوت کەم
بکاتەوە.
لەم نووســینەدا ئێمە ملمالنێ ئێتنیکیمان
وەکــوو بگۆڕی گرێدراو دەستنیشــان کردووە.
ملمالنێی ئێتنیکی لە واڵتێکی فرە ئێتنیکی ڕوو
دەدات .کاتێک گرووپێکی ئێتنیکی دەیهەوێت
بە تەنیا دەسەاڵتی سیاسی بە دەستەوە بگرێت
ساڵی بیست و دووەم
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و ئێتنیکەکانــی دیکــە لێی بێبــەش بکات.
ملمالنێــی ئێتینکی پێوەندیی بــە چۆنیەتیی
پێکهاتەی حکوومەت لە واڵتــدا هەیە.کاتێک
گرووپێکی ئێتینکی دەســەاڵت بە دەســتەوە
دەگرێــت و ئەوانــی دیکــە لە دابەشــکردنی
دەســەاڵت و دەستڕاگەیشــتن بەئیمکاناتــی
حکوومەتی بێبەش دەکات ،بەرخۆدان لەنێوان
گرووپە ئێتنیکە بەشــخوراوەکاندا پێک دێت و
هەوڵ وخەبات بۆ بە دەستەوەگرتنی دەسەاڵت
یان بەشــداری لە دەســەاڵتی سیاسی واڵت
لە نێویاندا زیاتــر دەبێت.ئەمەش دەبێتە هۆی
بەرەوڕوو بوونەوە لەگــەڵ حکوومەتی ناوەندی
و بــە پێــی نادێموکراتیک بوونــی پێکهاتەی
دەسەاڵت ،شێوازی ملمالنێیەکە توندوتیژی بە
خۆوە دەگرێـت.
حەبیبۆڵاڵ سەرباز ،چاالکی سیایسی بەلووچ،
گرنگترین خواستی خەڵکی بەلووچ لە ئێراندا بە
حاکمیەتی سیاسی دەزانێت .ناوبراو لە وتوێژێک
لەگەڵ کەناڵی یۆرۆنیوزی (فارسی)دەڵێـت« :تا
کاتێک ئەم داواکارییە جێبەجێ نەبێت ،ناتوانم
هیــوای ئەوەم هەبێت کە خواســتەکانی دیکە
[]17
وەدی بێـن».
هەنووکــە پێکەوەبوونــی ئێتنیکەکانــی
نیشــتەجێی ئێران پێوەندییەکی ڕاستەقینەیان
لەگەڵ پێکهاتە هەڵەیە کە دەسەاڵتی ناوەندگەرا
چیێ کردووە نییە .دەسەاڵتی نەتەوەیی خەڵک
بە زۆری لێیــان ئەســتێنراوە و دەبێت بۆیان
بگەڕێنرێتەوە.
بگۆڕی سەربەخۆ
پێکهاتەی سیاسیی دەسەاڵت
پێکهاتەی سیاسیی دەســەاڵت وەکوو بگۆڕی
ســەربەخۆ دەبێــت لــە بەرچــاو بگیررێــت.
دێموکراتیزاســیۆن و دێســانتراڵیزەکردنی ئەم
سیســتەمە دەرفەتی بەشــداری لە پێکهاتەی
سیاســیی دەســەاڵت بــۆ گشــت ئێتنیک و
کەمینــەکان دەخولقێنیت و هەروەها دەرفەتی
ئابــووری بــۆ گەشەســەندنی ناوچەکانیــان

دەرەخســێنێت و ئەمەش دەبێتــە هۆکارێکی
سەرەکی بۆ کەمکردنەوەی ملمالنێی ئێتنیکی.
ملمالنێــی ئێتنیکــی لــە پێکهاتەیەکی
ناوەندگــەرا و نادێموکراتیکــدا دەبێتــە هۆی
هەاڵواردنی ئابووری و سیاســی و لە کۆتاییدا
ســەرکوت ،هــەژاری و بێکاری لــە ناوچەی
ئێتنیکە بێدەسەاڵتەکاندا بە دوای خۆی دێنێ.
هەژاری ،بێکاری و سەرکوت دەتوانن پاڵنەر بن
بۆ قوڵتربوونەوەی ملمالنێ ئێتینکی.
« لە  12ســاڵی ڕابــردوودا ،بــە پێی ئەو
ئامارانــەی الی ئێمــە تۆمار کــراون ،ڕێژەی
زۆربەی لە ســێدارەدان و دەرکردنی حوکمی
سێدارە بە تۆمەتی چاالکی سیاسی بۆ ئەندامانی
ســەر بە ئێتنێکە غەیرەفارســەکان و کەمینە
ئایینیەکان بووە .زیاتر لە  50لە سەدیان کورد
بــوون و ئەوانــی تریش بەلــووچ و عەرەبن و
ژمارەیەکی ئێجگار کەمیان فارس بوون».ئەگەر
لە ســێدارەدانی هاوواڵتیانی کــورد و بەلووچ
و عــەرەب ئامــاژەی پێ نادرێت و لە ســەری
زۆر ڕاوەســتان ناکرێت ،ئەمە کەمتەرخەمیی
ڕێکخراوەکانــی چاالکــی مافــی مرۆڤــە و
ناکاریگەریی ئەوانە ».ئەمە وتەکانی مەحموودی
ئەمیری موقەدەم ،ســەرۆکی ڕێکخراوی مافی
مرۆڤی ئێران لە وتوێژ لەگەڵ بەشــی فارســی
ماڵپەڕی یۆرۆ نیوزە[.]18
ئێمــە فاکتۆرەکانــی خوارەوەمــان وەکوو
بگۆڕی ناوبژیوان لە بەرچاو گرتووە:
بێکاری
هەژاری
سەرکوت
لە پێناســەیەکی زۆر ســادەدا ،پەرەســەندن
بــە ڕەوتێکــی چەنــد ڕەهەندی(سیاســی،
کۆمەاڵیەتی،کەلتــووری و ئابووری) لە بەرچاو
دەگیررێــت کە لــە بەرەوپێشــچوونی خۆیدا
دەتوانێت هەژاری ،بێکاری و نایەکەســانی و...
کەم بکاتەوە.
سیستەمێکی ناوەندگەرای نادێموکراتیکی
تاک ئێتنیکی هەموو دەســەاڵتێکی هەیە .ئەم
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سیســتەمە دەسەاڵت ،ســەرچاوەی ئابووری و
ســامانێکی زۆری لە ڕێگەی هێز و کۆنترۆڵەوە
بۆ خۆی قۆرخ کردووە.ئەم چەشــنە سیستەمە
سیاســییە دەیهەوێــت ئێتنیکەکانی دیکە یان
لــە ناو ببات و یاکوو لــە نێوخۆیدا بتوێنێتەوە.
لە جیاتی ســەرمایەگوزاری بۆ پەرەپێدانی ئەم
ناوچانە هێزی ســەربازی خــۆی زیاتر دەکات.
دەســەاڵتی ناەندی دەیهەوێـــت ئەم ناوچانە
کۆنتــرۆڵ بکات و دژبەران ســەرکوت بکات و
هــەر بۆیەش تێڕوانینێکــی ئەمنیەتیی بۆ ئەم
ناوچانــە هەیە .نەبوونی ســەرمایەگوزاری لەم
ناوچانە دەبێتە هۆی هەژاری و بێکاری .هەژاری
و بێکاری ملمالنێ ئێتنیکــی قووڵتردەکاتەوە.
دانیشتووانی ناوچە هەژار و بێبەشکراوەکان لە
نایەکســانیی ئابووری و سیاسی ئازار دەکێشن
و هەر بۆیە لە ئەگــەری بوونی هێز و گرووپی
ئێتنیکیــی دژبەری دەســەاڵتی ناوەندی ،ڕوو
لــەم گــرووپ و بزووتنەوانە دەکــەن .خەبات
و تێکۆشــان بۆ ســڕینەوەی ئەم هەاڵواردنانە
بــەردەوام دەبێــت و بــە هــۆی پێکهاتــەی
نادێموکراتیکی دەســەاڵتەوە ،ئەم ناڕەزایەتی و
تێکۆشانە توندوتیژیی لێ دەکەوێتەوە.
کەیســی هەڵبژێــرراو و بەرەنجامــە
بەراوردکارییەکان
گرووپی ئێتینکیی جیــاواز و پەیڕەوانی ئایینە
جۆراوجــۆرەکان لە ئێــران دەژین.هەروەک لە
ســەرەوەش باســمان کرد ،گرووپی ئێتنیکیی
فارس ،زمانی فارســی و ئایینزای شێعە نزیک
لە یەک ســەدەیە دەســەاڵتیان لە ئێراندا بە
دەستەوە گرتووە.
قــۆرخ کردنــی دەســەاڵت لەالیــەن
حکوومەتێکــی تــاک ئێتنیکی،ناوەندگــەرا و
نادێموکراتیکــەوە بۆتــە هــۆکاری ملمالنێی
ئێتنیکی و شەڕ لەنێوان حکوومەتی ناوەندی و
ئێتنیکەکانی دیکە لە ئێران.
بە کردەکی کردنی سیاســەتی ســەرکوت
و لەناوبردنــی ئێتنیکەکانــی دیکــە جیــا لە
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توندوتیژی و ســەرکوت بۆتە هۆکاری نەبوونی
گەشەی ئابووری لەم ناوچانە و زیاتر بوونەوەی
هەژاری و بێکاری.
کــورد و بەلووچەکان بە هــۆی جیاوازیی
ئێتنیکی و ئایینی لەگەڵ فارسەکان لە بەردەم
توندوتیژی وهەاڵواردنێکــی زیاترن .ملمالنێی
سیاسی وسەربازی و گەشەی الوازیی ئابووری
بۆ نزیک لە یەک ســەدەیە ئــەم ناوچەیانەی
تەنیــوە و ئەمەش لە کاتێکدایە کە ئەم ناوچانە
توانایی و ســەرچاوەیەکی بەرچاوی ئابووری و
سروشــتییان هەیە .لەم بەشەدا پارامێترەکانی
هەژاری ،بێکاری ،ســەرکوت و لە سێدارەدان
لەم ناوچانە لەگەڵ ناوچە فارســەکان لە ئێران
بەروارد دەکەین.
حەشــیمەتی ئێــران لــە ســاڵی 2020
نزیکــەی  ]19[٨٣٥٦٠١٦٢کەس بووە .بە پێی
ئامارە حکوومەتییەکانی ئێران 61 ،لە ســەدی
خەڵکی ئێران فارســن 10 ،لە ســەدی کورد
و  2لەســەدی بەلووچ[ .]20چاالکانی ئێتنیکە
غەیرەفارســەکان لەئێــران بڕوایان بــە ئامارە
حکوومەتییەکان نییە کە الیەن حکوومەت یان
ڕێکخراوە حکوومەتییەکانەوە باڵو دەکرێنەوە.
«کۆمیتەی سڕینەوەی هەاڵواردنی ڕەگەزیی
نەتــەوە یەکگرتــووەکان ،کە لــە  18کارناس
پێکهاتــووە دەڵێت ســەرەڕای ســەرژمێریی
حکوومەتی لە ســاڵی  2007لــە ئێران ،هیچ
ئامارێکی ڕاســتەقنیە لە حەشیمەتی ئێتنیکە
غەیرەفارســەکان لە بەردەستدا نییە .هەروەها
ئامــادە بوون و بەشــداریی ئــەم ئێتنیکانە لە
کاروباری سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا کەمتر لەوەیە
کە چاوەڕوان دەکرێـــت .لەم ڕاپۆرتەدا هاتووە
کــە »:ئەم کۆمیتەیــە نیگەرانی بێبەشــکرانی
ئێتنیکەکانی عەرەب ،ئازەری ،کورد و بەلووچ و
گرووپە غەیرەفارسەکانی دیکە لە مافە سیاسی،
ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و کولتووریەکانیانە.
ئەم کۆمیتەیە هەروەهــا نیگەرانیی خۆی
لە بێبەشــکرانی ئێتنیکەکان و گرووپە کەمینە
ئایینیەکان لە پێداویســتیی وەکوو خانووبەرە،
ساڵی بیست و دووەم
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خوێندن ،تەندروستی و کار دەربڕی».
ئەنســتیتۆی کــورد لــە پاریــس ڕێژەی
دانیشتووانی کوردستانی ئێران لە ساڵی 2020
بە دە میلیۆن کەس خەماڵندووە واتا  12.5لە
سەدی حەشمیەتی ئێران .هەر ئەم سەرچاوەیە
ئاماژە دەکات کە نزیکەی  1.5میلیۆن کورد لە
خۆراسانی باکوور لە ڕۆژهەاڵتی باکووری ئیران
و نزیــک بە نیو میلیۆن کورد لە شــاری تاران
دەژین و بە گشــتی ڕێژەی کورد لە ئێران 12
میلیۆن کەس واتا  15لە ســەدی حەشیمەتی
ئێران پێک دێنن[.]22
حەبیبــۆاڵ ســـــــەربازی بەلــووچ ،لــە
لێکۆڵنەوەیەک لە ژێر ناوی» ناوچە و حەشیمەتی
بەلوچستان(بەلووچستانی ڕۆژئاوا) ،حەشمیەتی
بەلووچەکانــی ئێرانی بــە 4،862،215کەس
خەمالنــدووە و ئیدیعــا دەکات کــە نزیکەی
 500هــەزار بەلووچــی دیکەش لــە دەرەوی
بەلووچســتان دەژین و بە گشتی حەشیمەتی
بەلووچەکان لــە ئێران دەکاتــە 5،362،215
کەس ،کە دەبێتە  6.4لە ســەدی حەشیمەتی
ئێران[.]23
رێکخراویــی لێبوردنــی نێونەتەوەیــی لە
ڕاپۆرتێکــدا لــە ســاڵی 2018دا ڕایگەیاند»:
کوردەکان لە ئێران لە پێشێلکاری مافە سیاسی،
کۆمەاڵیەتی و کولتووریەکانیان ئازار دەکێشن و
ناوچە کوردییەکان لە بواری گەشەی ئابوورییەوە
پشــت گوێ خراون .حکوومەتی ئێران نەک بۆ
لە ناوبردنی هــەاڵواردن دژی ئەم ئێتنیکە 12
میلیۆن کەســی هەوڵ نادات بەڵکوو چاالکانی
[]24
مافی مرۆڤی کوردیش ســەرکوت دەکات».
عەلــی یارموحەممــەدی ،نوێنــەری ناوچەی
بەلووچســتان لە مەجلیسی ئێران لە وتوێژێک
لەگەڵ ئاژانســی هەواڵدەری حکوومەتی ئیلنا
لــە ڕێکەوتی 24ی ئاپریلــی 2020دا دەڵێت
کە خەڵکی پارێزگای بەلووچستان زیاتر لە74
لەســەدیان لەژێر هێڵی هــەژاری ،ئەمنیەتی
خۆراکی و کاری هەمیشەییدان[.]25
«مســتەفا هیجری لێپرســراوی گشــتیی
[]21

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
لــە کۆنفرانســێکدا (کۆنفرانســی داهاتــووی
ئێتنیکــەکان لە ئێران ،کە  12دێســەمبێری
ســاڵی  2019لە پارلمانی ئۆرووپا بەڕێوە چوو)
دەڵێــت :فرەنەتەوەیی بوونی ئێــران نەک لە
یاسای بنەڕەتی و وێژمانی ناسیۆنالیزمی ئێرانیدا
هیچ شوێنێکی نییە بەڵکوو وەکوو کێشەیەکی
هەستیار و بابەتێکی ئەمنیەتی لێکدانەوەی بۆ
دەکرێت ».تا ئەو جێیەی کە ســیمای شوێنی
ژیانی ئێتنیکە نافارســەکان لە جۆگرافیایەکی
سەرکوتکراو و داگیرکراو دەچێـــت .سیمایەک
کە نەبوونی هەرچەشنە دەرفەتێک بۆ چاالکیی
سیاســی ئازادانە و یاســایی ،دزینی سامان و
ســەرچاوەکانی کوردستان و گواســتنەوەیان
بۆ ناوەڕاســتی ئێــران خۆی نیشــان دەدات.
لەسێدارەدان و گرتن و بێ سەروشوێن کردنی
چاالکانی و شۆڕشــگێڕانی کورد ،گواستنەوەی
ســەرچاوە ئاوییەکان ،لەناوبردنــی ژینگە و ...
میلیتاریزەکردنی شــار و گوندەکان ،ئەمنیەتی
کردنی ئیدارە ،شــوێنە فێــرکاری ،مزگەوت و
[]26
شوێنەگشتیەکان سیمای کوردستانن».
نایەکســانیی سیاســی ،هەاڵواردنــی
ئابووری ،هــەژاری و بێکاری بوونەتە پاڵنەری
قووڵتربوونەوەی ملمالنێــی ئێتنیکی لە ئێران.
سیاســەتی سەرکوت و پشــت گوێ خستنی
حکوومەتی ناوەندی لە ماوەی یەک ســەدەی
ڕابردوودا نەیتوانیوە ئەم کێشــەیە چارەســەر
بکات و هەنووکە قەیرانەکە قووڵتر بۆتەوە.
ناوەندی لێکۆلینەوەی مەجلیسی شوورای
ئیســامی ڕاپۆرتێکی باڵو کردۆتەوە کە تێیدا
هێڵی هــەژاری و چۆنیەتیی هەڵســەنگاندنی
ئەم هێڵەی لە ئێران بۆ ســاڵی  2016ز دیاری
کردووە .لــەم ڕاپۆرتەدا بە ناســاندنی باوترین
مێتۆدەکان بۆ هەڵســەنگاندنی هێڵی هەژاری
(مێتۆدی تێچووی پێداویســتیی بنەڕەتی و بە
کارهێنانی وزە و خواردەمەنی) و بە تێڕوانینێکی
نوێ هێڵی هەژاریی ڕەهای بۆ ســاڵی  2016و
بــۆ پارێزگاکانی ئێران دەستنیشــان کراوە[.]27
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خشتەی  .1هێڵی هەژاری لە ئێران 2016
نێوەنجی هێڵی هەژاری لە گشت پارێزگاكان%12 :
پارێزگا كوردییەكان

%

پارێزگا كوردییەكان

%

پارێزگا كوردییەكان

%

كرماشان

16.26

یەزد

6.23

بەلووچستان

38.31

ورمێ

17.23

فارس

7.99

ـ

ـ

ئیالم

14.15

خۆراسانی باشوور

9.35

ـ

ـ

سەرچاوە :ناوەندی لێکۆڵینەوەی مەجلیسی شوورای ئیسالمی ئێران

بەرزتریــن پلــەی هێڵی هــەژاری تایبەت بە
پارێزگای بەلووچستانە .لە خشتەی خوارەوەدا
دەتوانــن ڕێــژەی هێڵی هــەژاری تایبەت بە
پارێزگاکانی بەلووچ ،کورد و فارسەکان ببینن.
هەر وەک لە خشــتەی ســەرەوەدا دیارە،
نێوەنجی نرخی هێڵی هەژاری لە سێ پارێزگای
کوردستان و پارێزگای بەلووچستان لە سەرەوەی
نێوەنجی نەتەوەیی دایە و ئەمەش لە حاڵێکدایە
نرخی هێڵی هەژاری بۆ سێ پارێزگای فارس لە
خوارەوەی نێوەنجی نەتەوەیی دایە.
بێــکاری یەکێــک لــەو فاکتەرانەیــە کە
دەتوانێــت پاڵنەر بێــت بۆ قووڵتــر بوونەوەی
ملمالنێی ئێتنیکی .نرخی بــەرزی بێکاری لە
ناوچەیەک بە بەراورد لەگەڵ ناوچەیەکی دیکە
لە سنووری یەک واڵتدا پێوەندیی ڕاستەوخۆی
لەگەڵ سیاســەتی حکوومەتی ناوەندیدا هەیە.
هەســت بە چەوســاندنەوە ،ئازار و هەاڵواردن
لــە نێو خەڵکی ئەو ناوچەیانەی نرخی بێکاریی
لەسەرەوەیە زیاتر دەبێـــت و هۆکاری ئەمەش
ئەوەیە کە دەســەاڵتی ناوەندی هیچ هەوڵێکی
شوێندانەر بۆ چارەسەریی ئەم کێشەیە نادات.
جیــا لــە ســتەمی ئێتنیکــی و ئایینی،
ناوچەکانــی کوردســتان و بەلووچســتان
بەرەوڕووی هەاڵواردنی سیستماتیکی ئابووریش
بوونەتەوە.
دوکتــۆر زیــا سەدرۆلئەشــرافی ،چاالکی
سیاســی ئــازەری ،بێــکاری لــە ئێرانــدا بە
بەرەنجامــی هەاڵواردانی ئێتنیکی دەزانێـــت.
 156گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

ناوبــراو لە وتوێژێک لەگەڵ ڕادیۆ دۆیچەوێلەی
فارســیدا وتوویە »:لە پالنداڕێژیی دەســەاڵتی
ناوەندگــەرادا هــەاڵواردن هەیە ،بــۆ نموونە
بەلووچســتان و کوردســتان ئەو ناوچانەن کە
[]28
تێیاندا سەرمایەگوزاری ناکرێـت».
رۆژنامەی ئێرانیی «دنیــای اقتصاد» ئاماری
بێکاری بۆ ســاڵی 2019ی لــە ڕێکەوتی 6ی
ئاپریلــی 2020دا بــاو کردۆتەوە.ریپۆرتی ئەم
ڕۆژنامەیە ئەنجامەکانی هەڵســەنگاندنی هێزی
کاری لە زســتانی ســاڵی 2019دا نیشــان لە
بەرزتریــن و نزمترین نرخی بێــکاری لەنێوان
 31پارێــزگای ئێران دەستنیشــان کردووە[.]29
بەرزتریــن نرخی بێــکاری تایبەتە بــە پارێزگا
کوردییەکانــی ســنە و کرماشــان و نزمترین
نرخی بێکاریش تایبەتە بە پارێزگا فارســەکانی
خۆراسانی باشوور و مەرکەزی .لە خوارەوە ئێوە
دەتوانــن بەراوردی ئامــاری نرخی بێکاری لە
نێوان پارێزگاکانی کورد،فارس و بەلووچدا ببینن.
کۆڵبەر
هەژاری ،بێکاری و نەبوونی سەرمایەگوزاری
تایبەتی و حکوومەتی لە ناوچەکانی کوردستان
و بەلووچســتان بۆنەتــە هــۆی دەرکەوتنــی
دیاردەی «کۆڵبەری».
کۆڵبــەر کرێکارێکە کە بە کار دەگیررێت بۆ
گواســتنەوەی شتومەک ل سەر پشت و کۆڵی
لەنێوان ســنوورەکانی ئێران ،عێراق و تورکیە و
هەروەها ئێران و پاکســتان بە شێوەیە یاسایی
ساڵی بیست و دووەم
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خشتەی  .2بێکاری پارێزگاکان 2019
بێكاری پارێزگاكان2019 :
پارێزگا كوردییەكان

%

پارێزگا كوردییەكان

%

پارێزگا كوردییەكان

%

كرماشان

17.9

یەزد

8.8

بەلووچستان

11.3

ورمێ

14.5

فارس

7.99

ـ

ـ

ئیالم

20

خۆراسانی باشوور

6

ـ

ـ

سەرچاوە :ڕۆژنامەی ئێرانی»دنیای اقتصاد»

و نایاسایی.
ئەم کۆڵبەرانە ڕۆژانە لەالیەن هێزە سنووری
و ئەمنیەتییەکانی ئێرانەوە تەقەیان لێ دکرێت
و دەکوژرێن و بریندار دەبن.
هرانــا ،ئاژانســی هەواڵنێریــی چاالکانی مافی
مرۆڤ لــە ئێران ،لە ڕاپۆرتی ســااڵنەی خۆی
بۆ ســاڵی  ،2018نووســیویە »:لە کوردستان
دیاردەیەک دروســت بــووە کــە بەرەنجامی
نەبوونی گەشــەی ئابووری لەم ناوچەیەدایە و
دیــاردەی کۆڵبەریی پێ دەگوترێت و هەروەها
لە ناوچەی بەلووچســتان دیــاردەی گازووییل
کێشان(هەڵگرتنی گازووییل) بەرچاو دەکەوێت.
لــە ناوچەی یەکــەم هاوواڵتییانــی کۆڵبەر بە
دەســتی هێزە ســەربازییەکان دەکوژرێن و لە
ناوچەی دووهــەم زیاترین تەقەی بێ بنەما بۆ
هەر کەسێکە کە گومانی هەڵگرتنی شتومەک
[]30
یان قاچاخی سووتەمەنیی لەسەر بێت.
کۆڵبەری ،ئیشێک نیە کە هەڵبژێردرابێت،
دۆخــی نالەبــاری ئابــووری کــە بەرەنجامی
سیاســەتی دەســەاڵتی ناوەندگەرایە لە ئێران،
هەلومەرجێکی لە ناوچەکانی بەلووچســتان و
کوردســتان پێک هێناوە کە خەڵک بۆ بژێوی
ژیانی بنەماڵەکانیان ڕوویان لەم کارە کردووە.
رێکخراوەکانــی مافــی مــرۆڤ ڕۆژانە لە
مەڕ بریندار یــان کوژرانی کۆڵبــەران هەواڵ
و ڕاپۆرت بــاو دەکەنەوە .خشــتەی خوارەوە
ئاماری قوربانیانی کۆڵبەری کە بە هۆی تەقەی
هێزە ئێرانیەکانەوە بریندار یان کوژراون نیشان

دەدات .ڕێکخــراوەی مافــی مرۆڤــی هەنگاو،
کە هەواڵەکانــی پێوەندیدار بە پێشــێلکاریی
مافی مرۆڤ لە کوردســتان بــاو دەکاتەوە ،لە
ڕاپۆرتی سااڵنەی خۆی بۆ ساڵی  2019ئاماری
کۆڵبەرانی قوربانی لە کوردستان بە  252کەس
ناو دەبات[.]31
کەمپەینی چاالکانی بەلووچ کە هەواڵەکانی
تایبــەت بــا پێشــیلکاریی مافی مــرۆڤ لە
بەلووچســتان باڵو دەکاتەوە ،ئاماری قوربانیانی
کۆڵبەری لە بەلووچســتان بۆ ساڵی  2019بە
[]32
 280کەس ناو دەبات.
سەرکوت و لە سێدارەدان
بــە پێی ڕاپۆرتی ڕێخکــراوە نێونەتەوەییەکانی
مافی مرۆڤ ،ئێران یەکێک لەو سێ واڵتانەیە
کە بەرزترین ڕێژەی لە ســێدارەدانی جیهانی
تێدا تۆمار دەکرێت.
ڕاپۆرتی ســااڵنەی ماڵپەڕی هرانا ،ئاژانسی
هەواڵنێــری چاالکانی مافی مرۆڤ لە ئێران ،لە
مەڕ پێشــێلکارییەکانی مافی مــرۆڤ لە ئێران
بۆ ســاڵی  2020لە بەشــی پێشێلکاریی مافی
ئێتنیکەکانی ئێراندا دەڵێت کە بۆ ساڵی ،2020
 234ڕاپۆرتی پێشــێلکاری تۆمار کراوە و 286
کەس دەستبەسەر کراون[.]33
بە پێی ئــەم ڕاپۆرتە 39 ،کەس بە 1721
مانگ زیندان حوکم دران و  88کەسی دیکەش
بانگهێشــتی ناوەندە ئەمنیەتی و دادوەرییەکان
کراون .لەو ناوچەیانەی کە کەمینەی ســوننە
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و مافیان پارێزراوە ،هەســت بە ئەمەگناســی
وبەرپرسایەتی لەمەڕ واڵت دەکەن و ئەمەش بە
چەشنێک دەبێتە هۆی کەم بوونەوەی ملمالنێی
ئێتنیکــی .بوونــی سیســتەمێکی سیاســیی
دێموکراتیــک فەزا و هەلێک دەڕەخســێنێت
کە ئەگــەر ملمالنێی ئێتنیکی بە تەواوی لەناو
نەچێــت ،النیکەم شــێوازی توندوتیژانەی ئەم
ملمالنێیە شێوەی ناوتوندتیژ بە خۆوە بگرێت.
لــە پێکهاتەیەکــی دێموکراتیکدا ،خەباتی
توندوتیــژ و چەکدارانــە جێی خــۆی دەداتە
خەباتی مەدەنی و ناتوندوتیژ و پارلمانی.
بۆ نزیک یەک سەدەیە دەسەاڵت لە الیەن
فارســەوە لە ئێــران قۆرخ کراوە .دەســەاڵتی
ناوەنــدی تــەواوی مێتــۆدە نامۆراڵییەکانی بۆ
تواندنەوەی ئێتینەکانی ئێران تاقی کردووەتەوە
و تا هەنووکە ناسەرکەوتوو بووە.
هەموو هەوڵ و داواکارییەکی ئێتینکەکانی
دیکــەی ئێرانیش بــۆ دێسانتراڵیزاســیۆن و
دێموکراتیزاسیۆنی ئێران لە الیەن فارسەکانەوە
ڕەت کراوەتەوە .گەرچی سیستەمێکی فیدراڵ
و دێموکراتیک دەتوانێت چارەسەری ملمالنێی
ئێتنیکــی لە ئێــران بێت بــەاڵم فرەخوازی و
پاوانخوازیــی فارس دژایەتی ئەمە دەکات .هەر
بۆیەش ئەوەی ئێستا بۆ پێکهاتە ئیتنیکییەکانی
ئێــران وەکوو ڕێــکار وڕێــگای دەربازبوون لە
قەیران وێنــا دەکرێت ،مــاڵ ئاوایی کردن لە
چوارچێوەی ئێران و لەبەر چاو گرتنی بژاردەی
سەربەخۆییە.
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زوال ابدیت؛ نقد و بررسی سریال روزهای ابدی
هیوا ڕۆژههاڵت

در رویکرد انتقادی ،دستگاههای ایدئولوژیک در خدمت تولید و بازتولید حیطه
اقتدار ساختار مسلط بوده و مقاومت در برابر این دستگاهها توهمی بیش نیست.
ساختارآموزشی و تلویزیون از مهمترین دستگاههای ایدئولوژیک ساختارهای
سیاسی هستند .ساختار سیاسی از طریق این دستگاهها و با انتقال معانی و
مفاهیم مورد نظر جایگاه «سوژگی» مخاطبان را تعیین کرده و از آنها میخواهد
در آن موقعیت قرار گیرند .این رویکرد به طور کلی شکلگیری کردارهای
فرهنگی را متأثر از رویکر کلی حاکمیت دانسته و مجالی برای مقاومت مخاطب
قایل نیست.

مقدمه و طرح مسئله
بررســی رابطه رســانه و مخاطــب همواره
یکــی از دغدغههای اصلــی محققان حوزه
جامعهشناســی ارتباطــات بوده اســت .در
اینجا ســؤال اساســی از میزان تأثیرگذاری
رســانه بر رفتا ر یا کنش مخاطبان اســت.
در بررســی محصوالت رســانهای ،بررسی
محتــوای تولیدات و واکنــش مخاطبان به
آن ضروری اســت .در سیســتمهای بسته،
رسانه هم همچون ســایر ابزارها در خدمت
توســعه هژمونی فرهنگی ساختار مسلط و
همسانســازی آمرانه است .رویکرد انتقادی
به تحلیل رابطه رســانه و قــدرت پرداخته
و توهم وجود ســوژه خودمختــار را مطرح
میکند .در این رویکرد تکنولوژی رسانهای
به عنوان ابزاری در خدمت قدرت قرار گرفته
و نقــش تســهیلکننده را در انتقال معانی
کنترل شــده دارد .این رویکرد معتقد است
که رســانه مجال تفکر و تأمل را از مخاطب
گرفتــه و به جای او فکــر میکند .در واقع
در این رویکرد تکنولوژی رسانهای به خودی
خود نقش خنثی دارد و این دســتگاههای
ایدئولوژیک هستند که رسانهها را در جهت
بســط حاکمیت گفتمانی و یکســان سازی
سوژگان به کار میگیرند.
آلتوســر به دو مکانیزم اشاره میکند که
تضمیــن میکند مردمی که تحت حاکمیت
دولتانــد مطابق با قوانیــن آن دولت عمل
کنند .نخســتین مکانیسم ،دســتگاههای
ســرکوب دولتیاند مانند پلیس ،دادگاهها
و زندان ،که مســتقیما به اعمال زور جهت
انطباق رفتــار مردم با قوانیــن میپردازند.
اما مکانیســم دومی که آلتوسر بررسی می
کند ،دستگاههای ایدئولوژیک دولت نامیده
میشوند .این دســتگاهها ایدئولوژی مسلط
را تولید میکنند که آفــراد انها را از طریق
مکانیســم جامعهپذیری دریافــت کرده و
درونی میکنند( .کلیگز)2 :1385،

در رویکــرد انتقــادی ،دســتگاههای
ایدئولوژیــک در خدمت تولیــد و بازتولید
حیطه اقتدار ساختار مسلط بوده و مقاومت
در برابر این دستگاهها توهمی بیش نیست.
ساختارآموزشــی و تلویزیــون از مهمترین
دســتگاههای ایدئولوژیــک ســاختارهای
سیاسی هستند .ســاختار سیاسی از طریق
این دســتگاهها و با انتقال معانی و مفاهیم
مــورد نظر جایــگاه «ســوژگی» مخاطبان
را تعییــن کرده و از آنهــا میخواهد در آن
موقعیت قرار گیرند .این رویکرد به طور کلی
شــکلگیری کردارهای فرهنگی را متأثر از
رویکر کلی حاکمیت دانسته و مجالی برای
مقاومت مخاطب قایل نیست.
گرامشــی هم به رابطه قدرت و رســانه
توجه نشــان داده اســت .از نظر گرامشسی
الزمــهی هژمونی جامعه مدنی اســت و آن
را در در برابــر دولــت ســرکوبگر قرار می
دهد .گرامشی از ایســتگاههای تلویزیونی،
خانواده ،مدرسه ،کلیسا ،روزنامه ها و غیره،
به دستگاههای هژمونی یاد میکند که افراد
را به جای ســرکوب ،به قدرت حاکم پیوند
میدهند( .اندرسون)53 :1383،
در واقــع اعمال قدرت از طریق رســانه
توسط حاکمیت ،نوعی اعمال قدرت نرم است.
رسانه نقش برانگیختن رضایت خودخواسته
را دارد .رســانهها با توجه به گســتردگی و
بهره برداری از تکنولوژیهای پیچیده در یک
فرایند طوالنیمدت رضایت خودخواســته و
اطاعت ســوژگان از ساختار را جلب کرده و
نوعی اجماع عمومی بر سر مشروعیت قدرت
را تولید میکنند .البته گرامشــی با توجه به
اینکه معتقد اســت همیشــه نوعی شکاف
غیرفعال و بالقوه در پارههای قدرت مســلط
وجــود دارد و امکان برمال شــدن آن وجود
دارد ،امکان اعمال قدرت را دایمی ندانسته
و مقاومت را غیرممکن نمی داند.
بعــد از انقالب فیلمهای زیادی در مورد
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وقایع کوردستان توسط دستگاه ایدئولوژیک
دولت ساخته شده است« .چ» به کارگردانی
ابراهیم حاتمیکیا« ،ایستاده در غبار» ساخته
محمد حســین مهدویان و « اشــک سرما»
بــه کارگردانی عزیــزاهلل حمیدنژاد ،آخرین
تولیدات شــاخص تصویری -ســینمایی در
خصوص وقایع سیاسی کوردستان محسوب
میشوند .رســانه ایدئولوژیک با راهبردهای
برجستهســازی ،تکرار ،تحریف و بزرگنمایی
در صدد ســاختن افکار عمومی کنشــگران
ایرانی در خصوص مسایل کوردستان است.
مجموعه روزهــای ابدی در ژانر تاریخی
و در پنج فصل ساخته شده است .فصل اول
آن بــا نام خط تمــاس در بهمن  97پخش
شد .در فصلهای بعد ،نام مجموعه ابتدا به
نفوذ و بعد به روزهای ابدی تغییر یافت .علی
اکبری  ،تهیهکننده فیلم در خصوص هدف
از ساخت این مجموعه میگوید « :روزهای
ابدی با این هدف ساخته شده که تأثیر منفی
حضور بیگانگان را در داخل کشور به تصویر
بکشد و در نهایت برای نسل جوان و نوجوان
به این ســؤال پاسخ دهد که چرا به سفارت
آمریکا النه جاسوسی میگویند؟ همچنین ،
بحث کالن این مجموعه تلویزیونی پیرامون
حضور قشــر جــوان در پیــروزی انقالب و
تأثیرگذاری آنها در اتفاقاتی است که اوایل
انقالب اســامی ایــران رخ داد که از بهمن
ســال  57تا آبان سال  58روایت میشود« .
(خبرگزاری دانشجو)1399 ،
ژانــر تاریخــی از چالشبرانگیزتریــن
گونههای هنری در ســینما و تصویرسازی
تلویزیونی اســت« .بر مبنای تعریف علمی،
فیلم تاریخی به ســینمایی گفته میشــود
که یــا موضوع تاریخی مبتنــی بر حقیقت
را روایــت میکند و یا اینکه داســتانی دارد
با پیشــینه تاریخی اما مبتنــی بر تخیل و
ذهنیات ،براین اســاس ،موضــوع میتواند
حول یک شــخص حقیقی ،یــا یک منطقه
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خاص و یا یک واقعه ثبت شــدهی تاریخی
شــکل بگیرد( ».تهرانی )1393 ،ســازندگان
مجموعــه معتقدنــد که روزهــای ابدی بر
اساس مســتندات ساخته شده است و برای
تحقیق و نگارش این ســریال بــازه زمانی
حدود چهار ســال در اختیار کارگردان بوده
اســت .تهیه کننده در خصوص مســتندات
تاریخی مجموعه میگوید « :این ســریال از
نظر استناد تاریخی محکم و درست است و
انشاهلل بتواند به همراه درامهایی که در قصه
شکل میگیرد و لحظات خلق شده ،مخاطب
خوبی را جذب کند( ».همان منبع)
نگارنده در بررسی مجموعه ابدی در پی
پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 1الیههای رمزگذاری شده (فنی ،اجتماعی
و ایدئولوژیک) و تقابلهای بنیادین مجموعه
کدامند؟
 ٢مجموعه تا چه حد توانســته است وقایع
تاریخی را بدون تعصب و شفاف بیان کند؟
 ٣بازنمایــی وقایــع کوردســتان در این
مجموعــه چه تفاوتی بــا تولیدات تصویری
قبلی رسانه ناملی دارد؟
تحلیل ُفرم
در بررســی فرم به تکنیکهــای چگونگی
انتقال معانی مورد نظر ســازندگان یک اثر
پرداخته میشود .فرم ،مجموعه تکنیکهای
تصویری و فنی است که شامل صداپردازی،
حرکــت دوربین ،فاصله دوربین ،لوکیشــن
فیلمبــرداری ،چهرهپــردازی ...و رمزگذاری
اجتماعــی شــامل لبــاس  ،چهرهپردازي،
محيط ،کنش ،گفتار ،صدا و غيره)
بنا به گفته ســازندگان ،تهران ،روستای
قرق آباد ،خجیر ،گنبد ،مشــهد و شــهرک
ســینمایی غزالی از لوکیشنهای اصلی این
ســریال هستند.ســازندگان روزهای ابدی،
قسمتهای مربوط به کوردستان را در بستر
واقعی خود فیلمبرداری نکردهاند و در واقع در
ساڵی بیست و دووەم
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همان ابتدای کار از موضوع خود مکانزدایی
کرده و داستان را در مکانی شبیه به لوکیشن
واقعی تصویربرداری کردهاند .شــاید این امر
برای مخاطب غیر کورد چندان مهم نباشــد
بــا این حال جغرافیایی مورد نظر با آنچه در
مجموعه دیده میشود بسیار متفاوت است
و مخاطــب کورد از همان ابتــدا با توجه به
مکان جعلی به محتوای تحریفشــدهی آن
نیز پی میبرد.
ســازندگان مجموعه با ایده مکانزدایی
از لوکیشــن به ناگاه با مجموعه وســیعی از
چالشها روبرو میشــوند .مهمترین چالش
ســازندگان ناهمســانی هویــت بازیگران
اصلــی و فرعــی مجموعه با بســتر واقعی
رویدادهاســت .چالــش دیگرمجموعه زبان
مورد اســتفاده بازیگران اســت .در سراسر
قســمتهای مربوط به کوردستان این امر
مشــهود اســت .اکثریت بازیگران اصلی و
فرعی مجموعه با لهجــه کلهری مربوط به
محدوده جغرافیایی کرمانشاه تکلم میکنند
در حالیکه ماجراهای مجموعه در سنندج و
بخش عمــده آن در مریوان اتفاق میافتد.
در این شــکی نیســت که در بیــن اعضای
پیشــمرگان ،افرادی از کرمانشاه هم حضور
فعال داشــتهاند ،با این حال لهجه سورانی،
لهجه رســمی زبان کــوردی در تعامالت و
زندگی روزمره پیشــمرگان بوده اســت .از
ســوی دیگر مردم عادی و غیــر نظامی در
بستر واقعی زندگی خود در مریوان با لهجه
کلهری تکلم نمیکنند.
خبرنگار/مأمــور آمریکایــی بــا زبــان
انگلیسی تکلم میکند .اگر قرار است وی به
زبان اصلی خود ســخن بگوید ،چرا فرمانده
پیشمرگان باید با زبان فارسی تکلم کند ،یا
در مقر پیشمرگان زبان رسمی زبان فارسی
اســت ،آنهم در حالی که خــود خبرنگار/
مأمــور هم زبان فارســی را بخوبی میتواند
تکلم کند.

چالش دیگر در مورد پوشش زنان کورد
در این مجموعه اســت .زنــان کورد در هر
منطقه جغرافیایی از عناصر پوششی متفاوت
استفاده میکنند .در مجموعه مورد نظر زنان
کورد مریوانی از پوشش منطقه سقز آن هم
به شیوه بسیار ناشیانه استفاده میکنند .این
امر نشانگر عدم احاطه کارگردان به هویت و
ســاختارفرهنگی -زبانی منطقهای است که
رویدادها مجموعــه در آن اتفاق میافتد .به
نظر میرسد ســازندگان مجموعه بیشتر در
فکــر محتوای مجموعــه بودهاند که آن هم
با تعصــب ،کجفهمی و ارزیابــی اخالقی و
توهین به خلقیات ملی کوردها همراه است.
همچنین کارگردان فیلم در مورد تاکتیکها
جنگی چریکی هیچ گونه آگاهی نداشته(یا
عامدانــه ایــن کار را انجام داده اســت) و
پیشمرگان را افرادی ترسو به تصویر کشیده
که با تاکتیک سرخپوستی به مبارزه با ادوات
و تجهیزات مدرن نظیر هلیکوپتر میروند.
کارگردان در چهرهپردازی شخصیتهای
پیشــمرگه ،تمام تالش خود را برای خشن
نشــان دادن به کار گرفته است .وی تالش
میکند وجود خشــونت و اعمال خشونتبار
را ویژگــی ذاتــی ملت کورد قلمــداد کند؛
چهرههــای خشــن در حین حال ســاده و
کودن ،افــرادی که تنها در مــورد غارت و
کشتن تخصص دارند.
تحلیل محتوا (زیر متن)
1
قســمتهای میانی ســریال روزهای ابدی
آخریــن تــاش رســانه ایدئولوژیــک در
بازنمایــی و روایت وقایع روزهــای آغازین
انقالب در کوردســانات ایران است .سریال
در پی بر مال کردن اقدامات پنهان ســفارت
آمریکا در براندازی انقالب نوپای اســامی
اســت.گروهی از دانشجویان انجمن اسالمی
تصمیــم میگیرنــد در آن وضعیت بحرانی
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برای رســاندن کمکهای دولــت به مردم
کوردســتان بــه این اســتان ســفر کنند.
سازندگان مجموعه وانمود میکنند که این
ســفر هم همانند سایر ســفرها و ارودهای
همیشگی دانشجویان است (تالش محبوبه
برای متقاعد کردن مادرش که این سفر هم
همچون سایر دانشجویی است و مادرش در
جــواب میگوید پس چرا بــه جای دیگری
غیر ازکردســتان نمیرویــد؟) با این حال
ســازندگان فیلم در جای جای فیلم تالش
میکنند که اهمیت این سفر را نشان دهند.
این را میتوان در گفتگوی نفیسی و مهدی
دیــد که مهدی اصرار نفیســی برای نرفتن
یا به تعویــق انداختن ســفر را نمیپذیرد.
بیشتر دانشجویان حاضر در این اردو،پیشتر
آموزشهــای نظامــی را دیــده و آمادگی
ورود بــه یک درگیری تمامعیــار را دارند و
در قســمتهای قبلــی و روایدهای قبلی از
اسلحه نیز اســتفاده کردهاند .معموال میدان
دانشــجویی و عناصر داخل آنهــا به عنوان
میدانی فرهنگی تلقی شــده که همواره در
پی بنیاد نهادن ســاحتی منطقی ،عقالنی و
مسالمتآمیز تالش میکند .مجموعه تالش
میکند رویــهی انقالب در مورد خلق کورد
رویهایی مسالمتآمیز بوده و هرگز خواهان
برخورد قهرآمیز با مسئلهی خلقهای ایران
به ویژه کوردها نیســت .برای همین کاروان
دانشــجویی به نوعی در پــی القاء هژمونی
فکری/ایدئولوژیــک انقالب اســت .کاروان
دانشــجویان در حالی به کوردســتان سفر
میکند کــه فضای گفتمانی ویــژه بر علیه
خلق کورد در حال شــکلگیری است .این
فضا را در مجادالت دانشــجویی و سخنرانی
ائمهی جماعات مســاجد میتوان دید .هر
چند بیشــتر دانشــجویان در مرکز (همگی
اعضای کاروان دانشجویی از اعضای انجمن
اســامی هســتند) به نوعی متأثر از فضای
گفتمانــی چپ هســتند با این حــال این
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آخوندهــای حکومتی هســتند که فضایی
کاملن آنتی کــورد را در مرکز برای تهییج
شــهروندان مرکز و بســیج عمومی بر علیه
جنبش کوردی را شکل دادند.
2
ســکانس ســخنرانی آخوند در اوایل فصل
مربوط به وقایع کوردســتان ،نمونه بارز این
تالش را نشــان میدهــد .در اینجا آخوند
به عنــوان یک تحلیلگر سیاســی -نظامی
ظاهــر میشــود .وی با ترســیم خطوط و
ارائــهی دوگانهی حــق /باطل بــه تحلیل
وقایع کوردســتان میپردازد .وی به شدت
تالش میکند خشــونت عریــان را ویژگی
ذاتی کوردها و جنبش کوردی معرفی کند.
وی تأکیــد میکند که ما بر حق هســتیم
و کوردها بــا وجود احزاب ســکوالر طرف
باطل معادله را تشــکیل میدهند .آخوند با
وصف خشــونتهای جاری در کوردستان،
مخاطبان خود را برای حضور در کوردستان
و خوابانــدن فتنــه فراخوانــده و آن را یک
وظیفهی شرعی تلقی میکند .در ادامه برای
باورپذیر کردن سخنان خود از پاسدار سعید
که در کوردســتان اســیر پیشمرگان حزب
دموکرات بوده و به واسطه امدادغیبی (یا بر
حق بــودن و الطاف کریمهی الهی) از مرگ
حتمی نجــات پیدا کرده بود ،درخواســت
میکنــد که برای مردم ســخنرانی کند .در
اینجا پاسدار سعید هم از سربریدن پاسداران
به وسیله پیشمرگان سخن گفته و به حضار
میگوید نباید فرزندانمان را در کوردســتان
تنها بگذاریم .کلیشه «سر بریدن» از همان
روزهای اول انقالب از طرف حاکمیت جدید
در مــورد کوردهــا و مبارزان کــورد تولید
شــد .واقعیت امر این اســت که حاکمیت
جدید بر اســاس رویدادهای تاریخی قبلی
و جنبشهای سیاســی کــوردی به این امر
واقــف بودند که کوردها مطالبات سیاســی
ساڵی بیست و دووەم
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تعریــف شــده دارند و در راه دســتیابی به
آن به شــدت تالش کــرده و هزاران نفر در
این را شهید شــدهاند .آنها از همان ابتدا به
یک فضای آنتی کوردی نیاز داشــتند و می
دانستند مواجهه با جنبش کوردی و احزاب
مدرن و ریشه دار آن چندان آسان نیست .بر
همین اساس توطئههای مختلفی را طراحی
و اجرا کردند .بر اســاس گفتگوهای شفاهی
پیشــمرگان کومله و دموکــرات ،حکمیت
انقالبی جنازه کشتهشــدگان را مثله کرده و
آنها را بیسر تحویل خانواده هایشان میداد.
درواقع انتساب مفهوم «سر بری» به کوردها
توطئهای بیش نبوده و توسط خود حاکمیت
انقالبی جهت تهییج و بسیج عمومی مقابله
با جنبش کوردستان صورت میگرفت.
ســازندگان مجموعه تــاش میکنند
مفاهیم کلیشــهای خــود را از زبــان تمام
شــخصیتهای فیلــم بازگو کــرده و این
ربط چندانی با موقعیت حرفهای و شــغلی
شــخصیتهای فیلم نــدارد .در واقع تمام
شــخصیتهای فیلم ،تحلیلگران سیاسی-
نظامــی زبدهای هســتند که هــدف غایی
آنها نجات ایران از دســت شیاطین و کفار
است .پاســدار سعید هم نگران تجزیه ایران
و مداخالت آمریکا است .کاروان دانشجویی
در چنین فضایی به کوردستان سفر میکند.
3
ســازندگان مجموعه تالش میکنند ساحت
دانشــجویی را به دور از ســایر میدانها به
تصویر بکشند .در داخل اتوبوس دانشجویان
در آن شــرایط بحرانی کوردســتان سرگرم
فعالیتهــای معمول اردوهای دانشــجویی
هســتند و دقایقی را با یــک مصاحبه نیمه
شــوخی نیمه جدی در مورد وقایع انقالب
سپری میکنند .بعد از آن یکی از سرودهای
انقالبــی را همخوانی میکننــد .در همین
حیــن بــه ارتفاعات مشــرف به ســنندج

میرسند .دیدبان پیشمرگان کومله موضوع
را به فرمانده خــود کاک «صدیق» گزارش
میدهد .وی یادآور میشــود ممکن اســت
سرنشینان اتوبوس از «جاش ها» باشند.
4
به نظر می رســد برای اولین بــار از مفهوم
جــاش در فیلمهــای ایرانــی در خصوص
کوردهای طرفدار حاکمیت استفاده میشود.
جــاش در زبان کوردی به معنای «کره خر»
میباشــد .این واژه سالیان متمادی است که
در روژههالت و باشور جهت توصیف خائنان
در ادبیات سیاسی به کار میرود.در ابتدا این
واژه به واحدهای نظامی متشــکل از کوردها
که با دشــمنان کوردهــا و جنبش کوردی
همدست شده اطالق میشد ،اما امروز دایره
اطالق این واژه گسترده شده و به هر کوردی
که آرمانهای سیاسی کورد را فراموش کرده
و در موقعیتهای مختلف اداری-سیاســی
در قبــال پول و رانتهای متعــدد ،بر علیه
کلیــت جنبش کــوردی فعالیــت میکند،
گفته میشــود .به نظر میرســد سازندگان
این مجموعه رویکرد کلی حاکمیت را مبنی
بر بدگمانی و عدم اعتمــاد به کوردها را در
کاربرد این واژه آنهم از ســوی پیشــمرگان
کومله آشــکار میکنند .کاربرد این اصطالح
توهینآمیز نشــان میدهد که حاکمیت هم
با دیده تحقیر به کوردهای طرفدار حاکمیت
نگریســته و اعتماد چندانی به آنها ندارد .در
واقــع آنها هم میداننــد جاشها هیچ گونه
وابســتگی فکری و ایدئولوژیــک به انقالب
نداشــته و صرفاً جهت دستیابی به امتیازات
مادی به کسوت «جاشــایاتی» در آمدهاند.
بــا این وصف ،آنها نقــش مزدورانی را دارند
که هر آن ممکن اســت به خــود حاکمیت
هم پشــت کنند .در جریان ســفر خامنهای
به کوردســتان ،برای تأمین امنیت ســفر از
نیروهای امنیتی سایر استانها استفاده شد
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و بزرگترین جاشهای منطقه را خلع سالح
کرده بودند .البته واکاوی الیهی عمیقتر این
موضوع نشان میدهد که سازندگان مجموعه
این ایــده کلی را القا میکننــد که کوردها
دارای شکافهای متعدد درون فرهنگی بوده
و هرگز برای دســتیابی به اهداف خود توان
تجمیع نیرو و همبستگی درونی ندارند.
کاک صدیــق تأکیــد میکنــد اینهــا
دانشــجویان انجمن اســامی هســتند و
یک تهدیــد امنیتی به حســاب نمیآیند.
البته زمانی اتوبوس دانشــجویان از تیررس
پیشمرگان کومله خارج میشود کاک صدیق
پشیمان شده و از اینکه چنین گروگانهای
را از دست داده ،افسوس میخورد.
با اینکــه ســازندگان مجموعــه اعالم
میکننــد که «شــخصیتهای فیلــم نماد
بیرونی ندارند» با این حــال میپذیرند که
تعدادی از شــخصیتهای فیلــم در قالب
شــخصیتهای واقعب ایفای نقش میکنند.
در همــان بــدو ورود بــا یک شــخصیت
پیشمرگ کومله به نام رفیق صدیق کمانگر
مواجه میشویم .ســازندگان مجموعه حتی
گریم این شخصیت را نیز شبیه ظاهر رفیق
صدیــق درآوردهاند .فیلم تــاش میکند با
رویکــردی تقلیلگرایانه ،صدیــق کمانگر
را بــه عنوان یک فرمانــده نظامی و میدانی
نشــان دهد که از به گروگان نگرفتن چند
دانشــجو اظهار تأســف میکنــد .در اینجا
نــوع مواجهه و رویکرد سیســتم انقالبی در
بازنمایی رهبران سیاســی کــورد به وضوح
دیده میشود .یکی از شخصیتهای موسس
حزب کومله در قالب یک شــخصیت نظامی
میدانی نشــان داده میشــود .با این حال،
باید گفت صدیق کمانگر در ســال  1350با
درجه کارشناسی ارشد از دانشکده حقوق و
علوم سیاسی فارغالتحصیل شده و به عنوان
وکیل دادگستری در سنندج مشغول به کار
میشــود .کمانگر در دهه پنجــاه از حقوق
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دهقانان دارســیران مریــوان دفاع کرد .وی
در پشــتیبانی از اعتصاب غذایــی زندانیان
سیاسی زندان ســنندج ،اولین تحصن را در
ســاختمان دادگستری سنندج سازمان داد.
کمانگر از یکی از اعضای بنیانگذار کومله در
ســال  57بود .وی عضو کمیته مرکزی بوده
و از جانب کومله برای اولین دوره انتخابات
مجلس بعد از انقالب معرفی شده بود.
کاک صدیــق و همراهــان در ارتفاعات
ورودی شــهر ســنندج منتظر «اســتفان»
(اسم مســتعار پل)  ،یک خبرنگار آمریکایی
هستند .اســتفان که به عنوان یک خبرنگار
چپ فرانسوی معرفی شــده در اصل مأمور
ســفارت آمریکا جهت اجرایــی طرح های
آمریکایی در ایران است.
5
قبل از شروع مأموریت پل ،وی در یک جلسه
مهم در ســفارت آمریکا در تهران با اعضای
سفارت دیدار میکند .در این جلسه ،اعضای
سفارت از جمله کاردار آمریکا در مورد نفوذ
روزافزون و شــدید خمینی هشدار میدهد.
در مجموع ســفارت معتقد است که مکاتب
ماتریالیستی و چپگرا توان تغییر معادالت
سیاســی را به نفع آمریکا و غــرب ندارند.
آنهــا معتقدند با اینکه جریــان چپ از نظر
تشکیالتی قویترین جریان سیاسی میباشد
با این حال بستر فرهنگی برای فعالیتهای
آنها چندان آماده نیست .در واقع سازندگان
مجموعــه رویکرد نظری خــود را از طریق
دیالوگهای کاردار ســفارت بیان میکنند.
سازندگان تالش میکنند از اعضای سفارت
اعترافگیــری کــرده و وانمــود کنند که
سوسیالیسم و کمونیسم چارچوب محکمی
بــرای حل مشــکالت سیاســی -اجتماعی
ایران ندارد .بدین معنی که گفتمان مسلط،
گفتمانی اسالمی و آن هم از نوع شیعی بوده
و سایر گفتمانها رقیب چارهای جز شکست
ساڵی بیست و دووەم
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و به حاشیه رانده شدن ندارند.
اعضــای ســفارت بــه پــل میگویند
چریکهای کورد فشار زیادی به دولت آورده
و دولت غیر از شهر سنندج کنترل چندانی
بر بقیه نواحی کوردســتان ندارد .بر اساس
طرح ســفارت پل باید اعتمــاد چریکهای
کورد را برای براندازی دولت جلب کند .وی
در این سفر باید هویت واقعی خود را مخفی
کــرده و به عنوان یک خبرنــگار چپگرای
فرانسوی و ضد کاپیتالیسم با رهبران کورد
دیدار کنــد .در اینجا خط فکری و عملیاتی
سفارت نامشخص و مبهم است و سازندگان
مجموعــه دچــار خطای فنــی و محتوایی
میشوند .مقامات سفارت دچار تناقضگویی
شــده و با وجود بینتیجــه خواندن فعالیت
نظامی ،پل را برای متقاعد کردن اپوزیسیون
کورد روانه کوردســتان میکنــد .در پایان
در خصــوص نوعی چرخش واشــنگتن در
مورد کودتا به عنــوان راه حل نهایی بحث
میشــود .ســفارت پل را با دالرهای تقلبی
جهــت همنوا کــردن اپوزیســیون کورد با
طرحهای آمریکا راهی کوردســتان میکند.
پل تا حدودی نگران است و با مهم خواندن
مأموریت خود از اینکه با روحیات قاســملو
آشــنا نیســت ابراز نگرانی میکند .پل قبل
از عزیمــت بــه کوردســتان بــا گروهی از
دانشجویان پیشگام و چپگرا دیدار میکند.
پل بــا یکی از دانشــجویان گفتگو میکند.
یکی از دانشــجویان به پــل میگوید خلق
کورد پیشــتاز مبارزه با جکومت مالهاست.
وی معتقد اســت که رژیم جدید تضادهای
پیچیدهای را به ارث بــرده و خود به لحاظ
ایدئولوژیک زوایــای مختلفی با جریانهای
مختلــف دارد و این تضادها انگیزش الزم را
برای مبارزه بر علیه آنها فراهم کرده است.
6
کاک صدیق و همراهان منتظر ورود خبرنگار

فرانسوی از سمت ورودی تهران به سنندج
هســتند ولی در کمال ناباوری ،خبرنگار از
مســیر دیگری به آنها ملحق میشود .کاک
صدیــق در مورد چگونگی آمــدن خبرنگار
ســؤال میکند؛ خبرنگار میگوید دیشــب
مقر دموکراتها بوده و برای همین از مسیر
دیگری آمده اســت .در همین لحظه کاک
صدیق برافروخته شده و به خبرنگار خارجی
میگوید طبع شــما با دموکراتها سازگارتر
است .خبرنگار در پاســخ میگوید :در حال
حاضــر مهمتریــن مســئله خودمختاری
کوردستان اســت و آنها هم برای این هدف
میجنگنــد .کاک صدیــق ظاهرن دل پری
از حــزب دموکرات دارد و آنهــا را متهم به
مذاکــره و سازشــکار بــودن میکند .کاک
صدیــق از لنیــن یاد میکند کــه در حین
اینکه رهبر یک جنبش سیاســی مهم قرن
بوده هرگز اسلحه از دستانش نیفتاده است.
دیالوگ بین خبرنگار و کاک صدیق به نوعی
به دیالوگ دو ایدئولــوژی مبارزاتی متضاد
دو عضو و یا هوادار حزب شــبیه است .کاک
صدق از اینکه خبرنــگار ابتدا به مقر کومله
سر زده عصبانی است و او را هوادار دموکرات
تلقی میکنــد .خبرنــگار موقعیت طبقاتی
رهبران کورد در هر دو حزب را یادآور شده
و بــه او میگوید :شــنیدم خانهای کورد
مهماننواز هســتند .کاک صدیق در جواب
میگوید حــزب کومله مثل حزب دموکرات
نیســت و در اینجا خانهــا جایگاه ممتازی
نداشــته و اینجا جای خانبازی نیست .در
نهایت خبرنگار میگوید« :مهم اســتراتژی
شماســت که شبیه هم اســت ».ظاهرا ً این
دیالوگ ،ممکن اســت ســاعتها به طول
بینجامــد چون کاک صدیــق هنوز هیچی
نشده ادعای سهمخواهی در فردای پیروزی
جنبش میکند .بعد از رفتن خبرنگار ،کاک
صدیق به مترجم خبرنگار مظنون شــده و
بــه همراهانش میگویــد در صورتی فردی

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 167 2720

از فدائیان خلق انگلیســی میداند جایگزین
مترجم حزب دموکــرات بکنند؛ در حالیکه
مترجم پســر یکی از اعضای کمیته مرکزی
حزب دموکرات است.
ســازندگان مجموعــه از طریق دیالوگ
بین کاک صدیق و خبرنگار  ،تالش میکنند
اختالفــات بین دو حزب کوردی را آشــکار
کننــد .در واقــع در ایــن ســکانس تالش
میشود ماهیت ارتباطات دو حزب از طریق
خبرنگار برای مخاطب توضیح داده شود .دو
حزب دموکــرات و کومله به لحاظ نظری از
مکاتب چپ تغذیه شــده ،ولی در استراتژی
و تاکتیکهای نظامــی تفاوتهای جدی با
هم دارند .جریانات سیاسی کوردستان با دو
برچســپ چپ و ملیگرا شناخته میشوند؛
چپها به مسایل ملی توجه داشته و ملیگراها
هم به رویکردهای نظری چپ تمایل دارند.
بــا این حال ،با توجه به روایت وقایع در حد
فاصل شــکلگیری انقالب و فرمان جهاد بر
علیه جنبش کوردستان ،اختالفات دو حزب
در الیههــای بیرونی چندان مشــهود نبوده
و کنشــگران عادی اطــاع چندانی از این
اختالفات نداشــتند .سازندگان مجموعه ،از
همان ابتدا با تأکید بر دوگانه همبســتگی/
واگرایــی ،تــاش میکنند ،کلیــت جامعه
کوردی را یک ساخت ناهمبسته نشان دهند
که مقابله با آن کار چندان دشواری نیست.
طیفبندی جاشها/کومله /دموکرات ،راوی
شکافهای جدی بین کلیت جامعه کوردی
اســت .در اوایل انقــاب ،دولت و حاکمیت
جاشها را نماد مردم و همراهان واقعی خود
میدانســت .جاشها طیف متنوعی از مردم
و جناحهای سیاسی را تشکیل میدادند؛ از
همان روزهای ابتدایی انقالب توسط چمران
به عنوان مدافعان انقالب مســلح شده و در
موقعیتهای مختلف همچون نیروی فشــار
عمل میکردند .دیالوگ پایانی کاک صدیق
در ســکانس دیــدار با خبرنــگار به وضوح
 168گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

این امر را نشــان میدهد « :کاش خبرنگار
میتوانســت مارا از شــر جاشها و قاسملو
نجات دهد».
7
همزمــان با خــروج خبرنگار از ســنندج با
کاروان راهپیمایی مردم ســنندج به طرف
مریوان مواجهه میشود .وی یادآور میشود
که کوملههــا از مدل مائــو و انقالب چین
برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند.
کلیت رویدادهای مجموعه نشــان میدهد
که خبرنگار در تیرماه به دیدار کاک صدیق
رفته است .زمانی که خبرنگار به مقر کومله
میرســد ،مترجم به او میگوید پیشمرگان
کومله قرار اســت فردا در مریوان آتشبازی
راهانداخته و ساختمان محل نیروهای سپاه
را تســخیر کنند .این اتفاق در بیست و سه
تیر روی میدهد .مردم مریوان با برنامهریزی
اتحاد دهقانان روز ســیام تیر کوچ تاریخی
خــود را به کانیمیران انجــام میدهند .در
روز پنجم مرداد  58تجمع وسیعی از مردم
ســنندج به دعوت جمعیت دفاع از آزادی(
جمعیت دفاع از آزادی و انقالب بالفاصله در
کوردستان تشکیل شــد .اولین دفتر آن در
مهاباد و بعدها در سایر شهرهای کوردستان
تأسیس شــد .جمعیت یک تشکل فراحزبی
جهت توسعه دموکراسی در کوردستان بود)
برای حمایــت از مردم مریــوان در میدان
اقبال ســنندج شکل گرفت .تجمعکنندگان
از طریــق جــاده خاکی ســنندج -مریوان
به طــرف مریوان به حرکــت درآمدند .این
جریان به راهپیمایی تاریخی مردم ســنندج
مشــهور شده که یک هفته به طول انجامید
و در نهایــت به اهداف دوگانه خود رســید.
(آزادی شانزده نفر که پیشتر برای کمک به
متحصنین کانی میران از سنندج به مریوان
رفته بودند و همچنین فشــار به دولت برای
قبول درخواســتهای متحصنین مریوان به
ساڵی بیست و دووەم
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رهبری کاک فواد)
« امیر حسن پور» طراح ایده راهپیمایی
ســنندج به مریوان در خصــوص علت این
تصمیــم در مصاحبه با رادیو زمانه میگوید:
«راستش بیشتر نتیجه اطالعات و تأثیراتی
بــود که مبــارزه مــردم ویتنــام و چین و
کشورهای دیگر خصوصا جنبش ظفار عمان
در من بوجود آورده بود .در ســالهای قبل از
انقالب در کنفدراســیون جهانی محصلین و
دانشــجویان ایرانی بودم و از نزدیک با این
جنبشها تماس داشتم .من به شدت تحت
تأثیر تجربیاتشــان بودم .در تمام مدتی که
در کوردســتان بودم مثل ایــن بود که من
در ویتنــام و در آن منطقه در دنیا هســتم.
این تجــارب خیلی برای مــن مطرح بود و
دلم میخواســت که در کوردستان هم این
تجربیات را دنبال کنیم .در این فکر بودم که
مبارزه باید تودهای شود صرفاً از طریق یک
تظاهرات  ،اعتراض و یا تلگراف هم نمیشد
کار کرد ،بایــد کار بزرگی در حد عملی که
خود مــردم مریوان انجــام داده بودند و به
خارج شهر رفته بودند انجام میدادیم».
ایــن حرکت باعث فشــار بــه دولت
جهت فرســتادن یک هیئت برای مذاکره با
متحصنین در اردوگاه کانی میران شــد .در
مجموعــه روزهای ابدی ،چمــران به همراه
یک نماینده از ارتش و سپاه برای مذاکره با
کاک فواد به فرمانداری مریوان میرود؛ البته
در ادامهی مجموعه از جریان مذاکره و نتایج
آن چیزی دیده نمیشود.
8
در ســوی دیگــر و در شــهر ســنندج،
دانشجویان انجمن اسالمی در محل استقرار
نیروهای انقالبی اســکان داده میشوند .در
کمپ نیروهای انقالبی گروهی از پاســداران
و شــخص اول سپاه در اســتان یعنی علی
اصغر وصالی حضور دارد .همچنین تعدادی

زیادی از پیشــمرگان مســلمان وابسته به
مکتــب قرآن حضور دارنــد.در داخل کمپ
نیروهای انقالبی گفتگوی طوالنی بین برادر
وصالی و مهدی(نقش اول مجموعه) صورت
میگیرد .در جریان این گفتگو «شــوان» از
اعضای مکتب قرآن هم حضور دارد .وصالی
به عنــوان نماد نیروهای رادیــکال و تندرو
انقالبی ،رویکرد اصلی انقالبیون اســامگرا
را تشــریح میکند .وی معتقد اســت باید
با نیروهــای ضد انقالب به شــدت برخورد
کرد .همچنیــن میگوید »:ایــن گروهای
فرصتطلب به خون انقالب تشــنه هستند.
آنها سر پاسدارهای ما را میبرند و تصمیم به
تجزیه ایران دارند .در سکانسهای مختلف
مجموعه از جمله ســکانس گفتگوی وصالی
و مهدی از تقابلهای بنیادین متن رونمایی
میشــود .دوگانه صلحطلب/خشــونتگرا،
همگرایی/واگرایی ،مســلمان /کافر ،غیرت/
بیغیرت ،مردم /اپوزیسیون ،امنیت/ناامنی،
اخالقمداری ،بی اخالقی ،حق/باطل.
وصالــی به عنــوان نماینــدهی و راوی
گفتمان الیهی تندرو درون حاکمیت ،معتقد
است گروه حســن نیت مشغول کار بیثمر
و بیهوده اســت .جنبش کوردی هیچ پایگاه
مردمی نداشــته و اکثریت مردم کوردستان
عاشــق انقالب و خمینی هستند و حقشان
برقراری امنیت و آســایش است .وی معتقد
اســت که کلیت مردم کوردســتان طرفدار
حاکمیت هســتند ولی از ترس ضدانقالب
جــرات پیوســتن بــه نیروهــای دولتی را
ندارند .در واقع ســازندگان مجموعه بخشی
از مفاهیم سیاسی -ایدئولوژیک مجموعه را
در این گفتگو رمزگذاری کردهاند .بیبنیاد و
نامشروع خواندن جنبش و اینکه جنبش هیچ
ارتباطی با خواســت و مطالبات مردم ندارد،
از کدهای اصلی این گفتگو هســت .این در
حالی است که تعدادکمی از طرفداران مکتب
قرآن ،خوانین محلی(برای بازگرداندن امالک
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خود) و بازماندگان رژیم ســابق(برای تأمین
امنیت خود) ،با انقالبیــون حکومتی همراه
شــده و بیشتر مردم کوردستان و سنندج با
جنبش کوردی و پیشمرگان کومله همراهی
و همــکاری میکنند .تحریم رفرندوام تأیید
جمهوری اســامی بزرگترین جلوه و نمود
واقعی حمایت مــردم از دیدگاههای احزاب
کوردی بود .دو حزب اصلی کوردســتان به
دلیل غیردموکراتیک بودن ماهیت جمهوری
اســامی و عــدم رعایت حقــوق خلقهای
ایرانی ،رفراندوم را تحریم کردند و مردم نیز
به ندای آنها پاسخ مثبت دادند.
جمهوری اســامی از زمان شکلگیری
آن تا کنون هیچ گونه مشــروعیت سیاسی
در بین مردم کردســتان نداشته و به جرات
میتــوان گفت ،ملت کــورد در تمامی این
ســالها با جمهوری اسالمی در حال مبارزه
بــوده و احزاب کــورد نیز علیرغــم تغییر
اســتراتژی همچنان توانستهاند پویایی خود
را حفظ کرده و دارای مشــروعیت در افکار
عمومی مردم کوردســتان هســتند .مردم
کوردستان بعد از ســرکوب خونین جنبش
در اوایل انقالب ،همــراه و همگام با احزاب
کوردی ،به شــیوههای جدیــد مبارزه روی
آوردهانــد .در صورتی کــه جنبش کوردی
مشــروعیت مردمی نداشت ،میبایست بعد
از ســرکوبی اوایل انقالب به محاق فرو رفته
و دچار فروپاشــی میشــد .مردم کورد در
سالیان اخیر با چرخشهای گفتمانی متعدد
همچنان در حال مبارزه برای دســتیابی به
مطالبات سیاســی خود هستند؛ از مبارزات
مدنی و مکانیســمهای معنادار مشــارکت/
عدم مشــارکت انتخاباتی گرفته تا نافرمانی
مدنی ،اعتصاب و کارزار رســانه ای .جنبش
دانشجویی کوردی در دو دههی اخیر موتور
حرکت مبارزات جنبش کــوردی بوده و با
گفتمان فرهنگی/هویتی ،مبارزهی مدنی را
وارد فازهای نوین کرده و باعث دینامیســم
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جنبش شده است .تحوالت جهانی ،جهانی
شدن دموکراسی و تضاد منافع حکومتهای
هژمــون جهانی ،فرصتهای بــی بدیلی را
فــرا روی جنبش کوردی قرار داده اســت.
شــکلگیری حکومــت اقلیــم ،مبــارزات
سیاســی -نظامی مــداوم کوردهای ترکیه
و اخیرا ً شــکلگیری حکومــت خودمختار
روژئاوا ،رویدادهای نویدبخشی برای دستیابی
کوردهای ایران به حقوق و مطالبات سیاسی
خود است.
مطالبــات سیاســی-اجتماعی مــردم
کــورد ریشــه در جنبشهــای تاریخی از
جمله جمهوری کردســتان دارد .کوردها در
دورهی معاصــر ،تبعیض مرکــز را در قالب
ایدئولوژی ملیگــرای پهلوی تحمل کرده و
چشمانداز حکومت شیعی ملیگرا را تاریکتر
از قبل میدیدنــد .بنابراین حضور مردم در
حنبــش انقالبی و تقابل با مرکز بر اســاس
خودآگاهی تاریخی ویژه شــکل گرفته بود
و بنیادهای ذهنــی عمیقی در میانذهنیت
کنشگران کوردی داشت .انقالبیون تندروی
مرکز به هیچ وجه مطالبات سیاســی ملت
کورد برنتافته و اپوزیسیون سکوالر کوردی
را نیروهای فرصتطلبی تلقی میکردند که
میخواهند در پوشــش خودمختــاری و با
تحریک نیروهای خارجــی ،ایران را تجزیه
کنند .آنهــا با ترویج ایــدهی اخالقگریزی
پیشمرگان ،سعی داشتند برخی از الیههای
کمسواد جامعه را بر علیه آنها بشورانند .در
جریان گفتگوی بین وصالی و مهدی ،شوان
از اعضای مکتب قرآن وارد گفتگو شده و در
جواب مهدی که در مورد تداوم بحران نگران
اســت ،میگوید :تا زمانی که کورد مسلمان
غیرت داشته باشد این جنگ ادامه دارد .وی
ادامه میدهد که دختر پسرهای گروهکها
دســت در گردن هــم در ســنگرها حضور
دارند .وصالی در پالن پایانی این ســکانس
میگوید »:آتش بچههــای مکتب قرآن در
ساڵی بیست و دووەم
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مبارزه با ضد انقالب از ما تندتره»...
9
کاروان اعزامی دانشجویان در سنندج به چند
تیم تقسیم شده و همراه کمکهای دولت و
با کامیونهای ارتش عازم شهرهای مختلف
استان کوردستان میشوند .داستان مجموعه
در دو خط روایی پیگیری میشــود؛ کاروان
اعزامی دانشجویان به نقاط مختلف و بازدید
خبرنگار/مأمور آمریکامی از مقرهای احزاب
کوردی .چند نفر از دانشجویان به همراهی
مهدی و محبوبه عازم مریوان میشوند ،البته
محبوبه برای همراهی تیم اعزامی به مریوان
بــا مخالفت برادر وصالی مواجهه میشــود.
محبوبه با دســتاویز قرار دادن صحبتهای
خمینی در خصوصــی برابری زنان و مردان
در صفوف مبارزه؟؟؟!! برادر وصالی را متقاعد
میکنــد که همراه تیم بــرود .گروه اعزامی
مریــوان در بدو ورود به روســتای قلعهجی
مریوان با پیشمرگان کومله روبهرو میشود.
پیشمرگان کومله بخشی از کمکهای دولتی
را به عنوان ســهم خود از آنهــا گرفته و به
عنوان کمکهای خود به مردم میدهند .در
نمایی دیگر مکان خریدفروش اسلحه دیده
میشــود .در واقع خرید و فروش اســلحله
جلوی چشمان پیشــمرگان انجام میشود.
ســازندگان مجموعه برآنند بــا رمزگذاری
فنی و محتوایــی ،در پی بازنمایی ناامنی به
وسیله اقدامات پیشــمرگان کومله هستند.
در واقع پیشــمرگان و جنبش نظامی کورد
بر حالت بیبســتری اجتماعی و عدم توجه
به کنشگرانی نشــان میدهد که قرار است
جنبش بــرای برقراری عدالت بــه نفع آنها
مبارزه کند .ژیانا همســر یکی از پیشمرگان
مسلمان وابســته به مکتب قرآن از کامیون
ارتــش کمــک دارویی میخواهــد؛ مهدی
میگوید» مگه ندیدی کــه کومله غارتمان
کــرد برید از اونها کمک بگیریــد» .ژیانا به

مهدی میگوید ما با آنها همراه نیستیم .در
واقع رمزگشــایی کدهای محتوایی نشان از
تقابلهایی دوگانه ابتدایی مجموعه است؛ ما
و دیگــری .بدینترتیب کوردها در دو طیف
متقابل متخاصم بازنمایی میشوند؛ در یک
ســو مردم قرار دارند که کمترین دلبستگی
به آرامانهایی احــزاب و همراهی با آنها قرار
دارند ،در سوی پیشمرگان و کلیت جنبش
کــوردی قــرار دارد که برای دســتیابی به
اهداف خرد و کالن از هیچ عمل خالف عرف
و قوانین جنگی دریغ نمیکند.
10
خبرنگار/مأمــور آمریکایی خــود را به مقر
کومله میرســاند .مترجــم خبرنگار/مأمور
آمریکایی بــه وی خبر میدهد که کوملهها
قرار اســت فردا عملیات مهمی را در مریوان
انجــام داده و بــه ســاختمان محل تجمع
پاســدارها و جاشها حمله کننــد .از قرار
معلوم بیشــتر نیروهای داخل ساختمان از
اعضــای مکتب قرآن هســتند و فرماندهی
آنها به عهــده یک جاش مریوانی به اســم
طرطوسی است .در این سکانس به مخاطب
چنین القاء میشــود که حمله به ساختمان
ساواک که اینک محل تجمع اعضای مسلح
مکتب قرآن اســت توسط پیشمرگان کومله
بر اســاس برنامه و طرح قبلی صورت گرفته
است.در حالیکه اصل ماجرا به گونهای دیگر
اســت « .اتحادیه دهقانان بــه همراه چند
تشکل دیگر از مردم دعوت نمودند تا در روز
بیست و سوم تیر  58در اعتراض به تبلیغات
یکسویه و منفی رادیو و تلویزیون جمهوری
اســامی در خصوص اتفاقات کوردستان و
تالش حکومت جهت اهمال ســلطه نظامی
بر منطقه ،تجمعی را در مقابل ســاختمان
رادیو و تلویزیون شــهر برگزار کنند .تجمع
کنندگان که در نشریه شماره هشت پیشرو
تعدادآنها هفت تا هشت هزار نفر ذکر شده،
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در مسیر بازگشت میباید از حوالی ساختمان
سابق ساواک که اینک محل استقرار اعضای
مکتب قرآن تبدیل شــده بود ،عبور کنند.
ســنگربندی این افراد در پشت بام و نشانه
رفتن اسلحهها به سوی مردم ،تهییج فضا و
ســردادن شعارهایی بر علیه طرفداران آقای
مفتیزاده را به دنبال داشــت .در این هنگام
عدهای به مقر نزدیک شــده و از افراد مسلح
خواســتند تا ســاح خود را تحویل دهند.
در همین حین شــماری از معترضان هدف
گلولــهی این افراد قرار گرفته و ســه تن از
آنها کشته و عدهای زخمی شدند .به دنبال
شــروع تیراندازی از ســوی اعضای مکتب
قرآن ،اتحادیه دهقانان و ســتاد حفاظت که
تأمین امنیت تظاهرکنندگان به آنها سپرده
شــده بود اقــدام به محاصرهی ســاختمان
نمــوده ودر جریان درگیری تعدادی از افراد
مســلح مکتب قرآن نیزکشــته میشوند».
(امجدی)1396 ،
در اینجا به طرز عجیبی خبرنگار/مأمور
از مترجم ســؤال میکند که چه کســی در
آتش جنگ میدمد؟ مترجم که خود پســر
عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات اســت
در جــواب میگوید :تــا کوردســتان آزاد
نشــه داســتان همینه .در اینجا سازندگان
مجموعه بــه جای مأمــور آمریکایی حرف
زده و مأموریــت وی فراموش میشــود .از
اینجا بــه بعد تا زمانی کــه مأمور/خبرنگار
از مأموریــت خــود پردهبــرداری میکند،
سازندگان مجموعه رویکرد خود را از طریق
وی القاء میکننــد .مأمور آمریکایی تحت
تأثیر اهداف رمزگذاری شــده مجموعه این
ذهنیت را القاء میکند که رهبران و نخبگان
بریده از مردم خواهان جنگ و خودمختاری
هستند .مترجم به مأمور یادآور میشود که
فردا قاســملو و کاک فواد با هم جلسه دارند
و فرصت خوبی است برای دیدار هر دو رهبر
بــا هم ،مأمور در جــواب میگوید « :فواد و
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قاسملو دستشون تو یک کاسه نمیره و باید
آنها را جداگانه مالقات کنم تا ببینم تا چقد
حاضرن گوشت همدیگر را بخورن»
ایــن دیالوگ بــا هیچ کــدام از اصول
دیپلماتیــک و حفاظــت از اطالعات مهم و
محرمانه یک جاسوس آمریکایی همخوانی
ندارد .مأمــور آمریکایــی در کمال آرامش
طرحهــای کالن و اهــداف مأموریت خود
را برای مترجمش برمــا میکند .مأموران
مخفــی و جاســوسهای غربــی حتی در
خاطرات سیاســی خود بــه ارزیابی اخالقی
اشــخاص هدف خــود نپرداختــه و به آنها
توهین نمیکنند .سازندگان مجموعه کینه
و خصومت ذاتی خــود را با جنبش کورد و
هویــت کوردی پنهان کرده و آن را در قالب
دیالوگ مأمور آمریکایی مهم بیان میکنند.
مأمور آمریکایی ،مأموریــت دارد تا رهبران
کــورد را با اهــداف ســفارت آمریکا جهت
دستیابی به اهداف کالن کشورشان متقاعد
کننــد .نکته جالــب اینجاســت کارگردان
دیالوگ پیشین مأمور را فراموش کرده که به
دلیل ناشناخته بودن شخصیت دکتر قاسملو
ابراز نگرانی کرده بود.
11
کامیون ارتش به همراهی دانشــجویان ،در
مســیر حرکت برای امدادرسانی صوری به
روســتای دیگری میرســد .مردم با دیدن
کامیون کمک به طــرف آن هجوم آورده و
اقالم خوراکی را دریافت میکنند .در اینجا
ســازندگان مجموعــه تــاش میکنند که
محرومیت روســتاییان در اثر سیاستهای
رژیم پیشین و احساس مسؤلیت انقالب در
قبال مســتضعفان را یادآور شوند .در همین
اثنا ،پیشمرگان کومله سر میرسند و پرچم
کومله را بر پشــت بامهــا نصب میکنند .از
اینجا به بعد مســیر قصه عوض شــده و به
یکباره دانشــجویان در قالــب کماندوهای
ساڵی بیست و دووەم
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آمــوزش دیده ظاهــر می شــوند .مردم با
دیدن پیشمرگان هراسان شده و هر یک به
ســوی فرار میکنند .دانشجویان به مسجد
پنــاه میبرند .مهدی تالش میکند که خود
و خادم مســجد و مردم روســتا را به عنوان
«ما» تلقی کرده و پیشــمرگان را «دیگری»
خودشان محسوب کند .تالش مسالمتآمیز
مهدی مؤثر شــده و خادم را با خود همراه
میکند .پیشمرگان با تیم مهدی درگیر شده
و در کمال ناباوری آنها می توانند از دســت
گروهی از پیشــمرگان تا دندان مسلح فرار
کنند .در این رویــداد یک عکاس(همایون)
حضور دارد که فرمانده پیشــمرگان به وی
یــادآور میشــود از این صحنه و شکســت
مفتضحانهی آنها عکس نگرفته باشــد .پالن
پایانی این ســکانس حاوی نــکات عجیبی
است .فرمانده پیشمرگان به زور دختر خادم
مسجد را با خود میبرد .خادم مسجد ترانه
حزنانگیزی را میخوانــد .دوباره در اینجا
با ارزیابی اخالقی رمزگذاری شــده در بطن
قصه مواجه میشــویم .در یک سو مهدی به
طرز عجیب و شجاعانه ای محبوبه را نجات
می دهد و و در ســوی دیگر پیشــمرگان با
کمال بیرحمی و قبیح بودن ،دختر خادم را
با خودشان میبرند.
12
خبرنگار/مأمــور آمریکایــی بــه مقر حزب
دموکرات در سردشت میرسد .در ابتدا قرار
بود مأمــور برای دیدار با دکتر قاســملو به
مهاباد برود ولی ظاهرا قاســملو به سردشت
رفته اســت .مأمور در آلواتــان با کاک غنی
فرمانــده مقر گفتگو می کنــد .در اینجا به
نظر میرسد که کاک غنی همان شخصیت
سیاســی حزب دموکرات کاک غنی بلوریان
باشــد با این حال بر اســاس شواهد موجود
و خاطرات پیشمرگان ،غنی بلوریان فرمانده
مقــر آلواتان نبوده اســت .در ابتدای دیدار

،کاک غنــی با لحنی گالیه آمیــز به مأمور
یادآور میشــود در زمان شــاه سابق که ما
شکنجه و زندان میشدیم چپهای فرانسه
کجا بودند؟ هنوز شخصیت اصلی مأمور افشا
نشده اســت .مأمور ،مأموریت خود را تعلیق
کــرده و بــه کاک غنی میگویــد حاال که
انقالب شــده و شما آزادی به دست آوردین
برای چــی میجنگیــن؟ و عواقب دردناک
جنگ را به او یاداور میشــود .باز هم مأمور
آمریکایی همچون عضو تیم مذاکره حســن
نیت جمهوری اســامی عمل کرده و تالش
میکند کاک غنی را وادار به مذاکره کرده و
به او القاء کند که شــما توان مقابله با ارتش
را نداریــد .در اثنــای گفتگوی کاک غنی و
مأمور آمریکایی پیشــمرگان مشغول رقص
و شــادمانی هستند .مشخص نیست با تمام
تالشی که فیلم برای ترسیم شکاف دو حزب
انجام داده چگونه پیشــمرگان دموکرات ار
موفقیت جناح رقیب ســرخوش و شادمان
هستند؟ ســازندگان مجموعه با رمزگذاری
فنی در صــدد القای این ذهنیت هســتند
که پیشــمرگان کومله کمتر تابع تشریفات
هستند و زیست بی آالیشی دارند در حالیکه
رهبران حزب دموکرات خوی اشرافمنشی
دارند .بعد از صرف شــام یکی از پیشمرگان
با آفتابه و لگن برای شستن دست مهمانان
و فرمانده وارد میشــود .در ادامهی مذاکره،
مأمور میگوید چرا کمکهای صدام را قبول
نمیکنید؟ کاک غنی در جواب میگوید :اوال
آنها قابل اعتماد نیســتند ،درثانی انتطارات
آنهــا را در قبــال این کمــک را نمیتوان
برآورده کــرد؟ مأمــور میگوید کمکهای
آمریــکا چی؟در پالن پایانی این ســکانس،
مأمور آمریکایی دســت خود را رو میکند و
به کاک غنی میگویــد وی از طرف آمریکا
مأموریت دارد تا کوردهــا را برای همکاری
در اجــرای طرحهــای خــود متقاعد کند .
کاک غنی متعجب میشود .مأمور آمریکایی
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در اینجا از پــروژه نهایی خود پرده برداری
میکند .وی بدون مقدمه میگوید « :آمریکا
نگران اینه کوردستان بزرگ همپیمان یا در
دامن شوری بیفته و یا همپیمان ورشو بشه
و اگرنه برای تاسیس آن هیچ گونه تردیدی
نداره» در ســوی مقابــل کاک غنی تأکید
میکند که ما ایرانی هســتیم و تجزیهطلب
نیستیم ،وی تأکید میکند که خودمختاری
برای ما کافیســت .مأمور آمریکایی به کاک
غنی میگوید شــما در کوردســتان بزرگ
میتوانید به مطالبات خود دست پیدا کنید
و سیگنالهای از قاســملو برای تحقق این
ایده دریافــت کردهایم .به یکباره فضا عوض
شــده و کاک غنی فرمانــده تحت امر دکتر
قاسملو ،چنین اظهار نظر میکند « :قاسملو
تو مشت زنشه اون یهودی اصیل چک خیال
میکنه همچون اســتر ملکه خشایارشــاه
میخواد قوم بنیاسرائیل»...
بــه یکباره فضای گفتگو عوض شــده و
خود مأمور هم گیج میشود و به کاک غنی
یادآور میشــود که من از کوردستان بزرگ
با تو حرف میزنم نه اســرائیل بزرگ..کاک
غنــی گفتگو را به مســیر دیگری برده و به
تقبیح حکومت اســرائیل پرداخته و بردگی
در داخل ایران را به متوسل شدن به ترجیح
میدهد .در پایان هم با اســتفاده از واژگان
گفتمان حاکمان جمهوری اسالمی میگوید:
«توصیــه میکنــم هیچ کســی دنبال این
حکومت جعلی نــرود»  .رویکرد کاک غنی
بــه نوعی یاآور دیالوگ چمــران در فیلم چ
میباشد .در سکانس مذاکره چمران با دکتر
عنایتی ،چمران به دکتر عنایتی میگوید« :
صدای اســرائیل میآید ».در جریان گفتگو
زمانی کــه مترجم تالش میکند با نشــان
دادن دالرهــای جعلی کاک غنی را متقاعد
کند عدهای از پیشمرگان به شکل خودسرانه
به ماشین حمل پول دســتبرد زده و سهم
خود را از دالرهای آمریکا برمیدارند.
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سازندگان مجموعه از ابتدای روایت قصه
به شدت تالش میکنند تا مطالبات سیاسی
کوردهــا از جمله خودمختــاری را طرحی
خارجی و آمریکایی تلقــی کنند و کوردها
را عروسک خیمه شــببازی آنها میدانند.
آنها فراموش کردهانــد که مطالبات کوردها
ریشه در دههها قبل داشته و نتیجه عملکرد
تبعیضآمیــز مرکز بوده اســت .نکته جالب
قصه این اســت که تا این ســکانس و حتی
پایین مجموعه ،مأمــور آمریکایی موفق به
دیدار با رهبران دموکرات و کومله نمیشود
تا آنها را از طرحهای سیاسی آمریکا در ایران
مطلع کند.
13
درآن ســوی داســتان ،محبوبــه یکــی از
دانشــجویان اعزامــی کــه ســعی میکند
عالقــهاش را به مهــدی پشــت نگاههای
عاشــقانهاش پنهان کند بــه همراه مهدی،
در محاصره نیروهای کومله گرفتار شدهاند.
صدای تیراندازی از اطرف شــنیده میشود.
مهدی به محبوبــه میگوید « :این گلولهها
فقط قلــب آســمان را نمیشــکافن بلکه
دشنهای هســتن برای تجزیه ایران» و در
ادامه میگویــد :طــرح خودمختاری خلق
کورد و تجزیه ایــران یک طرح آمریکاییه و
برای این کار نیروهای چپ و مارکسیست را
جلو انداختن که کســی بهشون شک نکنه
که آنها پشــت این ماجرا هستن .و در آخر
بــرای تأیید حرفاش به ایــن گفته خمینی
متوسل میشود که گفته :مارکسیستهای
آمریکایــی بهتره به آغوش ملــت برگردن.
مهدی به شــدت تــاش میکند تــا برای
محبوبه که زخمی شده کاری بکند .در میانه
کار محبوبه اســیر شــده و گرفتار نیروهای
کومله میشــود .نکته جالب این ســکانس
نمایش کوچ اجباری مردم به کوهســتانها
و کمپهــای محل اســتقرار پیشــمرگان
ساڵی بیست و دووەم
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اســت .ســازندگان مجموعــه معتقدند که
پیشــمرگان از مردم به عنوان سپر انسانی
بــرای حفاظت از نیروهای خــود در مقابل
حمالت ارتش و ســپاه استفاده میکردهاند.
مشــاهدات نگارنده و شواهد میدانی حاکی
از آن است که این تاکتیک جنگی به کرات
از سوی نیروهای دولتی برای به عقب راندن
پیشمرگان استفاده میشد .بر اساس شواهد،
مستندات و خاطرات پیشمرگان ،هیچ کدام
از نیروهای وابسته به جنبش کوردی از هم
میهنان خود به عنوان ســپر انسانی استفاده
نکرده و این تاکتیک منتســب به نیروهای
دولتی به ویژه بســیج بوده اســت .استفاده
ابزاری و تحت فشــار قــرار دادن خانواده و
بستگان پیشــمرگان هنوز هم بعد از چهار
دهــه از انقالب ادامــه دارد .در مقاطعی از
ســالهای پایانی دهه شصت ،دولت تعدادی
از خانواده های پیشــمرگان را در ســرمای
جانسوز زمستان به کیلهشین برده و در آنجا
رهایشــان میکند.گفتگو محبوبه با یکی از
زنان کورد در پالن پایانی این سکانس جالب
توجه است .زن کورد در جواب محبوبه که از
او ســؤال می کند چرا شهر را ترک کردید؟
چنین پاســخ می دهد؟ این جوانان احمق
کومله ما را اینجا آورده و آواره کردهاند .آنها
با خمینی و دولت مشــکل دارند ولی دست
از سر ما برنمیدارند .محبوبه به کمپ کومله
منتقــل میشــود .در آنجا بــا کماندوبازی
مهدی و کمک ژیانا موفق به فرار میشوند.
14
مأمــور آمریکایی برای مذاکره و پیشــبرد
طرحهای خود به مقر کومله در تته میرود.
کاک صدیق هنوز از مأموریت وی خبر ندارد.
کاک صدیق و مأمور آمریکایی در مورد مدل
مبارزه با هم گفتگو میکنند .مأمور آمریکایی
در انتقــاد مدل مائویی مبارزه آنها میگوید:
این مدل در چین جــواب داده چون آنها با

یک امپراطوری پیر و فاسد روبهرو بودند ،ولی
شما با یک انقالب نوپا مواجهه هستید .امواج
انقــاب مردمی ایران را دســتکم نگیرید.
ماحصل گفتگوی مأمور با پیشمرگان کومله
و دموکــرات منجر به امضــای پروتکلی در
روستای کانی سور میشود .در اینجا مأمور
آمریکایی دالرهای تقلبــی را به نمایندگان
دو حزب تحویل داده و از آنها میخواهد بر
اســاس پروتکل با سازمانهای صلح جهانی و
حقوق بشر و همچنین با مأموران آمریکایی
همــکاری کننــد .ســازندگان مجموعه در
مورد کمــک مالی آمریکا بــه احزاب دچار
بزرگنمایــی ،اغــراق و تناقضگویی شــده
و موقعیــت احزاب و پیشــمرگان را در حد
خردهتاجران تقلیل داده کــه صرفاً در فکر
منافع فردی و پر کردن جیب خود هستند.
گویی احزاب و پیشــمرگان از سر تجارت به
حرفــه پیشــمرگایهتی روی آوردهاند .غالباً
تــوده مردم با دو انگیزه سیاســی و اخالقی
به جنبشهای سیاســی پیوسته و یا از آنها
حمایت میکنند .به لحــاظ اخالقی ،مردم
سیســتم قبلی و سیســتم انقالبــی جدید
را ســاختارهای مســتبدی میدانستند که
باعث محرومیت مردم شــده و مانع تحرک
اجتماعی آنها شدهاند .به لحاظ سیاسی توده
مردم خواهان سازماندهی مجدد و مشارکت
عینی در ساختار قدرت و سهیم شدن توده
مــردم در آن بودند.احزاب کوردی از هر دو
جنبه توانسته بودند وفاداری مردم را پیشبرد
اهداف خــود جلب کنند .در زمان وقوع این
رویدادها احزاب کــوردی از چنان هیبت و
توانی در بســیج عمومی برخوردار بودند که
با یک اعالن عمومی میتوانستند هزاران نفر
را برای پیشبرد یک هدف آرمانی ملت کورد
گرد آورند .نمونه بــارز آن انواع راهپیمایی
به مناسبتهای مختلف در بیشتر شهرهای
کوردنشــین ،کوچ برزگ مــردم مریوان و
سنندج و دهها مورد دیگر میباشد.
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15
مهدی و محبوبه به همــراه ژیانا و نامزدش
کــه از اعضای مکتب قرآن بوده و در جریان
حمله به ساختمان ســپاه به شدت زخمی
شــده بود به پادگان مریوان میرســند .در
همین اثنا ســتون نظامی ارتش با استقبال
بینظیر مردم وارد مریوان میشــوند .چمران
هم با تیمسار فالحی وارد میشوند .در اینجا
با مجموعــهای از تناقضگویی ســازندگان
مجموعــه مواجه میشــویم .آنهــا تالش
میکنند جنبه انسانگرایانه نیروهای نظامی
دولتی و توحش پیشمرگان را در مقابل هم
قرار دهند .نیروهای نظامی دولتی در داخل
پادگان بــرای غیرنظامیان کمپ تشــکیل
داده ،بیمارانشــان را مداوا کــرده و به آنها
غذا و آذوقه میدهند .به فرزنداشــان درس
میدهند و آنها در کمــال آرامش و امنیت
مشــغول بازهای کودکانه خود هستند .در
سوی مقابل پیشــمرگان از مردم گرسنه و
هراســان به عنوان سپر انسانی و حفاظت از
نیروهای خود اســتفاده میکنند .مستندات
این دوره و مشاهدات نگارنده نشان میدهد
که هرگز در هیچکــدام از پادگانهای ارتش
کمپ آوارگان تشــکیل نشده و اصوال هیچ
فرد غیر نظامی اجازه ورود به اماکن نظامی
را نداشته اســت .در داخل پادگان ،چمران
بــرای مذاکره آمــاده میشــود .چمران به
همراهانــش میگوید دولــت آرامش مردم
را میخواهــد و مــن با پرچم ســفید وارد
مذاکره میشــوم .وصالی با خشــن خواندن
پیشمرگان ،پیشــاپیش مذاکرت را بیفایده
میدانــد .در گوشــهای دیگــر محبوبــه با
خبرنگار یکی از روزنامههای تهران در مورد
اردوگاه کانــی میران گفتگــو میکنند .در
اینجا با ســخیفترین دیالگوگ در خصوص
این رویــداد مهم تاریخی مواجه هســتیم.
ســوال :چرا حزب کومله مردم را برده کوه و
کمر؟ جواب خبرنگار :برای انقالب دهقانی،
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همچنین آنها گروه جوتیاران را برای غارت
کمکهای دولتی به مردم تشکیل دادند.
کوچ تاریخی مریوان در ســیام تیرماه
 58به رهیــری کاک فــواد در اعتراض به
جنایات و عملکرد نامسالمتآمیز جمهوری
اسالمی یکی از درخشــانترین تاکتیکهای
مبارزات مدنی در ایران محســوب میشود.
کاک فــواد بــرای پرهیــز از تحمیل جنگ
ناخواســته تصمیم به ترک شــهر میگیرد.
« تالشهای اعضای شــورای شــهر مریوان
در مذاکــره با نمایندگان دولت ،ســپاه ،و
ارتش برای جلوگیری از ادامهی درگیریها
و مناقشــات به جایی نمیرسد و در آخرین
جلســه گفتگوها ،فواد مصطفی سلطانی به
چمــران اعالم میکند که چنانچه بر تصرف
نظامی شهر اصرار دارید ،برای جلوگیری از
بروز درگیری و کشتار مردم ،شهر را تخلیه
خواهیم کرد» (امجدی )1396 ،شواهد مستند
و شــفاهی نشــان می دهد ،علیرغم تالش
این مجموعه برای انتســاب خشونت،غارت
و کشتار به پیشــمرگان ،احزاب کوردی در
مقاطع حســاس با تصمیم گیــری و اتخاذ
اســتراتژی مدرن مبارزاتــی ،از وارد آمدن
خســارات جانی و مالی به مردم ممانعت به
عمل آوردهانــد .دیالوگ توهینآمیز محبوبه
در جایگاه کنشــگری مــدرن در مورد کوچ
مردم مریوان و انتســاب برچسپ غارتگری
خبرنگار به اتحاد دهقانــان ،بیانگر ناآگاهی
کامل سیســتم از ماهیت جنبش مبارزاتی
کورد بعد از گذشــت چهار دهه از این وقایع
است.
16
وقایــع ســکانس پایانــی مرتبط بــا وقایع
کوردســتان در مقــر حزب دموکــرات در
سردشت اتقاق میافتد .همایون که به عنوان
عکاس در کنار پیشــمرگان قرار گرفته بود،
جاســوس آمریکا بود و برای اتمام مأموریت
ساڵی بیست و دووەم
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به سردشت آمده است .در ابتدا به وی اجازه
داده میشــود وارد کمپ شــود ،ولی بعد از
دقایقی بازداشــت میشود .همایون در واقع
برای دیــدار با علی قاضی فرزند پیشــوا به
مقر آمده اســت .در اینجا بــا تناقضگویی
عجیبی مواجه میشــویم .علــی قاضی به
عنوان جاسوس سیا در اروپای شرقی معرفی
میشــود .ســازندگان فیلم مدعی میشوند
علــی قاضی فرد بانفوذی بــوده و از احترام
بینظیــری بیــن چپهای اروپای شــرقی
برخوردار اســت .علی قاضــی منتطر دیدار
با دکتر قاسملو اســت با این حال مجموعه
تالش میکند نشان دهد دکتر به علی قاضی
اعتماد نداشــته ،چون وی با بورسیه ساواک
در اروپا تحصیل کرده است .در پالن نهایی
این ســکانس علی قاضــی از عملیات مهم
آمریکا برای جویــدن خرخره دولت در پاوه
رونمایی میکنــد .وی از همایون میخواهد
تمام نیروهای چپ و راست را برای مشارکت
در ایــن عملیات که به قــول خودش پایان
حاکمیت رژیم در منطقه است ،آماده کند.
نتیجهگیری
احزاب چپ و لیبرال کوردی از همان روزهای
اول انقــاب بــه ماهیــت غیردموکراتیک
جمهوری اســامی پــی بــرده و رفراندوم
نمایشــی آن را تحریــم کردنــد .جمهوری
اســتبدادی اســامی از همــان روزهــای
اول هویتهــای ملــی مختلــف در پهنهی
جغرافیایی ایران را بر اساس رویکرد شیعی-
پارسی انکار کرده و با دستاویز «امت» افکار
عمومی ایرانیان را به سخره گرفت .دیالوگ
مشــهور بازرگان که در این مجموعه هم از
زبان امیرانتظام نقل میشــود « والیف فقیه
همان شاه اســت اما در لباس روحانیت» به
خوبی الیههای پنهان رژیم را آشکار میکند.
حتی برخی از روشنفکران سنتی(دولتی) به
تعبیر گرامشی ،نظیر مطهری در همان دوره

نسبت به استبداد دینی هشدار داده و آن را
بدترین نوع استبداد تلقی میکند.
ساختار سیاسی استبدادی به طور مداوم
برای بازتولید خود به بسط هژمونی نیاز دارد.
ســاختار سیاسی استبدادی از همان ابتدای
انقالب سیستم رسانهای به ویژه تلویزیون را
در انحصار خود گرفت و مدیریت کالن آن را
در تحت کنترل ولی فقیه درآورد .اتاقهای
فکر و مدیریت رســانه هنوز در دههی اول
انقالب سیر کرده و بازتولید و بسط هژمونی
ولی فقیه از مهمترین کارکردهای آن است.
مهمترین چالش سیاسی ساختار والیت
فقیه در طول چهار دههی عمر آن ،جنبش
مقاومت و رهاییبخش کوردســتان در قالب
احزاب ســکوالر بوده اســت .بعد از فرمان
جهاد و ســرکوب خونین جنبش رهایبخش
کوردی ،جنبش کوردی وارد فازهای جدید
مبارزاتی شــد و این مبارزه تــا امروز ادامه
دارد.
ســاختار توتالیتــر در مقاطع مختلف با
تولیــد فیلمهای ســینمایی و در تازهترین
اقدام با تولید یک فصل از مجموعه روزهای
ابدی در مورد وقایع کوردستان ،مرتب ٌا در پی
بسط هژمونی خود در کوردستان و استحاله
ذهنیت کوردی اســت .در متــن مجموعه
تقابلهای بنیادین آشــکار و پنهان زیادی
وجود دارد .معموال در بررسی آثار تصویری
چــه فیلم چــه مجموعــه ،رمزگشــایی از
تقابلهایی پنهان از اهمیت زیادی برخوردار
اســت .در تقابلهای پنهان سوگیری تولید
کننده اثر به سمت و سوی الیهی غایب است.
کشف این تقابلهای بنیادی در متن اثر ،به
درک معنــا و هدف ســازندگان میانجامد.
تقابلهای بنیادین و پنهان مجموعه روزهای
ابدی عبارتند از  :همبســتگی /پراکندگی،
همگرایی/واگرایی،صلحطلب/خشونتطلب،
مســلمان/کافر ،غیــرت /بیغیــرت ،مردم/
ضدانقالب ،امنیت /آشوبطلبی ،حق/باطل.
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سازندگان مجموعه در سکانس ابتدایی
فصــل کوردســتان با دیالوگهــای متعدد
درصدد نشان دادن شکافهایی درون گروهی
جامعه کوردی اســت .طیفبندی جاشها/
کومله/دموکــرات و بعدها مکتب قرآن ،دال
بر شــکافهای درونی جامعه کوردســتان
میداند .بدینترتیب از دیدگاه آنها جامعهای
که سرشــار از تناقضات و جناحبندی درونی
است توانایی مقابله با دشمنان بیرونی خود
را ندارد .کاربرد وســیع کلمه جاش در این
مجموعه ابداع تازه سیســتم رسانهای والیی
بود .نوع رویکرد فیلم بیانگر این امر اســت
که حاکمیت هم برای جاشها احترام قایل
نیست.
در ســوی دیگر کلیشه و انگ همیشگی
تجزیهطلبی در این مجموعه به کرات دیده
میشــود .به نظر میرســد کارگردان نیز از
کاربرد این دوگانه در ســکانسهای مختلف
بیزار شــده و به ناگاه دیالــوگ « ما ایرانی
هســتیم ،تجزیــه طلب نیســتیم» را برای
نقــش کاک غنی فرمانده یکــی از مقرهای
اصلی حزب دموکرات مینویسد .در قاموس
جمهوری اســامی همیشه حقطلبی سایر
خلقهای ایرانی با انگ تجزیهطلبی سرکوب
شــده اســت .فارسیســم را همچون یک
پارادایم عام هویتــی در نظر گرفته که باید
همهی خلقهای ایرانی در درون قرار گرفته
و جریانهای هویتخواه مخالف به شــدت
سرکوب میشوند.
دوگانه مسلمان/کافر ،یکی از تقابلهای
بنیادی دیگر در این مجموعه ،و در رویکرد
کلی ســاختار مســلط به احزاب سکوالر به
کرات بیان میشــود .اوایل انقالب در بیشتر
شــهرهای کوردســتان این عبارت آشنا و
تکراری دیده میشد « :ما با کفر میجنگیم
نه با کرد» .ساختار حاکم ،مکتب قرآن را بر
اساس همین سیاســت با خود همراه کرده
بود؛ آنها هم سرمســت از سهمبری قدرت و
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به حاشیهراندن احزاب چپ و لیبرال کوردی
به ندای آنها لبیک گفته و پیشقراول فرایند
«جاشایاتی» در کوردستان شدند.
ســازندگان مجموعه به کرات نیروهای
ارتش و ســپاه را صلحطلب نشــان داده و
پیشمرگان را خشونت طلب و سربر معرفی
میکنند .در ســریال روزهــای ابدی برخی
کلیشــههای همیشــگی همچون خشونت
و ســربریدن در مــورد کوردهــا و جنبش
کــوردی با روایــت متفاوت بازتکرار شــده
اســت( .ســربریدن با موزائیک ؛رونمایی از
نوع جدیدی از ســربریدن که ظاهرن منبع
آن خاطرات چمران میباشــد).در اخصوص
پســخگویی به ایــن اتهام بایــد گفت،کوچ
تاریخــی مــردم مریوان با هــدف پرهیز از
خشونت و آسیب نرســاندن به غیرنظامیان
به عنــوان یکی از متدهای نــوی مبارزهی
مدنی برای همیشــه در تاریخ جنبشهای
جهان ثبت شده اســت .جمهوری اسالمی
همینک به عنوان نماد اعدام و شــکنجه در
مجامع جهانی شناخته شده است .خشونت
زایدالوصف نیروهای سپاه و بسیج در قالتان،
قارنا  ،شــارویران و به طــور کلی در جریان
پروژهی پاکســازی در سرتاسر کوردستان،
برای همیشــه در اذهان مــردم کورد باقی
خواهد ماند.
در مجموعه روزهای ابدی ،سازندگان از
ارزیابی اخالقی پیشمرگان و کلیت جنبش
کوردی هیچ ابایی نداشته و با دوگانه غیرت/
بیغیرتی این مرز را ترسیم میکند .در این
مجموعه ،سازندگان ازحضور زنان در جنبش
کوردی کاملن متعجب و هراســان شــده و
مبارزه دوشــادوش زنان در جنبش را نماد
بیغیرتی جامعه کوردی میداند .در ســوی
مقابل جنبش کــوردی ،زمانیکه چمران در
پادگان مریوان خانــم خبرنگار را برای ثبت
رویداد مذاکره بــا کاک فواد با خود میبرد
با اعتراض وصالی مواجهه میشــود .وی به
ساڵی بیست و دووەم
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چمران میگوید « :دختره را با خود میبری
ولی ما را نمیبــری» و اصوال در آن مقطع
حضــور زنان در حوزه عمومی و فعالیتهای
اجتماعی از طرف انقالبیون رادیکال پذیرفته
نبود .احزاب کوردی ســکوالر از همان اوایل
انقالب پای زنان را به تمامی عرصههای مهم
مبارزه و فعالیت باز کرده و مشــوق آنها هم
بودند.
ســازندگان مجموعه در ســکانسهای
مختلــف تــاش میکنند حســاب مردم و
نیروهای اپوزیســون کــوردی را از هم جدا
کنند .در ســکانسهای مختلــف از طریق
شــخصیتهای فرعــی به تقبیــح عملکرد
پیشــمرگان پرداخته میشود .این در حالی
اســت در تمامی مقاطع مختلف حساس در
همیــن دوره همچون کــوچ تاریخی مردم
مریوان ،راهپیمایی مردم ســنندج و ســایر
شــهرها به مریوان در حمایت مردم مریوان،
راهپیمایی جلوی ساختمان رادیوی مریوان..
مردم همراه و همگام احزاب کوردی بودند.
تحریــم رفرانــدوم و حمایت مــردم از این
تصمیم با عدم مشارکت درآن ،از مهمترین
شــاخصههای همبســتگی مردم با جنبش
حقطلبی کوردی بود.
در مجموعه روزهــای ابدی نیرویهای
نظامی کوردی مســبب زمینهســازی برای
تولید خشــونت تلقی شده و در سوی مقابل
ارتش و سپاه نماد امنیت محسوب میشوند.
در پاسخ به این اتهام باید گفت کوردها هرگز
به سرزمین هیچ ملتی چشم طمع نداشته و
همــواره در دفاع از خاک و ســرزمین خود
قربانی دادند .شواهد و مستندات بیشماری
از جنایات سپاه و ارتش در آرشیوی احزاب
کوردی وجــود دارد و در چند ســال اخیر
بخش عمدهای از آنها از طریق رســانههای
احزاب جهت روشنگری افکار عمومی پخش
شده است.
در سکانس ســخنرانی آخوند در تهران،

انقالب اســامی به عنــوان گفتمان حق و
کانون حقیقت معرفی شده و تمام نیروهای
مخالف به عنوان ایادی شــیطان و طرفدار
مســیر باطل معرفی میشــوند .جمهوری
اســامی از همان روزهای اولیــه انقالب با
تقدسبخشــی به ارکان حاکمیت و قدرت،
تمامی نیروهای منتقد و مخالف را به عنوان
محارب و مفسد فیاالرض محاکمه ،زندانی و
اعدام کرد .در رویکرد عام جمهوری اسالمی،
از همان ابتدا کوردها شهروند درجه دو تلقی
شــده و هیچ وقت موقعیت سوژگی برابر با
سایر شــهروندان فارس و شــیعه ،برایشان
قایل نبودند.جنبش کوردی مظهر ضدیت با
انقالب ،کفر و باطل در نظر گرفته شده و با
تثبیت و قانونی شــدن نابرابری ،کوردها از
دستیابی به مطالباتشان محروم کردند.
در مجموعــه روزهای ابدی به شــدت
تالش میشود تا کوردها تجزیهطلب معرفی
شده و این کلیشه تقریبا در همهی تولیدات
رسانه ایدئولوژیک تکرار میشود .ولی در این
مجموعه بر علتهای بیرونی جنبش کوردی
و تأثیرپذیری از آمریکا تأکید میشــود .در
این مجموعه بــرای اولین برخی از بازیگران
در قالب شــخصیتهای واقعی ایفای نقش
میکنند .مفهوم جاش برای اولین بار مطرح
میشــود .همچنین ،برای اولین بار از نقش
مکتب قرآن به عنوان حامی و متحد نزدیک
حکومت آخوندی سخن به میان آمده است.
بنابه به آمارهای رســمی» امروزه بیشتر
از هفتاد درصد مردم کردستان از شبکههای
ماهوارهای کردی اســتفاده میکنند( فرجی و
رستگارپناه .»)1394 ،بنابراین مجموعه روزهای
ابدی و سایر محصوالت مشابه برای مخاطب
کورد ساخته نمیشوند .این گونه محصوالت
برای تفرقهافکنی و پویا نگهداشــتن نفرت
و خشــونت بین ملیتهــای ایرانی ،جهت
بسط هژمونی و بازتولید حاکمیت نامشروع
جمهوری اسالمی ساخته میشوند.
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شیکاری

گوتاری ڕۆژنامەنووسیی حیزبەکانی ئەندام لە ناوەندی
هاوکاریی کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا:
شیکردنەوەیەکی ڕەخنەییانەی گوتار
ڕەحیم سورخی

گرنگیی ئەم لێکۆڵینەوەیە ئەوەیە کە سنوربەندیی گوتاری ،بەرپرسیارێتیی سیاسی دەسەاڵت
و بەرپرسیارێتیی کۆمەاڵیەتیی میدیاکان لە پێوەندی لەگەڵ بەرژەوەندییە گروپییەکان ،مافی
هاونیشتمانییان و دەوڵەتی داگیرکەری کوردستان کە ڕوانگەیەکی تایبەتی بەرانبەر بە کورد
و مافەکانی هەیە ئاشکرا بکات .ئەوەی بەالی ئەم توێژینەیەوە زۆر گرنگە ،ئەوەیە کە بزانرێت
لێکەوتە کۆمەاڵیەتییەکانی بەرهمهێنان و بەرهەمهێنانەوەی گوتار(دەقی)ی میدیای سیاسی لە
گوتاری ڕێکخراوەیی ئەو حیزبانەدا چین؟

پوختە
میدیاکان بە نواندنــەوە و گەیاندنی واقعیەتە
جیاوازەکان بە جەماوەر شــوێن لەسەر ژیانی
خەڵک دادەنێن .واتە هێزی بنیادنانی واقعیەتی
کۆمەاڵیەتییــان هەیە .دەقــە میدیاییەکان،
بەتایبەتی ڕاپۆرتە هەواڵەکان ،بنەماکانی کاری
ڕاگەیاندن پێکدێنــن و پێوەندییەکانی میدیا
و دەســەاڵت لە جۆری «بژارکردن»ەکانیان و
شــێوەی «گەیاندن»ەکەیاندا دەردەخەن .هەر
بۆیــە ،لە ئەم توێژینەوەیــەدا بۆ ئاگادار بوون
لە ئایدۆلۆژیــا و بەرژەوەندییەکانی گەیاندنی
زانیاریی و واقعیەتــەکان ،هەواڵەکان و دەقە
پێوەندیــدارەکان پێیانەوە شــیدەکرێنەوە .بە
پێــی ئەمــە وا گریمانە دەکرێــت کە دەقی
میدیاکانیش ،بەشــێک بن لە نواندنەوە ،بنیاد
نانی ناسنامە ،و ڕێکخســتنی پێوەندییەکان.
هەر بۆیە ،ئــەم لێکۆڵینەوەیە بە ڕەچاوکردنی
لێکدراوێــک لــە تیــۆری گوتار(اللــکالو و
مــوف )٢٠٠١ ،١٩٨٩ ،و تیــۆر و میتــۆدی
شــیکردنەوەی گوتاری ڕەخنەیی (فێرکالف،
 )٢٠١٣ ،١٩٩٥بــە پێی ڕوانینی یورگنس و
فیلیپس( )٢٠٠٢هەوڵدەدات ڕوونی بکاتەوە کە
ڕووداو و پێوەندییــەکان چۆن دەنوێندرێنەوە؛
پێوەندییەکانی نێوان ئەوانەی لەو ڕووداوانەوە
گالون (وەک ڕۆژنامەنووس/حیزب ـ خوێنەر/
وەرگر) چــون ڕێکخراوە و چ ناســنامەیەک
دراوە بــە ئەوانەی لە هەواڵە پێوەندیدارەکاندا
دەرکەوتوون .ئامانج ئەوەیە کە ســەرنجێکی
زیاتر بدرێتە دەوری میدیاکان لە دروستکردن
و نواندنــەوەی ئایدۆلۆژیا زاڵەکان .بەتایبەتی،
ڕۆڵی ســەرەکیی میدیا لە بەرهەمهێنانەوە و
گەیاندنی جیاوازیدانان ،دەرهاویشتن ،ئاسایی
پیشــاندانی نادادپەروەریــی کۆمەاڵیەتیــی
و پێوەندییەکانــی زمــان بــە دەســەڵآت و
بەرژەوەندییــەوە بخرێتــە ڕوو .گرنگیی ئەم
لێکۆڵینەوەیــە ئەوەیــە کــە ســنوربەندیی
گوتاری ،بەرپرســیارێتیی سیاسی دەسەاڵت
و بەرپرســیارێتیی کۆمەاڵیەتیی میدیاکان لە

پێوەندی لەگــەڵ بەرژەوەندییە گروپییەکان،
مافی هاونیشتمانییان و دەوڵەتی داگیرکەری
کوردســتان کە ڕوانگەیەکی تایبەتی بەرانبەر
بــە کــورد و مافەکانی هەیە ئاشــکرا بکات.
ئــەوەی بەالی ئەم توێژینەیــەوە زۆر گرنگە،
ئەوەیە کە بزانرێت لێکەوتە کۆمەاڵیەتییەکانی
بەرهەمهێنــــــان و بەرهەمهێنانــەوەی
گوتار(دەقی)ی میدیای سیاســی لە گوتاری
ڕێکخراوەیــی ئەو حیزبانــەدا چین؟ بۆچوونە
دەربڕاوەکانی نێو ئــەو دەقانە لەبەرژەوەندیی
چ الیــەن و دەســتەیێکدایە؟ توێژینەوەکــە
هەوڵــدەدات ئــەو ســتراتیژییە دەقییانەی
میدیاکاران و نووســەرانی سیاســی بەکاریان
هێناوە بۆ «سروشــتی کردن»ی دەســەاڵت،
نایەکســانیی کۆمەاڵیەتــی و ئایدۆلۆژیــا لە
زماندا ،واتە ئەوەی کە وابکەن گوتارەکان وەک
شــتێکی بەڵگەنەویســتی بابەتییانە(عەینی)
و تێگەیشــتنێکی باو دەربکەون(دەربڕینێکی
سیاسی) بەوردی وەسف بکات ،ڕوون بکاتەوە،
و بەشێوەیەکی ڕەخنەییانە هەڵیان سەنگێنێت.
گریمانەی توێژینەوەکــە ئەوەیە کە بە هۆی
زاڵێتیــی پێکهاتەی زمانی نەتــەوەی زاڵەوە،
دەسەاڵت و ئایدۆلۆژیای زاڵیش بە شێوەیەکی
نەخوازرا و لە هێندێک حاڵەتی تایبەتیشــدا
لەبەر ملمالنــێ ناوخۆییەکان بەرهەم دێتەوە.
کورت و کورمانجــی ،ئەو میدیا حیزبییانە لە
بەرهەمهێنانەوەی شوناسی پێشساختەی دوو
ســتراتیژیی هاوکاتی گوتاری هێژێمۆنییانەی
میدیــای دەوڵەتــی داگیرکــەردا ،واتــە بە
‹تاوانکــەر› و ‹قوربانیکراو› زانینی هاوکاتی
‹کەس/ســوژە›ی کــورددا دەوریان هەیە کە
ڕەوایەتی کرداری پێشــبینیکراوی ‹ســزا› و
‹چارەسەر›یشی هەر لە بەرژەوەندیی دەوڵەتی
داگیرکــەر لێدەکەوێتەوە .لــە توێژینەوەکەدا
وا دەرکەوتووە کە هێندێــک لە توخمەکانی
زاڵکردنی گوتــاری ‹نەتەوەیی› نــە بوونەتە
ڕەهەند و وەک ئاماژە(دال)ی سەراوی(شناور)
ماونەتــەوە و ملمالنێ ناوخۆییــەکان ڕێگرن
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لەوەی دەنگەکان لە گێڕانەوەیەکی جەوهەریدا
کۆببنەوە و بگەن.
ســـــــــــەرچاوەکانی کەرەســتەکانی
لێکۆڵینەوەکــە هێندێــک لــە ســەردێڕە
هەواڵییــەکان کە پێوەندییان بە نواندنی تاک
و توێژە بەرکەوتووەکانــی توندوتیژیی دەزگا
سەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە
هەیــە ،و دەقی ئەو هــەواڵ و ڕاگەیەنراوانەن
کە پێوەندییان بــە ڕووداوی»خۆڕزگارکردن،
ڕادەســتکردنەوە ،و لەسێدارەدان»ی ‹مستەفا
ســەلیمی› زیندانیــی سیاســی›یەوە هەیە
کە لە ســایتە ڕەسمییەکانی(کوردســتان و
کــورد ،ڕۆژنامــەی ‹کوردســتان›ی حیزبی
دیموکراتی کوردســتان)؛ (کوردستان میدیا،
ڕۆژنامەی ‹کوردستان›ی حیزبی دیموکراتی
کوردســتانی ئێــران)؛ ســایت و ڕۆژنامەی
‹ئاســۆی ڕۆژهەاڵت›؛ ســایتی کۆمەڵە ؛ دوو
هەفتەنامــەی ‹دواڕۆژ) زمانحاڵی حیزبەکانی
ئەندام لــە ‹ناوەندی هاوکاریــی حیزبەکانی
کوردســتانی ئێران›دا بــاو کراونەتەوەوە .بۆ
چۆنێتیی خســتنەڕووی ئەم شــێوە نواندن و
بەرهەمهێنانەوەی دەســەاڵت و ئایدۆلۆژیا ،و
سروشتاندنیان لە زماندا ،هەروەها سەردێڕی
هەواڵەکانی ئەو میدیایانە و شێوەکانی بژاری
وشەکانیان لە ســەروتارەکانی ڕۆژنامەکان و
دەقــی ڕاگەیەنراوەکانی ناوەندی هاوکاریدا لە
مانگــی فیبریوەری ســاڵی ( ٢٠٢٠بۆ ٢٥ی
مانگی مارسی  )٢٠٢١بەنموونە وەرگیراون.
وشە کلیلییەکان
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت ،ناوەنــدی هاوکاریی
حیزبەکانی کوردســتانی ئێران ،شیکردنەوەی
ڕەخنەیــی گوتار ،گوتــاری میدیای حیزبی،
جومگەبەندیی ،ناواندن و تێپەڕاندن
دەروازە :نەزمی گوتار و گرنگیی گوتاری
میدیا لە گوتاری ڕێکخراوەییدا
با لــەو گریمانەیــەوە دەســت پێبکەین کە
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ڕۆژنامــە و میدیاکان هەروا وەک دامەزراوەی
بەهێزی کۆمەاڵیەتی دەمێننەوە کە دەورێکی
گرینگ لە پێکهێنانی ڕای گشــتیدا دەگێڕن.
میدیاکان کارای سیاســین .بە ئەم واتایە کە
دەست لە ئەو ڕووداو و پێکدادانانە وەردەدەن
کــە ڕووماڵی دەکــەن؛ پێیان زیــاد دەکەن،
دەیانگــۆڕن و شــێوەیان پێــدەدەن« .لەبەر
ملمالنێی بــە خورتیی ڕەوتەکانی دامەزراندن
( )institutionalizationو ئــەو ڕاســتییە کە
هەموو دیاردە کۆمەاڵیەتییەکان «بنیادگەلێکن
کە بەشێوەیەکی مێژوویی لەڕێگەی چاالکییە
مرۆییەکانــەوە بەرهــەم هاتــووەن ،هیــچ
کۆمەڵێک بەتەواوی سرووشــتیی و بڕاوە نییە
(( )Berger & Luckmann, 1966میدیــاکان
وەک بنیادنەرانــی کۆمەاڵیەتی (و سیاســی)
ی واقعیەت دەوری بنیادنەری «شوناس»یش
دەگێڕن .ھەروەھا ،وای دادەنێین ،بڕیاردەرانی
سیاســی (ئەندامانــی دەفتەری سیاســی و
کادرەکانی ڕاگەیاندن) لــە ڕووماڵی میدیایی
کارەکــەی خۆیانــدا زۆر هەســتیارن و
ســەرنجێکی زۆر دەدەنە شێوەدان بە ئەوەی
ڕووماڵ دەکرێت یان ئەوەی گریمانە دەکرێت
ڕوومــاڵ بکرێــت .بــە لەبەرچاوگرتنی ئەم
هۆکارە دەوروبەرییانە ،تیشــکۆ دەخرێتە سەر
ئەو ڕێکخراوانە ســنوور و پاڵنەری تایبەت بۆ
ڕۆژنامە نووسەکانیان بۆ چاالکیی و بڕیاردانی
هەواڵ دەستەبەر دەکەن.
بەپێی ئەم تێبینییە پێمانوایەکارا سیاسییەکان
کارای پالنــدار و ســتراتیژین ،بــەم واتایــە کە
ئامانجــی تایبەتبەخۆیان هەیە ،ئــەو ئامرازانەی
ئێســتا لەبەردەستدان(میدیا و تەکنۆلۆژی) بەکار
دێنن ،پالنــە کردەکییەکانیان لــە هەوڵدان بۆ
مسۆگەرکردنی ئەو ئامانجانەدا هەڵدەبژێرن.
کەوایــە ،گرنگترین شــتێک کــە حیزبە
سیاســییەکانی کوردســتان تێیدا هاوبەشن
ئەوەیە کــە لە خاڵێکدا یان لە بوارێکدا میدیا
لەگەیشــتن بــە ئامانجەکانیــان یارمەتییان
بدات .بــۆ نموونە ،ڕووماڵکردنێکی ئەرێنیی بۆ
ساڵی بیست و دووەم
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ئەوان دەکرێت بەواتای هێنانی ئەندامی نوێ
و زیادکردنی الینگرانیــان ،و بە ڕۆژەڤکردنی
ئــەو مژارانــە بێــت کە لــە ڕێــی ئەوانەوە
دەبزێورێت .هەر بۆیــە ،بەرهەمهێنان(تولید)،
دابەشکردن (توزیع) و بەکارهێنان(مصرف)ی
دەقە جۆراوجــۆرە میدیاییەکان لە ‹نەزمێکی
گوتــاری›دا الیەنێکــی ســەرەکیی ژیانــی
ڕێکخراوەییان پێکدێنێت .ژمارەیەکی بەرچاو لە
کادرە میدیایی و ڕێکخراوەییەکانی حیزبەکان
بەشێکی گرینیگی ژیانی ڕێکخراویی ڕۆژانەیان
بە جۆرەکانــی کاری گوتارییــەوە خەریکن؛
لێدوانیان لە کۆڕوکۆبوونەوەکاندا ،نووســینی
ڕاپۆڕتی کاروچاالکییەکانیان ،نووسینی بابەت
بۆ بەشە جیاوازەکانی ڕاگەیاندنی ئەلیکترۆنی،
چاپــی و تۆڕەکانی پێوەندیــی کۆمەاڵیەتی و
خوێندنەوە و نووســینی ئیمێلەکان لەوانەن.
لە ئــەم نەزم/ڕیزبەندییــە گوتارییەدا« ،بەکار
هێنانــی زمان-هەر دەقێک بێــت -هاوکات
پێکهێنی( )١شوناســە کۆمەاڵیەتییەکان)٢( ،
پێوەندییە کۆمەاڵیەتییــەکان و ( )٣پێڕەوی
زانســت و باوەڕەکانە ( کە بە ڕیز پێوەندییان
بە شــوناس ،پێوەندییەکان و نواندنەوەکانەوە
هەیە)» ( .)Fairclough, 1995هەر نەزمێکی
گوتاری لــە دامەزراوەیەکی کۆمەاڵیەتی یان
بوارێکــی کۆمەاڵیەتیدا بــە هەموو ئەو جۆرە
گوتارییانە [ژانــرەکان و گوتارەکان] پێکدێت
کە تێیدا بــەکار دێن( .)Ibidبۆ تێگەیشــتن
لەم کردە گوتارییە میدیاییانە ،پێوەندییەکانی
میدیا و ڕێکخراوەکان و گوتاری ڕێکخراوەیش
کە نەزمێکــی گوتاری بەدی دێنن ،هێندێک
لە لێکۆڵەڕان ڕوویان لە شیکردنەوەی گوتاری
ڕاگەیانــدن و گوتــاری رێکخراوەیی کردووە.
یەکێک لــە ســەرەکیترین گریمانەکان لەم
پێوەندییەدا ئەوەیە کە «ڕێکخراوەکان نەک هەر
بەدەقەکانەوە خەریکــن و لەبەرهەمهێنانیاندا
بەشــدارن ،بەڵکوو بە هۆی ئەو دەقانەوە بنیاد
دەنرێــن» ( .)Ashcraft et al., 2009یان هەر
وەک مامبــی و کلەیــر ( )١٩٩٧ئاماژەیان

پێکــردووە « ،ڕێکخــراوەکان تــا ئــەو کاتە
هەن کــە ئەندامەکانیــان لەڕێگەی گوتارەوە
دابینیــان دەکــەن»(Mumby and Clair،
 .)1997پێداگرتــر لەوانــە ،هێندێکی تریان
دەڵێن « :ڕێکخــراوە هیچ بارێکی پێکهاتەیی،
جێگیر و ســەربەخۆی لەدەرەوەی ئەو دەقە
نییە ڕێکخراوەکــە بنیاد دەنێت»(Westwood
 .)and Linstead, 2001لــە ڕاســتیدا «زمان
واقعیەتی ڕێکخراوەیی پێکدێنێت ،زیاتر لەوەی
بەسادەیی بیداتەوە یان بینوێنێتەوە»(Hardy
 .)et al., 2005: 60بەگشــتی ،لــە نێــوان
ڕێکخــراوە (حیــزب) و دەزگای ڕاگەیاندندا
«نەزمێکی گوتاریی میدیایی بە پێی ملمالنێی
نێوان ســەرچاوە هــاودژە گشــتی(عمومی)
یــەکان و ئامانجــە تایبەتەکانــدا دروســت
دەبێت کە وەک جەمســەرێکی ڕاکێشــان بۆ
میدیا کاردەکات کە بە شــێوەیکی بەردەوام
لە ڕێگای پێناســەکردنەوەی پێوەندییەکانی
دیاریکردنی ســنوورەکانی لەگەڵ -ئەو نزمەگوتارییــە تایبەت و گشــتییانەدا شــێوەی
خــۆی پێکدێنێتەوە .ســەرەڕای ئەوەش ،ئەو
ماملــە و ســەر لەنــوێ ماملەکردنەوانەی لە
پێوەندیــی نێوان کردە گوتارییە گشــتیی و
تایبەتییەکاندا لە چوارچێوەی نەزمی گوتاریی
میدیادا ڕوودەدەن ،کاریگەرییەکی گشــتیی
لەســەر پێوەندیی نێوان ئەم کردە گوتارییانە
و بوارەکانــی تری ژیانی کۆمەاڵیەتی ،لە واتا
گشتییەکەیدا ،دادەنێت»(.)Fairclough, 1995
ڕۆژنامەنووســیی حیزبــی دەکرێــت لە
جــۆری ڕۆژنامەنووســیی سیاســیدا پۆلین
بکرێت کە بەگشــتی لە مێژووی چاپەمەنییدا
‹پێگەی ڕێبەری هەبووە؛ هەر وەک هابرماس
ئامــاژەی پێداوە« ،لە زۆربەی واڵتاندا ،ئازادیی
ڕادەربڕین و دیموکراسیی سیاسی بە پاڵپشتی
بەرچاوی چاپەمەنیی سیاسیی بەدی هاتووە».
سەرنووســەری ڕۆژنامــەی لۆمۆنــد ،ئێدوی
بلێنێڵ ( )١٩٩٦دەنووسێت« :ئەوەی دەسەاڵتە
سیاســی و ڕووناکبیرییــەکان بــە بەردوامی
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ناتوانــن دانــی پێدابنێن ئەوەیــە کە دەوری
ڕۆژنامەنووســی بوونــی توخمێکی ملمالنێی
دیموکراتیکــە ،ڕەمزێکــی بەرپرســیارێتیی
دیموکراتیکە کە ناکرێت بە بەرپرســیارێتیی
دەوڵەت پێناســە بکرێتKuhn & Neveu,(».
.)2002
ئــەم شــێوەیە لــە ڕۆژنامەنووســی لە
نەبوونی ڕاگەیاندندێکی ئازاد و خۆســەپاندنی
دەوڵەت -نەتەوەی داگیرکەر لە کوردســتاندا
دەتوانێت دیوێکی زۆر ئەرێنیی هەبێت .دیوە
ئەرێنییەکەی ئەوەیە کە لەبارەی دەسەاڵتەوە
دەدوێــت و واتــا لــە ئــەو وزە و چاالکییە
کۆمەاڵیەتییانــە وەردەگرێت کــە بە توانایی
گۆڕانی بنەڕەتیی کۆمــەڵ دادەنرێن .چونکە،
ئێســتاش ،حیزبــەکان وەک دامــەزراوەی
بەرەنگاریخوازی دەسەاڵتی ناڕەوای داگیرکەر
بە شێوەیکی ڕیشەیی لەگەڵی لە ملمالنێدان.
لە هەمان کاتدا ،ئەندامانی نەتەوەی کوردیش
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بە شێوەیکی زۆر
بەرچــاو هاوســۆزییان بۆیان هەیــە و وەک
دەمڕاستی نەتەوەکە بۆ البردنی چەوسانەوەی
نەتەوەیی و چەشــنێک لــە خۆبەڕێوەبەریی
سیاســیی پشتی پێبەســتوون .هەر بۆیە ،وا
پێدەچێت ‹›ئامانجی ڕۆژنامە نووســییەکەش
ئامادەکردنی خەڵک بێت بە ئەو زانیارییانەی
کە پێویستیان پێیەتی بۆ ئەوەی ئازاد و خۆ-
بەڕێوەبەر بن» و بۆ ئەنجامدانی ئەم ئەرکەش
پێویســتە چەند توخمێک ڕەچاو بکەن کە لە
پێشــەوەی هەموویان ئەوەیە پابەندی ڕاستی
ببن و لە هەنگاوی دووەمدا یەکەم وەفادارییان
بۆ هاونیشتمانیان بێتKovach & Rosen�(»(.
 . )stiel 2001ئەمــە خۆی وایکردووە ئەرکی
ڕۆژنامەنووسی حیزبی گرانتر بێت.

و بەشــی پێوەندییەکانیــان لــە گەیاندنــی
ئامانــج ،ســتراتیژی و بەڕێوەبردنی بیرۆکەی
ڕێکخراوەکەیــان و بەشــداریی میدیایــی
بەرپرسن .ڕاگەیاندنی حیزبەکانی کوردستانی
ڕۆژهەاڵت بە ڕۆژنامە ،ڕادیۆ و تەلەڤزیۆنیانەوە
بــە کادر و ئەندامانی حیزبی بە شــێوەیەکی
پلەبەندیی ڕێکخراوەیی لەسەرەوە بۆ خوارەوە
بەڕێوە دەچێت .ئەندامانی دەفتەری سیاسی و
کومیتەی ناوەندی بەرپرسیارێتیی ڕاستەوخۆی
ئەو دەزگایانەیان لە ئەســتۆیە و بە پێی پلەی
ڕێکخراوەیــی ئەندامەکانیشــیان بەشــەکان
بەڕێــوە دەچن .بۆیە ،شــیکردنەوەی گوتاری
میدیایی ئەو حیزبانە بەشــێوەیەک لەڕاستیدا
شــیکردنەوەی گوتــاری ڕێکخراوەییشــیانە.
بەگشتی ،شێوە ئاساییەکەی ئەوەیە کە کاری
ڕۆژنامەنووس بە بڕیاری ئەو کەسانەی کاریان
لەگــەڵ دەکەن یان بۆیان کار دەکەن دیاری
دەکرێت .بەگشتی ،ئەم پێوەندییانە لە ڕێکخراوە
(سیستەمێک بە تۆڕێک لە پێوەندیی ڕێکوپێک
و هاوئاهەنــگ لە پێنــاو ئامانجێکی تایبەتدا)
پێکدێت .ئــەم ڕێکخراوانە خــاوەن پێکهاتە
(چوارچێوەیەکــی بنەڕەتی کــە ڕێکخراوەکە
پێکدێنێت)ی تایبەت بەخۆیانن .پێکهاتەکەی
لە سێ توخمی سەرەکی پێکدێت :پلەبەندی
(ڕێکخستنی پیشە و پێگەکان لەسەر بنەمای
دەسەاڵت لە نێو ڕێکخراوەکەدا) ،جیاکردنەوە
و پســپۆڕی (دابەشــکردنی ڕێکخراوەکــە
بۆ بــەش و یەکــەی بچوکتر کــە هەرکامە
ئەرکێکی تایبەتی هەیە و ئەندامەکانی بەپێی
پســپۆرییان لە پێناو ئەرکی بەشەکەدا دیاری
دەکرێن) و فەرمیکاری(کردارە تایبەتەکان بۆ
پشتڕاستکردنەوە دەبێت پەسندکراوی ئەندامە
پسپۆر و ڕێکخراوەییەکان بن).

بەســتێن و پێکهاتــەی ڕێکخراوەیی
میدیای حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت
لــە چوارچێــوەی ڕێکخراوە سیاســییەکانی
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا ،ڕاگایاندنکارەکان

ئالینگارییەکانــی میدیــای حیزبی لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا
جگەلــەوەی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتدا ،لە
ژێر تەوژمی پێڕەومەندی سیاسەتی تواندنەوەی
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نەتەوەیــی و کولتــووری ،و هەاڵواردنێکــی
بەرچــاوی ئابووریدایە ،لە ڕێــگای نوخبەی
دەســتەمۆ و تاقمی دروســتکراوەوە هەوڵی
ســوککردنی ڕەوایەتی›بەرەنگاریی کردارییانە
و گوتاریانــەی› بزوتنــەوەی ڕزگاریخوازیی
نەتەوەیی کوردســتان لە ڕۆژهەاڵتدا دەدات.
ڕێژیم هێندێک میدیای چەواشەکاری تاقمی
هەلپەرســتی کوردیشــی بــۆ ڕەوایەتدان بە
دەســەڵآتەکەی وەک ناوەندی لێکۆڵینەوەی
ســتراتیژیی ،ڕۆژنامــە ،ڕادیــۆ ،تەلەڤزیۆن و
سایتەکانی ئاژانسی هەواڵیی(کوردی-فارسی)
بۆ لــە خشــتەبردنی بیــری ‹خۆڕاگری› لە
زەینــی جەماوەری کــورد و نــەوەی نوێی
کــورددا ،بەتایبەتی وەڕێ خســتووە .ئەمانە
خەریکی دروســتکردنی واقعێکی بنیادنراوی
گوتارییانەی خوازراوی ڕێژیمن بۆ بەدیهێنانی
شوناســێکی تایبــەت و جێگۆڕکێکــردن بە
شوناســەکان .ئالینگارییەکی بەستێنیی دیکە
کە کارگەریی لەســەر پێوەندییەکان و باری
ســایکۆلێژیی پێکهاتەی حیزبی و ڕێکخراوی
میدیایی حیزبەکانی ناوەندی هاوکاریدا داناوە،
بەرەیەکی مقاومەتی بەڕەسمی ڕانەگەیەنراوی
هاریــکاری دەوڵەتی داگیرکەری ئێرانە لە ناو
کوردی پارچەکانی دیکەدا(باکوور و باشــوور)
کــە لەالیــەک ،یــان کــردە گوتارییەکانی
شوناسی کوردســتانی پارچە دەکات ،یان بە
ناسیۆنالیزمێکی ڕووکەشــییانەی پۆپۆلیستی
بنیادە گوتارییەکان و هەڵکشانە کردەکییەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە کاتی هاوپشتییەکاندا
لە ملمالنێیەکی بەرتەســکی ڕکاویدا خەسار
دەکات .هەربۆیە ،ئالینگارییەکی ســەرەکیی
کــە ڕاگەیاندنــی حیزبــی بەتایبەتــی لــە
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت لەگەڵی بەرەو ڕوون،
ئەوەیــە کە دەبێت لەگەڵ دەیان و ســەدان
الیەنی دیکە کە دەیانهەوێت بێنە ناو ڕۆژەڤی
هەواڵەکانی میدیاکانەوە لە پێشبڕکیدابن .ئەم
پێشبڕکێیە ئەوکاتە ئەستەم دەبێت کە ئەمان
پێگە ،دەســەاڵت ،دەستڕۆیشتوویی و مانۆڕی

مەیدانییــان بۆ پێوەندیی ڕاســتەوخۆ لەگەڵ
وەرگرەکانیان وەک پێشــوو نەماوە .بابەتێکی
زۆر ســەرەکیی دیکــە ئەوەیــە کــە حیزبە
سیاسییەکان دەبێت بتوانن مژاری سیاسی وا
دروست بکەن ،یان خاوەن گوتار و پەیامێکی
ئەوەنــدە گرنگ بن کە لــەڕووی بەهاکانی
هەواڵــەوە باییــدار بێت ،و یان لە ویســت و
داخوازییەکانی ئێستای کۆمەڵگەی کوردستان
نزیــک بێت ،بــە پێی ئەوە کە «دەســەاڵتی
سیاســی زۆرجار دەکرێت بەواتای دەسەاڵت
بەســەر میدیادا لێکبدرێتــەوە»(Wolfsfeld,
 .)2011, p.9ئەوە کە بەرپرســانی حیزبی لە
ئاستی سەرەوە ،زیاتر وەک چاالکێکی سیاسی
لە ستدیۆی هەواڵەکانی کاناڵە ئاسمانییەکانی
کوردســتان باشــوور دەردەکەن ،لــە بریتی
ئەوەی لە شوێنی کار و ناوەندی حیزبەکانیان
پێشــوازی لە ڕۆژنامەنووس بکەن ،دەکرێت
لەالیــەک ،بەواتــای ئەوە بێت کــە میدیا بۆ
گەیاندنــی ئامانجەکانی خۆیــان بەکار بێنن.
لەالیەکی دیکەشەوە ،باوەڕیان بە کاریگەریی
میدیاکانــی خۆیــان لە ملمالنێــی میدیایی
لەگەڵ میدیاکانی دەوروبەریان نەبێت.
ئالینگاریــی دووەم ،ئەوەیــە کــە حیزبە
سیاسییەکان ژینگەی سیاســییان لەدەست
چــووە و کۆنترۆڵیــان بەســەرییەوە نەماوە.
کاتێک دەســەاڵت داران دەسەاڵتیان بەسەر
ژینگەی سیاسییەوە نەما ،دەسەاڵتیان بەسەر
هەواڵیشەوە لەدەســت دەچێتWolfsfeld,(.
 .)2011ژینگەی سیاســی لێــرەدا بریتییە لە
«زاراوەیەکی گشتی بۆ هەرشتێک کە خەڵک
و تاقمــەکان لە کات و شــوێنێکی تایبەتدا
لەبــارەی مژارێکــەوە دەیڵێــن و دەیکەن».
وۆلســفیڵد پێیوایە کە بۆ پاراستنی کۆنترۆڵی
سیاســی بەســەر ژینگەی سیاســیدا ســێ
نیشانەی سەرکەوتن پێویستە:
یەکەم ڕادەی تواناییانە بۆ کنتڕۆڵی ‹ڕووداوە
گرنگــەکان› (لەبــاری کردەیــی و گوتاری
بتوانن پرسی سیاسی دروست بکەن و واتای
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پێببەخشن).
دووەم ،بتوانن ڕەوتی زانیارییەکان کۆنترۆڵ
بکەن(ئەوان بن سەرچاوەی ڕاگەیاندنی هەواڵ
و زنیارییەکان بن).
ســێیەمین خاڵی نیشــانەیی کە کۆنترۆڵی
ڕێبەرانی سیاسی بەســەر ژینگەی سیاسیدا
دەردەخــات ئەوەیــە کــە ‹›ڕێبــەرەکان
تــاچ ڕادەیــەک توانایــی ئەوەیەیــان هەیە
ڕەزامەندییەکــی بەربــاو بــۆ پشــتیوانی
لــە سیاســەتەکانیان ،بەتایبەتــی لەنێــوان
بژاردە(نوخبــە)ی سیاســیدا کۆبکەنــەوە...
هۆیەکەشــی ئەوەیە کە بژاردە سیاسییەکان
سەرچاوەیەکی گرینگن بۆ ڕۆژنامەنووسەکان.
بۆ نموونە ئەگەر ژماری ڕەزامەندیی سیاســی
لەسەر سیاسەتێک کەم ببێتەوە و یان بەالی
کەمدا بگۆڕێت ،ڕووماڵ کردنی میدیاییشــی
بەهــۆی ســەرنج نەدانــی پەیامنێــران یان
ڕووماڵکردنی نەرێنی و ناڕەزامەندانە لەسەری
دەبێتە هۆی گۆڕانی ژینگەی سیاســی .بۆیە
دەگوترێــت کــە «دەزگاکانــی ڕاگەیاندنــی
هــەواڵ ،تەنیا هــەر ئاڵوگۆڕەسیاســییەکان
نادەنــەوە یــان ناننوێننەوە ،بەڵکــوو لە زۆر
دۆخــدا دەتوانن گۆڕانەکان گەورەتر و خێراتر
بکەن»(.)Wolfsfeld, 2011
ئالینگارییەکی دیکە ،ســێیەم ،ئەوەیە کە
لە میدیای حیزبیــدا پێوەندیی نێوان ڕۆژنامە
نووســەکان یان کادرەکانی ڕاگەیاندن لەگەڵ
سیاســییەکان یان سیاســەتداڕێژانی حیزبی
پێوەندییەکــی هاوژینیــی بــێ ڕکابەریی و
پێشــبڕکێیە .ڕۆژنامــە نووســەکان هەمــان
کادرە حیزبییەکانــن ،یان لەالیــەن ئەوانەوە
ئاراســتە دەکرێــن .لــە میدیــای ئەهلیدا،
«پێوەندیی نێوان ڕۆنامەنووســان و ڕێبەرانی
سیاســی دەکرێت پێوەندییەکــی هاوژینیی
ڕکابەرانــە( )competitive symbiosisبێــت.
پێوەندییەکــە هاوژینییە چونکە هەر یەکەیان
بۆ گەیشــتن بە ئامانجەکەی بەندە بە ئەوەی
تریانــەوە .ڕێبەرانی سیاســی بانگەشــەیان
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دەوێــت و ڕۆژنامــە نووســەکانیش زانیاریی
سەرنج ڕاکێشــیان دەوێت کە بکرێت بکرێنە
هەواڵ هۆی ڕکابەرێتییەکەیان ئەوەیە کە هەر
الیەنــەی بە الی خۆیەوە دەیهەوێت زۆرترین
بە دەســت بێنێت لــە حاڵێکــدا کەمترین
«تێچوودەدات» .ڕێبەرانی سیاسی دەیانهەوێت
زۆرترین بانگەشــە بۆخۆیان بکەن بێ ئەوەی
زۆرترین شــت بدرکێنــن و پەیامنێرەکانیش
دەیانهەوێت دەســتیان بە تــەڕ وئاودارترین
زانیارییــەکان ڕابگات بێ ئەوەی بەالش ڕێگە
بدەن سیاسـ�ییەکان بەکاریان بێنن( (�Wolfs
.)feld, 2011
بــە گشــتی ،ڕۆژنامــە و میدیــا حیزبی
لەالیــەک ،لەگــەڵ بەرگــژە و ئالینگاریــی
ســەربەخۆیی سیاســی لە پارتەکەی لەکاتی
ڕووماڵکردنی ڕووداوە ساسییەکانەوە بەرەڕووە.
چونکە بۆ ڕۆژنامەنووسەکانیان ،ڕۆژنامەنووسی
پیشــەیەکی ڕکابەرانەی بازرگانــی نییە کە
بە پشتبەســتنی بە فرۆشــی ڕۆژنامەکەی و
ڕێکالمەکانی لەسەر دەستڕاگەیشتن بەهەواڵی
نوێی ســەرنجڕاکیش و وروژێنەر بیانهەوێت
ســەرنجی خوێنــەر ڕابکێشــن و لەســەر
دەستڕاگەیشــتن بە نوێترن و پێویســتترین
زانیارییەکان بــۆ وەرگران/خوێنەرانی خۆیان
لەمالنێدابــن کە ئەنجامەکــەی ڕەچاوکردنی
ویســتی خوێنەر/وەرگر بــە فیدباکەکانیان و
بەهێزکردنی دیموکراســی بێت .بە ئەو واتایە
کە وەک دەسەڵآتی چوارەمی دیموکراسی ،بە
ئامادەکردنی زانیاریی بۆ جەماوەر ‹›بڕیاردانی
ژیرانــەی هاوواڵتییــان لەبــارەی کاروباری
گشتییەوە ئاســان و هەموار بکات»(Charity,
 .)1995لــەوەش گرنگتــر ،ئــەوەی ئــەم
توێژینەوەیە جەختی لەســەر دەکاتەوە ،هەر
تەنیا ئەوە بێت کە وەرگرەکانی لە ناتەواوەتیی
کۆمــەڵ و کراوەیــی جیهانــی کۆمەاڵیەتی
بــەڕووی ڕەهەنــدە سیاســییەکانەوە ئاگادار
بکاتەوە ،بەڵکوو ،ئامرازێکەشە بۆ پیادەکردنی
پالنــی حیزبی و تێوەگالوە لــە بەرژەوەندییە
ساڵی بیست و دووەم
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سیاسییەکان کە پێوەندییان بە حیزبەوە هەیە.
هەربۆیە ،خەسلەتی ڕکابەرانەی ڕۆنامەنووسی
لێردەا بەندە بە چۆنێتیی پێوەندییەکانی نێوان
حیزبەکانــەوە .هەربۆیە ،دەکرێت لە هێندێک
باردا شــێوەی ڕووماڵکردنەکان بــە مامڵە و
پێکهاتنی ســەرووی دامەزراوە میدییاییەکان
و واتــە دەفتــەر یــان ناوەندی سیاســیی
حیزبەکان بێت .ئەگــەر ڕکابەرییەک هەبێت
و لەم میدیایانەدا بنوێندڕێتەوە ،لە ڕاســتیدا
ڕکابەریی سیاســیی نێوان حیزبەکان خۆیانە
بۆ ئەوەی بااڵدەســتیی لە گۆڕەپانی سیاسیی
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و ئێرانیشدا دروست
بکەن .لەالیەکی دیکەشــەوە ،ئەم ڕۆژنامانە،
بە هــۆی باری پێوەندیی نهێنییەکانی حیزب
بە جەماوەرەوە ،ناتوانــن لە هەناوی کۆمەڵی
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتدا وتەی ڕاســتەوخۆی
پسپۆرانی شــارەزای بوارێک ،یان شایتحاڵی
ڕووداوێــک بە جەمــاوەر بگەیەنــن .لە ڕێی
ئەم توێژینەوەیــە و پێداچوونــەوە بە دەقی
هەواڵەکانــدا دەرکەوتووە کە ئــەو ڕۆژنامانە
لــە نواندنی ژیانــی کۆمەاڵیەتــی ،ئابووری،
و ڕاســتەقینەی ئەندامانــی نەتەوەکەمانــدا
کەموکورتیی بەرچاویان هەیە و زۆر بەدەگمەن
وەاڵمی پرسیارەکانی ‹لەبەرچی؟› و ‹چۆن؟›
ڕواداوەکان ڕوودەدەن تێیاندا دەبینڕێت .هەر
بۆیە یەکێک لە ژانرە گرنگەکانی ڕۆژنامەنووسی
واتــە «ریپۆتــاژ» ،بــە تایبەتی لە شــێوەی
بەدواداچووندا لە ئــەم ڕۆژنامانەدا نابیندرێت.
ئــەم بابەتــە بووەتە هــۆی ئــەوەی کە ئەم
بۆشاییە ڕۆژنامە و سایتەکانی سەر بەدەوڵەتی
داگیرکەر بــە ئارەزووی خۆیان پڕی بکەنەوە،
و هەر ئەو ســەرچاوانەش هێندێک جار وەک
لەسەرەوە ئاماژەی پێدرا ،سەرچاوەی زانیاریی
ڕۆژنامە حیزبییەکان بن .جگە لەوەش ،وەک
لەم توێژینەوەیــەدا دەردەکەوێت هەواڵەکان
لەڕاســتیدا کڵیشیەکی چەندبارەکراوەن لە بە
شێوەیەکی شەتەکدراو کە ئازار و مەینەتەکانی
قوربانییــەکان و بەرکەوتوانــی توندوتیژیی و

سەرکوتی دەســەاڵتەکانی داگیرکەر و هێزی
سەرکوتی لە قالب دەدەن و سروشتی دەکەن،
تا ئــەوەی خوێنەر لە تێڕامانێکــی قووڵتر و
هەستییانەوە بگلێنێن.
ئەوە لەحاڵێکدایــە ،هەرچەند ڕۆژنامەکان
بە هــۆی جۆرەکانی دیکــەی میدیاوە وەک
میدیــای کۆمەاڵیەتــی و کەناڵە ئاســمانییە
تەلەڤزیۆنییەکانەوە دەور و پێگەی نەریتییان
بەو زاڵیەتییەی پێشــوویان لە پێوەندییەکاندا
نەماوە ،بەاڵم هەم لە شــێوەی چاپیدا و هەم
بەتایبەتــی ،لــە شــێوە ئەلیکترۆنییەکەیاندا
وەک بەڵگە و دەقی نووســراو بۆ خوێنەرانیان
و لێکۆڵەرانیــش تایبەتمەندیی خۆیان هەیە.
بەتایبەتــی ،بــۆ پارتە سیاســییەکان کە لە
ســەربنەمای ڕێکخســتنی کالســیکیی و
ڕێکخراوەییــان ڕۆژنامــە وەک زمانحاڵ یان
ئۆرگانی حیزبی بۆ نواندنی پالن و ئەجیندای
سیاســییان بەکار دێنن ،گرنگیی ڕۆژنامەکان
حاشــای لێناکرێت .چونکە دەتوانێت کۆمەک
بە چۆنێتیی ڕووماڵکردنی میدیای ڕێکخراوەیی
بــکات و بەرجەستەســازییەکانی کاریگەریی
لەسەر ئێعتیبار و ناوبانگی ڕێکخراوەکە دابنێت.
بە ئــەو واتەیە کە لە ئاســتی یەکەمدا ،زەق
کردنەوە و زاڵکردنــی پالن و پەیامی حیزبی
و ڕێکخراوەیــی لە ڕاگەیاندنــی هەواڵەکاندا
دەکاتە ئاگاییەکی گشتی و کۆمەاڵنی خەڵک.
لەئاســتی دووەمدا ،ئەو پەیــام و بابەتانە بە
خەســلەتی تایبەتەوە دەبســتێتەوە ،هەربۆیە
نەک هەر ئاگایی گشتی لەبارەی ڕێکخراوەکان
و شــتەکانی دیکەوە پێشبینیی دەکات ،ئەوە
کە وەرگرەکانیش لەبــارەی ڕێکخراوەکانەوە
چۆن بیردەکەنەوە دەردەخات(Kiousis et al.,
 .)2006بەم پێیە ،ڕەچاوکردنی ستراتیژییەک
لــە راگەیاندندا بۆ زاڵ بــوون ،بەرچاوبوون و
بایەخداریی الی وەرگران و کۆمەاڵنی وەرگری
کــوردی کە ڕۆژانە بە میدیــای جۆراوجۆر و
لەسەرچاوەی جۆراوجۆر و جیاوزەوە بۆمبارانی
زانیاریی دەکرێن پێویســتە .گوتاری میدیا،
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بە پێــی گارڤیچ و لێڤــی ( ،١٩٨٥ل،)١٩ .
«شــوێنێکە کــە تێیــدا گروپــە جۆراوجۆرە
کۆمەاڵیەتییــەکان ،دامــەزاراوەکان ،و
ئایدۆلۆژیاکان لەسەر پێناسەکردن و بنیادنانی
واقعیەتی کۆمەاڵیەتیی لە بەرەنگاریدان» .هەر
بۆیــە ،زاڵکردنی گوتاری میدیــای حیزبێک
خۆی بەواتای زاڵکردنی گوتاری ڕێکخراوەیی
ئەو حیزبەشە.
چوارچێوەی تیۆریی توێژینەوەکە
بــۆ تاوتوێکردنــی «گوتــار»ی میدیــای
سیاســی(حیزبی) لە ئەم توێژینەوەیەدا پشت
بە پێناســەیەکی ئەم چەمکە دەبەسترێت کە
زمان و جیهان وەک دووانەیەکی لێکدانەبڕاو
دەگرێتەبــەر و «زمــان وەک شــێوەیەک لە
کـ�رداری کۆمەاڵیەتـ�ی» دەبینێـ�ت(  (�Fair
 .)clough 1995, 1989گوتــار لێــرەدا نەک
هەر ئاماژەیە بە ئاخاوتن و نووســین ،بەڵکوو
‹هەمــوو سیســتەمەکانی واتــا دەگرێتەوە
( .)Laclau, 2001واتــە‹ ،وەک زنجیــرە
کردارێکی جومگەبەند پێناســەی دەکات کە
واتــای کۆمەاڵیەتیی شــتێک یــان بابەتێک
بـ�ەدی دێنێـ�ت و ڕێکی دەخـ�ات( (�Martil
 .)la, 2015هێنانەئــارای ڕەخنــە لە گوتاردا
ڕێگا بۆ ڕەخنەیەکــی بەرفراوانتری واقعیەتی
کۆمەاڵیەتی خۆش دەکات .بەاڵم ئامانج تەنیا
ڕەخنە نییە ،بەڵکو گۆڕان «بۆ باشتر[بوون]»ە.
ڕەخنــەی ئەکادیمیکیش بە تەنیــا ناتوانێت
واقعیــەت بگۆڕێــت ،بەڵکو بــە زیادکردنی
تێگەیشتن و درکپێکردنی دۆخی هەنووکەیی
(مەوجــود) و کێشــە و ئەگەرەکانی دەکرێت
لە ســەر کرداری سیاســی شــوێن دابنێت.
تێگەیشتنی باشتر پێویستیی بە ڕوونکردنەوەی
باشــترە .ڕوونکردنەوەکانی گوتاری ڕەخنەیی
تێگەیشتنێکی باشتر لە پێوەندییەکانی گوتار
و پێکهێنەکانــی تــری ژیانــی کۆمەاڵیەتی
دەخاتە ڕوو(.)Fairclough, 2018
بە پێی تیۆری نیشانەناسیی و گریمانەکانی
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پاش-پێکهاتەخــوازی(،)post-structuralism
گوتار لێــرەدا« ،ڕووانینێکــی پەیوەندییانەی
زمانە» ( .)Fairclough, 1989ئەم شێوە ڕوانینە
پێیوایە وشــە و دەستەواژەکان لە پێوەندییان
لەگەڵ وشــە و دەســتەواژەکانی دیکەدا واتا
دەگەیەنن ،لە بەرانبەر ڕاوانینی یەکانگیرانەی
واتادایە کە پێیوایە وشەکان و دەستەواژەکان
ئاماژە بە ‹ شێوە ڕاستەقینەکەی جیهان وەک
خۆی› دەکەن( .)Macgilchrist, 2011بەالی
الکالو و مــوف ()٢٠٠١،١٩٨٩ەوە ،هەروەها
تاڕادەیەک فێرکالف ()٢٠١٠ ،١٩٩٥ ،١٩٨٩
یش کە لە ئەم توێژینەوەیەدا پشــت بە تیۆر
و ڕێبازی شــیکردنەوەکانیان دەبەســترێت،
«خاڵی دەســت پێکــردن بۆ شــیکردنەوەی
گوتار ئەو بانگەشــەیەی فەلســەفەی زمانیی
پێکهاتەخــوازی و پــاش پێکهاتەخوازییە کە
دەستڕاگەیشــتنمان بە واقع بەردەوام هەر لە
ڕێگای زمانەوەیە .ئێمە تەنیا لەڕێگای زمانەوە
هێندێــک نواندنــەوە لە واقع بــەدی دێنین
کە بەهیچ شــێوەیەک نواندنێک لە واقعێکی
لەپێشــدا هەبوو نییە ،بەڵکوو زمان دەرفەتی
بنیادنانی ئــەوم واقعە دەڕەخســێنێت .ئەوە
بــە ئەو واتایە نییە کە واقعێــک لەئارادانییە،
واتــاکان و نواندنــەوەکان واقعەکەن .شــتە
فیزیکییەکانیش هەن ،بــەاڵم تەنیا لەڕێگای
گوتارەوە واتادار دەبن(»(�Jørgensen and Phil
 .)lips, 2002بۆ تێگەیشــتن لەوەی کە زمان
چۆن واقعێکی بنیادنراویو دروستکراوی خۆی
لــە ڕووداوە فیزیکییەکان بــەدی دێنێت ،و
هەروەها تێگەیشــتن لە پێوەندییەکانی گوتار
و واقــع ،لەوانەیە ئەم نموونەیەی یورگنســن
و فیلیپــس ( )٢٠٠٢لە ‹هەســتانی الفاو لە
ڕووبارێکەوە› باشتری ڕوون بکاتەوە:
«زیادبوونــی ئاســتی ئــاوی ڕووبارەکــە
الفــاوی لێدەکەوێتــەوە کە بــەدەر لە بیر و
لێدوانی خەڵکەکە خۆی لەدەرەوە بە شێوەی
ســەربەخۆ هەیــە .هەرکەس بــەدەر لەوەی
چۆن بیر دەکاتــەوە و چی دەڵێت ،ئەگەر لە
ساڵی بیست و دووەم
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شوێنێکی نەشیاو بێت دەکەوێتە بەری و نوقم
دەبێت .بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوەکە واقعێکی
ڕاستەقینەی مادییە .بەاڵم هەر کە کەسەکان
هەوڵیاندا [لە ڕوانینی خۆیانەوە] واتای بدەنە
پاڵ ،ئیتر ئەوە لە دەرەوەی گوتاردا نییە[دێتە
قالبی گوتارەوە][ .بەشێوەیەک کە ] زۆربەی
خەڵک الفاو هەســتانەکە وەک ‹دیاردەیەکی
سروشــتی› دادەنێن ،بەاڵم وەک پێویســت
هەرواش باســی ناکەن .هێندێکیــان پەنا بۆ
‹گوتاری کەشناسی› دەبەن و هۆیەکەی دەدەنە
پــاڵ باران بارینــی زۆر .هێندێکیان لەوانەیە
بیدەنە پاڵ ‹خراپی بەڕێوەبرایەتیی سیاسی›،
واتە شکســتی حکومەت لە هەڵنەبەســتنی
بەنــداو و دابیــن نەکردنــی تێچووەکــەی.
لەوانەیە هێندێکیش الفاوەکە بە ‹دەرکەوتنی
ئیــرادەی خوا و نیشــانەی توڕەیی وغەزەبی
ئەو لە شــێوازی ژیانی سوچباری خەڵک یان
نیشانەی ئاخر زەمان› لێکبدەنەوە .کەواتە ،بە
پێی گوتارە جیاوازەکان(کە دەکرێت لێکیش
بدرێن)دەکرێــت واتایەکی [جیــاواز] بدرێتە
پاڵ زیادبوونی ئــاوی ڕووبارەکە .خاڵی گرنگ
لێــرەدا ئەوەیە کە هەر یەک لــە ئەم گوتارە
جیاوازانە هەنگاوی جیاواز ،وەک بەنداوسازی،
ڕێکخستنی خۆپیشاندانی سیاسی بەرانبەر بە
حکومــەت ،و یان ئامادەبوون بۆ قیامەت ،واتە
کۆتایی کوتوپڕی جیهان بە شــیاو و گونجاو
دزەانن .بەم شێوەیە ،واتا خستنەپاڵ شتەکان
لە گوتارەکاندا دەبێتە هۆی بنیادنان و گۆڕانی
جیهان (.)Jørgensen and Phillips, 2002
ئەم چەشــنە بۆچوونانە بــۆ لێکدانەوەی
ڕووداوەکان و واقــع ،بەردەوام لەگەڵ خۆیاندا
جۆرێــک ســنووربەندیی لە نێــوان ‹ئێمە›
و ‹ئــەوان›دا بــەدی دێنێــن کە شوناســە
جیاوازەکانیان لێدەکەوێتــەوە .هێندێک جار
کردە کۆەماڵیەتییەکانمان و لێکدانەوەکانمان
بەڕادەیــەک بابەتــی (عەینی) ،سروشــتی و
بەڵگە نەویســت دەبن ،بردنە ژێر پرسیاریان
ئەســتەم دەبێت .بە شــێوەیەک کــە ‹›بە

ئەستەم دەکرێت ســەرنجمان بۆ ئەوە بچێت
کــە بژاردەی دیکەش هەن» .هــەر بۆیە»،ئەو
کاتانــە کــە شوناســە جیــاوازەکان یەکتر
ڕەدەکەنەوە› دژانبەریی کۆمەاڵیەتی»(social
 )antagonismســەرهەڵدەدات»( .)ibidبــە
بڕوای ‹الکالو و موف› الیەنێکی ســەرەکیی
دژانبەری ئەویترسازییە .لە ڕوانگەی ئەوانەوە،
دژانبەری ئەو کاتە ڕوودەدات کە «بەشداریی
و ئامادەیــی ‹ئەویتر› بە بوونی خۆی لەمپەرە
بۆ ئەوەی ‹مــن› بەتەواوی خۆم بم»(Laclau
 .)& Mouffe, 2001وەک نموونەیــەک بــۆ
دەرهاویشــتن لە ڕێــگای ئەویترســازییەوە،
لەوانەیە یەکێک لە ستراتیژییەکانی دەوڵەتی
ئێران بۆ ئەویترسازییەکەی لە کورد ئەوە بێت
کە هاوشان لەگەڵ بە ‹دژی شۆڕش› (چونکە
شــۆڕش بۆ زۆربەی ئاپۆرای خەڵکی نەتەوەی
بااڵدەست لەسەردەمی خومەینیدا و لەدەیەی
یەکەمی دەســەاڵتی حکومەتی ئیســامیدا
واتایەکی بابەتی/عەینــی ئەرێنی وەرگرتبوو،
ئێســتا شۆڕشــەکە و بنەماکانی بۆ ئەوانیش
ئەو واتایەی نەماوە) ،یــان بە ‹جیاوازیخواز›
ناســاندنی ،شوناســی ‹کۆڵبەر بــوون» بێت
کە ئاســتی ســەرکوتەکەی بە پێی ئاســتی
دابەزاندنــی پێگە کۆمەاڵیەتییەکی ئاســایی
بنوێنێت .ئەم شــێوە ئەویترسازییە وا دەکات
جۆری داواکارییەکانی کوردیش لە شوناســی
کورد بوون وەک نەتەوەیەکەوە بۆ شوناســی
توێژییانەی پیشــەی کۆڵبەری داشــکێنێت
کە تێگەیەکی ئابوورییانــەی هەیە تا ئەوەی
تێگەیەکــی نەتەوەییانــەی هەبێت .لەڕێگای
دەرکردنی پێناسەی کۆڵبەری (بڕیار و کردار
فەرمیی دەوڵەت) و نواندنەوە و جێخســتنی
لــە ڕێگای بە بابەتکردنی لە گوتاری میدیایی
دا بــرەوی پێدەدرێت و هەوڵی جێگیرکردنی
دەدرێت .ئەم شوناسە ئەو کاتە جێدەگرێت کە
شێوەیەکی بااڵدەستانەی گوتاری بەخۆ بگرێت
و کورد خۆشی ڕەزامەندانە ئەو شوناسە قەبووڵ
بــکات و وەک ملمالنێیەکــی چینایەتی لە
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گوتارێکی چەپیخوازانەدا لەبەرهەمی هونەری
یــان میدیاییدا بەرهەمــی بهێنرێتەوە .یان
وەک ملمالنێیەکی ڕەگەزییانە بۆ دەرخستنی
هێزی ژن لە کاری کۆڵبەریدا بەرانبەر بە پێاو
بنرخێندرێت:
بــۆ نموونە لــە توێــی وتارێکــی ژمارە
(]١[)١٠١ی ڕۆژنامەی ‹داوڕۆژ›دا بە نانیشانی
‹ژنانــی کۆڵبــەر و غیــرەت و ئازایەتییەک
هاوشــێوەی بەردەکانی زاگــرۆس›دا هاتووە:
«کۆڵبەری کارەســاتێکی زۆر گەورەیە ولەوە
کارەســات تر ئەوەیــە کە ژنــان ناعیالجن
بــە جلوبەرگــی پیــاوان کۆڵبــەری بکەن».
بە ئــەم شــێوەیە ،بابەتە ســەرەکییەکە کە
ئەیتراسازییەکە لە کورد لە شوناسی کۆڵبەریدا،
لە پەنا جۆرێکی تری چەوساندنەویدا(ڕەگەزی)
بەرهەم دێتەوە و ئاسایی دەکرێت.
بۆ نموونە ،لە دەقی ئەو وتارە لە ڕۆژنامەی
«دوارۆژ› دا ،لە زمان نوێنەری پارێزگای سنە
(ڕێژم بە کوردســتان ناوی دەبات) لە بیست
و ســێیەمین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی بەرزی
پارێزگاکان[ی ئێران] دا هاتووە:
« دەبێــت خوێن بگریــن و زۆر جێگای
داخــە کە بڵێیــن لەگەڵ کچــان و ژنانێک
رووبەڕوویــن کە ناچارن لــە رۆڵی پیاوێک یا
کورێکدا خۆیان دەربخەن تا بتوانن بەئاسانی
بێن بۆ ناو زنجیــرەی دوورودرێژی کۆڵبەران
(ئاژانسی هەواڵدەری رژیم  18-ی خەرمانانی
.]2[»)1398
ئەمەش ،بەڵگەی ئــەوەن کە ڕێژیم بۆی
ئاســاییە کــە چەوســانەوەی ئابوورییانــەی
کورد هاوشــان و وەک چەوســانەوەی هەر
تاکێکی نەتەوەی بااڵدەســت پێناسە بکاتەوە
و لــە شوناســی «شــارۆمەندە ئێرانییەکە›دا
جێی بخــات کە لە واقعدا بیبەســتێتەوە بە
«بەڕێوەبەرێتیــی خراپی ئابووری» کابینەکانی
حکومەت ،نەک دەرهاویشتنێکی ئامانجداری
نەتەوەیــەک .بۆ نموونە ،ئەم دەقەی ســایتی
‹تابنــاک›ی ســەر بــە ڕێژیمــی ئێــران،
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کۆڵبەری لە کوردســتان و بەلووچستان وەک
لێکەوتەیەکی سیاسەتی ئابوورییانەی دەوڵەت
لێکدەداتەوە و دەڵێت» :بەراوردی نیشانەکانی
پەرەســندنی ئابووری شــارە ســنوورییەکان
لەگەڵ ناوچەکانــی دیکەی واڵت ،ئاماژەیێکە
بە نایەکســانیی ســەرمایەدانان و سەرنجی
دەوڵەت بە ئەم ناوچانەیە»[ .]3لە حاڵێکدا ئەم
پیشــەیە تەنیا بۆ ئەندامانــی نەتەوەی کوردە
و لە کوردســتان بەڕێــوە دەچێت[ .]4جگە لە
ئەوەش ئاماژەیەکی هاوپێچی ئایدۆلۆژییانەی
بۆ شێوەی خۆ دەرخســتنیان لە ڕۆڵی پیاودا
واتە ،جلو بەرگی ژنان و کچان تێدایە کە هی
پیاوان و کوڕانە و گوایە پێوەرەکانی ڕێژیمی بۆ
حیجابی ئیســامی تێدا نییە .بە ئەم شێوەیە،
ڕۆژنامەنووســەکان پێچەوانــەی پاشــخانە
مێژووویی و ئایدۆلۆژییە حیزبییەکانی خۆیان،
دەکەوەنەوە داوی پێکهاتە زمانییە سروشــتی
بووەکانی داگیرکەر و بەرهەمی دەهێننەوە.
دەربــاز بوون لە ئەو دۆخە ،بەندە بە زۆر
هــۆکارەوە کە لە پێوەندیــی لەگەڵ میدیادا
دەکرێت ئاماژە بە ‹چوارچێوەسازی›()framing
ی هــەواڵ ،واتە واتاســازییەکی پێچەوانەی
گوتــاری زاڵی داگیرکەر لەســەر ئەم شــێوە
شوناسسازییە بکرێت .وەک ئەوە کە بە وردی
دوو ئەکادیمیی کورد‹ ،کەمال سولەیمانی› و
‹ئەحمەد محەممەد پوور› لە لێکۆڵینەوەیەکی
زانســتیی تایبەتــدا بــە نــاوی ‹ئاپارتایدی
ئابــوور› ناویان نــاوە کە لــە پێکهاتەیەکی
کۆلۆنیزەکراودا دەوڵەتی کۆلۆنیالیستی ئێران
بەڕێـ�وەی دەبات(بڕوانە Soleimani, & Mo� ،
 .)hammadpour, 2020هــەر ئەمە دەکرێت
ئــەو چوارچێوە هەواڵییە بێت کە لە گێڕانەوە
جۆراوجۆرە هاوشێوەکانی ئەو مەدلوولەدا وەک
‹کوشتاری ڕێکخراوی خەڵکی مەدەنیی کورد»
یان «نان بڕین و قڕکردنی کاســبکاری کورد»
و ‹چەوسانەوەی ژنان هاوشانی پیاوانی کورد›
ناوی بنرێت و بە میدیایی و پێناسە بکرێتەوە.
‹چوارچێــوە›کان لێــرەدا ئــەو «بیرۆکە
ساڵی بیست و دووەم
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ڕێکخەرە ناوەندی یان هێڵە داستانییانەن کە
واتا بە توێی ئاشکرای ڕووداوەکان دەبەخشن»
( .)Gamson & Modigliani, 1987هەرچەند
چووارچێوەســازیی مــژارەکان زۆرجار بۆ بە
ئاســانی گەیاندنی بابەتە ئاڵۆزەکان زەروورین،
بەاڵم بە هەمــان ڕادەش ئامرازێکی بەهێزن
بۆ ســنووردارکردنی باســەکان لەسەر بابەتە
سیاســییەکان (.)Crow, & Lawlor, 2016
ڕۆژنامەنووســەکان چوارچێــوە هەواڵییەکان
وەک ئامرازێــک بۆ گێڕانــەوەی چیرۆکێکی
تۆکمــە بــەکار دەهێنــن( وەک «جەنگ لە
دژی تیــرۆر») .کاتێک کارا سیاســییەکان لە
ســەر میدیاکانی هــەواڵ دەکەونە ڕکابەری،
چوارچێوەی تایبەت بەخۆشیان هەیە کە هەوڵ
دەدەن برەوی پێبدەن .کاتێک میدیای هەواڵ
دەیهەوێت بەرایی بــدات بە چوارچێوەیێک
بەسەر یەکی دیکەدا ،دەتوانێت بەرژەوەندیی
بەرچــاو بەرانبــەر بــە دژبــەری دیاریکراو
دەستەبەر بکات .بۆ نموونە ،دەمەتەقێکان لە
ویالیەتە یەکگرتووەکانــی ئەمریکادا لەبارەی
شــەڕ لە ئێراقەوە لەبەرچاو بگرن ،دەوڵەتی
‹بوش› لە خاڵێک لە دیبەت و مشتومڕەکاندا
هەوڵی دەدا برەو بە چوارچێوەی ‹بەردەوامیی
دەورەکە› بدات تا بەڵگەیەک بێت بۆ گرنگیی
بەردەوامی شــەڕەکە تا ئەو کاتەی شــەڕەکە
بداتەوە دەســت هێزە چەکدارەکانی ئێراق»،
ڕەخنەگرانی شــەڕەکە چوارچێوەی ‹شەڕی
بێهوودە› یــان بەکار دەهێنا کــە دەیانگوت
پێویســتە هێزەکانــی ئەمریکا بــە زووترین
کات بکشــێندرێنەوە .تێگەیشتن لەوەی کە
ڕۆژنامە نووســەکان بڕیــاردەدەن کام یەک
لــە ئــەم چوارچێوانە بەکار بێنــن ،دەکرێت
بۆ تێگەیشــتن لە ڕکابەرییە سیاســییەکان
زۆر بەکەڵــک بێت .چونکە «بــاوەڕ و کردەوە
سیاســییەکان لە گریمانــە ،الگری و ڕاپۆرتە
هەواڵەکانەوە سەرچاوە دەگرن .لە ئەم حاڵەتە
گرنگەدا ،سیاسەت درامایەکە کە لە جیهانێکی
گریمانەکــراو و ڕاپۆرتکــراودا ڕوودەدات کە

هەڕەشە و هیواکان دەورووژێنێت ،جیهانێک
کە خەڵکەکە ڕاســتەوخۆ نایبینن و هەستی
ناکــەن»( .)Edelman, 1995تا ئێســتا و بە
پێی ئــەم توێژینەوەیــە لە ســەردێری ئەو
هەوااڵنــەی پێوەندییان بە هەواڵی پێوەندیدار
بە ‹کۆڵبەران› و ‹بەندکراوانی سیاســی›یەوە
هەبووە ،تاکی کوردی بەرکەوتووی توندوتیژیی
و سەرکوتی ڕێژیم ،لە دەقی گوتاری هەواڵییدا
تووشی دەرهاویشتنێکی گوتاریش لە میدیای
ئــەو حیزبانــەدا بووەتــەوە؛ وەک کارایەکی
پاســیڤ ،کەســی نادیار و نەناســراو یان لە
ژمارەدا دەنوێندرێنەوە .بڕوانە ،ئەم سەردێڕانە:
 1نەوســوود /بریندار بوونــی کۆڵبەرێك بە
تەقــەی چەکدارانی ســەر سنوور(ئاســۆی
ڕۆژهەاڵت /ک .ش .ز .ک)[.]5
 ٢برینداربوونــی کۆڵبەرێــک لە ســنووری
بانە(سایتی کوردستان و کورد٠٣٢٠٢١/١٠ .
[]6
(ح.د.ک).
 ٣کــوژران و برینداربوونــی کۆڵبــەران و
کاسبکاران (کوردستان-ح.د.ک.ا ،ژمارە ،٧٩٤
٥ی مارسی .) ٢٠٢١
سێ پرسیار کە دەکرێت لە شیکردنەوەی
الیەنە ڕواڵەتی و شاراوەکانی گوتاری میدیادا
لەبەرچاو بگیرێت دەکرێ ئەمانە بن:
کــێ دەدوێــت (بەتایبەتــی کاتێــک
‹ئاخێوەر›ەکە پەیامنێــر ،وتەبێژێکی فەرمی،
مامۆســتا یان هەر کەسێک بێت کە وتەبێژی
بریکاری دامەزراوەیەکە)؟
دەڵێن چی (واتە واتا ئاشــکرا و شاراوەکانی
لێدوانەکە چیین)؟
مەبەستیان چییە (یان دەبێت گریمانەمان
بۆ ئــەوەی لێدووانەکەیان لە بەســتێنەکەیدا
شیاوی تێگەیشــتن بێت چی بێت)؟(Davis
.), 1985
لە ئەو سەردێڕانەی سەرەوەدا ،چەند شت
هەیە ئاماژەیان پێبکرێت.
یەکــەم ،بریندار بــوون(وەک کردەیەکی
بەدەر لە هێزی کارایەکی ئاگایانە بەکار دێت،
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مێشکی ئاخێوەرێکی زگماکی زمانی کوردی
لە دووی هۆی پشــت بریندار بوونەکە نییە،
چونکــە زیاتر دەدرێتە پاڵ شــتی بێ ئیرادە
و بێ گیان .لەبەرانبــەر ‹بریندار کردن›دایە
(وەک کردەیەکــی مادیــی ،کــە ئاخێوەری
ڕەســەنی کــوردی ،لــە دووی کارای هۆی
برینــدار کردنەکــە دەگەڕێــت و چاوەڕێی
زانیاریی لەبارەی کەســی بەرپرســی پشت
بریندار کردنەوەکەوەیە).
دووەم ،بە پێــی جەختکردنەوەکانمان بۆ
مەبەستێکی تایبەت دەســتکاریی پێکهاتەی
دەربڕینەکانمان دەکەیــن .هێندێک جاریش
وەک دەربڕینەوەیکی باو و جێکەوتوو لە ڕووی
نائاگایی فۆرمە زمانییەکان کە بە ئایدۆلۆژیای
زاڵ بــارگاوی کــراون بــەکار دەهێنینەوە.
ڕاســتییەکەی ئەوەیە کــە زانیاریی تەواو لە
ڕستەی بنجیی دیار (معلوم)دایە.
ســێیەم ،لە ڕێگای ‹ناوانــدن›ەوە کۆی
شێوەی نواندنەوەی ڕووداوەکە گۆڕاوە .هیچکام
لە ئەو سەردێڕانە ڕستە نین ،بەڵکوو گرێیەکی
ناوین(زانیارییــان لەبارەی کات و کەســەوە
تێدانییــە) ،واتــە ‹کار›(فعــل)ی ڕابردووی
ســادەی ‹برینداربــوو› ،لەکارێتــی خراوە و
بەناوکراوە ،بۆیە لوتکە ‹مبتدا›ی رســتەکەی
گرتووە .ئەمە بۆ نموونە ،لە ســەردێڕی( )١دا
ئاوا بووە‹ :بەتەقەی چەکدارانی سەرســنوور
کۆڵبەرێــک برینــدار بــوو› .بــەاڵم ئاواش
بنووســرابایە هەر نواندنەکــەی تایبەت بوو،
چونکە تەقە›کە پێش تەقەکەرەکە(چەکداران)
کەوتووە ،تەقەکە لە ئــەم دەربڕینە زمانییەدا
بەرپرســە نەک ‹چەکداران› ،هەربۆیە لەگەڵ
کاری ‹برینداربــوون›دا ڕێــک دەکەوێــت.
جگەلەوەش ،لێرەدا‹ ،کۆڵبەرێک› کەســێکی
نەناســراوە(ناوە تایبەتەکــەی) هەروەهــا
‹چەکدارانــی سەرســنوور›(کێن؟) .بــەاڵم
ئەگــەر بنووســرابایە «چەکدارەکانی ڕێژیمی
ئێــران بەتەقــە کۆڵبەرێکیان لە نەوســوود
بریندارکرد» ،نواندنەوەکە چەکدارانی ڕێژیمی
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ئێرانی بە بەرپرس دەناســاند .جیاوازیی ئەم
دەربڕێنــە لەگــەڵ ئەوانــەی دیکــە ئەوەیە
کە بــە پێی یاســاکانی پێکهاتەی ڕســتەی
کوردی لــە ڕووی دیار(معلوم)دا بکەر(فاعل)،
بەرکار(مفعــول) و کار (فعل) و ئامێر(ابزار)ی
بریندارکردنەکە لەگەڵ ئاوەڵکاری شوێن(قید
مکان)دا دەربڕاوە .لەباری نواندنەوەی زانیاریی
و ئەزموونــی بیرۆکەییــەوە لــە ڕێزمانی واتا
بنیــادی هاڵیدەی کە بۆ شــێکردنەی گوتار
بەکار دێت و مەبەســتی ئێمــەش ئەمەیانە،
کردە(بریندارکردن) ،بەشداربووەکانی کردەکە
(  1چەکدارانــی ڕێژیمی ئێــران وەک کارا،
 ٢کۆڵبەرێــک ،وەک ئامانج/کرتێکــراو) و
بارودۆخێک(لــە نەوســوود و بەتەقە) هەیە.
بەگشتی ،ئەم ڕســتانە هەرکامە واقعیەتێکی
جیاواز بنیاد دەنێت.
لەســەردێڕەکانی ( )٢و ()٣دا ،هــەر
بەرپرســێک لەئارادانییە .سەر دێڕی ( )٣کە
تایبەتە بە ‹ڕۆژنامەی کوردستان› (ح.د.ک.ا)،
لــە الپــەڕەی کۆتایــی هــەر ژمارەیەکــی
ڕۆژنامەکــەدا ،هەواڵ و ڕووداوکانی تایبەت بە
کوردســتان کۆدکرێنەوە ،بە پێی توێژەکانیان
یان سروشتی ڕووداوەکانیانبە پۆلین دەکرێن،
وەک:.
‹مەحکومکرانــی زیندانییــان بە زیندان
و کەمکردنــەوەی حوکمــی زیندانــی›،
‹بانگهێشــتکردنی هاوواڵتییان بۆ ئیتالعات›،
‹تەقینــەوەی مین» ،کوژرانــی هاوواڵتییان»
و . ...کە بۆ بابەتــی تایبەت بە کۆڵبەران ئەم
سەردێرەدانراوە .لێردە باشتر دەردەکەوێت کە
کۆکردنەوە زمانییەکانی ڕستە و چڕکردنەوەیان
لــە گرێیەکی ناویدا ،چەنــد لەگەڵ الپەڕەی
تایبەتــی ڕۆژنامەکە یەکانگیــرە؛ کورتە دەقە
هەواڵییەکان و شــەتەکدانی زانیارییەکان لە
بەستەی کڵیشەییدا ئازارەکانی قوربانییەکانی
سەرکوتی ڕێژیم نەدیوو دەکرێت ،و چۆنێتیی
ڕوودانی ڕووداوەکان و کاردانەوەکانی خەڵک
و لێکەوەتەکانــی ئەو توندوتیژییانە الدەدرێن.
ساڵی بیست و دووەم
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سەبارەت بە ســەردێرەکانی ‹مەحکومکرانی
زیندانییــان بــە زینــدان و کەمکردنەوەی
حوکمــی زیندانــی›‹ ،بانگهێشــتکردنی
هاوواڵتییان بــۆ ئیتالعات› دەکرێت بگوترێت
کــە کەمکردنەوەی حوکمــی زیندانی واتای
نەرێنیــی بەزیندان مەحکوومکردنەکە بۆ الی
ئەرێنی دادەکێشــێت ،یان هاوســەنگییەک
دروســت دەکات‹ .بانگهێشتکردن› لە زمانی
کوردیدا ،واتــای ئەرێنی هەیە کــە زیاتر بۆ
بواری میوانداریکردن لەکەسێک بەکار دێت،
تا ئــەوەی ڕاپێچکرا بێت .ئەگــەر هەر واتای
‹بانگکردن› بایە بێ الیەنتر بوو.
لە دەقی ئەو هەوااڵنەدا ،ئاماژە بە کاراکانی
پشــت کوشــتن و برینداربوونەکان دەکرێت،
بەاڵم کــوژراوەکان هــەر لەواتای وشــەیی
‹کوشــتن› دا کۆتاییان دێت ،بە بێ ئاماژە بە
چۆنێتی ،و زانیاریی ورد ،هاوبەشــیی بنەماڵە
و کەســوکاریان وەک وەرگرتنی قســەیەک
یان شــایەدحاڵێک کــە وەســفی مەینەتی
ژیانیان تا کاتی کارەســاتەکان بکات .زۆرجار
بــۆ بریندارەکانیــش تراژیدییەک لە دەقێکی
داڕێــژراودا بە کۆتاییەکی خۆش کۆتایی دێت
کــە زیاتر ئەم پارچــە ئاخاوتنەیە «شــایانی
باســە ،بۆ چارەسەری برینەکەی گەیاندراوەتە
خەستەخانە».
بــە پێــی ئــەو لێکدانەوەیــە و ئــەو
بیردۆزییانەی تا ئێســتا لە بنیادنانی واقع لە
ڕێگــەی زمانەوە کردوومانــە ،دەکرێت بڵێین
کە زمانێکی ئاســایی و سروشــتییانە بۆ ئەو
کوشتارە سیستیماتیکە بەکار دێت؛ هەر وەک
ئەوەی لەژیانی ئاســایی ڕۆژانەدا دوو کەسی
کــورد بۆ یەکی بگێڕنــەوە .ئەوانە ئەوکاتە لە
ڕێگای زمانە ئاسایی دەنوێندرێن و سروشتی
دەکرێن کە دەبنە ‹کڵیشە› یەک بۆ داڕشتنی
هەر ڕووداوێکی لەوچەشنە بۆ کەس/کەسانی
جیاواز و لە شــوێنێکی جیاوازی کوردستاندا
دووبــارە دەبنــەوە .بۆنموونــە بڕوانــە ئــەم
سەردێڕەی ئاسۆی ڕۆژهەاڵت:

 ٤سەقز /بریندار بوونی کاسبکارێکی کورد بە
[]7
تەقەی هێزە چەکدارەکان
ئەگەر ئەم شــێوە نواندنەوانە لەگەڵ ئەو
هەســتی هــاودەردی نواندنەی بەرپرســانی
ڕێژیــم و دەزگا میدیاییەکانــی هــاوکات
لەگەڵ کوشــتن و بڕینیان بۆ دۆخی نالەباری
کۆڵبەران لەبەرچاو بگرین[ ،]8ئەم شــێوەیە لە
نواندنەوەی میدیای حیزبی لە ئەو کارەساتەی
تاکی کورد تووشی بووە ،ئاستی ئاسایی بوونی
کارەســاتەکە لە گوتاری میدیا حیزبییەکاندا
دەردەخــات .بەتایبەتی ،دوو ســتراتیژیی لە
نواندنی میدیایی ڕێژیمــدا دەردەکەوێت کە
هەمان شــت لــە میدیای حیزبیــدا بەرهەم
دەهێنرێتەوە :ســتراتیژیی بە ‹تاوانکەر›دانان،
ستراتیژیی ‹قوربانیبوو›
بــە شــێوەیەک کــە لــە ســتراتیژیی
یەکەمدا ،تاکی کۆڵبەر لە شوناسی نەتەوەیی
و کوردســتانی دادەماڵرێــت و شوناســی
‹شــارۆمەندێکی ئێرانــی› پێدەدرێتــەوە کە
تاوانی سنوور بەزێنیی (ئاسایش و سەروەریی
سیاســیی دەوڵەت) دەکات ،هەر بۆیە ســزا
دەدرێــت و ‹قوربانیبــوو»ی الوازییەکــی
بەڕێوەبەریــی دەوڵەتیشــە لــە ‹ناوچــە›ی
سنووری( نادادپەروەرییەکی ئابووری)دەوڵەت.
ســتراتیژیی بە تاوانکەر دانان ،چارەسەریشی
لــەدووە (پێشــنیاری چارەســەکردنی
نادادپەروەریــی ئابووریــی و بەڕێوەبەرایەتیی
خراپــی کارگێڕی ئیــداری و چارەســەری
برینــی قوربانییــەکان لە خەســتەخانە ،یان
کەمکردنــەوەی حوکمی زیندانی) .بۆ نموونە،
لــە دەقی هەواڵەکانــی ( )٢و ()٣دا ،کۆتایی
هەواڵەکە بە چارەســەری لە نەخۆشخانەکانی
ڕێژیم کۆتایی دێت .ئەمــە دەکرێت میتافۆر
یان ئیســتیعارەیەکیش بێت بۆ چارەسەریی
دۆخی ئابووری کە بە ڕێژیم خۆی دەکرێت .لە
هەمان کاتدا ،لۆسکردنی ئەو کارەساتانە بێت
کە بەسەر تاکاکان دێت و سەرکەوتنی پیالنی
ڕێژیم لە هەڵســوکەوتێکی بااڵدەســەتانەی
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ئیستعمارییانەدا بۆ تێکشکاندی ئیرادەی کورد
و وازهێنان لە شوناســی کورد بوونییشــی بە
ناچارکردنی بە هەڵبژاردنی یەک شێوەی ژیان
زیاتر ڕوون دەبێتەوە .مەترســیی ئەم شــێوە
بەکارهێنانــەی زمــان لە میدیــا ،ئەوەیە کە
چوارچێوەیەکی باو بۆ گێڕانەوەی ڕووداوەکان
لە میدیای نووسراو و گوتراودا دروست دەکات
کە بە پێوانەی ئەوانــە زەینیەتی گێڕانەوەی
زۆربەی ڕووداوە پێشبینیکراوەکانی داهاتووش
ڕێکدەخات.
الکالو موف «ناشیمانەیەتی کۆمەڵ وەک
مەترســییەک بــۆ هەر شوناســێک دەنوێنن
کە خــۆی وەک بزوتنەوەیەکــی بەردەوامی
جیاوزییــەکان دەردەخــات»(& Laclau
 .)Mouffe, 2001لەڕوانگــەی ئەمانــەوە»
هەرچەند کۆمــەڵ تاڕادەیەک پێکهاتەمەندە،
بــەاڵم ئــەم پێکهاتەمەندییەی ســنووردار و
کاتییــە .ئەگەر بۆ نموونــە خەڵک بە چینی
جیــاوز دابەش دەکرێن لەبــەر ئەوە نییە کە
کۆمەڵ هــەر بەو شــیوە بابەتییانەیە لە ئەم
چینانە پێکهاتووە ،بەڵکــوو لەبەر ئەمەیە کە
داخراوی()closureیەکــی کاتــی هەیــە کە
شــێوە ڕێتێچوو و شــیمانەییەکانی دیکەی
دابەشــکردنی وەک ڕەگەزی یــان ئەتنیکی
پەراوێز خسـ�تووە یان دەرهاویشـ�تووە( (�Jør
 .)gensen, & Phillips,2002لــە نموونــەی
کۆڵبەریدا ،هەموو جۆرە هێزێکی ســەرکوتی
نەرم و ڕەق بەکار هاتووە بۆ ئەوەی کورد ناچار
بە هەڵبژاردنی ئەو شــێوەیە لە کاســبکاری
بکات ،واتە بنیادنراوی دەوڵەت خۆیەتی(بڕوانە،
.)Soleimani, & Mohammadpour, 2020
بەگشــتی ،ملمالنێی نێوان گوتارەکان
بەواتــای ئەوەیــە کــە کارا جۆراوجۆرەکان
هەوڵدەدەن کۆمەڵگە بەشــێووەیەکی جیاواز
ڕێکبخەن .هەر بۆیە ،وشــەیەکی ســەرەکیی
تیۆرەکە ‹بەرەنگاریــی گوتاریییانە›یە .گوتارە
جیاوازەکان -کــە هەرکامەیان بە شــێوەی
تایبــەت بە خۆیــان دووان و تێگەیشــتن
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لەبــارەی جیهانی کۆمەاڵیەتییــەوە دەخەنە
ڕوو -بۆ بااڵدەســت بوون ،واتە چەســپاندن
و جێگیرکردنــی واتاکانی زمان بە شــێوەی
خوازراوی خۆیان ،لە بەرەنگاریی بەردەوامدان.
بەم پێیە ،بااڵدەســتی (هێژێمۆنی) دەکرێت
وەک زاڵ بوونی ڕوانگەیەکی تایبەت پێناســە
بکرێت»(.)Jørgensen and Phillips, 2002
تا ئــەو جێگایەی پێوەندیــی بە بواری
ئــەم توێژینەوەیــەوە هەیە ،لــە بەرئەوەی
پرۆژە جیاوازەکان بۆ بااڵدەستی (هێژێمۆنی)
بــەردەوام لە ڕکابەریدان زاڵ بن ،و پێکهاتنی
بااڵدەستی بەواتای مەعریفەتێکی تۆکمە نییە
کە تایبەت بێت بە قؤناغێکی دیاریکراو(Laclau
 ،)and Mouffe, 1989گوتــاری میدیــا
لەبەر سروشــتی مەبســتدارانەی داڕشــتنە
زمانییەکانــی ،بەهاکانی هــەواڵ کە دووری
و نزیکییەکانــی ڕووداوەکان بــە دەزگایەکی
تایبەتی ڕاگەیاندنەوە دەنرخێنن ،ئایدۆلۆژیا و
دەسەاڵت لە بنیادنانی ئەم واقعە بۆ بااڵدەستیدا
کاریگەرە .هۆیەکەشی ئەوەیە کە لێرەدا ،بابەتی
بنیادنەرانــە ( )constructiveلە «کردەیەکی
پێوەندییانەی دوو الیەنە»ی ناڕاســتەوخۆ لە
نێــوان نێرەر و وەرگردا دروســت دەبێت کە
هێزی کاریگەریی لەســەر وەرگر تاڕادەیەک
بەســەر تێگەیانــدن و زانیاریگەیاندندایــە.
لە ئــەم شــێوە بنیادنەرییــەدا« ،چی دیکە
ناکرێــت زمــان وەک گرینگتریــن هۆکاری
بابەتیکردن(عەینیەتســازی) و دەروونیکردن
لێی بڕواندرێت ،بەڵکوو(بەشێوەیەکی تایبەتی)
کردەیەکــی پێوەندییانەیە کــە بابەتیکردن و
دەروونیکــردن بەرهەم دەهێنێــت .هەروەها
لە کــردەی پێوەندیی بنیادنەرانەدا زمان هەر
وەک هۆکارێکــی زانیاریگەیانــدن نازانرێت،
بەڵکــوو وەک کردەیــەک دادەنرێــت کــە
هەوڵــدەدات بگات بە ئــەو کاریگەرییەی وا
لە کەســێک بــکات کارێک بــکات کە ئێمە
دەمانهەوێت .ئامرازێکی بەدەســتهێنانی ئەم
ئامانجە هێز/دەسەاڵتی پێوەندییانەیە .کەواتە،
ساڵی بیست و دووەم
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چەمکی هێــزی پێوەندییانە ئامانجی کردەی
پێوەندییانــە لــە تێگەیشــتنەوە دەگۆڕێت
بــۆ کاریگەریــی» ( .)Reichertz, 2020لــە
درێــژەی ئــەم لێکۆڵینەوەیــەدا و بەتایبەتی
لە پێوەندیی لەگــەڵ چۆنێتیی ڕووماڵکردنی
بابەتی ڕادەستکردنەوەی ‹مستەفا سەلیمی›،
زیندانیی سیاســیی لە میدیــای حیزبیدا و
لەسێدارەدانەکەی لە الیەن ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێرانــەوە زیاتر تیشــک دەخرێتە ســەر ئەم
الیەنەی بەکارهێنانی کاریگەرییانەی میدا.
ناجێگیریی واتا و سەراوی(شــناوەری)
ئاماژەکان( دالــەکان) :ڕوونکردنەوەی
چەند چەمکێک
هــەروەک لەســەرەوە ئاماژەی پێکــرا ،ئەم
توێژینەوەیــە کــە پشــت بــە بیردۆزیــی
گوتــاری دەبەســتێت ،کــە لــە تێڕوانینــە
پــاش پێکهاتەخوازییەکــەی الکال و موفەوە
لــە کتێبــی ‹هێژێمۆنــی و ســتراتیژیی
سۆسیالیستی›یەکەیانەوە سەرچاوە دەگرێت،
‹کۆی ڕەوت(پرۆسە)ی کۆمەاڵیەتی بە تۆڕێک
لــە ڕەوتەکان دادەنێت کە واتــا تێیدا بەدی
دێــت ».گوتاریش بەواتای ســەقامگیرییەکی
ڕێژەییانــەی واتــا لــە بوارێکــی تایبەتدا و
بەدەوری گرێبەندی تایبەتدا پێناسە دەکات...
گرێبەند ئەو نیشــانە تایبەت و تاقانەیەیە کە
نیشــانەکانی دیکە واتاکانیان لــە پێوەندیی
لەگەڵ ئەودا بە دەســت دێنــن»(Jørgensen
 .)and Phillips, 2002بــۆ نموونە ،لە گوتاری
میدیایی حیزبەکانــی نێو ناوەندی هاوکاریدا،
‹نەتەوە/تاکــی کورد ‹وەک وەرگری میدیاکە
بە گرێبەندەکە و نیشــانەکانی دیکەی وەک
نیشــتمان ،کۆمەڵــی کــوردەواری ،زمانــی
کــوردی و ‹چەوســانەوەی ئیســتعمارییانە
(داگیرکردنی خاک ،سەرکوت و قەاڵچۆکردنی
ڕێکخراو ،قەدەغەکردنــی خوێندن بە زمانی
کوردی› دەستبەســرداگرتنی سامان /داهات
و بێبەشــکردن لە مافی ئابووری ،سیاســی،

کولتــووری و ئازادییەکۆمەاڵیەتییەکانیــان و
دادپەروەری) واتاکانیــان لە پێوەندی لەگەڵ
واتای نەتــەوەی کورد/تاکی وەرگری کورددا
وەردەگرن و البردنی چەوسانەوەی نەتەوەیی،
و بەدەســت ھێنانی ســەروەریی سیاسی لە
شــێوەیەکی شــیمانەکراودا ‹خودموختاری،
فیدرالیزم یان ســەربەخۆیی› وەک وەاڵمێک
بە ویســتی کۆمەاڵنــی نەتەوەی کــورد لە
کوردســتاندا بە پێــی بەهــا دیاریکراوەکانی
هــەواڵ کە لە ڕووداوە پێوەندیدارەکان بە ئەو
گرێبەندە و نیشــانەکانی دیکەوە ســەرچاوە
دەگرن ،بە چارەسەر یان ئامانجی گرێبەندەکە
دادەنێــن .کەواتە ،گوتــار تەواویەتییەکە کە
تێیدا هــەر نیشــانەیەکی زمانی لــە قالبی
‹ڕەهەنــد› ( )momentێکدا و لە ڕێگای واتا
جیاوەزەکەی لە پێوەندیی لەگەڵ نیشانەکانی
دیکەوە (ڕاســت وەک تۆڕی ماســی گرتن)
چەسپاوە( .)ibidبەاڵم جیاوازییەکەی لەگەڵ
تۆڕەکە ئەوەیە گرێی تۆڕی ماســی گرتنەکە
چەسپانێکی هەمیشەییە ،و گرێ یان نیشان
زمانییەکان چەسپانەکەیان ڕێژەییەوە و بە پێی
ئاڵوگۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان دەکرێت ئەوانیش
بگۆردرێــن .خاڵێکی گرنگی دیکە ئەوەیە کە
لە زماندا بە پێی ســنوور و ڕێگە پێدانەکانی
یاســای ڕێزمانی پێکهاتەی هــەر زمانێک و
ئەو بژارە تایبەتانەی لە جۆری وشــەکان یان
نیشانە زمانییەکاندا دەکرێت ،هەروەها بە پێی
دەرهاویشــتنی واتا شــیمانەییەکانی دیکەی
نیشانەکە و بەســتنەوەی بە تاکە واتایەکەوە
گوتارەکــە دەچەســپێت و جێگیــر دەبێت.
واتــە «گوتــار داشــکاندن و کەمکردنەوەی
ئەگەر/شـ�یمانەکان»ە»(�Jørgensen and Phil
 .)lips, 2002بــۆ نموونە ،ئێســتا لە گوتاری
میدیایی حیزبەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا،
واتای ‹پێشمەرگە› وەک نیشانەیەکی زمانی
لە بریتــی واتاکانی دیکە چەســپاوە ،هەموو
جۆرەکانی دیکــەی واتاکەی وەک جەنگاوەر،
شــەرڤان ،گرێلال ،چریک ،پارتیزان ،سەرباز و
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 ...دەرهاوێــژراون و حیزبەکانــی ناو ناوەندی
هاوکاری لە ســەر بەکارهێنانی ئەو نیشانەیە
ســاغ بوونەتەوە .ئەوانەی دیکە هەرچەند لە
زمانەکەدا هەن بــەاڵم کەوتوونەتە ‹ژینگەی
گوتار›ەکەوە« .ژینگەی گوتار ئەنبارێکە بۆ کۆ
کردنەوەی›زیادە واتا› بە هۆی کرداری جومگە
بەندییەوە بەرهەم هاتوون .واتە واتاکانی هەر
نیشانەیەک کە لە گوتارەکانی دیکەدا هەیبووە،
بە هۆی گوتارێکی تایبەتــەوە بۆ بەدیهێنانی
تاکە یەکەیەکی واتایی وەالنراون»(Jørgensen
 )and Phillips, 2002کە پێشمەرگەیە.
سەبارەت بە ڕێژەیی بوونی چەسپانی واتا
دەکرێت ئەوە بگوترێت کە چونکە لە ژینگەی
گوتاردا هەموو ئەو شتانەی گوتارێکی تایبەت
وەالی ناون کۆ بوونەتەوە ،ڕاست لەبەر ئەوەش
ئەو گوتارە تایبەتە دروســت بووە کە ئەو تاکە
واتایەیانــی هەڵبژاردووە ،هــەر بۆیە بەردەوام
مەترســیی ئەوەی لێدەکرێت کە هەر ئەوەش
الوازی بکات ،واتــە یەکێتیی واتاییەکەی لە
دەســت بدات .بۆ نموونە لەوانەیە یەکێک لە
مەترســیییەکانی سەر ئەو یەکێتییە گوتارییە
لەباری چەکدارییەکــەی واتای ‹گرێال› بێت
کــە ئاماژە بــە گوتارێکی سیاســیی دیکەی
نــاو گوتــاری بزوتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی
نەتەوەیی کورد دەکات .ئەو جۆرە نیشــانانەی
کە هێشــتا واتاکانیان جێگیــر نەبووە و فرە
واتــان بــە ‹توخم›(عنصــر) دادەنرێن .هەر
کات گوتارێــک توانی پێش بە ســەراویی و
هەڵبەزدابــەزی واتای توخمــەکان بگرێت و
لــە ڕەهەندێک ‹قەتیس›ی بــکات ،دەبێتە
ڕەهەند(بعد)ێــک .گوتار بەم شــێوەیە ڕێگە
لــە تەماوی بوون و لێڵی دەبســتێت .چونکە
پێش بە هەڵبەزدابــەزی توخمەکان دەگرێت
و لــە ڕەهەندێکدا دەیانبەســتێتەوە .ئەمەش
بــە ئەم واتایەیە کــە گوتارەکانی دیکەش لە
ڕێگای جومگــە بەندیی تایبەتــی خۆیانەوە
بە جێگیرکردنــی واتا گوتــاری هەنووکەیی
بەرهەم دەهێننەوە یان بەرگژی دەکەن .هەر
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بۆیە ،گوتار داخرانێک/بەســتێکی کاتییە؛ واتا
بە شــێوەیکی تایبەت دەچەسپێنرێت ،بەاڵم
نایبڕێتتەوە کە ئەم واتایە بۆ هەمیشــە ڕاست
وەک خــۆی دەمێنێتەوە .بۆ نموونە ،لە نێوان
توخمەکانی ‹خودموختاری›‹ ،سەربەخۆیی›
و ‹فیدرالیــزم›دا ،فیدرالیــزم جێگیرکــراوە.
بــەاڵم ،بەپێی هەڵکــەوت ،بــارودۆخ و هێز
و شــێوەیەکی دیکــەی واتاســازی دەکرێت
ئــەوەش بگۆڕێت بە نیشــانەیەکی دیکە .بە
ئەم شێوەیە جومگە بەندییەکان بەشێوەیەکی
پێشــبینی نەکراو پێکهاتەکانی واتا پێکدێنن،
هەر بۆیــە بەردەوام دەرفەتێــک بۆ ملمالنێ
لەســەر شــێوەی ئــەو پێکهاتانە لــە ئارادا
هەیە .تێگەیشــتن لە ناجێگیریی گوتارەکان،
ناجێگیریی نیشــانە و توخمــەکان هەوڵدان
بۆ زاڵ کردنــی ڕەهەندێک ،بەواتای زاڵکردن
و جێگیرکردنێکی هەنووکەیی گوتارێکیشــە.
زۆر گرنگە بۆ ئــەوەی لە کاری ڕێکخراوەییدا
بە پێی هەڵکــەوت گونجاوترین بیردۆزی بۆ
بەرەو پێشــبردنی گوتــاری ڕێکخراوەیی بژار
بکرێت کە لــە میدیاکانییەوە خۆ بنوێنێت تا
ڕای گشــتی لەســەر بنیاد بنرێت .هەر بۆیە
بیردۆزیــی گوتارییانە پێمان دەڵێت تیشــکۆ
بخەینە ســەر زەرفییەتەکانــی دەربڕینێکی
تایبەت[دەســتەواژە ،ڕســتە یــان دەق] ی
جومگــە بەندییەکان[ :بۆ ئــەوەی بزانین کە
ئــەم دەربڕینانە ] بە دانانــی توخمەکان لە
پێوەندییــە تایبەتەکانیان لەگەڵ توخمەکانی
دیکــەدا چ واتا گەلێک جێگیــر دەکەن ،چ
واتــا گەلێکی متبــووی [دیکە لــە ژینگەی
گوتارەکەدا هەن] وەال دەنێن(Jørgensen and
)Phillips, 2002؟
بۆ نموونە ،بڕوانە ئەم سەردێڕانەی خوارەوە:
 ٥دەستبەسەر بوونی شــارۆمەندێکی کورد
لە تاران (ئاســۆی ڕۆژهەاڵت ،ک .شۆڕشگێڕ،
.]9[)٢٠٢١ ٠٣/١١
 ٦دەستبەســەرکرانی هاوواڵتییەکــی کورد
لەتاران (کوردستان و کورد ،ح.د.ک)[.]10
ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

 ٧هاوواڵتێکی ســوننە مەزهــەب لە ئەهواز
حوکمی زیندانیی بەسەردا سەپا (کوردستان
میدیا ،ح.د.ک.ا١٤ ،ی بەفرانباری .]11[)٢٠٧٢٠
بەوپێیە کە ‹نەتەوەی کورد› وەک گرێبەندێکی
گوتاری میدیای حیزبی بە مەدلوول داندراوە،
کوردســتان وەک ‹نیشــتمان›ی کوردان و
شوێنی دانیشــتوانەکەی شوناسێکی شوێنی
و نەتەوەیی دانیشــتوانەکەیەتی .لەبەر ئەوەی
شێوەی خۆبەڕێوەبەریی و چەشنی سەروەرییە
سیاســییەکەی ســاخ نەبووەتەوە ،پێدەچوو
‹هاونیشــتمانی› بەکار هاتبایە .هەر وەک لە
هێندێک هــەواڵ و ڕاگەیەنراوی حیزبیدا کە
ڕوو لە ئەندامانی نەتەوەی کورد لە کوردستاندا
بــاو دەکرێتەوە بــە هاونیشــتمانی بانگیان
دەکات .بەاڵم لە پێکهاتەی هەواڵ و سەردێڕە
هەواڵییەکانــی میدیــا حیزبییەکانــدا (هەر
دووک الیەنی کۆمەڵە) وشــەی ‹شارۆمەند»
لە ڕستەیەک یان لە دەستەواژەیەکدا لەگەڵ
وشــەکانی دیکە ( وەک شارۆمەندێکی کورد)
دا بــەکار دەهێنرێــت کە وشــەکە لەباری
پێکهاتەییشــەوە داڕێژراوێکی زمانی نەتەوەی
زاڵــە و وەرگێــڕداراوی وشەی›شــهروند›ی
فارســییە و نیشــانەکانی گوتاری بااڵدەست
بەرهــەم دەهێنێتەوە .لەڕاســتیدا شوناســی
پێدراوی دەوڵەتــی داگیرکەری پێداوە و ئەو
شوناسەش قەبووڵ کراوە بێ ئەوەی مافەکانی
دەستەبەر کرا بێت یان ڕاستییەکەی ئەوەبێت
کــە وەک ‹شــارۆمەند›ێکی کــوردی ئێران
هەڵسوکەوتی لەگەڵ کرابێت .لێرەدا ،دەبینین
کە ئەم نیشــانەیە لەگەڵ نیشانەکەی تروەک
«هاوواڵتی»(هــەر دووک الیەنــی دیموکرات،
زیاتر ‹ح.د.ک.ا› بەکاری دێنن)دا هاوتایەکن
بۆ (/citizenشــهروند) کە لــە ڕیزبوونەکەی
لەگەڵ وشەکانی دیکەی ( وەک هاوواڵتییەکی
کورد)دا واتا بە فەرمی ناسراوەکەی لە گوتاری
دەوڵەت-نەتەوەی ئێرانیدا دەگەیەنێت .ئەگەر
ئەمە نەبێت ،بەڵکو وێناکردنێکی بیرۆکەییانەی
بە واڵتدانانی کوردســتان لە واتای ‹دەوڵەت/

کشــور›دا بێت ،هــاودژی و پێچەوانەییەک
لەگەڵ گوتاری ئەو حیزبانە لەگەڵ پاشــگری
‹ئێــران›ی بوونەکەیــان پێکدێنێــت کە لە
گوتاری فەرمیدا خۆی پێدەناســێنن .تەمێکی
زیاتر بەســەر تێگــەی زاراوەکــە و گوتاری
میدیایی و ڕێکخراوەییشیان دەکێشن.
بــە گشــتی ،دەبینیــن کە ئــەم فۆرم/
ئاماژە(دال)انــە لــە گوتــاری میدیایــی و
ڕێکخراوەیی ئەو حیزبانەدا بە سەراوی (شناور)
ماونەتەوە و جێگیر نەبوون .ئەمەش جیاوازیی
گوتاری میدیایی حیزبــەکان دەردەخات کە
دەکرێت هۆی ســاخ نەبوونەوەیان لەسەر ئەو
زاراوە بنەڕەتییانە بێت کە سیمای گوتارێکی
میدیایی و سیاســی دەردەخــەن .بەتایبەتی،
ئەوە ئەو کاتە زیاتر جێی پرســیار دەبێت کە
ڕاگەیەنراوەکانی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،کــە هەرجــارە و
الیەنێکیان بەڕێوەی دەبات و ڕاگەیەنراوەکەش
دەنووســێت ،زاراوە تایبەتەکەی خۆشی تێدا
بەکار دێنێت ،یان هێندێکجار یەک زاراوە بە
دوو واتای جیاواز بەکار دەهێنرێت .بۆ نموونە
لەئە سەردێڕانەدا بەکارهاتوون.
دەکرێــت تــا ســاخ بوونــەوەی باری
خۆبەڕێوەبەریی کورد و چەســپانی مافەکانی،
«هاونیشــتمانی» وشــەی جێگــرەوەی ئەو
زاراوەیە بێت کــە بەرهەمهێنراوی دەوڵەت-
نەتــەوەی زاڵە .ئەم ناجێگیریی و ســەراوییە
دال/ئاماژەکانی وەک (هاونیشتمانی ،هاوواڵتی
و شــارۆمەند) دەریدەخات گوتاری میدیایی
ئــەو حیزبانە تەنانەت لە ناوەندی هاوکاریی و
هێندێکجار لە دەزگای ڕاگەیاندنی خۆشیاندا
لە جێگیرکردنی واتای زاراوە سەرەکییەکاندا
کە پێوەندییان بە شوناســی بەکارهێنەکانی
میدیاکانیانەوە هەیە ،و لە ئەنجامدا سەرکەوتوو
نەبوون کە واتاکــەی جێگیربکەن .بۆ نموونە
بڕوانە ســەردێڕی ژمارە( )٨لەخوارەوە لەگەڵ
سەردێڕی ژمارە ()٦دا لە سەرەوە بەراوردیان
بکە کە هەردووکیان سەر بەیەک گوتارن.
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 ٨ســێ هاونیشــتمانی حوکمی  ١٥ســاڵ
بەندکرانیان بەسەردا سەپا(کوردستان و کورد،
ح.د.ک.]12[)٢٠٢١/٠٣/٢٤ ،
هەرچەند وا پێدەچێت ،ژماری بەکارهێنانی
زاراوەی ‹هاونیشــتمانی› لە گوتاری میدیایی
(ح.د.ک)دا زیاتــرە ،بــەاڵم دەبینیــن ئەگەر
بڕوانینە سەردێڕی ژمارە ( )٦دەبینین وشەی
‹هاوواڵتی›شی بۆ بەکار هاتووە
لەوانەیە کەسێک بڵێت خۆ ‹هاوواڵتی›یش
هەر کوردییــە ،و لە کوردیــدا ‹واڵت› هەر
واتای نیشتمان دەدات کاتێک لە ڕستەیەکی
وەک ‹ئەوانیــش هەر خۆواڵتییــن ›.یان لە
دەســتەواژەی ‹واڵتی ئێمە›دا لــە ئاخاوتنی
ڕۆژانەی خەڵکی ئاســایی کــورد بەکار دێت.
ئەوە ڕاســتە ،بــەاڵم ئەوانە وشــەن و ئێمە
مەبەستمان زراوە(مصطلح/تێرم)ێکی سیاسی
فەرمییە کە لە گوتاری سیاسی و میدیاییدابــەکار دێت .هەر وەک ئەوەی لە باشــووری
کوردستاندا ‹هاوواڵتی› لە بریتی «»citizenدا
بــەکار دەهێنرێــت .ئەمــە ئاســاییە چونکە
کــورد ،لەو پارچەیەدا خاوەن شــێوەیەک لە
خۆبەڕێوەبەریی سیاسییەکە بە ڕەسمی دانی
پێدانراوە.
لە سەردێڕی ژمارە()٧دا ،دەبینین وشەی
‹هاوواڵت›یشــی بۆ بەکار هاتــووە (لە گرێی
ناویی ‹هاوواڵتێکی سوننە مەزهەب›دا) ئەگەر
هەڵەیەکــی چاپی نەبێت ،ڕێک مەبەســتی
ئەوەیە کە ئاماژەیە بۆ واڵتی ئێران کە ڕۆژنامە
نووســەکە و کەسێکی ســوننە مەزهەب لە
ئەهواز کە پێدەچێت ســەربە نەتەوەی عەرب
بێت ،تێیدا هاوبەشــن ،هەر بۆیە و هاوواڵتن.
واتە بە فەرمی ناســینی شوناســی هاوواڵتی
بوونــی ئێرانییە .ئەمە لەحاڵێکدایە لە میدیای
ئــەو حیزبانــەدا و بەتایبەتی لەســەروتاری
ڕۆژنامەکانیانــدا زاراوەی ‹کۆلۆنیالیســت›
(کوردســتان ژ-٧٩١.ح.د.ک.ا) ،یــان
‹داگیرکــەر›(دواڕۆژ ،ژ )٩٤.و ( ئاســۆی ڕۆژ
هەاڵت ،ژ )١٧٥.بەکار دێنن .لێرەدا ،مەبەست
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هاودژییەکانی ناو گوتارەکە مەبەســتە ،نەک
ئەوەی کــورد بــە فەرمی هاوواڵتــی ئێران
نەبێت (هەر ڕاستەییەکەی ئەوەیە کە شێوەی
ڕەفتاری ڕێژیمەکانــی ئێران وەک داگیرکەر،
کوردســتانی کوردووە بە موستەعمرەیەک لە
بریتی ئەوەی بەشێک لە ئەو واڵتە بێت).
لەگەڵ ئەوەشدا ،بەکارهێنانی ئەو زاراوانە،
دەکرێت بەواتــای کارلێککردنەکانی میدیا و
جەماوەریش بێت و ڕاســتییەکەی ئەوە بێت
کە نیشــانەیەک لە گۆڕانی گوتاری میدیایی
ئەو ڕێکخراوانــە بێت ،بــەاڵم بەرچاو بوونی
ژماری ئەم فرەواتاییانە بۆ ئاماژەکانی دیکەش
و جێکەوتنیان لە ژینگەی گوتاری میدیایی و
ڕێکخراوەییاندا لێکدانەوەی تر هەڵدەگرێت و
دەکرێت ڕوانینێکی بابەتیخوازانەی هەریەک
لــەو ڕێکخراوانــە بێت لە پێوەنــدی لەگەڵ
پێداگری لەســەر چەســپاندنی دەستەواژەی
تایبەت بە خۆیــدا .ئەمەش خۆی تاڕادەیەک
‹ڕەقیی پێکهاتەیی› و ‹ناهاوچەشنیی›یەکی
لێدەکەوێتــەوە کــە نەرمیی بــەرەو گۆڕان
ئەستەم دەکات.
ئەو فرە واتاییەی وشــە ســەرەکییەکانی
بنیادنانــی گوتاری نەتەوەیــی و برەوپێدانی
لــە ڕێــگای میدیــاوە ،وا دەکات لەالیــەک
النیکــەم بۆ تاقمــە ژێر دەســتەکان گۆڕانی
پێکهاتە(ســاختار)ەکان کــە بەشــێوەیەکی
کۆمەاڵیەتی بیچم دەگرن ،ڕەق و وەستاوبن و
بە سەختی بگۆڕدرێن( (�Jørgensen and Phil
 .)lips, 2002لەالیەکی دیکەشەوە ،بااڵدەست
کردنی گوتــاری نەتەوەخوازانەی کورد دژوار
بکەن .وەک سپیڤاک( )١٩٨٨دەڵێت « تاقمە
ســەرکوتکراوەکان ناتوانن بــۆ خۆیان دەنگ
هەڵبــڕن ،چونکە هیچ دەنگێــک بە تەنیایی
ناتوانێــت جۆراوجۆریــی ئەزموونــەکان لــە
نێوان سەرکوتکراوەکاندا دەربخات .چەوساوە
بەســانایی هێند لەڕادەبەدەر ناهاوچەشنە کە
[ئەســتەمە] هەر ئەندامێکی یان گروپێک لە
ئەندامەکانــی بتوانن دەردی گشــتەکە بڵێن.
ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

بۆیــە ئــەو گومانی هەیە لەوەی کە بشــێت
دەنگە ســەرکوتکراوەکان بە بێ ئەوەی ببنە
چیرۆکێکی جەوهەریی و بنەڕەتی کۆبکرێنەوە
و بگەن(.)Spivak, 1988
ئەگەرلە بەستێنی مێژوویی و ئێستایی ئەو
ڕێکخراوانەدا لە ئەم ناهاوچەشنییە بڕوانینین
دەکرێت هــۆکاری تــری دەروونناســانەی
کۆمەاڵیەتیشــی هەبێــت کــە لێکدابڕانــی
کۆمەاڵیەتی و ڕێکخراوەییشی بەدواداهاتووە.
هەربۆیــە ،وا لە ‹قاســملوو› بکات کە بڵێت:
«هیچ شــتێک لە ڕێکخستن و ســازماندانی
کوردن دژوارتــر نییە» چونکــە پێیوایە« ،لە
ناو کــورددا هەموو کەس خــۆی بە قارەمان
دەزانێت»( ،قاســملوو ،بڕوانــە :پڕوونهووبێر،
 )٢٠٠٩هەر بۆیە ،ڕێکخســتنی کۆمەاڵیەتیی
بزوتنەوەکــە لــە گوتارێکــی یەکگرتــوودا
زەحمەت و تێکۆشــانێکی تاقــەت پروکێنی
گەرەکــە .دەکرێت ئاکامی ئەمــەش لەباری
گوتارییــەوە ئەوە بووبێت کــە ڕێککەوتن لە
سەر وشــە کلیلییەکانی گوتاری بزوتنەوەی
ڕزگاریــی نەتەوەیی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت
کە لە باری میدیاییەوە بنوێندرێتەوە و سیما
بە گوتارەکە ببەخشــێت زەحمــەت بێت و
نەتوانێت واتا زیادەکان وەال بنێت و یەکێتیی
واتایی لــە چوارچێــوەی ڕەهەندێکدا یەکال
بکاتەوە .تەنانــەت ،بە پێێ توێژینەوەکە ئەمە
لە دەقــی ڕاگەیاندنی هاوبەشــی حیزبەکان
لــە ناوەنــدی هاوکاریــدا دەبیندرێــت ،بۆ
نموونە« ،شارۆمەند/هاوواڵتی/هاونیشــتمانی›،
‹نەتەوەی کورد/خەڵکی کورد›‹ ،کوردستانی
ڕۆژهەاڵت/کوردســتانی ئێران/ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان› .هەروەها ،لە ناوەندی هاوکاریدا
شــتێک و لە ڕۆژنامە ئۆرگانییەکانی خۆیاندا
بە فۆرمێکی تــر دەردەبڕدرێــن .ئەمەش لە
ئەنجامــدا بووەتە هۆی ئــەوەی کە توخم و
پێکهێنــە بنچینەییەکانی گوتاری میدیایی و
سیاســی حیزبەکان و جێگیرکردنی واتا یان
ئەو بەرئامــاژە( مەدلوول)انەی دەبنە توخمی

جێگیری گوتاری نەتەوەیی لە ملمالنێکان بۆ
بااڵدەستی لە بەرانبەر گوتاری ئیستعمارییانەی
داســەپاودا هەروا بە سەراو(شــناوەر)ی و بە
دەڵەمەیــی بمێنێتــەوە و جێگیــر نەکرێت.
لەباری کرداریشەوە لێکەوتەکەی ئەوەیە کە،
هەمیشــە کەلێنی ئەوتۆ هەبــن کە ڕێگەی
دەستوەردانەکانی گوتاری ڕزگاریی نەتەوەیی
بۆ دەوڵەت ،تاقم و بژاردە (نوخبە)ی داگیرکەر
خــۆش بکەن یان ڕێــگای ڕاکردن لە چەقی
گوتــاری نەتەوەیــی بۆ نــاو گوتــاری زاڵی
داگیرکەر بۆ کارا سیاســییەکانی کورد وەک
ڕەوایــەت وەرگرتنێکــی هێژێمۆنیکییانە یان
دەرباز بوون لەبن بەســتی گەمەی سیاسیی
ناوخۆیی بۆ مسۆگەر کردنی هەستی ‹قارەمان
بوونەکە» بەکاری بێنن.
میدیا و دەســەاڵت :کەیســی مستەفا
سەلیمی
دەســەاڵتی میدیا لە شێوەکانی بەکار هێنانی
زمــان دایە .هەر ئەوە کە زۆر جار پەیامنێران
یان ڕۆژنامەنووســان ڕادیــۆ ،تەلەڤزیۆن یان
ڕۆژنامەیــەک بــە ‹زمانحــاڵ›ی حزیبێک
ناودەبن ئاماژەیە بە ئەو هێزە .ئەوانەی هێزی
دەستڕاگەیشــتن بە ئــەم میدیایانەیان هەیە
دەتوانن ئاستی پێوەندیی و کاریگەرییەکانیان
بەرفراوانتر بکەن« .پێوەندییەکانی بەکارهێنانی
زمــان و دەســەاڵت زۆر جــار بــۆ زۆربەی
تاکەکان ڕوون نییە ،بەاڵم لە تاوتوێکردنێکی
وردتــردا دەردەکەوێــت کــە گرنگییەکــی
حەیاتیــی هەبێت بۆ کارکردنی دەســەاڵت.
بــۆ نموونە ئــەو شــێوەیەی کــە ڕاوێژێکی
ئاسایی نێوان پزیشــکێک و نەخۆشێک ،یان
پەیامنێرێــک و سیاســەتوانێک ڕێکدەخەن،
زنجیرەگریمانەیەکی بەهێــزی ئایدۆلۆژییانە
سەبارەت بە مافەکان ،پێوەندییەکان ،زانست
و بیرۆکەکانەوە بە بەڵگە نەویســت و ئاسایی
دادنێن .بۆ وێنە ،ئەو گریمانەیە تەنیا بۆ پزیشک
هەیە کە سەرچاوەی ڕەوای زانستی پزیشکی
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ببێــت ،یان ئەوە هــەر بۆ پەیامنێــر ڕەوایە
(وەک کەســێک کە بۆ جەمــاوەر دەدوێت)
لە سیاســەتوان بپێچێتەوە .ئــەم کردارانە بە
گریمانەی تێگەیشــتنە باوەکانیان و بە پێی
پێوەندییەکانی هێزی زاڵ لە نێوان تاقمەکاندا
پێکدێت .ئاســایی بوونی لێڵــی ئەم کردارانە
بۆ ئەوانــەی تێیانــەوە گالوەن(نادیار بوونی
گریمانــە ئایدۆلۆژیانەکەیان ،و پێوەندییەکانی
هێز کــە بنچینەی ئەو کردارانن) خزمەت بە
مانەوە و پاراســتنی ئــەم پێوەندییانەی هێز
دەکات»( .)Fairclough, 1995بــۆ نەتەوەی
کــورد لە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت خاوەنی
هیچ جۆرە سەروەرییەکی سیاسی-کولتووری
نییە ،هێزی میدیای حیزبی دەتوانێت هێزی
گەیاندنی ڕەنــج و ئازارەکانــی نەتەوەیەکی
بەرشــااڵوی داگیرکاری بێت کە ئەندامەکانی
ڕۆژانە تەنیا بۆ دابیــن کردنی بژیوی ژیانیان
بە بێ سێودوو لێکردنی دەکەونە بەر ‹تەقەی
بەئــارەزووی› فەرمانپێکراوانــی دەوڵەتــی
نەتــەوەی زاڵ بــۆ نێــو ئەندامانــی نەتەوە
خۆشبژیوەکانی دەوروبەری و جیهان .هەروەها،
ڕووماڵــی بەگژداچوونــەوە و بەرهەڵســتیی
ئەو تاک/کارایانەش بکات کە لە دەســەاڵتی
ســەرکوتکەر بێزراون و تووشی تێکهەڵچوون
و پێکــدادان لەگەڵ هێزی ڕێژیم دەبن ،نەک
هەر وەک ‹ئامانج/کارتێکــراو› بیاننوێنێتەوە
یــان وەک کارایەکــی لەیاســا دەرچــووی
تۆمەتبــار کــە میدیاکانــی ڕێژیمــی ئێران
بەرجەستەســازی بۆ دەکەن .هێز/دەسەاڵتی
میدیا« ،هێزە بۆ کارتێکردن لە زانست ،باوەڕ،
بەها ،پێوەندییەکۆمەاڵیەتییەکان و شوناســە
کۆمەاڵیەتییەکان .هێــزی ئاماژەدانە (هێزی
نواندنی شــتەکانە لــە شــێوە تایبەتەکاندا)
کە بەگشــتی نەک هەر بابەتــی چۆن بەکار
هێنانــی زمانە ،بەڵکو بابەتی گەیاندنی ئازاری
بەرکەوتوانی توندوتیژیشــە...لە شیکردنەوەی
ڕەخنەیی گوتاردا جەخت لەسەر هێزی›پشت›
گوتاریــش دەکرێتەوە نەک هــەر لە هێز لە
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نێو گوتارەکەدا (ئەوە کە چۆن کەســەکان بە
هێز›نەزمی گوتار› هەروەها بەگشــتی نەزمی
کۆمەاڵیەتــی پێکدێنــن ،لەبەرانبــەر ئەوەدا
کــە چۆن بە هێز ئــەوەی لــە کارلێککردنە
تایبەتــەکان وەک وتوێژەکانــدا ڕوودەدەن،
کۆنترۆڵ دەکەن) (.)Fairclough, 1989, p. 3
ئا .بەســتێنی کۆمەاڵیەتی-سیاســی
ڕووداوەکە و کردەگوتارییەکانی میدیا
بە پێی بەڵگەنامەیەکی پارلەمانی کوردســتان
[]13
کە لە میدیا کوردستانییەکان باڵو کراوەتەوە
 ،مەســتەفا ســەلیمی زیندانیی سیاسیی و
خەڵکی شاری سەقز کە بە تۆمەتی ئەندامەتیی
حیزبێکی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و کوشتنی
پۆلیســێکی دەوڵەتی ئێران گیرابوو ،پاش ١٧
ساڵ بەندکران لەگەڵ  ٧٠زیندانیی دیکە لە
ڕێکەوتی  ٢٠٢٠/٠٣/٢٧ڕادەکەن .مستەفا لە
 ٢٠٢٠/٠٤/٢.دەربازی هەرێمی کوردســتانی
باشوور دەبێت و پاش دوو ڕۆژ دەدرێتە دەست
ئاسایشی پێنجوێن و پاشان ڕادەستی دەوڵەتی
ئێران دەکرێتەوە و ڕۆژی  ٢٠٢٠/٤/١١و ئەو
دەوڵەتە لە ســێدارەی دەدات» .ڕاکردنی ئەو
زیندانییانە و گیرانەوە و ڕادەســتکردنەوەیان
دەنگدانەوەیەکی میدیایــی زۆری لێکەوتەوە.
ئاژانســە میدیاییەکانی ڕێژیم خۆشیان قۆناغ
بــە قۆناغ لــە ڕووماڵکردنێکی ‹لــەدوودراو›
(دنبالەدار)دا هەواڵی گرتنەوەکانیان ڕادەگەیاند
و دڵنیایی زاڵێتیی سیستەمی سەرکوتیان بۆ
[]14
کۆنترۆڵی ڕووداوەکە بە خەڵک ڕادەگەیاند
 .لوتکــەی زاڵێتیی دەزگای ســەرکوتکەری
ڕێژیــم و ڕادەســتکردنەوەی ‹مســتەفا
ســەلیمی› لەهەمانکاتدا لوتکــەی گێڕانەوە
میدیاییەکانیشــی بوو لە ئەوترسازییەکی تر
و شەیتانســازییەکی تر دانەوەی شوناسێکی
‹چەتەگەرانە›‹ ،ئاژاوەگێــڕ› و ‹مرۆڤکوژ› بە
‹بەندییەکی سیاسی›‹ ،بەرهەڵستکار›ێکی زۆر
بۆهاتووی ‹بەرگریکارێکی خۆپارێز›ی کورد و
بە پێی ڕاگەینــراوی حیزبەکانیش ‹ئەندامی
ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

حیزبێکی کــوردی›‹ .لەســێدارەدان›ەکەی
و دڵنیاییدانــەوە بــە کۆنتڕۆڵــی ڕووداوەکان
لە ژێر فەرمانی بەڕێوەبەرایەتییە ســەربازی،
سیاســی و قەزاییەکانی ڕێژیمیشــدا کۆتایی
قالبســازییەکانی ڕێژیم لە ئەویترســازییەکی
چەواشەکارانەی دیکە لە کورد بوو.
وەک بــاوە ،وەرگران پشــت بــە میدیا
دەبەســتن بۆ ئــەوەی ڕاســتیی ڕووداوەکان
بزانن ،بەتایبەتی ،ئەو ڕووداوانەی پێوەندییان
بەکارەســاتە سروشــتی یــان پێکدادانــە
چەکدارییــەکان و گیانــی مرۆڤەکانــەوەوە
هەیە .بۆ ئەم نموونــە تایبەتە ،لە ڕووی بەها
هەواڵییەکانی ‹پێکدادان› و ‹گرنگیی مرۆیی›
و ‹نزیکی جوگرافی-ئایدۆلۆژیکی› و بەتیابەتی،
بۆ ئەم کەیســە ،بەهای ‹ناوبانگ› بوو کە بۆ
میدیاش جێگای بایەخ پێدانێکی تایبەت بوو.
لەســەر ئەم پشت بەستن و متمانەیە ،ئەرکی
میدیایە کە بەشێوەیەکی شــیاو ڕووداوەکان
ڕووماڵ بکات.
ســەرڕای ئــەو بانگەشــەیە کــە میدیا
‹نواندنەوە›یەکی تۆخی ‹واقعێکی بابەتیانە›ن،
کردە میدیایی و ڕۆژنامەنووسییەکان بە قووڵی
سیاســین ،و ڕێگە بۆ بنیادنان ،ڕەواییدان ،و
سروشــتاندنی پێکهاتە بەهێزە سیاسییەکان،
پێوەندییە کۆمەاڵیەتی و کولتوورییەکان هەموار
دەکەن»( .]15[)Phelan, 2014گریمانە دەکرێت
کە لەڕاگەیاندنی کوردیدا هێندێکجارلە بریتیی
ئەرکی ڕۆنامەنووســی (گەیاندنی بابەتییانەی
زانیــاری لەســەر ڕووداوەکان) ،هەڵوێســتی
سیاســی حیزب بەرانبــەر بــە ڕووداوەکان
باڵو بکرێتــەوە ،یان ڕاگەیەنەکــە خۆی ئەو
هەڵوێســتە دەنوێنێت .لێرەدایە کە سنووری
گوتاری سیاســی و گوتاری ڕۆژنامە نووسی
وا تێکــەڵ دەبێــت کــە لێکجیاکردنەوەیان
هێندێکجار ئەســتەم دەبێت .بۆ جیاکردنەوە
و ناسینەوەی ســنووری نێوان کردەگوتارییە
جیاوازەکان یان سنووری نێوان ڕیزبەنییەکانی
گوتــار واباشــە کــە دوو پــەل()category

ی ســەرەکیی جــۆری گوتار کــە پێکهێنی
ڕیزبەندییەکانی گوتاریشــن ،واتە ژانرەکان و
گوتــارەکان لێک جیابکەینەوە« .گوتار» لێرەدا
زمانی بەکار هاتووە لە نواندنەوەی کردەیەکی
کۆمەاڵیەتیی دیاریکراودا لە ســیلە چاوێکی
تایبەتەوە .ژانرە ،بە پێچەوانەوە ،بەکار هێنانی
زمان لــە پێوەندیی لەگەڵ و لــە پێکهێنانی
هێندێــک کردەی تایبەتــی کۆمەاڵیەتیدایە.
وەک گوتوبێژ لەگەڵ خەڵک (ژانرەی گوتوبێژ)
یــان ڕیکالمــی بازرگانی (ژانــرەی ڕیکالم).
ژانــرەکان بە پێــی ســیما داڕیژەرییەکانیان
وەسف دەکرێن(.)Fairclough,1995
کۆمەڵە پێوەرێک هەن کە سروشتی واقع
خوازانەی ڕاگەیاندن ،و هۆکارەکۆمەاڵیەتییەکانی
وەک ڕاگرتنــی پێوەندییەکانــی وەرگــر و
میدیــا ،ڕەچاوکردنــی مافی خوێنــەران بۆ
دەستڕاگەیشتنیان بەزانیاریی دروست ،بابەتی
بــوون و بەرپرســیارێتیی کۆمەاڵیەتی میدیا
ڕۆژنامەنــووس و ڕاگەیەنــەر ناچار دەکەن لە
چوارچێوەی ڕیزبەندییەکانی گوتاری بوارێکی
وەک ڕاگەیاندندا ســتانداردێک لە گەیاندنی
پەیامەکانیــان بە وەرگرانیــان لەباری فۆرم
و ناوەرۆکــەوە ڕەچاو بکەن کــە پێکهاتەی
ژانــرە هەواڵییەکانی لەســەر دادەمەزرێت و
بەگشــتی ،ئەدەبیاتی ڕاگەیاندن و ژانرەکانی
بە ئەم تایبەتمەندییانە دەناســرێنەوە و ئەمانە
بەگشتی بنیادی گوتاری هەواڵ پێکدێنێن:
وەاڵم دانــەوە بــە پێنــج پرســیارەکە
(کــێ ،چــی ،لە کــوێ و کــەی) و (چۆن)
و (لەبەرچــی) ،ڕەچــاو کردنــی وەاڵمی ئەم
پرســیارانە پێکهاتەیەک بۆ هەواڵەکە دروست
دەکات کە بەشێوەیەکی تاڕادەیەک بابەتییانە
بگێڕدرێتەوە.
ب .دەقی ()١
«زیندانییەکی سیاسیی دیکەی کورد لەدار درا
دەزگای قەزایی کۆماری ئیســامی “مستەفا
ســەلیمی” ،زیندانیی سیاسیی کوردی لەدار
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دا.

مســتەفا ســەلیمی بەرەبەیانــی ڕۆژی
شەممە23 ،ی خاکەلێوە دوای  17ساڵ مانەوە
و بەندکران لــە زیندان ئێعدام کرا .ناوبراو بە
تۆمەتــی چاالکیی ئەمنیەتــی دژی کۆماری
ئیســامی لە ڕێگــەی ئەندامەتیی حیزبێکی
کوردیــی دژبــەری ڕێژیــم و تێکهەڵچوونی
چەکــداری لەگەڵ هێزەکانی ڕێژیم ســزای
ئێعدامی بەسەردا سەپابوو.
مســتەفا ســەلیمی ڕۆژی 8ی خاکەلێوە
دوای باڵوبوونەوەی نەخۆشــیی کۆرۆنا و پاش
ئەوەی داوای چوونە مەرەخەسییان لە الیەن
بەرپرسانی زیندانی سەقزەوە بێوەاڵم مایەوە،
وێڕای دەیان بەندکراوی دیکە لە دەرفەتێکدا
لە زیندان ڕایان کرد.
دوای ئەم ڕووداوە بەشێک لەم بەندکراوانە
لــە رێگــەی جۆراوجــۆرەوە گیرانــەوە ،یان
ڕادەســتی ناوەنــدە ئەمنیەتیەکانــی ڕێژیم
کرانەوە کە مستەفا سەلیمی یەک لەوان بوو.
مستەفا ســەلیمی خەڵکی گوندی ئیلۆی
سەقز بوو .ناوبراو وەک دژبەری ڕێژیم ساڵی
1382ی هەتــاوی بــەدوای تێکهەڵچوونێک
لەگەڵ هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی
گیرا.
ناوبراو دواتر بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی
لــەدژی کۆماری ئیســامی و تێکهەڵچوونی
نیزامــی لەگەڵ حکوومەت کــە تێیدا چەند
کەس لە هێزەکانی ڕێژیم کوژرابوون ،دادگایی
و سزای ئێعدامی بەسەردا سەپا.
مســتەفا ســەلیمی دوای ڕاکردنیان لە
زینــدان و گیرانــەوەی بردرایــەوە زیندانی
ناوەندیی ســەقز و بەرەبەیانی ئەمڕۆ شەممە،
23ی خاکەلێوە لەدار درا.
ناوەندی ڕاگەیاندنــی حیزبی دێموکراتی
کوردســتان وێــڕای مەحکومکردنی ئێعدامی
مستەفا ســەلیمی ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە و
کەسوکاری دەکا»[.]16
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ت .شیکردنەوەی دەقی هەواڵەکە وەک
ڕووداوێکی پێوەندییانە لە گوتاردا(دەق)
بــەر لــە لێکدانــەوەی دەقەکــە پێویســتە
ســتراتیژییەکانی داڕشــتنی دەق و ئامــرازە
زمانییەکانــی شــیکردنەوەی لــە نواندنــی
ئەزموون و بیرۆکەکانــی داڕێژەرانی دەقەکە
بەرانبــەر بــە جیھانــی واقــع و باتێکــی
دیاریکراو ،لێرەدا ،کەیســی مستەفا سەلیمی
روون بکەینــەوە .هەر ڕووداوێکــی گەیاندن
بــۆ دەرخســتنی ئاســتی بابەتــی بوونــی
ڕووماڵکردنەکانی میدیا لە بەکار هێنانی زماندا
(هەر چەشــنە دەقێک) ،تێگەیشــتن لەوەی
کە دەقەکە چۆن ناســنامە کۆمەڵآیەتییەکان،
پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکان و سیســتەمی
زانین و باوەڕەکان دەنوێنێتەوە یان دەوری لە
پێکهێنانــی ئەم الیەنانەی کۆمەڵ و کولتوردا
هەیــە کرۆکــی شــیکردنەوەکە پێکدێنێت.
شــیکردنەوەی هەر جۆرێکی تایبەتی گوتار،
لێــرەدا گوتــاری میدیا ،بــە یەکانگیرییەکی
دووانەی ڕووداوی پێوەندییانە/گەیاندن( (�com
 )munication eventsو ڕیزبەندیی گوتار (the
)order of discourseەوە بەندە.
واتــا ئایدۆلۆژییەکانــی دەق هــەر لــە
دەستەواژە بەئاشکرا دەربڕاوەکاندا نییە ،بەڵکوو
واتا لە پێشــدا گریمانەکراو و هاوپێچکراوە
شــاراوەکانیش دەگرێتــەوە .جگــە لەوانەش
تەنانەت نەگوتراوەکانیش بەشــێکن لەواتای
پەیامەکــە لەبەرانبەر ئەو بەشــە لەدەقدا کە
خراوەتــەڕوو .بە بۆچوونــی فێرکالف ،لە هەر
نواندنەوەیەکــدا ناچــاری بڕیــار بدەی چی
بهێنیتە نێو دەربڕینەکــە و چی دەرهاوێژی،
چــی پێش بخەی و چی پــاش بخەی .هەر
لــەم پێوەندییەدا ،چوار پلە لە خســتنەڕوو و
شاردنەوەی زانیارییەکان لە دەقدا جیادەکاتەوە.
زانیارییە پێشـ�خراوەکان( (�foregrounded in
 )formationئاماژە بــەو بیرۆکانە دەکات کە
خراونەتە ڕوو و جەخت لەسەرکراون .زانیارییە
پاشخراوەکان ()backgrounded information
ساڵی بیست و دووەم
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ئاماژە بە ئەو بیرۆکانە دەکات کە بە ئاشــکرا
دەربڕاون ،بــەڵآم جەخت لەســەر نەکراون.
زانیارییە گریمانە کــراوەکان (presupposed
 )informationئەو زانیارییانەن کە لە ئاستی
واتــای هاوپێچ یان پێشــنیارکراودا دەخرێنە
ڕوو .سەرەنجام ،پێویستە زانیاریی نەبوو(  (�ab
 )sent informationلەبەرچــاو بگیرێت ،ئەو
بیرۆکە و ڕوانگانەی پێوەندییان بە بابتێکەوە
هەبێت ،بەاڵم نە بەئاشــکراو نە بە هاوپێچ لە
دەقێکدا دەرنەبڕابن (فێکالف.)١٩٩٥،
نواندنەوە( :تێپەڕاندن و ناواندن)
دەربڕینی ڕووداوەکان لە پێکهاتەی ڕێزمانیی
ڕســتەی تێپــەڕی دیاردا(متعــدی معلوم)
دا یــان تێنەپــەڕی دیــار (الزم معلوم) یان
بکەرنادیار(مجهــول)دا بەشــێوەیەکی زۆر
ئایدۆلۆژییانــە واتــا و پەیامــی دەربڕینەکە
دەگۆڕێت .هەروەها ،تەنانەت ئەگەر ڕســتەکە
تێپەڕیــش نەکرێت ،بە بەرجەســتە کردن و
پێشخستن( )foregroundingیان پاشخستن
( )backgroundingمەبەستە ئایدۆلۆژییەکان
جێبەجــێ دەکرێن .بۆ ئــەوەی بزانرێت کە
گوتاری میدیا چۆن ئەزموون و شارەزاییەکانی
میدیاکار و ئەو ڕێکخراو یــان دامەزراوەیەی
لە پشــتێتی دەنوێنێتەوە ،و گوتارشــیکرانی
ڕەخنەیی ،بەتایبەتی ،فێرکالف دوو ئامرازی
شــیکردنەوەی زمانناسیی ئەرکی بەکار دێنن
کــە لە ڕوونکردنــەوەی پێوەندییەکانی گوتار
و دەســەاڵتدا گرنگــن ،واتــە ‹تێپەڕاندن› و
‹ناواندن› .هەر بۆیە ،بۆ تێگەیشتن لە دەقی
میدیا و شــیکرندەوەکان ڕوونکردنەوەی ئەم
زاراوانە پێویستە.
 1تێپەڕاندن
تێپەڕانــدن پێوەندیی نێوان بەشــداربووەکان
و ئــەو ڕۆڵەی لە کردەکانــدا دەیگێڕن ڕوون
دەکاتــەوە .چەقــی پالنــی تێپەڕانــدن لە
ڕێزمانــی ئەرکیدا لەســەر کارلێککردنی دوو

پێــڕەوی هــاوکات دادەمــەزراوە :پێــڕەوی
‹جــۆری کــردە ( ›)process typeو پێڕەوی
‹کارایەتی( .›)agencyیەکەمیان پێوەندیی بە
واتاناسیی کردەی ڕستیلەوە هەیە ،و دووەمیان
پێوەندیی بە ‹هۆیەتی›(علیت)ەوە هەیە ،واتە
ئاخۆ کردەکە کارایەک لەدەرەوە بووەتە هۆی
ڕوودانــی یان نا .پێــڕەوی تێپەڕاندن کۆمەڵە
بژارێک بۆ وەســفکردنی ‹چــی خەریکە لە
جیهانی واقعدا ڕوودەدات› دەستە بەردەکات.
ئەم بژارە وەک ‹کــردەی ماددی›(material
 )processئامــاژەی پێدەکرێــت کە ئەوەی
ڕوودەدات لەوانەیــە وەک کــردە تێپەڕ یان
ڕووداو وەســف بکرێــت(Goodman, 1996,
 .)p.56بە ئەم شــێوەیە ،مــرۆڤ ئەزموون و
بیرۆکەکانــی لەبارەی جیهانــی دەوروبەری
خۆی لە بنیادنانی کــردەکان ،ئەو کارایانەی
تێوەیان گالون و ئەو بارەی تێیاندا ڕوویانداوە
لە تێپەڕاندندا دەخاتە ڕوو .ئاشــکرایە کە ئەم
ڕەهەندەی واتا بۆ شــیکردنەوەی نایەکسانیی
و دەســەاڵت لە گوتاردا سەرەکییە .ڕێگەمان
پێیــدادات لە خۆمان بپرســین ،کێ کردەکە
دەکات[ ،بەشــداربووەکانی] لــە چ جــۆر
کردەگەلێکەوە گالون؟ کردەکان لەســەر کێ
یان چی کراون؟(. )Martin, 2000
لەکاتی شیکردنەوەی تێپەڕاندندا ،تیشکۆی
سەرنج دەخرێتە سەر چۆنێتیی پێیوەندیداری
(یان ناپێوەندیــداری) لە نێوان ڕووداوەکان و
کردەکان لەگەڵ کەس/بکەرەکان و شتەکاندا.
لێــرەدا لێکەوتــە ئایدۆلۆژییەکانی تێپەڕاندن
گرنگــن .بۆ نموونــە بڕوانە ئــەم نموونانەی
خوارەوە:
کردە
 1کرێکارێک(کارتێکــراو) لــە کاتی کاردا
گیانی لە دستدا(کردەی ماددی ڕووداو).
تێپەڕ
 ٢هێــزە چەکدارەکانــی ڕێژیــم (کارا)
هاونیشــتمانییەکی بــێ تاوانــی شــاری
ئیالمی(ئامانج/کارتێکراو)یان کوشت (کردەی
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ماددی تێپەڕ).
ڕووداو
 ٣دوو هاوواڵتی خەڵکی ســەواڵوا(کارتێکراو/
ئامانــج) ســزای بەندکرانیــان بەســەردا
ســەپا(کردەی مادیــی ڕووداو) (ســایتی
کوردستان و کورد.]17[)٢٠٢١/٠٣/١٦ ،
کردەی پێوەندی/دانەپاڵ
 ٤خوێندکارێکــی خەڵکــی شــاری مهاباد
چارەنووســی نادیــارە[ .]18شــتێک یــان
تایبەتمەندییەک(نادیاریی چارەنووس) دراوەتە
پاڵ کەســێک (خوێندکارەکــە) .ئەم کردەیە
لەبەرانبەر کــردەی مادیدایــە و تەنیا یەک
بەشــداربووی هەیە کە لــە فۆرمی ‹بکەر›ی
ڕێزمانیی ڕستەکەداس دەردەکەوێت.
بیرۆکەی پشت شیکردنەوەی تێپەڕاندن،
بــۆ ڕوونکردنەوەی ئەوەیە کــە چ هۆکارێکی
کۆمەاڵیەتی ،کولتووری ،ئایدۆلۆژی و سیاسی
چ جــۆر کردەیــەک(کار) هەڵبژێردرێــت لە
جۆری گوتارێکی تایبەتــدا .پێوەندیی نێوان
کارا و ئامانــج دەکرێــت گرنــگ بێت ئەگەر
کاراکە بخرێتە پشــتەوە ،بشــاردرێتەوە یان
بەتەواوی ال بدرێت(.)Mayr, 2008
لــە گۆڕینی دیارەوە بۆ نادیار ئەم گۆڕانانە
لە پێکهاتەی ڕستەکاندا ڕوو دەدات:
 1فۆرمی ڕستەکە گۆڕانی بەسەردادێت.
 ٢جەختکردنەوەکــە دەگۆڕێــت؛ ڕووی
نادیار/پاســیڤ دەیهەوێت تیشکۆی سەرنجی
خوێنەر لە لــە ‹کارا›وە بۆ ‹ئامانج/کارتێکراو›
بگۆڕێت(.)2018 .Young & Fitz
 ٣هەر بۆیە ،باس()themeی ڕســتەکە (کە
هەواڵی ڕستەکە لەبارەی ئەوەوەیە) لە فۆرمی
کاراوە بۆ کارتێکراو/ئامانج دەگۆردرێت.
 ٤کاراکە الدەدرێت(.)Hodge & kress,1993
کردەکــە وەک دیاردەیەکــی سروشــتی
دەنوێندرێت؛ لە فۆرمی تێپەڕاندنەوە بۆ ڕووداو
( لــە فۆرمی تێنەپەڕ دا) دەگۆڕێت :شــتێک
ڕوودەدات بە بێ بەرپرسیارێتیی کارایەک.
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 ٢ناواندن()Nominalization
ســیمایەکی زمانیی دیکە کە کارایەتی کەم
دەکاتەوە و جەخت دەکاتە سەر کارتێکراو یان
ئامانج ناواندنە کە لەڕێگەیەوە ناوێک شــوێنی
کردەیەک دەگرێتەوە.
گیانلەدەســتدانی کۆڵبەڕێــک لــە
بەرزاییەکانی نەوســوودی پارێزگای کرماشان
(دواڕۆژ ،ژ.)٩٣ .
ناوانــدن ڕێگە بە الدانــی زانیارییەکان
وەک بەشداربووانی کردەکە ،کات یان ڕێژەی
دەروەستیی قسەکەر بە گوتنەکەیەوە دەدات.
ناواندن سەرچاوەیەکە بۆ گشتاندن ،بۆ دابڕین و
ڕووتاندن()abstractingی ڕووداوە تایبەتەکان
و یان زنجیرە ڕووداوێک(.) Fairclough 2003
بە بۆچوونی کرێس( ،)١٩٨٣ناواندن دەکرێت
بــۆ مەبەســتی ئایدۆلۆژییانە بــەکار بێت .بۆ
بە الڕێدابردنی خوێنەر ،کردەســەرکییەکان
زۆرجار لــە فۆرمی ناویــدا دەردەبڕدرێن ،لە
ئەنجامــی الدانــی کاراکە و بەجێهێشــتنی
خوێنەر لە گوماندا .بــە دەربڕینی ڕووداوێک
لە شــێوەی ناویدا ،ڕووداوەکە بەیەکجاری لە
کات بەدەر دەکرێت ،و هەربۆیە ،بە ســانایی
لەگــەڵ کۆمەڵەی پۆلە بێکاتاکاندا یەکســان
دەبێت .ڕووداوەکە لە جیهانی [شتە] تایبەت
و ڕاستەقینە دەردەچێت ،و لە جیهانی گشتی
و دابڕاودا جێ دەگرێت(.)Kress 1993
لە پاســیڤ کردندا(بە الدانــی کاراکە)،
کردەکــە دەبێتــە ســیفەتێکی پاڵــدراو بە
بەشداربووە کارتێکراوەکە:
 1داگیرکــەران کەرکووکیــان داگیرکــرد
کرد(دیار).
 ٢کەرکووک داگیرکرا(نادیار/پاسیڤ)
نواندنــی کاراکان لــە شــێوەی چــاالک و
دیارەکەیــدا لــە فۆرمــی بکــەری ڕێزمانی،
مەنتیقــی یان دەروونیدا و و دەورێکی واتایی
کارتێکــراو دەدرێت بە پاســیڤ و داماوەکان
( .)Halliday, 1994کاراکان لەوانەیە بە هیچ
شــێوەیەک نەنوێندرێن و بەگشتی لە گوتاردا
ساڵی بیست و دووەم
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دەرهاوێژرێن .ئەمە لەوانەیە لەڕێگای ناواندن و
جۆرەکانی تری میتافۆری ڕێزمانییەوە بکرێت.
بێبەشــکردنی کاراکان لەوانەیە بەشێویەکی
بەردەوام بێت ،ئەمە کردارێکی کۆمەاڵیەتییە
کــە لەگوتارەکــەدا ئاماژەیــان پێناکرێت و
لەوانەیە سەرکوت یان بەستێنسازییەکی کاتی
بێت.
لێکدانەوەی دەقی هەواڵەکە
با لەسەردێڕی هەواڵەکەوە دەست پێبکەین:
«زیندانییەکی سیاســیی دیکەی کورد لەدار
درا»
ئەو ســەردێڕە بۆ کەســێکی وەک «مستەفا
سەلیمی» بە ئەو ‹ناوبانگ›ەی پێشتر ئاماژەم
پێیــدا ،وەک زیندانییەکی سیاســی هەیەتی
و لە زێدی خۆیدا  ١٧ســاڵ لە بەندیخانەی
داگیرکــەردا بووە ،بەتایبەتــی ،پاش ڕاکردن
و بەدەســتەوەدانەکەی میدیــا زیاتریــش
بەرجەســتەی کرد ،واتای دەرهاویشــتنێکی
ناسنامەیی کەســایەتییەکەیە .لەهەمانکاتدا
لەبەرانبەر ســەردێڕی «مســتەفا ســەلیمی
زیندانیی سیاســیی کورد چووە پازدەهەمین
ســاڵی بەندکرانی»[ ]19دایە کــە لە ڕێکەوتی
()٢٠١٧/٠٤/١١دا هــەر ئــەو میدیایــە
(کوردســتان و کــورد) لــە پێوەندییەکــی
نێواندەقیدا باڵوی کردووەتەوە .لە ســەردێڕی
تایبەت بە ساڵی ٢٠١٧دا سەردێرەکە بەناوی
ناســنامەی کەســەکە ئامــاژەدەکات و هەر
بەوەش دەست پێدەکات ،واتە پێشخستنێکی
ئەرێنــی هەیە کە ئاماژە هاوپێچەکەی ‹وەک
ئەندامێکی حیزبی لە زینداندا و مانگرتنەکانی
بۆ بردنە ژێر پرسیاری سیستەمی نادادپەروەر
دەوری کارایەکــی خۆڕاگــر دەگێڕێــت› کە
پریســتیژی حیــزب بەهێــز دەکات .کەچی
کەســایەتی دووەم« ،زیندانییەکی سیاســیی
دیکە»(نەناســراو) پێدەچێــت حیزبەکــەی
تووشــی دۆخێکی نەخــوازراو کردبێت هەر
بۆیە ،ئەمەش کاری کردووەتە ســەر شێوەی

دەربڕینــی ڕســتەکە لە ڕووی پاســیڤ یان
نادیاردا .بەالدانی کارای پشت لەسیدارەدانەکە
(ڕێژیمــی ئێــران) وپێکهاتەی ڕســتەکەی
ڕووی نادیار(مەجهــول)ی وەرگرتــووە .هەر
ڕســتەیەکی ئاواش لە ڕێزمانی واتابنیادی و
ئەرکیی ‹هاڵیدەی›دامامڵەی ڕووی تێنەپەڕی
لەگەڵ دەکرێت ،واتە یەک هاوبەشــی ناوی
وەردەگرێت(کە ئەویش ‹زیندانییەکی سیاسیی
دیکە›یە) و بە لوتکەکردن (مبتداساز/یtopi�/
 )calizationوبە بابەت کردنی «زیندانییەکی
سیاسیی دیکە»ی لێ پێکدێت کە تێگەیشتنی
باو و ئاســایی بۆ وەرگر ئەوەیە لەسێدارەدان
لە کۆماری ئیســامیدا ئاســاییە ڕوو بدات،
چونکە هۆکار یان ســەبەبەکەی باس ناکات.
ڕاستییەکەشــی ئەوەیە لەو هەرێمە دەکرێت
شتی چاوەڕواننکراوتریش ڕوو بدات و ڕووشی
داوە .بەاڵم دیسانیش بژاردەی زمانی و گوتاری
گونجاوتر بۆ داڕشــتنەوەیەکی هەواڵەکە هەر
هەبــووە ،کە پێوەندیی بە پێشــێلکاری مافی
هاونیشــتمانییەک و مرۆڤێکــی پەناهێناو بۆ
پاراســتنی ژیانەوە هەیــە .لێکەوتەی واتایی
و مەنتیقیــی گرێ ناوییەکــە «زیندانییەکی
سیاســیی دیکەی کورد» ئەوەیە کە ئەوە ھەر
ئەو بە تەنیا نییە و لەســێدارەدانی زیندانیانی
سیاســیی کــورد بەردەوامــە .بەتایبەتیــی،
وشەی «دیکە» لێرەدا بۆ ئاسای کردنی واتای
لەســێدارەدانەکە و وەک بابەتێکــی عادەتی
لێدێت بــۆ ئەوەی ئاســتی فشــار و ھەرای
لۆمەکەرانی حیزبەکان کەم بکاتەوە.
تاکــەکان بە هــۆی شــێوە تایبەتەکانی
گوتــارەوە بانــگ دەکرێــن یان لــە پێگەی
دیاریکراودا دادەنرێن...کەس/ســوژە سەربەخۆ
نییە ،بەڵکو گوتار دیاری دەکات .سوژە بە یەک
شێوە و تەنیا یەک گوتار لە پێگەیەیکی تایبەتدا
دانانرێت ،بەڵکوو گوتارە جۆراوجۆرەکان پێگەی
جیــاواز دەدەنە پاڵ کەســەکان(Jørgensen
 .)and Phillips, 2002هــەر بۆیە ئەگەر لەم
هەواڵــەدا ،لــە جیاتــی جەختکردنەوەکانی
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لەســەر ‹دژبەری کۆماری ئیســامی کە لە
تێکهەڵچوونــی چەکداریــدا گیــراوە› وەک
‹هاونیشــتمانییەکی وەزاڵەهاتووی دەســتی
زۆری داگیرکــەر›‹ ،بەرگریکاری خۆپارێز› و
‹نیشــتمانپەروەر›‹ ،باوک›ی چەند منداڵەو
و بەندییەکــی ئازار دیتووی ‹پەناهێناو› بانگ
کرابایە ،کەســایەتییەکە شوناسێکی تایبەتیی
و تری وەردەگرت و گوتارەکە زۆر دەگۆڕدرا.
ئەم هەواڵە لە پێکهاتەکەیدا دوو بەشــدار
بــووی هەیە کە بــە ئاشــکرا دەرکەوتبێتن،
بەشــداربووی ســێیەم میدیــای حیزبەکەیە
وەک گێــڕەرەوە و مەحکومکــەری تاوانــی
لــە ســێدارەدانەکەش لــەدەرەوە پێوەندیی
تێوەگالوەکان لــەم پێکدادانەدا واتە‹ ،ڕێژیم›
لەالیەک و ‹مەســتەفا ســەلیمی› لەالیەکی
دیکــە دەنوێنێــت کــە لەســەرەتای دەقی
هەواڵەکەیدا لە ڕستەیەکی دیاردا دەریدەبڕێت
کە دەبوو سەردێڕی هەواڵەکەی بایە:
دەزگای قەزایــی کۆماری ئیســامی(کارا)
“مســتەفا ســەلیمی”(کارتێکراو) ،زیندانیی
سیاسیی کوردی لەدار دا(کردە).
پێکهاتــەی زمانیی گشــت دەقەکە لە
پێوەندییە نێوان دەقییەکانی (بەشــێوەیەکی
زەینیی و ناڕاستەوخۆ) لەگەڵ چیرۆکسازییەکانی
میدیاکانــی ڕێژیــم و میدیاکانــی بــەرەی
سەربەڕێژیم و بەرپرسی ڕادەستکردنەوەکەی،
بۆ ‹زاڵێتی›ی دەزگاکانــی ڕێژیم یەکەنگیرە.
بەتایبەتی ،مســتەفا سەلیمی وەک ‹لیدەری
سەرەکی››/.پالندانەری سەرەکی›ی ڕاکردنی
زیندانییەکان ناسێندراوە ،بەواتای وەدیهاتنی
ئــەو بانگەشــانەیە کــە بەرپرســانی هێزی
ســەرکوتکەری ڕێژیم لە دۆخێکی قەیراناوی
ڕێژیمەکایاندا باڵویان دەکردەوە.
هۆی لە ســێدارەدانەکەی ئەو تۆمەتانەیە
بــۆی ڕیزکراوە و بنیادنراوی گوتاری میدیایی
ڕێژیمــن ،لــە ڕێــی دووبارەکردنەوەیەکــی
وشــە هاوواتا یــان پێوەندیــارەکان بە یەک
بــواری واتاییــەوە (چاالکیــی ئەمنەیتــی-
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چەکداری -نیزمــی ،دژبەری ڕێژیم ،ئەندامی
حیزبێکــی کــوردی) جەختکراوەتــەوە کە
مستەفا ســەلیمی هەڕەشەیەکی جیدی بووە
بۆ کۆماری ئیســامی ،تا ســزای ئێعدامەکە
بە بــڕاوە دابنێــت .ئەمەش لە ئەم دەســتە
واژانــەدا دەرکەوتووە« :چاالکیــی ئەمنیەتی
دژی کۆمــاری ئیســامی»‹ ،دژبەری ڕێژیم›
لە ‹ئەندامەتیــی حیزبێکی کوردیی دژبەری
ڕێژیم›« ،تێکهەڵچوونــی چەکداری› لەگەڵ
هێزەکانــی ڕێژیــم›‹ ،تێکهەڵچوونی نیزامی
لەگــەڵ حکوومەت› .بەتایبەتی سیســتەمی
دەســەاڵتی داگیرکەر لە ســەرەتاوە بە ناوی
‹ڕێژم و کۆماری ئیســامی و لەدوا دێڕەکانی
‹حکومەت›ە کە وەک حاکمیەتێکی یاســایی
کە مســتەفا لەگەڵ هێزەکانی تێکهەڵچوونی
‹نیزامــی› هەبــووە و کــە چەندکــەس لە
هێزەکانی کوژراون ،تاوانی لەسێدارەدانەکەی
حەتمی وئاسایی دەکاتەوە .ئەوە لە حاڵێکدایە
کە لە دەقی هەواڵەکەی ساڵی ()٢٠١٧دا هیچ
ئاماژەیەک بــە تێکهەڵچوونە چەکدارییەکانی
و جەختکردنــەوەی لــە دەربڕینــی وشــە
هاوواتاکانیــدا نییە ،بەڵکــوو ئاماژەی بە ئەوە
تێدایە کە چەند جــار لەبەر ‹ناعاداڵنە بوونی
حوکمەکــەی» ناڕەزایەتــی دەربڕیوە و مانی
لەخواردن گرتووە.
پێشــتر ئاماژە بە ئەوە کرا کە هەر ڕووداو
یان کردەیەکــی فیزیکی یــان کۆمەاڵیەتی
لــە دەرەوەی زمــان وەک واقعێــک ناکرێت
حاشــا لە بوونی بکرێت ،بەاڵم واتا بەخشین
پێــی و بوونی بە گوتــار ئەوکاتەیە کە دێتە
بەرباس و واتاسازییەکی تایبەتی بۆ دەکرێت.
لەوانەیە ،ئەوش بگوتــرێ کە هیچ یەک لەو
مەبەســتانە لە پشــت دەقەکە نییە و هەموو
ئەو ڕەوانبێژیــی و تەکنیکانەی بەکار هێنانی
زمان بۆ کەســێکی زگماک کوردی ئاساییە و
نائاگایەنە نووسراوە .هەر ئەوەندە دەتوانم بڵێم
کە ســێحری ئایدۆلۆژی و دەســەاڵت لە ئەو
سروشتی بوونەی و پەسندکرانی وەک بابەتی
ساڵی بیست و دووەم
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بەڵگەنەویســت و تێگەیشتنی باو لە زماندایە.
هەر وەک فێــرکالف ئاماژەی پێدەکات» «لە
تایبەتمەندییەکانــی پێکهاتنێکی ئایدۆلۆژی-
گوتاریی زاڵ ،تواناییەکەیەتی لە سروشتاندنی
ئایدۆلۆژییانە ،واتە دەتوانێت بۆ ئایدۆلۆژییەکان
وەک ‹تێگەیشــتنباو›ی نــا ئایدۆلۆژیانــە
پەسندبکرێت»( .»)Fairclough, 2010ئامانجی
توێژەریش پەردەالدان لەســەر ئەو سروشتی
بوونــە و عەقڵی باوەیە کە پێوەندییەکانی هێز
نەتوانێت شــتە ناسروشــتیی و نائاساییەکان
سروشتی و ئاسایی بکات.
جەختکردنەوەکانی لەســەر تێکهەڵچوونە
چەکــداری ،نیزامــی و ئەمنیەتییــەکان
بەشــێوەیەکی هاوپێچ ئەنجامەکەی پیشــان
دەدات واتــە ،بــە هــۆی ئــەوە حوکمــی
لەسێدارەدانەکە هەر بووە و هەر دەبوو ببێت.
لێکەوتــە کۆمەاڵیەتییەکــەی ئەم ڕســتەیە
نادادپەروەرییــە لە حەقــی کوژراوەکە وەک
هاوونیشــتامانییەکی ڕاســاو لە دژی زۆری
داگیرکەر .ئەوەی جێگای ســەرنجە لە هەموو
دەقی هەواڵەکەدا «ڕادەستکەرانی ڕووداوەکە»
نەدیوکراون ،نەک هەر لە سەردێڕەکەیدا بەڵکوو
لەدەقەکەشــدا .هاوکات لەگەڵ باڵوبوونەوەی
ئەو هەوڵــە لەالیەن میدیــای (ح.د.ک)ەوە،
میدیای حیزبــە هاوپەیمانەکانی لە ناوەندی
هاوکاریــدا ڕاگەیەنــراوی حیزبەکانیان باڵو
کــردەوە ،دانیان بە ئەندامەتــی و پێوەندیی
ڕێکخراوەیی مستەفا ســەلیمی بە حیزبێکی
کوردییەوە دانا یان حاشایان لەوە نەکرد ،بەاڵم
پێوەندیــی ئەویان بە ڕێکخراوەکانی خۆیانەوە
ڕەتکردەوە و دیسان دەرهاویشتنێکی دیکەی
گوتاری دەرکەوتەوە.
لە ڕاگەیەنراوی (حدکا)دا هاتووە:
«ئەوەی کە ناوبراو چۆن دەستگیر کراوەتەوە،
بــە لەبەرچاوگرتنی ئــەوە کە ناوبــراو هیچ
پەیوەندییەکــی ڕێکخراوەیــی بــە حیزبــی
ئێمــەوە نەبووە ،بۆمــان ڕوون نییــە ،بەاڵم
ئێســتا کە حکوومەتی هەرێمی کوردســتان،

بــۆ ڕوونبونــەوەی چۆنیەتی ئەو مەســەلەیە
لێژنەیەکی تایبەتی پێکهێناوە ،بە هەنگاوێکی
بەجێــی دەزانیــن و هیواداریــن ئاکامــی
لێکۆلینەوەی ئەو لێژنەیە دەرخەری ڕاســتیی
[]20
ڕووداوەکە بێ».
لــەم دەقەشــدا بەهەمــان شــێوە بــە
نەناسراوکردنی ،لە سەرەتای پاڕاگرافی یەکەمی
ڕاگەیەنراوەکەیــدا( یەکێک لــە بەندکراوانی
هەاڵتوو) و خستنە پێش ناوەکەی وەک ئەوە
وەرگێــڕدراوی دەقە فارســییەکانی (یکی از
زندانیان فراری)بێت کە میدیا فارسییەکان بۆ
زیندانییە ڕزگاربووەکان باڵویان کردووەتەوە.
بەتایبەتی ،کە لــە دەقەکەدا هاتووە ‹ ناوبراو
هیچ پەیوەندییەکــی ڕێکخراوەیی بە حیزبی
ئێمەوە نەبووە› دەرهاویشتنەکە زەقتر دەکات.
بە خۆ بــە بێخەبەردانانی و بەرچاوتاریکی لە
ڕوواداوەکە بەرپرســیارێتیی داکۆکی لەمافی
هاونیشتمانییەکە لەسەرشانی الدەبات.
هــەروەک لــە ڕاگەیەنــراوی(ک .ش.
ز .ک.ا) وێــڕای ئــەوەی بەنــاوی خــۆی و
پێشــناوی ‹کاک›ی وەک ڕێــز بۆ مســتەفا
سەلیمی بەکارهێناوە ،لە دەقێکی هاوشێوەی
(ح.د.ک.ا)دا بەرچــاو تاریکــی خــۆی بــۆ
ڕووداوەکە نیشانداوە ،شــاردنەوەیەکی زۆری
زانیارییەکانــی ســەبارەت بە ڕادەســتکەران
و چۆنێتیــی ڕادەســتکردنەوەکی تێدایە کە
ئەمانە هەمووی بەشــێکە لە دەرهاویشتن و
البردنــی بەرپرســیارێتی بەرانبــەر بە مافی
هاونیشــتمانییەکی پەناهێناو کە ڕادەســتی
دوژمن کراوەتەوە:
«دوابەدوای لەســێدارەدانی کاک مستەفا
ســەلیمی کە ماوەیەک پێش ئێســتا ودوای
شۆرشــی بەنداکراوانی زیندانی ســەقز ڕای
کردبــوو ،ڕا و بۆچوونی جیــاواز کەوتۆتە ناو
تۆرە کۆمەاڵیەتییــەکان و ڕاگەیاندنە فەرمی
و نافەرمییــەکان ،و هەر کــەس و الیەنێک
لــە ڕوانگەی خۆیــەوە تەعبیر لــەو ڕووداوە
دەکات»[.]21
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(ک.ز) لــە ڕاگەیەنراوێکدا بە ناونیشــانی
«ڕاگەیاندنی کۆمەڵە سەبارەت بە لەسێدارەدانی
مستەفا ســەلیمی» بە شێوەیەکی تاڕادەیەک
جیاوازتــر ئاماژە بەالیەنی ڕادەســتکەوەرەی
مستەفا ســەلیمی دەکات و وەک نەریتێکی
نەشــیاو بــۆ پێوەندیی و هاوپشــتی خەڵکی
ڕۆژهەاڵت و باشــووری دادەنێــت» ،بەاڵم لە
کۆتاییدا ،کە دەڵێت‹ :سەرەڕای ئەوە كە ئەو
كەســە چ تاوانێكی هەبوو بێت» کە لەوانەیە
پاساوی ڕادەستکەرانی ئەوە بووە ،یان بیانووی
ڕێژیم بۆ لەســێدارەکانی بــە تاوانبار زانینی
بێت ،مافــی بەرهەڵســتکاریی خۆپارێزانەی
ئەندامانــی وەزاڵە هاتــووی نەتەوەی کوردی
لەدژی زۆرداری ڕەچاو نەکردووە:
«ســەرلەبەیانی ئەمــڕۆ شــەممە 23ی
خاكەلێوە ،مستەفا سەلیمی كە بۆ ماوەی ١٧
ساڵ بوو بەند كرابوو ،لە الیەن كۆماری پەت و
سێدارەوە لە زیندانی سەقز ئیعدام كرا.
مستەفا سەلیمی دوای ئەوەی ماوەی دوو
هەفتە لەوەپێش لەگەڵ كۆمەڵێك بەندكراوی
دیكە لە زیندانی ســەقز ڕادەكەن ،پەنا دێنێ
بۆ باشــوری كوردستان ،بەاڵم بەپێی لێدوانی
فاتمــە کەریمــی ،بەڕێوەبەری تــۆڕی مافی
مرۆڤی کوردســتان ،مســتەفا سەلیمی پاش
هاتنی بۆ خاكی باشــوری كوردستان لەالیەن
هێــزە ئەمنییەكانــی هەرێمی كوردســتان
لەســنوری پێنجوێــن رادەســتی هێزەكانی
كۆماری ئیسالمی دەكرێتەوە.
سەرەڕای ئەوە كە ئەو كەسە چ تاوانێكی
ھەبووبێ ،كاتێك پەنای ھێناوە حەقوابوو وەك
پەنابەرێكی كورد ڕەفتــاری لەگەڵ كرابایە و
یاســاكانی مافی مروڤ و پەنابەری بۆی لەبەر
چاو گیرابا»[.]22
ئــەم دەقــە شــیمانەی داڕشــتن و
نواندنەوەیکــی شــیاوتر لە کەســایەتییەکە
و ئــەو نادادپەروەرییــەش لــە هەقیداکراوە
دەســەلمێنێت کە الیەنەکانی دیکەش دەکرا
بیخەنــە ڕوو .ئەو ڕووداوە کە ســەرنجێکی
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زۆری میدیایــی و جەمــاوەری لەســەر بوو،
دەکرا چەندین ڕاپۆرتە هەواڵ لە ســەر ژیانی
مستەفا ســەلیمی و زیندانییە ڕزگاربووەکانی
دیکــە و تاکــی زیندانیــی ئازاردیتــووی
هاوشــێوەی لێبکەوێتەوە کە میدیای حیزبی
تەنیا بەڕاگەیەنراو دەرکردنەوە نەبەسترێتەوە و
بتوانێ دەوری خۆی لە نواندنی ژیانی ئاسایی
خەڵــک لەژێر نیــری زۆردارانــەی ڕێژیمدا
دەربخات .شــێوە جیاوازەکانــی نواندنەوەی
ڕووداوەکــە لەدەقــی ڕوونکردنەوەکانیشــدا
جیاوازیی بۆچوونی الیەنەکانیش دەردەخات.
لەپاش ئــەم ڕاگەینراوانــە( ،ح.د.ک)یش
ڕۆژێک دواتــر ڕاگەیەنراوێک بە ناونیشــانی
«ڕوونکردنــەوە لە پێوەنــدی لەگەڵ گرتنەوە
و ئێعدامکردنی مســتەفا ســەلیمی دا› باڵو
دەکاتــەوە .ئــەوە لەحاڵێکدایــە ،وتەبێــژی
حکومەتی هەرێــم ( )٢٠٢٠/٠٤/١١دەڵێت:
«مستەفا ســەلیمی بەبێ ئاگاداری حکومەتی
[]23
هەرێم رادەستی ئێران کراوەتەوە».
هەرچەنــد ،دەقــی ڕوونکردنەوەکــە
تاڕادەیەک نەرمتر لــە هەواڵەکەیە و تۆمەتە
ڕیزکراوەکانــی نــاو هەواڵەکەی تێــدا نییە،
بــەاڵم ،لــە ســەردێرەکەدا ‹گرتنــەوە› لە
جیاتیــی ‹ڕادەســتکردنەوە› بــەکار دێنێت
و لەدەربرێنێکــی هەواڵیــدا وەک واقعیــەت
پێشــانی دەدات .لە دەقی هەواڵەکەشــیدا بە
دەربڕینی ‹وەک دەگوتــرێ و باس دەکرێ›
(ڕووی نادیاری کار لە زمانی کوردیدا)هەواڵی
گەیشتنی بە سنوورەکانی هەرێم(بێ ئاماژ بە
شــوێنی سنوورەکە) و ڕادەســتکردنەوەکەی
وەک دەنگۆ لێکدەداتەوە ،چونکە سەرچاوەی
‹دەگوتــری و بــاس دەکــرێ›کان الدراون
و ئاشــکرای ناکات یان دەکرێــت بگوترێت
هاوســەنگییەک لەگــەڵ ڕاگەینراوەکانی ناو
الیەنەکانی هەرێم ،دەقەکەی (ک.ز) و بنەماڵە
و کەس وکاری مســتەفا ســەلیمی دروست
دەکات« :دوای ئــەم ڕووداوە بەشــێک لــەم
بەندکراوانە لە رێگەی جۆراوجۆرەوە گیرانەوە،
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یان ڕادەســتی ناوەندە ئەمنیەتیەکانی ڕێژیم
کرانەوە کە مستەفا سەلیمی یەک لەوان بووە
و دوای ئەوەی خۆی گەیاندۆتە ســنوورەکانی
هەرێمی کوردســتان ،وەک دەگوترێ و باس
دەکرێ ڕادەســتی کۆماری ئیسالمیی ئێران
کراوەتەوە»[.]24
ئەوەی جێگای سەرنجە ،هەرچوار الیەنی
ئەندام لــە ناوەندی هاوکاری خۆشــحاڵییان
لە پێکهێنانی لێژنەیــەک لەالیەن حکومەتی
هەرێمــی کوردســتانەوە دەربڕیــوە بــۆ
درخستنی ڕاســتییەکان لە پێوەندی لەگەڵ
ڕادەستکردنەوەکە .بەاڵم لە نێو باشوورییەکاندا
گوتنێکی گشــتی هەیە کــە خەریکە وەک
پەندی لێدەێت کە دەڵێن›‹ :ئەگەر لێژنەیان
بۆ هەر شــتێک پێکهێنا یانی جێبەجێ نابێت
و هیچ ناکرێت» .کــە دواتر بینیمان بابەتەکە
لــە پێوەندیی نێــوان الیەنەکانی باشــووردا
لەگەڵ گیرانی ســێ ئەفسەری هەواڵگری لە
سلێمانی لەســەر کەیسی ‹غالب محەممەد›،
پارلەمانتاری کوردستانی باشوور لە بەغدا ،لێژنە
بەلێژنە کرا و لەڕاســتیدا بوو بە موزایدەیەکی
سیاســی الیەنەکان لەگــەڵ یەکتردا بە پێی
لێدوانی وتەبێژی حکوومەتی هەرێم کەڵێت:
«ســەرۆكی حكومەت پاڵپشــتی خۆی بۆ
دادگاكانی هەرێمی كوردستان دوپاتدەكاتەوە
بەشــێوەیەك كە «هیچ کەیسێک» پشتگوێ
نەخرێت ،لەوانە کەیســی «ڕادەستکردنەوەی
مســتەفا سەلیمی و تیرۆرکردنی ئامانج بابانی
[]25
و هاوژین و منداڵەکەی ».
ئەنجام
بــە کورتی ،بــە پێــی ئــەو ئالینگارییانەی
حیزبەکان و میدیاکانیان لەگەڵی بەرەوڕوون و
ئەو بارە نەخوازراوەی لە باشوور تێیکەوتوون،
بڕیاردانیان لە سەر پرسە تایبەت و گرنگەکان
بۆ ئەستەم دەکات .بەگشــتی ،لە ڕاگەیاندنە
هاوبەشــەکانیان لە ناوەندی هاوکاریدا ،و لە
هەرکام لــە میدیاکانی تایبەت بەخۆیاندا ئەم

دوو خاڵەی خوارەوە بەدی دەکرێتکرێت:
 1پاشماوەکانی زێهنیەتییەکی داگیرکراو لە
بەکارهێنانەوەی زمانــی زانیاریگەیاندنی زاڵدا
کە وا سروشــتی دەبێــت ڕۆژنامە نووس یان
هەر تاکێکی دیکە هەستی پێناکات و ئاسایی
بەکاری دەهێنێتەوە ٢ .مەعریفەتخوازییەکی
تاکالیەنە پــەرەی پێدەدرێــت :دەقەکان ،وا
دەگەیەنــن کــە تەنیا یەک ڕێــگای بوون و
ناســین بایەخی هەیە (ئــەو جێگرەوە/بەدیلە
چەقبەســتوو یان عەینی بووەی یەک الیەنی
حیزبی پێداگریی لەسەر دەکات).
لێکەوتەکانــی ئەمــە دەبێتــە هــۆی
زاڵبوونەوە یان بەردەوامیی دەســەاڵتی زاڵی
داگیرکەر و ڕوانینی ڕەگەزپەرەســتانەیان لە
پلەبەندیــی پێوەندیی نەتــەوەکان لە ئێراندا
و کردنی بە پرســێکی ناوخۆیی چوارچێوەی
دەوڵەتی ئیستعماری لە ئاستی نێودەوڵەتیدا.
هەڵوەشــاندنەوەی تێڕامانی ئیستعمارییانە بۆ
الوانی کورد و بنیادنانی تێگەیشتنی گونجاوتر
یــان جێگرەوەکانی تر ئەســتەم دەکەن .تەم
بەســەر داوای ڕەواو و ئاشــکرای کــورد بۆ
چەســپاندنی ســەروەریی سیاســی و مافی
چارەنووسی دەکێشن ،سیاسەتی دەرهاویشتن
و بەپاشــکۆ کردنــی کورد لــە ڕۆژهەاڵت و
نەتەوە بن دەســتەکانی دیکە ئاسایی دەکەن.
ئەو شــێوەیە لەنواندنەوە ،پاســاوی ژیانی بە
کۆڵبــەر بــوون و بــە نەفتبەربــوون دەدەن
وەک ســیمایەکی ژیانی نەتــەوەی پەراوێز و
دەرهاوێژراو شوناسێکی سەپێنراوی پێدەدەن
کە خوازراوی داگیرکەرە .لەهەمووی گرنگتر
لەنــاو بردنی الوانی کورد بەدەســتی هێزی
سەرکوتکەر لە دووبارەکردنەوەیکی کڵیشەیی
میدیاییــدا ئاســایی دەبێت و تێکشــکاندنی
ئیرادەی بەرگــری لەهەناویاندا دەکوژێت یان
ڕێــگای گفتوگۆ و دەمەتەقێ لەســەر فۆرمە
جێگرەوەکانی دیکەی دەسەاڵتی خۆسەپێنی
دەوڵەت-نەتــەوە لەســەریان دادەخات .بە
گشــتی ،نموونە شــیکراوەکانی توێژینەوەکە
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دەریدەخەن بەشــێکی ســەرەکیی ئەو شێوە
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مانای «میللی دێمۆکراتیک»بوونی خەباتی کورد
لە تێرمینۆلۆژی تێفکرینی چەپدا
ئیسماعیل شەریفی

هەر لە کوردستانی خۆماندا و دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران،
هەژاریی تیۆری لەڕادەیەکدا بوو کە هەندێک لە هێزە سیاسییەکان پێیان
وابوو ڕادەی ڕادیکاڵ بوون و چەپ بوون بەمە دیاری دەکرێ کە ڕێکخستنی
خەبات بەگوێرەی قۆناغی شۆڕشی سۆسیالیستی دیاری بکەین .لە حالێکدا
ئەوە فۆرماسیۆنی کۆمەڵگا بوو کە ئەم قۆناغەی دیاری دەکرد نەک ڕادەی
چەپ بوون و ڕادیکاڵ بوونی هێزەکان.

وەســفی خەباتــی ڕزگاریخوازانەی گەلی
کورد وەک خەباتێکی «میللی دێمۆکراتیک»
بــە هۆی ئەندێشــەی قاســملووە هاتە ناو
دیسکۆرسی سیاسیی حیزبی دێموکراتەوە.
ئەم تێرمە سیاســییە هەم لــە کاتی ژیانی
قاسملوودا و هەم دوای شەهیدبوونیشی بە
شــێوازێکی بەرفراوان لە ئەدەبیاتی حیزبدا
کەڵکــی لێ وەرگیراوە و وەک وەســفێکی
بەڵگەنەویســت و خاوەن مانایەکی ڕوون و
بێگرێوگۆڵ بەکار هاتووە .لە تێگەیشــتنی
گشتیدا «میللی»بوونی خەباتی کورد ئاماژە
به فاکتەری نەتەوەیی ئەم خەباتە دەکات و
«دێمۆكرات»بوونیشــی ئاماژه بە گرینگیدان
به بایــەخ و مێتــۆدە دێمۆکراتیکەکان بۆ
بردنە پێشی پێواژۆی خەبات دەکات.
هــەر دوو ئــەم تایبەتمەندییانە ـ واتە
نەتەوەییبــوون و دامەزراوبــوون لەســەر
مێتــۆدە دێمۆکراتیکــەکان ـ لە خەباتی
ڕزگاریخوازانــەی حیزبی دێمۆکراتدا بەدی
دەکرێن ،کەوابوو وەپاڵ دانیان به شــێوازی
تێکۆشــان و هەڵســووڕانی حیــزب هەڵە
نییە .بەاڵم ئەوەی ڕاســتی بــێ ئەم زاراوە
تایبەتە ،لە دیسکۆرسی چەپدا مانای قووڵتر
و ســەرەکیتری خــۆی دەبینێتــەوە .ئەم
دەســتەواژەیە جگە لەوەی دەتوانێ وەسفی
خەباتــی گەلی کورد بێ ،دەتوانێ ئاماژه به
قۆناغێکی تایبەت لە ناو قۆناغەکانی شۆڕش
و خەباتیشدا بکا.
قاسملوو وەک ڕووناکبیر و سیاسەتوان،
کەسایەتییەکی چەپ بوو .واتە لە پاڕادایمی
چەپەوە دەیڕوانییە بابەتە جۆراوجۆرەکان .لە
فەلســەفەی مێژووەوە بگرە هەتا کاروباری
ئابووری و شێوازی ڕێکخستنی خەبات و زۆر
بابەتی دیکەش ،لە دەالقەی ئەم پاڕادایمەوە
بۆ ئەو ،مانای خۆیان دەدۆزییەوە.
قاسملوو لەناو بەرەیەک لە سیاسەتوانان
و ڕووناکبیرانــی کــورددا پێگەیشــت کە
پاڕادایمــی زاڵیان بە هــۆی بیری چەپەوە

بیچمی گرتبــوو .ئەو کات «چەپ بوون» بۆ
ڕووناکبیرێکی کورد ڕێسا بوو و «دژە چەپ
بوون» هــەاڵواردە بوو .لە هەر چوارپارچەی
کوردســتاندا خەباتکارانی کــورد لە بەرەی
چەپــدا خۆیــان دەدیتــەوە .جیاوازییەکە
زیاتــر لەمەدا بوو که چەپــەکان خۆیان لە
بەرەیەکی کوردســتانیدا دەدیتەوە یان لە
بەرەیەکی سەرانســەریی ناو واڵتێکی وەک
ئێران یان عێڕاقدا .زۆربەی خەباتکارە چەپە
کوردەکان لە خەباتێکی کوردستانیدا خۆیان
دەدیتەوە کە لەسەر بنەمای بیری چەپ بۆ
البردنی ســتەمی نەتەوایەتی تێدەکۆشان.
بەشــێک لە خەباتکارە چەپە کوردەکانیش
شــکانەوە بە الی خەباتی نەتەواتەتییان به
چەشنێک ڕاســتئاژۆیی و دووربوونەوە لە
نۆڕمە ڕەسەنەکانی تێفکرینی چەپ دەزانی
و زیاتر لە ڕێکخراوە سەرانسەرییەکان نزیک
دەبوونەوە .ڕەنگــه بتوانین بڵێین نموونەی
هــەرە بەرچــاوی خەباتکارانی دەســتەی
یەکەم (چەپی نەتەوەیی) دکتۆر قاســملوو
بــوو و نموونــەی ناســراوی خەباتکارانی
دەســتەی دووەمیش (چەپی سەرانسەری)
عەلی گەالوێژ بوو.
جیاوازیی تریش لەگۆڕێدا بوون .یەکێک
لە گرینگتریــن جیاوازییەکان کە دەبوو به
پێــوەری پۆلێن کرانی ڕێکخراوە چەپەکان،
بریتی بوو لە ئایدۆلۆژیی ڕەســمی واڵتێک
لە ئۆردووگای سۆسیالیســتی کە ڕێکخراوە
چەپــەکان ،ئایدۆلۆژیــی ئــەو واڵتەیان به
مۆدێلی دروستی ئایدۆلۆژیی چەپ دەزانی.
دیــارە یەکەم واڵت کە نــەک هەر له
کوردســتاندا بەڵکــوو لە هەمــوو جیهاندا
وەکــوو مۆدێلێک بۆ رێکخــراوە چەپەکان
چــاوی لێ کراوە ،یەکیەتی ســۆڤیەت بوو.
شۆڕشــی ١٩١٧ی یەکیەتــی ســۆڤیەت
و ســەرکەوتنی شۆڕشــگێڕە چەپەکان لە
ڕووخاندنی سیســتمی تێزاری لە ڕووسیادا
و هێنانە ســەرکاری سیســتمێک کە ببێ
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بە جەمســەرێک بــە دژی هەموو جیهانی
ســەرمایەداری ،ڕووداوێــک نەبــوو کــە
خەباتکارانی ئەو سەردەم لە هەر شوێنێکی
جیهانــدا ،بتوانــن ســەرنجی خۆیانی لێ
بدزنەوە و بۆ الی ئەو ئارمانجه هان نەدرێن
کە بیانــەوێ ئەو مۆدێلە ســەرکەوتووە لە
واڵتی خۆشــیاندا تاقی بکەنەوە .بەرخۆدان
و شــۆڕش و خەباتــی چەکــداری وەکوو
تێکنۆلۆژییــەک چاوی لێ دەکرا کە هەموو
واڵتێــک خاوەنی ئــەو تێکنۆلۆژییە نین و
خەباتکارانی پڕۆفیشــناڵی واڵتان دەبوو ئەو
تێکنۆلۆژییە له ســەرچاوەیەکی ڕەســەن
و باوەڕپێکــراوەوە وەربگــرن .دیــارە بیری
چەپ ،بیری خەبــات و بەرەنگار بوونەوە و
شۆڕش بوو .مارکسیست لێنینیستەکانیش
لە سۆڤیەتدا توانیبوویان سیستمێکی کۆنی
زەبەالح بڕووخێنن و دەستەاڵت بەدەستەوە
بگرن و لە هەمووش گرینگتر ئامادەی ئەوە
بوون تێکنۆلۆژییەکیــان ـ واتە تێکنۆلۆژی
خەبات و شــۆڕش ـ وەکــوو پەکەیجێکی
تاقیکــراوه و باوەڕپێکــراو ،هەنــاردەی
شــوێنەکانی دیکەی جیهانیــش بکەن و
بەم شــێوەیە واڵتان هەرچی زووتر و زۆرتر
بهێننە ناو ئۆردووگایەکی سۆسیالیستی کە
خۆیان پێشەنگ و ڕابەری بوون.
حیزبــی توودە لــە ئێرانــدا و حیزبی
شــیووعی له عێڕاقدا لەســەر بنەمای ئەم
گۆڕانکارییانــەدا پێک هاتبوون و ڕووگەیان
یەکەتی ســۆڤیەت بوو .یەکیەتی سۆڤیەت
هەتا ساڵی  ١٩٤٩دەوڵەتێکی بێڕکەبەری
سۆسیالیستی بوو .لەم ســاڵەدا مائۆ توانی
کۆماری گەلی چیــن دابمەزرێنێ .نزیکەی
دوو دەیە دواتر واتە لە دیەی ٦٠ی زایینی
و ٤٠ی کۆچیدا ،بەشێک لە هێزە چەپەکان
لەســەر ئــەم بنەمایە پۆلێــن دەکران کە
یەکیەتی سۆڤیەتیان به مۆدێلێکی باشتر بۆ
تێفکرینی چەپ دەزانی یان چینی مائۆ؟
دوو هــۆکار ببوونــە هــۆی ئــەوەی
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بەرە بــەرە بیــری چەپی مائۆیــی بتوانێ
وەکوو مۆدێلێکی ڕکەبــەر لەگەڵ مۆدێلی
ســۆڤیەت خــۆی بســەلمێنێ .هــۆکاری
یەکــەم زەبروزەنگێکــی لەڕادەبەدەر دوای
کۆچــی دوایی لێنین لە ســۆڤیەت بوو کە
وای کردبوو هێزی ڕاكێشــانی سۆڤیەت بۆ
بزووتنــەوە خەباتکارەکان هەتا ڕادەیەک لە
کەمی بدا .هــۆکاری دووەم ئەوە بوو که لە
مۆدێلــی چینیدا وەرزێڕان و گوندنشــینان
لەچاو کرێکاری پیشەسازی واتە پرۆلتاریادا
گرینگایەتییەکــی زۆر زیاتریان پێ دەدرا و
ئەرکی سەرەکیی خەبات دەکەوتە سەرشانی
ئــەوان .ئەم بابەتە بــۆ خەباتکارانی واڵتانی
جیهانی ســێهەم قانێکی زۆر گــەورە بوو.
چونکه پڕۆلتاریا بەمانای ڕاستەقینەی خۆی
لــە زۆریەک لە واڵتە دواکەوتووەکاندا پێک
نەهاتبــوو .لە تێفکرینی چەپیشــدا هێزی
ســەرەکی خەبات پڕۆلتاریا بوو .پڕۆلتاریا لە
شارە پێشەسازییەکاندا بیچمیان دەگرت و
ڕێکخراو دەبوون .کەوابوو لە واڵتێکدا ئەگەر
شاری پێشەســازی نەبووایە و پرۆلتاریاش
بە مانای ڕاســتەقینەی خۆی پێک نەهاتبا،
بەگوێرەی ئەو مۆدێلــە لە بیری چەپ لەو
والتەدا شۆڕشــیش سەری نەدەگرت .بەاڵم
ئێســتا بەگوێــرەی مۆدێلی چینــی دەکرا
ڕێکخســتنی شۆڕشــگێڕانە نە لە شــار و
لەسەر دەســتی پرۆلتاریا بەڵکوو لە گوند و
لەسەر دەستی وەرزێڕانی گوند بەڕێوە بچێ.
ئەم بۆچوونــه بۆ زۆریەک لــە ڕووناکبیره
خەباتکارەکانــی واڵتانی جیهانی ســێیەم
مزگێنییەکی سەرخۆشــکەر بوو؛ هەواڵێک
بوو بــۆ دەرچوون لە بنبەســتێکی تیۆری
و عەمەلــی؛ مژدەی دەســت پێکردنەوەی
خەبات و تێکۆشان بوو.
هــۆکاری یەکەمین ئینشــعاب کە لە
حیزبی توودەدا ڕووی دا ،کێشــەیەک بوو
کە لەســەر به مۆدێل زانینی سۆسیالیزمی
یەکیەتی سۆڤیەت یان سۆسیالیزمی چینی
ساڵی بیست و دووەم
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ســەری هەڵدا .حیزبی تــوودە هەر وەک
پێش ،یەکیەتی سۆڤیەتی به ڕووگەی خۆی
دەزانی .بەاڵم «ســازمانی ئینقالبیی حیزبی
تــوودە» کە لــە حیزبی توودە ئینشــعابی
کردبــوو ،ڕێکخراوێکــی مائۆئیســت بوو و
سۆسیالیزمی چینی به مۆدێلێکی دروستتر
بۆ ئەندێشەی چەپ دەزانی.
ســازمانی ئینقالبیــی حیزبــی توودە
شوێندانانی لە کوردستانیشدا هەبوو .ئەوەی
ڕاستی بێت یەکەم ئاشنا بوونی خەباتگێڕانی
کــوردی ڕۆژهــەاڵت لەگەڵ ئەندێشــەی
مائۆئیســتی به هۆی هەندێک لە ئەندامانی
ئەم ڕێکخراوەوە بوو کە هاتبوونە کوردستان.
یەکێک لەو ئەندامانه کوروش الشــایی بوو.
شۆڕشگێڕانی حیزبی دێمۆکرات لە سااڵنی
 ٤٦و  ،٤٧ناســیاوییان لەگــەڵ ئەندامان
و ئەندێشــەکانی ئــەم ڕێکخراوەیە هەبوو.
ئەندێشەی مائۆئیســتی دواتر لە ڕێکخراوه
چەپــه ئێرانییــەکان وەکــوو ڕێکخــراوی
پەیــکار و ڕێکخروای چەپی کوردســتانی
وەکوو کۆمەڵەدا بناغــەی ئایدۆلۆژیکی ئەو
ڕێکخراوانەی پێک دەهێنا.
بابەتێکی گرینگی دیکە کە دەبوو بەهۆی
جیاوازی لە ڕێکخــراوە چەپەکاندا ،جۆری
خوێندنــەوەی گەشــە کردنــی چینایەتی
لە کۆمەڵــگای ئێراندا بوو .لە ئەندێشــەی
چەپدا کۆمەڵــگاکان بەگوێرەی ئەو قۆناغه
ئابوورییانــەی بڕیویانــه و بەگوێــرەی ئەو
فۆرماسیۆنە کۆمەاڵیەتییەی پێی گەیشتوون،
بەسەر هەندێک قۆناغی وەک فیۆدال و بورژوا
و سەرمایەدار دابەش دەکرێن .پرسیارێکی
گرینگی بیرمەند و هەڵســووڕاوە چەپەکان
ئــەوە بوو کــە کۆمەڵگای ئێرانــی زەمانی
پەهلــەوی بەتایبــەت دوای بەڕێوەچوونی
بەرنامــەی ئیســاحاتی ئــەرزی ،چ جۆرە
کۆمەڵگایەکە؟ ئایــا کۆمەڵگایەکی فیۆداڵە
یان پێی ناوەتە قۆناغی ســەرمایەدارییەوە؟
ئەگەر کۆمەڵگایەکی سەرمایەدارە ،چ جۆرە

سەرمایەدارییەک تێیدا زاڵە؟
ســازمانی ئینقالبیــی تــوودە پێــی
وابــوو کۆمەڵگای ئێــران تەنانــەت دوای
بەرنامــەی ئیســاحاتی ئەرزیش هێشــتا
هــەر کۆمەڵگایەکی فیۆداڵە و پێی نەناوەتە
قۆناغــی ســەرمایەدارییەوە .بــەرەی نوێی
خەباتــکارە چەپە ئێرانییــەکان کە هەم لە
باری فیکرییەوە و هەم لەباری تەشکیالتی
و ڕێکخســتنەوەوە لــە بەرەی پێشــووی
چەپەکان تێیانپەڕاندبوو ،ئەو کەسانە بوون
کــە دواتر بناغــەی دامەزرانــی فیداییانی
خەڵقی ئێرانیان دانابوو .ئەو کەسانە لە دوو
ڕەوتی ســەرەکی پێک هاتبــوون کە دواتر
یەکیان گــرت و فیداییانی خەڵقی ئێرانیان
پێــک هێنا .ڕەوتی یەکــەم بازنەی دەوری
بیژەنی جەزەنی بوو و ڕەوتی دووەم ئاڵقەی
مەســعوودی ئەحمەدزادە و ئەمیرپەرویزی
پوویان بوون.
هەر دوو ڕەوتی فیداییان بەپێچەوانەی
ســازمانی ئینقالبیــی توودە پێیــان وابوو
کــه کۆمەڵــگای ئێــران ،فۆرماســیۆنی
فیۆدالیســمی تێپەڕاندووە و پێــی ناوەتە
قۆناغــی ســەرمایەدارییەوە .دیــارە ئەوانە
لەســەر ئەم بڕوایە بوون کە سەرمایەداریی
ئێران بهپێچەوانەی ســەرمایەداریی واڵتانی
ڕۆژئاوایی ســەرمایەدارییەکی بەستراوەیە.
ئەوان پێیان وابوو سەرمایەداریی بەستراوەی
ئێران ،پاڵی بە دەوڵەتی حاکم و بورژوازیی
کۆمپــرادۆر داوە و ئەم بەرەو پێشــچوونه
ڕواڵەتییە لە بنەڕەتدا خاوەنی خەسڵەتێکی
پاشڤەڕۆیانه و کۆنەپەرســتانەیە .جیاوازیی
فیکریی ئەم دوو ڕەوتــە لە دوو بواردا بوو.
یەکەم ،ڕەوتی ئەحمەدزادە و پوویان پێیان
وابوو ئیسالحاتی ئەرزی ناتەبایی چینایەتی
لە ئێراندا قووڵتــر کردووەتەوە و بەم هۆیە
دەست پێکردنی خەباتی چەکداری دەتوانێ
چەخماخەی شۆڕشــێکی سەرانسەری لەم
کۆمەڵگا دوو جەمســەرییەدا لێ بدا .بەاڵم
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بیژەنــی جەزەنی پێــی وابــوو بەرنامەی
ئیســاحات بەڕاســتی هەتــا ڕادەیــەک
شوێندانەر بووە و مەودای نێوان چینەکانی
کەمتر کردووەتەوە و ئەگەرچی جەزەنیش
خەباتی چەکداری ڕەت نەدەکردەوە ،بەاڵم
پێی وابوو ئەو خەباتە دەبێ خۆی بە چەندین
قۆناغدا تێپەڕێ و وەک ڕەوتی ئەحمەدزادە
و پوویان پێی وانەبوو خەباتی چەکداری لە
یەکەمین قۆناغی خۆیدا تەشەنە دەستێنێ
و سەرانسەری دەبێتەوە.
جیاوازیی دووەم لەو دروشمانەدا بوو کە
ئەم ڕەوتانە کردبوویانن بــه دوورەدیمەنی
خەباتی درێژخایەنی خۆیان .دروشمی ڕەوتی
جەزەنی ئەمە بوو« :بڕووخێ دیکتاتۆریی شا
و پشتیوانە ئەمپریالیســتەکانی» .دروشمی
ڕەوتی ئەحمــەدزادە ئەمە بــوو« :بڕووخێ
ئەمپریالیسم و سەگە زنجیرکراوەکانی» .لە
بــەراورد کردنی نێوان ئەم دوو دروشــمانه
هەندێک ڕاســتیمان بــۆ ڕوون دەبێتەوە.
جەزەنــی ئەگەرچی پێی وابوو سیســتمی
سیاسیی ئێران بەستراوەتەوە به زلهێزەکان،
بەاڵم هەتــا ڕادەیەکی زۆریــش دەیتوانی
مەنتیقی دەروونیی سیستمی سەرەڕۆی زاڵ
بەسەر ئێراندا ڕەچاو بکا .جەزەنی سیستمی
پاشــایەتی لە خزمەتــی ئەمپریالیســمدا
دەدیــت بەاڵم پێی وا نەبوو ئەو سیســتمە
هیچ ئیرادەیەکی سەربەخۆی نییە و ورد و
درشتی ئاراستە و سیاسەتەکانی لە دەرەوە
بۆ دیــاری دەکرێ .لەبەرانبەر ئەم ڕوانینەدا
ڕەوتی ئەحمەدزادە هیچ حیســابێکی ـ نە
کەم و نە زۆر ـ بۆ سیســتمی زاڵ بەســەر
ئێرانــدا نەدەکــرد و پێی وا بــوو ئیرادەی
سیاســیی ســەرەکیی ئەو هێــزەی وەکوو
خودایەک قەدەری ئەم واڵتە دیاری دەکات،
هەر ئەمپریالیستەکانن.
هەموو ئەم باسانە بۆیە ورووژان هەتا ئەم
ڕاستییە پێشانی خوێنەر بدەین لە ڕێکخراوە
سیاسییەکاندا ،هەر چەشنە هەڵوێست یان
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کردەیەکی سیاسی لەسەر شیکاریی وردی
کۆمەڵگا و سیستمی زاڵ بە سەر کۆمەڵگادا
دامــەزراوە .کۆمەڵــگا مەیدانــی خەباتی
سیاسییە ،بەاڵم ئەم کۆمەڵگایە مەیدانێکی
تەختــی بێپێداویســتی نییە کــە هێزە
سیاسییەکان بە هەر شــێوەیەک بیانەوێ
تێیــدا هەڵبســووڕێن .هــەر کۆمەڵگایەک
خاوەنی پێکهاتەی خۆی و خاوەنی کۆمەڵە
پێداویستییەکی تایبەت بەخۆیەتی کە ئەم
پێکهاتە و پێداویســتییانە ،لە بیچم دان به
چوارچێوەی خەباتی سیاســی شوێندانەرن.
پێچەوانەی ئەمە دەبێتە «ئیرادە تەوەرییەکی
ڕووت» .لە ئیرادە تەوەریــی ڕووتدا ئەوەی
گرینگــی پێ دەدرێ ویســت و داخوازیی
ت گوێ
بکەرە سیاســییەکانە و ئەوەی پش 
دەخرێ پێداویستی و داخوازیی کانتێکستە
کۆمەاڵیەتییەکەیە .هێزی سیاســیی ئیرادە
تەوەرەکان زۆرتر وەکوو ئەســتێرەیەک بۆ
ماوەیەک دادەگیرســێ بەاڵم زوو دەخوشێ
و دەکوژێتەوە.
ئەمە که دروشــمی ڕووخانی سیســتم
بدرێت یــان نەدرێت ،شــەڕی چەکداری
بکرێــت یــان نەکرێــت ،لــە بزووتنەوەدا
هاوپێوەندیــی هێــزە کۆمەاڵیەتییەکان به
چ شــێوەیەک بێت و ڕابەرایەتی بزووتنەوە
بســپێردرێتە کامە چینی نــاو کۆمەڵگا و
زۆر بابەتــی هەندەکــی و هەمەکی دیکە،
هەموویان بەســتراونەتەوە بەو شیکارییەی
لــە پێوەندییەکانی ناو کۆمەڵگا و لە جۆری
سیســتەمی سیاسیی زاڵ بەسەر کۆمەڵگادا
دەکــرێ .هێزێکی سیاســی کــە ڕۆژێک
دروشمی ڕووخانی سیستم دەدا و ڕۆژێکی
دیکە پێی باشە بە جێبەجێ بوونی ئەسڵێکی
یاســای بنەڕەتی قایل بــێ ،ڕۆژێک خۆی
بە دەســتپێکەر و دەسپێشخەری خەباتی
چەکداری دەزانێ و ڕۆژێکی دیکە خەباتی
چەکداری بــە بێکەلک دەزانــێ ،هەر لە
بنەڕەتدا کردەوە و هەڵوێستەکانی دامەزراو
ساڵی بیست و دووەم
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لەسەر هیچ خوێندنەوە و شیکارییەکی قووڵ
و وردی سیستم و کۆمەڵگا نییە .هەڵوێستی
ئەوانە زۆرتر بەستراوەتەوە بە دوایین قسە و
باس و بۆچوون که دەیبیستن.
باسێکی گرینگ لە ئەدەبیاتی سیاسیی
چەپ بریتی بوو لە چۆنیەتی ڕێکخســتنی
هاوپێوەندیی نێوان چینە کۆمەاڵیەتییەکان
و ئەسپاردنی ڕۆڵی ڕێبەری و پێشەنگایەتی
بە یەکێک لە چینە کۆمەاڵیەتییەکان .دیارە
لــە تێفکرینی چەپدا ئایدیالــی جوواڵنەوە
ئەمە بوو کــە ڕابەرایەتی جوواڵنەوە بدرێتە
دەســتی پێشــەنگترین چینی کۆمەڵگا کە
لە ڕوانگەی ئەوانەوە چینــی پرۆلتاریا بوو.
بەاڵم ئەم ئایدیالە هەمیشە وەدی نەدەهات.
چونکه پرۆلتاریا له هەمــوو کۆمەڵگایەکدا
وەکوو یەک گەشەی نەکردبوو .لە هەندێک
کۆمەڵگادا هــەر لە بنەڕەتدا چینێکی وەک
کرێکاری پیشەســازیی وشــیار و هەڵسووڕ
لەگۆڕێدا نەبــوو .لە هەندێــک کۆمەڵگای
تــردا چینــی کرێــکار پەیدا ببــوو ،بەاڵم
ئەوندە بەهێز نەبوو جڵەوی جوواڵنەوەیەکی
بەرباڵو بگرێتە دەست و شۆڕش بگەیێنێتە
سەرەنجام و سەری بخا.
بەم پێیە لە پاڕادایمی چەپدا کۆمەڵگاکان
بەگوێــرەی چۆنیەتــی هاوپێوەندیی نێوان
چینــە کۆمەاڵیەتییەکان بۆ سەرخســتنی
شۆڕشــێکی سەرانســەری ،بەســەر سێ
دەستەدا دابەش دەبوون یان باشترە بڵێین
لە ســێ قۆناغی جیــاوازدا پۆلێن دەکران.
قۆناغەکان ئەمانە بوون:
قۆناغی دێمۆکراتیکی میللی
قۆناغی دێمۆکراتیکی گەل
قۆناغی شۆڕشی سوسیالیستی
دیارە لە ڕوانگەی چەپەوە پێشکەوتووترین
قۆناغ ،قۆناغی شۆڕشــی سۆسیالیستی بوو.
لەم قۆناغــەدا چینی کرێکار بە ئاســتێک
لە پێگەیشــتوویی و تەکامول دەگەیشــت
که بتوانــێ بە تەنیا و بــێ یارمەتی چین

و توێژەکانــی تــری کۆمەڵــگا ،جڵــەوی
شــۆڕش بگرێتە دەست و سەری بخا .بەاڵم
ئەگەر چینی کرێکار بەم ئاســتە لە گەشە
نەگەیشــتبا ،دەبووایە هاوبەنــدی لەگەڵ
چینەکانــی تری کۆمەڵگادا ســاز بکردایە.
ئەم هاوبەندی و یەکگرتنەش دوو شێوازی
هەبوو .یان چینی کرێکار هاوبەندی لەگەڵ
چینەکانی تری کۆمەڵگادا ساز دەکرد بەاڵم
هەر خۆی دەبوو به ڕێبەر و پێشەنگی خەبات
کە ئەمە دەبوو بــه «قۆناغی دێمۆکراتیکی
گەل» یان بە بێئەوەی ڕابەرایەتی شــۆڕش
وە ئەســتۆ بگرێ ،هاوبەنــدی لەگەڵ هێزە
کۆمەاڵیەتییەکانــی تردا دەکــرد ،ئەمەش
دەبــوو به قۆناغــی «دێمۆكراتیکی میللی».
کەوابوو پێناســەی قۆناغەکان بەم شێوەیە
بوو:
قۆناغی میللــی دێمۆکراتیک :خەبات بە
هاوبەندی هەموو هێــزە کۆمەاڵیەتییەکان
(وردە بــورژوازی ،بورژوازیــی مامناوەندی،
چینــی کرێکار ،وەرزێــڕان و ڕووناکبیرانی
شۆڕشــگێر) بەڕێــوە دەچــوو و ڕۆڵــی
ڕێبەرایەتیش لە دەســتی چینی کرێکاردا
نەبوو.
قۆناغــی دێمۆکراتیکی گــەل :هاوبەندی
لەگەڵ هێزە کۆمەاڵیەتییەکانی دیکە دەکرا
بەاڵم پێشەنگی خەبات چینی کرێکار بوو.
قۆناغی شۆڕشــی سوسیالیســتی :چینی
کرێکار ئەوەندە پێشکەوتوو و بەهێز بوو کە
پێویستی به هاوبەندی لەگەڵ هیچ هێزێکی
کۆمەاڵیەتــی دیکە نەبــوو و توانای ئەوەی
هەبوو بە تەنیا خەباتی بکردایه و شۆڕشــی
سەرخستبایە.
هەڵبژاردنــی یەکێک لەم قۆناغانە پێوەندی
بە ڕادەی چەپ بوونــی ڕێکخراو و ڕێبەرە
چەپــەکان نەبــوو .واتــە وا نەبــوو ئەگەر
ڕێکخراوێــک چەپێکی ڕادیــکاڵ بایە یان
ڕێبەڕێک زۆر چەپ بایە بژاردەی شۆڕشــی
سوسیالیســتی هەڵبژێــری و ئەگەر کەمتر
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چەپ و ڕادیکاڵ بایە ،قۆناغی دێمۆکراتیکی
گەل یــان دێمۆکراتێکی میللی هەڵبژێرێ.
هەموو هێــزە ڕادیکاڵ و شۆڕشــگێڕەکان
ئامانجیــان ســاز کردنــی شۆڕشــێکی
سەرانســەری بــوو .بەاڵم ئــەوە چۆنیەتی
فۆرماســیۆنی زاڵ بەسەر کۆمەڵگادا بوو کە
دیاری دەکرد کۆمەڵگا لە کامە قۆناغدایە و
باشترین ستراتێژی و جۆری ڕێکخستن بۆ
خەبات کامەیە.
هەر لــە کوردســتانی خۆماندا و دوای
ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران،
هەژاریــی تیــۆری لەڕادەیەکــدا بــوو کە
هەندێک لە هێزە سیاسییەکان پێیان وابوو
ڕادەی ڕادیکاڵ بــوون و چەپ بوون بەمە
دیــاری دەکــرێ کە ڕێکخســتنی خەبات
بەگوێرەی قۆناغی شۆڕشــی سۆسیالیستی
دیاری بکەین .لە حالێکدا ئەوە فۆرماسیۆنی
کۆمەڵگا بوو کە ئەم قۆناغەی دیاری دەکرد
نەک ڕادەی چــەپ بوون و ڕادیکاڵ بوونی
هێزەکان.
قاســملوو کۆمەڵگای کوردســتانی لە
قۆناغــی میللی دێموکراتیکــدا دەدی و لە
زۆربەی نووســراوە و لێدوانەکانیدا هەوڵی
دەدا ئەم بابەتە بە زمانێکی ڕوون و شەفاف
شی بکاتەوە.
داکۆکیی زۆری قاســملوو لەسەر ئەوە
بوو کە ڕوونی بکاتەوە بۆچی لەگەڵ ئەوەی
حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی ئێران
حیزبێکــی چــەپ و سوسیالیســتە ،بەاڵم
حیزبێکی کۆمۆنیســت نییە و هەر بەتەنیا
حیزبی کرێکاران و زەحەمەتکێشان نییە؟
دیارە واڵمێکی زۆر ساکاری ئەم پرسیارە
لە ڕوانگەی قاســملووە ئەوە بوو کە حیزبی
دێمۆکرات هاوکات بۆ البردنی ســێ جۆرە
ســتەمی مەوجوود خەبات دەکات :ستەمی
نەتەوایەتی ،ســتەمی چینایەتی و ستەمی
سیاسی .ڕێگای البردنی ستەمی نەتەوایەتی
دابین کردنی مافی چارەی خۆنووســین لە
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قالبی خودموختاریدا بوو .ستەمی چینایەتی
به هۆی جێبەجێ کردنی پرەنســیپەکانی
سوســیالیزمەوە دەســڕایەوە و ســتەمی
سیاســیش بەهۆی پێڕەو کردنی ڕێوشوێنە
گشــتییەکانی دێموکڕاســییەوە چارەسەر
دەکرا.
حەقیقەتێکی زۆر سادە لەالی قاسملوو
ئــەوە بــوو کــە حیزبێک کە بــۆ ڕزگاری
نەتەوەیــی و البردنی ســتەمی نەتەوەیی
کار دەکات ـ تەنانــەت ئەگــەر لە ناو ئەم
نەتەوەیەشدا پێوەندییەکانی سەرمایەداری
تەواو شکڵیشی گرتبێ و چینێکی کرێکاری
گــووراو و زۆر هەڵسووڕیشــی هەبــێ ـ
ئەم حیزبــە ناتوانێ هەر بــە تەنیا حیزبی
چینێکــی دیاریکــراو بێ .بۆ گەیشــتن به
ڕزگاریــی نەتەوەیی دەبــێ یەکگرتوویی و
هاوئاهەنگییــەک لە نێــوان هەموو چین و
توێژەکانی کۆمەڵگا لــە وەرزێڕ و کرێکاری
پیشەســازی و وردەبــورژوا و بــورژوای
مامناوەندی و ڕووناکبیرانی شۆڕشگێردا ساز
بێ.
نامیلکەی کورتەباس بــەم پاراگرافەوە
دەست پێ دەکا:

«یەکەم پرسیار کە دێتە پێش ئەمەیە
کــە حیزبی دێمۆکراتی کوردســتانی
ئێران کــە حیزبێکی «مارکسیســت»
یان «مارکسیســت ـ لێنینیست» یان
«کۆمۆنیست» و بەگشتی حیزبی چینی
کرێکار نییە ،بۆچی باسی سۆسیالیزم
دەکا؟» (کورتەباس)٧ ،
وەک باســمان کــرد زۆربــەی هەڵگرانی
ئەندێشــەی چــەپ و مارکسیســتی لــە
کوردســتاندا لە هەژارییەکی لەڕادەبەدەری
تیۆریدا بوون ،بەم حاڵەشەوە بۆچوونەکانی
خۆیان بەشــێوەی کۆمەڵــە حەقیقەتێکی
قەتعــی و نەگــۆڕ و گشــتگیر دەدی و
ساڵی بیست و دووەم
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گەلیدا ،مەغوولستان نەک هەر چینی
کرێکاری لێ نەبــوو ،بەڵکوو بەنموونە
یەک کارگەشــی لێ نەبــوو .هەموو
شوان و کۆچەر بوون( ».کورتەباس)٦٩ ،

بــە نیســبەتی بۆچوونەکایــان لەوپــەڕی
دۆگمبووندا بوون .قاســملوو ڕاســتەوخۆ و
ناڕاســتەوخۆ لە نووســراوە و لێدوانەکانیدا
دەیویست ناڕاستبوونی دوو بۆچوونی هەڵە
نیشان بدا.
بۆچوونــی هەڵەی یەکــەم ئەوە بوو کە
زۆربــەی مارکسیســتە کــوردەکان پێیان
وابــوو لــە ســێ قۆناغــی دێمۆکراتیکی
میللــی و دێمۆکراتیکی گەلــی و خەباتی
سۆسیالیستیدا ،دوو قۆناغی یەکەم و دووەم
هــەر لە بنەڕەتدا شۆڕشــی هیــچ گەلێک
بە ســەرەنجام ناگەیەنن و هەر شۆڕشێک
ئەگەر بیەوێ ســەربکەوێ دەبێ به قۆناغی
ســێیەمدا تێپەڕێ؛ واتە چینــی کرێکاری
پێشــڕەو ،هەمیشــە بێ یارمەتــی چین و
توێژەکانــی دیکەی کۆمەڵــگا و هەر خۆی
بــە تەنیا دەتوانێ شۆڕشــەکە بەڕێوە ببا و
سەریشی بخات.
لە بۆچوونــی هەڵەی دووەمدا هەندێک
لە مارکسیســتە کــوردەکان دانیان بەوەدا
دێنا کە لە هەندێک حاڵەتدا قۆناغی یەکەم
و دووەمیش بۆیان هەیە شۆڕشــی گەلێک
ســەربخەن ،بەاڵم شۆڕشی گەلی کورد لە
قۆناغی ســێیەمدایە و هەر شۆڕشــێک لە
کوردســتاندا بکرێ ،دەبێ زەحمەتکێشان
بــە بێ یارمەتــی وەرگرتن لــە چینە مام
ناوەندییەکان و بە سڕینەوەی ئەوان بیانکات.
قاسملوو بۆ نیشاندانی ناڕاستیی بۆچوونی
یەکــەم ،ئەو شۆڕشــە چەپانەی بــە نموونە
دێنــاوە کە بە بــێ پێشــەنگبوونی چینی
کرێــکار و تەنانــەت بــە بێئــەوەی چینی
کرێکار لەو واڵتانەدا گوورابێ ،سەرکەوتوون.
دوو نموونەی هەرە بەرچاو لەو شۆڕشــانە لە
ڕوانگەی قاسملووە لە مەغوولستان و کووبادا
ڕوویان دابوو .لە ساڵی  ١٩٢١لە مەغوولستاندا
شۆڕش سەرکەوت .دکتۆر دەنووسێت:

«لە ســاڵی ١٩٥٩دا شۆڕشی کووبا به
سەرۆکایەتی فیدیل کاسترۆ سەرکەوت.
ئەم شۆڕشــە لە الیەن هیچ حیزبێکی
چینی کرێکارەوە ڕێک نەخرابوو .نەک
هەر ئەوە ،فیدیل کاســترۆ لە ســاڵی
 ١٩٥٩و ١٩٦٠دا دژی کۆمۆنیست و
دژی یەکیەتی سۆویەتی و واڵتەکانی
سۆسیالیستی بوو [ ]...کاتێک فیدیل
کاسترۆ دەســتی کرد به شۆڕش ،نە
ڕێکخراوی هەبوو نە حیزبی پێشڕەوی
هەبــوو و نە نوێنــەری چینی کرێکار
بوو( ».کورتەباس٧٠ ،ـ)٦٩

«لــە زەمانی ســەرکەوتنی شۆڕشــی

هەتا ئێرە قاسملوو ویستوویەتی ئەوە نیشان

لێــرەوە دکتۆر قاســمڵوو ڕووی قســەی
دەکاتە ئەو مارکسیســتە کوردانەی کە لە
هەژارییەکی تیۆریکی بەرچاودا بوون:

«ئەگەر ئەم بۆچوونه لە مەغوولســتان
ســەرکەوت کــە نە حیزبــی چینی
کرێــکاری لــێ بــوو و نــە تەنانەت
حیزبێکــی وەک حیزبی دێمۆکرات و
نە ئەسڵەن هیچ ڕێکخراوێکی سیاسی
دیکە و ئەگەر ئێستا مەغوولستان بۆتە
واڵتێکی سوسیالیستی ،مانای ئەوەیە
مێژوو ئەو دوگمەی ڕەت کردۆتەوە کە
هێنــدێ الوی ناشــارەزا دووپاتــی
دەکەنەوە» (کورتەباس)٦٩ ،
نموونــەی دووەم کــە لــە شۆڕشــەکەی
مەغوولســتانیش بەرچاوتــرە ،نموونــەی
کووبایە:
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بدا کــە ڕەت کردنــەوەی دوو قۆناغەکەی
دیکەی شــۆڕش و پاوان کردنی شــۆرش،
هــەر بە تەنیا لــە شۆڕشــێکدا کە چینی
ێ یارمەتــی وەرگرتن
کرێــکار بۆخۆی و ب 
لــە چیــن و توێژەکانی دیکە بە شــێوەی
مۆنۆپۆل بەڕێوەی ببا ،لە مێژوودا نموونەی
هەڵوەشێنەرەوەی هەیە و هەر بۆیە هەڵەیە.
ئێســتا دێتە سەر شــیکردنەوەی ئەوە کە
بۆچی لە کوردستاندا خەباتی ڕزگاریخوازانە
ناتوانــێ به قۆناغــی ســێیەمدا تێپەڕێ و
دروســتتر ئەوەیــە کە خەباتــی کورد بە
قۆناغی میللی دێمۆکراتیکدا تێبپەڕێ.
ئیستداللی ئەو لەم بارەیەدا ،دەکرێ بە
دوو بەش دابەش بکەین:
یەکەم .قاســملوو لە بەشــی یەکەمی
بەڵگاندنەکەیــدا دەیــەوێ نیشــان بــدا،
بەدەســتەوە گرتنــی جڵەوی شــۆڕش بە
هــۆی چینــی کرێــکاری شۆڕشــگێرەوە
لــە کۆمەڵگایەکــدا دەکــرێ ڕووبــدا کە
ســەرمایەداری ـ وەکــوو سیســتمێکی
موناســباتی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی ـ بە
تەواوی تێیدا گوورابــێ و چینێک بە ناوی
ســەرمایەدار و چینێکیش بە ناوی کرێکار
لە هەناوی ئەم کۆمەڵە موناسباتەوە سەریان
هەڵدابێ .ئینجا ئــەو چینە بیچم گرتووەی
کرێکار یان پرۆلتیاریا لە کۆمەڵگایەکی ئەوتۆدا
ئەگەر هەندێک مەرجی دیکەی ودەســت
هێنابێ دەتوانێ جڵەوی شــۆڕش وەدەست
بگرێ .لە ڕوانگەی قاسملووەوە لە کۆمەڵگای
کوردستاندا ئەگەرچی یەکەمین نیشانەکانی
پەڕینەوە بۆ موناسباتی سەرمایەداری وەدی
هاتــووە بەاڵم ئــەم پەڕینەوەیە هێشــتا لە
سەرەتای خۆیدایە و ئەوەی راستی بێت نە
سەرمایەدارانی ڕاســتەقینە وەک چینێکی
گووراو و نە کرێکاران وەک چینێکی ڕسکاو
لە کوردستاندا هەن.

«ڕاســتە کــە کۆمەڵی کــوردەواری
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پێی ناوەتــە قۆناغی ســەرمایەداری،
بــەاڵم هێشــتا خــۆی بە تــەواوی
لــە پێوەندییەکانــی ســەردەمی
دەرەبەگایەتــی ڕزگار نەکــردووە.
تەرکیبــی کۆمەاڵیەتــی واڵتەکەمان
و تەرکیبــی چینایەتــی کۆمەڵــی
ئێمــە ،جیاوازییەکی تــەواوی لەگەڵ
کۆمەڵێکــی ســەرمایەداری هەیــە»
(کورتەباس)٣٧ ،
قاسملوو بە زمانێکی زۆر ساکار ئەو ڕاستییە
شــی دەکاتەوە کــە هــەر دەوڵەمەندێک،
سەرمایەدار نییە و سەرمایەدار بوون لەباتی
ئەوەی وەســفی کۆمەڵێک لــە مرۆڤەکان
بێ ،وەسفی جۆرێکی تایبەت لە پێوەندییە
کۆمەاڵیەتییەکانه:

«مارکــس کــە لــە شــیکردنەوەی
ســەرمایەداریدا هیچ کەس نایگاتێ،
دەڵــێ :ســەرمایەداری پێوەندیەکی
کۆمەاڵیەتییــە .ئــەم تەعریفه ڕەنگه
لەبەرچاوی ئەو کەسانە کە هەر باسی
سەرمایەدار کرا ،فەوری گیرفانی پڕ لە
دراو و موڵــک و ماڵیان وەبیر دێتەوە،
هێندێک ســەیر بێ .بەاڵم لەڕاستیدا
تەنیــا ئــەو کاتــە دەتوانین باســی
سەرمایەداری بکەین کە پێوەندییەکی
کۆمەاڵیەتی تایبەتی پێکهاتبێ واتە لە
الیەک سەرمایەدار هەبێ و لە الیەکی
دیکە کرێکار و لە بەینی ئەو دووانەدا
پێوەنــدی چەوســاندنەوە دامەزارابێ.
چەوساندنەوە لەبەر ئەوەی کە کرێکار
خاوەنی ئامرازی بەرهەمهێنان (وسایل
تولید) نییە و بە ناچاری هێزی کاری
خۆی دەفرۆشــێ .کەوابوو دەوڵەمەند
و ســەرمایەدار لێــک جیــان .هــەر
ســەرمایەدارێک دەوڵەمەنــدە ،بەاڵم
هەر دەوڵەمەندێک ســەرمایەدار نییە.
ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

جا ئەگەر لە ڕوانگەیەکی ئاوا بڕوانینە
کوردستانی ئێران ،دەبینین کە ئێستا
لــە کوردســتاندا دەوڵەمەنــد هەیە،
بەاڵم سەرمایەدارێکی ئەوتۆ وەبەرچاو
ناکەوێ» (کورتەباس)١٦ ،
کەوابــوو لە ڕوانگــەی دکتۆر قاســملووە،
فۆرماســیۆنی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی
کوردســتان لە نێوان قۆناغەکانی فیۆدالیزم
و ســەرمایەداریدا جێگیــر دەبــێ .لــە
کۆمەڵگایەکــی ئەوتۆدا ناکرێ شۆڕشــێکی
سیاســی بەهۆی چینی کرێکارەوە بکرێ و
کۆمەڵگا شێوازی سیێەمی شۆرش ئەزموون
بکا.
دووەم .نەتەوەیــەک لــە لــە قۆناغی
ڕزگاری نەتەوەییدایــە ،پێویســتی بــه
یەکانگیری و تێــک ئاڵقانی هەموو چین و
توێژەکانــی ناو کۆمەڵــگای خۆی هەیە .لە
کۆمەڵگایەکی ئەوتۆدا البردن و سڕێنەوەی
هەر چین و توێژێک بەمانای کوژاندنەوەی
یەکێک لە داینەمۆکانی مۆتۆڕی شــۆڕش و
کــز کردنەوەی تین و تەوژمی شۆڕشــە و
هــەر لە جێدا بەمانــای الدان لە ئارمانجی
یەکگرتوویــی نەتەوەیییــە .لێرەدایــە کە
گرینگایەتی تێگەیشــتن لە قۆناغی میللی
دێمۆکراتیــک ،بــۆ بەڕێوەبردنی خەبات بە
باشترین شێوه خۆی دەنوێنێ:

«لەبــەر ئــەوە لــە کوردســتانی
ئێســتادا هەڵگرتنی دروشــمی دژی
سەرمایەداری پێویست ناکا .بەتایبەتی
کــە قۆناغی ئێســتای خەبات قۆناغی
میللی دێمۆکراتییە و ســەرمایەداری
لە کوردســتان لە چینێکی یەکگرتوو
و ڕێکخــراودا خــۆی نەنوانــدووە
کــە بەرامبەر بــه داخــوازی میللی
ـ دێمۆکراتیکــی ئێمــە ڕابوەســتێ.
تەنانــەت بەپێچەوانەی ئەوە بورژوازی

و وردەبورژوازی بەتایبەتی لە شــاردا
کە زۆرتر بــازاڕی و بازرگانە ،بۆخۆی
یارمەتی خەباتــی گەلی کورد دەدا و
تێیدا بەشدارە» (کورتەباس)١٦ ،
ئەنجام
لە ڕوانگەی قاســملووە ئەگەر دەستەواژەی
میللی دێمۆکراتیک وەک وەســفی خەباتی
ڕزگاریخوازانەی گەلــی کورد بەکار بێنین،
ئەو دەستەواژەیە ئاماژە بۆ نەتەوەیی بوونی
خەبات لە الیــەک و دێمۆکراســیخوازانە
بوونــی خەباتەکە لە الیەکــی دیکە دەکا.
بەاڵم ئەگەر میللی دێمۆکراتیکبوون وەک
قۆناغێک لە خەبــات چاو لی بکەین مانای
ئەوەیــە خەباتی نەتەوەکەمان لەناو ســێ
قۆناغی میللی دێمۆکراتیک ،دێمۆکراتیکی
گەلی و خەباتی سوسیالیســتیدا لە قۆناغی
میللــی دێمۆکراتیکدایــە و خەباتێکی لەو
چەشنه ،پێویستی بە سازدانی یەکگرتویی و
یەکانگیرییەک لەناو هەموو چین و توێژەکانی
کۆمەڵگادا و خۆپاراســتن لە ســڕینەوەی
توانســتی شۆڕشــگێرانەی هــەر یەک لە
بەشــەکانی کۆمەڵگایە .مانای ڕاستەوخۆی
ئەم بۆچوونه ئەوەیە کە خەباتێکی ئەوتۆ لە
بنەڕەتدا پێویستی بە نەخشەیەک بۆ دیاری
کردنی مێکانیزمی پێوەندی ســاز کردن لە
نێوان بەشە جیاجیاکانی کۆمەڵگا و چۆنیەتی
ڕێکخستنی ئەو بەشە جیاجیانە بۆ بەرهەم
هێنانی زیاترین وزەی شۆڕشگێڕانە ،هەیە.
سەرچاوەکان
بهرزو ،مازیار ،شورشــیان آرمانخواه ،ناکامی چپ در
ایران ،ترجمه مهدی پرتوی ،تهران ،نشــر ققنوس،
١٣٨٠
روشنایی ،فرزاد ،مارکسیستهای ایدەالیست ،تحول
ایدئولــوژی چریکهای فدایی خلق ،تهران ،نشــر
اختران١٣٩٨ ،
قاسملوو ،عەبدولڕەحمان ،کورتەباس ،سوئید ،کتێبی
ئەرزان٢٠٠٣ ،

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 223 2720

ئەرکی میدیا

بە هێزکردنی هزری ئاشتی و پەرەدان بە مافەکانی مرۆڤ
یا ئامرازێک بۆ شەڕ و داپڵۆسین
عەبدوڵاڵ حیجاب

بەبێ لەبەرچاوگرتنی شێواز ،چەندایەتی و چۆنایەتیی کاناڵە میدیاییەکان ،خودی
دیاردەی میدیا لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا بووە بە نزیکترین هاوڕێ و تەنانەت شەریکی ژیانی
ڕۆژانەی زۆربەی مرۆڤەکان .لە کۆمەڵگاشدا میدیا هەم ئەکتەرە و هەمیش ناوەندێکی
هێزە کە کاریگەریی لەسەر ڕەهەندە سەرەکییە سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و کولتوورییەکان
دادەنێت و ڕێڕەوی ڕای گشتی دیاری دەکات .لەو ڕوانگەیەوە میدیا وێڕای ئەوەی
کە دەوری کاناڵ و ئامراز دەگێڕێ ،وەک ئاکتۆریش هاتۆتە گۆڕەپانەوە و چاالکانە لە
کۆمەڵگا ،سیاسەت ،بەڕێوەبەری ،دەسەاڵت ،کولتوور ،شێوەی ژیان ،و پەروەردە لە
الیەک و سەرکوت ،دژایەتی و ملمالنێیەکان لە الیەکی ترەوە دەور دەگێڕێ.

پڕەنســیپی دابەش کردنی دەسەاڵت هەر لەو
کاتەوە کە فەیلەســۆفی ناوداری فەرانســەیی
مۆنتێســکیۆ (Charles Louis de Secondat
 )Montesquieuلە ساڵی ١٧٤٨دا هێنایە نێو
گوتاری سیاسی و دواتر لە دەستووری بنەڕەتیی
سیســتمە دێمۆکراتیکەکانــدا وەک بنەمــای
دێموکراســی جێگیر کرا ،دەسەاڵتی سیاسیی
لەنێوان قانووندانــان ،بەڕێوەبەری و دادوەریدا
دابەش دەکات .ئەو دابەشــکردنەی دەسەاڵت،
ئەگــەر لــە هەمــوو وەاڵتەکانــی جیهانیش
جێبەجــێ نەکرابێــت ،النیکەم پڕەنســیپێکە
کە لە سەرانســەری جیهاندا دەناسرێت .بەاڵم
لە ســەردەمی نوێ و لە ڕەوتی گەشــەکردنی
سیســتەمی بەڕێوەبــەری لە دێمۆکراســییە
پێشــکەوتووەکانی جیهاندا سااڵنێکە باسکردن
لــە هێزی چــوارەم وەک یەکێکــی دیکە لە
بنەماکانی دێمۆکراســی کەوتۆتە نێو گوتاری
سیاســییەوە .هێزێک کە دەبێــت لە بەرامبەر
دەســەاڵتدا چاو ،گوێ و دەنگی جەماوەر بێت
و بە شــێوەی بەرچاو (عەینی)هەڵســوکەوتی
دەسەاڵتداران هەڵسەنگێنێت ،کۆمەڵگا ئاگادار
و وشیار بکاتەوە و لە هەر جێیەک بێعەداڵەتی،
نایەکسانی یا زۆردارییەک هەبوو زەقی بکاتەوە
و بیکات بە ڕۆژەڤ .هەر چەند چەمکی چاوی
خەڵــک یا هێزی چوارەم ،جارێ هاوشــێوەی
پڕەنســیپی دابەشــکردنی دەســەاڵت نەبووە
بە چەمکێکــی جیهانگیر ،بەاڵم نیشــاندەری
گرینگیی دەوری میدیا و قورســایی ئەرکێکە
کــە میدیای بەرپرس لە کۆمەلگا دا دەبێ پێی
هەستێ.
ت کە میدیا و
هەڵــە نییە ئەگەر ئیدیعــا بکرێ 
ڕاگەیاندن بەهێزترین و کاریگەرترین ئامرازی
شوێندانەر لەسەر کۆمەڵگا و ڕەوتە کۆمەاڵیەتی،
کولتووری و سیاســییەکانن .کە باســی میدیا
دەکرێت ،مەبەســت کۆی گشتیی هەموو ئەو
دەزگا و کانااڵنەیە کە بۆ پێوەندی گرتنی خێرا و
هاوکات لەگەڵ کۆمەڵێکی زۆری خەڵک بە کار
دێن و لە ڕۆژنامە و گۆڤار و میدیای نووســراوە

ڕا بگرە تا هەموو کاناڵەکانی دەنگ و دیمەن لە
خــۆی دەگرێت .لە ڕێگای ئەو پێوەندییە خێرا
و فراوانــەوە ،کاناڵە میدیاییەکان هەوڵ دەدەن
زانیــاری ،ئاگاداری و ڕا و بۆچــوون بگەیەننە
زۆربەی خەڵک و هەر بە هەمان شێوەش دەبێ
زانیــاری ،ئاگاداری و ڕا و بۆچوونی کۆمەڵگاش
بگوێزنــەوە .بــە گەشــەپێدانی کاناڵەکانــی
ڕاگەیانــدن و پێوەنــدی گرتــن و شۆڕشــی
ئینتەرنێت ،ئێســتا میدیا کــەم تا کورتێک تا
ئاستی میدیای تاکەکەســیش بەرفراوان بووە
و میدیــای کۆمەاڵیەتی و کاناڵــە دیجیتاڵییە
تاکەکەسیەکانی ڕادەربڕینیش دەگرێتەوە .بەاڵم
لە باسی میدیا گشــتییەکان ()Mass Media
دا مەبەســت تەنیا ئەو سەچاوانەی ڕاگەیاندنە
کە بە پشــتیوانیی الیەنێکی دەســەاڵت جا چ
دەوڵەتــی بێ یــا نادەوڵەتــی ،کۆمپانیایەکی
میدیایی یا ئوتۆریتەیەکی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی،
کولتــووری ،ئایینــی ،ئابــووری و هتد بەڕێوە
دەچــن .میدیــای کۆمەاڵیەتــی وەک کاناڵی
ڕادەربڕینی تاکەکەســی ،شــێوازێکی جیاواز
لە میدیا گشــتیەکانە و بە شــێوەی سەرەکی
دەکەوێتە خانــەی ڕادەربڕینــی تاکەوە ،هەر
چەند دیــاری کردنی ســنووری نێوان کاناڵی
دەربڕینی ڕای تاکەکەســی و میدیای گشتی
زۆریش ئاسان نیە.
بە گەشــەی تەکنۆلــۆژی ،گۆڕانی شــێوەی
پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکان و ســەرهەڵدانی
زۆر کاناڵی دیکــەی میدیایی دەوری هەر کام
ش بە پێی کات و شــوێن گۆڕانی
لەو کانااڵنە 
بەســەردا هاتووە .ئەگەر بە شــێوەی فەرمی و
بــە پێی پێوانەی دیاریکراویــش نەبێ ،یەکەم
دەزگای میدیایــی جیهــان کــە ڕۆژنامــەی
( )Nieuwe Tijdingenبوو و لە مانگی گواڵنی
ســاڵی  ١٦٠٥لە حەوتوودا دوو جار لە شاری
ئانتوێرپنــی پێتەختــی هەرێمــی فالمان لە
بەلژیکــی ئەمڕۆدا باڵو کرایــەوە ئەو ئەرکەی
وە ئەســتۆ گــرت کە لــە میدیای ســەردەم
چاوەڕوان دەکرێ .لەو کاتەدا شاری ئانتوێرپن
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لەالیەن ســوپای ســپانیۆلەوە گەمارۆ درابوو و
خەڵکی شار لەژێر گوشــاری شەڕ و گەمارۆدا
تووشی چارەڕەشــی ،نەهامەتی و گرفتی زۆر
ببوون .ڕۆژنامەی نیوتیدینگــن بە گێڕانەوەی
بەســەرهاتەکانی خەڵک ،ڕەوشی گشتیی شار
و خۆڕاگریی دانیشــتووانی هەوڵی دەدا تیشک
بخاتە سەر ئەو زوڵم و ناعەداڵەتییەی کە بەسەر
خەڵکی بێبەرەڤاندا سەپابوو .لەو سەردەمەڕا تا
سەردەمی سینەما لە ســاڵی  ١٨٨٠دا ،دواتر
ســاڵی  ١٩٢٠کــە یەکەم ئێزگــەی ڕادیۆیی
لە شــاری دێترۆیتی میشــیگان لــە ئامریکا
دەســتی بە وەشــانی هەواڵ کرد (ســیگناڵی
ڕادیۆیی لە ســاڵی ١٩٠٦ەوە بە کار دەهاتن)
و دواتر لە ســاڵی  ١٩٢٦دا کە یەکەم سیگناڵه
تەلەڤیزیۆنییــەکان وەگــەڕ کەوتــن ،ڕۆژنامە
گەورەترین و گرینگترین دەنگی میدیایی بوو.
بەاڵم بە سەرهەڵدانی کاناڵی ڕکەبەر و بە هێزتر
و کاریگەرتری وەکوو فیلم ،ڕادیۆ ،تەلەڤیزیۆن
و ئێســتاش ئینتەرنێــت و تێکنۆلۆژیــی ژیر
( )Smartئێســتا ڕۆژنامە کاریگــەری جارانی
لەســەر کۆمەڵگا یا بۆ کۆمەڵــگا نەماوە .بەاڵم
لە فۆرمــی نوێ و دیجیتاڵی خۆیدا هەر درێژە
بە ژیانی دەدا و هەوڵ دەدات ئەرکی میدیایی
خۆی لە قاڵبێکی هاوچەرخدا بەردەوام بکات.
بەبێ لەبەرچاوگرتنی شــێواز ،چەندایەتی
و چۆنایەتیــی کاناڵــە میدیاییــەکان ،خودی
دیــاردەی میدیا لــە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا بووە بە
نزیکتریــن هاوڕێ و تەنانەت شــەریکی ژیانی
ڕۆژانــەی زۆربەی مرۆڤەکان .لە کۆمەڵگاشــدا
میدیا هەم ئەکتەرە و هەمیش ناوەندێکی هێزە
کە کاریگەریی لەســەر ڕەهەندە ســەرەکییە
سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی و کولتوورییــەکان
دادەنێت و ڕێڕەوی ڕای گشتی دیاری دەکات.
لەو ڕوانگەیەوە میدیا وێڕای ئەوەی کە دەوری
کاناڵ و ئامراز دەگێڕێ ،وەک ئاکتۆریش هاتۆتە
گۆڕەپانەوە و چاالکانە لە کۆمەڵگا ،سیاســەت،
بەڕێوەبەری ،دەسەاڵت ،کولتوور ،شێوەی ژیان،
و پەروەردە لە الیەک و ســەرکوت ،دژایەتی و
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ملمالنێیەکان لە الیەکی ترەوە دەور دەگێڕێ.
ئەو کاریگەرییە لە سۆنگەی ئەرک و ئەخالقی
میدیاییەوە حوکم دەکا کە دەزگا میدیاییەکان
ن بۆ تاک و کۆمەڵ پێک بێنن
دەرفەتی یەکسا 
تا بۆچوون ،تێڕوانین و ویستی خۆیان دەرببڕن،
بۆ بەرەو پێش بردنیان هەوڵ بدەن و چاالکانە
لە باس و گفتوگۆکانی نێو کۆمەڵگادا بەشداری
بکەن.
لە ســەرەتای دامەزرانی دەزگا میدیاییەکانەوە،
هەموو کاناڵەکان کەم تا کورتێک بە شــێوەی
یەکســان بەشــێک لە ئەرکە میدیاییەکانیان
جێبەجێ دەکرد و هەوڵیان دەدا بە گێڕانەوەی
ئۆبژەکتیڤ (بەرچاو) و تیشــک خســتنە سەر
ڕووداوە گرینگــەکان ببنــە جێــی متمانەی
خەڵــک .بــەاڵم لە ســاڵەکانی  ٣٠ســەدەی
بیســتەمدا ئەو پڕەنســیپە گۆڕانی گرینگی بە
ســەردا هات کاتێک کە وەزیری پڕۆپاگەندەی
ئادۆلــف هیتلێر لە ســاڵەکانی  ١٩٣٣تا ،٤٥
ژووزێف گۆبێلــز ( )Joseph Goebbelsهەموو
میدیاکانی وەاڵتی خستە خزمەت پڕۆپاگەندە بۆ
ئایدیۆلۆژی نازیسم و بەرنامەی شەڕی ئالمانی
نازی و شەخسی هیتلێرەوە .گووبێلز پێی وابوو
“ئەگــەر درۆیەک زۆرجار دووبارە بکرێتەوە ،لە
کۆتاییدا خەڵک وەک ڕاستی بڕوای پێ دەکا”.
بە پشت بەستن بەو تێڕوانینە ،ئەو بەهێزترین
کۆمپانیــای پڕۆپاگەنــدای ســەردەمی وەرێ
خســت و تا ئەو شــوێنەی هێزی ئالمان بڕی
دەکرد ،پرۆپاگەندای نازیســمی لە کۆمەڵگادا
باڵو کردەوە .بەو شــێوەیە ،گۆبێلز میدیای لە
ئامرازی ڕاستوێژی و گێڕانەوەی ڕووداەکانی نێو
کۆمەڵــگاوە گۆڕی و کردی بە ئامرازی شــکڵ
پێدانی ڕەوتێکی نوێی سیاســی ،ئایدیۆلۆژی و
کۆمەاڵیەتی.
ڕەنگە لەو ســەردەمەدا تەنیا سیاســەتی
ڕاگەیاندنــی گۆبێلــز نەبووبێت کــە میدیای
کردبێتە ئامرازی دەســتی دەســەاڵتداران لە
دژی خەڵــک ،بەاڵم سیاســەتی ئــەو بوو کە
وەک لێوەگەر و سەرچاوەی ڕەهەندێکی نوێی
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میدیایی بۆ سیســتەمە دیکتاتۆرەکان کەڵکی
لێ وەرگیرا .دوو ناوەنــدی دیکەی پرۆپاگەندا
کــە میدیــا و کاناڵەکانــی ڕاگەیاندنیــان بە
شــێوەی چاالک بۆ پەرەپێدانی ڕاوەســتگەی
سیاســیی دوو سیستەمی سیاســی جیاواز بە
کار دەهێنا ،واتا یەکیەتی ســۆڤیەت و بەرەی
ڕۆژئاوا بە سەرکردایەتی ئامریکا لەو سەردەمەدا
نەیاندەتوانــی لە گــەڵ دەزگای پڕۆپاگەندای
ئالمانــی هیتلەری پێشــبڕکێ بکــەن .ئەگەر
پێشبڕکێشــیان کردبا ،دەوری ئــەوان وەکوو
پڕۆپاگەندەی بەرباڵوی نازیســتەکان کاریگەر
نەبوو.
دەوری میدیا لە ســەر کۆمەڵگا و بۆ هاندان یا
شــکڵ پێدانی ڕای گشــتی لە ساڵەکانی پاش
شەڕی جیهانیی دووهەمەوە هەر دەهات و زیاتر
دەبوو .هەر بەو پێیەش خراپ بەکارهێنانی ئەو
دەزگا گرینگــه ڕۆژ لەدوای ڕۆژ زیاتر ئالنگاری
دروست دەکرد ،بە تایبەت چونکە میدیا وردە
وردە وەکوو یەکێک لە ئەکتەرە هەرە بەهێزەکان
لە کۆمەڵگادا دەوری دەگێڕا .لە الیەکی دیکەوە
بەکارهێنانــی میدیا وەک ئامرازی دەســەاڵت
بۆ کۆنتڕۆڵ کردنــی کۆمەڵگا و باڵوکردنەوەی
کینە و نەفــرەت و کاریگەرییە خراپەکانی ئەو
شــێوە کارەی میدیایی ،مەترسیی لێکترازانی
کۆمەاڵیەتــی زیاتــر دەکــرد .بۆیە هــەر لە
ساڵەکانی دوای کۆتایی هاتنی شەڕی جیهانی
دووهەمەوە کۆمەڵــگای جیهانی ،ڕووناکبیران،
ناوەندە زانســتی و میدیاییەکان خۆیان ناچار
ت بکەونە بیری دانانی هێندێک پێودانگ
دەدی 
و پڕەنســیپی گشــتگیر بۆ کاری میدیایی .لە
ژێــر ڕووناکایی ئــەو گەشــەکردنانەدا بوو کە
یەکــەم کۆدە ئەخاڵقییەکان بۆ کاری میدیایی
لە ســاڵی  ١٩٤٧دا و لە ڕێگای کۆمیســیۆنی
ناســراو بە کۆمیســیۆنی هوتچین (Hutchins
 )Commissionکە بە ناوی سەرۆکی زانکۆی
شیکاگۆ و سەرۆکی ”کۆمیسیۆنی دیاریکردنی
کارکردی شــیاوی میدیایی لە دێمۆکراســیی
هاوچەرخدا“ ناودێــر کرابوو دانران .بەپێی ئەو

پێوەرانــەی کە ئــەو کۆمیســیۆنە بنەمای بۆ
دانابــوو ،ڕۆژنامەوانان و کاناڵــە میدیاییەکانی
ێ لە بەرامبەر هەواڵ و وەشانیاندا بەرپرس
دەب 
و وەاڵمدەر بن و لــە کاری میدیاییدا پێڕەوی
لە هێندێک خاڵی هاوبەشی ئەخالقی بکەن تا
میدیــا بتوانێ نەک تەنیا خزمەتی خاوەنەکانی
بەڵکــوو خزمەت بــە کۆمەڵگا بــکا .ئەخالقی
میدیایی لە ڕاستیدا مانیفێستی کاری میدیاییە
کــە لە فێرگــە زانســتییەکانی پــەروەردەی
میدیــاکاردا بە بنەما دەگیررێــت و ڕووی لەو
تاکانەیە کە کاری میدیایی دەکەن .هاوتەریب
لەگەڵ ئەخالقــی میدیایی ســنوورێکیش بۆ
ئەرک و پێوانــە میدیاییەکان دیاری کراوە کە
لە جیهانی دڵخواز یــا ئیدەئالدا دەتوانێ میدیا
بکاتە ئەو کاناڵەی کە یارمەتیدەری کۆمەڵگای
مرۆڤایەتــی بــەرەو ئاشــتی ،پێکەوەژیــان و
گەشانەوە بێ.
کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی و بــە تایبەت
ڕێکخراوەکانــی مافی مرۆڤیش لە ســاڵەکانی
٧٠ی سەدەی ڕابردووەوە کەوتنە بیری دانانی
کۆمەڵێک پڕەنسیپ و چوارچێوەیەکی ئەخالقی
جیهانگیر بۆ کاری میدیایی .ڕۆژی ٢٨ی مانگی
نوامبری ساڵی  ١٩٧٨یونسکۆ ،بە پشت بەستن
بــە بەیاننامەی دامەزرانی خــۆی ،بەیاننامەی
جیهانیــی مافەکانی مرۆڤ (ســاڵی  )١٩٤٨و
زنجیرەیەک پرەنســیپ و بەیاننەمەی دیکەی
نەتەوە یەکگرتووەکان ،لــە بەیاننامەیەکدا کە
لــە  ١١خاڵ پێک هاتــووە کۆمەلێک ئەرک و
پێوانەی بۆ میدیا و ڕاگەیەنە گشتیەکان دیاری
کرد و بــە دەوڵەتەکانی ئەندامی ڕاســپارد تا
جێبەجێیان بکــەن .لە بەندی ٢ی خاڵی ٢ی
ئەو بەیاننامەیەدا کە بە «بەیاننامەی پڕەنسیپە
بنەڕەتییــەکان ســەبارەت بــە یارمەتیدانــی
میدیای گشتی بۆ بە هێزکردنی ئاشتی و لێک
تێگەیشتنی نێونەتەوەیی ،پەرەپێدانی مافەکانی
مرۆڤ و دژایەتی کردنی ڕاســیزم ،ئاپارتاید و
هاندانی شــەڕ»[ ]١ناودێر کراوە ،بە ڕاشــکاوی
دەگوترێ :دەست پێڕاگەیشــتنی جەماوەر بە
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زانیــاری دەبێ لە ڕێگای ســەرچاوە و کاناڵی
جیاوازەوە بە شێوەیەک مسۆگەر بکرێ کە هەر
تاکێــک بتوانێ بۆ خۆی ڕاســتیی ڕووداوەکان
کۆنتــڕۆڵ بکا و بە شــێوەی بەرچاو یا عەینی
هەڵیانســەنگێنێ .بە لە بەر چــاو گرتنی ئەو
مەبەســتە ،دەبێ دەستی ڕۆژنامەوانەکان ئاواڵە
بکــرێ تا بە ئــازادی ڕاپۆرت ئامــادە بکەن و
دەســتیان بە ســەرچاوەگەلی نەشــێوێنراوی
زانیاری ڕا بگا .هەر وەها گرینگە کە میدیاکان
گوێڕایەڵ و وەاڵمدەری پڕسیارەکانی خەڵک و
تاکەکان بن و بەو شــێوەیە “ڕێگا بۆ بەشداری
کردنــی جەماوەر لــە گەشــەپێدانی زانیاریدا
خۆش بکەن”.
هەر وەها لــە بەندی ٣ی هەمــان خاڵدا
پێداگــری دەکرێــت کــە “میدیا لــە هەموو
جیهانــدا لە پێناو بــە هێزکردنی ئاشــتی و
لێک تێگەیشــتنی نێونەتەوەیی ،بۆ پەرەپێدانی
مافەکانی مرۆڤ و تێکۆشــان لە دژی ڕاسیزم،
ئاپارتاید و شــەڕخوازی ،دەبێ بە پشت بەستن
بە ڕۆڵی خۆی بۆ پەرەپێدانی مافەکانی مرۆڤ،
بــە تایبــەت بکەوێتە خزمەتــی کۆمەڵگاوە و
ببێ بە دەنگی گەالنی ژێردەســت کە لە دژی
کۆلۆنیالیــزم ،کۆلۆنیالیزمی نوێ و داگیرکاریی
بیانــی و هەمــوو شــێوەکانی دووچاوکــی و
هەاڵواردنی ڕەگەزی و ژێــر چەپۆکی خەبات
دەکــەن ،بەاڵم لە وەاڵتی خۆیان دا دەرفەتیان
پێ نادرێ کــە دەنگیان بــەرز بکەنەوە” .ئەو
پڕەنســیپانە دەوڵەتەکان و بــە هەمان ڕادەش
خاوەن کۆمپانیا گــەورە میدیاییەکان بەرعۆدە
دەکا تا سەربەخۆییی کاری میدیایی مسۆگەر
بکەن و ڕێگا بدەن میدیا بە شــێوەی چاالک
ئەرکی خۆی لە گۆڕەپانی پێڕاگەیاندنی دەنگی
ئەو کەس و الیەنانەی کە جڵەوی دەسەاڵتیان
بە دەستەوە نییە بەجێ بگەیەنێت.
گۆڕەپانێکــی نوێ و گرینگــی دیکەی هێزی
میدیا کە لە ساڵەکانی ٩٠ی سەدەی ڕابردووەوە
زیاتر خۆی نواند دەوری میدیا لە داپۆشــینی
قەیرانە جیهانیەکاندا بوو کە تەنانەت دەیتوانی
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کاریگەری لە ســەر پارســەنگی هێز لەنێوان
دەزگا خــاوەن نفووزەکانــی دەســەاڵتداریدا
دابنــێ .لە مانگــی ژانوییەی ســاڵی ١٩٩١دا
کاتێک هێزەکانی ئامریکا ئۆپەراسیۆنی باهۆزی
سەحرایان لە دژی هێزەکانی عێراق دەست پێ
کرد ،جۆرج بووش سەرۆک کۆماری ئەو کاتەی
ئەمریکا ددانی بەو ڕاستییەدا نا کە هەواڵەکانی
شــەڕ بەر لــە  CIAلە ڕێــگای CNNەوە پێ
دەگەن .ئەو قســەیە تەنیــا پرۆپاگەندەیەکی
 CNNبۆ نیشاندانی دەوری یەکەمی ئەو کاناڵە
لــە ڕاگەیاندنی هەواڵ و دەنگ و باســەکانی
شــەڕی کەنداودا نەبوو ،بەڵکوو نیشــاندەری
ســەردەمێکی نوێ بۆ دەســەاڵتی میدیایی لە
جیهاندا بوو.
وێــڕای کاری ڕاگەیانــدن و زانیــاری ،یا
گواستنەوەی دەنگ و داخوازیی خەڵک و تیشک
خستنە ســەر کەموکووڕی و نابەرابەرییەکان،
سااڵنێکە کە میدیا وەکوو گرینگترین ئامرازی
پەروەردە و پێگەیاندن ،باڵوکردنەوەی کولتوور
و ڕەهەندە کولتوورییەکان ،خۆشــی دیتن لە
کاتــی بێــکاری و پشــوودان و ناوەندی باس
و گفتۆگــۆی پێوەندیــدار بە ژیــان ،بیروبڕوا،
هزر ،سیاســەت ،ئابووری ،ژینگــە و هتدیش
کار دەکا .بــە کــردەوە گۆڕەپانــی چاالکی و
دەســەاڵتی میدیا ئەمڕۆ چیتر سنوور ناناسێ.
بۆیە دەستپێڕاگەیشــتن بە میدیا و شێوەی بە
کارهێنانی ،لە ڕاســتیدا بووە بە سەرچاوەیەکی
کاریگــەری هێز و تواناییەکی بێســنووری پێ
بەخشیوە .ئێستا ئیدی دەسەاڵتی میدیا وەکوو
هێــزی چوارەم نە تەنیا هیچ جێی گومان نیه،
بەڵکــوو ئەو ئەگەرەشــی هێناوەتــە ڕۆژەڤەوە
کــە میدیا لەنێو ئەو چوار هێزەی دەســەاڵتدا
دەتوانێ کاریگەرترین و گرینگترینیان بێ.
بە هەڵکشانی ڕادەی پێشبڕکێ و پەرەگرتنی
ناکۆکی و جیاوازییــەکان لە جیهانی ئەمڕۆدا،
ســااڵنێکە کە زۆربەی کاناڵە مێدییاییەکان ،بە
ت هەر دێ
تایبەت کاناڵەکانی سەر بە دەسەاڵ 
و زیاتر لەو پڕەنســیپ و پێوەرە ئەخاڵقییانەی
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کە لــە ئەنجامی حەز و ئاواتەکانی مرۆڤایەتیدا
دەستنیشان کراون دوور دەکەونەوە .سااڵنێکە
ئەرکی میدیای فەرمی لە زۆر شوێن ،بە تایبەت
لــە وەاڵتە دیکتاتۆرەکاندا بە تەواوی گۆڕراوە و
لە جیاتیی دەنگی خەڵک ،کراوە بە ئامرازێکی
کاریگەری شــەڕی تایبەتی دەســەاڵتداران لە
دژی خەڵک و داخوازییەکانیان .ئەو ڕەوشە لە
وەاڵتە دیکتاتۆرەکانی زاڵ بە سەر کوردستان ،و
بە تایبەتیش لە ئێراندا زیاتر وەبەرچاو دەکەوێ.
چونکە کۆماری ئیســامی هەمــوو دەزگاکانی
ڕاگەیاندنــی وەاڵتــی کردوە بە ســەرچاوەی
درۆ ،چەواشــەکاری ،پەرەپێدانی کۆنەپەرستی،
هاندانی خەڵک لە دژی یەکتر ،ئامرازی شــەڕ
و داپڵۆســاندن ،ئامرازێک بۆ پێش پێگرتن بە
گەشەکردنی کولتووریی نەتەوەکانی دەرەوەی
بازنــەی دەســەالت ،هێرشــی فەرهەنگیــی
دەســەالتداران لــە دژی فەرهەنگــی گەالنی
ژێردەست و کپ کردنی دەنگی خەڵک.
هەمووی ئــەو الیەنــە نەرێنییانە هەم بە
کردەوە و هەمیش بە فەرمی و لە چوارچێوەی
دەستووریدا لە ئەساســنامەی دەنگ و ڕەنگی
کۆماری ئیســامی ئێران کە بە پشت بەستن
بــە خاڵی ١٧٥ی دەســتووری بنەڕەتی ڕێژیم
ئامادە کــراوە بە شــێوەیەکی زەق دەبینرێن.
بــە پێی خاڵــی ٧ی ئەساســنامەی دەنگ و
ڕەنگی کۆماری ئیســامی ،دامەزراندنی ڕادیۆ
و تەلەڤیزیــۆن لە ئێران تەنیــا و تەنیا لە ژێر
چاوەدێری و بە دەســتووری ســازیی دەنگ و
ڕەنگ ئەنجام دەدرێ و الدان لەو ئەسڵە سزای
دەســتووری بەدواوە دەبێ .هەموو ڕۆژنامەکان،
گۆڤار ،باڵوکراوە و ناوەندەکانی وەشــان دەبێ
لە ڕێژیم دەســتوور وەربگرن و بە پێی پێوانە
دیاریکراوەکانی دامــودەزگا دەوڵەتییەکان کار
بکــەن .زۆر جاریش هەر خــودی ئەو پێوەرانە
دەخرێنــە ژێر پێ و میدیا دەبــێ تەنیا ببێتە
پەســنبێژی ڕێبــەر و نرخــە دیاریکراوەکانی
ئــەوەوە .خاڵی ٩ی ئەساســنامەی ڕێکخراوی
دەنــگ و ڕەنگی کۆماری ئیســامی ،ئامانجی

ئــەو ڕێکخراوەیە بــە “پەرەپێدانی فەرهەنگی
ئیســامی ،دروســت کردنی ژینگــەی باش
بــۆ بەخۆداچوونــەوە و پــەروەردەی مرۆڤ،
گەشــەپێدانی چاکــە ئەخالقیــەکان و و
خێراترکردنی ڕەوتی ڕوو لە گەشــەی شۆڕشی
ئیســامی لە جیهانــدا” دەستنیشــان دەکا.
چوار پایەی ســەرەکی ئەو سیاســەتە بە پێی
دەســتووری کاری ئەو ســازییە “بەرنامەکانی
ڕێنوێنــی ،فێرکاری ،هەواڵ و ســەرگەرمین”
کە دەبێ لــە ڕێگای ئەوانەوە سیاســەتەکانی
ڕێژیم لە ئێران و جیهانــدا بەرەوپێش ببرێن.
ئەو سیاســەتە زۆر الیەنی وێکچووی لە گەڵ
ڕوانگەی گۆبێلز بۆ کاری میدیایی و پرۆپاگەندا
هەیــە و ئــەو دەزگایــە دەکاتــە ئامرازێکی
کاریگــەر بــۆ بەرەوپێش بردنی سیاســەت و
ڕوانگەکانــی تەنیا یەک الیەنی دەســەاڵتدار،
بەبێ لەبەرچاوگرتنی ئیرادە ،داخوازی و ڕوانگە
جیاوازەکانی نێو کۆمەڵگا.
لە کۆتاییەکانی ســاڵی ( ١٣٥٧سەرەتای
)١٩٧٩ەوە تا ئێستا ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
وێڕای قەدەغهکردن و دانانی سانســۆر لەسەر
هەمــوو دەنگە جیــاوازەکان ،هەمــوو دەزگا
میدیاییەکانــی وەاڵت ،لــە ڕۆژنامــە و ڕادیۆ
و تەلەڤیزیۆنــەوە بگــرە تــا ســینەما و فیلم
و لــەو دواییانەشــدا سیســتەمی ئینتەرنێتی
خســتۆتە خزمەت پەرەپێدانی کۆنەپەرستی و
چەواشەکاری ،هاندانی خەڵک لە دژی یەکتر،
دروســت کردنی کولتووری شەڕ ،قین و بوغز،
و ڕەوایــی دان بە بێعەداڵەتــی ،هەاڵواردن و
داپڵۆساندن .ئەو کارە بە شێوەی سیستەماتیک
و لە ژێر فەرمان و بە بڕیاری وزارەتی “فرهنگ
و ارشاد اســامی”دا بەرێوە دەچێ کە هەر لە
سەرەتاوە لە الیەن کۆنەپەرستترین کەسایەتی
ســەر بــە دەزگای بەڕێوەبــەری و کەســانی
پەروەردەکــراوی مەکتەبی ویالیەتی فەقیهەوە
بەرێوە دەچێ کە پێــوەری کاریان لە جیاتیی
پیشەییبوون ،بەستراوەبوونە.
یەکێک لــە بنەڕەتیترین ئەســتوونەکانی
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سیاســەتی میدیایــی ڕێژیــم ســڕینەوەی
شــوێنەوارەکانی عەقاڵنیەت و جێگیرکردنی بە
دروشــم و تێڕوانینی زەینی (یا سووبژەکتیڤ)
ە کــە بەپێــی لێکدانەوەیەکی بەرتەســک لە
کۆمەڵێــک ئیددیعا و بڕوای غەیرە زانســتی،
سەرەبەنی هەموو “ڕاســتییەکان” بە کورسی
وەلی فەقیهەوە دەبەســتێتەوە .هەر قســە یا
هەڵوێستێک کە بە دڵی ئەو و لە پێناو ڕێبازی
ئەودا بێ “ڕاســتیی حاشاهەڵنەگر”ە ،هەر وتە،
کردار یا هەڵوێستێکیش کە بە دڵی ئەو نەبوو بە
ناڕاست و تاوان لە قەڵەم دەدرێ .بۆیە کاتێک
کە کاربەدەســتێکی ڕێژیم خــودا و پێغەمبەر
بە شــاهید دەگرێ و سەبارەت بە ڕووداوەکانی
شــەڕی کوردســتان لە کۆتاییی پەنجاکان و
سەرەتای شێستەکاندا (دەیەی ٨٠ی سەدەی
ڕابردوو) بۆ وێنە دەڵێ“ :لە کوردستان گۆشتی
فڕۆکەوانــی کوبرایان بــە  ٥٠٠میلیۆن تمەن
دەکڕی ،خودا شــاهیدە( ”...پڕۆگرامی “انتهای
الوند” لە کاناڵی ٢ی تەلەڤیزیۆنی ئێران مانگی
ســەرماوەزی  ،١٣٩٩دێســامبری  ،)٢٠٢٠لە
وەلــی فەقیهەوە بگرە تــا مەجلیس ،دەوڵەت،
دەزگای داد ،سوپای پاسداران ،حەوزەکانی قوم
و مەشهەد و هتد نە تەنیا هیچ دژکردەوەیەک
لە بەرامبەر ئەو درۆیەدا نیشــان نادەن ،بەڵکوو
ئەو ئیددیعایە وەکوو ڕاســتیی حاشــاهەڵنەگر
قبووڵ دەکەن و پشتیوانیشی لێ دەکەن.
پێویســت ناکا کورد بی ،شۆڕشگێر بی یا
الیەنگری هێزە سیاســییەکانی کوردستان بی
تا بتوانی زۆر بە ئاســانی بەرپەرچی ئەو درۆیە،
کــە پشــتیوانیی بااڵترین لێوەگــەری ئایینی
ڕێژیمیشــی لــە گەڵە و لە میدیــای فەرمیدا
پڕوپاگەنــدای بــۆ دەکرێ بدەیەوە .لە ســاڵی
١٣٥٧ەوە تا ساڵی  ١٣٥٩نرخی دۆالر لە ئێران
 ٧تمەن بوو ،ســاڵی  ١٣٦٠نرخی دۆالر بوو بە
 ٨تمــەن .تەنیا لە ســاڵەکانی  ٥٨و  ٥٩و بە
تایبەت لە شــەرەکانی پاوە ،سنە و شەڕی ٣
مانگەی ڕێژیم لە دژی خەڵکی کوردستاندا بوو
کە هلیکۆپتێرەکانی ڕێژیم دەوری چاالکیان لە
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شــەڕدا هەبوو و بە مەترســی دەژمێرران .بەو
پێیە نرخی ســەری هــەر فڕۆکەوانێکی ڕێژیم
لەو کاتەدا هەفتا و یەک میلیۆن و چوارســەد
و بیســت و نۆ هەزار دۆالر بــووە .لە کاتێکدا
کە هەموو بوودجەی ئێران لە ســاڵی ١٣٥٨دا
دووســەد و چل و شــەش میلیارد و سێسەد
میلیــۆن تمەن ،واتا ســی و پێنــج میلیارد و
ســەد و پەنجــا و حەوت میلیــۆن دۆالر بوو.
ئەگەر بە پێی قســەی ئەو فڕۆکەوانە بێ ،بەو
“بەدخەرجیەی” ڕێبەرانی کورد لەو سەردەمەدا،
هەموو بوودجەی ئەو کاتی ئێران بەشی کڕینی
ســەری  ٤٩٣فڕۆکەوانــی کۆبــرای دەکــرد.
هێزەکانی کورد لەو سەردەمەدا هیچ پووڵێکیان
لە بوودجــەی ئێران وەدەســت نەدەکەوت و
لە بــواری ماڵیەوە ئەوەندە دەســتکورت بوون
کــە بە پێی ژمــارەی ٢٧٨ی ڕۆژنامەی “نامە
مردم” ئۆرگانی حیزبی تــودە ڕێکەوتی ١٨ی
پووشپەڕی  ،١٣٥٨سکرتێری گشتی ئەوکاتەی
حیزبی دێمۆکرات د .عەبدوڕەحمان قاسملوو ٩
میلیۆن دۆالری لــە ناتۆ وەرگرتبوو تا لە دژی
کۆماری ئیسالمی شــەڕی پێ بکا .هەر چەند
ئەو ئیدیعایەش لە بنچینە و بنەوانەوە ناڕاست
بــوو ،بەاڵم دەردەخا کــە  ٩میلیۆن دۆالر لەو
ســەردەمەدا پارەیەکی ئەوەندە بەرچاو بوو کە
دەکرا شــەڕی ڕێژیمی پێ بکــرێ .لە کاتێکدا
ئەگەر قســەی ئەو کاربەدەستەی فڕۆکەوانی و
مۆرەی جێی متمانــەی ڕێبەری دینیی ڕێژیم
بــە بنەما بگیرێ ،بە  ٩میلییــۆن دۆالرەکەی
ناتۆ سەهلە ســەر ،تەنانەت دوو لووالکی القی
فڕۆکەوانە حەفتا و یەک میلیۆن دۆالرییەکەی
ئێرانیش نەدەکڕرا.
ئەوە تەنیــا نموونەیەکی بچووک و تازەی
خــراپ بەکارهێنانی میدیا لــە الیەن کۆماری
ئیسالمیەوە بۆ بەرەوپێشبردنی کولتووری کینە
و دوژمنایەتی لە بەرامبەر خەڵکی کوردستاندا
بوو ،دەنا سەدان نموونەی لەو چەشنە هەن کە
هەر کامەیان بەشی دەیان جار ڕیسوابوونی ئەو
سیستەمە دەکەن کە لە پشت وەها سیاسەتێک
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ڕاوەستاوە .چونکە بە پێی بنەما فەلسەفیەکانی
ڕێژیم ،ڕۆژنامەنووسان و بەرێوەبەرانی کاناڵەکانی
دەوڵەتــی لە جیاتی پێبەندبــوون بە ئەخاڵقی
ڕۆژنامەوانــی ،دەبــێ پێبەندی فەلســەفەی
دەسەاڵتداران بن و لە جیاتی کاری ڕۆژنامەوانی
دەبــێ خۆیان لە کاری بەڕێوەبەری ،حوکمدان
و تەنانەت ســزادانیش هەڵقورتێنن .بە پێڕەوی
کردن لەو سیاســەتەیە کە هەر لە ســەرەتای
هاتنە ســەرکاری ڕێژیمــەوە هەمــوو کاناڵە
میدیاییەکانی پشــتیان لە ئەخالقی میدیایی و
پێوەرە جیهانییەکانی کاری ڕاگەیاندن کردووە
و بــوون بە گۆڕەپانــی “ئێعتــراف پێکردنی”
دژبەران ،شــکاندنی کەرامەتــی ڕەخنەگران و
ئامرازی شــەڕ بۆ سەپاندنی دیکتاتۆری .وێڕای
چەواشــەکاری ،میدیاکانی کۆماری ئیسالمی
لە برەوپێدان بە کولتووری شــەڕ و شەرخوازی
و باڵوکردنــەوەی کولتووری نەفــرەت ،کینە،
تۆڵەئەســتاندنەوە و توندوتیژیشــدا وەکــوو
ئەســتوونێکی بە هێزی ماشێنی شەڕی ڕێژیم
کار دەکەن .لە ماوەی  ٤٢ساڵی ڕابردوودا زۆر
زەحمەتە تەنانــەت یەک ڕۆژیش ببینرێت کە
تێیدا چەمکەکانی دوژمن ،شەڕ ،هێرش کردن،
لە نێوبردن ،تۆڵە ســتاندنەوە و شکست دان بە
جاران لە میدیاکانــی ڕێژیمەوە باڵو نەبنەوە و
زەق نەکرێنــەوه .هەر ئەوەش بــووە بە هۆکار
کــە سیاســەتی میدیایی کۆماری ئیســامی
هــەر لــە ســەرەتای دامەزرانیەوە ســنووری
ێ
سیاســەتی میدیایی گۆبێلزی تێپەڕێنێ و بب 
بە ڕێچکەیەکی نوێتری چەواشەکاری لە بواری
ڕاگەیاندندا.
جێگر یا ئالتەرناتیڤی میدیای شــەڕخواز،
جیــاکار و پاشــڤەڕۆی دەوڵەتــی ،میدیــای
ئــازادە کە وێــڕای گێڕانەوەی ڕاســتییەکان،
دەبــێ بۆ بەرەوپێش بردنی ئــەو نرخانەی کە
لــە بەیاننامــە جیهانیەکانی مافــی مرۆڤ و
پێوەرە پەســندکراوەکانی ئەخاڵقی میدیاییدا
جێگیر کــراون تێبکۆشــن .گرینگترینی ئەو
پڕەنسیپانە کە دوورەپەرێزی لە دەستتێوەردان

یــا کاریگەریــی دەســەاڵت ،خۆبــواردن لە
زمانی زبر ،سەربەخۆیی ،شــەفافیەت ،ئازادی
ڕادەربڕین ،دانی زانیاری ڕاســت و پشتبەستن
بە سەرچاوەی جیاواز و جێی متمانەی هەواڵن،
دەبێ لە کاری ڕۆژانەی میدیای ئازاددا خۆیان
بنوێنــن .لێرەدا مەبەســت لە میدیــای ئازاد
ئــەو میدیا زەبەاڵحانە نین کە بە ســەرمایەی
جیهانــی یــا هەرێمــی و دەوڵەتــی ڕۆژەڤی
سیاســی جیهانیان بە دەســتەوەیە و هەموو
ڕووداوێک لە فیلتــەری پێوەرەکانی خۆیانەوە
بــۆ وەشــان تێدەپەڕێنن .کەم لــەو میدیایانە
هەمــوو پێوەرەکانی جێگرتوو لــە بەیاننەمای
ساڵی ١٩٧٨ی یوونێسکۆدا پێڕەو دەکەن ،هەر
چەند ناکرێ هیچ کام لەو ســەرچاوە و کاناڵە
میدیاییانە لە گەڵ میدیای دەوڵەتی لە ناوچەی
شێواوی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا و بە تایبەت لە
ئێراندا هەڵسەنگێنرێن .میدیای بەرپرس و ئازاد
ئەو میدیایەیە کە دەنگ و ڕەنگی کۆمەڵگا بێ
و تیشک بخاتە سەر ئەو گرفتانەی کە خەڵک
بە دەســتیەوە دەناڵێنن .ئەو دەزگا میدیاییانە
دەستکورت و بێ ئیمکانن .بەاڵم مەترسیدارتر
لە دەســتکورتی و گەورەترین هەڕەشەی سەر
میدیــای ئازاد ،بەکارهێنانــی زەخت و زۆر لە
دژی ڕۆژنامەوانان و سیاســەتی دەسەاڵتداران
ســەبارەت بە بەرتەســک کردنــی گۆڕەپانی
خەباتیانە .وێڕای ئەو مەترســیە ،ئالنگارییەکی
دیکەی ئەو میدیایەش چۆنیەتی هەڵسوکەوت،
ڕووبەڕووبوونــەوە و خۆپاراســتنیان لە کەوتنە
داوی چەواشەکارییە.
ن
ئاکامی سیاسەتی سیستەمە دیکتاتۆرەکا 
بۆ جیهانی میدیا و تەنانەت ژیانی ڕۆژنامەوانان
کارەساتبارە .ژمارەی ئەو ڕۆژنامەوانانەی کە لە
کار و چاالکی بێبەش دەکرێن ،دەستبەســەر
دەکرێن و سزا دەدرێن ساڵ بۆ ساڵ لە ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامیدا زیاتر دەبێ .کوشــتن،
هەڕەشــە و دەیان شــێوە و شکڵی ئەشکەنجە
ن کە
و زەخت لێکردن بەشــێک لەو ئامرازانە 
ڕێژیم بۆ ســەرکوتی میدیــای ئازاد و بێدەنگ
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کردنــی ڕۆژنامەوانــەکان بــە کاری دێنێ .لە
کوردســتان ،بەلووچســتان و هەرێمەکانــی
عەرەبی خووزســتان بە بیانووی ئەمنیەتییەوە
ڕێگا نــادرێ ڕۆژنامەوانان لە ســەر ڕەوشــی
ژیانــی خەڵــک و زەخــت و زۆری دامودەزگا
ســەرکوتکەرەکان ڕاپۆرت و هەواڵی سەربەخۆ
ئامادە بکەن و هەموو ئــەو ڕۆژنامەوانانەی کە
هەوڵ دەدەن بە زمانی خۆیان یا لە سەر وەزعی
خەڵکی ناوچەی خۆیان شتێک بنووسن تاوانبار
دەکرێن کــە بۆ نەیارانی ڕێژیــم کار دەکەن.
ساڵی  ٢٠١٩ڕێکخراوی ڕۆژنامەوانانی بێسنوور
لە ڕیزبەندی  ١٨٠وەاڵتــی جیهاندا کە مافی
ڕۆژنامەوانان پێشێل دەکەن ،ڕۆژنامەوانان سزا
دەدەن و پێش بە وەشــانی ڕای ئازاد دەگرن،
ئێرانــی لە ڕیزی ١٧٠دا دانا .ئــەو ڕیزبەندییە
تەنیا کردەوەکانی ڕێژیم لە بەرامبەر ئەو کەسانە
دەگرێتەوە کە وەک ڕۆژنامەوان ناســراون و لە
لیســتی یەکێک لە میدیا ناسراوەکاندا جێییان
دیارە .ئەگەر ژمارەی ئەو کەسانەیشی لێ زیاد
بکەین کــە کاری ڕۆژنامەوانــی دەکەن بەبێ
ی وەک ڕۆژنامەوان ناســرابن یا لە لیستی
ئەوە 
ڕۆژنامەوانــان دا جێیان گرتبێ ،بێگومان ئێران
دەگاتە دوایین پلەی ئەو ڕیزبەندییە.
تەنیا بژاردەی بەردەســت میدیای ئازاد لە
ئێراندا ،بەجێهێشــتنی وەاڵت و بەردەوامیدان
بــە کاری میدیایی لە دەرەوەی ســنوورەکانی
ئێرانە .کەچی ژیانی دەرەوەی ئێرانیش ناتوانێ
ئەولەکاریی ڕۆژنامەوانان و خەباتی میدیای ئازاد
مســۆگەر بکا .هەر بە پێی ڕاپۆرتی سەرچاوەی
پێشوو ،لە ساڵی ٢٠١٩ڕا تا کۆتاییەکانی ٢٠٢٠
ڕێژیمی ئێران هەڕەشــەی لــە  ٥٠میدیاکاری
دانیشتووی دەرەوەی وەاڵتی کردوە کە ئەگەر واز
لــە کارەکەیان نەهێنن ،خۆیان و بنەماڵەکانیان
ســزا دەدرێن .لەو ماوەیەدا چەندین نموونە لە
پەلکێش کردنی میدیاکارەکان بۆ ئەو وەاڵتانەی
کە مۆرە ئەمنیەتیەکانی کۆماری ئیســامی بە
سەربەستی کاری تێدا دەکەن ،دەستگیرکردن
و ڕاگوێســتنیان بۆ ژێر پەتی سێدارە و گرتن و
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سزادانی کەسوکاری میدیاکارەکان تۆمار کراون.
دووهەمیــن ئالنگاری گــەورەی میدیای
ئــازاد ،وەک باســکرا نەبوونــی دەرفــەت بۆ
هەڵســەنگاندنی ڕادەی متمانەکــردن بــە
سەرچاوەکانی هەواڵ و مەترسی کەوتنە داوی
هەواڵی چەواشــەیە .هەواڵی چەواشە نە تەنیا
وەک ئالنگاریــی میدیای ئــازاد ،بەڵکوو وەکوو
یەکێک لە مەترسیەکانی دێمۆکراسیش سەیر
دەکــرێ .بەرچاوتریــن نموونــەی کاریگەری
هەواڵی چەواشە لە سەر ڕەوتێکی دێمۆکراتیک
ئــەو دەنگ و باســانە بوون کە لــە پێوەندی
لە گــەڵ هەڵبژاردنەکانی ســەرۆک کۆماریی
ئامریکا لەو دوو خولەی دوایی هەڵبژاردندا باڵو
کرانەوە .مەترسیی کاریگەری هەواڵی چەواشە
ش
لە سەر سیاسەت و تەنانەت بڕیاری سیاسی 
لە ناوچە پڕ لە کێشە و ئاڵۆزییەکان ،بە تایبەت
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت بە کوردستانیشەوە
زیاترە .پێشبڕکێ سیاسییەکان زۆر جار دەبنە
هۆی باڵوکردنەوەی هەواڵی چەواشە و لەسەر
بنەمای ئەو هەواڵە چەواشــانەش بڕیاری هەڵە
دەدرێــت .لەو نێوەدا زۆر زەحمەتە کە میدیای
ئــازاد هەمیشــە بتوانــێ ئەرک و پڕەنســیپە
ئەخاڵقیەکانی بۆ وەشان بە جێ بگەیەنێ.
کــەم نین ئــەو جارانەی کــە گوێمان لە
“هەوالێک” دەبێت کە بە پێی قسەی ئەو میدیا
یا کاناڵەی هەواڵەکە دەنێرێ“ ،ســەرچاوەکەی
نەیویســت نــاوی خــۆی ئاشــکرا بــکا” ،یا
“بەڵگەمان بە دەســتەوەیە و لە کاتی خۆی دا
بــاوی دەکەینەوە ،یا “لە بەر بواری ئەمنیەتی
نامانەوێ سەرچاوەکەمان ئاشکرا بکەین” و زۆر
داڕشتنی لەو چەشنانە .مەرج نیە هەمووی ئەو
شــێوە هەوااڵنە یا هەموو ناوەڕۆکی هەواڵێکی
چەواشــەکراو ناڕاســت بێ ،بەاڵم بە گشــتی
ئەوە شــێوە داڕشــتنێکە کە زۆربــەی هەواڵە
مەبەســتدارە بێبنەمــاکان لە خــۆی دەگرێ.
ئینتێرنێت و کرانەوەی زۆرێک کاناڵی میدیایی
دیجیتاڵ و ماڵپەڕە کۆمەاڵیەتییەکان ئیمکانی
باڵوکردنــەوەی ئــەو چەشــنە هەواڵــە پڕ لە
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مەترسییانە زیاتر دەکەن.
ســەرچاوە ،هــۆکار ،هانــدەر و شــێوەی
باڵوکردنــەوەی هەواڵی چەواشــە زۆرن .بەاڵم
یەکێک لە هۆکارە ســەرەکییەکانی جێگرتنی
هەواڵی چەواشە لەنێو جیهانی میدیادا کە بووە
بە مەترسییەکی گەورە بۆ سەر پڕەنسیپەکانی
میدیای ئازاد ،دێمۆکراســی و خەبات لە دژی
دیکتاتۆری ،ئەو پۆپۆلیزمەیە کە لەو ســااڵنەی
دواییدا بە تایبەت لە کاناڵە کۆمەاڵیەتییەکاندا
ســەری هەڵداوە و “هەواڵ” بــە پێی حەزی
بەشێک لە وەرگرانی دادەرێژێت کە توانایی لێک
جیاکردنەوەی ڕاستی و چەواشەکارییان الوازە.
سەرچاوەی بەشــێک لەو چەشنە هەوااڵنەش
ن کە بەرژەوەندیی خۆیان
ئەو کەس و الیەنانە 
لە مانیپۆالســیۆنی هەواڵ (دەســتتێوەردان و
گۆڕین) دا دەبینن.
لــە ٨٣میــن کۆنگــرەی ناوەنــدی پەنی
نێونەتەوەیــی کــە ڕۆژەکانــی  ١٨تــا ٢٢ی
مانگی ســێپتامبری ســاڵی  ٢٠١٧لە شاری
لڤیڤی ئۆکرایــن بەڕێوەچوو ،مژاری پرۆپاگەندا
وهەواڵی چەواشــە بــە ئاوایەکــی بەرفراوان
کەوتــە ڕۆژەڤــی کۆمەڵێک لە نووســەران و
کەسانی خاوەن کاریگەری لە وێژەی جیهانیدا.
کۆنگرە لــە ژێر ناوی “داواکردنی ڕاســتی لە
ســەردەمی پرۆپاگەندا” تیشــکی خستە سەر
جیاوازیــی نێوان ڕاســتی و چەواشــەکاری و
زۆر الیەنــی کاریگەریەکانی چەواشــەکاری و
پرۆپاگەندای لە ســەر ژیانی تــاک و کۆمەڵگا
هێنایە بەرباس .بە تایبەت تیشــک خرایە سەر
مەترســیی بڕیاردان لەســەر بنەمای هەواڵ و
ســەرچاوەی ناڕاســت وەکوو ئاکامێکی پڕ لە
مەترســیی هەواڵ و ســەرچاوەهەواڵییەکانی
چەواشــەکار و کۆنتــڕۆڵ کــراو لــە الیــەن
دەسەاڵتە سەرەڕۆکانەوە کە دەتوانێ کارەسات
بخولقێنێ .داخوازیی هاوبەشــی سەدان کەس
لە نووسەرانی جیهانی لەو کۆنگرەیەدا ئەوە بوو
کە یونسکۆ خوێندنەوەیەکی نوێ لە چۆنیەتیی
بەکارهێنانــی میدیــا و چەواشــەکاری بکا و

چوارچێوە و مێکانیزمێکی نوێ بۆ بەربەرەکانی
کردن لە گەڵ ئەو مەترســییەدا دابنێ .ساڵی
دواتر لە شــاری پوونەی هیندووستان هەمان
ڕێکخراو دووبارە پێداگریی لەســەر پێوەندیی
نێوان ئازادی ،حەقیقەت و فرەچەشنی کردەوە
و چەواشــەکاریی بە گەورەترین مەترســی بۆ
سەر فرەچەشنی لە قەڵەم دا.
لــە ســاڵی ٢٠٢١دا کاناڵــە میدیاییەکان
و ســەرچاوەکانی زانیاری بە بــەراورد کردن
لە گــەڵ ســاڵەکانی دەیەی ٧٠ی ســەدەی
ڕابــردوودا زۆر بەرینتر و فرەچەشــنتر بوون،
بەاڵم پێوەر و پڕەنسیپەکانی کاری میدیایی بە
شــێوەی گشتی هەر وەک خۆیان ماون .ڕەنگە
ئەو پێوەر و پڕەنســیپانە نەتوانن لە شــێوەی
ئێستایاندا وەاڵمدەرەوەی هەموو ئەو دەرفەت و
ئالنگارییانە بن کە تێکنۆلۆژیی ئێستا بۆ کاری
میدیایی خولقاندوە ،بەاڵم کێشــەی سەرەکی
لەوەدایە کە تەنانەت مەودای نێوان ئەو پێوەرە
ناســراوانەی کە لــە جیهانی دڵخــوازدا دەبێ
کاریان پێ بکرێ و کارکردی ڕۆژانەی زۆربەی
میدیــاکان هەر دێت و زیاتــر دەبێ .هەر بەو
پێیەش بەکارهێنانی میدیا وەکوو کاریگەرترین
ئامراز بۆ کپ کردنی دەنگی بەشــی بێدەرەتان
و بێدەســەاڵت لە سیستەمە دیکتاتۆرەکاندا لە
هەڵکشاندایە .بە شێوەیەک کە ئێستا مەترسیی
ئەوە هەیە لە داهاتوودا میدیای دەســەاڵت لە
ناوچەی ئێمەدا بە دووبارە کردنەوەی بەردەوامی
درۆکانی ،جیهانێکی چەواشــە و ڕاســتییەکی
بە تــەواوی قەڵپ بە خەڵــک بقەبووڵێنێ .لە
وەزعێکــی ئاوادا ژینگــە بۆ میدیــای ئازاد و
ک پیس
چوارچێوەی ڕاســتییەکان بە شێوەیە 
دەبێ کە ڕەنگە خاوێن کردنەوەی دەیان ساڵ
بخایەنێت ،ئەویش بەو مەرجەی کە ئیرادەیەکی
بەهێز بۆ ئەو کارە بخولقێت.
پەراوێز

_1.http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL
�ID=13176&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC
TION=201.html
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ڕەنگدانەوەی کورد
لە زنجیرەی تەلەڤزیۆنیی «نون خ»ـدا
هێرش ناسری

ئەوەی کە من لێرە و لە بابەتێکی نیوە زانستیدا دەیخەمە بەرچاو،
لێکدانەوەیەکی گشتی لە کۆی دوو وەرزی ئەو زنجیرە تەلەڤزیۆنییەیە ،کە
لە تەلەڤزیۆنی کۆماری ئیسالمیدا باڵو بۆتەوە .لێرەدا تەنیا بە کورتی سەرنج
دەخرێتە سەر خاڵە گشتییەکانی وەک ،هۆکاری جەماوەرپەسەندبوونی
زنجیرەکە ،زمان و زاراوە ،گرێدانەوەی کورد بە تاران ،چۆنیەتیی نیشاندانی
کورد و هێزە ئەرمەنییەکان لە دوو وێنەدا لە ڕووداوەکانی ناو زنجیرە
تەلەفزیۆنییەکە و بە کورتی خوێندنەوەیان بۆ دەکرێت.

لە ئێرانــی مۆدێڕندا ،بەتایبەتــی لەو کاتەوە
کە کەرەســتە و بەرهەمی مێدیایی لەو واڵتە
گەشــەی ســەندووە ،لەوانەیە بە ســەدان و
هــەزاران بەرهەمی مێدیایی لەســەر کورد و
پــرس و بزووتنەوەی کــورد بەرهەم هاتبێ.
لــە دەورەی دوای هاتنەســەرکاری کۆماری
ئیســامی ،زیاتر پەرە بە بەرهەمی مێدیایی
بــە تایبەت لە شــێوەی فیلــم و زنجیرەی
تەلەفزیۆنی لە ســەر کورد دراوە .فیلمەکانی
لــە گوێن :کانــی مانــگا ( ،)١٣٦٦فیلمی چ
( )١٣٩٢جۆرێکن لە گێڕانەوەی ڕووداوەکانی
پێوەندیدار بە کوردستان و بزووتنەوەی کورد
لــە ڕوانگەی کۆماری ئیســامییەوە و ،زیاتر
ئامانجیان ئەوە بووە ،بزووتنەوەی كورد ،وەكوو
كردەیەكــی خراپ و ناڕەوا نیشــان بدەن و،
داگیركەریی كۆماری ئیسالمی و كوشتارەكانی
لە كوردستاندا ،وەكوو كردەیەكی ڕەوا بنوێنن.
دەکــرێ بڵێین هەتــا دەیەیــەک لەمەوبەر
زۆربــەی بەرهەمــە مێدیاییەکانــی کۆماری
ئیســام،ی الیەنی پڕوپاگەندەیــان زەقتر و
زۆرتر بــووو ،هەروەک چۆن لــە فیلمەکانی
«کانی مانگا و چ»ـــشدا دەکرێ بە هاســانی
الیەنە پڕوپاگەندەیی و ئەمنی-ســەربازییەکە
دەسنیشــان بکرێن .بــەاڵم وا دیارە کۆماری
ئیسالمی ،بەرهەمە مێدیاییەکانی خۆی لە سەر
کــورد و نەتەوەکانی دیکە جگە لە پڕوپاگاندا
و گێڕانــەوەی تاکالیەنــە و نادرووســتی
ڕووداوەکان ،بۆ الیەنی دیکەی وەک ڕووکردنە
بەرهەمی کولتووری ،بــە تایبەتی کولتووری
جەماوەرپەســەند ( )pupular cultureپــەرە
پێداوە .ئــەو بەرهەمانــە زیاتر لــە مێدیای
ترادیسیۆن ( )Traditional Mediaلە شێوەی
تەلەفزیۆنــی باڵو دەبنەوە .الســاییکردنەوەی
بەرنامەگەلــی ڕۆژاوایی لە شــێوەی شــۆی
تەلەفزیۆنی و هەروەها بەرنامەی گەڕان بە دوای
کەســانی بەهرەمەند ( )Talentوەکوو (عصر
جدید) لە ئێران ئاسایی بووەتەوە و ،بینەرێکی
زۆریان تەنانەت لە تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکانیشدا

بەالی خۆیاندا ڕاکێشاوە .لە ناو ئەو بەرنامانەدا
جۆرێک لە دەرکەوتن یان باشــترە بنووسین
ڕەنگدانــەوەی ( )representationکەمینــە
نەتەوەییەکانی ئێران دەبینرێت ،هەڵبەت ئەو
ڕەنگدانەوەیە بە جۆرێک کۆدیان بۆ دادەنرێت،
کە بە گشــتی ئامانج و سیاســەتی پشت ئەو
بەرنامانــە بپێكن .بەاڵم ئــەوەی لەو بابەتەدا
دەخرێتــە بەرچــاو ،مەســەلەی ڕەنگدانەوە
( )representationنەتەوەییەکانــی ئێران بە
گشــتی لە مێدیای کۆماری ئیسالمیدا نییە.
بەڵکوو كورتە ڕاڤەیەكە ،لە سەر کۆی زنجیرە
درامــای (نون خ)١٣٩٨ ،؛ ئــەوەی کە کورد
وەک نەتــەوە چۆن لەو بەرنامەیەدا پێشــان
دراوە« .نــون خ» وەک هەواڵگریــی مێهــری
ئێــران ( ٢٠آذر  )١٣٩٨ئاماژەی پێ کردووە،
لە الیەن گرووپی (فیلم و سڕیال)ـــی کاناڵی
یەکی ئێــران بەرهەم هێنــراوە .فیلمنامەی
ئــەو زنجیــرە تەلەفزیۆنییە،ئەمیــر وەفایی
نووسیویەتی و ســەعید ئاقاخانی دەرهێنەری
فیلمەکەیە .زنجیرەکە تا ئیســتا دوو وەرزی
باڵو کراوەتەوە .وەرزی یەکەم لە شانزدە بەش
پێک هاتووە وـ لە نەورۆزی ساڵی ١٣٩٨ـــدا
لە کاناڵی یەکی ئێران باڵو کراوەتەوە .وەرزی
دووهەم لە مانگی ڕەمەزانی ساڵی ١٣٩٨ـــدا
و لەهەمان کاناڵەوە باڵو کراوەتەوە .هەوڵگریی
مێهــری ئێــران ( ٢١آذر  )١٣٩٨وتــەی
سەعید فەرەجی ،بەرهەمهێنەری فیلمەکەی
کاتی دەســتپێکی فیلمهەڵگرتن لەو زنجیرە
تەلەفزیۆنییە و هەروەها هەڵبژاردنی ســەعید
ئاقاخانــی وەک دەرهێنــەری زنجیرەکە باڵو
کردۆتەوە کە وتوویەتی:
«کاتێــک ئاقاخانیمان بانگهێشــت کرد،
تاوەکوو دەرهێنەریی فیلمەکە بگرێتە ئەستۆ،
بەو شەرتە ڕازی بوو ،کە فیلمەکە دەبێ باس
لە الیەنە دڵگیر و سەرنجڕاکێشەکانیش بکات
و ،هەروەهــا تەئکیدی کردۆتەوە کە خۆی لە
قەومی کوردە ،بۆیەش دەخوازێ کار لەســەر
کولتوور و خەڵکی کورد بکات».
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جێــی ئاماژەیە ،کە زنجیــرەی «نون خ»
یەکێک لە بەرهەمــە پڕ بینەرەکانی دەنگ و
ڕەنگی کۆماری ئیسالمی لە ساڵی ١٣٩٨ـــدا
بووە .بەشــی پێوەندییە گشــتییەکانی دەنگ
و ڕەنگی کۆماری ئیســامی ،لە ڕاپرسییەکدا
بۆی دەرکەوتووە ،کــە زنجیرەی «نون خ» لە
ســەرجەم پارێزگای کوردســتاندا بینەری لە
نێو دانیشــتوانی ئەو پارێزگایەدا ٧٨لەســەد
بووە (هەواڵدەری مێهری ئێران  ۲۰فروردین
 .)۱۳۹۸هەروەهــا بەشــی یەکەم لە وەرزی
یەکەمــی زنجیرەکە ،تەنیا لــە الپەڕەیەکی
کاناڵــی یوتیوب زیاتر کە  ٥٠٠هەزار بینەری
بووە .ئەوە لە کاتێکدایە ،کە کاناڵی یوتیوب لە
ئێران فیلتەر کراوە و تەنیا خەڵکانی دەرەوەی
ئێران دەتوانن لەو ڕێگەیەوە سەیری زنجیرە و
فیلمە ئێرانییەکان بکەن.
لەســەر بنەمــای ئــەو پێشــەکییە ئەو
پرسیارانە دێنە پێش:
ڕەنگدانەوە یان پێشاندانی کورد (Kurdish
 )representationلە درامای «نون خ»ـدا چۆن
بووە؟
ئەو زنجیرە چۆن بنیاتی ()construction
کۆمەڵگە و کولتووری کوردی نیشــان داوە و
دایڕشتووەتەوە؟
کولتووری جەماوەرپەسەند (pupular
)culture
پێش ئەوەی کــە بچینە ســەر لێکدانەوەی
گشتی ناوەرۆکی زنجیرەی «نون خ» دەخوازم
ئــەو تێئۆریانە بێنمە بەر باس لێکدانەوەکە بە
پێی ئەوان دەکرێت .پێشەکی بەوەوە دەست
پێدەکــەم کە کولتــووری جەماوەرپەســەند
( )pupular cultureچییــە و بــە چ
بەرهەمگەلێک دەوترێت جەماوەرپەسەند؟
کولتووری جەماوەرپەسەند (pupular
)culture
دەیان و لەوانەیە ســەدان و هەزار پێناسەی
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جیاواز بۆ کولتووری جەماوەرپەســەند هەیە.
ىەاڵم جۆن ســتۆری ()John Story, 2018
لە کتێبــی (Cultural theory and pupular
 )cultureدا شەش لە گرنگترین و جیاوازترین
پێناســەکانی بۆ کولتووری جەماوەرپەسەند
( )pupular cultureکــۆ کردۆتــەوە .لێرەدا
بە کورتی باس لە ســێ پێناســەی کولتوور
دەکــەم ،کە جۆن ســتۆری لــە کتێبەکەیدا
هێناویەتــە بەرباس .بەاڵم لە پێشــدا بزانین
چەمکی ( )termجەماوەری ( )Popularچییە.
ویلیامــس « Williams: 1983چوار مانای بۆ
ئەو چەمکە پێشــنیاز کــردووە« :خەڵكێكی
زۆر بەدڵیــان بێــت و حەزیان لێــی بێت»؛..
«کارگەلێکی تا ئاســتێکی نزم یان سەرپێیانە
بێــت»؛ «کارێکــی ئاگایانە بۆ بەدەســهێنانی
دڵی جەماوەر» و یــان «کولتوورێک لە الیەن
خەڵکــەوە بەرهــەم هاتبێت یان درووســت
بووبێت» ( .)Williams; 1983: 237هەرچەندە
جۆن ســتۆری ( )John Story, 2018:5ئاماژە
بــەوە دەکات کە هــەر جۆرە پێناســەیەک
لە کولتــووری جەماوەرپەســەند (pupular
 )cultureگرێ دەدرێتەوە بە پێناسەی جیاواز
و ئاڵۆزی دیکە بە چەمکی کولتوور ()culture
و هەروەها ئەو جیاوازیانەی کە لەگەڵ چەمکی
جەماوەریی()Popularـەوە هەیەتی .هەر بۆیە
لە پڕۆســەی بــە تیۆریزەکردنــی کولتووری
جەماوەرپەســەند ( )pupular cultureپەنــا
براوەتە هەندێک تیــۆری تایبەت بە مێژوو و
بواری کۆمەاڵیەتی.
وەک دەستپێکیک بۆ پێناسەی کولتووری
جەماوەری ،جۆن ستۆری پێی وایە کولتووری
جەماوەرپەســەند ()pupular culture
لەســەرەتاوە وا دەردەکەوێــت ،کە جێگەی
پەسەندی خەڵکێکی زۆرە و یان بە واتایەکی
دیکــە بەرهەمێک کە خەڵکێکی زۆر حەزیان
لێیەتی .بۆ نموونە دەتوانرێ فرۆشتنی زۆری
ســی دییەک ( )CDیــان فیلمێکی تایبەت
لە بــازاڕدا بە نێشــانەی جەماوەریبوون یان
ساڵی بیست و دووەم
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جێگەی پەســەندبوونی ئــەو بەرهەمە لە نێو
خەڵکدا دابنرێت .ئــەو ڕوانگەیە بۆ کولتووری
جەماوەرپەســەند ( )pupular cultureزیاتــر
ڕوانگەیەکــی چەندایەتییــە (.)quantitative
هەرچەند دەکرێ لە ناو بەرهەمگەلی جێگەی
پەسەنددا بەرهەمێک زیاتر یان کەمتر جێگەی
پەسەندی خەڵک بێت .بۆ نموونە لە ناو کورددا
دەتوانین دوو بەرهەمی هونەریی هونەرمەندانی
گۆرانیبێــژ میکایل و ســەعدوڵاڵ نەســیری
لەبەرچاو بگرین و ،دواتر بە دوای چەندایەتیی
فرۆشــی کارەکان لە بازاڕدا بگەڕێین ،تاوەکوو
بزانین کامەیان زیاتر فرۆشرابێت و لەسەر ئەو
بنەمایەش بەو ئەنجامە بگەین ،کە هەرکامیان
زیاتر فرۆشرابێت ،ئەوە کاری ئەو هونەرمەندە
جێگەی پەسەندی زیاتری خەڵکە .بەاڵم تۆنی
بەننێــت ( )Bennett; 1986پێــی وا نییە کە
خۆی بەرهەمێکی زێدەفرۆشــراو یان باشترە
بڵیین ئەنجامێک لە بــەراوردی چەندایەتیی
( )quantitative indexبــۆ بەرهەمگەلــی
کولتووری بــە تەنیا پێناســەیەکی گونجاو
بــۆ کولتــووری جەماوەرپەســەند (pupular
 )cultureبداتــە دەســتەوە .بەننێــت دەڵێ:
هاوکات لەگــەڵ لەبەرچاوگرتنی چەندایەتیی
کارێــک ،دەبێ گرنگیــی ناوەرۆکی بابەتێکی
باڵوکــراوەش لەبەرچاو بگیرێــت و ،لە نێوان
بەرهەمە کولتوورییەکانیشدا جیاکاری بکەین،
بــۆ نموونە لە نێوان کتێبێکدا کە خەڵکانێکی
زۆر دەیکــڕن و ناوەرۆکێکی بەپێزی هەیە ،تا
ئەوەی کە کتێبێک بە ناوەرۆكێکی سادەتردەوە
الیەنگری زۆر بێت (Bennett, 1986: 20ـ.)1
دووهەمیــن پێناســە بــۆ کولتــووری
جەماوەرپەسەند ( )pupular cultureمەسەلەی
مانەوەی ئەو کولتوورەیە .واتە کولتوورێک کە
لە ناو خەڵکدا دەمێنێتەوە و وەکوو کولتووری
بــەرز دەناســێندرێ و ،کولتوورێک کە زیاتر
لە ماوەیەکــی زەمەنیدا جێگەی پەســەندە
نامێنێتــەوە .بــۆ نموونە دەتوانیــن ئاماژە بە
کاری شــانۆیی بەرز بکەین ،کە چ وەک دەق

و چ وەک ئەکت دەمێننــەوە .بەاڵم لەوانەیە
شــانۆیەک لە قوبانخانەیــەک بە ناوەرۆکێکی
ســادەوە نمایش بکرێت و قەت لە ناو خەڵکدا
نەمێنێتەوە .جــۆن ســتۆری (John Story,
 )2018:6وێڕای پشتڕاستکردنەوەی مانەوەی
کولتووری بەرز ،ســەبارەت بە پێناسەیەک بۆ
کولتووری جەماوەری دەنووســێ« :کولتووری
جەماوەرپەسەند جۆرە کولتوورێکە کە ناتوانێ
بگاتە ئاستی کولتووری بەرز ( ،)qualifiedبە
واتایەکی دیکە هیچ بۆشاییەک پڕ ناکاتەوە و
نامێنێتەوە .هەروەها پەسەندبوونی بەرهەمێکی
کولتووری ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ پێوەندیی
بــە حەز و ئیشــتیای جەماوەرێکــەوە هەیە
و ،نیشــاندەری ئاســتی پێگــە و بــەرزی و
نزمیی پلــەی کۆمەاڵیەتیــی ()Classی ئەو
جەماوەرەیە .مەســەلەیەکی کە کۆمەڵناسی
فەڕەنسایی پییەر بۆردیۆ ()Pierre Bourdieu
باســی دەکات .بۆردیــۆ ( )1984:4باس لە
پلــەی کۆمەاڵتیــی بەرخۆریــی کولتووری
دەکات و ،دەڵــێ :ئەوەی کە خەڵک چ جۆرە
کولتوورێکی پێ خۆشە «ئاگایانە یان نائاگایانە
دەرخەری ئەو ئاســت و پلە کۆمەاڵیەتییەیە،
کــە تاکێــک یــان جەماوەرێــک هەیەتی».
واتە بۆردیۆ ســەرفکردنی جۆری کولتوور لە
الیــەن جەماوەرەوە بە واتایەکی ســادەترەوە
دەبەســتێتەوە بەوەی کە کەسێک تا چەندە
ئیمکانی یان بواری مادی ئەوەی بۆ ڕەخساوە،
کە ئیشیای کولتووریی بەرزی بکرێتەوە و واز
لە کولتووری ئاستنزم بێنێت.
سێهەمین پێناسە بۆ کولتووری جەماوەری
لە ڕوانگەی جۆن ســتۆرییەوە (John Story,
 )2017:7بەرهەمــی (کولتووری)ـــی زۆرە
( .)mass cultureیەکــەم خاڵــی جێگــەی
ســەرنجی ئەو پێناســەیە لە کولتوور ئەوەیە،
کە بەرهەمی (کولتووری)ی زۆر ،شتێکی بێ
بنەمــای بازرگانی ()Commercialـــیە .واتە
بەرهەمــی زۆر و بەکاربــەری زۆری هەیە .لە
جۆرە کولتوورەدا جەماوەر وەک بەرخۆر سەیر
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دەکرێت .خودی کولتوور بە شێوەی ڕەسمی
لە ژێر ڕکێــف ()manipulationی گرووپێک
یان ئیدئۆلۆژییەکی تایبەتدایە .جۆن ستۆری
دەنووسێ :ئەو کولتوورە لە الیەن کەسانێکەوە
بەکار دەبرێ ،کە مێشــکیان ســڕ کراوە ،یان
ئەو کولتوورە تایبەت بۆ ســڕکردنی مێشکی
ئەوان بەرهەم دەهێنرێــت .هەرچەندە جۆن
فیســکە ( )John Fiske,1989: 31پێی وایە
نزیــک بە  ٨٠تا  ٩٠لەســەدی ئــەو جۆرە
بەرهەمانــە ســەرکەوتوو نابــن و زۆربەیان
ئەگەرچــی ئامانجێکی ئابوورییان لە پشــتە،
بەاڵم ناتوانن تەنانەت ئەو پارەیەشی لێ پەیدا
بكەنەوە ،كە بۆ ریكالمەكەیان خەرج كردووە.
ئەو شێوازە کولتوورە ،هەم لە ڕوانگەی فکری
لیبڕاڵ و هەروەها ڕاستەوە و هەم لە ڕوانگەی
فکر و ئیدئۆلــۆژی چەپەوە ،زۆر ڕاڤە كراوە و
لێك دراوەتــەوە .لە ڕوانگەی فکری لیبڕاڵ و
ڕاستەوە ،وەک جۆن فیسکە باسی دەکات لە
واڵتانی کاپیتالیستیدا ئێمە جۆرە کولتوورێکی
ڕەســەنی خەڵــک ( )folk cultureبــەدی
ناکەین ،تاوەکوو بیکەینە پێوانەیەک بۆ پێوانی
بەرهەمی (کولتووری)ی زۆر (.)mass culture
ڕوانگــەی فکری چەپ بــۆ ()mass culture
زۆر ڕادیکاڵ ڕەخنەگرانەیە و کەســانی سەر
بە قوتابخانەی فرانکفۆرت بە توندی خوازیاری
هەڵوەشــانەوە و نەمانی ئەو شێوازەی کولتوور
دەکــەن .هەردووک فەیلەســووفی بەناوبانگ
ماکــس هۆرکهامێــر و تیۆدۆر ئادۆرنۆ ســەر
بە قوتابخانــەی فڕانکفۆرتن و لــە بابەتێکی
زانستیدا بە ناوی سەنعەتی کولتوور (culture
 )industrialism: 1944/1996ڕەخنــەی
بابەتیانە لە ( )mass cultureدەگرن.
ڕەنگدانەوەـ نیشاندان
()Representation
لێــرەدا کورتەیەک لە تیــۆری ڕەنگدانەوەـ
نیشــاندان ( )Representationلــە مێدیــادا
لە ڕوانگەی ســتوارت هــاڵ دەخەمە بەرچاو.
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هەرچەند لێرەشدا پێناسەی کولتوور جارێکی
دیکە دێتەوە بەرباس .ســتوارت هال (Stuart
 )Hallلە کتێبــی ()representation: 1997
دا بابەتــی ڕەنگدانــەوە ( )respresntationو
کولتــوور ( )cultureگرێ دەداتەوە بە تیۆری
ئاماژەناسی()Semioticـیەوە .واتە تیۆرییەک
کە زیاتر بە ،زمانناسی سویسڕایی-فەڕەنسی-
زمانــەوە ،واتــە فێردینانــد دێ ساوســوێر
()Ferdinand de Saussureو هەروەها ڕۆالند
بارت()Roland Barthesـــەوە دەناسرێتەوە.
دێ ساوسوێر وەک باوکی زمانناسیی مۆدێڕن
دەناسرێ .ساوســوێر دەڵێ :وشەی نووسراو و
وتراو ،ڕەنگ ،وێنــە و تەنانەت موزیکیش لە
زمانێکدا خەســڵەتی ئاماژەیان “ ”signsهەیە
( .)Story, 2018:116واتە ئاماژەیەک ،کە تەنیا
یارمەتیدەرن بۆ پێوەندیگرتن و ،قسەکردنمان
بۆ ئاســان دەکەنەوە .بەاڵم الیەنێکی گرنگی
تیۆریــی ئاماژەی ساوســوێر ئامــاژە وەک «
 »signifierو بــە ئاماژەکــردن «»signifiedە.
(بۆ هاســانکردنەوە و تێگەیشــتنی باســەکە
دەتوانین حەیوانێک وەک نموونەیەکی سادە
و سەرەتایی بێنێنەوە« .پشیلە» لێرەدا ئاماژەیە
بۆ وشــەی «پشــیلە» ،بەاڵم کاتێک خوێنەر،
وشەی پشیلەی بە نووسراو بەرچاو دەکەوێت،
زەینی بۆ الی حەیوانێکــی چوارپێ دەچێت
کە دەمیاوێنێت .واتە لێرەدا وشــەی «پشیلە»،
« »signifieـــە بەاڵم ئــەو وێنەیەی خوێنەر
لە مێشــکیدا دەیبینێ حەیوانێکی چوارپێیە
کە پێــی دەڵێن « .»signifiedســتوارت هاڵ
( )Hall 1997:31لە سەر ئەو بنەمایە ئەوەش
زیــاد دەکات کــە ئامــاژەکان « »signifier
تەنیا لــە پێوەندی لەگەڵ یەکتــردا دەتوانن
کاراییان هەبێ .ســتوارت هاڵ دوو وشــەی
«بــاوک» و «دایک» بە نموونــە دەهێنێتەوە،
کە بــە یەکەوە چەمــک()Conceptی «خزم
 بنەماڵە» دروســت دەکەن .خۆی ســتوارتهال مەسەلەی ڕەنگدانەوە ()representation
وەک پێشــتریش ئامــاژم پێ کــرد ،بۆ ئەو
ساڵی بیست و دووەم
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ئاماژانــە دەگەڕێنێتەوە کە لــە بەرهەمێکی
کولتووریــدا ڕەنــگ دەدەنــەوە .لێرەدایە کە
ســتوارت هاڵ ڕەنگدانەوە ()representation
وەک تێگەیشتنێکی گشــتی لە سەر ڕێسا و
نەریتەکان ،پێناسە ( ،)Identityبەرخۆری یان
بەکاربــردن و هەروەها بەرهەم لێک دەداتەوە
و بەیەکەوە ناویان دەنێت «بازنەی کولتووری»؛
بــە وتــەی ناوبراویــش «کولتوور بــە مانای
دابەشکردنی مانا ( )Senseدێت»Hall, 1997:(.
 )2وەک شیکردنەوەیەک بۆ دابەشکردنی مانا
لە ڕێگەی کولتوورەوە؛ ســتوارت هاڵ دەڵێ:
«کولتــوور یانی بەرهەمهێنانەوە و گۆڕێنەوەی
ماناکانـ یانی دان و ئەســتاندن (دانوستان)
ـ لــە نێــوان ئەندامانــی کۆمەڵگەیەک یان
گرووپێکدا» (.)Hall, 1997: 3
بــەاڵم کولتــوور ( )cultureو ڕەنگدانەوە
( )representationچــۆن بــە یەکــەوە
گــرێ دەدرێنەوە؟ ســتوارت هــاڵ دەبێژێ،
کەڵکوەرگرتن لە کەرەستەکان ،هەڵسوکەوت
لەگــەڵ ئۆبــژەکان ( )Objectsیان ئەوەی لە
ڕێگــەی زمانــەوە دەریدەبڕیــن و دەیڵێین،
بیرکردنــەوە و هەســتەکانمان و ئەوەی کە
ئەو شــتانە ڕەنگدانەوەیــان الی ئێمە چۆنە،
مانایــان پێ دەبەخشــین .واتە لــە ڕیگەی
چوارچێوەیەکــی تایبەت بــۆ لێکدانەوە ،مانا
دەبەخشــینە ئۆبــژە ومــرۆڤ و ڕووداوەکان.
بــۆ کەرەســتەکانیش هەروەتــر .چۆنیەتیی
بەکارهێنانی کەرەستەکان لە الی ئێمەوە مانا
دەبەخشــێتە هەر کەرەستەیەک و ئەوەش لە
ژیانی ڕۆژانەماندا ڕەنگ دەداتەوە (Hall, 1997:
 .)3هەروەها لە سەر چۆنیەتیی گرێدانەوەی
ڕەنگدانەوە ()representationو مانا ()Sense
بە کولتوورە؛ ســتوارت هــاڵ گرنگیی زمان
بەرجەســتە دەکاتەوە ،کە لە ڕوانگەی ئەوەوە
ئەوە زمانە کــە ڕەنگدانەوەی کۆی گشــتی
جیهانی تێــدا دەبینینەوە .بە واتەیەکی دیکە
(ڕەنگدانــەوە  )representation/بەرهەمــی
مانایە لە ڕێگــەی زمانەوە ()Hall, 2007: 16

 .ناوبراو لە درێژەدا بۆ شــیکردنەوەی زیاتری
چەمکــی (ڕەنگدانــەوە  )representation/و
گرێدانەوەی بــە مانا و کولتوورەوە ،نموویەک
دێنێتەوە و دەبێژێ ،ئەگەر ئێمە لە بەرچاوی
بگرین لە ژوورێک دانیشتووین و پەرداخێکی
ئاوخواردنەوەمــان بــە دەســتەوەیە ،دواتــر
پەرداخەکــە دادەنێین و دەچینە دەرەوە .لەو
کاتەدا ئێمە پەرداخەکەمان وەک کەرەسەیەک
( )objectبە دەســتەوە نییە ،بەاڵم دیسانیش
دەتوانین ئەو پەرداخە لە دەســتماندا ببینین.
واتە ئێمە لە زەینماندا بە وتەی ستوارت هال،
چاومان هەیــە و دەتوانین بە چاوی زەینمان
شــتێک ببینین کە لە ڕاستیدا و بە شێوەی
فیزیکی لەبەردەســتمان نییە .مەبەستیشــی
لێــرەدا بیرکرنەوە لە خودی پەرداخێک وەک
کەرەســەیەکی فیزیکی نییە کە مرۆڤ بیری
لێ بکاتــەوە ،بەڵکوو لەو کاتەوە مرۆڤ بیر لە
چەمکێکی تایبەت دەکاتەوە ،کە لێرەدا دەبێتە
پەرداخێکی ئاو .بەو شــێوەیە ســتوارت هاڵ
مەســەلەی مانا ،زمان ،کولتوور و ڕەنگدانەوە
( )representationبــە یەکەوە گرێ دەداتەوە
و ،ئەوەشی پێوە زیاد دەکاتە ،کە (ڕەنگدانەوە/
 )representationبەرهەمهێنــەری مانایە بۆ
چەمکــەکان لــە زەینی ئێمــەدا ،ئەوەش لە
ڕێگەی زمانەوە دەکرێت .بە وتەی ســتوارت
هاڵ ،ئەوەش پــردی پێوەندیی نێوان زمان و
چەمکە ،کە ئەو دەرەتانەمان بۆ دەڕەخسێنێ،
تا ئاراستەی زەینمان یان بەرەو جیهانی واقع
واتە کەرەســتە و مرۆڤەکان یان ڕووداوەکان
بێــت ،یانیش بیرۆکەی خەیاڵــی لە جیهانی
جیــاواز و مرۆڤی جیــاواز و ڕووداوی جیاواز
لــە زەینماندا وێنا بکەین .) )Hall, 1997: 17
ئەوەی کە تا ئێستا باسی کراوە ،یەکەم پڕۆسە
یان سیستەمی (ڕەنگدانەوە)representation /
ە لە ڕوانگەی ستوارت هاڵەوە و بە (ڕەنگدانەوە/
 )representationـ « »cpncep/menatalواتە
چەمک/زەیــن بە ناوی کــردووە .دووهەمین
سیستەمی (ڕەنگدانەوە)representation /
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لە ڕوانگەی ســتوارت هاڵەوە ،شــتێک نییە
کە بتوانیــن بیبینیــن ،بەڵکــوو وێنەیەکی
خەیاڵییە لە کەرەســتە ،ئۆبژەی جیاواز وەک
بۆ نموونە «چەمکی شەڕ ،مردن ،دۆستایەتی و
خۆشەویستی» .یان بە واتایەکی دیکە چەمکی
مێتافیزیکی ،کە لەوانەیە مرۆڤ قەت نەتوانێ
لە دونیای ڕاســتیدا بیانبینێــت .دەتوانین بۆ
ئەوەش نموونەی «خودا ،فرشتەکان ،شەیتان،
بەهەشــت و جەهەننەم» بێنینــەوە .هەروەها
ئەوەی کە ســتوارت هاڵ وشەی سیستەم بە
(ڕەنگدانەوە)representation /ەوە دەلکێنیت
لەبــەر ئەوەیە کە ناوبراو پێی وایە ئەو چەمکە
پڕەنســیپێکی ئۆرگانیزەی ()organizational
هەیە.
لە الیەکی دیکەوە و وەک لە سەرەتاشەوە
ئاماژی پێ کراوە ،ســتوارت هاڵ گرنگییەکی
تایبەت بە مەسەلەی ئاماژەناسی ()Semiotic
دەدات .ناوبــراو لە درێــژەدا ئاماژە بە تیۆری
ئاماژەناسیی ڕۆاڵن بارت ()Roland Barthes
دەکات و ،پێــی وایــە گرنگییەکــی تایبەتی
بــۆ چەمکــی -سیســتەمی (ڕەنگدانــەوە/
 )representationهەیە .هەروەها لە پرســی
دیسکۆرس()Discourseـــدا ســتوارت هاڵ
ئاماژە بە تیۆرییەکانی میشێڵ فۆکۆ (Michel
 )Foucaultدەکات .تێئۆری دیسکۆرسی فۆکۆ
شی دەکاتەوە ،کە چۆن دیسکۆرس «سوبژە -
فیگۆڕێک (  )subject - figureبەرهەم دێنێت
کە بە گشتی زانست دەخاتە چوارچێوەیەکی
تایبەت و بە تاکەکەســی دەکاتــەوە (Hall,
 .)1997, 56لــە ڕوانگەی ســتوارت هاڵەوە،
مێتۆدی دیســکۆرس ،ئەنجامی زۆر رادیکاڵی
بۆ تێئۆری (ڕەنگدانەوە )representation /لێ
دەکەوێتەوە .هۆکارەکەشی بە وتەی ستوارت
هــاڵ ئەوەیە ،کە دیســکۆرس لە ســەر ئەو
بنەمایە دەڕوات کە خۆی ســۆبژە ()subject
یان دۆخێک ئەرزشــی مانایــی دەخوڵقێنێت
و خۆشــی پێی وایــە ئەو دۆخ و ســۆبژەیە
کاریگەریی هەیە .بۆ نموونە پرسەکانی «ڕەگەز
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( )raceجنســییەت ،مۆرک و تایبەتیمەندییە
ئیتنیکییەکان» بە پێی ئەو دۆخ و بنەمایانەی
کە دیســکۆرس دەیخوڵقێنێــت ،مانایان پێ
نابەخشــرێت و دەردەهاوێژرێن(Hall, 1997,
.)56
ڕوانینــی ســادە ( )Denotationو
قوڵبوونەوەی ئاماژەییانە ()connotation
لەو بەشــەدا دەخوازم تاوێك لە سەر تیۆری
ئاماژەناســی ( )semioticلــە الی ڕۆالنــد
بــارت ( )Roland Barthesدەگیرســێمەوە،
کە ســتوارت هاڵ بــە یەکێک لــە تیۆرییە
گرنگەکانی بە تایبەت بە پرسی (ڕەنگدانەوە/
)representationی دادەنێــت .مــن خــۆم
ئەو بەشــەم لە بــەر الیەنــە گرنگەكەی بۆ
ناسینەوە و خوێندنەوەی بەرهەمی وێنەیی و
بەتایبەتیش وێنەی جوواڵو پێ گرنگە .ڕۆالن
بارت ( )Roland Barthes: 1977ئاماژەناســی
()semioticو نیشــانەکانی بــە دوو یەکەی
جیاواز پێناســە دەکات ،کە مانای جیاوازیش
هەڵدەگرن .واتە ڕوانینی سادە ()Denotation
و قوڵبوونەوەی ئاماژەییانە()connotationـیە.
ڕوانینــی ســادە ( )Denotationئەو واتا
ڕوون و ئاشــکرایەیە ،کە ئێمە لە وشــەیەک
یان سیمبۆلێکدا بەدیی دەکەین .بە واتایەکی
دیکە ،زۆر هاســانە ئێمە کۆدەکانی پشت ئەو
ســیمبۆل و وشانە بکەینەوە لێی تێبگەین .بۆ
نموونە هاســانە ڕەنگەکەکانی نێو وێنەیەکی
دیزاینکراو لێک بکەینەوە و بڵێین لێرەدا شین
بەکار هاتووە و ئەو بەشەی سوور کراوە .بەاڵم
ئــەوەی گرنگە ڕوانین یــان قوڵبوونەوەیەکی
ئاماژەییانەیــە ( .)connotationڕۆالنــد بارت
دەبێــژی ،قوڵبوونــەوەی ئاماژەییانــە ئەوەیە
کــە کۆدی ئەو ئاماژانە بکەیەوە وا لە پشــت
ســیمبۆلێک یــان وشــەیەکەوەن .بە وتەی
ناوبــراو مانایەکی قووڵتــر ،پەیامێکی قووڵتر
هەیە لە پشت وشە و ڕەنگ و سیمبۆلەکانەوە.
وێنەیەکــی دیزاینکراو بــە کۆمەڵێک ڕەنگی
ساڵی بیست و دووەم
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جیــاوازەوە دەتوانێ نیشــانەی ئااڵی واڵتێک
بێت ،یان ســیمبۆلی بەرخۆدانێک بێت .وەک
ئەوەی کە ئێمە ئێســتا لە ئااڵی بزووتنەوەی
کەســانی ()LGBTQدا دەیبینین .بە وتەی
ڕۆاڵند بارت هاســان نییە هەمیشە بتوانین لە
مانای پشــت وێنەیەک تێبگەین .لە ڕوانگەی
ناوبراوەوە پێویست نییە یان پەلەیەک لە ئارادا
نییە تا مرۆڤ بتوانێ بە شــێوەی ئاماژەییانە
( )connotationلــە بەرهەمێك قووڵ بێتەوە
و بە ناخــی ئاماژەكانیدا رۆ بچێت و ماناکانی
پشــت ئــەو بەرهەمە هەڵێنجێــت ،بەاڵم لە
هەمان کاتــدا دەتوانێ هەندێــک ئاماژە یان
مانای ســەرەکی لــە بەرهەمێکــی مێدیایی
و لە الیەن کەســی وەرگر یــان بەکاربەری
بەرهەمەکــە وەربگیردرێت (Barthes, 1977,
 .)s: 19بــۆ ئەو مەبەســتە ڕۆاڵند بارت چەند
کۆدێکی/ئاســتێکی بەرهەمــی مێدیایــی
دەسنیشــان دەکات و وەریاندەگێڕێتــەوە بۆ
چەند چەمکێکی سەرەکی یان بنەڕەتی:
هونــەری فێڵکــردن و کاریگەرییەکانــی
( .)Trick effectsواتە وێنەیەک کە لە الیەن
کۆمەڵێک ئاکتــۆر یان مێدیاوە دیزاین کراوە.
بۆ نموونە دیزاینکردنی وێنەی سیاسەتوانێکی
تەواو لیبڕاڵ لە الی سەرۆکێکی کۆمۆنیست،
یــان وێنەیەک کــە دەتوانێ ئامــاژە بێ بۆ
چەندین کەس.
پۆزلێــدان ( :)Poseواتــە دەرکەوتــن یان
پۆزلێدانی کەســێک لە وێنەیەکدا بۆوەی کە
مانا و ئاماژەی قووڵ بگەیەنێت.
بابەت یــان بابەتگــەل ( :)Objectsڕۆاڵند
بارت دەبێژێ ،گرنگترین شت ئەوەیە کە چۆن
بابەتێک یان کەرەسەیەک لە وێنەیەکدا جێ
دەکرێتەوە و دادەنرێ تا خوڵقێنەوەی ئاماژە و
مانای قووڵ بێت.
تەکنیکی وێنەگرتن و بەکارهێنانی تەکنیک
لە وێنــەدا ( :)Photogeniaبــە وتەی ڕۆاڵند
بارت ( )Photogeniaپەیامی وێنەیەکە .ئەوەی
کە وێنەیەک چۆن گیــراوە ،یان بەواتایەکی

دیکــە ئەو وێنەیە بە زەوقێکی تایبەتەوە و بە
یارمەتیی نوور ،ڕوونکردنەوە یان ڕەشــکردنی
گۆشەیەک و هونەری چاپکردن نەخشێنراوە
(.)Barthes, 1977, s: 23
ئیستاتیکا ( :)Aestheticismواتە وێنەیەکی
هونەری ،ئەوەی کە فۆتۆگراف یان خوڵقێنەری
وێنەیەک لە هەستی خۆی کەڵک وەردەگرێ،
تاوەکــوو وێنەیەکی جوانتــر بخوڵقێنێت .بە
وتەی ڕۆاڵند بارت هونەری وێنەگرتن ئاوڕ بۆ
هەندێک ڕەنگکاریی تایبەت دەداتەوە ،بۆوەی
یــان خودی وێنەگرەکە بکاتــە ئاماژە یانیش
وێنەکە بە شــێوەیەک بخوڵقــێ کە بتوانرێ
چەند ئاماژەیەکی قووڵ لە خۆیدا هەڵگرێت.
ئاماژەی پشــت چەند وێنەیەک (:)Syntax
ئــەوەی کــە چەنــد وێنەیەک بــە یەکەوە
ئاماژەیەکی قووڵ ( )connotationبخوڵقێنن.
وەک ئەوەی کە دەتوانین لە زنجیرە وێنەیەکی
ناو گۆڤارێکدا بەدیی بکەین.
پێناس /شوناس ()Identity
چەمکی پێناس/شوناس ( )Identityتازە نییە،
بەاڵم پێناســەکردنەوەی ئــەوی دی «)Dis
 identificationچەمکێکــی نوێیە .توێژەری
فینالندی ئێلینا ویستینێن (Elina Westinen:
 )2017لە توێژینەوەیەکدا ئەو باســە لەبابەت
پەنابەران یــان نەوەی دووهەمــی پەنابەران
لە فینالنــد دینێتە بەربــاس .هەرچەندە کە
ئەو چەمکە لە بابەت کەســانی بە جنسیەت
جیاواز لە شێوە کووێر()queerەکانیشدا بەکار
دەبردرێت و زیاتر الیەنێکی ئەرێنی()Positive
ی هەیــە .بەاڵم من لێــرەدا دەخوازم کەڵک
لەو چەمکە وەرگرم بۆ مەســەلەیەکی جیاواز.
ئەویش «Dis)identificationی نەک بەمانای
پێناس/شوناســی تاکەکەســی بە ویســتی
خۆی ،بەڵکوو ئــەوەی کە کەڵک لەو چەمکە
وەردەگیردرێــت بــۆ داڕشــتنەوەی پێناس/
شوناســی تاکەکەســی کورد بە شــێوازێكی
مەبەستدارانە.
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وەک بنەمــای تیــۆری بــۆ چەمکــی
پێناســەکردنەوەی پێناس/شــوناس «)Dis
 identificationدەبێ بگەڕێینەوە بۆ هەندێک
بنەمــای تێــۆری لەســەر خــودی چەمکی
پێناس/شــوناس .مانۆئێل کاستێل (Manuell
 )Castells:2010: 3لە سەر چەمکی پێناس/
شوناس دەڵێ لەو ســەردەمەی گلۆباڵەدا کە
ئۆرگانەکان ،ئەنســتیتۆکان ،جووڵە و جۆری
دەربڕینەکانیش بە شــێوەی بــەردەوام تێک
دەدرێن ،پرســی پێناس /شوناس ()Identity
گرنگتــر دەبێتــەوە و تەنانــەت دەبێتە تاکە
ســەرچاوە بۆ مانا()Senseبەخشــین و مانا
درووســتکردن .لەســەر ئەو بنەمایــە ئێلینا
وێستینێن ( )Elina Westinen: 2017چەمکی
پێناسەکردنەوەی پێناس/شوناس دادەڕێژێتەوە.
ناوبــراو چەمکی پێناســەکردنەوەی پێناس/
شــوناس « Dis)identificationلــە دژایەتی
لەگەڵ هاوبەشی ،سەربەگرووپبوون ،جیاوازی
و هەاڵواردنـ یان بە واتایەکی دیکە خودی
پێناس/شوناس ( ،)Identityبونیات دەنێت .لە
ڕوانگەی ناوبراوەوە پێناسەکردنەوەی پێناس/
شــوناس خۆی جۆرێکــە لە داڕشــتنەوەی
پێناس/شــوناس ،بەاڵم ئەمجارەیان بە جێی
ئەوەی کە پڕۆســەیەکی جێگر و نەگۆڕ بێت،
دەگۆڕدرێت بۆ پڕۆســەیەک کە بەردەوام لە
ئاڵوگۆڕ و چاالکیدایە.
هــەر لــە داڕشــتنەوەی چەمکــی
پێناســەکردنەوەی پێناس/شوناســدا ئیلین
وێســتینێن ئاماژە دەکات تیــۆری بروبەیکێر
و کوپێــر ()Brubaker och Cooper: 2000
کە باس لە پڕۆســەی گەیشــتن بە پێناس/
شــوناس ( )identifying processesدەکەن.
لە ڕوانگــەی بروبەیکێر و کووپێرەوە ،پێناس/
شــوناس ئاماژەیە بۆ ئــەو پێوەندییەی مرۆڤ
لەگــەڵ ئــەوی دی هەیەتی و پێناســێکی
کاتاگۆریکە ( .)categoricalواتە دەرخەر یان
نیشاندەری گرێدراوی و ئەندامەتیی کەسێک
لــە گرووپێکدا ،یان ســەر بــە ڕەگەزرێکی
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تایبەت ،ئیتنیکێک ،زمــان یان نەتەوەیەکی
جیاواز بێت .هەر لەو بارەوە ڕوانگەیەکی دیکە
هەیە ،کە هی بلوممایرتە Blommaert 2005:
 ”205و دەڵێ بۆوەی کە پێناس/شوناس ڕاست
و دروســت بێ ،دەبێ ئەو پێناســە لە الیەن
کەســێکی دیکەوە بناســرێتەوە .لە ڕوانگەی
ناوبراوەوە تاکەکان لە نێو زۆریەک لە پێناسە
لەبەردەستەکاندا بە دوای پێناسێکی تایبەت
بە خۆیاندا دەگەڕێن ،بەاڵم دیســانیش مرۆڤ
بەو پێناسە هەمیشەییە باوانەی وەک تەمەن،
پلــەی کۆمەاڵیەتــی ،جنســییەت و ڕەگەز
دەناســرێتەوە و ئەوەش زۆر جــار دژایەتیی
هەیە لەگەڵ ویستی کەسەکان یان تاکەکاندا.
بروبەیکێر و کوپێر (Brubaker & Cooper,
2000: 14ـ ).21لە درێژەی باسەكەیاندا پێیان
وایــە ،کە مرۆڤ خۆی دەزانێــت کە کێیە و
چ پێناسەیەکی تایبەتی بۆخۆی هەیە ،ئەوەی
کە لە چ ئاست و پلەیەکەی کۆمەاڵیەتیدایە،
تەنانەت بــە ســەر توانایــی ڕۆڵبینینی لە
کۆمەڵگــەی دەورووبەری خۆیدا زاڵە .هاوکات
ئامــاژە دەکــەن بە مەســەلەی هاوبەشــی،
تێکەاڵویــی مرۆڤ لەگەڵ کەســانی دیکە و
گرووپێکدا کە هەستی گرێدراوی بەو گرووپە
یان بەو نەتەوەیەوە بۆ مرۆڤ درووست دەکات.
لیکدانەوەی زنجیرەی «نون خ»
لێکدانــەوەی وردی زنجیــرەی «نون خ» جیا
لــەوەی کە کاتی زۆر دەوێ ،دەتوانرێ نامەی
دۆکتۆراشی لە سەر بنووسرێت .بەاڵم ئەوەی
کە من لێــرە و لە بابەتێکی نیوە زانســتیدا
دەیخەمە بەرچاو ،لێکدانەوەیەکی گشــتی لە
کۆی دوو وەرزی ئەو زنجیرە تەلەڤزیۆنییەیە،
کە لــە تەلەڤزیۆنی کۆماری ئیســامیدا باڵو
بۆتەوە .لێرەدا تەنیا بە کورتی سەرنج دەخرێتە
ســەر خاڵــە گشــتییەکانی وەک ،هۆکاری
جەماوەرپەســەندبوونی زنجیرەکــە ،زمان و
زاراوە ،گرێدانەوەی کورد بە تاران ،چۆنیەتیی
نیشــاندانی کــورد و هێــزە ئەرمەنییــەکان
ساڵی بیست و دووەم
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لە دوو وێنــەدا لە ڕووداوەکانــی ناو زنجیرە
تەلەفزیۆنییەکە و بە کورتی خوێندنەوەیان بۆ
دەکرێت.
نون خ ،زنجیرەیەکی جەماوەر پەسەند
نزیک بە ســەرجەم بەرهەمە کولتوورییەکانی
لە شــێوەی زنجیــرەی تەلەفزیۆنــی دەچنە
خانەی بەرهەمی کولتووری جەماوەرپەسەند
و لەســەدا نــەوەدی ئــەو بەرهەمانــەش لە
چوارچێــوەی بەرهەمهێنانــی (کولتووریی)
زۆر و بــۆر()mass cultureدا جێگــە دەگرن.
زنجیرەی نــون خ ،یەکێک لــەو زنجیرانەیە
کە لــە ناوەرۆکدا دەچینە خانــەی نزمترین
ئاســتی بەرهەمە کولتوورییەکانەوە .چیرۆکی
سەرەکیی بەشــی یەکەمی زنجیرەی نون خ،
باس لە کەسێک (نورالدین خانزادە) دەکات،
کــە تۆوی گوڵەبەڕۆژەی بە بازرگانێکی تارانی
فرۆشتووە و لە ڕێگەی ئەو بازرگانەوە بەرهەمی
گوڵەبەڕۆژەکــە هەنــاردەی تورکیــا کراوە.
کاراکتەری سەرەکی واتە (نورالدین خانزادە)
تۆو گوڵەبەڕۆژەی کۆمەڵیــک لە جووتیارانی
گوند/شــارەکەی خۆیانی کڕیوەتەوە و داوێتی
بەو بازرگانە تارانییە .بازرگانە تارانیەكە ڕۆژێک
لە پــڕدا دەمرێ ،لە کاتێکدا پارەی خانزادەی
نەداوە و پێی قەرزدارە و خانزادەش بە خەڵکی
ئاوایــی قەرزدارە .لێرەدا خەڵكی ئاوایی زۆر بۆ
خانزادە دێنــن و تەنگی پــێ هەڵدەچنن و
ئەویش بۆ وەرگرتنــەوەی قەرزەکەی ڕوو لە
تاران دەکات.
لە وەرزی یەکەمــدا کۆمەڵێک ڕووداوی
دیکەی پێوەندیدار بە چیرۆکەکە دێنە پێشەوە،
کە هیچکام لــەو ڕووداوانە هیچ گرنگییەکی
تایبەتیــان نییــە ،لە ڕاســتیدا زیاتر ســادە
نیشــاندانی خەڵک و گرفتاریان بە کۆمەڵیک
مەسەلەی ناڕاستەوەیە کە هیچ ڕیشەیەکیان
لە واقعــی کۆمەڵگەدا نییە .بــەاڵم هۆیەکی
دیکەی ئەوەی کە ئــەو زنجیرە تەلەفزیۆنییە
بەرهەمێکی کولتــووری جەماوەرپەســەندە

ئەوەیە ،کــە ئەو بەرهەمە لە الیەن جەماوەی
ئاســاییەوە زۆر ســەیری کــراوە .یەکێــک
لــە هۆکارەکانــی جەماوەرپەســندبوونی ئەو
زنجیرەیە سادەبوونی دیالۆگ و هەڵسوکەوتی
ئاکتەرەکانــی ناو فیلمەکەیــە ،کە وا دەکات
خەڵکی ئاسایی بە ئاسانی تێی بگەن.
لــە وەرزی دووهەمــدا هــەوڵ دراوە
کێشــەگەلی تایبەت بە خەڵکانی بوومەلەرزە
و بەاڵلێدراویــی کورد لە ناوچەی کرماشــان
بخرێتــە بەرچاو و ،لە ڕێگــەی چیرۆکێکەوە
بگێڕدرێتــەوە .بەاڵم لیرەشــدا بەرهەمە هیچ
گێڕانەوەیەکی جێگەی ســەرنجی نییە و لە
ڕاســتیدا زیاتر کایە بە هەســتی کەسانێک
دەکــەن کە لــە بوومەلەرزەی چەند ســاڵی
ڕابــردووی ناوچــەی کرماشــاندا هەمــوو
ژیان و مــاڵ و حاڵیان و تەنانەت کەســانی
خۆشەویســتیان لەدەســت دا .لە ڕاســتیدا
گێڕانەوەی کارەساتێکی تراژیدی بە ئەکتێکی
کۆمێدیــی ســەرپێیانە ،تەنانــەت دەکەوێتە
چوارچێوەی بێ ڕێزی بە خەڵکی بەاڵلێدراو.
وەرزی دووهەم بە هیچ شێوەیەک چیرۆکێکی
بەردەوامــی نییە کە بتوانێ بەشــەکانی ئەو
زنجیرەیە بە یەکــەوە گرێ بداتەوە و ،بتوانێ
جێگەی لێ وردبوونەوەی زیاتر بێت.
بەاڵم خاڵێکــی گرنگی دیکــەی ئەوەی
کە ئەو زنجیرەیــە دەخرێتە نێو بەرهەمگەلی
جەماوەرپەســند ،ئەوەیە ،كە ئەو بەرهەمە لە
نێــو چوارچێوە و بازنــەی ئایدۆلۆژیی ئێرانی
بەتایبەتی ئێرانی/کۆماری ئیســامیدایە .واتە
ئەو زنجیرەیە بۆ ئامانجێکــی تایبەت ،لێرەدا
هاندانی خەڵک بۆ سەیرکردنی دەنگ و ڕەنگی
کۆماری ئیســامی بەرهەم هێنراوە .هەروەها
الســاییکردنەوەیەکی سەقەتی بەرهەمهێنانی
زۆری کولتوورییە ،کە لە ژێر ڕکێفی کۆماری
ئیسالمیدا بەرهەم هاتووە و وەک جۆن ستۆری
ئاماژەی پێ کردووە ئــەو بەرهەمە دەکەوێتە
چوارچیوەیەکــی کولتوورەوە ،کــە لە الیەن
کەســانێکەوە بەکار دەبرێ یان باشترە بڵێن
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سەیر دەکرێ کە یان مێشکیان سڕ کراوە یان
بۆ ســڕکردنی مێشکیان ئەو کولتوورە بەرهەم
هێنراوە.
زمان ،پێناس/شــوناس و ڕەنگدانەوەی/
 representationکورد
زنجیــرەی تەلەفزیۆنــی «نــون خ» ،باس لە
بنەماڵەیــەک و گوندێــک دەکات کــە لەوە
دەچی لە ناوچــەی کرماشــان هەڵکەوتبێ.
جلوبەرگی بەشــدارانی زنجیرەکە کوردییە و
لە زۆریەک لە دیالۆگەکانیشدا کاراکتەرەکان
باس لــە کوردبوونیان دەکــەن .بەاڵم زمانی
قســە و دەربڕینی فیلمەکە زمانی فارســییە.
ئاخاوتنی زمانی فارسی لە الیەن کوردەکانەوە
و لــە زنجیرەیەکی تایبەت بە کورددا بۆ ئەوە
نییە کە بڵێن با هاوواڵتیانی دیکەی ئێرانیش
لە زمانی کاراکتەرەکان تێ بگەن .ئەگەر خۆی
دەرهێنەری فیلمەکە یان کاراکتەرەکانی وەها
هەڵسەنگاندنێک بۆ هەڵبژاردنی زمانی فارسی
بۆ زنجیــرەی نون خ بکەن ،یان ســاویلکانە
لــە مەســەلەکە دەڕوانن یانیــش دەخوازن
بە جۆرێک خــۆ لە قووڵبوونــەوەی زیاتر بۆ
هەڵبژاردنی زمانی فارسی بۆ زمانی زنجیرەکە
بپارێــزن .زمانی کوردی پێوەندیی بە پێناس/
شوناسی کوردەوە هەیە و ،کاراکتەری کوردی
بە زمانەكەیەوە دەناســرێتەوە كە كوردییە،
لە ڕاســتیدا وێنــە و بیرکردنەوەی و خەیاڵی
کــوردی لە زمانی کوردیــدا ڕەنگ دەداتەوە.
ئەوەی کە زمانی فارسی بۆ کاراکتەری کورد لە
زنجیرەیەکی پێوەندیدار بە کورد و کولتووری
کــورد هەڵبژێردراوە ،لــە ڕوانگەی یەکەمەوە
دەتوانین بڵێین ئەوە ڕەنگدانەوەی کاراکتەری
کــورد نییە .بەاڵم لــە وردبوونەوەیەکی زیاتر
دەتوانین لە ئامانجی پشت هەڵبژاردنی زمانی
فارسی بۆ زنجیرەی «نون خ» تێبگەین.
ئاماژەی پشــت هەڵبژاردنی زمانی فارسی
بۆ زنجیرەیەکی کوردی ،جۆرێکە لە هەوڵدان
بۆ جیاکردنەوەی کاراکتــەی کورد لە زمانی
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خۆی ،کە وەک پێشــتریش وتم پێوەندیی بە
پێناس/شوناســی کوردەوە هەیە .لە ڕاستیدا
کاراکتەری کورد ناتوانێ هەستەکانی ،نواندن
و ئاکتەکانــی لەگــەڵ ڕاســتیی کۆمەڵگەی
کوردی یــەک بخاتەوە ،ئەگەر بــە زمانێکی
جیاواز لە کوردی بئاخڤێ .بەاڵم نیشــاندانی
کــوردی فارســی ئاخێــو ،هەوڵێکــە بۆ لە
بیربردنــەوەی زەین و زمانی کــوردی .واتە
کۆدی پشــت هەڵبژاردنی زمانی فارســی بۆ
کاراکتــەری کورد تەنیا ئەوەیــە کە کورد لە
پلەی یەکەمدا لــە زمانی کوردی داببڕدرێت.
دواتر ئەوە هەوڵێکە بۆوەی کورد بە فارســی
ئاخێوەر نیشان بدەن ،یان لە پلەی دووهەمدا
ئەوە بچەســپێنن کە زمانی خەڵکانی کورد،
زمانی فارسییە نەک کوردی .بۆ ئەو مەبەستە
زنجیرەی «نــون خ» ،گرنگیی بــە الیەنێکی
گرنگ لە زمان داوە ،ئەویش کەڵک وەرگرتن
لــە زاراوە ()Dialectیەکی تایبەتە کە لەمێژە
بە زاراوی «فارســی کرمانشــاهی» ناســراوە.
لە ڕاســتیدا هیچ بەڵگەیەکــی مێژوویی یان
بابەتێکی بێ الیەنانەی زمانەوانی لەبەردەست
نییە کە بەڵگە بێ لەسەر هەبوونی زاراوەیەك
بە ناوی زاراوی «فارســی کرمانشاهی» وەک
بەشــێک لە زمانی فارســی ،بــەاڵم زاراوەی
«فارسی کرماشانشاهی» هەوڵێکی سیاسییە بۆ
گۆڕینی زمانی کوردی لە ناوچەی کرماشــان.
ئێستا ئەو هەوڵە لە زنجیرەی
«نون خ»ـدا و زۆر زیرەکانە بە دیکۆمێنت
کراوە .واتە ئــەو زنجیرەیە هاتووە کاراکتەری
کوردیپۆشــی فارســیئاخێوەری دروســت
کــردووە .ئامانجیش ئەوەیە کــە لە داهاتوودا
زاراوەی «فارســی کوردســتانی» بکاتــە باو.
ئەوەشــیان لە ڕێگــەی بــە کایەوەرگرتنی
ئاکتەری کوردی بەشەکانی دیکەی کوردستان
لــە زنجیرەکەدا بردۆتە پێشــەوە .تێخزاندنی
ئاکتەرێکی سنەیی یان مەهابادی لە زنجیرەی
«نون خ» و فارســی قســەکردنی ئەو ئاکتەرە
جیاوازە لەگــەڵ ئاکتەرێکی کرماشــانی کە
ساڵی بیست و دووەم
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فارسی دەئاخڤێ .بەاڵم لە زنجیرەکەدا نەتەنیا
بە هێچ شــێوەیەک جیاوازی ناکرێت لەوەی
کە ئاخاوتنی فارســی ئەو کەســانە جیاوازە،
بەڵکوو بە شێوەیەک ئەو کەسانە بەو شێوەیە
نیشــان دەدرێن کــە هەموویــان هاوواڵتیی
ناچەیەکــی تایبەتــن .لــەو وێنەیەدایە ئێمە
دەتوانین وێنەی هەموو کوردستان ببێنینەوە
کە بە فارســی قســە دەکەن .خەڵکانێک کە
زنجیرەکەدا دیارە جۆری پۆشــینیان جیاوازە
بەاڵم زمانیان هەمان زمانی ڕەســمیی ئێران
واتە زمانی فارســییە و بەشــێکن لە خەڵکی
فارســیبێژ بــە زاراوەی جیــاواز (زاراوەی
فارســی ـ کوردســتانی) .بە واتایەکی دیکە
(ڕەنگدانــەوەی)Representation/ی کــورد
لەو زنجیرەیــەدا ئەوەیە کە کورد خەڵکانێکی
فارســی ئاخێون .ئەگــەر زمانیــش بە پێی
تیۆرییەکانــی کە لە پێشــتردا بــاس کراوە
پێوەندییەکی تۆکمەی هەبێ لەگەڵ کولتوور،
کەواتە کولتــووری کوردی لە زنجیرەی «نون
خ»ـــدا بە پێی (دیســکۆرس)Discourse /
ی هیرارشــیانە داڕێژراوەتەوە و هەوڵ دەدات
بونیاتی کاراکتەری کوردیپۆشی فارسزمان
بەهێزتر بکات.
خاڵێکــی دیکــەی جێگەی ســەرنج لە
پێوەنــدی لەگەڵ زمانی ئاخاوتن لە زنجیرەی
«نون خ»ـــدا ،بەشداریی ئاکتەرە ناکوردەکانە
کــە هەندێکیــان هــەر ناتوانن بــەو زاراوە
داتاشــراوە قسە بكەن ،کە ناوی نراوە (فارسی
کرمانشاهی) .بەاڵم لە ناو زنجیرەکەدا زۆر بە
وردی کار کراوە لەسەر ئەوەی کە ئەو کەسانە
زیاتر بە شاری نێشان بدرێن و گرێ بدرێنەوە
بە کەسانێک کە فێربوون و عادەتیان گرتووە
«فارســی ســتاندارد» قســە بکەن .لێرەشدا
مەسەلەی پێناسی کوردی و زمانەکەی گرێ
دراوەتەوە بە گوندیبوونەوە .تازە لێرەشدا ڕەوا
نەبینراوە کارەکتەرەکان بە زمانی کوردی قسە
بکەن.
لــە کۆتایی ئەو بەشــەدا ئــەوەی گرنگە

ئاماژەی پێ بکرێ هەوڵی ئەو زنجیرەی «نون
خ» بۆ لەبیرنەکردنی زاراوە و زمانی فارسی بە
مندااڵنە .لــە پەردەیەکی ( )Sceneزنجیرەکە
لــە وەرزی دووهەمدا دەبینین لــە کاتێکدا
خەڵــک لە ژێر چادردا دەژین و قوتابخانەکان
داڕمــاون و منــدااڵن لــە دەرس و خوێندن
دوور کەوتوونەتەوە ،مامۆســتای ئاوایی هەوڵ
دەدات قوتابخانەیەک لە دەشــت بۆ مندااڵن
دامەزرێنێت .لە دەرســێکدا کە بەتەمەنەكانی
ئاواییش تێیدا بەشــدار دەکرێن ،مامۆستاکە
هەوڵ دەدات لە ڕێگەی بە ڕیتم و ئاوازکردنی
وشــەگەلی فارســی منداڵەکان فێری فارسی
بکات .هەروەک دەزانین دەرسی قوتابخانە لە
ئێران بە تەنیا ناتوانێ زمانی فارسی بێت ،بەاڵم
لە زنجیرەی «نون خ»ـــدا بە ئامانجەوە تەنیا
کالسێکی دەرس لە دەشتێکدا پێشان دەدرێ
و ئەویش بە بەشداری هەموو گەورە ساڵەکان
و لەوێدا دەرسی فارسی دەگوترێتەوە.
گڕێدانەوەی کورد بە ناوەند (تاران)ـەوە
ئاراســتەی چیرۆکی «نــون خ» بەتایبەتی لە
وەرزی یەکەمدا گرێدانەوەی کورد و کوردستان
بە تاران و ناوەند-لێرەدا ئێران -دایە .لە یەکەم
ڕوانینی ســەرپێیانەدا ئەو چیرۆکە دەتوانین
بپرســین لەکاتێکدا کوردســتان ســنووری
دەرچوونی هەمووی کااڵیەکی بازرگانی بەرەو
تورکیــا و واڵتانی ڕۆژاواییــە ،چۆنە بەرهەمی
کشت و کاڵی کوردی دەبێ بچێتەوە تاران و
لەوێوە بڕواتە واڵتانی دەرەوە!؟ بۆیە پێویســت
دەکات زیاتر لەو مەســەلەیە قــووڵ بێنەوە.
لــە هــەردوو وەرزی زنجیرەی «نون خ»ـــدا
بەرهەمی کشــت و کاڵ وەک سیمبۆلێک کە
تایبەتە بە خەڵکی ناوچەکە نیشــان دەدرێت.
لــە وەرزی یەکەمدا تــۆوی گوڵەبــەڕۆژە و
لەورزی دووهەمیشــدا هەنار وەک سیمبولی
ناوچە کوردســتانییەکان دەناسێنرێت .خۆی
بەرهەمــی کشــت و کاڵی یان سرووشــت و
ژینگە گرێدراوییەکەی تایبەتی بە کولتوورەوە
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هەیــە .یەکــەم مانای وشــەی کولتــوور بە
مانای چاندن و بەرهەم بەدەســتهێنانە لە ناو
سروشــتدا (.)Johan Förnäs; Culture; 11
کەواتە لە ناو زنجیرەی «نون خ»ـــدا ئەوەی
بەرهەم دەهێنرێت تەنیا پێوەندیی بە خودی
کوردەوە نییە ،ئــەو بەرهەمە دەبێ بچێت بۆ
ناوەند و بەرهەمێک بۆ هەموان بێت .لێرەدایە
وەک چــۆن لە بواری زمانەوە زنجیرەی «نون
خ» هەوڵ دەدات زمانی کوردی بســڕدرێتەوە
و زمانی فارســی/کوردی جێگیــر بکات ،لە
بواری بەرهەمی کولتووری و سرووشتیشــەوە
هــەوڵ دەدات کــورد زیاتر بە تــاران و بە
چوارچێوەیەکی جوغرافیاییەوە بە ناوی ئێران
گــرێ بداتەوە و بەرگ و پێناســەی نوێ بە
بااڵی کورد ببڕێت.
دواتر لە تاران شتێکی گرنگ ڕوو دەدات،
کە لێــرەدا گرنگیی تایبەتــی هەیە .ئەویش
(نورالدیــن خانــزادە) كە تووشــی پارێزەر-
ئاخوندێکی ڕاســتگۆ و هــاوکات مۆدێڕن بە
پاشناوی (افشــە) دەبێت .ئەو پارێزە هاوکات
لەگەڵ ئەوە کە مەالیــە (ئاخوندە) ناوبژیوانی
فووتباڵیشــە .ئەوەی کە لــە زنجیرەی «نون
خ»ـــدا و بە مەبەســتی وەرگرتنەوەی قەرز،
کوردێــک ڕوو دەکاتە تــاران و لەوێ کاری
دەکەوێتە دەست مەالیەکی پارێزەر ،ناتوانین
بڵێن بە ڕێککــەوت کــراوە .کاراکتەری ئەو
ئاخوندە وەک لە سەرەتاشــەوە باسم کرد ،بە
هیچ شــێوەیەک وەک کەسێک کە بیهەوێ
فێڵ بــکات یــان حەقی کەســێک بخوات
دەرناکــەوێ .هــاوکات ئەو ئاخونــدە وەک
ناوبژیوانێکــی ڕاســتگۆ نیشــان دەدرێ ،کە
هەموو هەوڵــی خۆی دەخاتە گــەڕ تاوەکوو
بەوپــەڕی ویژدانەوە عەدالەت بچەســپێنێت.
ئــەو وێنەیە دوورە لەو ڕاســتییەی کە کورد
بە گشتی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە ماوەی
ســەردەمی کۆماری ئیســامیدا ڕووبەڕووی
بووەتــەوە .بــە تایبەتیتــر مــرۆڤ دەتوانێ
کاراکتەری ئەو ئاخوندە لەگەڵ وێنەیەک کە
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لە زەینی مــرۆڤ کورددا لە ئاخوند خەڵخاڵی
هەیە هەڵســەنگێنێ و وێنای بکات ،ئەو کات
دەردەکــەوێ کە هەوڵــی زنجیرەی «نون خ»
زیاتر بۆ جوانکردن و جوان نیشــاندانی تاران
و دەســەاڵتدارانی ئاخوندی ئیڕانە ،بە تایبەت
لە پێوەندی لەگەڵ مەســەلەی کوردستان و
ئەوەی کە ئەوانیش کوردستان بە بەشێک لە
خۆیان دەزانن و هەموو هەوڵی خۆیان دەدەن
بــۆوەی ڕەچــاوی دۆخــی (هاوواڵتیانیان)
بکــەن و تەنانەت هەندێک نۆبەبڕیشــیان بۆ
بکەن .وەک ئەوەی کــە لە خۆدی زنجیرەی
«نــون خ»ـــدا دەیبینین کــە ئاخوندەکە لە
ساخکردنەوەی قەرزی کابرای مردوودا هەوڵ
دەدات دانەوەی قــەرزی کاراکتەرە کوردەکە
وەپێش بخات ،لەبەر ئەوە کە بە وتەی خۆی،
ئەو لە بارودۆخی نالەباری ئابووریی كوردەكە
تێ دەگا.
ناوەندە نیزامییەکان ،کورد و چەک
لە الی هاوواڵتیــی کورد ،تەنیا وێنەیەک کە
لە نیزامییەکانی سەر بە حکوومەتی ناوەندی
هەیــە ،وێنــەی زەبروزەنگ و پێشــێلکردنی
مافەکانــی کوردە .لە زنجیرەی «نون خ»ـــدا
ئەو وێنەیە تــەواو پێچەوانــە دەکرێتەوە .لە
هەندێــک حاڵەتــدا و بەتایبــەت لــە تاران
کاتێک کەسایەتیی سەرەکیی زنجیرەکە واتە
«نون خ» ،لــە هەموو شــتێک نائومید دەبێ
و ناتوانێ واڵمــی قەرزدارەکانی بداتەوە ،پەنا
دەباتە بەر هێــزی ئینتزامی .لەو زنجیرەیەدا،
وێنەیەکی دیكــە لە هێزی نیزامی نیشــان
دەدرێت ،كە ئەرکی ئەو هێزە تەنیا پاراستنی
نەزم و ڕەوانەکردنــی پەروەندەکانە بۆ دادگا.
لــە کاتێکدا وێنەی ڕاســتی هێزی نیزامی و
ئەمنی لە کوردســتان ،وێنەیەکی داپڵۆسێنەر
و ســەرکوتکەرە ،کە ســەر دەکاتــە هەموو
جومگەکانی ژیانی تاکەکەسی مرۆڤی کوردەوە.
لــە پەردەیەکی زنجیرەی «نون خ»ـــدا و لە
کاتێکــدا چەند کاراکتەری فیلمەکە لە الیەن
ساڵی بیست و دووەم
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وێنەی یەکەم

هێزی ئیتزامییەوە دەسگیر دەکرێن ،نورالدین
خانــزادە تەنیا بە دانانی تاڵێکی ســمێڵی لە
الی بەرپرســە نیزامییەکە ،ئەو ڕازی دەکات،
کە کەســە دەستگیرکراوەکان بۆ مەڕاسمێکی
زەماوەنــد ئازاد بکرێن و دوای مەڕاســمەکە
بگەڕێنــەوە زینــدان .واتە لێــرەدا زنجیرەی
«نون خ» دەخوازێ هەســتی بــڕوا و متمانە
بە یەکبوون لە نێو خەڵکی کورد و کەســانی
نیزامیی ســەر بە حکوومەتی ئێران دروست
بــکات و وێنەیەکی پڕ لە میهرەبانی لە هێزی
نیزامیی ئێران لە کوردستان نیشان دەدات .لە
کاتێکدا وەک لەســەرەتاوە باسی کرا ،وێنەی
ڕاســتەقینە لە هێزی نیزامــی ئێران ،وێنەی
هێزێکی داپڵۆســێنەری بێ پڕەنسیپە و هیچ
متمانەیــەک لە نێوان هێــزی نیزامیی ئێران
بە هەموو لق و بەشە جیاوازەکانییەوە لەگەڵ
خەڵکــی کورددا نییە .لێــرەدا گرنگە بە پێی
تێئۆری ئاماژەناسیی ڕۆاڵند بارت ،دوو وێنەی
زنجیــرەی «نون خ» ڕاڤە بکەیــن ،کە تێیاندا
کاراکتەری کاووس وەک کەســێکی الساری
عاشــقە چەک نیشــان دەدات و ،دواتریش
هــەر ئەو کەســایەتییە بەوپــەڕی ڕێزەوە لە
الیەن هێزی نیزامییەوە هەڵسوکەوتی لەگەڵ
دەکرێت.
وێنــەی یەکەم :لــە ڕوانینێکی ســادە
( )Denotationمرۆڤێــک دەبینین چەکێکی
لە بــاوەش گرتــووە و بــە ســەرێکی ئاڵۆز
و ڕوخســارێکی خەماوییــەوە دانیشــتووە.

بەاڵم کاتێــک ڕۆدەچینە نێــو قوڵبوونەوەی
ئاماژەییانە ( )connotationمرۆڤێک دەبینین
کە بە ڕوخســارێکی پڕ لە خەمەوە چەکێکی
بەدەســتەوە گرتووە و لەوە دەچێ شوێنێکی
چەکەکە کــە لەوانەیــە قۆنداخەکەی بێت،
شــکاوە .ئەو مرۆڤە جلــی کوردیی لەبەردایە
و باکگراوندنــی وێنــەی ئــەو کەســەش لە
ژینگەیەکی کــوردی دەچێت ،بەو پێیەی کە
کــورد هەرزاڵ و چادری ڕەنگاوڕەنگی هەیە و
ئەوەش لــە وێنەکەدا بە ڕوونی دەردەکەوێت.
تیکچڕژاوی و خەمی قووڵی کەســایەتیی ناو
ئەو وێنەیە و ئەوەی کە وەک مرۆڤێک باوەشی
بە چەکێکــدا گرتووە ئاماژەیە بۆ گیرۆدەبوون
و خۆشەویســتیی ئەو کەســە بۆ چەکەکەی.
واتە لێرەدا مرۆڤێکی کــورد دەردەکەوێ کە
خەمی شــکانی چەکەکەی تێکی شکاندووە.
ئــەوە لــە کاتێکدایە کە ئەگــەر بۆ چیرۆکی
ئەو کەســایەتییە بگەڕێینەوە و زیاتر زانیاریی
لەســەر کۆ بکەینەوە دەبینین ،کە ئەو کەسە
کەســایەتیی ناو زنجیرەیەکی تەلەفزیۆنی بە
ناوی «نون خ» و لەو ســاتەدا کە چەکەکەی
لەباوەش کــردووە ،بوومەلــەرزە گوندەکەی
وێــران کردووە و ،ئەو خۆی لە چادردا دەژی.
لە تــەواوی پەردەکانی ئــەو زنجیرەیەدا کە
ئەو کەسایەتییەی ناوی (کاووسە) ڕۆڵی تێدا
دەگێڕێت و ،تەنانەت لە کاتی بوومەلەرزەشدا
هیچ کات ئەو کەسایەتییە بە قەت ئەو ساتەی
کە چەکەکەی بە شــکاوی لە باوەش گرتووە
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وێنەی دووهەم

خەمگین نیشــان نادرێت .هــۆکاری ئەوەش
ئەوەیــە ،کە ئــەو وێنەیە یان ئــەو پەردەی
نمایشــەی ناو زنجیرەی «نــون خ» دەخوازێ
بیســەلمێنێت ،کە کەسایەتسی کورد عاشقە
چەکە و شکاندن و لەناوچوونی چەکەکەی لە
هەموو شتێک زیاتر خەمگینی دەکات.
بــەاڵم ئەو کەســایەتییە عاشــقە چەکە
لە یاســا الدەرەوە ،چۆن لــە الیەن هێزێکی
«یاســا پارێز»ی وەک هێزی ئینتزامی ئێران
هەڵســوکەوتی لەگەڵ دەکرێــت؟ واڵمی ئەو
پرسیارە دەتوانین لە وێنەی دووهەمدا بەدی
بکەیــن کە گرێدراوی وێنــەی یەکەمە و ،لە
ڕاســتیدا کۆمەڵێــک پــەردەی دیزاینکراوی
ســەر بەیەکن بۆ نیشــاندانی ئەو شێوەیە لە
کەسایەتیی کورد.
لــە وێنــەی دووهەمــدا دەبینیــن لە
ڕوانینێکی ســادەدا دەبینین ،کە کاراکتەری
کاووس لە ژوورێکدا و لە ســەر مێز بەرامبەر
کەسێکی نیزامی دانیشتووە .لە ڕوانێکی وردتر
و قووڵتردا دەتوانیــن بڵێین دیزاینی وێنەکە
بە شــێوەیەکە ،کە کاووس سەیری بەرپرسە
نیزامییەکە دەکات ،بەاڵم ئاراســتەی ڕوانینی
کاووس هاوکات بــە ڕووی ئااڵیەکی کۆماری
ئیســامی و هەروەها ئاڕمی ســەر بە هێزی
ئینتزامییە .کاووس لێرەدا و بەرامبەر ئااڵکان
و کەســی بەرپرســی نیزامی دەســتەونەزەر
دانیشــتووە و واش وێدەچێــت کە قســە بۆ
بەرپرســە نیزامییەکــە دەکات یــان واڵمی
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پرســیارێکی ئەو دەداتــەوە .خاڵێک کە ئەو
وێنەیە بــە وێنەیەکی دیکەوە گرێ دەداتەوە
ئەوەیە ،کە کاووس چەکی هەیە و هەر ئەوەشە
بووەتــە هۆی ئەوەی بانگهێشــتی بنکەیەکی
نیزامی بکرێت .بەاڵم جێگەی ســەرنجە ،کە
بەرپرســی نیزامی لە وێنەی دووهەمدا هیچ
جــۆرە توندوتیژییەکی تێدا بــەدی ناکرێت،
بەڵکوو تەنیا ڕوخسارێکی جیددی و بەویقاری
هەیە.
بۆ زیاتــر تێگەیــش لەو وێنەیــە دەبێ
بگەڕێینەوە بۆ چیرۆکی زنجیرەکە ،بە تایبەتی
ئــەو چیرۆکەی کە پێوەندیــی بەو وێنەیەی
ســەرەوە هەیە .کاووس لــە بەر بوونی چەک
و تەقەکردنی نایاســایی بانگهێشــتی بنکەی
ئینتزامی کراوە .لە دیالۆگی کاووس و بەرپرسە
نیزامییەکەدا ،کاووس زانیارییەکانی خۆی لە
بارەی چەکوچۆڵەوە بە بەرپرسە ئینتزامییەکە
دەڵی و ،بەرپرســە نیزامییەکەش تەنیا گوێی
بۆ شــل دەکا و دواتریش بــە کورتی ڕوونی
دەکاتەوە ،کە کاووس کاری نایاسایی کردووە
و ،دەبێ کەیســەکەی ڕەوانەی دادگا بکرێت.
وێنەیەکی کە کاراکتەری ڕاستەقینەی کورد
هیــچ کات نەیتوانیــوە تەجرووبــەی بکات.
بــە هۆی ئەوەی کەســانێک کە چەکیان پێ
بووبێــت یــان زانیارییان لەســەرچەکوچۆڵ
بووبێت ،بە توندترین شێوە سزا دراون .کەواتە
لێرەدا تەنیا ئامانج ئەوەیە کە وێنەی کەســی
نیزامی و هێزەی ئەمنی لە کوردســتاندا بەو
ساڵی بیست و دووەم
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شــێوەیە نیشــان بدرێت ،کە تەنیــا هەوڵی
پاراســتنی ئاســایش و نەمانی بێ-نەزمی و
دەرچوون لە یاســا دەدەنــەوە .وێنەیەک کە
لەگەڵ ڕاستیی سەرکوتگەریی هێزی ئەمنی
و نیزامیــی ئێراندا یــەک ناگرێتەوە و ناتوانێ
ڕەنگدانەوەی ئەو پێوەندییە واقعییە بێ کە لە
نێوان هێزی ئەمنی و نیزامیی ئێران و خەڵکی
کورددا هەیە.
ئەنجام
بەڕێوەبــەران و دەرهێنەرانی زنجیرەی «نون
خ» ،هەوڵیــان داوە ئــەو زنجیرەیە بە کورد و
کوردســتانەوە گرێ بدەنــەوە .ئەوەی کە ئەو
زنجیرەیــە لە سرووشــت و ژینگەی کوردیدا
وێنەی گیراوە و کاراکتەری کوردیپۆشی هەیە،
نیشــان لە هەوڵی ئەو زنجیرەیەیە بۆ ئەوەی
بتوانــێ ڕەنگدانەوەی کولتــوور و کۆمەڵگەی
کــوردی بێت .بەاڵم ئــەو ڕەنگدانەوەیە زیاتر
هەوڵێکە بۆ داڕشــتنەوەی بونیاتی کولتوور و
کۆمەڵگەی کوردی بە شــێوەیەک کە لەگەڵ
سیاســەتی گشــتیی حکوومەتــی کۆماری
ئیسالمی و کۆی فکری یەکدەستکردنی ئێران
یــەک بگرێتەوە .لە ڕاســتیدا زنجیرەی «نون
خ» هەوڵێکە بۆ درووســتکردنی پێناســێکی
کوردیانــەی فارســیئاخێو .واتــە هەوڵێکە
بــۆوەی ،کە پێناســی کــوردی وەک نەتەوە
و گرووپ بســڕێتەوە و پێناســێکی فارســی
بــە ســەردا ببڕێــت .هەروەها لە مەســەلی
(ڕەنگدانــەوە)Representationn/ی خەڵکی
کورددا ئــەو زنجیرەیە زۆر الیەنی ڕاســتیی
کۆمەڵگــەی کــوردی شــاردۆتەوە و هەوڵی
داوە ئەو کوردە دەســتەمۆ و زەینســڕکراوە
نیشــان بدات ،کە ویســتەکانی لە تاران و بە
زمانی فارســی و لەالی دەسەاڵتدارانی ئێران
جێبەجێ دەکرێــت .ئــەو زنجیرەیە هەوڵی
ئەوەیــە ،کــە متمانە بۆ هێــزی نیزامی ،کە
ســیمبولی داگیرکارییــە لە کوردســتان ،لە
الی خەڵکی کورد بکڕێتەوە .هەموو ئەوانەش

لــە ڕێگەی مێدیا و بەرهەمێکی ئاســتنزمی
جەماوەرپەسەندەوە کراوە .بۆ ئەو مەبەستەش
هــەوڵ دراوە لــە ڕێگــەی درووســتکردنی
چیرۆکێکی خەیاڵییەوە( ،)fictiveوێنەیەک لە
کورد و کۆمەڵگای کوردستان نیشان بدرێت،
کــە وێنەی ڕاســتەقینەی کــورد و خەڵکی
کوردستان نییە.
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کورد لە میدیای کۆلۆنیالیزمدا

ماردین ڕەحیم نژاد

کاتێک باس لە شەڕی نەرمی ئێرانییەکان لە دژی نەتەوەی کورد دەکەم ئەم شەڕە
قەتیس نابێتەوە سەر ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،بەڵکو نەتەوەی کورد وەکو وێژمانێک
و جیهانبینییەکی جیاواز و تەواوی کوردستان و بە تایبەتی ڕۆژهەاڵت و باشوور لە
بەرەی پێشەوەی هێرشەکانی ئێراندان .شەڕی نەرمی ئێرانی لە دژی کورد تەنیا لەناو
سنوورەکانی ئێراندا جێبەجێ ناکرێت ،بەڵکو لە هەرشوێنێکی ئەم دنیایەدا تاکێکی
گۆچکراو بە هزری ئێرانی هەبێت کە لە ڕاگەیەنەرێکدا کار بکات ،یان تەنانەت
لە الپەڕەی تاکەکەسیی خۆیشیدا بێت ،لەوێ وەکو سەنگەرێک بۆ شەڕی نەرم و
دژایەتیی ڕاستەوخۆ لە دژی نەتەوەی کورد کار دەکات.

پۆختەی وتار
لــەم ســەردەمەدا کــە ڕاگەیەنــەرەکان بــە
شــێوازێکی بەرچــاو پەرەیــان ســەندووە و
شــەڕی نــەرم و میدیایــی بووەتــە ئامرازی
ســەرەکیی خۆفەڕزکردن لە جیهانــدا ،مانەوە
و کێبڕکــێ نەک بــۆ نەتەوەیەکی بێدەوڵەت و
پارچەپارچەکراوی وەکو کورد بەڵکو بۆ بەشێکی
زۆر لە واڵتە الوازەکانیش ئەســتەمە .نەتەوەی
کورد کە پێش پەرەسەندنی ڕاگەیەنەرەکانیش
لە دۆخێکی کۆلۆنی و لە مەترسییەکی جددیی
سڕینەوە بە دەستی سێ کۆلۆنیالیستی فارس و
تورک و عەرەبدا بوو ،ئێســتا پاش پەرەسەندنی
ڕاگەیەنەرەکان ،خێراییی ئەو پرۆژە مەترسیدارە
زۆر زۆرتــرە و کۆلۆنیالیــزم لە ڕێگای وشــە و
چەمک و ســینەما و سازدانی وێنەیەکی نزم و
خوار لە کــورد و وێنەیەکی پیرۆز لە نەتەوەی
باندەســت بەردەوام ئــەو پەیوەندییە ئەرباب و
کۆیلەیە و ئەو پەیوەندییە ستەمکارانەیە بەرهەم
دەهێنێتەوە ،بەڵکو بتوانێت بە ئامانجی کۆتایی
کە سڕینەوەی یەکجاریی نەتەوەی کوردە بگات.
لەم دۆخــە هەســتیارەدا کە بــەرەی الو
و گەنجــی کــورد لەژێــر هێژمۆنیــی میدیای
کۆلۆنیالیزمدان و مەترســیی چەواشــەبوون و
دوورکەوتنەوە لە شۆناسی نەتەوەیییان لەسەرە،
کورد ئەبێت چی بکات کە بتوانێت ئەو مەترسیانە
بکاتــە دەرفەت؟ پەرەســەندنی ڕاگەیەنەرەکان
هاوکات لەگەڵ ئەوەی کە مەترسین بۆ نەتەوەی
کــورد ،بە مەرجێــک نەتەوەی کــورد بتوانێت
زانســتیانە و لێبڕاوانە کەڵکیان لێ وەربگرێت بۆ
پێچەوانەکردنــەوەی کاریگەرییەکان ،دەتوانێت
باشــترین دەرفەتیــش بــۆ هەڵتەکاندنــەوەی
ئاســەوارەکانی کۆلۆنیالیزم و ،بە بەرزکردنەوەی
ئاستی وشیاریی نەتەوەی کورد ،هەل بۆ ڕزگاری
و سەربەخۆبوون بڕەخسێنێت.
وشەی گرینگ
میدیا ،شــەڕی نەرم ،کۆلۆنیالیــزم ،نەتەوەی
کورد ،کوردستان

ڕاگەیەنەرەکان لە ســەردەمی پەیوەندییەکاندا
لەسەر هەموو ڕەهەندەکانی ژیان کاریگەرییان
هەیە و بوونەتە بەشێکی دانەبڕاو و هەرەگرینگی
کۆمەڵــگا و هەروەهــا بوونەتــە ئامــرازی
سەرەکیی گەشــەی فەرهەنگیی کۆمەڵگاکان.
لــەم ســەردەمەدا بە کۆمەڵگایــەک دەوترێت
گەشەســەندوو کە لەپاڵ هەڵکشــانی داهاتی
ســەرانە و بەرهەمی نەپاڵێــردراوی ناوخۆیی و
ڕێژەی مردن و پەروەردە ،گرینگی بە ئاڵوگۆڕی
زانیارییــەکان ،یان بە واتایەکی تر ،گرینگی بە
داناییی کۆمەڵگا دابێت.
لەم سەردەمەدا کە بە سەردەمی تەقینەوەی
زانیارییەکان ناســراوە ،ڕاگەیەنــەرەکان ڕۆڵی
بەرچاویــان هەیــە لە گەشــەی فەرهەنگی و
هەروەها گواســتنەوەی میراتــی فەرهەنگیی
مــرۆڤ لە نێوان نەتــەوە جیاوازەکاندا ،چونکە
ڕاگەیەنــەرەکان بەرهەمەکانیــان بەپەلە و بە
[]8
بەرباڵوترین شێواز دەگاتە بەردەنگەکان.
هاڕۆڵد السۆل سێ ڕۆڵ بۆ ڕاگەیەنەرەکان
دیاری دەکات :یەک؛ ڕۆڵی چاودێری بەســەر
کۆمەڵــگادا .دوو؛ ڕۆڵــی درووســتکردن و
گەشەدان بە یەکیەتیی کۆمەاڵیەتی .سی؛ ڕۆڵی
گواســتنەوەی میراتی فەرهەنگی .دواتر چاڕلز
[]8
وایت ڕۆڵی سەرگەرمکردنیشی پیێ زیاد کرد.
الســول دەڵێــت ،ڕاگەیەنــەرەکان ســێ
ئەرکی ســەرەکییان هەیە»  1پاراستنی ژینگە
 2چێکردنــی یەکێتــی لە نێوان بەشــەکانی
کۆمەڵگادا  3گواستنەوەی میراتی کۆمەاڵیەتی
[]8
لە جیلێکەوە بۆ جیلێکی تر.
مێرتــن و الزارســیف پێیــان وایــە کە
ڕاگەیەنــەرەکان چەنــد ڕۆڵ دەگێڕن :ئەرکی
ئەخالقــی؛ پشــتیوانی لــە بەهــا و نۆرمــە
کۆمەاڵیەتییەکان؛ ئەرکی بەخشــینی پێگەی
کۆمەاڵیەتــی؛ ڕاگەیەنەرەکان بە ناســاندن و
بەرزکردنــەوەی تاک ،یان گرووپــەکان دەبنە
هۆکاری بەهێز و گاریگەرکردنیان لە کۆمەڵگادا.
هەندێ ئەرکی نەشیاو وەکو سڕکردنی کۆمەڵگا؛
ڕاگەیەنەرەکان وەکو ماددەی سڕکەر هەستێکی
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خەیاڵــی بەشــداربوون و چاالک دەبەخشــن
بــە کۆمەڵگا کە لە واقعدا جێنشــینی کردار و
[]8
چاالکیی کۆمەاڵیەتی دەبن»
کاتێک ســەیری ڕوانگەکانــی بیرمەندانی
وەکو الســۆل و مێرتن و الزارســیف دەکەین
لەســەر ڕۆڵی ڕاگەیەنەرەکان چەند پرسیارمان
لەال پەیدا دەبێت .بــە لەبەرچاوگرتنی دۆخی
نەتەوەی کورد کە کراوەتە کۆیلەی چوار واڵت
(بە هەنــدێ جیاوازی لە باشــوور و ڕۆژئاوای
کوردســتان) میدیا بە چ شــێوازێک لەالیەن
نەیارانی کوردەوە وەکو کەرەسەیەک بۆ چاودێریی
کۆمەڵگا کەڵکی لێ وەردەگیردرێت؟ چۆن میدیا
دەتوانێت ببێتە هــۆکاری پێکهاتنی یەکیەتیی
کۆمەاڵیەتی؟ لێــرە یەکیەتیی کۆمەاڵیەتی لە
نێوان کۆلۆنیالیســتێک و بەکۆلۆنیکراوێکدا چ
واتایەکی هەیە؟ ئایــا یەکیەتی لە نێوان چەند
نەتــەوەی جیــاوازدا و لەگــەڵ نەتەوەیەکی
فاشیســتی و داگیرکەردا هیچ مانایەک غەیری
سڕینەوەی نەتەوە بندەستەکان هەیە؟ السۆل
دەڵێت ،گواستنەوەی میراتی فەرهەنگی ئەرکی
میدیایە .پرسیار ئەمەیە میدیا لە واڵتێکی وەکو
ئێرانــدا کام میراتی فەرهەنگــی دەگوازێتەوە؟
ئایــا کوردیش دەتوانێت میراتــی فەرهەنگیی
خۆی بە شۆناسێکی کوردییەوە بگوازێتەوە ،یان
ئەو میراتەیش کە هەیەتــی ئەبێ تاپۆ بکرێت
بــە ناوی نەتەوەی کۆلۆنیالیســتەوە و بە ناوی
میراتی ئەوەوە لە یۆنسکۆ و  ....بناسێنرێت؟
ئەو بەها و نۆرمــە کۆمەاڵیەتیانە (مێرتن)
چین و کامانەن کە ئەبێ میدیا لە واڵتێکی وەکو
ئێراندا کە ئاخنراوە لە فاشــیزم و ســتەمکاری
ئەبێ بیانگوازێتەوە؟ لــە واڵتێکدا کە تەنانەت
ئاخاوتن بە زمانی دایکت بە مەترسی دەزانێت
و شیعەگەراییەکی فاشیســتی بەسەریدا زاڵە،
کام تــاک ،یان گــرووپ دەناســێنرێن و بەرز
دەکرێنەوە بــۆ ئەوەی کۆمەڵگا ڕێبەری بکەن؟
ئایا غەیری گرووپی « عەزادارانی حســێنی» و
«راهیان نور» و هەندێ لۆمپەنی فاشیستی وەکو
مێهران مۆدیری و مەهناز ئەفشــار و  ...کەسی
 252گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

دیکە دەتوانێــت دەربکەوێت؟ کۆلۆنیالیســت
لەنــاو نەتەوەی کــورددا کام تــاک و گرووپ
بەرز دەکاتەوە بــۆ ڕێبەرایەتیی کۆمەڵگا؟ کام
کــوردە کە دەتوانێت لە شاشــەی تەلەڤزیۆنی
داگیرکەردا دەربکەوێت؟ بە گشــتی وێنەیەک
کە کۆلۆنیالیســت لە نەتەوەی کورد نیشــانی
دەدات چ وێنەیەکە؟
ئەمانە و ســەدان پرسیاری دیکە هەن کە
دەکرێت بە دەیان کتێبیان لەســەر بنووسیت
و سیاســەتی میدیاییی کۆلۆنیالیزم سەبارەت
بە نەتەوەی کوردیان پێی شــی بکەیتەوە .لەم
نووســینە کورتەدا هــەوڵ دەدەم هەندێ لەو
پرسیارانە وەاڵم بدەمەوە.
ئا) شەڕی نەرمی کۆلۆنیالیزمی ئێرانی لە
دژی نەتەوەی کورد
کاتێک باس لە شــەڕی نەرمــی ئێرانییەکان
لــە دژی نەتــەوەی کورد دەکەم ئەم شــەڕە
قەتیس نابێتەوە ســەر ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
بەڵکــو نەتــەوەی کــورد وەکــو وێژمانێک و
جیهانبینییەکی جیاواز و تەواوی کوردســتان
و بــە تایبەتی ڕۆژهەاڵت و باشــوور لە بەرەی
پێشەوەی هێرشەکانی ئێراندان .شەڕی نەرمی
ئێرانی لە دژی کورد تەنیا لەناو ســنوورەکانی
ئێراندا جێبەجێ ناکرێت ،بەڵکو لە هەرشوێنێکی
ئەم دنیایەدا تاکێکی گۆچکراو بە هزری ئێرانی
هەبێــت کە لە ڕاگەیەنەرێکــدا کار بکات ،یان
تەنانەت لە الپەڕەی تاکەکەســیی خۆیشــیدا
بێت ،لەوێ وەکو ســەنگەرێک بۆ شەڕی نەرم
و دژایەتیی ڕاســتەوخۆ لە دژی نەتەوەی کورد
کار دەکات.
لە واقیعدا سیاسەتێک کە لە بەرانبەر کورد
گیراوەتە بەر ،سیاســەتێکی هەزارڕوخســارە.
کاتێــک باس لــە ئێران و ئێرانــی فەرهەنگی
دەکرێــت و بابەتــی «من و ئــەوی دی» دێتە
ئــاراوە ،کــورد لــەو پالنــەدا منــی ئێرانی و
ڕەســەنترین قەومی! ئێرانییە و ئەوی دیکەی
کــورد دەبێتە تورک و عــەرەب .بەاڵم کاتێک
ساڵی بیست و دووەم
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باســی شــەڕ و ڕووبەڕووبوونەوە دێتــە ئاراوە،
کــورد دەبێتە ئــەوی دیکە و دەبێتە ســیبلی
ئامانجــی تیرەکانیــان و لــە دوژمنایەتی و بە
ئامانجگرتندا بــەردەوام خاڵی  10وەردەگرێت.
بە لێکدانەوەی هەڵسوکەوتی ئێرانی لە بەرانبەر
نەتەوەی کــورددا زۆر بە ئاســانی ئەوەمان بۆ
دەردەکەوێــت کە لە الیەکەوە کورد لە بازنەی
منــی ئیرانیدایە و بە پێکهێنەری ســەرەکی و
ڕەســەنی ئێران دێتە ئەژمار!! لە الیەکی ترەوە
دوژمنی ســەرەکی و یەکەمینی هزری ئێرانی،
کوردە و زۆرترین هێرشــی دەکرێتە ســەر .لە
بواری سیاســەتی ســتراتژیکی درێژخایەنەوە
دەتوانین ئەم دووفاقیە لە هەڵسوکەوتدا کە بە
سیاسەتی تەڕک و گزەر ناسراوە ،یان «هویج و
چماق» (لە ئامێــزت دەگرن و بە خەنجەریش
لە پشتت دەدەن) ئاوا لێک بدەینەوە کە ئەوان
شــادەمارەکانی هێز لە دەستیاندایە و کوردیان
کردووەتــە کۆیلەی خۆیان ،ئەوان کوردێک کە
خاوەنی هزر و لێکدانەوە و فەلسەفەی ڕزگاری
و شۆناســی کوردی بێت دەدەنــە بەر هیرش
و تانە و تەشــەر ،بەاڵم کوردێکــی ئێرانی کە
شۆناســی خۆی لە شــیعرەکانی فیردەسی و
ئەفســانەی ئارەش ،یان نوورانیەتیی وەالیەتی
فەقێــدا دەبینێتەوە ،لە ئامێــز دەگرن .ئەگەر
ئــەم بابەتەیش لە بواری دەروونناســییەوە بە
وردی لێی بکۆڵیتەوە ،هۆکاری ئەو ڕێژە زۆرەی
هێرش و دوژمنایەتیی نەتەوەی فارس لە دژی
نەتــەوەی کورد دەتوانێت ڕیشــەی ترس لەو
دوژمنایەتییەدا بە ڕوونی بدۆزنەوە.
بەپێی ئامارەکانی خودی کۆماری ئیسالمی،

گەشــەی فەرهەنگی لە ئێراندا یەکسان نەبووە
و «هەندێک لە پارێزگاکان بەپێی بارودۆخێکی
تایبەتی کــە هەیانە لە ئاســتێکی بەرزتردان.
بــۆ نموونە ،تاران لە ڕووی ژێربینای سیاســی
و ئابوورییــەوە لــە هەمــوو پارێزگاکانــی تر
جیــاوازە و لە بواری گەشــەی فەرهەنگییەوە
لــە پلەی یەکەمدایە و پارێزگاکانی ســمنان و
یەزد و ئەســفەهان (هەموویان فارسنشــینن)
لــە پلەکانی دواتــردان و دوای تاران زۆرترین
ئیمکاناتی فەرهەنگییان بۆ تەرخان کراوە ،بەاڵم
پارێزگاکانی ئیالم و کۆهگیلوویە و بۆیرئەحمەد
و ئەهواز و کوردستان و کرماشان و هۆرمزگان
و خۆراســانی باشوور و بەلووچستان ،کەمترین
بواری ئابوورییان بۆ ڕەخســاوە .پارامێترەکانی
گەشــەی فەرهەنگــی بریتیــن لــە نرخــی
خوێنــدەواری ،پەرەســەندنی خوێندنــی بااڵ،
ڕێــژەی بوونــی کتێبخانە و مۆئەسەســات و
بنکەکانی خوێندن ،ڕۆژنامە و گۆڤار ،بەرنامەی
[]7
دەنگوڕەنگ و»....
ئەوگەشــە نەســەندووییەی کوردســتان
و ناوچــە پەڕاوێزییەکانــی دیکــە لــە هەموو
بوارەکاندا بــە تایبەت لە بــواری فەرهەنگیدا
خۆی پڕۆژەیەکی کۆلۆنیالیستیە بۆ ئەوەی هەم
ناوچە فارسنشینەکان بەردەوام لە مەنتەلیتەی
غەیرەفارســەکاندا وەکو قیبلەیەک هەســتی
بندەستی ببەخشێت بە پەڕاوێز ،هەم بۆ ئەوەی
ئاڵوگۆڕی هزری و پەرتووک و ڕۆژنامە و گۆڤار
و دەرکەوتنی تاکــەکان و ....یەکالیەنە بێت و
بەردەوام ناوەند ســەرچاوەی زانیاریی پەڕاوێز
بێت.
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ئا )1 .شەڕی نەرم:
جۆزێف نــای دەڵێت ،هێزی نەرم یانی «توانای
گەییشتن بە ئامانجەکان لە ڕێگای دڵڕفێنبوون
و هێــزی سرنجڕاکێشــانەوە ،بــە جێــگای
بەکارهێنانی زۆر و جەبر و تەمبێ کە هەموویان
[]8
بۆ شکڵدان بە یەکەمینەکانی ئەوی ترە»
جۆزێف نای دەڵێت« ،شەڕی نەرم فۆرمێکی
ناڕاســتەوخۆ و ئاڵۆزی هەیە و زۆر ئەســتەمە
بزانین بەبێ بوونی فەرمانەکانی ئێمە ،ئەوانی تر
چۆن هەڵسوکەوتیان دەکرد .هەندێ جار ئێمە
دەتوانیــن بەبێ فەرماندان و بە تەنیا لە ڕێگای
کاریگەرییــەوە بــە ئاکامی دڵخــوازی خۆمان
لەســەر کرداری ئەوانی تــر بگەین .لە واقیعدا
ئــەم ئیمکانە هەیە کە بەبــێ هەبوونی هێزی
هەســتپێکراو بەســەر ئەوانی تردا بە بەشێکی
[]8
زۆری ئاکامە دڵخوازەکانی خۆمان بگەین».
نــای پێــی وایــە کــە «هێــزی نــەرم
گۆڕانکارییەکی مەزنی دروست کردووە و بووەتە
هۆکاری کاڵبوونەوەی سنوورە نەتەوەییەکان .لە
ئاکامدا سیاســەت دەبێتە گۆڕەپانی کێیبڕکێ
بۆ دڵڕفێنبــوون و مەشــرووعیەت و ئێعتیبار.
تواناییــی بەشــداربوون لــە زانیــاری و جێی
باوەڕبوون دەبێت بە سەرچاوەیەکی گرینگ لە
[]8
دڵڕفێنی و هێز».
لە درێژەدا نای دەڵێت« :لە وەها دۆخێکدا،
هێماکانی شــەڕ و تەنگەژە لەنێوان واڵتەکاندا
لەسەر ئەساسی بابەتە سەربازی و ستراتژییەکان
نابن .بەڵکو ئەکتەرەکان هەوڵ دەدەن لە ڕێگای
بەکارهێنانی هێزی نەرم ،یانی درووســتکردنی
وێنەیەکی پۆزەتیڤ و بەدەســتهێنانی ڕەوایی
لەنــاو ڕای گشــتی و ناوخۆیــی و دەرەکی و
هەروەهــا کاریگەریدانان لەســەر دەســەاڵتی
ناڕاستەوخۆی ئاوێتە بە ڕەزایەت ،بە ئاکامەکانی
[]8
خۆیان بگەن»
گەڕانی خێرا و بێســنووری زانیارییەکان،
پێکهاتەی نێونەتەوەیی و واتای ســنوورەکانی
گۆڕیوە لەســەر ئەم گۆڕانکارییانە جێیمز ڕۆزنا
باسی «سیاسەتی پاش نێونەتەوەیی» دەهێنێتە
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ئاراوە و دەڵێت« :سیاســەتی پاش نێونەتەوەیی
چەمکێکی گونجاو و باشــە ،چونکە بە ئاشکرا
باســی داکشــان و الوازبوونــی نوێنــە (الگو)
کۆنەکان دەکات ،بەبێ ئەوەی ڕوونی بکاتەوە کە
ئەم گۆڕانکارییانە مۆمکینە لە کوێدا کۆتایییان
پێ بێت و لە هەمان کاتیشــدا کــە ئاماژە بە
کارکردی ســەقامگیر دەکات ،بەاڵم دۆخێکی
بەشااڵو و ناسەقامگیرە .ئەم چەمکە (سیاسەتی
پــاش نێونەتەوەیی) ئاماژە بــەو گۆڕانکارییانە
دەکات کە شــڵەژان و ئاشــووبی جیهانی لێ
[]8
کەوتووەتەوە»
ب) کورد لە میدیای کۆلۆنیالیزمی ئێرانیدا:
لەم ڕۆژانــەدا کــە خەریکبووم ئــەم بابەتەم
دەنووســی ئەم چەند فیلمە ئێرانییە کە لەسەر
کورد ســاز کراون ،ســەیرم کردنەوە « .اشک
سرما ،چ ،ایســتادە در غبار ،کانی مانگا ،تختە
ســیاە « ،ئەزانم ئەمانە مشتێکن لە خەروارێک،
بــەاڵم بۆ درککردنی سیاســەتی کۆلۆنیالیزمی
ئێرانــی تەنیا ئەو چەند فیلمە ئەوەندە دیمەنی
ناحەزی تێدایــە کە دەتوانیت یــەک کتێبی
لەسەر بنووســیت .بە گشتی کورد لە میدیای
ئێرانیدا وەکو نەتەوەیەکی:
دواکەوتوو؛ کە چەند کیلومەترێک ئەوالتری
خۆیانیــان نەدیوە و بە بینینی بێگانەیەک ،یان
فارسێک شاگەشکە دەبن!
ناشارســتانی؛ کە هێشتا پاکوخاوێنی نازانێت
و سمێڵی گەورە گەورە و بۆیاخکراویان هەیە و
ئۆسلووبی قسەکردن نافامن بە دەنگێکی نزیک
لە سەڕەی گوێدرێژ (داوای لێبوردن) پێدەکەنن
و ناتوانن بە پاراوی فارســی قسە بکەن! چونکە
لە قامووســی هــزری کۆلۆنیالیزمــی ئێرانیدا
فارســینەزانین هێمای ناشارســتانی و گێژیە
و هەروەها هێشــتا وەکو ئەشکەوتنشــینەکان
قیڕەقیــڕ و لوورەلوور دەکەن و هەندێ دەنگی
سەیر و سەمەرە لە خۆیان دەردەهێنن!
بێ هزر و ئاوەز و سادە و ساکار و گێل؛ کە بە
هەموو بایەک شــەن دەکا هەر لەبەر ئەو گیلی
ساڵی بیست و دووەم
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و ســادەییە بە گوێی دوژمنان دەکات و چەک
هەڵدەگرێت! هەربۆیە دەبێت قەیومێکی خاوەن
شارستانیەتی هەبێت و حۆکمڕانیی بکات!
بێپــان؛ کۆمەڵێــک چەکــدار بەبێ پالن
چەکیان هەڵگرتوە و نازانن چییان دەوێت!
سەرلێشیواو و جەردە و شەڕاشۆ؛ کە نازانێت
دیسیپلین و سیستم چییە و ئەگەر لە سێبەری
قەیومە شارســتانیەکەدا نەبێــت ورگی یەکتر
ئەدڕن!
بە نامرۆڤ نیشاندانی کورد؛ سەرەڕای ئەوەی
کە ئەوان ،واتە فارسەکان ،یان کۆلۆنیالیستەکان
بە دڵێکی پــاک و خاوێن!!! و مرۆڤانە!! هاتوون
کــوردەکان بپارێــزن ،بەاڵم ئەمــان بەردەوام
هێرش دەکەنە ســەریان! یــان زۆر نامرۆڤانە
دیلەکان دەکوژن! و ....نیشــان دراوە و نیشان
دەدرێت.
چەنــد پەیڤی نــاو فیلمەکان کــە وەکو
سیاســەتێکی فەرمیی کۆلۆنیالیزمــی ئێرانی،
شــێوازی تێڕوانین و هەڵســوکەوتی داگیرکەر
بــۆ کوردســتان نیشــان دەدات لە خــوارەوە
دادەبەزێنم .ئەمە ڕوانگەی هەموویانە لە هەموو
ئاستەکاندا و لەالیەن هەموو کەسێکەوە بەرانبەر
بە کورد پەیڕەو دەکرێت.
ب )1 .لەناو فیلمی «اشک سرما» دا ئەم
پەیڤانە جێی سرنجن
ئــەم ناوچەیــە خاوێن نییە! پاراســتنی ئەم

ناوچەیــە زۆر گرینگە .کاتێــک ئەچنە دەرەوە
لەگەڵ کەس قسە مەکەن ،لێرە سنووری نێوان
دۆســت و دوژمن دیار نییــە! ئەبێ هەموویان
وەکو بە دوژمن ســەیر بکــەن ،مەگەر ئەوەی
کــە پێچەوانەکەی بســەلمێنێت! (یانێ ئەبێت
بیســەلمێنێت کە ئێرانییەکی وەفادارە و بێتە
بەرەی ئیمەوە بۆ شەڕ دژی هاوخوێنەکانی).
لێرە تیرهاوێشتن ئازادە! (پێویست بە شرۆڤە
ناکات).
بهێڵــە منــی کورد ئــازاد بــم و مەڕەکانم
بلەوەڕێنم! ـ تۆ ئــازادی ،بەاڵم هەموو کاتێک
کەسێک نییە لەو ســەرەوە کە ئاگادارت بێت!
(ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ئاستی نەتەوەی کورد تا
ڕادەیەک دابەزێنێت کە هەست بە داگیرکردنی
خاکەکــەی ناکات و عەقڵی بــە مافی چارەی
خۆنووسین و ســەروەری و ...ناشــکێت تەنیا
ئیزنی پێ بدەن کە مەڕەکانی بلەوەڕێنێت ئیتر
هیچ کێشــەیەکی نییە .بــە واتایەکی تر نەک
لە ئاســتی نەتەوە بەڵکو لە ئاســتی قەومیش
دادەبەزێنرێت بۆ خێڵکی شوانکارەی نەفام).
حەسێبی ئەوانە کە چەکیان هەڵگرتووە جیایە!
(ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ئەوان ،واتە داگیرکەران،
نوێنەری یاسان و هاتوون کۆمەڵێک چەکداری
یاغــی کە بوونەتــە بارگرانی و سەرئێشــە بۆ
خەڵک ،لەناو بەرن! ئەوان داگیرکەر نین ،بەڵکو
پارێزەری ماف و کەرامەتی خەڵکن).
بەبێ هاودڵی و هاودەردی خەڵکی ئاســایی
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پاراســتنی مەقەڕەکانمان ئاسان نییە! (ئاماژەیە
بۆ ئــەوەی کە لەگەڵ چــەک دڵی خەڵکیش
بەدەست بێنن).
قەت بیرم نەدەکــردەوە کە خوێندەواری! تا
ئێســتا نەمدیوە شــوانێک ڕۆمان بخوێنێتەوە!
(ئاماژە بــۆ نەفام و نەخوێنــدەوار فەڕزکردنی
کورد).
ئێوەی کورد مرۆڤگەلێکی سادەن کە دڵێکی
خاوێنتان هەیە و بە عەشــقەوە دەژین ،بەاڵم
نۆقســانییەک کە هەتانە ئەوەیــە کە زوو بڕوا
دەکەن و بە چەند وشــە ژێروژوور دەبن! هەر
لەبــەر ئەوەیە کە ژیانتان وەکو شــنەبایە خێرا
تــێ دەپەڕێــت و بەپەلە دەبێتە باهــۆز! لەناو
باهۆزیشدا ناکرێت بە ئاسانی بژیت!
ناتهەوێت بێخەیــاڵ بیت و نەختێک بژیت؟
نــە من ئەم واڵتەم خــۆش دەوێت ،ئێرە ماڵی
منە .نامهەوێت بــە ویزا بێم بۆ ئێرە! (ئاماژە بۆ
ئەوەی کە کوردستان بە مڵکی خۆیان دەزانن و
مانەوەیان لە کوردستان بۆ تاهەتایە).
لەم فیلمەدا دوو کاراکتەری فارســی لێیە
کە یەکێکیان مرۆڤێکی توندوتیژ و ســەختگیر
و ئــەوی دیکەیــان مرۆڤێکی خوێنــدەوار و
ئەندازیارە و زۆر مرۆڤێکی هێور و شارســتانی
و دڵپــاک و داوێنپــاک و دڵســۆزە کــە لــە
ســەختترین دۆخەکانــدا بــەردەوام خەریکی
خوێندنەوەیە و بە پێچەوانەی کەســی یەکەم
کــە بڕوای بــە توندوتیژی هەیە بــڕوای وایە
ئەبێت بچیتە ناو دڵی کوردەکانەوە .ئەم مرۆڤە
شارستانییە لە کاتێکدا با و بۆران و بەفر لە چیا
سەرکەشەکانی کوردستاندا هەمووان ڕاودەنێت
بۆ ماڵەکانیان ،ئەو بۆ پاراســتنی کچە کوردێک
کە پێشــمەرگەی نهێنیە و لەگەڵ مەڕەکانیدا
خەریکە ڕەق دەبنــەوە ،لەجیاتی پادگانەکەی
دەڕوات بۆ شــاخ و لــە ئەشــکەوتێکدا کچە
کوردەکە کە بریندار بــووە دەپارێزێت .دۆخی
کچــە کوردەکە کاتێک بەرەو باشــی دەڕوات
و بە بیســیمێک کە لەناو ئەو ئەشــکەوتەدا بۆ
کاری پێشــمەرگایەتی حەشــاری داوە لەگەڵ
 256گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

هاوسەنگەرەکانی پەیوەندی دەگرێت .ئەوانیش
پێی دەڵێن کە ئەبێ ئەو کەســە بکوژێت ئێمە
بە شوێن ئەو کەســەوەین (مرۆڤێکی شارەزای
مینە) .لەناو دڵەڕاوکێیەکی زۆردا کچەکە چەند
جار هەوڵ دەدات بیکۆژێــت ،بەاڵم هێوری و
نەریتبەرزیی کوڕەکە پاشــگەزی دەکاتەوە! بە
پێچەوانەوە ،کوڕە فارســەکە لــە خواردنەکەی
خۆی بەشــی ئــەو دەدات و جلەکانی ئەدا بەو
لەبەری بکات بۆ ئەوەی ســەرمای نەبێت .ئەم
دووانە چەند ڕۆژ لەناو ئەو ئەشکەوتەدا بە تەنیا
دەژین سەرەڕای ئەوەی کە کچە کوردەکە چەند
جار بە ناز و عیشوە دەیهەوێت کوڕەکە بۆ الی
خۆی ڕابکێشێت ،بەاڵم کوڕەکە هێندە ڕەوشت
بــەرز و خاوێنــە نزیکی کچەکــە ناکەوێتەوە.
چەندین جار فریادڕەسەکە لە کەشوهەوایەکی
ترسناکدا کە ســەگیش خۆی پێ ڕاناگیرێت،
دەچێتە دەرەوە و دار ئەهێنێت بۆ ســووتاندن.
دواهەمیــن جار کە کوڕەکــە دەچێتە دەرەوە
کچەکە لەژێر گۆشاری پێشمەرگەکانی دیکەدا
درگای ئەشــکەوتەکە بە بەفر دادەپۆشــێت و
کوڕە فارســەکە ڕێگا ون دەکات و چەند مەتر
لەوالترەوە ســەرما دەیبــات و ئەچێتە کۆماوە.
کچەکە کە عاشــقی کوڕە فارسەکە بووە دوای
ماوەیەکــی کورت پەشــیمان دەبێتــەوە و بە
گریانەوە دەچێت کوڕە دەدۆزێتەوە و دەیهێنێت
ڕزگاری دەکات .کاتێک کەشوهەوا باش دەبێت
و هاوسەنگەرانی کچەکە بەم شتە دەزانن دێن
کە هەردووکیان بکوژن! بەاڵم کوڕەکە سەرەڕای
ئەوەی کە کچەکە القێکی زامار بووە و ناتوانێت
بچێت بەڕێدا ،کچەکە لەژێر ئاگری گوللەبارانی
هاوڕێکانیدا ڕزگار دەکات!
ب )2 .لەنــاو فیلمی «چ» دا ئەم پەیڤانە
جێی سرنجن
ئەگەر تۆ خەلقت کردووە مافی کوشتنی ئەو
ئاژەڵیشتە هەیە! بۆ بەرگری لە مافی هێسترێک
کــە خەریکە ئەتۆپێــت و هاوڕێیەکی کوردی
چەمران دەیهەوێــت بیکۆژێــت! (ئاماژەیە بە
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زستانی 2720

ئاستی مرۆڤایەتی و بەڕەحمبوونی چەمران).
ئەمانــە (چەمران و هاوڕێکانی) کێن؟ ئەمانە
مەالئێکەن! (ئاماژە بە فریشتەییبوون و خۆدایی
و ڕزگاربەخشبوونیانە).
تــا دەنگی بانگ هەبێت بێهیوا مەبە! ( ئاماژە
بۆ کــورد بــە کافرزانیــن و جێیبەجێکردنی
حوکمی جیهاد).
ئەوان خەریکن بۆ خەڵکی ئاســایی فیشەک
دەهاوێژن! و خەڵکی مەدەنی دەکوژن! ( ئاماژەیە
بۆ ئەوەی کە ئەوان ،واتە فارسەکان ،پارێزەری
خەڵکن لە دەستی کۆمەڵێک چەکداری چەتە).
ئێمــە بــۆ یەکیەتــی هاتوویــن ،نــەک بۆ
تۆڵەسەندنەوە!
ســەربازی خۆمەینی پیاوی شەهادەتە ،نەک
تەسلیمبوون! (ئاماژە بۆ دلێربوونی خۆیان).
لە فیلمی «چ»دا دوو شت کە سرنجڕاکیش
بــوون ئەوە بوون کە یەکــەم چەمرانیان وەکو
فریشــتەیەک نمایش دەکرد کە بە دلێرییەکی
بێوێنــەوە هاتووەتــە نــاو ئاگــر و گوللەوە و
دەیهەوێــت خەڵک بپارێزێــت .دیمەنی دیکە
کــە زۆر ناحەز بوو ئەوە بــوو پارتەکانی کورد
(سۆرانین) بە کۆاڵنەکاندا دەگەڕان و بە بڵندگۆ
دژوێنیان بە هەورامی دەدا.
ب )3 .لەناو فیلمی «کانی مانگادا»دا ئەم
پەیڤانە جێی سرنجن
ئێمە ئەوان نەکوژیــن ،ئەوان ئێمە دەکوژن!
(ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە کورد کۆمەڵە خەڵکێکی
بــە زگماکــی خوێنڕێژن و ئەبێ بــە زۆر و بە
کوشــتن ملکەچیــان بکەیت ،ئەگینــا ئەوان
خوێنڕشتن لە زاتیاندایە و دەتکوژن).
ئێمــە لێرە شــوان بووین لەبــەر ئەوەی کە
سەری چوار دانە پاسدارمان بڕی ،مۆهیم بووین!
(ئاماژەیە بۆ بە شوانزانینی کوردەکان .بەاڵم بە
سەربڕینی کەســانێکی بەناوبانگ و ناسراو ،ناو
و ناوبانگیان دەرکــردووە .هەروەها ئاماژەیە بۆ
چەسپاندنی ڕوانگەی زاڵی سەربڕبوونی کورد).

ب )4.فیلمی «تەختە سیاە»
بۆ فیلمی تەختەڕەش پێویست ناکات پەیڤەکان
بە نموونە بهێنمەوە ،چونکە سەرتاپای هەمووی
ســوکایەتی بــوو .تەنیــا ئاماژەیەکــی کورتی
پــێ بکەم کە فیلمەکە بــە دیمەنی کۆمەڵێک
تەختەڕەش بەکۆڵەوە دەســت پێ دەکات کە
هێمای ســپای دانشــن و هاتوون خەڵکێکی
نەخوێنــدەواری ناشارســتانی و بــە زۆرینــە
پیروپاتاڵ ،فێری زانست بکەن! بە ڕادەیەک ئەم
خەڵکە شڕ و شــیتاڵ نمایش دەکرێن کە من
وەکــو خەڵکێکی ئەو ناوچەیە  30ســاڵ پێش
ئێســتایش وەها دەموچاوگەلێکــم نەدیتووە.
ئــەم خەڵکە بــە رادەیەک نەخوێنــدەواری و
ناشارستانین کە ئەو کەسەی کە وەکو مامۆستا
هاتووە ژیانیــان ڕزگار بــکات ،تەنیا دوو پۆل
خوێندەواریی هەیــە و دەیهەوێت دۆکتۆریش
پەروەردە بکات بۆ ئەوەی ناوچەکە پێویستیان
بــە دوکتــۆرە! ئــەم خەڵکــە ناشارســتانییە
هەموویــان دژی خوێندەواریــن و ئەڵین ئێمە
کۆڵبــەر و بارەبەری خەڵکین و پێویســتیمان
بە خوێندەواری نییە .لە ســەرەتای فیلمەکەوە
تا کۆتاییــی فیلمەکە پیاوێک میــزی گیراوە
و ناتوانــێ میز بکات و ئــەم میزگیرانە بووەتە
کێشەی هەموو ئەو ناوچەیە! لە چەند دیمەندا
خەڵکەکە بە چوار دەستوپێ وەکو ئاژەڵ دەڕۆن!
لەناو جەماعەتێکی چەندسەد کەسیی پیاودا کە
هەمووی بەڕێ کەوتون بۆ میزگیرانەکەی کابرا!
تەنیا یەک ئافرەتی تێدایە ،ئەویش بە ڕادەیەک
چڵکن و ناشارســتانی نمایش کراوە کە مرۆڤ
بــە بینینی بیز لە ڕەگــەزی ژن دەکات .تەنیا
کێشــەیەک کە زۆر بە زقــی دەخرێتە بەرچاو
کێشــەی ئابوورییە و خەڵک بەردەوام هاواری
نانیانە و تەنانــەت کاتێک دیمەنی ژنمارەبڕین
بەو شێوازە وەحشیانە کە لە فیلمەکەدا نمایش
دەکرێت ،تەنیا مەرج ئەوەیە سکی تێر بکات .لە
دیمەنێکدا پیاوێکی پیر خەریکی شەنکردنە ،کە
چاوی بە مامۆســتا نەخوێندەوارەکە دەکەوێت
بەپەلــە نامەیەک لە گیرفانی دەهێنێتە دەرەوە
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چەند وێنەیەک لە فیلمی تەختەڕەش

کە مامۆســتاکە نازانێت بیخوێنێتەوە و دەڵێت
ئــەم نامە لە کوێوە هاتووە ،نازانم بیخوێنمەوە؟
کابرا دەڵێت لە عێراقەوە! لە وەاڵمدا مامۆستاکە
دەڵێت ئاخر وتــم بۆچی نازانــم بیخوێنمەوە
بە فارســی نەنووســراوە ،یــان کوردییە ،یان
عەرەبییە! ئــەم دیمەنە بۆ ئەوەیــە کە زمانی
فارســی بکاتە زمانی خوێندەواریی ئەو خەڵکە
و کوردی (ســۆرانی) و عەرەبــی لەپاڵ یەکدا
بکاتە زمانی بێگانــە .هەروەها دەیهەوێت ئەوە
بگەیەنێت کە تا پێش ڕەواجی زمانی فارســی
کەس لەوێ خوێندەوار نەبووە! ئەمە لە کاتێکدا
چەندین ســەدەیە بەهۆی بوونی حوجرەکانەوە
خوێندەوار لە کوردســتان هەبوون و بە سەدان
شــاعیر بە زمانی کوردی شیعریان هۆنیوەتەوە.
هەروەهــا لە دیمەنێکی تــردا کە خەڵکەکە بۆ
میزگیرانی کابــرا چوونەتە دەرەوە ڕێگایان ون
کردووە و چوونەتە نــاو خاکی عێراقەوە و داوا
دەکــەن لە مامۆســتا نەخوێندەوارەکە ڕێگاکە
بدۆزێتــەوە (ئاماژەیە بۆ ئــەوە کە بە ڕادەیەک
خەڵک دواکەوتووە کە مامۆســتایەک کە دوو
پــۆل خوێندەواریــی هەیە چــرای ڕووناکی و
ڕێبەر و زانایانە)! کاتێک دەگەڕێنەوە ناو خاکی
ئێران هەموویان ســوجدە دەبەن! ئەم دیمەنە
هەم بۆ ئەوەیە کە ئاستی خەڵک لە ئاژەڵێکیش
دابەزێنیت ،چونکــە بزنێکیش ڕێگای گەڕانەوە
 258گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

بــۆ ماڵەوە دەزانێــت ،هەروەها بە مەبەســتی
ئەوەیش کە سنوور لەناو مێشکی خەڵکدا بکاتە
حەقیقەت و ئەو دیوی سنوور هێمای بێگانە و
هۆکاری دڵڕاوکێ و ترس و ئەم دیوی ســنوور
کە ئەبێتە نیشــتمان (واتە ئێــران) بە هێمای
ئارامی و متمانە و ڕوانەوەی ترسەکان بباتە ناو
بیرەوەریی خەڵکەوە.
ب )5 .چەند خاڵی گرینگی دیکە کە لەناو
میدیای کۆلۆنیالیزمدا بەردەوام دەبینرێت
ئەمانەن
یەکــەم :لــە زۆربــەی فیلمەکانــدا چیرۆکی
ئەوینداری هەیە و حەتم کچێکی کورد شەیدای
کوڕێکــی فارس دەبێت و شــووی پێ دەکات
و خەونــی ڕزگاری لــە دنیــا و کۆمەڵگایەکی
دواکەوتــوو بــەرەو دنیایەکی پێشــکەوتوو و
شارستانی دەســت پێ دەکات! لە زۆرێک لەو
چیرۆکانەدا کچەکە بەهۆی خۆشەویســتییەوە
خیانەت لە هاوسەنگەرانی دەکات.
دووەم :بەردەوام خۆیان بە پارێزەر و ڕزگارکەری
نەتــەوەی کورد نیشــان دەدەن ،لــە کاتێکدا
خۆیان سەرچاوە و هۆکاری هەموو کێشەکانی
نەتەوەی کوردن.
ســێیەم :بەردەوام لە دیمەنی زۆر مەترســیدار
و نالەبــاردا قارەمانەکانیــان بەبــێ تــرس و
ساڵی بیست و دووەم
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دڵەڕاوکــێ نمایــش دەکرێــن بۆ ئــەوەی وا
نیشــان بدەن کە تەواوی دەســتکەوتەکانیان
هی ڕەنــج و ماندووبوونی خۆیانە و تەنانەت بۆ
جاشــە کوردەکانیش ڕەوا نابینن کە قارەمانی
چیرۆکەکەیــان بێت .بۆ نموونــە ،لە گەرمەی
شەڕی پاوەدا لەو شەوەدا کە لە ئاسمانەوە ئاگر
دەبارێــت ،چەمران بەتاقی تەنیــا دەچێتە ناو
جەرگەی پێشمەرگەوە و داوای وتووێژ دەکات،
بەاڵم پێشــمەرگە قەبووڵی نــاکات و چەمران
دەگەڕێتەوە بۆ خەســەخانەکە بۆ پاراســتنی
خەڵکی مەدەنی! یان لە فیلمی «اشک سرما»دا
ســەربازە فارســەکە لە باوبۆرانێکی کوشندەدا
کــە ئاژەڵەکانیش خۆیان بۆ ڕاناگیرێت ،لەجێی

ئــەوەی بگەڕێتــەوە بۆ مەقەڕ و خــۆی ڕزگار
بکات ،دێــت کچە کوردەکــە ڕزگار دەکات و
دواتر کچەکەیش عاشقی دەبێت!
چــوارەم :لە زۆربــەی ئەو فیلمانــەدا کاتێک
قارەمانی فیلمەکە دەیهەوێت لە کوردســتانەوە
بڕواتەوە ،خەڵک بە گریــان و دڵگرانیەوە دێن
داوای لــێ دەکــەن ،تکایە مــەڕۆ و بەجێمان
مەهێڵە ،ژیانمان پەیوەستە بە ئێوەوە .بۆ نموونە،
کاتێــک چەمــران و ئەحمەد متەوەســێلیان
ئەیانهەوێت بڕۆنەوە ئەوە ڕوو دەدات!
پێنجەم :لە تەواوی شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەکاندا
کوردەکان لە بەرەوە گوللەیــان پێوە دەنرێت.
قەت لە پشــتەوە هیچ کوردێــک گولەی بەر

نيشاندانی بەردەوامی شەڕی هێزی خودايی و ئاسمانی و خاوەن
دەسەاڵت لەگەڵ جەماعەتێکی الواز و زەمينی و بێدەسەاڵت.
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ناکەوێت! بەاڵم فارسەکان بە زۆرینە لە پشتەوە
گوللەیان پێوە دەنرێت! یان بە مین دەکوژرێن،
کــە کــوردەکان چاندوویانــن .بــۆ نامرۆڤ و
ترسنۆک نیشــاندان و لە پشتەوە هێرشبردنی
کورد ئەم دیمەنانە دەخولقێنن!
شەشــەم :لە تەواوی فیلمەکاندا زۆربەی شەڕ
و ڕووبەڕووبوونەوەکانی کورد و ئێران (فارس)،
کورد بە کاڵشینکۆف و چەکی سووکەوە لەگەڵ
هێزێکی ئاســمانیدا شــەڕ دەکات .هێزێک کە
ئەوەندە بەهێزە کە لە ئاسمانەوە بە هەلیکۆپتەر
دێــت و لەگــەڵ کۆمەڵێــک چەکــداری بێ
دیســیپلین و ناشــارەزا و الوازدا شەڕ دەکات.
ئەم دیمەنە لە کۆتا فیلمی کۆلۆنیالیزمی ئێرانی
لە دژی نەتەوەی کــورددا (توکل) جارێکی تر
نمایش کرابوو! کاتێک بەڕێز بارزانی و هاوڕێکانی
بۆ پێشوازی لە قاسم سڵێمانی هاتنە دەرەوە ،بۆ
ئاسمانیان دەڕوانی و ئێرانییەکان لە ئاسمانەوە
دابەزیــن! خۆلقاندنی ئەم دیمەنانە هەمووی بۆ
بااڵدەستنیشــاندان ،بەهێزی و ئاســمانیبوونی
خۆیان و بچووک و بێدەســەاڵت نیشــاندانی
کوردە .چونکــە ئەگەر لە دیمەنــی فیلمێکدا
کەسێک ئاسمانی نمایش بکرێت ،ئەوە هێمای
بەهێزی و بانسرووشتیبوونی ئەو الیەنە نیشان
دەدات .ئەگەر ســەیری فیلمی  10000ســاڵ
پێش زایینتان کردبێت ئەو دەســەاڵتدارانە کە
خاوەنی ئەســپ و هێزی سەربازیی بەهێزن لە
الیەن قەبیلە بچووکەکانەوە بە هێزی ئاسمانی
ناو دەبرێن کە باڵیان هەیە و لە ئاسمانەوە دێن.
ج) خەباتی چەکداریی نەتەوەی کورد لە
میدیای کۆلۆنیالیزمی ئێرانیدا
یەکێک لە کێشــە ســەرەکییەکانی نەتەوەی
کورد ئەوەیە کە تا ئەم ســاتەش لە خولقاندنی
هێــزدا ژیرانــە هەنــگاوی نەهاویشــتووە و
ویستوویەتی بەبێ شــادەمارەکانی هێز خەبات
بکات کە ئەمە ئاکامی نابێت .چەک و ئابووری
و زانســت ،یا دانایی ســێ جــۆر هێزن کە لە
هەمــوو قۆناغەکاندا ،چ پێش درووســتبوونی
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دەوڵەت و چ پاش درووستبوونی دەوڵەت ،بەبێ
ئەو سێ چەشنە هێزە ،مانەوە و سیاسەتکردن
خولیایەکی مندااڵنەیە.
ئالوێن تافلێر پێی وایە ،هێز ســێ جۆرە:
 1هێــزی ماســوولکەیی ،یــان ســەربازی،
 ٢هێــزی پارە ،یــان ئابــووری و  ٣هێزی
دانایــی ]2[.هێــزی دانایی لە نێوان ئەو ســێ
جــۆرە هێزەدا گرینگییەکی تایبەتی هەیە و بە
هەبوونی هێزی دانایی دەکرێت ئەو دوو جۆری
دیکەی هێزیــش بخولقێنیت .بابەتێک کە زۆر
جێگای ســرنجە بۆ ئیمەی کــورد لە خەباتی
دژەکۆلۆنیالیســتیماندا ئەوەیە کە کۆلۆنیالیزم
لەم سەد ســاڵەی ڕابردوودا بە کۆنترۆڵکردنی
ئەم ســێ جــۆرە هێــزە ،نەتــەوەی کوردی
کۆنتــرۆڵ کردووە .تەنانــەت پڕۆژەیەکی وەکو
بەکۆڵبەرکــردن و هەژارکردنی نەتەوەی کورد
و گوشارخســتنە سەر باشوور بۆ ڕادەستکردنی
ســەرچاوە ئابوورییــەکان و تێکەاڵوکردنــی
پێشــمەرگە و ....هەمووی بــۆ ئەوەن کە کورد
خەڵکێکی دەستکورت و پرشوباڵو و زەلیل بێت
تــا نەتوانێت بیر لــە خۆلقاندنی هێز بکاتەوە و
ئەو بەشــە لە نۆخبەی کوردیش کە هەنگاویان
بۆ دانایی هاویشــتوە ،لەژێر دۆخی ئەســتەمی
ژیاندا بڕووخێن و لە کۆمەڵگادا ببنە نوێنەکێکی
شکست خواردوو و ڕێگای زانست و دانایی کە
ئاکامەکــەی دەبێتە خۆلقاندنی هێزی دانایی و
دوابەدوای داناییش هێزی ماســوولکەیی ،یان
ســەربازی و ئابووری ،ڕەش و بەبــێ داهاتوو
ببێت .تەنانەت لەم سااڵنەی دواییدا کە پڕۆژەی
کۆلۆنیالیزم بۆ « هەژار و دواکەوتوو هێشتنەوەی
کوردستان « بەچڕی بەڕێوە دەبرێت ،دروشمی
زانست باشترە ،یان سامان؟ گۆڕانکاری بەسەردا
هاتــووە و خەڵــک تەرکیزی کردووەتە ســەر
گەشەی ئابووری (لە ئاستی بخۆ و بژیدا) نەک
گەشەی زانستی و دانایی.
شــەڕی میدیاییــی ئێرانییــەکان لەدژی
نەتەوەی کورد لــە هەموو دەزگا میدیاییەکاندا
بەبێ وچان بە شێوازی جۆراوجۆر بەڕێوە چووە
ساڵی بیست و دووەم
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و بــەردەوام هەوڵ دراوە نەتەوەی کورد گەمژە
نیشان بدرێت کە سەری لە بابەتە گشتییەکان
دەرناچێــت و پێویســتی بــە قەیومێک هەیە
کــە کاروبارەکانی بۆ ئیدارە بــکات و هەرکات
کاراکتەرێکی کوردی لە شاشــەی تەلەڤزیۆنی
ئێرانی و فیلمێکی ئێرانییەوە دەرکەوتبێت وەکو
مرۆڤێکــی دواکەوتووی بێهزری ناشارســتانی
دەرکەوتووە کە لــە کونەبەردەکاندا بە جلێکی
چڵکن و ســەر و ڕیشێکی دێز و ناشیرین دێتە
دەرەوە و بڕنەوێکی لە شانە کە بڕنەوەکە نەک
وەکو چەک بۆ ڕزگاری و پاراســتنی کەرامەتی
خــۆی ،بەڵکوو وەکوو چەکێک بۆ جەردەگەری
و دزی و تااڵن و ...لە شــانی کردووە ،نمایش
دەکرێت .نیشــاندانی ئــەم وێنەیــە لە کورد
(کوردێکی بەردەوام بڕنەولەشــانی دواکەوتووی
بێهــزری جەردە) هەم دەتوانێت کەســایەتیی
کــورد بهاڕێت بەمل یەکــدا و ڕۆحی کوردی
پێ بڕووخێنێت و لــە مرۆڤبوونی بخات ،هەم
دەتوانیت شــکۆی چەک و خەباتی چەکداری
کە بەهێزترین ســەنگەری پاراستنی شۆناسی
نەتەوەییی کورد بووە ،لە بەرچاو بخات .دەوڵەتە
ناوەندییەکان خۆیان بە هێزی چەک تا ئێســتا
توانیویانە کوردستان وەکو کۆلۆنیەک بهێڵنەوە
بــە پێچەوانەی ئەوان کە بۆ داگیرکاری و زۆڵم
و زۆر و کۆلۆنیکردنــی چەنــد نەتەوە چەکیان
هەڵگرتــووە ،کورد بۆ ئازادی و سەربەســتی و
سەربەخۆیی و گەڕاندنەوەی کەرامەتی ئینسانی
چەکی هەڵگرتووە ،بەاڵم بە شــەڕی میدیایی و
هــزری ،چەکهەڵگرتنی کورد وەکو ئاژاوەگێڕ و
ئەشــرار و جەردەگەری و  ....پێشان دەدەن و
چەکی خۆیشــان وەکو چەکی یاســا و چەکی
پیرۆز.
هەروەکو پێشــتر ئاماژەم پێ دا ،بۆ توانای
ڕووبەڕووبوونەوە ،نەتەوەی کورد پێویســتی بە
هەرســێ جۆرەکەی هێز هەیە ،بەاڵم شەڕێک
کــە کۆلۆنیالیــزم لەگــەڵ نەتــەوەی کــورد
دەیــکات ئەوەیە کە نەتوانێت ئەو شــادەمارانە
بخاتــە دەســتی خــۆی .ئەو شــەڕەی کە لە

ئارادایــە کۆڕەهەندە و لە الیەکــەوە بە میدیا
هێــزی چەکدار ،ڕەش و ناشــیرین دەکات ،لە
الیەکی ترەوە لە ڕێگای کەسانێکی کورتبیری
نەفســنزمەوە بە ناوی خەباتی ئاشتیخوازانە و
مەدەنییەوە ،شــەڕی یەکێک لە سەرچاوەکانی
هێــز کە ئەویــش هێزی ســەربازییە ،لەگەڵ
نەتــەوەی کــورد دەکات .ســەرەڕای هەموو
ئــەو هەواڵنە بەهــۆی گۆڕانکارییەکانەوە تاکی
کورد خەریکە لە بــوارە جیاجیاکاندا لە هێزی
داناییدا گەشە دەستێنێت و ئەگەر تاکی کورد
هەوڵەکانی چڕتــر بکاتەوە بۆ پێشــکەوتن لە
هێزی داناییدا و بتوانێت ڕێکخستنێک لەنێوان
داناییی کوردیدا چێ بکات ،دوور نییە بتوانێت
ئــەو دوو جۆرە هێزەی دیکەیش بخولقێنێت و
هاوســەنگیی هێز لەگەڵ نەیارەکانیدا دروست
بکات.
د) ئاژاوەگێڕیی بەردەوامی کۆلۆنیالیزمی
ئێرانی لە دژی نەتەوەی کورد
بــە دروســتکردنی هەزاران ســایت و پەیجی
فەیسبووکی و ئینستاگرام و ئیدارەکردنی هەموو
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و هەروەها باڵوەپێکردنی
دەنگــۆ و پڕۆپاگەنــدەی پــان بۆداڕێــژراو،
ئێرانییەکان لە شــەڕێکی بەردەوامدان لە دژی
نەتەوەی کورد.
«پێشــتر لە سەردەمی شــەڕی یەکەم و
دووەمــی جیهانیــدا لە ئەمریــکا و ئاڵمان و...
دەیان کلینیک هەبوون کە بە کلینیکی دەنگۆ
دەناســران و ئەرکــی سەرشــانیان خولقاندن
و باڵوکردنــەوەی دەنگــۆ بوو ،هــەم لە دژی
نەیارەکانیــان بۆ ڕووخاندنی ورەی ســەربازان
و شــێواندنی ئارامیــی کۆمەڵــگا و هــەم بۆ
کۆنترۆڵکردنی خەڵک لە ناوخۆی واڵت ]3[».ئەم
جــۆرە کلینیکانەیش لە ئێراندا هەبوون و هەن
و لەژێر ناوی ڕێکخراوی پڕۆپاگەندە و ڕیکالمی
ئیســامیی ســەر بە ســپا ،حەوزەی عیلمیە،
وەزارەتی ئیتالعات ،ئاســتانی قودس ڕەزەوی،
دەزگای دەنگوڕەنگــی کۆماری ئیســامی و....
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کاریان کــردووە و پڕۆپاگەنــدە و تەبلێغات و
باڵوکردنەوەی هزری ئێرانی ـ شیعی لە الیەک
و لە الیەکی تریشــەوە نانەوەی ئاژاوە و کێشە
و دووبەرەکــی و دوژمنایەتی و باڵوکردنەوەی
دەنگۆ لە نێــوان نەتەوە نافارســەکاندا کاریان
بووە .دوای پەرەسەندنی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان،
ئێستا سپای ســایبێری ئەم ئەرکە بە شێوازی
جۆراوجۆر بەڕێوە دەبات.
ســەبارەت بەوەی کە بۆچی هەندێ کەس
ڕق و نەفرەتی ئیتنیکی و نەتەوەیی و نەژادییان
هەیە و لە دژی کۆمەڵەیەکی تر کە هاوشێوەی
ئــەوان نیــن ،دەنگــۆ و درۆ و دەلەســە باڵو
دەکەنەوە «هەندێ ڕایان وایە کە هۆکارەکەی
بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە هەستێکی ئازاربەخشی
بەردەوامیان لــە دەرووندایە بۆ لەدەســتدانی
خــەون و خولیاکانیــان ،یان نەگەیەشــتن بە
حــەز و ئاواتەکانیان .هەربۆیە بەردەوام لە دژی
ئەوانــەی کە لــە خۆیان نین دەنگــۆ و درۆ و
دەلەســە بــاو دەکەنــەوە ،چونکە ئــەوان بە
هۆکاری ئەو کێشــانە دەزانن ]3[».ئەم بابەتە بۆ
ئێمــەی کورد دەتوانێت خــۆی فاکت بێت بۆ
چوونمان بەگــژ کۆلۆنیالیزمی ئێرانیدا ،چونکە
هۆکاری ئەم هەموو دەنگۆ و کورد ڕەشکردن و
دژایەتییەی کورد خۆی بۆ ئەوە دەگەڕیتەوە کە
ئێمە لە دوو نەتەوەی جیاوازین.
ئایا ئــەو هەمــوو الپــەڕە و ماڵپەڕانە کە
بۆ کــورد تەرخان کراون ،بــۆ خەڵکی یەزد و
ئەسفەهان و شــیرازیش تەرخان کراون؟ هەم
لە باشــوور و هەم لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە
هەزاران پەیج و ماڵپەڕ و  ...هەموو هەوڵەکانیان
خستووەتە گەڕ بۆ ئەوەی شیرازەی کۆمەڵگای
کوردســتان بشــێوێنن بەمل یەکدا و خەڵک
سەرقاڵی ئاژاوەی بچووک بچووکی بێدەسکەوت
بکەن و پرسی سیاســی و ڕزگاریی نیشتمانی
و شۆناســی نەتەوەیی لە بەرچاوی خەڵک ون
بکەن.
دروســتبوونی شۆناســی نەتەوەیــی و
وێژمانی بەهێزی کوردســتانی ،هێڵی سووری
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ئێرانییەکانــە کە لە هەرشــوێنێک درووســت
ببێت بە شــێوازی جۆراوجۆر شەڕی میدیایی
لــە دژی بەڕێوە دەبەن .هەندێک لەم شــەڕە
میدیایانە ڕاســتەوخۆن و بە ئاشــکرا دژایەتی
دەکــەن .وەکو ئەو دژایاتییە سەرتاســەرییەی
ئێرانییــەکان کە لــە ســەردەمی ڕێفراندۆمی
باشووری کوردستاندا بینیمان ،هەندێک شەڕی
دیکەی میدیایی هەن کە ناڕاســتەوخۆن و بە
شــێوازی ناڕاســتەوخۆ کۆمەڵگای کوردستان
بەرەو هەڵدێــر دەبەن .چونکــە کۆلۆنیالیزمی
ئێرانــی بە باشــی ئــەوە دەزانێت کــە ئەگەر
واز لــە نەتــەوەی کورد بهێنێــت و بە پیالنی
جۆراوجۆر بەردەوام ســەرقاڵی شتی بچووکی
نەکات ،کورد بە بەرزکردنەوەی ئاستی داناییی
خۆی وێژمانێکی بەهێزی دژە کۆلۆنیالیســتی
دەخۆلقێنێت و وێژمانە شکســتخواردووەکەی
ئەوان دەنێتە گۆڕەوە.
ڕ) لێکترازانی کۆمەاڵیەتی
تەرکیزکردن لەسەر خۆلقاندنی ئاژاوە و قەیران
و فیرقەگەرایی بۆ دانانی بەربەســت لە بەردەم
دروســتبوونی شۆناســی نەتەوەیی ،یەکێک لە
سیاسەتە میدیاییەکانی ئێرانییەکانە لە بەرانبەر
نەتەوەی کورددا .ئەگەر سرنج بدەین مەبەستی
بەشی هەرەزۆری شەڕی میدیاییی کۆلۆنیالیزمی
ئێرانی دژ بە نەتەوەی کورد ،کۆمەڵێک گرووپی
تایبەتی و بەشێکی کۆمەڵگایە ،نەک تاکەکان.
لەبــەر ئــەوە کە «گــرووپ و زێهنی گشــتی
[]5
هەستەکی و بێهزرە».
گراهام وااڵس و واڵتر لیپمەن پێیان وابوو کە
گرووپ تایبەتمەندیی زێهنیی جیاوازی لەگەڵ
تاکدا هەیە و بە هەســت و ســۆز دەخرۆشێت
و ئەگەر شــێواز و میکانیزمی خرۆشــاندنی لە
[]7
بەردەستدا بێت ،دەکرێت بەکار بهێنرێت.
ترۆتر دەڵیــت« :زێهنی گشــتی بە واتای
حەقیقــی ،بیــری نییــە .لەجێــی ڕامــان و
بیرکردنەوە ،زێهنی گشــتی بە هەست و سۆز
[]7
دەخرۆشێت.
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بــۆ نموونە ئەم گرووپانە لە پالنی شــەڕی
میدیایی کۆلۆنیالیزمی ئێرانیدا دەکرێنە ئامانج.
بە ســەدان الپــەڕە و ماڵپــەڕ و  ...تەرکیزی
کردووەتە سەر جیاوازیی شێوەزارەکان و وەکو
زمانی جیاواز ناویان دەبات و شێوەزاری سۆرانی
دەکاتە ئەوی دیکەی شێوەزارەکانی هەورامی و
لەکــی و لۆڕی و ...هتد .بە جۆرێک کە هەندێ
کەس هۆکاری الوازبوونی ئەم شــێوەزارانە بۆ
سۆرانی دەگەڕێننەوە و حازرن بە فارسی قسە
بکەن ،بەاڵم بە ســۆرانی نە! ئەم شــێوەزارانە
(تەنانــەت ئەگــەر زمانی جیاوازیــش بن) بە
تەنیا ناتوانــن لە بەرانبــەر هێژمۆنیی ئێرانیدا
بەرگری بکــەن و دوای ئــەوەی ئێرانییەکان
توانییان لەتوکوتیان بکەن و دوژمنایەتی بخەنە
ناویانەوە ،دانە بە دانەیان لەبن دەرێنێت.
نموونــەی دیکــەی شــەڕی میدیایی کە
کۆلۆنیالیزمــی ئێرانی لــە دژی نەتەوەی کورد
بە دەیان پەیــج و ماڵپەڕ خەریکە جێبەجێیان
دەکات و دەتوانیــن ئامــاژەی پــێ بدەیــن،
کەڵکوەرگرتنە لە ئایینی ئیسالم بۆ ڕووخاندنی
خەباتــی نەتەوەییی کورد ،ئەویــش بە چەند
شێواز ئەو سیاسەتە بەڕێوە دەبات .لە الیەکەوە
هــەوڵ دەدات خەباتی ڕزگاریــی کورد وەکو
خەباتێکی دژەئایینی و دژەئیســامی نیشــان
بدات بۆ ئەوەی زۆرینەیەکی مۆســڵمانی کورد
تێکاڵوی بزاڤی ڕزگاریخوازی کوردســتان نەبن
و هەرجــۆرە توندوتیژییەکیــش کــە لە دژی
نەتەوەی کورد دەیکات مەشروعیەتی پێ بدات.
لە الیەکی تریشــەوە هەوڵ دەدات کە گرووپە
ئیسالمییەکان لەناو کوردســتاندا بەهێز بکات
و فەزای مەجــازی بۆ ئاوەاڵ کــردوون ،لەبەر
دوو هۆکار؛ یەکەم ئــەوەی کە نەتەوەی کورد
بۆ دنیای ئــازاد وەکو نەتەوەیەکــی کراوە کە
زەرفیەتی پشتپێبەستنی هەیە ،ڕەش و قێزەون
بــکات .دووەم ئــەوەی کە تا ئێســتا گرووپە
ئیسالمییەکان بەرژەوەندیی نەتەوەیی لە پلەی
چەندەمی ســتراتیژییاندا بووە و وەکو واڵتانی
دیکە نەیانتوانیوە شرۆڤەیەکی کوردی لە ئیسالم

بکەن کە نەبنە پاشــکۆی هێزە داگیرکەرەکانی
کوردستان .هەوڵێکی تری ئێرانییەکان کە لەم
سااڵنەی دواییدا لە دەوروبەری کرماشان ڕووی
دا و لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا باڵو کرایەوە
ئەوە بوو کە کۆمەڵێک مەالی تۆندئاژۆی سوننی
هێرشیان کردە ســەر یارسانەکان و گەرەکیان
بوو بەپێی پالنێکی داڕێژراو ئەو گەشەکردنەی
ناســیۆنالیزمی کوردی کە لە ناوچەکانی ئیالم
و کرماشان لە ئارادایە ،تووشی شکست بکەن.
لــە کاتێکــدا خەباتــی کــورد خەباتێکی
شۆناسخوازانە و ناسیۆنالیزمێکی سەردەمیانەی
دێمۆکراتیکــە کە بــاس لــە ڕزگاریی خاک
و نیشــتمان و پاراســتنی شۆناســی کوردی
دەکات ،نەک شــەڕ و دژایەتی ئایینەکان ،یان
ئااڵهەڵگریی ئایینێکی تایبەت.
ز) الوازکردنــی ســامانی کۆمەاڵیەتی و
بەئێرانیکردنــی چەمکــە فەرهەنگی و
شارستانییەکانی کورد
پاتنام دەڵێت« :سامانی کۆمەاڵیەتی بە کۆمەڵێک
بایەخ و نۆرمی هاوبەش لەنێوان ئەندامانی یەک
کۆمەڵگا ،یان گرووپ ،یان بە سامانی هاوبەشی
نێوان تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان دەوترێت» ،پانتام
دەڵێت« :سامانی کۆمەاڵیەتی بە بەرزکردنەوەی
ئاستی پەیوەندیی نێوان خەڵک ،دەبێتە هۆکاری
کارامەیی و سەقامگیریی دەوڵەت و بەهێزبوونی
سیستمی سیاسی .هەروەها سامانی کۆمەاڵیەتی
دەبێتە هۆکاری بەرزکردنەوەی ڕۆحی هاوکاری
و هاوپەیوەندیــی نێــوان ئەندامانی کۆمەڵگا و
لە ئاکامدا هەڵکشــانی متمانــەی کۆمەاڵیەتی
و توانایــی هزری زێهنیــی تاکەکانی کۆمەڵگا.
دوائەنجامــی ئــەم دۆخــە دەبێتە هــۆکاری
سەرکەوتنی هێزە هاوئاهەنگە کۆمەاڵیەتییەکان
[]8
بەسەر لێکدابڕانی کۆمەاڵیەتیدا».
ســامانی کۆمەاڵیەتی ســێ تایبەتمەندیی
هەیە 1 :بەشداری ٢ ،متمانەی کۆمەاڵیەتی،
[]8
 ٣ئاگایی و زانست.
پڕۆژەیەکــی ڕژدی کۆلۆنیالیزمــی ئێرانی
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هەیە کە بــەردەوام پڕۆپاگەنــدەی بۆ دەکات
بــۆ ئەوەی (بەداخەوە بــە هاوکاریی یەک دوو
الیەنــی دژەناســیۆنالیزمی کورد) شۆناســی
کوردی و ناســیۆنالیزمی کوردســتان و هێما
کوردییەکان و ئااڵ و پێشمەرگە و پیرۆزییەکانی
پەیوەســت بکا بــە الیەنێکــەوەوە و بە ناوی
دژایەتیــی ئەوالیەنەوە شــەڕی پیرۆزییەکانی
کوردســتان و شۆناس و ناســیۆنالیزمی کورد
بکات .چونکە «هێمــاکان یەکیەتیی نەتەوەیی
دروست دەکەن ]5[».کارەساتێک کە لەم قۆناغەدا
بەهۆی هەڵەی پارتەکانی باشوور و کاڵفامییان
سەبارەت بە کۆلۆنیالیزمی ئێرانی خەریکە دێت
بەســەر باشووردا ئەوەیە کە بەردەوام لە فەزای
مەجازیدا هەزاران پەیج و ماڵپەڕ و  ...خەریکی
ئەوەن کە لەگەڵ هەرجۆرە کێشە و قەیرانێکدا
لەجیاتی دەســەاڵتی بەڕێوەبەری باشوور بکەنە
ئامانــج ،حکومەتی کوردســتان و ناالیقبوونی
کورد بۆ حۆکمڕانی دەکەنە ئامانج و سووکایەتی
بە ئااڵی کوردستان و پێشمەرگە و هەموو بەها
نەتەوەییەکانی کورد دەکرێت ،بەاڵم لە ئێران و
تورکیا دوژمنترین و سەرسەخترین ئۆپۆزسیۆنی
ئەو واڵتانە قەت سووکایەتی بە نەتەوەی تورک
و ئێرانــی (فارس) و نیشــتمانەکەیان ناکەن و
پیرۆزییە نەتەوەییەکانیان ناڕووخێنن .ئەم دۆخە
جیــا لە هەڵەی حیزبەکان بەشــی هەرەزۆری
دەگەڕێتەوە بۆ شەڕی نەرم و میدیاییی تورکیا
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و بە تایبەت ئێران.
شەڕی میدیایی ئەم دواییانەی کۆلۆنیالیزمی
ئێرانی لەگەڵ نەتەوەی کورد بە باڵوکردنەوەی
چەنــد کورتەفیلــم و چەنــد دیکۆمێنــت،
ســەرەکیترین ئامانجــی ڕووخاندنی ســامانی
کۆمەاڵیەتیی نەتەوەی کــورد بوو .لەم قۆناغە
مێژووییــەدا کــە کۆلۆنیالیزمــی ئێرانی بەرەو
الوازبوون دەڕوات دەیهەوێت پێش ئەوەی بگاتە
ئاستێکی مەترســیدار ،کێشەی نەتەوەی کورد
یەکال بکاتەوە هەربۆیە بە هێرشێکی بەرفراوانی
میدیایــی دەیهەوێت ســەرەکیترین دوژمن و
بەهێزتریــن وێژمانی دژ بە خۆی الواز بکات و
بیڕووخێنێت.
پرسیارگەلێک کە لێرە دێنە ئاراوە ئەمانەن
کە نەتەوەی کورد یەک نەتەوەیە چ جیاوازیەک
لە نێوان کوردی دڵخوازی کۆلۆنیالیزمی ئێرانی
و کوردێک کە دەکەوێتە بەر غەزەبیەوە هەیە؟
چ فاکتــۆر و تایبەتمەندییەک دەبێتە هۆکاری
ئەوەی کە کۆلۆنیالیزمی ئێرانی کورد بکاتە دوو
بەشی ڕەش و سپیەوە؟ بۆچی لەگەڵ ئەوەی کە
کورد بە بنەڕەتیترین قەومی! ئێرانی دەزانێت،
بێڕەحمانە هێــرش دەکاتە ســەری؟ کوردی
ئێرانیی ئەسیل چ جیاوازییەکی لەگەڵ کوردی
ئاژاوەگێڕی تەجزیەتەڵەبدا هەیە؟ هەروەها کە
پێشــتر ئاماژەم پێی دا نەتەوەی کورد لە خاڵی
ناوەڕاستی هێرشــی میدیایی و غەیرەمیدیایی
ساڵی بیست و دووەم
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پێناسەی کوردی لە کوردبوون

پێناسەی ئێرانی لە کوردبوون

کۆلۆنیالیزمی ئێرانیدایە و بە ســەدان شــێوە
خەریکی کوشتن و لەناوبردنی نەتەوەی کوردە!
پرسیارەکە ئەمەیە بۆچی کۆمەڵێکی زۆر کورد
هەن کە لە شاشەی تەلەڤزیۆنی ئێرانییەوە دەر
دەکەون؟ ئەو کوردانە چ جیاوازییەکیان لەگەڵ
ئەوانــی تــردا هەیە کە چ لە ئێــران بن چ لە
ئوروپــا و ئەمریکا ،چ نووســەر بن چ ئەکتەر و
چ یاریزانــی تۆپی پێ ،درگایــان بۆ ئاوەاڵیە و
ئەگــەر ئاخوندیش لە ئامێزیــان نەگرێت ،ئەوا
سەڵتەنەتتەڵەب و فاشــیزمی ئێرانی داڵدەیان
دەدات و دەیانهێنێتە سەر شاشە؟ کۆلۆنیالیزمی
ئێرانی دەیهەوێت چی بەســەر کورددا بهێنێت
کە لە الیەکەوە دەیڕووخێنێت و دەیشکێنێت،
لە الیەکی ترەوە سێلبریتییە ناسراوەکانی هان
دەدات تاونەتاوێک جلــی کوردی لەبەر بکەن
و بێن نمایشــی بدەن؟ بۆچی لە سەنگەرێکی
کۆلۆنیالیزمــی ئێرانییــەوە بە جلــی کوردی
دەوترێــت جلــی شــوانی و لە ســەنگەرێکی
ترییەوە پانئیرانیستەکان دێن جلە شوانیەکان
بە شــانازییەوە لەبەر دەکەن؟ ئەم دووفاقییە بۆ
چییە ،چییان دەویت؟
کێشەی نێوان نەتەوەی کورد و کۆلۆنیالیزمی
ئێرانی (فــارس) کێشــەیەکی جەوهەرییە لە
پێناســەکردنی کــورددا .کۆلۆنیالیزمی ئێرانی
کورد وەکو پاژێک لە گشــتێکی ئێرانی پێناسە
دەکات ،یــان ڕۆڵ و شــوێنی جەوهەر بە واتا

دیکارتییەکــەی بۆ ئێرانییــەت وێنا دەکات و
نەتەوە نافارســەکان بە پاژەکانی ئەو جەوهەرە،
یان ئەو گشتە دەزانێت.
بە پێچەوانەی واتای فەلســەفیی گشــتی،
لە گشــتی ئێرانیدا پاژ پەیوەندییەکی پێویست
و ناچارەکیــی لەگەڵ گشــتدا نییــە ،یان بە
واتایەکی تر گشــت ،جەوهەرێکــە کە بوونی
پەیوەست بە پاژەوە نییە ،بەڵکو زۆرکارەتییەک
لــە بوونی پاژدا هەیە کە بوونی پەیوەســتە بە
گشــتەوە .یانی لە پەنای گشتی ئێرانیدا پاژی
کــوردی واتای هەیــە و ســەرچاوەی بوونی
کــورد ،ئێرانە .ئەم تێگەیشــتنە لە پەیوەندیی
گشــت و پاژ ،ئاســتی کورد لــە کااڵیەکیش
دەهێنێتــە خــوارەوە .چونکە هــەر کااڵیەکی
هەیــە ،چ خاوەنێکی هەبێــت ،چ نەیبێت ،ئەو
کااڵ دەتوانێــت ئاڵوگۆڕی پــێ بکرێت و ببێت
بە هی کەســێکی تر ،یان بێخاوەنیش بێت .بۆ
نموونە ،پێاڵوەکانی وریا ،ســەیارەکەی کەژاڵ
و ...پێالوەکانی وریا دەتوانن هی وریایش نەبن،
دەتوانن تەنانــەت بێخاوەنیش بن ،بەاڵم هەن،
چ هــی وریا بن ،چ هی کەژاڵ بن ،چ بێخاوەن
بــن ،دەتوانن ببن .بەاڵم لە ڕوانگەی ئێرانییەوە
کوردی ئێرانــی دەتوانێ ببێت ،کوردی تورکی
دەتوانێت ببێت ،بەاڵم کــوردی بێخاوەن! یان
کوردی کوردستانی نییە .یانی ئاستی فەزیلەتی
کورد لە پێناسەی کۆلۆنیالیزمی ئێرانیدا خوارتر
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لە پێاڵوەکانی وریایــە ،چونکە پێاڵوەکانی وریا
دەتوانن ئاڵوگۆڕیان پــێ بکرێت و ببن بە هی
هەزاران کەسی دیکە و تەنانەت دەتوانن بەبێ
ئەوەی هی کەســێکیش بن ،هــەر ببن .بەاڵم
کورد چونکە لە ئەساسدا لە زێهنیەتی ئێرانیدا
نییە ،ناتوانێت بەبێ پاشــگری ئێرانی و تورکی
و ...یان بە بێخاوەن ببێت!!
ئەم شــێوە پێناســەکردنەی کورد تەواوی
نــاوەڕۆک و جەوهــەری کــوردی لــە کورد
وەردەگرێتەوە و لە پڕۆســەیەکی درێژخایەندا
هەموو شــتەکانی لێ زەوت دەکات و تاپۆیان
دەکات بــۆ خــۆی و هێندە کوردبــوون کاڵ
دەکاتەوە کە خۆی نکۆڵی لە بوونی خۆی بکات.
هێندە بێناوەڕۆکی دەکات کە ئیرادەی بشکێت
و نەتوانێت پێناســەیەکی بوونناســانە لە کورد
بکات و کورد وەکو کاراکتەرێکی کوردســتانی
لە بەرانبەر کاراکتەری ئێرانیدا پێناسەی خۆی
بکات.
کۆلۆنیالیزمــی ئێرانــی ،کۆلۆنیالیزمێکــی
کۆڕەهەنــدە کــە کۆمەڵێــک پــڕۆژە و پالنی
فرەچەشــنی لەخۆ گرتووە کە لەالیەن دەیان
جۆر روخســارەوە بەڕێوە دەچێت و هەموو ئەو
دەم ڕوخسارانە و هەموو ئەو پڕۆژانە لە پازێڵی
گشــتیی کۆلۆنیالیزمدا بایەخی تایبەتی خۆیان
هەیە .بەشێکی کۆمەڵگای کورد بە ئایین کۆیلە
دەبێت ،بەشــێکی بە هێزی سەربازی ،چ وەکو
ترســاندن و چ وەکو بوون بــە ئەندامی هێزە
ئەمنییەکان ،بەشــێکی بە پارە و پێدانی کار و
پێگە کۆیلە دەکرێت ،بەشێکی بە شوێنکەوتنی
هــزری ئاکادیمیســیەنی کۆلۆنیالیــزم کۆیلە
دەکرێت ،بەشــێکی بە تێکاڵوکردنی هەســتی
مۆسیقایی و شــەیدابوونی مۆســیقای ئێرانی
کۆیلە دەکرێت ،جیاوازیــش نییە گۆرانیبێژی
فارسی لۆسانجلۆسنشین بێت ،یان هی ناوخۆ،
هەندێ بەشی دیکە هەن کە بە فوتباڵ ،یان بە
ئەکتەرەکانی سینەما و سێڵێبریتییەکانی فەزای
مەجازی کۆیلە دەکرێن و دەکرێنە ناو قەفەسی
ئێرانییەتەوە و .....هەموو ئەو ئاســتانە لەالیەن
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کۆلۆنیالیزمــی ئێرانییەوە ئاگایانە و بە باشــی
ڕێــک دەخرێن بۆ ئەوەی بتوانــن لە کۆتاییدا
ڕۆحی سەرکێشــی کوردی و خواستی ئازادیی
کورد و هزری ســەربەخۆییی کورد بکوژن و لە
مرۆڤبوونی بخەن و بیکەنە کۆیلەی خۆیان.
هەروەکــو کە پێشــتر ئامــاژەم پێ کرد
کۆلۆنیالیزمــی ئێرانــی بە هەموو شــێوازێک
لــە هەموو ئاســتەکاندا کــورد دەڕووخێنێت،
ســووکایەتی بــە زمان و فەرهەنگــی دەکات،
زمانی دەکاتــە زمانێکی ناوچەیــی ،جلەکانی
دەکاتــە جلــی شــوانی ،تــەواوی مێــژووی
هەڵدەوەشــێنێتەوە و بــە دڵخــوازی خــۆی
دەینووســێتەوە ،ناوچە کوردســتانییەکان بە
پالنێکی کلۆنیاڵیســتی پەڕاوێز و هەژار دەکات
و سامانەکەی دەباتە ناوەند و بیابانەکانی لووتی
پێی ئاوەدان دەکاتــەوە ،کورد وەکو خەڵکێکی
نەفامی ساویلکە نیشان دەدات ،ناوی مرۆڤکوژ
و کۆڵبــەر و ئەســیل و غەیــور و ...بــە پالن
دەسەپێنێت بەســەریدا ،پێشــمەرگە دەکاتە
چەتــە و پیاوکوژ و ...و بــە پێچەوانەوە خۆی
دەکاتە ناوەندی شارســتانیەتی دنیا و زمان و
فەرهەنــگ و پێگە و شــوناس و هزری خۆی،
جلــی خۆدایی و ئاســمانی لە بــەر دەکات و
ســپا و بەســیج دەکاتە هێزی ڕزگاریبەخشی
مرۆڤایەتی و !....بەاڵم هێشتا کوردی زۆر هەن
کە شەیدای خۆتێکەاڵوکردن و خۆدەرخستنن
لە شــانۆی کۆلۆنیالیزمدان! هــۆکار چییە؟ ئایا
غەیری ئەوەیە کە ئەو کوردانە لە دۆخێکدان بە
ناوی دیالکتیکی ســوردل؟ دیالکتیکی سوردل
بەوە دەڵێن کاتێک دایک لە منداڵەکەی تووڕە
دەبێت ،دەیکوژێت ،دژوێنی پێ دەدات ،نەفیی
دەکات ،ئــازاری دەدات ،بــەاڵم منداڵەکــە بۆ
ئەوەی لە هێرشــی دایکی خۆی بپارێزێت پەنا
دەباتەوە بۆ دایکی ،ئەویش دەست لە ئازاردانی
هەڵدەگرێــت .ئەم کوردانەش کــە پەنا دەبەن
بۆ شــانۆی کۆلۆنیاڵیزمی ئێرانی بۆ دەرکەوتن،
(چ لــە ناوخــۆ و چ لــە دەرەوە) لــە واقعدا
تووشــی دیالکتیکی سوردلی منداڵ بوون و بۆ
ساڵی بیست و دووەم
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پارێزگاری لە هێرشــی کۆلۆنیالیزم چوونەتەوە
ئامێزی کۆلۆنیالیستەکان!
و) مۆدێڕنیزاسیۆنی کۆلۆنیالیزم
دانیــەل لێرنێر  Lernerدەڵێت ،راگەیەنەرەکان
ڕۆڵی ســەرەکییان هەیە لە گۆڕانکاری لە بەها
تاکەکەســی و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکاندا
و دەتوانێــت ماتۆڕی گۆڕانکارییــەکان و بەها
کۆمەاڵیەتییەکانی کۆمەڵگای ســۆننەتی بێت.
لێرنێــر دەڵێــت ،ڕاگەیاندنــەکان دەتوانن بە
بەرهەمهێنانی نزامێکی ئەرزشی ببنە هۆکاری
ڕووخانی کۆمەڵگای ســوننەتی و تێپەڕاندنی
کۆمەڵگای سوننەتی بۆ کۆمەڵگای مۆدێڕن کە
هۆکاری پەککەوتنی نوێبوونەوەی کۆمەڵگاکانە.
ئەم کارە کاتێک ڕوو دەدات کە چاوەڕوانییەکان
و ئاســۆی ڕوانیــن بەرباڵوتر دەبــن و خەڵک
لــە بــواری هــزری و خولیاییــەوە خوازیاری
جێنشینبوونی دۆخی ژیانی باشترن بۆ خۆیان
[]7
و بنەماڵەکانیان».
لێرنێــر دەڵێــت ،ڕاگەیەنــەرەکان ڕۆڵــی
ســەرەکییان هەیــە لــە گۆڕانکارییــەکان و
مۆدێڕنیزەکردنــی کۆمەڵــگادا .ئایــا میدیای
کۆلۆنیالیــزم ئەو ڕۆڵە پۆزەتیڤــە کە لێرنێر بۆ
مۆدێڕنیزەکردنی کۆمەڵگا باســی لێوە دەکات،
دەیگێڕێت؟
مۆدێڕنیتە و مۆدێڕنیزاســیۆن لە ڕوانگەی
کۆلۆنیالیزمی ئێرانیدا نەک بە مانای گۆڕانکاریی
پۆزتیــڤ و ئەرێنییــە لــە کۆمەڵگایەکــی
ســوننەتییەوە بــۆ کۆمەڵگایەکــی مۆدێــرن،
بەڵکــو بــە واتای گۆڕانــکاری و ســڕینەوە و
ئاسیمیلەکردن و یەکسانسازیی نەتەوە غەیری
فارسەکان بۆ قبووڵکردنی فەرهەنگی فارسییە.
لە هزری کۆلۆنیالیســتیدا فارس بەپێی پالن و
نەخشــەیەکی داڕێژراو و بــە هێزی ئابووری و
میدیایی ،جێگە و پێگەی ســەرتر و بانتری بۆ
دابیــن دەکرێت و نمایــش دەکرێت بۆ ئەوەی
کە ببێتە هێمــای مۆدێڕنیتــە و بەختەوەری
و نەتەوە بندەســتەکانیش بــە پێچەوانەوە بە

هێمای دواکەوتوویی نیشان دەدات ،بۆ ئەوەی
هانیان بدات بۆ ڕزگاری لە دۆخی ســوننەتی و
گەییشــتن بە بەختەوەری و ژیانی باشتر ،پەنا
ببەنە بەر فەرهەنگی زاڵ و تەسلیمی نەتەوەی
بااڵدەست ببن.
ز) هاتنــی پاپای ڤاتیکان بۆ باشــووری
کوردســتان و میدیــای کۆلۆنیالیزمی
ئێرانــی ( BBC/FARSIو FARSI VOA/
و ...هاوئاهەنگی لەگەڵ میدیای ناوخۆی
ئێراندا)
لە یەکەم چرکەساتی گەیشتنی پاپای ڤاتیکان
بۆ عێراق میدیای کۆلۆنیالیزم زۆر بە گرینگییەوە
باســی دەکرد بــە جۆرێــک ڕۆژی چەند جار
هەواڵەکانی سەفەرەکەی پاپایان باڵو دەکردەوە.
بە تایبەت لــە ڕۆژی چوونی پاپا بۆ الی عەلی
سیســتانی ،هێندە بە بایەخــەوە هەواڵەکەیان
باڵو دەکردەوە کە وا هەستت دەکرد سیستانی
مەرجەعی هەموو پانئێرانیزمە و پاپا ســەردانی
کــردووە .بــەاڵم کاتێک پاپا بەرەو باشــووری
کوردســتان بــەڕێ کــەوت ،هەواڵــی هاتنی
پاپایان بە شێوازی چەواشەکارانە باڵو کردەوە،
بۆ نموونە ،بیبیســی مانشــێتی هەواڵەکەی
بەو شــێوازە داڕشــتبوو «پاپ ســەردانی ئەو
ناوچانــەی باکووری عێراق دەکات کە پێشــتر
لەژێر کۆنتڕۆڵی داعشــدا بوون» ،لە قامووســی
ئێرانیدا باشووری کوردستان ،باکووری عێراقە،
ئەم هەواڵە دەقاودەق ئەو ئەدەبیات و لۆژیکەی
لەگەڵدایە کــە لەناو فیلمی «تــوکل»دا دژ بە
نەتەوەی کورد و پێشمەرگە و ،...ساز کرابوو .لە
هەردوو حاڵەتەکەدا هەم هەواڵەکەی بیبیسی
و هەم فیلمی «توکل» ئەو ئامانجە لە پشتیانەوە
بوو کە بڵێن کوردســتان کەوتووەتە دەســتی
داعش ،بەاڵم بە قارەمانیەتیی شاســوارەکەیان،
قاسم سلێمانی ڕزگار کراوە.
ن) تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
مارتین لیبیکی دەڵێت« :تەکنۆلۆجیای زانیاری

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 267 2720

و پەیوەندییەکان فەزایەکی نوێی لەپاڵ دنیای
واقعــی و ئۆبژکتیڤدا پێک هێناوە کە بە فەزای
سایبێری ناســراوە .گرینگترین تایبەتمەندیی
فــەزا نوێیەکــە ئەوەیــە کــە پەیوەندییەکان
کۆنتڕۆڵ ناکرێن و بەشێکی زۆری چەمکەکان
وەکو شەڕ و سەرکەوتن گۆڕانکارییان بەسەردا
هاتووە .گۆڕانکاری لە کەرەســە و شێوازەکانی
شەڕ ،شــێوازی نوێی شەڕی زانیاری لە فەزای
مەجازیــدا ،بــەدوای خۆیــدا هێنــاوە کە بۆ
ســەرکەوتن و شکستدانی دوژمن ،پێویست بە
ئامرازی توندوتێژی نییە ،بەڵکو ســەرکەوتن بە
[]9
مانای گەیشتن بە ئامانجی بێ خوێنڕشتنە.
بەهۆی پەرەسەندنی تەکنۆلۆژیای زانیاری و
پەیوەندییەکان ناسینی سنووری نێوان زانیاریی
دروســت و هەڵە زۆر ئەستەم و هەندێک جار
نامومکینە .پــۆل ڤیریلیۆ  Paul Virilioدەڵێت:
«هەوڵ دەدەن واقعیەتی مەجازی لە واقعیەتی
ڕاســتی بەهێزتر نیشــان بدەن ».ڤیریلیۆ پێی
وایە« :بۆمبی زانیاری و پەیوەندییەکان هێندەی
بۆمبــی ناوەکــی مەترســیدارە .چونکە بۆمبی
زانیاری دەتوانێــت بیرەوەریــی کۆمەاڵیەتی،
پەیوەندییــەکان و تەنانــەت کۆمەڵــگای
نێونەتەوەییش لە چاوترووکانێکدا بە هەڵڕژاندنی
[]9
الفاوی زانیاریی یەکالیەنە ،لەناو ببات».
وائل غونیم چاالکی ئینترنێتیی میســری
لە ســاڵی  2011لە لووتکەی بەهاری عەرەبیدا
وتــی« :ئەگەر واڵتێکی ئازادتــان دەوێت ،تەنیا
ئینترنێت بدەن بە خەڵک ».بەاڵم پینج ســاڵ
دواتر لە وتەکەی پەشیمان بووەوە و وتی« :بڕیار
نییە هــەر ئاڵوگۆڕێک بە ئینترنێت هاتە ئاراوە،
[]9
پۆزەتیڤ بێت».
شۆڕشەکانی بەهاری عەرەبی هەرچەند بە
فــەزای مەجازی ڕێک خران ،بەاڵم ئاکامەکەی
شۆڕشــیک نەبــوو کــە دیموکراســییەکی
سەقامگیری لێ بکەوێتەوە.
یۆرگێن هابێرماسیش پێی وایە دەتوانی لە
ئینترنێت کەڵک وەربگری بۆ بەهێزکردنی بزاڤە
مەدەنی و کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان.
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لە دانیشــتنێکدا لە نێوان دانیەل کانمەن،
براوەی خەاڵتی نۆبــڵ و ڕیچارد تالێر ،براوەی
خەاڵتی پۆلیتــزر لە ســاڵی  2008ئاماژەیان
بەوە دا کە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بە ئاســانی
دەتوانن لە ســەرەتاییترین هەســتەکانی ئیمە
کەڵکی پێچەوانە وەربگــرن .هەروەها کانمەن
لە ســمینارێکدا لەژێر ناوی (هزر ،ســەبارەت
بــە هزر) باســی دوو جۆر بیــر دەکات کە بە
سیستمی  1و سیستمی  2ناسراوە .سیستمی
 2بە واتــای بیرکردنەوە و بڕیاردانی لۆژیکی و
هێور و ئاگاهانەیە .لە الیەکی ترەوە سیســتمی
 1بیرکردنەوەی بەپەلە ،هەستەکی ،کڵێشەیی
و ئۆتۆماتیکــی و ناخودئاگایە .فەیســبووک و
تویتەر و زۆربەی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لەسەر
ئەساسی سیســتمی  1کار دەکەن .الیەنگرانی
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان گرینگییەکی زۆریان
داوە بــە ڕوانگەکانــی کانمەن لەبــەر ئەوەی
دەیانهەوێت بزانن کە چۆن بتوانن سیســتمی
 1جێگیر بکەن و سیســتمی  2شکســت پێ
[]10
بێنن.
چامــات پالیهاپیتیان ،جێگری پێشــووی
ســەرۆکی فەیســبووک دەڵێت« :کومپانیاکانی
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ،ئامرازێکیان پێک هێناوە
کە دەبێتە هۆکاری هەڵتەکاندنەوەی پێکهاتەی
کۆمەاڵیەتــی .چونکە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
[]10
زێهنی بەکاربەرانیان دەدزن».
جەیمــز ویلیامــز ،ســەرۆکی پێشــووی
ڕیکالمکردنی گــووگڵ دەڵێت« :ڕاگەیەنەرەکان
و تەکنۆلۆجیای دیجیتاڵ بەو مەبەســتە ســاز
کــراون کە لــە خاڵــی الوازی دەروونی ئێمە
کەڵک وەربگرن و ئێمە بۆ ئامانجێک ڕابکێشن
کە لەگەڵ ئامانجەکانماندا هاوئاهەنگ نەبێت».
جەیمــز هەنگاوێکــی دیکــە دێتە پێشــەوە
و دەڵێــت« :ئابــووری ئەو پێشــفەڕزانەی کە
دیموکراسی لەســەری بنیاد نراون ،ژێراوژوور
دەکات ».لە درێــژەدا جەیمز دەڵێت« :ئامانجی
[]10
ڕاگەیەنەرەکان دزینی زێهنی مرۆڤە».
ئەو کەســانەی کە شۆڕشی فەیسبووکیان
ساڵی بیست و دووەم
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هــان دەدا ،لــە ڕاســتیدا ئــەم واقعیەتەیان
جــەژن دەگرت کــە دژکــردەوەی بەرانبەر و
هەســتە توندەکان جێنشــینی هەڵوێســتی
ئارام بووە .ســەرکەوتنی سیســتمی  1بە سەر
سیستمی 2دا شۆڕشێکی ڕاستەقینەیە لە تۆڕە
[]10
کۆمەاڵیەتییەکاندا.
چەند پرســیارێک کــە لێرە دێنــە ئاراوە
ئەوەیە کە بۆچــی کۆلۆنیالیزمــی ئێرانی لەم
ســااڵنەی دواییــدا زوومــی کردووەتە ســەر
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان و زۆرترین شــەڕی
خۆی بە تۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان دەکات؟ ئایا
ئەگــەر کۆلۆنیالیزمی ئێرانی دڵنیــا بووایە کە
لە شــەڕی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا بە نەتەوە
نافارســەکانی دۆڕاندووە ،قەت ئیزنی دەدا کە
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان هیچ چاالکییەکیان لەناو
ئێراندا هەبووایەت؟ ئایا بەو ڕێژە زۆر و بەرباڵوە
ئیزنــی دەدا کــە ئینترنێت بگاتــە دوورترین
گوندەکانی کوردستان؟
یەکەم :هەروەکو لە ســەرەوە ئاماژەمان پێ
دا ،کانمــەن پێی وایە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
کاریگەریــی لەســەر بیرکردنــەوەی جــۆری
سیســتمی  1دادەنێت کــە بیرکردنەوەیەکی
بەپەلە ،هەســتەکی ،کڵێشــەیی و ئۆتۆماتیکی
و ناخودئاگایە .هەربۆیە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
لەگەڵ ئەوەی دەتوانێت دەرفەت بێت بۆ ئێمەی
کورد ،دەتوانێت هەڕەشەیەکی جددیش بێت.
دووهەم :الو و گەنجــی ئێمە بە زۆری لە
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندان و زۆر بە کەمی لەپای
تەلەڤزیۆنی ئێرانیدا دادەنیشــن و ئەمە بووەتە
دەرفەتێــک بۆ ڕاوکردنی گەنــج و الوەکانمان
و درووســتکردنی پەیوەندیــی ڕاســتەوخۆ و
دوورخستنەوەیان لە کێشە سەرەکییەکان.
سێیەم :ئەگەر داگیرکەر دڵنیا بووایەت کە
شــەڕی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــی بە نەتەوەی
کــورد دۆڕاندووە و بووەتە مەترســییەک بۆی
هەموو تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و ئینترنێتی لە
کوردســتاندا دەپچڕاند .بۆیە لەسەر هەموومان
فــەڕزە ئاوڕێکی جددی لەســەر ئــەم بابەتە

بدەینەوە و پێشــمەرگەی سایبری پێک بێنین
بــۆ ئیدارەکردنی گەنجەکانمان بۆ هەموو جۆرە
زەوقێک بۆ هەموو جۆرە تەمەنێک پالنی تۆکمە
و گونجاوی هەبێت.
لە ڕاگەیەنەرە گشتییەکانی وەکو تەلەڤزیۆن
و ڕادیۆ و ڕۆژنامە و...دا پەیوەندیی ڕاستەوخۆی
یەکالیەنــە لەنێــوان هەناردەکــەری پەیام و
وەرگری پەیامدا دروســت دەبێت و بەردەنگ
هیــچ ڕۆڵێکی لە هەڵبژاردنــی ناوەڕۆکدا نییە.
بەاڵم لــە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــدا پەیوەندیی
دووالیەنەیە و بەردەنگ دەتوانێت خۆی ناوەڕۆک
هەڵبژێرێت و تەنانەت خۆیشی ئەو ناوەڕۆکەی
کە خۆی بە باشــی دەزانێت باڵوی بکاتەوە .لە
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا بەردەنگ کۆی خەڵک
نییــە ،بەڵکو ئەو کەســانەن کــە پەیوەندییان
پێکــەوە هەیــە .بەپێــی لێکۆڵینەوەیەک کە
(( )ifd Allensbachڕێکخــراوی لێکۆڵینــەوە
لەســەر ڕای گشتی) لە حەفتاویەک لە سەدی
ئەڵمانییــەکان  %71لە ســاڵی 2018دا وەکو
ســەرچاوەی هەواڵەکان بەکاری هێناوە ،بەاڵم
لــە ســاڵی 2017دا ئــەم ڕێژە  %9بــووە کە
ئەمــە ئاماژەیە بــەوەی کە ئینترنێــت و تۆڕە
[]10
کۆمەاڵیەتییەکان هاتوونەتە ناو ژیانمانەوە.
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بەپێی ئۆلگۆریتمێک
کە پێیان دراوە ئەو بابەتانە دەخەنە بەردەستی
بەردەنــگ کە حەزیان لێ دەکات! یانێ کاتێک
بەردەنگ شتێک کە حەزی لێیەتی و بەدوایدا
دەگەڕێت ،ئینترنێتیش ئەو جۆرە شــتانەی پێ
پێشنیار دەکات و دەیانخاتە بەردەستی ،هەربۆیە
ئەمە شــێوازێکی نادێمۆکراتە کە بەردەنگ لە
کێشە بنەڕەتییە سیاسییەکان ،بێئاگایە و کێشە
بنەڕەتییــەکان بە خێرایی لە بەرچاو ون دەبن.
کێشە بنەڕەتییەکان لەنێوان گرووپی بچووکدا
سنووردار دەبنەوە و بەشی هەرەزۆری کۆمەڵگا
سەرقاڵی بابەتە بێبایەخەکان دەبن کە ئەمە لە
ئاکامدا توانای وێژمانی ڕەخنەگرانە و خولقێنەر
[]10
لەناو دەبات.
بۆچی بــە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان دەوترێت
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ژووری ئێکۆ؟ لەبەر خاتری ئەوەی کە مرۆڤ لە
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا بە دوای ئەو بەردەنگ و
هاوڕێیانەدا دەگەڕێت کە هاوڕا و هاودەنگ بن،
یان ئەو الپەڕانە فاڵۆ دەکات کە بابەتی دڵخوازی
ئــەوی تێدا بێت .بەپێــی ئۆلگۆریتمێکیش کە
دراوە بە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ،ئەو بابەتانەت
پێ پێشــنیار دەکات کە هاوشــێوەی شــتە
دڵخوازەکانی خۆتن.
ی) خەسارناسی و دڵەڕاوکێی ئێرانییەکان لە
بەردەم فەرهەنگی نەتەوەییی ئێرانیدا ئەمانەن
لە بەڵگەی دیمەنی بیســت ســاڵەی گەشەی
ئێراندا (سند چشمانداز بیست سالە) سەبارەت
بــە بابەتی فەرهەنگی ئاماژە بەم بابەتانە کراوە.
داڕشــتنی پالن بۆ چاکســازیی هەڵسوکەوتی
تاکەکەسی و کۆمەاڵیەتی و هەست و ڕۆحیەی
کار و چاالکــی و قەناعــەت و بەهێزکردنــی
یەکیەتی و شۆناسی نەتەوەیی ،ئاگاییی پێویست
لە مێژوو ،فەرهەنگ و شارستانیەتی و هۆنەری
ئێرانی ،تەندروستکردنی فەزای فەرهەنگی و....
 1لــە لێکۆڵینەوەیەکی (ســاڵحی ،ئەمیری و
کاووســی و وەحیدی .چوار لێکۆڵەری ئێرانی)
ئەو مەترســیانەی کە لە بــەردەم فەرهەنگی
ئیرانیدا هەن ئەمانەن:
نەبوونی ستراتژیی فەرهەنگی ،نەبوونی نوێنەک
و مۆدێلی بەکەڵکی فەرهەنگی ،فرەفەرهەنگی!!
جیاوازیــی ڕا ســەبارەت بــە داخوازییــە
فەرهەنگییەکان!! الوازیی هەســتی نەتەوەیی ـ
ئێرانی!! قەیرانی شۆناس!! شۆناسی فەرهەنگیی
تێــکاڵو!! نەبوونــی مۆدیریەتــی فەرهەنگــی
[]7
سەنتراڵ!! و....
 ٢ئاخونــدی ( )1377لــە لێکۆڵینەوەیەکــدا
ســەبارەت بە هــۆکاری کۆمەاڵیەتیی کاریگەر
لەسەر شۆناسی نەتەوەیی دەڵێت.
بەشداریی زۆرتری گەنجەکان و بنەماڵەکانیان
دەبێتــە هــۆکاری بەهێزبوونــی شۆناســی
نەتەوەییان.
تەواشــاکردنی زۆرتــری پڕۆگرامەکانــی
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تەلەڤزیۆنی ئێران لەالیــەن گەنجانەوە دەبێتە
هۆکاری بەهێزبوونی شۆناسی نەتەوەیییان.
تەواشاکردنی زۆرتری پڕۆگرامی تەلەڤزیۆنی
دەرەکی لەالیەن گەنجەکانەوە دەبێتە هۆکاری
الوازبوونی شۆناسی نەتەوەیییان.
بنەماڵــە و هاوڕێیان لە هۆکارگەلی بەهێزن
[]7
لەسەر شۆناسی نەتەوەییی ئێرانی».
 ٣عەبدوڵاڵیــی و حســەینی بــەر لــە
لێکۆڵینەوەیەک لەسەر «هەستی خوێندکارانی
بەلــووچ بۆ شۆناســی نەتەوەییی ئێــران» بەو
ئاکامە گەیشــتن کە ئــەو خوێندکارانەی کە
بنەماڵە و هاوڕێکانیان کاریگەرییان لەســەریان
زۆرترە و هەســت بە پەڕاوێزکەوتوویی دەکەن،
هەســتی نەتەوەیییان الوازترە .بە پێچەوانەوە
ئــەو خوێندکارانەی کــە پەیوەندییان لەگەڵ
ڕێکخراوە مەدەنییەکان و ئەنجۆومەنە زانستی و
فەرهەنگییەکان زۆرتر بێت ،شۆناسی نەتەوەییی
[]7
ئێرانییان بەهێزترە.
 ٤فکووهــی لــە لێکۆڵینەوەیەکــدا لەســەر
خوێندکارانی خۆڕەمئاوا و برووجێرد بەو ئامانجە
گەیشتووە کە زوان (فارسی) ،هەستی هاوبەشی
مێژوویی و سیاســی ،بەشــداریی سیاســی و
فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی و هەروەها ڕاگەیەنەرە
گشتییەکان وەکو تەلەڤزیۆن کاریگەریی زۆری
[]7
لەسەر شۆناسسازیی گەنجەکان هەیە.
قسەی دوایی
جــان لێنــت ( )John Lentدەڵێــت« :ئایــا
تەکنۆلۆژیــای نوێــی پەیوەندییــەکان دەبێتە
هــۆکاری ســەربەخۆییی زۆرتر و پڕۆســەی
دێمۆکراتیزەکردنــی واڵتــەکان؟ لــە وەاڵمدا
دەڵێت ،ئەوە شــتێکی ڕوون و ئاشــکرایە کە
ئەوانەی ئەم تەکنۆلۆژیایەیان نییە ،بە نیسبەتی
ئــەو واڵتانەی کــە هەیانە ،دەســتەوداوێنترن
و واڵتانــی تــر دەتوانــن کاریگەری لەســەر
خەڵکەکەیان دابنێن»
بێگۆمــان بەشــی هــەرەزۆری پــڕۆژەی
کۆلۆنیالیــزم لــە ڕێگای پــەروەردە و میدیاوە
ساڵی بیست و دووەم
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ســەپێنراوە و لە ڕێگای میدیاشــەوە دەکرێت
خاو بکرێتــەوە .وەکو چۆن جان لێنت دەڵێت،
ئەو واڵتانەی کە میدیاکەیان بەهێزترە دەتوانن
کاریگەری لەســەر ئەو واڵتانــە دابنێن کە لە
بواری میدیاییــەوە الوازن .گەلی کوردیش لە
نێــوان دوو ناوەندی هێزی کۆلۆنیالیســتی و
هەروەها لەژێر هێژمۆنیی دنیای سەرمایەداریدا
لەژێر زەخت و گۆشــارێکی کوشــندەدایە و بۆ
ئەوەی بتوانێت کاریگەرییــەکان النی کەم لە
ئاســتی ناوچەییدا کەم بکاتــەوە دەبێت وەکو
ســەرچاوەیەکی هێز سەیری میدیا بکات و بە
دامەزراندنــی چەند کەناڵی نەتەوەییی بەهێز و
پێشمەرگەی سایبێری بچێتە شەڕی میدیایی
کۆلۆنیالیزمەوە.
پێویســتە نەتــەوەی کورد لــە بواری
میدیاییەوە ئەم کارانەی خوارەوە بکات
 1کەناڵــی تەلەڤزیۆنی بۆ هــەواڵ و زانیاری
و شــرۆڤەی سیاســی ،ئابووری ،کۆمەاڵیەتی،
فەرهەنگی و( ...ڕۆژهەاڵتی کوردســتان خۆی
ئەبێت کەناڵێکی لەم چەشنەی هەبێت).
 ٢کەناڵــی تەلەڤزیۆنــی بــۆ بنەماڵــە ،فیلم
و زەنجیرەفیلــم و( ...ئەگــەر لــە باشــووری
کوردســتانیش وەهــا کەناڵێــک هەبێت کە
کەســانێکی وریا و شــارەزا بەڕێــوەی ببەن و
ئیزن نەدەن بکەوێتــە ژێر کاریگەریی میدیای
کۆلۆنیالیســتەکانەوە ،دەتوانێت ئەو بۆشاییەی
ڕۆژهەاڵتیش پڕ بکاتەوە).
 ٣کەناڵــی تەلەڤزیۆنی بۆ مندااڵن و الوان کە
بەرنامــەی مندااڵن و کارتــۆن و وەرزش و ...
باڵو بکاتەوە( .ئەگەر لە باشووری کوردستانیش
وەهــا کەناڵێک هەبێت کە کەســانێکی وریا و
شــارەزا بەڕێوەی ببەن و ئیزن نەدەن بکەوێتە
ژێــر کاریگەری میدیای کۆلۆنیالیســتەکانەوە،
دەتوانێــت ئــەو بۆشــاییەی ڕۆژهەاڵتیش پڕ
بکاتەوە)
 ٤بەرهەمهێنانــی فیلم ســەبارەت بە مێژوو،
کولتــوور ،یەکیەتیــی نەتەوەییی کــورد و...

هەروەهــا دامەزراندن و چاالککردنی بەشــی
دوبــاژی فیلــم و زەنجیرەفیلــم ،بەتایبەت
ئەوانەی کە لەسەر ئاســتی دنیادا بەناوبانگ و
کاریگەرن .وەکوو بلەک لیست ،24 ،فرێنچ ،و...
 ٥لە بواری تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە کە زۆر
ئاسانترە لە بواری سینەما و تەلەڤزیۆن ،ئەبێت
بە سەدان الپەڕە و ماڵپەڕ و ...بۆ هەموو تەمەنێک
ناوەڕۆک بەرهەم بهێنرێت و تۆڕێکی زیرەک کە
بتوانێت لە منداڵی  12ســااڵنەوە تا گەورەساڵ
هەمــووی بخاتە ژێــر کاریگەرییــەوە .ئەگەر
ئێمە ئەوە نەکەین بێگۆمان کۆلۆنیالیســتەکان
خەریکی ئەوەن و تا چەند ســاڵی دیکە ئەبێت
چاوەڕوانی لەدەســتچوونی بــەرەی نوێ بین
کە هیچ لە مانای نەتەوە و نیشــتمان و زمانی
دایکی نازانێت.
 6لە بواری گۆڤار و ڕۆژنامەیشــەوە ،بە بڕوای
مــن پێویســتە کۆمەڵێک گۆڤار لە چەشــنی
تیشــک و هۆژان و...هتد بایەخی زۆرتریان پێ
بدرێت و کەســانی خوێنــدەوار و ئاکادیمیک
زۆرتر لە دەوری خۆیان کۆ بکەنەوە ،بۆ ئەوەی
پڕۆژەی بەهێزتر پێشکەش بکەن.
سەرچاوەکان
 .١روزنا ،جیمز .آشوب در سیاست جهان .نظریەای درباره دگرگونی و
پیوستگی .ترجمە علیرضا طیب ،تهران انتشارات روزنە.
 .٢تافلر ،آلون .تغییر ماهیت قدرت :دانش ،ثروت و خشونت در آستانه
قرن بیست و یکم .ترجمە شهیندخت خوارزمی.1990 .
 .٣آلپورت ،جی دبلیو و پستمن ،لئو .روانشناسی شایعە .ترجمە ساعد
دبستانی .سروش 1374
 .٤برنیــز ،ادوارد .صنعــت پروپاگەندا ،افکار عمومــی چگونە تولید و
تحریک میشود؟ مترجم مجتبی عزیزی .ناشر دانشگاه امام صادق.
 .٥کاســتلیز ،مانوئل .عصر اطالعات :اقتصاد ،جامعە و فرهنگ :قدرت
هویت .احد علیقلیان و افشین خاکباز .تهران :انتشارات طرح نور.
 .٦وحیدی ،موسی الرضا .زبان دیپلماسی :ابزار مهم دیپلماسی عمومی
جدید .فصلنامە سیاست خارجە .سال  32شمارە  .3پاییز .1397
 .٧بخشندە ،باران .تاثیر رسانە بر هویت ملی و فرهنگی .مجلە جامعە،
فرهنگ و رسانە .ژمارە .1396 .25
 .٨نورمحمدی ،مرتضی .جنگ نرم ،فضای ســایبر و امنیت جمهوری
اســامی ایران .مجلە راهبرد فرهنگ ،ســال چهارم زمستان ،1390
شمارە .16
9. https://bit.ly/3bsxC5E
10. https://bit.ly/3rxtTZX
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لە چەند پرسیاری نائاساییەوە تا دۆخێکی جیاواز
مامەند عەلییار

دوان ل ه شكست ،بۆ گهلێك ك ه پێویستی ب ه گهرم كردنی كوورهی خهبات و بهرهو
پێش چوونه ،ڕهنگ ه ل ه ههنگاوی یهكهمدا سهیر و ناپێویست و نهرێنی بنوێنێ.
بهاڵم ب ه ڕوانگهیهكی جوداوە دهبێ لهو واتای ه بڕوانین و بیكهین ه دهالقهیهك بۆ
گفتوگۆ لهگهڵ ههموو ئهوانهی لهو شكستهدا ئهزموونی هاوبهش ،ژیانی هاوبهش و
چارهنووسی هاوبهشیان ههیه .وات ه هۆكارهكان ،پێكهاتهی شكست و الیهن ه فۆڕمی
و گوتارییهكانی دهبێ بناسرێن .ئهو قالبانهی پێی دراوه لهبهر یهك ههڵوهشێن.
ناكارامهیی شیكاری ناوخۆیی ل ه قاودرێ و ب ه گشتی ئهوهی پێی دهڵێین
جوانیناسی شكست ببێت ه ڕێیهك بۆ ههنگاو و شیكاری سهرهتا.

ئەو نووسینە بە چەند پرســیاری نائاساییەوە
دەســت پێدەکەم .بۆچی پێویســتە ڕێگایهك
بــۆ دهربــاز بــوون لــه دۆخــی ههنووكــه
بناســرێ و بدۆزرێتهوه؟ دۆخــی ههنووكه چ
تایبهتمهندییهكی ههیه كه دهشێ لێی دهرباز
بین؟ ئهو پرسیارانه ئهوه نیشان دهدهن ئهوهی
له ئێســتادا دهبیندرێ ناتهبایه لهگهڵ دۆخی
دڵخواز و ئهگهر وردتر له باری مانایی «دهرباز
بوون» لە دۆخی ئێستا ورد بینهوه ،تێدەگەین
نهتهنیــا هــهر ناتهبایه ،بهڵكوو بنبهســتێكی
وههاشــه كــه ژیــان تێایــدا دژوار و تاقهت
پرووكێنه.
بۆ شــیكردنهوهی ئهو باســه پێویســته
ســهرهتا باســی ئهوه بكهم ئایــا دهمانههوێ
دۆخی ئێســتای كورد به شێوهیهكی ئایدیال
ببینیــن و ورده گرفــت دهستنیشــان كهین
و پشــت گوێیــان خهین ،یــان وهكی لهمهڕ
«بێنیامین»هوه دهڵێین دهمانههوێ ســهرهتا له
«دۆخی شكست» بدوێین.
دوان له شكست ،بۆ گهلێك ك ه پێویستی
بــ ه گهرم كردنــی كوورهی خهبــات و بهرهو
پێش چوونــه ،ڕهنگه له ههنــگاوی یهكهمدا
سهیر و ناپێویست و نهرێنی بنوێنێ .بهاڵم به
ڕوانگهیهكی جوداوە دهبێ لهو واتایه بڕوانین و
بیكهینه دهالقهیهك بۆ گفتوگۆ لهگهڵ ههموو
ئهوانــهی لهو شكســتهدا ئهزموونی هاوبهش،
ژیانــی هاوبهش و چارهنووســی هاوبهشــیان
ههیه .واته هۆكارهكان ،پێكهاتهی شكســت و
الیهنه فۆڕمی و گوتارییهكانی دهبێ بناسرێن.
ئهو قالبانهی پێی دراوه لهبهر یهك ههڵوهشێن.
ناكارامهیی شیكاری ناوخۆیی له قاودرێ و به
گشتی ئهوهی پێی دهڵێین جوانیناسی شكست
ببێته ڕێیهك بۆ ههنگاو و شیكاری سهرهتا.
دواتر پێوێسته له سیمایهكی گشتیدا ههم
كورد و ههم نهیارانی ببیندرێن .پێویستە ئەوە
ڕوون بێتەوە ســهردهمێك گوتــاری نهریتی
داگیركاری له ئــارادا بووه ،پاش ئهوه پارادایم
شــیفتێك بخرێتــه بهرباس كه لــه گوتاری

نوێی داگیركاری له كوردســتاندا كوردی پێ
سەرکوت کراوە .دەبێ ئهوهش باس بكرێ كه
بۆچی گوتاری ههنووكه به شكست و گوتاری
پێشین به گوتاری ڕوو له پێش و هاوشان یان
واڵمدەرەوی گوتاری نەیار خراوەتە بەرباس.
لــە ســەرەتای کتێبــی بیرەوەرییەکانی
تاریکی و لە بەشی بێنیامین و بیری ڕزگاریدا
ئــەو بژاردە بێژییە لە بێنیامیــن خراوەتە بەر
دەستی خوێنەر:
«وهك كهسێك كه له پاپۆڕێكی شكاودا به
ئهستوونی پاپۆڕهوه خۆی ههڵواسیوه و خهریكه
بهر دهبێتهوه .رهنگه ،بهاڵم ،ئهو لهوێوه رێیهك
بۆ ڕزگاری ببینێتهوه(».احمدی)١٣٧٩:٧:
ئەوپــەڕی دامــاوی و دەستەوەســتانی
وەســفکراو لەو بژاردەیەدا دەبیندرێ .دۆخی
نائارام و ناسەقامگیری کەشتییەکی تێکشکاو
و دۆخــی لەوە شــپرزەتری کەســێک کە بە
ئەســتوونی لەرزۆکی کەشــتییەوە هەڵواسراو
و لەوێوە شــیمانەی ئەوە بکــرێ؛ کە رەنگە
ئەو کەســە ڕێگایەک بــۆ ڕزگاری ببینێتەوە.
واتە ڕەتکردنەوەی ئــەو ڕوانینە رەهایەی کە
شکســتێک بە کۆتایی مرۆڤ بزانێ و دەستی
لێ بشواتەوە.
لەو دەالقەیەوە ئەگەر لە دۆخی ئێســتای
کورد بەتایبەت لە باری کولتووری و ڕاگەیاندن
و بوونــی لــە مەیدانی شــەڕی ڕاگەیاندن و
ناســنامە بڕوانیــن ،ئەگەر بە خۆشــبینییەوە
چاو نەکەینەوە و چاوێکی وردبین و دڕدۆنگ
بــە بوارە ناوبراوەکان دا بگێڕین ،ســێ بژاردە
لەبەردەممان قوت دەبێتەوە .بژاردەی یەکەم؛
زۆر جــار تاقــی کراوەتــەوە و هەرجــارەی
نســکۆیەکی ســەیری بە بەشــێک لە هێزی
نەتەوەیــی هێناوە ،ئــەو بژرادەیــە واتە خۆ
بەدەست دۆخی شکست و ڕووخانەوە دان .لەو
بژاردەیەدا تاکی کورد لە بەرامبەر هەیمەنەی
داگیرکار و نەیاردا بە چۆک دادێ و ڕێگایەکی
بنبەســت دەبینێ کە بە شــوورە و وارشێکی
بەرز پێشی گیراوە .ئەو مرۆڤە کە مرۆڤی دۆڕاو
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لە بەرامبەر دۆخی شکســتدایە ،یان تووشــی
خەمۆکی سیاســی و گۆشەگێری کۆمەاڵیەتی
دەبێ و یان دۆخێکی دی لە ناو شکســتدا لە
بەرژەوەندی خۆی و دژی ویســتی نەتەوەی
خۆی هەڵدەبژێرێ ،سەرکەوتنێکی تاکەکەسی
لە بەرامبەر شکســتێکی نەتەوەیی پەســەند
دەکا ،تێکــەڵ ڕەوتی دژە کورد و گوتاری زاڵ
دەبێ و لە جەغزی گوتــاری نەتەوەیی خۆی
دەچێتە دەر.
بژاردەی دووەم بریتییە لە مانەوە لە دۆخی
نەتەوەییدا ،بەاڵم مانەوەیەکی ناکارا .واتە مات
بوون لە بەرامبەر نسکۆکان ،بەرهەم نەهێنانی
گوتــاری نوێ و دووپات کردنەوەی شکســت
لە دوای شکســتی دیکەیــە .ئەوەش بە هۆی
نەناســینی دۆخی شکست و ڕێیەکانی دەرباز
بوون لەو دۆخە دێتە ئارا.
بــژاردەی ســێهەم بژاردەیەکە لەســەر
جوانیناســی شکســت بە واتایەکی ئەوڕۆیی
دامەزراوە .بۆ روونتر بوونەوەی ئەو باسە ئاوڕێک
لــە گوتەیکی بێنامین دەدەمــەوە« :بێنیامین
جارێك بۆ هاوڕێی نزیكی گێرشــۆم شــۆلمی
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نووسیبوو :بۆ ئهوهی ئێمه ڕا و ههڵسهنگاندمان
لهمــهڕ الیهنــی پهتــی و جوانیــی تایبهتی
بهرههمهكانــی کافکا ،بــه دادپهروهرانه باس
بكهین ،قهت نابێ ئهوە له بیر بهرینهوه كه ئهو
الیهنه پهتی و جوانه شكسته ».شكست ناواخنی
سهرهكی ژیانی بێنیامینیشه و بهرههمهكانی
دهتوانین به جوانیناسی شكست ناودێر كهین.
(احمــدی )١٣٧٩:٩:ئەو دەالقەیەی ئەو بە ڕووی
کاری کافکایدا دەکاتــەوە ڕێگایەکی نوێیە بۆ
ڕآهاتن لەگەڵ دەقی کافکا و دەرەقەت هاتن و
تێگەیشتن و شیکردنەوەی .واتە ئەگەر خوێنەر
خۆ لە الیەنی شکست و جوانیناسی ئەو بوارە
نەدا و بە گوتەیەکی دیکە بووتیقای تایبەتی بۆ
دەستەبەر نەکا و دەقی لێ بەرهەم نەهێنێ ،نە
کۆمەڵگای کافکا دەناسێ ،نە شکستەکانی ئەو
کۆمەڵگایــە دەبینێ ،نە ڕێگایەک بەرەو دەرباز
بوون لەو دۆخــە دەدۆزێتەوە .لە ئاکامدا هەم
ئەو دەقانە ون دەکا و هەم ئەوەی دەیناســێ
کافکا و بەرهەمی ئەو نییە.
دۆخی ڕابردووی بزووتنــەوەی نەتەوەیی
کورد لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ،دۆخێکی
ساڵی بیست و دووەم
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تێکەڵ بە زەبر و زەنگی سیستەمی ناوەندی لە
الیەک و شۆڕشــی ڕزگاریخوازی نەتەوەیی لە
الیەکــی دیکە بووە .ئەو دوو هێزە لە بەرامبەر
یەکــدا ڕاوەســتاون .ئەگەرچی کەرەســە و
تەکنیکەکانیان بۆ ڕاوەستان لە بەرامبەر یەک
هاوڕادە نەبووە ،بەاڵم هاوشــێوەیی لە نێواندا
دەبیندرێ؛ شەڕ لە مەیدانی ڕووبەڕووبوونەوەی
چەکداری .ئەگەرچــی ڕووبەڕووبوونەوەکان بە
هێزی نابەرامبەر و بە کەرەسەی نابەرامبەرەوە
بوون .لەو نێوەدا ئەگەر مرۆڤی کوردی تێکەڵ
گوتاری سەردەســت بوونی هەیــە ،وەکی لە
درێژەی ئەو نووســینەدا ئامــاژەی پێدەکرێ،
ئەویــش دواجار هەر لــە مەیدانی چەکداریدا
ڕووبەڕووی هێــزی هاوزمان و ڕەگەزی خۆی
دەبێتەوە و لــەو ڕێیەوە خزمەتی ئامانجەکانی
دوژمــن دەکا و هێــزە نەتەوەییەکانیــش لە
ناســینی بیر و شــێوەی ڕووبەڕووبوونەوەیاندا
شارەزا و کارامە بوون.
بەاڵم لــە دونیای ئێســتادا ،ئــەو دۆخە
گۆڕانی بنەڕەتی بە ســەردا هاتووە .ئەو تاقمە
هێزێکــی دیکەیان پێوە زیاد بــووە کە نەک
چــەک ،بەڵکوو کەشــی ڕاگەیانــدن و تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان و بە گشــتی هێزی قەڵەم
بــۆ بەرەنگاربوونەوەی هێماکانــی نەتەوەیی،
ناســنامەی کورد و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی
بــەکار دێنن .لــەو دۆخەدایە کــە بەرهەم و
پالنی کــورت و درێژخایەنی هێزی نەتەوەیی
یــان هێندە کەمە کە نابینــدرێ ،یان ئەگەر
ڕادەیەک لە دڕدۆنگــی بێنینە ئاراوە ،دەکرێ
بڵێین بەرنامەیەک بۆ ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ
ئەو هێزە سەرەڕۆ و تەیار کراوە لە ئارادا نییە.
بۆیە ئــەو دۆخە بە شــێوەی کاتی بە دۆخی
شکســت ناو دێنم .دۆخێــک کە تێیدا هێزی
بەرامبەرت یان پــەروەردە نەکردووە یان ئەو
هێزە لە ناخدایە و چاالک نەکراوە.
لە الیــەک لەگەڵ ئەو هێزە ڕووبەڕووی و
لە الیەک ڕاگەیەنــەی ناوەندیش خەریکە بە
شــێوەیەک دەتوێنێتەوە کە ســیمای مرۆڤی

ســەرەتایی و تەنانــەت دڕندە و ســووک لە
ناســنامەت دەرخوارد خۆت داتــەوە .ژیژەک
لە باســی میکرۆ فاشیســمدا بابەتێک دێنێتە
ئارا کــە لە وتاری سیاســەتی بانگەوازێک بۆ
شۆڕشــی کولتووریدا ئاماژەی پێکــراوە و لە
الیەن نووسەرەوە زەق کراوەتەوە.
«فیلمــی فرمێســك و بــزهكان كه ناوی
سهرهكی the voice of musicە...،ئهوه نیشان
دهدا كه ئوتریشــییهكان ڕیشهیان له جیهان-
ژینگــهی ناوچهیی و جەمــاوەری خۆیاندایه
و فیلمەکــە باس لــە چێژوهرگرتنی ئهوانه له
گهمژهییهك كــه له كولتووریاندا دەبیندرێ و
 ...له ڕاستیدا فیلمهكه دهنگدانهوهی وێنهیهكه
كه نازییــهكان له جوولهكهكانیان دهخســته
ڕوو .واته وێنهی ئهو پیالنگێڕ و بووكهڵه گێڕە
سیاســیانەی کە ڕەگ و ڕیشــەیەکیان نییە
(ژیــژەک .)٣٨٢ :١٣٨٤ ،کۆی ئــەو پالنانەی لە
ڕۆژگاری ئەوڕۆدا لە تەلەویزیۆنە کوردییەکانی
دەستەاڵتی ناوەنددا دەیبینین بەو ئاڕاستەیەوە
چاالک کراون .لــە هەر پێنــج تەلەویزیۆنی
کــوردی مەهاباد ،ســنە ،ئیالم ،کرماشــان و
ســەحەری کوردی ،سیمای وێناکراو لە کورد
ئەوە بە بەردەنگ نیشــان دەدات کە تاقمێک
چێــژ لە گەمژەیی خۆیان بــە داب و نەریتی
ڕەشــۆکیانەی خۆیانــەوە دەبینن .ســەرنجی
خوێنەر بۆ کۆی بەرنامە هونەرییەکانی گۆرانی
و جەژنــە شــادییەکان لــەو تەلەویزیۆنانەدا
ڕادەکێشــم ،هەمــوو بینــەران ئــەو وێنانە
لــەو شاشــانەوە دەبینن کە چۆن بــە دانانی
کەسانێکی گاڵتەجاڕ ،بەردەوام حەول دەدرێ
وێنەی کەســانی گەمژە و ناســاغی زمانی و
ڕێزمانی و بە زمانێکی دوور لە زمانی ئاســایی
خەڵکی شەقام بنوێننەوە .کەچی لە هیچ کام
لــە تەلەویزیۆنەکانی ناوەند ئەو شــێوەیە لە
نواندنەوەی فارس بەرچاو ناکەوێ.
هــەر بەو ئاڕاســتەیەوە دواییــن پالنیش
باڵوکردنەوەی هاوکاتــی زنجیرە بەرنامەیەک
لەســەر چاالکانی بزووتنــەوەی نەتەوەیی و
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حیزبــە کوردییەکان بــوو بە نــاوی لێواری
دووهەمــی تیــغ کە بە تــەواوی ســیمای
ڕیاکارانــەی ئەو ڕاگەیەنانەی دەرخســت کە
لە هێــزی ڕاگەیاندنــەوە خەریکــی بریندار
کردنی ناسنامەی ئەویترن لە ڕێگای کەسانی
خودی ســەر بــە ڕەچەڵەکــی ئەویتــر .لە
الیەکی دیکەوە ســیمای ئەو قەڵەم بەدەستە
خۆبەدەســتەوەدەرانە دەرکەوت کە بە زمانی
نەتەوەیی خۆیان بناخەی ناسنامەی نەتەوەی
خۆیان بنکۆڵ دەکەن .پڕۆژەیەکی درێژخایەن
و کار بــۆ کــراو کە ئەوانە یەکــەم دەرکەوتە
جیدییەکانین و هیچ پالنێک بۆ بەرپەرچدانەوە
و بەرهەمهێنانــی فکــری ،تا ئێســتا بۆ ئەو
پڕۆژەیە نەخراوەتە ڕوو .ئەوەش وەک پێشــتر
ئاماژەی پێکرا بە شــێوەی کاتی واتە شکست
یان بێدەنگی و لە بیر خۆ بردنەوە .پرســیاری
دووبارە ئەوەیە :بۆ شکســت؟ شکســت واتە
نەبوونی هێز بــۆ بەرپەرچدانەوە و مات بوون.
ئەوە دۆخی ئێستای ئەو بەشە لە بزووتنەوەی
کــوردە .دۆخێک کە لەودا سیســتەمێک کە
هەڵگری وەســفەکانی فاشیستییە و لە هەمان
کاتدا تایبەتمەندی نسیســتەمە تۆتالیتێرەکان
تیایــدا بەرچــاوە ،خەریکی وەگەڕ خســتنی
هەمــوو جومگەکانی دەســەاڵتی خۆیەتی و
لەبەرامبەردا جووڵەیەکــی الواز دەبیندرێ و
زۆرجاریش مات بوون و خۆبەدەست ئێستاوە
دان ،دەبێتە واتایەک کە خوێنەر و بەردەنگی
بزووتنەوەی نەتەوەیی دەستی دەکەوێ .ئەگەر
ئاوڕ لە هێندێک تایبەتمەندی ئەو سیســتەمە
بدەینــەوە کە کورد لەگەڵی دەســتەوئێخەیە
لە درێــژەی باســەکەدا زیاتر ئــەو الیەنەی
کاری ناوەند و ناکارایــی هێزە نەتەوەییەکان
دەردەکەوێ.
پێنــج تایبهتمهنــدی هاوبــهش و لێك
گرێدراوی سیســتەمه تۆتالیتێرەکان بریتین
لە :ئایدۆلۆژیــای هاوبهش ،حیزبــی تاقانهی
ههمهگیر ،چاودێری ڕههای ههموو كهرهســه
و چهكــهكان ،چاودێــری و كۆنترۆڵی ههموو
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كهرهســه و ڕێگاكانــی پێوهنــدی گشــتی،
سیســتهمی چاودێری پۆلیسی-تێرۆریســتی
(صالحــی .)١٣٨٤:٢٨٧:بــۆ خوێندنەوەیەکــی
بەراوەردکارانە لەو پێنج تایبەتمەندییە ،ئەگەر
بمانهەوێ نموونە لە سیاسەتەکانی حکوومەتی
ناوەندی لە ئێران بێنێنەوە ،بێگومان زۆربەیان
وەڕاســت دەگەڕێــن .ئایدۆلۆژیــای تاقانەی
سیســتەمی شــیعەگەری ئەسناعەشــەری،
دامەزارو لەسەر سیستەمی ویالیەتی فەقیهە،
ئەگەرچــی بە ڕواڵــەت هێندێک حیزب هەر
بەناو بوونیــان هەیە ،بەاڵم هیــچ کامیان نە
توانــای چاالکییان هەیە و نــە ئیرادەیەک بۆ
دامەزاراندنی سیستەمێکی جودا لە خواستێک
لە دەرەوەی ئایدۆلۆژیای تاقانە و هەمەگیر لە
نێویانــدا وەبەرچاو دەکەوێ .چاودێری ڕەهای
چــەک و چۆڵ و کەرەســەکانی ڕاگەیاندن و
بوونی سیســتەمی پۆلیســی و تیرۆریستیش
بەشــێک لە ناســنامەی ئەو سیستەمەیە .بەو
شــێوەیە دەبێ هێــزی نەتەوەیی لە ئاســت
سیســتەمێک کــە النیــزۆری وەســفەکانی
سیســتەمێکی تۆتالیتێری هەیە ،لە ئێســتادا
پالنی لە بواری ڕاگەیاندن و شەڕی نەرمدا چڕ
و پڕ و جۆراوجۆر بــێ .ئەوەی وەک ناوەرۆک
و بەرهەمهێنانی ناوەڕۆک لە ئێستا دەبیندرێ
لە ئاســتی ئەو هەموو پالن و پیالنەدا نییە کە
بۆ بەربەرەکانی ئەو ئامادە کراوە .لەو خااڵنەی
لەسەر سیستەمە تۆتالیتێرەکاندا ئاماژەی پێکرا
بە ئانقەست لەسەر چاودێری و بەڕێوەبەرایەتی
ڕەهای ڕاگەیەنەکان لەو سیستەمەدا دەدوێم.
لەو سیستەمانەدا دانیشــتووانی واڵت بە
سەر چەند دەستەدا دابەش کراون و یاساکان
بەو ڕاســتە رێیــەدا پالنیان بۆ داڕیــژراوە و
جێبەجێش دەکرێن .ئەو بابەتە واتە دابەشکاری
دانیشــتووان لــە سیســتەمی خوێندنەوەی
ڕۆژهەاڵتناسی کەسانی وەک ئیداورد سەعیددا
بە سەردەســت و بندەست نێودێر کراون و لە
الیەن قەڵەمی نووســەرانی سەر بە سیستەم
و نەتەوەی بااڵدەســت پێناسەیان بۆ دەکرێ،
ساڵی بیست و دووەم
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وەک میلــز دەڵێ :كهســی بندهســت تەنیا
وهك كهسی بێ كهســایهتی یان ئۆبژهیهكی
بێ هیچ شان و شــهوكهتێكی ئهخالقی نییه.
بەڵکوو کەســی بندەســت گیاندارێكه به پێی
واتــای فێنۆتیــپ له ههنــدێ الیهنهوه وهک
مــرۆڤ دێته ئهژمار و له ههندێك الیهنهوه به
مرۆڤ نازاندرێ (پالمر .)١٣٨١:٧٦:ئەو نووســەرە
بۆ ئەوەی قسەکەی خۆی پشتڕاست کاتەوە لە
نووسەرانی ئاسایی ناکۆڵێتەوە .بەڵکوو باس لە
یەکێک لە فەیلەسووفە ناودارەکانی فەلسەفەی
سیاســی کە لە خاوەن ڕایانی باســی ئازادییە
دەکا .ئەویش کەســێکی خاوەن ڕا و ناوداری
وەک هانا ئارێنت! تێگەیشــتن لەو بابەتە بۆیە
گرینگە کە زۆر جــار لەبەرامبەر دژوازییەکی
شــیکارانەدا مرۆڤی کورد و تەنانەت چاالکانی
بزووتنــەوی نەتەوەییــش دادەمێنن .کاتێک
قەڵەم دەدوێ ،هەست بە مەترسی و بێ نیازی
لــە بەرپەرچدانەوە دەکــرێ کە ئەمە یەکێک
لــە واتاکانی شکســتی کولتــووری و بواری
ڕاگەیاندنە .واتە ئەو شــێوە بیرە نەریتییە ،کە
ڕۆشنبیرانی گەلی سەردەست یان نووسەرانی
خۆبەدەســتەوەدەری هاوزمانــی نەتــەوەی

بندەســت ،ڕەنگە مەترســییەکی ئەوتۆیان بۆ
بزووتنەوەی کورد نەبێ .لە کاتێکدا کە پالمێر
بە شێوەیەکی ڕادیکاڵ ڕەخنە لە فەیلەسووفێک
دەگرێ کە بیری فەلســەفی قووڵی هەیە و لە
ســەر واتاکانی ئازادی گوتەکانــی بۆ هەموو
خوێنەرانی ئەو بوارە ئاشنایە .پالمێر تا ئاستێک
لەســەر گوتەی خۆی سوورە کە فەیلەسووفی
ناوبراو تا ســنووری ڕەگەزپەرەســتی تاوانبار
دەکا .ئەو ئاوا باســی پێوەنــدی هانا ئارێنت و
بزووتنەوەی خوێندکارانی ڕەش پێست دەکا:
«له ئامریكادا ،له ههر شــوێنێك پۆلیس و
توندوتیژی پۆلیس له خۆپێشاندانی هێمنانهدا،
هاتووەتــه كایــه ،بزووتنــهوهی خوێندكاری
بــهرهو ڕادیكاڵ بــوون چووه و به شــێوهی
داگیركردنی بینا و مانگرتن دەرکەوتووە .تهنیا
به وەگەڕکەوتنی بزووتنهوهی ڕهش پێستهكان
له پانتای زانكۆكاندا ،توندوتیژی ڕاســتهقینه
هاتووهته ئاراوە .خوێندكاره ڕهش پێســتهكان
كه زۆربهیان به بێ ئاستی شیاوی زانستییهوه
هاتوونهتــه زانكــۆ ،خۆیــان وهک گرووپێكی
خــاوهن بهرژهوهنــدی و نوێنهرانی كۆمهڵگای
ڕهشهكان ڕێک خستووە .بهرژهوهندی ئهوان لە
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پێوەرە نزمهكانی زانســتیدایه( ».ئارێنت وەرگیراو
لە هەمان سەرچاوەی پێشوو)٧٧:

لــهو نووســینهی ئارێنتدا ،ئهو ههســت ه
دووفاقیهی میلز باســی دهكا دهردهكهوێ .له
الیهك خوێندكارانی ڕهش پێســت به ئاشكرا
به مرۆڤ دهناســرێن .كهسانێک كه ڕوانگهی
بهرژهوهندخوازانهیان ههیه و له ڕێگای كردهی
بهكۆمهڵهوه ،وهدوای دهكــهون و له بهراوهرد
لهگهڵ خوێندكارانی ســپی پێســتدا باشــتر
دهتوانن لــه پانتای دابهشــكارییه زانكۆیی و
كۆمهاڵیهتییــهكان بیهكگرتوو بن .له الیهكی
دیكهوه ئــهوان ڕوانگهی ناوریایانهتریان ههیه،
هــهر بۆیه مهیلیــان بهالی پێــوەری الوازی
زانستیدایه و ...
له كۆتاییدا ئەو نووســەرانە دهڵێن ئارێنت
تووشی دژوازیی بووه .دژوازی له نێوان خاوهن
كهســایهتی بوونی تاكێک لــه ڕوانگهیهكهوه
و نهبوونی كهســایهتی ههمــان تاک ههر لهو
ڕوانگهیــهوه .به واتایهكی دیكه كهســێک كه
ویستێكی ههیه ،بهاڵم ئهو ویستانه گهمژانه و
توندوتیژن و له ڕێگای توندوتیژی ناپێویستهوه
وهک ئارێنــت دهڵــێ وهدوای ویســتهكانیان
دهكهون« :گومان لهوهدا نییه ڕەچهڵهكی سپی
ئارێنت توانای ههڵسهنگاندنی ئهوی له كردهی
خوێندكاره ڕهش پێســتهكان خستووهته ژێر
كاریگهری خۆیهوه«(.هەمان)٧٩:
ئەگەر بەشــێک لە نووسینەکانی کەسانی
بەنــاو و دەنگی وەک شــەفیعی کەدکەنی لە
بواری زمــان و کولتوور و جەوادی تەباتەبایی
لە بواری سیاســەت و زۆر نووســەری دیکە
هەڵبسەنگێنین کە قەڵەمی ناسراوی نەتەوەی
سەردەســتن ،چ جیاوازییەک دەبینین .ئەوان
کورد و نەتەوە ژێردەســتەکان چۆن دەبینن و
پێیانوایە کە ناســنامەی نەتەوە ژێردەستەکان
مەترسییە بۆ ســەر کولتووری فارسی چونکە
«بە هێماکانیدا هەڵدەمیــزن» (ئەوە وتەیەکی
شەفیعی کەدکەنی بوو کە لەسەر زمانە غەیرە
فارســییەکانی ئێران وتبووی) .ئەی چاالکانی
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کورد هەڵوێستیان چییە و چۆنیان بەرپەرچی
ئــەو قەڵەمانــە داوەتــەوە؟ بەرهەمەکانــی
ڕاگەیاندنی سیســتەم لە بیست ساڵی ڕابردوو
لە بواری کتێب و فیلــم و تا دوایی ئەو وێنە
نیــوە مرۆڤ و نیوە نامرۆڤەیان چۆن لە کورد
بە دەســتەوە داوە و سیســتەمی ڕاگەیەنەی
نەتەوەیــی چــی لەبەرامبەر ئەوانــدا بەرهەم
هێناوە؟ لێرەدا پرســیاری سەیرتر ئەوەیە کە
نە تەنیا چی بەرهــەم هێناوە ،بەڵکوو دەکرێ
بپرسرێ ئایا بەڕاستی ئاگای لێیە؟ بەکورتی و
بە دەنگی بەرز دەبێ بگووترێ نا.
بــۆ واڵم نایە؟ چەند ڕســتە لە کتێبێک
دێنمــەوە و پاشــان زیاتر لەســەر واڵمەکە
هەڵوێستە دەکەم:
لە بەشــێک بە ناوی ســێ یەخســیری
دێموکڕات لە کتێبی یادداشتەکانی کوردستاندا
و لە یادداشــتی رۆژی شــەمبە  ٦٤/٣/٢٥ئاوا
باســی هێزەکانــی نەتەوەیی و یــەک لەوان
دێمۆکرات دەکرێ:
«کاتێک بەیان ئەنگووت ،ســێ یەخسیری
دێموکڕات وەدەســت جوندوڵــا کەوتن .ئەو
یەخســیرانە مەســت بوون .بە پێی شایەتی
خەڵکی خوڕەخوڕەی سەقز ،یەکێک لەو سووک
و چرووکانە ،چەنــد کچی عازەبی ئەو دێیەی
بێ ئابڕوو کردبــوو و کردبوونییە ژن .ئەلحەق
کــوڕەکان چەخســێکی چاکیــان تێهەڵدان.
هەرکــەس دەســتی پێیان ڕاگەیشــتبا ،تێی
دەسرەواندن و تۆڵەی ئەو کچە بەستزمانەنەی
بە مســت لێدەکردنەوە .جگە لەو سێ کەسە،
سێ ئەسپیش کە لە خاوەنە دێمۆکراتەکانیان
مەزنتر بوون ،وەدەست کوڕەکان کەوتبوون و
( »...یوسفی)١٧٠ :١٣٧٣ ،
تا ئێستا چ لەسەر ئەو نووسراوانە نووسراوە
و چۆن خوێنەران و بەردەنگانی ئەو نووسراوانە
ڕوون کراونەتــەوە؟ ئایا لــە ڕاگەیاندنی هێزە
کوردییەکاندا چییەتی ناوەندە توێژینەوەییەکانی
سەر بە دەسەاڵت کە خەریکی بەرهەم هێنانی
کتێــب و فیلم لەســەر کورد و ویســتەکانی
ساڵی بیست و دووەم
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کوردە شی کراونەتەوە؟ ئایا لەو ڕاگەیاندنانەدا
و لە ئاســتێکی بەرباڵو و بە زمانی کوردی و
فارسی بەرهەم ساز کراوە تا بەردەنگی غەیرە
کورد لە ئاراســتەی دوژمنکارانەی ئەو دەقانە
تێبگەیەنێ و خوێنــەر و بەردەنگی کوردیش
بەوە دڵخــۆش بکا کە گوتارێــک لەبەرامبەر
ئــەو گوتــارەدا چاالکە تا ئەو زامــەی ئەوان
دەیخەنە سەر سیمای ئەو ناسنامەیە کەمێک
ســارێژ ببێتەوە؟ نموونەیەکــی دیکە هەر لەو
چەشنە دەقانە دەخەمە بەرباس کە لە کتێبی
کووچەی نەقاشــەکاندا کە تا ئێستا پازدە جار
و لە تیراژی  ٢٥٠٠بەرگ دا باڵو کراوەتەوە:
«دژە شۆڕش  ٢٥پاســداریان لە مەریوان
ســەربڕی و ناویان نا جەژنی مەرگ ،لە سنە
لە شەقامەکان مەشرووب و چەک و ڕۆژنامەی
ڕووت و پۆرنۆگرافییــان دەفرۆشــت...دکتۆر
چەمران گوتــی تاقمێک لــەو کوردانە بزانن
چییان لەو واڵتە کردووە ،ئەمانە یەکجار هەژار
و بیانووگــرن .ئاســتی کولتووریان زۆر نزمە...
دوو یەخســیریان هێنــا الی دکتۆر چەمران.
گوتــی ئێوە بۆچی شــەڕ دەکــەن؟ کوردی
دژە شــۆڕش گوتی :ئێمــە خودموختاریمان
دەوێ .دکتــۆر لێی پرســی :بۆچیتانە؟ گوتی:
دەمانهــەوێ دارەکانمــان لــە بەکتریا پاک
کەینەوە و سەمپاشــی کەین .ئێمە کشــت و
کاڵمان دەوێ و ( »...کاظمی)١٠٧-١٠٤ :١٣٩٠ ،
ئەگــەر ســەردەمێک سیســتەمی ناوەند
بــە چەک و چۆڵــەوە لە بیــری داگیرکردن
و چاوترســێن کردنــی کــورد وەک گەلێکی
ژێردەســتەدا بووە ،ئێســتا ئەوە بە گوتارێکی
دیکــەوە و بە بوارێکی دیکــەدا هێرش دەکا.
ئــەوان هــەوڵ دەدەن کورد وەکــوو کۆمەڵە
نیمچەمرۆڤێکــی گەمــژە و نەخوێنــدەواری
جێگای بەزەیی و تووڕەیی پیشان بدەنەوە.
ئەگەر ئەوە نەفەســی نووسەرانی نەتەوەی
سەردەســتە ،لــە نووســەرانی هاوزمانی ئەو
گەلەش کەسانێک هەن بیریان لە هاوشێوەیی
لەگەڵ سیســتەم کردوەتەوە .هاوشێوەییەک

کە لە باســی ئۆتووریتەدا ئیســتانلی میلگرام
ئــاوای شــیدەکاتەوە« :له باســی ئۆتوریتهدا
دوو واتــای گوێڕایەڵێ و هاوشــێوهیی ههیه.
لــه یهكهمــدا ناچارەییەک دهبینــدرێ و له
دووهمدا كهســی بهرباس جیا له بهڕێوه بردنی
قســهی ســهرتر له خۆی ،ئاكار و عادهتهكان
و زمانــی ئهوانیش دهكار دهكا (میلگرام:١٣٨١ ،
 .)١٤٩ئەو هاوشــێوەییە لە کوردســتان و لە
دۆخی ئێســتادا گۆڕانێکی قووڵتری بەسەردا
هاتووە و تا ئاســتی داماڵدران لە ناســنامەی
نەتەوەیی و دوژمنایەتی ئەو ناســنامەیە بەرز
بووەتەوە .ئــەو تاقمە لە هاودڵبــوون لەگەڵ
نەتەوەی سەردەســتەوە ،بوونەتــە گورووهی
زەربەتی کولتووریی دژبەرانی نەتەوەیی .ئەوە
ئەو خاڵەیە کە لە کۆتایی ڕســتەی شکستی
ئێستای کورددا دەبێ دابندرێ و پێداچوونەوە
بە دۆخی ئێســتادا بکرێ .هەول بدرێ دۆخی
هەنووکە بە دروستی و لە سەر بنەمای واقیع
نەک ترس و شەرم هەڵبسەنگێندرێ و پالنی
بۆ دابڕێژرێ و ناوەرۆکــی بۆ بەرهەم بێ .ئەو
کاتە کە هێزی نەتەوەیی ڕزگاریخواز جارێکی
دیکە شــەپۆلێکی نوێ بە ڕەوتی بیر و ڕەوتە
کۆمەاڵیەتییەکان دەدا.
سەرچاوەکان
ژیژك ،اســاوی ( )١٣٨٤گزیده مقاالت در نظریه سیاســت و دین.
گزینش فرهاد پور و دیگران ،تهران :گام نو
احمدی ،بابك ( )١٣٧٦خاطرات ظلمت ،درباره ســه متفکر مکتب
فرانکفورت تهران :مرکز
پالمــر ،مارتین و دیگــران ( )١٣٨١مطالعات قومی و نژادی در قرن
بیستم ،مترجم پرویز دلیرپور و دیگران ،تهران :انتشارات پژوهشكده
مطالعات راهبردی
کاظمی ،سیدابوالفضل ()١٣٩٠کوچە نقاشها ،تهران :سورە مهر
میلگرام ،اســتانلی( )١٣٨١اطاعت از اتوریته ،ترجمه مهران پاینده و
دیگران ،تهران :اختران
یوســفی ،محسن( )١٣٧٣یادداشتهای کردستان ،تهران :دفتر ادبیات
و هنر مقاومت
صالحی ،ملک یحیی()١٣٨٤سیاست به مثابە علم ،تهران :سمت
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تارمایییەکانی دۆزاک* لە نیشتماندا

کۆماری ئیسالمی چۆن پەالماری نووسەران و چاالکانی کورد دەدات؟
ئاگری ئیسماعیلنژاد

پێش هەموو باسێک دەبێت ،دوو بابەت بۆ خوێنەری ئەو وتارە ڕوون بکەمەوە؛
یەکەم« :کۆماری ئیسالمی» و «دەستەاڵتداری پالەوی» هیچکات لە هیچ بەشێکی
کوردستاندا ،ڕەوایییان نەبووە و نابێ ،هەر بۆیە دەستەاڵتداری تۆتالیتێر و سەرەڕۆی
ئێرانی ،زۆر بەالیەوە ئاسایییە کە هەموو خەڵک و کۆمەڵگای کوردستان وەک
دوژمنی خۆی سەیر بکات و پیالن و گەاڵڵە بۆ لەنێوبردنی ئەو «دوژمنە» دانێ و تا
ئێستاش لەو ڕێیەدا لە هیچ کردەوەیەک نەپرینگاوەتەوە.

دەستپێک
بە درێژاییی  ١٠٠ســاڵی ڕابــردوو ،هەوڵی
دەستەاڵتی داگیرکەری ئێران ئەوە بووە که
هەموو هێماکانی کوردبوون ،یان بە گشتی
بسڕێتەوە ،یان هەندێک الیەنی دزێو بکات،
یان بەشێک لەو نیشــانانە بەخۆیەوە گرێ
بدات .پرسی داگیرکەری لە کوردستان تەنیا
گرێ نەدراوە بەوەی که خاکی کوردســتان
داگیــر بکرێت و ڕێگە لە دەســتەاڵتداریی
سیاســیی کوردی بگیرێت ،بەڵکوو ئامانجی
داگیرکــەر ،توانــەوەی شوناســی کــورد
لەنێو شوناســی ئێرانیدایە و لــە پێناو ئەو
ئامانجەشــدا دەزگا ئەمنییەکانی ڕێژیم که
بەڕێوەبــەری بڕیارەکانــی دەســتەاڵتداری
ئێرانین ،کۆمەڵێک ڕێوشــوێن دەگرنە بەر و
بەدەر لە گیران و ســەرکوتی ڕاستەوخۆی
خەڵکی کوردســتان ،دەیــان پیالن و فێڵی
ناڕاســتەوخۆ دەگرنە بەر ،هەتا چارەنووسی
کۆمەڵگای کوردستان ،خەڵک و لێهاتووانی
کــورد بەرەو ئەو ئاقاره بــەرن کە دڵخوازی
خۆیانە.
پێــش هەموو باســێک دەبێت ،دوو
بابــەت بــۆ خوێنەری ئەو وتــارە ڕوون
بکەمەوە؛ یەکەم« :کۆماری ئیســامی»
و «دەســتەاڵتداری پالەوی» هیچکات لە
هیچ بەشێکی کوردســتاندا ،ڕەوایییان
نەبووە و نابێ ،هەر بۆیە دەســتەاڵتداری
تۆتالیتێــر و ســەرەڕۆی ئێرانــی ،زۆر
بەالیەوە ئاســایییە کە هەموو خەڵک و
کۆمەڵــگای کوردســتان وەک دوژمنی
خۆی ســەیر بکات و پیــان و گەاڵڵە
بۆ لەنێوبردنی ئــەو «دوژمنە» دانێ و تا
ئێستاش لەو ڕێیەدا لە هیچ کردەوەیەک
نەپرینگاوەتەوە.
دووهەم :ئــەو وتــارە لێکۆڵینەوەیەکی
مەیدانیی  ١٥ســاڵی نووسەرەکەیەتی .تەنیا
نووســەرەکەی لــە بەرانبەر ئەو باســانەی
کردوویەتی بەرپرسە.

بەشی یەکەم
ڕوونکردنەوەیەکی پێویست
دەســتەاڵتداری ئێرانــی لــە ڕووی
ئیدئۆلۆژییــەوە دەســتەاڵتێکی تۆتالیتێرە.
ئەو دەســتەاڵتدارییە شوناسێکی تایبەت بە
خۆی هەیە و لە ماوەی سەد ساڵی ڕابردوودا
هەوڵی ســەرەکیی ئەوە بووە که شوناســی
«فارس-شــیعه» بەســەر هەموو ئێراندا زاڵ
بکات و باقیی شوناســەکانیتــر لەنێو ئەو
شوناسەدا بتوێنێتەوە .سیستەمی تۆتالیتێری
ئێرانی ،ئاوێتەی باوەڕێکی ئایینییە و ئەوەش
وای کــردووە کــه پێکهاتــەی تۆتالیتێری
ئێرانی ،وەهمی ئەوەی هەبێت که ڕێوشوێن
بۆ ئەم دنیا و ئــەو دنیای مرۆڤەکان دیاری
دەکات .هەر لەســەر ئــەو تێفکرینەیە که
پێکهاتەی کۆماری ئیســامی ،یاسا و ڕێسا
بۆ هەموو ڕەهەندەکانی ژیانی مرۆڤ دیاری
دەکات و تەنانەت هەوڵــی ئەوەش دەدات
شاراوەترین الیەنەکانی ژیانی خەڵکی بخاتە
ژێر چاوەدێرییەوە.
لێــرەدا پێویســتە ســووکە لەنگەرێک
لەســەر بیروبۆچوونــی «خامەنەیی» بگرین.
«خامەنەیــی» لە  ٣٢ســاڵی ڕابردوودا تەنیا
بریــاردەری نێــو کۆماری ئیســامی بووە
و ســپای پاســداران و ناوەندە دینییەکان
یــان لە ژێــر فەرمانی ئەو دابــوون و یان
ئەوەی ڕاوێــژکاری ئەو بــوون .خامەنەیی
لەڕووی فکرییەوە ســەر بە بەرەی ئیسالمی
سیاســییە و لەژێر کارتێکەریی کەســانی
وەک «ســەید قوتب»دایــە .خامەنەیــی لە
چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا بەپانەوە باســی
ئەوە دەکات کە دواییــن ئامانجی کۆماری
ئیســامی ،دامەزراندنی «شارســتانییەتی
نوێــی ئیســامی»یە[ .]١ئــەو باســی ئەوە
دەکات کــە حکوومەتی ئیســامی ،دەبێت
کۆمەڵگای ئیسالمی دامەزرێنێ و کۆمەڵگای
ئیسالمییش ،دەبێت شارستانییەتی ئیسالمی
دامەزرێنێ.
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خامەنەیی هەر وەها لە ڕاگەیاندراوێکدا
کــە خۆیــان وەک گەاڵڵــەی  ٤٠ســاڵی
داهاتووی کۆماری ئیســامی باسی لەسەر
دەکــەن و ناویان ناوە «دووهەمین هەنگاوی
شۆڕش» باسی خۆبارهێنان ،کۆمەڵگابارهێنان
و شارستانییەتســازی دەکات[ ]2و پێداگرە
لەســەر ئەوەی که ئــەوان بنەمای تایبەتی
خۆیان هەیە و لەسەر ئەو بنەمایەش سوورن
و دەزانن چۆنی بپارێزن[ .]3کۆی ئەو قسانە
ئــەوە پشتڕاســت دەکەنەوە کــه کۆماری
ئیسالمی ســەرەڕای ئەوەی که بنەماکەی
لەســەر ئەوە دامەزراوە که برەو بە شوناسی
دڵخوازی خۆی که شوناسی فارس-شیعەیە
بدات ،بەڵکوو لە ســێ ئاستی تاک ،کۆمەڵگا
و دەســتەاڵتدا گەاڵڵەی هەیە بۆ سازکردنی
ئــەوەی که خۆیان پێــی دەڵێن کۆمەڵگای
ئیسالمی و شارســتانییەتی نوێی ئیسالمی.
هەر لەو پێوەندییەشدا سازکردنی ئەو تاک و
کۆمەڵگایە ،وەک ئەرکی حکوومەت لە قەڵەم
دەدرێت .کــۆی ئەو ئامانجانــەی کۆماری
ئیســامی دەرخەری ئەوەن که ئەو ڕێژیمە
بــە دوای ئەوەدایە که ڕواڵەتــی دڵخوازی
خۆی لە تاک و کۆمەڵگا ساز بکات و ئەوان
بۆ هەر کام لەو ڕواڵەتانە «ڕواڵەتی بەرزیان»
دەستنیشــان کردووە و کۆمەڵگا بە زۆرملی
بەرەو ئەو ڕواڵەتە دەستنیشــانکراوە دەبەن،
وەک «حەسەن ڕووحانی» باسی دەکات ،بە
زۆری قامچی خەڵک دەبەن بۆ بەهەشت[.]4
بابەتێکــی دیکە کە دەبێت ئاماژەی پێ
بکەین ،پێناســەکردنی باڵەکانــی ڕێژیمە.
پێناســەی باڵەکانی ڕێژیم ،بە دوو هۆکاری
سەرەکی بۆ ئەم وتارە گرینگە :یەکەم هۆکار
ئەوەیە که لەو سااڵنەی دواییدا ،ڕەوتێک لە
نێو خەباتی نەتەوەییی ڕۆژهەاڵتدا ســەری
هەڵداوە که لە چوارچێوەی کەشی ڕەخساوی
باڵەکانی ڕێژیمدا ،بە دوای دەرفەتدا دەگەڕێ
و بە شــوێن دەســتەبەرکردنی ویستەکانی
زیاتر تاکەکەسیی خۆیدایە .هۆکاری دووهەم
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ئەوەیــە ،بە هــۆی جیــاوازی[ ]5لە پێگەی
باڵەکانی دەســتەاڵتی ڕێژیمــدا ،بە ڕواڵەت
هەر باڵەی سیاســەتێکی تــەواو جیاوازیان
بەرانبەر بە کوردستان هەیە و هەر ئەوەش
ئاڵۆزیی کێشــەی کوردی ڕۆژهەاڵتی زیاتر
کردووە.
دابەشکاریی باڵەکانی ڕێژیم بەسەر دوو
بەرەی ڕێفۆرمخواز و بناژۆخــوازدا ،ناتوانێ
دەرخەری ڕاســتیی ویست و خواستی ئەو
دوو باڵــە بێت .بە خوێندنــەوەی ئەزموونی
سیاســیی ئــەو دوو باڵە دەردەکــەوێ ئەو
دابەشکارییە ،دابەشــکاریی خودی ڕێژیمە
و ئامانجیشــی ئەوەیــە ڕواڵەتێکی ئەمڕۆیی
و جــوان بــۆ ملمالنێــی نێو دەســتەاڵتی
سیاســی بدۆزێتــەوە .بۆ ئەوەی بە باشــی
لــە ڕاســتییە شــاراوەکانی پشــت ئــەو
دابەشــکارییە تێبگەین پێویســتە ئاگامان
لەوە بێ کە کۆی ئەو کایەیەی دەستەاڵت،
دەگەڕێتــەوە بۆ ملمالنێیەکــی ناوخۆیی لە
دەســتەاڵتی کۆماری ئیســامیدا ،ئەویش
ملمالنێــی نێوان «بنەماڵــەی خومەینی» و
«خامەنەیی»یە .لە پــاش ئەوەی خامەنەیی
دەبێتە ڕێبەری کۆماری ئیسالمی ،بە پانەوە
هەوڵی ئــەوە دەدات بنەماڵــەی خومەینی
و دەســتوپێوەندەکانی ئــەو بنەماڵەیــە،
بەتــەواوی پەراوێز بخــات ،بۆ ئەوەی پلەی
ڕێبەرییەکــەی ،وەک خۆی لە ڕۆژی دانانی
لەو پلەیەدا دەڵێت« :پلەیەکی هەوانتە و بێ
دەستەاڵت نەبێت»[.]6
پرســی گرینگ بۆ ئەو وتارەی ئێمە لەو
پێوەندییەدا ،ئەوەیە که وەزارەتی ئیتالعات
وەک یەکێک لە دەزگاکانی داپڵۆســێنەری
کوردســتان ،ڕوانینی بۆ دۆزی کوردســتان
لەگەڵ سازمانی ئیتالعاتی سپا جیاوازە.
لە کۆماری ئیســامیدا  ١٦ڕێکخراوەی
ئەمنییەتــی هەیــە کــە لــە چوارچێوەی
«شــووڕای هــــــــاوکاریی ئیتالعــات»دا
ڕێکخــراون[ ،]7لــەو شــازدە ڕێکخراوەیــە
ساڵی بیست و دووەم
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چاردەیان بە ئامانجی ئــەوە دامەزراون که
ناوەندی نیزامی ،هەستیار و ناوەکیی ڕێژیم
بپارێزن .بە کورتی ئــەو تاقمە ڕێکخراوەی
ئەمنی تایبەتن .دوو ڕێکخراوە که بریتین لە
«وەزارەتی ئیتالعات» و «سازمانی ئیتالعاتی
سپا» لە ڕاستیدا بۆ یەک ئامانج دامەزراون.
لە ڕواڵەتدا وا دەردەکــەوێ بوونی ئەو دوو
ڕێکخراوەیــە چەشــنێک کاری تەریــب و
سازمانی تەریب ساز کردنە ،بەاڵم بۆ ڕوونتر
بوونەوەی باسەکە و درخستنی ڕاستییەکان،
ســەرەتا پێویستە باســێکی کورت لەسەر
تەناهــی لە چوارچێوەی ئیســامدا بکەین.
بەشی لێکۆڵینەوەی «مەجلیسی خوبرەگان»
لە وتارێکدا لە ژێرنــاوی «جێگە و پێگەی
تەناهی لــە حکوومەتی ئیســامی دا» کە
ســاڵی  ١٣٨١باڵوی کردووەتەوە ،ئەمنیەت
بــە یەکــەم ئەرکی حکوومەتی ئیســامی
[]8
دادەنێت.
«ڕۆژنامەی کەیهان» کە له ژێر چاوەدێریی
خامەنەییدایە ،لە وتارێکدا لە ژێر سەردێڕی
«گرینگیی تەناهی لە ئیســامدا» که ڕۆژی
٥ی ڕەشــەمەی  ١٣٩٦چاپــی کــردووە
دەڵێت« :بە هــەر پێوەرێک بیپێوی ،ئەرکە
لەسەر حکوومەتی ئیسالمی که ئەمنییەتی
جۆراوجۆری خەڵک دابین بکات»[.]9
لێرەدا دەبێــت ،ئەو پرســیارە بکەین،
ئەدی هۆکاری چییە کۆماری ئیسالمی دوو
ڕێکخراوەی هاوشانی یەکی ساز کردووە؟
ئەگــەر لــە یــەک ڕســتەدا بمانەوێ
واڵمی ئەو پرســیارە بدەینەوە دەبێ بڵێین،
هۆکاری ســەرەکی دەگەڕێتەوە بۆ پێگەی
بنەماڵەی خومەینی لە وەزارەتی ئیتالعاتدا.
وەزارەتــی ئیتالعات ســاڵی ١٣٦٣و لەژێر
هێژمۆنــی «ئەحمــەد خومەینــی»« ،عەلی
ئەکبەر هاشمی ڕەفســنجانی» و «محەمەد
موســەوی خۆیینیها» دامەزرا .هەرچەند لە
ساڵی ٦٩وە بەردەوام خامەنەیی چاوەدێریی
بەسەردا کردووە و ئاڵوگۆڕی بەسەر هێناوە،

بەاڵم ڕاستییەکەی ئەوەیە که بەپێی ئەوەی
ســاڵی  ٧٧بۆ ئەوەی بڵێن دەوڵەت لەگەڵ
زنجیرە تێرۆرەکانی ئەو کات نییە« ،سەعید
ئیمامــی» لەالیان «عەلــی ڕەبیعی»یەوە که
ڕێفۆرمخواز بوو و ئــەو کات هیچ پلەیەکی
لە ئیتالعاتدا نەمابوو ،لێپرسینەوەی لێ کرا
و هــەر وەها بەپێی ئەوەی که «موعاوینەتی
ئیتالعاتی ســپا» ســاڵی  ١٣٨٨لە هەڕەتی
ئاڵۆزیی نێوان ڕێفۆرمخواز و بناژۆخوازەکاندا،
بوو بە سازمانێکی سەربەخۆ ،بە ڕوونی دیارە
که ئیتالعاتی ســپا لە ڕاستیدا ڕێکخراوەی
متمانەپێکــراوی خامەنەیییــە و لە ئاکامی
ملمالنێــی لەگەڵ بنەماڵــەی خومەینی و
لەترسی دزەی ئەو بنەماڵەیە بۆ ناو وەزارەتی
ئیتالعات دامەزراوە .هەر لــەو پێوەندییەدا
دەکرێــت ئامــاژە بە لێدوانێکی «حوســین
غەریبپــوور» ســەرۆکی قــەرارگای ئیمام
عەلیش بکرێــت که دەڵێــت« :خامەنەیی
گوتــی مــن ئەمنییەتم لە ســپا دەوێت و
بۆیەش ئێســتا ســپا زیاتر دەپەرژێتە سەر
[]10
بواری ئەمنیی»
گرینگیی ئەو پرسە بۆ بابەتی وتارەکەمان
دەگەڕێتەوە بۆ جیاوازیی ڕوانینی ئیتالعات
و ئیتالعاتی ســپا بۆ بزووتنەوەی نەتەوەییی
کوردستان .بەرپرسانی پێشووی ئیتالعات که
ئێستا ڕۆڵی سەرکردایەتیی ڕێفۆرمخوازەکان
دەبینن و لــە نێویاندا دەتوانیــن ئاماژە بە
هێندێــک نــاوی وەک «عەلــی ڕەبیعی»،
«ســەعید حەججاریــان»« ،ڕەزا ئەمیــری
ساڵحی»« ،محەمەدڕەزا تاجیک» و  ....بکەین،
ســەرجەمیان ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ دۆزی
کوردستان ئاشــنان و لە نزیکەوە ئاگاداری
هێزی سیاســی و کۆمەاڵیەتیی کوردستان
هەن« .ئەمیری» جێگری پێشــووی بەشی
فەرهەنگیــی وەزارەتــی ئیتالعــات بووە و
«ڕەبیعی» هەتا ســاڵی  ١٣٧٢هاوکات هەم
جێگــری وەزیــری ئیتالعات بــووە و هەم
بەرپرســایەتیی ئیتالعاتی پارێزگای سنە و
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ورمێی بە دەســتەوە بووە .ئەو باڵە لە ڕێژیم
خوێندنەوەیان بۆ بزووتنــەوەی نەتەوەیی-
دێمۆکڕاتیکــی کوردســتان ئەوەیە که ئەو
بزووتنەوەیە وەک بزووتنەوەیەکی سێکۆالر
دەبینن و ڕۆلێکی گرینگ بە پرســی دین،
بەتایبەتی دینی ئیسالم و مەزهەبی سوننە لە
تاوتوێکردنی بزووتنەوەکە و ڕووبەڕووبونەوە
لەگەڵ بزووتنەوەکە نادەن.
بــەاڵم ئیتالعاتــی ســپا ،بزووتنەوەی
نەتەوەیی-دێمۆکڕاتیکــی کوردســتان ،لە
چوارچێوەی پرســی «شــیعە و سوننی»دا
لێکدەداتەوە و گرینگیی تایبەت بە پرســی
دین لە نێو کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵت و لەنێو
بزووتنەوەی کوردســتان دەدا .لە ڕاســتیدا
ئەوان بزووتنەوەی کوردستان وەک پرسێکی
«ســوننی-کورد» دەبێنن و ڕوونە بە هەمان
شــێوەش ،شــێوازەکانی ڕووبەڕووبوونــەوە
لەگەڵ ئــەو بزووتنەوەیە دادەڕێژن .یەکێک
لە بەڵگەکانی ســەلماندنی ئەو باسە ئەوەیە
کە ڕێژیم بۆ کۆنتڕۆڵی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
سیســتەمێکی ســەیری ڕەچاو کردووە کە
بریتییە لە دامەزراندنی «قەرارگای هەمزەی
سپای پاســداران» کە هەموو ناوچە سوننی
نشــینەکانی کوردســتانی لەژێر دەستدایە
و «قــەرارگای نەجەف»یــش کۆنتــڕۆڵ
و چاوەدێریــی ناوچــە شیعەنشــینەکانی
کوردســتانی پێ ســپێردراوە .ئەوە لەگەڵ
نۆڕمــی دابەشــکاریی قەرارگاکانــی ســپا
جیاوازیــی هەیە ،چونکە باقیی قەرارگاکانی
سپا ،بەپێی دابەشکاریی پارێزگاکان دابەش
کراون .هەر لەو پێوەندیەدا ڕەنگە بەاڵتانەوە
ســەرنجڕاکێش بێت که زیاتر لە  ٥ســاڵە
یەک کــەس فەرماندەی ســپای پارێزگای
تەورێز و سپای پارێزگای ئورمیەیە.
لێــرەدا ڕەنگە خوێنەر پرســیارێکی بۆ
ساز بێ کە چ پێوەندییەک لە نێوان ڕەوتی
ڕێفۆرمخواز و پەلوپۆ هاویشتنی دەستەاڵتی
سپا لە کوردستاندا هەیە؟ ئایا لە کاتێکدا کە
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ڕێفۆرمخوازەکان لەســەر هێندێک چەمکی
وەکوو «کۆمەڵگای مەدەنی»« ،دێمۆکڕاسی»،
«مافــی شــارۆمەند» و  ...پێداگرن؛ دەکرێ
باســی ئەوە بکەیــن کە ئــەو چەمکانە چ
زیانێک بۆ بزووتنەوەی کوردستان بە دیاری
دێنن لە کاتێکدا کە بەشێک لە حەولی ئەو
بزووتنەوەیەش دابینکردنی ئەو دەرفەتانەیە
بۆ کۆمەڵگا؟
پێــش ئــەوەی واڵمــی ئەو پرســیارە
بدەینەوە دەبێــت ،بیری خوێنەری بێنمەوە
که ڕاوێژکاری پرسی نەتەوەکان لە دەوڵەتی
ڕووحانیــدا که بۆ یەکەم جار لە حکوومەتی
کۆماری ئیســامی ئەو پلەیە دیاری کراوە،
عەلی یۆنســییە« ،عەلی یۆنسی» تەنیا پلەی
بەڕێوەبــەری که هەیبووە وەزیری ئیتالعات
بــووە کە وایە زۆر بەڕوونی حکوومەت هەر
چەشنە پرسێک لە پێوەندی بە نەتەوەکاندا
وەک پرســێکی تەناهــی تاوتــوێ دەکا و
پالنیشی بەو بارەدا بۆ دادەڕێژێ.
ئەگــەر بــە شــێوەیەکی لۆژیکــی بیر
بکەینــەوە و لــە واڵتێکی ئاســاییدا بژین
و بزانیــن بــەدەر لە کایەی سیاســی و بە
ڕاســتی حەول بۆ وەدیهاتنی ئەو چەمکانە
لە دونیای واقیعــدا دەدرێ ،دەبێ دڵخۆش
و گەشــبینانە بڕوانین و بڵێین ئەو چەمکانە
هیچ خراپەیەکیان بۆ بزووتنەوەی کوردستان
نییــە .بەاڵم با ئەو الیەنــە لەبەرچاو بگرین
کە لە  ١٠٠ساڵی ڕابردوودا ،ئێرانییەکان بە
چاوی پرســێکی ئەمنییەتی سەیری دۆزی
کوردستانیان کردووە و ئێستا تەنانەت ئەگەر
دۆزی کوردســتان لە چــاو ئێرانییەکان لە
پرسێکی ئەمنییەتییەوە بۆ پرسێکی سیاسی
بگۆڕدرێت ،بێگومان تێچووی بزووتنەوەی
کوردســتان زۆر کەمتر دەکات و ئەوەش بە
قازانجــی بزووتنەوەکەیە .ئەوە بەدەر لەوەیە
که پێکهاتەی سیاسیی ئێران ،پێکهاتەیەکی
تۆتالیتێــرە و لــەو پێکهاتــە تۆتالیتێرەدا
شوناســی کوردبــوون وەک شوناســێکی
ساڵی بیست و دووەم
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ئەویتری شوناســی ئێرانی دەناســرێ و بۆ
لەناوچوونی هەموو ڕێگایەک دەگیرێتە بەر.
بــۆ ئــەوەی پرســی دێمۆکڕاســی و
کۆمەڵگای مەدەنی و مافی شــارۆمەندی لە
ڕوانگەی ڕێفۆرمخوازەکانەوە تاوتوێ بکەین
دەبــێ زۆر وردتر بڕوانینــە بابەتی باڵەکانی
ڕێژیــم و ملمالنێی نێوان ئەو بااڵنە ،جا بەو
پێیەش دەبێ بڵێین:
یەکەم :ڕێفۆرمخوازەکان لە دەســتەاڵت
پەڕاوێزخــراون و بەپێی ئەزمــوون ،ئەوانە
پێشتر کە لە دەســتەاڵتدا بوون ،لەبەرانبەر
پرســی کورد و خەڵکی کوردســتاندا زۆر
دڵڕەقتر و خوێنڕێژتر بوون ،کە وایە ئەگەری
زۆرە بەپێــی ئەوەی ئاگاداری ئەوە هەن کە
کۆمەڵگای کوردســتان پرسی دێمۆکڕاسی،
مافی شــارۆمەندی و  ...بــە قازانجی خۆی
دەزانێ ،ئەو باوەڕەی کۆمەڵگای کوردستان
وەک ئامێرێک بەکاربێنن بۆ گەیشــتنەوەی
خۆیان بە دەستەاڵت ،بۆیەش من پێم وایە
کۆی دروشــمەکانی ئــەوان تەنیا بابەتێکی
کاتییە و ئامانجــی ڕوون لەو بابەتە ئەوەیە
کە خۆیان دەستیان بگاتەوە بە دەستەاڵت.
دووهەم« :مێهدی هاشــمی» که کوڕی
نێونجیی «ئەکبەر هاشــمی ڕەفسنجانی»یە،
دەڵێت« :دێمۆکڕاســی الی ئێمە پرسێکی
نێوخۆییــی باڵەکانــی ڕێژیمــە»[ ]11کــە
وایــە ئەگەر ئــەوان تەنانــەت باوەڕیان بە
دێمۆکڕاســییش هەبێت ،ئەو دێمۆکڕاسییە
لە ڕاســتییدا لەنێــوان باڵەکانــی ڕەژیمدا
دێمۆکڕاسییەکی بەڵێندارە .هاوشێوەی ئەو
دێمۆکڕاسییە بەڵێندارەی که لەنێوان توێژی
دەسترۆیشتووی وێنزوئیاڵ لە ساڵەکانی نێوان
 ١٩٤٣هەتا  ١٩٧٥هەبوو ،بە کورتی ئەوەی
ئەوان پێی دەڵێن دێمۆکڕاســی رێکارێکە
بۆ ڕاگرتنی دەســتەاڵتی خۆیــان و کەمتر
خوێناوی بوونی ملمالنــێ نێوخۆیییەکانی
ڕێژیــم و دابەشــکردنی بەرژوەندییــە
ئابوورییەکان لەنێو ئــەو بااڵنەدا و هەرگیز

وەک دەرفەتێک نە بۆ خەڵکی کورد و نە بۆ
خەڵکانی دیکەی ئێران کەڵکی لێ وەرناگرن
و نایکەنە هەلێک بۆ گەالنی ناو ئێران.
ســێهەم :بۆ ناســینی ڕێفۆرمخوازەکان
نابێ دروشمەکانی سەردەمی هەڵبژاردنیان
خەڵک و چاالکانی سیاسی بە الڕێدا بەرێ.
واتە باشــترین تریبوون بۆ ناســینیان ئەو
دروشــمانە نییە کە لە کاتــی هەڵبژاردندا
بەرزی دەکەنەوە ،بەڵکوو «ڕۆژنامەی شەرق»
و باقیــی باڵڤۆکەکانیانــە کە نیشــاندەری
گەاڵڵە و بیری سیاسیی ئەوانە بۆ گەیشتن
بە دەســتەاڵت و پاش بە دەستەوە گرتنی
دەســتەاڵتیش ،تەنیــا بــە ســەیرکردنی
چەنــد ژمــارەی ڕۆژنامەی شــەرق بۆمان
دەردەکەوێت که ئــەوان هەتا چەندە دژی
دۆزی کوردستانن.
چــوارەم :لە تاوتوێکردنی هەر باســێک
بەرانبــەر بە کۆمــاری ئیســامی ،دەبێت
لــە بیرمان بێت کۆماری ئیســامی دۆزی
کوردستان وەک دۆزێکی ئەمنییەتی سەیر
دەکات ،نەک وەک دۆزێکی سیاسی.
لێرەدا لەوانەیە خوێنەر ئەو پرســیارەی
بۆ ســاز بێت و بڵێت ،دەی باشە سیاسەت
خــۆ زۆر بە کەمی لەســەر بناغەی متمانە
دادەمــەزرێ ،بەڵکوو وەکــی ئەزموونی ئەو
بوارە دەریخســتووە زیاتر لەســەر بناغەی
بەرژوەندی خۆ دەگرێ ،ئەگەر وایە بۆ ئێمە
نابێ لەگەڵ ڕێفۆرمخوازەکان هاوپەیمان بین
بۆ لێدان یان الوازکردنی بناژۆخوازەکان؟
ئەگــەر بــە چاوێکــی وەردبینانــە لە
ڕووداوەکانی چل ســاڵی ڕابــردووی ئێران
بڕوانیــن ،بــەو ئاکامــە دەگەیــن کــە لە
کێشــەی نێوان کوردســتان و ئێراندا ،هەر
ڕێکەوت و کردەیــەک ببێتە هۆی الوازیی
زیاتــری دەســتەاڵتی ناوەنــدی ،بــەدەر
لەوەی دەســتەاڵتی ناوەنــدی هەتا چەندە
دژی دۆزی کوردســتانە ،ئــەوە بە قازانجی
کوردســتان و بزووتنەوەکەیەتــی ،بەاڵم لە
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پرسی ڕێفۆرمخواز و بناژۆخوازدا ،ئێمە وەک
کــورد بە هۆی ئــەوەی ئێرانییەکان دۆزی
کوردســتانیان وەک دۆزێکــی ئەمنییەتی
پێناسەکردووە و بە ئاسانی دەتوانن زەختی
بزووتنــەوەی کوردســتان بــۆ دابینکردنی
بەرژوەندییەکانــی خــۆی ،لەســەر باڵێکی
ڕێژیــم بە ڕێگای وەک گیران ،ســەرکوت،
زینــدان... ،ەوە ،الواز بکەن ،کە وایە ئەگەر
ورد بڕوانیــن ئێمە ناتوانیــن هێندە زەخت
بخەینە سەر ئێرانییەکان بۆ ئەوەی پابەندی
دێمۆکڕاســی ،مافــی شــارۆمەندی و ...
بەرانبەر بە کۆمەڵگای کوردستان بن ،دوای
ئەو باســە دەبێت بڵێین لە ملمالنێی نێوان
ڕێفۆرمخــواز و بناژۆخــوازدا ،ئێمە ناتوانین
بەرژوەندییەکانمان دابیــن بکەین ،کەوایە
بەشداریی ڕاستەوخۆ لەو ملمالنێیەدا ،تەنیا
بارقورسییە بۆ سەر بزووتنەوەی کوردستان،
بەاڵم ئەو ملمالنێیە هەتا گرژتر و خوێناویتر
بێت ،بە قازانجی بزووتنەوەی کوردســتانە،
چون دەستەاڵتی ناوەندی الواز دەکات.
بەاڵم بەشــداریی ڕاستەوخۆ یان کیسە
بــۆ هەڵدوورینی بەومانایە که پێمان وا بێت
ئەگەر باڵێکی ڕێژیم دەســتی بە دەستەاڵت
گەیشت لە باڵەکەیتر باشترە ،هەڵەیە؛ بەاڵم
دەســت تێوەردان لەو ملمالنێیە ،بەقازانجی
بزووتنەوەی کوردستانە.
لە کۆتاییــی ئەو بەشــەدا دەبێت دوو
بابەت ڕوون بکرێتەوە:
یەکەم :شوناسی کوردبوون لە پێکهاتەی
فکری ئێرانی بووندا ،وەک شوناسێکی دوژمن
پێناسەکراوە و ئەوەش وا دەکات کە بەدەر لە
باســی دێمۆکڕاسی و خواستی بەشداری لە
دەستەاڵت ،کورد بوون لە الی ئێرانییەکان،
وەک شوناسێکی مەترسیدار بۆ سەر ئێرانی
بوون سەیر بکرێت ،لەبەر ئەوەی ئێرانییەکان
بڕوایان بە وەهمی شوناسی مێژووییی ئێران
هەیە و لەبەرانبەردا ،سەرجەمی شوناسەکانی
تر وەک کورد بوون بە شوناسێکی ئاژاوەگێڕ
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دەزانن .ئەوان لەگەڵ خودی شوناسی کورد
بوون کێشــەیان هەیە ،نەک لەگەڵ ئاستی
خوازییەکانی ئەو شوناســە و خۆ گرژ کردن
لە بەرانبەر داخوازییــەکان تەنیا بیانویەکی
کاتییە و هیچی دیکەی تێدا بەستە نییە.
دووهــەم :بەڕێوەبەرانــی کۆمــاری
ئیســامی بەتایبەت ئەوانــەی وا لە دەزگا
ســیخوڕییەکانی ئەو ڕێژیمەدا کار دەکەن،
زۆربەیــان باوەڕی دینییــان هەیە و ئەوان
پێیــان وایە که کوشــتوبڕ و درۆ و بوختان
ئەگەر لە پێناو ئیســام و حکوومەتەکەیاندا
بێت ڕەوایە و تەنانەت خێریشان پێ دەگات
و خومینــی بەپانەوە دەڵێت« :تۆمەت کە لە
دینی ئیســامدا گوناحی گەورەیە هێندێ
[]12
جار واجب دەبێت».
ســێهەم :بــەدەر لەوەی کــه هێزێکی
چەکداری کوردســتانی هەیە بــەرەڕووی
ڕێژیــم بێتەوە یــان نا ،ئێرانییــەکان چون
شوناســی کوردبــوون بە دوژمنــی خۆیان
دەزانن ،کوردســتان وەک پرسێکی تەناهی
و مەترســییەک بۆ ســەر خۆیان دەبینن،
ئــەوە وای کــردووە تەنانەت لــە قۆناغی
دوای خەباتــی چەکداریــش ،ئێرانییەکان
کوردســتان وەک گۆڕەپانی شــەڕ دانێن و
هەموو هەوڵێک بدەن بۆ ئەوەی شوناســی
کوردبوون تێکبــدەن .لێرەدا باســی ئێمە
لەسەر جۆرێک شەڕە که لەودا لەباتی چەک،
قەڵەم لە گۆڕییە و لەباتی ســەرباز ،نووسەر
و ڕۆژنامەنووس و مامۆستا بوونیان هەیە .لە
شــەڕی گەرمدا تاکەکان دەکوژرێن ،شەقام
و شــارەکان وێران دەکرێن ،بەاڵم لەشەری
نەرمدا ،شــوناس دەکــوژرێ و فەرهەنگ و
زمان و داهاتوو وێران دەکرێن.
پــاش ئــەو باســانە ،دەچینــە ســەر
شــێوازەکانی ســەرکوتی نەرمی ڕێژیم کە
بەرانبەر بە کوردستان بەرکاریان دێنێ.
وەک ڕوونکردنەوە ،پێویســتە باســی
ئەوە بکەین که ئەوەی لەوە بەمالوە باسی
ساڵی بیست و دووەم
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لەســەر دەکرێت ،ئەو شــێوازە سەرکوتە
نەرمانەیە که کۆماری ئیســامی ،بەرانبەر
بە چاالکانی کورد بەکاریان دێنێ و بەدەر
لە باســی ئیعدام ،زیندان و ئەشکەنجەیە.
ئەو بابەتەی دواتر گرینگ و باس ورووژێنە،
بەاڵم بە هۆی ئەوەی دەمهەوێ لەو وتارەدا
جەخت لەســەر شــێوازی نوێی رووبەڕوو
بوونەوە و خۆ تەیارکردنی رێژیم لە بەرانبەر
مافخوازن و شوناس سازانی کورد دا بکەم،
ئەو الیەنەی دیکە بۆ نووسینی و شیکاری
تر هەڵدەگرم.
بەشی دووهەم
هێژمۆنیی فارسایەتی
لەسەرەتادا باسێکمان لەسەر بابەتی شوناس
لە پێکهاتــەی فکریــی ئێرانییەکاندا کرد.
ئەوان لە پێکهاتەی فکریی خۆیاندا شوناسی
ئێرانیبوون که پێکهاتەیەک لە فارس بوون
و شــیعەبوونە ،وەک شوناســێکی مێژوویی
هەمــوو خەڵکی نێــو جوگرافیــای ئێران
دەستنیشــان دەکەن و لە قۆناغی دواتردا،
هەر پرس ،بابەت و مێژوویەک کە شوناسی
ئێرانی بوون پشتڕاســت نەکاتــەوە ،وەک
شوناســی دژبەری خۆیان پێناسە دەکەن و
هەموو ڕێوشــوێنێک دەگرنــە بەر هەتا ئەو
شوناسە دژبەرە بتوێننەوە و دزێوی بکەن.
گرینگترین شــێوازی ســەرکوتی نەرم
لــە ئێران ،تەشــەنەکردن و گەشــەدان بە
هێژمۆنیی زاڵی فارســایەتییە! ،ئەو شوناسە
کــه وەک شوناســی ئێرانی بوون پێناســە
دەکرێت ،شوناســی ڕەواییی دەستەاڵتداری
تۆتالیتری ئێرانییە که لەســەر بنەمای ئەو
شوناسە دامەزراوە و ڕوونیشە که بۆ مانەوەی
خۆی بە هەموو شێوەیەک برەو بەو شوناسە
دەدات و شوناســەکانیتــر وەک دژبەری
خۆی پێناسە دەکات.
هــەر لەســەر ئەو بنەمایەشــە که لە
پێکهاتــەی دەســتەاڵتداریی ئێرانــی،

زانکــۆکان ،ناوەنــدە فەرهەنگییــەکان و
میدیــای فارســییدا ،شوناســی نەتەوەیی،
زمانــی نەتەوەیی ،فەرهەنگــی نەتەوەیی و
هتد کە لەراستییدا شــوناس ،فەرهەنگ و
زمانی فارســییە ،لە بەرانبەر شوناس ،زمان،
فەرهەنــگ و هتدی ناوچەیی یان خۆجێیی
دادەنــدرێ کە زمانی نەتەوە نافارســەکانی
نێو جوغرافیــای دەســتەاڵتداریی ئێرانە و
لە بۆچوونی ئێرانیدا ،پاراســتنی شوناســی
نەتەوەیی ئەرکی نیشــتمانییە و پاراستنی
شوناسی خۆجێیی نیشــانەی «ئاژاوەگێڕی»
و «ســووک بوونــە» ،ئــەو باســە ڕۆژانە لە
هەموو ڕەهەندە فەرهەنگییەکانەوە دووپات
دەبێتەوە و تەنانەت بە شێوەی قانون و بڕیار
دەخرێتە نێو ژیانــی ڕۆژانەی خەڵکەوە؛ بۆ
وێنە بودجەی تایبەت بۆ پاراســتنی زمانی
فارسی دیاری دەکرێت ،بەاڵم مامۆستاکانی
زمانی کوردی وەک کەســانی مەترســیدار
بۆ ســەر «تەناهیی نەتەوەیی» دەستبەسەر
دەکرێن.
ئامانجەکانی ســازبوونی ئەو هێژمۆنییە
بریتین لەو خااڵنەی لە درێژەی باســەکەدا
ئاوڕیان لێدەدەمەوە:
یەکەم:
تاکی کورد وەک مەترســییەک ســەیری
کــورد بوونی خــۆی بــکات ،کاتێک تاکی
کــورد بوونی خۆی بــە مەترســی بزانێ،
بەردەوام بۆ ئەوەی لە مەترســیی گیران و
ژانەســەری دەزگا ئەمنییەکان بەدوور بێت،
خۆی لە پرس و بابەتی پێوەندیدار بە زمان،
فەرهەنــگ و هتدی کوردبوون دەبوێرێ ،بە
ڕواڵەتیش بێت ،بایەخێک بەو باســە نادات.
لێرەدا دیارەدەی زمانی بێ کەڵک یان زمانی
ێ
بێ بەکارهێنەر ســەرهەڵدەدات ،زمانی ب 
بەکارهێنەر زمانێکە کــه بەکارهێنەرەکەی
نەتوانێ یان نەیهەوێت بۆ هەموو پرسەکانی
ژیانی بەکاری بێنێ و ئەوەش سەرەتایەکە بۆ
توانەوەی هێندێ الیەنی زمان و فەرهەنگ.
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دووهەم:
بایەخی هیچ زمانێک زاتیی نییە ،گرینگیی
زمان الی تاک بۆ ئاســتی بەکارهێنانی ئەو
زمانە لە ژیانی ڕۆژانە ،ژیانی ئابووری ،ژیانی
سیاســی و ژیانی کۆمەاڵیەتی و زانســتی
تاکەکان دەگەڕێتەوە .کاتێ زمانێک زانین و
بەکارهێنانی دەبێتە ژانەسەرێکی تەناهی بۆ
بەکارهێنەرانی ،بێگومان بەکارهێنەرانی ئەو
زمانە پشــت دەکەنە زمانەکە و ئەوە دەبێتە
هــۆکاری ئــەوەی ئابووریی زمــان (چاپی
کتێب ،رۆژنامــە ... ،وەرگێڕان و دیلمانجی
و فێرکاریی زمــان) تێکبڕووخێت ،کە وایە
تاکەکانی بەکارهێنەری زمانەکە ناچار دەبن،
خۆیان لە گیرفانی خۆیان ئابووریی زمانەکە
لەســەر پێ راگرن ،وەک چۆن ئێستا گۆڤار
و باڵوڤۆکی کوردی ،هیــچ داهاتێکی نییە
و ئەگــەر بەڕێوەبەرانی لــە گیرفانی خۆیان
تێچووەکەی نەدەن ،دادەخرێن.
ئەوە سەرەڕای ئەو باسەیە که ئایا ڕێژیم
ئامادەیــە مۆڵەتی چاپ کردنــی گۆڤارێک
بــدات یان نا؟ لێرەدا ئەگەر مۆڵەتەکەشــی
بدرێت بۆ شاردنەوەی نیەتی ڕێژیمە و چون
گۆڤارەکە ناتوانێ لە ڕووی ئابوورییەوە لەسەر
ێ ڕاوەستێ یان زۆر زوو لەنێو دەچێت ،یان
پ
ئــەوەی ناچار دەبێت ،ســەری بەم یان ئەو
دەزگای ئەمنییەوە بنێ ،کە ئەوەیش هەر لە
ڕاستییدا لەنێوچوونە.
جێگای ئاماژەیە کــه کەم بەکارهێنانی
زمانێک ،دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە ڕێژەی
چاپــی کتێــب ،گۆڤار و  ...کــەم بێتەوە و
ئەو کــەم بوونەوەیەش لــە ڕووی ئابووریی
فەرهەنگییــەوە دوو قەیرانی بنەڕەتی ســاز
دەکات:
ئــا :تێچووی چاپی باڵڤۆکــەکان دەباتە
ســەرێ و ئەوە خــۆی دەبێتە ،هــۆکار بۆ
ئەوەی ڕێژەی بەکارهێنــەری کەمتر بێت؛
یان بەکارهێنەر ناچار بێت تێچوویەکی زیاتر
بۆ ڕەهەنــدی فەرهەنگی کوردیی نێو ژیانی
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بدات .واتە بەکارهێنەر ،کتێبیکی فارســیی
بە هەرزانتر دەســتدەکەوێ لە چاو هەمان
کتێب بە زمانی کوردی.
بــێ :کەســانی بەرهەمهێنــەری ئەو
باڵڤۆکانــە ،بەهــۆی ئــەوەی ناتوانن کارو
چاالکیی خۆیان وەک ســەرچاوەی داهات
ســەیر بکــەن و بەناچــار چاالکییەکانیان
دەبێتە کارێکی الوەکی ،گومانی تێدا نییە
کــه کاتێ بەرهەمی فەرهەنگی ،نوســین و
بیرکردنەوە دەبێتە کارێکی الوەکی ،ئاستی
بەرهەمەکان دادەبەزێت.
سێهەم:
پێشکەوتنی ڕەهەندە جیاوازەکانی کۆمەڵگا
لەسەر شــانی لێهاتووانی ئەو کۆمەڵگایەیە.
کاتێ کە زمــان و فەرهەنگی کۆمەڵگایەک
لــە الیەن دەســتەاڵتەوە وەک مەترســیی
تەناهــی ســەیری دەکرێــت و لــە الیەن
نەتەوەی بااڵدەستەوە وەک زمانێکی سووک
و بێقیمــەت لێــی دەڕوانــرێ ،لێهاتووانی
بەکارهێنــەری ئەو زمــان و فەرهەنگە یان
پشــت دەکەنە زمان و فەرهەنگی خۆیان و
خزمەت بە زمــان و فەرهەنگی تر دەکەن،
یــان ئەگەر پارێــزەری بــن ،دەکەونە نێو
قەیرانــی جۆراوجۆرەوە و ئــەوەش دەبێتە
هۆی ئــەوەی لێهاتووان چێژ لە لێهاتووییی
خۆیان نەبینن.
ئــەوە دەبێتە هۆکاری ئــەوەی زمان و
فەرهەنگەکــە زیاتر و زیاتر ڕوو لە الوازی و
تێکڕووخان بکات.
چوارەم:
دامــەزراوەی فەرهەنگــی ،زمانی و هزری،
بایەخی گرینگیان لــە ڕەوتی ڕووناکبیریی
نەتەوەکانــدا هەیــە ئــەو دامەزراوانەن که
دەتوانن ڕەوتی فکری بخوڵقێنن و مێژووی
هــزری و فەرهەنگی نەتەوەیــەک پێکەوە
گرێ بدەن و کاتێک دەســتەاڵتی سیاسی
پێــش بــەو دامەزراوانە بگرێــت ،بێگومان
ڕووناکبیریی نەتەوەکە ڕوو لە کزی دەدات،
ساڵی بیست و دووەم
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ئاڵۆزیــی فەرهەنگی ،زمانی و هزری ســاز
دەبێــت و ئــەو نەتەوەیــە ناتوانــێ بیر لە
پرســەکانی ســەردەم بکاتــەوە و تاکەکان
بەردەوام بۆ واڵمی پرسیارەکانی نێو ژیانیان
ڕوو لە هزر و بیری کۆمەڵگای سەردەســت
دەکەن ،ئەوە ســەرەڕای ئەو باســەیە کە
ڕێژیم خۆی لەو بوارانەدا ،ئاڵۆزی ساز بکات.
پێنجەم:
لــە هەمــوو کۆمەڵگایەکــدا گرینگــە کە
لێهاتووانی ئــەو کۆمەڵگایە لەگەڵ خەڵکی
ئاســاییی کۆمەڵگاکە پێوەنــدی ئۆرگانیک
و دووالیەنەیــان هەبێت ،بــەو مانایەی کە
لێهاتووان دوایین بیرکردنەوە ،دەســکەوت،
نووســین و ڕامانی خۆیــان ،بەپانەوە لەنێو
خەڵــک بــاس بکــەن و خەڵــک دوایین
پێداویســتی و حــەز و ئاواتیــان لەگــەڵ
لێهاتــووان بێننــە گــۆڕێ .ئــەوە بناغەی
پێشــکەوتن و ســازبوونی گەشــەی چەند
ڕەهەندییــە .کاتــێ لــە کۆمەڵگایەکــدا
دەســتەاڵتی سیاسی ،ڕەهەندی فەرهەنگی،
فکری ،سیاســی و ئابووریی ئەو کۆمەڵگایە
بە مەترســیی تەناهی دادەنێــت ،دەکرێت
بڵێین ئەو کۆمەڵگایە بە دەستی ئەنقەست،
لە دۆخی دواکەوتووییــدا ڕادەگیرێ ،چون
لێهاتووانــی ناتوانــن دەســکەوت ،هونەر،
ڕامــان و هزری خۆیان پــەروەردە بکەن و
بیبەنــە نێو خەڵکــەوە و خەڵکیش ناتوانن
پێداویســتییەکانیان بەدەســت لێهاتووانی
خۆیان چارەسەر بکەن.
شەشەم:
شایی بەخۆیی ،پرســێکی دەروونییە ،بەاڵم
بابەتێکــی گرینگە بــۆ ئــەوەی تاکەکانی
کۆمەڵــگا بەرەو کاری گــەورە هان بدرێن.
کاتــێ لێهاتــووان لــە کۆمەڵگایەکدا هیچ
چێژێــک لــە لێهاتووییی خۆیــان نابینن،
ئاســتی شــایی بەخۆیییــان دادەبەزێــت
و ئــەوەش دەبێتــە هۆکارێک بــۆ ئەوەی
لێهاتــووان لە ڕووی دەروونییــەوە ،نەتوانن

و نەوێرن خۆ لە چارەســەری پرسی گەورە
بدەن و خۆیان پێ سووک بێت و لێهاتووانی
نەتەوەی بااڵدەستیان پێ گەورەتر و شیاوتر
لە خۆیــان بێت ،ئەم دیاردەیە ڕاســتەوخۆ
کارتێکەریــی لەســەر پڕۆســەی ڕزگاریی
نەتــەوەکان و تەنانەت ئاســتی داخوازیی
خەباتی ڕزگاریخوازیی نەتەوەکان دەبێت.
حەوتەم:
زمان و فەرهەنگێک که پالن و سیاســەتی
دەســتەاڵتی سیاســی ،وا بکات که پەڕاوێز
بخرێــت و نەتوانــێ هەمــوو قۆنــاغ و
ڕەهەندەکانــی ژیانــی تاک لەخــۆ بگرێت
و وا بکرێــت که بەکارهێنەری شــەرم لە
بەکارهێنانی بــکات ،بێگومان بەرەو توانەوە
و لەنێوچــوون دەچێت و هــاوکات زمان و
فەرهەنگــی بااڵدەســت دزەی تێدا دەکات
و هێــدی هێدی وشــە و تەنانەت ڕێزمانی
دەگۆڕدرێت و دەچێتە سەر وشە و ڕێزمانی
زمانی بااڵدەست.
ڕاســتی ئەوەیە کــه ئێرانییەکان بۆ ئەو
حەوت مەبەستەی سەرەوە بەردەوام هەوڵ
دەدن که هێژمۆنی بۆ شوناسی ئێرانی بوون
ساز بکەن.
بەشی سێهەم
سەچە دانان
پیالنگێڕانــی ئەمنییەتی لە ئێــران ،لەنێو
خۆیانــدا زاراوەیەکیان هەیــە بەناوی «ریل
گذاری» ،ئەو زاراوەیە بۆ پیالنێکی بەکاردێنن
کــە لەودا ئامانج ئەوەیــە بێ ئەوەی هێزی
ســەرکوت بەکاربێنــن ،بتوانن ســنووری
نوســین ،بیرکردنەوە و گەشەی فەرهەنگی،
دیاری بکــەن و ناڕاســتەوخۆ وا بکەن که
نووسەر و هونەرمەند ،لە جەغزێکی دڵخوازی
ئەواندا بیر بکاتەوە و دەق بەرهەمبێنێ.
ســەچەکردن لەڕاســتییدا چــون
پڕۆسەیەکی درێژخایەن و چەند ڕەهەندییە
وەک تەونێــک وایە کــە ئیلمەکانی دەبێتە
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هۆکاری ئەوەی گوڵێک ســازبێت ،بۆیەش
ئەو پیالنە مەترسیدارترین و تووناوتوونترین
پیالنی دژی کورد لە چەند دەیەی ڕابردووە
و لەســەردەمی محەمەدڕەزای پەهلەوی ڕا
بە کردەوە کاری بۆ کراوە و لەســەر ئاستی
کۆمەڵگای کوردیش ئەو پالنە دابەزاوە.
ئامانجی سەچەکردن لە کوردستان وەک
ئامانجی هێژمۆنیی فارســییەت لەنێوبردنی
فەرهەنگ ،زمان ،مۆسیقا و ئەدەبی کوردییە
و دەکرێــت هێژمۆنیــی فارســییەت وەک
بەشــێک لە سەچەکردن بێت بەاڵم بەهۆی
ئەوەی که هێژمۆنیی فارســییەت گرینگیی
تایبەتی هەیە ،من وەک بەشێکی سەربەخۆ
دیاریم کردووە.
لە قۆناغی ئێســتادا لە کوردســتان بۆ
پیالنی ســەچەکردن ،کۆماری ئیســامی
النیکەم  ٧شێوازی جۆراوجۆر بەکاردێنێ کە
لە خوارەوە باســیان لەسەر دەکەین .وەک
ڕوونکردنەوە دەبێــت بڵێم کە ژمارەکانیان
پێوەنــدی بە بایەخی شــێوازەکە لە پیالنی
سەچەکردندا نییە.
یەکەم :هێژمۆنیی میدیایی
میدیای فەرمی فارســی ،سەرەڕای ئەوەی
بەشــی هەرە زۆریان لەژێرچۆکی ســپای
پاســداران و نووســینگەی خامەنەییــدان،
ڕاســتەوخۆ لەژێر چاوەدێریی «شورای عالی
امنیت ملی» (ئەنجومەنی بااڵی ئاسایشــی
نەتەوەیــی)دان و هەر هــەواڵ و بابەتێک
کە ئەو شــووڕایە بیهەوێت باڵوی بکاتەوە،
ئــەوان دەبێت بــێ هیچ دەســتکارییەک
بــاوی بکەنەوە ،بەو شــێوەیە هەم هەموو
میدیای فارســییان لە ژێرچۆکــدا دەبێت
و هــەم ڕاســتەوخۆ کارتێکــەری دەکەنە
ســەر میدیای فارســیی دەرەوی ئێرانیش
و ئەوانیش ناڕاســتەوخۆ کۆنتڕۆڵ دەکەن،
ئەوە دەبێتە هۆی ئەوەی که پرس و بابەتی
پێوەندیدار بە کوردستان لە میدیای فارسیدا
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یان باڵونەکرێتەوە یان ئەگەر باڵوکراوە بەو
شێوازەی کە دڵخوازی ناوەندە ئەمنییەکانە
باڵو بێتەوە .لە ڕاســتیدا ئەوان هەم دیاری
دەکەن چ بابەتێکی پێوەندیدار بە کوردستان
باڵوبێتــەوە و هەمیش دیــاری دەکەن که
چۆن باڵو بکرێتەوە.
ســەرەڕای ئەوە لە باس و بابەتی وەک
بەرهەمــی هونەری ،ئەدەبی و فکری ،مادام
بــە زمانــی کوردییە ،میدیای فارســی که
میدیای زاڵی نێو ئێرانە ئاوڕی لێ ناداتەوە و
ئەوەش دەبێتە هۆکاری ئەوەی کۆمەڵگا زۆر
کەمتر ئاگاداری باس و بابەتی فەرهەنگی و
ڕووناکبیری لە کوردستان ببن.
لــە پاش ئــەوە میدیای فارســی چ لە
دەرەوەی ئێــران و چ لە نێو ئێران بەردەوام
دوانــەی نەتەوەیی-ناوچەیی(ملی-محلــی)
بەرهەم دێننــەوە و ناڕاســتەوخۆ هەرچی
هێمــای کوردبــوون بێت بە ســووکی لێ
دەڕوانن و ئەوی لــەو پانتایە دا چاالک بێ
بە ئاژاوەگێڕی دەزانن .واتە میدیای فارسی،
خــۆی گۆڕەپانێکی گەورەیە بۆ گەشــەی
هێژمۆنیــی فارســایەتی .هەر لــە درێژەی
ئەو باســەدا دەکرێت ئاماژەیەکی کورت بە
بابەتی کارناس و شارەزایی کورد لە میدیای
فارسیش بکەین.
ئەگەر لێــی ورد بینەوە ،بابەتی کارناس
و شارەزای کورد لە میدیای فارسیدا ،خۆی
بووەتــە دیاردەیــەک و میدیای فارســی،
کارناسی کورد وەک ئامێرێک بۆ ئامانجەکانی
خۆی سەیر دەکات و لەو پێناوەشدا؛
یەکــەم :زۆربەی جاران تەنیا بۆ پرس و
بابەتی پێوەندیدار بە کوردستانەوە کارناسی
کورد بانگ دەکرێــن ،نەک بۆ تاوتوێکردنی
باسێکی گشتیی ئێران یان جیهان.
دووهــەم :تەنیا ئەو کەســانە دەرفەتی
بەشــداری لە بەرنامەی میدیای فارسییان
پێ دەدرێــت که خوێندنەوە و ڕوانینیان لە
چوارچێوەی بیری فارسیزم و ئێرانیگەریدایە.
ساڵی بیست و دووەم
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ئامانج لەو کارە ئەوەیە:
ئا :پلەی کارناســانی کــورد خوارتر لە
کارناسانی فارس دانێن.
بێ :وا بــە کۆمەڵگای کوردی نیشــان
دەدەن که کارناسانی کورد شانازی بە ئێرانی
بوونــی خۆیان دەکەن و دۆخی هەنووکە بە
باشترین بژاردە بۆ نەتەوەی کورد دەزانن.
دووهەم« :جاش قەڵەم»
لــە بابەتــی ســەرکوتی نەرمــدا ،میدیا،
نوســەر ،ڕۆژنامەوان و هونەرمەند ،گرینگیی
تایبەتیان هەیە و لە بەرخۆدانی نەرمیشــدا
میدیا ،هونەرمەند ،ڕۆژنامەوان و نووسەران،
ڕۆڵی پێشــمەرگانە دەبینــن .هەر بۆیەش
لێرەدا پێویستە وێڕای پێناسەکردنی «»جاش
ی کورتی ڕۆڵی «جاش قەڵەم»
قەڵەم»» ،باسێک 
لە پڕۆسەی سەچەکردندا بکەین.
کۆماری ئیسالمی بۆ دژایەتیکردنی ئەو
«پێشــمەرگە قەڵەم»انەی کــە داکۆکی لە
بزووتنەوەی کوردستان دەکەن و بەشێک لە
بەرخۆدانی نەرمی بزووتنەوەی کوردستانن،
کەســانێکی لەنێو ئــەو نووســەرانەی که
کــوردن و بۆچوونی کۆماری ئیســامی لە
کۆمەڵگای کوردیدا باڵو دەکەنەوە دەکڕێت
و مەیدانیان دەداتێ و گەورەیان دەکاتەوە
و باس و بابەتیان بۆ بــاو دەکاتەوە .دیارە
«جاش قەڵــەم»ەکان لەڕاســتیدا ئامێرێکی
دەســتی داگیرکەرن و بوونیــان دەکەوێتە
چوارچێوەی ئەو پەندەوە که دەڵێت« :پۆلوو
بە مقاش دەگیرێ» و کۆماری ئیســامیش
لــەو پێناوەدا هــەوڵ دەدات که بە ڕێگای
ئەوانەوە بزووتنەوەی کوردســتان تووشــی
تێچوو و ژانەســەر بکات و بە کوردی و بە
کورتی ،بەشــێک لە کۆمەڵگای کوردستان
بکاتە دوژمنی بەشــێکی تر .وەک دیاردەی
جاشایەتیی پێشوو بەاڵم ئەمجارە جاشەکان
لەباتی چەک قەڵەمیان پێیە.
لــەو پڕۆســەیەدا ،ڕێژیم بە شــێوازی

جۆراوجــۆر هــەوڵ دەدات کۆمەڵێــک
قەڵەمبەدەســتی ســەر بــە «خــۆی» ،لە
کۆمەڵگای کوردستاندا زەق بکاتەوە و ئەوان
وەک دەمڕاســتی فەرهەنگ و ڕووناکبیریی
کوردستان نیشان بدات .مەبەستی سەرەکی
لە بەکارهێنانی «جاش قەڵەم»ەکان ئەوەیە:
ئا :وا نیشان بدات که کۆماری ئیسالمی
دژی زمان وچاندی کوردی نییە.
بــێ :ڕەوتی بیــر و فەرهەنگی کوردی
بە الڕێدا بەرێ و گرێــی بداتەوە بە ئێرانی
بوونەوە.
سێ :بە بەرهەمهێنانی کۆمەڵێک دەقی
الواز ،هێــدی هێدی فەرهەنــگ ،زمان و
هزری کوردستانی بتوێنێتەوە.
دێ :بە ڕێگای «جــاش قەڵەم»ەکانەوە،
تۆڕی شــەڕی نەرم لــە دژی بزووتنەوەی
کوردســتان بەڕێــوە دەبــات و وا نیشــان
دەدات که کــورد لەگەڵ خۆی کێشــەی
هەیە و بەو شێوەیە ئاڵۆزییەک لە پڕۆسەی
دوژمــن ناســیدا بنێتەوە ،ئەگــەر زەینتان
دابێتێ «جــاش قەڵــەم»ەکان ،کورد خۆی
بەسەرچاوەی هەموو نەدامەتییەکانی خۆی
دادەنێن ،دەڵێن کوردبــووە که بۆتە هۆکار
بۆ ئەوەی کۆماری ئیســامی هێرش بکاتە
سەر کوردستان و یان لە کۆماری ئیسالمیدا
دەرفــەت هەیە بەاڵم کورد خــۆی ناتوانێ
بەکاری بێنێ.
سێهەم :هاوتەریبسازیی میدیایی
ڕێژیمــی پالەوی و کۆماری ئیســامی ،لە
کۆتاییــی چلەکانــەوە هەتا ئێســتا ،زمانی
کوردییــان وەک ئامێرێــک بۆ ســەرکوتی
خۆیان ســەیر کــردووە و لەگــەڵ ئەوەی
بەردەوام هەوڵــی لەنێوبردنی ئەو زمانەیان
داوە ،خۆشــیان نەبــواردووە لەوەی که ئەو
زمانە بۆ ئامانجی خۆیان بەکاربێنن.
هەر لەو پێناوەشــدا کۆماری ئیسالمی
بۆ سێ مەبەســت میدیای کوردیی سەر بە
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خۆی دامەزراندووە:
یەکــەم :هاوتەریبســازی لەبەرانبــەر
میدیای بزووتنەوەی کوردستاندا .مەبەست
ئەوەیــە کــه بەرانبــەر هــەر میدیایەکی
کوردی میدیایەکی کوردیی ســەر بە ڕێژیم
دادەندرێ ،بــۆ وێنە کوردپرێس بەرانبەر بە
کوردپا و ...
دووهەم :کارتێکەری لەسەر ڕای گشتیی
پارچەکانــی تــری کوردســتان بەتایبەتی
باشووری کوردستان دانێت.
ســێهەم :زەق کردنــەوەی «جــاش
قەڵەم»ەکان بە مەبەستی بەرین کردنەوەی
کارتێکەریی شەڕی نەرم.
کەوایە ڕێژیــم تەنانەت زمان و میدیای
کوردییــان وەک ئامرازێکــی ســەرکوت
بەکارهێناوە .گرینگیی ئەو باســە لێرەدایە
که هێندێ نووسەری کورد ،میدیای ڕێژیم
بە دەرفەتێک بۆ پاراســتنی زمانی کوردی
دەبینن ،ئــەو ڕوانینە هەڵەیــە چونکە لەو
میدیایــەدا ،هزر ،بیــر و بەرژەوەندییەکانی
کوردســتان هیچ گرینگییــان نییە ،بەڵکوو
تەنیــا و تەنیا زمانی کــوردی بەکارهاتووە
بۆ ئەوەی هــزر ،بیــر و بەرژەوەندییەکانی
کۆماری ئیســامی باڵو بکرێنەوە و بڕەویان
پــێ بدرێت .بۆیەش هاوکاری کردن لەگەڵ
میدیای کوردیی ســەر بە ڕێژیم ،بە مانای
هاوکاری کردن لەگەڵ پڕۆسەی سەرکوتی
کوردستانە.
چوارەم :دەنگ لێ بڕین
وەک لەســەرەتادا باســمان لێ کــرد ،لە
پڕۆسەی ســەرکوتی نەرمی ڕێژیمدا ،میدیا
و «جاش قەڵەم» ڕۆڵی ســەرەکییان هەیە و
ڕوونە لە بەرخۆدانی نەرمیشدا« ،پێشمەرگە
قەڵەم» و میدیای بزووتنەوە ،ڕۆڵی سەرەکی
دەبینن.
کۆماری ئیســامی لــە بەرانبەر «جاش
قەڵەم»ەکانــدا کە مەیدانیــان پێ دەدرێت
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و پشــتگیرییان لــێ دەکرێت ،بــۆ ئەوەی
کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵت بیانناســێ و گوێی
لــە دەنگیان بێــت ،بە هەموو شــێوەیەک
لــە هەوڵدایە کــه دەنگ لە «پێشــمەرگە
قەڵەم»ەکان ببڕێ.
«پێشــمەرگە قەڵــەم»ەکان سانســۆر
دەکرێن ،ڕێگایان لــێ دەگیرێت بۆ ئەوەی
دەنگیان بە کۆمەڵگای کوردســتان نەگات،
پەڕاوێز دەخرێــن و توندوتیژیی میدیایی و
[]13
مەجازییان بەرانبەر دەکرێت.
لێــرەدا دەبێت ئەوەمــان لەبیر بێت کە
«پێشــمەرگە قەڵەم»ەکان ،ڕێک هاوشــان
و هاوپلەی پێشــمەرگەی سەنگەرن؛ بەاڵم
ڕەنگە شەهیدکرانی ئەوان جیاوازیی هەبێت
لەگەڵ شەهیدکرانی پێشمەرگەی سەنگەر؛
لەبەر ئەوەی «پێشــمەرگە قەڵەم» تەنیا لە
دوای تێداچوونی جەستەی شەهید نابێت،
بەڵکــوو ئەگــەری هەیە پێش جەســتەی
شەهید بێت .لەبەر ئەوەی کۆماری ئیسالمی
لــە ڕاســتییدا هەوڵ دەدات بیــر و هزری
«پێشــمەرگە قەڵەم»ەکان بکوژێت .بۆیەش
زۆر جار دەبینین ،پاش کۆچی «پێشمەرگە
قەڵەم»ێک ،بە هەموو شــێوەیەک کۆماری
ئیسالمی هەوڵی بریندارکردنی کەسایەتیی
ئەو «پێشمەرگە قەڵەم»ە دەدات.
پێنجەم :توندوتیژیی مەجازی
لە قۆناغــی باڵوبوونەوەی سۆشــیالمیدیا و
ئینتێرنێتدا ،ڕێژیم هەلی ئەوەی بۆ خوڵقاوە
کە بەبێ هیچ تێچوو و گرفتێک ،شەپۆلێک
لــە توندوتیــژی لــە دژی چاالکانی کورد
وەڕێ بخــات .ڕواڵەتی ئەو کردەوەی ڕێژیم
زۆر لەبەرچاو ناگێرێت ،بەاڵم ڕاســتییەکەی
ئەوەیە ئامانج لــە توندوتیژیی مەجازی که
بەشێک له شــەڕی نەرمی دژ بە تاکەکانە،
تێكدانی باری دەروونیــی چاالکانی کوردە
کــه ئەو کارە بێگومان هەم دەبێتە هۆکاری
هەڵە کردن و هەم دەبێتە هۆکاری الوازیی
ساڵی بیست و دووەم
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بەرهەمەکان.
لێرەدا پێویســتە ئاماژەیەکی کورت بە
جۆرێک توندوتیژیی تەکنیکی بکەین ئەویش
ئەوەیە که بــە کەم کردنــەوەی خێراییی
ئینتێرنێت و بە ئاسانی وادەکرێت کە ڕێژەی
بەکارهێنەرانی ئەو ماڵپــەڕ و بابەتانەی کە
لە الیەن بزووتنەوەی کوردستانەوە بەرهەم
هاتوون کەم ببێتەوە و ئەوەش شــێوازێک
لــە سانســۆڕی دیجیتاڵییە و دیــارە ئەو
باســە ســەرەڕای باســی فیلتێرینگە چون
فیلتێرینگ بابەتێکــی تایبەتە .جیا لەوەش
جێگای ئاماژەیە که لە ئێران کەسانێک کە
سەردانی ماڵپەڕی دەرەوەی ئێران دەکەن،
دەبێــت تێچوویەکی زیاتر بدەن ،چون هیچ
ماڵپەڕێکی بزووتنەوەی کوردستانیش ڕێگە
نادرێت لەسەر دۆمەینی ئێران بێت کە وایە
هەموو ئەو کەســانەی ســەردانی ماڵپەڕی
کوردی دەکەن ،بــەدەر لەوەی فیلتێر بێت
یان نا ،دەبێت تێچوویەکی زیاتر بدەن.
شەشەم :تێکدانی ژێرخانی مێژوویی،
فەرهەنگی و هزری
لــە پڕۆســەی ســەچەکردندا ،بایەخێکی
تایبەت بە مێژووسازکردن ،تێکدانی نۆڕمی
فەرهەنگی و برەودان بە هزری ئێرانیچێتی،
وەک ئێرانشاری و ئێرانی کەونارا ،دەدرێت.
لەو بەشــەدا کۆماری ئیسالمی بەردەوام لە
هەوڵدایە که خودی بزووتنەوەی کوردستان
وەک ســەرچاوەی نەهامەتییەکانی خەڵک
دانێت و هــاوکات لەگەڵ ئــەوە بەردەوام
ئاڵۆزییــەک لــە ڕووداوە مێژوویییەکانــدا
ساز دەکرێت یان چەواشــەکاری لە نۆڕمە
فەرهەنگییەکانــدا دەکرێت و گرێ دەدرێ
بە ئێرانی بوونەوە .کتێبەکانی هووشــەنگی
تالع و عیرفانی قانعیفــەرد ،دوو نموونەی
بەردەستی مێژووســازی بەدەست کۆماری
ئیسالمییەوەن.
کۆماری ئیسالمی بەردەوام هەوڵی ئەوە

دەدات ،پێشگیری لەوە بکات کە بزووتنەوەی
کوردستان دوژمن بۆ خۆی پێناسە بکات .لە
پزیشــکیدا خاڵێکی بنەڕەتی هەیە ئەویش
ئەوەیــە :کاتــێ دەکرێــت نەخۆشــییەک
چارەســەر بکرێت کــه نەخۆشــەکە ئەوە
قەبووڵ بکات کە ئەو نەخۆشە! جا گرینگیی
ئەو خاڵە بنەڕەتییەی پزیشکی لە نەخۆشیی
دەروونیدا دەردەکەوێت .بۆ وێنە کەســێک
دەستی بشکێ چون دەستی وەک پێشوو کار
ناکات دان بەوە دادەنێ کە نەخۆشــە ،بەاڵم
نەخۆشــی دەروونی ،زۆربــەی ئاماژەکانیان
زۆر ڕوون نییە .تووڕەیی دەتوانێ نەخۆشــی
بێت ،دەشــتوانێ دۆخێک لە دۆخی ژیانی
مــرۆڤ بێت .لــە هەمــوو بزووتنەوەیەکدا
خاڵی سەرەکیی بزووتنەوەکە پێناسەکردنی
دوژمنە! کاتێ دوژمــن دیار نەبێت ،نەتەنیا
بزووتنەوەکە ناتوانێ شــێوازی خۆی دیاری
بــکات ،بەڵکوو ناتوانێ ئامانجەکانیشــی بە
ڕوونی دەستنیشــان بکات .لە چەند دەیەی
ڕابــردوودا ،ڕەنگە بە هــۆکاری ئەوەی کە
خودی خامەنەیی کەســێکی زۆر شــارەزا
لــە شــەڕی نەرمدایە ،کۆماری ئیســامی
بەردەوام هەوڵی ئەوەی داوە که بزووتنەوەی
کوردستان لە پێناسەکردنی دوژمندا تووشی
هەڵە بکات .ئەو کارە بە شێوازی جۆراوجۆر
کــراوە .بۆ وێنە زۆرجار دەگوترێ تورکەکان
دوژمنی کوردن .بۆ ئەو مەبەســتەش دێن
بابەتی کورد لە پارێزگای ئورمیە باس دەکەن
و باســی ئەوە دەکەن کە لەوێ زوڵمی دوو
قات لە کورد دەکرێــت .ئەوە لە کاتێکدایە
کە دۆخــی کورد لــە پارێــزگای ئورمیە،
هیچ جیاوازییەکــی لەگەڵ دۆخی کورد لە
پارێزگای سنە ،کرماشان ،ئیالم و خوڕەماوا
نییە .لێرەدا تەنیــا ئامانج ئەوەیە بزووتنەوە
تووشــی سەرلێشــێواوی لە پێناسەکردنی
دوژمنــدا بکات .هەڵبەت هــەر لە درێژەی
ئەو پڕۆســەیەدا ،بــەردەوام ناکۆکییەکانی
نێــو بزووتنــەوە زەق دەکرێتــەوە و هەوڵ
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دەدرێت کــه الیەنەکانی نێــو بزووتنەوەی
کوردســتان ،وەک دوژمنی یەک پێناسەی
یەکتری بکەن .بۆ وێنە بێئەوەی ئامانجێکی
ڕوون دیــاری بکرێت ،کەســانێک بە ناوی
دڵســۆز دێن باسی شەڕینێوخۆیی دەکەن
و کــە ســەیری بابەتەکەشــیان دەکەین،
زیاتر لــەوەی بیانهەوێت بابەتێکی مێژوویی
باس بکــەن ،هەوڵ دەدن تاکــی کورد بە
ڕێگای ڕابردوویەکی تاڵ ،تووشــی ترس و
دڵەڕاوکێ لــە داهاتوو بکەن .دەی جا کاتێ
تاکی کورد تــرس و دڵەڕاوکێی لە خۆی و
بزووتنەوەکەی هەبێت ،بێگومان یان پشتی
تێ دەکات و ڕوو دەکاتە دوژمن ،یان ئەوەی
لە لێکدانەوەکانیدا تووشــی هەڵەی گەورە
دێت.
حەوتەم :تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
هەرچەنــد تەمەنــی بەکارهێنانــی تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان تەنیا نزیک بە دە ســاڵە،
بەاڵم بە هــۆی ڕێــژەی بەکارهێنانی تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانەوە و هەروەها بەهۆی ئەوەی
بەرەی گەنج زیاتریــن بەکارهێنەری تۆڕی
کۆمەاڵیەتین ،لە پڕۆســەی سەچەکردندا بۆ
دوو مەبەســتی سەرەکی تۆڕی کۆمەاڵیەتی
بەکار دەهێندرێ:
ئا :کۆکردنەوەی زانیاریی تاکەکەسی لە
ڕێگای تۆڕی کۆمەاڵیەتییەوە.
بــێ :هــەوڵ بــۆ ڕێکخســتنی تۆڕی
کۆمەاڵیەتی وەک میدیایەکی گشــتگیر ،بە
مەبەستی باڵوکردنەوەی خواست و ویستی
خۆیان؛ واتە تۆڕی کۆمەاڵیەتی وەک تۆڕی
میدیایی بەکار دەهێندرێن.
خاڵــی گرینگی ئەو باســە لێرەدایە که
کــۆی زانیارییەکانی نێو سۆشــیالمیدیا ،لە
داتابەیســێکی ناوەندیــدا کۆدەکرێتــەوە و
ئەوەش بووەتە هۆکارێــک بۆ ئەوەی ڕێژیم
بەئاسانی بتوانێ زانیاریی ورد لەسەر کۆمەڵگا
و تاکی کورد کۆبکاتەوە و بە مەبەستی خۆی
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بەکاری بێنێ.
لێــرەدا دەبێت ئەوەمــان لەبیر بێت که
زانیاری هەتــا ئێســتا گرینگترین چەکی
دەســتی مرۆڤەکانە و ڕوونە کــە هەبوونی
داتابەیســێکی گــەورە لەســەر کۆمەڵگای
کوردســتان ،بە مانای ئەوەیــە که دەتوانێ
پڕۆژەی سەچەکردن بە شێوەیەکی ئاسانتر
بەڕێوە بەرێت .هەڵبەت دەبێت ئەوەشــمان
لە بیر بێت که بــە هۆی بەرفراوانیی تۆڕی
کۆمەاڵیەتی ،ڕێژیم لە ئێستادا ئەو پالتفۆڕمە
وەک گۆڕەپانێکی ســەرەکی بــۆ ئامانجی
خــۆی بەکاردێنێ و هەمــوو ڕەهەندەکانی
سەچەکردن لە ڕێگای تۆڕی کۆمەاڵیەتییەوە
باڵو دەکاتەوە.
پڕۆژەی گورگی برسی
خوێناویتریــن پڕۆژەی ڕێژیم بۆ لەنێوبردنی
چاالکانی بەرچاوی کورد« ،پڕۆژەی گورگی
برســی»یە .ئەو پڕۆژەیە دەبێت لە شێوازی
کاری سازمانی  KGBبەرانبەر بە چاالکانی
دژی حکوومەتــی ســۆڤیەت وەرگیرابێ و
ئامانجی ســەرەکیی ئەو پڕۆژیە ئەوەیە که
چاالکێک به هــۆی قەیرانەکانی نێو ژیانی
تاکەکەســی ،نەتوانــێ بەرهــەم و بابەتی
هەبێت.
لەســەرێ باســی ئەوەمــان کــرد کە
«پێشمەرگە قەڵەم»ەکان گرینگترین بەشی
بەرخۆدانــی نەرمن و باســی ئــەوەش کرا
کە شــێوەی شــەهیدکردنی ئەوان لەگەڵ
شێوەی شەهیدبوونی پێشمەرگەی چەکدار
جیاوازیــی هەیە .پڕۆژەی گورگی برســی
لە ڕاستییدا بۆ شــەهیدکردنی «پێشمەرگە
قەڵەم»ەکان بەکار دێت.
بە کورتی لە «پڕۆژەی گورگی برسی»دا
بە ڕێــگای جۆراوجــۆر وەک بەکارهێنانی
پەرەســتوو ،ســازکردنی قەیرانی ئابووری،
ســازکردنی ترس و دڵەڕاوکــێ بەرانبەر بە
چارەنووســی بنەماڵە و  ...کەســی چاالک
ساڵی بیست و دووەم
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هێنــدە لە قەیرانەکانــدا ڕۆچێ که نەتوانێ
بەرهەمی هەبێت ،یان چاالکییەکەی درێژە
بدات.
لە پــڕۆژەی گورگــی برســیدا ،دەزگا
سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم دەیانهەوێت ژیانی
تاکەکەسیی کەســێکی دیاریکراو بە هەموو
جۆرێک لەنێو بەرن ،هەتا بەرهەمی هزری و
هونەریی نەبێت.
هەڵبەت پڕۆژەی گورگی برسی تەنیا بۆ
چاالکانی زیندوو تەرخــان نەکراوە ،بەڵکوو
نووســەرانی کۆچکــردووش دەگرێتــەوە.
کۆماری ئیســامی بەردەوام لــە هەوڵدایە
بەناوی «دیوی ڕاســتیی ژیانی نووســەران»
کۆمەڵێک بوختان بە نووســەرانی بەرچاوی
کورد بکات و بە ڕێگای ئەوەوە کەسایەتییان
برینــدار بــکات ،هەتــا خەڵــک ڕێــز لە
فکرەکانیشــیان نەگرێت .کــە وایە گورگی
نێو ئەو پڕۆژەیە تەنیا گوشــت ناخوا بەڵکوو
ئێسقانەکانیش دەشکێنێ.
لــە پــڕۆژەی گورگی برســیدا« ،تۆڕی
هادی» ،زیاتریــن ڕۆڵ دەبینێ بۆیە لێرەدا
باســێکی کورت لەســەر «تۆڕی هادی» و
بابەتی بوختانکردن لە کۆماری ئیســامیدا
دەکەین.
ئایەتوڵاڵکانی شیعە بۆ پرسی ئەوەی که
ئایا تۆمەت هەڵبەســتن بۆ بەرهەڵستەکانی
کۆمــاری ئیســامی ڕەوایــە یــان نــا؟!،
فەرموودەیــەک لــە پێغەمبەری ئیســام
دێنەوە که دەڵێــت« :إذا ڕأیتم أهل الریب
و البدع من بعــدی فأظهروا البرائة منهم و
أکثروا من سبهم و القول فیهم و الوقیعة و
باهتوهم کیال یطمعوا فی الفساد فی االسالم
و یحذرهــم النــاس و الیتعلموا من بدعهم
یکتب الله لکم بذلک الحسنات و یرفع لکم
به الدرجات فی اآلخرة».
واتە« :هەر کات پاش من تاقمی دوودڵ
و بیدعەتتــان دیت ،بــە پانــەوە بێزاریی
خۆتانیان پێ نیشان بدەن و جنێویان بدەنێ

و بە خراپە باســیان بکــەن و عەیبەکانیان
زل کەنەوە و تۆمەتیان لێدەن ،هەتا نەتوانن
ئیســام لەنێــو بەرن و خەڵکیــش خۆیان
لــێ ببوێرن و هیچیان لــێ فێرنەبن ،خودا
لە بەرانبەر ئــەو چاکەیەی ئێوەدا حەتمەن
خێرتان وەڕێ دێنــێ و ئاقیبەت بەخێرتان
دەکات».
بەشــێک لە ئایەتووڵاڵکانــی ئێران ئەو
فەرموودەیــە دەکەن بە بنەمــای پڕۆژەی
گورگی برســی و فتوای سەر و ماڵ و ژیان
و ئابڕووی کەســی بەڕهەڵەستکاری خۆیان
دەدن[.]14
هــەر لــەو پێوەندیــەدا خومەینی لە
نامەیەکــدا کە بــۆ خامەنەییی نــاردووە،
دەڵێت« :حکوومەتی ئیســامی کە بەشێک
لــە ویالیەتی پێغەمبــەرە ،لەبەر ئەوەی که
لە ڕیزی ئەحکامی بنەڕەتیی ئیسالمدایە ،بە
سەر حەج و نوێژ و ڕۆژودا فەرزە»[ ]15بۆ ڕوون
بوونــەوەی زیاتر دەڵێت« :حاکم[مەبەســت
دەستەاڵتداری ئیسالمییە] دەتوانێ مزگەوت
یان ماڵێک که لەســەر ڕێگایە تێکی بدات،
یان مزگەوتێک لە کاتی پێویســتدا دابخات
یان ئەوەی ئەگەر بەداخستن چارەی نەهات
بیڕووخێنێ»[.]16
هەر لەو پێوەندیــەدا خومەینی دەڵێت:
«[حاکم]هــەر ئەرکێــک چ تاعەت بێ و چ
غەیری تاعەت ،مادام دژ بە ئیســام بێت،
[]17
دەتوانێ پێشێ پێ بگرێت».
کــۆی ئەو قســە و فتــوا و تێبینییانە
وایــان کردووە که ســەر و مــاڵ و ژیان و
فکر و ئابڕووی هەر کەســێک کە کۆماری
ئیسالمی چارەی نەوێت ،حەاڵڵ بکرێت[.]18
لــەو پێوەندیەدا تۆڕی هــادی گرینگترین
ڕۆڵ دەبینــێ .تــۆڕی هادی ،لە ڕاســتیدا
پێهکاتەیەکە بۆ باڵوکردنەوەی بوختان و درۆ.
ئەندامانی ئەو تۆڕە لــە ڕێگای ڕێکخراوەی
بەســیجەوە هەڵدەبژێردرێن .ئەوان کەسانی
ئاســاییی نێو کۆمەڵگان .بۆ وێنە کابرایەکی
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بازاڕی ،کارمەند ،شۆفیر تاکسی یا پینەچی
و ....ئەندامانی ئەو تۆڕە پیک دێنن.کەسانی
چاالک لەو تۆڕەدا دوو ئەرکیان هەیە:
یەکــەم :هــەواڵ و بــاس و بابەتی نێو
خەڵک دەبەنەوە بۆ دەزگا ئەمنییەکان.
دووهەم :بوختان و قسەی دڵخوازی دەزگا
ئەمنیییەکان لەنێو خەڵکدا باڵودەکەنەوە.
بەو شــێوەیە بێ ئــەوەی دەرکەوێ که
حکوومــەت خوازیــاری بێئابــڕوو کردنی
کەســێکە ،ئەو کەســە لەبەرچاوی خەڵک
ڕەش دەکرێت.
زەختی ئابووری
بــەدەر لە زەختــی ئابووری کــە لە الیەن
دەســتەاڵتی سیاسییەوە بەسەر کوردستاندا
ســەپاوە ،هەر چاالکێکی کــورد لە الیەن
دەزگا ئەمنییەکانی کۆماری ئیســامییەوە
دەستبەســەر بکرێت ،بــەدەر لەوەی چەند
مانگ و ساڵ زیندانی بۆ دەبڕدرێتەوە ،هەتا
 ٢٠ســاڵ دوای زیندانەکەی ،مۆڵەتی هیچ
جۆرە کارکردنێکی (جەواز کســب) نادرێتێ
و بۆ هەمیشە مافی کارکردن لە دامەزراوەی
حکوومەتیی نابێت .ئــەو زەختە ئابوورییە،
دەبێتە هۆکاری ئــەوەی چاالکانی کورد لە
ژیانی ڕۆژانەیاندا تووشــی قەیــران ببن و
ڕوونە کاتێک لە ژیانی تاکەکەسی و ڕۆژانەدا
کەسێک تووشــی قەیران دێت ،ئەو قەیرانە
ڕاستەوخۆ کارتێکەریی لەسەر ژیانی فکری
و چاالکییەکانی دەبێت.
کۆتایی
ئەگەر سەیری قسەکانی خامەنەیی بکەین،
بەردەوام باســی ئەو دەکات که مەترســیی
«دزەی فەرهەنگی» لەسەر کۆماری ئیسالمی
هەیــە .هەرچەند ئــەوەی خامەنەیی وەک
دزەی فەرهەنگــی باســی لــێ دەکات ،لە
ڕاســتیدا دەرئەنجامی ڕوانینی خامەنەیی بۆ
دەستەاڵتە ،بەاڵم کەســێک کە بڕیاردەری
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ســەرەکیی نێــو دەســتەاڵتێکی تۆتالیتێر
بێت و ئــەو دەســتەاڵتە فەرهەنگ ،هزر و
بیرکردنــەوەی تایبەت بەخــۆی هەبێت و
ئامانجیشــی ئەوە بێت که ئەو فەرهەنگ و
هزرە بە هەموو شێوەیەک بەسەر کۆمەڵگادا
داســەپێنێ ،کــە وایە هەمــوو ڕێگایەکش
دەگرێتە بەر بــۆ ئەوەی فەرهەنگ و هزر و
بیری جیاواز لەنێوبەرێ و هەر هەوڵەکەشی
خاوەن گەاڵڵە و ئامانجدارە.
هەر لــەو پێوەندیەدا دەتوانین ئاماژە بە
شــەپۆلی گیرانی چاالکانی کــورد بکەین،
هەڵبەت گیرانی چاالکانی کورد لە زستانی
١٣٩٩دا تەنیــا شــەپۆل لــە پێوەندی بە
گیرانی چــاالکان نەبووە ،بەڵکوو لە ،١٣٧٢
١٣٩٦، ١٣٨٤،١٣٨٧،١٣٨٩و ١٣٩٨
شــەش شــەپۆلی پێش ئەو شــەپۆلە بووە
لە هەموو ئەو ســااڵنەدا چاالکانی کورد بە
رێژەی زیاتر لە  ١٠٠کەس لەیەک قۆناغدا
لەالیان دەزگا ســەرکوتکەرەکانی ڕەژیمەوە
دەستبەسەرکراون.
ئامانجی سەرەکی لەو شەپۆالنە ئەویە:
ئا :تێچووی دەستکەوتەکانی بەرخۆدانی
مەدەنی هێندە بەرنەســەرێ کە کەس خۆ
لــەو چاالکییانــە نەدا ،واتــە گیرانەکان لە
چوارچێوەی سەچەکردن دایە.
بێ :بەشــێک لە چاالکانــی کورد ناچار
بکەن کوردستان بەجێبێڵن و بەشێکیتریش
ناچار بکــەن که بە دڵســاردی و لەنهێنی
زیاتردا چاالکی بکەن.
ســێ :لە قۆناغی دەستگیرکردندا ،چون
بەناچار «پێشمەرگە قەڵەم»ەکان زیاتر خۆیان
پەراوێز دەخەن ،دەرفەتی ئەوە دەخوڵقێ که
«جاش قەڵەم»ەکان خۆیان وەک دەمڕاستی
کورد نیشان بدەن.
دێ :هەمــوو شــەپۆلەکانی گیرانــی
چاالکانــی کورد ترســێکی گشــتی لەنێو
خەڵکی کوردســتاندا ساز دەکات و ئەوەش
دەبێتە هۆکار بۆ ئەوەی پرســی پێوەندیدار
ساڵی بیست و دووەم
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بە کوردبوون زیاتر و زیاتر تاکی کوردی لێ
بپرینگێتەوە.
بە کورتی و لە رەســتەیەکدا فەرهەنگ،
بیر و هزری کۆمەڵگای کوردستان لە چاوی
تۆتالیتاریزمی ئێرانییەوە وەک دژبەر ناسراوە
و بۆیەش بە شــێوازی جۆراوجــۆر هەوڵی
سەرکوتکردن و لەنێوبردنی دەدرێت.
کۆی ئەو باســانەی خرانــە ڕوو ،تەنیا
بەشێک لە پالنی شــەڕی نەرمی ڕێژیم لە
دژی کۆمەڵــگا و چاالکی کــوردن و ڕەنگە
ئێســتا بە کورتی بۆتــان ڕوون بێتەوە که
بۆچی شەجەریان دەتوانێ لە تێروتەسەلیدا
بــژی و عەبــاس کەمەندی لە هــەژاری و
دەســتکورتیدا؟! یــان هــۆکاری چییە که
«کاناڵی تەلەویزیۆنی مهاباد» حەسەن زیرەک
لەگەڵ مۆڕتەزا پاشــایی هەڵدەسەنگێنێ؟!
یان لە «کاناڵەکانی تەلەویزیۆنییەکانی سنه و
مەهاباد» بەرنامە لەسەر زمانی کوردی بەڕێوە
دەچێت بەاڵم لە «کاناڵە تەلەویزیۆنییەکانی
کرماشــان و ئیالم» زمانی کــوردی پەڕاوێز
دەخرێــت؟ یــان بۆچی فاڵن نووســەری
کورد لەگــەڵ ئــەوەی دەیــان بەرهەمی
هەیە لە کۆمەڵگای کوردســتاندا نەناسراوە
و ناتوانــێ ژیانی خۆی هەڵســووڕێنێ؟ یان
«بیبیســی» بۆچی دۆســتایەتیی «جەالل
مەلەکشــا» لەگەڵ «ئەحمەد شاملوو» وەک
شــانازی بۆ مەلەکشــا بــاس دەکات؟ یان
کاتێ محەمــەدڕەزا شــەجەریان دەمرێت،
بۆچی پێشکەشکاری «ئێران ئینترناسیۆناڵ»
ئەو پرســیارە لە «مامۆستا ناســر ڕەزازی»
دەکات که کارتێکەریی شــەجەریان لەسەر
مۆســیقای کوردی چ بووە؟ یان ئەوەی که
لە میدیای فارســی زمانی دەرەوەی ئێراندا
بۆچی لە ئاکامدا هەمیشە وا نیشان دەدا کە
کوردەکان خۆیان ســەرچاوەی نەهامەتی و
چارەڕەشییەکەیانن؟! .یان بۆچی کۆمەڵێک
بەناو دڵسۆزی کورد پێداگرن لەسەر ئەوەی
کە تــورک دوژمنی یەکەمی کوردســتانی

ڕۆژهەاڵتە نەک فارس؟ یان بۆچی بەردەوام
الیەنە کوردییــەکان لەبەرانبــەر یەکتریدا
دادەنرێن؟!.
بــە کورتی دواییــن قســە ئەوەیە که
کۆمــاری ئیســامی وەک پێکهاتەیەکــی
تۆتالیتێر ،ســەرەڕای ئەوەی که سامانێکی
زۆری لەبەر دەستە ،زۆر بە ڕوونیش دەزانێ
چ ئامانجێکــی هەیە و هەموو ســەرکوت و
داپڵۆســینەکانی بەرنامەداڕێژراوە و لە پێناو
ئــەو ئامانجەدایــە .هاوکات لەگــەڵ ئەوە،
لەبیرتان بێت کە کۆماری ئیسالمی لە ئاستی
ئێراندا لە پێوەندی لەگەڵ نووسەرانی ئێرانی،
ساڵەکانی  ٧٠هەتاوی بەرنامەی «هویت»ی
ســاز کرد و تێرۆری زنجیرەییی ڕێکخست،
کە وایــە دڵنیاش بن لــە پێوەندی لەگەڵ
نووسەر ،چاالک و دلسۆزی کوردیش ،دەیان
گەاڵڵەی مەترســیداری هەیــە و هەر ئێمە
کەمتەرخەم بووین و لێیورد نەبووینەوە.
* .دۆزاک لە زمانی کوردیدا بەمانای ئەهریمەن دێت.
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بزوتنەوەی کوردستاندا دەپارێزن
14. https://bit.ly/2OeD6rq
15. https://bit.ly/3aTlJnE
 .16هەمان
 .17هەمان
18. https://bit.ly/3jybNE9
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ژیاننامە ،خودنووسینەوە و جیاوازییەکانی نێوانیان
بەیان سەلمان

لە پاش دیمانەیەک لە ڕادیۆی دیالۆگ
کە بەڕێز محەممەد خاکی سازی دا ،پێم
باش بوو لە نووسینێکدا گەشە بە ناوەڕۆکی
دیمانەکە بدەم و بیکەمە بابەتێک لەبارەی
جیاوازی دەقی ژیاننامە و خودنووسینەوە
و خەیاڵ.

تێگەیشتن لە ژیاننامە و خودنووسینەوە
گرنگــە ســەرەتا باس لەوە بکەیــن کە هیچ
ژیانێــک بوونی نیە بەبێ چیــرۆک و ڕووداو.
لێــرەوە پێویســتە ژیاننامــە (بیۆگرافــی) و
خودنووســینەوە (ئۆتۆبیۆگرافــی) لــە یەک
جیابکەینەوە.
وشەی بیۆگرافی ( biographieژیاننامە) لە
دوو وشەی گرێکەوە داهاتووەbios+graphie :
بیۆس (ژیان)  +گرافی (نووســین) .بەو جۆرە
دەکاتە نووسینەوەی ژیاننامە .کە نووسەرەکەی
مەرج نیە خۆی گێڕەرەوە بێت ،بەڵکوو یەکێک
لەبری ئەو ،ڕووداوەکانی ژیانی ئەو کەسە یان
کەسانێک و ڕووداوگەلێک دەگێڕێتەوە.
ژیاننامە ،بیۆگرافی ،لە سەردەمی گرێکی
دێرینەوە هەیە :لە ســەدەی شەشــی پێش
زایینــی دەرکەوتــووە ،بەاڵم وەک وشــەی
فەرهەنگی لە سەدەی حەڤدەوە خراوەتە کار.
لــە الی گرێکەکان و ڕۆمانەکان ،زۆر جار
ژیاننامە پابەندبووە بە کەســایەتییەکی ناودار
کە هەتاکوو ڕادەیەک بە شان و باڵیان هەڵداوە
بۆ ئەوەی ببێتە نموونەیەک بۆ کۆمەڵ.
پشتبەســتوو بە لێکۆڵینەوەی پسپۆڕان،
پێش ئەو سەردەمانەش ،ژیاننامە دەرکەوتووە.
بۆ نموونە هەموو ئەو نووسراوانەی لەسەر بەرد
و مەسەلەکان ،یاخود ستێلەکان ،هەڵکۆڵراون و
ژیانی پاشایەک و کار و کردەوەکانی دەگێڕنەوە.
لەوانەیــە باشــترین نموونــە ،ســتێلەکەی
حەمووڕابی بێت لەبارەی داڕشــتنەوەی یاسا.
هەروەهــا هەمــوو ئەو بەردانەی ســەردەمی
فیرعەونەکان و شارســتانییەتی هیند و مایا
و هەموو شارستانییەتە دیرینەکانی تریش...
بە کورتی ،ژیاننامە دەکرێ کەســێک لە
بارەی کەسێکی ترەوە بینووسێت کە لەوانەیە
لــە ژیاندا مابێــت .ڕوویش دەدا کە باســی
ڕووداوێک بگێڕینەوە کە خۆمانیشی تێدا بین.
لەو دۆزەدا کەســەکە ،کاتیگۆرییەکە لە نێوان
ئەوانی تر .باسی ژیانی خۆی لەوێدا سەرەکی
نییە ،بەڵكــوو خودی ڕووداوەکە مەبەســتە.

نووســەر لەو دۆخەدا خــۆی دەبێتە یەکێک
لە شــایەدحاڵەکانی ڕووداو؛ بۆ نموونە هەموو
ئەو نووســینانەی هەن لەبارەی دەربازبووانی
جینۆســایدی جوولەکــەکان و هەڵەبجــە و
ئەنفال و ئەوانەی ڕواندا و دۆخی ئێزدییەکان
و شەڕەکانی تری دونیا و هتد.
سەبارەت بە ئۆتۆبیۆگرافی autobiographie
 ،)(auto/bio/graphyئەمیان پێشگری (ئۆتۆ)
ی پێوە لــکاوە ،واتە (خود+ژیان+نووســین).
لێــرەدا دەنگی نووســەر هــەر خۆیەتی کە
گێڕەرەوەیە و کەسایەتییشــە .بەو شــیوەیە
وشەکە دەکاتە ژیان+نامەی+خود ،بە کورتییش
«خودنووســینەوە» .ئەم ڕەگــەزە ئەدەبییە لە
کۆتاییی سەدەی هەژدە لە ئەڵمانیا کاری پێ
کرا و دوای لە  1797لە تێۆریی ڕەخنەگەرایی
لە الی ئینگلیزەکان بەکارهێنرا .لە فەرەنسیشدا
وشــەکە لە ساڵی  1842لە فەرهەنگی «پتی
ڕۆبێر»[]١دا دەرکەوت .بە زۆرییش لە سەرەتای
ســەدەی نۆزدەوە بەکارهێنانی بەرباڵو بۆوە.
خودنووســینەوە ،بەگشــتی ،نووســینێکە
بەنێوەندی گێڕانەوە دەچینەوە سەر ڕووداوی
ڕاســتی ژیانــی کەســێک .ورد و درشــتی
ژیانی خۆی دەپشــکنێت و دەینووســێتەوە.
نموونەی كتێبــی «بیرەوەرییەكانم» کە تێیدا
کەســایەتییەکی ناســراو وەکوو «فاڕوق مەال
مستەفا» ،دەچێتەوە ســەر چرکە گرنگەکانی
ژیانی خۆی؛ یاخود کەســایەتیگەلێکی وەکوو
«مەسعوود بارزانی» و «مەال بەختیار» ،لەبارەی
خەباتی سیاسی و نهێنی و ڕۆڵی کەسایەتییە
سیاسی و سەربازییەکان نووسیویانە.
لە دەقی ئۆتۆبیۆگرافیدا دەکرێ کەسەکە
خۆی بێت ،یاخود کەســانی تــر لەبری ئەو
بینووســنەوە ،وەکــو ئــەوەی خــۆی بێت.
بێگومان لەم دۆخەدا زۆرجار کەســەکە خۆی
لەوانەیــە نەخوێندەوار بێــت و بابەتی ژیانی
جێــی گێڕانەوە بێت .لەوانەیشــە دەســتی
نووســینی نەبێت ،یاخود کەسێکی نەخۆش
بێت کــە تەندروســتی ،هاوکاریــی نەکات
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خۆی بینووســێتەوە ،یان کەسەکە پیر بێت و
یادەوریــی الواز بووبێت .بەو جۆرە بە زارەکی
چیرۆکــی ژیانــی دەگێڕێتەوە ،کــەم تا زۆر
پشــت بەوەی بیری دێتەوە و نووســەرێک،
یان ڕۆژنامەنووســێک لەبری ئــەو ،بە زمانی
کەســی یەکەمی تــاک (من ،خــۆم ،بەندە)
ڕووداوەکانــی ژیانی ئەو کەســە دەگێڕێتەوە
کە پێی ســپاردووە ،یان ئەوەتــا بە ڕۆژانە و
بەرواری دیداری دیاریکراو ،لەگەڵیدا دەبێت و
ڕاستەوخۆ لە زاری کەسەکەوە دایدەڕێژێتەوە.
لە واڵتانی ڕۆژئاوا بەگشــتی ،ئەم کارە بەرابەر
بە گرێبەستێک و بڕێک پارە ئەنجام دەدرێ.
زۆرجــار ئــەوەی دەینووســێتەوە هاوکاریی
چاالکبوونەوەی یادەوریی کەسەکەش دەکات،
بەوەی پرسیاری لێ دەکات و پشتبەستوو بە
زانیاریی خۆی ،بەرواری ڕووداوی بۆ ڕاســت
دەکاتەوە و کۆمەڵێ بیرەوەریی تریشــی لەال
دەوروژێنێت.
دەکرێ خودنووسینەوە بە شێوەی ڕۆژانە
بێت ،واتە ڕۆژ بــە ڕۆژ ڕووداوەکانی ئەو ڕۆژە
بە بەروارەوە دەگێڕێتەوە .یادداشتی ڕۆژانەش
هەیە کە زۆربەی کات نووسینەکە بە نهێنییە
و ژنــان بەتایبەتی ئــەم جۆرە نووســراوەیە
دەنووســن .یەکێک لەو زنجیــرە گرنگانەی
نێتفلیکس «خانەی کارتۆنی»یە ،کە سەرۆکی
ئەمریــکا داوا لە ڕۆژنامەنووســێکی بەناوبانگ
دەکات ژیاننامەی خۆی بۆ بنووسێتەوە ،یاخود
کەسایەتییەکی وەکوو «ترۆتسکی» کە زۆربەی
ڕۆژەکانی لەگەڵ ڕۆژنامەنووســێکدا بەســەر
دەبات و ئەو ژیاننامەکەی بۆ یادداشت دەکات.
هەروەها ،کەســایەتییەکی سیاســیی ناودار
وەکوو «بــاراک ئۆباما» ،کاتێ ژیاننامەی خۆی
و ڕووداوی ســەرەکی و گشتیی سەروەختی
حوکمڕانیی خــۆی دەنووســێتەوە ،هەرگیز
لەالمان ســاغ نابێتەوە چەندی ئەو ناوەڕۆکە
ڕاســتە و دروســتە .ئەم جۆرە نووسینە یان
ئەوەتا لە داهاتوودا ســەری ڕاستییان لەسەر
هەڵدەماڵرێ ،بەوەی کەسانی خاوەن ئەزموون
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و هاوسەردەمی کەسایەتییەکە کە لە نزیکەوە
ئاشــنای بوون و هەقیقەت ئاشــکرا دەکەن،
یان ئەوەتا بۆ هەتاهەتا ئاشــکرا نابێت ،ئەگەر
شایەدحاڵی هاوسەردەمی نەبێت.
هەروەهــا شــێوەیەکی تــر هەیــە بــە
نێکرۆلۆجی  nécrologieناســراوە .لە پێشگری
وشــەکە «نێکرۆ» هەیە ،واتە «مردن» و لۆجی
واتە «زانستی ،گوتار ،قسە» .ئەمە دەقێکە کورت
و درێژی فرەچەشــنە .خودی لیســتی ناوی
ئەو کەســانەش دەگرێتەوە کــە لەو ماوەیەدا
مردوون و لــە ڕۆژنامەیەکدا ئاماژە بە ژیانیان
دەکەن .هەندێ جار لە ناو و بەروار و شوێنی
لەدایکبوون و کۆچی دوایی تێناپەڕێت .یاخود
کورتەی ژیاننامەی کەسێکی ناوداری سیاسی،
نووســەر یاخــود هونەرمەند بێــت کە تازە
مردووە ،دیسان بە کورتی تیشک دەخرێتەوە
ســەر ژیاننامەکەی .لە نێکرۆلۆجیدا دەتوانین
خودی کێلە بەردەکانی گۆڕستان و الفیتەی
پرســەنامە و ئاگادارکردنەوەی کۆچی دواییی
کەسێک لەســەر تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکانیش بە
نموونــە بهێنینەوە .چونکە لێرەدا زانســتێک
دەخرێتە بەر چاوی ئەوانی تر ،کە بە مەبەستی
ئاگادارکردنەوەیە لەوەی کێیە ئەو کەسە ،یان
ئەو کەسایەتییە.
جۆرێکی تریش لە ســەدەی ناوەڕاستەوە
بەنــاوی هاجیۆگرافی  hagiographieســەری
هەڵــدا .وشــەکە لە وشــەی گرێکیی هاجی
(پیــرۆز) و گرافــی (نووســین) پێكهاتــووە.
ئــەم جۆرەیان باســی ژیاننامەی کەســێکی
ئایینیی پیرۆز دەکات .وەکو دەقەکەی (ســان
ئۆگستاین) « Saint Augstainدڵهەڵرشتنەکان»
(اعترافات)  .Les Confessionتێبینیی ئەوەش
دەکەین کە وشەی «حاجی» بێگومان لەوەوە
هاتووە و لەگەڵ سەردەمدا چووەتە ناو زمانی
تر.
بێجگە لــەو جۆرانــەی پێشــوو ،دەقی
نامەنووســینیش هەیــە کــە دەچێتــە ناو
خانەی خودنووســینەوە لە نێوان کەسەکاندا.
ساڵی بیست و دووەم
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دەبێ ڕۆمانی نامەنووســین لە نامەی ڕاستی
جــودا بکەینەوە .ئەوەی یەکــەم لە خزمەتی
دەقێکــی خەیاڵییــە ،یاخود هــەر ژانرێکی
خەیاڵی پێکدەهێنێــت ،وەک نموونەی «نامە
فارسییەکان»ی «مۆنتســکیۆ» Montesquieu
کە ســەرجەمی کتێبەکە هونــەری «ڕۆمانی
نامەنووســین»ە  Roman épistolaireبــە
شــێوەیەکی خەیاڵــی کەســایەتییەکانی
لەنــاو ڕووداوەکان جێگیر کــردوە ،بەاڵم لە
جیهانی ڕاســتیدا بوونیان نییــە .ئەگەرچی
مۆنتســکیۆ لە کاتی خۆیدا ،هەتاکوو ســاتی
دەرچوونی ئەو نووســینەی «تێڕامان لەبارەی
نامــە فارســییەکان» ،کتێبەکــەی بە ڕۆمان
پێناســە نەکردبوو ،بەاڵم لە پێشەکیی دەقی
ئەو تێڕامانانــەدا بەم شــێوەیە لێی دەدوێ:
«هیچ شــتێک هێندەی ئەوە خۆش نییە کە
لــە نامە فارســییەکاندا جۆرێک لــە ڕۆمانی
(مەبەستی لە خەیاڵە) تێدا دەبینینەوە ،بەبێ
ئــەوەی بیریشــمان لێ کردبێتــەوە؛ بەوەی
ســەرەتای هەیە ،گەشــەکردن و کۆتاییش:
کەســایەتییەکان زنجیرەیــەک پەیوەنــدی
[]2
بەیەکەوە گرێیان دەدات».
تایبەتمەندی و ستروکتووری بیۆگرافی
چییە؟
ســتروکتوور دەکــرێ ،وەکــوو زۆرێــک لە
تیۆریزانانی ئەدەبی ناوی دەبەن ،تەالرسازیی
دەقێکە.
لەالی گرێکەکان بە هۆی زوو سەرهەڵدانی
تراژێدیا لە شــانۆگەریدا ،نووسەر هەن پەنا بۆ
ســتروکتووری ئەو جۆرە شانۆگەرییە دێرینە
دەبن .بۆ نموونە ژیاننامەکە دەکەنە سێ پارچە:
لە قۆناغی یەکەم دەبێ کەسایەتییەکان ئامادە
بکات و لەناو چیرۆکێکی ڕاســتی کۆنکرێتی
پێشکەشــیان بکات .لــە قۆناغــی دووهەم،
فاکتەرێکی نالەبــار دێتە کایەوە و بە هۆیەوە
کۆســپ و کێشــە دەردەکەون .لــە قۆناغی
سێهەم و کۆتاییشــدا ،چارەسەرێک پێشنیار

بکرێ و کۆتایی بە گێڕانەوەکە بێت.
دەکــرێ ســتروکتوورەکەی وا بێــت لە
ناوەڕاستەوە دەســت پێ بکەین ،ئەوەی پێی
دەڵێــن  ،Media Resلێــرەدا ،گێڕانەوەکە لە
کردارێــک ،یاخود ڕووداوێکی زەق و گرنگەوە
دەســت پێ دەکات و دوایی دێینەوە ســەر
ڕووداوەکانی تر .زۆربەی جار ئەم دەســتپێکە
دەبێتە شــێوازێکی بازنەیی کــە لە کۆتاییدا
دێینەوە سەر هەمان ڕووداوی گرنگ بۆ ئەوەی
ڕوونی بکەینەوە بۆ گەیشــتین بەو دۆخەی وا
تێیداین .ئەم جۆرە ستروکتوورە لێزانیی زۆری
پێویستە بۆ ئەوەی ڕووداوەکان بەیەکەوە گرێ
بدەینەوە.
جۆرێکی تری ستروکتووریش کە زۆر باوە،
پێکهاتــووە لە داڕشــتنەوەیەکی کرۆنۆلۆجی
بــۆ ڕووداوەکان .واتە بە پشــت بەســتن بە
زنجیــرەی کات ،بــۆ نموونە ســاڵ لە دوای
ساڵ ،ڕووداوەکان دەگێڕینەوە ،یاخود زنجیرە
گرنگەکانی قۆناغی ژیانمــان ،لە منداڵییەوە،
بــۆ هەرزەکاری و هەتــا گەورەیی و پیربوون
دەگێڕینەوە .ئەم جۆرە گێڕانەوانە تەنانەت لە
فیلمیشــدا دەخرێنەکار .زۆرجار لە فیلمێکی
سەردەمی شەڕی جیهانیی یەکەم و دووهەم،
لە قۆناغێکەوە دەست پێ دەکەین .ڕووداوەکان
زۆر خێرا هەڵســەنگێندراون و دێینەوە سەر
سەرەتای شــەڕەکە چۆن و لە کوێوە دەستی
پــێ کرد ،یاخــود چۆن کاریگەریی بەســەر
کەسایەتییەکەوە هەبوو...هتد.
بیۆگرافیی باش دەبێ چۆن بیت؟
باشــترین ژیاننامە ئەوەیە کە نووســەرەکەی
دەتوانێ خوێنەر بــەالی ڕووداوە گرنگەکانی
ژیانیدا ڕابکێشــێت .واتە سەرنجڕاکێش بێت.
بەاڵم ئەوە تاقە هاندەرێک نیە بۆ خوێندنەوەی
دەقەکە ،بەڵكوو ڕووداوکەش گرنگە .پێویستە
بایەخێکی لەناواخنیــدا هەڵگرتبێت ،لەڕووی
کۆمەاڵیەتــی ،سیاســی ،هونــەری ،ئەدەبی،
پەروەردەیی ،زانســتی و هتد و یادداشــتێک
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بێــت بۆ نموونە لێیەوە فێــری بەرگری بین،
ڕۆژانەی ژنێک بێت ئازارەکانی و نەهامەتەکانی
بخوێنینەوە ،ڕۆژانەی نەخۆش بێت بچێنە ناو
وردەکاریی هەڵسوڕانی ژیانی لەگەڵ نەخۆشی
و ژان و هتد.
کاتێکیــش نووســەر خــۆی ژیاننامەی
خۆی دەنووسێتەوە ،دەمانباتە ناو گەمەیەک،
پرســیاری ئەوە دەکەین :هەتا چەندە نووسەر
بێالیەن باســی خــۆی دەکات؟ ئایا دەتوانێ
بــە ڕاســتی بێ الیــەن بێت؟ واتە باشــیی
نووســینەوەی ژیاننامەکەی پابەندە بە ڕادەی
گوتنی ڕاســتییەوە؟ ئەوەش ،وەک پێشــتر
ئاماژەم پێ کرد ،کەس ناتوانێ ساغی بکاتەوە.
ئەگەر باس لــە وردەکاریی ژیانی دەروونی و
ئەزموونی بکات و کەســانێک شایەدحاڵی ئەو
ژیانەی نەبن .بەم واتایەش گرنگە کەســانێک
لەبەرانبەریدا بوەســتنەوە و هەڵەکانی ئاشکرا
بکــەن و ڕاســتی بکەنەوە ،بێگومــان ئەگەر
هێشــتا کەســەکە لە ژیانــدا مابێت و خۆی
ژیاننامەکەی نووسیبێتەوە.
با لێرەوە باسی ڕۆڵی هونەر و ئەدەب بکەین
کــە دەورێکی زۆر گرنگیــان هەیە .بێگومان
ئەگــەر نووســەر زمانێکی ئەدەبیــی پاراوی
نەبێــت ،ناتوانێ دەقێکی ئەدەبــی بخاتە بەر
چاو خوێنەران .چونکە ژیاننامە و یادداشتنامە
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و هەمــوو فۆڕمێکــی تــری گێڕانــەوەش،
دەقێکی ئەدەبین ،هــەر وەکوو ڕۆمان ،دەبێ
نووسەر ئاســتی زانستی و فیکری بەرز بێت،
خوێندنــەوەی قووڵی بۆ هەموو جۆرە دەقێک
هەبێت ،تاکوو بتوانێ دەقێک بەرهەم بهێنێت.
بیۆگرافــی دەقێکی ڕووت نیە کــە تەنها لە
چوارچێوەیەکی ڕووداوی تایبەت بە نووســەر
خۆی ،پێویســتە تێڕوانینێکــی فرەڕەهەند و
هەمەالیەنی هەبێت بۆ هەرچی لە دەوروبەردا
ڕوو دەدەن .کــە باس لە سەرنجراکێشــانی
خوێنەر دەکەین ،مەبەست لەوەیە کە خوێنەر
دەقەکەی بە الوە گرنگ بێت لەبەر هەموو ئەو
هۆیانەی ئاماژەم پێیان دا .بۆ نموونە لە دەقی
«منداڵیــی» کە لە ســاڵی ١٩٨٣چاپ کراوە،
نووســەری فەڕەنســی« ،ناتالی ســارۆت» ،بە
شێوازێکی ئەدەبی و بەرچاو دەگەڕێتەوە سەر
گەنجێتــی و ڕەوتــی هاتوچۆکردنی لە نێوان
فەڕەنسا و ڕووسیا ،کە شوێنی لەدایکبوونێتی.
بەو جۆرە ئێمە دەچینە ســەر ئەو کۆســپ و
گرفتانەی هاتبوونە ڕێــی و ئەو ناکۆکییانەی
نێوان خۆی و دایکی.
ئەگــەر باس لــە گرنگیی بوونــی وینە،
شــوێن ،بەروار لــە بیۆگرافیــدا بکەین ،ئەوە
بێگومــان زۆر گرنگن .چونکوو کاتێ پەنجە بۆ
ڕووداوێک درێژ دەکەین ،پێویستی بە بەڵگەیە
ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

بــە تایبەتی کە پەیوەســت بێت بە شــەڕ و
ڕووداوی گەورە ،یاخود هەندێ شوێنی گرنگ
لە ژیانی نووسەرەکەدا ،کە هاوکات ڕاستەوخۆ
کاریگەرییان بەســەر بەرهەمەکانییەوە هەیە.
بەڵــێ گرنگە هاوپێچی نووســراوەکە بکرێت.
هەربۆیە زۆربەی کات ژیاننامە پڕە لە بەرواری
تایبــەت بــەو ڕووداوانەی تیشــک خراوەتە
ســەریان .وێنەش بەشــێکی گرنگە ،چونکوو
قۆناغــی ژیانی کەســەکە و ئەو کەســانەی
هاوســەردەمی بــوون و نــاوی هێنــاون لە
دەقەکەیــدا ،یاخود ئەگــەر ڕووداو بن ،ئەوە
بوونــی ئــەو هاوپێچە و پەڕاوێــزی بەڵگەدار
لە دەقەکەدا باشــتر ڕوونی دەکەنەوە .بێجگە
لــە نامــە و نامیلکە و بەڵگەنامــەی فەرمیی
سەردەمێک کە لە کتێبەکەدا باسیان هاتووەتە
پێشێ.
دەوری بیۆگرافــی لــە ئــەدەب ،هونەر،
سیاســەت ،مێــژو و  ...بەگشــتی گەیاندنی
زانیارییــە بە خوێنەر .ئەگەر بــواری ئەدەبی
بگریــن ،دەبینیــن کاتێــک نووســەرێکی
گــەورە وەکــو «گابرێل گارســیا مارکێز» ،لە
دیمانەیەکــی دیالۆگئامێــز لــە کتێبێکدا بە
ناونیشــانی «بۆنی گۆیاڤ» بە فەڕەنسی Une
 ،odeur de goyaveبــە نێوەنــدی پرســیار
دەچێتەوە سەر هێڵە ســەرەکییەکانی ژیانی

تایبەتــی خۆی .هەروەها لێیــەوە زانیاری لە
بــارەی ئەزموونی ئەدەبی و خوێندنەوەکانی و
کاریگەریی نووســەرانی تر بەسەرییەوە ئاشنا
دەبین .کاتێک سیاسییەکیش وەکوو هیالری
کلینتۆن ،میشــێل ئۆباما (هاوســەری باراک
ئۆباما) و خودی باراک ئۆباما و جاک شێراک
لەبارەی خۆیانەوە دەنووســن ،دەچینەوە سەر
کــردار و ســاتی بڕیارە گرنگــەکان و چرکە
کاریگەرەکانی ناو حیزب و سیاسەت و ژیانی
سیاسەتمەدارانی تر .لێیانەوە ،ئەگەر دروست
و ڕاســت بن ،هیچ نەبێ بەشێکی زۆری ،ئەوە
وانەمان فێر دەکەن لــە چۆنێتیی کارگێڕیی
سیاســی و چوونــەوە ســەر هەڵەکانیان لە
بڕیــار وەرگرتن و هەڵســەنگاندنی داهاتوو لە
ناوچەیەک و لە جیهاندا.
ئەگــەر بشپرســین :بــۆ بیۆگرافی لە
کوردستان وا کەمە؟
بێگومــان بۆ ئەوە دەگەڕێتــەوە کە ئەزموونی
نووسین هەتا ئەم سی ساڵەی دوایی بە گشتی
کەم بوو .شــیعر و پەخشــان ســەروەربوون،
بیۆگرافیش ،وەک پێشــتر ئامــاژەم پێ کرد،
کارێکی وەها ئاسان نییە پەنجە بخەیتە سەر
ئــەوەی دەتهەوێ لە کتێبێکدا ســەبارەت بە
ڕووداوگەلێــک و یان کەســێك بیگێڕییەوە.

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 303 2720

زۆرجاریــش ،ئەوانەی شــیعر و پەخشــانی
شاعیرانی کالسیک کۆدەکەنەوە ،هەر ئەوانن
کە ئاماژە بــە ژیانی نووســەرەکەی دەدەن.
پاشــان الیەنێکی کۆمەاڵیەتــی و نەریتی لە
الی کورد هاندەر نییە کەســەکە بیۆگرافیی
خــۆی بنووســێتەوە .لەبەرئــەوەی نهێنیی
خێــزان و بنەماڵــە و یاخود ئەگەر سیاســی
بێت ،نهێنیی حیزبەکەی ئاشــکرا دەکات .لە
کوردستانیش هێشتا زۆر بە ڕاشکاوی ناتوانین
قســەیان لەبارەوە بکەیــن .تێبینی دەکەین
چ بەرپەرچدانەوەیــەک دروســت دەبێت لە
الیەنی جیاواز ،کاتێ کتێبێک ڕەوتی فیکری
و هەڵوێســتی سیاسییەک لە بیروەرییەکانیدا
دەنووسێتەوە.
ئــەو بڕگانــەی پێشــوو دەمانبــەن بۆ
وەســتان لەســەر ڕۆڵی ژنان لە نووسینەوەی
ئۆتۆبیۆگرافی کە زۆر کەمە .هەتا ئێستا هەموو
جۆرە توندوتیژییەک دژی ژن ئەنجام دەدرێ،
کوشــتنی ژن بەردەوامە! ئەو جۆرە کوشتنە
هەمــوو کۆمەڵ تێیدا بەشــدارە؛ بە حوکمی
دەســەاڵتی خێڵ و نەریت ئەنجــام دەدرێ،
نەک بە تەنها خانــەوادەی ژنەکە .لێرەوە ،بۆ
ژنانی کورد قورســە تیشک بخەنە سەر ژیانی
تایبەتی خۆیان و بەڕاستی باسی بکەن .ژنانێک
هــەن لەبەر خوێندنەوە ســەرکوت دەکرێن،
ئەوجا چۆن باسی ژیانی خۆیان بکەن! بێجگە
لەوەی ،وەک پێشــتر باسم کرد ،دەبێ توانای
بەســەر نووسیندا بشــکێ و ئاستێکی بەرزی
داڕشــتنەوەی هەبێت بۆ ئەوەی دەســت بۆ
ئەو بوارە بەرێت .ناکــرێ تەنها لەبەر ئەوەی
باســی چەند ڕووداوێکی ژیانی و کێشەکانی
بــەرەوڕووی بوونەتــەوە ،ئەوە بــە ئەدەب لە
قەڵەم بدرێت .لە ڕۆژئاوا ژنان زۆر بە ئازادی و
بە ڕاشکاوی و بوێرانە ،بەاڵم زۆریش لێزانانە و
ئەدەبییانە ،ژیاننامەی خۆیان دەنووسنەوە .لەو
ژیاننامانەدا بــۆ نموونە لە کتێبی «بیرەوەرییە
هەرگیــز لەبیرنەكراوەكانی مــن» کە خاتوو
«گەالوێژ» نووسیوێتی ،بیرەوەرییەکانی ژنێکی
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سیاســییە بە پلەی یەک ،با پێشــتر دەستی
نووســینی ئەدەبی هەبووبــێ .وێڕای ئەوەش
هەبوونی زۆر باشە و جێی ستایشە.
قسەکردن لەسەر ڕاستگوییی ناوەڕۆکی
بیۆگرافی و ئۆتۆبیۆگرافی ،بەتایبەتی ئەوانەی
سیاســییەکان ،ئاڵــۆزە .دروســتە ،زۆرجــار
ژیاننامەی سیاســییەک ،ئەگەر بە ئاگاداریی
کەسانێکی گرنگ بینووسێتەوە کە هێشتا لە
ژیاندا بــن و پێکەوە کاریان کردبێ؛ دەبینین
نهێنیــی زۆر مــاوە نەیدرکانــدووە؛ ئیدی چ
لەبــەر بەرژەوەندیی ئەو پارتــەی ئەو کاری
تێدا کردووە ،یاخود لەبەر سیاسەتی گشتیی
دەوڵــەت و کاردانەوەی لــەالی دوژمنانیان.
هەندێ جاریش بە پێچەوانەوە سیاســییەک
نهێنیــی زۆر ئاشــکرا دەکات و دەبێتە جێی
مشــتومڕی هەموو کۆمەڵــگا و جیهانیش و
ناکۆکیــی گــەورە دەخوڵقێنێــت .بیۆگرافی
و ئۆتۆبیۆگرافییــش هــەن کــە تایبەتن بە
هونەرمەندان و ئەســتێرەکانی سینەما .مەرج
نیە خۆیان بینووســنەوە ،وەکوو پێشتر باسم
کــرد ،گرنگ ئەوەیــە ئەم جۆرەیــان کەمتر
درۆی تێــدا دەکــرێ ،بە حوکمــی ئەوەی
ئەستێرەکانی ســینەما ئازادترن لە دەربڕینی
هەست و وەستان لەسەر هێڵە سەرەکییەکانی
ژیانــی تایبەتی و هونەرییان .لێرەشــدا ،ئەم
خاڵە پابەندە بەوەی ئەگــەر ئەو هونەرمەندە
زانیاریی ســیخوڕی لــەالی نەبێت کە ببێتە
فشار بۆ ســەر ژیانی و بەرەوڕووی مەترسیی
کوشــتن ببێتەوە .لەوانەیە باشــترین نموونە
ئەستێرەی سینەمای ئەمریکی «مارلین مۆنڕۆ»
و هونەرمەندی میسری «سوعاد حوسنی» بێت
کە هەتا ئێستا هەرچی لەبارەی ژیاننامەیانەوە
نووسراوە ،تەمی لەسەرە و ئەو بەشەی تایبەتە
بە هۆی مردنیان بە تەواوی ئاشکرا نەبووە.
چۆن دەقی خەیاڵی و بەخودخەیاڵکردن
لەیەک جودا کەینەوە؟
ئەوەی پابەندە بە خەیاڵ  ،Fictionئەم جۆرە
ساڵی بیست و دووەم
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دەقە ئەگەر پێناسەیەکی کورتی سادەی بکەین،
لەوەدا کورت دەبێتەوە کە هەرچی تێیدا هاتووە
درۆیە ،بەاڵم ڕووداوەکانی بە ڕەوتێکی لۆجیکیدا
دەڕۆن .بەو واتایە کە لەســەر بەرگی کتێبێک
دەنووسرێ ڕۆمان ،واتە دەقێکی خەیاڵی .ڕۆمان
دەقێکە گەرەنتی بــە خوێنەر دەدات کە ئەو
ڕووداوانەی باسیان هاتوونەتە پێشێ ،بەرهەمی
خەیاڵن .لەم دەقانەدا مەرج نییە نووسەر بیر و
بڕوا و الیەنگریی فیکریی خۆی ،جێی گێڕانەوە
بێت .تیۆریناسی فەڕەنسی «ناتالی پیگی-گڕۆ»
 Nathalie Piégay-Grosلــە کتێبی «ڕۆمان»
نموونەی نووســەر «بەلــزاک» دەهێنێتەوە کە
«( )...الیەنگری ڕژێمی پاشایەتی بوو ،بەاڵم لە
ڕۆمانەکانیدا ،بە بیر و باوەڕێکی مارکســییانە
بەیەکدادانــی چینە کۆمەاڵیەتییەکانی تاوتوێ
[]3
کردووە».
لەالیەکی ترەوە ،تیۆریناس و ڕۆماننووسی
فەڕەنسی «کرســتین مۆنتالبیتی» Christine
 ,Montalbettiلــە کتێبی «خەیــاڵ»دا دەڵێ:
«خەیاڵ لە پێش هەموو شــتێکدا پرسیارێکی
ئەنتۆڵۆجــی دەخاتــەڕوو :بوونەوەرێکــی
خەیاڵــی چییە؟»[ ]4بــەو واتایە لــە ڕۆماندا
هەموو کەســایەتییەک خەیاڵییە ،ئەوەش بە
پێچەوانــەی ژیاننامە و خودنووســینەوە کە
مەرجــە کەســایەتییەکان و ڕووداوەکان ،لە
زەمینەی ڕاستیدا بوونیان هەبێ .بێجگە لەوەی
دەقــی خەیاڵــی ،ســتروکتوورێکی خەیاڵیی
هەیە .واتە ئەگەر لە ڕووداوێکی تایبەتی ژیانی
کەســایەتییەکەوە دەست بە گێڕانەوە بکەین
کە لە سەردەمی حوکمڕانیی کەسایەتییەکی
ناوداردا ژیاوە ،مانای وا نییە ئەو ڕووداوە ڕاست
ڕووی داوە ،بەڵکوو ئــەوە کارکردنی خەیاڵە.
نووسەر مەبەستێتی بەو ستروکتوورەوە لەسەر
سەکۆی ڕووداوێک بیخاتەکار .تەنانەت ئەگەر
ناوی مێژوویی کەسایەتیەکانیش ڕاست بن و
ناودار بن ،ئەوە هیچ لــە ناوەڕۆکی ئەو دەقە
ناگۆڕێ کە ڕۆمانە و کار لە خەیاڵدا دەکات.
لە هەندێک دەقــدا پەیوەندییەکی ئاڵۆز و

نــاڕوون و تێکەڵکردنێک لە نێوان نووســەر و
کەسایەتیی سەرەکی و گێڕەرەوەی ڕووداوەکان
دەکرێت؛ ئەمە پێی دەگوترێ شوناســی سێ
کوچکەیــی .بەو واتایە نووســەر پاڵپشــت بە
کۆمەڵێ زانیاری کە خۆی دەیزانێت ،لە خۆی
دەدوێت؛ وەکو کەسایەتییەکی سەرەکی و بە
ناوی گێڕەرەوە خۆی پێشــنیاری ڕووداوەکان
دەکات .لە کاتێکدا ژیاننامە و خودنووسینەوە،
دەمانبەن بۆ ناو جیهانێکی نەگۆڕ و ،پاڵپشــت
بــە بەڵگە و شــایەدحاڵ و زانیاریی ڕاســتی
سەلمێندراو ،نووسینی دەقێک ئەنجام دەدرێت.
تیۆریناسی ئەدەبییش «سێرج دوبرۆڤسکی»
 Serge Doubrovskyپێناســەی جۆرێکــی
تــری دەقــی خەیاڵــی داهێناوە کــە وەک
«بەخودخەیاڵکردن» ناوی دەبات .،autofiction
لەالی دوبرۆڤسکی ناوی کەسایەتیی سەرەکی
و ناوی نووسەر مەرجە هەمان ناو بێت .بەاڵم،
بە پێی تیۆریناس»فیلیپ گاسپارانی» Philippe
 Gaspariniلــەم جۆرە دەقــەدا جەخت لەوە
دەکات کە زۆر چاک دەکرێ چەندین نیشانە
لە دەقەکەدا بدۆزینــەوە ،وەکو هێما و ئاماژە
بن بۆ خودی نووســەر ،ئەگەرچی ناوی خۆی
و ناوی کەســایەتییەکەش هەمــان ناو نەبن.
جاری وایــە لەم جۆرە دەقەدا نووســەر پەنا
بۆ ئەوە دەبات ناوی خــۆی بداتە یەکێک لە
کەسایەتییەکان کە کەسایەتییەکی سەرەکی
نییــە ،بگرە زۆر الوەکییە .گاســپارانی لێرەدا
پێی وایە کاری بەشوناســکردنی نووسەرەکە
ئاڵۆزتر دەکات ،چونکوو هیچ خەســڵەتێک و
نیشانەیەک لەو کەسایەتییەدا نییە کە لێیەوە
بتوانین نووســەر بناســینەوە .بۆ وردبوونەوە
لەبارەی هەندێ چەمکی وەکوو کەسایەتی و
خوێنەر و پاڵەوان ،هتد ،بچنەوە سەر کتێبێکم
«کرۆنیک»[ ]5کــە کۆمەڵە بابەتێکی ئەدەبی و
هونەری لەخۆ کۆکردۆتەوە.
چۆن لە دەقێکی ئەدەبی تێبگەین؟
دەتوانین لێرەدا لەســەر خاڵێک بوەســتین
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لەبارەی چۆنێتیی تێگەیشتن لە دەقی ڕۆمان
و پۆلێنکردنی وەکوو ژانرێکی ئەدەبی.
لــە ڕوانگــەی زمانەوانیی فۆڕمالیســتە
ڕووســەکانەوە کە وەکــوو قوتابخانەیەک بۆ
بەرپەرچدانەوەی فیکری مارکسی دەرکەوتن؛
وێــڕای ڕەتکردنەوەیان بــۆ ناولێنانیان وەکوو
«فۆڕمالیســتەکان» واتە (الیەنگرانی شــێوە)،
پێیــان وابــوو ئــەم ناولێنانــە بــە ناڕەوایی
سەپێندراوەتە سەریان؛ چونکوو لە ڕوویەکەوە
جەختیان لە ناوەڕۆکیش کردووە ،بە مەرجی
بوونی زمانێکی شــیعریی پاراو .دروســتە کە
پشتبەســتوو بــە زمانەوانی ،لــە الی ئەوان
بەکارهێنانی زمانێکی ئەدەبی لە دەقێکدا زۆر
مەرجێکی گرنگە بــۆ بەرهەمهێنانی دەقێکی
جوان کە تێیــدا ئاواز و ڕیتمی وشــە جێی
خــۆی هەبێ .بەپێــی فۆڕمالیســتەکان ئەو
زمانە لە ئاســتی فۆڕمێکی ڕووکەشی سادەدا
ناوەســتێت ،بەڵکوو هاوکاریشە بۆ تێگەیشتن
لــە ناوەڕۆکیش .ئەو زمانــەی وەک دەقێکی
ئەدەبــی کاری پێ کراوە ،واتە کۆی وشــە و
ڕســتە و بڕگەکان ،هەمان زمان نییە کاتێ لە
دەقی گوتارێکی سیاســی یان کۆمەاڵیەتی و
ئابووری و  ...کاری پێ دەکرێ .لە بنەڕەتیشدا
ئامانجیــان شــکاندنی بــاو و گۆڕینی خوو و
نەریتــی خوێنەرە ســەبارەت بــە وەرگرتنی
دەقێک.
بە پێداچوونــەوەش بــە ڕەخنەگەراییی
ستروکتوورالیســتەکان ،ئەمــان فۆڕمیان بە
ناوەڕۆکەوە گــرێ داوە .بوونی دەق لە الیان،
هەمــوو فاکتەرێکــی درەکیــی تایبەت بێت
بە نووســەر ،وەکــوو الیەنــی کۆمەاڵیەتیی،
مێژوویی ،دەروونیی ...وەاڵوە دەنرێت .پێویستە
لە خودی دەقەکە و ئەو سیستەمەی ناوەوەی
کــە یەکەکانــی نێو دەقەکە ڕێــک دەخات،
تێبگەین .ئا لێرەشــەوە تێۆریناســێکی وەکو
«ڕۆالن بــارت» Roland Barthesکۆنســێپتی
«مەرگــی نووســەر»ی[ ]6داهێنــا و بە وردی
لەبارەیەوە نووسیوێتی.
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ئەوە لە کاتێکدا تیۆریناس «ئیزابێل ڕوبال»
 Isabelle Roblinبە وەســتان لەســەر بیری
تیۆرینــاس و ڕەخنەگــری ئەدەبی ئینگلیزی
«تێری ئێگلتــن»  Terry EAGLETONدەڵێت
کە ئێگلتن ]ســتروکتوورالیزم و سیمیۆتیک
لــە یــەک نزیــک دەکاتــەوە .لــەالی ئەو،
ســتروکتوورالیزم کە لە ناواخنیدا «پێشنیاری
الدانی هەمــوو تەمومــژ و ناحاڵیبوونێک لە
ئەدەبــدا دەکات»[ ]7و بــە «بەڵێنپێدانــی بە
واتای جووڵەی مێژوویــی و کۆمەاڵیەتی»[،]8
ئەویــش کاتــێ دێتــە ســەر الیەنــی
جێبەجێکردنی(تطبيق) ،ئەو بەڵێنەی بەسەر
نابات ،چونکوو زۆر بە توندی «دژە هیومانیزمە
و لــە مێژوو داماڵراوە»[ ]9لەو کاتەوەی ئەویش
بە نۆرەی خۆی «ئەو ئەفسانەیە ڕەت دەکاتەوە
[]10
کە دەڵێ(« :ئەزموونی) تاک هەموو شتێکە»
الیەنگرانــی ڕەوتــی تەفکیکییــەت ،بە
پێچەوانەی ستروکتوورالیســتەکان ،گومانیان
خســتە ســەر زمــان ،پشــتیان لــە تاک
سەنتەرییەتی کرد و یەک واتاییی نێو دەقیان
ڕەت کــردەوە ،پتر جەختیان لــە فرەواتایی
کــرد و بە پەنابردنەبەر هەڵوەشــانەوەی دەق
هەر خوێنەرێــک دەکــرێ واتایەکی جیاواز
بدۆزێتــەوە .هەروەها بڕوایان بە پێشــینەی
نووســینە بەرابــەر بە پەیڤین (قســەکردن)
کە ستروکتوورالیســتەکان لەخۆیان گرتبوو.
بەهانەشیان لە پەیڤین ،دەربڕینێکی ڕاستەوخۆ
کورت دەکەنەوە کە واتا بەرهەم دەهێنێت.
پوختە
لە کۆتاییدا پێویســتە بڵێین ،هەموو دەقێکی
ئەدەبی بە پێی ڕەوتی قوتابخانەکانی تیۆری و
ڕەخنەگەرایی ،هەڵسەنگاندن و شیکردنەوەی
جاواز هەڵدەگرێ .لێکۆڵینــەوە و توێژنەوەی
ئەدەبییــش لــە قۆناغێکــدا نەوەســتاوە و
ناشوەســتێ .بەڵکوو لەگەڵ گۆڕانکاریی ژیان
و گەشــەکردنی کۆمەاڵتی و گۆڕانی فیکری
سیاسی و ئابووری و هەموو الیەنێکی زانستی،
ساڵی بیست و دووەم
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.٢٠١٣  هەولێر، چاپخانەی ڕۆژهەاڵت،بەشی دووهەم

، لێرەوە.هەڵســەنگاندن بە خۆوە دەبینێــت
،دەکرێ لە جــۆری دەقی بەخودخەیاڵکردندا
پەنــا بۆ شــیکردنەوەیەک بەرین کە پشــت
بە زانیاریی ڕاســتەقینەی نووسەر ببەستین
، ڕەوتی فیکری و سیاسی،سەبارەت بە ژیانی
 پلەی زانستیی خوێندنی،ڕەوشی کۆمەاڵیەتی
 چونکوو ئەو الیەنانە هەتا ڕادەیەکی باش... و
بۆ دەستنیشانکردنی ژانری لەو جۆرە و دەقی
.ژیاننامە و خودنووسینەوە گرنگن
 نووســەری داهێنــەر دەتوانێت،دواجار
دەقی خودنووســینەوەی ڕاستەقینەی خۆی
بەرهەمبهێنێــت؛ هــاوکات لە ســەرچاوەی
 دەقێکی خەیاڵی،ژیانی ڕاســتەقینەی خۆی
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هونەری بەرگری
قادر ئەلیاسی

هونەری بەرگری نابێ مۆرکی حیزبایەتی و کەسایەتیی نێو
حیزبی بەسەرەوە بێ .ئەو هونەرە بەرگری دەکا لە مان و
مانەوەی گەلێک بەگشتی .حیزب و کەسایەتییەکانیش کە
بەشێکن لە گەل و بۆ بەختەوەریی ئەو گەلە تێدەکۆشن .بۆیە
هەموو هەوڵێک دەبێ ڕەنگدانەوەی گشتی وەک ئامانج و
ویستی نەتەوەییی پێوە بێ.

پوختە
بــەر لــەوەی باســی هونــەری بەرگــری
بکەیــن ،پێویســتە ئاوڕێکــی خێــرا لــە
ژینگــەی ســەرهەڵدانی ئــەو شــێوە هونــەرە
بدەینــەوە .چ بارودۆخێــک یــان چ شــوێن و
ژینگەیــەک دەبێتــە هــۆی ســەرهەڵدان یــان
لەدایکبوونــی هونــەری بەرگــری؟ هونــەری
بەرگــری بۆچــی پێویســتە و چ ڕۆڵێکــی
هەیــە؟
ژینگە
هونــەری بەرگــری لــە پلــەی یەکەمــدا لــە
دڵــی سیســتەمێکدا دەگــوورێ و دواتــر
لەدایــک دەبــێ کــە بــە شــێوەی خۆســەپێن،
بەســەر ئــەو ژینگەیــەدا زاڵ دەبــێ .ئــەو
سیســتەمەش سیســتەمێکی دیکتاتــۆری
و ســەرەڕۆیە کــە واڵتێــک دەخاتــە ژێــر
ڕکێفــی خــۆی و ڕێــگا نــادا خەڵــک بــە
مافــە ڕەواکانــی خۆیــان بگــەن .لێرەدایــە کە
هونــەری بەرگــری هــاوکات یــان بــەرودوا
[]١
لەگــەڵ ناڕەزایەتییەکانــی دیکــەی خەڵکدا
دژی ئــەو دەســەاڵتە ســەرهەڵدەدا.
کۆمــاری ئیســامی وەک دەســەاڵتێکی
دیکتاتــۆر و ســەرەڕۆ ،نموونەیەکــی زەق و
بەرچــاوی ئــەو سیســتەم و دەســەاڵتەیە
کــە نەتەوەیەکــی وەک نەتــەوەی کــورد،
دەچەوســێنێتەوە و لــە هەمــوو مافێکــی
نەتەوەیــی و سیاســی بــێ بەشــی دەکا .تاکی
خــاوەن هەســتی ئــەو نەتەوەیــە بەپێــی
توانــای هونــەری و داهێنانــی تاکەکەســیی
خــۆی بــۆ بەرگــری لــە ســڕینەوەی
ناســنامەی نەتەوەیــی و شوناســی گەلەکــەی
لــە چوارچێــوەی ئــەو توانایییــە هونەرییــەدا،
لــە چەنــد بــواری جیــاواز بــەاڵم پەیوەندیدار
بــە یــەک ،دەســت دەکا بــە ئافراندنــی
هونــەر:
 1مافــی ژێرپێکــراوی ئــەو گەلــە بــە
شــێوەی ســروود ،گۆرانــی ،پەیکەرتاشــی و

...هتــد لــە چوارچێــوەی هونــەردا وێنــا دەکا
و بەرهەمــی دێنــێ .بەم کارە ســتەملێکراویی
گەلێــک دەخاتــە بــەر چــاوی خەڵــک و
مرۆڤایەتــی بەگشــتی .بــەو هەنــگاوە هــەم
ســتەمی دەســەاڵتی دیکتاتــۆر و داگیرکــەر
بەســەر ئــەو گەلــەدا لەقــاو دەدا و هــەم
دنیــای مرۆڤایەتــی دژی ئــەو ســتەمە وریــا
دەکاتــەوە.
 ٢لەگــەڵ لەقاودانــی ئــەو سیاســەتە
دیکتاتۆرییــە ،گــەل هــان دەدا بــۆ
وەرگرتنــەوەی ئــەو مافــە زەوتکراوانــە ،بــە
گــژ ئــەو سیســتەمەدا بچنــەوە.
 ٣خاڵێکــی دیکــە ،شــی کردنــەوەی
ئــەو چەمــک و ئامانجــە پیرۆزانــەن
کــە نەتەوەیەکــی ئــازاد و سەربەســت
هەیەتــی ،وەک ئــازادی ،ئــازاد ژیــان،
ئاشــتی و پێکەوەبوونــی ئاشــتیخوازانە
و ...بــە بەرجەســتەکردنی ئــەم خاڵــەش
بەرچاوڕوونــی دەدا بــە گــەل و جیاوازیــی
نێــوان گەلێکــی بندەســت و گەلێکــی ئــازاد
ڕوون دەکاتــەوە.
 ٤بــۆ ناســاندنی سیســتەمی دیکتاتــۆری،
ئــەو ســتەم و جینایــەت و کــردەوە
نادادپەروەرییانــە شــی دەکاتــەوە کــە
ئــەو دەســەاڵتە دژ بــە نەتــەوەی کــورد
ئەنجامــی داون یــان ئەنجامیــان دەدا.
بــەو کارەش وێــڕای پــەردە الدان لەســەر
الیەنــە شــاراوەکانی دەســەاڵتی دیکتاتــۆری،
ئــەو بەســتێنەش بــە نواندنــی هونــەر
دەورووژێنــێ.
 ٥هونەرمەنــد جگە لە ناســاندنی سیســتەمی
دیکتاتــۆری ،هــەوڵ دەدا بــە وێناکردنــی
داهاتوویەکــی گەشــی دوای ڕووخانــی ئــەو
دەســەاڵتە ،خەڵــک بەســەرکەوتن بەســەر
دیکتاتۆریــدا هیــوادار بــکا.
 ٦ئەرکێکــی دیکــە ڕێزدانــان و بــەرز
ڕاگرتنــی یــاد و ڕێبــازی گیانبەختکردووانــی
گەلــە کــە لــە پێنــاوی دەســتەبەرکردنی
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مافــە ژێرپێکراوەکانــی گەلەکەیانــدا گیانــی
خۆیــان بەخشــیوە.
وەک خۆیایــە ،هونــەری بەرگریــی کوری،
دژکــردەوەی هونەرمەندانــی نەتــەوەی کوردە
کــە لەگــەڵ چەکــی پێشــمەرگە لــە شــاخ،
بەرهەمــی نووســەرانی خــاوەن هەڵوێســتی
ئەدەبــی بەرگــری تێکــەڵ بــە ناڕەزایەتیــی
خەڵــک دەبــێ و شــێوە خەباتێــک بــۆ
بەرجەســتەکردنی مافــە ڕەواکانــی خەڵــک
لــە چوارچێــوەی ســروود و گۆرانیــی
شۆڕشــگێڕیدا دێنێتــە بەرهــەم.
هونــەری بەرگــری ،بەپێــی ئــەو خااڵنەی
ســەرەوە هــەم پێویســتە و هــەم ڕۆڵێکــی
یەکجــار گرینگــی لــە پێشخســتنی خەباتــی
نەتەوەیەکــدا هەیــە .بــەم پێیــە ،واتــای
هونــەر دێتــە گــۆڕێ .بەڕاســتی هونــەر کــە
ئــەم گشــتە ڕۆڵــە لەخــۆ دەگــرێ ،چییــە؟
هونەر واتاگەلێکی جۆراوجۆری هەیە .لە
لێکدانەوەیەکی باودا بە ئاوێنەی بااڵنوێنی
ژیانی خەڵک لێک دەدرێتەوە .بەو واتایە،
خاوەن هونەر لەگەڵ شادیی خەڵکدا شادە و
هیوا و خۆشی دەبەخشێ و لەکاتی ماتەم و
ڕۆژە کارەساتبارەکانیشدا پرسەگێڕە.
هونەر بە زمانی سانسکریتی «سوونەر»ە کە
لە دوو وشەی «سوو» بە واتای باش و «نەر»
یان نەرە بە واتای ژن و پیاو لێک دراوەتەوە.
دواتر سوونەر لە زمانی ئاوێستاییدا گۆڕانی
بەسەردا هاتووە و بووە بە هونەر .بە جۆرێک
«س» بووە بە «هـ» و لە ئەنجامی بێژەکردنی
بە زمانەکانی تر و یەک لەوان زمانی کوردیدا،
دەستەواژەی هونەر کەوتووەتە سەر زمان.
دوکتــور حوســەین خەلیقــی ســەبارەت
بــە جیاوازیــی هونەرمەنــد و زانــا و پێوەنــدی
لەگــەڵ هونــەردا دەنووســێ:

«جیاوازیــی ھونەرمەنــد و زانــای
زانســتی ئەوەیــە ،زانــا بــە پشــت
بەســتن بــە فەلســەفە یــان ئامانجێــک
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و بــە پشــتیوانی ڕوو لــە کەمایەتــی،
تێدەکۆشــێ پــەردە لــە ســەر ڕاســتی
ھەڵبداتــاوە .خــاوەن ھونــەر بــە هەبوونــی
فەلســەفەیەک یــان ئامانجێــک و
پشــتگەرمی بــە چلۆنایەتــی ،دەیھەوێ
بــەو ڕاســتییە بــگا .بــەم جــۆرە
ھونەرمەنــد بەدیتنــی بــاری نالەبــاری
کۆمــەڵ و بــە پشتبەســتن بــەو ئامانجــە
کــە ھەڵوێســتگرتن و ھوشــیارکردنەوەی
خەڵکــە و پاڵــدان بەچلۆنایەتــی کــە
ھەســتی دەروونییــە ،ئەرکــی خــۆی
ئەنجــام دەدا».
هونــەر دەســتکردی مرۆڤــە کــە بــۆ
شــوێندانان لەســەر هەســت و هــۆش و
بیــری مــرۆڤ یــان بــە مەبەســتی ناردنــی
پەیامێــک یــان چەمکێــک لــە الیــەن
مرۆڤــی هەســتیارەوە (هونەرمەنــد) دێتــە
بەرهــەم .دەتوانیــن بێژیــن :هونــەر توانســت
و لێزانییــە لــە بەرهەمهێنــان و ئافراندنــی
جوانییەکانــدا .هونــەر جــۆری زۆری هەیــە
کــە دەکــرێ بــە ئامــاژە بــە هونەرگەلــی
وەک نیگارکێشــان ،پەیکەرتاشــی ،وێنەگــری،
نوانــدن و جووڵــە (شــانۆگەری و ســەما)،
مووزیــک ،وێــژە و شــیعر و ...دنیــای
فرەوانــی هونــەر و چەشــنی جیــاوازی هونــەر
بناســێنین .لــە هونــەردا داهێنــان و نواندنــی
نــوێ بــۆ بەرجەســتەکردنی هەســت و ســۆز
و ئــاوات و ئامانجــی گەلێــک دێتــە کایــەوە.
بــە بەرهەمهێنانــی ئــەو بەرهەمــە هونەرییــە،
هونەرمەنــد دەتوانــێ بەردەنگەکــەی خــۆی
هــان بــدا بیــر بکاتــەوە و لــە ئەنجامــدا
هەســتی ببزوێنــێ .هونەرمەنــد بــەو بزوانــدن
و هاندانــە هونەرییــە ،بەرەبــەرە لــە دەربڕینی
ڕاســتی و دەردەکانــی کۆمــەڵ نزیــک
دەبێتــەوە و لــەوەش زیاتــر بــەرەو داهێنانــی
هونــەری خــاوەن پەیــام هەنــگاو دەنــێ.
ئەگــەر هونــەری بەرگــری ئەمــە بێــت،
ساڵی بیست و دووەم
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داهێنــەری ئــەو هونــەرە کێیــە؟ داهێنــەری شــیعر و دەنــگ بکەوێتــە بەرگــوێ ،ناتوانــێ
هونــەری بەرگــــــــری ،هونەرمەندێکــە بەبــێ بەرهەمــی ئەدەبــی خــۆی بنوێنــێ.
هونەرەکــەی دەخاتــە خزمەتــی ڕێ و کەواتــە دەقێکــی ئەدەبــی کــە لــە دووتوێــی
ڕێبــازی گەلێکــی ڕاپەڕیــو .ئــەو هونــەرە هونــەری بەرگریــدا خــۆی دەناســێنێ
مــادام لــە الیــەن هونەرمەندێکــی خــاوەن و وەک ئــەو هونــەرە دەردەکــەوێ ،بــە
هەڵوێســتەوە دێتــە بەرهــەم ،دەبێتــە هونــەری ئەدەبــی بەرگــری پێناســە دەکــرێ .ئــاوازی
بەرگــری و هونەرمەندەکــەش بــۆ خــۆی ســروودی نەتەوایەتیــی ئــەی ڕەقیــب کــە
وەک هونەرمەنــدی بەرگــری ڕۆڵ دەگێــڕێ .ســاڵی١٩٣٩ی زایینــی لەالیــەن شــەهید
هونەرمەنــدی خــــــوڵقێنەری هونــەری «شــێخ حوســەین بەرزنجی[»]٢یــەوە دانــرا،
بەرگــری ،خــۆی وەک کەســێکی داکۆکیــکار بەبــێ ئــەو دەقــە شــیعرییەی مامۆســتا
بــۆ دەســتەبەرکردنی مافــی گەلەکــەی دڵــدار ،هەرگیــز نەدەهاتــە بەرهــەم .کەوابــوو
دەردەکــەوێ .چونکــە هــەم خۆڕاگــرە و هــەم بــۆ ئــەوەی بەرهەمێکــی هونــەری بــە
دەنــگ و شــیعر و مووزیکــەوە
داهێنــەری هونــەرە ،بەوشــێوەیە
بکەوێتــە بەرگوێــی خەڵــک،
دەتوانــێ جوانییەکانــی بەرگــری
هونەر
دەبــێ هونەرمەنــدی خــاوەن
و خۆڕاگــری ،بــە نواندنێکــی
بە زمانی
سانسکریتی
هونــەر ،دەقێکــی شــیعریی
بــاش و هونەرییانــە بخاتــە بــەر
«سوونەر»ە کە لە
لــە بــەر دەســتدا بــێ تــا
چــاو و گــوێ و هزروبیــری
وشەی
دوو
بتوانــێ ئــەو هونــەرە بێنێتــە
کۆمــەڵ .ئەگــەر هونــەر هەڵگــری
«سوو» بە واتای باش
بەرهــەم .ئەدەبــی بەرگــری کــە
ئــەو پەیامــە بــێ کــە پێــی
بە
نەرە
یان
«نەر»
و
بەرهەمــی ئەدیبان یــان خاوەن
دەڵێــن :هونــەری بەرگــری ،پتــر
واتای ژن و پیاو لێک
هۆنەرانــی خــودان هەڵوێســتە،
دەتوانــێ ڕۆڵــی لــە تێگەیشــتن
دراوەتەوە .دواتر سوونەر
بەشــێکی تەواوکــەری هونــەری
و وشــیارکردنەوەی خەڵکــدا
لە زمانی ئاوێستاییدا
گۆڕانی بەسەردا هاتووە و بەرگرییــە .ئەگــەر بمانــەوێ
هەبــێ.
هونــەری بەرگــری بــە قامەتــی
چـــــــەمکی بەرگــری و
بووە بە هونەر
مرۆڤێــک یان دارێــک بچوێنین
خۆڕاگــری بۆخــۆی هونــەرە.
و دەنــگ و مووزیــک قامەتەکــە
هونــەری بەرگــری کاتێــک دێتــە
کایــەوە ،گوێگــر هــان دەدا بــە قووڵــی بیــر بــێ ،شــیعر جلوبەرگــی ئــەو مرۆڤــە یــان
بکاتــەوە .کــە بــاس لــە هونــەری بەرگــری گــەاڵ و لقوپــۆی ئــەو دارەیــە کــە ســەرنجی
دەکــرێ ،ئیــدی هیــچ ڕێگایەکــی دیکــە بــۆ ڕێبــواری ســەرەڕێ وەک بینــەر یــان بیســەر
گەیشــتن بــە مافــی ئــەو گەلــە جگــە لــە ڕادەکێشــێ.
بەرگــری نامێنێتــەوە .کاتێکیــش دەرگاکانــی
دیکــەی گەیشــتن بــە مافــە نەتەوایەتــی و ئەدیبانــی قۆناغــی بەرگــری کــورد
سیاســییەکانی گەلێــک دادەخــرێ ،لــەو کاتەدا کامانــەن؟
دەســت بــردن بــۆ خەباتــی بەرگــری بــۆ خــۆی ئەگــەر بمانــەوێ لــە نێــو بزاڤــی
ڕزگاریخوازیــی کــورددا مێژوویــەک بــۆ
هەرمانێکــی هونەرمەندانــە و بوێرانەیــە.
ئەدەبــی بەرگــری دەســت نیشــان بکەیــن،
جگــە لــە مــەم و زینــی خانــی ،بەرهەمێکــی
ئەدەبی بەرگری
هیــچ هونەرێــک ئەگــەر پێویســت بــێ بــە تــری پێــش ســروودی نەتەوایەتیــی «ئــەی
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ڕەقیب»مــان بەرچــاو ناکــەوێ .بۆیــە
سەرتەقەکێشــی ئــەو بــوارە دەگەڕێتــەوە بــۆ
ســەردەمی پێــش لــە دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتان .لــە شــاعیرانی ئــەو ســەردەمە
دەتوانیــن ئامــاژە بەنــاوی مامۆســتایان
پیرەمێــرد ،فایــەق بێکەس ،عەبدوڵــا گۆران،
دڵــدار ،قانــع ،کاکــەی فەلــاح ،ع.ع.شــەونم،
جگەرخوێــن و قۆناغــی ســەردەمی کۆمــار
مامۆســتایان هێمــن ،هــەژار و هێــدی،
بکەیــن .دوای ئــەو قۆناغــەش لــە ڕۆژهــەاڵت
ســوارەی ئێڵخانیــزادە ،عەلــی حەســەنیانی،
چــاوە شێخولئیســامی ،جــەالل مەلەکشــا،
فەرەیــدوون ئەرشــەدی ،ڕەحیــم لوقمانــی،
قــادر لوتفیانــی (ئــازا ســەکری) ،ئاشــق
ئیســماعیلی ،ئەنــوەر ســوڵتان پەنــا ،ئەحمــەد
قــادری ،ناهیــد حوســەینی ،ئەحمــەد بازگــر،
ناســر حیســامی ،ڕێبــوار شێخولئیســامی،
عومــەر غواڵمعەلــی ،ئاکــۆ ئەلیاســی ،ســارۆ
و کاوە خوســرەوی ،و لــە شۆڕشــی باشــووری
کوردســتان لــە دوای پەنجاکانــی ســەدەی
ڕابــردوو خالیــد دلێــر ،کامــران موکــری،
شــێرکۆ بێکــەس ،عــەواڵ پەشــێو ،لەتیــف
هەڵمــەت ،رەفیــق ســابیر و ...د.مــارف
عومــەر گــوڵ و ....شــەهید مەالعەلــی ســەر
هەڵــدەدەن.
هونەرمەندانــی قۆناغــی بەرگریــی
کــورد کامانــەن؟
ئــەو هونەرمەندانــەی لــە هونــەری
بەرگریــدا بــە ســروود و گۆرانــی و مەقامــی
شۆڕشــگێڕانە توانیویانــە ناوێکــی ناســراو بــن
لــەو بــوارەدا ،دەکــرێ دیســان لــە شــێخ
حوســەین بەرزنجییــەوە دەســت پــێ بکەیــن
کــە دانــەری ئــاوازی ســروودی نەتەوایەتیــی
«ئــەی ڕەقیب»ـــە .ئــەو کەســانەی بــە
دەنــگ لــەو بــوارەدا دەنگیــان تۆمــار کــراوە
و خاوەنــی هونــەری بەرگریــن ،دەکــرێ
بەشــێوەی خــوارەوە پۆلێــن بکرێــن:
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قۆناغــی ســەردەمی پێــش ســاڵەکانی
٤٠ی زایینــی بەمــاوە کــە دەنگــی
مامۆســتایان تاهیــر تۆفیــق ،حەســەن
زیــرەک ،حوســەین عەلــی ،حەمەســاڵح
و قــادر دیــان ،ئیبراهیــم خەیــات،
خالیــد دلێــر ،شــوانپەروەر ،حەمەجــەزا،
ناســر ڕەزازی ،نەجمــەی غواڵمــی ،کاڵــێ
ئاتەشــین ،تاهیــر خەلیلــی ،مەرزیــە فەریقــی
(ڕەزازی) ،شــەهریبانی کــوردی ،میکائیــل
جەهانمەیهــەن ،ئەبــوو لەگــزی ،مســتەفا
دادار و قــادر ئەلیاســی دەگرێتــەوە.
ئــەم دەنگانــە جگــە لە گۆرانــی و مەقامی
شۆڕشــگێڕی ،خاوەنــی کۆمەڵێــک ســروودی
نیشــتمانی ،سروشتی و یەکســانیخوازین.
جیاوازیــی ســروود لەگــەڵ گۆرانــی و
مەقامــی شۆڕشــگێڕی
وەک ناوەرۆک هەر ســێ شــێوازەکە هەڵگری
هونــەری بەرگریــن ،بــەاڵم جیاوازییــان
لــە جــۆر و فۆڕمــی هونەرەکەدایــە ،بــۆ
وێنــە ســروود لەبــاری ڕیتمــەوە ماڕشــە
بــەاڵم گۆرانیــی شۆڕشــگێڕی دەکــرێ
بــە ڕیتمگەلــی جۆراوجــور ئامــادە بکــرێ.
مەقامــی شۆڕشــگێڕانە تەنیــا بــە هەڵبەســت
لــە مەقامەکانــی دیکــە وەک ئــای ئــای
و حەیــران و الوک جــوێ دەکرێتــەوە.
ســروودی «هێــزی گــەل»ی مامۆســتا تاهیــر
تۆفیــق ڕیتمــی مارشــی هەیــە بــەاڵم
لــە ناوەرۆکــدا لەگــەڵ گۆرانیــی «هێــزی
پێشــمەرگە نابــەزن»ی تاهیــر خەلیلــی و
مەقامــی «گۆمەشــین»ی ناســر ڕەزازی
یەکێکــن و یــەک پەیامیــان هەیــە .ئەویــش
پەیامــی هونــەری بەرگرییــە.
هونەری بەرگری و حیزبایەتی
هونــەری بەرگــری نابــێ مۆرکــی حیزبایەتــی
و کەســایەتیی نێــو حیزبــی بەســەرەوە
بــێ .ئــەو هونــەرە بەرگــری دەکا لــە مــان
ساڵی بیست و دووەم
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و مانــەوەی گەلێــک بەگشــتی .حیــزب و
کەســایەتییەکانیش کــە بەشــێکن لــە گــەل
و بــۆ بەختەوەریــی ئــەو گەلــە تێدەکۆشــن.
بۆیــە هەمــوو هەوڵێــک دەبــێ ڕەنگدانــەوەی
گشــتی وەک ئامانــج و ویســتی نەتەوەییــی
پێــوە بــێ .ئەگــەر گەلێــک گەیشــتە قۆناغــی
سەربەســتی و ژیانــی بندەســتیی خســتە
پشــتی ســەر ،ئەوکاتــە بــە هەڵبژاردنــی
نوێنەرانــی ئــەو حیــزب و الیەنانــە متمانــەی
خــۆی بــەو حیزبانــە دەبەخشــێ و بەجۆرێک
قەرەبــووی ئــەو خەبــات و لەخۆبوردووییانــە
دەکاتــەوە کــە ئــەو حیــزب و الیەنانــە
لــە پێنــاوی گەیشــتنی ئــەو گەلــە بــە
سەربەســتی و ئــازادی کێشــاویانە.
هونــەر دەوری خــۆی گێــڕاوە؟ هێــزە
کوردییــەکان گرینگییــان بــەو هونــەرە داوە؟
هونــەر لــە هــەر قۆناغێکــدا توانیویەتــی
دەوری خــۆی بگێــڕێ ،بــەاڵم لەبــەر
گرینگــی نەدانــی ڕێبەرانــی جوواڵنەوەکــە
بــە هونەرمەندانــی ئــەو بــوارە ،ئــەو دەورە
نەیتوانیــوە زۆر کاریگــەر بــێ .هونــەر بــە
گشــتی و هونــەری بەرگــری بەتایبەتــی
کاتێــک باشــتر گەشــە دەکا کــە گرینگــی
و شــوێنی تایبەتــی خــۆی بدرێتــێ .تــا
ئێســتا هونەرمەنــد خــۆی بەتەنیــا و
بەبــێ ئاوڕدانــەوەی ڕێبەرانــی بزاڤەکــە
لــە بەرهەمهێنانــی هونەرەکەیــدا کار و
هەرمانەکــەی ڕاپەڕانــدووە .پێشــمەرگەی
شــاخ تــا چــەک و النیکــەم پێداویســتیی
ســەرەتاییی ژیانــی وەک جلوبــەرگ و
خواردەمەنــی بــۆ دابیــن نەکــرێ ،شــەڕی
بەرگریــی پــێ ناکــرێ .هونەرمەندیــش
پێویســتی بــەو پشــتگیرییەیە لەالیــەن
شۆڕشــەوە تــا بتوانێ لــەوە باشــتر دەرکەوێ.
بە کورتی
هونــەری بەرگــری لــە ئاکامــی دەســەاڵتێکی
ســتەمکار لــە الیــەن هونەرمەندانــی خــودان

هەڵوێســتەوە دێتــە بەرهــەم و چەکێکــی
گرینگــی وشــیارکردنەوەی کۆمەاڵنــی خەڵکە
و ڕێبەرانــی بزاڤــی ڕزگاریخــوازی دەتوانــن
بــۆ پاڵپشــتی لــە چەکــی پێشــمەرگە دژی
داگیرکــەر و بــۆ پەیوەنــدی لەگــەڵ خەڵــک
کەڵکــی لــێ وەرگــرن .هیــچ خەباتێــک بەبێ
هونــەری بەرگــری نــە ســەر دەکــەوێ ،نــە
الیەنــی زینــدووی شۆڕشــگێڕی بەوشــێوەیە
بەرجەســتە دەبــێ کــە بــە هونــەر وێنــا
دەکــرێ.
هونــەر لەگــەڵ ئــەوەی داهێنانێکــی
هونەرمەندانەیــە ،ڕووی جوانــی و ئاســتی
شارســتانییەتی کۆمەڵیــش دەردەخــا .تــا
ئێســتا چەنــد دیــاردەی هونەریــی شۆڕشــی
ســمکۆی شــکاک لــە تایبەتمەندییەکانــی
ئــەو شۆڕشــە باڵکێشــتر و بەرچاوتــر بــوون و
بــاس کــراون ،ئەویــش هەبوونــی پیانۆیــەک
لــە ماڵەکــەی ســمکۆی نەمــر و چاپــی
ڕۆژنامــەی کــوردی بــووە .هــەر کۆمەڵگایەک
چاپەمەنــی و مووزیکــی تێــدا بــوو ،ئاســتی
ڕووناکبیــری و شارســتانیەتی بــە بــەراورد
لەگــەڵ ژینگــەی بــێ چاپەمەنــی و مووزیــک
بەرزتــر دەنرخێنــدرێ.
پەراوێز
[ .]١خەباتی چەکدارانە و ناڕەزایەتی دیکە وەک ڕاپەڕین و...
[ ١٩٦٣/٦/٢٣ .]٢بــە فەرمانــی دادگای بێــدادی بەغــدا لــە
کەرکــووک لەگــەڵ شــێخ مارفــی بــرای و کۆمەڵێــک تێکۆشــەری
دیکــە لەســێدارە دران.

ژێدەر
 .1گوڵــی سەربەســتی ،ژیــان و بەرهەمــی مامۆســتا تاهیــر تۆفیــق،
١٩٨٣
 .2ماڵپــەڕی فارســی  ،/https://fa.iranfreedom.orgهنــر
مقاومــت چســت؟ هنرمنــد مقاومــت کیســت؟؛ چــرا «مقاومــت
کــردن خــود یــک هنــر اســت»؟
 .3بەســتێنی بوونــی «ئــەی ڕەقیــب» بــە مارشــی نەتەوەیــی ،قــادر
وریــا (دوو بــەش)٢٠١٩ ،
 .4مێژووی سروودی ئەی ڕەقیب ،قادرئەلیاسی٢٠١٠ ،
 .5مێژووی مۆسیقای کوردی ،حەمەی حەمەباقی.
 .6هونەری بەرگری ،ویکی پیدیا
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لێکدانەوەی الیەنی ئەخالقی
لە میدیا و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
ژیوان کوردستانی

هەر میدیایەک پێویستی بە کەسانی زۆر شارەزا
هەیە و میدیا بۆ خۆی دەوڵەتێکە ،بەاڵم کێشەی
بنەڕەتی ئەوەیە میدیای کوردی بەرنامە و پالنی
نەتەوەیی لە ئاستێکی نزمدایە .چونکە هەر
میدیایەک پێش ئەوەی نوێنەری نەتەوەیەک بێت،
نوێنەری خواست و ویستی دامەزرێنەرەکانیەتی.

پێشەکی
جیهانێــک کە تێدا دەژین وەها گۆڕاوە هێرشــی
ڕاگەیاندنەکان تەنگی بــە ژیان هەڵچنیوە .ئیدی
جیهانی ســادەی پەیوەندی نەماوە .سەردەمانێک
ڕاگەیاندنی مرۆڤ لە ڕێگــەی باڵندە و ئاژەڵەکان
دەکرا .بەاڵم زانست و تەکنۆلۆژجیا لەم سەردەمەدا
وەها بەســەر مرۆڤدا باریوە کەس ناتوانێت خۆی
لێ ال بدات .تەمسیلی خەیاڵی سەحرای مەحشەر
لە ئاییندا تەکنۆلۆژیــا جێبەجێی کردووە .ئامێرە
تەکنۆلۆژییــەکان لــە ئەمڕۆدا ژیانیــی مرۆڤیان
خســتووەتە ژێــر چاودێریی خۆیانــەوە .هەرکە
تەلفزیۆنەکــە دەکەیتەوە هــەواڵ و زانیارییەکان
هێرشــت بۆ دێنن ،موبایلەکــەت دەکەیتەوە بە
هەمان شــێوە تــۆڕە کۆمەاڵیەتــی و ماڵپەڕەکان
بــەردەوام زانیاریت بۆ دێنن .لە ئەمڕۆدا جیهانیی
واقع و سادە بچووک بووەتەوە ،هەر ئەوەندەی کە
لەشــێکت هەیە و زیندوویت ،بەاڵم ڕاستییەکان
کەوتوونەتــە پەڕاوێــز و لە ســێبەری جیهانیی
مەجازیدایــە ،کایە ئەلکترۆنییــەکان وەها مرۆڤی
داگیر کردووە تەنانەت پارە دەرهێنانن و ئابووریش
وردە وردە بووەتە بەشــێک لە جیهانیی مەجازی.
مرۆڤی ســەدەی  ٢١بەبــێ تەکنۆلۆجی نەخۆش
دەکەوێت .ئەگەر کەســێک موبایل و تەلەفزیۆن
و سەتەالیەتی نەبێ هەست بە نامۆیی دەکات ،وا
دەزانێ شــتێکی ون کردووە( .بتی زەینی) مرۆڤی
ئەم ســەردەمە و قیبلەکەی لــە موبایلەکەیدایە،
موبایلەکەیەتی ئاگامەندی و هۆشیاری بۆ پێناسە
دەکات ،بە هەموو شێوەیەک ئاراستەی مرۆڤەکان
دەگۆڕێــت .کەواتە بەباشــی دەزانین لە دەالقەی
ئەخالقــەوە بڕوانینە میدیــا و ڕاگەیاندنەکان کە
بەشــی زۆری جیهانیــی ئەمــڕۆی ئێمەی پێک
هێناوە.
ڕاگەیاندن و ئەخالق
ههرکــ ه تهلهفزیۆنهکهمــان هــهڵ کــرد یــان
ڕۆژنامهکانمــان خوێنــدهوه یــان ڕادیۆکهمــان
ههڵ کــرد ،دوای چهند خولهکێــک ههواڵهکان
و زانیارییهکان دهبیســین بــۆ نموونه ،کارۆلیناى

خهڵکــی مۆناکۆ ،ل ه ڕۆژی جێژنــی لهدایکبوونی
خۆی چهند پارهی ســهرف کــردووه ،یان ئەوەی
کە پهیوهندی نێوان ئیشــتهڤی گڕاف و ئاندرهی
ئاغاســی چی بهسهرهات ،ســهرکۆماری ئامریکا
چ گۆڕانکاریهکی لــ ه خانووەکهیدا کردووه و یان
ئۆلدیش ـ قارهمانی پاســکیل ســواریی جیهان ـ
چهنده کێشــی خۆی دابەزانــدووە .داعش چۆن
دوو واڵتــی داگیر کرد و بێبەزییانە ڕەشــەکوژی
دەکات .ڕاگهیاندن ه جهماوهرییهکان ههوڵ دهدهن
زۆربهی هــهواڵ و زانیارییهکان ل ه چهقی حهزی
خهڵکدا بــۆ خوێنەرهکانیان باڵو بکهنهوه .تهنانهت
هەندێــک ل ه کهناڵهکانــی تهلهفزیۆن و ڕۆژنام ه و
چاپهمهنییهکان ههوڵ دهدهن پرسیاره تایبهتهکانی
ژیانی تاکهکهسی و نهێنیی ئهستێرهکانی سینهما
و گۆرانیبێــژهکان ،پاڵهوانهکان و سیاســییهکان
باڵو بکهنــهوه و بیدرکێنن .بــهاڵم تهنیا بهمهش
قهناعــهت ناکــهن ،ههواڵی تایبهت لهســهر ئهم
کهسان ه باڵو دهکهنهوه و ل ه ڕێگەی ڕاگهیاندنهکانی
وەکوو ڕۆژنامــ ه ب ه خهڵکی دهفرۆشــن .تهنانهت
کەســە مهدهنییە ئاســاییهکانیش تووشــی ئهم
چهرمهســهریی ه دهبنــهوه ،ئهوان پرســیارنامهی
جۆراوجۆر ل ه کۆمپانیا و سیســتهمی ڕاپرسی وهر
دهگرن و ل ه کاتێکدا ســهردانی ســهنتهر و دهزگا
حکوومی و تایبهتهکان دهکهن ،پرســیارنامهکان
پڕ دهکهنــهوه ،یان ل ه وتووێژیکدا به مهبهســتی
دامهزران ل ه ئیدارەیەک واڵمی ئهم پرســیارنامان ه
دهدهنــهوه و لــ ه دامودهزگایــهدا هەندێــک لهو
پرسیاران ه باس ل ه ژیانی تاکهکهسی ئێمە دهکات و
ئێمەش واڵمیان دهدینهوه .ل ه ڕێگەی دهستکهوت ه
نوێیە تهکنیکییهکانی وەکوو کۆمپیوتهر ل ه هەموو
شوێنێکدا بانکی زانیاری ههی ه و زۆربهی زانیاریی ه
تاکهکهسییهکانی ئێمە لهم بانکانهدایه .بۆ نموونه:
ئاماژه بهم الیهن ه دهکهین کهوا ڕادهی چوون ه الی
پزیشــک ،ژمارهی هاتووچۆ بــۆ دهرهوهی واڵت و
نێوخۆ و بڕی پارهیهک ک ه لهم بانکانهدا دامان ناوه
و پهیوهندیمان لهگــهڵ بهڕێوبهرى ئیدارهکهمان،
زۆر بابهتــی دیكهی لهم چهشــنه… هەمووی کۆ
دهکرێنــهوه و ههیه .ئهگــهر دهمانزانی دامودهزگا
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جۆربەجۆرەکانی وەکوو بانکهکان ،نهخۆشخانهکان،
زانکۆکان ،دهفتهری کۆمپانیای هیڵی ئاســمانی،
ناوچهکانی شارهوانی و ...تا چ ڕادهیهک زانیارییان
له سهر ئێمە ههیه ،سهرسام دهبووین.
مافــی کهڵکوهرگرتن ل ه کهشــی تایبهت ل ه
سروشــتی مرۆڤدا بناغــهی داکوتــاوه و مرۆڤ
بوونەوەرێکی خاوهن ئەقڵە و پێویستی ب ه کهشیکی
تایبــهت ههیه .ههر مرۆڤێــک مافی ئهوهی ههی ه
و تهنانهت پێویســتە بەشــێک ل ه ژیانی خۆی ـ
کردەوەکانی ،بیرکردنهوه و ههستهکانی ـ تهنیا بۆ
خۆی ،خێزان یــان هاوڕێیەکانی بهکار بێنێت .ل ه
دریژهی ئهم باسهدا ئاماژه ب ه چهند خاڵ دهکهین
ک ه لــ ه ڕوانگهی ئێمەدا مافــی کهڵکوهرگرتن ل ه
کهشی تایبهت ل ه ژیاندا ههیه:
ئا) مافــی کهڵکوهرگرتن ل ه نــاوی تایبهت و
مافی دهربڕینی بیروبۆچوونهکان :ئێم ه تیکڕا مافی
ئهوهمــان ههی ه لهناوی تایبهت بۆ خۆمان کهڵک
وهرگریــن .هیچ کهس ڕێگــەی پێ نادرێت بهبێ
ئیزنی ئێمە لهم ناوانــ ه کهڵک وهرگرێت ،یەکێک
له ئاساییترین و باوترین کردارهکانی دژ بهم ماف ه
لهالیــهن ڕۆژنامهکان دەکرێت ،وەکوو باڵوکردنی
هەندێک وت ه بهناو کەســێکهوه ئەمە لە کاتێکدای ە
ئهو کەسە ئەو شتانهی نهوتووه.
ب) مافی کهڵکوهرگرتن ل ه وێنەی تاکهکهسی:
کاتێک مرۆڤ سهرقاڵی کهشی تایبهتی خۆیهتی،
بــۆ نموون ه لــ ه باخی ماڵهکهی خۆی ،ســهرقاڵی
مهلهکردنه ،یان بهیانی شــەمم ه لــ ه مهزراکهی
خۆیدا ب ه جلی ڕاحهتــهوه ،خهریکی نانخواردن ه و
هیچ کــهس مافی ئهوهی نیی ه بهبــێ ئیزنی ئهو
وێنەی لێ بگرێت و پێشانی هەموو کەسێکی بدات.
بهاڵم باڵوکردنهوهی وێنەی کهسهکان لهکاتێکدا
ئیشــێکی کۆمەاڵیەتیان ل ه ئهستۆدای ه (بۆ نموون ه
نوێنەری پهرلهمانه) ،یان کاتێک وهزیری دهوڵهت
ل ه پهرلهماندایه و سهرقاڵی باڵوکردنهوهی زانیارین،
ئاسایی ه و کێشەی نییه .باڵوکردنهوهی ئهم وێنە و
فیلمان ه بۆ هەمووکهس ئاساییه ،چونکوو وهزیر لهو
کاتهدا ل ه ئیشه کۆمەاڵیەتیهکهیدا ئامادهیه.
ج) مافــی کهڵکوهرگرتــن لــ ه وتووێــژه
 316گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

تاکهکهســییهکان :کاتێک ه کەســێک باس لهسهر
پرســیاره تایبهتهکانــی دهکات ،بــۆ نموونــە ل ه
ڕێگەی تهلهفۆن ،نامه ،پۆســتی ئهلکترۆنیکی یان
ل ه کاتی پیاســهکردن و زۆرشــتی تر بێت ،هیچ
کهس مافی ئهوهی نییــ ه نێوهڕۆکی ئهم وتان ه بۆ
خهڵکی بدرکێنێت .بۆ نموونه ،ئیزنی ئهوهی نیی ه
نێوهڕۆکی نامهیهک ک ه ههســتی خوشهویســتی
خۆی بۆ کەســێک نووســیوه ،یان ل ه دیالۆگیکی
تهلهفۆنیــدا بههــۆی لهكیســچوونی یەکێک ل ه
کهسوکارهکهی پهیامی بۆ ناردووه ،باڵوی بکاتهوه،
دەبێــت بزانیــن لــهم بارودۆخــهدا وتووێژهکان
تایبهتن .بــهاڵم ئهگهر ئــهم وتووێژان ه پهیوهندی
بهڕێکخســتنی کردهوهیهکی تیــرۆر و تهقینهوه
بێــت .بۆ نموونــ ه یەکێک ل ه تیرۆریســتهکان بۆ
تهقینــهوه لــ ه ویســتگهی میترۆ یان پاســیکدا
لهگهڵ تیرۆریســتێکی هاوڕێی ل ه ڕێگەی مۆبایل
یــان تهلهفۆن ،بڕیار دهدا یــهک ببێنن ،گەرچی
وهها شتێک لهم شــێوەیه پهیوهندی ب ه وتووێژی
كه ل ه نێوان
تایبهتــهوه نییە .بۆ نموون ه وتووێژێک 
وهزیر و کاربهدهســتێکی کۆمپانیایک ل ه ئارادای ه و
لهم پیوهندیهدا پێشنیاری بهرتیلخواردن دهدریت،
بابەتێکی تاکهکهسی نییە.
د) مافــی کهڵکوهرگرتــن لــ ه نهێنییەکانی
ئیشــکردن :ئێمە هەموومان مافی ئهوهمان ههی ه
بۆ خوینــدن و توێژینهوه ل ه ڕاوێژکارێک یارمهتی
وهر بگریــن ،بۆ ئــەوەی کە ڕێنوێنیمــان بکات.
پزیشــک و پارێزهرهکان لهو کهســانهن پێویستە
یارمهتیان لێ وهر بگرین .ئهوان بههۆی ئیشــێک
که ههیانه ،ل ه ژیانی نهخۆشهکان و پارێزراوەکانیان

ئــاگادارن ،ئیزنی ئهوهیان نیی ه نهێنییهکانی ئهوان
بــاو بکهنهوه ،بۆ نموونــه ،خاتوونێک دهچێت بۆ
الی پارێزەرێــک داوای لێ دهکات ل ه مهحکهمهدا
الیهنگــری ل ه مافهکانی بــکات پارێزەرهک ه ئیزنی
ئهوهی نییە ،نهێنییەکانی پارێزراوەک ه باڵو بکاتهوه
و خهڵکی لێ ئاگادار بکاتهوه.
هـــ) مافــی کهڵکوهرگرتــن لــ ه ڕێزلێنان و
ناوبانگدەرکــردن :ئهم مافه ،یەکێک ل ه گرنگترین
له ڕێگەی
مافهکانــی ژیانــی کۆمهاڵیهتییە کــە 
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کهڵکوهرگرتن لــ ه ناودهرکردنى مرۆڤهکان متمان ه
ب ه یهکتــر دهکهن پێکــهوه و پهیوهندی دهگرن.
هــهر بۆی ه ئهگهر کەســێک ناوبانگ و ڕێزێک ک ە
ههیهتی ل ه کیســی بــدات و ڕێزی لــێ ناگرن،
گرفت و کێشــەی زۆری بۆ دروســت دەبێت ،ب ه
زهحمهت ئیشــی دهس دهکهوێــت ،هیچ کهس
حهز ناکات گرێبهســتێکی لهگهڵدا ببهســتێت،
هاوڕێیەکانــی دوورهپهڕێزی لێ دهکهن و هاوڕێی
بــۆ پهیدا نابێــت .واى دابنــێ قوتابییهک وەکوو
کەســێکی «ســاختەچی» ناو بانگی دهرکردووه،
مامۆستاکانی متمانهیان پێ نییە ،ل ه چاالکییهکانی
پۆلهکهیــدا ل ه بهرهوهی پۆلهکــ ه دایدهنێین و ب ه
تایبهتی چاودیری دهکــهن ،تهنانهت کاتێک ئهم
خوێندكاره کاری باشــیش دهکات ،ئهگهری ئهوه
ههیه ،دیســانهوه فیڵبازان ه خهشى کردبێت و ئهم
گومانهی بهردهوام ل ه سهرى ههیه .پزیشکێک ل ه
کاتی نهشتهرگهرییدا نهخۆشهکهی گیانی ل ه دهس
دهدات و ئهم کێشــەی ه دەبێت ه هۆی ئهوهى ك ه ب ه
خراپ ه نــاو دهر بکات و پاش ئــهم ڕووداوه هیچ
کهس ناچێت بۆ الی و تهنانهت بۆ نهخۆشییهکی
چووکەتــر وەکــوو دهرهاوردنــی مێخهکهش ل ه
دهســتدا پرسی پێ ناکهن .مافی کهڵکوهرگرتن ل ه
ناودهرکردن و ڕێزلێنــان ،یەکێک لهو هۆکارانهی ه
بهباشــی بۆ دهرخستنی ڕێزگرتن ل ه غهیبهتکردن
یەکێــک ل ه ههڵ ه ئاکارییهکانــه .تهنانهت ئهگهر
ئهم دهربڕین ه ڕاســت بێت ئهم خاڵــ ه له بهرچاو
بگرین کهواخهشــکردن و غهیبهتکردن زهرهر ل ه
مهزنی و ڕێزی مرۆڤ دهدهن .ســهرهڕای ئهمهش
درکاندنی نابەجێی قسه و باسی کەسانێکى دیكه،
بهدڕهوشتی و ناشیرینی کرداری ئهو مرۆڤ ه پیشان
دهدات .ل ه بهرانبهر ئهم کرداره خراپهدا ،بێدهنگی
باشترین فهزیلهته.
مافی کهڵکوهرگرتن ل ه کهشی تایبهتى بۆ ئهو
کهسانهی ل ه پانتای گشتیدان مافی کهڵکوهرگرتن
لــ ه پانتای تایبــهت ،لهگهڵ ئهو کهســایهتیی ه و
ڕێزهی بهو مرۆڤ ه دراوه ،هەموومان خاوهن مافێکی
ی دیكــه ،كۆمهڵێك مرۆڤ
لهو جۆرهین .لهالیهک 
ههن ئیشــی کۆمەاڵیەتییان پێ ســپێردراوه و ل ه

بــهردهم چاالکیی ه کۆمەاڵیەتییهکاندا بهرپرســن،
ئــهو چاالکییانهی کــ ه پهیوهندی ب ه ســەرجەم
کۆمەڵــگاوه ههیه .چاالکــی خوێندكارێک خوی
بــۆ تاقیکردنهوهی کۆتاییی ســاڵ ئاماده دهکات،
ڕاســتهوخۆ پهیوهندی بــ ه کۆمەڵــگاوه نییە .ل ه
بهرانبهردا ،چاالکییهکانی سهرۆکی حکوومهت یان
کاربهدهســتێکی بااڵی حکوومهت ڕاستهوخۆ یان
ناڕاســتهخۆ كاریگهری و پهیوهندی به ســەرجەم
کۆمەڵگاوه ههی ه (بۆ نموون ه دهربڕین ه ناژیرانهکانی
کاربهدهســتێکی دهوڵهتی ،ل ه ئامریکای باکوور ،ل ه
ڕۆژنامهکانــدا ڕووخانی بازاڕی ئابووریی و قهیرانی
ئابووریی ل ه ئامریکای التینی لێ کهوتهوه .زۆرجار
دیاریکردنی ســنووری نێوان الیهنی تاکهکهسی و
جهماوهر ڕوون و ئاشکرا نییه .بۆ نموون ه ههواڵێک
کە لهســهر تووشبوونی ســهرکۆماری ئامریکا ب ه
شــیرپهنجهوه ،لهگهڵ کەســێکی ئاســایی یان
هاوپۆلهکهماندا جیاوازە .ههردوو پهیامی هاوسۆزی
ئێمەیان پــێ دهگات ،بهاڵم مهرگی ســهرکۆمار
بههــۆی شــێرپهنجهوە ،ئهنجامــی بەرباڵویــی
بهدواوهیه ،تاکوو مهرگی هاوپۆلهکهی ئێمە .ئهم ه
له حاڵێکدای ه ســهرکۆمار ،یان وهزیــری بااڵ ،ل ه
نــاکاو بمرن ،بارودۆخی سیاســی و ئابووریی ئهو
واڵت ه تێکوپێک دهدات ،کەســێک بۆ ههڵبژاردنی
سهرکۆمار پاڵێوراوه ،مافی ئهوهی نیی ه نهخوشیی ه
نهێنییەکانی خــۆی ل ه جهماوهر بشــارێتهوه .ل ه
واڵت ه یهکگرتووەکانی ئامریکا بهشــداربووەکان بۆ
زانیاریوهرگرتن ،لهسهر ژیانی تایبهتی پاڵێوراوەکان،
ڕۆژ ل ه دوای ڕۆژ پهرهی سهندووه و وا دیاره ئهوان
بهڵگــهی باشــیان ههیه ،بۆ ئهم بــ ه دواداچوونه.
ئایــا باوهڕ ناکــهن پاڵێوڕاوێک لــ ه ژیانی خێزانی
خۆیــدا ب ه ئهمــهگ و بهرپرســیاران ه بجووڵێتهوه
و پــاش ههڵبژاردنی بهڵێنی و بــ ه ئهمهگبوون و
بهرپرسیاریی ه ســاختهکارییهکان بنێت ه ژیر پێ و
حاشــایان لێ بکات .لهم سهروبهندهدا ،کەسانێکی
دیكــ ه ههن دهڵێن« ،کاتێک هەموو کەســێک ب ه
فێڵبازیی خۆیان ل ه ژیر باری باج دهدزنهوه ،بۆچی
من ئهم کاره نهکهم؟» هەندێک کردار ،ههن تا ئهو
ڕادهی ه ناحهز و ناشیرینن پێویست ناکات کەسێک
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ئاگاداریــان بێت ،وەکــوو القهکردنی خهڵک ،ئهو
شتهی کهوا ئهمڕۆک ه لهژێر ناوی تهکنیک و ئیمان
له الیهن گرووپــ ه توندڕهوهكانی وهكوو داعش و
کۆماری ئیسالمیدا دەکرێت.
ژیانی تاکهکهسی وەکوو کهرهستهیهک
ئهگهر لــ ه ژیانی تاکهکهســی یــان پهیوهندیی ه
دهرونییهکانــی خێزانی ،تاک وەکوو شــتومهک
یان کهرهســتهیەک چاوی لێ بکهین ،حورمهت
و ڕێزی مرۆڤ خەوشــدار دەبێــت ،چونکە ژیانی
تاکەکەســی و خێزانــی مرۆڤ بەپێی سروشــت
الیەنێکی تایبهت ه و پهیوهندی بهو کهســهوه ههی ه
و ئــهو خاوهنییەتی و نابێ بەردهســت جهماوهر
بکهوێت ،بهاڵم ئهگهر ئهرکی ڕاگهیاندهکان ،ژیانی
تایبهتی تاکهکان وەکوو کهرهســتهیهکی بازرگانی
چــاو لێ بکات ،ئهگهر ئهم تاکه کهســایهتییهکی
نــاودار ل ه نێــو خهڵکدا بێت ،یــان مهدهنییهکی
«ئاســایی» بێت ئهوه ئهو کهس ه ڕهسهنایهتی خۆی
ل ه کیس دەدات .ڕاســت ه ئهرکــی ڕاگهیاندنهکان،
زانیاری و هوشــیارکردنهوهی جهمــاوهره ،بهاڵم
ئهمــ ه نابێت ه هۆى ئهوهى ك ه ب ه بێهووده ســهیر
بکرێت .بهڵکوو دەبێ تا ئهو ڕادهیهی ب ه پێویستی
دهزانیــن ،توێژینهوهی لهســهر بکهین ،بۆ ئهوهی
خهڵک زانیاریان دهست بکهوێت .هەندێک پرسیار
ههیه ،پهیوهندی بــ ه ژمارهیهکی کهم ل ه خهڵکی
کۆمەڵگاوه ههیه .بۆیــ ه ئاگادارکردنهوهی خهڵکی
لهســهر ئهم پرسیاران ه ئهرکی ڕاگهیاندنهکان نییه.
کۆمەڵگــە مافــی ئهوهی نیی ه ل ه هەموو شــتێک
ئاگادار بێت ،نێوهڕۆکی وتووێژێکی دهرونناسییان ه
یان نامهیهکی ئهوینداران ه پهیوهندی ب ه کۆمەڵگاوه
نییــه .ئەگــەر ژیانــی تایبهتی خهڵــک وەکوو
کهرهســتهیهکی بازرگانی چاوی لێ بکرێت ،ئهوه
دەگەیەنێت کهوا ئهو کهس ه شتومەکێک چاوی لێ
بکەیــن و مرۆڤبوونی لێ زهوت بکهین .بۆ نموون ه
وەکوو ،مانگایهک دەبێت شــیرهکهی ب ه بهرزترین
نرخ بفرۆشــرێت .ئهمهش ل ه کاتێکدای ه نهتوانیت
ئهو ڕاده شیره بهرههم بێنێت و بۆ سهربڕین باشه.
جێگهی داخ ه ئهو کهسانهی ههتا پلهی شتومهک
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یان کهرهســت ه کەسایەتییان دەشکێت ،بهاڵم ئهو
کهســان ه بۆ خۆیان لهم «بهشــتبوونهدا» تاوانباران
 .هەندێــک ل ه ئهکتهرهکان بــۆ ئهوی ک ه ناو دهر
بکهن و سهرنجی خهڵک بۆ الی خۆیان ڕابکێشن،
ئامادهن کێشەوگرفتهکانی ژیانی تایبهتیی خۆیان
بۆ جهماوهر باڵو بکهنهوه .ئهم جۆره کهسان ه وەکوو،
کهرهست ه یان «شــت» چاویان لێ دەکرێت ،ههر
وەکوو شــتومهکێکی مرۆیی ب ه مهبهستی کڕین و
فرۆشتن ل ه پشتی ویترینی دووکانێک حیسابیان
بــۆ دەکرێت .بۆ ئەوەی کە مافی کهڵکوهرگرتن ل ه
کهشــی تایبهت و چاودێریکردنــی بپارێزرێت ،ب ه
کورتی دهتوانین بڵێین دەبێت ڕاگهیاندنهکان ڕێز
لهم دوو ئهسڵ ه بگرین:
ئا) ڕەچاوی ڕێزگرتن له مرۆڤهکان بکەن.
ب) ڕوانگهیهکــی قازانجخوازانــ ه و بازرگانی
نابێــت ڕێگــە خۆش بــکات بۆ ئهوهی دهســت
بخهین ه نێو ژیانی تایبهتیی خهڵکەوە .ســهرهڕای
ئهمهش بۆ ئهوهی ئهرکی ڕهخنهییانهی ڕاگهیاندن
ههڕهشهیهک نهبێت بۆ ســهر کۆمەڵگە پێویستە
دوو خاڵ ل ه بهرچاو بگرین:
ج) کرداری سیاســهتمهدار و کهســایهتیی ه
بهرزهکانی کۆمەڵگا ،وەکوو باشــترین و بهرزترین
نموونهی کردار.
د) هیچکات نابێت کرداری بهدڕەوشــتان ه ل ه
ڕوانگهیهکــی الیهنگریكراوهوه چاوی لێ بکرێت و
تهنانهت ب ه چاوی کردارێکی باش لێک بدرێنهوه.
هێرشی ڕاگەیاندنەکان بۆ سەر ژیان
هیــچ کات مــرۆڤ بیــری لــەوە نەدەکــردەوە
ڕاگەیاندنــەکان هەمــوو ژیانــی داگیــر دەکات.
هەواڵەکان وەها مرۆڤیان داگیر کردووە زانیاری و
باڵوکردنهوهی بێشهرمانهی سێکس و توندوتیژی
ل ه تهلهفزیۆندا ،ئێمە ل ه بهرانبهر کێشە و گرفتێکی
ئاکاریدا دادەنێت و پێشتر ئاماژهمان ب ه هەندێکیان
کرد .بهتایبهت ئهو کێشــانهی لهم ســهروبهندهدا
بهرچاو دهکهون ،پرسیارێک ه پهیوهندی ب ه کرداری
پهروهردهی تهلهفزیۆنییەوه ههیه .لهم واتایهدا کهوا
تهلهفزیــۆن به منداڵهکان و جگــ ه ل ه منداڵهکان
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بیروبۆچوونێکیان پێ دهدات ،ک ه لهســهر شێوەی
ژیان و کرداریان كاریگهری دادەنێت.
مامۆستایهک دهیهوێت ل ه فێرگەیهکدا ئهرکی
وانهوتنــهوه و پهروهردهکردنی بیســت خوێندكار
ل ه ئهســتۆ بگرێت ،ل ه زۆربهی واڵتهکاندا مامۆستا
دەبێت چوارســاڵ پهروهرده کرابێــت بۆ ئهوهی
بتوانێت ببێت ب ه مامۆســتا و شــیاوی ئهوهبێت
ئهم ئهرک ه ل ه ئهســتۆ بگرێت ،ســهرهڕای تهواوی
ئهو وانانهی پێش وهرگرتنی دیپلۆم خویندویهتی،
بهبۆچوونــی ئێمە پاش تیپهڕاندنی چوارســاڵ و
فیربوونــی وانهی تئۆریک و کردهکی پێویســت،
مامۆســتا بــۆ جێبهجكردنی ئهرکــ ه گرنگهکانی
لهســهر وانهوتنهوه و پهروهردهکردن خاوهن ژیری
و شــارهزاییه .سهرهڕای ئهمانه ،بهبۆچوونی ئێمە،
مامۆستایەک ک ە ل ه ئهرک و بهرنامهی وانهوتنهوهی
خۆی شــارهزا بێت ،دەتوانێت بۆ پۆلی سهرهتایی
مامۆســتایهکی بــاش بێت .ل ه بهرانبــهردا بۆمان
دهرکهوتووه ،کەســێک ه بهرنامهیهکی تهلهفزیۆنی
دروســت دهکات ،بۆ ب ه ئهنجامگهیاندنی ئەرکێکی
لهم شێوەیه ،پێویست ناکات بڕوانامهی پهروهردهی
گونجاوی ههبێت .لهم ســهروبهندهدا ،نموونهیهک
دێنینهوه :بهڕیوهبهری بهرنامهیهکی تهلهفزیۆنی ل ه
بهرچاو بگرین کهوا تا ئێســتا خوێندنهکهی تهواو
نهکــردووه ،مرۆڤێکه بێشــهرم و بێخهبهر ل ه ههر
بههایهکی ئاکاری و نابهرپرسیار :تهنیا ئامانجی ئهو
گەیشــتن ب ه پاره و ناودهرکردنهوه ئهمهش بووهت ه
پهتایهکی دهروونی.
ســهرهڕای ئهم کردارانــهی دراوهت ه پاڵی ،ل ه
بهرچــاوی ب ه میلیۆن بینــهری تهلهفزیۆنیدا دەر
دەکەوێت .ئهم کهســ ه دەتوانێت بههۆی ڕواڵهتی
جوان و دڵڕفێن و سهر و سیمای جوان و ههروهها
قســهزانی ،ســهرنجی خهڵکی ل ه ههر تهمهنێک
بۆ الی خۆی ڕابکێشــێت و ئامانج و مهبهســتی
ناشــیرین و ناحهزیان بۆ دابڕێژێــت .کۆمەڵگای
ئێمە دهرفهت بهم کهسان ه نادات پهروهردهکردنی
بیســت خوێنــدكاری پۆلــی ســهرهتایی پــێ
بســپێردرێت[ .ئهگهر بارهێنانــی خوێندکاران ل ه
ئهســتۆی مامۆســتای پهروهرده نهکراو ڕهمهکی

بێت ،مرۆڤی سهقهت و دواکهوتوو دهخاتهوه ،یان
ئهگهر مامۆســتاک ه زانیاری کهم بێت و بهباشــی
بار نههاتبێ وەکوو ئهوهوایه ،نهتهوهیهک سهقهت
بکات] .خاڵی ســهرنجڕاکێش ئهمهیه ،ئهم جۆره
کهســان ه ئیزنیان پێ دهدرێت لــ ه پڕۆگرامهکانی
دوانیــوەڕۆ ب ه کهیفی خۆیان و بەبێ ســهرگری و
بهرگری ب ه دڵی خۆیان قســ ه بکهن .مهبهســتی
ئێمە ل ه باســکردنی ئهم وتان ه ئــهوه نییە بڵێین،
تهواوی ئهو کهســانهی بهرنامهی تهلهفزیۆنی ساز
دهکهن هیچ وانهیهکی ئاکاری و بههای ئاکارییان
فێر نهکراوه ،بهاڵم بهداخهوه و ســهد مهخابن ل ه
پشت زۆربهی پرۆگرام ه تهلهفزیۆنییەکاندا ،مرۆڤ ه
خاوهندەســەاڵتهكان و گهنــدهڵ هــهن ،تهنیا ب ه
شــوێن کۆکردنهوهی پــارهن و ئهمهش ل ه کهناڵ ه
ی تر
تهلهفزیۆنییەکانــدا ،زیاتــر ل ه هــهر الیەنێک 
ی تری بهرنام ه
ئهم شــت ه ههیه[ .قوڕبهســهریهک 
تهلهفزیۆنییــەکان نهبوونــی پرۆگرام ه و ههروهها
دووپاتکردنهوه و پێشاندانی ههزاران جار ،پرۆگرامی
مردوو و فهوتاوه .سانسۆری وتهی خهڵکی یەکێک
ل ه گرفتهکانی تهلهفزیۆنهکانه] .تا ڕادهیهک هەموو
کەســێک ل ه پچڕانی بهرنام ه تهلهفزیۆنییەکان و
باڵوکردنهوهی ڕێكالم تووڕه دهبن ،باڵوکردنهوهی
ڕێــکالم ل ه نێوان ئــهو بهرنامانــهی کهوا خهڵک
خۆشیان دهوێت و حهزی لێ دهکهن ،ناڕهزایهتیی
خهڵکی لێ دهکهوێتهوه ،بهاڵم دەبێت بزانین کهناڵ ه
تهلهفزیۆنییەکان پێویستیان ب ه ڕێکالمه .کۆمپانیا
گــهوره بازرگانییــهکان دەبێت ل ه ســێ چرکهدا
بهرههمهکانیــان بۆالیهنگــران و بینهرهکان باڵو
بکهنهوه و ســهرنجی خهڵک بۆ کڕین و مهسرهفی
ئهم کهرهســان ه هان بدهن .چۆن دهتوانین ڕێگری
بکهن لەوەی کــە بینهرهکان پــاش ڕێکالم یان
کونتڕۆڵــی تهلهفزیۆن بهرنامــهکان نهکوژێننهوه؟
تێکەاڵوکردنی ئهم ڕیکالمان ه ب ه سێکسهوه دەبێته
هــۆی ئەوەی کە بینهر ب ه ڕهزامهندی و ویســتی
خۆیان پێداگری لهســهر کڕینی ئهو کهرهســت ه
و شــتومهکان ه بکهن ،ک ه ڕێکالمــی بۆ دەکرێت.
کهواتــ ه کۆمپانیا بهرههمهێنهکان بۆ فرۆشــتنی
کهرهســتهکانیان پێویســت نــاکات ئیشــێکی
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داهینانهی تایبهت بکهن .بەکارهێنانی کهرهستهی
ســێکس ئهوان بۆ ئهم کاره یارمهتی دهدات .ئایا
کهناڵــه تهلهفزیۆنییەکان مافــی ئهوهیان ههی ه بۆ
بهدهســتهێنانی پاره ل ه ههر کهرهسهیەک کهڵک
وهر بگــرن ،بۆ ئهوهی ســهرنجی ژمارهیهکی زۆر
ل ه بینــهرهکان بۆ الی خۆیان ڕابکیشــن؟ ئایا ل ه
پرۆگرامــهی ڕێکالمــ ه بازرگانییەكانی تهلهفزیۆن
ڕێگــە ب ه ههموو کارێک دهدرێت و لهم بهشــهدا
هیچ چهشن ه بهرپرسیارییهكی ئاکاری بوونی نییە؟
بۆچــی تهلهفزیــۆن ناتوانێــت پردێکی
پهیوهندی بــۆ گواســتنهوهی کولتوور و
مرۆڤایهتی دروست بکات؟
ژمارهی کهناڵــ ه تهلهفزیۆنییــەکان ڕۆژ ل ه دوای
ڕۆژ پــهره دهســێنن .ئایا تهلهفزیــۆن دەتوانێت
کهرهســتهیهکی بههێــز ل ه ڕاســتای مهبهســت ه
کولتــووری و پهروهردهییهکانــدا بێت؟ ل ه کهناڵ ه
تهلهفزیۆنییەکانــدا کهرهســت ه و پێداویســتی
لهڕادهبهدهر بۆ گهشهســهندنی هونهر و زانســت
ههیــه .تهلهفزیۆن بۆ پهرهپێدانــی و دابینکردنی
خولقیاتــی بــاش و هاندانی خهڵــک دەتوانێت
كاریگهری ههبێت .دەتوانێت کاریگەریی لهســهر
یهکگرتنــهوه و گرێدانی خهڵک ل ه تهواوی دونیادا
بێت و ههستی ڕێزگرتن ل ه سروشت و ناتوندوتیژی
لــ ه نێوان گهالنــی دونیادا زینــدوو بکاتهوه و ل ه
ی دیكه ،خولق و
بهرانبــهر بههــا و کولتوورهکانــ 
خــووی لێبوردهیــی و پێکهوهههڵکردن پهرهپێ
بدات ،گەرچی بۆ جێبەجێکردنی ئهم مهبهســتان ه
پێویســت نــاکات ،تهلهفزیــۆن ل ه تــهواوی ئهو
الیهنانهی کهوا دەبێت ه هۆی هاندان و ڕاکێشــانی
خهڵکی بۆ الی خۆی پاشگهز بێتهوه .مهبهست ل ه
الیهنی ســەرقاڵکردن له تهلهفزیۆن و دابینکردنی
بهرنامهی شادیهێنهر و کردنهوهی کهشێکی پڕ ل ه
سۆز و ههست ،بهاڵم بۆچی تهلهفزیۆن ئهمڕۆک ه تا
ئهم ڕادهی ه لهم ئهرک ه مرۆییان ه دوور کهوتووهتهوه؟
جێبەجێکردنی مهبهســتی لهم جۆره نهگونجاوه،
چونکە مرۆڤی کارام ه و چاالک بوونی نییە بۆ پتر
ل ه  ١٠٠شــهپۆلی ڕادیــۆ و تهلهفزیۆنی ل ه ماوهی
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 ٣٦٥ڕۆژ ل ه ســاڵدا ،و بــۆ  ٢٠کاتژمێژ ل ه ڕۆژدا
بهرنامهی گونجاو بهرههم بێنێت و بۆی ه ئێســتا ب ه
شێوەیهکی ئاسایی پتر ل ه بیست کاتژمێر بهرنامهی
ناحهز و نالهبار و تێکەاڵو ب ه سێکس و توندوتیژی
نیشان دهدات ،تاکوو بتوانن بینهرهکانی خۆیان بۆ
دیتنی بهرنامهکانیان ل ه کۆتوبهند بخهن ،ئهم ه ل ه
حاڵێکدای ه تهنیا یهک یان دوو کاتژمێر له بهرنام ه
تهلهفزیۆنییەکان باشن و بهکهڵکن.
نواندنەوەی وێنەکان لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
ســەیری تەواوی وێنەکانی فەیسبووک ،ڤاتساپ،
تێلێگــرام و  ....بکەیــت ،دەردەکەوێــت نەبوونی
ئــازادی وەهای کردووە زۆربــەی ژنان و کچانی
نەوێــرن وێنەی خۆیــان دابنێیــن .هۆکارەکەی
نەخۆشیی دەروونیی تاکی کوردە .پیاو زۆر بەئاسان
ڕۆژێک بە چەندین شێوە وێنەی خۆی دەگۆڕێت
و ترســی نییە ،بەاڵم کچێک یــان ژنێک وێنەی
خۆی دابنێت ،کەمتیار و نەخۆشــەکانی نێو تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان کە بێکەڵکترین مرۆڤن دەســت
دەکەن بە ئازاردانی ژنان .کەم کەس هەیە خۆی
لەم دۆخە دەرباز بکات .بەردەوامیی لە وێنەدانان
بە ستایلی جۆراوجۆر لەو کێشانەیە دەکەوینە بیری
دەروونشیکاری بەناوبانگی فەڕانسەیی ژاک الکان.
الکان لە دەروونشــیکاری و لــە قۆناغی ئاوێنەدا
دەڵێــت ،منداڵ خۆی لە ئاوێنــەدا دەبینێتەوە و
نازانــی وێنەکەی لە خۆی جیایــە بۆیە بەردەوام
دەســتی بۆ دەبات یان پێدەکەنێــت و بە الیەوە
سەیروســەمەرەیە .هێشتا زمانی چەمکی گەشەی
نەکردووە بۆیە هەســت بەوە نــاکات لە ئاوێنەکە
جیایە و خۆی لێ جیا ناکاتەوە ،ڕێک هاوشــێوەی
وێنەگرتنی بــەردەوام و گۆڕینی بەردەوامی وێنە
و ســتایلی جۆراوجۆر لە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
مرڤ دەخاتە بیری مرۆڤە نیوە وەحشییەکانی نێو
دارســتانەکانی ئامازۆن ،وەکوو ئەوەی کە هێشتا
ئــەم کۆمەڵگا لە وێنە و تەســویردا ماوەتەوە و بە
ئاستی تێگەیشتن و واتاداری نەگەیشتووە .تەنانەت
بە زمانی چەمک و تێگەیشــتن نەگەیشتووە بۆیە
یــان زۆری دەلۆرێنێتەوە یان شــێعر دەڵێت :بۆ
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ڕووداوەکان و کارەساتەکان بە زمانی وێنە و شێعر
کە هەستێکی سادە و سەرەتاییە لە خۆی پیشان
دەدا .دیارە کۆمەڵگەی کورد هێشــتا مێشکی لە
ئاستێکی سەرەتاییدایە و شاگەشە دەبێت بەوەی
کە بــەردەوام وەکــوو قۆناغــی ئاوێنەیی الکان
هەســت بە بوونی ســەرەتایی خۆی بکات ،بەاڵم
لە هەمان کاتیشــدا ژنان بــە هۆی ئەوەی کە لە
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان وەکوو ژیانی ڕاستەقینەیان
بێبــەری لە ئازادین دیســانەوە ناچارن خۆیان لە
پشــت دەمامکەوە وێنەی کەســانی دیکە خۆیان
بشــارنەوە .تەنانەت لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانیشدا
ئازادییان نییە .چونکە مێشکی دواکەوتووی پیاوی
کورد ژنی وەکوو تاکێکی ســەربەخۆ کەوا خاوەنی
کەسایەتیی خۆیەتی ،سڕیوەتەوە.
میدیــای کــوردی و نواندنــەوەی دۆخی
سروشتی خۆی
هەر میدیایەک پێویســتی بە کەسانی زۆر شارەزا
هەیە و میدیا بۆ خۆی دەوڵەتێکە ،بەاڵم کێشەی
بنەڕەتــی ئەوەیە میدیای کوردی بەرنامە و پالنی
نەتەوەیــی لە ئاســتێکی نزمدایــە .چونکە هەر
میدیایەک پێش ئەوەی نوێنەری نەتەوەیەک بێت،
نوێنەری خواســت و ویستی دامەزرێنەرەکانیەتی.
کەسێک ،سەرۆکێک ،حیزبێک ئەم الیەنانە لە نێو
کولتووری کورد ،پالن دادەنێن چی باڵو بکرێتەوە
و چی قاغەیە .بە کەمیی میدیای کوردی دەتوانێت
هاوشێوەی میدیا بەناوبانگەکان پالنی بۆ کۆمەڵگای
سەرلێشــێواویی کــورد هەبێت .کێشــەی زمان،
کێشەی سیاسی ،کێشەی هزری .هەمووی ئەمانە
لە میدیای کوردی نامۆیە .زۆر جار دەبینی ئاستی
میدیاکان هێندە نزمە تەنانەت پێشکەشکارەکەی
وەکوو داهۆڵێک ناتوانێت پرســیارێکی سەرەتایی
بکات .میدیای کوردی کۆپییەکی ســەقەتی واڵتە
داگیرکەرەکانیەتی .زۆر جار میدیای کوردی دژی
بەرژەوەندی نەتەوەییی خۆی دەجووڵێتەوە .بەبێ
پــان و بەرنامە لە دۆخێکی سروشــتیدا قەتیس
ماوەتەوە .زۆرجار گێرەوشێوێنی و بێسەروبەرەیی
لە نێو میدیای کوردی هێندە لە سەرەوەیە هەست

دەکەیت ،ئەم کێشانە لە واڵتێکی زەبەالحی وکوو
چیــن و ئامریکا ڕوو دەدا! .ئــەم هەمووە میدیایە
تا بە ئێســتاکە نەیانتوانیــوە گرفتێک لە دۆخی
کۆمەاڵیەتی ،سیاســی ،هــزری نەتەوەیەک کەم
بکاتــەوە و ئەمــەش دەگەڕێتەوە بــۆ ئەوەی کە
کێشەی کورد زیاتر لەگەڵ خۆیەتی ئەویش وەکوو
نەتەوەیەکی خۆخۆر هێشــتا بە ئاستی هوشیاریی
نەتەوەیی نەگەیشتووە.
کۆتایی
کۆتایی باســەکە ئاماژە بە چەنــد خاڵێک گرنگە.
میدیــا و تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان دەرفەتێکی
گەورەیــە بۆ کورد بــۆ ئەوەی بتوانێت بەباشــی
کێشە و گرفتەکانی خۆی شارەزایانە شی بکاتەوە
و ئەمەش بۆ ئەوەیە ئاســتی هوشیاریی نەتەوەیی
خۆی بباتە ســەر .جاری وا هەیە فیلمێک لەسەر
نەتەوەیەک بڕشــتی لــە زۆر الیەنی دیکە زیاترە.
سەیر ئەوەیە میدیای کوردی نەیتوانی لەم بوارەدا
شــیلگیرانە کاری بــۆ بکات .بۆیــە میدیا وەکوو
دەوڵەتێکــی گەورە بینەری هەیــە و بە هەزاران
کەس چاوی لێ دەکات و هەردەم ئامادەیە .کورد
بۆ ئەوەی لە فەوتان ڕزگاری بێت پێویســتیی بە
میدیــای ســەربەخۆ هەیە تا خزمــەت بە بواری
نەتەوەسازی خۆی بکات .کەسانی شارەزا و دڵسۆز
لەو بوارەدا گرنگە ،کەسانێکە نەتەوەی خۆیان باش
بناسن و بەرنامەیان خزمەت بە الیەنی نەتەوەیی
بکات .باشــتر وایە میدیای کوردی ئاوڕ لە الیەن
جیدییەکانی نەتەوەی کورد بداتەوە .زمان ،الیەنی
نەتەوەیی ،سیاسەت مێژوو و هزر  ....دیارە میدیای
کــورد لەم بوارانــەدا کەمتەرخەمە .زۆر بە کەمی
بەرنامەی جیدیی لەو بوارانەدا هەیە.
سەرچاوەکان
.١ژاک الکان ،نووسەر ،یەدوڵاڵ مەولەلی ،١٣٨٥ ،دەزگای نەی
.٢نۆرۆنسترینگ  .کارل ،ئەخالقی ڕاگەیاندن ،١٣٧٤ ،دەزگای عیلمی
فەرهەنگی
.٣محەممەدی ،مەجید ،ئەخالقی ڕاگەیاندن ،١٣٧٩ ،دەزگای نەخش
و نیگار
.٤فەلسەفەی ئەخالق ،خۆزێ گالیندۆ ،١٣٨٤ ،دەزگای حیکمەت
 .٥ئینســایکلۆپیدیای فەلسەفەی ســتانفۆرد١٣٩٥، ،بەشی خالق و
تەکنۆلۆجی زانیاری،
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بــــەرگریی لە هـــونــەر
حسێن شەبەق

هونەر ڕاچڵەکاندنی خەڵکە لە خەوەبەردینە .هونەر یاخیبوونە لە ستەم .هونەر خەباتکردنە
لە پێنێوی ئازادی و بەختەوەریی مرۆڤدا .هونەر ڕەخساندنی دۆخی شادی و خۆشحاڵییە بۆ
خەڵک بۆ گەنجان ،بۆ منااڵن .هونەر بەرگریکردنە لە ژن و مافە لێزەوتکراوەکانی کە هەر
ئێمە خۆمان کردوومانەتە یەخسیری ئەبەدی سەدەکان .هونەر لێدان لە شەرارەتی جەهل و
بەرگرییە لە زانست و جوانی و شادی و فراوانی و پێشکەوتن .هەر بەرهەمێک ئەگەر بۆن و
بەرامەی ئەوانەی پێوە نەبێ ،هونەر نییە.

لەو دەرفەتە کەڵک وەردەگرم بە کۆپلەیەک لە
قسەکانی شاعیر و نووسەری ئازیز ،فەریدوون
ئەرشەدی دەست پێ دەکەم:

«لەسەردەمانی ســەرکەوتنی شۆڕشی
گەالنــی ئێران لــە ســاڵی ١٣٥٧دا
و بەڕێوەبردنــی ئیــدارەی شــار و
گوندەکانــی لە الیەن خەڵک و حیزبە
سیاســییەکانەوە ،هــەر وەها لە پاش
هێرشــی هەمەالیەنــەی دەوڵەتــی
مەرکەزیــی ئێــران بۆ کوردســتان و
بەرخۆدانی پێشــمەرگە قارەمانەکانی
گــەل و نیشــتمان ،ســەرهەڵدانێکی
چاوەڕەواننەکــراو لە ئەدەب و هونەری
بەرگریــی لە رۆژهەاڵتــدا دێتە ئاراوە
کە ســەرەڕای هەموو بــێ ئیمکانی و
کەمئەزموونییــەکان ،پڕبایەخترین و
دەرەوشــاوەترین بەرهەمی ئەدەبیی و
هۆنەری لێ کەوتووەتە»...
پرســیار ئەوەیە بۆچــی؟ بۆچــی رێک لەم
دەورەیــەدا ،ئــەم رینسانســە ئەدەبییــە لە
ڕۆژهەاڵت ڕوو دەدا؟
مــن الم وایە وەک چۆن گــوڵ بە ئاو و
خــاک و هەتــاو دەپشــکۆێ ،هونەریش ئاوا
بە ئــەرز و ئــاو و هەوای تایبــەت بە خۆی
دەپشکوێ .ئەشقی خەڵک بە ئازادی لە کاتی
خەفەقاندا ،خەبات لە پێنێو پاراستنی ئازادی
لە ســەردەمی دیکتاتۆرییەکاندا و گیانفیدایی
شۆڕشگێرانی پێشرەو بۆ پەرەدان بە ئازادی لە
ڕۆژگارە ڕەشەکاندا  ،ئەو ئاو و خاک و هەتاوە
تایبەتەن کە توویی هونەری بەرگری دەگرنە
خۆ و بە نهێنی هێز و وزەی پێ دەبەخشن و
لە هەڵکەوتی خۆیدا دەیکەن بە گوڵ.
ئــاوا نییە کــە تەنیا لە ســەردەمەکانی
شۆڕشــدا هونەری بەرگــری بوونی هەبێ .نا،
توویی هونەر و بەتایبــەت هونەری بەرگری،
لە کاتی خەفەقان و لە زســتانی سیاســی و

دیکتاتوریدا دەنێژرێ .هونەری بەرگری ڕێک
وەکوو هێز و هزری خەبــات لە تەنگانەکانی
خەڵکدا ،لە ئەستووری زۆرداریدا ،لە جەنگەی
غەدر و ستەمکارییدا ،لە کاتی ڕەشەکوژی نێو
کۆمەڵگا و ئێعدام و لەســێدارەدانی الواندا ،لە
قوواڵیی ئێش و ئازار و ئەشکەنجەی زیندانیاندا،
لە کاتی هەســتکردنی مرۆڤ بە سووکایەتی
و لە زەلکاوی ڕیــاکاری و گەندەلێدا و ڕێک
لــەو دیوی ڕووناکایی ئازادی و کتومت لە نێو
دڵی تاریکیی دنیــادا گەرا دادەنێ و هەوێنی
بوونی لــە منداڵدانی کۆمەڵــگادا دەمەیێت.
هونەری بەرگری ڕەگ و ڕیشــەی لە خاکی
ڕەشی چەوســانەوە و لە مەینەتی کارەساتی
کۆیلەتی و لە برینی کارەســاتی داگیرکاریدا
دادەکوتێ .دواتر هەر قومــە بارانێکی هزری
ئازادی ،هەر نەرمــە هەوایەک کە بۆنی هیوا
و شــادی پێوە بێ ،پەنجەی ڕەگەکانی لە نێو
خاکی ڕەشدا باڵو و درێژ و بەهێز دەکا و هەر
ترووسکاییەکی ئومێد ،بەهاری عومری نزیک
و نزیکتر دەکاتەوە .ڕاستە ئەو کاتە دەپشکوێ
کە دەورە دەگۆڕێ ،کە شــۆڕش بەرپا دەبێ.
بــەاڵم ئەمە لەبەر ئەوەیە کە مرۆڤ لە دۆخی
ڕزگاریدا ،هەست بە ئازادییەکی بێسنوور دەکا
و دەتوانێــت باڵەکانی تــەواو بکاتەوە و پڕ بە
گەرووی خنــکاوی خۆی دەنــگ هەڵێنێ و
بێپەنا و پەردە و بێســایە و سانســۆر قسەی
دڵی خۆی بکات.
با هەر لە ســەرەتاوە ڕووڕاست بین .من
شتێک لەودیو سنووری هونەری بەرگرییەوە،
بە نێوی هونەر ناناســم .هونەر واتە بەرگریی
لە مرۆڤ و مرۆڤایەتی .هەر بەرهەمێک ئەگەر
ڕەوایــی بە خولیایەکی خەڵــک نەدا و تەزوو
بە لەشــی هیواکانیدا نەهێنــێ و دنەی نەدا
بۆ بووژانەوە ،هەر بەرهەمێک ئەگەر شــادی
نەخاتە نێو مــاڵ و خێزانی دیل و هەژارانەوە
و دڕوویەک لە جەستەی خەڵک دەرنەهێنێ
و ئۆخناییەک نەخاتە نێو هەنێوی ئاشقانەوە،
هــەر بەرهەمێــک ئەگــەر باوەڕبەخۆبوونی
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گەنجێــک بۆ یاخیبــوون لە ســتەم قایمتر
نەکا و گوڵێک لە یەخــەی خەزاڵێکی ڕەنگ
زەردی واڵت نــەدا ،هەر چیرۆکێک ئەگەر لە
کۆتاییدا بزەیەک نەخاتە سەر لێوی دایکێکی
جەرگسووتاو ،چۆن دەتوانێ نازنێوی پیرۆزی
هونــەری لێ بنێیت؟ هەر بەرهەمێک کە ڕێز
لە ڕۆحی بەهاکانی مرۆڤایەتی نەگرێ ،من بە
هونەری نازانم.
هونــەر ڕاچڵەکاندنــی خەڵکــە لــە
خەوەبەردینــە .هونەر یاخیبوونە لە ســتەم.
هونــەر خەباتکردنە لــە پێنێوی ئــازادی و
بەختەوەریــی مرۆڤــدا .هونەر ڕەخســاندنی
دۆخی شــادی و خۆشــحاڵییە بۆ خەڵک بۆ
گەنجان ،بۆ منااڵن .هونەر بەرگریکردنە لە ژن
و مافە لێزەوتکراوەکانی کە هەر ئێمە خۆمان
کردوومانەتە یەخســیری ئەبەدی سەدەکان.
هونەر لێدان لە شەرارەتی جەهل و بەرگرییە
لــە زانســت و جوانی و شــادی و فراوانی و
پێشــکەوتن .هەر بەرهەمێــک ئەگەر بۆن و
بەرامەی ئەوانەی پێوە نەبێ ،هونەر نییە.
ئــەی ئەو کەســەی لە نێــو تاریکیدا بۆ
دۆزینەوە ڕێگای خۆت دەســتەکوتە دەکەی!
ئاگادار بە ئەوەی وردە وردە چرای ڕۆشــنیی
ڕۆحــت کز و کزتــر دەکا و بەرچاوت لێڵ و
تاریکتــر دەکا و کــەم کــەم وەجاخی بیر و
تێگەیشــتنت کویر دەکاتەوە و سەرشــۆڕ و
خەفەتبــارت دەکا و ســەرەنجام بە چۆکت
دادێنێ ،ئەوە هونەر نییــە .ژەهری تاریکییە،
فێڵبازییەکــە بە هەڵکــەوت بەرگی بووکێنی
لەبەر کردووە.
ئەوەی هەوڵ دەدا بتترسێنی و دەروونت
پڕ بکا لە خۆف و ئەژنۆی هیوات بشــکێنێ و
لــە مرۆڤێکی داهێنەر و پــڕ بەهرەوە بتکا بە
کۆیلەیەکی چاو لە دەست و دەستەمۆ ،هونەر
نییــە ،چەقۆیەکی ژەهراوییە بــە هەڵکەوت
قاتڵێــک هەڵیگرتــووە .قاتڵێک کــە بەرگی
قارەمانییان لەبەر کردووە.
ئەوە هونەری دەستەاڵتدارانی فاشیست و
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دیکتاتۆرە کە دەر و ژووری ژیان و گیانت پڕ
بکەن لە خۆف و ترس و بێباوەری و داوەشان.
ئــەوان ئەو کارە بە مــەالکان و بە مەداحانی
خۆیان دەکەن .بە چیرۆکی زۆر ترســێنەری
دوور لە واقع .بە گێڕانەوەی بەســەرهاتەکانی
جەهەننەم و مار و دووپشکی بەقەد وشتران.
نەکرا بە ســەرنیزە و ڕەشبگیری و زیندان و
ئەشــکەنجە و ئێعدام و سێدارە دەیکەن .هەر
نەکــرا ئینجا بــە مەواد باڵوکردنــەوە لە نێو
خەڵک و الوەکاندا دەیکــەن .هونەری ئەوان
باڵوکردنــەوەی تریاکە جا چ ئــەو تریاکەی
کــە ڕۆحتان دەکــوژێ و چ ئەو تریاکەی کە
جەستەتان لە نێو دەبات.
ئەی ئەو کەسەی لە نێو تاریکیدا بە دوای
دۆزینەوەی حەقیقەت و ڕێگاچارەدا دەگەڕێی،
ئاگاداربە! هونەر ئــەو کرووزانەوە و پاڕانەوە و
ئەو الاڵنەوە و نووشــتانەوە و ئەو عەزا و شین
و شــەپۆڕ و باوکەڕۆیە نییە کە پاشــماوەی
ســەدەکانی نێوەراست تۆویی پیسییان لە نێو
زەلکاوەکانی کوردستاندا باڵو کردووەتەوە.
ســێ جوومگەی ســەرەکیی هونەر ،سێ
کوچکــەی بنەڕەتیــی هونەر ،ســێ پایەی
ئەســڵیی هونەر ،سێ وشــەی هەمیشە ئازیز
الی من ،ژیــان و شــادی و ئازادییە .ڕەگی
ئەم ســێ بنەمایەی هونەر هەتــا نەهایەتی
بێسنووری هەبوون لە نێو دڵ و هزری مرۆڤدا
ڕۆ چووەنە خــوار و هونەرمەندان هەرگیز لە
وەســفی ئەم ســێیە تەواو نابن .گەر ڕۆژێک
دیتت هونەرمەندێک بۆنێکی لەم سێ بۆنانە،
ڕەنگێکــی لەم ســێ رەنگانــە ،دەنگێکی لە
ســێ دەنگانە پێنییە ،هەتــا زووە لێی دوور
کەوە .هەتا زووە پشــتی تێ بکە با دەرفەتت
ێ
ێ نەهێنــێ ،با زەفەرت پێ نەبا و زیانت پ 
ل
نەگەیەنێت.
بۆ تــۆی خوێنەری هونەردۆســتیش زۆر
گرینگە کە بۆ دۆزینەوەی هونەر ،لە کۆســپی
ئیزم و میزمان تێ پەڕی .ئەم ئیزم و میزممانە
ئێستا هەن ،رێک وەک پەرژینی بێستان وان.
ساڵی بیست و دووەم
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تۆ پێویستە لێیان تێ پەڕی و خۆت بگەیەنێ
بەرهەمی بێستانەکە .زۆر گرینگە بۆ تۆی تازە
نووسەریش کە پەرژین و پەردە تار و مارەکان
لە دەوری بیر و هزر و خەون و خولیای خۆت
ال بــدەی و لە کۆتاییدا هونەر وەک خۆی کە
هەیە بەدی بکەی .بە ڕاستی و پاکی و زواڵلی
و لە کانی و سەرچاوەی ڕەسەنی خۆیەوە کە
هەمانا ژیان و ئــاوات و ئارەزووەکانی خەڵکە
بگەیت.
هەر بەند و ڕســتە و هەر وشــە و شێعر
و گۆرانییــەک ،جوانییەکی سەرنجڕاکێشــی
دەروونــی هەبــوو کــە ژێیەکانــی ویژدانی
مرۆڤبوونــی تۆی هەژانــد و هانی دای بەرەو
جووڵــە و پێشــکەوتن ،هــەر دەنگێــک کە
هەســتت کرد لە دڵەوە هات و ڕاست نیشتە
ســەر دڵت ،هەر هاوارێک بانگی کردی تا لە
ســتەم یاخی بی و قەت کــوڵ نەدەی ،هەر
هێمایەک کــە هانی دای تا لەخۆڕا شــاد و
دڵخۆش و ســەرفەراز بی ،هەر نیشــانەیەک
کــە نەهی کردی تــا ویژدانت نەفرۆشــی و
بەها ئینســانییەکانی خۆت لە دەست نەدەی،
بزانە کە ئەوە ڕێــک خودی هونەرە .هونەری
بەرگرییە.
ئــەم وینــە و تابلــۆ و شــانۆ و ئــاواز و
موســیقایەی دڵت خۆش دەکات و دەتخاتە
پێکەنیــن و ســەما ،وە یان هێزت دەداتێ و
هەســتی جوانیپەرستیت دەباتە لووتکە ،بزانە
کە ئەوە هونەرە .هونەری ڕەسەن دایم دڵڕفێن
و ڕۆحهەژێن و هێزبەخش و شادیهێنە.
ئەم وتانــەی کە باوەڕبەخۆییت زیاد دەکا
و هیــوات بــە داهاتوو دەبووژێنێتــەوە ،بزانە
هونــەرە .هونەرە ،چوونکە لە تۆتۆی ڕەنگ و
دەنگ و وشە و وتە بە نرخەکانیدا هەوڵ دەدا
تا وشــیارت بکاتەوە ،هــەڵ دەدات تا خەوت
بزەڕێنێ و بەرگریی لە خۆت و داهاتوو و هیوا
و ئارەزووەکانت بکات.
قەڵەمێ سەری خۆی هەڵگرت

هیچ دەفتەر و هیچ کاغەزێ
نەیانزانی
ڕووی لە کوێ کرد
چونکە ویستیان دای بدەن و
خۆی بە خۆی بکوژێننەوە!
چونکە ویستیان وا بنووسێ
هەر بە تەنیا سوڵتانەکان
بیخوێننەوە!
شــێرکۆ وا دەڵێت .ئەو کە بەم چەند وشــە
کەمەوە ڕەوایەت لە خەفەقان دەکات .شێرکۆ
بەو چەنــد ڕســتەیە تابلــۆی دیکتاتورییت
نیشان دەدا .ئەم شاعێرەی بەرەی بەرەنگاری
و شــۆڕش ،هــەوڵ دەدا تا تــۆی هاوواڵتی،
تۆی نووسەر و شــاعێری تازە پێگەیشتوو لە
مەترسییەک ئاگادار بکاتەوە .شێرکۆ هەرگیز
بــەر لە نووســین بیری لــەوە نەکردووەتەوە
کە چ بنووســێ و چۆنی بنووســێ و لەسەر
چ رێباز و ئیزمێک بینووســێ .ئەو دەزانێ کە
پۆستمودێرنیزم و پەســامودێرنیزم و سەدان
ئیزمی دیکە ،نازنــاوی کاتی و کەم بەهان و
خاوەنی هیچ ڕەسەنایەتیک و هەڵگری هیچکام
لە ڕەســاڵەتەکانی هونەر نین .جەوێکن ساز
دەبن و تەمێکن بەســەر سروشتی کۆمەڵگادا
دەکشێن و بەرگێکن لەبەر دەکرێن و هەور و
هەوایەکن کە دین و دەڕۆن.
هاوڕێم هونەر بۆ هونەر و هەروەها هەموو
ئیزمەکان وەک هەوری سپی ئاسمانی هاوین
نــەزۆک و بێبارن .زۆر نابــات کە لە بەرانبەر
خــۆری حەقیقەتدا بەرەبــەرە کەم دەکەن و
دەتوێنەوە .هونەر ئەوەیە کە لە هەناسەیەکدا،
دڵ و مێشک و گەرووت پڕ بکا لە هەستێک،
لە هەوایەک ،لە شتێک کە تۆ خۆیشت نازانی
چییە ،بەاڵم حەزی پێ دەکەی .هەســتێک
کە شــادیت پێ دەبەخشێ و پڕت دەکاتەوە.
بریســکەیەک ،هەوایەک کە بەرچاوت ڕوون
دەکاتەوە .شتێک کە وا دەکات تا هەستێکی
توانابەخش دەروونت دادەگرێ ،هەبوونێک کە
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بەڕاستی ئاسان نییە پێناسە بکەی .بەاڵم ڕێک
دوای هاتنی ،دوای دیتنی ،دوای گوێگرتنی،
پاشــی خوێندنەوەی ،ئیتر تۆ هەست دەکەی
کە ئەو کەسەی جاران نەماوی .گەورەتربووی.
بیرڕوونتر بووی .بەهێزتر بووی .قایمتر بووی.
وشیارتر بووی .پشــوویەکت هاتوەتەوە بەر و
نــــوێ بوویەوە.
بــەاڵم لە مێژووی هونــەردا دوو ئیزم
هەن کە باوەڕپێکراون ،ڕاستەقینەن ،رەگیان
لە زەوی و ســەریان لە ئاسمانە .ڕئالیسم و
ڕۆمانتیسم .هەموومان دەزانین کە بوون و
نەبوون ،مەرگ و ژیان ،شەو و ڕۆژ ،خێر و
شەڕ ،تاریکی و ڕووناکی و جەهل و دانایی
دوانەی یــەک زگ و تەواوکەری یەکترن.
بــــۆ وایــــە؟ من نازانم .بــەاڵم ئەوەندە
دەزانم کە لە جیهانی ئەدەبیاتیشــدا ،واقع
و خەیاڵ ،ڕئالیســم و ڕۆمانتیســم ئاوان.
تەواوکــەری یەکتــرن .هیچکامیان بەبێ
ئەوی تریان نابن .هەر کامەیان بەبێ ئەوی
تر سیس و ژاکاوە و وەک وێنەیەکی شێواو
و ناڕوون دەنوێنێ.
هونەرمەنــد هەیــە وەک «ژوڵ ورن» کە
بەهرەکەی زیاتر لە تواناییی خەیاڵە سەرکەش
و بزۆزەکەیدایە و شــاکاری وەک «سەفەر بۆ
نێوەندی زەوی»« ،بیســت هەزار فەرسەخ لە
ژێر دەریــا»« ،دەوری زەوی لــە  ٨٠ڕۆژدا»،
«سەفەر لە زەوییەوە بۆ مانگ»« ،پێنج حەوتوو
لە نێو باڵۆنـ»ـی نووسیوە .نووسەرێک کە زۆر
بــە دەگمەن خاکی شــار و واڵتەکەی خۆی
ـــ فەڕانســەـــ ی بەجێ هێشــتووە .تەنیا
خەیاڵــی کردووە .ئارەزوو و خەیاڵەکانی خۆی
نووســیوەتەوە ،سەرنجڕاکێشــی ئەوەیــە کە
لە ســەردەمی ئەودا هێشــتا نە فڕۆکە بوونی
هەبوو ،نە ژێردەریایی ،نە قەتار ،نە ســەفینە
و نە نەخشەی ورد و دەقیقی دنیا کە هەموو
خەڵــک و زمان و کولتوورەکان نیشــان بدا.
ژول ورن هەمــوو ئەو دیاردانــەی بە خەیاڵ
نەخشاندووە .ئەو لە ڕاستیدا ئارەزووی گشتی و
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هاوبەشی هەموو مرۆڤەکانی لە ڕۆمانەکانیــدا
نەخشــاند .ئەم خەیاڵە سەرکەشە ،ژول ورنی
کردە یەکێک لە ١٠کەڵەنووســەری جیهانی
سەردەم.
نووسەریشــمان هەیە وەک چیخۆف زۆر
واقعگەرایە .ڕئالیستە .یان وەک داستایوسکی
کە کەســێکی زۆر گەڕیــدە و دنیادیدە بووە
و هەر شــتێکی دیتووە نووســیوویەتەوە .بۆ
نموونە «براکانی کارمازۆف» .ئەم دوو نووسەرە
هەردووکیان تواناییی ئەوەیان هەبووە هەرچی
کە دەیبینن کوتومت بیهێننە سەر کاغەزەوە.
بە جۆرێک کە ژیانی نێو کۆمەڵگای سەردەمی
خۆیــان وەک تەماتەیــەک قــاش دەکەن و
نێوەکەی بە جوانی نیشــانی خەڵک دەدەن و
پێیان دەڵێن« :ئەوەتا خەڵکینە! تەماشا کەن!
ئەوە ئێوەن .ئێــوە ئــاوا دەژیـن».
ئەگــەر دەتەوێ هونەرمەند و نووســەر و
شــێوەکار یان شــاعیرێکی ڕەسەن بی ،گوێ
مــەدە ئیزم و میزمەکان؛ بنووســە ،لە خۆت،
لە مافەکانت ،لە خەونەکانت بەرگری بکە؛ لە
ئارەزووت ،لــە خەیاڵت لە هیواکانت بەرگری
بکــە ،چاوت لــە دووی ئافەرینی کەس نەبێ
و دەس لە کیســەی پیــس و پڕ لە خوێن و
چڵکاوی گەورەکانی دەوروبەرت مەکە.
شــەو و ڕۆژ دێن و دەڕۆن ،ئاشقان دێن
و دەڕۆن ،فەقیــر و دەوڵەمەند دێن و دەڕۆن،
حیــزب و گرووپ دێن و دەڕۆن .دەوڵەتەکان
دەڕۆن ،کلیســا و مزگەوت دێــن و دەڕۆن،
کەم و زۆر چــاک و خراپیش دێن و دەڕۆن،
بــەاڵم واقع و خەیاڵ هەر دەمێنن .هەبوون و
ئارەزووەکان هەر دەمێنــن .هەرێمی ژیان و
هومێــدەکان هەر دەمێنن .بەرهەمی هونەری
ڕەسەنیش بێگومان هەر لە هەوار و هەرێمی
ئەم خەون و ژیانەوە ،دیسانەوە لە دایک دەبن.
ڕاســتە کــە هەنووکــە ســتەمکاری و
ڕیاکاری و گەندەڵکاری باوە .ڕاستە کە ئێستا
باو باوی رێوییە و شــێری بێشــە هەنگاوی
شــل و خاوە .بەاڵم ئەمــە دۆخێکی کاتییە و
ساڵی بیست و دووەم
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تێ دپەڕێ .لە ســەرووی هەورە ڕەشــەکانی
شەمشەمەکوێرەکانی تاریکی و چۆڵپەرەستدا،
ڕۆژی روونــی حەقیقــەت و بیــر و خەونی
ئازادیخوازی و ئەڵماســی مافخوازی و زێری
سپی شــادی ،هەردەم لە درەوشانەوەدایە و
دەبێ .پێویســتە کە تۆ لــەوە دڵنیا بیت کە
خەونــی بەختەوەری و جوانیخــوازی مرۆڤ
و داکۆکی لە مرۆڤایەتی ،چەشــنی ڕووباری
خوڕینــی بەهــارە کە بــە شــڵپ و هۆر و
کەفچەرێــن دێ و تێدەپەڕێ و قەت قەت لە
شەپۆل و جووڵە ناکەوێ .ژیان و خەونەکانمان
هەدا نادەن!
«لەنگستۆن هیۆز» شــاعێری ڕەشپێستی
ئەمریکی دەڵێت :هیواکانت لە دەســت مەدە.
چونکە ئەگەر هیواکانت لە دەست بدەی ،دنیا
وەک بیابانێکی ڕووت و بەرەهووتی لێ دێت.
کورد و جوواڵنەوەی شۆڕشــگێڕی کورد
پێویســتی بە هیوا و هیمەت و جەربزە بووە
و هەیە بۆ ئەوەی گەلی کورد ،لە کۆســت و
تەنگانەکاندا بەسەر کێشە و شەڕ و گرفتەکانیدا
سەر کەوێ .شێعر و سروودەکانی بەرەنگاری،
شانبەشانی گوللـــەی تێکۆشەر و خەباتکاران
لــە بەرەی جەنگی کورددا ،لە بەرەی خەڵکی
بەشمەینەت و چەوساوەدا ،ئێستاشی لەگەڵ
بێ ،لە شەڕدا بوون و هەن و بەردەوام شکۆ و
شاکاری نوێ دەخولقێنن.
شــێعر و هونــەری بەرەنــگاری ئاوێنەی
بــااڵ نوێنــی ئاواتەکانی خەڵــک و خەبات و
شۆڕشــن .هونەری بەرەنگاری بــە حەق لە
هیــوا و ئومێدبەخشــینەوە بــە جوواڵنەوە و
دۆزی ڕەوای کورددا دەوری سەرەکی گێڕاوە.
شــاعێرانی کورد لەم بــوارەدا بوونە لووتکەی
بەرزی لەشــکاننەهاتوو .مێژوو شــاهیدە کە
زۆربەیان لە ڕیزی ڕابەرانی پێشڕەوی خەباتی
گەلی کورددا بوون و هەن.
ئەگەر چاوێک بە مێژووی ئەدەبی کورددا
بخشێنین ،بەتایبەت مێژووی ئەدەبی سەردەم،
تاقە یەک شاعێری گەورەی کورد نابینی کە

شێعری بەرەنگاری نەگوتبێت.
با لە گۆرانەوە دەست پێ بکەین ـ گۆران،
گۆرانــی جوانینــاس ،گۆرانی ڕچەشــکێنی
شــێعری نوێی کوردی لە باشــووری واڵت ـ
گۆران شــاعێری ،شێعری «ئافرەت و جوانی»،
«گوڵــی خوێنــاوی»« ،بۆ جوانــی الدێ»« ،لە
درزی پەچەوە»« ،جوانی بێناو»« ،بۆ بولبول»،
«گەشت لە هەورامان» و دەیان شاکاریتر کە
شــێعرەکانی کوتومت تابلۆیەکی شێوەکارین،
تەنانەت ئەو شاعێرە یەکجار جوانیپەرەستەش
نەیتوانیــوە خــۆ بــە دوور بگری لــە وتنی
شــێعری بەرەنگاری .لە ڕاستیدا ئەوە شێعرە
بەرەنگارییەکانیەتــی کە زیاتــر گۆرانیان لە
نێو خەڵکدا ناســاندووە و خۆشناویان کردووە.
شــێعرە بەرەنگارییەکانی بوونە شــاکارەکانی
دیوانەکەی .بۆ نموونە لە شــێعری «بەستەی
نەبەز»دا لە ساڵی ١٩٥٣دا دەڵێت:
مــن ئــەو دیلەم لــە زیندانــی تاریکا
هەتاوی بیــر ،ڕووناک ئــەکا بەرچاوم؛
بــە نێو هــەزار حەڵقــەی داوی باریکا
قەفــی زنجیــر ئەپچڕێنێ هەنــگاوم!
من ئەو دیلەم لە پشــت شوورای پۆاڵوە
ئاسۆی هیوای گەشم هەرگیز ون ناکەم؛
لە ڕووی ئاسمان بە گڕی سوور نووسراوە
بەنــدە بەندەی ئایین نامــەی بڕواکەم!
من ئەو دیلەم ئامانجم قیبلەی گشــتە؛
با سامدار بێ و پڕ دڕک بێ ڕێی ڕاستم،
مــادام هێزی زۆربەی گەلم لە پشــتە:
دڕک گوڵە و ترس ئارامە بۆ خواســتم!
من ئەو دیلەم کـــە سـرنجی بێ باکم،
سڵ لە چــــاوی پـڕ لە قینی زەق ناکا؛
دانەچیــڕەی گورگی هاری ســەر الکم
زاتـی گیـانی نـەلـەرزیـــوم لەق ناکا!
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من ئەو دیلــەم کە دیل کەری زۆردارم
دڵــی لەبــەر گــوڕی ناڵەم ئەلــەرزێ؛
تــا شــڕتر کا کەڵبەی لەشــی زامارم،
خــۆی خراپتر لەنێو خوێنــا ئەگەوزێ!
مــن ســەربازی ئامانجێکم :پیــرۆزە،
فیــداکاری ڕێگایەکــم :بێگــەردە،
ڕەنجێک ئەدەم ڕەنجی پیاوی دڵســۆزە،
لە ڕێیەکا بێ بــاک ئەمرم :ڕێی مەردە!
ئەمــە تەنیا یــەک نموونەیە .گــۆران دەیان
شــێعری بەرەنگاری هەیــە وەک« :زیندانی
ئەژدهاک»« ،تاسەی دیدار»« ،نەورۆز»« ،بەری
بەیانە»« ،دەمی ڕاپەرینە» و «ساوای ئاشتیخواز»
و هتد.
فایــق بێکەس کە شــاعێری ناســراوی
کــوردە ،دوای شــەڕی یەکەمــی جیهانی،
گەرای هەســت و بیری داکۆکی لە کورد و
کوردســتان و خەڵکەکــەی خۆیەتی .کەس
ناتوانــێ بڵێ کــە فایق بێکەس شــاعێری
بەرەی بەرەنگاری و شۆڕش نەبووە .هەمووان
دەبینین کە بێکەســی باوک لە ســەردەمی
خۆیــدا و دوای خانی و حاجی قادری کۆیی
یەکێک لە پێشڕەوانی هونەری بەرگری بوو.
ھۆنراوەی «بیســت و حەوت ساڵە»کەی کە
تێیدا داگیرکەرانی کوردســتان ســووک و
ڕیســوا دەکات ،کراوە بە سروودی نەتەوەیی
و هەتا ئێســتاش وێــردی زمانی چووکە و
گەورەی کوردستانە.
هێمن شاعێری ڕقی پیرۆز،
دەمگرێ ،ئەمما لە گرتووخانە ڕق ئەستوورترم
لێمدەدا ،ئەمما لە سەر داوا ڕەواکەم سوورترم
دەمکوژێ ،ئەمما بە گژ جەلالدەکەمدا دێمەوە
کـوردم و ناتــوێـمەوە ،ناتـوێـمەوە ،ناتـوێـمەوە
یەک لــە گەورەترین شــاعێرانی کورد دوای
شــەڕی دووهەمی جیهانی .هێمنی ڕاستگۆ و
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ڕەوانبێژ و هەســت ناسکە ،کە دەیان شێعری
بەرەنگاری هەیە و زۆربەیان کراونەتە سروود
و گۆرانــی وەک« :ئەمن کــوردم»« ،تۆم هەر
لــە بیــرە»« ،ڕۆژگاری ڕەش»« ،بەغدا نیوەی
ڕێت بــێ»« ،تەپڵی ئەمان»« ،پەری شــێعر»،
«مەتەرێژی شــەرەف»« ،ترۆپکــی ڕزگاری»،
«شەو و شەیتان»« ،ســنوور»« ،ئارەق و تین»،
«کاروانی خەبات»« ،بنــاری هەڵگورد»« ،ڕقی
پیرۆز»« ،بەهــاری ئاڵ»« ،فرمێســکی ڕنوو»،
«زیندەبەچــاڵ»« ،دەســتڕێژی الوان»« ،ڕەوەز
ورد نابێ»« ،بەهار هەر دێ» و زۆری دیکەش.
کتێبــی «بۆ کوردستانـ»ـــی هەژار هەڵ
دیــەوە ،لە کــەم جێگا تووشــی شــێعر و
هۆنراوەیەک دەبی کــە بۆنی بەرەنگاری پێوە
نەبێ .هەژار هێندە لە شــێعری بەرەنگاری و
فیکری بەرەنگاریدا قاڵ بووەتەوە کە بەڕاستی
دیدی خۆی بچووک کردوەتەوە و بە جارێک
خــۆی هەژار کردووە و ئەو کاتانەی کە ئاگرە
تووندەکەی دەروونی هەڵی گرتووە ڕکێفی لە
دەست دەرچووە و تەنانەت پەالماری خەڵک
و نەتەوەیتریشی داوە.
قانع شاعێری چەوساوەکان ،شاعێری ڕاساو
لــە بێعەداڵەتی و زوڵم و جەوری دەرەبەگ و
شێخ و مەال و دەوڵەتەکان ،هەرگیز قەناعەتی
تەنیا بە جوانی و جوانیناسی و هونەر بۆ هونەر
نەبووە .قانعی حەبێژ کەم شێعری هەیە کە لە
رەنجێــک و ئازارێکی قووڵی دەروونی خۆی و
ژیانیەوە سەرچاوەی نەگرتبێ:
ئاخریــن ماڵی ژیانــم گونجــی بەندیخانەیە
ئەم کەلەپچە مەرهەمــی زامی دڵی دیوانەیە
زۆر دەمێکــە چاوەرانی زڕزڕەی زنجیر ئەکەم
سەیری ئەم زنجیرە کەن! وەک زیوەری شاهانەیە
گرتن و لێدان و کوشــتن عامیلــی ئازادییە
تۆپ و شەستیر و کەلەپچە ،الم وەکوو ئەفسانەیە
چاوەڕوانــی شۆڕشــێکم عالمــێ رزگار بکا
میللەتم بۆ ئەو مەبەستە ،کردەوەی شێرانەیە
ساڵی بیست و دووەم
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ســوارەی تیــژ و وردبیــن و خۆشــبێژ و
جوانەمەرگمــان کــە ڕچــەی ســەر ڕێگای
شــێعری نوێی کوردیی لە رۆژهەاڵت شکاند،
هەر تەنها بە کارتی «خەوە بەردینە» دەتوانی
بچێتە ڕیزی شــاعیرانی بەرەی بەرەنگاری و
شۆڕشــەوە .ئەوە بێجگە لەوەی کە شــێعری
دیاری وەک «شــار»« ،کچــی بەیان»« ،خێڵی
درۆ» و «بر خوان خورشید»یشی هەیە.
بەرهەمە ئەدەبییەکانی ئیبراهیم ئەحمەد،
کــە وەک باوکی ناسیونالیســمی کورد دێتە
ئەژمار ،بە گشــتی دەچنە بــەرەی هونەر و
شــێعری بەرەنگارییەوە .ئەگــەر هەر بە تەنیا
باسی شێعری «شــیرین بەهارە»کەی بکەین،
دەبینین کە چۆن لــە کاتی خوێدا ژیلەمۆی
کوردایەتــی گەشــاندووەتەوە و ئاگرێکــی
سەرتاســەریی بەرەنــگاری لــە بەرامبــەر
ن هەڵێساندووە.
داگیرکەرانی کوردستا 
پەشێو ،پەشــێوی ئاشقی حەق و ئاشقی
جوانی ،هێشتا گەنجێکی کەمتەمەنە کە ژیان
لە ژێر دەســەاڵتی دیکتاتۆر ڕەت دەکاتەوە و
ڕێگای شاخ و هەندەران دەگرێتە بەر.
دەریان کردم،
چونکە شێعرم
مناڵێکی چەتوون ئاسا،
پلووکەبەردی هاوێشتە
ماڵی شووشەبەندی گەوران!
دەریان کردم
چونکە شێعرم هێڵی بەزاند،
لە ڕووی گەنجینەی دزراو
گڵۆپێکی
دە هەزار ڤۆڵتی داگیرساند!
زۆرینەی کار و بەرهەم و شــێعرەکانی قانع،
هێمن ،هێدی ،هەژار ،پیرەمێرد ،دڵدار ،ڕەفیق
سابیر ،پەشــێو ،شێرکۆ بێکەس ،جگەرخوێن،
لەتیــف هەڵمــەت ،جالل مەلەکشــا ،هادی

زیائەدینی ،شــۆڕش ئاهی ،شــەریف ،ئاســۆ،
چــاوە ،کەماڵ میراودلی ،قوبــادی جەلیزادە،
ســارا فەقی خدر ،حەمە ســەعید حەسەن،
ڕێبوار ،ئەحمەد بازگر ،ن .حیســامی ،فەرهاد
سەنگاوی ،ڕەحمان بێساران ،ڕەحیم لوقمانی،
فەریدون ئەرشەدی ،بـێـبـەش ،کاکە ،و زۆر
کەڵە شــاعێر و نووسەری دیکەشمان دەچنە
قاڵبی شێعر و بەرهەمی بەرگرییەوە.
ئەگــەر مانــای بەرەنــگاری بــە قووڵی
وەرگریــن و بزانین کە داکۆکیکردن لە مافی
مرۆڤ بە گشــتی و دیفاع لــە مافی چین و
توێژ و کەمایەتییــە نەتەوەییەکان بەتایبەتی،
هەر هەمووی دەچێتە خانەی بەرەنگارییەوە،
ئەوسا هیچ نووسەر و شاعێر و هونەرمەندێکی
ڕەســەنی کورد نابینیەوە کــە بەرهەمەکانی
مۆری بەرەنگارییان لێ نەدرابێ.
کــورد وەک نەتەوە ،ئەوە  ٥٠٠ســاڵە لە
دۆخی بەرەنگاری لە خۆیدایە .بــــــــــۆ؟!
چونکە چەندیــن نەتەوەی خۆبەزلزان و دڕ و
مرۆڤکوژی دیکەی دەوروبەری ،ئاشتیخوازییان
کــردە خاڵــی الوازی و پەالمــاری خۆی و
خاک و کلتوورەکەی دەدەن .ســەیر نییە کە
هونەرەکــەی ڕەنگدانــەوەی بەرگریکردن لە
خۆی و خاک و کلتوورەکەی نەبێ؟
تــــۆ بـــــڕۆ ملوانکەی شینی شەریف
حوسێنپەناهی هەڵ دەوە ،تاقە یەک شێعریم
نیشان بدە کە شێعری بەرەنگاری نەبێ .دیل،
فرمێســک بۆ فەلەســتین ،قوتابخانە ،نامە بۆ
کۆڕی شــاعێران ،کۆچ ،ڕووبار ،ژار ،دایە گیان
بگری ،هەاڵڵە ،النەی بایەقوش و هتد.
تێ دەگەم کە تۆیی نووســەر ،شــاعێر
یــان هونەرمەنــدی ئەمڕۆ کــە هەنووکە لە
یەکێک لە شــارەکانی کوردســتان دەژی،
هەڵبەتــە دەبێ هونەرەکــەت ڕەنگدانەوەی
ســەردەمی خۆت و خەون و خەیاڵی خۆت
و خەڵکەکەت بێــت .دەبێ بەم ژان و حەزە
نوێیانــەوە ژانت بـێتـــێ و بژی و بـێـــیە
دەنــگ کــە هەنووکە خەڵکەکــەت پێوەی
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دەشەکـێن و دەشکـێنەوە .ڕاستە کۆمەڵگای
کوردستان ئێستا پووالریزە بووە و دۆخەکان
ئیستا زۆر لە ســەردەم و زەمانی ئێمەمانان
ئاڵۆزتــرە و دەرد و ژانــە کۆمەاڵیەتیــەکان
بەژانتر و چەقۆ لە ســەر زامی دڵی خەڵک
قووڵتر چووەتــە خوار .بەاڵم ئایا بەڕاســتی
هەر ئــەم دۆخە نالەبارە نییــە کە خۆی لە
خۆیدا بووەتە هۆکاری سەرەکیی کاردانەوەی
هەموو ڕۆژەی خەڵک و خەبات و بەرخۆدان
و خوڵــق و خــوو و کــردەوەی بەرگری و
خەون و خولیای ڕزگاری؟ ئەی باشە ئەگەر
وایە ،ئــەو هونەرەی کە ڕاســت لەم دۆخە
دەدوێ ،ڕاســتییە تاڵ و حاشاهەڵنەگرەکان
دەردەخــات ،باس لە ئارەزووەکان دەکا و بیر
و خەونی گۆڕینی ئــەو دۆخە دێنێتە ئاراوە،
هونەرێکی ڕەســەن نییە؟ من پێم وایە هەر
ڕاست ئەمەیە کە بووەتە سەرچاوەی هونەری
ڕەســەن .هونەری ڕەســەن دوان لە واقع و
خــەون و ئارەزووەکانــی ئێمەیــە .هونەری
ڕەسەن ،ڕەســەنایەتییەکەی لە بەرگری لە
خەڵک و ئارەزووکانی خەڵک و تێکۆشــان بۆ
گۆڕینی «دۆخی ئارایی» وەردەگرێ .هونەری
ڕەســەن ،هونەری بەرگرییە .گەرای شاکارە
گەورەکان لێرەوە دەبەســترێت و حەماسە و
تراژیدیاییەکان لێرەدا لە دایک دەبن و ڕۆمانە
هەرە گەورەکان لێرەوە دەست پێ دەکەن.
مێــژووی کولتــوور و ئەدەبــی کوردی،
خۆیشــی خەزێنەیەکــی پربایەخی هونەری
بەرەنگارییە .ئەگــەر بەم دیدەوە بێن چاوێک
بە شــێعر و گۆرانی و بەیت و باوەکانی کۆنی
کوردیدا بخشێنین ،بۆمان دەردەکەوێ کە زۆر
دەمێکە لە واڵتی پان و بەرینی کوردســتاندا
هونەر و شــێعری بەرگــری خەریکی خەبات
و تێکۆشــانە بــۆ خزمــەت بە خەڵــک و بۆ
وشیارکردنەوەی تاکی کورد:
بێگانــە نەڵین کە کــورد نەزانن
بــێ نووســەر و هۆنــەر و زمانن
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پێمان نەڵــی وێژەوانــی بیر ورد
دڵــداری نەبــوو لــە نێــو کورد
کــوا ئێوە نــە دڵتەڕن نــە دڵبەر
لەم ڕێگــە نە ڕێرەون نــە ڕێبەر
کورد نە هێندە گێل و گێژ و کاسن
داخم ئەوە بێکەســن ،کەساســن
ژیــر و بەدڵــن گەلێــک دەزانن
بێخێوییــە بێســەر و زمانــن
ئەمە چەند کۆپلەیەک لە پێشەکی مەم و زینی
ئەحمەدی خانییە کە نزیک بە  ٤٠٠ساڵ بەر
لە ئێســتا نووسراوە .هەژار گەڕاندوویەتە سەر
شێوەزاری سۆرانی.
شێعری زۆربەی الیەالیەی دایکانی کورد
بۆ کۆرپە ساواکانیان دەچێتە خانەی هونەری
بەرگرییەوە.
بێگومان زۆربەتان گوێتان لە الیەالیەکەی
ماملێ بــووە کە چەندە بەســۆز و دڵهەژێنە.
شــێعرەکەی وابزانم هی مامۆستا هەژارە و لە
ی
ڕاســتیدا لە فولکلۆر وەرگیراوە .بڕۆ جارێک 
دیکــەش گوێی لــێ بگرەوە بزانــە ئایا ئەمە
ناچێتە خانەی هونەری بەرگرییەوە؟
لــەم ڕۆژگارە ڕەشــەی نێزەبەدەســتانی
ڕەشپۆشــی چەقۆوەشــێنی فاشــیزمدا ،لــە
دەورەی مرۆڤسووتێنەکاندا ،سەیر نییە ئەگەر
کەسی دەربەدەر و شێعر و شاعێری دەربەدەر،
زۆریــش دیار نەبن .ئەمە بــەاڵم زۆر گرینگ
نییــە .دەربەدەری و دووریی فیزیکی ئێمە لە
خەڵک ،تا ڕادەیەک وێنەی ڕوخساری ئێمەی
لە زەینی کۆمەڵگادا کاڵ کردووەتەوە .خەڵک
بەتایبــەت گەنجی وا هەیە کە نامانناســێ و
بۆژۆیی بە بوونمانەوە دەکات .ڕوخساری ئێمە
چەشــنی زەردەی خۆری پاییز ،تیشکەکەی
بەرەو ئاوابوونە .من خۆمان دەڵێم ،نەک هونەر.
بەاڵم لە هونەردا بەگشتی ڕەمز و ڕازێک،
حەز و خوازێک ،خەون و خولیایەک ،هەست
و هەواێــک و دوڕ و گەوهەرێــک هەیە ،کە
ساڵی بیست و دووەم
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نەگــۆڕ و گشــتییە .ئەبەدییــە .ئــەوە هیچ
پەیوەندی بە دیاربوون و دیارنەبوونی فیزیکی
ئێمــەوە نییە .ئێمە ببیــن و نەبین هەر وایە.
هەر ڕێک لەبەر ئەوەشــە کە شێعر و نووسین
و تابلۆکانی ئێمەمانانیش هەمیشــە خوێنەر و
بینەری خۆی هەیە و دەیبێت و قەت لە برەو
ناکەوێ و هەرگیز لەبیر ناچێتەوە.
لــە دڵـی خوێنـم من دەخوێنـم
پـــڕ بە دنیــــا دەنگ هەڵدێنــم
جـەهـەننـەمـــی ئــەم دنیـــایە
هەرگیز جەستــــەم پێی ڕانـایە
ئـــــــەی الوەکان ئــەی منااڵن
خەرمانی خـــەم بەن بە تـــااڵن
گــــۆرانی نــــــوێ بـڵـێـنـەوە
گـــوڵی هیــــــوا بـژێـنـنـەوە،
نـەرگسەکـان چــــاو هـەڵیـنـن
دەشتــــی ســــووتاو بخەمڵینن
مەلی شـــەیدا دەنگ هـەڵـــێنە
بە سـەد نەغمــــە بچــریکێنـە
با بــەهـــار و شــەیــــدایی بێ
پـــــەژارە و خــــەم کۆتایی بێ
ژیــــان ئـەمـــڕۆ زینــــدانییە
دنیــــــــای ئـێـــمە بـەیـانییە
ئەمە قســەی دڵی منە .شــێعری منە .ئێمە
شــاعێرانی بــەرەی بەرەنــگاری خوازیاری
ئاڵوگۆڕی جیدی لەم بارودۆخەی ئێستاین .بە
هونەرەکەمــان بۆ پێکهێنانی ئەم ئاڵوگۆڕە تێ
دەکۆشین .هونەری ئێمە هەڵوێستی ئێمەیە.
هەڵوێستی ئێمە دەنگی ئێمەیە .دەنگی ئێمە
هاواری خۆشەویســتی و جوانی و ئەشــق و
ئازادییە.
من کە سەرگوزەشتەی خۆم دەخوێنمەوە
دەبینم کە شــەپۆلە سەرکەشەکانی کۆمەڵگا

بەبێ خواســتی خۆم هەڵیانگرتــم و لەگەڵ
خۆیانیــان بردم .بێ خواســتی خــۆم بووم
بە شــاعێرێکی دەربــەدەر .دەربەدەرێک کە
هەڵبەتە ئێســتا لەم زســتانە سیاســییەی
ژیانی کۆمەڵــگادا ،شێعرەکانیشــی قاچاخ و
دەربەدەرن .تاری جاڵجاڵووکەی سیخورەکانی
دیکتاتــۆری هیچ کون و قوژبنێک نەماوەتەوە
کە بە چەکی چەپەڵــکاری خۆیان نەیانتەنی
بێ .بــەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا و ڕێک لە وەها
ســەردەمێکیش خەڵک و بەتایبەت الوەکان
شــێعری ئێمە دەســت بە دەست دەگێڕن و
دەیکەن بە گۆرانی و ســروود .بــــــۆ؟ ڕێک
لەبەر ئەوەی کە لــە ڕێگایەک ،لە هەوایەک،
لــە نەوایەک ،لە دەوایەکی تــازە دەگەڕێین.
لە ڕێگایەک تا بیکەنــە ڕێبازی دەرچوونیان
لە دۆخی نالەبــاری ژیانیان .لە هەوایەک کە
پشــوویەکی تێــدا بدەن ،هەناســەیەک تازە
کەنــەوە .لە دەوایــەک کە وەکــوو مەرهەم
بیخەنە سەر دڵی بریندار و تەشەنەی خۆیان.
کــێ هەیە «گۆمــە شینـ»ـــی ئەحمەد
بازگری بە دەنگی ڕەزازی نەبیســتبێ و پێی
خۆش نەبووبێ؟
کێ هەیــە «دەاللۆ دەاللۆ هەســتەوە»ی
شێرکۆی نەبیســتبێ و دەیان جار سروود و
ێ نەدابێتەوە؟
گۆرانیەکەی ل 
کێ هەیــە «ئاگرە ســوورە»ی نەکەرۆزی
ڕەحیــم لوقمانیی بە دەنگــی کاک نەجمەی
غواڵمی نەبیستبێ و نەبووبـێـتە وێـردی دڵ
و زاری؟
کێ هەیە «کینە ئەمـ»ـــی شوانپەروەری
گوێ لێ نەبووبێ و هەموو مووی جەســتەی
ڕاست نەبووبـێـتەوە؟
زۆربــەی گۆرانیبێــژە گــەورە و
هەڵکەوتەکانــی کــورد ،کاتێــک نێویــان
دەرکەوتووە و خەڵک ئامێزی خۆشەویستی
بــۆ کردوونــەوە کە شــێعری شــاعێرێکی
بەرەی بەرەنگارییان کردووەتە ســروود یان
گۆرانــی .نموونەی هەرە دیاری ئەم ئیدعایە
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تاهیر تۆفیق ،شــوانپەروەر ،ڕەزازی و نەجمە
غواڵمین .پرســیار ئەوەیە :ئەو ئازیزانە بۆ ئاوا
خۆشەویستن؟ من الم وایە کە ئەوەی ئەوانی
ئاوا شــیرین کردووە لە ڕاستیدا ئەو دەنگ و
نەغمە و ئەو وشە و رستانەیە کە شاعێرەکان
گوتوویانە و هۆناویانەتەوە .ئەوانە ئەو وشــە
بەنرخانەن کە خەڵــک ،خەڵکی داگیرکراو،
خەڵکی ڕەنجکێشاو و ئازاردیتوو ،خەڵکی لە
زوڵم و ســتەم وەزاڵەهاتوو حەز بە بیستینی
دەکەن .حــەز بە بیســتنی دەکەن چونکە
کوتومت خۆیان و خەون و خەباتی خۆیانی
تێدا دەبیننەوە .چونکە ڕەوایەت لە ڕەنجێک
یــان خولیایەکی ئەوان دەکات .لێرەدایە کە
کەســی ژیر و وردبین بــۆی دەردەکەوێت
کە شــێعری بەرەنگاری چەکێکە کە خەڵک
دژی داگیرکــەران بە دەســتەوەی دەگرن
و بەم شــێوەیە پارێــزگاری لــە خۆیان و
خەونەکانیــان دەکــەن .چەکێک کە پێی
بەهێز دەبنــەوە .هەر لەبەر ئەو هۆیەشــە
کە شەمشــەمەکوێرەکانی تاریکپەرەســت،
دێوەزمەکانــی دیکتاتــۆری و خەفەقــان،
گوێلەمستان و خۆفرۆشان بە چاوی دوژمن
چاو لە شاعێران و شــێعرەکانی بەرەنگاری
دەکەن و تیر و شیریان لێ دەسوون و قاچاخ
و بزریان دەکەن و تەنانەت چەڵکاوخۆرەکانی
خۆیــان و قەڵەمفرۆشــەکانیان لە دژی ئەم
هونــەری بەرگرییە بەســیج دەکەن .هەوڵ
دەدەن وا بە خەڵک بقەبڵینن کە «تەواو ئیتر
ئەمە کۆتایییە .هونەری بەرگری و شــێعری
بەرگری تەواو بووە .دەوری بەســەر چووە و
تازە کەس چاو لە شتی وا کۆن ناکات .ئێستا
ئیتر دوای پســامدرنیزمە .ئێستا ئیتر ئەوەی
باش و شایستەیە تەنیا هونەر بۆ هونەرە».
ئەم خۆڵ بە چاوکردنەی خەڵک لە الیەن
دیکتاتۆر و قەڵەمفرۆشەکان  ١٠٠ساڵ بەر لە
ئێســتا لە ئورووپا و ئەمریکاش باو بوو ،بەاڵم
ئەم تەپوتــۆزە هەنووکە لەوێ نیشــتوەتەوە.
خەڵکــی ئورووپــا و ئامریــکا ئێســتا چاوی
 332گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

خۆڵتێکــراوی خۆیان هەڵ دەکۆڵن و دەبینن
کە چ کاڵوێکیان چووەتە سەر .هەر ئەم خۆڵ
لەچاوکردنە بوو کە تووشی شەڕی دووهەمی
جیهانی کردن .ئەوان هەر خەڵکیان گەوجاند
و بازرگانیان بە خوێنیانەوە کرد .خەڵک درەنگ
لە درۆ و فڕوفیشــاڵەکانیان گەیشــتن ،بەاڵم
گرینگ ئەوەیە کە ئەوان ئێستا تێگەیشتوون
کە دیکتاتۆرەکان بـــۆیە وایانکرد تا خەڵک
بەگشتی لە گێژاوی بەدبەختی خۆیاندا خول
بخولێنەوە .بەرچاویان لێڵ و تاریک بێ .هێچ
نەبینن و نەزانن کە خوێنخۆر و خوێنرێژەکان
چ دەکەن.
کورد دەڵی بەرخ هەر لە بن ســەوەتەیدا
نامێنێتــەوە .خەڵکیش ئاوا بــۆ ئەبەد خۆڵی
لە چاو ناکــرێ .خەڵک تا ئەبــەد گێژ نابێ.
پاشنەی ئاشیلی دیکتاتورییەکان لێرەدایە .لە
تاریکیی ڕەهاییدا ئەگەر تۆ شــقارتەیەک لێ
دەی ،تاریکی دەشــکێنی .شێعری شاعێرێکی
بەرەنــگاری هــەر هیــچ نەبــێ مۆمێکە لە
تاریکیی دنیا داگری ئەوانــدا .بێگومان ئێمە
ئەو مۆمە هەڵ دەکەین .بە خۆشییەوە هەموو
واڵتی کورد ئێســتا پڕپڕ لەو مۆمە ڕۆشــن و
پرشنگدارانەیە.
گەرچی شــێعری بەرگری ،ژیانێکی نوێ
بە بەر مــرۆڤ و کۆمەڵگا و ژیــان دەکاتەوە
و دەبێتــە دەنگــی دلێری ئەشــق و ئازادی،
بەاڵم گرینگتر و خۆشتر لەو شێعر و هونەری
بەرگرییەش ،ژیان خۆیەتــی .ژیان و جیهان
هەردووکیــان زۆر زۆر جــوان و شــیرینن.
هــەر بۆیەش نابێ ڕێگــە بدەین کە زۆردار و
چەوسێنەر و گەمژە و زەین کوێر و ستەمکار
و گەندەڵ و بازرگانیی خوێنی خەڵک ،خۆشی
و جوانی و شیرینی ئەم جیهان و ژیانەمان لێ
بکەن بە ژان و برک .بە دەرد و رەنج و یەخە
دادڕین و بــاوکــەڕۆ.
ئێمە هەین هێشتا .ئێمە ماوین .تێکۆشان
و هــەوڵ و هــاواری ئێمــەی هونەرمەند و
شاعێرانی بەرەی بەرخۆدان و بەرەنگاری رێک
ساڵی بیست و دووەم
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و ڕاســت بۆ گێڕانەوەی ژیــان و جیهانە بۆ
دەق و دۆخــە جوان و شــیرینەکەی خۆی.
ئێمە دەنگی ڕەوای گەلێکی بەشمەینەتین کە
هەنووکە بۆ دەســتەبەرکردنی مافە ڕەواکانی
خــۆی دەجەنگێت .ئەوە ئێمەین کە بە هەوڵ
و هیمــەت و خوێــن و قوربانیدانــی خۆمان
هاوارمان کرد و دیســانیش هاوار دەکەینەوە
کە بــەرخـــۆدان ژیــانـە!
ئەگەر شــێعر و شــاعێر و شــێوەکار و
نووسەرو شانۆکار و سناریۆنووس و هەر هونەر
و هونەرمەندێک خزمەت بەم ڕەوت و رێگایە
و بــەم خەون و خولیایە و بەم ئەرک و ئاقارە
نەکات بێگومان بن کە بەرهەمەکەی کەڵەی
نێو بێســتان و ژەهری نێو شەکران و بژیوی
خۆپەرەستان و خزمەت بە هەلپەرەستانە.
ئەمــە ئاگادارکردنەوەیــە بــۆ هەموو ئەو
گەمژانــەش کە پاڵیــان وە لیخاوی گەندەڵی
ئیســامی سیاســییەوە داوە و بــە نــاوی
هونەرمەند و نووســەر و ڕووناکبیر خەریکی

شڵپەشــڵپ و چڵکاو چڵپێنــن و وایان داناوە
کە ئەم دۆخە چەپەڵە ئەبەدییە و بۆ هەمیشە
دەتوانن لەم قوڕاو و گەنداوەدا ماسیی ڕۆحی
خەڵــک بگرن .ئەمە ئاگادارکردنەوەیەکیشــە
بــۆ ئەوانە کە هەر ئێســتا بــە هونەرەکەیان
خەریکی لەخشــتەبردنی خەڵکن .با هەمووان
بزانن و ئاگادار بن کە ســۆنامییەک بەڕێوەیە.
سۆنامییەک کە هەموو دار و دیوارەکۆنەکانی
کولتــووری و ئابووریــی کۆمەڵــگای کۆنی
ڕۆژهەاڵتی نێوەراســت لە ڕەگ و ڕیشــەوە
لەبەریەک هەڵ دەتەکێنێ و تووی جیهانێکی
شیاوی مرۆڤانەی نوێ لە زەوی شۆڕشە یەک
لە دوای یەکەکاندا دادەچێنێ .ئەم سۆنامییە
ڕێنساســێکی کۆمەاڵیەتیی هونەر و زانست و
ئابوورییە .ئەم ڕێنسانسە لە هونەری بەرگریی
لە دایک دەبێت.
لەیەک وشەدا هونەری بەرگری کاکڵ و
ماک و کانی و سەرچاوە و دایکی ڕاستەقینەی
ئاڵوگۆڕە.
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هاوێنەى «جۆرى کۆمەاڵیەتى»
ڕووماڵى پرسەکانى توندوتیژى دژى ژن و چەند سەرنجێکى میدیایی

ئەرسەالن ڕەحمان

ئهو زمانهى قسهى پێدهكهين و پێى دهنووسين ،تانوپۆى تهنراوه ب ه وش ه و دهستهواژه و
بڕگ ه و ئيديۆمى دژه ژن و زمانى ئهمڕۆييمان درێژكراوهى ميراتێكى ههمهچهشن و رهنگيى
ئهدهبياتى پياو و خێڵ و عهشيرهت ه و بۆمان بهجێماوه.
تا ئێستا ن ه ناوهنده زانستييهكان و ن ه رهوتى ژنانيش ل ه ههرێم وهك پێويست ههڵوێستهيان
لهسهر نهكردووه و تهنانهت دهفتهرچهيهكى تايبهت ب ه وش ه بارگاوويهكانى دژ ب ه ژنيان ئاماده
نهكردووه ،بۆ ئهوهى بهره بهره كار بۆ وهالنانيان بكرێت و زمانى نووسينمان مشتوماڵ بكهين
لهو وش ه و چهمك و دهستهواژانهى ل ه ههناوياندا مهغزاى دژه ژنيان ههيه.

پوختە
جۆرى کۆمەاڵیەتى ،بە مانا کۆمەاڵیەتییەکەى
لە میدیاى کوردیدا وەک ئەوەى پێویســتە
لەبەرچاو ناگیرێت .رووماڵکردنى پرسەکانى
پەیوەســت بــە ژن و بەشــداری و رۆڵ و
کاریگەریــى ژنــان لە کایەکانــى ژیاندا ،لە
میدیادا بــە گوێرەی پێویســت برەوی پێ
نەدراوە ،تــا ببێتە بەردەبــازى پەڕینەوەى
پرســى ژن لــە واقیعــى کۆمەڵگەیەکــى
نەریتییەوە بــۆ کۆمەڵگەیەکــى ئەوتۆ ،كە
دەســتوپەنجە لەگــەڵ هاتنەپێشــەوە و
بەشــداریى ژنان لە کۆى پرسەکانى ژیانى
کۆمەاڵیەتى ،فەرهەنگى ،سیاسى و ئابوورىدا
نەرم بــکات و ،ژن وەک مــرۆڤ بە هەموو
تایبەتمەندییەکانــى ژنبوونییــەوە ،قبووڵ
بکرێت .بۆیە دەبینین لە هەر ســووچێکەوە
پرســەکانى ژن لــە میدیــادا بە شــێوەی
زانســتیانە هەڵســەنگێنین ،تێبینــى ئەوە
دەکرێت ،ئەو شێوازەى کەناڵگەلى میدیایی
النیکەم لە هەرێمى کوردستان کارى لەسەر
دەکــەن ،بەرهەمهێنــەرەوەى هەمان ریتم
و کولتــوور و بەندوبــاوى کۆمەاڵیەتیانەى
هەڵهێنجــراوی بیــرى پیاوســاالرانەن و،
هەمیشــە بەو ئاقارەدا ئاراستەن ،کە ژن لە
ریــزى یەکەمدا نییە و پلەیــەک لە دواترە
و ،بگرە نزمیى توانا جەســتەیى و هۆشەکى
و ژیرییەکانى هۆکارگەلى ئەو نەهامەتیانەن
بەسەریدا دێت .ئەمە جگە لەوەى ژن وەک
کااڵ بــۆ تێرکردنى حەزى بینینى پیاو وەک
ئامێرێکى خۆشى و کات بەسەربردن پیشان
دەدرێت.
ژن لە میدیادا
گرنگە پرســیارێکى بنچینەیی بخەینە ڕوو؛
بۆچــى ئێمە لە میدیــادا پێویســتمان بە
هاوێنەیەکــى جێندەریانە هەیــە بۆ روانین
لە پرســەکانى رۆژ ،رووماڵى کارەساتەکان،
رووماڵــى رووداوەکان و تەنانەت کارەســاتە

سرووشــتییەکان و شەڕ و ئاشــتی؟ هاتنە
ئاراى ئەو پرسیارە لە ئاستى جیهاندا ،زۆرتر
لەو سەروبەندەدا هاتە ئاراوە ،کە رووداوێکى
لە چەشــنى “تســۆنامى” لە دیسەمبەرى
( )2004رووی دا .لەو هەلومەرجەدا میدیاى
جیهانى لــە رووماڵى رووداوەکــەدا ئەوەى
زۆرتــر نەبووە جێى بایەخیان رەوشــى ئەو
ژنانــە بوو ،کە لە الیەکەوە کەســوکار و لە
الیەکى دیکەوە جگەرگۆشە و منداڵەکانیان
لەدەست دابوو .ئەو ژنانەى ،کە هەم خۆیان
قوربانیى کارەســاتە سرووشتییەکە بوون و
هەمیش بوونە خەمهەڵگرى ئازارێکى قووڵ،
کە ویــژدان و رووحى هەڵپڕووکاندن ،بەاڵم
لــە میدیادا چیرۆکى ئەوانە نەبیســرا .نەک
هەر ئەوە ،کاتێک لە درەنگوەختێکى شەوى
(11ى ئازار /مارسى  )2011بوومەلەرزەیەک
بــە گــوڕى ( )8.9پلــەى رێختــەر لــە
کەناراوەکانى باکــوورى خۆرهەاڵتى ژاپۆنى
دا و ،ئاستى شــەپۆلەکانى ئاوى زەریایى بە
ئەندازەى ( )30مەتر بەرز کردەوە و ،ژیان و
ئاوەدانیى نزیک کەنارەکانى راماڵى و ،لەوەش
کارەساتبارتر دزەکردنى تیشکى ناووکى بوو
لە دامەزراوەى فۆکۆشــیما ،کە حکوومەتى
واڵتەکــەى ناچــار کــرد ،ئاســتى رادەى
هۆشدارى و بارى تەنگەتاوى بەرز بکاتەوە بۆ
پلەى حەوت ،کە بەرزترین پلەى هۆشدارییە
لە جیهانــدا و )80.000( ،هاوواڵتیى ناوچە
زیانلێکەوتووەکان بگوازێتەوە بۆ شوێنى ئارام،
کە پرۆسەکە تا ساڵى دواتر بەردەوام بوو ،لەو
هەلومەرجەدا تێبینى کرا ،رۆژانى سەرەتاى
کارەســاتەکە ،میدیــا بــە دواى چیرۆکــە
مرۆییەکاندا دەگەڕێت و ،باسەکان لە دەورى
گیــان و ژیانى مرۆڤن ،بــەاڵم بە تێپەڕینى
کات ئەوەى فەرامۆش کرا ،پرســى ئینسان
بوو ،روانگەى بایەخــى رووماڵە میدیاییەکە
گواســترایەوە بۆ زیانــە ئابوورییەکان و ،ئەو
لێکەوتانەى کاریگەرییان لەســەر ئابوورى و
بارى دارایى ناوچە زیانلێکەوتووەکان هەبوو.
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بە سەرنجدان لە کارەساتە ناووکییەکە،
دەرکەوت ئــەوەى قوربانیــی یەکەمى ئەو
کارەســاتەیە ،ژنانــن ،بەاڵم میدیــا ئەوەى
نەخســتە بەرچــاو ،بە تەنگ ئەو پرســەوە
نەچوو و هیچ بایەخێکى میدیایى بە رووماڵى
لێکەوتەکانى ئەو کارەساتە لەسەر ژنان نەدا.
گرنگیشە بپرسین ،بۆچى هەر دەبێت باسى
ژن بکرێت؟ بۆچــى جیاکارى بکرێت و ژن
بە پلەیەکى تایبەتتر لــە رووماڵى میدیایی
ئەو کارەســاتە و هاوشــێوەکانى سەرنجى
بخرێتە ســەر؟ بۆچى گرنگــە لە میدیادا بە
هاوێنەیەکى تایبەت بە جۆرى کۆمەاڵیەتى
بڕوانینە رووداوەکان و کارەســاتەکان و ،لە
رووماڵدا پرســى ژن فەرامۆش نەکەین؟ لەم
بابەتەدا هەوڵى وەاڵمدانەوەى ئەو پرسیارانە
دەدەین و ،رەخنە و ســەرنجیش لە بارەى
رووماڵــى پرســى ژن لە میدیــاى کوردیدا
دەخەینە ڕوو.
جۆرى کۆمەاڵیەتى
پرســى“جۆرى کۆمەاڵیەتــى” لــە کۆتایی
شەستەکان و ســەرەتای حەفتاکاندا لەگەڵ
شــەپۆلی دووهەمی فێمینیزم هاتە کایەوە.
لەالیەن فێمینیســتەکانەوە وەک ئامرازێک
بۆ شیکاری و تێگەیشتن لە پەیوەندییەکانی
نێر و مێ و دابەشــبوونیان بەسەر نێرینەیی
و مێیینەییدا بەکار هاتووە .فێمینیســتەکان
بۆیان گرنگ بووە له و ژوورە داخراوەی ناوی
“چارەنووســی بایەلۆجیە” بێنــەدەر و بڵێن
هەموو ئەم رۆاڵنە دروســتکراوی کولتوری و
کۆمەاڵیەتین ،نەک بایەلۆجی .لێرەوە تێرمی
“جــۆرى کۆمەاڵیەتــى” ئاماژەیــە بۆ کردە
کۆمەاڵیەتی و کولتــووری و ژینگەییەکان،
کــە مرۆڤ بەســەر نێرایەتــی و مێینەییدا
دابــەش و پەروەرده دەکرێــت .لێکۆڵەرانی
بواری “جــۆرى کۆمەاڵیەتى” ،ئەوەی ژن و
پیاو دابەش دەکات ،کە چ شتێك پیاوانەیە
و چی ژنانەیە؟ زۆرتر وەک دروســتکراوێکی
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کۆمەاڵیەتــی ســەیر دەکەن ،نــەک وەک
کارکردێکــی بایۆلــۆژی .بۆ نموونــە (نێر و
مێ) کاتیگۆری سێکســین ،بەاڵم (نێرایەتی
و مێینەیی) کۆمەڵێک سیفەتن وکاتیگۆری
“جۆرى کۆمەاڵیەتی”ـن ،واتە دروستکراوی
کۆمەاڵیەتیــن نەک سروشــتی و بایۆلۆژی.
(مەحمود )5
دیارتریــن ئــەو فێمینیســتانەى کارى
لەســەر چەمکــى “جێنــدەر – جــۆرى
کۆمەاڵیەتى” کردووە“ ،ئان ئۆکلى”ـییە ،کە
بۆ یەکەمجار “ســاڵى ( )1972لە فۆرمێکى
زانســتیدا بــەکارى هێنــاوە و هێنراوەتــە
ناو مشــتومڕ و لێکۆڵینەوەى زانســتییەوە،
هەروەهــا یەکەم کەس بوو کــە جیاوازیی
خســتە نێوان هــەردوو زاراوەى “رەگەز –
ســێکس” و زاراوەى “جۆر – جێندەر” ،ئەو
پێی وایە کە زاراوەى “ڕەگەز” بە ماناى ئەو
جیاوازییە بایەلۆژییانە دێت ،کە لە ئەزەلەوە
هەردوو رەگەزى نێر و مێ بەبێ ویســت و
رۆڵبینینى خۆیان لەگەڵیان لەدایک دەبێت،
بەبێ ئەوەى لە توانایاندا بێت گۆڕانکارى لە
کۆى دابەشکارییەکانیان و پیکهاتە تایبەتییە
جیاکــەرەوە جەســتەیییەکانیاندا بکــەن”.
(زەنگەنە .)2016
کۆنگرە جیهانییەکانى تایبەت بە پرسى
ژن ،لەوانە مەکســیکۆ ( ،)1975کۆپنهاگن
( ،)1980نایرۆبــى ( ،)1985دواتریــش
گرنگترینیــان کۆنگرەى بیجیــن ()1995
بــوو ،کە لــەو کۆنگرەیەدا زۆرتــر و روونتر
پرسى یەکسانى “جۆرى کۆمەاڵیەتى” هاتە
بەر بــاس( .الجزیرة  )2016لــەو کۆنگرەیەدا،
“چەمكی جێندەر( )233جــار بەكارهێنرا،
لەدوای ئەمەوە ســەرەتایەك دەستی پێكرد
بــۆ دژایەتیكردنی ئەوانەی چەمكی جێندەر
وەكو رەگەزو ئاماژەیەك بۆ نێ ر و مێ بەكار
ن و دونیای ئیسالمی بەم كارە تووشی
دەهێن 
جۆرێــك لە فۆبیا بوون؛ واڵتە رۆژئاواییەكان
دژی ئەوە بوون ئــەم چەمكە لەبری رەگەز
ساڵی بیست و دووەم
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بەكار بهێنرێت ،چونكە پێیان وا بوو كە مانا
راســتەقینەكەی خۆی لەدەســت دەداتو
ت و هەندێ
رەفتــاری كۆمەاڵیەتی وەرناگرێ 
دەوڵەتــی دیكــەش دژی ئــەم بۆچوونەی
رۆژئاواییەكان بوون ،ئیتر لێرەوە دابەشكاری
بۆ جێندەرو نەیارو الیەنگرانی دروست بوو”.
(ئەحمەد )2020
رێكخراوی تەندروستیی جیهانی ،پێى وایە
ئەو چەمکە بۆ وەسفکردنى ئەو تایبەتمەندیانە
بەکار دەهێنرێت ،کە هەریەک لە ژن و پیاو
بە پێودانگى کۆمەاڵیەتى دەیگرنە خۆ و هیچ
پەیوەندییەکى بە جیاوازییە ئۆرگانییەکانەوە
نییە(.لهااونالین )2007
ئینســكلۆپیدیای بەریتانــی پێناســەی
جیندەر بە شوناســی جێنــدەری دەكات،
شوناســی جێندەریش بەواتای هەستكردنی
ن و مێبوونی،
مــرۆڤ بە خۆی بــە نێربــوو 
ئەمەش وای كردووە هەندێك خەڵك هەیە
هەســت بكەن لە ڕووی كۆمەاڵیەتییەوە لە
جەســتەیەکى هەڵەدا لەدایــك بوون .بۆیە
پێیان وایە ئەگەر رەگــەزی خۆیان بگۆڕن،
تێڕوانینی خەڵكیش بەرامبەریان دەگۆڕێت.
لەوانەیــە هەســتێكی ژنبوونــی هەبێت لە
جەســتەیكی نێرانەدا و بــە پێچەوانەوەش
راســتە ،بۆیە زۆربەیان لەگــەڵ ئەو ئازارەدا
بەردەوام نابنو بە نەشــتەرگەری رەگەزی
خۆیان دەگۆڕن(.الرفاعي )2017
یەكســانیی جۆرى کۆمەاڵیەتــى واتە:
یەكســانیی دەســتەبەركردنی دەرفــەت،
مــاف و لێپرســراویەتی بۆ ئافــرەت و پیاو،
بەشــداری لە كایەكانی ئابووری ،سیاســی،
كۆمەاڵیەتی و كولتووری و ،دەستگەیشــتن
بە پێداویســتییەكان بە شێوەیەكی یەكسان
و بەبێ جیاكاری لەســەر بنەمــای رەگەز.
پەرەپێــدان بەو تێڕوانینەی مــرۆڤ ،ئازادە
لە پێشخستنی توانا كەســییەكانی و مافی
هەڵبژاردنی هەیە ،بەدەر لە چوارچێوە و رۆڵی
جێندەری .یەكســانیی جۆرى کۆمەاڵیەتى

لەســەر یەكســانی لە ژمارەدا ناوەســتێت،
گرنگی بە یەكســانی دەدات لــە رۆڵدا .بۆ
نموونــە :ئەگەر لــە دامەزراوەیەكدا رێژەی
بوونی نێر و مێ ( )50%بێت بۆ هەریەكەیان،
واتە یەكسانن لە رووی چەندێتییەوە ،بەاڵم
یەكســانبوونی ژمارەی نێر و مێ ،هێشــتا
ناتوانێت بە واتای یەكسانیی جێندەری بێت،
چونكە جێندەر یەكسانی دەوێ لە رۆڵدا لە
بوارە هەمە جۆرەكانی نێو كۆمەڵگە.
واتــە با رێژەكە بۆ هــەر یەكەیان وەک
یەک بێــت ،بەاڵم ئەگــەر ( )50%یەكێك
لە رەگــەزەكان هەموو ،یــان زۆرینەی پلە
ســەرەكییەكان و دەســەاڵتی بڕیاردانــی
لە دەســت بێت و رەگەزەكــەی دیكە رۆڵە
الوەكییەكانی بە دەستەوە بێت ،ئەمە مانای
یەكســانیی جێندەری ناگەیەنێت .پێویستە
هەوڵەكان بە ئاراستەی یەكسانیی تەواو بن.
ئەمەش بــە واتای وەكیەكیی نێوان هەردوو
رەگەز نییە ،چونكە ئافرەت و پیاو وەكیەك
توخمــی مرۆڤن ،بەاڵم جۆریــان جیاوازە و
ئــەم جیاوازییــەش لــە رۆژی هاتنەدنیاوە
دەردەكەوێــت ،بەاڵم یەكســانی ،بە واتای
یەكســانیی دەرفەت و لێپرسراوەتی و ماف
و دەسكەوتە.
بۆچى هاوێنەى جۆرى کۆمەاڵیەتى
لەو ناساندنەى جۆرى کۆمەاڵیەتییەوە ،وەاڵمی
ئەو پرســیارە دەکرێت روونتر بەرجەســتە
بکەین ،بــە تایبەتى ئەگــەر بگەڕێینەوە بۆ
کارەســاتى باڵوبوونەوەى تیشــکى ناووکى
لــە دامەزراوەیەکى ناووکــى ژاپۆندا ،بۆمان
روون دەبێتــەوە ،کە فەرامۆشــکردنى ژن و
پەراوێزخســتنى لــە رووماڵــى میدیایی لە
بارەى کارەســاتەکەوە ،کارەساتێکى دیکەى
لە دوایە ،بەو پێیەى ئەگەر ئەم راســتیانەى
خوارەوە لەبەر چاو بگرین:
بەرکەوتنــى تیشــکى ناووکــى ،زیان و
مەترسیی مەرگیان لەســەر ژیان زیاترە لە
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چاو پیاوان؛ لــەو پێوەندییەدا توێژینەوەکان
ســەلماندوویانە ئەگــەر ژن و پیاو بە یەك
ئەندازە لەو تیشــكەیان بــەر بكەوێت ،ئەوا
كاریگەرییەكانی لە ژندا پتر دەردەكەوێت لە
چاو پیاوان.
تیشــکدانەوەى یەکێکە لە دیارترین ئەو
هۆکارە ژینگەییانەى مەترســیدارە بۆ ژن و
دەبێتە هۆى تووشــبوونى بە شــێرپەنجەى
مەمک.
ئەو ژنانەى لە تەمەنى منداڵ خستنەوەن،
تیشــکدانەوە کاریگەرییەکى گەورە لەسەر
جەســتە و کۆئەندامى زایندیان درووســت
دەکات و منداڵدانیــان دەپووکێنێتــەوە و
پیریی ناوەخت ،بەرۆكیان دەگرێت.
ئــەو ژنانــەى دووگیانــن ،بــە کەمترین
ئەندازە و بڕى تیشــک ،گەشەى کۆرپەیان
دەوەســتێت و تووشــى شــێوان دەبێت و
دواى لەدایکبوونى کۆرپەلەش ،مەترســیى
تووشبوونى بە شێرپەنجە زۆرترە.
ژنــان لە بــوارى وزەى ناووکیــدا ،ئەگەر
کاریش بکەن ،کەمترین چانسیان لە پێگەى
بڕیارداندا هەیە.
لە زۆربەى ئەو واڵتانەى خاوەن دامەزراوەى
ناووکین ،دایکان لە پێشەوەى ئەو دەنگانەن،
کە داواى داخســتنى وێستگە ناووکییەکان
دەکەن.
زۆربەى راپرســییەکان دەریانخســتووە،
ژنان بە رێژەیەکى بەرچاو دژى دامەزراوەى
ناووکى و دەستخستنى چەکى کۆمەڵکوژن.
ژنان ،لە چاو پیاوان ،زۆرتر لە خەمى ژینگە
و پاراستنیدان ،بەو پێیەى مەترسییەک بێتە
ئاراوە زۆرتر و زووتر بەرۆکى ئەوان دەگرێت.
()Macharia 2012, 9
رووماڵــى پرســەکانى ژن لە میدیاى
کوردیدا و چەند سەرنجێکى میدیایی
ئــەو کەناڵگەلــە میدیاییەى لــە هەرێمى
کوردســتانەوە کار دەکــەن و پەیامەکانیان
 338گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

وەرگرى کورد لە ناوەوە و دەرەوەى هەرێمى
کوردســتان ئاراســتە دەکەن ،بــە تایبەتى
لە رێى کەناڵە ئاســمانییەکان و وێبســایتە
هەواڵییەکان و تۆڕەکانى سۆشیالمیدیاوە ،بە
هۆى ئەو رەوشە نازانستى و ناتەندرووستەى
درووســت بووە ،دەســت بۆ هەموو پرس و
بابەتێــک دەبەن ،بێ ئەوەى پشــتیوانێکى
یاســایى ،ئیتیکى ،زانســتى لە کارەکەیان
هەبێت .گرنگ الیان سەرقاڵکردنى وەرگر و
گەیاندنى پەیامەکەیانە ،بێ ئەوەى لە خودى
ئەو پەیامە ورد ببنەوە و بە پێودانى زانستى،
ئیتیکــى ،یاســایی و لەبەرچاوگرتنى بەها
مرۆییــەکان دایبڕێژنــەوە .گرنگترین پرس،
کە بەشــێکى زۆرى دامــەزراوەى میدیایى
لە هەرێمى کوردســتان لەبەرچاوى ناگرن،
بابەتــى پاراســتنى جــۆرى کۆمەاڵیەتى و
روانینــە بۆ رووداوەکان بە چاویلکەیەک ،کە
هاوسەنگانە سەیرى رووداوەکان بکات و رێگە
نەدات ژن وەک کۆیلە ،سامان ،کەلوپەل ،پلە
دوو ،خزمەتکارى پیاوان دەربکەوێت.
رووماڵكردنــى حاڵهتهكانــى توندوتيژى
دژى ژنــان و پرســ ه كۆمهاڵيهتييهكانيــى
كۆمهڵگــهى كــوردهوارى پێويســتى بــ ه
بهرچاوڕوونى و شــارهزايى ئهوتۆ ههيه ،ك ه
ميدياكار و كهناڵ لــ ه اليهكهوه مافى تهواو
ب ه پرۆسهى رووماڵكردنهك ه بدهن .ل ه اليهكى
ديكهشهوه هاوڕێ لهگهڵ گهياندنى زانيارييدا،
هۆشــيارييهكى كۆمهاڵيهتى ئهوتۆ بگهيهنن ه
وهرگــر ،ك ه ببێتــ ه هــۆى كهمكردنهوهى
حاڵهتهكان .نهك ب ه پێچهوانهوه ببێـت ه هۆى
پهرهسهندنى حاڵهتهكان و دنهدانى وهرگر بۆ
چاولێكردن و دووباره كردنهوهيان.
جێى نهنگييه ،زۆرێك لهو ميدياكارانهى
رووماڵــى حاڵهتهكانــى توندوتيژى دهكهن،
بــ ه ههڵكهوت رێيان كهوتووهتــ ه ئهو بواره.
هيچ شــتێكى ئهوتۆ ل ه بارهى وردهكارى و
ههستيارى پرسه كۆمهاڵيهتييهكان درك پێ
ناكــهن .رهنگ ه زانيارى گشــتييان ل ه بارهى
ساڵی بیست و دووەم
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پرســهكانهوه ههبێت ،بهاڵم ئهم ه ماناى ئهوه
ناگهيهنێت رێگ ه بــ ه خۆيان بدهن ،رووماڵى
رووداوهكانى پهيوهست بهو بواره بكهن.
توندوتيژيي ه كۆمهاڵيهتى و رهگهزييهكان
لــ ه كۆمهڵگــهى كوردييــهوه بــه جۆرێك
بهرۆكى منداڵ و ژنيان گرتووه ،كارهساتهك ه
ل ه حاڵــهت تێپهڕيــوه و سهريكێشــاوه بۆ
دياردهيهك ،رۆژانــ ه لێره و لهوێ ب ه جۆرى
جيا و شێوازى جۆراو جۆر دهردهكهوێت.
سەرنجە میدیاییەکان
يهكــهم :شــێواندن و بهالڕێدا بردنى
كهيسهكانى توندوتيژى
بۆ نموون ه ل ه زۆربهى حاڵهتهكانى خۆكوشتن
و خــۆ ههڵواســينى ژنان رســتهى ناباوى
“نهخۆشــى دهروونــى ههبــووه”“ ،بــارى
دهروونى تــهواو نهبووه”“ ،لــ ه تاقيكردنهوه
دهرنهچــووه و بارى دهروونــى ئاڵۆز بووه”..
دهكهوێتــ ه بهرچاو ،بێگومان لهســهر زمانى
كهسانى نزيك ل ه كهيســهكه ،يان پۆليس،
ب ه بێ ئهوهى هيچ كهناڵ و ســهرچاوهيهكى
ميديايى لهو بانگهشــهي ه بكۆڵنهوه و داواى
دۆســي ه و رهچهتهيهكى پزيشكى ل ه بارهى
بوونى وهها حاڵهتێكهوه بۆ كهيسهك ه بكهن.
ئهمــه بيركردنهوهيهكــى نهريتانــهى
ههڵهێنجراوى ئهدهبياتى پياوساالرييه .چونكه
سهرهڕاى بوونى حاڵهتێكى تاوانكارى ،عهقڵى
پياوســاالرى ئامادهگــى ههيــه و دهيهوێت
تاوانلێكراو به تاوانى خۆ له بهين بردن تاوانبار
بكاتهوه .ههروهها دهيهوێت پهردهش بهسهر
شانۆى تاوانهكهدا بكشێت .رێگهى دزهكردنى
ههرجۆره زانيارى و گهڕان و لێكۆڵينهوهيهكى
دادوهرييانه بگرێت له كهيسهكه.
چارهسهر
پێويســته به بــێ بوونى بهڵگــه رۆژنامهوان
تۆمهت نهخاته پاڵ تاوانلێكراو ،هاوكات ئهگهر
پۆليس يان كهســانى نزيك له تاوانلێكراو ئهو

بانگهشــهيان كرد ،داواى رهچهته و راپۆرتى
پزيشــكييان لێبكرێت ،به پێچهوانهوه دهبێته
ههوڵێك بۆ شــاردنهوهى تاوان و داپۆشــينى
رووخسارى تاوانباران و دهربازكردنيان له ياسا.
دووهم :باڵوكـــــردنهوهى زانيــارى
نادرووست و بێ سهرچاوه
بهشــێك لــ ه حاڵهتهكانــى توندوتيــژى
رووماڵدهكرێــن ،بهاڵم لــ ه رووماڵكردنياندا
كهموكورتى لــ ه رووى زانيارييــهوه ههيه.
كهنــاڵ تهنيا بهوهندهى بڵێت“ :ژنێك كوژرا،
ژنێــك ســووتا” ههندێك ســهرهقهڵهمى
ناڕۆشــن باڵودهكاتهوه و ئيــدى ب ه ئهركى
خۆى نازانێت بهدواى وردهكارى و هۆكارى
تاوانهك ه و چارهنووسى دۆسيهك ه بكهوێت.
چارهسهر
پێويســت ه ههرچى زياتره ميدياكار ب ه دواى
زانيارى ســهبارهت ب ه كهيسهكهدا بگهڕێت
و تهنيا ب ه ســهرهقهڵهمى زانيارييهكان رازى
نهبێت و بچێت ه بنج و بناوانى دۆســيهكهوه
و زانياريي ه كهسييهكانى تاوانلێكراو ،ژيان و
گوزهرانــى ،كارو و خوێندنى ،ماڵ و منداڵى
وهك ديوى تاريك رۆشنبكاتهوه و لهوهشدا
پێويســت ه تهنيا ل ه يهك اليهنــهوه زانيارى
وهرنهگرێــت ،بهڵكــو ههوڵــى دۆزينهوهى
ســهرچاوهى نــوێ و زانيــارى زۆرتــر ل ه
ســهرچاوهى جياواز بدات .نــهك ههر ئهوه
پێويست بهوهشــدهكات باكگراوندى ههواڵ
و راپۆرتهكانــى تێههڵكێشــى راپۆرتهكانى
پێشــووى بكات و ئامار و زانيارى پێشــوو
هاوپێــچ بكات بــۆ ئهوهى وهرگر ههســت
بــهوه بكات ئهو تاوانهى كراوه دابڕاو نيي ه ل ه
زنجيرهيــهك تاوانى يهك ل ه دواى يهك ك ه
بهرامبهر ب ه ژن دهكرێن.
سێيهم :شێواندنى زانيارى
يهكێكــى ديك ه ل ه كێشــهكان ،شــێواندنى
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زانيارى كهيسهكانه ،ههندێكجار ب ه ئهنقهست
و بــۆ مهرامــى تايبــهت و ههندێكجاريش
لــ ه نائاگاييهوهيه .بۆنموونــه :كاتێك ژنێك
كوژراوه ،يان سووتاوه ،ياخود تهرمهكهى ب ه
پهتێكهوه ب ه بنميچــى ژوورى خهوتنييهوه
ههڵواســراوه ،كهنــاڵ بێ چهنــد و چوون
قسهى كهسوكارى ژنهك ه لهوانه :باوك ،برا،
هاوســهرى ژن ه دهگوازێتهوه .ئهوانيش ههم
بۆ پاكان ه كــردن بێت ،ياخــود بۆ گۆڕينى
رێڕهوى لێكۆڵينهوه بانگهشــهى “خۆكرد”ى
تاوانهكــ ه دهكهن ،ميديا بــێ چهند و چۆن
و درووســتكردنى هيچ گومان و پرسيارێك
ل ه بارهى ئهو بانگهشــانه ،وهك راستى رهها
باڵويــان دهكاتــهوه و هيــچ پهراوێزێك بۆ
گومان ناهێڵێتهوه.
بهشــێكى ديكهى ئهم خاڵــ ه پهيوهندى
بــ ه وردهكارى زانيارييهكانهوه ههيه ،ك ه ل ه
رووماڵى رووداوێك ههر كهناڵێك شتێك ل ه
بارهى رووداوهكهوه دهڵێن .تهنانهت زۆرجار
زانياريي ه كهســييهكانى تاوانلێكراو ب ه ههڵ ه
باڵو دهكرێنــهوه .بۆنموون ه ســهرچاوهيهك
تهمهنى تاوانلێكراو ب ه  19ســاڵ دهنووسێت.
سهرچاوهيهكى ديكه ،كردوويهتيي ه  25ساڵ..
چارهسهر
پێويست ه ميدياكار ههميش ه گومانى ههبێت،
گومانــى ل ه زانيارى ســهرچاوهكان ههبێت،
زانيــارى وهك راســتى رههــا وهرنهگرێت،
گومانى لــ ه لێدوانــهكان ههبێــت ،رهنگ ه
تهنانهت ئهو پۆليســهى لێكۆڵينهوه دهكات
بيهوێــت پهردهپۆشــى تاوانهكــ ه بكات و
وهك توندوتيژى نهيناســێت چونك ه اليهنى
جێبهجێكردن بڕواى واي ه ك ه دهبێت پيشانى
بــدات توندوتيــژى كهميكــردووه .دهبێت
پرســيارى زۆرتر لــ ه بارهى بانگهشــهكانى
اليهنى لێكۆڵينهوه بكرێت و لهوهشدا نابێت
ميدياكار يان كهناڵ بكهوێت ه پێش حوكمى
دادگا و بڕياردانى پێشوهخت ه بخاتهڕوو.
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چوارهم :حوكمدانى پێشــوهخت ه و بێ
بهڵگه
ئهليف و بێى ميديايــى ئهوهيه ،رۆژنامهوان
دادوهرى ناكات .لــ ه دهرهوهى رووداوهكانه.
نابێت ه بهشــێك ل ه رووداوهكان .ئهو رووماڵى
رووداو دهكات .لێــدوان و زانيارييــهكان ل ه
ســهرچاوهكانى پهيوهنديدار بــ ه رووداوهك ه
وهردهگرێت .ب ه بێ رتووش ،دهستكاريكردن،
گهوره كردن و بچووككردنهوه ،ئاوێن ه ئاســا
پيشــانياندهدات و دهيانخاتــهڕوو .وهلێ ئهم
بنهما ســهرهكى و چهســپاوهى زانســت و
ئيتيكى ميديايى لــ ه رووماڵى رووداوهكانى
توندوتيــژى رهنگيى نهداوهتــهوه .ديقهتى
هێنــده ناوێت ،ئهگهر ســهيرى ههواڵهكانى
تايبهت بــ ه رووداوهكانى توندوتيژى بكهين؛
زۆر بــ ه ئاســانى ههســت بــهو حوكمدان ه
كه ميدياكارى كورد
پێشوهختهي ه دهكهين ،
ل ه دهقى ههواڵ ،يان راپۆرتدا پێشكهشــكى
وهرگرانى دهكات.
ئاســانترين دهســتهواژه و رستهيهك،
ك ه ميديــاكارى كورد فێرى بــووه ،ئهوهي ه
لــ ه كۆتايى ههمــوو ههواڵێكــى تايبهت ب ه
توندوتيژى بنووســێت“ :رووداوهك ه به هۆى
كێشــهى كۆمهاڵيهتييهوه روويداوه” ،بهاڵم
وهك بڵێــى ئهو ئهركى ئــهوه نهبێت ديوى
تاريكــى رووداو رۆشــنبكاتهوه ،بــه دواى
زانياريدا بڕوات ،زۆرترين “زانيارى پێويست”
ل ه بارهى كهيسهكهوه باڵو بكاتهوه!
ههروههــــــــا بهكارهێنانــى رســت ه
ههواڵييهكانى وهك “خۆى كوشت”“ ،خۆى
ســووتان”“ ،خۆى ههڵواســى” ب ه گشــتى
حوكمدانى پێشــوهختهن .نابێــت ميدياكار
بهكاريــان بهێنێت؛ تا ئــهو كاتهى راپۆرتى
پزيشــكى دادوهرى ئامــاده دهكرێت .ئهوه
رييه بۆى ههي ه بڵێت:
تهنيا پزيشــكى دادوه 
فاڵن ه حاڵهت خۆكوژييه ،يان خۆ ههڵواسينه.
تهنانهت پۆليســيش ئهو دهسهاڵتهى نييه،
ئهو حكومــ ه بدات ،بــهاڵم لهبــهر ئهوهى
ساڵی بیست و دووەم
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ميدياكارى ئێم ه ســهرچاوهى زانيارييهكانى
لــ ه پۆليســهوهيه ،پۆليســيش بــۆ ئهوهى
حزوورى ههبێت لهسهر شاش ه و ل ه ميديادا
ههر زوو تۆمهتى “خۆكوشــتن” دهخات ه پاڵ
حاڵهتــهكان و چاوهڕێى پزيشــكى داوهرى
ناكات .بێ درووســتكردنى هيــچ گومان و
پرســيارێكيش ميديا لێدوانى پۆليس وهك
قسهى سهنهدكراو دهگوازێتهوه.
ئهوهى تهرمى ب ه چوار مهتر گوريس ،يان
ب ه سهرپۆشــهكهى به بنميچى ماڵهكهيانهوه
ههڵواســرابوو ،مهرج نيي ه خۆى ئهو كارهى
كردبێت .بــ ه دوورى مهزان ه كهســێك بهو
جۆره ههڵيواســيبێت… بهاڵم تێگهيشتنى
نهريتيان ه بۆ رووداوهكانى پهيوهست ب ه ژنان
لــ ه زاكيرهى ميديــاكاردا هێنــده ئامادهي ه
ههندێك جــار ئهويش پێــى رهواي ه ژنێك
كوژراوه ،چونك ه وهك پهند ل ه زاكيرهيدا ئهو
وتــ ه باوهى كۆمهڵگــ ه دهخولێتهوه“ ،ئهگهر
باش بــا نهدهكــوژرا!” ههر بۆيــ ه رووماڵى
حاڵهتهكــهش ب ه ئهدهبياتى پياوســاالرانهى
كۆمهڵگــ ه دهكات و وهرگر ل ه خوێندنهوهى
ههواڵهكــ ه نهبووهتــهوه ،ئــهو بڕوايــهى بۆ
درووستبووه ،ئهو كهيس ه “موستهحهقى ئهو
چارهنووسهيه!”.
چارهسهر
پێويســت ه ههرچى زياتره ئهو ميدياكارانهى
رووماڵــى رووداوهكانــى توندوتيژى دهكهن
راهێنانــى تايبهتيان پێ بكرێت و خۆيانیش
دهبێت ههوڵى زياتر بدهن و شارهزاى پرسى
توندوتيژى ببن و ناكرێت ههر ميدياكارێك
زانى ههواڵێكى سياسى ئاماده بكات ،ئيدى
دهســت بۆ ههواڵێكى كۆمهاڵيهتيش بهرێت.
ههڵهى گهورهى ميديــاكارى كورد ئهوهي ه
ك ه ههمهچهشــن و ههم ه رهنگ ه و ميدياكار
ههي ه چۆن چووهت ه ســهنگهرى پێشمهرگ ه
بۆ رووماڵى شــهڕ ،ب ه ههمان شێوه چووهت ه
شــوێنى ئهنجامدانــى تاوانێك بــۆ ئهوهى

رووماڵــى حاڵهتێكى توندوتيــژى بكات ،ب ه
بێ ئهوهى هيچ ل ه بارهى پرسى توندوتيژى
دژى ژنــهوه بزانێت .دهســتهبهرى رووماڵى
تهندرووست بۆ پرسهكانى ژن و توندوتيژى
بهرامبهريــان بڕوابوون ه بــهوهى توندوتيژى
رهگــهزى ههي ه و شــارهزابوونه لهو پرس و
بواره.
پێنجهم :بهدوادانهچوون و سهرداپۆشين
ل ه رووى زانســتييهوه جۆرێك ل ه ههواڵ و
راپۆرت هــهن ،ك ه ههواڵــ ه بهردهوامهكان،
راپۆرتى بهردهواميان پێدهوترێت .مهبهســت
لــ ه “بهردهوامى” رووماڵكردنــى بهردهوامى
ئــهو رووداوانهيــه ،كــ ه لــ ه ئان و ســاتى
خۆيانــدا كۆتاييان نايهت .رووداوى ديكهيان
لێدهكهوێتهوه .تانوپۆيان ههي ه و ل ه خاڵێكدا
تهواو نابن.
بۆنموونــه :ئهمڕۆ “ژنێك كــوژرا” ،ئهم ه
تهنيــا رووداوێــك نييــه ،ل ه ئان و ســاتى
خۆيدا بگهيت ه دانانى خاڵ و كۆتايى پێبێت.
رووداوى ديكهى لهدوايــه ،پهلوپۆى ههيه،
“بۆچــى كوژرا(هۆكارهكهى) ،چــۆن كوژرا
(وردهكارييهكهى) ،كێ كوشتى (بكهرهكهى)،
پهڕاوهكهى ب ه كوێ گهيشــت ،پۆليس كێى
دهســتگير كردووه ،كهى دادگاييدهكرێت،
بڕيــارى دادگا چييــه ،بهڵگــهكان چيــن،
كێ تێــوهگالوه ،رابردووى ئــهو ژن ه لهگهڵ
بكوژهكــهدا چييه ،چ پهيوهندييهكى خوێنى
ل ه نێوان بكوژ و كوژراودا ههيه ،تهمهنى بكوژ
چهنده ،ئهو چهكــهى تاوانهكهى پێكراوه ل ه
كوێيــه ،كێ مۆڵهتى ههڵگرتنى ئهو چهكهى
پێداوه ،كهســهك ه ســهر ب ه چ گــرووپ و
دهســتهيهكه ،بۆچى و ب ه پشــتيوانى كام ه
هێزى مهعنهوى پهنــاى بۆ ئهنجامدانى ئهو
تاوان ه بردووه هتد”.
بهاڵم بهداخهوه ئهم جۆره بهدواداچوون ه
بهردهوام و رۆژانهيي ه ل ه ميدياى كورديدا ل ه
بارهى پرسى توندوتيژييهوه بهرچاو ناكهوێت.
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ميدياكار وهك بڵێى بهو بڕواي ه گهيشــتووه،
“لهسهر كێشهى كۆمهاڵيهتى بووه و پێويست
ناكات ئيشى زياترى لهسهر بكات”.
چارهسهر
كارى ميديــا بهدواداچــوون و وردكردنهوه
و گهيانــدن و باڵوكردنــهوهى نــاوهڕۆك و
وردهكارى رووداوهكانــه ،ئهو پرســيارانهى
خرانهڕوو ،ئهركى ميدياي ه وهاڵميان بداتهوه.
شهشهم :ســازاندنى وێناى ئهرێنى بۆ
تاوان
رهنگــ ه يهكێك لــ ه هۆكارهكانــى دووباره
بوونــهوهى حـــــــاڵهتهكانى توندوتيــژى
درووستكردن و ســازاندنى وێناى ئهرێنى و
پاڵهوانئاســاييان ه بێت بۆ تاوانبار ل ه اليهك و
شێوازى خۆكوشتن ل ه اليهكى ديكهوه.
ســااڵنى رابردوو ،ههموومان شــاهێدى
زنجيرهيــهك رووداوى خۆخنكانــدن بــ ه
ســهرپۆش ،خۆههڵواســين بــ ه پــهت و
خۆخســتن ه خــوارهوه بوويــن .رووداوهكان
جێى ســهرنج بــوون .زۆرينــهى ئهوانهى
پهنايــان بۆ ئــهو كاره دهبرد لــه قهاڵدزێوه
تــا گهرميان كچانــى قۆناغــى ناوهندى و
ئامادهيى بوون .ئهو زنجيره رووداوهش دواى
ئهوه هاتن ك ه ميدياى بينراو ل ه ســلێمانى
وێنهى تازهپێگهيشــتوويهكيان باڵوكردهوه
ك ه ل ه شــوقهكانى قاالوهى سلێمانى خۆى
ههڵواسيبوو.
پيشــاندانى شێوازى خۆ ههڵواسينى ئهو
الوه ،ل ه سهروبهندى بژى و بڕووخێى حكومهت
و ئۆپۆزيسيۆندا رهواجێكى زۆرى پێدرا .وهك
بابهتێكى سياســى مامهڵهى لهگهڵ كرا .ئهو
مامهڵهيهى ميديا لهگهڵ پرســهكهدا كردى
هاوشــێوهى كارى پااڵوانسازى بوو .ك ه ئهم ه
مهترســى چاولێكردن و الســاييكردنهوهى
دهيان بار دهباته سهرێ.
ســهرنجێكى ديك ه لهســهر ئــهم خاڵه،
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هۆنينــهوهى رووداوهكان ه ب ه جۆرێك مرۆڤ،
يان خوێنهر ب ه گشتى ،ههست بكات ئهو ژن ه
يان ئهو گهنج ه هيچ رێگ ه چارهيهكى ديكهى
لهبهردهمــدا نهماوه تهنيا ئهوهى بۆ ماوهتهوه
پهنا بۆ خۆكوشتن يان خۆسووتاندن بهرێت.
ئهمجــۆره هۆنينــهوه و رووماڵكردنــ ه
لهوهوه دهســتپێدهكات ،ك ه ژيانى رابردووى
كهسهك ه وهك دۆزهخ پيشانبدرێت و تا دێت
كێشــهكانى ئاڵۆزتر دهبن و هيچ دهرهتان و
پهنايهك شك نابات و ناچار پهناى بردووه بۆ
خوكوشتن يان خۆسووتاندن.
لــ ه پــاڵ ئــهو هۆنينــهوه و چيرۆك
داتاشــينهدا ميدياكار درك بهوه ناكات ،ك ه
پێويستى بهوه ههي ه له زارى كهسانى پسپۆڕ
و تايبهتمهنــد بهو بواره رێگ ه چاره پيشــان
بدات بۆ ئهوهى كهســێكى ديكهى هاوشێوه
ههمان رێگ ه تاقى نهكاتهوه.
ســهبارهت ب ه كهيســهكانى سووتانيش،
ناوهڕۆكى راپــۆرت و ههواڵهكان خاڵيين ل ه
باســى “پهشــيمان بوونهوهى كهيسهكه”،
ههروههــا هيچ ل ه بارهى ئهو ئازارو ناســۆره
ناخرێنهڕوو ،ك ه حاڵهتهك ه دهيچێژێت ،تهنيا
ناوى سووتانهك ه دێت.
ههرچهنــده تــا ئێســتا هۆكارهكانــى
پهنابردنــى ژن بــۆ خۆســووتاندن وهك
دياردهيهكى بــاو ل ه ههرێمى كوردســتان
روون نيين ،ب ه شێوهى زانستى وهاڵمى ئهو
پرســياره نهدراوهتهوه ،بۆچى ل ه ناو ههموو
جۆرهكانــى خۆلهناوبردندا ژنى كورد رێگهى
خۆســووتاندن تاقيدهكاتــهوه ،بهاڵم لهگهڵ
ئهوهشدا باسكردنى ئهو حاڵهتان ه ب ه جۆرێك
ك ه دنهى دووبارهبوونهوهى تێداي ه ل ه اليهن
ميدياوه رهنگ ه هۆيهك بێت بۆ بهردهواميدان
ب ه دووبارهبوونهوهى حاڵهتهكان.
رهنگ ه ژنانێك گهيشتبن ه ئهو بڕوايهى تاك ه
چهكيــان بۆ تۆڵهكردنهوه ل ه خێزانهكانيان و
ناوبانگى بنهماڵهكانيان خۆسووتاندنيان بێت
و دواتريش باســكردنيان بێت ل ه ميديادا بۆ
ساڵی بیست و دووەم
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ئهوهى ناوبانگى بنهماڵهكانيان ب ه لهكهدارى
بمێنێتــهوه ،چونك ه تێگهيشــتنى كۆمهڵگ ه
ب ه گشــتى بــۆ خۆســووتاندنى ژن نهنگى
و شــهرمهێنهره .ئهمهشــيان بۆچوونێك ه و
رهنگ ه نهياريشى ههبێت ،بهاڵم هێشتا وهك
گريمانهيهك بۆ توێژينهوه دهســت دهدات و
ناكرێت فهرامۆشى بكهين.
چارهسهر
كهوات ه باڵوكردنهوهى حاڵهتێكى سووتان يان
خۆسووتان ههستيارى زياتره و پێويست ه ب ه
جۆرێك بێت ناواخنهكــهى تايبهت بكرێت
ب ه مهترســى حاڵهتهكه ،چهوتى ئهو رێگهيه،
دووركهوتنــهوه لــهو بژارده مهترســيداره،
جهختكردنــهوه لهســهر پێويســتى ژيان،
رووبهڕووبوونهوهى كێشهكان و بهكارخستنى
ئاوهز بۆ دۆزينهوهى رێگه چاره.
حهوتــهم :نهبوونــى فهرههنگــى
مرۆڤدۆستان ه و نووسين ب ه زمانى پياو
ئــهو زمانــهى قســهى پێدهكهيــن و پێى
دهنووســين ،تانوپــۆى تهنراوه به وشــ ه و
دهســتهواژه و بڕگ ه و ئيديۆمــى دژه ژن و
زمانى ئهمڕۆييمان درێژكــراوهى ميراتێكى
ههمهچهشــن و رهنگيــى ئهدهبياتى پياو و
خێڵ و عهشيرهت ه و بۆمان بهجێماوه.
تا ئێســتا نــ ه ناوهنــده زانســتييهكان
و نــ ه رهوتــى ژنانيــش ل ه ههرێــم وهك
پێويست ههڵوێســتهيان لهسهر نهكردووه و
تهنانــهت دهفتهرچهيهكى تايبهت ب ه وشــ ه
بارگاوويهكانى دژ ب ه ژنيان ئاماده نهكردووه،
بۆ ئهوهى بهره بهره كار بۆ وهالنانيان بكرێت
و زمانى نووسينمان مشــتوماڵ بكهين لهو
وش ه و چهمك و دهستهواژانهى ل ه ههناوياندا
مهغزاى دژه ژنيان ههيه.
بۆنموونه :ل ه ههواڵدا ،هێشتا ميدياكارى
ئێم ه پێى نهنگيي ه بۆ ژنێك ئهگهر نهچووبێت ه
پرۆســهى هاوســهرگيرييهوه بڵێت “ژن” و

دهنووسێت“ :كچ بووه و شووى نهكردووه”.
ههروههــا ل ه ههواڵدا هێشــتا ژن وهك
موڵكى پياو ههژمار دهكرێت و دهنووسرێت:
“پياوێــك ژنهكهى خۆى كوشــت” ،رێك
وهك ئهوهى “پياوێك ئۆتۆمبێلهكهى خۆى
ســووتاند” ..ههروهها دهنووسرێت“ :خاوهنى
دوو ژن و سێ منداڵه” ،لێرهدا ژنى كردووهت ه
كااڵ و هاوكات مافى دايكايهتيشــى لێزهوت
كــردووه و ههمــان تاوانيــش بهرامبهر ب ه
منداڵــهكان دهكات و ئهوانيــش وهك كااڵ
پيشاندهدات.
نموونــهى ديكــهى بهرچــاو بينيمان،
ل ه ســنوورى ههولێر چهند پياوێك ژنێكى
ئاوارهى خۆرئاواى كوردســتانيان رفاندبوو،
دهستدرێژييان كردبووه سهر ،ميديا فۆكسى
لهسهر پهردهى كچێنى تاوانلێكراو بوو ،تاوانى
رفاندن و ئهشــكهنج ه و دهستدرێژييهكهى
بهالوه ئاسايى بوو ،بهاڵم خهمى ئهوهى بوو،
ئايا پهردهى كچێنى ماوه يان نهماوه.
چارهسهر
ئاشــنابوون و فێربوون و دۆزينــهوهى ئهو
وش ه و دهســتهواژانهى ههڵگرى مهغزايهكى
مرۆڤســاالران ه و ژيان دۆستانهن بۆ رووماڵى
پرسهكان .مشتوماڵكردنى زمانى نووسينمان ه
لهو وشــ ه و چهمكانــهى ههڵگرى نهزعهى
دوژمنكارانــهن بهرامبهر بــ ه ژنان .ئهمهش
ب ه خوێندنــهوه و بهدواداگهڕان و پرســيار
دهبێــت .بۆنموونــ ه دهكرێت لێــرهدا چهند
چهمك و دهستهواژهيهكى ههڵگرى مهغزاى
پياوساالران ه بخهين ه بهرچاو:
(شوويكردووه ...هاوسهرگيرى كردووه)،
(خاوهنــى منداڵه ....دايكــى منداڵه) ( ،ماره
كراووه ...گرێبهســتى هاوسهرگيرى كردوو)،
(ئاههنگــى بــووك گواســتنهوه ...ئاههنگى
هاوســهرگيرى)( ،خۆى خنكانــد ...تهرمى
دۆزرايــهوه و دهوترێت “خۆى خنكاندووه”)،
(خۆى كوشــت ..دهوترێت ،يان بانگهشهى
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ئــهوه دهكرێت كــ ه “خۆى كوشــتووه”)،
(مێردى ژنهكه ...هاوســهرى ژنهكه)( ،دوو
جــار شــوويكردووه ...دووجــار پرۆســهى
هاوســهرگيرى كردووه)( ،پياوێكى خاوهن
سێ ژن ...پياويك ســێ جار هاوسهرگيرى
كردووه)( ،ژنانــى حزبهكان ...ژنانى ئهندامى
حزبــهكان)( ،ژنێكى عــهرهب ..ژنێكى ب ه
رهچهڵــهك عــهرهب)( ،ماڵى بــاوان ..ماڵى
خۆيــان)( ،ماڵــى باوكــى ..ماڵــى دايك و
باوكى)( ،بۆ تحرش ..گێچهڵى سێكســى)،
(بــۆ ئيغتصاب ..دهســتدرێژى سێكســى)،
(ژنى سهرۆك ..هاوسهرى سهرۆك)( ،ژنانى
زينــدان ..ژنانــى زيندانيكــراو)  ..ئهمان ه و
چهنديــن دهســتهواژه و رســت ه و چهمكى
ديك ه رۆژان ه ل ه ميدياوه باڵودهكرێنهوه ب ه بێ
ئهوهى سهرنجبدهين ه ناوهڕۆك و ئهو پهيام ه
ژههراوييانــهى ل ه ناواخنى ئــهو چهمكانهدا
ههن.
ههشتهم :زهقكردنهوهى تاوانى ژن
ماوهيهك دهبێت ههندێك ســايت و كهناڵى
كوردى موشــتاقى ئهوهن ژنێك لهو پهڕى
دنيــا تاوانێك ئهنجام بدات و ئهمان لێره ب ه
ناونيشــانى ســهرنجڕاكێش باڵوى بكهنهوه.
هاوكات لێــرهش حاڵهتى ئهشــكهنجهدانى
چهنــد منداڵێــك لــ ه اليــهن دايــهن و
زڕدايكيانهوه ب ه جۆرهها شــێوه كارى لهسهر
كرا ،وهك ههوڵێك بۆ دزێوكردنى وێناى ژن.
زهقكردنــهوهى ئــهو حاڵهتانــ ه و
گهورهكردنيــان ل ه قهبارهى خۆيــان زياتر
وهك تۆڵهسهندنهوهيهكى پياوانى كۆمهڵگهي ه
ل ه ژنان .بــهو پێيهى ميديا پيــاو بهڕێوهى
دهبات ،ئيــدى ميديا لــ ه خزمهتى عهقڵى
پياوســاالريي ه و دهيهوێــت پێمان بڵێت ژن
ئهو مرۆڤ ه ههســت ناســك و ژيان دۆست
و ئهوينخــوازه نييــه ،كــ ه بانگهشــهى بۆ
دهكرێت ،ب ه پێچهوانهوه ژن دڕندهيه .ئهوهتا
هاوســهرهكهى دهكوژێــت ،ناپاكى دهكات،
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منداڵ دهكوژێت ،تهنانهت كار گهيشتووهت ه
ئهوهى “گاز ل ه چوكى پياو دهگرێت” (وهك
ئهو حاڵهتــهى ل ه راني ه روويدا و تهنانهت ل ه
ميدياى جيهانيشــدا باڵوكرايهوه و وشــهى
“گاز”ى بــۆ بهكارهێنرابوو) بهو مانايهى ژن
وهك ئاژهڵى دڕندهي ه و گاز و قهپ دهگرێت،
لــ ه كاتێكدا ئهوه جۆرێك بوو ل ه بهرگرى ل ه
خۆكردن.
نۆيهم :بايهخدان بــ ه رێكخراوهكهى
پياوان و درووشمهكانيان
زهقكردنهوه و هێنانهپێشــهوه و دهرخستنى
ئــهو رێكخــراوهى ژمارهيــهك كــهس
دايانمهزرانــدووه ب ه نــاوى داكۆكيكردن ل ه
پيــاوان و باڵوكردنهوهى ئامــار و زانياريي ه
چهواشــهكارييهكانيان تاوانێك ه بهرامبهر ب ه
ژنان دهكرێت ..چونك ه ل ه بنهڕهتهوه پاساوێك
بۆ درووســتبوونى وهها رێكخراوێك نيي ه و
هــاوكات ئهو تاوانانــهى بهرامبهر ب ه پياوان
دهكرێت ،لهسهر بنهماى رهگهزى و پاراستنى
شــهرهف نييــه ،وهك ئهوهى ب ه پاســاوى
پاراستنى شهرهف و لهسهر بنهماى رهگهزيى
تاوان دهرههق ب ه ژن دهكرێت .رهنگ ه پياوانى
ميديا و ئهو عهقڵيهت ه پياوســاالرييهى ميديا
بهڕێوه دهبات ب ه عهقڵى تۆڵهسهندنهوه رهفتار
لهگــهڵ ژندا بكات و دهيهوێــت بڵێت ئهوه
تهنيــا ژنان نيين تاوانيان بهرامبهر دهكرێت،
بهڵكو پياوانيش ستهمديدهى دهستى ژنانن.
دەیەم :پەراوێزخســتنى رۆڵى ژن لە
دامەزراوە میدیاییەکاندا
لە دامەزراوە و کەناڵە میدیاییەکانى هەرێمى
کوردســتاندا ،ژن زیاتــر وەک کااڵیەک بۆ
رازاندنەوەى شاشــەکان بــەکار دەهێنرێت.
بەشــێک لەو ژنانەى لەســەر شاشــەکانن،
وەک بووکەڵە عەقڵى پیاوســاالرانەى میدیا
بەکاریــان دەهێنێــت .بێگومــان ئەمە بە
گشــتیی نییــە و ژنانێکى خــاوەن توانا و
ساڵی بیست و دووەم
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بەهرەى نووســین و درکى میدیایی بەهێز
هەن ،کە لەسەر شاشەکانن .بەاڵم بەشێکى
دیکە هەن ،بە هۆى جەســتە و لەشــوالر و
نمایشــى جلوبەرگیانەوە خۆیان ئااڵندووەتە
میدیــا و عەقڵــى نێرســاالرى کۆمەڵگــە
خواســتى لەســەر بینینیان هەیە و پیاوانى
میدیا وەک کااڵیەک بۆ راکێشانى سەرنجى
نێرینــەى کۆمەڵگە لە برى ئــەوەى کارى
راســتەقینەى میدیایى بکەن ،نمایشیان پێ
دەکەن .ئەمەش جۆرێکە لە چەوساندنەوە و
بە کۆیلەکــردن و بە کااڵکردنى خودى ئەو
جۆرە میدیاکارە ژنانە.
بە گشــتیى لە میدیاکاندا ژنان خاوەنى
بڕیــار نین ،رۆڵەکانیان الواز و پەراوێزخراوە.
زۆرتر لە ســوڕگەى جێبەجێکردنى فەرمانى
پیاوانــى میدیــان نــەک ئــەوەى خۆیان
نەخشێکیان لە داڕشتنى بڕیارى میدیاکانیان
هەبێت .ئەمە ئەو کەناڵ و سەرچاوە هەواڵیانە
ناگرێتەوە ،کە ژنان دایانمەزراندوون و خۆیان
بەڕێوەیان دەبەن.
یازدە :برەودان بــە بازرگانیکردن بە
جەستەى ژنەوە
مۆدیلــکار و ئــەو ژنانەى بە هــەر هۆیەک
بێت ،بوونەتە مۆدیلکار و رۆژانە لە رێى تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانەوە لە پێناو دەستخۆشــى
نێرینــەى کۆمەڵــە و برەودان بــە کااڵى
بازرگانى سەرقاڵى کارى رێکالمن و خۆیان
وەک مۆدیلکار دەناســێنن ،باســى گەرم و
میوانى بەردەوامى ئەو شاشانەن ،کە هەموو
کار و ئەرکێکى میدیایى لە خۆشــى و کات
بەســەربردندا دەبینن و تەنیا کاریان گاڵتە
وگەپ و پڕکردنەوەى کاتى بینەرە بە بابەتى
بێ بەها .ئەو ژنانە بەر لە هەر شتێک میدیا
ســتەمی لێکردوون و ئەوانــى لە ژنبوون و
رۆڵى راســتەقینەى خۆیان داماڵیوە و وەک
کااڵ بەردەوام پیشانى وەرگریان دەدات.
ئــەو ژنانە هیــچ بەهــرە و داهێنان و

بایەخێکى زانســتی و مرۆییان لە ژیاندا بۆ
نەماوەتەوە و تەنیا ســەرمایەیەک ،کە میدیا
پێى بەخشیون ،شــانازیکردنیانە بە جەستە
و قەبارەى ســمت و تاتۆی ســەر شــوێنى
هەســتیاریان و ئەندازەى کەمەریان و لچ و
کوڵمــى هەڵتۆقیویان .بۆیە دەبینین هەواڵى
گەرمــى هەندێک کەنــاڵ ،بــەو جۆرەیە:
تاتۆکــەى فاڵن کچە مۆدیلت بینیوە؟ ،فاڵنە
کچە مۆدیل چەند نەشــتەرگەرى کردووە؟
فاڵنە کچە مۆدیل خەون بە کێوە دەبینێت؟
ببینــە فاڵنە کچە مۆدیل بــە جلى ژێرەوە
دەرکــەوت؟ ئەمانە و چەندین ناونیشــانى
بێزراوى دیکە.
ئهمانــهى خرانهڕوو ،النيكهم بهشــێكى
ئــهو تاوانهن رۆژان ه ل ه رێگــهى ميدياوه ل ه
بهرامبهر پرس و دۆســييهكانى توندوتيژى
دژى ژنــان دهكرێن و ئيدى ئــهوه ئهركى
ميدياي ه ل ه اليهك ،چاالك و رێكخراوهكانى
ژنان ه ل ه اليهكــى ديكهوه توانايان بخهنهگهڕ
بۆ راستكردنهوهى بارى الرو راستكردنهوهى
ههڵ ه و كهموكورتييهكان.
پەراوێز و سەرچاوەکان
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شبکهی ُکرد

مصداق بارز صنعت فرهنگ حکومت اشغالگر بر علیه کوردستان
و سوژههای وابست ه کورد به اشغالگر

ڕامان ڕۆژهەاڵت

حکومتهای دیکتاتور در همهی نقاط جهان از میدیا جهت
ترویج افکار و ایدئولوژی اقتدارگرای خود بهره گرفته و
میگیرند .حکومت پهلوی و وارث نیمه خلف آن یعنی
جمهوری اسالمی رادیو و تلویزیون را تریبون خود برای
ی کردند.
اعالم و القائ تفکر خود به غیرخودیهایشان م 

مقدمه
در این نوشتار سعی بر آن است که استفادهی
حکومت اشغالگر از رسانه به عنوان تریبونی
برای اشــاعهی ایدئولوژی سرکوبگر خود در
ســرزمینهای مســتعمره و پرورش سوژهی
وابســته به خود از ســاکنان آن سرزمینها
مورد تحلیل قرار گیرد .مصداق بارز این امر
شبکهی «کرد»! است که از سنندج پخش می
شود .در واقع شبکههای استانی و منطقهای
که برنامهی کوردی پخش میکنند براساس
همین هدف مدیریت میشــوند .لذا منتقد
کوردی که خود را فرزند خلف کوردســتان
میداند ،از هر طریقی بایســتی این نقشهی
شوم را با استدالل متقن خنثی کند .در واقع
نوشتهی حاضر از تحلیل محتوای برنامههای
متنوع شــبکهی کرد منتج شدهاســت .که
ارتبــاط این برنامهها در اشــغال ذهن ملت
کــورد و برانگیختن آنها بر ضد جنبش های
آزادیخواه کوردســتان میباشد .لذا بایستی
جنبشــهای آزادیبخش کوردستان در آشکار
کردن و خنثی کردن دسیســههای حکومت
اشغالگر به جد اهتمام ورزند.
ترسیم کلی محتوای برنامههای شبکهی کرد
محتوای برنامهها مذهبی ،زندگی روستانشینی
و تقریبا طبیعی ،موســیقی فولکولور کوردی
و موســیقی ظاهرا کوردی ولی با ســبک و
ســیاق فارســی که با نام موسیقی ایرانی بر
دیگــر ملتهــا تحمیل میشــود .برنامههای
اندکــی در مورد ادبیات کوردی که در قالب
ایدئولوژی جمهوری اســامی بگنجد ،برنامه
کــودک که با زبان کوردی ولی در دســتور
زبــان و فونوتیک و لحــن تقلید از الگوهای
فارس زبان اســت ،میان پردهها و سریالهای
مبتذل کوردی که بیشــتر مســخرهبازی و
لودگیاســت تا طنز ،ســریالهای تکراریای
که در شــبکههای سراسری و استانی پخش
میشــوند و برنامههای ایدئولوژیک رســمی

ایرانی -اسالمی ،میباشند که هر کدام را با
محک تحلیل بررسی میکنیم.
.1
برنامههای مذهبی که در اوقات شرعی روزانه
و مناســبتها و اعیاد پخش میشــود دارای
محتوایی متناقض با هدف از اجرای آنهاست.
جمهوری اسالمی از یک سو با داعش ،القاعده،
اخوانالمسلمین ،انواع سلفیسم و حرکتهای
اســامی کوردســتان عراق ارتباط مستقیم
دارد و مجوز تبلیغ در کوردســتان شرقی را
بــرای جذب نیرو و هــوادار به آنها داده و از
فعالیتهــای آنها ممانعتی به عمل نمیآورد و
از ســوی دیگر برنامه-های مذهبی شبکهی
کرد و دیگر شــبکههای استانی و منطقهای
که برای کورد اهل ســنت برنامه پخش می-
کنند ،بســیار فردگرایانــه ،محافظهکارانه و
ســطحی اســت .برای مثال در مورد ظلم و
معیارهای ظالم بودن و مسئولیت مسلمانان
در برابر وی ســخنی به میــان نمیآید .ولی
مکررا بدگویــی از آمریکا و اســرائیل و هر
کشور و طرفی که مخالف ایدئولوژی و منافع
و سیاستهای جمهوری اســامی باشد بیان
میشــود .تحمیل مصداق به ذهن مخاطب
بدون تشــریح مفهــوم آن فریــب مخاطب
میباشــد که این امر به وســیله روحانیون
دولتی و وابسته به جمهوری اسالمی صورت
میگیــرد .نتیجــهی این وضعیــت بیان آن
قســمت از فقه اهل ســنت می-باشد که در
خدمت تثبیت اقتدار جمهوری اسالمی قرار
میگیرد .موضع روحانی اهل تشــیع موضع
روحانی کورد شیعه نیست ،موضع جمهوری
اسالمی است .روحانیون شیعه و سنی پرورش
یافته در مراکز اسالمی و حوزههای علمیهی
وابســته به حکومت شخصیت یکسانی دارند
و قول و عمل آنها نه در خدت ملتشان بلکه
در خدمت بقای جمهوری اسالمی است .این
الگو از روحانیت با دیکته شدن موارد ضروری
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به ایشان در مقابل دوربین ظاهر میشوند.
.2
زندگــی روستانشــینی و تقریبــا طبیعی:
جامعهی کوردســتان همانند همهی جوامع
خاورمیانه در وضعیت گذار قرار دارد .تعارض
ســنت و مدرنیته را در زندگی کورد و عرب
و ترک و فارس میتوان مشــاهده کرد .ولی
سیاســت جمهوری اسالمی در قبال ملتهای
غیرفارس تلقین تصویر زندگی پیشــامدرن
از خودشــان به خودشان است .اینکه هویت
کــوردی در چوپانــی و لبــاس کــوردی و
غذاهای محلی و ادبیات شــفاهی و تعصب
و غیرت عشــیرهای خالصه بشود .و تقویت
ایــن تصویــر در ذهن مخاطبیــن کورد در
بازگرداندن ذهن ایشــان به روستاها میسر
است .برنامههای مردمشناسی الزم و آرشیو
کردن دستاوردهای بشری ضرورت تام دارد.
ولی برنامهای مثل «ڕێگا» پیشــامدرن نشان
دادن زندگی در کوردســتان است .فرهنگی
عــاری از تعقل که به غیر از تامین نیازهای
اولیهی معیشــت دغدغهای ندارد .و معرکه
گردان این ســناریو ســوژههای لوده-ایست
که در مراســم سپاه پاسداران باعث خندهی
پیشــمرگان مســلمان «جاشــها» میشوند.
برنامههایی که در سطح شهرها تهیه میشود
نیز از همین عقالنیت سرچشمه میگیرد که
ظرفیت ذهنی دستاندرکاران کورد که فاقد
عناصر مدرن میباشد( و این معضل بسیاری
از مردم ،حتی تحصیلکردگان کورد اســت).
تســهیلگر اجرای عقب نگهداشــتن ذهنیت
احــاد مردم در مرحلــهی طبیعی زندگی و
ممانعت از شــکلگیری ذهنیت سیاســی در
آنان است ،غافل از اینکه آگاهی سیاسی در
میان تودهی مرم کوردســتان امری غیرقابل
انکار است ولی جمهوری اسالمی و دستگاه
ایدئولوژیکش به فعالیتش ادامه داده و سوء
اثر خود را خواهد گذاشت.
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موسیقی فولکولور کوردی و موسیقی ظاهرا
کوردی ولی با ســبک و سیاق فارسی که با
نام موسیقی ایرانی
موسیقی کوردی دارای شناسنامهای مستقل
از موسیقی فارسی است و با پرهیز از تعصب
ملــی ،در برخی ابعــاد قویتر از موســیقی
ملتهــای همســایهاش رخ مینمایــد .البته
ایــن به معنای برتری موســیقی کوردی بر
موسیقی دیگر ملتها نیست و هر کدام سبک
و سیاق و زیبایی شناسی خود را دارد .آنچه
در شبکهی سنندج روی میدهد در راستای
فاشیزم ایرانی است .موسیقی کوردی تا حد
ابتذال پایین آمــده و تصویری بدوی از آن
نشان داده میشود .موسیقی فاخر آن است
که در دستگاههای موسیقی ایرانی بگنجد و
لحن و ســبک و سیاق آن تقلید از موسیقی
فارسی باشد .مسالهی مهم دیگر این است که
درکی از موسیقی کوردی در فضای شبکهی
مذکور وجود ندارد و جرات پرداختن به این
مهم در هنرمندان و کارشناسان دعوت شده
نیز موجود نیست .برای خالی نبودن عریضه
از آثار اســتادان موســیقی کوردی همچون
«مامۆســتا حەســەن زیرەک ،ماملــێ و»...
استفاده میشود ولی نمایندگان موسیقی به
ظاهر کوردی با سبک و سیاق فارسی بسیار
بیشتر به نمایش درمیآیند.
برنامههــای اندکــی در مــورد ادبیات
کــوردی که در قالب ایدئولــوژی جمهوری
اســامی بگنجد :ادبیات کــوردی علیرغم
نبودن پشتوانهی سیاسی همپای دیگر ملتها
رشد کرده اســت .در شبکهی کرد کمترین
امیتی به این مهم داده میشود .زمان اندک
در طول هفته و نشان دادن تصویری محدود
و محافظهکارانه از آن ،عمال ادبیات کوردی
را از ادبیاتــی ملی به ادبیاتــی منطقهای و
محلی تبدیل کردهاســت .عالوه بر خوانش
ایدئولوژیک از ادبیات در جمهوری اســامی
ـ که بعد ایرانچی بودنــش دنبالهی پهلوی
ساڵی بیست و دووەم
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است ـ  ،کوردی بودن نیز سانسور میشود.
همانند بخشــهای قبلالذکــر محتوای دال
بر بعد سیاســی هویت کــوردی ـ که الزاما
برضد جمهوری اســامی هم نیست ـ حذف
میشود.
برنامــه کودک که با زبــان کوردی ولی
در دســتور زبان و فونوتیــک و لحن تقلید
از الگوهــای فارس زبان اســت :سیاســت
جمهوری اســامی در راســتای یک زبان ـ
یک ملت پیچیدهتر از سیاست پهلوی است.
ایده پردازانی مثل ناصر فکوهی تثبیت زبان
فارســی را در بین غیرفارســها به پیش از
دبستان گسترش داده-اند .کارکرد مهدهای
کــودک در مناطق غیرفــارس زبان با توجه
به سیاستهای آموزشــی و نظارتی مرکزگرا
بــر آنها ،دلیل این مدعی اســت .شــبکهی
ســنندج نیز در زمینه کوتاهی ننموده است.
زبان کوردی نیز مورد استفاده قرار میگیرد
ولی لحن ،دســتور زبان و بسیاری از کلمات
فارسی است .به کارگماری مجریان ناکارآمد
و سرسپرده و در بهترین حالت افرادی ناآگاه
تثبیت هژمونی زبان فارســی را بر برنامهها،
به ویژه برنامهی کودک ،تسهیل نموده است.
میان پردهها و سریالهای مبتذل کوردی
که بیشتر مسخرهبازی و لودگیاست تا طنز:
این بخش در کانالهایی که برای غیرفارســی
زبانــان برنامه پخــش میکنند مشــترک
میباشــد .زبان این میان پرده ها و سریالها
به ظاهــر طنز ولی فاقد محتــوای انتقادی
اســت .بهرهگیری از زبان کــوردی با لحنی
تهی از تعقــل و منفت طلبانه و فردگرایانه،
تصویری از زندگی عادی مردم کوردســتان
ارائه مــی دهد کــه دور از تمــدن ،بدون
بینش سیاســی ،تالش برای تامین نیازهای
اولیه ،زندگی شخص محور و محافظهکارانه
میباشد .کاراکترهای موجود در این برنامهها
با زبان ی نزدیک به شــیوهی روستانشینی
و عشــایری تکلم میکنند و دلیل وجههی

نوســتالوژیک آن مورد توجــه مهاجران از
روستا به شهر قرار میگیرد .جلب توجه این
قشــر به این برنامهها برای جلبشان به دیگر
برنامههای ایدئولوژیک اســت .مردم باید به
شبکهی کرد عادت کنند.
ســریالهای تکراریای که در شبکههای
سراســری و اســتانی پخش میشــوند :در
شبکههای استانی ســریالهای مبتذل ایرانی
به صورت متناوب پخش میشــود .عالوه بر
ناتوانی در پر کردن زمان پخش برنامهها که
ناچارا با ســریالهای تکراری پر میشــود ،به
ذهن مخاطبین عامه مفهــوم «ایران واحد»
القا میشــود .در ظاهر بحث وحدت در عین
کثــرت را به میــان میآورند کــه در واقع
یکدســت نمودن ذهنهاست و در این میان
غیرفارس زبانان مقلد زبان و اطوار فارســها
خواهند بود.
برنامههای ایدئولوژیک رســمی ایرانی-
اســامی :حکومتهای دیکتاتــور در همهی
نقــاط جهان از میدیا جهــت ترویج افکار و
ایدئولــوژی اقتدارگــرای خود بهــره گرفته
و میگیرنــد .حکومت پهلــوی و وارث نیمه
خلــف آن یعنــی جمهوری اســامی رادیو
و تلویزیــون را تریبون خود بــرای اعالم و
القائ تفکــر خود به غیرخودیهایشــان می
کردند .با گســترش اســتفاده از تکنولوژی
ماهوارهای و انترنــت ،حکومت از این قافله
عقب نیافتاد و کانالهای استانی نیز ماهوارای
شــدند .حتی برای ملتهایی که بخشــی از
آنهــا درخارج از مرزهای ایــران قرار دارند،
برنامه تهیه میکند .اثر سوء شبکهی جهانی
سحر بر جامعهی عشیرتی جنوب کوردستان
انکارناپذیر اســت .در نحوهی تهیه و پخش
این قســمت از برنامهها هویت کوردی تماما
انکار شــده و به عنوان عقبهای عقب افتاده
و طفیل هویت ایرانی نمایانده میشــود که
مثال با وقوع انقالب شــکوهمند!! اسالمی از
بند اســتکبار رها شده و پس از انقالب نیز
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از بند وابستگان به استکبار رهانیده شدهاند.
بخشــهای قبلی در واقع جهت آمادهسازی
ذهن مخاطب برای ارائهی این بخش است.
سوژههای ناآگاه کورد که به زعم خویش
در خدمت ترویج فرهنگ کوردی هســتند
باید به موارد ذیل توجه نمایند.
.1
مکانیزم جمهوری اسالمی آنچنان پیچیده و
غامض نیســت که نتوان آن را تحلیل کرد.
اگرافراد ناآگاه و یا بی مســئولیت نســبت
به ملت کــورد گرداننــدگان برنامههای آن
نباشند ،نمیتواند کاری از پیش ببرد .زبان با
بار معنایی آن ارزشمند و توان اثرگذاری در
پیشبرد زندگی بشری ،به عنوان ابزار ارتباط
و انتقال اطالعات را خواهد داشت .شبکه ی
کرد نهتنها در جهت عکس غنابخشــیدن به
زبان کوردی فعالیــت میکند ،بلکه عامدانه
به تهی کردن آن از معنا و تقلیلش به زبانی
بدوی که به تدریج دســتور زبان فارسی در
آن به کار میرود ،مشغول است.
.2
فرهنگ کوردستان را در مقابل فرهنگ مرکز
خودکم بین و حقیر نشــان میدهد .این امر
در راســتای سیاستی اســت که تالش دارد
هویتهای مســتقل داخل مرزهای ایران را از
لحاظ روانی به مرکز وابسته کند و این امر با
متجدد و برتر نشان دادن فرهنگ مصرفگرای
مرکــز و عقــب مانده نشــان دادن فرهنگ
ملتهای غیر فارس محقق میشــود .مکانیزم
تحقق این برنامه اشــغال ذهــن مخاطبین
پیرامون است که به شکلی غیرمستقیم عمل
میکنــد .افراد در دوره پهلوی اول با زور به
شکل مرکزنشینان درمیآمدند ولی اکنون با
صنعت فرهنگ بدون خشــونت به آن مایل
میشوند .شــبکهی کرد در این راستا خوب
برنامهریزی شده است.
 350گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

.3
در زمانهایی که اشغالگر نیازمند مشروعیت
بخــش بــه خــود از طریــق کارناوالهای
انتخاباتی اســت ،انواع برنامههای پیشــتر
گفته شده مستقیما به حرکت در میآیند.
یعنی علمای دولتی با توجیهاتی ســخیف،
موســیقی و خیمهشــب بــازی مبتذل با
بازیگرانی مبتذل ،هنر و موسیقی بی محتوا
و ....به تریبون انتخابات تبدیل میشــوند.
واقعیتی نمایان میشــود به این صورت که
جمهوری اســامی اعتقادی به تکثر دینی
– مذهبی ،فرهنگی و سیاسی – اجتماعی
ندارد .هر پدیدهای با ارزشــش در خدمت
به هویت ایرانی شــیعی سنجیده میشود.
کورد شــیعه و ســنی برای وی دیگری به
شمار میآید .فقط در روش استحاله با آنها
متفاوت برخورد میکند.
سخن آخر
شــبکه ســنندج با زبانی ســاده و فارغ از
اصطالحات علمی بررســی شــد .جمهوری
اسالمی در سیاست اسیمیالسیون دیگریهای
خود بیش از پیش مصمم میباشد .و آنجایی
که صنعت فرهنگش کارکرد نداشــته باشد
و نتواند مســتقیما دیگــری را جذب کند،
به روشهای غیرمســتقیم و با بهرهگیری از
عناصر فرهنگی دیگری نقشهی استحالهاش
را طرحریزی میکند .شبکهی سنندج عالوه
بر خســارتهایی که به فرهنگ کوردســتان
زده اســت ،نتوانســته توفیــق چندانی در
خدمت به جمهوری اســامی کســب کند.
عموم مردم کوردستان به آن جاش تی وی
میگوینــد .جمهوری اســامی با آگاهی از
ایــن موضعگیری همجنان به تهیه و پخش
برنامــه از این کانــال ادامه میدهد چرا که
جامعه هدفش قشــری ناآگاه میباشد و به
امید حضور ایشان در کارناوالهای دولتی دل
بسته است.
ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

ڕوانگە

حیزبی هاوچەرخ:
جیابوونەوە و دابڕانەکان
مەعروف کەعبی

خەسارە سیاسییەکان و الوازکردنی یەکیەتی و خەبات لە پێناو ئامانجی سیاسی بەهۆی
ئەو دابڕان و نەسازانەوە لە الیەن زۆر کەسەوە باس کراوە و لەوانەیە تەنها خاڵێک
بێ کە بیروڕای گشتی ئێمە لە سەری هاودەنگە .تێکشکاندنی کەسایەتییەکان و
دابەزاندنی ورەی سیاسی و هزریی ،الوازکردنی توانایی کەسەکان و بەفیڕۆدانی سەرمایە
ئینسانییەکان ،ئەمانە خەسارەکانی دیکەی دابڕان و جیابوونەوەکان پێک دەهێنن .لە
هەمان کاتدا کەسانی دیکە هەوڵیان داوە هۆکارەکانی ئەو جیابوونەوانە کە تەنیا الوازیی
و پرژوباڵویی ڕیکخراوەیی و هزریی و نەک بەهێزبوونیان لێ کەوتووەتەوە ،دەست نیشان
بکەن.

دیــاردەی دابــڕان و جیابوونــەوە لە حیزبە
کوردســتانییەکاندا دیاردەیەکــی زەقــی
چەنــد دەیــەی ڕابــردوو و ئێســتایە .ئەم
بابەتــە هێشــتا ســەرەکیترین خاڵی باس
و گفتوگــۆکان لــە گۆڕەپانــی سیاســی و
مەجازیــدا پێــک دەهێنێت .کەشــوهەوای
باســەکان ڕەنگدانــەوەی شــکڵ و جۆری
جیابوونەوەکانن .جیابوونــەوە و توندوتیژیی
پێکــەوە دێن؛ باســی الیەنەکانیش هەر بەو
شــێوەیە هاوکات بووە لە گەڵ توندوتیژیی.
ئەگەرچــی جیابوونەوەکان هــەر جارێک و
بۆ ماوەیەکــی کــورت جموجۆڵێکی دیاری
بەشــوێنەوە هاتووە ،بە گشتی ئەنجامەکەیان
بوەتــە پەرەپێدانی خەمۆکیی سیاســی .لە
هەمان کاتدا ،جیابوونــەوەکان بێمتمانەیی
کۆمەڵگا و ڕووناکبیرانی لە حیزبی سیاســی
بە گشــتی و حیزبــە کوردســتانییەکان بە
تایبەتی خەستتر کردوەتەوە .لە کوردستانی
ئێران/ڕۆژهــەاڵت ،پێناســەی حیزبەکان کە
هــەم لە باری ڕێکخراوەیــی و هەم لە باری
بەرنامەی سیاســییەوە ڕێکخــراوی ئێرانی
پێناســە دەکرێن ،لە  ١٩٩٠/١٣٧٠بەمالوە
بریتی بووە لە «انشــعاب» واتــە جیابوونەوە.
چەند ڕێکخراوی ئێرانی و کوردســتانی لەو
واڵتــە و لە عێــراق بە درێژایی ســاڵەکانی
دەیەی  ١٩٨٠/١٣٦٠چەندین جیابوونەوەیان
تاقی کردەوە .ئێستا نەریتی سیاسیی حیزبی
دیمۆکــرات و کۆمەڵە هەر کامەیان لە الیەن
چەند ڕێکخــراوەوە نوێنەرایەتی دەکرێ .لە
هەرێمی کوردســتانیش دابڕان و ئاکامەکانی
لە ســەرهەڵدانی بزووتنەوەی گۆڕاندا خۆی
دەرخســت .هیچ حیزبێکی دیکــە نییە کە
ئیدیعای ئەوە بکات کە خاوەن ئینسیجامێکی
هزرییە و بێبەرییە لەو کێشمەکێشــانەی وا
لە حیزبەکانی دیکەدا دابڕان و جیابوونەوەی
لێ کەوتوەتەوە ئەگەر جیابوونەوەیشــی تێدا
ڕوو نەدابێ؛ ناڕەزایەتی کۆنتڕۆڵ (سەرکوت)
کــراوە .جوگرافیــای جیابوونــەوە و پێکەوە

نەســازان تەنیا تایبەتی کوردستان نییە .بۆ
وێنــە حیزبەکانی دیکە لە ئێــران و نەریتە
سیاسییەکانیش وەک فیدایی و بەرەی چەپ
گیرۆدەی ئــەو کێشمەکێشــانەن کە زۆرتر
دابڕان و نەک ســازانیان لــێ دەکەوێتەوە.
هــەوڵ دان بۆ ســازان و پێکهێنانی بەرە لە
هیــچ نموونەیەکیــدا ســەرکەوتوو نەبووە و
جاری واش هەیە هەوڵی چەندین ســاڵە بۆ
پێکهێنانی بەرەیەک یان حیزبێک بێ ئاکام
ماوەتەوە ،ســەرەڕای ئــەوەی وزە و تینێکی
زۆر بە خســار چووە .بێ گومان لێکدانەوەی
ئــەم وتارە ناتوانــێ بۆ هەمــوو نموونەکانی
جیابوونەوە و گەشەی بیری جیاواز لە ڕەوتی
ژیانی حیزبێکدا بگونجێ .بەاڵم هەر وەک لە
خوارترەوە دەوترێ ،هەوڵ ئەدا چەند خاڵێکی
هاوبەش بدۆزێتەوە کە حیزبایەتی ســەردەم
پێناســە ئەکەن .لە هەمان کاتدا ئەو هۆکار
و چەمکانە کە باســەکە پێکەوە گرێ دەدەن
و بۆچوونــی ئەم وتارە پێک دەهێنن ،ناتوانن
هەمــوو ئەو خاالنە یــان تەنانەت زۆربەیان
بن کــە حیزبی ســەردەمی ئێمە پێناســە
ئەکەن .لێرەشدا هەوڵم داوە چەند چەمکێکی
هاوبــەش بدۆزمــەوە .تێگەیشــتنەکان و
ئەزموونی سیاســی نووسەر لە ناخی نەریتی
سیاســی و چەپ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
شــکڵی گرتــووە و بێگومان ئەو پێشــینە
کاریگەریی لە ســەر بۆچوونەکانی ئەم وتارە
دادەنێ .لــە الیەکی دیکەوە ،ئــەو نموونانە
دەهێنمەوە کە بتوانن یارمەتی باسەکە بکەن.
بۆیە ئەم نووسراوەیە کە نەدەکرا لەمە کورتتر
بێ ،دەبێ وەک پێشەکییەک بۆ هەڵخڕاندنی
بــاس و توێژینەوەی زۆرتر لە ســەر بابەتی
حیزبی هاوچەرخ چاوی لێ بکرێ.
خەســارە سیاســییەکان و الوازکردنــی
یەکیەتی و خەبات لە پێناو ئامانجی سیاسی
بەهۆی ئەو دابڕان و نەسازانەوە لە الیەن زۆر
کەســەوە باس کراوە و لەوانەیە تەنها خاڵێک
بێ کــە بیروڕای گشــتی ئێمە لە ســەری
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هاودەنگــە .تێکشــکاندنی کەســایەتییەکان
و دابەزاندنــی ورەی سیاســی و هزریــی،
الوازکردنی توانایی کەســەکان و بەفیڕۆدانی
سەرمایە ئینســانییەکان ،ئەمانە خەسارەکانی
دیکەی دابڕان و جیابوونەوەکان پێک دەهێنن.
لە هەمان کاتدا کەســانی دیکە هەوڵیان داوە
هۆکارەکانی ئەو جیابوونەوانە کە تەنیا الوازیی
و پرژوباڵویــی ڕیکخراوەیی و هزریی و نەک
بەهێزبوونیان لێ کەوتووەتەوە ،دەست نیشان
بکــەن .تازەتریــن کتێبی مــەال بەختیار لە
ژێــر ناوی ‹لە بری بیــرەوەری› نموونەیەکە
لەو هەواڵنــە .لە گەلێک وتار و باســی ئەم
دواییانەدا سەبارەت بە نەریتی چەپی ئێرانی،
بۆشــایی نەبــوون یــان بەردەوامنەبوونــی
«ڕێبازی سیاســی» (خطمش سیاسی) زەق
دەکرێتــەوە و هۆکارەکــەی «جبەخانــەی
تیۆریــک» دەزانرێت کە ئەو نەریتە پاڵی پێوە
داوە بــەاڵم ناهێڵێ ڕێبازی سیاســی گونجاو
و ســەردەمییانە (واتە نوێ) شــکڵ بگرێ تا
جوابی ویســتەکانی زەمانی خۆی بداتەوە .نە
تەنیــا هەموو ئەو جوابانــە لە جێگای خۆیان
دان ،بەڵکوو ئەوە بۆ هیچ کەســێک ئەرکێکی
زەحمەت نییه کە بتوانێ چەند هۆکارێک بۆ
دابڕانەکان بە گشــتی و ئەوانەی حیزبەکەی
خۆی بە تایبەتی بدۆزێتەوە.
ســەرەڕای هەموو ئەمانــە ،ئەوەیکە ئەم
وتــارە دەیهەوێ ئاماژەی پێ بــکا الیەنێکە
کە کەمتــر هێنراوەتە بەر بــاس .لە جیاتی
ئەوەی حیزبێکــی دیاریکــراو بکاتە بابەتی
لێکۆڵینەوە ،ئەم نووســراوەیە سەرنجەکان بۆ
ئەوە ڕادەکێش کە هــۆکاری جیابوونەوەکان
لە هــۆکاری یەکگرتنە یەکەمــەکان دەبێ
بدۆزرێنەوە ،واتە لە هاوڕایی یەکەم (کۆدەنگی
لە ســەر بنەما هزرییەکانــی پێکهێنەر) کە
لە درێژەی ژیانی سیاســی ڕێکخراوەکەدا و
هاوکات لــە گەڵ ئاڵوگــۆڕی مێژوویی ئیتر
توانایــی پاراســتنی یەکگرتوویــی لە کیس
دەدا و خــۆی دەبێتە هۆی کێشــمەکێش و
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نەسازان .ئەمە لە خوارترەوە شی دەکرێتەوە.
بەاڵم لەوانەیە کەســێک بڵێ کە الوازبوونی
کۆدەنگی یەکەمیش نابێ ئاکامی وەها خراپی
لێ بکەوێتەوە .ئەمە وایە .ئەوەیکە لە درێژەدا
ئاماژەی پێ دەکەم ئەوەیە کە حیزبی سیاسی
هاوچەرخ لە سەر چ نەریتێک دادەمەزرێت و
بیروباوەڕە یەکەمەکان بە چ ئاقارێکدا دەڕۆن.
لە خزمەت ئەو باسەدا ،حیزبی هاوچەرخ بە
گشــتی لە ژێر تیشــکی چەند ئەزموونێکی
مێژوویی دەدەمــە بەر باس .چەند کتێبێکی
ئەدەبــی هەڵخڕێنــەری بیرۆکەکانــی ئەم
وتارەن :کتێبەکانی واکاڵو هاوڵ (ســەرۆک
کۆمــاری واڵتــی چێک) ،چســاو میلۆش
(نووســەری لەهێســتانی) و جۆرج ئوڕوێڵ
(نووسەری ئینگلیزی) بەدوای یەکدا لە ژێر
ناوەکانی ‹دەسەاڵتی بێدەسەاڵتەکان ،زەینی
دیلکــراو› ،و ‹ ›١٩٨٤کــە بابەتەکانیــان
بریتین لە ژیانی هزری و سیاســی و ئەدەبی
لە ژێڕ ڕێژیمی ستالینیســتی لە خۆرهەاڵتی
ئەورووپا .ســەرچاوەکانی دیکــە بریتین لە
‹ئەفســانەی سیاسی› نووســراوەی هێنڕی
تــودۆڕ و کتێبە مێژووییەکان ســەبارەت بە
ڕووداوە مێژووییەکانی ســەدەی بیستەم لە
ڕووســیا و ئاڵمــان و ناوچــەی «ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاســت» کە ڕوانگــەی جۆربەجۆر بۆ ئەم
وتــارە دەخولقێنن .دەســت و دامێنی وەها
سەرچاوەگەلێک بوون ئەو باشییەی هەیە کە
ڕوانینی توێــژەر بەرینتر و توانایی لێکدانەوە
بەرفراوانتــر دەکــەن .ئەنجامــی بــە تەنها
خولخواردنــەوە لە دەور بابەتی لێکۆڵینەوەکە
(لێرەدا حیــزب) و پێکهێنانی ڕەوایەتێک لە
ڕووداوەکان ،ناتوانــێ لێکۆڵینەوەیەکی تێر و
تەســەل و بەرهەمهێنەر بــێ و توێژینەوەی
دیکە بەدوای خۆیدا بهێنێت.
حیزب لە سەردەمی هاوچەرخدا
حیــزب بەرهەمــی ســەردەمی هاوچەرخە
کە سیســتەمی ئابووری ســەرمایەداریی و
ساڵی بیست و دووەم
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گۆڕانکاریی مەزن و خێــرای کۆمەاڵیەتی و
سیاسی پێناسەکانی پێک دەهێنن .ئەوەیکە
حیزب لــە کەیەوە و لە کــوێ پێک هاتوە،
پەیوەنــدی بــە ســەرەتای دەســپێکردنی
«ســەردەمی هاوچەرخ» لە هەر شوێنێکەوە
هەیە .گرووپە کۆمەاڵیەتییــەکان لە ڕێگای
حیزبــی سیاســییەوە هەوڵی بەشــداری لە
دەسەاڵت و سەرچاوەکانی سیاسی و ماددی
واڵت دەدەن .حیــزب لــە ناخ و بەســتێنی
پێکهاتنــی دەوڵەتی نوێ دا شــکڵی گرت.
ئەوەیکە بۆ ئــەم وتارە گرینگــە ئەوەیە کە
حیزبی هاوچەرخ درێژخایەنە .لە دیمۆکراسی
ئەورووپایی و ڕۆژاواییدا یەک یان دوو حیزبی
ســەرەکیی پێــک دێن و دەبنە پێناســەی
گۆڕەپانی سیاسی و حکوومەت و لە درێژەدا
بەشــێک لە پێکهاتی کۆمەڵگاکە؛ ئەگەرچی
بەرنامەکانیان و ڕێبەرانیان دەگۆڕدرێن بەاڵم
ناوی حیــزب و بنەمــای پێکهاتنیان وەک
خۆیان دەمێننەوە .ئیستا تەنیا ئەوانەی وا لە
باری مادییەوە بەتوانان ،دەتوانن لە گۆڕەپانی
سیاســییدا بمێننەوە .بۆیە حیزبی دیکە یان
پێــک نایە یــان ئەگەر پێک بێ شانســی
بەرگە گرتن و بەدەســەاڵت گەیشتن مەگەر
لــە هاوپەیمانیی لەگەڵ حیزبی دیکەدا ،دەنا
بــۆی ناڕەخســێ .حیزبی هاوچــەرخ وەک
بەرهەمــە نوێکانی دیکە لە بوارەکانی ماددی
(تەکنەلۆژی) و مەعنەوی (ئیدە نوێکان وەک
پارلمان و یاســای بنەڕەتیی و دیمۆکراسی)،
بووەتە نەریتێکــی درێژخایەن لە ناوچەکەی
ئێمەش .لــە زۆربەی نموونەکانــدا ،حیزبی
هاوچەرخ دەسپێکی هەیە بەاڵم کۆتایی نایە
تەنانەت ئەو کاتەی وا دەگاتە دەســەاڵت و
ئامانجەکانــی خۆی بۆ گۆڕانی سیســتەمی
سیاســی مســۆگەر کردووە .ئەگەر حیزبێک
قــەوارەی ڕێکخراوەیــی خۆی لــە ئاکامی
گۆڕانکارییەکی سیاســی یان سەرکوتەوە لە
کیس بدا ،هێشــتا وەک نەریت دەمێنێتەوە
بەجۆرێک کە جیلەکانــی دواتر قەوارەیەکی

سیاسی بۆ ئەو نەریتە پێک دەهێننەوە ،بەالم
دەســت لە ناوەکە هەڵناگرن .بۆ وێنە حیزبی
تودەی ئێران بەدوای کودەتای ١٩٥٣/١٣٣٢
و حیزبی دیمۆکراتی کوردســتانی ئێران لە
کۆماری کوردســتانەوە ( )١٩٤٦/١٣٢٤هەتا
ڕاپەڕینــی ١٩٧٩/١٣٥٧ی ئێــران ،چەنــد
قۆناخی لەو جۆرەیان تێپەڕ کرد.
لە ڕوانگەی مێژووییەوە ،سەدەی بیستەم
پڕاوپڕە لــە ئەزموونی ئەحزابــی جۆربەجۆر
کە هــەر کامەیان سیســتەمێکی هزریی و
ئامانجێکی سیاسییان شوێن گرتووە ،ڕاپەڕینی
مەزنیان ڕێبــەری کردووە و دەوڵەتیان پێک
هێنــاوە .ئەزموونی حیزبەکان لەو ســەدەدا
نەریتێکی داسەپاوی بۆ حیزبایەتی بە میرات
جێهێشــتووە .بۆ وێنە حیزبی لێنینی وەک
حیزبــی یەکگرتوو لە هەمــوو بارێکەوە کە
تەنها دەبێ پەیــڕەوی یەک بۆچوونی هزری
بێ ،نەساز بێ ،تاکەبنەمایی بێ و دەسەاڵتی
سیاســی بۆ خۆی وەک نوێنــەری چینێکی
کۆمەڵــگا واتە چینی کرێکار مســۆگەر بکا،
بووە مۆدێلی حیزبی کۆمۆنیســتیی سەدەی
بیســتەم .بــەاڵم دیکتاتۆرەکان لــە واڵتانی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت و ئەمریــکای التین
یان لە بەشــەکانی دیکەی جیهان کە لە ژێر
دەســەاڵتی ســۆڤییەتدا نەبوون یان خۆیان
بە کۆمۆنیســت و پەیــڕەوی حیزبی لێنینی
نەدەزانی و بەتەواویی سیســتەمێکی هزریی
دیکەیان شوێن دەگرت ،نەسازان و هەوڵدان
بۆ وەدەســتهێنانی دەســەاڵت لە ژێر ناوی
خەڵــک یان میللەت (و ئەم دواییانە بە ناوی
ئیسالم) پێناســەکانی ئەوانیشی پێک هێنا.
سەرەڕای ئەمە ،لەوانەیە هەڵە نەبین کە بڵێین
حیزبی لێنینی یەکەم حیزبی بەوجۆرەیە کە
ئامانجی خۆی وەدەســتهێنانی دەســەاڵتی
سیاســی بۆ خۆی دیــاری دەکا و لە ئاکامدا
دەوڵەتی تاکحیزبی (یان ئامانجی دەسەاڵتی
سیاســی بۆ حیــزب) دەکاتە پێناســەیەکی
سەرەکی سەدەی ڕابردوو.
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بــەاڵم حیزبــی نــوێ بێبــەری نییە
لــە کاریگەرییەکانــی ڕابــردوو .هەر وەک
نیهادێکــی جەمعیی-ئایینی لــە ڕابردوودا،
حیزبی هاوچەرخیش خاوەن ناسنامەیەکی
گشتییە و لە درێژەدا داب و نەریت و بۆنە و
تەشریفاتی خۆی پێک دەهێنێ .هاوکات لە
گەڵ خۆلقاندنی داب و نەریتی نوێ ،کەڵک
لــە ســومبولەکان یان نیشــانەکان و ناو و
وشەکانی پێشوو وەردەگرێ .بڕواننە نەریتی
شــەهید کــە پێشــینەیەکی درێژخایەنی
هەیە یان بۆنە ئایینییــەکان کە لە حیزبی
هاوچەرخــدا هاوتــای خۆیــان بەجۆرێکی
دیکە و لە بۆنەی «ســێکوالر»دا دەدۆزێتەوە.
نەریتێکــی دیکە لە بزووتنەوەی تەســەوف
یان سۆفیگەرییەوە ســەرچاوە دەگرێ کە
گرینگی زۆرتر بە دەقــی دەروون یان باتن
دەدا (بــۆ پێکهێنانی وەحدەتــی وجوود لە
گەڵ خودای گەورە) و ئەگەرچی پێویستیی
دەقی دیکە (فقە و حەدیس) دەسەلمێنێت
بەاڵم ئەوانە وەک دەقــی زاهر (بۆ ڕواڵەتی
دەرەوەی تاکــەکان ،بــۆ ڕێنوێنیکردنــی
ژیانێکی لە خوا ترساو) پێناسە دەکا .ئایا کەم
بیستوومانە کە لە حیزبی مارکسیستیی یان
ســێکوالر لە ئێران و کوردەوارییدا جەخت
لە ســەر ئــەوە کراوە کــە دەروون گرینگە
و نەک ڕواڵــەت؟ نموونــە زەقەکانی دیکە
بریتین لە شــێوازی جلوبەرگ لەبەرکردن
و ســەرکوتی حــەزەکان وەک ســۆفی کە
بووە ڕێنما و پێداویســتییەکی سەرەکی بۆ
نەســڵە شۆڕشــگێڕەکانی دەیەکانی پێشوو.
نموونەیەکەی دیکە بریتییە لە ڕەخنە لە خۆ
گرتن لە ناو جەمعدا کە لە کاتی هەستیاردا
دەگاتە وەدرۆ خستنەوەی بیری جیاوازی خۆ
لــە ناو جەماوەردا و لە کۆبوونەوەی بەریندا.
ئەمانە پێشینەیەکی ئایینی و دوورودرێژیان
هەیــە کــە دەگەڕێنــەوە بــۆ ناوەندەکانی
پشــکنینی بیروەبــاوەڕ لــە ســەدەکانی
ڕابردوودا لە هەر دوو دنیای مەسیحییەت و
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ئیسالمدا .لە باری ڕێکخراوەییشەوە ،حیزب
سیســتەمی هەرێمی/توێژەکان دەخولقێنێ
و دەســەاڵت لە سەرەوە بۆ خوارەوە دابەش
دەکا .ئەم سیســتەمە (هەر وەک لە ڕۆژاوا)
دەکــرێ بەدیمۆکراتتر بکرێ واتە خوارەوە
بتوانێ بگاتە ســەرەوە یــان نوێنەرایەتی و
ســەرچاوەکان باشتر دابەش بکرێن؛ یان لە
ڕێگای کۆنگرەکانــەوە مەجالی گۆڕانگاریی
و چاکســازیی بڕەخسێ .بەاڵم کێشەی من
ئەوەیە کە تەنانــەت بەدیمۆکراتیک کردن،
کۆتایی بە کێشــەکانی درێژخایەنی حیزبی
هاوچــەرخ و فەرهەنگە چەقبەســتوەکەی،
ناهێنێ .کەوابــوو ،حیزبی هاوچەرخی ئێمە
ئەگەرچی لە ســەردەمدا دەژی بەاڵم ڕەنگ
دانەوەی ژیانــی کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییە
کە خۆی لە ژێر قورسایی ڕابردوودایە.
ئەم بەشــە بەمجــۆرە کــۆ دەکەمەوە:
حیزب دیاردەیەکی نوێیە ،ئەزموونی سەدەی
بیســتەمی پێوە دیــارە و بەوجــۆرە بووەتە
ڕۆڵگێڕێکــی گۆڕەپانی سیاســی واڵت یان
واڵتانــی ئێمە لەم ناوچــەدا .لە گەڵ ئەوەی
خاڵی هاوبەشــی لە گــەڵ حیزبی هاوچەرخ
بە گشــتی هەیە ،خاوەن تایبەتمەندییەکانی
ناوچەیی خۆیشیەتی .ســەرەڕای ئەمە ،ئەم
وتــارە بە خەمی خاڵــە جیــاوازەکان نییە،
کە دەتوانێ حیزبێک لە جەمســەری چەپ
و ئەوی دیکە لە ناوەڕاســت یــان نزیک بە
ڕاســت دابنێ ،بەڵکوو بۆ ئەو خاڵە هاوبەشانە
دەگەڕێ کــە جیابوونــەوە و دابڕانەکان ،بە
هەمان شــێوە سەرکوتکردن و دەرکردنەکان
و کەمتەحەمولیی سیاســی و هزری ،شــی
دەکەنــەوە .بۆ ئــەوەی ئــەو ئامانجە بپێکم،
چەمکی «هاوڕایی یەکەم» دەکەمە دەستپێک
تا دواتر ئــەو ڕەوتە زەق بکەمەوە کە حیزب
بەرە بەرە دەکاتە سیستەمێکی چەقبەستووی
خاوەن کۆمەڵێک وشــکەبیرۆکە (دوگم) کە
بە توندی دژی هەوڵی گۆڕان و پێداچوونەوە
دەوەستێتەوە.
ساڵی بیست و دووەم
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چارەنووسی هاوڕایی یەکەم لە ڕەوتی
مێژوویی حیزبدا
ڕێکخراوێکی وەک حیزب لە ســەر بناغەی
تێگەیشــتنێکی هاوبــەش پێــک دێ .ئەو
تێگەیشــتنە پشتئەستوورە بە سیستەمێکی
هزریــی یان فەلســەفەیەک کــە هەبوونی
ئــەو ڕێکخراوە لــە مێژوودا دەســەلمێنێ و
بایەخی پێ دەدا .ئەمە بەو مانایە نییە کە لە
پێشدا سیســتەمێکی هزریی دادێ و دواجار
کەســانێک دەس بــە خەبات و تێکۆشــان
دەکەن .بە پیچەوانە ،هەر وەک ئەزموونەکان
نیشانیان داوە ،پێداویستییەکی سیاسی یان
کۆمەاڵیەتیی ،کەســانێک لە دەور یەکتر کۆ
دەکاتەوە کە بڕیارەکەیان لە گەڵ سیستەمێکی
هزریی باوی ســەردەم یەک دەگرێتەوە .لە
نموونەی چەپدا ســەرنج بدەینە مارکسیسم
وەک گوتــاری زاڵ بەدوای جەنگی جیهانیی
دووهــەم .لە گەڵ بیرۆکەکانــی دیکە وەک
گرینگیی پێکهێنانــی حیزبی چینی کرێکار
بۆ شۆڕشــی کۆمەاڵیەتی ،ئەو جیهانبینییە
یەکگرتووییەکــی هزریــی و ڕێکخراوەیــی
بەدیاریی هێنــا .بەاڵم پێکهێنەرانی دیکەی
کۆدەنگی یەکــەم دەکرێ گەلێــک بابەتی
دیکە وەک ناسنامەی نەتەوایەتی ،چینایەتی
یــان ئایینی بن .ئەو هێزە کۆمەاڵیەتییەی وا
لە دەور ئەو حیزبە کــۆ دەبێتەوە ،بەرە بەرە
دەبێتە خاوەن ئەو بیرە هاوبەشــە بەجۆرێک
کــە لە درێــژەدا ئیتر ئەو ڕێکخــراوە زۆرتر
بە بیرۆکە یەکەمەکانییەوە دەناســرێتەوە لە
کاتێکدا کــە لە کرداردا ڕووبــەڕووی بابەت
و ســەردەمی نوێ دەبێتــەوە .ئەمە دەبێتە
هــۆی پێکهاتنی کێشمەکێشــێک لە نێوان
هــزر و کــرداردا .بابەتێکــی گرینگی دیکە
پێکهاتنــی داب و نەریتێکــی تایبــەت بەو
حیزبە یان ڕێکخراوەیە کە بە درێژایی زەمان
قەوارە دەگرێ .هــەر وەک هاوڵ لە کتێبی
دەسەاڵتی بێدەســەالتەکاندا دەڵێ ،بە پێی
ئەزموونــە مێژووییەکان لە ژێر سیســتەمی

ستالینیســتی لە واڵتانــی جۆربەجۆردا ،لە
گەشــەکەوتن ئەنجامــی هــەر ڕێکخراوێکە
کە لــە درێژەی ژیانیــدا داب و نەریت واتە
فەرهەنگ یان سیســتەمێک لــە ماناکان و
پەیوەندییەکان پێکدێنــێ کە ئیتر گۆڕانیان
زەحمەتــە؛ حیــزب دەبێتە سیســتەمێکی
چەقبەستوو کە ناتوانێ لە گەڵ سەردەمێکی
نوێــدا خۆی بگونجێنێ .لە هەمان کاتدا داب
و نەریت هەروەها دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی
بیری جیاواز یان بــە واتایەکی دیکە ئەبێتە
هەڕەشە لە سەر تێگەیشتنە هاوبەشەکە یان
هاوڕایی یەکەم .ســەرهەڵدانی بیری جیاواز
دەربڕینی ناڕەزایەتی لێ دەکەوێتەوە .ئەمەش
لە بۆشایی نەبوونی پێڕاگەیشتنی کاریگەری
ملمالنێی هــزری ،مەترســی جیابوونەوە و
دابڕان پەرە پێ دەدا.
مێــژووی مرۆڤایەتی گەلێــک نموونەی
لــە خۆ گرتــووە کــە پیشــانی دەدا چلۆن
ڕێکخراوێــک کە بە هــۆی بیرێکی هاوبەش
قــەوارە دەگرێ لــە درێژەی ژیانــی خۆیدا
تووشــی دابڕان دەبێ و لــق و پۆپی دیکەی
لــێ دەبێتــەوە .زەقتریــن نموونــەکان لە
ئاییندا ڕوویان داوە .ئیســام لە سەرەتاوە بە
سوننی و شــێعە دابەش نەکرا .ئەگەرچی لە
سەر جێنشــێنی پێغەمبەر ناکۆکی هەبوە و
چەندین ڕووداوی دیکە بۆ وێنە لە سەردەمی
خەالفەتی عەلیــدا جیاوازیی زۆرتر لە نێوان
پەیڕەوانــی عەلی و ئەوانــی دیکە دەردەخا،
بەاڵم دیاردەکانی سوننی و شێعە بۆ یەک دوو
ســەدە دوای هاتنی ئیسالم دەگەڕێنەوە .لەو
یەک دوو سەدەیەدا ،شارستانییەتی ئیسالمی
هەم ناوچەیەکی بەرینتری داپۆشــی و هەم
ئایینی نوێی ئیســام لە الیــەن خەڵکێکی
زۆرتــرەوە وەرگیرا .پەرەپێدانی دەســەاڵتی
ئومەوییــان ( )٦٦١-٧٤٩و دواتر خەاڵفەتی
عەبباسی ( )٧٤٩-١٢٥٨هاوکات بوو لە گەل
پێداویستیی زۆرتر بۆ یاسای شەرعی و عورفی
نوێ لە پێناو مســۆگەر کردن و بەردەوامیی
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دەسەاڵت بە سەر ناوچە داگیرکراوەکان یان
زەمانەتی ژیانی کۆمەاڵیەتیدا .ســەرهەڵدانی
ئایینزاکان لە سەردەمی خەلیفە ئەلمەئموون
(خ )٨١٣-٨٣٣ :لە ســەرەتای سەدەی نۆی
زایینــی دەریدەخا کە چلــۆن هەلومەرجی
نوێ ،پێویســتیی بە ئاڵوگــۆڕ پێک دەهێنێ.
لە الیەکی دیکەوە وەستانەوەی ئەلمەئموون
و دەرکردنی بڕیاری ئەلمیحنە (محنة) واتە
پشکنینی بیروباوەڕ بۆ ســزادانی عولەماکان
وەک شــافێعی و حەنبەڵــی و ئەوانی دیکە،
بەربەرەکانــی لەگەڵ ویســتی گۆڕانکاریی و
سەرکوتی کەســانێک کە مەترسی ئەوەیان
لێ دەکرێ کە بەشــێک لە جەماوەر بۆ الی
خۆیان ڕاکێشــن یان تێگەیشتنی زاڵ ببەنە
ژێر پرسیار .ئەلمەئموون ئەوان بە خوانەناس،
«زمانی ئیبلیس» و درۆزن ناو دەبا و بەمجۆرە
لە ڕێگای میکانیزمەکانی سەرکوتەوە وەکوو
ناوزڕانــدن و تۆقانــدن هــەوڵ ئــەدات بێ
ئێعتیباریان بکا ،پێگەیــان لە ناو جەماوەردا
الواز بکا و دەســەاڵتی مەعنەوی و سیاسی
خۆیشی بپارێزێ .لە ئاینی مەسیحییەتیشدا،
بزووتنــەوەی مارتین لوتەر و ســەرهەڵدانی
ئایینزای پڕۆتێســتانت لە سەرەتای سەدەی
شازدەهەم نموونەی دیاردەیەکی دیکەیە کە
کۆدەنگی یەکەم دەخاتە مەترســییەوە یان
خوێندنەوەیەکی جیاواز دەخولقێنێ.
الیەنــەکان یەکتــر لە الدان لــە بنەما
یەکەمەکان یان تێنەگەیشــتنیی ســەردەم
تۆمەتبار دەکەن .هیچ کام لەو جیابوونەوانەی
ســەرەوە بێ کێشە و بێ شەڕ ڕوویان نەداوە.
کەمتر جیابوونەوەیەک هەیە کە توندوتیژیی
لێ نەکەوتبێتەوە .ڕێبەرانی ئایینزاکان کە لە
سەرەوە ئاماژەیان پێ کرا ،هەموویان موحاکمە
و زیندانــی کــران و داوای تۆبەکردنیان لێ
کرا .پشــکنینی بیروباوەڕ و وەگەڕخســتنی
میکانیزمەکانی ســەرکوتی ئێنحراف (الدان)
کــە هاوکات لە گەڵ ئەشــکەنجە و تێرۆری
کەســایەتی و کتێــب ســووتاندن بەڕێــوە
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دەچــوو ،هەروەها الیەنێکــی جیانەکراوەیە
لە مێــژووی مەســیحییەت لە ســەردەمی
کۆنەوە و بە درێژایی ســەدە ناوەڕاســتەکان
و پێش ســەردەمی هاوچەرخ .سەرهەڵدانی
بزووتنەوەکانــی دیکــە وەک وەهابــی و
جەاللــی و زۆری دیکە بــە پانتایی جیهان،
نموونەکانی دیکەن .ئەمە بــۆ جیابوونەوەی
تاکەکەسیش دەگەڕێتەوە .جیابوونەوەی تاک
هیچ کات بــێ ناو و ناتــۆرە ڕوویان نەداوە.
لە ســەردەمی هاوچەرخدا واژەکانی خائین،
بێ ئایدیۆلۆژی ،ئاشــبەتاڵ ،انحاللطلب واتە
تێکدەر ،الدەر و هتد بۆ خوێنەر زۆر ئاشناتر
لەوەیە کە پێویســت بە شــیکردنەوە بکا—
وشەی هاوچەرخ بۆ میکانیزمەکانی سەرکوت
لە ســەردەمی هاوچەرخدا— هەر کام لەو
وشانە خاوەن گەڵیک پێناسەی دیکەن وەک
ترســەنۆک ،خوێڕیی ،خۆشگوزەران و ئەگەر
ئەوەی بیری جیــاوازی هەیە ژن بێ ،ئەوە
گەلێک وشــەی دیکــەی نەرێنی ئەخالقیی
ئاڕاســتە دەکرێ یان جۆری ئەشــکەنجەش
جیاواز دەبێ.
وەستانەوە لە بەرانبەر گۆڕانی مێژوویی
ئەگەر بگەڕێینەوە بــۆ حیزبی هاوچەرخ ،لە
ژێر تیشــکی ئەو شــیکردنەوەی سەرەوەدا
بۆمــان دەردەکــەوێ کــە هەتا لــە ڕەوتی
مێــژوودا درێژە بە ژیانی خۆی دەدا ،هەرچی
زۆرتــر وزە و توانای خۆی نەک لە ئێســتا و
داهاتوو بەڵکــوو لە ڕابردووەوە وەردەگرێ .بۆ
ڕوونکردنەوەی مەبەســتی ئەو وتەیە بڕواننە
حیزبێک کــە بــەدوای دامەزراندنییەوە لە
سەردەمێکی دیاریکراودا و لە هەلومەرجێکی
تایبەتی مێژووییدا دەورێکی گرینگ دەگێڕێ
و دەبێتە ڕۆڵگێڕێکــی دیاری مێژوویی .هەتا
حیزب لــەو ســەردەمە دوور دەکەوێتە کە
بنەمایەکــی بەهێــزی کۆمەاڵیەتی بۆ پێک
هێنــاوە یان قەوارەی بە سیســتەمی داب و
نەریتەکــەی داوە ،زۆرتــر دەبێتە حیزبێکی
ساڵی بیست و دووەم
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ڕوو لــە ڕابــردوو نــەک بەخەمی ئێســتا و
داهاتــوو .ئەمــە یەکێــک لــە گرینگترین
هۆکارەکانــی ســەرهەلدانی ناڕەزایەتــی و
بیــری جیاواز لە حیزبــی هاوچەرخە کە بە
ئاســانی دەتوانیــن نموونەکەی لــە حیزبە
کوردســتانییەکاندا ببینین .قارەمانی پێشوو
نەک لە بەر تواناییەکانی ئێســتای بەڵکوو لە
بەر پێشینەی دەبێتە داهێنەری یاسا .بەهۆی
سەردەمێک کە بە ســەردەمی بەرخۆدان و
خەباتی خوێناویی پێناســە دەکرێ ،ڕابردوو
دەبێتــە ئاڕمــان نــەک ســەرچاوەیەک بۆ
وشــیاریی مێژوویی تاکەکان .دیارە ڕابردوو
پەیوەندییەکــی گرینگی بە بابەتی ڕەواییەوە
هەیــە .بۆ حیزبێک کە لــە بەرانبەر گۆڕاندا
السارە ،ڕابردوو بەتەنیایی دەبێتە خولقێنەر و
بەردەوامیی ڕەوایی لە ئێستادا .ئەوە شتێکی
نامۆ نییە کــە بابەتی ڕابردوو دەبێتە جێگای
مشــتومڕێکی تونــد لە کاتی ســەرهەڵدانی
بیــری جیاواز و ناڕەزایەتییەکاندا ،جا حیزبی
هاوچــەرخ بێ یــان فرقەیەکــی ئایینی لە
ڕابردوو و ئێســتادا .ڕابردوو لــە ئایدیۆلۆژیدا
جێگایەکــی تایبەتــی هەیــە .لە ڕاســتیدا
سەرهەڵدانی بیری جیاواز هەروەها بە مانای
هێنانە ژێر پرسیاری خوێندنەوەی هاوبەشی
ڕابردووە .توێژینەوە مێژووییەکان دریدەخەن
کە مێژووی شۆڕشی ڕووســیا بەشێوەیەکی
شــێوێندراو بۆ ئەوانــە گوێزراوەتەوە کە لەو
شۆڕشــە ئیلهامیــان وەرگرتــووە و خۆیان
مێژوویان لە ســەر ئەو تێگەیشــتنە هەڵەیە
پێک هێناوە .بۆیە تەفسیری جیاوازی ڕابردوو
(کــە وێدەچــێ نەبێتە هــۆی جیابوونەوە و
دابــڕان) ،دەبێتە خاڵێکــی گرینگ لە کاتی
سەرهەڵدانی ملمالنێی ناوخۆیی.
ئاکامێکی گرینگی پێکهاتنی فەرهەنگی
سیاســی یان سیســتەمێک لە دابونەریت،
دروســت بوونی ئەفســانەی سیاســییە کە
داســتانی کۆمەڵگایەکی سیاســی ئەڵێتەوە.
بەوجــۆرەی هێنری تودۆڕ شــی دەکاتەوە،

کێشــەی ئەفســانەی سیاســی ئــەوە نییە
کە داســتانەکە خاوەن بەڵگــە نییە ،ڕووی
نەداوە یان هەڵبەســتراوە .بەڵکوو ئەو شکڵە
دڕاماتیکەیە کە داســتانەکە دەیگرێتە خۆ و
لە خزمــەت کرداری سیاســیدا کەڵکی لێ
وەردەگیرێت .کۆمەڵگایەک کە پەڕاوێزخراوە،
دەتوانێ بۆ کۆتاییهێنان بــە پەڕاوێزخراویی
کەڵک لە ئەفسانە سیاسییەکان وەرگرێ .لە
ئاســتێکی بچووکتردا واتە حیزبێک ،یەکێک
لــە ئاکامەکانی ڕەوتی مێــژووی ئەو حیزبە،
پێکهاتنــی ئەفســانەی سیاســییە .بۆ وێنە
ڕێبەرانی پێشــوو کە ئیســتا نەماون ،دەبنە
ئەفســانەی سیاسی یان ڕووداوەکانی ڕابردوو
بــۆ هاندانی جیلەکانی داهاتوو ،شــێوازێکی
دڕاماتیــک بە خۆوە دەگــرن .بەاڵم ئەوەیکە
بۆ باســەکەی ئێمە دەگەڕیتەوە ،ئەوەیە کە
پێکهاتنی دژایەتی نێوان فکر و کردار ،گۆڕانی
سەردەمەکان و جیلەکان و سەرهەڵدانی بیری
جیاواز ،خوێندنەوەیەکی نوێی ڕووداوەکان و
کەسایەتییەکانی لێ ئەکەوێتەوە ،چونکوو هیچ
ملمالنەیەکی ئایدیۆلۆژییانە لە ئێستادا ناتوانێ
ملمالنێ لە ســەر خوێندنــەوەی ڕابردووی
بەدواوە نەیە .کەچی لێرەشــدا سیســتەمی
چەقبەستوو بەرەنگاری خوێندنەوەی نوێ و
پەرە ئەســتاندنی ڕەخنە لە ڕەوایەتە زاڵەکان
دەبێتەوە .ئەویش هەر وەک سیســتەمەکانی
پێشــوو وەک ئەلمەئموون و مەســیحییەت
دەست بۆ جۆرێک لە ئەلمیحنە دەبا .پێکهاتنی
جیاوازیی لە نێوان هزری یەکەم و کرداردا بەو
مانایە نییە کە بایەخە کۆمەاڵیەتییەکان یان
ئامانجە ئینسانییەکان دەبێ لە سەردەمێکی
نوێدا کە داوای کرداری نوێ دەکا ،فەرامۆش
بکرێن .بە پێچەوانە ،ئەنجامی دەســهەڵگرتن
لەو بایەخانە کە حیزبێــک قوربانی بۆ داوە،
دەتوانێ داڕمانی هزریی و فەرهەنگی بەداوە
بێ( .بۆ وێنە کەســێک دەتوانــێ توێژینەوە
لە جوابی ئەم پرســیارە بکا کــە ئاخۆ لەبیر
کردنی بایەخەکانی کۆمەڵەی ڕەنجدەران لە
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سەرهەڵدانی گەندەڵی فەرهەنگی و سیاسی
لــە جوگرافیایەکی دیاریکــراودا کاریگەریی
هەبووە؟) .پرســیار ئەوەیە چۆن دەکرێ ئەو
بایەخانــە لــە کاتی خۆگونجانــدن لە گەڵ
سەردەمێکی نوێدا بۆ کرداری نوێ بپارێزرێن؟
هەر وەک ڕەخنەگرانی فەرهەنگیی سەردەمی
فاشیسم دەڵێن :ئەرکی ئێمە ڕاگرتنی ڕابردوو
نییە ،بەڵکوو پاراستنی بایەخەکانی ڕابردووە.
گۆڕانــی مێژوویی بریتییــە لە پێکهاتنی
جیاوازیــی لە نێــوان ســەردەمەکان لەگەڵ
یەکتــر؛ لــە ڕاســتیدا مێــژوو بریتییــە لە
گۆڕانکاری بەردەوامی مێژوویی نەک هێڵێکی
ڕاست بەرەو پێشکەوتن .سەردەمی نوێ دادێ
کەچی حیزبی هاوچەرخی درێژخایەن ناتوانێ
خۆی لــە گەڵیدا بگونجێنێ .لــە بەر ئەوەی
خۆ گونجاندن لە گەڵ سەردەم هاوکات دەبێ
لە گەڵ پێداچوونەوە و ژێر پرســیار خستنی
داب و نەریــت ،واتە فەرهەنگــی ماناکان و
پەیوەندییەکان کە ئەو حیزبەی تا ئێســتا پێ
پێناســەکراوە ،بەڕێوە بچێ .گۆڕانی مێژوویی
هەروەها خــاوەن چەند الیەنێکی دیکەیە کە
کەمتر ئاماژەی پــێ دەکرێ .یەکەم ،گۆڕانی
جیلەکان؛ دووهــەم ،گۆڕانکاریی تاکەکان لە
بواری سایکۆلۆژیی و فیزیکی؛ سێهەم ،گۆڕانی
ئایدیۆلۆژیــک واتــە خوێندنەوەیەکی نوێی
بیروباوەڕەکان .وێدەچێ حیزبی هاوچەرخ لە
ژێر ناوێــک درێژە بە ژیانی خــۆی دەدا بێ
ئەوەی هەســت بە جیاوازیی ســەردەمەکان
بکا ،کەچی جیلەکانی پێکهێنەری ئەو حیزبە
النیکەم هەر دە ســاڵ جارێک گــۆڕان لەو
بوارنەی ســەرەوەدا تاقی دەکەنەوە .نەریتی
پێشمەرگایەتی نموونەیەکی زەقە کە بۆ ئێمە
ئاشــنایە .هێشــتنەوەی ئەو چاوەڕوانییە کە
کەسێک دوای دە ساڵ پێشمەرگایەتی بتوانێ
دە ســاڵی دیکە هەر بەوجۆرە درێژە بە ژیانی
خۆی بدا ،تەنیا کێشەی لێ کەوتووەتەوە .لە
الیەکــی دیکەوە ،جیلێکی نــوێ پێدەگا کە
خاوەن هەست و بیرکردنەوە و زانیاریی نوێیە
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و سەردەمی خۆی لە بواری ئابووری ،سیاسی،
فەرهەنگــی ،ئەدەبی ،هونەری ،کۆمەاڵیەتی و
تەکنەلۆژییەوە نوێنەرایەتی دەکا؛ سەردەمێک
کە گەلێک جیاوازیی بنەڕەتی لە گەڵ چەند
دەیە لەوە پێشــی هەیە .النیکــەم لە واڵتی
ئێمەدا هیچ حیزبێکی هاوچەرخ پیشانی نەداوە
کە لەو ڕاســتییە تێگەیشــتووە .بارنەهێنانی
کادر و ڕێبــەر و هێشــتنەوەی ســەروەریی
ئەوانەی پێشــوو ،پێناســەیەکی زەقی ژیانی
حیزبــی هاوچەرخە کە پشتئەســتوورە بە
ئولیگارشی حیزبی (حکوومەتی چەند کەس)
و سیستەمێکی هەرێمی (چین و توێژ).
لەگەشەکەوتنی حیزبی هاوچەرخ بە مانای
بێگانەبوونە لە بزووتنەوە و هێزی کۆمەاڵیەتی.
واتــە حیزب لە هێزە کۆمەاڵیەتییەکەی خۆی
کە مانای بە بوونــی داوە ،دوور کەوتووەتەوە.
حیزب وەک بزووتنەوە دەگۆڕدرێ بۆ حیزبێک
کە زۆرتر لە تاقم ،فرقە یان هێزێک دەچێ یان
لە بزووتنەوەیەکــەی کۆمەاڵیەتییەوە دەبێتە
عەشــیرە کە لە باری پێکهاتە و بیرکردنەوە و
ڕەوشتەوە هەموو پێکهێنەرانی لە یەک دەچن.
(حیزبی تاراوگە بە تایبەتی بەو جۆرەیە .تەنیا
لــە گەڵ خۆیان هاتوچۆیان هەیە و هەموویان
وەک یــەک بیر دەکەنەوە ،وەک یەک جل لە
بــەر دەکەن ،هتد .).گۆڕانــی ڕواڵەتی حیزب
بەمجۆرە بە تایبەت لە کاتێکدا ڕوو دەدات کە
حیزب لە کۆمەڵــگای خۆی دوورکەوتووەتەوە
(یان لە شــاخە ،یان لــە هەندەران) .بە وتەی
واساڵو هاوڵ ،مەترسیدارترین ئاکامی پێکهاتنی
ئەو کەلێنــە ئەمەیــە« :وازهێنــان لە عەقڵ
و ویژدان و بەرپرســایەتی لــە الیەن تاکەوە،
چوونکــوو یەکێک لە پێداویســتییەکانی ئەو
ئایدیۆلۆژییە ڕادەستکردنی عەقڵ و ویژدانە بۆ
دەسەاڵتێکیی سەرووتر» .عەقاڵنییەتی کۆیلە!
کاتێک کــە بنەمای هاوبەش دەکەوێتە
مەترسییەوە
هۆکارەکانــی پێکهاتنــی داب و نەریــت لە
ساڵی بیست و دووەم
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درێژەی ژیانی حیزبی هاوچەرخ ،گۆڕانکاری
مێژوویی کە گۆڕانــی هەلومەرج ،جیلەکان،
بیروباوەرەکان و پێداویستییەکان دەگرێتەوە،
هەڕەشــە لە هاوڕایــی یەکــەم وردە وردە
دەکاتە مەترســییەک .یان بە واتایەکی دیکە
زەخت لــە ســەر تێگەیشــتن و بەرنامە و
ڕێکخســتنەکانی تا ئێستا زیاد دەکەن .بەاڵم
ئەوەیکە ئێمە لە الیەن حیزبی هاوچەرخەوە
دیتوومانــە ،هەســت کردن بــەو ئاڵوگۆڕانە
نییە ،بەڵکوو پێداگرتن لە ســەر ئەو بەرنامە
و پێکهاتانــەی پێشــوویە .حیــزب دەبێتە
حیزبێکی الســار بەرانبەر گۆڕانکاریی و خۆ
نوێکردنــەوە؛ دەبێتە کۆیلەی نــاو و وێنە و
ڕابردووی خۆی؛ ئیتر ئامراز نییە ،چەمکێکە!
ئەوە الیەنێکی کێشمەکێشــەکانە .الیەنێکی
دیکە گەشــەی بیری جیاواز و ناڕەزایەتییە
بەرانبەر سیســتەمی چەقبەستووی ماناکان
و پەیوەندییــەکان .هەموو ئەمانە هەڕەشــە
لە کۆدەنگــی یەکەم دەکەن .کاتێک کە ئەو
کۆدەنگییە لە ئاکامی ( )١لەگەشــەکەوتنی
حیــزب و ( )٢زۆر بوونــی بیــری جیاواز،
تووشی خەسار دەبێ (واتە بیری یەکەم ڕەت
دەکرێتەوە یان خوێندنەوەی نوێ دەخوازێ)،
مەترســی دابڕان و جیابوونەوەش زیاد دەکا.
کاتێکیــش کە حیزبەکە خۆی لە ناخی وەها
دۆخێکدا دەبینێتەوە ،لە بەر خراپ ڕاگەیشتن
بە ســەر دۆخەکــە (نەبوونــی مودیرییەتی
لێهاتووانــە و دێموکراتیــک) ،ناتوانێ پێش
بــە جیابوونەوە بگــرێ .لێــرەدا هاوڕێیەتی
پڕبایەخ یان یەکگرتوویی هزرییش تووشــی
خەسار دەبێ .بەاڵم خراپ مودیرییەتکردن
خۆی ئاکامــی هۆکارێکی دیکەیە بەجۆرێک
کە ناکــرێ لە دۆخێکی ئەوجــۆرەدا یان لە
سیستەمێکی چەقبەستوو و الساردا بەردەوام
چاوەڕوانی پێڕاگەیشتنێکی باش بین .هاوڵ لە
ژێر تیشکی ئەزموونی ڕێژیمی ستالینیستیدا
دەڵێ« ،سیســتەمەکە لە باری سیاســییەوە
وەها لەگەشــە کەوتــووە و خۆی توند وقایم

کــردووە کە لە کــردەوەدا هیچ ڕێگایەک بۆ
ئەوەی بیری جیاواز لە پێکهاتەی ڕەســمی
سیســتەمەکەدا ڕچاو بکرێ ،بەدی ناکرێ».
لە ڕاســتیدا ،جیابوونــەوە و دەرکردن دەبنە
باشترین ڕێگا چارە.
بابەتی لەگەشــەکەوتنی دیاردەیەک لە
کاتێکدا کە گۆڕانی خێرا لە دەورووبەریدا ڕوو
دەدا ،دەکرێ لە ژێر تیشــکی دوو ڕووداوی
گــەورەی ســەدەی ڕابردوو ،واتە شۆڕشــی
١٩١٧ی ڕووسیا و شۆڕشی ١٩٧٩/١٣٥٧ی
ئێران  ،تاوتوێ بکــرێ .هەر دوو دەوڵەتەکە
کە لە ئاکامی ئەو شۆڕشــانەدا ڕووخان ،ئەو
خاڵــە هاوبەشــەیان هەبوو کە لــە کاتێکدا
کۆمەڵگاکەیــان بەخێرایــی گۆڕانکاریــی
بەخۆیــەوە دەبینــی ،لە باری سیاســییەوە
ئامــادەی هیچ چاکســازییەک نەبوون و لە
ســەر دەســەاڵتی ڕەها و تاکڕەو پێداگریان
دەکرد .ئاســتی وشــیاریی مێژوویی ئێستا
پێمــان دەڵێ کە مەرج نەبــوو هیچکام لەو
شۆڕشــانە ڕوو بدەن .واتە ئەوان خۆلێالنەدەر
(اجتنابناپذیر) نەبوون .لێرەدا مافی بۆچوونی
جیاواز بۆ خوێنەر دەســەلمێنم و کەسانێک
هەن کە جەخت لە ســەر هۆکاری ئابووریی
دەکەن .هەرچۆنێک بــێ ،ئاکامی پێداگرتن
لە ســەر تاکڕەوی و ئیســتبدادی سیاسیی،
تەقینەوەیەکــی کۆمەاڵیەتی بوو کە گەلێک
ڕووداوی چاوەڕواننەکراو و ناخۆشــی بەدوای
خۆیدا هێنا .ئەم خاڵــە پەیوەندی بە بابەتی
خەتــی سیاســییەوە هەیە کە لە ســەرەوە
باس کرا ،کە لە نەبوونیدا چاکسازیی دەبێتە
گرفتێکی گەورە.
ئاکامەکانی لەگەشەکەوتنی سیستەم
لەگەشەکەوتنی سیســتەم یان لە باسەکەی
ئێمــەدا حیزبــی هاوچەرخ هــۆی گەلێک
بابەتــی دیکە ڕوون دەکاتەوە کە بە لێشــاو
لە کاتی سەرهەڵدانی کێشمەکێش لە نێوان
سیستەمی چەقبەســتووی داب و نەریت و
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هەروەها لە کاتی سەرهەڵدانی بیری جیاوازدا
خۆیــان دەردەخەن .ســەرەکیترینی ئەوانە
بەکارهێنانی دەســەاڵتی ڕەهــا و توندئاژۆیە
لە دژی بیری جیاواز و ویســتی گۆڕانکاریی.
ئەمــە دەرکــردن ،هەڕەشــە ،ناوزڕانــدن و
بێڕێزیی لــە بەرانبەر یەکتر لە ئاســتێکی
مەزندا بەدوای خۆیــدا دەهێنێ .هاوڕێیەتی
پێشوو تووشی خەســارێکی قورس و لە زۆر
کاتــدا قەرەبوونەکراو دەبێ .لێــرەدا «ئەوی
دیکە» واتە «غەیرە» پێک دێ تا ناســنامەی
خۆ بە پێی جیاوازیی لــە گەڵ ئەو غەیرەدا
هەمیسان پێناسە بکاتەوە .پێکهێنانی غەیرە
بۆ پێناســەکردنەوەی خــۆ ،النیکەم یەکێک
لە ســەرەکیترین هۆکارەکانە بۆ ئەوی بزانین
بۆچی جیاوازییەکان بەجۆرێکی ڕووکەشــانە
کــە گوایــا لــە جیاوازییــە کۆمەاڵیەتی و
چینایەتییەکانەوە ســەرچاوەیان گرتوە ،شی
دەکرێنەوە (بۆ وێنە دابەشــکردن لە ڕێگای
دوانەیی پرولیتاریا و بورژوازی)؛ یان لە بواری
ئاییندا ،بۆچی جیاوازییەکان لە ڕێگای دوانەی
کافر و دیندار شی دەکرێنەوە .لە سیستەمی
چەقبەســتووی حیزبی هاوچەرخیشدا هیچ
خۆیــەک بــێ هەبوونی غەیرەیــەک بوونی
نابێت .بۆیە پێکهێنانی غەیرەیەکی دوژمنانە
دەبێتە ئامانجی دەســەاڵتی بانتر کە داوای
ڕادەســتکردنی ویــژدان و عەقــڵ دەکا و
شــانازیی مێژوویی کە لە ڕێگای بۆنەکانەوە
بیر ئەخرێنەوە ،تەنیا بۆ خۆی زەوت دەکا.
بــەاڵم ســەرهەڵدانی بیــری جیــاواز و
ناڕەزایەتی بێ خوێندنــەوەی ڕەخنەگرانەی
حیزبــی هاوچــەرخ دەســپێکەری هەمان
ڕەوتە کە ئاکامەکەی ئەبێتە لەگەشــەکەوتن.
درێژەکێشانی دابڕان و جیابوونەوەکان لە ناو
ئەوانەی وا جیابوونەتەوە ئەوە دەردەخەن کە
ئەوانیش بە هەمان ئاقاری حیزبی هاوچەرخدا
دەڕۆن و بە پێی زەمان دەبنە درێژەدەری داب
و نەریتی پێشوو یان خاوەن فەرهەنگی خۆیان.
کەوابوو ناتوانــن قەوارەیەکــی ڕێکخراوەیی
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گونجــاو بۆ خۆیــان بدۆزنــەوە و دەکەونەوە
هەمان بازنە کە لە هاوڕایی یەکەمەوە دەست
پێــدەکا .لە بەر ئەمەیە کە وزە و تینی دوای
جیابوونەوە بە زوویی دادەمرکێتەوە .بۆیە هەر
وەک زۆر نموونە پێمان دەڵێن ،جیابوونە تەنیا
لــە بەر هەبوونی بیری جیــاواز و ناڕەزایەتی
زەمانەتی جۆرێکی دیکە لە حیزبایەتی ناکا.
کۆبەندی
لــە ڕوانگای ئەم وتارەوە ،هــۆکاری بنەڕەتی
بۆ دابڕانەکان دەبێ لــەم خاڵەدا بدۆزرێتەوە:
پچڕانی پەیوەندی بیرۆکە هابەشەکانی پێشوو
کە بنەمای کۆدەنگی یەکەمی پێک دەهێنا ،لە
گەڵ گۆڕانکارییەکانی سەردەم یان بێتوانایی
لە خۆڕێکخســتن لە گەڵ پێدوایستییەکانی
ســەردەمێکی نوێتــر .لــە هەمــان کاتدا،
ئەوەیکە دەبێتە کۆســپێکی مەزن لە ســەر
ڕێگای خۆگونجاندن لە گەڵ ســەردەم ،داب
و نەریت واتە سیســتەمێک/فەرهەنگێک لە
مانــاکان و پەیوەندییەکانە کــە لە درێژەی
مێژووی حیزبدا شکڵ دەگرێ .ئەم سیستەمە
چەقبەستووە خۆی دەبێتە هۆکاری یەکەمی
لە گەشەخســتنی حیزب و بــەدوای خۆیدا
ناڕەزایەتــی و بیری جیاوازی لێ ئەکەوێتەوە.
ئەوە دەبێ بسەلمێت کە هەر نموونەیەک لە
حیزبایەتی و جیابوونەوە خاوەن پێناسەکانی
تایبــەت بە خۆیەتی و لەوانەیــە ئەم ڕوانینە
گشتگیرە هەموو ئەوانه نەگرێتەوه .سەرەڕای
ئەمە ،هەر وەک لە ســەرەتاوە باس کرا ،ئەو
شــتەی مێتۆدی ئەم وتارە پێــک دەهێنێ،
لێکۆڵینــەوە نەک لەو الیەنە جیاوازانە بەڵکوو
تیشک خستنە سەر چەند خاڵێکی هاوبەشە
کە بە گشــتی ڕەوتــی پێکهاتنــی حیزبی
سەردەمی ئێمە ڕوون دەکەنەوە .لە ڕاستیدا،
حیزبی هاوچەرخ لە سەر بنەمای مێژوویەکی
دوورودرێــژ و لــە ناخــی فەرهەنگێکــی
جێکەوتوودا (کە بەشێکی گرینگی ئایینییە)
پێــک هاتــووە و کاریگەری لــێ وەرگرتوە.
ساڵی بیست و دووەم
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بازنەی حیزبی هاوچەرخ

پێکهاتنــی بیری جیــاواز تەنهاهۆکار نییە بۆ
پاســاوکردنی جیابوونەوەکان لە حیزبەکانی
ســەردەمی ئێمەدا .بە پێچەوانە ،الوازییەکان
و کەموکوڕییــەکان دەریدەخەن کە یەکێک
لەوانە دەستەوەســتانی لــە مامەڵەکردن لە
گــەڵ بیری جیــاواز و ناڕەزایەتی لە حیزبی
هاوچەرخدایە .لە هەمان کاتدا لە ڕوانگای ئەم
وتارەوە تەنیا بەدیمۆکراتیککردنی حیزبایەتی
یان شــێوەی ڕاگەیشــتن بە ســەر ملمالنێ
هزرییەکانــدا ناتوانێ جوابــی بنەڕەتی ئەو
پرسیارە بێ کە بۆچی جیاوبوونە لە ئاستێکی
زۆردا لە حیزبەکان ڕوویانداوە و هەر کامەیان
شــێوازێکی نادیمۆکراتیکیان لە خۆ نواندووە.
بۆ جوابی بنەڕەتیتر دەبێ تێشک بخرێتە سەر

بنەمای پێکهێنەری حیزبــی هاوچەرخ و لە
هەمان کاتدا ئاســتی وشیاری لە هۆکارەکانی
لەگەشەکەوتنی حیزب بەرز بکرێتەوە.
پێزانین
نووســەر سپاســی ئەو کەســانە دەکات کە
ئەم وتارەیان پێــش باڵوبوونەوە خوێندەوە و
پێشــنیارەکانیان بوە هۆی ڕوونترکردنەوەی
ئامانجی نووسراوەکە و هەڵەی کەمتر.
* .نووســەر دوکتۆرای مێژووی هەیە لە زانکۆی سەینت ئاندرووس،
بریتانیا .بواری توێژینــەوەی پەیوەندی هەیە بە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاســت ،ئێران و کوردســتان .بۆ وتارەکانی بــە زمانی ئینگلیزی
دەتوانن بڕواننە ئەم لینکە:
https://orcid.org/0000-0001-7259-4504
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وتووێژ

وتووێژ لەگەڵ

مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەنزادە

ژیاننامە
عەبدوڵاڵ حەســەنزادە ،کوڕی حەســەن ،ساڵی
 ١٩٣٨لــە گونــدی سیســێری سەردەشــتی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لە دایک بــووە و لە
منداڵییەوە خراوتە بەر خوێندنی مەدرەســەی
مەالیەتی و ئیجازەی مەالیەتیی وەرگرتووە و ٧
ساڵ لە دوو دێ دەرسی گوتۆتەوە.
لــە تەمەنــی الوییەتییــەوە پەیوەندیی بە
بزووتنەوەی ڕزگاریخــوازی کوردی ڕۆژهەاڵتی
کوردســتانەوە کــردووە و بەشــدار بــووە لە
زۆربەی چاالکییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان.
ماوەی ســێ دەورە جێگری ســکرتێر و سێ
دەورەش سکرتێری گشتیی حیزبی دیمۆکراتی
کوردستانی ئێران بووە.
یەکێک لــە قەڵەمە دیــار و وەرگێڕەکانی
کوردە کە خاوەنی زمان و شــێوەی وەرگێڕانی
تایبەتی خۆیەتی ،پتر لە پازدە بەرهەمی نووسراو
و وەرگێڕدراوی لــە کتێبخانەی کوردیدا هەیە.
بەشێک لە بەرهەمە ناسراو و وەرگێڕدراوەکانی
ناوبراو( :حەمەدۆک ،بیرەوەریی دوورخراوەیەک،
دان چەرمو ،گێلە پیاو ،نزا بۆ ئارمین ،کوردستان
و کورد) .......هتد.
لە مــاوەی ژیانیدا دەیان خەاڵتی ئەدەبی و
فەرهەنگیی پێ بەخشــراوە کــە یەکێک لەوان
دوکتــۆرای ئیفتیخاری لە بــواری وەرگێڕان لە
زانکۆی کۆیە و هەروەها ئەندامەتیی ئیفتخاری
لە ئاکادیمیــای کوردی بوو .لــە چوار دەیەی
کۆتاییــی ســەددەی بیســتەمدا هاوڕێیەتی و
ئاشــنایەتی و تێکەاڵویــی لەگەڵ مەســعوود
محەممــەد ،د .عێزەددین مســتەفا ڕەســووڵ،
د .کەمــال مەزهــەر و زۆری دیکــە لە گەورە
نووسەرانی باشووری کودستاندا هەبووە.
ئێســتا ســەرقاڵی نووســین و وەرگێڕانی
بەرهەمی ئەدەبییە.

ســاو و ڕێــز ،بەڕێز مامۆســتا،
هیــوادارم کە بــاش بێت ،ســپاس بۆ ئەم
دەرفەتە کە بۆ گۆڤاری تیشک ڕەخساندووتە

بــۆ ئەوەی لە نزیکــەوە بگەینە خزمەتت و
چەند پرسیارێک تاوتوێ بکەین.
سپاســت دەکــەم ،ئیشــەڵاڵ ئێوە
سەرکەوتوو بن و دەستتان خۆش بۆ
ئــەو گۆڤــارە جوانــە کــە چەند
ژمارەیەکتان لێ دەرکردووە ،تیشک کۆنە بەاڵم
بە شێوەی ئێستای تازەیە.

بەڕێز مامۆســتا با پرسیارەکان لە
کۆنەوە دەست پێ بکەین .حیزبی دێموکڕات
لە سەردەمی کۆماری کوردستاندا بایەخێکی
زۆری بە ڕەهەندی فەرهەنگیی کوردستان
دا ،دواتریش لە هەر باسێ کە ڕوو بە تاران
دووپاتی کردووەتەوە ،پێداگر بووە لەسەر ئەو
بابەتە .هۆکارەکەی چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
بە بــاوەڕی من باشــتر وایە بڵێین
بــاری زمانــی .چونکــە فەرهەنگ
دەتوانێ زۆر شــت بگرێتەوە .هونەر
بە هەموو بەشــەکانییەوە ،ئەدەبیات ،کەلەپوور،
پیشــە دەســتییەکان و دابونەریــت و هتد...
هەریەکــە جۆگەلەیەکی ڕووبــاری فەرهەنگن.
بەاڵم بۆچی لە هەموو دەرفەتەکاندا ئاوڕ لە زمان
و پێشخستنی زمان و هەوڵی بەڕەسمیناسرانی
زمانی کوردی دراوە؟ لە تاریفی نەتەوەدا دەگوترا
نەتــەوە بە کۆمەڵە خەڵکێک دەڵێن کە خاوەنی
خاکــی هاوبەش ،مێــژووی هاوبــەش ،زمانی
هاوبەش و دابونەریتــی هاوبەش بن و هێندێ
جار ئابووریی هاوبەشیشــی لێ زیاد دەکرا .واتە
کۆمەڵگەیەکی ئینسانی ،ئەو کاتە دەتوانێ خۆی
بە نەتــەوە بزانێ کــە خاوەنی هەمــووی ئەو
تایبەتمەندییانە بێ .دیارە نەتەوەی کورد هەموو
ئــەو هاوبەشــییانەی هەیە جگە لــە ئابووریی
هاوبەش ،ئەویش بەو هۆیەوەیە کە کورد خۆی
و خاکەکــەی بەدوور لە ویســتی خۆی لە نێو
چەند واڵتدا دابەش کــراوە و ئابوورییەکەی لە
هــەر بەشــێکی کوردســتان ،پاشــکۆیەک لە
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سیستەمی ئابووریی واڵتەکە بووە.
لە نێو ئەوانەدا نەخشــی زمانــی هاوبەش لە
یەکیەتیی نەتەوەییدا لە هەموو مەرجەکانی دیکە
کاریگەرتــرە .چونکە زۆر جار کۆمەڵە مرۆڤێک
لە یەک واڵتدا دەژین ،مێژووی پێگەیشــتنیان
یەکە ،ئابوورییەکی بەیەکەوەبەستراویان هەیە و
لە ئاکامی سەدان و هەزاران ساڵ پێکەوەژیاندا
دابونەریتی هاوبەشیشــیان بۆ دروســت بووە،
بــەاڵم مادام زمانەکەیان هاوبەش نییە ،خۆیان
بــە یەک نەتــەوە نازانن و نامۆیــی لە یەکتر
دەکەن .هــەر واڵتانی کوردنشــین بە نموونە
بگرین ،کورد لە هەر پارچەیەکی کوردســتاندا
ڕیزە فاکتەرێکی هاوبەشی دەگەڵ هاونیشتمانە
غەیرەکوردەکانــی هەیە ،بەاڵم چونکە زمانەکە
یەک نییە خۆی بە بەشــێک لەو گەالنە نازانێ
و هاونەتەوەکانی لە دەرەوەی سنوورەکانی ئەو
واڵتانەدا دەبینێتەوە.
بــە پێچەوانەی ئــەوەش ،زۆر وایــە کۆمەڵە
مرۆڤێک ڕیشــەی نەتەوەیی و مێژووی کۆنیان
بــۆ نەتەوەیــەک دەگەڕێتەوە بــەاڵم چونکە
زمانەکەیان گۆڕاوە دەگەڵ هاوزمانە تازەکانیان
هەست بە یەکیەتیی نەتەوەیی دەکەن .نموونە
بە ســەیدەکانی کوردســتان بێنینەوە ،ئەگەر
بگەڕێینــەوە بنەچەکــە ،ئەوان لــە ئەوالدی
حەسن و حوسێنن و لە ڕیشەدا عەرەبن ،بەاڵم
کە لێــرەن و زمانیان کوردییە ،بە ســەیدێک
بڵێی ئەتۆ کورد نی ،بە گژتدا دێتەوە .کوردێک
لێرە هەڵگرە بیبە هەر واڵتێکی بێگانە ،هەتا ئەو
وەختەی زمانەکەی خۆی لەبیرە ،دەگەڵ ئەوەی
لە خاکەکەی نەماوە ،پێوەندییە هاوبەشەکەی
دەگەڵ هاوخوێنەکانی نەماوە ،نەوە و نەتیژەشی
هەر کــوردن .بەاڵم کە زمانەکە لەبیر چووەوە،
نەسلەکانی دوایی ئەوپەڕەکەی وەک لە زمانی
فارســیدا دەگوترێ خۆیان بە «کوردتبار» واتە
بەڕەگەز کورد دەزانن.
کە وابوو ،میالکی ســەرەکی بۆ بوونی کۆمەڵە
ئینســانێک بە نەتەوە ،زمانە .خــۆ دەزانین لە
کۆنیشــەوە لە هەموو بەشــەکانی کوردستاندا
 368گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

نەتەوەی کورد لە مافی بەکارهینانی زمانی خۆی
بێبەش کــراوە .بۆیە لە هەمــوو دەرفەتەکاندا،
هەوڵدان بۆ ئەوەی زمانی کوردی بەکار بهێنرێ
و بەتایبەتی بەڕەسمی بناسرێ ،لە جێی خۆیدا
بووە .ئەگەر تەماشــا بکەیــن دەبینین یەکەم
ڕۆژنامــەی کوردی (کوردســتان) لــە تاراوگە
دەردەچێ،یانی ڕووناکبیرانی کورد وەک هەوڵێگ
بۆ ئــەوەی زمانی خۆیان بەکار بەرن ،دەچن لە
هەندەران ڕۆژنامەی کوردی دەردەکەن .کەوایە
تەئکیدکردن لەســەر بەڕەسمی-ناسرانی زمانی
کوردی لە ســەردەمی کۆماری کوردســتان لە
جێــی خۆیدا بووە و ئیســتاش هەر لە جێگای
خۆیەتی.

مامۆســتا «عەبدوڵاڵ پەشــێو» کە
پێموایە دۆســتی نزیکی بەڕێزیشــتانە لە
نەوەدەکاندا وتوویەتی :ڕۆژنامەی کوردستان
پارێزەری زمانی کوردییە .ئایا ئیستاش زمانی
کوردیی ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکرات لەو
ئاستەدایە؟
هێندێــک جــار ناخۆشــە پیــاو
بیروبــاوەڕی خــۆی دەرببــڕێ
بەتایبەتــی لەســەر بابەتێــک کە
پێوەندیــی بــە خۆیەوە هەیە و هــی خۆیەتی.
ئەوەی مامۆستا پەشێو لە نەوەدەکاندا گوتوویەتی
جێی دڵخۆشــییە ،بەاڵم لە حەفتاکانی سەدەی
ڕابردوودا شتی زۆر زیاتریش لەسەر ئەوە هەبوو.
گەورە نووســەرەکانی باشووری کوردستان یان
بڵێیــن کوردســتانی عێــراق دەیانگــوت ئەو
مەتڵەبــەی لە ڕۆژنامــەی کوردســتاندا چاپ
دەکرێ ئێمە لەمێژە خوێندوومانەتەوە ،لە مێژە
بیســتوومانە .بــەاڵم ڕۆژنامــەی کوردســتان
دەخوێنینەوە بۆ ئەوەی زمانەکەی لێ فێر بین.
ڕەحمەتی «محەممەدی مەال کەریم» بۆ خوێندن
چووبووە شووڕەوی ،لەوێڕا نامەیەکی ناردبوو بۆ
ئــەوەی لە ڕۆژنامەدا چاپ بکرێ .نووســیبووی
ژیان لێرە زۆر ناخۆشە ،لەم دوورواڵتە تەنیا بەوە
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دەژیم کە چاپەمەنیی کوردیم بۆ دێ ،سپاســی
ئەوانــەی کردبــوو کە بــۆی دەنێرن .پاشــان
گوتبووی بەاڵم باشــە ئەو زمانــە بۆ وای لێ-
هاتووە؟ ناوی چەند کەسی بردبوو ،بە تەوازوعەوە
دەڵێم یەکیان ئەمن بووم ،نووســیبووی ئەمانە
نەماون ،حەسەنی قزڵجی نەماوە ،هەژار نەماوە،
هێمــن نەماوە ،ئــەوی دی نەمــاوە؟ بۆ ناچن
زمانیان لێ فێر بن؟ یانی گەورە نووســەرەکان
قەبووڵیان بوو کە زمانی ڕۆژنامەی کوردســتان
زمانێکە دەبێ لێی فێر بن .بەاڵم زۆر بە داخەوە
دەڵێم نەخێــر زمانی ڕۆژنامەی کوردســتان و
ئەدەبیاتی حیزبی دێموکرات کە دەڵێم حیزبی
دیموکــرات نــاوی تــەواوی ناڵێم بــۆ ئەوەیە
دێموکراتەکــە بە تەواوی بگرێتــەوە ،بەداخەوە
زمانەکە لەو ئاستەدا نابینم.
یانــی ئەگــەر جــاران ڕووناکبیرەکانی کوردی
باشوور دەیانویست لە «کوردستان» فێری کوردی
بن ،ئیستا نووسەرەکانی ئێمە لەوانی باشوور فێر
دەبن،ئەویش نەک لە کوردی زانەکان ،بەڵکوو لە
کوردی نەزانەکان ،بەتایبەتی شتی سەیریش! بۆ
نموونە کوردی ئێمەش دەڵێن« :کوجا مەرحەبا»!
کجــا مرحبا فارســییەکی غەڵەتــە .بەداخەوە
پیاوێکــی گەورە بــەکاری هێنــاوە .یەکەمجار
گۆرانی مەزن بەکاری هێنا! بەاڵم کوجا مەرحەبا
یانی چی؟ فارس دەڵێ «کجــا بر کجا» ،تۆمەز
لــە ڕادیۆ گوێــی لێ بووە ،لــە «بەرکوجا»کەی
حاڵــی نەبووە ،بە مەرحەبای نووســیوە .کورد
دەڵێ «چیی بەسەر چییەوە» ،فارس دەڵێ «کجا
بر کجا» ،عــەرەب دەڵێ «این هــذا من ذاک»
کەچی ئیســتە ڕووناکبیرەکانی ئێمەش «کوجا
مەرحەبا» بەکار دێنن .ڕووناکبیرەکانی ئێمەش
دەنووسن ،شــەڕەنگێز ،ڕووناکبیرەکانی ئێمەش
دەنووســن ئامادەباشــی ،ئامادەباش فارسییە،
بەاڵم کەلیمەکە ئامادەباشــە نەک ئامادەباشی،
ئەوە نموونەیەکە لە دەیان و سەدان و بەداخەوە
هەزاران نموونە ،بۆیە بە هەموو داخمەوە دەڵێم
زمان و ئەدەبیاتــی میدیای حیزبی دێموکرات،
ئێستا لەو ئاستەدا نەماوە.

لە شــاخ ڕادیۆ دەنگی کوردستانتان
دامەزرانــد ،بە پەســەندی دۆســت و دوژمن
میدیایەکی ڕاســتگۆ بوو ،ئەو سەردەمە خەباتی
چەکــداری و پاراســتنی نهێنییەکانتان چۆن
لەگەڵ میدیا یەک دەخستەوە؟
ئەمن پێموایە ئەم دووانە ناتەبایییان
لەنێــودا نییــە ،چونکــە کاروباری
خەباتی چەکداری دوو بەشی هەیە.
بەشــێکی نەخشــەداڕێژییە ،کــە تەبیعەتەن
بەنهێنی دەکرێ ،بەشەکەی دیکەی عەمەلییە،
تەقەی تفەنگ و شەستیر و ئاڕ پی جی و تۆپ
و تەیارە و ئەوانەیە کە بە ئاشــکرا دەبیسترێ،
کەوابێ ،شــتە نهێنییەکە لە کاری چەکدارانەدا
نەخشەداڕشــتنە کە عادەتــەن لە بەینی چەند
فەرماندەدایــە ،بەاڵم بەڕێوەبردنەکەی شــتێک
نییە کە نهێنی بێ ،عەلەنییە .لە پاشــان کاری
حیزبییش هەر دەبێتە دوو بەش .بەشــی زۆری
بۆ ڕاگەیاندن و کارپێکردنە و بەشــی کەمتری
نهێنییە .بۆ وێنە ،کۆمیتــەی ناوەندیی حیزب،
ڕێبەرییەکەی ،ئۆرگانێکی دیکەی کۆ دەبێتەوە
و بڕیار دەدا ،ئەو بڕیارە لە سەدا پێنجی وایە کە
دەبــێ نهێنی بێ ،ئەوی دیکەی بۆ ئەوە نییە لە
زەین و مێشــکی چەند کەسدا قەتیس بێ .بۆ
ئەوەیــە خەڵک بیزانن ،دەبــێ وابێ کە هەموو
کــەس بیزانێ .زۆر جــار لەســەر نهێنیکاریی
تێکۆشەرانی حیزبی ،ئێمەش و حیزبی دیکەش
بە هەڵە دەچن ،پێیان وایە هەموو شتێک دەبێ
نهێنی بێ .نەخەیر ،لە سەدا یەکی ڕەنگە نهێنی
بێ ،ئەوی دیکەی دەبێ خەڵک بیزانێ .مەبەستم
ئەوەیــە ئەو دووانە پێکەوە ناتەبا نین ،دەتوانرێ
هــەر دووکیان لە یەک کاتــدا بەڕێوە بچن .با
لێشــی زیاد بکەم کە کاری میدیا بەشی هەرە
زۆری گەیاندنی شتە ئاشکراکانە.

لە سەردەمی خەباتی چەکداریدا
وتاری ڕۆژتان لە ڕادیۆی دەنگی کوردستان
باڵو کردووەتەوە ،کە بەشی زۆریان ،بەڕێزتان

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 369 2720

و شەهید دوکتور «ســادق شەرەفکەندی»
نووســیوتانە .ئەو بەرنامەگەلە چۆن بوون و
بە چ شێوەیەک ئیدارە دەکران؟
دیارە ئــەوەی دەفەرموون ڕاســتە،
بەاڵم هەر کامەیان بــۆ دەورانێک،
یانی ئەو وەختەی ئەمن بەرپرســی
بەشــی تەبلیغات بووم ،ئەمن نووسیومن و ئەو
کاتەی کاک دوکتور ســەعیدی ڕەحمەتی ،یان
کەسێکی دیکە بەپرسی بووە ،ئەو نووسیونی .زۆر
بەکەمی ڕەنگە ڕێکەوتبێ کەســانێکی دیکەش
نووسیبێتیان .ئەو وەختەی ئەمن بەرپرس بووم
زۆر وەختــان ،ڕادیۆ و ڕۆژنامە لە جێیەک بوون
کــە هیچ ئۆرگانێکی دیکەیان بە دەورەوە نەبوو،
مەسئوولییەتەکەی دەکەوتە سەرشانی من .ئێمە
ئــەو وەختــە عەمەلیاتــی چەکدارانــەی زۆر
پانوبەرینمان بە دەســتەوە بوو ،بۆیە بەشــێکی
ڕادیۆ ،بەشێکی ڕۆژنامەش بۆ ئەخباری مەربووت
بە عەمەلیاتی پێشــمەرگە تەرخــان دەکرا ،کە
ئەوە مەسئوولییەتەکەی لەسەر شانی من نەبوو.
ڕەحمەتی کاک تەها عەتیقی ئامادەی دەکرد و
لە ڕادیۆ دەخوێندرایەوە و پاشان پوختەیەکی لە
ڕۆژنامەدا باڵو دەکرایەوە .بەاڵم ئەوەی دیکە کە
تەفســیری سیاســی بوو عادەتەن لە هەفتەدا
شــەش ڕۆژ دەنووسرا .دەتوانم بڵێم لە سەدا ٩٥
ی بگرە پتریشی هەر ئەمن دەمنووسی ،پیاو کە
لەنێو جەرگــەی کارێکدایــە ،کارەکەی زۆر بۆ
ئاســانە ،هەموو ڕۆژێ کە تەفســیری سیاسیم
دەنووســی ،یان ســەعات چوار و پێنجی ئێوارە
دەمنووســی و دەمدانــێ! یــان ئەگــەر لەبەر
دەلیلێک ،لەبەر سەفەرێک بۆم نەکرابایە ،بەیانی
لەســەر نان و چای بەیانی دەمنووسی .شتێکی
زۆر سەرنجڕاکێشــیش لەم بارەیەوە بڵێم ،ئەوە
ئارشــیوەکەی ماوە .هەموو جارێ تەفسیرەکان
دوو الپــەڕە بــوون لە دێــڕی یەکەمی الپەڕی
یەکەم دەســتی پێدەکرد و لــە دێڕی ئاخری
الپەڕی دووەم کە جێی خەتێکی دیکەی نەدەما
تەواو دەبوون .یادی بەخێر بێهروز کوردئەحمەدی
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لــە ڕادیۆ دەیخوێندنەوە ،دەیگوت زۆر ســەیرە،
هەموو جارێ کە ئەم تەفســیرانە دەخوێنمەوە
یان دە دەقیقە و نیو ،یان یازدە دەقیقە دەگرێ،
لەوە پتر نابا .باوەڕ کە شــەش وتار لە حەوتوودا
بۆ من زۆر ئاســانتر بــوو لەوەی ئیســتا داوام
لێبکەن وتارێک بنووســم ،چونکــە ئەو کاتەی
مرۆڤ لە نێو کارەکەدایە ،ئەوەڵەن مەســئوولە و
مەجبوورە تەعقیبی ئەخبــار بکا ،ڕادیۆی دیکە
بگــرێ ،ڕۆژنامەی دیکە بخوێنێتــەوە .باوەڕ کە
نازانم ئــەوەڵ جارەکان ،دەنا قەت ئیحساســی
قورساییم نەکردووە.

چەندیــن ســاڵ ڕۆژنامــەی
کوردستان ناوی بەشێک لە نووسەرانی باڵو
نەدەکردەوە ،ئایا ئەمە جۆرێک پێشێلکردنی
مافی نووسەرانی نێوخۆ نەبوو؟
دەکرێ بڵێین نا ،چونکی ئەو وەخت
بڕیاری حیزبی ئەوە بوو ،کە حیزب
لــە هەمــوو ئــەو وتارانــەی لــە
ڕۆژنامەکەیــدا باڵو دەکرێنەوە بەرپرســە .یانی
ئــەوەی پێی دەڵێن ڕای ئازاد ،ئەو وەختی لەنێو
حیزبــدا نەبوو .قەزییەکە ئەوە بوو هەرشــتێکی
دەنووسرێ نەزەری نووســەرەکە نییە ،نەزەری
هەمووان و نەزەری حیزبە .کەوا بێ پێویست ناکا
ناوی لەســەری بنووسرێ .ئەگەر لە بیریشم بێ،
ئــەو دەورانــە کەســیش داوای نەدەکــرد و
هەستیشــی بەوە نەدەکرد کە زوڵمی لێ کراوە،
ناحەقیــی لێکراوە .بــەاڵم لە بارێکــی دیکەوە
دەتوانین بڵێین بەڵێ! ئەو کەسەی کارێک دەکا،
حەقــی خۆیەتی کە نــاوی لەســەری هەبێ،
هەرچەند ئەوە لەســەر خودی مــن وا نییە ،بە
النی کەمەوە لە ســەدا ٩٥ی هەرچی نووسیومە
یان بێ ناوە ،یان ناوێکی خوازراوی لەســەرە .لە
ڕاســتیدا ئەو شــتانەی بەناوی خۆمــەوە باڵو
بوونەوە ،یان وتووێژن ،یان ئەو قســانەن کە لە
بۆنەیەکدا بۆ خەڵکم کــردوون ،یان لە هێندێ
حاڵەتــی دەگمەندا بــە پێچەوانەی مەیلی خۆم
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ناومیان لەســەر نووسراوە .تەنانەت هێندێجار
گلەییــم لە ڕۆژنامە و ڕادیــۆ کردووە کە بۆچی
بابەتەکە بە ناوی منەوە باڵو دەکەنەوە ،بۆ بەناوی
من بێ؟ ئەمن بۆخۆم وا بووم .بەاڵم لە ساڵەکانی
١٣٧٣-١٣٧٢دا ئەو ڕایە هاتە پێشەوە کە تەنیا
ئــەوەی وەک ســەروتار دەنووســرێ ،حیــزب
بەتــەواوی لێــی مەســئوولە .وتارەکانی دیکە
دەکرێ بەناوی نووسەر بن ،مەسئوولییەتەکەشی
بەشێکی بکەوێتە سەرشانی ئەو .با ئەوەش بڵێم
کە هێندێ جار ئەم شــێوەکارە مشکیشی تێدا
دەکــوژرێ ،حیــزب هەیــە وتــارەکان بەناوی
نووســەرانەوە باڵو دەکاتەوە .جا ئەگەر شــتەکە
گرتی دەڵێ بۆچوونــی حیزبە و ئەگەر نەیگرت
دەڵێ بیروڕای نووسەر خۆیەتی.
بەهەرحاڵ ،لەو وەختی ڕا پەســەند کرا کە ئازاد
بێ ،ئەو کەسەی پێی خۆشە ناوی خۆی بنووسی
و کەسێکیش پێی خۆش نییە ناوی نەنوسرێ .جا
ئێستە شتێکی تازەش هەڵکەوتووە ،کە النیکەم
لە ڕۆژنامەی حیزبیدا ئەمن بە دروســتی نازانم.
ســەروتارە بەاڵم ناوی نووســەرەکەی لەسەرە،
ســەروتار یانی ڕەئیی حیزبە ،خــۆ دیارە ڕەئیی
حیزب ،هەر دەبێ کەسێک بینووسێ ،خۆ حیزب
ناینووســێ ،حیزب ئوســوولەن وجوودی نییە،
دەوڵــەت وجوودی نییە ،ئەوانــە مەوجوودێکی
فەڕزین ،ئەوەی کە هەیە ئینسانەکانن ،بەیانییەی
حیزبی یەکێک دەینووسێ بەاڵم ئیمزای کەسی
پێــوە نییە ،ســەروتاریش وایە .کەچی ئێســتە
دەبینی ســەروتارە بەاڵم ناوی لەسەرە .لەبارەی
سەروتارەوە حەز دەکەم دوو شتی دیکەش باس
بکەم .هێندێ کەس پێیان وایە یەکەمین وتاری
الپەڕی یەکەمی ڕۆژنامە ســەروتارە ،لە حاڵێکدا
وا نییە ،دەکرێ ژمارەیەکی ڕۆژنامە ســەروتاری
هەر نەبێ .وتاری یەکەم سەروتار نییە ،وەختێک
مەســەلەیەکی تازە دێتە پێش ،حیزبی سیاسی
یان دەوڵەتێک هەڵوێســتی لەســەر دەردەبڕێ،
وتارێک کە ئەو هەڵوێســتەی تێدایە سەروتارە.
وا باوە لە چاپیشدا کادری بۆ دادەنرێ ،بە پیتی
ڕەش دەنووسرێ و بە جۆرێک جودا دەکرێتەوە.

بەپێچەوانەش دەکرێ لــە ژمارەیەکدا دوو یان
ســێ ســەروتار هەبن .لە هەر بابەتێکدا شتێک
دەنووســرێ وەک سەروتار .وەک گوتم سەروتار
بــە تایبەتی بۆ حیزبی سیاســی ناوی لەســەر
نانووسرێ بۆ ئەوەی بزانرێ کە ئەوە ڕای حیزبە
و ڕای نووسەرەکەی نییە.

خــودی بوونی ناوی خــوازراو لە
ئیعتبار یا لە قورســایی و ئەهەمییەت و لە
مەفهوومی وتارەکە کەم ناکاتەوە؟
لــە ڕاســتیدا ئەمــە زیاتــر لــە
مەســئوولییەتی نووســەرەکە کەم
دەکاتــەوە ،جــاری وا هەیە ئەگەر
یەکێک لە ئێمە بیهەوێ شــتێک بنووســێ لە
ڕۆژنامەیەکی نێوخــۆی واڵتدا باڵو بێتەوە لەبەر
باری ئەمنییەتی ناوی خۆی نانووســێ ،چونکە
دەترســێ سانســۆرچییەکان یەخــەی
خاوەنڕۆژنامەکــە بگرن یان ئەگەر کەســێک
لەنێوخــۆی واڵتــەوە مەقالەیــەک بۆ تیشــک
دەنووســێ ناوی خۆی نانووســێ چونکە ئەگەر
بینووسێ خەتەری ئەوە هەیە کە پێی بڵێن ئەتۆ
بۆ لەگەڵ تیشــکی ئورگانی حیزبێکی سیاسیی
غەیرەقانوونی کار دەکەی؟ ئەوە پاســاوی هەیە،
بەاڵم لە هێندێک جاردا نووســەر بۆ ڕاکردن لە
مەســئوولییەت نــاوی خوازراو بــەکار دێنێ و
نایهەوێ خۆی لێبکاتە ساحێب.

مامۆســتا وەک باس دەکرێت کە
بەڕێزتان باوەڕتان بە یەکدەستکردنی زمانی
کوردی هەیە .ئایا بەو تایبەتمەندییانەی کە
زمانی کوردی هەیەتی ئــەو پالنە زمانییە
دەتوانێت سەرکەوتوو بێت یا سەر بگرێت؟
جارێ ئەمن لەســەر ئــەو تەعبیرە
قســەم هەیــە ،ئەگــەر باســی
یەکدەســتکردن بــێ ئەمن قەت
باوەڕم بە یەکدەستکردنی زمانی کوردی نییە،
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ئەمــن باوەڕم بــەوە هەیە کــە زمانی کوردی
وەکوو هەموو زمانەکانــی دونیا دەبێ زمانێکی
ســتاندارد یان زمانی خوێندنەوە و نووســینی
هەبێ .ئەگەر ڕۆژێک هاتینە ســەر ئەوە کە ئەو
زمانە چۆن دروســت بێ ،ئەمن ڕای خۆم هەیە
و خەڵکــی دیکەش ڕای خۆیــان هەیە ،بەاڵم
ئەوەی ئێستا دەیڵێم ئەســڵی مەسەلەکەیە .با
ئێمــە چاوێک لە دەرووبەرمــان بکەین ،ئەمن
هیچ لە تورکی نازانم ،بــەاڵم هەردووکمان لە
فارســی دەزانیــن ،مەنتەقەکانی ئێــران بگرە،
زۆرجار ئەگەر بە زاراوەی مەحەللی قسە بکەن
بە زەحمەت لــە یەکتر حاڵــی دەبن ،کەچی
هەمــوو ئێرانییەکان -غەیرە فارسەکانیشــیان
لەگەڵ بێ -بە یەک زمان دەنووســن ،چونکە
زمانەکانی دیکە ئــازاد نین .بەاڵم خەڵکی هەر
ناوچەیەک بە شێوەزاری خۆیان نانووسن و بۆیە
هەموویــان لێــک حاڵی دەبن .عــەرەب نەک
واڵتێــک ٢٣-٢٢ ،واڵتی هەیــە ،لەهجەکانیان
ئەوەنــدە لەیــەک دوورن ،باوەڕکە لە واڵتێکی
وەک عێراقدا کــە واڵتێکی عەرەبی نییە بەاڵم
عەرەبــی تێدا هەیە و عــەرەب و کوردی تێدا
دەژین ،لەهجەی مووســڵ و لەهجەی بەســرە
ئەوەنــدە لێک دوورن ئەگــەر خەڵکەکەیان بە
لەهجــەی مەحەللــی پێکــەوە قســان بکەن
موشــکلی لێک حاڵیبوونیــان دەبێ .بەاڵم ٢٢
دەوڵــەت بە زمانێک دەنووســن کە هەموو لە
یەک حاڵی دەبن .جا ئەمە باسێکی دوورودرێژە،
بــەاڵم ئەمــن باوەڕم بــەوە هەیە کــە ناکرێ
میلـــلەتی کورد بێزمان بێ ،ئێســتا بێزمانە،
ئێستە لە واڵتی ئێمە ،لە تورکیە و لە سووریەی
ژێر دەســەاڵتی ئەســەددا زمانی کوردی پێی
ناخوێندرێ ،بەاڵم لە باشووری کوردستان یان
کوردســتانی عێراق ئەو حەقــە هەیە کە کورد
بۆخۆی ساحەبی قەزییەکەیە ،یەکجار زۆر جێی
داخە و پێــم کارێکی زۆر ناڕەوایە کە کتێب و
تەنانــەت کتێبی دەرســییش بــە دوو لەهجە
دەنووسرێ ،ئەوە میلـلەتی کورد بەش دەکا.
ئەمــن یــەک دوو نموونــە دێنمــەوە کە ئەم
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باســە کەمێک دڕیژ دەکاتەوە ،زەمانی شــای
یەکەمجار لە تارانــێ ،ڕادیۆی کوردی کرایەوە،
بەرنامەیەکیــان هەبــوو «وەرن پێکەوە کوردی
فێر ببین» ،ڕستەیەکیان بە چوار زاراوە دەگوت،
بەاڵم بەرنامەیەکیان نەبوو بڵێ «بیایید همە باهم
فارسی بیاموزیم» کە ڕستەیەک بە چەند لەهجە
بڵێن ،چونکە ئێران دەیەویست کورد بەشبەش
بێ ،بەاڵم نەیدەویســت فــارس بەشبەش بێ.
ڕادیۆی مەحەلییان دانابوون ،ســەردەمێک کە
ئێوە بەبیرتان نایە ،هەموو لەشکرێکی سوپا دەبوو
ڕادیۆیەکی مەحەللیی هەبێ ،لە بیرمە لە خانێ
دوو لەشــکر هەبوون دوو ڕادیــۆی مەحەللیی
هەبــوون .ڕووناکبیرێکــی کــورد چووبووە کن
مەقامێکی مەســئوول لە تارانێ گوتبووی باشە
ئــەو هەموو هەزینەیە بۆ دەکەن؟ با یەک ڕادیۆ
هەبێ لە جیاتی هەمووان قسە بکات ،گوتبووی
بەڵێ بەڵێ ،دەتهەوێ زمانی یەکگرتوو بۆ کورد
دروســت بکەی؟ ئەو خورمایەی ئەتۆ دەیخۆی
دەنکەکەی لە گیرفانی مندایە.
لە دەرورانی شــەڕی ئێران و عێراقدا کە عێراق
بە موشکلێکی زۆر گەورەی ئابووریدا تێدەپەڕی،
دەوڵەت دوو ڕۆژنامەی دەردەکردن ،یەکێکیان
ســەرپاک بە ســۆرانی یەکێکیان سەرپاک بە
بادینی« ،ئاسۆ» و پێموابێ «سۆالڤ» .هەردووکیان
بەخۆڕایــی لــە دەیانهــەزار نوســخەدا باڵو
دەبوونەوە ،بەاڵم هەر ئەو وەختە سەدام حوسێن
بڕیاری دابوو کە هیچ بەرپرســێک حەقی نییە
لە کۆبوونەوەکاندا بە لەهجەی مەحەللی قســە
بکا .ئەو دەیەویســت عــەرەب یەک نەتەوە بێ
بەاڵم کورد دوو بێت .کەچی ئیســتا کوردەکە
بۆخۆی ئەو کارە دەکا .مەســەلەکە ئەوەیە دەنا
یەکدەســتکردن مانای ئەوەیــە هەموو وەک
یەک قســە بکەن ،ئەمن چۆن شتی وا دەڵێم؟
خۆ نەک هەر ســۆرانی و بادینــی و کەلهوڕی
و هەورامــی و هی تر ،لەنێو سۆرانییەکانیشــدا
هەولێــر و ســلێمانی وەک یەک قســە ناکەن
یەکدەســتکردن بەوەی دەڵێــن و ئەمن قەت
باوەڕم بەو یەکدەستکردنە نەبووە و نییە .

ساڵی بیست و دووەم
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لەسەردەمی خەباتی چەکداری لەو
قۆناغەی ناوچەی ئازادکراو لە ژێر دەســتی
حیزبدا بــوو ،قوتابخانەکانتــان دامەزراند،
سیاســەتی پەروەردەیی ئەو کاتەی حیزبی
دێموکرات چۆن بوو؟ ئایا ئەو قوتابخانانە ئەو
کات نەدەبوونە بارگرانی لەسەر شۆڕشەکە؟
لە بەشــی دووەمی پرســیارەکەوە
دەست پێ دەکەم ،دامەزراندنی ئەم
قوتابخانانــە ،چاپــی کتێــب،
دابینکردنی کەرەســەی خوێندن ،پەیداکردنی
جــێوڕێ ،تەئمینی مێز و ســەندەڵی و هتد...
هەموویان بارگرانییەکی زۆریان لەســەر حیزبی
دێموکرات و بزووتنەوەکــە هەبوو ،بەاڵم دەبوو
گوشــارەکە زۆر لەوە زیاتریش بێ تەحەممول
بکرێ .چونکە دەبوو منداڵی کورد لەو فرســەتە
کە بۆی پێش هاتووە کەڵــک وەربگرێ ،دەبوو
بۆی بڕەخســێ وەک دەڵێن :بە زمانی کوردی
ناوی کورد و کوردستان و پێشمەرگە بنووسێ.
کەوابــوو ئــەوە زۆر شــتێکی پێویســت بوو،
هەزینەکــەی دەبوو تەحەممــول بکەین .ئەوە
شتێک نەبوو کە خۆمانی لێ ببوێرین.
بەاڵم لەباری ئەوەی کە حیزب سیاســەتەکەی
چی بوو؟ ئەمن پێمخۆشــە ئەوە عەرز بکەم کە
حیزبی دێموکرات وەک حیزبێکی مەســئوول،
لە قوتابخانەشــدا ،لە کتێبی مەدرەسەشدا ئەو
سیاسەتەی بەڕێوە دەبرد کە لە شوعاری حیزب
و لــە بەرنامــەی حیزبدا هەبــوو .نموونەت بۆ
بێنمەوە :لە کتێبی پۆلی یەکەمی ســەرەتاییدا
ئااڵی ئێران هەیە ،دەرســێک هەیە دەڵێ ئێمە
کوردین ،ئێمە ئێرانیین .چونکە سیاسەتی حیزبی
دێموکرات ئەوە بوو .زۆر شتی حیزبی دێموکرات
میراتی دوکتۆر قاسملوویە یان بە ئەسڵ میراتی
« قازی موحەممەد»ە .چونکە قازی موحەممەد
زۆر لــە دوکتور قاســملووی ئوســتادتر بووە،
دوکتور قاسملوو خۆی بە شاگردی ئەو دەزانی،
ئەو دەیگــوت تەزادێک لە بەینــی کوردبوون
و ئێرانیبوونــدا نییە .ئێمە هــەم کوردین هەم

ئێرانییــن .هەتا کاتێــک دەوڵەتێکی کوردیمان
دەبێ ،ئێمە ئەو دوو هۆڤییەتەمان هەن .ئیســتا
بەتایبــەت لە دونیــای دەرەوەدا -کابرا دەڵێئێمە ئێرانــی نیین ،کوردین .باشــە ،ئەمنیش
دەڵێم کوردین بەاڵم کامەمان پاســپۆرتێکمان
لە گیرفاندایە کە نووســرابێ کورد؟ هۆڤییەتی
ئێمە لە پاسپۆرتدا لە ناسنامەدا ئێرانی و تورک
و عێراقی و ســووری نووســراوە .هەاڵتن لەبەر
ئەو واقعییەتە مەسەلەکە حەل ناکا .لە ڕاستیدا
خەباتی ئێمە بۆ گۆڕینی ئەم واقعییەتەیە .بەاڵم
خۆ کە گوتم ئێرانیم مانای ئەوە نییە کورد نیم.
مەبەستم ئەوەیە سیاســەتی پەروەردەییشمان
ڕەنگدانەوەیەک بوو لە سیاســەتی بەرنامەییی
حیزبی دێموکراتی کوردستان.

یانی ئــەو پەرەوەردەیەی کە ئەو
کات هەبوو ،پەروەردەیەکی حیزبی بوو یان
نیشتمانی؟ یان هەردووکی بوو؟
دەکــرێ بڵێیــن بــە مەعنایــەک
هەردووکیــان بوو .چونکی شــتی
نەتەوەییی تێــدا هەبوو ،لە عەینی
حاڵدا شــتی نیشــتمانییش هەبوو .ئێمە ئێستا
مانای نەتەوەیی و نیشــتمانی بــاش دەزانین.
وەکوو گوتــم هەم کوردایەتیــی تێدا بوو هەم
ئێرانیەتیــی تێدا بوو ،دیارە ئــەوە جوزئیاتێکە،
دەرسی وا هەیە دەتوانێ لە کوردستانیش هەبێ
لە عەرەبستانیش هەبێ ،لە پاکستان و فەڕانسە
و ئینگلســتانیش هەبێ .بەاڵم کە دەهاتە سەر
مەســەلەی هۆڤییــەت ،سیاســەتی حیزبــی
دێموکرات چۆن بوو ،کتێبە دەرسییەکانیشمان
وا بوون.

لــە ســاڵی ١٣٨١دا گۆڤــاری
چشــمانداز ژمارەیەکــی تایبەتی لەســەر
کوردستان باڵو کردەوە و ئەوە دواتر بوو بە
ڕەوتێک کە ڕێژیم ڕووداوەکانی کوردستان
بە پێــوەری خۆی بۆ خەڵکی کوردســتان
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باس بــکات ،ئێوە ئەو کات وەاڵمی ژمارەی
یەکەمــی گۆڤاری چشــماندازتان لەســەر
کوردســتان دایەوە بــەاڵم دواتر ئەو ڕەوتە
کوێر بووەوە ،نــە وەکوو حیزب و نە وەکوو
کەســایەتی وەاڵمی ئەو چەواشــەکارییانە
نەدراوەتەوە ،هۆکارەکەی چییە؟
دیارە ئەوەی گۆڤاری «چشــمانداز»
دەیکرد ،زۆر دوژمنانە بوو لە حەقی
میلــــلەتی کورد و جێی داخیش
ئەوە بوو کە هێندێ کوردیش تەئسیریان تێیدا
هەبــوو و ڕۆڵیــان تێیدا دەگێــڕا و ئەوەش کە
جوابــم دایەوە ئەگەر لە بیرت بێ لە شــێوەی
وتووێژێکــدا بــوو نەک ئەوە کە دانیشــم و بە
حەوسەلەوە هەموو شــتەکانی جواب بدەمەوە،
بۆیە دەتوانم بڵێم حەقی خۆی نەدراوەتێ .بەاڵم
بەهەر حاڵ ئەگەر ئیرادیشــی لەســەر بووبێ،
کەڵکی خۆی هەبوو.
بە باوەڕی من دەبوو هەموویان جواب بدرێنەوە،
بەاڵم بۆ جــواب نەدرانەوە؟ ئەمن ئەو وەختەی
کە جوابــم دایــەوە مەســئوولییەتی یەکەمم
لــە حیزبدا هەبوو و بە ئەرکــی خۆمم دەزانی،
دواتــر کە ژمارەکانی دیکــەی دەرچوون ئەمن
لەو مەرکەزەدا نەمابووم و ئەو بەرپرسیارەتییەم
لەسەر شانی خۆم هەســت پێنەدەکرد ،بەاڵم
ئــەوە کە حیزب یــان بەرپرســانی حیزبی بۆ
جوابیان نەداوەتەوە دەبێ لەوان بپرســرێ نەک
لە من.

ئــەوەی ئێمە بیزانیــن بەڕێزتان
خۆتان نووسراوەکانی خۆتان تایپ دەکەن،
دیارە سیســتەمی دیجیتاڵیش بەکار دێنن
بۆیــەش حەزم لێیە پرســیارێک لەســەر
دیجیتــاڵ و زمانی کوردی بکەین ،هەندێ
کێشــەی وەک ســێرچکردن ،ڕاســتەوخۆ
پێوەندیی بە ڕێنووســی کوردیشەوە هەیە.
بــۆ چارەســەری ئــەم کێشــانە بەڕێزتان
پێشنیارتان چییە؟
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ئەمن پێموایە لە بــاری فەننییەوە
کــە بۆخــۆم هیچی لــێ نازانم-ئیمکانــی عیالجی ئەو مەســەلەیە
هەیە ،چەند ســاڵ لەمەو پێش سیمینارێک لە
زانکــۆی ســۆران هەبوو ئەمنیــش یەکێک لە
بانگکــراوەکان بووم .الوێک کــە پێموابێ لە
ســوئێدەوە هاتبووەوە بەرنامەیەکی باشی هەبوو
باســی ئەوەی کــرد کە دەتوانێ ئەو کێشــەیە
چارەســەر بکا ،بەرنامەیەکی داناوە کە دەکرێ
ســێرچ بە زمانی کوردی بــکا .ئەگەر کەمێک
لێکی بدەینەوە و وردتری باس بکەین ئەوە بوو
کە ئەگەر بە زمانەکانی دیکە وشەیەک دەنووسی
ئیمالکــەی نادروســتە کامپیۆتێرەکە خەتێکی
ســووری بە بندا دەکێشــێ و لە عەینی حاڵدا
پێت دەڵــێ ئیمال دروســتەکەی چییە ،جێی
ئافەرین بــوو و خەڵکیش ئافەرینیان پێ گوت.
بەاڵم ئەمن نۆرە قســەم وەرگرت و گوتم هەزار
جار دەستخۆشیت لێدەکەم و کارێکی یەکجار
زۆر گەورەیــە بەاڵم ئەتۆ دەبێ ئەوەی ڕاگری و
پتریش گەشەی پێبدەی و ڕاوەستی تا بزانین
ڕێنووسی دروستی کوردی چییە؟ ئیستە ئێمە
ئەوەمان نییە .بە باوەڕی من ڕێگەکە ئەوەیە کە
ئەوانــەی خــاوەن ســەاڵحییەتن چ لەبــاری
دەسەاڵت و چ لەباری زانینەوە شتێک دابنێن
بڵێن ئەمە ڕێنووســی کوردییە ،جا ئەوجار ئەو
بەرنامەیــە لــە ئینتێرنێــت دابــەزێ و ببێتە
ڕێنووســی کوردی و ســێرچی پێبکرێ .دەنا
ئێســتێ یەکێک شتێک دەنووســێ ئەمن پێم
دروســتە ئەتۆ پێت نادروستە .ئەو وەختەش کە
بڕیارێکــی ئاوا دەدرێ ڕەنگــە یەکێک لە ئێمە
نەزەری جــودای هەبێ،بەاڵم کە بوو بە بڕیاری
ڕەســمی ،بوو بە زمانی ڕەســمی و ڕێنووســی
پەسندکراوی کوردی هەموومان دەبێ پەیڕەویی
لێبکەین.
کەوابێ لە حاڵەتی ئێستادا پێموایە دامەزراندن
و دانانــی ئەو بەرنامەیە موشــکیلی ئێمە حەل
نــاکا ،ڕەنگە ئــەوەی ئەو بەرنامەیە ســاز دەکا
پێی دروســت بێ ،بەاڵم ئەمن یــان ئەتۆ یان
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کەسێکی دیکە پێمان دروست نەبێ یان هەر لە
ڕاســتیدا دروست نەبێ .چونکە ئەو بەرنامەسازە
پسپۆڕی کامپیۆتێرە و پسپۆڕی زمان و ئەدەب
و ڕێنووسی کوردی نییە .

ڕوانگــەی مێژووییــی حیزبــی
دێموکــرات بە نیســبەت زمانی کوردی و
زاراوەکانی چۆن هەڵدەســەنگێنن؟ ئەوەی
کە تا ئێستا بووە چۆناوچۆن بووە؟
دیارە ئەمن بە ناوی حیزبەوە قســە
ناکەم .تا ئەو جێگایەی ئەمن ئاگام
لێیە هەرچەند ڕەنگە بەو شــێوەیە
نەنووســرابێ و شــەرح نەکرابێ ،بەاڵم حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،زمانی کوردی و زاراوەی
کوردیی لێک جــودا کردۆتەوە .باوەڕی وا بووە
کە دەبێ میلـــلەتی کورد زمانی خۆی هەبێ و
لە عەینی حاڵدا حورمەت لە هەموو زاراوە و بن
زاراوەکان بگیــرێ ،هەمــوو ال ئــازاد بــن لە
پێکەوەدوانــی خۆیانــدا زاراوە و بــنزاراوەی
ناوچەیی بەکار بێنن ،تەنانەت لە باری فەننییەوە
ئەو کاتەی نووســەرێک ڕۆمانێک دەنووسێ کە
ڕووداوەکانی مەسەلەن لە خانەقینن ،لە قەسری
شیرینن ،دەبێ ئەوەی پێی دەڵێن ڕیوایەت یان
گێڕانــەوە بــەو زمانە بــێ کە دەبێتــە زمانی
ستانداردی کوردی ،بەاڵم کە قارەمانەکانی قسە
دەکەن زۆر بەجێیە بە لەهجەی خۆیان قســە
بکــەن .حیزبــی دێموکرات شــتێکی خیالفی
ئەوەی نەبووە و وابزانم هەتا ئیستاش نییەتی .

بۆچوونێک هەیە وەکوو ڕاستبوون
یــان هەڵەبوونەکەی وەکوو پرســیارێک لە
جەنابت دەکــرێ بۆچوونێک هەیە ،ڕەوتی
نەتەوەخــوازی ،ڕەوتــی شوناســخوازی لە
ڕۆژهــەاڵت لە ژێر تەئســیری دوو فاکتەرا
بــووە ،فاکتەری مەزهەب و فاکتەری زاراوە
بە تایبەتی مەبەســتیان زاراوەی سۆرانییە
ئەڵێن لەو شوێنەیدا کە مهاباد بێت تادەگاتە

مەنتقــەی جنــووب کــە زاراوە کەمڕەنگ
دەبێتەوە شــۆڕش تــا ئــەوێ بەگوێرەی
زاراوەکە هاتووە ،لەو شوێنەشەوە کە بڵێین
کە جنووبــە و ئەگەر وای دانێین مەزهەب
کە دەچێتە بەشی شــیعەکەی بۆ خوارێ
دیســان کەمڕەنگتر بۆتەوە ئایا ئەو بۆچوونە
ئەساسی هەیە؟
ئەمن وای بۆ دەچم و بە نووسینیش
گوتوومــە هەندێــک شــت تاریخ
دەیانخوڵقێنــێ و ئیــرادەی من و
تۆیــان تێدا نییە ،ئەگەر ئــەو هەلومەرجەی لە
دەیەی ١٣٢٠ی هەتاویدا لە موکریان خوڵقا لە
هەموو کوردستان هەبووایە ،پێتەختی جمهوریی
کوردستان مهاباد نەدەبوو ،دەبوو کرماشان بێ.
چونکە هەم شارەکە گەورە بوو ،هەم وا بزانم ئەو
وەختە مهاباد بە کەمی کەسانی خاوەنمەدرەکی
لیسانســی لێ بوون ،بەاڵم هەر ئەو وەختی لە
کرماشان بە دەیان و بە سەدان فەوقی لیسانس
و دوکتۆرا هەبــوون .بزووتنەوەی کورد بۆیە لە
موکریان سەری هەڵدا چونکە لە دەورانی شەڕی
دووەمــی جیهانیدا بۆشــایییەکی دەســەاڵتی
مەرکەزی لەوێ خوڵقا ،لە جنوبی کوردســتان
ئەو بۆشایییە نەبوو ،دەوڵەتی ناوەندی حاکم بوو،
تەنانەت لە شــیمالی کوردســتانیش دەوڵەت
حاکــم بــوو ،حاکمییەتەکە لە ورمــێ ئەگەر
زەعیفیش بووبێ هەبوو ،بەاڵم بەشی ناوەندی لە
سەقزەوە بیگرە تا دەگاتە تەرگەوەڕ و مەرگەوەڕ
و ئەوانە هیچ دەسەاڵتێکی مەرکەزی تێدا نەبوو.
بۆیە دەبینین کە حیزبی ئازادی لەوێ دروست
دەبێ ،کۆمەڵەی ژێ کاف لەوێ دروست دەبێ.
پاشــان هــەر لــەوێ کۆمەڵــەی ژێ کاف ناو
دەگــۆڕێ بە حیزبــی دێموکــرات .خۆ هەموو
شــتێک نیشــان دەدا کە کۆماری کوردستان
دەیەویســت پەل بهاوێ بۆ خوارتر بەاڵم مانعی
هەبوو ،مەسەلەن کۆماری کوردستان دەیەویست
بڕوات بەرەو ســنە ،بەاڵم پێش ئینگلیسییەکان
ڕووســەکان کە بەالی خۆوە پشــتیوانی کۆمار
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بــوون پێشــیان پــێ گــرت ،چونکــە ئەوان
قەراردادیــان پێکــەوە هەبــوو ،ئــەم ناوچەیە
مەنتیقــەی نفوزی یەکێکیان بــێ ،ناوچەکەی
دیکە مەنتیقەی نفوزی ئەوی دیکەیان بێ .هەتا
ئێستاشــی لەگەڵ بێ حیزبی دێموکرات وەکوو
لە موکریان تەشــکیالت و نفوزی هەیە لە سنە
و ئیالم و کرماشــان نییەتی .هەر بۆیە دەبینین
چەند جار کە حیزب تووشــی پاشەکشە بووە،
کاتێک دەستی پێکردۆتەوە ،یەکەم جووڵەکانی
لە موکریان بــوون .بزووتنەوەیەک کە دوچاری
پاشەکشــە دەبێ وەختێک دەیەوێ ببووژێتەوە
لــەو جێیەوە دەســت پــێ دەکا کــە زەمینە
موســاعیدە .حیزبی دێموکڕاتییش هەربۆیە لە
ناوەندەوە دەســتی پێکردووەتەوە .دەنا بۆخۆت
دەزانی ئێمــە ئەندامی کومیتەی ناوەندیمان لە
کرماشان لەسەر کاری حیزبی گیراوە و ئیعدام
کراوە .حیزبی دێموکرات بەرامبەر بەو مەڵبەندە
گرنگە قەت بێغەم نەبووە.
ئەوەش کــە گوایە عامیلی مەزهــەب کاریگەر
بــووە ،ئەوەندەی مەربووت دەبــێ بە حیزب و
بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازی کــوردەوە بە هیچ
جۆر شــتی وا لەبەرچاو نەبووە .چونکی حیزبی
دێموکــرات لەگەڵ ئەوەی موخالیفی دین نییە
لە عەینی حاڵدا ئیدئۆلۆژیی مەزهەبییشی نییە.
حیزبــی دێموکرات کار بۆ قەزیەی نەتەوایەتیی
کورد دەکا ،سەرفەنەزەر لە هەموو عەقیدەیەکی
دینی و مەزهەبی .ئەمن شتێکم لە بیرە کە بۆخۆم
دیومە .لــە جەریانی شــەهیدکرانی ڕەحمەتی
مەال موحەممەدی ڕەبیعیــدا ،تەزاهوراتێک لە
کرماشــان هەبوو ،ئەمن لە پاریس بووم .لەگەڵ
مەسئوولی حیزب لە کرماشان قسەمان دەکرد
بۆ ئــەوەی بزانین وەزعەکە چۆنە .باســی کرد
کــە حەرەکەتێکی باش بــووە و خەڵکێکی زۆر
بەشــدار بوون .دواتر تەلەفونی کرد گوتی کاکە
ئــەوە هێندێک هاتوون لە خەیابانێ شــوعار لە
دژی شــیعە دەدەن .ئەگەر قەراری شیعەگەری
و ســوننیگەری بــێ ئەمن شــیعەم ،ئەمن بۆ
مەســەلەی میللی کار بۆ حیزبــی دێموکرات
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دەکەم .دەمەوێ بڵێم ئەندامێکی ئاگاهی حیزبی
لە کرماشــانیش ئەوە شعووری بوو .بەاڵم ڕەنگە
یەکێکیــش نائاگا بێ و بیخاتە ئەو قاڵبەوە .دەنا
لە سیاســەتی حیزبەکاندا مەسەلەی مەزهەبی
یان دینی بە هیچ جۆر دەخیل نییە.

ڕۆڵی مێژووییی حیزبی دێموکرات
لە پاراســتنی زمان ،شــوناس و کولتووری
کورد چۆن دەبینن؟
ڕەنگــە ئــەو ڕۆڵــە مێژوویییە زۆر
کاریگەر و وەســیع نەبێ بە دەلیلی
ئەوەی حیــزب دەرفەتی کەمی بۆ
خوڵقاوە بــەاڵم باوەڕی حیزبــی دێموکرات بە
پێویســتیی بەرەوپێش بردنی زمان و ئەدەب و
کولتــووری کوردی حاشــای لــێ ناکرێ .هەر
وەکــوو لە پرســیاری یەکەمدا فەرمــووت ،لە
دەورانی کۆماری کوردستاندا یەکێک لەو شتانە
کە لە هەموویان پتر بایەخی پێدراوە مەسەلەی
زمــان بووە .ڕۆژنامە ،گۆڤار ،تەنانەت ڕادیۆیەکی
مەحەللی هەبوو کە هەر لە مهاباد و دەوروبەری
دەبیســترا ،هەموویان بە کوردی بوون .كتێبی
كوردی ،مەدرەســەی کوردی .لە دەورانەکانی
دیکەشــدا حیزبی دێموکرات هەمیشە بایەخی
بەو بابەتە داوە و نەقشــێکی باشیشــی هەبووە.
ئەمــن لە بیرمە لە دەورانــی پاش 1970دا کە
ئێمە لە بەغدا ماڵێکمــان هەبوو ناومان نەنابوو
مەقەڕ یان بــارەگای حیزبی دێموکرات ،ماڵێک
بوو لێــی كۆ دەبووینــەوە ،هێندێــک کتێبی
کوردیمان چــاپ دەکرد .لەگەڵ ئەوەی بنکە و
بارەگایەک نەبــوو ،ناوێکی ڕەمزیمــان دانابوو
بەناوی بنکەی پێشەوا .ئەوانەی چاپمان دەکردن
مۆرێکمان لێ دەدان «بنکەی پێشــەوا» .دیسان
پێموایە ڕەحمەتی محەممەدی مەال کەریم بوو
نووســیی حیزبــی دێموکــرات تەنیــا حیزبی
کوردییــە کــە خزمەتی زمانی کــوردی دەکا.
حیزبەکانــی دیکە بە زمانی کــوردی خزمەتی
خۆیــان کــردووە ،بــەاڵم حیزبــی دێموکرات
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خزمەتی زمانی کوردی دەکا ،چونکی شت چاپ
دەکا بێئــەوەی ئەدەبیاتی حیزب بێ .كەوابێ،
ئەگەر بەرهەمی زۆریشــی نەبووە مەســەلەن
وەکوو ئەوەی ئێســتا لە باشــووری کوردستان
دەیبینین ،بۆ ئەو ســەردەمە ڕۆلێکی بە تەواوی
جێگای قەبووڵ بووە.

مامۆســتا ئەم دوایانە هێرشێکی
میدیایی کە زۆر جار پێی دەڵێن شــەڕێکی
نــەرم لە دژی زمان و جلوبەرگ و کولتوور
و تەنانــەت مێژووی کورد لــە ڕۆژهەاڵت
چڕتر بووەوە .لێکدانەوەتان بۆ ئەم هێرشــە
میدیایییە چییە؟
باوەڕ بکە ئەو باسە هەر جەنبەیەکی
ناخۆشی نەبوو .بە نەزەری من دوو
جەنبــەی ناخۆشــی هەبــوون.
یەکێکیان ئەوە بوو لە ڕێژیمێکیدا کە باوەڕی بە
ماف و ئازادییەکانی گەالن نییە ،نەک هەر هی
کورد هــی ئازەرییــش ،هــی عەرەبیش ،هی
بەلووچیــش و هیچیــان ،جەســارەت دەگاتە
جێیەک کە ئیجازە دەدەن لە ڕەسمیاتیشدا ،لە
ڕادیۆدا ،لە فیلمدا ،سووکایەتی بە هۆڤییەت یان
کولتــووری نەتەوەکانی داخڵی ئێران بکرێ کە
زاهیرەن هەر بەپێی قانوونی ئەساسیی ،خۆیان
ئەوانــە هاونیشــتمانن و ســاحەبی حقووقــی
بەرامبەرن .ئەو بەشە زۆر ناخۆش بوو .ئاخر ئەوە
کە یەکێک جەســارەت بکا لە کۆبوونەوەیەکدا،
لە ماڵێک ســووکایەتی بە زمان و ئەدەب و بە
گشــتی پیرۆزییەکانی نەتەوەیەک بکا ،لەگەڵ
ئەوەی ئیجازە بدرێ لە میدیای ڕەسمیدا شتی
وا باڵو ببێتەوە فەرقێکی زۆری هەیە .دیارە ئەوە
زۆر ناخۆش بوو .بەاڵم شــتێکی ناخۆشی دیکە
کە لەســەر ئەو قســەیە ڕەنگــە بۆمبارانیشبكرێم -ئەوە بوو کە ئەوەی هێندێ کەسی کورد
کردیان ،لە وی باشتر نەبوو ،چونکی ئەوەی کە
ئێمــە پێــی دەڵێیــن بەرپەرچدانــەوە یــان
پەرچەكــردار ،ئەوەی کوردەکانیش یەکجار زۆر

ناخــۆش بــوو .ئەوانیش دەســتیان کــرد بە
ســووکایەتی بە فەرهەنگی میللەتی فارس کە
ئەوەش هەر ناڕەوا بــوو ،ئەمن ئەو عەیبەی لە
خۆیییەکانی دەبینم پترم دێشــێنێ لەوەی لە
ڕەقیبەکان و دوژمنەکانی دەبینم .ئەوەشیان زۆر
ناخۆش بوو کە سنوور نەما .بۆیە پێموایە ئەرکی
حیزبەکانــە ڕێنوێنی بدەن کــە جوابدانەوە بەو
حەرەکەتانە لە ســنووری مەنتیــق دەرنەچێ.
مەسەلەن چەند جار حیزبی دێموکرات ئەوەی
گوتووە کــە بەڵــێ دوژمن تێــرۆری لە ئێمە
کــردووە ،بــەاڵم ئێمە تێڕۆر بە تیــرۆر وەاڵم
نادەینــەوە .ئەتــۆ کە تێرۆرت پــێ خراپە ،ئەو
وەختەی تێرۆریشــت لەدژ دەکرێ نابێ تیرۆر
بكەیتــەوە ،کە جنێوت پــێ دەدەن نابێ جنێو
بدەیــەوە .پێموایــە وەزیفــەی حیزبەکانە لەو
بارەیەوە کار بکەن.

جیاوازییــەک ئەگــەر لــە نێوان
میدیای حیزبی و میدیای نەتەوەیی بەدی
دەکــرێ هۆکارەکــەی چییە؟ بــە باوەڕی
جەنابــی مامۆســتا عەبدوڵاڵ حەســەنزادە
تایبەتمەندییەکانــی میدیایەکی نەتەوەیی
چین بە دوور لە ڕوانینێکی حیزبی؟
پێموابــێ ئــەو دووانە بەتــەواوی
فەرقیان هەیە .ئەمن هێندێک جار
گوتوومە ڕۆژنامەی حیزبی شتێکی
پیرۆزە ،بەاڵم ڕۆژنامــە نییە ،چونکی بە قەولی
باوی ئێســتا یــەک ڕەهەندییە ،باســی یەک
سیاســەت دەکا ،تەنیا مەوزووعاتێکی تایبەتی
باڵو دەکاتەوە ،لە حاڵێکدا وشــەی ڕۆژنامە دوو
مەعنا دەدا .یەکێکیان ئەوەیە کە نامەی ڕۆژە و
باســی مەســایلی ڕۆژ دەکا ،واتە ئەگەر هەموو
ڕۆژێکیــش دەرنەچێ باســی ڕۆژ دەکا :نان بە
چەندییە ،بەرق كوژایەوە ،فاڵنکەس کوژرا ،چی
بوو؟ هەمووی تێدابێ کە ڕۆژنامە حیزبییەکانمان
وا نین و باســی نەزەراتــی حیزب دەکەن و بە
دەگمەن شــتی وایان تێدا دەبێ و مەجالیشیان
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نییــە کە مەســائیلی ڕۆژ باس بکــەن .یەکی
دیکەش ئەوەیە کــە دەڵێن ڕۆژنامە لە موقابیل
شــەونامەدایە .ئێمە ئێســتاش بە ڕۆژنامەکانی
خۆمان دەڵێین ڕۆژنامــە ،بەاڵم خۆ ناتوانین بە
ڕۆژ لــە واڵتەکەی خۆمان باڵویان بکەینەوە .لە
داخڵی ئێراندا ئەدەبیاتــی حیزبی دێموکرات و
هێزەکانی دیکە تا ئێســتاش شەونامەیە .کە وا
بێ میدیای نەتەوەیی ئەوەیە قەزایای نەتەوەیی
و دوور لــە هەمــوو تەعەهوداتێکــی حیزبی و
سیاسی باڵو بکاتەوە و قازانجی نەتەوەیی پێش
هەمــوو قازانجێکی دیکــەی حیزبی و دینی و
مەزهەبی و هتد ..بخات.
پێــم خۆشــە ئەوەش زیــاد بکەم کــە ئەوەی
ئێســتا لە هەرێمی کوردستان دەیبینین وەبەر
قاعیدەیەکــی دیکــە دەکــەوێ .ڕۆژنامەگەلی
وەک «خەبات» و «کوردســتانی نوێ» دەکەونە
خانــەی ڕۆژنامەی نیوەڕەســمی .یانی دەگەڵ
ئەوەی ڕۆژنامەی حیزبی سیاســین ،چونکە بە
ئازادی لەسەر خاکی خۆیان دەردەچن ،هەر لەو
کاتەدا میدیای نەتەوەییشــن .ئەگەر سەرنجتان
دابێ بێجگە لە هەڵوێســتی حیزبەکان بیروڕای
ئازدیشیان تێدا باڵو دەکرێتەوە و ئاوڕ لە هەموو
ڕووداوەکانی ڕۆژیش دەدەنەوە.

یانــی بە باوەری ئێــوە ڕۆژنامەی
کوردســتان قــەت هەوڵــی داوە کــە لە
میدیایەکــی حیزبی نێزیک ببێتەوە؟ یا ئایا
دەکرێ؟
وا بزانم مەبەســتتان ئەوەیە کە لە
میدیــای نەتەوەیی نزیــک بێتەوە.
بەڵــێ ،ئەگەر تەماشــای ڕۆژنامەی
کوردستانی دەورانی کۆمار بکەین تا ڕادەیەکی
باش ئەو خەسڵەتەی پێوە دیارە ،بەاڵم لە پاش
ئەو دەورەیە زۆر بە دەگمەن ئەدەبیاتی حیزبی
دێموکــرات مەجالی ئەوەی هەبووە باســی ئەو
مەســەالنە بکا کە مەســەلەی خەڵکن .بەڵکوو
نەزەراتــی حیزبی بــاس کــردووە و بۆچوونی
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حیزبــی لە بارەی مەســائیلی واڵت و ئیدارەی
واڵتــەوە هێناوەتــە گــۆڕێ و ڕووداوەکانــی
بەدەگمــەن باس کــردووە .ئەو کاتەی باســی
ڕووداوێکیشی کردووە ئامانجی ئەوە بووە قسەی
خــۆی لە ســەر بكا ،لــە حاڵێکــدا ڕۆژنامەی
نەتەوەیــی خەبەر بــاو دەکاتــەوە بێ ئەوەی
تەفسیرێکی لەسەری هەبێ.

دەوری میدیــا لــە بزووتنەوەی
ڕزگاریخــوازی لــە کوردســتان چــۆن
دەنرخێنن؟
میدیا لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی
کورددا دوو مــەودا و دوو مەجالی
هەیە یەکێکیــان لەو وەختانەدا کە
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کوردســتان خەباتی
نهێنی یــان بڵێین خەباتی شــاخ بەڕێوە دەبا.
پێمخۆشە لەسەر خەباتی شاخیش شتێک بڵێم:
کە دەڵێن خەباتی شاخ مەبەست ئەوە نییە کە
هەر لە شاخو کێو بێ .ئێستێ ئێمە لە دەشتی
کۆیەش خەباتی شــاخ دەکەین خەباتی شــاخ
یانــی خەباتی نهێنی ،خەباتــی «ناقانوونی»! لە
دژی سیســتەمێک و بــۆ گۆڕینــی ڕێژیمێک.
خەباتــی شــاریش ئەوەیە کە لــە واڵتەکەی
خۆتدای و دەتهەوێ بە ڕێگای قانوونیدا خەبات
بکــەی بۆ ئەوەی نەخشــی زیاترت لە ئیدارەی
واڵتدا هەبــێ ،دەنگی زیاتر بەدەســت بێنی و
بەرنامــەی خۆت بۆ پێشخســتنی واڵت بەریە
پێش .ئیستا کورد لە کوردستانی عێراق خەباتی
شار دەکا ،کێشــەکە لەســەر ئەوەیە ئیدارەی
واڵتەکــەم ،ئیدارەی مەنتەقەکەم و هەرێمەکەم
چۆن بێ .ئیدی باســی ڕووخاندنــی دەوڵەتی
ناوەندی ناکا .كەوابێ ئەمان خەباتی شار دەکەن
و ئێمە لە دەشــتی کۆیە و دەشتی هەولێریش
هەر خەباتی شاخ دەکەین.
جا لــە هــەردوو حاڵەتەکەدا میدیــا دەتوانێ
نەخشــی موســبەتی هەبێ ،دەتوانێ نەخشی
مەنفیــی هەبێ .دەزانی بەداخەوە مەمانان تەنیا
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دەتوانین لەســەر میدیای کــوردی لە ئێران و
عێڕاق بدوێین و شــارەزاییمان لە میدیای دوو
بەشەکەی دیکەی کوردســتان ئەگەر هەشبێ
زۆر کەمــە .بە باوەڕی مــن میدیای کوردی لە
شاخ کە پتر بە دەستی هێزە سیاسییەکان بووە،
ئەگەر دەورانی شــەڕی نەگریســی نێوخۆییی
لــێ دەربکەین لە هەردووکی ئەو بەشــانەدا لە
خزمەتی قازانجی کــورد و بزووتنەوەی کورددا
بووە.
بــەاڵم ئەگەر بێینە ســەر میدیای ڕەســمی،
یان بڵێیــن میدیای ئاشــکرا ئەم دوو بەشــە
جیاوازییان هەیە .لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە
بەداخەوە دەرەتان و ئیمکاناتێکی بەرتەســکی
هەیە ،دەگــەڵ ئەوەی لەژێــر زەڕەبینی هێزە
سەرکوتکەرەکاندایە و دەگەڵ ئەوەی لە پێوەندی
دەگەڵ هێزە سیاســییەکانی نێــو بزووتنەوەی
کورددا نییە ،بە تەواوی لە خزمەتی ئامانجەکانی
کورد و بزووتنــەوە ڕەواکەیدایە ،بە پێچەوانەوە،
میدیای کوردی لە باشــوور -بە ئەدەبەوە دەڵێم
و مەبەســتم بێ حورمەتی نییە ،-هەمیشــە وا
نییە .بۆنموونە لە هەلومەرجی ئێستادا کۆمەگ
بە باشــبوونی پەیوەندیــی نێوخۆیی کوردەکان
و هێــزە کوردییەکان ناکا و هــەر لەوکاتەدا لە
خزمەتی ئارامکردنەوەی پەیوەندیی نێوان کورد
و هەرێمەکە لەگەڵ دەوڵەتی فێدراڵیشــدا نییە.
جگە لەوەش ،پێم وایە لە کۆمەڵی کوردەواریدا
هێندێ بوار هەن کە پێویستە فەرهەنگسازییان
لەســەر بکرێ .کەچی میدیای کوردی ئاوڕیان
لێ ناداتەوە.

مامۆســتا لــەو ڕووەوە کــە
شــارەزاییەکی تایبەتتان هەیــە ڕوانگەتان
بە نیســبەت سانســۆر و زمانی کوردی لە
میدیای داگیرکەردا چییە؟
دیــارە ڕوانگــەی هەموومــان بە
نیسبەت سانسۆڕی دەوڵەتەکان زۆر
ڕوون و سادەیە .با ئەوەش بڵێم کە

ئەمن لەگەڵ وشــەی داگیرکــەر نیم ،هەتا ئەو
وەختــەی شــوعاری حیزبێکــی سیاســی
خودموختــاری یان فیدڕالیــزم لە چوارچێوەی
واڵتدایە ،ناکرێ بە دەوڵەتەکەی بڵێی داگیرکەر.
ئەگەر شــوعارەکەت کردە ڕزگاریی کوردستان
ئەو وەختە دەکرێ بڵێی داگیرکەر .کەوابێ زیاتر
باسی سانسۆڕی دەسەاڵتی حاکم بەسەر زمانی
کوردیــدا دەکەین .ئــەو سانســۆڕە بەتەواوی
ناڕەوایە چونکی هەر لەســەر زمان نییە لەسەر
بەیانیشە .ئەو شــتەی دەتەوێ بیڵێی ئەگەر بە
فارسییشــی بڵێی لێــت قەبووڵ نــاکا .ئەوجار
ڕێژیمــی فەرمانــڕەوا چــی بۆ بکرێ لەســەر
قەدەغەی زمان لەسەر تێكدانی زمانەكە دەیکا.
بەاڵم شــتێکی ســەیر بڵێم :ئەمن زۆر ئارەزوو
دەکەم سانســۆڕی کورد لەسەر زمانی کوردی
هەبــێ ،بە چ مەعنا؟ بەو مانایە کە مەرجەعێک
بــۆ زمان و ئەدەبی کــوردی هەبێ کە هەم لە
باری لێزانییەوە و هەم لە باری قسەڕۆیشتنەوە
خاوەن ســەاڵحییەت بێ .ئەو وەخت سانســۆر
بخاتە ســەر زمانی کوردی .ڕێــگا نەدا هەموو
نووســینێک بە هەر جۆرێک بنووســرێ چاپ
بکــرێ ،هەمــوو کتێبێک چاپ نــەکا ،بە هەر
زمانێک بنووســرێ بیدا بە کەسانێک کە بزانن
بەڕاستی ئەو نووسراوە کوردییە ،نێوەرۆکەکەی
خزمەت بە پێگەیشــتن و پێشکەوتنی فیکری
کــوردی دەکا یان نا؟ زمانەکــەی کوردی فێر
دەکا یــان کوردی لە بیری خەڵک دەباتەوە کە
بەداخەوە ئەوەمان نییە .ئێســتێ تەماشــا بکە،
ئێمە بــە هــەزاران کتێبمــان لە باشــووری
کوردســتان بۆ باڵو دەبێتەوە کە بەشێکی زۆر
کەمیان نەمرن ،بەاڵم هەموویان بە خەرجی ئەو
میللەتــە باڵو دەبنەوە و زۆریشــیان تێدان کە
لەباری شکڵ و نێوەرۆکەوە خزمەت بە ئەدەبی
کوردی ناکەن .ئارەزووم دەکرد کە سانسۆڕێکی
ئاوا هەبووایە.

مامۆســتا لەتوێی واڵمی دوایین
پڕســیار کە فەرمــووت ئەمن بــاوەڕم بە
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ئیســتالح یــان چەمــک یــان مەفهومی
داگیرکەر نییە مەگەر ئەو کاتە کە حیزبێکی
سیاســی شــوعارەکەی گۆڕیبێ ،ئەوەیکە
ئێســتا بە واقــع هەیە ئەوەیکــە دەبینین
لەنێــوان ناوەند و پەراوێز کە مەبەســتمان
ناوچــە نەتەوەییەکانە ،بۆچوونێک هەیە کە
دەڵێ جورێکە لــە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی،
«داگیرکاریــی نێوخۆیــی» بوونــی هەیە.
ئایــا ئێوە بە دوور لەو تەفســیرە کە بڵێین
سپایەکی واڵتێک هاتووە کوردستانی داگیر
کردووە ،ئایا ئێوە پێتان وایە یان ئەســڵەن
باوەڕتان بــەوە هەیە کە کوردســتان یان
ڕۆژهەاڵت ،کۆلۆنیەکی نێوخۆییە لە ئێراندا؟
لــە واڵتــی ئێمــەدا لــە جیاتی
کۆلۆنیالــی موســتەعمەرە بە کار
دەبــرێ کە وشــەیەکی عەرەبییە،
ئەمن پێموایە نەک هەر کوردســتانی خۆمان،
کوردستانی ئێران ،بەڵکوو هیچکام لە بەشەکانی
کوردستان موستەعمەرە نین ،بەاڵم هەموویان
شێوەموســتەعمەرەن .یانی واڵتێکی خاریجی
نەهاتووە داگیریان بکا ،بەاڵم لە نێوخۆی واڵت
دەســەاڵتێک بەســەریاندا حاکمــە کــە
تەســەڕڕوفاتی وەکوو تەســەڕڕوفاتی واڵتانی
ئیســتعمارگەر دەچن .بۆ نموونە تەماشــای
کوردستانی ئێران بکە ،دەگەڕێن داخۆ لە کوێ
شوێنەوارێكی مێژوویی هەیە؟ ئەگەر دۆزییانەوە
لەوێ مووزەی بۆ دانانێن ،دەیبەنە شــوێنێکی
دیکــە .ئیجازە نادەن ئەو واڵتــە وەکوو خۆی
گەشە بکا ،ئێستا هەر لە واڵتی خۆمان کوردێک
حەقی هەیە پرۆژەیەکی زۆر گەورەی سەنعەتی
لە ئیســفەهان بەڕێوە بەرێ ،بەاڵم ڕێگە نادەن
لە کوردســتان بــە پووڵی کــوردی ئەو پرۆژە
ســەنعەتییە گەورەیــە بەڕێــوە بچــێ .ئەوە
سیاسەتێکی ئیســتعمارییە بەاڵم وەکوو گوتم
مادامێكــی ئێمــە داوای جودابوونەوە ناکەین،
پێموایــە کەلیمــەی داگیرکــەر یــان بڵێین
ئیستعمارگەر زۆر لە جێی خۆیدا نییە .چونکە
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ئەوە بەجۆڕێک نیشــانەی نەبوونی ئەو شتەیە
کە پێی دەڵێن هاوســەنگیی سیاســی (توازن
سیاســی) .دەبــێ بڵێیــن سیاســەتەکەی
ئیستعمارییە نەک بڵێین ئیستعمارگەرە.

خودی مەسەلەی خودموختاری
یان مەســەلەی فیدڕاڵیــزم کە لە حیزبی
دێموکراتــدا هەردوو شــوعارەکە بەقەول
وەکوو بەرنامەی سیاســی کاری بۆ کراوە،
جۆرێک لە کەمکردنەوەی ستەم بووە نەک
البردنی ســتەم .ئایا پێتان وایە کە ئەوەی
جەنابتان دەیڵێن شیبهی موستەعمەرەیە،
دەتوانێــت خروجی یــان دەرکەوتەی ئەم
بۆچوونە ،ســەربەخۆیی بێت یان دیســان
فیدرالیزم بێت؟
پێموایە بەپێی هەلومەرج دەتوانێ
هەردووکیــان بــێ .النیکــەم لە
تیئۆریــدا دەکــرێ وەکــوو چەند
واڵتــی عەرەبیمــان هــەن ،چەنــد واڵتــی
کوردییشمان هەبن .ئێستا پێمان دەکرێ یان
ناکرێ مەســەلەیەکی دیکەیە .بــەاڵم لەباری
نەزەرییــەوە بۆ نا؟ دەکرێ کوردســتانی ئێران
ببێتە دەوڵەتێکی کوردی ،هی تورکیە ،سوریە
و عێراقیــش هــەر وا .دەکرێ بــەاڵم وەکوو
فەرمــووت کەمکردنەوەی زوڵمــە نە البردنی
زوڵم .ئەمن پێموایە زوڵم بە ئیســتقاللیش بە
تەواوی الناچێ ،واڵتە سەربەخۆیەکان زوڵمیان
تێدا نییە؟ زوڵم لە عەرەبســتانی سعودی پترە
یان مەسەلەن لە کوردستانی تورکیە؟ لە کووبا
زوڵم كەمتر هەیە تا لە ئێران؟ خۆ ئەوانە واڵتی
سەربەخۆن .بەاڵم بە هەر حاڵ هەوڵی ئینسانی
ئازادیخــواز بــۆ البردنی ســتەمە .دەکرێ لە
واڵتەکــەدا هــەر بمێنــێ بەاڵم بــە حەدی
ئەکســەری مومکین زوڵمی لەسەر البچێ .بە
تایبەتی زوڵمی نەتەوەیی ،بەباوەری من ئەگەر
دێموکراسی حاکم بێ مەجبوور نییە حەتمەن
بە ئیســتقالل البچێ .چونکی دێموکراسی زۆر
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جار خــراپ تەفســیر دەكرێ ،دێموکراســی
هێندێــک وای لــێ حاڵین کە هــەر ئەوەیە
کەمایەتــی پەیڕەوی لــە زۆرایەتی بكا .ئەمە
دوانوێنگەی دێموکراسییە ،دێموکراسی واقعی
قەبــووڵ و بەجێگەیاندنی مافەکانی کەمایەتی
لەالیەن زۆرایەتییەوەیە .ئەوەیە دێموکراســی.
دێموکرات بەو کەســە دەڵێن کە دەســەاڵتی
بەدەستەوەیە ،بەاڵم حقوقی ئەوانەی کە لەگەڵ
وی نین ڕەعایەت بکا.

لە چەندســاڵی ڕابردوودا لەگەڵ
ئــەو پەرەســەندنی سوشــیال میدیــا لە
ڕاگەیەنــە گشــتییەکان بەتایبەتــی ئەم
تۆڕەکۆمەاڵیەتییانــە ،تووندوتیژییەکــی
زمانیی ســەیر دەبیندرێــت بەتایبەتی لە
پەیوەندی لەگــەڵ کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵتدا،
ئەو توندوتیژییە زمانییە چۆن دەبینن؟
پێموایە لــە جوابی پرســیارێكی
دیكەدا گوتم ،ئەوە پتر دەمئێشێنێ،
ئەگەر یەکێــک موخالیفی منە لە
فەیســبووکدا جنێوم پێ دەدا زۆر کەمتر لەوە
دەمئێشــێنێ کــە الیەنگرێکی مــن جنێو بە
کەسی دیکە دەدا .هەمووی مەحکووم دەكەم.
ئەمە نیشانەی دواکەوتوویییەکی زۆر قووڵە لە
بــاری فەرهەنگییەوە ،لە بــاری عەقلییەوە ،لە
بــاری ئەخالقییــەوە .لەجێدا جنێــو و گۆپاڵ
ئەوکاتــە دەکەونــە کار کە مەنتیــق نامێنێ.
ئەوەی ئیســتە لە میدیادا دەیبینین زۆر جار
بەڕاســتی وای لێ کردووم ئــارەزوو بکەم کە
فەیســبووک نەبایە ،ئینتەرنێت نەبایە .قەت لە
بیرم ناچێ وا بزانم  20یان  25ســاڵ دەبێ لە
ڕۆژنامەی خەباتدا کاریکاتۆرێکم بینی زۆرم پێ
جوان بوو .کابرا لە پشت کامپیووتێر دانیشتووە
تەماشای شــتێک وەک فەیسبووک دەکات-،
ئەودەم فەیســبووک نەبوو -ئەم جنێو بەو دەدا
ئــەو جنێو بەم دەدا .کابرا لــە خەیاڵی خۆیدا
دەڵێ ئەوە دیواری ئاودەستەکانی قەدیمە یان

الپەڕەی ئینتێرنێت؟ زۆر شــتێکی جوان بوو.
ئێســتا وایان لێ كردووە ،ئەوە شــتێکی زۆر
دواکەوتووانەیە و هیچ مەســەلەیەک چارەسەر
نــاکا .بەڵکوو گیروگرفتــەکان قووڵتر و توندتر
دەکا.

ئەمن وەکوو دوایین پڕسیار الی
خۆمەوە ،سیاسەتەکانی میدیای دەسەاڵت
یان دەسەاڵتدار بۆ پەرەپێدان بەو چەمکەی
کە ئێمە بــە کۆلۆنیالیزم نــاوی دێنین و
جەنابتان پێی دەڵێن شــێوە موستەعمەرە
چۆناوچۆن دەبینن؟
سیاسەتی میدیای دەسەاڵت وەک
عەرزم کردی جاروبار ئەو شتانەی
بە ســەراحەت لــێ دەردەکەون،
جاروبار فیلمێک باڵو دەکەنەوە لێدوانێک باڵو
دەکەنــەوە .کابرا لە جێیەک قســەی کردووە،
هەتــا ئەو جێیــەی باڵو نەکراوەتەوە قســەی
خۆیەتی ،بەاڵم کە لە میدیای ڕەســمیدا باڵو
دەکرێتــەوە ئیدی ئــەو خشــوونەتە زمانییە،
خشوونەتە میدیایییە دەبێتە قسەی دەسەاڵت.
میدیای دەســەاڵت لە واڵتی خۆماندا -باسی
ئێران دەكەم -لە کولــدا لە جیهەتی ئەوەدایە
کە هۆڤییەتی نەتەوە غەیرەفارسەکان بسڕێتەوە.
جــا ســەیرەکە لەوەدایە ئــەوەی پێی دەڵێن
ئینقالبی ئیسالمی ،تەنانەت لە خەتی ئینقالبی
ئیســامی ،لــە خەتی خومەینییــش الیداوە.
خومەینــی وەختی خۆی تێزێکــی هەبوو کە
دەیگــوت میللیگەرایــی زەمینەی ڕوشــدی
ئیمپریالیزمــە ،دەیگوت فارس و کورد و نازانم
چی و چی هەموویان موسوڵمانن ،بەاڵم ئێستا
کۆمــاری ئیســامی لەگــەڵ ئەو فەلســەفە
دینییەش کە هەیەتی -موناقەشەی ناکەین کە
چۆنە -بــە تــەواوی شۆڤێنیستمەســلەكە.
عەمیقــەن موتەعەســیبن و دەیانەوێ هەموو
هۆڤییەتێکــی غەیرە فارس لــە واڵتی خۆیاندا
بسڕنەوە.
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وتووێژ لەگەڵ

حیکمەت محەمەد کەریم (مەال بەختیار)

ڕوونکردنەوە:
خوێنەرانی بەڕێز ئاگادار دەکەینەوە کە ئەوەی لێرە دابەزیوە تەنیا بەشێکە لە وتووێژی گۆڤاری تیشک لەگەڵ ڕێزدار
مەال بەختیار .بە هۆکاری تایبەت ،خۆمان لە باڵو کردنەوەی تێکڕای چاوپێکەوتنەکە بواردووە و لە ئارشیودا پارێزراوە.

ژیاننامە
حیکمــەت محەمــەد کەریم ،ناســراو بە (مەال
بەختیار)
لە ساڵی  1954لەشاری خانەقەینی دەوڵەمەند
بەنــەوت لەدایک بووە ،کە دەکەوێتە باشــوری
ڕۆژهەاڵتی کوردستانی عیراق.
لــە  1970/06 / 10پەیوەنــدی بەکۆمەڵەی
(مارکســی ـ لینینی)یەوە دەکا ،ئەوەش چەند
مانگێک دوای دروستبوونی کۆمەڵەکەوە.
لە ساڵی  1974پەیوەندی بەشۆڕشی ئەیلولەوە
دەکا ،بەاڵم بەهۆی بیروباوەڕە چەپگەراییەکانیەوە
بەرەوڕووی گوشار و ئاستەنگێکی زۆر دەبێتەوە.
حیکمــەت محەمەد کەریــم یەکێک بووە
لەوانەی لەلیســتی ئەو ســەرکردە داواکراوانە
دابــووە کە لەالیــەن حکوومەتــی عیراقەوە
فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ دەرچووبوو ،بەاڵم
هەوڵەکان بۆ دەســتگیرکردنی ســەرکەوتوو
نەبوون.
دواتــر دەبێتــە لێپرســراوی تەواوی شــانە
نهێنییەکانی کۆمەڵە لەناو شارەکاندا ،و بەپێناسی
ساختە ،بەشــێوەیەکی نهێنی لەنێوان هەریەک
لەشــارەکانی (بەغدا ،کەرکوک ،کەالر ،سەماوە،
دیوانیە ،فەلوجە ،موســڵ ،ســلێمانی و هەولێر)
هاتوچۆی دەکرد ،بەمەبەستی پێکهێنانی شانەی
چەکدار بۆ بەشــداری پێکردنیــان لە خەباتی
چەکداریدا.
لەگرنگتریــن ئەو پلە و پایانــەی مەال بەختیار
ئەرکی تێیاندا بینیوە لە ساڵی  1975ەوە:
لەساڵی  1975دەبێتە ئەندامی سەرکردایەتی
کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستان.
لەساڵی  ،1976دەبێتە ئەندامی سەرکردایەتی
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان.
لەســاڵی  ،1978دەبێتە لێپرسراوی هەرێمی
هەورامان.
لەســاڵی  ،1982لێپرســراوی مەڵبەنــدی
ڕێکخســتنی ســلێمانی یەکێتیی نیشــتمانیی
کوردستان بووە.
لەساڵی  ،1984ئەندامی تیمی دانوستانکاری

کوردی بووە لەگەڵ ڕێژێمی عیراق.
لەساڵی  ،1991لە ڕاپەڕینەکانی گەلی کورددا
ڕۆلێکی بەرچاوی هەبووە.
لەســاڵی  ،1992بەشــداری کۆنگرەی الیەنە
سیاســییە ئۆپۆزســیۆنەکانی عیراقی کردووە لە
ڤییەننا.
لەســاڵی  ،199٢لــە هەڵبژاردنی جەماوەری،
دەبێتە ئەندامی پەرلەمانی کوردستان.
لەســاڵی  ،1993دەبێتە لێپرسراوی مەکتەبی
ڕێکخراوە دیموکراتیکەکانی یەکێتیی نیشتمانیی
کوردستان
لەســاڵی  ،1995دەبێتــە ســەرۆکی لیژنەی
ئۆڵۆمپی کوردستان.
لەســاڵی  ،1999بەشــداری لەکۆنگــرەی
ئۆپۆزیسۆنی عیراقی کردووە لە «نیۆیۆرک».
لەســاڵی  ،2001دەبێتــە ئەندامی مەکتەبی
سیاسی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان.
لەکۆتایــی ســالی  ،2002بەشــداری
کۆبوونەوەکانی ئۆپۆزســیۆنی عیراقی دەکات لە
دابڵین.
لەســاڵی  ،2009دەبێتە ئەندامی دەســتەی
کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتیی نیشتمانیی
کوردستان.
لەســاڵی  2010وە ،لێپرســراوی دەســتەی
کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتیی نیشتمانیی
کوردستانە.
لەبواری راگەیاندن و چاپ و باڵوکردنەوەدا:
گرنگترین کتێبە چاپکراوەکانى:
 1یاخیبوون لەمێژوو .1998 -
 ٢لەخزمەتى ئەدەبدا ـ .1998
 ٣دیمواکرسی لەدوای جەنگی سارد .1999 -
 ٤کۆبەندى چەند بابەتێک ـ .1999
 ٥دیموکراســی لەنێوان مۆدێرنێتە و پۆســت
مۆدێرنێتــەدا -چاپى یەکــەم2000 -و چاپى
دووەم .2014
 ٦ئازادی ئەقڵ و کۆمەڵی مەدەنی .2001 -
 ٧دیموکراســی و دوژمنانــی ـ چاپى یەکەم-
.2006
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 ٨چــۆن چەپکێکء کام مێــژووى کۆمەڵە؟! ـ
.2012
 ٩تۆتالیتالیزمى ڕۆحىء ئەرکەکانى رۆشنگەرى
هاوچەرخ.2013 -
 10گوتارى ئەنکــەرە وەرچەرخانى هاوچەرخى
کوردایەتى.2013 -
 11وتارەکانى هەفتەیاد .2013 -
 12دووڕێیانى دیموکراسىء سەلەفییەت -چاپى
یەکەم.2014 -
 13مخطط سياســي حديث في شــرق االوسط
طبعةاالولى ٢٠١٤
 14شۆڕشــی کوردســتان و گۆڕانکارییەکانــی
ســەردەم -چاپى پێنجەم ـ عەرەبى ـ لوبنان -
.2015
 15کوردســتان ،هەدەپــە ،تورکیــا ،ڕووەو کام
بەستێنى سیاسى؟ .2015 -
 16پێشبینى سەرهەڵدانء مەترسییەکانى داعش
ـ .2015
 17کوردستان بەرەو سازان یان ترازان ـ .2017
 18یەکەمین کۆڕ ،یەکەمین مونازەرە ـ .2017
 19گەشتێک بەرەو گۆڕانکارى سیاسى ـ .2017
 20ئاڵوگۆڕە سیاسیەکانء هاوکێشە نوێیەکان
 21لە بری بیرەوەری
یەکەمیــن کــۆڕی سیاســی دوای راپەڕینی
( )١٩٩١لە شەقاڵوە بەستووە .
یەکەمین کۆڕی عەلمانی دژی ســەلەفییەت
ساڵی ( )١٩٩٤ئەنجامداوە .
یەکەمین مونازەرەی سیاســی و فکری ساڵی
( )١٩٩٥لەگەڵ نەیاری ئایدیۆلۆژی سازداوە.
لەســاڵی  ،1996سەرپەرشــتیاری ناوەنــدی
ڕاگەیاندنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بووە.
سەرنووســەری گۆڤاری وەرزی (مەدەنیەت)
لەساڵی ( . )١٩٩٨
سەرنووسەری هەفتەنامەی (چاودێر) لە ساڵی
(.)٢٠٠٤
دوا ئەرکــی ڕوناکبیریــی :سەرپەرشــتیار و
دامـــــــەزرێنەرى (پالتفۆرمـــى دابــڕان) و
(فێمینیستى ڕۆشنگەری)یە.
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ســپاس بۆ ئــەم دەرفەتە ،وەکوو
دەســتپێکێک ،مەالبەختیــار چۆن خۆی
ئەناسێنێت؟ لە قۆناغی ئێستای تەمەنیا  ،بە
گوێرەی بیروباوەڕەکانی ،بۆچوونەکانی ،دنیا
چۆن ئەبینێت؟ وەکوو جاران ئەیبینێت یان
بەشێوەیەکی دیکە بیر دەکاتەوە؟
نا ،بیگومان وەکــوو جاران نایبینم،
بــەاڵم بەتەواوەتــی لــە جــاران
دانەبڕاوین ،ئێستامان درێژەکێشاوی
هەمــان خەونەکانی ڕابردوومانە ،ئایندەشــمان
لەســەر ئێســتا ئەگەر باش بیر بکەینەوە بنیاد
دەنێین ،دنیا گــۆڕاوە و ناکرێ ئێمە نەگوڕابین،
پێموابێ لە هەندێ ڕێچکەیــا بەردەوامین و لە
هەندێ ڕێچکەیا تووشی ڕاچڵەکین بووین.
ئــەوەی نەدەبوو ڕوو بــدات ڕووی دا و ئەوەی
دەبوو ڕوو بدات ڕووی نەدا ،یان ئەوەی نەدەبوو
بیکەین کردمان ئەوەی دەبوو بیکەین نەمانکرد،
ئێستا لە بگرەوبەردەیەکی ئاوا داین.
من خــۆم لــەوەدا دەدۆزمەوە کە هــەر خەوە
شۆڕشــگێڕ و دێموکــرات و دادپەوەرییەکەیە،
بەاڵم زەمان و زەمینەکەی لە الی من گۆڕاوە.

بارودۆخی ئێستای باشوور هەست
ئەکەی لە کەســێک ئەچێ هەناسەی سوار
بــووە و پشــوو درێژیی نەمــاوە ،بەجۆرێک
ڕاڕایی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابووری هەیە
لەم واڵتە بەگشــتی هەست ئەکەی ئینسانی
کــورد ورد بووە لە ناوەوە ڕووخاوە ،چی وای
کردووە ئەو بنبەســتە سیاسییە دروست ببێ
و بەهەرحاڵ سیاســەت بگاتە ئاســتێک کە
خەڵــک هیچ ئینتیمایەکی بۆ هیچ شــتێک
نەماوە؟ النیکەم ڕواڵەتەکە وا نیشان دەدات.
وەاڵ ئــاوای دەبینــم دوو هەفتــە
لەمەوبــەر لەســەر تەلەفزیــۆن لە
بەرنامــــــەی کــــرانەوە وتم لە
٩٣،٩٤ـــەوە پرۆژەیەکــی جوان لە مێشــکی
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سەرکردایەتی سیاســی کورد لە باشوور نەماوە،
ئەوەی بوو بەنــاوی ڕێفڕانــدۆم کردمان بەدەر
لەوەی ناچمە ناو وردەکارییەکەی ،تەوقیتەکەی
هەڵەیە ،پیالنەکەچەند گەورە بوو لەســەرمان،
چــۆن نەبوو ،نەیتوانی ئەو خــەوە جوانە بە دی
بێنێ کە درێژەکێشانی ڕاپەڕینی بەردەوام بێت،
ئێستا ،ئەمڕۆ ڕۆژی یادی ڕاپەڕینە لە ڕانیە٣٠ ،
ســاڵی ڕەبەقە ڕاپەڕینمان کردووە  .بە  ٣٠ساڵ
ســەنگاپوور بوو بە یەکێک لە پێشکەوتووترین
واڵتەکانــی دنیا ،رێک بە  ٣٠ســاڵ ،یانی ٦٥
دەستیان پێکرد لە  ٩٥تۆپ ،سەرکەوتوو بوو.
ئیســە جەنابــت لە من ئەپرســی مرۆڤی کورد
داڕزاوە ،یانی لە دوای  ٣٠ساڵ دوای ڕاپەرین،
لە یــادی ڕاپەڕینا بە من ئەڵێــی مرۆڤی کورد
داڕزیــوە ،مەعنــای ئەوەتە هەموو ئــەو خەونە
جوانانــەی لە ڕاپەڕین و پێــش ڕاپەڕینا بوو ئەو
خەونــە جوانانــە نەهاتوونەتــە دی ،بۆیە وامان
بەسەر هاتووە ،بۆیە وای لێهاتووە.
لە ڕاســتییا بە ڕۆشــنی ئەیڵێم ،نامەوێ هیچ
بشــارمەوە ،قەیرانــی عەقڵــی ســەرکردایەتی
سیاسیی کوردە ،ئەوە قەیرانێکی گەورەیە ،ڕاستە
لە چاو  ٢٠٠سالی ڕابردوو ئێمە شکستی بەرەو
هەرەسمان نەخواردووە ،ڕاستە ئەوە شانازییەکی
گەورەیــە نە لەکاتی خەباتی چەکداری نە دوای
ڕاپەڕین .
بەاڵم بە دیوەکــەی تــرا بەدینەهێنانی ئاواتە
بنەڕەتیەکانی  ٣٠ســاڵی دوای ڕاپەرین ،خۆی
لــە خۆیــدا نائومیدییەکی گەورەی دروســت
کردووە ،ئەم قەیرانە ،قەیرانی نەبوونی عەقڵێکی
ستراتیژیی ســەرکردایەتی سیاســی کورد لە
هەموو جمگەکان و بوارەکاندا ڕەنگی داوەتەوە.
ئێمــە بەکورتی عەقڵی تەســکی حیزبایەتیمان
تێنەپەڕانــدووە لەســەرکردایەتیی سیاســیی
حیزبییەوە  ،بۆ سەرکردایەتیی دەوڵەتمەدارییەکی
هاوچەرخ.

بەهەرحاڵ ئەو کێشــانەی ئێستا
کۆمەڵــگا پێــوەی دەناڵێنــێ بەتایبەتــی

ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ،هەســت دەکەی
شتێک نەماوە شــکڵ بدات بەڕای گشتی،
تەقریبەن ئەو بۆمبارانەی زانیاری کە هەیە و
ئەو بێ کۆنتڕۆڵەی کە بە سەر ئەفکاریشدا
هەیە بەســەر ئێمەیشــا هەیە وای کردووە
کە ئەســڵەن خەڵک نەزانێت چ پێگەیەکی
هەیــە ،تەقریبــەن پێگــەی کۆمەاڵیەتی
تێکچووە ،شەخس و پێگەی کۆمەڵگاکە کە
ڕووداوەکان ناخوێنێتەوە بەرەو کوێ دەچن،
لە ئاســتی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بەڕاستی
ڕای گشتی هەیە؟ لە کوردستانیشا جەنابت
وەکوو سیاســییەک پێتان وایە ڕای گشتی
هیچ کات سیاســەتی ناچار کردووە ڕێرەوی
خۆی بگۆڕێت؟
بــا جــارێ بەشــێکی کەمــی
پرسیارەکەی پێشووت باشتر ڕوون
بکەمــەوە ،ئەویش ئایــا بەتەواوەتی
مرۆڤی ئێمــە داڕزاوە؟ بەتەواوەتی نائومێد بووە؟
نا ،مــن وای نایبینم بە تەواوەتی داڕزابێت ،ئەم
وێستگانە ،ئەم پێچاوپێچانە لە مێژووی جیهان
و گەالندا هەیە لە هەمــوو کۆمەڵەکانی دنیایە،
بــەاڵم کاتییــە ،تەنانــەت دەزانین لــە هەموو
بەشەکانی کوردستان کارەساتی زۆر زۆر گەورە
بەســەر میللەتی کورددا هاتووە  ،ئەو کاتەی کە
قۆناغــێ زۆر دواکەوتووتــر و کەمتریــن
کەرەستەکانی بەرەنگاری و خۆڕاگریش هەبووە،
ئەو کاتە کورد بەتەواوەتی هەرەسی نەهێناوە ،لە
بەرانبەر کارەســاتەکاندا ،ئێستاش هەر وا ئەبێ.
ڕووداوەکانی ئێســتە لە باشوور ،جیاوازە لەگەڵ
ڕۆژهــەاڵت و باکوور و ڕۆژئاوا ،بــۆ نموونە :ئەم
ناڕەزایــی و داڕزانییــەی کــە ئێســتا هەیە ،
بەدبەختییەکــەی لــەوە دایە کــە هۆیەکەی
خۆمانین  ،بەاڵم ئەشــی بینین لە سۆشــیال
میدیایە ،لە نێو نووســەرانە ،لەنێو هونەرمەندانە،
لە نێو ڕای گشــتی و شەقامی سیاسی تازەیا ،لە
جۆرێک لە خۆپیشاندانی سیاسی تەندرووستییا،
نەک هەڵەکان  ،ئەمانە ئەبینین لە نێو ژیانێکی
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تازەین .ئەمە ،ڕای گشــتییەکی تازە ئەخوڵقێنێ
لە کوردستانا ،ئەمە زۆر زۆر گرینگە ،ئایندەیشی
تیا بەدی دێت.

کاریگەریی لەسەر سیاسەت داناوە
وەها کە سیاسییەکان ڕەفتاریان بگۆڕێت؟
بێگومان دایناوە ،هــەر بە دەلیلی
ئــەوەی لــە هیــچ هەڵبژاردنێکدا
یەکیەتــی و پارتــی و هـــــەموو
حیزبەکان ،هەرچێ هەوڵ ئەدەن ناتوانن لەسەدا
پەنجــای زیاتر دەنگــەکان بێنــن .ئەمە نەک
کاریگەریی داناوە ،بەڵکوو ترساندووشنی.

ڕای گشتییەک هەیە کە هەڵقواڵوی
کۆمەڵگا بێت نەک دەرخواردی درابێ؟
ئینجــا ئەمە گرینگــە ،تەواوکەری
واڵمەکەی تریشمە ،ئەویش ئەوەیە
لە واڵتێکــدا دەستاودەســتکردنی
دەسەاڵت نەبێ ،رای گشتییش نییە ،دەسەاڵت
لە هەمــوو بژاردەیەکدا قۆرخ کــراوە ،ئەوە زۆر
ناتەندروســتە ،ئەمــە جۆرێک لــە هەژەموونی
حیزبگەراییــە بەنــاوی دێموکراســی ،ناڵێــم
دیکتاتۆرییــە ،دەڵێــم حیزبگەراییــە بەنــاوی
دێموکراسییەوە ،من دایمەن وتوومە دێموکراسی
تەنیا لە هەڵبژاردنی چوارساڵ جارێکدا نایبینم.
فراوانــە،
چەمکێکــی
دێموکراســی
دەستاودەستکردنی دەسەاڵتی تیایە ،بوونی ڕای
گشــتیی تیایــە ،ڕەخنەی تەندروســتی تیایە،
تــەواوی ئازادییەکانی تیایــە ،خەباتی مەدەنی
تیایە ،قبووڵکردنی جیاوازییەکانی تیایە ،دۆڕاندن
قەبووڵ کردنی تیایە .دێموکراســی پرۆسەیەکی
مێژوویــی ،و کولتوورێکی مێژوییە،کە ئەمە ئەم
پرۆسە مێژووییە لە ناو دەسەاڵتا هەیە ،بەاڵم لە
نێو ژیانی کۆمەاڵیەتییا الوازە جارێ.

الیەنێکی تر بــاس بکەین ،پێش
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ئەوەی باسی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بکەین،
بارودۆخــی پارچەکانــی تری کوردســتان
دیــارن .نوێنەرایەتیی هێزە سیاســییەکان
دیارن زۆنە سیاسییەکان دیارن،تاڕاددەیەک
ئێمە سەیری جوگڕافیای کوردستان بکەین
کۆمەڵێ زۆنی ناوخۆییشمان هەیە ،ئەو زۆنە
ناوخۆییانە هەرهێزێکی سیاســی نوێنەری
زۆنێکی سیاســین ،تەنانەت ئــەو مودێلی
حیزبە سیاســییەکانی کوردیــش ئەوەندە
دوور نییــە لە یەکتر یانی ئەگەربە گشــتی
لە ڕووی ڕەفتاری سیاســییەوە ســەیریان
بکەین ،ئایا ئێــوە پێتانوایە ئەو بارودۆخەی
لێرە ڕووی داوە لە نێو پارچەکانی دیکە بەو
شــێوەیە ڕوو بداتەوە؟ مەترسیی ئەوە هەیە
ئەو ناســیۆنالیزمەی کورد پاشەکشە بکات
لــە پارچەکانی تریشــدا ؟ پێتان وایە یەک
عەقڵییەتە لە نێو حزبە سیاســییەکاندا یان
جیاوازییەک دەبینن؟
دیارە جەنابت وەکوو ئەگەر پرسیار
دەکــەی ،منیــش بە ئەگــەر واڵم
دەدەمــەوە ناتوانم بە یەقین قســە

بکەم.
یەکەم ئێمە لە باشــوور نەدەبــوو وابین ،دەبوو
نموونەکەمان جوانتر بێ و زۆر باشتر و گونجاوتر
بێ ،لە گەڵ ئەوگۆڕانکارییانەی کە ئێســتا پێیا
تــێ ئەپەڕین ،یان بــا بڵێم  :بــە کورتی ئێمە
کارلێکێکی تەواومان لەگــەڵ گۆڕانکارییەکان
نەکــرد ،کارلێکێکی ئۆرگانیکیمــان نەکرد کە
کاریگەریمان هەبێ و ڕووداو و گۆڕانکارییەکانیش
لەســەرمان کاریگەرییان هەبێ ،بەداخەوە ئەمە
نەکراوە ،نەک ئەمــە نەکراوە ،بەڵکوو بەدرێژایی
مێژوو لەســاڵی ٧٠وە کە کۆمەڵەی ڕەنجدەران
دائەمەزرێ ،سیســتەمی حیزبایەتیــی بنەماڵە
قەبــووڵ ناکەین ،ئێســتە چەندیــن بنەماڵە لە
نێو حیزبەکاندا دروســت بوون ،ئێستا پێوەندیی
کۆمەاڵیەتــی لــە پێوەندییەکــی کۆمەاڵیەتیی
پێشکەوتووەوە،کە خەونمان بوو ،بۆ پێوەندییەکی
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کۆمەاڵیەتیــی عەشــایری گەڕاوەتــەوە ،لە زۆر
جومگەیا گەڕاوەتەوە.
ئیستە لە هەندێ شوێنا ئەگەر عەشایەر لەگەڵتا
نەبێ دەرناچی بۆ هەڵبژاردن ،مەحاڵە دەربچی،
پێوەندیی عەشیرەگەریمان وا لێکردووە.
لەهەندێ شــوێنا زۆر بە ئاشکرا هەندێ لە کۆنە
سەرۆک جاشــەکان و عەشــیرەتەیان خۆیان
ئامادە کردووە کە هەر گۆڕانکارییەکی سیاســی
بێتە پێــش ,ئەوانیش وەک جاری جاران چەک
هەڵبگرنەوە و ببنە هێزی داردەستی داگیرکەران،
ئایا لە بەشەکانی کوردستان ئەمە ڕوو دەداتەوە
یان نا؟ بەڕای من ئەمە بەستەیە بە چۆنییەتیی
گۆڕانکاری لە بەشــەکانی کوردســتان ،ئەگەر
لە بەشــەکانی دیکەی کوردســتان بە هێزی
چەکداری ,کە ئێســتا لە بەشەکانی کوردستان
هەیە بە زەبری هێزی چەکدار گۆڕانکاری ببێ و
بە عەقڵییەتی هێزی چەکدار بگەڕێنەوە ئەمەی
ئێمە لەو بەشانەی کوردستان دووبارە دەکەنەوە
ئێوە.
ئەگــەر بــە وەرچەرخانێکــی ڕاپەڕیــن و بــە
کاریگەریی سیاسەتی گلووبال و سوشیال میدیا
و تەکنیک و ئابووریی ئەم سەردەمە گۆڕانکاریی
لەو بەشانەی کوردستان ڕوو بدات بەشی زۆری
ئەم تەجروبە شکســتخواردووەی ئیمە دووبارە
نابێتەوە.

ئــەو بەســتێنانەی سیاســەت
گەمەیــان تیــا ئــەکات بەگشــتی ،بەهەر
حــاڵ ئــەو مەترســییەی جەنابت باســی
دەکــەی ،ئێمەیــش هەســتی پێدەکەین،
کێشــەکە ئــەو هەرێمــە ناوخۆییانەن کە
لــە زەینی ئێمەدان ،شــتێک هەیە بەناوی
دێگەڵەی زەینی .دێگەڵەی زەینی شــتێکە
لە نێو ئەحزابی کوردیــدا بوونی هەیە .ئەو
بــەر یەککەوتنی مەڵبەنــدە نێوخۆییەکان
ئەوەیکــە مەترســی دروســت دەکا لەنێو
سیاســەتی کــورددا بەرەوڕووبوونەوەی ئەو
مەڵبەندە نێوخۆییانەیە ،ئەوەیکە جوگرافیای

کوردســتان لــە ڕووی مەڵبەندییــەوە
موزاییکێکی ڕێک نییە ،موزاییکێکی شێواوە،
یانــی مەڵبەنــدە نێوخۆییــەکان پاڵنەری
کاراکتەرە سیاســییەکانن کە هەر کەسێک
بچێتە مەڵبەندی خۆی کە ئەمە مەڵبەندی
منە ،بۆچی لە زەینی سیاسییەکانی کورددا
ئــەو مەڵبەندانە ئەوەندە زەق ئەبنەوە ،دواتر
لەو مەســەلە گشتییانەی کوردستان ئەبێتە
هۆی ئەوەیکە ناوچەیی ڕەفتار دەکەن؟
لەبــەر ئەوەی لــە مێژوویــا ئێمە
وەرنەچەرخاوین ،بۆ لە ئەورووپا ئەمە
ڕوو نــادا؟ لەبــەر ئــەوەی ئــەوان
وەرچەرخــاون  ،ئەوان لە کولتــوور و نەریت و
پێوەندیی سەدەکانی ناوەڕاست و سەدەی نوێ،
و سەدەی ڕینیسانس ،دوایە ڕۆشنگەریی ،دوایە
بۆ ڕیفۆرمــی ئایینی ،دوای ڕیفۆرمی ئایینی بۆ
شۆڕشی پیشەســازی و دیموکراســی و دوای
شۆڕشــی دیموکراســی ،بــەرەو ڕەهەندەکانی
مۆدێڕنیتــە و هەنــدێ جاریــش بــۆ پۆســت
مۆدڕنیتەیش ئەڕۆن ،هەرچەند پۆست مۆدێڕنیتە
سەرنەکەوت  ،ئێمە لە کوێ وەرچەرخاوین؟ لە
کــوێ توانیومانــە پێوەندیــی کۆمەاڵیەتیمان
بگۆڕین ؟نەریتمان بگۆڕین ،پرسیار جارێ لەنێو
ئێمە قەدەغەیە  ،هێشتا پرسیارە باوەکان ئەکەین
ئێمــە ،پرســیاری ناباو قەدەغەیە لــە ناو ئێمە،
ڕەخنە قەدەغەیە هەمووی قەدەغەیە لە ناو ئێمە.
هەژەمۆنی ســەدەکانی نێوەڕاست ڕاستەوخۆ و
ناڕاســتەوخۆ لەبیر کردنەوەی سیاسیی ئێمەدا
زاڵە ،کام سەرکردە زۆر خۆی بە مۆدێڕن ئەزانێ
کۆمەڵێــک لە ڕەفتــاری نــاو بنەماڵەکەی ،ناو
حیزبەکەی ،نــاو دەوروبەرەکەی ببینە ،ڕەفتاری
ســەدەکانی ناوەڕاســتە ،بۆیــە هەتــا
کۆمـــــەڵەکەمان وەرنەچەرخێ ،وەرچەرخانی
ناو خۆیــی وەکوو پرۆســەکانی ئەورووپا ،ڕۆژاوا
ئەوە کۆتایی هاتووە .
ئێمــە تەنانەت ئەتوانین پشــت ببەســتین بەو
گۆڕانکاریانەی لەســەردەم و لە شۆڕشی زانیاری
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و خێراییا ،ئێســتا ڕووبەڕوومان بووەتەوە ،لەمەیا
قەرەبــووی ڕوونەدانــی وەرچەرخانەکانی مێژوو
مەگــەر بکەینەوە ،وەکــوو ناو خــۆی خۆمان
گۆڕانــکاری ڕیشــەییمان لە دەســت داوە ،ئەو
کاروانــەی مێژوویەی لەدەســتمان چوو ئەگەر
دەسەاڵتیش لە بەشــەکانی دیکەی کوردستان
بێتــە دی ،ئەگەر وەکوو ئەمــەی ئێمە بیکەن،
ســەردەمەکەیش لــە دەســت دەدەن .ئیمــە
نەمانتوانــی دەرفەتەکانی ئەم ســەردەمەش بۆ
قەرەبووکردنەوەی لە دەستچووەکانی ڕابردوو ،بۆ
وەرچەرخان بقۆزینەوە.

دیارە ساڵی  ٢٠١٣لە وتووێژێکدا
دەڵێن کە ئەگەر یەکێتیی یەک کورسییش
بەدەست بێنێ هەر یەکێتیییە ،ئەمە پرەنسیپی
هەڵبژاردنە؟
نــا ،ئەوە هەڵە تێگەیشــتن بوو لە
قســەکەم ،ئیســەیش ئەیڵیم هەتا
کولتووری هێزی چەکدار زاڵ بێ لە
ناو ئەم دوو حیزبانە ،کورســی بهێنن و نەیهێنن
دەســەاڵتەکە هەر قۆرغ ئەکەن ،هەتا کولتووری
سیاسیی هێزی چەکدار لە نێو ئێمەدا زاڵ بێ.
مــن لە ئێوە دەپرســم ،کۆمەڵــە و دێموکرات
هەبوو لە بەشــی زۆری ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
دێموکرات بە هەڵبژاردن نەیبردەوە؟ کۆمەڵەش
لەو الوە هێزی چەکداری هەبوو ،لەو شوێنانەی
هێزی چەکــداری کۆمەڵە بوو دەســەاڵت هەر
بەدەست هێزی چەکداری کۆمەڵەوە بوو ئەگەر
دیموکرات زۆرترین دەنگیشــی بردبێ ،وایە؟ با
لەمە نەپەڕینەوە ،ئێســتا بەقەد ئەوەی یەکێتی
دەنگــی هێناوە لــە بادینان و لــە هەولێر ،لە
ئەنجومەنی شارەوانییەکان ،دەسەاڵتمان هەیە لە
ئەنجومەنی شــارەوانییەکانی یەکێتی؟ نا ،بەقەد
ئــەوەی پارتی دەنگی هێناوە لە ســلێمانی ولە
ناوچەکانی تر .،دەســەاڵتی هەیــە؟ نا ،بۆ؟ لێرە
هێزی چەکــداری ئێمە زاڵە لــەو الش هێزی
چەکداری پارتی زاڵە .
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یانــی مەال بەختیار پێیوایە هێزی
چەکدار بەدیلێکە بۆڕای گشتی؟
بەدیــل نا ،هێـــــزی چەکــدار تا
ئێستاش ئەسەپێندرێتە ســەر ڕای
گشتی.

مەال بەختیار ئەم سااڵنە النیکەم لە
 ١٥ساڵی ڕابردوودا بەردەوام باس لە دابڕان
دەکا ،باس لە داڕزان دەکا ،لە ڕۆشــنگەرییا
بۆ خۆشت قەبووڵتە کە یەکەم ئایا بەشێکی
لەو واقعە ناو ناوە حیزبگەرایی؟ بە پلەیەک
کەمتــر لــە دیکتاتــۆری؟ بۆخۆت ئێســتا
دابڕاوی لەو واقعە یان بۆخۆشــت بەشێکی
لە حیزبگەرایی؟
جوانــە ،ســاڵی  ٩٢کــە یەکــەم
هەڵبژاردن کرا لە کوردســتان ،من
وتارێکــم لــە کوردســتانی نوێدا
داباڵوکردەوە بۆ ڕابەر هەڵبژاردن بوو ،چوار کەس
کاندیــد بوون ئــەو کاتە :کاک مەســعود ،مام
جەالل ،شیخ عوسمان لە گەڵ دکتور مەحموود،
من وتارێکم نووســی ئەڵێــم گرینگ ئەوەیە کە
مام جەالل و کاک مەسعود ئەوەی کە ئەدۆڕێنی
ڕابەرایەتی ئەویتر قەبووڵ بکا ،گرینگ ئەوە نییە
کە ئێســتا ئەم هەڵبژاردنە هەیــە من  ٩٢ئەم
قسەیەم نووســیبوو لە کوردستانی نوێشدا بالو
بووەوە ،لەسەدا سەد بڕوام بە دەستاودەستکردنی
دەســەاڵت هەیە ،بەهەمــوو کەموکۆڕییەکانی
ئێســتاش ئەبێ تاقی کەینــەوە ،زۆریش دژی
ئەوەم بەهۆی هێزی چەکدارەوە هێژێموونگەرایی
حیزبایەتی بە نیمچە دیکتاتۆرییەت بیسەپێنین،
چوونکە ئەنجامەکەی ڕوونە ،وەکوو ئێســتا ئەبێ
کــە ئەیبینین ،بەاڵم ئایا ئــەم خۆشباوەڕییەی
من ،ئەم دیدەی من لە فۆرمی ئێستای سیاسەتی
کوردستان دێتە دی؟ بە قورسی دەبینم.
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بەردەوام بە مەترســیی دەزانی ئیســامی
سیاسییە ،بەهەر حاڵ ئێمە هەست دەکەین
لە ناوچەیــەک بۆ ناوچەیــەک کەمتر یان
زۆرتــر باڵو بۆتــەوە ،پێتان وانییە باشــوور
دەسەاڵتێکی ئیســامی یان دەوڵەتێک بە
ئیسالمییەکان قەرزدارە؟
بۆ پێچەوانەکەی ناڵێــێ؟ عیلمانی
بوونــێ قـــــەرزارین ،چــــوونکە
هەموومان موسوڵمانین.

مەســەلەکە ئاوا بــاس دەکەین،
هەست ناکەن ڕێکەوتنێکی نهێنی لە نێوان
ئیســامی سیاسی و دەســەاڵتی سیاسیدا
هەیە کە کۆمەڵیان بۆ ئەوان جێهێشــتووە و
سیاسەتیش بۆ ئەمان؟ یانی کۆمەڵگە دراوەتە
دەست هێزە ئیسالمییەکان چوونکە هەست
دەکەن فەزایەکی زۆر کراوەی بێ مانا هەیە
بــۆ ئەوان و سیاســەتیش لە ئاســتێکدایە،
وەکوو ڕێکەوتنێک کە لە میسر ڕووی دا؟
ڕێکەوتن نابینم ،بەاڵم هەر بەستەیە
بەو قسەی پێشووم ،وەرچەرخانەکە
لەســەدەکانی نێوەڕاســت ڕووی
نەداوە ،بۆیە لەڕووی بابەتییەوە هێزە سیاســییە
دێموکراســییە شەرمنەکانی ئێســتا ئەکەن بە
دۆســتی بابەتیــی هێــزە ئیســامگەراکان لە
فەلسەفەشــدا ،وەرنەچەرخاویــن کاکــە ئــەو
عەقڵییەتەمــان تێنەپەڕانــدووە هیچمــان
تێنەپەڕانــدووە ،جورئەتــی ڕەخنەمــان نییە تا
ئێستا.

هەست بەمەترســییەکە ناکەن؟
بۆ نموونــە ئێمــە دەزانیــن بارودۆخەکە
لەبــاری کۆمەاڵیەتییەوە چۆنــە بەاڵم ئەم
هێــزە نەرمە ،کــە وەکوو هێزێکــی نەرم
ڕەفتار ئەکات ئیســامی سیاســی لە ناکاو
وەربچەرخێ بۆ هێزە سەختەکە و کارەسات

ڕوو بــدات ،چوونکە بەهەر حــاڵ کاتێک
بەســتێنی کۆمەاڵیەتییان ئامــادە کرد ئەو
کاتە پێموانییە هێــزی چەکداریش بتوانێ
بەرگەیان بگرێ؟
وەکوو ئەگەرێک ئەبێ حیســابی بۆ
بکەیت ،بەاڵم من دۆخی کوردستان
وا نابینم کە کوت و مت ئەوە بەدی
بێ کــە جەنابت دەیڵێی ،یان وەکوو میســری
لێبــێ ،دۆخی کوردســتان وا نابینــم ،چوونکە
هەڵبژاردنەکانی رابردوو ئەگەر ئەو حیزب و ئەم
حیزب دەسکاریی ئەنجامی هەڵبژاردنی کردبێ،
خۆ کەس ڕێگــەی نەگرتــووە هاوواڵتی کورد
دەنگ بە هێزە ئیســامییەکان بــدا ،ئەوان بە
کاملی بــە ئازادی خۆیــان دەنگەکانی خۆیان
کۆکردۆتــەوە هەر هێندەشــیان کۆ کردۆتەوە،
بزووتنــەوەی ڕزگاریــی نەتەوەیی کوردســتان
تاڕادەیەکیش وابەستە بە دیموکراسی زاڵترە لە
واڵتــی ئێمــە بــە هەمــوو بەشــەکانییەوە.
ئاڵتێرناتیڤەکــەی هێزێکی ئیســامگەرا نییە،
مێژووی ئیمە شــانازییەکی گــەورەی تیا نییە
لەڕووی سیاســییەوە بۆ ئیســامییەکان ،هەتا
پشتی پێ ببەستن و بتوانن ببن بە ئالتێرناتیڤی
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی ،هیچ شانازییەکی تیا
نییــە بەڵکــوو تا ئێســتا مێژوو وەکــوو خۆی
نەنووسراوەتەوە ،ئەگینا قەڵەمڕەوەکانی ئیسالمی
ئــەوەی بەســەر کوردیــان هێنــاوە ،قــەت
داگیرکەرانیتــر لــەوە زیاتریان بەســەر کورد
نەهێناوە ،دەسەاڵتی دەرەبەگایەتیمان بەدەستی
ئیســامییەکان تیــا چــووە ،دەســەاڵتی
میرنشــینەکەمان بە دەســتی ئەوان تیا چووە،
هەموو ڕاپەڕینەکانمان لە دوای میرنشینەکان بە
دەســتی دەسەاڵتە ئیســامگەراکانی شیعە و
ســوننە تیا چووە ،بچووکتریــن ناوکی خەباتی
نەتەوایەتییان لەم کوردستانا نەهێشتووە ،ئیسە
چەندین دکتۆرا لەسەر ئەوە هەیە یەک و دووش
نییە ،سەلمێندراوە کە قەلەمڕەوەکانی عوسمانی
و ســەفەوی چییــان لــە ڕۆژهــەاڵت و باقی
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بەشەکانی دیکەی کوردستان کردووە ،ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان بــە درێژایــی مێژوو بە دەســت
سەفەوییەکان و قاجارییەکان و شاهەنشاهییەکان
بــووە ،لە درێژایی میژووش ســێ بەشــەکەی
دیکەی کوردســتان بەدەست عوســمانییەکان
بووە ،دە فەرموو نووزەیەکی ئازادیم بۆ بدۆزەرەوە
لــە ناو مێژوودا ،تەنیا یەک نــووزەی ئازادیم بۆ
بــدۆزەوە ،نووزەی تیا نییە ،دەی باشــە ئەمانە
هێــزە ئیســامگەراکانی هەمــوو بەشــەکانی
کوردســتان دێن چی لە مێژوو هەڵ ئەگۆزن،
چــی ئەدۆزنەوە بــۆ ئەوەی بڵێن کــورد وەرن
نموونەیەکمــان هەیە کە لەســەردەمی فاڵن و
فاڵن خەلیفە ئاوا مافی کورد دراوە بۆ ئەوەی کە
کورد لە دەوریان کۆ ببێتەوە.
بە درێژایــی مێژوو هیــچ داگیرکەرێک ئایینی
قەدەغــە نەکردووە ،نوێژی قەدەغــە نەکردووە،
خراپتریــن داگیرکــەر باشــترین ئــازادی بە
مەســەلەی ڕۆحییەکان داوە بەدرێژایی مێژوو،
هــەر ئەوە لــە بەرژەوەندییان بــووە کە ئازادی
بە مەســەلە ڕۆحییەکان بدەن ،بەاڵم باشــترین
داگیرکــەر بچووکتریــن ئــازادی بە مەســەلە
نەتەوەییەکان نەداوە.

ئەوەی کە ئێستا لە باشووردا هەیە
وەک ئەزموونێک بووە ،وەکوو ئەزموون بەاڵم
کرچ و کاڵ نییە ،بەاڵم ئەزموونێکی ناخۆشە،
ئەوەی کە ئێستا هەیە ئانارشییە؟ ڕزگارییە،
ئازادییــە؟ ئــەوەی کە ئێســتا لە باشــوور
دەگوزەرێ کام لەم چەمکانە ئەگرێتەوە؟ لە
توێی قسەکانی جەنابتا من وا تێگەیشتم کە
مەال بەختیار پێی وایە باشوور کۆمەڵگایەکی
موســوڵمانە ،کۆمەڵگایەکی ئیســامی نییە
وەکوو ئایدۆلۆژی ،وایە؟
ـ [ :بەڵێ وایە]
ئەوەی ئێســتا لێرە هەیە وەکــوو ئەزموون
مــەال بەختیار پێی وایە چییــە؟ ڕزگارییە،
ئازادییە ،ئانارشیزمە ،سیستەمە ،عەشیرەیە،
حیزبایەتییە ،چییە؟
 390گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

بەشــێکی ئــەو پرســیارەم واڵم
داوەتەوە ،بەاڵم ئێســتا لە چیداین؟
لــە دوای ڕاپەڕینەوە لــە قۆناغی
گــوزەری دێموکراســییان ،گرینگە ئەم چەمکە
ڕوون بکەمــەوە ،تیۆریســییەنەکان لە دنیایا ٣
خانەیان بۆ قۆناغی گوزەری دیموکراسی داناوە،
خانەی ڕەش کە هی ســەردەمی ســەدەکانی
نێوەڕاست و داگیرکارییە ،دیکتاتۆرییەتە ،خانەی
خۆڵەمێشی کە قۆناغی گوزەرە لە تاریکییەوە بۆ
سەرکەوتن بۆ دیموکراسی بەاڵم ئەچێتە خانەی
خۆڵەمێشــییەکە ،خانەی ســپی ،کە لە خانەی
خۆڵەمێشــییەکە دەربــاز ئەبێ دیــارە دەبێ بە
ســەرکەوتوویی لێــی دەرباز بی ،لە باشــووری
کوردســتان لەم خانە خۆڵەمێشییا بە تەواوەتی
نەمانتوانیوە لە خانە ڕەشــەکە ڕزگارمان بێ و
هێشــتا پێمان نەخســتووە ســەرەتاکانی خاڵە
ســپییەکە ،کــە دڵنیابوونــە لە ســەقامگیریی
دیموکراســی ،دڵنیا بوونە لە دادپەروەری ،دڵنیا
بوونە لە ســەروەریی یاســا ،لە ڕێســاکان ،لە
کولتوورێکی تازەتر  .لەم قۆناغە گیرمان خوارد و
تووشی ئیشــکالییەتی گەورەی شەڕی ناوخۆ و
شکستی پرۆژەی ئابووری بووین ،ئەمە بێگومان
ئانارشیزمیش دێنێتە پێشەوە ،ڕەشبینی دێنێتە
پێشــەوە ،لێکەوتەی جۆراوجۆر دێنێتە پێشەوە
بــەاڵم قۆناغەکە لــە ڕووی بابەتییەوە هێشــتا
قۆناغی گوزەری دیموکراســییە ،هەر ئەمە بووە
لە دنیایا ،شــەڕی ناوخۆ لە قۆناغــی گوزەر لە
عالەما بووە ،هەڵگەڕانەوە بووە ،فاشیزم هاتووەتە
کایەوە ،دین هاتووەتە کایەوە ،مەزهەب هاتووەتە
کایەوە ،عەشایەر هاتووەتە کایەوە ،هەڵگەڕانەوەی
ناوچــەکان هاتووەتــە کایەوە ،دەســتێوەردانی
ئیقلیمــی هاتووەتە کایــەوە .ئەمە لــە هەموو
ئەزموونــە دیموکراســییەکانی دنیــادا بــووە،
ناپلئۆنیان کرد بە مەلیک ،ناپێلئۆن ئامر لیوایەک
بوو لە کۆشکی مەلیکی جاران لە شەڕێکەوە بوو
بە ناپێلئــۆن و دوایە خۆی کرد بە مەلیک ،لە
قۆناغی گوزەری دیموکراســیی فەڕەنســا ئەمە
ڕووی دا ،ئیســپانیا چی بەسەر هات لە قۆناغی
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گوزەرا؟ دوایی هەتا جەنگی دووەم فەرانکۆییەکان
و کۆمارییــەکان چییان نەکــرد بەیەک؟ ئیتاڵیا
چی بەسەر نەهات؟ ئاڵمان چی بەسەر نەهات؟
ئەمریکا چی بەسەر نەهات؟ کۆنگریسی ئەمریکی
ســووتا لە قۆناغی گوزەری دیموکراسییا؟ یانی
ئەمریــکا باشــترین بڕیاری دا کــە کۆیلەیەتی
نەهێڵێ ،کە چی بوو بەشەڕی نێوخۆ.
ئــەم کێشــانە ئەبــێ تێیبگەین ،بــەاڵم ئەبێ
تێگەیشــتنەکە بەپێی پرۆژەیەکی ستراتیژی بێ
بۆ تێپەڕینی قۆناغی گوزەرەکە.

سەبارەت بە ڕۆژهــــــــــەاڵتی
کورســتان ،ئێــوە لــە وتووێژێکــدا ئەڵێن
شۆڕش ڕاوەستاوە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
[مــەال بەختیار :وتم پاشەکشــەی کردووە،
قســەکانم لەبیرە و ڕەخنەکەیشتم لەبیرە]
شــۆڕش چییە؟ بریتییە لە چی و شــێوەی
پاشەکشەکەی چۆن ئەبینن؟
با ئەمە تۆزێک ڕوون بکەمەوە ،هەر
بەشــێکی کوردســتان خەسڵەتی
خۆی هەیە ،من لێت ناشارمەوە لە
ئەنفالەکانەوە گەیشتوومەتە قەناعەت کە خەباتی
چەکداری وەکوو ستراتیژی لە هەموو بەشەکانی
کوردســتان وەکوو جاران نەمــاوە ،کە ئەڵێم لە
ئەنفالەکانەوە مەبەستم لە دوای کۆتایی جەنگی
ساردەوە ،لە دوای هەرەسی سۆڤییەت ،شۆرەویی
و و ئەورووپــای ڕۆژهەاڵتــەوە ،لــە دوای ئەوە
چین ،ڕێچکەیەکیتری گرتە بەر و وازی هێنا لە
پشتیوانیی هەر خەباتێک لە دنیا هەبێ وازی لێ
هێناوە ،لە میانمار کودەتا کراوە لەسەر جادەکان
خەڵک ئەکوژرێ ،دوێنێ ڕووســیە و چین هەر
لەبەر ئەوەی ناکۆکن لەگــەڵ ئەمریکا ڤیتۆیان
بــەکار هێنــاوە بــۆ ئەوەیکــە پرۆتیســتی
کۆدەتاچییەکان بکرێت ،دنیا وای لێهاتووە ،چین
کۆمپانییەکی بچووک لە واڵتێک بکاتەوە ناگوڕێ
بــە خەباتی ڕزگاری هیچ گەلێک لە دنیایا ئەمە

دنیایە ،بۆیە الی من ئەڵێم خەباتی چەکداری لە
دوای جەنگــی ســارد بە ســتراتیژیی ڕزگاریی
گەالن نەماوە ،ناڵێم بە تەواوەتی کۆتایی هاتووە،
با ڕوون بێ لەالتان ،وەکوو یەکێک لە شێوەکانی
خەبات بۆ قۆناغێ ئەمێنــێ ،بەکار دێ ،ئەکرێ
بخرێتە خزمەتی ســتراتیژیی ڕاپەڕین و خەباتی
مەدەنــی .ئەمەیــان لە جێی خــۆی ئەبێ ،من
لەگەڵ هەرەس و ئاشبەتاڵ نیم بۆ هیچ بەشێکی
کوردستان لە خەباتی چەکداری ،بەاڵم ئایا تاقە
ڕێگای خەباتی ڕزگاریی گەالنی ژێردەســتە ،بە
نەتــەوەی کوردیشــەوە تەنیا و تەنیــا خەباتی
چەکدارییە؟
ئایــا خەباتی چەکداریی وەکوو ماوســێتۆنگ و
گیڤارا و کاسترۆ و هۆشی مین و جەنڕاڵ جیاب
وکاتی خۆی ڕێجێ دێبریە و ئەم تیۆریسییەنانە
ئەیانوت ،تاقە ڕێگای خەباتی ستراتیژیی گەالنی
ڕزگاریخــوازە ،نەخێــر ،ئەمە الی مــن نەماوە،
ئەکرێ خەباتــی چەکداری بخرێتــە خزمەتی
ڕاپەڕین و خەباتی مەدەنی ،ئەمانە ئەکرێ تەنها
ئەوەندەی بەبەرەوە ماوە خەباتی چەکداری.
من لە ئێوە ئەپرســم پەکەکە جــاران بڕبەنگت
لێدایە ،ئەیوت لە چوار پارچەکەی کوردســتان
ڕزگارکــردن بەمــاوە ،هــەر چــوار پارچەی
بەیەکەوە تەقەڵ نەدەیــن قبووڵمان نییە ،دەی
ئیسە پەکەکە بە ئۆتۆنۆمییش ئەیژەنێ.
ســەیرکە چی لێهات ،ئەو خەباتە چەکدارییەی
ئێوە کە نازانم ئەو کاتە تەمەنتان چەند بوو ،من
لە نێویاندا بووم لەگەڵ دانووســتانەکانتان بووم
.لەگەڵ مەرحووم قاسملوو و هەموو سەرکردەکانا
بــووم ئەو خەباتی چەکداری و هەزاران چەکدار
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ،ئەو جۆش و خرۆشە
لەگەڵ ئێســتا بەراورد بکەی ،لەگەڵ ساڵی ٨١
و  ٨٢لەگەڵ شەڕەکانی بەراورد بکەیت ،لەگەڵ
هێزی پشتیوان لەگەڵتان بووین ئەگەر بەراوردی
بکەیت لەگەڵ ئێستایا وەکوو یەکە؟ وەکوو یەک
نییە ،لە ٨٢ـــەوە هەتا ئێســتا سەرەتاکانی ٨٣
ـەوە تا ئێستا بۆ چل ساڵ ئەچێت پاشە کشەیە.
خــۆ کەس ناتوانــێ بڵێ پاشەکشــە نییە ،ئیتر
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هۆکارەکانــی چی بن یان چــی نەبن ،وازی لێ
ئەهێنــم وردی ناکەمەوە ،بۆیــە من پێموایە لە
دنیای گۆڕاوا،ناکرێ خەباتی چەکداری نەگۆڕێ .

وتــم ئێمە لــە قۆناغی گــوزەری
دیموکراسی تووشی ئیشکالی گەورە
هاتوویــن ،شــەڕی نێوخۆمان کرد،
شکستی ئابووریمان هێناوە تا ڕادەیەک ،ئیشکالی
گەورە گەورەی سیاســیمان هەیە ،چۆنییەتیی
تیگەیشــتنمان بۆ دیموکراســی ،مەســەلەی
مەدەنییەت و ڕۆشنگەری هەڵەی گەورە گەورەی
تیایە.

پێناســەی شــۆڕش بــە چەمکــە
مارکسیســتییەکە ،یان زانستییەکە
ئەوەیە پێوەندییەکانی بەرهەمهێنان
کۆســپ ئەبێ لەبەردەم هێزی بەرهەمهێنان ئەو
کاتە ئاڵتێرناتیڤــی پێوەندییەکانی بەرهەمهێنان
دروست ئەبێ ،شۆڕش بەرپا ئەبێ یا لە شارەکان
یا لە شــاخەکان ،ئەمە چەمکە زانستییەکەیەتی،
بەاڵم لە کوردستانا ئەم چەمکە ،ئەم فۆرمە کوت
و مــت جێــی نابێتــەوە ،هەمیشــە پێوەندیی
بەرهەمهێنــان و هێــزی بەرهەمهێنان لە ڕووی
ئابوورییەوە بەدەست داگیرکەرانەوە بووە ،مەسەلە
نەتەوایەتییەکــە زیاتر هانــدەری ڕاپەڕینەکانی
ســەدەکانی  ١٨و  ١٩و ٢٠یش بووە لە هەموو
بەشەکانی کوردستان بۆ ئەوەی کورد نەتوێتەوە
خەباتی چەکداریمان کردووە ،شۆڕشی ناو بووە،
ڕاپەڕینــی چەکداریمــان ناو ناوە شــۆڕش ،تا
ئیستەش هەر پێی ئەڵێن شۆڕش.
من ئەڵێم ئەمە کە شۆڕشــە لە مێژووی ئێمەیا،
لە دوای جەنگی ســارد نابێ ستراتیژیی ڕزگاری
بێ ،من هەر ئەوەندە ئەڵێم ،هیچی ترم نەوتووە،
نابێ ســتراتیژ بێ ،ناڵێم کۆتایــی پێ بێ ،ناڵیم
وازی لێبێنــن ،ئەڵێم نابێ تاقــە ڕێگای خەباتی
ستراتیژیمان بێ ،ڕیگاکانی تر بگرینە بەر لەگەڵی.

چــۆن ئەتانەوێ پاشەکشــە بەو
هێزی چەکدارە بکەن؟
ـ [ :بە کام هێز؟]
ئەوەیکە ئێستا ڕێگرە لەبەردەم دیموکراسی؟

جگە لــە الیەنی چەکداریی کاک
بەختیار چۆن لە شۆڕش تێدەگات؟ پێیوایە
شۆڕش دەبێ چۆن بێ؟ پێناسەی شۆڕش لە
الی ئێوە چییە؟

ئێــوە وەکوو حیزبێکــی چەکدار
ئیستاشــی لەگەڵــدا بێت ،پێتــان وایە لە
باشــوورا لــە دوای قۆناغــی  ٩١بەمــاوە
ئێــوە النیکــەم بۆخۆتان پاشەکشــەتان بە
دیموکراسی کردووە؟
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باشــوور جیاوازە ،باشــوور هەرێمە،
فیدراڵە ،باشــوور لە دەستووردایە،
دەســتوور دانی ناوە بە هێزەکەمان
وەکوو بەشــێک لــە هێزەکانی عێــراق ،ئەبێ
تەئمینی بکات ،ئەبــێ چەکداری بکات[ وەکوو
عەقڵییەت؟] عەقڵییەت ئەمە شــتێکی ترە ،ئەم
هێــزە ئەبــێ یەکگرتــوو بــێ ،ئەبــێ بچێتە
چوارچێوەی یاســا ،ئەبێ بچیتــە چوارچێوەی
دەســتوور .لــە کوردســتاندا ئەبێ دەســتوور
بنووســرێت ئەوە جیــاوازە لەگەڵ بەشــەکانی
دیکــەی کوردســتان .ئێمــە تــازە توانیومانە
بیگەیەنینــە ئامانجێ لــە ئامانجــەکان ،بەاڵم
نەمانتوانیوە ئامانجەکە لە دەستووری کوردستان
باش فورموڵە بکەین و باشی بگونجێنین لەگەڵ
ئەو دەسەاڵتانەی لە دەستووری عێراقدا بە ئێمە
دراوە ،ئەمە ئیشــکالی گەورەیە بۆ ئێمە کە تیایا
تا ئێستاش سەرکەوتوو نەبووین ،تا دەستوور لە
کوردستان دروســت نەبێ ،تا کێشەکانی بەینی
هەرێم و بەغدا لە ڕووی دەستووریەوە چارەسەر
نەبێ ،ئەم هێژێموونییە چەکدارییە حیزبایەتییە
لە کوردستاندا هەر دەمێنێ .

بە نیسبەت میدیاوە لە باشووری
کوردســتان ئێمە تــا ئێســتایش نازانین،
ساڵی بیست و دووەم
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زمانحاڵی حکوومەت کام میدیایە؟ دەزانین
حکوومەتێــک هەیــە .بــەس زمانحالــی
نازانین کێیە؟[ بــەس وتە بێژەکەیەتی] نە
تەلەفزیۆنــی هەیە ،ئێمەیــش ئەزانین ئەو
تەلەفزیۆنانەی کە ئێســتا هەن جۆرێک لە
بێ متمانەیی دروســت بــووە بە هۆی ئەو
هەموو پارادۆکســی هەواڵ و شــیکاری و
ئەوانــەوە ،بارودۆخی میدیا چۆن ئەبینن لە
باشوورا؟
وەکوو ئازادی ،ئــازادی هەیە لە
میدیــا ،بیرمەندێکی ئێرانییە کە
ناوەکــەم بیر نەمــاوە ،هاتە ئێرە
وتی ئازادی و ماف لە میدیا زۆرە لە باشووری
کوردســتان ،بەاڵم ئەرکی تیــا نییە ،وەکوو
ئــازادی ،ئازادی لە میدیا زۆرە ،هەر گۆڤار و
ڕۆژنامــە و تەلەفزیۆنێک دەرئەکەی ،ئەوەی
داوای مۆڵەت بــکا وەزارەتی ناوخۆ قەبووڵی
ئەکا ،دوای ئەوە دەتوانی دەریکەی ،بەس بە
شەرتێک تۆ وەزارەتی ڕۆشــنبیریت ئاگادار
کردبــێ ،بەاڵم ئایا ئــەم میدیایە میدیایەکە
ئەچێتــە خزمەتــی ســتراتیژیکی قۆناغی
گــوزەری دیموکراســی ،بــۆ سیســتەمی
دیموکراســی و چەسپاندنی دیموکراسی ،بۆ
ئەوەی کولتووری دیموکراسی بەشیوەیەکی
سیســتماتیک ،لە نــاو کۆمەڵ ،لــە زەینی
خەڵــک ،لە نــاو ژنان باڵو بێتــەوە؟ نا ،ئەو
ستراتێژییە هاندەرێک نییە ،یانی هەوێنێک
نییە بۆ ئەو ستراتێژییە ڕاگەیاندنەی ئێستای
کوردســتان ،بەڵکوو لە هەندێ بارەوە زەرەر
ئەگەیەنێ .

ڕەنگــە هۆکارەکەیش ئــەوە بێ
ئەوانیتر لــە قۆناغی شۆڕشــدان و لێرەش
سیاسەتەکە زۆر پراگماتیستییە و سیاسەتەکە
بــە ڕۆژ ئەگــۆڕدرێ .ڕەنگە ئێمــەش لەوە
تێبگەین کە بۆچی ئاوا سیاســەت ئەکرێ،
هەرێمێکە چوار دەورەکەی ئاگرە .

گیڤــارا کە چوو بــۆ بۆلیڤیا ،گیڤارا
دووەم کەســایەتیی شۆڕشی کووبا
نەبــوو؟ و ئەوەیکــە چوونەکــەی
بۆلیڤیــا کارێکی زۆر گەورە و شۆڕشــگێرانە و
قارەمانانە بوو ،ئایا کاسترۆ توانی ئەوەی بۆخۆی
و بۆ کووبای ئەکرد بۆ گیڤارای بکات لە بۆلیڤیا؟
توانی هەر رزگاری بکات.
گیڤارا کە چوو بۆ ئوگاندا هێزی برد ،پاشەکشەی
کرد ،کووبا توانی ئــەوەی بۆ بکات کە لە کووبا
بۆ خۆی ئەکرد؟ کاســترۆ توانی ئەوەی بۆ بکات
کە بۆخــۆی ئەکــرد؟ ناکرێ .زۆر لــە خەباتە
چەکدارییەکان لە قۆناغەکانی هاوخەباتیش بوون
بەاڵم لــە قۆناغێکی تر نەیانتوانیــوە بابەتەکانی
خۆیان جێبەجێ بکەن ،چوونکە کە دێیتە سەر
دەسەاڵت ،ئێوەش هەر دێن ئیشەاڵ ئەیشیبینی
تاقیشی ئەکەیتەوە ،تۆ کە هاتیتە سەر دەسەاڵت
 ،دەســەاڵت ئەپارێزیت ئەمــە قاعیدەی هەموو
دەســەاڵتێکی دنیایە ،هەندێ شــت لە دەست
ئەدەیت ،بەاڵم دەسەاڵتەکە لەدەست نادەیت.

یانی بەو شێوە رەفتارەی کە ڕەنگە
هێزەکانی دیکە بڕەنجێن بۆ نموونە رەخنەی
هێزەکانی ڕۆژهەاڵت یان الیەنەکانی تر کە
هەیانــە ،هەنــدێ ڕووداو ڕوو ئەدەن کە بە
زیانی ئەوانە ،الپەڕەی مێژوو هەڵنادەینەوە،
ئــەو کاتەیش ئێوە بە ڕەوای ئەزانن بەرانبەر
بە هێزەکانی دیکە؟
ناڵێم بە ڕەوای دەزانم ،بەاڵم من بە
قاعیدەی دەسەاڵت قسەت لە گەڵ
ئەکــەم ،یاســــــای دەســەاڵت،
حــــوکمەکانی دەســەاڵت ڕوون ئەکەمــەوە،
حوکمەکانی دەســەاڵت ،پاراســتنی دەسەاڵت،
ئەولەویەتی هەیە ،پێش هەموو شــتێکە ،پێش
پرەنسیپ و پێش دروشمە ،ئەمە هەر وایە وا.

ئێســتا لەم باشــوورە چەمکێک،
بەهایــەک بەنــاوی بەرژەوەندیی نەتەوەیی
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هەیە یان بەرژەوەندیی حیزبەکانە؟
هەیــە ،بەگشــتی بەرژەوەندیــی
نەتەوەیی ناتوانین بڵێین فەرامۆشی
بکەین بەاڵم ئــەم بەرژەوەندییە بە
هەژەموونیی حیزبایەتی نوێنەرایەتی ئەکرێ.

یانی بەالی حیزبایەتیدا ناشکێتەوە،
بەالی نەتەوایەتیدا ئەشکێتەوە؟
ناتوانم بڵێم بەالی نەتەوایەتی تەواو
ئەشــکێتەوە ،ئەڵێــم بەرژەوەندیی
نەتەوایەتــی هەیە ،خەباتیشــی بۆ
ئەکرێ ،قوربانیشی بۆ ئەدرێ ،بەاڵم لە ڕوانگەی
تەسکی حیزبایەتییەوە خەباتی بۆ ئەکرێ.

شۆڕش ،ئازادی ،دیموکراسی ،ئەو
شتانەی جەنابت باسیان ئەکەی ،لە باشوور
ئایا ئیستا ئیدامەی هەیە یان ڕاوەستاوە؟
ئەمەی باشوور شۆڕش نییە ،ئەمەی
باشوور حوکمڕانییە ،کاکە[ ،شۆڕش
خــــودی
مەبەســتم
حوکمڕانییەکــەش] ئەمـــە جێبەجێکردنــی
ئەرکەکانی شۆڕشــە لە ئیستایا ،لە حوکمڕانییا،
[وەکوو ئەرکیش ئەو شتە بەڕێوە دەچیت؟] وتم
لە قۆناغی گوزەری دیموکراسی تووشی ئیشکالی
گەورە هاتووین ،لە چوارچێوەیەکی دیاری کراوا
وەستاوین ،ئێستا خەوی گەورەمان لە ٩٤ـــەوە
نەماوە.

باســی ئەو هەوڵە فەرهەنگییانە
بکەیــن ،بەتایبەتی کــە ئێوە فســتیڤاڵی
گەالوێژتــان هەیە ،ئەوە هــەر وا بەردەوامە
و لە ناو ئەوەشــا پالتفۆرمــی دابڕان هەیە
(مەال بەختیار :فستیواڵی سینەماش هەیە)
لە یەک پرســیارا هەردووکی واڵم بدەنەوە.
فستیڤاڵی گەالوێژ جاران باشتر بوو ،هەست
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ناکەن پاشەکشــەیەک بە فســتیڤاڵەکەوە
دیارە و کوالێتی کارەکان دابەزیوە؟
فســتیڤاڵ کاکە سامی سەرپەرشتی
دەکات ئەمســاڵ نەبــێ بەهــۆی
کۆرۆناوە وامان بەســەر هات ئەگینا
ئاخر فســتیڤاڵ پێش کۆرۆنا لە فستیڤاڵەکانیتر
گەشــتر بوو ،زۆر باشتر گەشــەی کردبوو تەنها
فەرقــی ئەوەیــە چڕمان کردووەتــەوە ،لە باتی
ئەوەی  ٦ڕۆژ بێــت کردوومانە بەچوار ڕۆژ هەر
ئەوەندەیە ،تــۆزێ قەیرانی داراییش کاریگەریی
هەبــوو بەســەرمانەوە ،ئەگینا لە چەشــنایەتی
فســتیڤااڵ لە پرۆگرامی فســتیڤااڵ کە شــیعرو
چیــرۆک و ڕەخنــە و هەڵســەنگاندنە،
پرۆگرامەکەمــان وەکــوو خۆی هێشــتوەتەوە،
خەاڵتەکانمــان وەکــوو خۆی هێشــتووەتەوە،
کێبەرکێکەمــان وەکوو خۆی هێشــتووەتەوە و
میوانەکانیشمان وەکوو خۆی هێشتووەتەوە.

بەشیکی زۆری بەشدارانی فستیڤاڵ
قەڵەمی زۆر بەناوبانــگ نین وەکوو جاران،
قەڵەمە بەناوبانگەکان بەشــداری فستیڤاڵ
ناکەن  ،هەموو جارێکیش دەموچاوێکی تازە
ئەبینین ڕەنگە کەســانێک بن کە شــایانی
خەاڵتەکە نین؟
فســتیڤاڵ بۆ قەڵەمە ناســراوەکان
نییــە ،فســتیڤاڵ بــۆ قەڵەمــە
نەناسراوەکانە ،فەلسەفەی فستیڤاڵ
ئەوەیە قەڵەمی نوێمان ئەوێ نەک قەڵەمی کۆن،
ئەوەیکە لە حەیاتی هیچی نەنووسیوە ئەمانەوێ
ئەوە بهێنینە ناو کایەی ڕۆشــنبیرییەوە ،بۆیە تا
ئیســتا تەقریبەن  ٢٥٠قەڵەمی تازە لە شیعر و
چیــرۆک و لێکۆڵینــەوە ،بەهۆی فســتیڤاڵەوە
هاتوونەتە ناو کاروانی ڕووناکبیریی کوردییەوە .بۆ
قەڵەمە کۆنەکان دیارە خۆیان پێیان جوان نییە
بێنە گۆڕگۆڕێن لەگــەڵ قەڵەمە تازەکان ،پێیان
وایە ئەگەر دەرنەچن شکستێکی گەورەیە.
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یەکێک لــە ڕەخنــەکان ئەوەیە
کە زۆرترین بەشــدار بوو لەدەرەوە دێت و
زۆر گرینگی بە فارســەکان و عەرەبەکان و
ئەوانــەی دەرەوە ،تەقریبەن ،قەڵەمی کورد
یان بەشــداربووی کورد زۆرجار پشــتگوێ
ئەخرێت لە سمینارەکان یان لە بابەتەکاندا؟
لەســەدا ١٠ی نییــە ئەوانــەی
لــەدەرەوە دێن ،لەســـەدا ٩٠ی
کوردستانین.

حیزبایەتیــش تەئســیری داناوە
لەسەر فستیڤاڵەکە؟
ئەبەدەن ،لە حەیاتی .هەتا جەنابی
مام جەالل مابوو هەموو خەرجەکانی
فســتیڤاڵی ئەکــرد ،لەحەیاتــی
نەیپرســیوە کــێ دەرەچی کــێ دەرناچێ ،لە
ژیانیشیا فستیڤاڵ لە مەکتەبی سیاسی یەکێتیدا
بــاس نەکــراوە ،من هــەر خــۆم نەمبردووەتە
مەکتەبی سیاســی یەکێتی تــا قەزاوەتێکی تیا
بکەن ،دەستێکی تێوەربدەن ،ئەبەدەن ئەبەدەن،
ئیســەیش من خۆم ئەزانم لیژنەکانی فستیڤاڵ
چۆن دائەنرێ ،کێ ئەبەن هەتا ئەو دەقیقەیەی
هەڵەســنە پشــتی مایک ئەڵێن منم .کەمترین
یەکێتی خەاڵتی وەرگرتووە بۆ ئاگاداریت.

نییە؟

یانی ئێوە ئاگاتــان لە پێوەرەکان

نا ،ئەبــەدەن .لیژنــەکان بە نهێنی
دائەمەزرێــن ،بابەتــەکان بەنهێنی
دێنە بەر دەســتی لیژنەکان ،ناوی
هیچ نووسەرێک ناچیتە بەردەستی لیژنەکان ،بە
چاپکراوی ئەچێتە بەردەستیان ،بەیەک فۆنتیش
ئەچێتــە بەردەســتیان ،کاتێــک لیژنــەکان
هەڵســەنگاندنیان تــەواو ئەبــێ ،کە نــاوەکان
ئەخوێندرێتــەوە ،ئەزانــن کــێ دەرچووە کێ

دەرنەچووە.
پاکترین فستیڤاڵ لە مەنتەقەکە بۆ بە شایستەیی
خەاڵت بەخشــین فستیڤاڵی گەالوێژە ،تا ئیستا
کەس نەیتوانیوە عەیبێکی لی بگرێت.

یانی تا ئیســتا بەشــدار بووی لە
پارچەکانی دیکەی کوردستان وەکوو جاران
ماوە؟
بەڵێ ،زۆر گەرمــە .پارەکە زۆرترین
خەاڵتــی فســتیڤاڵ بۆلێکۆڵینەوە،
برادەرانی ڕۆژهەاڵت بوو ،لە کۆی ٦
لێکۆڵینەوە ٤ ،لێکۆڵینەوەیان بردەوە .

گەیشت؟

پالتفۆرمــی دابــڕان بــە کــوێ

ئەمساڵ دوا کۆنفڕانسمان بە ئۆنالین
لــە هۆڵێکــی بچووکــدا بەســت،
سەرکەوتوو بوو بەدەیان هەزار کەس
سەیری کرد .

لــە پالتفۆرمی دابڕان ،ئایا دابڕان
لە شتێک هەیە بۆ شتێکیتر؟ خودی دابڕان
چییە؟ دابڕان لە چی لە کێ؟
قەتیعەیە عەرەب ئەڵــێ ،دابڕانە لە
هەمــوو نەریــت و کولتــــوور و
هەژەمۆنە سلبییەکانی ڕابردوو.

بۆ خۆشت دابڕاوی؟
ـ [ :بەڵێ  ،زۆر]
وەکوو چی؟ چۆن بزانین دابڕاوی؟
دابــڕاوم لــە پێوەندی عەشــایری
دابڕاوم ،لە کولتووری خراپ دابڕاوم،
لــە نەبوونــی ڕەخنە ،دابــڕاوم لە
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بێدەنگی .دابڕاوم لەوەیکە پاشکۆیەکی بێ رەخنە
و بێ هەڵوێست و بێ بیری جیاواز بم ،لە بیری
حیزبایەتی لە ژیانی کۆمەاڵیەتی ،لە ژیان ،دین
و مەزهەب ،لە هەمووی ئەمانە دابڕاوم.

چەپێکی؟

ئایا وەکوو جاران چەپی؟ چ جۆرە

چەپێکــی دیموکراتــم بەڵێ خۆم
بەچەپ ئەزانم ،چەپی ئەم سەردەمە
نەک چەپی ڕابردوو ،چەپی تیۆری،
باوەڕم بە دیکتاتۆرییەتی پرۆلیتاریا و ئەمانە هەر
نەمــاوە و پێشــم وانییە تەنیا متێــع لە زێهنی
مێژوویی ،جاران کۆمۆنیســت و مارکسیستەکان
ئەیانوت بزوێنەری مێژوو بێت .

یانی ئیســە بڕواتان بەو ڕەخنانە
هەیە کە ڕەحمەتی مەســعوود موحەممەد
لەو چەپی کوردییە ئەگرت؟
ـ [ :بەڵێ هەندێکم باوەڕ پێیەتی]
بۆ ئەوکاتە بڕواتان پێی نەبوو؟
نــا ٣ ،ســاڵ لەمەوبــەر نامەیەکم
نووســی لــە یــادی مەســعوود
موحەممــەدا ،نامەکـــــــە لــە
فســتیڤاڵەکەیا خوێندرایەوە .ڕەخنەم لە خۆمان
گرتووە ،نووســیومە ئێمە هەڵە بووین ،مەسعوود
محەممەد ڕاست بوو.

پێشــووتر چــەپ الی یەکێتــی
ئایدۆلۆژیا بوو؟
کۆمەڵە لە ناو یەکێتی ،بەاڵم هێشتا
هەر فەرقی بوو کۆمەڵەی ڕەنجدەران
لەگــەڵ کۆمەڵەی ئێــران لە گەڵ
پەکەکــە جیــاوازی بیرکردنەوەمــان لەڕووی
ئایدۆلۆژیاوە بوو ،بــە بزووتنەوەی نەتەوایەتی و
ڕزگاری و ئەوانــە زاڵ بــوو بەســەر کۆمەڵەی
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ڕەنجدەرانا.

ئیســتا ئەوەی کــە ئەڵێن جاری
جاران گوایە ئێســتا ئەو شتە نەماوە ،ئێستا
وەکوو ئایدۆلۆژی نەماوە ،ئیستا وەکوو تیۆری
چۆن لە چەپ ئەڕوانن؟
من پێموایە یەک چــەپ لە دنیایا
نەماوە ،یەک ڕاســت نەمــاوە ،کە
ئەڵێی چەپ ئەبێ بپرســیت چەپی
کام ڕاســتیت ،چوونکە چەندین چەپ هەیە و
چەندین ڕاست هەیە.

بــەاڵم «ئانتۆنی گیدنز»ە وابزانم لە
کتێبێکدا باســی چەپــەکان ئەکات و ئەڵێ
جــاران چەپەکان ئەیانویســت دنیا بگۆڕن،
ئیســتا ڕاســتەکان ئەیانەوێ دنیــا بگۆڕن،
ئیســتا ئەوەیکە دیفاع لە بارودۆخی ئەمری
واقیع ئەکات چەپەکانن ،زۆرتر تا ڕاستەکان
ئیستا کۆنەپارێزەکان دەیانەوێ دنیا بگۆڕن؟
ئاخــر قســەکەی من لەوەشــەوە
هاتووە ،قســەکەی ئانتۆنی گیدنزم
نەبیســتووە چوونکــە ئێمە کتێبی
ئانتۆنــی گیدنزمان ورگێڕاوەتەوە ســەر کوردی
ئەوە خەتی ســێهەم ،جەریانی ســێهەمە ئەوە
بەاڵم ئەســڵی قسەکەی من ئەوەیە کە ئێستا لە
ئەورووپا ڕاســتڕەوەکان زۆر ڕیفۆرمخوازترن لە
چاو ســەد ساڵ لەمەوبەر ،ســاڵیکیان سوسیال
دمکرات لە سوید دۆڕا لەبەر ئەوەی مۆدێرات لە
سۆســیال دیموکرات زیاتر دیفاعــی لە کرێکار
ئەکرد ،ئەو چەند ســاڵە گۆڕانکاری زۆر لەســەر
مەوقعەکان هاتووە بۆیــە کە دەلێن چەپ ،من
ئەڵیم چەپی کام ڕاســتی؟ ئەم زاراوە هین منە
چەپی کام ڕاستی؟
ساڵی  ٩٤بوو لە سوید کۆڕێکم هەبوو ،تازە ئااڵی
شۆڕش لەگەڵ یەکێتی یەکمان گرتبوو ،کۆڕێکی
قەڕەباڵچ بوو ،یەکێکی کۆنە ئااڵی شۆڕش لەخۆم
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هەڵســا ناوی ڕزگار بوو،ە وتی ئێمەی چەپ ئەم
قســانەی تۆمان قەبووڵ نییــە ،وتم چەپی کام
ڕاســتی کاکە؟ وتی یانی جی؟ وتم کاکە ئێمە
یەکێتی خۆمان بە چەپی پارتی ئەزانین ،خۆمان
بەچەپی ئیســامی ئەزانین ،خۆمــان بەچەپی
راستڕەوەکان ئەزانین ،وتم تۆ چەپی کام ڕاستی
خۆت ڕوون بکەرەوە تاواڵمت بدەمەوە .

شــتێکی زۆر ڕوون ،ڕەنگــە ئەوە
دواییــن پرســیاری من بێ .ئێــوە لە گەڵ
ئەحزابی ئیسالمیدا بەتایبەت لە پالتفۆرمی
دابڕان ،وابزانم ئەوان حەساسن بەو پالتفۆرمە
[بەڵێ زۆریش] ڕوانگەی ئەوان چۆنە بۆ ئەو
پالتفۆرمە؟ ئەوان چۆن ئەیبینن؟
ئــەوان ئــەم دروشــمەی ئێمەیان
قەبــووڵ نییــە ،دیــن بــۆ تاک و
دیموکراســی بۆ هەمووان ،ئەبەدەن
ئەمەیان قەبووڵ نییە ،ئێمە سوورین لەسەر ئەمە
یانــی لەم الوە ئەڵێن ئایین بۆ تــاک ئازادە ،لە
دیموکراســییەکەیشد اهەر ئازادە ،ئەوان ئەڵێن
نەخێر دەسەاڵت هەر بۆ حیزبە ئیسالمییەکان و
بۆ ئایینی ئیســام ئەبێ ،ئێمــە ئەڵێین نەخێر
ئایینی ئیسالم عیبادەتی شەخسی و ڕووحی بێ
بۆ تاک و دەســەاڵتیش بۆ ئەرکــە دنیاییەکان،
وەکوو سیکۆالریزم دین و دەسەاڵت لەیەک جیا
ئەکەینەوە ئەوە جیاوازییەکانمانە .

دواییــن قســەی کاک بەختیار
بۆخوێنەرانی گۆڤاری تیشک بەتایبەتی کە
لە ڕۆژهەاڵتا خوێنەری جیددی هەیە؟
هیوادارم کە تیشــک ،تیشــکێکی
تیــۆری سیاســی ،دیموکراســی،
هاوچەرخ بێ ،تۆزێک تێبینیم هەیە
لەوەی کە زمانی داڕشتنتان زمانێکی ئاکادیمییە
زۆرتر ئاکادیمی زاڵە بەسەریا ،زۆر لەگەڵ ئەوەیا
نیم ئەو جۆرە گۆڤارانە کوت ومت ڕەنگدانەوەی

بڕیاری سیاسی ســەرکردایەتی حیزبەکان بن،
کراوەتر بن باشە ،با کراوەتر بێ ،بەکراوەیی ئەم
گۆڤارانە جوانتر ئەبــن ،کاریگەرییان زیاتر ئەبێ
لەسەر خوێنەر.

ئــەوە لەســەر تیشــک بــوو ،بۆ
خوێنەری تیشک چیت هەیە؟
بــەڕای من ئیســتا خوێنــەر لە
ڕۆژهــــەاڵتی کوردســتان زۆرە،
خوێنــەواری زۆرە نووســـــەری
گەورەی زۆرە ،ئەوەندەی من بیســتوومە زیاتر
لە  ٢٥هەزار ماســتەر و دکتۆرا لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان هەیە ،ئەمە لە گەڵ ساڵی  ١٩٧٩و
١٩٨٠ی زاینیــی جیاوازییەکەی ئاســمان و
رێســمانە  .زۆر جیاوازە زۆر گۆڕاوە ئەمە یەک،
ئەخوێنمــەوە یانی ئیســە زمانی داڕشــتن لە
بەینــی ڕۆژهەاڵت و باشــووری کوردســتانا
جیاوازییەکانمان کەم ئەبێتەوە ،یەک ئەدەبیاتە،
ســتانداردێ دروســت ئەبێ لــە ناومانا ،ئەمە
جێگای دڵخۆشییە ،ڕەنگە ئەمە کاریگەرییەکەی
تەلەفزیۆنەکان و ئەزموونی ئێمە بێ زیاتر ،ئەمە
ئاساییشە ،خۆ لە ئەساڵ ئەم زمانەی ئێمە پێی
ئەنووســین زمانی موکریانە ،کە ناوی لێ نراوە
ســۆرانی بۆیە ئێوە ئەبێ ئەمــە ڕەچاو بکەن،
خوێنەواری زۆر گەورە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
پەیا بووە نووســەری زۆر گەورە لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان پەیا بووە و جیاوازی زۆری هەیە لە
بەینی بیرکردنەوەی بەشێکی زۆری ئەوانەی لە
ڕۆژهەاڵت لە شــارەکان و لــە زانکۆکان و لە
پەیمانــگاکان لەگەڵ هێزە سیاســییەکان کە
ئیســە هێشــتا ئۆردوگای چەکدارییان هەیە،
هێشــتا بیر لە ئایندەی چەکــداری ئەکەنەوە،
تیشــک چۆن ئەتوانێ دەور ببینــێ لەوەیکە
پردێــک بێ لــە بەینــی دیالۆگێکــی لێک
تێگەیشــتن بۆ ئەم شکافەی کە دروست بووە؟
ئەمە گرینگە .هیوادارم توانیبێتم زۆر شت بڵیم
کە نەوترابێ.
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وتووێژ لەگەڵ

عەبباس وەلی

کورتە کارنامە
عەببــاس وەلی خەڵکی مەهابــادە ،خوێندنی
بنەڕەتــی و ئامادەیی لە شــاری تەورێز تەواو
کردووە ،خوێندنی بااڵی لــە تاران درێژە پێ
داوە و لــەوێ لــە ســاڵی  ١٩٧٣ /١٣٥١لە
زانکۆی میللی تاران لە زانستی سیاسیدا پلەی
لیسانسی وەرگرتووە.
دواتر بۆ خوێندنی بــەرز چووەتە بریتانیا ،لە
ســاڵی  ١٩٧٦ /١٣٥٥لە زانکۆی کیل پلەی
ماستەری لە بواری تیوریی سیاسیدا بە دەست
هێنا و لێکۆڵینەوەکەی بۆ وەرگرتنی ئەو پلەیە
بریتــی بوو لــە « تێپەڕین بــەرەو کاپیتالیزم
لە بیرکردنەوەی سیاســیی ڕووســی لە نێوان
سااڵنی ١٨٦١ـ  ١٩١٧دا».
عەبباس وەلی بە نووسینی لێکۆڵینەوەیەک بە
ناوی »:زەوی ،کار و پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان
لە ئێرانی بــەر لە ســەرمایەداریدا».خوێندنی
دوکتــورای خۆی لە بواری کۆمەڵناســیدا لە
زانکۆی لەندەن تەواو کرد.
لە ســاڵی  ١٩٨٣ /١٣٦٣پلەی پی ئێچ دی
پێ درا لە کۆمەڵناسیی مێژووییدا و بەدوای
ئەوەدا دەســتی کرد بــە لێکۆڵینەوەی دوای
دوکتۆرا لە زانکۆی لەندەن و لەسەر پڕۆژەیەک
کاری کــرد بە ناوی « :دین و ڕووناکبیران لە
شۆڕشــی ئێرانی ســاڵی ١٩٧٩دا» ( -١٩٨٣
)١٩٨٥
وەلــی لە ســاڵی  ١٩٨٦لــە زانکــۆی وەیلز
لەشــاری ســوانزی کاریێری ئاکادێمی خۆی
دەســت پێ کرد و لەوێ تیۆریی سیاســی و
سیاســەتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتی بە دەرس
دەگوتــەوە بەر لــەوەی بگوێزێتەوە بۆ هەولێر
لە ساڵی  ٢٠٠٥و بە پێی داوخوازی سەرۆکی
حکوومەتی هەرێمی کوردســتان زانکۆیەکی
نوێ دامەزرێنێت.
عەبباس وەلی بۆ ماوەی سێ ساڵ لە هەولێر
ســەرۆکی دامەزرێنەری زانکۆی کوردستان
بوو .ئەو لە ســاڵی  ٢٠٠٨لــە بەر بۆچوونی
جیــاواز لەگــەڵ حکوومەت ســەبارەت بە

بەڕێوەبردنــی زانکۆکــە هەولێــری بەجێ
هێشت.
عەبباس وەلی دوای هەولێر چووە ئەستەنبوڵ
و لەوێ لە زانکۆی بۆغازیچی بوو بە سەرۆکی
بەشــی بیری مۆدێڕنی کۆمەاڵیەتی و سیاسی
لە دیپارتمانی کۆمەڵناســیی ئــەو زانکۆیەدا
(٢٠٠٨ـ ) ٢٠١٧
لە ناو نووسینەکانیدا دەکرێ ئاماژە بەم کتێبانە
بکرێ:
ئێرانــی بەر لە ســەرمایەداری :مێژوویەکی
تیۆری (وەشانخانەی )١٩٩٣ I.B. Tauris
هێندێــک بابــەت لــە ســەر بنچینــەی
ناســیۆنالیزمی کورد ( وەشــانخانەی Mazda
) ٢٠٠٣
کوردەکان و دەوڵەت لە ئێران :ســاز کردنی
ناســێنەی کورد ( وەشــانخانەی I.B.Tauris
)٢٠١٢
ســااڵنی لە بیرکراوی ناسیۆنالیزمی کورد لە
ئێران ( وەشانخانەی Palgrave-Macmillan
)٢٠١٩
عەبباس وەلی ئێســتا نووســینی دوو کتێبی
نوێی بە دەســتەوەیە  :دەسەاڵت و خۆڕاگری
لە کوردســتان ( ساڵی  ٢٠٢١دەردەکەوێ) و
جمهووریی زەبروزەنگ ( ســاڵی  ٢٠٢٢باڵو
دەکرێتەوە)

ئایــا ئیمە شــتێکمان بــە ناو
ناســنامەی ئێرانی هەیە؟ ئەگەر هەمانە،
ئایا ئەو ناســنامە ئێرانییە ناســنامەیەکی
مێژووییە ،بەو شــێوەیەی کە بەشێک لە
الیەنگەرانی ئەو ناســنامەیە باسی لەسەر
دەکەن؟
بەڕای من ناسنامەی ئێرانی وەکوو
سازەی وێژمانی ،یانی شتێکە ،کە
لە گوتارێکدا دروست کراوە ،هەیە،
بــەاڵم ئایا ئــەو ســازە وێژمانییە ئامــاژە بە
ڕووداوێکــی مێژوویــی دەکات یــان نا ئەوە
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پرســێکی دیکەیە .بە باوەڕی من ئەو جۆرەی
کە دامەزرێنــەران و ئەو کەســانەی کە ئەو
ســازەیەیان دروســت کردووە ،واتە کێشەی
ســەرەکییان ئەوەیە کە بێنن و ئەو مێژووەی
کــە ئەوان دەیڵێن ئەوە ئاماژەی پێ دەکا ،ئەو
مێژووەی کە لەو پرۆســەیەدا ،ئەو هۆڤییەتی
ئیرانییــە دروســت بوو ،بەڕای من کێشــەی
بنەڕەتی لەوێدایە.
نەک هەر پرســی فاکتە مێژووییەکان یانی
ئەوەی کە فاکتە مێژووییەکان ئەوەی نیشان
نادا ،لەســەر ئەویش نووســراوە بــۆ نموونە،
پرسی یەکگرتووییی ئێران وەکوو دەوڵەتێک،
پرســی حاکمییەتــی ئێران و تێکــڕای ئەو
خــاک و ناوچانەی کە بانگەشــەی کردووە،
پرســی یەکیەتی و بەرفراوانیی بەکارهێنانی
زمانی فارســی و هەروەتر پرسی مێژوویەک،
لــە ڕووی تیۆریکەوە کــە بنەمایەکی هەیە
و ســەرچاوەیەکی یەکگرتوویــی هەیــە کە
 ٢٥٠٠تا  ٣٠٠٠ســاڵ لەوەوپێش دەســتی
پــێ کــردووە و بەشــێوەی پرۆســەیەکی
تۆکمە ،لۆژیکی لەو  ٣٠٠٠-٢٥٠٠ســاڵەدا
بــەردەوام بــووە و هەمــوو بزاڤەکانی ئەو لە
هەر قۆناخێکدا شــێوەیەک خستنەڕووی ئەو
ناســنامەیە بووە ،کە لە سەرچاوەکەیدا بوونی
هەیە .ئەو شێوە مێژووگەراییە که لە بنەڕەتدا
هیچ بەرگیرییەکی لــێ ناکرێ ،هەڵبەت زۆر
کــەم بۆ نموونە تەماشــا دەکــەی نە تەنیا
«ئێرانشــەهرییەکان» ،بــۆ نموونە»:کاتووزیانە،
ئەحمەدی ئەشرەفە» ئەوانە کە لە دەوروبەری
« »Encyclopediaئێرانیــکان ،ئەوانــە هەموو
باوەڕیان بەو هۆڤییەتە مێژووییە یەکگرتووەی
ئێرانــی هەیە ،بەاڵم ئەساســەن لــە ڕووی
تیۆریکەوە یان لــە ڕووی فاکتی مێژووییەوە
ئــەو ڕوانگەیــە ناتوانێ ببێ .جــا بۆیە ئەگەر
بڵین لە واڵمی پرســیارەکەی ئێوەدا ئایا وەها
ناســنامەیەک هەیە؟ دەڵێم :بەڵێ لە گوتاردا
ئەوە دروستیان کردووە ،بۆیە ئەوە دەبێ .هەر
ناســنامەیەک ســازەی وێژمانی هەیە ،بەاڵم
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ئاخۆ ئەو سازە بنەمایەکی مێژوویی هەیە یان
نە؟ ئەوە پرسێکی دیکەیە.
پرســێکی دیکەش کــە من لێــرە دەمەوێ
لەڕاســتیدا ئاڕاستەی بکەم ،ئەوەیە کە بەشی
زۆری ئــەو تیۆریســیەنە فارســانە ،هەڵبەت
نابێ هــەر فارس بــن ،تورکیش هــەن ،بۆ
نموونــە وەکــوو تەباتەبایی کــە ethnicity
تــورک ئازەرییە ،من لێــرە دەڵێم وەکوو ئەو
تیۆریســیەنانەی ئێران بۆ نموونــە ،ئەوانە لە
ڕووی تیۆریکــەوە زۆر کارەکانیان الوازە ،لەو
بابەتــەوە لە زۆربەی ئەو شــوێنانەش هەر لە
بنەڕەتدا هەڵەیە ،من خۆم سەبارەت بەم پرسە
«پرۆســەی بەردەوامی مێژوویی» مشت و مڕم
لەگەڵ کاتوزیان کردووە ،کە چۆن شــتێکی
وا لە ڕووی تیۆریکەوە جێی ڕاڤە و شرۆڤەیە،
هیچ واڵمێکی نەبووە .بەاڵم ســەبارەت بەوەی
کە دەڵێم ئەوانە لە ڕووی تیۆریکەوە تووشــی
نەخوێندەوارییەکــی گەورە بــوون ،ئەوانە وا
دەزانن کە هۆڤییەت/ناســنامە شــتێکە کە
ئەگەر بە کەســێ کە هەســتێکی سیاســی
یان مێژوویــی هەیە پێوە بنووســێنن ،ئەوە
دەبێ ،بەاڵم وا نییە .ناســنامە ،ئیمە دەزانین
هەمیشــە ســازەیەکە کە لەپێوەندی لەگەڵ
جیــاوازی ( )differenceئاڕاســتە دەکــرێ،
ئەویش نە جیــاوازی لە (،)diffrenece from
یانی جیاوازی ئەم ناسنامە لە ناسنامەی دیکە،
نا ،ئــەوە حاڵەتێکی تایبەتیــە ،دێفرنس ئینە
( )difference inیانــی جیاوازی لە دەرووندا،
یانی ئەگەر ئەوان بیانەوێ ناســنامەی ئێرانی
بەشــێوەیەکی مێژوویی بێ پســانەوە لە سێ
هەزار ســاڵدا پێناســە بکەن ،دەبێ بڵێن ئەو
جیاوازییــە دەروونیانە ،ئەو ســازە تیۆریکە
چ بووە ،کە لە ســێ هەزار ســاڵدا هەبووە و
هیچ کاتێکیــش نەگۆڕدراوە ،لە کاتێکدا ئێمە
دەزانین ســەردەمێ ئەوە قەبایلێکی دەرەوەی
فەالتی ئێران بوون ،کــە لەگەڵ ئێرانیەکانی
ئەو کاتە کێشەیان هەبووە ،پاشان ڕومییەکان
و یونانییەکان بوون و دوایە عەرەبەکان بوون
ساڵی بیست و دووەم
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و دوایــی ئەوە مەغولەکان بوون ،ئێســتەیش
لــە ســەردەمی مودێڕنیتــەدا ئــەو پێکهاتە
وەکوو  structureکە شــتێک بســەپێنێ ئەو
ناســنامەکانی دیکە ،کوردی ،تورکی ،ئازەری
و بەلــووچ ..هتد لە بنەمــای خۆیدا ڕاگرتووە
و خــۆی لە پێوەندی لەگــەڵ جیاوازییەکانی
کە لە دەروونی خۆیدا هەیە ،ئەوانەی زیندانی
کردووە لەوێدا پێناسە دەکاتەوە.
ئەگەر ئەم پێناســە تیۆریکە لەم ناســنامەیە
بگریــن ،قســەی ئــەو کۆمەڵــە ئێرانیانە لە
بنەڕەتدا لــە ڕووی تیۆرییەوە جێی بەرگری
نییــە و تەنیــا بەڕای مــن ئــەوە گوتارێکی
ئیدئۆلۆژیــک ،گوتارێک لــە پێوەندی لەگەڵ
ناســیوناڵیزمی ئێرانیدا ،گوتارێکە کە دەیەوێ
بەشــێوەیەک یانــی چوارچێوەیەکی وێژمانی
و تیۆریــک بۆ ناســیوناڵیزمی ئێرانی لە ڕووی
مێژووی سیاسییەوە دروســت بکات .پێموایە
ئەو سازەیە کە لە ڕووی وێژمانییەوە دروسیان
کردووە ئەویش بەشــێوەیەکی یەکالیەنانە لە
ڕووی تیۆرییــەوە بەتــەواوی هەڵەیە ،ئەوە نە
بنەمــای مێژوویی هەیە ،نە پێوەندیی لۆژیکی
و تیۆریک.

زۆرســپاس ،هەر لە دڕێژەی ئەو
بابەتەدا ،ئەو گوتــارە ئێرانییە کە پێداگرە
لەســەر ناســنامەیەکی مێژوویی لە سێ
قۆناغدا دژایەتیی ئەویــدی بووە ،قۆناغی
یەکــەم کــە دەگەڕێتەوە لە ســەردەمی
مەشــروتیەت ،دژایەتیــی عــەرەب هاتە
ناو ئــەو گوتارەوە ،لە قۆناغــی پەهلەویدا
دژایەتیــی تورکیــش زیاد کرایە ســەر
دژایەتیــی عەرەب و لە بیســت ســاڵی
داوییــدا بەجۆریک دژایەتیــی کوردیش
هەیە لەنێــو گوتارەکەیاندا .خاڵی گرینگی
باســەکە لێرەدا ئەوەیە کە بەشــێک لەو
نەتەوەیانە ،بەشــێک لە نەتەوەی عەرەب،
بەشــێک لە نەتەوەی کورد و بەشێک لە
نەتــەوەی تورک لە جوغڕافیایەکدا دەژین

کە ئەو جوغڕافیایە بە ئیددعای کەسانێک
باس لەســەر گوتاری ئێرانی دەکەن ،لەو
جوغڕافیایە ،کە جوغڕافیای ئەو گوتارەیە.
ئەو دوو هۆڤییەتە چۆن کۆ دەکریتێتەوە،
لــە کاتێکدا مــن کوردم ،هــاوکات هەم
مەترســییەکم بۆ گوتاری ئێرانی لە دیدی
ئەوانەوە و هەم ئەوەیکە کە بەشێکیشــم
لــەو گوتــارە .ئــەوە ئیوە چــۆن تاوتۆی
دەکەن؟ ئایا پارادۆکسێ نییە لە نێوان ئەو
گوتارەدا؟
نا ،ئەو گوتارە دەبێ لە چوارچێوەی
ناســیۆناڵیزمدا بیبینیــن ،لــە
ناســیۆناڵیزمدا ئەتــۆ وەکــوو
جیاوازییــەک ،یــان ئازەرییــەکان وەکــوو
جیاوازییەک ،تورکــەکان ،عەرەبەکان وەکوو
جیاوازییەک لە دەروونی خۆیدا هەیە ،بۆیە ئەو
جیاوازیەیە ،کە ئەو ناسنامەیە پێناسە دەکات.
بەاڵم لە الیەکی دیکەوە کە تەماشــای بکەی
ئــەوە ناچارە لــە ڕووی ئەو ســازە یانی ئەو
ڕووکەشــە دەرەکییــەی ئەو ســازە ،یانی بە
ئینگلیسی دەبێتە  ،constitutive outsideئەو
سازە لە چوارچێوەیەکی وێژمانی ناسیۆناڵیستیدا
ناچارە هــەم لە ڕووی واڵتەوە ،نیشــتمانەوە،
خاکــەوە ،و هەم لە ڕووی ناســنامەوە ئەوانە
بێنێتە پاڵ خۆیەوە ،بڵێ ئەوانە ،یانی بەشــێک
لەوانە هەمیشە ئەمە بووە ،واتە منی هۆڤییەت،
منێکــی کۆییە ،بەاڵم واوەتــر لەوەی ،کە ئەو
گشتییە و کۆییە پێناســە دەکات ،ناسنامەی
خۆدی خۆمــە ،ئەوەی فارس و شــیعەو ئەو
جۆرە شتانە.

ئێوە لە چاو پێکەوتێنیکتاندا کە
ساڵی  ٢٠١٨کراوە ،باسی ئەوە دەکەن کە
کۆمار ئیسالمی لە قەیرانی مەشروعییەتدا
پێــی ناوەتە نێــو قەیرانــی حاکمییەت،
مەبەســت لە قەیرانــی حاکمییەت چییە
لێرەدا چییە؟

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 401 2720

پێش ئــەوەی مــن واڵمــی ئەو
پرســیارە بدەمەوە ،پێویستە چەن
پرســی تیۆریــک ڕوون بکەمەوە،
یەکەم :ئەوەیــە کە لە ڕوانگەی منەوە قەیران
چییە؟ بۆ باسی ئەوە دەکەم؟ ئەمن قەیران بە
حاڵەتێکی نائاســایی ( )Abnormalواقعیەت
ناڵێــم ،من قەیــران بە دۆخێکی نائاســایی
دەســەاڵتی سیاســی دەڵێم .چــون نۆرم و
نۆرمالیتی بە ڕای من دەســەاڵتی سیاســی
پێناســەی دەکات ،بۆیە ئــەوە پێوەندییەکی
تایبەتــی پێکدێنێ،کــە ئێمــە بە شــێوەی
ڕاستەقینەیەکی ئاسایی ( )Normalدەیناسین.
دووهەم :من پرۆســەی گشتیی قەیران وەکوو
ڕووداو نابینم ،بەڵکوو قەیران وەکوو پرۆسەیەک
دەبینم ،ئەو پرۆســە لە گەشەدایە ،لە دۆخی
گۆڕاندایــە ،لە هــەر دۆخ و هــەر قۆناخێکدا
تایبەتمەندیی خــۆی هەیە ،بەاڵم گەوهەری
ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ پرسی پێوەندیی دەسەاڵت
لەگەڵ واقعیەتی سیاسی ڕۆژ.
ئەگــەر لێــرەدا بــە ووردی ســەرنجی ئەوە
بدەی ،من وتوومە کە ئێســتە دۆخی ڕێژیمی
کۆماری ئیســامی ئێران لە قۆناخی قەیرانی
شــەرعییەتی و مەشــروعییەت و ڕەوابــوون
تێپەریــووە و بە سیســتەمی دەســەاڵتداری
(حاکمییەت) گەیشــتووە ،ئــەوە بەو مانایەیە
کە قەیران شــتێکی پرۆســەیە ،لــە خاڵی
یەکەمــدا کە من ئاماژەم بە پرســی قەیرانی
مەشروعییەت کرد ،لێرەدا باسی ئەوە دەکەم،
کە لە ڕوانگەی منەوە مەشــروعییەت چییە؟
و چۆن تووشــی قەیران دەبێ؟ ئەوە پێویستە
شرۆڤەی بکەم ،پاشان دیسان کە دەڵێم ئێستا
قەیرانی حاکمییەتە ،پێویستە بڵێم حاکمییەت
بۆ لە قەیراندایە؟ بۆیە دوو پرس لێرەدا ئاڕاستە
دەکەم ،کــە لەگەڵ پرســیارەکانی دیکەتان
پێوەندیی هەیە.
مەشــروعییەتی سیاســی چەمکێکــە کــە
تاڕادەیەک هاوکات لەگەڵ مۆدێڕنیتە هاتووتە
ئاڕاوە ،پێشتر ئەو چەمکە لە وێژمانی سیاسی و
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فەلســەفەی سیاسیدا ئاماژەی پێ نەدەکرا ،چ
فەلسەفەی سیاسی کە لەژێر کاریگەریی ئایین
و مەزهەبدا بوو ،چ فەلسەفەی سیاسی کە دژ
بە ئایین و مەزهەب بوو ،ئەیویســت جۆرێک
بنەماکانی سکۆالریزم بۆ خۆی پێناسە بکات .لە
تیۆریی دیمۆکراتیکدا مەشرووعییەت بە قانوونی
بوون دەزانن ،بەو مانایە کە ئەو دەســەاڵتەی
کە قانوون دروست دەکات ،بنیاتنەری قانوونە
و بۆ خۆشی لە خزمەت قانووندایە ،هەتا کاتێ
کە ئەو هاوکێشــەیە دوو الیەنەکەی پێکدێ،
ڕێژیمەکــە ڕەوایە (مەشــرووعە) .تا کاتێ کە
حاکمەکە حکوومەتەکە بەشــێوەی مەشرووع
قانوون دروســت دەکات ،ناچارە بۆ خۆشــی
بەپێی ئەو قانوونە هەڵســوکەوت بکات ،ئەوە
ئەو ڕێژیمە لە ڕووی قانوونییەوە ،مەشــرووعە.
دیــارە پێوەری ئەو کارەش کــە ئایا تا چەند
ئــەو ڕێژیمە بە قانوون وەفادار ماوە یا نەماوە،
ئەوە قانوونی بنەڕەتییە ،کە لەوێدا حاکمییەت
بەشێوەیەکی قانوونی ،حقووقی پێناسە کراوە
و لەوێدا ناسنامەی دەسەاڵتی سیاسی پێناسە
کراوە ،هەروەها ســنووری دەسەاڵتی سیاسی
و قووڵی و بەرفراوانی دەســەاڵتی سیاســی و
کارکردن و کاریگەری دەســەاڵتی سیاســی
لەوێدا نیشــان دەدا .ئەوە پێناسەیەکە کە بە
گشتی لە تیۆری دێموکراتیکدا باسی دەکەن،
دەڵێن ئەگەر دەســەاڵتێک کە سیستەمێکی
بنیاتنــەری قانوونــی دێموکراتیکــە ،ئــەو
سیستەمە دامەزرێنەری قانوونی دێموکراتیکە
دێت قانوون دروســت دەکات و دەســەاڵتی
دامەزرێنــەری قانوون بۆ خــۆی لە خزمەت
ئــەو قانوونەیە کــە دروســتی دەکات و لێی
النــادات ،هەڵبەت ئەوە بۆ چرکــەی تایبەتە،
چرکەی تایبەتیش باس دەکەم کە مەبەســت
چییە .بەاڵم پێناسەی دیکەش لە شەرعییەتی
سیاسی هەیە ئەویش پێناسەیەکە ،کە ماکس
ڤێبــەر( )Max Weberدەیهێنێتــە ئاراوە ،ئەو
دەڵێ« :ئەو قســانە هیچیان دروست نین ،لە
هەقیقەتدا مەشــروعییەتی سیاسی ئەوە نییە
ساڵی بیست و دووەم
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کە لە ڕاســتیدا ڕێژیمێک ڕەایــە یا ناڕەوایە»،
دەبێــژێ گرنگ ئەوەیە کە خەڵــک باوەریان
هەبێ کە ئەو ڕێژیمە مەشــرووعە .لە ڕاستیدا
ئەگەر ئەو ڕێژیمە مەشــرووعە یا مەشــرووع
نییــە ،ئــەوە هێندە شــتێکی گرنــگ نییە،
گرنــگ ئەوەیە کە خەڵک ئەو کەســانەی کە
حکوومەتیان لەسەر دەکرێ ،هەڵبەت ئەو ناڵێ
خەڵک ،دەڵێ ئەو کەســانەی کە حکوومەتیان
لەسەر دەکرێ باوەڕیان هەبێ کە حاکمییەت
کــە فەرمانیان( )commandپــێ دەدات ،ئەو
فەرمانــە ڕەوایە .ئەو فەرمانە ،ئەو دەســەاڵتە
مەشــرووعە .ڕەوابــوون و مەشــروعییەتی
دەسەاڵت پێوەندی بە خودی دەسەاڵتەوە نییە
لە ڕوانگەی ماکس ڤێبەرەوە (،)Max Weber
بەڵکوو ڕەوابوونی دەســەاڵت دەگەڕێتەوە بۆ
خەڵک ،یانی ئەو کەســانەی کە حکوومەتیان
لەسەر دەکرێ ،چەندە باوەڕیان هەیە کە ئەو
دەسەاڵتە مەشرووعە .پێوەری ئەویش ئەوەیە
کە ڕێژیمەکە ئایا سەقامگیرە یان ناسەقامگیر؟
دیســان ماکــس ڤێبــەر()Max Weber
دەگەڕێتەوە ســەر ئەوەی کــە ئەو ڕێژیمە لە
ڕاستیدا ســەقامگیرە یان ناسەقامگیرە دیسان
پرســێکی الوەکییــە ،گرنگ ئەوەیــە کە ئەو
کەســانەی کە حکوومەتیان لەســەر دەکرێ
باوەڕیــان هەبێ کە ئەو ڕێژیمە ســەقامگیرە،
بــەاڵم زۆربــەی تیۆریســیەنە سیاســیەکان
بەتایبەت چەپــەکان و دێموکراتەکان لەگەڵ
ئــەو بۆچوون و ڕەوابوونــە نین ،ئەوە جۆرێک
بە پاســاوی دیکتاتۆری دەزانن ،بە پاســاوی
دەســەاڵتخوازیی دەزانــن ،بــەاڵم ماکــس
ڤێبەر( )Max Weberدەڵیێت پێتان خۆش بێ
ئەوەیە ،پێتان ناخۆش بێ ئەوەیە.
ئــەو پێناســە و بۆچوونــەی ســەبارەت بە
مەشــروعییەت کە لە تیۆریــی دێموکراتیکدا
هاتووە ،ئەوە جوانە بەاڵم لە پراکتیکدا شتێکی
وا نییە .لە کردەوەدا ئەوە دەگەڕێتەوە سەر ئەو
پرســە کە ئایا خەڵک بەڕاستی لەو باوەڕەدان
کە ئەو ڕێژیمە مەشرووعە یا نە؟

ئەمن هەڵبەت ئەو ئیرادانەی کە تیۆریسیەنە
چــەپ و دێموکراتەکان لــە ڤێبەری دەگرن
بە دروســتی دەزانم ،پیموایە ئەو قسەیە کە
ڤێبــەر دەیکات ،تەنانەت ئەگەر ڕاســتییەکی
زۆریشــی لەپشــت بێت ،دەتوانێ پاساوێ بێ
بــۆ ڕێژیمە دیکتاتــۆر و دەســەاڵتخوازەکان
ئەوانەی کە پاســاو بۆ دەســەاڵت ئەهێننەوە.
ڤێبــەر دەڵــێ :هەتا ئەو دەمــەی کە خەڵک
نارەزایەتییان دەرنەبڕیوە ،واتە خەڵک باوەڕیان
هەیە کە ئەو ڕێژیم و دەســەاڵتە مەشــروعە،
دەبــێ قبووڵ بکرێــت .بەاڵم بــەڕای من وا
نییــە ،پێموایــە ،هەڵبەت بە ڕای شەخســی
خۆم مەشــروعیەت پێوەندیەکی ڕاستەقینەی
هەیە لەگەڵ ئیدۆلۆژییەکی سەرەکی ڕێژیم و
مکانیزمی ئیدوئۆلۆژی سەرەکی ڕێژیمە .ئەوە
دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە ئیدوئۆلۆژی چییە
و چۆن کار دەکا.
بە ڕای من فونکسیونە بنەڕەتییەکانی ئیدئۆلۆژی
یەکیان ئەوەیە کە دەتوانێ ڕێکخســتن بکات،
دەتوانێ تەجهیز بکات ،دەتوانێ واقعییەتێ بۆ
خەڵک پێناســە بکات و بگێڕێتەوە ،یانی ئەو
شــتەی کە ڕەنگە ڕاست بێ یان ڕاست نەبێ،
بە شــێوەیەک بیگێڕێتەوە ،کــە خەڵک ئەوە
قبووڵ بکەن .یانی ئــەو مکانیزمەی هەیە کە
دەتوانێ لە الیەکەوە خەڵک تەجهیز بکات لە
الیەکی دیکەوە خەڵک ڕێک بخات و لە الیکی
دیکەوە واقعیەتێ کە خەڵک دەبێ باوەڕی پێ
بکەن بۆیان بگێڕێتەوە ،واقعی ڕاستی چەواشە
بکات و بێ لە جیاتی ئەوە ڕاستییەکی دیکە بۆ
خەڵک بگێڕێتەوە و باوەڕی پێ بکەن.
هەتا ئەو دەمەی کە بەڕای من ئیدوئۆلۆژیەک
ئەو ســێ تایبەتمەندی و چۆنایەتیەی هەبێ،
ئەو ســێ تواناییــەی هەبێت لــە کۆمەڵگادا،
ڕێژیــم دەتوانێ بانگەشــەی ئــەوە بکات کە
مەشروعییەتی هەیە .یانی دەتوانێ مکانیزمی
ئیدوئۆلۆژیک ،ئــەو هێز و تواناییەی هەیە کە
تەجهیز بــکات ئەو هێز و تواناییەی هەیە کە
ڕێکخســتن بکات ،ئەو هێز و تواناییەی هەیە
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کە ئەو واقعیەتەی ،ئەو وێنەیەی ،ئەو شــتەی
کە بۆ خۆی بە ڕاستی دەزانێ بەسەر کۆمەڵگادا
بســەپێنێ ،یانی ئەوەی بە خەڵکی بنوێنێ و
خەڵک ئەوەی لێ قەبووڵ بکەن .بەاڵم وەختێ
کە ئیدۆئۆلۆژیی ڕێژیمێک ئەو توانایی تەجهیز،
توانایی ڕێکخســتن و توانایی دروســتکردنی
واقعییەتــی بۆ خەڵکی نییە ،بۆچی من لێرەدا
دەڵێــم« :دروســت کردن» چون ڕاســتەقینە
سازەیەکە ،ڕاســتەقینە ئەوە نییە کە ،ئەبێتە
هەقیقەت ،ڕاســتەقینە ئەوەیە کە دەسەاڵت
دروستی دەکات ،ســازەیەکە ،ئایا ئەو سازەی
ئێستاش دەتوانێ دروستی بکات و دەرخواردی
خەڵکی بدات ،خەڵــک قبووڵی بکەن ،وەکوو
ئەو جۆرەی کە لە دەســتپێکی شۆرشــدا کرا
هەتا ١٠ســاڵ ،بەاڵم پاش دە ســاڵ دیتمان
کــە ئەو پرســە نەما و وەختێکــی نەما ئێمە
دیاردەیەکمان بە نــاوی ڕێفۆرمخوازی هەبوو
لە ئێراندا ،ئــەو ڕێفۆرمخوازییە چی دەگوت؟
ئەگەر ورد بڕوانینە قسەکانی تیۆریسیەنەکانی
ڕێفۆرمخــواز ،دەڵێن :مەشــرووعیەتی ڕێژیم
دابەزیوە ،ڕووخاوە .ئەوە بــە چ مانایەکە؟ ئایا
بەو مانایەیە کە ڕێژیم جومگەکانی دەسەاڵتی
لە دەســت داوە؟ نــا! ئەوە بــەو مانایەیە کە
ئیدۆلۆژی یان پانتاییــی گوتاری ئیدۆلۆژیک،
ئیدۆلۆژیی ســەرەکیی ڕێژیم ،ئــەو تواناییەی
تەجهیزکــردن ،ڕێکخســتن و بردنی خەڵکی
بــەرەو ئامانجەکانی کە لە ڕاســتەقینەیەکی
دروســتکراو لە ڕێــی دەســەاڵتیدایە ،لەوێدا
چەقیوە؛ ناتوانێ کار بکات ،لە کاتێکدا هاوکات
تەواوی نێــڵ و ئەهرۆمەکانی دەســەاڵتی بە
دەســتەوەیە ،تەنانەت لە دە ســاڵی سەرەتای
پاش شۆڕشی ئێرانیش بەهێزترە.
بۆیە کاتێ کە قەیرانی مەشروعییەت دەست
پێــدەکات ،قەیرانــی مەشــروعییەت بەڕای
من قۆناخێکە ،کە لــەو قۆناخەدا ئیدیۆلۆژیی
سەرەکی ڕێژیم توانایی تەجهیز و ڕێکخستنی
کەم کەم لە دەست داوە و لە هەمووی گرنگتر
ئەوەیــە کە چیــدی ناتوانێ ئەو ڕاســتەقینە
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سیاسییەی کە خەڵک دەبێ باوەڕی پێ بکەن
بــۆ ئەوەی بــە دوای ڕێژیم بکــەون ،چیدی
ناتوانێ ئەو واقعیەتەی بەشێوەیەکی تۆکمە بۆ
خەڵکی دروســت بکات و لە پانتایی گشتیدا
و لە پانتایی کۆمەڵگای مەدەنیدا پێشکەشــی
خەڵکی بــکات ،خەڵک باوەڕیــان پێ نەماوە.
ئــەو باوەڕە ڕووخاوە ،چون ئەو باوەڕە ڕووخاوە
یانی توانایی تەجهیز و ڕێکخستنیشی نەماوە.
ئەوە بــەڕای من هێما و ڕواڵەتــی بنەڕەتیی
دەســتپێکی قەیرانی مەشــروعییەتی ڕێژیمە
لە کۆماری ئیســامیدا .ئەمــە لووتکەی ئەو
قەیرانەی لە ســاڵی ٢٠٠٩کە دەبێتە ســاڵی
١٣٨٨ی هەتاوی ،لە قەیرانێک که پاشان بە
بزاڤی سەوز/کەسک ناسرا ،لەوێدا ئێمە ئەوەی
دەبینین .بە باوەڕی من ئەو بزاڤەی کە سەری
هەڵــدا ،بزاڤی ســەوز ،ئەوەیکە خەڵک چوونە
دەرێ کە بە «رای من کو» دەســتی پێکرد و
دوایە بوو بە حەبس و خانەنشــینی موسەوی،
ڕەهنــەوەرد و کەڕووبی ،بــە باوەڕی من ئەوە
لووتکەی قەیرانی ئیدۆلۆژیکی ڕێژیم بوو.
ڕێژیــم لەوێــدا بەکــردەوە نیشــانی دا کە
ئیدیۆلۆژییەکەی ئەو توانایەی لە دەست داوە،
ئەو قەیرانە دەستی پێ کردووە ،بەکردەوەیش
ئــەوە شــتێکی دیــار و ڕوونە ،تیۆریســیەنە
سیاسییەکان هەموو ئەوە دەزانن.
کاتێ کە ئیدویۆلۆژی ڕژیم ئەو توانایەی خۆی
لە دەســت دەدا ،کاتێ ناتوانــێ تەجهیز بکا،
ناتوانێ ڕێکخستن بکات ،ناتوانێ خەڵکی ناچار
بکا بە شتێکی ناڕاست ،وەکوو ڕاستییەک باوەڕ
بکــەن ،لەو دۆخەدا هێــدی هێدی و هەندێ
کاتیش تەنانەت خێرا ،سەبارەت بە بزاڤی سەوز
دیومانە ،خێرا بە بەکارهێنانی زەخت و گۆشار
تووندوتیژی ( )violenceسیاســی ،گوشــار و
زەختی سیاسی جێگای ئیدۆلۆژی دەگرێتەوە،
ڕێژیم ئەو ڕوخسارە ڕاستەقینەیەی خۆی لەو
دۆخەدا نیشان دەدات.
پاش بزاڤی سەوز بە ڕای من چیدی ناتوانین
باسی گرنگی قەیرانی مەشــروعییەتی ڕێژیم
ساڵی بیست و دووەم
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بکەیــن .ئەگەرچــی قەیرانی مەشــروعییەت
هەروا بەردەوام دەبێ ،بەاڵم لەو پرۆســەیەی
قەیراندا ئێمە ناتوانین بڵێین کە پرسی قەیرانی
مەشــروعییەت ،قەیرانی ســەرەکییە .هەر لە
پێوەندی لەگەڵ ئەوەشدایە کە من ئیستدالل
دەکــەم کە پاش بزاڤی ســەوز بە باوەری من
پرســی ڕێفۆرم لە ئێرانــدا کارەکەی خەاڵس
بووە.
تیۆریســیەنە ڕێفۆرمخوازەکان بەشــی زۆری
قبووڵیان کردووە ،کە سیاسەتەکەیان شکستی
هێناوە و ئەگەر ئێســتەیش کە خاتەمی و بۆ
نموونە ئەوانەی لــە دەورووبەرین حەجاریان
و ئەوانــە دەیانەوێ ڕێفــۆرم زیندوو بکەنەوە،
بــەڕای من تەنیا و تەنیا ،ئێســتا کە دەتوانن
باســی لێ بکەن یان تەنانەت ماوەیەک ڕەنگە
خۆی بگــرێ تەنیا و تەنیا لەبــەر ئەوەیە کە
مەیدانەکە خاڵییە و ئۆپۆزسیونێکی سەربەخۆ
و ناحکوومەتیــی ئەکتیڤ لــە ئێراندا ماف و
دەرفەتی تێکۆشانی نییە ،بۆیە کاتێ گۆڕپانەکە
چۆڵە ئەوان دەتوانن دیسان بڵێن ئێمە خۆمان
ڕێکخستووەتەوە ،تەجهیز کردووەتەوە ،بەاڵم لە
کردەوەدا بەباوەڕی من ئەوە بە ئەنجام ناگات.
بزاڤی ســەوز بــە ڕای من خاڵی ســەرەکیی
قەیرانی مەشــروعییەتی ڕێژیم بوو .پاش وی
مەشــروعیەتی ڕێژیم یانی لــە هەمان حاڵدا
ئەو کەســانەی ،واتە ڕێفۆرمخوازەکان هەموو
ڕایان ئەوە بوو کە ڕێژیم مەشــروعییەتەکەی
دەڕووخــێ ،ڕووخــاوە دەبێ پێشــی بگرین،
ڕێفۆرم پێویستە ،ئەوەیە ،یانی ئەو ئارگۆمێنتە
کە بۆ پێویســتی و گرنگی بە ڕێفۆرم لە ئێران
دەکرا ئەو دەمە ڕێک گەیشــتبووە ئەو ئاستە،
کە ڕێژیم مەشروعییەتی نەماوە.
ئەمن ئیستداللەکەم ئەوەیە کە پاش وی ،ئێمە
دەگەینــە قۆناخێکی دیکە لە قەیران ،کە ئەم
قۆناخە لە قەیرانیش بــە باوەڕی من قەیرانی
حاکمیەتە .حاکمیەت یانی چی؟
حاکمیەت یانی دەســەاڵتی سیاسی ،یانی ئەو
هێزەی کە دەســەاڵتی پاوان و قۆرخ کردنی

()monopolyهەیە،کە قانوون دروســت بکات
و قانوون جێبەجێ بکات ،دەســەاڵتی پاوان و
قۆرخ کردنی هەیە ،کە تــەواوی ئامرازەکانی
توندوتیــژی ( ،)violenceزەخت و گوشــار و
تــەواوی چەک و ئامراز لــە قۆرخی خۆیدا لە
کۆمەڵگادا هەبێ.
ئەو پاوان و قــۆرخ کردنەی هەیە کە تەواوی
ئەو ئامرازانەی کە دەتوانێ دەســەاڵتی خۆی
بەشــێوەیەکی یەکگرتوو و یەکسان لە خاکی
خۆی لــە هەرێمی خۆیــدا جێبەجێ بکات،
ئەوانەی هەیە ،ئەوە دەســەاڵتی حاکمە ،بەاڵم
دەســەاڵتی حاکم کەنگێ؟ هەنووکە لە ئێران
زۆر کەس ئەو باسە دەکا ،ناوەندی دەسەاڵتی
سیاسی کوێیە؟ ئەوە ئێستە ئێمە ڕووداوێکمان
هەبــوو کە بۆیە دەڵێم ڕووداوی بزاڤی ســەوز
زۆر گرنگ بوو ،یانی خاڵی وەرچەرخان بوو لە
مێژووی ئێرانی پاش شۆڕشدا.
لەوێــدا ڕێک دەرکەوت حاکم لە ئێران کێیە
و حاکمیەت لە کوێیە .چون ئەو پێناســەیەی
کە لــە حاکم و حاکمیــەت دەیکەن ،ئەوەیە
کە دەسەاڵتێکی ئینحســاری ()monopoly
هەیە بۆ قانوون دروست کردن و بەرێوەبردنی
قانوون ،دەســەاڵتێکی پــاوان و قۆرخ کردنی
( )monopolyهەیــە کە تێکــڕای ئامرازەکان
و ئامێرەکان و دۆخــی زەخت و تووندوتیژیی
( )violenceسیاسی و نیزامی لە دەستی ویدایە،
ئەو دەسەاڵتە بەکردەوە پیشان درا کە چ بوو.
بەکردەوە پێشان درا کە ئەو دەسەاڵتە لە کوێ
بوو .ئەو دەسەاڵتە لەوێ بوو ،کە حاکم کەسێ
کە دەڵێــن لە دۆخێکی تایبەتــدا قەیرانێکی
وەکوو بزاڤی ســەوز ،کە لە ڕاستیدا بنەماکانی
ڕێژیمی هەڵتەکاندبوو ،لــەو حاڵەتەیدا حاکم
ئەو کەســەیە کە حاکمیەتی بەدەســتەوەیە،
ئــەو دەســەاڵتەی هەیە ،کە بێتــە گۆڕەپانی
سیاسەتەوە ،قانوونی بنەڕەتی ڕابگرێ ،قانوون
ڕابگــرێ ،ناڵێم لە ناوی ببات ،دەڵێم :ڕایگرێ،
زۆری فــەرق هەیە ،لەگــەڵ کودتا جیاوازە،
قانوونی بنەڕەتی ڕابگرێ هەم لەگەڵ کودتای
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جیــاوازە هەم لەگــەڵ حکوومەتــی نیزامی
جیــاوازە ،ئەوە دۆخێکــی تایبەتییە ،حاڵەتی
شــازە ،یانی حاکم دێــت قانوونی بنەڕەتی بە
هەڵپەســێردراوی ڕایدەگرێ ،زەختی سیاسی،
نیزامی و پاراستن بەکاردەهێنێ ،تووندوتیژی
( )violenceبەکاردەهێنــێ ،لەبەر ئەوەی کە
ســەقامگیریی سیاسی دیســان لە کۆمەڵگادا
دروس بــکات .ئــەوە نیشــان دەدا که بزاڤی
سەوز نیشانیدا ،کە حاکمییەت سەنتەرەکەی
بەیتــی ڕەهبەری و ئامرازەکانیشــی ســپا و
دەزگای زانیاری و بەسیج و ئەوانە بوون ،یانی
حکوومەت و ئۆرگانەکانــی دیکە لە پێوەندی
لەگەڵ پرســی حاکمییەت و دەســەاڵتداریدا
بێ مانایە.
بەاڵم بگەڕێینەوە بۆ پرسی قەیرانی حاکمییەت،
بۆچی دەڵێم قەیرانی حاکمیەت؟ لێرەدا دەبێ
پرســێکی تیۆریک ئاراســتە بکەین ،ئەویش
ئەوەیــە کە ئێمە لەبەر ئەوەیکە لەو پرســەی
بگەین ،پێویستە جیاوازییەکی تایبەتی دابنێین
لە نێوان دەسەاڵتی سیاسی و سوڵتە/توانایی
بەکارهێنانی دەسەاڵتی سیاسیدا .
کەسێ کە دەسەاڵتی سیاسیی هەیە حەتمەن
بەو مانایــە نییە کــە توانایــی بەکارهێنانی
دەســەاڵتی سیاسیشــی هەیە .دەســەاڵتی
سیاســی ئامــراز و هەلومەرجــی تایبەتــی
پێویســتە بۆ ئەوەی بتوانێ ســوڵتە و توانایی
بەکارهێنانی دەســەاڵتی سیاســی دروســت
بکات .توانایی بەکارهێنانی دەسەاڵتی سیاسی
پێکهاتەیەکــە( )structureکە ئەو تەواوی ئەو
هێزانەی ئۆپۆزســیۆن بیدەنگ دەکا .لە نێوان
خۆی دژی خۆی ڕادەگرێ ،نەزمێک دروست
دەکا کــە ئەو نەزمــە لە الیەک لــە دەرەوە
بەشــێوەیەک ســەقامگیری دەبێنرێــت ،لە
ناوخۆوە وەکوو سەرکوت کردن و تووندوتیژی
( )violenceو ئەو جۆرە شتانەیە.
هەتا ئەو کاتەی ئەو چرکەی کە دەســەاڵتی
سیاسی دەتوانێ و ئەو ئامرازانەی لە دەستیدایە،
لەبەردەســتیدایە کــە ئەو دەســەاڵتی خۆی
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بکاتە ســوڵتە بۆ ئەوەی لە ڕێی بەکارهێنانی
قانوونەوە نەزم لە کۆمەڵگادا دروســت بکات،
هەتا ئەو دەمــەی دەتوانێ بڵێ کە حاکمیەت
تووشی قەیران نییە ،بەاڵم کاتێ کە حاکمیەت
لەبەر ئەوەی کە دەســەاڵتی بکات بە سوڵتە
لــە کۆمەڵــگادا ناچار دەبێ کە لــە زەخت و
تووندوتیــژی ( )violenceسیاســی کەڵــک
وەرگــرێ ،ئەوە بــەو مانایەیە کــە پێکهاتەی
قانوونیی دەســەاڵت شــکاوە /ڕووخاوە .ئەوە
بەو مانایەیە کــە قانوون ناتوانێ چیدی ببێتە
ئامرازی سەرەکیی گواســتنەوە و وەرگێڕانی
دەســەاڵتی سیاســی بە ســوڵتە و تواناییی
بەکارهێنانی دەسەاڵتی سیاسی.
لــە وەها دۆخێکــدا ئێمە تووشــی قەیرانی
حاکمییەت دەبین .کاتێ دەبینین کە قەیرانی
حاکمییــەت وەکــوو قەیرانێکــی نەتەوەیی
لــێ دێــت .نەتەوەیی لێــرەدا مەبەســتم لە
ڕووی قانوونیەوەیــە ،لــەو حاڵەتەیدا دەبینی
ئــەو پێکهاتەی ســوڵتە دەشــکێ ،ئەو دەمی
کاتێ شــکا یانی لە باڵێک هاتــە دەرێ ،ئەو
هۆڤییەتانە /ناســنامانەی کە لە ژێر چەپۆکی
ئــەو پێکهاتەیەدا داســەپاون بــە توندوتیژی
( )violenceو بە قانوون ،ئەوانە دەردەکەون.
نموونەی ئەوەی لە ڕۆژئــاوادا دەبینین ،کاتێ
کە لەوێ قەیرانی حاکمییەت بوو بە پرسێکی
تێکــڕای کۆمەڵــگا ،بوو بە پرســی شــەڕی
ناوخۆیــی و ئەوانە .کاتێ کە ڕێژیمی ئەســەد
چیــدی نەیتوانی لە ڕێی قانوون بە شــێوەی
ئیدۆلۆژی و قانوون و ئەو شتانە کە دەسەاڵتی
سوڵتەی ســەقامگیر بکاتەوە ،دەسەاڵتی بکاتە
سوڵتە و سوڵتەی دروست بکات ،توندوتیژیش
( )violenceکاریگــەری خۆی لە دەســت دا،
ئەو دەمــی ئەو پێکهاتەیە لە بنــەوەڕا وەکوو
بتەقێتەوە ،ئاوای لێ دێت.
ئەو هۆڤییەتانە /ناســنامانەی کە کپ کراون،
ئەو هۆڤییەتانە /ناسنامانەی کە بێدەنگ کراون،
ئەو دەمی وەدەر دەکەون ،وەکوو ناســنامەی
کوردی لــە ڕۆژئاوای کوردســتاندا .لە ئێران
ساڵی بیست و دووەم
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ئێســتە ئێمە لە دۆخێکداین ئــەو قەیرانەی
حاکمییەت دەســتی پێ کــردووە ،ڕێژیم تا
ڕادەیەک لە قانوون تا ئاســتێ دەتوانێ کەڵک
وەرگرێ ،کە ئەو دەســەاڵتەی زەختەی کە لە
پشتیەوە قانوون هەیە ،هەمووکات لەوێیە .بۆیە
قانوون هەمووکات لە ڕێی زیندان و کەلەپچە
و سەرکوت کردن ،لە سێدارەدان و ئەشکەنجە
کردنەوە جێبەجێ دەکرێ.
قانوون لە پرۆســەیەکی سڤیل دێموکراتیکدا
دەســەاڵتی جێبەجێکردنی خۆی لە دەســت
داوە .بە بێ زیندان و ســێدارە و ئەشــکەنجە
و هێرشکردن بۆ ماڵ و نازانم ،کامپیۆتر بردن
و سەرکوت کردنی ژنان و تێکۆشەران ،ئەوانە
هەموو نیشان دەدات کە ئەو ڕێژیمە ناتوانێ لە
پرۆسەیەکی سیڤلی سیاسیدا لە ڕێی قانوون،
دەسەاڵتەکەی خۆی بکات بە سوڵتە.
لــە کاتێکداکە ئێمە دەزانین لە ســەردەمی
پاش بزاڤی ســەوز ،ئێمە دەزانین کە زەخت
زۆرتر بووە ،ئەندامەکانی پاراستن دەسەاڵتیان
زۆرتر بووە ،تێکەڵکردنی حکوومەتی لە ژیانی
خەڵکــدا زۆرتر بووە ،زینــدان زۆرتر بووە ،لە
ســێدارەدان زۆرتر بووە ،ئەوانــە ئێمە هەموو
دەزانین ،بەاڵم شێتیکیش کە دەزانین ئەوەیە
کە دەسەاڵتی قانوون وەکوو ئامرازێکی سوڵتە
ســڤیل لەناوچووە و بەبێ ئــەو توندوتیژی و
لەســێدارەدانانە قانوون لەبنەڕەتــدا لە ئێران
ناتوانێ جێبەجــێ بێت .بۆیە من دەڵێم کاتێ
ئێمــە دەبینیــن کە ڕێژیمێــک ناتوانێ بەبێ
بەکارهێنانی توندو تیژی و زەخت و گوشــار
دەسەاڵتی خۆی بکات بە سوڵتە و سوڵتەکەی
بپارێزێ.
بۆ نموونە سەبارەت بە پرسی کوردی ،ڕێژیم
چیدی ناتوانێ بە شێوەی قانوونی لە ڕاستیدا
ئەو کارە بکات ،ئێستە ئەگەرچی هەمووکات
ئەو ســەرکوتە هەبووە ،بەاڵم دەبینین ڕێژەی
لەســێدارەکان ،ڕێژەی دەستبەسەرکردنەکان،
ڕێژەی ئەشکەنجەکان ،کوژرانەکان ،هێرشەکان
بە زەختی زۆرتر بووە و ئەو ڕۆخساری قانوونیی

ڕێژیم لەگــەڵ ئیدۆلۆژیی ســەرەکیی ڕێژیم
نەمــاوە ،ئەگەرچی لە کوردســتان ئیدۆلۆژیی
ســەرەکیی ڕێژیم هەمووکات زۆر الواز بووە،
بەاڵم لــە چوارچێوەی ئێراندا بەگشــتی ،ئەو
هژموونییە نەماوە .ئەوە پێناسەی من لە قەیرانی
حاکمییەتە .قەیرانــی حاکمییەت ،قەیرانێکە
بوونی هەیە لە پرۆسەی ڤەگۆرینی دەسەاڵتی
سیاســی بە توانایی بەکارهێنانی دەســەاڵتی
سیاســی .ئەگەر ڕێژیم نەتوانێ لە ڕێی قانوون
ئەو ڤەگۆڕینە ئەو پرۆســەیە جێبەجێ بکات و
لە پێوەندی لەگەڵ ئەوەدا هەمووکات زۆرتر و
زۆرتر زەخــت و تووندوتیژی ( )violenceبە
کاربهێنــێ ،ئێمە لــە دۆخێکداین کە دەڵێین
حاکــم ناتوانێ پێکهاتە و بنەمای ســوڵتەی/
توانایی بەکارهێنانی دەســەاڵتی سیاسی بەبێ
تووندوتیژی ( )violenceبپارێزێ.
لووتکەی قەیرانی حاکمییەت ئەوەیە کە کاتێ
دێ کە بەکارهێنانی زەختیش بێ سوود دەبێ.
ئیمــە کەنگێ ئەو کاتەی دەزانین؟ ئەو کاتەی
لە چوارچێوەی ڕاپەڕین و شۆڕشەکانی خەڵکی
بێبینرێ.
ئەگەر ئەو شۆڕشــانە بەردەوام بان ،بۆ نموونە
ئەگەر شۆڕشــی مانگی ئابانی  ٩٨بەردەوامی
هەبایە ،ئەو دەمی ئێمە بە کردەوە دەمانبینی
کە زەختی سیاســی لــە گۆرەپانی جووڵەی
سیاسیدا کاریگەری خۆی لە دەست داوە.
ئــەوە لووتکــەی قەیرانــی حاکمییەتە ،پاش
وی ئیــدی پێکهاتــەی ســوڵتە دەپچڕێــت.
ئێمە ئەوەمان لە ســوریەی دی ،ئەوەمان بە
شــێوەیەک لە میســر دی ،لە ماوەیەکی زۆر
کورتدا ئەوەمان لە شۆڕشــی ئێــران دی .بۆ
ماوەیەکی کــورت دیتمان کە لە چوارچێوەی
شۆڕشــێکی زۆر گەورەدا زەختی سیاســی و
نیزامی ،بەکردەوە کاریگەریی خۆیان لە دەست
داوە .ئەوە لووتکەی قەیرانی حاکمییەتە.

کۆمــاری ئیســامی ،قانوونــی
ئەساســییەکەی لە کاتێکدا نووســی کە
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هەڕەتی دەسەاڵتی خومەینی بوو و دواتر
لە ساڵی  ٦٨کە ئیتر هیچ گرووپێکی نەیار
یا ئۆپۆزسیۆن لە مەیدانەکە نەمابوو ،سەر
لە نــوێ پێداچوونەوەی لەســەر قانوونی
ئەساســیدا کرد و ئەو شتەی نووسی کە
بۆخۆی دەیویســت .بەاڵم لە پەنای ئەوە
ئێمە بابەتێکی ترمان هەیە ،بەشێوەی تەواو
قانوونی بە نــاوی حوکمی حکوومەتییەوە
ئەوان لەو قانوونە دەدەن ،ئەمە ســەرەڕای
باســی ئەوەیە کە سیســتمێکی گەندەڵ
وجوودی هەیە ،بەشێوەیەکی تەواو قانوونی
دێن ئەو قانوونە ژێر پێ دەخەن ،هاوکات
لەگەڵ ئــەوەی کە ئەو قانوونــە ژێر پێ
دەخەن دەبینین سەرمایەگوزارییەکی زۆر
دەکەن بۆ پڕوپاگەنــدە ئیدۆلۆژییەکەیان،
بە شــێوەیەک کــە دوو ڕۆژ لــەوە پێش
فەرماندەی سپای پاســداران گوتوویەتی
سدا و سیما سەنگەری شەڕی نەرمی ئێرانە،
ئەم دوانە چۆن پێکــەوە گرێ دەدرێنەوە
؟هۆکاری چییە لــە الیەک قانوونێک کە
بۆخۆی نووســیویەتی و پێویستی پێیەتی
بــۆ تەداومی حکوومەتەکەی بە شــێوەی
قانوونی پێشێل دەکات و لەالیەکی دیکەش
هەزینەیەکی زۆر لەسەر پڕۆپاگەندا دەکات
بۆ پاراستنی خۆی؟
رێک تا کاتێ کە بەرپرسی سپای
پاســداران ،یان پاسدارێکی گەورە
دێــت دەڵێ کە ســەدا و ســیما
گرنگــی ئەوەیە یانی ئەوە بەکردەوە نیشــان
دەدات و ڕێژیمیش بۆخۆی دەزانێ کە سەدا و
سیما لە ئێران گرنگییەکی نییە .کەسێک نە
باوەڕی بە سەدا و سیمای ڕێژیم هەیە ،مەگەر
ئەوانەی کە بنەماڵەی»شــۆهەدای» ڕێژیمن و
پێیان ڕادەگەن ،پێموایــە تاڕادیەک  ٪١٥ی
خەڵکی ئیــران لەگەڵ ڕێژیــم مابن ،ئەوانە
ڕەنگە باوەڕیان بە ســەدا و سیمای هەبێ و
چاوی لێ بکەن و گوێی بدەنێ .بەاڵم خەڵک
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نایکات و بۆیان گرنگ نییە ،ئەوە بەو مانایەیە
کە خودی ڕێژیــم کە هەوڵ دەدات ،واتە ئەو
ئیدۆلۆژییەی کە هێزی لە دەست داوە ،چیدی
ناتوانێــت خەڵک بێنێ و ئەوانــە بەبێ بەکار
هێنانی زەخت ،تەنیا بــە باوەڕمەندی ،ئەوانە
بێنێ باوەڕ بکەن بە واقعییەتێکی کە لە سدا و
ســیما وێنای دەکات و پێیــان دەڵێ ،خەڵک
باوەڕیان بەوەی نەماوە و بۆخۆی نیشان دەدات
کە ڕێژیم ئیدۆلۆژییەکەی داڕزیوە و ڕووخاوە،
ئەوەی کە دەڵێن حوکمی حکوومەتی ،حوکمی
حکوومەتــی لە ئێران هەمــووکات لە قانوون
گرنگتر بووە ،هۆکاریشــی ئەوەیە کە لە ئێران
ئێمە قانوونی بنەڕەتییەکمان هەیە کە لەوێدا
و ئێســتا لە سەدەی  ٢١دا ئێمە حاکمێکمان
هەیە کە قانوونی بنەڕەتی دەسەاڵتی موتڵەقی/
رەهای دەداتێ.
ئێستا دەســەاڵتی موتڵەق/ڕەها ئیتر قانوونی
بنەڕەتیی ناوێ ،تەنیا حوکمی دەوێ .قانوونی
بنەڕەتــی کاتێ کــە لە سیاســەتدا هاتووەتە
گۆڕێ کە بتوانن بەڵگەیەک دروســت بکەن،
بەڵگەیەکــی قانوونــی دروســت بکەن،کــە
سنووری دەســەاڵتی سیاسی ڕوون بکاتەوە و
بڵێت دەسەاڵتی سیاسی تا ئێرە دەتوانێ بێت،
پاش ئێرە ناتوانێت بێت.
دەســەاڵتی سیاسی دەبێ لە خزمەت قانووندا
بێت ،دەسەاڵتی سیاســی ناتوانێت بێ ئیزنی
قانــوون بچێتە ماڵی خەڵکییەوە ،دەســەاڵتی
سیاســی ناتوانێت خــۆی تێکەڵ بــکات لە
پرۆســەی دامەزراندی قانووندا ،ناتوانێ خۆی
تێکەڵ بــکات لــە پرۆســەی بەرێوەبردن و
جێبەجێکردنی قانوون ،لە پرۆســەی قەزاوەت
و دادوەریدا .
دەســەاڵتی سیاســی ناتوانێت بە تۆ بڵێ چی
لەبەر بکە ،چی لەبەر مەکە ،ئەوانە کاتێک کە
نین ،کاتێ تۆ شــتێکت بە ناوی دەســەاڵتی
موتڵەق/ڕەها هەیە و ئەوەی دەدەیت بە یەک
کەس کە ئەو یەک کەســەیش بە هەڵبژاردن
نییــە و دادەنرێــت ،بەو مانایەیــە کە خودی
ساڵی بیست و دووەم
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قانوونی بنەڕەتی بێمانایە لە شــوێنێ وەکوو
ئێراندا .
قانوونــی بنەڕەتی لەبەر ئەوەیە کە ســنووری
دەسەاڵتی سیاســی ڕوون بکاتەوە .پێوەندیی
دەســەاڵتی سیاسی لەگەڵ شــارۆمەندەکان،
ئــەوەی ڕوون بکاتەوە ،مافی شــارۆمەندەکان
دیــاری بکات ئــازادی و مافەکانیــان ڕوون
بکاتەوە ،کاتێ کە تۆ قانوونێکی بنەڕەتیت هەیە
کە دەڵێ دەســەاڵتی موتڵەق/ڕەها بەدەســت
وەلی فەقیهە بــەو مانایەیە کە وەلی فەقیـهـ
بۆ خۆی قانوونە ،تۆ چۆن دەتوانی ســنووری
قانوونی بۆ کەســێک دابنێیت کە دەسەاڵتی
موتڵەقــی هەیە .ئــەوە ناکۆکی لــە مانادایە،
ناکۆکی لە کردەوەدایە ،بەاڵم دیســان ئەوەی
دەڵێــن ئێمە قانوونــی بنەڕەتییەکمان هەیە.
ئەمن چەند ڕۆژ لەوە پێش وتارێکم نووسی بە
نێوی «مشکالت دمکراتیک در قانوون اساسی
ایران» ناونیشــانەکەی ئەوە بوو ،کە ناسنامەی
نەتەوەیــی و شــارۆمەندی و کێشــەکانی
دێموکراتیــک لە قانوونی بنەڕەتیــی ئێراندا،
قانوونی بنەڕەتی بێجگە لە پرســی دەسەاڵتی
موتلــەق ،یەکێک لە کێشــەکانی ئەوەیە ،کە
ئەو پێناسەیەی لە ناسنامەی نەتەوەیی ئێران
دەیکات ،کە بە پێی زمانی فارس و فەرهەنگی
فارس و تاریخی فارس و مەزهەبی شــێعەی
ئەسنا عەشەرییە ئەوە لەگەڵ ئەو پێناسەیەی
کە لە شارۆمەندی دەکەن و دەڵین شارۆمەند
ئازادە و هەر کەســێک هەر ئێتنیستیەیەکی
هەبــێ ،هەر زمــان و مەزهەبێکی هەبێت لە
ڕووی قانوونییەوە شــارۆمەندی ئێرانییە ،ئەو
دوانــە پێکــەوە ناخۆن ،ناکۆکــن ،یەکیان بە
تەواوی بەپێی  ethnicityئێرانی ،زمانی فارس،
ئایینی شــیعی لە مێــژوو و فەرهەنگی فارس
کە بە ئێرانی دانراوە پێناســە کراوە و ئەوەی
دیکــەش دەڵێ نەخێر شــارۆمەندی لە ئێران
ئازادە ،هەر کەســێ دەتوانێ هەر مەزهەبێکی
هەیە ،هەڵبەت مەزهەب فەرمی ،هەر زمانێکی
هەیــە ،ئەوە بەو مانایە دێ کەســێکی وەکوو

من کە لە بنەماڵەیەکی ســوننی لەدایک بووە،
زمانی دایکــی کوردییــە ethnicity ،کوردە
ئەو مێژووەی کە ئێســتە دەمانەوێ لەسەری
باس لە ناســنامەی کوردی بکەین و لە ژێر
سوڵتەی/هەژموونی مێژووی فارس بیکێشینە
دەرەوە ،ئــەو مێژووە جیــاوازە  .من دەمەوێ
ئەوە بزانم ،کە دەڵێ تۆ شــارۆمەندی ئێرانیت،
ئایا من ناســنامەی نەتەوەیی ئێرانیشم هەیە
یان نە؟
لە بنەڕەتدا هیچ پێناسەیەکی نەتەوەیی ئێران،
من نیمە .من نە فارســم ،نە زمانم فارســییە،
نە مەزهەبم شــیعەیە ،بەاڵم حکوومەت دەڵێ
تۆ شــارۆمەندی ئێرانیت ،ئەو ناکۆکییەی کە
لە نێوان چەمکی شــارۆمەندی و پێناســەی
چەمکی ناســنامەی نەتەوەیی ئێــران هەیە
ناکۆکییەکی گەورە و زۆر مەترســیدارە ،ئەو
ناکۆکییە کە دەبێتە هۆی پاکتاو کردنی قەومی،
ئــەو ناکۆکییەیە ،کە زیندانەکان لە ناســنامە
سیاسییەکانی کەسانی دیکە پڕ دەکاتەوە .ئەو
ناکۆکییەیە کە لەگەڵ پێناســەی حکوومەت
لــە ناســنامەی نەتەوەیی ناخوێنێتــەوە ،ئەو
ناکۆکییەیــە کە هۆڤییەتەکانــی دیکە وەکوو
ناســنامەی کوردی ،تورک ،ئازەری و بەلووچ
کە بەشــێوەیەکی زۆر ڕاشــکاو و پانتاییەکی
فەراقانوونیدا کە لەوێ قانوون نییە ،توندوتیژی
( )violenceو زەخــت و بەکارهێنانــی
توندوتیــژی ( )violenceدژ بەو کەســانە لەو
هەرێمەدا قانوونییە ،چون لەبنەڕەتدا پێناسەی
هۆڤییەتی /ناسنامەی نەتەوەیی ئێران ئەوەی
بــە ئێمە دەڵێت :کاتێ کە تــۆ ئەوەت قبووڵ
نەکــرد ،تۆ خائینی ،کاتــێ کە تۆ هۆڤییەتی
دەوڵەتیــت قبووڵ نەکرد ،تــۆ خائینی ،تۆ لە
ڕووی قانوونییــەوە لــەو ســنوورە کە قانوون
سیاســەتی مەشــرووع ئابووریی مەشــرووع،
فەرهەنگی مەشرووع دەناسێ ،تۆ لەوە بەدەری.
پرسەکە ئەوەیە ،واتە قانوونی بنەڕەتیی ئێران
پڕە لە ناکۆکی ،بەاڵم ئەوە شتێکە ئێمە دەبێ
لەســەری بنووســین ،دەبێ هێرش بکەینە
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ســەری ،ئێمە نابێ ســەری خۆمان دابخەین
بڵێن ئەوە کۆماری ئیســامییە ،وا نییە ،چون
تەنانەت ئەگەر ویالیەتی فەقیهیش بڕوا ،ئەگەر
ســبەینێ لە ئێران قانوونی بنەڕەتی بگۆڕرێت،
ویالیەتی فەقیە بگۆڕن ،ڕێژیمێکی دیکە بێت،
بەاڵم دیســان چەمکی ناســنامەی نەتەوەیی
بەپێی فەرهەنــگ و زمان و  ethnicityفارس
پێناسە بکەن و مەزهەبی ڕەسمیش شیعە بێ؛
ئەمن دیســان ناتوانم بانگەشەی شارۆمەندیی
دێموکراتیــک لەو واڵتەدا بکــەم ،چون ئەمە
لەگەڵ ناسنامەی من یەک ناخوێنێتەوە ،بۆیە
کێشــەی ئێمە تەنیا کۆماری ئێسالمی نییە،
کێشــەی ئێمە لە بنەڕەتدا لەگــەڵ تەواوی
ئــەو دۆخەیە ،کــە هەیە ،بۆیــە دەبێ لەباتی
ئــەوەی وزەی خۆمان لەســەر شــەڕ و هەاڵ
لەگەڵ خەڵکی دیکە بەفێرۆ بدەین ،بەباوەڕی
من ئەبێ بێین ئەو شــتانە شــی بکەینەوە و
لەسەری بنووســین ،ئەوانە بە خەڵکی نیشان
بدەیــن بڵێین ئەوەتا ئەوەیە .دەنا هەر قانوونی
بنەڕەتی ،کە ئەگەر دەســەاڵتی سیاســی لە
 ethnicityسەرەکی ،زمانی سەرەکی ،مەزهەبی
سەرەکی ببەستێتەوە ،ئێمە بندەست دەمێنین
لەو قانوونە بنەڕەتیەیدا .هەتا ئەو شتەی هەیە،
دەرفەتی ئەوە هەیە کە تۆ بە شێوەی قانوونی
پاکتاوی قەومی بکرێیت ،هەر ئەو جۆرەی کە
سەدام لە عێراق بە شــێوەی قانوونی کردی،
هەر ئەو جۆرەی کە ئەردۆغان دەیکات.

مســباحی یەزدی ساڵی  ٨٨لە
هەڕەتــی بزووتنەوەی ســەوزدا بابەتێکی
بەڕاشــکاوی باس کرد ئەویــش ئەوە بوو
گوتی کە خەڵک مافی هەڵبژاردنیان نییە
و ئەمە کە خەڵک لە جمهوری ئیسالمیدا
لە هەڵبژاردنێکدا بەشداری هەیە چاکەی
وەلــی فەقیهــە ،دیــارە وەلــی فەقیـــه
موتڵەقیش قســەکەی مســباحی یەزدی
پشتڕاســت دەکاتــەوە ،هــاوکات لەگەڵ
ئەوە ئێمە دەزانین کە کۆماری ئیســامی
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لە ســەرەتاوە تا ئێستا ڕایەڵەیەکی دینیی
لەپشــت بووە و ئــەو ڕایەڵــە دینییە کە
تەمەنی  ٤٠٠هەتا  ٥٠٠سال دەچێت لە
ئێراندا پشتی ئەو ڕێژیمەی گرت و هێنایە
ســەرکار و ڕەقیبەکانی ئەوەڵی ئینقالبی
بۆ حەزف کــرد ،لەم دۆخــەدا ئایا ئێمە
دەتوانین باس لەسەر ئەوە بکەین و پێداگر
بین لەسەر مەسەلەی مەشروعیەتی ڕێژیم
و مەســەلەی مەشــروعیەتی حاکمیەت
کاتێک کــە دەزانین کــە بنەڕەتەوە ئەم
حاکمیەتە ڕایەڵەیەکــی دینی هێناویەتە
نێــو دەســەاڵتەوە نــەک ڕایەڵەیەکــی
کۆمەاڵیەتی؟
لێرەدا پرســێک هەیە کە پێم وایە
پێوەســتە بــە وردی ســەرنجی
بدەیــن ،ئێمــە کاتــێ دەڵیــن
ڕایەڵەیەکی دینی ئەمن ئەوەم قبووڵ نییە ،ئەو
شتەی کە لە ئێران دروست کراوە و ئێستاش
هەیــە ،ئەوە گوتــار و وێژمانێکی سیاســییە،
خوێندنەوەیەکــی سیاســی لە دیــن ئەوەی
دروست کردووە ،ئەوە ئیدۆلۆژییە ،کاتێ دەڵێم
ئیدۆلۆژی ڕووخاوە ،ئەوە ڕووخاوە.
کەسانی وەک شەریعەتی و خومەینی و ئەوانە
ئەو تەفســیرانەی کە زۆربەی ئاخوندە گرنگ
و بەناوبانگــەکان تەفســیری خومەینییان لە
ئەســڵی ئیمامەتی شــیعی قبووڵ نییە ،یانی
مەبەســتم ئەوەیــە ئێمە کاتــێ دەڵین ئەوە
ئایینی بوو ،ئێمە هەڵەیەکی گەورە دەکەین،
ئــەوە ئایینی نەبوو ،ئــەوە خوێندنەوەیەک لە
ئاییــن بوو ،ئەوە لە چوارچێوەیەکی سیاســی
ئیدیۆلۆژیکــدا کرا ،ئەوەی کــە ئێمە لەگەڵ
ئێرانێــک ڕووبەروویــن مەزهەبی شــیعە بەو
شــێوەیە نییە ،ئەوە تەفســیرێکی سیاســی
ئیدۆلۆژیک لە مەزهەبی شــیعە بۆ دەسەاڵت
و دەســەاڵتدارییە ،بۆیە الیەنی سیاســی ئەو
گوتارە ئــەو دیسکۆرســە زۆر بەهێزە ،ئێمە
لەگەڵ ئەوە ڕووبەڕووین ،کاتێ ئەو گوتارە ئەو
ساڵی بیست و دووەم
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دیسکۆرسە بۆ خۆی وەکوو ئیدیۆلۆژی دەبێتە
ئامــرازی تەجهیز و ڕێکخســتن و واقعیەت
دروست کردن ،پێکهێنانی وێنە و باوەڕ ،ئەوە
چیدی مەزهەبــی ڕۆژێ پێنج جاران حەڤدە
ڕکعــەت نوێژ بکە و ڕۆژوو بگرە و بچۆ حەج و
درۆ مەکە و زنا مەکە و ئەو جۆرە شتانە نییە،
ئەوە دیسکۆرســێکی سیاسییە بۆ دەسەاڵت و
دەسەاڵتداری.
ئێمــە نابێت پاش چل ســااڵن کە لە ئێران
ئەو دۆخە بوو ،دیســان ئــەو هەڵەیە بکەین
کە نەتوانین لە نێوان ئیســامی سیاســی و
ئیســامێک وەکوو مەزهەب فــەرق دابنێین،
ئەوە زۆر بنەڕەتییە.
چەنــد ڕۆژ لەوە پێش لە باســی تایبەت بە
پرســی کۆمەڵە و ئیدۆلۆژیی کۆمەڵەدا ئەمن
وتم کۆمەڵە هیچکات نەیتوانی تەفسیرێک یان
ئانالیزێک ،لە گەوهەر و سرۆشتی دەوڵەت لە
ئێــران بکات و بڵێت کــە پێوەندیی مەزهەب
لەگەڵ دەســەاڵتی سیاســی لە چوارچێوەی
دەوڵەتــی ئێراندا چییــە؟ چ کاریگەرییەکی
هەیە ؟ ئایا هەروا فشەیە ؟مەزهەب هیچ نییە؟
کەوایە ئەو شــرۆڤەیەی ئەتۆ لەسەرمایەداری
لە ئێرانێ دەکەی و دەوڵەتی ســەرمایەداری
و نازانم فــان ،ئەوە دەتوانێت برزیلیش بێت،
ئــەوە دەتوانێــت هەر شــوێنێکی دیکە بێت
کــە سیســتەمی ســەرمایەداری و ئابووریی
ســەرمایەداری و حکوومەتی دەسەاڵتخوازی
تێدایە .لێرە بۆ من ســەیرە ئێستا ئێمە پاش
چل ســااڵن حکوومەتی ئیدیۆلۆژیک سیاسی
کۆمەڵێ کەس لەســەر ئێران دیســان باسی
مەزهەبی شیعە دەکەین.

یــەک بابــەت هەیــە لێــرەدا
النیکەمی لە چل ســاڵی ڕابردوودا و لە
ســەرەتای ئینقالبدا لەســەر ئــەو بناغە
سوننەتییەی شیعە هەوڵیان دا کەسانێک
دابمەزرێنــن کــە ئینقالبەکەیان ســەر
بکەوێت ،بــەاڵم دوای ئینقالب بەتایبەتی

دوای ئــەوەی کــە خامنەیی هاتە ســەر
کار تەنانــەت مەســەلەی مەرجەعــی
تەقلید لە ئایینی شــیعەدا بۆ کەسانێک
کە حکوومەت ڕەزامەندیی لەســەر نەبێ
النیکەم لە جۆغڕافیای ئێراندا سەرناگرێ،
بە مەرجەعییەتــی تەقلید کە یەکێک لە
تایبەتمەندییەکانی دینی شــیعەیە بووەتە
مەرجەعــی تەقلیــدی حکوومەتی ،چون
کەســانێک کە حکوومەت لێیــان ڕازی
نەبێ لە ئێراندا بــە مەرجەعییەت ناگەن
و هاوکات لەگەڵ ئەوە دەیان ڕێکخراوەی
جۆراوجــۆر دامەزراوە بۆ ئــەوەی کە ئەو
خوێندنــەوە ئیدیۆلۆژییە کە ئاماژەتان پێ
کــرد ببرێتە نێو ڕایەڵەی دینی شــیعەوە
و لەرانبــەری بەینــی مەکتەبی ویالیەتی
فەقیــە لەگــەڵ مەکتەبی نەجــەف یان
ئایەتوڵال سیستانی کە باوەڕی بە فەقیهی
ســوننەتی هەیــە ،بەهەر حاڵــە ئەمەش
بابەتێکە دەبینی دەیان ڕێکخراوە یارمەتی
دەکەن کە ئەو لەو تەقابلەدا وەلی فەقیهە
بێتە سەرێ ،ئێوە ئەو بابەتە چۆن دەبینن؟
بوەلی فەقیە کەســێکی مەزهەبی
نییە خۆ ،وەلی فەقیە ئێستە وەکوو
شاهەنشــایە لە ئێران ،وەلی فەقیە
ئەو کەســە نییە کە تەفســیر دەکات ،وەلی
فەقیە ئەو کەســەیە کە دەســەاڵتی موتڵەقی
لەدەستدایە،

[بــەاڵم خامنەیــی مەرجــەع
تەقلیدیشــە لەگــەڵ ئەوەی دەســەاڵتی
لەدەستدایە]
مەرجەع تەقلیدێکە کە ســازیان
کردووە ،ئەوە پرســێک نییە شیعە
لە سەرەتاوە وا بوو ،هەرگیز پرسی
«ئیجتهاد» نەســەلمێنراوە لە هەر دەورەیەکدا
کە مەراجعی تەقلید ،بەگشتی عولەمای شیعە
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لەگەڵ دەســەاڵتی سیاسی پێوەندیی باشیان
هەبوو ،پێوەندیی ئابووری باشیان هەبوو وەکوو
سەردەمی ســەفەوییە بۆ نموونە بەشی زۆری
ئەوانەی شاعەباســی سەفەوی ئەساسەن هات
ئەو عولەمایەی لــە ئێران بوون ئەوانەی ڕەت
کرد ،چوو عولەمای هێنا لە چەند شوێن وەکوو
لە باشــووری لوبنان ،لە دەوروبەری نەجەف و
کەربەال و عێراق ئەو دەمی نەبوو بەو شێوەیە
عێــراق و بەشــێک تەنانــەت الی ســەرەوە
ئەفغانستان ئەوانەی هێنای.
ئەوانــەی هێنا چی کرد؟ بۆخــۆی چینێکی
عولەما ،چینێ بەشــیوەیەکی گشتی بەکاری
دێنم ،گرووپێکی عولەمای دەوڵەتیی دروست
کرد.
ئەوانەی هەموو کــردە خاوەن مڵک و خاوەن
زەوی .بۆچی بۆ نموونە ئەگەر تەماشای بکەین
ئەوانــە لە دوو جێــگا لە ئیــران زۆر گرنگ
بوون؟ لە ئیسفەهان و ئازەربایجانی شەرقی و
خوراســان ،لەو سێ جێگایانە بەاڵم ئەساسەن
ئازەربایجانی شەرقی ئێستە .ئەو دەمی شەرقی
نەبوو لە ئیســفەهان و پاشان خوراسان لەوانە
ئــەو دەمی ئیجتهاد بوو بە ئوســولی ئەخبار،
ئەو شیعەی ئیجتهادی نەما هەتا کۆتاییەکانی
ســەردەمی قاجاڕ ،ئێمە شــیعەی ئیجتهادی
نابینیــن ،هەمــوو لەگەڵ حکوومەتی شــا
پەیوەندییان باشە و هەموو زەمیندارن ،ژیانیان
باشە ،دۆعای بۆ حکوومەت و بۆ شای دەکەن
و خورافــات لە ئێران پەخــش دەکەن لەبەر
ئەوەی کە بەمانە حکوومەت بەردەوامتر بێ.
لە پــاش کۆتاییەکانــی دەورەی قاجاڕ ئێمە
دەبینیــن کــە هەندێــک لە عولەمــا ئیدی
مەزهەبەکــەی پاش کەوتنــی ئێرانێ وا زوو
شکستەکانی لەشــەڕەکان و هاتنی مۆدێڕنیتە
و ئەوانە هەموو پرســێ بوون کــە عولەما وە
دنگ هاتن ،وە دەنگ هاتنیشیان لە پێوەندی
لەگەڵ ئەوەدا بوو کە ســنوور بۆ دەســەاڵتی
سیاســی دابنێن ،کە قانوونی بنەڕەتی ١٩٠٦
نووسرا.
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ئەوەیە کە پرســی ئێمە ناوەنــدی ئیجتهاد
هەمووکات لەخزمەت سیاسەت بووە .ئێستەش
شتێکە وەکوو سەردەمی شاعەباس زۆر تۆختر
ئەوەیە کــە عولەما لەبنەڕەتدا ســەربەخۆیی
فیکریی خۆیــان بە بەرژەوەنــدی ئابووری و
سیاسی فرۆشتووە .
قوم و مەشهەد لە کۆنتڕۆڵی خامنەییدان ،بەاڵم
نەجەف و کەربەال لە کۆنتڕۆڵی خامنەییدا نین.
پرســەکە ئەوەیە کە ئایا ئەو کۆنتڕۆلە دەمێنێ
یان نامێنێ ئەو باسێکیترە.
میســباحی یــەزدی کــە ئــەوەی دەڵێی،
ئاخوندێکــی زۆر موحافزەکار بوو .هیچ کاتێک
پێش شۆڕشــی  ،١٣٥٧هیچ کارێکی نەکرد.
پاشــان لە دەورەی خامنەیی و ئەوانەدا هاتە
پێشــێ ،هەموو دەرفەتێکیان بۆ ڕەخساند .بوو
بە ســەرۆکی «مجتمعی ئیمام خومەینی» و
چەند شوێنیتر ،بوودجەیەکی یەکجار زۆریان
پێ دا ،بوو بە مەداحی خامنەیی.
بەاڵم بگەڕێمەوە ســەر ئەوە ،لە شیعەگەریدا
ئەساســەن خەڵک بەو ێیوەیە شتیان نەبووە،
کاتێ دەڵێن کە ئیمــام هەڵنابژێررێت ،ئیمام
خەڵک دەبێ دیاری بکــەن ،کاتێ کە دیاری
دەکــەن لە ڕووی زانســتییەوە فاڵن و فاڵن
و ئەوانە ،ئەو پرســە هەیە .لە شــیعەگەرییە
کە «جێگرەوە بەپشــت» هەیە ئێســتە ئەگەر
موجتەبــا خامنەیــی بێت و جێــگای عەلی
خامنەیــی بگرێتــەوە ،ئەوە بە پێــی بنەمای
ئەسڵی ئیمامەتی شیعە کێشەیەکی نییە ،تەنیا
کێشەی ئەوەیە کە لە ئەسڵی ئیمامەتدا ئیمام
«مەعسوومە» ،ئەوانە ناتوانن بڵێن مەعسوومن
ئەڵبەتە ئەویشی بۆ دروست دەکەن.

لە مەسەلەی قەیرانی حاکمییەتی
کۆماری ئیســامیدا ئێــوە ڕۆڵێک بۆ ئەو
نەتەوەیانەی دەبینن کە ناسنامەی فارس،
شیعە خستوونیە پەراوێزەوە یان سەرکوتی
کردوون یان بــە جۆرێک لە جۆرەکان لە
هەوڵی سڕینەوەیان دان ؟
ساڵی بیست و دووەم
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بەڵێ ،بەباوەڕی من هەڵبەت لێرەدا
ســەبارەت بە ســەرکوت کردنی
کەمینەکان جیــاوازی هەبووە ،بۆ
نموونە لە ســەرەتای شــۆڕش لە دەسپێکدا
حکوومەتی کۆماری ئیســامی زۆر هەوڵی دا،
کێشــە لە نێــو کوردیــدا دروس بــکات بە
بەهێزکردنی شیعە و شیعەگەری یا تەفسیری
زۆر موحافزەکارانە لە ئیسالم و تەنانەت لە نێو
ســوننیەکاندا ،بەاڵم ئەوە بەکردەوە ســەری
نەگرتووە ،بە پێچەوانە لەگەڵ شــوێنێ وەک
بەلووچستان لەکوردستان زمان و ethnicity
ئێشتاش پرســی ناســنامەی کوردی بەپێی
پێناســەی ناســنامەی کوردی و بەحیســاب
زمانی کوردی و مافی نەتەوەیی کوردی و ئەو
جۆرە شتانە کە پێناسە دەکرێ زۆر هێزی لە
مەزهەبی شیعە تەنانەت لە کوردەکانی شیعە
بەهێزتــر بووە ،ئەوە حکوومــەت لەو بارەیەوە
شکســتی هێناوە .لە کاتێکدا لە بەلووچستان
لــەو بارەیەوە تا ڕادەیەک ســەرکەوتوو بووە،
ئێستە بڕێک ئەو شتە دەڕەوێتەوە ،ئەو شتانەی
کــە حکوومــەت دروســتی کردبــوو لەوێ،
بەشــێوەیەک لەوێش هێزی خۆی لە دەست
دەدات ،لەوێــش ئۆپۆزۆســیۆن زۆرتر بووە .بۆ
نموونە لە خووزســتان ئەگەرچی عەرەبەکان
بەشی زۆریان شیعەن ،بەاڵم ئەوانەش لەگەڵ
ڕێژیم کێشــەیان هەیە کێشــەکەیان لەسەر
ناســنامەی ئیتنیک و زمان و ئەو پرســانەیە،
بۆیــە بە باوەڕی من هەمووکات وتوومە کە لە
ئێــران پرســی ناســنامەی کەمینــەکان لە
بنەڕەتــدا کاراکترێکــی دێموکراتیکی هەیە،
لەبەر ئەوەی سەرکوت کراوە لەبەر ئەوەی کە
بێدەنگ کــراوە ،مافەکانی خوراوە و دەرفەتی
گەشەی سیاسی و فەرهەنگی نەدراوەتێ ،بۆیە
ئــەوە بێگومــان بە بــاوەڕی مــن الیەنێکی
دێموکراتیکــی هەیــە و دەتوانــێ لــە
چوارچێوەیەکــی سیاســەتێکی بەرفراوانــی
دێموکراتیــک لــە ئێراندا ڕۆڵێکــی گەورەی
هەبێــت ،هەروەتر ئازەرییــەکان ،هەروەتر لە

بەلووچــەکان ،عەرەبــەکان ،ئەگەرچــی
ئازەرییــەکان هەندێ پرســی مەزهەب لەوێ
ئاڵۆزترە تا بەشەکانی دیکە ،هەروەتر لە ڕووی
ئابوورییــەوە ئەوان زۆرتر لــە گەڵ پێکهاتە و
بنەمای دەســەاڵت لە ئێــران تێکەڵن،دۆخی
ئــەوان تایبەتییە ،بۆیە ناســیۆنالیزمی ئازەری
فێعلــی جۆرێــک دژایەتــی لەگــەڵ خودی
کۆمەڵگای ئازەری دەکات ،جۆرێک تووندڕەویی
لێ پەیــدا بووە دژە کوردی دژە فارســی ،بە
شــێوەیەکی زۆر زەقی ڕەگەزپەرەستانە ،ئەوە
شــتێکی دیکەیە ،بەاڵم پێم وایــە ،بەڵێ ئەو
ناســنامەیەی کەمینەکان لــەوێ لە بنەڕەتدا
الیەنــی دێموکراتیکیان هەیە و ویســتەکانی
ئەوانــە ،بەرنامەکانیــان و ئەو شــتانەی کە
دەیانەوێ ،ئەو شتانەی کە خەباتی بۆ دەکەن
لــە چوارچێوەیەکــی دێموکراتیکــدا دەبــێ
ببینرێــت .دەتوانێت ببێت بــە بنەمایەک بۆ
بزاڤێکــی گەورەتــری دێموکراتیک وەکوو بۆ
نموونــە «هەدەپــە» لە تورکیــا بەمەرجێ کە
بزاڤێکی ئاوا دێموکراتیک لــە ئێران هەبێت.
بەداخەوە هەموو ئەوانە لە ئێران بانگەشــەی
دێموکراسی دەکەن لەدژایەتی لەگەڵ ڕێژیمدا،
ئەوانە نەیانتوانیوە بەهیچ جۆرێ ،یانی سروشت
و گەوهەری دێموکراتیکی ناسنامەکانی کورد
وبەلووچ و عەرەب و ئازەری بەو شیوەیە قبووڵ
بکەن ،بۆیــە ئیحتمالی ئیتالفێکی بەرفراوانی
دێموکراتیک لە دۆخی هەنووکەدا کەمە ،بەاڵم
ئەگەر ڕێژیم برووخــێ ،لەوێدا بە باوەڕی من
ئیحتمالــی ئاڵوگۆڕ دەبێ ،بەاڵم لێرەدا نامەوێ
پرسەکە بەرمە مەیدانی ئۆپۆزسیۆنی سکۆالر،
بەڵکــوو بە باوەڕی من هێــزە کوردییەکان و
ڕۆشنبیریی  intelligentsiaکوردیش لەوبارەوە
کەمکاریــی زۆری کردووە کــە بتوانێ خۆی
بناسێنێ ،بتوانێ دیالۆگ دروست بکات لەگەل
هێزە پێشکەوتووەکان.
ئەمن هەمــووکات گوتوومە ،یانی دوو حاڵەتی
هەیــە ،ئەوانەی کە ســەربەخۆییان دەوێ لە
کوردستان حیسابی ئەوان جیاوازە ،ئەو شتەی
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کە دەڵێم پێوەندیی بەوان نییە ،ئەوان دەڵێن
سەربەخۆییمان دەوێ ئەوە شتێکی دیکەیە.
ئەحزابی کــوردی لە دۆخــی هەنووکەدا کە
دەیانەوێ لە چوارچێــوەی ئێراندا حکوومەتی
ئۆتۆنۆمیان هەبێ ،کە بتوانن مافەکانی خۆیان
بەدەســت بێنن بە بــاوەڕی من ئــەوە هیچ
چارەیەک نییە ،بێجگە لەوەی ئیستراتیژییەک
هەبێ کە لە چوارچێوەی ئێراندا لەگەڵ هێزە
دێموکراتیکەکاندا دانووستانێ بکرێ و لەگەڵ
ئەوان ئیتالف پێک بێت.
بەاڵم ئیدی ئەوە نابێتە سیاسەتی ئەو کەسانە
کە بەشێوەیەکی ڕاشکاو لەو خەتەی الدەدەن،
دەڵێــن ئێمــە ســەربەخۆییمان دەوێ ،ئەو
قســەیەی من دەیکەم پێوەندیی بەوان نییە،
ئەوان حسابی خۆیان جیاکردووەتەوە.

حــزووری کۆماری ئیســامی لە
واڵتانی ئیســامیدا بەتایبەتی ئەو پرسەی
کــە پێی دەگوتــرێ هیاللی شــیعی یان
هەناردەکردنــی شــۆڕش ،دوو قەیرانی بۆ
کۆماری ئیســامی ســاز کردووە ،یەکەم
ئەوەی کــە تێکگیرانێکی لەنێــو جیهانی
شیعەدا ساز کردووە ،ئێمە دەزانین نەجەف و
کەربەال بە موشەخەسی ئایەتوڵـال سیستانی
و حەتا دەزگای شیرازییەکانیش لەگەڵ ئەو
سیاســەتەی کۆماری ئیســامی دژایەتی
دەکەن و ئەوانە دەیان و سەدان و هەزاران
کەســی شــیعە الیەنگریان هەیــە ،دووەم
ئەوەیە ئەو سیاســەتە ناوچەییەی کۆماری
ئیســامی زەختێکــی ئابووریــی گەورەی
خســتۆتە ســەر ڕەژیم  ،ئێوە چ ڕۆڵیک بۆ
سیاسەتی ناوچەیی کۆماری ئیسالمی قایلن
لە پرسی قەیرانی حاکمیەتدا؟
بە باوەڕی من سیاسەتی ناوچەیی
کۆماری ئیسالمی بەشێکی گەورە
لــە سیاســەتی جێگیــر کردنی
دەستەاڵتی ئیسالمییە کە لە دۆخی هەنووکەدا
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لە قەیراندایە.
بە باوەڕی من ئەو سیاســەتە ئەگەر تماشــای
بکەیــن ڕاڤەکــەی ئەوەیە کە دەڵــێ قوواڵیی
ئیســتراتیژیکی کۆمــاری ئیســامی لەســەر
ســنوورەکانی جۆغرافیای کۆماری ئیســامی
دانەنــراوە .قوواڵیــی ئیســتراتیژیکی کۆماری
ئیســامی هەتــا ئــەو جێگایــەی دەڕوا کــە
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی دەڕوا ،ئەوە
شــرۆڤەیەکی نادروســت لە دەســەاڵت نییە،
دەسەاڵت بەشێوەیەکی قانوونی لە چوارچێوەی
جوغرافیاییــدا کار دەکات و دەبێــت؛ بــەاڵم
لە سیاســەتدا هەقیقــەت ئەوەیە ،کــە تا ئەو
جێگایــەی کە دەتوانــێ بــڕوا ،دەڕوا .هەموو
دەوڵەتان ئەو جورەی دەکــەن .بەاڵم ئەوەیکە
سەبارەت بە کۆماری ئیسالمی جیاواز و گرنگە،
ئەوەیە کە پێناسە و تەفسیری ئەوان لە قوواڵیی
ئیســتراتیژیک شتێکە کە تایبەتمەندیی خۆی
هەیە ،ئەو ڕاڤە و شرۆڤەیە بە باوەڕی من لەگەڵ
بەرژەوەندییــە خێراکانی ئێران لــە ناوچەکەدا
یــەک ناگرێتــەوە ،ئەوە شــتێکە کــە خودی
ئیدۆلۆگــەکان و شــرۆڤەکارانی ناحکوومەتیی
ئێرانیش بەردەوام ئــەوە دەڵێن ،ئەگەر چاو لێ
بکەین بەشــی زۆری ئەوانە تەنانەت دژی ئەوە
نین لە سوریە بن لە یەمەن بن ،چون ئەوانیش
ئەو دەســەاڵتخوازییەیان پێ خراپ نییە ،بەاڵم
لــە هەمان حاڵدا دەڵێن کە ئەو ڕاڤە و شــرۆڤە
لە قوواڵیی ئیســتراتیژیک دەبێتە هۆی ئەوەی
کە پێوەندیی ئیستراتیژیکی دەسەاڵت لە ئێران
زۆر زۆر درێــژ بێ ،بەجۆرێک کــە لە کۆتاییدا
دەسەاڵت پێی ڕانەگات ،کاتێ دەسەاڵت ناتوانێ
لە قوواڵییی ئیستراتیژیکدا بە ئامانجەکانی خۆی
ڕابگا پێویســتە پاشەکشــە بکات ،پاشەکشەی
ئاوا هەندێک جار لــە حاڵەتێکدا دەبێ ،کە ئەو
کەســانەی کە لــە گەڵی دژایەتــی دەکەن بە
ئیســتاڵح دوژمنەکانی کۆماری ئیســامی لەو
پاشەکشەیەی لەبەرژەوەندی خۆیاندا زۆرینەی
کەڵک وەردەگرن هەتا ئەو جێگایەی کە دەتوانن
زەربەی لێ بدەن .ئێســتە بۆ نموونە لە سووریە
ساڵی بیست و دووەم
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ئیســراییل و کۆماری ئیسالمی دەبینن ،تورکیە
دەبینن کە چۆن لە الوازی ئیستراتیژیکی ئێران
لە سووریە کەڵک وەردەگرن .تەنانەت دەیانەوێ
لە عیراقیش کەڵک وەربگرن ،بەاڵم ئەو پرســە
دێتە پێشــێ ،مەبەســتم ئەوەیە ،کە کۆماری
ئیسالمی بەبێ ئەوەی کە ڕاڤەیەک بکات کە بە
پێی سیاسەتی خۆیان لە بەرژەوەندیی دەوڵەتی
ئێران بێ ،دێت ڕاڤەی قوواڵییی ئیســتراتیژیک
دەکات کــە ئەو ڕاڤەیە لە بنەڕەتدا ئیدیۆلۆژیکە،
یانی ئەگەر تماشای ئەو ناوچانە بکەین یەمەن،
عێــراق ،جنوبی لوبنان و ســوریە ،تەواوی ئەو
جێگایانەن کە کۆماری ئیسالمی هێزی نیابەتیی
شیعەی دروست کردووە ،ئەوە بەکردەوە نیشان
دەدات الیەنــی ئیدیۆلۆژییــی زۆر بەهێزی ئەو
قوواڵییی ئیستراتیژیکەی نیشان دەدات .ئەوەی
کە دەڵین هیاللی/کەوانەی شیعی هەیە ،هیاللی/
کەوانەی شیعی پێش ئەوەی چەمکێکی سیاسی
ئیســتراتیژیک بێ ،چەمکێکــی ئیدۆلۆژیک و
سیاســییە و خامنەیی کە ئــەو کارەی دەکات
ئەوانە ڕێــک بەرنامەکەیان بەپێــی تەعبیرێکە
لــە ئیدیۆلۆژی لە دەســەاڵتی خۆیان دەیکەن.
پارەیەکی زۆر بۆ ئەوەی کە خەرج دەبێ یانی بە
ڕای خۆیــان تەعبیری ئیدیۆلۆژیکە کە دەیکەن
ئەوە لۆژیکییە ،لەبەر ئەوەی کە هەتا ئەو کاتەی
ئەوان بتوانن دەسەاڵتیان لەوێ بپارێزن ،دەتوانن
جۆرێــک ســەقامگیری لە ناوەوەی ئێرانیشــدا
پێک بهێنــن ،بەاڵم هەتا کاتێ کە ســەرچاوە
و ئیمکاناتیــان هەبێ .ئەو ئیســتراتیژییەی کە
دایاننا لــە ئەمریکا «گوشــاری النی زۆر» ڕێک
ئامانجی ئــەوە بوو کە زەخت بخاتە ســەر ئەو
پرسی دەســکەوتنی ســەرچاوە ،یانی کۆماری
ئیسالمی دەستی ڕابگات بە سەرچاوەی ،دەبێ
ئەو ســەرچاوەیە بپچرێ ،کاتێ ئەو ســەرچاوە
دەپچرێت چەمکی قواڵییی ئیســتراتیژیک کە
بە پێــی ئیدیۆلۆژی دانرابێت وەکوو پرســێکی
نامووســیی لێ دێــت ،یانی پرســێکە بنەمای
سیاســی بەو شــێوەیەی نامێنێ .ئێستە ڕێک
کۆماری ئیسالمی نیشــان دەدرێ لە عێراق لە

سوریە تا ڕادەیەک لە باشووری لوبنانێ تووشی
ئەو کێشــەیە بــووە ،بە باوەڕی من ئێســتەکە
کۆماری ئێســامی لەو شــەرایتەیدایە دەیەوێ
لە پرسی قواڵیی ئیســتراتیژیک بۆ دانووستانی
سیاسی کەڵک وەرگرێ.
بێگۆمــان ،بــە بــاوەڕی من ،دەزانــێ کە لە
وتووێژەکانی ئێستادا پرسی مووشەکی و پرسی
سیاســەتەکانی لە پێوەنــدی لەگەڵ قوواڵیی
ئیستراتیژیک لەســەر میزی دانوستان دەبێ،
بۆیــە بە باوەڕی من هەر جــۆرە ئیمتیازێکی
ســەبارەت بە قوواڵییی ئیســتراتیژیک بدات،
لەبــەر ئــەوەی دەبێ کە لــە ژوورێ لە ماڵی
خۆی لە چوارچێــوەی ئێرانێدا ئیمتیازگەلێک
وەربگرێ کــە ڕیژیم دۆخی ســەقامگیرتر و
نەگۆڕتر بێ ،بۆیە ئێســتاش ئەوان لەسەر ئەو
باوەڕەن کە قوواڵییی ئیســتراتیژیک شکستی
نەهێنــاوە و دەتوانێــت وەک ئامرازێکــی
دانووستان کەڵکی لێ وەربگیررێت.
تەنیا ئەوە باس دەکەم کە ئەوە دروســتە کە
لە سیاسەتی Realpolitikدا« ،سیاستی مبتنی
بر واقعیت»دا ،هەمــووکات ئەوەی دەڵێن کە
دەســەاڵتی دەوڵەت نابێ بەرتەسک بکرێ بە
چوارچێــوەی جوغرافیایی و دەســەاڵتەکەی
هەتا ئەو جێگایەی دەڕوات کە نفوزی دەڕوات
و نفوزەکەشــی نیشــان دەدات کە قوواڵییی
ئیستراتیژیکی کوێیە.
بــۆ نموونە ئەو خۆتێکەڵکردنــەی لە عێراق و
لە هەرێمی کوردســتان لە پاش ڕێفراندۆمی
سەربەخۆیی ،نیشانی دا کە کۆماری ئیسالمی
بەشــێک یان النیکەم زۆنی سەوزی هەرێمی
کوردستان بە قوواڵیی ئیســتراتیژیکی خۆی
دەزانێــت .بــەاڵم ئایا ئەگەر ئەو ســەرچاوانە
بپچرێن دەتوانێ ئەو قوواڵییی ئیستراتیژیکەی
کە نە بە پێی بەرژەوەنــدی دەوڵەتی ،بەڵکوو
بەپێــی ڕاڤە و شــیکردنەوەی ئیدیۆلۆژیک لە
دەســەاڵتی ڕێژیمێکی ئــاوا دەتوانێ ئەوەی
بپارێــزێ وئایا ئــەو خەرجــەی کردوویەتی
سوودی هەیە یان نا ئەوە شتێکی دیکەیە.
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وتووێژ لەگەڵ

هەژار برینجی

ژیاننامە
ســالی  ١٩٨٠لــە شـــــاری نەغــەدەی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە دایــک بــووە.
ســـــاڵی  ١٩٩٢دەســتی بــە کاری
پرۆگرامسـ�ازی بـ�ۆ کۆمپیۆتـ�ەیری �Commo
 dore 64کــردووە.
ســاڵی  ٢٠٠٧بڕوانامــەی بــواری Digital
 Film & Videoلــە  Art Instituteلــە
ڤانکۆڤــەری کانــادا وەرگرتــووە.
ســاڵی  ٢٠٠٧وەک یەکێــک لــە گەنجــە
ســەرکەوتووەکانی هەرێمــی بریتیــش
کۆلۆمبیــای کانــادا لــە بــواری ڕاگەیانــدن
خــەاڵت کــراوە.
ســاڵی  ٢٠١٠بروانامــەی ڕاهێنــەری لــە
کۆمپانیــای  Appleوەرگرتــووە.
ســاڵی  ٢٠١٢یەکێــک لــە ئەندامانــی
دەســتەی دامەزرێنــەری تــۆڕی میدیاییــی
ڕووداو بــووە لــە باشــوری کوردســتان و وەک
بەرێوەبــەری تەکنیــک لــەو تــۆڕە هەواڵییــە
کار دەکات.

ئینتێرنێــت خــــــوڵقێنەری
ســەردەمی زانیــاری بــوو ،باڵوبوونــەوەی
زانیــاری لــەو ئاســتەی ئێســتادا چ
کارتێکەرییەکــیلەســەرمیدیــادانــاوە؟
ئینتێرنێــت وەکــوو شۆڕشــێکە
بــۆ دنیــای ئاڵوگۆڕکـــــــردنی
زانیــاری .کاریگەریــی ئینتێرنێــت
بەســەر ڕاگەیاندنــدا لــە دوو بــواردا بــووە،
بوارێکیــان بــواری ناوەرۆکــە ،بوارێکیــان
بــواری تێکنیکییــە! لــە بــواری ناوەرۆکــدا،
ئینتێرنێــت توانیویەتــی ببێــت بەهۆکارێکــی
یەکجــار زۆر خێـــــرا بــۆ باڵوبوونــەوەی
زانیــاری و توانیویەتــی ببێــت بــە ئامرازێــک
لــە دەســتی خەڵکــی ئاســایی لەنێــو واڵتــدا
کــە بتوانــن بیروبۆچوونــی خۆیــان ،شــێوازی
تێڕوانینــی خۆیــان ،ئــەو شــتانەی دەیکــەن

یــان هــەر زانیارییەکــی پێیــان خــۆش بــێ،
بــە تێچوویەکــی زۆر کــەم باڵوبکەنــەوە کــە
لــەو بــوارەدا بەکارهێنانــی ئینتێرنێــت و
سۆشــیال میدیــا توانیویانــە یەکجــار زۆر
یارمەتیــدەر بــن .ئینتێرنێــت لــە بــواری
تێکنیکییــەوە توانیویەتــی خزمەتێکــی زۆر
بــە ڕاگەیانــدن بــکات ،لەبــەر ئــەوەی لــە
ڕێــگای ئینتێرنێــت و تێکـــــــنۆلۆژیای
«نێتۆرکینــک» شــــــــێوازی کارکردنــی
ڕاگەیانــدن لەهــەر هـــــــەموو جیهــان
گۆڕانکاریــی بەســەردا هاتــووە ،ئێمــە پێشــتر
دەماندیــت تەنیــا لــە ڕێــگای لــەرە لەرەکانی
 FMبــۆ ڕادیــۆ یــان لــە ڕێــگای  VHFبــۆ
تیڤــی یــان لــە ســاڵەکانی دوایشــدا تەنیــا
لــە ڕێــگای ســەتەالیتەوە دەنــگ و ڕەنــگ
دەگوازرانــەوە بــەاڵم ئینتێرنێــت ئێســتا
بووەتــە ئامرازێــک کــە بتوانــێ خەبــەرەکان
بــە خێرایــی بگوازێتــەوە و زانیارییــەکان زۆر
بــە خێرایــی بگەیەنــێ بــە ڕاگەیاندنــی
گشــتی .هەروەهــا بووەتــە هــۆکار کــە
ڕاگەیانــدن دەســتی بــە هەمــوو تاکێــک
بــگات لــە ڕێــگای تەلەفۆنێکــی زیــرەک،
«ئــای پەدێــک» یــا تەنانــەت تەلەفیزۆنــە
زیرەکەکانەوە.
شــتێکی دیکــە کــە خـــــــوڵقاندوویەتی
دووالیەنــە بوونــی پەیوەندیییــە لــە نێــوان
ڕاگەیانــدن و بینەر/خوێنەر/بیســەر .هەمــوو
ئامرازەکانــی ڕاگەیانــدن لــە ڕابــردوودا
یــەک الیەنــە بــوون ،بــە دیاریکــراوی کــە
ڕادیــۆ شــتێکی باڵودەکــردەوە ،ڕاســتەوخۆ
لــە الیــەن ئــەو الیەنــەی کــە ڕادیۆکــەی
باڵودەکــردەوە زانیارییــەکان باڵودەبوونــەوە.
بیســەر تەنیــا وەرگــر بــوو .بــەاڵم ئینتێرنێــت
بووەتــە هــۆکار کــە ئــەو پێوەندییــە
بووەتــە دوو الیەنــە ،ئێســتا بینـــــەر و
بەردەنگــی ڕاگەیانــدن دەتوانێــت بۆچوونــی
خۆشــی دەرببــڕێ جــا لــە ڕێــگای تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانــەوە کامێنــت دادەنێــت،
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لــە ڕێــگای تەلەڤیزیۆنــە هوشــمەندەکانەوە
پەیــام بــەڕێ دەکاتــەوە ،یــان لــە ڕێــگای
ئینتێرنێتــەوە کــــــــە شــتێک دەبینــێ
ڕاســتەوخۆ پەیوەنــدی دەکات و نــەزەر و
بیروبۆچوونــی خــۆی پــێ دەڵێتــەوە؛ ئــەوە
بووەتــە هــۆکاری هاتوچــۆی زانیــاری .لــە
هەمــان کاتــدا ئینتێرنێــت شــێوازەکانی
ڕاگەیاندنیشــی گۆڕیــوە .بــۆ نموونــە ئێســتا
لــە جیهانــی مۆدێڕنــدا دەبینیــن بــەرە
بــەرە ڕۆڵــی تیڤــی کــەم دەبێتــەوە ،ڕۆڵــی
ئینتێرنێــت و تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان وەکوو
ڕاگەیانــدن زیاتــر دەبێــت .تەنانــەت ئەگــەر
بەردەنگــی ڕاگەیانــدن هیچیــش نەنێرێــت،
ئــەوا لــە ڕێــگای ئــەو شــتانەی ســەرنجی
بەردەنــگ ڕادەکێشــێت ،ناوەندەکـــــانی
ڕاگەیانــدن دەتوانــن نەبــزی کۆمەڵــگا بزانــن
و کۆنترۆلــی بکــەن!
جارێکــی دیکــە ســەرنجەکان لــە جیاتــی
ســەرفکردنی پارەیەکــی زۆر لــە تەکنیکــی
ڕاگەیانــدن و ئامــــــرازەکانی گەیانــدن،
چووەتــەوە ســەر ناوەرۆکــی بەرهەمــەکان؛
واتــە ئێســتا ئــەوەی کــە لــە دنیــای
ڕاگەیاندنــدا دیســان جــــــارێکی دیکــە
بووەتەوە جێگای ســەرنجی یەکــەم؛ داهێنان
و بەرهەمهێنانــی بەرهەمــی ڕاگەیاندنــە نەک
شــێوازی گەیانــدن ،چونکــە ئینتێرنێــت
شــێوازی گەیاندنــی زۆر ئاســان کردووەتــەوە.

ئایــا «دارک نێــت» کارتێکەریــی
لەســەر میدیــای ڕەســمی هەیــە؟
ئەگــەر مەبەســت لــە دارک نێــت
ئــەو بەشــە لــە ئینتێرنێــت بێــت
کــە بــۆ کاری نایاســایی بــەکار
دەهـــــــــێنرێت و بــە تایبەتــی دراوە
ئیلکترۆنییــەکان بەکاردێــن کــە پێیــان
دەڵێــن  Crypto Currencyنەخێــر« ،دارک
نێــت» لەســەر میدیــای فەرمــی کاریگەریــی
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لــە Fake News

نییــە .بــەاڵم ئەگــەر بــاس
واتــە هەواڵــی ناڕاســت دەکرێــت ،کــە ئایــا
هەواڵــی ناڕاســت کارتێکەریــی لەســەر میدیا
هەیــە؟ بەڵــێ ،هەواڵــی ناڕاســت کــە لەســەر
ئینتێرنێــت باڵودەبێتــەوە ،ئێســتا لەالیــەن
دەزگاکانــی هەواڵگــری زۆر واڵتــی زلهێــزەوە
بــەکار دێــن و باندۆڕیــان هەیــە لەســەر
میدیــای فەرمــی .تەنانــەت دەتوانــن
شــێوازی تێڕوانینــی کۆمەڵــگاش کۆنتــڕۆڵ
بکەن.
 Dark Netئــەو شــوێنە لــە ئینتێرنێتــە کــە
زیاتــر بــۆ کاری نایاســایی یــان پەیوەندیــی
شــــــاراوە کەڵکــی لــێ وەردەگیرێــت و
ســێرڤەرەکانیان « »Untraceableبــەو مانایــە
قابیلــی بەدواداچــوون نیــن؛ شــوێنیان دیــار
نییــە و ئــەو شــوێنە لــە ئینتێرنێــت بەنــاوی
«دارکنێــت» وەک ڕووکەشــێکی نادیــارە
بەســەر تــۆڕی ئینتێرنێتــەوە و بــەکار دێ
بــۆ ئــەوەی کــە بتوانــی کڕیــن و فرۆشــتن
بــە کاری نایاســاییەوە بکــەی .تەنانــەت
هەندێــک جــار کار دەگاتــە مــرۆڤ کوشــتن،
فرۆشــتنی چەکــی نایاســایی و فرۆشــتنی
مــاددە هۆشــبەرەکان و زۆر شــتی تــر کــە
لــە بــواری یاســایییەوە مرۆڤــەکان لەســەر
ئینتێرنێــت ڕێگــە پێــدراو نیــن کــە بەنــاوی
خۆیانــەوە ئــەو کارانــە بکــەن.

تێکنۆلــۆژی و هۆشـــــــــی
دەســتکرد دەرفــەت و مەترســییەکانی
بــۆ میدیــا چییــە؟
هۆشــی دەســکرد یــان (AI
 (Artificial Intelligenceهــەم
دەرفەتــە هــەم تێکنۆلۆژیایەکــی
زۆر پێشکەوتووە بۆ ڕاگەیاندن.
هۆشــی دەســکرد ،هۆشــێکە کــە لــە ڕێــگای
کۆمپیوتــەرە زۆر بەهێــزەکان و هێندێــک
بەرنامــەوە ،دەتوانێــت لــە هەڵســوکەوتی

ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

مــرۆڤ بکۆڵێتــەوە و بزانێــت کــە مرۆڤــەکان
بیــر لــە چــی دەکەنــەوە و چــی دەکــەن.
هەمــوو ویســت و داخوازییــەکان و شــێوازی
بیرکردنــەوە و تێڕوانیــن و لێکۆڵینەوەیــان
چۆنــە! ئــەوە دەتوانێــت دەرفەتێکــی
یەکجــار گــەورە بێــت بــۆ ڕاگەیانــدن لەبــەر
ئــەوەی ڕاگەیانــدن لــە ڕێــگای تێکنۆلــۆژی
و هۆشــی دەســکردەوە ،خێرایییەکــەی
یەکجــار زۆر بــەرەو پێــش چــووە ،کــە
یەکێــک لەهۆکارەکانــی ســەرکەوتنی
ڕاگەیانــدن خێرایییــە .هۆکارێکــی دیکــەی
ســەرکەوتنی ڕاگەیانــدن بــێ الیەنــی و
ڕاســتیی زانیارییەکانیەتی .هۆشــی دەســکرد
دەتوانێــت زانیارییەکانــی بــۆ پشتڕاســت
بکاتــەوە ،زۆر بــە وردی لێکۆڵینــەوەی بــۆ
بــکات بــەاڵم کــە بگەڕێینــەوە بــۆ ئــەوەی
ئایــا هۆشــی دەســکرد مەترســییە لەســەر
مرۆڤایەتــی؟ ئــەوە باســێکی جــــیاوازە
کــە بــە بــڕوای مــن بەڵــێ مەترســی بــۆ
مرۆڤایەتــی دروســت دەکات ئەگــەر هــەر
بــەو خێرایییــە بــەرەو پێــش بچیــت و
ڕەنگــە ڕۆژێــک دابێــت کــە مرۆڤــەکان بــە
تــەواوی کۆنتــرۆل بــکات .بــەاڵم دەرفەتــە
بــۆ میدیــا و ئــەو دەرفەتــە دەتوانێــت زۆر
خزمەتــی میدیــا بــکات بــۆ بەرزکردنــەوەی
کوالێتیــی کاری ڕاگەیانــدن و بەرزکردنەوەی
خێراییی کاری لێکۆڵینەوە.

پەیوەندیــی نێــوان ڕایەڵــەی
کۆمەاڵیەتــی و میدیــای نەریتــی چــۆن
هەڵدەســەنگێنن؟!
ئەگـەر مەبەسـت لـە ڕایەڵـەی
کۆمەاڵیەتـی سوشـیاڵ میدیا یان
هەمـان تـۆڕە کۆمەاڵیەتیـەکان
بێـت و میدیـای نەریتـی بـاس لـە میدیـای
کالسـیک بـکات ،ئـەو کات دەتوانـم بێڵیـم
کـــــە ڕایەڵـە کــــــۆمەاڵیەتییەکان لـە

خزمەتـی میدیـای نەریتیـدان و هـەر
میدیایکـی نەریتـی کـە بایـەخ بـە میدیـا
کۆمەالیەتییـەکان نـەدات و خـۆی لەگـەڵ
ئـەو دونیـا نوێیەی ڕاگەیانـدن نەگونجێنیت،
پێگـەی خـۆی الواز دەکات و ناتوانـێ بـۆ
داهــــاتووش ئامـــــادە بێـــت .ڕایەڵـە
کۆمەاڵیەتییـەکان بوونەتـە هــــۆکار کـە
یەکـەم؛ بەردەنگەکانـی میدیـا زیاتـر بـن،
دووهـم هـەر وەکـوو لـە واڵمـی پرسـیاری
یەکـەم باسـم کـرد ،ئاڵۆگـوڕی زانیـاری لـە
نێـوان باڵوکـەرەوە و وەرگـر دووالیەنەیە .لە
ڕایەڵـە کـــــــۆمەاڵیەتییەکاندا بەردەنگـی
ڕاگەیاندنیـش زانیـــــــــاری دەداتـەوە بە
ڕاگەیانـدن .چەنـد زانیاری زیاتـر بێت میدیا
بەهێزتـر دەبێـت .هـەر وەها شـتێکی تریش
هەیـە کە میدیا لە ڕایەڵـە کۆمەاڵیەتییەکاندا
کەسـایەتیتر بووەتـەوە ،واتـە هەڵبـژاردەی
بینـەر و بیســـــەر و خـــــۆێنەری ڕایەڵە
کۆمەاڵیەتییـەکان یەکجـار زۆر زیاتـرن،
دەسـت ڕاگەیشـتن بە زانیارییـەکان یەکجار
زۆر زیاتـر و خێراتـرن ،بۆیـە ئـەوەی کـە بە
ئینگلیسـی پێـی دەڵێـن «»Personaliozed
بووەتـەوە ،واتـە کەسـایەتیتر بووەتـەوە بـۆ
ئـەوەی بەردەنـگ بە دڵی خـۆی هەڵبژێرێت
کـە کات بـۆ کام زانیـاری تەرخـان دەکات؛
واتـە مەجبـوور نییـە کـە شـتێکی کـە زۆر
سـەرنجی ڕاناکێشـێت بخوێنێتـەوە ،بیبینت
یـا بیبیسـێت .هـەر بۆیـە پەیوەندییەکـی
یەکجـــــار زۆر پتـەو لـە نێـوان ڕایەڵـە
کۆمەاڵیەتییـەکان و میدیـای نەریتیدا هەیە
کـە بەشـێک لە میدیـا توانیویەتـی زۆر باش
لـەوە کەڵـک وەرگـرێ و بەشـێک نەیتوانیوە
کەڵکـی لـێ وەربگـرێ .ئەوانـەی توانیویانـە
کەڵکـی لـێ وەرگـرن و خۆی دەگـەڵ ڕیک
بخـەن ،توانیویانـە یەکجـار زۆر بەرەوپێـش
بچـن ،ئەوانـەی کـە خۆیـان دەگەڵـی ڕێـک
نەخسـتووە ،لـە شـوێنی خۆیـان ماونەتەوە و
ڕۆژ بە ڕۆژ بچووک بوونەتەوە.
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«هەواڵنێــر شــارۆمەند» یەکــێ
لــە دیاردەکانــی سۆشــیال میدیایــە.
دەرفــەت و مەترســیی ئــەو دیاردەیــە
بــۆ میدیــای نەریتــی چییــە؟
«Citizen

هەواڵنێــر شــارۆمەند
 »Jurnalistتەنیــا بەســتراوە بــە
سۆشــیال میدیــا نییــە ،هەواڵنێــر
شــارۆمەند لــەو شــوێنەی کــە لێیەتــی بــۆ
هــەر بوویــەر و ڕووداوێــک کــە دەقەومێــت،
دەتوانێــت ببێــت بــە پەیامنێرێکــی چــاالک
و بەرهەمەکــەی خــۆی بگەیەنێــت بــە
ڕاگەیانــدن؛ جــا ئــەوە دەتوانێــت تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان بێــت یــان میدیــای
نەریتــی .دەرفەتێکــی زێڕیــن دەخولقێنێــت
بــۆ میدیــا ،دەرفەتەکــەش ئەوەیــە کــە
دەســتی میدیــا زۆر دەکاتــەوە ،میدیــا
دەوڵەمەنــد دەکات .هەتــا زیاتــر تێڕوانیــن،
بینیــن ،بیرکردنــەوە ،وێنــە و دیمەنــی
جیــاواز لــە نێــو میدیا بێــت ،ئــەو ڕاگەیاندنە
ئەوەنــدە پێــی دەوڵەمەنــد دەبێــت ،هەروەهــا
زۆربــەی کەناڵەکانــی میدیــا ،لــە بــواری
کاری ناوەرۆکــەوە دەســتیان بەســتراوە،
بۆیــە هەواڵنێــر شــارۆمەند کراوەتــر لــە
هەمــوو ئــەو قەیــد و بەندانــە ،دەتوانێــت لــە
هەموو گۆشــەنیگایەکەوە هەمــوو ڕووداوەکان
ببینــێ و چاوەدێرییــان بــکا و پێشــانی
خەڵکیان بدا.
هەواڵنێــر شــارۆمەند ،بــۆ میدیــای نەریتیــی
ئــازاد دەوڵەمەندییــە ،بــەاڵم هەواڵنێــر
شــارۆمەند بــۆ میدیــای نەریتیــی داخــراو،
کۆنتڕۆڵکــراو و سانســۆڕکراو ،گەورەتریــن
هەڕەشــە و مەترســییە! هەواڵنیــر شــارۆمەند،
ئــەو کەســانەن کــە بۆیــان گرینگــە چــی
ڕوودەدات و چــۆن ڕادەگەیێندرێــت .جــا
لەگــەڵ میدیــا نەریتییــەکان بەشــی دەکــەن
یــان بەشــی ناکــەن یــان لــە کەرەســتەکانی
ئینتێرنێــت و سۆشــیال میدیــا کەڵــک
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وەردەگــرن و باڵویــان دەکەنــەوە .کەوابــوو
هەواڵنێــر شــارۆمەند خــۆی میدیایەکــی
بچووکــە.

ئایــا دەکرێــت بــاس لەســەر
فەرهەنگــیســەردەمیزانیــاریبکرێــت؟
بــە بــڕوای من ئــەوە پرســیارێکی
زۆر گشــتی و کراوەیــە و دەبــێ
کۆمەڵناســەکان جوابــی ئــەوە
بدەنــەوە؛ بەهــۆی ئــەوەی مــن کەســێکی
تەکنیــککاری نێــو ڕاگەیاندنــم ،ئــەو ئیزنــە
بــە خـــــــۆم نــادەم لەســەر بــوارە
کۆمەاڵیەتییــەکان کــە ڕەنگــە شــارەزایی و
زانیاریــی زۆرم لەســەری نەبێــت قســە
بکــەم .بــاوەڕی تەواویشــم بــەوە هەیــە کــە
نوخبــەی کۆمەڵــگا ناتوانێــت لــە هەمــوو
بوارێکــدا شــارەزا بێــت و ئیــزن بــە خــۆی
بــدات کــە لەســەر هەمــوو مژارێــک بدوێــت؛
جــا بــە تایبــەت تــۆڕە کۆمەالیەتییــەکان،
چونکــە ڕەنگــە زانیاریــی هەڵــە وەک Fake
 Newsکۆمەڵــگا بــەرەو ئاقــاری خــراپ
ببات.

ئــەم ڕۆژانــە داخــــــــرانی
هەژمــاری تایبەتــی دۆناڵــد ترامــپ
لــە چەنــد سۆشــیال میدیــاوە بــووە
بــە هــۆکاری ئــەوەی پرســی ئازادیــی
ڕادەربڕیــن لــە سۆشــیال میدیــادا بێتــە
گــۆڕی ،پەیوەندیــی نێــوان ئازادیــی
ڕادەربڕیــن و سۆشــیال میدیــا چــۆن
هەڵدەســەنگێنن؟
لەســــەر سۆشــــــیال میدیــا
هەرکەســێک لــە جیهانــی ئــازاد
و دێموکراتــدا حەقــی خۆیەتــی
بــە نــاوی خۆیــەوە تێڕوانیــن و شــێوازی
بیرکردنــەوەی خــۆی بەوپــەڕی ئازادییــەوە
ساڵی بیست و دووەم
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دەرببڕێــت .بۆیــە هــەر کەســێک ،کاتێــک
بــە نــاوی فەرمیــی خۆیــەوە بیروبۆچوونەکان
و ڕای خــۆی دەردەبڕێــت ،ئــازادە و
پێچەوانەکەشــی واتــا کــپ کردنــی دەنگــی
ئــەو کەســــە ،پێشــێلکردنی ئازادیــی
ڕادەربڕێنــە .بــەاڵم هێندێــک جــار لــە
کـــــۆمەڵگا دێموکڕاتەکانــدا ،بیــر لــەوە
دەکرێتــەوە کــە ڕەنگــە بــە شــێوازی
ناڕاســتەوخۆ ،ســووکایەتی و بێڕێــزی بــە
کەســانێک بکرێــت یــان ئــەوەی دەربڕینــی
هەندێــک بیــروڕا ،هانــی کۆمەڵــگا بــدات بــۆ
ئــەوەی مافــی هەنــدێ کەســی دیکــە
پێشــێل بکــرێ! لــەو حاڵەتــەدا دەزگای
دادی واڵتــان لــە کۆمەڵــگای دێموکڕاتــدا،
بڕیــار دەدات کــە ئایــا مافــی تاکەکانــی
دیکــە پێشــیل کــراوە یــان نــە! کەســانی
یاســایی لەســەر بنەمــای ژێرخانەکانــی
دێموکڕاســی دەتوانــن بڕیــار لــەوە بــدەن،
بــەاڵم بــە گشــتی دەربڕینــی ڕا و بۆچوونــی
تاکەکــەس بەنــاوی فەرمــی خۆیــەوە لــە
سۆشــیال میدیــا ،ئازادیــی ڕادەربڕینــە و لــە
نێــو هەمــوو سیســتمێکی دێموکڕاتــدا
دەبێت ڕێگەپێدراو بێت.

واتســاپ ڕایگەیانــد کــە لــە
پێنــاو داهاتــی زیاتــری فەیســبووکدا،
زانیارییەکانــی خۆی لەگەڵ فەیســبووک
هـــــاوبەش دەکات ،سۆشـــــیالمیدیا
پالتفۆرمێــک بــۆ دەنگــی تاکەکانــە یــان
سیســتمێکی تەبلیغاتییــە؟!
واتســاپ کاتێــک ڕایگەیانــد کــە
لــە پێنــاو داهـــــاتی زیاتــر
زانیارییەکانــی خــۆی لەگــەڵ
فەیســبووک بــەش دەکات ،الیەنێکـــی
دەگەڕیتــەوە بــۆ ئــەوەی کــە واتســاپ لــە
واڵتێکــدا خاوەندارێتــی دەکرێ کــە واڵتێکی
دێموکڕاتــە واتــە ئامریــکا ،بۆیــە مەجبــوورە

بچووکتریــن کاریــش کــە دەیــکات لەگــەڵ
بەکارهێنەرانــی باســی بــکات؛ دەنــا ڕەنگــە
زۆر کۆمپانیــای تــری هاوشــێوەی واتســاپ
هەبــن لــە واڵتانــی نادێموکڕاتیــک کــە
زانیاریــی کەســەکان بەکاردێنــن بــەاڵم
ئاگاداریشــیان ناکەنــەوە .خاوەنــی واتســاپ
فەیســــبووکە .فەیســبووک واتســـــاپی
کڕیوەتــەوە لــە پێنــاو قازانجــی زیاتــر.
واتســاپیش سرویســەکانی بــێ بەرانبــەرە بــۆ
بەکارهێنــەران ،بۆیــە مەجبــوورە بــۆ ئــەوەی
کــە خــۆی لەســەر پــێ ڕابگرێــت و گــەورە
بێتــەوە ،خــۆی بــە فەیســبووک بفرۆشــی و
زانیارییــەکان بــدا .بــەاڵم ئــەوەی کــە لێرەدا
گرینگــە ئەوەیــە کــە ئێمــە زانیاریــی
ڕاســتمان هەبێــت .واتســاپ تەنهــا نــاو و
ژمــارە تەلەفۆنــی بەکارهێنەرانــی دەیویســت
دەگــەڵ فەیســبووک بــەش بــکات کــە
دەبێــت زانیارییەکــی مارکێتینــگ بێــت
نــەک ناوەرۆکــی پەیامەکانــی نێــوان
بەکارهێنەرانــی واتســاپ .ئایــا سۆشــیال
میدیــا پاڵتفۆرمێکــە بــۆ دەنگــی تاکــەکان
یــا سیســتمێکی تەبلیغییــە؟ ئەویــش
باســێکی جیــــاوازە .هەمــوو سۆشــیال
میدیایــەک ئامانجێکـــــی کورتخایــەن و
ئامانجیکــی دڕێژخایەنــی هەیــە .سۆشــیال
مـــــیدیا یــان دەبێــت قازانــج لــە
بەکارهێنەرانــی وەربگرێــت بــۆ ئــەوەی کــە
خەرجییەکانــی ســێرڤەر و پێداویســتییەکانی
دابیــن بــکات بــۆ ئــەو ژمــارە زۆرەی
بەکارهێنــەر ،یــان بــۆ ئــەوەی بتوانێــت
لەســەر پــێ ڕاوســتی و وەکــوو کۆمپانیایەکی
بازرگانــی کار بــکات ،دەبــێ بتوانێــت
تەبلیغــات و بانگەشــەی بازرگانــی وەکــوو
بەشــێکی ســەرەکی لــە بــازاڕی ئەمــڕۆی
جیهــان ،لــە نێــو خۆیــدا جــێ بکاتــەوە.
واتــە سۆشــیال میدیــا پالتفۆڕمێکــە بــۆ
دەنگــی تاکــەکان و هاوبــەش کردنــی
تاکــەکان لەگــەڵ یەکتــر لــە ژیانــی
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ڕۆژانــەدا .چونکــە بڕیــار نییــە سۆشــیال
میدیــا هەمــوو کاتــێ وەکــوو ڕاگەیانــدن
کەڵکــی لــێ وەربگیــردرێ و هــاوکات
سیســتمێکی تەبلیغاتیشــە بــۆ کۆمپانیــا
بازرگانییــەکان کــە بتوانــن لــەو شــوێنەدا
بانگەشــە بــۆ کااڵ و سرویســەکانی خۆیــان
بکەن.

ڕایەڵــەی کۆمەاڵیەتــی هەتــا
چەنــدە پارێــزەری پەرێــزی تایبــەت
(حریــم خصوصــی)ن؟!
ئــەوە دەگـــــەڕێتەوە ســـــەر
کـــــولتووری بەکارهــــێنەرانی
تێکنۆلــۆژی لــە نــاو کۆمەڵــگا
کــە ئــەو ڕۆژانــە مــن خــۆم زۆری بــاس
لــێ دەکــەم و بــە داخــەوە لــە نێــو
کۆمەڵــگای ئیمــەدا بــە هیــچ شــێوەیەک
نــە جــێ کەوتــووە ،نــە ڕێــک خــراوە ،نــە
زانیاریــی شــــــــێوازی بەکارهێنانــی
تێکنۆلــۆژی لــە نێــو کۆمەڵــگای ئیمــەدا
پــەروەردە کــراوە .ئــەوە خاڵیکــی زۆر
گرینگــە کــە؛ دەبێــت تاکــەکان بــەر لــە
بــە کارهێنانــی هــەر کەرەســتەیەکی
تێکنۆلۆژیــک ،ســەرەتا زانیارییان لەســەری
هەبێــت جــا دوایــە بــەکاری بێنــن .بــۆ
نموونــە لــە بەکارهێنانــی ئۆتۆمبێلیشــدا
هــەر وایــە .کاتێــک ئۆتۆمبێــل دەکــڕی،
ئەگــەر نەزانــی چۆنــی لێبخــوڕی ،تــۆ
ناتوانــی ئــەو ئوتومبێلــە بەکاربێنــی .یــان
بــۆ جلــک دەپۆشــین؟ جلــک دەپۆشــین
بــۆ ئــەوەی بــە ڕووتــی نەچیــن بــۆ نــاو
کۆمەڵــگا ،بــەاڵم لــە هەرێمــی تایبەتــی،
مرۆڤــەکان دەتوانــن بەبــێ جلکێــش
بگەرێــن .کــە وابــوو ئیمــە دەبێــت بڕیــار
بدەیــن کــە چەنــدە زانیاریــی تاکەکەســیی
خۆمــان لەگــەڵ کــێ و چــۆن بــەش
بکەیــن .ئــەوەی لــە ژیانــی ئاســاییی
 422گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

ڕۆژانــەدا ئاشــکرایە ،دەتوانێــت لەســەر
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانیــش ئاشــکرا بێــت،
بــەاڵم هەڵســوکەوتێک کــە بــۆ ژیانــی
ڕۆژانــەی نــاو کۆمەڵــگا ئاســایی نییــە بــۆ
ســەر تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانیــش ئاســایی
نییــە! کــە وابــوو مەســەلەی پارێــزگاری
لــە هەرێمــی خسوســیی تاکــەکان شــتێک
نییــە کــە سۆشــیال میدیــا بیپارێزێــت.
تاکەکان دەبێت خۆیانی لێ بپارێزن.

ئێســتا هەمـــــوو دەزانیــن
کــە کۆمپانییەکانــی سۆشــیال میدیــا،
زانیاریــی تاکەکەســی بەکاردێنــن بــۆ
تەبلیغاتــی ئابــووری .ئەگــەر ڕۆژێــک
ئــەو کۆمپانیایانــە ئــەو زانیارییانــە
بــۆ بانگەشــەی سیاســی بەکاربێنــن،
بێگومــان ئاراســتەی هەڵبــژاردن و
دێموکڕاســی ئالوگــۆڕی بەســەر دێــت،
ئایــا لــە ســەردەمی دیکتاتۆرییەتــی
سۆشــیالمیدیادا دەژیــن؟!
بێگومــان ســـــوشیاڵ میدیــا
دەکرێــت بــۆ بانگەشــــــەی
سیاســی بەکاربێــت ،دەتوانێــت
بانــدۆری هەبێــت .هــەر وەک چــۆن
ئامرازەکانــی نەریتیــی ڕاگەیانــدن لــە
ڕابــردوودا بــۆ ئــەو مەبەســتانە بــە کار
هاتــوون؛ تیڤــی ،ڕادیــۆ و ڕۆژنامــە هەمووی
لــە ڕابــردوودا بــەکار هاتــووە! هــەم بــۆ
بانگەشــەی بازرگانــی و هــەم بۆ بانگەشــەی
سیاســی .کــە وابــوو سوشــیاڵ میدیــا لەوانە
جیــاواز نییــە و دەتوانێــت وەکــوو ئامرازیک
بــۆ بانگەشــەی سیاســی یــان بازرگانــی
بــەکار بێــت .بــەاڵم لــە کۆتاییــدا بڕیــاردەر
تاکــی کۆمەڵگایــە و ئاســتی ڕەنگدانــەوەی
سۆشــیال میدیــا دەگەڕێتــەوە ســەر ڕادەی
شــارەزایی و کراوەییــی تاکەکانــی کۆمەڵــگا
لــە بەرانبــەر زانیاریــدا .تاکــی کۆمەڵــگا
ساڵی بیست و دووەم
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هەتــا ڕووناکبیــر بێــت ،کــراوە بێــت،
شــارەزا بێــت ،زانــا بێــت ،خۆێنــەر بێــت،
دەتوانێــت خــۆی لــە نــاو ئــەو زانیارییانــەی
کــە پێــی دەدرێــت ،بڕیــار بــدات کــە
کامــی ڕاســتە و کامــی ڕاســت نییــە!
کامــی دەبــێ بــە جــددی وەرگیرێــت و
کامــی ڕەنگــە گرنــگ نەبێــت! هــەر بۆیــە
چ لــە کاتــی وەرگرتنــی زانیــاری لــە
میدیــای نەریتــی و چ لــە کاتــی وەرگرتنی
زانیــاری لــە سوشــیاڵ میدیــا ،زانایــی و
ئاســتی ڕووناکبیریــی کۆمەڵــگا ،نیشــانی
دەدات کــە ئــەو کۆمەڵگایــە دیکتاتورییــەت
قەبــووڵ دەکــــات یــان قەبووڵــی نــاکات.
کۆمەڵــگای ئــازاد لــە تاکــی ئــازاد پێــک
دێــت ،تاکێــک کــە ســەربەخۆیە ،بــە
ئــازادی بیــر دەکاتــەوە .کۆمەڵگایــەک ئــازاد
و دێموکــڕات دەبێــت کــە لیاقەتــی ئــەو
ئــازادی و دێموکڕاســییەی هەبــێ .بــە
واتایەکــی تــر هــەر وەکــوو ڕێبەری نەمــــر
دوکتــور قاســــملوو فەرموویەتــی :ئــەو
گەالنــە ئازادییــان دەبێــت کــە نرخــی ئــەو
ئازادییە بدەن.

بزووتنــــەوەی کـــــوردستان
هەتــا چەنــدە دەرفەتــی تێکنۆلۆژیــی
بــۆ پاراســتنی بەهاکانــی خــۆی بــەکار
هێنــاوە؟
ئەگــەر بزووتنــــەوەی چــوار
پارچــەی کوردســتان لــە پێــش
چــاو بگریــن ،بەشــێکی کــەم لــە
بزووتنــەوەی کــورد هەوڵــی داوە تێکنۆلۆژیــا
و ڕاگەیانــدن بــۆ پاراســتنی بەهــاکان بــەکار
بێنــێ؛ بــەاڵم بــە داخــەوە لــە ئاســتێکی زۆر
نــزم و بــە تاقەتێکــی زۆر کــەم .بزووتنەوەی
کوردســتان ،تێکنۆلــۆژی و ڕاگەیاندنــی بــۆ
پاراســتنی بەهـــــاکان ،هێمــا ســوورە
نەتەوەیییــەکان بــە باشــی بــەکار نەهێنــاوە.

تێکنۆلــــۆژی و ڕاگـــــەیاندن ،لــە نێــو
بزووتنــەوەی کوردســتاندا پشــتگوێ خراون.
لــە ڕواڵەتــدا باســیش بکرێــت کــە بایــەخ
بــە ڕاگەیانــدن و تێکنۆلــۆژی دەدرێ ،بــەاڵم
لــە ڕاســتیدا هێشــتا بایــەخ بــە تێکنۆلــۆژی
و ڕاگەیانــدن نادرێــت .ئــەوەش بووەتــە
هــۆکار کــە ئێمــە هەمــووکات لــە بــواری
تێکنۆلــۆژی و ڕاگەیانــدن لــە دوای واڵتانــی
زلهێــز و هێــزە سەردەســتەکانمان بیــن.
بەداخــەوە دووژمنانــی کــورد زۆر باشــتر لــە
کــورد تێکنۆلــۆژی و ڕاگەیانــدن بەکاردێنــن.
وەک لــە واڵمــی پرســیارەکانی پێشوویشــدا
باســم کــرد ،کۆمەڵــگای کوردســتان
پێویســتە چەنــد ئەولەوییەتێــک بــۆ خــۆی
دابنێــت ،بزووتنــــەوەی کـــــوردستانیش
پێویســتە چەنــد ئەولەوییەتێــک بــۆ خــۆی
دابنێت؛
یەکــەم :دەبێــت شــارەزایی وزانیاریــی
تێکنیکــی و میدیایــی لــە نێــو کۆمەڵــگای
کوردســتان و بزووتنــەوەی کوردســتاندا
پێبگەیەنــدرێ ،بخــــــوێندرێ و ئــاگادار
بکرێتــەوە.
دووهــەم :تێکنۆلــۆژی لــــە هەمـــــوو
بوارەکانــی ژیــان و بزووتنــەوەی کوردیــدا
بگونجێندرێــت.
ســێهەم :وەکــوو هەمــوو کارێکــی تــر
کەســی شــارەزا و بەئەزمــوون لــە بوارەکانی
تێکنۆلــۆژی و ڕاگەیانــدن پــەروەردە بکرێن.
چــوارەم :دەبێــت کەســی شــارەزا لــە
شــوێنی خــۆی بێــت ،نابێــت بەرژەوەندییــە
سیاســــــییەکان ،کـــــــۆمەاڵیەتییەکان
و پەیوەندییــەکان کاریگــەر بێــت بــۆ
دیاریکردنــی شـــــوێنی کاری تاکــەکان.
شـــــــارەزای تێکنۆلۆژیــا دەبــێ کاری
تێکنۆلۆژیــا بــکات ،شــارەزای سیاســەت
دەبــێ کاری سیاســی بــکات ،شــارەزای
وەرزش دەبــێ کاری وەرزشــی بــکات و
بــەم شــێوازە هەمــووی ڕێکبخرێتــەوە.
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وتووێژ لەگەڵ

نەعیم نەجەفی

ژیاننامە
نەعیــم نەجەفــی راگەیاندنــکار و چاالکی
سیاســی ،ســاڵی  1991لە کرماشــان لە
دایک بووە ،لە ســاڵی 2011ـــەوە دەستی
بــە کاری ڕۆژنامەنووســی کــردووە ،لــەو
ماوەیەدا بــۆ ڕۆژنامەی دەنگــی کۆمەڵگای
نووســیوە ،ســاڵی  2012گۆڤــاری میدیای
بە دوو زمانی فارســی و کوردی لە زانکۆی
کرماشان باڵوکردووەتەوە؛ لە هەمان ساڵیش
ئەنجومەنی ژینگەپارێزی میدیای لە شــاری
گیەاڵن دامەرزاندووە ،ساڵی  2013ماڵپەڕی
«فەرهەنگی  -ئەدەبی»ی تاقوەسانی دامەزراند
بــۆ باڵوکردنەوەی چاالکــی و بەرهەمەکانی
نووسەرانی باشووری ڕۆژهەاڵتی کوردستان و
ماوەی شــەش ساڵیش نیشتەجێی باشووری
کوردســتان بووە .لە تەلەفیزیونەکانی گەلی
کوردستان و کوردســتان  24کاری کردووە
و چەندین دیکیۆمینتاریی لەســەر مێژووی
کورد لە باشــووری ڕۆژهەاڵتی کوردستان و
کوردانــی ئێزدی ،مێژووی یەهوودییەکان لە
کوردســتان ،کوردەکانی بەغدا و  ...بەرهەم
هێناوە و دوو دیکیۆمینتاریشــی ســەبارەت
بە ڕۆژئــاوای کوردســتان وەک ڕۆڵی ژنان
و داهاتوی کورد لەنێــوان ملمالنێی زڵهێزە
ئیقلیمــی و نێودەوڵەتییەکان لە ســووریادا
بەرهــەم هێنــاوە .چەندیــن لێکۆڵینەوە و
وتاری لەبارەی سیاســەتی حاکمییەتە یەک
لە دوای یەکەکانــی ئێران لە دژی کورد لە
مێــژووی هاوچەرخدا ،ڕۆڵــی بزووتنەوە و
حیزبە کوردییەکان لە کرماشاندا و شۆڕشی
عەشــیرەکانی کرماشــان ،ئیالم و لوڕستان
لە دژی رەزا شــای پەهلــەوی و ڕۆڵی ژنان
لەو شۆڕشــانەدا ،لە ڕۆژنامەکانــی چاودێر،
کوردســتانی نوێ ،باس نیوز و ماڵپەڕەکانی
کوردپا ،ئێن ئاڕ تی ،ڕۆژی کورد و ئێن ئێس
ئێس ڕۆژدا باڵو بووەتەوە و چەندین وتووێژی
لەگەڵ تەلەفیزیۆنە کوردی و فارســییەکاندا
سەبارەت بە پرسی کورد تایبەتی لە کرماشان،

ئیــام ،لوڕســتان ،هەمــەدان و خانەقیــن
و هەروەهــا مەترســییەکانی ڕێکخســتنی
سەلەفیزم لە کوردستاندا ئەنجام داوە.

سەرەڕای ئەوەی کە ئێرانییەکان
هەمیشــە مافی زمانییان بۆ کوردەکان
وەکو مەترسییەکی تەناهی سەیر کردووە
بەاڵم ئاستی ئەو مەترسییە بۆ کرماشان
زۆر زیاتر بووە ،هــۆکاری ئەو ڕوانینەی
ئێرانییەکان بەرانبەر بە کرماشــان لە چ
دادەبینن؟!
ســەرەتا وە هەوجە زانم بووشم
هەنای باس کرماشــان کەیمن،
تەنیا مەبەســت شار کرماشان یا
پارێزگای کرماشــان نییــە ،بەڵکوو وە پەی
ڕۆڵ مێژوویی کرماشــان و ناوەند بوونی لە
دەورەیــل جیــاواز مێژوویــی ،تەنانەت لە
مەشــروتیەت ورەو ئێالیش تا ساڵ 1339
هەمەدان ،ئیالم ،لوڕســتان و ســنە ســەر
وەکرماشــان بوونە و تەنانــەت خانەقین و
مەنەڵیــش لە ژێــر کاریگــەری رووداوەیل
کرماشــان بوونە و تا ئێرنگەیش پەیوەندی
قوول فەرهەنگــی و کۆمەالیەتی لە ناوێیان
مەنێە.
لێرە کوترانم یەســە بووشم ئێرنگەیش ك
باس کرماشــان کەیمن واتە گشت باشوور
ڕۆژهەاڵت کوردســتان و ئــەو ناوچەیلە ك
«ئەڕا زووانن».
لەبــارەی پرســیارەگەیش بێگۆمــان ئەیە
سەرچەوە لە هەڵکەفتەی ستراتژی کرماشان
لــە روو جۆگرافیــا ،ئابــووری وســەربازی
گرێیــد و ئەی گرنگەیلە مدووێگ بووە چەو
داگیرکاری وەپەی داشــتوون و وە ســڕین
شــووناس نەتەوەیــی ك زووان یەکێگ لە
خالە ســەرەکیەگانێە ،هــەول دانە هەم لە
کورد بــوون چووڵی بکەن و هەمیش دەس
بزووتنەوەی کورد لــەورە بووڕن چۆن تەنیا
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جمشت سیاسی کوردیە کە تووەنی رووەروو
ئەی داگیرکاریە بووسیێد وەلی ئەوان هەول
دانە و دەن وە سڕین زووانەگەی و یەیشێوە
کردنــی وەل فەرهەنگ و زوان داگیرکەر ئڕا
هەمیشە کرماشان لە ژێر دەسەاڵت خوەیان
بوود و مەردمەگەیشــی لە جمشت کوردی
دوورەو بخەن.
وە گشــتی تووەنم بووشــیم ،میلکانێگە ك
خاوەن ســەرچاوەی فرەی نەفــت و گاز و
جــورەھا کانزا و خاک «پــڕ پیت و بەرکەت
« و ســەرچەوەی ئاوییــە .مەملەکەتێگ کە
ئەڕا یەکەمجار لە ڕۆژهەاڵت ناوەڕاست نەفت
لەورە پێا بــوو و وە درێژایی مێژوو یەکێگ
لە گرنگترین رێگایل ھاتنوچێن بازرگانیی و
سەربازیی بووە و ئاڵمانەیل لە جەنگ جەهانی
دووهــەم وەتنە وە کۆنترۆڵکردن کرماشــان
و خانەقیــن تووەنن رۆژھەاڵت ناوەراســت
کۆنتــڕۆڵ بکەن! هەر وەی خاتریشــە چ لە
جەنــگ جەهانی یەکم و چ جەنگ جەهانی
دووهەم کرماشان شوون مقو مقو زڵهێزەیل
جەهانی جوور بریتانیا ،ڕوســیە ،ئەمریکا و
ئالمان و دەسەاڵتەیل ناوچەگە بووە تەنانەت
لە ســەردەم عوسمانی و ســەفەویە ،قاجار
و عوســمانی دوو پەیماننامەی گرنگ جور
ئــەرزروم و زەهاو لە ســەر کرماشــان ئمزا
کریێــد ،ھەر ئێرنگەیش ئێران ئەڕا پەڕە دان
وە ھالل شــیعە و پشتیوانی لە هێزەگانی لە
رۆژئاوای ئاســیا یێجار گرنگی وەو مەسیرە
دێد و ناوەند فەرماندەیی ســپای قودس لە
ڕۆژئــاوای ئاســیا ها لە کرماشــان .هەر وە
خاتر ئەی ئەهمیەتەیلیشــە بووە وە ســەد
ســاڵ وەرین عێڕاق لە دیو باشوور و ئێران
لە دیو رۆژھەاڵت ،بەردەوام ھەوڵ تەعریب و
تەفریس کردنی دانه.

لە بیســت ســاڵی ڕابــردووە
ڕەوتی کوردی نووســین لە کرماشــان
وەرچەرخانێکی گەورەی بەخۆوە بینیوە.
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ئێوە ئەو ڕەوتە چۆن هەڵدەسەنگێنن؟!
پەڕەســەنن فکــر کارلێکەری و
گەشەسەنن هەست کوردبوون لە
الی روشــنهوورەیل کرماشــان،
جوورێگ دەروەچ ئەڕا ئیمه کردێیەســەو تا
جددیتر رەفتارەیل کۆمەاڵیەتی شاروەندەیل
و چااڵکەیل شوناســخواز کرماشــان شییەو
بکەیم.
کامڵبوون هەست نەتەوەخوازی لە کرماشان
وەبــەراوەرد وەل ناوچەیــل ســەرەوەی
کوردســتان کەفتێیەســە دوویا ،بەاڵم ئمڕو
وە هــووکار ئامرازەیــل ڕاگەیاندن و تۆڕەیل
کۆمەاڵیەتی و رووداوەیل ناوچەکە لە ســەر
کورد مەکینەگەی خاس داگیرسیاس .جاران
ئی جوولیانە لە ژێر کارگەری هزر حزبی بوو،
بەاڵم ئیسە فرە ڕەهەندە .لەواقع «ڕاگەیاندن
و توڕەیل کۆمەاڵیەتی « توویەنسن لە غیاب
حکومەت کوردی و سیســتەم پەروەردەی
کوردی ئی خەســپەنە وە مــل بگرن ک تا
ڕادەیگ جای پڕەو کرردنر ،بەاڵم تەمامکەرەوە
نییە و هەوەجە وە سەرمایە و ڕاگەیاندن 24
ســاعەتە دێرێ تا هەم وەشێوەزار کرماشان
بەرنامە باڵو بکریەید و هەمیش ئاڕاســتەی
هووری ئەڕا یەکانگیری وەل بەشەیل ترەک
کوردستانا بەیدە پێان .ئەگەر بتوام واقعگرانە
بنوڕمە ئی بابەتە ،دووخمان فرە خاس نییە
و نیەتوویەنیم وەل سیستەم سیاسی ناوخۆ و
سیستەم جهانی وەجەر بایم .چوونکە بیسو
چوار ســاعەتە هایمنە ژێر ڕکیڤ و هژمۆن
ئەوان و تاککارەیلیش نیەتوویەنن لەی ڕێیە
دەربازمان بکەن .سەرمایە و میدیای دەنگ و
رەنگ بیسوچوار ساعەتە توایم.

لێــرەدا ئاماژەتان بــە گرنگیی
هەبوونی میدیایەکی تایبەت واتا دەنگ و
رەنگ بۆ ناوچەکانی باشووری کوردستان
کرد ،لــەم ســااڵنی دواییــدا ،زۆرجار
ساڵی بیست و دووەم
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بینیومانە و بیستومانە کە داخوازییەکی
زۆر بــۆ بایەخدانی حــزب و ڕێکخراو و
میدیا کوردییەکان بە بەشــی خوارووی
کوردستان و شــێوەزاری ئاخافتنی ئەم
ناوچانە کراوە ،رای ئێوە ســەبارەت بەم
بابەتە چییە؟
ڕاسە! بەاڵم تا ئێرنگە وە داخەوە
نــە وە جدیــی پێشــوازی لەو
داخوازیەیلــە کریــاس و نەیش
مــدوو داخوازییەگان وە چڕ و پڕی شــیەو
کریاس .ئەگەرچوەیش وە رووکەش برێگجار
زووم کامێراگان و نوک قەڵەمەگان و ختابە
سیاســییەگان رووەو ئەو ناوچەیلەسە ،بەاڵم
فــرە کــەم دوونیم کــە ئــەو هەنگاوەیلە
ســتراتێژیەت و تێگەیشــتنێگ لــە
تایبەتمەندیەیــل فەرهەنگــی ،سیاســی،
کۆمەاڵیەتی ئەو ناوچەیلە لە پشتی بوود.
لە الی تریشەو یەکێگ لە گەوراترین کێشە
و گرفتەیــل کوردەیل خوار بێسەروشــوون
بوونێــان لەناو ختاب سیاســیی کوردە ،ئڕا
نمونه ئمڕوو کەسێگ باس هەمەدان نیەکێد
و وە شەرمیشەو باس لوڕستان کریێد.
وە گشــتیی تووەنم بووشم ئەو داخوازیەلە

کە ئاڕاســتە کریەن جورێــگ درککردنە وە
چوڵیی لە ســتراتێژیەت سیاسیی کورد لەو
ناوچەیلــە ك داخوازای و چەوەرێ بوونێگ
حەق و رەواس.

لێــرەدا ڕۆڵــی میدیــا چــی
دەتوانێــت بێ و بۆ ئەوەنــدە بە گرنگی
دەزانن کە تەلەڤیزیۆنێکی  24کاتژمێری
بە شێوەزاری کرماشان هەبێت؟
یەکەم وە هەوجه زانم بووشم ك
باس بوون و نەبــوون تەلویزیون
کەیمن وە مانــای ئەوە نییە ك
رووشــنهوورەیل ئەو ناوچە چەوەڕێ وسانەو
دەس لــە بان دەس نیشــتنە ،نەخەیر هەر
ئەوجوورە پێشــتریش ئاماژە کردم چاالکی
خاس دەســوەپەی کریــاس ئەمــڕوو ئەو
ناوچەیلە وە گشتی خاوەن نووسەر و گرووپ
ھونەریــی و رۆژنامەنــووس و چــااڵک
فەرھەنگیی و مەدەنین .بەاڵم چیرۆک ئەیانە
جوور ئەوەسە کە لە ناو شەڕ قوورسێگ بوود
«گولـلە داشتوود و چەک وە پید نەود « .واتە
جم جوول کارەگان کیســەلیەو ئەڕا تاو دان
جمشتەگەیان هەوەجە وە میدیا دێرن.
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چۆن هەر ئەوجوورە زانین لە دنیای ئەمڕوو
ئــەوە راگەیانــدن و میدیــاس کــە جوور
چەکێگ گەورا و خاڵ سەرەکی پێشکەفتن
هەر نەتەویەگ تیێدە حساو ،کە وە داخەوە
مــەردم ئەو ناوچەیلــە و چاالکوانەگانی لێ
بێبەشن.
ئەڕا گرنگیەکەیشــی ئێمە بایەد ئەی بابەتە
لە روو هەڵکەفتەی جوگرافیایی و شێوەزاریەو
ئەیە شــیەو بکەین ،لە روو جۆگرافیەو یەکم
بایس بووشیم لێرە تەنیا باس شار کرماشان
نییە ،بەڵکوو کرماشــان بووسە ناوندێگ ك
هەر گۆڕانکاریێگ لە تێ روو بێید کاریگەری
راســتەوخۆ لە سەر دەوروەر خوەی دێریێد،
واتە هێڵ نواس!
ئــەو کوردەیلــە کە بــە شــێوەزار کوردی
خوارێن قســە کــەن لــەڕوو جیۆگرافییەو
شوون نیشــتەجیبوونێان لەسەر نەخشەی
کوردســتان گــەورا کەفێدە بەش باشــوور
رووژھەاڵت کوردستا ،واتە:
لەرۆژھەاڵت کوردستان( :لوڕستان ،بەشێک
لــە ھەمــەدان و ســنە ،ھەردوو پارێزگای
کرماشان و ئیالم) و لە باشووور کوردستانیش
(بەشــێک لە کەرکوک ،خانەقین ،جەلەوال،
شارەبان ،مەندەلی ،بەدرە ،جەسان ،زوڕباتیە،
عەلی غەربی ،عەلی شەرقی و قەزای حەی)
لەپارێزگای کووت.
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کە ڕێژەیەگ ٨-٧ملیۆن کەسی لە چەندین
ئایین و مــەزھەب لەخــۆی گرێد .ك فکر
نیەکەم هیچ مەنتقێگ قەبوول یە بکێد ئەی
جۆگرافیای گەورا و ســتراتیژی و پڕ لە خێر
بەرکەتە لە دەسمان بچوود!
ھاوکات لە دەیشت جۆگرافیای کوردستانیش
وە تایبەتــی لــە دوو پایتەخــت گــەورای
ناوچەگە جوور بەغدا و تاران و بەشــێگ لە
گەورا شــارەیل ئێران جوور شیراز ،قەزوین
و ...ژمارێگ فرە «ئەڕا زووان « نێشــتەجین.
ك یەیش تایبەتمەندی خوەی دێرێد ،چۆن
کە دروستکردن گوفتمانێگ نەتەوەیی لە ناو
ئەو کوردەیلە ،واتەی کاریگەرییکردنە لە سەر
شــەقام عەرەبیی و ئێرانیی و شیعە ،وە ئەی
ھۆکارە ك ھەم خەت تەماســن ھەم ئەوەی
کە بەشــێگ فرەیان لەبەغداو ناوچەیل تری
ناوەڕاست و باشور عێراق و لە شارەیل ئێران
نیشتەجیین و بەشــێگیان پەیڕەو مەزھەب
شــیعەن و لەناو کۆمەڵەی عێراقی و ئێرانی
حزوور دێرن ،واتە لە دوو الوە خاڵ تەماسن.
گرینگیتریش ئەیەســە کە کوردەیل «ئەڕا
زووان « خاوەن کەیس مێژویی جینوســاید
کوردەیــل فەیلــی و هــاوکات کەیــس
یارسانەگانن کە لە ژێر گوشار و سڕین ئایینی
ئێرانن ،ئەیەیش تووەنی لە وەدەستھاوردن
پشــتوانی نێودەوڵەتی و راکیشــان سەرنج
ساڵی بیست و دووەم
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کۆمەڵــگای نێودەوڵەتی ڕۆڵ فرە کاریگەری
داشتوود.
وە گشتی تووەنیم بووشــیم هەرچێ فرەتر
ئەو ناوچەیلە پەیوەست بوون وە بزووتنەوەی
کوردی و هــزر و هوورمــان نەتەوەیی لەو
ناوچەیلــە گــەرم و گوڕترەو بــود ،لە چوار
رووەو وە قازانجمانــە ،واتە ،ناوخۆیی و پرس
جوگرافیای ستراتژی ســەربازی و ئابووری،
کاریگــەری درس کردن لە ســەر شــەقام
ئێرانــی و عێراقــی و شــیعه مەزهەبەیل و
وەدەس هاوردن پشتیوانی نێودەوڵەتی و لە
دەس داشتن کار فشار لە روو بەغدا و تاران!
وەی خاترە گرنگە ك دەســەاڵت سیاسیی
و میدیایی کوردیــی و تایبەتی لەی قۆناغە
میدیــا کوردییــەگان ســتراتێژیەت دوو
زاراوەیی خۆیان بگــۆڕن و ھەوڵبەن پەیامە
نیشــتمانیەگانێیان وە شێوەزار کرماشانیش
باڵو بکەن تا بەڵکو لەســەر گەشــەی ھزر
نیشــتمانیی و نەتەوەیــی کوردەیل ٔئەڕا
زوان « کاریگەری داشتوون.

ئاماژەتان بــە دوو بابەت کرد،
یەک ئەوەی لە قســەکانتان دەرکەوت
ئەوەیــە كــه ئێران لــە چەســپاندنی
سیاســەتەکانی خــۆی لە کرماشــان و
ئەو ناوچانە بەگشــتی سەرکەوتوو بووە،
هۆکارەکەی دەگەڕێننەوە بۆ چی؟
بەاڵم ئــەڕا ئەیەگــە حاکمیەت
چەنێگ لەی هــەول داگیرکاریە
تووەنســێە سەرکەفتی بوود ،ئەڕا
وەاڵمــدان وەی پرســیارە درســترە لــە
دیالکتیکێگ هگلی-مارکــس-ەو بنوڕیمنە
باتەتەگــە .لە ڕاس ،شــێواز هەڵســوکەوت
حکومەتەیل و شاروەندەیل کورد ،تایبەتی لە
دەوران مودڕنیتــەی سیاســی لــە ئێــران
بەسریاســە چەندیــن فاکتەر فــرە کارگەر
مێژویی واتــە ،فاکتەرەیلێگ جوور هژمۆنی

ئایینــی ،نەبوون یــەی حکومەت خۆجەیی
کوردی ،لە ناوبردن ناوەندداری یارســان و
وەناوەندبــوون کرماشــان جــوور ناوەنــد
کوردســتان شــیعە ،دابڕان سیاســیی لە
کوردستان ســونی و هەر ئەیجوورە تاویان
کورد شۆڕشگەر هەڵگر هوورمان کوردایەتی
لە مودڕنیتەی ناوینی لەی ناوچانە ،جوورێگ
فەرهەنــگ ئــەڕا زاڵ بــوون فەرهەنگ بااڵ
دەست ئەوەیتر ســاز کرد .لێرە من نیەتوام
تەنیا «پێکهاتەیــل « وەرپرس بزانم ،بەڵکوو
کارلێکــەرەل کوردیــش بێتــاوان نین و
پێویســتە جوور یەی گەردیــان دیالکتیکی
تماشای ئەی بابەتە بکەیم.
لــە الی تریش عەقاڵنییــەت مێژویی و فام
نەتەوەیــی مرۆڤ کورد وەگــەرد نەتەوەیل
سەردەســت هاوســای فرە جیاوازە .تورک
و عــەرەب و فــارس جوور ســێ نەتەوەی
خاوەن دەســەاڵت سیاســی ،بەشــێگ لە
ئیمپراتۆریــەت زەینی خوەیان لە ناخ مرۆڤ
کورد چەسپاننە .لەواقع کۆمەڵگەی کوردی
لــە دریژایی مێژو هەمیشــە تابلۆی «نە وە
شــەڕ یان نە وە داگیرکاری « بەرزاو کردێیە
و قەناعەت وە هێمنی هاوردێیە .نیەووشــم
ئی خسڵەتە هەڵەس ،بەڵکوو توام بووشم ئی
خسڵەت کارگەری نەرینی لە بان زەین کورد
نایە و بێدەســەاڵتێ کردێیە .ئێســە پرسیار
بڕێگ کەس یەســە :ئەڕا کۆمەڵگای کوردی
بەردەوام خوەی لە وەرگری و بەرپەرچدانەوە
دوونێ و هێڕشــبەر نەوویە؟! الی من وەاڵم
ئی پرســیارە ئەڵگەردیەیدەو وە فام مێژویی
و مەعرفەی ئاشــتیخوازی مــرۆڤ کورد لە
بازنەی زەمــان .بڕێگ ئووشــن ،دیارە ئاخ
کوردستان پڕە لە نێمەت خوداوەندی و ئەیە
بیەسە هووکار تا مرۆڤ کورد بوودنە خاوەن
ڕۆح ئارام و ئاشتیخوازێگ؛ واڵم وەپێچوانەی
ئی شرۆڤە بایس بووشم جیا لە ئەو خاڵەیلە،
هووکار سەرەکی ئاشتیخوازی نەتەوەی کورد
و بەردەوام لە ســەنگەر پاوەگەزدان بوونێ،
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ئەڵگەردیەیدەو شکست مێژویی مرۆڤ کورد
لــە ناو خوەی و کۆمەڵگاگەیا تا ئەو ڕادە ک
نەتوویەنسیە لە دریژایی مێژوی نەتەوایەتییا
مەعرفەی هێڕشبردن درس بکەی و النکەم
لە وەاڵم دەســوەردان ئەوانەیتــر ،ئانتی تز
هێڕشــبردن و داگیرکردن کاتی یا هەتایی
ساز بکەید!
هــەر وەی خاتــرە ئەگــەر ئیمــە تەنیــا
دەسەاڵتەیل سەردەست قاجار و پاڵەویی یا
کۆمار ئساڵمی وە هووکار یە بزانیم ك ڕێگر
بینە لە وەراوەر شــوناس و زوانمان ،ڕێیەگە
وەهەڵە چیمنــە .کارکرد حکومەتەیل دیارە
و گشــتی داگیرکەرن و سەرمایەی واڵتمان
چەپاو کەن و هانە شــوون ڕپلیەی خوەیان،
ئەی ئیمە چە کردیمنە!

چەند جارێک باستان لە پەراوێز
خســتنی ئەو ناوچانە لە خیتابی سیاسیی
کورددا کرد ،بە روونی مەبەستتان چی بوو؟
بەلێ بەداخەوە ،وەختێگ ئەمڕوو
لە ناو ختاب سیاسیمان هەمەدان
و لوڕســتان و بەختیــاری
سڕیمنەســە ،واتەی ئەوەسە کە شەرعیەت
دەیمنە سیاسەت داگیرکاری وە زوان خۆمان
بەش فرێگ لە نیشــتمانمان خەیمنە باوش
ئــەوان .لە دیو باشــووریش هەر ئی هەڵەی
کوشــندە کریا کاتێگ ئاماژە وە سنور باشور
کوردســتان کریێد ئووشــن (لــە زاخۆ تا
خانەقیــن) .یەیش لە حالێگــە ك لەنێوان
خانەقین تا دوواســنور کوردســتان سەدان
گونــد و چەندیــن بەخشــو دوو شــار تر
کوردســتان ھەن واتــە ( ١٠٢٣٦کم )٢ی
خاکی کوردســتان لە پشــت خانەقینە .ك
رووبەر ئەو ناوچە وە قەد پارێزگای کەرکوکە.
وە گشــتی لــە الی رۆژھەاڵتیش لەالیەن
دەســەاڵت سیاســیی و میدیایی کوردەوە
ناوچەیــل بەختیاری ،لوڕســتان ،هەمەدان
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خریانەســە پشــت گــووش و یە نوڕســن
کوشەندێگە و پاساویش کەیمنە ئەیە کە ئەو
ناوچەیلە ،خوەیان وە کــورد نیەزانن ،بەاڵم
دی ئەوە لەوەر چــەو نیەگریمن ،یەکم ئەو
خــاک و میلکانمانە ،دووهەم ئەو مەردمە لە
ماوەی سەد ساڵ وەرین وە شێوەی جیاواز،
چ سیاســی ،پەروەردە ،کوشــتن و بڕین و
زندان ،هەوڵ دانە کوردبــوون لە وجودیان
بکوشــن .هاوکاتیش ئیمە تیەیمن قســەی
یەی چاالک فەیک تۆڕە کۆمەاڵیەتیەگان یا
کەسێگ ك نەوکەری بێگانە قەبوول کردێە
کەیمنە فاکت ،بەاڵم نووســین کەســایەت
گەوراێگ جور سەردار ئەسعەد بەختیاری لە
وەرچەو نیەگریمن ك ســەد ساڵ لەیەوەر
بەختیاری وە پێکهاتێگ لە کورد ناو بردێە.
وە گشــتی بایس بووشــم ئەرک سەر شان
بزووتنەوەی کوردیــە بێ هیچ منەتێگ کار
لە ســەر هوشیارەو کردن ئەو کۆمەلە بکێد،
لە هووریشــەو نەوەیمن ك هەر ئەوان بوون
وەرجــە هەر کەســێگ لە روو سیاســەت
پانئێرانیزم و داگیرکاری رزا شــاهـ وســان،
لەعەلی مەردان خان بەختیاری تا قێەم خێر
و شــامگە رزا خان و ئەمیر مەخســوس و...
وەلێ ئەمڕو چ وە ســەر نەسل دووای ئەوان
هاتێە؟!
واتە وە پروژە و بەرنامە کاریگەری لەسەریان
درووســت بووە و بایس وە پروژە و بەرنامە
ئەو کاریگەریە بســڕیێدەو .جی ئاماژەیشــە
نیەود هەر ئەو نووڕســنە سەبارەت وە پرس
کورد لە مەریوان و بۆکان و مەهاباد دیریمن،
ئەو نسخەیشە ئەڕا کرماشان بپێچیمن ،ئەڕا
ئی کارە بایس نوڕســنمان وەپەی ناسیایی
لە تایبەت مەندیــەل فەرهەنگی کۆمەڵگا و
دەرووناسی تاکەگانی بود.

دیارەدەی نووســین بە زمانی
فارســی لەنێو نووسەرانی کرماشان هەتا
ئێســتا دیاردەیەکی باوە هــۆکاری ئەو
ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

دیاردەیە چییە؟
گرامشــی لــە بەیــان چەمک
هووری خوەی وەناو «هژمونی «،
وەرچەرخانێــگ لــە ئەدەبیات
سیاســی «مارکســیزم ناجەبرگەر « وەدی
تیەرێــد ،ئیمەیــش تووینیم ئەڕا ســازین
وەرساختێگ لە تیۆریەیل ئەوپەڕ جهانگیری
سبارەت وە «شــوناس کورد « ،کەڵک وەلێ
بگریم .گرامشــی لــە پێناســەی «ڕپڵیە «
ئووشێد :ڕپڵیە تەنیا سەرکوت و وەکار بردن
زوور لەالیەن دەســەاڵت سەردەست نییە،
بەڵکوو ڕپڵیە وەناو ڕوو پووچ کردن داشتمەیل
خــوەی ئاگابوونیــش گرێدەوەر کــە لەوانە
فەرهەنگ ،ئەدەبیات و زوان و  ...بەشــێگ
لەی مکانیزمەنە .بەشــێگ لــەی ڕووانگەی
گرامشیە لە ناو «دەبســتان فرانکفۆرتیش «
دوونیەیــد ،وەجوورێــگ ک ئامانج لە ڕپڵیە
وەخــوەی نوقم بوون کییەتــی بکەرەیل لە
ناوەین سیستەم بااڵدەست و فەرهەنگ زاڵ،
واتا کریەید .ئەوو لە چفت و بەســت کردن
ئــی تیۆرییــە ،باوەڕێ یەســە :دەســتەی
حکومڕان ،ســەرتر و فراوانتــر لە فەرهەنگ
نەتەوەی سەردەســت ،هوورمان و ڕەوشت
سیاســی خوەیان زاڵ کــەن وەجورێگ ک
تەنیا ئیدئولوژییــەگ هن گرووهێگ دیاری
بوودە خاون دەســەاڵت .ئێســە ئیمە ڕێک
تــووش ئــی بابەتەیمنــە ک ئــی زانایلە
مەچەکبەندیێ کردنە! ئیمە جوور کارلێکەر
کەفتیمنەســە ناو تەنــگاو هژمۆنیکێگ ك
دەســەاڵت سەردەســت لــە نــاو ناخمان
چەسپانێیەســەی .واجبە ئیمە خوەمان لەی
تەنگاوە ڕزگار بکەیم و بوومنە خاون «خوەد
سیاســی « .لە ئێســەوا خوەد سیاسی ئیمە
دزریاس و فەرهەنگ سیاســیمان لە غیاب
ن کریاس .دیاردەی فارسی
خوو نەتەوەیی و 
نووســان تەنیا لە ناو ئەوانە باو نییە ک فرە
خوەیــان وەقەرەی کوردبوون نییەن ،بەڵکوو

لە نــاو ئەوانەیــش ک پێداگری لە ســەر
کوردبوون کــەن و هەڵســوڕاو کوردنیش،
دوونییەید .هەر وەیخاترە ئیمە وەگەرد یەی
دیاردەی قوول ســەروکار دیریــم ک ئەڕا
چارســەریی هەوەجە وە چەندیــن فاکتەر
کارگەر جوور هێز ،دەســەاڵت و ســەرمایە
دیریم.

ڕەوت ناسیۆنالیزمی کوردی لە
کرماشان چۆن دەبینن؟
فەرهەنــگ سیاســیی کورد لە
ڕوژهەاڵت وە دو ڕەوت و جیاوازا
ڕەد بوویــە .بایــس ئاگامان لەو
گۆڕدراوەیلە ك ئەڕا شیکردن و لێکدانەوەی
دووخ کورد ڕوژهەاڵت وەکار بەیم ،بوودن و
واقع مەیدانی و کۆمەڵێگ فاکتەر سیاســی
وجۆگرافی و فەرهەنگی سەبارەت وەی بابەتە
لە وەر چەو بگریم .هەر وەیخاترە پێویســتە
بزانیــم ك تێکچنراویــی و هاوڕێژەیــی
چەمکەیلێگ جوور کوردایەتی و کورد بوون
لە هەر ناوچەیگ چوون وەدەس تیەید و لە
چ ئاستێگە تا ئەو کاتە شیمانەیەچ ئەڕا هەر
گۆڕدراوێگ پێناسە بکەیم.
وەشــێواز نەریتی و لە نوێگەرایی هاوچەرخ،
وەگشتی پارێزگای ســنە و ورمێ سبارەت
وە کێشــەی کورد تا ڕادەیــەک نزیکایەتی
فکری دێرن .ئەگەریش بتوایمن وە گشتێان
یەی نوڕســن داشتوومن ،بێگۆمان کرماشان
لە ڕەوت ناســیۆنالیزم مەنێســە جی ،بەاڵم
ئەگەر تایبەتمەندیەگانی لە روو سیاســی و
کۆمەاڵیەتی لە وەرچەو بگریمن ئەوە توونیم
بووشیم مەکینەی ناســیۆنالیزم کوردی لە
کرماشــان تایبەت لەناو رووشــنهوورەیلی
خاس داگیرســیاس بەاڵم ئەڕا کارکردنێ لە
ســەر کوومەی مەردم وە گشتی ،جوولەی
کەم هازێگەو پێویستی وە کۆمەلێگ ئامرازە
کە لە سەرەو باسیان کردیمن.

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 431 2720

وەرگێڕان

وێناکردنی کورد لە مێژوونووسیی فارسیدا

*

«نموونەی سمکۆ»
کەماڵ سلێمانی
و :بێهرووز شوجاعی

لەو بڕوایەدام  ...وەکو مێژوو ،ئۆتۆبیۆگرافیای
ناسیۆنالیزم لە بنەڕەتدا سەقەتە.
]Partha Chatterjee [1
بهههڵهتێگهیشــتن له مێژوو ،پێشمەرجی
مێژوونووسیی ناسیۆنالیزمە.
]David McCrone [2

ئامانجی ئەم وتارە شــیکردنەوەی مامەڵەی
مێژوونووســیی ناسیۆنالیســتیی فــارس
لەگــەڵ سیاســەتە نەخوازراوەکانی ئێتنۆ-
ناسیۆنالیســتییە .بۆ ئەم مەبەستە نموونەی
شۆڕشــی ســمایل ئاغای شــکاک ،ناسراو
بە ســمکۆ و هەوڵەکانی بۆ دروســتکردنی
هەرێمێکــی ئۆتۆنــۆم لــە ڕۆژهــهاڵت
هەڵبژێــردراوە .لێرەدا دەبێ دەستنیشــان
بکرێ کە گێڕانەوەی فەرمی و مێژوونووسیی
ئێتاتیست (دەوڵەتگەرا) وەکو یەک لەقەڵەم
دراون .هەروەهــا لە هەندێــک پارچەهێڵی
وتارەکەدا بۆچوونی خۆم لەمەڕ پێناســەی
ناســیۆنالیزم ڕادەگەیەنــم .ئــەم گوتــارە
هەروەهــا هــەوڵ دەدات ڕووناکــی بخاتە
ســەر هاوتەونی (کۆنتێکست)ی مێژووییی
خەباتی سیاســیی کورد لەژێر ڕێبەرایەتیی
سمکۆ و پەیوەندییەکانیان لەگەڵ کۆمەڵگە
غەیری-کوردەکان لــە هەرێمی دەریاچەی
ورمێ .جگــە لەوە ،هەوڵێکیــش دەدەم بۆ
شــیکردنەوەی دەوری مەزهەبی شــیعە و
ســوننی لە وێژمانی ئێتنۆ-ناسیۆنالیســیتی
کۆمەڵــگا جیاوازاەکانــی ناوچەکــەدا .لــە
کۆتاییدا ،بە ڕێگای ئانالیزکردنی گێڕانەوەی
سەردەســت ،هەوڵ دەدەم پێگەی سمکۆ و
سیاســەتی کورد لە مێژوونووسیی فارسیدا
ڕوون بکەمــەوە .دەبــێ تێبینیــی ئــەوە
بکرێــت کە وێناکردنی هەر گرووپێک وەکو
ناسیۆنالیســت لەالیەن منەوە ،هیچ بارێکی
هەڵسەنگاندنی ئەخالقی بە خۆیەوە ناگرێت.
بەڵکو مەبەستم بەرجەستەکردنی بۆچوونی

نکۆڵیکارانەی بااڵدەستە لەمەڕ مەیلە ئێتنۆ-
ناسیۆنالیســتییەکانی ســەرەتای سەدەی
بیســتەم لــە ئێراندا .ئەو کەیســەی کە لە
ســرنجی ئێمەدایە ڕاپەڕینەکەی سمکۆیە و
لێرەدا لێی ورد دەبینەوە.
سەرەڕای مەیلی گشتی بۆ ڕەدکردنەوەی
کاریگەریی ســمکۆ لەسەر مێژووی کوردی
ڕۆژهەاڵت ،ئەو ڕێبەرایەتیی بزووتنەویەکی
کرد کە یەکەمین خوێندنگای لە ڕۆژهەاڵت
کــردەوە ،یەکەمیــن ڕۆژنامــەی کوردی-
فارسیی باڵو کردەوە و کوردیی کردە زمانی
فەرمیی قەڵەمڕەوی حوکمڕانییەکەی ،ئەوە
ی سمکۆ بوو کە
لە ســەردەمی ڕاپەڕێنەکە 
بوو بە بناغــەی دژایەتیی نێوان گێڕانەوەی
فەرمی و نیوە-فەرمیی دەوڵەت و گێڕانەوەی
ناسیۆنالیســتیی کورد لە ئێران .سەردەمی
دووەم دەوڵەتانی دەوروبەرە کە هەوڵیان دا
سنووری سیاســی و ئەرزییان ڕێک بخەن
و کورد لە دژی ئەم پرۆســەیە وەستانەوە،
هەرچەنــدە بەبێ ئــەوەی ئایدیۆلۆژی ،یان
پرۆژەیەکی یەکدەستیان هەبێت .لە کاتێکدا
دەوڵەتی ئێران هێزی ســەربازی ،ئابووری،
دەزگایــی ،کولتووری/پەروەردەییــی خۆی
ڕێک دەخست ،الیەنی کورد تەنیا هەندێک
کاردانەوەی پچڕپچڕی لە بەرانبەردا نیشان
دەدا .سیاسەتی کورد توانای وەگەڕخستنی
ماتەوزە (پۆتانسیەل)ی نێوخۆیی و یارمەتیی
دەرەکیی نەبوو.
لەوانەیە نەبوونی ئینتیلیجەنســیایەکی
(چینی ڕۆشــنبیر) بەهێزی خۆماڵیی کورد،
وەکــو یەکێک لە گەورەکەماســییەکان لە
کاردانــەوەی کورد لــە بەرانبــەر پرۆژەی
ی فارســدا لەقەڵەم
نەتەوەســازییی دەوڵەت 
بدرێت .پرۆســەی نەتەوەســازی لە ئێراندا
زۆر بــە جددی بــە دانیشــتنی خانەدانی
ی لە
پەهەلەوی لەســەر تەختــی حوکمڕان 
ێ کرد .بەدوای
ســاڵی 1925دا دەســتی پ 
ئــەوەدا دەوڵەتی ئێران بە ئاواتی لەناوبردنی
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هەموو جــۆرە جیاوازییەکــی کولتووری و
ئێتنیکــی کە لەوانەیــە ببوونایە بە بنەمای
داواکاریــی سیاســی لەالیــەن گرووپــە
ئێتنیکییەکانــەوە ،بــە بەرتەســککردن و
بەدەرکردنی بەســتێنی سیاســی ،دەستی
بە پرۆژەی یهکینهســازیی کیانی سیاسیی
خۆی کــرد .واتــە نەتەوە-دەوڵەتی فارس
دەســتی کــرد بــە هەڵمەتی تاکســانی
( )singularizingههمــوو ئــهو نهتهوانهی
ک ه ل ه جوغرافیای ئێســتای ئێراندا ههن و
ئەم پراکتیکە بوو بە هۆکاری ســەرهەڵدانی
«دیترانــی» نەخــوازراوی ســووککراو لەناو
قەڵەمــڕەوی ئەرزیی ئێرانــدا .لە هاوتەونی
ئێرانیــدا بەپێــی ڕێوشــوێنە ئەمنییەکانی
دەوڵەت ،ڕاگواستنەوەی بەردەوامی گەالنی
پەڕاوێــز و تەنانــەت لەناوبردنی فیزیکییان
کە وەکو سیاســەتی دەرگای دارین (تختە
قاپو) ئاماژەی پێ دەکــرا ،بووە دەرەنجامی
ئەم سیاستە]٣[.بەم شێوەیە ،وێژمانی دەوڵەت
بە نیەتــی لێڵکردن و شــاردنەوەی مەیلە
سیاسییەکانی دژە-ناوەند ،ناڕەزاییی ئێتنۆ-
ناسیۆنالیستیی غهیرهفارسی وەکو تریبالیزم
(خێڵگەرایی)[]٤پێناســە دەکــرد .ڕێبــازی
ی لەگەڵ
مامەڵەکردنی مێژوونووسیی فارس 
بەرخۆدانی سمکۆ یەکێک لەو نموونانەیە.
سمکۆ و ناسیۆنالیزم
ڕێککەوتنێکی جیهانیی ئاکادێمیک لەســەر
کێشــە و چەمکە گرنگەکانی ناســیۆنالیزم
نییە .جان هاچینســن ()John Hutchinson
و ئەنتونــی ســمیت ()Anthony Smith
ڕادەگەیەنن کە لەوانەیە «گرفتی ســەرەکی
لە لێکۆڵینــەوەی نەتەوە و ناســیۆنالیزمدا
کێشەی پەیدانەکردنی پێناسەگەلی گونجاو
و ڕێکنەکەوتن لەســەر چەمکەکلیلییەکانی
نەتەوە و ناســیۆنالیزم بێت ]5[».بهکارهێنانی
گشــتیی چوارچێــوە بەرینــەکان زۆرجار
هەندێــک کێشــەی دیکــە دەخولقێنێت
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کــە دهگهڕێتهوه ســهر نامێژووییبوونی ئەو
چوارچێوانــە و بــە ناچاری چاوپۆشــی لە
تایبەتمەندییەکانی هەندێــک بزووتنەوەی
ناسیۆنالیســتی و داخوازەکانیــان دەکات.
بێنێدیکت ئاندرسن ()Benedict Anderson
ئامــاژە بــە ئاڵۆزیــی ناســیۆنالیزم وەکــو
شــتێک کە لــە هەرشــوێنێک هەیە و لە
هەرشــوێنێکیش ڕوخساری تایبەتیی خۆی
ڕادەگرێت[]6دەکات .ســمیت پێداگری لەوە
دەکات کــە لەبــەر ڕێککنەکەوتنی گەورە
لــە کات و شــوێندا ،دانانــی چوارچێوەی
تیۆرییەکی گشــتی لەســەر ناســیۆنالیزم
ئەستەمە ]7[.هەروەها «ناسیۆنالیزمە غەیری-
ڕۆژئاواییەکانیــش پاشــان شــیکردنەوەی
لۆکالیی خۆیان لەســەر هەمــان گێڕانەوە
بەرهــەم دێنــن و لەجیاتــی «ئەوروپــا»
[]8
ناوەندێکی خۆماڵیی خۆیان بنیاد دەنێن».
کاتێک دێینە ســەر تاوتوێکردنی سەرەتای
پەیدابوونــی ناســیۆنالیزمی کــوردی ،یان
دەستنیشانکردنی ئەوەی کە کامە هەڵمەتی
سیاسی ،یان ڕاپەڕینی مۆدێرنی کورد دەبێ
وەکو بزووتنەوەی ناسیۆنالیستی دەستنیشان
بکرێت ،مژارەکە ئاڵۆزتریش دەبێت ]9[.بەاڵم
لێرەدا هەروەکو زۆر شــوێنێکی دیکە ،ئێمە
ناســیۆنالیزم وەکــو قەراردادێک پێناســە
دەکەیــن کــە لەپێناویــدا «کۆمەڵگایەکی
خەیاڵی» داوای مافی «ڕێکخستنی نەتەوەیی
و سیاسی» دەکات (وکوو گوتە بەناوبانگەکەی
گێلنــر)« ]10[.بەپێــی قەراردادێکی وا خۆ-
ئیرجاعیی کۆمونال (جەمعی) ،لە کردەوەدا
بناغــەی ڕەوا بــۆ داواکاریــی سیاســی و
داخــوازە خۆ-بەڕێوەبەرییەکانــی کۆمونال
پێک دێنێت ]11[».بۆیە هەر ڕاگەیاندن ،یان
«درکاندنێــک ،چ دینــی و چ غەیری دینی
کە مافە کۆلێکتیڤەکان (بەکۆمەڵ) بە خۆ-
ئیرجاعیی کۆمونالەوە ببەستێتەوە ،مۆدێرن
و ناسیۆنالیستییە و دەکەوێتە ناو پارادایمی
سیاســەتی ناسیۆنالیســتییەوە ]12[».لەسەر
ساڵی بیست و دووەم
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هەمــان ڕێباز ،ئەم گوتارە ســمکۆ دەخاتە
نــاو ســنوورەکانی خانەی ناســیۆنالیزمی
کوردییــەوە .وەکــو پێشــتر ئامــاژە کرا،
نیســبەتدانی ناســیۆنالیزم بە گرووپ ،یان
بە کەســێک ،نابێ وەکو هەڵسەنگاندنێکی
ئەخالقی لەقەڵەم بدرێت .مەبەســت لێرەدا
زیاتــر تیشکخستنەســەر ســەردەمێکی
دیاریکراوی مێــژووی کوردی ڕۆژهەاڵتە بە
نیەتی شیکردنەوەی هاوتەونی کۆمەاڵیەتی-
سیاســی کە بوو بە هۆکاری ناکۆکیی نێوان
ی فارس .ئەم گوتارە پێداگری
کورد و دەوڵەت 
لەوە دەکات کە ســمکۆ هەم سیاسەتێکی
ئاگایانــەی لەســەر بنەمــای جیاوازیــی
کۆمونــال هەبوو ،هەمیش لەســەر هەمان
بناغە ،ئەو سیاســەتەی لەپێناوی ڕەوایەتیی
وێژمانــی بەدەســتهێنانی خۆبەڕێوەبــەری
بنیــاتنابوو .لە ماوەی  ١٦ســاڵ خەباتی
سیاســیی ســمکۆدا کۆمەڵێک گــۆڕان لە
سیاسەتەکەیدا دەبینرێن .هەرچەندە سمکۆ
دەستپێشــخەری چەندین «یەکەم» بوو لە
مێژووی سیاسیی کوردی ڕۆژههاڵتدا ،بەاڵم
داهێنانەکانی بە گشــتی چاوپۆشــییان لێ
کراوە .سمکۆ لە ناوچەیەکی پڕ لە ناکۆکیی
ئێتنیکی و دینیدا لەدایک ببوو .بەڵگەکانی
بەردەست دەیســەلمێنن کە سمکۆ ئاگادار
بوو لە سیاســەتی هاوکاتی خۆی و ئاڕاستە
دیارکەرە سیاسییەکانی ئهوکاته .وێناکردنی
ســمکۆ وەکو سەرۆکخێڵێکی یاغی کە هیچ
ئاواتێکی ناسیۆنالیســتیی نەبــێ ـ کە زۆر
جاریش وا وێنا کراوە ـ زۆر پرســیار لەسەر
ڕاپەڕینەکەی بەبێ وەاڵم دەهێڵێتەوە ]13[.بۆ
نموونە ،بۆچی ســمکۆ یەکــەم خوێندنگای
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان کردەوە؟ بۆچی
خوێندنگاکەی نە بە فارسی بەڵکو بە کوردی
کردەوە؟ بۆچی ســەرۆکخێڵێکی ئاســایی
زەحمەتــی باڵوکردنــەوەی ڕۆژنامەیەکــی
کــوردی بە خۆی دەدات؟ بە تایبەت ئەگەر
ئەو ڕاســتییە لە بەرچــاو بگرین کە زمانی

کــوردی ســتانداردیزە نەکرابوو و ئاســتی
خوێندەواریی کــوردی لەنــاو کورداندا لە
ئاســتی خوێندەوارییان لە فارسیشدا کەمتر
بوو ،بۆچی ســمکۆ ڕیسکی ئەوەی کرد کە
ڕۆژنامەکــە بــە زمانی دایکــی بێت ،نەک
بــە فارســی؟ چ هۆکارێک بوو بــە پاڵنەر
بــۆ ئەوەی کــوردی وەکو زمانــی فەرمیی
هەرێمی ژێر کۆنترۆڵی خۆیدا بە کار بێنێ؟
بۆ شــیکردنەوەی هەندێک لــەم مژارانە ،با
ســرنجێک بدەینە چیرۆکی ژیان و ڕوانینی
سیاسیی سمکۆ.
مێژووی ژیان و سیاسەتی سمکۆ
پــاش تێــرۆری براگەورەکــەی جەوەرئاغا
بــە فەرمانــی وەلیعەهــدی قاجــار و بە
جێبەجێکردنی لەالیەن ‹نظام السلطنه›وە،
حاکمــی تەورێــز لــە ســاڵی ،١٩٠٥
ســمکۆ وەکــو ســەرۆکی هۆزی شــکاک
هەڵبژێــردرا ]14[.جــەوەر ئاغــا بــەردەوام
پەیوەندیــی لەگەڵ ئەفســەرە کوردەکانی
ســوارهی حەمیدییــەی عوســــــــمانی
هەبــوو ]15[.بــە ڕەچاوگرتنی بەشــداریی
ئەفسەرانی ســوارهی حەمیدییە لە خەباتی
سیاسیی کورد لە سااڵنی دواتردا ،پەیوەندیی
لەو چەشنە دەشــێ گرنگییەکی مێژووییی
لەمــەڕ هۆشــیاریی ئێتنۆ-نەتەوەییی کورد
هەبووبێت ]16[.لە کاتــی کوژرانی براکەیدا،
ســمکۆ کە دەبێ لە تەمەنی بیســتەکانیدا
بووبێت ،وەکو سەرۆکی دووەم گەورەهۆزی
کورد لــە ڕۆژههاڵتدا هەڵبژێردرا ]17[.حەوت
ســاڵ پاش هەڵبژاردنی وەکو ســەرۆکهۆز،
سمکۆ بۆ ڕووســیا بانگهێشــت کرا .لەوێ
لەالیــەن فەرمانداری تفلیســەوە بە ڕێژەی
[]18
ســەربازیی سوارەوە پێشــوازیی لێکرا.
ســاڵێکی دواتر ،بە یارەمەتــی و ڕێنوێنیی
عەبدولــڕەزاق بەدرخان ،کە سیاســییەکی
بەناوبانگــی ئەوکاتــەی کوردســتان بوو،
ســمکۆ یەکەمیــن خوێندنگای لە شــاری
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خۆی کردەوە .پاشانیش ،بەدرخان و سمکۆ
هەوڵیان دا خوێندگایەکی دیکە لە شــاری
ماکــۆ بکەنەوە ،بــەاڵم تووشــی دژایەتیی
[]19
بەرپرسانی دەوڵەتی ئێران بوون.
ئەم ســااڵنە بۆ بیچمگرتنی هۆشیاریی
ئێتنیکی و هزری سیاسیی سمکۆ فرەگرنگ
بــوون ،هەرچەندە ئاواتی تۆڵەســەندنەوەی
براکــەی هێشــتا بەســەریدا زاڵ بــوو .لە
هەمان کاتدا لەگەڵ دیارترین کەســایەتیی
خوێنــدەواری کــورد ،واتــە عەبدولڕەزاق
بەدرخان کاری دەکرد کە لە سەردەمی خۆیدا
بەئەزموونترین ڕێبەری ناسیۆنالیستیی کورد
بوو .لە ساڵی  ،١٩١٣-١٩١٢بەدرخان لەگەڵ
سمکۆ بۆ کردنەوەی خوێندگای کوردی لە
شاری خۆی داوای پشتگیریی لە چیرکۆف،
جێگری کونســووڵی ڕووسیا لە ورمێ کرد.
ســمکۆ  ٢٩منداڵی کوردی تەمەن ١٠-٨
سااڵنی کۆ کردەوە و  ٤٠کەس لە پیاوەکانی
بــۆ پاســەوانیی خوێندگاکە دەستنیشــان
کرد ]20[.سمکۆ تەنانەت نامەیەکی تایبەتی بۆ
دەربڕینی سپاس و پیزانین بۆ تزاری ڕووسیا
نارد ]21[.وەکو دیارە ،بەدرخان هاوشــێوەی
زۆرێک لــە ڕۆشــنبیرانی ناسیۆنالیســتی
هاوچەرخ لە هاوتەونی عوسمانی و قاجاردا،
مەیلی بۆ کولتووری ڕووســی پەیدا کردبوو،
تەنانەت ببووە الیەنگەری ئیدەی نووسینی
کوردی بــە ئەلفبێی کیریلیک (رووســی).
ئەمــە ئاگامەندیــی بەدرخــان لــە ڕەوتی
ناسیۆنالیســتی و ڕۆشــنبیری لەناو فارس
و تورکدا نیشــان دەدات .ئەم ڕووناکبیرانە
الیەنگرییــان لە بیری ڕێفۆرمی زمانەوانی و
ئەلفبێ دەکرد کــە ببێتە ئامرازێک لەپێناو
گەشــەپێدانی خوێنــدەواری و لەناوبردنی
کارتێکەریی «ئەوانی دیکە» لەســەر زمان و
کولتووری نەتەوەیی .بە بۆچوونی بەدرخان
خۆگونجانــدن لەگەڵ کولتووری ڕووســی
باشــتر بــوو لە بهرانبــهر بڕشــت (نفووز)
ی عەرەبی ،فارســی و تورکــی .بۆیە داوای
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یارمەتیــی لە زانا ڕووســەکان کرد بۆ چاپ
و باڵوکردنــەوەی فەرهەنگێکــی کوردی-
رووســی و کریلیزەکردنی ئەلفبێی کوردی.
[ ]22هاوتەریــب لەگەڵ هەمــان بۆچوون،
داوای کــرد کــە ڕۆژنامەیەکــی کــوردی
باڵو بکرێتــەوە و بەشــێکی لێکۆڵینەوەی
کوردناســی لــە ســەنت پێتێرزبــورگ
بکرێتەوە ]23[.ئەدەن نەبی ،لە گوتارەکەی بە
ناوی «یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی لە ئێران»دا
بەبێ ئاماژە بە دەوری سمکۆ ،ڕادەگەیەنێت
کە بەدرخان ڕۆژنامەیەکی لە ساڵی ١٩١٢دا
باڵو کردەوە ]24[.هیچ ئاســەوارێکی ڕۆژنامە
کوردییەکەی ســاڵی  ١٩١٢نەدۆزراوەتەوە.
تەنانەت نەبــی کە باســی تورجانیزادەش
دەکات ،ناوی ســمکۆ ناهێنێت ،لە حاڵێکدا
تورجانیــزادە کاری بــۆ ســمکۆ دەکرد و
دوو لە گوتــارە ئەســتوونییەکانی بە ناوی
قازیــی دەسنیشــانکراو لەالیەن ســمکۆڕا
باڵو کردووەتــەوە‹ .محەمــەد تەمەدون›،
ڕۆژنامەوانێکــی ورمێیــی ،هاوچەرخــی
ســمکۆ ،وردەکاریی باشی لەسەر ڕۆژنامەکە
خســتووەتە بەردەســت .ئــەم ڕۆژنامەوانە
ڕادەگەیەنێت کە ســمکۆ دەســتی بەسەر
چاپخانەی «تەمــەدون»دا گرتبوو بۆ ئەوەی
ڕۆژنامەکەی خۆی بە نــاوی «کورد» لەوێ
[]25
چاپ بکات.
دەبێ ئامــاژە بکرێت کــە بەدرخان بە
ئاشکرا سیاسەتێکی یەکپارچەخوازیی هەبوو.
هیچ یەک لە هاوچەرخەکانی ،بە ئەندازەی
بەدرخان لە ڕۆژەڤەکەیدا جەختیان لەسەر
یەکگرتنــەوەی پارچەکانــی کوردســتان
نەدەکــرد .یەکێــک لــە ئەســتوونەکانی
ستراتێژیی سیاسیی بەدرخان «ئازادکردن و
گەڕاندنەوەی هەموو خاکی کوردستان بەبێ
دەستدرێژی بۆ سەر خاکی ئێران و تورکیە
بوو ]26[».بێگومان ،هیچ زانیارییەک دەربارەی
«ســنووری بەمســۆگەری دیاریکــراوی»
نیشــتمانەکەی لــ ه زەینــی بهدرخانــدا،
ساڵی بیست و دووەم
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لەبەردەست نییە .سمکۆ مەیلی لەسەر پالنە
دوورمەوداکەی بەدرخان بۆ ســەربەخۆییی
کــورد هەبــوو .تەنانــەت ،تــا ئەوکاتەی
ناکۆکییان لەســەر سیاسەتی ڕووسیا کەوتە
ناو ،ســمکۆ الیەنگرێکی بەپەڕۆشی خەباتی
بەدرخان بــوو .یەکگرتنە کورت-ماوەکەیان
کاتێ گەیشــتە کۆتایی کە بەدرخان هەوڵی
دا کۆمەڵــەی تازەدامــەزراوی کولتووریی
«گەهاندن» بکاتە حزبێکی دژە-عوســمانی
و الیەنگــری تــزاری ڕووس ]27[.محەمــەد
ڕەسوول هاوار لە لێكۆڵینەوەکەیدا دەنووسێ
کاتێک سمکۆ خەریکی کۆکردنەوەی زەکات
بۆ خوێندنگاکە بوو ،بەدرخان دەیەویســت
کوردەکان دژی عوســمانی چەکدار بکات.
لــەم قۆناغەدا ســمکۆ لــە دژی بەدرخان
ڕاوەستا ،ئستیداللەکەی ئەوە بوو کە پارەکە
دەبێ لەجیاتی کوشــتنی چەند سەربازێکی
عوســمانی ،تەرخان بکرێت بۆ خوێندنگا و
هەڵمەتــی پەروەردەیی .بە باوەڕی ســمکۆ
هەڵمەتێکی چەکداری لەو چەشنە خزمەتی
بەرژەوەندیی کوردی نەدەکرد ]28[.ئەم ڕووداوە
نە تەنیا دوورهزریی ســمکۆ دەسەڵمێنێت،
هەروەها پێشــان دەدات کە سمکۆ چەندە
پەرۆشــی خەباتی پەروەردەیی و کولتووری
بووە .بەاڵم ،گەورەترین ئالینگار لە بەرانبەر
ئــەم چاالکییە کولتووریانەدا «پاراســتنیان
بوو لە گەلەکۆمەی کاربەدەســتانی عەجەم،
کە کوردیــان پێ کەمێک لە ڕووســەکان
چاکتر بوو .ڕێبەرە ئایینییەکان و الیەنگرانی
ئێران و عوسمانی دەستیان بە پڕۆپاگاندەی
دژی خوێندنگاکە کردبــوو ،دەنگۆیان باڵو
دەکــردەوە کــە گۆیا ســمکۆ خوێندنگای
کردووەتەوە بۆ ئەوەی خوێندکارەکان بکاتە
[]29
مەسیحی».
ســمکۆ هەم لەالیەن دۆست و هەمیش
لەالیەن دوژمنەکانییەوە بە کەسایەتییەکی
بلیمــەت و زیرەک ناســرابوو‹ ]30[.محەمەد
تەمــەدون› ،کــە تورکێکــی ئازەریــی

ئەندامی کۆمیســیۆنی جەنگــی ورمێ بوو
و بــۆ ئەوەی ســمکۆ بەچۆکــدا بێنێت زۆر
خەباتی کردبوو ،دەنووســێت ،ئەم سەرۆکە
ســەربەخۆییخوازە «هەرەڕۆشــنبیرترین
کەس» لەناو کورد و ئاســووریی ناوچەکەدا
بــوو ]31[.دەوترێ کــە جگە لە شــێوەزارە
کوردییەکان ،سمکۆ تورکیی ئازەری ،فارسی
و ڕووسیشــی دەزانی ]32[.بێگومان سرنجی
تایبەتی لەســەر کوردی هەبــوو و تەنانەت
کوردیی کردە زمانــی فەرمیی قەڵەمڕەوی
حوکمڕانییەکەی ]33[.چاالکییەکانی ســمکۆ
کاربەدەستانی قاجاری زۆر تووشی دڵەڕاوکێ
کردبوو .بۆیە ،بەڕێوەبەری گومرکاتی تەورێز
ڕایگەیاندبــوو کــە هەرچەشــنە بەڵگەی
ئیداری بە کوردی قەدەغەیە و هەرکەسێک
کاری پــێبکات تووشــی ســزای قورس
دەبێت ]34[.سمکۆ خولیای مۆسیقاشی هەبوو.
بۆ نموونە لە ماڵیدا پیانۆ هەبوو[]35؛ وا دیارە،
سمکۆ لە ماوەی تەبعیدی لە ڕووسیا خۆی
فێری ژەنینی پیانــۆ کردبوو‹ ]36[.تەمەدون›
دەگێڕێتــەوە کە ســمکۆ لە واڵتــی بێگانە
بە خۆشــیی ڕابواردبوو و حەزی بۆ شــانۆ و
ســینەما پەیدا کردبوو ]37[.بەاڵم ‹ئەحمەد
کەســرەوی› ،مێژوونووســێکی الیەنگــری
ڕەزاشــا ،گاڵتە بە ســمکۆ دەکات که گۆیا
«نەخوێندەوارە» کەچی داوای ســەبەخۆییی
کوردیش دەکات ]38[.ئەمە لە کاتێکدا کە نە
‹کەسرەوی› و نە دژمنەکانی ،ناسیۆنالیزمی
ڕەزاشــایان نەدەبردە ژێر پرسیار ،سەرەڕای
ئەو ڕاســتییەی ـ بەپێی نووسینی ‹ئەمین
بەنانی›ی مێژوونووســی فارس ،ڕەزاشــاش
«خوێندەوارییەکــی وای نهبوو و نووســین
و ئیمالکەیشــی ســووژەی زۆر نوکتــەی
[]39
پێکەنیناوی نێو کۆڕ و مهجلیسان بوو».
سمکۆ و ناکۆکیی کۆمونال
لە ماوەی شەڕی یەکەمی جیهانیدا ،سمکۆ و
یاوەرانی وریا بوون و خۆیان لە تێکەاڵوبوون
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لە هەرجۆرە ڕووبەڕووبوونەوەیەک دەپاراست.
بەاڵم دژایەتیی ئێتنیکی-دینی هەر دەچوو
زیاتر دەوبوو بەپێی نووسراوهکانی مێژوونوس
مایــکل زیرینســکی ()Michael Zirinsky
گەیشــتە ئەو ئاســتە کە «لەژێر گوشــاری
هیستریای شــەڕدا ،هەموو مەسیحییکانی
ورمێ شــەڕەکەیان وەکو شــەڕێ ئیسالم
بە ڕابەرایەتیی عوســمانی و مەســحییەت
[]40
بە ڕابەرایەتیی ڕووســیا پێناسە دەکرد».
پێشــڤەچوونە تازەکان هێشــتا شەڕەکەی
بەگوڕتر دەکرد .زیرینســکی ڕادەگەیەنێت
کــە «لــە مــاوەی شــەڕدا  ...ڕووســیا لە
ڕۆژهەاڵتــی ئاناتۆلیا شــەڕێکی گەلکوژی
دەکرد و نزیکەی هەشتا لەسەدی[ ]41گەلی
[]42
کوردی ئەو ناوچەیــەی قەتڵوعام کرد».
جا گەالنــی ناوچە ،لە شــەڕەکەدا الیەنگر
بووایەن ،یان بێالیەن ،باجێکی گەورەیان لە
دژایەتییەکانی نێوان دەوڵەت و زڵهێزەکاندا
دا .لە نێو شەڕەکە و پاش شەڕەکەش ،گەلی
مەسیحی لە وار و شــوێنیان ئاوارە کران و
پەنایان بۆ شــوێنی دیکە بــرد کە خەڵکی
ئەو دەڤەرانە نە ویستیان هەبوو ،نە توانایی
یارمەتی بۆ دابینکردنی سەرپەنا بۆ کۆچبەرە
مەســیحییەکان .نزیکــەی « ٥٠هــەزار
ئاســووریی هەکاری (جیلۆ ،بە ڕابەرایەتیی
مارشــەمعوون [مارشــیمۆن]) و ئەرمەنی
[شــاری] وان پەنایان بردە دەشتی ورمێ.
لەبەر ئەزموونی تاڵی شــەڕ هەم زۆر هەژار
بوون ،هەمیش زۆر دژەموسڵمان ]43[».لەبەر
نەبوونی دەســەاڵتی دەوڵــەت ،هەرێمەکە
کەوتــە بەر ڕوحمــی بەربەرەکانێی تایەفی
و هاوپەیمانیگەلــی نوێ بەپێی هێڵی دینی
دامەزران ]44[.هەم سمکۆ و هەمیش دەوڵەتی
قاجار ئەرمەنییان وەکو هەڕەشە دەدیت؛ لە
هەمان کاتدا ،لە نێوان کورد و ئاسوورییشدا
[]45
لەســەر کۆنترۆڵی ورمێ کێبڕکێ هەبوو.
بەپێــی ڕاپۆرتەکانی بەڵگــە بریتانیاییەکان
«ورمێ و دەشتە بەپیت و بەرەکەتەکەی هەم
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ئاوڕی چاوی برسیی سمکۆی بۆ الی خۆی
ڕاکێشابوو ،هەمیش گیانی بزوێنی دەوڵەتی
کۆرپەلــەی ئەرمەنــی ]46[».دەوڵەتی قاجار
تەنیا بەناو حــوزووری لە ناوچەکەدا هەبوو،
لەوانەیە دەوڵەت قەوڵی جۆرێک ئۆتۆنۆمیی
دابێتە ســمکۆ و بەم شــێوەیە هانی دابێت
بۆ ئەوەی لەدژی مەســیحییەکان چاالکی
بکات ]47[.جۆر و ناوەڕۆکــی ڕێککەوتنێکی
وا لە بەردەســت نییە ،بــەاڵم بە ئەندازەی
پێویست بەڵگە لە بەردەستە کە بسەڵمێنێت
دەوڵەتی قاجار ،ســمکۆی بۆ هێرشــبردنە
ســەر مەســیحییەکان هان دابێت .کاتێک
«قەاڵی ســمکۆ  ...داگیر کــرا ،بەڵگەیەکی
زۆری تاوانبارکەر دۆزرانەتەوە .نامە ،لەالیەن
کاربەدەســتی بااڵی ئێرانیڕا  ...نێردرابوون
و لــە [هەموویان]دا ســمکۆ بــۆ ڕاپەڕین
دژی مەســیحییەکان هاندرابــوو ]48[».بە
هاندانێکی وا ،ســمکۆ بە گەلەکۆمە ڕێبەری
ئاســوورییەکان مارشــیمۆن دەخاتــە تەڵە
و دەیکــوژێ .لــە یەکێک لــە هەڤپەیڤینە
دەگمەنەکانی کە ســمکۆ لەگەڵ موستەفا
یامولکیدا کردووە پێداگری لەوە دەکات کە
مەسیحییەکان بە یارمەتیی ئەوروپاییەکان
بەنیاز بوون دەوڵەتێکی سەربەخۆ دامەزرێنن
[]49
و کوردەکان لەو ناوچەیە پاکتاو بکەن.
وا دیارە مارشــیمۆن هیوایەکی زۆری
بۆ دامەزراندنی هاوپەیمانیی نێوان ئاسووری
و کــوردەکان هەبــووە .بەپێی نووســینی
‹کەســرەوی› لە ســاڵی ١٩١٨دا ،کاتێک
مارشیمۆن چاوی بە سمکۆ دەکەوێت ،بەبێ
ئەوەی لە گەلەکۆمەکــەی ئاگادار بێت ،بە
سمکۆ دەڵێت:
ئەم خاکە کە بە کوردستان ناو دەبرێ،
نیشــتمانی هەموومان بووە ،بەاڵم جیاوازیی
دین ئێمەی لە یەک جیا کردەوە و ئێمەی
خســتووەتەوە ئەم دۆخەوە ]50[.ئێستا دەبێ
دەست بە دەســتی یەک بدەین و جارێکی
دیکــە واڵتەکەمان بســتێنینەوە و پێکەوە
ساڵی بیست و دووەم
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بژین.
ئەگەر ئەم گێڕانەوەیە ڕاست بێت ،باوەڕی
ڕاستەقینەی مارشیمۆن بە یەکبوونی ڕەگ
و ڕیشەی ئێتنیکیی کورد و ئاسووری ئاشکرا
دەکات و هەســتە ئێتنۆ-ناسیۆنالیستەکەی
دەبــێ فاکتــۆری بەرجەســتەی هەوڵ و
تەقەاڵکەی بۆ گەڕان بە دوای بۆ هاوپەیماندا
بێــت .مارشــیمۆن دەبێ ئــاگاداری ئاواتی
ســمکۆ بۆ کوردستانێکی سەربەخۆ بووبێت،
دەنــا نە باســی ئایدیاکەی دەکــرد نە ئەو
ئایدیایەشــی دەکردە بنەمــای یەکگرتنەوە
لهگهڵ کورد .بەاڵم کردەوە بێڕەحمانەکەی
ســمکۆ و کوشــتن و بڕینهکانــی دواییش
ئاســتی ناکۆکییــە کۆمونالەکانــی بەرزتر
کــردەوە و ڕێگــەی لــە «هاوپەیمانییەکی
ئێتنیکی» گرت .پــاش هەاڵتنی دڵتەزینی
ئاســوورییەکان کە لە دەوای پاشەکشــەی
ڕووســەکان لە ورمێ ڕووی دا ،ســمکۆ بوو
بــە بەهێزتریــن پیاوی ناوچەکە .لەســاڵی
١٩١٨دا ،موکەڕەمولمڵــک« ،نایب االیالە»ی
ورمێ پیالنی کوشــتنی سمکۆ دادەڕێژێ و
قۆتییەکی شــیرینیی ژەهراوی بۆ دەنێرێت.
هەوڵەکــە لەجیاتی ســمکۆ گیانی براکەی
دەستێنێ[ ]52و زیاتریش سمکۆ لە دەوڵەت
نامــۆ دەکات و هانی دەدات بۆ دامەزراندنی
هاوپەیمانی ناوچهیــی ل ه دژی دهوڵهت .بە
باوەڕی ســمکۆ «بۆ کورد ورمێ گرنگییەکی
ڕەهــای هەبوو ]53[».لە کۆتاییی ١٩١٨دا ،بە
ئامانجی دەرکردنــی والیە نوێیەکەی ورمێ
لە شار دەست بە هەڵمەتی پڕۆپاگەندەیەکی
هەرێمخــوازی دەکات .بەپێــی نووســینی
‹تەمــەدون› ئــەو ڕێبازانــەی ســمکۆ بۆ
پڕۆپاگەندەکەی بــەکاری دەهێنا و خودی
تانه
سرووشتی پڕۆپاگەندەکە ئەوەندە بلیمه 
بوو کــە تەنانەت خەڵکی ورمێی تووشــی
سەرســووڕمان کردبوو .ســمکۆ و یاوەرانی،
بە تایبــەت خەڵکی ورمێیــان بەقەناعەت
هێنابوو کە دەبــێ خەڵکی ناوچەکە خۆیان
[]51

کاروباری خۆیــان بەڕێوە بەرن ]54[.هۆکاری
ســەرەکیی «ئــهو بلیمهتییه« بــۆ توانایی
ڕێکخراوی سمکۆدا دەگەڕێتەوە و بۆ بوونی
ژمارەیەکــی زۆر ئەفســەرانی کــورد لەناو
هێزەکانی سمکۆدا کە پێشتر لەناو ئۆردووی
عوســمانیدا ببوون‹ .تەمدون› ژمارەیەکی
ســەد[ ]55کەســی ـ بەپێــی تۆمارەکانــی
بریتانیا  ٢٠٠کەس ـ ئەفسەرانی هەاڵتووی
عوســمانی لەناو هێزەکانی ســمکۆدا تۆمار
دەکات ]56[.مێژوونووســی کورد عوســمان
عەلی لەو باوەڕەدایە کە ژمارەیان دەگەیشتە
 ٣٠٠٠کەس ]57[.لە شــایەتحاڵی بە چاوی
خــۆی ،نیشــتەجێیەکی بەڕەچەلــەک
ئازەریــی ورمێ بە نــاوی ‹رحمتاللە خان
تانه و ناوازە
معتمدالوزراء› ،وێنەیەکی بلیمه 
لــە پەیوەندییەکانی ســمکۆ لەگەڵ گەلی
غەیــری کوردی ورمــێ دەگێڕێتەوە ]58[.بە
خوێندنەوەیەکی وردبینانە لە بیرەوەرییەکانی
موعتەمیدولوزەراء (معتمدالوزراء) ئاشــکرا
دەبــێ کە کتێبەکەی لــە چەندین قۆناغی
دوورودرێــژدا نووســیوە( .مــرۆڤ دەتوانێ
هاتنهدیــی ڕووداوهکان و گۆڕانکارییــهکان
لــە تۆنــی قســەکانی موعتەمیدولــوزەراء
(معتمدالوزراء) لە کۆتاییی کتێبەکەدا هەست
بــکات ،بەتایبــەت ئەوکاتەی شــایەتحاڵی
شکستە یەک لەدوای یەکەکانی هێزەکانی
دەوڵەت بە دەســتی ســمکۆ بــووە ،وەلێ
الیەنگریی موعتەمیدولوزەراء (معتمدالوزراء)
لە دەوڵەت ڕێگەی لە گێڕانەوەی پەیوەندیی
پێچەڵپێجــی نێوان ســمکۆ و گەلە غەیری
کوردەکان لەناو شارەکەدا نەگرتووە).
تابلۆی گشــتی کە موعتەمیدولوزەراء
(معتمدالوزراء) وێنای دەکات نیشان دەدات
کە خەڵکی ورمێ هەموویان سمکۆیان وەکو
دژمنــی خوێنــی نەدەدیت ،ئەم ڕاســتییە
لەالیەن سەرلەشکەر درەخشانی ،فەرماندەی
هێزکانی دەوڵەت لە ناوچەکە ،پشتڕاســت
کــراوە .ئــەم ژنراڵــە دووپــات دەکاتەوە
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کــە زۆرینــەی ئێلیتی (نوخبە) شــارەکە،
بەتایبەت ئەوانەی کە پاشخانێکی سەربازیی
قاجارییان هەبوو ،حوکمڕانیی سمکۆیان پێ
باشــتر بوو تا ڕێبەرایەتیی شیعەی ئازەریی
هاومهزههبی خۆیان .درەخشــانی هەروەها
ڕادەگەیەنێ کە «خەڵکی سەرشناسی ورمێ،
بەتایبەت ئەفســەرە قاجارییەکان ،موتیعی
ســمکۆ بوون ]59[.دیارە ســمکۆ پەیوەندیی
باشــی لەگــەڵ زۆرێک لە کاربەدەســت و
ئەفســەرانی کۆمەڵگاکەدا هەبووە .ســمکۆ،
یەکێک لــە الیەنگرانی خیابانــی ،ڕێبەری
مەشرووتەخوازی ئازەری ،وەکو والیی ورمێ
دەستنیشــان دەکات ]60[.ســمکۆ ئاگاداری
گرنگیی پشتگیریی محەلی بوو ،بۆیە هەوڵی
دەدا دڵ و ویســتی خەڵکی غەیریکوردی
ورمێ وەدەســت بێنێــت .تەنانەت کاتێک
کــە خەڵک تووشــی نەهامەتــی و قاتی و
برسێتی ببوون ،پێداویستیی بنەڕەتییان بۆ
دابین دەکات .بۆ نموونە ،موعتەمیدولوزەراء
(معتمدالــوزراء) باســی ناردنــی بــاری
کهشــتییهک گەنــم بــۆ خەڵکــی ورمێ
دەکات ]61[.بەپێچەوانەوە ،دەوڵەتی تاران لە
دوورەوە ڕاوەســتابوو و توانای یارمەتیدانی
خەڵکی نەبوو .ئەمە لە کاتێکدا بوو کە خەڵک
لەبەر شــەڕەکە تووشــی نەهامەتیی گەورە
بووبوون و «لەوانەیە چارکەک خەڵک لەبەر
برسێتی و [نەخۆشی] مردبوون ]62[».خەڵک
ئەوەندە دەســتەویەخەی برسێتی بووبوون
کە دەگێڕنەوە هەندێک جار گۆشتی مرۆڤی
[]63
مردوویان خواردووە.
لەم هەڵومەرجــە ناجێگیرەدا ،فاکتۆری
جیاجیــا کارتێکەرییان لەســەر پەیوەندییە
کۆمونالەکانــدا هەبــوو و هەرجــارە بەرەو
ئاقارێکی نادیار پاڵــی پێوە دەنا .هەرچەندە
موعتەمیدولــوزەراء (معتمدالوزراء) خۆی لە
سەنگەرێکی دژبەردا بوو ،ددان بەوەدا دەنێت
کە بەشــێک لە خەڵکی ورمــێ الیەنگری
[]64
هاوپەیمانەتــی لەگــەڵ کــورد بــوون.
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هەروەها ،وەکو خۆی ڕادەگەیەنێت ،ئەوانەی
الیەنگری یەکگرتن لەگەڵ کورد بوون ،تەنیا
خەڵکی ئاســایی نەبوون ،تەنانەت هەندێک
ئەندامــی فیرقــەی دێمۆکراتیش بیرۆکەی
یەکگرتــن لەگــەڵ کــورد دژی دهوڵهتی
تارانیان پێ دروســت بــوو .هەرچەندە ،بە
باوەڕی موعتەمیدولــوزەراء (معتمدالوزراء)
ئەم بیرۆکەیە «لە بەرژەوەندیی ئوستانەکەدا
نەبــوو ]65[».ســەرەڕای ڕادەیەکی بەرچاوی
ســەرکەوتووتن ،سمکۆ نەیتوانی پشتگیریی
ی کورد فراوان بکات ،یان
کۆمەڵگەی غەیر 
تەنانەت ڕایگرێت .پێکەوە پەیوەســتبوونی
ئێتنیســیتە لەگــەڵ زاناوی (شــوناس)ی
دینــی ،وەکو لــە سیســتمی دووبەرەکیی
کــورد و عەجەمدا دەردەبڕا ،لە بیچمگرتنی
قەوارەی گرووپەکانــدا هێمانێکی بنەڕەتی
بوو .ئەم دووبەرەکییە کە بەگشتی هەندێک
پاشــگوێ خراوە ،بناغەیەکی گرنگ بوو بۆ
خۆ جیاوازپێناسەکردنی کورد ،بەتایبەت لە
ناوچەی دەریاچەی ورمێ.
شیعە و سوننی
خەباتی ســمکۆ دابڕانی ئێتنیکی و دینیی
زۆر قووڵتــر کــرد .بــە بەهــای ئازارێکی
گەورەی مرۆڤیش بێت ،شۆڕشــەکەی هانی
سەرهەڵدانی هەســتە ناسیۆنالیستییەکانی
کوردی دا و دەیەیەکی دوواتر ئەنجامەکەی
بــوو بــە دامەزراندنی حیزبێکی سیاســیی
کورد لە نیوەی دووەمی ١٩٤٠ی زایینی و
هەروەها دامەزراندنی کۆمارێکی کوردستانی
لە شاری مەهاباد .لە نووسینەیلی پەیوەندیدار
بەم مژارەوە ،پەیوەستبوونی زاناوی کوردی
لەگەڵ مەزهەبی سوننیدا سرنجێکی ئەوتۆی
بۆ الی خۆ ڕانەکێشاوە .کەمبوونی بەڵگە لە
ئاکامی ئەم کەمتەرخەمییەدا تەفسیرکردنی
ئــەوەی کە چۆن کوردبوون و ســوننیبوون
لەگەڵ یەک تواونەتەوە ،ســەختتر دەکات.
ســەرباری ئــەوەش ،کاریگەریــی ڕەوتی
ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

مارکسیســتی لەســەر مێژوونووســیی
کــوردی ،زۆرجار خزمەتی چاوپۆشــی لەم
بابەتەی کــردووە ]66[.هەروەهــا ،هەندێک
بەڵگــەی پچڕپچڕ لە بیرەوەریی شەخســی
و گێڕانەوەکانــدا هەن ،کە پێکەوە ،دەتوانن
ڕووناکییــەک بخەنە ســەر پێوەســتبوونی
ڕەوتە مەزهەبی و ئێتنۆناســیۆنالییەکان لەو
سەردەمەدا .لە ســەردەمی سمکۆ ئەوانەی
لەو هەرێمــەدا وەکو عەجەم نــاو دەبران،
وەکو شــیعەش پێناســە دەکران .زۆرینەی
ڕەهای خەڵکی کورد لەو هەرێمە ســوننی
بوون .ســوننیبوون و کوردبوون تا ڕادەیەک
هاوواتا بوون .شــایانی ســرنجە کە یەکینە
بــە یەکڕەنگەکــەی ســمکۆ ئااڵیەکیــان
هەڵکردبــوو کە ئایەتــی قورئانی «نصر من
اللــه و فتــح القریب»ی ( )٦١:١٣لەســەر
بــوو ]67[.ئەو یەکینــە چەکدارانــە کە ئەو
ئااڵیەیــان هەڵکردبــوو دەچوونە شــەڕی
هێزەکانــی دەوڵــەت ]68[.هەروەهــا ،ناوی
ڕۆژنامەکەی سمکۆ ‹کورد› بوو ،لە سەرووی
الی ڕاســتی بەرگی ڕۆژنامەکە نووســرابوو
«مەقاالنێــک مەنفەعەتــی کوردانی تێدابێ
وەردەگیرێ ]69[».سەرنووســەری ڕۆژنامەکە
مەالیەک بە ناوی محەمەد تورجانی[]70بوو.
لۆگۆی ڕۆژنامەکە ئایەتێکی قورئانی ()٣:١٠٣
بوو کە ئەمــری دەکرد موســڵمانان یەک
بگرن و خۆیان دوور بگرن لە تەفرەقە ]71[.لە
یەکێک لە ستوونەکانی ڕۆژنامەکەدا نووسراوە
کــە «رۆژنامــە عەجەمــەکان ڕووداوەکانی
[کوردســتان] لەم چوار ساڵەدا بەدرۆ وەکو
شەقاوە[]72دەناسێنن ]73[».هەرچەندە جاروبار
لە نێوان کورد و عەجەمدا ،بەتایبەت لەدژی
ئاسوورییەکان[ ،]74یەکگرتن دروست بووبوو،
بەاڵم ئاماژەی زۆر هەن کە نیشــان دەدەن
کورد و عەجــەم یەکتریــان تەنانەت وکو
موسڵمانی ڕاستەقینەش پێناسە نەکردووە.
دووبەرەکیــی کــوردی ســوننی لــە
بەرانبــەر ئێرانی و غەیریکوردی شــیعە،

دایکۆتۆمیەکــی کاریگەر بوو کە هەم کورد
ی کورد بەکاریان دەهێنا .بۆیە،
و هەم غەیر 
هەندێک جار ،لەالیەن هەردوو ال ،کوردبوون
یەکســان بوو لەگــەڵ غەیری-ئێرانیبوون،
کــە جیاوازییــە ســەرەکییەکەی دابڕانی
سوننی-شــیعە بوو‹ .تەمەدون› ڕووداوێک
دەگێڕێتەوە کە کەســایەتییەکی ناســراوی
ورمێ بە والیی ورمێ ،زەفەرولسەڵتەنە (ظفر
الســلطنە) دەڵێ کە خۆی لە هێرشبردن بۆ
سەر کورد بەدوور بگرێت ،چونکە بە باوەڕی
وی «کــوردەکان چەک و چۆڵــی چاکیان
هەیە و شــوێنی ســتراتێژیکیان لە ورمێ
داگیر کردووە ،لە حاڵێکدا موســوڵمانەکان
(شــیعەی غەیری کورد) بێدیفاعن ،بۆیە،
باشــتر وایە بۆ پێشــگیری لە خوێنرێژی،
تەحەمولی ئەم ئەشــرارانە بکرێت ]75[».ئەمە
ئاشــکرا دەکات ،کە بەکارهێنانی ئیسالم لە
دژی کورد باو بووە ،چونکە کەســانێک کە
لە ڕووی سیاســییەوە لە خەڵکی ئاســایی
تێگەیشــتووتر بوون ئەم دەربڕینەیان بەکار
هێناوە‹ .کەســرەوی› ئاماژە بە تێلێگرامێک
لــە ئەنجومەنــی ورمــێ (ئەنجومەنــی
دێمۆکراتەکان کە بەشــێک لە بزووتنەوەی
مەشــرووتە بوو) دەکات کــە تێیدا ڕێبازی
دژمنایەتیی دینــی و ئەوەی کە الیەنەکان
چۆن یەکتر وێنا دەکەن ،ڕاشــکاوانە شــی
دەکاتــەوە .لــە تێلێگرامەکــەدا هاتووە کە
«هەموو دێهاتی دەوروبەری شار[ی ماکۆ] و
کۆگا سەربازییەکان [لەالیەن کوردەکانەوە]
تااڵن کــراون ٣٥٠ ،موســڵمان [شــیعە]
کــوژراون و موســوڵمانەکان [شــیعەکان]
هەموویان چاوەڕێی مردنیانن ]76[».ئاشکرایە
کە ئەنجومەنەکە هێرشکارەکان ،واتە کورد
و عوسمانییەکانی ،وەکو موسوڵمان پێناسە
نەدەکرد.
لە شوێنێکی دیکەدا ،موعتەمیدولوزەراء
(معتمدالــوزراء) ئاماژە بە مــەال عەلییەک
دەکات و کاراکتەرەکــەی بەپێێ الیەنگریی
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بۆ کوردان وەکو کەسێک کە هیچ ئینتیمای
بۆ ‹نەوعییەتی› خۆی ـ مەبەست ئێرانیبوون
بەپێــی مەزهەبی شــیعە ـ نەبێ ،پێناســە
دەکات ]77[.ئــەم نموونەیە نیشــان دەدات
کە کورد وەکو نەوع ،یــان ڕەگەزی ئێرانی
نەدەدیتــرا .هەروەهــا ،هاودڵیــی شــیعە
لەدژی کــوردی ســوننی هەندێک جار بە
بەرجەســتەکردنی هێماگەلێکی تێکەاڵوی
شیعێتی و ئێرانێتی بەیان دەکرا .بۆ نموونە
کاتێک زیائولدەولەو (ضیاءالدوله) هێرشــی
بردە ســەر کورد ،موســوڵمانە شــیعەکانی
غەیریکورد چوونە گەڵی و ئەم دروشمەیان
بە تورکی ئازەری دەدا« :ئەوانەی لەگەڵمان
نەهاتن با شــەرم بکەن لە خودا ...گیانمان
فیدای شای ئێران ،خوێنمان حەاڵڵی دینی
ئیســام ]78[».هەروەهــا ،موعتەمیدولوزەراء
(معتمدالوزراء) کە بۆخۆی کاربەدەســتێکی
دەوڵــەت بوو ،هیــچ کێشــەیەکی لەگەڵ
شــیعێتی وەکــو چەمکێکــی دوژمنکارانە
لەدژی کوردبوون و سەربەخۆییی کوردانی
نەدەدیت کــ ه دهڵــێ «بەبــێ لەناوبردنی
هەمــوو شــیعەکان لــە ئوســتاندا ،کورد
[]79
ناتوانن سەربەخۆییەکەیان بەدی بێنن».
ڕاگەیاندنی سمکۆش ،کە پاش شکستهێنان
بە والیی ورمێ ،باڵو کرایەوە کورد و ئێرانی
لە بەرانبەر یەکتر وێنــا دەکات ک ه دەڵێت
«هێزی ناوەندی کوردستان هێرشێکان کردە
 ...سەر سپای دەوڵەتی ئێران ،کە دوای سێ
ســەعات شــەڕی چڕ[ ،هێزی کوردستان]
شکستیان پێ هێنا  ...و هێزە ئێرانییەکانیان
تەفروتوونا بوون ]80[».ڕۆژنامەکەی ســمکۆ،
‹کورد›یش بە ئاماژە لــە دیکۆتۆمییەکەی
کــورد و ئێرانی کۆمەڵێــک زانیاریمان پێ
دەدات.
ڕۆژنامەکە بەردەوام باســی کورد وەکو
میللەتێک دەکات و لــە مابەقیی ئێرانیانی
جیا دەکاتەوە .بۆ نموونە ،باس لەوە دەکات
«کــە تا چــوار ســاڵ پێش کــورد لەگەڵ
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دراوســێ ئەرمەنی و ئاسوورییەکانیان وەکو
برا بوون ،کەچی ئێرانییەکان لە هیچ فێلێک
بۆ فریودانی هەردوو میللەت درێغیان نەکرد
و وایان کرد کە [دراوســێکانیان] ههوڵی ل ه
ناوبردنی میللەتی کورد بدەن ]81[».هەروەها،
ئێرانــی بەوە تاوانبــار دەکات کە بۆ ئەوەی
«کورد لە دژی مەســیحییەکان بوەستێنن،
پیالنگێرییان کرد ،کەچی ئێستا الیەنگرییان
[لــە ئەرمەنی و ئاســووری] دەکــەن .کە
میللەتی کــورد هیچ چارەیەکی نەبوو جگە
لە چــەک هەڵگرتــن لەپێنــاو پارێزگاری
لە نامووس و شــەڕ لــەدژی ئێرانییەکان و
دەرکردنیان لە ژمارەیەک والیەتی کوردی.
بــەاڵم ،ئیرانییــەکان ڕیاکارانــە [نــاوی]
شــەقاوەتی لێ دەنێن ]82[».ئەم نموونانە بە
ئاشکرا نیشــان دەدەن کە بە الی کەمەوە
ئەو کوردانەی کە چاالکی سیاســی بوون،
خۆیان وەکو غەیری-ئێرانی پێناسە دەکرد.
ئایــا ئــەم ئاماژانەی ســەروە لەالیەن هەر
گرووپێــک بۆ پێناســەی ‹ئێمە› و ‹ئەوانی
تر› پەیڕەوێکــی گەردوونیــی هەبوو ،یان
تەنانەت بەپێی ســەردەم و هەڵومەرجەکان
دەگۆڕدران ،پرســیارێکی الوەکییە .گرنگ
ئەمەیە کــە ئەنجامەکەی ئــەو کەتوارەیە
کە هەر گرووپێک لەســەر بنەمای دابڕانی
دینی-ئێتنیکیــی خۆی بە جیاواز پێناســە
دەکرد .ئــەم کەتوارە هەروەها پێشــانمان
دەدات کــە خەڵکــی ئــەو ســەردەمە بۆ
سەفبەندیی کۆمەڵگا خەیاڵییەکانیان بەپێی
سنوورە دینی-ئێتنیکییەکان ،چەمکی دین
و ئێتنیسیتەیان وەکو هاوواتا بەکار دەهێنا.
بەرەو سەربەخۆیی
ئەو نموونانەی سەرەوە هەوڵەکانی سمکۆ بۆ
گرێدانی پەیوەندی لەگەڵ غەیریکورد وێنا
دەکەن ،ئەو هەواڵنەی کە هیچ ئەنجامێکی
بهرچاویان بەرهەم نەهێنا .زاڵبوون بەســەر
دابڕانــی نێوان-کۆمەڵگاکانــدا هیچ کاتێک
ساڵی بیست و دووەم
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بەدی نەهات .ســاڵی  ،١٩١٩ســمکۆ باش
هەســتی بە الوازایی ســەربازیی دەوڵەتی
ئێران کردبــوو ،بۆیە هەنگاوێکی بوێرانەتری
لــە پاڵنەکانیــدا نا .لە فێڤریــەی ١٩١٩دا
ســمکۆ ،ڕێبەرانی کۆمەڵگــەی کوردی بە
نیەتــی تاوتوێکردنی ڕاگەیاندنی دەوڵەتێکی
کورد بانگهێشــت کرد .بەاڵم ســەید تەها
نەهــری ،ڕاوێــژکارە ههڵکهوتووهکــهی،
هوشــداریی لەســەر هەڵمەتێکی وا دا ،کە
لەوانەیە هێزە ڕۆژاواییەکان کاردانەوەیان لە
دژی هەبێــت .نەهری هەروەها لەو باوەڕەدا
بوو کە هەڵمەتێکــی وا دەیتوانی دەوڵەتی
تورک و قاجار بەرەو یەکگرتن دژی جەستە
[]83
سیاسییە ساواکەی کورد هان بدات.
بۆیە نەهری ئەرکــدار کرا بە گەڕان بە
دوای پشــتگیریی بریتانیا بــۆ دەوڵەتێکی
موحتەمــەل لە ویالیەتە کوردەکانی تورکیە
و ئێــران و هەرەهــا وەرگرتنــی یارمەتیی
ماڵــی و ڕاهێنانــی ســەربازی لەالیــەن
بریتانیاوە ]84[.ئــەوان ئارهزوویان دهکرد کە
هیچ نەبێ بریتانیا لەمپەرێک لەسەر ڕێگای
ســەربەخۆییی دەوڵەتێکی وێناکراوی کورد
دروســت نــاکات ]85[.چاوپێکەوتنی نەهری
لەگەڵ کاربەدەستانی بریتانی نائومێدییەکی
تــەواوی لێ کەوتــەوە .ســمکۆ هەوڵی دا
خۆی بگەیەنێتــە کاربەدەســتانی بریتانیا،
بەاڵم ســوودی نەبوو .چونکە بریتانیاییەکان
پێیــان وا بوو تاکو ســمکۆ ســزا نەدرێت
«ئەســتەمە مەســیحییەکان جارێکــی تر
بگەڕێنەوە ئەو ناوچانە ]86[».هەڵبەت ،کاتێک
بینییان دەســەاڵتی ســمکۆ فراوانتر بووە،
بریتانیاییــەکان دەرگای وتووێژیان لەگەڵ
سمکۆ کردەوە .سەرەڕای ئەمەش ،شکستی
سمکۆ بە دەســتی «فارسەکان گوشارەکەی
[لەناو برد] ،و [بوو بــە هۆکار کە دەوڵەتی
عولیاحــەزرەت :بریتانیــا] دەســتبەجێ
چاوپێکەوتنی نێوان ســەید تەها و جێگری
ئەفسەری سیاســی [لە کوردستانی عێراق]

بەدوا بخات».
کاتێــک نەیتوانی هیچ پشــتگیرییەکی
بریتانیــا وەرگرێت ،ســمکۆ هێرشــی بردە
سەر زۆربەی شــارەکان کە ئەمەش بوو بە
هۆی پشــتگیریی دەوڵەتی ڕووس و بریتانیا
بۆ دەوڵەتی ئێران .هێزی ســەربازیی سمکۆ
چەندین سەرکەوتنی گەورەی تۆمار کردبوو
و کۆنترۆڵی بەسەر چەندین شاری گەورەی
ت لە ورمێڕا تا بانە مسۆگەر کردبوو.
ڕۆژهەاڵ 
حوکمڕانیی سمکۆ تا ساڵی ١٩٢٢ی خایاند،
تا بە فەرمانی ڕاســتەوخۆی ڕەزاشا ،ژێنراڵ
جەهانبانی بە ســپایەکی  ٨٠٠٠کەسییەوە
هێرشی بردە ســەر سمکۆ ]88[.لەو شەڕانەدا
کــورد ئازایەتییەکی بێوێنەی نیشــان دا.
بەپێی گێڕانەوەی حەسەن ئەرفەع ،سەرۆکی
پێشووی هەواڵگریی سەربازی «سمکۆ ئاغا دە
هەزار چەکداری هەبوو ».ئەرفەع شــایەدیی
لەســەر پابەندی و گیانفیداییی بێسنووری
هێزەکانی ســمکۆ دەدات کە شــەڕەکەیان
[]89
وەکو هیچ شــەڕێکی خێڵەکی نەدەچوو.
بۆ نموونە ،دەربارەی دوایین شــەڕیان بەم
شێوەیە دەدوێت:
هێزەکانــی کــورد بەیانی چــوار جار
هێرشــیان هێنایە ســەر ئێمە .ئێمە شۆک
بووین کاتێک بینیمان ئیتر لەجیاتی تفەنگ
شمشــێر و خەنجەر بەکار دێنن .ئەم جۆرە
شەڕە بۆ هۆز و خێڵەکان دیاردەیەکی ئاسایی
نەبــوو  ...شــەڕەکەی بەرانبــەر هێزەکانی
سمکۆ لە هیچ شــەڕێکی پێشتری دەوڵەت
[]90
لە بەرانبەر کورد نەدەچوو.
هۆکارەکەی ئەوە بــوو ،وەکو «ئەرفەع»
ددانــی پێــدا دەنیــت ،هێزەکانی ســمکۆ
[]91
«بۆ ســەربەخۆیی شــەڕیان دەکــرد».
لەم شــەڕەدا هێزەکانی ســمکۆ تووشــی
شکســتێکی قرەبوونەکراو هاتن .دوای ئەم
شەڕە ،ســمکۆ ئیتر قەت نەیتوانی جارێکی
دیکە هێز و پریســتیژی جارانی مســۆگەر
بکاتەوە« .شکستی سمکۆ لە هاوینی ،١٩٢٢
[]87
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ســەرکەوتنی ئەرتەش لە لوڕستان ساڵێک
بە دواتر و سەرکوتکردنی شێخ ‹خەزعەل›
[لە ئەلئەحواز] لە ساڵی ١٩٢٤دا هەموویان
لە شــارە گەورەکانی ئێــران ئاهەنگیان بۆ
گێڕان ]92[.پاش ســاڵیانێک دەربەدەری لە
تاراوگە و سەرگەردانی لەسەر سنوورەکانی
ئیران و تورکیا و عێراق و پێکدادانی لهگهڵ
هێزهکانی دهوڵهتی ئێران ،سەرەنجام سمکۆ
بە فریــو کەوتە داو و لە ســاڵی  ١٩٣٠بە
شێوەیەکی ناجوامێرانە کوژرا.
گێڕانــەوەی ئێتاتیســت؛ نکۆڵــی و
بەرخۆدان
عەباس وەلی گوتهنــی ،دهکرێ پەیوەندیی
کــورد و دەوڵەت لە بازنــەی «دیالێکتیکی
نکۆڵی و بەرخۆدانــدا» کاراکتەریزە بکرێت.
بۆچوونی ئێتاتیستیی مێژوونووسی دەربارەی
ســمکۆ دەبێ لەناو ئەم دیالێکتیکەدا شــی
بکرێتەوە ]93[.بــە وێناکردنی «دەوڵەت وەکو
[]94
تەنیا دەستپێشخەر و بکەری گۆڕانکاری،
وێژمانی مێژوونووســیی سەردەست ،هەموو
خواستە سیاسییەکانی ئێتاتیستی ژێردەست
لەژێــر نــاوی ناڕەزاییــی خێڵەکیــدا ڕەد
دەکاتەوە ]95[.لە ئاکامدا ،ئەم مێژوونووسییە
بووە بە درەوشــانەوەی دیالێکتیکی نکۆڵی
و بەرخودان و ،بەم شــێوەیە ،سرووشــتی
زاناوخوازی (شوناسخوازی  /هەویەتیخوازی)
ی ڕاپەڕینەکانی کورد تەنیا بۆ پاشــماوەی
تریبالیزم و عهشــیرهگهری دادەبهزێنێت و
هەڵمەتــە ســەربازییەکانی دەوڵەت وەکو
ئەرکی چەســپاندنی نەزم و قانوون بەڕەوا
دهقهبڵێنێت .شــیکردنەوەی مێژوونووسیی
سەردەســت دەربارەی بەرخودانی کورد بە
گشتی و خەباتی سمکۆ بە تایبەتی دەکرێ
لە ڕوانگــەی نکۆڵی ،زاڵیەتــی و بەرگریدا
کورت بکرێتەوە.
یەکــەم ،لەبەر ئەوەی کــە نکۆڵی لەوە
دەکات لــەوەی کە کورد بــەر لە کۆتاییی
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ســەردەمی ڕەزاخــان داوای دیاریکردنــی
مافــی چارەنووســی خۆی کردبێــت .ئەم
مێژوونووســییە بــەم شــێوەیە پێداگــری
لــە بەرهەمهێنانــەوە و دووپاتکردنــەوەی
هۆمۆژێنیتــی (یهکســانی)ی کولتــووری،
ڕەگــەزی و تەنانەت زمانیــی کیانی ئێرانی
دەکات .لە دەقەکانی دواتریشدا ،حوکمڕانیی
ســەرەڕۆیانەی ڕەزاخــان وەکــو هۆکاری
ســەرەکیی ســەرهەڵدانی ناســیۆنالیزمی
[]96
غەیری-فارس پێناسە کراوە.
دووەم ،بەرخودانــی پەڕاوێــزەکان بــە
گومانــاوی و وەکو ئەنجامی دەســتوەردان
و ئاژاوەگێڕیــی دەرەکــی دانــراوە ،بۆیە بە
ناڕەوا پێناســە کــراوە .لە کۆتاییــدا ،ئەم
مێژوونووســییە ،مەشــرووعیەتی ناوەند لە
بەرانبەر هەرجۆرە ئالینگارییەکی ئێتنیکیی
پەڕاوێــزدا دەپارێزێت کە ڕاشــکاوانە ،یان
وێڕای ئــەوی دیکەی پەڕاوێزخــراو ،وەکو
ئاژاوەگێڕان ،تریبالیســتەکان ،تااڵنکەران و
[]97
ئەو بابەتانە پیناسەی دەکات.
وەکو پێشــتر ئاماژە کرا ،مێژوونووسیی
ئێتاتیســت ،دژایهتیی کورد لەگهڵ دەوڵەت
وەکــو پێداگری لەســەر عهشــیرهگهری
پێناســە دەکات .ئەمە نــە لەبەر ئەوەی کە
مێژوونووســیی ناسیۆنالیزمی سەردەست بە
جەوهــەر وەکو خێڵگەرایی پێناســە بکات،
بەلکو مەبەستی ئەوە یە ئێتنۆ-ناسیۆنالیزمی
کــوردی وەکو دیاردەیەک وێنــا بکات کە
ناکرێ هیچ داخوازییەکی ڕاستەقینە و ڕهوای
سیاســیی هەبێت .لە ڕوانگەی ئێتاتیستدا،
ددانپێدانان بە هەبوونی بەرخودانی کورد بە
سیفەتی بەرخودانێکی کوردی (بەو شێوەیە
کە ڕەنگ بێت نەتەوەیی بێت) دێتەوە واتای
قبووڵکردنــی ناتاکبوونی «نەتەوەی» ئێرانی.
لە ســەرەتاکانی سەدەی بیستەمدا زاراوەی
‹تریبالیســت (خێڵگەرا)› بۆ پێناسەکردنی
بزووتنەوەگەلــی دژە-ناوەنــد و ئێتنــۆ-
نەتەوەیی لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت
ساڵی بیست و دووەم
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کــە ژمارەیەکــی بەرچاوی دانیشــتووانی
کوردیان هەیه ،بەکار هێنراوە.
لە وێژمانــی دەوڵەتدا «خێڵــەکان» ب ه
ئانقهست بەبێ سرنجدان بە شوێن ،یان بەو
ســەردەمەی تێیدا دەژین ،بە گشتی وەک
خاوەنی تایبەتمەندیی ناســراو ،کاراکتەری
هاوبــەش و ڕێبازی هاوشــێوەی ڕەفتاری
پێناســ ه دهکرێن ]98[.ئــەم فەرافکەنییەی
تریبالیــزم و عهشــیرهگهری بــۆ ڕابردوو،
ئیعتبارێکی زۆری وەدەســت هێناوە و وەکو
پاواســێک بۆ هێزی کۆلۆنیــال لە بەرانبەر
ئالینگارییــە خۆجێییــەکان پڕۆپاگەندەی
بۆ کــراوە ]99[.وێناکردنی ئــەم بزووتنەوانە
وەکو خێڵگــەرا ،لە پراکتیکدا شــەرعیەتی
بەخشــیوە بە توندوتیژیــی دەوڵەتی .وەکو
لێکۆڵــەری ئێرانی ،کاوە بەیات ،ئاماژەی پێ
دەکات ،سیاســەتی «یەکجێنشینکردن ،کە
لە لوڕستان ،فارس ،ئازەربایجان و خۆراسان
لە ســاڵی  ١٩٣٣تــا  ١٩٣٧پەیــڕەو کرا،
فۆرمێکی زۆر دڕندانە و لە هەندێک حاڵەتدا
[]100
ژێنوسیدی (گەلکوژی) هەبوو».
مێژوونووسی ناسیۆنالیســتی فارس بە
بێڕەخنــە وێژمانی تریبالیزمــی دەوڵەتیی
بهکار هێناوه .ئەم مێژوونووســییە بەرهەمی
ئێلیتێــک (نوخبەیەک)ـــە کــە بــۆ ئەو
«بنیاتنانەوەی ئۆتۆریتەی دەوڵەتی مەرکەزی
بەســەر واڵتدا» لە هەموو شــتێک گرنگتر
بووە ،ئەولەویەتــی یەکەمی کۆتاییهێنان بە
کەتواری نێمچە-سەربەخۆ و ئۆتۆنمیی هۆز
و دەسەاڵتە لۆکاڵییەکان بووە ]101[».ڕێگەدان
بە ددانپێدانانی زاناوی جۆراوجۆر لە میانەی
نووســینی مێژوودا وەکو مەترســی بەسەر
هۆمۆژەنیتە و تەکڕەنگیی کیانەکە پێناســە
دەکــرێ .لــە وێناکردنی ناسیۆنالیســتیدا،
تریبالیزم وەکو بەرچەسپێکی سووکخستنەوە،
بەبێ جیاوازی بۆ هەموو ڕەفتار و بۆچوونێک
کــە زاناوێکی نەخــوازراو دەردەبڕێ ،بەکار
هێنراوە .ئەو کۆمەڵگایانەی کە ســەرچاوەی

جیاواز و فرەچەشنی زاناوییان دەردەبڕی ،لە
گێڕانی ڕۆڵێکی بنیاتنەر لە نەتەوە-دەوڵەتدا
ڕێگرییان لێ دەکــرێ .وهک کاوەی بەیات
دهڵێت:
«لە ســەردەمێکدا کە شــەڕ بۆ دەوڵەت
هەلی ڕەخساند کە هەم بە مۆنۆپۆلیزەکردنی
زۆرەملێ و هەم بــە پێداگری لە ڕەوایەتی
وەکــو تەنیــا بکــەری توانا بۆ پاراســتنی
یەکێتیی واڵتەکە ،هەڵمەتە دژە-هۆزەکانی
ڕەزاشــا وەکو پێداگری لە زاڵبوونی دەوڵەت
بە ســەر کۆمەڵــگادا ،دەورێکی جەوهەری
و چاوپۆشــیلێنەکراوی لــە هەڵمەتــی
[]102
دەوڵەتسازیدا دەبینی».
وەکو لە ســەرەتادا ئامــاژەی پێ کرا،
ئامانجی من لێــرەدا ڕێزبەندیی ئەخالقیی
فۆرمــە جیاوازەکانی ناســیۆنالیزم نییە کە
وەکو چــاک ،یان خــراپ ،پۆلێنیان بکەم.
هەوڵــی من تەنیا ئەوەیە کــە ڕاڤەی بکەم
مێژوونووســی چــۆن بیچم بــە هاوتەونە
کۆمەاڵیەتی-سیاســییەکانی ناسیۆنالیستە
ڕکابــەرەکان لــە ئێــران دەبەخشــێت.
هەروەهــا من هــۆکار دێنمــەوە بۆ ئەوەی
کە ســەرهەڵدانی ســمکۆ نە دەکرێ وکو
کێشــەیەکی ئەمنــی ،نە دەشــکرێ تەنیا
وەکــو خۆڕاگرییەکی تریبالیســت لە دژی
سیاســەتی مۆێرنیزەکردنی دەوڵەت شرۆڤە
بکرێت .درککردنــی ناکۆکی لە نێوان کورد
و دەوڵەت وەکو ناکۆکی لە نێوان مۆدیرنێتە
و پێش-مۆدێرنیتە ،مۆدێرنیتەی ئێتاتیست
دەخاتە خانەی دەرەوەی وێژمانی دەسەاڵت
و هێــز .هەروەها گرنگە ئاماژەی پێ بکرێت
کە «وێژمانــی لەهۆزکردنەوە» پاتکردنەوەی
هەمان مێکانیزمە کە الیەنگرانی کۆلۆنیالیزم
بــۆ ئاماژەیــان بــە وێژمانی ڕۆشــنگەریی
ئەوروپایــی و بــۆ بەڕەوادانانی میســیۆنی
شارستانیکردنیان بەکار دەهات».
ت بکرێتەوە کە
دەبێ ئــەوەش دووپــا 
مێژوونووســیی ئێتاتیســت بۆچوونێکــی
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تەکفۆرم دەربــارەی بەربەرەکانیی ئەتنیکی
لــە دژی دەوڵەت نیشــان دەدات و ئەوان
وەکو یاخیبوون (ی عەشایری) کاراکتەریزە
دەکات .بــۆ نموونە ،مێژوونووســی ئێرانی،
موجتەبا بۆرزوویی ،دەڵێت« :هەموو سەرچاوە
فارســییەکان بەبێ کەموکووڕی ،سمکۆیان
نەک وەکو ڕابەرێکی ناسیۆنالیستی کوردی
ئێران ،بەڵکــو وەکو سەرۆکعەشــیرەتێکی
تااڵنچی و ڕێگر ناساندووە ».کاراکتەریزەکردنی
بۆرزوویی ،تەنانەت بە سمکۆ سنووردار نابێت.
بۆرزوویــی کۆمەڵگای شــکاک بە تەواوەتی
[]103
وەکــو «ڕیگر و تااڵنچی» وێنــا دەکات.
لــە بەردەوامیــی بۆچوونەکانیــدا دەڵێت:
«شــیکردنەوەی وردەکارییەکانی [سمکۆ] و
کەســانی ژێر ئەمری ،ئەم ئیدیعایە دووپات
دەکاتــەوە ]104[».هەڵبەتە ‹بۆرزوویی› یەک
لێکۆڵینەوەی کوردییش لەســەر ئەم مژارە
بەکار ناهێنێتــەوە .ئەم بۆچوونــە بەرانبەر
بەرخودانی پەڕاوێــزەکان لە دژی دەوڵەت
لــە لێکۆڵینەوەکانــی زۆربەی ڕۆشــنبیر و
مێژوونووسی بەرجەستەی فارسدا دیارە ،کە
وەکو میهرداد برووجێردی شــییدەکاتەوە،
[]105
لە ڕاســتیدا «دەوڵەتمەداری ڕۆشنبیر»
بــوون .ئینتەلیجەنســیای فــارس زۆربەی
جارەکان نزیک دەســەاڵتی دەوڵەت بوون و
پشتگرییان لە دەوڵەت لە بەرانبەر بزووتنەوە
سیاســییەکانی دژە-ناڤەنــد دەکــرد ،بۆیە
زۆرجار پالتفۆرمی ناسیۆنالیســتی [فارسی]
سەید زیاء و ڕەزاخان ،زەروورەتی دەوڵەتێکی
[]106
ناوەندیی بەهیزیان پەسەند دەکرد».
ئینتەلیجەنســیای فــارس یــان
چاالکانە بەشــدارییان لە میســیۆنی خۆ-
شارستانیکردنی دەوڵەتدا دەکرد ،بە تایبەت
لــە نێوان ســااڵنی  ١٩٢٠تــا  ،١٩٤١یان
الیەنگری سەرسەختی ئەم میسیۆنە بوون.
ئەوەی مێژوونووسی بواری ئێران ،ستێفەنی
کرۆنیــن ،وەکو «ئەنجامــی جەختێکی زۆر
لەســەر سیاســەتی بااڵی ئێلیتی شــاری
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[ناوەنــد][ ]107بەهــۆی ناهاوســەنگی لــە
لێکۆڵینەوە کۆنــەکان»دا شــیی دەکاتەوە
نیشــاندەری مەیلــی الینگریــی دەوڵەت
لەالیەن ئێلیتی فارسەوە بووە .ئێتنیسیتەی
بااڵدەســت کە دەوڵەت وەکو بکەری هەموو
جۆره گۆڕانکارییەک دەبینێت و ،ئێتاتیســم
(دەوڵەوتگەرایــی) لەگــەڵ پێشــکەوتن
هاوپێناسە دەکات ،بە شێوەی سیستماتیک
ئەخالقێک دەخوڵقێنێت کە وێنەی ئایدیالی
و دزێوی خۆی پێک دەهێنێت ]108[.لەسەر
ئــەم ڕێبازە بــەالی یەکینەکانی الیەنگری
دەوڵەتەوە ،ناســیۆنالیزمی بااڵدەست وەکو
«چــاک» ،یان لە خۆیدا ئایدیــال و ،ئەوانی
دیکە بە نەخوازراو و پاشــماوەی ڕابڕدوو و
کۆســپ لە بەرانبەر پێشکەوتنی واڵتدا وێنا
کــراون .کریســتۆفر هیوســتن ،لێکۆڵەری
بواری کوردناسی ،ڕاست دەکات کە دەڵێت:
ناسیۆنالیزم (چ ناسیۆنالیزمی بااڵدەست بێت
و چ ناســیۆنالیزمی ژێردەســت) فەزیلەت
(سەریەتی)ی نوێ دادەهێنێت .وێژمانەکانی
لەســەر زاناوی کوردیش لەگــەڵ خۆیاندا
ڕەهەندێکی ئێتیکیان هەیە کە بەشــێکیان
لەسەر بنەمای ســووکایەتی و هاوچەشنی
بنیــات نــراون ]109[.بــەاڵم ،لــە نێوانیاندا
جیاوازییەک هەیە؛ ناسیۆنالیزمی بااڵدەست
[]110
«دەتوانێ فەزیلەتەکان بەیاسایی بکات».
لــە کاتێکدا ناســیۆنالیزمی ژێردەســت لە
ناخــی خۆیدا وەکــو قرێژ وێنــا دەکرێت،
ناســیۆنالیزمی بااڵدەســت ـ لە ڕێی یاسا و
دەزگا حکومییەکانــەوە ـ لــە چوارچێوەی
کولتوور و زمانی حاکمدا سووژەی نەتەوەییی
خۆی دەخوڵقێنێت.
لە زۆرێک لــە بەرهەمــە گرینگهکانی
مێژووی فارس وەکو بەرهەمەکانی مێژووناسی
بەناوبانگ «ئەحمەد کەســرەوی»دا ،وشەی
«کورد» بە دەســتەواژەگەلی وەکو تااڵنکەر،
[]111
ئاژاوەگێر (آتشافروز) و ئەشرار (اشرار،
کە واتایەکی بەهێزی دینیی هەیە) وەسف
ساڵی بیست و دووەم
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کراوە .هەموو ئالینگارییەکی بەرانبەر دەوڵەت
بە گشــتی وەکو «ئەشرار» پێناسە کراوە .لە
چــاوی ڕەزاخان و ئێلیتی فارســدا ،ڕابەرە
“ناوچهییهکان” و «هێمانــە نەریتتییەکان»
وەکو خانەکانی بەختیاری و شێخ خەزعەلی
موعەممەرە ،نە تەنیا لە دەرەوەی کۆنترۆڵی
ناوەنددا بوون ،بگرە بە «کۆسپ و ئاستەنگ
لــە بەرانبەر دەســتکەوتەکانی مۆدێرنیتە و
یەکێتیی نەتەوەییدا هەژمار کراون  ...ئەوان
بەردەوام وەکو ســتوونی پێنجەم (تابووری
پێنجەم) دەوریان گێڕاوە و مەترســییەکی
هەمیشــەیی بوونە لەســەر یەکپارچەیی و
[]112
سەربەخۆییی سیاسیی دەوڵەتی ئێران».
ئینتەلیجەنســیای الیەنگــری دەوڵەت بە
بەردەوامی دژبهرانی سیاســیی «ناوچهیی»
وەکو مەترســیی ئەمنی لەســەر یەکێتیی
نەتەوەیی دیتووە ]113[.چاوخشاندنێکی خێرا
بەسەر چاپەمەنیی ئەوکاتەدا ئاشکرا دەکات
کــە ئێلیتی فارس تەنانــەت داکۆکییان لە
حاشاکردنی دادگا نمایشییەکانی ئەو کەسانە
دەکرد کە بەرەنگاری دەوڵەت دەبوونەوەر و
سەرەڕای هەندێک تێبینی ،ئەوان ،بە گشتی
ڕەزاخانیان وەکو «دواشــانس بۆ پاراســتنی
یەکێتی و ســەربەخۆییی ئێــران»[ ]114وێنا
دەکرد.
خەباتی سمکۆ و ئاکتۆرەکانی هاوشێوەی
لە بەستێنی ئەمنیەتی نەتەوەییدا هەمێشە
بە شــێوەیەکی نێگاتیڤ تاوتوێ کراون .ئەم
دژبهریەی پەڕاوێز وەکو یاغی و مەترسیدار
وێنا کــراون کە ئامادەن بۆ ئــەوەی بێگانە
بــۆ مەرامی خۆی بەکاریــان بێنێت و دژی
یەکپارچەیــی واڵت پیالنگێڕی دەکەن .ئەم
دەربڕینەی محەمەد تەقی بەهار ،مێژووزان،
شــاعیر و فەرهەنگنووسی بەناوبانگی ئێران،
نموونەیەکی بەرجەســتەیە کە ئەوان چۆن
ئەو کەسانەیان وێنا کردووە .بەهار دەڵێت:
«لــە زەمانی کۆنەوە« ،ئەشــرار»ی کورد
وەکو شــێخ عوبەیدولال ،هەمزاغای شکاک

و هەمــوو ئەندامانی دیکەی ئــەو هۆزەی
ناوبرا وەکو ســمایل ئاغا یاغی بوونە ،بەاڵم
بەردەوامیــی هێزی دەوڵەت خۆی لە خۆدا،
ئەوانی سەرکوت کردووە و تێکی شکاندوون.
دیارە لە هەر واڵتێک سرووشتیی ه ک ه دەوڵەت
بەسەر دەستەی یاغیبووی هۆز ،یان گەالنی
ناوچەییدا زاڵ بێت ،چونکە هێزی دەوڵەت
بەردەوامیــی هەیە ،ســەرمایەکەی زۆرترە؛
بــە پێچەوانەی هێــزی یاغیبــوو کە هەم
خۆی ســنووردارە ،هەمیش سەرمایەکەی
[]115
کەمە».
پــاش بەدناوکردنی کەســانی ناوبراوی
ســەرەوە« ،بەهار» بەبێ ئەوە ســرنج بداتە
جیاوازییــە زەمەنییــەکان و هاوتەونــە
کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکانیان ،هۆکارێکی
دیکە بــۆ ســەرهەڵدانەکانیان دەبینێتەوە:
گەلەکۆمــە و ئاژاوەگێڕیــی بێگانە .مەنتقی
تەلویحی دەقی مێژوونووســیی بااڵدەســت
ئەمەیە :ئەگەر لەبەر سرووشتی یاغییان ،یان
لەبەر فیتنەی بێگانە نەبێ ،بۆ دەبێ خەڵکی
پەڕاوێزەکان لە دژی «دەوڵەتی خۆیان» یاغی
ببنەوە؟ ناتوانێ ددان ب ه بوونی مۆتیڤاسیۆن
و ئەنگێزەی خۆ-ناسێنی نهتهوهییی کورددا
بنێت ،چونک ه خۆ-ناسێنی نهتهوهیی لەگەڵ
”سرووشــتی الدەری تریبالیســت” یــهک
ناگرێتهوه‹ .محەمەد تەقی بەهار› هەبوونی
هەرجۆرە مۆتیڤاسیۆنێکی سیاسی لە پشت
بزووتنــەوە و داخوازییەکانــی ســمکۆ ڕەد
دەکاتەوە .بەهار ئیدیعا دهکا که:
ئیســماعیل ئاغا یەکێک لــەو یاغییانە
بوو کە لەوانەیــە لەالیەن بێگانەکانەوە هان
درابوو .لەوانەیە موبالیغە نەبێ ئەگەر بڵێین
هەندێک لە ئەفســەری ئەرتەش کوشتنی
[ســمکۆیان] دوا خســت ،چونکە یان سەر
بــە بێگانە بوون ،یانیش ئەویان وەکو کااڵی
بازاڕکردن بۆ بەرژەوەندیی شەخسیی خۆیان
[]116
بەکار دەهێنا.
ناسیۆنالیســتە فارســەکان ،کە زۆرجار
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لە کاری ســەربازییەوە بۆ ئینتەلیجەنســیا
هەڵکشابوونەوە ،بە گشتی شۆڕشی سمکۆیان
وا وێنا کردووە کە هیچ ڕەهەندێکی جیددیی
سیاســیی نەبێت .بە پێچەوانــەوە ،کرداری
ســمکۆیان بە ”سرووشــتی یاغیگەرانەی”
خەڵکــی ئــەو ناوچانــەوە بەســتووەتەوە.
سرنجڕاکێشــە کــە ئــەم بۆچوونــە لەمەڕ
بەرخودانــی پەڕاوێــزەکان ئەوەندە پێداگرە
کە ئێســتاش لە ئێران بووە بــە بنچینەی
مێژوونووســی .مێژوونووسی ئێرانی ،ئێروەند
ئابراهامیان ،گاڵتە بە سەید جەعفەر پیشەوەری
دەکات کە فیرقەی دێمۆکراتی ئازەربایجانی
دامەزرانــد و ڕابەرایەتیی کــرد .ئابراهامیان
لــەو بوچوونەدایە کە «پیشــەوەری لەپڕدا
«ڕەگە»[ ]117ئازەرییەکەی خۆی دیتەوە و تازە
بۆی دەرکەوت کــە زێدەکەی ،ئازەربایجان،
ش
لــە مێژەوە لە ‹مافە نەتەوەییەکانی» بێبە 
کــراوە« .ســەرهەڵدانێکی» هاوتەریــب لە
کوردستانەکەی دراوسێی ڕووی دا ]118[».ئەم
وەســفەی ئابراهامیان گوێ ناداتە هەستی
غەدرلێکراوی کــە لەالی ئازەرییەکان پەیدا
ببــوو .ئازەرییەکان ڕۆڵێکی ســەرەکییان لە
سەرکەوتنی شۆڕشی مەشرووتەی ئێران لە
ســااڵنی  ١٩٠٥ـ ١٩٠٧دا گێڕا .بەاڵم پاش
ئەوەی ڕەزاشا دەسەاڵتەکەی مسۆگەر کرد،
ئەوان بوون بە یەکەم قوربانیی سیاســەتی
هــەاڵواردن و قەدەغەی زمــان .ئابراهامیان
بەبــێ ئــەوەی ســرنج بداتــە هەبوونــی
پشتگیرییەکی جەماوەری بۆ قەزیەی ئازەری،
بە نادیدەگرتنی مێژوویان ،پالر دەهاوێژێتەوە
پیشــەوەری کە گویــا ئازەریبوونی خوی بۆ
بەرژەوەندیــی تاکەکەســی بــەکار هێناوە،
یــان بە هاندانــی هێزێکی دەرەکــی ،واتە
ڕووسەکان ،دەســتی بەم هەڵمەتە کردووە.
بە هەمان شــێوە ،پێکهاتــەی خێڵەکی ،کە
گویا موستەعیدی دروستکردنی ڕێگری بوو
لــە کۆمەڵگادا ،تا ئێســتاش وەکو هاندەری
سەرهەڵدانی سمکۆ دەبیندرێت .بۆ نموونە لە
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گێڕانەوەی زاڵدا تەنانەت ئێستاش «بزووتنەوە
ڕزگاریخوازانەکەی کورد ...ڕەگ و ڕیشــەی
لە شــێوەی ڕەفتاری نامۆدایە[ .هەرچەندە]
بە گشــتی وازیان لە کولتووری سیاســی و
نەریتــی بیگرەوە و تااڵنی بکە هێناوە ،بەاڵم
[ئەو کولتوورە] هێشــتا دەورێکی بنەڕەتیی
لە سیاسەتی دووبەرەکیەتی و نامۆی ئەواندا
[]119
هەیە».
ئەنجام
لــە کۆبەندییەکــی گشــتیدا ،مۆتیڤــە
ئێتاتیســتەکان ڕەوتــی مێژوونووســیی
ئێرانییان دیار کردووە .بە بۆچوونی «بنانی»،
هەڵمەتی ڕەزاشــا لــە دژی هــۆزەکان و
ئەجێنــدا ناسیۆنالیســتییەکەی «زۆربــەی
ئیلهامی لە ئینتەلیجەنســیا وەردەگرت [کە
هەڵمەتی ئەویان] هان دەدا و پشتگیرییان
لێ دەکرد و کردەوەکانی لەالیەن زۆرینەی
چینی ناوەڕاســتی شــاری ،کاربەدەستانی
حکومی ،ئەفســەرانی ئەرتەش ،کەســانی
پرۆفێســیۆنەل و خوێندکارانەوە پەســەند
[]120
دەکــرا و چەپڵــەی بــۆ لــێ دەدرا».
وەکو زۆربەی مێژوونووســیی ئێتاتیســتی،
مێژوونووســیی فارســییش بە شــێوەیەک
نووســراوە کــە خزمــەت بــە پرۆژەیەکی
ناسیۆنالیســتیی فــارس و بەرژەوەندیــی
کۆمەڵگای بااڵدەســت بکات .ئەو چەشــنە
مێژوونووســیییە ،ناسیۆنالیستە ڕکابەرەکان
وەکو گرووپی ڕێبــڕ و بەکرێگیراوی بێگانە
کە هیــچ داخوازییەکی ڕەوای سیاســییان
نییە و شــیاوی حوکمی لەناوبردنن ،پێناسە
دەکات و بەم شێوەیەی نکۆڵی لە ڕەوایەتیی
سیاســییان دەکات .ســڕینەوەی هەستی
ناسیۆنالیســتیی کورد لەو هاوتەونەدا تەنیا
لەپێنــاو گرنگیــی ناســیۆنالیزمی گرووپی
بااڵدەســت نییــە ،ئەمە هەروەها شــیاوی
ســرنجی ئاکادێمیکیشــە ،چونکــە ئــەم
ســڕینەوەیە خزمەتــی بــە بێدەنگکردنی
ساڵی بیست و دووەم
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هەندێک الیەنی ڕابــردوو لەالیەن دەوڵەت
و بەردەوامیــی پراکتیکی ســەرکوتکردنی
[]121
گرووپەکانــی ژێردەســتەکان دەکات.
بۆیە ،مێژوونووسیی ئێتاتیست لە وێناکردنی
سمکۆدا ،لە باشــترین حاڵەتیدا ،شێواندنە.
سمکۆمان ،وەکو کەسێکی کە هیچ ئاواتێکی
سیاســیی نەبێ پــێ دەناســێت .چیرۆکی
ژیان و خۆســپاردەییی ســمکۆ بۆ کولتوور
و هەڵمەتی پــەروەردەی کوردی ،بەتایبەت
پەرەپێدان بــۆ خوێندەواریی کوردی ،ئەمە
دەخاتــە ڕوو کە شۆڕشــەکەی بەرگری لە
بەرانبەر مۆدێرنیتە ،یاسا و ڕێسا نەبوو .بەڵکو
ددانپێداهێنان بەو ڕاســتییەیە کە ئامانجە
سیاسییەکانی ســمکۆ ،وێژمانی دەوڵەت بۆ
هاوچەشنکردنی «نەتەوە»ی لە بواری زمان
و کولتــووردا دەبردە ژێر پرســیار .بۆیە لە
گێڕانــەوەی فەرمیدا ،ســمکۆ و کوردەکان
وەکو «تااڵنکەری خوێنخۆر ]122[»،کە جگە لە
تااڵن و ماشینەوە هیچ ئامانجێکیان نەبووە،
وێنا کراون .لە ئەم ڕێبازەی مێژوونووسیدا،
پەیوەندیی ئاڵــۆزی ئەتنیکی و دینی وەکو
هۆکاری لواو بۆ بەرهەڵستبوونەوەی پەڕاوێز
بە تەواوی سڕاونەتەوە.
*.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0
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ئاڵنگاری خەباتی کوردان لە تورکیە

*

سیڤان سەعید
و :ڕێبوار ڕۆژهەاڵت

پوختە
لە ســاڵی  ،2013پــاش دوو ســاڵ تەریک
خستنەوەی ئۆجەالن و ،ئاشکراکردنی دانیشتنە
نهێنییەکانی ئۆســلۆ لەنێوان دەوڵەتی تورکیە
و پەکەکــەدا ،دەوڵەتــی تورکیــە ڕەزامەندی
دەربڕی ،خولێکی نوێی دانیشــتنەکان لەگەڵ
بزووتنــەوەی کورد دەســت پێ بکاتــەوە .بە
هــۆکاری کرانــەوەی ئاشــتییەکی ســنوردار
بــە ڕوویانــدا ،بزووتنــەوەی کــورد چاالکییە
جۆراوجۆرەکانــی خۆی بــۆ بەرەوپێشبردنی
نەتەوەخوازیی فەرهەنگی ونەتەوەسازیی دەست
پێکردەوە .بەاڵم بەم حاڵــەوە بەهاری کوردی
زۆری نەخایاند .لەنەکاو دەوڵەت دانیشتنەکانی
لەگەڵ ئۆجەالن کۆتایی پێ هێنا .گۆیا هەزاران
ئەندامــی پارتی دیموکراتی گــەالن  HDPلە
ئۆپەراســیۆنیکی KCKدا دەستبەســەر کران.
شەڕی چەکداریی دیسان لە شارەکاندا دەست
پێکرایەوە .بەشــێک لە شــارەکان وێران بوون
و ،نزیکــەی یــەک میلیۆن خەڵکــی مەدەنی
ئاوارە بوون .ئەم وتــارە دەیهەوێ تاوتوێی ئەم
سیاســەتە نوێیە بــکات :بۆچی پــاش قەبوڵ
کردنی ئەوەی کە شــەڕی چەکداری کێشەی
کورد قەت چارەســەر ناکا و ،لەجیاتی ئەوەی
کە پێوەندییەکان بەرەو چارەسەریی ئاشتییانە
بچــن ،دەوڵەتی تورکیــە گەڕایــەوە مۆدێلی
سیاســەتە شکســتخواردووەکانی پێشووی؟
هەوڵ دەدەم زیاتری ڕوون بکەمەوە کە بۆچی
بەرەنگاریــی بزووتنــەوەی کــورد لەبەرانبەر
پێداگریی دەوڵەتی تورکیە بۆ پەیوەســت بوون
بە پڕۆســەی بەناو ئاشتی ،سەخت و دژوارە .بۆ
واڵمدانەوەی ئەم پرسیارانە ،ئەم وتارە پێوەندیی
زۆر ئاڵۆز و هاوچەرخی نێوان دەوڵەتی تورکیە و
بزووتنەوەی کورد شی دەکاتەوە.
پێشەکی
لە ســااڵنی ســەرەتای ســەدەی بیســتەمدا،
ئــەو بەڵێنییە بە کوردان درا کە شانبەشــانی
نەتەوەکانــی دیکەی ناوچە ،نەتەوەی کوردیش

واڵتی خۆی هەبێت ]١[.بەاڵم لەبەر چەند هۆکار
ئەم ئارەزوویە بوو بە بڵقی ســەر ئاو و ســەری
نەگرت .بێ ئەوەی گوێ لە خەڵکی ئەو ناوچەیە
بگیــرێ کە لەوێ دەژیــان و بەبێ ڕەزامەندی
خۆیان ،نیشتمانی کوردان بەسەر ویالیەتی تازە
دامەزراودا دابــەش کرا ]٢[.لەو کاتەوە نەتەوەی
کورد بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانی خۆی خەباتی
دەســت پێکردووە و بەرەنگاریی ئەم دەسەاڵتە
بووەتەوە .بەم حاڵەشــەوە ،زۆربەی شۆڕشەکان
سەرکوت کراون و چاالکان ،زیندانی کراون یان
لەســێدارە دراون یان کوژراون ،یان ئەوەی کە
زۆربــەی تەمەنیان لە تەبعیــددا بوون و دوور
خراونەوە ]٣[.جێی ســەرنجە لە کاتی دامەزرانی
پارتــی کرێکارانــی کوردســتان (پەکەکە) لە
ئاخروئۆخری دەیەی 1970دا ،خەباتی کوردان
لە تورکیە چووە قۆناغێکی دیکەوە و شاهیدی
شێوازێکی تاڕادەیەک سەرکەوتوو بووین.
ســەرەڕای چەندین کۆسپ و لەمپەر لە
سیســتەمی سیاســیی تورکیە ،لە دوو دەیە و
نیوی ڕابردوودا لە تورکیە ،بزووتنەوەی کورد بە
ئاراستەی سیاسەتێکدا ڕۆیشتووە کە سیاسەتە
ســەرەکییەکانی تورکیەی بە ســەرکەوتوویی
دەهەڵمەتان گرتووە[( ]٤سەرئێشــەی بۆ ســاز
کردووە) .ئەمە مانای ئەوەیە کە نەتەوەی کورد
بۆ وەدەســتهێنانی مافە فەرهەنگی ،سیاسی و
کۆمەاڵیەتییەکانی خۆی ،دەســتی بە فێربوونی
چۆنییەتی ئەم یارییە کردووە .هەروەک «واتس»
ئاماژەی پێدەکات ،ماڵی سیاســەتی کوردی لە
ساڵی  1990لە سیســتەمی تورکیەدا چێکرا.
بــۆ یەکەم جار الیەنێکی سیاســیی الیەنگری
کوردان (پارتی کرێــکاری گەل )HEP ،توانی
بەشێک لە نوێنەرانی خۆی بنێرێتە ئەنجومەنی
بااڵی نیشــتمانیی تورکیە ( )TBMMو وەکو
نوێنەرایەتیی ئایدیۆلۆژییەک بە قازانجی کورد
کاری کــرد .لەو کاتــەوە تەڤگــەری کوردی
بەرەبەرە گەشەی کرد و تا ڕادەیەک فێر بوون
چۆن لەگەڵ سیستەمێکی فێاڵوی بێنە ڕەدایە
[]٥
و یاریی خۆیان بکەن.
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لە هەڵبژاردنی گشــتیی ســاڵی 2011دا،
سیاســەتمەدارانی کورد توانییان  36نوێنەری
چــاالک بنێرنــە  .TBMMســەرەڕای ئەمــە
پــڕۆژەی «ئۆتۆنۆمیی دێمۆکراتیک» پێشــنیار
کــرا و تەڤگەری کوردیی چاالکتر و ڕێکخراوتر
کــرد .هەربۆیــە بزووتنەوەی کورد گەیشــتە
قۆناغێک کە توانی کاریگەریی بەسەر بەستێنە
کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکانەوە هەبێــت.
کاراکتەری ســەرەکیی و تەیاربووی تەڤگەری
کــوردان ،ناوەندێکی تازە دامــەزراوە کە ناوی
«کۆما جڤاکێن کوردستان »KCKیە .لە ساڵی
 HDP ،2015لــە هەڵبژاردنی گشــتیدا وەکو
حیزبێکــی نوێــی الیەنگری کوردان بەشــدار
بوو و ،توانــی بەرژەوەندیی چەندین گرووپ و
دەستەی جۆراوجۆر لە بەرنامەی کاریی خۆیدا
بگونجێنێ.
لە مانگی جوندا 80 ،HDP ،ئەندامی خۆی
ناردە ئەنجومەنەکە و ،وەکو ســێیەمین حیزبی
گەورە لــە TBMMدا ناوبانگــی دەرکرد و بۆ
یەکەم جار بەربەســتی ڕێــژەی  %10دەنگی
نیشتمانی شــکاند .ئەم دەستکەوتە ،کوردان و
هێزە دێموکراتیکەکانی دیکەی هیوادار کردەوە.
لەناکاو هەموو شتێک وەرسووڕا و دەوڵەتی داد
و گەشەپێدان پشــتی لە بڕیارنامەی ئاشتییانە
کــرد و ســەرلەنوێ وەکو بابەتێکــی ئەمنی و
تێرۆریســتی مامەڵــەی لەگــەڵ دۆزی کورد
کــردەوە .لە کاتــی هەوڵــی بێئاکامی کودەتا
لــە مانگی جــواڵی ســاڵی 2016دا ،دەوڵەت
هەزاران چاالکی سیاســی و سەدان شارەدار و
نوێنەرانی پەرلەمانی دەستەبەسەر کرد کە لەو
نێوەدا هەر دوو هاوســەرۆکی پێشووی ،HDP
«دەمیرتاش و یۆکســیکداغ»یش دەستبەســەر
کــران .هێزەکانی تورکیە لە چەندین شــاری
کوردنشــین هەڵیانکوتایــە ســەر خەڵــک و
یەکینەکانی پاراستنی سڤیل .زۆربەی شارەکان
وێران و ،نزیکەی یەک میلیۆن خەڵکی مەدەنی
ئاوارە بوون .لە حاڵەتی نائاســاییدا ،دەوڵەت بۆ
گۆڕینی یاسای تبنەڕەتیی ،کە زیاتر مەبەستی
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گۆڕینی سیستەمی پەرلەمانی بۆ سەرۆکایەتی
بــوو ،ڕاپرســییەکی بەڕێوە بــرد .هەموو ئەم
ڕووداوانە لە چەند ســاڵی ڕابردوودا ڕوویان دا
و دێموکراسی تورکیە و تەڤگەری کوردی بردە
ژێر پرسیار.
بە تاوتوێکردنی ئەم ڕووداوانە ،هەوڵ دەدەم
لە ڕێگەی ئەم پرســیارەوە بــۆم ڕوون بێتەوە،
بۆچــی نە دەوڵــەت و نە تەڤگــەری کوردی
نەیانتوانی دەرەقەتی ئەم کێشــانە بێن و دەروو
و ڕێگەچارەیــەک بــۆ کێشــەی درێژخایەنی
دۆزی کورد لــە تورکیە بدۆزنەوە .من گۆڕینی
شــێوازی خەباتی کوردان لە تورکیە لە ڕێگەی
گۆڕینی شێوازی پەکەکە و دامەزرانی کەجەکە
 KCKدێنمــە بەربــاس .تیشــک دەخەمــە
ســەر الیەنی ســەرەکیی گۆڕانکاریــی و ،لە
ڕێگەی چەمکی «ئۆتۆنۆمیــی دێموکراتیک» و
بەرەوپێشبردنی نەتەوەسازیی لەجیاتی ڕۆنانی
«دەوڵەت -نەتەوە» لە ڕێگەی دامەزرانی HDP
ەوە ،مۆدێلــی جێگــرەوە بۆ خەباتــی کوردان
پێشــکەش دەکەم .بەشــی یەکەمی ئەم وتارە
هــەوڵ دەدات لە ڕوانگــەی تیۆریی بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکانــەوە ،شــەنوکەوی تەڤگەری
کــوردان بکات .بەشــی دووهــەم گۆڕانکاریی
ئایدیۆلۆژیکیی بزووتنەوە لێک دەداتەوە کە لە
ڕێگەی چەمکی نەتەوەسازیی و نەتەوەخوازیی
فەرهەنگییەوە ئاشکرا بوو ]٦[.لەمبارەوە کەجەکە
و ،داواکای بــۆ پێکهێنانــی سیســتەمێکی
جێگــرەوە تاوتــوێ دەکرێ ،وێڕای تیشــک
خســتنە ســەر پرۆژەی بزووتنەوەی کورد لە
ڕێگەی چەمکــی «ئۆتۆنۆمیی دێموکراتیک»ەوە
کە وەکــو جێگرەوەی سیســتەمی ئێســتای
تورکیە خۆی دەرخست .لە بەشی کۆتاییی ئەم
وتارەدا هەوڵ دراوە واڵمی پرسیاری سەرەکیی
وتارەکە بدرێتەوە و لێکدانەوە و شــەنوکەوی
ڕووداوەکان و تاوتوێــی هۆکارەکانــی هەڵە لە
چەند ساڵی ڕابردوودا بکات کە پڕۆسەی ئاشتی
لەنێوان دەوڵەتی تورکیە و دۆزی کوردی پەک
خست و کۆتایی پێهات.
ساڵی بیست و دووەم
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لە چاالکیی سیاســییەوە تــا چاالکیی
کۆمەاڵیەتی
دەتوانــم بڵێم بزووتنەوەی کــوردان لە تورکیە
بەتەواوی سیاســی نییــە و تاڕادەیەک چەند
ڕەهەندییە .ئەو دەورگێڕ یان الیەنگرە کوردانەی
ئێســتا لە گۆڕەپانی سیاسیی تورکیەدان ،وەکو
 ،HDPکۆنگرەی دێمۆکراتیکی گەالن،HDK ،
حیزبــی دێموکراتیکــی هەرێمــەکانDTK ،
کۆنگرەی کۆمەڵــگای دێموکراتیک بەرهەمی
ئەم بزووتنەوە چەنــد ڕەهەندییەن ]٧[.هەروەها
 بــە پێی ئاگاداریی نزیک و چاوپێکەوتنەکانملەگەڵ دەورگێڕانی ســەرەکیی ـ باســم لەوە
کردووە کــە ئەم ئۆرگانانە و ،هەروەها چەندین
ناوەندی دیکە ،هەموویان بەشێکی کەجەکەن.
هەربۆیــە بەڵگاندنی من ئەوەیــە کە خەباتی
کوردان لە ڕێگەی بزووتنەوەیەکی گەورەترەوە
ئاشکرا دەبێت و دەتوانین وەکو بزووتنەوەیەکی
کۆمەاڵیەتی ســەیری بکەین .بۆ ئەوەی باشتر
لەو بابەتە تێبگەین ،بەشــێک لە باسوخواسە
تیۆرییــەکان لــە مــەڕ جیاوازیــی بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکان دەکرێ بەسوود
بن.
«کاســتێلز» پێی وایە لــە ڕووی تیۆرییەوە
جیاوازییەکی تبنەڕەتیی لەنێوان بزووتنەوەیەکی
سیاســی و بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتیدا هەیە.
لە کــردەوەدا هەموو جارێ تێکەاڵوی یەکتری
دەبن ،بەاڵم لــە ڕووی تیۆرییــەوە جیاوازییە
بنەڕەتییەکەیان سەبارەت بە بەهاکانی کۆمەڵگا
و گۆڕانکاریی شێوازەکەیان ،بەها و نۆڕمەکانن.
بزووتنەوە سیاسییەکان دەوڵەت دەکەنە ئامانج و،
مەبەستیان دەستێوەردان و گۆڕینی دەسەاڵتی
دەوڵەتــە .لەم حاڵەتــەدا کاریگەریی لەســەر
بەڕێوەبردنی واڵت و دامەزراوەکانی نێو دەوڵەت
دەکــرێ ئامانجی ســەرەکیی بزووتنەوەیەکی
سیاسی بێت .هەربۆیە تەنیا دەسەاڵتی سیاسی
و بەشــێک لــە پێکهاتە و قەوارەی سیاســی
دەگۆڕێت .بۆ وێنە دەکرێ ئاماژە بە هەڵبژاردنی
ویالیەتــە یەکگرتووەکانی ئەمریــکا و گۆڕینی

لــە کۆماریخوازانەوە بــۆ دێموکڕاتەکان یان بە
پێچەوانە بکەین« .واڵ ســتریت» و سیستەمی
ئابووریی ســەرمایەداری هەروا لــە گۆڕێیە[.]٨
بــەم حاڵــەوە بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان،
بە مەبەســتی گۆڕینــی بەهاکانــی کۆمەڵگا،
ڕێوشــوێن و کردەوەی بەکۆمەڵــن .بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکان کاریگەریی لەسەر چۆنیەتیی
بیرکردنەوە ،ڕەوشــت و قسەکردنی کەسەکان
دادەنێن .ئەمە لەربارەی چۆنییەتی بەرهەمهێنان
یــان ســەرلەنوێ بەرهەمهێنانــەوەی چەمک
و دەســتەواژە نوێیــەکان لە الیــەن خەڵکەوە
یــان النیکەم ســەرلەنوێ پێناســەکردنەوەی
چەمکــەکان و پەرەپێدانی بەهــا جیاوازەکانە.
لەئاکامــدا خاڵی ســەرەکیی ،گۆڕانکاریی بەها
کۆمەاڵیەتی و ڕوانگەکانــی کۆمەڵگایە .کەوایە
پێوەندیــی دیالیکتیکی لەنێــوان بزووتنەوەی
کۆمەاڵیەتــی و وەرچەرخــان و گۆڕانکارییــدا
هەیە .ئەگەر پڕۆسەی وەرچەرخان ،گۆڕانکاریی
و پاشــان گۆڕینی شــێوازەکانی بەها ســەری
نەگرتبێ ،هیچ بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتیمان
نییــە .هەروەهــا گۆڕانکاریی کۆمەڵــگا بەبێ
چاالکیــی بەرباڵو و بەکۆمــەڵ ڕوو نادات کە
بەشــێک لە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانن ]٩[.لە
الیەکــی دیکەوە ئەو تیۆرییــە کۆمەاڵیەتییانە
هەن کە بزووتنــەوەکان لە دەالقەی دەرفەتی
سیاسی ،تێگەیشتنی فەرهەنگی[ ،]10هەڵبژاردنی
ئەقاڵنیــی و تەیارکردنــی بەرژەوەندییەکانەوە
تاوتوێ دەکەن[ .]11شــێوازێکی دیکەی وەسفی
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان ئەمەیە کە ئەوان
کاروباری یەکپارچەی سەخت و دژواریان هەیە،
چونکە لــە ڕێکخراوی جۆراوجــۆر پێکهاتوون
و ئامانجــی جۆراوجۆریــان هەیــە و ڕەچاوی
تاکتیکــی جۆراوجۆر دەکەن .ئــەم ڕێکخراوانە
دەتوانن «جارجارە لە شــەڕی هەمە الیەنە لە
دژی یەکترەوە بگلێن» ،چونکە بۆ ســەرچاوەی
سنووردار و پشتیوانی ڕکابەرییان هەیە[.]12
بە گوێــرەی کورتەی ئەم ســێ بەڵگاندنە
تیۆرییــە ،ئەگەرچــی ئەرکــی ســەرەکیی
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بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی گۆڕینی بەهاکانی
کۆمەڵگایــە ،شــوێنی گۆڕینــی بەهاکانــی
کۆمەڵــگای کوردســتان کوێیە؟ بــە پێی ئەم
بەڵگاندنە ئەگەر پێمان وایــە ئەم بزووتنەوەیە
لەبری بزووتنەوەیەکی سیاسی ،تایبەتییەکانی
بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی هەیە ،کەوابوو دەبێ
پڕۆســەی گۆڕانکاریی بەهاکان و بەرهەمهێنان
و ســەرلەنوێ بەرهەمهێنانــەوەی بەهاکان لە
کۆمەڵگاکانی کوردســتانیدا ببینین .ئاخۆ ئەم
گۆڕانکارییانە ڕوویان داوە؟ ئەگەر ڕوویان داوە،
هۆکارەکانی ئەم گۆڕانکارییانە چین؟ ئەگەر لە
دەرەوە ڕا لــە کەجەکــە بڕوانین ،واڵمدانەوەی
پرســیاری گۆڕانکاریی ڕەنگــە ئەوەندە قووڵ
نەبێت .ئەوەی ڕاســتی بێ ،وێــڕای ئاوڕدانەوە
لە پێکهاتــەی کۆمەڵگای کوردی لە الیەک و،
ئاوڕدانەوەیەکی قووڵ لە پەکەکە و کەجەکەی
ئێستا ،دەکرێ باس لەوە بکەین کە گۆڕانکاری
تەنیا لــە ئاکامــی دەرفەتــە دەرەکییەکانەوە
نایەتە گــۆڕێ .خاڵی ســەرنجڕاکێش ئەمەیە،
کەجەکــە قەت ڕکابەریی تیۆرییە ســەرەکییە
کۆمەاڵیەتییەکانــی نەکــردووە .چەمکەکانــی
تێگەیشــتنی فەرهەنگی ،هەڵبژاردنی ئەقاڵنی
و دەرفەتە سیاســییەکان لەربــارەی کەجەکە
ئاوڕیان وێ نەدرایەوە .لەبەرانبەردا بزووتنەوەی
کوردی لە سەرەتا و ،لە ماوەی خەباتی سیاسی
و کۆمەاڵیەتی خۆیدا هەنــگاوی بژاردەی دژە
ئەقاڵنیی هەڵێنابووەوە .هاوســەرۆکی کەجەکە
لەســەر ئەو باوەڕەیە کە ناتوانین بە شــێوەی
زەینــی و مەنتقی ســەرەکیی ،لــە کەجەکە
بگەیــن .لەبەر ئــەوەی کەجەکــە بۆخۆی بە
پێی بنەمــای مەنتقــی و مێنتالیتەی ڕەوتی
ســەرەکیی دانەمــەزراوە[ .]13هەربۆیــە ئەگەر
بمانهەوێ لە دەروەی تیۆرییە ســەرەکییەکانی
کۆمەاڵیەتییەوە هەڵیسەنگێنین ،تێگەیشتن لە
کەجەکە زۆر سەخت و دژوار دەبێ.
بە گشتی پەکەکە بۆ بەرەنگاربوونەوە دژی
کێشــەی کوردان ،خەباتی کــردووە .پەکەکە
باســی لەوە کردووە کە هاوکاریی دوژمن لەنێو
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کورداندا مێژوویەکی دوورودرێژی هەیە .هەربۆیە
ســەرەتا لە ڕێگەی هێرش کردنە ســەر ئاغا،
دەرەبەگ و خاوەن زەوییەکان لە کوردســتان،
هێرشــی بۆ ســەر شــێوازی بیــر کردنەوەی
کوردان دەســتپێکرد .پاشــان هەڵمەتی بردە
سەر دەوڵەت و سیســتەمی تورکیە .سەرەڕای
ئایدئۆلۆژیی مارکسیســتی و سۆسیالیســتیی
پەکەکــە ،چەمکــی کــوردی و خەبــات بۆ
کورد و کوردســتان لــە ئەولەییەتی بەرنامەی
پەکەکەدا بوو .هەربۆیە لە ڕووی ئایدئۆلۆژییەوە،
تێگەیشتنی کوردانەی لە سۆسیالیزم هەبوو و،
ئامانجە سەرەکییەکەشی دامەزراندنی واڵتێکی
سۆسیالیستیی سەربەخۆی کوردی بوو[ .]14ئەم
هەنگاوە بچووکانە لە الیەن پەکەکەوە سەبارەت
بــە بــازدان بەســەر ســنوورەکانی بەهاداری
درێژخایەن لــە کۆمەڵــگادا و ،بەرهەمهێنانی
کۆمەڵێــک بەهــای کۆمەاڵیەتی و سیاســی
نوێ لەنێو کورداندا بــوو .هەنگاوێکی گرینگ،
گۆڕینی ئامانجی دامەزرانی واڵتێکی کوردی بۆ
بنیاتنانــی نەتەوەیەکی دێموکراتیکی کوردییە.
بۆچی پەکەکە ئایدئۆلۆژی و ئامانجی سەرەکیی
خۆی گۆریوە؟ وەکو بەشــێک لــە گۆڕانکاریی
پاڕادایمــدا ،پەکەکــە بیــری کۆنفێدرالیزمی
دێموکراتیکــی بۆ کوردانی ئەو بەشــە وێڕای
گەلی کــورد و واڵتی کوردان لــە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت پێشــنیار کرد .بە پێی ئەم بەڵگانە
گۆڕانــکاری ڕووی داوە .هەروەکــو ”ئاق قایا»
پێشنیاری کرد« ،لە ماوەی  30ساڵی ڕابردوودا،
دەوڵەتی تورکیە بەرەوڕووی شۆڕشێکی هاندراو
لە الیەن پەکەکەوە بووەتــەوە ،کە یەکێک لە
گرینگتریــن تەڤگەرە سیاســییەکانی خەباتی
سیکۆالر لە کوردستان و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستە
و« ،ئەمەش بە هیچ شــێوەیەک ناکرێ بەهەند
[]15
نەگیرێت و پشتگوێ بخرێت».
بە پێــی بۆچوونەکانی ئۆجــەالن ،بەهۆی
دەســتپێکردنی خەباتی پەکەکەوە ،سیاسەتی
دەوڵەتی تورکیە بۆ ئاسیمیالســیۆن و بەتورک
کردن تاڕادەیەک پێشــی پێگیرا .بــەو مانایە
ساڵی بیست و دووەم
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کە «کــوردان لەبەر کۆمەڵکوژیــی فەرهەنگی
و کوشــتنی بەکۆمــەڵ وەجاخیــان کوێــر
نەبووەتــەوە ]16[».ئەوەی ڕاســتی بێ ،خەباتی
پەکەکــە دژی دەوڵەتی تورکیــە «گەورەترین
کێشــە و سەرهێشــەی دەوڵەتــی تورکیە لە
ســەدەی بیســتەمدا بــووە»[ ]17و هەڵبەت تا
ئەمــڕۆش هەر درێژەی هەیە .هەربۆیە گۆڕینی
سیاسەت لەبارەی خەبات ،بووەتە هۆی دروست
بوونی سیستەمێکی نوێ« :سیستەمی کەجەکە
گۆڕانکاریی لــە بەهاکانی کۆمەڵگای کوردی و
کوردستاندا پێکهێناوە».
سیستەمی کەجەکە :دیاردەیەکی نوێ لە
خەباتی کورداندا
هەروەکو پێشــتر ئاماژەی پێکرا ،دەتوانم بڵێم
 HDPو  DTKدوو کاراکتــەری ســەرەکیی
سیســتەمی کەجەکــە لە گۆڕەپانی ئێســتای
تورکیەدان .بۆ ئەوەی بەتەواوی لە چوارچێوەی
بزووتنــەوەی کــوردی و پرســی کێشــەکان
بگەین ،دەبــێ بزووتنــەوە و چوارچێوەی کار
و کردەوەکانی ســەنگوســوژن بدەین .شک
و گومانــی زۆر لەبارەی کەجەکــە هەیە .ئەم
شــک و گومانە نــە تەنیا لە الیــەن دەوڵەتی
تورکیە و سیاســەتمەدارانی ئــەم واڵتەوە ،یان
لە الیــەن ئاکادێمیســیەن یــان لێکۆڵەرانی
کۆمەاڵیەتی و سیاسییەوە هەستی پێدەکرێت،
بەڵکو خودی چاالکانی سیاســیی کەجەکەش
هەســتیان پێکردووە .ئەمــەش هۆکارەکەی،
یەکالیینەبوونــەوە و دژواریــی رەوشــی
ڕێبەرایەتیــی کەجەکە و عەبدواڵ ئۆجەالنە .بە
شــێوەیەکی بنەڕەتیی ئۆجــەالن دەبێ بیر لە
پێکهێنانی باسێکی ڕەخنەگرانە لەبارەی پرسی
ڕەخنــە لە چەمکــی «دەوڵەتــی نەتەوەیی» و
خەبات بۆ وەدەســتهێنانی واڵتێکی سەربەخۆ
بۆ کوردان بکاتەوە ]18[.کەوابوو بیری دامەزرانی
کەجەکە ،سیســتماتیک یان پشتئەســتوور
بە پێشــکەوتنی تیۆرییەکی ڕوون و ئاشــکرا
نەبوو .ئۆجەالن وەکو سیســتەمێکی بەرباڵو و

جۆراوجۆر وەسفی کەجەکە دەکات کە دەتوانێ
جێگرەوەی دەوڵەت بێت ]19[.پڕۆژەی کەجەکە
بۆ بەڕێوەبردنی کۆمەڵگا و چارەســەریی دۆزی
کورد هاوشــێوەی مۆدێلی دەوڵەتی نەتەوەیی
نییە ،کە پڕۆژەکە لە ســەرەوە بــۆ خوارەوە و
ناوەندگەرایانــە بێــت .ئەمە لەســەر بنەمای
کۆنفێدرالیزمــی دێموکراتیکە و لە خوارەوە بۆ
ســەرەوە ،ناوچەیی و ناوەندگەرا نییە .هەربۆیە
کەجەکە مۆدێلێکی دیکەی لەژێر ناونیشــانی
کۆنفێدرالیزمی دێموکراتیک پێشــنیار کرد کە
ئامانجەکەی ئۆتۆنۆمیی دێموکراتیکە.
لە ڕوانگەی کەجەکەوە «دەوڵەتی نەتەوەیی»
بە شێوەیەکی سروشتی دیکتاتۆرییە ]20[.هەربۆیە
چەمکی «ئۆتۆنۆمیــی دێموکراتیک» لە الیەن
ئۆجەالنەوە وەکو جێگرەوەی مۆدێلی دەوڵەتی
نەتەوەیی پەرەی ئەســتاندووە .سەرەڕای ئەمە
دژوارییەک لەم پێشــنیارەدا هەیە .لە الیەک،
ئۆجەالن دەوڵەتی نەتەوەیی وەپشت گوێ داوە
و ،تیشــک دەخاتە ســەر کۆنفێدراسیۆنەکانی
دێموکراتیک؛ لەالیەکی دیکەشــەوە وێدەچێ
چەمکــی کــوردی و خەبات بۆ کوردســتانی
ئازاد ڕوانگەیەکی وەها ڕوون لەبارەی زاڵبوون
بەســەر چەمکی «دەوڵەتــی نەتەوەیی» نەدات
بەدەستەوە .ئامادەنەبوونی ئۆجەالن لە مەیدانی
سیاســەتدا ،لەبەر  18ســاڵ زیندانی بوون لە
«دوورگــەی ئیمڕاڵــی»دا ،کاریگەریی لەســەر
ڕێکخراوەکەی داناوە .بەم حاڵەشەوە کەسایەتی
ناوبــراو وەکــو ڕێبەرێکی مەزنتر لــە پارتێکی
سیاسی ناوبانگی دەرکردووە و ،بووتەوە ڕێبەری
بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی ،نەک هەر ڕێبەری
حیزبی سیاسیی پێشووی خۆی ،واتا پەکەکە.
کەجەکە لە ســاڵی  2005پاش دژواریی و
پاشەکشەی ئیدئۆلۆژیکی لە خەباتی پەکەکەدا
و ،پاش شەش ســاڵ زیندانی بوونی ئۆجەالن
دامــەزرا .لە ســاڵی  1999کاتێــک ئۆجەالن
دەستبەســەر کرا ،ناوبراو لە برێارێکدا داوای لە
گەریال کرد کە لە خاکی تورکیە پاشەکشە بکەن
و ئاگربەســتی یەکالیەنــە ڕابگەیەنن .هەربۆیە

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 459 2720

پەکەکە لــە کزی دا و چووە قۆناغی «شــۆک
و پاشەکشە» ]21[.بەم حاڵەشەوە پەکەکە هەروا
تاقە حیزبێکە کە دەتوانێ نوێنەرایەتیی کوردانی
تورکیــە بکات .ئەمە بۆ پێشــڕەو و پێشــەنگ
کێشە و ئالنگارییەکی گەورە بوو کە لە قۆناغی
چەقبەســتوو خۆی دەرباز بکات و سەرلەنوێ
ئۆرگانەکانی زیندوو بکاتەوە .لە ســاڵی 2005
پەکەکە دووبارە دامەزرایەوە ،بەاڵم ئەم جارەیان
لــە هەلومەرجێکــی جیاواز و بــە ئامانجێکی
جیاواز .لەسەر ئەو باوەڕەم چەمکی ڕاستەقینەی
گۆڕانکاریــی و وەرچەرخــان لــە بزووتنەوەی
کوردیــدا دەتوانــێ لــە ڕەوتی ســەرلەنوێ
زیندووکردنــەوەی بزووتنــەوە و ،گواســتنەوە
لــە پەکەکەوە بۆ کەجەکــە بێت .لەبەر ئەوەی
پەکەکە وەکو حیزبێکی سیاســی ،سیاسەت و
ڕوانگەی جیاواز و زۆر پێشکەوتووانەتری لەچاو
حیزبە سیاسییەکانی دیکەی کورد هەبوو .بەم
حاڵەشــەوە کەجەکە بزووتنەوەیەکە کە کاری
لەسەر «گۆڕینی بەهاکان»ی کۆمەڵگای کوردی
کردووە ]22[.هەربۆیە دروســت بوونی کەجەکە
یەکەمین هەنگاوی ئاشــکرای وەرچەرخان لە
بزووتنەوەیەکی سیاسییەوە بۆ بزووتنەوەیەکی
کۆمەاڵیەتییــە .ئەمە هــەر ئــەو کارانەن کە
کەجەکە لە ســاڵی  2005بــەالوە دەیانکات.
لە ڕووی مێژووییــەوە ،پەکەکە ناوێکی دیار و
ناسراو بوو .ئێســتا پەکەکە بەشێکی بچووکی
کەجەکەیە .پەکەکە تەنیا ئەرکی ئایدئۆلۆژیکی
لــە سیســتەمی کەجەکــەدا هەیــە و ،وەکو
چەترێک باڵ بەسەر هەموو الیەنە فەرهەنگی،
کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکانی بزووتنــەوەدا
دەکێشــێ .بەو واتایــە کەجەکــە دەورگێڕی
سەرەکیی یان پێشــەنگی بزووتنەوەی کوردە،
چونکە ســەرجەم الیەنەکانــی چاالکیی لەخۆ
دەگرێــت ]23[.ئەگــەر ئەم بەڵگەیــە لە هەموو
بەشەکانی کوردســتاندا کاری پێ نەکرێت ،بە
ئاشکرا لە بەشی باکوور و ناوچە کوردییەکان و
گەل لە «فێدراسیۆنی رۆژئاوا و باکووری سووریەدا»
کاری پێ دەکرێت .ئاشکرایە گەلی کورد لەژێر
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تەڤگەری جڤاکی دێموکراتیک(تەڤدەم) ،پارتی
یەکێتیــی دێموکراتیک( )PYDو ئەو هێزانەی
بە ناوی یەکینەکانی پاراستنی گەل ( )YPGو
یەکینەکانی پاراستنی ژنان ( )YPJو هێزەکانی
ســوریای دێموکراتیک ( )SDFناســراون ،بە
باشی ڕێکخراون و لە مەیدانی ئێستای سوریەدا
دژی دەوڵەتی ئیســامیی ،دەوڵەتی تورکیە و
چەندین گرووپی الیەنگری تورکیە لە سوریەدا
خەبات دەکەن.
ســەرەڕای تــەواوی گیروگرفتــەکان و
نایاسایی بوونی؛ بۆ وێنە بەڕێوەبردنی سیستەمی
کەجەکــە لــە ناوچە کوردییەکانــی تورکیە و
سوریەدا زۆر ئاشــکرایە .بە پێی لێدوانی چەند
ئەندامی پلەبااڵی کەجەکە لــە چاوپێکەوتنی
ئەم دواییانەدا ،کەجەکە ئێستا هەزار ڕێکخراوی
بچــووک ،مامناوەنــد و گــەورەی لــە هەموو
بەشــەکانی کوردســتان و ،لە تاراوگەدا هەیە.
هەربۆیە کەجەکە ،ئێســتا ناوەندی سەرەکیی
چاالکییەکانــی گەلــی کوردســتانە .دەکرێ
پەکەکەی ئێستا وەکو ناوەندێکی ئایدئۆلۆژیکیی
نێو تەواوی ئۆرگانەکانی سیســتەمی کەجەکە
وەســف بکەین .هەروەکو بەرێ ئاماژەم پێکرد،
سەرەڕای حاشالێکردنیان لەبەر هۆکاری بابەتی
یاســایی لە تورکیــە ،ئەکتەرانی سیاســی و
کۆمەاڵیەتی وەکو HDK, HDP, DTK, DBP
هەموویان لەژێر بــاڵ و چەتری کەجەکەدان.
کەوابــوو دەتوانم بڵێم کەجەکــە دیاردەیەکی
نوێی خەباتــی کوردانە .یەکێک لە گۆڕانکارییە
ســەرەکییەکان ،چەمکــی دروســت کردنی
نەتەوەیەکی دێموکراتیک لەجیاتی بانگەشەی
خەبــات بــۆ داوا نەریتییەکانــی کــوردان بۆ
پێکهێنانی دەوڵەتێکی نەتەوەییە.
لــە دەوڵەتــی نەتەوەییــەوە بــەرەو
نەتەوەسازیی
نە تەنیا گەلی کورد ،تەنانەت بۆ هەموو ڕێبەرانی
پەکەکــە و بەتایبــەت بۆ ئۆجــەالن بڕیارێکی
ســەخت و دژوار بــوو کە چەمکــی دەوڵەتی
ساڵی بیست و دووەم
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نەتەوەیی وەالبنێن .ئۆجەالن باس لەوە دەکات
لەبەر ئەوەی بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ ئەم بابەتە
خولیای کوردان بووە ،کارێکی ئاســان نەبوو و،
هەمــوو هیوا و ئاواتەکانــی داهاتوو گرێدراوی
[]24
بیری هەبوونــی دەوڵەتێکی کــوردی بوو.
بەپێچەوانــەی هەموو حیزبە سیاســییەکانی
پێشووی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان،
لە قۆناغی یەکەمدا ،پەکەکە بیری لە دامەزرانی
«دەوڵەتی کوردستانی سۆسیالیستی سەربەخۆی
ئــازاد» کــردەوە .کاتێک پەکەکە پێشــنیاری
وەالنانی دەوڵەتــی نەتەوەیی(دەوڵەت-نەتەوە)
دا ،بــۆ جارێکــی دیکــە جیاوازیــی لەگەڵ
حیزبەکانی پێشــوو هەبوو .بڕیــاری گۆڕین و
وەرچەرخانــی ئایدئۆلۆژیکیی لە کوردســتانی
سەربەخۆوە بۆ بیرۆکەی نەتەوەی دێموکراتیک
لــە چەمکی گۆڕینی ڕوانگــەی ئایدئۆلۆژیکیی
سیاسەتمەدارانی پەکەکەوە سەرچاوەی گرت.
لــە ماوەی زینداندا ،ئۆجەالن دەرفەتی باشــی
بیرکردنەوە و گۆڕینی شــێوازی سیاســەت و
ئایدئۆلۆژیــی بزووتنەوەکــەی هەبوو .ئۆجەالن
باسی لەوە کردووە کە ”بە لەبەر چاوگرتنی بار
و دۆخی ئێستا»[ ]25چەمکی دەوڵەتی نەتەوەیی
سەبارەت بە کورد و کوردستان دەبێ وەالبنرێت.
من لەســەر ئەو بــاوەڕەم تەڤگــەری کوردی
بەتــەواوی بیرۆکەی دەوڵەت و کوردســتانی
گەورە ڕەت ناکاتەوە .لە ڕەفتارەکانی کەجەکەوە
دەتوانین بەئاسانی لە چەمکی نەتەوەی ئازاد و
سەربەخۆ و دروست کردنی واڵتێکی نەتەوەیی
ســەربەخۆ بۆ گەلــی کوردســتان بگەین کە
هێشــتا لە بەرنامەی کارکردنیاندایە .سەرەڕای
ئەمەش ،لە وێژمان(دیســکۆرس)ی ئێســتای
کەجەکــەدا ،لە ڕێگەی پڕۆژەی کوردســتانی
ئۆتۆنۆمیــی دێموکراتیکــەوە ئاشــکرا دەبێت.
کەجەکــە نایهەوێ هەڕەشــە لە ســەروەریی
ئــەو واڵتانە بــکات کــە کوردســتان تێیاندا
هەڵکەوتــووە .خاڵی ســەرەکیی لێرەدا ئەمەیە
کە بۆچــی چەمکی دەوڵەتی نەتەوەیی وەالنرا،
«النیکەم بۆ ئێســتا» هەروەکو ئۆجەالن لەسەر

ئــەو باوەڕەیە .بۆچــی وێژمانی نەتــەوەکان و
کۆمەڵگای ئــازاد ،ئۆتۆنۆمی و دێموکراتیک لە
بەرنامەی کارییاندا بــوو؟ بەپێی بۆچوونەکانی
ئۆجەالن ،پەکەکــە بەرهەمی قۆناغی نکۆڵی و
حاشالێکردنی کوردان بوو و ،ئایدئۆلۆژییەکەی
بە گشتی لەژێر کاریگەریی ئایدئۆلۆژی نەریتیی
«مارکسیســت ـ لێنێنیســت»دا بوو .هەربۆیە
ئەوکات ،بەرەوپێشــچوون و لێکدانەوەی زیاتر
لەبارەی پەرە ئەســتاندنی وێژمــان لە ڕێگەی
چەمکــی دەوڵەتــی نەتەوەیییــەوە لەگۆڕێدا
نەبــوو .هەربۆیە پەکەکە تەنیا «جوواڵنەوەیەکی
سیاســی ،پراکتیکــی» بــوو ]26[.چەمکــی
«جوواڵنەوەی سیاسی» لەبەرانبەر «جوواڵنەوەی
کۆمەاڵیەتــی»دا[ ]27و چەمکــی وەرچەرخان و
گۆڕانکاریــی ڕێکخراوەیــی[ ]28دەکرێ چەقی
باسوخواســی ئەم بوارە بێت .بەواتایەکی دیکە
لــە ڕووی ڕێکخراوەییەوە ،دەکرێ وەرچەرخان
لە پەکەکەوە وەکو بزووتنەوەیەکی سیاســی بۆ
ناوەندێکــی بەرین و بەرباڵوتــر لێک بدرێتەوە
کە پێی دەگوتــرێ کەجەکە .چەمکی گۆڕینی
بەهاکانــی کۆمەڵــگا وەکو ئەرکی ســەرەکیی
جوواڵنــەوەی کۆمەاڵیەتــی[ ]29ناتوانێ لە ڕێی
پەکەکەوە وەکو حیزبێکی سیاســی پراکتیکی
ئەنجام بدرێت .بە بڕوای ئۆجەالن بەربەرەکانی
لەگەڵ شێرپەنجەی «کێشە و ئالنگاری کوردان»
بۆ پێکهێنانی بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی بەرباڵو
بۆ گۆڕینی چارەنووســی گەل و دەربازبوون لە
کۆیلەیەتی درێژخایەن پێویســتە ]30[.سەرەڕای
ئەمە ،ئەرکی پەکەکە بەرەنگاریی ڕاســتییەکی
زۆر گرینــگ بوو کە بووە هــۆی ئەوەی گەلی
کورد لەژێر سیاسەتی یەکچەشکردنن ،بەتورک
کــردن و ئاسیمیالســیۆنی دەوڵەتــی تورکیە
لە ســەدەی بیســتەمدا لەنێو بچێت .بە بڕوای
ئۆجــەالن ،مانەوەی چەمکی کــوردی بوون و
هەبوونی کورد و کوردستان النیکەم لە تورکیە،
ئاکامی خەبات و شۆڕشی پەکەکەیە.
هەربۆیە لە ڕەوتی وەرچەرخانی بزووتنەوەی
کــوردان لە تورکیەدا ،بەبیــر و بۆچوونی من؛
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وەرچەرخان لە خەباتێکــی تاک ڕەهەندییەوە
بۆ خەباتێکی چەند ڕەهەندی لە ســاڵی 1993
وە دەستپێکرا و ،پاشان بە دامەزرانی کەجەکە
ئاشکرا بوو .ئەمەش بەو مانایەیە ،پەکەکە وەکو
ناوەندێکی بەرین و بەرباڵوتر پەرەی ئەستاندووە
و چەنــد ڕەهەندییەک بەناوی کەجەکە بووەتە
جێگرەوەی ،بابەتێک کە زۆربەی لێکۆڵەران لێی
تێناگەن .ئــەوان پێیان وانییە ئەم بزووتنەوەیە
بتوانێ تا ئــەو ڕادەیە ئامادە بێت بۆگۆرانکاریی
ڕادیکاڵ لەخۆیدا .بروام وایە لە ڕووی تیۆرییەوە،
پاشەکشــە لە دەوڵەت و تیشک خستنە سەر
نەتەوە ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە .بەپێچەوانەی
پەکەکەی پێشــوو ،کەجەکــە دەتوانێ بەرنامە
سیاســییەکانی خۆی بە گوێرەی هەڵبژاردنی
[]31
ئەقاڵنی و دەرفەتە سیاسییەکان داڕێژێتەوە.
نموونەی بەڕێوەبردنی پێوەندییەکانی کەجەکە
لە ڕێی دەورگێڕانی لە ســووریە وەکو TEV-
 DEMو  PYDلەگەڵ ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئەمریــکا و ڕووســیە لــە مەیدانی سیاســیی
رۆژئاوا و باکووری ســوریەدا سەلمێنەری ئەم
بیرۆکەیــەن .ســەرەڕای ئەمــە ،چەمکگەلی
نەتەوەی دێموکراتیک ،دێموکراسیی ڕادیکاڵ،
ئۆتۆنۆمــی و المەرکەزی کلیلــی ئەم پاڕادیمە
نوێیەی کەجەکــەن .ئەمە جێگرەوەی مۆدێلی
ئێســتایە و ئامانجی پێکهاتەشکێنیی چەمکی
دەوڵەتی نەتەوەیییە.
مۆدێلێکــی جێگــرەوە :ئۆتۆنۆمیــی
دێموکراتیک
پــڕۆژەی ئۆتۆنۆمیی دێموکراتیــک لە تورکیە
و بەتایبــەت لە ناوچــە کوردییەکان لە مانگی
جواڵی ســاڵی  2011لەالیەن  DTKو BDP
وەکــو دوو ناوەنــدی ســەرەکیی نوێنەرایەتی
کەجەکــە لە تورکیە ڕاگەیەنــدرا .بە واتایەکی
دیکە ئەم پڕۆژەیە لە الیەن کەجەکە و ،لە ڕێی
چاالکانی «ئەنجومەنی تورکیە»وە پێشنیار کراوە
کە دەرفەتیان بۆ کاری یاسایی لە سنوورەکانی
تورکیەدا هەیە.
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دەکرێ وەکو جێگرەوەی دەوڵەت سەیری
ئەم پرۆژەیــە بکرێ .بە واتایەکــی دیکە ،ئەم
ئایدئۆلۆژییــەی کەجەکە نیشــانەی وەالنانی
دەوڵەتی نەتەوەییە .سەرەڕای ئەمە ،ئەم پڕۆژەیە
بە جۆرێک پێشــکەش کراوە کە ڕاســتەوخۆ
دەوڵــەت وەالنانــێ و هەمــوو الیــەک دڵنیا
دەکاتــەوە ئەم پڕۆژەیە نایهەوێ دەســتکاریی
ســنووری ئەو واڵتانە بکات کــە کوردی تێدا
دەژی .هەربۆیە لە ڕووی تیۆرییەوە ئەم پڕۆژەیە
هێندێک دژواری یان سنوورداربوونی هەیە ،چ
بگات بە الیەنی کردەیی و دەرهاویشــتەکانی
مۆدێلێکــی وەها لە تورکیە یــان کۆمەڵگا فرە
نەتەوە ،ئایین و کلتوورییەکان لە کوردستان و
تەواوی تورکیەدا هەن.
بە پێــی وێژمانی فەرمــی  DTKو HDP
ئەم پڕۆژەیە تەنیا بۆ کوردان نەبوو .دەیانویست
گشتگیری بکەن و وەکو پرۆژەیەک بیخەنە ڕوو
و لە الیەن پەرلەمانەوە پەســەند بکرێت .ببێتە
هۆی گۆڕینی یاسای بنەڕەتیی نادێموکراتیک و
بکرێت بە یاسایەکی دێموکراتیک و کراوەتر .بەم
حاڵەشەوە لێکدانەوەی ئەم وێژمانە گیروگرفتی
زۆری هەیە .ســەرەکیترین باسوخواسی ئەم
بابەتە لــە چوارچێوەی هزر و ئەندێشــەدایە،
چ بــگات بــە ڕێگرییەکانــی بەڕێوەبردنــەوە.
دڵنیانەبوونی چوارچێوە و دەســەاڵتی کەجەکە
و هێژمۆنییەکــەی لەســەر گەلــی کــورد و
دەورگێڕانی سیاسی لە تورکیە گرفتێکی دیکەیە
کە چەمکی ئۆتۆنۆمیی دێموکراتیک دەباتە ژێر
پرســیارەوە ]32[.ســەرەڕای گوشاری حکومەت
و دەوڵــەت لەســەر چــاالکان ،بەتایبــەت
دەستبەسەرکرانی ژمارەیەکی زۆر لە چاالکانی
کورد و الیەنگری کورد بە ناوی «ئۆپەراسیۆنی
کەجەکە»ەوە ،ئەم پڕۆژەیە دیسان بزووتنەوەکەی
چاالک کردەوە و چاالکانی هیوادار کردەوە.
بابەتی سەرەکیی ئەم بەســتێنە ڕوانگەی
ناڕوونــی سیاســەتمەدارانی کەجەکە بەرانبەر
چەمکــی «ئۆتۆنۆمیــی دێمۆکراتیک»ە .کەس
ناتوانــێ زۆر دڵنیــا بــێ کەجەکــە چــی لە
ساڵی بیست و دووەم
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«ئۆتۆنۆمیی دێموکراتیک» دەوێ و مەبەســتی
چییــە :ئاگاداریی المەرکەزیــی حوکمڕانی لە
تورکیە یان دامەزرانی کوردستانی دێموکراتیک
و ئۆتۆنۆمی بەو شــێوەیەی لە ڕاگەیاندنەکەدا
هاتووە .ســەرەڕای ئەمە دەوڵەتــی تورکیەش
لەم بارودۆخە نەگەیشــت .بۆیە دەســتبەجێ
پــاش ڕاگەیاندنــی «کوردســتانی ئۆتۆنۆمیی
دێموکراتیــک» لە دیاربەکــر لە مانگی جواڵی
ســاڵی  ،2011دەوڵەتی تورکیە ئۆپەراســیۆنی
خــۆی بــۆ گرتنــی ئەندامانــی کەجەکە لە
سەرانســەری تورکیــە چڕتــر کــردەوە .ئەم
واڵتە وتووێژەکانی لەگــەڵ کەجەکە و هەموو
دانیشــتنەکانی لەگەڵ ئۆجەالن لــە ئیمڕالی
هەڵپەســارد .ئەم دۆخە تا هەنووکەش درێژەی
هەیە .بەو مانایە کە پڕۆســەی ئاشــتی نێوان
دەوڵــەت و کەجەکە جارێکــی دیکە کەوتەوە
سەر ڕێیەکی بنبەست.
پــاش کودەتــا شکســتخواردووەکەی
مانگــی جــواڵی ســاڵی  ،2016نزیکەی 28
شــارەوانیی  DBPکەوتنــە ژێــر دەســەاڵتی
دەوڵەتــەوە .ئەندامانی پلەبــااڵی  DBPوەکو
ڕێبەرانیــان کەوتنــە زیندانەوە .لــە الیەکی
دیکەوە ،ئۆپەراســیۆنی ســەربازیی لە قەندیل
و ئەو ناوچانەی گەریــای لێبوو ،زیادی کرد.
شارەکانی جزیرە ،نوسەیبین ،شێرناخ و سور بە
توندی لە الیەن ئەرتەش و پۆلیسەوە هێرشیان
کرایــە ســەر .کەجەکە بەڵێنــی دا بە هەموو
تەکنیک و توانا و دەســەاڵتییەوە تۆڵەی خۆی
بکاتەوە و هێرشەکانی خۆی بۆ سەر بنکەکانی
ئەرتــەش لە تورکیە زیاد بــکات .پێم وایە ئەم
گوشار خستنەســەرە لە ئەنجامی کاردانەوەی
دەوڵەت بــە ڕاگەیاندنی پــڕۆژەی «ئۆتۆنۆمیی
دێموکراتیــک»ی تــاک الیەنــە لــە الیــەن
کەجەکەوە لە ساڵی  2011و بۆ دووهەمین جار
پــاش دووهەم هەڵبژاردنی گشــتیی لە مانگی
نۆڤەمبەری ساڵی 2015دایە .پاش باسوخواس
و گفتوگــۆی درێژخایــەن لەگــەڵ چەندین
ئەندامــی پلەبااڵی کەجەکە ،هاتمە ســەر ئەو

بــاوەڕە کە هێنانەگۆڕی ئەم پڕۆژەیە بووە هۆی
تووڕەبوونی دەوڵەت و توندوتیژیی لێکەوتەوە .لە
الیەکی دیکەوە ،شوێندانەریی پڕۆژەکە دەوڵەتی
ناچار کرد بیر لــە وتووێژ بکاتەوە ]33[.لەوپەڕی
سەرســووڕماندا ،لــە ســاڵی  2013دەوڵەت
لەنــەکاو خولێکی نوێــی وتووێژەکانی لەگەڵ
کەجەکە دەســتپێکردەوە .بۆ یەکەم جار پاش
تێرۆری سێ چاالکی کورد لە پاریس لە مانگی
جانۆڤێری ساڵی  2013پڕۆسەیەک کە پێشتر
قەت وەکو پڕۆســەی ئاشتی ناوی نەهێنراوبوو،
شاندی  HDPبۆ چاوپێکەوتنی ئۆجەالن چوونە
ئیمڕاڵی .هەربۆیە بەڕواڵەت «پڕۆســەی ئاشتی»
دووبارە دەســتپێکرایەوە .لــە ئاکامی گۆڕینی
ستراتێژی و تاکتیکەکان لە الیەن کەجەکەوە،
دەوڵەت ناچار بوو بە بۆچوونەکانیدا بچێتەوە و
کاری نوێ بکات .ئەمە بەو مانایەیە کە پڕۆژەی
«ئۆتۆنۆمیی دێموکراتیک» کاریگەریی لەســەر
ڕەفتاری دەوڵەت لەم ســااڵنەی دوایی هەبووە.
بەم حاڵەوە جارێکی دیکە کاری پڕۆســەکەیان
بەهەڵــەدا برد و دەوڵەت گەڕایەوە سیاســەتی
پێشــووی و ،وەکو شێوازێکی تاکتیکی لە کۆی
پرۆســەکەی ڕوانی و قــەت دۆزی کوردانی لە
تورکیە بە بنەما نەگرت.
لە چ شتێکدا هەڵەیان کرد؟
لە ئێوارەی 7ی جونی ســاڵی 2015داHDP ،
ســەرکەوتنێکی چاوەڕواننەکراوی وەدەســت
هێنــا و نزیکەی  %13دەنگــی هەموو تورکیە
و نزیکــەی  %70دەنگی ناوچــە کوردییەکانی
وەدەســت هێنــا ]34[.لەگــەڵ ســەرکەوتنی
دەنگدەرانــی  HDPو بزووتنــەوەی کــوردی،
نیشــانەی شکســتی ئەردۆغــان بــۆ گۆڕینی
ئــارام و بەکاوەخۆی سیســتەمی پەرلەمانی بۆ
ســەرۆکایەتی بوو .ڕووداوی ســەرەکیی پالنی
بەرپرســانی تورکیــەی بــۆ بیرکردنەوەیەکی
جیددی و سزادانی  HDPو دەنگدەران گۆڕی.
لە کاتی ڕاگەیاندنــی ئاکامەکانی هەڵبژاردن و
لەنێو شــادی و خۆشــحاڵیی ئەندامانی HDP
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دا ،ترس و نیگەرانیم بە ڕوخســاری بەشــێک
لــە ئەندامانی بااڵ و لەمێژینــەی بزووتنەوەی
کــوردەوە دیــت .لــە مــاوەی ملماڵنێــی
هەڵبژاردنــدا ،ئەردۆغان بە ئاشــکرا خوازیاری
 400کورســیی  TBMMبوو تا بتوانێ یاسای
بنەڕەتیی بــە قازانجی خۆی بگــۆڕێ .بۆ ئەم
مەبەســتە ئەردۆغان هەوڵی دا سەردانی شارە
کوردییەکان بکا و ،نوســخەی زمانی کوردیی
قورئان وەربگرێ و چەمکی برایەتی ئیسالمیی
لەنێــو کورد و تورکاندا زەق بکاتەوە ،بۆ ئەوەی
دەنگی کوردان وەدەســت بهێنێ .ســەرەڕای
ئەمە ،لەبــەر چاالکیی هەرەوەزیی بزووتنەوەی
کوردان و بەرنامەی سەرنجڕاکێشی هەڵبژاردنی
 ،HDPپالنــی ئەردۆغان لە ناوچە کوردییەکان
سەرکەوتوو نەبوو.
بەڕواڵــەت نــە ئەردۆغان و نــە پارتی داد
و گەشــەپێدان  ( )AKPو  HDPچاوەڕوانــی
ئەنجامێکــی ئەوتۆیان نەبوو .ســەرەڕای ئەمە،
وێژمانی نوێــی  HDPو هەروەها بەرژەوەندیی
گرووپــە جیاوازەکانی نێــو تورکیە ،ڕێگەی بە
 HDPدا نەتەنیــا لە ناوچە کوردییەکان ،بەڵکو
لە ناوچە جیاوازەکانی تورکیە دەنگی خۆی زیاد
بکات .بەم حاڵەوە من لەسەر ئەو باوەڕەم HDP
لە ڕێگەی ناســاندنی وێژمانی «مرۆڤی مەزن»
و بەتایبەتــی کەڵک وەرگرتنی ڕاســتەوخۆی
دروشمی ناســراوی دەمیرتاش دژی ئەردۆغان
کــە (ڕێگــە بە تــۆ نادەین ببی بە ســەرۆک
کۆمــار) ،هــەم ئەردۆغان و هەم سیســتەمی
تورکیــەی زۆر تووڕە کرد ]35[.ئــەم وێژمانە بۆ
هێرش کردنە سەر غوروری ئەردۆغان لەقەڵەم
درا و لــەو کاتەوە ئەردۆغان بەڵێنی داوە ئەگەر
بتوانێ ،تۆڵەی خۆی بکاتەوە .شکاندنی ڕێگریی
 %10ی  HDPلــە هەڵبژاردنــدا بۆ پارتی داد
و گەشەپێدان و ئەردۆغان چاوەڕواننەکراو بوو.
ئەمــە دڵنیایییەکی گــەورەی دا بە ڕێبەرانی
 HDPو خەڵکــی کــورد ،چونکە لەســەر ئەو
باوەڕە بوون کە ســەردەمی کوشتوکوشتاری
دەوڵەتــی تورکیە کۆتایی پــێ هاتووە و HDP
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دەتوانێ پادشاسازی  TBMMبێت ]36[.بێگومان
ئەمە گەورەترین لێک تێنەگەیشتنی ڕێبەرانی
 HDPلە سروشــتی دەوڵەتی زاڵم و ستەمکار
بوو .لەبەر چەند هۆکار خەباتی  HDPبە وریایی
پێویست لەبەرچاو نەگیرا HDP .و بزووتنەوەی
کوردی بەتــەواوی چوارچێوەی دەســەاڵت و
ســتراتێژیی دەوڵەت و بەتایبەت زێدەخوازیی
ئەردۆغانیان نەخوێندبووەوە .بارودۆخی دەیەی
 ،1980کاتێک هەزاران چاالکی کورد زیندانی
و ئەشــکەنجە دران و دەیــەی  1990کاتێک
هەزاران گوند و شــاری ناوچــە کوردییەکان
وێــران و ،نزیکــەی  3میلیۆن کــەس ئاوارە
بوون و بۆ شارەکانی ڕۆژئاوای تورکیە کۆچیان
کــرد ،دەکــرێ یارمەتــی بە تێگەیشــتن لە
بارودۆخی دەوڵــەت لەبەرانبەر هەر گرووپێک
بدات کە پێکهاتەکــەی دەهەڵمەتان دەگرێت.
ئەم لێکتێنەگەیشــتنەی دەوڵــەت لە الیەن
بزووتنــەوەی کوردەوە ،خاڵی ســەرەکییە کە
سیاسەتی هەڵەی گرتووەتە بەر.
بێشــک شــەڕ دژی بزووتنــەوەی کورد،
شــەر دژی هەموو دێموکــرات و ئازادیخوازان
بوو .ئەندامی پلەبااڵی کارگێڕیی  DBPباســی
لەوە کرد کــە لە ماوەی کەمپەینی هەڵبژاردن
لە 7ی جونــی 2015دا ،زیاتر لــە  168جار
هێرش کراوەتە ســەر ئەندام و نووسینگەکانی
 .HDPلــە مــاوەی کەمپەینــی هەڵبــژاردن
لــە 1ی نۆڤەمبــەری 2015دا 190 ،جــار
هێرش کراوەتە ســەریان ]37[.لــە کاتی کودەتا
شکشتخواردووەکەی ساڵی 2016دا ،زیاتر لە
 20000چاالکی کــورد ،کە زۆربەیان ئەندامی
 HDPو  DBPبوون ،دەستەبەسەر کران .لەنێو
ئەم کەســانەدا هەر دوو هاوسەرۆکی پێشووی
 ،HDPســەالحەدین دێمیرتــاش و فیگــن
یوکســیکداغ و  12نوێنەری دیکەی ،TBMM
 52شــارەدار و سەدان ئەندامی هەڵبژێردراوی
دێموکراتیکی شارەوانییەکان کەوتنە زیندانەوە.
ئەردۆغان بە ئاشــکرا خوازیــاری ورووژاندنی
جەماوەریی (ســەفەربەرلیک) ،دژی هەموو ئەو
ساڵی بیست و دووەم
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چاالکانە بوو کە بەتــەواوی لە ڕووی ئیرادەوە
خۆیان نادەن بەدەســتەوە .پرسیاری سەرەکی
لەم بوارەدا ئەمەیە ،بۆچی ئەردۆغان و دەوڵەتی
تورکیــە شــەڕیان دژی  HDPو بزووتنەوەی
کــورد تووندتر کرد؟ بۆچی  HDPهەلومەرجی
دەوڵەتی بەتەواوی لێــک نەدایەوە و خۆی لە
بەرەوڕووبوونەوەیەکــی وەها بــەدوور نەگرت؟
یان بە واتایەکی دیکــە چ هەڵەیەک ڕووی دا
و بۆچی؟
ئاشکرایە وێژمانی دەوڵەتی تورکیە بە پێی
چەمکی تورکبوون و شوناســی نەتەوەخوازانە
بنیــات نراوە و ئامانجەکــەی یەکیەتی هەموو
گەالنی تورکیە لەژێر یەک شوناسدایە .دەوڵەت
بۆ پێکهێنانی کۆمەڵگایەکی یەکگرتوو ،سەقامگیر
و گوێلەمســت ،پڕۆســەی یەکدەست کردن،
پاکتاوکردن ،بەتورک کردن و لەم دواییانەشدا
[]38
بــە ئیســامیی کردنــی بەڕێوە بــردووە.
ئاشکرایە  ،HDPپڕۆژەی کەجەکە و ئۆجەالنە،
بە ڕوونی و چاالکانە ئەم وێژمانەی دەهەڵمەتان
گرتووە .ئەم ڕێکخــراوە هەوڵ دەدات چەمکی
دەوڵەتــی نەتەوەیی لەنێو ببــات و بەرەنگاری
پڕۆسەی یەکدەســت کردنە ببێتەوە .هەربۆیە
دەوڵەت و خەونی ئەردۆغان لەژێر هەڕەشــەی
بۆچوونەکانی کەجەکەدایە .ئەمە هەڕەشەیەکە
بۆ بارودۆخی دەوڵەت لە  100ساڵی ڕابردوودا.
هەروەها ئەمە هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ بۆ سەر
ئەردۆغان و دەسەاڵتەکەیەتی .بۆیە دەوڵەت بە
گوێرەی ئەم خاڵە جارێکی دیکە دژی بزووتنەوە
و  HDPشەڕی ڕاگەیاندەوە .بە واتایەکی دیکە،
پــڕۆژەی  HDPلــە دەرەوەی چوارچێــوەی
دەوڵــەت و دامەزرانەکەیەتی HDP .خوازیاری
دوو خاڵە کە دەوڵەت ناچێتە ژێر باریان .خاڵی
یەکەم ئۆتۆنۆمیی دێموکراتیکە و ڕاستەوخۆ بە
پێچەوانەی تێگەیشتنی نادێموکراتیکی ئێستا،
بەڕێوەبردنــی دەوڵەتە .خاڵی دووەم ناســینی
هەموو گرووپــە جیاوازەکانی ئەتنیکی ،ئایینی،
فەرهەنگی ،کۆمەاڵیەتی و سیاســییە ،کە دژی
چەمکی یەکپارچەسازیی دەسەاڵتی ناوەندگەرا

و دەسەاڵتخوازیی ئانکاڕایە.
لەســەر ئەو باوەڕەم ئەگەر  HDPسیاسەتی
خۆی بگــۆڕێ و بچێتــە نێــو بازنەیەکەوە کە
دەوڵەت دەیهەوێ ،کوشــت و بــڕ دژی HDP
کــەم دەبێتەوە .بــە واتایەکی دیکــە ،دەوڵەت
دەیهــەوێ  HDPبــە هەمان شــێوەی (پارتی
بزووتنــەوەی نەتەوەخــوازی  )MHPتەســلیم
بێت یان النیکەم  HDPهەراســان بکات و ئازار
بدات ،هــەر وەک ئــەو کارەی کە بــۆ (پارتی
کۆماریخوازی گەل  )CHPکردی .ئێســتا HDP
و  DBPتاقــە حیزبێکن بــە جۆرێک دەوڵەتیان
دەهەڵمەتــان گرتووە و سەرئێشــەیان بۆ ســاز
کردووە ،بەشــێوەیەک کە دژایەتی کۆڵەکەکانی
ئەم دەوڵەتــە بکەن .هەڵبــەت چەندین هێزی
دیکــەش لە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت هەن کە
ئامانجیان کەمکردنەوەی هێژێمۆنیی ئەردۆغانە.
بەهێزترینیان بزووتنەوەی ئیســامگەرای ناسراو
بــە فەتحوڵاڵ گولەنە کە دەســەاڵتێکی گەورەی
لە دامودەزگاکانی دەوڵەتدا هەیە .هۆکارەکەشی
شکســتی کودتای مانگی جواڵی ســاڵی 2016
ی زایینی بوو .ســەرەڕای ئەمە HDP ،و DBP
تاقە هێزی دێموکراتیکن کە دەتوانن هەڕەشــە
بن بۆ ســەر دەوڵەت و ئەردۆغان ،لەبەر وێژمانە
سیاســییەکەیان لەبەرانبــەر دەوڵەتــی تورکیە
و جەخت کردنە ســەر چەمکی نەتەوەســازیی
دێموکراتیک ]39[.هەربۆیە ئەم دەوڵەتە دەیهەوێ
 HDPبگەڕێنێتەوە باشووری ڕۆژهەاڵتی تورکیە
و تەنیا وەکو حیزبێکی کوردی بیناســێنێ ]40[.بۆ
واڵمدانەوەی ئەم پرســیارە دەکــرێ لە وێژمانی
جۆراوجــۆری HDPدا بەدوایــدا بگەڕێین کە بە
گشــتی لە الیەن بەڕێوەبەرانی الو ،نوێ ،تازەکار
و تاڕادەیــەک پڕشوبــاوەوە بەڕێــوە دەچێت.
بەپێچەوانــەی ئەندامانــی پلەبــااڵی کەجەکە،
بەرەی نوێی بزووتنەوەی کورد ناتوانێ بەتەواوی
لە ســەختی و دژوارییەکانــی دەیەی  1980و
 1990بگات .هەربۆیە سیاسەتی  HDPلەبەرانبەر
دەوڵەتدا بەئاشــکرا بــۆ ئەردۆغان ســەلمێنراو
و سەرئێشــە بوو .ســەرەڕای هەمــوو ئەمانەش
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 HDPباشــترین و ســەرکەوتووترین پــڕۆژەی
بزووتنــەوەی کورد لــە  100ســاڵی ڕابردووە،
تەنانەت گەیشــتووەتە ڕۆژئاوای تورکیەش .بەم
حاڵەوە وێژمانی سیاسی  HDPو بەتایبەت وتار و
لێدوانەکانی سەالحەددین دەمیرتاش و وێژمانی
«شەیتانپەرەستیی ئەردۆغان»[ ]41بوونە هۆکاری
ئــەوەی کە بەڕێوەبەرانی پلەبــااڵی بزووتنەوەی
کورد لە دەرهاویشــتەکانی دژکردەوەی دەوڵەت
ترســیان ڕێبنیشێت .ئەم بەڵگاندنە بەدروستی
دژی بیــر و بۆچوونــی لێکۆڵەران و پســپۆڕانن
لەبارەی کێشەی کوردان و تورکیە .ئەوان پێیان
وایــە بەڕێوەبەرانــی کەجەکە ڕێگــە بە HDP
نادەن سیاســەتێکی نەرمتر لەبەرانبەر دەولەتدا
لە TBMMدا بگرنەبەر .بێشــک لە ڕێی ناوەندە
پێوەندیدارەکانەوە ،کەجەکە کارەکانی  HDPی
مەحکووم کرد .بەم حاڵەوە لەبەر ئۆتۆنۆمیی HDP
لە تەواوی چوارچێــوەی بزووتنەوەدا ،ئەندامانی
پلەبااڵی کەجەکــە تەنیا لــە هەلومەرجێکدان
کە دەتوانن پێشــنیار و ڕاوێژ بدەنە بەڕێوەبەرانی
ڕاستەقینەی  ]42[.HDPوەکو دوایین تێبینی ،من
پێم وایە شــەڕی ئەردۆغان دژی  HDPتا کاتی
لەنێوچوونی  HDPهەر درێــژەی دەبێ (ئەگەر
دەوڵــەت بتوانــێ کارێکی وەها بــکات) یان تا
کاتی تەسلیمبوونی ( HDPئەویش زۆر بەدوورە)
و بزووتنەوەی کورد بــەردەوام دەبێت .دەوڵەت
دەیهەوێ  HDPلە مەیدانی سیاسەت وەال بنێ.
ســەرەڕای ئەمە HDP ،سوورە کە سیاسەتەکانی
خۆی تا ئەو جێیەی بۆی دەڕەخســێ و بە هەر
شێوەیەک درێژەیان پێ بدا.
ئەنجام
ئەم وتارە سیاســەت و کارکردی بزووتنەوەی
کوردی لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا شەنوکەو
کرد تــا بەو ئاکامە بگات کــە بۆچی دەوڵەتی
تورکیە و بزووتنەوەی کوردی نەیانتوانی بەسەر
ئەم قۆناغەدا زاڵ بن و لە بازنەی کێشەی دۆزی
کوردان لە تورکیە خۆیان دەرباز بکەن .تیشک
خستنە سەر چەمکی «ئۆتۆنۆمیی دێموکراتیک»
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و بەرەوپێشــچوونی نەتەوەســازی لەجیاتیــی
دەوڵەتی نەتەوەیی لە ڕێگەی پێکهێنانی HDP
و  HDKو هەلومەرجی ئێســتای بزووتنەوەی
کــوردان و پڕۆســەی دێموکراتیزاســیۆنی
سیاســەت و کۆمەڵگای تورکیە بوو .پاش 40
ساڵ شەڕ و ملمالنێی نێوان بزووتنەوەی کورد
و دەوڵەتی تورکیە ،هیچ نیشــانەیەکی دیار لە
ئاشتی ڕاستەقینە لەنێوانیاندا نییە.
مــن پێم وایە کە بە ڕواڵەت پرۆســەی
ئاشــتی نێوان بزووتنەوەی کورد و دەوڵەت لە
ئاکامی گوشــاری خەباتــی کەجەکە لەجیاتی
مەیلی دەوڵەت بۆ ئاشتییە .سەرەڕای هەنگاوی
نادیــار و داهاتــووی ناڕوون ،لەگــەڵ هەموو
ســەختی و دژوارییەکان ،ســوور و پێداگر بوو
کە خەباتی کوردان بە هەر شــێویەک درێژەی
هەبێت .بەم حاڵەشــەوە ،تێگەیشتنی دەوڵەت
و پالنەکانــی و هەروەها دەرک کردنی تەواوی
چوارچێــوەی خەبــات لە الیــەن دەورگێڕانی
کوردەوە وەکو  HDPو  DBPئێستاکە ئالنگاریی
و کێشــەیەکی گەورەیە .لــە الیەکی دیکەوە
دەوڵــەت لەوانەیە پاش هەمــوو ڕووداوەکانی
چەند ســاڵی ڕابردوو ،بیر لە خولێکی دیکەی
وتووێژ بکاتەوە ،بەتایبــەت بە پێی کاریگەریی
بارودۆخی ســوریە و هێزەکانی کورد لەســەر
تورکیە .ســەرەڕای ئەمە ،تاکو ئێســتا دەوڵەت
لەجیاتی مافی نەتەوەیەک لە نێوخۆی تورکیە،
لە دەالقەی ئاســایش و تێرۆزیزمەوە مامەڵەی
لەگــەڵ دۆزی کورد کردووە .کەوابوو شــەڕ و
پێکدادانــی پێشبینیکراو لــە داهاتوودا هەر
درێژەی دەبێت.
*. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1
9448953.2018.1497752
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دولتمردان فکری و ساختن دولت-ملت غیر لیبرال در ایران
()١٩٢١-١٩٢٦

افشین متین عسگری
و :خوشناو قاضی

مقدمه
در سال  ،1969در حالی که حکومت مطلقە
و خودکامگی روزافزون محمدرضا شاه پهلوی
آشــکارا مغایر چارچوب قانون اساسی ایران
بود ،اســدالله علم نخستوزیر سابق ایران در
خاطرات خود چنین نوشــت« :امروز ،من در
مجلس سنا بودم و شصت و چهارمین سالگرد
تدوین قانون اساســی مشــروطە را جشــن
میگرفتیم .اما این مراســم بیشتر به تشییع
[]١
جنازه شــباهت داشت تا جشــن سالگرد».
اینگونە اظهارات کە علم در خاطرات محرمانه
خود ثبت کرده اســت ،حکایــت از آن دارد
ک ە باالترین ردههــای رژیم پهلوی بە طرزی
بدبینانە آگاهند که مشروطیت ایران مدتها
اســت کە در عمل مرده است .خاطرات علم
با صداقتی ویژە ،غالباً خاطر نشان میکند که
تظاهر ســلطنت پهلوی بە دموکراسی ،دولت
پارلمانی و حاکمیــت قانون چیزی نبود غیر
از ریاکاری و خدعە .در ســطور زیر ،استدالل
میکنم که رویە سنتی مشروطیت ایران ،و در
نتیجە پتانسیل ایجاد دولت لیبرال-دموکرات،
نمرد بلکــه عامدانە بە قتل رســید .به طور
دقیقتر ،نشــان خواهم داد که توطئە حذف
اصول سیاســی بالقوە دموکراتیک ،توســط
«دولتمردان فکری» که تالشهای جمعی آنها
بنیــان یک دولت-ملت غیرلیبرال ،و در واقع
دیکتاتــور را در ایران دهە  1920بنیان نهاد،
چگونە عامدانە طراحی شــد و بە چە صورت
به طور سیستماتیک اجرا شد.
بنابرایــن ایــن فصل مطالعە و بررســی
این موضوع اســت کــە چگونــە گروهی از
روشنفکران ناسیونالیست ،که بسیاری از آنها
کارمندان و کارگذاران عالی رتبە دیکتاتوری
رضا شاه ( )1926-1941شدند ،مسئول خلق
مفهوم ،تصویرســازی و نهادینهسازی دولت-
ملت غیرلیبــرال معاصر ایــران و ایدئولوژی
ملیگرایانه فارسی-شونیســتی آن بودند .من
در تقابــل با روایتهای مرســوم ،اســتدالل

خواهم کرد که ساختن دولت-ملت غیرلیبرال
نه یک الــزام و امر بیچون و چرای از پیش
تعیین شــده تاریخ ایران بود و نه تنها گزینه
«واقعگرایانه» موجــود در اوایل دهه .1920
وقتــی جنگ جهانی اول پایــان یافت ،ایران
دارای یک دولت مشروطه ضعیف اما حداقل
دارای پویایــی و عملکــرد بــود ،پروژهها و
طرحهای مختلف ملتســازی هم در مجلس
ملی و هم در «حوزه عمومی» جدید که توسط
انجمنهای ایالتی و والیتی ،احزاب سیاســی
کوچــک و مطبوعات نســبتاً آزاد تشــکیل
شــدە بود ،بە بحث گذاشتە میشد .از جمله
ایــن طرحهای مورد بحــث و مجادلە ،جاده
دیکتاتوری بود کە تحت ســلطنت رضاشــاه
اتخاذ شــدە بود ،گزینهای کــه تنها هنگامی
«اجتنــاب ناپذیر» به نظر میرســید کە تمام
گزینەها و طرحهای مدعی دیگر با خشونت و
زور سرکوب و حذف شدە بودند .این فصل بر
سالهای  1921-1926تمرکز کردە تا نشان
دهد که چگونه مسیر دیکتاتوری ملتسازی
نتیجه اختالفات ،ستیزها و حوادث غیرمترقبه
ش ایدههای ســلطهگرایانه و
بود و چگونە نق 
سازندگان فکری این ایدەها در بە بار نشستن
آنها قطعی بود.
ایــن روش نگاه به ملتســازی بە جای
آنکە توجیه شــود ،نیاز بــە توضیح دارد کە
چــرا و چگونە نوع غیرلیبرال ملتســازی بر
ســایر مدعیان از جمله گزینه نسبتاً لیبرال-
دموکراتیک مشــروطە پیروز شد .این موضوع
شــامل واکاوی این سوال است کە چرا سنت
لیبرال-دموکراتیک ایران از نظر فکری سست
و نحیف بوده و به عنوان یک رویە و کاربست
سیاسی پایدار ،تقریباً وجود خارجی ندارد .هم
در علم سیاست و هم در تاریخنویسی ،چنین
ســواالتی بحثی طوالنی را بە خود اختصاص
دادە اســت که آیا روشــنفکران بــه عنوان
اندیشــمندان منتقد ،بایــد مخالف دولتها
باشــند یا اینکە در ســمتهای مهم سیاسی
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به دولتها ،حتی دولتهای غیر دموکراتیک
خدمت کنند .این ســوال نیز ،در ادامە مورد
توجه ما قرار گرفته اســت ،البتە توجە ما به
عنوان انتخابی مطلق بیــن گزینههای کام ً
ال
مخالف نبودە اســت .به عبارت دیگر ،هرگونه
قضاوت در مورد روشــنفکران و قدرت دولت
باید بسته به رفتار و خصوصیات دولت مورد
نظــر و همچنیــن موقعیــت خاصی که یک
روشــنفکر در آن دولت دارد ،زمینە-محور و
خاص آن باشــد .هدف از اتخــاذ این روش
نزدیکشــدن به مسئلە ،اجتناب از معماهای
اخالقی و سیاســی گیجکنندە با توســل به
نســبیگرایی نیســت .برعکس ،همانطور که
در ادامە مشــاهده خواهید کــرد ،این فصل
روشنفکران را مســئول انتخابهای سیاسی
خود دانســتە و به ویژه آنها را در پایهگذاری
یک دولت-ملت غیر لیبرال در ایرن پاسخگو
میداند.
 .١روشنفکران ،لیبرالیسم و مشروطیت
ما باید با طرح نکتەای در مورد اصطالح مورد
بحث «روشنفکر» و کاربرد آن در تاریخ معاصر
ایــران ،بحث خود را شــروع کنیــم .از نظر
آنتونیو گرامشی و کارل مانهایم ،روشنفکران
به عنوان تمام آن کسانی تعریف میشوند که
در تولید دانش تخصصی و انتشــار و ترویج
آن در جامعه فعالیت دارند .به طور ســنتی،
این تعریف کالسیک به روحانیون و کارمندان
دولت مربوط میشد« ،روشنفکران سنتی» مورد
نظر گرامشــی ،در اساس متعلق بە قشرهای
اجتماعی ممتازی بودنــد و تولید دانش آنها
بیش از آنکه موجب برهم زدن سلسله مراتب
اجتماعی و سیاسی موجود شود ،در حمایت
از این سلســلە مراتب بود .تعریف کالسیک
با مفهوم و تصور جدیدی از روشــنفکران به
عنوان افــرادی در کل «ترقیخواه» یا از نظر
سیاســی مخالف و معترض به چالش کشیده
شــد ،دیدگاهی کــه در اروپای عصر پســا
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روشــنگری ظاهر شد و طنین آن به سرعت
سراسر جهان را فرا گرفت .تجسم این تعریف
جدید «روشنگران» یا لومیرهای قرن هجدهم
فرانسه ،طبقە روشنفکر انقالبی روسیه در قرن
نوزدهم و «روشــنفکران متعهد» قرن بیستم
بودند که «حقیقت را به قدرت میگفتند» .در
اوایل قرن بیســت و یکم ،چرخشی به سوی
تعریفهای قدیمی یا کالسیک از روشنفکران
پدیدار شد ،که بین عملکردهای تکنوکراتیک/
بوروکراتیک و نقش اخالقی  -سیاسی آنها به
عنوان منتقدان اجتماعــی و مدافعان منافع
عمومی تفاوت قائل شــد ]٢[.اگرچه همه این
تعاریف پر نوسان از «روشنفکران» بر ایران نیز
تأثیر گذاشتهاند ،این فصل از این اصطالح در
مفهومی اســتفادە میکند کە در دورە مورد
بحث ما یعنی دهههای بین دو جنگ جهانی
مرســوم بــود .همانطور کــه در جایی دیگر
بحث کــردەام ،پیچیدهتریــن بحث در مورد
روشنفکران و نقش اجتماعی آنها در این دوره
در مجلە مارکسیســتی دنیا کە مدتی کوتاە
منتشر شــد( )1934-1935بە بحث گذاشتە
شــد .در این مجلە روشنفکران چنین تعریف
شــدە بودند« :افرادی کــه زمینههای ادراک
آنها به دلیل ســواد ،آموزش و تحصیالتی کە
بە ســبب موقعیت اجتماعی خــاص (عموماً
طبقە متوســط) در دســترس آنها قرار دارد،
گستردهتر شده است ».از نظر دنیا روشنفکران
نوعاً ترقیخواه نبودە بلکە با توجه به وابستگی
اجتماعی و آموزەهای سیاسی ،از نظر عقیدتی
و ایدئولوژیک در مقوالت مختلف میگنجند.
این مجلە مانند گرامشــی اما مستقل از آن،
«روشــنفکران پیشــرو» درگیر در مباحثات
دائمی بــرای ترقی هژمونــی فرهنگی را به
عنوان «مربیان» ملــت میدید .عالوه بر این،
دنیا مدعی بود نقش اجتماعی «روشــنفکران
پیشرو» عبارت است از «اعتالی تمدن ایران و
انتقال مزایا و نقاط قوت تمدن اروپا به ایران».
دنیا با فرض اینکه تعامل ایران با مدرنیته بە
ساڵی بیست و دووەم
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صورت یکجانبه «مترقی و جلو روندە» خواهد
بود ،نسبتاً سادهلوحانه ایدئولوژی ملیگرایانه
راســتگرا و پروژههای مدرنیستی غیر لیبرال
ملتسازی را در نظر نگرفتە بود[.]3
هماننــد اصطالح «روشــنفکران» ،معنای
اصطالح «لیبــرال» هم مبهم و مورد اختالف
است .در ایران قرن بیستم« ،لیبرالیسم» برای
نشــان دادن تالطم فکری و ضعف سیاســی
بــکار میرفــت ،در حالی کــه در دهههای
اخیر این اصطالح اعتبار مثبت بیشــتری در
میان روشنفکران و دانشــگاهیان پیدا کرده
است ]4[.مسئلە غامض لیبرالیسم ایرانی ارتباط
معناداری با مســیر مغشــوش و پر تالطم و
سرنوشــت پر نوسان لیبرالیســم در سراسر
جهان دارد .یکی از منابع سردرگمی و تالطم
لیبرالیســم ،عدم تمایز بین سنتهای فکری
لیبرال و لیبرالیسم به عنوان رویەای سیاسی و
حکومتی بوده است .ما برای واضح نشاندادن
این تمایز ،باید تنها زمانی رجال سیاسی اعم
از مــرد و زن را لیبــرال بدانیــم که رویە و
عملکرد سیاسی آنها هموارە لیبرال باشد ،این
چیزی کام ً
ال متفاوت از موردی اســت کە در
آن افــراد دارای عقاید یــا جهانبینی لیبرال
هستند .هر چند دو مقوله فوق متمایز هستند
اما با هم ارتباط دارند ،زیرا ،لیبرالیســم قبل
از اینکە به یک سنت سیاسی تبدیل شود به
عنوان یک جنبش روشنفکری طرفدار آزادی
و تحمل دیگران ،به ویژه در مســائل مذهبی
و سیاســی آغاز شد .برجستهترین تجلی این
جنبش ،روشنگری اروپا با تمام غنا و توانگری
متعارض آن بود .اما لیبرالیســم به شکلی از
سیاست و حکومتداری نیز بدل شد .آغاز آن
هنگامی بود کە انقالبهای فرانسه و آمریکا،
حکومتهــای مبتنــی بر قانون اساســی یا
جمهوری که نیاز به رضایت حداقل برخی از
حکومتشوندگان داشتە و با آموزههای قرارداد
اجتماعــی و/یا حقوق طبیعی توجیە شــدە
بودند ،را تشــکیل دادند .لیبرالیسم سیاسی

که با طبقات متوسط صاحب مالکیت شناخته
میشد ،پیشتاز تحوالت انقالبی اروپا و سراسر
جهان بود تا اینکە در اواسط قرن نوزدهم که
یک جنبش سیاســی جدیــد طبقه کارگر و
ایدئولوژی سوسیالیســتی آن به عنوان رقیب
اصلی لیبرالیسم ظاهر شد .آنگاه لیبرالیسم و
سوسیالیسم با یکدیگر درگیر شدە و در نتیجە
ایــن منازعە در برخی جنبەها بر هم منطبق
شــدند و این همگرایــی و انطباق مدل قرن
بیستمی دولت رفاه لیبرال/سوسیال دموکرات
را ایجاد کرد .با ناکامی لیبرالیسم دولت رفاه
در برخــی مدعیان آن ماننــد اتحاد جماهیر
شوروی و جهان سوم ،این نوع لیبرالیسم نیز
از هم پاشــید و مدل نئولیبرالی جایگزین آن
شد ،کە ایدئولوژی آن لیبرالیسم و دموکراسی
را به بازارهای خارج از کنترل دولت و انباشت
بدون محدودیت ســرمایە پیوند میدهد .در
حال حاضر ،یک مدل نئو-لیبرال قدرتطلب
از حکومتمندی و حکومتداری در سراســر
جهــان به یک قاعده و هنجار تبدیل شــده
است ،کە بیشتر از پیش مفهوم لیبرالیسم را
مبهم میکند و بە عدم قطعیت ماندگاری آن
[]5
در آینده میافزاید.
در تاریــخ معاصــر ایــران ،آشــنایی با
لیبرالیسم ،هم به عنوان موضعی فکری و هم
بە عنوان شیوهای برای حکومتداری ،از قرن
نوزدهم و عمدتاً در رابطه با ســنت انگلیسی
حقوق فــردی ،حکومت پارلمانی و حاکمیت
قانون آغاز شــد .برخی از سیاحان ،بازرگانان
و دیپلماتهای دوران قاجار ،با ســنت لیبرال
انگلیســی آشــنا شــدە و از ارزش آن باخبر
شدند .این ســنت در عمل برای روشنفکران
در حــال ظهوری کە ســعی در بنیان نهادن
آگاهــی ملیگرایانــه اولیه داشــتند ،دور و
غیرقابــل لمس باقی ماندە بــود .گروه دوم،
به عنوان مثال ســید جمالالدین اسدآبادی
(افغانی) ،بــا مالحظە ســلطە امپراطوری و
استعماری غیرلیبرال انگلیس در خارج ،سنت
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لیبرال انگلیسی در خود انگلستان را مناسب
ایران ندانستند .اینان حتی پا فراتر گذاشتە و
تضاد شدید استعمارگری غیر لیبرال انگلیسی
با لیبرالیسمهای نوپای آن کشور ،را بە معنای
تزویــر و خدعە بــرای پنهان کــردن منافع
سیاسی شوم و خودخواهانە استکبار دانستند.
همچنیــن بــا پیوســتن بســیاری از رجال
سیاســی «لیبرال» ایرانی به لژهای فراماسون،
کە مشــهور بود در خدمت برنامەهای پنهان
انگلیسی هســتند ،وجهە لیبرالیسم بیش از
[]٦
پیش آسیب دید.
ابــراز خوشبینیهــای گاه و بیــگاه بە
گســترش لیبرالیســم انگلیس بــه ایران در
قرن نوزدهــم ،مانند اشــارەهای ملکم خان
اصــاح طلب به سیســتم پارلمانی انگلیس،
یــا نامه بهااللــه بنیانگذار مذهــب بهائی به
ملکــه ویکتوریا در ســتایش حکومت مبتنی
بر نمایندگی انگلیس ،نشاندهندە سردرگمی
اساســی روشــنفکران در خصوص دولت در
حال لیبرال شدن انگلستان و ماهیت آشكارا
غیر لیبرالی امپراتوری انگلیس اســت ]7[.عدم
ارتباط مهم لیبرالیســم با ایران و بقیه جهان
که به ندرت بە آن توجه شــدە است ،در این
واقعیت نهفتە است که فلسفه سیاسی لیبرال
کالســیک اروپامحور بود ،و کشورهای «عقب
مانده» و ملتهای «قرون وسطایی» را از مدار
حکومت لیبرال مســتثنی میکرد .به عنوان
مثــال به گفته جان اســتوارت میل ،بهترین
چیزی که مردم و کشــورهای «غیرمتمدن»
خارج از اروپا میتوانند به آن امیدوار باشــند
«دیکتاتــوری روشــنگری» اســت .گفتەهای
کالسیک او در رســالە دربارە آزادی ،در این
مورد کام ً
ال واضح اســت« :استبداد یک روش
قانونی حکومت در مواجهە با بربرها اســت ...
آزادی ،به عنــوان یک اصل ،در وضعیتی کە
اتباع آن در زمان عقب ماندەاند بە هیچ وجە
قابلیت اعمال ندارد ،در حالی کە بقیە بشریت
با بحــث آزاد و برابر پیشــرفت کردە و توانا
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شدە است .تا آن زمان ،چیزی برای آنان جز
اطاعتی بال اعتراض از یک اکبر شــاه (مغول
اعظم) یا یک شارلمانی وجود ندارد .البتە اگر
آنها آنقدر خوش شانس باشند که یکی از این
[]8
مستبدان را پیداکنند».
همانطور که اشاره او به امپراتور اکبرشاه
نشــان میدهد ،میل خواســتار «اســتبداد
روشــنگر» در مکانهایی مانند هند بود که در
[]9
آن زمان تحت استعمار انگلیس قرار داشت.
همچنیــن مورخــان ایران بایــد روایتی
مرسوم که لیبرالیسم انگلیس را با مشروطیت
ایــران پیونــد میدهــد ،زیر ســوال ببرند.
اصالحات مدرنســازی امپراتوری عثمانی و
ســازگار کردن قانون اساسی با اسالم توسط
روشنفکران جوان عثمانی ،پیش درآمد فوری
مشــروطیت ایران و الهامبخش مستقیم آن
بود ]10[.نخســتین کسی کە مشروطیت ایران
را با سنت لیبرال-دموکراتیک انگلیسی پیوند
داد مستشــرق انگلیسی ادوارد براون بود کە
در کتاب سال  ١٩١٠موسوم بە انقالب ایرانی
آن را بیــان کــرد ،این اظهارات به ســرعت
به یــک روایــت پارادایمــی از تاریخنگاری
ملیگرایــی ایرانی تبدیل شــد .با این حال،
براون این کتاب را نه برای ایرانیان بلکه برای
خوانندگان انگلیسی زبان با این هدف نوشت
کە آنها را علیه مداخله انگلیس در مشروطیت
ایران متحد کند .به همین منظور ،وی عمدا ً
روایت خود را تحریف کــرد و ادعا نمود کە
مشروطهخواهان ایرانی و حتی روحانیون ،در
واقع ملیگرایان آزادیخواهی هستند که برای
احیــای «ایران» به عنــوان «ملتی» بزرگ که
از زمان باســتان وجود داشته است ،مشغول
مبارزه با یک شــاه مستبد هستند .تالش از
روی حســن نیت اما تحریف شده براون در
شناسایی سنتهای سیاسی انگلیس به عنوان
مبنا و معیار اصول و هنجارهای تاریخ معاصر
ایران ،به شــدت بر ملیگرایی و تاریخنگاری
ایران تأثیر گذاشــت .این تأثیر طوالنی مدت
ساڵی بیست و دووەم
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و ادامــەدار ،به عنوان مثال ،در ترســیم هما
کاتوزیــان از ایران به عنــوان «جامعە کوتاه
مدت» بە روشنی مشاهدە میشود ،که در آن
تاریخ غیرپیشــرو چرخشی فرضی و مدرنیته
«ناکام» ،در برابر الگــوی جوامع «بلند مدت»
اروپایی به ویژه مدل انگلیســی از سنتهای
دیرپــای حقوقی و قضایی ،ســنجیده شــده
است ]1١[.تأثیر بە ظاهر درست مدل انگلیسی
در مطالعــه ادراکی علی انصــاری نیز درباره
ملیگرایی ایرانی دیدە میشــود که او در آن
ادعا میکند مشــروطهخواهان ایرانی خواهان
«نهادهای نمایندگی قانونمند بودند ...کە در
یک قانون اساســی درخــور و الهام گرفتە از
قانون اساسی (نانوشته) انگلستان تجلی یافتە
[]12
باشد».
در دهههــای اخیر ،و تا حدی در واکنش
به مردود شمردن و طرد عمده و سادهانگارانه
هر چیز مرتبط با ســلطنت پهلوی از جانب
جمهوری اســامی ،یک نوع تجدیدنظرطلبی
ایدئولوژیک خزنده مورد حمایت غیر مورخان
ایجاد شدە کە تالش میکند اعتبار»دولتمردان
[]13
روشــنفکر» دوران پهلــوی را برگردانــد.
پیشــگام این روند عباس میالنی است که در
کتاب بیوگرافی سیاسی ســرگرمکنندە امیر
عباس هویدا کە آخرین نخســتوزیر شاه با
صدارت طوالنی بود ،او را روشنفکری لیبرال
به تصویر میکشــد .هویدا ،به گفته میالنی،
«یک روشــنفکر واقعی ،مردی با فراســت و
روحیه جهانوطنــی ،لیبرالی از صمیم قلب
بود که به اربابی غیر لیبرال خدمت میکرد».
اثبــات این ادعــا کــە دارای فرضیات مقدم
ضد و نقیض اســت در مورد نخســتوزیری
که به اعتراف خودش و همچنین بە تصدیق
میالنی ،تقریباً ســیزده ســال صرف آنچیزی
کرد که یک پادشــاه غیر لیبرال بر او دیکتە
میکرد ،غیرممکن است .با این حال ،ترجمه
فارســی این بیوگرافی با موفقیت چشمگیری
روبرو شــد و در زمان نگارش این نوشتە ،به

چاپ بیستم خود رســیدە است ]14[.عالوە بر
کتابهــای پرفروش و محبوب ،دانشــوری و
رویە تحقیق پرنفوذ و تأثیرگذار نیز در تطهیر
ســیمای سیاســی دولتمردان دوران پهلوی
جایــگاه مهمی دارد .به عنــوان مثال ،مقالە
هما کاتوزیان در مورد سیاســتمدار جنجالی
حسن تقیزاده به این نتیجه میرسد که وی
«خواهان یک دولت دموکراتیک اما قدرتمند،
چیزی مانند دموکراسی انگلستان ،یا مدرنیته
بــه معنای واقعی کلمه» بــود ]15[.این برآورد
ســخاوتمندانه با اعتراف خــود تقیزاده در
تضاد اســت  .او اقرار میکنــد در حالی که
در پســتهای باال خدمت میکردە اســت،
صرفاً «ابزاری» در دســت رضاشاه بودە و اوامر
و دیکتەهــای او را اجرا میکردە اســت .بە
طرزی طعنەآمیز ،تقیزاده ادعا کردە اســت
که «ابزاری» برای دیکتاتــور بودن ،وی را از
مســئولیت و پاســخگویی معاف کرده است.
این دفاعیە در آن زمان توسط سیاستمدارانی
مانند محمد مصدق بیاعتبار شناختە شد ،اما
ظاهرا ً امروز هم چنین دفاعیاتی برای پیروان
[]16
متعصب تقیزاده قانع کننده است.
محمدعلــی فروغــی نیز یکــی دیگر از
چهرههای مهم مورد عالقه تجدیدنظرطلبانی
اســت کە در ایــن اواخر ســعی در تطهیر
چهــرە دولتمردان فکــری رضاشــاه دارند.
رامیــن جهانبگلو اســتدالل میکند« :امید و
هدف فروغی ایجاد شــرایط مناســبی برای
اجــرای اصول مدرن و لیبــرال در ایران بود
و تالشهای خــود را در اصالح دولت از باال
متمرکز کردە بــود ».جهانبگلو کتاب فروغی
بە نام ســیر حکمت در اروپا ()١٩٣٨-١٩٤١
را اثــری در «دفــاع از ارزشهــای لیبرال»
میداند ]17[.ســیر حکمــت در اروپا کە اولین
کتاب مختصر معرفی اندیشــه مدرن اروپایی
به زبان فارســی است در واقع محافظه کاری
كامل و مطلق فروغی را آشكار میكند ،برای
مثال این طرز تفکر او در معرفی مونتسکیو به
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عنوان فیلسوف سیاسی واپسین ،آشكار است.
محافظه کاری فروغی به قدری شــدید است
که وی عمدا ً از بحث درباره فلســفه سیاسی
پس از مونتسکیو اجتناب میکند .او صرفاً از
فیلسوفان ماتریالیســت قرن هجدهم فرانسه
یــاد میکند و آنهــا را ملحدانی مینامد که
ایدههای آنها در حدی است کە «نیازی ندارد
وقتمــان را بــا آن هدر دهیم» .بــا این طرز
تفکر قابل پیش بینی اســت کە او در بخش
قرن نوزدهم کتاب خود ،فیلســوفان رادیکال
اجتماعی مانند مارکــس را نادیده میگیرد،
و از سوسیالیســتها به عنــوان «افرادی که
عقایدشــان آن قدر عجیــب و غریب بود کە
[]18
موفقیتی بدســت نیاوردند» نــام میبرد.
فروغی بخشــی نســبتاً طوالنی از کتابش را
به جان اســتوارت میل اختصاص داده است
اما بازهم از ذکر اندیشــه اجتماعی و سیاسی
وی پرهیز میکند ،و صریحاً میگوید که «در
معرفی فلسفه اســتوارت میل ،ما بر حکمت
نظری او ،به ویژه منطق وی متمرکز میشویم،
و حکمــت عملی او را کنــار میگذاریم زیرا
آنچه او درباره حکمت عملی میگوید چندان
[]19
مهم نیست».
مهرزاد بروجردی ،نویســنده یک تحقیق
پیشگامانه درباره روشنفکران ایرانی ،با استناد
بــه این حکم افالطون کــە اگر مردان خوب
یا خردمند از سیاســت کنار بکشــند ،جای
آنها توســط افراد نابخرد یا ناالیق سیاسی پر
میشــود ،بە دفاع از «دولتمردان روشــنفکر»
کــه در خدمــت دیکتاتوری رضاشــاه بودند
برمیخیــزد .اما ادعای افالطــون فقط وقتی
منطقی و درســت اســت که مردان خوب یا
خردمند برای حکومتی کار کنند که ســابقه
کلی آن مثبت ارزیابی شود .و به نظر میرسد
برآورد کلی بروجردی از حکومت رضا شــاه
مثبت است ،یعنی از شاهی کە شخصیت او را
هرچند در لفافە «خودکامه» میداند .ارزیابی
مثبت بروجردی با صراحتی بیشتر از افرادی
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مانند فروغی و تقیزاده بە علت تعهد ظاهری
آنها بە «مشروطیت ،ملیگرایی و سکوالریسم»
اســت ]20[.با این حال ،مورخان ایران معاصر
بــر این باورند که ملیگرایی و سکوالریســم
موردنظر رضاشاه بسیار ضد دموکراتیک بود،
در حالی کــه ،همانطور که در ادامە خواهیم
دید ،همه دولتمردانــی که بروجردی از آنها
نام میبرد ،در واقع بنیاد مشروطیت و قانون
اساســی را برافکندە و آن را به سردر و نمای
دیکتاتوری تبدیل کردند.
از این رو در ادامه این فصل نشــان داده
خواهد شــد که چرا ،همانطور که با جزئیات
بیشــتر در جای دیگری بحث کردەام ،هیچ
یک از «دولتمردان فکری» رضا شاه مشروطه
خواه ،لیبرال یا دموکرات نبودند .من استدالل
میکنم که این افراد در واقع معماران فکری،
و نــه ابزارهــای صرف ،در ســاختن دولت-
ملتی اســتبدادی بودند .به گفته بروجردی،
«دولتمردان فکری» رضاشاه در واقع طرفداران
«دیکتاتوری خیرخواهانه» بودند ،که وی ظاهراً
این شیوە حکومت را برای ایران دهه 1920
مناسب میداند ]21[.برعکس ،من میگویم که
اصطالحاتی ماننــد «دیکتاتوری خیرخواه» یا
«استبداد روشناندیش» از نظر مفهومی ضد و
نقیض هستند ،و نمونەهای نامآشنای تاریخی
آنها ،برای مثال فردریک کبیر پادشاە پروس
یا پتر کبیر و کاترین کبیر از تزارهای روسی،
بە هیچ وجە حکومتهایی دموکراتیک نبودند.
آنچه که من قصد دارم نشــان دهم این است
که محققانــی که از ضرورت یا طبیعی بودن
«دیکتاتوری خیرخواهانه» در دهه  1920ایران
سخن میگویند ،به چگونگی انتخاب و اجرای
این پروژه توسط روشــنفکران ناسیونالیست
دقــت نمیکنند .حکومت جدیــد مبتنی بر
قانون اساســی قبــل از جنگ جهانی اول در
نتیجــە مداخله روســیه و انگلیس ماهیت و
کارایی خود را از دست دادە بود ،و از آن تنها
اشــتیاق یا چارچوبی برای ایجاد یک دولت-
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ملــت باقی ماندە بود .بە طــرزی طعنەآمیز،
در حالی که ادبیات و پژوهشــگری معاصر به
روایت تداوم ملت و دولت در طول تاریخ ایران
معتقد است ،ملی گرایان اوایل قرن بیستم از
ایــن واقعیت که ایران نه یک ملت به معنای
مدرن این اصطالح اســت و نه دارای دولتی
[]22
مدرن است ،هموارە ابراز تاسف میکردند.
تحقیق بســیار عالی افشین مرعشی در مورد
ملیگرایــی ایران خاطرنشــان میکند که ما
نمیتوانیم بین جوامــع پیش مدرن و مقوله
انتزاعی «دولت» ارتباطی تصور کنیم .او ظهور
دولت-ملت ایران را در فاصلە سالهای 1870
تا  1940میداند و عاملیت دولت در ساختن
«ملــت» را مهمترین اولویت آن میداند ]23[.با
این حال ،در اوایل قرن بیســتم ،به ویژه پس
از بیاثرشــدن دولت مشــروطه با مداخالت
خارجی ،متفکران ملیگرا و رجال سیاســی
به توافق رســیدند که هم یک ملت ایرانی و
هم یک دولت مدرن باید از پایه ساخته شود.
همانطور که یکی دیگر از مورخان برجســته
ایران معاصر متذکر شده است« :سلسلە قاجار
در نیمه دوم قرن نوزدهم در واقع یک دولت-
ملت نبــود  ...هویت ملی ایــران موجودیتی
نبود که نیاز به نمادسازی داشتە باشد ،بلکه
[]24
ایدەای بود که هنوز باید تحقق مییافت».
بنابراین ،مشغله فکری نخبگان ملیگرا مبنی
بر «نجــات» ایــران ،بیش از آنکــە ترس از
تهدیدهای خارجی برای ملیت نداشتە ایران
باشــد ،انعکاسی بود از لزوم ملتسازی .برای
اینکە این مسئله را با وضوح بیشتری ببینیم،
باید از چارچوب روایتهای ملی گرایانه فراتر
رویم تا با مجموعەای پیچیده از حوادث روبرو
شــویم کە در یک دوره پنج ساله سرنوشت
ســاز فشردە شــدە اســت .این دورە از سال
 1921شــروع میشــود و با تأسیس سلسله
پهلوی در سال  1926به اوج خود میرسد.
هنگامی که ارتشهای اشــغالگر خارجی،
عمدتاً ارتش انگلستان که تهران را در اختیار

داشتند ،در ســال  1921شروع به خروج از
ایران کردند ،ایران نه برنامه مشــخصی برای
ملت ســازی داشــت و نه دارای دولتی بود
که قادر به اجرای آن برنامە باشــد .در سال
 ،1919انگلیسیها سعی کردند معاهدەای را
بە ایران تحمیل کنند که بە موجب آن ارتش
و امور اقتصادی کشــور در اختیار مســتقیم
لنــدن قرار میگرفت و ایران به یک کشــور
نیمە تحتالحمایە تبدیل میشــد .این تالش
نــاکام ماند زیرا جزئیات ایــن معاهده مورد
حملە مطبوعات ناسیونالیست پر سر و صدای
تهران قرار گرفت ،به ویژه اینکه معلوم شــد
دیپلماتهای انگلیســی در مذاکرات مخفی
تهیە پیشنویس این معاهدە بە نخست وزیر
وقت یعنــی وثوق الدوله رشــوه دادهاند .در
سالهای اخیر ،مورخان «تجدیدنظرطلب» بە
دفاع از قرارداد  1919و نقش وثوق الدوله در
آن برخاستەاند .صد ســال بعد از آن ماجرا،
امروزه اکثریت قریــب بە اتفاق نخبگان ملی
گرای ایــران مخالف واکنــش مطبوعات آن
زمــان بە قرارداد  ١٩١٩هســتند ]25[.یکی از
اهداف اصلی ناگفتە قرارداد  1919جلوگیری
از گســترش انقالب روســیه به ایران بود که
در هر صورت هنگامی که دســتهای کوچک
از ارتش ســرخ در اســتان گیــان واقع در
اطراف دریای خزر بە شورشیان محلی ملحق
شــدند تا جمهوری سوسیالیســتی شوروی
را در آن منطقــە اعالم کننــد ،اتفاق افتاد.
طی ســالهای  ،192٠-192١سقوط تهران
به دســت شورشیان مورد حمایت بلشویکها
تنها بە علت حضور ارتش اشغالگر انگلیس که
پایتخت را در اختیار داشت ،ممکن نبود .در
این مقطــع ،در حالی که رژیم متزلزل قاجار
در تهران تنها بە کمک انگلســتان سر پا نگە
داشتە شدە بود ،اســتانهای شمالی گیالن،
آذربایجان و خراسان کە مرکز ثقل اقتصادی،
سیاســی و نظامی کشــور بودند در دســت
شورشــیان ملیگرا و مشــروطه خواه بودند،

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 475 2720

که هیچ یک از آنهــا جداییطلب نبودند
بــا توجه به این پیکربندی کشــوری ،روند و
کاراکتر آینده پروژه ملت سازی ایران همچنان
نامشخص باقی ماندە بود .پیشزمینە جهانی
پایــان این عدم اطمینــان ،توافقنامه 1921
بــود که به موجب آن دولتهای انگلســتان
و شــوروی درگیریهای خود را در سراســر
اوراســیا حل و فصل کردنــد ،و همچنین به
مداخله نظامی خود در ایران نیز پایان دادند.
این توافق بین قدرتهای بزرگ باعث شــد
که پروژه متوقف شــده ســاخت دولت-ملت
ایران در ســال  1921دوبارە از ســر گرفته
شود .دقیقاً در این مرحله است که روایتهای
ملیگرایانه و شرقشناســانه به ما میگویند
برای نجــات ایــران از شــرایط «فاجعهبار»
مشروطیت ناکارآمد ،دخالت خارجی ،تجزیه
طلبــی و چندپارچگــی ،وجود یــک دولت
فوق متمرکز ضروری اســت ]27[.به گفته هما
کاتوزیان« :با پایــان جنگ جهانی اول ،هرج
و مرج ناشــی از انقالب مشروطه ،ایران را به
مرز از هم پاشــیدگی کشــاند و تقی زاده و
بسیاری دیگر از روشنفکران را به این نتیجه
رســاند که ایران به یک دولت متمرکز قوی
احتیــاج دارد ]28[».با ایــن حال ،همانطور که
استفانی کرونین مورخ ،متذکر شدە است ،این
اســتدالل کە خروج ارتــش انگلیس از ایران
در شــرایط «فاجعهبار» ایران انجام شــد ،در
اصل داستانی ساختگی برای توجیە کودتای
 1921بە تحریک انگلستان بود کە یک رژیم
جدید بە اصطــاح «نجاتبخش» را در ایران
مستقر کرد« :بحثهای دوران مشروطه تقریباً
همیشــه بە شکستهای ســال  1911ختم
میشــود ،در حالی که دوران مدرنیزاســیون
استبدادی از ســال  1921با ظهور غیرقابل
پیشبینی و ظاهراً غیرقابل توضیح رضا خان
در صحنه سیاســی ملی آغاز میشــود ،دهه
مابین سالهای  ١٩١١و  ١٩٢١چیزی بیش
از دوران هرج و مرج و بدون اهمیت تاریخی
[]26
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بودە است».
به دنبال ظهور رضاخان ،افسانە فاجعەبار
بودن شــرایط ســال  ،1921و اشاره ضمنی
این افســانە به نیاز به یک منجی قوی شکل
گرفــت و تاریخنــگاری دوران پهلوی بر این
افسانە بنیان نهادە شــد .در حقیقت ،خروج
انگلیــس در  1921مصادف شــد با امضای
پیمان دوســتی و عدم تعرض ایران با اتحاد
جماهیر شــوروی و این بــدان معنی بود كه
هر دو ابرقدرت بە صورت رسمی بر استقالل
ایــران صحە میگذارند .عدم کنترل تهران بر
برخی اســتانها به این معنی نبود که کشور
در آســتانه تجزیه است .همه رقیبان سیاسی
تهــران عمدتاً ملی گــرا بودند ،در عین حال
وجود مراکز اســتان که اقتدار پایتخت را به
چالش بکشــند تحت حاکمیت غیر متمرکز
قاجار چندان هــم غیرمعمول نبود .برخالف
جنگهای اســتقالل ترکیه کە توســط رژیم
آنکارا انجام شــد ،همــه جنگهایی که رژیم
تهران در طی دهه  ،1920چه قبل و چه بعد
از ظهور رضاخان انجام داد علیه «دشــمنان»
داخلــی بود .با این وجــود« ،گفتمان تجزیه»
مبنــی بر اینکە ایران قاجــاری بە مدت یک
دهە در آستانه فروپاشی بودە و تنها در سال
 1921توسط رضاخان نجات یافتە است ،عمیقاً
و بدون هیچ گونە انتقادی در تاریخنویســی
مدرن ایران جای گرفته اســت ]30[.همچنین
همانطــور که همــا کاتوزیان ادعــا میکند،
دیکتاتوری مدرن رضا خان بازگشــت ظاهراً
الگوهای اســتبدادی ذاتی تاریخ ایران نبود.
مدل کاتوزیان از دوران «استبداد -هرجومرج-
استبداد» ،به عنوان ویژگی تغییرناپذیر تاریخ
ایران ،دیکتاتوری مدرن را با عادی سازی آن
طبق روایت آشنای استبداد شرقی یا آسیایی
منطقی نشان میدهد.
روایات آشــنای فوق الذکر این شواهد را
نادیده میگیرد که پروژه ساخت دولت-ملت
بیش از حد متمرکز در ایران فقط در پس از
[]29
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پایان جنگ جهانی اول در ایران بیان روشنی
داشته اســت .اولین اشارهها به این پروژه در
نشــریه ناسیونالیســتی کاوه ظاهر شد که تا
سال  1921برای پذیرش استبداد روشنگر یا
منور دســت از مشروطیت برداشته بود .تقی
زاده ســردبیر کاوه در این مــورد بە صورت
واضح گفتە بود:
«مــا معتقدیم که تنها ســه گزینه برای
حاکمیت بر ایران وجود دارد .اول ،اســتبداد
خیرخواهانه ،پیشــرفت و تمدن را به دنبال
دارد ،بــه عبــارت دیگر آنچــه اروپاییان آن
را «اســتبداد روشــنگر یا منور» میخوانند ...
دوم ،اســتبداد بدنهاد و بدخواه ،کە بیشــتر
دولتهای استبدادی با استثناهایی اندک ،در
واقع اینچنین هستند .سوم ،مشروطیت ناقص
و ناکامل .گزینه چهارم ،یک مشروطیت کامل
خیرخواه ،کە بدون شــک بر همه موارد فوق
ارجح اســت .اما این مورد تنها در کشورهای
مترقی امکان پذیر اســت و نە در ایران ،و از
[]31
این رو به بحث ما ارتباطی ندارد».
ایرانشــهر ،جانشــین مجلە کاوه ،از نظر
ایدئولوژیک جاه طلبتر بود و پیشــنهاد کرد
که ایران با حل همه تنوعهای قومی ،مذهبی
و زبانی در یک ملت عرفانی مبتنی بر «خون
و خاک آریایی» ،نجات دادە شود .همانطور که
حسین کاظم زاده ،سردبیر ایرانشهر ،گفت:
«ملیت ما با ایرانیت ما تعریف شده است
 ...مفهــوم مقدس و همەگیــر «ایرانی بودن»
همه اعضای ملت ایران را بدون توجه به تنوع
مذهبــی و زبانی زیر بــال و پر روحانی خود
قرار میدهد .چه کرد باشد چە بلوچ ،زرتشتی
و ارمنی ،آنهایی که از خون آریایی هســتند
و خاک ایران را سرزمین خود میدانند ،باید
[]32
ایرانی خوانده شوند».
رادیــکال ترین نشــریه ناسیونالیســتی
مستقر در برلین ،نامەهای فرنگستان ،علناً از
یک دیکتاتوری فاشیســت حمایت میکرد ،و
اقداماتی را پیشــنهاد میکرد که رضاخان در

عمل در ایران آغاز کرده بود:
«نخســت وزیر فعلی ایتالیا ،موســولینی،
یک دیکتاتور اســت  ...او نسبت به سلطنت
یا جمهوری خواهی بیتفاوت است ،تا زمانی
که فاشیســتها در قدرت باشند  ...او وانمود
میکنــد که به پارلمان اعتقــاد دارد ،اما در
صورت لزوم ،از تهدید برای کســب اکثریت
پارلمانی بە نفع خود استفاده میکند ...ایران
[]33
نیز به چنین دیکتاتوری نیاز دارد».
همان اعتقاد به دیکتاتوری توســط علي
اکبــر داور ،تحصیــل کرده اروپایــی ،هوادار
پرشــور رضاخــان در دهــه  1920و بعــداً
معمار دادگســتری مــدرن ایــران در زمان
رضاشــاه ،آشکارا بیان شــد .در سال ،1923
داور استدالل کرد« :ایرانیان داوطلبانه انسان
نمیشــوند .نجات را باید به ایــران تحمیل
کرد  ...باید کســی را یافــت که ایران را زیر
شــاق آموزش دهد ،این نســل یاوەگو را از
بیــن ببرد و مردم را مجبور به کار کند»]34[...
با این حــال ،دیکتاتوری نظامی مدرنســاز
رضاشــاه فاشیســتی نبود زیرا نە ارتباطی با
هیچ یک از حزبهای سیاسی داشت و نه بر
شانەهای بسیج مردمی از پایین تکیە داشت.
از نظر ایدئولوژیک ،این دیکتاتوری بخشهای
مختلفــی از آنچه مجالت ملیگرای مهاجر و
طرفداران آنها در تهران پیشــنهاد میدادند،
را ترکیــب کــردە بــود .دیکتاتــوری تأکید
نژادپرستانه بر «خون آریایی» را نیز پذیرفت،
چیزی کــه بخشــی از آگاهــی ملیگرایانه
ایرانی شــد و رســماً توســط رژیم پهلوی و
ســخنگویان فکری آن تبلیغ شــد .به عنوان
مثال ،به مناسبت تاجگذاری رضاشاه در سال
 ،1926فروغی نخســت وزیر وقت بر خلوص
خون سلســله جدید تأکید کرد« :ملت ایران
میداند که امروز دارای یک پادشــاه از نژاد
پاک (پاکزاد) و از نژاد ایرانی است ]35[».همان
آریاییســم خودنما در کتاب ایران باســتان
نوشته حسن پیرنیا کە «بدون شک مهمترین
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اثر تاریخنگاری اســت کە در سالهای اقتدار
رضاشــاه نوشتە شدە اســت» یافت میشود.
پیرنیا مشروطه خواه پیشکسوت و چندین بار
نخســت وزیر ایران بود که به عنوان یکی از
مربیان فکــری رضاخان طی دهه  1920نیز
شناختە شدە است .او در این کتاب میگوید:
« وقتی آریانها به فالت ایران در آمدند،
در اینجا جا مردمانی را یافتهاند که زشــت و
از حیث نژاد ،عادات ،اخالق ،و مذهب از آنها
پســتتر بودهاند  ...آریانها مردمان بومی را
«دیو» یا «تور» نامیدهاند .رفتار آریانها با این
مردمان بومی مانند رفتار غالب با مغلوب بود،
بخصوص که آریانها آنها را از خود پســتتر
میدانستهاند .بنابراین در ابتدا هیچ نوع حقی
برای ایشــان قائل نبودند ،بلکه با اینها دائما
جنگ میکردند ،و هــر جا آنها را مییافتند
میکشتند ،ولی بعدها که خطر بومیها برای
آریانها رفع شد و آریانها کارهای پرزحمت
را از قبیــل زراعــت ،تربیت حشــم ،خدمت
در خانوادهها از دوش خود برداشــته به آنها
محــول کردند .بومیان طرف احتیاج شــدید
واقع شــده ،دارای حقی گردیدند مانند حق
غــام و کنیزهایی که تحــت حمایت اربابان
خــود زندگی میکردند ...آریانها برای حملە
و غارت نیامدە بودند بلکە آمدە بودند کە در
اینجا ساکن شوند ،بنابراین آنها مجبور شدند
[]36
سرزمینهای بومیان را بگیرند».
ایــن بخش منتخبە از کتــاب نه تنها به
دلیل نژادپرســتی خودنمــای موجود در آن
قابل توجه اســت ،بلکه به دلیل آشکار کردن
نظر «اســتعماری» پیرنیــا و نخبگان ملیگرا
در برابر ســاکنان کشــور قابل مداقە اســت
که میخواســتند مردم را بــه زور در درون
ملتی مدرن «اهلی» کنند ،همانطور که اجداد
خیالی آریایی نژاد خالص آنها ایران باستان را
استعمار کرده بودند.
 .٢آیا غیرفارسها و ســایر زیردستها
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میتوانند در تاریخنــگاری ایران حرف
بزنند؟
عدم توجه به انحراف ســمتی راست گرایانه
گفتمان ناسیونالیستی در دهه  ،1920متناظر
با گسست سیاسی این دوره ،باعث شدە است
مطالعات و مقاالت عالی نوشــتە شدە درباره
ناسیونالیسم ایرانی ،ظهور ساخت دولت-ملت
اســتبدادی را امری مســلم بدانند .به عنوان
مثال علی انصاری اساســاً گفتەهای کاتوزیان
را تکــرار میکنــد ،امــا ریشــەهای نیاز به
«منجیمردی قوی» را در الگوهای افســانەای
تاریخ ایران میداند:
«شکست عملی جنبش مشروطه ،ناتوانی
در دســتیابی به اجماع کاربردی در مجلس
جدید و ویرانی جنگ جهانی اول ،روشنفکران
کشــور را قانع کرد که نجــات ایران تنها در
دستان یک «مرد قدرتمند» است .جستجوی
یک منجی کە بیاید و ساحت کشور را نجات
دهد خود دارای یک شجره تاریخی عمیق در
ایران اســت ،اما در این مورد اسطورە تبدیل
[]37
بە امری مدرن شد »...
مطالعــه انصاری در مورد ناسیونالیســم
ایرانــی بــه درســتی بــر ویژگیهــای
اسطورەشناسی آن تأکید دارد ،اما در بعضی
مواقــع از روایتهای ناسیونالیســتی که باید
اســطورهزدایی شود ،حمایت میکند .مطالعه
افشــین مرعشی با اتخاذ مســیری متفاوت،
ملت ســازی را به عنوان یک تالش فرهنگی
یا «پرورشــی» ترســیم میکند ،کــه تا حد
زیادی کشمکشهای سیاسی تعیینکنندە و
خشونت گستردەای را که در این روند دخیل
است کنار گذاشته است .مرعشی شکل گیری
دولت-ملــت ایران را پیوســتاری میداند که
از دهه  1870آغاز شــده و تــا دهه 1940
تکمیل شــده است .نحوە برخورد و تلقی وی
توجه چندانی به گسســتهای بزرگ انقالب
مشروطه ،جنگ جهانی اول و کشمکشهای
سیاســی اوایل دهه  1920نــدارد .عالوه بر
ساڵی بیست و دووەم
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این ،موقعیت تهران ،به عنوان مرکز یک ملت
فارســی زبان همگن از نظر فرهنگی ،مسلم
[]38
فرض شدە است.
با اینحــال انقالب مشــروطه ،بر خالف
تمرکز سیاســی در تهران ،راهی دموکراتیک
و مردمی را برای ملت ســازی گشــوده بود.
ایــن واقعیت که مشــروطیت با خیزشهای
مردمی در آذربایجان و ســایر استانها نجات
یافت ،نادرســتی روایتهــای ملیگرایانه را
که مدرنیته و پیشــرفت را با تمرکز بیش از
حد قدرت در مرکز برابر میداند ،بە آســانی
ثابت میکند .قیام آذربایجان توســط شورای
شــهرداری تبریز (انجمن تبریز) رهبری شد
کە یکی از شــوراهای منطقەای و اســتانی
(انجمنهای ایالتی و والیتی) بود که توســط
قانون اساسی جدید برای نظارت دولت مرکزی
بر اداره امور اســتانها تشکیل شدە بود .این
انجمنها اگرچه فاقــد اختیارات قانونگذاری
بودند ،اما به ســرعت پتانســیل خود را برای
بسیج مردمی در تهران و چند شهر دیگر به
اثبات رساندند .اگر اجازه میدادند انجمنهای
ایالتی و والیتی ریشهدواندە و عملکرد صحیح
داشته باشــند ،آنها میتوانستند اساس یک
دولت غیرمتمرکز یا حتی فدرال را تشــکیل
دهند ]39[.این انجمنهای مردمی که بســیار
توسط مورخان فراموش شده است ،بخشی از
«حوزه عمومی» بودند که محتوای دمکراتیک
بنیادین را به چارچوب انتزاعی دولت پارلمانی
اضافه میکردند .مرعشــی ذکــر میکند که
چگونه نظریهپردازان ملیگرایی ،مانند یورگن
هابرمــاس و بندیکــت اندرســون ،بر نقش
«حــوزه عمومی» کە توســط مطبوعات آزاد،
انجمنهای محله ،قهوهخانهها ،باشــگاههای
سیاســی و اتاقهای مطالعه شکل میگیرند،
تأکید میکنند:
«حــوزه عمومــی مشــابه آنچه توســط
هابرماس و اندرســون توصیف شدە است نیز
در ایــران اواخــر قرن نوزدهــم و اوایل قرن

بیســتم شــکل گرفتە بود .انتشــار و توزیع
روزنامهها ،اشــاعه فرهنگ چاپی بدیع که با
فناوریهــای نوین چاپ امکان پذیر شــده و
کیفیت پویای گفتمان ادبی-جدلی سالهای
منتهــی بە انقالب مشــروطه و پــس از آن،
همگی گواه شــکلگیری یک حوزه عمومی
ایرانی است که به یک نظر کلی شکل داد کە
[]40
بتواند سخنگوی جامعه ملی باشد».
مرعشی به درســتی خاطرنشان میکند
که ،در مقایســه با اروپا ،ایــن حوزه عمومی
اولیه ایران «مجموعەای گستردهتر از امکانات
فرهنگی و فرمهای روایی را ممکن ساخت تا
برای اعتراض بە برتریجویی به گردش درآیند
و بە بحث گذاشــتە شوند ]41[».با این حال ،او
توجه کمی دارد که چگونه تخریب این حوزه
عمومــی در طول دهه  1920محتوای بالقوه
دموکراتیک مشروطیت را از درون خالی کرد.
در اوایل دهه  ،1920ایران مطبوعات نســبتاً
آزاد و احزاب سیاسی کوچک اما تأثیرگذاری
ت
از جمله احزاب سوسیالیســت و کمونیســ 
داشت .تقریباً بیست درصد نیروی کار نوپای
صنعتی کشــور در یــک اتحادیــه کارگری
مرکزی ســازمان یافته بود که ارگان رسمی
آن بە نام حقیقت یکی از روزنامههای یومیە
برجســته کشــور بود .در همین حال ،بحثی
پرشــور درباره مدرنیته فرهنگی در صفحات
روزنامەهــای آوانگارد تهران و مراکز اســتان
مهم مانند تبریز و مشهد در جریان بود .یک
بار دیگر ،مدرنیته فرهنگــی دموکراتیک در
دل اســتانها پرورش یافت ،که برجستهترین
آنها روزنامە تجدد در تبریز بود ،که سردبیر
جــوان آن ،تقی رفعت ،محافظــه کاری آثار
برجستە ادبی فارسی را به چالش کشید و به
جای آن مدرنیسم ادبی به دو زبان فارسی و
ترکی آذری را اشاعە میداد.
ایده مدرنیته چند زبانه ایرانی در اســاس
در حکومت محلــی خودمختــار آذربایجان
نشــات گرفت و با از بین رفتن این حکومت
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ش کە بــرای تحمیــل دیدگاه
توســط ارتــ 
فارســینگر تهران-محور مدرنیتە از پایتخت
اعزام شــدە بود ،ایدە مدرنیته چند زبانی هم
بــا خشــونت از بین رفت .تمرکــز قدرت به
سبک پادگانهای رضاخان نە تنها به معنای
بسته شــدن حوزه عمومی بالقوه چند زبانه
بود ،بلکه فضای خالقیت فرهنگی مدرنیستی
زبان فارســی را هم پایان داد .رضاخان قبل
از رســیدن به ســلطنت ،از موقعیت خود به
عنوان نخســتوزیر و وزیر جنگ برای پایان
دادن بــه آزادی مطبوعات و ســاکت کردن
منتقــدان دیکتاتوری خود اســتفادە کرد .او
ایــن کار را از طریق نشــان دادن خشــونت
علیــە نمونەهای مطرح ،مانند قتل شــاعر و
روزنامهنگار مدرنیست میرزاده عشقی و تالش
برای قتل سیاســتمدار و شــاعر ملی گرای
محمدتقی بهار انجام داد ]42[.در رابطه با بسته
شــدن گزینههای دموکراتیک در این دوره،
عباس امانت مورخ نامدار یادآور میشــود که
کنار گذاشتن کمپین جمهوریخواهی به نفع
حکومــت دودمانی رضاخان «آســیب بزرگی
بە آینده سیاســی ایران زد» ،زیرا «جانشینی
موروثــی خاندان پهلوی به خودی خود حتی
بعد از سقوط رضاشــاه در سال  1941مانع
بزرگی برای ایجاد تغییرات سیاســی طوالنی
مدت بود ]43[».بنابراین ،هنگامی که نخســت
وزیر فروغی در سال  1926تاج رضاخان را بر
سرش مینهاد ،وی و همفکران ملیگرای وی
به خوبی میدانســتند که بە سر کار آوردن
خاندان پهلوی احیای نهاد در حال ســقوط
سلطنت و خلق یک دیکتاتوری مدرن است.
این نکتە را تقیزاده ،که در موضع اصولی خود
بە عنوان نمایندە مجلس ،علیە انتقال قدرت
سلطنت ،از سلسله قاجار به رضاخان رای داد،
بیان کرد .وی اعالم کرد« :من میگویم ،برای
تاریخ و نســلهای آینده ،نە این کار مطابق
قانون اساســی کشور اســت و نە نفعی برای
کشور دارد ».با این وجود ،همانطور که مصدق
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خاطر نشان کرد ،تقی زاده به زودی «خود را
وقف پیشبرد همان سلطنتی کرد که خود آن
[]44
را غیرقانونی دانسته بود».
توجه مرعشــی به حوزه عمومی پر
جنب و جوش پس از مشــروطه ناگهان قطع
میشــود بدون اینکە او به کارزار خشــونت
سیاســی و نظامی که حتی قبل از شاه شدن
رضاخان ،بە این فضــای باز پایان داد ،توجە
نمایــد .در عوض ،او با انحراف از مســیر به
نظریه پسااســتعمار میپــردازد ،چیزی که
ارتباط آن با ملت ســازی در ایران نامشخص
اســت ،مگر در یک معنای مهم ،که مرعشی
دوباره فقط به صورت گذرا از آن یاد میکند.
وی با اشــاره به موقعیت سلطهجویانەای که
دولت رضا شــاه از آن نسخه ملیت مورد نظڕ
خــود را در فضاهای متنوع سیاســی ،قومی
و فرهنگی ایران اجبــاری کرد ،بیان میکند
که «بنابراین دولــت پهلوی نقش یک دولت
استعماری جانشین را بازی کرد ،و در نتیجە
کاراکتر سیاســی یک حضــور خارجی را بە
خود گرفت که نیروهای گفتمانی و سیاســی
در برابــر آن قرار گرفتند ».بنابراین ،او نتیجه
میگیرد« ،قشر ناسیونالیست بورژوایی» ایران
در زیر «عقالنیت مدرنیست پهلوی» قرار گرفت
و فرصت بسیار کمی داشت که به نمایندگی
از مردم زیردست ایران صحبت کند .اصطالح
مبهــم «زیردســتان ایرانی» ،کە هــم از نظر
دولت پهلوی و هم از نظر «قشر ناسیونالیست
بورژوایی» بیگانه اســت و ســپس «به عنوان
یک ایدئولــوژی جایگزین اختــاف» تبدیل
بە تشــیع شــد[ .]45در اینجا ،مشاهدات مهم
مرعشی در مورد دیکتاتوری رضاشاه که ملت
را مانند «یک کشــور استعماری» بنا میکند،
در معناشناسی مات نظریه پسااستعماری گم
میشــود .ســرکوب متعارف دولت-ملت کە
علیە مردم «زیردست» یا «اقلیت» در مرزهای
آن کشور رخ میدهد توسط متفکران سیاسی
از جملــه هانا آرنت کــه آن را یک قاعده در
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نظم بینالمللــی جدید پس از جنگ جهانی
اول میداند ،مورد اشــارە قرار گرفتە اســت.
بــه گفته آرنت ،به دنبال شکســت و تجزیه
امپراتوریهای اتریش-مجارســتان و روسیه،
ائتالف انگلیس و فرانســه پیــروز در جنگ،
با توجــه به ناهمگنی قومــی و زبانی تقریباً
همە ملتیها ،شــکل جدیدی از دولت-ملت
را به اروپای مرکزی و شرقی تحمیل کردند.
او مینویســد« :نمایندگان ملتهای بزرگ به
خوبی میدانســتند كه اقلیتهای موجود در
كشورهای ملی باید دیر یا زود یا جذب شوند
یا از بیــن بروند ».بنابرایــن آرنت به وضوح
کاراکتر متضاد دولت-ملت مدرن و همچنین
گرایش آن به سمت همگونسازی «اقلیت» از
جمله نسل کشی آنها ،را دید .او کمی جلوتر
رفتە و بە زیرکی ،البته گذرا ،به شباهت بین
رفتار دولت-ملت مدرن با «اقلیتها» و رفتار
اســتعمارگران با ملل تحت اســتعمار اشاره
[]46
میکند.
کاراکتر استعماری ساخت دولت-ملت در
خاورمیانه ،از طریــق تحمیل نظام قیمومت
جامعە ملل در سرزمینهای سابق امپراتوری
عثمانی ،البته مورد بحث ما نیست .با اینحال،
برای درک اینکه رژیــم پهلوی چگونە مانند
«یک کشــور اســتعمارگر» عمل کــرد ،باید
دیدگاه گروههــای «اقلیت» یا «زیر ســلطه»
کــە موضوع نهایی امر ملت ســازی اجباری
هســتند ،را بشناسیم .در اینجا ،ما اقدامات و
واکاویهای جدیدی را در تاریخنگاری ایران
بررســی میکنیم که سعی در احیای صدای
خامــوش مردم تحت ســلطە دارد .مجموعه
مقاالت خانم استفانی کرونین بە نام سربازان،
شــاهان و زیردســتان در ایــران :مخالفت،
اعتراض و شــورش ،1941-1921 ،فرضیات
متــداول تاریخنگاری درباره ظهور رضاخان و
رژیم رضا شاه مبنی بر اینکە آنها «تنها عنصر
پویا و مدرن در مقابل جامعە ســنتی خشک
مغز و در حال زوال» ایران بودند را به چالش

میکشد .برعکس ،او استدالل میکند« ،این
دوره تعیینکننــده در تاریــخ معاصر ایران
دورەای بود که قــدرت دولت جدید به طور
مداوم توسط طیف گســتردەای از گروههای
اجتماعی با اشکال مختلف نمایندگی سیاسی،
شــیوههای عمل و دیدگاههــای ایدئولوژیک
مورد مناقشــه قرار گرفــت ]47[».كرونین تنها
مطالعه در حد كتاب است كه نشان میدهد
چگونــه گروههای اقلیت زیردســت ایران در
برابر ملت سازی از باال به پایین توسط دولت
پهلــوی «و عامالن آن در میان روشــنفكران
معاصــر» مقاومت کردند .این گروهها عبارتند
از «جمعیت» فعال سیاسی در تهران و مراکز
اســتانی ،فقرای شهری و روســتایی ،طبقه
کارگر جدید در حوزههــای نفتی ،خانهای
قبایل کوچک و ســربازان و افسران درجات
پایین ارتش.
بــە دنبال کرونیــن ،اخیــراً محققانی از
«اقلیتهــای» اتنیکی و ملــی ایران به بحث
ملیگرایــی ایرانــی و پــروژە ملتســازی
پیوســتهاند ]48[.کمــال ســلیمانی و احمــد
محمدپــور محققان کرد در مقالەای با عنوان
هیجــان انگیز و تحریکآمیز «آیا غیرفارسها
میتواننــد حــرف بزننــد؟» ناسیونالیســم
روششــناختی موجود در تاریخنگاری ایران
را بــه چالــش میکشــند .آنها بــە طرزی
متقاعدکننده اســتدالل میکننــد که رژیم
پهلوی در پروژه ملتســازی خود مانند «یک
دولت استعماری» عمل کرده است .محمدپور
و ســلیمانی از مفهــوم «اســتعمار داخلی»
اســتفاده میکنند که در پژوهشگری مربوط
بــە توصیف ادغام افــراد بومی در دولتهای
ملی مدرن از آن ســخن گفتە میشود .پابلو
گونزالس-کازانووا ،محقق مکزیکی« ،استعمار
داخلــی» را «حاکمیت یک گروه اتنیکی  ...بر
ســایر گروهای اتنیکی دیگر که در مرزهای
محروسە یک کشــور واحد زندگی میکنند»
تعریف کرده اســت[ .]49به گفته ســلیمانی و
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محمدپور ،این تعریف متناسب با روندی است
کــه طی آن حکومت پهلوی نســخه خود از
فرهنگ ملی ،از طریق زبان فارسی ،بر مردم
متنوع اتنیکی و زبانی ایران تحمیل کرد .این
خوانــش به طور دقیق توصیــف میکند که
چگونه ملتســازی ایرانــی طبق طرحی که
روشنفکران ناسیونالیســت در دوران پس از
جنگ جهانی اول ارائه دادهاند ،انجام شــده
است .در طی دهه  ،1920انجمنهای سیاسی
ماننــد ایران جوان ،که رضاخان برنامه آنها را
پذیرفتە و شخصاً اجرا میکرد ،از ملتسازی
از طریــق تحمیل همسانســازی فرهنگی و
زبانی حمایت میکردند .این همگونســازی
در نشــریات ملیگرایانــه ماننــد آینده ،به
نمایندگی از روشنفکران تحصیل کرده اروپا،
که بسیاری از آنها دولتمردان رضاشاه شدند،
[]50
تبلیغ میشد.
همانند بســیاری از پروژههای ملتسازی
دیگــر ،تحمیــل فرهنگ ملــی یکنواخت و
یک زبــان ملی واحد به بهانه نجات کشــور
از تهدیدهای وجودی مبهــم ،منطقی جلوە
دادە شد .این استدالل به وضوح در سرمقاله
محمود افشــار در اولین شماره از آینده بیان
شد:
کامل شــدن وحــدت ملی بــه معنای
گســترش زبان فارســی در سراســر کشور،
خالص شــدن از  ...تفاوتهای رفتاری ،شکل
ظاهری و غیره در مناطق کشــور اســت؛ و
ایجاد کردها ،لرها ،قشقاییها ،عربها ،ترکها
و ترکمانهایی اســت کە همە به یک زبان
صحبت میکنند و همان لباس را میپوشند
 ...ما معتقدیم تــا زمانی که وحدت ملی در
زبان ،اخــاق ،لباس و غیره حاصل نشــود،
استقالل سیاسی و تمامیت ارضی ما دائما در
معرض خطر اســت .تا زمانی که نتوانیم همه
مناطق مختلف ایــران و اتنیکهای مختلف
را یکنواخت کنیم ،بــه عبارت دیگر ،نتوانیم
همه آنها را واقعاً ایرانی کنیم ،آیندەای تاریک
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پیش رو داریم».
افشــار در تعصبات ملیگرایانه فارســی
تنهــا نبــود بلکــە بســیاری از ملیگرایان
دارای اســتقالل فکری نظیر احمد کسروی،
که زبــان اصلی او ترکــی آذری بود ،چنین
میاندیشــیدند ]52[.وقتی بــە بحث «حذف»
زبانهای غیرفارســی ایران میرســیم ،نظر
کسروی موکد است« :تمام آنچه که من از آن
دفاع کردەام و آرزوی آن را داشــتەام حذف
زبانهایی است که در ایران صحبت میشود:
ترکی ،عربی ،ارمنی ،آشوری و نیمه زبانهای
دیگر [به عنوان مثال کردی ،شوشتری  ،]...تا
همه ایرانیان فقط به یک زبان صحبت کنند
کە همانا فارسی است»]53[.
همانطــور که کرونیــن و دیگران متذکر
شــدهاند ،تحمیــل فرهنگ ملــی واحد طی
دهههای  1920تا  ،1930به ویژه در مناطق
روســتایی و قبیلــهای ،به معنای اســتفاده
سیســتماتیک از خشونت فیزیکی و فرهنگی
علیه ســاکنان غیرفارســی زبان ایران توسط
دولتــی بود که از نظــر اتنو-زبانی برای آنها
بیگانه بود .خشــونت شــدید این روند حتی
توســط محققانی مانند کاتوزیــان نیز تأیید
میشــود که اصرار دارند حکومت رضا شــاه
چنــدان هم دور از الگوی پیشــامدرن تاریخ
ایران نبود .کاتوزیان مینویسد ،اسکان اجباری
قبایل «روندی بود کــه اغلب منجر به مرگ
و میر آنها در مقیاس وســیع میشد .کسانی
که مســئول چنین عملیاتی بودند ،تقریباً به
همان نگاهی بە قبایل داشــتند که بسیاری
از سفیدپوســتان آمریکایی به بومیان آمریکا
در قرن نوزدهم نگاه میکردند »]54[.کاتوزیان
همچنیــن از یکــی از وکالی مجلــس نقل
میکند که بالفاصله پس از ســقوط رضاشاه،
شرح زیر را در مورد رفتار رژیم خود با مردم
عشایری ارائه داد:
«قشقاییها ،بختیاریها ،کهگیلویەایها و
ســایر عشایر  ...نه تنها شاهد بودند کە اموال
[]51
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قبیلەای آنها به غارت رفت ،بلکه دستە دستە
از افراد این قبایل بدون محاکمه اعدام شدند...
آنها خانهای بویراحمد را با تعهد مصونیت به
تهران آوردند و سپس آنها را بە قتل رساندند
و گفتند که شورشی بودەاند  ...روش اسکان
قبایل روش اعدام و نابودی بود ،نه آموزش و
اصالح .و این دقیقاً همان رویکردی است که
تــوان جامعه ایران را تضعیف کرده و امید به
[]55
وحدت ملی را سست کرده است».
برخالف تصور برخی محققان ،این ســیر
وحشــیانه و دیکتاتوری ملتســازی میراث
انقالب مشروطه نبود ،بلکه انحرافی شدید از
اصول آن بود .اگرچه انقالب مشــروطیت در
روســتاها و قصبات زیاد نفوذ نکرده بود ،اما
همان مقدار هم تأثیر قابل توجهی داشــت و
باعث ایجاد تعادل میشــد .مردم روستایی و
قبیلەای بخش عمــدەای از جمعیت ایران را
تشــکیل میدادند که کار آنها در زمینهای
کشــاورزی و دامداری پایه و اساس تولید و
حیات اقتصادی کشــور بود .در طول انقالب
مشــروطه ،ایده بدیع اصالحات ارضی توسط
اولیــن حزب سیاســی مدرن ایــران ،یعنی
(سوسیال) دموکراتها ارائه شد ]56[.در همین
حــال ،دهقانان و افــراد قبیلەای در مبارزات
سیاسی انقالب مشــروطە و وقایع بعد از آن
شــرکت داشــتند تا اینکه با خشونت توسط
ارتش رضاشاه سرکوب شدند .به گفته مورخ
برجســته امور قبایل ،آرش خازنی ،شــرکت
عشــایر بختیاری در انقالب مشروطه «نشان
دهنده یک لحظه عجیب در روایت ســاخت
ایــران مدرن اســت ،زیــرا در اینجــا قبایل
عشیرەای بودند که حداقل برای مدتی ارتش
انقالبی ایران را تشــکیل دادند ».وی در ادامه
خاطرنشان میکند« :به نظر میرسد سازگاری
ایــن واقعیت با آن تاریخنــگاری که طبقات
شهری را به عنوان حاملین طبیعی احساسات
ملیگرایانه دانســته و غالباً قبایل را دشــمن
ایران متحد ،مســتقل و مدرن معرفی کردە

است ،دشوار باشد ]57[».خازنی توضیح میدهد
که چگونه ،در اوایل قرن بیســتم ،ســاختار
«کنفدراسیونی و غیرمتمرکز» جامعە پیش از
مدرن ایران با «یک دولت قاطعتر که تحمل
کمتری نسبت به استقالل سیاسی و فرهنگی
مــردم ناهمگن آن دارد» جایگزین شــد .در
حقیقت ،جنگهای پیدرپیای که علیه مردم
قبایــل به راه افتاده بود ،مرزهای جدا کننده
ایران از آناتولی ،آسیای میانه و هند را تعیین
کرد و در عین حــال «تمامیت ارضی» ایران
را در مناطق «داخلی» خودمختار ســابق که
اکنون برای امر ملی مصادرە شدە بود ،حفظ
کرد ]58[.با اینحال «اســکان» اجباری جمعیت
عشایری و قبایلی و از بین بردن خودمختاری،
فرهنگ و شیوه زندگی آنها ،منحصر بە ایران
نبود بلکه جزء الینفک پروژههای ملت سازی
[]59
در خاورمیانه بود.
نتيجهگيری :همه دولتمردان فکری رضا
شاه
دولتمردان فکری ناسیونالیست مانند فروغی
و تقیزاده مسئولیت مضاعف در ایجاد دولت-
ملــت غیر لیبرال در ایــران دارند ،اول برای
امکانپذیر کــردن و حمایت از آن به عنوان
یک پروژه سیاســی و دوم بــرای اجرای آن
تحت حاکمیت رضا شــاه .این مردان دارای
پیشینه اجتماعی و جهانبینی محافظهکارانه
بودند ،تقیزاده اســتثنائی بــود که کار خود
را به عنوان یک سوســیال دموکرات انقالبی
آغــاز کرده بود اما در نهایت به عنوان «ابزار»
دیگری برای دیکتاتوری کار خود را ادامە داد.
ایــن افراد فارغ از اینکــە تحصیل کردە اروپا
بودنــد یا نه ،همه طرز فکــری مانند فروغی
داشــتند ،و نســبت به مردم عادی بیاعتنا
بودند ،در حالی که تابع و چاپلوس ســاختار
قدرت محافظهکار ایران و قدرتهای خارجی،
به ویژه انگلســتان بودنــد .تبعیت فروغی از
سیاست انگلیس از ســال  ،1919زمانی که
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در همراە هیئت کوچک به نمایندگی از ایران
در کنفرانس صلح ورســای شرکت کردە بود،
کامالً مشــخص بود .در آن زمان ،فروغی در
مورد هموطنان خود نظری اینگونە داشــت:
« ملتی بە نــام ایرانی وجود خارجی ندارد و
ایرانیها نمیخواهند انسان شوند ]60[».وی در
یک یادداشت محرمانه کە به تهران فرستاد،
از اینکە هیئت او از مذاکرات پنهانی نخست
وزیر وثوق الدوله با دیپلماتهای انگلیســی
بیخبر است ،شکایت کردە بود .او نوشت« :ما
تالش زیادی کردیم تا به انگلیسیها نزدیک
شــویم ،اما آنها به ما گفتند که منتظر نتایج
قریــب الوقوع مذاکرات خود بــا دولت ایران
باشیم  ...انگلیسیها اوضاع تهران را برای قرار
دادن ایران تحت کنترل سیاسی و اقتصادی
خود مســاعد میبینند [ ...با این وجود] آنها
میخواهند ایرانیان داوطلبانه امور خود را به
[]61
آنها واگذار کنند »...
بدبینی کامل فروغــی در مورد وضعیت
ایران که «تســلیم شــدن» آن به امپراتوری
انگلیس را ضروری میکند کامالً موکد است:
«ایران نه دولــت دارد و نه ملت ...البته،
من اعتقاد نــدارم که ایرانیان باید با انگلیس
دشــمنی کنند .برعکس ،من معتقدم ما باید
تمام تالش خــود را بکنیم تا با آنها وضعیت
دوستانه داشتە باشیم و از مزایای این دوستی
بهرهمنــد شــویم .انگلیس در ایــران دارای
منافع اســت که غیرقابل انکار اســت و باید
صمیمانه به رسمیت شــناخته شود  ...هیچ
کس نمیگوید ما باید بر خالف آنچه انگلیس
میخواهد عمل کنیم .با اینحال نکته ،میزان
تســلیم شــدن ما در برابر انگلیس است ،که
نباید در حدی باشــد کــه التماس کنیم که
[]62
بیایند و قالدەای به گردن ما بیاندازند».
بنابراین ،نوعی صفات و شخصیت مداوم
محافظهکارانــە و غیر لیبرال در فروغی وجود
داشت که باعث شد او نخستوزیری باشد کە
تاج بر سر رضاخان آشکارا دیکتاتور بنهد ،و تا
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زمانی که کنار گذاشته شد ،با وظیفەشناسی
در خدمت او باشد و بار دیگر در سال 1941
برای نجات نهاد ســلطنت و خاندان پهلوی،
نخســتوزیر شود تا با پیشــنهادات متفقین
بــرای اعالم رژیم جمهوری در ایران مخالفت
کند ]63[.عالوه بر این ،فروغی در مورد تصویب
معاهــدەای با متفقین مذاکــرە کرد مبنی بر
اینکە حمله متفقین بــه ایران «نه به عنوان
اشــغال بلکه به عنــوان دسترســی موقتی
لجســتیکی» متفقین بە ایران شناختە شود.
اظهارات او در ســال  ١٩٤١در مورد اشغال
متفقین بسیار نقل میشود کە گفت« :میآیند
و میروند ،حوایجی دارند و با کســی هم کار
ندارند» ،این اظهارنظر کتمان حقیقت بزرگی
بود کە بار دیگر نشانگر تبعیت او از قدرتهای
خارجی و بی توجهی آشکار به رنج ایرانیهای
معمولــی بود ]64[.در واقــع ،مدتها قبل و تا
سال  ،1931دیپلماتهای انگلیسی در تهران
فروغــی را به عنوان تنها سیاســتمداری کە
«بریتانیا میتوانســت بر حمایت او حســاب
کند» شناختە بودند ]65[.این برآورد با شناخت
ملیگرایان مســتقل مانند محمد مصدق که
معتقــد بودند فروغــی «هر آنچــه را که به
وی دیکته شــده بود را پذیرفت ».همخوانی
دارد ]66[.ســخنرانی افتتاحیه فروغی در سال
 ،1941هنگامی کە پس از ســقوط رضاشاه
دوبارە نخست وزیر شده بود ،کامالً تحقیر او
نسبت به مردم عادی را نشان میدهد:
«در طول ســی و پنج سال گذشته ،شما
بــه ندرت از مزایای آزادی واقعی و حاکمیت
قانون بهرهمند شــدهاید و شاهد این بودهاید
که دولت ملی و پایههای رژیم مشروطه مکرراً
زیر پا گذاشــته شده است .آیا میدانید علت
این امر چیست؟ من آن را برای شما توضیح
خواهم داد .دلیل واقعی این بود که شــما به
طور کامل قــدر این مزیت را ندانســتید ،و
[]67
نتوانستید نیازهای آن را برآورده کنید».
این متبحرترین دولتمرد فکری رضاشــاه
ساڵی بیست و دووەم
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نەتەوەی لەمێژینە و دێرینی ئێران؟

*

کتێبە دەرسییەکانی قوتابخانە و یادەوەریی مێژوویی لە ئێرانی پاش شۆڕشدا

هەجی ڕەم
و:ئیبراهیم ساڵحڕاد

پوختەی وتارەکە
ئەم وتارە چارەنووســی ڕیوایەتی ناسیۆنالیسمی
پەهلەویی پێش شۆڕش ،لە ئێرانی پاش شۆڕشدا
دەخاتە بەر باس و شــیکردنەوە .لێکۆڵینەوەکە،
بە مەبەستی دەرخستنی پابەندمانەوەی ڕێژیمی
کۆماری ئیســامی( ،ســەرەڕای پڕۆپاگەندە و
بانگەشە جیهانی و ئیسالمییەکەی) بە ڕیوایەتی
پەهلەوی لــە «نەتەوەی دێرینی ئێــران» ،واتە
نەزەرییەی ئاریایی ،کە لە کۆتایییەکانی چەرخی
نۆزدە و ســەرەتای قەرنی بیســتەمدا لە الیەن
لێکۆڵــەرە ئورووپایییەکانەوە هاتە کایەوە ،کتێبە
دەرســییەکانی قوتابخانەکان لە ئێرانی پێش و
دوای شۆڕشــدا ،لەگەڵ یەک هەڵدەسەنگێنێ.
ئێرانی پــاش شــۆڕش خەتــە بنەڕەتییەکانی
خوێندنــەوەی پەهلەوی-ئورووپــی لە مێژووی
ئێرانی ،کە وەک بنەمای ئەو داستانە بە حیساب
دێن ،قەبــووڵ کرد .هــەر بۆیەش لــە ڕەوتی
چوونەپێشی خۆیدا ،دەگەڵ هەمان دیالێکتیکی
بەیاد ســپاردن و لەبیرچوونەوە ،هەمان شکڵ و
شێوەی خۆگۆڕین و هەمان الوازی و کەموكۆڕی
لە بەرانبەر واقعییەتەکانــدا ،بەرەوڕوو بوو .بۆیە
لێکۆڵینەوەکە تێدەکۆشــی ئەوە بسەلمێنێ کە
ئەو گۆڕانە ڕووکەشییەی کە بە هاتنەسەرکاری
کۆماری ئیســامی لــە «ســەردەمی ئێران» بۆ
«ســەردەمی ئیســام»دا ڕووی داوە ،سەرەڕای
ئەوەی کە گەیشــتووەتە دەرەوەی سنوورەکانی
ئێرانیش ،هەر لە چوارچێوەی سوننەت و نەریتە
زاڵ و باوە ئورووپایی  -سیکۆالرەکەی سەردەمی
پەهلەویدا ماوەتەوە وچەقی بەستووە .لە ڕاستیدا
وشیاریی ئیسالمی ،نەک هیچ ئەڵتڕناتیوێکی بۆ
ئوســتوورەی نەتەوەی ئێران دروست نەکردووە،
بەڵکوو تێرمینۆلۆژیی ئیسالمییشــی خستووەتە
خزمەت هەمان ئەفســانەوە .بەوجۆرە دەتوانین
بڵێیــن ئیســامی سیاســی لــە چوارچێوەی
ناسیۆنالیســمی ئێرانیدا ماوەتــەوە وخۆی لەو
سیمبۆالنەدا نیشــان دەدا کە بە تایبەتمەندیی
ناســیۆنالیزمی ئێرانــی لەقەڵــەم دەدرێــن و
مانایەکیان پێ دەبەخشێ کە لە ڕواڵەتدا ئایینی

بێنە بەرچاو.
سەرەتا
هەربەو جۆرە کە خەشخاش بە ماددەی سەرەتایی
بۆ ئالودە بوون بــە هێرۆئین دادەنرێ ،مێژووش
بە کەرەسەی خاوی ئیدئۆلۆژییە ناسیۆنالیستی،
میللی ،قەومــی و ڕادیکاڵەکان لەقەڵەم دەدرێ.
( .)Hobsbawm 1997: 5ئــەو لێکۆڵینەوەیە کە
لەسەر بناخەی بۆچوونی مۆدێڕنیستی سەبارەت
بە نەتەوە و ناسیۆنالیزم و تێگەیشتنی هاوچەرخ
لە حافیــزەی دەســتە جەمعی و بــە کۆمەڵ
دامەزراوە ،بەر لە هەرشــتێکی دیکە پەیوەندیی
بە سامان و ڕیوایەتی پەهلەوی لە ناسێۆنالیزمی
ئێرانی پێش لە شــۆڕش ،لە کۆماری ئیسالمیی
ئێراندا هەیە .لێکۆڵینەوەکــە لە ڕێگای بەراورد
کردن و هەڵســەنگاندنی کتێبە دەرســییەکانی
قوتابخانەکان لە دەورانی پێش و دوای شۆڕشدا
لەگــەڵ یەکتر ،ئەوە نیشــان دەدا کــە ئێرانی
دوای شــۆڕش ،ســەرەڕای ئەوهەموو ئیدیعایە
کە ســەبارەت بە شۆڕشگێربوون ،جیهانی بوون
و ئیســامی بوون دەیکا ،بــەو خوێندنەوەیەوە
کە بنەماڵەی پەهلەوی ســەبارەت بە «نەتەوەی
لەمێژینەی ئێران» هەیانبــوو ،وەفادار ماوەتەوە.
ئەوە بە جۆرێک هەســت پێ دەکــرێ کە ئەو
ڕیوایەتە لە ناسیۆنالیزمی ئێرانی ،هەر بەو جۆرە
کە لە دەورانی هاوچەرخدا لە گۆڕێدایە ،یا هەر
بەو جۆرە کە لە ئاخروئۆخری ساڵەکانی سەدەی
نۆزدە و سەرەتاکانی چەرخی بیستەمدا ،لە الیەن
لێکۆڵەرە ئورووپاییەکانەوە بەیان کراوە ،هەمیشە
«لەگۆڕێدا بووە» .کۆماری ئیسالمیی ئێران خەتە
بنەڕەتییەکانی خوێندنەوەی پەهلەوی -ئوروپی
لە مێژووی ئێرانی ،کە وەک بنەمای ئەو داستانە
بە حیساب دێن ،قەبووڵ کرد .هەربۆیەش وەک
لێکۆڵەری بەناوبانگی فەرانســەوی Pierre Nora
 )(1989: 8دەڵێ لە ڕەوتی چوونەپێشی خۆیدا،
دەگەڵ هەمــان دیالێکتیکی بەیاد ســپاردن و
لەبیرچوونەوە ،هەمان شکڵ و شێوەی خۆگۆڕین
و هەمــان الوازی و کەموكوڕیــی لەبەرانبــەر
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واقعیەتەکاندا ،بەرەوڕوو بوو.
بۆیــە لێکۆڵینەوەکــە تێدەکۆشــی ئــەوە
بســەلمێنێ کە ئەو گۆڕانە ڕووکەشییەی کە بە
هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی لە «سەردەمی
ئێران» بۆ « ســەردەمی ئیســام»دا ڕووی داوە،
ســەرەڕای ئەوەی کە گەیشــتووەتە دەرەوەی
ســنوورەکانی ئێرانیــش ،هەر لــە چوارچێوەی
ســوننەت و نەریتــە زاڵ و بــاوە ئورووپایــی-
سیکۆالرەکەی ســەردەمی پەهلەویدا ماوەتەوە
وچەقــی بەســتووە .)1925.79( .ڕوونــە کــە
شۆڕشەکان لە هەلومەرجە تایبەتییە فەرهەنگی
و کولتورییەکاندا ڕوودەدەن و هەندێک لە داب
و نەریتــە باوە کولتورییەکانــش لەگەڵ خۆیان
لــە ڕێژیمەکۆنەکەوە بۆ دەورانی پاش شــۆرش
دەگوێزنەوە.
ئاخر لە ئێرانیشــدا هەروەک کۆمەڵگاکانی
دیکە« ،قەیرانە شۆڕشــگێڕییەکان نوختەگۆڕانی
مێژوویــی نین کــە ببنە هــۆکاری پێکهێنانی
هەرچەشنە ئاڵوگۆڕێک ئەگەر شۆڕشگێرە خاوەن
ئیرادەکان بیانهەوێ» (.)Skocpol 1979: 171
لێکۆڵینەوە تازەکان مۆدێڕنیتێتیی دیاردەی
شۆڕشــی ئیســامییان لە ئێراندا دەرخستووە.
ئەمــەش بناخەی ئەو بۆچوونە باوە الواز دەکات
کــە ئــەو دیاردەیە بە پاشەکشــەی تــەواو لە
مۆدێڕنیتە دەزانێ 2.لــە ڕێگای بەڵگە هێنانەوە
بۆئەوە کە ناسیۆنالیسم ،بەرهەمی مۆدێڕنیتەیە،
هەروەها بە نیشــاندانی ئەوە کە ناسێۆنالیســم
لە ڕێژیمی کۆماری ئیســامیی ئێراندا گەشەی
کــردووە ،ئــەو لێکۆڵینەوەیــە دەری دەخا کە
بزووتنەوە ئیســامییە ئوســوولییەکان لە ئێران
و لە شــوێنەکانی دیکــەدا ،لەجیاتــی ئەوەی
کــە وەک درێژەی ڕابــردوو لەقەڵــەم بدرێن،
بەشــێکن لە مۆدێڕنیتە .ئەوەی کە سەرچاوەی
تێگەیشتنی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە نەتەوە،
دەگەڕێتــەوە بۆ ئەو ڕیوایەتە باوەی لەو بارەیەوە
لەگۆڕێدایــە ،ئــەو بۆچوونە بەهێــزدەکات کە
بزووتنەوە ئیســامییە هاوچەرخەکان ،تەنانەت
ئەگەر «بە شــێوەیەکی ئاشــکرا و بە تەواوییش
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مۆدێلە سیاسییە هاوچەرخەکان ،وەک بەرهەمی
هاوردەی ڕۆژئاوای دوژمــن ڕەدبکەنەوە ،بیروڕا
سیاســییە جۆراوجۆرەکانیان ،ڕێکخراوەکانیان،
ئــاوات و ئامانجەکانیــان ،لە ژێــر کاریگەریی
سیاســەتەکانی دەوڵەت-نەتــەوەدان و ئیلهــام
لەوان وەردەگرن» (.)Zubaida 1989: ix
پــەروەردەو فێرکردن لە ئێرانــی مۆدێڕندا
هەمیشــە جێگای باس و لێکۆڵینەوە بووە و زۆر
وتار و بابەتی تایبەت بە خۆی لەســەر نوسراون.
ئەو لێکۆڵینەوانە یارمەتیی ئێمەیان داوە تا باشتر
لەو ڕۆڵە گرنگە بگەین کە پەروەردە و فێرکردن
لە پڕۆســەی بەکۆمەاڵیەتی بوون و شكڵگرتنی
ڕوانگــە و بۆچوونــی الوانی ئێرانــی لە پێش و
پاش شۆڕشدا گێڕاوەیەتی 3.کەچی بەو حاڵەش
زۆربــەی ئەو وتارانــە نەیانتوانیــوە لێکۆڵینەوە
و هەڵســەنگاندنێکی ورد و هەمووالیەنــە و
بەراوردکارانە سەبارەت بە پەروەردە و فێرکردن
لە پێش و پاش شۆڕشدا بە دەستەوە بدەن . 4لە
ئاکامی ئەو کەموکوڕیانەدا ئەوان نەیانتوانیوە پێچ
و پەناکان ،دەرفەتە سەرکوتکراوەکان و ناتەبایییە
جۆراوجۆرە چارەســەرنەکراوەکان لە پڕۆســەی
تێپەڕێن لە سیســتەمی پاشایەتییەوە بۆ نیزامی
کۆماری ئیســامی و دوای ئەودا ببینن و بخەنە
بەرباس .هەر بۆیە بەشێکی زۆر لەو لێکۆڵینەوانە
بە بەرهەمهێنانەوە و پشتڕاســتکردنەوەی ئەو (
)essentialismە کۆتایییان دێ کە بەشــێکە لە
ڕۆژهەاڵتگەریی سوننەتی(  (�traditional Orien
 .)talismیانی دووبارە کردنەوەی ئەو حیکمەت
و عەقڵیەتــە دەســتەجەمعییە (conventional
 )wisdomئێرانییە یەکپاڕچەیە کە لە «گەڕانەوە
بۆ ئیسالمدا» خۆی نیشان دەدا .ئەوە شتێکە کە
 )20 :1994( Higgins & Shoar- Ghaffariلە
لێکۆڵینەەکەیاندا باسی دەکەن و دەڵێن« :هەموو
ئەوانەی ســەبارەت بــە خوێندن لــە کۆماری
ئیســامیی ئێراندا وتار و توێژینەوەیان نوسیووە
لەسەر ئەوە هاوڕان کە ئامانجی ئەسڵیی کۆماری
ئیســامی ،بریتییە لە دروســتکردنی ئینسانی
ئیســامی وهەروەهــا لــە پەیوەنــدی دەگەڵ
ساڵی بیست و دووەم
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کەمایەتییە ئایینیە بەڕەســمی ناسراوەکانیشدا،
ئەو ئامانجــە بریتییە لــە پەرەپێدانی تەعەهود
بە یەکتاپەرســتی و ئیتاعەت لــە یەک خوا».5
بەوحاڵــەش ،بەراوردکــردن و هەڵســەنگاندنی
کتێبــە دەرســییەکانی پێش وپاش شــۆڕش
لەگەڵ یەکتــر ،کە لــەو توێژینەوەیەدا ئەنجام
دراوە ،ڕەنگە فەزایەکی کولتووری و فەرهەنگیی
ناهاوئاهەنــگ لە کۆمــاری ئیســامیدا بخاتە
پێــش چاو .لــەو ڕوانگەیەوە «ئێرانــی بوون» و
«ئیســامی بوون» نەک هەر بە دوو هەویەت و
ناسنامەی دژبەیەک دانانرێن ،بەڵکوو سەرەڕای
هەمــوو ناکۆکییەکانی نێوانیان ،دەتوانن پێکەوە
بژین ( .)coexistڕاســتییەکەی ئەوەیە کە ئەو
لێکۆڵینەوە بەراوردکارییە دەریدەخا کە هەرچەند
«دروستکردنی ئینسانی ئیســامی» لە ڕاستیدا
ئامانجی سەرەکیی کۆماری ئیسالمی بووە ،بەاڵم
ئامانجێکی دیکەی بــە هەمان ئەندازە گرنگ و
گرێدراو بەو ئامانجە ســەرەکییەوە ،بریتی بووە
لە دروســتکردن و پەروەردەکردنی کەســێکی
ئێرانییش .کەســێک کە تاڕادەیەکی زۆر لەگەڵ
ئەو پێناسەیە بێتەوە کە سەڵتەنەتی پەهلەوی بۆ
فەردێکی ئێرانی دەزەینی دەخست وەبەرچاوی
دەگــرت .لــە ئێرانی پــاش شۆڕشیشــدا ،هەر
بەوجۆرە« ،چەمکی نەتەوە بە کێڵگە و مەیدان و
مۆدێلێک دادەنرێ ،کە هەموو جۆرە وەفاداری و
تەعەهودەکان ،لەوێوە سەرچاوەدەگرن»( (�Zubai
 .)da 1989: 147-8لە ئاکامدا مێژوو لە سەردەمی
کۆماری ئیســامیدا تەنیا هەر بە دەستێوەردانی
یەزدان دیــاری ناکرێ ،بەڵکــوو وەک دەورانی
پەهلەوی ،بە شــێوەی خەتێکی ڕاست دەڕواتە
پێش و مێژووی سازکراوی نەتەوە ،دەگەڕێتەوە
بــۆ کەونارا و ڕەچەڵەکی بــاب و باپیران .ئەگەر
باس لە سەرچاویەکی دیکە نەکرابێ ،هەموو ئەو
ســەرچاوانەی بۆ ئەو توێژینەوەیە بەکارهاتوون،
بریتین لەو کتێبە دەرسییانەی کە لەسەردەمی
پەهلەوی و کۆماری ئیســامیدا ،لە قۆناخەکانی
خوێندنی ســەرەتایی ،ناوەندی و ئامادەییدا ،بۆ
خوێندن و فێربوونی مێژوو ،زانستە کۆمەاڵیەتی

و مەدەنییــەکان و زمان و ئەدەبیاتی فارســی
کەڵکیــان لــێ وەرگیــراوە .بایەخــی کتێبــە
دەرســییەکان ،وەک ئامرازێک بۆ گواستنەوەی
نــرخ و بەها و ڕوانگە سیاســی و کۆمەاڵیەتییە
ڕەســمییەکان و ئیدئۆلــۆژی و ئارەزووەکانــی
ئەو کاربەدەســتانەی کە ئەو کتێبانەیان ئامادە
و چاپ کــردووە ،جێگای هیــچ موبالەغەیەک
نییە .ســەرەڕای ئەوەش ،لە ئێرانی پاشایەتی و
کۆماریدا ،بایەخی کتیبە دەرســییەکان لەوەش
زیاترە ،چونکە« ،لە ڕاســتیدا ،نێوەرۆکی کتێبە
دەرسییەکان ،بریتییە لە پڕۆگرامێکی خوێندنی
ئەوتۆ کە بــە ئاگایییەوە زانســت و زانیاری بۆ
قوتابخانــەکان دە گوێزێتــەوە» (Higgins
 .)and Shoar-Ghaffari 1995: 39هــەروەک
وتمان ،زۆربــەی ئەو کتێبە دەرســییانەی لەو
لێکۆڵینەوەیــەدا کەڵکیان لێ وەرگیراوە ،بریتین
لە کتێبە دەرســییەکانی خوێنــدن و فێربوونی
زانســتە ئینســانی و کۆمەاڵیەتییەکان .ئەوەش
ئەو بوارە ســەرەکییەیە کــە فەرهەنگی ڕۆژئاوا
لەوێدا کاریگەرترین شــوێنەواری «ژەهراوی»ی
خۆی لەسەر قوتابی و خوێندکاران هەبووە؛ بۆیە
ڕێژیمی کۆماری ئیســامی ،زۆرترین دەسکاری
و چاوپێداخشــاندنەوەی لەو کتێبە دەرسییانەدا
ئەنجــام داوە .)Sobhe 1982: 275( .هــەر بۆیە
وەک میهـ�ردادی حەقایقی( (Meh� )42 :1993
 rad Haghayeghiدەڵــێ« :لێکۆڵینەوەی کتێبە
دەرسییەکانی زانستە ئینسانی و کۆمەاڵیەتییەکان
لە قۆناخەکانی سەرەتایی ،ناوەندی و ئامادەییدا ،
تایبەتمەندیی هەمووالیەنە و ڕێکوپێکی شۆڕش،
لەبواری خوێندندا نیشان دەدا» .هەر بۆیە ناوبراو
بــەو ئاکامــە دەگات کە کتێبە دەرســییەکانی
خوێندنی زانســتە ئینسانی و کۆمەاڵیەتییەکان،
لە قۆناخەکانی سەرەتایی ،ناوەندی وئامادەییدا،
لە دەورانی پێش و پاش شۆڕشــدا ،بە باشترین
پێوانە و پێــوەر بۆ هەڵســەنگاندنی چۆنیەتیی
ئــەو ئاڵوگــۆڕە فەرهەنگییانــە دادەنرێــن کە
ڕێژیمــی ئاخوندی بۆ وەدیهێنانیــان لە ئێراندا
هــەوڵ دەدا .لە کۆتاییدا دەبــێ بڵێین زۆربەی
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ئەو کتێبە دەرســییانەی دەورانی پەهلەوی کە
لەو توێژینەوەیەدا بەکار هاتوون ،لە ســاڵەکانی
١٩٧٠ی زایینیــدا چاپ کراون .ئــەو دەورەیە
بە قۆناخــی زێڕینی دەســتەاڵتی محمەد ڕەزا
پەهلەوی و ( ،)79-1941ســەردەمی گەشەی
بەرنامەی ڕێفۆرمەکانی «شۆڕشی سپی»ی ناوبراو
بە حیســاب دێت .دەزانین لەو سەردەمەدا بوو
کە بایەخ و ئەســڵە ئەخالقییــە بنەڕەتییەکانی
فەرهەنگی ڕۆژئاوا ،ســیکۆالریزم و ناسیۆنالیزم،
لە ڕێــگای سیســتەمی قوتابخانــە و خوێندن
و فێربوونــەوە پەرەیــان پــێ دەدرا .ئەو کتێبە
دەرســییانەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیش کە
لەو لێکۆلینەوەیــەدا کەڵکیان لێ وەرگیراوە ،لە
کۆتاییــی ســاڵەکانی ١٩٨٢ -١٩٨١دا ئامادە و
چاپ کراون .تا ئــەودەم ئاڵوگۆڕ و پێداچوونەوە
بە کتێبە دەرســییەکاندا تەواو ببووMehran( .
 .)1989: 36لێکۆڵینەوەکە بەو جۆرەی خوارەوە
دەڕواتەپێــش .لە بەشــی یەکەمــدا ڕیوایەتی
میللیگەرایــی و ناسیۆنالیســتیی پەهلــەوی
دەخەینە بەر باس و لێکۆڵینەوە و تێدەکۆشــین
ئــەوە نیشــان دەین کە چۆن ئــەو ڕیوایەتە لە
کتێبــە دەرســییەکانی پێش شۆڕشــدا ڕەنگی
داوەتەوە .بەشــی دووهەم کتێبە دەرسییەکانی
پاش شــۆڕش دەخاتە بەر تیشکی لێکۆڵینەوە و
بەشی ســێهەمیش هەردووکی ئەو دوو کۆمەڵە
کتێبانە بۆ گەڕان بە دوای چارەنوســی هەمان
ڕیوایەتی ناسیۆنالیســتیدا ،دەگەڵ یەک بەراورد
دەکا وهەڵدەسەنگێنی.
لە ســەردەمە دێرینەکانــەوە تا دەورانی
پەهلەوی :ڕەچەڵەک یا شــەجەرەنامەی
نەتەوەی ئێران!
دەتوانیــن ڕیشــەکانی ڕیوایەتــی پەهلەوی لە
ناسیۆنالیسمی ئێرانی ،بۆ کۆتایییەکانی چەرخی
نۆزدە و سەرەتاکانی سەدەی بیستەم ،بەتایبەتی
دەورانــی شۆڕشــی مەشــرووتە ()11 -1905
بگێڕینــەوە .لەو قۆناخەدا ،بــە ئیلهام وەرگرتن
لــە ســەرچاوە مێژوویییــە ئورووپایییــەکان،
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بەتایبەتــی فەڕزییە یا هیپۆتێزی ئاریا( ،ســرنج
بدە خوارەوە) ژمارەیەکــی زۆر لە ڕووناکبیرانی
ئێرانی ،تێگەیشــتنی مۆدێــڕن و هاوچەرخیان
لــە ناســنامەی نەتەوەییی ئێرانــی وەرگرت و
ئەو شــێوە بیرکردنەوەیەیان لە خۆیاندا هەزم و
جێ کــردەوە .لە ئاکامدا ئــەوان نەک هەر لەو
ڕیوایەتە لە مێژوو جیابوونەوە کە ســەرهەڵدانی
محەممەدی بە سەرەتای ســەردەمێکی تازە و
دەستپێکردنی شارستانییەتی نوێ لەقەڵەم دەدا
و سەردەمی پێش ئیسالمی بە دەورانی تاریکی
و نەزانی دەزانی ،بەڵکــوو لەبەرانبەردا ،دەورانی
بەر لە ئیسالمیان بە «سەردەمی ڕەوشەنگەری»
دادەنــا و لە ئاکامــی فەتح کرانیــان لە الیەن
ئیســامەوە ،بــە نائومێدییــەوە ،دەیانڕوانییــە
هەلومەرجــی ژیانــی ڕۆژانەیــان (Tavakoli-
 .)Targhi 1988: 66ئــەم ڕیوایەتە بانگەشــە بۆ
کۆنســێپتی «نەتەوەی دێرینی ئێران» دەکا کە
خاوەنی ڕیشەی قووڵی مێژوویییە و ئەندامەکانی
وەک گرووپێکــی یەکگرتــوو ،لە مێــژوودا ،بە
وتــە بەناوبانگەکــەی  ،Benedict Andersonبە
هەمــان یەکپارچەیییەوە ،لە زەمان و فەزایەکی
دیاریکــراوی نەگۆڕدا دەچنە پێش .)1991( .بە
گوێرەی ئەو ڕیوایەتە ناسیۆنالیســتییە ،مێژووی
ئێران ،بە ســەردوو دەورەی ســەرەکیدا دابەش
دەکــرێ .دەورانــی دێرینــی پێش ئیســام و
دەورانی ئیســامی .دەورانی دێرین بە زاڵبوونی
دەســتەاڵتداریەتیی هیندوئورووپایی «ئاریایی»
لــە نزیکــەی  ٨٠٠٠ســاڵ پێش میــادەوە
دەســت پێ دەکا و تا ســەردەمی پڕشــکۆی
ئیمپڕاتۆرییــە قەدیمییەکانــی فــارس درێژە
دەکێشــێ و بە فەتحی ئێران لە لەیەن عەرەب
یــا موســوڵمانەکانەوە ،لــە قەڕنــی حەوتەمی
زایینیــدا کۆتاییی پێ دێ .ســەردەمی دێرین
بە جۆرێک تەماشــا دەکرێ کە لەوێدا نەتەوەی
ئێران دەســت بە گەشــە و هەڵدان دەکا و لە
باری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگییەوە
بــە ژیانێکی ســەبەخۆ و خودموختــار دەگات.
لەو دەورەیەدا ،ئیمپڕاتۆرییەکانی پێش ئیســام
ساڵی بیست و دووەم
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واتە هەخامەنشــی و ساسانی ،بە مایەی شانازی
دادەنرێن .ئەو ئیمپڕاتۆڕییانە بە دەورانی پڕشکۆ
و ســەردەمی زێرێنی نەتەوە لەقەڵەم دەدرێن.
ئەوان بە نوێنگە و تەجەســومی گەشەی ڕۆحی
میللی ،زمان و ئەدەبیاتی فارســی ،نیشتیمانی
ئێــران و چوارچێوە سیاســی و کۆمەاڵیەتی و
ئابوورییەکانــی نەتەوەتەی ســەربەخۆی ئێران
دادەنرێن .ئەو ســەردەمە دێرینە بە تێکشکانی
مێژووییــی پــارس لەبەرانبەر»بیابان نشــینان»
و «بادیەنشــینانی دڕندەخــوو» واتــە عەرەبــە
موسوڵمانەکان کۆتایی دێ .دەورەی دوای ئەوە
کە بریتییە لە چەند قەڕن دەســتەاڵتداریەتیی
حکوومەتــی موســوڵمانەکان ،بە ســەردەمی
«کەموکورتــی» واتە ‘ ’lackدادەنــرێ .بەمانای
ئەوەی کە ئێرانییەکان لەو دەورەیەدا ئەزموونی
بەکۆمــەڵ و دەســتەجەمعیی خۆیــان وەک
نەتەوەیەکــی یەکگرتوو و یەکپارچە لەدەســت
دا .ســەکوت کرانی هەســتی نەتەوایەتی و بێ
توانایی بۆ نیشاندانی ڕۆحی ڕاستەقینەی میللی،
بــە گرنگترین تایبەتمەندییەکانــی ئەو دەورانە
دەزانرێن .لەو دەورەیەدا ئیحساســات و هەستی
دژایەتیکــردن دەگەڵ عەڕەب بــە ئەندازەیەک
پەرەی ئەســتاند ،کە نەک هەرئیسالم ،بەڵکوو
فەرهەنگی ئێرانی-ئیسالمییشی نادیدە دەگرت.
ئاخر پێی وابوو ئەوە شایســتەی شکۆی بەرزی
فەرهەنگــی زەردەشــتی نییــە کە لــە پێش
ئیسـلامدا لەو مەڵبەندەدا هەبـ�ووەKatouz�( (.
 .)ian 1979: 542.6بــەم جــۆرە ســەڵتەنەتی
ڕوو لە گەشــەی پەهلــەوی ، ،لەبەر ئەوەی کە
نوێسازی و بەڕۆژئاوایی کردن(modernisation
 )and Westernisationئامانجــی ســەرەکیی
ئەو ســەڵتەنەتە بوو ،ڕیوایەتی ناسیۆنالیســتی
ومیللیگەرایانــەی مەشــرووتەی وەرگــرت و
گەیاندییە ئاستی ئیدئۆلۆژیی ڕەسمیی دەوڵەت.
( .)Arjomand 1988: 68لەالیەکی دیکەشــەوە
ئەوان ڕیوایەتی ناسیۆنالیستی و میللیگەرایانەی
نەوەکانی پێشــووی خۆیان ،بە پێداگرتن لەسەر
فەڕزیەی «ئاریایی» کە پشتیوانیی لە پەیوەندیی

نێوان شارستانییەتی ئورووپایی و ئێرانی دەکرد،
هەر بەو جۆرە کە هووشــەنگی شەهابی ڕوونی
دەکاتەوە ،لەگــەڵ ئــارەزوو و بەرزەفڕییەکانی
خۆیـ�ان هاوئاهەنگ دەدی( (Hou�،1993 2231:
 .) chang E. Chehabiئەوان لەســەر ئەو بڕوایە
بوون کــە جیاوازیی نێوان مۆدێلــی ئورووپایی
و واقعییەتی ئیســامی ،بە وەدەســتهێنانەوەی
میرات و ناســنامەی پێش ئیسالم ،وەک ئەوەی
کە توێژەرە ئورووپایییەکان نیشــانیان دابوو ،کە
ڕەچەڵەک و شــەجەرەنامەی هاوبەشیان لەگەڵ
فەرهەنگــی ئورووپاییدا هەیە ،دەکــرا قەرەبوو
بکرێتەوە .هەر بۆیە بە ئورووپایی بوون ،لە بیر و
زەینی پەهلەوییەکاندا ،نەک بە لەخۆبێگانەبوون،
بەڵکوو بە گەڕانەوە بۆ ســەر ئەسڵ و نەسەب و
ڕیشەی ڕاستەقینەی باب و باپیران بە حیساب
دەهات .هەربۆیە لەســەر ئــەو بڕوایە بوون کە
دەکــرێ الســایی کردنــەوەی ئورووپایییەکان
و پێداگرتــن لەســەر تایبەتمەندییــە میللی و
نەتەوەیییەکان ،شان بەشانی یەکتر بچنە پێش.
بەوحاڵــەش ڕیوایەتی مەشــرووتەخوازەکان لە
سەردەمی سەڵتەنەتی پەهلەویدا ،کە تێگەیشتن
و خوێندنەوەیەکی کەمتر نەرێنییان سەبارەت بە
دەورانی پێش ئیسالم هەبوو ،لە الیەن بنەماڵەی
پەهلەوییەوە کەوتە بەر چاوپێداخشاندنەوەیەکی
بنەڕەتــی .مەبەســتی پەهلەوییــەکان لــەو
ئاڵووگــۆڕە بنەڕەتییانە ئەوە بــوو کە لە الیەک
مەشــرووعییەتی سیاســی بۆ خۆیان وەدەست
بێنن و لە الیەکی دیکەشــەوە ئــەو بیرۆکەیە
پەرە پێ بدەن کە ســەڵتەنەت بەشێکی پیرۆز و
جیانەکراوەی شێوەژیانی ئێرانییە .لەوەش زیاتر
ئەوان لەو ڕێگایەوە دەیانهەویســت ئەوە نیشان
بدەن کە ســەڵتەنەتی پەهلەوی ،ئاخرین جیلوە
و خۆنیشــاندانی ئــەو ســوننەتە دوورودرێژەی
ســەڵتەنەتە کــە هەمیشــە درێــژەی هەبووە.
پەهلەوییەکان بۆئەوەی خۆیان وەک درێژەدەر و
پەرەپێدەری سوننەت و نەریتەکانی سەڵتەنەت
لە ئێراندا نیشــان بدەن ،ناچاربــوون بیرۆکەی
بەردەوامیی خەڵک وفەرهەنگ لە فەالتی ئێراندا،
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بخەنە ژێــر کاریگەری و شــوێنەواری خۆیان.
لەســەر ئــەو بنەمایە دەگوترێ کــە هەرچەند
فەتحی ئێران لە الیەن عەرەبەکانەوە کارەساتی
بەدوای خۆیدا هێناوە ،بەاڵم دەورەی ئیسالمیی
دوای ئەوە ،توانیویەتی ئاڵوگۆڕێکی زۆر کەم لە
کاراکتەر و چۆنیەتیــی کۆمەڵگای ئێراندا،
پێک بێنێ .چونکە هەمیشە تێکۆشاوە ناسنامەی
خۆی لە بەرانبەر دەســتەاڵتداریەتی و هێژمۆنی
عــەرەب و تورکــدا بپارێــزێVaziri 1989:( .
.7.)102
ئێستا وەختی ئەوەیە ڕەنگدانەوەی یادەوەریی
دەستەجەمعیی ئێرانی لە کتێبە دەرسییەکاندا،
لە دەورانی لووتکەی گەشــەکردنی سەڵتەنەتی
محمەد ڕەزا شای پەهلەویدا ،وەک ئاخرین شای
ئەو سیلسیلەیە ،بخەینە بەر باس و لێکۆڵینەوە.
هەروەک دەبینین ،لە کــردەوەدا هەموو کتێبە
دەرســییەکان بە مەبەســتی پەروەردەکردن و
چاندنی هەســتێکی پڕ لە غــروور و هەویەت و
ناسنامەی مێژوویی لە قوتابیدا ئامادە کراون.
ئەندرســۆن دەڵێ ئەو میتــۆدە بریتییە لە
ئاشــنا کردن و دەرگیر کردن دەگەڵ «پڕۆسەی
خوێندنەوەی ناسیۆنالیســم ،وەک نیشــاندانی
ئیدامەی ســوننەتی سیلســیلەی پاشایەتی ،لە
ڕێــگای شــەجەرەنامەوە» (Anderson 199 1 :
 .)195لە پەیوەندی دەگەڵ ئێراندا ئەمە بریتییە
لــە دروســتکردنی شــەجەرەنامەیەک کە هەر
لە دەورانی دێرینی پێش ئیســامەوە دەســت
پــێ دەکا ،بــە دەورانی ئیســامیدا تێدەپەڕێ
و وەک خەتێکی ڕاســت تا ســەردەمی ئێستا
درێــژ دەبێتــەوە .پەهلەوییــەکان پەیوەندیی
سیلســیلەمیحوەری خۆیانیان دەگەڵ نەتەوەی
خۆدخاندەی ئێــران(  )self-proclaimedکەمو
زۆر بە درێژاییی ڕیوایەتەکە پاراست .واتە خۆیان
بــە درێژەدەری ئەو سیلســیلە دوور و درێژە لە
قەڵەم دەدا.
بە مەبەســتی دیاریکردنی ڕیشــەی قووڵ
و مێژووییــی نەتــەوەی ئێــران وهەروەهــا بۆ
دەستنیشانکردنی ئەوە کە ئەو میللەتە هەمیشە
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هەســتی نەتەوایەتی و ناسنامەی میللیی خۆی
هەبــووە ،کتێبە دەرســییەکانی ئاخر و ئۆخری
دەستەاڵتداریەتیی پەهلەوی لە هەوڵی ئەوەدان
سەرەتاکانی دەســتپێکردنی ئەو میللەتە دیاری
بکەن .هەر لەبەر ئەوەشــە کە دەبینین فەڕزیە
واتــە هیپۆتیزی «ئاریایی» بوونی نەتەوەی ئێران
بە چەشــنێکی بەرین لەو کتێبە دەرســییانەدا
خۆی نیشــان دەدات .بەمجــۆرە قوتابییان فێر
دەکرێن کە ڕەچەڵەکی ئێرانییەکان دەگەڕێتەوە
بۆ ئەو «تیرە ئاریایی»یانەی کە پێنج هەزار ساڵ
لەمەوبەر ،لە «دەشــتە کانی ڕۆژاوا و باشــووری
ســیبری»یەوە دەســتیان داوەتە کــۆچ کردن.
بەشــێک لەوان چارەنووسی خۆیان لە ئورووپای
ناوەندیــدا دۆزییــەوە ،بەشــێکی دیکەیان لە
ئەفغانستان و هیند جێگیربوون و بەشێکیشیان
لە ســەرزەمینێکدا نیشتەجێ بوون کە دواتر بە
«ئێران» ناسرا .واتە (سەرزەمینی قەومی ئاریایی)
( .)Ta‘rikh Yek 2537 [1978]: 21-2لە ڕاستیدا
«هەر ئــەو ئاریایییانەش بوون ...کە ناوی خۆیان
لەســەر ئێران دانا و ناویان لەو ســەرزەمینە نا
ئێــران» (Ta‘rikh-e Honar-e Iran 1359
.8.)7 :][1980
لــە هەزارەکانی دواییــدا ،الوانــی ئێرانی
دەبوایە ئەوە بخوێننــەوە کە ئێرانیانی «ئاریایی»
توانییــان دەســتکەوتی زۆر پڕشــکۆ و گەورە
وەدەســت بێنن و بەهۆی بەرهەمەکانی هۆش
و ژیری و پێگەیشــتووییی خۆیان ،لە ئاستێکی
بەریندا خزمەت بە شارســتانییەتی مرۆڤایەتی
بکەن .پڕشکۆترین دەسکەوتی ئەوان لە قۆناخە
ســەرەتایییەکانی ســەردەمی کۆندا ،بریتی بوو
لە دروســتکردنی «یەکەمین سەڵتەنەتی ئێران»
واتە «کۆنفیدراسیۆنی ماد» لە قەڕنی هەشتەمی
پێش میالد دا .ئەو «نیزامە ســەڵتەنەتی»یە کە
خاوەنی «فەرهەنگی ئێرانــی» و «جیهان بینی»
و «تایبەتمەندیــی بێ وێنــە» و جیاوازی خۆی
بوو« ،ڕووخســارێکی تازەی بەو واڵتە وهەروەها
نموونەی شــێوە ڕەفتارێکی نوێ و  ...جلوبەرگ
و ئامراز و کەرەســەی تازەی شــەڕی ،بە دونیا
ساڵی بیست و دووەم
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(Ta’rikh-e Lebus 1353 [1974]:

بەخشــی»
.)48
لێــرەدا بۆمان دەردەکەوێ کە ســەردەمی
مــاد ،وەک خاڵێکــی جیاواز لە «سەرتاســەری
چیرۆک»ەکەدا خۆی نیشان دەدا .لەوێوە نەریتی
درێژەکێشــان و ئیدامەکاریی سەڵتەنەت دەست
پــێ دەکا و بــۆ یەکەم جار ســەڵتەنەت وەک
پێداویســتییەکی مێژوویــی ( )sine qua nonو
«ئێرانی» سەرهەڵدەدا.
( .)Zraniyyatبەو حاڵەش دەبێ بڵێین کە
یەکیەتیی نێوان «ســەڵتەنەت» و «ئێرانییەت»،
هەوەڵیــن شــانازییەکانی خۆی لە ســەردەمی
«دووهەمیــن ســەڵتەنەتی ئێرانــی»دا ،واتە لە
سەردەمی ئیمپڕاتۆڕیی هەخامەنشی ،بە تایبەت
لە دەورانی دەســتەاڵتداریەتیی بنیاتنەری ئەو
ئیمپڕاتۆرییە ،واتە کووروشی گەورە لە ساڵەکانی
 ٥٣٠تــا ٥٥٠ی پێش زایینــدا ،تۆماردەکاc.( .
 .550-530 BC). Cyrus the Greatلــە ژێــر
ڕێبەورایەتیی ئەو پاشا «بەوەج»ەدا کە لە کتێبە
دەرســییەکاندا وەک قارەمــان وسەرمەشــقی
«ســیفات و تایبەتمەندیــی ئێرانی» باســی لێ
دەکــرێ (،Ta’rikh Yek 2537 [1978]: 32
ئێــران «هەنگاوی گەورەی بــەرەو فەرهەنگ و
شارســتانییەت هەڵگرت» و توانی بگاتە ئاســتە
هەرەبەرزەکانــی «پێشــکەوتن و ناوبانــگ و
ئیعتبــاری جیهانی» ( (Ta‘rikh-e Lebas 1353
 .)[1974]: 54هەر بۆیە سەیر نییە کە دەبینین،
تاجگوزاریی کووروش بە سەرەتای دەسپێکردنی
«ڕاستەقینە»ی میللەتی ئێران دەزانرێ و لەیادی
ئەو ڕووداوەدا لە ســاڵی ١٩٧٦ی زایینیدا ،ئەو
نەتەوەیە «جەژنی دووهەزار وپێنجسەدســاڵەی
شاهەنشــاهی ئێرانی بەڕیوەدەبات» (Tn’rikh-e
)Yek 2537 [1978]: 28-9
کتێبە دەرســییەکانی مێژوو لــە دەورانی
پەهلەویدا ،زۆر پێ لەســەر ئــەوە دادەگرن کە
سەڵتەنەتی هەخامەنشی ،پێش هێرشی لەشکری
ئەســکەندەری مەقدۆنی لە ساڵی ٣٣٠ی پێش
میالددا ،ڕووخاوە و دوای مەرگی ئەو لەســاڵی

٣٣٢ی پێش میالددا ،ســەڵتەنەتی «بیگانە»ی
ســلووکی لە بەشــێکی زۆری قەڵەمڕوی ئەودا
دامــەزراوە .ڕەنگە ئەوە بە پچڕانێک لە ئیدامەی
ســەڵتەنەت لە ئێران و بە لەدەستدانی ئەزموون
و یادەوەریــی دەســتەجەمعیی ئێرانییــەکان
وەک نەتەوەیەکــی یەکگرتــوو و یەکپارچــە
دابنرێ .کەچی ســەرەڕای هەموو ئەوانە ،کتێبە
دەرسییەکان ،بە مەبەستی نیشاندانی ئێرانییەکان
وەک گرووپێکــی یەکپارچە ،کە بــەردەوام لە
مێژوودا دەڕۆنە پێــش ،لەبەرانبەر ئەو پچڕانە و
(وەک دواتریش دەبینین) هەر چەشنە شتێکی
دیکــە کە ئەو پەیامە ئیدئۆلۆژیکییە خەوشــدار
بکات ،لەبەرگــی ڕیوایەتێکــی مەوزووعی واتە
عەینیدا(  )narrative objectivityبەرهەڵســتی
لە خۆیان نیشــان دەدەن .بۆیــە ئیدیعای ئەوە
کە ئەسکەندەر و ســلووکییەکان ،هەوڵیان داوە
بە مەبەســتی دامەزراندنی «دەوڵەتی یۆنان» لە
فەالتی ئێراندا ،ئێران بکەنە پاشکۆی فەرهەنگی
یۆنان ،وەک «خەیاڵێکی پــووچ» ماوەتەوە .هەر
لەبەر ئەوەشــە کە ئــەو ئێرانییانەی ئەوانیان بە
بێگانە دادەنا و نەیاندەتوانی دەســتەاڵتداریەتیی
حاکمانی بێگانە بەسەر خۆیاندا قەبووڵ بکەن ،لە
هەمــوو الیەکەوە کەوتنە دژایەتی و بەربەرکانێ
دەگەڵیــان .لە ئاکامدا ،نەک هــەر ئێرانییەکان
«نەبــوون بە یۆنانــی» ،بەڵکوو بــە پێچەوانەوە،
یۆنانییــەکان «تەســلیمی هێــزی ڕاکێشــانی
فەرهەنگ و شارســتانییەتی ئێــران» بوون و لە
بــاری فەرهەنگــی و جیهانبینییــەوە ،بوون بە
ئێرانــیTa’rikh-e Honar 1359 [1980]: 26;( .
.)Ta’rikh Yek 2537 [1978]: 44-5
لە ئاکامدا ناســنامەی ئێرانــی هەر مایەوە
و لەنێو نەچوو ،ئەو پچڕانەی لە درێژەکێشــانی
ســەڵتەنەتدا ڕووی دابــوو ،بــە زوویــی بــۆ
بەهێزکردنی هەســتی نەتەوایەتی زیندوو بووە
وە و هاتەوە ســەر ڕێی خــۆی .لە درێژەی ئەو
باســەدا دەگوترێ کە لە قەڕنی یەکەمی پێش
زاییندا ،سەڵتەنەتێکی دیکەی «ڕەسەنی ئێرانی»
لە الیەن ئەشــکانییەکانەوە ،لــە فەالتی ئێران
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دادەمــەزرێ و «ســەربەخۆیی و فەرهەنــگ و
کولتــووری واڵتی ئێران لە بەرانبــەر بێگانەدا»
دابین و دەسـ�تەبەر دەکاتTa‘rikh-e Leb�(  (.
 .)as 1353 [1974]: 64نزیکــەی پێنجســەد
ســاڵ دواتر ،ساســانییەکان ،وەک «میراتگری
ڕاستەقینەی هەخامەنشــیان»« ،داب و نەریت
و ئادابــی ئێرانییەکانی ســەردەمی دێرین»یان
زیندووکردەوە و «ئێڕانێکی باستانی»ی دیکەیان
سازکردەوە .بۆ نموونە هونەری ئەوان هونەرێکی
«میللیی ئێرانی» بوو چونکە بە چەشنێکی بەرین
وەک سەرمەشــق ئیلهامی لــە میراتی ڕابردوو
وەردەگــرت» (Ta‘rikh-e Yek 2537 [ 19781:
.)61 -6).9 The
ســەردەمی دوورودرێــژی کۆن کــە لەودا
«ڕۆحی ئێرانی» هەر وا بە گەورەیی و»لە شــکان
نەهاتوویــی» ( )insurmountableمایــەوە ،بــە
تێکشکانی سپای ساسانی لە بەرانبەر ،لەشکری
بەهێزی عەرەبە پەالماردەرەکان لە قادســییەدا،
لە ســاڵی  ،٦٣٧و لە نەهاوەند لە ساڵی ٦٤١دا
کۆتایــی هات .لــە ئاکامدا «فەســلێکی تازە لە
مێژووی واڵتەکەماندا دەستی پێکرد» (Ta‘rikh-e
�Iran az-Payan-e Shah-in-Shahi-ye Sassani
yan ta-Payan-e Salsaleh-ye Zandiyan 2537
 .)[ 19781: 3کتێبــە دەرســییەکان ،ئەوماوەیە

بە سەرەتای دەســت پێ کردنی دەورانێکی پڕ
لە «تەحقیــر» لە ئاکامی شــکانی ئیمپڕاتۆڕیی
«ئێرانی» ساســانی لە سەردەســتی «ڕەگەزێکی
پەســت»ی بێگانــە دەزانن .لــەوەش زیاتر ئەو
سەردەمە بە قۆناخی لەدەستدانی «سەربەخۆییی
نەتەوایەتی و پچڕانی درێژەی ســەڵتەنەت» بە
حیساب دێنن .بەوجۆرە ئەو کتێبە دەرسییانەی
بــۆ ئەو لێکۆڵینەوەیە کەڵکمــان لێ وەرگرتوون
وێنەی دەورانی تێپەڕین بۆ سەردەمی ئیسالمی،
بە ڕەنگی ڕەش و شووم دەکێشنەوە.
لە ڕاســتیدا ،زۆربەی کتێبە دەرســییەکان
لــە پەیوەندی دەگەڵ فەتحــی ئێران لە الیەن
عەرەبەکانەوە ،بە داخ بوونی خۆیان لەو شکستەی
سەدەی حەوتەم دەردەبڕن .دەورەیەک کە بریتیە
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لە تێپەڕین لە شکۆی پێش ئیسالم بۆ سەردەمی
ئیسالمی .شەڕی قادسییە ،کە بوو بە سەرەتای
نوقم بوونی شارســتانییەتی پڕ شــکۆی ئێرانی
لە دونیای عەرەبی-ئیســامیدا و لەدەســتدانی
حاکمییەت وسەربەخۆییی لەمێژینە ،لە مێژووی
ئێراندا بــە ڕووداوێکی دڕاماتێــک دادەنرێ .لە
درێژەی ئەو شەڕەدا ،وەک ئێمە دەیخوێنینەوە،
فەرماندەی ســوپای ئێران دەکۆژرێ .لەئاکامدا
ئااڵی کاوە واتە درەفشی کاویانی،
( ،Derfash-e Kavehyani)l0کــە ئــااڵی
نەتەوەیــی و میللیی ئێران بوو و لە ســەردەمی
دێرینەوە مابووەوە ،دەکەوێتە دەستی عەرەبەکان.
تیســفۆن ،پایتەختی ساســانییەکان دەکەوێتە
دەســتی عەرەبەکان و تەســلیم دەبێibid.:( .
 .)14-16بەوجــۆرە پەالماردەرانــی عەرەب ،کە
دەســتەاڵت و حاکمییەتی ئێرانیان بە دەستەوە
گرتبوو ،لەگەڵ شارســتانییەتی ئاریایی-ئێرانی
و هیندوئورووپایی ناســازگاربوون .ئەوان نوقمی
«پوچی» و «دەمارگرژی» و «خوڕافات» و «نەزانی»
بوون و هیچ مەیلێکیان بۆ «زانســت و زانیاری»
تێدا بەدی نەدەکرا و «هیچ شتێکیان سەبارەت بە
پیشەسازییە دەستییەکان و هونەری بەڕێوەبەری
نەدەزانی»Khanlari 1340 [1961]: 6-7; An�(  (.
.)vari et ul. 2536 [1977]: 143-53
نیشــاندانی وێنەیەکی نەرێنــی لە دەورانی
ئیســامی ،کە لەوێدا ســەربەخۆییی نەتەوەیی
لەدەســت دەچی ،بە ئاشــکرا ناتەبایی لەگەڵ
پــڕۆژەی پەهلەوییــەکان هەیە کــە لە ڕێگای
شــەجەرەنامەوە مێــژووی  ٢٥٠٠ســاڵە بــۆ
بەردەوامی و درێژە کێشــانی سەڵتەنەت لەسەر
خاکــی ئێران ســاز دەکەن .وەک پێشــتریش
باســمان کــرد ،پەهلەوییەکان بــۆ خوڵقاندنی
ئاگاهی و وشــیارییەکی لەو چەشنە ،ناچاربوون
بەڵگە بۆ ئەوە بێننەوە کە هەمیشــە لە فەالتی
ئێراندا ،خەڵک و کولتوور و فەرهەنگ ،درێژەیان
هەبووە .تێکشکانی ساسانییەکان لە قادسییەدا و
زاڵبوونی عەرەبەکان بەسەر ئێراندا ،بە پێچەوانەی
ئەوەی کە وەک درێژەی چوونەپێشی نەتەوە بە
ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

حیســاب بێ ،دەتوانرێ وەک پچڕانێکی توندتر
و ســەختتر لەو پچڕانەش دابنرێ کە لە ئاکامی
هێرشی ئەسکەندەر ،هەزار ساڵ پێشتر ،بۆئێران
هاتە پێش .بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەو کەموکووڕیە،
پەهلەوییەکان دەســتیان کرد بــە بەکارهێنانی
هەمان میتۆد و ڕەوش کە سەبارەت بە زاڵبوونی
ئەســکەندەر و ســەلجووقییەکان بەسەر ئێراندا
لە ســەردەمی دێریندا ،بەکاریــان هێنابوو .ئەو
پچڕانەیــان لە درێژەی ژیانــی میللەتدا نادیدە
دەگرت و دەیانگوت ،خەڵک هەمیشە لە فەالتی
ئێراندا هەست و ناســنامەی نەتەوەییی خۆیان
لەژێردەســتەاڵت واتە «نیــری» ‘ ’yokeعەرەبی
«بێگانە»دا پاراستووە.
کتێبە دەرسییەکانی ئاخروئۆخری دەورانی
پەهلــەوی لە ســێ ڕێــگای لێکگرێــدراوەوە،
تێکۆشــاون پەرە بە بیرۆکەی درێژەکێشــان و
بەردەوامیی ســەڵتەنەت بــدەن .یەکەم :ئەوان
بە درێژی باســی بەشداری و کاریگەریی ئێرانی
لە پەرەپێدان و بردنە پێشــی شارســتانییەتی
عەرەبی-ئیســامیدا دەکــەن و لەئاکامدا ئەمە
بــە بەرهەمی تایبەتــی نبوغــی ()ingenuity
«ئێرانی» لەقەڵەم دەدەن .بەوجۆرە لەم ڕێگایەوە
مێژووی ئیسالم ئەگەر تەواو ئاریاییزەش نەکرێ،
ئێرانیزە دەبێ .دووهەم :ئەو کتێبانە ،دانیشتوانی
فەالتی ئێران وەک خەڵکێکی نیشتیمانپەوروەر
پێناسە دەکەن کە هەمیشــە بە حەماسەتێکی
نەتەوەیییەوە دژی «ئیســتبداد و سەرەڕۆیی»ی
عەرەب (عەباسییەکان و ئومەوییەکان) ڕاپەڕیون
و سەربەخۆییی نیشتیمانیی خۆیانیان وەدەست
هێناوەتەوە .ســەرەنجام کتێبە دەرســییەکانی
دەورانــی پەهلــەوی ،ئەو بنەماڵە و سیلســیلە
جۆراوجۆرانــەی کە پاش ئیســام لــە ناوچە
جیاجیاکانی ئێراندا ،لە ســەردەمە جیاوازەکاندا،
دەســتەالتداریەتییان کــردووە ،بۆنموونە وەک
سیلســیلەکانی تاهیرییــان لە قەڕنــی نۆهەم،
ســەلجوقییەکان لــە قەڕنــی یازدەهــەم و
سەفەوییەکانی قەڕنی شــازدە ،وەک «نوێنگەی
زیندووکردنــەوە و هەســتانەوەی نەتەوەیی لە

(Vaziri 1989:

چوارچیوەی ئێراندا» دەناسێنن.
 .)100- 1بــەو جۆرە لەو ڕێگایــەوە پەیوەندیی
نێوان سیلســیلە جیاجیاکانی سەڵتەنەت کە بۆ
ڕیوایەتی ناسیۆنالیســتیی پەهلەوی بە پێویست
دەزانرێ ،دەستەبەردەکرێت.
بــا هەرســێکی ئــەو بابەتانــە بــە وردی
بخەینــە بەربــاس و لێکۆڵینەوە .لە پێشــدا بە
ئیدیعای بەشــداریی ئێرانییەکان لە پەرەپێدانی
شارســتانیەتی ئیســامی-عەرەبیدا دەست پێ
دەکەیــن .باســێکی بنەڕەتی کە لــەو بارەیەوە
لــە کتێبە دەرســییەکاندا لەگۆڕێدایــە ئەوەیە
کــە «ئێرانییــەکان حەکیم و زانــاو بلیمەت و
ڕێبەرانی شارسـ�تانییەتی ئیسالمی بوون » (�Far
 .)shidvared and Givi 2536 [ 19771: 179بەو
پێیە لە ڕاســتیدا خەالفەتە گەورەکانی عەرەب،
بــە «ئێرانــی» دەزانرێن .بــە درێژاییی تەمەنی
خۆیان «ئێرانییەکان نفوز و کاریگەرییان بەسەر
دادگاکاندا هەبووە و دەســتەاڵتی ســەرزەمینە
ئیســامییەکانیان لەدەســتدا بووە» (Ta‘rikh-
 .)e Iran az-Payan 2537 [1978]: 26بۆیــە
دەتوانیــن بڵێیــن کــە «دادگا و مەحکەمەکان
لەسەردەمی عەباســیدا ،بریتی بوون لە السایی
کردنەوەی داداگا و مەحکەمەکانی ساسانییەکان»
( .)Khanlari 1340 [1961]: 15لــەوەش زیاتر
وەختێک کەسێک دەیەوێ سەبارەت بە هونەری
ئیســامی قســەبکات «هیچ زیادمان نەگوتووە
ئەگــەر بڵێین ...هونــەری ئێرانــی گەورەترین
بەشــداریی لە دامەزرانــدن وپەرەپێدانی ئەودا
هەبووە» (.)Ta’rikh-e Honar 1359 [1980]: 47
ســەرەنجام هەر بــە گوێرەی ئــەو کتێبە
دەرسییانە هەموو ڕیازیزانەکان ،جوغرافیزانەکان
ئەستێرەناســەکان ،فەقێــکان ،پزیشــکەکان،
مێژووزان و فەیلەسووفە گەورەکانی چاخەکانی
نێوەڕاســت ،بۆ نموونە ئەگــەر ناوی ژمارەیەکی
کــەم لــەوان بەریــن وەک بیرونــی ،بەلخی،
ئەبوحەنیفــە ،ئیبنولمەقفــەع ،ڕازی ،غەزالــی
و ئیبــن ســینا ،هەموویــان ئێرانــی بوونە( .
(Ta’rikh-e Iran az-Payan 2537 [1978]:
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 .58-9هەر بۆیە لە سایەی هەستی هەمیشەیی
و مەزنیخوازیــی ئێرانــی ،خەالفەتــە عەرەبی-
ئیسـلامییە گـ�ەورەکان(  (�converted to ‘Ira
 )nianismبــوون بە «ئێرانــی» .هەر ئەو کارەی
کە چەند قەڕن پێشــتر ئەسکەندەری مەقدۆنی
و ســەلجوقییەکان کردبوویان .دیــارە ئەوە بەو
مانایە نییە کە ئێرانییەکان تەنیا هەر بەوە ڕازی
بووبن کە خەڵکانی دیکە بۆ هاتنە سەر میللیەتی
خۆیــان قبووڵ بکــەن .بەڵکو بــە پێچەوانەوە،
ئەوان شانبەشانی بردنە پێشی سەرکەوتووانەی
پــڕۆژەی بەئێرانــی کردنــی شارســتانییەتی
ئیسالمی ،گەلێک هەنگاوی ڕوون و ئاشکراشیان
بــۆ وەدەرنانــی عەرەبی بێگانە لە نیشــتیمانی
خۆیــان هەڵگرت .لێرە دەگەینە باســی بابەتی
دووهــەم .یانی ئەوەی کە ڕیوایەتی پەهلەوی لە
ناسیۆنالیســمی ئێرانی هەوڵ دەدا ئەو پچڕانەی
کە لە ئەزموونــی یادەوەریی دەســتەجەمعیی
ئێرانیدا وەک واڵتێکی یەکگرتوو ڕووی داوە ،لە
ڕێگای سازکردنی داستان وخەتێکی دیاریکراوی
بەردەوامیــی نەتەوەی ئێران لــە کۆنەوە بۆ ئەم
سەردەمە ،قەرەبووبکاتەوە.
قوتابــی و خوێنکارانی ئێرانــی فێردەکرێن
کــە هەوڵــی یەکپارچــەی ئێرانییــەکان ،بۆ
وەدەرنانی عەرەب لەســەر خاکی وەتەن  ،هەر
لە ڕۆژەکانــی ســەرەتای داگیرکاریی ( Arab
 )conquestئەوانەوە ،دەســت پێ دەکات .ئاخر
بە پێچەوانەی ڕێنوێنییەکانی پێغەمبەر ،عەرەبە
«شەڕخواز» و «فریوکار»ەکان دەستیان لە «هیچ
چەشــنە خوێنڕێژی و تااڵن و بێعەداڵەتییەک»
نەگێڕابــووەوە .هــەر بۆ یە «ئێرانییانــی ئازاد و
ڕەســەن و نەجیب» بــۆ «وەدرەنانی عەرەبەکان
و وەدەســتهێنانەوەی ئازادی و ســەربەخۆیی»،
خۆیان دەســتیان دایە هەوڵ و تێکۆشــان .ئەو
دەرفەتە زێڕینــە لە کۆتایییەکانی ســەردەمی
ئومەویدا هاتــە کایەوە .باری قورســی ماڵیات
و ئەو زوڵم و ســتەمە زۆرەی کــە عەرەبەکان
خســتبوویانە ســەر ئێرانییە «چەوســاوە»کان
ئەوانیان هان دا تا پشتیوانی لە الیەنگرانی عەلی
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بکــەن کە لە ڕێگای کردەوەی شۆڕشــگێڕانەوە
داوای خەالفەتیان دەکرد .بەو جۆرە شۆڕشــی
عەباســییەکان ،بە ڕێبەرایەتیی ئەبوو موسلیمی
خۆراســانی ،کە «دالوەرێکی ئێرانی»ی «خەڵکی
خۆراســان بوو»« ،حکومەتی پیس و بێشــەرمی
ئومەوی»ی ڕووخاند و ســەرەنجام ‹ئێرانییەکان
دەستیان بەسەر دیمەشقی پایتەختی ئومەویدا
گــرت» .بەو حاڵەش ئەوان زوو تێگەیشــتن کە
لە ژێر سێبەری دەســەاڵتی عەباسییەکانیشدا،
وەزعێکی لەوە باشتریان نابێ .هەر بۆیە «ئێرانییە
نیشــتیمانپەروەر»ەکان و «بزووتنەوەی میللیی
ئێرانییەکان» بە مەبەســتی «وەدەستهێنانەوەی
سەبەخۆییی سیاسیی ئێران» درێژەیان بە کار و
تێکۆشانی خۆیان دا.
ئێرانییــە ئــازا و دالوەرەکان ،کــە ئاگری
عیشــقی وەتەن لە دڵەکانیاندا بڵێسەی دەدا ...
هەر لەو شــوێنانەی کە «خەلیفەکانی عەبباسی،
خوێنی نیشتیمانپەروەرانی ئێرانیان لێ ڕشتبوو،
ئااڵی شــۆڕش و بەربەرکانییــان بەرزکردەوە و
سەرەنجام توانیان بەسەر دوژمنی قین لە دڵ و
بەدنیەتدا ( )malevolentسەر کەون و لە ڕێگای
گیانبازی و فیداکارییەوە ،ســەربەخۆییی ئێران
وەدەستبێننەوە.)ibid.: 23 5, 32 5( »....
بەوجــۆرە ئێرانییەکــن نیشــتیمانی
خۆشەویســتی خۆیانیان لە دەستی عەرەبەکان
دەرهێنــا و ژیانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتی و
فەرهەنگیی خۆیانیان بە شێوەیەکی خودموختار،
دەســت پێ کــردەوە .بۆیە ســەرەڕای «درێژە
کێشــانی دەســەاڵتداریەتیی عەباســی بەسەر
ناوچەیەکی بەرینــدا ،پەیوەندیی نێوان مێژووی
ئێــران و مێژووی عەرەب پچڕا و هەڵوەشــاوە»
(.)ibid.: 26
درێژە کێشان و بەردەوامیی هەمان خەڵک
و فەرهەنــگ لە فەالتی ئێرانــدا ،تەنانەت پاش
تێپەڕین بۆ سەردەمی ئیسالمییش ،ئەو دەرفەتە
دەڕەخسێنی ،کە پەیوەندیی سیلسیلەمیحوەوەر(
 )dynastic linkلە نێوان سیلسیلە جیاجیاکانی
ئێرانــی ،کــە پەهلەوییــەکان بــە نیشــانەی
ساڵی بیست و دووەم
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بەردەوامیی نەتەوەی ئێرانی دەزانن ،سەرلەنوێ
دابمەزرێتەوە .ســەهەڵدانی گەلێک سیلسیلەی
پاشــایەتی لە فەالتی ئێرانــدا ،لە قەڕنی نۆهەم
تا قەڕنی شــازدەهەم ،واتە لە دەســتپێکردن تا
ســاڵەکانی دوای ڕووخانی خەالفەتی عەبباسی،
دەرفەت و ئیمکانــی کافییان بۆ پەهلەوییەکان
پێکهێنابوو تا ئیدیعای بەردەوامی و درێژەکێشانی
سیلســیلە پاشــایەتییەکانی ئێران بکەن .دیارە
ئەوەش بە نۆرەی خــۆی دەبووە مایەی ژیانەوە
و زیندووبونــەوەی هەرچــی پتــری هەســتی
نەتەوایەتیی ئێرانییەکان .لێرەدا کارێکی ئاســان
نیە کە باس لەو هەموو سیلســیلە پاشایەتییانە
بکەین کــە لەو ماوە دوور و درێژەدا ســەریان
هەڵــداوە .بــە لەبەرچاوگرتنی ئەم ڕاســتییە و
هەروەها لەبەر ئەوەش کە هەموو ئەو سیلسیالنە،
وەک یــەک ،بــە پەرەپێــدەری فەرهەنــگ و
زیندووکەرەوەی شکۆ و شانازییەکانی نەتەوەی
ئێــران ،دادەنرێــن ،لێــرە تەنیا باســی چەند
نموونەیەکیان دەکەین.
بە گوێرەی کتێبە دەرسییەکانی سەردەمی
پەهلەوی «یەکەمین سیلســیلەی ســەربەخۆی
ئێرانیی پاش ئیسالم» دوو سەدە پاش دەسەاڵتی
«بێگانــە»ی عــەرەب ،بریتییە لــە حکوومەتی
«تاهیرییــان» (Khanlari 1340( )872-820
 .)[1961]: 16دەگوترێ ســەفارییەکان (-867
 ،)908کــە خانەدانێکی ســەرکەوتووی ئێرانی
بوون ،ئاخرین شــوێنەواری دەســەاڵتداریەتیی
عەرەبیان سڕیوەتەوە .یەعقوب بن لەیس ،کە بە
دامەزرێنەری ئەو سیلسیلەیە دادەنرێ «یەکەمین
کەس بوو کە پــاش ڕووخانی ساســانییەکان،
ئااڵی ســەربەخۆییی ئێرانی بەرزکردەوە»« .ئەو
ئێرانی بە ئامانجی زیندوو کردنەوەی سەڵتەنەتی
ئێرانی لە ژێر دەســەاڵتی خەلیفەکانی عەرەب
ڕزگار کــرد» ( .)ibid.: 21دەبێ بگوترێ ناوبراو
بە هۆی زیندوو کردنەوەی زمانی فارسی ،کە لە
دەورانی دەسەاڵتی عەرەبدا خرابووە فەرامۆشی و
زمانی عەرەبی جێگای گرتبووەوە ،ئیعتیبارێکی
زۆری پەیدا کرد .ئەمەش بوو بە هۆی «گەشەی

شــیعری فارســی کە لە قۆناخەکانــی دواتردا
گەیشتە چڵەپۆپەی پەرەسەندنی خۆی» (ibid.:
 .)21خانەدانەکانــی دیکەی قەڕنــی دەهەم و
یازدەهەم ،کە دوای ســەفارییەکان هاتن ،وەک
ســامانییان ،غەزنەوییان و ئــال بوویه ،بە هۆی
هەمان «پیاوەتی» و»وەتەنپەرســتی» و هەروەها
بەهۆی هاندان و تەشویقی زۆری زمانی فارسی،
بوونە جێگای ڕێز و ســتایشTu’rikh-e Iran( .
.)uz-Puyun 2537 [1978]: 36-51
لە کاتێکدا بەشــی زۆری ئــەو خانەدانانەی
لەسەرەوە باســیان کرا ،وەک «ئێرانیی ڕەسەن
کە خوێنی ئێرانی لە دەمارەکانیاندا بوو» ،پێناسە
دەکران ،پشتڕاست کردنەوەی «ئێرانی بوون»ی
سیلســیلەکانی دواتــر وەک ســەلجوقییەکان،
ئەتابەگییەکان ،ئێلخانییەکان و تەیموورییەکان
بــۆ پەهلەوییــەکان ،کارێکی ســەخت و دژوار
بوو .ئەوە کە ئەو خانەدانانە بە ئاشــکرا ڕیشەی
خاریجییــان هەبــوو ،بە شــێوەیەکی گشــتی
بە هەڕەشــە لەســەر دەستووری ســەڵتەنەتی
پەهلەوی بۆ دروست کردنی خەتێکی ڕاستەوخۆ
لــە دێرینەوە تا ســەردەمی تازە کــە ئیدامەی
شاهەنشــاهیی ئێرانی و نەتەوەی ئێران نیشان
بــدات ،ژمێــردرا .ئــەوان بۆ چارەســەریی ئەو
کەموکووڕییە ،پەنایان بۆ ئەو فۆڕمۆلە ئاشــنایە
برد کە دەڵێ بێگانە دەبێتە خۆییforeigner-( .
 .)becomes-Zruniunبۆ نموونە «سەلجوقییەکان
بەرەبــەرە دەگەڵ فەرهەنگ و شارســتانییەتی
ئێرانی ئاشــنابوون و لەو ڕێگایەوە بوونە تورکی
ئێرانی» ( .)Khanlari 1340 [ 19611: 30-3هەر
بەو چەشنە سیلســیلە «بیانی»یەکانی دیکەش،
بوون بە «ئێرانی»یەکی پڕ شوور و شەوق.
( .)Anvari 1350 [1971]: 221 -5جێــی
سەرســوڕمانە سەفەوییەکان (،)1722 - 1501
کە ئاخرین سیلســیلەی پێش دەورانی مۆدێڕن
بە حیســاب دێن ،لە باری زمــان و تەعبیراتی
دروســتەوە دەســتبەتاڵ بــوون ،شــتێک کە
خانەدان و سیلســیلەکانی دیکەی بەر لەوانیان
پێ هەڵدەســنگێنرا ،هەرچەند مێــژووی ئێران
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وەک دەوڵەتێکی شیعەی یەکگرتوو و سەربەخۆ،
لەوانەوە دەست پێ دەکات .ئەو وەزعە ڕەنگە بە
ئاکامی پڕۆژەی سکۆالریزاسیۆنی پەهلەوییەکان
و هەوڵــی هاوکاتی ئەوان بۆ وەالنانی ئیســام،
لــە پێناســەکردنی دەوڵەتی ئێرانــدا ،لەقەڵەم
بدرێ .بۆیە دەبینیــن کە نەدانی ئیعتیبارنامەی
میللی بە پاشــاکانی ســەفەوی ،هەروا لە جێی
خۆی دەمێنێتەوە .لە ڕاســتیدا هیچ شــتێکی
دیکــە گرنگ نەبوو.هەر بۆیە هاتنە ســەرکاری
ئیسماعیلی یەکەم لە ساڵی ١٥٠١دا ،بە کەڵک
وەرگرتن لە قزڵباشەکان ،وەک «بزووتنەوەیەک
بۆ ڕزگارکردنی ئێران لە ئاژاوە و نائارامی» پێناسە
دەکرێ .هەر بەو جۆرە سەرجەم دەسکەوتەکانی
شــا ئیســماعیل بــە هــەوڵ و تێکۆشــان لە
پێناو دابینکردنــی «عەزەمــەت و بەردەوامیی
ســەربەخۆییی ئێران» دادەنرێن .مەبەســت لە
ســەپاندنی مێژوویی شیعەی دوازدە ئیمامییش
وەک مەزهەبی دەوڵەتی سەفەوی ،بریتی بوو لە
«مۆبیلیزەکردنــی هەموو هێز و توانا میللییەکان
 ...بــە تایبەت بــە دژی دەوڵەتی عوســمانی»

(Tu‘rikh-e Iran uz-Puyun 2537 [ 19781:
 .)100-4ڕیوایەتی ناسیۆنالیســتیی پەهلەوی لە

ئێران بۆ نیشــاندانی بەردەوامیی سەڵتەنەت ،بە
هێنانە بەرباسی ئەو بەشە لەو چیرۆکە کە باس
لە مێژووی قاجارەکان ( )1925 -1796دەکات،
کــە دوا سیلســیلەی پێــش پەهلەوییەکانن،
دەگاتە کۆتاییی خۆی .مــن دواتر دەگەڕێمەوە
ســەر ئەوباســە و هــەوڵ دەدەم خوێندنەوەی
پەهلەوییەکان سەبارەت بە ئێرانی دەورانی قاجار
بخەمە بەر لێکۆڵینــەوە تا جیاوازییەکانی نێوان
خوێندنەوەی پەهلەوی و کۆماری ئیســامی بۆ
یادە مێژوویییەکان نیشان بدەم.
ئەگەر بمانهەوێ ئەو باسە پوختە بکەینەوە،
دەبێ بڵێین کە بەگوێرەی کتێبە دەرسییەکانی
دەورانی پەهلــەوی ،ئێران لە ڕێگای بەردەوامی
و درێژەی ســەڵتەنەت و شاهەنشاهییەوە ،هەر
لەســەردەمی دێرینەوە «یەک نەتــەوە» بووە و
لەوەش زیاتر لە سەرتاســەری ئەو ماوە دوور و
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درێژەدا ،چ پێش ئیســام و چ دوای ئیســام،
«ئیحساســی مییللی»ی خۆی وەک نەتەوەیەک
پاراستووە.
هەموو ئــەو زەبــرە قورســانەی وە ئێران
کەوتوون نەیانتوانیــوە ئێران لە ڕابردووی خۆی
داببــڕن .هێرشــی عەرەبــەکان ئیمپڕاتۆڕیــی
ساســانیی ڕووخانــد ،کۆشــک و باڵەخانــە و
قەسرەکانی ئەو ئیمپڕاتۆرییەی تێک و پێکدان و
گەنجینەکانــی دانە بەر با .بەاڵم ڕۆحی میللی و
نەتەوەییی ئێران لەجێی خۆی مایەوە و لەبەین
نەچوو .)remained insurmountable ( .ڕاســتە
ئێران بە درێژاییی سەدە یەک لەدوای یەکەکاندا
لە ژێر دەسەاڵتی حاکمانی غەیرە ئێرانیدا بووە،
بەاڵم ئەمە هیــچ وەختێــک نەبووەتە جێگای
نیگەرانی .عەرەب ،تورک ،تاتار ،ئوغوز ومەغۆل،
ئەو میوانانەن کە بۆ چەند بەرەبەیانییەک لەسەر
سفرەو خوانی ئێران بۆ نان خواردن مانەوە ،بەاڵم
هەرگیز نەیانتوانی ئێران لەگەڵ خۆیان بەرن یا
دوای خۆیان لەنێوی ببەن.
ئەودەم کــە ســەرزەمینی ئێران بەســەر
چەندین بەشدا دابەش کرابوو و هەر بەشەی لە
الیــەن حاکمێکی خۆواڵتی یان بێگانەوە بەڕێوە
دەچوو ،ڕۆحی بەهێز و بەرینی ئێران هەر بە لە
شکان نەهاتوویی مایەوە ...ئێران هەمیشە ئەوەندە
بەهێز و ڕیشــەدار بووە کە بتوانــێ لە بەرانبەر
نژادێکی تایبەت ،یان سیاسەتێکی تایبەتی ئەم
ئەمیر یا ئەو خان یان فاڵنە داگیرکەر و فیسارە
فاتحدا ،بەربەرەکانی بکات .ســەرزەمینی ئێران
هەمیشە قەڵەمڕەوی فەرهەنگ و شارستانیەت و
زمان بووە و سنوورەکانیشی ڕوون و دیار بوونە.
(11:]Anvari and Javadi 2537b [l978b
دەوڵەتی دوای شــۆڕش :لە «سەردەمی
ئێران»ە وە بۆ «سەردەمی ئیسالم»
لــە ســاڵی ١٩٩٣دا ،حەمید ئەلــگار:1994( ،
 ،)259لە مەیدانیکی ئەســڵیی تاراندا ،چاوی بە
پێشانگایەک کەوت کە لە ژێرناوی «کەسایەتییە
بەناوبانگەکانی ئێران» ،پەیکەری سەری بەشێک
ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

لە زانا ئیسالمییەکانی قەڕنی دەهەم و یازدەهەمی
تێدا پێشان دەدرا .ئەلگار دەڵێ« :ئەو پێشانگایە،
نەک هەر لەبــەر نادیدەگرتنــی قەدەغەبوونی
هونــەری پەیکەرســازی لە ئیســامدا ،بەڵکوو
لەبەر ئەوەی کە چواردە ساڵ پاش سەرکەوتنی
شۆڕش ،کە ئاگاهانە ئیسالمی بەسەر ناسنامەی
میللیــدا ســەپاندووە ،ئیدامــەی ئیدئۆلۆژیــی
میللی پێشــان دەدا ،جێگای سەرنجە» (.).ibid
توێژینەوەکانی منیش لە کتێبە دەرســییەکانی
دەورانی کۆماری ئیسالمی ،ئەو قسەیەی ئەلگار
پشتڕاســت دەکەنەوە :نەک هەر کەســایەتییە
مێژوویی و «میللییــەکان»ی ئێران ،لە بەرانبەر
ڕەنگی ئیدئۆلۆژیی شۆڕشــگێڕانەدا ،بەربەرەکانی
لــە خۆیــان نیشــان دەدەن ،بەڵکــوو لەوەش
زیاتر ڕیوایەتی ناسیۆنالیســتیی پەهلەوییەکان،
ســەرلەنوێ کاری پێ دەکرێ تا ئەو ناســنامە
فەرهەنگییــە جیاوازە بپارێزێ کــە هەیە ( .یا
لەباری مێژوویییەوە ڕزگاری بکا).
لە پەیوەندی دەگەڵ باســی شەجەرەنامەی
نەتــەوەی ئێــران لە کتێبــە دەرســییەکانی
سەردەمی کۆماری ئیسالمیدا ،ڕەنگە کەسانێک
بە هەڵە وا تێبگــەن کە لەو کتێبانەدا ڕیوایەتی
پەهلەوی لــە میللەتی ئێران وەالنراوە .ڕاســتە
لــەو کتێبانەدا دەبینین کــە زۆر کەم ئاماژە بە
پێش ئیســام دەکــرێ .لەو کتێبانــەدا مێژوو
بە ڕەســمی بــە لەدایک بوون و ســەرهەڵدان
حەزرەتی محەممەد دەســت پێ دەکات .تەنیا
ئەوەندە باس لە پێش ئیسالم دەکرێ کە ئیدیعا
دەکرێ ئەودەم لە بەرەبەری هاتنی ئیســامدا،
لــە عەرەبســتاندا «جەهل» و «چەوســانەوە» و
«فەساد» و «ســەرەڕۆیی» حاکم بووەsee e.g.( .
Ta‘limat-e Ejtema‘i 1365 [1986]: 11
 .)1-30; Iman 1360a [1981a]: 140-2هــەر

بۆیــە وەالنانــی دەورانی پێش ئیســام ڕەنگە
وەک گەڕانەوە بۆ ڕیوایەتی ئیســامی لە مێژوو
تەفســیربکرێ .ڕیوایەتێک کە نــەک زاڵبوونی
هیندوئورووپایی بەســەر فەالتی ئێراندا ،بەڵکوو
سەرهەڵدانی محەممەد بە ســەرەتای سەردەم

وشارستانییەتێکی تازە دادەنێ.
وەالنانی ڕەســمیی دەورانی پێش ئیسالم
لە کتێبە دەرســییەکانی ســەردەمی کۆماری
ئیسالمیدا ،ئیدی ئێستا بۆتە زانیارییەکی گشتی.
یەکێک لە هەوەڵێــن هەنگاوەکانی حکوومەتی
شــۆڕش ،بریتی بوو لە لەناوبردن و سڕینەوەی
ستایشــی ئیمپڕاتۆرییەکانی پێش ئیسالم .ئاخر
هەموو کۆمەڵگاکانی پێش ئیســام ،لە جەهل و
تاریکیدا دەژیان .ئیمپڕاتۆرییە ئێرانییەکانیش هەر
بەو شــێوەیە نوقمی جەهالەت بوونBeeman( .
 .)1983: 211; Hunter 1992: 94بــەاڵم ئایا ئەو
وەالنان و ڕەدکرنەوە ڕەســمییەی شانازییەکانی
پێش ئیســام ،دەبێتــە هــۆی ڕەدکردنەوە و
وەالنانــی ئیدە و بیرۆکــەی میللەتــی ئێران،
وەک مەوجوودێکــی دیاریکراو و خاوەن ڕەگ و
ڕیشەی مێژوویی؟ ئەو کتێبانە لەجیاتی ئەوەی
دژکردەوە بەرانبەر بەو بیرۆکە باوە نیشان بدەن
کە پێش ئیسالم ســەبارەت بە ئێران لەگۆڕێدا
بــوو ،بیرۆکەیەک کە ئێــران وەک نەتەوەیەکی
لەمێژینە لە ناوچەکەدا دەناســێ ،هەســتێکی
توند و بەهێــزی میللی لە بەرگی تێرم و زاراوە
ئیســامییەکاندا بەیان دەکەن .وەک لە کتێبە
دەرســییەکان دا دەبینین ،کاتێک ئەو دەورەیە
بە شوورە و قەڵغانی «ئیسالم» دەپارێزرێ ،ئێرانی
پێش ئیســامیش بە سەردەمێکی پڕ لە شکۆ و
شانازی بە حیساب دێ.
هەر بۆیە دەتوانیــن بڵێین کە هەرچەند لە
کۆماری ئیسالمیی ئێراندا مێژوو بە سەرهەڵدانی
پێغەمبەری ئیســام دەســت پــێ دەکا ،بەاڵم
میللەتی ئێران ،بە گوێرەی کتێبە دەرسییەکان،
وەک کۆمەڵگایەکــی جیاواز ،کە چارەنووســی
دەگەڵ مێژووی ئیســام و دەورانی پێشتریش
لێک گرێ دراوە ،نیشــان دەدرێ و تەنانەت بە
دیاردەیەکی جیا لەویش دادەنرێ .بەو شــێوەیە
«ئێرانییەت» وەک دیاردەیەکی لەمێژینە ،عەینی
و پیــرۆز ،لە ڕیــگای جۆراوجــۆرەوە دەخرێتە
بەرچاوان .بۆیە ڕەنگە لە کتێبە دەرســییەکاندا،
بە دوورودرێژی ،باس لە شــکۆ و شانازییەکانی
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نەتەوەی ئێران لە دەورانی پێش ئیسالم و پاش
هێرشــی عەرەب بکرێ .بۆ نموونــە لەو کتێبە
دەرسییانەدا لە پەیوەندی دەگەڵ دەورانی پێش
ئیسالمدا دەخوێنینەوە کە «خەڵکی واڵتەکەمان...
هەر لەســەردەمی دێرینەوە وەرزشیان کردووە.
ئەودەم کە یۆنانییەکان یارییەکانی ئۆلەمپیکیان
داهێنــا ،ئێرانییــە قەدیمییــەکان مندااڵنــی
خۆیانیان فێری هونەرەکانی ئەســپ ســواری و
تیرهاویشــتن بــە تیروکەوان دەکــرد» (Fursi
 .)1368 [1989]: 173هــەر بەو جۆرە دەتوانین
لەو کتێبانــەدا بخوێنینەوە کە «هاوکات لەگەڵ
ســەرهەڵدانی ئیســام ،کاتێک خەڵکی ئێران
دەگــەڵ مەفهومــی عەداڵــەت و میتۆدەکانی
عەداڵەت لە حکوومەتیکی ئیسالمیدا ئاشنابوون،
بە بێ بەربەرەکانی بەرانبەر لەشــکری ئیسالم،
تەســلیمی نرخ و بایەخە ئیسالمییەکان بوون»
(Tu‘rikh-e Mo‘user-e Iran 1365 [1986]:
 .)52بۆیــە وێدەچــی فەتحی عەرەبــەکان «بە
ڕزگاریی ژمارەیەکی زۆر لــە واڵتان ،بۆ نموونە
ئێران ،لە سوڵتەی کەســانی زاڵم و حکوومەتە
ســەڵتەنەتییە زۆردارەکان دابنرێ» (Tu‘limut-
 .)e Ejtemu‘i 1365 [1986]: 136بــەاڵم
ڕاســتییەکەی ئەوەیە کە ئەودەم ئێران بۆخۆی
هەبووە بۆیە لەو سەردەمە دوور و لەمێژینەیەدا،
لە الیەن لەشکری عەرەبی-ئیسالمییەوە «ئازاد»
کراوە .لە ئێرانی کۆماری ئیسالمییشدا ،میللەتی
ئێران ،وەک دیاردەیەکی لەمێژینە ،تەنانەت ،لە
ئیسالمیش لەمێژینەتر ،پێشان دەدرێ.
لەوەش زیاتر ئەگەر ئێران وەک میللەتێک،
زۆر پێش ئیســام وجودی هەبووە ،بەشێک لە
تایبەتمەندییــە فەرهەنگییەکانــی ئەو میللەتە،
تەنانــەت هی بەر لــە ئیســامیش ،دەبێ لەو
کتێبە دەرسییانەدا باسیان لێوە کرابێ کە ئێمە
لــەو لێکۆڵینەوەیەدا کەڵکیان لــێ وەردەگرین.
لەواندا ڕێز و ستایشێکی زۆر بەرانبەر بە نەورۆز،
واتە ســاڵی نوێی ئێرانییــان ،بەرچاو دەکەوێ.
لەبەرئەوەی ڕیشەی نەورۆز بە ئاشکرا دەگەڕێتەوە
بۆ زەردەشت لە پێش ئیسالم ،کۆماری ئیسالمی
 504گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

یادکردنەوەی ئەو جەژنەی دەگەڵ دیسکۆرسی
ئیسالمیی خۆی سـ�ازگار کردووەappropri� ( .
 .)atingســەرنج بــدە ئەو کیــژە خەیاڵییە کە
سەبارەت بە چۆنیەتیی یادکردنەوەی نەورۆز لە
بنەماڵەکەیاندا قســەدەکات« :ئێمە هەموومان لە
کاتێکدا کە جوانترین جلەکانی خۆمانمان لەبەر
کردبوو ،لەدەوری مێزی نان خواردن دانیشتین
و باوکم پیرۆزباییی جەژنی نەورۆزی لێ کردین.
کاتێــک گوێمان لە دەنگی تەقینی ئەو تۆپە بوو
کە مژدەی دەســتپێکردنی ســاڵی نوێی دەدا،
باوکم دەستی دایە قورئان ...ماچی کرد و چەند
ئایەتێکی لێ خوێندنەوە .دواتر دوعای خێری بۆ
هەموو ئێرانییەکان کرد و ئاواتی سەرکەوتنی بۆ
خواستن)Iman 1360b[1981b]: 111( .
لــە نێو ســیمبول و نیشــانەکانی دیکەی
فەرهەنگــی ئێرانیدا ،بۆ نموونە لە ســوننەت و
ڕێوڕەسمە تایبەتییە ئێرانییەکاندا ،نەورۆز وەک
دەرفەتێک بۆ باڵوکردنەوەی ئیســام و بایەخە
ئیسالمییەکان کەڵکی لێ وەردەگیرێ .هەرچەند
پەیوەندیی نێوان ئەوان و «شکۆی ئێران»ی پێش
ئیسالم ،هەر لە جێی خۆیەتی .لە ساڵی -١٩٨١
١٩٨٢دا قوتابییــان ئاگادارکرانــەوە کــە دەبێ
لێرە بەدواوە نــەورۆز لە هەمان «ڕۆژی کۆماری
ئیســامی»دا یاد بکەنەوە .ئــەوە دەرفەتی ئەوە
پێکدێنی کە هاوکات «بەهار» و «ئازادی» پێکەوە
جێــژن بگریــنAnvari 1360 [1981]: 129-( .
 .)31; Iman 1360a [1981a]: 136-8بەو جۆرە
پەیوەندیــی خەیاڵی و درێژخایەنی نێوان ئێرانی
ئەمڕۆ و ئێرانی پێش ئیســام هەر وا دەبینرێ.
گونجاندنی ئەو داب و نەریتە ڕەسەنە ئێرانییانە
لە ڕۆژئەژمێری کۆماری ئیســامیی ئێراندا ،بە
نیشــانەیەکی دیکەی ئەو ڕاستییە دەزانرێ کە
فەرهەنگــی ئێرانــی پێش ئیســام پەیوەندیی
تونــد و بەهێــزی خــۆی دەگەڵ خودناســی(
 ) self- identityو ڕۆحــی میللیــی ئێرانییان،
تەنانــەت دەگەڵ ئــەو ئێرانییــە توندڕۆیانەش
کــە ئەرکانەکانی حکوومەتیان بە دەســتەوەیە،
پاراســتووە .بەو جۆرە بۆمــان دەردەکەوێ کە
ساڵی بیست و دووەم
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«فەڕزییــەی ئاریایی» ئەگەر بە قســەش نەبێ،
النیکەم بە کــردوە ،لە بەرگــی باڵوکردنەوەی
ئیسالم و ئیسالمیزاسیۆندا ،دەڕواتە پێش15 .
پەیوەندیــی نێوان پێش و پاش شــۆڕش،
ئەودەمە باشــتر دەردەکەوێ کە سەرنج بدەینە
کتێبە دەرسییەکانی ســەرەتای دەستپێکردنی
دەورەی ئیســامی .وەک لــە ســەرەوە وتمان
پەهلەوییەکان دەیانهەویست لە ڕێگای نیشاندانی
بەردەوامــی و پایــەدار بوونــی «ئێرانییەت»ەوە
بە درێژایی ســەدە یەک لــەدوای یەکەکان لە
فەالتی ئێراندا ،بەسەر ئەو پچڕانە ئیحتیمالییەدا
زاڵ بــن ،کە لە ئاکامی زاڵ بوونی دەســەاڵتی
«بێگانە»دا بۆ میللەتی ئێران هاتبووە پێش .بۆیە
ســەڵتەنەتی پەهلەوی وەک قۆناخی ژیانەوەی
هەســتی نەتەوایەتی لە چوارچێــوەی ئێراندا،
تەماشــای شۆڕشی عەبباسییەکان و ئاکامەکانی
ئەو ڕاپەڕینەی دەکرد.
کتێبــە دەرســییەکانی ســاڵەکانی پــاش
شۆڕشیش ،هەربەو جۆرە دەیانهەوێ بە شێوەیەک
ئەو ناســازگارییەی کە لە نێــوان حاکمییەتی
عەرەبە بێگانەکان لەســەر خاکی فەالتی ئێران
و مەســەلەی درێژەکێشــان و بەردەوامبوونــی
نەتەوەی ئێرانــدا هەیە ،چارەســەر کەن .بۆیە
ئەو کتێبە دەرســییانە کە لــەو لێکۆڵینەوەیەدا
بەکارهاتــوون  ،نــەک هــەر ئیعتیبارنامــەی
میللــی ،بەڵکــوو ئیعتیبارنامەی «ڕەســەن» و
«شۆڕشگێرانە»ی شیعە/ئیسالمیش ،بۆ خەڵکانی
دانیشتووی فەالتی ئێران قایل دەبن .هەرچەند
ئەو پێوەزیاد کردنە ،بۆ تێگەیشتن لە خۆناسین و
دەرکی ناسنامەی هاوچەرخی ئێرانی زۆر گرنگە،
(ســەیری خوارەوە بکە) بەاڵم ئەو ڕاستییە هەر
لە جێی خۆیەتی کە ڕیوایەتی پاش شۆڕشیش،
هــەروەک ڕیوایەتی پەهلەویی بــەر لە خۆی،
وجوودی ئێرانییــان وەک گرووپێکی یەکگرتوو
کــە بە درێژاییی مێژوو هەبووە و چووەتە پێش،
دەناســێنێ .ئایــا ئێرانییان لە ڕێگای «شــێوە
ژیانــی ئێرانی»یەوە زینــدوو ماونەوە و چوونەتە
پێش یا لە ڕێگای «ئیســامی ڕاســتەقینە»وە؟

ئایا بۆ وەدەســتهێنانەوەی سەربەخۆییی میللی
تێکۆشــاون یان بۆ ئایینەکەیان؟ پرسیاری زۆر
گرنگن .بەاڵم ڕاســتییەکەی ئەوەیە لەو کتێبە
دەرسییانەدا هەردووکی ئەوانە وەک سەرچاوەی
ئیلهام تەماشــا دەکرێن .لە ئاکامی ئەوەدا ،الوان
ئەرکیان دەخرایە ســەر شــان کە سەبارەت بە
شۆڕشــی باب و باپیــرە ئێرانییەکانــی خۆیان،
کە بەمەبەستی وەدەســتهێنانەوەی دەسەاڵتی
حکوومەتــی ،بە دژی «بەنــی ئومەییەی زاڵم و
زۆردار» دەســتیان دابووە شــۆڕش ،بخوێننەوە.
شۆڕشــێک کــە لەوێــدا ژمارەیەکــی زۆر لە
شۆڕشــگێڕان کــە هەموویان ئێرانــی بوون ،بە
ســەرۆکایەتیی ئەبووموســلیم کە بە ڕەچەڵەک
ئێرانی بوو ،ڕێگایان بۆ ســەرکەوتنی شۆڕشــی
«عەباسییەکان»(ئێرانی) تەخت کرد.
کەچی بەو حاڵــەش کار و کردەوەی دژی
ئیســامی عەباســییەکان لە الیەک و ڕەفتاری
نابەجێی ئــەوان بە دژی موســوڵمانانی غەیرە
عــەرەب ،بەتایبەتی شــیعەکان کــە زۆربەیان
ئێرانــی بوون ،لە الیەکی دیکەوە ،بوون بە هۆی
ئەوەی کە گەلێک دەســتە و تاقــم و گرووپی
ئێرانی ،بە دژی عەباســییەکان شۆڕش بکەن ...
ئامانجی بەشــێک لەو ڕاپەڕینانــە بریتی بوو لە
گێڕانەوەی ئێران بۆ دەورانی ساسانی ،بەشێکی
دیکەشیان دەیانهەویست دەوڵەتێکی سەربەخۆ
دامەزرێنن  ...چونکە ئێرانییە موسوڵمانەکان لە
دەســت خەلیفەکانی عەبباسی وەزاڵە هاتبوون.
هەربۆیــە بۆ نەجاتدانی ئێران لە چنگی ئەوان و
دامەزرانی حکوومەتێکی سەربەخۆ لە هیچ هەوڵ
و تێکۆشــانێک درێخییان نەکردTu‘limat-e( .
.)Ejtemu‘i 1365 [1986]: 150-3
شایانی باسە ڕیوایەتی پەهلەوی و ڕیوایەتی
پاش شۆڕش ،کە باس لەو سیلسیلە و خانەدانە
خودموختارانە دەکەن ،کــە لە قەڕنی نۆهەم تا
شازدەهەم لە گۆشە و کەنارە جیاجیاکانی فەالتی
ئیراندا دروســت بوون ،لەوەش زیاتر وێکدەچن.
لە ڕوانگەی پەهلەوییەکانەوە ،ســەرهەڵدانی ئەو
سیلســیلە خودموختارانە پاش فەتحی عەرەب،
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بــە یەکەمین مەزهەر و نوێنگــەی بنەڕەتی بۆ
بەردەوامــی و درێژەکێشــانی ســەڵتەنەت لە
ئێراندا بە حیســاب دێن و وەک نیشانەیەک بۆ
هەســت و ئیحساسی هەمیشــەییی ئێرانیان بۆ
«نەتەوەبوون» دەژمێردرێن .بە شێوەیەکی گشتی
کتێبە دەرســییەکانی دەورانی پاش شۆڕشیش،
هەربەو جۆرە باس لە و سیلسیلە خودموختارانە
دەکەن I6.لێرەدا خوێنەر دەرفەتی بۆ دەڕەخسێ
تــا ســەبارەت بــە حکوومەتــە ناوچەیییەکان
وەک تاهیرییان ،ســەفارییان ،ســامانی و هتد
بخوێنێتەوە ،کە ڕۆڵیکی سەرەکییان لە وەدەرنانی
«عەباسییانی ســتەمکار و زاڵم لە واڵتەکەماندا»
گێڕاوە .)ibid.: 153-5, my emphasis( .کاتێک
بەشێک لەو سیلسیلە و خانەدانانە یا کەسانێك
کە دواتر شــوێنی ئەوانیان گرتەوە ،نەیاندەتوانی
دەگەڵ میعیار و پێوانەکانی «ئێرانی ڕەسەن و پڕ
لە خوێنی ئێرانی» بێنەوە ،کۆماری ئیسالمییش
تیپیــک وەک پەهلــەو ییەکان ،پەنــای بۆ ئەو
تکنیکــە برد کە دەڵێ «بێگانــە دەبێتە خۆیی».
(. )Turnimg a foreigner into a native
بۆنموونــە لەو کتێبانــەدا دەخوێنینەوە کە
ئەگەرچی تەیموورییان «تورک زمان» بوون ،بەاڵم
«فەرهەنگ و شارســتانییەتی ئیســام و ئێران،
ئەوانی خســتە ژێر کاریگەریــی لەڕادەبەدەر»ی
خۆی ،بە جۆرێک کە ســەرەنجام پێشــکەوتنی
زۆریــان بە تایبەتی لە ڕێگای کار و خزمەت لە
وەزارەتخانەکانی ئێراندا وەدەسـ�ت هێناIra�‘(  (.
.)nian viziers’. ibid.: 156-9
بەوجــۆرە دەبینین کە هــەرکات حاکمانی
بێگانــە دەگــەڵ ئێرانی بوون ناســازگار بوونە،
دانیشتووانی فەالتی ئێران ،لە ڕێگای نیشاندانی
هەســتی نیشــتیمانپەروەرانە و نەتەوایەتیــی
بەهێزی خۆیانەوە ،مانــەوە و بەردەامبوونی ئەو
نەتەوەیەیــان دەســتەبەرکردووە .بۆ نموونە بەو
شــێوەیەی خوارەوە باس لە هێرش و پەالماری
مەغــۆل دەکــرێ« :خەڵکــی قارەمانــی ئێران
بــۆ بەرپەرچدانــەوەی ئەو هێــرش و پەالمارە
دڕندانەیە ،لــە هیچ ئازایەتــی و فیداکارییەک
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درێخییــان نەکــرد .ژن و پیاو ،پیــر و الو بۆ
بەرگری لە نیشتیمان هاتنە مەیدان .ئاخر ئەوان
دەسەاڵتی نگریسی بێگانەیان لەسەر خۆیان پێ
قەبووڵ نەدەکرا» ( .)ibid.: 161ئەو جۆرە قسانە
دەگەڵ ڕیوایەتی پەهلەوی سازگارترن تا دەگەڵ
ڕیوایەتی ئیسالمی و جیهانیی ڕێژیمی ئێران لە
دەورانی پاش شۆڕشدا.
ریوایەتەکانــی پێــش و پــاش شــۆڕش
لەســەر زۆر باس و بابەتی گرنگ لەگەڵ یەک
موافقن ،بــۆ نموونە لە پەیوەنــدی دەگەڵ ئەو
ڕیوایەتانەی ســەبارەت بە دەورانی سەفەوی لە
گۆڕێدان ،تێڕوانینێکی هاوبەش و وەک یەکیان
هەیــە .ڕیوایەتی کۆماری ئیســامی ،هەروەک
ڕیوایەتــی پەهلــەوی ،پێی وایە ئەوە هەســتی
نیشــتیمانپەروەری و ناسیۆنالیســتی بووە کە
شائیسماعیلی سەفەویی بۆ ئەنجامدانی زۆربەی
ئــەو کارانە هان داوە کە لــە کارنامەی ناوبراودا
تۆمارکــراون .بۆنموونە داســەپاندن و نەهادینە
کردنی تەشەیوع وەک دینی دەوڵە(ت(�state re
 )ligionلەالیەن ناوبراوەوە ،بۆ ئەوە دە گەڕێتەوە
کــە ئەو «دینی وەک یەکێک لــەو ڕێکارانە کە
دەتوانــێ یەکیەتــی و یەکپارچەیــی لە نێوان
خەڵکــی زۆربەی ناوچــە جیاجیاکانــدا پێک
بێنێ تەماشــا دەکرد» ( .)ibid.: 166بە گوێرەی
ئەو کتێبە دەرســییانەی بۆ ئــەم توێژینەوەیە
کەڵکیان لێ وەرگیراوە ،تەشەیوع وەک ئامراز و
میتۆدێکی بەنرخ ،بۆ دەرخستنی جیاوازییەکانی
نێــوان «ئێمە-ئــەوان» دادەنــرێ .شــتێک کە
لە ناســیۆنالیزمدا بــە مەســەلەیەکی بنەڕەتی
دەژمێردرێ .لەو کتێبانەدا دەگوترێ کە ئامانجی
ئەسڵیی سەفەوییەکان لە داسەپاندنی تەشەیوع
وەک دینــی دەوڵەتی ،بریتی بــووە لەوەی کە
ئێران بە شــێوەیەکی جیــاواز لــە زۆرایەتیی
موســوڵمانانی ســوننی بەتایبەتی عوسمانی و
ئۆزبەک ،نیشان بدرێ .)ibid.: 166-8( .هەروەها
هەر لەو کتێبانەدا بە شــێوەیەکی ناڕاســتەوخۆ
دەگوترێ کە تەشەیوع یارمەتیی بەوە کردووە تا
ئێران لە دونیای گەورەتری ئیســامدا بە تەوای
ساڵی بیست و دووەم
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نەتوێتەوە (.)assimilation
لێرەدا دەکرێ ڕاوەستین و پرسیارێک بێنینە
گــۆڕێ کە لەمێژە چاوەڕوانی دەکەین :لە کوێی
ئەو باسانەدا ،شۆڕشی ئیســامی ئەڵتڕناتێوێک
بۆ «دوێنێ و ڕابردووی هەمیشــەیی» و «داب و
نەریتە پیرۆزەکان» بــە تەعبیری ماکس وێبەر،
کە ڕێژیمــی پەهلەویی قەدیم بانگەشــەی بۆ
دەکردن ،بە دەستەوە دەدا؟
لە ڕاســتیدا ئەگەر قەراربێ ئەو ڕاپەڕینەی
لە ئێراندا ڕوویدا بەحەق ناوی شۆڕشــی لەسەر
دابنرێ ،تاڕادەیەکی زۆر بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە
توانــی دژە یادەوەرییــەک (counter memory
) لــە بەرانبەر یادەوەریــی زاڵ وهێژمۆنیخوازی
دەوڵەتــی پەهلــەوی بێنێتە کایــەوە .کەواتە
ڕوانگەی دژبەرانەی شۆڕش سەبارەت بە ڕابردوو،
هەڵوێستی موخالیفانە ،دوژمنانە و ڕووخێنەرانەی
ئینقالب بەرانبەر یادەوەریی پەهلەوی (memory
 )of the Pahlavisلە کۆیدایە؟ لێرەدا تێدەکۆشم
بــە لێکدانــەوەی خوێندنــەوەی پەهلــەوی و
ڕیوایەتی کۆماری ئیســامی لە دەورانی قاجار،
ئەو بابەتە بخەمە بەر باس و شیکردنەوە.
نوێنگەکانی ناســنامە و هەویەتی ئێرانی-
ئیسالمی
هەروەک نیشــانمان دا هــەردوو دەوڵەتەکانی
پەهلەوی و ئیســامی تێکۆشــاون لــە ڕێگای
نیشــاندانی وێنەیەکی تەواو لــە «بیۆگرافی»ی
میللەتــی ئێــران لەدەورانــی دێرینــەوە تــا
ئەوسەردەمە «هەســتی ئیرانیزم» بە هێز بکەن.
بــەاڵم ئەوە بەو مانایە نییــە کە هەردووکی ئەو
ڕیوایەتە مێژوویییانە لە هەموو بارێکەوە یەکسان
و وەک یەکن .لە ڕاستیدا وەک پێشتر ئیشارەم
پــێ کرد و هەر بەو جۆرەش کە (Higgins and
 )Shoar-Ghaffariباسیان لێوەکردووە:1995( ،
« ،)342زەقتریــن و بەرچاوتریــن جیاوازی لە
پەیوەندی دەگەڵ پێناســە و خوێندنەوەی ئەو
دوو دەوڵەتانــە بۆ ناســنامەی ئێرانی ئەوەیە کە
کۆماری ئیســامی پێداگرییەکی زۆرتر لەسەر

ئیســام دەکات» بێگومان کەس ناتونێ حاشــا
لە ڕۆڵی هاندەرانەی ئیســام وەک ئیدئۆلۆژیی
شــۆڕش و شــوێنەواری ئەو لەســەر شۆڕش و
ئاکامەکانی بکات .ئەو بەرجەســتە کردنەوەیەی
ئیســام ،تا ڕادەیەک بە دژکردەوەیەک بەرانبەر
هەوڵی بنەماڵەی پەهلەوی ،بۆ وەالنانی ئیســام
لە پێناسەکردنی دەوڵەتی ئێراندا بەحیساب دێ.
( .)Dabashi 1993: 10لە الیەکی دیکەشــەوە،
بــەاڵم هەر بــەو ئەندازەیە گرنــگ ،ئەوە وەک
هەوڵێک بۆ نیشاندان و سەلماندنی جیاوازبوونی
ئێران لەباری فەرهەنگی و کولتوریەوە ،لەبەرانبەر
فەرهەنگــی ڕۆژئاوا و هێژمۆنــی ئابووری ئەودا
لەقەلــەم دەدرێ (Beeman 1983: 19 1 -2 1
.7) I7
وەک بینیمــان ،دەوڵەتــی پاش شــۆڕش،
بەشە هەرە سەرکییەکانی یادەوەریی مێژووییی
پەهلەویی بەجۆرێک وەرگرتوون و لەو ڕێگایەوە
«ئێرانیــزم»ی گایاندۆتە ئاســتی ئیدئۆلۆژییەکی
ڕێبەر و پێشڕەو .بۆیە لە ڕاستیدا ناسیۆنالیسمی
ئێرانی لە ژێر «دەستەاڵتداریەتیی ئایەتوڵاڵکان»دا
پەرەی ســەندووە .بۆیــە دەتوانیــن بڵێین کە
ئەڵتڕناتیڤی کەیفیی شۆڕش بۆ»دوێنی و ڕابردووی
ئەبەدی و هەمیشەیی»ی پەهلەوییەکان ،بریتییە
لە ناسنامەی ‹ئێرانی-ئیسالمی» (Farsoun and
 ،)Mashayekhi 1994: 9ناســنامەیەک کــە لە
دوو ســەرچاوەی وەک یەک گرنگ و پڕبایەخ،
واتــە نەتــەوەی ئێران و ئیســامی شــیعەوە
ســەرچاوە دەگرێ .دژە یادەوەریی شۆڕش ،کە
لە دوای شۆڕشەوە ڕەسمیەتی پەیدا کردووە ،بە
هەوڵێکی ئاگاهانە بۆ پێکهێنانی بااڵنس لە نێوان
توخمــە پێکهێنەرەکانی هەویەت و ناســنامەی
ئێرانی ،واتە نەتەوەی ئێران و ئیسالم ،دەزانرێ.
بە تایبەت کاتێــک دەبینین کە پەهلەوییەکان
بە هەوڵدان بۆ زینددوکردنەوەی شــانازییەکانی
پێش ئیســام و زەقکردنەوەی ئــەوان ،الیەنی
ئیســامیی ناسیۆنالیســمی ئێرانییان پشتگوێ
خستبوو .)Kazemi 1995: 558( .وەک ئەحمەد
ئەشرەف ( ،)162 :1993دەڵێ« :ئەو خوێندنەوە
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«ئیســامی -ئێرانی»یە بۆ هەویەت و ناسنامەی
ئێرانــی ،بریتییە لە هەوڵدان بــۆ لێک گڕیدان
و پرد دروســت کــردن لە نێــوان تەقەدوس،
سیکۆالریزم ،ســوننەت و مۆدێڕنیتە کە تا دێ
پتر لە الیەن ڕێبەری و ڕیزەکانی الی خوارەوەی
ڕێژیمی ئیسالمییەوە قەبوول دەکرێ «ڕوانگەی
کۆماری ئیسالمی بۆ دەورانی قاجار ،خوێندنەوەی
کۆماری ئیســامی لەمــەڕ هەویەتــی ئێرانی
تەئید و پشتڕاســت دەکاتەوە .خوێندنەوەیەک
کە دەڵێ ناســنامەی ئێرانی لەســەر دوو پایەی
«موقــەددەس» و «غەیرە دینــی» (sacred’ and
 )‘profaneدامەزراوە .دیارە ئەو خوێندنەوەیەش
ناتەباییی دەگەڵ خوێندنــەوەی پەهلەوییەکان
هەیە کە الیەینــی دووهەمی ئەو هەویەتە زەق
دەکاتەوە .ئەگەر بە کتێبە دەرسییەکانی دەورانی
پەهلەوی ســەبارەت بە سەردەمی قاجار دەست
پێ بکەیــن ،خاڵێکی گرنگ لــە خوێندنەوەی
ئــەوان لەدەورانی قاجار بەرچــاو دەکەوێ1( .
 .)1925 -796لەو کتێبە دەرسییانەدا پاشاکانی
ئێــران ،چ پێــش و چ پاش فەتــح و پەالماری
عەرەبەکان ،بە گشتی وەک قارەمان و نوێنگەی
ڕووحی میللی دادەنرێن .کەچی پاشاکانی قاجار
مەحکووم بەوە دەکرێن کە کۆســپیان لەســەر
ڕێــگای وەدیهاتنــی ئامانجــە نەتەوەیییەکانی
ئیرانییــەکان دروســت کــردووەKhanlari( .
 .)1340 [1961]: 70-81هۆیەکانــی ئەو ڕوانگە
نەرێنی و مەنفییەی پەهلەوییەکان سەبارەت بە
قاجارەکان ڕوونە .ئێران لە کۆتایییەکانی قەڕنی
نۆزدەهــەم و ســەرەتاکانی قەڕنی بیســتەمدا،
واڵتێکــی زۆر الواز و دولەوتوو بوو .هەر بۆیەش
نەیدەتوانی بەرانبەر پەالمار و دەسدرێژییەکانی
والتانــی بێگانــە بەربەرەکانێ بــکات .کەچی
سەرەڕای ئەوەش شایەکانی قاجار لە ڕادەیەکی
زۆر گــەورەدا دژایەتییــان لەگــەڵ هەموو ئەو
هەواڵنە دەکــرد کە دەیانهەویســت لە ڕێگای
ڕێفۆڕمــەوە ،بەپێی پێوانەکانی شارســتانییەتی
ڕۆژئاوایی ( )Western civilisationچاکســازی
لــە کاروبــاری دەوڵەتدا بکەن .قاجــارەکان بە
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ڕێگاگرتن لــەو ڕێفۆرمانەی کــە ئیلهامیان لە
ڕۆژئاوای «پێشکەوتوو» وەردەگرت ،بوونە کۆسپی
سەر ڕێگای دروست بوونی پەیوەندییەکی گەرم
لە نێوان ئێران و فەرهەنگی ئورووپادا .بەو جۆرە
قاجارەکان ،ئەو ئەســڵە بنەڕەتییەی «فەرزییەی
ئاریایی»یان نادیدە دەگرت کە دەڵێ ئێرانییەکان
لەگەڵ شارســتانییەت و فەرهەنگی ئورووپایی،
خاوەن ڕەچەڵەک و نەژدادی هاوبەشــن .ڕاست
لەبەر ئەو «کفر»ە بــوو کە پەهلەوەییەکان هیچ
نرخێکیان بۆ شــایەکانی قاجار دانەدەنا .کەچی
بــە پێچەوانــەوە ڕۆڵ و نەخشــی ڕووناکبیر و
ڕێفۆرمخوارە ســیکۆالرەکانیان لە ڕووداوەکانی
شۆڕشی مەشـ�ڕووتەدا( (�٠Constitutional Rev
 )olution of 1905- 1 1بــەرز دەنرخانــد .واتە
کەسانێک کە ڕۆژئاوایان وەک سەرمەشق تەماشا
دەکرد .لــەو ڕیوایەتەدا ،بۆنموونــە ،بەدەگمەن
باسێک لە ڕۆڵی ئەرێنی یا نەرێنیی ئیدئۆلۆژیی
ئیسالمی یا ئاخوندەکان ،لە شۆڕشی مەشروتە یا
خەبات و تێکۆشانی دەیەکانی پێش مەشروتەدا
دەکرێ .تەنانەت بە کەمییش باسێک لە حوکم
و فەرمانی ئایەتوڵاڵشــیرازی بە دژی ئیمتیازی
تەنباکو ناکرێت .)2- 1891( .ئەگەر یادەوەریی
مێژوویی بە نیشــانەیەک لەو ئیــدە و بیرۆکانە
دابنرێ کە ســەبارەت بە سیاســەت و کۆمەڵگا
لە گۆڕێدان ،شوێنەواری مێژووی ئیسالم لەسەر
پەهلەوییــەکان و پێچەوانەکەشــی ،هەروەهــا
هەوڵدانی ئەوان بۆ پەرەپێدانی ســیکۆالریزم و
دروست کردنی ناسنامەیەکی سیکۆالر بۆ ئێرانی
دەورانی قاجار ،ئەو ئیدیعایە پشتڕاست دەکەنەوە
کە دەڵێ پەهلەوییەکان هەموو هەوڵیان ئەوە بوو
کــە بناخەیەکی تەواو ســیکۆالر و نەتەوەیی بۆ
دەستەالتداریەتیی خۆیان ساز بکەن.
کەچی لــە بەرانبەر ئەوەدا کە لەســەرەوە
باســمان کرد ،لە کتێبە دەرسییەکانی کۆماری
ئیسالمیدا ،ڕووناکبیرانی سیکۆالر ،هیچ چەشنە
ڕۆڵیکــی ســەرەکییان لــە ڕێبەرایەرتیکردنی
شۆڕشــی مەشــڕووتەدا بۆ وەبەر چاو ناگیرێ.
ئێرانی سەردەمی قاجار بە جۆرێک لەو کتێبانەدا
ساڵی بیست و دووەم
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نیشــان دەدرێ کە لە خەبــات و بەربەرەکانێی
بەردەوامی خۆی بە دژی «ئیستبداد»ی نێوخۆیی
و هێــڕش و پەالماری هێزە «ئیمپڕیالیســتییە
بیگانەکان»دا ،دەبێتە ســەرزەمینی ڕۆحانییەت.
لەوێدا ڕۆحانییەکان ،دەبنە ڕێبەرانی ڕاستەقینە
و «دووربیــن و خەباتگێــڕ»ی خەڵک و ڕۆڵێکی
بەرچــاو لە خەباتدا دەگێــڕن .خەباتێک کە لە
شۆڕشــی مەشــڕووتەدا دەگاتە لووتکەی هەرە
بەرزی خــۆیsee e.g. Ta’rikh-e Mo‘aser-( .
 .).e Iran 1365 [1986]: 3ffلــەوەش زیاتر لەو
ڕیوایەتەدا ،جوواڵنەوەی مەشــڕوتەخوازی ،نەک
وەک بەرهەمــی ڕۆشــنگەریی ڕۆژئاوا ،بەوجۆرە
کــە پەهلەوییەکان باســی دەکــەن ،بەڵکوو بە
پێچەوانەوە ،وەک بزووتنەوەیەکی دژە ڕۆژئاوایی
و دژی ئیمپڕیالیســتی و ڕزگاریخوازانە پێناسە
دەکرێ .هەروەها لــەو ڕیوایەتەدا دەگوترێ کە
ئامانجــە ســەرەکییەکانی مەشــڕوتە ،ئامانجی
«ماتڕیالیســتی» و «پووچ»ی وەک دێموکراسی
ومەشــڕووتەی ڕۆژئاوایی نەبوون .بەڵکوو ئامانج
بریتــی بووە لــە پیادەکردنــی «قورئانی پیرۆز
و ڕێوشــوێنە ئیســامیییەکان» وەک تەنهــا
چەكــی کاریگەر بە دژی ئیســتبدادی قاجار و
دەســتەاڵتداریەتیی ئیمپڕیالیســتی و بێگانــە.
()Ta‘limat-e Ejtema‘i 1365 [1986]: 18
بردنەســەری ڕۆحانییەت و ئیسالمی شیعە
تا ئاســتی هێزی ڕێبەر و پێشــڕەو لــە ئێرانی
دەورانی قاجــاردا ،دەگــەڵ ڕیوایەتی دەوڵەتی
پاش شــۆڕش کە هەوڵ دەدا سوننەت و نەریتە
ئیســامییەکان دەگــەڵ ناســنامە و هەویەتی
ئێرانــی ئاوێتە بــکا ،یەک دەگرێتــەوە .کەچی
بـ�ەو حاڵەش ،ئەو «بەسـ�تە بێدەنگی» یە( (�bun
 ”dle of silences) (Trouillot 1995: 27کــە
مەشڕووتەی سیکۆالریش دەگرێتەوە ،نابێ وەک
نیشــانەیەک بۆ تێپەرێنی تەواو لە «ئێرانیزم» بۆ
«ئیسالمیزم»ی تەواو لەقەڵەم بدرێ .لە ڕاستیدا
وێناکردنــی ڕیوایەتێکی بەهێز لە ئیحساســاتی
دژی ئیمپڕیالیســتی لە ئێرانی قاجاردا لە الیەن
کۆمــاری ئیســامییەوە ،تەنیا ئــەو نیگەرانییە

پشتڕاســت دەکاتەوە کە لــە پەیوەندی دەگەڵ
ڕاگرتنی هاوســەنگی لە نێــوان الئیک بوون و
سیکۆالر بوون لە ناســنامە و خۆ پێناسەکردنی
کەسایەتیی ئێرانیدا هەمیشــە لەگۆڕێدایە .ئەو
تێکســتەی خوارەوە کە لە یەکێــک لە کتێبە
دەرســییەکانی مێژوودا هاتووە ،بەو جۆرە باس
لــە بارودۆخی ئێران لــە دەورانــی قاجار واتە
ئاخروئۆخری سەدەی نۆزدەهەمدا دەکات:
«بایەخە مەزهەبی و داب و نەریتە میللییەکان
کۆسپێکی گەورە و بەهێز بوون بەرانبەر نفوزی
ئیقتسادیی ڕۆژئاوا و نەیاندەهێشت خەڵک ببنە
بەکارهێنــەری کااڵ و کەرەســە و ئامرازەکانی
ڕۆژئــاوا» (Ta’rikh-e Mo%ser-e Iran 1365
 .)[1986]: 9شــایانی باسە کتێبە دەرسییەکانی
دەورانی پاش شــۆڕش تێکۆشاون لە پەیوەندی
دەگەڵ باســکردن لــە ڕووداوەکانــی مێژووی
هاوچەرخی ئێرانــدا  ،کە بوونە هۆی دامەزرانی
کۆمــاری ئیســامی  ،ئەو بااڵنســە بپارێزن .بۆ
نموونە سەرنج بدە ئەو دەقەی خوارەوە کە باس
لە هاوکاریی نێوان دوکتور موسەدیق و ئایەتوڵاڵ
کاشانی لە سەردەمی قەیرانی میللیکردنی نەوت
لەسەرەتای سالەکانی ١٩٥٠دا دەکا:
«پاش هەوراز و نشــێوێکی زۆر ،سەرەنجام
هاوپەیمانــی و یەکیەتی لە نێوان هێزە میللی و
هێزە مەزهەبییەکاندا ،کە هەردووکیان بە ئێرانەوە
گرێ درابوون و دژی دەســتوەردانی بێگانەبوون
پێکهات...هێزە میللی و مەزهەبییەکان لێبڕابوون
کە ئەوەڵین زەبری گوڕچووبڕی خۆیان لە ئاستی
جیهانیدا لە ئیمپریالیزمی ئینگلیس بوەشــێنن
و لــەو ڕیگایــەوە قازانــج و بەرژەوەندییەکانی
میللیەتی ئێران دەستەبەرکەن.)ibid.: 194( .
بــە گوێــرەی یەکێــک لــە کتێبــە
دەرســییەکانی پــاش شــۆڕش ،واتــە کتیبی
«زانســتە کۆمەاڵیەتییــەکان» کە بۆ کالســی
دوازدە ئامادەکراوە ،ناسیۆنالیســم ،داهێنانێکی
ڕۆژئاوایییە،)]Danesh Ejtema‘i 1365/1986( ،
کــە بە بــە ئەنقەســت لەالیــەن بانگخوازانی
مەســیحییەت ،ڕۆژهەاڵتناسە ئورووپایییەکان و

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 509 2720

ئەو ڕووناکبیرانەی دونیای ســێهەم کە مەیلیان
بــە الی ڕۆژئــاوادا هەیە ،ئامانجــی لەبەریەک
هەڵتەکاندنی یەکیەتیی نێوان میللەتانی ئاســیا
و ئەفریقا و الوازکردنــی وەحدەت و یەکیەتیی
نێــو کۆمەڵگای ئیســامی دارێــژراوە .هەموو
بزووتنەوە ناسیۆنالیستییەکان ،بە (پان تورکیسم
و پــان عەرەبیزم)یشــەوە ،نەک هــەر بوون بە
مایەی کێشــە و ئــاژاوە لە نێو موســوڵماناندا،
بەڵکوو زەمینەی داگیرکردنی فەلەستینیشــیان
پێکهێنــاوە .بۆیە لەوێدا دەگوترێ کە ئیســام
ئیدئۆلۆژیــی ناسیۆنالیســتی و میللــی کــە
ببێتە هۆی پێکهێنانی دابەشــبوونی سیاســی،
فەرهەنگــی ،ئابــووری ،نــژادی و جوگرافیایی،
لەنێو خەڵک و بە گشــتی لە نێو موسوڵماناندا،
بە ڕەسمی ناناسێ .تەنها شتێک کە بە «بناخە و
کۆڵەکەی کۆمەڵگای ئیسالمی دەزانرێ ،بریتییە
لە عەقیدە بــە خودایەکی مەزن و ڕێوشــوێنە
بەرزە ئینسانساز و وەحدەتخوازە ئیسالمییەکان»
( .)ibid.: 126-40بۆیە تەنیا لە فەزایەکی «ئازاد
لە ئیسالم»دا کە هەست وهەویەتی نەتەوایەتیی
تیدا نییە ،دەکرێ لە سووکایەتییەکی ئاوا توند و
بێ وێنە بە ناسیۆنالیسم ،حاڵی بین .ئاخر ئەگەر
ئیســام و نەتەوە و نیشــتیمانپەروەری بکەونە
پەنایەک ،پێویســتە وەفــای یەکەم بۆ نەتەوە و
واڵت بــێ .ئاخر ناسیۆنالیســم و دین هەروەک
لەو نوسراوەیەی خوارەوەدا هاتووە ،لە یەکتر جیا
ناکرێنەوە:
«ئەی ئێــران ،ئەی ماڵە پڕشــکۆکەی من،
خۆشــم دەوێــی .زەردەخەنــەی ســەر لێوی
مندااڵنــت ،دەنــگ و سەروســەدای الوەکانت،
نەعرەتەی خەباتگێڕانەی پیاوەکانت ،هەموویانم
خۆش دەوێن .نیشتیمانی پڕشکۆ ،خاکی پاکت
کە شــەاڵڵی خوێنی شــەهیدانە ،بــۆ من ئازیز
و بەنرخــە .هەمــوو بەرەبەیانییــەک و هەموو
شەوێک گواڵلەکانت کە لەسەر گۆڕی شەهیدان
ڕوواون مــاچ دەکــەم .ئەی ئێــران ئەی ماڵ و
نیشتیمانی پڕشــکۆی من ،شاخە بەرزەکانت بە
ڕەمزی ئازایەتی و فیداکاری و سەربەرزییەکانی
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ڕۆڵەکانــت دەزانم .فــەالت و خاکی بەرینی تۆ
بە نیشانەی ســەربەخۆیی و ئازادیی تۆ دەزانم.
هاژەهــاژی ڕووبارەکانــت بە بانگــەوازی ڕۆڵە
ئازادیخوازەکانت دەزانــم کە هاوار دەکەن «اللە
اکبر» .ئــەی ئێران ئەی نیشــتیمان و ماڵی پڕ
لە شــكۆ و شانازیی من .ســەرزەمینی پاکی و
ئازایەتی ،نیشتیمانی موســوڵمانانی ئازادە ،ئەی
واڵتی ئیسالم و عەقیدە و بڕوا .بە هەموو تواناوە
بۆ پێشــکەوتنت تێدەکۆشــم .من بە دڵیکی پڕ
ئیمان و لە عیشــق و خۆشەویســتی ئاگرینەوە
ئەو خەڵکەم خۆش دەوێ کە لەســەر خاکی تۆ
دەژیــن .لە یارمەتی بــەوان و لە هیچ هەوڵێک
بۆ تیكشکاندنی دوژمنانت ،بەوپەڕی تووڕەیی و
ڕقەوە ،قەت درێخی ناکەمIman 1360b [ 198( .
.1 b]: 91 -2)18
ئاکام ()Conclusion
ئەو باسەی ســەرەوە نیشانی دەدا کە کۆماری
ئیسالمی کەم وزۆر بە خوێندنەوەی سەڵتەنەتی
پەهلەوی لــە نەتەوەی دێریــن و لەمێژینەی
ئێران وەفادار ماوەتەوە .واتە ئەوە تەئید دەکا کە
میللەتی ئێران لە دەوارانی دێرینیشدا هەر وەک
ســەردەمی مۆدێڕن وجوودی هەبووە .هەروەها
کۆماری ئیســامی بە قەبووڵ کردنی ئەو هێڵە
بنەڕەتییــە داســتانییەی پەهلەوییــەکان ،کە
ئێرانییەکان بە گرووپێکی یەکگرتوو دەزانێ کە
لەســەردەمی دێرینی پێش ئیسالمەوە تا پاش
ئیســام و دەورانی تازە لە مێژوودا هاتوونەتە
پێــش ،ناڕاســتەوخۆ کۆڵەکــە بنەڕەتییەکانی
«فەڕزیــەی ئاریایی»یش پەســند دەکات .ئەو
لێکۆڵینەوەیە دەریدەخا کە کتێبە دەرسییەکانی
زانستە کۆمەاڵیەتی و ئینسانییەکانی سەردەمی
پــاش شــۆڕش ،ڕۆڵێکی گرنگ لــە چاندن و
پەروەردەکردنی «ئاگاهی و وشیاریی نەتەوەیی
لە چوارچێوەی زەمەنێکی سیکۆالردا بە هەموو
ئاکامەکانی بـ�ەردەوام بوونیەوە دەگێڕن»( (�An
 .)derson 1991ئەوە دەگەڵ ئەو بۆچوونە یەک
ناگرێتەوە کە خوێندن و پەروەردە و فێرکردن
ساڵی بیست و دووەم
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لە دەورانی پاش شۆڕشدا تەنیا بە وەسیلەیەک
بۆ باڵوکردنەوە و پەرەپێدانی ئیسالمیزم دادەنێ.
لە ڕاستیدا توێژەرەوە بیانی و ئێرانییەکانی
خوێندن لــە ئێرانــدا ،بە شــەوقێکی زۆرەوە
بەدوای ئەوەدا دەگەڕێن کە بزانن ئامانجەکانی
خوێنــدن و فێربوون لە ســەردەمی پەهلەویدا
لەکوێ دەگەڵ ئامانجەکانی خوێندن و فێربوون
لەدەورانــی کۆماری ئیســامیدا ،دەگەڵ یەک
ناتەبایی پەیدادەکەن .ئەوان دەڵێن لە حاڵێکدا
کــە ئامانجی خوێندن و فێربــوون لە دەورانی
پەهلەویــدا بریتی بــووە لــە پەروەردەکردنی
وەفــاداری بە وەتەن و باڵوکردنەوەی بیرۆکەی
«عظمت»ی میراتی ئێرانــی -ئاریایی ،ئامانجی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بریتییە لە بەئیسالمی
کردنی ( )Islamisationهەموو الیەنەکانی ژیان.
( .)Nafisi 1994: 175بەو حاڵەش دەردەکەوێ
کە ئەو جۆرە دابەشکردنە سادەیە تەواو ڕاست
نییە .بە وەبەرچاوگرتنی پێویســتیی گەشەی
هەمووالیەنــەی ســەرچاوە ئینســانییەکان،
کۆماری ئیسالمی ناتوانێ تەنیا لەالیەن «کەسی
ئیســامی» ()the Islamic Personەوە بــژی
و بڕواتە پێش .هەربۆیــە ئامانجەکانی ڕێژیمی
کۆماری ئیســامی لە خوێندن و فێربوون ،زۆر
ئاڵۆزتر و پڕ گیروگرفتترن لەوەی کە هەندێک
کــەس بیــری لێ دەکەنــەوە .هیــچ گومانی
تیدا نییــە کە ڕێژیمی کۆماری ئیســامی لە
بەرنامەدانانی خۆیدا بۆ خوێندن و فێربوون ،زۆر
بەرجەستە و لە سەرێیە .ئاخر زۆر داب و نەریت
و ســوننەتی دیکەش بۆ ئەو ڕێژیمە بە میرات
ماونەتەوە« .زاڵ بوونی سوننەتێک لە قۆناخێکی
تایبەتی زەمەنیدا ،بەمانای لەنێوچوون و نەمانی
تەواوی باقیی ئەو هێزانە نییە کە پشتاوپشــت
لە کۆمەڵگای ئێراندا هەبوون و بە بەشــێک لە
میراتی فەرهەنگیــی ( )cultural legacyواڵت
دەژمێردرێن» ( Kazemi 1988: 1لەڕاســتیدا،
وەک لــەم لێکۆڵینەوەیەدا دەردەکەوێ ،هەموو
هەوڵی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئەوەیە کە بە
هێزەوە ســوننەتی ئیسالمی دەگەڵ فەرهەنگی

سیاســیی ئێران ئاوێتە بکا و هــەر بە هەمان
ئەندازەش و لەهەمان کاتیشدا بە هەموو تواناوە
ســوننەت و ڕێوایەتی ناسیۆنالیستی و میللیی
ڕێژیمی پێشووش باڵو کاتەوە و بەرێتەپێش.
لــەوەش زیاتــر خوێندنەوە و ســوننەتی
ئیسالمیی دوای شۆڕش دەگەڵ ئەو بۆچوونەش
دێتەوە کە ( )Partha Chatterjeeبە «مەعنەوی»
و «قەڵەمــڕەوی دەروونی (spiritual’ or ‘inner
)domainی ناســیۆنالیزمی دژی ئیستعماریی
دونیای سێهەمی پێناسە دەکات .ناسیۆنالیزمێک
کە نیشانە بنەڕەتییەکانی «هەویەت و ناسنامەی
فەرهەنگی و کولتـ�ووری»ی پێوە دیارن cul�( .
 )tural identity) (Chatterjee 1993: 6ئەگــەر
لــەم کۆنتیکســتەدا تەماشــا بکەیــن ،بۆمان
دەردەکەوێ کە «ئیســام»ی ئــەو دەوڵەتەی
کە پاش شــۆڕش هاتووەتە سەر کار نەک هەر
دژی ڕیوایەت و ســوننەتی ناسیۆنالستی نییە،
بەڵکوو بە پێچەوانەوە ،وەک بەشێکی پێویستی
میللیگەرایــی و ناســیۆنالیزمی هاوچەرخــی
دەبینــێ .بــە واتایەکــی دیکــە تــا ڕۆژئاوا،
بەتایبەت ئەمریکا پتر تەماعی لە ئیســتیعمار
و چەوساندنەوەی فەرهەنگی و ئابووریی ئێران
کـ�ردووە ،بە کەڵک وەرگرتن لە وتەکانی( (�Par
 )tha Chatterjeeناسیۆنالیســمی ئێرانــی پتر
«پێی لەسەر نیشاندانی جیاوازییە فەرهەنگییە
جەوهەرییــەکان داگرتــووە تا ئیســتعمار لە
قەلەمڕەوی دەروونیی ژیانی مییللی و نەتەوەییی
ئێران وەدر بنێ و حاکمییەتی خۆی بەسەریدا
ڕاگەیەنێ» ( .)ibid.: 26بۆیە دەتوانین بڵێین کە
پارێزەرانی کۆماری ئیســامی ناسیۆنالیستێکی
زۆر توند و سەختگیرن (.)stern nationalists
«ئیســام»ی ئەوان وەک «نیشــانە و سەمبولی
خەڵکی ئاســایی لە بەرانبەر فــەزا و حەوزەی
کۆمەاڵیەتیی «بیگانە»دا خۆی نیشــان دەدا کە
لە واڵتی خۆیاندا ئەوانی وەالناوە و خستونیەتە
ژێردەسەاڵتی خۆیەوە» (.)Zubaida 1989: 33
بەوجــۆرە دەتوانین بڵێین کە وشــیاری و
ئاگاهیی ئیســامی لە ئێرانــدا نەبووەتە هۆی
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Notes

I For a modernist interpretation of Iranian national
identity, see Vaziri (1989). For an opposing,
‘primordialist’ or ‘perennial’ approach to Iranian
national identity, see Gnoli (1989).
2 On the modernity of political Islam in Iran and
in other countries in the region, see e.g. Zubaida
(1989, 1997); Abrdhamian (1994); Riesebrodt
(1993); Halliday (1996: 42-75). See also Ram (1
996).
3 On education in the Pdhlavi era see e.g. Arasteh
(1969); Banani (1961); Eilers (1978). The most
recent and most comprehensive study of educa�
tion under the Pahlavi regime is Menashri (1992).
On education in the IRI, see note 5 below.
4 A rare and notable exception is Higgins and
Shoar-Ghaffari (1995). The study compares preand post-revolutionary elementary school text�
books with the view to evaluating Severdl aspects
of their portrayal of Iranian identity.
5 For further reading on education in the IRI and
the role of education in the regime’s
(1989); Haghayeghi (1993); Menashri (1992,
e~pecially the Epilogue); Higgins and ShoarGhaffari (1 994, 1995); Ferdows ( 1992); Nafisi
(1 994).
6 On the nineteenth- and early twentieth-century
forerunners of the Iranian nationalist narrative,
see Tavakoli-Targhi (1990); Kia (1995); BayatPhilipp (1974); Bayat (1982).
7 Part and parcel of the project of hammering in
the impression of a continuity of both nationhood
and monarchy was the Pahlavis’ construction
of a symbolic framework by means of which to
make meaningful the essential link between the
pre- and post-Islamic periods. Some prominent
examples of this included Reza Shah’s announce�
ment in 1935 that, since Iran was the ‘cradle of
the Aryans’, the name ‘Iran’ would henceforth
replace ‘Persia’; and Muhammad Reza Shah’s
self-coronation and the elaborate 2,500-anniver�
sary celebration of the Iranian monarchy in 1969
and 1972, respectively. A more blatant example
was the shah’s announce- ment in 1976 of a
change in the official Iranian calendar: the year
would henceforth begin not with the migration of
the Prophet, but, instead, with the presumed date
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دروست بوونی ئوســتوورەیەکی ئەڵترناتیڤ بۆ
.ئوستوورە و ڕیوایەتی ناسیۆنالیستی و نەتەوەیی
بەڵکوو تێرمینۆلۆژیی ئیسالمییشی خستووەتە
خزمەت ئەو خوێندنەوە ناسیۆلیستییە لەمیژینە
 لە ئاکامدا ئیســامی سیاســی لە.ئێرانییەوە
چوارچێــوە و ســنوورەکانی میللیگەرایــی و
 ئەو ئیسالمی.ناســیۆنالیزمی ئێڕانیدا ماوەتەوە
 تەنها لە شكڵ و شێوەی ئەو سیمبۆلە،سیاسییە
میللی و نەتەوەیییانەدا مانا پەیدا دەکا و خۆی
 بۆیە.نیشان دەدا کە تەنیا بە ڕواڵەت مەزهەبین
دەتوانین بڵێین مۆدێڕنیتەیەک کە بەسەنگەری
 بووەتــە الیەنی هەرە،ســیکۆالریزم دادەنرێ
سەرەکیی ئەزموونێک کە خۆی بە دەوڵەتێکی
.ئایینی دەزانێ
قســەی دوایی کە ڕەنگــە ناتەباش بێتە
 ژمارەیەکــی زۆر لــەو زانایانــەی:بەرچــاو
لێکۆڵینەوەیان لەســەر ناســیۆنالیزم کردووە
دەڵێن ڕەگ و ڕیشەی سەرهەڵدانی بیرۆکەی
ناسیۆنالیســتی و عورف وەک ئەنتۆنی سمیس
)دەڵێ ( نەمانی عەقیدە لە بەهەشت و دۆزەخ
دا دەگەڕێتــەوە بــۆ لەنێوچــوون و توانەوەی
.)Smith 1986: 176( .»مەزهەب و ســوننەت
بەو پێیە ناســیۆنالیزم و دین دەبنە دوو هێزی
. ڕەقیــب و دژ بە یەک،فەرهەنگیــی ناتەبــا
هەرچۆنێــک بێت وەک ئــەو لێکۆڵینەوەیەی
 لێرەدا ناسیۆنالیســم کە بە،من نیشــانی دەدا
 بە شــێوەیەکی،بەرهەمی مۆدێڕنیتە دادەنرێ
زۆر تونــد دەگەڵ ئایین و ســوننەت تیکەڵ و
ئاوێتــە دەبێت واتا دەگەڵ ئەو شــتەی کە بە
هەڵە وەک بایەخ و ڕەفتارو هەڵسوکەوتی پێش
 کەیسی ئێران ئەو.مۆدێڕنیتە پێناســەدەکرێ
هیپۆتێزە پشتڕاســت دەکاتەوە کە مۆدێڕنیتە
کۆمەڵێــک دیاردەی مێژووییــی چەند الیەنە
 کە ناکرێ هەموو ئەوان بە زوویی،دەگرێتەخۆ
 واتە لە قاڵبی.لە یەک چوارچێوەدا بتوێنینەوە
.) بدەینZeitgeist( «ڕووحــی ســەردەم»یان
.)Felski 1995:11-16(
*. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
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into ‘peoples’ and ‘petty states’ placing in each
of them an ‘agent of their own’ to safeguard
the powers’ economic and political interests.
He called upon all Muslims to unite in order to
withstand successfully this imperialist onslaught;
only through unity, he argued, will the Muslims
be able ‘to crush the human and tyrannical gods
and idols that plunder the world’. See Khumayni
(1979: 34-5).
13 Hence, Shorish (1988: 74), following an
investigation of post-revolutionary textbooks,
concluded, ‘there is never mention of preIslamic Iran, which was admired very much in the
prerevolutionary books. One cannot, of course,
deny pre-Islamic Iran . . . but for the present what
matters to the Iranian revolutionaries . . . is that
their history is indistinguishable from the history
of Islam.’
14 As Mostafa Vaziri has contended (1989: 198),
the ‘popularization of Iranian identity did not
come to an end with the downfall of the Pahlavi
regime, but it began to take a different direction
with the surfacing of fundamentalist Islamic
principles’.
15 On the Islamisation of secular Iranian holidays,
including Nowruz, in the Islamic Republican
state, see Higgins and Shoar-Ghaffari (1995: 349);
Richard (1989: 3316 The tradition of monarchical continuity,
however, is manifestly absent in the post- revolu�
tionary narrative, owing, of course, to the Islamic
revolution’s rejection of monarchy as alien to
Islam. On Khomeini’s views on monarchy and
legitimate political rule in Islam see, e.g. Akhavi
(1980: 163-71); Enayat (1983); Rajaee (1983). 17
I will return to this point in the Conclusion.
17 For similar expressions, see Fursi (1 368
(1989): 44-5.
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ناسیۆنالیزمی دیجیتاڵ:

*

تێگەیشتن لە دەوری مێدیای دیجیتاڵ لە سەرهەڵدانی ناسیۆنالیزمی «نوێ»
سابینا میخایلی ،سێزار خیمێنێز ـ مارتینێز
و :کەمال حەسەنپوور

کورتە
لە کاتێکدا کــە تەکنەلۆجیا دیجیتاڵەکان لە
سەرەتادا وەک ڕێخۆشکەری بە جیهانییبوون
و دنیانیشــتمانی ســەیر دەکران ،زانایان بە
شێوەیەکی پەرەئەستێن دان بە دەوری ئەوان
لە ســەرهەڵدانی ناســیۆنالیزم و پۆپۆلیزمی
کۆنەپارێــدا دەنێن .لەگەڵ ئەوەشــدا ،بەرز
بوونــەوەی ئاســتی خوازیــاری ،النیکــەم
دوو پرســیار بــێ واڵم دەهێڵێتــەوە .پێش
سەرهەڵدانی دووبارەی ،ناسیۆنالیزم لە کوێ
بوو؟ ئاخۆ شێوازەکانی هەنووکەی ناسیۆنالیزم
لە ئەوانی پێشــووتر جیــاوازن و دەکرێ ئەو
جیاوازییانــە بە تەکنۆلۆژیــا دیجیتاڵەکانەوە
گرێ بدرێن؟ بۆ واڵمدانەوەی ئەو پرسیارانە،
ئێمە باســی گرینگیی تێگەیشتن لەو بوارە
کەمتــر دیارانە دەکەین کە بە هۆی ئەوانەوە
تەکنەلۆجیا دیجیتاڵەکان ،هەستی گرێدراویی
ئێمــە بــە دنیــای نەتەوەکانــەوە بەرهەم
دەهێننەوە .ئێمە باســی ســێ مێکانیزیمی
ئەوتــۆ دەکەین :شــێوازی دروســت بوونی
سیســتەمی نێوی دۆمێنەکانــی ئینتەرنێت،
الســەنگیی ئەلگۆریتمەکانــی کەڵــک لێ
وەرگیراو لــە پالتفۆرمــە دیجیتاڵییەکان و
دروســت بوونی ئێکۆسیســتەمە دیجیتاڵییە
نەتەوەیییــەکان .دواتــر ،ئێمــە لــە ســێ
تایبەتمەندیــی ناســیۆنالیزمی ســەردەم
دەکۆڵینەوە کە بەشێکی دەکرێ بە ئاڵوگۆڕی
ئەو دوایییانەی ئێکۆلۆژیــی پەیوەندیگرتنی
جیهانییەوە گرێ بدرێ :فرەچەشنی ،کەرت
کەرت بوون و بەکااڵکردن .ئێمە بە لەبەرچاو
گرتنی ئاســەوارەکانی شــێکاریی خۆمان لە
سەر داهاتووی توێژینەوە لەو بوارەدا ،کۆتایی
بە وتارەکەمان دێنین.
وشە سەرەکییەکان
پەیوەندیــی ،مــــــــــــێدیای دیجیتاڵ،
ئینتەرنێــت ،نەتەوە ،ناســیۆنالیزم ،مێدیای
کۆمەاڵیەتی

پێشەکی
ڕووداوی وەک برێگزیــت [چوونــە دەری
بریتانیــا لە یەکیەتیی ئەورووپــا] لە بریتانیا
و هەڵبژێرانــی دۆنالــد تڕامــپ لــە واڵتە
یەکگرەتــووەکان ،هەروەهــا ســەرکەوتنی
ڕێبــەرە ناسیۆنالیســتە دەنگ بــەرز و دژە
کۆچبــەرەکان لــە شــوێنی دیکــەی دنیا،
بەشێکی زۆر لە شرۆڤەکارانی هێناوەتە سەر
ئەو بڕوایە کە ســەردەمێکی نوێی پۆپۆلیزم،
ناسیۆنالیزمی «نوێ» و ملهوڕیی نوێ بەڕێوەیە
و نیگەرانیــی قووڵی خۆیان لەمەڕ داهاتووی
لیبراڵ دێموکراسی دەردەبڕن (بۆ وێنە ،ئیتوێڵ
و گودویــن٢٠١٨ ،؛ گودهــارت٢٠١٧ ،؛ نۆریــس و
ئینگلهــارت .)٢٠١٩ ،مێدیــای دیجیتاڵ پەیتا

پەیتــا وەک فاکتەرێکی یەکالکــەرەوە لەو
«گەڕانەوە» ئاشــکرایەی ناســیۆنالیزم سەیر
دەکــرێ ،کە شانبەشــانی چەنــد فاکتەری
چوارچێوەیــی ،لە قەیرانــی ئابووریی ٢٠٠٨
و هەنــگاوەکان بۆ زێدەپاشــەکەوتی دارایی
کــە لەو ســۆنگەیەوە ڕەچاو کــران ڕا بگرە
تــا ئاڵوگۆڕە دێموگرافــی و کولتوورییەکانی
پەیوەندیــدار بە کۆچبەرییــەوە .بە گوێرەی
ئاکامەکانــی توێژینەوە ،ئینتەرنێت دەورێکی
سەرەکیی لە ستراتێژییەکانی پەیوەندیگرتنی
ڕێبــەرە پۆپۆلیســتەکان و حیزبــەکان لە
سەرانســەری دنیــادا هەیــە ،کە بــۆ باڵو
کردنەوەی ئاخاوتنە ناسیۆنالیســتییەکانیان
و بــڕەو دان بە ڕوانگــە دژە کۆچبەر و دژە
لیبراڵەکانیان کەڵکی لێ وەردەگرن (بۆ وێنە،
ئالڤارێز و دالگرێن٢٠١٦ ،؛ ئەنگەســەر ،ئەرنســت ،و
بوچــەل٢٠١٧ ،؛ فاچس٢٠٢٠ ،؛ پاجنیک و ســاور،
٢٠١٨؛ وایســبۆرد و ئامــادۆ  .)٢٠١٧بە تایبەتی

لــە ڕووداوە جیهانییە ســەرەکییەکاندا ،لە
گشتپرسیی بریتانیا لەمەڕ یەکیەتیی ئەورووپا
تا هەڵبژاردنی دۆنالد تڕامپ وەک ســەرۆک
کۆماری واڵتە یەکگرتووەکان ،پالتفۆرمەکانی
سۆســیال مێدیا بە بەهێزتر کردنی هەستی
نەتەوەپەرســتی و ورووژاندنی ناسیۆنالیزمی
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خێڵەکــی تاوانبار کراون (کرایــس ،)٢٠١٧ ،تا
هەڵبژاردنی ئەندۆنێزیا (لیم ،)٢٠١٧ ،هەڵمەتی
سەرکەوتووانەی هەڵبژاردنی سەرکۆماری لە
الیەن خایر بۆلســۆنارۆ لــە برازیل (دەیڤیس
و شــتراوبهار .)٢٠٢٠ ،دەوری تەکەنەلۆجیــا
دیجیتاییــەکان لــە هاندانی ســەرهەڵدانی
ناســیۆنالیزمی جەمــاوەری و كڕیــاری ،بە
تایبەتــی لــە چیــن ،ســەرنجی بەرچاوی
لێکۆڵەرانیشی بۆ الی خۆی ڕاکێشاوە (جیانگ،
٢٠١٢؛ شنایدەر٢٠١٨ ،؛ وو.)٢٠٠٧ ،
گرنگیدانــی پەرەئەســتێن بــە دەوری
تەکنەلۆجیــای پەیوەندیگرتــن لەســەر
نەتەوەکان و ناســیۆنالیزم ،بێگومان ئەرێنییە
و ئاڵوگۆڕێکی باشــە لە مشتومڕەکانی پێشوو
کە مێدیای دیجیتاڵی پێش هەموو شــتێک
وەک ڕێخۆشکەری پەیوەندییە جیهانییەکان
و گرێدراوی بە دنیانیشتمانیی سەیر دەکرد.
لەگەڵ ئەوەشــدا پەرە گرتنی ئەو دواییانەی
ســەرنجدان بــە ناســیۆنالیزمی دیجیتــاڵ
وێدەچێ بەر لە هەموو شتێک جەخت بکاتە
سەر شێوە ئاشــکرا ،سۆزدارانە و تەنانەت پڕ
لە نەفرەتەکانی ناســیۆنالیزم و نیشــاندانی
ئەوە کە ئەو شێوە ناسیۆنالیزمە بە ڕاستی لە
ژینگەی دیجیتاڵدا گەشــە دەکا و لە الیەن
تایبەتمەندییە دیارەکانی مێدیای دیجیتاڵەوە
برەوی پــێ دەدرێ ،وەک بەســتراوەیی بە
بەشداریی بەکارهێنەرانی ،یان دروستبوونی
ئەو بڵق فیلتەرانەن [بڵق فیلتەر = بەو دۆخە
دەڵێن کە بەکارهێنەرێکی ئینتەرنێت تووشی
دەبــێ و لەویــدا تەنیا زانیــاری و بۆچوونی
وەک هی خــۆی دێتە بەرچــاو .هۆیەکەی
ئەلگۆریتمــی کامپیوتەرین کــە ئەزموونی
سەرهێڵی تاکەکان بە هۆی گوڵبژێر کردنی
بابەتەکان بە شــێوەیەک کە لەگەڵ سەلیقە
و بیــر و بۆچوونی ئەوان بینەوە ،ســنووردار
دەکا .و .].لــە کاتێکدا کە ئــەوە بێ گومان
بەنرخە ،ئەو جەخت کردنەوەیە النیکەم دوو
پرســیاری گرینگ بێ جــواب دەهێڵێتەوە.
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یەکەم ،پێش «ســەرهەڵدانەوەی» ئاشکرای
ناســیۆنالیزم ،ئــەو لەکوێ بــوو؟ دووهەم،
ئاخۆ شێوە ســەردەمییەکانی ناســیۆنالیزم،
لــە شــێوە مێژوویییەکانــی پێــش خۆی
جیاوازییەکــی بەرچاویــان هەیــە ،و ئەگەر
وایــە ،ئەو جیاوازییانە ئاکامــی ئێکۆلۆجیای
پەیوەندیگرتنی دیجیتاڵیی نوێن؟
واڵمی ئــەو پرســیارانە دەخــوازێ کە
لێکۆڵینەوەی خۆمان لەســەر ناسیۆنالیزمی
دیجیتاڵ بە دوو شێوە چڕ بکەینەوە .یەکەم،
ئێمە پێویستە لە لێکۆڵینەوەی هەرە بەرچاو
و سۆزدارانە لەمەڕ ناســیۆنالیزمی سەرهێڵ
تێپەڕیــن و تێبگەیــن کــە چــۆن ئەوانە
پەیوەندییان بەو شــێوازە ئاســایی ،ساکار و
تەقریبەن نادیارانــەوە هەیە کە تەکنەلۆجیا
دیجیتاڵــەکان هەســتی گرێدراویــی ئێمە
بە دنیــای نەتەوەکانەوە بەرهــەم دێننەوە.
هەر وەک لە بەشــی یەکەمی ئــەو وتارەدا
ئاماژەی پێ دەکەین ،ئەو هەڵوێستە پێویستە
ئەو گریمانەیــە کە شــەپۆلی هەنووکەییی
ناســیۆنالیزم بە تــەواوی «تازەیە» وەال بنێ.
لە جیاتی ئەوە ،ئێمە لە پێشــدا پێویستیمان
بــە دەستنیشــان کــردن و لێکۆڵینەوە لەو
میکانیزمانەیە کە بــە گوێرەی ئەو ،مێدیای
دیجیتــاڵ یارمەتــی بــە دیســان بەرهەم
هێنانەوەی شــێوەی ســاکار ،ئاســایی یان
«تەریک خراوەی» ناســیۆنالیزم دەکا (بیلیگ،
1995؛ فاکس و میللەر-ئیدریس٢٠٠٨ ،؛ مالێسێویچ،

٢٠١٩؛ ســکەی و ئانتۆنیش .)٢٠١٧ ،لەو وتارەدا،
ئێمە بە کورتی باسی سێ مێکانیزم ،شێوەی
داڕشــتنی پلەی هەرە سەرووی دۆمێنەکانی
ئیتەرنێت ،الگریی ئالگۆریتمەکان و شێوەی
ئێکۆسیستەمی دیجیتاڵیی نەتەوەیی دەکەین
و بۆ نیشــاندانی ئەوانە کەڵــک لە نموونەی
توێژینەوەی بەردەست وەردەگرین.
ئێمــە لەســەر ئــەو بڕوایەین کــە ،بە
هــۆی ئــەو مێکانیزمانەوە ،ناســیۆنالیزم لە
فۆرمی ســاکار و ئاســاییی خۆیــدا هەرگیز
ساڵی بیست و دووەم
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لە مێدیای پەیوەندیگرتنــی ئێمە هەڵنەبڕا،
بەڵکــو تەنیا «بەڕۆژ» کرایەوە تا خۆی لەگەڵ
ســوودە تایبەتییەکانی ژینگەی پەیوەندییە
دیجیتاڵییەکان بگونجێنێ .ئەو شێوە ساکار و
ئاسایییە کە بە شێوەی دیجیتاڵیی بەڕۆژکراوە،
ژینگەیەکــی بەپیت بۆ «ســەرهەڵدانەوە»ی
ناســیۆنالیزم یان بە شــێوەیەکی وردتر ،بۆ
بڕەودان و باڵوکردنەوەی شێوەکانی بەرچاوتر
و تایبەتیتری ناسیۆنالیزم ،دەستەبەر دەکا.،
یەکــەم ،لــە کاتێکدا کە ســەرهەڵدانی
شێوەکانی بەرچاوتر و تایبەتیتری ناسیۆنالیزم
بە تەنیا بەرهەمی مێدیای دیجیتاڵ نەبوون،
لەگەڵ ئەوەشدا گرینگە کە سەرنج بدەینە ئەو
پرســە کە ئاخۆ ئێکۆلۆجیای پەیوەندیگرتن،
یارمەتیــی گۆڕینــی ناســیۆنالیزمیان بــە
شــێوەیەکی بەرچاو کــردووە؟ ئێمە بەڵگە
دێنینــەوە کە مێدیای دیجیتاڵ و بەتایبەتی
تەشــەنە کردنی پالتفۆرمەکانــی دیجیتاڵ،
بە ڕاســتی لە دروســت بوونی ناسیۆنالیزمی
دیجیتاڵیــی نەتەوەکان بــە چۆنایەتییەکی
جیاواز لە هی ئەوانی پێش خۆیانەوە دەوریان
هەبووە .ئێمە شــرۆڤەی ســێ ئاڵوگۆڕی لەو
شێوەیە دەکەین :فرەچەشنی ،جەمسەرگری
و بەکااڵ کردن.
دووەم ،ســوودەکانی بەشــداریکارانەی
تەکنەلۆجیای دیجیتاڵ ڕێگای بە ڕێژەیەکی
زۆرتــر لە چــاالکان داوە تــا یارمەتیدەری
پەیوەندیگرتنی جەمــاوەری بن ،بەو هۆیەوە
بیری نەتەوەیی و ناسیۆنالیزمی فرەچەشنتر
بەاڵم لــە هەمان کاتدا پێشــبینی نەکراوتر
کردووە .دووهەم ،ئەو فرەچەشنییە شانبەشانی
کەرت کەرت بوونی زۆرتر و جەمســەرگریی
بیری نەتەوەیی چۆتە پێش ،بە تاک و تاقمی
ئەوتۆ کە لە دەوری شــێوازی «دانســقەی»
پێناسەی نەتەوەیی کۆ دەبنەوە ،و هەر وەها
ورووژاندنی شێوەی توندئاژۆیانەی ناسیۆنالیزم.
ســێهەم ،ئابووریــی سیاســی هەنوکەییی
پالتفۆرمە دیجیتاڵــەکان بەو مانایەیە کە لە

بواری ســەرهێڵ ،نەتەوەکان هــەر دێت و
زۆرتر وەک کۆمەڵگــەی کڕیاران بیریان لێ
دەکرێتــەوە و پەیوەندییــان پێوە دەگیرێت،
ڕەوتێک کە بەڵگەکانی گەشــەی ئابووری و
ناسیۆنالیزمی کڕیاران و نەریتی پۆلێن کردنی
نەتەوەن .لە بەشــی دووهەمــی وتارەکەدا،
باســی هەرکام لەو ئاڵۆگۆڕانە بە هێنانەوەی
ژمارەیەک نموونە لە توێژینەوەی بەردەست
و لێکۆڵینەوەکانــی خۆمــان دەکەین .ئەوە
گرینگە کە ڕوونی بکەینەوە کە ئەو ئاڵوگۆڕانە
ناتوانن تەنیا بە ئاڵۆگۆڕی تەکنەلۆجیاوە گرێ
بدرێــن .فاکتەرەکانی هەلومەرج لە ئەورووپا،
چین ،واڵتە یەکگرتووەکان و شــوێنی دیکە
هەموو دەوری گرینــگ دەگێڕن و مێدیای
دیجیتــاڵ دەتوانن و دەبێ بە شــێوەگەلێک
کەڵکیــان لــێ وەرگیرێت کــە بەرەنگاریی
لۆژیکی ناســیۆنالیزم بکەن .لەگەڵ ئەوەشدا،
بەڵگەی پێویست بۆ پشتگیریی لەو ئیددیعایە
لە بەر دەستدان کە ئاڵوگۆڕەکانی ئێکۆلۆژیی
پەیوەندیگرتــن بۆخۆیــان هێنــدە گرینگن
کە ســەرنجیان پێ بدرێ .ئێمە وتارەکە بە
لەبەرچاوگرتنی گرینگیی بەڵگەهێناوەکانمان
بــۆ توێژینەوەی زیاتر لەو بوارەدا کۆتایی پێ
دێنین.
مێدیــای دیجیتاڵ و ســەرهەڵدانی
ناسیۆنالیزمی «نوێ»
توێژینەوەی بەردەست ژمارەیەک شیکردنەوە
بۆ سەرهەڵدانی ناســیۆنالیزم و پاشکەشەی
پەیوەندیــداری لیبرالیزم پێشــکەش دەکا،
لــە ناویاندا ئاڵوگــۆڕی دێموگرافی ،نەبوونی
ئاسایشــی ئابــووری بە هــۆی تێکەاڵوێک
لــە ئاســەواری دۆخــی نزمی ئابــووری و
سیاسەتی زێدەپاشەکەوتی ئابووری ،کەلێنی
ئایدیۆلۆجیاییی نێوان براوەکان و دۆڕاوەکانی
کرانــەوەی ئابووری و کولتــووری و ئاکامی
«شکشــتی کولتووری» لە نــاو کەرتە پەرە
ئەســتێنەکانی جەماوەر بە گشــتی (بۆ وێنە،
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ئیتوێــڵ و گودوین٢٠١٨ ،؛ هاکەر٢٠٠٦ ،؛ کاوفمەن،
٢٠١٨؛ نۆریــس و ئینگلهــارت٢٠١٩ ،؛ پیکەتــی،
 .)٢٠١٤ئــەو ئاڵوگۆڕانە بێگومان بە شــێوەی

جیاواز کاریگەرییان لەســەر دروست بوونی
دۆخی لەبار بۆ تەشــەنە کردنی پەشــێوی
لەمەڕ ئاسایشی نەتەوەیی ،بۆ باڵو کردنەوەی
دوژمنایەتــی دژی خەڵکــی بیانــی و بــۆ
پێشــوازیی جەماوەر لە بۆچوونی «لەپێشــدا
نەتــەوەی ئێمە» وەک زامنی ســەقامگیری،
هەبــووە .ئــەوەی لەگــەڵ ئــەو ئاڵوگۆڕانە
تێک هــااڵوە ،دەوری مێدیــا و ئامرازەکانی
پەیوەندیگرتن لە بــاو بوونەوە و خوازیاریی
پۆپۆلیزمــی کۆنەپارێز و شــێوەی ئاخاوتنی
ناسیۆنالیســتی ،سەرنجی بەشــێکی زۆر لە
زانایانیش بــۆ الی خۆی ڕادەکێشــێ .هەر
وەک ژمارەیەک نووسەر سەرنجیان داوەتێ،
دەڵێــن مێدیــای دیجیتاڵ و بــە تایبەتی
پالتفۆرمەکانــی پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتــی،
پاڵنەری پەرتەوازەییی وتووێژی جەماوەریی
بە هۆی دروســت کردنی «بڵــق فیلتەر»ی
پشــت ئەســتوور بە ئەلگۆریتمن (کاردێنال،
ئاگیالر-پارێدێــس ،گاالی ،و پێرێز-مۆنتۆرۆ٢٠١٩ ،؛

پاریسەر )٢٠١١ ،و «ژوورەکانی زایەڵە» [ژووری
زایەڵە بەو دۆخــە دەڵێن کە بۆچوونەکان لە
نێو بازنەیەکی داخراو لە بەشداراندا بە هۆی
دووپات بوونەوە بەهێزتر دەبن و پێداگرییان
لەسەر دەکرێ .و( ].دوبوا و بالنک٢٠١٨ ،؛ داتۆن،
رایسدۆرف ،دوبوا ،و بالنک )٢٠١٧ ،بەاڵم بە هەمان
شــێوە بوونە هۆی پەرە ئەستاندنی بێڕێزی
بە بۆچوونی جیاواز ،ســینگفراوانی بەرانبەر
بە شــێوە ئاخاوتنی ناسیۆنالیزمی تایبەتی و
بە شــێوەی گشتیتر وتاری نەفرەتاوی و هەر
وەها مەیلی توندئاژۆیی (سانشتاین.)٢٠١٧ ،
لە هەمــان کاتدا سروشــتی بەشــدارانەی
پالتفۆرمەکانی سۆشیال مێدیا ،کاری تاک و
تاقمەکانی بۆ گەیاندنی ڕوانگەی توندئاژۆیانە
و زانیاریــی هەڵــە کە ‹پشــتگیری لە باڵو
کردنەوەی ئایدیۆلۆجیای [ناسیۆنالیســتیی]
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ڕاستی تووندڕەوی هاســان کردووە (فاچس،
 ،٢٠٢٠الپــەڕەی ٢٤٨؛ هەروەهــا بڕوانــە نیکۆلس،
٢٠١٧؛ راجێکی و مەراز.)٢٠١٦ ،

بۆ زانایانی بواری ناسیۆنالیزم ،هەر وەها بۆ
زانایانــی مێدیا و پەیوەندیگرتن کە حەزێکی
درێژماوەیــان لە ناســیۆنالیزمە ،ئــەو بەڵگە
هێنانەوانە جێگای سەرسوڕمان نین .نزیکەی
دوو دەیــە لەمەوبــەر ،هاالوایــس ()٢٠٠٠
نیشانی دا کە سنوورە نەتەوەیییەکان لە تۆڕی
جیهانیی ئینتەرنێتدا بەردەوامن ،و ئاشکرای
کرد کە بەشی هەرە زۆری ماڵپەڕەکانی واڵتە
یەکگرتووەکان لە جیاتی بەستەری ماڵپەڕی
ئەودیوی سنوور ،بەستەری ئەو ماڵپەڕانەیان
تێــدان کە لــە واڵتــە یەکگرتووەکانن .لەو
گۆڤــارەدا ،ئێریکســێن ( )٢٠٠٧بە هەمان
شێوە لە وتارێکدا دژی ئەو بیرۆکەیە دوا کە
خەسڵەتی نەبەستراوەییی دنیای ئینتەرنێت
بە خاکەوە دەبێتە هۆی هەستێکی هاوبەش
لە شوناسی نەتەوەیی و سەرەنجی خوێنەری
بــەرەو بەڵگە لــە ژمارەیەکــی زۆر نەتەوە،
لە تامیلی ســریالنکا تا ئــەو نەتەوانەی کە
ڕێژەیەکــی زۆری هاوواڵتییانی لە تاراوگەن،
ڕاکێشــا کــە دەریدەخســت «ئینتەرنێــت
تەنیــا لە چەند ســاڵدا بووەتە تەکنەلۆجیای
ســەرەکی بــۆ هێشــتنەوەی نەتــەوان (و
کۆمەڵگــەی نادیــاری دیکە) بــە یەکەوە».
کانڤەرســی ( )٢٠١٢ئــەو بەڵگەهێنانەوەی
هینــدەی دیکە گەشــە پێــدا و ئاماژەی بە
شــێوازی فرەالیەنەی کەڵــک وەرگرتن لە
ئینتەرنێت کرد ،لە پەروەردە کردنی هەرگیز
نەدیتراوی ئاستی پەیوەندیگرتووییی جیهانی
تا سەپاندنی تەریک خســتنەوە ،کە دەبێتە
هۆی ســەرهەڵدانی بەربەستی نوێ لە نێوان
کۆمەڵگاکان و بڕەودان بە نەتەوەپەرســتیی
هێرشــبەر و ترس لە بێگانە .بەهەمان شێوە
کار لەســەر مێدیا وناســیۆنالیزم تیشــکی
خستۆتە سەر نەخشەی نەتەوەییی نەگۆڕی
دنیــای دیجیتــاڵ و شــێوە فرەالیەنەکانی
ساڵی بیست و دووەم
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کەڵــک وەرگرتن لــە پالتفۆرمەکانی مێدیا
کۆمەاڵیەتییەکانــی ،لە دۆخــی نموونەییی
دنیانیشتمانی ،تێکەاڵویی نێوان کولتووران و
ژیاندنەوەی زمانی کەمینەکان تا دەستێوەردانە
ناسیۆنالیســتییە ،تایبەتی ،هێرشــبەرانە و
ژاراوییەکانــی هێناوەتە بــەر ڕووناکایی (بۆ
وێنە ،میخایلــی ،٢٠١١ ،الپەڕەکانی -١٨٤ ،٣٧-٣٨
 .)١٨٣بەستەری نێوان ناسیۆنالیزم و مێدیای

دیجیتاڵ لــەوالی خۆرئاوا ،بــە تایبەتی لە
چین ،بە هەمان شێوە ســەرنجی بەرچاوی
زۆر پێشــتر لە ســەرهەڵدانی ئەو دواییانەی
حەز لە ناسیۆنالیزمی دیجیتاڵ بۆ الی خۆی
ڕاکێشاوە و ئێســتا بووەتە هۆی توێژینەوەی
گەلێــک بەرچاو (بۆ وێنە ،جیانــگ٢٠١٢ ،؛ لیو،
٢٠١٩؛ شنایدێر٢٠١٨ ،؛ وو.)٢٠٠٧ ،
لەگــەڵ ئەوەشــدا بێگومان سروشــتی
گفتوگــۆکان گۆڕاوە :لە کاتێکــدا کە بوونی
ناســیۆنالیزمی دیجیتاڵ ســەردەمێک تەنیا
لەناو ئاڵقەیەکی بچووکی پســپۆڕی مێدیا و
ناسیۆنالیزمدا دەهاتە بەر باس ،یان بە ئاماژە
بە واوەتر لە خۆرئاوا ،ئێستا بووەتە دیاردەیەکی
گفتوگۆی بەرباڵو ،کە مێدیای باو ،دانی پێدا
دەنێ و زانایانی پەیوەندیگرتن و دەســەاڵتە
پەیوەندیدارە مەزنەکانی خۆرئاواش بە هەمان
شــێوەن .هۆی ئەو ئاڵوگۆڕە لەناکاوە چییە؟
جوابی دەســتبەجێی ئەو پرسیارە ئاشکرایە.
ســەرکەوتنی دۆناڵد تڕامپ لــە هەڵبژاردنی
ســەرکۆماریی واڵتــە یەکگرتــووەکان و
ســەرکەوتنی الیەنی خوازیاری جیا بوونەوە
لە یەکیەتیی ئەورووپا لــە بریتانیا ،هەروەها
دەسەاڵتی پەرەئەستێن و خۆشەویست بوونی
شێوەی ئاخاوتنی ناسیۆنالیستی و پۆپۆلیزمی
کۆنەپارێز لە سەرانسەری دنیا ،ناسیۆنالیزمی
کردووەتــە هێزێکی ئاشــکرا کە چیدیکە لە
پەڕاوێزی شەبەنگی سیاسیدا قەتیس نەماوە،
یــان تەنیا شــتێکی تایبەتی گۆشــەیەکی
دووری جیهــان نییــە ،بەڵکــوو جێگایەکی
بەرچــاوی لــە نــاو جەرگەی سیاســەت،

کۆمەڵگا و کولتووری ئێمەدا گرتووەتەوە .ئەو
دیسان سەرهەڵدانە ئاشکرایەی ناسیۆنالیزم،
پێویستی بە شــیکارییە و شێوەیەکی باوی
شــیکاریی ئەو دیاردەیە ئەوە بووە کە وەک
شــتێکی «نوێ» و تا ڕادەیــەک لە بنەڕەتدا
جیاواز لە شێوە پێشــووترەکانی ناسیۆنالیزم
باســی لێوە کراوە .بۆ وێنە لەبــەر ئەوە کە
پێداگرە لەســەر نیشــانە کولتوورییەکان لە
دژی نیشــانە بایۆلۆجیکییەکانــی نەتــەوە
بــوون یان بە هۆی جەختــی لە ڕادە بەدەر
لەســەر شــێوە ئاخاوتنی دژی کۆچبەر و بە
جیهانییبوون (فاچس٢٠٢٠ ،؛ گودهارت٢٠١٧ ،؛
کاوفمەن .)٢٠١٨ ،لەگەڵ ئەوەشــدا ،هەر وەک
مالێشــێویچ ( ،٢٠١٩الپەڕەکانــی  )٦-٩شــیی
دەکاتەوە ،ئەو بەڵگــە هێنانەوانەی پێداگرن
لەســەر توخمە «نوێ»یەکانی ناســیۆنالیزم،
وێدەچــێ کەمایەســیی تێــوەگالن لەگەڵ
گەشە کردنە مێژوویییەکانی بەرهەمهێنەری
ناســیۆنالیزمیان هەبــێ و بەســتراونەوە بە
ڕوانگەیەکــی هەڵــە لە بارەی ناســیۆنالیزم
وەک دیاردەیەکی کاتی کە لە کۆتاییدا لەناو
دەچــێ .جێگای ئاماژەیە کــە ئەو ڕوانگەیە
لەســەر ناسیۆنالیزم وەک شــتێکی کاتی بە
هێچ شــێوەیەک نوێ نییــە .وەک چەنیلۆ
( )٢٠٠٧نیشــانی دا ،کارل ماکــس بۆخۆی
لەسەر ئەو بڕوایە بوو کە دەوڵەت نەتەوەکان
دیاردەیەکــی کاتیــن کــە پەیوەندییان بە
کاپیتالیزمــەوە هەیــە .بۆیە مــۆرک لێدانی
«نوێ» لە ناسیۆنالیزم «دیاردەیەکی نوێ نییە
بەاڵم بۆ لێکۆڵەرەوان جێگای سەرسوڕمانە کە
ناســیۆنالیزم لەناو نەچووە» (ماڵێشێویچ،٢٠١٩ ،
الپــەڕەی  .)٦بێگومان ،پەرەگرتنی سەرنجدان
بە ناســیۆنالیزم لە ناو زانایانی پەیوەندیگرتن
و مێدیــا ،ســەرچاوەکەی دەگەڕێتــەوە بۆ
هەمــان ڕوانگەی هەڵە و سەروســوڕمان لە
سەرهەڵدانەوەی لە ناکاوی ناسیۆنالیزم .ئەوە
بەو مانایە نییە کە بڵێین هەر هیچ شــتێکی
تازە لە ناســیۆنالیزمی «نوێ»دا بەدی ناکرێ
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بەڵکوو زۆرتر ئەوەیە کە باس لە سەر ئەوەی
کە چ شتێک نوێیە ،دەبێ زۆر بە وریایییەوە
لە پەنا گەشەکردنەکانی درێژخایەن دابنرێت.
بــۆ دوور کەوتنەوە لــەو ڕوانگە هەڵەیە
کە ناســیۆنالیزم دیاردەیەکــی کاتییە ،ئێمە
پێویســتیمان بــە ئاوڕدانــەوە لە شــێوەی
تێگەیشــتنمان لە ناســیۆنالیزمە .لێرە هیچ
مەجــال و پێویســتی بــە تێوەگالنــی ورد
لــە مشــتومڕە درێژخایەنەکەی پێناســەی
ناســیۆنالیزم نییە (بڕوانە بۆ وێنە ،هیرن٢٠٠٦ ،؛
ئۆزکریملــی٢٠٠٥ ،؛ بۆ پوختەی ئەو باســە) ،بەاڵم
ئــەوە گرینگە کــە دان بــەوەدا بنێین کە
ناسیۆنالیزم دەتوانێ النیکەم بە دوو شێوەی
جیاواز پێناسە بکرێ .یەکەم ،تێگەیشتنێکی
باوتــر (بــە تایبەتی لــە نێو دیسکۆرســی
سیاسیدا باوە) جەخت لەسەر بەڵگەی ئاشکرا
دەکاتەوە ،کە زۆر جار نیشاندانی ناسیۆنالیزمی
توندئاژۆیە ،وەک جوواڵنەوە جیاییخوازەکان،
وەخۆنەگریی بە دامەزراوەیی کراو بە گوێرەی
نەتەوە ،یــان ترس لە بێگانــە و کۆنەپارێزە
توندئاژۆیــەکان .ئەو تێگەیشــتنە بە هەمان
شــێوە لە نێو چەند توێژینەوەی کالسیک لە
بارەی ناسیۆنالیزمیشــدا باوە (بۆ وێنە ،گەلنەر،
١٩٨٣؛ ســمیت )١٩٩١ ،و لــە الیەن زۆرینەی
وێژە لە بارەی ناســیۆنالیزمی دیجیتاڵەوە تا
ئێســتا وەک بەڵگە ئاماژەی پێ کراوە (بەاڵم
دەبێ ئەوە زیاد بکەین ،کە لەو کارانەی لەم
گۆڤارەدا باڵوکراونەتەوە بەو شێوەیە نەبووە).
ڕوانگەی دووهــەم لە دەالقەی ژیانی ڕۆژانە،
مێتــۆد و گریمانەی ئاســایییەوە دەڕوانێتە
ناسیۆنالیزم و ئەو وەک ئایدیۆلۆجیایەک یان
شــێوازێکی تایبەتی بــۆ ڕوانین لە جیهان و
هەڵسوکەوت لەو دنیایەدا دەبینێ ،شێوازێک
کــە پێی وایــە مرۆڤایەتیی بەڵگەنەویســت
بەســەر نەتەوەکاندا دابەش بــووە و دنیا بە
شێوەیەکی سروشتی لە نیشتمانی نەتەوەی
جیاجیــا پێکهاتــووە (بیللیــگ١٩٩٥ ،؛ فاک و
میلەر-ئیدریس٢٠٠٨ ،؛ مالێشێویچ٢٠١٩ ،؛ سکەی و
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ئانتۆنیچ .)٢٠١٧ ،ئەو پێناسەیەی ناسیۆنالیزم بە
تایبەتی تەنیا لە الیەن کەمینەیەکی بچووکی
وێژە لەسەر ناسیۆنالیزمی دیجیتاڵ لەبەر چاو
دەگیرێت (بۆ وێنە ،ســافەر٢٠٠٣ ،؛ شول)٢٠١٥ ،
و لە نزیک بە تەواوی لەو لێکۆڵینەوانەدا کە
جەخت لەسەر سەرهەڵدانی ئەو دوایییانەی
ناســیۆنالیزم لــە دنیای ســەرهێڵدا دەکەن
نادیــارە .لە ئاکامدا ،گفتوگــۆی هەنووکەیی
لە مەڕ ناســیۆنالیزمی دیجیتاڵ لە ڕوانگەی
چەمکــەوە دوو لقە ،بە الیەنێک (مەزنتر) لە
وێژە کە پێناســەیەکی ناسیۆنالیزم لەبەرچاو
دەگرێ و الیەنەکەی دیکــە (بچووکتر) کە
وەدووی ڕوانگەیەکی دیکە کەوتووە .ئەو دوو
لق بوونە ڕێگرە لە تێگەیشتنی ئێمە کە چۆن
ئەو دوو شێوازە ناسیۆنالیزمانە پەیوەندییان بە
یەکەوە هەیە و لەبــەر ئەو هۆیە پێش بەوە
دەگرێ تا ئێمە بتوانین بە تەواوی لە دەوری
مێدیای دیجیتاڵ لە شەپۆلی ئەو دواییانەی
ناسیۆنالیزم تێبگەین.
بە مەبەســتی ڕوونبێژی ،ئەوە بەکەڵکە
کــە بیــر لــە جیاوازیــی نێوان ئــەو دوو
تێگەیشتنانە لە ناسیۆنالیزم بکەینەوە کە لە
سەرەوە لە پەیوەندی لەگەڵ جیاوازیی نێوان
شــێواز و ناوەرۆک بە کورتی شی کرانەوە.
ناســیۆنالیزم بە شــێوەی ســاکار و ڕۆژانە
شتێکی ســەقامگیر و توخمێکی بەئاسایی
وەرگیــراوی ژیانــی کۆمەاڵیەتییــە؛ ئــەو
«شێوازی» سەرەتاییی بیرکردنەوە لە دنیای
دەوروبــەری خۆمان پێشــکەش دەکا .بە
پێچەوانەوە ،ناسیۆنالیزم لە ڕوانگەی یەکەم و
باودا لە بارەی خودی «ناوەرۆکی» نەتەوەیە،
لە بارەی جیاکردنەوەی خەســڵەتەکان یان
شوناســی نەتەویەکە ،لە بــارەی ئەوەی کە
کــێ لەگەڵە و کێ لەگــەڵ نییە ،لە بارەی
کام شــت بەرژەوەندییەکانــی نەتەوەیین و
تاد و لە بارەی کەڵک وەرگرتن لە «شــێوە»
و «ناوەرۆکی» نەتەوەیی .ئەو ناســیۆنالیزمە
هەمیشــە دیار نییــە ،بەڵکوو ،هەڵکشــان
ساڵی بیست و دووەم
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وداکشان بە خۆیەوە دەبینێ و تەنیا لە هەلە
تایبەتییەکانــی جەژنی جەماوەری ،ناکۆکی
و شــەڕ ،یــان لە کاتی ئاڵوگــۆڕی مەزن و
لێکهەڵتەکانــی وەک کاتــی گۆڕانی ڕێژیم،
هەڵبژاردن ،کارەساتی سروشتی یان دۆخی
نزمی بازاڕ ،دەردەکەوێ .ئەو کاتە تایبەتییانە
بە شێوەی کاتی کۆتایی بە شێوەی ئاسایی
لە ژیانــی نەتەوەییی ئێمــە دێنن و دەبنە
هۆی کێشــە لەســەر «ناوەرۆک»ی نەتەوە
بوونی ئێمە ،لەسەر شوناسی نەتەوەییی ئێمە
و ســنوورەکان و لە سەر ڕابردووی نەتەوە،
هەر وەها داهاتوویەکەی .ســەرهەڵدانی ئەو
ناســیۆنالیزمەی ئێمە هەنووکــە ئەزموونی
دەکەیــن ،یەکێک لەو کاتــە تایبەتییانەیە.
ئەگەر دەمانهەوێ لێــی تێبگەین کە چۆن
ژینگــەی دیجیتــاڵ لەوانەیــە کاریگەریی
لەسەر ئەو کاتە تایبەتییە هەبێ ،و داڕێژەری
شێوەی مشــتومڕەکان لەسەر «ناوەرۆک»ی
نەتەوە بێ ،ئێمە لە پێشــدا پێویستیمان بە
تێگەیشــتن لەوەیە کە ئەو چۆن «شێوەی»
نەتــەوەی داڕشــت کــە پشــتگیریی لەو
مشتومڕانە کرد.
بەرهەمهێنانەوەی نادیاری ناسیۆنالیزم
لەســەرهێڵ :نــاوی دۆمێنەکانــی
ئێنتەرنێــت ،الگریــی ئەلگۆریتمی و
ئێکۆسیستەمە نەتەوەیییەکان
ئێمــە بەڵگەمان هەیە کە ئێکۆسیســتەمی
دیجیتاڵ هەنووکە سێ مێکانیزمی سەرەکی
پێشــکەش دەکا کە یارمەتی بــە مانەوەی
«فۆڕمــی» نەتەوەیی دەکــەن و بەو هۆیەوە
هاندەری بەرهەمهێنانەوەی شێوەی ساکار و
ڕۆژانەی ناسیۆنالیزمن :شێوازی دروست بوونی
سیســتەمی نێوی دۆمێنەکانــی ئینتەرنێت،
الگریی ئەلگۆریتمەکانی کەڵک لێ وەرگیراو
لە پالتفۆرمە دیجیتاڵییەکان و دروست بوونی
ئێکۆسیســتەمە دیجیتاڵییە نەتەوەیییەکان.
بێگومان ،لە وێژەی بەردەستدا ئەوەی یەکەم

لــە هەمووان زۆرتــر دانی پێدا نــراوە و لە
پەیوەندی لەگەڵ ژمارەیەک نموونە لە سوید
و واڵتە یەکگرتووەکان تا قەزاقستان و تورکیە
لێکۆڵینەوەی لەسەر کراوە (بۆ وێنە ،کۆل٢٠١٧ ،؛
شکلۆڤسکی و سترادەرز٢٠١٠ ،؛ شول٢٠١٥ ،؛ واس،
 .)٢٠٠٣ســوڕی گەشەی سیســتەمی نێوی

دۆمێنەکانــی ئینتەرنێت ،واتە سیســتەمی
ئادرەســی ماڵپــەڕان ،نموونەیەکی بەهێز لە
بەردەوامیی ناســیۆنالیزمی ســاکار لە بواری
دیجیتــاڵ و «نەتەوەیی بوونی» وردە وردەی
پێکهاتەی دیجیتاڵ پێشــکەش دەکا .ئەوەی
لێــرە بەتایبەتی جێگای ســەرنجە ،مێژووی
پلەی هــەرە ســەرووی دۆمێنەکانە ،کە لە
کۆتاییی ئادرەســی هەرکام لە ماڵپەڕەکاندا
دیــارە .لــە کاتێکدا کە نێــوی دۆمێنەکانی
پلــەی هەرە ســەروو ،گشــتیان لــە واڵتە
یەکگرتووەکان گەشەیان کرد ،کۆی جیاوازی
دۆمێنــەکان بە گوێرەی کارکردەکەیان لێک
جیــا دەکرانەوە (بۆ وێنە gov. ،بــۆ دۆمێنەکانی
دەوڵــەت com. ،بۆ دۆمێنەکانی بازرگانی و  edu.بۆ

دۆمێنەکانی تایبەتــی فێرکردن و پەروەردە) ،وەخۆ
گرتنــی ئینتەرنێت لە دنیادا ،زوو بووە هۆی
دروســت بوونی دۆمێنی جیاوازی نەتەوەیی
یان «ئاستی واڵت» بۆ هەر واڵتێک (بۆ وێنە،
 uk.بۆ بریتانیا cn. ،بۆ چین و  cl.بۆ شیلی).
بوونــی ئەو شــێوە دۆمێنــە نەتەوەیییە پلە
ســەروویانە تا ڕادەیەکی زۆر وەک شــتێکی
ئاســایی ســەیر دەکرێ و بۆیە نموونەیەکی
بێخەوش لە ناســیۆنالیزمی ساکارە ،تەنانەت
هەڵبژاردنی دۆمێنی پلەی ســەروو دەتوانێ
ببێتــە بابەتێک بۆ مشــتومڕ و چەخماخەی
کێبڕکێ لە ســەر ســنوورەکانی نەتەویەک
لێــدا .نموونەیەکی باش لــەو پەیوەندییەدا
کێشــە ســیمبۆلیکەکانی پەیوەندیــدار بە
نێــوی دۆمێنی هــەرە ســەرووی تورکیەیە
 ،tr.بەتایبەتــی ئەوانی کۆمەڵگاکانی LGBT
[کورتکــراوەی  =Lesbianهاوڕەگەزخوازی
مێینــە=Gay ،هاوڕەگەزخــوازی نێرینــە،
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=Bysexualدوو ڕەگەزخــواز ،واتــە ئــەو
کەسانەی خوزیاری سێکس لەگەڵ نێر و مێن،
=Trangenderدوو ڕەگەزە واتە ئەو کەسانەی
کە هەم نێــر و هەم مێن (نێرەمووک) و ].و
ماڵپەڕەکانیانن .هەر وەک شــول ( )٢٠١٥لە
لێکۆڵینەوەکەیدا ئاماژەی پێ کردووە ،هیچکام
لە ماڵپەڕەکانی  LGBTلە تورکیە کەڵک لە
دۆمێنی پلەی هەرە ســەرووی نەتەوەیی tr.
وەر ناگرن و یادداشتێکی ساڵی  ٢٠١١کە لە
الیەن کاربەدەســتانی گەیاندنی ڕێگای دوور
باڵو بۆوە ،چەند وشــەی تورکی و ئینگلیزی
تێیــدا هاتبوون کە ناکرێ لە نێوی دۆمێن و
ماڵپەڕاندا کەڵکیان لێ وەرگیرێت ،لە ناویاندا
’�gay’، ’lesbian’، ’bisexual’، ’homosexu
 ’alو ’( ’trasnvestiteشول ،٢٠١٥ ،الپەڕەی
 .)١٥٣٦ئەو سیاسەتانە بە شێوەیەکی کاریگەر
بووە هۆی پاک کردنەوەی ناوەرۆکی LGBT
لە گۆڕەپانی نەتەوەییی سەرهێڵی تورکیەدا،
ئــەوە نموونەیەکی باش لە الیەنە بە ڕواڵەت
کەم بایەخەکانی پێکهاتەی ئینتەرنێتە.
شــێوازێکی دیکــە کە لەوێــدا مێدیای
دیجیتــاڵ یارمەتــی بــە بەرهەمهێنانەوەی
ڕۆژانەی ناســیۆنالیزم بە هــۆی کاریگەریی
الگریــی ئەلگۆریتمیی کە لــە نێتگەڕەکان
[لە ئینتەرنێتدا ،وەک گوگل ســێرچ .و ].لە
ئارادایە و پێشــنیاری شێوەی ڕێکخستن کە
بە یارمەتیــی تێکەاڵوێک لــە فاکتەرەکان،
لــە پێکهاتــەی خاوەندارێتــی و ئابووریی
سیاســیی پالتفۆرمە دیجیتاڵییەکان بەڕێوە
دەچێ (بــۆ وێنــە ،ڕادەی بەڕێوەبەرییان بە
هۆی گرینگیی بازرگانــی یان بەرنامەیەکی
تایبەتی سیاســی) تا فاکتەرە کۆمەاڵیەتی و
تاکییەکان وەک پێشــمەرجەکانی گەڕان و
خولیاکانــی تــاک ،فاکتەرەکانی دێموگرافی
و ڕایەڵە کۆمەاڵیەتییەکان کە ئێمە بەشێک
لەوانین .بە کورتــی ،نێتگەڕەکان گەلێک لە
«پەنجەرەی» سروشتی بەرەو دنیا دوورن ،کە
زۆربەی ئامرازەکانی دیکەش بەو شــێوەیەن،
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ئەوان وەک فیلتەر کار دەکەن کە خۆ لەگەڵ
زنجیرەیــەک فاکتەری بازرگانی ،سیاســی
و دێموگرافیــی کۆمەاڵیەتــی دەگونجێنن و
لەبەر ئەو هۆیە ،ڕوانگەیەکی گوڵبژێرکراو لە
جیهان پێشکەش دەکەن (جیلەسپی.)٢٠١٤ ،
ئەو ئەلگۆریتمانەی ڕێنوێنیکەری بەشێک لە
پالتفۆرمــە دیجیتاڵییەکانن کە بە شــێوەی
بەرباڵو کەڵکیان لێ وەردەگیرێت ،سەلمێنراوە
کە الســەنگییە ڕیشــەدارەکانی جێندەری،
ڕەگــەزی و ئەتنیکی بەرهــەم دەهێننەوە،
بۆ وێنە ،لێکۆڵینەوەیــەک لە ئاگادارییەکانی
ســەرهێڵ ئاشــکرای کرد کە زۆر دەگمەنە
کە ژنان ئــاگاداری کاری پــڕ داهاتیان پێ
نیشان بدرێ (داتتا ،شــانتز ،و داتتا ،)٢٠١٥ ،لە
کاتێکدا کە لێکۆڵینەوەیەکی دیکە ئاشکرای
کرد کە گەڕان بە دوای نێوی ئەمریکایی بە
ڕەچەڵەک ئەفریقایی دەبووە هۆی ڕێژەیەکی
زۆرتر ئاگاداری لەبارەی دەسبەســەر کراندا
(سوینی.)٢٠١٣ ،
بەڵگــەی الســەنگیی ناسیۆنالیســتی،
ســنووردارترە بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا
زانیاریدەرە .دۆخی چین ،کە بە شێوەیەکی
سیســتەماتیک لە الیەن شنایدەر ()٢٠١٨
لێکۆڵینەوەی لەسەر کراوە نموونەیەکی باشە.
بۆ وێنە ،گەڕانێکی هاوتەریب بەدوای وشەی
چینیــی «تیانانمەن» و «دەروازەی ئاشــتیی
بەهەشــتی» ئاکامی جیاوازی لێ کەوتنەوە.
ئەگەر مرۆڤ کەڵکی لــە بایدو یان گووگڵ
وەرگرتبا؛ لە کاتێکدا کە گوگڵ بەســتەری
زانیاریــی گشــتی لەبــارەی گۆڕەپانەکە و
هەروەها زانیاری لەبارەی گۆڕەپانی تیانانمەن
لــە  ١٩٨٩پێشــکەش دەکا ،گەڕانێــک لە
بایــدو لە هەمــان کاتدا هیچ بەســتەرێکی
بۆ زانیــاری لەســەر ڕووداوەکانــی ١٩٨٩
پێشکەش نەکرد (شــنایدەر ،٢٠١٨ ،الپەڕەکانی
 .)٦٨-٦٩هەڵبژاردنی زمان ،شێوەی نووسین
و جوگرافیا لەو گەڕانانەدا جێگای ســەرنجە.
بەهەمان شــێوە ،نێتگەڕە چینییەکان هەوڵ
ساڵی بیست و دووەم
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دەدەن ڕێژەیەکــی زۆر شــێوە نووســینی
ســاکاری چینی پێشــکەش بکــەن کە لە
واڵتی چین کەڵکی لێ وەردەگیرێت نەوەک
شــێوەی نووســینی نەریتی کــە لە هۆنگ
کۆنــگ ،تایوان و لە نێو تاراوگەنشــینانی
چینــی لــە دەروەی واڵت کەڵکــی لــێ
وەردەگیرێــت (شــنایدەر ،٢٠١٨ ،الپەڕەی .)٧٧
بە کورتــی ،نێتگەڕە جیــاوازەکان ،الگریی
جیاوازیان هەن و لە جیات تێڕامانی جیاواز
بۆ هەمان نەتــەوە ،دەوری دەروازە دەگێڕن.
لە حاڵەتی چینییەکەیدا ،السەنگیی پەنجەرە
دیجیتاڵییەکان کە نێتگەڕەکان پێشکەشــی
دەکەن «بە شێوەیەکی هەست پێ نەکراو و
زۆر جار ساکار بەرەو ڕوانگەیەکی دیاریکراو
لەبارەی چینی بوون نیشان دەدرێ ،بۆ وێنە
بە الســەنگی بەرەو ســەرچاوە دیکتاتۆرییە
ناوخۆیییــەکان ،کــە بەرهەمهێنــەرەوەی
کەرەســتەی خەسڵەتی ســاکار کراون ،یان
واڵتی چیــن لە چوارچێوەی خزمەتگوزاریی
نەتەوەیی وەک کەشوهەوا و ئاپەکانی سەفەر
بەرجەســتە دەکاتەوە» (شنایدەر ،٢٠١٨ ،الپەڕە
.)٧٩
بێگومــان ،شــێوەی دروســتبوونی نێــوی
دۆمێنەکانــی پلــەی هــەرە ســەروو و
ناســیۆنالیزمی ئەلگۆریتمــی بــە یەکــەوە
ئافرێنەری ئەو شــتەن کە بە نێوی ڕایەڵەی
ئێکۆسیســتەمی دیجیتاڵیی نەتەوەیی سەیر
دەکرێ .ئــەو ئێکۆسیســتەمە دیجیتاڵییە
نەتەوەیییانە بێگومان بەیەکەوە بەســتراوەن
و زۆر جــار پشــت بە هەمان شــێوازەکانی
دیجیتاڵ دەبەســتن بەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا
ئەزموونــی جیــاواز لــە دنیای ســەرهێڵ
پێشکەشــی هاوواڵتیان دەکــەن .ئەگەرچی
کۆمپانیــا و پالتفۆرمەکانی وەک گوگڵ یان
فەیسبوک لەسەر دەسکەوتە جیهانییەکانیان
پێداگــرن ،هــەم بــە پێشــکەش کردنــی
پانتایییەکی دەستڕاگەیشــتن بە زانیاری لە
سەرانســەری دنیا کــە لەوانەیە بێ وێنە بێ

و وێدەچێ گــوێ نەدەنێ یان لــە پێکهاتە
نەتەوەیییەکان تێپەڕن (ڤــان دایک ،و دە وال،
 ،)٢٠١٨بە کــردەوە ،ئــەوان خۆیان لەگەڵ
پێکهاتەی نەتەوەییی ئینتەرنێت گونجاندووە
و شێوازی تایبەت بە نەتەوە و زۆر جار لەگەڵ
یەک ناتەبای بەرهەمەکانیان داهێناوە ،وەک
گوگڵ و ئامازۆن ،کە هەردووکیان بە شێوەی
ئوتووماتێک بەرکارهێنەرانیان ڕاســپاردەی
ئەو الپەڕانــە دەکەن کە لە ژێر دۆمێنەکانی
پلەســەرووی واڵت داندراون (بۆ وێنەwww. ،
 google.ac.ukبــۆ بریتانیا یان www.google.
 com.brبۆ برازیل) .ئەو چەشنە نەتەوەییانە بە

گوێــرەی کەڵک وەرگرتن لە پالتفۆرمی هەر
نەتەوەیــەک لە کاتی گــەڕان ئاکامی جیاوز
پێشکەش دەکەن ،بۆیە یارمەتی بە دروست
بوونی ئێکوسیســتەمی دیجیتاڵیی نەتەوەیی
دەکــەن .بێجگە لەوە ،بە هــۆی بازرگانی و/
یان یاسایی ،بە تایبەتی لە پەیوەندی لەگەڵ
بەرهەمــی دەنگ و ڕەنگــی ،بەکارهێنەران
ناتوانن بە هاســانی لە شێوازێکەوە بۆ یەکی
دیکــە بیگۆڕن ،بۆیە بە شــێویەکی کاریگەر
ســنووری دیجیتاڵیی نەتەوەیی لە نێوانیاندا
دروســت دەکــەن (ســتیوارت .)٢٠١٦ ،ئــەو
ئێکۆسیســتەمە بەهەمان شــێوە ،لە الیەن
تۆڕی هایپەرلینــک لە نێــوان ماڵپەڕەکان
پشــتیوانی دەکرێ؛ هــەر وەک توێژینەوەی
بەردەست نیشانی داوە ،زۆرینەی ماڵپەڕەکان
بەســتەر بۆ ماڵپەڕی دیکــە لە هەمان واڵت
دادەنێن یان تەنانەت بەکارهێنەران ئاراستەی
ئــەو ناوەرۆکانە دەکەن کە هەمــان ماڵپەڕ
پێشکەشــی دەکــەن یان پێشکەشــکارانی
بەستراوە بەوانەوەن (بهارات ،چانگ ،هەنزینگەر ،و
رئل٢٠٠١ ،؛ دیمیترۆڤا ،جۆنۆلین-ئارێن ،ویلیامز ،کاید،
و رەید٢٠٠٣ ،؛ هاالڤایس٢٠٠٠ ،؛ شنایدەر.)٢٠١٨ ،

تەنانەت لەو شــوێنانەی هایپەرلینکەکان لە
ســنووری نەتەوەیی تێپەڕ دەبن ،کاریگەریی
بەســەرهاتە نەتەوەییــەکان و پەیوەندییــە
دامــەزراوە جیۆپۆلیتیکییــەکان ئاشــکران،
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نموونەیەکی باش هایپەرلینکەکانی برازیلین
بۆ پۆرتوگال و پۆرتــوگال بۆ برازیل (بهارات،
چانگ ،هەنزینگەر ،و رول ،٢٠٠١ ،الپەڕە .)٥
ئێکۆسیســتەمی دیجیتاڵیی نەتەوەیی لە
ڕوانگەی تێکەاڵویی لەگەڵ ئێکۆسیســتەمە
نەتەوەییەکانــی دیکــە و ئاســتی پشــت
بەســتنیان بــە ژێرخانــی دیجیتاڵیــی
ناونەتەوەیی ،پێشکەشــکراو لە الیەن «پێنج
کۆمپانیای زەبــەالح» ،کە هەر هەموویان لە
واڵتە یەکگرتووەکانن( ،واتە ،گوگڵ ،ئامازۆن،
فەیســبوک ،ئەپڵ و مایکرۆسۆفت) گەلێک
لێک جیــاوازن .نموونەی ئێکۆسیســتەمی
دیجیتاڵیــی نەتەوەیــی ســەربەخۆتر و
خۆبەخێوکار دەکرێ لەو واڵتانە وەبینرێن کە
پالتفۆرمی دیجیتاڵییان بۆ بەرپەرچدانەوەی
دەسەاڵتی «پێنج زبەالحەکە» بەرهەم هێناون.
سەرکەوتووترین لە نێو ئەو ئێکۆسیستەمانەدا
ئەوەی چینە ،کە هاوشــانی سەرکەوتووی بۆ
ســەرجەم پالتفۆرمــە ڕۆژئاوایییەکان هەیە،
لە نێتگــەڕی بایدو و پالتفۆرمــی ڕایەڵەی
کۆمەاڵیەتیی وەیبو ،ویچات و تێن ســێنت
کیوکیــو ڕا بگرە تا ماڵپەڕەکانــی بازرگانیی
ئەلێکترۆنیک وەک عەلیبابا ،تائۆبائۆ و جەی
دی .زۆر جار هەڵســانگاندنی ناسیۆنالیستی
و نیگەرانییەکانی ســەربەخۆییی نەتەوەیی،
ڕێنیشــاندەری دامەزراندنی ئەو پالتفۆرمانە
بــوون .وەک پالنتین و دێ ســێتا (،٢٠١٩
الپەڕەی  )١نیشــانی دەدەن ،گەشــەکردنی
پالتفۆرمــی ویچــات لــە ژێــر ڕووناکاییی
«یاســاکانی گەلێک تەکنۆ-ناسیۆنالیستی و
ئاجێندایەکی پەرەئەســتێنی سەربەخۆییی
ســایبەری»دا دروســت بــوو .لــە کاتێکدا
کــە چین لە ئاســتێکی گەلێــک بەرچاودا
ئێکۆسیســتەمێکی دیجیتاڵیــی نەتەوەییی
تــەواو خۆبەڕیوەبەر و ســەرکەوتووی هەیە،
جێگای ئاماژەیە کــە واڵتانی دیکە النیکەم
هەوڵیــان داوە پالتفۆرمــی دیجیتاڵیــی
نەتەوەییــی تایبەتــی خۆیــان گەشــە پێ
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بــدەن .زۆر لەو پالتفۆرمانە لــە کۆتاییدا لە
ژێر زەختی دژبەرەکانیاندا تێک شــکاون؛ بۆ
وێنە ،ڕایەڵەی کۆمەاڵیەتیی لەهســتانیی ناژا
کالســا (پۆلی ئێمە) ،کە لــە  ٢٠٠٨نیوەی
بەکارهێنەرانــی ئینتەرنێــت لە لەهســتان
کەڵکیان لێ وەردەگرت (ماالچۆســکی،)٢٠٠٩ ،
بــەاڵم دوایە فەیســبوک جێــگای گرتەوە.
لە دۆخی دیکــەدا ،جێگــرەوەی نەتەوەیی
ســەرەڕای کێبڕکێ مااڵواییــان کردووە؛ لە
ڕوســیە ،بۆ وێنــە ،ماڵپەڕەکانــی ڕایەڵەی
کۆمەاڵیەتیی ئۆدنۆکالســنیکی و ڤکۆنتاکتێ
هێشــتا الیەنگریان لە فەیســبوک و تویتەر
زیاترن.
دوو هۆشــداری گرینگــن .یەکــەم ،لە
کاتێکدا کە ئاشکرایە دەوری پالتفۆرمەکانی
دیجیتــاڵ لە بەرهەمهێنانــەوەی دنیا وەک
دنیــای نەتــەوەکان نابێ زێدەڕۆیــی تێدا
بکرێ ،هێشتنەوەی پێکهاتە نەتەوەیییەکانی
ژینگەی دیجیتاڵ ،ئاکامی ئەو ڕاستییەیە کە
دەوڵەتــان ئەکتەرانی گرینگ لە دیاریکردنی
یاســای نەتەوەیــی و چوارچێــوەی زمانیدا
دەمێننــەوە کە لە نێو ئەوانــدا ئەو کۆمپانیا
و پالتفۆرمانــە کاری تێــدا دەکــەن (کۆل و
فاکس .)٢٠١٧ ،دووهــەم ،ئەگەرچی مێدیای
دیجیتــاڵ بێ ئەمالوئەوال ناســیۆنالیزمی لە
شێوەی ســاکار و ڕۆژانە بەرهەم دەهێننەوە،
پێویســت ناکا بەو مانایە بێ کە ئەوان شێوە
ناســیۆنالیزمێکی تایبەتــی و هێژێمۆنیــک
پــەروەردە دەکەن .بە ڕاســتی ،لە هێندێک
دۆخــدا ،مێدیــای دیجیتــاڵ دەتوانــێ بە
شێوەیەکی چاالک یارمەتی بە بنکۆڵ کردنی
دیسکۆرسە کۆمەاڵیەتییە زاڵەکان بکەن یان
بڕەو بە شێوازی جێگرەوەی بیری نەتەوەیی
بــدەن .وەک لــە بەشــی داهاتوودا باســی
دەکەین ،یەکێک لە خاڵــە جیاکەرەوەکانی
ناســیۆنالیزمی دیجیتاڵ ،کە لە شێوازە پێش
دیجیتاڵییەکەی جیای دەکاتەوە ،دەقاودەق
کراوە بوون بە ڕووی فرە دەنگییە و لەبەر ئەو
ساڵی بیست و دووەم
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هۆیە زنجیرەیەکی فرەچەشن لە بیر کردنەوە
لە نەتەوە و دەستەبەر کردنیەتی .لە ئاکامدا،
ئــەوە گرینگە کە ئێمــە ڕوانگەی خۆمان بە
خۆدەرخســتنە هەرە تایبەتی ،شەڕانشۆ یان
پڕ توندوتیژییەکانەوە ســنووردار نەکەین و
لە جیاتیــان ئەوەش لەبەر چــاو بگرین کە
چۆن لەگەڵ شــێوازە وەخۆگرتــرەکان ،لە
ڕوانگەی سیاسییەوە پێشــکەوتوو و لیبڕاڵ
هەڵسوکەوت دەکا.
مێدیــای دیجیتــاڵ ناســیۆنالیزمی
گۆڕیوە؟ فرەچەشــنی ،جەمسەرگری و
بەکەرەستەکردن
بــە بیرکردنەوە لەو شــێوازانەی کە مێدیای
دیجیتاڵ یارمەتیــدەر و بەرهەمهێنەرەوەی
ناســیۆنالیزم بــە شــێوەی ڕۆژانــەن ،ئێمە
ئەوجار ســەرنج دەدەینە هێڵــی دووهەمی
لیکۆڵینەوەکەمــان ،واتە سروشــتی خودی
ناســیۆنالیزمی دیجیتــاڵ .مێدیای دیجیتاڵ
ناســیۆنالیزمی گۆڕیوە؟ ئێمە لێکۆڵینەوە لە
ســێ تایبەتمەندیی ناســیۆنالیزمی سەردەم
دەکەیــن کە دەتوانــن ،بە شــێوەیەک ،بە
تەکنۆلۆژیا دیجیتاڵــەکان پەیوەند بدرێنەوە:
بەشــداری و فرەچەشــنی ،کــەرت کەرت
کردن و جەمسەرگری و بەکەرەستەکردن و
بازرگانی پێوەکردن.
بەشداری و فرەچەشنی
ئاڵوگۆڕێکــی ســەرەکی کــە تەکنەلۆجیای
دیجیتــاڵ لەگــەڵ خۆی هێنــا ،دەکرێ بە
بەشــداریی زیاتر ،فرەچەشــنی کردن ،یان
تەنانەت دێموکراتیزە کردن باســیان بکرێ.
هەموو ئەوانەش بە بێ پێویســتی دروســت
کردنی ئالنگاری بۆ شــێوە یان چوارچێوەی
نەتەوەیــی کە پێشــدا باســیان کــرا .کارە
کالسیکەکان لەسەر مێدیا و ناسیۆنالیزم (بۆ
وێنە ،ئاندێشــۆن١٩٩١ ،؛ دۆیــچ )١٩٦٦ ،زۆر جار
جەختیان لەســەر دەوری مێدیا وەک هێزی

پاڵنەر کە شوێنێک دروست دەکا کە لەوێدا
بیرە زاڵەکان ،گێڕانەوەکان یان ئەفســانەکان
لەمەڕ نەتەوە گەشــە دەکــەن ،دەپارێزرێن،
نوێ دەکرێنەوە و دێنە ژێر پرسیار .بەاڵم ئەو
بەڵگەگەلــە بە لێکۆڵینەوە لە مێدیای «کۆن»
یان «نەریتی» وەک ڕۆژنامە ،فیلم ،ڕادیۆ یان
تەلەفزیۆن ،گەشــەیان کــردووە کە بواریان
بۆ دروســتبوونی «ڕووداوی هاوبەش» خۆش
کردووە ،کە پشــتگیری لە خوێندنەوەیەکی
تایبەتی لە واتای نەتەوە یان ئەوەی کە دەبێ
ببــێ دەکەن یان هەوڵ دەدەن بیســەپێنن
(دایــان و کاتــز .)١٩٩٢ ،ئەگەر چــی لەوانەیە
جەماوەر ناســاندنی ئەوتۆ لــە نەتەوە ببینن
کە جیاواز و پێچەوانــەی یەکتر بن (مادیانو،
 ،)٢٠٠٥دەرفەتەکانی ئەوان بۆ بەرهەم هێنان
و باڵوکردنەوەی بۆچــوون لە مەڕ نەتەوە بە
مێدیای کۆن یان نەریتیی سنووردار کراون.
لەگەڵ ئەوەشــدا ،الیەنی بەشداریکارانە،
هاســانیی کەڵک لێ وەرگرتن و (بە شێوەی
ڕێژەیــی) تێچــووی کەمــی تەکنۆلۆژیــا
دیجیتاڵــەکان بۆتــە هۆی وەرســووڕانێکی
گرینــگ ،بــە ڕێژەیەکی یەکجــار زۆرتری
بەشداربوو کە یارمەتیدەری پەیوەندیگرتنی
جەماوەریــن؛ بۆیــە ڕوانگەکانیــان یــان
تێگەشتنەکانیان لە بارەی خۆیاندا ،النیکەم
ئەگــەری دیترانــی لە الیەن جەمــاوەرەوە
هەیــە .ئەو وەرســووڕانە ،بەهەمان شــێوە
بووەتە هۆی کاڵ بوونەوەی ســنووری نێوان
بەرهەمهێنەرانــی مێدیــا و بەکارهێنەرانی،
کــە ئێمــەی کردووەتــە «بەرهەمهێــن
بەکارهێنــەر» یان «بەرهەمهێنــەر» (برونس،
٢٠٠٨؛ ژەنکینــز .)٢٠٠٨ ،ئاکامەکــەی بــووە
هۆی فرەچەشــنییەکی بەرچــاو لە دەنگی
دیــار لە ناو ئاپۆڕای جەماوەر و شــێوەیەک
لــە دێموکراتیــزە بوونــی پەیوەندیگرتن.
تەکنەلۆجیــا دیجیتاڵییــەکان لە ڕاســتیدا
تەواوکەری بەکارهێنانی مێدیای «نەریتین»،
وەک کاتێــک کــە جەمــاوەر بە شــێوەی
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زیندوو لە بــارەی بەرنامە تەلەفزیۆنییەکاندا
تویت دەکــەن ،کارێک کــە یارمەتیدەری
بەرهەمهێنانەوەی شێوەی نەتەوەیە (ستیوات،
 .)٢٠١٩الیەنی بەشداریکەر و بەردەستبوونی
بە هەمان شێوە بەو مانایەیە کە ئەو دەنگانەی
پێشــتر کپ دەکران یان سانســۆر دەکران،
ئێستا زۆر هاسانتر دەتوانن بگەنە بەر چاوی
جەماوەر و ،مێدیای دیجیتاڵ بکەنە ئامرازی
بەرهەڵســتکاریی سیاســی و بەرخۆدان لە
ڕێژیمە سەرەڕۆکاندا (کامایرتس.)٢٠١٨ ،
ئاســەوارێکی بەرچاوی ئەو وەرســووڕانە
بــە کــردەوە ئەوەیە کە مێدیــای دیجیتاڵ
هەوڵەکانی دەوڵەت بۆ پاراســتنی شێوازێکی
زاڵ لــە شوناســی نەتەوەیییــان الواز کرد.
ئــەو زانایانەی بە داوی لێکۆڵینەوە لە ســەر
ناســیۆنالیزمی دیجیتاڵن ،سەرنجیان داوەتە
الیەنــی بەشــداریکارانە و ئاســەوارەکانی
دێموکراتیزە کردنی تەکنۆلۆژیا دیجیتاڵەکان،
کە بەشــدارێکی زۆرتر پوتانسیەلی دروست
کردن و باڵو کردنەوەی شێوازە جێگرەوەکانی
شوناســی نەتەوەیییــان هەیە .لە نووســین
لەبارەی دۆخی پاکســتاندا ،کەلیم و جانجوا
دەڵێن کە «کەسێکی ئاسایی» (سیک) ئێستا بە
شێوەیەکی بەرچاوتر دەوری لە ناسیۆنالیزمدا
هەیــە ،بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاســتییە کە
مێدیای دیجیتاڵ ،دەرفەتی «دروست کردن
و باڵوکردنــەوەی گفتوگۆیەکی دێموکراتیک
لــە خــوارەوە بۆ ســەروەی» ڕەخســاندووە
( ،٢٠١٩الپــەڕەی  .)٦٩بــە هەمان شــێوە
بەڵگەی هاوشــێوە لــە لێکۆڵینــەوەکان لە
بــارەی ڕوســیە و ناوەندی ئاســیا(گلوخۆڤ،
 ،)٢٠٠٧ئێران (یالدین٠سێگال )٢٠١٧ ،و برازیل
(ئیکین )٢٠١٧ ،کەوتوونە دەســت .بە تایبەتی
هێندێــک دەوڵــەت بۆخۆیان پێشــوازییان
لە سروشــتی زۆرتر بەشــداریکارانەی مێدیا
کۆمەاڵیەتییــەکان کــردووە و هەوڵیان داوە
لــەوان وەک ئامــرازی هاندەر بۆ هەســتی
فرەچەشــن لە بارەی گرێدارویی نەتەوەیی
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کەڵک وەرگرن .دەستپێشــخەرییەک کە بە
شێوەی بەرین باڵوکراوەتەوە تویتەر لە سوید
( )Twitter @Swedenبــوو ،پرۆژەیەک کە
دەوڵەتی سوید پشتیوانیی داراییی لێ دەکرد
و لە الیەن دامودەزگا دەوڵەتییەکانەوە وەک
«دێموکراتیکتریــن ئەژماری تویتەر» باســی
لێوە دەکرا ،کە هەر حەوتوویەک کەســێکی
ســویدی وەک بەرپرســی ئەژمارەکە دیاری
دەکــرا .ئامانجی کەمپەینەکــە ئەوە بوو کە
پێشــوازی لە فرەچەشــنیی نەتەوەیی بکا و
نیشــان بدا کە «تەنیا یەک سوید پێشکەش
نەکــرێ ،بەڵکو چەنــد دانە» (کریستێنســێن،
 ،٢٠١٤الپەڕە .)٣٢
بــەاڵم ئێمە دەبێ وریــا بین و پێمان وا
نەبێ کە ڕەخســاندنی هەلی بەشــداربوون
لە الیــەن مێدیای دیجیتــاڵ ،ئێکۆلۆجیای
پەیوەندیگرتنــی نوێ دەکاتــە گۆڕەپانێکی
هاوسەنگ بۆ سەرجەم ئەکتەرەکانی بەشدار
لەویدا ،یان ســەردەمی گێڕانەوە نەتەوەیییە
ئاســایییەکان تێپەڕ بــووە .یەکــەم ،ئێمە
دەبێ دان بەوەدا بنێیــن کە هەموو تاکێک
بە شێوەی یەکســان توانای سوود وەرگرتن
لــە تەکنەلۆجیــا دیجیتاڵییەکانــی نییە تا
بەو شــێوەیە یارمەتیدەری دروست کردنی
دیــاردەی بیــری نەتەوەییی فرەچەشــنتر
و لە خوارەوە بۆ ســەرەوەی ناســیۆنالیزمی
دیجیتاڵــی بــێ .هەر وەک وێــژە لە بارەی
دابڕانی دیجیتاڵی ئاشکرای کردووە ،بەشێک
لە هاوواڵتیان ،و بەشــێکی دنیــا ،وێدەچێ
کەمتر بە قازانجیان تەواو بێ نە تەنیا بەهۆی
دەســت ڕانەگەیشــتن بەڵکو تەنانەت زۆرتر
لەبەر نەبوونی لێهاتوویی و زانیاریی پێویست
بۆ کەڵکوەرگرتن لە تەکنۆلۆژیا دیجیتاڵەکان
(دیماجیــۆ و هارگیتــای .)٢٠٠١ ،دووهــەم،
هەروەک پێشــتر باسمان کردووە ،پالتفۆرمە
دیجیتاڵەکان دەاڵڵی بێ الیەن نین ،تەنانەت
بــە هــۆی خاوەنەکانیانەوە هــەوڵ دەدەن
پێداگری لەسەر بێ الیەنیی خۆیان بکەن و
ساڵی بیست و دووەم
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بەو شێوەیە هەوڵ دەدەن خۆ لە یاسابەندیی
ڕزگار بکــەن (جیلەســپی .)٢٠١٠ ،لە جیاتان،
سەرجەم پالتفۆرمە دیجیتاڵییەکان خەریکی
پرۆســەی گۆڕینــی نــاوەرۆک و گوڵبژێــر
کردنیانن ،کە بڕیار دەدەن ئێمە کام بژاردەی
سەرهێڵمان پێشــکەش بکرێن .وەک پێشتر
دیتوومانــە ،نێتگەڕەکان بۆخۆیــان دیاریی
دەکەن کام زاناریی ســەرهێڵمان پێشکەش
بکەن و پشتگیری لە شێوەیەکی دیاریکراو لە
نەتەوە دەکەن .ئەوە لەبارەی پالتفۆرمەکانی
ڕایەڵــەی کۆمەاڵیەتیشــەوە ڕاســتە کــە
تاکەکان بۆ باڵوکردنەوەی بەسەرهاتی خۆیان
و دنیا کەڵکیان لــێ وەردەگرن .بڕیارەکانی
دیزاینی ڕوخســار و کارکردەکان لە دەروەی
دەســەاڵتی بەکارهێنەران دەدرێن و لەگەڵ
ئەوەشــدا کاریگەریــی گەلێــک بەرچاویان
لەسەر شــێوەی پێناســەکان ،نواندنەکان و
گیڕانــەوەکان کە تاکەکان دەتوانن لەســەر
هێڵ دروستیان بکەن هەیە .لەجیاتی سەیر
کردنی مێدیا کۆمەاڵیەتییەکان وەک شانۆی
خۆپێشکەشــکاریی داهێنەرانــە و داڕێژەری
پێناســەی ســەرهێڵ ،ئــەوان زۆرتر وەک
«شــوێنی خەبات لە نێــوان بەکارهێنەران،
کارمەنــدان و خاوەنانــی پالتفۆرمــەکان بۆ
کۆنترۆڵی شوناسەکانی سەرهێڵن» (ڤان دایک،
 ،٢٠١٣الپەڕەی .)١٩٩
ئێمە دەبێ بە هەمان شێوە لە بیرمان بێ
کە تواناییی گەیاندنی بۆچوونێکی ســەرهێڵ
بەو مانایە نییە کە سەرجەم بۆچوونەکانیش
گوێیان بۆ ڕادەگیرێت ،چ بگا بە هەنگاونان بە
گوێرەی ئەوان (کۆلدری .)٢٠٠٩ ،لە کاتێکدا کە
تاکی بەکارهێنەر بە ڕاستی ژمارەیەکی جیاواز
لــە بیرکردنەوە لە هەمان نەتەوە دروســت
دەکــەن ،تواناییی ئەوان بــۆ باڵو کردنەوەی
ئــەو گێڕانەوانــە بە شــێوەیەکی کاریگەر و
کردنی ئەوان بە لەنگەری پێناسەی هاوبەش،
سنووردارە؛ سەرەڕای دیزاینی بەشداریکارانە،
کۆمپانیــاکان و دەوڵەتانــی دەورگێــڕ لــە

پالتفۆرمــی دیجیتاڵ ،دەســەاڵتی گەلێک
زیاتریــان لە تاکی بەکارهێنــەر هەیە و بەو
هۆیەوە بۆ بــرەودان بە گێڕانەوەکانی خۆیان
لەمــەڕ گرێدراویــی نەتەوەیی پۆشــتەترن.
تویتەکان و پۆســتەکانی ئەکتەرە سیاسی و
ئابوورییە خاوەن دەســەاڵتەکان ،یان ئەوانی
کە ئامرازی زۆرتریان بۆ وەبەرهێنان لەســەر
ڕێکالمــی ســەرهێڵ هەیە ،لــە هاوواڵتیی
ئاســایی زۆرتر دەبینرێن و واڵمی پۆســت و
تویتی زۆرتریان پێ دەگاتەوە .بۆیە هەســتی
خاوەن دەســەاڵتی جەماوەرە نەتەوەیییەکان
بــە هۆی مێدیای دیجیتاڵــەوە تا ڕادەیەکی
زۆر خەیاڵییــە .خــاوەن دەســەاڵتی بــە
واتایەکی ســاکار دەتوانێ بە مانای تواناییی
وەاڵمدانەوەی پۆســت یان تویتی ڕێبەرێکی
سیاســیی ناسیۆنالیســت بێ (فاکس و میلەر-
ئیدریس .)٢٠١٩ ،تەنانەت لە دۆخی بەشداریی
نەتەوەییــی دێموکراتیکدا بە ئاشــکرا ،وەک
ئەژماری تویتەری لە ســوید (@،)Sweden
بە کردەوە ســنووردار بــوو .بەڕێوەبەرەکان
ڕێنوێنیی دیاریکراویان پێ دەدرا کە چ پۆست
بکەن و بەشــێک لەو کەســانەی کامێنتیان
دادەنــا «نوێنەرایەتیــکاری»ی توێتەکان لە
جیــات خەڵکــی ســویدیان دەهێنایە ژێر
پرسیار (کریستێنسێن .)٢٠١٣ ،لەبەر ئەو هۆیە
«دەسەاڵتی» ئاشکرای بەکارهێنەری ئاساییی
مێدیــای دیجیتاڵ ،ســنووردارە .لە کاتێکدا
کە زۆر بەشــدار دەتوانن ناوەرۆک لەســەر
هێڵ باڵو بکەنەوە و بەو شــێوەیە بانگەشە بۆ
بۆچوونی تایبەتی خۆیان لەمەڕ نەتەوە بکەن،
ئەوان دەتوانن ئەوە تەنیا لە نێو پارامێترەکانی
ژێرخانێکــی دیاریکــراوی دیجیتــاڵ و ئەو
دەستپێڕاگەیشتنەی بۆیان دیاریکراوە بکەن
بە گارانتییەکی کەم کە گوێی بۆ ڕا بگیرێت.
کەرت کەرت کردن و جەمسەر گریی
لــە کاتێکــدا کــە باســی سروشــتی
بەشــداریکارانەی ناســیۆنالیزمی دیجیتاڵ
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و پوتانســیەلی دێموکراتیزە کردن زۆر جار
دەکەوێتە ژێر کاریگەریی هەستی گەشبینی
و دەبێتــە هۆی ڕەنگدانــەوەی ئەو ڕوانگەیە
کــە تەکنۆلۆژیا دیجیتاڵەکان هێزی باشــن،
لێکۆڵینەوەی نوێ هەوڵ دەدا هەڵوێستێکی
چاوکراوانەتــر و بێ پــەردە نەرێنیی هەبێ.
وەک لە بەشــی یەکەمدا ئامــاژەی پێ کرا،
بەشــی زۆری توێژینەوەی ئەو دوایانە لەمەڕ
ناســیۆنالیزمی دیجیتــاڵ ،جەخت لەســەر
دەوری مێدیای دیجیتاڵ وەک ڕەخسێنەری
هەل بۆ ســەرهەڵدانی حیزبی پۆپۆلیســتی
کۆنەپارێز و ڕێبەران و ئاسانکاری بۆ شێوازی
تایبەتیتر و تەنانەت شەڕانشــۆی ناسیۆنالیزم
دەکــەن (فوچس٢٠٢٠ ،؛ لیــم٢٠١٧ ،؛ پاژنیک و
ساور٢٠١٨ ،؛ رائۆ٢٠١٨ ،؛ وایسبۆرد و ئامادۆ.)٢٠١٧،
لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە دەبێ وریا بین ڕوانگەی
ســاویلکانە کە پێی وایــە مێدیای دیجیتاڵ
هێزێکی پێشــکەوتنخوازی ڕێخۆشکەر بۆ بە
جیهانیبوونە ،لەگــەڵ بۆچوونێکی بەهەمان
شــێوە یــەک الیەنانەی ڕەشــبین کە پێی
وایە پالتفۆرمە دیجیتاڵییەکان لە سروشــتدا
ناوچەییــن و خوازیــاری گەورەکردنــەوەی
ڕوانگەی تایبەتی لەمەڕ گرێدارویی نەتەوەیین
وەگۆڕین .لە جیاتیان ،ئێمە پێشنیار دەکەین
کە ژێرخانەکانــی پەیوەندیگرتنی دیجیتاڵ،
لەوانەیە ڕێخۆشــکەری کەرت کەرت بوونی
پەرەئەســتێن و جەمسەرگریی ناسیۆنالیزمی
بن ،کە لە الیەکەوە دەبنە هۆی لێکدابڕان لە
نێوان ،شێوازەکانی زۆرتر وەخۆگری گرێدراویی
نەتەوەیی ،کە بۆ فرەچەشــنی و کۆچبەری
کراوەیــە و لە الیەکی دیکــەوە ،گرێدراویی
نەتەوەیی تایبەتیتر ،بە شێوازەکانی هۆگریی
ناوچەیییــەوە کە جەخت لەســەر گرینگیی
ڕیشــەی ئەتنیکی-نەتەوەیی وەک پێوەری
ســەرەکیی گرێدراویی نەتەوەیی دەکەنەوە.
پاڵنەرێکــی گرینگی ئەو جەمســەرگیرییە،
بێگومان ،تێکەاڵوییەکی قووڵتر و هۆگرانەتر
لەگەڵ ناسیۆنالیزمە .لە ژینگەیەکی دیجیتاڵ
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دا ،تاکــەکان و تاقمەکان دەتوانن ڕێژەیەکی
گەلێک زۆر ناســیۆنالیزمی «دانسقە» یان «بە
بەر دووراو» دروســت بکەن کە دەتوانن ببنە
هۆی خۆ پێوە خەریک کردنی گەلێک بەهێز
(فاک و میلەر-ئیدریــس .)٢٠١٩ ،لە کاتێکدا کە
ئەو خۆ پێوە خەریک کردنە بەهێزە ئاسەواری
ئەرێنیــی هەن ،وەک لەوانەیــە یارمەتیدەر
بن بــۆ هاندان و بەردەوامیی بەشــداری لە
گفتوگۆی جەماوەریدا ،ئەگەری ئەوەش هەیە
کە ڕیخۆشکەری لێک دابڕان بن.
بەستەری نێوان ژینگەی پەیوەندیگرتنی
خەریکی گۆڕان و جەمســەرگریی سیاســی
یــان ئایدیۆلۆجیکی ،بە شــێوەیەکی بەرباڵو
لە الیەن زانایانــی پەیوەندیگرتن و مێدیادا
هاتۆتە بــەر باس .ئەگەر چــی کەوتنە ژێر
کاریگەریــی بەشــێکی هەڵبژێــردراو ،واتە
ویســتی جەمــاوەر بــۆ کەوتنــە دوای ئەو
سەرچاوانەی لەگەڵ ڕوانگەی سیاسیی ئەوان
گونجــاوە ،مێژوویەکــی دوورودرێژی هەیە
(بۆ وێنە ،ســتراود .)٢٠١١ ،ژمارەیەک نووســەر
باسیان کردووە کە ئەو دیاردەیە لە ژینگەی
ســەرهێڵدا تەنگاوتر و بەرباڵوتر بووە ،و بۆتە
هۆی کــەرت کەرت بوونێکی بــێ هاوتا لە
بواری گشــتییدا و بۆتە هۆی ســەرهەڵدانی
«بڵق فیلتەر» یان «ژووری زایەڵە» کە خەڵک
لەناویاندا تەنیا شــتی وا دەبینن کە کەیفیان
پێ دێن و لەگەڵیان هاوڕان ،لە جیاتی کەوتنە
ژێر کاریگەریی ڕوانگەی فرەچەشن و جیاواز
(پاریسەر٢٠١١ ،؛ سانشتاین .)٢٠١٧ ،ئەو «بڵقانە»
یان «ژوورانــە» وێدەچی بە بڕیاراتی ئابووری
و سیاسی بەهێزتر بکرێن ،وەک گۆڕانەکانی
ئەو دوایانەی ئەلگۆریتمەکانی فەیســبووک
کە جەخت لەســەر پۆســتەکانی «هەڤااڵن»
دەکەنــەوە لە جیات هی وەشــانخانەکان و
ئاژانسەکانی هەواڵدەری (کۆرنیا ،سەل ،لێڤی ،و
نیلسن.)٢٠١٨ ،
لە لێکدانــەوە ڕەشــبینانەترەکاندا ،ئەوە
دەبێتە هۆی بەتاڵکردنی گۆڕەپانی هاوبەشی
ساڵی بیست و دووەم
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گشتی؛ شــوێنێک کە بۆچوونە جیاوازەکان
بەرەوڕووی یەکتر دەبنەوە و دێنە ژێر پرسیار.
هەوەهــا تەشــەنە کردنی جەمســەرگریی
گفتوگۆی جەماوەری؛ شوێنێک کە بۆچوونە
توندڕەوانەترەکان زیاتر دەبینرێن و پشتیوانی
دەکرێن کە دەنا لە مێدیا دەرهێڵەکاندا باڵو
دەبوونەوە .نموونەی تازەتر وەک هەڵبژێرانی
خایر بۆلسۆنارۆ لە بڕازیل وێدەچێ بوچوونەکان
لە مەڕ کەرت کەرت کردن و جەمسەرگری
پشتڕاســت بکەنەوە .هەڵمەتــی هەڵبژاردنی
بۆلســۆنارۆ بە شــێوەی ســەرەکی لە مێدیا
کۆمەاڵیەتییەکانــدا بەڕێوە چوو و پێکهاتەی
ئەوان ڕەخســێنەری هەل بۆ دروست بوونی
تاقمی داخراو بوو کە پشــتیوانییان لە ناوبراو
دەکــرد .بەکارهێنەران زۆر جــار لە الیەن
خزمەکانیان ،هەڤااڵنیان یان ئاشــنایانیانەوە
بانگهێشــت دەکــران کە بۆ پشــتگیری لە
بۆلسۆنارۆ ،بچنە ناو تاقمی واتسئاپەوە و لەو
«ژوور»ە دیجیتاڵییــە داخراوانەدا ،ڕوانگە دژە
لیبڕالییەکان لە بارەی بڕازیل و زانیاریی هەڵە
لەبــارەی بەربژیرەکانی دیکە ،باڵو دەکراوە و
ڕوانگەی بەرهەڵســتکار کــپ دەکرا (داڤید و
شتراوبار ،٢٠٢٠ ،نێمێر .)٢٠١٨ ،لەگەڵ ئەوەشدا
ئەوە گرینگە کە ئاماژە بەوە بکەین کە بەڵگە
ئەزموونییەکان هێشــتا متمانە پێکراو نین و
هێندێــک لێکۆڵینەوە ئاماژەیان بەوە کردووە
کە کەڵک وەرگرتن لە مێدیای دیجیتاڵ ،لە
ڕاستیدا دژی جەمســەرگرین یان نیشانیان
داوە کە کاریگەرییە جەمسەرگرانەکانی کەڵک
وەرگرتن لە مێدیای دیجیتاڵ ،لەوانەیە تەنیا
بەشێکی کەم لە دانیشتووان بگرنەوە (بۆ وێنە،
دوبوا و بالنک٢٠١٨ ،؛ هەر وەها بڕوانە ڤان ئالەست و
ئەوانی دیکە ،٢٠١٧ ،بۆ کورتەیەک لەو بارەوە).

پەیوەندیــی وردی نێــوان کەوتنــە ژێر
کاریگەریــی بەشــێک لــە ڕوانگــەکان و
جەمسەرگری لەسەر ناسیۆنالیزم کەمتریش
ڕوونــە؛ تــا ڕادەیەکــی زۆر بــەو هۆیە کە
وەک پێشــتر ئاماژەی پێ کرا ،توێژینەوەی

بەردەست بە شــێوەیەک باسی ناسیۆنالیزم
دەکا کە ئەوی تا ئاستی تایبەتیتر و شێوازی
پڕنەفرەت دادەبەزێنێ .بــۆ وێنە ،توێژینەوە
لەسەر ڕاگەیاندنە پۆپۆلیستییەکان ،ڕوانگەی
دژە کۆچبەر لە ئایدیۆلۆجیای پۆپولیســتی و
ڕاگەیەنەکانیاندا پشتڕاست دەکاتەوە (بۆ وێنە،

دی ڤرێس ،ئەســەر ،ئالبەری ،راینمەن ،و شــتانیەر،
٢٠١٨؛ ئەنگەسەر ،ئەرنست ،ئەسەر ،و بوخل)٢٠١٧ ،

یــان لێکۆڵینەوە لەســەر دەوری گفتوگۆی
پۆپولیســتیی کۆنەپارێز لەسەر هەستە دژە
کۆچبەرەکان لە واڵتانی جیــاوازدا دەکا (بۆ
وێنە ،ڤــان کلینگەرێن ،بوومگاردێــن ،فلیگنهارت و

ڤرەســە )٢٠١٥ ،بەاڵم سەرنجی کەمتر دەداتە
ئەوە کــە چــۆن ژینگــەی پەیوەندیگرتن
لەوانەیە یارمەتیدەری جەمســەرگری بێ لە
نێوان ئەو کەســانەدا کــە خوازیار یان دژی
کۆچبەریــن و بەو شــێوەیەش لە نێوان ئەو
هاوواڵتیانەدا کە پێشوازی لە ڕوانگەی جیاواز
لەســەر گرێدراویی نەتەوەیی و ناسیۆنالیزم
دەکــەن .تەنانەت کاتێک کــە توێژینەوە بە
ئاشــکرا جەخت لەســەر پەیوەندیی نێوان
جەمســەرگری و شوناســی نەتەوەیی دەکا،
هەوڵێکــی کەم بۆ جیــاوازی دانان لە نێوان
شــێوازە جیاوازەکانی شوناسی نەتەوەیی نادا
یــان دان بەوەدا ناهێنێ کــە هەمان نەتەوە
دەتوانێ کەمتاکورتێک بە شــێوەی تایبەتی
بێنە خەیاڵ .بۆ وێنە ،لێکۆڵینەوەیەک کە لە
واڵتە یەکگرتــووەکان بەڕێوە چووە بۆی دەر
کەوتووە کە کەوتنە ژێر کاریگەریی ناوەرۆکی
مێدیایی کە شوناسی نەتەوەییی مرۆڤ کزتر
دەکا ،وێدەچێ جەمسەرگری لە نێوان ئەوانی
لە پێشــداش دژی کۆچبەری بوون زیاد بکا
و ئەوان زۆرتر هــان دەدا کە تایبەتمەندیی
نەرێنییان وەپاڵ دەن یان لــە بەرانبەریاندا
کەم هەستتر بن (ڤۆیچێشاک و گارێت.)٢٠١٨ ،
بــەاڵم  ،ئــەو کاریگەرییە لە نێو کەســانی
الیەنگــری کۆچبەریدا نەبــوو ،ئاکامێک کە
لەوانەیــە بەو مانایە بێ کــە ڕوانگەی ئەوان
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لەمــەڕ نەتــەوە بــوون بەرەو فرەچەشــنی
کراوەتــرە .بــە ڕاســتی ،لێکۆڵینەوەیەکــی
دەگمــەن کە بە ئاشــکرا جەختی لەســەر
پەیوەندیی نێوان جەمســەرگری و شــێوازە
جیاوازەکانی ناسیۆنالیزم لە نێو شارۆمەندانی
واڵتە یەکگرتووەکاندا دەکردەوە ،بە شێوازی
جیــاوازی ناســیۆنالیزم کــە بە شــێوەی
پەرەئەستێن بە ڕوانگەی حیزبە جیاوازەکانەوە
گرێ دەدرا« ،بەڵگەی بەهێزی لەبارەی باوڕە
نەتەوەیییە حیزبییە نەگۆڕەکانی ماوەی دوو
دەیەی ڕابردوو» ئاشــکرا کرد (بۆنیکۆڤســکی،
هالیکیۆپولو ،کاوفمەن ،و ڕۆداون ،٢٠١٩ ،پالەڕەی .)٢
بە تایبەتی لە کاتێکدا کە لە  ١٩٩٦ڕوانگەی
جیاواز لەمەڕ نەتــەوەی ئەمریکا بە گوێرەی
الیەنگــری لە حیــزب لێک جیا بــوون ،لە
 ٢٠١٦بە شێوەیەکی بەرچاو تووشی ئاڵوگۆڕ
بووە؛ الیەنگرانی حیزبی کۆماری زۆرتر ئەتنۆ
ناسیۆنالیســت بوون ،لە کاتێکدا کە ئەوانی
خۆیان وەک الیەنگــری حیزبی دێموکڕات
پێناســە دەکرد ،تا ئاســتێکی زۆر پێشوازی
لەو شتە دەکەن کە نووسەری لێکۆڵینەوەکە
وەک ڕوانگەی «جیاکــراوە [لە ئەتنیک]»ی
ناسیۆنالیزم باسی دەکا (بۆنیکۆفسکی ،هالیکۆپولو،
کاوفمەن ،و ڕۆداون ،٢٠١٩ ،الپەڕەی  .)٢لە کاتێکدا
کە ئــەو توێژینەوەیە لێکۆڵینەوەی لەســەر
ژینگەی جیــاوازی مێدیایی لەو چوارچێوەدا
نەکردووە ،دەکرێ بگوترێ کە بەستراوەییی
پەرەئەســتین بــە مێدیــای دیجیتاڵ وەک
ســەرچاوەی زانیاری ،لەوانەیــە فاکتەرێکی
یارمەتیــدەر بــەو «شــێوازە حیزبییانــە»ی
ڕوانگەی ناسیۆنالیستی بێ.
بازرگانی پێوەکردن و بەکەرەستەکردن
وەک پێشتر ئاماژەی پێ کرا ،ئێمە دەبێ وریا
بین و پێمان وا نەبێ کە ڕەخســاندنی هەلی
بەشــداربوون لە الیەن مێدیای دیجیتاڵەوە،
ئێکۆلۆجیــای پەیوەندیگرتنی نــوێ دەکاتە
گۆڕەپانێکــی هاوســەنگ بــۆ ســەرجەم
 532گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

ئەکتەرەکانی بەشــدار لەویدا ،یان سەردەمی
گێڕانەوە نەتەوەیییە ئاسایییەکان تێپەڕ بووە.
ئێمە لەپێشــدا تیشکمان خســتووەتە سەر
دۆخە بەردەوامەکەی دەســەاڵتی هیرارشی
لە ژینگــەی پەیوەندییــە دیجیتاڵییەکان و
بەڵگەمان هێناوەتەوە کە شێوازە جیاوازەکانی
ناســیۆنالیزم کــە لەســەرهێڵ دەبیندرێن،
بــە پارامێترەکانــی ژێرخانــی دیجیتاڵ و
سوودەکانیانەوە بەستراونەوە .لەو بەشەدا ،ئێمە
هەنگاوێــک واوەتر دەچین و بەڵگە دێنینەوە
کە ئــەو پارامێترانە بە شــێوەیەک لە بیری
ناسیۆنالیســتیی بەرچاوتەنگەوە پشــتگیری
دەکرێن کە پێش هەموو شتێک نەتەوە وەک
کۆمەڵگایەکی ئەکتەرانی ئابووری دەبینێ کە
حەزیان لە فرۆشتن و/یان کڕینی لێهاتوویی
و بەرهەمی تایبەتییە ،نەوەک کۆمەڵگایەکی
شارۆمەندان کە خاوەنی حەز و پێداویستیی
کولتووری ،سیاسی و کۆمەاڵیەتیی جیاوازن.
ئیــزن بــدەن دەســتبەجێ ئــەوە زیاد
بکەین کە هیچ شــتێک لە تەکنەلۆجیاکانی
پەیوەندیگرتنــی دیجیتاڵــدا نییە کە خۆی
لە خۆیــدا ئەوان بکاتە خوازیــاری بازرگانی
پێوەکردن و بەکااڵکردن .لــە جیاتیان ،ئەو
تایبەتمەندییانە ئاکامی سیاســەتی ئابووریی
پالتفۆرمــە دیجیتاڵییەکانن و بەتایبەتی ئەو
ڕاســتییە کە ئەوان وەک یەکــەی ئابووری
کار دەکەن و بە شــێوەیەک دروست کراون
تا ســوودی بازرگانــی وەدەســت بێنن .بە
گوتەی ڤاندایک ،پۆیل ،و دێ وال (،)٢٠١٨
بەکااڵکــردن مێکانیزمێکــی ســەرەکیی
پالتفۆرمە دیجیتاڵییەکانی هەنووکەیی وەک
گوگل ،ئامازۆن و فەیســبووکە کە دەخرێتە
نێــو هەڵســوکەوتە کۆمەاڵیەتییەکانەوە .لە
لێکۆڵینەوەکەیاندا ،بەکااڵکردن «بەو شێوەیە
کە پالتفۆرمەکان شــت ،چاالکی ،هەست و
بیرۆکە سەرهێڵ و دەرهێڵەکان دەکەنە کااڵی
قابیلــی ئاڵووێڕ کردن» ،کە ‹النیکەم بە چوار
جۆر دراو دەنرخێندرێن :سەرنجدان ،زانیاری،
ساڵی بیست و دووەم
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بەکارهێنەر و پــارە» .ئەوە ســەرنجدانێکی
گەلێک گرینگــە ،نەتەنیا لەبەر ئەوە کە زۆر
لەو دامەزراوانە کە لە ژێر کاریگەریی گەلێک
بەرچــاوی پالتفۆرمــە دیجیتاڵییەکانــدان،
لــە دامەزراوەکانی ڕاگەیانــدن [وەک ڕادیۆ
و تەلەفزیــۆن] و پەرتووکخانــەکان تــا
دامەزراوەکانــی پــەروەردە و فێرکــردن و
تەندروســتی ،زۆر جــار یان بــە بودجەی
گشــتی بەڕێوە دەچن یان بە شــێوەیەکن
کە لــە خزمەت بەرژەوەندیی جەماوەردا بن،
وەک لە زۆربــەی واڵتانــی ئەورووپایی بەو
شــێوەیەن (ڤاندایــک ،پۆئێــل ،و دە وال،٢٠٠٨ ،
الپــەڕەی  )٣٠یان لە ژێــر کۆنتڕۆڵی دەوڵەت
یان ئێلیتی سیاسیی فەرمانڕەوادان ،وەک لە
چین ،ڕوسیە ،هانگاریا ،و واڵتانی دیکتاتۆری
و شــێوە دیکتاتــۆری .بۆیــە بــە گوێرەی
چوارچێوەی سیاسی-کۆمەاڵیەتی ،وێدەچێ
بــاو بوونەوەی پالتفۆرمــە دیجیتاڵییەکان،
یارمەتیدەری زیاتر بوونی دەستڕۆیشتووییی
ناســیۆنالیزمی ئابــووری (بازرگانی و کڕیار)
بەسەر شێوازەکانی دیکەی ناسیۆنالیزمەوە بن.
بێ گومان ،ئابووریی سیاسیی ئەو پالتفۆرمە
دیجیتاڵییانــە کە هانــدەری بازرگانییان لە
پشتە ،تەنیا فاکتەری یارمەتیدەر بەو گۆڕانە
نییە ،لە جیاتیان ،ئەو شانبەشانی ژمارەیەک
دیاردەی دیکە ،لە ناویاندا دروســت کردنی
ناوبانگی باش بۆ واڵت ،جەختکردن لەســەر
ئەتنیکــی کڕیاران و بەکااڵکردنی شوناســە
نەتەوەیییەکانــە ،کە هــەر دێت و دەورێکی
ســەرەکیتر لە بەرهەمهێنانەوەی ناسیۆنالیزم
لە ســەدەی ٢١دا دەگێڕن (ئارۆنچیک٢٠١٣ ،؛
کاســتێللۆ و میخایلی٢٠١٨ ،؛ کامارۆف و کامارۆف،
٢٠١٩؛ وانگ.)٢٠٠٥ ،

بازرگانــی پێوەکــردن و بەکااڵکردنــی
ناســیۆنالیزم لــە ژینگــەی ســەرهێڵدا بە
چەند شــێوە دیارە .نموونەیەکی هەرە دیار
دەکرێ لە ئاڵووێرە بازرگانییەکانی سەرهێڵدا
بێتــە بەر چاو .بــە هۆی نەناســیاو بوون و

دەستڕاگەیشــتن بە سەرانســەری جیهان،
ئینتەرنێت ژینگەیەکی بێخەوش بۆ فرۆشتنی
کەلوپەلی کۆنەپارێزان پێشکەش دەکا ،وەک
ئەو کااڵیانە کە لە الیەن تور شتاینەر ،وایت
تــراش ڕیبێل ،دیرتــی تینــز و دۆبەرمەن
ئاگرێسیوەوە پێشکەش دەکرێن  .هەر وەک
لە الیەن ســینتیا میلەر-ئیدریس ()٢٠١٨
ســەرنجی دراوەتێ ،ئەو مارکە کۆنەپارێزانە
زۆر جــار کەڵــک لە هێمــا جیهانییەکان و
دروشــم بە زمانی ئینگلیزی وەردەگرن کە
پڕن لە پەیامی ناسیۆنالیستی و کۆنەپارێزی
و شــاهیدێکە بۆ دەست وێڕاگەیشتنی ئەوان
بە گشــت کون و کەلێنی ئــەو جیهانە ،کە
مێدیــای دیجیتاڵ هەلی بۆ ڕەخســاندوون.
ژینگەی دیجیتاڵ بە هەمان شــێوە دەوری
گرینگی لە ڕێخۆشــکەری بۆ باڵو کردنەوەی
ناسیۆنالیزمی کڕیاران لە خوارەوەڕا بۆ سەرەوە
هەیە ،لە ناویاندا بایکۆت کردنەکانی کڕیاران
کە ئاراســتەی هێندێک مارک بە پەیوەندی
لەگــەڵ نەتــەوە «دوژمــن»ەکان تاوانبــار
دەکرێن یــان خاوەنەکانیان ئــاکاری ئەوتۆ
نیشــان دەدەن کــە وەک بێڕێزی بە نەتەوە
ســەیر دەکرێن .بۆ وێنە دەکــرێ ئاماژە بە
کەمپەینی تویتەریی  #ئاڵمان بایکۆت بکەین
کە لە جوابی سیاســەتی زێدەپاشــەکەوتی
ئابووری کە لە الیــەن یەکیەتی ئەورووپاوە
کە لــە ژێــر کاریگەریی ئاڵماندایە بەســەر
یۆناندا ســەپا (لەکاکیس )٢٠١٧ ،تا ژمارەیەک
دژکــردەوەی کڕیارانی چینــی بەرانبەر بە
شێوەی باسکردن لە چین لە الیەن مێدیای
ڕۆژئاواوە (بۆ وێنە ،جیانگ .)٢٠١٢ ،هەرچۆنێک
بــێ ،نموونەکانی کڕیاران و ناســیۆنالیزمی
بازرگانییانــە لە ســەرهێڵ تەنیا ئەو شــێوە
هەرەبەرچاو و توندئاژۆیانەی ناسیۆنالیزم نین.
لە کاتێکــدا کە بەکارهێنەرانــی ئینتەرنێت
لــە پێش هەموو شــتێکدا وەک تاکی کڕیار
ئاماژەیان پێ دەکرێ ،ئەوان وەک ئەندامانی
کۆمەڵــگای نەتەوەییــی خەیاڵیــی کڕیاران
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هەڵســوکەوتیان لەگەڵدا دەکرێ و کۆمپانیا
زبەالحە جیهانییــەکان و هەر وەها کۆمپانیا
نەتەوەیییــەکان ،بە شــێوەی ڕۆتینی هەوڵ
دەدەن حەزە نەتەوەیییەکانیان بۆ جێبەجێ
بکەن .بۆ وێنە ،نێتفلیکس ،زانیاری لە ســەر
حەزەکانــی بەکارهێنەران کــۆ دەکاتەوە تا
پرۆگرامەکانیان بە گوێرەی جەماوەری نەتەوە
جیاوازەکان ئامادە بکەن ،لە ناویاندا پێشکەش
کردنــی زنجیرەی دراما لەبارەی کریکێت لە
هیندووستان یان لە ژاپۆن کارتۆنی تایبەتی
ئەو واڵتە بــاو دەکاتەوە (لۆباتــۆ .)٢٠١٩ ،لە
کاتێکدا کە لەوانەیە بەکارهێنەرانی نێتفلیکس
بەرهەمە هەڵبژێردراوەکانیان وەک شــتێکی
نەتەوەیی سەیر نەکەن ،فیلتەری نەتەوەییی
بەرهەمەکانــی نێتفلیکس بــەو مانایەیە کە
ئەوان بــێ بیر لێ کردنەوە ،پشــتگیری لە
چوارچێوەی نەتەوەیــی دەکەن ،تەنیا وەک
بەشێک لە ئاڵووێری بازرگانی (بڕوانە ستیوارت،
٢٠١٦؛ کاســتێللۆ و میخایلــی ،٢٠١٨ ،الپەڕەکانی
.)٥٦٣-٥٦٤

هــەر وەک ئــەو نموونانــە ئاشــکرای
دەکەن ،ســوودە بەشداریکارانەکانی ژینگەی
دیجیتاڵ دەرفەت بــۆ ئەکتەرە جیاوازەکان،
لــە کۆمپانیــا بازرگانییەکانــەوە تا خودی
شــارۆمەند-کڕیاران ،بۆ بەکااڵکردنی نەتەوە
لە ئینتەرنێتدا دەرەخســێنن .لەکاتێکدا کە
ئێمە نابێ لەبارەی دەســەاڵتی شــارۆمەند-
کڕیاران زێدەڕۆیی بکەین ،لەگەڵ ئەوەشــدا
ئەوە گرینگە کە دان بــەوەدا بنێین کە ئەو
فرەچەشنییە دەتوانێ کەڵک لە ناسیۆنالیزم بۆ
ئامانجە بازرگانی و رێکالمییەکانی سەرهێڵ
وەرگرێ کە ناکرێ پێشبینی بکرێن .نموونەی
لێ فێر بوون لەو جۆرە پێشــبینی نەکراوییە
دەکرێ لە دروســت کردنی ناوبانگی باش بۆ
واڵت کە لە الیەن دەوڵەتەوە پشتگیریی لێ
دەکرێ و هەوڵە سیاســییە فەرمییەکان کە
بە مێدیای دیجیتاڵ لە واڵتە یەکگرتووەکان،
بریتانیا ،ئێســتۆنیا ،هیندووســتان و چەند
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واڵتی دیکە باڵو دەکرێنەوە (بیۆال ،کاسیســی،
و مانــۆر٢٠١٩ ،؛ ئێــدواردز و رامامورتــی٢٠١٧ ،؛
تامپــو و ماســۆ .)٢٠١٨ ،لە کاتێکــدا کە یەکە

دەوڵەتییەکان یان ئەکتەرەکانی پشتگیریکراو
لــە الیــەن دەوڵەتــەوە ،ئــەو هەواڵنەیان
دەســت پێ کــردووە ،ئــەوان بــە هەمان
شێوە بۆ ســەرکەوتنیان پشت بە بەشداریی
شارۆمەندان دەبەستن .بۆ وێنە لە کۆلۆمبیا،
دامــودەزگا دەوڵەتییــەکان ســەرکەوتووانە
کەمپەینــی « #ئەوە-لە-کۆلۆمبیایییەوەبــۆ-
کۆلۆمبیایییە»یــان بەڕێوە برد بــۆ هاندانی
خەڵکی کۆلۆمبیــا کە هەرکات دیتیان ناوی
واڵتەکەیان لە تویتەردا بە هەڵە نووســراوە،
کەڵک لەو هاشــتاگە وەرگــرن (گۆمێز کاریلۆ،
 .)٢٠١٨لە الیەکی دیکەوە ،لە هیندووستان،
هاوواڵتییان گاڵتەیان بە هەڵمەتی دروســت
کردنی ناوبانگی باش بۆ واڵتەکەیان کردووە تا
ڕەخنە لە هەلومەرجی هەنووکەییی سیاسی،
ئابووری و کۆمەاڵیەتیی واڵتەکەیان بگرن ،بۆ
وێنە بە کاریکاکتۆری ســاتیری فەیسبووکی
«هیندووستانی بێ کەڵک» ،کە ئاماژەیەکە بە
کەمپەینی «هیندووســتانی خەیاڵی» (ئودوپا،
.)٢٠١٩
نموونەکانی باســکراو تا ئێســتا هەموویان
بەتایبەتی لە بارەی چاالکییە ئابوورییەکاندان،
وەک کڕیــن و فرۆشــتنی کەلوپــەل یــان
کەمپەینەکانی دروست کردنی ناوبانگی باش بۆ
واڵت  .لەگەڵ ئەوەشدا ئەوە گرینگە کە ئاماژەی
پێ بکرێ کە پرەنســیپەکانی ناســیۆنالیزمی
بازرگانی پێ کردن و كڕیاری ،گەلێک ئەوالتری
چاالکییە تایبەتییە ئابوورییەکان دەگرنەوە .بە
هۆی حەزی دیسکۆرســی ڕێکالمی سەرهێڵ،
ڕاســتییەکە کــە گشــتمان ،وەک تاک ،هان
دەدرێین کە مۆرکی تایبەتی خۆمان لە ژینگەی
مێدیا کۆمەاڵیەتییەکاندا هەبێ ،ئەو پرەنسیپانە
بێ ڕیزپەڕ لە سەرجەم بوارەکانی کۆمەاڵیەتی،
لە کولتــوور و پەروەردە و فیرکردن ڕا بگرە تا
سیاسەت و هەڵسوکەوتی ڕۆژانە لە سەر مێدیا
ساڵی بیست و دووەم
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کۆمەاڵیەتییــەکان دەگرنەوە .پالتفۆرمی وەک
فەیسبووک لە ســەرەتادا وەک ئامرازی بیروڕا
دەربڕین بوون بــەاڵم بوونە ئامرازی رێکالم بۆ
خۆت (ڤان دایک .)٢٠١٣ ،سەرهەڵدانی وردیلە-
بەناوبانگ [مایکرۆ-سێلێبریتی] و کەسانی کە
لە ڕێگای مێدیاوە کاریگەرییان لەسەر خەڵک
هەیە (خامیس ،ئانگ ،ووێلینگ )٢٠١٧ ،و هەروەها
تەشــەنە کردنی «دیپلۆماســیی ســێلفی» کە
ڕێبەران کەڵک لــە ئامرازەکانی رێکالم بۆ خۆ
کردن لە مێدیا کۆمەاڵیەتیەکاندا بۆ دروســت
کردنــی پەیوەندیــی سیاســی و یارمەتی بە
دروســت کردنی ناوبانگی باش بۆ واڵتەکەیان
وەردەگرن(مانــۆر )٢٠١٩ ،نموونــەی دیکــە
لە بارەی ئــەوە کە چۆن لۆژیکــی رێکالم بۆ
خۆکردن و لۆژیکــە بازرگانییە ژێربەژێرەکەی
دزەی کردووەتە ناو الیەنە جیاوازەکانی ژیانی
کۆمەاڵیەتی و بیری نەتەوەییی سەرهێڵ ،کە لە
کولتووری جەماوەری تا سیاسەت دەگرێتەوە.
ئاکامگیرییەکان
بەڵگە هێنانەوەکانی ئێمە لەمەڕ ناسیۆنالیزمی
دیجیتاڵ چ مانایەکی بۆ توێژینەوەی داهاتوو
هەیــە؟ النیکەم چــوار پرەنســیپی بەرین
دەکرێ لــەو گفتوگۆیە پێشــکەش بکرێن.
یەکەم ،توێژینــەوەی داهاتوو دەبێ خۆی لە
بەرانبەر وەسوەسەی بەستنەوەی ناسیۆنالیزم
بە شێوازە هەرە تایبەتی و شەڕانشۆیەکانەوە
ببوێرێ و لــە جیاتی ئەم ،لــەوە بکۆڵێتەوە
کە چــۆن مێدیای دیجیتــاڵ یارمەتیدەری
بەرهەمهێنانەوە و باڵو کردنەوەی شــێوازی
جیاوازی ناسیۆنالیزمن ،لە ناویاندا ئەوانی کە
بەرانبەر بە فرەچەشــنی کراوەترن و لەگەڵ
بایەخە لیبڕاڵ دێموکراتیکەکان گونجاوترن.
دووهــەم ،توێژینــەوە لەمەڕ ناســیۆنالیزمی
دیجیتــاڵ دەبێ بــە شــێوەیەکی ئایدیال
هەوڵ بدا لێکۆڵینەوە لــە بەرهەمهێنانەوەی
ڕۆژانــەی ناســیۆنالیزم و هەروەهــا هێزی
جووڵێنــەری دەربڕینــە ئاشــکراترەکانی

ناســیۆنالیزمی دیجیتــاڵ ،لــە بایکۆتــی
ناسیۆنالیســتیی كڕیارانڕا بگــرە تا دەربڕینە
ناتەبایەکانی گرێدراویــی نەتەوەیی لە کاتی
ڕووداوە مەزنــە سیاســییەکاندا .ســێهەم،
توێژینەوە لەو بوارانەدا دەتوانێ بەرهەمدارانە
لێکۆڵینــەوە دامەزراوەیــی و ژێرخانییەکان
لەگەڵ هەڵوێســتە ئەتنۆگرافییەکان تێکەڵ
بــکا و لێی بکۆڵێتــەوە کە چــۆن مێدیای
دیجیتــاڵ ،ڕایەڵەی نەتەوەیــی کە ژینگەی
پەیوەندیگرتنــی ئێمەیــە بــەکار دێنــێ،
دەیگونجێنێ و تەنانــەت لەوانەیە بەالڕێیدا
ببا .بە هێندێک ڕیزپەڕەوە (ڕیزپەڕ=استثنا)،
توێژینەوەی بەردەست لە بارەی ناسیۆنالیزمی
دیجیتاڵ زۆر جار پێشترییەتی بە لێکۆڵێنەوە
دامەزراوەیــی و ژێرخانییــەکان لــە جیات
لێکۆڵینەوە لە هەلسوکەوتی جەماوەر دەدا و
بە ڕاستی باسی خودی ئێمە لەو وتارەدا ئەو
الســەنگییەی پێوە دیارە و بێگومان مەودای
بەرچاو لەبارەی الیەنی لە خوارەوە بۆ سەرەوە،
ئەتنۆگرافــی و توێژینەوەی چۆنایەتییانە لەو
بوارەدا هەیە .چوارەم ،ئەو بوارە بۆ ماوەیەکی
درێژخایەن ســوود لەو توێژینەوە مێژووییانە
دەبینێ کە بە دوای لێکۆڵینەوە لە ئاڵوگۆڕ لە
هەڵسوکەوتی نێوان مێدیا و ناسیۆنالیزم پاش
تێپەڕ بوونی ماوەیەکــی زۆر دێنە ئاراوە .بە
تایبەتی ئەو بەڵگانەی ئێمە لە بەشی پێشوودا
باسمان کردن ،لەو شــوێنە کە ئێمە هەوڵ
دەدەیــن تایبەتمەندییە ســەرەکییەکان کە
ناســیۆنالیزمی دیجیتاڵ لە هی «ئانالۆگ»ی
پێشــووتر جیــا دەکەنــەوە ،هەمــوو ئەوە
دەگەیەنــن کە ئاڵوگۆڕ بە گوێرەی تێپەڕینی
کات تا ڕادەیەکی زۆر بە گوێرەی بەڵگەکانی
وەدســتهاتوو لــە تاکە ســاتێکی مێژوودان.
لەبەرچــاو گرتنی شــێوەی درێــژ خایەن
دەتوانێ یارمەتی بە ئێمە بدا بەڵگەی پتەوتر
کۆ بکەینەوە و تێگەیشــتنێکی ڕوونترمان لە
یارمەتیی ڕێژەییی تەکنۆلۆژیا دیجیتاڵەکان ،لە
بەرانبەر فاکتەرەکانی دیکەدا ،لەو ئاڵوگۆڕانەدا
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هەبــن کە ئێمە پێشکەشــمان کردن .جگە
لەوە ،شێوەی درێژخایەن دەتوانێ یارمەتیدەر
بێ بۆ تێگەیشتن لەوە کە چۆن و لەبەر چی
نەریتە ساکار و ناگرینگەکان کە ناسیۆنالیزم
بە شــێوەی ڕۆژانە بەرهــەم دێننەوە ،دەبنە
پردەباز بۆ ورووژاندنی شێوەکانی ئاشکراتر و
ژاراویتری ناسیۆنالیزم ،وەک ئەوەی ئێستا لە
سیاسەتی جیهانیدا بەرچاوە.
ئاماژەیەکــی گشــتیتر :باســی ئێمە بە
هەمان شێوە تیشک دەخاتە سەر پێویستیی
گفتوگۆیەکــی بەردەوامتر لــە نێوان زانایانی
ناسیۆنالیزم و زانایانی مێدیا و پەیوەندیگرتن،
بە تایبەتی بــە لەبەرچاوگرتنی ڕووداوەکانی
ئەو دوایانە .زۆر جار ،باس لەسەر ناسیۆنالیزم،
کەمایەسیی تێگەیشــتن و نرخاندنی دەوری
تەکنەلۆجیاکانی مێدیــا و پەیوەندیگرتن لە
داڕشــتنی شــێوازە مێژوویییەکە و هەروەها
شێوازە هەنووکەیییەکەی ناسیۆنالیزمدا هەیە.
بەشــێکی بەرچاو باس لەبــارەی کاریگەریی
تەکنەلۆجیای دیجیتاڵ لە سەر ناسیۆنالیزم،
لە ناویاندا چەند لێکۆڵینەوەی کە لێرە باسیان
دەکرێ ،ئاماژە بە بەشێکی کەم لە توێژینەوەی
بەردەســت لــە الیــەن زانایانــی مێدیای
دیجیتاڵەوە دەکەن .بە پێچەوانەوە ،باسەکانی
وێــژەی مێدیــا و پەیوەندیگرتــن ،زۆر جار
زانیارییەکی کەمیان لە بارەی پێشکەوتنەکانی
ئەو دوایانەی بواری توێژینەوەی ناســیۆنالیزم
هەیە و لــە ئاکامدا حەز دەکەن ڕوانگەیەکی
بەرتەسک لە بارەی ناسیۆنالیزم هەڵبژێرن کە
زۆر جار ئەوی وەک ئایدیۆلۆجیایەکی الوەکی
یان نەخۆشــییەکی کۆمەاڵیەتــی دێننە بەر
باس کە دەبێ لەناو بچــێ .وەک بەڵگەکانی
ئێرە دەریان خســت ،تێگەیشتنی هاوبەشی
ئێمە لە سەر ناسیۆنالیزم لە دنیای دیجیتاڵدا،
ناتوانێ بە بێ تێکەاڵویی نێوان ئەو دوو بوارە
ئاکادێمیایییە بەرەوپێش بچێ.
*. https://onli nelibrary. wiley. com/doi/

full/10.1111/nana.12685

 536گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 58

REFERENCES
Alvares, C., & Dahlgren, P. (2016). Populism,
�extremism and media: Mapping an uncertain ter
rain. European Journal of Communication,
31(1),
46–57.
https://doi.
org/10.1177/0267323115614485
Anderson, B. (1991). Imagined communities:
Reflections on the origin and spread of nationalism.
London: Verso.
Aronczyk, M. (2013). Branding the nation:
The global business of national identity. Oxford:
Oxford University Press.
Bennett, L., & Pfetsch, B. (2018). Rethinking
�political communication in a time of disrupted pub
lic spheres. Journal of
Communication, 68(2), 243–253. https://doi.
org/10.1093/joc/jqx017
& Bharat, K., Chang, B. W., Henzinger, M.,
Ruhl, M. (2001). ‘Who links to whom: Mining
—linkage between web sites’, Proceedings
�IEEE International Conference on Data Min
ing, ICDM, pp. 51–58. Available at: http://people.
csail.mit.edu/ruhl/
papers/2001-icdm.pdf
Billig, M. (1995). Banal nationalism. London:
Sage.
�Bjola, C., Cassidy, J., & Manor, I. (2019). Pub
lic diplomacy in the digital age. The Hague Journal
of Diplomacy, 14(1–2),
83–101.
https://doi.
org/10.1163/1871191X-14011032
�Bonikowski, B., Halikiopoulou, D., Kauf
mann, E., & Rooduijn, M. (2019). Populism and
nationalism in a comparative perspective:
�A scholarly exchange. Nations and Nation
alism, 25(1), 58–81. https://doi.org/10.1111/
nana.12480
Bruns, A. (2008). Blogs, Wikipedia, second
life, and beyond: From production to produsage.
New York: Peter Lang.
Cammaerts, B. (2018). The circulation of anti�austerity protest. Basingstoke: Palgrave Macmil
lan.
Cardenal, A. S., Aguilar-Paredes, C., Galais,
�C., & Pérez-Montoro, M. (2019). Digital technolo

ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

Antipetismo: Media activism and the rise of the
radical, nationalist right in contemporary
Brazil.
International
Communica�
tion Gazette, 82(1), 82–100. https://doi.
org/10.1177/1748048519880731
Dayan, D., & Katz, E. (1992). Media events:
The live broadcasting of history. Cambridge, Mas�
sachusetts: Harvard University
Press.
de Vreese, C. H., Esser, F., Aalberg, T., Reine�
mann, C., & Stanyer, J. (2018). Populism as an ex�
pression of political communication
content and style: A new perspective. Inter�
national Journal of Press/Politics, 23(4), 423–438.
https://doi.org/10.
1177/1940161218790035
Deutsch, K. W. (1966). Nationalism and social
communication: An inquiry into the foundation of
nationality (2nd ed.).
Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press.
DiMaggio, P., & Hargittai, E. (2001). ‘From
the “digital divide” to “digital inequality”: Study�
ing Internet use as penetration
increases’, Princeton Center for Arts and Cul�
tural Policy Studies, Working Paper, 15. Available
at: http://webuse.umd.edu/
webshop/resources/Dimaggio_Digital_Di�
vide.pdf%5Cnhttp://www.maximise-ict.co.uk/
WP15_DiMaggioHargittai.pdf
Dimitrova, D. V., Connolly-Ahern, C., Wil�
liams, A. P., Kaid, L. L., & Reid, A. (2003). Hyper�
linking as gatekeeping: Online newspaper
coverage of the execution of an American ter�
rorist. Journalism Studies, 4(3), 401–414. https://
doi.org/10.1080/
14616700306488
Dubois, E., & Blank, G. (2018). The echo
chamber is overstated: The moderating effect of
political interest and diverse
media. Information, Communication and Soci�
ety. Taylor & Francis, 21(5), 729–745. https://doi.
org/10.1080/1369118X.
2018.1428656
Dutton, W. H., Reisdorf, B. C., Dubois,

gies and selective exposure:
How choice and filter bubbles shape news me�
dia exposure. The International Journal of Press/
Politics, 24, 465–486.
https://doi.org/10.1177/1940161219862988
Castelló, E., & Mihelj, S. (2018). Selling and
consuming the nation: Understanding consumer
nationalism. Journal of Consumer
Culture,
18(4),
558–576.
https://doi.
org/10.1177/1469540517690570
Chernilo, D. (2007). A social theory of the na�
tion-state: The political forms of modernity beyond
methodological nationalism.
London and New York: Routledge. https://doi.
org/10.4324/9780203932650
Christensen, C. (2013). @Sweden: Curating a
nation on Twitter. Popular Communication, 11(1),
30–46. https://doi.org/10.
1080/15405702.2013.751855
Comaroff, J., & Comaroff, J. (2019). Ethnicity,
Inc Chicago: The University of Chicago Press.
Conversi, D. (2012). Irresponsible radicalisa�
tion: Diasporas, globalisation and long-distance
nationalism in the digital age.
Journal of Ethnic and Migration Studies,
38(9), 1357–1379. https://doi.org/10.1080/136918
3X.2012.698204
Cornia, A., Sehl, A., Levy, D. A., & Nielsen, R.
K. (2018). Private sector news, social media distri�
bution, and algorithm change.
Oxford, UK: Reuters Institute for the Study
of Journalism. Available at: https://agency.reuters.
com/en/insights/
industryreports/private-sector-news.html
MIHELJ AND JIMÉNEZ-MARTÍNEZ 13
Couldry, N. (2009). Rethinking the politics
of voice. Continuum, 23, 579–582. https://doi.
org/10.1080/
10304310903026594
Datta, A., Tschantz, M. C., & Datta, A. (2015).
Automated experiments on ad privacy settings.
Proceedings on Privacy
Enhancing Technologies, 2015(1), 92–112.
https://doi.org/10.1515/popets-2015-0007
Davis, S., & Straubhaar, J. (2020). Producing

537 2720  ساڵی بیست و دووەم زستانی58 گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە

ئا.د .ژابا و کوردناسی
ژ.س .مووسائیلییان
و :مەنسور سدقی

تێبینیی وەرگێڕ
«ژاکلینا سوورێنڤنا مووسائیلییان»« ،بەربژێری
دوکتۆرای زانستە زمانەوانییەکان» ،کارمەندی
ئەنیستیتووتی دەستنووسە ڕۆژهەاڵتییەکانی
ئاکادێمیای زانســتیی ڕووســیا ،لقی ســان
پیتەربوورگ ،گەلێک لێکۆڵینەوەی لەســەر
بنەمای دەستنووســە کۆنــەکان ،بۆ مێژوو،
بیبلیۆگرافــی و ڕەوتــە ئێتنۆگرافییەکانــی
کــورد ئەنجــام داوە؛ تێزی زانســتییەکەی
بەناوی «هۆنــڕاوەی زەنبیلفــرۆش و الیەنە
فۆلکلۆرییەکانــی» ،لەژێــر سەرپەرەشــتیی
زمانناس ،ڕوژهەاڵتناس و پســپۆڕی زمان و
کولتوور و مێژووی کــورد« ،م.ب .ڕودێنکۆ»
نووســیوە و بــاوی کردووەتــە؛  ٧کتێبی
مێژوویــی و  ٤١وتــاری زانســتیی هەیە.
دەگەڵ کوردناس و لێکۆڵــەری بەناوبانگی
مێژووی کورد ،پڕۆفیسۆر «ی.ئی .ڤاسیلێیەڤا»
بەرهەمێکی هاوبەشــیان بەناوی «هۆزەکانی
کــورد -فەرهەنگی زانیاری» تــەواو کردووە
کە بەداخەوە هێشتا چاپ و باڵو نەبووەتەوە.
ئێستا خانەنشینە.
«ژ.س .موســایلییان» وتاری «ئا.د .ژابا و
کوردناســی»ی لە بەشی ســێیەمی ٢٤مین
کۆبوونــەوەی زانســتی لقــی لێنینگرادی
ئاکادێمیای زانســتیی یەکێتیی سۆڤیەت لە
ســاڵی  ،١٩٨٩پێشکەش کردووە و لە ساڵی
 ،١٩٩١لە گۆڤاری «یادگارییە نووســراوەکان
و پرســەکانی مێــژووی کولتووریی گەالنی
ڕۆژهەاڵت» چاپ و باڵو بووەتەوە.
دەقی پی.دی.ئێفی ئەو وتارە لە الپەڕەی
تایبەتی نووسەر ،لە ماڵپەڕی «ئەنیستیتووتی
دەستنووســە ڕۆژهەاڵتییەکانی ئاکادێمیای
زانســتیی ڕووسیا ،لقی ســان پیتەربوورگ»
وەرگێراوە.
ژێدەرەکانــی وەرگێــر بــە ( -.وەرگێڕ)
لە ژێدەرەکانی نووســەر جیــا کراوەتەوە و
تێبینییەکانی وەرگێڕ لــە نێو بابەتەکە و لە
ژێرنووســەکاندا ،لەنێو دوو کەوانی ڕاســتدا

[ ]...ئاماژەیان پێ کراوە .سەرچاوەی زۆربەی
ژێدەرەکانی وەرگێــڕ ،ماڵپەڕی ویکیپێدیای
ڕۆســییە و بۆ کەمکردنــەوەی دڕدۆنگی لە
ڕاست بوونیان ،دەگەڵ زمانەکانی ئینگلیسی،
ئاڵمانی و تا ڕادەیەکیش ،فارســی ،عەرەبی و
تورکیی هەمان ماڵپەڕ ،بەراورد کراوە.
ئا.د .ژابا و کوردناسی
لە ڕیزی کوردناســانی ڕووســیا لە سەدەی
١٩دا« ،ئاڤگوســت دیمێنتێڤیچ ژابا»[ ]١وەک
ڕۆژهەاڵتناســێکی بەناوبانگ جێگەیەکی فرە
بەرزی بۆ خۆی تەرخان کردووە و شایانێتی
بە یەکێک لە درەوشــاوەترین کوردناســانی
نیشــتمانیی [ڕووســیا] هەڵی ســەنگێنین.
مخابــن تاکــوو ئێســتا چاالکییەکانــی لە
بەرهەمــە زانســتییەکاندا ڕەنگدانــەوەی
ئەوتۆی نەبــووە[ .]2لە کاتێکدا پــاژی «ئا.د.
ژابــا» لــە کوردناســیدا گەلێــک زۆرتــرە.
دیپڵۆماتکارێکی لێهاتــوو ،زانایەکی پایەبەرز
و دەگمەن ،کۆکەرەوەی ماندوویی نەناســی
دەستنووســە کوردییــەکان و پێکهێنەری
یەکەم فەرهەنگی کوردی لە ڕووسیا؛ ئەوانەن
ســەرەکیترین تایبەتمەندییەکانی ئەو مرۆڤە
سەرسووڕهێنەرە.
«ئــا.د .ژابا» لە  ١٥ئووتی ســاڵی ١٨٠١
لە شــاری «ڤیلنۆ» (ڤیلنۆس)[ ]3لە بنەماڵەی
شــازادەی پۆلۆنی لەدایک بووە[ .]4لە مانگی
مــای ســاڵی ١٨٢٤دا ،پــاش تەواوکردنی
ســەرکەوتووانەی خوێنــدن لــە زانکۆ ،لە
بەشی ڕێگەوبانی وەزارەتی کاروباری دەرەوە
لە شــاری «پیترۆگــراد» وەک یاریدەدەری
وەرگێڕ ،دادەمەزرێ .بەاڵم ئەو ئەرکە دەگەڵ
هێــز و توانای لێنەهاتووی «ئا.د .ژابا»دا یەک
ناگرێتــەوە ،بۆیــە لە مانگی ئاوریلی ســاڵی
١٨٢٥دا ،داوای دەســت لە کار کێشــانەوە
دەکات .لــە پــەڕاوی کەســایەتییەکەیدا
هاتــووە« :لە مــاوەی خزمەتکردنیدا گەلێک
بــە ڕێکوپێکــی کارەکانــی ڕاپەڕانــدووە و
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ئەرکەکانــی بەوپــەڕی ســەرکەوتوویییەوە
ئەنجام داوە»[ .]5بە فەرمانی بەڕێوەبەرایەتیی
بااڵی فەرمانگەی وەزارەتی کاروباری دەرەوە،
«ئــا.د .ژابا» لــە ڕیزی شــەش خوێندکاردا
دەستنیشــان دەکرێ بۆ خوێندن لە بەشی
زمانە ڕۆژهەاڵتییەکانی خوێندنگەی وەزارەتی
کاروباری دەرەوە کە ماوەیەک پێشــتر و لە
ساڵی ١٨٢٣دا ،بۆ پەروەردەکردنی کادیرانی
دیپڵۆماتــکاری پێویســت بــۆ خزمەتکردن
لــە واڵتانی ڕۆژهەاڵتیــدا ،دامەزرابوو .لێرەدا
بەهرە و لێهاتوویی «ئا.د .ژابا» دەپشــکوێ و
بە خێرایییەکی سەرســوڕهێنەر فیری زمانە
ڕۆژهەاڵتییەکان دەبــێ و لە مانگی ئاوریلی
ســاڵی ١٨٢٨دا ،دەبێتە ئەندامی دەســتەی
وەرگێڕانــی دەوڵەتیی وەزارەتــی کاروباری
دەرەوە .لە مانگی جەنیوەری ساڵی ١٨٣٠دا،
وەک وەرگێــڕی[ ]6جێگــری کۆنســوول لە
حەیفا دەستبەکار دەبێ .پاش  ٢ساڵ دەبێتە
وەرگێڕی کۆنسوولخانە لە «تێساڵۆنیکی» .لە
مانگی ئۆکتۆبەری ساڵی ١٨٣٥دا« ،ئا.د .ژابا»
ڕەوانەی کۆنســوولخانەی گشــتی لە شاری
«ســمیرنا»[ ]7دەکرێ .پاش  ٣ســاڵ ،پلەی
وەرگێڕی یەکەم (دێرین) وەردەگرێ.
دەوڵەتــی ڕووســیا لەبــەر هەلومەرجی
پێکهاتــوو لــە ناوچــە ڕۆژهەاڵتییەکاندا ،بە
پێویســتی دەزانێ کەسێکی لێهاتوو ڕەوانەی
شاری ئەرزەڕۆم بکات .دیارە سەرکەوتنەکانی
«ئا.د .ژابــا» لە کاروبارەکانیــدا دەبێتە هۆی
دەستنیشانکردنی لە مانگی مایسی ١٨٤٨دا،
بۆ ڕاپەڕاندنی ئەرکی دژوار و پڕبەرپرسیارێتیی
بەڕیوەبردنــی کۆنســوولخانەی ڕووســیا لە
ئــەرزەڕۆم ،هاوکاتیــش دەبێتــە ئەندامــی
ڕاوێژکارانی وەزارەتی کاروباری دەرەوە« .ئا.د.
ژابا» لە ڕیزی ســپای ڕووسیاشــدا چاالکانە
لــە شــەڕەکانی ســااڵنی ١٨٥٦-١٨٥٣ی
کریمەدا بەشــداریی کــردووە و بە فەرمانی
وەزارەتــی کاروبــاری دەرەوەی ڕووســیا،
بووەتە خزمەتکاری شــازادەی سەرلەشــکر،
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بێبووتۆڤ[« .]8ئا.د .ژابا» لە مانگی نۆڤەمبەری
ساڵی ١٨٥٣دا ،دەبێتە فەرماندەی یەکەکانی
ســپا کە لە ســەر ســنوورەکانی کافکاز -
تورکیــا[ ]9جێگیر کرابوون؛ لە مانگی جوونی
١٨٥٤دا ،کاتێک هێرش دەســت پێ دەکات
و ســپای ڕووس بــەرەو گوندی «میشــکۆ»
وەڕێ دەکــەوێ« ،ئا.د .ژابا» لە ڕیزی یەکەی
«ئەلێکساندرەپۆل»ی سپادا خزمەتی کردووە؛
هەروەها لە هێرشــی ســپا بۆ گوندی «قزڵ
چاخچووک»یشــدا بەشــدار بووە و لە کاتی
پەڕێنەوەی ســپا لــە ڕووبــاری «قەرەخان
چــای»دا ،دەگــەڵ دەســتەی هەواڵگری و
پشــکنینی سپا لە گوندی «جامووشلی» و لە
پێکدادان دەگەڵ سوارەکانی تورکدا ،بەشدار
بووە.
«ئــا.د .ژابــا» لــە هێــرش بــۆ «قــزڵ
چاخچووک»دا (لەژێر فەرماندەیی شــازادەی
سەرلەشــکر ،ئا.ئی .باریاتینســکی) دەگەڵ
ئەو یەکانی ســپا بووە کە ســەرەڕای ئاگری
بەهێزی ســپای تورک لە ڕووباری «قارس»
پەڕیوەنەوە و لە پێکدادان دەگەڵ سوارەکانی
تورکــدا ،بەشــدار بووە؛ ئەندامی دەســتەی
هەواڵگــری و پشــکنین بــووە لــە گوندی
«حاجی وەلی» و لە شــەڕی گوندی «قورۆق
دەڕە»دا ،شازادە «دەندووکۆڤ -کۆرساکۆڤ»ی
لە کوشــتن ڕزگار کــردووە« .ئــا.د .ژابا» بە
درێژاییی مانگی مای ســاڵی  ١٨٥٥لەڕیزی
یەکە ســەربازیییەکانی سەرلەشــکر «ن.ن.
مۆراڤیــۆڤ» ،حاکمی ســەربازیی کافکاز ،لە
ئوردووگای «والدی قارس» خزمەتی کردووە.
«ئــا.د .ژابا» لەژێــر فەرماندەییی شــازادەی
ســەرهەنگ « ،دەندووکــۆڤ -کۆرســاکڤ»
لەشــەڕی ســەر ڕووباری «ئاراس» ،گرتنی
شــاری «حەســەن قەاڵ» و هێرش بۆ ســەر
شاری «قارس»دا ،بەشدار بووە.
لــە مانگی مای ســاڵی ١٨٥٦دا و پاش
ڕێککەوتنی ئاشــتی« ،ئا.د .ژابا» دووبارە وەک
کۆنســوول لە ئەرزەڕۆم دەستنیشان دەکرێ
ساڵی بیست و دووەم
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و لە ڕیزی ڕاوێژکارانی دەوڵەتیی ڕووســیادا،
جێگیر دەبێ .لە هەمان ساڵدا ،میداڵیای بڕۆنز
لەسەر ئااڵی «ســانکت گیۆرگ» وەردەگرێ
کە بە بۆنەی شەڕی کریمە دەرکەوتبوو.
هــەر لە ســاڵی ١٨٥٦دا ،ئادێمیک «ب.
دۆڕن»[« ،]10ئــا.د .ژابا» ڕادەســپێرێ کەڵک
لە مانەوەی لــەو ناوچەیە وەربگرێ و خۆی
خەریکی کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوە لەو بابەتانە
بکات کە ســەبارەت بە زاری کرمانجی هەن.
ئەوکاتی ،کوردناســیی ڕووسیا ،تازە لەدایک
دەبــوو و ئــەو بوارە ،لــە کەنــار هێندێک
نووســراوەی زارەکــی و گێڕانــەوە ،تەنیا بە
شــێوەی زارەکــی و گێڕانــەوە ناســرا بوو.
هەڵبەت زانیاری سەبارەت کورد و هەوڵێکی
زانستیانەش بۆ ڕوونکردنەوەی گەلێک پرسی
جیاواز ســەبارەت بە زمان ،وێژە و مێژووی
کوردی لە ئــاڕادا بوو .دەرکەوتنی ئەو کارانە
لەســەرەتادا ،گەلێــک پەڕشــوباڵو بــوون،
بــەاڵم وردە وردە ژمارەیــان زیاتــر دەبوون
و لێکۆڵینــەوەی بابەتیانە پەرەی دەســتاند
(کارەکانی «پ.ئی .لێــرخ»[ ]11و «ب .دۆڕن»
سەریان هەڵدا).
«ئا.د .ژابا» سوودی لە ماوەی مانەوەی لە
کوردستان وەرگرت و بە شێوەیەکی بنەڕەتی
لێکۆڵینەوەی لە زمان و دابونەریتی کوردەکان
ئەنجام دا و بۆ دۆزینەوە و توێژینەوەی بابەت
ســەبارەت بە زمان ،وێــژە و مێژووی گەلی
کورد تەواوی هەوڵی خۆی وەگەڕ خســت و
تا کۆتاییی ژیانی وازی لەو ئەرکەی نەهێنا.
«ئــا.د .ژابا» لە ماوەی ژیانی لە ئەرزەڕۆم،
ئەو هەلەی بۆ ڕەخســا تــا دەگەڵ گەلێک
کەســایەتیی بەڕەچەڵەک کورد ،پەیوەندی
بگــرێ .لێرەدایــە کــە زانای کــورد ،مەال
مەحموود بایەزیدی ،دەوری یارمەرتیدەرێکی
فرە مەزن و گرانبەها بۆ «ئا.د .ژابا» دەگێڕێ.
مەال مەحموود بایەزیدی ،کەســایەتییەکی
فــرە زانا بــووە و زمان و وێــژەی عەرەبی،
فارسی و تورکیی زۆر بەباشی زانیوە .سەرەتا

لە شارەکەی خۆی ،بایەزید خوێندنی دەست
پێ کردووە و پاشــان چووەتــە تەورێز .مەال
مەحموود پاشــان دەگەڕێتەوە بۆ بایەزید و
دەبێتە بەڕێوەبەری مەدرەسەی شار و لێرەدایە
کە لە نێــو هاوواڵتییەکانیدا ناوبانگ و ڕێزی
تایبەت پەیدا دەکات .پــاش کۆتایی هاتنی
دەسەاڵتی دوایین حاکمی کورد لە بایەزید،
دەگەڕێتەوە بۆ ئــەرزەڕۆم و بۆ کۆکردنەوەی
دەستنووســە کوردییــەکان ،نووســینی
نامەکانی ،وەرگێڕانی بابەتەکانی و نووسینی
هێندێک بەرهەم ،دەبێتە مامۆستای لێهاتوو
و یاریدەدەرێکــی فرە چــاالک و بەئەمەکی
«ئــا.د .ژابا» .هەڵبەت کۆنســوولی ئەرزەڕۆم
چەند یاریدەدەری دیکەشی هەبووە کە دواتر
ئاماژەیان پێ دەکەین.
لە کۆتایــی ســاڵی ١٨٥٦دا« ،ئا،د.ژابا»
هێندێک پەندی پێشــینیانی تورکی و چەند
بەشێک لە هەڵبەستەکانی «ئەسکەندەرنامە»ی
نیزامیــی کە بــە کــوردی وەرگێڕدرابوون،
دەنێرێتــە ئاکادێمیــای ئیمپراتــۆری« .ئا.د.
ژابــا» لــە نامەیەکدا بــە ڕێکەوتــی ٢٥ی
مارچی  ١٨٥٧بۆ «ب.ئــا دۆرن» دەڵێ« :من
تا ئەو ڕادەیــە فێری زمانی کوردی بووم کە
ســەربەخۆ بتوانم وەرگێڕان بکەم و کارەکانم
ڕاپەڕێنــم»[ .]12لە کۆتایی ســاڵی ١٨٥٧دا،
«ئا.د .ژابا» نێوەڕۆکی هەڵبەســتەکانی «مەم
و زیــن»ی ئەحمــەد خانی و لە ســەرەتای
ســاڵی ١٨٥٩دا ،وشەگەلی هاوتەریبی زاری
هەکاری و ڕەوەندی (نزیک بە  ١١٠٠وشە)،
دەستنووسی خۆی بۆ فەرهەنگێکی دیالۆگی
کوردی -فەڕانســی کە  ٣٣٠٠پەیڤی لەخۆ
گرتبوو و بەگوێرەی زاری کوردانی ئەرزەڕۆم
ڕێکی خســتبوون ،دەگەڵ زانیاری سەبارەت
بە هــۆزە کوردەکانی باکــووری ڕۆژهەاڵت،
هێندێک زانیاری سەبارەت بە  ٧هەڵبەستوانی
کورد ،هەروەها ڕێزمانێکی عەرەبی -فارسی-
کوردی کە بەرهەمی سەدەی ١١ی [کۆچی]
«عەلی تەرەماخی»یە ،بەپێشــەکییەکی مەال
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مەحمــوود بایەزیدییــان بــۆ دەنێرێت .ئەو
دەستنووسانە گەیشتوونەتە موزەخانەی ئاسیا
کــە یەکێک لە کوانووە هــەرە گرینگەکانی
ڕۆژهەاڵتناسیی ڕووسیایە.
لــە نامە نێردراوەکانی بــۆ پیتەربوورگ،
بۆمــان دەردەکەوێ کە «ئــا.د .ژابا» چەندە
تووشــی زەحمەت بووە و چ هێز و هێندێک
جاریش ،چ هەڵسوکەوتێکی دیپڵۆماتیکی بۆ
وەدەستهێنانی ئەو دەستنووسانە بەکار هێناوە.
بۆ نموونە کاتێک لە نامەکەی بۆ «ب.ئا .دۆڕن»
بە ڕێکەوتی ١٧ی جوونی ١٨٥٨دا ،باســی
دەستنووسی ڕێزمانەکەی «عەلی تەرەماخی»
دەکات ،دەڵــێ« :ئەزبەنــی ڕێگــەم پێ بدە
سەرنجی ئێوە بۆ ئەو نامیلکەیە ڕابکێشم کە
ئەمجارە لە ســێیەم بەستەی نێردراوەمدا ،بۆ
ئێوەم ناردووە؛ پێشەکییەکی تێدایە سەبارەت
بــە ڕێزمانە کوردییەکەی عەلی تەرەماخی و
کورتە باســێکیش دەربارەی نووســەرەکەی
کە من وەرمگێڕاوەتە ســەر زمانی فەڕانسی
و لــە کۆتایییەکەیدا هێندێــک تێبینیم بۆ
لێکۆڵینەوە لەو پێشەکییە نووسیوە .خاوەنی
ڕێزمانەکــەی عەلی تەرەماخــی ،مەالیەکی
پیرە و بە هیچ شــێوەیەک ئامادە نەبوو ئەو
دەستنووسە گرانبەهایم پێ بدات ،سەرەنجام
پــاش دیارییــەک ،ڕێی پێــدام کۆپیی لێ
هەڵگرم ،ئێســتاش ئەو کارە دەکەین و هەر
پاش تەواوکردنی ،دەگەڵ دوو دەستنووســی
دیکە کــە وەدەســتم کەوتــوون ،ڕەوانەی
ئاکادێمیای دەکەم»[.]13
هێندی پێناچی« ،ئا.د .ژابا» دەستنووسێک
لە ڕێزمانەکەی عەلــی تەرەماخی دەنێرێتە
پیتەربــوورگ و «ب.ئــا .دۆڕن» لــە وەاڵمدا
پێشنیازی پێ دەکات وەریگێڕێ«[ .ئا.د .ژابا
لە وەاڵمدا دەڵێ« ]:ئێوە پێشنیازتان کردووە
خۆم خەریکی وەرگێڕانی ڕێزمانەکەی عەلی
تەرەماخی بکەم .ئێســتا خۆیشم لەسەر ئەو
باوەڕەم ،بەاڵم پێویســتە بڵێم کە تەرەماخی
بــە سیســتەمێکی دژواری ڕۆژهەاڵتــی
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ئــەو ڕێزمانــەی داڕشــتووە کــە بــە هیچ
شێوەیەک دەگەڵ ڕێکارە پەسەندکراوەکانی
ڕۆژهەاڵتناسیدا ناگونجێ .پێم وایە ئیتر ئەوە
ئەرکێکی زیادەیە .بۆیە ئەو بابەتەم وەرنەگێڕاوە
و تەنیــا وەک بابەتێکی ســەرنجڕاکێش بۆ
ئێــوەم ناردووە ...تەرەماخی پەیڤی بە ســێ
[]14
پــاژ دابەش کــردوون :نــاو ،کار و ئامراز
و ســێ کاتی ،ڕابڕدوو ،ئێســتا و داهاتووی
لێک جیا کردووەتەوە .پاشــان نووسەر هەر
یــەک لەو پاژانە و کاتــەکان دابەش دەکات
و ئیتر سەرلێشــێواوییەک ساز دەکات .بۆیە
لێکۆڵینەوە لــەو ڕێزمانە گەلێــک دژوارە و
ڕێگەت پــێ نادات لــە مانــاکان تێبگەی.
پێویستە بەدواداچوون و لێکۆڵینەوەی دوور
و درێژی بۆ بکرێ تاکوو لێی تێبگەی .مەالی
خاوەنی دەستنووسەکە ،ئێستا لە هەکارییە و
هیوادارم بگەڕێتــەوە ئەرزەڕۆم ،ئینجا داوای
لێ دەکەم ئەو نووسراوەیەم بداتێ و سەرەڕای
ئــەو دژوارییانــە ،وەریگێــڕم»[ .]15هەڵبەت
ئــەو بڕیارەی «ئا.د .ژابــا» جێبەجێ نەکراوە.
ڕەنگــە یەکێک لە هۆیەکانیــش بگەڕێتەوە
بۆ کارەســاتی ســامناکی ئەردهەژێنەکەی
ئەرزەڕۆم کە لە ئاکامیدا« ،ئا.د .ژابا» هەرچی
هەیبــووە لە دارایی جوواڵو و نەجووڵ ،لەنێو
چوون .بۆیە لە مانگی ئووتی ساڵی ١٨٥٩دا،
وەزارەتــی کاروباری دەرەوە بــە بڕی هەزار
ڕووبڵ یارمەتیی بۆ ناردووە[.]16
ســەرەڕای ئەمانە« ،ئا.د .ژابــا» درێژە بە
بەدوواداچوونەکانی بۆ دۆزینەوەی بابەتەکانی
کوردناســی دەدات و کۆکراوەیــەک لە ٤٠
چیرۆک سەبارەت بە ژیانی کوردەکان ،ڕەوانەی
ئاکادێمیای زانستەکانی ئیمپڕاتووری دەکات
[]17
(دەقەکانی بە زمانی کوردین و بێژەنووسی
پەیڤەکانی بۆ کردووە و وەرێگێڕاوەتە ســەر
زمانی فەڕانسی)« .ئا.د .ژابا» لە مانگی ماڕچی
ســاڵی ١٨٥٩دا ،لە نامەیەکەدا نووسیوێتی:
«لێکۆڵینەوەکانم سەبارەت بە زمانی کوردی
هەنگاو بــە هەنگاو بەرەو پێش دەچن ،بەبێ
ساڵی بیست و دووەم
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هیچ کێشــەیەک گەلێک چیرۆکی زارەکیی
کوردانــی ناوچەکانی مــووش ،بدلیس ،وان،
بایەزید ،قارس ،ئــەرزەڕۆم و ئەرزەنجانم کۆ
کردوونەتەوە»[.]18
بە بڕیاری بەشــی مێــژوو و زمانەوانیی
ئاکادێمیای زانستیی ئیمپراتووری ،لێژنەیەک
بــۆ چاپکردنــی بەرهەمەکانی «ئــا.د .ژابا»
پێــک دێت و تەنیا چاپی دەقــی بابەتەکان
و وەرگێڕدراوەکەی ،بەبێ بێژەنووســییەکان
ڕاپەڕاندووە ،چونکوو شــێوازی بێژەنووسینی
پەیڤــەکان یەکگرتــوو نەبــووە[ .]19دەقــە
وەرگێــڕدراوە فەڕانســیییەکان کــە زۆر بە
باشــی مانای دەقە کوردییەکانی گەیاندبوو،
پەســەند کران و بڕیــار درا چاپ بکرێن و
ئەرکــی لەچاپدانی خرایە ئەســتۆی «پ.ئی.
لێــڕخ» کــە وەک یەکێک لــە لێهاتووترین
پسپۆڕانی زمانی کوردی ناســرابوو« .پ.ئی.
لێــڕخ» نڤیســیاریی[]20ئەو بابەتانەی ئەنجام
دا کە «ئا.د .ژابا» وەریگێڕابوونە ســەر زمانی
فەڕانسی و لە ساڵی  ١٨٦٠باڵوکراونەتەوە[.]21
هەڵبەت ئــەو بەرهەمــە چاپکراوەیە ،وتارە
ئاماژەپێکراوەکانــی «ئــا.د .ژابا» ســەبارەت
بە هۆزەکانی کــورد و زانیاریــی دەربارەی
هەڵبەستوانانی [کورد]یشــی دەگەڵ خراوە
کە تاکوو هەنووکە لێکۆلەڕانی وێژەی کوردی
کەڵکی لێ وەردەگرن.
نووســراوەکانی «ئــا.د .ژابــا» ،زۆر زوو
سەرنجی ئێرانناســانی بوارەکانی زمانەوانی،
ئێتنۆگرافی و مێژوویی بۆ الی خۆی ڕاکێشا.
بەتایبەت زانایانی ئینگلیسی پێشوازییان لێ
کردووە .بۆیە مۆزەخانەی بەریتانیا ،تەیلۆر[،]22
ڕۆژهەاڵتناســی بەناوبانــگ ،و کۆنســوولی
بەریتانیا لە کوردســتان سەرپشک دەکات تا
دەستنووســە کوردییەکان و بەگوێرەی توانا،
هەرچی ســەبارەت بە کــورد هەیە ،کۆیان
بکاتەوە[.]23
«ئا.د .ژابا» لەو قۆناخەدا خەریکی داڕشتنی
فەرهەنگی زمانی کوردی دەبێ و لە ســاڵی

 ،١٨٦٥بەشی یەکەمی فەرهەنگەکەی ،واتە
بەشی «فەڕانسی -ڕووسی -کوردی»ییەکەی
دەنێرێتە ئاکادێمیای زانســتیی ئیمپراتووری
کــە  ٧٢١الپەڕەیە (هەر الپــەڕە ١٨ ،دێڕە)
و  ١٥هەزار وشــەی لەخۆ گرتووە .هەڵبەت
ئەوە ژمارەی وشە کوردییەکانی فەرهەنگەکە
نییە ،چونکوو گەلێک لە وشە فەڕانسییەکەن
لە زمانی کوردیدا تەنیا یەک هاوتایان هەیە،
بۆیە وشــە کوردییەکان چەندپات بوونەتەوە.
«ئا.د .ژابا» لە پێشــەکیی ئــەو فەرهەنگەدا
دەڵێ« :ڕەنگە شــێوازی بەکارهاتووی من بۆ
بێژەنووسی وشەکان ،بە دڵی هێندێک کەس
نەبێ ،بەاڵم چونکوو ئــەو فەرهەنگە تایبەتە
بۆ ڕۆژهەاڵتناســان ،ئەوانیش بــە یارمەتیی
دەربڕینەکان ،گۆکردنی وشە کرمانجییەکان
بۆیــان دژوار نابێ ،بێژەنووســییەکە بۆ ئەو
کەســانەی تازە خەریکی فیربوونی ئەو زمانە
دەبن ،یارمەتیدەرە دەبێ»[« .]24ئا.د .ژابا» لەو
نامەیەدا بۆ «ب.ئــا .دۆڕن» ،هیوادار بووە ئەو
بەرهەمەی «ئەوەندە تەواو و جێگەی پەسەند
بووبێت کە شایانی چاپکردن بێت»[« .]25ئا .د.
ژابا» دڵەڕاوکێی هەبووە لە هەر دەستکارییەک
کە لــە فەرهەنگەکەدا بکرێــت .بۆیە تکا لە
بەڕێوەبەرانی چــاپ و باڵوکردنەوەی دەکات
بۆ هەڵەچنی و پێداچوونەوەی فەرهەنگەکە،
کەڵک لە کوڕەکــەی وەربگرن کە ئەو کاتی
لە زانکــۆی پیترۆگراد خەریکــی خوێندن
بووە (نامــەی ڕێکەوتــی ٢٥ی ئۆکتۆبەری
.]26[)١٨٦٥
«ب.ئــا .دۆڕن»« ،ڤ.ڤ .ڤێلیامینــۆڤ-
زێرنــۆف» و «پ.ئی .لێڕخ» ،بە ڕاســپاردەی
«ن.ئی .ڤیسیڵۆڤسکی» سکرتێری هەمیشەیی
ئاکادێمیــای زانســتیی ئیمپراتــووری،
لەســەر «فەرهەنگە فەڕانســی -ڕووســی-
کوردی»یەکــەی «ئا .د .ژابا» دەکەن« .پ.ئی.
لێڕخ» لە نامەیەکدا بەڕێکەوتی دیسەمبەری
 ١٨٦٦دەڵێ « :لەو فەرهەنگەی بەردەستماندا،
نووســەرێکی کارزان بە النی کەم دوو قاتی
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ئەو وشــە کوردییانەی کە پێشتر دەمانزانی،
کۆی کردوونەتەوە ،ئەگــەر زۆرتر نەبێ»[.]27
بەگوێــرەی «پ.ئی .لێــڕخ» ،زۆرترین نرخی
ئەو فەرهەنگە لــەو واتایانەدایە کە ئاماژە بە
پەیوەندیییــە بنەماڵەیی و خزمایەتییەکان و
ناوی گیانلەبەران دەکات .بەاڵم دواتر دەڵێ:
«ســەبارەت بە بێژەنووســیی فەرهەنگەکە،
نووسەر لە بێژەنوسیی وشــە کوردییەکاندا،
وردەکاریی پێویستی لە بەکارهێنانی نیشانە
ناســراوەکانی ئەورووپی ،ڕەچــاو نەکردووە.
هەروەهــا لــە وەرگێڕانی هێندێک وشــەی
فەڕانسی بۆ کوردی و تەنانەت بۆ ڕووسیش،
ناڕێکی بەدی دەکرێ»[« .]28پ.ئی .لێڕخ» لەو
بارەیەدا ئاماژە بە چەنــد نموونە لەو هەاڵنە
دەکات .وەک[ »aboyer« :بەفەڕانســی] و
«[ »лаятьبەڕووســی][ -بەمانــای «وەڕین]
کە «ڕاهشتین» بەواتای «پەالماردان ،هێرش
بردن»ی بــۆ کوردییەکەی دانــاوە و دەڵێ،
«دەتوانیــن ئاماژە بە پتر لە ســەد نموونەی
هەڵەی هاوشــێوە بکەین کە هاوتای وشــە
فەڕانســییەکانیان دەگــەڵ واتــا کوردی و
ڕووســییەکان ،یەک ناگرنــەوە[« .]29پ.ئی.
لێڕخ» بە پێداگری بۆ وردبوونەوە لەو هەاڵنە،
دەڵێ« :ئەو نموونانە دڵنیای کردووم کە بەڕێز
ژابا هێشتا تێنەگەیشــتووە بۆچی بەتایبەتی
پێداگریــم کــردووە بۆ وردبینیــی هەرچی
زۆرتری بێژەنووسیی ئەو دەق و واتایانەی کە
بەگوێگرتن وەریگرتوون .ژابا پێی وایە زانینی
ئەلفبێی عەرەبی و بەکارهێنانی بۆ نووسینی
زمانەکانی فارسی و تورکی ،بەسە بۆ نووسین
و گۆکردنی دروستی وشە کوردییەکان .بەاڵم
کەســێک کە لەنێو کوردەکانــدا نەژیابێ و
پیتــە دەنگدارە کورت و درێژەکان لێک جیا
نەکاتەوە یــان پیتە دەنگدار و دوودەنگەکان
[دیفتۆنگــەکان] بەزیادە نەزانێ ،هەمیشــە
پێویستی بە بێژەنووسییەکی ڕێکوپێکی واتا
کوردییــەکان دەبێ .لێرەدا زانینی زمانەکانی
عەرەبــی ،فارســی و تورکی بۆ ئــەو بابەتە
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ئەوەنــدە یارمەتیدەر نابــێ ،چونکوو هەر لە
بنەڕەتەوە شــێوازی ڕەچاوکراوی کوردەکان
بۆ نووســین ،جیاوازە لە شــێوازی نووسینی
ئــەو دوو زمانەی دیکــە»[« .]30پ.ئی .لێڕخ»
لە کۆتاییی نامەکەیدا دەڵێ« :ســەرەڕای ئەو
کەموکوڕییانە( ،فەرهەنگەکە) بۆ لێکۆڵینەوە
لە زاری کوردی ،گەلێک بابەتی باشی لەخۆ
گرتووە».
بەشــی مێژوو و زمانەوانیی ئاکادێمیای
ئیمپراتووری بڕیاری چاپ نەکردنی بەشــی
یەکەمــی فەرهەنگەکــە ،واتە فەڕانســی-
ڕووســی -کوردییەکــەی دەدا و چاوەڕوان
دەبن وەک «ئا.د .ژابا» بەڵێنی دابوو ،بەشــی
دووەمی ،واتە کوردی -ڕووسی -فەڕانسییەکە
تەواو بکات ،ئینجا ئەگەر پەســند بکرێ و بە
شایانی بزانن ،چاپ و باڵو بکرێتەوە« .پ.ئی.
لێڕخ» لە نامەیەکــدا دەڵێ« :زۆر باش دەبێ
ئەگەر بۆ کۆتاییی فەرهەنگەکە خشتەیەک لە
وشە ڕووسی و فەڕانسیییەکان بۆ وشە هاوتا
کوردییەکانیان ،بــە ئاماژەدان بە الپەڕەکانی
پێــک بێنی»[ .]31بــەو جــۆرە فەرهەنگەکە
لەچــاپ نەدرا و دەستنووســەکەی هەتاکوو
ئێستاش لە ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی
ئاکادێمیای زانســتیی یەکێتیی سۆڤیەت لە
لێنینگراد پارێزراوە[.]32
لە ساڵی « ،١٨٦٦ئا.د .ژابا» لە تەمەنی ٦٥
[]33
ساڵیدا ،پلەی «ڕاوێژکاری کارای دەوڵەت»
ی پێ دەبەخشن .بەاڵم کۆنسوولی ئەرزەڕۆم
لە کۆتاییی ســاڵی ١٨٦٦دا ،دەســت لە کار
دەکێشــێتەوە و ڕوو لە شــاری «ســمیرنا»
دەکات .لێرەدا «ئا.د .ژابا» هەموو توانای خۆی
بۆ کۆکردنەوەی بابەتی مێژوویی ،ئێتنۆگرافی،
وێژەیی و زمانیی کــوردی تەرخان دەکات.
لــە نامەیەکــدا بە ڕێکەوتــی ٣٠ی ماڕچی
١٨٦٧دا« ،ئا.د .ژابا» نووسیوێتی« :ئێستا چیتر
بەرپرسیارەتیی پێشووم لە ئەستۆ نییە ،بۆیە
بێ وچــان خەریکــی تەواوکردنی کارەکانی
پێشووم دەبم»[ .]34لێرەدا «ئا.د .ژابا» فەرهەنگی
ساڵی بیست و دووەم
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کوردی -ڕووسی -فەڕانسییەکە تەواو دەکات
کــە ڕێک  ٦٠٠الپەڕەی لەخــۆ گرتووە و ٦
ســاڵ کاری لەسەر کردبوو .لە هەمان نامەدا
دەڵێ« :ئەگەرچــی ماوەیەکی دوور و درێژە
خەریکــی ئەو کارە تاقــەت پڕووکێنە بووم،
بــەاڵم توانیومە گۆڕانکاری لە بەرهەمەکەمدا
بکەم .ئێســتا درێژە بە بەدواداچوونەکانم بۆ
زمــان و وێژەی کــوردی دەدەم و خەریکی
وەرگێڕانــی کتێبێکی مێژووییــم لە زمانی
کوردییــەوە کــە درێــژەدەری مێژووەکەی
شەرەفخانە .نووسەری ئەو کتێبە ،بابەتەکەی
لــەو قۆناخــەوە دەســت پێ کــردووە کە
شــەرەفخان کۆتاییی پێ هێناوە ،تا دەگاتە
سەردەمی ئێمە»[.]35
هەر دەگەڵ ئەو نامەیە کە لە «سمیرنا»وە
بۆ ئاکادێمیــای ئیمپڕاتــووری ناردوویەتی،
«ئا.د .ژابا» وەرگێڕدراوی پێشەکیی «مێژووی
نوێــی کوردســتان»ی (لــە  ٥٠الپــەڕەدا)
[ ]36بەزمانی فەڕانســی بــۆ ئاکادێمیا ڕەوانە
کردووە .لەو نامەیــەدا دەڵێ« :ئەو «مێژوو»یە
ســەرەنجام لە ســاڵی ١٨٥٧-٥٨/١٢٧٥دا،
لەتوێی تاقە دەستنووســێکدا تــەواو بووە و
ئێســتا لەبەر دەســتمدایە؛ گەرەکمە پاش
تەواوکردنی بەشــی دووەمی فەرهەنگەکەم،
خێــرا خەریکــی وەرگێڕانی بــم»[« .]37ئا.د.
ژابــا» لەو «پێشــەکی»یەدا ،ئاماژەی بە ناوی
نووســەر و درێــژەدەری پەڕتووکەکــەی
شــەرەفخان نەکردووە .بەاڵم لــە نامەکەیدا
ئامــاژە بە «مێژووی کــوردەکان» دەکات کە
بریتییــە لە  ١٠٠٠الپــەڕە و پاش دوو جار
داواکــردن و بەخشــێنی خەاڵتێکی مەزن،
مەال مەحمــوود بایەزیدی نووســیوێتی[.]38
«ئا .د .ژابا» ،دەقە ڕەســەنە کوردییەکەی ئەو
«پێشــەکی»ییەی وەرگێڕاوەتە ســەر زمانی
فەڕانســی ،بەاڵم ئەوی نەناردووەتە ئاکادێمیا
و نەیگوتووە «مێژووی کوردەکان» بەگوێرەی
چ ســەرچاوەگەلێکی مێژوویی نووسراوە[.]39
مــەال مەحمــوود بایەزیــدی لەســەرەتای

«پێشەکی»دا ،باسی شەرەفخان و ئەفسانەی
ســەرهەڵدانی ڕەچەڵەکی کوردی کردووە و
پاشــان ئاماژە بە تایبەتمەندی و دابونەریت،
شــێوازی ژیان ،زاری کــورد و جوگرافیای
جێگیربوونی هۆزەکانی کورد دەکات .ئاماژەی
بــە ژمارەی هــۆزە ئیزدیییــە کوردەکانیش
کردووە .پاشان نووسەر دیسان گەڕاوەتە سەر
باسی شەرەفنامە و شەرەفخان ،لێرەدا باسی
وەرگێڕانی شــەرەفنامە بە تورکی دەکات کە
لە بدلیس کراوە و دەڵێ تەنیا دوو یان ســێ
دەق لەو وەرگێڕانە هەبووە.
«پێشــەکی» ،هەروەها خشــتەیەکی لە
ناوی حاکمانی کوردســتان لە ســاڵی -٨٦
١٧٨٥ەوە دەگەڵە ،واتە لەو کاتەوە نووســەر
بەرهەمەکەی دەســت پێ کردبوو ،هەتاکوو
ســاڵی  .١٨٥٧بەگوێــرەی ئەو خشــتەیە و
پێڕســتی بابەتەکانی بەرهەمەکە کە بریتییە
لــە  ١١بەش ،دەکڕی ئــاگاداری نێوەڕۆکی
بەرهەمەکەی مەال مەحموود بایەزید ببینەوە
کــە «ئا.د .ژابا» دەگەڵ نامەیەک بە ڕێکەوتی
١٣ی جوونــی ١٨٦٧بــۆ «ب.ئــا.دۆڕن»ی
ناردووە[ .]40ڕەنگە دەستنووســی ڕەســەنی
ئــەو بەرهەمە و وەرگێــڕدراوە ناتەواوەکەی،
لە ئەرشــێڤی «ئا.د .ژابا» لە شاری «سمیرنا»
مابووبێتەوە.
«ئــا،د .ژابا» لە مانگی جــووالی ،١٨٦٧
فەرهەنگــی کوردی -ڕووســی -فەڕانســی
ناردووەتــە پیتەربــوورگ و وێــڕای گرینگ
هەڵســەنگاندنێکی زۆر ،تکای لە هاوکارانی
لــە ئاکادێمیای ئیمپڕاتــووری کردووە پێیدا
بچنەوە .دەستنووسی ئەو فەرهەنگە بریتییە
لــە  ٦٥٦الپەڕە (هەر الپەڕە  ١٨تا  ٢٥دێڕ)
و  ٦٠٠٠واتاگەلی بوارەکانی ژیان و گوزەران،
جلوبــەرگ و پەیوەندییــە بنەماڵەیــی و
ئابووریییەکانی لەخۆ گرتووە .لە فەرهەنگەکەدا
چاوگەکان گەردان کــراون ،بەاڵم ناوی ئەو
ڕووەک و باڵنــدە و گیانلەبــەرە کێویانــەی
تێیــدا نییە کــە لە ژێنگــەی ژیانی کورددا
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بەدی ناکرێن .لە زۆر شــوێندا کەموکووڕی
لە وەرگێڕانی وشەکان بە ڕووسی دەبیندرێ.
«ئا.د .ژابا» لە پێشەکیی فەرهەنگەکەدا دەڵێ:
«هیوادارم ڕۆژهەاڵتناســان ئــەو بەرهەمەی
من بــە دڵفراوانییەوە وەربگــرن و بە هۆی
گەلێک لێکهەڵپچڕان و یەکدەســت نەبوون
کە لەو کارەدا دەبینــدرێ ،تاوانبارم نەکەن،
دیارە ئەوەش لــە ڕووی پابەندبوونم بووە بۆ
نەسڕینەوەی تایبەتمەندیی کەوناراییی زمانی
کوردی و پێشاندانی ئەو زمانە ،بەو شێوەیەی
کە ئێستا هەیە»[.]41
لێرەدا دیســان «ب.ئــا .دۆڕن»« ،ڤ.ڤ.
ڤێلیامینــۆڤ -زێرنــۆف» و «پ.ئــی .لێڕخ»
لەالیەن ئاکادێمیای زانســتیی ئیمپڕاتوری،
ڕادەســپێردرێن بە فەرهەنگەکــەدا بچنەوە.
لــە نامەیەکدا کــە «ب.ئــا .دۆڕن»« ،ڤ.ڤ.
ڤێلیامینــۆڤ -زێرنــۆف» و «پ.ئــی .لێڕخ»
بــە ڕێکەوتــی ٥ی نۆڤەمبــەری  ١٨٦٨بۆ
بەشــی مێــژوو و زمانەوانیــی ئاکادێمیای
زانستیی ئیمپڕاتووری نووســیویانە ،هاتووە:
«ئێمە پێداچوونەوەیەکــی زۆر تایبەتمان بە
بەرهەمەکەی بەڕێز ژابادا کرد .ئێمە گەیشتینە
ئــەو ئاکامە کە چــاپ و باڵوکردنەوەی ئەو
بەرهەمە گەلێک ســوودمەندە .تاکوو ئێستا
زۆر بە دەگمەنی لێکۆڵینەوە لە زمانی کوردی
کراوە ،هێشــتا ئامراز و شێوازێکی تایبەت بۆ
لێکۆڵینــەوە لەو زمانە ،لەبەر دەســتدا نییە.
بەڕێز ژابــا ،فەرهەنگەکــەی زۆر بە دڵپاکی
ڕێــک خســتووەتەوە ،لــە کەموکووڕییــە
گرینگەکان پاک کراوەتەوە .ئەو فەرهەنگە بۆ
ئاشــنابوون دەگەڵ زمانی کوردی ،هەڵگری
بابەتگەلێکی دەوڵەمەنــدە؛ بۆیە دڵنیاین کە
دەرکەوتنــی ئەو فەرهەنگەی «ئــا .ژابا» ،لە
الیــەن زانایانــی ڕۆژهەاڵتناســی جیهانەوە
بەوپەڕی حەزەوە پێشوازیی لێ دەکرێ»[.]42
بەرپرســانی ئاکادێمیا ،بە پێویستیان زانیوە
فەرهەنگەکــەی «ئــا.د .ژابــا» ،واتە بەشــی
کــوردی -ڕووســی -فەڕانســییەکەی ،بەو
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شێوەیەی کە نووسەرەکەی ئامادەی کردبوو
و بەبێ هیچ گۆڕانکارییەک لە بێژەنووســی
و شــێوازی داڕشــتنی ،چاپ و باڵوبکەنەوە
(تەنیا هێندێک هەڵەی زمانەوانیی ڕووســی
و فەڕانســی چاک کران و ئەو وشانەشی لێ
زیاد کراوە کە هاوتا ڕووسییەکانی دانەنرابوو).
دەبێ بڵێین ،ئەو فەرهەنگــە لەنێو ژینگەی
ژیانی کورد ســەری هەڵدابــوو و بنەمایەکی
دەوڵەمەنــدی بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە زمانی
کــوردی لەخۆ گرتبوو .بۆیــە «ب.ئا .دۆڕن»،
«ڤ.ڤ .ڤێلیامینــۆڤ -زێرنۆف»،ئــەو دوو
الیەنەیان بە گرینگترین تایبەتمەندییەکانی
فەرهەنگەکــەی هەڵســەنگاندووە؛ هاوکات
ئەوەشــیان دەربڕیوە کە ئەگەر دەســتکاری
کرابــا ،ڕەنگە تایبەتمەندییەکانی لەدەســت
دابــا؛ هەروەها پێیان وابووە ئیتر پێویســت
ناکات بەشــی «فەڕانسی -ڕووسی -کوردی»
فەرهەنگەکــە چــاپ بکرێ و پێویســتیش
نییە خشــتەی واتا ڕووسی و فەڕانسییەکان
بەئاماژە بە الپەڕەکانی دەگەڵ بێ کە پێشتر
پێشنیاریان کردبوو.
«پ.ئی .لێڕخ» پێشــوازی لــە فەرهەنگە
کوردی -ڕووســی -فەڕانســیییەکە دەکات
و هیوادار بووە پاش چــاپ و باڵوبوونەوەی،
زمانی کــوردی لــە نێــو ئەورووپییەکاندا،
دڵســۆزانی زۆرتــر پەیــدا بــکات ،بەڵکوو
نەتەنیــا بازنــەی واتاکانــی فەرهەنگەکــە
بەرباڵوتر بکەن ،تەنانەت لێکۆڵینەوە لەســەر
«شــێوازە جۆراوجۆرەکانی زاراوەگەلی زمانی
دەوڵەمەنــدی کوردی بکــەن»[ .]43هەروەها
دەڵێ ،چاپ و باڵوکردنــەوەی فەرهەنگەکە
«بێگومان هێندێک لە گەشتیارانی کوردستان
یان کۆنسوولەکانی واڵتە زلهێزەکانی ئەورووپا
کە لە گەلێک شــوێندا هاموشــۆیان دەگەڵ
کورداندا هەیە ،هــان دەدات لێکۆڵینەوە لەو
زمانــە بکەن»[ .]44جگە لەمە ،ئاســانکارییش
دەکات بــۆ خوێندنــەوەی بەرهەمــە
باڵوکراوەکانی دیکەی ئەو بوارە و «بابەتەکانی
ساڵی بیست و دووەم
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دیکەی زمانی کوردی کــە لە ئەرزەڕۆم کۆ
کراونەتەوە ،دەبنە یارمەتیدەرێک بۆ داڕشتنی
ڕێزمانی کوردی لە داهاتوودا»[.]45
ســەرەڕای ئەمانە« ،پ.ئــی .لێڕخ» پاش
خوێندنەوەیەکــی قــووڵ و هەمەالیەنــەی
بەرهەمەکەی «ئا.د .ژابا» ،ڕەخنەکانی خۆشی
لەســەر ئەو بەرهەمە درکانــدووە« .هەڵبەت
پێکهێنەرە زۆر بەڕێزەکەی فەرهەنگی کوردی،
هێشتا لە پێویست بوونی بێژەنووسیی ورد و
یەکپارچە تێنەگەیشتووە .دیارە دەبێ بڵێین
ئەو بابەتــە دەوڵەمەندانەی کە ئەو بەڕێزە بۆ
ئاشنابوونی ئێمە دەگەڵ بازنەیەک واتای زمانی
کوردی کۆی کردوونەتــەوە ،بە داخەوە ئەو
کەموکووڕییەی هەیە .بەاڵم پشتگوێخستنی
ئــەو بەرهەمــە بەهۆی یەکپارچــە نەبوونی
بێژەنووســی ،بــۆ لێکۆڵینەوەکانــی داهاتوو
لەسەر زمانی کوردی ،ســوودمەند نابێ»[.]46
لە درێژەی ئەو بابەتەدا« ،پ.ئی .لێڕخ» ئاماژە
بەو کەموکووڕییانە دەکات:
 1وەرگێڕانــی هێندێــک لــە «ئیدیــۆم»ە
کوردییەکان تەواو و ڕاست نیین.
 2لە وەرگێڕانەکاندا هەڵەی ڕێنووس هەیە.
 3لە زۆر شــوێن ،هاوتای ڕووسیی واتاکان
نەنووسراون.
جگــە لەمانە ،بابەتێکی دیکەش بووەتە هۆی
نیگەرانیــی «پ.ئی .لێڕخ» :زۆربــەی بابەتە
کۆکــراوەکان لــە دەستنووســەکان و یا لە
زمانی خەڵکی ئاســایی کوردەوە وەرگیراون
(دەستنووســەکان کۆکراوەی ناوچە و زاراوە
جیاوازەکانی کوردستانن) .واتە ،ئەو کەسانەی
بابەتەکانیان نووســیوە و یان ئەو زاراوەیەی
کــە چیــرۆک و پەنــد و گۆرانییەکانیــان
گێڕاوەتەوە ،دانیشــتووانی ناوچەی جیاوازی
کوردســتان بوون .کەواتە ،وشەکان و فۆڕمی
وشەکردارییەکانی فەرهەنگەکە ،لە یەک زار
وەرنەگیــراون« .پ.ئی.لێڕخ» دەڵێ بەداخەوە،
«ئا.د ،ژابا» لە پێشــەکییەکەیدا هەم ئاماژەی
بە ســەرچاوەکانی فەرهەنگەکەی نەکردووە،

هەم لە نووســینی وشــەکاندا ،پیتی هەڵەی
بــەکار هێناوە ،بۆیــە گۆکردنی جیــاواز بۆ
وشەکان سەری هەڵداوە کە ئەوەش گەلێک
گرینگــە .بۆ نموونە« ،اژوتیــن» و «هژوتین»،
«اڤیــن» و «هڤین»« ،ایســیر» و «هیســیر»،
«استر» و «هستر» ،و هتد .دەربڕینی بڕگەی
دەنگدار لەســەرەتای وشەدا بە هەناسەیەکی
قــووڵ ،لە الی کــوردان زۆر بــاوە« .پ.ئی.
لێــڕخ» بەباشــی لــەو ناڕاســتی و هەاڵنە
تێگەیشتبوو کە «ئا .د .ژابا» بۆخۆی سەبارەت
بــە فەرهەنگەکەی ئاماژەی پــێ کردبوون.
«پ.ئی .لێڕخ» دەڵێ« :هەڵەکانی ڕێنووســی
زاری کــوردی دەگەڕێتەوە بــۆ کەم بوونی
خوێندنگە و ڕێژەی فرە کەمی مامۆســتایان
لە کوردســتان و بە گشتی ،کەمتەرخەمیی
نووســەرانی کود کە بە باشی زمانی زکماگی
خۆیــان نازانن .هەروەهــا جێگەی داخە کە
کوردەکان بۆ نووســین لە ڕێنووسی فارسی
کەڵــک وەردەگــرن ،بۆیە ناچار کــراون لە
ڕێکوپێــک کردنی زمانە جیاوازەکەی خۆیان
چاوپۆشــی بکەن .ئا .ژابا فەرامۆشی کردووە
کە زمانی کوردی هەر لە ئاســتی زارەکییدا
زیندوو ماوەتەوە .دیارە نووسینیشــی هەیە،
بەاڵم بــەو کەموکووڕییانەی کە بە گوێرەی
هەڵگەڕاندنــەوەی گۆکــراوە زارەکییــەکان
دەنووسرێن .بۆیە بەپێی ئەو ڕاستییانە ،دەبێ
پێش هەر شــتێک سەرنج بدەین بە بیچمی
وشــەکان بەو شــێوەیەی کە لە شــێوازی
زارەکیی گەلەکەدا ماوەتەوە و دەیبیسین»[.]47
«پ.ئی .لێــڕخ» جەختی لــەوە کردووەتەوە
کە زمانناســی هاوچــەرخ ،پێویســتیی بە
دۆزینــەوەی کەرەســەگەلێک هەیــە کە تا
دەکــرێ هەڵقواڵوی دونیای ڕاســتییەکانی
دەوروبەرمــان بێت« .وەک چۆن لێکۆڵەرێکی
زانستە سروشــتییەکان ،ئەگەر کەرەسەکانی
لێکۆڵینەوەی لەبەر دەســتدا نەبێ ،تەنیا لەو
بەڵگانە کەڵک وەردەگــرێ کە بەتەواوی لە
ڕاست بوونیان دڵنیایە ،لێکۆڵەرێکی زمانیش،
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دەبێ مافی ئــەوەی هەبێ داوای ئەو دەق و
وشە کۆکراوانە بکات کە ئاستی هەرە بەرزی
ڕوونی پێوە دیار بێ»[ .]48جێگیرکردنی پیتی
«ە» ،لە نێوەڕاستی وشەکاندا ،گۆکردنی هەڵەی
وشــەکانی لێ دەکەوێتەوە ،لە کاتێکدا «ئا.د.
ژابا» پێی وایە بەکارهێنانی پیتی «ە» هەڵەیە.
نووســینی «جەرەباندین» ،بە «»cerebandin
دەخوێندرێتــەوە نــەک « .»cerbandinئەی
«جرباندین» چــۆن دەبێ (هەروەهــا بڕوانە
ئەوانەش« :ڤەجنکین» بەمانای «ترســاندن»،
[]49
«ورەمین» بەمانای «هەڵمسان» و هتد).
تایبەتمەندییەکانــی زمانــی ئاخافتن لە
جێگۆڕکێ کردنی «ە» و «ی» خۆی دەنوێنێ،
وەک« :ڤەخســتن» و «ڤێ خستن» بەمانای
«دووبارە هەڵکردن»؛ «چە کرن» و «چێ کرن»
بەمانای دروستکردن؛ «اڤاهی» و «اڤایی» بە
مانای «شوێنی مانەوە» و «ئاوایی»؛ «ڕووناهی»
و «ڕوونایــی» بە مانای «ڕووناکی»؛ «نەرین» و
«نێرین» بەمانای «بۆچوون» و هتد.
«پ.ئی.لێــڕخ» پێــی وابــووە دەبــێ
فەرهەنگەکە بــە بێژەنووســیی چاککراوی
نڤیســیارەکان چــاپ و بــاو بکرێتــەوە.
مەبەستیشــی لە بێژەنووســی ئــەوە نەبووە
ڕێنووسی کوردی وێنا بکات ،بەڵکوو جەختی
لەوە کردووەتەوە کە دەبێ گۆکردنی کوردی
پێشان بدات ،وەک ئەو جیاوازییانە« :ستون»
و «اوســتون» بە مانای «ســتوون»؛ «سترک»
و «اســترک» بە مانای «ئەســتێرە»؛ «ستور»
و «اوســتور» بەمانای «ناقۆاڵ ،زبــر»؛ و هتد.
«ئا.د .ژابا» لە فەرهەنگەکەیدا ،شێوەنووسینی
«ســتون»« ،ســتور» و «ســترک»ی بۆ ئەو
وشانەی سەرەوەی نەنووســیوە ،ڕەنگە پێی
وا بووبێ ئەو شــێوەیە لە نووسینی کوردی،
هەڵەیــە ،چونکوو زمانی کــوردی دوو پیتی
بێدەنگ دەگەڵ یەک بەکار ناهێنێ[.]50
«پ.ئی.لێــرخ» ســەبارەت بــەو نموونانە و
ڕەچاو نەکردنــی یەکپارچەییــی ڕێنووس،
لەالیەن نووســەرانی کوردەوە ،دەڵێ« :ئەوە
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شــەڕێکی خوێندەوارانــی کــوردە دەگەڵ
کەموکووڕییەکانی ئەلفبێی عەڕەبی ،هێندێک
لە نووســەران و خۆشنووســانی کورد هەوڵ
دەدەن لەو ڕێنووسەدا گۆڕانکاری بۆ نووسینی
زاری خۆیــان پێــک بێنــن»[ .]51هێندێک
خۆشــنووس پیتی «ا» بەکار دێنن ،ڕەنگە بە
مەبەستی تێگەیاندنی خوێنەر کە دەبێ وەک
« ،»aنــەک وەک دەنگێکــی دیکە گۆ بکرێ
وەک« :طاولــە» و «طولە» بە مانای «تەویلە»؛
«خاپاندن» و «خپاندن» بە مانای «فێڵ کردن»؛
«طامژین» و «طمژین» بەمانای «ئالوودەبوون».
یــان پیتی «و» بەکار دێنن وەک« :بوهورین»
لەجیاتــی «بهورین» بەمانــای «تێپەڕبوون»؛
«گــول» لەجیاتــی «گل» بەمانــای «گوڵ».
هێندێک خۆشــنووس« ،ی» بــەکار دێنن و
هێندێکیش ناینووسن ،وەک« :ژر» و «ژیر» بە
مانای «زیرەک»؛ «بر» و «بیر» بە مانای «بیر»؛
«مش» و «میش» بە مانای «مێش»؛ «رپال» و
«ڕیپال» بە مانای «شڕودڕ» و هتد« .ئا.د .ژابا»
زۆر بــە دەگمەنی «پیتــی دەنگداری درێژ و
کــورت»[]52ی لــە فەرهەنگەکەیــدا بەکار
هێناوە[ .]53هەروەها دەڵێ« :لەو شــوێنانەی
کــە بە هۆی کەم بوونی ڕێژەی شــوێنەوارە
مێژوویییــەکان ،ڕێبازێک بۆ ڕاستنووســین
پەیــدا نەبووە ،ناکرێ باســی ڕەچاونەکردنی
ڕێکارەکانــی دروســت نووســین بکەیــن.
تاوانبارکردنــی خۆشنووســانی کــورد بــە
نەخوێندەواری لە الیەن «ئا.ژابا»ەوە ،بە هۆی
نەزانیــن و یــان ڕەچاونەکردنی ڕێنووســی
فارسی و عەڕەبی بووە (وەک :نووسینی واتای
عەرەبیی «مهلة» ،بەشیوەی «موهلت») و ئەمە
بە واتای خراپ زانینی زمانی زگماکی نییە،
بەڵکوو بە هۆی نەزانینی ڕێنووســی فارسی
و عەڕەبییــە .کورد کاری بەوەی نییە وشــە
گۆکراوەکانــی زمانەکــەی دەبــێ چۆن بە
عەڕەبی یان فارسی بنووسرێن ،بەڵکوو هەوڵ
دەدات پەیڤــەکان بە گوێرەی پێویســت و
بەو جۆرەی خۆی و هاونیشــتمانیانی گۆی
ساڵی بیست و دووەم
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دەکــەن ،بدرکێنێ .لە واتــای «موهلەت»دا،
پیتــی «و»ی لێ زیاد کراوە ،تاکوو پێشــان
بدرێ کە لە بڕگەی یەکەمی وشەکەدا پیتی
دەنگداری «و» هەیە ،چونکوو لە نووســینی
زمانی کوردیدا باو نییــە بۆ دەنگدار کردنی
پیتــەکان« ،فتحە» و «کســرە» و «ضمە» لە
ســەریان دانێن ،بەڵکوو لــە « »a» ، «e»، «iو
« »uکەڵک وەردەگرن[.]54
«پ .ئــی .لێرخ» بە گوێــرەی ئەو ڕەخنە
و تێبینییانــەی کــە پــاش پێداچوونەوە بە
فەرهەنگەکەی «ئا.د .ژابا» هەیبووە ،گۆڕانکاریی
لە بێژەنووســیی فەرهەنگەکــەدا کردووە و
کاری لەسەر ئەو وشانەش کردووە کە بە «د»
و «ش» دەســت پێ دەکەن؛ دەگەڵ گشــت
ئەو وشانەی پیتی «ق»یان لەخۆ گرتووە« .پ.
ئی .لێرخ» نیشــانەی بێژەنووسی تەنیا بۆ ئەو
پیتــە دەنگدارە کورت و درێژانە داڕشــتووە
کە یان بۆخــۆی بە گوێــرە ئەزموونەکانی،
پێی گەیشــتبوو و یان خۆشنووسانی کورد
ڕەچاویان کردبوو .لە هەر شوێنێکیش دوودڵ
بووە ،نیشانەی بۆ دانەناوە« .پ.ئی .لێرخ» پێی
وابووە پاش ئــەو گۆڕانکارییانە ،ئیتر دەکرێ
فەرهەنگەکە چاپ بکرێ.
«ئا.د .ژابا» بە درێژاییی ســااڵنی -١٨٦٩
 ،١٨٧٢لــە کارکــردن لەســەر فەرهەنگی
کوردی -ڕووسی -فەڕانســی بەردەوام بووە.
کۆنســوولی پێشــوو ،لە ڕێگەی پڕۆفیسۆری
زانکــۆ لــە ســان پیتەربــوورگ« ،ئا.ئــۆ.
مووخلینســکی»ەوە ،کۆپییەکی تازەی کۆی
دەفتەرە ونبووەکانــی فەرهەنگەکە دەنێرێتە
ئاکادێمیــای زانســتیی ئیمپراتــووری و
ناوبراویش پێشنیار بە پرۆفیسۆر «ل.م.بڕۆسێ»
دەکا تا کاری نڤیســیاری بــۆ فەرهەنگەکە
بکات .بەاڵم «ل.م.بڕۆســێ» تەنیا توانیی کار
لەســەر چــوار دەفتەری دەستنووســەکانی
فەرهەنگەکە بکات و پاشان کارەکە کۆتاییی
پــێ دێــت« .ن.ئــی .ڤیسیڵۆڤســکی» ،بە
گوێرەی بڕیاری بەشــی مێژوو و زمانەوانیی

ئاکادێمیای زانســتیی ئیمپراتووری ،داوا لە
«ب.ئا ،دۆڕن» دەکا ،دەستنووســی فەرهەنگە
کوردی -ڕووسی -فەڕانسییەکەی «ئا.د .ژابا»،
بــۆ ماوەیەکی کاتی لە مۆزەخانەی ئاســیادا
بپارێزن .لە مانگی دیسەمبەری ساڵی ،١٨٧٣
«ن.ئــی .ڤیسیڵۆڤســکی» داوا لە فەرمانگەی
نێوخۆییــی وەزارەتی کاروباری دەرەوە دەکا،
فەرهەنگەکانی کوردی -ڕووسی -فەڕانسی و
فەڕانسی -ڕووســی -کوردی کە بریتین لە
 ٣٦دەفتەری دەستنووســی «ئا.د .ژابا» و لە
مۆزەخانەی ئاســیاییی ئاکادێمیای زانستیی
ئیمپراتووری پارێزراو بوون ،ڕەوانەی شــاری
«ماڕبوورگ» و ڕادەســتی پڕۆفیسۆری زانکو،
«ف .یووستی»[]55ی بکەن کە تکای لێ کراوە
ئەو دەستنووســانە بۆ چاپ ئامادە بکات .بەو
شێوەیە دەستنووسەکان لە ڕێگەی باڵوێزەوە
نێردراونەتە بەرلین.
«ئــا .د .ژابــا» لــە چاوەڕوانیــی چاپ و
دەرکەوتنی فەرهەنگەکەیدا ،لە مانگی مارچی
١٨٧٦دا ،دەستنووســی دیالۆگی فەڕانسی-
کوردی بۆ «ب.ئا .دۆڕن» دەنێرێ کە پێشــتر
«ف .یووســتی» دیتبووی و گەلێک بەنرخی
هەڵســەنگاندبوو .هــاوکات «ف .یووســتی»
خەریکی ئامادەکردنی بەرهەمەکانی :ئا.د .ژابا»
بۆ چاپ دەبێ کە سااڵنی دوور و درێژ خۆی
پێوە ماندوو کردبوو« .ف .یووستی» بێژەنوسی
و بەشــی ڕووســیی فەرهەنگەکە وەال دەنێ
و وتارێکــی خۆی لە فەرهەنگی فەڕانســی-
کوردیدا ،لێ زیاد دەکات .لەســەرەتای ساڵی
 ،١٨٧٩فەرهەنگی کوردی -فەڕانســی «ئا.د.
ژابا» بە نڤیســیاریی «ف .یووستی» لەالیەن
ئاکادێمیای ئیمپراتووری لە چاپ دەدرێ[.]56
 ٣بەرگی فەرهەنگەکە دەنێردرێتە «سمیرنا».
کۆنسوولی پێشــوو لە مانگی مارچی ١٨٨٠
لــە نامەیەکدا بــۆ «ن.ئی .ڤیسیڵۆڤســکی»
سپاســی دەکا بۆ ئەو کتێبانەی بۆی ناردووە
و تــکای لــێ دەکا بەســەرنجەوە بڕوانێتە
ئەو دەستنووســە تەواوکــراوە تازەیەی کە
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بــۆ کۆتاییــی فەرهەنگەکەی نووســیوێتی.
بەرهەمەکانــی «ئــا.د .ژابــا» شایســتەییی
وەرگرتنی خەاڵتی «دێمیدۆڤ»ی ئاکادێمیای
زانستیی ئیمپراتووری وەدەست دێنن.
بێگۆمان کۆکردنەوەی دەستنووســەکانی
زمانــی کــوردی مەزنتریــن خزمەتێکە کە
«ئا.د .ژابــا» کردوویە« .ئا.د .ژابــا» لە ماوەی
کارکردنیــدا وەک کۆنســوول ،پتــر لە ٥٠
دەستنووســی وێژەیی ،فۆلکلۆری ،مێژوویی،
ئێتنۆگرافــی و زمانەوانیی کوردی ناردووەتە
ئاکادێمیای زانســتیی ئیمپراتــووری (جگە
لــە فەرهەنگەکانــی خــۆی)« .ئــا .د .ژابا»
پاش دەســت لــە کار کێشــانەوەی وەک
کۆنســوول ،ڕەنگــە بەهۆی دەســتەنگی و
نەدارییــەوە ،لە نامەیەکدا بە ڕێکەوتی ١٢ی
ســێپتەمبەری  ١٨٦٨بۆ «ک.ئا .کاســۆڤیچ»
بەرپرسی نڤیسیاریی بەرهەمە زانستییەکانی
کتێبخانــەی گشــتیی ئیمپراتــووری ،داوا
دەکات« :هیــوادارم بەرهەمەکانم کە بریتین
لە کۆکراوەیەکی دەستنووســە کوردییەکان
و زۆر بــە زەحمەت لە مــاوەی بەڕێوەبردنی
کۆنســوولخانەی ئیمپراتووریای ڕووســیا لە
ئەرزەرۆمــدا ،کۆم کردوونەتەوە ،ڕادەســتی
کتێبخانەی گشــتیی ئیمپراتــووری بکرێن.
بە شــانازییەوە بــۆ ئاگاداریی ئێــوەی فرە
بەڕێــز ،خشــتەی ئــەو دەستنووســانەتان
پێشکەش دەکەم  ...پێشنیار بە بەڕێوەبەری
کتێبخانەی گشــتیی ئیمپراتــووری بکەن
ئــەو کۆبەرهەمانە کە ئێســتا لە مۆزەخانەی
ئاسیاییی ئاکادێمیای زانستییدا پارێزراون ،بە
بڕی  ٣هەزار ڕووبڵ ،کتێبخانە خاوەندارێتیی
بــکات[ .]57بەڕێوەبەرایەتیــی کتێبخانــەی
گشــتیی ئیمپراتووری ئەرکی بەدواداچونی
ئەو پرسە دەخاتە سەر شانی «پ.ئی .لێرخ»،
«ب.یا .دۆڕن» و «ڤ.ڤ .ڤێلیامینۆڤ -زێرنۆف»
و داوایــان لێ دەکات بۆچوونی خۆیانیان پێ
ڕابگەیەنن ،هەروەهــا نرخی بەرهەمەکانیش
دەستنیشان بکەن .لە کۆتاییی ساڵی ،١٨٦٨
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کۆی دەستنووســەکان بەبڕی  ١٣٠٠ڕووبڵ
کڕدراوە[« .]58بە درێژاییی  ٩٠ســاڵ لە هیچ
بەرهەمێکی چاپکــراودا ،ئاماژە بە کۆکراوەی
بەرهەمەکانی «ئا.د .ژابا نەکراوە (تەنیا لە ساڵی
١٨٦٨دا نەبــێ ،لە ڕاپۆڕتێکدا بۆ کتێبخانەی
گشتیی ئیمپراتووری« ،پ.ئی .لێڕخ» ئاماژەی
پێ کردووە[« .)]59م.ب .ڕوودێنکۆ» لە ســاڵی
 ،١٩٥٧لە خشــتەیەکدا کە کۆی وتارەکانی
کتێبخانەی گشــتیی دەوڵەتــی بەناوی «م.
ی .ساڵتیکۆڤ -شــێدرینا»ی لەخۆ گرتبوو،
ئاماژەی بە کۆدەستنووسەکانی «ئا.د .ژابا»ش
کردووە و لە ساڵی ١٩٦١یشدا ،لە کتێبێکی
بەنــاوی «کۆزانیاریی دەستنووســە کوردییە
کۆکراوەکانی لێنینگراد ،باسی کردووە»[.]60
«ئــا.د .ژابــا» دەگەڵ مــەال مەحموودی
بایەزیــدی ،کۆمەڵــە دەستنووســێکی فرە
گرینــگ و دەگمەنیــان لــە بــواری بابەتە
فۆلکلۆرییــەکان کۆکردووەتەوە (کە بریتیین
لە  ٥٧ناونیشــان) وەک گەلێک ســتران بۆ
ئەڤینداری و باسی پاڵەوانێتی و بۆ هەڵپەڕکێی
بەکۆمەڵ ،دەستنووسگەلێکی زمانی کوردی
(وەک ڕێزمــان و شــێوازی ئاخافتن) کە بە
بڕیاری «ئا.د .ژابا» نووســراونەتەوە .مەزنترین
بەشی ئەو کۆمەڵە دەستنووسانە بریتیین لە
هۆنراوەی کوردی ،بەرهەمی هەڵبەستوانانی
کوردی ســەدەکانی نێوەڕاست ،وەک« :فەقێ
تەیــران»« ،مەال باتــە»« ،مــەالی جزیری»
دەگەڵ دەستنووسێکی شــاکاری هۆنراوەی
کوردیی« ،مەم و زین» ،بەرهەمی «ئەحمەدی
خانی» ،هەڵبەســتوانی مــەزن و بەناوبانگی
کورد لە سەدەی  ١٧و هتد .مەال مەحموود
بایەزیدی بابەتێکی سەرنجڕاکێشــی بەناوی
«عادات و تقالید اکراد» نووســیوە کە باسی
بیــر و باوەڕەکانی کورد ،هــەر لە چۆنێتیی
ســازکردنی خانوو ،یارییە نەتەوەیییەکان و
موزیکەوە بگرە تا شێوازی کارە دەستییەکان
و پیشــە ســەرەکییەکانی کــورد ،دەکات.
مــەال مەحموود بایەزیدی هەروەها لەســەر
ساڵی بیست و دووەم
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داوای «ئا.د .ژابا» ،شــەرەفنامەی شەرەفخانی
بەدلیســیی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی،
ڕێزمانــە کوردییەکەی «عەلــی تەرەماخی»
نووســیوەتەوە ،هێندێــک نوکتــە و گاڵتە
و چیرۆکــی کورتــی فۆلکلۆریی لــە زمانی
فارســییەوە وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی،
دەگەڵ گەلێک بەرهەمی دیکە .جگە لەوانە،
مەال مەحموود بایەزیدی هێندێک هەڵبەستی
خۆی ،یــان کۆپییەکانــی و وەرگێڕانەکانی،
نــە بەناوی خۆی ،بەڵکــوو بەنازناوی «فەقیر
مەحموود ئەفەندی» ،یان «حاجی مەحموود
ئەفەندی»یەوە نووسیوەتەوە .بەگوێرەی «ئا.د.
ژابــا» ،ئــەو کارەی لەبەر ئەوە کــردووە کە
«نەکەوێتە بەر تانە و تەشەری پیاوانی ئایینیی
موســڵمان کە بێگومان بــەوە تاوانبار دەکرا
کە موســڵمانێک بە فەرمانی ناموسڵمانێک،
هەڵبەست و نووسراوەی بۆ وەرگێڕاوە و یان
بۆی نووسیوە»[.]61
لەنێو ئەوانەی یارمەتیی «ئــا.د .ژابا»یان
داوە ،کەســانی دیکــەش هەبــوون ،وەک:
«شێخ نەزەر» کە گۆرانی و دەستنووسەکانی
دیکەی نووســیوەتەوە« ،مەال مســتەفا» کە
دەستنووســەکەی «شــێخی ســەنعان» و
«هەڵبەســتی هەی ئاڤ و ئــاڤ» و «زەنبیل
فــرۆش»ی نووســیوەتەوە« ،مــەال مووســا
هــەکاری» کە بە داوای «ئا.د .ژابا» ،بابەتی لە
فارسییەوە وەرگێڕاوە« ،محەمەد غەریب ئیبنی
ســەلمان» کە «مەم و زین»ی نووسیوەتەوە،
«فەقیــر مەحموود ئەفەنــدی» کە بە بۆنەی
ســەفەری «ئا.د .ژابا» و جێهێشتنیی تورکیا،
هەڵبەســتی «نۆبەرا بچــووک»ی ئەحمەدی
خانیــی نووســیوەتەوە ،هەروەهــا «فیرووز
ئەفەندی»« ،محەمەد مۆکسی»« ،تەها حاجی
عەبدولعەزیز»« ،حەســەن حەکیم باشــی»،
«تاهیر ئیبنــی عەباس ئەفەندی»« ،فەیزوڵاڵ»
و کەســانی دیکەش یارمەتییان داوە ،بەاڵم
هیــچ لەبارەیانەوە نازانیــن و بێگومان بەبێ
بەشدارییان ،کۆکردنەوەی ئەو کۆ بەرهەمانە

پێک نەدەهات.
لەنێــو کۆکراوەکانی «ئا.د .ژابا»دا ،گەلێک
دەستنووســی گرانبەهــا لــە بەرهەمەکانی
هەڵبەســتوانانی وەک «هەریس بدلیســی»،
«ســەلیم ئیبنی ســلێمان» ،دووڕفیشــانی»،
«ڕەمەزان»« ،مورادخانی بایەزیدی» دەبینرێن
کە بۆشاییی وێژەی کالسیکی کوردییان پڕ
کردووەتەوە .بە هۆی ئەو کۆدەستنووسانەوە
دەرکەوتووە کە ڕەوتێکی وێژەییی بەرباڵوی
کوردی هەبووە کە بە ئافراندنی بەرهەمگەلی
وەک «لەیلــی و مەجنــوون»« ،یۆســف و
زوڵەیخــا» و «زەنبیلفــرۆش» خۆی پێشــان
داوە« .بەدرخــان» ،زانــای بەناوبانگی کورد،
پاش دیتنی کاتاڵۆگی ئەو دەستنووســانە ،لە
نامەیەکدا بۆ «م.ب .ڕودێنکۆ» ،جەختی لەوە
کردووەتەوە کە ئــاگای لە زۆربەی ئەو وێژە
کۆن و نەناسراوانە نەبووە.
بە داخەوە «ئا.د .ژابا» مەودای ئەوەی پەیدا
نەکرد تەواوی هێزی خۆی بۆ زانست تەرخان
بکات .پاش دەست لە کار کێشانەوەی تەنیا
چەند جارێک ســەردانی ڕووسیای کردووە و
پاشان گەڕاوەتەوە گوندی خۆیان لە ناوچەی
«تڕۆیتســکی» ،لە نزیک «ڤیلنــۆ» کە تەنیا
 ١٢٠دانیشــتووی وەرزێری هەبووە و چەند
مانگێک لــەوێ ماوەتەوە (لەنێوان ســااڵنی
١٨٧٢-٧٤دا ،نزیــک بــە  ٢٠مانگ لەوێ
ژیاوە) و دواتریش لە «ســمیرنا» نیشــتەجێ
بــووە ،وەک لە نامەکانیــدا دەردەکەوێ ،لە
ماوە مانەوەی لە گوندەکەیدا ،تەنیا خەریکی
کاروباری پێویستی ڕۆژانەی نێو ماڵێ بووە و
کاتی بۆ بەدواداچوونی زانســتی نەماوەتەوە.
واتــە چیتر درێــژەی بە کاری کوردناســی
نەداوە .لە نامەیەکدا بە ڕێکەوتی ٦ی مارچی
 ،١٨٦٩داخ لــە دڵــە بەو کاتــە بەنرخانەی
لە گوندەکەیدا لە دەســتی داوە و خەریکی
وەرگێڕانی «مێژووی نوێی کوردەکان» نەبووە
کە لە «ســیمرنا» جێی هێشــتبوو و پێشتر
پێشەکییشــی بۆ نووســیبوو« .ئا.د .ژابا» لە
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نامەکانیدا ،گەلێک جار تانەی لە خۆی داوە
و دەڵــێ بێهوودە ئەو هەمــوو کاتەی ژیانی
بــۆ پێداچوونــەوە بەســەر فەرهەنگەکەیدا،
بەفیڕۆ داوە« .ســەرەڕای ئەو بێهیواییەی کە
لە ســان پیتەربوورگ تووشیان کردم ،بەاڵم
من کۆڵــم نــەدا و درێژەم بــە لێکۆڵینەوە
زمانەوانییەکانــم دا»[« .]62ئا.د .ژابا» لەماوەی
ســەردانەکانی بۆ ڕووســیا ئەوەندە سەرقاڵی
کاروباری لێنەهاتووی ماڵێ بووە (خێزانێکی
مەزنــی هەبووە ،بە  ٧منداڵەوە) ،دەرفەتی بۆ
دیدار دەگەڵ دۆســتانی نزیک و هاوکاران و
هاوپیشە کوردناسەکانی نەبووە« .ئا.د .ژابا» لە
نامەیەکدا بۆ «ب.ئــا .دۆڕن» کە بۆ دیدارێک
بانگهێشتی کردبوو ،سپاسی دەکات و دەڵێ:
«من ناتوانم هیچ کاتێک دیاری بکەم ،مادام
کارەکانی گوندێم تەواو نەکردبێ»[.]63
«ئــا.د .ژابــا» پەیوەندیــی بەردەوامــی
دەگەڵ زانا ڕۆژهەاڵتناســانی ڕووسیا« ،ڤ.ڤ.
ڤێلیامینۆڤ -زێرنۆف»« ،ن.ئی .ڤیسیڵۆڤسکی»،
«ب.ئا .ذۆڕن» و «پ.ئی .لێڕخ» هەبووە« .پ.ئا.
چیخاچێڤ» لە ســاڵی ١٨٥٨دا ،ســەردانی
«ئا.د .ژابا» لە ئەرزەڕۆم دەکات و لەو بارەیەوە
دەڵــێ« :لێکۆڵینەوەکانی ئەو ڕۆژهەاڵتناســە
زیرەکە لەو ڕەهەندەوە زۆر سەرنجڕاکێشن کە
تاقە کەسێکە لەو سەردەمەدا سەرکەوتووانە
خۆی خەریکی لێکۆڵینەوە لە زاری فرە کۆن
و کەم ناســراوی کورد کردووە و توانیوێتی
فەرهەنگ و ڕێزمانی ئەو زمانە پێک بێنێت؛
من قەبارەی دەستنووســەکانی ئەو کارانەیم
بەچاوی خۆم دیت کە بڕیارە بەم زووانە چاپ
بکرێن»[« .]64پ.ئا .چیخاچێڤ» زۆری پێ سەیر
بووە کاتێک لە زاری «ئا .ژابا»ی بیستوویەتی
کــە کورد وێژەی ڕەســەنی خۆی هەیە« .لە
کتێبخانەکەی کۆنســوولی زانای ڕووسیایدا،
یەک ڕەفــی پڕ لــە دەستنووســم بەرچاو
کــەوت و لە نێویاندا هۆنــراوەی ئەڤینداریی
«سیاکمەد و شەمسی»[ ]65سەرنجی ڕاکێشام.
بەڕێز ژابا بەدڵفرەوانییەوە نەک کۆپییەک لە
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وەرگێــڕدراوە کوردییەکەی ئەو هۆنڕاوەیەی
دامێ کە بۆخۆی پێداچوونەوەی وێژەییشــی
بۆ کردبــوو ،بەڵکوو کۆپییەکی ڕازاوەی دەقە
ڕەسەنەکەشی پێشــکەش کردم و ڕێگەشی
پێ دام تاکوو ڕادەســتی کۆمەڵەی ئاسیایی
فەڕانســای بکــەم کــە بێگومــان دەبێتە
مایەی دڵخۆشــیییان و کۆکراوە دەگمەن و
بێهاوتاکانی دەستنووســە ڕۆژهەاڵتییەکانی
ئەو کۆمەڵەیە دەوڵەمەندتر دەکات»[« .]66پ.ئا.
چیخاچێڤ ،دەستنووســی بە بێژەنووسییەوە
دەگەڵ وەرگێڕدراوە فەڕانسییەکەی ،چاپ و
باڵو کردەووەتەوە[.]67
«ئا،ئــۆ .مووخلینســکی» ،پڕۆفیســۆری
زانکۆی ســان پیتەربوورگ هــەر لە کۆنەوە
پەیوەندیــی دەگــەڵ «ئا.د .ژابــا» هەبووە و
زۆر بە باشــی ئاگاداری کارەکانی لە تورکیا
بــووە« .ئا.د .ژابا» لەبەر مەترســیی ون بوون
و لەنێوچوونــی دەستنووســەکان لــە کاتی
ناردنیان بۆ پیتەربووگ ،لە ســاڵی ١٨٥٩دا،
لــە ڕێگــەی «ئا.ئــۆ .مووخلینســکی»یەوە
دەستنووسی ڕێزمانەکەی «عەلی تەرەماخی»
ڕەوانەی پیتەربوورگ دەکات .پاشــان «ئا.ئۆ.
مووخلینســکی» چەندین جار دەستنووســە
کوردییەکانــی دەگــەڵ خۆی لــە تورکیاوە
هێناوەتــەوە ڕووســیا .کــوڕی «ئــا.د .ژابا»،
«ئالفۆنس» کە لەالی «ئا.ئۆ .مووخلینســکی»
لە زانکۆی سان پیتەربوورگ دەیخوێند ،زۆر
بەڕێکوپێکی وانەکانی مامۆستاکەی سەبارەت
بــە وێــژەی عوســمانی نووســیوەتەوە کە
ئێستاش لە ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی
ئاکادێمیای زانســتیی یەکێتیی ســۆڤیەت
لــە لێنینگــراد پارێــزراون« .ئــا.د .ژابا» لە
ســاڵی ١٨٦٩دا کاتێــک لە «ســمیرنا» «ئا.
ئــۆ .مووخلینســکی» ســەردانی کــردووە،
زۆر بــە تێڕادیوییەوە داوای لە مامۆســتای
کوڕەکــەی کردووە ئــەو بــڕە پارەیەی کە
کتێبخانەی گشــتیی ئیمپراتووری بۆ کۆی
دەستنووســەکانی بــۆی تەرخــان کردووە،
ساڵی بیست و دووەم
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بــۆی وەربگــرێ و بریکارنامەیەکی فەرمیی
پــێ داوە« .ئا.ئۆ .مووخلیســکی» ڕێنموونی
«ئــا،د ،ژابــا»ی کردبــوو کە دەستنووســە
کوردییەکانی کۆبکاتەوە و ســااڵنە بۆ «ئا.ف.
بچکۆڤ» ،یاریدەدەری بەڕێوەبەری کتێبخانە
و ڕاگــری بەشــی دەســتنووس و کتێبــە
کۆنەکانــی ڕەوانە بکات« .ئــا.د .ژابا» هیوادار
بــوو ،کۆکــراوە دەستنووســە کوردییەکانی
کتێبخانــەی گشــتیی ئیمپراتــووری پــڕ
بکات لەو دەستنووســانە ،بــەاڵم بەداخەوە
ڕێژەیەکی زۆری ئەو دەستنووسانە ڕەنگە لە
ئەرشیڤەکەی لە «سمیرنا» بەجێ مابن.
سەبارەت بە دواین ساڵەکانی ژیانی «ئا.د.
ژابا» هیچ زانیارییەکمــان نییە؛ نامەکانی بۆ
ئاکادێمیای زانســتیی ئیمپراتووری لە ساڵی
١٨٨٠دا کۆتایییان پێ هاتووە (پاش چاپ و
باڵوکردنەوەی فەرهەنگی کوردی -فەڕانسی).
وێدەچێ «ئا.د .ژابا» بەهۆی تەمەنییەوە وازی
لە کاری زانســتی هێنابێت .بەتایبەت ،پاش
کۆچی دواییی «ب.ئا .دۆڕن» و «پ.ئی .لێڕخ»،
چیتــر پەیوەندیی بە ئاکادێمیای زانســتیی
ئیمپراتوورییەوە نەگرتووە و ڕەنگە وەرگێڕانی
«مێژووی نوێی کوردەکان»یشــی هەر تەواو
نەکردبێ.
«ئــا.د .ژابا» لــە ٣ی جەنیوەری ســاڵی
 ١٨٩٤لــە تەمەنی  ٩٣ســاڵیدا لە شــاری
‹سمیرنا» لە کۆڕی دۆستانی نزیکیدا ،کۆچی
دوایی دەکات .پێش مردنی تکا لە خزمەکانی
دەکات چاویان بە هاوسەر و منداڵەکانییەوە
بێــت ،هەروەها ڕوو لەو خوشــکە ڕەبەنەی
دەکات کە پێی ڕاگەیشتووە و دەڵێ« :چاوت
لێیە هاونیشــتمانییەکەت چۆن لە واڵتێکی
بیانی کۆچــی دوایــی دەکات]68[».؛ دوایین
داواشی لە منداڵەکانی ئەوە بووە کە لە ئاست
ڕووسیادا بەئەمەک بن .هەواڵی کۆچی دوایی
«ئا.د .ژابا» بەوپەڕی کەســەرەوە لە شــاری
«ســمیرنا» دەنگی داوەتەوە .لە ڕۆژنامەکاندا،
ســەبارەت بــە چاالکــی و خزمەتەکانــی

کۆنسوولی پێشــووی ڕووسیا گەلێک بابەت
بــاو بووەتەوە .بــۆ نموونە نووســراوە« :ژابا
یەکێک لە مرۆڤە هەرە درەوشاوەکانی سمیرنا
بووە» .ڕۆژێک دواتر ،بە بەشداریی کۆنسوولی
گشتیی ڕووســیا ،ئەفسەرانی کۆنسوولخانەی
گشتی و کەسایەتییەکانی شار ،ڕێوڕەسمێکی
شایســتە بۆ بــە خــاک ســپاردنی بەڕێوە
چووە .بە فەرمانــی فەرمانداری ناوچەکە ،بە
ڕێوڕەســمی سەربازی ،پێشــوازی لە تەرمی
کۆنسوولی پێشووی ڕووسیا لە تورکیا کراوە
و بەمااڵواییی سەربازی بە خاک سپێردراوە.
«ئا.د .ژابــا» بیرمەندێکی فــرە زانا بووە،
بە ئاخافتن و نووســین ،دەســەاڵتی بەسەر
گەلێک زمانــی ڕۆژاوایــی و ڕۆژهەاڵتییەوە
هەبــووە ،لەوانەش :زۆر بە باشــی عەڕەبی،
فارسی و کوردیی زانێوە .مرۆڤ سەری سوڕ
دەمێنێ لەو توانا بەرفرەوانەی کە «ئا.د .ژابا»
لــە زماندا هەیبووە .جگە لەمە« ،ئا.د .ژابا» بە
کۆکــراوەی سککەکانیشــی بەناوبانگ بووە؛
هەروەهــا کۆمەڵێک میداڵیــای زۆر بەنرخی
کۆکردبوونەوە کە چەند ساڵێک پێش کۆچی
دوایی ،بە مۆزەخانەی پیتەربوورگی بەخشیوە.
چاالکییەکانی «ئا.د .ژابا» ،وەک کۆنسوول،
چ لــە نێوخۆ و چ لــە دەرەوەی واڵت ،زۆر
بەڕێز و پێزانینەوە هەڵســەنگێندراوە .بۆیە لە
مانگی ئووتی ســاڵی ١٨٤٦دا ،بەبۆنەی ١٥
ســاڵ خزمەتی بێ وچــان و ئەمەکدارانەی،
خەاڵت کراوە( .دواتریش  ٥ســاڵ بە  ٥ساڵ
و بەبۆنەی  ٢٠و  ٢٥ســاڵەی خزمەتەکانی،
میداڵیــای وەرگرتــووە) .لــە مانگی جوونی
١٨٥٢یشدا ،شایستەی وەرگرتنی میداڵیای
پلــە دووی «ســەنت ئاننــا»ی ئیمپراتووری
بووە .لــە مانگی جەنیوەری ســاڵی ،١٨٥٨
ســوڵتانی تورک بە بۆنــەی خزمەتی پاک و
بێگەردی وەک کۆنسوولی ڕووسیا ،مێداڵیای
«مەجیدی»ی پلەی ســێی پێ بەخشیوە؛ لە
مانگی جەنیوەری ساڵی ١٨٦٥یشدا ،بە بۆنەی
خزمەت و ئەمەکداریی بۆ فەڕانسا ،میداڵیای
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«لێژیۆن دوێنێر» ،بەرزترین نیشانی فەڕانسای
وەرگرتووە« .ئا.د .ژابا» پاش خانەنشین بوونی،
ڕێگەی پــێ درابوو بــە جلوبەرگی فەرمیی
دوایین پۆستی ،دەرکەوێ.
ناوی «ئــا.د .ژابــا» وەک کۆکــەرەوەی
ماندوویــی نەنانســی دەق و بەڵگــە
کولتوورییەکانی کورد ،بۆ هەمیشــە چووەتە
نێــو مێژووی کوردناســانی ڕووســیاوە .ئەو
بابەتانەی کە «ئا.د .ژابا» نووسیونی ،هەنووکە
بوونەتە کەرەســەی بنەڕەتی بۆ لێکۆڵینەوە
لە زمــان و ئێتنۆگرافیی کــورد .فەرهەنگە
کوردی -فەڕانســییەکەی بۆ ماوەیەکی دوور
و درێــژ (تاکوو ســاڵی  ١٩٦٠و دەرکەوتنی
فەرهەنگەکــەی «ک.ک .کوردۆیــڤ») ،تەنیا
سەرچاوەی بەردەســتی ئێمە بووە بۆ زمانی
کوردی .بە بێ کۆمەڵە کۆکراوە گرانبەهاکانی
«ئــا.د .ژابــا» ،ئێمــە هیچ دەستنووســێکی
کوردیمان لەبەر دەستدا نەدەبوو بۆ لێکۆڵینەوە
لە وێــژە ،فۆلکلــۆر ،زمــان ،ئێتنۆگرافی و
مێژووی کورد .کوردناسیی نیشتمانیی ئێمە
هەمیشە دەینداری «ئا.د .ژابا»یە بۆ ئەو بابەتە
دەوڵەمەندانەی کە بۆمانی بەجێهێشتووە.
پەراوێز
 .1لە زۆربەی نووسراوە کوردییەکاندا بە «ئەلێکساندر ژابا» ناو براوە-.
وەرگێڕ.
[ .2بێجگــە لــە] کورتە زانیارییەک ســەبارەت بە ئــا.د .ژابا ،لەو
بەرهەمانەدا :م.ب .ڕودێنکۆ ،کۆزانیاری ســەبارەت بە دەستنووســە
کوردییەکانی «کۆکراوەکانی لێنینگراددا» ،مۆســکۆ ،١٩٦١ ،ل٣ .؛
ئەحمەد خانی .مەم و زین .دەقی ڕەخنەیی ،وەرگێڕان ،پێشەکی و
خشــتەی ناوەکان ،م.ب .ڕودێنکۆ .مۆسکۆ ،١٩٦٢ ،ل٦ .؛ لە وتاری:
ک.ک .کوردۆیڤ «ئا.د .ژابا و دەوری لە گەشەسەندنی کوردناسیدا.
ـ [گۆڤاری] ڕێیا تازە .یەرەڤان( ١٩٧٣/٠٢/١٠ ،بەزمانی کوردی)،
 .3پێش ســاڵی « ،١٩١٨ڤیلنا»؛ لە « ،١٩٣٩ -١٩١٩ڤیلنا»؛ دواتر
بووەتە «ڤیکنۆس» ،ئێســتا پایتەختی واڵتی ســەربەخۆی «کۆماری
لیتوانیا»یە -.وەرگێڕ.
 .4ئەرشیڤی سیاســەتی دەرەوەی ڕووسیا ،فۆندی ،ДЛС، ХД
لیســتەی  ،٤٦٤تاقە دەق  ،١٣٣٠ل .٢ .لە درێژەی ئەو وتارەدا بۆ
زانیارییەکانــی ژیانی ئا.د .ژابا ،کەڵک لــە ڕۆژنامەی «Courrler
 ،١٨٩٤/٠١/١٠ .»da Smyrneل ،١.وەرگێراوە کە لە ئەرشیڤی
بەشی ڕۆژهەاڵتناســیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی سۆڤیەت لە
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لێنینگراد  ،ڕەفی  ،٣لیستەی  ،١تاقە دەق  ،١١پارێزراوە.
 .5ئەرشیڤی سیاســەتی دەرەوەی ڕووسیا ،فۆندی ،ДЛС، ХД
لیستەی  ،٤٦٤تاقە دەق  ،١٣٣٠ل.٢ .
 .6لــە دەقەکەدا  )Драгоман (dragomanهاتووە کە
هەمان «ترجمان»ی عەرەبییە و لە سەردەمی عوسمانیدا ،لە زمانە
ڕۆژاواییەکاندا ،بۆ وەرگێڕی نوێنەرانی واڵتانی ڕۆژاوایی بەکار هاتووە
و باو بووە -.وەرگێڕ.
 .7بە یونانی «ســمیرنی» ،ناوی پێشــووی شاری «ئیزمیر»ی تورکیا
و شــارێکی کەوناری یۆنانــی بووە کە شــوێنەوارە وێرانکراوەکەی
کەوتووتە نزیک شــاری «ئیزمیر»ی تورکیا ،ناوی «ئیزمیر»یش هەر
بەگوێرەی ئەو ناوەوە هاتووە -.وەرگێڕ.
-.Wassili Ossipowitsch Bebutow ١٨٥٨-١٩٧٩ .8
وەرگێڕ.
 .9هەر لە کۆنەوە و لە سەردەمی عوسمانیدا ،لە ڕووسیا ئەو واڵتە بە
« турцияتورتسیا» ،واتە تورکیا ،ئاماژەی پێ کراوە ،ئەوەش
لە واتای پۆلەنیی « Turcjaتورتســیا»وە وەرگێراوە کە ئەوەش بە
زمانی التینیی نوێ ،بە دەوڵەتی عوســمانی گوتراوە (سەرچاوە :واتا
جوگرافییەکانی جیهان .فەرهەنگی تۆپۆنۆمی ،مۆســکۆ ،٢٠٠٢ ،ل.
 -. )٥١٢وەرگێڕ.
Johannes Albrecht Bernhard ١٨٨١-١٨٠٥ .10
 Dornئاڵمانی ،ڕۆژهەاڵتناس ،مێژوونووس ،ئێرانناس ،زمانناســی
زمانە ســامییەکان ،ئەندامــی ئاکادێمیای زانســتیی ئیمپڕاتوریای
ڕووسیا -.وەرگێڕ.
 Peter Ivanovich Lerch ١٨٨٤-١٨٢٨ .11ڕۆژهەاڵتناس،
شوێنەوارناس .پەڕتووکناس و سکەناسی ڕووس کە لێکۆڵینەوەکانی
سەبارەت بە زمانی کوردی بەناوبانگن -وەرگێڕ.
 .12ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
ســۆڤیەت لــە لێنینگــراد ،ف ،٧٧٦ .لیس .٢ .ژمــارە  ،٩٠ل.٤ .
هەروەها :نامــە وەرگێڕدراوەکانی ئا.د .ژابا لە زمانی فڕانســیییەوە،
مووسایلییان.
 .13ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد ،ف ،٧٧٦ .لیس .٢ .ژمارە  ،٩٠ل.٨ -٧ .
 .14ئەو دابەشــکردنە یەکەم جــار لە الیەن ســیبوەیە بۆ زمانی
عەرەبی دانراوە کە هەمان «نەحو»ە و ڕســتەی بە «اسم»« ،فعل» و
«حرف» دابەشکردووە -.وەرگێڕ.
 .15ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد  ،ف ،٧٧٦ .لیس .٢ .ژمارە  ،٩٠ل.٩ .
 .16ئەرشــیڤی سیاسەتی دەرەوەی ڕووسیا ،فۆندی ،ДЛС، ХД
لیستەی  ،٤٦٤تاقە دەق  ،١٣٣٠ل.٥٢ .
 -.Transcription .17وەرگێڕ.
 .18ئەرشــیڤی بەشــی ڕۆژهەاڵتناســیی ئاکادێمیای زانســتیی
یەکێتیی ســۆڤیەت لە لێنینگراد ،ڕەفی  ،١لیســتەی  ،٦تاقە دەق
 ،)a(٧٨ل.٢ .
 .19ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد  ،ف ،٢ .لیس ،١-١٨٦٥ .ژ ،٢٠ .ل.٢٢ .
 .20نڤیسیار= ڕێداکتۆر  -.وەرگێڕ.
A.Jaba. Bacuail›de noticaa et recita .21
.p 168 ,kourdes. S.-Pbg., I860
 ،John George Taylor ١٨٥٨ -١٨٥١ .22کارمەنــدی
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«کۆمپانیای هیندی شــەرقی» و کۆنسوولی بەریتانیا بووە لە بەسرە،
هەروەها کونسوولی گشتیی بووە لە کوردستان .لە ساڵی  ١٨٥٩لە
دیاربەکر و ئەرزەڕۆم ژیاوە .لە ســاڵی  ،١٨٦٦یەکەم بیانی بووە کە
ڕێگەی پێ دراوە ســەردانی درسیم بکات .دەیان بابەتی سەبارەت
بە گەشــتەکانی لە کوردســتان ،لە گۆڤاری Journal of the
Royal Asiatic Societyدا ،باڵ کردووەتەوە -.وەرگێڕ.
 .23ئەرشــیڤی کتێبخانــەی گشــتیی دەوڵەتــی بەنــاوی م.ی.
ســاڵتیکۆڤ -شــێدرینا ،ف -١ .ســاڵی  ،١٨٦٨دۆســیەی ژ،١٦ .
ســەبارەت بە دەوڵەتیکردن و ڕادەستکردنی کۆکراوەی دەستنووسە
کوردییەکانــی ژابــا ،ڕاوێــژکاری کارای دەوڵەت ،بــە کتێبخانەی
گشتیی ،ل.١.
 .24ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد ،ف ،٢ .لیس ،١٨٦٥ .ژ ،٢٠ .ل.٦ .
 .25هەمان .ف ،٢ .لیس ،٢ .ژ ،٩٠ .ل.١١ .
 .26هەمان.
 .27هەمان .ف ،٢ .لیس .١-١٨٦٥ .ژ ،٢٠ .ل.٥ .
 .28هەمان.
 .29هەمان .ل.٨ .
 .30هەمان .ل.٦ .
 .31هەمان .ل.٨ .
 .32هەمان .ف ،٧٧٦ .لیس .٤ .ژ.٧ .
 .33لە ســەردەمی دەســەاڵتی ئیمپراتوریای تێزاری ڕووســیادا،
بەرپرســان و فەرمانبەرانی بااڵی دەسەاڵت بە  ١٤پلە پۆلێنبەندی
کرابــوون کە بااڵترینیان پلــەی یەکەم بووە« .ڕاوێــژکاری کارای
دەوڵەت» پلەی چوارەمی هەبووە -.وەرگێڕ.
 .34ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد ،ف ،٧٧٦ .لیس ،٢ .ژ ،٩٠ .ل.١٢.
 .35هەمان.
 .36هەمان .ف .٢ .لیس ،١-١٨٦٥ .ژ ،٢٠ .ل.١٠١ -٥٢ .
 .37هەمان .ف ،٧٧٦ .لیس .٤ .ژ ،١٠ .ل.٢ .
 .38هەمان.
 .39ســەبارەت بەو هەڵبەســتەی مەال مەحموود بایەزیدی ،بڕوانە:
وتاری ی.ئی .ڤاســیلیێڤا «بەرهەمێکی ونبوو سەبارەت بە مێژووی
کوردســتان».ـ [گۆڤاری] یادگارییە نووســراوەکان و پرســەکانی
مێژووی کولتووریی گەالنی ڕۆژهەاڵت بەشی  ،١٩٦٧ ،٣ل.١٠ -٨ .
 .40ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد ،ف ،٧٧٦ .لیس ،٤ .ژ ،١٠ .ل.٢.
 .41هەمان .ف ،٢ .لیس ،١٨٦٥ .ژ ،٢٠ .ل.١٨ .
 .42هەمان .ل.١٠٧ .
 .43هەمان .ل.٢٣ .
 .44هەمان.
 .45هەمان.
 .46هەمان.
 .47هەمان .ل.١٨.
 .48هەمان .ل.٢٦ .
 .49هەمان .ل.٢٥ .
 .50هەمان .ل.٢٠ .
 .51هەمان .ل.١٨ .
 -.vowel length .52وەرگێڕ.

 .53ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد ،ف ،٧٧٦ .لیس ،٤ .ژ ،١٠ .ل.٢١ .
 .54هەمان .ل.١٩ .
 1907 -1837 Ferdinand Justi .55زمانــەوان ،زماننــاس،
ڕۆژهەاڵتنــاس ،هونەرمەنــدی ئاڵمانــی و مامۆســتای زانکــۆی
ماڕبوورگ -.وەرگێڕ.
A.Jaba. Bictionnalre kuirde- français. . S.- .56
.p 463 ,1879 ,.Pbg
 .57ئەرشــیڤی کتێبخانــەی گشــتیی دەوڵەتــی بەنــاوی م.ی.
ســالتیکۆڤ -شێدرینا ،ف ،١ .ســاڵی  ،١ -١٨٦٨دۆسیەی .ژ١٦ .
ســەبارەت بە دەوڵەتیکردن و ڕادەستکردنی کۆکراوەی دەستنووسە
کوردییەکانــی ژابــا ،ڕاوێــژکاری کارای دەوڵەت ،بــە کتێبخانەی
گشتیی ،ل.١.
 .58بــۆ زانیاری زۆرتر ســەبارەت بــە ڕادەســتکردنی کۆکراوەی
دەستنووســە کوردییــەکان ،بڕوانە وتــاری ژ.س .مووســائیلییان
«مێژووی کۆکراوەی دەستنووسە کوردییەکانی کتێبخانەی گشتیی
دەوڵەتی» .گۆڤاری «یادگارییە نووســراوەکان و پرسەکانی مێژووی
کولتووریی گەالنی ڕۆژهەاڵت»  ،١٩٩٠بەشی  ،٢٣ل.٧٠ -٦٣ .
 .59ڕاپۆڕتی کتێبخانەی گشــتیی دەوڵەتی بۆ ساڵی  ،١٨٦٨سان
پیتەربوورگ ،١٨٦٩ ،ل.١٦٧ -١٥٩ .
 .60م.ب .ڕودێنکۆ کۆکراوەکەی ئا.د .ژابا (دەستنووسە کوردییەکان)
بەرهەمەکانی کتێبخانەی گشــتیی دەوڵەتیــی بەناوی م.ی .م.ی.
ســاڵتیکۆڤ -شــێدرینا .لێنینگراد ،١٩٥٧ ،بەرگــی  ،٢ل-١٦٥ .
١٨٤؛ زانیاری سەبارەت بە دەستنووسە کوردییەکانی کۆکراوەکانی
لێنینگراد .مۆسکۆ ،١٩٦١ ،ل.١٢٤ .
 .61م.ب .ڕودێنکۆ .زانیاری سەبارەت بە دەستنووسە کوردییەکانی
 ...ل.١١٤ .
 .62ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد ،ف ،٧٧٦ .لیس ،٢ .ژ ،٩٠ .ل.١٥ -١٤.
 .63هەمان .ل.١٦ .
 .64پ.ئا .چیخاچێڤ .نامەگەلێک ســەبارەت بە تورکیا .مۆســکۆ،
 ،١٩٦٠ل.٣٧ .
« .64ســیاکمەد» هەڵەی دەقە ڕووسییەکەیە« .سیامەند» ڕاستە و
«شەمســی»« ،شەمســێ»یە .مەال مەحموودی بایەزیدی لە کتێبی
«چــل حیکایەت» و لە «حیکایەتا ســێزدێ»دا ،باســی تراژێدیای
ئەڤینداری «ســیامەند و شەمســێ» دەکات و لــە کۆتاییدا دەڵێ
«ئســتران ل وان گرێدایە و ئەلئان ئەو ئســتران و قسســەیا وان
دنێڤا ئەکرادان دا مەشــهوورە و حیکایەت خوانێد د مەجلســاندا
نەقل دەکەن .الکین ئسترانێد وان ژی دەگەل دەبێژن قەوی زێدە
حەزینە و گریێ مرۆڤان تێنن» (حیکایەتا سێزدێ  -چل حیکایەت
( -.»vejin.netوەرگێڕ.
 .66پ.ئا .چیخاچێڤ .نامەگەلێک ســەبارەت بە تورکیا .مۆســکۆ،
 ،١٩٦٠ل.٣٧ .
A. Jaba) Ballade kurde recueillie et( .67
traduite par A.Jaba et communiquée par de
sér, 5 ,1859 .Tchihatchaff. - Journal Asiatique
.166-153 .t. XIV , p
 .68ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد ،بەشی  ،٣لیس ،١ .تاقە دەق  ،١١ل.١ .
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سەد ساڵیی سیڤەر:

*

مافی دیاریکردنی چارەنووس و کوردەکان
لوقمان ڕادپێی

[]٢

و :شاهۆ بادینی

[]١

لە ڕۆژی 10ی ئاگۆستی ساڵی 1920دا ڕێک
لە سەدەیەک لەمەوبەر چارەنووسی سیاسیی
نەتەوەی کورد و واڵتەکەی واتە کوردســتان،
کەوتە ناوەنــدی ســەرنجەکانەوە بەتایبەتی
پاش ئــەوەی هێزەکانی هاوپەیمــان ،دوای
شەڕی یەکەمی جیهانی پشتیوانییان لە مافی
نەتەوەکان بۆ دیاریکردنــی چارەنووس کرد.
سەرۆک کۆمار ویڵسۆن  14خاڵی لە ژانڤییەی
 1918ســەبارەت بە ئاشتیی جیهانی نووسی:
«ئەو بەشە تورکانەی ئیمپراتووریی عوسمانیی
ئێســتا دەبێــت مافی دەســەاڵتدارێتییان بۆ
دابیــن بکرێت و بەاڵم بــۆ نەتەوەکانی تری
ژێر دەســەاڵتی ئێستای تورکەکان گەرەنتیی
ئەمنییەتــی گیانــی و دەرفەتــی جیــا لە
دەســتێوەردان بۆ گەشەســەندی سەربەخۆ
بدرێــت .لــە ڕۆژی 9ی نۆڤەمبــری ســاڵی
1918دا ،فەڕەنسا و بریتانیا لە ڕاگەیێنراوێکی
هاوبەشــدا بەڵێنی ڕزگاریی تەواو و کۆتایییان
بەو خەڵکە دا کە بــۆ ماوەیەکی زۆر لەالیەن
تورکەکانەوە ســەرکوت دەکران و ئەوەش لە
ڕێگەی حکوومــەت و ئیــدارەی تایبەت بە
خۆیانەوە دەســتەبەر دەکرا .ئەم ڕێوشوێنگەلە
کاتێــک دامەزرا کــە بڕیار بــوو نەتەوەکان
بــە ویســت و خواســتی ئازادانــەی خۆیان
سەبارەت بە پرەنسیپەکانی دیاریکردنی مافی
[]3
چارەنووس ،کردەوەیان هەبێت.
لەگــەڵ ئــەوەی بەپێی گرێبەســتگەلی
ئاشتی ،چەندین واڵت ســنوورەکانیان دابین
کران بێ ئەوەی ڕاوێــژ لەگەڵ خەڵکەکانیان
بکرێــت ،لەبەرانبەردا لە واڵتانــی ئەوڕووپی
ســنوورەکان بەپێی هێڵــە نەتەوەییەکانیان
دامــەزران .مافی دیاریکردنــی چارەنووس بۆ
دەستەبەر بوونی دەسەاڵتدارێتی لە کردەوەدا
چەمکێکی ئەورووپی تــەوەر بوو ،لە کاتێکدا
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت مافــی دیاریکردنی
چارەنــووس بە مانــای خۆبەڕێوەبەری بوو نە
ئەو شێوازە لە دەوڵەتدارێتییەی کە لە ئاستی
نێودەوڵەتیــدا بــە فەرمی ناســراوە .ئاکامی

ئەوەش بوو بە جیاوازییەکی حاشــاهەڵنەگرە
لە نێوان جۆرەکانــی دیاریکردنی چارەنووس
لەو ناوچانەی کە لە ژێر کاریگەریی شــەڕدا
بوون و تا ئەوڕۆش هەر بەردەوامە و ئەم خاڵە
دەخاتــە ڕوو کە نەتەوە بوونــی هەندێک لە
گەالن لە بەرانبــەر ئەوانی دیکە ڕەوایییەکی
کەمتری هەیه .تا ســاڵی  1920تێگەیشــتن
لــە دیاریکردنی چارەنــووس تەنیــا وەکوو
دیاردەیەکــی ناوخۆیی لە نــاو دەوڵەتەکاندا
دەبینرا و کەمینەکان مافی ئەوەیان پێ دەدرا
تاکوو شوناســی جیــاوازی خۆیان لە ڕێگەی
گەڕەنتــی کردنی مافە زمانــی ،کەلتووری و
ئایینییەکانەوە هەبێت .بەاڵم دەسەاڵتدارێتیی
تەواویــان پێ نەدەدرا .مافــی کەمینەکان لە
پەیمانی کۆمەڵــگای نەتەوەکان جیگیر بوو و
ئەوەش ئاکامی ئەو پاشەکشەیە لە دەسەاڵتی
دیاریکردنــی چارەنووس بــوو .لەبەرانبەردا،
پڕەنســیپی دیاریکردنــی چارەنــووس لە ناو
پەیمانــی کۆمەڵگای نەتەوەکان جێگیر نەبوو.
لەجیاتــی ئەوە ،سیســتەمی سەرپەرشــتی
جێگیــر بوو و دامــەزرا و بەپێی ماددەی 22
بەرپرسیارێتیی «ئەو گەالنەی ئێستا تواناییی
بەڕێوەبەریــی خۆیــان نییــە» ،بــە «نەتەوە
پێشــکەوتووەکان» دەدرێــت .دیاریکردنــی
چارەنــووس ،بوو بــە پڕەنســیپێک کە تەنیا
بۆ هەندێک نەتەوە بەپێــی پێوەرە ڕەگەزی،
ئایینی و کەلتوورییەکان جێبەجێ کرا.
گرێبەستی سیڤەر ( :)1920بەدەستهێنانی
مافی دیاریکردنی چارەنووس
کوردەکان بهشــێوەیەکی چــاالک لە کاتی
گرێبەســتی زەهاو (قەســری شــیرین) لە
ســاڵی 1639دا کە ناوچەی کوردســتان بە
ئیمپراتۆرییەکانی پارس و عوســمانییەوە لکا،
بەدوای ســاز کردنی دەوڵەتێکی نیشتمانیی
سەربەخۆی کوردســتانەوە بوون .گرێبەستی
شاراوەی سایکس-پیکۆ ( 16 ، 15مەی )1916
[ ]4لهنێوان بریتانیا و فەڕەنســا و ڕووسیای
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تێزاری ،ســنوورگەلێکی نوێی بــۆ خەڵکانی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت پێکهێنا؛ گەرچی ئەم
سنوورگەلە نە لەالیەن ئەمریکا و نە لە الیەن
بۆلشــویکەکانەوە بە فەرمی نەناســرا .بەپێی
ئەو گرێبەســته ،کوردســتان لە نێوان ناوچە
ئیدارییەکانی بریتانیا ،فەڕەنســا و ڕووسیا و
هەروەها ناوچەی پارس دابەش کرا[ .]5لەگەڵ
پاشەکشەی ڕووسیا لە خواستەکانی خۆی و
بە دوای ڕێکەوتنی 23ی دێسەمبری 1917
لەنێوان فەڕەنسا و بریتانیا ،کوردستان وەکوو
ناوچەی «ژێر دەســەاڵتی بریتانیا» بە بریتانیا
درا[.]6
پــاش شــەڕی یەکەمــی جیهانــی ،لە
کۆنفڕانسی نێوان دێپارتمانی 23ی فێڤرییەی
 ،1920فەڕەنسا پێشــنیاری «دابەش کردنی
کوردســتان لەنێوان بریتانیا و فەڕەنســا  ...و
پێکهێنانی سازمانێکی فێدێڕاڵ»ی کرد[ .]7بەاڵم
بههــۆی نەبوونی کۆدەنگی لەالیەن دەوڵەتی
بریتانیــا ،لۆرد کۆرزن ،ســەرۆکی کۆنفڕانس
هاتنە دەرێی بریتانیای لە کوردستان ڕاگەیاند،
و لەگــەڵ هاتنەدەرێی تورکەکان لە گشــت
«ناوچە کوردییــەکان» ڕێگا بــۆ «پێکهێنانی
کوردستان وەکوو دەوڵەتێکی سەربەخۆ» خۆش
بوو .لەم کۆنفڕانسە ڕاگەیێندرا «بڕیاری کۆتایی
سەبارەت بە داهاتووی کوردستان ،پێوەندیی
بە ئاکامی کۆنفڕانســی ئاشــتی [پاریس]ەوە
هەیە»[ .]8ئاکامی ئەو کۆنفڕانســە واژۆ کردنی
گرێبەستی سیڤەر لە 10ی ئاگۆستی 1920
لەالیــەن ئیمپراتۆریی عوســمانییەوە بوو[.]9
خاڵی ژمارە 62ی گرێبەســتەکە (بەشــی ،3
کوردســتان) دەسەاڵتی هەرچەشنە گۆڕانێک
لە ســنوورەکانی عوســمانیی بــە کۆمیتەی
نوێنەرانی بریتانیا ،فەڕەنســا ،ئیتالیا ،پارس و
کورد دەدا .هەروەها ئەو خاڵە دەسەاڵتی ئەوەی
دابوو بە کومیتەیەکــی تر تاکوو لە ماوەی 6
مانگدا «پالنی خودموختارییەکی ناوچەیی بۆ
ناوچە زۆرینە کوردییەکانی ڕۆژهەاڵتی فورات،
سنوورە باشوورییەکانی باشووری ئەرمەنیا،....
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و باکووری ســنووری تورکیا لەگەڵ سوریا و
میزیوپۆتامیا ئامادە بکەن ]10[»...لە خاڵی ژمارە
63دا تورکیا قەبووڵی کرد «لە ماوەی  3مانگدا
بڕیارەکانی هەر دوو کۆمیتەکە قەبووڵ بکات و
ئەنجامی بدات»[.]11
بەپێی خاڵی  ،64لە ماوەی ساڵێکدا پاش
جێبەجێ بوونی بێئەمالوئەوالی گرێبەستەکە،
کوردەکان لــە ئەگەری خواســتی خۆیان و
وەرگرتنــی ڕەزامەندیی شــۆڕای کۆمەڵگای
نێودەوڵەتی« ،لە تورکیا سەربەخۆ» دەبوون[.]12
لەگەڵ چاوپۆشیی تورکیا لە «ماف و ئیدیعاکانی
ســەبارەت بــەو ناوچەگەلــە» کــوردەکان
دەیانتوانــی ،ویالتی موســڵ (کوردســتانی
باشوور) «بە دەوڵەتێکی کوردییەوە بلکێن»[.]13
ئەو گرێبەســتە هەروەها تورکیا ناچار دەکات
کــە دەستبەرداری»ســەرجەم یاســاکانی
دەسەاڵتدارێتی و یاســاییی خۆی لەمەڕ ئەو
موسوڵمانانەی ژێر دەسەاڵت یا سەرپەرشتیی
دەوڵەتانــی دیکەیــە» بێــت[ .]14لەگەڵ ئەوە
و بوونــی بزووتنەوەگەلــی نەتەوەخوازانــە،
کوردەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت (لە پارسدا)
لە مافــی دیاریکردنی چارەنــووس لەبەرچاو
نەگیــران و هۆکاری ئــەوەش دەگەڕێتەوە بۆ
ئەوەی کە بریتانیا بەپێی گرێبەســتی ئانگلۆ-
پێرشــێن لە ئاگۆســتی 1919دا بەڵێنی بە
ڕاگرتنــی یەکەی نیشــتمانیی واڵتی پارس
دابوو (کە پاشــان وەکوو ئێران دەناســرێت)
و ئەمەش دەرفەتی پێکهێنانی «کوردســتانی
یەکگرتوو»ی پووچەڵ کردەوە و هاوکات هێز
و دەســەاڵتی بریتانیا بەسەر خاک و گومرک
و ســەرچاوە نەوتییەکانــی ئێرانی پاراســت.
ناوچــە دیاریکراوەکانــی ناو ئەم گرێبەســتە
هەموو واڵتی کوردســتانی لەخــۆ نەدەگرت
و ناوچە کوردییەکانی ســووریا و ئەرمەنیای
تێــدا نەبوو[ .]15هەروەهــا حکوومەتی الوازی
ئەســتەموڵ ،تواناییی بەکردەویــی کردن و
ئەنجامدانی ناوەرۆکی گرێبەستی سیڤەر نەبوو.
نەتەوەخوازە تورکەکان قەبووڵیان کرد کە سێ
ساڵی بیست و دووەم
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ســنجاقی کوردی کە کوردستانی باکوور« ،لە
ئەگەری پێویســت بوونی» ،بە دەنگی خەڵک
ســەبارەت بە دۆخی خۆیان بڕیــار بدەن[.]16
لــە نامەیەکدا لــە 12ی مارچــی  1921بۆ
تورکــەکان ،بریتانیا لە بانگەوازی پێشــتری
خــۆی بۆ «دەوڵەتــی ســەربەخۆی کوردی»
پاشەکشــەی کرد[ ]17و ڕایگەیاند «سەبارەت
بە کوردســتان و بە پێی دۆخی هەنووکەیی،
بــە مەرجی ئاســانکاری بــۆ خودموختاریی
ناوچەیی و پشــتیوانیی تەواو لە بەرژەوەندیی
کوردەکان ،هاوپەیمانان ئامادەن پێداچوونەوە
بە گرێبەستەکەدا بکەن»[.]18
لە ئۆکتۆبــری  ،1921بریتانیا دامەزرانی
حکومەتێکــی عەرەبی لە عێراقــی ڕاگەیاند.
مانگێک دواتــر ،حکومەتی نەتەوەییی کاتیی
عێراق لە ژێــر کۆنتڕۆڵی بریتانیــا و لەگەڵ
ســەرۆکە خۆجێییەکانی کورد لە کەرکووک
و هەولێــر دامەزرا[ .]19لە کۆنفڕانســی قاهیرە
(مانگی مارسی  )1921سەرپەرشتیی «ئانگلۆ-
کــوردی» ســاز کــرا و بەوپێیە کــوردەکان
[]20
کەمینەیەک له ناو عێراق بە ئەژمار دەهاتن
تا کاتێک ئەوان لەگەڵ پێکهێنانی دەوڵەتێکی
نوێ هاوڕا دەبوون[ .]21لە هەمان کاتدا ،چرچیل
و ئێــدوارد نۆئێل بــە توندی پشــتیوانییان
لــە پێکهێنانــی کوردســتانێکی ســەربەخۆ
دەکرد ]22[.نوئێل بەشێوەیەکی تاکتیکی کوتی
«ئامانجی کوردســتانی ســەربەخۆ ئێستا بە
سانایی دەتواندرێ بەدەست بێت» و هەروەها
کوردەکانیش «فێدڕاســیونێک لەژێر چەتری
پشتیوانیی بریتانیا»یان لە زەیندابوو کە نوێنەرە
کوردەکان دەنگ بــە پێکهێنانی دەوڵەتێکی
نوێ بدەن[ .]23نەتەوەخوازە تورکەکان لە چەند
بەرەدا بەســەر هاوپەیماناندا ســەرکەوتن[.]24
فەڕەنسا بەپێی گرێبەستی ئانکارا ،ناوچەکانی
ژێر دەسەاڵتی خۆی ڕادەستی تورکیا کرد[.]25
ئاتاتــورک و فەڕەنســا لــە 20ی ئۆکتۆبری
 1921ســنوورە نوێیەکانیان دیاری کرد[ ]26و
کوردستانی ڕۆژئاوا (ڕۆژئاوا) بوو بە بەشێک لە

ژێر سەرپەرشتیی فەڕەنسا لە سوریا .لە 10ی
فێڤرییەی  ،1922شۆڕای بڵیندی نەتەوەییی
تورکیــا «خودموختاریی بەپێــی هاوئاهەنگ
بوون لەگــەڵ نەریتــە نەتەوەیییەکانیان بە
کورد دا»[ ]27بەاڵم ئەم ئیدارە خودموختارە لە
کردەوەدا هیچکات وەدی نەهات[ .]28دەوڵەتی
ســووریا و لوبنــان کەوتنە ژێر سیســتەمی
سەرپەرشتیی فەڕەنســا[ ،]29عێراقیش کەوتە
ژێر سیســتەمی سەرپەرشــتیی بریتانیا .لە
رۆژی 10ی ئۆکتۆبــری  ،1922بریتانیــا لە
گرێبەســتی هاوپەیمانــدا ،ئەمیر فەیســەڵی
وەکوو شــای عێراق ناساند و عێراق لە ساڵی
1931دا سەربەخۆییی دەستەبەر کرد.
لــە تورکیــا کەماڵیســتەکان پێملــی
گرێبەستی ســیڤەر نەبوون و هاوپەیمانانیش
بۆ بەڕێوەبردنی گرێبەســتەکە هەوڵیان نەدا.
بەپێــی پەیمانی ئاشــتیی مودانیــا لە 11ی
ئۆکتۆبری  1922لەنێوان بریتانیا و تورکەکاندا،
بڕیار درا گرێبەستی سیڤەر دیسان لە لۆزاندا
وتووێژی لەسەر بکرێت .کوردستان لە ناڕوونی
و دەستەوەســتانیدا بوو .لە کاتی وتووێژەکانی
لۆزان ،تورکەکان هەر وەکوو پێشوو کوردیان
وەکوو ئێتنیکێکی جیاواز پێناسە دەکرد بەاڵم
پــاش ماوەیەک ئەم سیاســەتەیان وەالنا[.]30
گرێبەســتی لۆزان لــە 24ی جوالی ،1923
تورکیای وەکوو واڵتێکی سەربەخۆ بە فەرمی
ناســاند[ ]31و بە دوای گرێبەســتی ئانگۆرا لە
5ی ژوئەنــی  1926لهنێوان بریتانیا ،تورکیا
و عێراق[ ]32ســنووری نێوان عێراق و تورکیا
دیاری کرا و موسڵ (کوردستانی باشوور) بوو
بە بەشێک لە عێراق و دە لە سەدی سەرچاوە
نەوتییەکانی بۆ ماوەی  25ســاڵ ڕادەســتی
تورکیا کرا[ .]33لە ئاکامدا کوردســتان بوو بە
بەشێک لە واڵتانی سەربەخۆی ئێران ،عێراق،
سووریا و تورکیا و بەرژوەندیی کورد و ئارمانجە
گشتییە نەتەوەییەکانیان لەبەر چاو نەگیرا[.]34
لەگەڵ پەیمان و بەڵێنەکان و گەرەنتییەکانی
کۆمیســیۆنی نێودەوڵەتیــی لێکۆڵینــەوە کە
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لەالیــەن شــۆڕای کۆمەڵــگای نەتەوەکانەوە
دامەزرابــوو ،هێچ جۆرە مافێکی سیاســی یا
کەلتووری لەم واڵتانــەدا بە کوردەکان نەدرا.
سەرپەرشتیی فەڕەنســا لە شام کۆتاییی پێ
هات و بەبــێ هیچ گۆڕانکارییــەک لە مافی
کوردەکان ،سووریا لە دەیەی  1940سەربەخۆ
بــوو و لە ئاکامدا دیاریکردنــی چارەنووس یا
تەنانەتی حکوومەتێکــی دێموکڕاتیک وەکوو
خەیاڵێک مایەوە.
دیاریکردنی چارەنووسی گەالن
پاش شــەڕی یەکەمی جیهانی ،هاوپەیمانان
بە هۆکاری گرینگیی ئابووری و ستراتێژیکیی
کۆلۆنییەکانیــان ،بایەخیان بە خواســتەکان
لەمــەڕ دیاریکردنــی چارەنــووس نــەدا.
دیاریکردنــی چارەنووس وەکوو دروشــمێکی
پووچــەڵ بەالڕێــدا کێشــرا و لــە ڕێگەی
سیستەمی سەرپەرشتییەوە ،وەکوو ئامرازێک
بــۆ دەســتەبەرکردنی ئامانجــی زێدەخوازی
کەڵکی لێ وەردەگیرا .لە ڕاســتیدا ئەوە هێز
بوو چارەنووســی نەتەوەکانی تر و واڵتەکانی
دیاری دەکرد .بۆ هەر چەشنە گۆڕانکارییەک
لــە ســنوورەکان ،ڕەزامەندیــی زلهێزەکان
دیاردەیەکی گرینــگ بوو .هاوکات کۆمیتەی
یاســازانان و کۆمیســیۆنی ڕیپۆرتەرەکانــی
دورگەکانی ئەلەند ،دیاریکردنی چارەنووسیان
وەکوو نۆڕمێکی یاســاییی جیهانی بەفەرمی
نەناســی و هۆکارەکەشی ئەوە بوو لە پەیمانی
کۆمەڵگای نەتەوەکان ئامــاژەی پێ نەکرابوو
و ئەم چەمکە نەبوو بە «ڕێســایەکی یاســای
نێودەوڵەتی»[ .]35لە بەرانبــەردا ،دیاریکردنی
چارەنــووس وەکــوو «فۆرمولێکی نــاڕوون و
گشــتی» و وەکــوو چەمکێکی سیاســی بۆ
جێبەجــێ کردنی دادپەروەری و پاراســتنی
ئازادی پێناسە دەکرا[ .]36کۆمیتەی یاسازانان
ئاماژەیان بەوە کرد کە یاســای نێودەوڵەتی،
ئیزن بــە گرووپە نەتەوەیییــەکان بۆ جیایی
و ســەربەخۆیی لــە دەوڵەتەکان نــادات[.]37
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لەبەرانبەردا ئــەو گرووپانە مافی دیاریکردنی
چارەنووســی ناوخۆیــی لــە چوارچێــوەی
خودموختاری و خۆبەڕێوەبەرییان بۆ پاراستنی
شوناســی جیاوازی ئێتنیکیــی خۆیان هەیە
و یا لە ڕێگــەی گەرەنتیگەلــی کاریگەرەوە
شــیاوی مافە دیارەکانی زمانی ،کەلتووری و
ئایینی هەن ]38[.ڕووداوەکانی کوردستان ئەوە
بەڕوونی نیشان دەدات.
ئاکامەکانی شــەڕی دووهەمی جیهانی و
دامەزرانی ســازمانی نەتــەوە یەکگرتووەکان،
بوو بــە هۆکارێک بــۆ گــۆڕان دیاریکردنی
چارەنووســی نەتەوەیی بــەرەو دیاریکردنی
چارەنووســی گەالن .ئەوە بــەو مانایەیە کە
چەمکی دیاریکردنــی چارەنووس ،دەبێت لە
الیەن هەموو خەڵکــی واڵتێکەوە داوا بکرێت
و تەنیا کەمینەیەکی یەکدەســتی ئیتنیکی و
کەلتووری ناتوانێ وەها خواستێکی هەبێت[.]39
لە ئاکامدا دیاریکردنی چارەنووس ،ڕەهەندێکی
تــەواو خۆبەڕێوەبەرانەی بە خۆیــەوە گرت.
دەســتپێکی دەیەی دووهەم لە ناوەڕاســتی
دەیــەی 1950دا ،چاالکییەکانی ڕێکخراوی
نەتــەوە یەکگرتووەکان لەگــەڵ کۆتاییهاتنی
کۆلۆنیالیزم هاوکات بوو .هاوکات خاڵی ژمارە
1ی پەیمانــی مافی مرۆڤ لە ســاڵی 1966
دیاریکردنی چارەنووســی لە پەڕەنســیپێکی
سڕینەوەی کۆلۆنیالیزم بۆ پۆست کۆلۆنیالیزم
گۆڕی کە تەنیا بەو واڵتە داگیرکراوەکان دەدرا.
بەاڵم کــوردەکان لەوەپێش لەنێوان واڵتانێک
کــە داگیرکارییان تێیدا نەمابوو دابەش کرا و
ئەوان پێگەیەکیان لە چوارچێوەی سڕینەوەی
کۆلۆنیالیــزم نەبوو و هۆکارەکەشــی بۆ ئەوە
دەگــەڕاوە کە ئــەوان وەکــوو واڵتێکی جیا،
واتە زێدێکی یەکگرتــووی داگیرکراو ،داگیر
نەکرابوون .لەبەرانبەردا ئەو واڵتانەی کوردیان
تێدایــە ،لەجیاتی ئەوان ســەربەخۆ بوون و
دەوڵەتیان پێکهێنا.
ئەنجام
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کــوردەکان لــە کۆتاییی شــەڕی یەکەمی
جیهانیدا کاتێــک کە دیاریکردنی چارەنووس
وەکــوو مافێکی یاســایی دانەڕێژڕابوو ،وەکوو
نەتەوەیەکی سیاســی-کۆمەاڵیەتی بە فەرمی
ناسرابوو .ئەوە لە حاڵێکدا بوو کە سەربەخۆییی
کوردستان بە شێوەیەکی نەرێنی ،کاریگەریی
لەسەر بەرژەوەندییە سیاسی و ئابوورییەکانی
هاوپەیمانان بــوو و بەو هۆکارەش کۆمەڵگای
نەتــەوەکان چاوپۆشــی لــە پشــتیوانی لە
سەربەخۆییی کوردەکان کرد.
لە بەرانبەردا کوردەکان وەکوو کەمینە لە
نێــوان چوار واڵتی ئێران ،عێراق ،ســووریا و
تورکیادا دابەش کران و ئێستا وەکوو گەورەترین
نەتەوەی بــێ دەوڵەتی جیهان دەناســرێن.
لە کــردەوەدا کوردســتان پارچەپارچە کرا و
دەوڵەت-نەتەوە نوێیــەکان بەبێ ڕەزامەندیی
کــوردەکان بەســەریاندا داســەپا .بەڵگــە
مێژوویی-یاســایییەکان[ ]40نیشان دەدەن کە
هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستی سیڤەر لەالیەن
بریتانیاوە ،ڕۆڵێکی گرینگی لە دابەشــبوونی
کوردســتاندا هەبوو و لە ئاکامدا سەربەخۆیی
و پێکهێنانــی دەوڵەت بۆ کورد قوربانی کرا و
ئەوەش لە حاڵێکدایە کە مافی دەسەاڵتدارێتی
بــۆ واڵتە ئورووپایییەکان بــە تەواوی بە ڕەوا
دەناســرێت و هاوپەیمانــان چارەنووســی
نەتەوەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتیان دیاری
کرد (بە واتەیەکی تر دیاریکردنی چارەنووس
لەالیــەن بیانییەکانەوە دیاری کرا نە لەالیەن
خودی نەتەوەکان) .کوردەکان تەنانەت وەکوو
کەمینەیەک کە مافی تایبەت بە خۆی هەیە
بە فەرمی نەناســراوە و زۆربــەی کات لە ناو
حکومەتەکاندا بوونی نییە.
لە ســاڵی 2005دا و پاش هەشــت دەیە
ســەرکوت لەالیــەن دەوڵەتــی عێراقــەوە،
یاســای بنەڕەتیی ئەو واڵتە مافی ناوچەیەکی
خودموختــاری بــە کــورد دا کــە لەالیەن
حکومەتــی هەرێمــی کوردســتانەوە بەڕێوە
دەبردرێــت[ .]41لــەو ســێ واڵتــەی دیکە،

کوردەکان لەگەڵ ئەوەی جیاوازیی ئێتنیکییان
هەیە و بە ڕواڵەت واڵتێکی یەکدەست نیشان
دەدرێت ،بــە فەرمی نەناســراون .لە ئاکامدا
کورد مافی بەشــداریی کاریگەر لە کاروباری
گشتی و بڕیاردان سەبارەت بە بابەتگەلێک کە
ڕاستەوخۆ کاریگەریی لەسەریان هەیە بێبەش
کراوە.
دەکارکردنــی یاســای دیاریکردنــی
چارەنووس ،ســەبارەت بە کورد دەبێت ڕوون
و ئاشــکرا بێت و هۆکارەکەشــی ئەوەیە کە
کــورد میناکی گەلێکە کە بە هۆی وێکچوونە
ســەلمێنراوەکانی خۆی (واتە گــەل بوون)،
بەدڵنیاییــەوە دەبێت لە مافــی دیاریکردنی
چارەنــووس ســوود وەرگرێــت .دیاریکردنی
چارەنووســی ناوخۆیــی بــۆ کــورد وەکوو
کەمینەیــەک لە ناو چەنــد دەوڵەتدا ،دەبێتە
هۆکارێک بۆ سنووردار بوونەی خودموختاریی
سیاســی و تەنانەت یەکگرتوویییەکەشــیان
ســنووردار بکرێتــەوە .پشــتیوانی نەکردن
لە دیاریکردنی چارەنووســی کــوردەکان لە
دەیــەی 1920دا ،جارێکی دیکە بە پشــت
تێ کردنــی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا
[]42
لــە کۆنفێدڕالیزمی دیموکراتیکــی ڕۆژئاوا
لەبەرانبەر هێرشــی تورکیا لە ســەد ســاڵی
گرێبەستی سیڤەر دووپات بووەوە .ئەو شتەی
ڕوونە ئەوەیە کە نەتەنیــا زلهێزەکان ،بەڵکوو
ئەو واڵتانەی کوردیان تێدایە بە شــێوازێکی
شیاو هەڵسوکەوتیان لەگەڵ کورد نەکردووە.
تاکوو ئەمڕۆ دۆخی یاســاییی کورد بە فەرمی
نەناسراوە و نکۆڵی لە مافی هەبوونی دەوڵەتی
ســەربەخۆیان کــراوە .ئــەم پرســە هێزی
ڕاستەقینەی پڕەنسیپی یاساییی دیاریکردنی
چارەنووس ،دەخاتە ژێر پرسیارەوە.

*.
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هەڵسەنگاندن

ڕەگوڕیشەکانی جینۆسایدی کورد،
بنیاتنانی نەتەوە و جینۆساید وەکوو بە شارستانی کردن و لە
شارستانیەت خستن!
ئیبراهیم سادق مەالزادە

ئەم کتێبە ،لە دوو توێــی  250الپەڕەدا بەزمانی
ئینگلیــزی ،لەالیــەن چاپخانــەی لێکزینگتــن
()Lexingtonی ئەمریکاییــەوە دەردەچێــت
و لەبنەڕەتــدا تێــزی دکتۆرای نووســەرە .بەاڵم
بەدەســتکاری کردنەوە لەمانگــی پێنجی 2021
دەکەوێتە بازاڕەوە.
چۆن بتوانین لە شااڵوەکانی ئەنفال تێبگەین؟
ئایا کێشــەکە بەتەنیا لە شــااڵوەکانی ئەنفالدایە،
یان دۆســیەی جینۆســایدی کورد لە باشووری
کوردســتان ئاڵۆزە و ڕەگوڕیشــەی قووڵی هەن؟
لێرەوە ،دەســتپێک بۆ من ئاســان نەبوو .چەندە
گەڕامە دواوە ،ڕووداو لەدوای ڕووداو پرســی کورد
و هەڵســوکەوتی حکوومەتی عێڕاقییــان ئاڵۆزتر
دەکرد .بۆیە بۆ تێگەیشتن لە هۆکارە بابەتییەکانی
شــااڵوەکانی ئەنفال هەوڵەکانم چڕ کردنەوە ،ئاخۆ
ئەو شااڵوانە ئەنجامی ملمالنێی کورد بوون لەگەڵ
حکوومەتە یەک لەدوای یەکەکانی عێراق ،یاخود
هــۆکارەکان زۆر لەوە گەورەتر و ڕیشــەدارترن و
پەیوەندییــان بــە پێکهاتەی دەوڵەتــی عێراقەوە
هەیە؟ لێرەوە دەبوایە دوو خاڵی سەرەکی شرۆڤە
بکەم بۆ تێگەیشتن لەو ڕووداوانەی کە عێراق هەر
لە  1920ەوە پێیدا تێپەڕیوە ،لەپێناو گەیشــتن
بە خاڵی بنەڕەتی ،ئەویش پرۆســەی جینۆسایدی
کوردە لە عێراق.
یەکەم :پڕۆسەی بنیاتنانی دەوڵەت لە عێراق
و هەژموونی عەرەب بەســەر دەوڵەتــی عێراقدا.
لە ئەنجامیشــدا پەراوێزخســتنی هەموو ئەوانەی
عەرەب نین.
دووەم :پەرەســەندنی پــان ئەتنــۆ عەرەب
ســەنتریزم .لە ئاکامیشــدا بووە هۆی دەرکەوتنی
ئایدیۆلۆژیای بەعسیزم وەکوو نەخشەڕێگایەک بۆ
پڕۆسەی جینۆساید.
کە واتە ئێمــە لەبەردەم چەنــد چەمکێکی
بنەڕەتــی داین کە پێویســتییان بە تێگەیشــتن
هەیــە ،لەوانەش :بیناکردنی دەوڵــەت نەتەوە لە
عێــراق ،هەژمۆنــی زۆرینە بەســەر کەمینەدا لە
چوارچێوەی دروستبوونی «ئێمە و ئەوان» ،پرسی
سیســتمی سیاســی .هەروەها ،ئاڕاستەی فیکری

هەڵکەوتەی سیاسیی عەرەب ،لە شافەیسەڵەوە بە
هەردوو دیوی عەرەبیزم و سوننیزمەوە دەست پێ
دەکات ،تا بەهێزبوونی ناسیۆنالیزمی پان عەرەبیزم
و لــە ئاکامیشــدا ئایدیۆلۆژیای بەعســیزم .کەی
توانیمان لەو چەمکانە تێبگەین ،ئەوســا بەئاسانی
دەتوانیــن لەو پەیوەندییــە تێبگەین کە کورد بە
عەرەبی عێراقەوە دەبەستێتەوە .ئەوسا بە تەواوەتی
لە چەمکی جینۆسایدیش تێدەگەین .ئەوسا لەوە
تێدەگەین کــە بنەڕەتی پەیوەندیی نێوان کورد و
عــەرەب ،وەک پەیوەندیی نێــوان کورد و فارس،
کورد و تورک ،پەیوەندییەکە کە لەســەر بنەمای
جینۆساید دامەزراوە .بۆیە ،لە حاڵەتی نایەکسانی
و بــە پاشــکۆ کــردن و هەژمۆنی ئــەو نەتەوانە
بەســەر کورددا ،نەک هیچ مانایەک بۆ برایەتی لە
ئارادا نییە ،بەڵکوو ئەگەری جینۆســاید هەمیشە
لەبەردەستە و مەترسیی ڕوودانی هەیە.
چوارچێوەی تیۆری
لە ژینگــەی دوای جەنگی یەکەمــی جیهانیدا،
پرۆســەی بە شارســتانی کــردن (Civilising
 )Processلە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،بەتایبەتیش
لە عێــراق ،بەژمارەیەک گۆڕانکاریدا تێپەڕی .بۆیە
لە چوارچێوە تیۆرییەکەیدا ،جەخت لەســەر سێ
ئاست کراوەتەوە:
یەکەم :پڕۆسەی بە شارستانی کردن لە پەیوەندیی
لەگەڵ نەتەوەسازی لە عێراقدا.
دووەم :بنەمــای ئەتنۆســەنتریزم لە چوارچێوەی
عــەرەب ســەنتریزمدا گەشــەی کــردووە ،کە
ناسیۆنالیزمی عەرەبی بەشێکە لێی.
ســێیەم :چوارچێوەی پڕۆســەی لە شارســتانی
خستن و پرۆسەی جینۆساید لە عێراقدا.
دیــارە کــە تــەواوی شــرۆڤەی ڕووداوەکان لە
چوارچێوەی تیۆریی «پڕۆســەی بەشارستانیبوون»
دا کراوە ،کە لەالیەن کۆمەڵناسی گەورەی ئەڵمان،
نۆربێرت ئەلیــاس ،داهێنراوە .نۆربێرت ئەلیاس لە
دووتوێــی کتێبێکــی نزیک بــە  600الپەڕەییدا
هــەر بەناوی «پرۆســەی بــە شارســتانیکردن»،
لێکۆڵینەوەی لەســەر میکانیزمەکانی گۆڕانکاریی
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مێــژووی ئەوروپییەکان کردووە ،لە ســەدەکانی
ناوەڕاســتەوە تا دەگاتە جەنگی جیهانیی دووەم.
ئەوەی لێکۆڵینەوەکــەی نۆربێرت ئەلیاس دەکاتە
لێکۆڵینەوەیەکی جیاواز ،بەیەکەوە بەســتنەوەی
ڕەفتار و ئاکاری خەڵکە بە پڕۆســەی سیاســی و
سیستمی سیاسیی دەوڵەت و ئەو گۆڕانکارییانەی
کە لەڕێــی توندتیژییەوە هاتــوون ،تا دەگات بە
بیناکردنی دەوڵەت نەتەوە ،لە فۆرمە مۆدێرنەکەی
دەوڵەتدا .دوای ئەوەش کتێبێکی دیکەی نووسیوە
بەنــاوی (ئەڵمانــەکان) ،لەوێــدا بــەوردی باس
لــە پڕۆســەی توندوتیــژی دەکات دژ بە جوو و
دەستپێکی لە شارستانیەت خستن.
لــە کتێبەکــەدا ،مــن نەچوومەتــە نــاو
جەدەلــی تێگەیشــتنە جیــاوازەکان لە چەمکی
«شارستانیبوون» ،کە خودی ئەلیاسیش خۆی لەو
جەدەلە پاراســتووە .ئەلیاس بەتەواوەتی خۆی لە
جەدەلی یۆرۆسەنتریزم پاراســتووە ،داخۆ ئەوەی
ئەوروپییەکان پێی گەیشتوون ،شارستانییەتە یان
نا ،بەڵکوو وەسفی گۆڕانکارییەکان دەکات بەو پێیەی
کە مرۆڤەکان خۆیان بە شارســتانیەتی دادەنێن.
تەنانــەت ئەو زۆر بەوردی بــاس لەو جیاوازییەی
تێگەیشــتن لــە چەمکــی «بەشارســتانیبوون»
دەکات لەنێوان ئەڵمانــەکان لەالیەک و بەریتانی
و فەڕەنســییەکانیش لەالیەکــی دیکــەوە .بۆیە
لــەو ڕوانگەیــەوە ،ئەڵمانەکان چەمکــی کولتوور
بەهەمــان مانای «شارســتانیەت» ،بــەکار دێنن،
چونکە لەجەنگی یەکەمــی جیهانیدا ،بەریتانی و
فەڕەنسییەکان چەمکی بەشارستانیکردنیان وەکوو
چەکێک لەدژی ئەڵمانەکان بەکار هێناوە.
ئــەوەی لێــرەدا زۆر گرنگــە ،میکانیزمــی
گۆڕانکارییەکانــە ،داخۆ ئەوروپــا چۆن بەو ڕۆژەی
ئەمڕۆیان گەیشتن ،بەتایبەتیش پرۆسەی سیستمی
سیاسی و چوارچێوەی دەوڵەت نەتەوە .دوای لێک
هەڵوەشــانەوەی ئیمپراتۆریەتی ڕۆم لە ســەدەی
پێنجەمــدا ،ئەوروپا وەکوو ئــاردی ناو دڕوو بوو بە
سەدان پارچە و گەڕایەوە قۆناغی فیوداڵیزم .کەوتنە
ناو ملمالنێیەکی خوێناوی دژ بە یەک .لەوێدا ئەلیاس
بە وردی باس لە لە شارســتانیەت خســتن (De-
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 )civilising Processدەکات ،بەو مانایەی قۆناغی
فیوداڵیزم شکستی بەشارســتانیبوونە ،کە ئەوکاتە
باڵی خۆی بەســەر ئەوروپای ڕۆژئاوادا کێشــابوو.
بۆیە ئاڕاستەکانی هەڵوەشــانەوە ،یاخود هاوێشتنە
دەرەوەی ناوەندیبوون بەمانای نەمانی ســەنتراڵیزم
کە ئەو ناوی دەنێت ( ،)centrifugalتا ســەدەی
یازدەهەم بەردەوام دەبێت .لەو کاتەوە ئاڕاســتەی
گەڕانەوە بەرەو ناوەندیبوون ( ،)centripetalدەست
پێدەکاتــەوە .ئــەو دەســت پێکردنەوەیە و چوون
بەرەو ناوەندیبوون (ســەنتراڵیزم) ،بە پرۆسەیەکی
خوێناوی و ژمارەیەک مۆدێلی دەستەاڵتدا تێپەڕیوە،
تا گەیشتووە بە دەوڵەت نەتەوە .یەکگرتنەوەکان بە
پەالماردان و دەستبەسەرداگرتنی هەرێمەکان ،بە
شەڕ و کوشتاردا ڕۆیشتوون .گۆڕانکارییەکە لەسەر
هەموو ئاستەکانی هەڵســوکەوت و ئاکاری خەڵک
لە هەموو بوارە کۆمەاڵیەتــی ،ئابووری ،کولتوری،
سیاسی و ئاینیدا تێپەڕیوە ،تا گەیشتووە بە فۆرمە
جیاوازەکانی دەســتەاڵت ،لە دەســتەاڵتی نۆبل و
شانشینەکانەوە ،بە تێپەڕبوون بە دەستەاڵتی ڕەهادا
تــا دەگاتە دوا مۆدێلەکانی دەســتەاڵت و دەوڵەت
نەتەوە.
ئەو پرۆســەیە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت ،بەو
جۆرە بەڕێوە ناچێت ،بەهــۆی هاتنی کۆلۆنیالیزم
و دەســت گرتــن بەســەر ناوچەکەدا و پاشــان
دابەشــکردنی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بەپێــی
بەرژەوەندیــی خۆیان ،بەبێ ئەوەی بەشــێک لەو
نەتــەوە و پێکهاتەیانــەی ناوچەکــە ڕۆڵیان لەو
دابەشــکارییەدا هەبووبێــت .جەختکردنــەوەی
ئێمە لــە کتێبەکــەدا زیاتر لەســەر عێراقە ،کە
دوای جەنگــی یەکەمــی جیهانــی و داڕمانــی
ئیمپراتۆریەتــی عوســمانی ،کۆلۆنیالیزم دێت و
واڵتێک بەناوی عێراق دروست دەکات لەپاڵ واڵتە
دەسکردەکانی دیکەدا ،بەبێ ئەوەی رەنگدانەوەی
واقیعی دیمۆگرافیی ناوچەکــە بن .بەبێ ئەوەش
بەو پرۆســەیەدا بڕوات کە ئەلیــاس ناوی دەنێت
پڕۆسەی بەشارســتانیبوون ،بەڵکوو ڕاستەوخۆ بە
پڕۆسەی لە شارستانییەت خستندا تێپەڕ دەبێت.
لە ڕەوتی لە شارستانییەت خستنیشدا ،جینۆساید
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هەمیشە ئەگەرێکی کراوەیە.
پڕۆسەی بیناکردنی دەوڵەت نەتەوە لە عێراق
بیناکردنــی دەوڵــەت نەتــەوە لەعێــراق لەژێر
هەژمۆن و سەرپەرشــتی کۆلۆنیالیزمی بەریتانی،
بەلینگاوقووچی بەڕێوە دەچێت .سەرەتا بە هێنانی
گروپێکی عەرەبی دەرەوەی عێراق ،لە ســەرەوەی
هەمووشــیانەوە شافەیســەڵ .بــەو مانایەی هەر
لەسەرەتاوە دەســتەاڵت دەدرێتە دەست گرووپی
ســوننەی عەرەب( .سوننە و عەرەب) بەمانای دوو
ناسنامەی دیاریکراو ،سوننیزم و عەرەبیزم ،وەکوو
دوو دیــوی یەک دراو ،دەکرێنە دەســتەاڵتداری
ئەو دەوڵەتە نوێیە .بێگومان ،ئەو جۆرە هەژمۆنەی
عەرەبــی ســوننە ،لە خۆیــەوە نایــەت ،بەڵکوو
ڕەگوڕیشــەی مێژوویی هەن .بە حوکمی ئەوەی
عەرەبی ســوننە لە عێــراق گروپێکی نازهەڵگیراو
و دەستلەپشــتدراوی دەستەاڵتی عوسمانی دەبن.
بە هەزاران عەرەبی ســوننە دەچنە ڕیزی سوپای
عوســمانی و پێگەیەکی گرنگیان لەو ســوپایەدا
دەبێت ،جیا لەوەش ڕێژەیەکی زۆریان لە پێگەی
جیاجیاوە بەشــدار دەبن لە ئیدارە و بەڕێوەبردن،
بەتایبەتیــش لــە هــەردوو ویالیەتــی بەغدا و
بەســرەدا .بۆیە کــە بەریتانیا هــەردوو ویالیەتی
بەغدا و بەسرە بەیەکەوە دەلکێنێت و عێراقی لێ
دروست دەکات ،دەستەاڵتدار هەر عەرەبی سوننە
دەبن ،جگە لەوەش ڕێژەیەکی زۆر لە ئەفســەری
عەرەبی سوننە کە پێشتر بەشێک بوون لە سوپای
عوسمانی ،دەگەڕێنەوە عێراق و سوپای عێراقییان
لێ دروســت دەکرێت .خەماڵندنــی ژمارەی ئەو
ئەفســەرانە ،لە نووسەرێکەوە بۆ نووسەریکی دیکە
دەگۆڕرێــت ،هەیانــە باس لە  1600ئەفســەری
پلەداری عەرەبی سوننە دەکەن ،بەاڵم لەهەموویان
متمانەدارتر ،حەننا بەتاتۆیە ،لە کتێبە گرنگەکەیدا
لەســەر عێراق ،بــاس لــە گەڕانــەوەی()700
ئەفسەری پلەدار دەکات بۆ عێراق و بەشدار دەبن
لە پێکهێنانی سوپای عێراقدا.
بۆیە ،لــەڕووی ئیداری و ســەربازییەوە ،ئەو
واڵتە نوێیە ڕاســتەوخۆ دەکەوێتــە ژێر هەژمۆنی

عەرەبی ســوننەوە ،کــە خودی شافەیســەڵیش
هەڵگری هەردوو ناســنامەی ســوننیزم و عرووبە
بووە و شانازیشی بەهەردوو ناسنامەکەوە کردووە.
لەپاڵ ئەو هەژمۆنەی عەرەبی ســوننەدا ،عەرەبی
شــیعە و کــورد دەکەونە پەراوێز یا باشــتر بڵێم
دەکرێنە پەراوێز .شــیعەکان ،خوو و قورســاییان
هەر لەســەردەمی عوسمانییەکانەوە دەخەنە سەر
بــواری بازرگانی و ئابــووری ،بەتایبەتی لە بەغدا،
چونکە لە بواری ئیداریدا ڕێگایان پێ نەدراوە و لە
بواری سەربازیشــدا هەستیان بەهیچ جۆرە وەالء
و پابەندبوونێک بەو دەســتەاڵتە سوننی مەزهەبە
نەکــردووە ،بۆیــە بۆ ئەوەی خۆیــان لە خزمەتی
سەربازی بدزنەوە ،ڕەگەزنامەی عوسمانیزمیشیان
ڕەت کردۆتــەوە .بــەاڵم کورد ،هەر لەســەرەتاوە
لەدوڕیانێکــی دیکــەدا بوون ،نەچانســی بواری
ئیــداری ،نــە سیاســی و نــە ســەربازی و نە
بازرگانیشییان نابێت .پێدەچێت کۆمەڵێک هۆکار
بۆ ئەو پەراوێزبوونە هەبووبن .لەوانەش:
یەکــەم :کــورد دوور بوون لە ناوەند ،پڕۆســەی
ئاوێتەبــوون و تێکەڵبوون لەگەڵ ناوەند ئاســان
نەبووە ،هۆکارەکانیش جیاواز بوون ،لەوانەش:
 1لەو سەردەمەشــدا ئامرازەکانــی هاتووچۆ زۆر
الواز بوون و هەموو کەســێک نەیتوانیوە بەئاسانی
بگاتە بەغدا.
 ٢ئاشــنا نەبوون بە عــەرەب و دونیای عەرەبی
بەقــەد ئاشــنا بوونیان بە ئیســتەنبۆڵ و دونیای
عوســمانی بە ئاڕاستەی ئیســتەنبۆڵ .بە جۆرێک
حەنا بەتاتۆ پێی وایە پەیوەندیی نێوان ویالیەتەکان
لەوپەڕی الوازیدا بــووە .ویالیەتەکان بە (دەوڵەتە
شار) وەسف دەکات ،بەو مانایەی کە پەیوەندییان
بەیەکەوە نەبووە.
دووەم :هــەر لەســەرەتاوە ئاڕاســتەی (عەرەب
ســەنتریزم) لە عێراق زاڵ بــووە .بەر لە جەنگی
جیهانــی یەکــەم ،شــەریفی مەککــە لەگــەڵ
بەریتانییــەکان ڕێک دەکەوێت بۆ ئەوەی جڵەوی
عەرەب بگەڕێننەوە دەست خۆیان و چیتر باوەڕییان
بــەوە نەمابوو کــە لەژێر چەپۆکی دەســتەاڵتی
عوســمانیدا بمێننەوە .ئەم وەرچەرخانە جۆرێکە
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لــە خۆجیاکردنــەوە و خۆدۆزینــەوە ،لە دەوری
چەمکــی عەرەبیزمدا .ئــەم خۆجیاکردنەوەیەش
لەگەڵ ســەرهەڵدانی بزووتنەوەی تورکە الوەکان
و پاشــانیش کۆمەڵەی ئیتتیحاد و تەرەققی ،کە
ژمارەیەک ڕۆشــنبیری عەرەبیــش ئەندام بوون
تیایدا .ئەو کاتانە خودی شافەیسەڵ ،لە ئیستەمبۆڵ
ژیاوە و لە مەکتەبی عەشیرەتلەری لە ئیستەمبۆڵ،
خوێندوویەتی .هەموو ڕووداوە سیاسی و سەربازی
و کولتورییەکانی بەچاوی خۆی دیتوون .ئاگاداری
ئــەو ڕوانگە سیاســییە بووە کــە تورکە الوەکان
هێناویانە پێشــەوە لە بزووتنەوەی دەستورییەوە
بگرە تــا گفتوگــۆی هەژمۆنی تورکیزم بەســەر
عوسمانیزم و ئیسالمیزم دا.
ســێیەم :دوای ســەرکەوتنی بزووتنــەوەی
جوداخوازیی عەرەبی بە هــاوکاری کۆلۆنیالیزمی
بەریتانی و فەڕەنســی و بڕیاردان لە دابەشکردنی
ناوچەکە لەچوارچێوەی ڕێککەوتنامەی ســایکس
پیکــۆت ،بەریتانیا بڕیاری دروســتکردنی عێراق
دەدات لەپاڵ واڵتانی دیکەی ناوچەکە .لێرەشەوە،
عــەرەب ســەنتریزم لــە دونیابینــی عەرەبــدا
بەتەواوەتی جێــگای خۆی کردۆتــەوە .تەنانەت
خولیا و خواســتی شەریفی مەککە ،دامەزرناندنی
یەک دەوڵەتی عەرەبی بووە ،بەاڵم دوایی ئەوەیان
بۆ ناچێتە ســەر و بەریتانیــا دەوڵەتی ئەردەن و
عێراقییان بۆ دروست دەکات و لەسەر سینییەکی
زێڕین پێشکەشی ئەو بنەماڵەیە دەکات ،لەتۆڵەی
هاوکارییان لەگەڵ ئینگلیزدا .بۆیە کە شافەیسەڵ
لەالیــەن بەریتانییەکانەوە ،دەهێندرێت بۆ عێراق،
شافەیسەڵیش (ساطع حوسری) بەئەسڵ یەمەنی
دێنێــت کە ئەوکاتە عەرەبیشــی بــاش نەزانیوە
و یەکێــک بووە لــە تورکە الوەکان .ئــەو پیاوە
مونەززیر و بانگخوازی ســەنتراڵیزمی عەرەبایەتی
بووە .کەدەهێندرێت بۆ عێراق ،بۆ چەند ســاڵێک
یەکسەر دەکرێت بە بەڕێوەبەری گشتی وەزارەتی
پــەروەردە و بۆ ماوەیەکیش وەزیری پەروەردە .بۆ
ماوەی زیاتر لە دوو دەیــە ،لەو وەزارەتەدا ئەرکە
سەرەکییەکەی ئەو پیاوە ،بەعەربیکردنی پەروەردە
لــەڕووی زمان و بــە عرووبەکردنی ئاڕاســتەکان
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لەڕووی ئایدیۆلۆژییەوە بووە.
ئەم پەراوێزخستنەی کورد ،هێندە مەبەستدار
بووە ،لەگەڵ ئەوەی کە پێگەیەکی ئۆتۆنۆمی دیار
لە ڕێککەوتننامــەی کۆتاییهێنان بــە ئینتیدابی
بەریتانیــش لە  1932دەدرێت بــە کورد ،بەاڵم
یەک ڕستەشی تیا جێبەجێ ناکرێت.
چــوارەم :دەبێ ڕۆڵی نێگەتیڤ و ناڕەســەنی
بەریتانییەکانیشمان بیر نەچێت کە بەریتانییەکان
خۆیان بەشێوەیەکی ڕاســتەوخۆ بەشداربوون لە
تێکشکاندنی هەیبەتی کورد و هەموو ئەو هەوڵ و
کۆششانەی کە کورد خۆیان داویانە بۆ سەربەخۆیی،
تا ئەو ئاســتەی چەکی کیمیاوییان لە سلێمانی و
ڕەوانــدوز بەکار هێناوە .بۆیــە ،مەحاڵ بوو بۆ ئەو
دەستەاڵتە ساوایەی عێڕاق بتواێت بەسەر خواست
و ئیــرادەی کورددا زاڵ بێت ،ئەگەر پشــتیوانیی
دەوڵەتی کۆلۆنیالســت نەبوایە .بەو پێودانگەشەوە
دەتوانین بڵێین ،دوای کشانەوەی بەریتانییەکان،
دەستەاڵتی بەغدا ڕۆڵی کۆلۆنیالیزمی جێگرەوەی
بینیوە و دەبینێت.
لێرەدایــە ،نەگبەتیــی دەوڵەت نەتــەوە لە
عێــراق ،کــە بەریتانییەکان بەخەیاڵــی مۆدێلی
دەوڵــەت نەتــەوەی ئەوروپــی ویســتوویانە
دەوڵــەت نەتەوەی عێراق گەشــە پێ بدەن و بە
زەبروزەنگ ناسیۆنالیزمی عێراقی بسەپێنن بەسەر
ســەنتراڵیزمی عەرەبی و ســوننیزم و شــیعیزم
و کوردبوونیشــدا .بــەاڵم ســەنتراڵیزمی عەرەبی
هێندە بە هێزەوە هەر لە سەرەتاوە بناغەی خۆی
دادەڕێژێــت ،ئیدی بوارێک بۆ غەیرە عەرەب لەناو
دام و دەزگاکانــی ئەو دەوڵەتە نوێیەدا نامێنێتەوە.
لەوێشدا کێشــە سەرەکییەکە دەست پێ دەکات.
کێشەکە لە پرســی کوردەوە دەست پێ دەکات.
کورد ،لــە هیچ هەلومەرجێکدا ئامــادەی توانەوە
لەنــاو بۆتەی ســەنتراڵیزمی عەرەبیــدا نەبوون،
کە میشــێل عەفلــەق لەچەند ســەرچاوەیەکی
نووســینەکانی خۆیدا جەختی لەســەر دەکاتەوە
و پێــی وایە کــورد بەدرێژایی مێــژووی عەرەب
خزمەتی بەرژەوەندییەکانــی عەرەبییان کردووە،
بــەاڵم ئەوە ئیمپریالیزمە وای کــردووە کورد لەو
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هاوکێشــەیە بێنە دەرەوە .عێراقیش بەو ناسنامە
خۆسەپێنەرەوە ،هەرگیز ئامادە نەبووە بەئاڕاستەی
دامەزراندنــی دەوڵەتێکی فرە نەتەوە «لەدەرەوەی
ســەنتراڵیزمی عەرەبیــدا» کار بکات .ئــا لێرەوە
ملمالنێی ســەنتراڵیزمی عەرەبی و سەنتراڵیزمی
کوردی دەســت پــێ دەکات .بــەاڵم ملمالنێکە
هەمیشــە لە بەرژەوەندیی ســەنتراڵیزمی عرووبە
یەکالیی بۆتەوە ،هەروەکوو لە ئێرانیش ملمالنێکە
لــە بەرژەوەندیی پان ئێرانیزمــدا یەکال بۆتەوە و
لە تورکیاش لــە بەرژەوەندی پانتورکیزمدا یەکال
بۆتــەوە .بۆ ئەمــەش کۆمەڵێک هــۆکار هەن و
پێویستی بە لەسەر وەستان و توێژینەوەیە.
ئەم یەکالبوونەوەیەی ســەنتراڵیزمی عەرەبی،
لە بۆتەی عێراقدا ،لەشەڕی دژ بە کورد ،کۆمەڵێک
ڕەهەنــدی جیــاواز وەردەگرێت .لە ســەردەمی
پاشــایەتیدا ،زیاتر ئاڕاســتەی پەراوێزخستن بە
خۆیەوە دەبینێت .ئەو کوردانەش کە بەشداربوون
لــە دەســتەاڵت یــا لە ســوپای عێراقیــش ،لە
ســەردەمی پاشــایەتیدا ،کە ناویــان دەهێنرێت،
هەوڵی تاکەکەســی بوون نەک نموونەگەلێک لە
چوارچێوەی ســتراتیژیەتێکی نەتەوەیی کوردیدا،
کە زۆربەشــیان لــە ڕوانگەی حەنــا بەتاتۆتەوە،
موســتەعرەب بــوون .هەروەها شانبەشــانی ئەو
پەراوێزخستنەی کوردیش ،سەنتراڵیزمی عەرەبی
بەردەوام لە بەهێزبووندا بووە .لەناو ئەو سەنتراڵیزمەی
عرووبەشــەوە ،بزووتنەوەی ناسیۆنالیزمی عەرەبی
بە ڕەهەندە فاشــیزمییەکەیەوە ،بەهێزەوە ســەر
دەردێنێت .دواتریش بەعســیزم وەکوو مۆدێلێکی
هەرە توندڕەو و فاشــییانەی عروبە ،دەبێتە واقیع
و دەست بەســەر دامودەزگاکاندا دەگرێت .هەموو
جارێکیــش کورد لە دیــدگای عرووبەدا بەهەموو
فۆرمەکانییــەوە ،نــەک هــەر بەشــێک نییە لە
دەستەاڵت ،بەڵکوو کۆسپێکە لە بەردەم یەکێتیی
نەتەوەییــی عــەرەب و ســەنتراڵیزمی عرووبی و
سەقامگیریی قوتری[ ]١عێراق؛ بۆیە ،بیرکردنەوەی
عەرەبــە سەنتراڵیســتخوازەکان هەرگیز لە پێناو
بەشــداریپێکردندا نەبووە ،بەڵکوو هەمیشە لەوەدا
بووە ،چۆن ئەو کۆســپە لە بەرپێی خۆیان البەرن.

کێشــەیەک کە گرنگە لێــرەدا ئاماژەی پێ بدەم،
عێراق و واڵتانــی دیکەی داگیرکەری پارچەکانی
دیکەی کوردستانیش هەمیشە بە عەقڵی دەوڵەت
بیریــان کردۆتــەوە و بیریش دەکەنــەوە ،بەاڵم
کــورد نەیتوانیوە بە عەقڵی دەوڵــەت بیربکاتەوە،
تــا ئەمڕۆش بەعەقڵییەتێکــی دژە دەوڵەت بیری
کردۆتەوە .لێــرەدا ئەوە دەوڵەتە کە ڕاســتەوخۆ
بەرپرســیارێتی لەناوبردن و جینۆســاید دەگرێتە
ئەســتۆ .پێکهاتەی هەژمۆندار بەسەر دەستەاڵت
و دامەزراوەکانــی دەوڵەتدا ،خۆی لەپەنا دەوڵەتدا
حەشــار داوە .لێرەدا عەرەبی ســوننە ،نەک هەر
بۆخۆیان بەڵکوو کوردیــش پەنجەی ئەنجامدانی
پڕۆسەی جینۆساید بۆ ئەو پێکهاتەیە درێژ ناکەن،
بەڵکوو هەمــوو ئاماژەکان بــۆ دەوڵەتن ،بە غافڵ
بوون لەوەی کە ماشــێنی دەوڵــەت لەالیەن ئەو
گروپەوە بەڕێــوە دەچێت ،وەکوو ئەوەی لە ئێران
فارس و لەتورکیاش تورک بەرپرسیاری سەرەکین
لە هەموو باش و خراپەکانی دەوڵەت.
ئەو تێگەیشتنە دوو ڕەهەندی هەن:
یەکەم :پەیوەندیی بە ڕەهەندی دروســت کردنی
دەوڵەت نەتەوەوە هەیە ،دەوڵەتێک بە ناسنامەیەکی
تایبەتــەوە ،پێکهاتەکانی دەبێت لەناو یەک بۆتەدا
بتاوێنرێنەوە و بکرێن بە عێراقی .ئەو تاواندنەوەیە
ئەگەر بە خۆشیش نەبێت دەبێت بە هێز بێت .هەر
لەسەرەتاشەوە ،ئاڕاستەکان وەها بوون.
دووەم ،ڕەهەندی ئایدیۆلۆژیی عەرەبســەنتریزمە،
کــە دەکرێت بە ناســنامەی ســەرەکیی عێراق.
ناســنامەیەک کە نەک هەر بــاوەڕی بە فرەیی و
بەشــداری پێکردن نەبــووە ،بەڵکوو بــاوەڕی بە
سڕینەوەی هەموو ئەو کۆســپانە بووە کە ڕێگرن
لە بەردەم ســەقامگیریی دەوڵەت و سەرکەوتنی
پان عەرەبیزمدا .بۆیە ،لەو حاڵەتەدا جینۆســاید بۆ
گرووپی هەژمۆندار ،دەبێت بە ئامرازێکی ڕەوا.
پرۆسەی جینۆساید
لە یادەوەریی زۆرینەی کورددا ،تەنها شااڵوەکانی
ئەنفــال دەســتپێک و کۆتاییــی پڕۆســەی
جینۆسایدن .بەاڵم لە ڕاستیدا شااڵوەکانی ئەنفال،
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دوا قۆناغی پڕۆسەی جینۆســایدە ،کە بەعس بە
پڕۆســەی «چارەســەری ئەمنی» ناوی ناوە ،بەاڵم
لەخودی خۆیدا «دواهەمین چارەســەرە» ،لەسەر
هەمان ڕیتمی «دواهەمین چارەسەر»ی نازییەکانی
ئەڵمانیا لەدژی جووەکانی ئەوروپا.
بۆیە ،لەو کتێبەدا زۆر بەوردی باس لە مێژووی
هەڵسوکەوتی دەســتەاڵتی دەوڵەت لە بەغدا کراوە
لەگەڵ کورد .بەاڵم ،کە بەعسییەکان لە  1963دێنە
سەر دەستەاڵت ،لەچوارچێوەی قانونێکدا (حەرەسی
قەومی) وەکوو میلیشــیایەک لەپاڵ سوپای عێراقدا
دروســت دەکەن .مێژووی ئەم حەرەس قەومییە،
مێژووێکی پڕ لەتاوان و کورد کوشتنە .زۆربەی ئەو
خەڵکانەی لەو ســەردەمەدا لەناوچەکانی دەشــتی
هەولێر و کەرکــوک و ناوچە کوردییەکانی دیکەدا
ژیاون ،دروشــمەکانی ئەو میلیشــیا حکوومییەیان
دێتە بیر ،کە هاتوونەتە ســەر خەڵکی گوندنشین،
گوتویانە ئێمە بەدووین ،کوانێ دوژمن[.]2
لەوێوە ،پڕۆسەی جینۆســاید ،بە شێوەیەکی
مەنهەجی و ڕێکخراو دەست پێدەکات.
دوایی کە بەعس لە ســاڵی  1968دێتە سەر
دەســتەاڵت ،لە کــوردە فەیلییەکانەوە دەســت
پێ دەکات .کــوردە فەیلییەکان بەهۆی شــیعە
بوونییانــەوە ،وەکــوو عەرەبی شــیعە ،بۆ ئەوەی
ســەربازی نەکــەن ،ڕەگەزنامەی عوســمانییان
وەرنەگــرت .کــە عێــراق دادەمەزرێــت ،ئــەو
ڕەگەزنامەیە بە عەرەبە شــیعەکان دەدرێت بەاڵم
کوردە فەیلییەکان لێی بێبەش دەکرێن .بەو جۆرە
کوردە فەیلییەکانیش ،زیاتر پەنایان بۆ بازرگانی برد
و ئــەوان لە بەغدا پێگەیەکی بازرگانی و ئابووریی
بەهێزیان هەبــوو .بەعس ،بەو پێگــە ئابورییەی
کــوردی فەیلی قەڵس بــوو ،بەتایبەتیش بەهۆی
ئەوەی ڕۆڵێکی کاریگەریان هەبوو لە پشــتیوانی
کردنی خەڵکی کوردستان و بزووتنەوەی سیاسیی
کوردیدا .ئەوان پێشــتر لــە ڕەگەزنامەی عێراقی
بێبــەش کرابوون ،کە لە خــودی خۆیدا تاوانێکە
و لە ئەنســکلۆپیدیای جینۆســایددا ،بێبەشکردن
لە ڕەگەزنامە ،بەشــێکە لە تاوانــی جەنگ ،یا بە
جینۆســاید هەژمار کــراوە .لە ئاکامــدا ،وەکوو
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الوازتریــن ئاڵقــەی پێکهاتەی کــوردی ،بڕیاری
لەبەریــەک هەڵوەشــاندن و جینۆســایدکردنیان
درا .چوار هەڵمەتییان کراوەتە ســەر ،لە ،1963
لــە  1969و  ،1970هەروەهــا جارێکی دیکەش
لە  1980بۆ دواجــار کۆتاییان بەهەموو بوونێکی
کوردە فەیلییەکان هێنا.
دوابەدوای هەرەســی بزووتنەوەی چەکداریی
کــورد لــە  ،1974حکوومەتی ئەوســای عێراق،
بڕیــاری هەڵوەشــاندنەوەی کۆمەڵگــەی کوردی
دا ،لەڕێــی هەڵوەشــاندنەوەی بونیادی ڕەهەندی
گوندنشــینیی کــوردی و پانتایی کشــتوکاڵ و
ژینگەی کوردســتان .لەبەریەک هەڵوەشــاندنی
ژینگەی کوردستان ستراتیژییەتێکی درێژخایەنی
حکوومەتی عێڕاق بوو بەمەبەســتی پێکانی چەند
ئامانجێک .لەوانەش:
 1لەناوبردنــی گونــدەواری و ژینگەی کوردی و
تەنانەت مۆدێلی بیناســازیی کوردی .هەندێک لە
گوندەکان مێژوویان دەگەڕایەوە بۆ ســەدان ساڵ.
بونیادێکــی کوردەوارییانــەی ڕەســەنیان هەبوو.
جارێکــی دیکە ئەم مۆدێلە دەســت ناکەوێتەوە.
لە هەندێک گوند خانــوو هەبوو چوار قات ،تەنها
بە قوڕ و خشــتی قــوڕ بینا کرابــوون .تەنانەت
سەرچاوەی ئاوەکانیشییان تەقاندنەوە .سەرچاوەی
کشتوکاڵییان نەهێشــت .تەنانەت سەرچاوەکانی
گەشــتیارییان وێــران کــرد .ئەوان هــەر دژی
مرۆڤــەکان نەبوون .بەڵکوو ســەرچاوەکانی ئاو و
کشتوکاڵ و تەواوی ژیانیش وێران کران.
 2کۆکردنــەوەی ئــەو خەڵکانــە لە ئــۆردوگا
زۆرەملێیــەکان .کە چەند ســیفەتێکییان هەبوو.
لەوانــەش ،ئــەو خەڵکەی دوێنێ لــە گوندەکان
بەرهەمهێــن بــوو و خــۆی دەژیانــد ،ئەمــڕۆ
لــەو ئــۆردووگا زۆرەملێیانــەدا ،لەبەرهەمهێنان
وەستێنران و کران بە بارگرانی بەسەر کۆمەڵگەوە.
کۆمەڵگەکان لەســەر شەقامە ســەرەکییەکان و
شوێنە ستراتیژییەکان دروســتکران و بە سوپا و
هێزە ئەمنییەکان دەورەدران ،بە مەبەستی دابڕان
و لێکترازانی کۆمەڵگەی کوردی .بە شــێوەیەکی
مەبەســتدار ،خەڵکی گونــدەکان دابەش دەکران
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بەســەر چەند ئۆردووگایەکــدا ،بۆ ئەوەی خەڵکی
بەیەکتر ئاشــنابوو لە شــوێنێک کــۆ نەبنەوە .لە
هەموویــش گرنگتــر ،ئەو خەڵکەی کــە بێکار و
کەســابەت کران ،خرانە ژێر فشارێکی دەروونیی
زۆرەوە ،تاکە ڕێگا بۆ دەرچوون لەو فشارە ،ڕۆشتن
بوو بەرەو ئەو مەفــرەزە و هێزانەی کە بەعس بە
ناوی فەوجــە خەفیفــەکان دایدەمەزراندن .بەو
جۆرە ،دانیشــتووانی ئــەو ئۆردووگایانە زۆربەیان
چەکــدار کــران و بەپێچەوانــەی خواســت و
بەرژەوەندیی خەڵکی کوردستان بەکار هێنرانەوە،
یا هەرهیچ نەبێت بێدەنگ و بێڕەنگ کران.
 3بەعــس ئامانجێکی ئایدیۆلۆژیشــی پێکا ،کە
پێشــتر نەیدەتوانی بیــکات .لە زۆربــەی هەرە
زۆری گوندەکانــدا ڕێکخراوێکی حیزبی بەعســی
تێدا نەبوو .تاکە الیــەن کە لەو گوندانە هەبوون،
پۆلیس بوون ،کە زۆربەیان پۆلیسی عەرەب بوون
لە باشوورەوە دەهێنران ،بەاڵم ئەوانیش بە ئاشتی
لەگــەڵ خەڵک دەژیان و ڕێزیان لێ دەگیرا .کەم
وا بووە بنکەیەکی پۆلیس لەالیەن پێشــمەرگەوە
پەالمار بدرێت .بەاڵم لە ئۆردووگا زۆرەملێیەکاندا،
بەعــس توانــی نووســینگەی حیزبــی بەعس
لەبەرامبەر ماڵەکان بکاتەوە .تەلەڤیزیۆن بەســەر
هەموو ماڵــەکان دابەش بکات و دەنگی بەعس و
سەرانی دەستەاڵت بگەیەنێتە هەموو ماڵێک کە لە
گوندەکان بە هۆی نەبوونی خزمەتگوزاریی کارەبا
و نامۆبوونی خەڵک بە بەعــس لەناو گوندەکاندا،
ئەو کارانــە نەدەکران .لەوە بەدوا خەڵک لەهەموو
ئاستێکدا کۆنتڕۆڵ کرا و بوارێک نەما هەناسەیەکی
ئازادی تێــدا هەڵمژن .ئەو خەڵکەی کە تا دوێنێ
ئازادانــە لەو کــەژ و کێوانە دەســووڕانەوە ،دوای
ڕاگوێــزران کــران بە کۆیلە و خرانــە زیندانێکی
گەورەوە ،تەنانەت لەهەوای پاکیش بێبەش کران.
بەعــس بە پشــتیوانی و هەژمۆنی پێکهاتەی
ســوننە ،لــە چوارچێــوەی ســوود وەرگرتن لە
دامەزراوەکانی دەوڵەت و پاشان بە سوود وەرگرتن
لە کەشــوهەوای جەنگ ،دوای شــەڕی عێراق و
ئێــران ،کۆمەڵگەی کوردی دەکاتــە مۆڵگەیەکی
ســەربازیی داخــراو .دوای جینۆســایدکردنی

بارزانییــەکان ،زەمینەیەکی پتــەو دادەڕێژێت بۆ
پڕۆســە ســەربازییەکان و کۆتایی هێنانی تەواو
بە هەمــوو ئەو هاواڵتییانەی کە لەناو شــارەکان
ناژیــن ،بەاڵم ئەو جارەیان نەک بە کۆکردنەوەیان
لەناو ئۆردووگا زۆرەملێیەکاندا ،بەڵکوو بە زیندانی
کردنیــان لە کۆمەڵــگا داخراوەکان و پاشــانیش
لەیەکتــر جیاکردنەوە و ئینجــا بردنیان بۆ گۆڕە
بەکۆمەڵەکان و کوشتنیان بە شێوەیەکی ڕێکخراو.
ئەو زەمینەســازییە ،بــە دەرکردنی بڕیارێکی
ئەنجومەنی ســەرکردایەتی دەســت پێ دەکات.
تیایــدا عەلــی حەســەن مەجید بە بەرپرســی
ســەرەکیی هەموو ناوچەی «باکوور» دەستنیشان
دەکرێت و لەو هەرێمەدا دەستەاڵتەکانی سەددام
حوســێنی پــێ دەدرێن .ئــەو عەلی حەســەن
مەجیــدەی کە لــە وتارێکیدا دەڵێــت (دەچمە
شیمال ،یان شــەلوار دەکەمە پێم ،یان عەگالیان
لەسەر دەنێم) .لە شوێنێکی دیکە ،کورد لە مرۆڤ
بوونیش دادەماڵێت و دەڵێت (ئەو سەگانە چین ،بە
کیمیاوی لێیان دەدەم ،کێ قســە دەکات ،نەتەوە
یەکگرتووەکان؟....تــاد) ..ئینجا پالنی لەناوبردن و
جێبەجێکردن لەچوارچێوەی شــااڵوەکانی ئەنفال
بەوردی دادەڕێژن .لەکتێبەکەشــدا بەوردی باس
لە شااڵوەکانی ئەنفال کراوە.
پوختە
بــەو جۆرە ،لە کتێبەکەدا هەوڵ دراوە پڕۆســەی
جینۆســاید وەکوو یەک پاکێج پیشــان بدرێت.
ئاماژە بــە هەمــوو ڕەهەندەکانی ئەو پڕۆســەیە
کــراوە .هۆکارەکانــی لــە چوارچێوەیەکــی ورد
و لــە شــرۆڤەکردنی دەوڵەتی عێڕاقــدا لەڕۆژی
دامەزراندنییــەوە تــا دەگاتە دواییــن هەڵمەتی
جینۆساید ،خراونەتە ڕوو.
ژێدەر
 .1قوتــر یان (قطر) کە بەمانای بــەش یا پارچە دێت ،لە ئەدەبیاتی
ناســیۆنالیزمی عەرەبیدا ،ناوێکە بۆ دەوڵەتــە عەرەبییەکان ،بەمانای
ئەوەی نیشــتمانی عەرەبی دابەشکراوە .ئەو واڵتانەی هەن ،بەشێکن
لە نیشتمانی عەرەبی و وەکو بەشیش تەماشاین دەکرێت.
( .2أحنا البدو ،وین العدو؟)
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هەڵوەشاندنەوەی گابۆڕ

شەهال دەباغی

دیسکۆرس چەمکێکە کە میشێل فۆکۆ بۆ هەڵسەنگاندنی پێوەندییەکان لەگەڵ دەسەاڵت
لە ڕادەی و شوێنی جیاوازدا هێنایە نێو باسەکانی فکر و هزر دونیای ئاکادێمی .کاری
سەرەکی شیکاری دیسکۆرسی لێکۆڵینەوە لەسەر پێوەندی زمانە لە حەوزەی جۆراوجۆردا.
بەپێی شیکاری دیسکۆرسی ،شتەکان هەرگیز تەنیا بۆ خۆیان بوونیان نییە ،بەڵکوو هەر کە
زمان بەکار هات جیهانی دەرەوەی خۆمان شرۆڤە دەکەین .لە شیکاری دیسکۆرسیدا ئێمە
پێوەندی نێوان گوتار و گوفتمانەکان هەڵ دەسەنگێنین.

یەکەمجار وشە بوو و وشە لە الی خودا بوو ،و
وشە خودا بوو.
ئینجیل ،یوهانێس ١٩١٧ .١:١
)The Beginning (Genesis 1:1-2
In the beginning was the Word, and
the Word was with God, and the
Word was God.
 /Plot summaryکورتەی تەون

تەونــی گابۆڕ لــە دوو گێڕانــەوە و چیرۆکی
هاوتەریب پێک هاتووە:
چیرۆکی یەکەم بەسەرهاتی چەند منداڵێکە،
لەوانە کەریــم و هەژیر(عەبدولموتەلیب) ،کە
لە شــارێکدا دەژین کە پاسگاکان کۆنتڕۆڵیان
بەسەردا هەیە .ئەو مندااڵنە لە ڕەوتێکدا گەورە
دەبن و بە هۆی هەڵکەوتێک لەگەڵ گۆڤاری
سروە ئاشــنا دەبن و لە ڕێگای خوێندنەوەی
سروە و شێعر و کتێب ،زمانی دایکیی خۆیان
دەناسن ،فێری نووسینی زمانی کوردی دەبن
و وردە وردە لــە ڕەوتی ژیانیانــدا هێندێک
ڕووداو وا دەکەن کە هەژیر بەرەو سنوور کۆچ
دەکات و کەریم لە شار دەمێنێتەوە.
چیرۆکی دووهەم بەسەرهاتی کوشتارگای
دەرەوەی شــارە کــە لــە خەیــاڵ و زەینی
کەریمــدا بە گرافیکی ئیتالیکــی بۆ خۆێنەر
دەگێڕدرێتــەوە .هەموو ڕۆژێک کەریم و بابی
کە قەســاب بــوو ،مانگا ،جوانــەگا و گوێلک
دەبنە کوشتارگا کە ســەریان ببڕن .بە هۆی
بوونی پاســگا و خەتەری مەرگ بابی ،کەریم
لە قەســابەوە دەبێتە مریشــکفرۆش .کەریم
بەســەرهاتی ئەو ئاژەڵە بەستەزمانانە وەها بە
وردی دەگێڕێتەوە کە خوێنەر هەست دەکات
لەگەڵ کەریم بەیانیان بەرەو کوشتارگا چووە
و کوشــتاری ئاژەڵەکانی بە چاوی خۆی دیوە.
بەرەبەیانییەک ،ســەیدە سوورەی زمانشڕ کە
مااڵتەکان ســەر دەبڕێت لەگەڵ جوانەگایەک
لەبەریەک ڕادەچن و ســەیدە ســوورە ،مانگا
بریندار دەکا ،بەاڵم جوانەگاش شاخ لە ورگی
سەید دەدا و لە کوشتارگا دێتە دەر.

مانگا لە ئەفسانەکاندا

لە زۆربەی ئەفســانەکانی هیندی ،ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاســت ،یوونانی و ســکاندیناویدا مانگا یا
پیرۆزە و یان ڕۆڵێکی گرینگی لەســەر ژیانی
مرۆڤەکان ،سووڕی سروشــت و گێڕانەوەکان
هەیە .بەپێی هیندووئیزم مانگا یەک لە حەوت
دایکانــی پیرۆزی زەوییە :دایکی زەوی ،دایکی
تاک ،مامۆســتا ،پەرەستار ،مەلەکە ،هاوسەری
برەهمــان و مانــگا .مانگا لــە چەرخی ژیانی
سروشــت و مرۆڤدا یەکجــار بەبەرەکەتە .کە
دایک شیری نەبێ ،شیری مانگا دەدەنە منداڵ.
تەنانەت پەینەکەشــی وەک سووتەمەنی بەکار
دێت .وەک تایبەتمەندییەک بۆ مانگا دەتوانین
بڵێیــن کە مانــگا ئاژەڵێکی ســەخییە ،بەبێ
ئەوە پێویســتی بە ئاگادارییەکی سەیر هەبێ.
بوونەوەرێکی مێهرەبانی بێئیدعایە .نوێنگوون
و جوانەگا لە مانگا دەبن؛ نوێنگوون بۆ دووبارە
بەرهەمهێنانــی ڕەگەز و شــیر ،و جوانەگا بۆ
کێاڵنی زەوی .مانگا و گوێلکەکانی نزیکترین و
بەبەرەکەتترین ئاژەڵ و دۆستی مرۆڤن.
ئەفســانەکانی ســەبارەت بە مانگا وەک
یەکەمیــن دایکی جیهــان و هێمای زاوزێ
لە نەریــت و کولتــووری زۆر ناوچە و گەلدا
دەبینرێن .یەکەمین وێنەکانی هەزاران ســاڵ
پێشی ســەر دیواری ئەشکەوتەکان کە بۆمان
ماونەتــەوە مانگا و جوانــەگان .لە گورگان و
مازندەرانی ئێــران پەیکەرەیەکی چوار هەزار
ســاڵەی مانگایەک دۆزراوەتــەوە کە خەریکە
شەراب دەخواتەوە .مانگا هێمای شەڕی نێوان
ڕووناکایی و تاریکییە.
لە میتۆلۆگی سکاندیناویدا یەکەمین مانگا/
دایک ،هێندە زمان لە ســەهۆڵ دەخشێنێ تا
پیاوێک لــە نێودڵی ســەهۆڵەکان دێتە دەر
و  Audhumbla/Ödhumlaوەک باوکــی
خوایان دەناســرێت .لە میسر و میزۆپۆتامیا،
ســیمبۆلی خواوەندەکانی ئاسمان و ئەوین و
ژن ئیســیس /ISISو  ،Hathorسەری مانگا یا
ژنێک بە شــاخی مانگاوە بوو .هەرا  /Heraی
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یونانی خواوەندی ماڵ ،ژن و هاوسەرگیری و
پاراســتنی ژیان ،مانگا و شــیرەکەی بوو .لە
دینەکانی ئاســمانیدا مانــگا خاوێنە .یەک لە
وێنەکانی ئاســمانیی ئەســتێرەکان /Zodiac
«ثور» جوانەگایە.
هاوکات گەلێک ئەفســانە هەن کە تێمی
گرینگی ئــەوان ئەوەیە چــۆن گا/مانگایەکی
بەهێز لە داو بخەیت .بۆ وێنە یەک لە دوازدە
خانــی هەرکولێس بۆ پاکبوونە لە تاوانێک کە
ئەنجامــی دابوو ،ئەوە بوو کە «مانگای کرێت»
کــە مانگایەکی زۆر جوان و بەهێز بوو ،لە داو
بخــا و بیگرێ .یەک لــەو ئاژەاڵنەش کە بە
مەبەستی قوربانیکردنی ئایینی بەکاری دێنن
هەر مانگا ،جوانەگا و گوێلکن.

تایبەتــی ئاژەڵی کردووە کە نزمترە لە مرۆڤە.
جیهانی ئاژەڵ بێچەمک و بێوشــەیە و ئاژەڵ
خودی نییە .دەســەاڵتی مرۆڤ بەسەر ئاژەڵ
و سروشــتدا و نەتوانینی ئەوان بۆ دەربڕینی
ڕەنجی خۆیان باســێکی دیکەی دیالێکتیکی
ڕۆشەنگەرییە.
لە دەالقەی ئەم پێشەکییەوە ،دەمانەوێت
بزانیــن کە بۆ لە ڕۆمانــی گابۆڕدا ئەو هەموو
مااڵتە بریندار و ســەربڕاوە ڕووبەرێکی زۆری
دەقیان داگیــر کــردووە؟ چیرۆکی دووهەم
بۆ بــە خەیــاڵ و زەینــی کەریمــدا تێپەڕ
دەبــێ؟ لەم وتارەدا هەوڵــی ئەوە دەردێ کە
خوێندنەوەیەکمان هەبێ لە بۆ مانگا ،جوانەگا
و گوێلکەکانی ناو ڕۆمانی گابۆڕ و لەگابۆڕدانی
ئەوان.

ئادۆرنــۆ و هۆرکایمێــر ســەر بــە مەکتەبی
فڕانکفۆرتییەکان یەکەمجار لە ساڵی ١٩٤٤دا
لە کتێبی دیالێکتیکی ڕۆشەنگەریدا هێندێک
باس لەوانە :بێزمانیی ئاژەاڵن و ڕەنجی مرۆڤ و
ئاژەڵ دێننە کایەوە .دیالێکتیکی ڕۆشەنگەری
کتێبێکی ڕەخنەگرانەیە لــە ڕوانگە و هزری
پێشتری ئورووپایی .ڕۆشەنگەری لە ڕوانگەی
ئەوانەوە بریتییە لە گەیشتن بە خودئاگاییەک
کە مۆدێرنیتە دێنێتە ژێر ڕەخنەوە؛ چۆن مرۆڤ
دەستی داوەتە وێرانکردنی خۆی و بەرپاکردنی
کەمپی سووتانی مرۆڤ .کۆمەڵگای تێکنیکی
و مەسرەفگەرا ،ڕێکالم ،سەنعەتی کولتووری،
هەمــوو تێكڕا لەژێــر نــاوی ئێفێکتیڤبوون/
کارابوون مێشــکی مرۆڤ دەشــۆنەوە .مرۆڤ
وشــەکان لە هەموو شــوێنێک ،لــە ڕادیۆ و
دەربڕینەکانی بەکار دێنێ ،ئەو وشــانەی کە
لــە ماناکانیان حاڵی نیــن و دەبنە تۆتالیتێر.
مرۆڤ خــۆی پێ خاوەن هەســت و بیرە ،و
ئاژەڵ بێهەست دەبینێ .ئەوەی کە بێهەستە،
خاوەنی وشــە نییە .بەاڵم ئاژەڵ ڕۆحی خۆی
هەیە و تەنانەت ئەرەســتوو باسی جەستەی
ئاژەڵــی نەکــردووە ،بەڵکوو باســی وجوودی

پرسیار و گریمانە

چوونە نێوباس
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بــە خوێندنەوەی گابۆڕ ئەو پرســیارە لە الی
منی خوێنەر دروســت دەبێت ،کە بۆ نووسەر
ئــەو هەموو مانگا و جوانەگا و کوێلکەی بەناو
تەونی دەق و خەیاڵی کەریمدا باڵو کردۆتەوە
و گابۆڕی ئەو ئاژەاڵنە لە بۆ چییە؟
دەقێکی دەوڵەمەند و نووســەرانە بەپێی
ڕوانگەی «بارت» ئەو دەقەیە کە بتوانێت ئەمڕۆ
دووبارە لە الیەن خوێنەرەوە بنووســرێتەوە و
مانــای تازە و جیاواز لە خۆی بداتە دەســت.
بەاڵم ئایــا خوێندنەوەکان مانا و مەبەســتی
نووســەر دەپێکــن؟ «بارت» گوتەنــی ڕەنگە
هــەر هەوڵێک بۆ پێکانــی مانای نێو خەیاڵی
نووسەر بێهودە بێ ،بەاڵم تەنیا لە ڕێگای ئەم
خوێندنەوانەوە ڕەنگە بە هێندێک مانا بگەین.
 déconstructionمێتۆد
 de-struereهەڵوەشاندن
 construereدروستکردن
وشــەی دێکانستراکشــن لەم دوو وشــەیە
پێک هاتووە .هەر خودی وشــەکە هەڵچنین/
دروســتکردن و هەڵوەشــاندن/لەبەریەک
هەڵوەشاندن هەڵگری دژایەتییە ،بەاڵم هاوکات
ساڵی بیست و دووەم

زستانی 2720

مانــا دەدەنــە یەکتر .مەبەســتێکی چەمکی
دێکانستراکشــن ئەوەیە کە بە هەڵوەشــاندن
و دووبــارە لێــک گرێدانــەوەی تەونی دەق،
دژایەتــی و چەندوێنەیــی پشــتەوەی دەق
نیشــان بدرێت و دەق لە کۆنتێکستی تازەدا
مانــا بکرێتەوە .خوێندنەوەی دەق هەمیشــە
بــە دۆخەکان بەســتراوەتەوە و لــە زەمەندا
دەگۆڕدرێت و مانای جیاوازی لێ هەڵدێنجێن.
مێتۆد/فەلســەفەی هەڵوەشاندنەوەی «دێریدا»
هەوڵ دەدا نیشــان بدات چۆن دەق هەڵگری
دژایەتییــە کە ڕەنگــە لە نیــگای یەکەمدا
نەبیندرێ .چ ئامانجێکمان لە هەڵوەشاندنەوەی
دەق هەیــە؟ بە ڕای «دێریــدا» ئێمە ناتوانین
واقع بە شــێوەی ئابژێکتیڤ پێناســە بکەین،
بەڵکوو تەنیــا دەتوانین خوێندنەوەیەکمان لە
ڕێــگای زمانەوە لێی هەبــێ .تەنیا لە ڕێگای
وشــە و زمانە کە واقع دەنووسینەوە و وێنای
دەکەین ،ئێمە دەتوانین بە بەشــێک لە واقع
بگەین .زمان واقع دروست دەکا.
بۆ خوێندنەوەی دووهەمم لە ڕۆمانی گابۆڕ
(خوێندنەوەی یەکەم لە حەفتەنامەی سیروان،
ژمارە ١٠٢٣دا چاپ کراوە) دیسان ڕۆمانەکە
دەخوێنمەوە .ئینجا ڕۆمانەکە وەک قوماشێک
لــەت دەکــەم و دوو چیرۆکــە هاوتەریب و
تێكەاڵوە کە لێک جیا دەکەمەوە .ئایا بە تەنیا
وەک دوو چیرۆکــی ســەربەخۆ دەمێننەوە؟
بەتایبەت ئەو چیرۆکەی بە مێشکی کەریمدا
دەڕوات و دەگاتە خوێنەر؟ بەڵێ؛ ئەگەر ئێمە
ئەو دوو چیرۆکە لێک جیا بکەینەوە ،هەرکام
لــەوان ژیانی خۆیان هەیــە .چیرۆکی یەکەم
بەســەرهاتی چەند منداڵە کە وەدوای تۆپێک
کەوتوون و دواتر لەگەڵ گۆڤاری سروە ئاشنا
دەبن .کەریم برایەکی لە شــەڕێکدا شــەهید
بووە .وێنەی براکەی جاران لەسەر دیوار بوو،
بەاڵم ئێستا تەنیا جێگای وێنەکە لەسەر دیوار
ماوەتــەوە .هەژیر کە نــاوی عەبدولموتەلیبە،
ناوی خۆی دەگۆڕێت و دەیکاتە هەژیر .هەژیر
بابێکی زۆر چڵێس و سێکسیســتی هەیە کە

هاوکات ژنەکــەی زۆر خۆش دەوێ .ئەو دوو
منداڵە وردە وردە گەورە دەبن و تاد.
چیرۆکــی دووهەم کە لە داخڵەی خەیاڵ
و زەینــی کەریمــدا دەگاتە خوێنەر ،باســی
کوشــتارگایەک و شەڕی ئاژەڵە بێزمانەکان و
سەیدەسوورەی قەســابە .هەموو بەیانیان کە
سەیدەسوورە دەیەوێت مااڵتەکان سەر ببڕێ،
ئەوان بــە دیتنی خوێنی هاوڕەگەزەکانیان لە
گابۆڕ دەدەن .لە بەرەبەیانێکدا سەیدەسوورە و
جوانەگایەک یەکتر بریندار دەکەن و جوانەگا
بە برینداری لە کۆشتارگا هەڵ دێت.
کەوایــە ئەم دوو ڕەوایەتــە هەم بگێڕەوە
(راوی) خۆیــان هەیــە ،هــەم چیرۆکــی
ســەربەخۆی خۆیان و هەم فۆڕم و تێکنیکی
خۆیان.
ئینجــا کــە چیرۆکەکانمــان لێک جیا
کــردەوە ،بۆ وێنە چــاو لە پاژ و کۆ ،وشــە،
ئیدیۆم دەکەین تا مانا شــاراوەکانی نێو دەق
بدۆزینەوە .ئەم شــێوە لە خوێندنەوەیە بەپێی
دێكانستراکشــنی «دێریدایـ»ـــی ،واتە لەبەر
یەک هەڵوەشاندنەوەی دەق ئەنجام دەدەین.
هەڵوەشاندنەوەی دەق

«دێریــدا» ( )٢٠٠٤-١٩٣٠هەوڵی ئەوەی بوو
کە نێشــان بدا ،سیســتمە مێتافیزیکییەکان
پڕن لە درز و دژایەتی .بەاڵم ســەرەڕای ئەوە
دێریــدا ئیدەی سیســتمی مێتافیزیکی فڕێ
نــەدا ،بەڵکوو تەنیا وەک پرۆژەیەکی بەردەوام
ناتەواو چــاوی لێ دەکرد .دێکانستراکشــن
چەمکێکی فەلســەفی و زانستی ئەدەبیاتە کە
ڕیشەی لە پۆستستراکچرەکاندایە .ئەم چەمکە
بەرباڵو و چەندماناییە ،و دێریدا قەت تاریفێکی
کۆتایی لێ نەکردووە .بە بۆچوونی دێریدا هیچ
شــتێک لە دەرەوەی دەق بوونی نییە .هەموو
شــتێک دەتوانێت دەق بێت و ئەو شــتانەی
دەیانبینین ،هەستیان پێ دەکەین ،بیریان لێ
دەکەینەوە ،دەیانخوێنینەوە ،جۆرێک لە دەقی
پڕ لە چەمکی دژبەیەکن کە ئێمە شرۆڤەیان
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دەکەین .زمــان لە دووانە دژبەیەکەکان پێک
هاتــووە .لە ڕێگای ئەو دژانــەوە ئێمە هەوڵی
فامکردنی واقــع دەدەین .بۆ ئەوە دیاردەیەک
بناســین دەبێ دژەکەی بناســین .وەک نوور
و تاریکی ،وەک واقــع و خەیاڵ و خەون .لە
ڕێگای هەڵوەشــاندنەوەی دەق دەتوانین بەوە
بگەین دەق چۆن دروســت کراوە .ڕێگایە بۆ
دۆزینەوەی شــاراوەکان ،ڕەنگە ئەوە بێت کە
بــۆ وێنە جنس یا ئێتنیکی تــاک ،یا کات و
شــوێنی دەق بگۆڕی .هەمــوو چاالکییەکی
مرۆڤ وەک خوێندنــەوەی دەقە کە دەکرێ
هەڵوەشێندرێنەوە.
دیسکۆرس

دیســکۆرس چەمکێکە کە میشــێل فۆکۆ بۆ
هەڵسەنگاندنی پێوەندییەکان لەگەڵ دەسەاڵت
لــە ڕادەی و شــوێنی جیــاوازدا هێنایە نێو
باسەکانی فکر و هزر دونیای ئاکادێمی .کاری
سەرەکی شیکاری دیسکۆرســی لێکۆڵینەوە
لەسەر پێوەندی زمانە لە حەوزەی جۆراوجۆردا.
بەپێی شیکاری دیسکۆرسی ،شتەکان هەرگیز
تەنیــا بۆ خۆیان بوونیان نییە ،بەڵکوو هەر کە
زمان بەکار هات جیهانــی دەرەوەی خۆمان
شــرۆڤە دەکەین .لە شــیکاری دیسکۆرسیدا
ئێمــە پێوەندی نێوان گوتــار و گوفتمانەکان
هەڵ دەسەنگێنین و لە دیاردەکان دەکۆڵینەوە
کە چۆن دیسکۆرسەکان ،کاریگەرییان لەسەر
یەکتــرە و بــۆ وێنــە پێوەندیی دەســەاڵت
و نایەکســانی چۆنــە .بەپێــی دیســکۆرس
( )Discourseئێمە لە ڕێگای زمانەوە جیهان
نــاس دەکەین و بەبــێ زمان ناکــرێ واقع
بنووســینەوە و باســی بکەین .زمانە کە واقع
فۆرم دەدا و واقعێک کە ئێمە دەربارەیدا قسە
دەکەین هەمیشە ســۆبژێکتیڤە .بەکارهێنانی
زمان دیســکۆرس بەرهەم و دووبارە بەرهەم
دێنێتەوە .دیسکۆرس کاریگەرییان بە چاک و
خراپ هەیە؛ دەتوانین چ بڵێن و بنووســین و
یا ناکرێ بگوترێن و بنووسرێن.
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شیکردنەوە

ئەگەرچی بگێڕەکانی گابۆڕ ئێســتا خەریکن
بەســەرهات و ڕووداوەکانــی ڕابردوومــان بۆ
دەگێڕنــەوە ،بــەاڵم بەشــێکی ڕووداوەکان
لە ڕابــردوو لــە ڕابــردوودا ڕوو دەدەن .ئەم
زنجیرە پەیوەستە لە کاتە دەمانباتەوە هەمان
بۆچوونە دروستەکەی دێریدا و ڕەخنەکەی لە
فیلســووفانی پێشتر کە بە جۆرێک باوەڕییان
بە هەبوونی ڕەهایە .لە سیستمی بیری ئەواندا
تەنیا ئێســتا هەیە و ڕابردوو لە دەست چووە
و داهاتووش هێشــتا نەهاتووە ،بەاڵم شتێک
کە لە خۆیدا ناگــۆڕێ و ناجووڵێت ،ناتوانێت
بوونــی هەبێ .بۆ دێریــدا جووڵە و گۆڕانە کە
بوون مانا دەکەن و ئێستا هەمیشە بەشێک لە
ڕابردوو لەگــەڵ خۆی دێنێت .بە ڕای دێریدا
ســتراکچر (پێکهاتە)ی زمان کە ڕابردووشی
لەگەڵــە ،ئیمکانی ئەوەمان دەداتێ کە گۆڕان
لە زەمەندا ببینین .ڕابردوو بەشێکی چاالکە لە
ژیان و ئێستامان.
«تەنیا شــتێکمان کەم بوو؛ ئەویش تۆپ
بوو»( .ل ٧ .و هەوەڵ ڕستەی گابۆڕ)
یەکەم ڕســتەی گابۆڕ بە گێڕاونەوەی
یەکــەم بگێڕ ،لە نێو دەیان بگێڕی دیکەدا
دەست پێ دەکات ،گابۆڕ باسی ڕووداوەکان
لــە ڕابردوویەکدا دەکات ،بەاڵم ئەم ڕووداو
و ڕابردوویــە خۆی تەژییە لە ڕابردووەکانی
دیکــە ،لە ســەرەتای چیرۆکەکــە چەند
بگێــڕی الو باســی ئەوەمان بــۆ دەکەن
کە دەیانەویســت تۆپێکــی فوتباڵ بکڕن
و تیمێــک پێک بێنن ،بــەاڵم هەر لێرەوە
ڕابردوو لە ڕابردوو دەبنە بەشێکی گرینگ
لــە چۆنیەتیــی مامەڵەکردنی نووســەر و
بگێڕەکان لەگەڵ کات و دۆخدا:
[« ]...ئەو خاکە چکۆلە ڕاست بەرامبەری
پازگا بوو .پازگا پیشــتر ماڵی حەمەدەمینائاغا
بوو ]...[ .چەند ســاڵ دوای گرتنەوەی شــار
دەوڵــەت ئەو ماڵەی داگیر کرد و کرا بە پازگا
[.»]...
ساڵی بیست و دووەم
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میرزا هادی باوکی عەبدولمتەللیب هەموو
جارێــک چاوی پڕ دەبوو لە ئاو .ئای لەو ڕۆژە
ڕەشەی تێی کەوتین!» (ل)١٧-١٦ .
ڕابــردوو لــە ڕابردووەکانــی نێــو گابۆڕ
دەیانــەوێ پێمان بڵێــن کە زەمــەن تەنیا
ئــەو ئێســتایە نییە کە بگێــڕەکان خەریکن
ڕووداوێکمــان بــۆ دەگێڕنــەوە ،بەڵکوو ئەو
ئێســتایەمان پڕە لە ڕابردوو .ڕابردوویەک کە
داهاتووەکان ســاز دەکەن ،بــەاڵم ئەوەی کە
جێگای ســەرنجە ئەو ڕابردوو-ئێستا و ڕەنگە
داهاتووش ،نەک بەرەو باشــی و گەشەکردن،
کە بەرەو پاش گەڕاوەنەتەوە .بەپێی گوتەکەی
میرزا هادی پێشتر ،پێش ئەم ڕابردوویە ،ژیان
هێنــدە ڕەش نەبوو .تەنانــەت مێرمنداڵێکی
وەک عەبدولمتەللیــب دەزانێــت کە زەمان
چین و قورســی سەدان ساڵەی خۆی لەسەر
ناوی ئەو بار کــردووە و ناوی باوکی ،هادی،
دیســان خۆشــترە لە ناوی عەبدولمتەللیب.
ئەگــەر بەپێی کات و پێشــچوونی زەمەن با،
دەبا ناوێکی خۆشتر لەســەر عەبدولمتەللیب
دانرابا:
«کوتــت کوڕە وەڵاڵ هێشــتا نێوی باوکم
خۆشترە؛ هادی .خۆزگە بە خۆی .هی من لە
هی باوکیشم پیرانەترە ،النیکەم بریا من نێوم
هادی بوایە و باوکم نێوی عەبدولمتەللیب .چا
ئەو بەدبەختییەی من»! (ل)٦٨ .
یــا هەمــان گەڕانەوە بۆ دوایــە ،ترس و
ناچــاری کاریگەری لەســەر ناوی کەریمیش
بــووە و لە ڕاســتیدا ناوی کەریــم نییە و لە
ناچاری ناوی کراوەتە کەریم:
«کوتــت من برایەکم بوو لە خۆم گەورەتر
بــوو ،نێــوی کاک جەماڵ بوو ،ئــەودەم کە
لەدایک بووم ،ئەو نێوی نابووم خەبات.
کوتت دوای ئەوەی واڵت گیراوە ،باوکم و
ئەوان لە ترسان نێویان گۆڕیوم و کردوویانەتە
کەریم»( .ل) ٦٤ .
کەریم ،باب و دایکــی کەریم واتە بایز و
گەوهەر ،هەرکام لە ڕوانگەی خۆیانەوە باسی

کار و کاســبی بایز دەگێڕنەوە .سەردەمانێک
بایز قەســاب بووە ،ئــەوان ژێرخانێکیان بووە
و مااڵتیــان تێــدا ڕادەگــرت .هێندێک جار
بەیانیــان زوو بایز کوڕەکــەی لەگەڵ خۆی
دەبردە قەســابخانە .نووســەر یەکەم باســی
ژیانی ئەوان وەک بەشێک لە دەقی چیرۆکی
یەکەم دەنووسێت .کەریم باسی کوشتنەوەی
مانگاکان و شــەڕ و مانگرتنــی مانگاکان لە
قەساب دەگێڕێتەوە:
«دیتنی ســەربڕینی مانــگا و گوێلک زۆر
ناخۆشــە ،لەوە ناخۆشــهتر دیتنــی دیمەنی
ئەو مانــگا و گوێلکانە بوو وا هێشــتا نۆرەی
سەربڕینیان نەهاتبوو ،ئەو مانگا و گوێلکانەی
وا بۆنی خوێنی هاونەوعەکانی خۆیان بە سەردا
دەچوو .دوو شتیان زۆر سەیر بوو؛ دەنگیان و
چاویان .وەختایەک بۆنــی خوێنی مانگاکانی
دیکە بە سەریانهدا دەچوو بە شێوەیەکی سەیر
و ســەمەرە دەیانبۆڕاند کــە بە هیچ جۆرێک
وەک بۆڕەی جارانیان نەدەچوو [.]...
من زۆربەی ئــەو بەیانییانەی گوێلکمان
دەبرد بۆ کوشتارگا ،ئاخرزەمانم هەست دەکرد
و دونیام لێ ئاخر دەبوو»( .ل)١٩ .
بیرەوەرییەکانــی کەریــم ســەبارەت بە
کوشــتارگای دەرەوەی شــار کــە بەیانییان
بۆڕاندنی مانگا و چەقولووری سەگەبەڕەڵاڵکان
پێکەوە ناخۆشــترین دیمەن بوون بۆ کەریم،
لە الپەڕە ٢٠دا دەســت پێ دەکەن .هەر لەم
الپەڕەیشدا چەندین جار ئیدیۆمی ئاخرزەمان
بەدوای یەکدا بەکار دێن:
«مــن زۆربــەی بەیانییەکان دەمبیســت
و چەنــد جارێکیش دیتم .هــەر وەخت ئاوا
بۆڕاندنی مانگاکان و چەقولووری ســەگەکان
پێکــەوە تێکەڵ دەبــوون ،هەســتم دەکرد
ئاخرزەمان و دونیا ئاخربوونە .من زۆربەی ئەو
بەیانییانــەی گوێلکمان دەبرد بۆ کوشــتارگا،
ئاخرزەمانم هەســت دەکرد و دونیام لێ ئاخر
دەبوو.
وەختایەک گوێلکێکیان دەبردە بەردەرگا
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و ســەیدە ســوورە دەرگای لــێ دەکردنەوە،
کەریم بۆ دواجار دەســتێکی بەسەر پشتیاندا
دەهێنا و هەناسەیەکی هەڵ دەکێشا.
بڕۆ بەرەو ئاخرزەمان» ( .ل)٢٠ .
لەمەوبەدوا هــەر جارناجارێک لە دۆخی
جۆراوجۆردا بیرەوەری قەسابخانەی دەرەوەی
شــار و ئەو مانگا و گوێلکانەی کە ســەریان
دەبڕدرا ،لە زەین و خەیاڵی کەریم (خەباتـ)ـدا
شــەپۆل دەدەن و ئەم بیرەوەرییانە بە فۆرمی
ئیتالیک دێنە نێو دەق .ئێســتا پرسیار ئەوەیە
کە بۆ ئــەم بیرەوەرییانە/ڕابــردووی دوور ،لە
زەمەنێکی دیکەدا ،زەمەنی دوای داگیرکردنی
ماڵــە حەمەدەمینائاغــا و هاتنی پــازگا ،ئەو
کات کە پازگا پێشــتر ماڵی حەمەدەمینائاغا
بوو ،وەبیر کەریم دێنەوە و ئێســتا بۆ ئێمەی
خوێنەر دەگێڕدرێتەوە؟ ئەو پێشــترە بە کام
زەمان و دۆخ ئیرجاعمان دەدا؟ زەمەنێک کە
خەڵک ئاســوودەتر بوون یا زەمەنێک کە ئەو
کاتیش قەسابخانەیەک هەبوو؟ یا ئەو زەمەنە
کە هێشــتا بایــز نەببوو بە مریشــکفرۆش؟
بەڕاست هەر ترس لە تیری پازگا بایز دەکاتە
مریشــکفرۆش یا زەروورەتێک لە دەقدا هەیە
کە مانگا ببێتە مریشک؟
«وەختێک ماڵی حاجــی حەمەدەمینائاغا
بــوو بە پــازگا ،بایزیــش لە ترســی ئەوەی
بەیانییــەک زوو بە دوای گوێلــک و مانگاوە
وەبەر گولـــلەیان نەدەن و خۆی و کوڕەکەی
نەکوژرێن ،قەسابی وەال نا.
خواڵ وەتحەســێنێ لەو دەمــەوە ،بوو بە
بایزی مریشکفرۆش( ».ل)٢١ .
ئەگەرچــی مانگا کراوەتە/بۆتە مریشــک،
بەاڵم ئێمــە لەگەڵ یەک دیاردە ڕووبەڕووین:
ئاژەڵ و باڵندەی بێزمان .ئێســتا پرســیاری
دووهەم دێتە ئــاراوە کە بۆ ئەو هەموو ئاژەڵە
بێزمــان و بەســتەزمانە بە نێو ئــەم دەقەدا
بــاو کراوەتەوە/بوونەتەوە؟ ئــەو ئاخرزەمانە/
بەرەبەیانییــان کــە دەنگی بــۆڕەی مانگا و
چەقولووری سەگی بەرەڵاڵی تێیدا دەبیسترێ
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چمان پێ دەڵێت و ئەو دەنگانە نیشانەی چن؟
بــا بگەڕێنــەوە الی دیالێکتیکــی
ڕۆشەنگەری کە لەودا لە چەند جێیەک باسی
بێزمانی ئــاژەاڵن و ڕەنج دەکرێ .لە ڕوانگەی
دیالێکتیکی ڕۆشــەنگەرییەوە ،ڕۆشــەنگەری
بریتییە لە گەیشــتن بــە خودئاگاییەک کە
کارەســاتەکانی مۆدێرنیتــە وەک وێرانکردنی
خــودی مرۆڤ و بەرپاکردنــی کەمپ بێنێتە
ژێر ڕەخنــەوە .مرۆڤی خاوەن زمان و خاوەن
ئاپاراتی دەوڵەت ،بێزمانــەکان وەک ئاژەڵ و
بێهەســت و بیر دەبینێ .لــە ڕوانگەی بیر و
جیهانــی تۆتالیتەرەوە ئەوەی کە بێهەســتە
خاوەنی وشــە نییە ،یا دروستترە کە بگوترێ
ئەوەی وشــە و زمانی نییە بیر و هەست نییە
و لە کاتی کارەسات و خەمدا تەنیا دەنگێکی
لێ دێتە دەر (دەبۆڕێنێ).
هەموو مانگا و گوێلکــی بێزمانی گابۆڕ و
دەرەوەی گابۆڕ وشــەیان نییــە .پێش هاتنی
پازگاکەش هەر وشــەیان نەبووە .جار لەگەڵ
جاریــش دۆخ بەرەو خراپتر ڕۆیشــتووە .ئەو
مااڵتە تەنیا خاوەنی هاوار (گابۆڕ)ن .ئەوان لە
کاتی خەم ،خەتەر و کارەساتدا تەنیا دەتوانن
لە گابۆڕ بدەن .ئەگــەر وەبیرمان بێ ،کەریم
باســی ئەوەی بۆ کردین کە ئەو دوو شــتی
مانگاکانی پێ سەیر بوو ،دەنگ و چاویان:
[« ]...دوو شتیان زۆر سەیر بوو؛ دەنگیان
و چاویان .وەختایەک بۆنی خوێنی مانگاکانی
دیکە بە سەریانهدا دەچوو بە شێوەیەکی سەیر
و ســەمەرە دەیانبۆڕاند کــە بە هیچ جۆرێک
وەک بۆڕەی جارانیان نەدەچوو»( .ل)١٩ .
ئەگەر لــە ڕوانگەیەکی دەروونناســییەوە
چاو لەم ڕســتانە بکەین هەمیشــە مرۆڤ لە
کاتی ترس و خۆفدا چاوی زەق دەکاتەوە و بە
شێوەیەکی ناخودئاگا دەقیژێنێ .لەو ساتانەدا
مرۆڤ زۆر جار کوردوتەنی الڵ دەبێ و وشــە
نادۆزێتــەوە و تەنیا وەک ئــاژەڵ هاوارێک لە
گەرووی دێتــە دەر .تۆ بڵێی چاوی زەقبووی
مانگای چاوەڕوانی مــەرگ ،گابۆڕی گوێلکی
ساڵی بیست و دووەم
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ترســاو ،و لەبەریــەک ڕاچوونــی جوانەگا و
سەیدەســوورەی قەســاب هەمووی داڵی بەر
ژیانــی مرۆڤی کــوردی و بێزمانی ئەو نەبن؟
ئەگەر بە گوێرەی دێریــدا زمان داڵی بوونی
مرۆڤە و هەموو شــت لە دەق و وشەدا مانای
هەبێ ،ئاخۆ مرۆڤی بێزمان و زمانبەســتراوی
مرۆڤی کورد هەر هەمــان ژیانی ئەو مانگا و
مریشکانە نییە کە بەیانییان سەریان دەبڕن؟
ئینجا بۆ خاوەن مانگا لە ڕەوتێکدا دەبێتە
مریشــکفرۆش؟ ئەگەر بگەڕێینەوە سەرەتای
شــیکردنەوەکە کە باســی ئەوەمان کرد کە
ڕابردوو و ئێســتا نــەک بەرەوپێش نەچوون،
بەڵکوو بەرەو پشتەوە گەڕاونەتەوە ،ئایا ناتوانین
بڵێین کە تەنانەت ئەو بــڕە دەنگە کە ڕەنگە
سەردەمانێک بووبێت ،ئێستا لە پاشگەزبوونی
داوە و لــە بــۆڕەی مانگادا هێنــدە بچووک
کراوەتەوە کە بووەتە جیکەی مریشــک؟ خۆ
تەنانــەت ئەگەر قســەکەی الکانمان قەبووڵ
بێــت (و ئەمە لــە ڕوانگــەی جێندێرییەوە
جێگای ڕەخنەیە و بەپێی دونیای فەلســەفی
و لینگویســتیکی کریستێڤا ،زمان هێترۆژێنە
و هــەم دایکانەیە و هــەم باوکانە) کە زمان
سیستمە و سابژێکت کە فێرە گۆ و زمان دەبێ
دێتە نێو سیســتم ،ئەوە دیسان ئەو سیستمە
زمانییەی گابۆڕ ،چیرۆکی ئەو سەردەمەیە کە
شەپکە هێندە توند بوو کە هەموو شت بەرەو
پاش دەگەڕاوە و دەنگی بۆڕاندنیش لە بڵیندی
خۆی دەکەوێت و دەبێتە جیکەی مریشکان.
لێرەدایە دەق بەو قەناعەتەمان دەگەێنێت کە
دۆخ و دیسکۆرسی دەسەاڵت و پێوەندییەکان
لــە ڕابردوو ،ڕابردووی دوور ،ئێســتا و ڕەنگە
داهاتووش نەک بەرەو گەشە نەڕۆیشتوون ،کە
بگرە زمان و وشە هەموو ڕۆژێ لە قەسابخانە
ســەریان دەبڕدرێت و زمان لــە زاری مانگا
دێننە دەر و لە دەرەوە چەقولووری ســەگان
دەبیسترێ/دەبیســرا .ئەوان سااڵن ،گەرچی
زۆربــەی واڵتان چوونە نێو فازی مۆدێڕنیتەوە
و بگرە دوای مۆدێڕنیتە ،بەاڵم هێمن گوتەنی

لــە الی ئێمــە «دەبــا خوێن بێ و ســەران
بەرێ ،چەرخی کارگەیــان بگەڕێ» بوو .بۆیە
هورووژمی شــەپۆلی بیرەوەرییەکانی کەریم
بەردەوام کوشتاری نێو قەســابخانە دێننەوە
یادی خوێنەر:
«ڕیزێک کەالک بە قوالپەکانەوە لەمسەر بۆ
ئەوسەر هەڵواسرابوون .هەموویان سەرەوخوار
بوون .کلکە درێژەکانیان یەکی تۆزێکیان پێوە
مابوو .کلکیان لە حەوا و گەردەملەکانیان ڕوو
بــە خوارێ بوون .خوێنیــان لەبەر دەچۆڕاوە.
ڕەگی الڕانی زۆربەیان جارنەجارێک دەخوالوە
و لێی دەدا .کابرایەکی بەرگ سپی لە سەری
ئەوســەرەوە مۆر و ســتامپێکی پێ بوو ،دانە
دانە چاوی لێ دەکردن و مۆرێکی شــینی لە
الڕانیان دەکوتا»( .ل)٩٥ .
ئــەوان ســەردەمان گەلێــک زۆر بوون
ئەوانــەی الڕانیان مۆر و شــین دەکراوە .هەر
ئەوەش نــا ،زۆرن ئەوانەی بەســەرهاتی ئەو
گوێلکانەیان پێیە کە بە هەڵکەوت لە چەقۆی
قەســاب نەجاتیان بووە و شانسی ژیانیان بۆ
ڕەخسا (ئەویش چ ژیانێک ،خۆی جێی باسە)،
یا لە زگی مانگایەکی ئاوســدا لەبار چوون و
مردن:
«بابــم کوتی بۆ چوویە دەرێ؟ ترســای؟
کوتــم پێم خــۆش نەبــوو .کوتی هــەر تۆ
ڕۆیشتییە دەرێ ،هێنایانە دەرێ .کوتم چی؟
کوتی مانگاکــەی کەوڵیان دەکرد ،گوێلکێکی
لە زگدا بوو؛ ئاوس بوو»( .ل)١١٢ .
نەزۆکی و کوشــتوبڕی زمانــی ناو گابۆڕ
وەهای کردووە کە کوشتاری مانگا و گوێلکەکان
و ڕووداوەکانی شــار و دەســتڕێژکردنی پازگا
بەردەوام وێنــای ئاخرزەمانن ،چ بۆ کەریم و
چ بۆ خوێنەر .زمــان دەورێکی وەها گرینگی
لە ژیانــی مرۆڤدا هەیە کــە تەنانەت ئەگەر
تــۆ زمانی دایکی خۆت بزانــی ،بەاڵم بڕۆیتە
واڵتێکــی دیکە و زمانەکەی ئەوان بە تەواوی
فێــر نەبی ،ئــەوە جیهانی بیری تۆ قســر و
نەزۆکــە ،جا چ بگا بەوە کــە ئەو واڵتەی کە
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لێیــدا هاتووی لەوێش زمانی دایکی تۆ زمانی
خوێندن و نووسین نەبێ:
[ ]...کوردی قســەکردنەکەی زۆر خۆش
بوو؛ خەڵک بە ئەنقەست دەیاندواند .مانگایەکی
قســری ڕاگرتبوو و بــە ڕۆژدا دەری دەکردە
دەرێ و ئەوەندەی تاقەتی بوایە دەیبردە خوار
مااڵن و لە قۆپی و گوێچۆمی دەیلەوەڕاند( .ل.
)٤٦
پێوەندی چیرۆکی یەکەم و بیرەوەرییەکانی
کەریــم بــە فۆرمــی ئیتالیک لە نێــو دەقدا
پێوەندییەکی دیالێکتیکــی و دیالۆگییە ،واتە
زۆربــەی جار لە درێــژەی مەنتقیی چیرۆکی
یەکەمــدا بیرەوەرییەکانــی کوشــتارگاکە
دەنووسرێنەوە و جۆرە واڵمێکن بە ڕستەکانی
پێشــتری نێو دەق و تێمی ســەرەکی گابۆڕ،
واتــە نەبوونی تۆپ ،نەبوونــی زمان ،بێزمانی،
بەســتەزمانی مرۆڤەکانی ئەو شارە کە ئێستا
پازگا داگیری کــردووە .دیارە ئەگەر پازگاکان
لە نێوەڕاستی ڕۆژدا مانگای قسری نەنەعەجەم
بکــوژن ،مانگاکانــی دیکە وەهــا تەفروتوونا
دەکەن کە هەر زمانیان لە شەویلکەدا نەمێنێ.
وێنەیەکی بەرچاوی ڕاســتی ئەم بۆچوونە لە
دەقــدا ئەو کاتەیــە کــە عەبدولمتەللیب بۆ
کەریمــی دەگێڕێتەوە کە شــەوی پێشــتر
شتێکی خۆشــی بە زمانی کوردی دیوەتەوە،
بەاڵم دایکی لێی دەدڕێنێ:
«کوتم کەریم دوێنێ شــتێکی زۆر خۆشم
دییەوە بەاڵم دایکم لێی دڕاندم .سەد بریا ملم
بشکایە و نیشانی دایکمم نەدایە.
کوتم چی؟
کوتــم داســتانیکی بێ حــەدد و ئەندازە
خۆش بوو .بە زمانی کوردی بوو .ل٨٥ .
وە ڕاست دوابەدوای ئەم دیالۆگەی نێوان
کەریــم و عەبدولمتەللیــب ،بیرەوەرییەکــی
کوشــتارگا دێتە نێو دەق کە چۆن مانگایەکی
کــە زمانــی دەرکێشــابووە دەرێ و کــەف
و لینجــاوی زۆری بــووە (تــۆ بڵێی وشــە و
بەسەرهاتی زۆری پێ بووە) قەساب زمانی لە
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شەویلکەی دەردێنێ:
سەرەگایەکی بڕاو لەو الوە دانرابوو .چاوی
زەق ببــووەوە و زمانی دەرکێشــابووە دەرێ
و کــەف و لینجاوێکی زۆر لــە ژێر زمانییەوە
دەتکا خوارێ ]...[.دوایی القێکی خســتە سەر
شــەویلکەی خوارێــی و بە هەردوو دەســت
توند شەویلکەی ســەرێی کێشا تاکوو لە بەر
یەکی هەڵپچڕی .بە دەســتێکی زمانی هەڵێنا
و بە چەقۆکەی کە بە دەســتەکەی دیکەوەی
بــوو زمانەکەی لە بندا بــڕی و فڕێی دا پەنا
کەوڵەسەرەکە.
جووتێــک چاوی قەلپووچ و زمانێکی بڕاو!
(ل)٨٤-٨٣.
ئەگەر بە مێتۆدی شیکردنەوەی چۆنیەتی،
موحتــەوا و نێوئاخن چاو لــە گابۆڕ بکەین و
بمانەوێت بزانین هێندێک لە وشــەکان چەند
جــار و چۆن دووپــات بوونەتــەوە ،دەبینین
کە وشــەی زمان  ٤٤جار لە نێــو ڕۆمانەکدا
دووپــات دەبێتەوە .ئەگەر ئــەم  ٤٤جارە بە
دووپاتبوونەوەکانــی  ٨٠جــاری مانــگا٢٥ ،
جاری جوانەگا ٢٩ ،جاری گوێلک ٢٦ ،جاری
کــوردی ٧ ،جاری ئاخرزەمــان ،و زمانی بڕاو
و بەســتەزمان زیاد بکەین ،ئەو کات دەزانین
کــە ڕۆڵی زمان چەند بناغەیی و بنیاتی بیری
گابۆڕە و نەبوونی زمان و ڕەنجی بێزمانییە کە
وا دەکا ئەو هەموو مانــگا ،جوانەگا و گوێلکە
ببنە قوربانی .ڕەنج لــە ڕوانگەی دیالێکتیکی
ڕۆشەنگەرییەوە پێوەندی بە دەربڕینەوە هەیە،
ڕەنجێک کە پێشی دیمەن و نیشاندانی گیراوە.
دوای ئەوە کە کەریــم و عەبدولمتەللیب
الپەڕەیەکی ســروە کە شۆرمەزەی تێ کراوە،
دەدۆزنەوە و دوای ئەوە کە منداڵەکان دەزانن
زمانی کــوردی چەنــد شــیرینە و دەتوانن
بیخوێننەوە ،تەنیا لە دوو الپەڕە و سێ خەتدا
 ١٧جار وشەی زمان لە مانای جیاوازدا بەکار
دێت؛ هێندێک بە شــیرینیی زمان و هەستی
خۆش ئامــاژە دەکــەن و هێندێکیان پێمان
دەڵێن کە ئەگەر زمان لێگەڕێ سەر ساڵمەتە،
ساڵی بیست و دووەم
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ئەوە زمانە کە درۆ ناکا ،و زمان بێئامانە:
«بە زمانی فارســی نەبوو .بەاڵم ئەو دەیتوانی
بیخوێنێتەوە)١( .
[]...
کوتــم زۆر دواتر زانیم کە ئەوە شــیرنایی و
ڕووناکایــی زمانی خــۆم بوو لــە دەروونمدا
ئاوێتەی یەک دەبوون)٢( .
ئــەوە یەکەم جــار بوو بە چــاو زمانی خۆی
دەدی .ئــەو تا ئەودەم تەنیــا بە گوێی زمانی
خۆی بیستبوو)٣( .
کوتــم ئەوە یەکەم جار بوو زمانی خۆم دەدی.
()٤
زمانی خۆی چەندە ئاســان بوو ،زمانی خۆی
چەندە خۆش بوو! ()٥
کوتم من دەزانم.
کوتم من کوردی دەزانم)٦( .
بە هەڵهاتن ڕۆیشــتەوە ژوورێ .لە خۆشــیان
زمانی نەدەهاتە گۆ)٧( .
کوتم دایە وەرە شتێکی سەیر!
کوتم چییە ڕۆڵە!
کوتم وەرە بە خودا من ...دەزانم بخوێنمەوە!
کوتم چی دەزانی بخوێنیتەوە.
کوتم زمانی کوردی)٨( .
کوتم دادەی.
کوتــم هەبوو ...نەبوو ...کابرایــەک ...بوو ...دوو
ژنی  ...هەبوو...
دایکی گورجێک زمانی خۆی گەست)٩( .
کوتم نانا .درۆم کرد .هەو نییە.
کوتم دا بێنە ،زمان درۆ ناکا)١٠(.
الپەڕەکــەی لێ وەرگرت و لەبەر چاوی خۆی
دڕاندی.
کوتــم الی کــەس دەنــگ نەکــەی! زمانت
نەگەڕێ ها! بەدبەخت دەبین! نەڵیی شــتێکی
وام دیوە)١١( .
کوتم بێتو زمان لێگەڕێ سەر ساڵمەتە)١٢( .
کوتم خاڵە جەحفەرت زمانی نەســرەوت و بە
چوار پێنج لەتە کاغەزی ئــاوا بەدبەخت بوو.
()١٣

کوتم ســەدان کەس لەســەر زمانیــان تێدا
چوون)١٤( .
کوتم باوکت بزانێ ،خەریکی شتی وای ،زمانی
هەردووکمان لە بنــدا دەردێنێ .زمان ئامانە!
()١٥
ئەوە قسەی هەمیشەیی دایکی بوو کە دەیکوت
بێتاوان بوو.
کوتــم تەنیــا گوناحی جەحفەر چــوار کوتە
کاغــەزی زمانی کوردی بوو( )١٦( ».ل-٨٠ .
)٨٢
مرۆڤ ڕووناکی ،شــیرینی ،خــەم ،ڕەنج،
بەســەرهات و ڕووداو و گێڕانــەوەکان لــە
ڕێگای زمان و وشــەوە بــاس دەکا .هەر بۆیە
لــە ســەردەمێکی پڕ لە تەم و مــژدا ،هاتنی
گۆڤاری ســروە ڕاست سروەیەکە بۆ ئاوپڕژێنی
ڕۆحــی مرۆڤی کورد .شــیرینی و ڕووناکییە.
ئەو کات کە مرۆڤ ئەو وشــانەی کە پێشــتر
بە گوێ بیســتبوونی ،لەمــەودوا دەیتوانی بە
چاو بیانبینێ .مرۆڤ لــە دایک فێری یەکەم
وشــەکانی ژیان دەبێ بۆیە لە دەقدا دەبینین
کە دایک یەکەم کەسە کە کوڕ ڕووی تێ دەکا
و دەڵێت:
ڕۆڵە!
کوتم وەرە بە خودا من ...دەزانم بخوێنمەوە!
کوتم چی دەزانی بخوێنیتەوە .کوتم دایە وەرە
شتێکی سەیر!
کوتم چییە؟
کوتم زمانی کوردی( .ل)٨١ .
زمــان نەک هــەر ئامرازی پێوەنــدی بەڵکوو
خودی بیر و بوونــە .بوونێک کە ڕەنگە وەک
خاڵە جەحفەر و کاکە جەماڵ ژیانت لەسەری
بــە فەتەڕات بچێ .مانــگا و گوێلکە بێزمان و
بەســتەزمانەکان پێمــان دەڵێــن کە کاتێک
مرۆڤ زمانی نییــە و ناتوانی جیهانی دەرەوە
و واقعی پێ بنووسێتەوە هەروەک ئەو مانگا و
گوێلکانەیــە کە هەموو ڕۆژێ زبح دەکرێن .تۆ
کە زمانت ئازاد نەگەڕا و تۆ کە زمانت قەدەغە
بــوو ،هەموو ڕۆژێک ســەرت دەبڕن .نەبوونی
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زمان بۆ دەربڕینی ژیان و بەسەرهاتەکانی واتە
ڕەنج .ڕەنجی ئاژەڵ لــە بێزمانی ئەواندایە کە
ناتوانن باســی خۆیان بکەن و تەنیا لە خۆشی
و شــادیدا دەنگێک لە خۆیان دەر دەدەن؛ یا
حیلەیان دێت و یان لە گابۆڕ دەدەن.
بیرەوەرییەکانی بــاوی کەریم بە فۆرمی
ئیتالیک وەک خهون دێنــە نێو دەق .خەون
بۆ فرۆید به مانــای ئهوهیه که مرۆڤ به وێنه
بیر دهکاتەوه .ڕهوانی مرۆڤ بهگوێرهی فرۆید
وهک دهقێکه باڵو و پڕ له دژایهتیو ناتهبایی.
ههروهها به ڕای الکان خود کاتێک دروســت
دهبــێ که دێته ناو نهزمو سیســتهمی زمان
و کولتوور .بەاڵم کریســتێڤا هەنگاوێک زیاتر
داوێ و بــاس لــەوە دهکا که دروســتبوونی
ســابژێکت زۆر زووتــر ،پێــش هاتنی منداڵ
بۆ نێو سیســتهمی زمان دروســت دهبێ .واته
پێش قۆناغی ئاوێنهیی ،کاتێک منداڵ و دایک
پێوهندییهکــی ســێمیۆتیکیان ههیه .کاتێک
گهرمــای دایک ،خاڵی گرێبەســتە و دایک و
منداڵ یهکنو هێشــتا منداڵ خۆی له دایک
جیا نابینێ .کریستێڤا لەسەر ئەم باوەڕەیە که
دەق (تێکســت) له دیالۆگ لهگهڵ دەقهکانی
دیکەدا دهخولقێت و ئهمهش بهو مانایهیه که
ههموو دهقێک کارتێكردنی تێکستهکانی تری
لهســهره :ڕۆحی _ ڕهوانیو کولتووری ،واته
له نێواندهقدا تێکســتێکی تر شکڵ دهگرێو
بهم جۆره ههر تێکســتێک دهبێته تێکستێکی
تازه .کریستێڤا ،تئۆرییهکانی فرۆید دهربارهی
ناســنامه که لهگهڵ ههم دایــک و ههم باب
پێناســه دهکرێــت ،تایبهتمهندیــی زمان که
هێترۆژێنهو ههروهها پێوهندیی نێوان خودئاگا
و ناخودئاگا (نەست) و پێوهندی نێوان خهون
و نێوهڕۆكی خــهون و ههروهها تئۆرییهکانی
ژاک الکان ،لــه کاری خۆیدا پهرهپێ دهدا بۆ
ئهوه که تێکســتی ئهدهبی و سابژێکت بێنێته
بهرباس.
با کەمێک لەســەر ئیدیۆمــی ئاخرزەمانە
بدوێن کە پێشــتر ئاماژەیەکی بچووکمان پێ
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دا .ئاخرزەمان لە ڕاســتیدا بە هاتنی قیامەت
و کۆتاییــی مێژوو کە ئیدی مــرۆڤ نامێنێ
دەگوترێ .ئەو ڕۆژەی کە مێژوو نییە و کۆتایی
دێــت ،و مرۆڤ چاوەڕێی حوکــم و مەرگە و
لە بەرزەخێکدا ڕاوەستاوە تا تەکلیفی مەعلووم
بکرێت .ئەوە ئاخرزەمانە.
ئەگەر بیــرە مێتافیزیکییەکەی هیگڵ بە
قەرز وەربگرین کە مێژوو گەشەی ئاگایی ڕۆحە
لە ئازادیی خۆی ئەوە دەتوانین بە بەهای زمان
لە گەشەکردنی ئاگایی و ئازادی مرۆڤ بگەین.
زمان لە پرۆســەی مێژووییدا ئاگایی پەرە پێ
دەدا و ئەو نەتەوانە کە ئیرادە ،ئاگایی و ڕۆحی
خۆیان فەرامۆش دەکــەن ،نابنە نەتەوەیەکی
مێژوویی .ئیرادە ،ئازادی و گەشەکردنی ئاگایی
مانا دەبەخشــنە تاک و نەتەوە .شــارێک کە
پازگا بە کەیفی خۆی بڕیار لەسەر دانیشتوانی
دەدا کەی لە ماڵ بێنــە دەر ،پەنجەرەکانیان
دیوارچن بکەن ،ژنەکان بە جلی تایبەت بێنە
تەنانەت حەوشی خۆیان ،لە ئاخرزەماندا دەژی
و بــە جۆرێک مێژوو کۆتایــی هاتووە .یا هەر
نەبێ وەک کەریم کە لەگەڵ ســەربڕینی هەر
مانگایەک هەســتی دەکــرد ئاخرزەمانە ،ئەو
شارە لە قیامەت نزیک بووەتەوە.
بــەاڵم کەریم ئیدیۆمــی ئاخرزەمان تەنیا
لــە کاتی مەرگی مانگاکاندا بەکار ناهێنێ .ئەو
ئیدیۆمــە چەند جار ،بۆ وێنە لــە ئاخرەکانی
ڕۆمانەکەدا بەکار دێت ،کاتێک کەریم و نازدار
مااڵوایــی لە یــەک دەکــەن و دەگرین و لە
نێوەڕاستی کۆاڵندا یەکتر لە باوەش دەکەن:
کوتی متەللیب ئێستاش تامی زارم سوێرە.
کوتی ئێستاش سوێرایی فرمێسکەکانی نازدار
لە زارمدایە .باوەڕ دەکەی؟
عاسمان ڕووخاوە.
دەست لێکبەردانە.
ئاخر زەمانە( .ل)١٨٥ .
بــە ڕای کریســتێڤا دهقی شــاعێرانه کە به
ســاتێکی تایبهتی قهیران بهســتراوهتهوه ،لە
زاتــی خۆیدا ههڵگری جهســتهیهکی دایکانه
ساڵی بیست و دووەم
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(سێمیۆتیک/ڕهمزیـ)ـیه ،که بەرانبەره لهگهڵ
زمان/سیستهمی نیشــانهیی .ههست ،ڕیتم و
زایهڵه له توخمێکی دایکانهیە .کریســتێڤا ئهو
ئیمكانــی دهربڕینه ،بە کۆرا» نــاو دهبات که
تایبهتمهندیــی ژنانهی ههیه و بــه تهواوەتی
ڕهمز و ئــەو نهگوتراوانهی نێــوان خهتهکانی
دهق (نێواندەقــی) دهگوترێ .کۆرا تئۆرییهكی
ســهرهتاییه که لــهو جێگایهی کــه مانا له
دهقــدا بێدهنگ دهکرێ و یــان قهت نهبووه،
مانا دهبهخشــێ .کاری شاعێرانه/هونهرمهندانه
دهبێتــه ههنگاو ههڵگرتــن و بزاڤێک له کاتی
مهیلو دڵتهنگیی شــاعێرانه بۆ گهیشــتن به
قارهی دایک که سیستهمی زمان له کهناریدا
تێپــهڕ دهبێ .شــاعێر له ســاتی قهیراندا ،له
سنوورهکانی نێوان ڕهمز/سروشت و سیستهم/
کولتــووردا ،خــۆ دهبینێتــهوهو بــهم جۆره
دیسکۆرسی مێژوویی دهق لەقاو دهدا .ههموو
تێکستێک وهرگێڕانی ئهزموونهکانی سابژێکته،
ئهو ئهزموونانه که لهســهر شانۆ دادهندرێن و
پێکهاتەی ههر دوو زمان و ڕهوان دهگۆڕن.
ئاکام

چەمکی زمــان و گرینگیی زمان وەها بە نێو
دەقی گابۆڕدا باڵو بووەتەوە و ڕۆحی ڕۆمانەکەی
داگیــر کردووە کە هەر دەڵیــی تئۆرییەکەی
دێریدا کە هیچ شــتێک لــە دەرەوەی زمان
بوونــی نییــە ،و بۆچوونەکانــی دیالێکتیکی
ڕۆشــەنگەری بۆ گابۆڕ داڕێژراون .بە گوێرەی
دیالێکتیکی ڕۆشــەنگەری ڕەنــج و دەربڕینی
ڕەنــج دووانەن .کاتێک باســی ڕەنجی ئاژەڵی
بێزمان و زمانبەستراو دەکەین لە ڕاستیدا باسی
ئەوە دەکەین کە زمانبەســتراوەیی و بێزمانی
خۆی ڕەنجە .ئاژەڵ ڕەنج دەبا ،چونکە ناتەوانە
و ناتوانــێ ڕەنجی خــۆی دەرببڕێ .جیاوازیی
مرۆڤ و ئاژەڵ لە چۆنیەتی و جۆری دەربڕینی
ڕەنجدایــە .مرۆڤ خاوەن زمانە و ئەگەر زمانی
ببڕن وەک ئاژەڵی لێ دێت .ئاژەڵێک/مرۆڤێک
کە زمانی نییە لە ڕاستیدا بوونی تەم و مژاوییە.

ئەگەر گوتنەکەی دێریدا بە قەرز وەربگرین کە
هیچ شــتێک لە دەرەوەی زمان بوونی نییە و
وجــودی زمانییە کە وجودی ڕۆحی مرۆڤ لە
گەردوونەی هەستیناسانەدا مانا دەکات ،ئاخۆ
مرۆڤ/نەتەوەی بێزمان چۆن بتوانێت باســی
ڕەنج و بوونی خۆی بکا؟ ڕەنجێک کە بەردەوام
دووپات دەبێتەوە و ویســتێک کــە بەردەوام
سەرکوت دەکرێت.
نزیکتریــن ئــاژەڵ لــە مرۆڤی کــورد و
مرۆڤەکانی دیکەی جیهــان مانگایە .مانگا لە
چەرخەی ژیاندا گرینگی تایبەتی هەیە .مانگا
وەک زۆر ئاژەڵــی دیکە بۆ مەرگی هاوڕەگەزی
خــۆی دەگــری و شــیوەن دەکا .هــەر بۆیە
گابــۆڕ مانگا وەک ســێمبۆلی بێزمانی خۆمان
هەڵدەبژێرێ .مانــگا و گوێلک و جوانەگاکانی
گابــۆڕ بە هــۆی نەبوونی زمانە کــە لە گابۆڕ
دەدەن.
لــەدوای لێک جیاکردن و دووبارە پێکەوە
لکاندنــی دەق دەبینین کە دەقــی ئیتالیکی
واتە بیرەوەرییەکانــی کەریم مانایەک دەدەنە
چیرۆکی یەکەم و ئــەم دوو چیرۆکە پێکەوە
کۆیەک دروســت دەکەن .ئــەم دوو چیرۆکە
هاوتەریبە پێمان دەڵێن کە مرۆڤ و نەتەوەی
بێزمان و زمان بەســتراو تەنیا ئاژەڵێکە کە لە
کاتی ڕەنجی بەردەوامی خۆیدا لە گابۆڕ دەدا.
هەڵوەشاندنەوەی دەق بە فەلسەفە و مێتۆدی
دێکانستراکشــنی دێریدا پێمان دەڵێت دەق
چ دەڵێــت ،چۆنــی دەڵێت ،و چــۆن دەق و
خوێندنەوەی دەق واقــع فۆرم دەدەن .بوونی
واتاییی مرۆڤ پێوەندی بــە بوونی زمانییەوە
هەیــە و لە دەرەوەی زمان مرۆڤ بوونی نییە.
بەاڵم بوونی زمانی بە دیسکۆرســی دەسەاڵت
و دۆخەوە گــرێ دراوە .مرۆڤ بەبێ ئازادی و
ســەروەریی خۆی ئاژەڵیکی بێزمانە و بێزمانی
دووپاتەی ڕەنج و بێدەســەاڵتییە و بەم جۆرە
جوانەگایەکــی وەڕەز بــوو لە بێدەســەاڵتی
و بێزمانیــی خۆی لــە بەرەبەیانییەکدا زگی
قەسابی زمانشڕ هەڵ دەدڕێت.
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ڕێنووسی کوردی
ئامادەکردن:
بەشی زمانەوانی

بە سەرنجدان بەوەی نووسەرانی تیشک و خوێندەوارانی
کورد ،بنەما گشتییەکانی ڕێنووسی کوردی دەزانن ،بە
پێویستیمان نەزانی هەموو بەشەکانی ڕێنووسی کوردی لێرە
بنووسینەوە و تەنیا لەم نووسراوە کورتەدا ئاماژە بەو خااڵنە
کراوە کە بەشێکی زۆر لە نووسەران لەبەرچاویان ناگرن و بە
هەڵە دەیاننووسن...

کێشەی (ڕ)ی سەرتا
تەنیا لە شــێوەزاری کرمانجیی سەروودا پیتی «ر» لە ســەرەتای وشە دەتوانێ بچووکیش بێت.
لەباقیی شــێوەزارەکان واتا شێوەزارەکانی کوردیی ناوەندی و کوردیی گۆرانی و خوارەوەدا ،ڕێی
سەرەتا هەمیشە قەڵەوە و بە قەڵەویش دەنووسرێت .ڕزگار ،ڕێگا ،ڕێباز ،ڕێنوێنی.
کێشەی (و)ی پەیوەندی
پیتی (و) کاتێک بۆ پێکەوە بەســتنەوەی دوو وشــە پێکەوە دێتە ناو ڕســتەوە ،ڕۆڵی وشەیەکی
سەربەخۆ دەگێڕێ و نابێ بلکێندرێ بە وشەی پێش یا پاش خۆیەوە.
ژن و پیاو
حیزب و الیەنەکان
کۆمەڵگا و حکوومەت
حەز و خولیا
لەو وشــە لێکدراوانەی کە لە لێکدرانی دوو وشــە بە (و) دروست بوون دەبێ بە یەک دانە (و)
بنووسرێ نەک دوو دانە:
گفتوگۆ
هاتوچۆ
توندوتیژی
کەشوهەوا
کشتوکاڵ
هەڵسوکەوت
کێشەی (ی) ی خستنەسەر و ئاوەڵناو
هەموومان دەزانین بۆ لکاندنی ناو بە ئاوەڵناو یان موزاف بە موزاف ئیلەیهەوە ،کەڵک لە نیشانەی
(ی) وەردەگیررێت و (ی) دەلکێت بە ناوەکەوە.
پێشمەرگە  +ی  +ئازا = پێشمەرگەی ئازا
کتێب  +ی  +بەسوود = کتێبی بەسوود
خولیا  +ی  +ڕزگاری = خولیای ڕزگاری
خەڵک  +ی  +کوردستان = خەڵکی کوردستان
بەاڵم ئەگەر ناوێک خۆی بە (ی) کۆتایی بێت ،دیسان دەبێت نیشانەی (ی)ی بچێتە سەر.
دیاری  +ی  +کوردستان = دیاریی کوردستان
یەکێتی  +ی  +نیشتمانی  +ی  +کوردستان = یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
ئەگەر وشەکە بە دوو (ی) کۆتایی بێت ،دیسان دەبێت نیشانەی (ی) وەربگرێت و بە سێ (ی)
بنووسرێ.
ئاوارەیی  +ی  +کورد = ئاوارەییی کورد
شارەزایی  +ی  +کاربەدەستان = شارەزاییی کاربەدەستان
قەیرانی  +ژینگەیی  +ی  +کوردستان = قەیرانی ژینگەییی کوردستان
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(ی)ی جێناوی سێهەم کەسی تاک
پیتی (ی) جێناوی سێهەم کەسی تاکە .وەک ئەو سێ حاڵەتەی لە سەرەوە بۆ (ی)ی خستنەسەر
باســمان کرد ،ئەگەر لە شــوێنێک پێویست بە (ی)ی جێناوی ســێهەم کەسی تاک بێ دەبێ
بنووسرێ .زۆربەی نووسەران بۆ حاڵەتی یەکەمدا کە حاڵەتی سادەیە دەینووسن بەاڵم لە حاڵەتی
دووهەم و سێهەمدا ناینووسن بەاڵم نووسینی پێویستە.
.١
پرسیاری کرد
وتاری نووسی
کتێبی خوێندەوە
 ٢و .٣
کورد ئازادیی دەوێ
شەریف چاالکیی ژینگەییی دەکرد
(لە یەکەمیاندا «ی» بۆ خستنەسەرە و لە دووهەمدا جێناوە)
خۆپێشاندانی ناڕەزاییی بەڕێوە برد
(لە یەکەمیاندا «ی» بۆ خستنەسەرە و لە دووهەمدا جێناوە)
نەتەوەی کورد سەربەخۆییی دەوێ
(لە یەکەمیاندا «ی» بۆ خستنەسەرە و لە دووهەمدا جێناوە)
جێناوی لکاوی (ی) بۆ سێهەم کەسی تاک و (یان) بۆ سێهەم کەسی کۆ ،کاتێک لەگەڵ «کاری
تێپەڕ  /فعل متعدی» دا بێن دەبێ وەک خۆیان بنووسرێن.
نموونەی گەردانکردن
گرتم ،گرتت ،گرتی  /گرتمان ،گرتتان ،گرتیان
ئەگــەر قەدی کردارەکە خۆی بە پیتی ...ــــی کۆتاییی هاتبێــت ،کاتێک کە جێناوی لکاویان
دەخرێتە سەر نابێت ...ـــی بقرتێنرێت:
نووسین :نووســی:
نووسیم  ،نووسیت ،نووسیی (نووسی هەڵەیە لەبەر ئەوەی قەدی کاری کردووەتە نووس)
نووســیمان ،نووسیتان ،نووسییان (نووسیان هەڵەیە لەبەر ئەوەی قەدی کاری کردووەتە
نووس)
پرســـیـــن:
پرســـی  +م = پرســـیــم
پرســی  +ت = پرســـیـــت
پرســی  +ی = پرســـیـــی
دەبێت وا بنووسرێن :من پرسیم ،تۆ پرسیت ،ئهو پرسیی( .نهک ئهو پرسی).
پرسی  +مان = پرسیمان
پرسی  +تان = پرسیتان
پرسی  +یان = پرسییان
دەبێت بنووسرێن :ئێمە پرسیمان ،ئێوە پرسیتان ،ئەوان پرسییان (نەک ئەوان پرسیان)
نموونهی تر:
کاری تێپەڕ( :دزین ،بڕین ،کڕین ،گۆڕین ،نووســین) ،ک ه ل ه ســێیهم کهســی تاکدا دهبن ه (ئهو
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دزیــی ،ئهو بڕیی ،ئهو کڕیی ،ئهو گۆڕیی ،ئهو نووسیی).
جێناوی لکاو لە کاری (تێنەپەڕ  /الزم)دا:
بەاڵم ئەگەر کردارەکە (کاری تێنەپەڕ  /فعل الزم) بوو وەک (بارین ،فڕین ،خزین ،وەرین ،پژمین)
ئــەو کاتە لە دۆخی ڕابردوودا کەڵک لــەم جێناوە لکاوانەی (...م... ،ی  /یت ... ،ـــ ... /ین... ،ن،
...ن) وەردەگرین .ئەگەر قەدی کردارەکە بە ...ـــــیـــ کۆتاییی هاتبێت لە کاتی خستنەسەری
ئەو جێناوانەدا نابێت ...ـــیـــ لەبیر بکرێت و پێویستە بنووسرێت .نموونەی گەردانکراو:
فڕین؛ فڕیــ م = فڕیم = من فڕیم ،فڕیــ ی = فڕیی = تۆ فڕیـــیـت ،فڕیــ ـ = فڕی = ئەو فڕی.
تاک :فڕیم ،فڕیی  /فڕییت ،فڕی.
کۆ :فڕیین ،فڕین ،فڕین.
نموونهی تر:
کاری تێپەڕ( :دزین ،بڕین ،کڕین ،گۆڕین ،نووسین) ،ک ه ل ه سێیهم کهسی تاکدا دهبن ه (ئهو دزیی،
ئهو بڕیی ،ئهو کڕیی ،ئهو گۆڕیی ،ئهو نووسیی).
هەروها لە دۆخی کۆی سێیەم کەسی کۆش هەر بە هەمان شێوەیە:
پرســیـــیـان (نەک پرسیان)
گۆڕییان (نەک گۆڕیان)
دزییان (نەک دزیان)
کێشەی (ە) وەک فرمانی پەیوەندی و (ی)ی یاریدەدەر
بزوێنی (ە) لە زمانی کوردیدا  12کارکردنی هەیە کە نووسەران زۆربەی کات بە شێوەی ئاسایی
و بێ هەڵە بەکاریان دینن بەاڵم لە چەند حاڵەتێکدا کە لێرە ئاماژەیان پێ دکەین تووشی هەڵە
دەبن.
یەکێک لە کارکردەکانی (ە) لە کوردیدا بۆ کاری دانە پاڵە یا کاری نەتاوە
کچەکە جوانە
گوارەکەی زێڕە
کتێب بەسوودە.
کوردستان خۆشە.
بەاڵم ئەگەر وشەیەک بە (ە ،ا ،ۆ ،ی ،ێ) کۆتایی بێت ،دەبێت (ی)یەکی یاریدەدەر زیاد بکرێت
و لەجێی (ە)( ،یە) دەچێتە سەر موسنەد.
ئەو شارەزایە.
کارێکی بەجێیە.
برینم کارییە.
کراسەکەی کرێشەیە.
یەکێکی دیکە لە کارکردەکانی (ە) ئەوەیە کە دەبێتە بەشێک لە هاوەڵناوی نیشانە.
ئەم گۆڤارە
ئەم کتێبە
ئەم حیزبە
ئەم کوردستانە
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لەم حاڵەتەشــدا وەک حاڵەتی پێشــوو ئەگەر وشەیەک بە (ە ،ا ،ۆ ،ی ،ێ) کۆتایی بێت ،دەبێت
(ی)یەکی یاریدەدەر زیاد بکرێت و لەجێی (ە)( ،یە) دەچێتە سەر موسنەد.
ئەم کۆبوونەوەیە
(زۆربەی نووسەران ئەگەر وشەیەک بە «ه» کۆتایی هاتبێ «یە» نانووسن کە هەڵەیە)
ئەم چیایە
ئەم ڕادیۆیە
ئەم ئەم ئاسانکارییە
ئەم جێیە
ئەم پێکهاتەیە
هێندێک جار ئەو دوو (ه)یە کە لە دوو حاڵەتی پیشوودا باسمان کرد بە دوای یەکدا دێن .لەم
هیوام بەم گۆڤارەیە
هیوام بەم کۆبوونەوەیەیە (وەک حاڵەتی پێشوو زۆربەی نووسەران ئەگەر وشەیەک بە «ه» کۆتایی
هاتبێ «یە»ی دووهەم نانووسن کە هەڵەیە)
چاوم لەم حیزبەیە
چاوم لەو چیایەیە
کورد نشتەجێی ئەم کوردستانەیە
کورد نشتەجێی ئەم جێیەیە
بە قازانجی ئەم پێکهاتەیەیە
کێشەی (بە ،بێ)
(بە) بەمانای دارا و خاوەن و (بێ) بە مانای بێبەری بوون ،هەم لە ئاستی وشەی سەربەخۆدا لە
ڕستەدا دەور بگێڕن و هەم لە ئاستی وشەسازیدا کارا بن.
هــەر کاتێــک (بە) بەو مانایەی ســەرەوە ئاوەڵناوێکی تازە دروســت بکات ،بەســەر ناوەکەوە
دەنووسرێت :بەسوود ،بەتام = بەچێژ ،بەبڕوا = بڕوادار
هەر وەها ئەگەر بێ بە مانای (بەبێ) نەبێت و دەستەی ئاوەڵکار دروست نەکات ،بەسەر ناوەکەوە
دەنووسرێت و ئاوەڵناوێکی تازە دروست دەکات.
ئەو هیچ کاتێک مرۆڤێکی بێهیوا نەبووە .بێهیوا = ئاوەڵناو
بەاڵم
بەبێ هیوا لەم تاریکستانە ڕێ دەر نابەیت.
یان بێ هیوا لەم تاریکستانە ڕێ دەر نابەیت .بێ هیوا = دەستەی ئاوەڵکار
کێشەی پێشبەندی لە
ئەگەرچی (لە) خۆی وەکوو ئامرازێکی سەربەخۆیە و لە بنەڕەتدا خۆی کار دەکاتە سەر وشەگەلی
وەکوو (سەر ،پشت ،ژێر ،ناو و  )...بەاڵم ئیستا لە زمانی کوردیدا ئەم وشەیلە بە یەک وشە و بە
پێشبەندی حەساب دەکرێن :لەسەر ،لەپشت ،لەدوا ،لەناو ،لەنێوان ،لەتەنیشت،
لەسەر ڕێگای گەڕانەوەم..
لەنێو ئەم دارستانەدا،
کێوێکی بەرز لەنێوان ئەم دوو شارەدایە.
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لەپشت پەنجەرەکە ڕاوەستابوو.
تێبینی ا :سەر ئەگەر بەمانای خودی سەر بێت ،ئیتر بە جیا دەنووسرێت.
بەردێکی لە سەری دا.
سەرتاپای لەشی تەڕ بووە( .سەرتاپا یەک وشەیە ،بەواتای هەمووی جەستەی)
 ،....هەر لە سەر تا پاتەوە.
تێبینی :٢لە ئەم ال  ---لەم ال
لە ئەو کا ---لەو ال
کێشەی (دا)
(دا) لە کوردیدا بە سێ شێوە دەردەکەوێت.
(دا) وەکوو بەشێک لە دووانەی (لە...دا) و (بە...دا) و (دە...دا) کە هەمیشە بە وشەی پێش خۆیەوە
دەلکێنرێت.
لە کوردستاندا ،بەو ڕێگایەدا هاتم.
(دا) وەکوو پێشگری دروستکەری کاری داڕێژراو :بە حوکمی پێشگر بوون و سەربەخۆ نەبوونی،
لەگەڵ ئەو وشەیەدا دەنووسرێت کە دەچێتە سەری:
دانیشتن
داگرتن
چۆکی دادا.
تێبینی :ئەو حوکمە بۆ دووالگرەکانی تری وەکوو (لە...ەوە) و (لە...ڕا) و ...دروستە.
(دا) وەکوو کاری سەربەخۆ کە هەمیشە بەجیا دەنووسرێت.
بەردێکی لە پەنجەرەکە دا.
خەنجەرێکی لەسەر دڵی دا.
کێشەی (ڕا)
ڕا دۆخێکی سادەتری لە دا هەیە .ڕا وەکوو بەشێک لە دووالگری (لە...ڕا) و (بە...ڕا) هەمیشە بە
وشەی پێش خۆیەوە دەلکێنرێت.
ڕا دەوری پێشگر دەبینێت و کاری داڕێژراو دروست دەکات :ڕاهاتن ،ڕاخستن
بە شتێک ڕاهاتن بە واتای فێر بوون و خوو پێوە گرتنە.
لەم موبایلە نوێیەت ڕازیت؟ ـ بەڵێ ،پێی ڕاهاتووم.
تا ئیستە بۆ سندووس چوویت؟ ـ جارێک پێیڕا هاتووم.
ئەم/ئەو
ئەم و ئەو چ وەکوو جێناوی ئاماژە و چ وەکوو ئاوەڵناوی ئاماژە ،وشــەی سەر بەخۆن و نابێت بە
وشەی پاش خۆیانەوە بلکێنرێن.
بەاڵم وشــەگەلی وەکوو ئەمشــەو ،ئەمڕۆ ،ئەمســاڵ بوون بە وشــەی ســەربەخۆ و ئەو ڕێسایە
نایانگرێتەوە.
ئەمشەو بێ شێو سەر دەنێیتەوە.
ئەم شەوە چەند تاریک و بێدەنگە.
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تێبینی:

لە
لە
لە
لە
لە

ئەو  ---لەو
ئەم  ---لەم
ئەوێ  ---لەوێ
ئەمێ  ---لەمێ
ئێرە  ---لێرە

کاری پێشبەندی
پێ /لێ /تێ ،جۆرێیکی تر لە دەربڕینی دۆخی بە /لە /دە ـ ن و بەشێوەی ئاسایی دەبێت
سەربەخۆ مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت.
پشتم پێ بەست
کتێبم پێ دا
گوشاری دوژمن چۆکمان پێ دانادا
دەستم لێ هەڵگرت
تێی هەڵدە
دەستی پێ بکە
هەندێــک کار بە پێشــبەندەکانیانەوە مانای تازە دروســت دەکەن بۆیە دەبێ بەســەر یەکەوە
بنووسرێن.
پێگەیشتن
تێگەیشتن
پێکەنین
ئیدیۆم
دەبێت مانای ئیدیۆمیی چەند وشە لەگەڵ کاری لێکدراو جیا بکەینەوە .ئیدیۆمێک کە لە چەند
وشە پێکهاتووە ،بە پیچەوانەی کاری لێکدراو وشەکانی بە جیا دەنووسرێن.
دەست لێ هەڵگرتن
= وازهێنان
دەست لێ بەردان
= واز لێ هێنان
ئاسنی سارد کوتان
= کاری بێهوودە کردن
چاو لێ داخستن
= گرنگی پێ نەدان
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ڕێنماییی نووسین
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 بابهتهشــدا و ب ه مهرجێک ک ه وتارهکهیان پهیوهندیی ب ه پرســی کورد و کوردستانهوه بێ،
لێکۆڵینهوهکانی خۆیان بۆ گۆڤاری تیشک بنێرن.
 3گۆڤاری تیشــک 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 لهســهر بنهمای بیرۆکهیهکی ڕوون ئاماده کرابێ و دهرهنجامی توێژینهوهک ه شــی
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 بهشــهدا ههوڵ دهدرێ ههندێک وتاری گرنگ ک ه لهســهر 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.
 5دهســتهی نووسهرانی تیشک دوای ههڵســهنگاندنی 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 تیشــک کهڵک ل ه سیستهمی ســهرچاوه دانی شیکاگۆ وهردهگرێ .نووســهران ل ه ههر شوێنێکدا
ک ه پێویســتیان ب ه ئاماژه ب ه ســهرچاوهیهک ههبوو یا دهیانهوێ ل ه پهراوێزدا شرۆڤهیهکی زیاتری بابهتهک ه
بکهن ،دهبێ ههموویان ههر ل ه پهراوێزی کۆتاییدا بێنن .نووســهران 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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