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کاتێلۆژیکیبازاڕچۆکبەژیاندادەدا شەماڵ کاوە

ڕەچەڵەکناسییئااڵیکوردستان سەعید شەمس
نەتەوەسازییەکیدێموکڕاتیک بێهرووز شوجاعی
»ئادیافۆریزاسیۆن«یئێرانیو»بێپێگەیی«یکورد خالید خەیاتی
کەیوچۆنبزووتنەوەینەتەوایەتییکورددەتوانێسەرکەوێ؟ ئیدریس ئەحمەدی
پەروەردەلەقۆناغیڕاپەڕیندا سەرۆ شەمزینی
فێرکردنوبارهێنانلەژێرڕکێفیئایینیسیاسیدا بیریار ژاوەرۆیی
قۆناغەکانیگەشەیناسیۆنالیزملەڕۆژهەاڵتیکوردستان بابان ئەلیاسی
دێموکراسییڕادیکاڵوکوردایەتی سارۆ ئەردەاڵن
ڕەوتیبەنەتەوەبوونیوەدرەنگخراویانبنبەست؟ مەسعوود بابایی
فەلسەفەی»خاک-ڕزگاری«یکوردستان شوعەیب دانش پەژوو
پەروەردەیژینگەیی ئەفراسیاب گرامی
گرنگییزمانیدایک جەواد دانش پەژوو
پەروەردەینێئۆلیبراڵیسم... واڵت زاگرۆس
خوێندنەوەیسیستمیپەروەردەیهێزیداگیرکەرلەکوردستاندا ماردین ڕەحیم نژاد
دیالکتیکامرگذشتهوانتقال زوزان قوچانی
برنامهموازیپنهانآموزشی هیوا ڕۆژهەاڵت

پەروەردەینەتەوەیی ساماڵ بەهاری
سڕینەوەیڕێژیموواڵمیخۆڕاهێنانیئێمە مەال حەسەن شیوەسەڵی
دەسپێکێبۆخوێندنەوەیپرسیکوردایەتی کۆسااڵن ئەحمەدی
ژنانوپەروەردەینیشتمانی خەزان هەورامی
ئەسڵەبنەڕەتییەکانیخوێندنوپەروەردەینیشتمانی... ئیبراهیم ساڵح ڕاد
کورد،میدیا،ڕاگەیاندن ڕزگار بەهاری
چهندسهرنجێکسهبارهتبهسیستەمیپهروهردهیواڵتیسوئێد تاهیر عەلیار
خوێندنهوهیسیستهمیپهروهردهیهێزیداگیرکهر... حەسەن ساڵح زادە
تایبەتمەندییەکانیسیستەمیپەروەردەیکوردستان نیشتمان کوردستانی
پەروەردەیسەقەتیدۆگماتیسموئێلیناسیۆن ڕۆژبین بۆکانی
دیاردەیبەکرێگیراووئاشتەواییلەداهاتوودا کاوە حەسەن پوور
 نعْلمعکوسوخفیەمیرانی مصطفی آبیار
مەکتەبیقوڕئان،وردەگوتاریڕکابەر ڕزگار موکری

کەلەبەرینێواندوێنی،ئەمڕۆوسبەی سەالح مەجیدپوور 

هاشم ئەحمەدزادە
ڕێبوار سیوەیلی

هۆکاروئاکامەکانیشۆڕشیساڵی1979یئێران...
ایجادهویتیکردستانیدردیاسپورا:مهاجرانکرددرسوئد
خۆڕاگرییناتوندوتیژلەکوردستانیئێران
شوناسینەتەوەییونەتەوەکانلەسەردەمیئینتێرنێتو...
پەروەردەوکۆلۆنیالیزمینوێ
بەکەمینەکردنیئەوانیدیکە...
سڕینەوەیکۆلۆنیالیزموخوێندنیبااڵ
چەزمانییکملتوجوددارد؟
روزنامهنگاریفراترازمرزها
ادبیاتدرمدارسکنیا

شیکارییهەڵەکانیوتارێکسەبارەتبەشەرەفخانوشەرەفنامە



ســـــه روتار 
ناسرمورادی



بیرمەندی کورد، واتە ئەو کەس��ەی کەڵکەڵەی 
س��ەرەوەریی نەتەوەییی ک��وردی هەیە، دوو 
ئەرکی لەسەر ش��انە. یەکەم، »نەتەوەیی بوون« 
بە چەش��نێک واتا و وێنا بکات کە سیستەمی 
پیشەس��ازیی کولت��ووری داگیرک��ەر، نەتوانێ 
تێی��دا تەڕاتێ��ن ب��کات و بیخات��ە خزمەت 
خۆی��ەوە. دووه��ەم، داڕش��تنی سیس��تەمی 
گواس��تنەوەی ئ��ەو واتایە بۆ هەم��وو چین و 
توێژەکانی کۆمەڵگای کوردستان. ئەگەر الیەنە 
سیاس��ییەکانیش کەڵکەڵ��ەی نەتەوەیی بوون 
و پ��ەروەردەی نەتەوەییی��ان هەی��ە، دەبێ لە 
ئێس��تاوە ئەو بەستێنە بۆ دواڕۆژ ئامادە بکەن و 
بەرپرسیارێتییەکی هاوبەش لە نێوان خۆیان و 
بیرمەندان و پسپۆڕانی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا 

ساز بکەن.
ل��ە بابەت��ی خەسارناس��ی و تێڕامان لە 
دۆخی بندەستیی نەتەوەیی و دەربازنەبوون لە 
ستەمکاری و چەوساندنەوە، ڕەنگە هۆکارێکی 
س��ەرەکیی بگەڕێتەوە بۆ بزر بوونی سیستەمی 
مەعریف��ی ب��ۆ وات��ا کردنی »کورد ب��وون« و 
سیستەمی پەروەردەی نەتەوەیی. بۆ خوێندەوار 
و دەستەبژێری کورد جێی پرسیار نییە بۆچی 
ڕێژیمی ئێران لە الیەکەوە ڕێگە بۆ سیاسیکاری 
بەرژەوەندیخ��واز دەکاتەوە تاکوو بەش��داریی 
سیاس��ی نەتەوەی ژێردەس��ت لە پڕۆس��ە و 
کایەی سیاس��یی سەردەس��تدا بس��ەلمێنێ، 
بەاڵم لە هەم��ان کاتدا لە قەاڵچۆکردنی تاکی 
کورد دەس��ت ناپارێزێت؟ واڵمەک��ەی ڕوونە: 
داگیرک��ەر دەیهەوێ کوردب��وون بە خێڵەکی 
بوون، سەرەتایی، کاڵفام، دەمارگرژ، بەنامووس، 
ئیماندار، گوێڕایەڵی دەس��ەاڵت و... پێناس��ە 
ب��کات. هەرکام ل��ەم ڕەهەندگەلە بە جۆرێک 
دەسەاڵتی داگیرکەری لە کوردستاندا بنەجێ 
کردووە؛ ئێستا ئیتر داگیرکەر ناتوانێت نکۆڵی لە 
بوونی کورد بکات، بەاڵم تەنیا ئەو ڕەهەندانەی 
کوردبوون وەردەگرێت کە لە ڕەهەندی سیاسی 
و بواری مافویس��تی و ڕزگاریخوازانەی بوونی 
کورد بەدوور بن. ڕەهەندێکی جەوهەری کە لە 

الیەکەوە داگیرکاریی داگیرکەر لە شەرعییەت 
دەخات و لە الیەکی ترەوە ڕەهەندەکانی تر لە 
خۆ دەگرێت و لە کۆمەڵگادا هێزی نەتەوەیی لە 
هونەرەوە تا سیاس��ەت ئاراستە و ڕێک دەخات. 
داگیرک��ەر خاوەن��ی گوت��ار و سیس��تەمی 
پەروەردەی��ە و بە هەموو ش��ێوەیەک هەوڵی 
ژێردەس��ت  نەتەوەی  تاکی  پەروەردەکردن��ی 
دەدات بە گوێرەی جیهانبینیی س��تەمکاری و 

بااڵدەستی خۆی.
نەتەوەیی بوون، وەس��تانەوەیە بەرانبەر بە 
نکۆڵیی داگیرکەر لە بوونی سیاس��یی کورد و 
ئەرک دەخاتە ئەستۆی تاکی کورد. نەتەوەیی 
ب��وون و پ��ەروەردەی نەتەوەیی، س��نووری 
مەعریفیی کوردبوون و کوردس��تانی بوون لە 
داگیرکەر جیا دەکات��ەوە. ئەم ئەرکداربوونەوە، 
پڕۆسەیە و بە هاواری سۆزدارانە و بە تاکەکەس 
و جیاکاری و بە ڕەشکردنی الیەنە سیاسییەکان 

)بە هەموو ڕەخنەکانەوە(ناگاتە ئەنجام.
نەتەوەیی��ی بەهێز و  کاتێ��ک گوتارێکی 
ئەوڕۆیی لەگۆڕێدا ب��ێ، تەنانەت ئەگەر دەزگا 
فەرمییەکان��ی پ��ەروەردە و بارهێنانیش لەبەر 
دەستی ئێمەدا نەبن، ئەو گوتارە بە شێوەیەکی 
هەراو بەس��ەر کۆمەڵگادا ب��اڵو دەبێتەوە. باڵو 
نەتەوایەتییە،  دیسکۆرس��ە  ئ��ەو  بوون��ەوەی 
ل��ە حوکم��ی پ��ەروەردەی نەتەوەییدایە. بە 
دەربڕینێکی دیکە، باسی پەروەردەی نەتەوەیی 
دەبێ داببەزێنین بۆ باس��ێکی بنەڕەتیی دیکە. 
خودی باس��ی پەروەردەی نەتەوەیی، باسێکی 
بنەڕەتی و س��تراتێژیکە، بەاڵم باسی تەنانەت 
بنەڕەتیتر و س��تراتێژیکتر لەویش، بریتییە لە 
باس��ی بەرهەم هێنانی گوتاری نەتەوەیی. لەم 
ڕووەوە دەبێ بوار و پەیوەندییەکانی پەروەردەی 
نەتەوەیی و گوتاری نەتەوەیی، بە ش��ێوەیەکی 

زانستی و بنیاتنەر چڕ بکرێنەوە.
هۆی تەرخانکردنی تەوەری ئەم ژمارەیەی 
گۆڤاری تیشک بۆ مژاری پەروەردەی نەتەوەیی، 
ئ��ەم کەڵکەڵەیەی��ە و هیواداری��ن بەرگوێ��ی 
بیرمەندانی کورد و الیەنە سیاسییەکانی بکەوێ.
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سهکۆ



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.

کاتێ لۆژیکی بازاڕ چۆک بە ژیان دادەدا  
دەربارەینیۆلیبراڵیزموپەروەردە]1[

شەماڵکاوە



پێناسهیکهسی
شەماڵ کاوە  )١٩٦٤( مێژووکاری هزر و زانستە 
)History of Science and Ideas( و لە ساڵی 
200٦ەوە لە زانس��تگای ستۆکهۆڵم خەریکی 
وانەگوتنەوەیە. بواری سەرەکیی نووسینەکانی 
هاوچ��ەرخ،  سیاس��یی  فەلس��ەفەی  کاوە، 
بەتایبەت فەلس��ەفەی سیاسیی میشێل فۆکۆ 
و هەروەه��ا لیبرالیزم و نیۆلیبرالیزمە. کاوە تا 
ئێس��تا لە چەندان کتێب��دا، وتاری دەربارەی 
ئەندیش��ەی بیرمەندانی وەک وەک میش��ێل 
فوک��ۆ، جۆرجۆ ئاگامبێن، س��اڤۆی ژیژەک، 
هانن��ا ئارێن��ت و هەروەها باب��ەت دەربارەی 
پرس��گەلی وەک نیۆلیبرالیزم، دێمۆکراسی و 

پەروەردەوە نووسیوە.

ئاماژە
نیۆلیبراڵی��زم،  زاڵبوون��ی  ئەنجام��ی  ل��ە 
سیس��تەمی پ��ەروەردە لە زۆر ش��وێندا، 
ملکەچ��ی لۆژیکی ب��ازاڕ و میکانیزمەکانی 
کێبڕک��ێ ب��ووە. ئەم��ەش هاوتەریب بووە 
س��امانی  وێژمانی  بەرهەمهێنانی  لەگ��ەڵ 
مرۆڤی، کە لە جەس��تەی سەوداگەردا بووە 
بە س��ووژەی ناوەن��دی نیۆلیبراڵیزم. دیارە 
نیۆلیبراڵیزم بەب��ێ پێداگۆژی و وێژمانێکی 
تایبەتیی پەروەردەیی و هەروەها کۆمایەک 
دامودەزگای پەروەردەیی، نەیدەتوانی وەک 
عەقاڵنییەتێکی سیاسی ببێتە بەم هێژمۆنە 
زاڵە. لەناوەندی ئەم پڕۆژە پەروەردەیییانەدا، 
ڕوانینی نیۆلیبراڵیزم بە مرۆڤ وەک کۆبەندی 
وەبەرهێن��ان، توانیوێتی ببێت��ە ڕێژیمێکی 
هەقیقەت. ل��ە هەمان کات��دا گرینگە کە 
گۆڕانکارییەکان��ی  هەم��وو  س��ەرچاوەی 
 ئ��ەم چەند دەی��ەی ڕاب��رود، نەدەینە پاڵ 
نیۆلیبراڵی��زم، بەڵک��وو دەش��ێ مەرج��ە 
شیمانەیییەکانی سەرکەوتوویی و، هەروەها 
پاش��خانی  لە  نیۆلیبراڵیزم   ش��وێندانەریی 
وەرچەرخان��ی  و  گۆڕان��گاری   هەن��دێ 

پێکهاتەییدا بخوێنینەوە و لێکدەینەوە.

ئیتر لەمەدا هیچ گومانێک نییە کە ئێمڕۆ 
خەبات لە دژی ئایدیۆلۆژی خۆی بووە بە 

ئایدیۆلۆژییەکی نوێ.
بێرتۆڵت برێشت 

دەستپێک
بابەت��ی بەردەس��تتان، ئاماژەیەکە بە هەندێ 
ش��وێندانەریی نیۆلیبراڵیزم لەسەر سیستەمی 
پەروەردە لە ڕۆژئاوادا. دوای کورتەوەستانێک 
ه��ەول  نیۆلیبراڵی��زم  پێناس��ەی  لەم��ەڕ 
دەدەم بەب��ێ چوون��ە ن��او وردەکارییەکان، 
کارتێک��ەری  س��ەرەکیی  جەمس��ەری  دوو 
نیۆلیبراڵیزم لە ئاستێکی گشتیدا دەستنیشان 
بک��ەم. دواتر ل��ە ڕێگەی »تیۆریی س��امانی 
مرۆیی«یەوە،]2[ خۆم لە پرسی سۆبژێکتیڤیتی 
نزی��ک  نیۆلیب��راڵ  )س��ابجێکتیڤیتی(ی]3[ 
دەکەمەوە، کە هەم کۆڵەکەیەکی س��ەرەکیی 
بیرۆکە و پراکتیکی ئەم پێکدێنێت و هەمیش 
بەتایبەت ل��ە پەیکەری س��ەوداگەر]٤[ وەک 
س��ووژەی نیۆلیبراڵ، دەورێک��ی بنجبڕانە لە 

ئاست پەروەردەدا دەگێڕێ.
زۆر ج��اران و بەتایب��ەت ل��ە ئەدەبیاتی 
ڕۆژانەدا وا پێدەچێت کە »س��امانی مرۆیی« و 
»س��ەوداگەر« زایەڵەیەکی ئەرێنییان هەیە و 
دابڕاو لە ناوەڕۆک��ی ئایدۆلۆژییان، وەک دوو 
چەمک��ی بێ الیەن و نیۆتراڵ]5[ باس��یان لێ 
دەکرێ. واتە کەم هەیە، جەخت بکرێتە سەر 
الیەنی ئایدۆلۆژییانە و ناوەڕۆکی مەترسیداری 
ئەم چەمکانە. بە لەبەرچاوگرتنی ئەم ڕاستییە، 
کە بەئابووریکردن و بازرگاندنی ژیانی جڤاکی 
و سیاس��ی لەم چەن��د دەی��ەی دواییدا، تا 
ڕادەیەک��ی زۆر لە س��ۆنگەی بەرهەمهێنانی 
وێژمانی س��امانی مرۆیی و س��ەوداگەرییەوە 
مەیس��ەر ب��ووە، س��ەیرە کە ئ��ەم چەمکانە 
توانیویانە وا بە خشکە خۆ بخزێننە هوشیاریی 

کۆمەاڵیەتیی ئێمەوە. 
ئەمەش ڕەنگبێ هۆکارێکی دیکە بێت لە 
بژارەی ئەم چەمکان��ە. چونکو ئەم چەمکانە، 
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میکانیزمەکان��ی ب��ە نیۆلیبراڵبوون��ی ئێم��ە 
لەق��اودەدەن. ن��ەک تەنیا ئێم��ە وەک تاک، 
بەڵکوو وەک بنەماڵە، وەک حیزبی سیاس��ی، 
وەک حكوومەت و دامودەزگا. لەم نێوەش��دا، 
سیس��تەمی پەروەردە بە هەموو دامودەزگا و 
خوێندنگەکانییەوە، ه��ەم بەرهەمهێنەرەوەی 
ئ��ەم س��ووژەیەن و هەمی��ش ل��ە ڕێگەی 
بەنۆڕمالیزەکردنی ئەم سووژەیە و شاردنەوەی 
ڕووی ئایدیۆلۆژییان��ەی ئ��ەم، بەردەوام��ی و 
نیۆلیبراڵ��ی،  هێژمۆن��ی  بەرهەمهینان��ەوەی 

دەستەبەر دەکەن. 

ئاڵۆزییچەمکینیۆلیبراڵیزم
و  کێش��ە  چەمکێ��ک  وەک  نیۆلیبراڵی��زم 
ئاڵۆزی��ی کەم نیی��ە کە من لێ��رە دەرفەتی 
پەرژانە س��ەر وردەکارییەکانیم نییە. بەش��ێ 
ل��ەم ئاڵۆزیی��ە، لەوانەیە پەیوەندی��ی بەوەوە 
هەبێت کە لە ئاس��تی سیاسیدا ئەم چەمکە 
زۆر ج��اران )بەتایبەت لە الیەن چەپەکانەوە( 
وەک س��ووکایەتی بەکار دێ��ت و ئەوانەی بە 
نیۆلیبراڵیزم تاوانب��ار دەکرێن، کەمیان هەن 
بە ڕاش��کاوی و ڕاس��تەوخۆ ئ��ەم چەمکە بۆ 
ناس��نامەی خۆیان بەکار بێن��ن. هۆکارێکی 
دیک��ە پەیوەندیی بەم ڕاس��تییەوە هەیە کە 
وەک نیچ��ە دەنووس��ێ، هەم��وو چەمکێکی 
خ��اوەن مێژوو، بارگران دەبن بە مانا و ڕاڤەی 
جیاواز. واتە تەنیا چەمکێک کە مێژووی نییە، 
دەتوانێ شەفاف و تاکواتە بێت، ئەگینا هەموو 
چەمکێکی خاوەنی مێژوو، مەیدانی ش��ەڕی 
ڕاڤە و بۆچوونی جی��اوازن.]٦[ هۆیەکی دیکە، 
دەگەڕێتەوە سەر ئەو کارکردە فرە جیاوازانەی 
دەخرێن��ە پاڵ ئ��ەم چەمکە. وات��ە هەندێک 
نیۆلیبراڵی��زم وەک ئایدیۆلۆژییەکی سیاس��ی 
دەبین��ن ک��ە نوێنەرایەتی��ی توێژێکی نوێی 
سەرمایەی ماڵی )فینانس( دەکات. کەسانێک 
هەن کە ئەم چەمکە بۆ کۆمەڵێک پرەنسیپی 
ئابووری بەکار دێنن و هەندێ لەم چەمکەدا، 
س��ازانێکی مێژووی��ی لە نێ��وان جەماوەری 

س��ەرمایەداردا  نوخب��ەی  و   بەالڕێداچ��وو 
دەبین��ن.]7[ ب��ە ب��ڕوای من هەم��ووی ئەو 
بۆچوونان��ە، کەم تا زۆر، هەن��دێ ڕەهەندی 
سەرەکیی نیۆلیبراڵیزم دەپێکن، بەاڵم بێبەشن 
لە ش��یکردنەوەی چۆنیەتیی تەشەنەسەندنی 

نیۆلیبراڵیزم لە کۆمەڵگا فرە جیاوازەکاندا. 
ئێمە کاتێک باسی نیۆلیبراڵیزم دەکەین، 
لەراستیدا باسی هێژمۆنییەک دەکەین کە لەم 
چەند دەیەی ڕابردوودا، نەتەنیا ڕەنگدانەوەی 
خەس��تی لەس��ەر ژیانی سیاس��ی، ئابوری و 
کولتوری��ی ئێمەدا هەبووە، بەڵک��وو تەنانەت 
ڕەفتاری ڕۆژان��ە، پەیوەندییەکان و پێوایی و 
تێگەیش��تنی ئێمە لە خودی تووشی گۆڕان 
ک��ردووە. واتە لێرە باس، باس��ی ئ��ەوە نییە 
کە چۆن حكوومەتە جی��اوازەکان توانیوییانە، 
سیاس��ەتێکی نیۆلیبراڵ بەس��ەر سیستەمی 
ئاب��ووری ی��ان پ��ەروەردەی واڵتەکانیان��دا 
بس��ەپێنن. نا، پرس��یار ئەوەیە کە چۆن ئەم 
نیۆلیبراڵیزم��ە، توانیوێتی پەیوەندیی ئێمە لە 
خۆماندا، لەگەڵ نزیکترین کەسانمان و لەگەڵ 

ئەوانیتردا بگۆڕێ؟ 
بۆیە گرینگ��ە ئێم��ە نیۆلیبراڵیزم و هێز 
و س��ەرکەوتووییی ئ��ەم وەک هێژمۆنییەک، 
تەنیا لە شێوەی نەفی و نگەیشن]8[ یاخود لە 
سۆنگەی فاکتۆرە نەرێنییەکاندا نەبینین )وەک 
نەبوونی ئاڵترناتیڤ��ی چەپ، قەیرانی ئابووری 
دەی��ەی هەفتا و ...(، بەڵک��وو دەبێ هاوکات 
س��ەرنجی الیەن و هێزی بەرهەمهێنەرانە و 
داهێنەرانەی نیۆلیبراڵیزم بدەین و توانس��تی 
ئ��ەم لە تەرجوم��ەی بیرۆکەکان��ی خۆی بە 
مۆدێل، خەون و مەیلی ڕۆژانەی جەماوەریدا 
لەبیر نەکەین. ئەمە لە ڕاس��تیدا، ڕەگەزێکی 
گرینگی هەموو هێژمۆنییەکە بۆ ئەوەی، بەبێ 
پەناب��ردن ب��ۆ توندوتیژیی فیزیک��ی، بتوانێ 
ڕوانگە و بۆچوونەکانی بکاتە جەماوەری، واتە 
ببێتە ڕێژیمێک��ی هەقیقەت یان ڕاس��تینە.
]٩[ هەم��وو هێژمۆنیی��ەک، وەک ڕێژیمێکی 

زانی��اری و  هەقیق��ەت، هێز و توانس��تیان 
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لەوەدای��ە کە بتوانن پەس��ندی کەس��ان و 
جەماوەر بەرەوخۆیان ڕابکێشن یاخود ڕوانگە 
و بۆچوونیان، وەک هەڵوێس��تگەلی سروشتی 
و ژیران��ە بنوێن��ن. بەکورت��ی، هژمۆنییەکی 
سیاس��ی، بەبێ ش��یوازێکی س��ەرکەوتووی 
سوبژێکتیڤیتی نامەیسەرە. هەر ئەم خاڵەش، 
الی م��ن ئاراس��تەیەکی فرە س��ەرکەوتوو و 
هەروەها مەترسیداری نیۆلیبراڵیزم دەردەخات 
کە نەتەنیا، جەستە و ڕۆحی کەسی ئورووپی 
و ک��وردی داگرت��ووە، بەڵکوو ه��ەروەک لە 
س��ەرەتادا ئاماژەم پێ دا، ل��ە ژیانی ڕۆژانەی 
کۆمەڵ��گا، لە هەڵس��وکەوتی حیزب��ەکان و 
تێگەیشتنی ئەوان لە سیاسەت، لە پەیوەندیی 
ئێمە لە گەڵ خۆماندا، لە هەڵسوکەوتی ئێمە 
لەگەڵ دام��ەزراوەی وەک بنەماڵە، پەروەردە، 
خۆشەویستی و حیزبایەتیدا، ڕەنگدانەوەیەکی 

زەقی هەیە.
با لێرەش بە خێرایی پەنجە بۆ دوو خاڵی 
گرینگ ڕابکێش��م. یەکەم، م��ن لە دژی ئەم 
بۆچوون��ە گش��تگیرانەم ک��ە نیۆلیبراڵیزم بە 
سەرچاوەی هەموو نەگبەتی و نەهامەتییەک 
دەزانن. ڕاستە نیۆلیبراڵیزم دەوری سەرەکیی لە 
قووڵبوونەوە و بەرفرەوانبوونەوەی نایەکسانیدا 
هەبووە و لە هێزکاریی ئەو لە وێرانی و نەهاتیی 
زۆر واڵتان، جێگەی نکۆڵی نییە، س��ەرەڕای 
ئەمەش، ئێمە نابێ تووشی ئەم ساکارییە بین 
کە پێمان وا بێ نیۆلیبراڵیزم لە پشتی هەموو 
نەهامەتییەکە و دەستی لە هەموو کێشەیەکدا 
شاراوەیە. لە شیکارییەکی بابەتییانەدا، پرسیار 
دەبێ ئەوە بێت کە چۆن ئەم نیۆلیبراڵیزمەی 
ئێمە بە حەق، بە هێمای نەهاتیی جەماوەری 
خەڵ��ک و دزێوی��ی دادەنێی��ن، توانیویەتی 
ئ��اوا بەرف��رەوان ڕا و س��ەرنجی کۆمەاڵنی 
خەڵ��ک بۆ الی خۆی ڕاکێش��ێ؟ بۆیە دەبێ 
ئێمە مەرجەکانی ش��یمانەییی س��ەرهەڵدان 
و تەش��ەنەی نیۆلیبراڵی��زم، هەرن��ا لە یەک 
ڕووەوە، لە توانس��تی فکری و قواس��تنەوەی 
ئەوان لە فرس��ەتێکدا ببینین کە گۆڕانکارییە 

بوون. فرس��ەتێک  س��اختارییەکان هۆکاری 
کە چ��ەپ و لیبراڵەکان ی��ان نەیانبینی یان 

نەیانتوانی بیقۆزنەوە. 
دووەم، ئێم��ە ناب��ێ نیۆلیبراڵی��زم وەک 
درێ��ژەی لیبراڵی��زم ی��ان وەک ڤێرژنێک��ی 
پەڕگیران��ەی لیبراڵیزم ببینی��ن. ئەم دووانە 
ل��ە هەن��دێ ڕووی گرینگەوە لێ��ک جیان، 
بەتایب��ەت کە دێتە س��ەر ڕوانینی ئەمان بۆ 
بازاڕ و کارکرد و سروش��تی ب��ازاڕ، ڕوانینیان 
بۆ مرۆی ئابووری]١0[ و هەروەها هەڵوێس��تیان 
سەبارەت بە پەیوەندیی نێوان بازاڕ ودەوڵەت. 
ئەم��ە گرینگ��ە بۆ ئ��ەوەی ئێم��ە دەرک بە 
داپس��ان و وەرچەرخانی ئیپیستمۆلۆژییانەی 
نێوان لیبراڵیزم و نیۆلیبراڵیزم بکەین، ئەگینا 
دابڕینە بنەڕەتیی��ەکان و هەروەها جیاوازییە 
بەرچاوەکانی نێ��وان لیبراڵیزم و نیۆلیبراڵیزم 
ون دەب��ن. لێرەدا بەتایب��ەت دوو ڕەهەندی 
گرینگ دەبێ ئاماژەیان پێ بکرێ. یەکەم، بازاڕ 
الی نیۆلیبراڵیزم دیاردەیەکی سروشتی نییە، 
بەڵکوو دەستکردە و پێویستی بە تەیارکردن و 
پێڕاگەیشتنە. ئەمە بە پێچەوانەی لیبراڵیزمی 
کاس��یکە کە پێیان وا بوو بازاڕ دیاردەیەکی 
سروش��تییە و خۆی دەتوانێ، بە وتەی ئەدام 
سمیت،]١١[ لە ڕێگەی »دەستە نادیارە«کانییەوە، 

بەڕەی خۆی لە ئاو دەرکێشێ. 
دووەم، ل��ە باری مێژوویییەوە، کێش��ەی 
الباڵەکان��ی لیبراڵی��زم لە س��ەر س��نووری 
دەسەاڵتداری و ئۆتۆریتەی دەوڵەت و ڕادەی 
مافی خۆتێوەردانی ئەو لە کاروبار و کارکردی 
بازاڕ زۆر بووە. بەاڵم س��ەرەڕای هەموو کێشە 
و دژدەنگیی��ەک، ئەوان بەر لە س��ەرهەڵدانی 
نیۆلیبراڵیزم، لەس��ەر ئ��ەوە هاودەنگ بوون 
کە لە دوایی��ن لێکدانەوەدا، دەوڵەت دەبێ لە 
بڕیارە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکاندا )تەنانەت 
زۆر جاران ئابووریشدا( دەستی بااڵی هەبێت. 
بەاڵم الی نیۆلیبراڵیزم، بە پێچەوانە، دەوڵەت 
و سیاس��ەت تەنیا کاتێ دەتوانن ڕەوایەتییان 
هەبێت ک��ە پەیڕەوی لۆژیکی ئابووری و بازاڕ 
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بن. نیۆلیبراڵیزم بەم جۆرە پەیوەندیی دەوڵەت 
و ش��ارۆمەند دووب��ارە دادەڕێژێت��ەوە. ل��ەم 
پەیوەندە نوێیەدا، دەوڵەت دەوری دابینکەر و  
دەستەبەرکەر دەگێڕێ و شارۆمەندیش دەبێتە 
بەرخۆری خزمەتگوزاریی��ە کۆمەاڵیەتییەکان 

کە لە ڕێگەی بازاڕەوە دەفرۆشرێن. 
لە کۆتاییدا، گرینگە سەرنجی ئەم خاڵەش 
بدەین کە م��رۆڤ الی لیبراڵیزم تەنیا مرۆڤی 
ئابووری یان س��ووژەی ئابووری نییە، بەڵکوو 
مرۆڤ��ی ئاب��ووری، الیەنێکی ئ��ەو پێکدێنێ. 
مرۆڤ الی لیبراڵیزم هاوکات هەم سووژەیەکی 
سیاس��ییە و هەمیش حقوقی. بەپێچەوانەوە 
الی نیۆلیبراڵی��زم مرۆڤ تەنیا لە قەوارە و لە 
خانەی بازاڕ و چاالکییەکانی ناو بازاڕدا پێناسە 

دەکرێت.

لەنێوانپێکهاتەوئایدیۆلۆژیدا
ل��ەم چەند دەی��ەی ڕابردوودا، سیس��تەمی 
پەروەردەی زۆرینەی واڵتانی جیهان تووش��ی 
ئاڵوگۆڕێک��ی بەرچاو هاتووە، بەچەش��نێ کە 
دەکرێ باس��ی وەرچەرخانێک لە سیاس��ەتی 
پەروەردە]١2[ ی��ان وێژمانێکی نوێی پەروەردە 
بکەی��ن. هەڵب��ەت ئ��ەم وەرچەرخانە خۆی 
یەکێک��ە ل��ە لێکەوتەکانی هەڵوەش��انەوەی 
دەوڵەتی خۆشبژێو و نسکۆی بەرەی چەپ و 
لیبراڵی ڕۆژئاوا. هەرچەند ئەو گۆڕانکارییانە لە 
واڵت��ە جیاوازەکاندا لە ڕووی خێرایی، پانتایی 
و قوواڵیی��دا وەک یەک نەبووە، بەاڵم دەکرێ 
کۆمەڵێ ڕەهەند، ڕێکار و جەمسەری هاوبەش 
دەستنیش��ان بکەی��ن، کە ه��ۆکار و چاوگە 
هاوبەشەکانی ئەم گۆڕانکارییانە نیشان دەدەن. 
لە پاڵ ئەمەش��دا، نابێ ئێمە دەوری بێوێنەی 
شۆڕش��ی زانی��اری و تێکنۆلۆژی��ا لەبەرچاو 
دوور خەی��ن کە گواس��تنەوەی ڕۆژئاوای لە 
سیستەمی فۆردیزم بۆ پۆست فۆردیزم مەیسەر 
ک��ردوو و ب��ەم چەش��نەش گۆڕانکارییەکی 
قووڵ��ی لە هوش��یاری و تێگەیش��تنی ئێمە 
ل��ە دیاردەگەلێکی وەک ش��وێن، کات، کار، 

چین، تاک و پێناس��ە پێکهێنا.]١3[ بەتایبەت 
ئاڵوگۆڕ لە ڕێکخس��تی کار )کە تا ڕادەیەکی 
زۆر گرێ��دراوی گەشەس��ەندنی تێکنۆلۆژیای 
زانی��اری و گەیاندنە]١٤[ ل��ە بەرهەمهێناندا( 
لەگ��ەڵ جێگیرب��وون و بەهێزبوونی کەرتی 
خزمەتگ��وزاری]١5[، بووەتە هۆی هەڵکش��انی 
دەوری تێب��ەر )بخ��ۆر( و داکش��انی دەوری 
شارۆمەند. ئەم جێگۆڕکێیە لە پلە و گرینگیی 
تێبەر و شارۆمەند، هەم چاوەڕوانییەکی جیاواز 
لە هێزی کار و  توانس��تەکانی ئەو دەخوازێ 
و هەمیش جۆرێکی تر لە ویس��ت و داخوازی 
لە مەیدانی سیاسەت و حیزبیدا دەخوڵقێنێ. 
کە وایە ئ��ەو گۆڕانکاریی��ە قوواڵنەی لە 
کۆمەڵگا و لە سیس��تەمی پەروەردەدا ڕوویان 
داوە، النی ک��ەم دوو چاوگ��ەی پێکهاتەیی 
)س��اختاری( و سیاس��یی جیاوازی��ان هەیە. 
یەکەمیان دەگەڕێتەوە س��ەر ئ��ەو ڕەهەندە 
پێکهاتەیییان��ەی ک��ە ل��ەو نیو س��ەدەیەدا، 
ڕوخساری کۆمەڵگاکانی ئێمەی تەواو گۆڕیوە. 
ئەم گۆڕینەش، تا ئاس��تێکی زۆر لە سۆنگەی 
گەش��ە و پێش��کەوتنی تێکنۆلۆژیا و مەرجە 
بنەمایییەکانی ئاب��ووری، زانیاری و گەیاندن 
ب��ووە و کەمت��ر ئاراس��تەی ئایدیۆلۆژییانەی 
پێوە دیارە. س��ەرەڕای ئەم��ەش، ئەم ڕەوتە 
کارتێکەری��ی بەرچاوی هەبووە ل��ە ڕەفتار و 
ڕوانینی ڕۆژانەی ئێمە س��ەبارەت بە کۆمەڵ، 

تاکێتی، کار، هەقیقەت، زانست و خود. 
ئ��ەم گۆڕان��ە پێکهاتەییی��ە لە ئاس��تی 
پەروەردەش��دا دەورێکی کاریگەری هەبووە لە 
هێنانە ئ��ارای وێژمانی نوێ، کە نابێ تەنیا لە 
ئاس��تی فێرکارانەدا]١٦[ بەربەست کرێت. ئەمە 
تەنیا مەس��ەلەی هاتنی ئامراز و کەرەس��ەی 
نوێی دیجیتاڵ یان سەرچاوە و چاوگەی نوێی 
فێرب��وون نییە کە، بۆ وێن��ە، خوێندنگاکانی 
گۆڕی��وە، بەڵکوو لە هەمان کات��دا، ڕەوایەتی 
خوێندنگە و بەتایبەت مامۆستای خوێندنگەی 
الواز و هەن��دێ جاریش، بەتەواوی تووش��ی 
درێ��ژەی  ئەم��ەش  ک��ردووە.]١7[  تەنگ��ژە 
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ڕەوتێک��ە، کە لەودا بڕوا بە هێزی ڕزگارکەری 
دامەزراوەکان��ی خوێندنگە و تەنانەت زانیاری 

فرە سست بووە و دامرکاوە. 
لێکەوتەیەکی ف��رە گرینگی دیکەی ئەم 
ڕەوتە و بەتایبەت گواستنەوەی سەرمایەداری 
ل��ە ش��ێوە ڕێکخ��راوەی فۆردی��زم ب��ەرەو 
پۆس��ت فۆردیزم و گواس��تنەوەی مرۆڤەکان 
ل��ە کارخان��ەکان و کاری بەکۆم��ەڵ بەرەو 
کەرت��ی خزمەتگ��وزاری و کاری داهێنەرانە، 
سەرهەڵدانی تاکێکی تازە بوو کە وێکچووییی 
لەگەڵ تاکی لیبراڵ زۆر نەبوو. ئەم تاکە خۆی 
زیاتر پێ تاقانەیە]١8[ ت��ا تاکێک کە دەیەوێ 
وەک خۆی بێت. س��ەرهەڵدانی ئەم چەشنە 
تاکە یان ئەوەی پییەر ڕۆس��انڤالۆن،]١٩[ وەک 
کۆمەڵگای تاقانەکان]20[ یاخود، تاکس��االریی 
نوێ��ی تاقانە]2١[ باس��ی ل��ێ دەکات.]22[ ئەم 
تاکە نوێیە، تەنانەت لە پرس��ی نایەکسانیشدا، 
تاکەکان��دا  ئاس��تێکی  ل��ە  جیاوازیی��ەکان 
دەبینێ��ت تا لە نی��وان چین��ەکان و توێژە 
کۆمەاڵیەتییەکاندا. واتە تەنانەت نایەکسانیش 
دەبێت��ە ئەزموونێکی تاکی��ی تاقانە. ئەمەش 
ڕەنگب��ێ یەکێ ل��ەو هۆکاران��ە بووبێت کە 
ڕێخۆشکەر بوو لە گەشەی سیاسەتی پێناسە. 
ب��ە هەرحاڵ، ئ��ەم تاکە تاقانەی��ە، نامۆیە بە 
سیس��تەمێکی پەروەردە کە لەودا، تاک دەبێ 
خۆی لەگەڵ بەرژەوەندیی گشتیدا بگونجێنێ. 
ئەم گۆڕانە لە ڕاس��تیدا ڕەهەندێکی جیددیی 
تەنگ��ژەی ئێمڕۆی خوێندن��گا و پەروەردەیە 
ک��ە لە بنەڕەت و لە پلەی یەکەمدا، ئەنجامی 

گۆڕانێکی ئایدیۆلۆژییانە نەبووە. 
بەهەرحاڵ، من لەم باس��ەمدا ناپەرێژیمە 
سەر ئەم الیەنە ئاڵۆز، فرەڕەهەند و لە هەمان 
کات��دا گرینگە. ئەم نموونانەم بۆیە هێناوە کە 
ئێم��ە خۆپارێز بین لە تێکەڵکردنی ئەم ڕەوتە 
جیاوازان��ە و تووش��ی ئەم هەڵە ب��اوە نەبین 
ک��ە هەموو گۆڕانێک بخەین��ە گەردنی نەیار 
)لێرە نیۆلیبراڵیزم( و بەم چەش��نە لە جیاتی 
خەریکبوون بە کاری ش��رۆڤە و ش��یکاری، 

بکەوینەی داوی تیۆریی پانگێڕی. 
تایبەتمەندییەکی سیاسی  چاوگە،  دووەم 
و ئایدیۆلۆژییان��ەی هەیە. ئەوە لەم ڕەوتەدایە 
کە نیۆلیبراڵیزم وەک هێزی سەرەکیی قووت 
دەبێتەوە و ئااڵی بەرەنگاری لەگەڵ سۆسیالیزم 
و هەروەه��ا کێنزیانیزم]23[ هەڵدەگرێ، کە لە 
ڕۆژئاوادا لە جەس��تەی دەوڵەتی خۆشبژێودا 
نواندب��وو. هەڵب��ەت س��ەرهەڵدانی  خ��ۆی 
نیۆلیبراڵی��زم دەگەڕێتەوە ب��ۆ مەودای نێوان 
دوو ش��ەڕی جیهان��ی و وەک بەرەنگارییەک 
لەگەڵ ئابووریی پانداڕێژراو و وەک واڵمێک 
ب��ەو تەنگژەیەی ئەوس��ا لەالیەن فاش��یزم و 
سۆسیالیزمەوە بەرۆکی ئورووپای گرتبوو. فۆکۆ 
لەمبارەیەوە دەڵێ ک��ە وێکچوونێک لە نێوان 
فڕانکفۆرت  قوتابخانەی  و  ئوردۆلیبراڵەکان]2٤[ 
هەی��ە. لە حاڵێک��دا بیرکاران��ی قوتابخانەی 
عەقاڵنییەتێکی  دەیانهەویس��ت  فڕانکف��ۆرت 
کۆمەاڵیەتیی نوێ بدۆزنەوە کە بتوانێ پێش بە 
ئابووری بگرێت، وا جەماعەتی  ناعەقاڵنییەتی 
ئوردۆلیبراڵ بە پێچەوانەوە بەدوای ڕێگەیەکدا 
بوون کە عەقاڵنییەتی ئابووریی سەرمایەداری 
بە ش��ێوەیەک لە سەرڕاوە پێناسەبکەنەوە کە 
ناعەقاڵنییەت��ی کۆمەاڵیەتیی س��ەرمایەداری 
هەڵوەش��ێنێتەوە.]25[ واتە ماکێکی سەرەکیی 
نیۆلیبراڵی��زم، پێدەچ��ێ هەر لەس��ەرەتاوە، 
دوژمنایەت��ی لەگەڵ ڕەهەندی کۆمەاڵیەتی و 
ناعەقاڵنییەت��ی ئەو بێ��ت و دەرمانی ئەمەش 

الی ئەوان مۆدێل و میکانیزمی بازاڕ بوو. 
ئ��ەوە ل��ە حەفت��اکان بەوالوەی��ە ک��ە 
بەرهەس��ت،  بەش��ێوەیەکی  نیۆلیبراڵی��زم 
ئامادەیی��ی مەیدانیی خۆی نیش��ان دەدات 
و ل��ە ماوەیەکی کورتدا، دەس��ەاڵتی لە دوو 
واڵت��ی بەهێزی ڕۆژئاوا )بریتانی��ا و ئەمریکا( 
دەستەبەر دەکات. ئاراستەی هەرە سەرەکیی 
نیۆلیبراڵیزمی��ش ل��ەم ماوەیەدا، ب��ەدەر لە 
هەم��وو جیاوازییەکان��ی، بەتایبەتکردن]2٦[ و 
تەفروتووناکردنی هەموو ئەو دامەزراوە و ڕاژە 
)خزمەتگوزارییە( گشتییانە]27[ بوو کە بەئاستەم 
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بەکۆمەڵب��اوەڕی،]2٩[ بەکۆم��ەڵ،]28[  بۆن��ی 
و هاوبەس��تیی]30[ لێ دەه��ات و بۆیەش لە 
هەم��وو ش��وێنێک، یەکێتییە کرێ��کاری و 
فەرمانبەرییەکان و دەوڵەتی ڕیفاه�، بەرپێکی 
س��ەرەکیی هێرش��ەکانی نیۆلیبراڵیزم بوون. 
سیستەمی پەروەردەش یەکێ لەو دامەزراوانە 
ب��وو کە بڕبڕەی پش��تی دەوڵەتی ڕیفاه� یان 

خۆشبژێویی پێکدێنا.
من لەم وتارەدا، مەبەستم پێکانی هەندێک 
تایبەتمەندی و ماکی ئەو ڕەوتە ئایدیۆلۆژی و 
سیاس��ییەیە. خودی ئەم ڕەوتە، لقوپۆپی زۆر 
ل��ێ دەبێتەوە و بە گوێرەی واڵت، لە بێچم و 
قەوارەی جیاوازدا دەردەکەوێ و بەدی دێت. 
کەچی دیسانیش دەکرێ  لە ئاستێکی گشتیدا، 
باسی دوو گواس��تنەوەی هێمایی و سەرەکی 
بکەین کە دابڕانی سیستەمی پێشووی ڕۆژئاوا، 
لەگەڵ سیستەمی نیۆلیبراڵی ئێستادا پێشان 
دەدات و بە هەمان شێوەش داستانی کەوتنە 
ئاویلکەی پەروەردەی پێشڕەو]3١[ و سەرهەڵدان 
و گەش��ەی پەروەردەیەکی س��ەوداگەرانە]32[

نیگارکێش دەکات.

داڕشتنەوەی]33[ سیستەمیپەروەردە
ئەم داڕش��تنەوەیە پەیوەستە بە گواستنەوەی 
پ��ەروەردە وەک کەرەس��ەی بەرژەوەندی��ی 
گش��تی، ب��ۆ پ��ەروەردە، وەک کەرەس��ەی 
وات��ە  کەس��ێتی.  پ��ڕۆژەی  بەدیهێنان��ی 
پرۆسەیەک کە پەروەردە وەک کەرەسەیەک 
بۆ چاکس��ازی و گۆڕینی کۆمەڵ��گا بەرەبەرە 
ب��ووە ب��ە س��ەکۆیەک ب��ۆ بەتاقیکردنەوە و 
بەدیهێنان��ی پ��ڕۆژە شەخس��ییەکانی تاک. 
پ��ەروەردە لە وێژمان��ی مۆدێرنیت��ەدا، تەنیا 
ئەرک��ی فێرکاری و بەئابووریکردنی وزەی کار 
نەبوو، بەڵکوو ئەرکی سەرەکیی )النی کەم لە 
تیۆریدا(، گۆش��کردن و ڕاهێنانی شارۆمەند و 
هاوواڵتییەکی دێموکڕات بوو. واتە گۆشکردن 
بارهێنان��ی تاکێ��ک ک��ە بەرژەوەندی��ی  و 
کۆمەڵ��گا ل��ە س��ەرووی بەرژەوەندیی خۆی 

دادەنێ. لەم وێژمانەدا، جیاوازییەک لە نێوان 
پ��ەروەردە و دێموکڕاس��یدا نەبوو و هەروەک 
جان دووئیی،]3٤[فەیلەس��ۆفی پراگماتیست و 
بەناوبانگتری��ن وتەبێژی پێداگۆژی پێش��ڕەو، 
دەڵ��ێ: پ��ەروەردە خ��ۆی دێموکڕاس��ییە و 
ئامانجی سەرەکیی پەروەردەش، ئامادەکردنی 
منااڵن بۆ ب��ازاڕی کاری داهاتوو نییە، بەڵکوو 
 پەرداخکردنیانە بۆ بەشداری لە کار و چاالکیی 
کۆمەاڵیەتی��دا.]35[ بۆی��ەش ل��ەم ڕەوتەدا و 
بەتایب��ەت دوای پەنج��اکان و س��ەرهەڵدان 
و گەش��ەی دەوڵەتی خۆش��بژێو، سیستەمی 
پ��ەروەردە نەتەنی��ا وەک کەرەس��ەیەک بۆ 
چاکس��ازیی کۆمەڵگا س��ەیری دەکرا، بەڵکوو 
ه��اوکات بەردێک��ی بناخ��ەی سیس��تەمی 
سیاس��یی ڕۆژئ��اوا بوو، کە هەم ئەفس��انەی 
زیندوو  )مێریتۆکراسی(ی]3٦[  شایستەساالری 
ڕادەگرت و هەمیش بەرهەمهێنەرەوەی وێنەی 
شارۆمەند بوو. بۆیەش دەوڵەت خۆی بووە بە 
خاوەن و بەرپرس لە داڕش��تن، بەجێگەیاندن 
و وەگەڕخس��تنی سیاس��ەتی پەروەردە. بەم 
چەش��نە دەوڵەت لە الیەکەوە پەروەردەی لە 
ش��کڵی کااڵ دەرخس��ت و کردی بە چەشنە 
مافێکی کۆمەاڵیەتی و لە الیەکی دیکەشەوە، 
جێگۆڕکێ��ی  دەس��تەبەرکردنی  بەڵێن��ی 

کۆمەاڵیەتی]37[ بە شارۆمەندانی خۆی دەدا. 
پێ بە پێی بەهێزبوون و گەشەس��ەندنی 
نیۆلیبراڵی��زم، پەروەردە دووب��ارە کرایەوە بە 
کەرەس��ەیەک لە خزمەت بەرژەوەندیی تاک 
و بەدیهێنانی پڕۆژەکانی ژیانی تاکەکەسەکان. 
دەوڵەتی��ش لەپ��ڕ لە هەموو ش��وێنێک یان 
ئاش��بەتاڵی کرد و لە کردەوەدا، دەس��ەاڵتی 
داڕشتن و گەاڵڵەکردنی سیاسەتی پەروەردەی 
ڕاست و ڕەوان پێشکەشی کۆمەڵێ ئەکتەری 
کەرتی تایب��ەت کرد، یانیش بووە بە ئامرازی 
بازاڕ. ئەو ئەکتەرانە  بەڕیوەبردنی سیاس��ەتی 
بەیەک��ەوە توانیویان��ە تۆڕێک��ی جیهانی��ی 
پ��ەروەردە بخوڵقێنن کە ل��ە ڕێگەی جیاواز 
وەک بەراوردک��ردن، ئامارگیری، ڕاوەرگرتن، 
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ڕیزبەندی و پلەبەندی، دەوری فرە بنجبڕیان 
هەبووە لە ڕەوت��ی گۆڕانکارییەکانی پەروەردە 
لە جیهان��دا. بەمجۆرە، پەروەردە دووبارە بووە 
ب��ە کااڵیەک کە ئەم تۆڕە ب��ە نرخی جیاواز 
لە بازاڕدا دەیفرۆش��ێ. ئەگەر پەروەردە وەک 
کەرەسەیەک بۆ بەرژەوەندیی گشتی، بەشێک 
بوو لە سیاس��ەتی نەتەوەیی��ی هەر واڵتێک، 
لە پ��ڕ پ��ەروەردە وەک کااڵی��ەک، بووە بە 
کەرەس��ەیەک ب��ۆ پاراس��تنی بەرژەوەندیی 
تاکەکەس و بەشێك لە پەروەردەیەکی گلۆباڵ. 
ڕێخۆش��کەر  پەروەردە،  بەجیهانیبوونەی  ئەم 
بووە لەوەی داڕش��تنی سیاسەتی پەروەردە لە 
دەستی دەوڵەتەکان دەربێت و بخرێتە ئامێزی 
کۆمەڵێ ئەکتەری کەرتی تایبەت )لە قەوارەی 
زلەرێکخ��راوی فرەنەتەوەیی و باننەتەوەییدا(. 
ئەمەش بووە هۆی سەرهەڵدان و بەهێزبوونی 
»ب��ازاڕی بەجیهانیب��ووی پ��ەروەردە« کە لە 
ئینگلیزیدا بە چەمکی )edu-business( ناوزەد 

بووە.]38[
بەم ج��ۆرە پەروەردە و زانی��اری بووە بە 
کااڵیەکی هەناردە و لە چەشنی هەموو کااڵی 
دیک��ە، بە چۆنییەتیی جیاواز و نرخی جیاواز، 
لەم  دەفرۆشترێتە مشتەرییەکانی. دەوڵەتیش 
بەینەدا، ه��ەم دەوری مش��تەری دەبینێ و 
هەمیش دەوری دابینکەر. نموونەیەکی هەرە 
زەقی ئەم چەش��نە ڕێکخراوانە ل��ە ڕۆژئاوادا 
پیس��ایە )PISA(.]3٩[ »پیس��ا« ک��ە لەالیەن 
ئابووری و  ڕێکخراوی هەماهەنگیی هاوبەشی 
گەشەسەندنەوە )OECD( درووست کراوە، لە 
ماوەی ئەم چەند دەیەیەدا، بەتەواوی س��یما 
و ئاراس��تەی پەروەردەی ڕۆژئ��اوا و تەنانەت 
بەش��ێکی گەورەی واڵتان��ی جیهانی گۆڕیوە. 
کەرەس��ەی س��ەرەکیی ئەم ڕێکخراوەیەش، 
ڕووپێوان، نرخاندن و هەڵسەنگاندنی زانیاریی 
نێ��وان پ��ەروەردەی واڵتانی جی��اوازە. بەم 
چەش��نە ئەم ڕێکخراوەیە بازاڕێکی جیهانیی 
کردووەتەوە کە لە زۆر واڵتان، حكوومەتەکان 
ناچار پەیڕەوی لە سیاسەت و ئامۆژگارییەکانی 

دەکەن. سیاسەتی گشتیی ئەم ڕێکخراوەیەش، 
لە وێن��ەی ڕیکخراوەکان��ی هاووێنەی وەک 
بانکی جیهان��ی و س��ندووقی نێونەتەوەییی 
پارە، گەش��ەی ئابوورییە لە س��ەر پرەنسیپە 

نیۆلیبراڵییەکان و مەرجەکانی بازاڕ. 
ب��ە کورت��ی، پ��ەروەردە ل��ە س��ایەی 
پرس��ێکی  ل��ە  بەرەب��ەرە  نیۆلیبراڵیزم��دا، 
کۆمەاڵیەتی و سیاس��ی و وەک کەرەس��ەی 
خێ��ر و بەرژەوەندیی گش��تییەوە]٤0[ بووە بە 
ئەمرێکی ئەهلی و ئامرازی خێری کەسێتی]٤١[ 
و پرس و مافی بنەماڵەکان. بەم چەش��نەش 
س��ازدان و پیکهێنانی شارۆمەند جێی داوەتە 
پڕۆژەی سازکردنی س��ەوداگەر و بەرخۆر]٤2[. 
لەم ڕوویەوە ڕەنگبێ زێدەڕەویی نەبێت ئەگەر 
بڵێی��ن ئەم��ە بەدیهاتنی خەون��ی مارگرێت 
تاچێ��رە]٤3[ ک��ە دەیگوت، »ش��تێک بەناوی 
کۆمەڵگا بوونی نییە، ئەوەی هەیە تاکی ژن و 

پیاو و بنەماڵەیە.«]٤٤[

و ــە]45[ تاقان ــی تاکێتی ــەرهەڵدانی س
ماڵئاواییلەپێکهاتەکان

 دوای پەنج��اکان لە ڕۆژئاوا پڕۆژەی دەوڵەتی 
خۆشبژێو خێرایی دەگرێ و دەبێتە پڕۆژەیەکی 
سیاسیی هاوبەش. س��توونی ئەم دەوڵەتە لە 
س��ەر بنەمای کێنزیانیزم ڕاوەستاوە کە لەودا 
دەوڵ��ەت دەورێک��ی س��ەرەکی دەگێڕێ لە 
ئابووری و داڕش��تنی سیاسەتی کۆمەاڵیەتی. 
یەکێ ل��ە بنچینەکانی دەوڵەتی خۆش��بژێو، 
بەکۆمەاڵیەتیکردن��ی ڕیس��کەکانە.]٤٦[ وات��ە 
ئاسوودە، سەرەڕای  ژیانێکی  دەستەبەرکردنی 
بێ��کاری،  مەترس��ییەکانی وەک ه��ەژاری، 
نەخۆش��ی، پەککەوتوویی و پیری. کەرەسەی 
ئەم کارەش سیس��تەمێکی گش��تگیری بیمە 
لەالیەک و سیستەمێکی باجی هەڵکشاو یان 
پل��ەدار]٤7[ لە الیەکی دیکە ب��وو. لەم نێوەدا، 
دەوری پ��ەروەردە لە چەن��د ڕووەوە، بەهای 
فرەی پێ دەدرا. لە الیەکەوە، پەروەردە ئەرکی 
کەم کردنەوەی کەلێن و قەڵشتی چینایەتیی 
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کەوتە ئەس��تۆ، هەم لە ڕێگ��ەی جێگۆڕکێی 
کۆمەاڵیەتی و هەمیش لە ڕێگەی چاکسازی 
ل��ە مێنتالیت��ە و هوش��یاریی کۆمەاڵیەتی. 
ل��ە الیەک��ی دیکەوە، ب��ە س��ەقامگیربوونی 
سیس��تەمی خوێندنگ��ەی هاوب��ەش )کچ و 
کوڕ، ن��ەدار و دەڵەمەن��د(، دژبەرەکییەکانی 
کۆمەاڵیەتی تا ڕادەیەک سەرپۆشیان لێ نرا و 
زەمینە بۆ سازشێکی کۆمەاڵیەتی و هاوبەستی 
کۆمەاڵیەتی س��از بوو ک��ە مەرجێک بوو بۆ 
مانەوە و پەس��ندکردنی دەوڵەتی خۆشبژێو و 

بەتایبەت سیستەمی باجی ئەم واڵتانە.
ب��ەاڵم ئ��ەوەی لەمان��ە گرینگت��ر بوو، 
س��ەرهەڵدان و گەڕان��ەی پێکهاتە بوو وەک 
هۆکارێک��ی ش��یکارانە. ئەمە ب��ە چ مانایە؟ 
سیس��تەمی پەروەردە لە ڕۆژئاوا تا ڕادەیەکی 
زۆر ل��ە ژێ��ر ت��اوی ش��یکاریی تاکێت��ی و 
دەروونناسی بوو کە لەودا، توانست و بەهرەی 
تاک لە ناوەندی بژارە و  شرۆڤەی پەروەردەدا 
بوو. کاتێک ئەم سیس��تەمە نسکۆی هێنا یان 
هەر ن��ا، نەیتوانی بە ش��ێوەیەکی ڕزامەندانە 
ڕۆژئاوا  پەروەردەی  گرێکوێرەکانی سیستەمی 
تا پەنجاکان شی بکاتەوە، ئەوسا پەنا بردرا بەر 
ڕەخنە و چارەسەرە پێکهاتەیییەکان. واتە هەم 
نایەکسانی )چۆنە  لە  ڕەخنەیەکی پێکهاتەیی 
مناڵی چین��ی کرێکار هەمیش��ە لە منااڵنی 
بنەماڵە دەوڵەمەندەکان، الوازتر و لە پاشترن؟( 
و هەمی��ش گ��ەڕان ب��ەدوای چارەس��ەری 
پێکهاتەی��ی، وات��ا پێش��نیاز و چاکس��ازیی 
گرووپی، بەکۆمەڵ و لە ئاس��ت توێژ و چینی 
کۆمەاڵیەتیدا )س��ەرنجدان و  چاکس��ازی لە 
هەلکێشانی قوتابییە الوازەکان(. ئەمەش مانای 
گەڕان��ەوەی دووب��ارە چەمکگەلێکن کە ئەم 
نایەکسانی و میکانیزمەکانی ئەو نایەکسانییە 
لە سەر بنەمای پێکهاتەیییەوە شرۆڤە دەکەن. 
بۆیەش سەیر نییە کە لەم قۆناغەدا بیرمەندانی 
نیۆمارکس��ی و چەپ لە پڕ دەبنە پێشڕەو لە 
ش��یکاریی سیس��تەمی پەروەردە و پێشنیاز 
و ڕەخنەکانی ئ��ەوان دەبێتە بەردی بنەمای 

کۆمەڵناسیی پەروەردە.]٤8[
ئەوەی لە ئەنجامی گەشەی نیۆلیبراڵیزمدا 
ڕوودەدات، گەڕانەوەیەک��ی دووبارەیە تاک و 
تاکێتی )بەاڵم ئەمجارەیان، هەر وەک ئاماژەی 
پێ ک��را، تاکێکی تاقانە( و دوورخس��تنەوەی 
هەموو چەش��نە ش��یکارییەکی پێکهاتەیییە، 
لە پان و سیاس��ەتی چاکسازیی پەروەردەدا. 
لە بری ئەمانە، فش��ارێکی زۆر دەخرێتە سەر 
خوێندنگە گشتییەکان و لە ڕێگەی جیاوازەوە 
ڕێ خۆش دەکرێت بۆ بەتایبەتکردنی کەرتی 
پەروەردە. لەم نێوەش��دا، پ��ەروەردە لە مافی 
شارۆمەندییەوە دەبێتەوە مافی دایک و باوکان 
یان لە ڕاس��تیدا مافێک کە دایک وباوکان بە 
گوێرە وزەی کڕیاریان]٤٩[ دەتوانن بۆ مناڵەکانیان 
دەس��تەبەر بکەن. ئەمەش دووبارە، شیمانەی 
بەرهەمهێنانەوەی نایەکس��انی بەرز دەکاتەوە. 
لە سیس��تەمێکی ئاوادا، هاوبەس��تی شوێنی 
نییە و هەر کەس��ە، هەوڵی ئ��ەوە دەدات کە 
زیاترین کەڵک لە خوێندنگە وەربگرێت، بەاڵم 
نەک بۆ فێربوون و بۆ یارمەتی بە بەرژەوەندیی 
گش��تی، بەڵکوو بۆ س��ەرکەوتنی تاکەکەسی، 
بۆ پلەهاوێ��ژی]50[ و بۆ بەدیهێن��ای ئامانج و 
پڕۆژە شەخس��ییەکان. بەم چەش��نە دووبارە 
تاک بووەوە بە ناوەند و ماکی ش��یکردنەوەی 

سەرکەوتوویی و نسکۆی کەسەکان. 
ئەنجامێکی ئ��ەم بیرۆکەیە، الوازکردن و 
هەڵوەشانەوەی کۆمەڵێک دامەزراوە بوو کە بە 
شێوەی جیاواز )بۆ وێنە لە شێوەی سیستەمی 
باجەوە گرتوویەتی تا سیستەمی بیمە و دەزگا 
گش��تییەکانی خزمەتگوزاری( هاسانکاریی بۆ 
ئەندامان��ی بێ دەرەتان و ه��ەژاری کۆمەڵگا 
دەکرد. بەو پێیە، هەموو ئەو گرفت و کێش��ە 
کۆمەاڵیەتییان��ەی پێش��تر وەک ئەنجام��ی 
کۆمەڵێک پێکهاتەی نایەکسان و ناهاوسەنگ 
دەبیندران، ئێس��تا وەک ئەنجامی شایانێتیی 
کەس��ەکان و ڕادەی توانس��تی ئ��ەوان، یان 
بەپێچەوان��ەوە، وەک ئەنجامی کەمتەرخەمی 
لە دەستپێشخەریی، نەرمێتی]5١[ و هوشیاریی 
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ئ��ەوان لێکدەدرێنەوە. لەخ��ۆڕا نییە کە لەم 
دەوڵەتییەکانەوە  دام��ودەزگا  ل��ە  دواییانەدا، 
گرتوویەتی تا مێدیاکان، هەموویان ستایش��ی 
دەوڵەمەندەکان دەکەن و کاری خێرداری بووە 
ب��ە حەزی دەوڵەمەندەکان��ی واڵت و ڕۆژئاوا. 
ئەمانە وا دەنوێنن کە گۆیا هەژاری و نەداری 
هاومانان لە گەڵ تەمبەڵی و نەبوونی هەست 
ب��ە بەرپرس��ێتی، یان لە باش��ترین حاڵەتدا، 
بەدشانسی. بۆیەش خەونی بوون بە ئەستێرەی 
س��پۆڕت یان موزیک، بووەت��ە خەونێک کە 
ب��ەردەوام لە الیەن مێدیاکانیش��ەوە بەرهەم 

دێتەوە.]52[
ب��ە کورتی ئ��ەم دوو ڕەوتەی س��ەروو، 
ناوەڕۆکی گواس��تنەوەیەک دەدرکێنن کە لە 
سۆنگە و لە ئەنجامی تەشەنەی نیۆلیبراڵیزمدا 
ڕووی��ان داوە و تا ڕادەیەکی زۆر پەیوەس��تن 
بە ئەو گۆڕانکارییە سیاسی و ئایدیۆلۆژییانەوە 
ک��ە بەرەبەرە ڕوخس��اری ڕۆژئاوایان گۆڕیوە. 
هەڵبەت ئەمە بەو مانایە نییە کە گۆڕانکارییە  
پێکهاتەیییەکان دەک��رێ بەتەواوی لە الیەنە 
سیاس��ی و ئایدیۆلۆژییەکان جی��ا بکرێنەوە، 
بەاڵم بە بڕوای من ژیرانە ئەوەیە کە ئێمە ئەم 
دوو الیەنە تێکەڵ نەکەین. لە ش��یکارییەکی 
جیددیدا، دەبێ ئێم��ە بیر لەوە بکەینەوە کە 
مەرجە  پێکهاتەیییەکان،  گۆڕانکاریی��ە  چۆن 
شیمانەیییەکانی]53[ سیاسەتیان گۆڕیوە؟ چۆن 
ئەم گۆڕانە پێکهاتەیییانە، زەمینە ماددییەکانی 
گۆڕانکاریی ئایدۆلۆژی و سیاس��ییان بەرهەم 
هێن��اوە، یان لەبارخس��تۆوە؟ بەتایبەت ئێمە 
دەبێ بیر لەوە بکەینەوە کە نیۆلیبراڵیزم، چۆن 
توان��ی بیرۆکەکانی خۆی ئ��اوا بەجەماوەری 
بکات؟ چۆن ئەمیان توان��ی لەم گۆڕانکارییە 
بەرهەست  سیاسیی  ڕۆژەڤی  پێکهاتەیییانەدا، 
و کۆنکرێت ساز بکات و پەسندی جەماوەری 

بەرەو خۆی ڕاکێشێ؟ 

نیۆلیبراڵیزملەگۆشەنیگایەکیفۆکۆیانەوە
لە ئەدەبیاتی سیاسیدا، نیۆلیبراڵیزم بە گشتی 

وەک ئایدیۆلۆژی و تیۆرییەکی سیاسی باسی 
لێ دەکرێت، کە خوازی��اری کەم کردنەوەی 
دەس��ەاڵتی دەوڵ��ەت و کەرت��ی گش��تییە. 
هاوکات، وێ��ڕای دژایەتییەکی تووند لەگەڵ 
یەکێتییەکان��ی کرێ��کاری و فەرمانب��ەری، 
داکۆکی بەبڕش��تانە لە ماف��ی خاوەندارێتی و 
بەتایب��ەت خاوەندارێتیی تاکەکەس��ی دەکا. 
هەروەه��ا هەوڵ��ی بەئەهل��ی کردن��ی بیمە 
کۆمەاڵیەتییەکان و هەموو ئەو ڕاژە گشتییانە 
دەدات کە ڕووی��ان لە هاوواڵتییان��ە. ئەمانە 
هەموو دەتوانن ڕاس��ت بن، بەاڵم وێنەیەکی 
تەواو لە نیۆلیبراڵیزم پێش��ان نادەن. بۆ وێنە 
گوتنی ئ��ەوە کە نیۆلیبراڵیزم دژی دەوڵەت و 
خوازیاری کەمکردنەوەی دەسەاڵتی دەوڵەتە، 
لە هەموو ش��وێنێک ڕاست نییە. ئەوە کافییە 
س��ەیری مامەڵەی دەوڵەتانێکی وەک ئەمریکا 
ل��ە دوای قەیرانی ئابووری��ی 2008 لە گەڵ 
بانکەکاندا بکەین. یان ئێستا لە جەرگەی پەتای 
کۆرۆنا دەبینین کە دەوڵەت لە نیۆلیبراڵترین 
واڵتەکانیشدا، خۆی لە حوکمداری نادزێتەوە. 
لە ڕاستیدا ڕەنگبێ ئەوە خودی دەوڵەت نەبێ 
کە نیۆلیبراڵیزم کێشەی لەگەڵدا هەیە، بەڵکوو 
کارک��رد و ئاراس��تە و ج��ۆڕی حوکمداریی 
دەوڵەت��ە کە  بۆ ئ��ەوان گرینگە. بۆیەش لەم 
بارەی��ەوە پێم وای��ە ڕوانگەیەک��ی فۆکۆیانی 
زیاتر یارمەتیمان ب��دات لە ئاڵۆزییەکانی ئەم 

دیاردەیە تێبگەین. 
ل��ەم دی��دەوە، نیۆلیبراڵی��زم ل��ە پلەی 
یەکەم��دا، وەک عەقاڵنییەتێکی سیاس��ی]5٤[
دەبیندرێ. مەبەست لە عەقاڵنییەتی سیاسی، 
ئەو کردەوە و بیرۆکانەن دەربارەی باشترین و 
کەمگرژترین شێوەی کارگێڕی و حوکمڕانیی 
خود و ئەوانی تر.]55[ فۆکۆ باسی نیۆلیبراڵیزم، 
چەش��نی عەقاڵنییەتێکی سیاسی لە ئاستی 
چەمکە  ئ��ەم  دەکات.]57[  حوکمڕانێتی��دا]5٦[ 
ئاماژەی��ە بە کۆمەڵ��ێ ک��رد و پێداچوونەوە 
س��ەبارەت بە باش��ترین ش��ێوەی ش��یاوی 
بەڕێوەبەرێت��ی و حوکمڕانێتی. بەم واتایەش 
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نیۆلیبراڵیزم بریتییە ل��ە »کۆمەڵێ دامەزراوە، 
ڕێ��کار، لێکدانەوە، پێداچوون��ەوە، ژمێریاری 
)هەژم��اردن( و تاکتی��ک« کە ش��ێوەیەکی 
تایب��ەت لە دەس��ەاڵت و زانیاری مەیس��ەر 
دەکات.]58[ یەكێ لە مەبەستەکانی ئەم شێوە 
دەسەاڵتەش، دۆزینەوەی باشترین و بااڵترین 
ش��ێوەی حوکمڕانییە بە کەمترین کەرەسەی 
مومکین و هەرزانترین شێوەی مومکین. بەم 
مانایە کە ئێم��ە چۆن دەتوانین خەڵک بەرەو 
مەبەس��ت و ئامانجێکی تایبەت هان بدەین، 
بەبێ ئەوەی ئەوان هەس��ت ب��ەوە بکەن کە 
ئەمە ب��ژاردەی ئەوان نییە. ب��ۆ نیۆلیبراڵیزم 
بازاڕ باش��ترین و تاکە مۆدێلی ئەم چەش��نە 

حوکمڕانییە پێک دێنێ. 
وەک  دەک��رێ  نیۆلیبراڵی��زم  بۆی��ەش 
ش��ێوە دەس��ەاڵتدارییەک پێناسە بکرێت کە 
ل��ە حوکمڕانیدا، بانگەش��ەی بااڵدەس��تی و 
س��ەروەریی بازاڕ و لۆژیکی ب��ازاڕ دەکات و، 
پێی وایە هەموو کەرت و بەستێنەکانی دیکە، 
لە کەرتی گش��تی و تایبەتەوە گرتوویەتی تا 
بەس��تێنی )حوزە( سیاسی و کولتوری، دەبێ 
گوێڕایەڵی لۆژیک و پرەنس��یپەکانی بازاڕ بن 
کە بریتین ل��ە کێبڕکێ و کارایی و لە یاریی 
بەردەوامی نێوان خستنەڕوو و داوا.]5٩[ ئەمەش 
بەم هۆیە س��اکارە کە ب��ازاڕ و لۆژیکی بازاڕ، 
پێکهات��ووە لە باش��ینەی حوکمڕانی.]٦0[ بەم 
پێیە دەبێ کۆمەڵگا ل��ە الیەکەوە بەگوێرەی 
پرینسیپەکانی بازاڕ و مۆدێلی ئابووری بەڕیوە 
بچێ و لە الیەکی دیکەش��ەوە، لۆژیکی بازاڕ 
دەبێ ببێتە پێوانەی ڕاس��تی و دروس��تی بۆ 
نرخاندنی توانس��ت و ڕەوایەتیی دەس��ەاڵتی 
سیاس��ی.]٦١[ بە کورتی، ڕەوایەتیی سیاسەت 

بەم چەشنە دەبێتە پرسیارێکی ئابووری.
ب��ەم مانایە، گرینگە ئێمە س��ەرنجی ئەم 
خاڵ��ە بدەین کە بۆ نیۆلیبراڵی��زم، بازاڕ تەنیا 
ش��وێن و پێگەیەک نییە بۆ کێبرکێ، بەڵکوو 
پێگەیەک��ە ب��ۆ هەقیقەت. وات��ە هەقیقەتی 
بازاڕ تەنی��ا هەقیقەتێکە کە نیۆلیبراڵیزم ملی 

بۆ دادەنوێنێ و دانی پێ��دا دەنێ. هەقیقەتی 
س��ەرەکیی بازاڕێ��ش ئەوەم��ان پ��ێ دەڵێ 
ک��ە کێبڕک��ێ، کۆڵەک��ەی حوکمدارییەکی 
کارا پێکدێن��ێ. ئیتر فەرقیش ن��اکات ئەمە 
حوکمداریی کۆمپانیا و شەریکە یان دەوڵەت 
و قوتابخان��ە، یاخود  هونەر و زانس��ت بێت. 
بۆی��ەش دەکرێ بڵێین کۆمەڵ��گای ئایدیاڵی 
نیۆلیبراڵی��زم ی��ان ئۆتۆپی��ای کۆمەاڵیەتیی 
ئەوان لە ڕاس��تیدا کۆمەڵگایەک��ی پێکهاتوو 
لە کۆمپانیای��ە. ئامانج��ی نیۆلیبراڵیزم، هەر 
وەک فۆکۆ ئاماژەی پ��ێ دەدا، کۆمەڵگایەکی 
س��وپەرمارکێتی نییە بەڵکوو کۆمپانیاکۆمەڵگا 
و گش��تاندنی فۆرمی کۆمپانیایە.]٦2[ مەبەست 
کردن��ی بازاڕ، کێبڕک��ێ و کۆمپانیا بە هێزی 
هان��دەری کۆمەڵ��گا و گەردوونیکردنی فۆڕم 
و قەوارەی کۆمپانیا ل��ە هەموو کونو قوژبنی 

کۆمەڵگایە.]٦3[
بۆ ئەم مەبەس��تەش چ بەربژارێکی باشتر 
هەیە ل��ە کاردێر کە هەم بەجەس��تەکردنی 
سامانی مرۆیییە و هەمیش لە هەموو ڕووەوە 
گونجاوە لەگەڵ مەرجەکانی بازاڕ، یان لەوانەیە 
باش��ترە بڵێێن، ئەو بەرهەم و زادەی لۆژیکی 
بازاڕی پۆس��ت فۆردیزم��ە. نیۆلیبراڵیزم هەر 
داواخ��وازی حوکمدارێتییەکی  گووتم،  وەک 
ناڕاس��تەوخۆیە. بەاڵم ئەوەی بۆ نیۆلیبراڵیزم 
و ل��ە تیۆری��ی س��امانی مرۆیی��دا گرینگە، 
دەس��تێوەردانە ل��ە ژینگ��ە و دەورانپش��تی 
مرۆڤەکان، بەبێ ئەوەی ڕاس��تەخۆ مرۆڤەکان 
بپێک��ێ. واتە مرۆی نیۆلیب��راڵ، مرۆڤێکە کە 
دەورانپشتی  گۆرانکارییەکانی  بە  هەس��تیارە 
و بە دەستێوەردانەکانی ئەم ژینگەیەی تێیدا 
دەژی. ئ��ەو کەس��ێکی گوێرایەڵ و ش��یاوی 
کۆنترۆڵە. بۆ ئەم مەبەستەش هەر وەک گوتم، 
کافییە ئێمە گۆڕان لە دەورانپشتی مرۆڤەکان 
پێکبێنی��ن، جا ئەمە لە ڕێگەی یاس��اوە بێت 
ی��ان بەربەس��تکردن ی��ان بەرفرەوانکردنی 
مەودا بۆ ئەم یان ئەو بژاردەیە. ئەم ش��تەش 
دەوری ناوەندی��ی هەی��ە ه��ەم بۆ پرس��ی 
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س��ۆبژێکتیڤیتی و هەمیش ب��ۆ عەقاڵنییەتی 
حوکمدارێتی. چونکو ئەگەر ئەمە ڕاست بێت 
کە س��ووژەی نیۆلیبراڵی گوێگر و هەستۆکە 
لەمەڕ گۆڕانکارییەکانی دەورانپشتی، ئەوسا بۆ 
هەڵس��وڕان و ئاراستەدان بەم کەسە پێویستە 
کۆمەڵ��ێ تەکنی��ک، تاکتیک، س��تراتێژی و 
شێوازی حوکمداری بدۆزرێتەوە کە ئەنجامی 
دڵخوازی لێ بکەوێتەوە.]٦٤[ هەمووی ئەمانەش 
ڕاس��تەوخۆ گرێ��دراوی بیرۆکەی س��امانی 

مرۆیین. 

سامانیمرۆیی
سەوداگەری شاستوونی سیاسەتی پەروەردەی 
ئێمڕۆی ڕۆژئاوا پێکدێنی و بەرهەمهێنانەوەی 
و  خوێندنگ��ە  هەم��وو  ل��ە  س��ەوداگەر، 
سیاس��ەتی  وەک  پەروەردە،  دامودەزگایەکی 
فەرم��ی بەڕێوە دەچێ. س��ەرکەوتووییی ئەم 
بیرۆکەی��ەش تاڕادەیەکی زۆر لەم ڕاس��تییە 
سەرچاوە دەگرێ کە نیۆلیبراڵیزم لە شۆردنەوە و 
پاککردنەوەی الیەنی ئایدیۆلۆژییانەی چەمکی 
سەرمایەی مرۆیی سەرکەتوو بووە و توانیوێتی 
ئەم چەمکە وەک دەستەواژەیەکی تەکنیکی، 
ئابووری و زانس��تی بنوێنێ. لەم گونجاندن و 
بەتاڵکردنەی ئەم چەمکەشدا، هەموو ڕەهەندە 
بوونناس��انە و ئیپس��تمۆلۆژییانەی ون دەبن. 
بۆی��ەش لە پێناس��ەی ئەم دەس��تەواژەیەدا 
زۆرج��اران تەنیا باس��ی ئ��ەوە دەکرێت کە 
پەروەردە بەرهەمهێنەری س��امانی مرۆیییە و 
س��امانی مرۆییش بەن��ۆرەی خۆی یاریدەری 
گەش��ەی ئابووریی واڵتە. بەاڵم ئەم چەش��نە 
پێناسەیە، هەروەک پیتر فلێمینگ دەنووسێ، 
پەردە دەخرێتە سەر الیەنە نگریسەکانی ئەم 

چەمکەوە.]٦5[
ه��ەروەک فۆک��ۆ ئام��اژەی پ��ێ داوە، 
بیرۆک��ەی س��امانی مرۆیی ل��ە دوو ڕووەوە 
ف��رە گرینگە. یەکەم ئەمە ڕێ��گا دەکاتەوە بۆ 
ئەوەی ڕێس��ا و یاس��ای ئابووری بەسەر بوارە 
نائابوورییەکان��دا بس��ەپێنن. ئەم��ەش مانای 

ئەوەیە کە لەم��ەوالوە دەبێ هەموو بوارەکانی 
ژیان، لە خۆشەویس��تییەوە ت��ا حیزبایەتی، 
خوێندن، کارکردن و هتد س��ەردانەوێنن بۆ 
لۆژیک��ی بازاڕ و بە پێی پرەنس��یپەکانی بازاڕ 
بەڕێوە بچن. واتە ئەمە ڕێگە خۆش دەکات بۆ 
ئەوەی چەشنە ڕاڤەیەکی ئابووری، بەسەر ئەو 
دیاردە و بەس��تێنانەی لە دەرەوەی ئابوورین، 
داس��ەپێندرێت؛ ئەم��ەش خۆی ل��ە خۆیدا 
دابڕینێکە لە ڕوانین��ی ئابووریی نەریتی. بەم 
چەش��نە »کار« ئیت��ر چەندایەتییەک نییە لە 
دەرەوەی ش��رۆڤەکاریی ئابووری )وەک الی 
کێنیز یان مارک��س(، بەڵکوو  چۆنایەتییەکە 
کە دەکەوێتە خانەی شیکاریی ئابوورییەوە.]٦٦[
گرینگیی ئ��ەم ش��رۆڤەیە، لەوەدایە کە 
ئەوەی بنەمای ئاب��ووری پێکدێنێ، ڕەفتاری 
مرۆڤەکان��ە ن��ەک ڕەوت و میکانیزمەکان��ی 
پشت بەرهەمهێنان. ئەوسا ئەرکی ئابووری لە 
حاڵەتێکی وادا، بریتییە لە شیکاریی ڕەفتاری 
مرۆڤ و ئاوەزمەندی��ی ناوەکیی ئەم ڕەفتارە. 
ب��ۆ نیۆلیبراڵیزم ئەوەی لەم نێ��وەدا گرینگە، 
ش��یکاری و ش��رۆڤەی ڕەفت��ار و چاالکی و 
جوڵ��ەی مرۆڤەکان��ە. بۆ؟ چونک��ە هەمووی 
ئەمانە لە هەڵکش��ان یان داکش��انی داهاتی 
مرۆڤدا دەور دەبینن، جا ئەوە س��ینەماچوون 
و کتێب خوێندنەوە بێت، یان مەش��قی دانس، 
خوێندنی بااڵ، زمان فێربوون و یان منداڵداری 
و کارک��ردن. کۆی ئ��ەم داهاتەش��ە، کێش 
و وەزن��ی س��امانی مرۆیی دی��اری دەکات. 
بەم جۆرە هەم��وو چاالکییەکی مرۆڤ وەک 
وەبەرهێنان]٦7[ دادەندرێت کە بەس��ەریەکەوە 
س��امانی مرۆیی پێکدێنن. وەک دانەری ئەم 
بیرۆکەیە، تیۆدۆر ش��وڵتز دەنووسێ، مرۆڤ و 
س��ەرمایە دووانەیەک��ی لێکدانەبڕاون، مرۆڤ 

خۆی سەرمایەیە.]٦8[
نیۆلیبراڵیزم، م��رۆڤ وەک  ئەوس��ا الی 
سەرمایە و بەرجەستەکردنی سەرمایە، پێناسە 
دەبێت. وەک ئەنجامێکی ئەم پێناس��ەیەش، 
م��رۆڤ بریتییە لە کۆی هەموو ئەو داهاتە کە 
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لە ژیانیدا توانیوێتی کۆی کاتەوە. داهات لێرە 
بە مانای هەموو ئەو خاسڵەتە فیزیکی و ڕۆحی 
و هەموو ئەو تایبەتمەندییە تاکەکەس��ییەی 
کە مرۆڤێک هەیەتی: لە لەشساغی، بەهرەی 
زمان��ی، جوانیی لەش و توانس��تی زمانییەوە 
تا کورتی و درێژیی جەس��تە، ڕەنگی پێست، 
ڕەگەز و ... کەوایە مرۆڤ لە کۆتاییدا ش��تێک 
نییە جگە لە ئەنجامی بژاردەکانی. هەموو شت 
لە مووچەوە تا خوێندنی بااڵ دەگوازرێتەوە سەر 
بەرەچەی سامان. بەم چەشنە، کار، سەرمایە 
و داهات و مووچە، هەموویان ئاوێتەی یەکدی 

دەبن.]70[
بیرۆکەیە  ئ��ەم  دزێوی  دەرئەنجامێک��ی 
ئەوەیە: ئەگەر کار وەک سەرمایە دەژمێردرێ، 
وات��ە تاکتاکی ئێم��ەش وەک کۆمپانیایەکی 
خاوەن سەرمایە دەژمێردرێین. ئەوسا نە کار و 
نە میکانیزمەکانی بەرهەمهێنان گرینگییەکی 
ئەوتۆی��ان نابێ��ت لە ش��رۆڤەی ئابووریدا. لە 
جیاتی ئەوان ئ��ەوە کۆمپانیا و کۆمپانیادارییە 
ک��ە کۆڵەک��ەی ئ��ەم ش��ڕۆڤەیە پێکدێنێ. 
دەرئەنجامێکی دیکەی ئەم ڕوانینە، پەیوەستە 
بە پرسی سۆبژێکتیڤیتی. ئەگەر مرۆی ئابووری 
کۆمپانیای��ە و بەرهەمی بژاردەکانییەتی، نەک 
پێکهاتە کۆمەاڵیەتییەکان، ژیانی شەخسی و 
شانس و ڕێکەوتەکان، ئەوس��ا ئێمە ناتوانین 
ئەو ب��ە یارمەتیی الیەن��ە ئانترۆپۆلۆژییەکان 
یان ک��ۆی ژیانێک��ی بایۆگرافییانە پێناس��ە 
بکەین، کە بۆ وێنە الی کەسێکی وەک پییەر 
بوردی��ۆ ناوەندییە. کە مرۆڤ ب��ووە ئەنجامی 
چاالکی و بژاردەکانی، س��ۆبژێکتیڤیتی وەک 
 ئەندرو دیلتس]70[ دەنووس��ێ، دەبێتە شتێکی 
بەتاڵ.]7١[ واتە مرۆڤ دادەکێش��رێتە ئاس��تی 
و  خ��ۆی  س��ەرمایەگوزارییەکانی  کۆم��ای 

بنەماڵەکەی. 
لێرەش��ە کە خودی نیۆلیب��راڵ، بەوتەی 
برۆکلینگ،]72[  ئولریخ  ئەڵمانی،  کۆمەڵناس��ی 
خودسەوداگەر،]73[  دەبێتە  س��ەوداگەرەوە  لە 
یان بە وتەی فۆکۆ، سەوداگەری خود.]7٤[ بەم 

پێیە مرۆڤ دەبێتە س��ەکۆیەکی بەردەوام بۆ 
س��ەرمایەگوزاری لە سەر خود. چونکە ئێستا 
ئ��ەوە ڕادەی ژی��ری و وردبین��ی و بژاردەی 
دروستی ئێمە لە چەشنی سەرمایەگوزارییەکی 
عاقاڵنەیە کە چارەنووسی ئێمە دیاری دەکات 
و بەخت��ەوەری و نەهاتی��ی ئێم��ە لەقەڵەم 
دەدات. هەر ئەوەش��ە کە سەوداگەری نەتەنیا 
دەبێتە چەشنە ئاوەزمەندی و عەقاڵنییەتێک، 
بەڵکوو تەنان��ەت وەک ئەرکێکی ئەخاقیش 
دەژمێ��ردرێ.]75[ ئەم��ە ل��ە ڕاس��تیدا چی 
لە شۆڕش��ێک کەمت��ر نییە کە دێتە س��ەر 
داڕش��تنەوەی مانای مرۆڤ و پێناس��ەکردنی 

دووبارەی ئەم.]7٦[
ب��ا لە کۆتاییدا ڕەهەندێک��ی دیکەی فرە 
مەترس��یداری ئەم بیرۆکەیەش بخەینە ڕوو. 
ئەگ��ەر ئێم��ە وەک کۆمپانیای��ەک، خاوەن 
سەرمایەین، واتە ئێمە بە مانایەک هەموومان 
س��ەرمایەدارین. چونک��ە ئەگ��ەر کار وەک 
س��ەرمایە بە حس��ێب بێت؛ ئەگەر جەستە و 
زمان و هوش��یاری و عادەتەکانمان سەرمایە 
بێ��ت، ئەوس��ا دژبەری��ی نێوان س��ەرمایە و 
کار ون دەبێ��ت و هەڵدەوەش��ێتەوە. ئەوس��ا 
س��ەرمایەداری وەک سیس��تەمێکی خاوەنی 
دژایەتییەکی نێوەک��ی نییە، بەڵکوو مەیدانی 
ڕکەبەرایەت��ی و کێبڕکێی پڕۆژە جیاوازەکانە. 
بەم مانایە هەموو کەسێک خاوەنی سەرمایەیە، 
ک��ەم و زۆری س��ەرمایەکان، پەیوەندیی بە 
پێکهات��ە ناڕەواکانەوە نیی��ە، بەڵکوو ئەنجامی 
سەرمایەگوزارییەکی باش یان گەوجانەیە. ئەوا 
ئێمە هەموومان دەبین بە س��ەرمایەدار، بەاڵم 
هەندێکمان سەرمایەداری کالفام و هەژارین، 
هەندێکیشمان دەوڵەمەند و وریا. لەم ڕەوتەدا، 
دیاردەی وەک چەوسانەوە و نایەکسانی ئەگەر 
بێ مانا نەبن، وا لە باش��ترین حاڵەتدا، وەک 
ئەنجامی بژاردە عەقاڵنی یان ناعەقاڵنییەکانی 
ئێمە بەحسێب دێن. ئینجا پرسی نایەکسانی 
و چەوسانەوە دەکەوێتە خانەی ئیپیستۆلۆژی 
و تەنانەت س��ایکۆلۆژییەوە، چونکو نایەکسانی 
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دەبێتە ئەنجامی ڕاستەوخۆی ئەو تایبەتمەندییە 
جەس��تەیییانەی  و  هوش��یاری  ڕۆح��ی، 
تاکەکان هەیانە، نەک سروش��ت و خاسڵەتی 
و  چینایەت��ی  کۆمەڵ��گای  س��ەرمایەداری، 

ناهاوسەنگی پیوەندییەکانی دەسەاڵت.

دەرئەنجام
س��ەرتۆپی ڕوانینی نیۆلیبراڵیزم بە مرۆڤ لە 
س��ەر بنەمای تاکساالری و عەقاڵنییەتی تاک 
ڕاوەس��تاوە. بەاڵم ل��ە ناخی ئ��ەم ڕوانینەدا، 
دووفاقییەکی بوونناس��انە هەی��ە کە ڕەنگبێ 
ڕەگەزی ڕۆشنگەریی تێدا بەدی بکرێت. واتە 
ل��ە الیەکەوە مرۆڤ بوونەوەرێکی عەقاڵنییە و 
وەک ت��اک، خاوەنی س��ەروەرییە، لە هەمان 
کاتیش��دا، ئەم تاکە پێویس��تی ب��ە هەندێ 
ڕێنوێنی و بەڵەدی هەی��ە. واتە عەقاڵنییەت 
وەک توانست شیاوی بەدیهاتنە، بەاڵم مەرج 
نییە بەدی بێت. بۆیەش مرۆڤەکان )یان بەشێ 
لە مرۆڤ��ەکان( توانس��تی عەقاڵنیی کافییان 
نییە و بۆیەش پێویس��تییان بە چاوەدێری و 
ڕێنوێن��ی کردنە. ئ��ەوەی الی نیۆلیبراڵیزم و 
ڕوانینی ئ��ەم بە حوکمڕانی ڕوو دەدات و ئەو 
ئەنجامە تەواو ڕادیکااڵن��ەی لێ دەکەوێتەوە، 
ئەوەیە ک��ە نیۆلیبراڵیزم پێی وایە باش��ترین 
ڕێگ��ەی هیدایەت و ڕێنوێنی��ی تاکەکان لە 
ڕێگەی دەس��تێوەردان و گۆڕینی دەورانپشت 
و مەرجەکان��ی ژیان��ی ئەوانە. ئەو چەش��نە 
گۆڕینە شوێن دادەنێتە سەر ئاراستە و جۆری 

بژاردەکانی تاک. 
نیۆلیبراڵی��زم ل��ە پ��اڵ ئەم��ەدا و ب��ۆ 
مسۆگەرکردنی ئەنجامی شیاو و چاوەڕوانکراو، 
هەموو ژوور و بەستێنە کۆمەاڵیەتی و سیاسی 
خان��ەی  تووڕدەدات��ە  کولتورییەکانی��ش  و 
بەمج��ۆرە هەمووی  ئابووری.  ش��یکارییەکی 
ئەو دامەزراوانەی کە بە ش��ێوەیەکی نەریتی 
دەکەونە دەرەوەی بەس��تێنی ئابووری )وەک 
پەروەردە،  هونەر،  دۆستایەتی،  خۆشەویستی، 
ڕاهێنان و...( لەپڕ خۆیان لە ناوەندی بەستێنی 

ئابووری��دا دەبیننەوە و ناچ��ار دەکرێن وەک 
ئابوورییەکان، تەسلیمی لۆژیکی  هەموو بوارە 
کێبڕك��ێ، کارای��ی و مەزندەکردنی بەهاکان  
بن.]77[ ئەم وەرچەرخ��ان و کۆلۆنیالیزەکردنی 
بەس��تێنەکان بەر لە هەموو ش��ت لە ڕێگەی 

تیۆریی سامانی مرۆیییەوە مومکین دەبێت. 
ه��ەروەک گوترا، نیۆلیبراڵی��زم بە زۆری 
چەک خۆی بە س��ەر کۆمەڵگا، یان دامەزراوە 
و دامودەزگا پەروەردەییەکاندا دانەسەپاندووە، 
بەڵکوو ب��وون، ئامادەی��ی و هێژمۆنی ئەوان، 
ئەنجامی ڕەوتێکی فرە دوورودرێژ و ئاڵۆز بووە. 
نیۆلیبراڵیزم دەبێ وەک ڕێژیمێکی هەقیقەت 
س��ەیری بکرێت کە هێز و وزەی تاڕادەیەکی 
زۆر ل��ە گرەوی توانس��تیان لە ڕاکێش��ان و 

قەناعەت پێهێنان بە خەڵکدایە. 
هێژمۆنی نەزمێکی ئاڵۆزی دەس��ەاڵتە کە 
پێکهاتووە لە گرێچنێک لە ئارەزوو، ش��وناس، 
خولیا، ئەمەگداری و پەیوەندی کە مرۆڤەکان 
بەیەک��ەوە گ��رێ دەدا. ئ��ەم هێژمۆنییە تا 
ئالنگاری]78[  دیک��ە  هێژمۆنییەکی  ئەوکاتەی 
نوێن��ەری هەقیقەتێکی  نەبێ، خ��ۆی وەک 
گەردوونی و نەگۆڕ دەنوێنێ. کەوایە هەقیقەت 
مەرج نیی��ە دەقاودەقی واقی��ع بێت یان لە 
گەڵی��دا بگونجێ. هەقیق��ەت دەتوانێ وێڕای 
بێدەنگی لە بەشێکی واقیع یان گوێ کڕکردن 
و دەرهاویشتنی بەش��ێکی واقیع سەرهەڵبدا. 
ی��ان لە ڕێگ��ەی بەعەقانیکردن��ی ڕەفتار و 
توێێ  بخزێنێت��ە  هەڵس��وکەوتەکانەوە خ��ۆ 
وێژمانەکانەوە. ئەوسا ئەمە توانستی هەقیقەتی 
وێژمانەکان��ن کە لە ئاس��تی واقیعدا خۆیان 
دەردەخەن و بۆیان هەیە واقیع تووشی گۆڕان 
بک��ەن. بیرۆکەی س��ەوداگەری نموونەیەکی 
باش��ی ئەم چەش��نە هەقیقەتەیە، واتە بوونی 
ئێمە بە س��ەوداگەر لە س��ۆنگەی وێژمانێک 
بوو کە س��ەوداگەریی ب��ە هەقیقەت دەزانی، 
ئەگ��ەر چی ئەم هەقیقەتە هێش��تا لە دایک 
نەببوو. ئەمە وێژمانەکان��ی نیۆلیبراڵیزم وەک 
ڕێژیمێک��ی هەقیقەت بوون ک��ە لە ڕێگەی 
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گۆڕینی دۆخ، دەورانپشت، یاسا و ڕێساکان و 
هاسانکاری یان تەگەرەخستنە بەردەم هەندێ 

ڕەوت، سەوداگەرییان بە هەقیقەت کرد.]7٩[
ئەم��ە گرینگە س��ەرنجی بدرێتێ ئەگینا 
مەترس��یی ئەوە هەیە کە ئێم��ە پێمان وابێ 
هەقیق��ەت ڕەگەزێک��ی ئەخاقی��ی هەیە و 
هەمیش��ە خۆ دەخاتە پ��اڵ زوڵملێکراوەکان 
یان پێداگر بین لەس��ەر ئ��ەم بڕوایە کە گۆیا 
نەیارەکانم��ان  و  ئێمەی��ە  الی  هەقیق��ەت 
)نیۆلیبراڵیزم( دوژمن��ی هەقیقەتن. ئەمە، لە 
ڕاستیدا چەشنە گەڕانەوەیەکە بۆ پۆزیتیڤیسم 
یان لە باش��ترین حاڵەتدا، مارکسایەتییەکی 
چەقبەستوو و ساویلکە. هەقیقەت، بەتایبەت 
لە خانەی ئەمری سیاسیدا،]80[ تەنیا ئەنجامی 
هەندێ فاکت��ی ئەزموونی نیی��ە، بەڵکوو لە 
بەردەوامی  یارییەک��ی  بەرهەم��ی  الیەکەوە 
دەسەاڵت/زانیاری و بڕشتی وێژمانییەکانە و لە 
بوونناسانەی  ڕەهەندێکی  دیکەشەوە،  الیەکی 
هەی��ە، واتە بەرهەم��ی دژبەرەکییەکە]8١[ کە 
لە ئاس��تی هەڵوێس��تە و ڕوانینێکی ڕەوشتی 
و سیاس��ییدا یەکا دەبێتەوە. لەم کێشەیەدا، 
هەقیقەت دەبێتە پرس��ی ڕوانگە نەک واقیع. 
بۆیە ئێمە دەبێ ل��ە هەمان کاتدا کە خۆمان 
دوور دەخەینەوە لە کەسانی »ترامپ ئاسا«، کە 
هەموو چەش��نە فاکتێک دەبەنە ژێر پرسیار 
و گەمە بە زانس��ت و زانیاری دەکەن، دەبێ 
هەمدیس��ان بەپارێ��ز بین ل��ە نزیکبوونەوە 
لەوان��ەی کە دیلی فاکتن و پێیان وایە زمانی 
فاکت، زمانێکی ش��ەفاف و ڕاش��کاوە. ئەمانە، 

دوو ڕووی دراوێکن. 
هەمیش��ە  پێداگ��ۆژی  و  پ��ەروەردە 
پەیوەندییەک��ی تۆکمەیان لە گ��ەڵ ئەمری 
سیاس��یدا هەب��ووە. بەم واتایە، پ��ەروەردە و 
پێداگۆژی هەمیش��ە لە خانەی هەقیقەتێکی 
تایبەت��دا بەدی دێن و  دەخولێنەوە. بۆیەش، 
هەموو چەش��نە سیس��تەمێکی سیاسی، لە 
دێموکڕاتەوە تا توتالیتەر، سیستەمی پەروەردە 
و پێداگۆژی��ی تایبەتی خ��ۆی هەیە. ئەوە بە 

یارمەتیی لەش��کرێک توێژەر، پسپۆڕ، بیرمەند 
و کەسانی ئاکادێمییە کە نیۆلیبراڵیزم، نەتەنیا 
توانیوێت��ی ڕەوایەتی��ی خۆی ج��ێ بخات، 
بەڵکوو تەنانەت ش��ەرعییەت بەو پەروەردەیە 
ب��دات کە لە بنەڕەتدا دژە لەگەڵ پەروەردەی 
پێشڕەو، کە پەروەردەی هێژمۆن بوو. ماکێکی 
س��ەرەکی لەم سەرکەوتنەش��دا، لە سۆنگەی 
چێکردن و گۆشکردنی س��ەوداگەر و ڕۆحی 
س��ەوداگەری لە پەیکەری کۆمەڵ��گادا بووە. 
پ��ڕۆژەی نیۆلیبراڵیزم بۆیە ل��ەم ڕوانگەیەوە، 
کەمتر نییە ل��ە ئوتۆپیایەک ک��ە بەرایی]82[ 
وەدیهات��ووە. پڕۆژەیەکی ئ��اواش تەنیا کاتێ 
دەتوانێ بەدی بێت کە خۆی لە چنگی مرۆڤە 
ڕاس��تەقینەکان ڕزگار کردبێ��ت. چونکە هەر 
وەک جان کێری]83[ دەڵێ، مرۆڤە واقیعییەکان 
ناتوانن ل��ە ئوتۆپیادا بوونی��ان هەبێ، چونکو 
ئۆتۆپیا لە ئەساس��دا مەبەستی جێگیرکردنی 
دنیایەک��ی دیکەیە لە جیاتی ئ��ەم دنیایەی 
مرۆڤە ڕاستەقینەکان ئاوەدانیان کردۆتەوە.]8٤[ 
بۆ ئەم مەبەستەش هەموو پڕۆژەیەکی سیاسی 

پێویستی بە سۆژەسازییەکی خۆماڵی هەیە. 
کە دەڵێم نیۆلیبراڵیزم بەرایی لێرە ئامادەیە، 
چونک��و ئەمڕۆ تایبەتمەندیی س��ەوداگەری و 
گرینگی��ی کۆمپانیاداری نەتەنی��ا نکۆڵی لێ 
ناکرێت، بەڵکوو بە فەرمی خراوەتە ناو بەشێ 
ل��ە بەرنامەی خوێندن.]85[ بە هەمان ش��ێوە، 
جێپەنجەی س��امانی مرۆیی لە هەموو بەڵگە 
پەروەردەییی��ەکان و سیاس��ەتی پەروەردەدا 
بەرچاو دەکەوێت. کەوایە پرسی سەرەکی لە 
واڵتێکی بۆ وێنە وەک سوید، ئەوە نییە کە ئایا 
وێنای سەوداگەر و سەوداگەری، دێموکڕاتییە 
یان نا، بەڵکوو پرس��یار ئەمەی��ە کە ئێمە چ 
لەم دووفاق��ی و دژبەرایەتییە دەکەین کە لە 
نێوان کردەی نیۆلیبراڵی سیاسەتی پەروەردە 
و خواس��ت و فانتازیای بەڕواڵەت دێموکڕاتی 
ناو بەڵگەنامە فەرمییەکاندا هەیە؟ دێموکڕاسی 
چ داهاتوویەک��ی لە واڵتێ��ک دەبێت کە بە 
فەرمی خەریکە ش��ارۆمەند بە سوودی تێبەر 
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هەڵوەشێنێتەوە؟ 
ب��ە کورتی، نیۆلیبراڵیزم دەیەوێ لە س��ەر 
بنەمای ئابووری و ب��ازاڕ و بە پلەی یەکەمیش 
کێبڕکێ، وەک شاکەرەسەی حوکمڕانی، هەموو 
ئەو گرفت و کێش��انەی پەیوەس��تن بە ژیان، 
مرۆڤ و دەورانپشتی ئەو، بەعەقاڵنی بکات. واتە 
هەموو شتێک، لە خودەوە تا ژیان دەبێت چۆک 
دادەن بۆ لۆژیکی بازاڕ و بەم چەش��نە، هەموو 
بەس��تێنەکانی ژیان و سیاس��ەت لە هاوسەری 
و من��داڵ ڕاهێنانەوە تا بیم��ەی کۆمەاڵیەتی و 
پەروەردە، دەبنە ژێرکەرتی ئابووری. لەم نێوەدا، 
س��ەوداگەر دەبێتە پاڵەوانی سەردەمی ئێمە و 
هەموو ئێمەش حەولمان دەبێتە گەیش��تن بە 
س��ەوداگەری وەک ئایدیاڵێ��ک. ل��ە کۆتاییدا، 
ئەوەی دەمێنێتەوە تاکەکان��ن و بەرژەوەندییە 
ئابوورییەکانی ئەوان. کەوایە س��ەیر نییە کاتێ 
سیاس��ەت و حیزبایەت��ی دەبێت��ە کێبڕکێ��ی 
دامودەزگاکان بۆ وەرگرتنی دەنگ. لە کەشێکی 
وادا، بەرژەوەندیی گشتی دەبێتە یەکەم قوربانیی 
بەرژەوەندی��ی ئاب��ووری، ژم��ارەی الیکەکانی 

فەیسبوک و دیاگرامی بازاڕەکانی بورس.
ئەگەر ئێمە بمانەوێ بەرەنگاری ئەم دۆخە 
بینەوە، دەبێ واڵمی ئەم پرس��یارە بدەینەوە 
کە چ سووژەیەکی دیکە توانستی خۆگونجانی 
لەگ��ەڵ ئ��ەم ئاڵوگ��ۆڕە پێکهاتەیییانە هەیە 
و ل��ە هەمان کاتیش��دا، دەتوانێ خاس��ڵەتی 
دێموکڕاتییان��ە و یەکس��انیخوازانەی خ��ۆی 
بپارێ��زێ؟ هیوای سیاس��ی تەنیا وابەس��تە 
نیی��ە ب��ە بارودۆخی ش��یاو، ئەم��ە هاوکات 
بەس��تراوەتەوە بە خولیا و خەونێکی سیاسی 
کە ش��یاوی وەرگێڕانە، بەبێ ئەوەی ڕەهەندە 

ئانتاگۆنیستییەکانی پشتگوێ خرێن.
 

ژێدەرەکان
1. ئەم باس��ەی من زیاتر لە ئاستێکی گشتیدا دەبێت و لە بنەڕەتدا 
لەس��ەر ئەزموونی واڵتان��ی ڕۆژئاوایە، نەک کوردس��تان یان ئێران، 
چونک��ە بەداخەوە ئاگاداریی من لە پرس��ی پ��ەروەردە و بارودۆخی 
کوردستان بەرتەسکە. سەرەڕای ئەمەش دڵنیام کە سەرەڕای هەندێ 
جیاوازی��ی بارودۆخ، لە بنەڕەتدا تەئس��یری نئولیبرالیزم لە ناوچەی 

ئێمەشدا بە ئاش��کرا دیارە و وێکچوویی لە گەڵ بارودۆخی ڕۆژئاوادا 
کەم نییە. 

ل��ە هەندێ زمانی ئورووپی )بۆ وێنە لە زمانی ئەڵمانی و س��ویدیدا( 
bildningochutbildning/bil- )ییاوازیی��ەک هەیە لە نێ��وان 
dungund ausbildung( کە ئێمە لە زمانە ئانگلۆساکس��ییەکاندا 
نایدۆزین��ەوە. لە ئینگلیزیدا بۆ وێنە چەمکی education بەمانای 
پەروەردە و ڕاهێنان دێت. واتە دوو مانای لێک جیاواز لە چەمکەکەدا 
هەیە کە بە گش��تی گرژییەکی ناوەکیی چەمکەکە پێش��ان دەدات. 
بەم مانایە education هەمیش��ە دوو ڕەهەندی جیاواز بەیەکەوە 
دەبەس��تێتەوە: پەروەردە و ڕاهێنان. یەکەمیان بە مانای فێرکاری و 
گواس��تنەوەی زانیارییە و ئەویتریان بە مانای ڕاهێنان و پەروەردەی 
ed�  ەەسایەتی. لە فارسیدا دووانەی “آموزش و پرورش”  لە جیاتی
ucation هاتووە بۆ ئ��ەوەی ئەم دوو ڕەهەندە بگرێتەوە. پەروەردە 
لە کوردیدا زیاتر لە پرورش��ی فارسی نزیکە تا آموزش. لە وەرگێڕانی 
آم��وزش و پرورش لە کوردیدا زۆر ج��اران “پەروەردە و ڕاهێنانەوە” 
ی��ان “پەروەردە و فێ��رکاری” دێت. بە هەرحاڵ کاتێ ئێمە باس��ی 
پ��ەروەردە دەکەین دەبێ ئەم دووفاقێتییە ل��ە بیر نەکەین، چونکە 
جەختکردن لەس��ەر ئەم یان ئ��ەو ڕەهەند زۆر جاران بارێکی دیاری 
ئایدیۆلۆژیکی هەیە. لە باری مێژوویییەوە بە گش��تی الیەنی ڕاس��ت 
و کۆنسێرڤاتیڤەکان پێداگریی زیاتر لەسەر پەروەردە و گواستنەوەی 
زانیاری وەک ئەرکی س��ەرەکیی دام��ەزراوەی پەروەردە دەکەن، لە 
حاڵیک��دا زۆر جاران چەپ��ەکان پیداگرن لەس��ەر دەوری ڕاهێنان، 
بەتایب��ەت ڕاهێنانی ش��ارۆمەندێکی دێمۆکراتیک، وەک ش��ائەرکی 

دامەزراوەیی پەروەردە.
2. Human capital theory
3. Subjectivity
4. Entrepreneur
من لێ��رە چەمکی س��ەوداگەر  لە جیات��ی )Entrepreneur( و 
س��ەوداگەری لە ب��ڕی )entrepreneurship( ب��ەکار دێنم . لە 
کوردی و تەنانەت فارسیش��دا وش��ەیەکی ش��یاو جێ نەکەوتوون و 
لە هەندی زمانی ڕۆژئاواییش هەر لەم وش��ەیە کەڵک وەردەگرن کە 
لە فەرەنس��ییەوە وەرگیراوە. وش��ەیەک لە بنەڕەتدا، لە دوو وشەی 
التین��ەوە هاتووە: “entre “ بەمانای ل��ە نێوان و، “prendes “ بە 
واتای بەئەستۆگرتن و  هەندێ جاریش فڕاندن و دەستبەسەرداگرتن 
هاتووە. لە خودی فەرەنسیش��دا ئەم وش��ەیە )entrepreneur( تا 
س��ەدەی پازدە و شازدە بە مەبەستی ڕیسککردن، بەرەنگاربوونەوە و 
بەسەردا زاڵبوونی هەبووە. لە ئینگلیزیی کۆنیشدا ئەم وشەیە بەمانای 
دەستبەس��ەرداگرتن، وەئەس��تۆگرتن، ماجەراجو و مامەڵەچییەکی 
ماجەراجو بەکار هاتووە. بە کورتی، وش��ەکە بەمانای کەسێک هاتووە 
کە دەیەوێ کۆنترۆڵی لەسەر ژیانی خۆی هەبێت و دەوڵەمەند بێت. 
ئێمڕۆ وشەکە لە ئاس��تی قامووسییەوە  Entrepreneur کەسێک 

دەگەیەنێ کە لە مامەڵە کردن و کاسبیدا لە ڕیسککردن ناترسێ.
 ل��ە باری مێژوویی��ەوە، ئەم چەمکانە ڕەنگبێ ب��ەر لە هەموو کەس 
 Joseph( پەیوەس��ت بن بە ئابووریزانی بەناوبانگ، یوسف شومپێتر
Schumpeter( ک��ە لە کتێبی تیۆریی گەش��ەی ئابووری )١٩3٤(  
باس��ی ئاوێتەکردنی س��ەرلەنوێی بەرهەم، ش��یوازی بەرهەمهێنان، 
ب��ازاڕ و ڕێکخراوەکان بە ش��یوازێکی تازە دەبێتە ه��ۆی گۆڕانکاری 
لە سیس��تەمی ئابووریدا. سەوداگەر ئەم کەس��ەیە الی شومپتێر کە 
دەوێ��رێ خۆی دابڕێ لە ش��یوە نەریتییەکانی بازاڕ و هاوس��ەنگیی 
بازاڕ بش��کێنێ. بۆیەش تەنانەت ئێمڕۆش لە زمانی ڕۆژانەدا وا باسی 
س��ەوداگەر دەکەن کە گۆیا ئەو پاڵەوانی تازە کەشفکراوی بازاڕە کە 
لە ڕیسککردن ناسڵەمێتەوە و ئامادەیە لە  ڕێگەی پێداگری، الساری، 
داهێن��ەری، بوێ��ری و پانداڕێژی، داهاتووی خۆی مس��ۆگەر کات 
و لە هەمان کاتیش��دا یارمەتیی گەش��ەی ب��ازاڕ و ئابوورییش بدات. 
ئەمە هەڵبەت ئەفس��انەی نیۆلیبراڵییە بۆ ش��اردنەوەی نایەکسانی و 
چەوس��انەوە لە کۆمەڵگادا. بەهەرحال، کە باسی سەوداگەر دەکرێت، 
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مەبەس��ت مرۆڤێکی ئابوورییە کە لە ڕووی عەقاڵنییەت و حس��ێب و 
کتێب��ەوە، ژیانی خ��ۆی دادەڕێژێ و بەرژەوەندی��ی خۆی و نزیکانی 
خۆی لە س��ەرووی هەموو بەرژەوەندییەکی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی 
دیکەدا دادەنێت و هەروەها لە مامەڵەدا دەوێرێ لە کەرەس��ەی شاز 
و ش��ێوازی ناباو کەڵک وەرگرێ. لە مانای ڕۆژانەیدا، ئێمڕۆ سەوداگەر 
کەسێکە کە لە هیچ کار و کەرەسەیەک بۆ دەوڵەمەندبوون و سوودی 
زیاتر نەپرینگێتەوە. هەربۆیەش من وشەی سەوداگەر و سەوداگەریم 
پێ ش��یاوترە لە وشەی بۆ وێنە”کاردێر”کارساز” و “کارخوڵقێنەر” کە 
هەندێ جار بەکار دێت. س��ەودا هەم مانای خولیا و مەیل بۆ وێنە لە 
“سەوداسەری” تێدایە، هەم چەشنە سروشتێکی مامەڵەکاری، بازرگانی 
و هەروەها چەشنە ماجەراجووییەکی تێدایە و زۆر جار لە ئەدەبیاتیش 
هەر بۆ ئەم مەبەستە بەکار دێت. هەڵبەت لێرە دەبێ سەرنجی ئەوەش 
بدرێت کە ئەم وش��ەیە لێرە وەک چەمکێکی ش��یکارانە کەڵکی لێ 
وەردەگیرێت و جیاوازە لە مانای شەقامی و ڕۆژانەی. واتە لێرە ئەوانە 
وەک مۆدێلی س��وژەی نیۆلیبراڵی بەکاردێن کە لە بنەڕەتدا، تاکێکی 
عەقاڵنییە کە خۆی قازانجی خۆی لە هەموو کەس باشتر دەزانێ و لە 
کێبڕكێش وەک باشترین کەرەسە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی کەڵک 

وەردەگرێ. بۆ ئیتمۆلۆژیی وشەکان بڕوانە: 
Carayannis, E.G. (2013). Encyclopedia of Cre-
ativity, Invention, Innovation and Entrepreneur-
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6. Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Mor-
als. New York: Vintage Books, 1989: 80.
7. م��ن خۆم لە چەند وتارێکدا ئاماژەم بەم ڕێبازە جیاوازانە کردووە، 

لەوان:
Shamal Kaveh, ”Tillsammans mot entreprenör-
skapets förlovade land: Foucault om nyliberal-
ism”, Tillsammans: politik, filosofi och estetik på 
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Lennerhed, Lena, Stockholm: Bokförlaget Atlas, 
2014, pp. 591–624.
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جیاوازەوە نووسراون:
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Birth of Biopolitics. Lectures at the Collège de 
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)François Dubet( چەند بابەتێکی نووس��یوە لەوان باسی ئەوە 
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تیۆری



بۆ وێنا کردن، پاراستن و زیندوو ڕاگرتنی ناسنامەی نەتەوایەتیی هەر نەتەوەیەک 
کۆمەڵیک سیمبولی وەکوو ئااڵ و سروودی نەتەوایەتی پێویستە و کۆمەاڵنی خەڵک لە 
ڕێگەی ئەو سیمبوالنەوە، دەکەونە ژێر کاریگەریی بیری ئایدیۆلۆژیی نەتەوەپەرەستی 
و باوەڕ بە بوونی نەتەوەی خۆیان دێنن. ئااڵی نەتەوەیی کارکردی تایبەتی هەیە و 

هێمایەکە بۆ ڕەسەنایەتیی نەتەوە. ئەو کەسانەی کە سەر دادەنەوێنن بۆ ئااڵی نەتەوەیی، 
بە هی خۆیانی دەزانن بەاڵم هاوکات ئااڵ ماڵ و مڵکی هیچکام لەو تاکانە نییە، چونکە ئااڵ 

هی نەتەوەیە.

ڕەچەڵەکناسیی ئااڵی کوردستان   

سەعیدشەمس



1(پێشەکی
ئ��ااڵ و س��روودی نەتەوەی��ی، دوو هێم��ای 
گرینگ��ی هەموو جوواڵنەوەیەک��ی نەتەوەیی 
و هەموو وێژمانێکی ناسیۆنالیس��تین. هەموو 
دەوڵەت-نەتەوەکان��ی بە فەرمی ناس��راو، لە 
پانتاییی سیس��تەمی نێونەتەوەی��دا، خاوەنی 
ئااڵ و س��روودی نەتەوەییی خۆیانن. لە ساڵی 
١٩٩2ی زایین��ی، پەرلەمانی کوردس��تان لە 
عێراق بڕیاڕی��دا »ئااڵی کوردس��تان« وەکوو 
ئااڵی فەرمی و نیش��انە و هێمای پێکهاتەی 
»حکومەتی هەریمی کوردس��تان« لە س��ەر 
دامودەزگاکانی حکومەتی هەڵبکات و، دوایەش 
لە س��اڵی ١٩٩٩ »یاسای ئااڵی کوردستان«ی 
ل��ە ئەنجومەن��ی نیش��تمانیی کوردس��تان 
پەس��ندکرد. لە ماوەی 28 س��اڵی ڕابردوودا، 
ئااڵی کوردس��تان لە باش��وور و هەروەها لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان جێگیر بووە و، وەکوو 
ئااڵی نەتەوەیی، لە الیەن حکومەتی هەرێمی 
کوردس��تان و ل��ە الیەن خەڵکەوە، پەس��ند 
کراوە. دیارە هەر لە سەرەتاوە کۆمەڵیک ڕای 
جیاواز و تەنانەت دژ بەم بژاردە و بڕیارەش لە 

ئاڕادا بوون و هەن. 
پرس��یارە س��ەرەکییەکانی ئ��ەم باس و 
تۆژینەوەیە بریتین لە: بە لەبەرچاوگرتنی ئەو 
خاڵە کە ئااڵی نەتەوەیی، شوێنیکی ناوەندیی 
لە وێژمانی ناسیۆنالیستییدا هەیە، ڕەچەڵەکی 
»ئ��ااڵی کوردس��تان« چیی��ە؟  مێژوویی��ی 
دروستبوونی ئەم ئااڵیە کە ئێستا وەکوو ئااڵی 
نەتەوەیی لە الیەن بەشیکی زۆری کۆمەاڵنی 
خەڵکی کوردەوە پەس��ند ک��راوە، لە کەیەوە 
دەس��ت پێدەکات و، چ تێکەاڵوییەکی لەگەڵ 
بیری س��ەربەخۆییی ک��ورد هەبووە و هەیە؟ 
چۆنە کە بەر لە س��اڵی ١٩٩2 شوێنەوارێکی 
تایب��ەت لەم ئااڵی��ە نابیندرێت؟ ئایا ڕاس��تە 
ئەو چەش��نەی ک��ە هەندێ الی��ەن دەڵین 
ئەوە ئااڵی نەتەوەییی ک��ورد نییە و تەنیا لە 
الیەن گروپێکی سیاسیی تایبەت لە باشووری 
کۆتاییدا،  ل��ە  داس��ەپێندراوە؟  کوردس��تان 

ب��ە لەبەرچاوگرتنی ئەو خاڵە کە هەمیش��ە 
تێکەاڵوێک لە نێوان ڕابردوو و سیمبولەکانی 
ناس��یۆنالیزم و نەتەوە بوون��ی هەیە، ڕەوتی 
نەتەوەوێناکردن دەکرێ لە ڕێگەی پێناسەی 
ئااڵی نەتەوەیییەوە ش��رۆڤە بکرێت؛ سیما و 
پێکهاتەی شەرۆڤەیەکی لەو چەشنە چییە و 
س��ەبارەت بە بیری نەتەوایەتیی کورد چمان 

پێ دەڵێت و یان فێر دەکات؟  

2(ناسیۆنالیزمونەتەوەوەکبەرهەمی
قۆناغێمۆدێڕنیتە

بێگومان ئ��ااڵ لە جیهان��ی پیش-مۆدێڕن و 
لە کولت��ووری ئێمراتورییەکانی س��ەدەکانی 
ناوەڕاس��ت و تەنانەت لە قۆناغی باستانیشدا 
لە ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵت هەبووە. لە ئەرووپا ئااڵ 
لە ماوەی شەڕی خاچی و لە ژێر کاریگەریی 
کولتووری عەڕەبی و ئیس��امی گەشەیەکی 
جیاوازی ب��ە خۆیەوە دیت. چونکە لە باوەڕی 
زیندوو  تاک��ی  وێنەکێش��انی  ئیس��امییدا، 
ڕێگەپێن��ەدراو ب��وو، کولت��ووری عەڕەبی و 
ئیسامیی ئەو کاتە، پەنایان دەبرد بۆ نموونەی 
گش��تی )ئابس��تراکت(.]١[ لە ژێر کاریگەریی 
ش��ەڕی خاچی لە س��ەدەکانی نێوەڕاس��ت 
)١2٩١�١0٩5( ئااڵ لە ش��ێوەی خاچدا و بە 
مەبەستی سەربازی و ئایینی لە ئەرووپا بەکار 
دەهێن��درا. بۆ یەکەم جار کە ئااڵ لە دەرەوەی 
ڕەهەن��دی ئایینی و س��ەربازی بەکار هێندرا، 
کات��ێ ب��وو ک��ە کۆمپانیاکان��ی بازرگانی و 
دەریاوانی بۆ ناساندنی خۆیان کەڵکیان لە ئااڵ 
وەرگ��رت. لە دەرئەنجامی ئەو گۆڕانەدا ئااڵ لە 
سەدەی ١٦ی زایینەوە بە واتای غەیرەئایینی 
ل��ە ڕۆژئاوا بەکارهێنراوە ک��ە دواتر بەرە بەرە 
لە نێوان س��ەدەی ١٦ و ١8ی زاییندا بووە بە 

بنەمای ئااڵی دەوڵەتەکان.]2[ 
لە ڕاس��تیدا، تا شۆڕەش��ەکانی کۆتاییی 
س��ەدەی ١8، ئااڵکان پەیوەست بە کۆمەاڵنی 
بەڵک��وو  نەب��وون،  ئاس��ایییەوە  خەڵك��ی 
هێمایەک بۆ نوێنەرایەتیی پاش��ا و بنەماڵەی 
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فەرمانرەواییەکانیان بوون.]3[ ئەوە کە ئااڵ وەکوو 
هێمایەک بۆ نوێنەرایەتی کردنی نەتەوەیەکی 
سەربەخۆ کەڵکی لێ وەربگیرێ، دیاردەیەکی 
مۆدێڕن��ە و لە س��ەردەمی ن��وێ و مۆدێڕندا 
داهێن��راوە. بە واتایەک ئ��ااڵ- چ ڕەنگەکانی 
و چ نیش��انەکانی، تەنی��ا ل��ە چوارچێ��وەی 
تایبەتمەندیی س��ەردەمی ناس��یۆنالیزم و لە 
س��ۆنگەی ئایدیۆلۆژی��ی ناسیۆنالیس��تییەوە 
دەبێت فام، ش��ی و پێناس��ە بکرێ��ت. ئااڵ و 
س��روودی نەتەوەیی بەم ش��ێوازەی ئێستا لە 
جیهان��دا وەکوو ئەس��ڵێکی وەرچ��ەم -  بە 
ب��ێ هەڵس��ەنگاندن و پێداچوونەوە لە الیەن 
زۆربەی خەڵکەوە پەس��ند کراوە- هەمیشە لە 
مێژوودا بەو ش��ێوازە نەبووە و لە گوشەنیگای 
تیۆریی کۆمەاڵیەتیی هاوچەرخەوە، گڕیدراوی 
تایبەتمەندیی سەردەمی نوێ و مۆدێڕنیتەیە. 
س��ەردەمێک کە مێ��ژووی دەس��تپێکی لە 
الیەن زۆرب��ەی بیرمەندانی ب��واری تیۆریی 
دەرئەنجام��ی  وەک��وو  کۆمەاڵیەتیی��ەوە 
شۆڕشەکان فەڕەنسا و ئەمریکا شی دەکرێتەوە 
کە لە کۆتاییی سەدەی هەژدەوە لە ئەرووپادا 
و لە باقی جیهان لە کۆتایی س��ەدەی نۆزدە 
 و س��ەرەتای س��ەدەی بیس��تەمەوە جێگیر 

دەبێت.]٤[ 
ب��ەکار  ناس��یۆنالیزم  »دەس��تەواژەی 
دەهێندرێ ب��ۆ ئاماژەکردن ب��ەو جوواڵنەوە 
سیاس��ییانە کە ب��ەدوای دامەزران��دن یان 
بەکارهێنان��ی دەس��ەاڵتێکی دەوڵەتین و بە 
باس��ێکی ناسیۆنالیستی ش��ەرعییەت دەدەن 
بەو کردەیەی خۆیان. باس��ی ناسیۆنالیس��تی 
داکترینێکی سیاس��ییە کە لە سەر سێ باوەڕ 

وێنا کراوە: 
و  کاراکتێ��ر  ب��ە  نەتەوەی��ەک  ال��ف( 

تایبەتمەندیی خۆیەوە بوونی هەیە.
بەرژەوەندییەکان��ی  و  بەه��اکان  ب( 
ئ��ەو نەتەوەی��ە، دەبێت بە س��ەر بەهاکان و 

بەرژەوەندییەکانی تردا زاڵ بن. 
پ( ئ��ەو نەتەوەی��ە ت��ا ئ��ەو ئاس��تەی 

دەگونجێت، س��ەربەخۆ بێت. ئەوەش النیکەم 
شێوازێک لە سەروەریی سیاسیی پێویستە.«]5[
ئاوێتەبوونی ئەو س��ێ الیەنە، بەستێنێک 
بۆ بۆچوون��ی ناسیۆنالیس��تی و تێڕوانینێکی 
نوێ کە کۆمەاڵن��ی خەڵکی ناوچە جۆراجۆرە 
جوغرافیایی��ەکان وەک��وو نەت��ەوە پێناس��ە 
بکات، دەرەخس��ێنێ. ل��ە هەنووکەدا زۆربەی 
بیرمەندان��ی تیۆریی کۆمەاڵیەتی کۆدەنگییان 
لە س��ەر دوو ئەس��ڵ هەیە: یەک��ەم، نەتەوە 
بەرهەمی سروشتی یان گەشەی ڕاستەوخۆی 
تایبەتمەندیی��ە جوغرافیایی و مێژوویییەکان 
نییە، بەڵکوو پیش هەموو شتێک دیاردەیەکی 
کولت��ووری و سیاس��ییە. دووەم، هەرچەن��د 
نەتەوە ل��ە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە بریتییە لە 
کۆمەڵی��ک لە تاکەکان، بەاڵم چەمکی نەتەوە 
هێمایەکە بۆ ش��تێکی بااڵتر و سەرتر لە کۆی 
ئەندامان��ی ئەو کۆمەڵە خەڵك��ە. بە واتایەکی 
دیکە، نەتەوە ل��ە هەلومەرجێکی دیاریکراوی 
وەکوو ئیرادەی ڕاس��تەخۆ و بڕیاری سیاسیی 
کۆمەڵەخەڵکەدا،  ئ��ەو  ئەندامانی  ئاگایان��ەی 

خۆی دەردەخا.
کۆمەاڵیەتی��ی  تی��ۆری  ڕوانگ��ەی  ل��ە 
هاوچەرخ��ەوە، وێژمان��ی ناس��یۆنالیزم تەنیا 
لە س��ەردەمی ن��وێ و لە ژێ��ر کاریگەریی 
ئ��ه و گۆرانکاریی��ه  سیاس��ی، کولت��ووری و 
کۆمەاڵیەتییانەی که  پیشەسازی و مۆدێڕنیته  
وه گەڕی��ان خس��ت، دەرفەتی ش��کڵگرتن و 
گەش��ەی هەبوو. ئێرنێس��ت گێڵنێر گوتەنی 
»ناسیۆنالیزم دیاردە و پرەنسیپێکی سیاسییه  
بانگه ش��ه ی ئ��ه وه  ده کات که  هاوچەش��نیی 
کولتووری، بناغەی گرێبەس��تی کۆمەاڵیەتی 
ئۆتۆریت��ە  پرەنس��یپەکانی  و   ]...[ بێ��ت 
)دەس��ەاڵتی سیاس��ی( له  گ��ه ڵ یه کینه ی 
کولتووریدا یه کانگیر بێت«]٦[. ئەو دیاردەیە، چ 
وه ک پرەنسیپێکی سیاسی  و چ وه ک هه ستی 
کۆمه اڵنی خه ڵک - نه  تەنیا چه ند که س- له  
قۆناغی نوێ و مۆدێڕنیتەدا ده رفه تی شکڵگرتن 
و به رده وام��ی هه ی��ه. دەرئەنجامی لۆژیکی و 



فیکریی ئەم تێڕوانینە ئەوەیە کە ناسیۆنالیزم 
به رهه م��ی هه لومه رجێک��ی  کۆمه اڵیه ت��ی و 
مێژوویییه  که  ل��ه ودا، که ڵەکە بوونی کولتوور 
ده گاته  ئاس��تێکی نوێ، ئاس��تێک کە گێڵنێر 
وەکوو کولتووری بااڵ یان کولتووری نەتەوەیی 
پێناس��ەی دەکات و، س��نوور و شەرعییەتی 
دەسەاڵتی سیاس��ی)دەوڵەت( بۆ یەکەم جار 
لە مێژووی مرۆڤایەتی��دا لە الیەن کولتووری 
نەتەوەییی��ەوە دیاری دەکرێ. ب��ە واتایەکی 
تر، لە ژێ��ر کاریگەریی م��اددی و ناماددیی 
چەرخ��ەی گۆڕان��ی مۆدێڕنیتە، بەس��تێنی 
ناوچەیییەکان  وردەکولت��وورە  ئاویتەبوون��ی 
دەڕەخس��ێ و کولتوورێکی نەتەوەیی ش��کڵ 
دەگ��رێ و ئەو کولتوورە دەبێتە س��ەرچاوەی 

شەرعییەتی دەسەاڵتی سیاسی)دەوڵەت(.
لەم گوش��ەنیگایەوە، نەتەوە پێش هەموو 
ش��تێک، دیاردەیەکی کولتووری و سیاسییە 
کە لەس��ەر بنەمای هاوپەیمانیی خوازیارانەی 
ئەندامان��ی گرووپێکی مرۆڤی و یان لە الیەن 
گرووپێکەوە کە خۆیان بە نوێنەری سەرجەمی 
ئەو کۆمەڵەیە دەناسێنن، گەاڵڵە دەکرێت. لە 
ڕێگەی ئامرازی ناسیۆنالیزمەوەیە کە بیرۆکەی 
نەت��ەوە، بە وات��ای کۆمەڵگایەکی سیاس��یی 
ڕێکخراو و دامەزراو، لە دەوڵەتێکدا کە خاوەنی 
حوکمڕانیی سەربەخۆیانەیە، جێگیر دەبێت. بە 
کورتی، ڕاز و ڕەمزی س��ەردەمی ناسیۆنالیزم 
لەوەدایە که  یه کین��ه ی کولتووری)کولتووری 
نەتەوەیی( ده بێته  خاوه ن توانس��ت و هێزێک 
که  سنووری یه کینه ی سیاسی دیاری بکات و 

شەرعییەتی پێ بدات. 
تایبەتمەن��دی و جیاوازی��ی بنەڕەتی��ی 
س��ەردەمی ناسیۆنالیزم لەگەڵ مێژووی پێش 
خۆی ئەوەیە کە بۆ یەکەم جار ش��ەرعیییەتی 
دەسەاڵتی سیاسی لە پادشا، بنەماڵە، ئایین و 
هتد، دەگوازرێتەوە بۆ کولتووری نەتەوەیی. لەو 
ڕەوتەدایە کە پێکهاتەی دەس��ەاڵتە سیاسییە 
کۆنەکان کە لە چوارچێوەی ئیمپراتۆرییەکان 
)بۆ وێنە؛ ئیمپراتۆریی عوس��مانی، ئۆسبێرگ، 

ڕووس��یا و هتد( یان هەڵدەوەش��ێنەوە و لە 
نوێ  دەوڵەت-نەت��ەوە  کۆمەڵی��ک  جێی��ان 
دادەمەزرێن، یان ئەو ئێمپراتوریانە ناچار دەبن 
خۆیان دووبارە لە ڕووخساری دوڵەت-نەتەوەدا 
ڕێکبخەنەوە و ش��ەرعییەتی سیاسیی خۆیان 
ن��ەک بە ئایین، نەریت، بنەماڵە و هتد، بەڵکۆ 

بە کولتووری نەتەوەیی دابین بکەن. 

 3(ئااڵینەتەوەیی
چەمکی نەتەوە ل��ە کاکڵی خۆیدا ئاماژەیە بە 
ش��ێوازێکی مێژووییی تایبەت لە کۆمەڵگای 
مرۆڤی کە هەم خاوەن ناس��نامەی کولتووری 
و هەمیش دەرخەری ناسنامەیەکی سیاسییە. 
تەنیا لەو سۆنگەیەوە پێناسەی پەسند کراو و 
باوی نەتەوە؛ واتا کۆمەڵە خەڵکێک کە هەم ناو 
و هەمیش پێناسەیەکی تایبەتیان لە خۆیان، 
لە ئەفس��انەکانیان، ل��ە کۆبیرەوەرییەکان، لە 
بەها و نەریتە هاوبەشەکانیان هەیە و بانگەشە 
بۆ ش��یوازی ژی��ان و کولتووری هاوبەش��ی 
خۆیان دەکەن، قابیلی فام و تێگەیش��تنە. بۆ 
ڕامان و تێگەیش��تن لەم پێناس��ەیە، دەبێت 
تێگەیش��تنێکی بابەتییانەم��ان ل��ە چەمکی 

ئالۆزی نەتەوە هەبێت. 
فەیلەس��ووفی سیاس��یی  میلێر،  دەیوید 
هاوچەرخی بریتانیایی و یەکێک لە پسپۆڕانی 
ئەم بابەت و بوارە، بۆ هاسانکردنی ئالۆزیی ئەو 
چەمکە، نەتەوە وەکوو دی��اردە و وێژمانێکی 

سێ ڕەهەندی  پێناسەی دەکات:
تاکێتییانەی  ڕەهەندی  یەکەم:  ڕەهەندی 
نەتەوەیە. کاتێ کەس��ێک دەڵێت من کوردم 
و یان تورکم، پێیداگری لە س��ەر ئەس��ڵێکی 
گرین��گ لە کەس��ایەتیی خ��ۆی دەکات. بە 
واتایەک��ی ت��ر، بوون��ی خۆی ب��ە هەبوونی 
ناس��نامەیەکی وێناکراو، وات��ا نەتەوەوە گرێ 

دەدا.
وەک��وو  نەت��ەوە  دووەم:  ڕەهەن��دی 
»کۆمەڵەیەکی وێناکراو«، بریتییە لە ڕەهەندی 
ئەخاقی و مۆڕاڵی. دەس��تەواژەی »کۆمەڵەی 

33گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720



وێناک��راو« لە الی��ەن بێنیدیت ئاندرس��ۆن 
لە کتێبەک��ەی لە ژێر س��ەردێری »کۆمەڵە 
وێناک��راوەکان: کۆمەڵی��ک ڕامان لە س��ەر 
ناس��یۆنالیزمدا«  ڕەچەڵ��ەک و باڵوبوونەوەی 
گەاڵڵە کراوە.]7[ مەبەس��ت لەو دەستەواژەیە 
ئەوەیە کە هەر ئەندامێکی نەتەویەکی بۆ وێنە 
70 ملیۆنی، بە النی زۆرەوە تەنیا چەند هەزار 
ت��اک لە ئەندامانی نەتەوەی خۆی دەناس��ێ، 
بەڵێندارانەی  هەس��تێکی  ه��اوکات  ب��ەاڵم 
بەرانبەر بە سەرجەمی ئەو 70 ملیۆن خەڵکە 
هەی��ە. بە واتایەک��ی تر، ئەندامان��ی نەتەوە، 
گەورەتریان  ئەخاقی��ی  بەرپرس��ایەتییەکی 

بەرانبەر بە هاونەتەوەییەکانی خۆیان هەیە.
ڕەهەندی س��ێیەم: باس لە تایبەتمەندیی 
سیاس��یی نەتەوە دەکات، واتا کاتێک کۆمەڵە 
خەڵکێک خۆیان بە نەتەوە دەزانن، ویس��تی 
دیاریکردنی چارەنووس��ی سیاسیی خۆیانیان 
هەی��ە و خوازی��اری دامەزراندن��ی دەوڵەتی 

نەتەوەییی خۆیانن.]8[ 
ئەو سێ ڕەهەندە کە نیشاندەری چەمکی 
نەت��ەوەن، وەک��وو زەنجیرێ��ک تێکئااڵون و 
پێکهاتەیەک��ی تایبەت چ��ێ دەکەن کە هەر 
چەش��نە درز و قەڵش��تیک ل��ە یەکێک لەو 
ڕەهەندان��ە، کاریگەری��ی لە س��ەر ئەوانی تر 
دەبێت. ه��ەر بۆیەش، هەس��تی نەتەوایەتی 
شتێکی سروشتی و یەکجارەکی نییە، بەڵکوو 
نەت��ەوە لە ئەنج��ام و تێکئااڵویی ئەو س��ێ 
الیەنە وەکوو هەس��ت و ئاگاییی ئەندامانانی 
بەرهەم دەهێنریت. لە بەردەوامیی ئەو باسەدا 
میلێ��ڕ دەرئەنجامێک��ی پێن��ج ڕەهەندی بۆ 
پێشنیار  نەتەوایەتی  ناسنامەی  تایبەتمەندیی 
1 باوەڕ: نەتەوە کاتێ بوونی هەیە کە  دەکات: 
ئەندامانی نەتەوەکە، باوەڕیان بە نەتەوەبوونی 
خۆیان هەبێت و ئەو هەست و باوەڕە زیندوو 
2 ڕەهەن��دی دووەمی ناس��نامەی  ڕاگ��رن؛ 
 نەتەوایەتی هەڵگ��ری بەردەوامیی مێژووییە؛
ناس��نامەی  تایبەتمەندی��ی  س��ێیەمین   3
نەتەوایەت��ی، دەرخەری چ��االک بوونی ئەو 

ناس��نامەیەیە، واتا نەت��ەوە کاتێ بوونی هەیە 
ک��ە ئەندامانی نەتەوە چاالک بن و لە ڕێگەی 
کۆمەڵێک چااڵکیی هاوبەش��ەوە ناس��نامەی 
4 چوارەمین  نەتەوەی��ی زین��دوو ڕاگ��رن؛ 
ڕەهەندی ناس��نامەی نەتەوایەت��ی ئاماژە بە 
چۆنایەتیی پەیوەس��تبوونی کۆمەڵە خەڵکێک 
دەکات؛ جوغرافیاییی��ەوە  ش��وێنێکی   ب��ە 
5 ل��ە کۆتاییدا، ئەو گ��رووپ و توێژانەی کە 
نەت��ەوە پێکدەنێن، باوەڕیی��ان بە کۆمەڵێک 
تایبەتمەندی��ی خۆی��ان هەیە ک��ە ئەوان لە 

نەتەوەکانی تر جیا دەکاتەوە.]٩[ 
بۆ وێنا کردن، پاراستن و زیندوو ڕاگرتنی 
ناس��نامەی نەتەوایەتی��ی ه��ەر نەتەوەیەک 
کۆمەڵیک س��یمبولی وەکوو ئااڵ و س��روودی 
نەتەوایەت��ی پێویس��تە و کۆمەاڵن��ی خەڵک 
لە ڕێگ��ەی ئەو س��یمبوالنەوە، دەکەونە ژێر 
کاریگەریی بیری ئایدیۆلۆژیی نەتەوەپەرەستی 
و باوەڕ بە بوونی نەتەوەی خۆیان دێنن. ئااڵی 
نەتەوەیی کارکردی تایبەتی هەیە و هێمایەکە 
بۆ ڕەس��ەنایەتیی نەتەوە. ئەو کەس��انەی کە 
س��ەر دادەنەوێنن بۆ ئااڵی نەتەوەیی، بە هی 
خۆیان��ی دەزان��ن بەاڵم هاوکات ئ��ااڵ ماڵ و 
مڵک��ی هیچکام لەو تاکان��ە نییە، چونکە ئااڵ 
هی نەتەوەیە. ئااڵی نەتەوەیی لە دۆخێ دژوار 
و ئەس��تەمدا، کۆمەاڵنی خەڵ��ک یەکدەخا و 

خوئاگایی دەبەخشێ بە نەتەوە. 

4(ئااڵینەتەوەییلەناوچەیڕۆژهەاڵتی
ناوین

باس کرا کە ئااڵ و سروودی نەتەوەیی، وەکوو 
سیمبولەکانی ناسنامەی نەتەوایەتی، بەرهەمی 
س��ەردەمی مۆدێڕنن و کاکڵیان لەگەڵ ئااڵ لە 
س��ەردەمی پێش مۆدێڕن جی��اوازە. گەرچی 
زۆرینەی تێفکڕینە ناسیۆنالیستەکان، بنەمای 
تایبەتمەندیی نەت��ەوەی خۆیان بە یارمەتیی 
تێڕوانین��ی مۆدێ��ڕن گەاڵڵە دەک��ەن، بەاڵم 
هاوکات خوازە و خولی��ای ئەوەیان هەیە کە 
ڕەچەڵەکی نەتەوەی خۆی��ان بە مێژوویەکی 
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زۆر ک��ۆن پەیوەس��ت بکەن. ه��ەر بۆیەش، 
ناسیۆنالیس��تییەکان،  وێژمان��ە  زۆرین��ەی 
تێکەاڵوێک��ن ل��ە بی��ری مۆدێ��ڕن لەگەڵ 
نەریتی ڕابردو، پێش��ینیەی ئایینی و تەنانەت 
کۆمەڵیک ئەفسانە. ئەوە بە تایبەت لە ناوچەی 

ڕۆژهەاڵتی ناوین زۆر ئاشکرایە. 
لە الیەک��ەوە، ناسیۆنالیس��تەکان هەوڵ 
دەدەن تایبەتمەندی��ی نەت��ەوەی خۆیی��ان 
ب��ە جۆرێ��ک گەاڵڵ��ە بک��ەن کە ل��ە گەڵ 
گونجاو  مۆدێڕن  سەردەمی  پێداویستییەکانی 
بێت و ب��ە پێداگرتن لە س��ەر ئەم جیاوازی 
و  جیابوون��ەوە  ماف��ی  تایبەتمەندییان��ە،  و 
دامەزراندن��ی دەوڵەتێک��ی س��ەربەخۆ ل��ە 
سیس��تەمی نێونەتەوەییدا بۆ نەتەوەی خۆیان 
مس��ۆگەر بکەن. ل��ە الیەکی ت��رەوە، هەوڵ 
دەدەن ش��ێوازێک لە بەردەوامیی مێژوویی بۆ 

نەتەوەی خۆیان بسەلمێنن. 
ب��ە لەبەرچاوگرتن��ی ئ��ەو باس��ەی کە 
پێش��کەش کرا، دەخوازم بڵێم کە گەاڵڵەڕێژ 
کردنی ئ��ااڵی نەتەوایەتیی هەر نەتەوەیەک، 
گرێ��دراوی دۆخێکی سیاس��ی-کۆمەاڵیەتیی 
تایبەت و هەروەها بەرهەمی بیر و ڕوانگەی ئەو 
جیل��ە ڕووناکبیرەیە کە لەو دۆخەدا گەاڵڵەی 
ئااڵی نەتەوایەتی پێش��نیار و پەسند دەکەن. 
بۆ وێنە، هەرچەند فیردەوس��ی لە ش��انامەدا 
باس��ی »دەرەفشی کاویانی« دەکات و داستان 
و ئەفس��انەی کاوەی ئاس��نگەر بە شێوازێک 
دەگێرێت��ەوە و دەیخات��ە قاڵب��ی ش��ێعرەوە 
ک��ە بەش��ێک لە خەڵ��ک، وەک��وو مێژووی 
ڕاس��تەقینەی ڕاب��ردووی ئێ��ران دەیبینن، 
بەاڵم ئااڵی نەتەوایەتی��ی ئێران تا دامەزرانی 
کۆماری ئیسامیی ئێران هەمیشە بە نیشانی 
»ش��ێر و خ��ۆر« ڕازاوەتەوە. ڕەنگە پێویس��ت 
نەبێ��ت ئاماژە ب��ەوە بکەین ک��ە گێرانەوەی 
ئەفس��انەکانی کۆن��ی »ئێران��ی« و کردنی بە 
مێژووی ڕابردووی زنجیرە »ش��اهانی ئێرانی« 
لە الیەن فێردەوسییەوە، گرینگترین تەوەری 
وێژمانی ناسیۆنالیزمی ئێرانییە. بەاڵم کە باسی 

ئااڵی نەتەوەییی ئێران دێتە گۆڕێ، ش��انامە 
بە تەواوی پش��تگوێ دەخرێت و »دەرەفشی 
کاویانی« لە بیر دەچێتەوە. پرس��یار ئەوەیە بۆ 
لە نێوان دوو ئەفسانەدا، یەکیان وەالدەندرێت 
و ئ��ەوی تری��ان هەڵدەبرێژدرێت؟ واڵمی ئەو 
پرسیارە تەنیا دەکرێ لە شیکاریی تێڕوانینی 
ئ��ەو ڕووناکبیران��ەی کە ئ��ااڵی نەتەوەییی 
ئێرانیان دروس��ت کردووە و ئەو دۆخەی کە 
تێی��دا دەژین، بدۆزرێتەوە. ئااڵی نەتەوایەتیی 
ئێران لە قۆناغی شۆڕش��ی مەش��رووتەدا لە 
الیەن مەشرووتەخوازانەوە گەاڵڵەڕێژ و پەسند 
کرا. هەرچەند لە دەوری ڕەزاش��ادا نیشانەکە 
کەمێ��ک گۆرانی بەخۆی��ەوە دێت، بەاڵم ئەم 
ئااڵی��ە ت��ا دامەزراندن��ی ڕێژیم��ی کۆماری 
ئیس��امی وەکوو ئ��ااڵی نەتەوەیی��ی ئێرانی 

فەرمییەتی هەبوو.]١0[ 
ڕەچەڵەکی نیش��انی »شێر و خۆر« خۆی 
وەستانێک دەخوازێ. کۆنترین ئااڵ بە نیشانی 
»ش��ێر و خ��ۆر« دەگەرێتەوە بۆ س��اڵی 82٦ 
کۆچی )نیزیک بە س��اڵی ١٤23 زایینی( کە 
دەکاتە دەورەی تەیمووریی��ان.]١١[ ئەو ئااڵیە 
لە ش��ێوازی مینیاتۆردا لە کتێبی شاهنامەی 
شەمسەدین کاشانیدا کە داستانی داگیرکردنی 
نەیشابوور لە الیەن مەغۆلەکانی کردۆتە شێعر، 
هاتووە. لەو مینیاتۆرەدا ش��ەرکەڕانی مەغۆل، 
ل��ە حاڵیکدا کە ئااڵیەک ک��ە هیالی مانگی 
تێدایە لە گەڵ ئااڵیەک کە نیش��انی »شێر و 
خۆر«ی هەیە بە دەستییانەوەیە، نێشان دەدا. 
ئەم مینیات��ۆڕە هی کاتی گەمارۆی ش��اری 
نەیش��ابوورە لە الیەن س��وپای مەغۆلەوە. لە 
س��ەدەی ١٤ی زایینییەوە ت��ا قەوارەگرتنی 
دوو ئیمپراتۆریی س��ەفەوی و عوس��مانی ئەو 
دوو نیش��انەیە، واتا »ش��ێر و خۆر« )زۆر جار 
ش��ێر و شمشیر و خۆر( و هیالی مانگ )زۆر 
ج��ار هیال و مانگ پێک��ەوە( لە الیەن ئەو 
پاش��ایانەی کە لە ناوچەک��ەدا حوکمڕانییان 

دەکرد بەکار هێنراوە. 
بە سەرهەڵدانی دوو ئێمپراتوریی سەفەوی 
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و عوسمانی، نیشانی »شێر و خۆر« لە الیەکەوە 
و مانگ و هیالێک لە الیەکی ترەوە دەبن بە 
نێشانەی ئەو دوو دەسەاڵتە. یانی تا ئەو کاتە، 
هەر دوو نیشان بەکار هێنراون. وەکوو دەزانین 
بەش��ێکی بەرچاوی ئەو ئیمارەتانە کە ئێمرۆ 
لە الیەن ناسیۆنالیس��تە ئێرانییەکانەوە وەکوو 
ناسنامە و دەسەاڵتی »ئێرانی« دەناسێنرێن، لە 
الیەن تورکەکانەوە ئیدارە دەکران. یەکێک لە 
هۆکارە س��ەرەکییەکانی زاڵ بوونی تورکەکان 
لە نێوان س��ەدەی ١3ت��ا ١5ی زایینی لەو 
ناوچەیەدا دەگەڕێتەوە بۆ مەهارەتی ئەس��پ 
سواریی تورکەکان کە لە تێکنۆلۆژیی شەڕ لەو 
قۆناغە مێژووییەدا دەورێکی گرینگی دەگیڕا. 
ئەڵبەت لە نێوان سەدەی ١٦ تا نێوەراستی 
س��ەدەی نۆزدەی زایینی، تەرحی ئااڵی دوو 
ئێمپراتوریی س��ەفەوی و قاجار لە الیەکەوە 
و ئیمپراتۆریی عوس��مانی ل��ە الیەکی ترەوە 
چەندین جار گۆڕاون و دوو نیشانەی »شێر و 
خۆر« )لە ئااڵی س��ەفەوی و قاجاردا( و مانگ 
یان هیالی مانگ )لە ئااڵی عوسمانییەکاندا( 
بە ش��یوازی جیاواز لەم ئااڵیانەدا دەبیندرێن. 
ب��ەس ڕاش��کاوانە دەبێت پێ لە س��ەر ئەوە 
دابگرین کە نە نیش��انی مان��گ یان هیالی 
مان��گ هێمایەکە بۆ ئیس��امی ب��وون و نە 
»ش��ێر و خۆر« ئاماژەیە بە زەردەش��تی بوون. 
نە یەکەمی��ان ڕەنگدانەوەی تورک بوونە و نە 

دووەمییان هێمایەکە بۆ ئێرانی بوون. 
 لە نی��وەی دووەمی س��ەدەی نۆزدەی 
زایینی بەم��اوە هەر دوو ئێمپراتوریی قاجار 
و عوس��مانی، ب��ە هۆی گرینگ��ی و دەوری 
کاریگەری سیاس��ەت لە گۆڕەپانی جیهانیدا، 
فۆرمێکی یەکدەس��ت بە ئااڵکانییان دەدەن. 
ب��ۆ یەکەمجار لە س��اڵی ١8٤٩ س��ەرۆک 
وەزی��ری دەوڵەتی قاج��ار »ئەمی��ر کەبیر« 
فەرمانی دەرکرد ک��ە ئااڵی دەوڵەتەکەی بە 
نیشانی شێر و خۆرەوە لە سەفارەتی لەندەن 
هەڵبکرێ��ت کە تەرحەکەی بەو ش��ێوەیەی 

خوارەوە بوو:

 
کە دواتر ئەو نیش��انەیە بە دەستکارییەوە لە 
شۆڕشی مەش��رووتەدا لە ناوەندی ئااڵی سێ 

ڕەنگی ئێران جێ دەگرێ. 
ئێمپراتوریی عوسمانیش پاش چەند جار 
دەس��تکاری لە نیشانی مانگ و هیالی مانگ 
بە ڕەنگی سپی لە سەر زەمینەیەکی سووردا، 
لە س��اڵی ١8٤٤ ئ��ااڵی خ��وارەوەی وەکوو 
ئااڵی فەرمیی خۆی پەس��ند کرد و لە هەموو 

ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتیدا هەڵیکرد.

 

جێی س��ەرنجە کە کەماڵیس��تەکان تەنیا لە 
س��اڵی ١٩3٦ ئاخری��ن ئ��ااڵی ئێمپراتوریی 
عوس��مانییان وەکوو ئااڵی نەتەوەی »تورک« 
و ئ��ااڵی کۆماری تورکیا، بە فەرمی پەس��ند 
کرد، ل��ە حاڵێکدا کۆم��اری تورکیا لە دوای 
پەیماننام��ەی ل��ۆزان و لە کۆتاییی س��اڵی 
١٩23وە بە فەرمی دام��ەزراوە و لە پانتاییی 
بەاڵم  هەب��وو،  ش��ەرعییەتی  نێونەتەویی��دا 
کەماڵیس��تەکان هەمان ئ��ااڵی ئیمپراتۆریی 
عوس��مانیان بێ ئەوەی لە پەرلمانی کۆماری 

تورکیا پەسند بکرێت بەکار دێنا.]١2[ 
ب��ەاڵم ل��ە ئێران��دا، ڕێبەرانی شۆڕش��ی 
مەش��رووتە، ئااڵیەکی نوێی��ان وەکوو ئااڵی 
نەتەوایەتی��ی ئێران دروس��ت کرد و تەنانەت 
نیش��انی »ش��ێڕ و خۆریش بە دەستکارییەوە 
لە ناوندی ئااڵکە نەخش��ێندرا، بەو شێوەیەی 
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خوارەوە بوو: 

 

ئااڵینەتەوایەتیئێرانلەشۆڕشیمەشرووتە)1905(

ل��ە قوناغی س��ەڵتەنەتی ڕەزاش��ا و لە نێوان 
س��اڵەکانی 28�١٩25، ئ��ااڵی مەش��رووتە 
بە جی��اوازی و گۆڕانکاریی��ەوە وەکوو ئااڵی 
نەتەوەیی پەسند کرا. ئەو گٶڕانکارییانەی کە 
لە دەورانی پەهلەوی لە ئااڵی مەش��رووتەدا 
کرا، دوو الیەنی هەبوو. لە الیەکەوە س��یمای 
ش��ێر زۆر قوت ک��راوە تا وەک س��یمبولی 
سەڵتەنەت زەقتر بەرچاو بکەوێت. لە الیەکی 
ترەوە، ژمارەی تیشکەکانی خۆرەکە کەم کراوە 
و خستییانە پشت شێرەکەوە و بۆ ئەوەی بەم 
چەشنە سیمای ژنانەی خۆرەکە کەم بکەنەوە. 
ه��اوکات شێرەکەش��یان ب��ە تاجەگوڵێ��ک 
ڕازاندەوە. من لە شوێنێکی تر باسی ئەو دۆخە 
کۆمەاڵیەتی-سیاسییەم کردووە کە بوو بە پاڵ 
پێوەنەری گۆڕان��ی بنەڕەتی لە بیر و وێژمانی 

نەتەوایەتیی ئێرانیدا.]١3[ 

ــتانبەرهەمیهزری ــااڵیکوردس 5(ئ
جیلییەکەمیناسیۆنالیستیکورد
5.1(پاشخانیسیاسی-مێژوویی

لە سی ساڵی ڕابردوودا بە هۆی کار و تێکۆشانی 
فیکریی نەوەی نوێی ئاکادیمیسییەنی کورد و 
هەروەها توێژینەوە بەنرخەکانی کوردناس��انی 
ڕۆژئاوایی، کوردستانناسی)کوردۆلۆژی(، وەکوو 
لقێکی ن��وێ لە »خوێندەنەوەکانی ڕۆژهەاڵتی 
ناوین«، ش��کڵی گرتووە و بە فەرمی ناسراوە. 
لەم گۆش��ەنیگایەوە ئەم باس��ە تا ئاس��تێک 
ناسیۆنالیزمی  پەسندکراوە کە س��ەرهەڵدانی 

ک��وردی کەم ت��ا زۆر، هاوزەمەن��ە لە گەڵ 
ناس��یۆنالیزمی ئێران��ی، تورک��ی و عەڕەبی، 
واتا لە کۆتاییی س��ەدەی نۆزدە و س��ەرەتای 
سەدەی بیستەمدا ناسیۆنالیزمی ئەو نەتەوانە 

قەوارەدەگرێ. 
نێوان  ل��ە  ب��ەاڵم جیاوازییەکی گرینگ 
ناس��یۆنالیزمی کوردی و ناسیۆنالیزمی ئێرانی 
و تورکیدا هەبوو و هەیە. پڕۆژەی سیاس��ی و 
فیکریی یەکەم نەوەی ناسیۆنالیستی ئێرانی و 
تورک بریتیی بوو لە چاکس��ازی، نوێسازی و 
یان مۆدیڕنیزاس��یۆنی ئێمپراتورییەکانیان، کە 
ل��ە ئەنجامدا ناس��یۆنالیزمی ئێرانی و تورکی 
پ��اش ماوەیەکی ک��ورت س��یما و ئاخێوی 
ناس��یۆنالیزمی ڕەس��می و فەرمیی��ان]١٤[ بە 
خۆیانەوە گرت. ناس��یۆنالیزمی کوردی پێش 
هەموو ش��تێک دەبوو فیکر ل��ە دامەزراندنی 
دەوڵەتێکی نوێ، نەک نوێس��ازیی دەوڵەتێکی 
کۆن و دەرەبەگایەت��ی، بکاتەوە؛ هەر بۆیەش 
سیاس��یی  سروش��تێکی  و  تایبەتمەن��دی 

هاوچەرختر و ڕزگاریخوازنەتری هەبوو.  
بە پێی سەرچاوەکان ئەو ئااڵیە کە ئێستا 
وەکوو ئااڵی کوردستان پەسند کراوە بۆ یەکەم 
جار لە وەرزی هاوینی ساڵی ١٩20 لە الیەن 
»تەشکیاتی ئێجتماعییەی کورد«]١5[ دروست 
کراوە، هەرچەند ڕۆژ و مانگی دروس��تکردنی 
ئەو ئااڵیە بە بەلگ��ەوە ڕوون نەکراوەتەوە]١٦[، 
تەنی��ا وەکوو گریمانەی��ەک دەکرێ بگوترێ 
ل��ە تەم��ووزی س��اڵی ١٩20 داڕێژرابێت. بۆ 
گەیشتن بە تێڕوانینێکی شیاو بۆ ئەو ڕووداوە 
دەبێ بگەڕێینەوە بۆ گۆڕانکارییە سیاسییەکانی 

چەندین مانگی پێش ئەو کاتە.]١7[ 
لە دوای وەستانی شەڕ و لە نێوان سااڵنی 
١٩20�١٩١8دا، ملمانێیەکی توند لە نێوان 
هاوپەیمان��ان، بە تایب��ەت بریتانیاییەکان لە 
الیەکەوە و تورکەکان ل��ە بەرەی مێحوەر لە 
الیەکی ترەوە، بۆ ڕاکێشانی ڕای گشتیی کورد 
بۆ الی سیاس��ەتی ئەوان هەب��وو. ئەوەش بە 
هۆی گۆڕانکاریی لە نەکاو و چاوەڕواننەکراوی 
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س��ااڵنی کۆتاییی ش��ەڕی یەکەمی جیهانی 
بوو. دەیڤید مەکداوڵ لەو بارەوە دەنووس��ێ: 
»لەگ��ەڵ ش��کانی هێزەکانی عوس��مانی لە 
س��ووریا و میزۆپۆتامی��ا لە س��اڵی ١٩١8دا، 
بە ناچاری نەخش��ەی ڕۆژهەاڵت��ی ناوینیش 
دەبوای��ە جارێک��ی دیک��ە ئام��ادە بکرێت و 
دابڕێژرێتەوە: یەکەمین ئاماژە بۆ ئەم سنوورە، 
پێش کۆتاییی ش��ەڕ لە نامە گۆڕڕینەوەکانی 
»حوس��ێن]١8[- م��ەک هام��وون« دەربارەی 
کراوە  عوس��مانیدا،  عەڕەبنیشینەکانی  ناوچە 
]...[ پاش��ان لە نوامبڕ )تش��رین(ی ١٩١7 دا 
بەڵشەڤیکەکان ورد و درشتی ڕێککەوتننامەی 
س��ایکس-پیکۆیان ئاش��کرا ک��رد.«]١٩[ دوای 
هاتنەس��ەرکاری بەڵش��ەڤییەکان، ڕووسیا بە 
فەرم��ی لە بەرەی هاوپەیمانان کێش��ایەوە و 
تەواوی ناوچەی ئەس��تەموڵ و دەربەندەکان 
و ویایەتەکان��ی ڕۆژه��ەاڵت، کە بەش��ێکی 
بەرچاوی کوردستانیشی لە خۆی دەگرت و لە 
ڕێکەوتننامەکەدا درابوو بە ڕووسیا، بە ناچاری 
کەوتە بەر بەرپرسایەتیی بریتانیای مەزن.]20[ 
ل��ە س��اڵی ١٩١8 بەم��اوە توێژێک لە 
چااڵکوان��ان و ڕووناکبیرانی ک��ورد هەوڵیان 
دەدا ڕای زلهێزەکان بۆ مەسەلە و مافی کورد 
ڕاکێش��ن.]2١[ لە نێو ئەو بازنەی��ەدا، ژێنێرال 
محمەد شەریف پاشا کە لە ئەرووپا نیشتەجێ 
ببوو، زۆر چاالک بوو. س��ەرچاوەکان باس لە 
پەیوەندی و چاوپێکەوتن لە نێوان ش��ەریف 
پاشا و پێرسی کاکس]22[، ئەفسەری سیاسیی 
ب��ااڵی بریتانیا لە میس��یۆپۆتامیا دەکەن کە 
ل��ە مانگی جوون )حوزەیران( س��اڵی ١٩١8 
ڕووی��داوە.]23[ لەو دیدارەدا، ش��ەریف پاش��ا 
گەاڵڵەی پڕۆژەیەک بۆ هاوکاری و پەیوەندیی 
نێ��وان ک��ورد و بریتانیا بە کاکس پێش��نیار 
دەکات. ویڵس��ۆن لە س��اڵی ١٩3٦ لەوبارەوە 
دەڵێت: :ئەو پیشنیارەی شەریف پاشا نیشانی 
دا کە ئەو زۆر هوشێارانە پێشبینیی جێبەجێ 
کردنی سیس��تەمی قەیومییەت��ی لە الیەن 

بریتانیاوە کردبوو.]2٤[

ب��ەاڵم چاالک��ی و ه��ەوڵ و تەقەالکانی 
ش��ەریف پاش��ا و هاوفکران��ی، ل��ە الی��ەن 
بریتانییەکان تا مانگی مەی ١٩١٩ پشتگوێ 
خ��را کە لە ن��اکاو دۆخی ناوچەک��ە گۆڕانی 
بەس��ەردا هات. واتا لە مانگی مەی )ئایاری( 
١٩١٩ ب��ە هاندان��ی هاوپەیمان��ان هێ��زی 
سەربازیی یۆنان لە ناوچەی سەمیرنا دابەزین. 
دواب��ەدوای ئەوە ئیتالی��ا هێزەکانی خۆی لە 
ئانتالی��ا دابەزاند. وەکوو مەک��داوڵ بە جوانی 
باس��ی ک��ردوە: »کاریگەری��ی دەروونیی ئەم 
ڕووداوانە لەس��ەر خەڵکی موسولمانی ئانادۆڵ 

لە ڕادەبەدەر بوو.«]25[
 لە ناو جەرگ��ەی ئەو ڕووداوانەدا بوو کە 
کەماڵیس��تەکان لە ڕێگ��ەی دژایەتی لەگەڵ 
هاوپەیمان��ان و ل��ە ژێر دروش��می بەرگری 
لە واڵت و خاکی موس��ولمانان و ش��ەرمەزار 
کردنی بێ دەسەاڵتی و سەرشۆڕیی دەوڵەتی 
عوسمانی پێگەی خۆیان لەناو خەڵکدا هەنگاو 
بە هەنگاو قایم کرد. لە پاییزی ساڵی ١٩١٩دا 
پاش ئ��ەوەی کەماڵیس��تەکان پش��تگیریی 
بەڵشەڤیکەکان و پشتیوانیی بەشێکی بەرچاوی 
کۆمەاڵنی خەڵکیان بۆ خۆیان مس��ۆگەر کرد، 
بوون بە هێزیکی س��ەربازی ل��ە ئانادۆڵ. لە 
دەرئەنجام��ی ئەو گۆڕانکاریی��ە »دەرکەوتنی 
کەماڵیستەکان لە ئانادۆڵ نیگەرانیی بریتانیای 
ل��ە مەڕ خولقانی ناوچەیەک��ی ناوبڕ لە نێوان 

میزیۆپۆتامیا و تورکەکان، زیاتر کرد.«]2٦[ 
ل��ە کاتێک��دا ئەمریکا و س��ەرۆک کۆمار 
ویلسۆن لە بەشداریی چاالکانە لە کۆنفڕانسی 
ئاشتی س��ارد ببوونەوە و فەڕەنسا نەیدەتوانی 
هێزێکی پێویستی سەربازی لە ناوچەکە جێگیر 
بکات، نیگەرانی لە دەسەاڵتی کەماڵیستەکان، 
بریتانیای مەزنی بەرەو سیاسەتی بەکارهێنانی 
کارت��ی کورد هاندا.  ل��ە ڕۆژی 20ی نوامبر 
)تش��رینی دووەم(، ڕاگەیاندراوی هاوبەش��ی 
بوغوس نۆب��ار، نوێنەری ئەرمەنەکان، لە گەڵ 
شەریف پاش��ا باڵوبووە، کە وەک بەڵگەیەکی 
مێژووی��ی، بایەخێک��ی گرینگ��ی هەیە. لە 
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بەشێکی ئەو ڕاگەیاندراوەدا هاتووە:
»ئێمە کۆدەنگییەک��ی تەواومان هەیە کە 
پێکەوە لە سەر بنەمای پرەنسیپی نەتەوایەتی، 
داوای دامەزراندن��ی دەوڵەتێکی یەکگرتووی 
س��ەربەخۆی ئەرمەنی و دەوڵەتی سەربەخۆی 
کوردستانی بە یارمەتیی یەکێک لە زلهێزەکان 
لە کۆنفڕانس��ی ئاش��تی بکەی��ن ]...[ ئێمە 
ڕەزامەندی��ی تەواوی خۆم��ان لە ڕێزگرتن لە 
مافە ڕەواکانی کەمینەکانی ناو دوو دەوڵەتەکە 
ئ��ەو  گرینگ��ی  خاڵ��ی  ڕادەگەیەنی��ن.«]27[ 
ڕاگەیاندنە ئەوەیە کە هەردوو الیەن، داوەریی 
کۆنفڕانسی ئاشتییان بۆ دیاری کردنی سنوور 
لە نێوان دوو دەوڵەتی س��ەربەخۆی ئەرمەنی 

و کوردستانی لە داهاتوودا، قەبووڵ کردووە.
 دروس��ت دوای ئ��ەم ڕاگەیاندنە وەکوو 
مەکدواڵ باس دەکات: »مس��تەفا کەماڵ کە 
باروپێگەی خ��ۆی لە ش��وێنەکانی دیکەش 
پتەوکردب��وو، داخوازییەکەی ب��ۆ ئەنجامدانی 
هەڵبژاردنێکی نوێ، گش��تی و ڕاستەقینە، لە 
الیەن سوڵتان محەمەدی شەشەمەوە پەسند 
کرا. لە جەنوەری )کانوونی دووهەمی( ١٩20 
الیەنگرانی پەیماننامەی نەتەوەیی )میس��اقی 
میلل��ی( ک��ە لەس��ەر بنەم��ای باڵوکراوەی 
کۆنگرەی س��یواس ڕێکخراب��وون، زۆرینەی 
ئەندامانی ئەنجومەنی نەتەوایەتییان بۆ خۆیان 

دابین کرد .«]28[ 
چەن��د مان��گ دوای ئ��ەو ڕووداوانە، ئەو 
ئااڵیە کە گویا پیش��تر وەکوو نیشانە لە الیەن 
کوردس��تان«ەوە]2٩[  تەعالیی  »جەمعییەت��ی 
بەکار هێن��راوە، وەک��وو ئ��ااڵی نەتەوەییی 
ک��ورد ل��ە الی��ەن ڕێبەرانی »تەش��کیاتی 
ئێجتماعییەی کورد« پەس��ند دەکرێ.]30[ بە 
گوێرەی س��ەرچاوەکان ئ��ەم ئااڵیە لە الیەن 
»تەش��کیاتی ئێجتماعییەی کورد«ەوە کە لە 
مانگی تەمووزی ساڵی ١٩20 لە »جەمعییەتی 
تەعالیی کوردس��تان« جیا ببووەوە پیشنیار و 
پەس��ند کراوە. هۆی دابڕانەک��ە ئەوە بوو کە 
ئەندامانی کۆمەڵەی نوێ داوای سەربەخۆیییان 

 دەکرد کە لە الیەن سەید عەبدولقادرەوە ڕەد 
کراوە.]3١[ ئەندامانی »تەشکیاتی ئێجتماعییەی 
کورد« بریتیی بوون لە کۆمەڵێک ڕووناکبیر و 
کەسایەتیی کورد]32[ کە لە الیەن »کۆمیتەی 
س��ەربەخۆییی کورد«ەوە]33[ پشتیوانییان لێ 

دەکرا.]3٤[ 
لە ماوەی بیس��ت س��اڵی ڕابردوودا، باس 
و لێدوان��ی گەرموگ��وڕ س��ەبارەت بە ئااڵی 
کوردس��تان لە ئ��ارادا بووە. وەکوو پێش��تر 
ئاماژەیەکی کورتی پێ کرا، ئێستا خۆر و 2١ 
تیشکەکەی ئااڵی کوردستان لە چوارچێوەی 
ئایینی-کولتووریدا لێکدەدرێتەوە و ئەو باوەڕە 
جێگیر بووە کە ئەو نیشانەیە هەڵقوالوی باوەڕە 
ئایینییەکان��ی یەزدانی: عەلەوی،  یارس��انی 
و یان ئیزەدییە.]35[ پاڵپش��تی سەرەکیی ئەو 
باس��ە ناس��یۆنالیزمی تاراوگە بوو، بە تایبەت 
پاش ئەوەی ک��ە پەرلەمانی کوردس��تان لە 
باشوور بڕیاری دا ئااڵی کوردستان بە فەرمی 
هەڵبکات و لە س��اڵی ١٩٩٩ »یاس��ای ئااڵی 
هەریمی کوردس��تانی عێراق«ی]3٦[ پەس��ند 

کرد، بڕەو بەو باسە درا.
ب��ە لەبەرچاوگرتنی ئ��ەو لێکدانەوەیەی 
ل��ە س��ەرەوە دەرب��ارەی ڕووداوەکانی چەند 
مانگی پێش ئابی س��اڵی ١٩20 ئاراستە کرا، 
دەکرێ ئەم ئەنجام��ە وەربگیرێ کە هەندێ 
چاالکوانی کورد، گەشبین بوون بە پشتیوانیی 
بریتانییەکان لە کورد لە دانیشتنی داهاتووی 
کۆنفڕانسی ئاشتی و، پێیان وا بوو دەرفەتێکی 
باش ب��ۆ دامەزراندنی دەوڵەتی س��ەربەخۆی 
کورد ڕەخساوە. هەر بۆیەش، دەکرێ داڕشتنی 
ئەو ئااڵی��ە بە بیرۆکەی دامەزراندنی دەوڵەتی 

کوردییەوە پەیوەست بکەین. 
وەکوو پیش��تر ئاماژەم پێی دا، بیرۆکەی 
ناسیۆنالیس��تیی هەم��وو نەتەوەی��ەک ب��ۆ 
نیش��اندانی بەردەوامی��ی مێژووییی نەتەوەی 
خ��ۆی، سیاس��ەتی هەنووکە ب��ە الیەنێکی 
ڕابردوو دەڕازێنێتەوە. ئەوس��ا پرسیار ئەمەیە 
کە ب��ۆ ڕووناکبیرانی کورد بۆ ئەو مەبەس��تە 
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دەبێ الیەنی ئایین��ە یەزدانییەکان )ئیزەدی، 
یارس��انی و عەلەوی(ی��ان هەڵبژاردبێت؟ بە 
لەبەرچاوگرتن��ی ئ��ەم خاڵ��ە کە بەش��ێکی 
زۆری ڕووناکبیران��ی ئەو س��ەردەمە، قوتابیی 
»کۆمیتەی تەع��اون و تەڕەقی« و پەروەردەی 
دەستی کەسایەتییەکانی ئەو کۆمیتەیە وەکوو 
دوکتۆر عەبدوڵاڵ جەودەت بوون، ئەو بیرۆکەیە 
واتا ڕازاندنەوەی نیشانی ئااڵ بە کاکڵی ئایینی، 
وێناچێ��ت هی ئەوان بووبێت.]37[ ئەمین عالی 
بەدەرخان و کوڕەکان��ی بنەماڵەی بەدرخان، 
زۆر ئەستەمە سەرچاوەی ئەو بیرۆکەیە بن.]38[ 
ش��ێخ عەبدولقادر کوڕی ش��ێخ عوبەیدوڵاڵ 
نەهری و بازنەکەی، وەکوو ڕێبەرانی تەریقەتی 
نەقش��بەندیش زۆر ئەس��تەمە س��ەرچاوەی 
ئ��ەوە بن. هاوکات تا ئێس��تا ش��رۆڤەکاران، 
هیچ بەڵگەیەکی مێژوویییان بۆ س��ەلماندنی 
دروس��تیی ش��رۆڤەی خۆی��ان پێش��کەش 
نەکردووە، هەر بۆیەش ئەو ش��رۆڤەیە دەبێت 
وەک��وو گریمانەیەک لێکبدرێت��ەوە. من بێ 
ئ��ەوەی بخوازم خ��ۆم تووش��ی وردەکاریی 
ڕەدکردنەوەی گریمانەکانی تر س��ەبارەت بە 
ئ��ەو بابەتە بکەم لە جیاتیان گریمانەیەکی تر 

ئاراستە دەکەم. 

5.2(تایبەتمەندییوێژمانینەتەوایەتیی
کوردلەنێوانسااڵنی1898-1920

ل��ە حاڵێکدا بۆچوون��ی ڕووناکبیرانی کورد تا 
س��اڵی ١٩١3 بریتیی لە دابین کردنی مافی 
نەتەوای��ەی کورد لە چوارچێ��وەی دەوڵەتی 
عوس��مانیدا بوو، بە واتای��ەک، زۆرینەی ئەو 
ڕووناکبیران��ە لە فیک��ری دابین کردنی مافی 
کورد ل��ە چوارچێوەی چاکس��ازی و ڕێفۆرم 
لە دەوڵەت��ی عوس��مانیدا بوون، لەو س��اڵە 
بەم��اوە وەرچەرخانێ��ک ل��ە سیاس��ەت و 
وێژمان��ی نەتەوایەتی��ی ڕووناکبیرانی کورددا 
ڕوو دەدات. چۆن دەکرێ ئەو گۆڕینە]3٩[ شی 
بکرێتەوە و، ئەو وەرچەرخانە چ گرینگییەکی 
ب��ۆ ش��رۆڤەیەکی بابەتییان��ەی مێژوویی��ی 

هاوچەرخی کورد هەیە؟ 
وەک��و دەزانی��ن »کۆمیت��ەی تەعاون و 
تەڕەق��ی« لە س��اڵی ١88٩ لە الی��ەن چوار 
خوێندکاری پزیش��کیی سوپای عوسمانییەوە 
دامەزرا. لەم چوار کەس��ە، دوویان )عەبدوڵاڵ 
جەودەت و ئیس��حاق س��کووتی( کورد بوون 
و دووەک��ەی دیکەیان بە ڕەگ��ەز ئاڵبانیایی 
و قرقی��زی ب��وون.]٤0[ وات��ا لە س��ەرەتادا، 
هی��چ تورکێ��ک ئەندامی کۆمیتەک��ە نەبوو. 
کۆمیتەی تەعاون و تەڕەقی لە س��ەر بنەمای 
»کاربونارۆ«کان��ی]٤١[ ئیتالی��ا ڕێک خرابوو کە 
ل��ە ڕاس��تیدا، پێش��ەنگەکانی جوواڵنەوەی 
»ریسۆجیمێنتۆ«]٤2[ لە ئیتالیا بوون. بە گشتی 
کۆمیتەی تەعاون و تەڕەقی، بانگەش��ەیان بۆ 
ڕێفۆرم و چاکسازی و گشتاندنی سیاسەتێکی 

ڕادیکال لە ئیمپراتۆریی عوسمانیدا دەکرد.
ناس��یۆنالیزمی  ه��اوکات قەوارەگرتن��ی 
کوردی بە چ��اپ و باڵوکردنەوەی ڕۆژنامەی 
 کوردس��تان لە س��اڵی ١8٩8 دەس��ت پێ 
و  ه��اوکاری  »گۆڤ��اری  دوای��ە  دەکات.]٤3[ 
پێش��کەوتنی کورد« )کورد تەعاون و تەڕەقی 
گازیتەسی( لە نێوان ١٩0٩�١٩08 باڵوبۆتەوە. 
بەاڵم لە س��اڵی ١٩0٩ ئەو ئازادییانەی کە لە 
دوای بەدەس��تەوەگرتنی دەسەاڵت لە الیەن 
»کۆمیتەی تەع��اون و تەڕەقی« مەیدانی پێ 
درابوو، لە الی��ەن تورکە گەنجەکانەوە ڕاگیرا. 
لەو س��اڵەدا کۆمەڵیک گۆڕانکاریی سیاس��یی 
گرین��گ ڕوویان داب��وو. بۆ وێنە، بۆس��نە و 
هێرزەگۆڤینا، لە الیەن واڵتی ئۆتریش)نەمسا(
وە داگیرکرابوو و بولغارس��تان، جیابوونەوە لە 
ئیمپراتۆریی عوسمانی و سەربەخۆییی خۆی 

ڕاگەیاندبوو. 
»کۆمیتەی  ئەندامانی  گۆڕانکارییان��ە  ئەو 
تەع��اون و تەڕەقی«ی��ان ت��ووڕە و نیگەران 
کردبوو. کوتلەی تورکەگەنجەکانی »کۆمیتە«، 
خۆپێش��اندانی مانگ��ی نیس��انی ١٩0٩ یان 
قۆس��تەوە بۆ کوودێتا کردن. ئەو خۆپێشاندانە 
لە ژێر دروش��می »شەریعەت لە مەترسیدایە« 
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و بۆ الیەنگری لە س��وڵتان عەبدولحەمید لە 
ئێس��تانبوڵ بەرپا بوو، کە بە توندی لە الیەن 
تورک��ە گەنجەکان��ەوە س��ەرکوت ک��را. ئەو 
ڕووداوە بوو ب��ە دەرفەتێک بۆ کۆتایی هێنان 
بە لیبرالیزمی »کۆمیتەی تەعاون و تەڕەقی«. 
دوای س��ەرکوت کردن��ی خۆپیش��اندانەکە، 
زۆرب��ەی ئەندام��ە لیبرالەکان��ی کۆمیتە لە 
الی��ەن تورکە گەنجەکانەوە زیندانی و یان بۆ 
ناوچە دووردەس��تەکان تەبعید کران. هاوکات 
س��وڵتان عەبدولحەمیدیان لە سەر کار البرد 
و ئەنجومەن و کۆمەڵ��ەکان و ڕۆژنامەکانیان 

داخست.]٤٤[ 
ئ��ەو ڕووداوە، وات��ا کوودێت��ای تورک��ە 
گەنجەکان، زەنگێکی مەترسی بوو کە یەکەم 
نەوەی ناسیۆنالیستە کوردەکان هەستیان پێ 
کرد. لە س��ەر بنەمای ئەم پاشخانە، دەخوازم 
لێرە جوابی ئەو پرسیارە بدەمەوە کە هۆکاری 
گۆڕان لە سیاسەتی بەشیک لە ڕووناکبیرانی 
ک��ورد و جێگیربوون��ی ئ��ەو گۆڕان��ە]٤5[ لە 
وێژمانیان��دا چی بوو؟ واتا ئ��ەو وەرچەرخانە 
و نابەردەوامیی��ە]٤٦[ ل��ە تێڕوانینی ئەواندا لە 
ڕێگ��ەی دەستنیش��ان کردن��ی دوو قۆناغ و 
جیاوازییەکانی ئەو دوو قۆناغە، ڕوون و ش��ی 

بکەمەوە. 
یەک��ەم قۆن��اغ کۆتاییی س��ەدەی نۆزدە 
تا س��اڵی ١٩١3 دەگرێتەوە. ل��ەم دەورەیەدا 
هەر چەند وش��یاریی قەوم��ی و نەتەوەیی لە 
چاپەمەنی��ی کوردیدا ڕەنگ��ی دابووەوە بەاڵم 
بابەتە س��ەرەکییەکانی، گرێدراوی مەس��ەلە 
و کێش��ەکانی کۆمەڵ��گای عوس��مانی بوون. 
تێڕوانینی س��ەرەکیی »کۆمیت��ەی تەعاون و 
تەڕەق��ی«، کە دوکت��ۆر عەبدوڵاڵ جەودەت و 
ئێس��حاق س��کووتی لە دامەزرێنەرانی بوون، 
ڕێف��ۆرم و چاکس��ازی ب��وو ل��ە پێکهاتەی 
ئیمپراتۆریی عوس��مانی. ب��ە واتایەکی تر، لە 
کوردستان«،  »رۆژنامەی  وێژمانی  بەردەوامیی 
گۆڤاری »کورد تەعاون و تەڕەقی گازیتەسی«، 
دەرب��ڕی کۆمەڵێ��ک ئاڵوگ��ۆڕی سیاس��یی 

بەرفروانتر بوو و باسی لە کۆمەڵێک مەسەلەی 
سیاس��ی و کۆمەاڵیەتی دەک��رد کە ئەو کاتە 
کۆمەڵگەی ئیمپراتۆریی عوس��مانی لەگەڵیدا 
ڕووبەڕوو ببووەوە. نووسەرانی گۆڤارەکە باسی 
کۆمەڵێک مەسەلەی گرینگی وەکوو پارلەمان، 
مەسەلەی دەس��توەردانی زلهێزکان، بایکۆت 
کردن��ی کااڵ و ش��تومەکەکانی واڵتی بڵژیک 
و مەس��ەلەی باڵکانیان دەکرد، کە سەرجەمی 
کاربەدەستانی ئیمپراتۆریی عوسمانی بەخۆیەوە 
س��ەرقاڵ کردبوو. پڕس و ویس��تی کورد لەم 
وتارانەدا، لە چوارچێوەی بەرفراوانتری ڕووداوە 
عوس��مانیدا،  سیاس��ییەکانی  و  کۆمەاڵیەتی 

گەاڵڵە دەکرا و لێکدەدراوە.«]٤7[
قۆناغی دووەم، لە س��اڵی ١٩١3 و پێش 
هەڵگیرس��انی ش��ەڕی جیهانی��ی یەکەم و 
ب��ە دەرکردنی دوو ڕۆژنام��ەی نوێی کوردی 
»رۆژی ک��ورد« )١٩١3( و »هەت��اوی کورد« 
)١٤�١٩١3( دەس��ت پێ دەکات و لە دوای 
کۆتاییی ش��ەڕ، لە گۆڤ��اری   ژین )١٩١٩�
١٩١8( و رۆژنام��ەی کوردس��تان )١٩١٩(، 
ب��ەردەوام دەبێ��ت. هەروەها ل��ەم قۆناغەدا 
ڕێکخراوێکی سیاس��ی بە نێوی »جەمعیەتی 
تەعالی��ی کوردس��تان«]٤8[ دادەم��ەرزێ کە 
کەس��ایەتییە ناودارەکان و ڕۆش��نبیرانی ئەو 
جەمعییەتە داوای جێبەج��ێ کردنی چارتی 
١2 بڕگەیییەکەی ویڵسۆن، سەرۆک کۆماری 
ئەمریکا، دەکەن. لەو ش��رۆڤەیەدا کاکڵی ئەو 
گۆڕانکارییە ب��ە پێداچوونەوە بە ڕۆژنامەکانی 
ئ��ەو کاتە و هەروەها بە پش��ت بەس��تن بە 
لێکدانەوەیەکی جێی سەرنجی ژانێت کایەن 
کە س��اڵی 200١ باڵو بووەوە]٤٩[ دەخەمە بەر 
باس و لێدوان. من پێشتر لە وتارێکدا ئاماژەم 

بە گرینگیی ئەو باسەی کایەن کردبوو.]50[ 
 کایەن دەڵێت: وێژمان��ی ئەو ڕۆژنامانە 
ب��ە ب��ەراورد لەگ��ەڵ ڕۆژنامەکانی پێش��وو 
»ڕەنگوبۆیەکی ناسیۆنالیس��تیی خەس��تتریان 
هەب��وو و خوێنەرەکانیان هەن��گاو بە هەنگاو 
شایەتی پێکهاتنی ئاڵوگۆڕ لە پەیوەندییەکانی 
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مەرج��ە  و  نەت��ەوە  پێش��کەوتنی  نێ��وان 
بەرفروانترەکان��ی پێش��کەوتن ب��وون. پێش 
ئ��ەوە، نووس��ەران الیەنگ��ری مۆدێڕنیتە و 
پەروەردەکردن��ی کوردەکان و پێش��کەوتنی 
زمانەکەی��ان وەک��وو ئامرازێک ب��ۆ هاندانی 
تەندروس��تتری  و سیاس��ەتێکی  کۆمەڵگ��ە 
کۆمەڵگەی عوس��مانی بوون، بەاڵم لە قۆناغی 
دووەمدا، بە تایبەت لە دوای وەس��تانی شەڕ، 
باس و وتارەکانی ڕۆژنامەی کوردستان و ژین 
زۆرتر باسیان لە سەر کاریگەریی خوێندەواری 
و ڕەهەندەکان��ی دیک��ەی مۆدێڕنیتە وەکوو 
ئامرازەکانی وەدەستهێنانی ئامانجی نەتەوەیی 

واتا سەربەخۆیی کورد بوو«.]5١[ 
لە س��ااڵنی ش��ەڕی جیهانیدا دەرفەتی 
باڵوکردنەوەی ڕۆژنامە و گۆڤار زۆر بەرتەسک 
بب��وو و تەنیا »رۆژی کورد« و »هەتاوی کورد« 
بۆ ماوەیەکی ک��ورت باڵوبوون��ەوە. بەاڵم لە 
س��اڵی ١٩١8بەم��اوە، چاالکی��ی کۆمەڵە و 
ئەنجومەن��ەکان و باڵوکردن��ەوەی ڕۆژنامە و 
گۆڤارەکان دەستی پێ کردەوە. لە هەمان کاتدا 
لە ژێر کاریگەریی ئەزموونی شەڕدا، تێڕوانینی 
ڕووناکبیران��ی ک��ورد لە ب��اری وێژمانییەوە، 

پێکهاتەیەکی تۆکمەتری بە خۆیەوە گرت. 
خاڵی سەرنجڕاکێش لە باس و وتارەکانی 
ڕۆژنام��ە کوردییەکانی دوای کۆتاییی ش��ەڕ، 
بابەتی ژنان و کەس��ایەتیی ژن��ی کورد بوو. 
ژانێ��ت کای��ەن لەتۆژینەوەکەی��دا ل��ە ژێر 
س��ەردێڕی »بەجێندەر کردنی ناس��یۆنالیزم: 
ڕووناکبیران و کێشەی ژن؛ پەروەردە و زمان 
لە ناوەڕۆکی ناس��یۆنالیزمی کورد لە قۆناغی 
باس  عوس��مانییدا«]52[  ئیمپراتۆریی  کۆتاییی 
و ش��یکارییەکی س��ەرنجڕاکێش س��ەبارەت 
بە تایبەتمەندی��ی ناس��یۆنالیزمی کورد لەم 
قۆغەدا ئاراس��تە دەکات کە من لێرەدا قەرزم 
کردووە. لە دەستپێکدا ژانێت کایەن ئاماژە بە 
وتارێکی گۆڤاری »ژین« دەکات کە لە مانگی 
ژوەن )حوزەیران(ی ساڵی ١٩١٩ لە ژێر سەر 
دێری »بۆ خوێنەرەکانمان« باڵو بووەتەوە و ئەو 

وتەیەی لێ دێنێتەوە:
»کۆمەڵێ��ک لە خوێنەرەکانم��ان لەکاتی 
گوتنی وش��ەی »ژین«دا کێش��ەیان هەیە و 
هەندێکیان وا تێگەیش��توون کە ئەم وشەیە 
»ژن«ە. بە هەرحاڵ وش��ەی ژی��ن بەتەواوی 
هاوتایە لەگ��ەڵ ژیان، چونکە لە نووس��یندا 
پیت��ی )y( وات��ا ئی لە نێ��وان)J( ژ و )N(دا 
دێت، بە واتەیەکی تر وەکوو کەسرەی پێناسە 
وای��ە. ژن کە هاوتا فارس��ییەکەی دەبێت بە 
»زەن« بێ ئی )y( دەنووس��رێت و بە کەسرە 
دەخوێندرێت��ەوە. ئەم��ە نموونەیەک��ە ک��ە 
پێش��اندەدات کۆمەڵێک واتای نامۆ و چەوت 
بەه��ۆی هەڵەیەک��ی بچووک لە نووس��ینی 
پیتەکاندا دروس��ت دەبێت، ئەمەش جێگەی 

داخە.«]53[  
دوای ئ��ەو وتەهێنانەوەیە، ژانێت کایەن 
دەرئەنجامێک��ی گرین��گ گەاڵڵ��ە دەکات و 
دەڵێ��ت: »س��ەرهەڵدانی ژن و ب��ە واتایەکی 
تۆکمەت��ر »کێش��ەی ژن«، ل��ە ناوەرۆک��ی 
سیاسەتی کورد لە س��ەرەتای سەدەی 20دا 
ڕووداوێکی گرینگ بوو، نە تەنیا بەهۆی ئەوەی 
نیش��انەی دروس��تبوونی فێمینیزمی کوردی 
ب��وو، بەڵکوو بەم هۆیە کە هاوکات بوو لەگەڵ 
س��ەرهەڵدانی کۆمەڵێک کێش��ە و ئەکتەری 
ن��وێ ]...[. بە نیس��بەتی ک��ورد، هەروەکوو 
بۆ زۆرب��ەی بزووتنەوە ناسیۆنالیس��تییەکانی 
دیکەی هاوچەرخ، »کیش��ەی ژن« و تەنانەت 
خ��ودی ژنی��ش دەوری زۆر گرینگی نەبوو، 
بەڵکوو بابەتێک بوو کە زۆرتر پیاوان بڕیاریان 
لە س��ەر گرینگایەتییەکەی دەدا و سیمبولی 
مەسەلەکانی دیکە بوو، واتا گۆڕەپانیک بوو بۆ 
خەبات لە پێناو کۆمەڵێک پرس��ی بەرفراوانتر 

کە کۆمەڵگا لەگەڵیاندا ڕووبەڕوو ببوو.«]5٤[ 
ژانێت کایەن ل��ە درێژەی ئەو ئانالیزەی 
»بەجێندەرکردن��ی  دەس��تەواژی  خۆی��دا 
ناس��یۆنالیزم«]55[ بەکار دێنێ و دەڵێت: »من 
هیوادارم بتوان��م لەم وتارەدا نیش��انی بدەم 
›کێش��ەی ژن‹ پەیوەندییەک��ی نەپس��اوەی 
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لەگەڵ کیشە گەورەترەکاندا هەبووە« و بۆ ئەو 
مەبەس��تە ئاماژە بە وتارێکی دوکتۆرعەبدوڵاڵ 
جەودەت دەکات و ئەو وتەیەی لێ دێنێتەوە: 
»ئێمە لە س��ەردەمێکدا دەژین ک��ە بڕیار لە 
س��ەر چارەنووس��ی نەتەوەکان دەدرێت و بە 
فەرم��ی دەناس��رێن«]5٦[. وات��ا، پێداگری لە 
س��ەر دەوری پەروەردەی ن��وێ و مۆدێڕن بۆ 
پێش��کەوتنی ژنانی کورد و بۆ مسۆگەرکردنی 
ئامانج��ی نەتەوەیی کورد. لە س��ەر بنەمای 
ئەو باس��ە دەتوانین ئەو دەرئەنجامە پێشنیار 
بکەی��ن کە جەختکردن لە س��ەر کێش��ەی 
ژن ب��ۆ ڕووناکبیرانی ئەو س��ەردەمەی کورد 
س��ێ ئامانجی سیاس��ی و ڕێکامی دەپێکا.
]57[ یەکەم؛ »خۆ و ڕەوش��تی ژنانی نەتەوە]58[ 

نەتەوەیە.  پەرەس��ەندنی  ئاس��تی  ئاوێن��ەی 
پەرەسەندنی نەتەوەکان و کۆمەڵە خەڵکەکان 
 هەمیش��ە بە گوێ��رەی پێگ��ەی ژنانیان لە 
کۆمەڵگادای��ە«.]5٩[ دووەم؛ باڵوکردنەوەی ئەو 
فیک��رەی کە: »ژنان دەورێکی ئاش��کرایان لە 
نەتەوەس��ازیدا هەیە و دەبێت وەکوو هێمای 
کولتووری و نەتەوەیی و دایک و بەرهەمهێنەری 
مندااڵن��ی نەتەوەی کورد، س��ەیر بکرێن« و 
خاڵە جیاوازەکانی  »خس��تنەڕووی  س��ێیەم؛ 
ژنانی کورد لەگەڵ ژنانی گرووپەکانی دیکەی 
موسوڵمانی عوسمانی وەکوو تورک و عەڕەب، 
یەکێک لە تەوەرە س��ەرەکییەکانی سیاسەت 
و پڕۆپانگەندەی ناسیۆنالیس��تە کوردەکان بوو 
بە مەبەستی شەرمەزارکردن و ڕەدکردنەوەی 
ئ��ەو سیاس��ەتانەی کە بانگەش��ەی ئەوەیان 
دەکرد کە ک��ورد نەتەوەیەکی جیاواز نییە و، 
س��ەلماندنی ئەوە بە جیهان ک��ە کوردەکان 
ش��ایانی ئەوەن وەکوو نەتەوەیەکی جیاواز بە 
فەرمی بناس��رێن و هەڵس��وکەوتیان لە گەڵ 
بکرێ��ت«. وەکوو چۆن نووس��ەرێک لە ڕۆژی 
کورددا دەنووسێت: »ژنی کورد بە شێوەیەکی 
بنەڕەت��ی ئ��ازادە و بەڕێوەب��ەری بنەماڵەیە. 
بەدەر لە داوێ��ن پاکی کە تایبەتە بە نەریتی 
ئیسامی، ئازادە لە خۆداپۆشاندنی ناپێویست. 

ژنانی کورد ئاوێت��ەی ژیانی کۆمەاڵیەتی، کە 
پیاوانیش تێیدا بەش��دارن، بوون و پێگەیەکی 
شایانی ڕێزیان بۆ خۆیان جێگیر کردووە.«]٦0[ 
لێرەدا ب��اس لە س��ەرجەمی کۆمەڵگەی 
ک��وردەواری و ی��ان تەنانەت کەس��ایەتییە 
سیاس��ییەکانی کورد ناکەین، بەڵکوو باس لە 
وێژمانی ئەو توێژە لە ڕووناکبیرانی کوردە کە 
ل��ە ڕۆژنامەکانی ئەو س��ەردەمەدا، بەتایبەت 
ل��ە گۆڤاری«ژین«دا، دەیاننووس��ی و چاالک 
ب��وون لە کۆمەڵەکانی ناو ش��ارەکاندا. لە ژێر 
کاریگەری��ی فیکری ئ��ەو ڕووناکبیرانەش��دا 
ب��وو کە گەاڵڵ��ەی ئااڵی کوردس��تان ئامادە 
ک��را. تێڕوانینی ئەو ڕووناکبیران��ە کە »ئێمە 
ل��ە س��ەردەمێکدا دەژین کە بڕیار لە س��ەر 
چارەنووس��ی نەتەوەکان دەدرێت و بە فەرمی 
دەناس��رێن«، هاندەری ئەوە ب��وو پێگەیەکی 
تایبەت بۆ ژنی کورد دروست بکەن و کەڵکی 
لێ وەربگرن بۆ ئەوەی کە بیکەن بە گۆڕەپانی 
جیاوازیی نەتەوەی کورد لە گەڵ نەتەوەکانی 
دیکە. ب��ە واتایەکی تر، ئ��ەو ڕووناکبیرانە بە 
گوتەی ژانێت کایەن مەبەستیان »بە جێندەر 
کردن��ی ناس��یۆنالیزمی ک��ورد« و ڕزگاری و 
یەکسانی ژنانی کورد نەبوو، بەڵکوو لە ڕێگەی 
زەق کردن��ەوەی جیاوازیی ژنی کورد لەگەل 
ژنانی تورک و عەڕەب، دەیانویست ئەو فیکرە 
بس��ەلمێنن کە نەتەوەی ک��ورد نەتەوەیەکی 
جیاوازە و کولتوور و ش��ێوەی ژیانی تایبەت 
بە خۆی هەیە هەر بۆیەش شایانی ئەوەیە کە 

دەوڵەتی سەربەخۆی هەبێت.]٦١[
بێگومان خاڵی سەرەکیی جیاوازیی نێوان 
کورد لەگەڵ نەتەوەکانی دیکە دەبوو لە ئااڵی 
نەتەوایەتیدا خۆی نیش��ان بدات. هەر بۆیەش 
نیشانەی ڕۆژی پڕڕەنگ لە ئااڵی گەاڵڵەکراوی 
هاوینی ١٩20دا مانایەکی بارکراوی تایبەتی 
هەیە. یانی بە پێجەوان��ەی ڕوانگەی باو، زۆر 
ژیران��ە نیی��ە بڵێین ئەو نیش��انەیە لە ئایینە 
یەزدانییەکان- ئیزەدی، یارسانی و عەلەوی-
یەوە وەرگیراوە، چونک��ە وەکوو ئاماژەی پێی 

43گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720



کرا زۆربەی ئ��ەو ڕووناکبیران��ە پەروەردەی 
قوتابخانەی »کۆمیتەی تەعاون و تەڕەقی« بوون 
و نەک هەر ئایینی نەبوون بەڵکوو کەسایەتییە 
بەرچاوەکانی��ان، تێروانین��ی پۆزیڤیس��تی و 
سوسیال-داروینییان بۆ پێشکەوتن هەبوو.]٦2[ 
هەرچەند، تا ئێس��تا وەکوو بەڵگە عەکسێکی 
ئااڵی دروس��ت کراوی س��اڵی ١٩20 لە بەر 
دەس��ت نییە. ب��ەاڵم ئەو ئااڵیە کە س��وڕەیا 
بەدرخان لە »دۆس��یەی کوردس��تان لە دژی 
تورکیا«]٦3[ و دوای��ەش ڕێکخراوی »یەکێتیی 
نەتەوایەتیی ک��ورد )خۆییب��وون(« بە نێوی 
ب��ەکاری هێناوە،  نەتەوایەتیی کورد  ئ��ااڵی 
هەمان ئااڵی س��اڵی ١٩20ە و یان ئیلهامیان 
ل��ەو وەگرتووە بۆ ئەو ئااڵیە کە وێنەکەی بەم 

شێوەیەی خوارەوەیە:

 

بەاڵم ئەو ئااڵیە کە ئێستا لە باشوور هەڵدەکرێ 
بەم شێوەیەی خوارەوەیە: 

 جیاوازیی سەرەکی لە نێوان ئەو دوو ئااڵیە، 
لە چۆنایەتیی خۆرەکە و تیشکەکانیدایە. واتا 
ئەو ئااڵیەی ئێستا، هەم ژمارەی تیشکەکانی 
خۆرەکەی کەم کراون��ەوە و بۆتە 2١دانە و 

هەمیش بە شێوەیەک کورت کراونەتەوە. 

ب��ە پێی ڕاپۆرتێ��ک، ئ��ەو گۆڕانکارییە 
ل��ە نێ��وان س��ااڵنی ٩٩�١٩٩8 لەالی��ەن 
گرووپێک لە چاالکوانان��ی کورد لە تاراوگە 
ب��ە مەبەس��تی بەس��تانداردکردنی ئ��ااڵی 
کوردستان بە ئەنجام گەیاندراوە. ئەو گرووپە 
پاش پەیوەندی لەگەڵ »ئەنیس��تیتۆی ئااڵ« 
و ڕێنەمایی وەرگرتن ل��ە ئەوان لە بریتانیا، 
کۆمەڵی��ک گۆڕانی��ان پیش��نیار و ئام��ادە 
کردووە کە دوایە لە الیەن کاربەدەس��تانی 
»هەریمی کوردس��تان«ەوە پەسند کراون. لە 
بارەی ئەو گۆڕانکایی��ە »مێهرداد ئیزەدەی« 
گووتوویەتی کە زۆر گرینگ بوو کە ژمارەی 
تیش��کەکان کەم بکرێنەوە و ببن بە 2١ کە 
ئەو ژمارەی��ە لە ئایین��ە کۆنەکانی کوردی 
وەک��وو ئی��زەدەی، یارس��انی و عەل��ەوی« 
ژمارەیەکی پی��رۆزە.]٦٤[ ژمارە 2١ هێمایەکە 
ب��ۆ دووبارە لەدایکبوون��ەوەی قەوارەیەک و 
یان بیرۆکەیەک. زۆر ڕاش��کاوانە ئەوە ئااڵی 
نەتەوەییی دووبارە لە دایکبووی کوردە دوای 
ئەو هەموو ئاس��تەنگ، خەسار و ئازارەی کە 
لە ڕێگەی وەدەستهێنانیدا تووشی بووە.«]٦5[ 
بە پشت بەس��تن بەو زانیارییە دەکرێ 
بڵێی��ن جێگیرکردنی 2١ تێش��کی خۆری 
نێ��و ئااڵی کوردس��تان و پەیوەس��تکردنی 
ئ��ەوە ب��ە ئایینەکانی ئیزەدی، یارس��انی و 
س��ەردەمییانەیە  داهێنانێکی  عەلەوی،  یان 
کە مێهرداد ئی��زەدی و تیمەکەی گەاڵڵە و 
ئارس��تەیان کردووە و دوایە پەس��ند کراوە. 
لەو ڕاپۆرتەدا لە زمان��ی )مێهرداد ئیزەدی(
یەوە گوتراوە کە پرۆس��ەی بەستاندارکردنی 
ئااڵی کوردستان بە چاوەدێریی ئەو لە نێوان 
س��ااڵنی ٩٩�١٩8٩ بە ئەنجام گەیش��تووە. 
ئەنجومەنی نیش��تمانیی کوردستانی عێراق 
لە ١٩٩٩/١١/١١ یاس��ای ئااڵی کوردستانی 
پەس��ند کردووە ک��ە لە م��ادەی 3ی ئەو 
یاسایەدا س��ەبارەت بە خۆرەکە بەو شێوەیە 
باس کراوە »خۆرە زەردەکە هێمای بەردەوام 
بوونی ژیان و زانست و هیوا و ئومێدە و، )2١( 
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بیست و یەک تیشکەکەیش هێمای جەژنی 
نەتەوایەتی��ی ن��ەورۆزە، ڕۆژی بەرخۆدان و 
ڕاپەڕی��ن و شۆڕش��ی ڕزگاری دژ بە زوڵم و 

زۆر و چەوسانەوە.«]٦٦[ 
ئەو شرۆڤەی یاسای ئااڵی کوردستان لەو 
خۆرە و 2١ تیشکەکەی، هاوشێوەی لێکدانەوە 
و ئانالیزی مێهرداد ئیزەدی و تیمەکەیەتی. 
بێگومان لێرەدا مەبەست دژایەتی لەگەڵ بە 
س��تاندارکردنی ئااڵی کوردستان، بەتایبەت 
پاش ئ��ەوەی ک��ە پەرلەمانی کوردس��تان 
یاس��ای ئااڵی کوردستانی پەسند کرد نییە. 
ڕووتێکەریی باس��ەکە لەگەڵ ئەو شرۆڤەیە 
کە بە مەبەستی پێناسەیەکی نەتەوایەتییانە 
لە خۆرەکەی ناو ئااڵی کوردس��تان پەنا بۆ 
ئایین، بە تایبەت ئ��ەو جۆرەی کە مێهرداد 
ئیزەدەی دەڵێت، »سێ لقی باوەڕی یەزدانی، 
واتا ئیزەدی، یارسانی و عەلەوی«]٦7[، دەبات. 
هاوکات ئەو لێکدانەوەیەی یاسای پەرلەمانی 
کوردستان کە لە الیەکەوە ئەو خۆرە وەکوو 
هێمای بەردەوام بوونی ژیان و زانست و هیوا 
و ئۆمێد و لە الیەکی ترەوە، 2١ تیشکەکەیش 
وەکوو هێمای »جەژنی نەتەوایەتیی نەورۆزە، 
ڕۆژی بەرخ��ۆدان و ڕاپەری��ن و ش��ۆڕش 
ڕزگاری��ی دژبە زوڵم و زۆر و چەوس��انەوە« 
پێناس��ە دەکات کێشەئامێزە. چونکە الیەنی 
یەکەم زۆر گش��تییە و خۆر دەتوانێ وەکوو 
چەمک  هێمای ش��تگەلی تری��ش بێت.]٦8[ 
الیەن��ی دووەم، واتا ئەو 2١ خۆرە هێمایەک 
بۆ 2١ی مانگی سێ و جەژنی نەورۆز وەکوو 
جەژنێکی نەتەوایەتیی کورد، هەم دیس��ان 
جیی مشتومڕە، یەکەم؛ چونکە النیکەم لە پاڵ 
نەتەوەی کورد نەورۆز بەشێکی جیانەکراوەیە 
لە باوەڕ و کولتووری 300 ملیۆن خەڵك کە 
لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوین دەژین؛ دووەم، 
ش��رۆڤەیەکی ئاوا پێناسەیەکی نەریتییانە لە 
نەتەوەی کورد ئاراستە دەکات کە لە ڕوانگەی 

تیۆریی کۆمەاڵیەتییەوە جێی گومانە. 
بێگومان مرۆڤ لە ڕێگەی بەمانادارکردنی 

هێماکان لە ژیاندا و تێگەیشتنێکی قووڵتر لە 
واتای هێمایی، باش��تر جیهانی دەورووبەری 
خ��ۆی دەناس��ێ و لێکدەدات��ەوە. ئێمە بە 
پێداچوونەوە بە نیشانە و هێماکان، ئەندێشەی 
پێشینییان دووبارە وێنادەکەینەوە و ئاوڕ لە 
دەدەینەوە.  ئەوان  ئەندێشەی  تایبەتمەندیی 
نیشانەناسی یەکێک لە شێوازەکانی دووبارە 
پێداچوونەوە، دووبارە وێناکردنەوە و هەندێ 
جار دووب��ارە بەرهەمهێنانەوەی ئەو ڕوانگە، 
هەڵسوکەوت و ڕامانانەیە کە پەیوەندییەکان 
و ناتەبایییەکان دەستنێشان و شرۆڤە دەکەن. 
بەس لێرەدا باسی ڕابردوو دەکەین و مرۆڤ 
لە دوبارە وێناکردنەوەی ڕووداوەکانی ڕابردوو 
هەمیش��ە شێوازێک لە شرۆڤەی عەقاڵنی بە 
سەر ڕابردوودا دادەس��ەپێنێ کە لە ئەسڵی 
خۆیدا بوونی نەبووە. ل��ە ڕوانگەی مێتۆدی 
مێژووکاریدا ئ��ەو کارە نەتەنی��ا هەڵە نییە 
بەڵکوو پێویستیش��ە، چونکە ئێمە هەنووکە 
زانیاری��ی زۆرترمان لە خ��ودی ئەو یاریکەر 
و کەس��انەی کە لە خوڵقاندن��ی ڕابردوودا 
دەوریان هەبووە سەبارەت بە دۆخەکە هەیە. 
 دوو ش��رۆڤە و دوو لێکدانەوە سەبارەت 
بە نیش��انەی ئااڵی کوردس��تان کە نیزیک 
بە ١00 س��اڵ پێش ئێس��تا دروست کراوە، 
لە الیەکەوە، ش��رۆڤەی مێهرداد ئیزەدی و 
هاورێیانی کە هەوڵ دەدەن نیشانەی ئااڵی 
کوردستان، وەکوو هێمای نەتەوەی کورد بە 
باوەڕ و کولت��وورە ئایینییەکانی یەزدانییەوە 
پەیوەس��ت بکەن. لەالیەکی ترەوە، لە سەر 
بنەم��ای ش��یکردنەوەی دۆخی سیاس��ی-
مێژووی��ی نێ��وان س��ااڵنی ١٩20�١٩١8، 
ئ��ەو هەوڵە کە دەخ��وازێ زەنجیرەیەک لە 
نێوان سیاس��ەتی »بەجێندرەکردن«ی بیری 
نەتەوایەتیی کورد و ئەو خۆرە دەرەوشاوەیەی 
ناو ئااڵی کوردس��تان وێنا ب��کات. واتا ئەو 
توێ��ژە ڕووناکبیرە کوردەی کە لە ڕۆژنامەی 
ژیندا بە گەرمی لە س��ەر تایبەتمەندیی ژنی 
ک��ورد دەیاننووس��ی و وەک��وو ئامێرێک بۆ 
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دەستنیشان کردنی جیاوازیی نەتەوەی کورد 
لەگ��ەڵ نەتەوەکانی دیکە، بەتایبەت تورک، 
بەکاری��ان دەهێنا، ئەو خ��ۆرە ڕەچەڵەک و 

هەروەها واتایەکی ئایینیی بۆیان نەبوو.
 بە پێی بەڵگەکان ئەو توێژە ڕووناکبیرە 
ک��ە ل��ە »‹جەمعییەت��ی تەعالی��ی کورد« 
ب��ە ه��ۆی پەس��ند نەکردنی سیاس��ەتی 
سەربەخۆیی لە الیەن سەرۆکی جەمعییەت، 
س��ەید عەبدولق��ادر ش��ەمزینان، جیابوونە 
ئێجتماعیی��ەی کورد«یان  »تەش��کیاتی  و 
دامەزراند، ئااڵی کوردستانیان داڕشت. پاژەی 
باسی من لە سەر دوو کۆڵەکە وەستاوە؛ یەکەم 
ئ��ەو گرووپە لە باری پاش��خانی فیکرییەوە 
عیلمانی بوون و زۆر لۆژیکی نییە ئەو خۆرە 
ل��ە الیەن ئەوان��ەوە وەکوو هێم��ای بیری 
یەزدانی نەخشێنرابێت. دووەم، هەر بیرێکی 
نەتەوایەتی لە سەر بنەمای دوفاقیی »ئێمە« 
و »ئەوان« دەبێت ل��ە وێژمانیدا دیالێکتیکی 
»یەکگرتووی��ی«ی نەتەوەیی لە پاڵ »جیاواز 
و جودابوون« لەگەڵ ئەوانی تر گەاڵڵە بکات 
و نیش��انەی ن��او ئااڵی کوردس��تان دەبێتە 
مێتافۆریک بۆ ئەو کارکرد)فۆنکسیۆن(ە. واتا 
ئەو خۆرە درەوشاوەیە هەم لە الیەکەوە هێما 
بۆ یەکگرتوویی��ی ڕیزەکانی نەتەوەی کوردە 
و لە الیەکی ترەوە، دەرخەری تابەتمەندی، 
جیاوازی و س��نووری کولتووری-سیاسی لە 
نێ��وان »نەتەوەی ک��ورد« و »ئەوانیتری«، بە 

تایبەت نەتەوەی تورکە. 
ب��ە لەبەرچاوگرتن��ی ئەو ڕاس��تییە کە 
کورد«  ئێجتماعییەی  »تەشکیاتی  ڕێبەرانی 
پاش��خانێکی باش��یان لە ئەدەب و شێعری 
فارسی و کوردی هەبوو و لە شێعری فارسییدا، 
لە الیەکەوە نوور، ب��ە تایبەت نووری خۆر، 
نیشانەی یەکگرتوویی و یەکێتییە؛ بۆ وێنە، 
لە مەس��نەویی مەولەویدا فرەچەشنییەکان 
ل��ە ژێر تیش��کی خۆر ب��ەرەو یەکگرتوویی 
مەیل دەک��ەن و، لە الیەکی ت��رەوە، هێما 
و مێتافۆرێکە بۆ درەوش��اوەیی و جوانی، بە 

تایبەت جوانیی سیمای ژن. بە لێکدانەوەی 
من، نیش��انەی خۆری درەوش��اوەی ئااڵی 
کوردس��تان بۆ ئەو ڕووناکبی��رە کوردانە لە 
نیوان ١٩20�١٩١8دا]٦٩[ هەر دوو کارکردی 

)فۆنکسیۆنی( هەبوو. 
وەکوو ئام��اژە پێ درا، ب��اس و لیدوان 
ل��ە س��ەر تایبەتمەندی��ی ژنی ک��ورد لە 
الیەن نووس��ەرانی گۆڤاری »ژین«�ەوە و بە 
تایب��ەت جەختی زۆریان لە س��ەر پێگەی 
ژنان لە کۆمەڵ��گای کوردەواریدا، دەرخەری 
ئەوە ب��وو ک��ە تایبەتمەندیی ژن��ی کورد، 
سۆنگەیەکی گونجاوە بۆ نیشاندانی جیاوازیی 
نەتەوەی ک��ورد لەگەڵ نەتەوکانی دیکە، بە 
تایب��ەت لەگەڵ تورک. لەو گۆش��ەنیگایەوە 
ڕازاندنەوەی ئااڵی کوردس��تان بە مەبەستی 
داواکردنی سەربەخۆیی لە کۆنفڕانسی ئاشتی 
بە خۆرێکی زێڕین و لە ڕووی سیاس��ییەوە 
مانا و واتایەکی تایبەتی هەبوو. لەو پاشخانە 
فیکرییەوە بوو ک��ە ڕێکخراوێکی تایبەت بە 
ژنان لە کوردس��تان بە نێوی »جەمعییەتی 
تەعالیی ژنانی کورد«)کورد کادیناری تەعالی 
جەمعیەتی( بە مەبەستی بەشدارکردنی ژنان 

لە ڕاسانی نەتەوایەتیی کورد دادەمەزرێ. 
دامەزراندنی ئەو جەمعییەتە پەیوەس��ت 
بە بۆچوون و سیاس��ەتی »بەجێندەرکردنی« 
پرس��ی کورد ب��ە مەبەس��تی نیش��اندانی 
جیاوازیی نەتەوەی کورد لەگەڵ تورک بوو. 
بۆ وێنە لە ژم��ارەی ١٤ی »ژین«دا بابەتێک 
بە نێوی »خانمی کورد« نووس��راوە کە تێیدا 
کۆمەڵی��ک خاڵی جێی س��ەرنج هاتووە. لە 
بەشیکی ئەو وتارەدا نووسەر دەنووسێ: »ئێمە 
بارودۆخی ئێستای ژنانی کۆمەڵگایەکی وەها 
دیندار، بە گونجاو لەگەڵ پێداویستییەکانی 
ئەم سەدەیەماندا دەزانین. ئەو بارودۆخە، لە 
بەردەمی پێشکەوتنی کوردایەتیدا، ئاسانکاری 
دەکات و نموونەش��ی لە نێو نەتەوەکانی تر 
و بەتایب��ەت تورکدا زۆر کەم��ە و تەنانەت 
بەرچاوی��ش ناکەوێت، جگە لە پێویس��تییە 
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بنەڕەتییەکانی پۆشتەیی و سەرپۆش بە پێی 
ئیسام، ژنی کورد ئازادە و خۆی داناپۆشێت 
لە نێو ژیانی کۆمەاڵیەتیش��دا کە پیاوانیش 
هەن، پێگ��ە و پایەیەک��ی بەرزیان هەیە و 
لە نێو چینی بااڵدەس��تی کوردستانیش��دا، 
هەندێ��ک لە ژنان توانیویانە س��ەڵتەنەت و 
پاش��ایەتی بۆ خۆیان دابمەزرێنن ]…[ ئەو 
کۆمەڵگایانەی کە ژنان شانبەش��انی پیاوان، 
بەش��داریی تێکۆش��انە کۆمەاڵیەتیی��ەکان 
ناک��ەن، تووش��ی قەی��ران دەب��ن، مەگەر 
ل��ە یەکەم ش��ەڕی جیهانی��دا نەمانبینی؟ 
ئامادەترین نەتەوەکانی ئ��ەو جەنگە، ئەوانە 
بوون ک��ە ژنانی��ان هاوش��انی پیاوەکانیان 
بەش��دارییان لە جەنگدا ک��رد. ]…[ ئەگەر 
بمانەوێ دەنگ��ی خۆمان بگەیەنینە جیهانی 
شارستانی، پێویستە هەموو پێشکەوتنەکانی 
زانس��ت و تێکنۆلۆژی��ا لەئەورووپا و ئەمریکا 

وەربگرین.«]70[ 
لێرەدا هەمدیسان بە پێویستی دەزانم پێ 
لەسەر دوو خاڵ دابگرم: یەکەم، نە چەمکی 
»بەجێندەرکردن��ی ناس��یۆنالیزم« و نە ئەو 
باسەی من، هیچکامیان ناخوازن ئەو فیکرە 
جێ بخەن کە گۆیا ناس��یۆنالیزمی کوردی 
لەو قۆناغەدا دەرخەری بیری فێمینیس��تی 
و یان بەرنامەی ئازادی و یەکس��انیی ژنان 
ب��ووە. لەو بارەوە هیچ جیاوازییەک لە نێوان 
ناسیۆنالیزمی کوردیی ئەو کاتە و تێڕوانیینی 
جوواڵنەوەکانی تر لە ناوچەدا نەبوو. مەبەست 
ل��ە چەمکی بەجێندەرکردنی ناس��یۆنالیزم، 
بەکارهێنانی مەس��ەلەی ژن وەکوو ئامێرێک 
بۆ سەلماندنی تایبەتمەندیی نەتەوەی کورد 
و جیاوازی لەگەڵ نەتەوەکانی دیکەی ناوچە، 

بەتایبەت لەگەڵ تورک، بوو.
دووەم، وەک��وو پێش��تر ئاماژەی پێ کرا 
لێ��رەدا بە هیچ ش��ێوازێک باس��ی هەموو 
جوواڵن��ەوەی کورد ل��ە بەش��ی باکووری 
کوردس��تانی ئ��ەو کات ناکەی��ن، بەڵک��وو 
جەختی س��ەرەکی لە س��ەر سیاس��ەت و 

وێژمان��ی نوخبەیەکی ک��وردە کە بە هۆی 
ئاش��نایی لەگەڵ هزر و دام��ەزراوە مۆدێڕنە 
ڕۆژئاوایییەکان، کۆمەڵیک بیرۆکە و چەمکی 
مۆدێڕنی��ان ئاوێتەی سیاس��ەت و وێژمانی 
خۆی��ان کردبوو. ئەمڕۆ کە ب��ەو ڕۆژنامانەدا 
دەچین��ەوە، هەس��ت دەکەی��ن وێژمان��ی 
ئەوان تا ئاس��تێکی زۆر هەم هەڵبژێردراو و 
هەمیش ناسیستەماتیکە، کە زۆر سەیر نییە. 
ب��ەاڵم خاڵی گرینگ ئەوەیە ک��ە ئەو توێژە 
لە ڕووناکبیرانی کورد ک��ە بە دوای ئەوەوە 
سیاس��ی-کۆمەاڵیەتیی  پێکهاتەی  لە  بوون 
ئیمپراتۆریی عوس��مانی، پێگەیەکی ش��یاو 
ل��ە پەیوەندییەکان��ی دەس��ەاڵت بۆخۆیان 
دابین بک��ەن؛ بە ئاگاداری ل��ە ئەوەکە »لە 
س��ەردەمێکدا دەژی��ن ک��ە بڕیار لەس��ەر 
چارەنووسی سیاسیی نەتەوەکان دەدرێ«]7١[، 
سیاسەتی نەتەوەیییان پێ کارامەترین ئامراز 
بوو ب��ۆ دابینکردن��ی پێگەیەکی ش��یاو بۆ 
خۆیان لە پێکهاتەی دەس��ەاڵتی سیاسی لە 

ناوچەکەدا کە لە حاڵی گۆڕاندا بوو.
هاوک�����ات دوای باڵوبوون�������ەوەی 
ب��ۆ  ڕێککەوتننام��ەی ک��ورد و ئەرم��ەن 
کۆنفڕانسی ئاش��تی لە الیەن شەریف پاشا، 
وەکوو س��ەرۆکی وەف��دی نەتەوەییی کورد 
و بۆغ��ۆس نۆبار، وەکوو س��ەرۆکی وەفدی 
نەتەوەییی ئەرمەن؛ مشتومڕ و دووبەرەکیی  
لە ن��او ڕیزەکان��ی »جەمعییەت��ی تەعالیی 
کوردس��تان« ل��ێ کەوتب��ووەوە. وتووێژ و 
لەگەڵ  لێدوانەکان��ی س��ەید عەبدولق��ادر 
ڕۆژنامەکان��ی ئەو کاتەی تورکیا س��ەبارەت 
ب��ە ڕێککەوتننامەکە و ئامانجی سیاس��یی 
ک��ورد، جیاوازیی��ە فیکرییەکان��ی گەیاندە 
بارگرژییەک��ی بێ دەرەتان. بێگومان پێگەی 
س��ەید عەبدولق��ادر لە مەجلیس��ی پیران، 
ڕێگەی پێ نەدەدا کە بە ڕاش��کاوی بەرگری 
لە ئەو ڕێککەوتننامەیە بکات، هەر بۆیەش لە 
جیاتی سەربەخۆیی، بە شێوەیەکی شەرمنانە 
بیرۆک��ەی ئۆتۆنۆمی لەچوارچێوەی دەوڵەتی 
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عوس��مانیی پێشنیار کرد. بۆ وێنە ڕۆژنامەی 
ئیقدام لە ژمارەی 27ی ش��وباتی ١٩20دا 
وتووێژێکی لەگەڵ سەید عەبدولقادر لە ژێر 
سەردێری »س��ەید عەبدولقادر، کوردەکان و 
عوس��مانچێتی« باڵوکردەوە کە لە بەشیکیدا 

هاتووە: 

»پرس��یار: ئایا ئەو یەکێتییەی کە لە 
نێ��وان ئەرم��ەن و کوردەکاندا باس 
دەکرێت، دەش��ێت دروست بکرێت، 

شتێکی شیاوە یان نە؟
واڵم: ڕێککەوتنێک��ی وەه��ا هی��چ 
زەمینەیەکی جێبەجێ کردنی نییە، 
ناش��ێت ش��تی وا ڕووب��دات. ئێمە 
داوا دەکەین س��نوورەکانمان لەسەر 

بنەمایەکی یەکسان دابەش بکرێت.
پرسیار: ئایا شەریف پاشا نوێنەرایەتیی 

نەتەوەی کورد دەکات؟
لەالی��ەن  پاش��ا  ش��ەریف  واڵم: 
جەمعییەتی تەعالیی کوردس��تانەوە 
وەکوو ئەندام ڕەوانەی ئەو کۆنفڕانسە 
ک��راوە. ب��ە ڕای م��ن جەمعییەتی 
تەعالیی کوردستانیش، نوێنەرایەتیی 

نەتەوەی کورد دەکات.
پرسیار: بیر و بۆچوونتان سەبارەت بە 
پەیوەندییەکانی نێوان کورد و تورک 

چییە؟
وەاڵم : تورکەکان برای خۆشەویست 
وەک��وو  ئێم��ەن،  هاودین��ی  و 
نیی��ە  مومکی��ن  موس��وڵمانەکان 
ئێم��ە دوژمنایەتی��ی یەکتر بکەین. 
ئێمە تەنیا داوای ئ��ەوە دەکەین بە 
بکەوین.  پێش  ئازادانە  ش��ێوەیەکی 
ئ��ەو پرۆپاگەندانەی ک��ە دەکرێن و 
گوایە ش��ەریف پاشا و بۆغۆس نۆبار 
کەوتوون،  ڕێ��ک  تورکەکان  لەدژی 
ب��ێ بنەمان، ش��تی وەه��ا تەنانەت 
ناکرێت  ئێمەش��دا  گفتوگۆکانی  کە 

ب��ە بابەت��ی قس��ەکردن. هەم��وو 
ئەمان��ە پرۆپاگەندەیەکن بۆ ئامانجی 

دیاریکراو ئەنجام دەدرێن. 
پرس��یار: داواکارییە ڕاستەقینەکانی 

نەتەوەی کورد چین؟
وەاڵم: ئێستا پێنج تا شەش ویایەت 
هەن کە کوردەکانی تێدا نیشتەجێن، 
حکومەت ب��ا ئۆتۆنۆم��ی بداتە ئەو 
ویایەتانە و دەرفەتی ئەوشمان پێی 
بدرێت ئێمەش لە ڕێگەی ئەو کەسە 
دادپەروەر و دروستانەی کە خۆمان 
دیاریی��ان دەکەین، پێ��ش بکەوین. 
هەروەک��وو کەمێک بەر لە ئیس��تا 
باسم کرد، بەهیچ شێوەیەک هەستی 
دژایەتیمان بەرامبەر بە تورکان نییە. 
با تورکانیش لەگەڵ ئێمەدا لەنێو ئەو 
بەرێوەبەرایەتیی��ە ئۆتۆنۆمیی��ەدا کە 

دادەمەزرێت، بەشداربن.«]72[ 

لێداونەکانی س��ەید عەبدولقادر مش��تومڕ و 
ناکۆکییە فیکرییەکانی لە ڕیزی جەمعییەتدا 
زیاتر قووڵ کرد. بە تایبەت لە کاتێکدا ڕەوشی 
ناوچەی دێرسیم نائاسایی بوو و بارگرژی لە 
نێوان ئانکارا و کوردەکانی ئەو ناچەیە ڕووی 
لە زیابوون بوو. لەحاڵێکدا کە کاربەدەس��تان 
کەماڵیس��تی  س��ەربازیی  بەرپرس��انی  و 
ناوچەیە  ئ��ەو  هەڕەش��ەیان لە کوردەکانی 
دەک��رد، جەمعییەتی تەعالیی کوردس��تان 
لە ژێر س��ەرکردایەتیی س��ەید عەبدولقادر 
بێدەنگیی هەلبژاردەبوو. نووری دێرس��یمی 
باس لە کۆبوونەوەیەکی جەمعییەت دەکات و 
دەگێڕێتەوە: »لە کۆبوونەوەکەدا الوان بڕیاریان 
دا س��ەربەخۆییی کوردس��تان ڕابگەیەن��ن 
و س��ەید عەبدولقادر س��ەرۆکی مەجلیس، 
دژایەتیی ئەو داواکارییەی ]…[ بە الوەکان 
دەڵی��ت: تورکەکان ل��ە بنەڕەتدا دەیانەوێت 
کوردس��تانێک دابمەزرێن��ن و ڕازی بوون 
ئۆتۆنۆمی کوردیی سەر  بەرێوەبەرایەتییەکی 
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بە پادشای عوس��مانی دابمەزرێت. هەروەها 
ئەوەش��ی دەگوت: ئەگ��ەر ڕۆژێک لە ڕۆژان 
تورک��ەکان لەم بەڵێنەی خۆیان پەش��یمان 
ببنەوە، ئەوا نەتەوەی کورد دەتوانێ بە زۆری 

بازووی خۆی ئەوە جێبەجێ بکات.«]73[ 
لە ئاکامی ئەو ڕەوت��ەدا بوو کە ناکۆکی 
و ملمانێ لە ڕی��زی ئەندامانی جەمعییەتی 
تەعالیی کوردس��تان ل��ە کۆتایی ١٩١٩ و 
سەرەتای س��اڵی ١٩20 گەیشتۆتە بنبەست 
و لەئاکامدا لە پڕ چاپ و پەخش��ی گۆڤاری 
»ژین« ڕاگیرا.«محەمەد ئەمین بۆزئەرس��اڵن« 
دەڵێت: لەوانەیە ڕاگیرانی چاپ و پەخش��ی 
»ژی��ن« لەب��ەر دووبەرەک��ی و ملمانێ لە 
نێ��وان کادیرانی ژی��ن و س��ەرکردایەتیی 
جەمعییەتی تەعالیی کوردستان بووبێت.«]7٤[ 
لە ڕووی ئەو زانیارییانەی کە لەو سەرچاوانە 
دەس��تمان دەکەوێ��ت دەتوانی��ن بڵێی��ن 
گەنج  ڕۆش��نبیری  کۆمەڵێک  جیابوونەوەی 
و کەسایەتیی سەربەخۆییخواز لە سیاسەتی 
سەید عەبدولقادر لە نێوەڕاستی ساڵی ١٩20 
بووبێت و وەک��وو گریمانەیەک »لەوانەیە لە 
مانگی تەمووز«ی]75[ ئەو ساڵەدا ڕوویدابێت. 
زنار س��لۆپی لەمبارەوە دەنووس��ێ: »دوای 
ئەوەی »جەمعییەتی تەعالیی کوردستان« لە 
سەر نەخشەی کوردستان و داواکردنی مافی 
کورد بە شێوەی ئۆتۆنۆمی، بەسەرکردایەتیی 
سەید عەبدولقادر ش��ەمزینان و داواکردنی 
سەرکردایەتیی  بە  کوردستان  سەربەخۆییی 
ئەمین عالی بەدرخان، دووبەرەکیی تێ کەوت 
لە ئەنجامدا الیەنگرانی ئەمین عالی بەدرخان 
کۆمەڵەیەکی نوێیان بە ناوی »تەش��كیاتی 
ئێجتماعییەی ک��ورد« پێک هێنا، کۆمەڵەی 
دووەم بوو کە نەخش��ی »ئااڵی کوردستانی« 
دیاری کرد کە بەو شێوەی خوارەوە بوو: »لە 
س��ەرەوە ڕەنگی سوور، لە ناوەڕاستدا ڕەنگی 
س��پی کە خۆرێکی درەوشاوەی تێدابوو، لە 
خوارەوە ڕەنگی سەوز و بە ناوی ئااڵی کورد، 

باڵویان کردەوە.«]7٦[ 

دامەزراندن��ی  و  جیابوون��ەوە  پێ��ش 
کۆمەڵەی نوێ، مەس��ەلەی ژن��ی کورد، لە 
بۆچوونی ئەو ڕۆش��نبیرانەدا کە نووسەران و 
کادیرەکانی  گۆڤاری«ژین« بوون ش��وێنێکی 
بەرچ��اوی پەیدا کردبوو، بە هۆی کۆمەڵیک 
ڕووداوی دیکە لە داڕشتنی ئااڵی کوردستان 
ڕەنگی داوە. ئەڵبەت، لێرەدا من پێ لە سەر 
ئەوە دادەگرم کە تا ئاس��تێکی بەرچاو ئەوە 
دەرئەنجام��ی بەڕێکەوتی ئ��ەو ڕووداوە بوو، 
کە ڕاس��تەوخۆ پەیوەندییان بە مەس��ەلەی 
ژنی کوردەوە نەبوو.]77[ لە ڕاستییدا لە نێوان 
١٩20�١٩١8 کۆمەڵێ��ک ڕووداوی ت��ر لە 
ئارادابوون کە هەرچەند هیچ پەیوەندییەکی 
ڕاس��تەوخۆیان بە مەس��ەلەی ژنی کوردەوە 
نەبوو، بەاڵم دەکرێ س��ەرنجی ڕووناکبیرانی 
ئەو کاتەی کورد لە باکوور، لە سەر مەسەلەی 
ژن��ی کورد و بەکارهێنان��ی وەکوو ئامێرێک 
ب��ۆ س��ەلماندنی جیاوازیی ک��ورد لەگەڵ 
نەتەوەکانی تری ناوچە، وەکوو دەرئەنجامی 
ئ��ەو ڕووداوانە لێکبدرێتەوە. بەو ش��ێوەیەی 
خ��وارەوە بە کورت��ی ئاماژە ب��ەو ڕووداوانە 

دەکەم: 
ال��ف. دامەزراندن��ی یەکێتی��ی گەالن: 
لە س��اڵی ١٩١٩ »یەکێتی��ی گەالن« وەکوو 
سیس��تەمی نێونەتەوەیی بە فەرمی دامەزرا 
و ئەندامێتی��ی ئ��ەو ڕێکخراوەی��ە بە واتای 

شەرعییەت بۆ بەدەوڵەت-نەتەوە بوون بوو.
ب. گرینگیی پرس��ی ژن ل��ەو قۆناغەدا: 
ماف��ی دەنگدان و ڕەنگدانەوەی مەس��ەلە و 
داخۆزییەکانی ژنان و ش��وێندانەری لەسەر 
ئەڵبەت  »یەکێتیی گەالن«.  سیاس��ەتەکانی 
ئ��ەوە ئ��اکام و دەرئەنجام��ی چاالکیی بێ 
وچان��ی ژنانی فێمێنیس��ت ل��ە ئەورووپا و 
ئەمریکا لە نێوان س��ااڵنی ش��ەڕی یەکەمی 
جیهان��ی بوو. لەو بارەی��ەوە بۆ وێنە دەکرێ 
ئام��اژە ب��ە: دامەزراندن��ی حیزب��ی ژنانی 
ئەمری��کا ل��ە س��اڵی١٩١3؛ ڕێکخس��تنی 
گۆنگ��رە و »پەیماننامەی ژێنیڤ«، دامەزرانی 
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»کۆمەڵەکانی یەکێتیی ژنان بۆ شارۆمەندی 
یەکسان لە ساڵی ١٩١٩ لە بریتانیا، بکەین. 
ل��ە ژێ��ر کاریگەریی ئ��ەو چاالکییانەدا بوو 
کە ڕێکخ��راوی »یەکێتیی ژنان بۆ یەکێتیی 
گەالن« وەک��وو دامەزراوەیەک��ی یەکێتیی 
گەالن لەساڵی ١٩20 پەسند کرا و ژنیک بۆ 
سەرۆکایەتیی بەشی کۆمەاڵیەتیی یەکێتیی 

گەالن دیاری کرا. 
پ. دۆخی هەس��تیار و ناس��ەقامگیر لە 
1 دابەزین  ناوچ��ە، بۆ هێزەکانی بریتانیایی: 
و داگیرکردنی س��ەمیرنا و ئانتالیا لە مانگی 
ئای��اری ١٩١٩ لە الیەن یۆن��ان و ئیتالیا و 
کاریگەریی نەرێنییانەی ئەو ڕووداوە لەسەر 
2 خەمساردیی  تێڕوانینی خەڵکی موسڵمان؛ 
سەرۆک ویلس��ۆن لە بەشداریی چاالکانە لە 
کاروباری کۆنفڕانسی ئاشتی؛ 3 ئامادەنەبوونی 
بەشداریی چاالکانەی سەربازی بە مەبەستی 
دابی��ن کردن��ی ئاسایش��ی ناوچەکانی ژێر 
کۆنترۆڵی هاوپەیمانان لە الیەن فەڕەنساوە؛ 
4 س��ەرهەڵدانی هێ��زی کەماڵیی��ەکان و 
دژایەتیی ئاشکرایان لە بەرانبەر هاوپەیمانان. 
دۆخێ��ک ک��ە بریتانیای ناچارک��رد کارتی 
کورد لە بەرانبەر پێشرەویی هێزەکانی بەکار 

بهێنێ. 
بە کورتی دەتوانین بڵێین زەق بوونەوەی 
ویس��تی نەتەوایەتی و س��ەربەخۆییی کورد 
وەکوو دەرئەنجامی ناڕاستەوخۆی کۆمەڵیک 
ڕووداو ب��وون کە لە س��ەرەوە ئاماژەمان بە 

هەندێکیان کرد. 
ڕەنگە لێرەدا پرسیارێک زەق بێتەوە کە 
پاژەی ئەو باس��ە کە خۆرەک��ەی ناو ئااڵی 
س��اڵی ١٩20 بە سیمای ژن دەشوبهێنی لە 
کوێوە دێت. بۆ س��ەلماندنی دروس��تیی ئەو 
باس��ە دەکرێ بە کورتی ئام��اژە بەو چەند 

تەوەرەی خوارەوە بکەین: 
یەک��ەم: ئ��ەو ڕووناکبی��رە کوردانە کە 
داڕێژەری ئااڵی کوردستان بوون، ئاگاداربوون 
ک��ە زۆرین��ەی گەش��تیارانی ڕۆژئاوایی لە 

سەفەرنامەکانیاندا سەبارەت بە تایبەتمەندیی 
خەڵکانی ناوچەکە، بە باش��ی باس��ی خوو و 
ڕەوشت و ئازاد بوونی ژنانی کوردیان کردووە.
ک��ە  ڕووناکبیران��ە،  ئ��ەو  ب��ۆ  دووەم: 
ئاشنایی و ش��ارەزایییەکی باشیان لە زمانی 
فەڕەنس��ەیی هەب��وو، فەڕەنس��ا ناوەن��دی 
س��ەرەکیی ڕۆش��نگەریی ڕۆژئاوای��ی ب��ۆ 
ئەزموونک��ردن و ئیلهام لێ وەرگرتن بوو.]78[ 
تا ئەو ئاس��تەی ک��ە د. عەبدوڵاڵ جەودەت 
لە گۆڤاری یەکگرتندا دەنووس��ێ »ش��تێک 
بە نێوی شارس��تانییەتی دووەم بوونی نییە، 
شارستانییەت یانی شارستانییەتی ڕۆژئاوایی 
و دەبێت بە گوڵ��ەڕۆزەکان و دڕووەکانییەوە 
ل��ە هزری  هاوکات  بکرێ��ت.«]7٩[  ه��اوردە 
ڕەهەندی  لەسەر  جەختکردن  فەڕەنس��ایی 
س��وبژەیی بۆ پێناس��ەی نەتەوە پێشینەی 
هەبوو. بۆ وێنە ڕێن��ان نەتەوە وەکوو ڕۆح و 
یان پڕینس��یپی مەعنەوی پێناس��ە دەکات. 
»نەتەوە ڕۆح و پرەنسیپێکی مەعنەوییە. ئەو 
دوو شتە، کە لە واقیعدا یەک شتن، ڕۆح یان 
پرەنسیپە مەعنەوییەکە پێک دێنن. یەکیان 
لە ڕاب��ردوو، ئەوی تریان ل��ە هەنووکەدایە. 
ل��ە خاوەنداریی نەریتێکی  بریتییە  یەکیان 
دەوڵەمەندی کۆبیرەوەری��ی کۆمەڵی؛ ئەوی 
تری��ان ڕەزامەن��دی لە هەنووک��ە، خولیای 
پێکەوە ژیان و ئەو ئیرادەیەی کە پارێزگاری 
ل��ە بەه��ای میراتێ��ک بکات ک��ە تاک لە 
ڕابردوووەوە و لە شێوازی دابەش نەکراو بۆی 

ماوەتەوە.«]80[ 
س��ێیەم: پەیوەس��ت بە خاڵی پێش��وو 
لە نەریتی ناس��یۆنالیزمی فەڕەنس��ایی ژن 
و جەس��تەی ژن هێمایەکی س��ەرەکی بۆ 
گەاڵڵەکردن��ی بی��ری نەتەوایەت��ی بوو. بۆ 
وێنە ج��ووان لەندێس ل��ە توێژینەوەیەکی 
بەنرخ لە ڕەوتی ڕووداوەکانی دوای شۆرشی 
فەڕەنسا لە نێوان سااڵنی ٩5�١78٩ لە ژێر 
س��ەردێڕی »نەخش��اندنی نەتەوە: جێندەر، 
نوێنەرایەتیکردن و ش��ۆڕش لە فەڕەنس��ای 
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سەدەی ١8« ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە چۆن 
لە دوای ش��ۆڕش ژن کارکردی هێمایی بۆ 
دروشمەکانی شۆڕش واتا ئازادی، یەکسانی و 
ڕزگاری هەبوو.]8١[ لە پاڵ ئەوەدا بۆ زۆرینەی 
نەتەوە ناسراوەکانی جیهان، ژن هێمای بوونی 
نەتەوە بووە. بۆ وێن��ە، ماریان یان ژاندارک 
وەکوو  هێمای نەتەوەی لە فەڕەنسا، خاتوونی 
بریتانیا س��یمبولی نەت��ەوەی بریتانیایی و، 

خاتوونی ئازادی بۆ بیری ئەمریکایی .
چوارەم و لە کۆتاییدا؛ پاژەی ئەو باسە تا 
ئاستێکی بەرچاو گرێدراوی خوێندنەوەیەکی 
هاوچەرخانە لە چەمکی ناسیۆنالیزم و دیاردەی 
نەتەوەیە. س��تیوارت هال دەڵێت چەمک و 
هەڵقواڵوی  وێناکراو«  »کۆمەڵە  دەستەواژەی 
»ئ��ەو ئانالیزە بوو کە دیاردەی نەتەوە وەکوو 
ئاکامی بەرهەمهێنان و دووبارەبەرهەمهێنانی 
سیستەمێکی کولتووریی نوێنەرایەتی کردن و 
هەلسووکەوتی کۆمەاڵیەتی لێکدەداتەوە«.]82[ 
خاڵی بنەرەتی ل��ە تێڕوانین و داهێنانەکەی 
»کۆمەڵ��ە  وات��ا  ئاندرس��ۆن،  بێنیدی��ت 
وێناک��راوەکان« ئەوەیە ک��ە ناکرێ و نابێت 
ناس��یۆنالیزم تەنیا وەک��وو ئایدیۆلۆژییەکی 
سیاس��ی و ی��ان فۆرمێک��ی سیاس��ی کە 
ڕەنگدان��ەوەی خۆبەڕێوەبەری��ی نەتەوەی��ە 
پێناس��ە بکرێت. بەڵکو هەروەها ناسیۆنالیزم 
ئاندرسۆن  کولتوورییە.  بەرهەمێکی  هاوکات 
دەڵێ��ت: نەت��ەوە »کۆمەڵەیەکی سیاس��یی 
وێناکراوە« و بە ش��ێوەیەکی بنچینەیی هەم 
»پاژەی  و هەمیش خۆبڕیارە.]83[  س��نووردار 
س��ەرەکیی ئەو پێناس��ە کورتەی نەتەوە لە 

سەر چوار ڕەهەند و یان الیەن  وەستاوە: 
یەک��ەم( نەت��ەوە »وێناک��راوە چونک��ە 
ئەندامانی تەنانەت بچوکترین نەتەوەش هیچ 
کات ناتوانن هەموو هاونەتەوەکانیان بناسن، 
چاویان پێیان بکەوێت و تەنانەت گوێیان لە 
دەنگیان بێت، بەاڵم لە مێشکی هەر کامیاندا 
بەردەوام پەیوەندییەکی هاوسۆزیی هەڤبەرانە 

لەگەڵ هاونەتەوەکانیان بوونی هەیە«.

دووەم( نەتەوە »بە شێوەیەکی سنووردار 
وێناک��راوە چونک��ە تەنان��ەت گەورەترینی 
ئەوان، ک��ە ڕەنگە بریتی لە بلیۆنێک مرۆڤی 
زیندوو بێت، س��نوورێکی داخ��راوی هەیە، 
کە لەوبەری س��نوورەکە، نەتەوەکانی دیکە 
دەژین، هیچ نەتەوەیەک خۆی هاوس��نوور 

لەگەل مرۆڤایەتی وێناناکات.«
س��ێیەم( نەتەوە »وەکوو خۆبڕیار و یان 
س��ەربەخۆ )س��اوڕین( وێنا دەکرێ، چونکە 
چەمکەکە لە س��ەردەمێکدا لەدایک بوو کە 
ڕۆش��نگەری و شۆڕش، بنەمای شەرعییەتی 
دەس��ەاڵتی هیرارش��ییانەی بنەماڵەی��ی و 
سیس��تەمیکی حوکمرانی��ی لەن��او برد کە 

پیرۆزیی الهوتیی پێ درابوو.« 
چوارەم( »ل��ە کۆتاییدا وەک��وو کۆمەڵە 
وێناک��راوە، چونکە جیاواز لە نایەکس��انی و 
چەوس��انەوە کە ڕەنگە لە ه��ەر کامێکیاندا 
وەک��وو  هەمیش��ە  نەت��ەوە  هەبێ��ت، 
هاورێیەتییەک��ی قووڵ و ئاس��ۆیی دێتە بەر 

چاو«.]8٤[ 
جەختی س��ەرەکی ل��ەو پێناس��ەیەدا 
لەسەر جۆری نوێی هەست و بیرکردنەوەیە 
کە س��ووژەی نەتەوایەتی بەرهەم دەهێنێ. 
هاوکات بەرهەمهێنان و یان دروس��تکردنی 
س��ووژەی نەتەوایەت��ی ل��ە وێژمانێکدا کە 
ڕەهەندە جیاوازە کولت��ووری و زمانییەکان 
تێوەدەگلێنێ، ب��ە ئاکام دەگات. لە ناوەندی 
تایبەتی  ناسیۆنالیستیدا ش��ێوازێکی  ڕامانی 
لە بیر و هەس��تکردن هەیە کە پاڵپشتی لە 
هەڵس��وکەوتێکی کۆمەاڵیەتیی نوێ دەکات. 
بە ن��ۆرەی خۆی ئ��ەو هەڵس��وکەتەش لە 
ڕێگەی هەست، خولیا و ڕامانی کۆمەڵییەوە 
قەوارە دەگ��رێ. لە ڕوانگەی ئاندرس��ۆنەوە 
ڕامان��ی  و  بیرکردن��ەوە  نوێ��ی  ش��ێوازی 
میدیا  گەشەسەندنی  ئاکامی  ناسیۆنالیستی، 
و ڕاگەیاندنە چاپییەکانە کە خۆیان بەرهۆی 
پەرەس��ەندنی »س��ەرمایەداریی چاپ«]85[ لە 
س��ەدەی ١8ی زایینیدا بوون. ئەو میدیا و 
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ڕاگەیاندنە چاپییان��ە بوون کە زەمینەیەکی 
لەباریان بۆ تێگەیش��تن لە »کاتی بەتاڵبوو و 
هاوچەشن«]8٦[ نە تەنیا بۆ توێژی ڕووناکبیر، 
بەڵکوو ب��ۆ کۆمەاڵنی خەڵ��ک پێکهێنا. لە 
ئاکام��ی ئ��ەو پەرەس��ەندەنە و کاریگەریی 
بیری نوێدایە کە ئەندامانی کۆمەڵگا لە باری 
زانیارییەوە توانس��تی ئەوەیان پەیدا کرد کە 
خۆیان بە ش��ێوەیەکی ئاسۆیی و هەڤبەرانە 
وەکوو نەتەوە وێنا بکەن. بە باوەڕی من تەنیا 
باس��ێک کە دەکرێ بەو تیۆرییە زیاد بکرێ 
ئەوەیە ک��ە کێ )چ گرووپێک(، کەی، چۆن 
و لە کام دۆخ و شوێندا کردەی وێنا کردنی 
ئەندامانی کۆمەڵگا بە ش��ێوەیەکی ئاسۆیی و 

هەڤبەرانە بەئەنجام دەگەیەنێ؟ 
لە کۆتای��ی و کۆبەندێک��ی کورتی ئەو 
باسەی کە پێشکەش کرا، دەخوازم بڵێم کە 
ئەو گرووپ��ە ڕووناکبیرەی لە نێوان ١٩20�
١٩١٩ ک��ە گۆڤاری »ژین«دا دەیاننووس��ی 
ئ��ااڵی  داڕش��تنی  دەستپیش��خەریی  و 
کوردس��تانیان کرد و نیش��انی ئااڵکەیان بە 
خۆرێکی دەرەوشاوە ڕازاندەوە کە کارکردی 
هێماییی هەم یەکگرتووییی نەتەوەی کورد 
و هەمیش ب��ۆ نێش��اندانی تایبەتمەندی و 
جیاوازیی نەتەوەی کورد لە گەڵ نەتەوەکانی 
دیک��ە، بە تایبەت لەگ��ەڵ نەتەوەی تورک، 
هەبێت. ئەو ئااڵیە بە مەبەستی داوای ویستی 
س��ەربەخۆییی کورد لە کۆنفڕانس��ی ئاشتی 
داڕێژراوە و نێش��انەکەی، واتا خۆری زێڕین، 
هەوێنیکی باش بۆ سەلماندنی ڕەسانەیەتیی 
کورد وەک��وو نەتەوەیەکی خاوەن ڕابردوو و 
هەمیش مێافۆڕێکی دەوڵەمەند بۆ وێناکردنی 
تایبەتمەندی��ی کورد لە ڕێگ��ەی مێتافۆری 
ژنی کوردەوە ب��وو. ڕەنگە لێرەدا بگوترێ لە 
ئەدەبیات��ی کوردیدا جوانی��ی ژن، زۆرتر بە 
مانگ دەش��وبهێنن. ئەوە ڕاس��تە، بەاڵم بە 
چەند هۆ لۆژیکی ئەو باسە لەبار نابات. یەکەم؛ 
بەو هۆیە کە هیالی مانگ، نیش��انی ئااڵی 
عوسمانی بوو وەکوو هێمایەک بۆ جیاوازیی 

نەت��ەوەی کورد لەگ��ەڵ تورک ئەس��تەم 
بوو ب��ەکار بهێندرێ.]87[ دووەم؛ بەش��یکی 
خوێندەوارییان  ڕۆش��نبیرانە،  ئەو  بەرچاوی 
ل��ە ئەدەبی فارس��ی دەوڵەمەندت��ر بوو لە 
ئاشنایییان بە ئەدەبی کوردی و لەو ڕوویەوە 
دەیانزانی کە لە ئەدەبی فارس��ی و تەنات لە 
شێعری عیرفانیی کوردیشدا، خۆر هێمایەکە 
بۆ دەرەوشاوەیی و جوانی، بە تایبەت جوانیی 
س��یمای ژن، بۆیەش خۆرێکی درەوش��اوە 

باشتر ئەو واتایە دەگەیەنێ.]88[ 
    

ــن ــتانوڕاپەری ــااڵیکوردس 5.3(ئ
ــەدەی ــوردلەس ــیک وجوواڵنەوەکان

بیستەمدا
لە دوای پەیمانی سیڤەر، ئەو جوواڵنەوانەی 
کە دروش��می س��ەربەخۆییی کوردس��تان 
ل��ە بەرنامەیان��دا بوو، هەمان ئااڵی س��اڵی 
١٩20یان وەک��وو ئ��ااڵی نەتەوەیی بەکار 
هێناوە. بۆ وێنە لە بەرخۆدانی چیای ئاگری. 
ئێحس��ان نووری پاش��ا لە بیرەوەرییەکانیدا 

باسی ئەو ئااڵیەی کردووە و نووسیویەتی: 
»کاتێ هۆزی جەاللی ب��ە ڕێبەریی برۆ 
حەس��کی، پاش بەرخۆدان لە ساڵی ١٩2٦ 
بەرەو چیای ئاگری کش��انەوە، من لە ساڵی 
١٩27 خۆم گەیاندە ئاگ��ری ]...[ هەروەها 
لە الیەن کۆمەڵەی خۆیبوونەوە کۆمیتەیەکی 
تایبەتیی سەربازییش هەڵبژێردرا. لەو ساڵەدا 
ئااڵی س��ێ ڕەنگی سەربەخۆییی کوردستان 
کە لە س��اڵی ١٩20 لە الی��ەن جەمعیەتی 
تەعالیی کوردستانەوە پەسند کرابوو، هێنرایە 
ئاگری و بۆ یەکەم ج��ار من ئەو ئااڵیەم لە 
بەرزترین لووتک��ەی چیای ئاگری هەڵکرد«.

 ]8٩[

دوای بەرخۆدانی ئاگ��ری، ئەو ئااڵیە لە 
الی��ەن کۆمیت��ەی خۆیبوون��ەوە]٩0[ وەکوو 
ئ��ااڵی نەتەوایەتی��ی ک��ورد بەکارهێنراوە. 
دوای خۆیبب��وون، ئەو ئااڵیە ل��ە ڕاپەڕینی 
 ١٩37 س��اڵی  ل��ە  دێرس��یم   ش��اری 
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بەکارهێنراوە.]٩١[ هەروەها باس لە ئەوە دەکرێ 
 کە حیزبی هیوا هەمان ئااڵی ساڵی ١٩20ی 
بەکارهێناوە.]٩2[ دوای��ەش کۆمەڵەی ژێکاف 
هەر ئەو ئااڵیەی وەکوو ئااڵی نەتەوەیی پەسند 
کردووە. پەسند کردنی ئااڵی کوردستان کە 
دروستی  کورد«  ئێجتماعییەی  »تەشكیاتی 
کرد و هەمیش هەڵبژاردنی ش��یعری »ئەی 
ڕەقی��ب« وەک��وو س��روودی نەتەوایەتی لە 
گرێدراوی  ژێکاف��ەوە،  کۆمەڵ��ەی  الی��ەن 
وێژمانی ناسیۆنالیستیی ئەو ڕێکخراوەیە بوو. 
لە وێژمانی گۆڤاری نیشتمان کە باڵکراوەی 
بی��ری کۆمەڵەی ژێکاف ب��وو، دوو چەمکی 
خەڵک و نەتەوەی کورد هاوڕیزن و بەردەوام 
و بە نۆبە بەکار دەهێندرێن. چەمکی خەڵک/
نەت��ەوە دەورێکی س��ەرەکی و ناوەندیی لە 
ڕەوایەتی فرەچەش��نانەی کۆمەڵەی ژێکاف 
ل��ە پێکهاتەی نەت��ەوەی ک��ورد هەیە کە 
لە چوارچێوەی نیش��تمانێکی س��ەربەخۆدا 
دەتوانن یەکگرتووییی خۆیان وەدی بێنن و 

بیپارێزن. 
لە ژێ��ر کاریگەریی چاالکیی سیاس��ی 
و کولتووری��ی کۆمەڵ��ەی ژێکافدای��ە ک��ە 
نەتەنی��ا وێژمانی بی��ری نەتەوایەتیی کورد، 
پێکهاتەیەکی سیس��تەماتیکتر و تۆکمەتری 
بەخۆیەوە گرت، بەڵکوو تەنیا لەو قۆناغەدایە 
ک��ە ناس��یۆنالیزمی کورد دەتوان��ێ بە پێی 
تیۆریی هۆرخ لە قۆناغی »ب«وە بگوازێتەوە بۆ 
قۆناغی »سی« و پێگەیەکی جەماوەری پەیدا 
بکات. لە ژێر کاریگەریی ژێکافدایە کە بۆنەی 
هەڵکردنی ئااڵی کوردستان و هێنانەخواری 
ئااڵی ئێ��ران لە ش��ارەکانی مهاباد، نەغەدە 
و ب��ۆکان دەبێتە بۆنەیەک��ی جەماوەری و 
بە بەش��داریی کۆمەاڵنی ه��ەراوی خەڵک 
لە هەموو چی��ن و توێژە کۆمەاڵیەتییەکانی 

کۆمەلگای کوردەواری بەرێوە دەچێت. 
لێرە پێویس��تە پێ لە س��ەر ئەو الیەنە 
داگرین ک��ە هەڵکردنی ئااڵی کوردس��تان 
وەکوو هێمای س��ەربەخۆییی کوردس��تان، 

دەرخەری ڕوانگەی تایبەتی ئەو ڕێکخراوەیە 
بوو. کۆمه ڵه  وه ک��وو گرووپێکی ڕووناکبیری 
بانگه ش��ه ی یه کگرتووییی نه ته وه ی کوردی 
ده ک��رد. ژێکافییەکان ئ��اگاداری ئەوە بوون 
ک��ە جوواڵنەوەکانی پێ��ش خۆیان بە هۆی 
نەبوون��ی سیاس��ەتێکی ش��یاو و، زاڵبوونی 
بیری  نەیانتوانیوە  ناوچەچێت��ی،  کولتووری 
یەکگرتووییی کورد لە نێو کۆمەاڵنی خەڵکدا 
جێگی��ر بکەن؛ هەر بۆی��ەش هه وڵیان ده دا 
خۆیان له  ده مارگرژیی ناوچه گەری بپارێزن. 
لە ژێ��ر کاریگەریی ئ��ەو بیرۆکەیە بوو کە 
ژێکافیی��ەکان دوای بەرزکردن��ەوەی ئااڵی 
کوردس��تان کە لە باکوور دروس��ت کرابوو، 
شیعر و سروودی »ئه ی ڕه قیب«ی دڵداریان 
کرد بە س��روودی نەتەوەیی. بێگومان دەیان 
ش��یعری جوانی س��ەیفولقوزات، خاڵە مین، 
هێمن و ش��اعێرانی دیک��ەی ڕۆژهەاڵت لە 
بەر دەم ژێکافییەکان ئامادە بوون بۆ ئەوەی 
بیکەن بە س��روودی نەتەوەیی، بەاڵم »ئەی 
ڕەقیب«یان هەڵبژارد و لەو هەڵبژاردنە، وەک 
چۆن ئ��ەو ئااڵیەی کە لە باکوور دروس��ت 
کرابوو وەکوو ئااڵی کوردس��تان بە خەڵکیان 
ناس��اند، بنەم��ای هەڵبژاردنەکەی��ان بیری 
نەتەوەیی بوو نەک خۆبەزلزانین، ناوچەچێتی 

و دماڕگرژیی خێڵەکی.
کۆمه ڵ��ه ی ژێ��کاف هه ر له  س��ه ره تای 
له دای��ک بوونی��ه  وه  خاوه نی پێناس��ه یه کی 
ڕوون��ی سیاس��ی  و فیکری بووه. دروش��م 
ئامانج��ه  سیاس��ییه  کانی ڕەنگدان��ەوەی  و 
پێداویس��تییەکانی کۆمه ڵی کورده واری و لە 
بەر تیش��کی چاوپێخش��اندن بە ئەزموونی 
مێژووی هاوچه رخ ئامادە کرابوون. کۆمەڵەی 
ژێکاف، خۆی خس��تبووە مه یدانی سیاسەت 
تا ڕۆحییه تی کۆیله  ت��ی له نێو کورد ڕابماڵێ 
 و کۆمه ڵ��ی ک��ورده واری به  دژی س��ته م  و 
چه وسانه وه ی نه ته وایه تی بهەژێنێ  و په یامی 
سه ربه س��تی، ڕزگاری  و مافی گه یش��تن به  
ده وڵه ت��ی نه ته وه یی به  گوێی مرۆڤی کورددا 
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بس��رتێنێ.]٩3[ بۆ وێنە لە ژمارە ١ی گۆڤاری 
نیش��تماندا فەلسەفەی کۆمەڵەی ژێکاف ئاوا 

گەاڵڵە کراوە: 
»کۆمه ڵه ی ژ.ک ب��ه  پێچه وانه ی هه موو 
به رهه ڵس��ت و قۆرت و چه ڵه مه  یه کی وه کوو 
دوژمنایه تی��ی خۆبەخۆ، پووڵ په رس��تی و 
بێگانه  دۆس��تی که  له  ڕێگای پێشکه وتن و 
س��ه رکه وتنی کورددا هه یه ، به  هه موو هێز و 
توانای خۆی تێئه کۆشێت تا زنجیر و چه ڵه مه ی 
دیلی و ژێرده ستی له  ئه ستۆی نه ته وه ی کورد 
داماڵێ و له م کوردستانه  له توکوته ی ئێستێدا 
کوردس��تانێکی گ��ه وره  و ڕێکوپێ��ک بێته  
 به رهه م که  هه موو کوردێک به  سه ربه س��تی 

تیابژیت«.]٩٤[ 
وتارەکانی گۆڤاری نیش��تمان بە باش��ی 
ئەوە دەردەخ��ەن کە ژێکافییەکان ئاگاداری 
مێ��ژووی ک��وردن و لە س��ەر بنەمای ئەو 
مێژووی��ە، ئەو ئااڵی��ەی ک��ە جەمعییەتی 
تەعالی��ی کورد دروس��تی کردبوو، بە ئااڵی 
نەتەوەی کورد دەناس��ن. بۆ وێنە لە ژمارەی 
٤ ی نیشتماندا دەنووسن: » مه سه له ی کورد 
تا ساڵی ١٩١٩ به  مه س��ه له یه کی ناوچەیی 
ده زانرا، بەاڵم له م ڕۆژه وه  که  ژێنێراڵ شه ریف 
پاشا، الیحه ی مه ش��هوری خۆی ته سلیمی 
کۆنفڕانس��ی ئاش��تی ک��رد و داوای میلیی 
کوردی خس��ته  به نده کان��ی ]... [ په یمانی 
سێڤر، ئیتر مه سه له ی کورد بۆته  پرسیارێکی 

نێونەتەوەیی و وازی لێ ناهێنین.«]٩5[ 
لە ژمارەی 2ی نیش��تماندا دەنووس��ن: 
»ل��ه  دنیای ئێم��ڕۆدا، ژیان به  یه خس��یری 
و ژێرده س��تی هی��چ ناهێن��ێ. میلله تێکی 
ژێرده ستی ئه م و ئه و بێت وه ک هه تیوی بێ 
دایک باب، هه میش��ه  هه ناسه  سارد و ڕه نگ 
زه رده  ]...[ سه ربه ستی بۆ میلله ت له  ڕاده ی 
ن��ان و ئاودایه . واتا چل��ۆن ئاده میزاد به  بێ 
نان ناژیت، هه روه ها به  بێ ئازادییش ناتوانێ 
بژی. ئه م زنجیر و که له می دیلی که  خراوه ته  
ئه س��تۆی نه ته وه ی به شه هامه ت و ڕه شیدی 

کورد، س��ه تحی ئه خاقی ئه م قه ومه  ئازاد و 
نه جیبه ی زۆر هێناوه ته  خوار.«]٩٦[ 

لە ژێ��ر کاریگەریی کۆمەڵ��ەی ژێکافدا 
ل��ه  ڕۆژی 2ی ڕیبه ندانی س��اڵی ١32٤ی 
هەتاوی )١٩٤٦.0١.22( بە بەشداریی بیست 
ه��ه زار که س له  چوارچرای ش��اری مهاباد، 
لە ڕێوڕه س��مێکی ش��کۆداردا، دامه زراندنی 
کۆم��اری کوردس��تان ڕاگه یان��درا. لە ژێر 
کاریگەریی ئایدیۆلۆژی��ی کۆمەڵەی ژێکافدا 
ب��وو کە ق��ازی محەممەد، بەو ش��ێوەیەی 
خوارەوە سوێند دەخوا بۆ وەرگرتنی پێگەی 
س��ەرکۆماری کوردس��تان: »ئه من به  خودا، 
به  کەالم��ی عەزیمی خودا، به  نیش��تمان، 
ب��ه  ش��ه رافه تی میللی��ی کورد، ب��ه  ئااڵی 
موقەددەسی کوردس��تان سوێند ده خۆم، تا 
ئاخرین هه ناس��ه ی ژیانم و ڕژاندنی ئاخرین 
تنۆک��ی خوینم، به  گی��ان و ماڵ له  ڕێگەی 
ڕاگرتن��ی س��ه ربەخۆیی و به رزکرده نه وه ی 
ئ��ااڵی کوردس��تان تێدەکۆش��م.«]٩7[ جێی 
س��ەرنجە کە ل��ەو س��وێندخواردنەدا قازی 
محەممەد تەنیا ئاوەڵناوی پیرۆز )موقەدەس( 

بۆ ئااڵی کوردستان بەکار دێنێ.
لە س��ەر بنەم��ای پەیوەندی ل��ە نێوان 
وێژمان��ی نەتەوایەتیی ک��ورد لەگەڵ ئااڵی 
کوردس��تان، دەکرێ س��ێ قۆناغ لە هەوراز 
و نش��ێوی بیر و وێژمانی کوردایەتیدا لێک 
جی��ا بکەین��ەوە. قۆناغی یەكەم، لە س��اڵی 
١٩20 کە »تەشكیاتی ئێجتماعییەی کورد« 
کە ل��ە »جەمعییەتی تەعالیی کوردس��تان« 
ئینش��عابی کردبوو، ئ��ەو ئااڵیە وەکوو ئااڵی 
نەتەوەیی پەسند دەکات تا ڕووخانی كۆماری 
كوردستان لە ساڵی ١٩٤7 لەخۆی دەگرێت. 
ل��ەو قۆناغەدا ئەو جوواڵنەوە سیاس��ییانەی 
ک��ورد کە ڕاش��کاوانە ئامانجی س��ەروەریی 
سیاس��ی بۆ نەت��ەوەی کوردی��ان کردبووە 
ستراتێژی، ئااڵی کوردستانیان بەکار هێناوە. 
قۆناغی دووهەم، لە دوای ڕووخانی كۆماری 
كوردستانەوە دەس��ت پێ دەكا و تا شەڕی 
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كەنداو و كۆتاییی شەڕی سارد، واتا تا دەیەی 
١٩٩0 درێژەی هەیە. لەو قۆناغەدا بۆ ماوەی 
٤5 ساڵ ئااڵی کوردستان بە تەواوی لە بیر 
چووەوە و گرینگییەکی بۆ هێزە کوردییەکان 
نییە. قۆناغی س��ێیەم، ئەو دەورەیە كە ئێمە 
تێیدادەژین و هەم دیسان ئااڵی کوردستان 
دووب��ارە لە ئاخێوی سیاس��ەتی کوردیدا لە 
باشوور و ڕۆژهەاڵت بەکار دەهێندرێ، بەاڵم 
نەک بەو س��ۆزدارییەی لە قۆناغێ یەکەمدا 

هەیبوو. 
تایبەتمەندییەكانی قۆناغی یەكەم چین؟ 
شكستی ئاڵمان و هاوپەیمانانی دەبێتە هۆی 
ئەوە كە بەرەی هاوپەیمانان )بریتانیا، فەڕەنسا 
و ئامری��كا( نەزمێک��ی جیهانیی ن��وێ واتا 
یەكێتیی گەالن )اتحادیە ملل( دابمەزرێنن. 
ل��ە نەزم��ی نۆێ��ی جیهانیدا س��ێ الیەنی 
س��ەركەوتووی ش��ەڕ بەرانبەر بە گەالنی تر 
یەك سیاسەت پەیڕەو ناكەن. ئامریكا بەپێی 
بنەمای 2١ خاڵەکەی سەرۆک کۆمار ویلسۆن 
و ب��ێ ڕاوێژکردن لەگ��ەڵ هاوپەیمانەکانی، 
باس��ی لە ماف��ی دیاریكردنی چارەنووس��ی 
سیاسی بۆ گەالن دەکرد. فەڕەنسا الیەنگری 
كۆلۆنیالیزمی ڕاس��تەوخۆ ب��وو و بریتانیاش 
بەپێی سیاس��ەتی پراگماتیستی، پێشنیاری 
كۆلۆنیالیزمی ناراس��تەوخۆی بۆ ڕۆژهەاڵتی 
ناوی��ن دەکرد. لە ئاکامدا کاتێ سیس��تەمی 
نێونەتەوەیی لە قاڵب��ی »یەکێتیی گەالن«دا 
دامەزرا، سیاس��ەتی ئەو ڕێکخراوەیە، بااڵنس 
و سازش��ێکی سیاس��ییانە لەنێوان ئەو سێ 
زلهێزەدا بوو. هەر بۆیە پرەنس��یپی »دیاری 
کردنی چارەنووس��ی سیاسیی گەالن« باسی 
لێ کرا، بەاڵم بە ش��ێوەیەکی نادادپەروەرانە 
و لە س��ۆنگەی بەرژەوەندییەکانی ئەو س��ێ 
زلهێزەوە پەیڕەو و پیادە کرا. ئاکامێک كە لە 
مێژووی ڕۆژهەاڵتی ناویندا دەوری گرنگیان 
گێڕا و لە پاڵ بێبەش کردنی نەتەوەی کورد 
لەو مافە، دوو دەوڵ��ەت- نەتەوەی نوێ واتا 
ئێ��ران و توركیا لە الیەن یەکێتیی گەالنەوە 

بە فەرمی ناسران کە كاریگەرییەکی قورسی 
لەسەر چارەنووسی گەلی كورد هەبوو.

ل��ە س��ەرەتای ئ��ەو قۆناغ��ەدا،  بیر و 
هەستی  ناسیۆناڵیس��تیی كوردی هەرچەند 
جارێ بە تەواوی ل��ە ڕووی فیکرییەوە کاڵ 
و پێکهاتەیەکی هاوس��ەنگی نەب��وو، بەاڵم 
گرێدراوی هەست و بیری ناسۆناڵیزمی فارس 
و تورک نەبوو، چونكە لەوكاتەدا ئەو دەوڵەت-
س��ەقامگیرنەببوون.  بەت��ەواوی  نەتەوان��ە، 
ل��ە کۆتاییی ئ��ەو قۆناغەدا ب��ە دامەزرانی 
کۆمەڵ��ەی ژێ��کاف، وێژمان��ی نەتەوایەتیی 
کورد پێکهاتەیەکی تۆکمەتر و یەکدەس��تتر 
بە خۆی��ەوە دەگرێت. هەرچەند هێش��تاش 
کۆمەڵیک خەڵک لەسەر ئەو قەناعەتەن كە 
ستراتێژیی حدک و پێشەوا قازی محەممەد، 
تەنیا وەدەسهێنانی خودموختاری بوو، بەاڵم 
بیری سەربەخۆیی لە ژێر کاریگەریی فیکری 
ژێکافدا، ت��ا ڕووخانی کۆماری کوردس��تان 

لەوپەڕی خۆیدا بوو. 
قۆناغ��ی دووەم، لە ڕووخان��ی كۆماری 
كوردستانەوە دەس��ت پێ دەكا و تا شەڕی 
كەن��داو كە پ��اش چەند مان��گ كۆتاییی 
ش��ەڕی ساردیش��ی بەدواوە ب��وو، درێژەی 
هەیە. لەم قۆناغەدا گوتاری ناسیۆناڵیس��تیی 
ك��وردی، لەب��اری گوتاریی��ەوە دەبێت بە 
پاش��كۆی سیاسەت و پڕۆژەی چەپی ئێران، 
توركیا، عێراق و س��ووریا بۆ چارەس��ەریی 
»پرس��ی نەتەوایەت��ی«. کۆمەڵێ��ک فاكتۆر 
هاندەری گۆڕان ل��ە وێژمانی کوردایەتی لە 
سیاسەتی س��ەربەخۆییەوە بەرەو سیاسەتی 

خودموختاری بوون.
نێونەتەوەیی��ی   یەک��ەم، سیس��تەمی 
نوێ، وات��ا هەیمەنەی »رێکخ��راوی نەتەوە 
یەکگرتووەکان« و لۆژیکی »ش��ەڕی س��ارد« 
و داب��ەش بوون��ی جیه��ان لە نێ��وان دوو 
جەمسەری ڕۆژئاوا بە سەرۆکایەتیی ئەمریکا 
و واڵتان��ی بەناو سوسیالیس��تی بە ڕێبەریی 
یەکێتیی س��ۆڤییەت، دۆخێکی خوڵقاندبوو 
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کە زۆرب��ەی جوواڵن��ەوە ڕزگاریخوازەكانی 
جیه��ان ناچ��ار ب��وون سیاس��ەتی خۆیان 
ل��ە هاوهەڵویس��تی لەگ��ەڵ یەکێ��ک لەو 
جەمسەرانەدا گەاڵڵە بکەن. لە الیەکی ترەوە، 
دەتوانین بڵێین کە لە کردەوەدا »رێکخراوی 
نەت��ەوە یەکگرت��ووەکان« نەب��وو بەڵک��وو 
»رێکخراوی دەوڵەتە یەکگرتووەکان« بوو. واتا 
لە بااڵنسی هێز لەنێوان ئەو دوو جەمسەرەدا، 
چەمکی سەروەریی سیاسی )ساوڕینتی( لە 
خوێندەنەوە و پێناسەی یاساییی سیستەمی 
نێونەتەوەییی شەری سارددا، پەیوەست ببوو 
بە دەوڵ��ەت نەک بە نەتەوە. ئەوەش ئالۆزی 
و ئاستەنگێکی قورسی بۆ ئەو نەتەوانەی کە 
پێش دامەزراندنی ئەو سیستەمە نەیانتوانیبوو 
دەوڵەتی س��ەربەخۆی خۆیان دابمەزرێنن و 
لە چوارچێوەی یاسای-سیاس��یی دەوڵەت-

نەتەوەیەکی دیکەدا دژیان پێکهێنابوو. 
دووەم، سێ واڵتی ئێران، توركیا و عێراق 
کە سیاسەتی حاشاكردن لە بوونی نەتەوەی 
كوردیان بە ڕاش��کاوی پەی��ڕەو دەكرد، لە 
دوای ڕووخان��ی کۆماری کوردس��تان هەم 
لە جەمس��ەری ڕۆژئاوادا ب��وون و هەمیش 
سیس��تەمێکی سیاس��یی دیكتاتۆرییان��ە و 
س��ەرەرۆیان هەبوو. بۆ ئەو گەنجانەی کە لە 
دوای ڕووخانی کۆماری کوردستان چاالکوانی 
سیاسی بوون، هێزی چەپ لەو سێ واڵتەدا 
نە تەنیا ئاڵتێرناتیڤی بەرهەڵستكاری سیاسی 
دژی ئ��ەو ڕێژیمان��ە، بەڵکوو س��ەرچاوەی 
گرینگ��ی ئەندیش��ە و فیکری��ش ب��وو. بە 
واتایەک��ی ت��ر، بەه��ۆی نەبوون��ی ئازادیی 
بیروڕا، ماركس��یزم تەنیا گوتارێكی سیاسیی 
بەرهەڵس��تكار نەبوو، بەڵك��و بنەمایەك بوو 
بۆ زانس��تە سیاس��ییەکان، فەلسەفییەکان، 
كۆمەڵناس��ییەکان.  و  مێژووییی��ەکان 
بەگش��تی ماركسیزم بەش��ێوەیەکی بەرچاو 
س��ەرنجڕاكێش بوو و حیزبە کۆمۆنیستەکان 
پشتیوانییان لە پرسی کورد دەکرد. بۆ وێنە 
لە ئێراندا حیزبی توودەی ئێران تا ماوەیەکی 

دوور و درێژ بە ڕواڵەت داكۆكیی لە نەریتی 
كۆم��اری كوردس��تان دەك��رد و تەنانەت 
خ��ۆی بە خاوەنی ئ��ەو ئەزموون��ە دەزانی. 
ل��ەو بەس��تێنەدا هەنگاوبەهەن��گاو ڕەوتی 
بە پاش��كۆکردنی وێژمانی ناسیۆناڵیس��تیی 
كوردی، بە ڕوانگەی چەپی ئەو سێ واڵتەدا 
گش��تاندرا. ئاكامی ئەو گۆڕانكارییە ئەوەبوو 
كە دیسكۆرسی ناسیۆنالیستیی یەكگرتوو بۆ 
وەدیهێنانی مافی كوردان، كەوتە پەراوێزەوە 
و ستراتێژیی دابین كردنی مافی كوردان لە 
س��ەر بنەمای تێڕوانین و س��تراتێژیی هێزە 
چەپەکان ل��ە دروش��می خودموختاری لە 
سیاسی-قانوونیی  سیس��تەمی  چوارچێوەی 
ئەو س��ێ واڵتەدا جێی گرتەوە. لەو قۆناغەدا 
ئااڵی کوردس��تان بە تەواوی لە بەر چاوان 

ون بوو. 
قۆناغێ سێیەم، لە دوای کۆتاییی شەڕی 
س��ارد دەس��ت پ��ێ دەکات و کاتێ پاش 
کۆتاییی ش��ەڕی کەنداو و هێرشی سەددام 
بۆ کوردس��تان، کۆمەاڵنی خەڵكی کورد لە 
باش��وور، ڕووبەڕووی دۆخێکی نائاس��ایی و 
نالەب��ار بوونەوە، لە ژێ��ر کاریگەریی مەس 
میدیادا، زلهێزەکانی ڕۆژئ��اوا ناوچەی ئارام 
و ئاس��ایش و زۆنی دژە فڕینیان ڕاگەیاند و 
ئاس��ۆیەکی نوێ بۆ نەتەوەی کورد کراوە کە 
بە کوردستانی »ئازاد« لە باشوورەوە دەستی 
پێ کرد. پەرلەمانی کوردس��تان لە عێراق لە 
١٩٩2/١0/٤ هەڵکردنی ئااڵی کوردس��تانی 
پەس��ند کرد و هەمدیسان لە 2٤/١٩٩٩/١ 
یاسای ئااڵی کوردستان لە الیەن پەرلەمانی 

کوردستانەوە پەسند کرا.  

6(ئەنجام
لەم وتارەدا هەوڵ درا دوو خاڵ شی بکرێتەوە. 
یەکەم، ڕەچەڵەکی مێ��ژووی ئەو ئااڵیە کە 
ئێس��تا وەکوو ئااڵی کوردس��تان بە فەرمی 
ناس��راوە. وەکوو باس��ی لێ کرا، ئەم ئااڵیە 
لە س��اڵی ١٩20 لە باکووری کوردستان لە 
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الیەن »تەشكیاتی ئێجتماعییەی کورد«ەوە 
بە مەبەستی داواکاری لە کۆنفڕانسی ئاشتی، 
کە دانیشتنەکەی بۆ مانگی ئابی ساڵی ١٩20 
دی��اری کرابو، بۆ بە فەرمی ناس��ینی مافی 
نەتەوەیی��ی ک��ورد و دامەزراندنی دەوڵەتی 
س��ەربەخۆی کوردس��تان، گەاڵڵە و ئامادە 
کراوە. دووەم، هەوڵ درا شرۆڤەیەکی جیاواز 
لە نیش��انی ئااڵی کوردستان واتا لە خۆری 
زێڕێن و 2١ پەڕ)تیش��ک(ەکەی بکرێت. لە 
بیست س��اڵی ڕابردوودا، تێڕوانینێک کە ئەو 
نیش��انەیە بە ئایینە یەزدانییەکان )ئیزەدی، 
یارس��انی و عەلەوی(یەوە، گ��رێ دەدا زاڵ 
ب��ووە. وەکوو باس��ی لێ کرا ئەو ش��رۆڤەیە 
داهێنانێکی سەردەمییانەیە کە لە دۆخێکی 
تێڕوانینەی جێ خس��ت،  هەس��تیاردا ئەو 
واتا لە حاڵێکدا کە ئیس��امی سیاس��ی لە 
سەرتاسەری ناوچەی ئێمەدا ببوو بە وێژمانی 
زاڵ و لە باش��ووری کوردس��تانیش پێگە و 
دەس��ەاڵتێکی بۆ خۆی دابی��ن کردبوو، ئەو 

شرۆڤەیە ئاراستە کرا. 
ل��ە بەرانبەردا ل��ەو وتارەدا ه��ەوڵ درا 
خ��ۆ لە پێناس��ەیەکی ئایینییان��ە لە ئااڵی 
کوردستان، جیاواز لە ئەوەی کام ئایین بێت، 
بەدوور بگرین و ل��ە جیاتی ئەوە، واتایەکی 
نەتەوایەتی و مۆدێڕنتر و سێکۆالرتر لە مانای 
ئەو خۆرەی ئااڵی کوردستان ئاراستە بکەین. 
لەو گۆشەنیگایەوە لۆژیکی سەرەکیی باسەکە 
ئەوە بوو کە ئااڵی کوردس��تان لە سەرەتاوە 
هێمایەک بۆ ویستی سەربەخۆییی نەتەوەی 

کورد بووە. 
دەرئەنجامی ئەو باس��ە ئەوەیە کە ئااڵی 
کوردستان، مێژوویەکی ١00 ساڵەی هەیە و 
لە بیست و چەند ساڵەی سەرەتای تەمەنی 
خۆیدا )١٩٤7�١٩20( لە الیەن ڕێبەران و 
چاالکوانانی سیاس��یی کوردەوە وەکوو ئااڵی 
نەتەوایەتی ناس��راوە و ڕێزی لێ گیراوە. لە 
قۆناغێ دووەم، یان��ی بۆ ماوەی مێژوویەکی 
چ��ل و پێن��ج س��اڵە )١٩٩2�١٩٤7(ل��ە 

بیرچووەوە و یان بە ئاش��کرا لە الیەن هێزە 
سیاسییەکانەوە شاردراوەتەوە و، یان پشتگوێ 
خراوە.]٩8[ لە دوای کۆتاییی ش��ەڕی سارد و 
بە دەستپێش��خەریی پەرلەمانی کوردستان 
لە باشوور، ئااڵی کوردس��تان هەڵکرایەوە و 
لە الی بەش��ێکی زۆری هێزە سیاسییەکان، 

دووبارە بووەوە بە ڕەمزی نەتەوایەتی. 
دەستپێش��خەرییەی  ئ��ەم  هەڵب��ەت 
پەرلەمانی کوردس��تان، کۆمەڵیک ڕەخنەی 
توندی ب��ە دواوە بوو. لە الیەک��ەوە، پارتی 
کرێکارانی کوردس��تان دژایەتیی ئاش��کرای 
خ��ۆی دەربڕی و ڕایگەیاند ک��ە نابێ یەک 
الیەن، یان تەنیا یەک بەش��ی کوردس��تان 
لە سەر ئااڵی نەتەوەیی بڕیار بۆ سەرجەمی 
نەت��ەوەی کورد ب��دات. ئ��ەم ڕوانگەیە بە 
تەواوی، خۆی لە ڕابردووی ئەو ئااڵیە وەکوو 
ئااڵی نەتەوەیی��ی کورد دادەب��ڕێ و تەنیا 
وەکوو ئااڵی باش��ووری کوردستان باسی لێ 
دەکات، کە دەرئەنجامەکەی نکۆڵی کردنە لە 
مێژووی ئەو ئااڵیە وەکوو ڕەمزی نەتەوایەتیی 
کورد. هەڵوێس��تەیەک کە تا ئێس��تاش لە 
الیەن ئەو گرووپە سیاس��ییانەی کە سەر بە 
بیر و ئایدیۆلۆژیی پەکەکەن ڕەچاو دەکرێ.

لە الیەکی ترەوە، دەنگۆ و دژایەتییەکی 
دیکە ل��ە ژێر کاریگەریی فیک��ر و وێژمانی 
ئیسامی سیاسی شکڵی گرت. ئەو دەنگۆیە 
لە باش��وور کە تێیدا هەنگاو بە هەنگاو وزە 
و هێزی سیاس��ی-کۆمەاڵیەتی و سەربازیی 
»ئیسامی سیاسی« لە دەیەی ٩0ی سەدەی 
پێش��وو ل��ە بەرزبوون��ەوەدا بوو، گەیش��تە 
ئاستێکی جیددی. ئەو دژایەتییە لە سااڵنی 
ڕابردوودا لە ژێر کاریگەریی ئەو ئایدیۆلۆژییە 
سیاس��ییە ڕوخس��ارێکی تەواو جیاوازی بە 
خۆیەوە گرتووە و ئااڵی کوردستان، هەر وەها 
سروودی »ئەی ڕەقیب«ی وەکوو هیماگەلی 
دژ بە باوەڕی ئیس��امی، کوفر و نیش��انەی 
ناموس��وڵمانی ناس��اندووە و بە ئاش��کرا و 
بەردەوام دژایەتی و بێ ڕێزییان پێ کردوون. 
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بە باوەڕی من هەر دوو ڕوانگەکە سەبارەت 
بە ئااڵی کورس��تان، واتا نکۆڵی لە مێژووی 
ئەو ئااڵیە وەکوو ئااڵی نەتەوایەتیی کورد لە 
الی��ەن پەکەکەوە و ڕەد کردنەوەی لە الیەن 
گرووپە ئیس��امییەکانەوە بەو بەهانەیەی کە 
دژی باوەڕی ئیسامییە، تەنیا لە گۆشەنیگای 
بەرژەوەندیی هەنووکەی سیاسیی گرووپییەوە 
گەاڵڵە ک��راون. ئەو هەڵوێس��تانە یان هیچ 
بایەخێک بە مێژووی ئ��ەو ئااڵیە نادەن یان 
بە ت��ەواوی لێی بێ خەب��ەرن، هەر بۆیەش 
ئەو دوو ڕوانگەیە دەکرێ وەکوو چەوتەوێژیی 

گواستنەوە]٩٩[ شی بکرێنەوە. 
ڕوانگ��ەی یەک��ەم چ������ەوتەوێژی��ی 
گواستنەوەیە، چونکە ئایدیۆلۆژییەکی سیاسی 
کە باوەڕی بە س��ەربەخۆییی ک��ورد نییە و 
ئامانج��ی دامەزراندنی دەوڵەت��ی نەتەوەییی 
کورد لە هەلومەرجی هەنووکەدا بە ویستێکی 
ناپێویست، بورژوایانە و تەنانەت کۆنەپەرستانە 
دەناسێنێت، دەتوانێ بۆ جێ خستنی بەرنامە 
و ستراتێژیی سیاس��یی خۆی بە شێویەکی 
ڕاستەخۆتر کاربکات. حاشاکردن لە مێژووی 
ئ��ەو ئااڵیە و پەیوەس��ت بوونی ئ��ەو ئااڵیە 
لەگەڵ ویستی سەربەخۆییی کورد، نە تەنیا 
ل��ە باکوور، بەڵکوو لە ڕۆژهەاڵت، باش��وور و 
تەنانەت لە ڕۆژئاواشدا جگە لە چەوتەوێژیی 
گواس��تنەوە، هی��چ دەس��تەواژەیەکی ت��ر 

ناوەرۆکی دەرناخا. 
لە سەردەمی نوێدا، کارکردی سەرەکیی 
ئ��ااڵی نەتەوایەتی، بریتییە لە س��ەلماندنی 
ڕەس��ەنایەتیی نەت��ەوە و لە ئاکام��دا مافی 
نەتەوە بۆ دیاریکردنی چارەنووس��ی سیاسیی 
خۆی و جیابوونەوە. ئااڵی کوردس��تان هەر 
بەو مەبەس��تە لە س��اڵی ١٩20 دا داڕێژراوە 
و دروس��ت کراوە. ڕەنگە هەلسوکەوتی ئێمە 
ل��ە گەڵ ئ��ااڵی نەتەوایەتیم��ان دەرخەری 
چۆنیەتی��ی ئاڵۆزیی بیری سیاس��یمان بێت. 
دەنا کەی ڕەوایە لە ڕۆژی 2٩ی ئۆکتۆبەری، 
ڕۆژی دامەزراندنی کۆماری تورکیا، کە هەموو 

کون و قوژبنی شار و گوندەکانی کوردستانی 
باک��وور، ئ��ااڵی تورکیای ت��ێ ترێنجراوە و 
کەس��انێک ڕێگە بە خۆیان بدەن بە خەڵکی 
کوردی باکوور بڵین ک��ە جارێ ئێمە ئااڵی 

نەتەوایەتیمان نییە.
ڕوانگەی دووەم بە ڕواڵەت ویستی کورد 
بۆ س��ەربەخۆیی ڕەد ناکاتەوە و هەندێ جار 
لە بەرانبەر هێزە سیاس��ییە س��ێکۆالرەکان 
بانگەش��ە بۆ »دەوڵەتێکی ئیسامیی کوردی« 
دەکات.]١00[ پرس��یار ئەوەیە ئەگەر بەڕاستی 
ئەو هێزانە ویس��تی »دەوڵەتێکی ئیسامیی 
کوردی«یان لە دۆخی ئێستادا لە بەرنامەدایە، 
ئەوکات دژایەتییان لەگەڵ ئااڵی کوردستان 
و س��روودی ئەی ڕەقیب بەو بەهانەیەی کە 
گۆیا نێشانە و ڕەنگەکانی ئااڵ »دژ بەباوەڕی« 
ئیسامییە، تەنیا چەوتەوێژیی گواستنەوەیە. 
یەک��ەم، بەم هۆیەوە کە ناک��رێ ڕەنگی ئااڵ 
نائیسامی  لەسەر دووفاقەییی ئیس��امی و 
پۆڵێن بکرێن. دووەم، وەک ئاماژەم پێ کرد، 
نیشانە سەر ئااڵکان لە ناوچەی ئێمە جیاواز 
لەوەی هیال��ی مانگ، یان تاجەگوڵینە، یان 
ڕۆژ بێت، پیش هاتنی ئایینی ئیسام بۆ ئەو 
ناوچەی��ە لە کولتووری خەڵکانی نیش��ەجێ 
ل��ە ڕۆژهەاڵت��ی ناوین��دا وەکوو نیش��انە، 
بوونی��ان هەبووە و دوایەش لەو کولتوورانەوە 
گواس��تراونەوە بۆ ب��اوەڕی ئیس��امی و لە 
بۆ  بەکارهێنراون.  ئیسامیشدا  شارستانیەتی 
وێنە بە پێچەوانەی ئەو باوەڕ باوە، نە هیالی 
مانگ بە تەواوی نیشانەی باوەڕی ئیسامییە 

و نە ڕۆژ هێمایەک بۆ ئاگرپەرستی.   
زۆربەی واڵتان و جوواڵنەوە نەتەواتییەکان 
لەو سەردەمە هەس��تیار و قەیراناوییەدا، ئااڵ 
وەکوو س��ەمبولی یەکگرتووییی نەتەوایەتی 
ب��ەکار دێنن. ئ��ەوە نەک هەر ل��ە ناوچەی 
ڕۆژهەاڵتی ناوین، بەڵکوو لە ڕۆژئاوا و واڵتانی 
پێشکەوتووش��دا دروستە. بۆ وێنە، لە بیرمان 
نەچ��ێ کە ل��ە دوای ١١ی س��ێپتەمبەری 
200١، چۆن ئ��ااڵی ئەمریکا ئ��ەو کارکرد 
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و کاریگەرییەی هەبوو. ل��ە زۆربەی واڵتان، 
گەاڵڵ��ەی ئ��ااڵ و ب��ە تایب��ەت نیش��انەی 
ئااڵک��ە ئاخێوێکی ئەفس��انەییی هەیە و لە 
س��ەردەمی مۆدێڕندا بەکار دەهێندرێت. لە 
زۆرب��ەی واڵتان، ئااڵ ئامرازێک��ە بۆ ئاویتەی 
کردنی ناسیۆنالیزم و نیش��تمانپەروەری کە 
بەرهەمهێنەری ڕەهەندی گرینگی ئاسایشی 
نەتەوایەتییە. هەر ئێستا لە قەیرانی کۆرۆنادا 

هەموو واڵتەکان ئااڵکەیان زەق کردۆتەوە.
 تەنی��ا لە کوردس��تانی ئێم��ەدا دوای 
نیزی��ک بە ١00 س��اڵ لە دروس��تکردن و 
پەس��ندکردنی ئااڵی کوردستان، کۆمەڵیک 
خەڵك بە ئاشکرا نکۆڵیی لێ دەکەن. تەنیا لە 
کوردستانی ئێمەدا و لەو سەردەمە هەستیار 
و قەیراناویی��ەدا، ئ��ااڵ نەک ه��ەر هێمای 
یەکگرتوویی��ی نەتەوایەت��ی نیی��ە، بەڵکوو 
باس��ی ئااڵ دەبێتە هۆی ناکۆکی، دووبەرەکی 
و ناتەبایی��ی نەتەوایەتی. ئ��ااڵ الی زۆربەی 
جوواڵنە نەتەوایەتیی��ەکان، هۆکاری گرنگی 
ئاویتە ب��وون و تێکەاڵوبوونی ناس��یۆنالیزم 
زامنی  دیاردەیەک��ە  نیش��تمانپەروەرییە؛  و 
نەتەوایەتی«  »ئاسایش��ی  دەس��تەبەرکردنی 
دەکات، بەاڵم بەداخەوە الی ئێمە، ئااڵ دەبێتە 

ئامرازی شەڕی بەرژەوەندییە حیزبییەکان. 
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بڕیاری لە س��ەر درا، دەقاودەق کۆپیی ئااڵی بولغارستان بوو، بەو 
جیاوازییەوە کە ڕیزی ڕەنگەکان گۆراون و ڕەنگی س��ەوز، سپی و 
س��وور بەدوای یەکتردا هاتبوون و نێش��انی »شێر و ڕۆژ« بە واتای 
بەردەوامیی س��ەڵتەنەت لە ناوەندی ئااڵ جێی گرتوە. بڕوانە: الکار 
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ناوچەکەدا لە هەزارەی یەکەمی پ.ز. و پێش لەناوچوونی دەوڵەتی 
هیت��ی لە بابل ل��ە کولتوور و باوەڕەکانی خەڵک��دا جێگیر بووە و 
دوای زاڵبوونی ئایینی ئیس��ام، هیالی مانگ گواس��تراوەتەوە بۆ 
کولتووری ئیسامی. ئەستێرە و ڕەنگی سووری ئااڵکە لە بیزانسەوە 
وەرگیڕاوە و عوسمانییەکان کە خۆیان بە میراتگری بیزانس دەزانی 
ئەو ئااڵیەیان بەو شێوەیە دروست کردووە. بۆ زانیاریی زۆرتر بڕوانە 
ئەو س��ەرچاوانەی کە پیش��تر ئاماژیان پێ کرا و هەروەها بڕوانە: 
بی بی س��ی فارس��ی، ۲٣ مرداد ،١٣۸۷بایگانی ش��ده از نسخه اصلی 
در ۰۹ ژوئن ۲۰١۲. بازبینی ش��ده در مهر ، ١٣۸۷؛ س��عید نفیسی، 

»درفش ایران و شیر و خورشید« و شهبازی، ۲۰۰١. 
١3. لە باس��ێکدا لە ژێر ناوی »ئێرانیی��ەت و کوردایەتی: هاوژیانی 
یان هاودژایەتی؟« بە زمانی فارسی ›ایرانیت و کردیت: همزیستی 
یا همستیزی؟‹ باسی ئەو گۆڕانکارییەم لە وێژمانی ناسیۆنالیستیی 
ئێران��ی وات��ا گواس��تنەوەی ل��ە ناس��یۆنالیزمێکی خەڵکییانە بۆ 

ناسیۆنالیزمێکی فەرمی کردووە. 
١٤.  لەو نامیلکەیەدا من باس��ی ناس��یۆنالیزمی ڕەسمیم کردووە، 
 )Official Nationalism( بە کورتی ناس��یۆنالیزمی ڕەس��می
مۆدێلێکی تایبەت لە ناسیۆنالیزمە کە زۆرتر لەو واڵت و شوێنانەدا 
س��ەرهەڵدەدا کە ئیمپراتۆرییەکی چەند زمان��ی، چەند قەومی و 
چەن��د کولتووری ڕووبەڕووی مەترس��یی هەڵوەش��انەوە دەبێتەوە 
و ناس��یۆنالیزمی ڕەس��می وێژمانی تایبەتی ڕووناکبیرانی قەومی 
بااڵدەست لەو ئیمپراتۆرییەدایە کە ئامانجی نەجاتدان و پارێزگاریی 
ئەو پێکهاتە سیاس��ییە )ئیمپراتۆری( دەکاتە پرۆژەیەکی سیاسی و 
دووبارە وێناکردەنەوەی لە ڕوخسارەی دەوڵەت-نەتەوەی مەبەستە، 
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هەر بۆیەش ناسیۆنالیزمی ڕەسمی زۆرتر خەسلەتی کۆلۆنیالیستی 
نەک ڕزگاریخوازانەی هەیە. 

١5. هەن��دێ ل��ە س��ەرچاوەکان ئ��ەو ڕێکخ��راوە نوێی��ە کە لە 
جەمعییەتی تەعالیی کوردس��تان جیابب��وە بە نێوی »جەمعییەتی 
تەشکیاتی ئێجتماعییەی کورد« ناو دەبەن، بەس لەو نووسراوەیەدا 
من »تش��کیاتی ئێجتماعییەی کورد«م بەکار هێناوە، بەو هۆیە کە 
جەمعییەت و تەش��کیات بۆ نووس��ەرانی کورد لە دوای  شەڕی 

جیهانیی یەکەم هاومانا بوون .
 ١٦. زنار سلۆپی ، لل. 7١�70. 

١7. ئەڵبەت ئەرگون ئایباس لە »دادگای ئیس��تێقال« دەڵیت ئەو 
ئااڵیە لەالیەن »جەمعییەتی تەعالیی کوردس��تان« دروست کراوە، 

بەاڵم وێدەچێ سەرچاوەی پیشوو جیی متمانەتر بێت.  
١8. مەبەستی دەوید مەکداوڵ شەریف حوسێنی مەککەیە.

19.  McDowall, David (1993) A Modern History 
of the Kurds, p. 115.

20. هەمان سەرچاوە، ل. ١١٦�١١5
2١. لێرەدا باس توێژێکی دیارکراوی خوێندەواری کورد دەکەین و 
ناخوازین بڵێین کە ناسیۆنالیزمی کوردی تەواوی سێ قۆناغەی کە 
لە تیۆریی میرۆساڤ هۆخ )Miroslav Hroch(، گەاڵڵەکراون، 
تێەڕ کردبوو. بە پێی تیۆری میرس��اڤ هۆخ، هەر جوواڵنەوەیەکی 
نەتەوەت��ی ل��ە س��ێ قۆناغ��دا گەش��ە دەکات. ١( گرووپێک لە 
ڕووناکبیران، کاری فیکری لە س��ەر بنەماکانی زمانی، کولتووری، 
مێژووی��ی و هتد، بۆ گەاڵڵەکردنی بیری نەتەوایەتی دەکەن، 2( لە 
قۆناغێ دووەمدا ئەو ڕووناکبیرانە ڕێکام و چاالکی بۆ باڵوبوونەوەی 
بی��ری نەتەتەوایەتی و ڕاکێش��انی هەس��تی کۆمەاڵنی خەڵک بۆ 
پش��تیوانی لە ویس��تی دامەزراندنی دەوڵەتی س��ەربەخۆ دەکەن. 
3( ل��ەو قۆناغەدا بی��ری نەتەوایەتی دەبێت ب��ە جوواڵنەوەیەکی 
جەماوەری کە پش��توانیی هەراوی خەڵکی بۆ الی خۆی ڕاکێشاوە. 
بێگومان جوواڵنەوەی کوردایەتی نەک لەو س��ەردەمەدا، تەنانەت 
ل��ە ڕاپەڕینەکان��ی دوای ئ��ەوەش نەیتوانی بگاتە ئەو ئاس��تە کە 

هۆکارەکەی باسێکی ترە و لێردەا دەرفەت نییە باسی بکەین.
22. Sir Percy Cox 

 Bell, Review of the Civil  )١ بڕوان��ە،   .23
جووەی��دە،  بڕوان��ە؛  هەروەه��ا  و   ٦0 ل.   ،Administration

Jawaideh )200٦( ، ل. ١2٩.
2٤. س��ەرچاوەکانی بەردەس��ت ، بۆ وێنە ئەو دوو سەرچاوەی کە 
لە ژێرنووس��ی ژمارە 23 ئاماژەیان پێی دراوە، سەبارەت بە شوێنی 
چاوپێکەوتنەکە جیاوازییان هەی��ە. لە الیەکەوە، مارگرێت بێڵ لە 
»پێداچوونەوە بە ئیدارەی مەدەنی مس��یۆپۆتامیا« دەنووس��ێ ئەو 
چاوپێکەوتنە لە ش��اری مارسەی )فەڕنسە( بووە. بەاڵم لە الیەکی 
 )Loyalties( ترەوە، ئارنۆڵد ویڵسۆن لە بەرگی 2، بەڵێندارییەکان
دەنووس��ێ ئەو دانیش��تنە لە لەندەن بووە،. بەاڵم ب��ە دڵنیاییەوە 
دەتوانین بڵێین کە ئەو دانێشتنە لە شاری مارسەی بووە، هەم لۆرد 
داربی )Lord Derby ( سەفیری ئەو کاتەی بریتانیا لە فەڕنسە، 
باس��ی ئەوەی کردووە و ه��ەم بەڵگەی تۆمارکراو ل��ە »وەزارەتی 

دەرەوە«ی بریتانیا ئەوە دەسەلمێنێ؛ بڕوانە: 

 F. O. 371/3398. P. Cox to Sir Mark Sykes, 
Marseilles, E104697, 3rd June 1918.

25. مەکداوڵ، هەمان سەرچاوە، ل. ١25.
2٦. هەمان سەرچاوە، ل. ١30. 
27. هەمان سەرچاوە، ل. ١3١.
28. هەمان سەرچاوە، ل. ١30. 

 .2٩ 
30. چەند سەرچاوە باسی ئەوە دەکەن کە ئەو ئااڵیە پیش ئەوەی 
وەکوو ئااڵی کوردس��تان پەس��ەند بکرێت، لە الیەن »جەمعییەتی 
تەعالیی کوردس��تان«�ەوە لە ئێس��تانبووڵ وەکوو نیش��انەی ئەو 
کۆمەڵەی��ە بەکارهێندراوە. بۆ وێنە، مالمیس��انژ لە کتێبی »پێگەی 
کەماڵ فەوزیی بتلیسی«دا بەشێک لە بەڵگەنامەی دادگایی کردنی 
ش��ێخ عەبدولقادر ش��ەمزینانی وەکوو پاش��کۆ چاپ کردووە، لە 
بەشێک لەو بەڵگەنامەیەدا لوتفی بەگ، ئەندامی مەحکەمە لە شێخ 
عەبدولقادر دەپرس��ێ »لە کاتی پێناس��ی جەمعییەتدا لە خوارەوە 
ڕەنگی س��ەوز هەیە و لە ناوەڕاستیش��دا خۆرێکی زەرد، ئایا ئەمە 
ئااڵیە؟ عەبدولقادری��ش بە تووڕەییەوە وتی »وا دیارە دەبێتە ئااڵی 

کوردستان«. بڕوانە، مالمیسانژ، ل. 200٦. 
3١. زنار سلۆپی، لل، 7١�70 و گوێڵداش، ل. 3٤5�333. 

32. ئەو کەسایەتییانەی کە بەشدارییان لە دامەزراندنی ڕێکخراوی 
»تەش��کیاتی ئێجتیماعییەی کورد« و دوای��ەش لە گەاڵڵەڕێژیی 
ئااڵی کوردس��تاندا هەبوو بریتی بوون ل��ە: ئەمین عالی بەدرخان 
)جزی��رە و بۆتان(، د. عەبدوڵ��اڵ جەودەت )عەرەبگی��ر(، ئەکرەم 
جەمیل پاش��ا )ئام��ەد(، مەوالنا زادە ڕەفعەت ب��ەگ، نەجمەدین 
حوس��ێن )کەرکوک(، کەمال فەوزی )بەدلیس(، ش��وکری بابان 
)سلێمانی(، مەمدووح س��ەلیم )وان(، و د. شوکری محەمەد بەگ 
)س��ەگبان، باقرمادەن(، شوکری بەگ )بابان، س��لێمانی(.، بڕوانە، 

کوێڵداش، ل. 2٤7�2٤٦. 
33. کۆمیتەی سەربەخۆییی کورد لە ساڵی ١٩١٩ لە شاری قاهیرە 
دامەزراب��وو و ئامانجی دامەزراندنی واڵتێکی س��ەربەخۆی کوردی 
هەبوو و بۆ ئەو مەبەستە داوای یارمەتیی لە بریتانیا دەکرد. کۆمیتە 
لە الیەن س��وورەیا بەدرخانەوە کە بۆ قاهیرە دوورخرابۆوە و لەوێ 
دەژیا ڕێبەری دەکرا. س��وورەیا بە درێژایی ساڵی ١٩١٩ چەندین 
ج��ار پەیوەندیی بە کوردانی ناو واڵتەوە کرد و لەگەڵ جەمعییەتی 
تەعالی��ی کورد و ئەمین عال��ی بەدرخان، کە هەم کەس��ایەتیی 

بەرچاوی جەمعییەت و هەمیش باوکی بوو، پەیوەندیی هەبوو.  
3٤. لە سەر ڕەچەلەکی ئااڵی کوردستان گریمانە و شرۆڤەی دیکە 
ه��ەن. بۆ وێنە عەبدولحەمید ئیس��ماعیل ل��ە وتارێکدا کە لە 30 
حوزیرانی ١٩٦0 لە گۆڤاری »هەتاو«دا باڵوی کردووەتەوە دەنووسێ 
ئەو ئااڵی��ە یەکەم جار لەالیەن ئەمیر بەدرخان لە س��اڵی ١82١ 
هەڵک��راوە و هەروەها جەماڵ نەبەز لە س��ەر ئ��ەو قەناعەتەیە کە 
یەکەم جار ئەو ئااڵیە لە الیەن ئەحمەد موختار جاف لە س��ااڵنی 
ش��ەڕی جیهانیدا داڕێ��ژراوە و لە هەڵەبجە هەڵک��راوە و دوایەش 
مەیجێر نۆڤێڵ لە جەولەکەیدا بردوویەتە باکوور بۆ ڕێبەرانی کورد. 
هەر دوو ش��رۆڤە ئاماژە بە هیچ بەڵگەی��ەک ناکەن و تەنیا وەکوو 
گریمانە دەبێ باس��یان لێ بکرێ، بەاڵم گریمانەیەک کە لە س��ەر 
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لێکدانەوەیەکی قاێم نەوەس��تاوە. بۆ وێنە تێڕوانینی جەماڵ نەبەز 
جێ��ی گومانە چونک��ە ئەحەمەد موختار جاف لە ماوەی ش��ەڕی 
جیهانیی یەکەمدا تەمەنی زۆر کەمتر لە ئەوە بووە کە فکر لە ئااڵ، 
ئەویش ئااڵی نەتەوەیی بکاتەوە. بڕوانە، عەبدولحەمید ئیس��ماعیل، 
ل. 5٤١١، جەماڵ نەبەز،ل. ٤0١ و هەروەها بڕوانە دیوانی ئەحمەد 
موختار جاف، چاپی ١٩8٦، پێداچوونەوە و پیش��ەکی عیزەددین 

مستەفا ڕەسوول. 
35. لە س��ەر ئ��ەو خۆر و 2١ تیش��کەی، کۆمەڵیک ڕا و بۆچوون 
هەی��ە کە لێرەدا ئاماژە بە دوویان پێویس��تە. بۆچوونی یەکەم، لە 
دەیەی نەوەدی س��ەدەی پێشوو کە ناسیۆنالیزمی تاراوگەی کورد 
لە گەش��ەدا بوو، زۆرتر لە ڕێگەی نووسینەکانی مێهرداد ئیزەدی، 
مێژووکار و ماموستای زانکۆی هاڕوارد و، بە تایبەت لە کتێبەکەی 
 The Kurds: A( »ک��وردەکان: پەرتووکێک��ی کورت و پڕمان��ا«
Concise Handbook(، ب��اڵو بووەتەوە. ئەو ڕانگەیەی ئیزەدی 
دەورێکی گرینگی لە پەس��ەندکردن و جیگیر بوونی ئەو بۆچوونە 
هەب��ووە کە گویا ئ��ەو خۆرە زێرینە و 2١ تیش��کە یەکس��ان و 
هاوش��ێوەکەی نوێنەرایەتیی ڕەهەندێکی گرنگی ئایینی یارسانی و 
ئیزەدی دەکا. بۆچوونی دووەم، زۆرتر بانگەشە بۆ مانایەکی گشتیتر، 
وات��ا نەک تەنیا ب��اوەڕی ئیزەدی و یان یارس��انی، بەڵکوو باوەڕی 
میترایی و زەردەشتی دەکات و بەڕواڵەت ڕوخسارێکی نەتەوایەتی 
دەبەخش��ی بەو خۆر و 2١ تیشکە و پێ لە س��ەر ئەوە دادەگرێ 
کە 2١ تیش��کەکە ئاماژەیە بە 2١ی مانگی 3 کە س��ەرەتای ساڵ 
تێوەرسووڕانی »کوردی« و جەژنی نەتەوایەتیی کوردە. لە ڕوانگەی 
منەوە هەر دوو ڕوانگە ه��ەم لە باری وێژمانی و هەمیش لە باری 

مێژوویییەوە جێ شک و گومانن.
 3٦. پەرلەم��ان، ڕۆژنامەی ئەنجومەنی نیش��تمانیی کوردس��تانی 

عێراق، ژمارە 53، ١٩٩٩. 
37. زۆرین��ەی ئەندامانی ئەو کۆمیتەی��ە لە ژێر کاریگەریی هزر و 
بیری ڕۆژئاوایی سەدەی ١٩ی زایینیدا، بەتایبەت لە ژێر کاریگەریی 
پۆزیتیڤیزمی کامت و سۆسیال-داروینیزم دا، بوون. بڕوانە؛ بێرنارد 
لۆێ��ز، ›١٩٦١، لل. 238�2١0 و حەمید بۆزئەرس��ەاڵن2، 2003، 

ل.22.2١.
38. میر بەدرخان بەگ لە س��اڵی ١820 بوو بە پاشای میرنشینی 
جزی��ر و بۆتان و دەورێکی بەرچاوی هەبوو لە س��ەرکوت کردنی 
ئیزەدیی��ەکان. می��ر بەدرخ��ان ل��ە س��اڵی ١8٤٦ ڕاپەڕینێکی 
چەکدارانەی لە دژی دەس��ەاڵتی ئیمپراتۆریی عوسمانی بەرپاکرد. 
بە هۆی کۆمەڵیک الیەنی سیاس��ی و سەربازی کە لێردەا دەرفەت 
نییە باس��یان بکەین، ڕاپەڕینەکەی میربەدرخان شکس��تی خوارد 
و بەم جۆرە، دەس��ەاڵتی میرنش��یی جزیر و بۆتان وەکوو ئاخرین 
میرنش��ینی کوردی ل��ە ئیمپراتۆریی عوس��مانییدا کۆتاییی هات. 
دەس��ەاڵتدارانی عوس��مانی بنەماڵەی بەدرخانیان ب��ۆ مەنفا دوور 
خستەوە. ئەمین عالی بەدرخان یەکێک لە کوڕەکانی میر بەدرخان 
بوو کە یاساناس��ێکی بەناوبانگ بووە و لە نێوان س��ااڵنی ١٩20�
١٩00 ل��ە ئیمپراتۆریی عوس��مانیدا پلە و پای��ەی بەرزری هەبوو 
)ب��ۆ وێنە موفتی دادگا لە ئیس��تانوول(. ئەمی��ن عالی لە ماوەی 
ش��ەڕ و دوای کۆتاییی شەڕ یەکێک لە سیاس��ەتمەدارانی شارەزا 

و بیرمەندانی بیری نەتەوایەتیی کورد بوو. س��ێ کوڕەکەی ئەمین 
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س��لیمانی )ئەندام(، ١2( فەتحوڵاڵ ئەفەندی )ئەندام( ١٤( شوکری 
محەمەد، باقرمادەب )ئەندام(. سلۆپی، ل. 23، بۆزئەرساڵن ل. ٦3 

و سەگبان ل. ١55.  
49. Klein, 2003, pp. 25-55
50. لە س��اڵی 200٤ لە »ڕووماڵی کوردیش پاتفۆرم« وتارێکم لە 
ژێر سەردێری »بە مارکسیستی کردنی ناسیۆنالیزم لە کوردستان« 

61گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720



ب��اڵو کردەوە کە هەم ناس��اندنی وتارەک��ەی ژانێت کایەن بوو و 
هەمیش ب��ەکار هێنانی ئەو مێتۆدە توێژینەوەی��ە بوو بۆ ئانالیزی 
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 �Contingency- مەبەستی فۆکۆ لە دەستەواژەی کانتینجێنسی
چییە؟ دەکرێ وەکوو وشە کانتینجێنسی لە زمانی کوردی بکەین بە 
ڕێکەوت، بەس ئەوە مانای چەمکی ›کانتینجێنسی‹، واتا ڕەهەندی 
سیاسی-فەلس��ەفییەکەی ناگەیەنێت. هەر بۆیەش باش��ترین کار 
پێناسە و ش��ەرحی ئەو چەمکەیە. کاتێک دەڵێین ڕووداوێک، یان 
دۆخێک��ی مێژوویی دەبێت وەک��وو )کانتینجێنت( لێک بدرێتەوە 
مەبەس��ت ئەوە نییە س��ووک و س��انا تەنیا وەکوو ڕێکەوت و یان 
حادەس��ە س��ەیری ئەو ڕووداوە بکەین. کاتێک ڕووداوێک وەکوو 
کانتینجێنسی )گونجاوی ناپێویست( پێناسە دەکەین، پێ لە سەر 
دوو خ��اڵ دادەگرین: یەکەم؛ مەبەس��ت ئەوە نییە کە ئەو ڕووداوە 
پێویس��ت نەبوو، بەڵکوو دەڵێین سەرهەڵدان، گەشە و جێگیربوونی 
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ئ��ەو ڕووداوە یەکێک لە دەرئەنجامەکانی پەیوەندییە ئالۆزەکان، لە 
نێ��وان کۆمەڵیک ڕووداوی دیکە بوون کە ئەو ڕووداوە ڕاس��تەوخۆ 
پەیوەندییان بە ئەوانەوە نەبوو. لەو گۆش��ەنیگایەوە لە مێژووکاری 
فۆکۆیانی »پێویس��تیی مێژوویی« وەکوو ئاکامی گەشەی پێکهاتەی 
ڕەوت��ی ڕووداوە مێژوویییەکان کە لە هزری هێگێل و مارکس��ەوە 
ب��ەکار دەهێندرێ ڕەد دەکرێت��ەوە. دووەم؛ ئەو چەمکە بەو واتایە 
نییە کە دەیتوانی هەر ش��تێک ڕوو ب��دات و هەر بۆیەش ڕووداوە 
مێژوویییەکان و گەش��ە و جێگیربوونی��ان هەڵقواڵوی قەزاوقەدەر 
نی��ن. فۆکۆ کاتێ لەدایکبوون��ی زیندان وەکوو ش��ێوازێکی نوێی 
س��زادان پێناسە دەکات بە هیچ ش��ێوازێک نکۆڵی لە ئەوە ناکات 
کە لەو دەورەیەدا کۆمەڵیک لە پس��پۆڕان و بەرپرس��ان لە ڕووی 
هەس��تی مرۆڤییەوە زیندانی کردنیان پێ باش��تر بوو لە کوشتن 
و لێ��دان ل��ە بەرچاوی خەڵ��ک. بەس خاڵێک ک��ە فۆکۆ پێی لە 
سەر دادەگرێ ئەوەیە کە سەرهەڵدانی زیندان ئاکام و دەرئەنجامی 
بەڕێکەوتی )کانتینجێنسیانەی( کۆمەڵێک گۆڕانکاریی تر بوون کە 
ڕاس��تەوخۆ هیچ پەیوەندییەکیان بەو تەوەرەوە نەبوو.) کەنداڵ & 

ویکام، ١٩٩٩، لل. ٩�5.(
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توێژینەوەکانی سەبارەت بە بنچینە و جۆرەکانی هزر و پراکتیکی کۆلۆنیال، بۆمان ڕوون 
دەکەنەوە کە ڕەخنەی ئانتی کۆلۆنیال، پێش ئەوەی کە ڕاستەوخۆ داوای سەربەخۆیی 

بکات، لەسەرەتادا بە داواکاری بۆ شارۆمەندییەکی یەکسان لە نێو چوارچێوەی 
ئەمپەریالیدا دەستی پێ کردووە. بەاڵم ئەزموونی مێژوویی سەڵماندوویەتی کە ئەم مۆدێڵە 

ئالتێرناتیڤانە، لە ئوتۆپیا )کۆمەڵگای ئارمانی( و هەندێک ئیدەئال تێنەپەڕیون.

نەتەوەسازییەکی دێموکڕاتیک؛  
لەڕەعیەتییعەجەمەوەبۆشارۆمەندیکوردستانی

بێهرووزشوجاعی



ئەم کورتە باس��ە س��ەرەتایەکە بۆ لێکدانەوەی 
نەتەوەس��ازیی دێموکڕاتیک و پەیوەس��تبوونی 
لەگەڵ چەمکی س��ەروەری و شارۆمەندسازی. 
پڕۆس��ەی نەتەوەس��ازی لە زۆرێک لە واڵتاندا 
ڕەوتێک��ی خۆماڵیی تێپەرک��ردووە کە لەوانەیە 
کوردس��تانی  هەلومەرجی  بۆ  الس��اییکردنیان 
ڕۆژهەاڵت، ئاکام��ی نەخوازراوی لێ بکەوێتەوە. 
تەنانەت پڕۆسەگەلی نەتەوەسازی لە پارچەکانی 
دیک��ەی کوردس��تان ڕەوتێک��ی ئەندێمیکیان 
)خۆجێی��ی( هەیە و ئەو ئەزموونانە دەبێ بە بێ 
الس��اییکردنەوە لە ڕۆژهەاڵت ئێتوود )موتالعە( 
بکرێن. ئەم باس��ە ئاوڕێک لە پڕۆس��ەی بیچم 
گرتنی سەرەوری و شارۆمەندسازی لە جیهانی 
خۆرئ��اوا دەداتەوە و دواتر ئەو پڕۆس��ەگەالنەی 
پارچەکان��ی دیکەی کوردس��تان ک��ە تێیاندا 
چەمکی ش��ارۆمەندی پێناس��ە ی��ان پراکتیزە 
کراوە، تیشکیان دەخرێتە سەر. بەشی دووهەمی 
نەتەوەس��ازیی  ورووژاندنی  کورتەباس��ە  ئ��ەم 
دێموکڕاتیک بە پێی زاناوی )هۆوییەت(سیاسیی 

تەڤگەری ڕزگاریخوازیی ڕۆژهەاڵتە. 

کێشەوئارگۆمێنت
بە درێژاییی مێژووی مۆدێڕنیتە پەیوەندییەکی 
ڕاس��تەخۆ لە نێوان س��ەروەری، ئێپیس��تێم]١[
)مەعریفە(، تاک، ش��ارۆمەند و نەتەوەس��ازیدا 
هەبووە. تا ئەوکاتەی سەروەری وەکوو دەسەاڵتی 
بااڵی ڕەببانی]2[ تەعبیر دەکرا، پێناسەی تاکیش 
بەن��ی و موڵک و ماڵ ب��وو. تاک تەنیا ئەو کاتە 
مرۆڤ��ی«]3[ی خۆی،  »ئەنتەگریتەی  گەیش��تە 
کاتێک مەعریفە بوو ب��ە موڵکی هەموو کەس، 
واتە  مەعریفە لە ناو خەڵکی ئاس��اییدا دابەش 
کرا. لێرەدا مەبەستمان لە ئەنتەگریتەی مرۆڤی، 
تێگەیش��تنی ئۆتۆنۆم لە خۆ، وەکوو س��ووژە و 
بکەری ڕاسیۆنالیس��ت )ئەقان��ی( بە ئیرادەی 
ئۆتۆنۆم بە پێی پرەنس��یپگەلێکە. ئەنتەگریتەی 
بەرهەم��ی  چەمکی��ش  وەک��وو  مرۆڤ��ی، 

ئێپیستێمیکی مۆدێڕنیتەیە. 
وەک چۆن ڕێفۆرماس��یۆن هانی وەرگێرانی 

دەق��ە پیرۆزەکان��ی ب��ۆ زمانی عام��ە دەدا، تا 
خەڵکی ئاس��اییش بتوانن تێبگ��ەن چییان بۆ 
دەخوێندرێت��ەوە، یەکێک لە پێش��مەرجەکانی 
دێموکڕاسیش ئەوەیە کە دەبێت خەڵک بتوانن 
ب��ە زمانی خۆی��ان بخوێنن و بنووس��ن تا بەم 
شێوەیە بتوانن ببنە بکەری سیاسیی ڕاستەقینە. 
خۆ-بەڕێوەبەری لەس��ەر بنەمای »یەک کەس و 
یەک دەنگ« ئەو کاتە دەس��تەبەر دەکرێت، کە 
زانینیش دابەش کرابێت. یەکێک لە مێکانیزمە 
پێدڤییەکانی دابەش��کردنی زانین، دامودەزگای 
پەروەردەی گش��تییەکە لە الی��ەن دەوڵەتەوە 
دادەمەزریت. ئەم دەزگایە نە تەنیا زانین دابەش 
دەکات، هەروەها لە تەنیشت فێرکردنی زمانێکی 
س��تاندارد، گێڕانەوە و کەلەپووری نەتەوەیەکدا، 
سۆزیش بۆ دەوڵەت و هێماکانی دەخزێنێتە ناو 
زەینی تاک. ئەمە ڕێبازێکە نەتەوە-دەوڵەتەکان 
بۆ نەتەوەسازی بەکاری دەبەن. گەلۆ بۆ گەلێکی 
ب��ێ دەوڵەتی وەکوو ک��ورد، چ ڕێبازگەلێک بۆ 
نەتەوەس��ازی هەیە؟  بەدیهێنان��ی پڕۆس��ەی 
هەروەها ئەگەر دامودەزگای پەروەردەی گشتی 
ب��ە زاناوێکی جگە لە زاناوی ک��وردی داڕێژراو 
بێ��ت، ئەو زانین و زمانە، ئ��ەو گێڕانەوەیە، ئەو 
دەوڵەت��ە و هێماکان��ی، چ کاریگەرییان دەبێت 
لەس��ەر ئەنتەگریت��ە مرۆڤیی تاک��ی کورد و 
تەنانەت لەسەر زاناو و ڕێزۆن دێتری]٤[)هۆکاری 

مەوجوودیەت( مرۆڤی کورد؟ 
کۆمەڵ��گای ڕۆژهەاڵت کۆمەڵ��ە گۆڕانێکی 
بنەرەتی��ی ل��ە ماوەی ٤0 س��اڵی ڕاب��ردوودا 
ئەزموون کردووە. وێژمانی سیاسیی بزووتنەوەی 
کورد ل��ە ڕۆژهەاڵت، ب��ە پێ��ی هەلومەرجی 
ئەوکات��ەی ڕۆژهەاڵت لەس��ەر بنەەمای مافی 
»دیاریکردن��ی چارەنووس« و »رەفعی س��تەمی 
میلل��ی« داڕێژراب��وو. حیزب��ە سیاس��ییەکانی 
ڕۆژه��ەاڵت هەرچەندە لە پاش��خانی جیاوازی 
وەرگرتبی��ت،  س��ەرچاوەیان  سیاس��ییەوە 
ب��ەاڵم زۆربەی��ان پۆزیس��یۆنێکی تێئۆریکیان 
هەبوو کە ل��ە ناو س��پێکتروم و تەیفی چەپدا 
پێناس��ە دەکرا. لەم چەند دەیەیەدا، گۆڕانێکی 
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بنەرەتی لە ئاس��تی کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی و 
ئابووری، بەس��ەر ڕۆژهەاڵتدا هاتووە. ئەوەی لەو 
ماوەیەدا ه��ەر وەک جاران مایندەیە و تەنانەت 
ئاگرێسیڤتریش��ی لێ هاتووە، هەر ئەو »ستەمە 
میللییە«یە. کاراکتەر و ڕوخساری ئەم »ستەمە«، 
لەبەر چەند هۆکارێک گ��ۆڕاوە. لەوانە چەمکی 
ناسیۆنالیسمی بااڵدەس��ت، واتە ناسیۆنالیسمی 
فارس، ڕیڤیزە کراوە؛ ناسیۆنالیسمی بە ڕواڵەت 
س��ێکوالری فارسی، ماسکی سێکوالریستیی بە 
تەواوی الداوە و س��یمای ڕاستەقینەی فارسی-

شیعەکەی بە ڕاشکاوانە بەرجەستە بووە. 
تا ناوەڕاستی دەیەی ٦0ی زائینی ئەگەر لە 
سەدا بیس��تی خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە شارەکاندا 
نشتەجێ بووبن، ئیس��تا گەیشتووەتە ئاستێکی 
زۆر بەرزتر. بە شاریبوونی کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵت 
ئەنتەگراس��یۆن لەگەڵ سیستەمی کارگێری و 
ئابووری��ی دەوڵەتی ئێرانیش��ی قووڵتر کردووە. 
کاراکت��ەرە کۆمەاڵیەتی-فەرهەنگییەکانی تاکی 
کورد لەبەر ئەم پڕۆس��ەگەالنە بە ش��ێوەیەکی 
بنەڕەت��ی گۆڕاوە. ل��ە نەبوونی سیس��تەمێکی 
پەروەردەیی��ی نەتەتەوەیی ب��ە زاناوی کوردی 
چ ڕێگایەک لە قۆناغی ئێس��تادا بۆ پەروەردەی 
تاکی کورد بەرەو نەتەوەسازییەکی دێموکڕاتیک 
هەیە؟ پێش ئەوەی بەرس��ڤی ئەم پرس��یارانە 
بدەین، پیویس��تە ئاوڕێک لە وەراری)تەکامول( 
چەمک��ی س��ەروەری بدەین��ەوە ک��ە ڕۆڵێکی 
ناوەندیی لە گەش��ەی چەمکی تاک، شارۆمەند، 

تاک و دێموکڕاسیدا هەیە.  

پێناسەیسەروەرییپێشمۆدێڕنیتە
پڕۆسەی نەتەوەسازی دیاردەیەکی مۆدێڕنیتەیە 
کە بە ڕێفۆرماس��یۆن و ڕۆشنگەرییەوە دەستی 
پێ کردووە. پێش��تریش قەوارەی جۆراوجۆری 
حوکمڕانی هەبوون، بەاڵم چەمکی س��ەروەری 
تەنی��ا گرێدرابوو بە کەس��ێکەوە ک��ە ئەویش 
فەرمان��ڕەوای واڵتەکە بوو ب��ە نوێنەرایەتی لە 
دەس��ەاڵتێکی ڕەببانی. واتە ئەوەی کە ئێس��تا 
وەکوو س��ەروەریی گ��ەل پێناس��ە دەکرێت، 

دیاردەیەک��ی نوێی��ە، هەرچەن��دە س��ەرەتای 
بیچمگرتن��ی ئ��ەم س��ەروەرییە، دەگەڕێتەوە 
ب��ۆ ڕێفۆرماس��یۆن و وەرگێڕان��ی ئینجیل. لە 
س��ەردەمی س��ەدەکانی ناوەڕاس��تدا، یەکینە 
سیاسییەکان وەکوو مەملەکەت]5[ دەناسێندران، 
کە نە ئۆتۆریتەی ڕەها بوون، نە س��ەربەخۆیش، 
ن��ە »دەوڵەت« بوون ن��ە »نەتەوە«یش، کە ئێمە 
ئێستا وا پێناسەیان دەکەین. بێگومان شانشینی 
و ئیمارات��ی تەریتوریالی ورد و گەورە هەبوون. 
شاه�، دووک یان فەرمانڕەوایەکی ناوچەیی یان 
تەنانەت ڕێبەرێکی دینی، دەیتوانی حاکمییەتی 
تەریتوارێکی بەدەست بێت. »شاهان ئۆتۆریتەی 
ناوەڕاست بوون؛ زاڵ بوون بەسەر ئۆتۆریتەکانی 
خ��وارێ، ب��ەاڵم ئۆتۆریتەی ڕەها خ��ودا، یان 
نوێنەرانی لەسەر زەوی، واتە پاپەکان بوون. زۆر 
جار ئەمیرەکان لە دەس��ەاڵتی شاهان بێ نیاز 
بوون، واتە جۆرێک��ی خۆبەڕێوەبەرییان هەبوو، 
لە هەمان کاتدا بەتەواویش سەربەخۆ نەبوون.« 
)Keen, 1991:262( بۆیە بریتانیا و فەڕانس��ە 
وەک��وو مەملەکەتی ئینگلی��ز]٦[ و مەملەکەتی 
گالیک]7[ پیناس��ەدەکران کە ل��ە ژێر حوکمی 
باالی پاپی ڕۆمدا بوون. ڕۆحانییەت و کلێسە]8[ 

هاوتەریب لەگەڵ شاه� حوکمڕانییان دەکرد.
 

ئالینگارکردنیسەروەرییڕەببانی
لە کۆتاییی س��ەردەمی ناوەڕاس��تدا سێرییەک 
کتێب��ی دین��ی]٩[ ب��ۆ ئامانجگەلی شەخس��ی 
باڵو کران��ەوە. ژم��ارەی زۆری باڵوک��راوەکان 
ب��وو ب��ە ه��ۆکاری س��ەرهەڵدانی دینداریی 
غەیری پیش��ەیی/عامە]١0[، وات��ە دیندارییەک 
ک��ە بە ڕۆحانییەتی کلێس��ەوە گرێ��دراو نەبوو 
و زۆرت��ر وەکوو عەوام پیناس��ە دەکرا. عەوامی 
باوەڕمەند، س��ەربەخۆ ل��ە ڕۆحانییەت، خۆیان 
وە دوای وەدەس��تهێنانی زانین��ی تێئۆلۆژیک 
)کامی( دەکەوت��ن. ئیتر مۆنۆپۆلی ڕۆحانییەت 
لە س��ەر پرس��گەلە دینییەکان، بەرەبەرە بەرەو 
لەناوچوون دەچوو؛ کەسێکی ئاساییش دەیتوانی 
ببێتە خاوەنی بەی��ان و دەربڕین لەم بوارانەدا. 
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ئاکامێک��ی ئ��ەم دیاردەی��ە بوو ب��ە هۆکاری 
»پەرەس��ەندنی نارەزایەتی��ی خەڵ��ک لەو ڕۆڵە 
کە ب��ە ڕۆحانییەت وەکوو ڕزگارک��ەر درابوو.« 
)McGrath, 2004:11( مش��ەییی )وفور( دەقە 
باڵوک��راوەکان، پەیدابوون��ی ژمارەیەکی زۆری 
دامەزراوەی پەروەردەییشی لەگەڵ خۆیدا هێنا. 
ئەم دامەزراوانە زیاتر دێری مەخینی )مەسیحی( 
بوون، کە پەروەردەی دینییان بۆ عەوام/خەڵکی 
ئاسایی  دابین دەکرد. ئەمە »نیشانەی ئەوە بوو 
کە لە کۆتاییی سەردەمی ناوەڕاستدا، هەرچەندە 
لە بنەمای تێئۆلۆژیدا گۆڕانێ��ک نەهاتە ئاراوە، 
الئیس��یتە  ب��ەرەو  ڕۆحانیی��ەت  و  دیان��ەت 
کاتێک   )McGrath, 2004:12(]جوواڵیەوە.«]١١
دەوری نێوانگێ��ڕی ڕۆحانیی��ەت کەم کرایەوە، 
ئیمتیازاتیش��ی ب��ردرا ژێر پرس��یار. داهێنانی 
دەزگای چ��اپ، هەم لە ڕووی دینی و هەمیش 
لە ڕووی سیاسیەوە، مەترسییەکی گەورەتری بۆ 
ئۆتۆریتەی کلێسە خوڵقاند. لە دەستڕەس بوونی 
بەرهەم��ی تێئۆلۆژیک بۆ عەوامێکی خوێندەوار، 
مۆنۆپۆلی کلێس��ەی لەسەر دین و زانین تێکدا 
و پلۆرالیس��مێکی زانینی خولقاند، بۆیە »رەگ 
و ڕیشەی ڕۆشنبیریی ڕێفۆرماسیۆنی لووتێران، 
دۆکترینالی]١2[ پلۆرالیس��می  ب��ە  پەیوەس��تە 
کۆتایی��ی  )مەکتەبی/تەعلیمی/عەقیدەت��ی( 
 McGrath, 2004:( ناوەڕاس��ت.«  س��ەردەمی 
28( پلۆرالیس��می دۆکترینال، بە دوای خۆیدا 
پلۆرالیسمی زمانیشی هێنایە ئاراوە؛ هەڵمەتێکی 
وەرگێڕانی ئینجیل و سەرچاوە تێئۆلۆژیکەکانی 
دیکە بۆ زمانە هەرێمییەکان دەس��تی پێ کرد 
کە ئیتر ئەو بەرهەمانە بۆ خەڵکی ئاس��ایی، واتە 
ئەوەی کە وەکوو عەوام پێناسە دەکرا، بەردەست 
بوو. »ئێپیس��تێم« ئیتر ب��ۆ چینێکی تایبەت لە 
کۆمەڵگا س��نووردار نەکرابوو، بەلکوو خودانێکی 
گش��تیی هەبوو، چونکە هەرکەس دەستڕەسیی 
بە ئێپس��تێمی »زمانەکە«]١3[ هەبوو. ئەم زمانە و 
زمانانە لە کۆتایی��دا چوارچێوەیان بە زاناوگەلی 
لۆکالیی ئاخێوەران بەخشی و هەروەها بیچمیان 
بە تەڤگەرە ڕێفۆرمیس��تەکانی ئەو س��ەردەمە 

دا. ل��ە پاش قەیرانی ڕەوایەتی��ی ئۆتۆریتە، کە 
تێئۆکراسیی کلێسە تووشی بوو، خەڵکی ئاسایی 
ئۆتۆریت��ەی دونیەویش��یان بردە ژێر  تەنانەت 
پرس��یار؛ جا چ لۆردی لۆکال بوایە، چ پرەنس و 
نەجیبزادەی حاکم بوایە کە لە پۆزیسیۆنی بااڵی 
ناوەڕاستدا  هیرارش��یی فێئۆدالیی س��ەردەمی 
بوون. هەتا ئەو کاتەش وش��ەی سەروەر هاوواتا 
بوو لەگ��ەڵ خودی لۆرد یان ش��اه�، بەاڵم بە 
گەشەسەندنی ئێپیستێم لە ناو خەڵکی ئاساییدا، 
س��ەروەری ئیتر بۆ تاکەکەسێک ڕەها نەبیندرا. 
ئەم دیاردەیە بەتایبەت لە ناوچەی شڤابێنی]١٤[
ئاڵمان س��ەری هەڵدا. جووتیارانی ش��ڤابێن لە 
س��اڵی ١525دا جاڕنامەیەکی��ان بە ناوی »١2 
م��ادەی جووتیارانی ش��ڤابێن« ب��اڵو کردەوە، 
کە تێی��دا جگە لە داخ��واز ب��ۆ دادپەروەریی 
کۆمەاڵیەتی، لە مادەی 3دا ئاماژە بەوە دەکرێت 
کە »تا ئیستا بە پێی نەریت، لۆردەکان خاوەنمان 
ب��وون، وەکوو ئەوەی ئێم��ە موڵک و ماڵ بین. 
ئەمە جێی داخە چونکە مەسیح هەموومانی بە 
ب��ێ جیاوازی بە خوێنی پیرۆزی ڕزگار کردووە، 
ئەمجا چ ش��وانێکی بێ پای��ە بێت، چ لۆردێکی 
گەورە. بۆیە ئینجیل بۆمان دەس��ەڵمێنێت کە 
 Te( ».ئێم��ە ئازادی��ن و دەمانەوێ ئ��ازاد بین
Brake, 1998: 33( س��ەرەرای وێژمانی دینیی 
ئەم جاڕنامەیە، بۆ یەکەم جار خەڵکی ئاس��ایی 
خۆی��ان ئیتر نە وەکوو ڕەعی��ەت بەلکوو وەکوو 

تاکی ئازاد پێناسە دەکرد. 
جاڕنام��ەی ش��ڤابێن ڕەعیەت��ی نەک��ردە 
شارۆمەند، بەاڵم سەرەتایەک بوو بۆ کۆتاییهێنانی 
س��ەروەریی ڕەببانیی]١5[ کلێس��ە؛ چونکە پاش 
ڕێفۆرماسیۆن و گەشەسەندنی پرۆتێستانتیسم، 
کلێس��ەکان کەوتنە ژێر دەسەاڵتی حکوومەت 
و ش��اه�، واتە جۆرێ��ک کلێس��ەی نەتەوەیی 
دروس��ت بوو. تا ئەو س��ەردەمەش نەخش��ەی 
ئەوروپ��ا بە پێ��ی واڵتانی خاوەن س��ەروەری 
نەکێش��رابوو واتە »ئەورووپا بەس��ەر دەوڵەتانی 
س��ەروەردا دابەش نەکرابوو، بەڵکوو پێکهاتبوو 
ل��ە ژمارەیەک حوکمڕانی کە ]تەریتوارەکانیان[ 
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یەکتری هاوپۆش دەکرد یان دەست بە دەست 
دەکرا.« )Clark, 1960:28( جەکس��نیش لەم 
بارەیەدا گەواهی دەدات کە ئەو سەردەمە »هیچ 
سنووری سەقامگیر و دیاریکرای سیاسی نەبوو 
کە ئێمە بتوانین بە پێی س��ەالحیەتی حەوزەی 
قەزای��ی، وەکوو دەوڵەتی س��ەروەر پێناس��ەی 
پڕۆس��ەی    )Jackson, 2007:35( بکەی��ن.« 
ڕێفۆرماسیۆن و س��ەرهەڵدانی پرۆتێستانتیسم، 
شیس��مێکی گەورەی لە ناو کلێس��ەدا دروست 
کرد، کە بۆ ماوەی چەندین دەیە بووە هۆکاری 

شەڕی مەزهەبی لە ئەوروپا. 

ــتفالێنیدەوڵەتەوەبۆ لەسەروەرییڤێس
سەروەرییگەل

ئەم شەڕانە بە پەیماننامەی ئاشتی ڤێستفالێن]١٦[
لە ساڵی ١٦٤8دا کۆتایییان پێ هات. گرنگترین 
دەس��کەوتی ئەو پەیماننامەیە دەستەبەرکردنی 
سەروەری بۆ الیەنەکانی شەڕ بوو، بۆیە سەروەریی 
دەوڵەت]١7[ وەکوو سەروەریی ڤێستڤالێنیش]١8[ 
ڤێس��تفالێنی،  بەاڵم س��ەروەریی  بەناوبانگ��ە. 
سەروەریی بەرەو دەرێ بوو. بە پێی ئەم چەمکە، 
ئۆتۆریتەی دەوڵەتێک ل��ە بەرانبەر دەوڵەتێکی 
دیکە بوو. واتە دەوڵ��ەت]١7[ یان »حکوومەتێکی 
س��ەروەر، حکوومەتێکی »ئازاد«ە، بەو مانایە کە 
ڕەهایە لە ئۆتۆریتە و قانوونی دەرەکی، جگە لەو 
حاڵەتانە کە خ��ۆی ڕەزایەتی دابێت، بۆ نموونە 
ئەگ��ەر ڕێککەوتنێک ]ل��ە نێوانیاندا[ هەبێت.« 
)Jackson, 2007:10( ئەم جۆرە سەروەرییە لە 
الیەن شاهانی سەردەمی ناوەڕاستدا لە بەرانبەر 

پاپ و شاهە ڕەقیبەکانەوە بەرجەستە دەکرا. 

ــەیەکی ــەلبەپێیپێناس ــەروەرییگ س
ڕووسۆیانوتەعبیرلەوپێناسەیە

سەروەری وەکوو چەمک، ڕێگایەکی مێژووییی 
بڕیوە؛ ڕاس��تە جاران وەکوو مافی بااڵدەس��تی 
ش��اهان و فەرمانڕەوای��ان لەبەرانب��ەر ئەوانی 
دیکەی ڕەهادا پێناس��ە دەکرا. بەاڵم ڕوویەکی 
ناوخۆیی��ی ئ��ەم س��ەروەرییە هەب��وو، چونکە 

ئۆتۆریتەی فەرمانفەرمای س��ەروەر لە بەرانبەر 
ڕەعیتی��ش  بەرجەس��تە دەکرا، واتە س��ەروەر 
بەس��ەر ڕەعیەتەکانی��دا ڕاهێنان��ی ئۆتۆریتەی 
دەکرد و بە کەیفی خۆی بڕیاری دەدا. ڕێبواریی 
س��ەروەری گەرچی لە سەروەریی دەوڵەت یان 
س��ەروەریی ڤێس��فالێنی ڕا دەس��تی پێ کرد، 
بەاڵم ب��ە ئیدەگەلی ڕادیکال خ��ۆی فراوانتر و 
قوولتر کرد. لە سەدەی حەڤدە و هەژدەدا جان 
لۆک]١٩[و ژان ژاک ڕووس��ۆ]20[ سەروەریگەلیان 
تێئۆری��زە کرد. لە کتێب��ی دووەمی »دەربارەی 
پەیمانی کۆمەاڵیەتی، یان پرەنس��یپگەلی مافی 
سیاسی]2١[» )١7٦2(دا ڕووسۆ ئیستیدالل بەوە 
دەکات کە س��ەروەری، یان »ئیرادەی گشتی«، 
»ناجیابار«ە و یاس��ا پەیڕەو دەکات. یاس��ادانەر 
لە خۆڕا ئۆتۆریتەی نیی��ە، تەنیا ڕێنوێنێکە کە 
کۆمەڵە یاس��ایەک ئامادە و پێش��نیاز دەکات و 
تەنیا گەل، واتە »سەروەر« یان »ئیرادەی گشتی« 

ئۆتۆریتەی تەسویب کردنی هەیە.  
هاوکات لەگ��ەڵ باڵوبوون��ەوەی بیرۆکەی 
ڕووس��ۆ بۆ س��ەروەری لەوبەری ئوقیانوس��ی 
ئەتڵەس لە ئەمریکا شۆڕش��ێک بۆ سەربەخۆیی 
س��ەری هەڵدا کە بە »راگەیاندنی سەربەخۆیی« 
ل��ە س��اڵی ١77٦ و »دەس��تووری« ئەمریکا لە 
ساڵی ١787دا بە ئەنجام گەیشت. لە دیباچەی 
دەس��تووری ئەمریکادا هاتووە کە »ئێمە، گەلی 
ویایەتە یەکگرتوووەکان��ی ئەمریکا، بۆ ئەوەی 
ک��ە یەکگرتنێک��ی کارا دەس��تەبەر بکەین... 
بڕیار لەس��ەر دامەزراندنی ئەم دەستوورە بۆ ... 
The Declaration of In- )ەەمریکا دەدەی��ن.«
dependence, 1776( وات��ە ئەوەی کە بناغەی 
واڵتەک��ەی دان��اوە، گەلە ن��ە فەرمانڕەوایەکی 
سەروەر. چەند س��اڵیک دواتر تێئۆریی ڕووسۆ 
بوو بە بەردی بناغەی پێناس��ەی سەروەری لە 
دەستووری ١7٩١ی فەرانسە؛ تەنانەت هەندێک 
دەستەواژەی ڕووسۆیی بوون بە بەشێک لە دەقی 
دەستووری فەرانس��ە. لە بەشی 3، »دەسەاڵتی 
گش��تی«، بەندی یەکی ئەو دەستوورەدا هاتووە 
کە »س��ەروەری یەک��ە، نادابەش��بار، ناجیابار 
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و ناس��تێنبارە؛ نەت��ەوە خاوەنیەت��ی؛ نە هیچ 
گرووپێ��ک دەتوانێ س��ەروەری بکات��ە تابیعی 
خۆی، نە هیچ تاکێکیش دەتوانێ بیکاتە موڵکی 
 The French Constitution of( خ��ۆی.« 
1791( بەاڵم لە ڕاس��تیدا »ئەوەی شۆڕشگێڕانی 
فەڕانسە تێیدا سەرکەوتوو بوون، »تابیع« کردن 
و »تەمەللوکی« س��ەروەری بوو بۆ خۆیان لەژێر 
ن��اوی »گ��ەل«.« )Jackson, 2007:93( ئ��ەو 
س��ەروەرییەی کە پاش شۆڕشی فەرانسە لەوێ 
دەس��تەبەر بوو وەکوو »دێموکڕاسیی تۆتالیتەر« 
)Talmon 1970:43( پێناس��ە کراوە. واتە تەنیا 
فاشیس��م و کۆمونیسم نییە کە لە سپێکترومی 
دێموکڕاس��یی تۆتالیتەردا وێن��ا کراوە، ڕەگ و 
ڕیشەی ئەم جۆرە دێموکڕاس��ییە دەگەڕێتەوە 
بۆ بەرنامەی سیاس��یی شۆڕش��ی فەرانسە. واتە 
پەیوەندییەکی ڕاستەخۆی حاڵەتی ئێکسترێمی 
س��ەروەریی گ��ەل و تۆتالیتاریس��م هەیە، کە 
لەوانەی��ە مەبەس��تی ڕووس��ۆ نەبووب��ێ. گەلۆ 
پرێمیسەکانی تەعبیری »ئیرادەی گشتی« چین، 
کە شۆڕشی فەرانسە تەفسیرێکی وا تۆتالیتەری 
لە »س��ەروەریی گەل« کرد؟ ڕووسۆ سەروەریی 
لەگەڵ »رەزایەتی خەڵک« ڕەوا دەدیت؛ هەولی 
دەدا بسلەمێنێ کە ئۆتۆریتەی سەروەر دەکرێت 
لە دەس��ت هەموو کۆمەڵگەی سیاس��یدا بێت. 
بەاڵم ئەو ڕەوش��ەی کە ئاکتۆرەکانی شۆڕش��ی 
فەرانسە دەیانەویس��ت بە ناوی خەڵکی ئاسایی 
بەدی بێنن، لە کۆنترۆڵێک��ی تۆتالیتەر ئەوالتر 
نەبوو! واتە ئیدەکانی تەحریفکراوی ڕووس��ۆیان 
بۆ ئامانجە سیاس��ییەکانی خۆیان بە کار هێنا. 
بە ناوی خەڵکی ئاس��ایی ویستی خۆیان بەسەر 
خەڵکدا س��ەپاند. بە ن��اوی گ��ەل، خەڵکیان 
ترس��اند و تەنانەت تێرۆریزە کرد. ئیرۆنییەکی 
مێژوویی ئەمەیە کە ڕەچەڵەکی وشەی »تێرۆر« 

دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی شۆڕشی فەڕانسە.  
ل��ە کۆنتێکس��تی کوردی��دا هاوش��ێوەی 
تەفس��یرێکی وا لە س��ەروەری لە پەیماننامەی 
)ک.ج.ک(دا  کوردس��تان  جڤاکێ��ن  کۆم��ا 
دەبینرێت. بە پێی م��ادەی 2ی پەیماننامەەکە 

»ک.ج.ک سیس��تەمێکی کۆمەلگاگەر )وش��ەی 
toplumcu ب��ە کار هێنراوە، ک��ە لە تورکی دا
toplum  بە واتای کۆمەڵگا و-cu   پاش��گرێکە 
بۆ ئاولناو، واتە وەرگێری ڕاستەوخۆیی بە زمانە 
ڕۆژئاوایی��ەکان دەبیت��ە سۆسیالیس��ت، بەاڵم 
ک.ج.ک وش��ە تورکییەکەی ب��ەکار هێناوە(-
کۆنفێدرێرالە. ... دەوڵەت نیە، ئۆرگانیزاسیۆنێکی 
کۆمەاڵیەت��ی، دێموکڕاتیک و سیاس��ی یە، کە 
بە ش��ێوەی ئاس��ۆیی و پیرامی��دی )هرەمی( 
ڕێکخراوە. ئی��رادەی کۆمەاڵنی گەل بە ڕێگای 
کۆم��ون، ئۆج��اق، مەجلس و کۆنگ��رە پەیرەو 
دەکات.]KCK Sözleçmesi( ]23[ «]22 ( لێ��رەدا 
ک.ج.ک خۆی دەکات��ە خاوەنی ئیرادەی گەل. 
پەیماننام��ەی ک.ج.ک. ئاماژە ب��ە جۆرێک لە 
دێموکڕاس��یی ڕادیکال بە ناوی دێموکڕاس��یی 
جەماوەری دەکات. ب��ەاڵم بە پێی مادەی 5ی 
پەیماننامەکە »هەرکەسێک کە لە کوردستان لە 
دایک دەبێت شارۆمەندی ک.ج.ک یە و... دەبێت 
ئەو ئەرکانەی لە پەیماننامەدا دیارکراوە بە جێ 
بێنێ. ]2٤[ »بەندی ج، مادەی شەشیش هەروەها 
ئاماژە بەوە دەکات کە دەرکردن لە شارۆمەندی 
ک.ج.ک بە بڕیاری دیوانی داد و تەئیدی کۆنگرا 
گەل جێ ب��ە جێ دەکرێ��ت.]25[ »کۆنگرا گەل 
ڕێکخ��راوی س��یوانیی پ.ک.ک یە.  لە مادەی 
3٦ی ئ��ەو پەیماننامەیەدا هاتووە کە پ.ک.ک. 
»هێزی ئیدێئۆلۆژیکی سیستەمی ک.ج.ک. یە و 
بەرپرسە لە بەدیهێنانی فەسەلفە و ئیدێژۆلۆژی 
ڕێبەرایەت��ی )مەبەس��ت عەبدول��ا ئۆجاالن(.
]2٦[ »وات��ە چارچێوەی ش��ارۆمەندی، مەرجی 

ش��ارۆمەندی بە پێ��ی ئیدێئۆلۆژیی پ.ک.ک و 
کەس��ێک )ئۆجاالن( دەستنیشان دەکرێت. بە 
پێ��ی مادەکانی 2٤ تا 2٦ هەر ش��ارۆمەندێك 
دەبێ��ت ل��ە پێکهاتیەکی کۆمونال��دا ئۆرگانیزە 
بکرێت. سیس��تەمی ش��ارۆمەندی ک.ج.ک و 
ڕێکخس��تنیان ل��ە کۆمونەکان��دا جیاوازیەکی 
ئەوتۆیی لەگەڵ سیس��تەمی س��ۆڤیەت نیە، لە 
دێموکڕاسی سۆڤییەتدا دەبا هەر شارۆمەندێک 
لە »س��ۆڤیەت�«�ەکی گ��ەرەک، دێ و کۆالندا 
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ئەندام بواییە. ئەم »سۆڤیەت�«�انەش گرێدرابوون 
بە حیزبی کۆمونیست. 

لە سەرەتای سەدەی ڕابردووش ژمارەیەک 
لە سیس��تەمەکان لە ژێر ناوی »ئیرادەی گەل« 
ویستی خۆیان بەسەر خەڵکدا سەپاندووە. یەکێک 
لە وشە ئیکۆنییەکانی ناسیۆنالسۆسیالیستەکانی 
ئەڵمانی��ا وش��ەی »das deutsche volk«، واتە 
گەلی ئالمانە. زۆربەی واڵتە کۆمونیستەکان کە 
سیس��تەمی تۆتالیتەریان هەبوو و هەیە، ناوی 
»دێموکڕات« لە پێناسەی فەرمییاندایە؛ کۆماری 
دێموکڕاتیک��ی ئالمان، کۆماری »دێموکڕاتیکی« 
گەلی کۆری��ا )کۆریای باک��وور( و کامپوچیای 
»دێموکڕاتیک«. کامپۆچی��ای دێموکڕاتیک یان 
ل��ە ڕاس��تیدا کامپۆچیای پۆل پۆت��ی خمێرە 
س��وورەکان، ناوی بە ژێنۆسایدی خەڵک چووە 
مێ��ژووەوە. لەم واڵتانە نە تەنیا دێموکڕاس��ی و 
ش��ارۆمەندی نەبووە، تەنان��ەت هیچ بەهایەک 
بۆ ئەنتەگریت��ەی مرۆڤیی تاکەکانی واڵتەکەش 

نەبووە. 

سەروەریویاساینێودەوڵەتی
ئەگەر قۆناغەکانی وەراری ڕێبواریی س��ەروەری 
وێن��ا بکەین، دەتوانی��ن س��ەروەریی ڕەببانی 
بۆ س��ەروەریی دەوڵەت یان ئ��ەوەی کە وەکوو 
سەروەریی ڤێستفالێنی و لەوێشەوە بۆ سەروەریی 
گەل دەستنیش��ان بکەین. تا ئێس��اتش بۆمان 
سەڵمێندراوە کە سەروەریی گەل بە شێوەیەکی 
ڕاس��تەقینە  دێموکڕاس��ییەکی  ناتوانێ  خۆکار 
دەس��تەبەر بکات. لە بواری یاساییدا سەروەریی 
گەل، دوو واتای جیا، بەاڵم پێکەوە بەس��راوی 
هەیە؛ »بۆ دەروە، ئام��اژە دەکات بە چۆنایەتیی 
سەروەربوونی ئەو گەالنە کە شامیلی دەستووری 
نەتەوەیەکگرتووەکان��ن. ئەم چۆنایەتییە بریتییە 
لە پرەنسیپی دەس��توەرنەدانی دەوڵەتی بێگانە 
لە کاروب��اری نێوخۆیی و ڕەدی بۆچوونی بیانی 
لەس��ەر ئەوەی کە کێ حکومەت��ی ڕەوای ئەو 
 )Roth, 1997:365( ».دەوڵەت��ەی پێکهێن��اوە
الیەنێکی دیکەی ئەم چەمکە نۆرمێکی نێوخۆیی 

لە یاس��ای نێونەتەوەییدایە. ڕاس��تە کە مادەی 
2١)3(ی جاڕنام��ەی گەردوونی��ی مافی مرۆڤ 
داوا دەکات کە »دەبێت ئیرادەی گەل بنچینەی 
Universal Dec- )ۆۆتۆریتەی حکومەت بێت« 
laration of Human Rights(، بەاڵم نەس��ی 
ئەم جاڕنامەی��ە ئیدیعای هەم��وو دەزگایەکی 
حوکمرانی لە جیهاندایە، ج��ا چ دێموکڕاتیک 
بێ��ت چ ئۆتۆریت��ەر. تەعبی��ری ئ��ەم بەندەی 
جاڕنامە پرس��ێکی ئیدئۆلۆژیک��ە و کۆمەڵگەی 
نێونەتەوەی��ی زۆر جار ن��ەک هەر پابەندی ئەم 
بەن��دە نەب��ووە، بەڵکوو بە پێی ڕێس��ای ڕێئال 
پۆلێتیک]27[، عوزریش��یان بۆ ڕژێمە ڕەهایەکان 
هێناوەت��ەوە. لەم س��ەردەمە دا، ڕێژیمە هەرە 
تۆتالیت��ەرەکان خاوەنی پارلمانن، بەاڵم ئایا لەم 
واڵتانە س��ەروەریی پارلمانی هەیە؟ تەعبیرێکی 
گش��تی ل��ە پارلم��ان ئەوەیە ک��ە پارلمان نە 
تەنیا جەس��تەیەکی یاسادانەر، هەوەها دەزگای 
نوێنەرایەتی��ی گەلە. بە پێی پرۆس��ێدوورێکی 
هەڵب��ژاردن بەش��ێک لە گەل ی��ان هەمووی، 
ب��ە ڕێگای هەڵب��ژاردن، هەندێک ت��اک لە ناو 
خۆیەوە، ب��ۆ نوێنەرایەتیی خۆی هەڵدەبژێرێت. 
بەاڵم لە واڵتانی وەکوو ئیران و تورکیا، پارلمان 
چەندە س��ەروەریی هەیە؟ گەلۆ ئەو کەسانەی 
ب��ۆ نوێنەرایەتیی گەل هەڵبژێ��ردراون، چەندە 
نوێنەرایەتیی گەل دەکەن؟ سەروەریی پارلمانی 
دێتە واتای سەروەریی موتڵەق و ڕەهای پارلمان. 
بە پێی ئەم س��ەروەرییە پارلمان یاس��ا دادەنێ 
و یاسا هەڵدەوەش��ێنێتەوە. هیچ ئۆتۆریتەیەک 
لەس��ەرووی پارلماندا نییە. بەاڵم ئایا  دەتوانین 
کەتواری واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە پێی ئەو 
جەوهەرەی سەروەریی تێدا پێناسە کراوە، وێنا 
بکەین؟ تەنانەت ئەگەر سیستەمێکی پارلمانی، 
دێموکڕاس��یی  تایبەتمەندییەکان��ی  ت��ەواوی 
نوێنەرایەتی پەیڕەو ب��کات، ئایا دەتوانێ هەموو 
مافە دێموکڕاتیکەکانی تاک، گرووپ، دەستە و 
تەنانەت کەمینە ئێتنیکییەکان دەستەبەر بکات. 
سیستەمی دێموکڕاسیی نوێنەرایەتیی ئەمریکا، 
یەکێک لە کۆنترین سیس��تەمە پارلمانییەکانی 
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جیهانە، کەچی تا ناوەڕاس��تی سەدەی ڕابردوو، 
سیس��تەمی هەاڵواردنی نژادی تێیدا حاکم بوو. 
ڕەشپێس��تەکان نەیاندەتوانی بچن��ە خوێندنگا 
یان تەنانەت ڕێس��تۆرانتی سپیپێستەکان.  واتە 
سەروەریی گەڵ، بۆ پراکتیزە کردنی ئۆتۆریتە بە 
پێی بڕیار و خواس��تی گەل، هیچ گارانتییەکی 

نییە. 
ب��ۆ ئ��ەوەی دەس��ەاڵت لە الی��ەن کەس 
یان کەس��انێکەوە مۆنۆپۆلی��زە نەکرێت یان بە 
ش��ێوەیەکی خراپ ب��ە کار نەهینرێت، دەبێت 
»ئۆتۆریتەیەکی دەس��تووری هەبێت، کە تێیدا 
گەل وەکوو جەمع، دەس��ەاڵتی بااڵی واڵتەکە 
بێت، واتە دامودەزگا و س��امانەکانی دەوڵەت لە 
خزمەت گەلدا بێت و بەم ش��ێوەیە دەسەاڵتی 
خەڵکی ئاس��ایی، ب��ە ش��ێوەیەکی ئامرازی و 
وێژمانی دەزگایی بکرێت. ئەمە دێموکڕاس��یی 
دەس��توورییە، کە تێیدا »دەسەاڵت بە پێی یاسا 

)Friedrich, 1963:198( ».مەهار دەکرێت
س��ەرەڕای ئەو هەموو  مێکانیزمە سیاسی 
و تەنان��ەت یاس��ایییانەی کە فرێدریخ باس��ی 
دەکات، دیس��ان هی��چ گارانتیی��ەک نییە کە 
دەنگی گ��ەل ڕەوایەتی نەداتە سیس��تەمێکی 
تۆتالیت��ەر. گەل دەتوانێ حی��زب یان تەنانەت 
کەس��ێک هەڵبژێرێ کە هەموو دەس��ەاڵت لە 
دەس��تی خۆیدا قەبزە ب��کات؛ دیارترین نموونە 
حیزبە ناسیۆنالسۆسیالیستەکەی ئالمان بوو کە 
بە دەنگی خەڵک لە هەڵبژاردنێکی ئازاددا هاتە 

سەر حوکم. 

نەتەوەوسەروەری
لە نێوان س��ەروەریی گ��ەل و مافی دیارکردنی 
چارەنووس��ی نەتەوەدا پەیوەندییەکی مێژوویی 
هەی��ە. ه��ەر دوو شۆڕش��ی فەرانس��ە وات��ە، 
شۆڕشەکانی کۆتاییی سەدەی ١8 و ناوەڕاستی 
سەدەی ١٩ و ئەو شۆڕشانەی کە لە ناوەڕاستی 
هەر دوو ش��ەڕی جیهانیدا ڕوویاندا و تەنانەت 
شۆڕش��ی واڵتانی ڕۆژهەاڵت��ی ئەورووپا لەدژی 
هێژێمۆن��ی س��ۆڤیەتیش، ل��ە کۆنتێکس��تی 

س��ەروەریی گەل ب��ە پێ��ی دیاریکردنی مافی 
هەڵدەس��ەنگێندرێن.  نەت��ەوەدا  چارەنووس��ی 
بۆیە لە تێئۆریی سیاس��ەتی مۆدێڕندا گەلێکی 
سیاسی کە وەکوو س��ووژەی مافی دیاریکردنی 
چارەنووس هەڵس��ەنگێندرێت، وەک��وو نەتەوە 
پێناس��ە دەکرێت، چونکە پەیوەندییەکی نزیک 
ل��ە نێوان نەتەوەبوون و پراکتیکی س��ەروەریی 
گەلدا هەیە. تەنان��ەت مۆدێلی نەتەوە-دەوڵەت 
لەس��ەر ئەو هزرەیە کە نەتەوە پەیوەس��تبوونی 
ئیدەی ئازادی، ]مافی[ دیاریکردنی چارەنووسی 
نەتەوەیی و سەروەریی گەل پێکەوە وێنا دەکات. 
بێگومان نەتەوە و دەوڵەت هاوواتای یەکتر نین، 
ڕاس��تە کە نەتەوە پۆتانسیێلێکی بەهێزی هەیە 
بۆ بەس��یج و هەس��تی هاوزاناوی )هەمزادی( 
تاک��ەکان و لە ئەنجام��دا بەهێزکردنی بناغەی 
دەوڵەتەکە. بەاڵم لە نەتەوەی بێ دەوڵەتیش��دا 
پۆتانسیێلێکی وا بینراوە، دەنا بە بێ پۆتانسیێلی 
بەسیج، تاکەکانی ئەو نەتەوەیانەی کە خەباتیان 
بۆ ڕزگاری کردووە، س��ەرکەوتنیان بۆ بەدەست 
هێنانی س��ەروەری ب��ەدی نەدەهات. هابرماس 
جەخت لەوە دەکات کە »خۆ-ئاگایی نەتەوەییی 
خەڵک، کۆنتێکستێکی فەرهەنگیی پێکهێنا کە 
ڕێگەی دا بە چاالککردنی شارۆمەندەکانی. ئەمە 
کۆمەڵگەی نەتەوەیی بوو کە جۆرە پەیوەندییەکی 
نوێی لە نێوان کەسانێکدا خوڵقاند کە پێشتر بۆ 
 )Habermas 1996: 128( ».یەکتر بێگانە بوون
پشتگیرییەکی  ڕۆژهەاڵت،  کوردستانی  خەڵکی 
بێ وێنەی��ان بۆ خۆڕاگریی ڕۆژاڤا و پڕۆس��ەی 
گشتپرس��یی باش��وور نواند. لەوانەیە گرنگ بێ 
ک��ە ئاورێک لەو کارەس��اتانەی ل��ە ڕۆژهەاڵت 
ڕووی��ان داوە بدەین��ەوە. پ��اش بوومەلەرزەی 
کرماشان، لە یەکێک لە باکووریترین ناوچەکانی 
ڕۆژهەاڵت واتە لە شارۆچکەی کۆتۆل )قوتوور(
�ەوە کاروانێکی70 کامیونی یارمەتی بە مەودای 
800 کیلومەتر بۆ کرماش��ان و سەرپێل زەهاو 
ن��اردار. لەوانەی��ە خەڵکی ئ��ەو ناوچەیە هەر 
ناوی س��ەرپێل زەهاویش��یان نەبیس��تبوو. لە 
زس��تانی 2020 لە کۆتۆل بوومەل��ەرزە قەوما، 
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ئەمج��ا س��ەرپێل زەهاوییەکان ل��ە ژێر چادر 
و خێوەت��ەوە یارمەتیان بۆ کۆت��ۆل نارد، جگە 
لەوەی سەرتاس��ەری کوردستانی ڕۆژهەاڵت بۆ 
لێقەوماوان��ی بوومەلەرزەکە بەس��یج  بوون. لە 
کۆتای��ی 20١8 دا رێکخ��راوە ڕۆژهەاڵتییەکان 
بانگەوازێکیان بۆ مانگرتنی گشتی کرد؛ لە باکوور 
تا باش��ووری ڕۆژهەاڵت خەڵک لە ماڵی خۆیان 
مانەوە و دووکان و بازاڕ و شار و شارۆچکەکانی 
کوردس��تان هەمووی داخرا. ئەم دوو نموونەیە 
و زۆرێ��ک لە نموون��ەی دیکە س��ەلمێنەری 
ئەوەیە کە هاوهەس��تی و هاودڵیی شارۆمەندی 
لە ڕۆژهەاڵت، ل��ە نەتەوەکانی دەوروبەر ئەگەر 

بەهێزتر نەبێت، الوازتریش نیە. 
ئەمە س��ەرەڕای ئەوەی کە پڕۆس��ەیەکی 
سۆسیالیزاس��یۆن، واتە پەروەردەیەکی گشتیی 
ک��وردی لە ئ��ارادا نی��ە. تاکەکان��ی نەتەوەی 
ک��وردی ڕۆژهەاڵت، لەوانەیە لە ش��ارۆمەندانی 
دەوڵەت-نەتەوەکان زیات��ر ئینتیما و هاوزاناوی 
لە بەرانبەر یەکتر دەنوێنن؛ پش��تگیریی یەکتر 
دەکەن، هاوکاری دەک��ەن، بۆ ژینگە، بۆ خاک 
و خەڵک��ی خۆیان هەموو ج��ۆرە فەداکارییەک 
دەک��ەن، تەنانەت لە پێناوی��دا بە چەک و بێ 
چەک خەب��ات دەکەن و دەمرن، بە بێ ئەوەی 
پرۆگرامێکی پ��ەروەردەی یەکگرتوویان هەبێ، 
بەبێ ئ��ەوەی لە هەمان ش��ێوە دام��ەزراوەدا 
سۆس��یالیزە کراب��ن و ب��ە بێ ئ��ەوەی کە لە 
پڕۆسەیەکی فێرکردن و ڕاهێنان لە دەزگاگەلی 
پەروەردەی گشتی، وانەی گێڕانەوەی نەتەوەییی 
خۆیان وەرگرتبێ. نە نەبوونی ئەو پڕۆس��ەیە، نە 
نەبوونی ئەو دامەزراوان��ەش، نەبوونە هۆکار کە 
هاوهەستی و هاودڵی لە نێوانیاندا وەرار نەکات 
و مایندە نەبێت. ئەو هەستانە لە پەنای هەست 
بە چارەنووسێکی هاوبەش، میرات و مێژوویەکی 
هاوبەشە کە ڕۆژانە بەرهەم دەهێندرێنەوە. ئەم 
خااڵنەی کە ئاماژەیان پێ کرا، دروست بە پێی 
تێئۆریی نەتەوە وەکوو »کۆمەڵگایەکی وێناکراو«ی 
ئاندێرسۆن، گوزارش لە پێناسەیەکی نەتەوەیی 
بۆ کورد دەکات. چەند دەیە پێش ئاندێرس��ۆن 

و هابرماس��یش، قاس��ملوو لە بابەتی پێکهاتنی 
زان��اوی نەتەوەیی��ی گەلی ک��ورد، لەکتێبە بە 
ناوبانگەکەی »کوردس��تان و کورد]28[»دا، ئاماژە 
ب��ە چەندین خاڵی گرنگ وەکوو پێش��مەرجی 
نەتەوەبوون��ی ک��ورد دەکات و وەها پێدەچێت 
»لە زانس��تی نوێدا چوارچێوەیەک��ی دیاریکراو 
بۆ ناوەرۆکی ئەم وش��ەیە ]نەتەوە[ دەستنیشان 
کراوە. نەتەوە کۆمەڵێک لە تاکی مرۆڤین، کە لە 
پڕۆسەیەکی مێژووییدا دیار بوونە و دامەزراون.« 
)قاسملوو، ١٩٩٦:300( پاش تاوتوێکردنی میژووی 
کورد و گەشەسەندنی پەیوەندییەکانی سەرمایە 
و دابەشکردنی کوردستان لە نێوان چوار واڵتدا، 
قاس��ملوو دەگاتە ئەو ئەنجام��ە کە »لە بەر ئەم 
هۆیانە، بەو شێوەیە کە دەتوانین لە نەتەوەکانی 
دیک��ە ناوببەی��ن، دەتوانین کوردی��ش وەکوو 
نەتەوە پیناس��ە بکەین، چونکە س��ێ مەرجی 
گرنگ و س��ەرکیی پێکهێنانی زاناوی نەتەوەیی 
بریتی لە زمان، خاک و دابونەریتی هاوبەش بە 
تەواوی لە ناو گەلی کوردیش��دا هەن.« )هەمان 
س��ەرچاوە: 30٤�305( س��ەرەرای بۆچوونێک��ی 
ئێکۆنۆمیس��ت، لێرەدا مارکسیزم، کە بۆچوونی 
باوی تێئۆریزەکردنی نەت��ەوە لە ناو چەپەکاندا 
بوو، قاسملوو، ئابۆری ناکاتە فاکتۆرێکی ئەساسی 
بۆ پیناسەی نەتەوە و وەها پێدەچێت: »زۆر جار 
هەبوونی ئابوورییەکی هاوبەش وەکوو مەرجێکی 
سەرەکی بۆ پێکهاتنی زاناوی نەتەوەیی هەژمار 

ناکرێت.« )هەمان سەرچاوە: 305(
خالێکی دیکە کە لە پراکتیکی کۆمەاڵیەتی 
و وێژمان��ی سیاس��یی ڕۆژهەاڵتدا بەرجەس��تە 
دەبێت، ئی��دەی بەرابەری و دادمەندییە، وەکوو 
گری��ن فێلد ئاماژە دەکات، نەت��ەوەی مۆدێڕن 
»کۆمەلگایەکی گشتگیر، سەروەر و لە جەوهەردا 
یەکسان«)Greenfeld 2001: 32( وێنا دەکات. 
قاسملوو لە »بحث کوتاهی در بارە سوسیالسم«دا 
ئاماژە ب��ەوە دەکات کە ئامانجگەلی حیزبەکەی 
تەنیا چارەسەریی کێشەی نەتەوەیی نییە، بەڵکوو 
پرۆگرام��ی هەیە بۆ کێش��ە کۆمەاڵیەتییەکانی 
کوردس��تان و »لە س��اڵی ١٩7١�ەوە تا ئیستا 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720 74



بەرنامەی بە تایبەت لەسەر بنەمای چارەسەری 
دوو کێش��ەی »نەتەوایەت��ی« و »کۆمەاڵیەتی« 

دامەزراوە.« )قاسملوو، ١٩82:8(
لە ئاراستەی بنەمای یەکەمی بۆچوونەکانی 
قاس��ملوودا، کۆمەڵێ��ک تێئۆریس��یەنی بواری 
س��ەروەری و ماف��ی دیاریکردن��ی چارەنووس 
ڕادەگەیەنن ک��ە »نەتەوە وک��وو خەڵک مافی 
خۆبەرێوەبەریی هەیە، ک��ە ]مافی[ دیارکردنی 
چارەن��ووس، ئاماژەیەکی ڕاس��تەخۆیە بۆ مافی 
 MacCormick 1999;( ».گەردوونی ب��ۆ مرۆڤ
Lindahl: 2001; Tully 1995( هاوئاراس��تە لە 
گ��ەل هێمان)عنصر(ی دووەم��ی بۆچوونەکانی 
قاس��ملوو وات��ە »ل��ە ناوبردنی ئیستیس��ماری 
م��رۆڤ ل��ە م��رۆڤ« )قاس��ملوو، ١٩82:٩(، ئەو 
تێئۆریس��یەنانە خەخت لەوە دەک��ەن کە »لە 
دۆکترین��ە مۆدێڕنەکان��ی س��ەروەریی گەلدا، 
گەل وەکوو نەت��ەوە حوکمڕانی دەکات؛ ]بۆیە[ 
سەروەریی گەل لە نیزیکەوە بە خۆبەڕێوەبەریی 
دێموکڕاتیکەوە پێناس��ە ک��راوە؛ واتە، مەرجی 
نۆرماتیڤ، ک��ە بە پێی ئەو، یاس��ا ڕەوا بکات، 
ئەوەی��ە کە ]ئەو یاس��ایە[ بەرهەم��ی بڕیاری 
 MacCormick 1999; Lindahl:( ».گەل بێت

)2001; Tully 1995

سەروەریلەهزریئانتیکۆلۆنیالدا
توێژینەوەکانی سەبارەت بە بنچینە و جۆرەکانی 
هزر و پراکتیکی کۆلۆنیال، بۆمان ڕوون دەکەنەوە 
کە ڕەخنەی ئانت��ی کۆلۆنیال، پێش ئەوەی کە 
ڕاستەوخۆ داوای سەربەخۆیی بکات، لەسەرەتادا 
بە داواکاری بۆ شارۆمەندییەکی یەکسان لە نێو 
چوارچێوەی ئەمپەریالیدا دەس��تی پێ کردووە. 
بەاڵم ئەزموونی مێژوویی س��ەڵماندوویەتی کە 
ئەم مۆدێڵە ئالتێرناتیڤانە، لە ئوتۆپیا )کۆمەڵگای 
ئارمانی( و هەندێک ئیدەئال تێنەپەڕیون. خەباتی 
گاندی بۆ ش��ارۆمەندیی یەکس��انی ئەمپەریالی 
بریتانی، لە ئەفریقای باش��وورەوە دەس��تی پێ 
کرد. واتە دانیش��توانی کۆلۆنیی��ە بریتانییەکان 
هەم��ان ماف��ی ش��ارۆمەندییان هەبێ��ت کە 

سپیپێستە بریتانییەکان لە ناو خاکی بریتانیادا 
هەیانبوو. س��ەرەڕای خەباتێکی زۆری لیبێراڵە 
هندییەکان بۆ بەدیهێنانی مافی ش��ارۆمەندی، 
دەس��ەاڵتی بریتانیا تەنیا دانی بە س��ەروەریی 
خەڵکی سپێپیس��تی دوورگەی بریتانیادا دەنا، 
بەاڵم لەمەڕ خەڵکی کۆلۆنییەکان، سیاسەتێکی 
هەاڵواردنی نەژادیی پەیڕەو کرد. سەرەتاییترین 
مافەکانی ش��ارۆمەندە غەی��رە بریتانییەکان لە 
کۆلۆنییەکاندا پێشێل دەکران. بۆ نموونە کاتێک 
گاندی ل��ە بریتانیا ڕا چووە ئافریقای باش��وور، 
هەموو مافە ش��ارۆمەندییەکانی لێ ئەس��ێندرا. 
واتە مافە شارۆمەندییەکانی وەکوو شارۆمەندی 
بریتانیا لە سەر خاکی خودی بریتانیا دەستەبەر 
بوو، بەاڵم کاتێک گەیشتە کۆلۆنییەک، لەو مافانە 
مەحرووم کرا. ئیدەی ش��ارۆمەندی ئەمپەریال 
ک��ە دەبوایە لەگ��ەڵ دەوڵەتێک��ی ئەمپەریالی 
یەکپارچەدا ب��ەدی بهاتایە، ل��ە کۆلۆنییەکاندا 
تووش��ی س��نووردارکردنێک بەدەست یەکینە 
نەتەوەییی��ەکان دەهات. لەم بارەیەدا س��ینها 
ڕادەگەیەن��ێ کە »بۆ ماویەک��ی کورت لە نێوان 
هەردو ش��ەڕ]ی جیهان��ی دا[ هەوڵێک درا بۆ 
یاس��ای ش��ارۆمەندییەکی بناغەف��راوان، بەاڵم 
لە پراکتیکدا، ناس��یۆنالیزەکردنی ئەمپەراتۆری 
بریتانی��ا ]ب��ە دابەش��کردن بەس��ەر چەندین 
یەکینەی نەتەوەییدا[ سەرکەوت، لەگەڵ ئەویش 
بۆ هەت��ا هەتایە واز لە مۆدێل��ی ئەمپەراتۆری 
فێدێراڵ هێن��را. چوونی گاندی ل��ە ئەفریقای 
باشوورەوە بۆ هیند، دانپێدانان بەو ڕاستییە بوو 
کە خەبات بۆ شارۆمەندی ئەمپەریال شکەستی 
هێناب��وو.« )Sinha, 2013: 165( لەس��ەر ئەم 
قەناعەت��ە بوو، کە بزووتنەوەی ناسیۆنالیس��تی 
هیند، ئیتر لەس��ەر س��ەروەریی ڕەهای هیند 
لە قالب��ی دەوڵەت-نەتەوەدا بڕی��ار دەدات. لە 
ناوەڕاستی سەدەی ڕابردووەوە دێکۆلۆنیزاسیۆن 
)مس��تعمرەزدایی( بووە بە هۆکاری دروس��ت 
بوونی پەیوەندییەکی دامەزراوەیی-ئیدێئۆلۆژیک 
پەیوەندییەک  دیاریکراو؛  جۆگرافیاگەلی  لەسەر 
کە بە بیچم گۆرینی سیاسی، بەرەو سەروەریی 
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گەل لە ئاستی جیهانیدا بەدیهاتووە. لە ئاراستەی 
ئ��ەم گۆڕانانەدایە، کە قاس��ملووهەر لە بەندی 
یەکەمی مژاری ماف��ی دیاریکردنی چارەنووس 
بۆ نەتەوەی کورد، لە کتێبی ناوبراودا کێش��ەکە 
دەبەستێتەوە بە کۆلۆنیزاسیۆن و وەها پێدەچیت: 
»مەس��ەلەی ڕزگاریی کۆلۆنیی��ەکان و واڵتانی 
ژێردەس��ت خێراتر لە مەسەلەکانی دیکە بەرەو 
پێش دەچێت... ئێس��تا هی��چ نەتەوەیەک نییە 
کە بە ئازادیی خۆی نەگەیشتبێ یان هەنگاوی 
بەرەو ئازادی نەنابێ.« )قاس��ملوو، ١٩٩٦:3١٩( بۆ 
ڕزگاری لە کۆلۆنیزاس��یۆن، قاسملوو ڕاستەوخۆ 
ئام��اژە ب��ە وتەی لێنی��ن دەکات ک��ە دەڵێ: 
نەتەوەکان،  »ماف��ی دیاریکردنی چارەنووس��ی 
واتە س��ەربەخۆییی سیاس��یی ئ��ەم نەتەوانە و 
دامەزراندنی دەوڵەتێکی سەربەخۆی نەتەوەیی.« 
)هەمان س��ەرچاوە( سروش��تییە کە قاسملوو، 
ئەو کات وەکوو مارکسیس��ت بۆ س��ەڵماندنی 
بۆچوونەکانی دەگەڕێتەوە بۆ دەقەکانی مارکس 
ی��ان لێنین، بەاڵم دارش��تن و پێناس��ەکردنی 
چارەس��ەریش لە هەمان ئاراستەدایە کە پێشتر 
ئام��اژەی پێ ک��را، بیچم گرتنی س��ەروەری، 
ل��ەدەرەوەی س��نوورە کۆلۆنیالەکان��دا بووە بە 
»بۆچوون��ی س��تاندارد لەمەڕ دەس��کەوتەکانی 
ئانت��ی- ناسیۆنالیس��می  و  دێکۆلۆنیزاس��یۆن 
کۆلۆنی��ال. ]چونکە[ لە الیەک وەکوو ئامرازێک 
ب��ۆ گەردوونیکردن��ی سیس��تەمی دەوڵەت��ی 
ڤێس��تفالێنی کار دەکات، ل��ە الیەک��ی ترەوە 
دەبێتە ه��ۆکاری باڵوبوونەوەی مۆدێلی ]مافی[ 
دیاریکردنی چارەنووس��ی نەتەوە و سەروەریی 
  Mantena( ».گەل ل��ە فۆرمی ناسیۆنالیس��مدا
ل��ە Burke & Skinner, 2016:297( سەرەڕای 
ئەوەی کە ڕەوتی باو لە ڕەوتە سیاسییەکانی ئەو 
کات��ەدا چەپ بوو، بەاڵم قاس��ملوو بە جورئەت 
کێش��ەی کورد لە چوارچێوەی تێئۆریی ئانتی-
کۆلۆنیال��دا پیناس��ە دەکات کاتێ��ک دەڵێت: 
»لە هەوڵ بۆ چارەس��ەرکردنی کێش��ەی کورد، 
وەکوو زۆرێک لە کێش��ەکانی سەردەمی ئێستا، 
هۆکارێک��ی دیک��ەش کاریگەرە. ل��ە ڕوانگەی 

مێژوویییەوە، جگە لەوەی کە سەردەمی ئێستا، 
سەردەمی ڕووخاندنی سیس��تەمی کۆلۆنیال و 
ڕزگاری��ی نەتەوە چەوس��ێندراوەکانە، هەروەها 
سەردەمی گۆڕاندنی ]سیستەمی[ سەرمایەداری 
بەرەو سۆسیالیسمیشە.« )قاسملوو، 2٩2:١٩٩٦( 
وات��ە قاس��ملوو ئەوکاتەش وەک��وو چەپێکی 
مارکسیست، مەرجی یەکەم بۆ سەروەریی گەل 
لە ڕزگاربوون لە سیس��تەمی کۆلۆنیالدا دەبینێ 
و گوزار بۆ سۆسیالیس��م ل��ە قۆناخێکی دواتردا 
هەڵدەس��ەنگێنێ. بۆیە لەم ئاراستەیەدا جەخت 
لەس��ەر ئەوە دەکات کە »تەنیا بە سەرنجدان لە 
ڕاستییە ئاماژەپێکراوەکان دەتوانین  چارەسەری 
کیش��ەی کورد تاوتوێ بکەین و هەر هەوڵێک 
لە پێن��اوی چارەس��ەریی کێش��ەکە دوور لە 
]سەرنج[ بە سەر ئەم ڕەوشە گشتییە، لە ئاستی 
تێئۆریی��ەوە هەڵە و ل��ە پراکتیک��دا زیانبارە.« 

)هەمان سەرچاوە(
ناسیۆنالیسمی ئانتی کۆلۆنیال بە شێوەیەکی 
دیالێکتی��ک، ب��ەرەو دەوڵەت-نەتەوە گەش��ەی 
س��تاندووە، چونک��ە »نەتەوە-دەوڵ��ەت ڕۆژەڤی 
  Mantena(».سەرەکیی هزری ئانتی-کۆلۆنیال بووە
مانتێن��ا   )Burke & Skinner, 2016:29 ل��ە 
نەتەنی��ا نەتەوە-دەوڵەت وەک��وو ڕۆژەڤی هزری 
ئانتی کۆلۆنیال پیناس��ە دەکات، هەروەها ئاماژە 
بە دێتێرمینیس��مێکی )جەبر( مێژوویی دەکات و 
ڕادەگەیەنی »چونکە ]پڕۆسەی[ دێکۆلۆنیزاسیۆن 
ب��ە جودابوون��ەوە و س��ەربەخۆییی کۆلۆنیی��ە 
فەرمییەکانی جاران بە ئەنجام گەیشت، نەتەوە-
دەوڵەت دەبێت وەکوو بەرهەمی لۆژیکی وەراری 
سیاسیی ئانتی-کۆلۆنیالیسم وێنا بکرێت.« )هەمان 

سەرچاوە، ل 300(

ــتەییی ــازیبەشایس شـــــارۆمەندس
ئێپیستێمیک

قاسملوو لە کتێبەکەیدا باس لە پێکهاتنی زاناوی 
نەتەوەیی��ی گەلی کورد دەکات، کە تەعبیرمان 
لەو دەستەواژەیە پڕۆس��ەی نەتەوەسازییە. لەم 
بارەیەدا قاسملوو ڕادەگەیەنێ کە »دروستکردن/
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پێکهێنان)تکوی��ن(ی  کامڵی زاناوی نەتەوەییی 
کورد لە هەلومەرجی ئێس��تادا ئەستەمە. بەاڵم 
ئەمە بەو مانایە نیی��ە، هەبوونی نەتەوەی کورد 
کە ڕۆژبەرۆژ لە گەشەس��ەندن و بەهێزبووندایە، 
ئینکار بکرێت.« )قاس��ملوو، ١٩٩٦:305( نزیکەی 
شەست ساڵ بەسەر  ئەو سەرنجەی قاسملوودا 
تێدەپەڕێت. لەو سەردەمەوە تا ئیستا کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت چەندین شۆڕش��ی ئەزموون کردووە 
کە ئەو شۆڕشانە بوون بە بەشێک لە بیرەوەریی 
ئەنتەگراس��یۆنی  ک��ورد.  تاک��ی  نەتەوەیی��ی 
کۆمەڵگا کوردستانییەکانی ڕۆژهەاڵت، چەندین 
قۆناغی بەس��ەربردووە، تەنانەت بە بۆچوونێکی 
پەیوەندییەکان��ی  بێ��ت،  مارکسیس��تیش 
س��ەرمایە ئێس��تا لە ڕۆژهەاڵت لە ئاس��تێکی 
نەبوون��ی  س��ەرەڕای  پێش��کەوتووتردایە.  زۆر 
فیزیکی -ی��ان ئامادەبوونێکی ک��ز- تەڤگەری 
ڕزگاریخوازی��ی کوردی لە ڕۆژهەاڵت، ئاس��تی 
خۆئاگاییی نەتەوەییی تاکی کورد لە ڕۆژهەاڵت 
زۆر بەهێزتر بووە. مانگرتنی 20١8 س��ەڵماندی 
کە خەڵکی ڕۆژهەاڵت   هێشتا پابەندی وێژمانی 
سیاس��یی ڕێکخراوە سیاسییەکانیەتی. هۆکاری 
س��ەرەکیی ئ��ەم پابەندییە و ئ��ەم خۆئاگایییە 
نەتەوەییی��ە جی��اواز نییە لە ئ��ەو هاندەرە کە 
جووتیاران��ی ش��ڤابێن  داواکاریی��ە ڕەواکانیان 

دەرببڕن؛ ئەو هاندەرە بێ گومان ئێپیستێمە. 
دێموکڕاس��ییەکی  گرینگ��ی  مەرجێک��ی 
زیندوو و دینامیک، شایس��تەییی ئێپیستێمیکە 
)epistemic merit(. بە بێ ئیپیستێم، پڕۆسەی 
ڕۆش��نگەری، ڕێفۆرماس��یۆن، وەراری چەمکی 
سەروەری و لە کۆتاییدا دێموکڕاسیش مومکین 
نەبوو. دەوڵەتی ئێران، کوردس��تانی میلیتاریزە 
کردووە، دەزگای پەروەردە و ئابۆری و کارگێریی 
لە کوردس��تان بەهێزتر کردووە، بەاڵم خەڵکی 
ڕۆژهەاڵت هەس��ت ب��ە درز و دابڕانێکی قووڵ 
ل��ە نێوان خۆی��ان و ئێراندا )وەک��وو دەوڵەت( 
دەکەن. نامۆ بوونی کورد لە ئێران و ئێرانی بوون 
بەشێکە لە پڕۆسەی سروش��تیی نەتەوەسازی، 
ک��ە  بۆ خۆیییەکان هەڵوێس��تێکی گش��تگیر 

)inclusive( و لەم��ەڕ دەرەوەی خ��ۆی، ب��ە 
تایبەت دیک��ەی خۆی، هەڵوێس��تێکی دەرگر 
)exclusive( هەڵدەبژێ��رێ. ب��ەاڵم لەو درز و 
دابڕان��ەدا بۆش��ایییەکی ئێپیس��تمیکی هەیە، 
وات��ە بۆ تاکی کورد و تەنانەت بۆ بەش��ێک لە 
نوخبەی سیاس��یی کورد، ئەو بۆشایییە پێناسە 
نەکراوە. نامۆبوونی خەڵکی ئاسایی لە کلێسە بە 
دەستەبەرکردنی سەروەری کۆتایی هات، بەاڵم 
بە بێ بەدەس��تهێنانی ئێپیس��تێم و ڕاهێنانی 
دێموکڕاس��ی، ئەو س��ەروەرییە نەدەگەیش��تە 

ئامانجی کۆتایی. 

ڕاهێنانیگەل
نوخبەی هزری و سیاس��یی کورد، لە نەبوونی 
دەزگای سۆسیالیزاسیۆنی نەتەوەییدا، ئەرکێکی 
گرنگییان بۆ ڕاهێنانی گەل هەیە، کە لە نەریتی 
بزووتنەوەی کرێکاری لە س��کاندیناڤیادا وەکوو 
 )]2٩[folkbildning ڕاهێنانی گەل )بە سوئێدی
پێناسە کراوە. مەبەست لەو ڕاهێنانە ڕۆشنگەری 
بۆ خەڵک��ە، کە لە کۆتاییی س��ەدەی ١٩دا بە 
تایبەت لە ناو ڕێکخ��راوە کرێکارییەکانی نزیک 
بە حیزبە سۆسیالدێموکڕاتەکاندا سەری هەڵدا. 
ئامانجی سەرەکیی ڕاهێنانی گەل، دروستکردنی 
بی��ر و ڕا و ل��ە کۆتاییدا مۆبیلیزە )بەس��یج( و 
ئاراستەیەکی سیاسی  جوواڵندنی خەڵک بەرەو 
ب��وو. چونک��ە »ل��ە مۆبیلیزاس��یۆندا ئامادەیی 
دروس��ت دەکرێت بۆ ئەنجامدان��ی کردارێک، 
وات��ە ڕاهێنان��ی مۆبیلیزەکارانەی گ��ەل، تەنیا 
بە ڕۆش��نگەری و وەرگرتنی زانین ڕاناوەستێ. 
کاتێ��ک ب��اس ل��ە مۆبیلیزەکردن ب��ە ڕێگای 
ڕاهێنان��ی گەل دەکەی��ن، ناوەرۆکی خەباتەکە 
پەیوەندییەک��ی قووڵی ب��ە بزووتنەوەی گەل و 
Lars- )ببزووتنەوە[ کۆمەاڵیەتییەکانەوە هەیە.« 
son, 2013:9( الیەکی دیکەی ڕاهێنانی گەل، 
بەدیسیپلینکردنی هزر، وێژمان و کرداری گەلە 
بەرەو ئاراستەیەکی دیاریکراو. نەبوونی دیسیپلین 
ڕێگا دەدات بە بێهێزیی ه��ەر جوواڵنەوەیەک. 
بێگومان بەرخۆدانی بە دیس��یپلین بەش��ێکی 
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ناجیابار لە مۆبیلیزاسیۆنی سیاسیدایە. ئەندامەتی 
لەبەرچاوگرتن��ی  و  کۆلێکتیڤ)جەم��ع(  ل��ە 
بەرژەوەندی��ی کۆلێکتی��ڤ و تەنان��ەت وەکوو 
ت��اک نوێنەرایەتی��ی ئ��ەو بیروبۆچوونانەی کە 
کۆلێکتیڤ هەیەیتی، بەش��ێکە لە ئەنجامەکانی 
ئەم خۆ دیس��یپلین کردنەوەیە. ڕاهێنانی گەل 
لە س��ەدەی نۆزدەش��دا وەکوو پێشمەرجێکی 
دێموکڕاس��ی پێناس��ە دەکرا: وات��ە بۆ ئەوەی 
گەل بتوانێ موماریس��ەی دێموکڕاس��ی بکات، 
پێویس��ت بوو ڕابهێندرێت و پەروەردە بکرێت. 
لە هەمان کاتدا وەکوو الرش��ۆن ئاماژە دەکات: 
»رۆش��نگەری، ناوکی مۆبیلیزەکردنی خەڵکە بۆ 
گۆڕانی کۆمەاڵیەت��ی؛ ]واتە[ زانینی ئۆبژێکتیڤ 
س��ەبارەت ب��ە ڕەوش��ی کۆمەڵگا، بێ��دادی و 
وێناکردن و بیرلێکردن لە س��ەر بۆچوونەکانی 
دیکە ل��ە کۆمەڵگادا و کۆمەڵ��گا دەبێت چۆن 
بەڕێوە بچێت، ئەمانە هەمووی بە ڕێگای ڕاهێنان 
 Larsson,(».و پەروەردەی گەلەوە دەگاتەوە تاک
2013:9( سۆس��یالدێموکڕاتەکان ب��ۆ ڕاهێنانی 
خەڵکی ئاس��ایی بە درێژاییی مێژوویان بازنەی 
موتالعاتیی��ان )studiecirkel( دان��اوە. لە هەر 
ش��وێنێکی کار، س��ەندیکا بە هاوکاری لەگەڵ 
ئەنجومەنێکی موتالعات��ی، بازنەیەکی دادەنا، نە 
 )cirkelledare( مامۆستا بەڵکو ڕێبەرێکی بازنە
دەستنیش��ان دەکرا و لەس��ەر تەوەری جیاواز 
کرێ��کار یان کارمەند یان هەر ش��ارومەندێکی 

دیکە، وانەیان لە ڕێبەری بازنە وەردەگرت. 
ئەم بازنانە لەدەرەوەی سیستەمی پەروەردەی 
گش��تی و تەنانەت زۆر جار لە دەرەوەی بازنەی 
ئیدئۆلۆژیکی خودی سۆسیالدێموکڕاتەکان بوون. 
 ،)Per Albin Hansson( پەر ئالبین هانس��ۆن
ڕێبەری سۆسیالدێموکڕاتەکان و سەرۆکوەزیری 
س��وئێد لە نێوان هەر دوو شەڕی جیهانی و لە 
میانەی ش��ەڕی جیهانیی دووەمدا لەو باوەڕەدا 
ب��وو ک��ە یەکێک ل��ە گرنگتری��ن ئەرکەکانی 
دێموکڕاسی، لە ناوبردنی هاوهەستیی چینایەتی 
و دامەزراوەیی کردنی هاوهەستیی شارۆمەندییە، 
ک��ە بریتیی��ە ل��ە بەهاگەلی گش��تگیر وەکوو 

بایەخ و هاودەردی، دادپەروەری، هاوهەس��تی 
)Karlsson, 2001:468( مرۆڤایەت��ی.«  و 
هانس��ۆن هەروەها وەکوو دانەری ماڵی گەلیش 
)Folkhemmet( ناس��راوە، واتە کۆمەڵگایەکی 
دادپەروەر و گشتگیر کە هەموو کەس بە هەموو 
زان��او و تەعەلوقی کۆمەاڵیەت��ی، چینایەتی و 
هزرییەوە، بتوانێ خۆی تێدا ببینێ و هەروەها لە 
ڕیفاه)خۆش��بژێوی(ی هاوسان بەهرەمەند بێت. 
بە بۆچوونی ئاندێرش ئیساکس��ۆن، نووس��ەری 
بیۆگرافی��ی هانس��وون، ماڵی گ��ەل ئامرازێک 
بوو بۆ »زاڵبوون بەس��ەر زاناوە چینایەتییەکان« 
وهەروەها ڕادەگەیەنێ کە هانس��ۆن »زۆر چاک 
لە پۆتانسیێلی یەکگرتنەوەی ماڵ، ناسیۆنالیسم 
 Isaksson,( ب��وو.  ئ��اگادار  سۆسیالیس��م  و 

)2000:189
بە ڕێک��ەوت نیی��ە کە سۆسیالیس��تێکی 
دیکە، قاسملوو، لە هەمان ئاراستەدا ئاماژە بەوە 
دەکات کە »هاوکات لەگەڵ چارەسەری کێشەی 
نەتەوەیی و دەس��تەبەرکردنی مافی نەتەوەیی، 
حیزبی پێش��رەو )مەبەستی حیزبی دێموکڕاتی 
کوردس��تانی ئێ��ران ب��وو( دەی��ەوێ کێش��ە 
کۆمەاڵیەتییەکانی گەلەکەمان چارەسەر بکات.« 
)قاس��ملوو، ١٩82:٦( وات��ە بەبێ دروس��تکردنی 
کۆمەڵگایەک��ی دادپەروەر و ش��ارۆمەندییەکی 
گشتگیر، بەدیهێنانی مافی نەتەوەییش سوودی 
نابێت، قاس��ملوو لێ��رەدا بە ڕاش��کاوی دەڵێ 
»حیزبێ��ک کە هەوڵ دەدات بزووتنەوەی گەلی 
ک��ورد ڕابەری ب��کات، ئەگەر تەنی��ا حیزبێکی 
ناسیۆنالیس��تی ت��ەواو عەیار بێ��ت، واتە بەس 
چارەس��ەری کێش��ەی نەتەوەیی ل��ە ناوەندی 
بیروڕاکەیدا بیت، دەگاتە جێگایەک کە کێش��ە 
کۆمەاڵیەتییەکان��ی چارەس��ەر نەکردووە و بەم 
شێوەیە بەدەس��تهێنانی مافی نەتەوەیی وەکوو 
ش��تێکی بێ کەڵ��ک وەدەر دەخ��ات.« )هەمان 
س��ەرچاوە، ٦( بۆچوونی قاسملوو دەکرێت وەکوو 
پێشبینیەک بۆ هەلومەرجی هەرێمی کوردستانی 
عێ��راق هەڵبس��ەنگێندرێت. حیزبەکان��ی ئەو 
بەشەی کوردس��تان بۆ قوناغی پاش ڕزگاری وا 
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دیارە هیچ بەرنامەیەکیان نەبووە؛ لە ماوەی 2٩ 
ساڵ حوکمڕانیدا لە هەرێمی کوردستانی عێراق، 
هی��چ پرۆگرامێک بۆ پێکهێنانی ش��ارۆمەندیی 
کوردس��تانی دانەڕێژراوە؛ هی��چ پرۆگرامێک بۆ 
مەه��اری س��ەرمایە بە ڕێگای ب��اج و هاندانی 
کەرتی بەرهەمهێنەر دروست نەکراوە. دروست 
بە پێچەوانەوە، بە پێی ڕێبازی نێئۆلیبراڵ، رێگە 
دراوە بە دروست بوونی کارتێل و تراستگەلێک 
کە لە خزمەت ئۆلیگارش��ییەکدایە. لەو بەشەی 
کوردستان نەک هەر شارۆمەند دروست نەبووە، 
تەنان��ەت حیزبایەتیی��ش بە پێی ئێپیس��تێم 
و ڕاهێنان��ی کادر و هاوواڵت��ی بەڕێوە نەچووە؛ 
پەیوەندیی حیزبەکان لەگەڵ خەڵکی ئاس��ایی 
)ئەرباب موش��تەری( پاترۆناژ  پەیوەندییەک��ی 
ە. وەکوو قاس��ملوو دەردەبڕێ، بەدەس��تهێنانی 
ماف��ی نەتەوەیی، بێ کەڵک دەمێنێ و ئیتر زۆر 
ئاسایی دەبێت ئەندامانی ڕێبەرایەتیی هەندێک 
ڕێکخراوە سیاس��ییەکانی هەرێمی کوردستانی 
عێراق، هەڵوەش��اندنەوەی ق��ەوارەی حقوقیی 
هەرێ��م و تەنان��ەت پەیوەس��تبوونی پارێ��زگا 
کوردس��تانییەکان بە بەغ��داوە، وکوو ڕێگاچارە 
ب��ۆ کێش��ەکان دەبینن و بەش��ێکی بەرچاوی 

خەڵکیش بۆ ئەو بۆچوونانە چەپڵە لێدەدەن. 
ڕوویەکی دیکەی پرسەکە دەستنیشانکردنی 
ج��ۆرە دێموکڕاس��ییەکە کە قاس��ملوو وەکوو 
دێموکڕاس��یی قووڵ چەند  ج��ار ئاماژەی پێ 
کردووە. قاسملوو لەو باوەڕەدایە کە«دێموکڕاسی 
پێویس��تترین مەرج بۆ پێشکەوتنی کۆمەڵگا یە. 
دێموکڕاسی تەنیا بە چەند دەستووری کارگێڕی 
ب��ەدی نایەتەوە« )هەم��ان س��ەرچاوە، ل 38( و 
ڕادەگەیەنێ کە »وەک��وو حیزبێکی دێموکڕات 
کە چل س��اڵە لە پێناو ئازادی و دێموکڕاسیدا 
تێدەکۆش��ێت، باوەرێکی قووڵی بە دێموکڕاسی 
هەیە و بەدیهێنانی لە هەم��وو هەلومەرجێکدا 
وەک یەکێ��ک لە پرەنس��یپە بنچینەیییەکانی 
پێشکەوتنی کۆمەڵگا دەبینێ.« )هەمان سەرچاوە، 
ل ٤١( ڕەخن��ەی قاس��ملوو ل��ە سیس��تەمی 
ڕێئالسۆسیالیس��م، واتە واڵتە سۆسیالیستەکانی 

بلۆکی سۆڤیەت، دەربڕی ئەوەیە کە قاسملوو لە 
باوەڕی بۆ ئازادی و دێموکڕاسیدا سادقە، چونکە 
سۆسیالیسمی دێموکڕاتیک وەکوو دژبەرێک بۆ 
سۆسیالیس��می ئۆتۆریتەری سۆڤیەتیک پێناسە 
کراوە. هەرچەند وەکوو لێکۆڵەرێک، قاس��ملوو 
ل��ە سیس��تمەی ئاکادێمیکی مارکسیس��تیی 
سەردەمی شەڕی س��ارد دا سۆسیالیزە کرابوو، 
بەاڵم باوەڕێکی قووڵی بە دێموکڕاس��ی هەبوو، 
بۆیە لە الیەن چەپی توندڕەو ڕا بەردەوام هێرشی 
دەکرایە س��ەر و بە نوێنەرایەتی��ی بوورژوازی 
تاوانبار دەکرا. قاسملوو گەیشتبوو بەو قەناعەتە 
کە بە بێ بەرنامەیەک بۆ شارۆمەندس��ازییەکی 
دێموکڕاتی��ک، بەدیهێنان��ی ماف��ی نەتەوەیی 
ئەس��تەمە. الیەنی نەتەوایەت��ی و کۆمەاڵیەتیی 
ه��زری قاس��ملوو یەکتری��ان ت��ەواو دەکرد. 
دەستەبەرکردنی مافی نەتەوەیی واتە سەروەریی 
گەلی ک��ورد و دادپەروەری��ی کۆمەاڵیەتی بە 
سیاسەتێکی گشگیری شارۆمەندسازیدا ئەساسی 

هزری قاسملوو بووە. 

ئەنجام
خەبات��ی گەل��ی ک��ورد ل��ە ڕۆژه��ەاڵت، لە 
جەوه��ەری خۆیدا خەباتێک��ی ئانتی کۆلۆنیالە 
بۆ دەس��تەبەرکردنی س��ەرەوەری، کە بە پێی 
دیالێکتیک��ی ئ��ەو خەباتانە ب��ە دامەزراندنی 
دەوڵەت-نەتەوەوە بەدی دێت��ەوە. بە بۆچوونی 
قاس��ملووش گەل��ی »ک��ورد وەک��وو هەموو 
نەتەوەکانی دیکە، مافی دیاریکردنی چارەنووس 
و دامەزراندن��ی دەوڵەتی س��ەربەخۆی هەیە.« 
)قاس��ملوو، ١٩٩٦:3١٩( قاس��ملوو هەموو ژیانی 
سیاسیی خۆی لە میانەی شەڕی سارددا بەسەر 
برد، کە گۆڕانی ستاتوس-کوو)دۆخی ئارایی(، واتە 
گۆڕینی سنوورە سیاسییەکانی ئەو دەوڵەتانەی 
کوردیان کۆلۆنی��زە کردووە لەو س��ەردەمەدا، 
ئەستەم بوو. بۆیە بەشێکی زۆر لە نووسراوەکانی 
تەرخ��ان دەکرد ب��ۆ بەرگری لەو ه��زرە، هەم 
ل��ە بەرانبەر چەپ��ەکان و بلۆکی س��ۆڤیەت و 
هەمیش بەرانبەر دەوڵەتانی ڕۆژاوا. هەلومەرجی 
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سیاس��یی ئێران و ژێئۆپۆلێتیک��ی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس��ت، قاس��ملووی بەرەو چارەسەرییەکی 
کارکردی ه��ان دەدا، بۆی��ە ئۆتۆنۆمیی وەکوو 
بژاردەی��ەک، بۆ »قۆناخی یەکەم« بەرجەس��تە 
دەکات کە دەس��تەبەرکردنی لە »هەلومەرجی« 
ئەو کاتەدا لەوانەیە ئەس��تەم نەبێت. قاس��ملوو 
لەم بارەیەدا پرس��ەکە وا شی دەکاتەوە: »دوور 
نییە لە قۆناخی یەکەمدا لە گشت ئەو واڵتانەی 
ک��ورد لێیان دەژین، ماف��ی ئۆتۆنۆمی بۆ کورد 
لە چوارچێ��وەی ئەو واڵتان��ەدا دابین بکرێت. 
ئاش��کرایە کە لە هەلومەرجی ئێستادا دروشمی 
ئۆتۆنۆمی ب��ۆ کورد لە چوارچێ��وەی هەریەک 
لەو واڵتانەدا دروش��مێکی دروس��تە.« )قاسملوو، 
١٩٩٦:330( تەنان��ەت بیس��ت س��اڵ دواتریش 
لەس��ەر کاتی بوونی دروش��می ئۆتۆنۆمی دیار 
دەکات ک��ە ئ��ەو دروش��مە لەو قۆناخ��ەدا بۆ 
حیزبی دێموکڕات دروشمێکی ستراتێژیکە؛ ئەو 
ستراتێژییە لەوانە یە 5، ١0، تەنانەت 25 ساڵ 
ی��ان زیاتریش بخایەنێ و لەس��ەر بەردەوامیی 
قۆناغی ستراتێژیک ڕادەگەیەنێ کە »بەردەوامیی 
قۆناخی ستراتێژیک هۆکار و بکەری زۆری هەیە، 
بەتایبەت بەو پرس��ەوە گرێ دراوە کە ئێمە لە 
قۆناخێکی تاکتیکیدا تا چ ئەندازە س��ەرکەوتوو 
بووین و ت��ا چ ڕادەیەک ل��ە تاکتیکی گونجاو 
کەڵکم��ان وەرگرت��ووە.« )قاس��ملوو، ١١:١٩82( 
دروشمی دێموکڕاس��ی بۆ ئێران و ئۆتۆنۆمی بۆ 
کوردس��تان، هەرچەندە س��تراتێژیک بیت، بە 
بەستراوەتەوە  قاس��ملووش  بۆچوونی شەخسی 
ب��ە هەلومەرجەکانی کاتی و ژێئۆپۆلێتیک، دەنا 
لە ڕاستیدا وەکوو بەردەوام ئاماژەی پێ کردووە 
کورد مافی دامەزراندنی دەوڵەت-نەتەوەی خۆی 

هەیە، واتە سەروەریی تام و تەواو. 
باوەڕی قاسملوو بۆ دێموکڕاسیی سیاسی و 
کۆمەاڵیەتی، گوزارش لە زانینی لە شایس��تەیی 
ب��ۆ  پێش��مەرجێک  وەک��وو  ئێپیس��تێمیک 
دێموکڕاسییەکی قووڵ دەکات. ئەم ئێپیستێمە 
دەبێ��ت ل��ە ناوئاخنی تاکی ک��ورددا دەروونی 
بکرێ��ت؛ ماتریالی ئەم ش��ارۆمەندییە ئامادەیە؛ 

ڕۆژهەاڵت بە دینامیکی خۆیەوە سەلماندوویەتی 
هەرچەن��دە تاکەکانی لە پراکتیکی سیاس��ی و 
یاس��اییدا ڕەعیەتی عەجەمن، بەاڵم پرۆتۆتیپی 
شارۆمەندیی کوردستانیان خوڵقاندووە و ئەرکی 
هەنووکەییی نوخبەی سیاس��ی و هزری کورد 
ل��ە ڕۆژهەاڵت، خەبات لە قالبی ڕاهێنانی گەلی 
ب��ۆ دروس��تکردنی ش��ارۆمەندییەکی  کورددا 
ئامانجمەن��دی  و  گش��تگیر  دێموکڕاتی��ک، 

کوردستانییە. 
 

ژێدەرەکان
1. episteme
2. divine sovereignty
3. human integrity
4. Raison d’être
5. regnum
6. Regnum Anglicana
7. Regnum Gallicum
8. ecclesium
٩. من لە جیاتی وش��ەی »ئایین« وشەی »دین« بەکار دێنم، چونکە 
وش��ەیەکی پارتی /dên/ و ئاڤێس��تایی/deêne/ یە و عەرەبی نیە، 
ب��ەاڵم چووە ناو دەقە عەرەبییەکان، ب��ە تایبەت قورئان. ئایین زیاتر 
بۆ/ritual/  بەکارهێنراوە و لە ڕاس��تیدا دەربڕینی دابونەریتی دینی 

وەکوو نوێژ و ڕۆژوویە. 
10. Lay piety
11. Laicity 
12. doctrinal pluralism
13. Die Sprache
14. Schwaben, eng: Swabia
15. Divine sovereignty
16. Peace of Westphalia
17. State sovereignty
18. Westphalian sovereignty
19. John Locke
 20.Jean-Jacques Rousseau
21. Du contract social, ou Principes du droit poli-
tique
22. Koma Civakên Kurdistan demokratik, 
toplumcu-kon¬federal bir sistemdir. Demokrasi, 
cinsiyet özgürlüğü ve ekolojik yaşamı esas alır. 
Devlet olmayan, yatay ve piramit tarzı örgütlenmiş, 
demokratik, siyasal ve toplumsal bir organizasyon-
dur. Halk toplulukları iradesini komün, ocak, mec-
lis ve kongreler ile ortaya koyar.
23.https://tr.wikisource.org/wiki/KCK_S%C3%
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B6zle%C5%9Fmesi?fbclid= IwAR37wvYS8p-
m2IG ztbslEt9a-ozPepb-dClhrtTQfdjTBUIm-
VZsWqRD k4rNc, retrived 2020-06-27
24. Kürdistan’da doğup yaşayan  veya KCK sis-
temine bağlı olan herkes yurttaştır. KCK yurttaşı 
sisteme siyasal ve toplumsal bağla bağlı olan ve 
kültürel kimliği ile katılan, özgür iradeli, yurtsev-
er, demokrat, katılımcı bireydir. Bu Sözleşmede 
belirlenen hak ve özgürlüklere sahiptir ve bu 
Sözleşmenin belirlediği yükümlülükleri yerine 
getirir.
25. KCK ilke ve amaçlarına karşı ihanet suçu 
işleyen kişi, Yüksek Adalet Divanının kararı ve 
Kongra Gel’in onayı ile yurttaşlıktan çıkarılır.
26. PKK, klasik parti olmayan, iktidarı hedefle-
meyen, ideolojik, ahlaki ve örgütsel bir oluşumdur. 
Felsefe, bilim ve sanat alanında ideolojik ve özgür 
ahlaki bir örgütlenmedir. KCK sisteminin ideolojik 
gücüdür. Önderlik felsefe ve ideolojisinin hayata 
geçirilmesinden sorumludur. 
27. Realpolitik
28. ئەم کتێبە جاری یەکەم ساڵی ١٩٦2 چاپ کرا. سەرچاوەی ئەم 

وتارە وەرگێڕانە فارسییەکەی ساڵی ١٩٩٦ە. 
2٩. لە باری واتاییدا ئەم وشەیە هەم دێتە واتای ڕاهێنان و هەمیش 

پەروەردە. 
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ئادیافۆریزاسیۆنی ئێرانی، بە ڕێگای دوو مۆدێلی ڕەفتاری یان دوو ستراتێژیی جیاواز 
بەاڵم لە هەمان کاتدا کارا لە سەر یەکتر و لکێندراو بەیەکترەوە، »بێ پێگەیی«ی کورد 
لە ئێراندا دەستنیشان دەکات. کورد لە پەیوەندی لەگەڵ ئەم دوو ستراتێژییەدا- کە لە 

ڕاستیدا پێکهێنەری جەوهەری ئەخاقیی نەتەوەی سەردەستن، و لە هەمان کاتدا وەکوو 
قەوارەیەکی هۆویەتی/کولتووری تایبەت و جیاکەرەوە )فارس/شیعە( نوێنەرایەتیی واتەی 
ئێرانیبوون و فۆڕمی هەڵبژێردراوی کۆمەڵگەی خەیاڵیی ئەو ئێرانیبوونە دەکەن � تەنیا 

ڕۆلی ئۆبژە دەبینێت.

»ئادیافۆریزاسیۆن«ی ئێرانی و 
»بێ پێگەیی«ی کورد    

خالیدخەیاتی



سەرەتا
تێۆریک��ی/ ئیدیعایەک��ی  ه��ەر  ل��ە  ب��ەدوور 
مێتۆدۆلۆژیک��ی، ئامانجی ئەم نووس��راوە کورتە، 
بریتییە لە زەقکردنەوەی پرسیار یان تێڕامانێکی 
لەن��اکاو، ک��ە ببێتە هۆکاری ئ��ەوەی لە خۆمان 
بپرس��ێن کە ل��ە مۆراڵی سەردەس��تی ئێرانی و 
ئێرانیبووندا، »بێ پێگەیی« و وردەکارییەکانی ئەم 
»بێ پێگەیی«ی��ە چۆناوچۆن وێنادەکرێت و بە چ 
شێوەگەلێک بەرهەم دێتەوە. ئاخۆ ئەم وێنانەی کە 
سۆبژەی ئاساییی ئێرانی لە ژێر کاریگەریی مۆڕاڵی 
زاڵ و هەروەها کۆنژۆنکتووری سیاسیی ناوخۆیی 
و ناوچەی��ی، لە کوردیان بەرجەس��تە دەکاتەوە، 
هەڵگ��ری چ تایبەتمەندییەکن و ل��ەم پێناوەدا، 
Ander- )وورد لە بەستێنی کۆمەڵگەی خەێالیی 
son 1991( ئێرانی یان لە سیس��تەمی ئەخاقیی 
ئێرانیبوون��دا، چ پێگەیەکی پێ بەخش��راوە؟هەر 
لەم پەیوەندییەدا، چەمکی ئادیافۆریزاس��یۆن کە 
لە الی��ەن کۆمەڵناس و فیلەس��ۆفی پۆڵۆنیایی-

 Zygmunt Bauman( بریتانیایی، زیگمۆنت باومان
2017-1925( داڕێژراوە،چ واتەیەکی هەیە و تا چ 
تایبەتمەندییەکانی سیستەمی  دەتوانێ  ڕادەیەک 
مۆڕاڵی ئێرانی لە پەیوەندی لە گەل کورددا ڕوون 

بکاتەوە؟ 

ــان«وچـــــــەمکی ــتباوم »زیگمۆن
»ئادیافۆریزاسیۆن«

چەمکی ئادیافۆریزاسیۆن )Adiaphorisation( کە 
لە نووس��راوەکانی زیگمۆنت باومان دا پێگەیەکی 
بەرچ��اوی هەیە، ل��ە ئەساس��دا ڕەخنەیەکە کە 
ئەو کۆمەڵناس��ە ئاراس��تەی بنەما مۆڕاڵییەکانی 
مۆدێڕنیتە و بێ تەفاوەتی و بێ مشووریی مرۆڤی 
کۆمەڵگ��ەی هاوچەرخ��ی دەکات. ل��ە ڕوانگەی 
باومانەوە، هەرچەند مۆراڵ چەمکێکی کۆمپلێکس 
و فرەڕەهەن��دە و ب��ەم پێی��ەش ناکڕێ��ت هەتا 
ئاس��تی کاراکتەری تاکەکەسی دایبەزێنی، بەاڵم 
دیسانیش بە گوێرەی بۆچوونی ئەم فەیلەسۆفە، لە 
ناخ��ی هەر تاکە مرۆڤێکدا غەریزەیەکی ئەخاقی 
هەیە، ک��ە دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە ئەم مرۆڤە 

لە بەرانبەر چارەڕەش��ی و ئازاری کەسانی هەژار، 
بێ ماف و بێبەش��کراو، هەس��ت ب��ە هاوخەمی/
بەرپرس��یارێتیی  و   )Empathy( ه��اودەردی 
ئەخاقی ب��کات )Bauman 1998a(. باومان پێی 
وای��ە کە لە هەمان کاتیش دا، دەس��تکارییەکی 
ئارادایە  لە   )Social Manipulation( کۆمەاڵیەتی 
)Bauman 1991( کەدەبێت��ە هۆکاری ئەوەی کە 
هێندێک دەس��تە و چێن و توێژی سەردەست لە 
کۆمەڵگەی س��ەردەم لە ئەرک و بەرپرسیارێتیی 
مۆڕاڵیی خۆیان بەرانبەر بە پەرێش��انی و ئازاری 
مرۆڤ دابماڵدرێ��ن. لێرەدا، باوم��ان بە تایبەتی 
ئاماژە بە پرۆس��ەی ئادیافۆریزاسیۆن دەکات، کە 
لەوێ��دا کردەوەی ئەخاقیی قی��زەون، بە ڕێگای 
خۆدزین��ەوە لەوەی ک��ە کۆمەڵناس��ی بلیمەت 
 )EthicalShame( پێی دەڵێ ش��ەرمی ئەخاقی
و هەروەه��ا پشتبەس��تەن و خۆهەاڵوەس��ین بە 
هێندێک پێوەرەی ناشاز، لە ئاکامدا خۆی وەکوو 
دیاردەیەک��ی ئەخاقیی بێایەن ل��ە کۆمەڵگەدا 

 .)Bauman 1998a:115( نۆڕماڵیزە دەکات
بۆ نموون��ە، ئەو دەس��تە و تاقمانەی کە لە 
سەرەوەی هیرەمی دەس��تەاڵتن و نوێنەرایەتیی 
مۆڕاڵی سەردەس��ت دەکەن، ب��ۆ خۆدزینەوە لە 
بەرپرس��یارێتیی ئەخاقی بەرانبەر بە کێش��ەی 
ه��ەژاری ل��ە کۆمەڵگەی��ەک ی��ان ش��وێنیکی 
نیش��تەجێی دیاریکراو،بە ڕێ��گای کەڵکوەرگرتن 
لەو دەستکارییە کۆمەاڵیەتییەی کە باومان باسی 
دەکات، فۆکووس یان سەرنج لە هەژاریی گشتی 
ڕا دەبەنە س��ەر ژمارەیەک تاک و گرووپ کە لە 
هەمان کۆمەڵگەدا بۆ نموونە خەریکی خەراپەکاری 
یان کردەوەی کریمینالن. لەم پەیوەندییەدا، چین 
و توێژی دەس��تەاڵتدار بە ڕێگای کەڵکوەرگرتن 
لە دام��ودەزگا بەهێزەکانی خۆیان��ەوە )میدیا و 
دەزگای ئی��داری و سیاس��ی(، ن��ە تەینا خۆیان 
لە هەموو بەرپرس��یارێتییەکی ئەخاقی بەرانبەر 
بە بەش��مەینەتیی ئەم هەژارانە بێبەری دەکەن، 
بەڵکوو تەنانەت بە ڕێگای پشتبەستن بە پڕۆسەی 
ئادیافۆریزاس��یۆن دەتوانن بە پێچەوانەی واقیعی 
کۆمەڵگە، خەڵکە هەژار وب��ێ مافەکە بە تاوانبار 
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نیش��ان بدەن هەتا لە سەر هەمان ڕێچکە خۆیان 
جێ��گای قوربانی بگرنەوە و ه��اواری ئەوە بکەن، 
کە ئ��ەوە ئەوانن کە وەک��وو خەڵکێکی »خاوەن 
کەرامەت و کولتوور و شارس��تانییەت« کراونەتە 
ئامانج��ی خەڵکانێکی »بێ س��ەرە و ب��ەرە« کە 
ل��ە »ش��وینگەلێکی ناش��از و مەترس��یدارەوە« 
 Bauman(خەریکن هێرش��ی خۆی��ان پێکبێنن
1998a:114(. ب��ەم ش��ێوەیە، نوێنەرانی مۆراڵی 
زاڵ، لە کێش��انی هێڵێکی جیاک��ەرەوە لە نێوان 
خۆیان و ئەوانی دیکەدا، هەم لە فۆڕمی جەستەیی 
و هەم لە فۆڕمی ئەخاقیدا سەرکەوتن بە دەست 
دێن��ن؛ هێڵێک��ی جیاک��ەرەوە کە ب��ە گوێرەی 
ئی��دوارد س��ەعید )Said 1994( یەکاییکەرەوە 
و بڕیاردەر دەبێت لە دەستنیش��انکردنی شکڵێک 
لە مودێلی دەس��تەاڵت یان تەرتیبی کۆمەاڵیەتی 
کە لەوێدا الیەنی زاڵ )چین، ناس��نامە، کولتوور، 
نەتەوەی سەردەست( ئیدیعای نوێنەرایەتیکردنی 
نۆڕم��ی پێش��کەوتوو وەک��وو »گەردوونیب��وون، 
دیمۆکڕاس��ی، دەوڵەت، مێژوو، شارس��تانییەت، 
عەقڵمەندی، یەکس��انی، بەرپرسیارێتی ئەخاقی 
و بێتاوانی دەکات، ل��ە حالێکدا کە الیەنی دیکە 
بە تایبەتمەندیگەلی وەکوو »خۆجێیی، کولتووری 
نامۆ، نەریت��ی کۆن، هەس��تمەندی، تووڕەبوون، 
دێسپۆتیس��م، مەترس��یداربوون و دینپ��ەروەر« 
پێناسە دەکرێن. لێرەدا، پڕۆسەی ئادیافۆریزاسیۆن 
تەنی��ا ئاماژە بە خۆدزینەوە لە بەرپرس��یارێتی و 
بێتەفاوەتی��ی ئەخاق��ی ل��ە بەرانب��ەر چینی 
هەژار یان دەس��تەیەکی ئیتنیک��ی و کولتووریی 
مافخوراو ن��اکات، بەڵکوو لەوەش زیاتر، ڕاگرتن و 
بەسروشتیکردنی فۆڕمی دەستەاڵتداریی سیاسی 
و کولتووری��ی هەی��ی، ل��ە بەرژەوەندیی الیەنی 

سەردەست بە ئامانج دەگرێت. 
ئادیافۆریزاسیۆنی باومانی، وەکوو ڕەخنەیەک 
ل��ە مۆراڵ��ی هێ��زی دەس��تەاڵتدار، تەنی��ا لە 
پەیوەندی لەگەڵ دی��اردەی هەژاریدا واتە پەیدا 
ن��اکات، بەڵکوو فۆنکس��یۆنی ئ��ەم چەمکە کۆی 
دیاردە کۆمەاڵیەتییەکان لە چەش��نی کارەساتی 
هۆلۆکاوس��ت، گلۆبالیزاس��یۆن و دەرهاویش��تە 

ناش��ازەکانی، ئابووری��ی لیبێ��رال، پەیوەندی��ی 
ئیتنیکی، کولتووری مەسرەفی، پرسی پەنابەری و 
Bau- )ۆۆچبەری، پرسی جێندیر و ...دەگرێتەوە 

 .)man 1998b

ــیۆن«ی »ئادیافۆریزاس پێکهاتەی لە کورد
ئێرانیدا

ئادیافۆریزاس��یۆنی ئێرانی، بە ڕێگای دوو مۆدێلی 
ڕەفتاری یان دوو س��تراتێژیی جی��اواز بەاڵم لە 
هەم��ان کاتدا کارا لە س��ەر یەکت��ر و لکێندراو 
بەیەکت��رەوە، »ب��ێ پێگەیی«ی کورد ل��ە ئێراندا 
دەستنیش��ان دەکات. کورد لە پەیوەندی لەگەڵ 
ئەم دوو ستراتێژییەدا- کە لە ڕاستیدا پێکهێنەری 
جەوه��ەری ئەخاقیی نەتەوەی سەردەس��تن، و 
لە هەم��ان کاتدا وەک��وو قەوارەیەکی هۆویەتی/
کولتووری تایبەت و جیاکەرەوە )فارس/ش��یعە( 
نوێنەرایەتی��ی وات��ەی ئێرانیب��وون و فۆڕم��ی 
هەڵبژێردراوی کۆمەڵگەی خەیاڵیی ئەو ئێرانیبوونە 
دەکەن � تەنیا ڕۆلی ئۆبژە دەبینێت. ئۆبژەبوونێک 
کە بە بێ خواستی خۆی لە سەر هێڵی نێوانی ئەو 
دوو س��تراتێژییە ئادیافۆریزاسیۆنییەدا، کە باومان 
بە زۆنی خۆڵەمێشی )Gray Zone( ناوی دەبات، 
جێ��گا دەگرێت و فۆڕمی پێ دەدرێت، ش��ایانی 
باسە کە لە هەمان کاتیشدا ئەم مەکان و فۆڕمانە 
س��ابیت و نەگۆڕ نین، بەڵک��وو – هەر وەک لە 
گەاڵڵەی پرسیاریش��دا ئاماژەی پێ کرا- بە پێی 
بەرینی و بەرتەسکیی زۆنی خۆڵەمێشی - کە لە 
ئەساسدا لەسەر بنەمای حەز و ویست و مۆدێلی 
ئیدەئالی دەستەاڵتداری سۆبژەی ئێرانی پێکدێت 
- بەردەوام لە جووڵە و هەڵکش��ان و داکشاندایە. 
بە بۆچوونی باومان )Bauman 1990(، ئەم دوو 

ستراتێژییە بریتین لە:
 Anthropophagic( ئانتڕۆپۆفاجیک   ستڕاتێژیی 
Strategy( یان ستراتێژیی هەڵلووشین کە لێرەدا 
گرووپی دەستەاڵتدار خۆی لە گرووپی پەڕاوێزخراو 
نیزی��ک دەکات��ەوە، بۆ الی خۆی ڕابکێش��ێت و 
هەوڵی دەستەمۆکردنی دەدات، هەتا لە کۆتاییدا 
قووت��ی بدات. ب��ە واتەیەکی دیکە، س��تڕاتێژیی 
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هەڵلووش��ین هەر هەمان پرۆژەی ئاسیمیاسیۆنە 
کە لە بەرانبەر تاک و دەستەی سەر بە کولتوور و 
ئێتنیسیتەی جیاواز و »ناشاز«دا پەیڕەو دەکرێت. 
ش��ایانی باس��ە ک��ە زەبروزنگ لە س��تڕاتێژیی 
ئانتڕۆپۆفاجیک��دا � هەربەم جۆرەی کە کەیس��ی 
کوردیش دەگرێتەوە �  ڕاس��تەوخۆ نییە، بەڵکوو 
زۆرجاران فۆڕمگەلی جەس��تەیی و سەمبۆلیکی 
کۆمپلێکس و شاراوەی هەیە کە دەستنیشانکردن 
و هەس��تپێکردنی ب��ۆ دەس��تەی بەئۆبژەک��راو 
هاس��ان نیی��ە. هەربۆیەش ل��ە چوارچێوەی ئەو 
س��تراتێژییەدا، نوێنەران��ی مۆراڵی سەردەس��ت، 
نەتەنی��ا ل��ە ش��اردنەوەی ئاجێندای ئەس��ڵیی 
خۆیاندا کە هەمان سەپاندنی نۆڕمە پەروەردەیی، 
هۆویەتی، کولت��ووری و ئەخاقییەکانی خۆیانە، 
سەرکەوتوو دەبن، بەڵکوو لەوەش زیاتر بە ڕێگای 
نیش��اندانی هاوخەمی، دڵس��ۆزی و هاودەردیی 
ڕووکەش��انە و دێماگۆژیک ل��ە بەرانبەرگرووپی 
مارژینال، لە ئاکامدا دەتوانن تەنانەت لە هەیبەتی 
»پش��تیوان«، »یارمەتی��دەر«، »قارەم��ان« و«وەلی 
نیعمەت«یش��دا دەربکەون. »فرهنگ کردها جزو 
غنیترین بخ��ش فرهنگ ایران اس��ت«، »کردها 
هر جای دنیا باش��ند، بهترین ایرانی هس��تند«، 
»کردها شجاعترین فرزندان ایرانزمین میباشند«، 
ئەمانە چەند نموون��ەی تێڕوانین لە مۆراڵی زاڵی 
ئێرانین کە ئەگەر لە گۆش��ەنیگای س��تراتێژیی 
دەکرێ  بکەین،  تەماش��ایان  ئانتڕۆپۆفاجیک��ەوە 
بڵێین کە ئ��ەم دەربڕینانە بە تەنیایی هەڵقواڵوی 
زێهنییەتێکی ئیزۆلە و دابڕاو نین، بەڵکوو بە پیی 
ڕیشە و پێش��ینەی بەهێزی مێژوویی، ئەخاقی، 
موئەسەس��اتی و پەروەدەیی کە هەیانە، سۆبژەی 
ئاس��اییی ئێرانی ئەرکدار دەکەن، کە ئەوانیش بە 
نۆرەی خۆی و بە شێوازێکی نەرم و هێدی کورد 
-ئەگ��ەر بکرێت بە یارمەتی��ی خودی کورد– لە 
پڕۆژەی مافخ��وازی دووربکەنەوە و کارێک بکەن 
کە ئەم کوردان��ە ڕوویان لە ناوەند بکەن هەتا لە 
کۆتاییدا هەڵیانلووش��ن و ب��ە واتەیەکی دیکە لە 
مودێلی ئەخاقی و سیستەمی نۆڕمی سەردەست 
دا بیانتوێننەوە. یەک لە پێشمەرجە سەرەکییەکانی 

سەرکەوتنی س��تراتێژیی ئانترۆپۆفاجیک، ئەوەیە 
کە کورد لە چوارچێوەی ئێراندا، پێویستە خاوەن 
شێوازێک لە مەوجوودییەت و هەبوونی سەرەتایی 
بێت؛ هەڵبەت��ە هەبوونێک کە ن��ە لە فۆڕمێکی 
موئەسەس��ەیی و حقووقیی فەرمی��دا، بەڵکوو لە 
باش��ترین حاڵەتی خۆیدا هەبوونێکی فۆلکلۆرێک 
کە ه��ەر وەک فۆلکلۆریس��تی ئەمریکایی »دان 
بێ��ن ئامۆس« باس��ی لێ دەکات، ل��ە هەیبەتی 
کۆمەڵێک دی��اردەی کولت��ووری وەکوو نەریت، 
هەڵپەرکێ، پەندی پێشینیان، مۆسیقا و گۆرانی، 
Ben-( ... نوکتە و قس��ەی خۆش، جلوب��ەرگ و
Amos 1972( تەنی��ا ل��ە ف��ەزای خسووس��ی 
و ئەگەری��ش پێویس��ت ب��وو ل��ە مەودایەک��ی 
س��نوورداری کۆمەاڵیەتی و موئەسەساتی لۆکاڵی 
دەربکەوێت. ئەو فۆکلۆرە خسووس��ییە کوردییە، 
جاروباری��ش لە الیەن موئەسەس��اتی س��ەر بە 
نەتەوەی سەردەس��تەوە ڕێگای پێ دەدرێت کە 
وەک��وو کااڵیەک��ی مەس��رەفی، هەیەجانهێنەر 
ل��ە ف��ەزا ناوەندییەکانی واڵت��دا خۆبنوێنێت. لە 
نموون��ەی ئێرانیی ئ��ەم ج��ۆرە ڕەفتارانە کە بە 
ش��ێویەکی گش��تی لە زانس��تی کۆمەاڵیەتیدا 
لە ژێ��ر س��ەردێڕی »بەش��ازکردنی دەس��تەی 
 Exoticization of Marginalized( مارژین��اڵ
 Chadha&Kavoori( ناوی دەب��ەن  )Group
2008( ، دەتوانی��ن ئاماژە بە هێندێک بەرنامەی 
تەلەڤیزیۆن��ی ناوەند بکەین، ک��ە لەوێدا جاروبار 
مەج��ال بە هونەرمەند ی��ان گۆرانیبێژێکی کورد 
دەدرێت کە لە پۆش��ش و بەرگی کوردیدا هونەر 
و دەنگ��ی خۆی تاقی بکات��ەوە. بەدەر لە الیەنی 
هونەری و پیشەییی ئەم دیاردەیە، »بەشازکردنی 
دەس��تەی مارژیناڵ« لە چوارچێوەی ستراتێژیی 
ئانترۆفاجیک��دا دوو فۆنکس��یۆنی هەیە: یەکەم، 
ئەوەی��ە کە ب��ەم ڕێگاپێدانە، ئادیافۆریزاس��یۆنی 
ئێران��ی هاوتەریب لە گەڵ - بە کەڵکوەرگرتن لە 
دەستەواژەی کۆمەڵناسی بریتانیایی جۆن ئۆری - 
 Urry( چێژوەرگرتن و دامرکانی حەزی نیگاکانی
2002(،  هاوکات لە بەرچاوی نەتەوەی ماڕژێنال 
ئ��ەو کردەوی��ە وەک��وو »چاکەیەک��ی گەورەی 
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جێگای من��ەت« وێنا دەکات. ئ��ەم چاکەیە، کە 
بۆ ئادیافۆریزاس��یۆنی ئێرانی دەبێتە سەرچاوەی 
مەش��رووعییەتی ئەخاقی، لە هەمان کاتیشدا لە 
بەردەوامیی پڕۆسەکەدا دەتوانێ نەتەوەی مارژیناڵ 
بە الڕی��دا بەرێت و بە تەواوی لە مافی خۆی بێ 
خەب��ەر و بێبەریی بکات. دووه��ەم، ئەودەگمەن 
ڕێگاپێدان��ە، دەبێتە هۆکاری ئ��ەوە کە نەتەوەی 
ژێردەستە - کە لە ناکاو تیشکی پرۆژۆکتۆرەکان 
و زۆمی کامێراکان شاگەشکەی دەکات - نە تەنیا 
هەست بە بەشداری و ش��ەراکەتێکی ڕاستەقینە 
بکات، بەڵکوو ل��ەوەش زیاتر، هەتا هەیە لە پێناو 
ئەو »چاکە« گەورەیەدا،  ش��وکرانەبژێر بمێنێتەوە 
و تەنانەت خەونەکانی داهاتووش��ی بە ناوەندەوە 

ببەستێتەوە. 
 Anthropoemic(س��تراتێژیی ئانترۆپۆئێمیک 
Strategy( ک��ە ئەوی��ش بە ش��ەرت و مەرجی 
نەتەوەی سەردەست داڕێژراوە، � هەروەک باومان 
دەڵێت � بە پێچەوانەی س��تراتێژیی هەڵلووشین 
مان��ای ڕش��انەوە دەدات)Bauman 1990(. لە 
بەرانبەر دەس��تەی ب��ە ئۆبژەک��راو و مارژیناڵدا، 
ئیدی ستراتێژیی ڕشانەوە بە دوای نیزیکبوونەوە 
و ئاس��یمیلەکردندا ناگەڕێ��ت، بەڵکوو خەریکی 
خۆڵەمێشیی  هێڵی  زیاتری  بەرتەس��ککردنەوەی 
جیاک��ەرەوەی نێ��وان س��ۆبژە و ئۆب��ژە دەبێت. 
ئامانجی سەرەکیی ئەم دەستکارییە کۆمەاڵیەتییە 
ئەوەیە کە نەتەوەی ژێردەستە حاشای لێ بکریت، 
بخرێتە ژێر فش��ار هەتا لە کۆتاییدا مەیدان چۆڵ 
بکات و بۆ هەمیش��ە لە بەر چاوان ون بێت. ئەم 
ستراتێژییە کە بە پێچەوانەی ستراتێژیی یەکەم، 
هەتا س��ەر ئێس��قان زەبروزەنگتەوەرە، لە پێناو 
دەس��تەبەرکردنی ئامانجەکانیدا، بە ش��ێوازێکی 
سیس��تەماتیک لە توندوتیژی )لە هەردوو فۆڕمی 
جەستەیی و س��ەمبۆلیکدا(، کەڵک وەردەگرێت. 
ئێرانی  ئادیافۆریزاس��یۆنی  پەیوەندیی��ەدا،  ل��ەم 
وەکوو مودێلکی مۆڕاڵی کۆمپلێکس، دەستکاریی 
کۆمەاڵیەتی و چەواشەکارییەکانی خۆی تەنیا بۆ 
بەسروشتیکردنی سیستەمی کۆڵۆنیال و هەروەها 
داپۆش��ێن و نۆرماڵیزەکردن��ی بێمافیی کوردان 

بەکارناهێنێت، بەڵکوو ئەم چەواشەکارییە مۆراڵییە 
لە هەمان کاتدا سەرپۆش��ێکە بۆ ش��اردنەوە یان 
مەش��رووعییەتدان بە مەکینەیەک��ی تۆقێنەری 
توندوتیژیخوڵقێ��ن ک��ە لە درێژایی��ی مێژووی 
پرۆسەی نەتەوەس��ازیی ئێرانیدا، هیچ کاتێک لە 
بەرانبەر کورددا پشووی نەداوە. لەم پەیوەیدییەدا، 
ه��ەر ل��ە داگیرکاریی فیزیکیی واڵت��ی کورد ڕا 
بگ��رە، هەت��ا قەدەغەبوونی ئازادی��ی تاک، زمان 
و پ��ەروەردە و هەروەها دی��اردەی کۆچبەری و 
ئاوارەییی کوردان، هەموو ئەوانە وەکوو عونس��ورە 
و  ئانترۆپۆئێمیک  س��تراتێژیی  س��ەرەکییەکانی 
ئێرانیبوون،  توندوتیژیی  کەرەستەکانی مەکینەی 
خۆیان بەرجەس��تە دەکەنەوە. ئەم س��تراتێژییە، 
هەروەک ئاماژەی پێ کرا، لە ئاکامدا لەناوچوونی 
ک��ورد و بەردەوامی��ی س��ەروەریی سیاس��یی 
نەتەوەی بااڵدەس��ت بە ئامانج دەگرێت. »کردها 
پاس��داران ما را با حلبی س��ر میبرند«، »کردها 
خش��ن هستند و اسلحە دوس��ت دارند«، کردها 
قاچاقچی هس��تند«، »کرده��ا ضدانقاب و نوکر 
بیگانە هس��تند«، »کردها کافر هستند«، »کردها 
زن س��تیز هستند«، »، ئەمانە کۆمەڵێک نموونەی 
ساختەکاریی مۆڕاڵین کە لە ئاکامی پڕۆسەیەکی 
خوێناوی و دوورودرێژی نەتەوەس��ازیدا لە ناخی 
س��ۆبژەی ئاس��اییی ئێرانی��دا فۆڕم��ی پتەویان 
گرت��ۆوە. ل��ەم فۆڕم��ە مۆراڵیی��ەدا، ن��ە تەنیا 
 Chadha&Kavoori( کورد  بەش��ەیتانیکردنی 
 Gaufman( ستیگامتیزەک������ردنی  و   )2008
1963( ئەوان دەبێت��ە پڕاتیکێکی ڕۆژانە لە الی 
ئۆبژەی ئاس��اییی ئێرانی، بەڵک��وو لەوەش واوەتر 
بە هۆی دەستنیش��انکردنی نەت��ەوەی مارژیناڵ 
 Donskis( گەلەکۆم��ە  وەکوو«س��ەرچاوەی 
1998( و هەروەها هۆکاری مەترس��ی بۆ س��ەر 
ئاسایش��ی نیش��تیمانی، یەکگرتووییی نەتەوەیی 
و یەکپارچەیی��ی خاک«، تەنان��ەت جێگۆڕکیی 
پۆزیسیۆنی هێرشبەر و قوربانیی لێ دەکەوێتەوە. 
لەم پیوەندییەدا، بە بەردەوامی کورد وەکوو الیەنی 
هێرشبەر پێناس��ە دەکرێت لە حاڵێکدا کە ئێران 
و ئێرانیبوون، وەکوو »س��ەمبۆلی شارستانییەت، 
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ئاس��ایش و سەقامگیری« پۆزیسیۆنی قوربانیبوون 
بۆخۆیان دەس��تەبەر دەکەن. ل��ەوەش زیاتر، لە 
ئاکامی ئ��ەم ئادیافۆریزاس��یۆنە چەواش��ەکار و 
س��اختەکارانەیەدا، نە تەنیا کەس��انی مرۆڤکوژی 
وەکوو قاسم سولەیمانی پێگەی قارەمان بە دەست 
دەهێنن، بەڵکوو لە هەمان کاتدا کوشتنی ڕۆژانەی 
کۆڵب��ەران و ئیع��دام و زیندانیکردنی کوردان و 
بگرە تەنانەت فەرمان��ی جیهادی خومەینیش بۆ 
سەرکوردان، لە الی سۆبژەی ئاساییی ئێرانییەوە 
وەکوو بەهایەکی هۆویەت��ی و کولتووری جێگیر 

بەرهەم دێتەوە. 

کۆتا
ه��ەروەک ل��ەم نووس��راوەیەدا ب��اس ک��را، بە 
ڕێ��گای فەیلەس��ۆف و کۆمەڵناس��ی پۆڵۆنیایی/
باوم��ان، بۆمان دەرکەوت  بەریتانیایی زیگمۆنت 
ک��ە ئادیافۆریزاس��یۆنی ئێران��ی کاراکتەرێک��ی 
بەهێزی ساختەکارانە و چەواشەکارانەی مۆراڵیی 
هەیە، کە م��ەودا بە کوردان نادات کە لە ڕێگای 
هەوڵەکانی��ان ل��ە پۆزیس��یۆنی بەئۆبژەک��راو و 
مارژیناڵ ڕا خۆیان بکەنە سۆبژەیەکی مێژوویی و 
کارا، هەتا سەروەریی سیاسی بۆخۆیان دەستەبەر 
بک��ەن. بەهێزت��ر لە ش��ێوازی پێناس��ەکردنی 
باومانی، چەواش��ەکاریی مۆراڵی ئێرانی بە ڕێگای 
پشتبەس��تن ب��ە دوو س��تڕاتێژیی هاوتەریب و 
بەیەک��ەوە لکێندراو، تەنی��ا دوو ڕێگا لە بەرانبەر 
کورددا دادەنێت: یان بەو ش��ێوەیەی ستراتێژیی 
 )Anthropophagic Strategy( ئانتڕۆپۆفاجیک 
دەریدەخات، وەرن لە ئادیافۆریزاس��یۆنی مۆراڵی 
و کولتووریی نەتەوەی بااڵدەستدا ئاسیمیلە ببن، 
ی��ان بە هۆی ئەو توندوتیژییەی کە س��تراتێژیی 
 )Anthropoemic Strategy( ئانترۆپۆئێمی��ک 
لەب��ەر دەمتانی دادەنێت، بڕۆن لە بەر چاوان ون 

ببن و بە تەواوی لەناوبچن. 
بۆ داب��ڕان ل��ە ئادیافۆریزاس��یۆنی ئێرانی و 
ڕزگارب��وون لەو دوو س��تراتێژیی هەڵلووش��ین و 
ڕش��انەوەیە و لە ئاکامدا گەیشتن بە پۆزیسیۆنی 
س��ۆبژەی مێژوویی، دوو ڕێ��گای بەدیل بۆ کورد 

هەیە: یان )١( جیلێکی ڕۆشنبیری لە نێو نەتەوەی 
بااڵدەس��ت سەرهەڵدەدات و بە ڕێگای شۆڕشێکی 
مەعریف��ی و فەزیلەتی مەدەنیی��ەوە، بناغەکانی 
ئۆنتۆلۆژیکی ئێس��تای ئێرانی تیکدەدات. بێگومان 
لە غیابی ئەم جیلە ڕۆش��نبیرییەدا، ئەوە شۆڕشی 
هەژار و برس��ییەکانە کە ئەرکی هەڵوەشاندنەوەی 
ئادیافۆریزاسیۆنی ئیستای ئێران لە ئەستۆ دەگرێت. 
ی��ان )2( کورد ڕێ��گای خۆی جی��ا دەکاتەوە و 
لەپێناو داکۆکێکردن لە کەیسی خۆی کە دۆزێکی 
گەردوونی��ی خ��اوەن بەهایە ب��ەردەوام دەبێت. 
دیارە ئ��ەم بەردەوامبوونەش، لە ئاس��تی مۆڕاڵدا 
خوڵقێنەری ئەخاقێکی »ئانتی-ئادیافۆریزاسیۆنی« 
دەبێت و لە ئاستی مەعریفەشدا دەستەبەرکردنی 
س��ەروەریی سیاس��ی بۆ نەتەوەیەکی فیداکار و 

مێژوویی بە ئامانج دەگرێت. 
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چۆنە هێندێک بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی نەتەوایەتی سەردەکەون، لە کاتێکدا هێندێکی دیکەیان 
شکست دێنن، یان تەنانەت دەسکەوتی پێشترمسۆگەرکراویان لەدەست دەدەن؟ لە وەاڵمدانەوە 

بەم پرسیارە، گوزارەی سەرەکیی ئەم وتارە بریتییە لەمە: بەدەر لەو کەیسانەی کە هێزی دەرەکی 
توانیویەتی ملمانێی نێوان بزووتنەوەیەکی نەتەوایەتی و دەوڵەتێک یەکا بکاتەوە، فاکتەرگەلێکی 
نێوخۆیی وەکوو یەکدەستبوونی بزووتنەوەیەک یان گرتنەبەری ستراتێژیی گونجاو، دەکرێ وەک 

مەرجی پێویست بۆ سەرکەوتن دابنرێن، نەک مەرجی بەس)کافی(. بەڵکوو، بزووتنەوەیەک، کاتێک 
دەتوانێ سەرکەوێ کە ئەو دەوڵەتەی لەگەڵی لە ملمانێدایە، الواز ببێ. هەر بەو پێیە، ڕێچکە و 

ماوەی ڕاگرتنی ئەو دەسکەوتانە، بەندن بە ڕادە و ماوەی درێژەکێشانی الوازبوونی الیەنی بەرانبەر 
)واتە ئەو دەوڵەتەی کە بزووتنەوەیەکی نەتەوایەتی لەگەڵی لە ملمانێدایە(. بە پێچەوانە، هەر ئەم 
فاکتەرەش دیاری دەکا ئایا دەسکەوتی بزووتنەوەیەکی دیاریکراو لەدەست دەچێ، یان ئەوەی 

بزووتنەوەکە ناچار بە پاشەکشە دەبێ، یان تووشی شکست دێت.

کەی و چۆن بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد 
دەتوانێ سەرکەوێ؟   

ئیدریسئەحمەدی



سەرەتا
ئەم وتارە هەوڵێکی س��ەرەتایییە بۆ واڵمدانەوە 
بەم پرس��یارە: چۆن��ە هێندێ��ک بزووتنەوەی 
لە  س��ەردەکەون،  نەتەوایەتی  ڕزگاریخوازی��ی 
کاتێک��دا هێندێکی دیکەیان شکس��ت دێنن، 
یان تەنانەت دەسکەوتی پێشترمسۆگەرکراویان 

لەدەست دەدەن؟
هەرچەند لە درێ��ژەی وتارەکەدا ئاماژە بە 
هێندێک بزووتن��ەوەی ڕزگاریخوازی لە دنیادا 
دەدرێ، لێ��رەدا مەبەس��ت وردبوونەوەی��ە لە 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی لە ڕۆژهەاڵت، باشوور، 

باکوور و ڕۆژئاوای کوردستان. 
لەو لێکۆڵینەوانەی کە تاکوو ئێستا سەبارەت 
ب��ەو بابەتە کراون، دەک��رێ چەندین بۆچوونی 
جی��اواز دەسنیش��ان بکرێن. بە گش��تی، ئەو 
بۆچوونانە دەکرێ بە س��ەر دوو دەستەدا پۆلێن 
بکرێن؛ لە الیەکەوە، ئەوانەی کە لەمەڕ پرس��ی 
سەرکەوتن و شکست، تایبەتمەندیی نێوخۆییی 
بزووتنەوەی نەتەوایەتی وەک فاکتەری سەرەکی 
بەرجەس��تە دەکەن��ەوە، لە الیەک��ی دیکەوە، 
ئەوانەی ک��ە فاکتەری دەرەکی لەو بارەیەوە بە 
یەکاک��ەرەوە لەقەڵ��ەم دەدەن. دواتر، هەرکام 

لەمانە وردتر دەخرێنەڕوو.
گ��وزارە، یان دروس��تر بڵێی��ن، گریمانەی 
س��ەرەکیی ئەم وتارەی بەردەست ئەمەیە: بەدەر 
لەو کەیس��انەی کە هێ��زی دەرەکی توانیویەتی 
ملمانێ��ی نێوان بزووتنەوەیەک��ی نەتەوایەتی و 
دەوڵەتێک یەکا بکاتەوە، بۆ نموونە لە کەیس��ی 
پش��تیوانیی »ناتۆ« لە بزووتنەوەی کۆسۆڤۆئالبان، 
کە دواجار س��ەرکەوتنی ئەوانی ل��ێ کەوتەوە، 
فاکتەرگەلێکی نێوخۆیی وەکوو یەکدەس��تبوونی 
بزووتنەوەی��ەک ی��ان گرتنەبەری س��تراتێژیی 
گونج��او، دەک��رێ وەک مەرجی پێویس��ت بۆ 
سەرکەوتن دابنرێن، نەک مەرجی بەس)کافی(. 
بەڵکوو، بزووتنەوەیەک، کاتێک دەتوانێ سەرکەوێ 
کە ئەو دەوڵەت��ەی لە گەڵی لە ملمانێدایە، الواز 
بب��ێ. هەر بەو پێیە، ڕێچک��ە و ماوەی ڕاگرتنی 
ئ��ەو دەس��کەوتانە، بەن��دن ب��ە ڕادە و ماوەی 

درێژەکێش��انی الوازبوونی الیەنی بەرانبەر )واتە 
ئەو دەوڵەتەی ک��ە بزووتنەوەیەکی نەتەوایەتی، 
لەگەڵ��ی ل��ە ملمانێدایە(. ب��ە پێچەوانەوە، هەر 
ئەم فاکت��ەرەش دیاریی دەکا ئایا دەس��کەوتی 
بزووتنەوەیەکی دیاریکراو لەدەس��ت دەچێ، یان 
ئ��ەوەی بزووتنەوەکە ناچار بە پاشەکش��ە دەبێ، 

یان ئەوەی تووشی شکست دەبێ. 

ــانهەلومەرجی ی ــی نێوخۆی ــەری فاکت
دەرەکی؟

کاتێک باس لە »س��ەرکەوتنی« بزووتنەوەیەکی 
مەبەس��ت  زۆرت��ر  دەدک��رێ،  نەتەوایەت��ی 
مسۆگەرکردنی س��ەربەخۆیییە. هەڵبەت هەموو 
بزووتنەوەیەک ئامانجی سەربەخۆیی نییە. هەر 
ب��ەو پێیە، لە دی��دی هەر کام ل��ە بزووتنەوە 
نەتەوایەتییەکان��ەوە، دەکرێ »س��ەرکەوتن« بە 
ش��ێوەی جۆراوجۆر پێناس��ە بکرێ. دەکرێ بە 
جۆراوجۆربوونە،  ئ��ەو  لێکدانەوەی  مەبەس��تی 
جیاکاری لە نێوان »س��ەرکەوتنی سنوورداردا« 
وەک وەدەس��تهێنانی مافی خوێندن بە زمانی 
زگماک��ی و مافی کولتووری تا »س��ەرکەوتنی 

کۆتایی« لە شکڵی سەربەخۆییدا بکەین. 
لە یەکەم هەوڵدا بۆ وەاڵمدانەوە بە پرسیارێکی 
هاوشێوەی ئەو پرسیارەی سەرەوە، لێکۆڵەڕێک 
بە ناوی ئاندریو ماک )Andrew Mack( لە ساڵی 
١٩75 لە وتارێکدا س��ەبارەت بە س��ەرکەوتنی 
بزووتن��ەوەی ڕزگاریخوازی��ی ئەلجەزای��ەر بە 
سەر دەس��ەاڵتی کۆلۆنیالیس��تیی فەرەنسەدا، 
ئەو س��ەرکەوتنەی لە بەر تیش��کی پارسەنگی 
بەرژەوندیدا ش��ی ک��ردەوە. وات��ە، بەبۆچوونی 
ناوب��راو، ئ��ەو الیەن��ەی کە ل��ە ملمانێیەکی 
ناهاوسەنگدا)asymmetricconflict( الوازترە، بە 
مەرجێ بەرژەوەندیی لە سەرکەوتندا زۆرتر بێ، 
ڕزگاریخوازیی  بزووتنەوەی  دەتوانێ سەرکەوێ. 
ئەلجەزایەر بە نیس��بەت فەرەنس��ە الوازتر بوو، 
بەاڵم بەرژەوەندیی لە س��ەرکەوتندا زۆرتر بوو؛ 
بۆیە ئیرادەشی بۆ سەرکەوتن زۆرتر بوو، چونکە 
خاکی خۆیان بوو، لە کاتێکدا فەرەنسە هێزێکی 
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کۆلۆنیالیس��تی بوو. بە واتایەک��ی دیکە، ئیرادە 
دەتوانێ ل��ەو جۆرە ملمانێیانەدا ىڕیاردەر بێ، 
س��ەرەڕای ناهاوس��ەنگ بوونی  هێزی ئابووری 
و نیزامی��ی نێ��وان الیەن��ەکان. س��ەرکەوتنی 
بزووتن��ەوەی چ��ەپ و نەتەوایەتی��ی باکووری 

ڤێتنام بەسەر ئەمریکادا، نموونەیەکی دیکەیە.
لێکۆڵەرێکی دیکە لە هەوڵێکی هاوشێوەدا، 
گرنگ��ی دەدا ب��ە هەڵبژاردن��ی س��تراتێژیی 
نیزامی��ی گونجاو لە الیەن ئەو الیەنانەوە کە لە 
ملمانێیەکی ناهاوس��ەنگی نیزامیدا ڕووبەڕووی 
یەکتر دەبنەوە. بە گوێرەی ئەم بۆچوونە، ئەگەر 
لە ممانێیەکی وادا، هەر دووال ستراتێژیی وەک 
یەک هەڵبژێرن، بۆ نموونە شەڕکردن بە شێوەی 
ڕاستەوخۆ لە شکڵی شەڕی جەبهەییدا، ئەوا بێ 
گومان الیەنی بەهێز ب��راوە دەبێ، بەاڵم ئەگەر 
الیەنی الوز ناڕاس��تەوخۆ و ب��ە کەڵکوەرگرتن 
لەستراتێژیی چریکی ڕووبەڕووی الیەنی بەهێز 
بێتەوە، ئ��ەوا ئەگەری زۆرە ب��راوە بێ، مەگەر 
ئەوەی الیەن��ی بەهێزیش، کەڵ��ک لە هەمان 
س��تراتێژی وەرگرێ. بۆ نموونە، دەوڵەتی ئێران، 
عێ��راق و تورکییە کەڵکیان لە جاش وەرگرتووە 
بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی پێشمەرگە و گەریا. هەر 
ئەمەش، ویڕای بەئامانجکردنی خەڵکی مەدەنی و 
گۆڕینی دێموگرافی و تەنانەت جێنوسایدکردنی 
خەڵک��ی کوردس��تان، وای ک��ردووە خەباتی 
چەکداری لە کوردستاندا ئەو دەسکەوتەی نەبێ 

کە لە واڵتانی دیکەدا هەیبووە.
دوو لێکۆڵەری دیکە خەباتی مەدەنی وەک 
ستراتێژیی کاریگەر بەرجەس��تە دەکەنەوە، بۆ 
نموونە لە کەیسی شۆڕشی ئێران لە ساڵی ١٩7٩ 
و زۆر کەیس��ی دیکە. هەڵبەت کە ئەگەڕێتەوە 
س��ەر بزووتنەوەی نەتەوایەتی، بەو دەرئەنجامە 
دەگەن کە نە شەڕ، نە خەباتی مەدەنی ناتوانن 
سەرکەوتن مسۆگەر بکەن، بەاڵم بە بێ ئەوەی 

بە وردی هۆی ئەوە شی بکەنەوە. 
ل��ە دوو لێکۆڵینەوەی دیکەدا، بایەخ دراوەتە 
 )movement structure( پێکهاتەی بزووتنەوەی
نەتەوایەتی. یەکێکێان بەو دەرئەنجامە گەیشتووە 

کە ئەگەر بزووتنەوەیەک پێک هاتبێ لە چەندین 
ڕێکخ��راوە، یان لەتوپ��ەت )fragmented( بێ، 
ئەگ��ەری زۆرە لەالی��ەن ئ��ەو حکوومەتەوە کە 
ملمانێ��ی لە گەڵدا دەکا، تەنازولی بۆ بکرێ و بە 
هێندێک دەسکەوتی کەم بگا، چونکە حکوومەت 
ئەو فرەالیەنی��ی و لەتووپەتبوونە بە دەرفەتێک 
دەبینێ بۆ ئەوەی بە مل��دان بۆ داخوازیی کەم، 
بێبەرییان بکا لە دەسکەوتی مەزنتر. بە پێچەوانەی 
ئ��ەم بۆچوونە، لێکۆڵەرێکی دیکە پێداگریی دەکا 
کە تەنیا کاتێک لە نێو بزووتنەوەی نەتەوایەتیدا 
ڕێکخراوێک هێژمۆنی بەدەست دێنێ، دەکرێ بە 
دەسکەوتی ستراتێژیک بگا. ئەگەر بزووتنەوەیەک 
لەتوپ��ەت بێ، جەناح و ڕێکخ��راوەی جۆراوجۆر 
ناچار دەب��ن دژ بەیەکترڕاوس��تن. بزووتنەوەی 
لەتوپەت بە هۆی کێشە نێوخۆییەکانەوە، ناتۆانی 
بپرژێتە س��ەر تێکۆش��ان لە پێناو گەیش��تن بە 
ئامانجی ستراتێژیک. بە گۆێرەی ئەم لێکۆڵێنەوە، 
بزووتنەوەیەکی یەکگرتوو، بۆ نموونە لە ش��کڵی 
ب��ەرەدا، بە ئەن��دازەی بزووتنەوەیەکی لەتوپەت 
چارەنووس��ی خراپ دەبێ، چوونک��ە ئەو جۆرە 
یەکگرتوویییە ناتوانێ کۆتایی بە ممانێی دەروون 
بزووتن��ەوە بێنێ. بە گۆێرەی ئەم بۆچوونە، تەنیا 
ڕێ��گای س��ەرکەوتن ل��ەوە دای��ە ڕێکخراوێک 
بەس��ەر ئەوانی دیک��ەدا زاڵ ب��ێ. بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازی��ی ئێرێتێریا نموونەیەکە لەو بارەوە؛ 
هەتاک��وو بزووتنەوەی ئێرێتێری��ا لەتوپەت بوو، 
یان تەنانەت ئ��ەو کاتانەی ک��ە یەکگرتوو بوو، 
هەر تووش��ی شکس��ت دەهات، ب��ەاڵم کاتێک 
ڕێکخراوێک بەسەر ئەوانی دیکەدا زاڵ بوو، ئەوجا 

بزووتنەوەکە سەرکەوت. 
هێندێ��ک لێکۆڵەری دیک��ە زۆرتر گرنگی 
دەدەن بە پش��تیوانیی دەرەکی وەک فاکتەری 
بزووتنەوەیەک��ی  ئ��ەوەی  ب��ۆ  یەکاک��ەرەوە 
نەتەوایەتی بتوانێ بە سەرکەوتن بگا. بۆ نموونە، 
باکووری کوردس��تان  بزووتن��ەوەی  خەبات��ی 
ب��ە ب��ەراوەرد لەگ��ەڵ بزووتنەوەی کۆس��ۆڤۆ 
درێژخایەنت��ر و خوێناویتر بووە، بەاڵم بە هۆی 
پش��تیوانی و دەس��تێوەردانی نیزامی��ی »ناتۆ«، 
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بزووتنەوەی کۆس��ۆڤۆ س��ەرکەوت، لە کاتێکدا 
بزووتنەوەی باکووری کوردستان هەر درێژەی بە 
خەبات داوە، بەاڵم بە هۆی نەبوونی پشتیوانیی 

دەرەکی، سەرکەوتنی بەدەست نەهێناوە.
لە درێ��ژەی ئەم وت��ارەدا، ه��ەوڵ دەدەم 
نیش��انی بدەم کە ل��ە کەیس��ی بزووتنەوەی 
نەتەوایەتی لە هەر چوار پارچەی کوردس��تاندا، 
ن��ە ئیرادە، نە گرتنەبەری س��تراتێژیی گونجاو، 
هەروەها نە ج��ۆری پێکهاتەی ئەو بزووتنەوانە، 
کاتێ��ک  نەب��وون،  یەکاک��ەرەوە  فاکت��ەری 
سەرکەوتنی س��نوورداریان وەدەس��ت هێناوە. 
هەڵبەت پش��تیوانیی دەرەکی، ب��ە تایبەت لە 
الی��ەن زلهێزێکەوە، دەش��ێ یەکاکەرەوە بێ، 
بەاڵم هیچکام لە بزووتنەوەکانی کوردی لە هیچ 
بەشێکی کوردس��تاندا، پشتیوانیی دەرەکیی بە 

شێوەی درێژمەودا لێ نەکراوە. 

دەرفەت،بەاڵمکامدەرفەتوکەی؟
هەی��ە  دیک��ە  لێکۆڵین��ەوەی  دەس��تەیەک 
ک��ە مێژوویەک��ی دێرینتری��ان هەی��ە، بەاڵم 
س��ەبارەت بە شکست و سەرکەوتنی بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکان ئەنج��ام دراون. بە مانایەک، 
بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی و تەڤگەری نەتەوایەتی 
هاوش��ێوەن، هەردووکیان ئەکتەری نادەوڵەتین 
)النیک��ەم تاکوو ئ��ەو کاتەی نەگەیش��توونەتە 
و  ئامان��ج  دەک��رێ  هەروەه��ا  دەس��ەاڵت(، 
ستراتێژییان هاوشێوە بێ )لە گۆڕینی ڕێژیمەوە 
بگ��رە تاک��وو بەکاربردنی خەبات��ی چەکداری 
یان خەباتی مەدەن��ی(. هەڵبەت بە پێچەوانەی 
بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی، چ ئەوانەی ڕیفۆرمخواز 
یان شۆڕشگێڕن، بزووتنەوەی نەتەوەیی، ئامانجی 
وەدەستهێنانی سەروەرییە بە سەر خاکی خۆیدا، 
جا لە شکڵی خودموختاریدا بێ یان بە وەدەست 

هێنانی سەربەخۆیی.
بزووتنەوە  ب��ە  لێکۆڵین��ەوە س��ەبارەت  ل��ە 
کۆمەاڵیەتیی��ەکان، بۆچوونێک��ی ب��او هەی��ە کە 
گرنگ��ی دەدا ب��ە »دەرفەتی سیاس��یی«. هەڵبەت 
ئەو دەرفەتانە دەش��ێ زۆر فاکتەر لە خۆ بگرن، لە 

قەیرانی ئابووری و سیاسییەوە بگرە تاکوو فاکتەری 
نێودەوڵەتی. لێرەدا بە پێویس��ت نازانرێ بە وردی 
باس لەو ج��ۆرە لێکۆڵینەوانە بک��رێ، بەڵکوو لەم 
وتارەدا، گرنگی بە دەرفەتی سیاس��یی دەدرێ بۆ 
ش��یکردنەوەی س��ەرکەوتن و شکست لە کەیسی 
بزووتنەوەی کورددا لە هەر چوار بەشی کوردستان. 
وەک سەرەتا باس کرا، گوزارەی سەرەکیی 
ئ��ەم وتارە ئەوەیە ک��ە لە کات��ی لەئارادبوونی 
دەرفەتی لەباردا، بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد 
دەتوانێ س��ەرکەوتن بەدەست بێنێ. بە هەمان 
ش��ێوە، کاتێک ئەو دەرفەت��ە لەبارانە نامێنن، 
دەتوانین چاوەڕوانی پاشەکشەکردن و تەنانەت 
شکشتی بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد بکەین.

ئەو دەرفەتە لەبارەش کاتێک دێتە ئاراوە کە 
ئەو دەوڵەتەی کە بزووتنەوەی کورد ڕووبەڕووی 
دەبێتەوە، الواز بووبێ یان دەسەاڵتی تێکشکابێ. 
بە گش��تی، لە س��ێ هەلومەرجدا ئ��ەو جۆرە 

دەرفەتانە بەدی دێن:
1 کاتێ��ک کە هێزی دەرەکی دەس��تێوەردان 
ل��ە یەکێک ل��ەو چ��وار واڵتەدا دەک��ەن کە 
کوردستانیان بەس��ەردا دابەش کراوە، ئەویش 
بە مەرجێ ئەو جۆرە دەستێوەردانە ببێتە هۆی 
الوازبوون��ی دەوڵەت لە ه��ەرکام لەم واڵتانەدا، 
دەرفەتی لەبار بۆ بزووتنەوەی کورد دێتە کایەوە 

بۆ وەدەستهێنانی دەسکەوت.
بۆ نموونە، س��ەرکەوتنی بزووتنەوەی سمایل 
ئاغای س��مکۆ، هەروەه��ا دامەزراندنی کۆماری 
کوردس��تان لە ڕۆژهەاڵت، دواتریش دامەزراندنی 
حکومەت��ی هەرێ��م لە باش��وور، بە ه��ۆی ئەو 
دەرفەتانەوە بوو کە پاش دەستێوەردانی زلهێزان 
لە ئێران و عێراق پاش شەڕی یەکەم و دووهەمی 
جیهانی، هەروەها پاش شەڕی کەنداو هاتنە ئاراوە. 
لە هەر س��ێ کەیسدا، دەوڵەت لە ئێران و عێراق 
الواز بوون. لە کەیسی حکومەتی هەرێمدا، پاش 
ش��ەڕی ئەمریکا دژ بە عێراق لە س��اڵی 2003، 
ڕێژیم ل��ە بەغدا ڕووخێن��درا، دواتریش پێگەی 
هەرێ��م ل��ە دی فاکتۆوە )de facto( لە س��اڵی 

200٤ بەدواوە، بوو بەپێگەیەکی دەستووری. 
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 بزووتنەوەی سمکۆ، یەکدەست بوو. هێشتا 
حیزب��ی مۆدێرن لە کوردس��تان ل��ەو کاتەدا، 
جێ نەکەوتب��وو. هەرچەند ب��ارودۆخ لە کاتی 
دامەزراندان��ی کۆم��اری کوردس��تاندا گۆڕابوو، 
حیزبی دێموک��رات وەکوو تاکە حیزب، خاوەن 
هێژمۆن��ی بوو، ئەوی��ش بە ڕادەی��ەک کە لە 
کۆماری کوردس��تاندا، تاکە حیزبێک حکومەتی 
دەکرد. لە باشوور، پارتی و یەکێتی دوو حیزبی 
س��ەرەکی بوون، هەروەها پێش شەڕی کەنداو، 
بەرەیان لەگەڵ حیزبەکانی دیکە پێک هێنابوو 
)هەرچەند ئەو بەرەیە دواتر نەیتوانی ڕێگری لە 

شەڕی نێوخۆیی بکا(.
سەبارەت بە بزووتنەوەی سمکۆ، سەرچاوەی 
ک��ەم لەبەردەس��تدا هایە، بەاڵم س��ەبارەت بە 
کۆماری کوردستان، س��ەرچاوەکان دەڵێن کە 
عەش��یرەتەکان بە هۆی هێ��زی نیزامییانەوە، 
پێگەیەک��ی گرنگی��ان هەوب��وو، دواجاری��ش 
هێندێکی��ان خەیانەتی��ان لە کۆم��ار کرد. لە 
باشوور، سەرەڕای شەڕی نێوخۆیی و گەمارۆی 
ئابووری، هەروەها س��ەرەڕای دەس��تێوەردانی 
ئێران و تورکییە بە مەبەس��تی درێژکردنەوەی 
شەڕی نێوخۆیی، ستراتێژیی تێکەڵپێجانی )مهار 
کردن( عێراق لە الی��ەن ئەمریکاوە، حکومەتی 
بەعسی پووچەڵ کردبووە. هەر ئەمەش وای کرد 
کە حکومەتی هەرێم، س��ەرەڕای دابەشبوونی، 
توانی بمێنێتەوە. بزووتنەوەی سمکۆ و کۆماری 
کوردس��تان بە ه��ۆی بەهێزبوونی ئێران وێڕای 
لێی��ان، دواجار  نەبوونی پش��تیوانیی دەرەکی 

تووشی شکست و نەمان هاتن.
گومانی تێدا نییە، ئەگەر بزووتنەوەی سمکۆ 
لەتوپەپ بوایە، هەروەها ئەگەر حیزبی دێموکرات 
خاوەن هێژمۆنی نەبوایە، لە ڕۆژهەاڵت نەدەکرا 
کەڵک لە دەرفەتی لەباری پاش ش��ەڕی یەکەم 
و دووهەمی جیهانی وەرگیرابا. بە هەمان شێوە، 
ئەگەر لە باش��وور ڕێکختسنی یەکێتی و پارتی 
نەبوای��ە، نەدەک��را کوردی باش��وور کەڵک لەو 
دەرفەتە وەرگرن کە پاش ش��ەڕی کەنداو هاتە 
کایەوە. ئەگ��ەر بزووتنەوەی باش��وور لەتوپەت 

نەبوایە و ش��ەڕی نێوخۆیی بەرۆکی نەگرتبایە، 
دەکرا کەڵکی باش��تر ل��ە دەرفەتی نەوەدەکان، 
هەروەه��ا دەرفەت��ی پ��اش 2003 ل��ە پێناو 

دەوڵەتسازیدا وەرگیرابا.
2 کاتێک لە یەکێک لەو واڵتانەی کوردستانیان 
بەس��ەردا دابەش��کراوە، ش��ۆڕش، کودەتا یان 
ش��ەڕی نێوخۆیی ڕوو بدا، بە مەرجێ دەوڵەت 
لە پرۆس��ەیەکی وادا الواز بێ، دەرفەتی لەبار بۆ 
بزووتنەوەی کورد دێتە کایەوە بۆ وەدەستهێنانی 

دەسکەوت.
ب��ۆ نموونە، دوای کودەت��ا، یان بە گوێرەی 
هێندێ��ک الیەن، شۆڕش��ی ١٩58 لە عێراق و 
هاتنە سەرکاری حکومەتی عەبدولکەریم قاسم، 
دەرفەت س��از بوو بۆ پارتی تاکوو لە تاراوگەوە 
بگەڕێت��ەوە بۆ باش��وور، هەروەه��ا خۆی ڕێک 
بخاتەوە و دەور بگێڕێ لە سیاس��ەتی عێراقدا. 
دەسکەوتی ئەم قۆناغە، بەفەرمی ناسینی عێراق 
بوو وەک واڵتێک��ی دوونەتەوەی��ی، هەرچەند 
دواجار ئەو کرانەوەیە داخرا و بزووتنەوەی کورد 

و دەوڵەتی عێراق تووشی شەڕ هاتن. 
بە هەمان شێوە، شۆڕش��ی ئێران لە ساڵی 
١٩7٩ دەرفەت��ی بۆ حیزب��ی دێموکرات پێک 
هێنا تاکوو لە تاراوگەوە بگەڕێتەوە بۆ ڕۆژهەاڵت 
و خۆی ڕێک بخاتەوە و ببێ بە س��ەرەکیترین 
هێز، هەرچەند ئەو شۆڕشە دەرفەتی بۆ کۆمەڵە 
و هێندێ��ک ڕێکخراوی دیکەش س��از کرد کە 
س��ەرهەڵبدەن و کاری ڕێکخس��تنی بک��ەن. 
دەس��کەوتی ئەم قۆناغە مەلمووس نەبوو، بەاڵم 
بووژاندنەوەی خەباتی نەتەوایەتی لە ڕۆژهەاڵت، 
هەروەها بەرزکردنەوەی مەس��ەلەی کورد وەک 
پرسێکی گرنگ لە ئێراندا وێڕای دانوستاندن لە 
گەڵ کۆماری ئیسامی، دواتریش بەربەرەکانێی 
جەماوەری و پیشمەرگە دژ بە هێزەکانی ڕێژیم، 
سەنگی سیاسی و نیزامیی کوردستانی لە ئێراندا 
بەرجەس��تە کردەوە. تاکوو خاکی کوردس��تان 
بەدەستی پێشمەرگەوە بوو، کە لە خوێدا دەبێ 
بە دەس��کەوت بێتە ئەژمار، حیزبی دێموکرات 
و ت��ا ڕادەی��ەک کۆمەڵە بە ش��ێوەی دیفاکتۆ 
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حکوومەتیان دەکرد. 
بارەوە، س��ەرهەڵدانی  لەو  نوێترین کەیس 
رێڤەبەریی خۆسەرە لە ڕۆژئاوای کوردستان، کە 
بە بێ ش��ەڕی نێوخۆیی لە سوورییە و داڕمانی 
دەس��ەاڵتی حکوم��ەی ناوەن��دی، مەحاڵە ئەو 
خۆس��ەرییە دامەزرابایەت. گومان��ی تێدا نییە، 
هێژمۆنی پەیەدە لە ڕۆژئاوا وای کرد کەڵک لەو 
دەرفەت��ە وەرگیردرێ، بەاڵم ئ��ەو هێژمۆنییەی 
پەیەدە مەرجی پێویست بوو بۆ ئەوەی کوردی 
ڕۆژئاوا حکومەتی خودموختار پێک بێنن، نەک 
مەرجی بەس. بۆیە چارەنووس��ی دواجار بەندە 
بە بارودۆخی سیاس��ی و نیزامی لە س��وورییە، 
هەرچەن��د بە ه��ۆی دژایەتیکردن��ی تورکییە، 
ک��ە بە نۆرەی خۆی دەگەڕێتەوە بۆ س��ەربەخۆ 
نەبوونی پەی��ەدە بە نیس��بەت پەکەکەوە، ئەو 
خودموختارییە نەک تەنیا س��نووردارکراوەتەوە، 
بەڵکوو لە بەش��ێک لە خاکی ڕۆژئاوادا، تورکییە 

گۆڕینی دێموگرافیی ئەنجام داوە. 
3 ملمانێ��ی جیۆسیاس��یی نێوان ئ��ەو چوار 
دەوڵەت��ە دەتوانێ دەرفەت بۆ بزووتنەوەی کورد 
لە بەشێک لە کوردستاندا پێک بێنێ بۆ ئەوەی 
بە پش��تیوانیی یەکێک لەو دەوڵەتانە، خەباتی 

چەکداری بکا. 
نموون��ەی بەرچ��او ل��ەو بارەی��ەوە، خەباتی 
چەکداریی پارتی بوو دژ بە عێراق بە پاڵپشتیی ئێران 
و ناڕاستەوخۆ ئەمریکا و ئیسرائیل لە ١٩٦١ەوە تاکوو 
ڕێکەوتنی ئەلجەزایەر لە ساڵی ١٩75، کە شکستی 
بزووتنەوەی کوردی لێ کەوتەوە. دەس��کەوتی ئەم 
سەردەمە، ڕێکەوتنی ١١ ئازار بوو لەسەر ئوتۆنۆمی، 

کە هەڵبەت جێبەجێ نەکرا. 
بە هەمان ش��ێوە، ش��ەڕی هەشت ساڵەی 
نێ��وان ئێران و عێراق دەرفەت��ی پێک هێنا بۆ 
حیزب��ی دێموک��رات و کۆمەڵە بە پش��تیوانیی 
حکوومەتی عێراق لە الی��ەک، هەروەها پارتی 
و یەکێتی بە پش��تیوانیی کۆماری ئیس��امی 
لەالیەکی دیک��ەوە بۆ ئ��ەوەی بتوانن خەباتی 
چەک��داری بێ دابڕانی چەندین س��اڵە ئەنجام 
ب��دەن. هەرچەند دەس��کەوتی مەلمووس لەم 

قۆناغەدا تۆمار نەکراوە، بەاڵم درێژەدانی خەباتی 
نەتەوایەتی لەو دوو بەشەی کوردستان، هەروەها 
بەنێودەوڵەتیکردنی مەسلەی کورد، دەشێ وەک 

دەسکەوتی ناڕاستەوخۆ لەقەڵەم بدرێ.
بە هەمان شێوە، ملمانێی نێوان تورکییە و 
س��وورییە زەمینەی ساز کرد بۆ ئەوەی پەکەکە 
بتوانێ چەندین دەیە خەباتی چەکداری بکات. 
هەرچەند ئەو خەباتە هەر درێژەی هەیە، بەاڵم 
دەرفەتی س��نوورداری سیاس��ی ل��ە تورکییە 
ویڕای گوش��اری یەکێتیی ئەوروپا، دواجار بووە 
هۆی دانپێدانان بە بوون��ی کورد لە تورکییە و 
سەرهەڵدانی بزووتنەوەیەکی بەرینی جەماوەری 
و س��ەرهەڵدانی حیزبی »قانوونی« کە داکۆکی 
لە بەرژەوەندیی ک��ورد لە پەرلەمانی تورکییەدا 
ب��کا. ئەمەش ب��ە بێ خەباتی چەک��داری، کە 
هەروەها بووە هۆی بەرپەرچدانەوەی پرۆس��ەی 

ئاسیمیاسیۆنی کورد، نەدەهاتە دی. 
ش��ێوەیەکی دیکە بۆ س��ەلماندنی گرنگیی 
دەرفەتی لەبار لەو بابەتەی کە لێرەدا مەبەس��تە، 
واتە الوازبوونی دەوڵەت لە ئێران، عێراق، تورکییە 
و سوورییە لەو سێ هەلومەرجەی کە دەستنیشان 
کران، وێناکردنی لەئارادا بوونی ئیرادە، ستراتێژیی 
گونجاو، هەروەه��ا هێژمۆنیی ڕێکخراوێک لە نێو 
بزووتنەوەیەکدایە، بەاڵم بە بێ ئەو جۆرە دەرفەتانە. 
پرسیار ئەوەیە کە بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد 
دەتوانێ بە بێ دەرفەتی لەبار سەرکەوێ، یان نا؟ 
مێ��ژووی بزووتنەوەی کورد پێمان دەڵێ، نەخێر. 
کەیس��ی تورکییەی لێ بەدەر، ک��ە ئەوەیش بە 
نۆرەی خۆی دەگەڕێتەوە ب��ۆ کرانەوەی ڕێژەیی 
لە سیستەمی نیمچە دێموکراتیک لەو واڵتەدا لە 

هێندێک قۆناغدا.
کەواب��وو، دروس��تتر وایە لەئ��ارادا بوونی 
ئیرادە، ستراتێژیی گونجاو، هەروەها هێژمۆنیی 
ڕێکخراوێک لە نێو بزووتنەوەیەکدا وەک مەرجێ 

پێویست ببیندرێن، نەک مەرجی بەس. 
س��ەبارەت بە ئیرادە دەبێ ئەوەی لێ زیاد 
بکرێ ک��ە کەم بزووتن��ەوە لە دنی��ادا وەکوو 
بزووتن��ەوەی کورد ئیرادەی لە خۆی نیش��ان 
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داوە، بەاڵم ئێران، عێراق، تورکییە و س��وورییە، 
دەس��ەاڵتی کۆلۆنیالیستی لەو بابەتە نین کە لە 
دوورەوە هاتبێتن و کوردستانیان داگیرکردبێ، 
هەروەها کۆمەڵ��گای نێودەوڵەتی وایان چاو لێ 
ناکا، ئەمە وێڕای ئەوەی کە کوردستان بە خاکی 
خۆیان دەزانن و ئەو سیاس��ەتەیان، پشتیوانیی 
جەماوەر و تەنانەت گرووپە ئوپۆزیس��یۆنەکانی 
فارس، ع��ەرەب و تورکی لە پش��تە. کەوابوو، 
نزیکیی جوگرافی وای کردووە کە پارس��ەنگی 
بەرژەوەندی، ئەو دەورەی لە کوردس��تاندا نەبێ 

کە لە ئەلجەزایەر یان ڤیتەنام هەیبوو.
لێرەدا هەڵسەنگاندێک بۆ ئەو بۆچوونە نەکرا 
کە دەڵێ لەتوپەت بوونی بزووتنەوەیەک دەتوانێ 
ببێتە هۆی دانوستاندن و تەنازولکردنی حکومەتی 
ناوەندی بۆ هێندێک داخوازیی سیاسی سەرەتایی 
ی��ان مینیماڵ. ڕاس��تە لە باش��وور و ڕۆژهەاڵت 
لەگەڵ  دانوس��تاندنیان  ناوەن��دی  حکوومەت��ی 
بزووتنەوەی ک��ورد کردووە )لەو کاتانەی کە ئەم 
بزووتنەوانە لەتوپەت بوون(، بەاڵم زۆرتر تاکتیکی 
و بۆ کڕینی کات ئەنجام دراون. بۆیە، ئەو بۆچوونە 

لە کەیسی بزووتنەوەی کورددا، دروست نییە.

دەرئەنجام
ئەگەر گریمانەی ئەم وتارە دروست بێ، ئەوجاو 
ئەوان��ەی رەخنە لە بزووتن��ەوەی کورد دەگرن 
و دەڵێ��ن، ه��ۆکاری س��ەرکەوتنیان نەبوونی 
»س��تراتێژیی  ئەوەی  ی��ان  »یەکگرتووییی��ە«، 
ڕوونی��ان« نییە، یان ئەوەی گۆی��ا »نەتەوەیی« 
نین یان ئەوەی س��ەرنەکەوتنیان دەگەڕێتەوە 
بۆ ئەوەی داوای س��ەربەخۆیییان نەکردووە یان 
نایکەن، بەهەڵەدا چوون. بێ گومان، یەکڕیزی، 
ستراتێژیی گونجاو و هتد، هەموو ئەوانە گرنگن، 
بەاڵم دەبێ وەک مەرجی پێویس��ت ببیندرێن؛ 
لە خۆیان��دا بەس نی��ن بۆ دەس��تەبەرکردنی 
سەرکەوتن. بەڵکوو هێز، یان الوازبوونی الیەنی 

بەرانبەر، یەکاکەرەوەیە. 
تەنی��ا دێموکراس��ی، بە مەرجێک ش��ێوە 
دێموکراس��ییەک بێ کە لە ڕووی دەستوورییە 

مافی نەتەوایەتیی کورد مس��ۆگەر بکا، دەتوانێ 
جێگای هێز بگرێتەوە. لە بارودۆخێکی وادا، شەڕ 
درێژەی سیاس��ەت نابێ، بەڵکوو هێزی نیزامی 
هەڵدەپەس��ێردرێ و جێگا دەدا بە سیاس��ەتی 
دەستووری. پێشمەرجی ئەوەش پەسەندکردنی 
دێموکراس��ییە لە ئاست نوخبە و جەماوەردا لە 
ئێران، عێراق، تورکییە و سورییە، کە بە نۆرەی 
خۆی بەندە بە گۆڕانێک لە ناسیۆنالیزمی فارس، 
تورک و عەرەبدا بەڕادەیەک کە ڕێگا خۆش بکا 
بۆ دانپێدانان بە ناس��نامە و مافی نەتەوایەتیی 
ک��ورد. ئەمە ل��ە س��پانیا پ��اش کۆتاییهاتنی 
دیکتاتۆرییەت، هاتە دی، هەڵبەت بە بێ ئەوەی 
نەتەوەی باسک و کاتاالن سەربەخۆیی بەدەست 
بێنن، بەڵکوو دەستەبەرکردنی مافی نەتەوایەتی 
لە شکڵی خودموختاری یان ئوتۆنۆمیدا بۆ واڵتی 

باسک و کاتالۆنیا.
بە کورتی، لە گەڵ ئ��ەوەی دامەزراوەیەک 
وەک دێموکراسی دەتوانێ دەوری هێزی نیزامی 
هەڵپەسێری، لە بارودۆخی ئێستای ڕۆژهەاڵتی 
ناوین��دا، هێ��زی نیزام��ی یەکاکەرەوەی��ە لە 
سیاسەتدا. بۆیە، لەڕۆژهەاڵتی ناویندا، بە تایبەت 
کە ئەگەڕێتەوە سەر مەسەلەی نەتەوایەتی، شەڕ 

هەروا درێژەی سیاسەت دەبێ.
سەرکەوتن و شکستی بزووتنەوەی کورد لە 
هەر بەش��ێکی کوردستان بەندە بە ئەگەر، ڕادە 
و ماوەی الوازبوون یان بەهێزبوونی دەوڵەت لە 

ئێران، عێراق، تورکییە و سورییە. 
بێ گومان، ئەگ��ەر دەرفەتی لەبار بۆ کورد 
بێتە کایەوە، بەهۆی نەبوونی ڕێکخستن، هەروەها 
نەبوون��ی ڕێکخراوێ��ک کە خاوەن��ی هێژمۆنی 
بێ، ناکرێ کەڵک ل��ەو دەرفەتانە وەربگیردرێ. 
لەتوپەتب��وون دەتوان��ێ وا بکا ک��ورد دەرفەتی 
زێڕین لەدەست بدا. س��ەرکەوتن لە هێژمۆنی، 
ستراتێژیی گونجاو و دەرفەتی لەباردایە، مەگەر 
ئەوەی ئەو چ��وار دەوڵەتە بەرەو دێموکراس��ی 
هەنگاو هەڵگرن. هەڵبەت لە وەها سێناریۆیەکدا، 
هێژمۆنی��ی ڕێکخراوێ��ک پێویس��تە بۆ کەڵک 
وەرگرت��ن لە دەرفەت��ی دێموکراتیک. هەڵبەت 
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ب��ۆ بەرچاوڕوونیی خوێنەر، لێرەدا مەبەس��ت لە 
»هێژمۆنی« دەسەاڵتی تەک حیزبی نییە.

ئامانجی بزووتنەوەی ک��ورد هەم ڕزگارییە 
هەمیش دێموکراسی. هەموو جۆرە هێژمۆنییەک 
لە گەڵ دی��اردەی فرەحیزبی و دێموکراس��ی 
گونجاو نییە، مەگەر ئەوەی ڕێکخراوێکی خاوەن 
هێژمۆنی بۆ خۆی باوەڕی بە دێموکراسیی پاش 
قۆناغ��ی ڕزگاری هەبێ، دەنا مەترس��یی ئەوە 
هەیە هێژمۆنی��ی ڕێکخراوێک ک��ە باوەڕی بە 
دێموکراسی نییە، پاش ڕزگاری، دیکتاتۆرییەتی 
لێ بکەوێت��ەوە. هەڵبەت ڕوونە ک��ە دیاردەی 
فرەحیزب��ی لەتوپەتبوون��ی ل��ێ دەکەوێتەوە، 
هەروەها ن��ەک تەنیا ڕێگرە لە س��ەرکەوتن و 
هۆکاری س��ەرەکیی ش��ەڕی نێوخۆییە، بەڵکوو 
لە قۆناغ��ی پێ��ش ڕزگاریدا، ئانارش��ی، نەك 

دێموکراسی، پتەوە دەکا. 
دی��اردەی فرەحیزب��ی لەڕۆژهەاڵت ئەمری 
واقعە، هەرچەند دەکرێ بە یەکبوونەوەی حیزبی 
دێموکرات و کۆمەڵە، خەتەری لەتوپەتبوون کەم 
بکرێت��ەوە. لە الیەکی دیک��ەوە، هەبوونی یەک 
هێزی چەکدار کە بتوانێ تەنانەت پێش قۆناغی 
ڕزگاری وەک سپای نەتەوەیی خۆی ڕێک بخا، 
دەتوانێ ڕێگر بێ لە شەڕی نێوخۆیی. هەرچەند 
ش��کڵگرتنی سپایەکی وا مومکین دێتە بەرچاو، 
لە کردەوەدا ڕەنگە ئەس��تەم بێ. ڕێگاچارەیەک 
ب��ۆ قۆناغی پێ��ش ڕزگاری ئەوەیە حیزبگەلێک 
کە ل��ەڕووی ئایدیۆل��ۆژی و فکرییەوە نزیکین، 
ه��ەوڵ بدەن ببن ب��ە یەك حیزب ل��ە پێناو 
ڕووبەڕوونەوەی خەتەری لەتوپەتبوون بۆ ئەوەی 
بزووتن��ەوەی کورد بتوان��ێ کەڵک لە دەرفەتی 

لەبار وەربگرێ و سەرکەوتن وەدەست بێنێ. 
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لە جیهانی پێش مۆدێڕندا شێوازی پەروەردە زیاتر لە سەرەوە بۆ خوارەوە بووە. 
پەروەردەیەکی لەو چەشنه پێویستی به دامودەزگای فەرمیی پەروەردەوە هەیە. بەاڵم 
لە جیهانی مۆدێڕن و پاش مۆدێڕنی ئێستادا، پەروەردە زیاتر سروشتێکی ڕایەڵەیی و 
ناهیرەمی هەیە. لەم جیهانەدا ئەگەر دیسکۆرسێکی نەتەوەیی بەهێز لەگۆڕێدا هەبێ، 

بەهۆی سروشتی ڕایەڵەییی جیهانەوە، ئەو گوتارە، نابەئاگایانە و نابەرهەست و نافەرمی لە 
هەموو ئاستەکاندا باڵو دەبێتەوە.

پەروەردە له قۆناغی ڕاپەڕیندا  

سەرۆشەمزینی



کۆمەاڵیەتییەکان  دام��ەزراوە  ل��ە  هەندێک 
سروش��تێکی کاتیی��ان هەب��ووە، وات��ە بۆ 
ماوەیەک دامەزراون و دواتر هەڵوەشاونەتەوە. 
ی��ان زۆر دەورانی وا هەبووە مرۆڤ بە بێ ئەو 
بەڕێوە  دامەزراوانە ژیانی کۆمەاڵیەتیی خۆی 
بردووە و ئاس��تەنگێکی ئەوتۆش نەکەوتووەتە 
ناو ژی��ان و کاروبارەکانییەوە. بەاڵم هەندێک 
دام��ەزراوەی کۆمەاڵیەت��ی هەب��وون کە بە 
درێژاییی ژیانی مرۆڤ ل��ە مێژوودا لەگەڵیدا 
بوون و لێی جیا نەبوونەتەوە. ئەو دامەزراوانە 
ب��ە ئەژمار زۆر نین، ب��ەاڵم به گرینگایەتی و 
قورس��ایەتی بنچینەی ژیان��ی کۆمەاڵیەتیی 
مرۆڤیان پێک هێناوە. یەکێک لەو دامەزراوانە 
دام��ەزراوەی  فێرکاری«ی��ە.  و  »پ��ەرورەدە 
پەروەردە دەکەوێتە پاڵ هەندێک دامەزراوەی 
تری وەک »سیاسەت«، »ئابووری«، »بنەماڵە«، 
»ئایی��ن« و ... ئەم قس��ەیە ب��ەم مانایەیە کە 
لە هیچ دەورەیەک��ی مێژووییدا ژیانی مرۆڤ 
ل��ەو دامەزراوان��ە بەتاڵ نەب��ووه و کاروباری 
کۆمەاڵیەتیی مرۆڤ بەهۆی ئەم دامەزراوانەوە 
ڕاپەڕیوە. ڕەنگه بتوانین بڵێین فۆنکسیۆن یان 
کارکردی ئ��ەو دامەزراوانە بەدرێژاییی مێژوو 
نەگۆڕ بوون بەاڵم شێوە و جۆرەکانیان گۆڕانی 
زۆریان بەسەردا هاتووە. بۆ نموونە سیاسەتی 
خێڵ بە ش��ێوازێک بەڕێوە چووە و سیاسەتی 
کۆمەڵ��گای مۆدێڕنیش به ش��ێوازێکی دیکە 
بەڕێ��وە چ��ووە. بەاڵم ئ��ەوەی ل��ەم ناوەدا 
ل��ە دەوران��ی ژیان��ی خێاڵیەتیی��ەوە هەتا 
دەورانی مۆدێڕن گۆڕانی بەس��ەردا نەهاتووە، 
دەس��ەاڵتە.  س��ەرچاوەکانی  مودیرییەت��ی 
چەش��نەن.  بەم  دیک��ەش  دامەزراوەکان��ی 
ئاب��ووری مۆدێل و سیس��تەمی جۆراوجۆری 
هەبووە. لە دەورانە س��ەرەتاییەکانی مێژووەوە 
هەتا ئێستا، ئابووری هەر هاتووە و لە شێوازی 
ساکار و س��ەرەتاییەوە بۆالی ش��ێوازەکانی 
ئاڵۆزت��ر و پێچەڵپێچت��ر گۆڕانی بەس��ەردا 
هاتووە. لە دەورانی مۆدێڕندا مۆدێلە ڕکەبەرە 
ئابوورییەکان پێکەوە لە ڕکەبەرایەتیدا بوون. 

بەاڵم لە هەم��وو دەورانەکان��دا و لە هەموو 
ئابووری  مۆدێلەکاندا فۆنکسیۆنی دامەزراوەی 
ئەوە ب��ووە ک��ە مودیرییەتی ش��ێوازەکانی 
بەرهەمهێن��ان و دابەش کردن و مەس��رەف 

کردن بکا.
دام��ەزراوەی پ��ەروەردە و فێرکاریی��ش 
هەر بەم ش��ێوەیە بەدرێژاییی مێژوو، خاوەنی 
فۆنکس��یۆنێکی نەگۆڕ و مۆدێل و ش��ێوازی 
زۆر جۆراوجۆر بووە. کارک��ردی دامەزراوەی 
پەروەردە بەگشتی بریتی بووە لە ڕاگواستنی 
زانیاریی بەردەست و مەوجوود و ڕەخساندنی 

زەمینە بۆ بەرهەم هێنانی زانیاریی نوێ.
دەورانی  ل��ە  پ��ەروەردەش  دامەزراوەی 
کۆنەوە هەتا دەورانی مۆدێڕن گۆڕانکاریی زۆری 
بەس��ەردا هاتووە. لە سەرچاوە زانستییەکانی 
تایبەت به فەلسەفەی پەروەردەدا، ڕەنگه زۆر 
باس��ی جۆراوجۆر کرابێ. باسێک کە جەختی 
کەمتری لەسەر کراوە بریتییە لە جیاوازییەک 
کە لە نێوان سیستەمی پەروەردە لە واڵتێکی 
س��ەربەخۆدا و سیس��تەمی پ��ەروەردە ل��ە 

کۆمەڵگایەکی شێوە کۆلۆنیالدا لەگۆڕێدایە. 
دیارە پێویس��ت به لەسەر ڕۆێشتنی زۆر 
ناکا کە ئەو دەرەتان و کۆمەڵە ئیمکاناتەی لە 
واڵتە سەربەخۆکاندا بۆ پەروەردە و فێرکاری 
لەبەردەس��تدایە لە واڵتە شێوە کۆلۆنیالەکاندا 
نییە، یان ئەگەر هەیە لە خزمەت سیاس��ەتی 
کۆلۆنیالیس��تیدایە. واتە ئ��ەو دیاردەیەی بۆ 
دەس��ەاڵتدار و داگیرکەر به پەروەردە ئەژمار 
دەکرێ،  بۆ گەلی ژێردەست به دژەپەروەردە 

ئەژمار دەکرێ.
پرسیاری سەرەکیی ئەم وتارە ئەوەیە: لە 
واڵتێکدا کە کەرەس��تە سەختئامێرییەکان و 
لەبەر  نەرمئامێرییەکان��ی پەرورەدە  دەرەتانە 
دەستی دەسەاڵتی خۆماڵیدا نییە، سیستەمی 
پ��ەروەردە دەبێ چۆن ڕێ��ک بخرێ هەتا لە 

ئاڕاستەی بەرژەوەندیی نەتەوەییدا بێ؟
بەگش��تی دەکرێ دوو شێوازی گشتی بۆ 
پەروەردە دەسنیش��ان بکەین. لە شێوازێکدا 
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پەروەردە به ش��ێوەی نابەئ��اگا بەڕێوەدەچێ. 
واتە نە فێرکار و ن��ە فێرخواز ئاگاداری ئەوە 
نین کە خەریکن ش��تێک فێ��ر دەکەن یان 
فێ��ر دەبن. ئ��ەم زانیارییانەی بەم چەش��نە 
دەگوازرێنەوە وەک نیشتنی ئارام و لەسەرخۆی 
بارس��تایییەکی زۆر لە مادەیەک لە بەستێنی 
دەریایەکدای��ە کە دوای ماوەیەکی زۆر ئیدی 
دەبێ به چینێکی سەخت و لەشکان نەهاتووی 
بەستێنەکە. یان وەک شوێنی ئەو ئاوەیە کە بە 
درێژاییی زەمان لەسەر بەردێک دەمێنێتەوە 
و دەبێت بە بەش��ێک لە ڕووبەری بەردەکە. 
ب��ە درێژاییی ژیانی بەش��ەر ئەم چەش��نە 
پەروەردەیە هەبووە. لەڕاس��تیدا ئەو بابەتانەی 

بەم ش��ێوەیە ڕاگوێ��زراون هەر 
ئەوەی��ە ک��ە به »تڕادیس��یۆن« 
یان »س��وننەت« ی��ان »نەریت« 
ناس��راون. کۆمەڵ��گای م��رۆڤ 
نەریت هەڵگ��ر  تایبەتمەندی��ی 
ب��وون ی��ان فەرهەنگ هەڵگ��ر 
تایبەتمەندییە  ئەم  بوونی هەیە. 
ڕێ��ک لەم ش��ێوازە پ��ەروەردە 
نابەئاگایان��ەوە هات��ووە. نەریت 
یان فەرهەن��گ وەک هەوا وایە 
دەوروبەری  ئاق��اری  کە هەموو 
ئێم��ەی تەنیوەت��ەوە و ئێمەش 
هەڵیدەمژین و پێیەوە زیندووین 
بەاڵم ڕەنگه نەیبینین و هەستی 

پێ نەکەی��ن. هەر بەرەی��ەک نەریتەکان لە 
بەرەی پێش خۆی وەردەگرێ و بۆ بەرەکانی 

دوای خۆی ڕایدەگوێزێ.  
ج��ۆری دووەمی پ��ەروەردە، پەروەردەی 
ئاگایانەیە. لەم شێوە پەروەردەیەدا هەم فێرکار 
و هەم فێرخواز ئاگاداری ئەوەن کە خەریکن 
بابەتێک فێر دەکەن یان فێر دەبن. ئەم جۆرە 
پەروەردە ئاگادارانەیە، خۆی دوو شێوەی هەیە. 
لە یەکێکیاندا فێرکارەکە، فێرخوازەکە فێری 
ش��تێک دەکا هەتا ل��ە دواڕۆژدا وەک خۆی 
لێ بێ؛ واتە فێرخواز هاوشێوەی فێرکاری لێ 

بێ. بۆ نموونە نیگارکێشێک قوتابییەکی خۆی 
فێری تەکنیکەکانی نیگارکێش��ی دەکا هەتا 
لە دواڕۆژدا وەک خ��ۆی ببێ به نیگارکێش، 
یان دارتاشێک کەسێک فێری دارتاشی دەکا 
هەت��ا لە داهاتوودا ئەوی��ش ببێ به دارتاش. 
لە ش��ێوەی دووهەمدا فێرکار بابەتێک فێری 
فێرخوازەکە دەکا بەاڵم ن��ەک بەو نییەتەی 
حەتمەن ببێ بە پس��پۆری ئەو بوارە، بەڵکوو 
لەبەر ئەوە فێ��ری دەکا کە فێرخوازەکە ئەم 
بابەتەی بۆ ڕاهێنانێکی گش��تی پێویستە. بۆ 
نموون��ە قوتابییەک��ی دواناوەن��دی زۆریەک 
ل��ە وانەکانی بیرکاری و فیزیک و ش��یمی و 
زیندەوەرناسی و مێژوو و جوغرافیا دەخوێنێ، 
ب��ەاڵم ق��ەرار نیی��ە ببێت به 

پسپۆڕی ئەم بوارانە.
دیارە ل��ە کۆمەڵگادا هەموو 
ئ��ەو ج��ۆرە فێرکارییانە کەم و 
ل��ێ وەردەگیرێ.  زۆر کەڵکیان 
ئێمە  پرسیاری سەرەکیی  بەاڵم 
ئەوە بوو که ب��ۆ کەمەڵگایەکی 
کوردس��تان  کۆمەڵ��گای  وەک 
کە لە دۆخێک��ی تایبەتدایە، چ 
شێوە ڕوانینێک و چ مۆدێلێکی 
زیاترین  دەتوان��ێ  پ��ەروەردە، 
سوودمان پێ بگەیێنێ و ڕێگای 
گەیشتن به ڕزگاریمان بۆ کورتتر 

و ساناتر بکاتەوە.
دی��ارە واڵمێکی بەردەس��ت و س��ادەتر 
ئەوەیە ک��ە بڵێین یەکەم: ڕەوتی پەروەردەی 
نەتەوەیی لە هی��چ قۆناغێکدا ڕانەوەس��تێ. 
پ��ەروەردەی نەتەوەی��ی لە ه��ەر قۆناغێکدا 
ڕابوەس��تێ دەبێ دڵنیا بین کە هەر لەو کات 
و ش��وێنەدا خەبات��ی ڕزگاریخوازانە کۆتاییی 
پێ هات��ووە. دووەم: بەگوێرەی دۆخ لە هەموو 

شێوازەکانی پەورەردە کەڵک وەربگیرێ. 
ئەو واڵمە دروس��تە بەاڵم پێویس��تی به 
ڕوونکردن��ەوە و لێکدان��ەوەی زیات��ر هەیە. 
دی��ارە لەناو خ��ودی تەش��کیاتی حیزبیدا 

بۆگەلێکی
وەکگەلیکوردکەلە

هەبوونی
کیانێکی

نەتەوەیییسەربەخۆ
بێبەرییە،باشترین
شێوازیسەقامگیر
کردنوپەرەپێدانی
پەروەردەینەتەوەیی
کەڵکوەرگرتنلە
شێوازینائاگایەنەی

پەروەردەیە
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مۆدێلی پەروەردە کردنی ئاگایانە بە باشترین 
ش��ێوە واڵم دەدات��ەوە. ڕاس��تییەکە ئەوەیە 
هەڵس��ەنگاندنی  گرینگی  زۆر  فاکتەرێک��ی 
ڕادەی دەس��ەاڵت و نفووزی هەر حیزبێک، 
تەنان��ەت پێش ژمارەی ئەندام��ان و ڕادەی 
ئیمکانات��ی ماددی و هتدیش، سیس��تەمی 
پەورەدە لەناو حیزبەکەدای��ە. تۆکمەترین و 
کە  ئەوانەن  حیزبەکان  دەستڕۆیش��تووترین 
ش��ێوازی پەروەردەی ڕێکوپێک و بەهێزیان 
هەی��ە. ب��ە ب��ێ پەروەردەیەک��ی کاریگەر، 
حیزبی کاریگەریشمان نابێ. لەناو حیزبێکی 
هەڵس��ووڕدا لە هەر ئاس��تێکی تەشکیاتیدا 
پ��ەروەردەی گونج��او لەگەڵ ئەو ئاس��تە، 
دەبێ لەگۆڕێ��دا هەب��ێ. دەورەی ڕاهێنانی 
ئەن��دام ه��ەر تایبەت ب��ە ئەندامان��ی تازە 
پەیوەس��ت بووی حیزب نیی��ە، بەڵکوو هەر 
ئاستێکی تەشکیاتی � لە ئەندامانی سادەوە 
بگرە هەتا بااڵترین ئاس��تە تەشکیاتییەکان 
� سیس��تەمی ڕاهێنان و پ��ەروەردە کردنی 
خۆی هەیە. بۆ نموونە ئەگەر بۆ ئەندامە تازە 
پەیوەس��ت بووەکان ، ڕاهێنان لەسەر کاس 
و بەشێوەی پێوەندیی ڕاستەوخۆی مامۆستا 
و قوتابییە، بۆ ئەندامان��ی ڕێبەری، پەروردە 
بریتییە ل��ە کەڵک وەرگرتنی ب��ەردەوام لە 

باشترین و لێهاتووترین ڕاوێژکارەکان. 
بەاڵم قورس��اییی باسی ئێس��تای ئێمە 
ڕەنگه لەسەر پەروەردەی حیزبی نەبێ، بەڵکوو 
لەسەر پەروەردە لە ئاستێکی نەتەوەییدا بێ.

ب��ۆ نەتەوەی��ەک ک��ە خاوەن��ی کیانی 
س��ەربەخۆی خۆیەتی، پەروەردەی نەتەوەیی 
زیاتر لەسەر ش��ێوازی ئاگادارانەی پەرورەدە 
س��اغ دەبێتەوە. بۆ ئ��ەو نەتەوەی��ە کۆمەڵە 
س��ازییەکی فەرمی لە تەمەنێک��ی کەمەوە 
هەتا س��ااڵنی دوای تەمەنی پێگەیش��توویی 
بەرعۆدەی بارهێنانی ئەندامانی کۆمەڵ لەسەر 
بنەمای پەروەردەیەکی نەتەوەیی دەبن. بەاڵم 
ب��ۆ نەتەوەیەک��ی وەک نەت��ەوەی کورد کە 
خاوەنی کیانی سەربەخۆی نییە، پەروەردەی 

نەتەوەی��ی چۆن دەک��رێ لەن��او ئەندامانی 
کۆمەڵدا سەقامگیر بێ و پەرەی پێ بدرێ؟

ڕەنگه کەس��انێک گومان لەوە بکەن کە 
بکرێ بۆ نەتەوەیەکی ژێردەست سیستەمێکی 
پەروەردەی نەتەوەیی دابمەزرێ. بەڵگەکەش 
ب��ۆ ئ��ەو بۆچوون��ه ئەوەیە کە پ��ەروەردەی 
نەتەوەیی بەو س��ازییە فەرمییانە دەکرێ کە 
لەالی��ەن دەوڵەتەوە ڕادەس��پێردرێن هەتا لە 
ئاستی نیش��تمانیدا ئەو ئەرکە بەڕێوە ببەن. 
کوردیش چونکه لە دەوڵەتێکی س��ەربەخۆ و 
لەو شێوە سازییه فەرمییانە بێبەرییە، کەوابوو 

شتێکی وا نەگونجاوە.
لە ڕوانگ��ەی ئێمەوە ئەم واڵمە ڕاس��ت 
نیی��ە. بۆ گەلێکی وەک گەل��ی کورد کە لە 
هەبوون��ی کیانێک��ی نەتەوەییی س��ەربەخۆ 
بێبەرییە، باشترین شێوازی سەقامگیر کردن 
و پەرەپێدانی پ��ەروەردەی نەتەوەیی کەڵک 
وەرگرتن لە شێوازی نائاگایەنەی پەروەردەیە؛ 

با بزانین چۆن.
نائاگایەنەی  ش��ێوازی  بمان��ەوێ  ئەگەر 
ئاس��تێکی نەتەوەیی��دا بەکار  ل��ە  پەروردە 
بهێنین، دەکرێ پشت بەم فۆرمۆلە کاریگەرە 

ببەستین:

ــینەتەوەیی بەرهەمهێنانیدیسکۆرس
=مسۆگەرکردنیپەروەردەینەتەوەیی
بە دەربڕینێکی دیکە باس��ی پ��ەروەردەی 
نەتەوەیی دەب��ێ داببەزێنین بۆ باس��ێکی 
بنەڕەتیی دیکە. خودی باس��ی پەروەردەی 
نەتەوەیی باس��ێکی بنەڕەتی و ستراتێژیکە، 
بەاڵم باسی تەنانەت بنەڕەتیتر و ستراتێژیکتر 
لەوی��ش بریتییە لە باس��ی بەرهەم هێنانی 

گوتاری نەتەوەیی.
پێش��گریمانەی ئێم��ە ئەوەی��ە کاتێک 
دیسکۆرسێکی نەتەوەییی بەهێز و ئەوڕۆیی 
لەگۆڕێ��دا ب��ێ، تەنان��ەت ئەگ��ەر دەزگا 
فەرمییەکان��ی پ��ەروەردە و بارهێنانی��ش 
لەبەردەس��تی ئێمەدا نەبن، ئەو دیسکۆرسە 

99گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720



بە ش��ێوەیەکی هەراو بەسەر کۆمەڵگادا باڵو 
دەبێت��ەوە. باڵو بوونەوەی ئەو دیسکۆرس��ە 
نەتەوایەتییە لە ئاستی هەراودا، لە حوکمی 
دەربڕینێکی  بە  نەتەوەییدای��ە.  پەروەردەی 
دیکە ه��ەر کات پەروەردەیەکی نەتەوەیی 
چاکم��ان نەب��وو، دەب��ێ دڵنی��ا بین کە 
دیسکۆرس��ێکی نەتەوەییی باشمان نەبووە. 
بەپێچەوانەوە بەدرێژاییی هەموو ئەو سااڵنەی 
کورد ژێردەست بووە بەاڵم هەست و هۆشی 
نەتەوەیی لەوپەڕی خۆیدا بووە و کوردایەتی 
لە بەرەیەکەوە ڕاگوێزراوە بۆ بەرەیەکی دواتر، 
لەبەر ئ��ەوە بووە کە گوتارێک��ی نەتەوەیی 
لەئارادا بووە. ئەو گوت��ارە نەتەوەیییە وەک 
هەوا وایە کە ئێم��ە هەڵیدەمژین و پێیەوە 

دەژین بەاڵم ڕەنگه هەستی پێ نەکەین.
لە جیهان��ی پێش مۆدێڕندا ش��ێوازی 
پ��ەروەردە زیاتر لە س��ەرەوە ب��ۆ خوارەوە 
بووە. پەروەردەیەکی لەو چەش��نه پێویستی 
به دام��ودەزگای فەرمیی پەروەردەوە هەیە. 
بەاڵم ل��ە جیهانی مۆدێڕن و پاش مۆدێڕنی 
ئێس��تادا، پ��ەروەردە زیات��ر سروش��تێکی 
ڕایەڵەیی و ناهیرەم��ی هەیە. لەم جیهانەدا 
ئەگ��ەر دیسکۆرس��ێکی نەتەوەی��ی بەهێز 
لەگۆڕێدا هەبێ، بەهۆی سروشتی ڕایەڵەییی 
جیهان��ەوە، ئ��ەو گوت��ارە، نابەئاگایان��ە و 
نابەرهەست و نافەرمی لە هەموو ئاستەکاندا 
تایبەتمەندییەکی  ئەگ��ەر  دەبێت��ەوە.  باڵو 
»هەوا« ئەوە بێ کە هەستی پێ ناکرێ، ئەوا 
هەوا دوو تایبەتمەندیی تریشی هەیە: مایەی 
ژیانە و کەس ناتوانێ پێش به باڵو بوونەوەی 
بگرێ. دیسکۆرس به ش��ێوەیەکی سەیر و 
س��ەمەرە هەر س��ێ ئەم تایبەتمەندییانەی 
ه��ەوای هەی��ە: نابەرهەس��ته و زۆر کەس 
هەس��تی پێ ناکا، ژیان و مان��ەوەی گەل 
بەندە بەو دیسکۆرسەوە و کاتێکیش بەرهەم 
هات، کەس ناتوانێ پێش به باڵو بوونەوەی 

بگرێ.
دابەش��کردنێكی  ل��ە  ئەگەر  کەواب��وو 

بنەڕەتیدا نەتەوەکان بەسەر دوو خانەی نەتەوە 
خاوەن دەوڵەتەکان و نەتەوە بێ دەوڵەتەکاندا 
دابەش بن، دەکرێ نەتەوە بێ دەوڵەتەکانیش 
 1 بەس��ەر دوو خانەی تردا دابەش بکەین: 
 ئەو نەتەوانەی خاوەن گوتارێکی نەتەوەیین
2 ئ��ەو نەتەوان��ەی ل��ە دیسکۆرس��ێکی 
نەتەوەیی بێبەرین. ئەگەر نەتەوەیەک خاوەن 
دەوڵ��ەت نەبێت و گوتارێکی نەتەوەییش��ی 
نەب��ێ، بێگوم��ان ل��ە س��نووری توانەوە و 
فەوتان نزی��ک بووەتەوە، بەاڵم نەتەوەیەکی 
بێ دەوڵەت ک��ە خاوەنی گوتاری نەتەوەییی 
خۆی بێ، توانیویەتی شوناس��ی نەتەوەییی 
خۆی بپارێزێ و ئەگەری ئەوە هەیە ببێ بە 

خاوەنی کیانی سەربەخۆی خۆی.
کورد نەتەوەیەک��ی بێ دەوڵەتی خاوەن 
گوتاری نەتەوەیییە. ئەگەر هەتا ئێستا ئاگری 
خەباتی گەلی کورد بەه��ۆی داگیرکەرەوە 
دانەمرکاوەتەوە و بەپێچەوانەوە هەر هاتووە 
و بڵێسەی ئەس��تاندووە، بەم هۆیە بووە کە 
ئێمەی کورد هەر لە خۆیبوونەوە هەتا ژێکاف 
و هەتا کۆمار و دواتریش حیزبی دێموکڕات، 
خاوەنی گوتاری نەتەوەییی خۆمان بووین.     
»دیس��کۆرس« ی��ان »گوت��ار« چەن��د 
تایبەتمەندییەک��ی هەی��ە ک��ە ئام��اژە به 

هەندێکیان دەکەین: 
1 دیس��کۆرس تاقە تیۆریی��ەک نییە کە 
بمانەوێ بەهۆیەوە بابەتێک ش��ڕۆڤه بکەین، 
دیسکۆرس نەک هەر کۆی چەندین تیۆریی 
هەراوە، بەڵک��وو هەلومەرجەکانی گووران و 
پێکهاتنی ئەو تیۆرییانەش لەخۆی دەگرێ.

2  دیس��کۆرس بە هۆی کەس��ێک و دوو 
کەس و لە کاتێکی کورتدا پێک نایێ، بەڵکوو 
لەالیەن کەس��انێکی زۆر و لە بەستێنێکی 

مێژووییدا پێک دێ.
3  سروشتی گوتار بە چەشنێک نییە دوای 
ئەوەی پێک هات و خۆی گرت، پێویستیی 
به گۆڕانکاری نەبێ؛ دیس��کۆرس بەردەوام 
پێیەوە زیاد دەک��رێ و هەڵدەپەرتێوترێ و 
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هەموار دەکرێ و لەگەڵ پێداویس��تییەکانی 
ڕۆژدا دەگونجێندرێ.

جگه لەم تایبەتمەندییانە، دیس��کۆرس 
لە چەندین ئاس��تی جۆراوجۆردا کار دەکا. 
دەتوانین س��ێ توێژی جۆراوجۆر لێک جودا 

بکەینەوە کە گوتار لەو ئاستانەدا کار دەکا:
 ڕووکەش��ترین ئاست، ئاس��تی شیکاریی 
ڕۆژە.  بابەتەکان��ی  یەکانگیر)منس��جم(ی 
الیەنێک��ی خ��اوەن گوتار ب��ه مەنتیقێکی 
دیاریکراو دەتوان��ێ ڕووداوە جۆراوجۆرەکان 
لە ڕوانگەی خۆیەوە ش��ڕۆڤه بکات. زۆربەی 
باسەکان لەم ئاستەدا سروشتێکی سیاسییان 
هەیە. ب��ۆ نموونە باس��ی وەک »چۆنیەتیی 
هاوبەندی��ی    هێ��زە گ��ەورەکان و هێ��زە 
ناوچەییی��ەکان لە کێش��ەکانی ڕۆژهەاڵتی 

ناویندا« لەم ئاستەدا جێگیر دەبێ.
 ئاستێکی قووڵتر بریتییە لە هەندێک باسی 
فیکری کە هاوکات سروش��تێکی سیاسی و 
کۆمەڵناسانەیان هەیە. ئەم باسانە لە ئاستی 

بابەتەکانی ڕۆژ پلەیەک زیاتر هەڵدەکشێن و 
جگه لەو بوارە باسکراوانە، ڕەنگه پێویستییان 
بە زانستی مێژووش هەبێ.  بۆ نموونە باسی 
مۆدێلەکانی  یان  دێموکڕاس��ی  سروش��تی 

فێدڕالیزم دەکەونه ئەم ئاستەوە.
 قووڵترین ئاس��ت، ئاستێکە کە تێیدا جگه 
لە باسی سیاسی و کۆمەڵناسی و مێژوویی، 
باس��ی فەلس��ەفیش دێتە گۆڕێ. باس��ی 
وەک قۆناغەکانی پێش��کەوتن و تەکامولی 
مێژوویی، بنەماکانی لیبڕالزم و سۆس��یالیزم 

و ... دەکەونە ئەم خانەیەوە.
پوختەی قسەی ئێمە لەم وتارەدا ئەوەیە 
کە ئەگ��ەر الیەنێک توانیبێتی لەم ئاس��تە 
باسکراوانەدا دیسکۆرس��ی بەرهەم هێنابێ، 
ئەوا ئەم دیسکۆرس��ە بەشێوەی پەنامەکی و 
نائاگایانە دزە دەکاتە ناو کۆمەڵگا و تەشەنە 
س��ەندنی بەرە بەرەی ئەو دیسکۆرسە لەناو 
چین وتوێژەکان��ی کۆمەڵ��گادا ل��ە حوکمی 

پەرورەدە کردنێکی نەتەوەییدایە.
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هەموو حکوومەتەکان لە پێناو ڕاپەڕاندنی سیاسەتە کۆمەاڵیەتی و چاندییەکانی خۆیاندا 
تیشک دەخەنە سەر سیستەمی »فێرکردن و بارهێنان« و وەک بناغەی بارهێنانی تاکی 
داهاتوو سەیری دەکەن. لەو پەیوەندییەدا، لە حکوومەتە ئایینییەکاندا هەوڵ دەدرێت 
ئەم سیاسەتە ڕەنگی ئایینیی هەبێت و بە ناوی ئایینەوە کار دەکرێت. بۆیە سیستەمی 
سیاسیی حکوومەتی ئایینیش، بارهێنانی تاکی کۆمەڵگا دەکاتە ئامانجی ئایینی سیاسی.

فێرکردن و بارهێنان لە ژێر ڕکێفی ئایینی سیاسیدا  

بیریارژاوەرۆیی



فێرک��ردن و بارهێنانی ت��اک، لە گرنگترینی 
ئ��ەو هۆکارانەن ک��ە لە جیهان��ی مۆدێڕندا 
ڕەنگە لەس��ەر هەم��وو بوارەکان��ی کۆمەڵگا 
و ژیان��ی کۆمەاڵیەتی کاریگەریی��ان هەیە؛ 
بۆی��ە بۆ دەوڵەت و حکوومەت��ەکان گرنگیی 
تایبەتی هەبووە. لەو پەیوەندییەدا لە ڕوانگەی 
ئاڵتۆس��ێرەوە دوو مێکانیزم��ی گرنگ، وا لە 
خەڵکی دەکات کە بەپێی یاساکانی دەوڵەتی 
پەیوەندیداریان هەڵسوکەوت بکەن. یەکەم، لە 
ڕێگای دامودەزگاکانی سەرکوتی دەوڵەتییەوە 
وەک پۆلیس، بەندیخانە و دادگا کە ڕاستەوخۆ 
بە زۆر خەڵکی ڕادەهێنن و وایان لێ دەکەن 
کە بە جۆرێکی تایبەت هەڵس��وکەوت بکەن. 
دووەم، لە ڕێگای دامودەزگا ئایدۆلۆجیکەکانی 
دەوڵەت��ەوە، وات��ە ئ��ەو دامەزراوان��ەی کە 
ئایدۆلۆجی��ای دەوڵ��ەت بەکاردەهێنن تاکوو 
تاک و گرووپەکان، ئەوانە لە خۆیاندا دەروونی 
بک��ەن و بەپێ��ی ئەوانە بجووڵێن��ەوە لەوانە 
بنەماڵە، ئایینەکان، خوێندنگەکان، سیستەمی 
یاس��ایی، سیاس��ەت، هونەر، وەرزش و هتد. 
گەرچی ئەو بیردۆزەی ئاڵتۆسێر لە بەستێنێکی 
تردا و لە ڕوانگەی مارکسیس��تییەوەیە، بەاڵم 
لێ��رەدا دەک��رێ کەڵکی ل��ێ وەرگیرێت. لە 
پەیوەن��دی لەگەڵ مێکانیزم��ی دووەمدا ئەم 
وتارە ئاوڕێک دەداتەوە سەر پەیوەندیی نێوان 
»ئایینی سیاسی« و »فێرکردن و بارهێنان« لە 

ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا. 
دیارە هەم��وو دەوڵەت��ەکان بە جۆرێک 
هەوڵ دەدەن بۆ بەکۆمەڵگاییکردنی سیاسیی 
خەڵ��ک و ل��ەو ئاراس��تەیەدا سیس��تەمی 
»فێرک��ردن و بارهێن��ان« و ڕاگەیەنەکان لە 
گرینگترین ئامرازەکانن. هەموو حکوومەتەکان 
لە پێناو ڕاپەڕاندنی سیاس��ەتە کۆمەاڵیەتی و 
چاندییەکانی خۆیاندا تیش��ک دەخەنە سەر 
سیس��تەمی »فێرک��ردن و بارهێنان« و وەک 
بارهێنانی تاکی داهاتوو س��ەیری  بناغ��ەی 
ل��ە حکوومەتە  ل��ەو پەیوەندییەدا،  دەکەن. 
ئایینییەکاندا هەوڵ دەدرێت ئەم سیاس��ەتە 

ڕەنگی ئایینیی هەبێت و بە ناوی ئایینەوە کار 
دەکرێت. بۆیە سیستەمی سیاسیی حکوومەتی 
ئایینی��ش، بارهێنانی تاک��ی کۆمەڵگا دەکاتە 
ئامانجی ئایینی سیاس��ی. لێرەدا مەبەست لە 
ئایینی سیاس��ی، ئەو ئایینەیە کە حکوومەت 
دەی��کات بە ئایدۆلۆجیای سیاس��یی خۆی و 
وەک ئامرازێک بەکاری دەهێنێت و بە هۆی 
ئەوەوە دەس��ت ل��ە هەم��وو بوارەکانی ژیان 
وەردەدات. ئ��ەم جۆرە ئایین��ە لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستاندا پاش شۆڕشی ١٩7٩ کاریگەریی 
زۆری لەس��ەر بارهێنانی تاک هەبووە و لەوە 
ب��ۆ ڕاپەڕاندنی سیاس��ەتی ئێتنۆ-نەتەوەیی، 
چاندی، جیندەری و. . . لەالیەن حکوومەتەوە 

کەڵک وەرگیراوە. 
ل��ە پەیوەن��دی لەگ��ەڵ فێرک��ردن و 
بارهێناندا، سیاس��ەتی ڕژێمی ئایینیی ئێران 
تیشکی خستووەتە سەر ئەو زانستانەی کە بۆ 
مانەوەی ڕژێم و ئایدۆلۆجیاکەی مەترس��یدار 
نەبن، واتە زانستی ئایینی و زانستە پەتییەکان، 
گ��ەر خاوەنەکانیان لە بازن��ەی ئایدۆلۆجیای 
حکوومەت تێنەپ��ەڕن. ئەو ڕژێمە بە تەواوی 
هەوڵی داوە کە بازنەی بیرکردنەوەی قوتابی و 
خوێندکارەکان بەرتەسک بکاتەوە و نەهێڵێت 
بەرەو بیری جیاواز ڕابکێش��رێن. تەنانەت لە 
نێوان زانس��تە پەتییەکانیش��دا ئایدۆلۆجیای 
ئایینیی حکوومەت بەپێی بنەمایەکی ئایینی، 
لە پەنای زانس��تی ئایینیدا تەنیا گرنگایەتیی 
تایبەت��ی بە یەک زانس��ت داوە؛ واتە یەکەم 
زانستە ئایینییەکان و دووەم زانستی پزیشکی. 
ل��ە ڕوانگەی زانا ئایینییەکانەوە زانس��ت ئەو 
دوو جۆرەیە )العلم علمان:  علم األديان وعلم 

األبدان(. 
بەپێی ئەم بنەمایە ڕژێم زیاتر لە بوارەکانی 
تر تیش��کی خستە سەر دوو بواربۆ بارهێنانی 
تاکی دڵخوازی خۆی کە لە هەردووکیاندا ئایین 
وەک ڕێخۆشکەر و پاس��اودەر بەکارهێنراوە؛ 
یەکەم بە گش��تی سیس��تەمی فێرکردن و 
بارهێنانی فەرمی لە ڕێگای خوێندنگەکان بە 
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مامۆستا و قوتابییەکانەوە و دووەم سیستەمی 
فێرک��ردن و بارهێنانی نافەرم��ی لە ڕێگای 
ناوەندە ئایینییەکان بە مەال و ئاییندارەکانەوە. 
لە پەیوەندی لەگەڵ ب��واری یەکەمدا، دیارە 
لە سەرتانس��ەری واڵتداوێرای بە ئایینیکردن 
و دەرهێنان��ی لە سیس��تەمێکی زانس��تیی، 
سیستەمی ›فێرکردن و بارهێنان‹ بە تەواوی 
لەالی��ەن نەتەوەی بااڵدەس��ت و پاوانخوازی 
فارس��ەوە بە ن��اوی ئایینەوە ق��ۆرخ کراوە و 
دەرەتانێ��ک بۆ نەتەوەکانی ت��ر نەماوەتەوە و 
ئەو س��ووکە ئاماژەش کە لە یاسای بنەڕەتیدا 
بە مافی نەت��ەوەکان لە باری زمانەوە کرابوو، 
جێبەج��ێ نەک��راوە. حکوومەت��ی فارس بە 

سیاس��ەتی  ئایینییەوە  ڕواڵەتی 
نەتەوەییی  کردنی  یەکدەس��ت 
خۆی و توان��دەوەی نەتەوەکانی 
ترلە ڕێگای سیستەمی فێرکردن 
و بارهێنانەوە وەک س��اکارترین 
ڕێ��گا ب��ە تون��دی جێبەج��ێ 
دەکات. بۆیە لە کوردستانیش��دا 
ئازادیی خوێن��دن و بارهاتن لە 
بەس��تێنێکی ئازاد و بە چاند و 

زمانی کوردییەوە نییە. 
ل��ە کوردس��تاندا ڕژێم هەر 
لە س��ەرەتاوە هەوڵی داوە کە لە 
خوێندنگەکان��دا کە فێرکردن و 
بارهێنان هەمووی هەر بە فارسی 

بووە، لە باری بیر و هزریشەوە، قوتابی بە بیر 
و هزری ئێرانچێتی و ئایدۆلۆجیای ئایینییەوە 
باربهێنرێت. بۆ ئەو مەبەس��تەش لە هەستی 
ئایین��ی کەڵک وەرگیراوە. ه��ەوڵ دراوە ئەو 
هەس��تە بەهێز و پتەوتر بکەن و لە کۆتاییدا 
بە قازانجی خۆیان بیشکێننەوە و حکوومەتی 
ئیس��امیی ئێ��ران وەک نوێن��ەری هزری 
ئایینیی ڕاستەقینە بە قوتابییەکان بناسێنن و 
ڕێگەی��ان پێ نەدرێت بیر لە بیرۆکە و هزری 
جیاواز بکەن��ەوە. لە جێی پەرەپێدانی الیەنی 
زانستی، زیاتر تیش��ک خراوەتە سەر الیەنی 

ئایدۆلۆجی��ای ڕژێم. لە ڕێ��گای ناوەندەکانی 
بارهێنانی مامۆستای حکوومەتی و بەرگیری 
لە مامۆستایانی ڕووناکبیر و ئاگا، هەوڵ دراوە 
مێش��کی قوتابی بش��ۆردرێتەوە. لەو سووکە 
ئاوڕەش کە لە زانس��ت و فێرکردنی زانست 
دراوەتەوە، هەوڵیان داوە قوتابی تەنیا سەرنجی 
زانس��تی پەتی بدات و نائاگا بمێنێتەوە و بیر 
لە سیاس��ەت و مافەکانی خۆی وەک مرۆڤ 
نەکاتەوە تاک��وو هەموو کاتێ��ک گوێڕایەڵی 
سیاسەتی حکوومەت بێت. هەر لە سەرەتاوە 
فێری��ان دەکەن ک��ە ه��ەر ئایدۆلۆجیایەک 
ئایینە،  ئایدۆلۆجیای حکوومەت دژی  بێجگە 
سیاس��ەت بڤەیە و تەنیا ل��ە ڕێگای ئایین و 
دەک��رێ  پەتیی��ەوە  زانس��تی 
خزم��ەت بە م��رۆڤ و کۆمەڵگا 
بکرێت. ئەگ��ەر کاریان بە هیچ 
نەبێت و تەنیا سەرنجی ئایین و 
باری زانستی خۆیان بدەن ئەوە 
دەگەن بە هەموو ش��ت و کار و 
ژیانی باشیان دەبێت و بێ کێشە 

دەژین. 
وەزارەتی  کە  ئاماژەیە  جێی 
ئیتاعاتی ئێران و سپای پاسداران 
ڕۆڵی گرنگیان لە جێبەجێکردنی 
ئ��ەم سیاس��ەتەی س��ەرەوەدا 
پش��کی  تەنان��ەت  و  گێ��ڕاوە 
تایبەتی��ان ل��ە تاقیکارییەکانی 
چوونەن��او زانکۆ هەبووە بۆ هەندێ قوتابی کە 
هاوکاریی��ان کردوون. ئەم ڕەوت��ە بە دانانی 
بەس��یجی قوتابیی��ان و بنکەی بەس��یج لە 
خوێندنگ��ەکان و وانە و مامۆس��تای تایبەت 
بە ڕەوش��ت و بارهێنان لە خوێندنگەکاندا و 
بەڵین��ی جۆراوجۆر بە قوتابییان زیاتر پەرەی 
س��ەندووە. لە پەنای ئەمانەشدا هەوڵ دراوە 
کە پەیوەندی��ی نێوان خوێندنگە و مزگەوت، 
مامۆس��تا و مەال زیاتر بکرێت و قوتابییانیان 
هان داوە کە هاتوچ��ۆی مزگەوتەکان بکەن 
و لەوێدا فێ��ری وانەی ئایینی و بەجێهێنانی 

خوێندنو
بەگشتی

فێرکردنوبارهێنانی
نەریتییلە

کوردستانیپێش
مۆدێڕندا

سەربەخۆیانە،دڵخوازانە
وهەرلەوکاتەشدا
تاڕادەیەککوردیو

زیاترلە
حوجرەیمزگەوتەکاندا

بوو
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ئەرکە ئایینییەکان بن تاکوو لە داهاتووش��دا 
کێشەیان بۆ خوێندن و چوونەسەرکار نەبێت. 
واتە ل��ە بوارێک��ی ژێر ڕکێ��ف و کۆنتڕۆڵی 
فەرمی��ی حکوومەتەوە ڕەوانەی بوارێکی تری 

کۆنتڕۆڵی نافەرمی دەکرێن. 
لە پەیوەندی لەگ��ەڵ بواری دووەمدا کە 
بواری زانستی ئایینییە، ڕژێم هەوڵی داوە کە 
هەموو جۆرە ش��وێنەوارێکی کوردی لەسەر 
چاندی ئایینیی کوردس��تان و ڕێگاکانی تری 
فێربوونی کوردی و بارهێنان لە ژێر کاریگەریی 
چان��دی کوردیدا بس��ڕێتەوە ک��ە زیاتر لە 
حوجرەی مزگەوتەکاندا ئەو هەلە دەڕەخس��ا. 
ب��ۆ میناک لە باری فێربوون��ی خوێندنەوەی 
قورئان، بە بیانووی ئاس��تەم بوونی ش��ێوازە 
نەریتیی��ەکان و بەکارهێنانی ڕێگای س��اکار 
و نوێ، لە حوجرە، فێرگ��ە و خوێندنگەکان 
هەوڵی داوە بۆ س��ڕینەوەی شێوازی نەریتیی 
فێرک��ردن و بارهێنانی ئایینی کە ڕەنگوبۆنی 
کوردیی پێوە بوو. لەالیەکی تریشەوە رێگای 
به  ڕاڤه ی جیاوازی ئایینی نەداوە، جگه  له وه ی 
كه  له گه ڵ ئایدیۆلۆجیای خۆی ده گونجێت. 

دی��ارە خوێندن و بە گش��تی فێرکردن 
و بارهێنان��ی نەریتیی لە کوردس��تانی پێش 
مۆدێڕن��دا س��ەربەخۆیانە، دڵخوازان��ە و هەر 
لەو کاتەش��دا تا ڕادەیەک کوردی و زیاتر لە 

حوجرەی مزگەوتەکاندا بوو. هەوڵ دەدرا کە 
بە شێوەی کوردی وانە بوترێتەوە و شێوازێک 
لە خوێندنی کوردی گەش��ەی س��ەندبوو. بۆ 
وێن��ە »ئەل��ف و بێ«یەک کە ب��ۆ خوێندنی 
قورئ��ان فێر دەکرا بە ش��ێوازی کوردی بووو 
بە بزوێنەکان دەوترا »س��ەرە، ژێ��رە، بۆرە«، 
ی��ان لە وتنەوەی پی��ت و دەنگەکاندا »ئەلف 
س��ەر ئە. . . ب ژێ��ر ب��ێ. . ، الم ئەلف ال. 
. . و ت��اد. » لە پەنای ئەوەش��دا وش��ەدانی 
عەرەبی-ک��وردی و. . . پ��ەرەی س��ەندبوو. 
هەرچۆنێک بێت، خوێندن��ی نەریتی لە ژێر 
کۆنترۆڵ��ی حکوومەت��ە ناکوردەکاندا نەبوو و 
ل��ە حوج��رەی مزگەوتەکان��دا چاالکییەکی 
س��ەربەخۆیانە هەبوو. بۆیە ل��ە چوارچێوەی 
بیری ئایینیدا، باس و ڕاگۆڕکێ لەسەر پرسە 
هزری، نەتەوەیی و سیاسییەکان، جموجووڵی 
تایبەتی لە حوجرەکان��دا هەبوو و بە جۆرێ 

گرنگایەتی دەدرا بە شوناسی کوردی. 
ئەو دۆخەی خوێندنی نەریتی، کاریگەریی 
ئەرێنی��ی هەبوو. توێژی م��ەال و فەقێیەکان 
لە پەرەس��ەندنی وێژە و سیاس��ەتی کوردیدا 
بەش��داریی گرنگی��ان هەب��وو و تەنانەت لە 
پێکهاتنی گیانی کوردایەتی لە سەرەوەی چین 
و توێژ و هۆز و خێڵەکاندا ڕۆڵی س��ەرەکییان 
دەگێ��ڕا. زۆرێ��ک لە وێ��ژە و دەقی کوردی 
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بەرهەمی چاالک��ی و خزمەتی مەالکان بووە 
هەر لە جزیری، خانی، مەولەوی، مەحوی و. 
. . تاکوو ئەو سەردەمەی خۆمان. هەروەها لە 
کۆتاییی س��ەدەی نۆزدەوە، زۆرێک لە مەال و 
شێخەکان بەشداریی سیاسەتی کوردی بوون 
و زۆر ج��ار ڕێبەرایەتیی ئەو بزووتنەوەیان لە 
ئەستۆ بووە. بەوەشەوە وێرای ئەو کاریگەرییە 
ئەرێنیی��ە، لە مێژوودا و تاکوو ئێس��تا تاقمێ 
لەم توێژە دیارە لە بواری سیاس��ەتدا لە ژێر 
کاریگەریی سیاسەتی ئایینیی دەوڵەتەکان و 
نائاگاییی سیاس��یدا کاریگەریی نەرێنییان لە 
دژی کورد هەبووە هەر لە ش��ێخ ئیدریس��ی 
بتلیس��ی ڕاوێژکاری س��وڵتانی عوسمانی لە 
سەدەی ١٦ و دواتر مەالی خەتێ لە سەدەی 
١٩ بگرە تاکوو م��ەال حکوومەتییەکانی ئەم 
س��ەردەمە کە کەوا س��ووری بەر لەش��کر و 

داردەستی دوژمنانی کورد بوون. 
ش��ێوازی نەریتیی فێرکردن و بارهێنانی 
سەربەخۆیانە، واتە خوێندنی ئایینی، بە زاڵی 
تاکوو نیوەی دووەمی سەدەی بیست درێژەی 
هەبوو و دوات��ر بەرەبەرە داب��ەزی، گەرچی 
تاکوو ئێستاش لە هەندێ شوێنی کوردستاندا 
هەڵبەت زۆر ب��ە الوازی ماوەتەوە. بە هاتنی 
ڕەوتە نوێیە ئیسامییەکان و بەتایبەت پاش 
شۆڕش��ی ١٩7٩ و س��ەرهەڵدانی دەوڵەتی 
ئیس��امی لە ئێران، ه��ەوڵ درا بە تەواوی 
فێرکردن و بارهێن��ان بخرێتە ژێر کۆنتڕۆڵی 
تایبەتمەندییەکانی  ل��ە  ئەمەش  حکوومەت. 
وەک  دی��ارە  تەواوەتیخوازەکان��ە.  ڕژێم��ە 
ئاماژە ک��را هەموو دەوڵەت��ەکان بە جۆرێک 
ل��ە سیس��تەمی »فێرک��ردن و بارهێنان« و 
هەروەها ڕاگەیەنەکان، وەک ئامرازگەلێک بۆ 
بەکۆمەڵگاییکردنی سیاس��یی خەڵک کەڵک 
وەردەگ��رن. بەاڵم ل��ەم دەوڵەتان��ەدا وێرای 
ئ��ەوەی ک��ە ش��ێوازەکەی نادێمۆکراتیکە و 
هیچ دەرەتانێکی ک��راوە بۆ چاالکیی فەرمی 
و نافەرمی��ی الیەنەکانی ت��ر و بیری جیاواز 
ناهێڵێتەوە، بە مەبەستی دژە مرۆیی جێبەجێ 

دەکرێت. لەو ئاراستەیەدا حکوومەتی ئیسامی 
لە بەرانبەر بزووتنەوەی نەتەوە جیاوازەکاندا، 
بە توندی تیش��کی خستە سەر ئەو ئامرازانە. 
سەرەتا سەربەس��تیی ئەوانەی لێ سەندنەوە 
و دوای��ی ب��ە هەموو هێزەوە ل��ە ڕاپەڕاندنی 
سیاس��ەتی »گۆڕین بە ف��ارس«ی خۆیدا ئەو 
ئامرازانەی بە شێوەی پاوانخوازانە بەکارهێنا. 
بۆ ئەو مەبەستەش زۆرترین کەڵکی لە ئایین 
وەرگ��رت کە بە ئاس��انی وەک ئایدۆلۆجیای 

حکوومەت ڕۆڵی سیاسی گێڕاوە. 
ل��ە ڕێ��گای جۆراوج��ۆرەوە ه��ەوڵ درا 
چاالکی��ی ئایینی ک��ە کاریگەریی گرنگی لە 
هەبووە  ک��ورددا  تاکی  بەکۆمەڵگاییکردن��ی 
لە هەموو ش��ێوازێکیدا بخرێت��ە ژێر ڕکێفی 
حکووم��ەت. ب��ەم جۆرە ن��ە تەنی��ا بواری 
خوێندن��ی فەرمی، بەڵکو ڕژێمی ئیس��امی، 
ب��ە یەکدەس��تکردنی خوێندن��ی ئایینیش، 
زیاتر کوردس��تانی گ��رێ داوە بە ناوچەکانی 
دیکەوە. لە قۆناخی پاش شۆڕش��دا کە زیاتر 
خوێندن��ی مۆدێڕن لە کوردس��تاندا پەرەی 
س��ەندبوو، ڕژێم هەوڵی دا هەم مزگەوتەکان 
و ه��ەم خوێندنگ��ەکان بکات ب��ە ناوەندی 
پەرەپێدان��ی ئایدۆلۆجی��ای ئێرانی-فارس��ی 
داپۆش��راو بە ئایین. لە پەنای ئەوانەش��دا بە 
جێگەی حوجرە، هەندێ خوێندنگەی سەر بە 
»ناوەندی گەورەی ئیسامیی ڕۆژئاوای واڵت« 
)مرکز بزرگ اس��امی غرب کشور( پەرەیان 
پ��ێ دراوە و لەوێدا بە ش��ێوازی نوێی دوور 
لە نەریتی کوردەواری و بە ش��ێوەی فارسی، 
وانەکانی زانس��تە ئیسامییەکان دەوترێنەوە. 
هەروەها بەرەبەرە ل��ە مزگەوتەکاندا بنکەی 
بەس��یج دانرا و بوون بە ش��وێنی چاالکی و 
بۆنەی حکوومەتی و ل��ەو ڕێگایەوە کۆنتڕۆڵ 

کردنی هەموو چاالکییە ئایینییەکان. 
هەموو مزگەوتەکان و ناوەندە ئایینییەکان 
لە چوارچێ��وەی ئەوقاف و ناوەندی گەورەی 
ئیس��امیی ڕۆژئ��اوای واڵت، ڕێکخ��راون و 
ئاراس��تە کراون. لە هەژاری��ی ئابووریی مەال 
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و زانایان��ی ئایینی��ی کورد کەڵک��ی نالەبار 
وەرگیراوە و بۆ گرێدانیان بە ڕژێمەوە سووکە 
مووچەیەکیان ب��ۆ بڕاوەتەوە کە بەرنوێژی و 
کاروب��اری ئایینیی مزگ��ەوت و گەڕەکەکان 
جێبەجێ بکەن. لە نائاگاییی سیاس��یی ئەو 
توێ��ژە و تەش��ەنەی کۆمەاڵیەتیی ئەوان بە 
تەواوی کەڵک وەرگیراوە. ئەمانە بارهێنراون 
ک��ە جگە لە هەڵگوتن بە ب��ااڵی ڕژێمدا، لە 
هەرجۆرە باس��ێکی سیاسیی تر خۆ بپارێزن. 
فێر کراون باسێک لە مافی نەتەوەییی خۆیان 
نەک��ەن و لە هەر کوێدا ب��اس کرا بڵێن کە 
ئەوە دژە ئایینە و لە ئاییندا هەموو بەرابەرن. 
ئی��دی س��ەرنجی باس��ی ماف��ی بەرابەری 
نەتەوەکان نادەن و ئاماژە بە ئافراندنی مرۆڤ 
لە ش��ێوەی نەتەوە و زمان��ە جیاوازەکان و...  
ناکەن و لەخۆیان ناپرسن کە ئەگەر لە دژی 
ئایینە بۆ حکوومەتی بە ناو ئیسامیی ئێران، 
ئەو هەمووە زمانی فارسیی بۆ گرنگە و تەنیا 
س��ەرنجی یەک نەتەوە و زمان دەدات و زۆر 
پرس��ی تری لەو چەش��نە. هەرچۆنێک بێت 
ئ��ەو توێژە ل��ە مەالیان، زۆرێکی��ان ئاگایانە 
و نائاگایان��ە سیاس��ەتی حکووم��ەت لە ناو 
خەڵکدا جێبەجێ دەکەن. لە پەنای ئەمانەدا 
هەندێ کەس لە ژێر ناوی جۆراوجۆردا وەک 
مامۆس��تای قورئان، ئەخاق و... کە لەالیەن 
ناوەن��دە حکوومەتییەکانەوە لەوانە س��پا و 
بەس��یج بارهێنراون، ڕوان��ەی مزگەوتەکان 
دەکرێ��ن و کاری فێرک��ردن و بارهێنان��ی 
ئایینیی مندااڵنی کورد دەخرێتە ئەس��تۆیان. 
بۆیە بەرەبەرە خوێندن و فێرکردن و بارهێنانی 
ئایینی، بە ڕەنگوبۆنی کوردییەوە هەڵپێچراوە. 
ڕەنگ و ڕواڵەتی بۆنە ئایینییەکان لە ساڵوات 
ناردنێکی سادەوە بگرە تا زۆر شتی تر ئێستا 
جیاوازتر لە نەریتی سااڵنی زووی کوردەواری 
و هاوشێوەتر لەگەڵ شوێنەکانی تری ئێرانە. 
وەچەی نوێی ئایینی و بارهێنراوی سیاسەتی 
حکوومەت، لە چەند دەیەی ڕابردوودازیاتر لە 
چاند و نەریتی کوردەواری دوورکەوتوونەتەوە. 

کەواتە ڕژێمی ئیسامیی ئێران لە ڕێگای 
مێکانیزم��ی دام��ەزراوە ئایدۆلۆجیکەکان��ی 
خۆیەوە واتە ناوەندە ئایینییەکان و سیستەمی 
»فێرک��ردن و بارهێنان« لەوان��ە مزگەوت و 
خوێندنگ��ەکان و بە ن��اوی ئایینەوە، چنگی 
خستووەتە ناو کۆمەڵگای کوردی و بە مەیلی 
خۆی ل��ە نەبوونی دەس��ەاڵتی کوردیدا، لە 
باری سیاس��ییەوە تاکی کورد باردەهێنێت و 
شوناس��ی سیاسیی تایبەت و نامۆ بە سەریدا 
دەس��ەپێنێت. ل��ەو ڕێگای��ەوە هەوڵی داوە 
ب��ۆ کۆنترۆڵ کردنی کۆمەڵگای کوردس��تان 
و کەس��انێکی بارهێنراو ڕەوان��ەی کۆمەڵگا 
دەکات کە خزمەت��ی بەرژەوەندیی نەتەوەی 
بااڵدەس��ت بک��ەن و ل��ە دژی بزووتنەوەی 
نەتەوەک��ەی خۆیان هەڵس��ووڕێن. قوتابیی 
کورد ت��ا دەگات��ە قۆناخی زانک��ۆ ئەوەندە 
ئاگاییی نەتەوەیی-سیاس��یی نییە. دواتریش 
بە هۆی جۆراوجۆر و بەتایبەت باری ئابووری 
و دەستەبەرکردنی ئیش و کار، ناوێرێت خۆی 
لە قەرەی بیرکردنەوە و سیاسەت بدات. لەم 
دۆخ��ەدا زیاتر ل��ە ناو نەتەوەی باندەس��تدا 
نوق��م دەبێت. بەم جۆرە دەس��ەاڵت تاکێک 
باردەهێنێت کە هیچ مەترس��ییەکی بۆ ڕژێم 
نییە. ئەم ڕەوتە تا ئەو دەیەیە کە پش��کێکی 
زیات��ر ل��ە خەڵک ب��ە هۆی پەرەس��ەندنی 
ڕاگەیەنە کۆمەاڵیەتییەکان تاڕادەیەک ئاگادار 
بوونەتەوە، درێژەی هەبووە. بە س��ەرهەڵدانی 
و  کۆمەاڵیەتیی��ەکان  ڕاگەیەن��ە  زیات��ری 
دەرهاتن��ی هەن��دێ لەوانە لە ژێ��ر ڕکێفی 
بەکۆمەڵگاییکردنی  تاڕادەی��ەک  حکوومەت، 
سیاس��یی تاک لە دەست رژێم دەرهاتووە و 
هەندێک کاریگەریی ئەو سیاسەتە دابەزیوە. 
هەروەه��ا ل��ە الی��ەن دژبەرانی سیاس��یی 
حکوومەت و ڕووناکبیرانەوە هەوڵی پووچەڵ 
کردن��ەوەی دراوە، گەرچ��ی ڕژێم بە هەموو 
پیان، پان و ش��ێوازێک بۆ پاراس��تنی ئەو 
شێواز و سیاسەتەی بارهێنان و تواندنەوەکار 

دەکات. 
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ئەم نوسراوەیە هەوڵێکە بۆ شێکردنەوەی کۆمەڵناسی-سیاسی قۆناغەکانی گەشەی وشیاریی نەتەوەیی 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان. بۆ ئەم مەبەستەش، لە میتۆدی بەراوەردی مێژووییی میرۆساڤ هرۆک 
کەڵک وەردەگرین، کە بۆ لێکدانەوەی قۆناغەکانی گەشەی وشیاریی نەتەوەیی گرووپە بندەستەکانی 

Nondominant groups]١[ ئۆرووپای ناوەندی و ڕۆژهەاڵتی بەکاری هێناوە. هرۆک قۆناغەکانی دروست 
بوونی نەتەوە، لە نێو گرووپە بندەستەکانی ئۆرووپای ناوەندی و ڕۆژهەاڵتیدا بە سەر سێ فازدا دابەش دەکا. 

ئەم فازانە، بە فازەکانی B، A و C ناو دەبا. لە هەرییەک لەم قۆناغانەدا، چاالکانی نەتەوە بندەستەکان 
ئەرکی جیاوازیان دەکەوێتە سەر شان. قۆناغبەندییەکەی هرۆک لە سەرەتای سەدەی ١٩وە دەست پێ 

دەکا. ئەم نووسراوەیە هەروەها هەوڵ دەدا بە ئاوڕدانەوەیەک لە دۆخی گرووپە بندەستەکان لە ئۆرووپا، پێش 
گەیشتن بە قۆناغی نەتەوە بوونیان، بەرچاوڕوونییەک بدا بە خوێنەر. دیارە هرۆک لە دەستەواژەی کەمینە 
کەڵک وەرناگرێ. بەڵکو دەستەواژەی گرووپە بندەستەکان، یان گرووپە ئیتنییە بندەستەکان بەکار دێنێ. 

قۆناغەکانی گەشەی ناسیۆنالیزم 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان   

بابانئەلیاسی



پێشەکی
هەس��تی نەتەوەی��ی وەک الیەنێکی دیکەی 
گەش��ەی مرۆیی، قۆناغ��ی هەڵدانی هەبووە. 
بۆی��ە بۆ لێکدانەوەی پرس��ی نەت��ەوە، دەبێ 
ڕەهەن��دی مێژووییی ڕەوتی دروس��ت بوونی 
دەستەواژەی  بگیردرێ.  لەبەرچاو  نەتەوایەتی 
نوێیە.  مێژووی  دروستکراوی  دەوڵەت-نەتەوە 
زۆربەی واڵتانی ئۆرووپای��ی، چەند دەوڵەت-
نەتەوەیی��ن. واتە زیاتر لە ی��ەک ئیتنیک لە 
نێو ئ��ەو دەوڵەت-نەتەوانەدا دەژین. دەوڵەت-
نەتەوەکانیش لە کەمینەگەلێک پێک هاتوون 
ک��ە ئەندامەکانی��ان س��ەر ب��ە نەتەوەیەکی 
دیک��ەن. ژمارەیەک دەوڵەت-نەتەوە کە وەک 
یەکەیەک��ی ئیتنیکیی خودموخت��ار بوونیان 
هەبووە، وەک فرانسەوییەکان، پرتەقاڵییەکان، 
هۆلەندیی��ەکان، النیکەم لە س��ەدەی ١٦وە، 
ب��ەردەوام بوونی��ان هەب��ووە. نموونەی ئەو 
نەتەوانەش ک��ە دەس��ەاڵتی ئیمپراتوورییان 
هەب��وو و چەند ئیتنیکیان لە خۆیان دەگرت، 
ئینگلیزییەکان، دانمارکییەکان و سویدییەکان 
بوون. ئەگەر کورد لە دوای هاتنی ئیسامەوە 
خاوەنی دەوڵەتێکی یەکپارچەی کوردس��تان، 
کە کورد خۆی حوکمی بەسەردا بکا، نەبووە، 
بەاڵم چەندی��ن ئیمارەت��ی ناوچەیی)لۆکاڵ( 
لە بەش��ە جیاجیاکانی کوردس��تان بوونیان 
هەب��ووە. کەوابوو کورد دەچێتە نێو ئەو چینە 
نەتەوان��ەی کە پێ��ش بوونیان ب��ە نەتەوە، 
ناوچەی خودموختار و نیمچە-خودموختاریان 
هەبووە. لێ��رە دەتوانین ئاماژە بە حوکمڕانیی 
حەسەنوویە)یا حەسنەوییە( لە باشووری کێوی 
بێستوون بکەین کە لە ٩5٩ تا ٩7٩ میادیدا 
بوونی هەبووە  و حوکمڕانییەکانی س��ۆران و 
ئەردەاڵن، لە سەدەی ١٦ەوە تا کۆتایییەکانی 
س��ەدەی نۆزدە بوونیان هەبووە. دوو هۆکاری 
سەرەکییش بۆ خێرا کردنی گەشەی وشیاریی 
نەتەوەیی ل��ە قۆناغی ئیتنییەوە بۆ نەتەوە، لە 
ڕوانگ��ەی هرۆکەوە، پەیوەندی��ی بە هەبوونی 
دوو فاکت��ەری بنەمای��ی هەبب��ووە: یەکەم، 

هەبوونی حوکمڕانییەکی سوننەتی لە مێژوودا. 
دووهەم، چڕوپڕ بوونی ئاس��تی زوڵم و زۆری 
نەتەوەی سەردەس��ت، دەرح��ەق بە گرووپە 
ئیتنیکییە بندەس��تەکە. نوخبەی کورد هەر 
لەس��ەرەتاوە، بۆ دروس��ت کردنی وشیاریی 
نەتەوەیی، پەنای بردۆتە ب��ەر تایبەتمەندییە 
هاوبەشەکانی کورد، وەک گرووپێکی ئیتنیکی 
و هەر وەه��ا حوکمڕانیی ک��ورد لە مێژووی 
دوورتردا. ئەم هەواڵنە لە نووس��راوەی نوخبە 
کوردەکانی ئەو س��ەردەمە، واتە شەرەفنامەی 
ش��ەرەفخان و مەم و زینی ئەحمەدی خانی، 
بە زەقی دەردەکەون. بە پێی چەشنی خەباتی 
ڕووناکبیری و سیاسیی کورد لە سەدەی ١٩، 
دەکرێ دەستپێکی قۆناغی یەکەمی وشیاریی 
نەتەوەیی کورد، بگەڕێنینەوە بۆ ئەو سەدەیە، 
کە هاوکاتە لە گەڵ خەباتی بەشێک لە گرووپە 
ئیتنییە بندەس��تەکانی ئۆرووپا بۆ دروس��ت 
کردنی نەت��ەوە و نەتەوایەتی. بە پێچەوانەی 
نەتەوەکانی س��ەرەوە، کە نەتەوەیان لە سەر 
ئاسەواری حوکمڕانییەکی سوننەتیی مێژووی 
دوور و نزیکی خۆیان دامەزراندوە، کۆمەڵێک 
نەت��ەوە دەوڵەتیان لە س��ەر بنەمای یەکەی 
ئیتنیکیی خودموختاری سەدەکانی ناوەڕاست 
دانەمەزران��د، بەڵکوو هێ��ز و وزەی خەباتی 
نەتەوەییی خۆیان ل��ە گرووپە ئیتنیکییەکان 
و کۆمەڵگەی )کۆمۆنیتی( خۆیان هەڵێنجاوە. 

چەمکیناسیۆنالیزم
ئیتنۆ-سامبۆلیس��ت،  بی��ردۆزی  گوێرەی  بە 
نەتەوە مودێڕنەکان ڕیشەی ئیتنیکییان هەیە 
کە دەگەڕێتەوە ب��ۆ دەورانی پێش مۆدێڕنیتە 
و مێ��ژووی دوور زەمان. ئ��ەم مەکتەبە پێی 
وایە نەتەوەکان هەریەکە بە ش��ێوەی جیاواز 
گەش��ەیان کردووە، بەاڵم هەر نەتەوەیەک لە 
س��ەر بنچینەیەکی ئیتنیکی دروس��ت بووە. 
تیۆریی��ە مۆدێڕنەکانی��ش لە پێناس��ەیان بۆ 
ناسیۆنالیزم و نەتەوەدا جیاوازییان هەیە. بەاڵم 
خاڵی هاوبەشیان ئەوەیە کە نەتەوە دەستکردە 
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و دیاردەیەکی نوێیە و لە الیەن ناسیۆنالیزمەوە 
لە سەردەمی مۆدێڕنیتەدا، دروست کراوە. 

ئیرنس��ت گیلن��ر گرنگییەک��ی بنەمایی 
دەدا بە مۆدێڕنیزاس��یۆنی ئابووری و هەبوونی 
دەوڵەت وەک پێشمەرج. ئەم مۆدێلە تیۆرییەی 
گیلنر، لەگەڵ ڕاس��تییەکانی کۆمەڵگای کورد 
لە ڕۆژه��ەاڵت ناگونجێ، چونک��ە کۆمەڵگای 
کورد لەو بەش��ەی کوردستان، گۆمەڵگایەکی 
س��ەنعەتی نیی��ە. نەت��ەوەی کوردی��ش لە 
س��ەر بنەمای س��اختار دەوڵەت��ی )دەوڵەتی 
لە پێ��ش دروس��تکراو(، دروس��ت نەکراوە. 
دەوری بنەڕەتیی��ش کە بنێدیکت ئاندرس��ن  
دەیدا بە زمانی چاپکراو، وەک پێش��مەرجی 
دروس��ت بوون��ی نەت��ەوە، ئەوی��ش لەگەڵ 
واقعییەتی ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان ناگونجێ، 
چونک��ە بەکارهێنان��ی زمانی ک��وردی زۆر 
س��نووردارە.  بەگوێرەی ئەم تیۆرییە، نەتەوە، 
دەرئەنجامی پڕۆسەی هاوبەشی سەرمایەداری 
و تێکنولۆژیی چاپ��ە، کە لە ڕێگای هەمەگیر 
کردنی زمانێکی س��تاندارد و هاوبەش، پێک 
دێت. کەوابوو هەستی نەتەوەیی دەرئەنجامی 
زمانی نووس��راوی گش��تگیر و س��تانداردی 

کوردی نییە. 

میتۆدۆلۆژی
فازی A. لەم ف��ازەدا، چاالکانی نەتەوەیی لە 
هەوڵی ئ��ەوە دان کە بناغەی پێناس��ەیەکی 
نەتەوەی��ی دابڕێژن. ه��رۆک قۆناغی یەکەم 
بە قۆناغی ڕۆش��نگەریی ئەکادیمی و زانستی 
دادەنێ. چاالکان بۆ بەرز کردنەوەی وشیاریی 
نەتەوەیی��ی تاکەکان��ی کۆمەڵگاکەی��ان پەنا 
دەبەن��ە ب��ەر زیندووکردن��ەوەی کەلەپوور و 
پاشخانی فەرهەنگی، زمانی و سفەتە تایبەت 
و هاوبەشەکانی کومەڵگاکەیان. بە تایبەت لەم 
قۆناغ��ەدا پەلە ناکەن ب��ۆ گەاڵڵە کردنی داوا 
نەتەوەیییەکان. پێش��وەچوونی فازی یەکیش 
بەس��تراوەتەوە بە ئاستی تێکۆشان و چاالکی 
ل��ە ب��واری لێکۆڵین��ەوەی ئەکادمیک و باڵو 

زمانەوانی، فەرهەنگی،  کردنەوەی وش��یاریی 
کۆمەاڵیەتی و هێندێ جار، الیەنی مێژووییی 

گرووپە بندەستەکە.
 ف��ازی B . لە فازی بێ، بە پەیوەس��ت 
بوون��ی ژمارەیەکی زیاتری چ��االکان، کار بۆ 
قای��ل کردن و ڕاکێش��انی ئەندامانی دیکەی 
گرووپ��ە ئیتنییەکانیان دەک��رێ بۆ پڕۆژەی 
دروس��ت کردنی نەتەوە ل��ە داهاتوودا. فازی 
C. س��ەرئەنجام ل��ە ف��ازی س��ێ، چاالکە 
نەتەوەیییەکان س��ەرکەوتوو دەبن لە دروست 
کردن��ی پێكهاتەیەک��ی کۆمەاڵیەتی��ی پێک 
هاتوو لە زۆربەی حەش��یمەتی کۆمەڵگاکەیان 
و بزووتنەوەیەکی جەماوەری دروست دەکەن. 
لەم ف��ازەدا، ئیدی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکە 
گش��تگیر دەبێ و لق و باڵ��ی فیکریی وەک، 
ڕۆحانی-محاف��زەکار، لیب��رال و دێموکڕات، 
کە ه��ەر یەکەی بەرنامەی خۆی هەیە، دێنە 

گۆرەپانی خەباتەوە. 

دۆخیگرووپەئیتنیکییەبندەستەکان
لەئۆرووپا

ئەندامان��ی  گش��تیی  هۆش��یاریی  ئاس��تی 
گرووپە ئیتنیکییە بندەس��تەکان لە سەدەی 
ناوەڕاس��تدا، جیاوازی هەب��ووە. لە بارودۆخی 
سیاس��یی جیاوازیش��دا ژی��اون. چیکەکان، 
کڕۆوات��ەکان، کاتاالن��ەکان، نۆروێژیی��ەکان، 
دەیانتوانی سەدەی ناوەڕاست وەک نموونەی 
دەوڵەتدارییان بهێنن��ەوە. کەچی نەتەوەکانی 
فینلەندیی��ەکان،  ئیس��تۆنییەکان،  وەک 
لیتوانەکان، سلۆڤانەکان، سلۆڤاک و هتد. . . ، 
دەوڵەتی سونەتییان نەبووە. هرۆک لە پڕۆسەی 
دروست کردنی نەتەوە مۆدێڕنەکاندا دوو قۆناغ 
بە گرینگ دەزانێ؛ یەکەم ئەوەی س��ەدەکانی 
ناوەڕاستە، دووهەم، ئەوەی کە چارەنووسسازە، 
دەگەڕێتەوە ب��ۆ س��ەرەتای مۆدێڕنیتە، واتە 
دەگەڕێت��ەوە بۆ نیوەی دووهەمی س��ەدەی 

هەژدە. 
بە گوێ��رەی ه��رۆک، دروس��ت بوونی 
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دەوڵەتەکان لە س��ەدەی ناوەڕاس��ت، ئاکامی 
تێکۆش��انی چینی س��ەرەوەی کۆمەڵگا، واتە 
نۆخبە و بەش��ێکی چینی خوێن��دەوار بووە. 
هرۆک پێی وایە ل��ە جێی خۆیدا نییە ئەگەر 
باس��ی دەستەواژەی ناس��یۆنالیزم بکەین، لە 
بەس��تەری سەدەکانی ناوەڕاس��تدا. سەبارەت 
ب��ە دەربازبوون لە قۆناغی ئیتنیکی بۆ قۆناغی 
نەت��ەوە، هرۆک پ��ێ وایە بە هەمان ش��ێوە 
کە دەوڵەتەکان لە س��ەدەی ناوەڕاس��تدا، لە 
خ��ۆوە نەبوون بە دەوڵەت��ی مۆدێڕن، گرووپە 
ئیتنیکییەکانیش بە ش��ێوەی جودا گەشەیان 
ک��رد. واتە، ی��ان ب��ە خۆیان��دا چوونەوە و 
نوێگەرییان کرد، یان تووشی ئاسیمیاسیۆن 
... ب��وون. چەندی��ن دەوڵەت��ی س��ەدەکانی 
ناوەڕاست و گرووپە بندەستەکان لەناو چوون و 
ئاسەواریان سڕایەوە. کەوابوو گەشەسەندنێکی 
خۆبەخۆ لە گرووپ��ی ئیتنیکیی تایبەتەوە بۆ 
دەوڵەتی مۆدێ��ڕن ئیمکانی نییە. ئەو گرووپە 
ئیتنیکییانەی توانیان تا س��ەدەی ١٩ خۆیان 
بپارێ��زن و پێناس��ەی خۆیان ڕاگ��رن، زوو 
ی��ان درەن��گ، چینێک توانی ل��ە هەناویاندا 
س��ەر دەربێن��ێ و پڕۆژەی دروس��ت کردنی 

نەتەوەکەیان بەرز بکەنەوە. 
دوو فاکت��ەر کاریگەریی��ان هەب��وو ل��ە 
پەڕینەوە لە قۆناغ��ی )کاتگۆری ئیتنیکی( بۆ 
)کۆمۆنیتەی ئیتنیکی(. یەکەم، ئەگەر گرووپە 
بندەس��تەکە توانیب��ای مێ��ژووی خۆی لەو 
سەردەمە بە دەوڵەتێکی سوننەتی)ترادیشنال(
ی دێر زەمانەوە گرێ بداتەوە. دووهەم، ئەگەر 
گوشار و زۆڵمی نەتەوەی دەسەاڵتدار، بە سەر 
گرووپی بندەستدا زۆر بووبایە، ئەم دوو هۆکارە 
پڕۆسەی دروست کردنی پێناسەی ئیتنیکیی 

گرووپەکەیان خێرا دەکرد. 
لە هەموو گرووپە ئیتنیکییە بندەستەکاندا، 
ژمارەیەک ئەندامی خوێندەوار، دەگەیش��تنە 
ئەو ئەنجامەی کە گرووپەکەیان نەتەوەیەکی 
س��ەرکوتکراو و پش��تگوێخراوە، و بە ئەرکی 
نیش��تمانیی خۆیانیان دەزان��ی کە زیندووی 

کەن��ەوە. قۆناغ��ی دەس��پێکی جوواڵندن��ی 
)Agitation( گرووپە ئیتنیکییە بندەستەکان 
لە ب��اری مێژوویییەوە هاوکاتوس��ات نەبوون. 
نۆروێژییەکان،  نەتەوەییی  بزووتنەوەی  ئەگەر 
چیک��ەکان، هەنگاریی��ەکان و یۆنانەکان لە 
دەوروبەری ساڵەکانی ١800 دەستی پێ کرد، 
خرۆش��ان و جواڵن��دن الی فینلەندییەکان، 
ئیستۆنییەکان، سلۆنییەکان و ... لە ناوەڕاستی 
سەدەی ١٩هەمدا دەستی پێ کرد. لە کاتێکدا 
کاتاالنەکان  بیاڕووسەکان،  لیتوانییەکان،  کە 

و باسکەکان لە قۆناغی دواتر بوون. 
بزووتن��ە  حاڵەتەکان��دا،  زۆرب��ەی  ل��ە 
خەڵک  کۆمەاڵنی  توانیویان��ە  نەتەوەیییەکان 
بۆ پش��تیوانی ل��ە داخ��وازە نەتەوەیییەکان 
بجووڵێنن و جوواڵندنەوەکەش س��ەرکەوتنی 
بە دەس��ت هێناوە. بەم ش��ێوەیە پڕۆس��ەی 
بە ئەنج��ام گەیاندن��ی پ��ڕۆژەی نەتەوەیی، 
وەرگەڕان��ی نەب��ووە و گەیش��تۆتە ئەنج��ام. 
هەرچەند بزووتنەوەی نەتەوەیی، تورمزی پێ 
کراوە، قەدەخ��ە کراوە، ئااڵ هەڵگرانی ڕاوەدوو 
نراون، بەاڵم هیچ نموونەیەک شک نابەین کە 

لەو پڕۆسەیەدا نەگەیشتبێتە ئامانج. 
بە گوێرەی بۆچوون��ی هرۆک، لە ئاکامی 
لێکدان��ەوەی دوو ڕووداودا دەتوانین لە کۆی 
پڕۆسەی دروست کردنی نەتەوە، بە تایبەت لە 
ئۆرووپای ناوەندی لە سەدەی ١٩ و هەروەها 
لە ئۆرووپای ڕۆژهەاڵتی و باشووری تێ بگەین. 
هەر گۆڕانێکی بنەرەتی لە ژیانی کۆمەاڵیەتیی 
خەڵکیدا دەبنە هۆی الواز بوونی پێناسە. بەو 
واتەیە کە هۆکاری گەڕان بە دوای ناسنامەی 
نەتەوەیی نوێدا، دەگەڕێتەوە بۆ ئەو قەیرانەی 
کە لە سیس��تەمی بایەخ��ە کۆنەکاندا، لە نێو 
نیزامی کۆنی کۆمەاڵیەتی و مەش��رووعییەتی 
سیاس��ی و دینی��ی کۆندا، دروس��ت دەبن. 
ئاڵوگۆڕەکان��ی وەک ڕزگار بوونی جووتیاران، 
بە عیلمان��ی بوونی بیر و هزر لە س��ێبەری 
چەرخی ڕۆشنگەری، ڕیفۆرمە کۆمەاڵیەتی و 
ئیدارییەکان، پەیوەندییە کۆنەکان، وابەستەیی 
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و بی��ر و باوەڕەکانی پێش خۆیانیان ڕۆوخاند. 
ئاڵوگۆڕەکان س��ەرەتا لە الی��ەن ئەو چینەوە 
هەست پێ کرا، کە لە سێبەری خوێندەواریدا، 
زووت��ر ل��ە خەڵکی ئاس��ایی هەس��تیان بە 

ئالوگۆرەکان کرد. 

قۆناغەکانیگەشەیهەستینەتەوەییی
کورد

گەشەی هەس��تی نەتەویی لە کوردستان، بە 
قۆناغ��ی جیاجیادا تێپەڕیوە. س��ەرەتا لە نێو 
نوخبەی سیاس��ی و ڕۆشنبیری کورد سەری 
هەڵداواە، هەر هەمان چینی بااڵی کۆمەڵگای 
کوردیش بوون کە پرسی نەتەوەییی کوردیان 
هێناوەت��ە گۆڕێ. لە س��ەدەی ١٦ و ١7 دوو 
شاکاری وێژەیی لە الیەن دوو زانای کوردەوە 
نووسراون. ئەوانیش شەرەفنامەی شەرەفخانی 
بتلیس��ی و مەم و زینی ئەحم��ەدی خانین. 
هەردووکیان ب��ۆ نەوەکانی دوای��ی گرنگیی 
زۆریان هەب��وو و دەوری بنەمایییان گێڕا لە 
نەتەوەییی کورددا.  بەرز کردنەوەی وشیاریی 
کوردەکان پێش سەدەی ١٩، ئەو وشیارییەیان 
هەبووە کە لە تورک، فارس و عەرەب جودان. 
ئەحمەدی خانی بە ئاشکرا باس لە جیاوازیی 
نێ��وان ک��ورد و گرووپەکانی دیک��ە دەکا و 
نەهامەتیی ک��ورد لە ژێردەس��تەییی هێزی 
عوس��مانی و فارس��ەکاندا دەبینێ. خانی داوا 
لە کوردەکان دەکا کە پاش��ای خۆیان هەبێ 
و پێ��ی وابوو کە ک��ورد دەتوانن نەتەوەیەکی 
م��ەزن بن. دەتوانین ش��ەرەفخانی بتلیس��ی 
وەک پێش��اهەنگی بە قەباڵە کردنی پێناسەی 
کوردی بناس��ین و کارەکان��ی وەک مێژوی 
گشتیی کورد سەیر بکەین. پێداگریی لەسەر 
پاراستنی زانیاریی مێژووییی خانەدانی کورد 

کردووە بۆ وانە وەرگرتنی نەوەکانی پاشتر. 
هەس��تی   ١8 و   ١7 س��ەدەی  ل��ە   
ناسیۆنالیس��تی ل��ە نێو هێندێ��ک نوخبەی 
کورددا چرۆ دەکا. دیارە دین لەو سەردەمەدا 
دەوری سەرکیی هەبووە و وەک پێناسەیەک 

جێگیر بووە. ئەحمەدی خانی لە سەردەمێکدا 
باس لە نەتەوەی کورد دەکا، کە ناسیۆنالیزم، 
گەش��ەی نەکردبوو بۆ ناسیۆنالیزمی سیاسی. 
هرۆکیش پێی وایە، لە جێی خۆیدا نییە باس 
لە ناسیۆنالیزم لە سەدەکانی ناوەڕاستدا بکرێ. 
داڤید مەکداوێڵ پێ وایە لە س��ەدەی ١7 تا 
دەگاتە س��ەدەی ١٩، هیچ نیشانەیەک نییە 
ک��ە کوردێکی دیکە جیا لە ش��اعیری کورد 
ئەحمەدی خانی، باس��ی لە هەموو نەتەوەی 

کورد کردبێ. 
بەاڵم لە سەدەی ١٩، لە نێو ڕووناکبیراندا 
هۆنراوە نەتەوەییەکانی ش��اعیری بە ناوبانگی 
کورد حاجی قادری کۆیی کە لە س��ەردەمی 
ئیمارەت��ی س��ۆراندا دەژیا، لە سەرانس��ەری 
وەک  و  هەب��وو  کاریگەری��ی  کوردس��تان 
بیرمەندێکی گ��ەورەی ناس��یۆنالیزمی کورد 
دەناس��رێ.  بە گوێرەی بۆچوون��ی جوەیدە، 
حاج��ی ق��ادری کۆی��ی، ل��ە ب��ەر هۆنراوە 
بەهێزە نیش��تمانییەکانی ناس��راو بوو و هەر 
بەو بۆنەیەش��ەوە بە یەکێک ل��ە باوکەکانی 
ناس��یۆنالیزمی کوردی دەژمێردرێ. لە بواری 
بزووتن��ەوەی چەکداریش��دا یەکێ��ک ل��ەو 
بزووتنەوانە کە بە ڕوونی باس��ی پێک هێنانی 
کوردس��تانی گ��ەورەی ک��ردووە، ڕاپەرینی 
ش��ێخ عوبەیدوڵاڵ نەهری بوو کە لە سەدەی 
نۆزدهەمدا ڕووی داوە و دەکرێ بە گەورەترین 
ڕاپەرینی کورد لە س��ەدەی ١٩ ناو ببردرێ. 
ئامانجی ڕاپەڕینی شێخ عوبەیدوڵاڵ نەهری کە 
ڕێبەرێکی ئایینی ب��ووە، پێک هێنانی واڵتی 
س��ەربەخۆی کوردس��تان بووە. ئەو ڕاپەڕینە 
ئەگ��ەر چ��ی لە الی��ەن ئێ��ران و تورکیەوە 
سەرکوت کرا، بەاڵم توانی هەستی نەتەوەییی 

کورد ببووژێنێتەوە. 
لە س��ەدەی ١٩هەمدا، هەوڵی زۆر درا بۆ 
گەش��ە پێدان بە زمانی کوردی. لە سەرەتای 
س��ەدەی ن��ۆزدە، زمانی نووس��ینی کوردی 
پێشکەوتنی بەرچاوی بە خۆیەوە بینی. تێکەاڵو 
بوون��ی نوخبەی ئەدەبیی ک��وردی، هەبوونی 
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قۆتابخان��ە ئایینیی��ەکان و هاتوچۆی مەال و 
کوردستان،  جیاجیاکانی  بەش��ە  فەقێیەکانی 
ل��ە بەهێ��ز کردن��ی  دەوری س��ەرەکییان 
پێناس��ەی نەتەوەیی کورددا گێڕا. ئەگەرچی 
لە س��ەدەی ١٩دا هەس��تی نەتەوەییی کورد 
لە زۆربەی ناوچەکانی کوردستان گەشە دەکا 
و کوردەکان ب��ە دوای ڕزگاربوونی خۆیاندان، 
بەاڵم لەو دەمەدا، سیستەمی دەرەبەگایەتی و 
خێڵەکی لە هەموو بەشەکانی کوردستان زۆر 
زۆر بەهێ��زە. بەم پێیە دەکرێ فازی یەکەمی 
دروس��ت بوون��ی هەس��تی نەتەوەییی کورد 
لە نێ��و نۆخبەی کورددا، بۆ س��ەدەی نۆزدە 
بگەڕێنینەوە. دیارە ئەم وش��یاریی نەتەوەیییە 
تەنها لە نێو چینی بااڵی کۆمەڵگادا بوو. دەنا، 
بە گشتی تاکی کورد لەو سەردەمەدا خۆی بە 
ئەندامی الدێ، شار، یان ناوچەیەیەک دەزانی. 
ل��ە ب��اری دروس��ت بوون��ی هەس��تی 
نەتەوەییی��ەوە، ڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تان تا 
ڕادەیەکی بەرچاو کەوتۆتە ژێر کاریگەرییەکانی 
کوردس��تان،  دیکەی  بەش��ەکانی  خەبات��ی 
بەتایبەت باشووری کوردستان. دوای ڕووخانی 
ئێمپراتۆرییەتی عوسمانی، بزووتنەوەی بەرینی 
نەتەوەی��ی کە لە الیەن ش��ێخ مەحموودەوە 
دامەزرابوو، توانی کاریگەریی بەرچاوی هەبێ 
لە س��ەر وش��یاریی نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردس��تاندا. لە س��الی ١٩23 سمکۆ چاوی 
دەکەوێ بە شێخ مەحمود و باسی ڕێکخستنی 
جوواڵنەوەی کورد دەکەن. لە ساڵەکانی ١٩20 

تا ١٩22 س��مکۆ تەواوی ناوچەکانی باکووری 
کوردستانی ڕۆژهەاڵتی خستە ژێر دەسەاڵتی 
خۆی. س��مکۆ ه��ەوڵ دەدا پەیوەندییەکانی 
لەگەڵ شێخ مەحموود پەرە پێ بدا و بیریش 
لەوە دەکاتەوە کە حکوومەتێکی لەو شێوەیە لە 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت دروست بکات و دوایی 
ی��ەک بگرن.  تا پێ��ش پێکهێنانی کۆمەڵەی 
ژیانەوەی کوردستان )ژێ کاف(، لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردس��تان، ش��ێخ و ئاغ��ا و دەرەبەگەکان 
ڕێبەرایەتیی بزووتنەوەی نەتەوەییی کوردیان 
دەک��رد. پێش س��مکۆ، لە س��الی ١٩١7دا، 
س��ەردار رەش��ید، لە س��ەروبەندی شەڕی 
یەکەمی جیهانی، کە پێش��تر خەباتی دەست 
پێ کردبوو، کاتێک کە دەس��ەاڵتی ئێران لە 
ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان تەواو الواز 
دەبێت، ئەو دەرفەتە دەقۆزێتەوە و بە ئامانجی 
زین��دوو کردنەوەی میرنش��ینی ئەردەاڵن و 
وەدەست هێنانی س��ەربەخۆییی نێوخۆیی و 
بە هاوکاری لەگەڵ چەندین س��ەرۆک خێڵی 
دیکەی وەک وەکیلی جوانڕۆ و حەمەخانی بانە 
و هتد، شۆرشێک دەست پێ دەکا.  بە گشتی 
شۆرشەکانی نیوەی یەکەمی سەدەی بیستەم، 
ئەجێندای ناسیۆنالیستییان هەبوو و ئامانجیان 
نەهێشتنی دەسەاڵتی بیانی بە سەر ڕۆژهەاڵتی 
کوردس��تان و جێگیر کردنی دەس��ەاڵتێکی 
خۆجێیی بوو.  بێگۆمان، ئامانجی ئەو شۆڕشانە 
کردنی  چارەسەر  دێموکڕاس��ی،  چەسپاندنی 
کێش��ەی مالیک و جووتی��اران، یان گۆڕانی 
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س��اختاری کۆمەاڵیەتی، دابین کردنی ژیانی 
س��ەردەمیانە و ئازادی بۆ شارنشینان نەبووە 
و باس��یش لە مافی ژنان نەدەکرا. لە ڕوانگەی 
س��ەربازییەوە، بە گوێرەی ئەمیر حەسەنپوور، 
الدێ و کێوەکان ناوەندی ئەساس��یی خەباتی 
چەکداری بوون و ڕێبەرایەتیی شۆڕش��ەکان 
زۆرتر مەیلیان بە پش��ت بەس��تن بە هێزی 
دەرەوە ب��وو، تا ئەوەی س��تراتێژی بۆ گۆڕانی 
کاتێکی��ش هێزی  دانێ��ن.  کۆمەڵگاکەی��ان 
هاوکاری هەلپەرەستی دەرەوە، یارمەتییەکانی 
لێ دەبڕین، س��ەرکردایەتیی شۆڕش��ەکەش 
وازی ل��ە خەبات دەهێنا.  حەس��ەنپوور پێی 
وای��ە کە یەکەمین دابڕانی س��ازمانی لەگەڵ 
سیاس��ەتی فیۆدالی و خێڵەکی لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردس��تان، دەگەڕێتەوە بۆ ١٩٤2، بۆ کاتی 
دامەزراندنی کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردس��تان 
ل��ە مهاباد کە ڕێبەرایەت��ی و ئەندامەکانی بە 
زۆری ل��ە خەڵکی وردە بورژوای شارنش��ین، 
الوانی خوێندەوار، ئەو مەالیانەی کە هەڵگری 
هەس��تی ناسیۆنالیستی و ئەربابە مڵکدارەکان 
بوون.   شۆڕش��ەکان بە گش��تی لە بەشێکی 
سنوورداری کوردستان بەڕێوەچوون. پڕۆژەی 
سیاس��یی ڕوونیش��یان نەبووە کە لە حاڵەتی 
س��ەربەخۆییدا، بتوانن و بزان��ن دەوڵەتداری 
بکەن، یان چۆن لە گ��ەڵ ناوەند یان نەتەوە 
بندەس��تەکانی هاوس��ێدا، پەیوەندییەکانیان 

ڕێک بخەن. 

ــەوەی ژیان ــەی کۆمەڵ ــی پێکهاتن
کوردستان

بێگۆم��ان بە دامەزران��ی کۆمەڵەی ژێکاف لە 
ساڵی١٩٤2دا، وش��یاریی نەتەوەییی کورد لە 
ڕۆژه��ەاڵت بەرەو فازی بێ، هەنگاوی ناوە. بە 
گوێرەی بۆچوونی ه��رۆک، دوای چاالکی بۆ 
زین��دوو کردنەوەی فەرهەنگ و زمان و ... لە 
فازی یەکەمدا، ل��ە فازی دووهەمدا چینێکی 
ناسیۆنالیس��ت دێنە نێ��و گۆڕەپانی خەبات. 
کۆمەڵەی ژێکاف بە گشتی لە کۆمەڵێ خەڵکی 

وردە بورژوا و ناسیۆنالیس��ت پێ��ک هاتبوو. 
ڕاپەڕینەکانی  پێچەوان��ەی  پێکهاتەی��ە،  ئەم 
پێش��ووتر ب��وو کە لە الیەن ش��ێخ، ئاغا یان 
دەرەبەگەکان��ەوە ڕێبەرایەتی دەکران. کۆمەڵە 
دوایی دەبێتە حیزبی دێموکڕاتی کوردستان، 
بۆ ئەوەی کۆمارێکی خودموختار لە ناوچەکانی 

ژێر دەسەاڵتی خۆی پێک بێنێ. 
هرۆک پێ��ی وایە،  گوێزان��ەوە لە فازی 
ئا ب��ۆ فازی بێ، ل��ە بزووتن��ەوە نەتەوەیییە 
س��ەرکەوتووەکاندا، پەیوەندی��ی بە جیاوازیی 
نەوەکانەوە هەبووە. دەکرێ بگوترێ کە حیزبی 
دێموکڕات کە دواتر جێگەی کۆمەڵەی ژێکاف 
دەگرێتەوە، یەکەم حیزبە ک��ە بەرنامەیەکی 
ڕوون و مۆدێڕن��ی هەبێت. ئەو  حیزبە س��ێ 
ئەرک��ی ب��ۆ خۆی دی��اری کردب��وو: یەکەم 
ڕێکخس��تنی خەڵک و کۆ کردنەوەیان لە ژێر 
ئااڵی کوردس��تان، لە ڕێ��گای بەرنامەیەکی 
ڕوون و ڕێکوپێک��ی سیاس��ییەوە. دووه��ەم، 
گرێدان��ی خەباتی کورد ب��ە خەباتی گەالنی 
دیکەی ئێڕانەوە، بۆ دابین کردنی دێموکراسی 
و بەربەرەکان��ێ لەگەڵ فاش��یزم. س��ێهەم، 
ڕاکێش��انی پشتیوانیی هێزە ئازادیخوازەکان و 

دژە فاشیستەکانی جیهان.  
ج��ودا لە هەبوونی ئااڵ، کابینەی وەزیران، 
هێ��زی نیزامی، زمانی ک��وردی، وەک زمانی 
ڕەس��میی کۆماری کوردس��تان ناسرابوو. لەم 
قۆناغ��ەی پڕۆژەی نەتەوەیی��دا، کار دەکرا بۆ 
ئەوەی زۆرترین ڕۆشنگەری بکرێ و خەڵکانی 
دیکە بهێنرێنە نێو ڕیزی خەباتی نەتەوەیییەوە. 
ل��ەم قۆناغە بوو ک��ە خەڵکی زۆرت��ر هاتنە 
نێو پڕۆژەی دروس��ت کردن��ی دەوڵەت، واتە 
قۆناغی کۆتاییی گەش��ەی پڕۆژەی نەتەوەیی. 
دیارە کۆماری کوردستان، هەنگاوی گەورەی 
هەڵگرت لە پێناو بەرز کردنەوەی هۆش��یاریی 
نەتەوەییی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان. لەم 
قۆناغەدا بوو ک��ە زۆرترین خەڵک هاتنە الی 
بزووتن��ەوەی نەتەوەیی بۆ بەئەنجام گەیاندنی 
پ��ڕۆژەی نەتەوەیی��ی داهاتووی��ان. بەاڵم بە 
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ه��ۆی زاڵ بوون��ی س��اختاری کۆمەاڵیەتیی 
الدێیی بەهێز و الواز بوون و سنووردار بوونی 
وش��یاریی نەتەوەیی لە نێو شارنش��ینەکانی 
ڕۆژهەاڵتدا، شانس��ی س��ەرکەوتنی پڕۆژەی 
دروست کردنی دەوڵەت الواز بوو. بزووتنەوەی 
نەتەوەیی نەیتوانیبوو وشیاریی پێویست لە نێو 
کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵتدا دروست بکا و لە هەمان 
کات��دا دامەزراندنی کۆمار، بە س��ەر نوخبەی 
ک��وردی ڕۆژهەاڵتدا ک��ەوت. وەک باس کرا، 
زۆربەت��ی خەڵک لە الدێ��کان دەژیان و هەر 
خ��اوەن مڵکێک، ب��ە ش��ێوەی مامناوەندی، 

خاوەنی ١0 تا ١00 الدێ بوو. 
خەڵکی��ش لە بات��ی قەبووڵ ک��ردن و 
پەی��ڕەوی کردن ل��ە ناس��نامەی نەتەوەیی، 
خۆیان بە ناسنامەی عەش��یرەتی و لۆکاڵەوە 
پێناس��ە دەک��رد. ل��ە دەرەوەی ش��ارەکان 
سەرۆک عەشیرەت و ئاغا و خاوەن مڵکەکان، 
دەس��ەاڵتی تەواویان بە دەس��تەوە بوو. دیارە 
ئەمان��ە پێیان خۆش نەبوو بی��ر و بەرنامەی 
حیزب باڵو ببێت��ەوە. ئەگەریش مڵکدارەکان 
پش��تیوانییان لە کۆمار دەک��رد، لە بەر ئەوە 
بوو کە لە سیاس��ەتەکانی ڕەزاشا تووڕە بوون. 
لە زەمانی ڕەزا ش��ادا زۆریان تووشی ستەمی 
نەتەوەیی ببون. بە گش��تی پش��تیوانییان لە 
کۆمار لە بەر وش��یاریی نەتەوەیی نەبوو. لەم 
قۆناغ��ەی خەبات��ی نەتەوەیی، کۆس��پەکانی 
بەردەم گەشەی وشیاریی نەتەوەیی و باوەڕی 
ئازادی زۆر ب��وون و دامەزرانی ڕێکخراوێکی 
مودێڕن کە خاوەنی ناس��نامەیەکی نوێ بێ، 
لە گەڵ سروشتی خەڵک نەدەهاتەوە. ژمارەی 
کادری تێگەیشتوو و تەشکیاتی بۆ ڕێکخستن 
و وری��ا کردنەوەی خەڵک، زۆر کەم بوو. تەنیا 
لە بواری نیزامیدا کادری شارەزا و پێگەیشتوو 

هەبوون. 
بەش��ێکی زۆری فەرماندەیی��ی هێ��زی 
پێش��مەرگەی کۆمار پێک هاتبوو لە سەرۆک 
عەش��یرە و ئاغاکان و زیاتر لە ژێر دەسەاڵتی 
ئەوان��دا ب��وون هەتا کۆم��ار. ل��ەم دۆخەدا، 

ش��تێک بە ناوی دیس��یپلین لە ئارادا نەبوو. 
ل��ە الیەک��ی دیکە، کرماش��ان کە ل��ە ژێر 
کونتروڵ��ی بریتانییەکاندا بوو، بۆ ڕێبەرایەتیی 
کۆمار پڕۆژەیەکی کێشەدار بوو. بریتانییەکان 
بەرژەوەندیی��ان لەگەڵ تاران یەکی دەگرتەوە 
تا لەگەڵ کورد. بۆیە لەو سەردەمەدا، ئیمکانی 
ب��اڵو کردن��ەوەی وش��یاریی نەتەوەی��ی لە 

کرماشان زۆر الواز بوو. 
هەر چەند ئەندامانی کۆمەڵەی ژێکاف لە 
گەڵ ڕێبەرانی جوواڵنەوەی پێشووی کورد لە 
ڕۆژهەاڵت، جیاوازییان هەبوو، بەاڵم ئاس��تی 
جیهانبینیی ئەوانی��ش، زۆر بەرفراوان نەبوو. 
ئەمە لە نووس��ینەکانی گۆڤاری »نیش��تمان« 
دەردەک��ەوێ ک��ە لەالیەن کۆمەڵ��ەوە باڵو 
هەڵس��ەنگاندنی  ب��ە  قاس��ملوو  بووەت��ەوە. 
نووس��ینەکانی گۆڤارەک��ە، پێ��ی وا بوو کە 
بەڕێوەبەرانی کۆمار، ب��اش لە ئاڵوگۆڕەکان و 
دۆخی نێودەوڵەتی، ش��ارەزا نەب��وون. ئەوان 
لەو س��ەردەمەدا، بریتانیا بە دۆستی کورد و 
تەنانەت بە ئااڵهەڵگری ئ��ازادی دادەنێن. لە 
نێو ڕێبەرانی کۆماردا، دەکرێ قازی محەمەد 
وەکوو تەنیا کەسایەتیی هزری ناو ببردرێ. لە 
گەڵ ئەوەشدا کۆمەڵە توانی هەستی نەتەوەیی 
ل��ە نێو خەڵکی کوردس��تانی ڕۆژهەاڵتدا باڵو 
بکاتەوە. دی��ارە دەبێ ئ��ەوەش بگوترێ، کە 
دەرس��ەدێکی هەرە زۆری خەڵکی کوردستان 
ل��ە س��ەردەمی دروس��ت بوون��ی کۆمەڵ��ە 
نەخوێندەوار بوون. لە س��الی ١٩٤5 زیاتر لە 
٪٩5 دانیش��توانی کوردس��تان نەخوێندەوار 

بوون )قاسملوو(. 
دەکرێ بگوترێ ک��ە قۆناغی پێش کۆمار 
بە فازی »بێ« ناو ببردرێ، چونکە، نەک تەنیا 
وشیاریی نەتەوەیی لە ئاستی لۆکاڵی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستاندا مایەوە، بەڵکوو هەر وەک عەبدوڵاڵ 
حەس��ەنزادە دەڵێ، لە کاتی دروس��ت بوونی 
کۆم��اری کوردس��تاندا، حیزب��ی دێموکڕات 
نە ل��ە باری تەش��کیاتییەوە، ن��ە لە بواری 
دەوڵەتدارییەوە، ئامادەییی تێدا نەبوو. دەکرێ 
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بگوت��رێ کە یەکێکی دیکە ل��ە الوازییەکانی 
کۆمار نەبوونی کۆمەڵگای مەدنیی بەهێز بوو، 
ک��ە دەیتوانی ببێتە بڕبڕەی پش��تی پڕۆژەی 
کۆماری کوردس��تان. کۆمەڵگایەکی مەدەنیی 
ڕێکخراو، دەیتوانی لە تەیار کردنی کۆمەاڵنی 
خەڵک بۆ داکۆکی لە مافە نەتەوەیییەکانیان، 
لە کۆ کردنەوەی یارمەتی و زۆر بواری دیکە، 
خەڵکەکە بەسیج بکا. خاڵی الوازیی بنەڕەتیی 
دیک��ەی کۆماری کوردس��تان، ب��ە گوێرەی 
بۆچوون��ی کامرانی مەتین، پێکدژیی بنەڕەتی 
لە نێ��وان پێکهاتەی کۆمار، واتە پێگە ماددی 
و سەربازییەکانی کۆمار وەک پڕۆژەی سیاسی 
نەتەوەییی مۆدێڕن، کە لە سەر بنەمای چینی 
کۆمەاڵیەتیی پێش-مۆدێ��ڕن و و دواکەوتوو 

بنیاد نرابوو.  
دامەزران��ی کۆمەڵەی ژێکاف و پاش��ان 
حیزبی دێموک��ڕات، نە تەنی��ا دابڕانێک بوو 
ل��ە گ��ەڵ جوواڵنەوەکان��ی پێ��ش خۆی لە 
ڕۆژهەاڵت، بەڵکوو وتاری سیاسیی کوردیشی 
ل��ەو پارچەی��ەی کوردس��تاندا داڕش��تەوە. 
ئەمە لەوێ دەردەکەوێ ک��ە دوای ڕووخانی 
کۆماری��ش، ئیدی ڕێبەرایەتیی حیزبەکان، بە 
گشتی کەوتنە دەست نوخبەی ڕووناکبیرەوە. 
بۆ وێنە، نوس��خەی حیزبی دێموکڕات، هەم 
لە باشووری کوردس��تان و دواتر لە سوریە و 
تورکیە پێک هاتن. کە بە گش��تی ڕێبەرەکان 
و چاالکەکانیان، س��ەر بە چین��ی ڕووناکبیر 
)ئینتلیجێنس��یا( و مودێڕنی ک��ورد بوون و 
زۆرتر کەس��انی نیش��تمانپەروەری پابەند بە 
پرس��ی نەتەوەیی��ی کوردیان ل��ە ڕێزەکانی 

خۆیاندا وەردەگرت. 

 Bدوایکۆمارتا1979فازی
ل��ە دوای ڕووخان��ی کۆمار، هەتا شۆڕش��ی 
گەالن��ی ئێران لە س��ال ١٩7٩، ل��ە ماوەی 
نزیک بە چوار دەیە، بزووتنەوەی نەتەوەیی لە 
ڕۆژهەاڵت بە ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکڕات، 
ب��ە هەوراز و نش��ێوی زۆردا تێپەڕی. حیزبی 

دێموکڕاتی کوردس��تان لەگەڵ هەڕەش��ەی 
مان و نەماندا بەرەوڕوو ببوو. جیا لە مەترسی 
و هێرش��ە بەرەدەوامەکانی س��اواک و هێزە 
ئینتیزامییەکان��ی ش��ای ئێ��ران، ملمانێی 
نێوخۆییی ڕێبەرایەتیی حیزب و پش��تیوانیی 
پارت��ی دێموکڕات��ی کوردس��تانی عێراق لە 
باڵێکی نێو حی��زب )بە ڕێبەرایەتیی ئەحمەد 
تەوفیق(، ڕێبەرایەتی��ی حیزبی ناچار کردبوو 
کار بۆ ڕزگار بوون لە ژێر ڕکێفی حیزبی توودە 
بکا، چونکە حیزبی توودە خۆی بە دەمڕاستی 
حیزبی دێموکڕات دەزانی. کە وابوو، بە هۆی 
ئەولەویەتی حیزب، کار  ئەو مەترس��ییانەوە، 
 ،)Survival( ک��ردن بوو ب��ۆ زیندوو مان��ەوە
لە باری فیزیکی و س��اختارییەوە و ڕاگرتنی 
ئیدیۆلۆژی و پڕۆژەی نەتەوەییی ڕۆژهەاڵت. 

حی��زب ب��ە بەردەوامی ل��ە هەوڵی خۆ 
ڕێکخس��تنەوە و خ��ۆ س��ازکردنەوەدا بوو و 
ئەگەریش دەرفەتێکی سیاس��ی برەخس��ایە 
دەیقۆس��تەوە بۆ باڵو کردنەوەی وش��یاری و 
بەهێز کردنی پڕۆژە نەتەوەیییەکەی. جیا لەو 
دەرفەتانەی کە لە سەرەتای ساڵەکانی١٩50 
ب��ە ه��ۆی بارودۆخی سیاس��یی ئێ��ران کە 
لە س��ەردەمی موس��ەددیقدا هاتبووە ئاراوە، 
ڕێبەرایەتی��ی حی��زب بۆ زین��دوو ڕاگرتنی 
بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان، 
بەش��ێکی بەرچ��اوی چاالکییەکانی��ان ل��ە 
باش��ووری کوردس��تان و بەغ��دا ڕادەپەڕاند. 
یەکێک لەو جموجۆڵە سیاسی و سەربازییانە 
ک��ە حی��زب لە ڕۆژه��ەاڵت ڕێکی خس��ت، 
بزووتن��ەوەی چەکداریی س��اڵەکانی ١3٤٦�
١3٤7 بوو. دیارە بە هۆی دۆخی زاڵ بە سەر 
ڕوژهەاڵتدا، هەم لە زەمان و هەم لە ش��وێن، 
جموجۆڵەکە لە ئاس��تێکی س��نووردار بەاڵم 
ش��وێندانەردا بوو. دیارە لەو دەمەدا مانەوەی 
ئەو کادر و ئەندامانەی حیزب کە لەگەڵ باڵی 
عەبدوڵاڵ ئیس��حاقی ڕێک نەبوون لە باشوور 
ئاس��ان نەبوو. بەاڵم حی��زب ئەو دۆخەی کە 
لە س��ەرەتای س��اڵەکانی ١٩50دا لە ئاکامی 
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ملمانێی نێوان موس��ەددیق و ش��ای ئێران 
دروس��ت ببوو، توانی بقۆزێتەوەو خۆی ڕێک 
بخاتەوە. جیا ل��ەوە، حیزب بە کەڵکوەرگرتن 
لەو فەزا سیاس��ییە کراوەیە توانی ویستەکانی 

گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵت زیاتر تەبلیغ بکا. 
بۆ وێنە پاش پەس��ەند کردن��ی قانوونی 
دابەش��کردنی بەره��ەم لە نێ��وان وەرزێر و 
خ��اوەن مڵکەکاندا لە الیەن موس��ەددیقەوە، 
لە چەند ناوچەیەکی ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان 
خۆپێش��اندان بەڕێوە چوون، و لە دەوروبەری 
ب��ۆکان جووتی��اران دژی خ��اوەن مڵکەکان 
ڕاپەڕی��ن. ئەگەر چ��ی ڕێکخراوەکانی حیزب 
هێشتا نەبووژابوونەوە، بەاڵم ئەندامانی حیزب 
ڕێنوێنیی جووتیارانیان دەکرد حەقی خۆیان بە 
پێی قانوونی پەسەند کراو وەربگرن. هەوڵیان 
دەدا ڕاپەرینی جووتیاران لە چاپەمەنییەکانی 
پێتەختدا ب��او بکەنەوە. لەو س��ەروبەندەدا، 
ڕێکخراوەکانی حیزب بووژاندنەوەی باش��یان 
بە خۆیان��ەوە بینی. دی��ارە حیزبی توودەش 
کادری خۆی ناردب��وو بۆ یارمەتیی حیزب لە 
مهاب��اد. چەند مانگ لە کوردس��تان مانەوە و 
تەشکیاتییان  کاروباری  بنچینەکانی  هێندێ 
داڕش��ت کە لە کاروباری حیزبیدا بەس��وود 
ب��وون )قاس��ملو(. خۆپێش��اندانی الوان کە 
لە دەرەوەی ش��اری مهاباد ئام��ادە ببوون بۆ 
بەشداری لە فێستیوالی الوان لە بوخاریست، 
بە یەکەمین خۆپێش��اندانی سیاسی دادەنرێ. 
لە خۆپێشاندانەکەدا، یەکێک لە الوان کوژرا و 
الوانی دیکە تەرمەکەیان هێنایەوە ناو ش��اری 
مهاب��اد. ئەو کات حیزب ک��ە ڕێکخراوەکانی 
کاریان دەکرد، توانی خەڵک بەس��یج بکا دژ 
بە گرتنی 70 چاالکی سیاسی کە ڕێژیمی شا 

گرتبوونی )قاسملوو(. 
بزووتن��ەوەی ١3٤٦�١3٤7 دەچێتە پاڵ 
ئەوانی دیکە، بۆ ڕاگرتنی وشیاریی نەتەوەیی. 
بە گوێ��رەی بۆچوونی هرۆک، ئ��ەو گرووپە 
ئیتنیکیی��ە بندەس��تانەی ک��ە ت��ا کۆتاییی 
س��ەدەی١٩، نەتوانەوە و ئاس��یمیلە نەبوون، 

ل��ە کۆتاییی س��ەدەی ١٩دا، کەس��انێک لە 
هەناویان دەرکەوتن و پڕۆژەی نەتەوەیییان بۆ 
ڕزگاریی نەتەوەکەیان داڕشت و بە گشتی بە 
ئامانجەکانیان گەیشتن. لە دۆخی ڕۆژهەاڵتی 
کەندوکۆسپەکان،  س��ەرەڕای  کوردس��تاندا، 
بزووتن��ەوەی نەتەوەی��ی زین��دوو ڕاگی��را و 
بەردەوامیی پێ درا تا گەیشتە شۆڕشی گەالنی 
ئێران لە ساڵی ١٩7٩. بزووتنەوەی نەتەوەییی 
کورد لەو دەرفەتانەی دەهاتنە پێش، کەڵکی 
وەردەگرت بۆ ناس��اندنی پرس��ی ک��ورد بە 
غەیرە کوردەکان و میدیایی کردنی داواکانی 
کوردی ڕۆژهەاڵت )قاسملوو(. ئەوەی کە لەو 
س��ەروبەندەی ملمانێی موسەددیق و شادا، 
ڕۆژنامە چەپییەکان و جەبهەی میللی باس��ی 
گرتنی چاالکانی سیاس��ی لە مهاباد دەکەن، 
لەو قۆناغەی خەباتی ڕۆژهەاڵتی کوردس��تاندا 
ب��ە س��ەرکەوتنی بزووتن��ەوەی نەتەوەی��ی 
دادەنرێ. س��ەرەنجام دەوڵ��ەت مەجبوور بوو 
بە بێ دادگایی کردنیان، زندانیانی سیاس��یی 
کوردستان ئازاد بکا. لەو ماوەیەدا بزووتنەوەی 
کورد گوڕوتینی باش��ی بە خۆی��ەوە بینیبوو. 
دیارە ئەم چاالکییانە لە پانتایەکی سنوورداردا 
بوون. گرنگی��ی ئەو چاالکییانەش لەوەدا بوو، 
کە توانیان هەس��تی وش��یاریی بزووتنەوەی 
نەتەوەیی بپارێزن. ب��ە کودتای ١٩ی ئووتی 
١٩53، ئەو ف��ەزا سیاس��ییە کراوەیە کە لە 
دەورانی موسەددیق دروست ببوو، ئاسەواری 
نەما و دیسان ئەندامانی حیزب کەوتنەوە ژێر 
گوشار و گرتن و حیزب ناچار بوو پەنا بباتەوە 

بۆ خەباتی نهێنی. 

کودەتای14یژوئییەی1958لەعێراق
کوودەتای س��اڵی ١٩58 بۆ کوردی باش��وور 
هیوابەخش بوو. کوودەتاکە کۆتایی بە ڕێژیمی 
پاش��ایەتی و حکوومەتی نووری سەعید هێنا، 
و بۆ جاری یەک��ەم مافەکانی گەلی کورد لە 
دەس��تووری کاتیی عێراقدا چەس��پێندران و 
دان بەوەدا نرا کە کورد و عەڕەب لەو والتەدا 
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هاوبەش��ن.  زم��ان و ئەدەبیات��ی کوردی بە 
ش��ێوەیەکی کەموێنە دەرەتانی پێشکەوتنیان 
بۆ ڕەخس��ا. ش��ای ئێران دژی رێژیمی نوێی 
عێراق ب��وو و کەوتبووە هەوڵ��ی کز کردنی. 
کوردس��تانی عێراق بۆ تێکۆش��ەرانی حیزبی 
دێموکڕات ببوو بە پەناگایەک. تێکوش��ەرانی 
ڕۆژهەاڵت هەرکات هەس��تیان بە مەترس��ی 
دەکرد پەنایان دەبردە کوردس��تانی عێراق و 
لە الیەن شۆڕش��ەوە داڵدە دەدران )عەبدوڵاڵ 
حەسەنزادە(. دوای شورشی ١٩58 لە عێراق، 
کەم و زۆر ڕێبەرایەتیی حیزب گوێزرایەوە بۆ 
باشووری کوردستان. دیارە هاتنی ڕێبەرایەتی 
بۆ باشوور، بووە هۆی دروست بوونی کێشە و 

دووبەرەکیی نێوخۆیی. 
سەرەڕای دووبەرەکی لە نێوان بەشێک لە 
ڕێبەرایەتیی حیزب لەگەڵ پارتی دێموکڕاتی 
کوردستانی عێراق و پشتیوانیی مەال مستەفا 
بارزانی لە بەش��ێک لە ئەندامانی حیزب وەک 
ئەحمەد تەوفیق، باش��وور بب��وو بە پەناگای 
تێکۆش��ەرانی ڕۆژه��ەاڵت. بارودۆخ��ی لەبار 
لە باش��وور ئەو دەرفەتەی ڕەخس��اندبوو کە 
ڕێبەرایەتیی حی��زب هێندێ لە کونفڕانس و 
کۆنگرەکانی لە باش��وری کوردستان و بەغدا 
بەڕێ��وە بب��ا. هەر وەه��ا دوای کۆنفڕانس��ی 
3ی حیزب کە لە س��الی ١٩7١دا بەس��ترا، 
حیزب توان��ی ڕێکخراوەکانی خۆی لە نێوخۆ 
ببووژێنێت��ەوە و ڕۆژنام��ەی کوردس��تانیش 
و الیەنگران��ی  ئەندام��ان  دەس��تی  بگات��ە 
حیزب ل��ە نێوخ��ۆی واڵت )حەس��ەنزادە(. 
تەنان��ەت ل��ە تارانیش لە نێ��و خوێندکارانی 
حی��زب، ڕێکخراوی حیزبی دروس��ت ببوو و 
باڵوکراوەکانی حیزب باڵو دەبوونەوە. ئەمەش 
ئ��ەوە دەگەیەنێ، کە بزووتن��ەوەی نەتەوەیی 
ل��ە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان، ڕاس��تەوخۆ و 
ناڕاس��تەوخۆ، کاریگەری��ی ئەرێنی و هێندێ 
جار نەرێنیی لە دۆخی سیاس��یی باش��ووری 
کوردس��تان وەر گرتووە. نموونە بزووتنەوەی 
چەکداری��ی س��اڵەکانی ١3٤٦�١3٤7 ە، کە 

زیاتر لە ئاکامی ئەو گوش��ار و بنبەس��تەدابوو 
کە لە باشوورەوە بۆ سەر ڕێبەرایەتیی حیزب 

پێکهاتبوو. 
 ل��ە ١٩7١ ل��ە ش��اری کۆی��ە حیزبی 
دیمۆکرات، کۆنفڕانس��ی 3ی خۆی دەگرێ و 
لەو کۆنفڕانس��ەدا پەیڕەوی ناوخۆ و بەرنامەی 
حیزب پەس��ەند دەکرێ و وش��ەی ئێران بۆ 
ناوی حیزب��ی دێموکڕاتی کوردس��تان زیاد 
دەکرێ. حیزب بە نیسبەت کۆمەڵەی ژێکاف، 
هەوڵ دەدا ئاس��تی کۆنفڕانس و کۆنگرەکانی 
بباتە سەر و بەتایبەت ڕۆڵی دوکتور قاسملوو 
ل��ە بەدامەزراوەی��ی کردن��ی ئۆرگانەکان��ی 
حیزب بەر چاو دەکەوێ. س��ەبارەت بە ڕۆڵی 
فیکریی دوکتور قاس��ملوو، حەسەنزادە دەڵێ، 
ئەو ش��یکردنەوانەی کە دوکتور قاس��ملوو بۆ 
بەرنامەی حیزب کردوویەتی، وەک قوتابخانە 

بووە بۆ ئەو و لێی فێر بووە. 
کاریگەری��ی کۆم��ار لە دروس��ت بوونی 
وشیارییی نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
ل��ە دوای شۆڕش��ی گەالنی ئێران��دا بینرا و 
هەس��ت پێ کرا. ئەویش سەرەڕای ئەوەی کە 
م��اوەی نزیک چوار دەیەی پ��اش کۆمار، نە 
بزاوتێکی جیاواز لە ڕۆژهەاڵت سەری هەڵداوە 
و ن��ە خەڵکی ڕۆژهەاڵت ئ��ەو دەرفەتەیان بۆ 
ڕەخس��اوە کە هەڵس��ەنگاندن ب��ۆ ڕەهەندە 
جیاجیاکان��ی کۆم��ار، چ وەک پڕۆژەیەک��ی 
نەتەوەی��ی و چ وەک ئەزموونی دەوڵەتداریی 
نەتەوەیەکی بن دەس��ت، بکەن. بە بۆچوونی 
عەب��اس وەل��ی، س��اختاری کۆمەاڵیەتی و 
سیاس��یی ناس��یۆنالیزمی مۆدێڕنی کورد لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان، لە سەرەتای دروست 
بوونیەوە ل��ە س��الی ١٩٤2 ەوە هەتا ئەوڕۆ، 
ئاڵوگۆڕی بەس��ەردا هاتووە. ئەم ئاڵوگۆڕانە لە 
نێو وتار و پراکتیکی ناس��یۆنالیزمی کوردیدا 
خ��ۆی دەدۆزێتەوە.   لە پاش ش��ۆڕش بوو، 
کە توانرا کۆمار وەک پڕۆژەیەکی نەتەوەیی و 
فاکتەرێکی کاریگەر لە س��ەر دروست کردنی 
وش��یاریی نەتەوەی��ی لە ڕۆژهەاڵت باش��تر 
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بناسرێ و تا ڕادەیەک تیۆریزە بکرێ. پێویستە 
ڕۆڵ و دەوری هۆن��راوە و ئەدەبی بەرگری کە 
بەرهەمی دوو ش��اعیری س��ەردەمی کۆمار، 
وات��ە هێمن و هەژار ب��وون و هۆنراوەکانیان 
کردب��ووە چەک و بەگ��ژی دوژمنیاندا دەدا، 
لە بیر نەکەین. لە قۆناغی پاش شۆڕش��دا بوو 
کە توان��را الیەن��ە جۆربەجۆرەکانی پێکهاتن 
و ڕووخان��ی کۆمار، کەس��ایەتیی پێش��ەوا، 
وشیاریی نەتەوەییی نەوەکانی دوای کۆمار، بە 
تایبەت نەوەکانی دوای شۆڕش��ی ١٩7٩، بە 
بیرەوەرییەکانی کۆمارەوە گرێ بدرێتەوە. دیارە 
بیرەوەرییەکانی کۆمار، بە تاڵ و ش��یرینەوە، 
ب��ە تێپەربوون��ی کات، بوون ب��ە بیرەوەریی 
گشتیی بەشێکی بەرباڵوتری تاکەکانی کورد 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان. دی��ارە، کار کراوە 
بۆ دروس��ت کردنی ئەم بیرەوەرییە گشتییە. 
ب��ە تایب��ەت میراتبەرانی کۆمار، ل��ە کاناڵی 
جیاجیاوە هەوڵیان داوە، لە ڕێگای نووس��ین 
و گێڕانەوەوە، بیرەوەرییەکانی ئەو س��ەردەمە 
بگوازن��ەوە بۆ نەوەکانی پ��اش کۆمار. چاالک 
کوردس��تان  ڕۆژهەاڵتی  حیزبەکانی  بوون��ی 
دوای شۆڕشی ١٩7٩، بوونیان وەک ئەکتەری 
سیاس��ی و نیزامی لە مەیداندا و کار کردنیان 
بۆ دروس��ت کردنی یەکەیەکی نەتەوەیی لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان )خودموختاری(، تین و 
وزەی بێ سنووری بۆ بەهێز کردنی وشیاریی 
نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تاندا بەرهەم 
هێنا کە لە گەڵ قۆناغەکانی پێش دروس��ت 
بوون��ی کۆمار و قۆناغی پاش ڕووخانی کۆمار، 
قابیلی بەراوەردکردن نەبوو. هەر وەک هرۆک 
دەڵێ، یەکێ��ک لە هۆکارەکان��ی خێرابوونی 
ئیتنیکییە  نەتەوەیی��ی گرووپ��ە  وش��یاریی 
نەت��ەوەی  زۆری  و  زوڵ��م  بندەس��تەکان، 
دەسەاڵتدار بەس��ەر گرووپە بندەستەکانە. لە 
حاڵەتی ڕۆژهەاڵتی کوردس��تاندا بە حوکمی 
ئ��ەوەی هەموو ڕێبەرانی ک��وردی ڕۆژهەاڵت 
)سمکۆ، قازی، قاسملوو، شەرەفکەندی(، یان 
تیرۆر کراون یان لە س��ێدارە دروان، لە بیری 

تاکی کورددا و لە بیرەوەریی گشتیی کوردی 
ڕۆژهەاڵتدا، نە تەنیا ب��ەرەو ڕادیکاڵیزە بوونی 
نەتەوەیی دەچێ، بەڵکوو، لە هەل دەگەڕێ بۆ 

خۆ ڕزگار کردن لە دۆخی نەخوازراو!
 سیاس��ەتەکانی ڕێژی��م بە ه��ەاڵواردن 
دەرح��ق بە زمان و فەرهەنگی کورد، بە دین 
و ئایینزاکانی کوردس��تان دەس��تی پێ کرد. 
دواکەوت��وو ڕاگرتنی کوردس��تان ل��ە بواری 
ئابوورییەوە، بێبەش کردنی کورد لە بەشداری 
لە بە ڕێوەبردنی کاروباری واڵت و ناوچەکانی 
خۆیاندا، لە نێ��وان گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵت 
و ناوەن��د، کەلێن��ی )Cleavage( مەزهەبی، 
فەرهەنگی، سیاس��ی و کۆمەاڵیەتیی دروست 
کرد. داوا ڕەواکانی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵت، 
بە چ��ەک و توندوتێژی واڵم درانەوە. فەتوای 
خومەینی و شەڕی سێ مانگە، کوشتارەکانی 
دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، ڕۆڵیان هەبوو 
لە دروس��ت بوونی هەس��تێکی هاوبەش��ی 
مەزلومیی��ەت ل��ە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان. 
ش��ەهید کران��ی دەی��ان هەزار ک��ەس لە 
پێشمەرگە و خەڵکی مەدەنیی ڕۆژهەاڵت، لە 
الیەن کۆماری ئیسامییەوە، نەک لە ڕوانگەی 
کۆمەڵناسیی سیاس��ییەوە پەیوەندیی عاتیفی 
لە نێوان حیزب��ەکان و کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵتدا 
دروس��ت دەکا، بەڵکو، لە باری عاتیفیشەوە، 
پەیوەندیی خەڵکەکە بە خاکەکەیش��ییەوە بە 

هێز دەکا. 
 

فازیسێCپاششۆڕشی1979
ب��ە گوتەی ه��رۆک ف��ازی C، ئ��ەو پلەیە 
نەتەوەییی��ە ک��ە چاالکە  ل��ە هۆش��یاریی 
نەتەوەییی��ەکان تێی��دا ل��ە پێ��ک هێنانی 
پێکهاتەیەکی کۆمەاڵیەتی و دروس��ت کردنی 
بزووتنەوەیەکی گەورە و بە هێزی جەماوەری، 
سەرکەوتوو دەبن. لەم فازەدا، بزووتنەوەیەکی 
کۆمەاڵیەتی��ی تەواو دروس��ت دەبێ و لق و 
باڵ��ی ئیدیۆلۆژیکی جی��ای وەک، ڕۆحانی-
محاف��زەکار، لیبراڵ و دێموک��ڕات، کە هەر 

119گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720



یەک��ەی بەرنامەی خۆی هەیە، لێ دروس��ت 
دەب��ێ. ئەم ف��ازەی کە هرۆک باس��ی دەکا، 
دەکرێ لەگەڵ قۆناغی س��ەردەمی شۆڕش��ی 
گەالن��ی ئێران ی��ەک بگرێت��ەوە، کە پاش 
ش��ۆڕش لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان حیزبگەلی 
جیاجیا بە ئیدیۆلۆژیی مارکسیستی، ئیسامی 
و دێموکڕات و هتد، دەرکەوتن. دیارە ئەم فازە 
ئاکامی ڕەوتی پێشکەوتووی هەر دوو قۆناغی 
A و B ە. بەش��داریی سەدان هەزار کەس لە 
میتینگی مەهاباد کە لە ڕۆژی ١١ ڕەشەمەی 
١357 لە سەر بانگەوازی حیزبی دێموکڕاتی 
کوردس��تانی ئێران پێک هێنرا، دەکرێ وەک 
قۆناغی س��ەرکەوتنی بزووتنەوەی نەتەوەییی 
ڕۆژهەاڵت کە هرۆک ب��ە قۆناغی جوواڵندن 
Agitation ن��اوی دەب��ا، دی��اری بکرێ. ئەو 
میتینگ��ە کە تێیدا دکتور قاس��ملوو پەیامی 
حدکا دەخوێنێتەوە و حیزب خەباتی ئاش��کرا 
و قانوونیی خۆی دەس��ت پ��ێ دەکا، دەکرێ 
وەک خاڵی وەرچەرخان لە گەش��ەی هەستی 
نەتەوەیی��ی کورد الی بەش��ێک لە خەڵکی 
ڕۆژه��ەاڵت ناو بب��رێ. دیارە ل��ە فەزایەکی 
ئ��ازاددا ئەم میتینگە گیرا، بەاڵم بەش��داریی 
دڵخوازانەی خەڵک ل��ەو کۆبوونەوە بەرینەدا، 
بەش��دارانی  نەتەوەییی  وش��یاریی  ئاس��تی 

میتینگەکە نیشان دەدا. 
وش��یاریی نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵت بەرەو 
ناوچەکانی دیکەی وەک کرماشان و ئیام، بە 
شێوەیەکی خێرا لە گەشەسەندندایە. ئەویش 
لە س��ایەی چەندین فاکت��ەری جیاوازدا، کە 

هەرە گرینگەکەیان، دەس��ت پێ ڕاگەیشتن 
بە ڕاگەیاندن و دێموکڕاتیزاس��یون و گشتگیر 
بوونی ڕاگەیاندنە. تاکەکانی ڕۆژهەاڵت، ئێستا 
زۆرتر لە ڕابردوو لە گەڵ پرس��ی پێناس��ەیی 

ڕووبەڕوو بوونەتەوە. 
 هەستی نەتەوەیی لە بەشەکانی کوردستان 
ب��ە هەمان ئەن��دازە نییە. کەچی وش��یاریی 
نەتەوەی��ی ل��ە ناوچەکانی دەرەوەی ش��اری 
کرماش��ان، هەرەوەها لە پارێزگای ئیام لەم 
یەک دوو دەیەی دواییدا لە گەش��ەکردندایە، 
ل��ەو ناوچان��ەی کە بە پێگ��ەی بزووتنەوەی 
نەتەوەیی دەناس��رێن، جەماوەر ڕێکخراوتر و 
بەرباڵوتر، واڵم��ی داوای حیزبەکان دەدەنەوە 
بۆ داکۆکی لە مافە نەتەوەیییەکانیان، ئەوەی 
 ،)Agitation( کە هرۆک دەل��ێ جوواڵندن
لە هێندێک لە ش��ارەکانی وەک کرماشان و 
ئیام، وش��یاریی نەتەوەیی بگ��رە ئیتنیکی، 
هێشتا ش��ۆڕ نەبووەتەوە ناو عامەی خەڵکەوە. 
هۆکارە بنەڕەتییەکانی، دەکرێ بگەڕێنەوە بۆ 
پڕۆژەی شێواندن و گۆڕانی تایبەتمەندییەکانی 
ش��ار، لە ڕێگەی کۆلۆنی��زە کردنی ئیداری و 
گۆڕین��ی دێمۆگرافیاکەی ل��ە الیەن دەوڵەتە 
ناوەندییەکانی ئێران��ەوە. هۆکارەکانی دیکەی 
گش��تگیر نەبوون��ی وش��یاریی نەتەوەیی لە 
پەیوەندی  بەش��ێکی  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی 
ب��ە کەمتەرخەمیی بزووتن��ەوەی نەتەوەییی 
ک��وردەوە هەب��ووە و بەش��ی سەرەکیش��ی، 
ئێران  توندوتێژیی سیس��تەمە سیاسییەکانی 

بوونەتە کۆسپ بۆی. 
بەاڵم وش��یاریی نەتەوەیی لە ناوچەکانی 
کرماش��ان و ئیام کە تا ئەم سااڵنەی دوایی 
و بگرە دەیەی ئاخر بوون��ی نەبووە یان الواز 
ب��ووە، بە هۆکاری جیاجیا ل��ە گۆڕاندایە. ئەم 
وشیارییە بە تایبەت لە نێو نوخبە )هونەرمەند، 
وەرزشوان هتد(ی شارەکانی کرماشان و ئیام 
بە زەقی بەرچاو دەک��ەوێ. گرتن و زیندانی 
کردن��ی نوخبەی فەرهەنگیی ئ��ەم ناوچەیە، 
لەم سااڵنەی دواییدا، دەریدەخا، کە کۆماری 
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ئیس��امی بەهێزبوونی نوخبەی ئەم بەشەی 
ڕۆژهەاڵت، وەک هەڕەشە دەبینێ. هۆکارێکی 
دیکە، زوڵ��م و زۆری نەتەوەیی و دینی، وای 
ک��ردووە کە کەلێن��ی قووڵ��ی فەرهەنگی و 
نەتەویی. . . لە نێوان دانیشتووانی ئەم بەشەی 
ڕۆژه��ەاڵت لەگ��ەڵ الیەنی دەس��ەاڵتداری 

سەردەست دروست ببێت. 
خەڵکی ڕۆژهەاڵت، لە ستراتێژیی جیاجیا، 
ب��ۆ دەربڕین��ی وش��یارییی نەتەوەیی کەڵک 
وەردەگرن. لە فەزای مومکیندا، بە دەسەاڵت 
پێش��ان دەدەن کە خاوەن��ی تایبەتمەندیی 
جودای خۆیانن. ئەم هەستە هاوبەشە کوردییە، 
ل��ە کات��ی ڕووداو و کارەس��اتە جیاجیاکانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا وەکوو؛ بە هاناوەچوونی 
خەڵک لە کاتی بوومەلەرزەی سەرپێڵی زەهاو، 
ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ هەڕەشەی کۆرۆنا، لە 
پەیوەندی لە گەڵ کوردی بەش��ەکانی دیکە: 
نموونەی گرتنی عەبدوڵاڵ ئۆجاالن، بوونی مام 
جەالل بە س��ەرۆک کۆمار، ڕیفراندۆم، شەڕی 
دژە داع��ش لە ڕۆژئاوا، نەورۆزی جامانەکان و 
.... خۆی پێش��ان دەدا.  ئ��ەم جۆرە جوواڵنە، 
تایبەتن ب��ە قۆناغی پاش شۆڕش��ی ١٩7٩. 
ئ��ەم قۆناغ��ە قۆناغ��ی وش��یاریی نەتەوییی 

شارنشینەکانە. 
ئەگەر پێش پەیدا بوونی ڕادیۆ، تەلەفزیونی 
س��ەتەالیتی و ئینتێرنێت بە حوکمی قەدەغە 
یان س��نووردار بوونی باڵوک��راوەی کوردی، 
لەبەر نەخوێندەوار بوونی دەرس��ەدێکی  یان 
بەرچ��اوی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان، 
وش��یاریی نەتەوەی��ی بە خێرایی گەش��ەی 
نەدەکرد،  ل��ە دوای پەیدابوونی ئامرازەکانی 
پەیوەندی و تێکنۆلۆژییەوە، گەش��ەی زیاتری 
ب��ە خۆیەوەبینی.  ڕادیۆ دەنگی کوردس��تانی 
ئێران کە لە سالی١35٩دا دامەزرا، لەو بوارەدا 
دەوری بەرچاوی گێڕا. چونکە دوای ش��ەڕی 
س��ێ مانگە، ئیدی دەرفەت��ی چاالکی هەتا 
دەهات بەرتەسک دەبووەوە. ئەو ڕادیۆیە توانی 
بۆشاییی پێکهاتوو بە هۆی نەبوونی ڕۆژنامەوە، 

پڕ بکاتەوە. کۆمەاڵن��ی خەڵک، ئۆگری رادیۆ 
ببوون. لە ١5 س��اڵی خەباتدا، نزیک ١5 جار 
رادی��و جێگاکەی گۆڕی. تەنه��ا یەک رۆژ لە 
س��اڵی١3٦2دا کاری ڕاوەستا. دیارە لە ساڵی 
١373دا ل��ە الیەن یەکیەتییەوە و لە س��ەر 
داوای ئێران پێش��ی باڵو کردن��ەوەی ڕادیۆ 
دەنگی کوردستانی ئێران گیرا )حەسەنزادە(.  
هۆکارێکی دیکەی دروست بوونی وشیاری 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان، ڕادیکاڵیزە بوونی 
ئیسامی سیاس��یی ش��یعەیە کە پێناسەی 
دەس��ەاڵتە ل��ە کۆماری ئیس��امیی ئێران و 
جەوهەرەکەی ناس��یۆنالیزمی فارسە. لە دوای 
هاتنەس��ەرکاری کۆماری ئیسامیی ئێران و 
بەهێز بوونی تیۆلۆژیی شیعە، پەیوەندییەکانی 
نێوان دەسەاڵتدارانی س��ەرەڕۆ و کۆمەڵگەی 
کوردی، ل��ە بەر خاتری بەرجەس��تە کردنی 
ڕۆڵ��ی دین، ب��ە تایبەت ش��یعەگەری وەک 
لە  بەکارهاتنی  پێناسەی دەسەاڵت، هەروەها 
وتاری فەرمی و نیوە فەرمیی دەوڵەتدا، گرژیی 

تێ کەوت. 
 ئەم ڕادیکاڵی��زە بوونە تەنیا بە ڕەهەندی 
دین��ی،  کەلێن��ە  نەوەس��تاوە.  ئایینیی��ەوە 
نەتەوەیی، فەرهەنگی و هتدەکان بە جۆرێک 
قووڵ بوون��ەوە. چینێک لەنێ��و بزووتنەوەی 
نەتەوەییی کورد، چاوی هیوای لەوە بڕیوە کە 
نوخبە و دەس��ەاڵتدارانی ناوەندگەرا، ددان بە 
النیکەمی مافەکانی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستاندا بنێن. بۆیە هیوایان بە پێکەوەژیان 
لەگ��ەڵ ناوەند نەم��اوە. کەمین��ەی کوردی 
یاری، کە بە گش��تیی دانیشتووی ناوچەکانی 
کرماش��ان و ئیامن، هەر لە دروس��ت بوونی 
کۆماری ئیسامیی ئێرانەوە، لە کوردی سوننە 
خراپت��ر، لە بوارە جیاجیاکانی ژیانیان کەوتنە 
بەر هەاڵواردنەوە. چەندین ڕووداوی دڵتەزێنی 
خۆ سووتاندن، بۆ ڕس��وا کردنی ئەو ئیهانەت 
و هەاڵواردنان��ە لە الی��ەن کوردانی یارییەوە 
ئەنج��ام درا. تایبەتمەندیی ئیتنیکی و زمانیی 
کورد کە س��نووری کۆمەڵ��گای کورد دیاری 
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دەکەن، هەر لە دروس��ت بوون��ی دەوڵەت-
نەتەوەی مودێ��ڕن لە ئێراندا بوونەتە ئامانجی 

سەرکوت و قەدەخە کران. 
 س��ەرەڕای گەشەی ئیس��امی سیاسیی 
سوننە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان، بەاڵم حیزبە 
جەماوەرییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، هەتا 
خۆیانیان  تایبەتمەندیی سیکۆالربوونی  ئێستا 
پاراستووە. دەبێ ئەوەش بگوترێ کە گەشەی 
ئیس��امی سیاس��ی تەنه��ا ب��ە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان سنووردار نییە، بەڵکوو لە زۆربەی 
واڵتانی ئیسامی و بگرە لە دەرەوەی والتانی 

ئیسامیش، لە گەشەدایە. 
دروس��تبوونی  ش��ۆڕش،  دوای  ل��ە 
دیاسپۆرایەکی بەرچاوی ڕۆژهەاڵت لە دەرەوە، 
توانی لە باڵوبوونەوەی وشیاریی نەتەوەیی لە 
دابنێت.  کاریگەری  کوردس��تاندا  ڕۆژهەاڵتی 
ش��ەڕی عێراق-ئێران و وێ��ران بوون و ئاوارە 
بوون��ی بەش��ێک ل��ە خەڵکان��ی ڕۆژهەاڵت 
بەتایب��ەت لە پارێزگای کرماش��ان و هاتنیان 
بۆ عێراق و تێکاڵو بوونیان بە کوردی باشوور، 
بێ ش��ک لە سەر دروس��ت بوونی وشیاریی 
نەتەوەی��ی ک��وردی ڕۆژه��ەاڵت کاریگەریی 

هەبوو. 
تاکی ک��ورد لەوە ئاگادارە ک��ە دەبێ لە 
عوقدەی ژێردەستەیی کە دەسەاڵتی سەروەر 
لە ئێران لە هەس��ت و نەس��تیدا چاندوویانە، 
خۆی دەرباز بکا. لەم یەک دوو دەیەی ئاخردا، 
نوخبەی کوردی ڕۆژهەاڵت توانیویەتی لە بوارە 
جیاجیاکاندا خۆی دەربخا. ئەم نوخبەیە وەک 
هرۆک دەڵێ ئالنگاری و چالش��ی بۆ نوخبەی 
جێگیری سەر بە دەسەاڵت دروست کردووە. 
نۆخب��ەی کورد لە ڕۆژه��ەاڵت، وەک هرۆک 
دەڵ��ێ ئامادە نییە م��ەرج و ئیدئۆلۆژییەکانی 
نوخبەی بااڵدەس��ت قەبووڵ بکا. ئەو دەیەوێ 
وەک نوخب��ەی نەتەوەک��ەی خۆی بدوێت و 
داکۆکی ل��ە بەرژەوەندییەکان��ی نەتەوەکەی 
خۆی بکات. بە تایب��ەت ئەم ملمانێیە لە نێو 
نوخبەی کوردی ڕۆژهەاڵت و نوخبەی س��ەر 

بە نەتەوەی س��ەروەر، لە ب��واری ڕاگەیاندندا 
لە دەرەوەی ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان 
بە زەقی دەردەک��ەوێ. بوارێکی دیکە، بواری 
لێکۆڵینەوەی ئەکادمیکە. نوخبەی ئەکادمیکی 
ڕۆژه��ەاڵت قۆڵ��ی لێ هەڵماڵی��وە و لە بوارە 
جیاوازەکانی زانس��تدا لە ڕۆژهەاڵت خەریکی 

لێکۆڵینەوە و بەرهەمهێنانن. 

کۆبەند
دەک��رێ قۆناغ��ی پێ��ش کۆمار ب��ە قۆناغی 
چاالکی��ی فەرهەنگ��ی و زمانەوانی، لە الیەن 
نوخب��ەی ک��وردەوە ناو ببەی��ن، چونکە لەو 
قۆناغەی دۆخی کورددا، بە گش��تی ژمارەی 
خوێن��دەوار زۆر کەم ب��ووە و تاکی عەوامی 
کورد زۆرتر لە الدێیەکان ژیاون و پێناس��ەی 
عەش��یرەتی، ل��ۆکاڵ و ئایین��ی بەهێز بووە. 
پڕۆژەی نەتەوەییش لە الی چینی شێخ، ئاغا 
و سەرۆک عەشیرەتەکانەوە ڕێبەرایەتی کراوە 
و پڕۆژەی سیاس��یی مودێڕنیان نەبووە. تەنیا 
ویس��توویانە، ناوەند بە سەریاندا حوکم نەکا و 
دەسەاڵت لە دەست خەڵکی خۆجێییدا بێت. 
گەش��ەی وش��یاریی نەتەوەیی لە فازی 
ئ��ا بۆ فازی س��ێ، وات��ە ئ��ەو قۆناغەی کە 
بزووتنەوەی نەتەویی بتوانێ جەماوەر بجوڵێنێ 
ب��ۆ داکۆک��ی ل��ە ماف��ە نەتەوەیییەکانیان، 
بەرهەم��ی پڕۆس��ەیەکی چەندی��ن دەیەی 
خەبات��ی بەردەوامە. بزووتن��ەوەی نەتەوەیی 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان، کاریگەریی زۆری 
لە خەباتی بەش��ەکانی دیکەی کوردس��تان 
وەرگرتوە. بەتایبەت تێکەاڵویی زۆری لەگەڵ 
خەباتگێڕانی کوردی باکوور و باشوور هەبووە. 
دروست بوونی ناوچەی خودموختاری باشوور 
لە١٩٩١وە، پاشان گۆڕان بۆ هەرێمی فیدراڵ، 
هێز و تینێکی زیاتری بە وشیاریی نەتەوەیی 
لە رۆژهەاڵت داوە.  وەک هرۆک ئاماژەی پێ 
دەدا، پڕۆسەی زوو یان درەنگ دروست بوونی 
وش��یاریی نەتەوەیی، بە گشتی بەستراوەتەوە 
بە چڕوپڕیی تێکۆش��انی چاالکان و گەیاندنی 
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وش��یاری بە خەڵکانی مەبەس��ت. بە جیهانی 
بوونی ڕاگەیاندن، پڕۆس��ەی دروس��ت بوونی 
وشیاریی نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانی 
خێرا کردووە. بوون لە تاراوگە، ئەو دەرفەتەی 
ب��ۆ تاکی ک��وردی ڕۆژهەاڵت ڕەخس��اندووە 
هەتاکوو خۆی باش��تر بناسێتەوە و خۆی لەو 
پێناس��ەیە داماڵێنێ کە بە سەریا سەپێنراوە. 
تاراوگە ئەو دەرفەتەش دەدا کە تاکی کوردی 
ڕۆژه��ەاڵت، ئەو زانیارییە هەاڵنە کە لە الیەن 
دەسەاڵتی سەردەستەوە، پێی تەڵقین کراوە، 
لە بیر و هزری خۆیدا بس��ڕێتەوە و بە دوای 
ناسنامەی پوختەی کوردایەتیی خۆیدا بگەڕێ. 
دروس��ت  میت��ۆدی  هێنان��ی  کار  ب��ە 
کردنی نەتەوە بچووکەکان، نیش��ان دەدا کە 
ناس��یۆنالیزمی کورد زیات��ر لە یەک میتۆدی 
گرتووەتە بەر بۆ دروس��ت کردنی هەس��تی 
نەتەوەیی. لە بواری جوغرافیا، ناس��یۆنالیزمی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان، سەرەتا لە الی ئاغاکان 
)سمکۆ( و کەس��ایەتییە ئایینییەکان )قازی( 
سەری هەڵداوە و بە پێی دۆخەکە، جۆغرافیای 
ناوەندی نەتەوەیی گۆڕاوە. لە پڕۆسەی فازەکانی 
ئا، بێ، س��ێ، وش��یاریی نەتەوەیی گەشەی 
کردووە و لە ب��واری کۆمەاڵیەتییەوە پەرەی 
سەندووە، بە جۆرێ کە خەڵکی دیکە و چینی 
دیکە هاتوونەتە ناو پڕۆس��ەی ڕۆش��نگەریی 
نەتەوەییی ڕۆژهەاڵتی کوردستانەوە و لە باری 
جوغرافییەوە هۆش��یاریی نەتەوەیی، ناوچەی 

دیکە و پانتاییی زیاتری گرتووەتەوە. 

سەرچاوەکان

سجادی، عەالئەدین- تاریخ جنبش��های کوردستان � مترجم ڕئوف 
کریمی انتشارات کردستان ١37٩
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خەباتێکی هێژمۆنیک لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان، پێویستە بە سەرنجدان بە 
تایبەتمەندییەکانی دێموکراسییەکی ڕادیکاڵ و پلۆڕال، ئاوڕ لە هەر دوو قۆناغی 

خەبات بداتەوە. سەرەتا بۆ ڕزگاری لە دۆخی بندەستی و بە مەبەستی سەربەخۆییی 
کوردستان، بزووتنەوەکانی دژەچەوساندنەوە لە کوردستان بە شێوازێکی هاونرخ و جیاواز 
جومگەبەندی دەکا، بێ ئەوەی بۆ گەیشتن بە مافی هەر بزووتنەوەیەک چاوپۆشی لە 

مافی ئەوانی تر بکرێ. 

دێموکراسیی ڕادیکاڵ و کوردایەتی  
بەرەوخەباتێکیهێژمۆنیکلەڕۆژهەاڵتیکوردستان

سارۆئەردەاڵن



داگیرکەری دڵ پ��ڕ لە قین... هەر کورد 
بووین و هەر کورد دەبین««

]هۆنراوەی ئیبراهیم ئەحمەد[

»هەرگی��ز خەبات بۆ دێموکراس��ی نابێ 
بچێتە ژێر س��ێبەری خەب��ات بۆ مافی 

نەتەوایەتی یا خەباتی چینایەتی.«
]قاسملوو 2003، ٦7[

ــۆ ب ــەک خوێندنەوەی ــتپێک: دەس
فەلسەفەیسیاسییقاسملوو

لە وتووێژێ��ک کە تەنیا چەن��د مانگ پێش 
عەبدولڕەحم��ان  لەگ��ەڵ  تێرۆرکرانەک��ەی 
بەڕێزیان  )١٩8٩�١٩30)کراوە،  قاس��ملوودا 
ئام��اژە ب��ەوە دەکا ک��ە ڕێژیم��ی کۆماری 
ئیس��امیی ئێران، هەرچەند ن��ە بە خێرایی، 
ب��ەاڵم لەبەر قەیرانی ناوخۆی��ی بەدڵنیاییەوە 
لەن��او دەچێ��ت. بەاڵم پاش تێپەڕینی س��ی 
س��اڵ نەک ڕێژیم نەڕووخاوە بەڵکوو تەنانەت 
)لە سەڵتەنەتخوازەوە  لەناو جێگرەوەکانیشیدا 
تا دێموکراس��ی باوەڕ( بیرۆک��ەی ئێرانچیەتی 
ه��ەم لە ترۆپک��ی خۆیدایە و ه��ەم بە هیچ 
شێوەیەک ئیلیتی فارس/ئێرانی نایانەوێ دیان 
بە مافی نەتەوەی کورد لە ئێراندا بنێن. دوور 
نەڕۆشتووین تەنانەت ئەگەر بڵێین بە هەمان 
شێوە کە دەزگا ئەمنییەکانی ڕێژیم میراتداری 
ژووری فیکریی س��اواک بۆ کوردستان بوون، 
ڕێژیمی نوێش )لە هەر قەوارەیەکی سیاسیدا( 
لەس��ەر هەمان هێ��ڵ ب��ەردەوام دەبێ و بە 
پشتبەس��تن بە میراتی کۆلۆنیالیزمی ئێرانی 
درێ��ژە بە سیاس��ەتەکانی چەوس��اندنەوە لە 
کوردس��تان دەدا. کەواتە بە س��ەرنجدان بە 
ه��ەر دوو ئەگەری بەهێ��زی مانەوەی ڕێژیم 
یا بە دەسەاڵت گەیش��تنی ئەو جێگرەوانەی 
کە خاڵ��ی هاوبەش��یان دژایەتیکردن لەگەڵ 
ئ��ەم  ک��وردە،  نەت��ەوەی  داخوازییەکان��ی 
پرسیارەمان لە ال س��از دەبێ کە ڕێکارەکانی 
بزووتن��ەوەی ڕزگاریخ��وازی ل��ە ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ هەر دوو 
گریمانە و ش��یکردنەوەی دۆخی هەنووکەیی 

چییە؟
ب��ۆ واڵمدان��ەوە ب��ەم پرس��یارە گرنگە، 
دەمەوێ سەرەتا باس لە فەلسەفەی سیاسیی 
قاس��ملوو - وەک نەخش��ە ڕێگای��ەک ب��ۆ 
ش��ۆڕش - بکەم کە لە ماوەی نیو س��ەدەدا 
بنەمایەکی بەهێ��زی فیکریی بۆ بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازی لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان ساز 
ک��ردووە. هەر ب��ۆ ئەم مەبەس��تە، بیرۆکەی 
ه��زری  قاس��ملوو وەک کاڵوڕۆژنەیەک وایە 
ک��ە دەتوانین ل��ە ڕێگەیەوە تیش��کی زیاتر 
بخەینە سەر ئەو سووچە کەمتر باسکراوانەی 
ش��ۆڕش کە نەک لەبەر نادیاربوونیان، بەڵکوو 
لەبەر ئەوەی هەمیش��ە لەبەر چاومان دیارن، 
پێمانوایە هێ��زی ئەوەیان نییە بتوانین وەکوو 
نەتەوایەتی،  بزووتنەوەی  بۆ  تایبەتمەندییەک 
کەڵکیان ل��ێ وەربگری��ن. بیرکردنەوەی من 
لە چوارچێوەی س��تراتێژیی سوسیالیس��تیدا 
بیچمی گرت��ووە و تیایدا ئ��ەو جۆراوجۆرییە 
لە ڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تان ڕەچاوکراوە کە 
دەکرێ وەک هەوێنی خەباتێکی هێژمۆنیکی 
نوێ لە سەدەی بیس��ت و یەکەم، بزوێنەری 
خەبات��ی دژەکۆلۆنیالیس��تی و س��ازکردنی 
دێموکراسییەکی ڕادیکاڵ و پلۆڕاڵ بۆ دواڕۆژی 

کوردستانێکی سەربەخۆ بێ. 
س��ەرەتا، من دەمەوێ ل��ە جیاکارییەک 
کە هوس��ێرل لە نێوان ئەو بابەتە تیۆرییانەی 
دایناوە کە بە ش��ێوازێکی نەگ��ۆڕ مانایەکی 
فیکسیان بەخۆیانەوە گرتووە، لەگەڵ چاالک 
 )viii ،١٩85 ،کردنەوەی��ان )الکاو و م��وف
کەڵک وەرگرم. بەم گوێرەیە، لە ناو بیرۆکەی 
قاس��ملوودا، ئەو تیۆرییانە چین کە کارکردە 
سەرەکییەکانیان ش��اردراونەتەوە، لە کاتێکدا 
لە ساتەوەختی دیسان چاالک کردنەوەیانەدا 
دەکرێ مانای نوێ س��از بکەن؟ فەلس��ەفەی 
سیاس��یی قاس��ملوو، بەتایبەت ل��ە کتێبی 
کورتەباس��دا، لەس��ەر بنەم��ای دۆزینەوەی 
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چارەسەر بۆ سێ ستەمی نەتەوەیی، چینایەتی 
و سیاس��ی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بیچمی 
گرت��ووە. لە کاتێکدا قاس��ملوو پێداگرییەکی 
بەهێ��ز و هەمیش��ەیی ل��ە خەبات��ی دژی 
چەوساندنەوە دەکا، بەردەوام باس لەوە دەکرێ 
کە خودموختاری و پابەندبوون بە دێموکراسی 
)تەنیا لە مانا لیبراڵییەکەیدا( کاکڵی باسەکانی 
ئەو پێک دێنن. هەر بۆیە من دەمەوێ لێرەدا 
نە تەنی��ا ئەو بەش��انە لە تیۆریی قاس��ملوو 
نیش��ان بدەم کە لە چوارچێوەیەکی حیزبیدا 
بەکارهاتوون، بەڵکوو هەروەها هاوکات لەگەڵ 
دەستنیش��انکردنی س��نوورەکانیان، ه��ەوڵ 
دەدەم لە ڕێگەی سەر لە نوێ خوێندنەوەیان، 
ل��ە ئاراس��تەیەکی نوێ��دا چوارچێوەیەک��ی 
تیۆریی��ان بۆ س��از بک��ەم و پەرەی��ان پێ 
ب��دەم؛ هەتا ل��ەم ڕێگەیەوە زیات��ر لە جاران 
ئاشتیهەڵنەگریان  دژبەرایەتیی  تایبەتمەندیی 
لەگەڵ بیرۆک��ەی ئێرانچیەتیدا دەرکەوێ و، 
هەروەها ب��ە ڕوونی ل��ەوە تێبگەین کە ئەم 
سازکردنی  پراکتیسەکانی  لە  تایبەتمەندییانە 
هێژمۆنیی کوردایەتیدا چۆن دەور دەگێڕن. بە 
واتایەکی تر چۆن دەتوانین بنەما فکرییەکانی 
قاسملوو لە دەست دەرەنجامەکانی سیاسەتی 

ڕۆژەڤی ڕابردوو ڕزگار بکەین؟
ئاشکرایە هەڵس��ەنگاندن، هەڵوەشاندنەوە 
و خوێندنەوەی نوێ بۆ فەلس��ەفەی سیاسیی 
قاس��ملوو، لەب��ەر حەزێکی ئایدیالیس��تی و 
تەنیا لە بەس��تێنێکی تیۆریک��دا نییە. بەڵکوو 
ئەمە واقیعی ئەمڕۆکەی پرس��ی سیاس��ی � 
کۆمەاڵیەت��ی لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تانە کە 
ناچارمان دەکا تێگەیش��تن و سیاس��ەتێکی 
نوێم��ان بۆ ش��ۆڕش هەبێ. قاس��ملوو خۆی 
دەرکی بەم پێویس��تییە کردب��وو و تەنانەت 
جیاکەرەوەی حیزبی  تایبەتمەندییەکی  وەک 

دێموکرات بە دروستی ئاماژەی پێ کردووە:

فەرقی ئێمە لەگەڵ زۆربەی ئەو دەس��تە 
و تاقمانە ]تودە و بەگشتی بەرەی چەپ[ 

ئەوەیە کە ئەوان هەوڵ دەدەن واقعییاتی 
واڵتەکەمان لەگ��ەڵ تیۆرییەکەیان ڕێک 
بخەن و، ئێمە بەپێچەوانەوە، دەمانهەوێ 
بە کەڵک وەرگرتن لە تیۆری و ئەزموونی 
و  دیک��ە  واڵتەکان��ی  شۆڕش��گێڕانەی 
دەرسەکانی جوواڵنەوەی مێژووییی گەلی 
کورد، تیۆرییەکە ب��ە جۆرێک ڕیکوپێک 
بکەی��ن ک��ە واڵم��دەرەوەی واقعییەتی 
هەڵقواڵو ل��ە واڵتەکەمان و گەلەکەماندا 

بێ )قاسملوو 2003، 50(. 

ئەگەر س��ەیری واقیع��ی ئیس��تای ئێران و 
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان بکەی��ن، هەندێکجار 
ڕۆژهەاڵت��ی  حیزبەکان��ی  دەردەک��ەوێ  وا 
کوردس��تان پێیان وای��ە ڕێژیمی ئێران لەبەر 
قەیران��ە ناوخۆیییەکانی لە درێژەی زەمەندا و 
لە پرۆس��ەیەکی حەتمیدا لە ڕێگەی شۆڕشی 
نەتەوەکان/خەڵک��ی ئێران بەرەو نەمان دەڕوا. 
ئ��ەم ش��ێوازە بیرکردنەوە کە ل��ە بنەمادا لە 
بەڵگاندنی مارکسیستەکان لە کۆتایی سەدەی 
نۆزدەی��ەم و س��ەرەتای س��ەدەی بیس��تەم 
سەبارەت بە »قەیرانی گشتیی سەرمایەداری« 
دەچێ و لەگەڵ هەمان کێشەی بەدینەهاتنی 
پێش��بینیدا ب��ەرەوڕوو دەبێ. قاس��ملوو کە 
خۆش��ی لە کێش��ەی ئەم بەڵگاندنە ئاگادارە، 
هیچ کات باوەڕی وا نەبووە کە سیاسەتەکانی 
چاوەڕوان��ی ب��ۆ ڕووخان یا گوش��اری هێزی 
دەرەکی دەتوانن بۆ پێشخستنی دێموکراسی 
و بەدیهاتنی »مافی دیاریکردنی چارەنووس«، 
لە شۆڕشدا کاریگەرییەکی یەکاییکەرەوەیان 
هەبێ. ه��ەر بۆیە وەک خەبات��ی چەکداری 
لە س��ەردەمی س��مکۆ و کۆماری کوردستان 
بەدواوە، قاس��ملووش پێی وایە دەبێ پش��ت 
ب��ە خەباتێک��ی چەکداران��ە ب��ۆ بەدیهاتنی 
ئامانجی ڕزگاری ببەس��ترێ. هەر لەسەر ئەم 
بنەمای��ەش باس لەوە دەکا کە س��ێ مژار بە 
قازانجی خەباتن: »یەکێکیان پشتیوانیی گەل 
لە خەباتی ئێمەیە. ئەوەی دیکە سیاسەتێکی 
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واقعبینانەیە. . . و سێهەم پێشمەرگەکانمان.« 
)قاس��ملوو١38٤ت، 3٤؛ ١38٤ئ��ا، 255(. قاسملوو 
ب��ەردەوام لە نووس��ین و وتووێژەکانیدا باس 
لە دێموکراس��ی وەک بنەمایەکی س��ەرەکی 
بۆ گەیش��تن بە ئامانجەکانی نەتەوەی کورد 
دەکا، ب��ەاڵم لە هەمان کاتیش��دا دەزانێ کە 
زۆربەی جار البردنی توندوتیژانەی ڕێژیمێکی 
س��ەرکوتکەر پێشمەرجی هەر پێشکەوتنێکی 

دێموکراتیکە. 
قاس��ملوو لە واڵمی ئەم پرس��یارەدا کە 
حیزبی دێموک��رات بۆ چی خەبات دەکا و بۆ 
چی تێدەکۆش��ی؟ بیرۆکەی سەرەکیی خۆی 
لە وتاری شیکردنەوەی کورتەباسدا  بەکورتی 
ش��رۆڤە دەکا و پێی وایە »حیزبی دێموکرات 
بۆ وەدی هێنانی س��ێ ئامانجی گەورە پێک 
هاتووە و خەباتیشیان بۆ دەکا. یەکەم البردنی 
ستەمی نەتەوایەتییە. دووهەم البردنی ستەمی 
چینایەت��ی ی��ا چەوس��اندنەوەی ئادەمیزادە. 
حیزب��ی ئێمە ب��ۆ البردنی هەموو چەش��نە 
چەوساندنەوەش،  تێدەکۆش��ی.  زۆردارییەک 
ستەمی چینایەتیش بەشێکە لە زۆرداری. . . 
]س��ێهەم[ خەبات دەکەین بۆ ئەوەیکە هەموو 
وات��ە چەوس��اندنەوەی  چەوس��اندنەوەیەک 
سیاس��ییش لەبەین بچ��ی. . . ئێمە هەر لە 
سەرەتاوە بۆ ئازادی خەبات دەکەین. . . حیزبی 
ئێم��ە خەب��ات دەکا بۆ ئەوەی. . . س��تەمی 
نەتەوایەتی، س��تەمی چینایەتی و س��تەمی 
سیاس��ی هەر س��ێکیان لەنێو بچن« )2003، 
٦5�٦٦(. ڕێکارێ��ک کە قاس��ملوو بۆ ڕزگاری 
لەم س��تەمانە نیش��انی دەدا، لە دروش��می 
س��تراتێژیکی ئەو کاتی حیزب��ی دێموکراتدا 
ڕەنگی داوەتەوە کە بریتییە لە دێموکراس��ی 
ب��ۆ ئێ��ران و خودموختاری بۆ کوردس��تان. 
لەسەر بنەمای لۆژیکی دێموکراسی، هەر دوو 
بژاردەی فێدراڵیزم و خودموختاری گرێدراون 
بە بوونی دێموکراسی لە ئێراندا و هەر بۆیەش 
لێ��رەدا بەرەوڕووی دوو کێش��ە دەبینەوە کە 
دەک��رێ وەک کلیلی چوون��ە ژوورەوە بۆ ئەو 

باس��ە بن کە لە هێزی ناوەکیی بیرۆکەکانی 
قاس��ملوو کەڵک وەردەگرن و لە مەودایەکی 
بەرفراوانت��ردا ڕێگەی��ان پ��ێ دەدەن پ��ەرە 
بس��تێنن و لە چوارچێوەی دێموکراسییەکی 
ڕادیکاڵ و پلۆڕاڵدا جومگەبەندییە سیاس��ی � 

هێژمۆنیکییەکانی دەربکەون. 
دێموکراسی  لەس��ەر  قاسملوو  پێداگریی 
و ڕۆنان��ی کۆمەڵگایەک��ی دێموکراتی��ک لە 
ئاس��تێکدایە کە دەکرێ بگوت��رێ لە هەموو 
نووس��ین، چاوپێکەوتن و ک��ۆڕ و کۆبوونەوە 
ل��ەم  پێداگ��ری  سیاس��ییەکاندابەردەواوم 
بنەمایان��ە کردووەتەوە؛ تەنان��ەت لە دوایین 
چاوپێکەوتنیش��یدا باس لە ب��اوەڕی خۆی و 
حیزبی دێموکراتی کوردستان بە دێموکراسیی 
عەمیق ]قووڵ[ دەکا )قاس��ملوو 20١5؛ زەنگین]١[  
20١٩؛ د. ئاالن 20١٩، ٩0]2[(. پرسیاری سەرەکی 
لێرەدا ئەمەیە چۆن دەتوانین دێموکراسییەکی 
ڕادیکاڵ لەگەڵ البردنی جۆرەکانی س��تەم لە 
کوردس��تان پێکەوە گرێ بدەین��ەوە؟ ئایا بە 
ئەزموونی ئیس��تاکەمان ل��ە ڕێژیمی کۆماری 
ئیس��امی و خوێندنەوەمان بۆ کۆی پڕۆژەی 
ناس��یۆنالیزمی ئێرانی، دەکرێ لەسەر بنەمای 
فەلسەفەی سیاسیی قاسملوو و پەرەپێدانیان، 
بی��ر ل��ە س��تراتێژییەکی نوێ ب��ۆ خەباتی 
ڕزگاریخ��وازی ل��ە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان 

بکەینەوە؟

هێژمۆنیوجومگەبەندی
لە سەرەتای سەدەی بیست و یەکەمدا چەندین 
ش��ێوازی دیک��ەی نابەرابەری و تێکۆش��ان 
ب��ۆ س��ڕینەوەیان، ئاراس��تەی خەباتی دژە 
چەوس��اندنەوە یان فرەڕەهەندی کردووەتەوە. 
ه��ەر تیۆرییەکی سیاس��ی دەیهەوێ باس لە 
وردەکارییەکانی ئەو مێکانیزمانە بکا کە تیایدا 
کۆمەاڵنی خەڵک دەجمێ��ن و لە ڕێگەیانەوە 
بزووتن��ەوە کۆمەاڵیەتییەکان س��از دەبن. بۆ 
زۆربەی مارکسیس��تەکان پرس��یارێک س��از 
بب��وو کە چۆن دەتوانن س��ەرەڕای ملمانێی 
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چینایەتی، هەوێنێکی تر بۆ شۆڕش بدۆزنەوە. 
تیۆریسییەنەکانی مارکسیزم بۆیان دەرکەوتبوو 
کە چیتر سەرمایەداری لەبەر قەیرانی ناوخۆیی، 
بە تێپەڕینی زەمەن و بە شێوەیەکی حەتمی، 
ناڕووخێت و شۆڕش��ی چینی کرێکار توانای 
ئەوەی نییە کە نایەکس��انییەکان بسڕێتەوە، 
کەواتە دەبێ ڕێڕەوێکی ن��وێ بۆبزووتنەوەی 
چ��ەپ بدۆزرێت��ەوە. گرامش��ی ل��ە ڕێگەی 
تیۆریی هێژمۆنییەوە باسی لەوە کرد کە هۆی 
لەناونەچوونی سەرمایەداری بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 
کە ئەم سیس��تەمە س��ەرەڕای توندوتیژی و 
بووژاندەوەی ئاب��ووری، توانیویەتی لە ڕێگەی 
نوخبەکان��ەوە بەها، بای��ەخ و دابونەریتەکانی 
چین��ی دەس��ەاڵتدار وەک تایبەتمەندییەک 
نیش��ان بدا کە عەقڵی باویکۆمەڵگا پەسەندی 
بکا. کاتێک بەها و بایەخەکانی سەرمایەداری 
دەبنە جێی پەس��ەندی هاوواڵتیان و خەڵک 
ب��ە ڕەزامەندیی خۆیان پەیڕەوی��ان دەکەن، 
سیس��تەمی س��ەرمایەداری دەتوانێ دۆخی 
هەنووکەی��ی وەک خۆی بهێڵێت��ەوە چونکە 
کۆمەاڵنی خەڵک لە ڕێگەی پەسەندکردنیانەوە 
مەش��روعییەتیان ب��ە ئایدیۆلۆژییەکەی داوە. 
)چینی  چەوس��اوەکان  سەرنەکەوتنی  »هۆی 
کرێکار ل��ە خەباتی چیانەیتی��دا و نەتەوەی 
بندەس��ت لە خەباتی نەتەوایەتیدا( ئەوەیە کە 
بەهاکانی چەوس��ێنەرانیان قەبووڵ کردووە و 
بە کردەوە لە ژیانی خۆیاندا ڕەچاوی دەکەن. 
وات��ە چەوس��ێنەران ب��ۆ ڕێبەڕایەتی کردنی 
چەوساوەکان، لە جۆرە ڕیبەڕایەتییەک کەڵک 
وەردەگرن کە بە زۆر و بە تۆپزی نییە، بەڵکوو 
چەوس��اوەکان بە دڵ ئ��ەو ڕێبەڕایەتییەیان 
قەبووڵ کردووە، هەرچەن��دە ئەو بەهایانە دژ 
بە بەرژەوەندییەکان��ی ئەوانە« )کەریمی 20١5، 

 .)١00�٩٩
ئەم دەس��تپێکە بۆ خوێندنەوەی شۆڕش، 
یارمەتی��ی »الکاو و م��وف« دەدا ک��ە ب��ە 
گرنگی��دان بە ناکۆکی نێوان دێموکراس��ی و 
لیبرالیزم و هەروەها ئەو ئیمکانە هێزەکییەی 

کە داواکاری نوێی ناس��نامەیی بۆ بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکان س��ازی ک��ردووە، تیۆریی 
ڕادی��کاڵ دێموکراس��ی خۆیان ل��ە کتێبی 
سوسیالیس��تیدا  س��تراتێژی  و  هێژمۆن��ی 
جومگەبەن��دی  بک��ەن.  جومگەبەن��دی 
)articulation( زۆربەی جار بەو بەس��تنگە و 
جەمس��ەرانە دەگوترێ ک��ە جومگەکان لێک 
گرێ دەداتەوە؛ یا مەبەس��ت کردەوەیەک لە 
دەربڕینێکی زمانناسییانەدایە کە بۆ سازکردنی 
مانا، وش��ەکان پێکەوە دەبەستێتەوە. الکاو و 
موف ئەم دوو بەستێنە واتایییە پێک دێنن و 
الیەنی سێیەمی کۆمەاڵیەتی � سیاسی پێ زیاد 
دەکەن. لە ڕوانگەی تیۆریی سیاسیی ئەوانەوە 
جومگەبەندی بریتییە لە »هەر پراکتیس��ێک 
کە لە نێوان توخمەکاندا پەیوەندییەک س��از 
بکا و ناس��نامەکان لە ئەنجامی پراکتیس��ی 
 .)١05  ،200١( بگۆڕدرێ��ن«  جومگەبەندی��دا 
کەوات��ە، جومگەبەندی پراکتیس��ێکە کە لە 
ڕێگەی لۆژیک��ی هاونرخ��ی و جیاوازییەوە، 
پەیوەندیی��ەک لە نێوان توخم��ە لێکچوو و 
نالێکچووەکان ساز دەکا و بەم شێوەیە ناسنامەی 
توخمەکان دەگۆڕدرێ و ناس��نامەیەکی نوێ 
ساز دەبێ. دەکرێ بگوترێ کاتێک کە سوژەی 
تاک ی��ا بەکۆمەڵ گی��رۆدەی جومگەبەندیی 
سیاس��ییە، فۆڕمێکی هاوپەیمانی یا تێکڕایی 
ساز نابێ کە هەر توخمێک  تیایدا ناسنامەی 
سەرەتایی و ڕەس��ەنی خۆی هەڵبگرێتەوە، یا 
یەکیەتییەک س��از ببێ کە توخمەکان ناچار 
ببن ناس��نامەکانی پێش��ووتری خۆیان لەبیر 
بکەن، بەڵک��وو بەرەیەکی هێژمۆنیک پێکدێ 
کە لە ڕێگەیەوە ناس��نامەی هەر س��وژەیەک 
شێوازێکی نوێ بە خۆیەوە دەگرێ. هێژمۆنی 
پەیوەندییەک لە نێوان ئەو گرووپانەدا نییە کە 
ناس��نامەکان و بەرژەوەندییەکانیان دیاریکراو 
بێ، یاک��وو بە مان��ای ئەوە نای��ەت کە ئەم 
گرووپانە پێکەوە یەکگرتوویییەک ساز بکەن، 
بەڵکوو بە واتای پرۆس��ەیەکی ئاوێتە دێ کە 
هەموو بەشەکان، لە ڕێگەی سەرقاڵ بوون بە 
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کارلێکردنێکی دینامیک لە نێوان بیرۆکەکان، 
نەریتەکان و پراکتیس��ەکان، تیایدا س��ەر لە 
نوێ ش��کڵ بگرنەوە )م��وف، ١٩7٩(. الکاو و 
موف، لە ڕێگەی چەمک��ی جومگەبەندییەوە، 
هەوڵی��ان داوە تیۆریی هێژمۆنیی گرامش��ی 
لە ئابووریباوەڕیی مارکس��یزم ڕزگار بکەن و 
ل��ە بیاڤێکی سیاس��یدا بیگونجێنن کە تیایدا 
خەبات و بری��کارەکان فرەچەش��نن و هیچ 
کامیش��یان بااڵدەس��ت نین. بە تێگەیشتنی 
ئەوان شۆڕش��یکی دێموکراتی��ک کردارێکی 
بەکۆمەڵ و دژ بە نابەرابەرییە کە لە ڕێگەیەوە 
بەرەن��گاری پەیوەندییەکانی  خەڵک دەتوانن 

ملکەچی ببنەوە. 
مارکس��یزم بەش��ێک ل��ە شۆڕش��ێکی 
دێموکراتی��ک ب��وو و هێزەکەی ل��ە نیوەی 
دووەم��ی س��ەدەی نۆزدەیەم ل��ەو توانایەوە 
س��ەرچاوەی گرتبوو کە توانیبووی بەرەیەکی 
ن��وێ لە ژێ��ر بەیداخی خەبات��ی چینایەتی 
ب��ۆ کۆکردن��ەوەی گرووپ��ە جی��اوازەکان و 
داواکارییەکانیان س��ەبارەت بە بەرابەری ساز 
ب��کا. بەرەبەرە تا نیوەی س��ەدەی بیس��تەم، 
مارکس��یزم خۆی لە بنبەستێکدا دەبینییەوە 
چونکە چیتر نەیدەتوانی هێزی یەکخس��تنی 
پڕۆلتاری��ا ب��ەکار بێن��ێ و لە هەم��ان کاتدا 
نەیدەتوانی کەڵک لە فرەچەش��نی بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتیی��ە نوێکان )وەک��وو بزووتنەوەی 
فێمێنیستەکان، ئێتنیکەکان و ژینگەپارێزەکان 
و هت��د.( وەربگرێ کە لە هەمان کاتدا ببوونە 
هۆی ئەوەی چیتر خەباتی چینایەتی دەوری 
بەرابەریخوازی  لە سیاس��ەتەکانی  سەرەکیی 
و دێموکراتیک��دا نەبێ)هەمان، ١5٩(. هەر بۆیە 
ئامانجی دێموکراسیی ڕادیکاڵی الکاو و موف 
ئاوێتەکردنی بارودۆخەکانی گرێدانی خەباتێکی 
سیاسییە کە س��ێ تایبەتمەندیی نوێی هەیە: 
لە ڕوانگ��ەی ئەوانەوە، گۆڕان��ی کۆمەاڵیەتی 
بابەتێک��ی حەتمینییە کە دەبێ هەر ڕوو بدا. 
لە خەباتدا دەبێ بپرس��ین کە لە چ کاتێکدا، 
بۆچی و چۆن گۆڕانی کۆمەاڵیەتی سەرکەوتوو 

دەبێ؟ و تەنان��ەت هەندێکجار ڕەنگە گۆڕانی 
کۆمەاڵیەت��ی هەڵگ��ری هەندێ��ک ئەنجامی 
پێچەوانە ب��ێ. هەروەها ئ��ەوان بۆچوونێکی 
پلۆراڵیستییان سەبارەت بە سیاسەت هەیە کە 
تیایدا بکەرە کۆمەاڵیەتییەکان کە لە کۆمەڵگادا 
چاالکن فرەچەشن و جۆراوجۆرن. بە واتایەک 
چیتر ناکرێ تەنیا لە ڕێگەی بەریەک کەوتنی 
چینایەتییەوە خەڵک بجمێندرێ. لە کۆتاییدا، 
گۆڕان��ی کۆمەاڵیەتی پێویس��تی بە گوتارێکە 
کە ئەو توانایە بە چاالکەکانی بیاڤی سیاس��ی 
� کۆمەاڵیەت��ی ببەخش��ێ ک��ە نابەرابەریی 
دەس��ەاڵت وەکوو بەش��ێک لە سیس��تەمی 

سەرکوت دەرک و جومگەبەندی بکەن. 
هەر جومگەبەندییەک حەتمەن سیاس��ی 
نیی��ە. لۆژیکی جومگەبەندی، بە ش��ێوازێکی 
نوێ تیش��کی خس��تووەتە س��ەر داواکارییە 
سیاسییەکان و بەڕێوەچوونی خەباتەکان و بە 
هەمان شێوە بەرەی هێژمۆنیکی ساز کردووە. 
الکاو و موف باس لەوە دەکەن کە هێژمۆنیی 
سیاس��ی کاتێ��ک دەتوانێ ف��ۆڕم بگرێ کە 
ش��ێوازی دەرکەوتنی پراکتیسە گوتارییەکان 
و ناس��نامەکان ئانتاگۆنیس��م )دژبەرایەت��ی( 
بەره��ەم بهێنن. واتە، س��ووژە توانای ئەوەی 
هەب��ێ کە »تەواو وەکوو خ��ۆی« دەرکەوێ و 
ناسنامەیەکی دیاریکراوی لە ناو سیستەمێکی 
سەقامگیر لە جیاوازییەکاندا هەبێ: »سەبارەت 
بە ئانتاگۆنیسم دەتوانین بڵێین بوونی »ئەویتر« 
ڕێگ��رە ل��ەوەی کە من ›ب��ە تەواوەتی وەک 
خۆم‹ بم« )هەمان، ١25(. لێرەدا باش��ترە زیاتر 
هەم لەس��ەر چەمکی دژبەرایەتی هەڵوێستە 
بکەین و هەم دواتر بە دیاریکردنی جۆرەکانی 
ملکەچی، نیشانی بدەین کە کامەیان دەتوانن 
ئ��ەوەی دۆخێکی ڕاس��تەقینەی  ببنە هۆی 

دژبەرایەتی ساز ببێ. 
موف لە کتێبی دەربارەی بابەتی سیاسی 
)2005( بە جیاوازیدانان لە نێوان دوو چەمکی 
ئانتاگۆنیس��م(  )antagonism؛  دژبەرایەت��ی 
و نەیاریەت��ی )agonism؛ ئاگۆنیس��م( هەوڵ 
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دەدا لە چوارچێوەی دێموکراس��یی ڕادیکاڵدا، 
پێناس��ەیەکی نوێ بۆ سیاس��ەتی ناس��نامە 
بە دەس��تەوە ب��دا. موف س��ەرەتا لە ڕێگەی 
هێنانەبەرباسی جیاکاریی نێوان دۆست/دوژمن 
باس لە کاریگەریی ئەندێش��ەی کارڵ شمیت 
بە س��ەر بیرۆکەکانی خۆیدا دەکا. بە باوەڕی 
ش��میت پێوەری س��ەرەکیی بابەتی سیاسی، 
جیاوازی��ی نێوان دۆس��ت و دوژمنە و بابەتی 
سیاس��ی تاوتوێ کردنی شێوازی شکڵگرتنی 
»ئێمە« لە بەرانبەر »ئەوان«دایە و هەمیشە )دژ 
بە تاکباوەڕیی لیبراڵیزم و بەرژەوەندییەکانی( 
هۆگ��ری پێناس��ەکردنی تایبەتمەندییەکانی 
کردارێکی بەکۆمەڵ��ە؛ ئەم تێڕوانینە هەڵگری 
ناکۆکی و ئانتاگۆنیس��مە و دژەبەرایەتییەکی 
ئاشتیهەڵنەگر ساز دەکا، کەواتە پەیوەندیی بە 
بڕیاردانەوە هەیە و کاری بە س��ەر گفتوگۆی 
ئازادەوە نەداوە. بە باوەڕی ش��میت »دەکرێ 
تەنیا لە بەس��تێنی دەس��تەبەندیی دۆست/
 )the friend/enemy grouping( ]3[دوژمن��ەوە
و بەدەر لە ڕەهەندەکانی ئەخاق، جوانیناسی، 
و ئاب��ووری، ل��ە بابەتی سیاس��ی تێبگەین« 
)ش��میت 2007، 35(. شمیت بەو ئەنجامە دەگا 
کە وەدیهاتنی ئامانجی کۆتایی لە سیاس��ەتدا 
پەیوەندی��ی بە لەناوچوون��ی دوژمنەوە هەیە، 
چونکە ئەگەر ئەویتر لەناو نەچێ ئەوە ئێمەین 
کە لەناو دەچین. موف ڕەخنەی ش��میت لە 
دێموکراسیی لیبراڵی قەبووڵ دەکا و پێی وایە 
بابەتی سیاسی بێ بەریەککەوتنی گوتارەکان 
و پێکدژیی��ەکان مومکین نیی��ە و لە هەمان 
کاتدا باس لەوە دەکا نەیارەکان تەنیا هەندێک 
ڕەقیب نی��ن کە بک��رێ بەرژەوەندییەکانیان 
لە ڕێگەی دانوس��اندنەوە دابی��ن بکرێ و لە 
کۆتاییدا ئاش��تی س��از بکرێ. هەر بۆیە موف 
ڕێگەی س��ێیەم پێش��نیار دەکا: ئەم جۆری 
لە دێموکراس��ییەکی  س��ێیەمی پەیوەندییە 
پلۆڕاڵ��دا پەیوەندیی ئێمە/ئەوان بە ش��ێوازی 
ئاگۆنیس��می ڕێ��ک دەخات و تیای��دا هیچ 
چارەس��ەرکردنی  بۆ  لۆژیکی  ڕێگەچارەیەکی 

ناکۆکیی��ەکان نابیندرێ ب��ەاڵم دوو الیەنی 
پەیوەندییەک��ە لە جیات��ی دژبەرایەتی دەبنە 
نەیار )adversary(ی یەکتر و مەشروعییەتی 
یەکتر بە ڕەس��می دەناس��ن و لەم ڕێگەیەوە 
لە بیاڤێکی س��ەمبولیکی هاوبەش��دا بەشدار 
دەبن. لە ڕاستیدا »دەتوانین بڵێین کە ئەرکی 
دێموکراسی، گۆڕانی ئانتاگۆنیسم )دژبەرایەتی( 
بە ئاگۆنیس��مە )نەیاریەتی(« )2005، 20(. لە 
ئاکام��دا، هەر نەزمێک سیاس��ییە و لەس��ەر 
بنەمای فۆڕمێک لە دەرهاویش��تنە. هەمیشە 
هەندێک ئێمکان هەبووە کە سەرکوت کراون 
و دەک��رێ س��ەر لە نوێ چ��االک بکرێنەوە. 
ئەو پراکتیس��انەی ک��ە جومگەبەندی کراون 
بۆ ئ��ەوەی لە ڕێگەیان��ەوە نەزمێکی تایبەت 
دابمەزرێ تا وەکوو دامەزراوە کۆمەاڵیەتییەکان 
س��ەقامگیر ببن، پراکتیس��ە هێژمۆنیکەکانن. 
هەر نەزمێک��ی هێژمۆنیک دەتوانێ لە الیەن 
پراکتیس��ە دژەهێژمۆنیکەکانەوە بکەوێتە ژێر 

پرسیارەوە )هەمان، ١8(. 
کێشەی س��ەرەکیی مارکس��یزم هەر بۆ 
ئەم ڕاس��تییە دەگەڕایەوە کە بەریەککەوتنی 
چینایەتی نەیدەتوانی گش��تییەتی جەستەی 
کۆمەاڵیەتی بە سەر دوو بەرەی ئانتاگۆنێسیتیدا 
)دژبەرایەتیدا( دابەش بکا و لە هەمان کاتیشدا 
نەیدەتوان��ی بە ش��ێوازێکی خۆبەخۆ هێڵێکی 
جیاکەرەوەی سیاس��ی بەره��ەم بهێنێت. لە 
بەرانب��ەردا، الکاو و موف بۆ ئەوەی ئاس��تی 
دژبەرایەتییەکان��ی ناو کۆمەڵگا بتوانن تاوتوێ 
بک��ەن، س��ێ دەس��تە ل��ە پەیوەندییەکانی 
دەس��ەاڵت ل��ە یەک جی��ا دەکەن��ەوە: )١( 
پەیوەندییەکی نابەرابەر کە تیایدا بەشداربووان 
سەبارەت بە السەنگبوونی دەسەاڵت کێشەیان 
نییە و پرسیاری لێ ناکەن و لە ژێر ناونیشانی 
گوێڕایەڵیدا قەبووڵی دەکەن و ملکەچی دەبن. 
هەر مرۆڤێک لە چەندین بواری گرنگی ژیاندا 
ئەم جۆرە پەیوەندییە قەبووڵ دەکا. بۆ نموونە، 
کاتێک بەڕێوەبەری پڕۆژەیەک دەستنیش��انی 
یاس��ا  بەپێ��ی  فەرمانب��ەرەکان  ک��ە  دەکا 
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پەسەندکراوەکان چۆن دەبێ کار بکەن، یاکوو 
دای��ک و باوک هەندێک ڕێوش��وێن بۆ ژیانی 
دەکەن.  دەستنیشان  منداڵەکانیان  باش��تری 
ئەم ڕەزامەندییە بەو مانایە نییە کە ئێمە وەکوو 
مرۆڤ لەم پەیوەندییانەدا نابەرابەرین؛ بەڵکوو 
وەکوو بەشێک لە پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی، ئەم 
جۆرە نابەرابەرییە مەش��روعییەتی تایبەت بە 
خۆی هەیە. بەه��ا و بایەخەکانی کۆمەڵگا بۆ 
نموونە مەش��روعییەت بە دایکێک دەدەن کە 
بە منداڵەکەی بڵێ کاتژمێر نۆی شەو نابێ لە 
دەرەوە بێ، بەاڵم لە هەمان کاتدا رێگە نادەن 
ک��ە توندوتیژی بەرانبەر ب��ە منداڵەکە بەکار 
بێت. دیارە ئەم بەهایانە بەپێی کات و شوێن 
ڕەنگە بگۆڕدرێن و یا ل��ە کولتوورە جیاکاندا 
فۆڕمی جیاواز بەخۆیانەوە بگرن؛ )2( سەرکوت 
کە پەیوەندییەکە لەسەر بنەمای دەسەاڵتێکی 
نابەرابەر کە تیایدا بەش��داربووەکان سەبارەت 
ب��ە ج��ۆری پەیوەندییەکە پرس��یار دەکەن 
و کێش��ەیان لە ال س��از دەبێ. لێرەدا دەبێ 
ئەوە لەبی��ر نەکەین ئەو ش��تەی کە دەبێتە 
هۆی س��ەرکوت ڕەنگە بگ��ۆڕدرێ، بەاڵم ئەو 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییانە س��ەرکەوتوو دەبن 
کە بتوانن گوتارێک پەروەردە بکەن کە تیایدا 
پەیوەندییەک وەک سەرکوت نیشان بدرێ و 
داوا ل��ە خەڵک بکەن چیتر ئ��ەو پەیوەندییە 
بزووتن��ەوە  بەش��داریی  نەک��ەن.  قەب��ووڵ 
کۆمەاڵیەتییەکان لەم باس��ەدا بریتییە لەوەی 
چۆن ئەوان دەتوانن گێڕانەوەیەک ساز بکەن 
کە تیایدا بەش��ێک لەو پەیوەندییانەی وەک 
گوێڕایەڵ��ی مەش��روعییەتیان هەی��ە، چیتر 
ئاس��ایی دەرنەکەون و ل��ە ڕێگەیەوە خەڵک 
داوا بکەن ک��ە دەبێ بگۆڕدرێ��ن. بۆ نموونە 
ل��ە ڕۆژه��ەاڵت ه��ەوڵ دەدرێ تەقە کردن 
لە کۆڵب��ەران لە ڕێگەی گوت��اری قەدەغەی 
قاچاغ و پێشلکردنی ئەو یاسایانەی کە پشتی 
ئازادیی ئابووری دەگرن مەش��روعییەت پەیدا 
ب��کا، بەاڵم ئەگەر بکرێ ئەم پەیوەندییە وەک 
س��ەرکوت و چەوس��اندنەوەی تاک��ی کورد 

نیش��ان بدرێ، لە الی خەڵک س��ەبارەت بە 
گۆڕانی دۆخی هەنووکەیی پرسیار ساز دەبێ. 
هەروەها، ل��ە ڕۆژهەاڵت دەنگی س��ەربەخۆ 
ل��ە کاتی هەڵبژاردنەکاندا س��ەرکوت دەکرێ 
بەاڵم سیس��تەم هەوڵ دەدا ئەم س��ەرکوتە 
بۆ زۆرینەی خەڵ��ک وەک گوێڕایەڵییەک لە 
کاتی دەنگداندا ش��رۆڤە بکا؛ )3( س��وڵتە کە 
پەیوەندییەکە لەس��ەر بنەمای دەس��ەاڵتێکی 
نابەرابەر کە تیایدا ئەکتەرێک لە دەرەوەی ئەو 
پەیوەندییە پرسیار دەخاتە سەری. بۆ نموونە، 
لەبەر سیس��تەمی س��وڵتەی ناس��یۆنالیزمی 
ئێرانی لە الی زۆرینەی خەڵک لە کوردستان 
خوێندن بە زمانی فارس��ی و بەکارنەهێنانی 
زمان��ی ک��وردی وەک بابەتێکی کێش��ەدار 
پرسیاری لەسەر ساز ناکرێ و بە ڕەزامەندیی 

خەڵک بۆخۆیان قەبووڵ دەکرێ. 

خەباتیهێژمۆنیکیکوردایەتی
منی��ش وەکوو فوکۆ لەو باوەڕەدام کە لە هەر 
شوێنێک دەسەاڵت هەیە بەرگریش ساز دەبێ. 
بەاڵم دیارە کە بەرگری شێوازی جۆراوجۆری 
هەیە. تەنی��ا هەندێک جار ئەم ش��ێوازانەی 
بەرگری دەتوانن تایبەتمەندییەکی سیاسی بە 
خۆیانەوە بگ��رن و لە چوارچێوەی خەباتێکی 
دیاریک��راودا فۆڕم بگرن و تیای��دا داواکاریی 
پەیوەندییەکانی  کۆتاییهاتنی  چەوس��اوەکان، 
ملکەچی ب��ێ. بۆ نموونە ژنان ب��ە درێژاییی 
بەرهەڵستکارانەی  چەندین سەدە، ش��ێوازی 
جیاوازی��ان دژ بە س��وڵتەی پیاوان��ە هەبووە 
بەاڵم تەنیا هەندێک شێوازی تایبەت و لە ژێر 
هەلومەرجی دیاریکراودا، توانیویانە دەربکەون 
و داواکاری��ی بەرابەریخوازانەی��ان هەبێ. لەم 
ڕوانگەیەوە هەر کاتێک باس لە تایبەتمەندیی 
سیاس��یی ئەم ج��ۆرە خەب��ات و بەرگرییانە 
دەکرێ، مەبەست سنووردارکردنیان بە حیزب 
یا دەوڵەت��ەوە نیی��ە، بەڵک��وو ئاوڕدانەوە لە 
کردارێکە کە ئامانجەکەی گۆڕانی فۆڕمی ئەو 
پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییانەیە کە تیایدا سووژە 
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لە ناو پەیوەندییەکانی ملکەچیدا س��از دەبێ. 
بەمگوێرەیە »ناکرێ سیاسەت وەکوو پراکتیسی 
پێکهێن��ان، س��ازکردنەوە و گۆڕان��ی فۆڕمی 
پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان و لەچوارچێوەی 
ئاستێکی دیاریکراوی بابەتی کۆمەاڵیەتیدا جێ 
 the( بکرێتەوە. هەروەها پرسی بابەتی سیاسی
problem of the political( پرسی دامەزراوەی 
بابەت��ی کۆمەاڵیەتییە و ب��ە واتایەکی دیکە، 
دژبەرایەتییەکاندا  لێک��دراوی  بەس��تێنی  لە 
گرێدراویی بە پێناس��ەکردن و جومگەبەندیی 
پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانەوە هەیە« )الکاو 
و م��وف 200١، ١53(. ه��ەر بۆیە لە بابەتی 
سیاس��یدایە ک��ە دەرفەت وتوان��ای گۆڕانی 
بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان و فۆڕمی پەیوەندییە 
کۆمەاڵیەتیی��ەکان )ل��ە ملکەچییەوە بگرە تا 
سەرکوت و سوڵتە( دەخوڵقێ و کردەوەیەکی 
بەرگریکارانەی دژەچەوساندنەوە مانادار دەبێ. 
دەتوانین بڵێین کوردایەتی خاوەنی هەوێنی 
شۆڕش��ێکی دێموکراتیک��ە، چونکە هەڵگری 
گوتارێک��ە کە تیایدا کردەوەی شۆڕش��گێڕانە 
ل��ە پێناوخەباتێک��ی دژ بە چەوس��اندنەوەیە 
پەیوەندییەکانی  بەرهەڵس��تکاری  دەیەوێ  و 
ملکەچی ببێتەوە. واتە کوردایەتی دەیەوێ لە 
ڕێگەی شکڵبەندیی گوتاری ڕزگارییەوە دۆخی 
دژبەرایەتی دژ بە گوتارەکانی ئەویتر ساز بکا 
و نیشانی بدا چۆن دەتوانین پەیوەندییەکانی 
ملکەچ��ی، وەک پەیوەندییەکانی س��ەرکوت 
پێناس��ە بکەین. مرۆڤی ک��وردی ملکەچ لە 
دۆخی کۆلۆنیالیستی، پێویستی بە گوتارێکی 
دەرەکیناس��ێنەر هەیە کە نیش��انی بدا ئەم 
س��ەرکوتکەرانەیە  پەیوەندییەکی  ملکەچییە 
و بەرهۆی دۆخێکی سروش��تی نییە. گوتاری 
دوژمن هەوڵ دەدا بۆ سەقامگیرکردنی دۆخی 
بندەس��تی پەیوەندییەکان��ی ملکەچی وەکوو 
جیاوازییەکی سروش��تی نیش��ان بدا، بەاڵم 
گوت��اری کوردایەتی دژی دەوەس��تێتەوە و 
دەیەوێ لە ڕێگ��ەی جومگەبەندیی هاونرخی 
شێوازەکانی خەباتەوە، شۆڕشێکی فرەڕەهەندی 

بەکۆمەڵ س��از بکا کە تیایدا وەک قاس��ملوو 
ئاماژەی پێ دەکا نەمانی سێ شێوازی ستەمی 
نەتەوایەتی، چینایەتی و سیاسی دوا ئامانجی 

خەبات دەبێ. 
ئێمەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان 
نەت��ەوەی  دەوڵ��ەت  س��ازبوونی  ل��ەدوای 
ئێران��ەوە کەوتووینەت��ە دۆخی بندەس��تی و 
لە ژێ��ر سیس��تەمی کۆلۆنیالیزم��ی ئێرانیدا 
خ��اک و نەتەوەکەم��ان بەکۆلۆن��ی گیراوە. 
لە تیۆری��ی کۆلۆنیالیزم��ی وەخۆگردا، وەک 
سیس��تەمی  س��ەرەکی  تایبەتمەندییەک��ی 
س��وڵتەی دەوڵەت نەتەوەی ئێرانی، نیش��انم 
داوە کە »کۆلۆنیالیزمی ئێرانی هاوکات لەگەڵ 
سەرکوت و توندوتیژی کە تایبەتمەندییەکی 
ئاش��کرا، ماڵوێرانک��ەر، دژەمرۆییانە و  خێرا، 
دڕندانەی هەیە و لە هەر قۆناغێکی میژووییدا 
پ��ڕۆژەی جۆراوجۆریان بۆ پێناس��ە کردووە، 
کەڵ��ک ل��ە مێکانیزمەکان��ی وەخۆگران��ەی 
ئایدیۆلۆژی��ی ئێرانچیەت��ی وەردەگرێ کە لە 
ماوەی س��ەد س��اڵی ڕابردوودا، بە مەبەستی 
تواندن��ەوەی ناس��نامەی ک��وردی، چەندین 
ش��ێوازی بەخۆوە گرت��ووە. ئەم ش��ێوازە لە 
ڕواڵەت��دا هێ��واش، ش��اراوە، شارس��تانیانە، 
مرۆییان��ە، ئاکادیمی��ک و بەپێ��ی بەهاکانی 
کولتووری کۆنی جێی شانازی و کۆنی ئێرانییە؛ 
ئێرانیی��ەکان لە پرۆس��ەیەکی هەمیش��ەیی، 
نەگ��ۆڕ و درێژخایەن��دا وا دەنوێن��ن کە بە 
گەرموگوڕی لەگەڵ کوردەکان هەڵس��وکەوت 
دەکەن و لە ڕووی ن��ەژادی، زمانی، ئایین و 
کولتوورییەوە، پێداگرییان لەس��ەر نزیکایەتی 
)ئەردەاڵن  نەت��ەوەی کورد ک��ردووە«  لەگەڵ 
20١٩ب، 27(. کۆلۆنیالیزم��ی وەخۆگ��ر ک��ە 
تایبەتمەندی��ی جیاک��ەرەوەی کۆلۆنیالیزمی 
ئێرانی لە هاوش��ێوەکانی دیکەیەتی، خۆی لە 
ڕاستیدا بۆ پاساوهێنانەوە، ئاسایی نیشاندان و 
بە یاس��ایی کردنی تااڵنکردن و چەوساندنەوە 
ساز بووە تا لە ڕێگەی کولتووری سەردەستەوە، 
دۆخی چەوساندنەوە وەک دۆخی هەنووکەیی 
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و سروشتی نیش��ان بدا. گەشەنەسەندووییی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەرەنجامی ڕاستەوخۆی 
کۆلۆنیالیزم��ی  ئابوورییەکان��ی  مێکانیزم��ە 
نێوخۆیی لە ئێرانە کە لە الیەکەوە ناسنامەی 
کوردیان وەک ئەویتری خۆیان و بە مەبەستی 
پەڕاوێزخس��تن پێناس��ە کردووە )س��لێمانی و 
محەمەدپ��ور 20١٩( و لە الیەک��ی دیکەوە، لە 
ڕێگەی دابەش��کردنی هێ��زی کارەوە، هێزی 
کاری ناوچە بەکۆلۆنیکراوەکان بە مەبەس��تی 
گەش��ەی ناوەندی ئێ��ران گوازراونەتەوە و لە 
هەمان کاتدا ناوچە بەکۆلۆنیکراوەکانی پەڕاوێز 
لە ڕووی ئابوورییەوە وابەستەی ناوەند دەکرێن 
و لە نەبوونی سیستەمێکی ئابووریی خۆبژێوی 
سەربەخۆ لە ڕۆژهەاڵت، سەرچاوە مادییەکانی 
کوردس��تان بەت��ااڵن دەبرێ��ن )ئ��ەردەاڵن 
20١٩ئ��ا(. لێرەدا ئەم پرس��یارە س��از دەبێ 
بۆ ڕزگاری ل��ەم چەوس��اندنەوەیە، نەتەوەی 
بەکۆلۆنیکراو دەبێ کەڵک لە چ ش��ێوازێک لە 

خەبات وەرگرێ؟
پێش لەوەی کە ڕاس��تەوخۆ هەوڵ بدەم 
لە واڵمی ئەم پرسیارە نزیک ببمەوە، دەمەوێ 
باس��ێکی دیک��ەی پەیوەندی��دار بورووژێنم. 
ئەگ��ەر خەبات لە چوارچێ��وەی بزووتنەوەی 
ڕزگاریخ��وازی ل��ە کوردس��تان تەنی��ا ب��ە 
بەرگری کورت بکەینەوە، توانای س��ازکردنی 
پڕۆژەیەکی هێژمۆنیکمان لێ س��ەندووەتەوە. 
کاتێ��ک دەڵێی��ن کوردس��تان کۆلۆنیی��ە و 
خوازی��اری ئەوەی��ن ک��ە نەت��ەوەی کورد/
کوردستانی لە دۆخی بندەستی ڕزگار بکەین، 
دەبێ باس ل��ە مێکانیزمەکانی س��ەرکوت و 
س��وڵتە بکەین. بەمگوێرەیە، لەس��ەر بنەمای 
لۆژیک��ی دێموکراس��ی، بەڵگ��ە دەهێنینەوە 
ک��ە مرۆڤی کوردیش دەی��ەوێ بە ڕزگاری و 
ئازادی بژی. لەم ئاستەدا کەڵکمان لە لۆژیکی 
دێموکراتیک وەرگرت��ووە و دەبێ ئاگادار بین 
کە لۆژیکی دێموکراس��ی ب��ۆ جومگەبەندیی 
ه��ەر پڕۆژەیەکی هێژمۆنی��ک مەرجی تەواو 
نییە. »لۆژیکی دێموکراس��ی تەنیا جێگۆڕکێ 

ب��ە وێنایەکی بەرابەریخوازان��ە دەکا کەتیایدا 
هەندێک پەیوەندیی کۆمەاڵیەتی زیاتر بەرباڵو 
دەبێت��ەوە، کەواتە تەنیا لۆژیکی س��ڕینەوەی 
پەیوەندییەکان��ی ملکەچی و نابەرابەرییەکانە. 
ئەرێنیی  لۆژیکێک��ی  دێموکراس��ی،  لۆژیکی 
بابەتی کۆمەاڵیەتی نییە و هەر بۆیەش ناتوانێ 
خاڵێکی سەرەکی )a nodal point( دابمەزرێنێ 
کە بە دەوریدا بنیاتێکی کۆمەاڵیەتی سەر لە 
نوێ ساز بکرێتەوە« )الکاو و موف، ١88(. لێرەوە 
ب��ەم ئەنجامە دەگەین ک��ە الیەنی تێکدەری 
لۆژیکی دێموکراسی، بۆ س��ڕینەوەی نەزمی 
پێش��تر دەبێ لەگ��ەڵ کۆمەڵ��ە گەاڵڵەیەک 
هاوکات بێ کە بە شێوازێکی ئەرێنی هەندێک 
دامەزراوە بۆ بابەتی کۆمەاڵیەتی لەخۆ بگرێ. 
ئەگەر داواکارییەکانی گرووپە ژێردەس��تەکان 
تەنی��ا وەک داواکارییەکی نەرێنی ئاراس��تە 
بکرێ ک��ە نەزمێکی تایب��ەت هەڵتەکێنێ و 
پڕۆژەی تایبەت و جێی س��ەرنجی بۆ دیسان 
بنیات نان��ەوەی کۆمەڵگا پێ نەبێ، لە هەمان 
س��ەرەتاوە تواناکەی بۆ کردەوەی هێژمۆنیک 
لەن��او دەچێ. ش��ێوازی خەباتێ��ک کە تەنیا 
لەس��ەر بنەمای لۆژیکی دێموکراس��ی بێ بە 
سیاس��ەتێکی داخراو دەگا، ب��ەاڵم خەباتێک 
کە لەسەر بنەمای دێموکراسیی ڕادیکاڵ بێ، 
تەنیا کۆمەڵە داواکارییەکی دژەسیس��تەم لە 
ڕوانگەی بندەستەکانەوە نییە، بەڵکوو هەروەها 
بە ش��ێوازێکی هێژمۆنیک بەرەو س��ەرلەنوێ 
س��ازکردنەوەی کۆمەڵ��گا لە الی��ەن گرووپە 
بندەس��تەکانەوە هەنگاو دەن��ێ. کەواتە ئەم 
سەرلەنوێ س��ازکردنەوەیە لە »ستراتێژییەکی 
پێکدژییەوە« بەرەو »ستراتێژیی سازکردنەوەی 

نەزمێکی نوێ« هەنگاو دەنێت.]٤[ 
بۆ واڵمی پرسیاری پێشوو دەگەڕێمەوە بۆ 
ئەندێشەی قاسملوو کە بە ڕاشکاوی پێی وایە 
خودموختاری دەتوانێ لە ستەمی نەتەوایەتی 
ڕزگارم��ان بکا و ه��ەر ئەمە بە سیاس��ەتی 
واقعبینان��ەی نەس��لی خۆی ل��ە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان دەستنیشان دەکا. لە هەمان کاتدا 
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خ��ۆی بە ڕوون��ی ڕێگەیەکی ک��راوە بۆ دوو 
بژاردەی دیکە واتە فێدراڵیزم و س��ەربەخۆیی 
دەهێڵێتەوە: »نەس��لی داهات��وو بۆخۆی بڕیار 
دەدا ئای��ا وەک ئێمە خۆدموخت��اری دەوێ 
یان نا. . . ئەگەر ڕۆژێک قەرار بێ مەس��ەلەن 
ش��وعاری س��ەربەخۆییمان هەبێ یەکێک لە 
شتەکان ئەوەیە کە لە باری نێونەتەوەییشەوە 
دەبێ وەزعەکە ئامادە بکرێ« )قاسملوو ١38٤ج، 
3١2(. ئەگ��ەر لەم تێبینییەی قاس��ملوو ورد 
ببینەوە پرس��یارێکمان لە ال ساز دەبێ بۆچی 
ئەو ڕێ��گای خودموختاری هەڵب��ژارد؟ دیارە 
جومگەبەندیی پڕۆژەی قاسملوو بۆ ڕزگارییە و 
دەیەوێ مرۆڤی کورد لە چەوساندنەوە ڕزگار 
بکا. پێشتر باس��مان لەوە کرد کە کوردستان 
و نەت��ەوەی کورد لە الیەن دەوڵەت نەتەوەی 
ئێران��ەوە بەکۆلۆنی کراوە. ل��ە هەمان کاتدا 
ئەزموون��ی مێژووی��ی پاش قاس��ملوو بۆمان 
دەردەخا کە ل��ە پەیوەندییە کۆلۆنیالییەکانی 
ناوەندی ئێرانی/فارس لەگەڵ کورد نەک هیچ 
جیاوازییەک ڕووی نەداوە بەڵکوو هەروەها بە 
خۆیان  کولتووریی  هێژمۆنیی  تۆکمەترکردنی 
لەسەر ئاستی کوردس��تانی گەورە دەیانەوێ 
ناسنامەی کوردی لە هەناویدا بپووکێننەوە و 
ناوەڕۆکی ئێرانیی بۆ س��از بک��ەن. کەواتە لە 
خەباتێک��ی هێژمۆنیکی دژەکۆلۆنیالیس��تیدا، 
س��ەرەتا دەب��ێ ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان بە 
س��ەربەخۆیی بگا، چونکە هەت��ا زنجیرەکانی 
وابەس��تەییی نەتەوەی کۆلۆن��ی بە نەتەوەی 
ڕادیکاڵ  گۆڕانێک��ی  مابێ،  کۆلۆنیالیس��تەوە 
ل��ە پەیوەندییەکان��ی ئ��ەم دوو نەتەوەیەدا 
س��از نابێ کە لەس��ەر بنەمای چەوساندنەوە 
پێناس��ە کراوە. لە ئیس��تادا ئێمە دەزانین کە 
کۆلۆنیالیزمی ئێرانی ڕۆژهەاڵتی کوردس��تانی 
وەک پەڕاوێزێکی کۆلۆنی بۆ گەش��ەی ناوەند 
ب��ەکار هێناوە. ه��ۆکاری گەشەنەس��ەندنی 
ڕۆژه��ەاڵت لەب��ەر کەموکوڕیی یاس��ایی یا 
کەمترخەم��ی ناوەن��د ل��ە م��اوەی تەمەنی 
دەوڵەت نەتەوەی ئێرانی��دا نەبووە. بەڵکوو لە 

هەمان س��اتەوەختی پڕۆژەی ناس��یۆنالیزمی 
ئێرانی، خاک )سەرچاوە مادییەکان( و نەتەوە 
)س��ەرچاوە مرۆیی��ەکان وەک هێزی کار( بۆ 
گەش��ەی ناوەند بەکار هاتووە و چەوس��اتەوە 
ی��ان ئ��ەوەی پەڕاوێ��ز خ��راوە. ڕۆژهەاڵتی 
کوردس��تان بەئەنقەس��ت لە دۆخی کۆلۆنیدا 
هێش��تراوەتەوە و تیایدا ناس��نامەی کوردی/
کوردستانی سەرکوت کراوە )ئەردەاڵن 20١٩ئا(. 
چونکە ئەگەر کورد وەک نەتەوەی بندەس��ت 
بیهەوێ لە دۆخی چەوساوەیی ڕزگاری ببێ، 
چیتر ناس��یۆنالیزمی ئێرانی مانای نامێنێ. بە 
ڕوونی بۆم��ان دەردەکەوێ کە تەنانەت هێزە 
بەناو پێش��کەوتووخوازەکانی بەرەی چەپ لە 
ئێران )لە توودەی س��ەدەی بیستەمەوە بگرە 
کۆمەاڵیەتییەکانی  تۆڕە  ئانارشیس��تەکانی  تا 
س��ەدەی بیس��ت و یەکەم( هێڵی سووریان 
ناسنامەی کوردی/کوردستانییە.]5[ لە ڕاستیدا، 
مەرجی سەرەکیی سەرکەوتنی هەر شۆڕشێکی 
دێموکراتیک، س��ڕینەوەی ئەو پەیوەندییانەیە 
کە لەس��ەر بنەمای چەوس��اندنەوە ساز بوون 
و لە ڕۆژهەاڵت لە هەن��گاوی یەکەمدا دەبێ 
کوردستان لە دۆخی کۆلۆنیالیزم ڕزگاری ببێ. 
بەاڵم تێگەیشتنی پێش��ووترلە شۆڕش ڕەنگە 
نەتوانێ بەم ئامانج��ە کۆتایییە بمانگەیەنێت، 
چونکە هەم لە الیەک��ەوە پێیوایە دەکرێ بە 
مان��ەوەی پێکهاتەی سیاس��یی ئێران مرۆڤی 
ک��ورد ڕزگاری ببێ؛ هەروەها لەم ش��ێوازەدا 
زیاتر بیر لەوە کراوەت��ەوە کە یەک ناوەند بۆ 
چڕکردنەوەی هێز هەیە کە تیایدا کۆمەڵگا لە 
ڕێگەی هێزیکی شۆڕش��گێڕی پێشکەوتووەوە 
)هێزی پێش��مەرگە( ب��ەرەو ئامانجی کۆتایی 
هەن��گاو هەڵبێنێ��ت. بەاڵم ئ��ەم دیمەنە لە 
الیەک��ەوە ناتوانێ لە هەموو تواناکانی بەش��ە 
چەوس��اوەکانی ناو کۆمەڵگا بۆ شۆڕش کەڵک 
وەرگرێ و بە واتایەک ک��راوە نییە، هەروەها 
ڕێگە بۆ هێزی سەرکوتکەری ڕێژیمی ئێرانی 
خۆش دەکا کە بە ئاس��انی هێزی شۆڕشگێڕ 
س��نووردار بکا و لە ئاس��تی کاریگەریی کەم 
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بکاتەوە. لێرەدا بۆ شرۆڤە و وردبوونەوەی زیاتر 
دەتوانین کەڵک لە چەمکی ش��ەڕی پێگەی 

)the war of position( گرامشی وەربگرین. 
گرامش��ی شەڕی پێگە لە بەرانبەر شەڕی 
مان��ۆر )the war of maneuver( دادەنێ کە 
شۆڕش تەنیا لە ڕاپەڕینی چەکداریدا دەبینێ و 
تیایدا چەک و تەقەمەنی بەکار دێت. هەڵبەت 
ل��ە بەرانبەردا، س��ەرمایەداریی پێش��کەوتوو 
لە ڕێگەی کولتوورییەوە ک��ە درێژخایەنتر و 
ئاڵۆزت��رە شۆڕش��ی چەکداری بنک��ۆڵ دەکا. 
گرامش��ی بەپێچەوانەی کاڕڵ کاوتس��کی و 
 the war( ستراتێژیی ش��ەڕی بەچۆکداهێنان
of attrition( ب��اس لەوە دەکا کە چیتر تەنیا 
ش��ەڕی چەکداری واڵمدەری بەرەوڕووبەنەوە 
لەگەڵ سەرمایەداری نییە )الکاو و موف 200١، 
70( بەڵک��وو دەبێ لە کۆمەڵ��گادا بتوانین لە 
هەم��وو جۆرەکانی بەرهەڵس��تکاری لە پێگە 
جیاوازەکان��دا، دژ ب��ە س��وڵتەی کولتووریی 
سەرمایەداری کەڵک وەرگرین. قاسملوو وەک 
ستراتێژیس��تی حیزب��ی دێموک��رات و پاش 
لە  کوردس��تان  ڕۆژهەاڵتی  میلیتاریزەکردنی 
الیەن ڕێژیمی کۆماری ئیسامییەوە، بەخێرایی 
شەڕی جەبهەیی بەرەو شەڕی پارتیزانی دەبا، 
بەاڵم لەوەش ئاگادارە کە ئەم ش��ەڕە دەتوانێ 
زۆر درێژخایەن بێ چونکە »شەڕی پارتیزانی 
ش��ەڕی ماندووکردنی دوژمنە، بۆیە زۆر وێ 
دەچێ، ش��ەڕی ئێم��ە لە دژی دەس��ەاڵتی 
ش��ەڕێکی  دیکتات��ۆری  و  کۆنەپەرەس��تی 
درێژخایەن بێ.« )قاس��ملوو ١38٤ئا، 257�258(. 
هەر بۆیە قاسملوو لەم جۆرە ستراتێژییە نوێیە 
بۆ بەکارهێنانی شەڕی پێگە ئاگادار بووە و لەم 

ڕوانگەیەوە لە چاوپێکەوتنێکدا دەڵێ:

لەو بڕوایەدام ک��ە ئەم ڕێژیمە لە ڕێگای 
هەڵبژاردنی ئازاد و نووس��ینی چەند وتار 
ل��ە دەرەوەی واڵت ناڕووخ��ێ. ]بەڵکوو[ 
دەڵێم لە ڕێگای زاڵبوونەوە ئەم ڕێژیمە لە 
بەین دەچێ؛ ئیستا ئەم زاڵبوونە ڕاپەڕینی 

چەکداران��ە ل��ە نێو ش��ارەکان دەبێ یا 
تێکەڵێک لە ش��ەڕی چەکدارانەی شاری 
لەگەڵ ش��ەڕی پارتیزانی لە دێهاتەکاندا 
و مانگرت��ن و خۆپیش��اندان و ڕاپەڕینی 
خەڵکی لە نێو ش��ارەکاندا، لەو بڕوایەدام 
ناکرێ لە پێشدا ئەمە دیاری بکرێ. بەاڵم 
س��ەبارەت بەوە کە داخوا ئ��ەو ڕێژیمە 
دەڕووخێ ئەوی��ش لە ڕیگای زاڵبوون بە 
س��ەریدا، من هیچ لە ش��ک و گوماندا 
نیم ک��ە ڕێژیم لە قەیرانێک��ی قووڵدایە 

)قاسملوو ١38٤ب، 55(. 

 فرەچەش��نکردنی بیاڤی سیاس��ی و ڕێگرتن 
ل��ەوەی کە هێ��ز تەنیا لە ی��ەک ناوەندا چڕ 
ببێتەوە، یارمەتیدەری گوتاری کوردایەتی دەدا 
کە لە نێوان بزووتنەوەجیاکانی ناو کۆمەڵگای 
ک��وردی ل��ە ڕێگ��ەی جومگەبەندییەک��ی 
هێژمۆنیک��ەوە  پێگەی فرەڕەهەند لە هەناوی 
یەکیەتییەک��ی دژەچەوس��اندنەوە بۆ خەبات 
س��از بکا. ئەگ��ەر داواکارییەکانی دەس��تە و 
گرووپە جی��اکان لێک جیاواز بن، لە زۆربەی 
کاتەکان��دا پێکەوە ناگونجێ��ن و هیچ جۆرە 
هاونرخییەک لە نێوانیاندا ساز نابێ. هەروەها 
کاتێک ب��اس لەوە دەکەین ک��ە کوردایەتی 
خەباتێکە بۆ البردنی س��تەم و چەوساندنەوە، 
کاتێ��ک دەتوانین باس ل��ەوە بکەین کە ئەم 
خەبات��ە توانایەک��ی هێژمۆنیک��ی هەیە کە 
بەس��ەر هەموو جومگەکانی ڕۆژهەاڵتدا شۆڕ 
ببێت��ەوە؛ هەروەه��ا بتوانین بە ش��ێوازێکی 
دێموکراتی��ک و پلۆڕال ئ��ەو نابەرابەرییانەی 
ک��ە پەیوەندییەکانی س��ەرکوت و س��وڵتە 
سازیان کردووە، پێکەوە جومگەبەندی بکەین. 
واتە ئێم��ە دەبێ لە ڕێگ��ەی گێرانەوەیەکی 
بەهێزی پێشووتر )گوتاری دژەچەوساندنەوەی 
کوردایەتی( بتوانین بزووتنەوە جۆراوجۆرەکان 
لە هەمان کاتدا کە س��ەربەخۆن و گرنگی بە 
داخوازییەکانیان دەدرێ، هاونرخ بکەین و لە 
پێناوی ڕزگاریدا دوژمن��ی پێ لەناو بەرین و 
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پێگەکانی لە ناو کۆمەڵگادا پڕ بکەینەوە. 
ئ��ەم س��تراتێژییە نوێیە کە م��ن وەکوو 
خەبات��ی هێژمۆنیک��ی کوردایەت��ی ن��اوی 
ل��ێ دەبەم، ل��ە ڕێگ��ەی خاڵ��ی ناوەندیی 
ج����ومگەبەندییەک��ی  دژەچەس��اندنەوەوە، 
هێژمۆنیک دەکرێ و دژ بە هەموو شێوازەکانی 
بندەس��تییە. زنجی��رەی هاونرخ��ی خەباتە 
جیاکان دژ بە نابەرابەرییەکانی ناو کۆمەڵگان و 
چاالکییەکانی هەندێک بزووتنەوەی وەک دژە 
ڕەگەزپەرەس��تی، فێمێنیزم و دژەسێکسیزم، 
ژینگەپارێ��زی، و ماف��ە مەدەنیی��ەکان پێک 
دەبەس��تێتەوە و هەروەه��ا ه��اوکات لەگەڵ 
و  نەتەوایەت��ی  س��تەمی  دژی  خەبات��ی 
چینایەتی، لێکیان گ��رێ دەداتەەوە. دەکرێ 
بوترێ لە خەبات��ی هێژمۆنیکی کوردایەتیدا، 
ئێرادەی بەکۆم��ەڵ بەرهەمی جومگەبەندیی 
سیاس��ی و ئایدیۆلۆژیکی ئەم هێزە بە ڕواڵەت 
پ��رش و باڵوانەی��ە و دەتوان��ێ هەمووی��ان 
دژەچەوس��اندنەوە  بزووتنەوەیەک��ی  ل��ە 
جومگەبەندی ب��کا. کوردایەتی]٦[ بۆ جماندنی 
کۆمەاڵن��ی خەڵک لەس��ەر بنەمای رێس��ای 
دێموکراتیکی ئازادی و بەرابەری هەڵوێس��تە 
دەگرێ و لە چوارچێوەی ماتریس��ێکی چەند 
بەش��یدا وێنایەکی نوێ لە بابەتی سیاس��ی 
هێژمۆنیک��ی  خەبات��ی  دەکا.  پێش��کەش 
کوردایەت��ی مەبەس��تیەتی کە شۆڕش��ێکی 
دێموکراتیک ساز بکا و کۆتاییی سیستەمێکی 
هیرارشی و نایەکسان ڕابگەیەنێ. لەم ڕووەوە، 
داواکاری��ی سوسیالیس��تی وەک ڕەهەندێکی 
گرنگ لەم شۆڕش��ە دەردەکەوێ. قاسملوو لە 
ڕاس��تیدا نزیک لەم ڕوانگەی بۆ سوس��یالیزم 
هەبوو]7[، هەر بۆیە لە کورتەباسدا پێش لە لە 
الکاو و موف باس ل��ە ڕەهەندی ڕادیکاڵ و 

پلۆڕاڵی سوسیالیزم بۆ کوردستان دەکا:

]سوس��یالیزمی ئێمە[ ن��ەک تەنیا نابێ 
ئازادییەک ]لە ئینسان[ بستێنێ، بەڵکوو 
بەپێچەوان��ەوە دەبێ زۆر زیاتریش��ی لە 

س��ەردەمی س��ەرمایەداری بداتێ. ئێمە 
دەبێ سوس��یالیزمێک دروس��ت بکەین 
کە ن��ەک تەنیا دێموکراس��ی مەحدوود 
دەدا...  پ��ێ  پەرەش��ی  بەڵک��وو  ن��اکا، 
ئێم��ە کۆمەڵێکم��ان دەبێ ک��ە لەوەدا 
گەش��ەکردنی ئازادان��ەی ه��ەر کەس، 
شەرتی گەشەکردنی هەمووانە )قاسملوو 

 .)38 ،2003

هەروەه��ا لە درێ��ژەدا بەم ئەنجام��ە گرنگە 
دەگات:

کەواب��وو، ئێم��ە دەبێ سوس��یالیزمێک 
دامەزرێنین ک��ە دێموکراتیک بێ. ئەوە 
ه��ەم ب��ە مان��ای کەڵ��ک وەرگرتن لە 
دەستکەوتەکانی ئابووری و کۆمەاڵیەتییە 
و، هەم ب��ە مانای کەڵ��ک وەرگرتن لە 
ئازادیی فەردی و سیاسی و بەشدارکردنی 
ڕاس��تەوخۆی کۆمەاڵن��ی خەڵ��ک ل��ە 
هەڵس��ووڕاندنی کاروب��اری واڵتدایە. لە 
سوسیالیزمی دێمۆکراتیدا، فەرد نە لە باری 
ئابووری و کۆمەاڵیەتییەوە دەچەوسێتەوە 
و نە لە باری سیاسییەوە، هاونیشتمانیی 
واڵتێک کە سوس��یالیزمی دێموکراتیکی 
ئازادە  هاونیشتمانییەکی  پێکهاتووە،  تێدا 
و بە ئازادی دەژی )قاسملوو 2003، ٤0(. 

لێرەدا گرنگە ئاماژە بەوە بکەم ئەو شتەی کە 
ڕێگ��ە دەدا هەتا ش��ێوازە جیاکانی بەرگری، 
بەکۆم��ەڵ  خەباتێک��ی  تایبەتمەندییەک��ی 
بەخ��ۆوە بگرن، بوونی گوتارێک��ی کۆکەرەوە 
ودەرەکییە کە نەهێڵێ ئەو پەیوەندییانە وەک 
جومگەبەندیی  کولتووریی��ە  جیاوازیی��ە  ئەو 
ب��ۆ بکرێ کە ل��ە چوارچێ��وەی جیاوازیدا و 
ل��ە الیەن گوت��اری کۆلۆنیایس��تییەوە )و لە 
دواڕۆژدا ل��ە ڕێگ��ەی س��ەپاندنی کولتووری 
مشەخۆریی سەرمایەدارییەوە( وەک بابەتێکی 
ڕێژەیی ک��ە پەیوەندی��ی ب��ە لێکۆڵینەوەی 
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کولتووریی��ەوە هەیەس��ەقامگیر بب��ێ.]8[ ئەم 
گوتارە دەرەکییە، لە ڕێگەی حیزبەوە، وەکوو 
دامەزراوەیەکی سیاس��ی، دەتوانێ خواس��تە 
جیاکانی ناو کۆمەڵگای کوردی بەدی بێنێ و 
بە گرنگیدان بە جیاوازییەکان و هێشتنەوەی 
س��ەربەخۆبوونیان، بەپێی لۆژیکی هاونرخی، 
جومگەبەندییان بۆ بک��رێ. هەرچەند حیزب 
هەندێکج��ار وەک بەدیهێنەری بورۆکراس��ی 
دەتوانێ ببێتە لەمپەر بۆ شۆڕش��ی کۆمەاڵنی 
خەڵک بەاڵم »دەشتوانێ ڕێکخەری کۆمەاڵنی 
خەڵکی پرش و باڵو بێ کە لە ڕووی سیاسییەوە 
س��ەربەمۆر ماونەتەوە و کەواتە دەتوانێ ببێتە 
ئامرازی بەرفراوانبوون و قووڵتربوونی خەباتی 
 .)١80  ،20١١ م��وف  و  )الکاو  دێموکراتی��ک« 
لێرەدایە دەتوانین باس لەوە بکەین کە حیزبی 
دێموکرات هاوکات لەگەڵ ئەوەی لە ڕابردوودا 
بەریەکی بەهێزی دژەچەوس��اندنەوەی س��از 
ک��ردووە، لە داهاتووش��دا دەتوانێ لە ڕێگەی 
خەباتێکی هێژمۆنیکەوە کۆمەاڵنێکی خەڵک، 
زیات��ر لە ج��اران بە دوو مەبەس��تی هاونرخ 
بجمێنێ. س��ەرەتا لە چوارچێوەی گوتارێکی 
دژەکۆلۆنیالیستیدا مانایەکی نوێ بۆ نەتەوەی 
بندەس��ت، چینی چەوس��اوە، ژن، ژینگەی 
کوردس��تان/زاگرۆس و ماف��ە مەدەنییەکانی 
هاوواڵتیان پێناسە بکا. ئەو گێڕانەوە مەزنەی 
کە دەتوانێ خەباتی هەر کام لەم بزووتنەوانە لە 
پیناو بەرابەری و ئازادی، بە شێوازیکی هاونرخ 
جومگەبەندی بکا گوتاری کوردایەتییە. خاڵی 
ناوەندی ئەم گوتارە دژایەتیکردنی هەر جۆرە 
چەوساندنەوەیەکە کە لە پەیوەندییە سیاسی 

و کۆمەاڵیەتییەکاندا ساز دەبێ. 
کوردس��تان،  س��ەربەخۆبوونی  دوای 
حیزبی دێموکرات وەک حیزبێکی پێش��ەنگی 
چ��ەپ پەیوەندیی ئێمە/ئێوە لەس��ەر بنەمای 
دژبەرایەتی و دۆس��ت/دوژمن پێناس��ە ناکا، 
بەڵکوو لە ن��او کۆمەڵگایەکی دێموکراتیک و 
پلۆڕاڵدا ئەم بەریەککەوتنە، تایبەتمەندییەکی 
نەیاریەت��ی بەخۆی��ەوە دەگرێ بگ��رێ. واتە 

هەرچەند نەی��ارەکان بۆ بە دەس��ت گرتنی 
دەسەاڵت پێکەوە ڕەقیبن و دەیانەوێ الیەنی 
بەرانبەریان لە گەیش��تن بە دەسەاڵت دوور 
بخەن��ەوە، بەاڵم لە هەم��ان کاتدا جیاوازی و 
مافەکانیان قەبووڵ دەکەن و مەش��روعییەتی 
پ��ێ دەدەن. ئەم پەیوەندییە تەواو جیاواز لەو 
پەیوەندییە دەبێ کە ل��ە قۆناغی کۆلۆنیالیزم 
نەت��ەوەی بندەس��ت وەک دوژمن س��ەیری 
نەت��ەوەی سەردەس��ت دەکا و دەیەوێ هەم 
مەشروعییەتی لێ بس��ڕێتەوە و هەم لەناوی 

ببات. 

دەرەنجام
سیاس��ەتی هێژمۆنی و دێموکراسیی ڕادیکاڵ 
چ��وار گریمان��ە س��ەبارەت ب��ەو مەرجانە 
پێشکەش دەکەن کە لە ڕێگەیانەوە بزووتنەوە 
بەدیهێنانی  ل��ە  دەتوانن  کۆمەاڵیەتیی��ەکان 
 گۆڕان��ی کۆمەاڵیەتی��دا س��ەرکەوتوو ب��ن: 
1 هێزی گوتاری هێژمۆنێک: بزووتنەوەیەکی 
کۆمەاڵیەتی دەتوانێ لە سازکردنی ئانتاگۆنیزمدا 
س��ەرکەوتوو ب��ێ ک��ە بتوان��ێ نابەرابەریی 
دەسەاڵت لە نێوان گرووپە کۆمەاڵیەتییەکان 
بەرجەس��تە بکاتەوە و دوابەدوای ئەوە بتوانێ 
ئەو نابەرابەرییانە بە گوتارێکەوە گرێ بداتەوە 
کە پێشتر هەبووە و قەبووڵ کراوە. ئەم گوتارە 
دەبێ بتوانێ چۆنیەتی��ی ئەم ناعەداڵیەتییەی 
کە لە نابەرابەریی دەس��ەاڵتدا هەیە ش��رۆڤە 
بکا و هەروەها بزووتنەوەی کۆمەاڵتیش دەبێ 
ئەم گوتارە بۆ جماندنی خەڵک و ڕاکێش��انی 
پشتیوانیی ئەوان بۆ خۆی بە مەبەستی گۆڕانی 
2 دێموکراس��ی  کۆمەاڵیەت��ی بەکار بێنێت. 
ئامانجێکی بزێ��وە و بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی 
بۆ ئەنگاوتنی پێویس��تی بە خێرایی و چاالکی 
هەی��ە. چونکە بە گۆڕانی واقیعی کۆمەاڵیەتی 
نابەرابەریی نوێ لە ناو دەسەاڵتدا دەردەکەوێ 
و بزووتنەوەیەک س��ەرکەوتووە کە بتوانێ بە 
خێرایی و کارامەیی ئ��ەم نابەرابەرییانە بکاتە 
3 ئەو بزووتنەوە  ئامانج و لەگەڵیاندا بگونجێ؛ 
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کۆمەاڵیەتییانەی کە داخراوترن تەنیا لەس��ەر 
بەدیهاتن��ی یەک ئامانج چ��ڕ دەبنەوە و هەر 
لەم ڕووەوە ش��یمانەی س��ەرکەوتنیان کەم 
دەبێت��ەوە. کەواتە بزووتن��ەوە کۆمەاڵیەتییە 
س��ەرکەوتووەکان ئەوان��ەن ک��ە دەتوان��ن 
چیرۆکێکی  خوێندن��ەوەی هاوبەش لەگەڵ 
ئامانجی دیاریکراو ب��ۆ گرووپە کۆمەاڵیەتییە 
4 بزووتنەوەیەکی  جیاجیاکان س��از بک��ەن؛ 
کۆمەاڵیەتی س��ەرکەوتوو دەبێ ک��ە بتوانێ 
وێنایەکی بەرچاو لە کۆمەڵگەی بەدیل س��از 
بکا. ئەگەر داخوازییەکانی گرووپێکی بندەست 
تەنیا وەکوو داواکارییەکی نەرێنی پێش��کەش 
بک��رێ و بیهەوێ نەزم��ی هەنووکەیی تێک 
بش��کێنێ، بێ ئەوەی هیچ ڕێکارێکی کردەیی 
ب��ۆ س��ەرلەنوێ س��ازکردنەوەی کۆمەڵگە بە 
دەس��تەوە بدا، بە ئەگەری زۆرەوە ناتوانێ لە 
هەمان سەرەتاوە کردارێکی هێژمۆنیکی هەبێ 

و لە ئاکامدا شکەست دێنێ. 
لە کۆتاییی ئ��ەم توێژینەوەیەدا دەتوانین 
بپرس��ین کە پڕۆژەی دێموکراسیی ڕادیکاڵ 
چ��ۆن دەتوانێ کاریگەری لەس��ەر عەقڵی باو 
لە کۆمەڵ��گای ڕۆژهەاڵت هەب��ێ کە ڕەنگە 
زیاتر نەتەوەی کوردی وەک بریکاری گۆڕانی 
سیاس��ی و تێکدانی دۆخی هەنووکەیی سەیر 
ک��ردووە؟ دەک��رێ ب��اس ل��ەوە بکەین کە 
خەبات��ی هێژمۆنیکی کوردایەتی مەبەس��تی 
ئەوە نیی��ە کوردایەت��ی تێپەڕێنێت یاکوو لە 
خواس��تەکانی بۆ گەیشتەن بە سەربەخۆیی و 
ڕزگاریی خاکی کوردس��تان و نەتەوەی کورد 
چاوپۆشی بکا، بەڵکوو واوەتر دەچێ و دەیەوێ 
ه��ەم لە الیەکەوە بە گرنگیدان بە خواس��تە 
ناس��نامەیییەکانی کۆمەڵ��گای ڕۆژهەاڵت��ی 
کوردس��تان )وەک��وو خەبات��ی فێمینی��زم، 
ژینگەپارێزی و دژە ڕەگەزپەرەس��تی( بەرەو 
هەڵبگرێ.  هەنگاو  دێموکراتیک  شۆڕش��ێکی 
ل��ە الیەک��ی دیکەش��ەوە کاتێ��ک بک��ەرە 
گوتاری  دەب��ن،  فرەت��ر  کۆمەاڵیەتیی��ەکان 
کوردایەتی دەتوانێ لە چوارچێوەی سازکردنی 

بزووتنەوانە  ئەم  وێنایەکی دژەچەوساندنەوەدا 
پێک��ەوە جومگەبەن��دی بکا و نیش��انی بدا 
ک��ە بەرگریک��ردن لە مافی کرێ��کاران هیچ 
دژایەتییەکی لەگ��ەڵ داوای مافی بەرابەر لە 
الی��ەن بزووتنەوەی ژنانەوە نیی��ە. بۆ نموونە 
قاسملوو وەک سوسیالیستێک، بەرگریکارێکی 
بەهێزی داواکاریی کرێکاران لە کوردس��تان 
ب��وو، لە هەمان کاتدا دەیزانی کە لە هەر دوو 
قۆناغی شۆڕشدا دەبێ بزووتنەوەی ژنان وەک 
یەکێک ل��ە بنەڕەتە گرنگەکانی س��ازکردنی 

کۆمەڵگایەکی دێموکراتیک سەیر بکرێ:

لەم بزووتنەوەیەدا دەبێ ژنان ش��وێنێکی 
تایبەتییان هەم لە چاالکیی سیاس��ی و 
هەم لە کاروباری حیزبیدا هەبێ. حیزبی 
ئێمە باوەڕی ب��ە بەرابەریی ژن و پیاوە. 
بەاڵم تەنی��ا قەبوڵ کردنی ئ��ەم مافانە 
ب��ە مان��ای وەدیهاتنیان نیی��ە، چونکە 
کەلێنێک��ی گەورە ل��ە کۆمەڵگەکەماندا 
هەی��ە و لە کۆتاییدا دەب��ێ ئەم مەودایە 
نەمێنێ��ت. هەرچەندە ژنان چاالک بن و 
لە بزووتنەوەی نەتەوایەتیدا بەش��دارییان 
هەبێ، بە هەم��ان ئەن��دازە کۆمەڵگاکە 
ئەن��دازەش  هەم��ان  ب��ە  و  مۆدێرن��ە 
بزووتنەوەک��ە دێموکراتیک��ە و هەروەها 
بەخت��ی ئ��ەوەی هەی��ە س��ەرکەوێ« 
)وەرگیراوە ل��ە مونەزەمی 20١١ ، ٤٤؛ 

منظمی ١3٩2، ٩٩�١00(

یاکوو داکۆکی کردن لە ژینگەی کوردس��تان 
و هەوڵ بۆ پاراس��تنی سەرچاوە مادییەکانی، 
هەم��ان نرخ��ی بەرگریکردن ل��ە نەتەوەی 
ک��وردی هەیە کە لە ناو کولت��ووری فارس/
ئێرانیدا نەتوێتەوە؛ هەر بۆیە ڕێژیمی کۆماری 
ئیس��امیی ئێ��ران بابەت��ی ژینگەپارێزی لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەک بابەتێکی ئەمنی 
س��ەیر دەکا )حەس��ەنیان 2020(. بەتایبەت 
کە بۆمان دەرکەوتووە ناس��یۆنالیزمی ئێرانی 
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بۆ سازکردن و هێش��تنەوەی جوگرافیایەکی 
س��اختە هەموو ژینگەی کوردستانی بەتااڵن 
ب��ردووە. تەنانەت بایەخ��ی زنجیرەی هاونرخ 
لێرەدا گرنگە کە ئەو ش��وێنانەی زاگرۆس کە 
لە ئیستادا بەپێی سیاسەتی ناسنامە خۆیان لە 
ناسنامەی کوردی/کوردستانی بەدوور دەگرن 
وەکوو ناوچەی لۆڕس��تان دەکرێ لە ڕێگەی 
خەباتێکی هێژمۆنیک��ەوە لەگەڵ بزووتنەوەی 

دژەچەوساندنەوە گرێ بدرێتەوە. 
هەروەها دەبیندرێ کە فرەچەش��نبوونی 
زمانی/زارەکی، ئایینی و کولتووری لە کوردستان 
بووەتە هۆی ئەوەی کە ناس��یۆنالیزمی ئێرانی 
بتوانێ کەڵ��کاژۆ ل��ەم جۆراوجۆرییانە بگرێ 
و بەپێی لۆژیکی ناس��یۆنالیزمێکی س��نوردار 
و ڕەگەزپەرەس��تانە، بە تەوس��ەوە چاالکانی 
بزووتن��ەوەی کوردایەت��ی بخات��ە ژێ��ر ئەم 
گوش��ارەوە کە گوایە ئێوە خاوەنی گوتارێکی 
هاوبەش و ڕێکخراو نین، کەواتە ئێمە ناتوانین 
وەاڵم��دەری داواکارییەکانتان ب��ۆ نموونە لە 
ئاست مافی خوێندن بە زمانی کوردی )یا بە 
وتەی ئەوان خوێندن��ی زمانی کوردی( بین. 
لە پڕۆژەی خەباتێکی هێژمۆنیکی کوردایەتی 
ئەم بابەتە و هاوش��ێوەکانی )وەک بوونی دوو 
ئەلفوبێ بۆ زمانی کوردی( نەک جێی مەترسی 
نین، بەڵکوو وەک دەرفەت سەیر دەکرێن کە 
لە قۆناغی یەکەمی ڕزگاریدا کۆهێزی گرووپە 
بندەستە پەڕاوێزخراوەکانی کوردستان دژ بە 
ناس��یۆنالیزمی ئێ��ران جومگەبەندی دەکرێن 
و هەم ل��ە داهاتوودا و لە دێموکراس��ییەکی 
ڕادیکاڵدا ئەم فرەچەشنییە هیچ کە ناسڕێتەوە 
یا هەوڵ ب��ۆ تواندنەوەیان لە سیس��تەمێکی 
ناوەن��دەرادا ن��ادرێ، بەڵکوو ڕێگ��ە دەردێ 
کردن��ی  بۆدەوڵەمەندت��ر  پۆتانس��یەلەکانی 
کولتوورێکی ڕەنگاوڕەنگ بەکار بێت. هەر لەم 
مانایەدا، بەگوێرەی تیۆریی زاگرۆس )زەنگەنە 
20١٩( کوردس��تانی فەرهەنگ��ی خاوەن��ی 
چەندین زمان/زار و ئایینە و کولتووری جیایە 
و تاکوو ئیس��تا لەبەر چەوساندنەوە هەموویان 

پەڕاوێز خراون؛ لە کاتێکدا گوتاری کوردایەتی 
دەرفەت��ی بەراب��ەر ب��ۆ داخوازی��ی هەموو 
گرووپە بندەس��تەکانی ئ��ەم هەرێمە بەرینە 

دەڕەخسێنێت. 

پەڕاوێزەکان

ڕوخس��اری  قاس��ملوو  لەوتاریدوکت��ور  زەنگی��ن  مس��تەفا   .١
ل��ە  ب��اس   ،)53 تیش��ک  کورد)گۆڤ��اری  پۆستمارکس��یزمی 
تایبەتمەندییەکانی فیکری قاس��ملوو لە دوو قۆناغی جیادا دەکا کە 
سەرەتا مارکسیستێکی ئۆرتۆدۆکس بووە و دواتر بەرەو سوسیالیزمی 
دێموکراتیک لە نامیلکەی کورتەباس��دا ڕۆشتووە. نزیک لەم وتارەی 
من، زەنگین بەم ئەنجامە دەگا کە لەم قۆناغەی دواییدا بیرۆکەکانی 
قاسملوو لە ئەندێشەی الکاو و موف و تێزی دێموکراسیی ڕادیکاڵ 

نزیک دەبێتەوە. 
 2. ئاالن د. لە وتاری ڕاس��ان نیش��انەیەک بۆ دەربازبوون لە قەیران 
)گۆڤاری تیش��ک 5١( ئاماژەیەکی گرنگ بە چەمکی دێموکراسیی 
عەمیق لە چاوپێکەوتنەکەی قاس��ملوو دەکا کە لە تیڤی بی بی س��ی 
ب��اڵو بووەت��ەوە. هەرچەند وتارەک��ە زۆر کورتە و نزی��ک بە نیوەی 
وتارەکەی ئاالن بۆ ش��رۆڤەی چەمکی قەیران تەرخان کراوە، بەاڵم 
دەردەکەوێ نووسەر هەوڵیداوە لەس��ەر هەمان بنەمای تێگەیشتنی 
الکاو و موف فەلس��ەفەی ڕاسان شی بکاتەوە و وەک دەربازبوون لە 
قەیران نیش��انی بدا. نووسەر بێ لەبەر چاو گرتنی دۆخی بندەستیی 
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان و چۆنیەتیی دەربازبوون لە ستەمی 
نەتەوایەتی، ڕاس��تەوخۆ باس لەوە دەکا کە حیزبی دێموکرات دەبێ 
خەبات پلۆڕاڵ بکاتەوە و هەر بۆیە دوو س��تراتێژی پێش��نیار دەکا: 
یەک، ناس��ەربازیکردنی شەڕ و دوو دژایەتی نەکردنی هیچ حیزبێکی 
ک��وردی. س��تراتێژیی یەکەم هەمان س��تراتێژیی ش��ەڕی پێگەی 
هێژمونییە کە گرامش��ی باس��ی لێ دەکا و لەم وتارەی بەردەستاندا 
باسی لێ کراوە. هەرچەند، بە باوەڕی من، دەرکی نووسەر لە خەبات، 
لەس��ەر بنەمای خەباتێکی سوسیالیس��تی لە واڵتێکی ڕۆژئاواییە کە 
لە دۆخی س��ەربەخۆییدان و ئانتاگۆنیس��می کۆمەاڵیەتی لە ڕێگەی 
دێموکراس��ییەوە بەرەبەرە جێی خۆی بە ئاگۆنیس��می کۆمەاڵیەتی 
داوە )هەرچەند ڕەنگە زیاتر مۆدێلەکان لە دێموکراس��ییەکی لیبراڵ 
نزیک بن(. بەاڵم، ئەم ڕوانگانەی نووس��ەر لە ڕاس��تیدا بۆ دەرکێکی 
هابرماسیانە لە دێموکراس��ی دەگەڕێتەوە کە لە وتارەکەیدا ئاماژەی 
پێ کردووە و خۆی لە خۆی��دا کۆکردنەوەی الکاو و وموف لەگەڵ 
هابرم��اس هەندێک کێش��ەی جیددی ل��ێ دەکەوێت��ەوە. الکاو 
و م��وف لە دووەم پێش��ەکیدا )200١( کە بۆ کتێب��ی هێژمونی و 
س��تراتێژیی سوسیالیستی نووس��یویانە هێڵی جیاکەرەوەی خۆیان 
لە پ��ڕۆژەی دێموکراس��یخوازیی هابرماس )مۆدێلی دێموکراس��یی 
ڕاوێژکاریانە deliberative democracy( نیشان داوە. هەرچەند 
الکاو و م��وف وەک هابرماس پێیان وایە کە ناکرێ مێکانیزمەکانی 
دێموکراس��ی ئاوڕ لە جۆراوجۆریی گروپەکان و بەرژەوەندییەکانیان 
نەدات��ەوە و ل��ە خەباتێک��ی دێموکراتیکدا دەبێ گ��وێ لەو دەنگە 
جیاوازانە بگیرێ کە لە کۆمەڵگادا هەیە. بەاڵم لە هەمان کاتدا ڕەخنە 
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لە ئاش��تبوونەوەیەکی کۆتایی دەگرن کە »ئێمە«یەکی گشتگیر ساز 
بکا و هابرماسییەکان پێیان وایە بە کەڵکوەرگرتن لە هاودەنگییەکی 
عەقاڵنی دەتوانن پێی بگەن. ئەم تایبەتمەندییە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 
کە بە باوەڕی الکاو و موف بێ ملمانێ و دابەش��کاری، سیاسەتی 
دێموکراتی��ک نامومکینە )الکاو و موف xvii ،200١(. بە واتایەکی 
ت��ر دەرکی ئاالن د. لە سیاس��ەت بۆ ئەوەی هی��چ ناکۆکییەک لە 
مانا ئانتاگۆنیس��تییەکەی نەمێنێ لەس��ەر ئەو بنەمایە دامەزراوە کە 
عەقاڵنیەتی پەیوەندی، جێگای عەقاڵنیەتی ئامرازی بگرێتەوە و پێی 
وای��ە لە ڕێگەی گفتوگۆی ئازاد لە هەرێمی سیاس��ەتدا، دەکرێ بە 
کۆدەنگییەکی ئەخاقی و عەقاڵنی بگەین. لەم مۆدێلەدا، سیاس��ەت 
ن��ە لە ڕێگ��ەی ئابوورییەوە بەڵکوو لە ڕێگ��ەی ئەخاقیاتەوە دەرک 

دەکرێ)موف 2005، 8٤�8٩(. 
3. محەمەد حەقمۆرادی لە وتارێکی سەرنجڕاکێشدا بە ناوی ضرورت 
تاس��یس »دیگری« در گفتمان هویت کردی )پێویس��تبوونی ڕۆنانی 
»ئەویتر« لە گوتاری ناسنامەی کوردی( ڕێک لەم ڕوانگە شمیتییەی 
موفەوە بۆ پەیوەندیی دۆس��ت/دوژمن دەڕوانێت. ئەم وتارە هەڵگری 
چوارچێوەیەکی تیۆریی بەهێزە، بەاڵم مەخابن لە کاتی بەکارهێنانی 
تیۆرییەکان س��ەبارەت ب��ە ناس��یۆنالیزمی ک��وردی )کوردایەتی( 
س��ەرەڕای ئەوەی بە ش��ێوازێکی الواز دەردەکەوێ، هەروەها لەبەر 
تێنەگەیش��تن لە ئەدەبیاتی سیاسی و ناسنامەخوازیی کوردایەتی بە 
هەندێک دەرەنجامی س��ەیر دەگات. حەقمۆرادی بێ هێنانی باسێکی 
مێژووی��ی ب��ۆ خوێندن��ەوەی بزووتنەوەی کوردی دەڵ��ێ کە کورد 
ناس��یۆنالیزمی نییە و »ئەویتر« وەکوو مەرجی س��ازکردنی »خود« لە 
گوتاری ناس��نامەی کوردیدا نیی��ە )١3٩8، ١٩(. هەرچەند کەمێک 
دواتر لەم دڵنیابوونەوەی کەم دەبێتەوە و دەنووس��ێت »ڕەنگە بکرێ 
ب��اس لە گوتارەکانی ناس��نامەی کوردی بکرێ، ب��ەاڵم ناکرێ باس 
لە گوتارێک��ی هێژمونیک بکرێ« )هەمان، 20(. هەڵبەت، نووس��ەر 
ه��ەوڵ دەدا کە تەواو پابەند بە تیۆرییەکان بێ و هەر بۆیە ش��میت 
وەکوو ش��میت قبووڵ دەکا و لە هەمان کات��دا کە چەندین الپەڕە 
لەس��ەر ڕوانگەی الکاو و موف بۆ شمیت دەنووسێ، بەاڵم ئاوڕ لەم 
باس��ە ناداتەوە کە موف بەئاش��کرا باس ل��ەوە دەکا کە ڕوانگەکەی 
»لەگەڵ شمیت و دژ بە شمیتە« )موف 2005، ١٤(. ئەم تێگەیشتنە 
یارمەتیم��ان دەدا ل��ەوە تێبگەین بۆچی ش��میت قبووڵی نەدەکرد 
ک��ە دەکرێ لە ناو حیزبێکدا پەیوەندی��ی دژبەرایەتی نەبێ. موف لە 
ڕێگ��ەی چوارچێوەی سیاس��ەتی دێموکراتیکەوە باس لەوە دەکا کە 
ئەرکی دێموکراس��ی گۆڕانی دژبەرایەتی بۆ نەیاریەتییە؛ هەر بۆیە لە 
دێموکراسییەکی ڕادیکاڵدا بابەتی سیاسی لەسەر بنەمای دژبەرایەتی 
و پەیوەندیی دۆس��ت/دوژمن ساز نابێ، بەڵکوو ئەویتر وەک نەیارێک 
سەیر دەکرێ کە مەشروعییەتی هەیە. بە گرنگیدان بەم باسە بەرەو 
الیەن��ی دووەمی ڕەخنەک��ەم هەنگاو دەنێم کە لەبەر گش��تاندن و 
س��ەرنج نەدان بە وردەکارییە مێژوویییەکان، نووس��ەر بەم ئەنجامە 
دەگا ک��ە »ئەویتری« کوردێک هەمیش��ە کوردێکی تر بووە. النیکەم 
لە س��ەردەمی س��مکۆوە کە ناوی »ڕۆژی کورد و شەوی عەجەم«ی 
بۆ یەکەم ژم��ارەی ڕۆژنامەکەی )١٩2١(داناب��وو هەتاکوو ئەنجامی 
ڕێفراندۆمی باشووری کوردس��تان بە جیابوونەوە لە عێراق، گوتاری 
کوردایەت��ی بەردەوام لە ڕێگەی لۆژیکی هاونرخی و جیاوازییەوە، لە 
قۆناغە جیاکانەدا دوژمنی لە بەرانبەر »ئیمە«ی کورددا س��از کردووە. 
ئەگەرنا چۆن دەتوانین هەڵسووکەوتی زۆرینەی دەنگدەرانی باشووری 

کوردستان بۆ جیابوونەوە لە عێراق و بە دوژمن سەیرکردنی عەرەب 
ش��رۆڤە بکەین؟ بێگومان دەکرێ لەگەڵ نووس��ەر لەمەدا هاوڕا بین 
کە گوتارێکی هێژمونیک لە سەرتاسەری کوردستان بۆ ناسیۆنالیزمی 
کوردی دەستنیش��ان ناکرێ کە هێزی جوواڵنی کۆمەاڵنی خەڵکی 
هەبێ. بەاڵم ئەم ش��ێوازە ڕوانینەی نووس��ەر، چاوپۆش��ی کردنە لە 
مێژوویەکی سەد ساڵەی شۆڕش کە تیایدا سەدان هەزار پێشمەرگە 
دژ ب��ە »دوژمن« ش��ەڕیان کردووە. دی��ارە گوتاری ناس��یۆنالیزمی 
کوردی هەر وەک گوتارێکی دیکە دەتوانێ و پێویس��تە سەر لە نوێ 
خ��ۆی ڕێک بخاتەوە ب��ەاڵم ئەمە بەو مانایە نییە کە ئیس��تا و لەم 
س��اتەوەختەدا من زانیومانە دوژمن کێیە و پێش لە من/ئێمە دوژمن 

بۆ کورد نەناسراوە. 
سپاس��ی دوکتۆر کەماڵ س��لێمانی دەکەم ب��ۆ وەبیرهێنانەوەی ئەو 
جیاکارییە گرنگەی کە لە نێوان دووانەی دۆست/دوژمن لە ڕۆژنامەی 

ڕۆژی کورد و شەوی عەجەمدا هەیە. 
٤. عەباس وەلی لە وتارێکدا بە ناوی بێدەنگیی ڕۆژهەاڵت )س��کوت 
روژهات( کە پەیوەندی بە الیەن��ی تیۆریکی توێژینەوەکەی منەوە 
هەی��ە، ویس��توویەتی هۆکارەکانی، ب��ە وتەی نووس��ەر، بێدەنگیی 
ڕۆژهەاڵت پۆلینبەندی بکا. وەلی، وەک بەرهەمە پێشووەکانی کەمتر 
س��ەرچاوە بە بنەمای تیۆریکی وتارەکەی دەدا، بەاڵم ئاش��کرایە کە 
چوارچێوەی هەڵس��ەنگاندنەکەی هەمان »دێرین ناسیی بێدەنگی«یە 
)archaeology of a silence( ک��ە الکاو و م��وف لە بەش��ی 
یەکەمی کتێبی هێژمونی و س��تراتێژیی سوسیالیس��تی، ئاماژەیان 
پێ��داوە ت��ا لە ڕێگەی چەمک��ی هێژمونییەوە ئ��ەو پچڕانەی کە لە 
پێویستیەتی زنجیرەی مێژوویدا ڕووی داوە پڕ بکەنەوە )200١؛ 7(. 
هەرچەند، وەلی بە درووس��تی ئاگاداری کێشەکانی خوێندنەوەیەکی 
مێژوویییانەیە، بەاڵم دیس��انەوە لەبەر دوو ه��ۆکار دەکەوێتە داوی 
جەوهەرگەرایییەکەوە کە خۆی لە س��ەرەتای بابەتەکەیدا بەتوندی 
ڕەت��ی کردووەتەوە. یەکەم کێش��ە ب��ۆ پابەندبوون ب��ە بنەماگرتنی 
یەکەیەکی سیاس��ی ب��ە ناوی جوگرافی��ای ئێ��ران دەگەڕێتەوە و 
بەردەوام لە بابەتەکانی وەلیدا وەک یەکەیەکی ئەزەلی سەیر دەکرێ. 
لە هەمان کاتدا دەبێتە هۆی ئەوەی سەرهەڵدانی بیری نەتەوەیی لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە ئەنجامی سەرکوتی ناسیۆنالیزمی ئێرانی و 
لە سەدەی بیستەمدا پێناسە بکرێ. لە کاتێکدا سازبوونی یەکەیەکی 
سیاس��ی بە ناوی ئێران بۆ سەرەتای س��ەدەی بیستەم دەگەڕێتەوە، 
وەلی دەنووس��ێت: »بەدرێژایی پێنج سەدەی ڕابردوو، باشترین قۆناغ 
بۆ ناوچە کوردنش��ینەکان، ئەو قۆناغ��ە بوو کە ئەم ناوچانە لە الیەن 
میرنشینە نیوەسەربەخۆکانەوە، کە لە بەرزترین ئاستدا سەروەرییەکی 
ڕەهایان هەب��وو، ئیدارە دەکران و پەیوەندییەکانیان لەگەڵ دەوڵەتی 
ئێرانلەس��ەر بنەمای خەراج س��از کرابوو« )١3٩٦، ٦؛ پێداگریکردنە 
هی من��ە(. النیکەم هەر توێژەرێک کە کەمترین ئاش��ناییی لەگەڵ 
مێژووی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت هەبێ دەزانێ کە لە ماوەی ئەو پێنج 
س��ەدەیەدا )١٩00�١٤00( چەندین پاشایەتی بە سەر بەشگەلێک 
لە جوگرافیای سیاس��ییی ئەو ئێرانەی لە سەدەی بیستەمدا ناسراوە، 
حکومەتیان کردووە و ناوێک لە »دەوڵەتی ئێران« بە هیچ ش��ێوازێک 
لە ئ��ارادا نەبووە. ئەم بە جەوهەرگرتنی ئێ��ران دەبێتە هۆی ئەوەی 
کە ناس��یۆنالیزمی کوردی بە پاشکۆ و لە ڕاستیدا بە پەرچەکرداری 
ناسیۆنالیزمی ئێرانی ئەژمار بکرێ و وەلی بەرەو ئەنجامی لۆژیکی ئەم 
جەوهەرگەرایییە دەبا. دیارە، چوارچێوەی باس��ەکەی الکاو و موف 
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بۆ خەباتی سوسیالیستی لە »واڵتانی ڕۆژئاوا« دەگەڕێتەوە کە خاوەنی 
یەکەیەکی سیاس��یی دیاریک��راون. وەلی بێ ئاوڕدانەوە لەم باس��ە، 
دەقاودەق هەندێک لە ئەنجام و ڕێکارەکانی پڕۆژەی دێموکراس��یی 
ڕادیکاڵ لەسەر ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەکار دێنێ. سەرەڕای ئەوەی 
وەلی زانیاریی زۆر کەمی لەس��ەر جوگرافیای ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
هەیە و فەکتەکانی زۆربەی کات بە ناوچەی موکریان )و تەنانەت تەنیا 
بە مەهاباد( سنووردارن، ئاگاداری بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییە نوێکان لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان نییە کە چۆن لەگەڵ کوردایەتی )ناسیۆنالیزمی 
کوردی( جومگەبەندی کراون، هەروەها بە دەرخس��تنی گۆچانێکی 
مووس��ایی لە کۆتاییی وتارە دوورودرێژەکەیدا بیرۆکەی ئێرانچیەتیی 
خۆی بۆ س��ڕینەوەی ناسنامەی کوردی بەم ش��ێوەیە نیشان دەدا: 
»سەرکەوتنی حیزبی هادەپ لە هەڵبژاردنەکانی 20١5 شایەتی دەدا 
کە بەرنامەیەکی سیاس��یی بەرباڵوتر، وەکوو بەشێک لە بەرگرییەکی 
دێموکراتیک لە تورکیا، یارمەتیی هادەپی دا کە س��نووری لە سەدا 
دە بۆ چوونە ژوورەوە بۆ پارڵەمان تێپەڕێنێت. . . س��ەرکەوتنێک کە 
حیزبە سیاسییەکانی کورد، زۆربەی کات لەبەر خۆبەرتەسک کردنەوە 
لە ناو س��نوورەکانی قەومی – زمانی و پابەندبوون بە ناوچەگەرایی، 
تا ئەو کاتە بە دەس��تیان نەهێنابوو. بەپێچەوانەوە، شکەستە یەک لە 
دوای یەکەکانی پڕۆژەکانی خودموختاریی ناوچەییی کوردی لە ئێران 
و عێراق و هەروەها دۆخی نالەباری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە 
عێراق نیش��اندەری شکستی ئەو پڕۆژانەن کە قەومی کورد بە ناوەند 
دەگرن لە کاتێکدا لە سیاس��ەتێکی ڕاس��تەقینەی دێموکراتیک لە 
الیەن دەوڵەتی حاکم��دا نابیندرێ« )هەمان، 28(. هەرچەند منیش 
لەگ��ەڵ بنەمای ڕەخنەکانی وەلی لە پ��ڕۆژەی خودموختاری هاوڕام 
و پێم وایە ئەزموونی خەباتی ئێمە بەتایبەت لە ڕۆهەاڵت و باش��وور 
نیشانی دەدا کە حاکمییەت و هەروەها جومگەبەندیی ناسیۆنالیزمی 
ئێران��ی، عەرەبی و تورکی ڕێگرن لەوەی کە سیاس��ەتێکی پلۆڕاڵ و 
دێموکراسییەکی ڕادیکاڵ لەم واڵتانەدا ساز ببێ. کەواتە ڕێگەچارەی 
پرۆژەی پێش��ڕەوی کوردایەتی، پچڕاندنی زنجیرەکانی کۆلۆنیالیزم و 
وابەستەیییە کە بەم دەوڵەت نەتەوانەوە دەیانبەستێتەوە. ئەم دەوڵەت 
نەتەوانە لە بنەڕەتدا لەس��ەر بنەمای بەکۆلۆنی گرتنی کوردس��تان 
دام��ەزراون و مەش��روعیەتیان پەیدا ک��ردووە. بەپێچەوانەوەی ئەم 
بۆچوونە، ڕێگەچارەی وەلی تێکەاڵوبوونی ناس��نامەی کوردی لە ناو 
ناسنامەیەکی مەدەنیی تورکیایی و ئێرانییە. هەر بۆیە ئەو خوازیاری 
قەومییەت س��ڕینەوە لە ناسنامەی دەس��ەاڵتی حاکم بە سەر تورکیا 
و ئێران��ە )وەلی ١3٩8، ١٦�١7(. وات��ە هەرچەند وەلی ڕەخنەگری 
سیاس��ەتە لیبراڵییەکانی ئیساحی دەستووری بنچینەیییە، بەاڵم بە 
ڕێگایەکی جیاواز خوازیاری ئەوەیە کە ناسنامەی دەسەاڵتی سیاسی 
بە شێوازێکی ڕادیکاڵ دێموکراتیک ببێ. ئەگەر ئەم شێوازە بە بنەما 
بگرین خەڵکی ئێران لەسەر بنەمای ئێرانی بوون مافی هاوواڵتیبوونی 
هەیە و لە هەموو جومگەکانی دەس��ەاڵتدا ناب��ێ قەومیەتی فارس، 

تورک یا کورد خۆی نیشان بدا. 
5.  کامەران مەتین لە وتاری »چەپی ئێرانی، گۆڕانی ڕادیکاڵ و پرسی 
نەتەوەیی« ڕەخنە لە س��تراتێژیی چەپ لە ئێران دەگرێ و دەیەوێ 
بە تیشک خستنە سەر پرس��ی نەتەوەیی لە ئێران »ستراتێژییەکی 
نوێی س��ەرکەوتوو بۆ چەپی ئێرانی« داڕێژێت. بە باوەڕی مەتین بۆ 
گەیش��تن بە دێموکراسییەکی ڕادیکاڵ و پێشکەوتوو، چەپی ئێرانی 
نابێ لە کاتی خەباتدا تەنیا پش��ت بە بریکاریەتیی شۆڕش��گێڕانەی 

چین��ی کرێکار ببەس��تێ، بەڵکوو هەروەها دەب��ێ کەڵک لە هێزی 
کەمینە نەتەوەیییە س��ەرکوتکراوەکان و گرووپ��ە پەراوێزخراوەکان 
و خەباتی ژنان وەربگرێ. مەتین، هەرچەند، بە درووس��تی لەس��ەر 
هەم��ان بنەما ک��ە من لەم وتارەدا بەکارم هێن��اوە بیرۆکەی خۆی 
پەرە پ��ێ دەدا و دژ ب��ە جەوهەرگەرایی دەوەس��تێتەوە، بەاڵم لە 
هەمان کاتدا بە ش��ێوەیەکی پارادۆکس��یکال بنەمای فیکریی خۆی 
لەسەر جەوهەرگەرایی و پشت بەس��تن بە چەمکی »ئێران« وەکوو 
یەکەیەک��ی یەکپارچەی نەگۆڕی لەمێژینە، لە ڕووی سیاس��ییەوە، 
دەبەس��تێت. واتە هەوڵی ئەو ب��ۆ نوێکردنەوەی خەب��ات لە ئێران 
ب��ۆ مانەوەی پێکهاتەیەکی س��اختەیە کە لە هەم��ان یەکەم ڕۆژی 
سازبوونیەوە لەسەر بنەمای بەکۆلۆنی کردنی نەتەوە غەیرە فارسەکان 
دامەزراوە. پێکهاتەیەکی سیاسی بە ناوی ئێران کەمتر لە سەد ساڵ 
تەمەنیەتی و ب��ێ بوونی پێکهاتەیەک��ی کۆمەاڵیەتی و کولتووریی 
هاوبەش و لەس��ەر بنەمای کۆلۆنیالیزم��ی نێوخۆییی ئەو ناوچانەی 
کە دەکەونە دەرەوەی گوتاری ناس��یۆنالیزمی ئێرانییەوە دامەزراوە. 
هۆکاری گەشەی الس��ەنگ لە کوردستان ناکارامەییی بەرپرسان و 
نەبوونی یاسا و پانی درێژخایەن نەبووە )یاکوو کەمترخەمی بەرەی 
چەپی شۆڕش��گێڕ(، بەڵکوو بە پێچەوانەوە دەرەنجامی ڕاستەوخۆی 
پەراوێزخس��تنی کوردستان، گواستنەوە و بەکارهێنانی هێزی کاری 
کوردس��تان لە ناوەندی ئێران و بەتااڵنبردنی سەرچاوە ماددییەکانی 
کوردس��تان بە مەبەس��تی ئاوەدانکردنەوەی ناوەند بووە )ئەردەاڵن، 
20١٩ئا(. دەرکی ناتەواوی مەتین لە دێموکراسیی پلۆراڵ و ڕادیکاڵ 
دەبێتە هۆی ئەوەیکە بە ش��وێن س��ازکردنی گوتارێکی گشتگیری 
سوسیالیس��تی بۆ ئێران بێ. ئاش��کرایە، الکائ��ۆ و موف بۆ خۆیان 
باوەڕی��ان وای��ە ئیمکانی گوت��اری یەکپارچەی چ��ەپ لەناوچووە 
)١٩85، ١٩١�١٩2(. ه��ەر بۆیە، پێم وایە ل��ە ئێران لەبەر ئەوەی 
بەرنام��ەی دێموکراس��یی ڕادیکاڵ لەس��ەر بنەم��ای دامەزراوەی 
یاسایی، سیستەمی پەروەردەیی، پەیوەندییەکانی کار و گوتارەکانی 
بەرگ��ری لە نێ��وان نەتەوە/گروپە پەراوێزخ��راوەکان دادەمەزرێ و 
فۆڕمگرتنیان لە کوردس��تان )لەس��ەر بنەمای گوتاری کوردایەتی( 
لە جەمس��ەرێکی پێکدژی بەرنامەی چەپ��ی ئێرانی جومگەبەندی 
ک��راوە، ناتوانی��ن باس لە س��تراتێژییەکی چەپی شۆڕش��گێڕانە بۆ 
هەموو ئێران بکەین. بۆ نموونە لە جومگەبەندیی دژەچەوساندنەوەی 
ستراتێژیی سوسیالیستیی حیزبی دێموکرات، وەک دوژمن سەیری 
پاش��ماوەی چەپی ئێرانی دەکرێ. هەر بۆیە پاش لە یەک س��ەدە 
سیس��تەمی س��وڵتەی کۆلۆنیالیزمی ئێرانی بەس��ەر کوردستان و 
هەروەها سەرکوتی ئاشکرای دەنگی ئازادی لە کوردستان کە خاڵی 
هاوبەشی ناس��یۆنالیزم و بەرەی چەپی ئێرانییە، نوێکردنی پڕۆژەی 
چەپ بە مانای سڕینەوەی پێگەی سوژەی جیاوازی کوردییە کە لە 
ئاکامدا ناچارە لە ناسنامەی ئێرانیدا بتوێتەوە. جێی ئاماژەیە، مەتین 
تەنانەت لە کتێبی س��ەرەکیی خۆی کە س��ەبارەت بە ش��ۆڕش لە 
ئێرانە و لە سەدەی شازدەیەم تاکوو شۆڕشی گەالنی ئێران )١٩7٩( 
لەخۆ دەگرێ، تنیا لە یەک ش��وێندا و بە ش��ێوازێکی الوەکی باس 
لە کۆماری کوردس��تان وەک دەرەنجامی بۆشاییی دەسەاڵت دەکا 
کە بە پش��تگیریی یەکیەتیی سۆڤییەت س��از بووە )مەتین 20١3، 
٩0(. هەوڵی مەتین بۆ س��ازکردنی تیۆرییەکی گشتیی کۆمەاڵیەتی 
و خوێندنەوەیەک��ی نوێ بۆ مۆدێرنیتەی ئێرانی لە چوار س��ەدەدا، 
لەسەر بنەمای گریمانەگرتنی یەکەی کۆمەڵگای ئێرانییە. هەرچەند 

141گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720



نوێکاری هێنانە باس��ی کاریگەریی بواری نێودەوڵەتی بۆ ناو تیۆریی 
مارکس��یزم لە ڕێگەی بەکارهێنانی تیۆریی گەش��ەی الس��ەنگ و 
لێکدراوی ترۆتسکی سەرنجڕاکێشە، بەاڵم لەم مۆدێلە نوێیەشدا و لە 
کاتی ئاوڕدانەوە لە بەس��تینی نێوخۆیی، گرنگیی سیاسەتی ناسنامە 
و داخوازییەکانی نەتەوە غەیرەفارس��ەکان وەک بزوێنەری ش��ۆڕش 

النیکەم لە کاتی مەشروتەخوازییەوە کەمتر لەبەر چاو گیراوە. 
٦. بەکارهێنانی هەندێک چەمک وەکوو کوردایەتی، نەتەوەی کورد و 
کوردستان، بەرەوڕووی هەمان ڕەخنەمان دەکا کە لە جەوهەرگەرایی 
دەگیرێ��ت. بۆ نموونە من لەس��ەر هەمان بنەم��ا، ڕەخنەم لە وەلی 
و مەتین گرت��ووە کە چەمکی ئێران وەک��وو جەوهەرێکی نەگۆڕی 
لەمێژینەی سیاس��ی بەکار دێنن. ب��ەاڵم جەوهەرگەرایییەک کە لە 
کاتی بەکارهێنانی چەمکی کوردس��تان خۆی نیش��ان دەدا لەگەڵ 
ئ��ەوەی پەیوەندیی بە ئێرانەوە هەیە بەپێی هەمان ڕێس��ای ڕزگاری 
و خەبات بۆ گەیش��تن بە بەرابەری لێک جیاواز دەبێتەوە. سپیڤاک 
ل��ە وت��اری »ئایا بندەس��تەکان دەتوانن قس��ە بکەن؟ )س��پیڤاک 
2003( ئام��اژە بەم الیەنی س��تراتێژیکییەی جەوهەرگەرایی دەکا. 
دەتوانین بڵێین ئەم جۆرە جەوهەرگەرایییە ئەرێنییە، بە ش��ێوازێکی 
س��تراتێژیک لە الیەن نەتەوە، ژنان و گرووپە بندەستەکانەوە بەکار 
دێ بۆ ئەوەی یارمەتیدەریان بێ تا خەڵک لە ڕێگەی وش��یارییەکی 
بەکۆمەڵ��ەوە بجمێ��ن و ئامانجە سیاس��ییەکانی خۆیان وەدەس��ت 
بهێنن. کەواتە جەوهەرگەراییی س��تراتێژیک ڕێگەمان پێ دەدا، بە 
مبەس��تی ڕزگاری لە دۆخی بەکۆلۆنیبوون و چەوساندنەوە، باس لە 
کولتوورێکی هاوبەش لە کوردس��تان بکەینەوە. لە هەمان کاتدا هەر 
وەک لەم وت��ارەدا ئاماژەم پێ داوە تایبەتمەندیی تاقانەی کولتووری 
کوردس��تانی بۆیە دەبێ دێموکراتیک بێ تا هاوکات لەگەڵ هاونرخ 

کردنی خەباتەکان، جیاوازییەکان نەسڕێتەوە. 
7. عەلی مونەزەمی لە تێزی ماستەری خۆیدا هەوڵی داوە چوارچێوەی 
ئەندێشەی قاسملوو تاوتوێ بکا. هەڵبەت لێکۆڵینەوەی مونەزەمی، لە 
ژێ��ر گرنگیدان بە پرس��ی خودموختاری/فێدڕالیزم خوێندنەوەیەکی 
لیبراڵی بۆ قاسملوو بە دەستەوە دەدا و تا ئەو شوێنە دەڕواتە پێشەوە 
کە کەڵک لە بەرواردکردنی ئەندێش��ەی قاسملوو لەگەڵ بیرمەندی 
لیبراڵی ئامریکایی، جان ڕاوڵ��ز، وەردەگرێ )مونەزەمی 20١١، ٤٩؛ 
١3٩2، ١0٩�١١0(. ئەم لێکدانەوە بەراوردکارییە لەوەدا جێی سەرنجە 
کە بەئاش��کرا قاسملوو سۆسیالیست بووە و بەدڵنیاییەوە بیرۆکەکانی 
لە چوارچێ��وەی پارادایمێک��دا بیچمیان گرتووە ک��ە ناکۆکییەکی 
بنچینەییی��ان لەگەڵ لیبراڵیزم هەیە. ئەم ش��ێوازە خوێندنەوەیە بۆ 
قاسملوو، لە الیەکەوە هێزی شۆڕشگێڕانەی بیرۆکەکەی الواز دەکەن 
و چیتر ناکرێ ئاراس��تەیەکی دژەکۆلۆنیالیستییان پێ بدرێ، چونکە 
هەر جۆرە پڕۆژەیەکی لیبرالیزمی سیاسی لەسەر بنەمای سڕینەوەی 
ئانتاگۆنیسم و س��ازانی کۆتایی ڕێک دەخرێ. لە الیەکی دیکەشەوە 
قوواڵییی ئەو باس��انەی قاس��ملوو بۆ س��ازکردنی کۆمەڵگایەکی بێ 
چەوساندنەوە لە ئاس��تی گرنگیدان بە مافە مەدەنییەکان بەرتەسک 
دەکرێتەوە. ئەم تێگەیشتنە لە قاسملوو، ڕێک بەپێچەوانەی باسەکەی 
من لەم وتارەدایە کە ویستوومە لە چوارچێوەی پڕۆژەی دێموکراسیی 
ڕادیکاڵدا خوێندنەوە بۆ میراتی فیکریی قاس��ملوو بکەم و نیش��انم 
داوە کە دەرکی قاس��ملوو لە سوسیالیزم لەسەر بنەمایەکی ڕادیکاڵ 
بووە. ڕەنگە سەرنجڕاکێش��یی بیرۆکەی لیبراڵیزمی سیاس��یی ڕاوڵز 
ب��ۆ مونەزەمی بۆ ئ��ەوە بگەڕێتەوە کە ڕاوڵ��ز توانیویەتی لیبراڵیزمی 

سیاس��ی لە لیبراڵیزمی ئابووری جیا بکات��ەوە. ڕاوڵز هەروەها هەوڵ 
دەدا لە ڕێگەی تێزی »عەدالەت وەکوو ئینس��اف« پرس��ی یەکسانی 
و ئازادییەکان��ی تاک لە جێگای چاکەی گش��تی دابنێ. بۆ ڕەخنە و 
هەڵسەنگاندنی زیاتر س��ەبارەت بە لیبراڵیزمی سیاسی ڕاوڵز سەیری 
بەش��ی س��ێیەمی کتێبی گەڕانەوە بۆ بابەتی سیاس��یی موف بکەن 

 .)5١٩٩، ٤١�٩3(
8. الکاو و موف لە کۆتاییی پێش��ەکیی دووەم بۆ کتێبی هێژمونی 
و س��تراتێژیی سوسیالیس��تی ڕەخنەیەک ل��ە تیۆرییەکەی خۆیان 
دەگرن. چوارچێوەی ئەم مش��تومڕەی کە لە درێژەدا باس��ی دەکەم 
یارمەتیدەری ڕامانێکی زیاتر لەمەڕ گرنگیدان بە بواری لێکۆڵینەوەی 
کولت��ووری لە ئێران و بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵتە. چونکە لە ماوەی دوو 
دەی��ەی ڕابردوودا دەبیندرێ کە توێژەرە کوردەکان بە زۆری ڕوویان 
لە لێکۆڵینەوە س��ەبارەت بە کولتووری کوردی/کوردس��تان کردووە. 
الکاو و موف ب��اس لەوە دەکەن کە هەندێک بۆچوون هەیە کە لە 
جیاتی گرنگیدان بە سیاسەتی ناسنامە بۆ بەرەی چەپ، گەنگەشەی 
ئەوە دەکەن کە »دیس��انەوە بۆ خەباتی چینایەتی بگەڕێینەوە«؛ ئەم 
الیەنە باوەڕی وایە کە بەرەی چەپ بەرەبەرە لەوە نزیک بووەتەوە کە 
خۆی بۆ پرسی »کولتووری« تەرخان بکا و وای لێ هاتووە کە خەباتی 
دژە نابەرابەری��ی ئاب��ووری بەجێ بهێڵێت. ل��ە ئەنجامدا، ئەم دەنگە 
جیایە بەم ئەنجامە دەگا کە لە جیاتی »سیاسەتەکانی ناسنامە« دەبێ 
س��ەر لە نوێ گوێ لە داواکارییەکانی چینی کرێکار بگیرێت. الکاو 
و م��وف چ واڵمێکیان بۆ ئەم ڕەخنەیە هەیە؟ ئەوان قەبووڵی دەکەن 
کە پارتە چەپەکان لە ئەنجامی گرنگیدان بە بزووتنەوە نوێکان، زیاتر 
گرنگ��ی بە چینی ناوەڕاس��ت دەدەن و کەمتر ئاوڕ لە چینی کرێکار 
دەنەوە. بەاڵم ئەمە لەبەر دەستەوەستانیی بەرەی چەپ لە دیتنەوەی 
بەدیلێ��ک بۆ نیولیبراڵی��زم و پەس��ەندی ناڕەخنەگرانەی بیرۆکەی 
بەخۆداچوونەوەی��ە )flexibility( و ئەم��ە پەیوەندیی بە ڕێکاری 
گرنگیدان بە سیاسەتەکانی ناسنامەوە نییە. لە ڕاستیدا ئاوڕدانەوە لە 
ناس��نامە، خۆی لە خۆیدا کێشەی نییە و ئەوانیش پێیان وا نییە کە 
دەبێ لەبەر گەڕانەوە بۆ سیاسەتی واقیعی، خەباتی کولتووری بەجێ 
بهێڵی��ن )xviii ،200١(. ڕێکاری الکاو و م��وف ئەمەیە کە دەبێ 
زیات��ر لە جاران گرنگی بە زنجی��رەی هاونرخی لە نێوان خەباتێکی 
جۆراوجۆری دێموکراتیک بدرێ کە دژ بە ش��ێوازەکانی ملکەچییە. 
لە پڕۆژەی سیاس��ەتی دێموکراتیکدا، هیچ ش��تێک لەوە ڕێگر نییە 
کە زنجی��رەی هاونرخی دژ بە نابەرابەریی��ە هەنووکەییەکان وەکوو 
سێکسیزم، ڕاس��یزم و هەاڵواردنی جێندەری نەتوانن لەگەڵ چینی 

کرێکار جومگەبەندی بکرێن. 
لەم س��ۆنگەیەوە دەتوانین بۆ ئەم کێشەیە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
بگەڕێینەوە کە لە جیاتی گرنگیدان بە خەباتی دژە چەوس��اندنەوە، 
ل��ە زانک��ۆکان باس ل��ە ڕەخنە لە کولت��ووری کوردس��تان وەکوو 
جەوهەرێک��ی نەگۆڕی پێ��ش مۆدێرن دەکرێ و ل��ە هەمان کاتدا 
باس لە هەڵس��ەنگاندنی وەرگیڕان، فیلم، هونەر و بابەتی کولتووری 
لەگ��ەڵ کولتووری ئێرانی دەکەن. ئ��ەم جێگۆڕکێیە لە خەباتی دژە 
چەوس��اندنەوە و ش��یکاری بۆ ش��ێوازەکانی ملکەچی )سەرکوت و 
س��وڵتە( بۆ توێژینەوە س��ەبارەت بە بابەتی کولت��ووری، یەکێک لە 
مێکانیزمەکان��ی بە نیولیبرالیزەکردن��ی کەرتی خوێندن و بەتایبەت 
زانکۆکان لە ئێرانە. دەرەنجامی ڕاس��تەوخۆی ئەم تێڕوانینە ناسیاسی 
کردنی بیاڤی گش��تی و زانکۆکانە )بەتایبەت بواری کۆمەڵناس��ی(. 
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لە کاتێکدا و لە مێژووی خەبات��ی کوردایەتیدا، کولتووری جیاوازی 
کوردی ب��ەردەوام لەگەڵ بەرگرییەکی سیاس��یی ناس��نامەخوازدا 
جومگەبەن��دی کراوە. لە یەکێک لە دوایی��ن نموونەکانی ئەم جۆرە 
توێژینەوان��ە لە الیەن نوخبەکانی کوردەوە دەتوانن س��ەیری وتاری 

»کورد و ئەویدی« )محەمەدی ١3٩8( بکەن. 
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https://www. youtube. com/
watch?v=SGsfvkcMn8U


لەوەدا کە مێژوو و سیاسەت پێوەندییەکی نزیکیان هەیە، هیچ گومان و دڕدۆنگییەک 
نییە. تەنانەت بەسیاسییانە خوێندنەوەی مێژووش بە مانای بەسیاسیکردنی مێژوو 

نییە. بەسیاسیکردنی مێژوو، کوشتنی ڕۆحی هەقیقەتە. سەروژێر و سەرولێژکردنەوەی 
هەرچییەکە کە لە دەرەوەی سیاسەت ڕووی داوە، ئەگەرچی کاریگەریی سیاسیی هەبووە 

بەاڵم پاڵنەرەکەی سیاسەت نەبووە. 

ڕەوتی بەنەتەوەبوونی وەدرەنگخراو یان بنبەست؟  

مەسعوودبابایی



بەرایی
ئەرکی سەرەکیی کۆمەڵگەی سیاسی گەیشتن 
ب��ە ش��یرازە و هارمۆنیی��ە؛ بۆ ڕێکخس��تنی 
وەه��ا کۆمەڵگەی��ەک تەنیا پێویس��تیمان بە 
دەستنیش��انکردنی »ئ��ەرک« و »م��اف« ل��ە 
دەستوور و یاساکاندا نییە، چونکە »یاساکان« 
ئامانجێکی سەرووتریان هەیە کە دەرکەوتیان 
لە »هێزی نەتەوە ل��ە دەوڵەتدا«دەردەکەوێت. 
»دەوڵەت« وەک پێکهاتەی��ەک کە یارمەتیی 
م��رۆڤ دەدات »دۆخی سروش��تی«ی خۆی 
تێپەڕێنێ��ت. تێپەڕاندنی دۆخی سروش��تی، 
ب��ە مان��ای لەدایکبوونی مرۆڤی یاس��ادانەر، 
سەرپش��ک لە س��ەر چارەنووس��ی خۆی و 
»دەوڵەت«  جوگرافیاکەیەتی.  خاوەندارێتی��ی 
س��نوورەکانی نێوان مرۆڤەکان جیا دەکاتەوە 
کە ئەم��ە وەک دەس��کەالی بەڵگەهێنانەوە 
وەرگیراوە.  ل��ێ  س��وودی  ئانارشیس��تەکان 
هەرچەند گوم��ان لەوەدا نیی��ە کە دەوڵەت 
وەها کارێک دەکات و ڕێ  لە دروس��تکردنی 
کۆمەڵگ��ەی جیهانیی مرۆڤایەت��ی دەگرێت 
)بەگوێ��رەی بەڵگەهێنانەوەی ئانارشیس��ت و 
مارکسیستەکان( بەاڵم هیچ ئاسۆیەکی ڕوون 
لە خەیااڵنی کۆمەڵگەی جیهانی)کۆمۆنەکان( 
ک��ە گوای��ە بەخت��ەوەری ب��ەدوای خۆیدا 
دەهێنێت بەدی ناکرێت. دەستنیش��انکردنی 
ئاکامێک و وێستگەیەک بۆ مرۆڤ )لەجیهاندا( 
کە بەختەوەری وەک دوایین ئاکامی گش��تی 
دادەنێ  و لە خۆساالریی کۆمەڵگەکان دەدوێ ، 
ئەفاتوونە  بیرۆکەی سیاسیی  بەراوەژوویەکی 
ب��ە بێ  ن��اوی ئەفات��وون ل��ە چوارچێوەی 
یاس��ایەکی هەمەکیدا کە یەکس��انی دەخاتە 
جێ��ی ه��ەاڵواردن و چینایەتی س��ەروژێر 
دەکات. هەرچەن��د ل��ەوەدا ک��ە ئیدئۆلۆگ 
لەسەر ئەس��کەملی فەیلەس��ووف دادەنیشێ  
جیاوازی��ی بەڵغەکی)عرض��ی(ی هەیە، بەاڵم 
لەباری گەوهەرییەوە مرۆڤ وەک هەمەک لە 
بیرۆکەی ڕێکخەردا � بۆ لەباربردنی جیاوازی، 

باشترین دەسکەالیە. 

پێدراوەکانینەتەوە
لە سەرەتای ئەم جۆرە باسوخواسانەدا هەمیشە 
پاوەجێکەرەکان)مقوم��ات(  باس��کردنی  ب��ە 
هەنگاوەکان��ی بەڵگەهێنانەوە و بەرینکردنەوە 
مەیدانی توێژینەوە دەست پێدەکەن. »خاک« 
و »جوگرافیا« وەک ش��وێنی نیش��تەجێبوون، 
یەکەمین پاوەجێکەری قەوارەی نەتەوایەتین، 
چونک��ە »مێژوو« تەنی��ا »کات« نییە و دەفری 
»شوێن« و »ڕوودان« بۆ تۆماری مێژوو گرنگن، 
»مرۆڤ«ی نێو ئەم دەف��رە، یادەوەریی خۆی 
کۆڵکێش دەکات بەم یادەوەرییەوە شوناس��ی 
خ��ۆی ت��ەدارەک دەدات. چەندی��ن ج��ار 
»چارەنووسی هاوبەش« وەک دەرهاویشتەی ئەم 
مێژووی پێکەوەبوونە، بەگوێماندا دەدرێتەوە و 
»مێژووییبوون« وەک پاوەجێکەری س��ەرەکی 
دەخرێت��ە بەرباس. ب��ەاڵم »مێژوویببوونی«ی 
س��ەلمێنەری  هەن��دەش  ک��ورد  ئێم��ەی 
»پێکەوەییبوون«م��ان نیی��ە؛ »مێژووی« ئێمە 
جوگرافیا  لەسەر  مێژووی«نیشتەجێبوون«مان 
و ئ��او و خاکی خۆمانە. »بەرخۆدان بۆ مانەوە« 
بیرۆک��ەی »دەب��م بە چی«  ش��وێنهەڵگری 
نەبووە. واتە بیرۆکەیەکی سیاس��یی تۆکمەی 
نەتەوەس��ازی بە گوێرەی توێژینەوە لەس��ەر 
»پاوەجێکەرەکان« لەگۆڕێدا نەبووە. هەر جۆرە 
بانگەشەیەک بۆ بەرتەکدانەوەی ئەم بۆچوونە، 
پێویس��تیی بە بەڵگەی بەرهەستەکی هەیە تا 

پێچەوانەکەی بسەلمێنرێ .
ش��ێوەی دابەش��بوونی ک��ورد بەس��ەر 
چەندایەتیی��ەوە  لەب��اری  جوگرافیاکەی��دا 
ئاووه��ەوا  و  خ��اک  پێ��وەری  بەگوێ��رەی 
و ژینگەک��ەی ت��ا ڕادەی��ەک هەماهەن��گ 
ب��ووە، ڕووب��ەری جوگرافیای��ی و ژم��ارەی 
حەشیمەت، هاوس��ەنگیی تێدا هەبووە بەاڵم 
لەب��اری بەکۆمەاڵیەتیب��وون و هاوپێوەندی، 
شۆڕش��ێکی کۆمەاڵیەت��ی کە ببێت��ە مایەی 
تێکش��کاندنی فۆرم��ی ژیانی پشتاوپش��تی 
خێاڵیەت��ی و نەریتپارێ��ز وەدی نەهاتووە و 
هەموو هۆکارەکەش »ڕامیاری«یە. ڕامیارییەک 
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کە نی��ازی تێکش��کاندن ی��ان تێکوپێکنان 
)شالودەش��کنی Deconstruction(ی نەبووە، 
لێرەش��ەوە هەر بانگەش��ەیەک لە الیەن هەر 
هێزێکی سیاس��ییەوە دەبێ  بسەلمێنرێت. بە 
پێچەوانەوە نۆژەنبوونەوەی ئەو شێوە ژیانە لە 
ڕەفتاری سیاسیشدا بەزەقی ڕەنگی داوەتەوە. 
چ گوم��ان لەوەدا نییە، حی��زب و ڕێکخراوی 
سیاس��یی کورد پڕبووە لە س��ەرۆک خێاڵنی 
خاوەن دەس��ەاڵت ک��ە دابینک��ەری هێزی 
ڕەق ب��وون ک��ە چەندە لە الی��ەن حیزبەوە 
کۆنت��رۆڵ دەک��ران ئەوانیش ب��ەو ڕادەیە لە 
دەستنیش��انکردنی ڕەفتاری سیاسیی حیزبدا 
دەستڕۆیش��توو ب��وون. تەنی��ا کاریزمایەکی 

بەهێ��ز دەیتوان��ی دەمک��وت و 
بێدەنگیان ب��کات و تا ڕادەیەک 
پێکەوەیان  چوارچێوەیەک��دا  لە 
گرێ  ب��دات. هۆگری بە کاریزما 
ڕێکخ��ەر  »ه��ۆکاری  وەک 
ل��ە خۆی��دا« ن��ەک »بیرۆکەی 
ڕێکخ��ەر لە هەمەک��دا« ڕێی لە 
بەاڵم  گرت��ووە،  ش��یرازەترازان 
نەیتوانیوە بەتەواوەتی سەروبەری 
س��ەرەکان بێنێت��ەوە ی��ەک و 
جوگرافی��ای زەینیی س��ەرۆک 
»نیشتمان«ی  و  بگۆڕێت  خێاڵن 
کات  هیچ  ڕووناکبی��ران  زەینی 
خێاڵن  س��ەرۆک  »نیشتمان«ی 

نەبووە. هەر بۆیە هەمیش��ە بیاڤی سیاس��ی، 
لەتەک بیاڤ��ی فەرهەنگ��ی ڕووناکبیری کە 
کێڵگەی »تاکی سەربەست«ە لە ناکۆکیدا بوون 
و لە ئێستاش��دا هەر بەو جۆرەیە. س��ەیریش 
لەوەدایە کە »تاکی سەربەس��ت« هەمیش��ە 
پەراوێز خراوە و تەنیا لە هەندێ  وێس��تگەدا 
توانیویەتی بەس��ەر بنەماڵە گەورە و سەرۆک 
خێاڵندا زاڵ ببێ  ک��ە ئەمە خاڵێکی بەهێزی 
وەرچەرخان لە مێژووی سیاسیی کورددا بووە، 
دەتوانین د. قاس��ملو ب��ە نموونە بهێنینەوە و 

ئەمە یەکێک لە نموونە دەگمەنەکان بووە. 

مەرگی کاریزما هەمیش��ە بە مەرگەسات 
و لێکترازان کۆتایی هات��ووە. چونکە کاریزما 
هەمیشە »هۆکاری ڕێکخەرە لە خۆیدا« بەاڵم 
لەنێو ک��ورددا نەبووەت��ە »بیرۆکەی ڕێکخەر 
ڕێکخەر  نەبوونی«بیرۆک��ەی  هەمەک��دا«.  لە 
ل��ە هەمەکدا« بووەت��ە مای��ەی چاوەڕوانیی 
کۆمەڵگە، چاوەڕوانیی سەرهەڵدانی ڕزگاریدەر؛ 
لەبەرئ��ەوەی کۆمەڵگە بەک��ردەوە نەیتوانیوە 
ل��ە جەغزی بازن��ەی جوگرافی��ای نێوخۆیی 
دەرباز ببێ ، ڕۆژب��ەڕۆژ قاوخی بەڕووی خۆدا 
داخران لە سووچی جۆرێک لە ژیانی زەینیی 
مێژووکردی چەقبەستوو دیلی کردووە کە ئەم 
شێوەژیانە سەرکردەی ناوچە لەنێو بزووتنەوەی 
سیاس��یدا بەرهەم دەهێنێت کە 
دەنگی ملکەچان��ە، ئیدی پرس 
و ڕا ب��ە خەڵک��ی ناوچەی��ەک 
ک��ە ویس��تی خۆی ڕادەس��تی 
ک��ردووە  خ��ۆی  دەمڕاس��تی 
دەمڕاستیش  بێمانایە.  بەکردەوە 
شوناس��ێکی  دەستڕۆیش��تووی 
بەکۆمەڵە کە بەئاس��انی ناتوانی 
بیخەیت��ە الوە. بە ش��ێوەیەکی 
جوگرافیایەکی  کاتێک  گش��تی 
سیاس��ی لە نێوخۆوە گیرۆدەی 
س��نووری داتەن��راوی نێوخۆیی 
ناتوانین مرخی خۆمان لە  بێت، 
خۆش  سیاس��ی  کۆمەڵگەیەکی 
بکەین کە پێویس��تیی بە تاکی سەربەس��تە. 
تاکی سەربەس��ت مەرج نییە بە مانای تاکی 
دیمۆک��رات بێت و نابێت وەها لێک بدرێتەوە 
کە تاکی سەربەست بەمس��ۆگەری ڕەفتاری 
دیمۆکراتیکی ل��ێ دەوەش��ێتەوە ، بەاڵم بە 
دڵنیایی��ەوە ئەم تاکی سەربەس��تە هەڵگری 
ئ��اوەزی خێڵەک��ی نیی��ە. بەن��دە هەبوونی 
کۆمەڵگ��ەی سیاس��ی بە تاکی سەربەس��ت 
دەبەس��تمەوە ک��ە خاوەنی ویس��تی ئازادە 
نەک ف��ەڕی خوێ��ن و ف��ەڕی یەزدانی. لە 
وەه��ا بارودۆخێکدا بە کردەوە نەتەوەس��ازی 

ئەگەربتوانین»خێڵ«
بەقەوارەیەکیسیاسی
لەقەڵەمبدەین،تائەم
چرکەساتەش»خێڵ«
تاکەدامەزراوەی
سیاسییەکەبە
ناویهەمەجۆرەوە
فەرمانڕەوایدۆخی
نەتەوایەتییکوردە!
دیارەخوێنەرئاگادار
بێتمەبەستی

بەندە«خێڵیزەینی«یە
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بەرەوڕووی ئاس��تەنگ دەبێت��ەوە و تەنیا بە 
بانگەشە بۆ هەبوونی  خۆس��ڕکردن دەتوانین 
ڕس��کانی کۆمەڵگەیەکی سیاس��ی بکەین کە 
دەتوانێ  هەوێن��ی دەوڵەت ی��ان هەر جۆرە 
قەوارەیەکی سیاس��یی دیک��ە بێت. هەڵبەت 
ئەگ��ەر بتوانی��ن »خێ��ڵ« ب��ە قەوارەیەکی 
سیاسی لەقەڵەم بدەین، تا ئەم چرکەساتەش 
»خێڵ« تاک��ە دامەزراوەی سیاس��ییە کە بە 
فەرمان��ڕەوای دۆخی  ن��اوی هەمەج��ۆرەوە 
نەتەوایەتیی ک��وردە! دیارە خوێن��ەر ئاگادار 
بێ��ت مەبەس��تی بەندە«خێڵ��ی زەینی«ی��ە. 
ل��ەم ڕووەوە بەریەککەوتنێ��ک ک��ە لەنێوان 
»ڕووناکبیر« و »سیاس��ی«دا هەیە ) ڕووناکبیر 
بە مانای ڕاستەقینەی خۆی( ملمانێی »تاکی 
سەربەست« و »دەسەاڵتی ڕەها«یە. لەم ڕووەوە 
ئەگەر بیرمەن��د و ڕووناکبیر هەڵگری ڕۆحی 
ئازادی تێپەڕیو لە دۆخی خێڵ بن، درۆی ناوێ  
کە ڕاستەوڕاست لەگەڵ دەمڕاستی ملکەچان 
دەکەون��ە ملمان��ێ  و بەداخ��ەوە بیرمەند و 
ڕووناکبیر لە وەه��ا کۆمەڵگەیەدا بۆڕ دەدرێن 
چونکە نە خاوەنی سیاسەتن و نە خۆشەویستی 
کۆمەڵگە. ب��ەم پێیە بە بۆچوونی بەندە، لەنێو 
کورددا »سیاسەت« خۆی گەورەترین لەمپەری 
»نەتەوەسازی« و »نیشتمانسازی«یە. واتە ئەگەر 
لێگەڕێ��ن هەم��ووان دەتوان��ن کاری خۆیان 
جێبەج��ێ بکەن بەاڵم تاکە ب��وار کە ئەرکی 
خۆی ڕاناپەڕێنێ  »سیاس��ەت«ە. بەو مانایەی 
کە »سیاس��ەت« وەک کاتالیزۆری سەرەکیی 
»نەتەوەس��ازی« بە کردەوە ل��ەکار کەوتووە. 
ئەم بانگەش��ە قورس��ە تەنیا بە سەیرکردنی 
دابەش��بوونی سیاسیی کۆمەڵگەی کوردستان 
دەبینرێ��ت. جا ئەگەر ئێمە ئەم دابەش��بوونە 
وەک بارودۆخێکی ئاس��ایی لەبەرچاو بگرین، 
دەپرسین ئاخۆ لە وەها بارودۆخێکی ئاساییدا، 
چلۆن نەتەوەس��ازی دەلوێ ؟ ئەمە پرسیارێکە 
کە دەبێ  بانگەش��ەکارانی ئاس��اییبوونی وەها 
بارودۆخێک بیدەن��ەوە و بەندە هیچ واڵمێکم 
بۆ ئ��ەم بابەتە پ��ێ  نییە. ب��ەاڵم ئەگەر ئەم 

بارودۆخە مێژوویییە وەک ڕەوتێکی ئاس��ایی 
و سروشتی نەبینین، ئینجا دەتوانین باس لە 
دۆخی ئاسایی و سروش��تی بکەین. »خەباتی 
مان��ەوە« پاراس��تنی جۆرێک ل��ە مرۆڤە لە 
جوگرافی��ادا و دەبێتە مایەی بینیی دەرەوەی 
خۆت وەک »نەی��ار« و »دوژمن«. واتە تێکڕای 
ئەو هێرش��بەر و داگیرکارانەی کە پەالماری 
خاک��ی کوردس��تانیان داوە وەک »بێگان��ە« 
و »داگیرک��ەر« و »دوژم��ن« ل��ە زەینی ئێمە 
نەخش��ێنراون و لەو دۆخەدا جوگرافیا وەک 
ڕووبەری بەرهەڕەش��ەکەوتوو بە »نیش��تمان« 
ناس��ێنراوە. لێرەدا »هەڕەش��ەی ئەوی دیکە« 
کۆمەاڵن��ی خەڵک��ی پەالم��اردراو لە یەک 
خانەی هاوبەش��دا »لەبەرانب��ەر ئەوی دیکە« 
یەک دەخ��ات. دۆخی بەرەنگاری هەس��تی 
هاوچارەنووس��یی کات��ی دەڕەخس��ێنێ  کە 
هەرکات بەر هەڕەشە دەکەوین یەکدی وەک 
هاوچارەنووس وێنا دەکەین، هەرچەند ناتوانین 
لەم��ەڕ کورد بەتەواوەتی ئەم داوەرییە پژڕاس 
بکەینەوە. کاتێک میرنش��ینەکان لە تەنیشت 
یەک��ەوە دەڕووخان ب��ە هان��ای یەکدییەوە 
نەچ��وون. ئەم��ەش ئەوە دەس��ەلمێنێت کە 
»دەس��ەاڵت« هۆگ��ری بە خاک��ی قەڵەمڕەو 
ل��ە  »میرنش��ین«یش  و  دەکات  دروس��ت 
درێژماوەدا »س��نووری نێوخۆیی« و »سنووری 
دەرەک��ی«، لە زەیندا زین��دوو دەکاتەوە. لەو 
بارودۆخەدا � بەو جۆرەی کە پێشتر لە وتاری 
»بونیادی خێڵەکیب��وون« و وتارەکانی دیکەدا 
باسم کردووە و پێویس��ت بە دووبارەکردنەوە 
ناکات � بەکردەوە )خێڵ � ش��ێوەی ئاخاوتن( 
سەرلەبەری چەمکی نیشتمان بە قەڵەمڕەوەوە 
گ��رێ  دەدەن و تەنانەت مەترس��یی س��ەر 
هاون��ەژاد و هاونەت��ەوەش ب��ە مەترس��یی 
دەرەوەی س��نوورەکانی »میرنش��ین« لێ��ک 
دەدرێتەوە و لە ئێستاش��دا هەمان س��نووری 
نێوخۆیی لە هۆش و بیری ڕێکخراوی سیاسیدا 
دەبینرێت؛ بەتایبەتی ئەگەر سەیرێکی ناوچە 
پەراوێزییەکانی کوردستان بکەین کە ناوەندی 
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هی��چ ڕێکخ��راو و حیزبێکی سیاس��ی نین، 
بەزەق��ی کەمتەرخەمیی��ەک دەبینین کە لە 
ڕەوتی بەش��داری نەکردن یان بەشداری پێ 
نەکردنی سیاس��یدا وەبەرچاو دەکەوێت. ئەم 
بەربەس��تانەی بەنەتەوەب��وون ک��ە بەندە بە 
»بەنەتەوەبوونی وەدرەنگخراو« ناودێرم کردووە، 
لە نیوەی دووەمی س��ەدەی بیس��ت و یەک 
بە«بنبەس��ت« دەگات. نام��ەوێ  ئەم��ە تەنیا 
لەبەرچاو  تێخوێندەیی«  »پێشبینییەکی  وەک 
بگیردرێ��ت، چونکە هیچکام لە نیش��انەکانی 
»خێڵی زەینی« نەسڕدراونەتەوە و ئێستە وەک 
خۆیان دەبینرێن. لێرەدا پێویس��تە بەدەر لە 
بارودۆخ��ی کەتوارەکی)واقع��ی(ی کورد، لە 
»بەنەتەوەب��وون« بدوێین ک��ە ئەگەر بارودۆخ 

گونجاو بێت دەبێ  وەها بێت!
لەبەرئ��ەوەی لە ڕوانگ��ەی بەندەوە، هیچ 
هەلومەرجێکی لەبار یان تێکۆشانێکی شێلگیر 
و ڕژد بە ئاراستەی »نەتەوەسازی« لە سیاسەتی 
ئێس��تای کورددا نابینرێ و بانگەشە و الفیش 
خۆخەڵەتاندنە، تەنی��ا گریمانی ئەوە دەکەین 
ئەگەر هەلومەرج لەبار بێت »نەتەوەس��ازی« و 

نیشتمانسازی« بە چ ئاقارێکدا ڕێ  دەکەن.

جوگرافیا
خاک و سامانی س��ەرزەوی و ژێرزەوی وەک 
ژێرخانی ئابووریی کۆمەڵەخەڵکێکی مێژووییی 
بەش��دار و نیش��تەجێ ، وێڕای یان سەرەڕای 

ملمانێ  و بەریەککەوتنی نێوخۆیییان.
کاتێ��ک باس��ی«خەڵک« دەکەی��ن، ل��ە 
مرۆڤانێ��ک دەدوێین ک��ە ئەزموونی ژیان لە 
ڕووبەرێک��ی جوگرافیاییدا خاڵی هاوبەش��ی 
نێوخۆی��ی و خاڵ��ی جی��اوازی دەرەکیی بۆ 
ڕەخساندوون کە شێوەیەک لە ژیانی بۆ پێکەوە 
ناون کە ڕەنگە بەئاس��انی وازی لێ  نەهێنن. 
تەنیا لە ڕەوتی نەتەوەس��ازیدا دەتوانین پەی 
بەوە ببەین کە ئاخۆ ئەو ش��ێوە ژیانە لەمپەرە 
یان یارمەتیدەر. بەاڵم لەبەر ئەوەی ئەم شێوە 
ژیانە بەگشتی س��یمایەکی هەندەکیی لەنێو 

سیمایەکی هەمەکیی ژیانی نێو جوگرافیاکەن، 
بەدڵنیاییەوە ئاخێزگەیەکی هاوبەشی هەیە کە 
دەبێ  لە ڕەوتی نەتەوەسازیدا وەک بەشێک لە 
هەمەک لەبەرچاو بگیردرێ  و چ پێویس��تیش 
ب��ەوە ن��اکات خاڵ��ی جی��اوازی هەندەکی 
بس��ڕینەوە، تەنیا ئەوەندەمان پێویس��تە کە 
خاڵی هاوبەشی هەمەکی بخزێنینە نێو وێنای 
نەتەوایەتیمان��ەوە. بەم پێودانگە ش��ێوەژیانی 
هاوبەش��ی کۆمەڵەخەڵکی نێو جوگرافیایەک 
لە پێناس��ەیەکی هەمەکی��دا جێ  دەکەینەوە 
و جیاوازیی��ەکان وەک ئەزموونی هەندەکیی 
نێو مێ��ژوو دەخەین��ە پەراوێ��زەوە. واتە لە 
ڕۆح��ی پێناس��ەدا دەیانس��ڕینەوە و ڕێگ��ە 
دەدەین لە پەراوێزی پێناس��ەدا بژین. چونکە 
جێکردنەوەیان لە کرۆکی پێناس��ەدا ناکۆکی 

بەرهەم دەهێنێت.

فەرهەنگ
وەک دەس��کەوتێکی مرۆیی لە دوو ڕەهەندی 
ماددی و مەعنەوی لە ئەنجامی کار و کارلێک 
لە چوارچێ��وەی بەریەککەوتنی هزر لەتەک 
ژینگ��ە و دەوروبەر، لەنێو زەی��ن و زمان لە 
سیستمێکی نیشانەناسانەدا بەگوێرەی یاسای 
)ئاماژە، ئاماژە پێکەر و ئاماژەپێکراو( دەڕسکێت 
و دەڕەخسێت. بە جۆرێک کە دەتوانین بێژین 
فەرهەنگی��ش وەک زم��ان سیس��تمێک لە 
نیشانەکانە. لەم س��ۆنگەیەوە فەرهەنگ وەک 
سیستمێکی نیش��انەیی، پەیڕەوی لە ڕێسای 
دیاردە و دەرکەوت و لێکەوتەی دیاردە دەکات 
و تێکهەڵچڕمس��انی]١[ زم��ان و فەرهەنگیش 
لێرەوە س��ەرچاوە دەگرێت. بەهەرحاڵ لەبەر 
ئەوەی ک��ە فەرهەنگ دیاردەیەکی مێژوویییە 
کە لە دۆخی هەنووکەیی��دا ڕەنگ دەداتەوە، 
فەرهەنگ��ی کورد ب��ە ئاقارێکی یەکس��اندا 
نەڕۆیش��تووە و ئ��ەو فرەیییەی کە لە زمان و 
فەرهەنگی ک��ورددا دەبینرێت، چەندە مایەی 
دەوڵەمەندیی��ە هەندەش کێشەس��ازە. مێژوو 
ل��ە دەفری گێڕانەوەی پەتیدا زیاتر لە ئەدەب 
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دەچێ��ت تا مێ��ژوو. بە گوێ��رەی ئەوەی کە 
گێڕانەوە مێژوویییەکانی کورد سەرچاوەکەیان 
کەمتر ئارشیڤە و بەشێکی زۆری ئارشیڤی کورد 
پێوەندیی بە سیاسەتەوە هەیە و فەرهەنگیش 
لە پاش��کۆیەتیی سیاسەتەوە سەیر کراوە، بەم 
ش��ێوەیە هەموو نەخۆش��ییە سیاسییەکان بۆ 
نێو کایەی فەرهەنگ شۆڕ بوونەتەوە. دەتوانم 
بڵێ��م ڕەنگە کەم مێ��ژوو هەبێت بە بارتەقای 
مێژووی کورد سیاس��ی بێت، لەکاتێکدا هەر 
ئ��ەو مێ��ژووە زۆرترین زیانی ل��ە فەرهەنگی 
ک��وردی داوە. بەدەر ل��ەوەی دوژمنانی کورد 
چ جۆرە سیاس��ەتێکیان بەرانبەر کورد پەیڕەو 
کردووە، بەاڵم سیاس��ەت لە کوردستاندا پاش 
مەرگی کاریزماکان گیرۆدەی ئاوەزی خێڵەکی 
و ناوچەی��ی ب��ووە، بەم پێی��ە دەتوانین لەوە 
تێبگەین بیرۆکەی »ڕزگاریدەر« بۆچی ئەوەندە 
ل��ە زەینی مرۆڤ��ی کورددا ڕەگ��ی داکوتاوە. 
ه��ەروەک باس ک��را، »ه��ۆکاری ڕێکخەر لە 
خۆی��دا« )کاریزما( ل��ە پێ��واری »بیرۆکەی 
ڕێکخ��ەر لە هەمەک��دا« ب��ەردەوام مێژووی 
کوردی لە هەڵکش��ان و داکشانی دراماتیکدا 
قووت داوە. تا ئەم چرکەس��اتەش بەندە پێم 
وای��ە هەموو ئەو بابەتان��ەی بە الف و جاڕی 
»بیرۆکە و بەرنام��ە و پەیڕەو«ی ڕێکخراوەیی 
دەخرێن��ە بەرب��اس هیچکامی��ان نەیانتوانی 
نیش��اندەری »بیرۆکەی ڕێکخەر لە هەمەکدا« 
ب��ن؛ یەکێک ل��ە بەڵگەکانی��ش ئەوەیە کە 
بەرنامە و پەیڕەو و پرەنسیپ و دیسپلینەکان، 
نەیانتوانی پێش ب��ە جیابوونەوە و دابڕانەکان 
بگ��رن، چونکە هەر ل��ە بنەڕەتەوە »بیرۆکەی 
ڕێکخەر لە هەمەکدا« زادەی هاوچەش��نی و 
لێکچوون و دەروەس��تبوون و ویس��تی ئازاد 
و سەرپش��کییە. لەبەرئەوەی دەمڕاس��تەکان، 
دەمڕاس��تی قەڵەمڕەوە نێوخۆیییەکانن، ئیدی 
نە ویستی ئازاد هەیە و نە سەرپشکی. لە وەها 
دۆخێکدا لەبەر الوازیی ئاوەزی بەکۆمەڵ یان 

هەستی گشتی دوو شت سەر هەڵدەدەن:
ق����ەڵەم��ڕەوە  ناس��ینی  بەفەرم��ی   1

نێوخۆیییەکان
2 پاراس��تنی قەڵەم��ڕەوەکان ل��ە الی��ەن 
دەمڕاستەکانی هەمان قەڵەمڕەو لەنێو ڕێکخراو 
و حیزبەکاندا کە دی��ارە ڕۆژبەڕۆژ قەڵەمڕەوە 
بچووکت��ر  و  بچ��ووک  نێوخۆیییەکانی��ش 
دەکەنەوە و تا ئاستی ئوتۆمیزەبوونی کۆمەڵگە 

پێشڤە دەچێ .
ئەگ��ەر بمانەوێ  لە بەرنامەیەکی تۆکمەدا 
پێشنیاری ڕێکخس��تنی نەتەوە بکەین، دەبێ  
سەرلەبەری سیس��تمی پەروەردە بگۆڕدرێت، 
ب��ەاڵم بۆ ئ��ەم کارە چ��ۆن دەتوانی��ن ئەم 
قەڵەم��ڕەوە نێوخۆیییانە ک��ە تێکڕای میراتی 
قەڵەمڕەوی ئاغەواتی و میرنشینییە بسڕینەوە. 
سەرلەبەری کێشەکە لەنێو سیاسەتدا پەپکەی 
داوە و قەڵەمڕەوە نێوخۆیییەکانی جوگرافیای 
نەتەوەیی ک��ە بوونەتە مایەی دابەش��بوونی 
نەتەوەی کورد، بە شێوەیەکی زەینی و نافەرمی 
لەالیەن دەمڕاستەکانیانەوە، کە لەنێو ڕێکخراوە 
سیاس��ییەکاندان، پارێ��زراون. کە وابوو دەبێ  
چارەسەرەکە لەنێو هێزە سیاسییەکاندا بکرێت. 
چونکە البردنی بەربەس��تی دەرهەستەکی لە 
دژوارترە.  بەرهەس��تەکی  بەربەستی  البردنی 
ئەگەر وەها کارێک بکەین ئینجا دەتوانین لە 
داڕشتنی سیس��تمێکی پەروەردە بدوێین کە 
کار لەسەر ڕاماڵینی تێکڕای کۆسپ و لەمپەرە 

دەرهەستەکی)زەینی(یەکان بکات. 

ــگرتنلەبەسیاسیکردنی مێژوووپێش
خوێندنەوەیمێژوو

ل��ەوەدا کە مێژوو و سیاس��ەت پێوەندییەکی 
نزیکیان هەیە، هی��چ گومان و دڕدۆنگییەک 
خوێندنەوەی  بەسیاس��ییانە  تەنان��ەت  نییە. 
مێژووش ب��ە مانای بەسیاس��یکردنی مێژوو 
نییە. بەسیاسیکردنی مێژوو، کوشتنی ڕۆحی 
هەقیقەتە. س��ەروژێر و س��ەرولێژکردنەوەی 
هەرچییەک��ە کە ل��ە دەرەوەی سیاس��ەت 
ڕووی داوە، ئەگەرچی کاریگەریی سیاس��یی 
هەبووە بەاڵم پاڵنەرەکەی سیاس��ەت نەبووە. 
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»بەسیاس��یکردنی مێ��ژوو« بە ب��ڕوای بەندە 
ڕادەستکردنی مێژووە بە کۆمەڵێک کارەکتەری 
سیاس��ی، بەو مانایەی ئ��ەوان دەتوانن بڕیار 
بەس��ەر ڕووداودا بس��ەپێنن کە بە ئارەزووی 
ئەوان ڕووب��دات نەک ئەوەی لە کاریگەرییان 
بدوێین. ئەم کارە جڵەوگیرکردنی گێڕانەوەی 
توخمەکان��ی  چەواش��ەکردنی  مێ��ژووە، 
گێڕانەوەیە. واتە کارەکت��ەر، ڕووداوەکان بەو 
جۆرەی کە تێیاندا بەش��دار بووە دەگێڕێتەوە 
وەک »هەمیش��ە قارەمان« )بڕواننە بیرەوەریی 
زۆربەی سیاس��ییەکانی کورد ک��ە جێناوی 
کەس��ی یەکەمی تاک »م��ن« بەزەقی تێیدا 
دەبینرێ��ت(. لە وەه��ا بارودۆخێک��دا مێژوو 
دەشێوێت و بەم چەش��نە هەقیقەت لەنێوان 
دێڕەکان��ی گێڕانەوەدا ون دەبێ��ت؛ لەوەش 
س��ەیرتر ئەوەیە کە لە مێ��ژووی گەالنی بێ  
دەوڵەتدا شوێنەوارناس��ی هیچ جێ  و ڕێیەکی 
نییە و تەنیا پاش س��ااڵنێکی دوورودرێژ، یان 
بە سەدان س��اڵ، ڕاس��تییەکانیان لە الیەن 
توێژەرانی خاوەن واڵتی بێگانە ئاش��کرا دەبن 
و ل��ە مۆزەخانەی ئەواندا س��ەروەدەردەهێنن 
کە لەو دەمەدا کەس ش��ک نابەیت تا باجی 
درۆ بدات! لە ڕاستیدا »بەسیاسیکردنی مێژوو« 
وەک بڕیاری بەکۆمەڵی کارەکتەرانی سیاسی 
خۆی دەنوێنێ  کە تێیدا ون کردنی هەقیقەت 
ی��ان چەواش��ەکردنی ئامانجی س��ەرەکییە. 
دەگەین��ە ئەو بەرەنجامەی ک��ە ئەگەر مێژوو 
بە ئەرش��یڤ و شوێنەوارناس��ی پش��تگیری 
نەکرێت، س��ەرگەردانی نێوان بیرەوەرییەکانە. 
بیرەوەری��ی بێ  بەڵگ��ە و واژۆ بەگەواهگرتنی 
مردووەکانە کە دەتوانین بێژین چوونە ژێرباری 
ناتوانین  ک��ە  گێڕانەوەیەک��ە،  بااڵدەس��تیی 
بس��ەلمێنین.  نادروستییەکەی  و  دروس��تی 
ئەم��ە دەبێتە مایەی بڕوا پێ کردن و بڕوا پێ 
نەکردن لە الی��ەن دوو بەرەی جیاوازەوە کە 
هەردووکیان لەس��ەر بنەمای متمانەکردن و 
متمانەنەک��ردن بڕیاری خۆی��ان دەدەن. واتە 
گێڕانەوەی بیرەوەریی کەسێکی ناودار لە الی 

الیەنگرانی ڕاستە و نەیارەکانیشی بە پەسندی 
نازان��ن. چونک��ە لەم نێوەدا تەنی��ا متمانە لە 
ئارادایە. تەنانەت گەواهیدەرانی ڕووداوێکی نێو 
بیرەوەری، بە بارتەقای بەڵگەیەکی نووسراو و 
واژۆی��ەک مایەی بڕوا پ��ێ کردن نین. ئیدی 
لە وەها دۆخێکدا دەق��ی مێژووییی ڕۆنراوی 
گێڕانەوەی پەتی دەبێت بە هاوشێوەی دەقی 
پیرۆز کە پێشتر« ئیمانی پێ  دەهێنی و پاشان 
بڕوای پێ دەکەی« واتە لەو دۆخەدا مێژوو هیچ 
نرخێکی بۆ نامێنێتەوە. یەکێک لە ڕێگەکانی 
نەتەوەسازی لە لێڕوانینی مێژوویییەوە بریتییە 
لە دابڕاندنی لە بەسیاس��یکردن و تەیارکردنی 
بە ئەرش��یڤ و شوێنەوارناس��ی، بە جۆرێک 
کە نەتەوە تێیدا بەش��ێوەیەکی زانستییانە لە 

گێڕانەوەیەکی تۆکمەدا خۆی بنوێنێت.

زمانوموزیک
بەگوێ��رەی ئ��ەوەی بەن��دە لە باس��کردنی 
نەتەوەس��ازیدا زیات��ر زم��ان ب��ە فاکتەری 
س��ەرەکی دەزانم و زمانگ��ەرام، بەاڵم لەبەر 
ئەوەی گەلێ  جار لە وتار و بابەتەکانی دیکەدا 
بەتێروتەسەلی زمانم وەک تەوەری سەرەکی 
خس��تووەتەبەرباس، لێرەدا نامهەوێ  بچمەوە 
س��ەر ئەو باسە و لە ترس��ی پاتەوپاتوێژی لە 
ڕوویەکی دیک��ەوە لە زم��ان دەدوێم. دیارە 
ل��ە توێژینەوەکان��ی پێوەندیدار ب��ە الیەنی 
نەتەوەس��ازی ڕەنگە بەشێوەیەکی ئەوتۆ باس 
لە موزیک نەکرابێت، بەاڵم بەندە سۆنگەیەکی 
دیاریک��راوم بۆ وروژاندنی ئەم الیەنە هەیە کە 
ڕەنگ��ە نامۆ و نابەجێ��ش بێتەبەرچاو. لەگەڵ 
ئەوەی ک��ە زمان فاکتەری هەرەس��ەرەکیی 
پێناسەی نەتەوایەتیی کوردە، بەاڵم بە بارتەقای 
موزیک پڕکاریگەری نییە. ئەگەر وایە، بۆچی 
ناتوانین موزیک بە فاکتەری سەرەکی دابنێین. 
ل��ە درێژەی بابەتەکەدا ه��ەوڵ دەدەم واڵمی 
ئەم پرسیارە ڕەخنەیییە بدەمەوە. لە پێوەندی 
لەتەک ڕابردوودا موزیک لە زمان بەبڕشتترە. 
دەب��ێ  هێڵێ��ک بە ژێ��ر پێوەن��دی لەتەک 
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ڕابردوودا بکێشین. ڕابردوو لە هەستەکانماندا 
نۆستالێژیکی چێژەکییە  زیندووترە، دۆخێکی 
کە موزیک بەئاس��انی دەتوان��ێ  بیوروژێنێ . 
کاتێک گوێ  لە س��یاچەمانە، الوک، حەیران، 
چەم��ەری، هۆرە و مەقامەکان دەگرین، لەنێو 
ئەو جوگرافیای��ەی کە پڕە لە فرەقەڵەمڕەویی 
)خێڵ � ش��ێوەی ئاخاوتن( موزیک بەئاسانی 
»هەس��تی هاوبەش« دەئافرێنێ . هەس��تێکی 
هەمەکی کە بەش��ێوەیەکی لێڵ و نامۆ وەک 
خەوێ��ک کە س��ەرچاوە کۆنەکانم��ان وەبیر 
دەهێنێتەوە؛ چەشنی ش��ەبەنگێک کە بەنێو 
پ��ەردە تەنکەکاندا تێدەپەڕێ  ت��ا بە کرۆک 
دەگات، لەم س��ەر و ئەوس��ەری جوگرافیادا 

هەن��دێ   و  دەکات  هاموش��ۆ 
وێنای جوگرافیایی لە مێش��کدا 
بیرخەرەوەی  کە  دەچەس��پێنێ  
چەمکی نیش��تمانە. بەاڵم بۆچی 
موزیک ناتوانێ  بە بارتەقای زمان 
موزیک  بێت.  پڕباندۆر  فاکتەری 
لەگەڵ ئەوەی دەتوانێ  »هەستی 
لەگەڵ  بوروژێن��ێ ،  هاوب��ەش« 
ئەوەشدا ناتوانێ  »مانای هاوبەش« 
موس��یقایی،  مانای  بئافرێن��ێ . 
تەنیا لە هەس��ت و جوانییەکی 
دوورەدەستدا پاچەڤە دەکرێتەوە 
کە هەستی هاوبەشی هاوشێوەیی 
دەخوڵقێنێ ، ب��ەاڵم بە بۆچوونی 

بەندە ناتوانێ  سیمایەکی ڕوونی هاوشێوەییی 
پێناس��ەکراو بخاتە ڕوو. جیاوازیی نێوان زمان 
و موزیک لەوەدایە کە موزیک هاوشێوەیی لە 
هەستی جوانیناسانە و نوستالێژیک بەگوێرەی 
ڕووی لێکچوونی هەستەکی � خەیاڵی پاچەڤە 
دەکات. زم��ان، هاوش��ێوەیی لە پێناس��ە و 
چەمک و گوتەزاکاندا پێناس��ە دەکات. زمان 
لەگەڵ ئ��ەوەی بە ڕاوێژک��ردن لەتەک ئاوەز 
هەس��ت پاچەڤ��ە دەکات، بەاڵم پێناس��ەی 
دەکات، لە وش��ەدا دەیپێچێت��ەوە و عەوداڵی 
ڕوونکردنەوەی��ە.  زمان داڕێژەری چەمکگەلی 

ئاوەزەکییە، هەر بۆیە کاتێک باس��ی پێناسە 
دەکەی��ن ه��ەم چەم��ک ڕوون دەکەینەوە 
و هەم مەبەس��ت و پێگە و بەس��تێن دیاری 
دەکەین. هەر بۆیە دەگوترێ  پێناسە هەڵگری 
ڕۆحی زاڵبوونە. بۆیە نەتەوەکان زیاتر هۆگری 
ڕێکخستی جیهانی دەوروبەریانن و ئەو زمانەی 
کە لە جوگرافیاکەیاندا ئامرازی پێناسەکردنە، 
ڕێکخەری ڕێککەوتنی زمانییانە و ڕێککەوتنی 
زمان��ی، هاوپێوەن��دی و هۆگری دروس��ت 
دەکات ک��ە هەم ئێس��تایە و ه��ەم ڕابردووە 
کە لە س��ایەیدا داهاتووی ئ��ەو هاوپێوەندی 
و هۆگریی��ەش دەستنیش��ان دەک��ەن. لەو 
ب��اوەڕەدام موزیک وروژێنەری پشتەس��ەر و 
ڕابردووە، لەگەڵ ئەوەشدا ئاسۆی 
خ��وازراوی داهاتووش دەنوێنێ ، 
پێناس��ە.  نواندنەوەیە نەک  واتە 
ناتوان��ێ   هیچ��کات  هەربۆی��ە 
بگرێتەوە  گوتەزا)مقول��ە(  جێی 
و  گوتەزاس��ازی  بەکورت��ی  و 
چەمکسازیی ئیپیستمۆلۆژیک لە 
لەگەڵ  بەدەرە.  موزیک  تواناییی 
لەتەک  پێوەندیگرت��ن  ئ��ەوەی 
موزیکی کوردی لە پێوەندیگرتن 
لەتەک زمانی کوردی ئاس��انترە، 
بەاڵم زمان لە سیاسەتدا داڕێژەری 
»وێژمان«)دیسکۆرس(ە و موزیک 
وەها کارێکی لێ  ناوەش��ێتەوە و 
بۆیە لەم بوارەدا ناچارە پاشەکش��ێ  بکات. لە 
سەرێکی دیکەوە زمان کێشەسازیشە، چونکە 
جی��اوازی دروس��ت دەکات و زمانێکی وەک 
زمانی ک��وردی بەو هەموو پەرش��وباڵوییەی 
لەنێو قەڵەم��ڕەوە نێوخۆییەکاندا دابەش بووە 
و ئەم دابەشبوونەش بە کەڵکی کەڵکئاوەژووی 
دەمڕاس��تەکانی ئ��ەو قەڵەم��ڕەوە دێ��ت و 
بەکاریشی دەهێنن و زیاتر مانای لێکترازاندنە 

تا یەکگرتن.
ل��ەم بارەیەوە دەتوانی��ن بێژین موزیک 
تووش��ی هیچ بنبەس��تێک نەهات��ووە و بە 

یەکێکلە
گرنگترین

الیەنەکانیدیکەی
نەتەوەسازی
پەروەردەیە.
ئەزموونێککەئ
ێمەیکوردلە
پەروەردەی

نەتەوایەتیداهەمانە
لەئەدەبووێژەو
بەتایبەتیشیعردا

قەتیسماوە
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بەردەوامی لەنێوان قەڵەمڕەوە نێوخۆیییەکانی 
جوگرافیای کوردس��تاندا بە ئاسانی هاتوچۆ 
دەکات، ب��ەاڵم بەداخ��ەوە زم��ان ل��ە نێو 
ئ��ەم جوگرافیای��ەدا گی��رۆدەی قەڵەمڕەوە 
نێوخۆیییەکانە و زیاتر لە بنبەس��ت دەچێ  
تا دەربڕی »بیرۆکەی ڕێکخەر لە هەمەکدا«. 
پێش��وەختە  ئەمەش  چارەکردن��ی  دی��ارە 
بەندە بە س��ڕینەوەی کۆمەڵە قەڵەمڕەوێکی 
نێوخۆییی سیاس��ی کە خەریک��ە کۆمەڵگە 
ب��ەرەو ئەتۆمیزەکردن دەب��ەن و ئەگەر ئەم 
قەڵەمڕەوانە تێک بش��کێن، زمانیش دەتوانێ  
چەش��نی موزیک بە نێو جوگرافیای بەرینی 
کوردستاندا هاموشۆ بکات کە دیارە هەنووکە 
ناتوانێت. بۆیە لە پرۆس��ەی نەتەوەس��ازی و 
»وێژمان«  ڕێکخس��تنی  بۆ  نیشتمانسازیشدا 

پێویستیمان بە یەکخستنی زمان هەیە.

پەروەردە
یەکێک ل��ە گرنگتری��ن الیەنەکانی دیکەی 
نەتەوەس��ازی پەروەردەی��ە. ئەزموونێک کە 
ئێمەی ک��ورد لە پ��ەروەردەی نەتەوایەتیدا 
هەمان��ە ل��ە ئ��ەدەب و وێ��ژە و بەتایبەتی 
شیعردا قەتیس ماوە. ڕەنگە کۆنترین شیعری 
پەروەردەیی لە کورددا لەنێو ئەدەبی فۆلکۆردا 
و ل��ە چیرۆکی مندااڵندا ڕەنگی داوەتەوە کە 
هەم��ووان نموونەکانی دەزان��ن. ئەم جۆرە 
پەروەردەیە، ش��ێوازێکی کۆنی خۆرهەاڵتییە 
ک��ە زۆربەی هەرە زۆری ل��ە زمانی ئاژەاڵن 
و مێرووانەوەیە و کەس��یەتییەکانیان بەزۆری 
لە ڕوانگ��ەی مرۆیییەوە س��یفەتی چاکە و 
خراپەیان بەس��ەردا سەپێنراوە و هەرکامیان 
نوێنەری جۆرێک ل��ە مگێزی)طبع( مرۆیی 
دەکەن. ڕێوی، گورگ، ش��ێر، مشک، هەڵۆ، 
قااڵو، م��ار، پەپوول��ە و قالۆنچ��ە و دواجار 
جادووگەر لە ش��ێوەی پیرێ��ژن، هەرکام لە 
مگێزە سروش��تییەکانیان بەسەردا بار کراوە 
و ل��ە زەینی س��ادەی کوردد - چەش��نی 
پەروەردەیەکی س��ەرەتاییی سەر بە ئەدەبی 

زارەک��ی - ڕەنگی داوەتەوە. ئەم پەروەردەیە، 
لە جەرگەی خێزاندا و بە بڕش��ت و تەوەری 
»باپی��رە« و »داپیرە« و »دای��ک« و »باوک« و 
»پ��وور« بەڕێوە چ��ووە. ج��ۆرە دانایییەکی 
ئەزموونی ک��ە کوردی پێ  گ��ۆش کراوە و 
ڕەنگدانەوەی ژینگە و ش��ێوەی ژیانی ئایینی 
و کۆمەاڵیەتی و ئابوورییە و بەدەر لە هەموو 
تیۆریسازییەکی پەروەردەیییە و زیاتر سەر بە 
داناییی کردەکییە و ئاشکرایە لەم سۆنگەیەوە 
ئەزموون��ی ئەوانی دیکە ڕەخس��ێنەری ئەم 
پەروەردەیەی��ە. ک��ە وابوو پێش��ینانی ئێمە 
ل��ە پ��ەروەردەدا ژیان��ی خۆیانیان ب��ە وانە 
گوتووەتەوە و لەمەڕ »بیرۆکەی پەروەردەیی« و 
»هاوکێشەسازیی پەروەردەیی لەمەڕ ڕەوشت« 
هیچ ش��تێکی نووس��راومان نییە و تەنیا لە 
دەتوانین  گێڕانەوەیی��ی چیرۆکەکاندا  دەقی 
وێنای زەینی چیرۆکگێ��ڕەوەکان بکەین کە 
خۆیان کەسێتیی سەرەکیی ژیانی زیندوو یا 
»ئەزموونی ژیاو«)تجربەی زیستە(ن. ئەم وانانە 
بە شێوەیەکی تەڵقینی شۆپاژۆی شێوە ژیانی 
پێش خۆیان دەکەن و بەش��ێوەیەکی گشتی 
ڕەوتی داهێنانی ڕوانگ��ەی نوێ  مەودایەکی 
دوورودرێ��ژی چەندین س��اڵە دەخوازێ  کە 
فریای کاتی ئەمڕۆییب��وون ناکەوێت. واتە تا 
ب��ە ئەمڕۆ دەگات، ئەمڕۆی پیر دەبێت و بەم 
چەش��نە ناتوانین کوڕی ئەو سەردەمەش بە 
س��ەردەمی خۆی بزانین. چونکە ئەوەی ئەو 
پ��ەروەردە دەکات، س��ەردەمی خۆی نییە، 
بەڵکو س��ەردەمی پێش خۆیەتی و هەر بۆیە 
سەردەمەکان ڕەنگدانەوەی نەوەکانیان نین و 
ل��ەم بارەیەوە ناتوانم بڕوا ب��ەوە بهێنم هیچ 
ژیانێ��ک کە پابەندی کتومت و دابەس��تەی 
نەریت بێت، بتوانێ  هاوپێناوی سەردەمەکەی 
بێت. واتە ئەگەر لە سەردەمێکدا بە پێوەری 
سەردەمی پێشووتر بژین، مانای ئەوەیە فریای 
س��ەردەمەکەمان نەکەوتووی��ن. بەم پێیە تا 
سەدەی نۆزدەیەمی زایینیش کورد هەمیشە 
چەند سەدە لەپاش سەردەمەکەی خۆی بووە 
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و ڕۆحی س��ەردەمی خۆی نەناسیوە. زاڵترین 
خوێندن، خوێندن��ی ئایینی بووە و ئێمەش 
دەزانی��ن »ئایین« لە دۆخێک��ی »الهووتی« 
دەدوێ  و بەدەر لە کاتی«ناسووتی«یە. واتە لە 
تێگەیشتن لە خودا دەدوێ  نەک تێگەیشتن 
لە ڕێسا س��یکۆالرەکانی ژیانی زەمینی. بۆیە 
ناتوانین لە ڕێگەی خوێندنی ئایینییەوە پەی 
ب��ە هزری زەمینی و س��یکۆالر ببەین و کە 
وابوو ناتوانین لە ڕۆحی س��ەردەم تێبگەین. 
چونکە گەشەی ژیار کاتمەندە و بەرەنجامی 
داهێنانە و ش��ێوەگۆڕانی ژیانە و »دین« تەنیا 
بە »تازەباو)بدعە(« دەگۆڕدرێت و »تازەباو«یش 
لە دیندا هێندە بەئاس��انی ج��ێ  ناگرێت و 
هەندێ  جاریش بابای تازەباوهێن بەکوش��ت 
دەچێ ، بەاڵم بابای نوێداهێن بەئاسانی جێی 
دەبێتەوە و کەمتریش بەر ناتۆرە و هێرش��ی 
دین دەکەوێت. لەم س��ۆنگەیەوە »نوێداهێن« 
لەبەر ئ��ەوەی هیچ بڕوایەک ن��اکات بە باو 
بەڵکو بە ش��ێوەیەکی بەرهەستەکی دەیخاتە 
ڕوو، ڕەنگە یاسایەکی زانستی و ئەدەبی یان 
هزری بش��کێنێت، ب��ەاڵم »باو«ێکی ئایینی 
یان ڕەوش��تی بەئاشکرا ناش��کێنێت. چونکە 
»نوێداهێن«، »نوێ » لە بەرانبەر »کۆن«دا قوت 
دەکاتەوە، بەاڵم »باو« چونکە ڕەگی لە »دین« و 
»نەریت« و »ڕەوشتی کۆمەاڵیەتی«دا داکوتاوە، 
پابەندی »ئەزموون«ە و ک��ە واتە »کۆنەباو«ە 
و لە بەرانب��ەردا ، »تازەب��او« کەمتر بەختی 
ئەوەی هەیە پەسند بکرێت. بەم درێژدادڕییە 
دەمه��ەوێ  بڵێ��م؛ ئێم��ەی ک��ورد لەب��ەر 
ژێردەستەیی و نەبوونی قەوارەیەکی سیاسی 
ی��ان دەوڵەت لە پەراوێزی ژی��اردا ژیاوین و 
خوێندن��ی »حوجرە«ش بۆ هەم��ووان نەلواو 
و خودی »حوج��رە«ش پارێزەری«نەریتێکی 
دینی« بوو. لە وەها بارودۆخێکدا سەرهەڵدانی 
سەردەمێکی  لە  ڕووناکبیر  دەس��تەبژێرێکی 

الهووتباوەڕدا چۆن لواوە؟
لەباری پەروەردەیییەوە بەندە بۆچوونێکی 
س��ەیر دەخەم��ە ڕوو ک��ە ڕەنگ��ە نەتوانم 

بەتەواوەتی بە بەڵگەی بەس��ندە پژڕاس��ی 
بکەم��ەوە، بەاڵم وەک بۆچوونێک کە مایەی 
تێڕامانە بە گرنگی دەزانم. سروشتی ئایینیی 
مرۆڤی کورد ش��ەریعەتتەوەر � بەو مانایەی 
کە کۆمەڵگە ئیسامییەکاندا پەیڕەو کراوە � 
نەبووە. »دین« وەک ڕێکخەری یاسای ژیان، 
بەو ش��ێوەیەی لە س��ەدەکانی نێوەڕاستی 
مەسیحی و ئیسامیدا بەگوێرەی دەسەاڵتی 
پاپا و دەسەاڵتی خەالفەت یان ئیمپراتۆریی 
ئیسامی لەبەرچاو گیراوە، چەندان لە چەقی 
س��ەرنجی کورددا نەبووە. هۆی ئەوەش کە 
دین وەک دەس��کەالیەکی سیاسی کەڵکی 
ل��ێ وەرنەگی��راوە ڕەنگە هۆیەک��ەی ئەوە 
بووبێ��ت کە فۆرمی دینداری لە کوردەواریدا 
ڕۆحانی و سۆفییانە و عیرفانی بووە، هەروەها 
مێژین��ەی عیرفان��ی سروش��تی بەگوێرەی 
پێش��ینەی ئایینیی کوردان لە چوارچێوەی 
ئیسامیش��دا پەیکاڵکراوە، بەتایبەتی هێزی 
ل��ە بەهێزبوونی  لەنێ��و کورداندا  تەریقەت 
خانەگا)خانەقا(کان��دا  و  تەکی��ە  پێگ��ەی 
دەبینرێت کە دامەزراوەی خانەقا لە بەرانبەر 
مزگەوت��ی فەقێ  و مەالیان بە زەقی بەرچاو 
دەکەوێ��ت تا ئ��ەو ڕادەیەی ک��ە مەالکانی 
پابەن��دی خەالفەتیش ناچ��ار بوون لەگەڵی 
هەڵبک��ەن. ئەم��ە بە بۆچوون��ی بەندە وای 
بەڕووی  حوجرەکانیش  کران��ەوەی  کردووە 
شیعر و سروشتگەرایی و بابەتانی ڕۆحانی و...
هتد کە بەهەرحاڵ ئەزموونێکی بەرتەس��کی 
پەروەردەیی��ن بەاڵم ب��ە ب��ەراورد لەگەڵ 
کۆمەڵگە داخراوترەکانی دەوروبەر، تەریقەت 
پەراوێزی  ل��ە  ب��وو  دەربوونە)منفذ(ی��ەک 
فیقهتەوەریی خەالفەتدا کە کوردی لە جەڕ 

و مەنگەنە نەداوە.
پەروەردەی مودێڕن، لە سەدەی بیستدا بە 
پرۆسەی مودێڕنیتەی نەتەوەی سەردەست، 
پریشکیشی بەر کورد کەوت. لەگەڵ ئەوەی 
بەهەرح��اڵ ل��ەم پەروەردەی��ەدا دەروازەی 
دنی��ای نوێی بینی، بەاڵم ڕاس��تەوخۆ و بە 
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زمانی خۆی ب��ەر جیهانی نوێ  نەکەوت. لە 
باری زمانەوە لە سەردەمی ئەدەب و شیعری 
کاس��یکیی کوردیدا، ڕەوتێکی کارکردن بە 
زمانی کوردی دەس��تی پێکرد و تا ڕادەیەک 
زمانی کوردی گەشایەوە. هەڵبەت نموونەی 
باشووری کوردس��تان ڕەنگە لە پارچەکانی 
دیک��ە جیاوازتر بێت ب��ەوەی کە خوێندن 
ب��ە زمانی ک��وردی نەپچڕا، بەاڵم لە س��ێ  
پارچەی دیکەی کوردس��تان بەش��ێوەیەک 
لە ش��ێوەکان مودێڕنیتەی سیاسیی ئێران و 
تورکیە و سووریا بەکردەوە هەناسەی زمانی 
کوردیی بڕی. بەم شێوەیە کرانەوە بە ڕووی 
جیهان��ی نوێ  بە زمانی بێگانە بوو کە لێرەدا 
دەرفەتی باسکردن لە زیانەکان کەمە. تەنیا 

نموونەیەک لەو زیانانە دەهێنمەوە.
خوێندن بە زمانی بێگانە و لە دەرەوەی 
زمانی نەتەوایەت��ی دەبێتە مایەی ترازاندنی 
»بەرهەست«)عین( و »دەرهەست«)زەین(. بەو 
مانایەی کە چەمک و گوتەزاس��ازیی زانست 
و لقەکانی ئیپیس��تمۆلۆژیا هیچ کێڵگەیەکی 
ماناییان لە زمان��ی نەتەوایەتیدا نییە و بەم 

شێوەیە »تێگەیشتن« ئاستەمتر دەبێت.
لە  کورد  ڕزگاریخوازی��ی  بزووتن��ەوەی 
سەرەتاکانی سەدەی بیس��تەمەوە لە شێوە 
و بیچ��م و پێکهاتەی حیزبی��دا دەرکەوت. 
یەکەمجار بوو کورد لە شیرازەیەکی ئۆرگانیدا 
ئورگانەکان«  نێو  واتە«مرۆڤ��ی  دەردەکەوت. 
لە دای��ک ب��وو ک��ە فەرمان��ی هەرەمیی 
ئورگانیزمێکی بەسەردا جێبەجێ  دەکرا کە لە 
»پەیڕەوی نێوخۆ«دا دەستنیشان کرابوو. واتە 
یەکەمجار »ئ��ەرک« و »ماف« وەک دووانەی 
گرێبەس��تێکی کۆمەاڵیەتی - سیاسی لەنێو 
چوارچێوەیەکی دیاریکراودا ئەزموون دەکرا. 
»ش��ێخ« کە لە ڕاپەڕینەکانی کورددا پێگەی 
س��ەرەکیی هەب��وو و ڕاس��تەوخۆ فەرمانی 
دەدا، ئەمجارەیان ش��وێنی بۆ »س��کرتێر« و 
»سەرۆک« و »دەس��تەی بااڵی بەڕێوەبەری« 
و »کۆمیتەی ناوەندی« و.... گۆڕدرا. مەش��قی 

»ئەرک« و »ماف« بۆ کورد گرنگ بوو، چونکە 
گەلێ  نەت��ەوەی بێ  دەوڵەت هەبوون کە لە 
دەرەوەی ڕێکخراوی سیاس��یی خۆیش��یاندا 
ب��وون و ت��ا ئ��ەو کات ئ��ەو هەنگاوەی��ان 
نەنابوو، لەم س��ۆنگەیەوە دەرکەوتنی کورد 
وەک »مرۆڤێکی نێو دامودەزگای سیاس��یی 
خۆی« ئەزموونێکی ن��وێ  بوو کە هەرچەند 
کرچوکاڵیش بوو، بەاڵم دەیتوانی لە بەرانبەر 
شەپۆلی بەهێز و پڕتین و تاوی ناسیونالیزمی 
نەتەوە سەردەستەکان وازی بە الی پێناسەی 
پێچەوان��ەی خۆکردی خۆی بش��کێتەوە و 
ئەمە لە باری زەینییەوە دەیتوانی لە بەرانبەر 
دەوڵ��ەت � نەتەوەی نەت��ەوەی داگیرکەردا 
بەرەنگارییەک��ی فەرهەنگ��ی و سیاس��ی و 
کۆمەاڵیەتی بێت. ئەم ڕێکخس��تنە هەوێنی 
پاراس��تنی کورد لە جیهانی تازەی حەزیای 
مودێڕنیتە � یان ئەگەر بتوانین بەشێوەیەکی 
هۆبزی بدوێین »لڤیاسان«ی مودێڕنیتە � بوو 
کە دەبێ  هاوپێن��اوی ڕەخنەی توندمان لە 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد، ئەم الیەنە 
وەک خاڵێک��ی وەرچەرخان س��ەیر بکەین، 
تەنان��ەت ئەگەر لە چوارچێ��وەی »وێژمانی 
مانەوە«شدا بێت - هەرچەند بە بۆچوونی بەندە 
ئەمە لەوەش زیات��رە. »کوردبوون« مانایەکی 
چەمکیی مرۆڤێکی سیاس��یی بەخۆوە گرت 
ک��ە لەبەرانبەر ناس��یونالیزمەکانی دەوروبەر 
ج��ۆرە کاردانەوەیەکی نەتەوەییی نواند و بۆ 
یەکەمجار بوو کە وەک »بوونەوەری سیاسی 
بە پێناسەی خۆکردەوە« بە بێ  پاشکۆیەتیی 

ئیمپراتۆرییەکانی جاران دەربکەوێت. 
دی��ارە نامانەوێ  بەم پەس��نە خۆمان لە 
بەریەککەوتنی  زیانەکان��ی  ببوێرین،  ڕەخنە 
هێ��زە سیاس��ییەکان خ��ۆی  نێوخۆیی��ی 
چیرۆکێک��ی درێژ و هەژێنەرە کە لە دوتوێی 
ئەم بابەتەدا ناگونجێ . لە باری پەروەردەیییەوە 
بابەتە س��ەرەکییەکان کە ل��ە فەرهەنگ و 
زمانی ئێمەدا حونجە دەکران، سیاسەت وەک 
کردەوەی سیاس��یی هێزەکان و پەیامنامە و 
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ئایدیۆلۆژیایان ب��وو. بابەتی دووەم گرنگیدان 
ب��ە وێژە بوو کە ش��یعر و چی��رۆک و دواتر 
پەراوێزێکی ڕەخنەی ئەدەبی بوو کە ئەویش 
چەندان بێایەنانە نەبوو. لەبەرئەوەی دابڕاندنی 
ئەدەبی��ات ل��ە کەتواری سیاس��ی، کارێکی 
نەکردەیە و بەم پێیە ئەدیب و نووسەرانیش 
بە تەبا و ناتەبا لە بەرەی جیاجیای سیاسیدا 
دەگیرسانەوە و بەم شێوەیە مێژووی ئەدەبی 
کوردیی س��ەدەی بیستەم، مێژووی ملمانێ  
سیاسییەکانیش��ی پێوە دیارە. تا ئێس��تاش 
ڕەخنەی کەس��ایەتی و ڕەخنەی ئەدەبی بە 
بارگاوییبوون بە سیاسەت لە کۆڵی مردووان 

نەبووەتەوە تا چ بگات بە زیندووان!
ئەمە بووە مایەی جۆرێک لە پەروەردەی 
نەشیاو کە لە فەرهەنگی گشتی و فەرهەنگی 
سیاسیدا کۆمەڵگەیشی بەخۆوە خەریک کرد. 
بۆی��ە یەکێک لەو بوارانەی کە لە پرۆس��ەی 
بکرێت  ش��ۆپاژۆ  پێویس��تە  نەتەوەس��ازیدا 
بریتییە ل��ە کاریگەریی ملمانێی سیاس��ی 
لەس��ەر پێوەندیی فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی 
و جۆرێک ش��ەڕی نێوخۆیییە کە بەشێک لە 
کۆمەڵگە بە دژی بەش��ەکەی دیکە بەڕێوەی 
دەب��ات. لەو دۆخەدا هیچ خامەبەدەس��تێک 
نابێت��ە موڵکی نەت��ەوە و ئەم��ەش لەباری 
ئاگ��ری  ل��ە  زیانەک��ەی  پەروەردەیی��ەوە 
سیاسەتەوە هەڵدەس��تێ  و دووکەڵەکەی لە 
چاوی س��ەرلەبەری فەرهەن��گ و پەروەردە 
دەنیش��ێت. ل��ە پرۆس��ەی نەتەوەس��ازیدا 
س��ەرلەبەری کایەکان بە سیاسەتەوە بەندن. 
چونک��ە هیچ س��ووچ و قوژبنێ��ک نییە کە 
سیاسەت خۆی تێنەخزێنێ . بەتایبەتی ئەگەر 
بەرزەفتکردنی هەم��وو جومگەکانی ژیان لە 
ئەستۆی سیاس��ەت بخرێت، بەسیاسیبوونی 
هەموو ش��تێک کارێکی مسۆگەرە. پرۆسەی 
نەتەوەس��ازیی کورد لە هەموو س��ەرێکەوە 
گیرۆدەی سیاس��ەتگراوییە و بۆیە هەروەک 
پێشتر گوتم تا ڕادەیەکی زۆر چاالکانی بوارە 
جیاجیاکان��ی نێو فەرهەن��گ و کۆمەڵگەی 

کوردس��تان هەر چۆنێک بێت کاری خۆیان 
ڕایی دەکەن و خۆ ئەگەر ش��تێکیش هەبێت 
ب��ۆ کردن ئەوان دەیکەن، ل��ەم نێوەدا تەنیا 
بوارێک کاری خۆی بەباشی جێبەجێ  ناکات 
سیاس��ەتە و کاتێ��ک کە سیاس��ەت کاری 
خۆی بەش��ێوەیەکی باش جێبەجێ  نەکات 
بەک��ردەوە هیچ کارێک بەباش��ی جێبەجێ  
ناکرێت. پێش ئەوەی لە پڕ وژە و پرۆس��ەی 
پێویس��تە سنووری  بدوێین،  نەتەوەس��ازی 
سیاسەت دەستنیش��ان بکەین کە بەڕاستی 
س��ەرچاوەی  و  گش��تگرەوەیە  کایەیەک��ی 
بەش��ێک لە کێش��ەکانە. س��ەرکۆنەکردنی 
زمانەوان، ئەدیب، شاعیر و ڕووناکبیر و ...هتد 
لە دەرەوەی تواناییی خۆیان ناهەقییە. چونکە 
ئەرکێک کە دەبێ  لە س��ەدەیەکدا جێبەجێ  
بکرێت، ناخرێتە ئەس��تۆی کەسانێکی وەک 
هەژار و هێمن و مەس��عود محەمەد و ...هتد 
کە تا ڕادەیەک ئەرکێکیان جێبەجێ  کردووە 
کە پێیان نەس��پێردراوە ب��ەاڵم کردوویانە، 
بەپێچەوانەی کەسانێکی سیاسی کە ئەرکیان 
پێ س��پێردرا و جێیەجێیان نەکرد ش��یاوی 
س��ەرکۆنە و لێپێچینەوەن. س��ەدەی بیست 
لەباری کۆس��تی نێوخۆیی و نەتەوەس��ازیی 
وەدەرنگخراوەوە لە ئەس��تۆی سیاس��ەتە و 
سیاسەت وەک هونەری یەکەم لە ڕێکخستنی 

کۆمەڵگەکاندا بەرپرسیاری یەکەمە.
ئەرکەکانی سیاسەت، ڕێکخستنی زمان، 
ئابووری و ئۆرگانیزاسیۆن و داڕشتنی قەوارە 
و ڕەخساندنی بەستێن بۆ یاساکانە تا تێکڕای 
ب��وارەکان بە بێ  دەس��توەردان لە کاروباری 
یەکدی لە س��نووری خۆیاندا وەگەڕ بکەون. 
ل��ەم پێوەندیی��ەدا بەندە سیاس��ەت وەک 
لەمپەرێکی نەتەوەس��ازیی کورد دەبینم کە 
لەباری نێوخۆیییەوە لە ئەس��تۆی کوردە و 
فاکت��ەری دەرەوەش داگیرکاریی  لەب��اری 

بێگانە لێی بەرپرسیارە. 

]١[. تێکهەڵبوون، هەڵچوون، چڕبوونەوە و تێدا ئاوسان
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لەگەڵ قەبووڵکردنی دوو گریمانەی دامەزرانی دەسەاڵت لەسەر خاک و 
ماناداربوونی دەسەاڵت بەپێی پێناسەکردنی دوژمن، دەگەینە ئەو دەرهاویشتە 

لۆژیکییە کە تاکەکانی نێو سنووری خاکی ژێردەسەاڵت دەبن بە سووژە/
دۆست و تاکەکانی دەرەوەی سنوور دەبنە ئۆبژە/دوژمن. شەڕ وەکوو دوایەمین 
کەرستەی سیاسی، ڕوونکەرەوەی ئیمکانێکە کە لەپێناوی هەر بۆچوونێکی 

سیاسیدا، جیاوازیی نێوان دۆست و دوژمن دەردەخات

فەلسەفەی »خاک-ڕزگاری«ی کوردستان  
بەشیدووەم

شوعەیبدانشپەژوو



ڕەوت��ی بەکۆمەاڵیەت��ی ک��ردن، بەش��ێکی 
سیاس��ییە.  کۆمەڵگەیەکی  هەموو  دانەبڕاوی 
هی��چ کۆمەڵگەی��ەک، بەب��ێ چەس��پاندنی 
ئامانج��ەکان و فەلس��ەفەی هەبوونیی خۆی 
بۆ تاکەکانی ناتوانێت درێژە بە ژیواری خۆی 
بدات و پێ��ش بکەوێت. ئەگەر کۆمەڵگەیەک 
توانستی ئەم کارەی نەبێت، ڕەواییبوونی خۆی 
لەدەس��ت دەدات. ئێستا کە تاکی بێ خاکی 
کورد لە الیەکەوە گیرۆدەی دەس��ەاڵتگەلی 
داگیرکەری دەرهاویشتەی دەوڵەت-نەتەوەی 
دەس��تکردی ناوچەک��ە، بەدەس��تی واڵتانی 
کۆلۆنیالیستیی ڕۆژئاواییە و لەالیەکی دیکەوە، 
مەترس��یی  بەجیهانیبوون،  ڕەوت��ی  بەهۆی 

لەدەستدانی پاشخانی مێژوویی/
لە  پرسیار  لەسەرە،  فەرهەنگیی 
بارودۆخ��ی ک��ورد وەکوو تاک 
لە ئێس��تای دابەشکراویی و بێ 
دەمانخزێنێت��ە  دەس��ەاڵتییدا، 
نێو گێ��ژاوی چەمکگەلی وەکوو 
شارۆمەندی  مافی  مرۆڤ،  مافی 
و گەش��ەی ئابووری و هتد. ئەم 
جۆرە دەستپێکە تیۆریکە نەتەنیا 
ناتوانێت هۆکارە س��ەرەکییەکە 
دەستنیش��ان ب��کات، بەڵک��وو 
زیاتر ل��ە پرس��یاری بنەڕەتیی 
کوردس��تان دوورمان دەکاتەوە. 
بۆیە داڕشتنی پرسی کوردستان 

]کوردستان بەچەش��نی خاک[ بەبێ ئەوەی 
دەرهاویش��تەی  چەمکگەل��ی  گی��رۆدەی 
دەس��ەاڵتی س��ەپێندراو ببین، پێویستی بە 
سووژە/تاک  نێوان  پێوەندیی  ش��یکردنەوەی 
لەگەڵ دەس��ەاڵت/ئۆبژە، هەروەها چۆنیەتیی 
ڕاوەس��تەبوونی ئەم دوو الیەنە لەسەر خاک 
هەی��ە. پێش��تر ئەوەمان ڕوون ک��ردەوە کە 
س��ەرەڕای جیاوازییەکان��ی نێ��وان هێگل و 
شمیت، هەردووکیان لەسەر دوو خاڵ کۆکن، 
یەکەم: خاک، پێشمەرج و پێویستیی یەکەمی 
دەسەاڵتدارێتییە، دووەم: دەسەاڵتی دامەزراو 

لەسەر خاک، بەبێ پێناس��ەکردنی ئەویدی/
دوژمن ئیمکانی نییە، بەاڵم ئەوەی ش��میت 
لە ئەوانی دیک��ە جیا دەکاتەوە ئەوەیە کە بە 
بڕوای ناوبراو، حاکم/دەسەاڵتدار، بە بڕیاردان 
لە دۆخی تایبەتدایە کە دەس��ەاڵت/دەوڵەت 

لەسەر خاک دادەمەزرێنێت. 
شمیت بە یارمەتیی چەمکی دیکتاتۆری، 
دۆخ��ی تایب��ەت پێناس��ە دەکات. ب��ەاڵم 
دیکتاتۆرییەتێ��ک ک��ە دۆخی نائاس��اییش 
لەخۆی دەگرێت ل��ە بنەڕەتدا خۆی جۆرێک 
دۆخ��ی تایبەتە. بەم ش��ێوەیە ش��میت، لە 
نێوان دیکتاتۆریی نیابەت��ی]١[ و دیکتاتۆریی 
حاکم]2[  جی��اوازی دادەنێت. لە دیکتاتۆریی 
نیابەتیدا جیاوازیی نێوان فۆرمی 
یاس��ا و فۆرمی کردەییی یاس��ا 
دیکتاتۆریی  ل��ە  دەردەکەوێت. 
نێ��وان  جیاوازی��ی  حاکم��دا، 
و  پێکهێن��ەر]3[  دەس��ەاڵتی 
پێکهێن��دراو]٤[  دەس��ەاڵتی 
دیکتاتۆریی  ل��ە  دەردەکەوێت. 
کردنی  بەکردەوەیی  نیابەتی��دا، 
یاس��ای بنەڕەتی، دەتوانێت سڕ 
بکرێ��ت بەبێ ئەوەی توانس��ت 
و مەش��رووعیەتی لەنێو بچێت، 
تەنه��ا  س��ڕکردن  چونک��وو 
نیش��اندەری دۆخێکی تایبەتیی 
دیکتاتۆریی  لە  پەیوەس��تکراوە. 
حاکم��دا، بارودۆخێکی جیاواز هەیە، چونکوو 
دیکتاتۆری��ی حاکم بە س��ڕکردنی یاس��ای 
بنەڕەت��ی ]بەپێ��ی مافێک کە خ��ودی ئەم 
یاسایە دیاریی کردووە و لە ئاکامدا یاسایییە[ 
ک��ورت ناکرێت��ەوە. بەڵکوو ب��ە پێچەوانەوە، 
ئامانج دروس��تکردنی بارودۆخێکە کە یاسای 
بنەڕەتی تێیدا بنووس��رێتەوە. لەم نموونەیەدا 
هۆکارێ��ک کە ڕێگا دەدات دۆخی تایبەت بە 
پێکهاتەی یاسایییەوە ببەسترێتەوە، جیاوازیی 
نێ��وان دەس��ەاڵتی پێکهێنەر و دەس��ەاڵتی 

پێکهێندراوە. 

لێکۆڵەرانلەدەیەی
1960یزایینییەوە
دەستەواژەی
»توندوتیژیی

سیاسی«ـیانبەو
مانایەبەکارهێناوە
کەگرووپگەلینێو
کێشمەکێشێکی
سیاسی،هەڕەشە
لەیەکتردەکەن
یانخەساریانپێ

دەگەیەنن
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لێ��رەدا ڕوون دەبێتەوە کە دەس��ەاڵتدار 
چۆن دەتوانێت لە دۆخ��ی تایبەتدا نۆمۆس/
یاسای پێشوو هەڵبوەش��ێنێتەوە و سنووری 
و  دابڕێژێتەوە  خاک/جوگرافی��ا س��ەرلەنوێ 
هاوکات یاسایەکی نوێ دیاری بکات. ئانتۆنی 
گیدێنز]5[ لە کتێبی کۆمەڵناس��یدا سەبارەت 
بە پێوەندی��ی نێوان دەوڵەت و خاک دەڵێت: 
دەسەاڵتدارێتیی دەوڵەتگەلی کۆن، سنووری 
ورد و ڕوونی��ان نەب��وو و ئاس��تی کۆنترۆڵی 
دەسەاڵتی ناوەندی لەس��ەر خاکەکەیان زۆر 
کەم ب��وو. چەمکی دەس��ەاڵتدارێتی - واتە 
دەس��ەاڵت لە هەموو ئ��ەو ناوچان��ەی ژێر 
دەس��ەاڵتی خ��ۆی، هەیمەن��ەی هەبێت و 

ناوچانە  ئەو  هێزی بێ ڕکابەری 
بەئەژم��ار بێ��ت - مانایەک��ی 
هەموو  ب��ەاڵم  نەبوو.  ئەوت��ۆی 
فۆرمە  ئەو  دەوڵەت-نەتەوەکان، 
هەیە]٦[.  دەس��ەاڵتدارێتییان  لە 
ب��ۆ گیدێنز  مان��ای دەوڵ��ەت 
سیاس��یی  دەزگای  لە،  بریتییە 
)ناوەندگەلێ��ک  دەس��ەاڵت 
ی��ان کۆنگرە،  پارلمان  وەک��وو 
فەرمانب��ەران  و  لێپرس��راوان 
و ناوەندگەل��ی مەدەن��ی( ک��ە 
لەس��ەر خاکێک��ی دیاریک��راو 
دامەزراوە و لە پشتبەس��تن بە 
هەروەه��ا  و  یاس��ایی  دەزگای 

دەکارگرتنی هێزی سەربازی، بۆ بەکردەوەیی 
کردنی سیاس��ەتەکانی، کەڵک وەردەگرێت . 
ب��ە دەربڕینێکی دیکە، دەوڵەت��ی نەتەوەیی، 
بەب��ێ دیاریکردنی س��نووری خاک ناتوانێت 

دابمەزرێت و مانای نابێت.
 یەکێ��ک لە پۆلێنبەندیی��ە گرینگەکانی 
ش��میت، پێناس��ەکردنی »بابەتی سیاسی]7[« 
بوو، بەو واتایە کە دەکرێت/پێویس��تە بابەتی 
سیاس��ی لەگەڵ بابەتی دیک��ە وەکوو بابەتی 
جوانیناس��انە، ئابووری و ئەخاق��ی و... جیا 
بکرێتەوە. ئەم پێوەرە تایبەتە سیاس��ییە کە 

کردەوە و ویستی سیاس��ی دەتوانین پێوەی 
گ��رێ بدەی��ن، جیاوازیی نێوان دۆس��ت و 
دوژمن�ه. جیاوازیی دۆست و دوژمن ئاماژە بە 
ترۆپکی یەککرتوویی و لێکدابڕان، پێکهەڵکردن 
و دوورکەوتن��ە دەکات. ئ��ەم تایبەتمەندییە 
دەتوانێ��ت لە ئاس��تی تیۆری��ک و پڕاتیکدا 
بوونی هەبێت. »بۆ پێناسەکردنی دوژمن، هەر 
ئەوەندەی کە ئەو لە ڕووی هەبوونەوە جۆرێک 
بێگانە و ئەویدی بێت، بەس��ە. بەجۆرێک کە 
لە خاڵی کۆتایی��دا، ئیمکان��ی لێکهەڵپرژان 
لەگەڵ ئ��ەو هەبێت«]8[. کەوای��ە بوونی هەر 
لەگ��ەڵ  دەس��ەاڵتدارێتی  سیس��تەمێکی 
ئەگەری هەمیش��ەییی شەڕ ڕووبەڕوویە، بۆیە 
دیاریکردنی  پاش  دەس��ەاڵتدار 
دەس��ەاڵتدارێتی،  س��نووری 
ل��ە یەک��ەم هەنگاودا س��وپای 
نەتەوەی��ی پێکدێنێ��ت )بڕوانە 

بەشی یەکەمی وتارەکە(.
دەوڵ��ەت وەک��وو کیانێکی 
ماف��ی  سیاس��ی،  سەرانس��ەر 
ڕاگەیاندنی ش��ەڕ، واتە ئیمکانی 
ڕاستینەی بڕیاردان لە بارودۆخی 
شەڕکردن  توانس��تی  و  دوژمن 
یارمەتیی  ب��ە  دوژمنی،  لەگەڵ 
دەسەاڵتێک کە لێیەوە سەرچاوە 
دەگرێت، هەیە. شمیت لە کتێبی 
»بیرۆکەی پارتیزان]٩[«دا دەڵێت: 
لە تیۆریی ش��ەڕدا، ئەوە دەستنیش��انکردنی 
دوژمنایەتیی��ە کە ب��ەردەوام مانا بە ش��ەڕ 
دەبەخش��ێت. هەرچەش��نە هەوڵدانێ��ک بۆ 
س��نووردارکردن و پەرەپێدانی ش��ەڕ دەبێت 
ئەم تایبەتمەندییە ڕەچاو بکات کە سەبارەت 
بە چەمک��ی ش��ەڕ، دوژمنایەت��ی چەمکی 
بنەڕەتییە. هەروەها دەستەبەندیی جۆرەکانی 
شەڕ، پێویس��تی بە پۆلێنبەندیی جۆرەکانی 
دوژمنایەتییە]١0[. بەڕەچاوکردنی ئەم ڕوانگەیە 
باش��تر دەتوانی��ن چەمکگەل��ی پێوەندیدار 
بە ش��ەڕ وەکوو ش��ەڕی نەرم ف��ام بکەین. 

هەوڵی
بێوچانیهەموو
نەتەوەکانبۆ

بەرزترکردنەوەی
دەسەاڵتدارێتییخاکی
خۆیانڕوونیدەکاتەوە
کەپێکەوەژیانی

یەکسانیدوونەتەوە
لەژێردەسەاڵتی

یەکدەوڵەتویەک
خاکداچەندەبێماناو

پارادۆکسیکاڵە
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بەواتایەکی دیکە، لەگ��ەڵ قەبووڵکردنی دوو 
گریمانەی دامەزرانی دەسەاڵت لەسەر خاک 
و ماناداربوونی دەسەاڵت بەپێی پێناسەکردنی 
دوژمن، دەگەینە ئەو دەرهاویش��تە لۆژیکییە 
کە تاکەکانی نێو سنووری خاکی ژێردەسەاڵت 
دەبن بە سووژە/دۆست و تاکەکانی دەرەوەی 
س��نوور دەبن��ە ئۆبژە/دوژمن. ش��ەڕ وەکوو 
ڕوونکەرەوەی  سیاسی،  کەرستەی  دوایەمین 
ئیمکانێکە ک��ە لەپێناوی ه��ەر بۆچوونێکی 
سیاس��یدا، جیاوازیی نێوان دۆست و دوژمن 
دەردەخات. ئەم بابەتە تا کاتێک مانای هەیە 
کە جیاوازی��ی نێوان مرۆڤەکان بەش��ێوەی 
کردەک��ی یان النیکەم بەش��ێوەی ش��اراوە 
هەبێت. لەالیەکی دیکەوە، شەڕکردن بەهۆی 
ویس��تی تایبەتەن دینی، تایبەتەن ئەخاقی 
یان ئاب��ووری بێ مانا دەبێ��ت. پۆلێنبەندیی 
دوس��ت و دوژمن، و هەروەها شەڕ، ناتوانێت 
لەم دووفاقیگەلەی پانتاییی چاالکیی مرۆڤەوە 

سەرچاوە بگرێت. 
لێکۆڵەران لە دەیەی ١٩٦0ی زایینییەوە 
سیاس��ی«�یان  »توندوتیژیی  دەس��تەواژەی 
بەو مانایە بەکار هێن��اوە کە گرووپگەلی نێو 
کێشمەکێشێکی سیاسی، هەڕەشە لە یەکتر 
دەکەن یان خەس��اریان پێ دەگەیەنن. ئەم 
دەستەواژەیە لە س��ەرەتادا هەموو جۆرەکانی 
دژایەتیگەلی نێوخۆیی لەهەمبەر حکوومەتی 
)وەکوو تیرۆریس��م - ڕێپێوان - ش��ۆڕش و 
خەبات��ی ڕزگاریخوازانەی دژەحکوومەتی، کە 
بە »توندوتیژیی مەدەنی«�یش ناودێر دەکران( 
لەخۆ دەگرت. ب��ەاڵم دواتر بەکارهێنانی ئەم 
دەس��تەواژەیە بەرینتر ب��وو، و کردەوەگەلی 
توند و سەرکوتکەرانەی حکوومەت لەهەمبەر 
ش��ارۆمەندانی واڵتیش��ی لەخۆگ��رت کە بە 
»توندوتیژیی دەوڵەتی« ناوی دەبەن. ش��ەڕ لە 
ڕوانگەی یاسای گشتیی ئەورووپاوە، شەڕێکە 
لە نێ��وان دەوڵەت��ەکان کە تێیدا س��وپای 
یەکدەس��تی دەوڵەتێ��ک لە دژی س��وپای 
یەکدەستی دەوڵەتێکی دیکە وەگەڕ دەخرێت. 

پارتیزانی مۆدێ��ڕن، چاوەڕوانیی عەداڵەت و 
گەورەیی��ی لە دوژمنەکەی نییە. یاس��ا واتە 
یەکگرتوویی، تەکووزی و شوێنمەندی، بەاڵم 
پرس��ی پارتیزان بریتییە لە پێوەندیی نێوان 
ش��ەڕی تەکووزمەند و شەڕی ناتەکووزمەند. 
هێزی پێشمەرگەی کوردستان کە لە نەبوونی 
خاک��ی س��ەربەخۆ و دەوڵەت��ی نەتەوەییی 
کوردیدا لەژێر دەسەاڵتی حیزبەکاندا چاالکی 
دەکات، دەبێ��ت ل��ەم پۆلێنبەندیی��ەدا جێ 
بکەینەوە، واتە هێزی پێشمەرگەی کوردستان 
ل��ە ش��ەڕێکی ناش��وێنمەند و ناتەکووزمەند 
لەگەڵ سوپایەکی شوێنمەند و تەکووزمەندی 
دەوڵەتی داگیرکەردا ڕووبەڕوویە. بۆیە گیدێنز 
ئام��اژە بەو خاڵە دەکات کە ئ��ەو نەتەوە بێ 
دەوڵەتان��ە لەالی��ەن دەوڵەتی دەس��ەاڵتدار/
داگیرک��ەرەوە بەفەرم��ی ناناس��رێن. لەوەها 
نموونەگەلێکدا دەوڵەت-نەتەوەی دەسەاڵتدار 
ل��ە ڕێگەی هێ��زەوە نکۆڵی ل��ە کەمینەکان 
دەک��ەن. بۆ نموونە تەبەتیی��ەکان لە چین و 
کوردەکان کە ئاخێزگە و ژیواریان بەش��ێک 
ل��ە تورکیە، س��ووریە، ئێ��راق و ئێران لەخۆ 
دەگرێ��ت. گیدێنز لەگەڵ ئەوەش��دا دەڵێت: 
مێ��ژووی  ک��وردەکان  و  »تەبەتیی��ەکان 
کۆنی��ان  شارس��تانییەتێکی  و  فەرهەنگ��ی 
هەیە. لەنێو کوردەکانیش چەند بزووتنەوەی 
س��ەربەخۆییخوازانە هەی��ە ک��ە زۆربەی��ان 
لەدەرەوەی خاکی کوردستان چاالکی دەکەن 
و پێی��ان وایە توندوتیژی ڕێگای گەیش��تن 
ب��ە ئاکامەکانیانە. هیوایەک بۆ گەیش��تن بە 
خودموختارییەک��ی زۆر بەرتەس��کیش ب��ۆ 
تەبەتییەکان و کوردەکان نییە مەگەر ئەوەی 
دەسەاڵتدار  دەوڵەت-نەتەوەی  دەسەاڵتگەلی 
بڕیار بدەن شێوەی هەڵس��وکەوتیان لەگەڵ 

ئەوان بگۆڕن]١١[.
ل��ە کتێبێکی دیکەیدا  گیدێنز هەروەها 
دەڵێ��ت: »س��ەبارەت ب��ە »نەت��ەوە«، م��ن 
دەگەڕێمەوە بۆ بەش��داری لەس��ەر خاکێکی 
بەڕێوەبەرایەتییەکی  لەژێ��ر  ک��ە  دیاریکراو، 
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یەکگرتوودای��ە و ه��ەم دەزگای دەوڵەت��ی 
ناوخۆیی و هەمیش لەالیەن دەوڵەتانی دیکەوە 
کاریگ��ەری وەردەگرێ��ت. ی��ەک »نەتەوە«، 
بەوجۆرەی کە م��ن لێرەدا ئەو چەمکە بەکار 
دێن��م، تەنیا کاتێک بوونی هەیە کە واڵتێک، 
بەڕێوەبەرایەتییەکی یەکگرتووی لەس��ەر ئەو 

خاکەی کە ئیدعای دەکات، هەبێت«]١2[.
 ئ��ەم دوو دەربڕین��ەی گیدێنز هەڵگری 
جۆرێ��ک ل��ە الپارێزییە، هەرچەن��د وەکوو 
پێشمەرج ئاستی چەندنەتەوەبوون و هەروەها 
نەتەوەی��ەک  داگیرکاری/دەس��ەاڵتدارێتیی 
بەسەر چەند نەتەوەی دیکە لەسەر یەک خاکی 
پشتڕاست کردۆتەوە، بەاڵم بۆ چارەسەرکردنی 
بەدەسەاڵتگەیش��تنی هەر نەتەوەیەک لەسەر 
خاکی خۆی، ڕێگای خەبات/ڕزگاری پێشنیار 
ناکات و پێی وایە تەنها دەس��ەاڵتی نەتەوەی 
سەردەست دەتوانێت ئاڵوگۆڕ پێکبێنێت، ئەم 
ڕوانین��ە ناڕاس��تەوخۆ بەئۆبژەکردنی نەتەوە 
ژێردەستەکان لە بەرانبەر سووژەی دەسەاڵتی 
سەردەس��تە و دەتوانێت کۆی ڕزگاریخوازیی 
نەتەوەژێردەستەکان ئەگەر نەڵێین بێ بایەخ 
النیک��ەم بێ ئاکام بکات و هەروەها نەتەوەی 
سەردەست بۆ چەسپاندنی پێناسەی ناوبراو لە 
نەت��ەوە )یەک خاک و یەک بەڕێوەبەرایەتی( 
ڕەوایی بە خۆی دەدات کە نەتەوەژێردەستەکان 
لە نەتەوەوە بۆ ئێتنیک دابەزێنێت و لە ڕەوتی 
مێژوودا هەموو شوناسێکیان لێ بستێنێتەوە. 
ئەم فۆرماسیۆنە سیاسییەی دەوڵەت-نەتەوەی 
داگیرک��ەر لەهەمبەر نەتەوە ژێردەس��تەکان 
هەر لە س��ەرەتای س��ەرهەڵدانی دەوڵەت-
نەتەوەوە تا ئێس��تا ب��ەردەوام و فۆرمی زاڵ 
بووە. پێناس��ەی هێگل لە دەوڵەت، هاوکاتە 
لەگەڵ بوونی دەوڵەتێک��ی دیکە، واتە یەک 
دەوڵەت بەتەنها مان��ای نییە، دەوڵەتی دیکە 
هەم��ان دوژمنە کە ش��میت دواتر بە ڕوونی 
ئام��اژەی پێ کرد. ب��ە ڕەچاوکردنی ئەم دوو 
پێشگریمانەیە، دەتوانین داوەریی دەرکەوتەی 
کۆتایی��ی گیدێنز س��ەبارەت ب��ە نەتەوە بێ 

دەوڵەتەکان ڕەد بکەینەوە. 
لویز س��نایدێر]١3[ س��ەبارەت بەم ڕەوتە 
دەڵێ��ت: »جیهان لە ناوەڕاس��تی س��ەدەی 
بیس��تەمدا بە نیسبەت س��اڵەکانی ١٩00ی 
زایینی زۆر جیاوازە. لە کۆتایییەکانی شەڕی 
دووەمی جیهانیدا، پرسی نەتەوەکان لە ئاسیا 
و ئەفریق��ا بە تووڕەیییەوە وەگ��ەڕ کەوتەوە. 
وەرچەرخانێک کە گۆڕانی خێرای نەخشەی 
جیهان��ی ل��ێ کەوتەوە. پەنج��ا و دوو واڵت 
پێکەوە ڕێکخراوی نەت��ەوە یەکگرتووەکانیان 
پێکهێنا. لەو کاتەوە، خەبات بۆ سەربەخۆبوون 
دووقات زیاتر لە بەئەندامبوون لەو ڕێکخراوەیە 
بووە. نەتەوە نوێیەکان زیاتر لە یەک لەس��ەر 
س��ێی خاک��ی جیه��ان و زیاتر ل��ە نیوەی 
حەشیمەتی مرۆڤیان لەخۆ گرتووە. هەریەکەو 
بۆ نیشاندانی شوناسی خۆی چاالکی دەکات. 
هەریەک��ە بۆ قازانجی خۆی تێدەکۆش��ێت و 
ش��انازی بە دەس��ەاڵتی بڕیاردان��ی خۆیەوە 
دەکات، هەم��وو بەدوای بناغ��ەی خۆیان لە 
مێ��ژوودا دەگەڕێن. هەری��ەک ئااڵی خۆی 
بەرزت��ر لەوانی دیکە دەکات��ەوە و کۆنترۆڵی 
چارەنووسی خۆیان بەدەستی کەسانی دەرەکی 
و بەدەستەوەدانی دەسەاڵتدارێتیی نەتەوەیی 
خۆیان، ڕەد دەکەنەوە. ناس��یۆناڵیزم بەردەوام 
ئەم ڕوانینەی بەنیسبەت دەوڵەت هەبووە«]١٤[. 
ئەم دەربڕینەی سنایدێر سەرەڕای بەگرینگ 
نیش��اندانی هێماگەلی نەتەوەیی وەکوو ئااڵ و 
هەروەها تەرکیزکردنەوە لەسەر مێژوو وەکوو 
کۆڵەکەی ڕێکخەری نەتەوە، دەسەلمێنێت کە 
ئەگەری گیدێنز بۆ ئاڵوگۆڕی هەڵس��وکەوتی 
نەتەوەی دەسەاڵتدار، ئەگەرێکی مایەپووچە و 
ڕەوتی مێژوو ناموممکن بوونی ئەو ئەگەرەی 
س��ەلماندووە. س��نایدێر ب��ە وردبوونەوە لە 
پێش��گریمانەی  دەوڵەت-نەتەوەکاندا،  ڕەوتی 
هەوڵ��ی بێوچانی هەموو نەتەوەکان بۆ بەرزتر 
کردن��ەوەی دەس��ەاڵتدارێتیی خاکی خۆیان 
ڕوونی دەکاتەوە کە پێکەوەژیانی یەکس��انی 
دوو نەتەوە لەژێر دەسەاڵتی یەک دەوڵەت و 
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یەک خاکدا چەندە بێ مانا و پارادۆکسیکاڵە. 
س��میت س��ەبارەت ب��ە بیچمگرتن��ی 
ئەندێش��ەی نەتەوە دەڵێ��ت: »بەهۆی ئەوەی 
ئێتنێس��یتی لەبنەڕەتدا لەڕووی سرشتییەوە، 
هەڵگری الیەنێکی ئوستوورەیی و هێمامەندە، 
و ب��ەو هۆی��ەوە ک��ە ئوس��توورە و هێما و 
یادەوەری و بایەخەکان بەشێوەی بیچمگەلی 
دەس��تکرد]١5[ و چاالکییەک��ی زۆر هێواش 
دەگۆڕدرێن، دەگوازرێنەوە و لەم ڕووەوە دۆخی 
ئێتنیک��ی لەگەڵ دەس��تپێکەکەی دەیەوێت 
بەش��ێوەیەکی بێ وێنە لە هەوراز و نشێوی 
ئاسایی و بۆ چەند بەرە سەقامگیر بمێنێتەوە، 
و تەنانەت بۆ چەند س��ەدە ب��ەردەوام بێت، 

دروس��ت  فۆرمگەلێک  هەربۆیە 
دەکات لە تێیاندا کۆی ڕەوتگەلی 
کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی، بتوانن 
ئاش��کرا بب��ن و بەپێ��ی ئەوانە 
هەمووجۆرە بارودۆخ و تەوژمێک 
بتوانن کاریگەرییان هەبێت«]١٦[.

دەیەوێ��ت  س��میت   
ب��ە ئاوڕدان��ەوە ل��ە ئاخێزگ��ە 
وەکوو  نەت��ەوە  ئێتنیککیەکانی 
ئوستوورە و هێما مێژوویییەکان، 
مێژوونووس��ینەوە  گرینگی��ی 
ی��ان تەنانەت مێژووس��ازی بۆ 
بەچەشنی  نەتەوە  مانادارکردنی 
بدات.  نیشان  فۆرمێکی سیاسی 

بەڕای نووس��ەر، ل��ەم ڕێ��ڕەوە مێژوویییەی 
س��میتدا، ئەگەری سازانی دوو نەتەوە لەسەر 
هێما یان ئوس��توورەیەکی مێژوویی بەهۆی 
ویس��تی هەر نەتەوەیەک بۆ بەخۆیی کردنی 
مێژوو، ئەگەرێکی مومکین نییە. بەاڵم سمیت 
پێی وایە لە پاش بەدەس��ەاڵت گەیش��تنی 
نەتەوەیەک، دەوڵەتی نەتەوەی سەردەس��ت 
دەتوانێت بە پشتبەستن بە هەندێک بایەخی 
یونیڤێرس��اڵ وەکوو مافی م��رۆڤ، جۆرێک 
ل��ە هەڵکردن��ی ن��ەرم لەنێوان نەت��ەوە بێ 

دەوڵەتەکاندا پێکبهێنێت. 

مۆنتس��رات گیبێرنۆ ڕەخنە لە س��میت 
دەگرێت و دەڵێت: »سمیت بەڵگەدەهێنێتەوە 
کە کاتاالنەکان وەکوو ش��ارۆمەندانی سپانیا 
م��اف و ئەرکی خۆیان هەی��ە و لە ڕوانگەی 
ناوب��راوەوە، ئ��ەم وێنایە مەرج��ەکان بەجێ 
دێنێت ک��ە هەموو ئەندامانی واڵتێک دەبێت 
ماف و ئەرکی یاس��اییی هاوبەشیان هەبێت. 
کێش��ە ئەوەیە کە سمیت ڕوونی ناکاتەوە کە 
ئایا ئەم ئەرک و مافگەلە دەبێت بە ش��ێوەی 
دێموکراتی��ک قەبووڵ بکرێ��ن و دابمەزرێن 
یان ب��ە پێچەوانەوە، ئەوان دەتوانن بەس��ەر 
حەش��یمەتێکدا بیس��ەپێنن. لە ماوەی ٤0 
ساڵی دیکتاتۆریی فڕانکۆدا، کاتاالنەکان ئەرک 
و مافی یاسایییان گواستەوە نێو 
ئەمانە  نەتەنه��ا  ب��ەاڵم  خۆیان 
بەڵکوو  سەپێندرابوو  بەسەریاندا 
فەرهەنگ  زمان،  یاس��اغکردنی 
و ڕێکخراوەکانی کاتالۆنیایش��ی 
لەوە،  بێجگ��ە  ب��وو.  ب��ەدواوە 
وەها دێتە بەرچاو کە س��میت 
دەیەوێ��ت بەڵگ��ە بهێنێت��ەوە 
س��پانیا »نەتەوەی نەتەوەکان«ه، 
سەردێڕێک کە النیکەم جێگای 
پرس��یارە، بەڵکوو ئ��ەو نوکتەیە 
لەبی��ر دەکات کە ئەرک و مافی 
ئەوان  بارودۆخی  بە  کاتاالنەکان 
وەکوو شارۆمەندانی سپانیایییەوە 
بەستراوەتەوە«]١7[. گیبێرنۆیش وەکوو سنایدێر 
چەمک��ی نەتەوەیەکی دروس��تکراو لە چند 
نەت��ەوە، بێ مانا دەزانێت و پشتبەس��تن بە 
هەندێک چەمکی گشتی وەکوو ماف، ناتوانێت 
بنەڕەت��ی پرس��ەکە بپێکێت و چارەس��ەری 
بکات. پارادۆکس��ێک لەنێوان فۆرمی بەئیدعا 
دێموکراتیکی مافی مرۆڤ و س��ەپاندنی ئەو 
ماف��ە لە ڕێگەی هێ��زی دەوڵتییەوە هەیە و 
س��ووڕانەوەی نەت��ەوە بێ دەوڵەت��ەکان بە 
دروستکراو/سەپێندراوی  چەمکگەلی  دەوری 
دەس��ەاڵتی نەتەوەی سەردەست، چەرخێکی 

دەوڵەتوەکوو
کیانێکیسەرانسەر

سیاسی،
مافیڕاگەیاندنیشەڕ،
واتەئیمکانیڕاستینەی
بڕیاردانلەبارودۆخی
دوژمنوتوانستی
شەڕکردنلەگەڵ

دوژمنی،بەیارمەتیی
دەسەاڵتێککەلێیەوە
سەرچاوەدەگرێت،

هەیە
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بێ ئاکام و هەر لەسەرەتاوە شکستخواردوویە.
خاکێک  لەس��ەر  دەوڵەتێ��ک  کاتێ��ک 
دادەمەزرێت کە لە بنەڕەتدا چەند نەتەوە/خاک 
لەخۆ دەگرێت، توێژی ڕووناکبیر، وردە وردە 
لە ڕووناکبیربوون بەرەو فەرمانبەری دەوڵەتی 
وەردەگەڕێن. ئەم دیاردەی��ە لە دەوڵەتگەلی 
تۆتالیتێ��ر بە ترۆپکی خۆی دەگات. دەوڵەتی 
تۆتالیتێ��ر تەنها بە کۆنترۆڵی کەرس��تەگەلی 
کۆن و هێز ناوەستێت، لێرەدایە کە جیاوازیی 
دەوڵەتی تۆتالیتێ��ر لەگەڵ دەوڵەتی موتڵەقە 
ڕوون دەبێت��ەوە. ئەگەر دەوڵەت��ی تۆتالیتێر 
دەیەوێت وەک��وو دەوڵەتێکی دیکتاتۆر درێژە 
بە بوونی خۆی بدات، ناچارە کۆی ئەندێشەی 

ش��ارۆمەندان کۆنترۆڵ بکات و 
لەم ڕێگەیەوە فەرهەنگ جێگای 
خۆی بە ڕێکام دەدات. لە وەها 
تاک/ش��ارۆمەند  بەس��تێنێکدا 
لەبەرانب��ەر دەزگای ڕێکام��ی 
دەوڵەت��ی کە سیس��تماتیک و 
بەردەوام ئەندێشەی ڕەخنەگرانە/
ڕزگاریخوازانە بە گاڵتە دەگرێت، 
ب��ە دژواری دەتوانێت خۆڕاگری 
ڕوانگەی  ل��ە  ئەگ��ەر  ب��کات. 
دەوڵەت- چۆنیەتیی  ئاگامبنەوە 
نەتەوەی دامەزراو لەسەر خاکی 
چەن��د نەت��ەوەی دیک��ە لێک 
دەوڵەت  کە  دەبینین  بدەینەوە، 

بۆ پاراس��تن و بەهێزتر کردنی دەس��ەاڵتی 
نەتەوەی بااڵدەست ڕێگایەکی جیا لە فۆرمی 
دەسەاڵتی ڕەهای نییە و لەئاکامدا دەوڵەت-
تۆتالیتێر.  سیس��تەمێکی  دەبێت��ە  نەت��ەوە 
دەوڵەتی تۆتالیتێ��ر بەپێی ئەوەی کە هەموو 
دەزگا و فۆرماس��یۆنەکانی هێزی سیاس��ی و 
ئابووریی لەدەس��تدایە، دەیەوێت و دەتوانێت 
فۆرماس��یۆنە هزری، فەرهەنگ��ی، مەدەنی و 
دەسەاڵتی  نێو جوگرافیای  ڕووناکبیرییەکانی 
خۆی بکێش��ێتە س��ەر هێڵی فۆرماس��یۆنی 
دڵخوازی نەتەوەی دەس��ەاڵتدار. دەس��ەاڵت 

دەتوانێت ئەم ڕاکێشان/وەرگەڕاندنە لە ڕێکاری 
بەکارهێنانی هێز بەش��ێوەی سەخت وەکوو 
ڕێگای نیزامی/س��ڕینەوە و یان بەکارهێنانی 
نەرم وەک��وو ڕاگەیان��دن و میدیا جێبەجێ 
بکات. لەم پێگەیە بەوالوە چەمکی ئەمنییەت 
دەبێتە پێوەری ناوەندیی ڕەفتاری دەوڵەت و 
لە ئاکامدا خودی دەسەاڵت دەبێتە فۆرمێک 

لە دەوڵەتی ئەمنییەت.
ئاگامبێ��ن دەڵێت:« چەمک��ی »دەوڵەتی 
ئەمنی��ەت«]١8[ ب��ە ڕادەی��ەک هاتۆت��ە نێو 
وێژمانی سیاس��ی، کە ئیدی بە دڵنیایییەوە 
دەتوانی��ن بڵێی��ن »قازانج��ی ئەمنیەتی«]١٩[ 
جێگای »قازانجی دەوڵ��ەت«]20[ی گرتۆتەوە. 
ئ��ەم دەوڵەتی ئەمنیەت��ە ئیتر 
نە »دەوڵەت��ی حەق«]2١[�ه و نە 
ئ��ەوەی فۆکۆ ب��ە »کۆمەڵگەی 
تەکووزمەند«]22[ ناودێری دەکرد. 
ل��ە فۆرم��ی دەس��ەاڵتدارێتیی 
ک��ە  گرێبەس��تێک  هابزی��دا، 
دەس��ەاڵت و بڕیاڕی پێشکەش 
لەسەر  بە دەس��ەاڵتدار دەکرد، 
دووالیەنە  ترسی  پێشگریمانەی 
و ش��ەڕی هەم��ووان لەگ��ەڵ 
هەمووان دامەزراوە: دەوڵەت ئەو 
هێزەیە کە بۆ کۆتایی هێنان بە 

ترس بەکار دێت. 
لە دەوڵەت��ی ئەمنیەتدا ئەم 
دەوڵەت  دەکرێتەوە:  پێچەوان��ە  چوارچێوەیە 
بەردەوام لەسەر ترسی شارۆمەندان ڕاوەستاوە 
و پێویستە بە هەر شێوەیەک بووە ئەم ترسە 

ڕاگرێت]23[. 
ئ��ەم وێنایە لە دەوڵەت��ی مۆدێڕن بەرەو 
بینینەوەی دەرفەتی بەرەنگاری  لە  پرس��یار 
دەدات.  هانم��ان  دەس��ەاڵتدا  لەهەمب��ەر 
ئاگامبێن لە ڕێگ��ەی دلووزەوە هەوڵ دەدات 
کارکردێکی نوێ لە دەسەاڵت پێناسە بکات. 
»دلووز، کارکردی دەسەاڵتی بە واتای جیاییی 
مرۆڤەکان لە ئەو شتەی کە دەتوانن ئەنجامی 

کارکردێکیشاراوەتر
لەدەسەاڵتهەیە
کەکاریگەریی
ڕاستەوخۆلەسەر
ئەوشتانەیمرۆڤ
دەتوانێتئەنجامی

بدات-توانستەکانیان-
دانانێت،بەڵکوولەسەر
»نەتوانستەکانیان«

کاریگەرییهەیە؛واتە
ئەوشتەیکەناتوانن

ئەنجامیبدەن
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بدەن پێناس��ە دەک��رد؛ وات��ە جیابوونەوەی 
مرۆڤ��ەکان لە توانس��تەکانیان]2٤[. هێزگەلی 
چاالک لە بەکردەیی بوونی��ان مەنع کراون، 
چ بە هۆکاری ئەوەی کە بارودۆخی پێویست 
بۆ بەکردەیی بوونیان ئامادە نەبێت، چ بەهۆی 
بوون��ی جۆرێک بەربەس��ت ک��ە بەکردەیی 
بوونی نامومکین کردبێت. لەهەردوو حاڵەتدا، 
دەسەاڵت، مرۆڤەکانی لە توانستەکانیان جیا 
کردۆتەوە و بەم شێوەیە نەزۆکیان دەکات - و 
ئەمە بە دژوارترین فۆرمی دەس��ەاڵت ئەژمار 
دەکرێ��ت. لەگ��ەڵ ئەوەیش��دا، کارکردێکی 
شاراوەتر لە دەس��ەاڵت هەیە کە کاریگەریی 
ڕاس��تەوخۆ لەس��ەر ئ��ەو ش��تانەی مرۆڤ 
دەتوانێ��ت ئەنجامی بدات - توانس��تەکانیان 
- دانانێت، بەڵکوو لەس��ەر »نەتوانستەکانیان« 
کاریگەریی هەیە؛ واتە ئەو شتەی کە ناتوانن 
ئەنجامی بدەن یان باشترە بڵێین، ئەو شتەی 

کە دەتوانن ئەنجامی نەدەن. 
ئەم بابەتە کە هەموو توانستێک، هەمیشە 
جۆرێک نەتوانستە، ئەوەی کە هەر توانستێک 
ب��ۆ ئەنجام��دان، ب��ەردەوام توانس��تێکە بۆ 
ئەنجامنەدان، ئامانجی س��ەرەکیی بیرۆکەی 
»پەنگراوێتی«]25[یه کە ئەرەستوو لە نۆیەمین 
کتێب��ی مێتافیزی��ادا لێکیدەدات��ەوە. ئ��ەو 
دەنووس��ێت، نەپەنگراوێت��ی]2٦[، نەبوونێک��ە 
پێچەوان��ەی بوون��ی پەنگراوێت��ی. ئەمە بەو 
مانایەیە کە مرۆڤەکان بوونەوەرێکی گیاندارن 
کە لەگەڵ هەبوون لە حاڵەتی هێزدا، ڕێک بەو 
ڕێژەیەی کە دەتوان��ن کارێک ئەنجام بدەن، 
ه��ەر ئەوەندەیش دەتوان��ن ئەنجامی نەدەن. 
ئ��ەم تایبەتمەندییە دەرفەت ب��ە مرۆڤەکان 
دەدات ک��ە »ش��یاوێتی«]27[�یەکانی خۆیان 
کۆبکەنەوە و بە ویس��تی خۆیان کۆنترۆڵیان 

بکەن و بیانکەن بە »لێهاتوویی«]28[.
نووس��ەر لە بەشی س��ێیەمی وتارەکەدا، 
چییەت��ی و چۆنیەتی��ی بەکارهێنان��ی ئەم 
کارکردە نوێیە لە دەسەاڵت لە الیەن نەتەوە 
ژێردەس��تەکانەوە )وەکوو کورد( بەچەش��نی 

فۆڕمێک لە خەباتی ڕزگاریخوازانە زیاتر ڕوون 
دەکاتەوە. 

سەرچاوەکان

1. Commissarial dictatorship
2. Sovereign dictatorship
3. Constituent power
4. Constituted power
5. Anthony Giddens (1938)
٦. آنتونی گیدنز با همکاری کارن بردس��ال، جامعەشناسی، ترجمە 

حسن چاوشیان، )نشر نی،١387(: ٦08 . 
7. The Concept of the political
8. کارل اشمیت، مفهوم امر سیاسی، ترجمە یاشار جیرانی و رسول 

نمازی، )نشر ققنوس، ١3٩3(: 2٤ . 
9. Theory of the partisan
١0. کارل اش��میت، نظریە پارتیزان، ترجمە طاهر خدیو و مصطفی 

احمدزادە، )نشر فات، ١3٩٦(: ١23 . 
١١. جامعەشناسی، ٦٤3 . 

12. Anthony Giddens, The nation state and 
Violence,(Berkeley: Univ. Calif. Press 1984), 116 
.
13. Louis L. Snyder (1907-1993)
14. Louis L. Snyder, The new Nationalism,(Taylor 
and Francis Group, 2017), 7 .
15. artifacts
16. Anthony Smith, The Ethnic Origins of Na-
tions, Oxford Blackwell : 16 . 
17. Montserrat Guibernau, Anthony D. Smith on 
nations and national identity: a critical assessment, 
Nation and Ntionalism Journal 10, (2004): 130 . 
18. security state
19. security reasons
20. reasons of state
21. State of right 
22. discipline societies
23. جورج آگامبن، وضعیت اس��تثنایی، ترجمە پویا ایمانی، )نش��ر 

نی : ١3٩7(، ١٤ . 
24. Potentiality
Dynamia .25, وش��ەیەکی یۆنانیی��ە کە لە فارس��یدا وش��ەی 

بالقوەبودگی بەکاردەبەن. 
Adynamia .2٦ وش��ەیەکی یۆنانیی��ە کە لە فارس��یدا وش��ەی 

بالقوەنبودگی بەکاردەبەن. 
27. capacity
28. faculty

163گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720



کۆمەاڵیەتی بوون، پڕۆسەیەکە کە کەسێتیی منداڵ تێیدا گەشە دەکات و دەبێتە بەشێک 
لە کۆمەڵگا و کولتووری خۆی. لە ڕوانگەی کۆمەڵناسییەوە، قۆناخەکانی تەمەنی مرۆڤ، 
بەشداریی لە گرووپە کۆمەاڵیەتییەکاندا و هەروەها جیاوازیی وردە کولتووریی نێوان 

نەوەکان، هۆکاری گەشەکردن و کۆمەاڵیەتی بوونی مرۆڤە. لە ڕوانگەی پێداگۆگی یان 
پەروەردەوە، پڕۆسەی فێرکردن و گەیاندنی زانیاری، بەستێنەکانی کۆمەاڵیەتی بوونی 

مرۆڤ و تێکەڵ بوون بە گرووپە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگا فەراهەم دەکەن.

پەروەردەی ژینگەیی  
منداڵلەنێوانشوێن،ژینگەوقوتابخانەدا

ئەفراسیابگرامی



سەرەتا
بۆ زۆر کەس لە قوتابخانەدا ئەزموونی چوونە 
دەرەوە و لە نزیکەوە تێکەڵ بوون بە سروشت 
و ه��اوکات فێر بوون، ئەزموونێکی تایبەت و 
لەبیرنەکراو بووە. ئەم هەس��تە، پێوەندیی بە 
»پ��ەروەردەی ژینگەیی« ی��ان »فێرکردن لە 
ژینگەی نزی��ک«ەوە هەیە ک��ە قوتابخانەی 
گون��دەکان بەتایبەتی، بە باش��ی بەکاریان 
دەهێنا. مەبەس��ت لە پەروەردەی ژینگەیی 
کۆمەاڵیەتییەکانی  فاکت��ۆرە  بەکارهێنان��ی 
ش��وێنی نیشتەجێ بوون یان فاکتۆرە بوومی 
)لۆکاڵی(یەکان��ی کۆمەڵ��گا ل��ە پ��ەروەردە 
و فێرکردن��دا کە من��داڵ دەتوان��ێ دیاردە 
کۆمەاڵیەتییەکانی دەورووبەری خۆی بناسێ 
و ڕوانگەی لە لۆکاڵییەوە بۆ گلۆباڵ بەرفراوان 
بکات. قوتابخانە، باخچەی س��اوایان یان هەر 
ناوەندێک��ی دیکەی پ��ەروەردە و فێرکردن، 
»شوێن« یان »ژینگەی نزیک« بەکار دەهێنێ 
ب��ۆ ئەوەی کە پڕۆس��ەی خوێن��دن تێکەڵ 
ب��ە ئەزم��وون و نزیک بوون��ەوەی وانەکانی 
خوێندن لەگەڵ ژیانی ڕۆژانەدا بکات. شوێن 
دەتوانێ سروش��تی دەوروب��ەر، مۆزەخانەی 
ناوچەی��ی، ش��وێنێکی مێژووی��ی، کارخانە 
ی��ان ناوەندێک��ی پەروەردەی��ی و هتد بێ. 
هەروەها ژینگەی نزی��ک دەتوانێ پێوەندیی 
مامۆستاکان، هاوڕێیانی قوتابخانە و تەنانەت 
ڕێگای قوتابخانەش )شەقام، کۆاڵن، دووکان 
و ب��ازاڕ، خەڵ��ک و . . . ( بەش��ێک بن لە 
بونیادنانی شوناس��ی کۆمەاڵیەتیی منداڵ لە 
پانتایی شوناسی تاک و گرووپیدا. بۆیە یەکێ 
لە باس��ە گرینگەکانی پەروەردە و فێرکردن 
کە پێوەندیی ڕاس��تەوخۆی ب��ە قوتابخانەوە 
هەیە، ژینگ��ەی دەورووبەر و پ��ەروەردەی 
ژینگەیییە. واتە پرسیاری سەرکیی ئەم باسە 
ئەوەیە کە ش��وێن چ کاریگەرییەکی لەسەر 
مەنتاڵیتێتیی منداڵ دادەنێ و چۆن دەتوانین 
پەرس��پێکتیڤی منداڵ لە قوتابخانەدا گەشە 

پێ بدات؟

چەمکیشوێن
ش��وێن یەکێ ل��ە چەمکە س��ەرەکییەکانی 
زانس��تە کۆمەاڵیەتییەکان��ە ک��ە بریتییە لە 
تێکەاڵو بوونی مرۆڤ و ژینگە کە، کاریگەری 
لەسەر کۆمەاڵیەتی بوون، بونیادنانی شوناسی 
سیاس��ی � کۆمەاڵیەت��ی، ب��اری دەروونی و 
بزاوت��ی کۆمەاڵیەتیی م��رۆڤ دادەنێت. تیم 
ل��ە   )Tim Cresswell 2015( کرێس��وێڵ 
پێناس��ەیەکی کورتی ش��وێندا دەڵێ: »شوێن 
فەزایەکی وات��ادارە«. هەر ل��ەم پێوەندییەدا 
بۆ زیاتر ش��یکردنەوەی ئەم پێناس��ەیە، جان 
ئەگنی��و)١٩87( ل��ە ڕوانگ��ەی جوگرافیای 
سیاس��ییەوە پێی وایە کە چەمکی شوێن لە 
سێ ئاستدا )Stokke 20١7 . ل 50( پێوەندیی 

بە ژیانی کۆمەاڵیەتیی مرۆڤەوە هەیە:
لۆکەیش��ن  وەک  ش��وێن  یەک��ەم،   
)location(، واتە ماتریاڵ و کەرەس��تەی خاو 
کە لە موختەسات)Coordinate system(ێکی 
جوگرافیاییدا هەڵکەوتووە وسنووردارە. پانایی، 
درێژایی و بارس��تاییی ش��وێن بە شێوەیەکی 
موتڵەق و س��ارد کە بریتییە لەژینگەی ژیانی 
ڕۆژانە وەک ئینفراتراکچێر، خانووبەرە، ڕێگاوبان 
و . . . . لۆکەیش��ن پانتایەک��ی بەرفراوان بۆ 
ئەزموونی کۆمەاڵیەتی و پێوەندییەکانی مرۆڤ 
بە جوگرافیای دەورووبەرییەوە فەراهم دەکات. 
 )Locale( دووهەم، شوێن وەک لۆکاڵ 
یان بوومی. چەمکی بوومی پێوەندیی بە ژیانی 
ڕۆژانەی م��رۆڤ و پێوەندییەکان��ی مرۆڤەوە 
هەیە. واتە ئەزموون��ی پێوەندییەکانی مرۆڤ 
و کۆمەاڵیەت��ی بوونی مرۆڤ ل��ە ڕووبەرێکی 
دیاریک��راودا و تێکەڵ بوون ب��ە ڕووبەرێکی 
گەورەت��رەوە. لە پێوەندی لەگ��ەڵ ئەزموونی 
کۆمەاڵیەتیی مرۆڤ لە ش��وێندا، پیێر بۆردیۆ 
چەمک��ی »هابیتوس ی��ان خووگرتن« دێنێتە 
ئاراوە ک��ە بریتییە لە ش��وێنگرتنی کۆمەڵگا 
ل��ە مرۆڤدا و هەروەها جەس��تەی مرۆڤ کە 
گرینگترینە و هەوێنی ئەم گرێدانەیە. لەگەڵ 
ئەوەیدا کە جەس��تەی مرۆڤ بە شێوەیەکی 
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فیزیکی، بیۆلۆژیک و سروشتی نەگۆڕە، بەاڵم 
هەس��ت و ڕەفتاری کۆمەاڵیەتی��ی مرۆڤ و 
پێوەندیی مرۆڤ بە دەورووبەریەوە لە شوێنەوە 

سەرچاوە دەگرێ و بەردەوام لە گۆڕاندایە. 
س��ەرچاوەیەک  ش��وێن  س��ێهەم،   
ب��ۆ مانابەخش��ین. ش��وناس، هاوپێوەندی��ی 
)senseof place( کۆمەاڵیەتی، هەستی شوێن
ژێرخان��ی کولت��ووری و کۆمەاڵیەتیی مرۆڤ 
پێک دەهێنن. هەستی شوێن لە ژیۆپۆلیتیکدا 
گرینگی��ی تایبەت��ی هەیە ک��ە هێمایەکی 
س��یمبۆلیک بە شوێن دەبەخش��ێ. دەکرێ 
»مەی��دان تەحریری«ی میس��ر وەک هێمای 
بەهاری عەرەبی بناس��ێنێ و لە سیمبۆلێکی 
جیهان��ی  س��یمبۆلێکی  ب��ۆ  ناوچەییی��ەوە 
بگوازێت��ەوە. »مەیدانی تەحریر« جیا لە ڕووی 
ماتریاڵی و مانا س��اردەکەی ک��ە مەیدانێکە 
لە ش��اری قاهی��رەدا، مانایەک��ی بەرفراوانی 
بۆ س��یمبۆلەکانی بەهاری عەرەبی لە دنیای 
گلۆباڵ��دا دەس��تەبەر ک��ردووە. واتە ش��وێن 
دەتوانێ مانا لۆکاڵییەک��ەی خۆی بگوازێتەوە 
بۆ ڕووبەرێک��ی بەرفراوانتر ک��ە گلۆباڵە. لەم 
ڕوانگەی��ەوە نموونەیەک��ی دیک��ە دەتوان��ێ 
»قەندی��ل« بێ کە ل��ە ڕووی جوگرافیایییەوە 
ش��اخێکی کوردستانە، بەاڵم س��یمبۆلەکانی 
بزووتنەوەی نەتەوەیی کوردستان دەگوازێتەوە 
بۆ ڕووبەرێکی بەرف��راوان و جیهانی. بۆ زیاتر 
تێگەیش��تن لە هەس��تی ش��وێن، ئی��دوارد 
ڕێل��ف لە کتێبی »ش��وێن و بێ ش��وێنی »دا 
)١٩7٦( دەڵ��ێ »مرۆڤ بوون وات��ە ژیان لە 
جیهانێکدا کە لێوانلێوە لە شوێنی پڕ لە مانا«. 
جیهانێک کە پڕە لە ش��وێن بۆ واتادارکردنی 
ئەزموون و س��ەرچاوەیەک ی��ان فەزایەک بۆ 
مانابەخش��ین. ڕێلف چەمکی شوێن دەخاتە 
بەر ڕاڤە و لێکدانەوەی جوگرافیای سیاسی و 
پێکهاتەگەرایییەوە  ڕوانگەی  لە  سروشتییەوە. 
کە شوێن پێکهاتەیەکی کۆمەاڵیەتییە و مرۆڤ 
بەرهەمهێنەرەکەیەت��ی. هەروەها لە ڕوانگەی 
دیاردەناس��ییەوە، شوێن دیاردەیەکە بۆ نزیک  

بوونەوەی مرۆڤ لە سروش��ت و ئەو جیهانەی 
کە لێی دەژی و ئەزموونەکانی کەڵەکە دەکات. 
ڕێلف چەمک��ی »جیهان ژینگەیی«، بەو مانایە 
کە ژیان مانا دەبەخش��ێ بە شوێن، دەهێنێتە 
ئاراوە. واتە ش��و ێن بونیادنەری شوناس��ە کە 
ڕێلف بە »شوناس��ی شوێن« ناوی هێناوە. بەو 
تێگەیشتنەوە کە شوێن هۆکاری فیندەمەنتاڵی 
مرۆڤ  بوونە و تێک��ەڵ بوون، تێکهەڵچوون و 
توانەوەی مرۆڤ لە ژینگەدا، و هەروەها ئاگایی 
و تێگەیش��تنی مرۆڤ لە شوێنی دەورووبەری 
خۆی، دەتوانێ دنیای خۆی و ش��وێنی خۆی 
بونیاد بنێ��ت. بەو واتایە ک��ە کەڵەکەکردنی 
ئەزموونەکان��ی، پ��اڵ بە دنیای دەس��کردی 
خۆی، واتە شوێنی دەسکردی خۆیەوە دەنێت 

)Birkeland 20١٤، ل. ١١٩ � ١30(. 
کتێب��ە  ل��ە  ه��ەراری  ن��ووح  یوڤ��اڵ 
بەناوبانگەک��ەی خۆی بە ناوی »س��اپیێنس، 
مرۆڤی ژیر«دا، ئاماژە بە »فانتازیای گێڕانەوە«ی 
م��رۆڤ دەکات کە توان��ی وەک بوونەوەرێک 
بەس��ەر زەویدا زاڵ ببێ و بونیادنەری شوێن 
بێت. دەستەواژەی »خەیاڵی هاوبەشی مرۆڤ« 
پێوەندیی بە ش��وێنەوە هەیە کە مرۆڤ تێیدا 
گەشە دەکات و خەیاڵەکانی بەرفراوان دەکات. 
ئ��ەم ڕوانگەیە الی زۆربەی کۆمەڵناس��ەکان 
بایەخی تایبەت��ی هەبووە. کارڵ مارکس پێی 
وابووە کە ئەزموونەکانی مێژوو بە بێ شوێنێکی 
جوگرافیایی بوونی نەبووە و ناکرێ ش��وێن و 
مێ��ژوو لە یەکتری داببڕی��ن. ئەم ڕوانگەیەی 
مارکس بۆ »ش��وێن«، لە الی ئانتۆنی گیدێنز 
وەک پێوەندیی مرۆڤ بە ش��وێنەوە پێناس��ە 
کراوە کە م��رۆڤ بونیادنەر و دروس��تکەری 
شوێنە. ئەو پێی وایە کاتێ مرۆڤ بەشدارە لە 
جموجووڵەکانی دنیادا، ش��وێنی خۆی بونیاد 
دەنێ، مان��ای پێ دەبەخش��ێ و هاوکاتیش 
مێژووی خۆی بونیاد دەنێت. مارتین هایدگێر 
ل��ە کتێبی »کات و بوون«دا، باس لە چەمکی 
ش��وێن دەکات کە هۆکارێکە بۆ »بوون«. واتە 
ش��وێن هۆی خوڵقاندنی دەرفەتەکانی مرۆڤ 
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ل��ە پێناو »بوون«دا و هۆکارێ��ک بۆ بونیادنان 
و گەشەس��ەندنی مرۆڤ وێن��ا دەکات. هەر 
ب��ەو هۆیەوەیە کە هایدگێر پێی وایە ش��وێن 
تەنی��ا هۆکاری ب��وون نیە، بەڵک��وو هۆکاری 
 20١٤ ،Birkeland( ئەزموون و بونیادنانیش��ە
ل. ١٩٩ � ١30(. وێ��ڕای هەم��وو ئ��ەم ڕوانگە 
جیاوازانە لەمەڕ چەمکی ش��وێن و پێوەندیی 
مرۆڤ بە ش��وێنەوە، جێگای  باسە کە شوێن 
ڕۆڵێکی گەورە لە ژیانی کۆمەاڵیەتیی مرۆڤدا 
دەگێڕێت، واتە ش��وێن م��رۆڤ فێر دەکات و 
بونیادی دەنێت. گرینگیی ئەم باس��ە لێرەوە 
دەس��ت پ��ێ دەکات کە مرۆڤ ل��ە داوێنی 
دایکەوە بونیادنەری ش��وێن و مانابەخشین بە 
شوێنە. هەر ئەم هۆکارەشە کە زانایانی بواری 
پەروەردە و دەروونناسی، گرینگیی تایبەتیان 
ب��ە پەروەردەی ژینگەی��ی داوە و لە نزیکەوە 
تێکەڵ بوون بە ژینگەیان لە قوتابخانەدا بڕەو 
پێ داوە و بەش��ێکە لە دیداکتیک )شێوازی 

وانەگوتنەوە(ی مامۆستاکان. 

ــیمرۆڤو ــیکۆمەاڵیەتیبوون چەمک
ژینگە

ئێم��ەی مرۆڤ بە پێی قۆناخەکانی تەمەن لە 
ژینگەی جۆراوجۆردا پڕۆس��ەی کۆمەاڵیەتی 
کۆمەاڵیەتی  تێدەپەڕێنی��ن.  خۆم��ان  بوونی 
بوون، پڕۆسەیەکە کە کەسێتیی منداڵ تێیدا 
گەشە دەکات و دەبێتە بەشێک لە کۆمەڵگا و 
کولتووری خۆی. لە ڕوانگەی کۆمەڵناسییەوە، 
قۆناخەکان��ی تەمەن��ی م��رۆڤ، بەش��داریی 
ل��ە گرووپ��ە کۆمەاڵیەتییەکان��دا و هەروەها 
جیاوازی��ی وردە کولتووریی نێ��وان نەوەکان، 
ه��ۆکاری گەش��ەکردن و کۆمەاڵیەتی بوونی 
مرۆڤە. لە ڕوانگەی پێداگۆگی یان پەروەردەوە، 
پڕۆس��ەی فێرک��ردن و گەیاندن��ی زانیاری، 
بەس��تێنەکانی کۆمەاڵیەت��ی بوونی مرۆڤ و 
تێک��ەڵ بوون ب��ە گرووپ��ە جۆراوجۆرەکانی 
کۆمەڵگا فەراهەم دەک��ەن. واتە لە بنەماڵەوە 
بۆ قوتابخان��ە و لە قوتابخان��ەوە بۆ کۆمەڵگا، 
پڕۆسەیەکە کە قۆناخەکانی ڕەفتار و دنیابینیی 
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منداڵ پ��ەروەردە دەبێ. بەاڵم ل��ە ڕوانگەی 
ڕاستەوخۆی  پێوەندیی  کە  دەروونناس��ییەوە 
ب��ە گەش��ەی مێش��ک و دیاردەی ناس��ین 
)کۆگنەتیڤ(ەوە هەیە، دەروونناسەکان پێیان 
وایە کە مرۆڤەکان لە ڕووی ڕەفتار، بیرکردنەوە 
و گەشەکردنەوە جیاوازن، چێژ و حەز، خەون 
و بیری جیاواز و تایبەت��ی خۆیانیان هەیە و 
ب��ە پڕۆس��ەی جی��اوازی کۆمەاڵیەتی بوونی 
خۆیان��دا تێدەپەڕن. بەگش��تی ئەوەی کە لە 
هەر س��ێ ڕوانگەی کۆمەڵناسی، دەروونناسی 
دەدەن،  پ��ێ  گرینگی��ی  پ��ەروەردەوە  و 
ش��یکردنەوە و ڕاڤەی بایەخ��ی قۆناخەکانی 
تەمەن��ی مرۆڤە. پڕۆس��ەیەکە کە لە ژینگەی 
کۆمەاڵیەت��ی و هەروەها ڕۆڵ و بەش��داریی 
تاک لە گرووپە جیاوازەکان��ی کۆمەڵگادا کە 
شوناسی جیاوازیان هەیە و کاریگەریی لەسەر 
شکڵگرتنی کەس��ایەتیی مرۆڤ دادەنێن، ڕوو 
دەدات. کۆمەاڵیەتی بوونی مرۆڤ پڕۆسەیەکی 
هەمیشەیییە و ئامانجی کۆمەاڵیەتی بوونیش 
تێک��ەڵ بوون بە کۆمەڵگا و خۆرێکخس��تن و 
بەشداریی لە کۆمەڵگایە کە فاکتۆرەکانی ژیان، 
س��ەرچاوەکانی ژیان، ئاب��ووری کۆمەاڵیەتی، 
کولتوور و یاس��اکانی کۆمەڵگا کۆنتێکس��تی 

کۆمەاڵیەتی بوونی م��رۆڤ پێک دەهێنن کە 
تێیدا هەست و بیری مرۆڤ گەشە دەکەن. 

ژینگەیقوتابخانە
لە دنیای ئەمڕۆدا پەروەردە و فێرکردن وەکوو 
ژێرخانی پەرەس��ەندنی بەردەوام و س��امانی 
گشتیی کۆمەڵگا چاو لێ دەکرێ. کۆڵەکەکانی 
گەش��ەی ئابووری، کولتووری و کۆمەاڵیەتیی 
هەموو کۆمەڵگایەک لە پڕۆسەیەکی پەروەردە 
و فێرکردن��ی ئازاددا بناغەک��ەی دادەنرێ و 
ئایندەی پەرەس��ەندنی بەردەوام بۆ کۆمەڵگا 
گەش��تر دەکات. ل��ەم ڕوویەوە هەتا ئێس��تا 
قوتابخانە یەکەم ناوەندی پەروەردە و فێرکردن 
بووە کە بە شێوەیەکی تۆکمە و سیستەماتیک، 
هەم��وو دەوڵەتێک بۆ پ��ەروەردەی نەوەکانی 
داهاتووی، پان و بەرنام��ەی بۆ دادەڕێژێت. 
ناوەندێ��ک یان  چەمک��ی قوتابخان��ە وەک 
ئێنیس��تیتۆیەکە کە فەزایەکی کۆمەاڵیەتیی 
بۆ پەروەردە و فێرکردن��ی منداڵ، مێرمنداڵ 
و گ��ەورە دەخوڵقێنێ، و ش��وێنێکە بۆ »وانە، 

وانەفێر بوون، وانە وتنەوە«. 
مێژووییی  پێگ��ەی  لەبەرچاوگرتنی  ب��ە 
قوتابخان��ە ل��ە کۆمەڵ��گادا، کارکردەکان��ی 
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قوتابخان��ە، کۆڵەکەی بونیادنانی س��ەرمایەی 
کۆمەاڵیەت��ی و کولتووری��ی کۆمەڵ��گان کە 
لێرەدا من بەکارکردی حەوتەوانەی قوتابخانە 
لە ڕەوتی مێ��ژوودا دەستنیش��انم کردوەو و 

بریتین لە: 
 بەرهەمهێنان��ەوەی میرات��ی زانس��تی 
کۆمەاڵیەتیی  و  کولت��ووری   ،)Knowledge(

هاوبەش و گەیاندنی بە نەوەکانی داهاتوو. 
 کارامەکردنی دامەزراوە و ڕێکخراوەکانی 
کۆمەڵ��گا و بەرهەمهێنانی زانیاری و تواناییی 

نوێ بۆ کۆمەڵ و شارۆمەندیسازی. 
 کارکردی شووناسسازی و بەرزکردنەوەی 
ئاس��تی ئاگایی، تێگەیشتن، زانین و توانایییە 

سەرەتایییەکانی مرۆڤ. 
و  ب��وون  کۆمەاڵیەت��ی  کارک��ردی   
دووهەمین بیاڤی بنەڕەتیی کۆمەاڵیەتی بوونی 

مرۆڤ دوای بنەماڵە. 
 ش��وێنێک ب��ۆ بزاوت��ی کۆمەاڵیەتی و 

بیچمگرتنی شوناسی گشتیی کۆمەڵ.
پێوەندی��ی  ف��ەزای  پێکهێن��ەری   
کۆمەاڵیەت��ی و  ئۆلگوی کۆمۆنیکەیش��ن لە 

نێوان گرووپە جیاوازەکانی کۆمەڵ
 بەرزکردنەوەی ئاس��تی مێتاکۆگنەیشن 
الی من��داڵ و پ��ەروەردەی ڕەخنەگران��ە و 
بەرفروانکردن��ی ڕوانگ��ەی مێژوو، ئێس��تا و 

داهاتوو.
کارکردی حەوتەوانەی قوتابخانە لە تیۆری 
 Social( سۆس��یال کۆگنێتیڤی فێرکردن��ەوە

cognitivelearning theory(  ئالبێرت باندورا 
سەرچاوەی گرتووە کە ئامانجی گەشە کردنی 
کارکردەکان��ی قوتابخان��ە و بەرزکردن��ەوەی 
ئاگایی لە کۆمەڵدایە. باندورا بەوە ناسراو بوو کە 
ڕوانگەیەکی تایبەتی بۆ کەسێتیی مرۆڤ هەیە 
کە فێر بوون، پێوەندیی کۆمەاڵیەتی و ناسین 
باس��ە س��ەرەکییەکانیەتی.  لە  )کۆگنەتیڤ( 
ل��ەم تیۆریی��ەدا کۆمەاڵیەت��ی بوونی مرۆڤ 
ناس��ین)کۆگنەتیڤ(،  فاکتۆرەکانی  پێ��ی  بە 
ڕەفت��اری)behavior( و ژینگەی کۆمەاڵیەتی 
گەشە دەکات. فاکتۆرەکانی ناسین بریتین لە 
زانس��ت، ئەزموون و تێگەیشتن کە لە ڕووی 
فیزیکی و مەنتاڵەوە الی مرۆڤ گەشە دەکەن. 
فاکتۆرەکان��ی ڕەفتاری��ی کارزان��ی، تەمرین، 
هەس��تی کارامەیی ب��ە پێی گەش��ەکردنی 
تواناییی��ە س��ەرەتایییەکانی منداڵ گەش��ە 
دەکات. هەروەها فاکتۆەکانی ژینگەیی بریتییە 
ل��ە نۆرم، بەش��داری لە کۆم��ەڵ و تواناییی 

باوەڕبەخۆ بوون لە کۆمەڵ و خوددا. 
لێرەداب��ۆ زیات��ر ش��یکردنەوەی تیۆری 
سۆسیال کۆگنێتیڤی فێرکردن و »پەروەردەی 
ژینگەی��ی« لە ڕوانگ��ەی ژان پی��اژە و لێڤ 

ڤیگۆتسکییەوە دەیخەینە بەرباس: 

روانگەیکۆگنەتیڤیپیاژە 
لە دەیەی شەستی س��ەدەی بیستەمدا، ژان 
پی��اژە )١8٩٦ � ١٩80(توانی گۆڕانکارییەکی 
بنەڕەتی لە سیستەمی پەروەردە و فێرکردنی 
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مۆدێڕن��دا بهێنێتە ئ��اراوە. پی��اژە پێی وابوو 
کە قۆناخەکانی گەش��ەکردنی زەینی منداڵ 
ب��ە ئەزم��وون و وش��یاری لە سروش��ت و 
ژینگەی دەورووبەری و دەستڕاگەیش��تن بە 
زانیارییەوە دەست پێ دەکات. منداڵ توانایی 
بونیادنانەوەی زانیاریی لە یاریکردن و ئەکتیڤ 
بووندا هەیە کە جیهانی دەورووبەری پێوەندیی 

بە حەزەکانی منداڵەوە گرێ ئەدات. 
 پیاژە چوار قۆناخی س��ەرەکیی گەشەکردنی 

 :)Imsen, 2008(منداڵ دەستنیشان دەکات
 یەکەم، قۆناخی هەست و جووڵە، لە لەدایک 
بوونەوە هەتا دوو س��اڵی. لەم قۆناخەدا منداڵ 
زمان فێر نەبووە و بە هەس��ت و جووڵەکانی 
لەگەڵ دنیای دەورووبەریدا لە پێوەندیدایە و لە 
دیاردەکان و کاریگەرییان تێدەگات. هەروەها 
بە شێوەیەکی فیزیکی هەستە سەرەکییەکانی 
وەک: هەس��تی چێش��تن، بۆنکردن، بیستن، 

بینین، هەستپێکردن دەناسێتەوە. 
دووه��ەم، قۆناخ��ی فامکردن��ەوە پێش 
عەمەلیات، لە دوو س��اڵ هەتا حەوت س��اڵ. 
لەم قۆناخەدا منداڵ کارەکانی بە ش��ێوەیەکی 
هێمایی و فیزیکی دەکات و بیرکردنەوەیەکی 
ژیران��ەی ل��ە پێوەندی لەگ��ەڵ دیاردەکانی 
دەورووبەریدا نییە. لەم قۆناخەدا زەینی منداڵ 
هێش��تا بۆ کاری زەینی ئامادەییی نیە و پێی 
وایە کە شتە بێ گیانەکان، گیاندارن و یارییان 
لەگەڵ دەکات. مەبەست لە عەمەلیات، دانانی 
چوارچێوە ی��ان ڕێکارێکی لۆژیکی بۆ کردنی 

کارێکە. 
هەستپێکراو  عەمەلیاتی  قۆناخی  سێهەم، 
ل��ە حەوت س��اڵ هەت��ا دوازدە س��اڵ. لەم 
قۆناخەدا منداڵ تواناییی ڕێکخستن، ڕیزکردن 
دەورووبەری  و جێ خس��تنەوەی ش��تەکانی 
هەیە و لە واتاکانی ژمارە، بارس��تایی، پانی و 
درێژی و . . . تێدەگات. گرینگیی ئەم قۆناخە 
ئەوەیە کە چاالکییەکان��ی ژیانی ڕۆژانەی بە 
ش��ێوەیەکی کۆنکرێتە و تواناییی لێکدانەوەی 
دیاردە ئابس��تراکت و زەینییەکانی الوازە یان 

هێشتا گەشەی نەکردوە بەاڵم بەدوای کەشف 
کردنی دنیا و دیاردەکان��ی دەورووبەریەوەیە. 
چوونە دەرەوەی مندااڵنی باخچەی ساوایان بۆ 
ناو دارستان و دروستکردنی خانووی مندااڵنە 
و یاریکردن لە سروشتدا بەشێکە لەو کەشف 

و دۆزینەوەیە الی منداڵ. 
چوارەم، قۆناخ��ی عەمەلیاتی وێنەیی لە 
دوازدە س��اڵ هەتا چواردە ساڵ. ئەم قۆناخە 
ب��ەرەو پێگەیش��تووییی فیک��ری و گەنجی 
دەڕوات. هەس��تی بااڵنس، توانایی داهێنەرانە 
و ڕەخنەگرانەی تێ��دا بەهێز دەبێ و نائارامە. 
ژینگەی کۆمەاڵیەتی و شوێن دەوری سەرەکیی 
لە چاالکییەکانی مێش��کیدا هەیە. پیاژە پێی 
وای��ە کە پێکهات��ەی مەنتاڵیتێتی منداڵ لەم 
دەڕوات.  پێگەیش��توویی  ب��ەرەو  قۆناخ��ەدا 
دەیڤید س��ۆبل )١٩٩0( لە توێژینەوەیەکدا، 
گرینگییەکی تایبەتی بە تیۆریی کۆگنەتیڤی 
پی��اژە ئەدات و ل��ە پ��ەروەردەی ژینگەییدا 
وەک مۆدێلێ��ک بەکاریان دەهێنێت. س��ۆبل 
ب��ە وتووێژ لەگەڵ س��ەدان منداڵ و گەورەدا 
بۆی دەرکەوت کە پێوەندی لەگەڵ شوێندا و 
دروستکردنی ش��وێن گرینگترین نیشانەکانی 
کۆمەاڵیەتی بوونی مرۆڤن لە شوێندا. ئەو پێی 
وابووە کە دروس��تکردنی خانوچکەی مندااڵنە 
باوترینیان بووە. س��ەرنجراکێش  و کوالن��ە، 
ئەوەیە کە منداڵ »ش��وێنی نهێنی« بۆ خۆی 
بونیاد دەنێ کە پێوەندییەکی تایبەتیی لەگەڵ 

دروست دەکات. 
ئ��ەوەی الی پیاژە گرینگ��ە و بایەخی 
پەروەردەی��ی هەی��ە ئەکتی��ڤ و چاالک 
بوونی من��داڵ لە ژینگ��ەی قوتابخانەدایە 
کە لە قۆناخەکانی س��ەرەتاییدا بتوانێ توانا 
س��ەرەتایییەکانی خۆی گەش��ە پێ بدات. 
لێ��رەدا بە ئام��اژە بەتێڕوانینی مێژوویی بۆ 
ڕۆڵ��ی قوتابخان��ە، توانا س��ەرەتایییەکانی 
مندااڵنی��ان بریتین لە: توانایی خوێندنەوە، 
بەکارهێنان��ی  حەس��ابکردن،  نووس��ین، 
دیجیتاڵ و بی��ری ڕەخنەگران��ە. کارزانی 
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بوارەکان��ی  ل��ە  من��داڵ  کارامەیی��ی  و 
خوێن��دەوە، نووس��ین و حەس��ابکردن لە 
مێژووی فێرک��ردن و پەروەردەدا گرینگیی 
تایبەتی هەبووە، بەاڵم ل��ە دنیای ئەمڕۆدا 
و ب��ە لەبەرچاوگرتنی پێش��کەوتنی دنیای 
دیجیت��اڵ، زانی��ن و بەکارهێنان��ی زمانی 
دیجیتاڵ و ئامرازەکانی، گرینگیی تایبەتی 
خۆی هەیە. هاوکات بیری ڕەخنەگرانە کە 
بریتیە لە خوێندنەوە، نووس��ین و دیالۆگی 
پانتاییەکی بەرفراوانتری لە  ڕەخنەگرانەش 
زانستی پەروەردە و فێرکردن داگیر کردوە. 
لە کۆنتێکس��تی پ��ەروەردە و فێرکردندا، 
توانایییە س��ەرەتایییەکانی منداڵ دەتوانێ 
ئاس��تی زانین، توانین و هۆشیاریی گەشە 
پێ بدات. واتە منداڵ کاتێ ش��تێک بزانێ، 
لەوانەی��ە توانایی��ی بەکارهێنان��ی نەبێت. 
ب��ەاڵم لە قۆناخ��ی توانین ه��ەم تواناییی 
بەکارهێنان��ی زانیاریی هەیە و هەم دەگاتە 
هۆشیاری کە لە ئاکامدا پلەکانی داهێنەرانە 

و بیری ڕەخنەگرانەی بەهێز دەبێت. 

ــووری ــیـکولت ــەیکۆمەاڵیەت روانگ
ڤیگۆتسکی

روانگەی کۆمەاڵیەتی � کولتووریی فێرکاری، 
پێوەندیی بە گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتیی  کۆمەڵ 
و بەش��داریی تاک لەو گۆڕانکارییانەدا هەیە و 
هاوکات کاریگەریی دیاردەکانی کۆمەڵ لەسەر 
ڕەوت��ی ژیانی تاکەکانی کۆمەڵ و پڕۆس��ەی 
پەروەردە و فێرکردن هەیە. ڤیگۆتس��کی پێی 
وای��ە کە قۆناخی منداڵ��ی بەرهەمی فاکتۆرە 
کۆمەاڵیەتییەکان��ە و دروس��تکراوی کۆمەڵ، 
کولتوور و مێژووە. ڤیگۆتسکی لە تیۆرییەکەی 
خۆیدا پێی وایە کە گرینگی بە سێ فاکتەری 

کۆمەاڵیەتی بۆ فێرکردنی منداڵ ئەدات: 
یەکەم، زمان، زم��ان مەنتاڵیتێتی مرۆڤ 
پێک دەهێنێت. لەم ڕوانگەیەوە زمانی جەستە 
کاریگەریی قووڵ لەسەر پەروەردە و فێرکردنی 
قوتابی دادەنێ و منداڵ دژکردەوەی بە زمانی 
جەستە بەرجەس��تە دەبێ و هاوکات فاکتۆرە 
کۆمەاڵیەتییەکانی زمانی جەستە ئەناسێتەوە. 
س��ەیرکردن،  نێوەنجیگەری:  دووه��ەم، 
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س��ەرنجدان، واڵمدان��ەوە و هەڵس��ەنگاندن 
کەرەس��تەی گرینگی پڕۆس��ەی فێرکردن و 

گەشەکردنی باری دەروونیی منداڵن. 
س��ێهەم، هێڵ��ی گەش��ەکردنی ڕێژەیی، 
ڤێگۆتس��کی پێی وابوو کە قوتابی لە هێڵێکی 
تایبەت و سنوورداردا توانایییەکانی خۆی تاقی 
دەکات��ەوە و هاوکات لە هێڵێکی س��نووداری 
دیکەدا داوای یارمەتی لە دەورووبەری دەکات. 
 من��داڵ لە کات، فەزا، ش��وێن و کۆمەڵێکدا 
لەدای��ک دەبێ و قۆناخەکان��ی فامکردنەوە و 
تێگەیش��تنی بۆ دنیا بەدەست دێنێت. هەموو 
بۆ  تایبەتی  چوارچێوەیەک��ی  کۆمەڵگای��ەک 
مومکی��ن و نامومکینەکانی خ��ۆی هەیە کە 
چ��ۆن پێناس��ەی منداڵ و قۆناخ��ی منداڵی 
دەکات. لەم تیۆرییەدا منداڵ لە کۆنتێکستی 
جی��اوازی ش��وێن و ژینگ��ەی کۆمەاڵیەتیدا 
پێ دەگات. ئەزموون لە شوێندا و گەشەکردن 
ل��ە ژینگەیەک��ی کۆمەاڵیەتی��دا کاریگەریی 
لەس��ەر ئەزموون و چۆنیەتیی ئەزموونکردن 
دادەنێت. بۆ نموون��ە مندااڵنی پەنابەر کە لە 

ش��ەڕ و نائارامی واڵتەکەیانەوە هەڵکەندراون، 
تووش��ی تراوما و خەمۆکیی ق��ووڵ و ترس 
دەب��ن کە لە مندااڵنی ب��ۆ نموونە کۆمەڵگای 
سکاندیناویدا ئەو ئەزموونە نابینرێ. لەبەر ئەم 
ئەزموونگەلەیە کە لۆیس چاڤا )١٩٩2( دەڵێ 
ش��وێن دەبێ ژینگەیەک بێ ک��ە ئەمنیەت 
و ئارام��ی، پێک��ەوە ب��وون و هاوپێوەندی��ی 
داهێنەران��ەی  دەرفەت��ی  و  کۆمەاڵیەت��ی 
هەبێت. لە پێوەندی لەگ��ەڵ ئەم تیۆرییەدا، 
هێربێرت می��د)١8٦3 � ١٩3١( لە تیۆرییە 
»گش��تاندنی  بەناوی  بەناوبانگەک��ەی خۆیدا 
ئەوی دی« و  دروس��ت بوونی کەس��ایەتیی 
منداڵ لە کۆنتێکستی کۆمەاڵیەتیدا، پێی وایە 
کە قۆناخی منداڵی، قۆناخی الساییکردنەوەی 
گەورەیە و بنەماییترین تێگەیشتنی منداڵ لە 
ڕۆڵی گەورەیە. منداڵ لە ڕوانگە و مۆتیڤەیشنی 
گەورەکانەوە )باوک و دایک(، فێری »کارلێکە 
 »symbolicinteractionism هێماییی��ەکان 
دەبێ کە کۆنتێکستی کولتووری و کۆمەاڵیەتی 

 .)Birkeland, 2014( بەرهەمیان هێناوە
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ــەیمنداڵ، ــیڕۆژان ــایژیان جوگرافی
شوێنیمنداڵیانشوێنێبۆمنداڵ

پرسیارێک کە هەمیشە ڕووبەڕووی ناوەندەکانی 
فێرکردن و پەروەردە دەبێتەوە ئەوەیە کە چی 
لەبارەی ش��وێنێکی تایبەت ب��ۆ پەروەردەی 
مندااڵن دەزانین؟ تەنیا شوێنێک کە دەتوانێ 
ل��ە گەش��ەکردنی قۆناخەکان��ی مندااڵندا بۆ 
من��دااڵن وات��ای هەبێت، ش��وێنێکە کە لە 
ڕوانگەی خ��ودی مندااڵنەوە و بە پێی زەینی 
مندااڵن دروست کرابێت. قوتابخانە، باخچەی 
س��اوایان و ناوەندەکانی دیک��ەی فیرکردن، 
ڕووبەرێکی بەرفراوان بۆ پەروەردەی مندااڵن 
دروست دەکەن کە یارمەتیدەری بیچمگرتنی 
شوناس��ە الی منداڵ کە ب��ە ئەزموون کردن 
و فێ��ر بوون بەدەس��تی دەهێنێ. س��یمۆن 
کالتینگ بە جوگرافیای ژیانی ڕۆژانەی منداڵ 
ناوی دەبات. بۆ منداڵ بونیادنەری هەس��تی 
ش��وێنە و لە جوگرافیای ژیانی ڕۆژانەیدا مانا 
بە ش��وێن دەبەخش��ێ کە  لە پێنج ڕوانگەوە 

گرینگیی هەیە: 
ــوون: لە ش��وێندا منداڵ ل��ە ڕێگای  فێرب
یارییەوە، نەناس��راوەکان دەناسێ و کەشفیان 
دەکات، ئەزموونەکانی تاقی دەکاتەوە و فامی 
بە دیاردەکان��ی دەورووب��ەری دەکرێتەوە و 
هاوکات توانایییەکانی خۆی گەشە پێ ئەدات. 
فێرکردن لە دوو بەستێنی بنەماڵە و ژینگەی 
نزیک��دا ڕوو دەدات کە کەرەس��تە فیزیکی و 
ئابستراکتەکانی پێوەندیگرتن بەکار دەهێنێت. 
کەرەس��تەی ماتریاڵ و فیزیک��ی بریتین لە 
کەرەس��تەی ی��اری پێ ک��ردن و بونیادنانی 
ئیدەکان. کەرەس��تەی ئابستراکت بریتین لە 

زمان و کولتوور. 
ــۆکاڵ: من��داڵ ل��ە ڕێ��گای  ــیل زانیاری
زانیارییەکان��ی و وش��یاریی لەمەڕ ش��وێنی 
ش��وێنی  بونیادنەوەی  تواناییی  دەورووبەری، 
دەبێت. وات��ە کەرەس��تەکانی دەوروبەری بۆ 
دروس��تکردنی ش��وێنی نوێ ئامادە دەکات و 

بەکاریان دەهێنێ. 

ــوێن: منداڵ ش��وێنێکی  ماناداربوونیش
مانادار دروست دەکات کە پەیوەستە بە بیر و 
زەینیەوە و بە ڕاڤەی ئەو لە شوێنی نوێ؛ کە 
دەکرێ دروستکردنی خانوویەکی مندااڵنە بێ، 
دەکرێ کوالنەیەک بێ، دەکرێ دروستکردنی 
یارییەک بێ کە ناوی لەسەر دانێ و چیرۆکی 

خەیااڵویی بۆ دروست بکات. 
هەست: منداڵ هەستە سەرەتایییەکانی خۆی 
وەک: تووڕەیی، خۆش��حاڵی، خ��ەم و پەژارە، 
بێزاری و ترس و ... بە ش��وێنی دەس��کردی 
خۆیەوە گ��رێ دەدات. لەب��ەر ئەوەیە مرۆڤ 
هەس��تێکی هەمیش��ەیی و دانەبڕاوی لەگەڵ 
کۆاڵن، گەڕەک یان ش��وێنی گ��ەورە بوونی 
خۆی��دا هەیە چونکا مرۆڤ هەس��تەکانی لەو 

شوێنەدا پەروەردە کردوە. 
ئەمنیەتوپارێزراوی: ئەمنیەت و پارێزراو 
ب��وون، گرینگتری��ن هۆکاری فێ��ر بوونە لە 
ژینگەی دەورووبەر و ب��ە پێی گۆڕانکاری لە 
ژیان��ی مرۆڤدا، بایەخ��ی ئەمنیەتیش گۆڕانی 
بەسەرداهاتووە. بۆ نموونە لە ژیانی شارنشینیی 
نوێ��دا، ترافیک و مەترس��ییەکانی گرینگیی 
تایبەتی هەیە، ی��ان نە بوونی فەزای کراوە و 
ئازاد بۆ یاری��ی مندااڵن و چاالکیی فیزیکیی 
مندااڵن. لە ڕوانگ��ەی مێژوویییەوە ئەمنیەت 
و گۆڕانکارییەکانی ژینگەی مرۆڤ توانیویەتی 
کاراکتەری قۆناخەکانی پەروەردە و فێرکردن 

 .)Birkeland, 2014( بگۆڕێ
ل��ە   )Sobel, 1998( س��ۆبل  دەیڤی��د 
منداڵ،  ڕۆژانەی  تاقیکردنەوەی جوگرافی��ای 
پێ��ی وایە کە من��داڵ بە پێ��ی قۆناخەکانی 
گەش��ەکردنی و کۆمەاڵیەتی  بوون��ی )ئاماژە 
بە تیۆریی پیاژە(، پێرس��پێکتیڤ و ڕوانگەی 
بۆ دەوروبەرەکەی، گۆڕانی بەس��ەردا دێ. بە 
شێوەیەکی کۆنکرێت، تاقیکردنەوەیەک دەخاتە 
ب��ەردەم مندااڵن بۆ ئەوەی کە نەخش��ەیەک 
لە ش��وێنی ژیان و نیش��تەجێ بوونی خۆیان 
بکێشن. نموونەی وێنەکان )sobel، ١٩٩8، ل. 

١٤ � ١3( بە پێی تەمەن بەم شێوەیە بووە: 
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هەروەه��ا س��ۆبل ڕاڤ��ەی نۆس��تالۆژیکی بۆ 
دروستکردنی نەخشەیەک لە شوێنی پەروەردە و 
گەورە بوونی خۆی لە منداڵیدا دەکات و پێی وایە 

کە مەنتاڵیتێتی مرۆڤ لە قۆناخەکانی منداڵیدا 
گەش��ە دەکات و دەمێنێت��ەوە ک��ە بەرهەمی 

کۆنتێکستی کۆمەاڵیەتیی دەورووبەرییەتی. 
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 وێڕای ئەوەی س��ۆبل پێ��ی وایە جوگرافیای 
ڕۆژانەی منداڵ بەردەوام لە گەش��ەکردندایە، 
هاوکات بەدوای شوێندا دەگەڕێ و الی منداڵ 
مانای دروست دەکات کە بە پێی قۆناخەکانی 
 ،sobel( تەمەن س��ێ جۆر پێرس��پێکتیڤیش

١٩٩8 . ل. 30( الی منداڵ گەشە دەکات: 
 :AerialViewڕوانینی فڕۆکەیی 

)دەک��رێ لە زمانی کوردی��دا بە داڵ بین 
وەریبگێڕینەوە(. دی��اردەکان دوور و بچووک 
دەبینێ و چوارچێوەی ڕوانینەکەی بەرفراوانە. 
 panoramic ڕوانینی  پانۆرامیس��ک 

 :view
 روانینی وێنەیی pictorial view: بە 
Frog perspective وات��ە ڕوانینی بۆقیش 
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بەناوبانگە. بە شێوەیەک کە دیاردەکان گەورە 
دەبینێ. 

ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانی س��ۆبل )ل ٤5( 
لە پێوەن��دی لەگەڵ جوگرافی��ای منداڵەوە، 
بەم شێوەیە کە ئاس��تی گەشەکردنی ڕوانین 
و تێگەیش��تنی من��داڵ لەگ��ەڵ دیاردەکانی 
دەورووبەریدا بە پێی تەمەن دیاری دەکات: 

 Children›s« کاتلین سیمون لە کتێبی
 personal geographies and the
 English Primary school geography
curriculum« دا خش��تەیەکمان بۆ دادەنێ 

کە منداڵ لە پێوەندی لەگەڵ درووس��کردن، 
ڕێکخستن و مانادار کردنی شوێنی دەسکردی 
خۆی��دا، دەتوانی توانایییەکانی بەم ش��ێوەیە 

پەروەردە بکات: 
بەکارهێنانی  بۆکردنیکارێ:  ــوێنێک ش
هەس��ت، جموجووڵ، دروس��تکردنی خەیاڵ 
و چیرۆک، چاالکی، مەترس��ی و خوڵقاندنی 

ڕووداو و هەروەها سنوورداردکردنی شوێن. 
ــەوە: کونجکۆڵی،  ــۆبیرکردن ــوێنێکب ش
زانیاری��ی، چاڵێنج، ئەنگیزە و مۆتیڤەیش��ن، 

سەرنج و تێڕامان. 
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ــتپێکردن: هەستی  شوێنێکبۆهەس
ئەمنیەت و پارێزراوی، هەس��تی پاراس��تن، 
پش��تیوانی، چاودێ��ری و خەمخ��واردن ب��ۆ 
ش��وێنێک و هەروەها هەستی تێکەڵ بوون و 

هاوپێوەندی بە شوێنەوە. 
ــوێنێکبۆبوون: خاوەندارێتیی شوێن،  ش
ئ��ازادی و توانایی لە ئیدارەکردنی ش��وێندا، 
بەش��داری لە بونیادنانی هەس��تی گشتی و 
 ،Martin( کۆمەڵدا و هەستی باوەڕبەخۆ بوون

 .)5٤ � 2٩ .200٦

ــتەمی ــۆسیس ــیب ــەیمێژووی روانگ
پەروەردەیئێران 

ل��ە پێوەندی لەگەڵ فەزا، ش��وێن و ژینگەی 
کۆمەاڵیەت��ی کە پێوەندیی ب��ە کۆمەاڵیەتی 
بوونی مرۆڤ ل��ە قوتابخانەدا هەیە، قوتابخانە 
سەرچاوەیەکە بۆ مانادارکردن و شوناسسازیی 
منداڵ لەو قۆناخگەلەی کە پیاژە و ڤیگۆتسکی 
گرینگیی��ان پێ داوە. ئەگەر بە ش��ێوەیەکی 
کرۆنۆلۆگی لە پێگە و ڕۆڵی قوتابخانە بڕوانین 
مێژوویەک��ی درێژخایەن��ی ل��ە کۆمەڵ��گای 
مرۆڤایەتییدا هەیە و هاوکاتیش سیس��تەمی 
خوێن��دن دیاردەیەک��ی دنی��ای مۆدێڕن و 

بەرهەمی شۆڕشی پیشەسازییە. 
وش��ەی »school« ل��ە وش��ەی یۆنانی 
σχολή« �ەوە وەرگیراوە کە بە واتای »کاتی 
پشوو« هاتووە )ویکی پێدیا(. حەبیبوڵاڵ تابانی 
ل��ە کتێبی »هاونەتەوەییی ک��ورد و ماد«، لە 
بەش��ی »رۆڵی کورد لە گەش��ەی کولتووریی 
جیهانیدا« پێی وایە کە وش��ەی »سکووڵ« لە 
»ئەس��کۆڵ«ەوە وەرگیراوە کە لە س��ەردەمی 
ئەشکانی و ساس��انییەکاندا شوێنی خوێندنی 
فەلس��ەفە و زانس��تی ئەو س��ەردەمە بووە و 
هەروەها ئێس��تاکە ناوی گوندێکە لە ناوچەی 
سنووریی »مەریوان«دا. )تابانی، حەبیب اللە، ١380 
� ه. ل. 2٩٤(. ل��ە ئاتێنی کۆن��دا، ئاکادێمیای 
ئەفاتوون وەک��وو یەکەمین فۆرمی قوتابخانە 
ناودێ��ر کراوە. دوات��ر قوتابخانەی پەروەردە و 

خوێندن��ی ئایین��ی لە کەنیس��ە، مزگەوت و 
ش��وێنە ئایینییەکانی دیک��ەی دنیادا بڕەوی 
پەیدا کردوە. لە کوردستاندا، حوجرە بنەمای 
خوێندن و پەروەردە بووە کە بێگومان هەموو 
توێژەکانی کۆمەڵگا تواناییی دەستڕاگەیش��تن 

بە خوێندنیان نەبووە. 
ب��ەاڵم بە دوای شۆڕش��ی پیشەس��ازی 
ل��ە ئەورووپ��ادا، قوتابخان��ەکان ب��ۆ چینی 
نەجیب��زادەکان پ��ەرەی س��ەند ک��ە هەتا 
ناوەڕاس��تی س��ەدەی هەژدەهەم ب��ۆ هەموو 
کۆمەڵگا ب��او نەبوو. ئ��ەو گۆڕانکارییانەی کە 
لەسەدەی هەژدەهەمدا لە ڕووی کۆمەاڵیەتی، 
ئابووری و سیاسییەوە ڕووی دا، دەروازەیەکی 
بەرین بەرەو خوێندن و بەرزکردنەوەی ئاستی 

وشیاریی کۆمەڵگا بوو. 
قوتابخان��ە لە کوردس��تاندا بە ش��ێوەی 
ئەمڕۆیی لە س��ەرەتاکانی سەدەی بیستەمدا 
و ل��ە ژێ��ر کاریگەری��ی ڕەوتە سیاس��ی و 
کۆمەاڵیەتییەکان��ی دەوڵەت��ی عوس��مانی و 
ئێرانی قاجاڕیدا برەویان پەیدا کرد. شۆڕش��ی 
مەش��رووتە )١٩05 � ١٩١١(  و ڕێفۆرم��ی 
دەوڵەتی عوسمانی )١83٩( لە ژێر کاریگەریی 
گۆڕانکارییەکانی دنیای ڕۆژئاوادا، بوونە هەوێنی 
گۆڕانکاریی قووڵ لە سیستەمی کۆمەاڵیەتیی 
ئێران و عوس��مانی کە بێگوم��ان کاریگەریی 
لەس��ەر کۆمەڵگای کوردس��تانیش هەبوو. لە 
»متمم قانون اساسی مشروطه« و ئەسڵی ١8 
و نۆزدەهەم باس لە ئازادیی خوێندنی زانست 
و مەعارف بۆ هەمووان دەکات بە مەرجێ کە 
ش��ەرع ڕێگای پێ دابێ و هەروەها خوێندنی 
ئیجباری دەبێ لە الی��ەن وەزارەتی علووم و 
مەعارف��ەوە ڕێوش��وێنی بۆ دی��اری بکرێت«. 

)متمم قانون اساسی مشروطه( 
کە لە ڕاستیدا بە کردەوە هیچ هەنگاوێکی 
ب��ۆ هەڵنەگیرا و زیاتر بۆ چین��ی دەوڵەمەند 
و نەجیبزادەکان��ی کۆمەڵ��گای ئێ��ران بوو. 
لەو پێوەندییەش��دا کەنیس��ەی مەس��یحی، 
جوولەک��ەکان و مس��یۆنێرەکانی ئەورووپایی 
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لە ئێران و کوردس��تاندا ڕۆڵی سەرەکییان لە 
دروستکردنی قوتابخانەکاندا هەبوو. قوتابخانەی 
کڵدانییەکان لە گەڕەکی کڵدانییەکانی شاری 
س��نە لە س��اڵی ١8٩٦ی زایین��ی لە الیەن 
ڕێکخ��راوی »پرماکد«ەوە دروس��ت کراوە. لە 
ڕێکخراوی  بیستەمیش��دا  سەدەی  سەرەتای 
کۆمەڵێ��ک  جوولەک��ەکان،  »ئاڵیان��س«ی 
قوتابخانەی لە شارەکانی کرماشان، هەمەدان، 
ورمێ، سنە و بیجاڕ و زۆر شاری دیکە کردەوە 
کە تایبەت بە خوێندنی باوی ئایینی نە بوون 

. )ویکی پێدیا(. 
بوون��ی  دروس��ت  بەس��تێنەکانی  ل��ە 
قوتابخانەکان لە ئێراندا دەتوانین ئاماژە بکەین 

بە:
 گۆڕانکاریی سیاس��ی و کۆمەاڵیەتی لە 
سەدەی هەژدەهەم و کاریگەرییەکانی لەسەر 

مەملەکەتی ئێران و عوسمانی.
 پ��ەروەردەی کۆمەڵگا و بەرزکردنەوەی 

توانا سەرەتایییەکانی نەوەی نوێی کۆمەڵگا.
 زۆر بوون��ی حەش��یمەتی شارنش��ین، 
گۆڕان��ی دێموگراف��ی و کاریگەریی لەس��ەر 

فاکتۆرەکانی ژیان .
 پێویستی هێزی کارامە و لێزان.

 نیشتەجێ بوونی خێڵە کۆچەرییەکان و 
تێکەڵ بوونیان لەگەڵ کۆمەڵگادا.

 سیاسەتی کۆنترۆڵ، یەکدەست کردنی 
کۆمەڵ��گا لە هەموو ئاس��تەکانی سیاس��ی و 

کۆمەاڵیەتیدا.
و... 

زۆر هۆکاری دیکە کە فەزای سیاس��ی و 
کۆمەاڵیەتیی ئەو سەردەمە پێکی هێنا بوون. 
فەزایەک کە پێکهاتنی دەوڵەت � نەتەوەکان 
بە خوێندنەوەیەکی فاشیس��تیانە بۆ کۆمەڵگا 
و کەڵکوەرگرت��ن ل��ە سۆس��یال داریۆنزیمی 
کۆمەاڵیەت��ی، لە هەوڵی یەکدەس��ت کردنی 
کۆمەڵ��گا و توان��ەوەی کەمایەتییە نەتەوەیی 
و دینییەکان��ی کۆمەڵگادا ب��وون. لە ئەورووپا 
دەوڵ��ەت نەت��ەوەکان ب��ە کەڵکوەرگرتن لە 

ئامرازەکانی خوێندنی زۆرەملێ و س��ەپاندنی 
زمانی دەس��ەاڵت بەس��ەر کەمایەتییەکاندا، 
زۆرب��ەی نەتەوە و ئەتنیکەکانیان س��ڕیەوە و 
دەوڵەت نەتەوەکان دروس��ت ب��وون. قەرەج، 
دۆم، عەش��ایەر و خێلەکان��ی تر، جوولەکە و 
کەمایەتیی��ە ئایینییەکان��ی دیکە ڕووبەڕووی 
یەکجارەک��ی  لەناوچوون��ی  هەڕەش��ەی 
بوونەوە. ڕوانگەی فاشیس��تی بۆ  کۆنترۆڵ و 
بەکارهێنانی ئامرازەکانی خوێندن، بریتی بوو 
لە دروس��تکردنی هێماکانی ئووس��توورەییی 
خاک، زمان و کولتووری نەتەوەی بااڵدەست و 
سڕینەوەی سیستەماتیکی نەتەوەی بندەست 
و هەروەه��ا پێی واب��وو ئ��ەو نەتەوانەی کە 
دەس��ەاڵتیان نییە خاوەنی شارستانیەت نین 
و دەبێ یان تێکەڵ بە شارس��تانیەتی نوێ بن 
یان بتوێنەوە. لە ئێرانی س��ەردەمی ڕەزاشادا، 
قوتابخان��ە ب��ووە ئامرازی هاوش��ێوەکردن و 
س��ڕینەوەی نەتەوەکان و بەتایبەتی نەتەوەی 
کورد. لێ��رەدا بایەخی مێژووییی ئەم باس��ە 
ئەوەی��ە ک��ە دیسکۆرس��ی پ��ەروەردە لەو 
دەوڵەتانەی کە بەسەر کوردستاندا زاڵ بوون، 
لە ڕێگای کۆنترۆڵی پرۆگرامەکانی خوێندنەوە، 

ژینۆسایدی فەرهەنگییان بەڕێوە بردووە. 

کتێبەکانی ــەروەردەی پ ــتی کۆنتێکس
ــڕینەوەیشوێنـکتێبی خوێندنوس
)مطالعات ــەکان کۆمەاڵیەتیی توێژینەوە
ــەرەتاییبە ــی(پۆلیپێنجیس اجتماع

نموونە:
ل��ە کتێب��ی توێژینەوەکۆمەاڵیەتییەکانی 
پۆلی پێنجەم��دا )چاپی ١3٩8( س��ەرەڕای 
ئەوەی ک��ە »وتەیەکی خومەینی و وێنەیەکی 
خومەینی« لە زۆربەی کتێىەکانی دەرس��ی 
و بەتایبەت��ی لەم کتێبەش��دا بەدی دەکرێ، 
پێرس��تی بابەتەکانی لە پێنج فەسڵدا هاتووە 
ک��ە بریتین لە: ژی��ان لەگەڵ کەس��انی تر، 
س��ەرزەوینی ئێ��ران، ژیان لەگ��ەڵ جیهانی 
دەورووبەر )واڵتانی دراوسێ(، زیارەتی شوێنە 
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پی��رۆزەکان )کەرب��ەال( و دوایین فەس��ڵی 
کتێبەک��ە بابەتێكی مێژووییە س��ەبارەت بە 
ئێران��ی دوای هاتنی ئیس��ام. لە فەس��ڵی 
س��ەرزەوینی ئێراندا باسی جوگرافیای مرۆیی 
ئێران دەکات و هیچ ئاماژەیەکی بۆ پێکهاتەی 
نەتەوەی��ی � ئایینی دانیش��توانی ئێران نیە. 
دواتر ل��ە الپەڕەی 5١دا باس لە پێناس��ەی 
حکوومەتی »کۆماری ئیسامیی ئێران« دەکات 
و لەگەڵ ڕێژیمی پەهلەوی بەراوردی دەکات  
کە »کۆماری ئیس��امی هەڵبژاردەی خەڵکە 
و ڕێژیمی پەهلەوی س��تەمگەر بوە و خەڵک 
هەڵیان نەبژاردوە. لە درێژەی پێناسەکەیدا بۆ 
مەش��روعیەتدان بە پێناسەکەی، هەڵبژاردنی 
١١ی خاکێ��وەی س��اڵی ١358ی هەتاوی و 
ڕێ��ژەی ٩8٪ی دەنگی »بەڵ��ێ« بۆ کۆماری 
ئیسامی دەهێنێتەوە. ئەم پێناسەیە لە ڕووی 
زانستە کۆمەاڵیەتییەکانەوە بێ واتا و ناوەرۆکە، 
بەاڵم گرینگترین پەیامی ئەوەیە کە مێژووی 
ئێران بەسەر دوو بەشی بەر لە شۆڕش و دوای 

شۆڕشدا پێناسە دەکات. 
هەروەه��ا ل��ە الپەڕەی 8٩دا کە باس��ی 
کۆماری عێراق دەکات، هی��چ ئاماژەیەک بە 
دانیش��توانی ک��ورد لەو واڵتەدا ن��اکات. ئەم 
ڕوانگەیە بۆ نووسینی کتێبەکانی خوێندن لە 
پۆلەکان��ی دیکەدا بەردەوام دووپات دەبێتەوە. 

ئەم ڕوانگەیە بۆ کتێبی فێرکاریی مامۆستاش 
دووپات دەبێتەوە. 

ل��ە الپ��ەڕەی 3ی کتێب��ی فێرکاری��ی 
زانس��تە کۆمەاڵیەتییەکان)چاپی  بۆ  مامۆستا 
١3٩8(، ئامانجەکان��ی خوێندنی ئەو کتێبەی 
بۆ مامۆس��تا ش��ی کردۆتەوە کە دەبێ منداڵ 
لەو س��اڵەی خوێندندا زانیاری لەبارەی سێ 
ئامانجی سەرەکی واتە: بەهێزکردنی شوناسی 
نەتەوەیی )واتە شوناس��ی ئێرانی � ئیسامی(، 
ئەخاق تەوەری لە سیس��تەمی کۆمەاڵیەتی و 
هەروەها کارامەییەکان��ی ژیان )یان توانایییە 

سەرەتایییەکانی ژیان( هەبێت. وێنەیەک: 
هەم��ان ڕوانگە بۆ س��ەرزەوینی ئێران و 
شوناس��ی ئێرانی ل��ە کتێبەکان��ی خوێندنی 
س��ەردەمی ش��ادا  دەبینینەوە. ل��ە کتێبی 
»فارسی« پۆلی پێنجەمی س��ەرەتایی )ساڵی 
١355ی هەت��اوی(دا ل��ە الپەرەکانی یەکەم 
و دووهەم��دا ب��ە وێن��ەی ش��اژن و ش��ا و 
کوڕەک��ەی ڕازاوەت��ەوە. دواتر لە پێناس��ەی 
کتێبی »فارس��ی؟!« دا، ڕاپۆرتێکی دوایین کار 
و پرۆژەکانی »شاهەنش��ا« بەن��اوی »خدمات 
اجتماعی شاهنش��ا« لە 2١ خاڵدا هاتووە کە 
هیچی��ان پێوەندیی بە کتێبی خوێندنی پۆلی 

پێنجەمی فارسییەوە نیە. 
ئەگەر بە وردی چاو لە مێژووی ژینگەی 
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قوتابخان��ە ل��ە ئێراندا بکەی��ن و کتێبەکانی 
خوێندن و شێوازی وانەگوتنەوەی مامۆستاکان 
بخەینە ب��ەر ڕاڤە و توێژین��ەوەوە، دەتوانین 
س��ەدان نموونەی پ��ەروەردەی س��ەقەت و 
فاشیستیانەی سیس��تەمی پەروەردەی ئێران 
بخەین��ە بەرچاوە کە لە م��ەودای وتارەکەی 
ئێمەدا نیە. هێنانەوەی ئەو دوو نموونەیە بۆ ئەوە 
بوو کە لە ماوەی یەک ساڵی خوێندندا، منداڵ 
هیچ تێڕوانینێكی بۆ پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیی 
س��ەرزەوینێک ب��ە ن��اوی ئێ��ران نابینێ و 
ناخوێنێتەوە. پارۆدۆکسی کۆنتێکستی خوێندن 
تەنیا لە ئاست کتێبەکان، دیداکتیک)شێوازی 
وانەگوتنەوە( و تێڕوانینی مامۆس��تاکاندا نیە، 
بەڵکوو پانی سڕینەوەی شوناسە جیاوازەکانی 
کۆمەڵگای��ە. بە پێی پێناس��ە و تیۆرییەکانی 
ل��ە  من��داڵ  کۆمەاڵیەت��ی،  گەش��ەکردنی 
ژینگەیەک��دا تێڕوانینەکانی بەرفراوان دەبێت 
کە بەها کۆمەاڵیەتی و نۆرمەکانی ئەناسێتەوە. 
ب��ەاڵم کاتێ منداڵ لە نێوان ش��وێنی نزیک 
)واتە ژینگ��ەی کۆمەاڵیەتی��ی بنەماڵە هەتا 
قوتابخانە( ئەزموونێ��ک تێدەپەڕێنێ و لە ناو 
قوتابخانە دەکەوێتە ژێر کاریگەریی ئەجێندای 
پەروەردەیەکەوە  کۆنتێکس��تی  شوناسسازیی 
ک��ە خۆی تێدا نابینێتەوە، لە ئاکامدا درزێکی 
گ��ەورەی کۆمەاڵیەت��ی لە نێ��وان منداڵ و 
شکڵگرتنی مەنتاڵیتێتی منداڵدا ڕوو دەدات. 

وتەیکۆتایی
دیلەمایشوناسینەتەوەیی

پ��ەروەردەی ژینگەیی وات��ە پەروەردەکردنی 
منداڵ ل��ە جیهانێکدا کە نزیکە و هەس��تی 
پێ دەکات. ژینگ��ە، کولتوور، ئابووری، هونەر 
و بزاوتە کۆمەاڵیەتیی��ەکان، هەموو ژێرخانی 
ئەم جیهان��ەن کە بە کۆنتێکیس��تی لۆکاڵی 
کۆمەڵ��گا ناودێر دەکرێن. لەب��ەر ئەوەیە کە 
منداڵ لە ژینگەی نزیکی خۆیدا بەدوای حەز، 
ئارەزوو، ویست و خەونەکانی خۆیدا دەگەڕێ 
و فانتازی��ای گێڕانەوەی دەس��ت پێ دەکات. 

بنەماڵە، کۆاڵن، ش��ەقام، ڕێ��گای قوتابخانە، 
دۆس��ت و ه��اوڕێ، مامۆس��تا و قوتابخانە و 
وانەکان��ی قوتابخان��ە هەموو س��ەرچاوەکانی 
فێ��ر بوون دەبینن. ب��ەاڵم ئەگەر لە ڕوانگەی 
جوگرافیای مێژوویییەوە بڕوانین، نەتەوەکانی 
ئێران ڕیش��ەی مێژوویییان ل��ە ئێراندا هەیە، 
کەچی ئەوەی لە دیسکۆرس��ی سیس��تەمی 
پەروەردەی ئێراندا ب��ەدی دەکرێ، ڕوانگەی 
کۆلۆنیالیس��تی ب��ۆ پێکهات��ە کۆمەاڵیەتی و 
کۆمەاڵیەتیی  ودرزی  هەی��ە  سیاس��ییەکان 
گەورەی لە نێوان بیری ئێرانی و دیسکۆرسی 
نەتەوەییی نەتەوەکانی ئێراندا هێناوەتە ئاراوە. 
لە الیەکەوە بە بڕەو دان بە شوناسی دەستکرد 
و ڕووکەشی ئێرانی لە هەوڵی سووک کردنی 
شوناس��ەکانی دیکە و بەکارهێنانی »شوناسی 
ناوچەیی« )هویت محلی( بۆ کەمایەتییەکانی 
ئێراندایە و لە الیەکی دیکەش��ەوە بانگەشەی 
شوناسی ئیسامیی شیعە دەکات کە پەیوەستە 
بە ڕێتۆریکی سیاس��یی کۆماری ئیسامییەوە 
ل��ە نێوخۆی ئێران و ناوچەک��ەدا. ڕاهێنان و 
پ��ەروەردەی زەینی منداڵ بۆ ئەم جیهانبینیە 
ناکۆکە، دووڕێیانێکە لە بەردەم کەس��ایەتیی 
منداڵدا کە دەبێتە گرێکوێرەیەک لە شوناس و 

هەستی باوەڕبەخۆبووندا. 
لەگەڵ ئەوەشدا سیس��تەمی پەروەردەی 
ئێران وەکوو س��امانی کۆمەاڵیەت��ی چاو لە 
سیس��تەمی پ��ەروەردە دەکات و ئەیه��ەوێ 
ل��ە ڕێگای پ��ەروەردەوە شوناس��ی ئێرانی � 
ئیس��امی پەروەردە بکات. چەمکی شوناسی 
ئێرانی � ئیس��امی، پێوەندی��ی بە تێڕوانینی 
پاوانخوازانەی ناس��یۆنالیزمی فارس و شیعەوە 
هەیە کە فاکتۆرە کولتووری � دینییەکانی بە 
لێشاو لە کتێىەکانی خوێندندا بەدی دەکرێ 
و ئەوەی پێگە و ش��وێنی نادی��ارە نەتەوە و 

کولتوورە جیاوازەکانی ئێرانە. 
کۆنتێکس��تی  لەگ��ەڵ  پێوەن��دی  ل��ە 
سیس��تەمی پ��ەروەردەوەدا، مندااڵنی کورد، 
ژینگەی کوردستان و بزووتنەوەی نەتەوەییی 
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کوردستان لە هەڕەشەیەکی جیددیدان: 
یەکەم: س��امانی سیاس��ی، کۆمەاڵیەتی، 
کولتووری و ئابووری کوردستان داگیر کراوە و 
تواناییی شوناسسازی لە دەستی کورد ترازاوە. 
دووه��ەم: سیس��تەمی پ��ەروەردە وەک 
بنەمای پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتی و پەروەردەی 
نەوەکان��ی داهات��وو لە الی��ەن داگیرکەرەوە 
پانی ب��ۆ داڕێژراوە و ماوەی زیاتر لە س��ەد 
ساڵە سیاسەتی توانەوەی شوناسی نەتەوەییی 

کوردی گرتۆتە بەر. 
س��ێهەم: ش��وێن یان ژینگ��ەی نزیکی 
پ��ەروەردە ک��ە قوتابخان��ە و ناوەندەکان��ی 
دیک��ەی فێرک��ردن و هەروەه��ا ژینگ��ەی 
کۆمەاڵیەتیش دەگرێتەوە لە ژێر دەس��ەاڵت 
و دەستڕۆش��تووییی دەوڵەتدایە و بە بیرێکی 
کۆلۆنیالیس��تییانە مامەڵەیان لەگەڵ دەکات. 
)نموونەی س��ڕینەوەی هێماکانی کۆمەڵگای 
کوردس��تان لە ژینگ��ەی قوتابخانە و کتێبی 

دەرسیدا(
چ��وارەم: بزووتن��ەوەی سیاس��یی کورد 
ل��ە پێوەندیی لەگەڵ پ��ەروەردە و فێرکردندا 
کەمتەرخ��ەم بووە و نەیتوانی��وە گرێکوێرەی 

شوناسسازیی دەسکرد پێچەوانە بکاتەوە. 
لە کۆتاییدا بە تێڕوانینێکی خەسارناسانە 
ب��ۆ سیس��تەمی پ��ەروەردە و فێرک��ردن لە 
مێژووی ئێراندا، تا بەئەمڕۆ  لەڕووی سیاسی و 
کۆمەاڵیەتییەوە سیستەمێکی فاشیستی بووە. 
سەپاندنی یەک کولتوور � یەک زمان بەسەر 
ک��ۆی گوتاری خوێن��دن ل��ە قوتابخانەکاندا 
و ڕێکخس��تنی پرۆگرامەکان��ی خوێن��دن بۆ 
ئاس��میلەکردنی زمان، کولتوور و شوناس��ی 
کەمایەتییەکانی ئێران، سەرەکیترین گوتاری 
زاڵ بەس��ەر کۆنتێکس��تی پەروەردەدا بووە. 
ئەم ڕوانگەیە جیا ل��ەوەی کە لە پەروەردەی 
میدیایی و سیاس��ەتی نەرم ئەفزاریدا گوتاری 
زاڵ ب��ووە، لە داڕش��تنی کتێب��ی خوێندن، 
ش��ێوازیپەروەردەی مامۆس��تا و دیداکتیکدا 

ڕەنگی داوەتەوە. 
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ئەگەر بیرو بۆچوونی ئێتنۆلۆگەکان لەمەڕ پەیوەندیی نێوان زمان و بیر کردنەوە پەسەند 
بکەین، دەبینین کە ناتوانین بە کەیفی خۆمان جێگۆڕکێ بە زمانەکان بکەین. زمانی 
فارسی یا هەر زمانێکی دیکە. ناتوانێ جێگای زمانێکی کە فێر بوونی لە ماڵەوە دەستی 

پێ کردبێ و گەشەی سەندبێ، بگرێتەوە. مناڵ بە هۆی ڕووبەروو بوونەوە دەگەڵ زمانێکی 
کە بۆی بێگانەیە، نایناسێ و نایزانێ، تووشی ئاڵۆزیی زمان دەبێ و مانا و دەقەکان 

دەشێوێنێت. ئەوە دەبێتە هۆی الوازیی هێزی تێگەیشتن و توانای لێکدانەوەی مناڵ و لە 
ئاکامدا هەستی مناڵ خەوشەدار دەکات. 

گرینگیی زمانی دایک  

جەواددانشپەژوو



زمانی دایک باسێکی گرینگ و هەمەالیەنەیە 
و هەر بە پێی ئەو بایەخ پێدانەیە کە تا ئێستا 
وتار و کتێب و س��یمیناری زۆری بۆ تەرخان 
ک��راوە. زۆربەی ئەو بۆچوونان��ە لە ڕوانگەی 
ئیتنیکی و سیاس��ییەوە لێکدانەوەی بۆ کراوە 
کە بێ ش��ک زۆر بەبای��ەخ و گرینگن. ئەم 
وتارە تێدەکۆش��ێ گرینگیی زمانی دایک لە 

گۆشەنیگای پێداگۆژییەوە هەڵسەنگێنێ. 
مەس��ەلەی زمانی دای��ک، ئانترۆپۆلۆژی 
و  کولت��وری  )Anthropologie(ی 
کۆمەاڵیەتیی زۆر بە خۆیەوە سەرقاڵ کردووە. 
ئێتنۆلۆگ��ەکان )Ethnologe( لەس��ەر ئەو 
باوەڕەن کە کولتور، بیرکردنەوە و زمان دیاری 
دەکات. واتا زمان ئامرازێکە بۆ تێگەیش��تنی 
دونیا. یانی زمان لە ڕاستیدا هەڵگری کولتورە. 
زمان لە هەمو شوێنێک گرینگیی تایبەتی 
خ��ۆی پ��ێ دەدرێ و ئەو گرینگ��ی پێدانە 
تەنیا بەهۆی ئەوە نیی��ە کە زمان ئامرازێکی 
پەیوەندی و تێکەاڵو ب��وون دەگەڵ کۆمەڵە. 
زمان بەردی بناخەی پێگەیشتنی مناڵە. مناڵ 
لە ماڵەوە دەست بە فێر بوونی زمان دەکات. 
بەاڵم ئەرکی گەش��ەپێدان و تێگەیشتنێکی 
زانستیانەی زمان، بە سیس��تەمی پەروەردە 

دەسپێردرێ. 
زمان هەڵگری کەس��ایەتی و شوناس��ی 
مناڵ��ە. من��اڵ بە ه��ۆی زمان��ی دایکییەوە 
دەتوانێ دونیای دەوروبەری خۆی بناس��ێت 
و تێ��ی بگات و تێگەیش��تنی خۆش��ی هەر 
ل��ە ڕێگای زمانی دایکیی��ەوە باس و تاوتوێ 
ب��کات. لەڕاس��تیدا زمانی دای��ک هەڵگری 
زانس��تە کۆمەاڵیەتییەکانە و تەنیا لە ڕێگای 
زمانی دایکییەوە، مناڵ دەتوانێ لەو زانستانە 
بەشدار بێت و کەڵکیان لێ وەرگرێ و ڕەفتار 
و ش��یوەی قس��ەکردنی جێگای پەسەندی 

کۆمەڵ، فێر بێت. 
بەو هۆیانەوە لە سیس��تەمی پەروەردە و 
بارهێنان��دا، گرینگییەک��ی تایبەتی بە زمان 
دەدرێت. گرینگیی فێربوونی زمانی دایکی و 

گەشەپێدانی لە دەستەاڵتدارانی تاران شاراوە 
نییە و ڕاس��ت ه��ەر بەو هۆیەش��ەوە، پێش 
بە فێر بوونی زمان��ی دایکیی منااڵنی غەیرە 
فارس دەگرن. ل��ە قوتابخانەکانی ئێران، ئەو 
گرینگی پێ دانە تەنیا بۆ منااڵنی فارس زمانە 
و منااڵن��ی غەیرە فارس، لە فێر بوونی زمانی 

خۆیان بێبەری دەکەن. 
ئەگەر بیرو بۆچوونی ئێتنۆلۆگەکان لەمەڕ 
پەیوەندیی نێوان زمان و بیر کردنەوە پەسەند 
بکەی��ن، دەبینی��ن کە ناتوانی��ن بە کەیفی 
خۆم��ان جێگۆڕک��ێ بە زمان��ەکان بکەین. 
زمانی فارسی یا هەر زمانێکی دیکە. ناتوانێ 
جێ��گای زمانێکی کە فێ��ر بوونی لە ماڵەوە 
دەس��تی پێ کردبێ و گەش��ەی سەندبێ، 
بگرێتەوە. مناڵ بە ه��ۆی ڕووبەروو بوونەوە 
دەگەڵ زمانێکی کە بۆی بێگانەیە، نایناسێ 
و نایزانێ، تووش��ی ئاڵۆزیی زم��ان دەبێ و 
مان��ا و دەقەکان دەش��ێوێنێت. ئەوە دەبێتە 
ه��ۆی الوازیی هێزی تێگەیش��تن و توانای 
لێکدانەوەی مناڵ و لە ئاکامدا هەستی مناڵ 

خەوشەدار دەکات. 
دەروونناس��یی  ڕوانگ��ەی  ل��ە  ئەگ��ەر 
فێربوون��ەوە بڕوانینە بابەتەک��ە، دەزانین کە 
پرۆس��ەی فێربوون��ی زمان ل��ە قوتابخانە بە 
زحمەتت��ر دەبێ��ت، چونک��ە خوێندنەوە و 
نووس��ین بۆ مناڵ تەکنیکێک��ی تازەیە. خۆ 
خەری��ک کردن ب��ە زمان و فێ��ر بوونی بە 
ش��یوەیەکی زانستی، پێویس��تی بە هەوڵ و 
تێکۆش��ان و خۆماندووکردنێکی زۆرتر هەیە. 
بۆ ئەو منااڵنەی کە هەر لە سەرەتاوە مەجبور 
دەکرێن بە زمانێک��ی بێگانە و تازە بخوێنن، 
گیروگرفتی دیکەش��ی دێتەس��ەر. ئەوە بەو 
مانایەیە کە ئەو منااڵن��ە دەگەڵ دوو گرفت 
بەرەوڕوو دەبنەوە. لەی��ەک کاتدا دەبێ هەم 
زمانێکی تازە و هەم تەکنیکی تازەی نووسین 
و خوێندنەوە  و هەروەها تەواوی دەرسەکانی 
دیک��ەش بە زمانێک��ی بێگانە فێ��ر بن. ئەو 
منااڵنە کە هێشتا زۆر پێنەگەیشتوون توشی 
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گیروگرفت و ئالۆزیی زۆر دەبن. 
لە ب��اری پەیوەندی��ی نێ��وان قوتابی و 
مامۆس��تا گیر و گرفتەکە لەوەش گەورەترە. 
دەزانین کە  متمانە و پەیوەندیی نێوان قوتابی 
و مامۆستا بابەتێکی زۆر گرینگە و ئەو متمانە 
و پەیوەندییەش لە ڕێگای زمانەوە پێک دێت. 
مامۆس��تا بە هۆی زمانەوە دەتوانێ زانس��تی 
خۆیبۆ من��اڵ بگوازێتەوە و ژی��ان و دونیای 
وی بناس��ێت. مندالەکەش ه��ەر لە ڕێگای 
زمان��ەوە دەتوانێ پەیوەندی بە مامۆس��تاوە 
بگرێت، باسی خۆی دەگەڵ بکات و بە گشتی 
پەیوەندیی پێوە بگرێت. زمان لە دامەزراندنی 
پەیوەندی��ی نێوان مامۆس��تا و قوتابیدا ڕۆلی 
سەرەکی دەگێڕێ. بەاڵم منااڵنی غەیرەفارس 
تاکە ئام��رازی دامەزراندنی پەیوەندیی نێوان 

مندال و مامۆستایان لێ زەوت دەکرێ. 
زمانێک��ی ک��ە منداڵ تا ئێس��تا بە پێی 
تەمەنی لە باری وشە و پێناسەکردنی دەقەکان 
لە ماڵەوە فێری بووە و لە ڕێگای ئەو زمانەوە 
دونیای دەوروبەری خۆی ناسیوە و لە ڕاستیدا 
شوناسی خۆی لەو زمانەدا دەبینێتەوە، یەکەم 

ڕۆژ، لەبەر دەرگای قوتابخانەدا دەیقرتێنن. 
ئێم��ە دەزانین کە پرۆس��ەی فێر بوونی 
زمان لە کات��ی چوونی قوتابخانەدا هێش��تا 
ت��ەواو نەبووە. من��اڵ لە قوتابخان��ە ڕێزمان، 
وش��ە، خوێندن و نووسین فێر دەبێ. کەوابوو 
فێربوونی زمان دەبێ ل��ە قوتابخانە درێژەی 
پێ بدرێ و نابێ بە هیچ جۆرێک  ئەو ڕەوتە 
بپچ��ڕێ. چونکە ئ��ەو کات نەتەنیا زمانەکە، 
بەڵک��و پێگەیش��تنی کەس��ایەتی و توانای 
تێگەیشتن و لێکدانەوەی مناڵ لە ناو دەچێ. 
ئەوە دەبێتە هۆی ئەوەی کە مناڵ لە پرۆسەی 
ب��ە کۆمەڵبوونیدا وەدوا بکەوێت و تووش��ی 
 )Semilingualismus( زم��ان  لەتبوونی 
بێت. ئەوە بە مانای وەس��تانی زمانە، چونکە 
ڕێگای گەشەکردنی لێ گیراوە و بەو هۆیەوە، 
مناڵ توانای��ی زمانەوانیی زۆر الواز دەبێت و 
توانای��ی بەکار هێن��ان و کەڵک وەرگرتن لە 

وشە و دەقی ئابستراکتی )انتزاعی( نامێنێت. 
ل��ە   )Walbiner 1985( والبینێ��ر  
لێکۆڵینەوەیەکدا دەری خست کە لەت بوونی 
 )Semilingualismus( زمان یا نیوەزمان
دەبێتە هۆی س��ەرنەکەوتن ل��ە قوتابخانە و 
پرۆسەی بە کۆمەڵبوون تێک دەدات و مناڵ 

توشی گرفتی ڕۆحی دەکات. 
یەکیەتیی مامۆستایانی فەرانسە لە بابەت 
گرینگی و پێویستیی پەروردە و بارهێنان بە 
زمانی دایک ئاماژە بە چەند خالی زۆر گرینگ 
دەک��ەن کە بە پێویس��تی دەزانم بە کورتی 
ئاماژەیان پێ بکەم. ئەوان لەو باوەڕەدان کە:

 ئینس��انەکان بە زمانی دایکیان باش��تر و 
زووتر بیر دەکەنەوە.

 کەسێک کە بە س��ەر زمانی دایکیدا زاڵە، 
ئاسانتر فێری زمانی دووهەم دەبێ.

 کەس��ێک کە زمانی دایکی ب��اش بزانێ، 
باشتر لە ناوەرۆکی دەرسەکان تێدەگات.

 مندالێ��ک کە زمانی دایکی باش دەزانێت، 
هەس��ت بە تەناهی دەکات و کەس��ایەتیی 
پت��ەوی هەی��ە و هەس��تی پەیوەن��دی بە 

کۆمەڵگاوە بە هێزتردەکات.
 ب��ە هۆی ئەوەی کە لە نێوان زمانی دایکی و 
بیرکردنەوەدا پەیوەندی هەیە، گەشە کردنی بیر 
تەنیا بە گەشە کردنی زمانی دایک دێتە دی. 

گرینگییزمانیدایک)یازمانییەکەم(
بۆفێربوونیزمانیدووهەم

دیاردەی دووزمانی لە دونیای ئەمڕۆدا شتێکی 
ب��اوە و بووەت��ە واقعییەتێک��ی کۆمەاڵیەتی 
و کەمت��ر واڵت هەیە ک��ە یەکزمانە بن. لە 
ڕاس��تیدا یەکێک لە ئامانجەکانی پەروەردە، 
بارهێنان��ی دوو یا چەن��د زمانەی مندااڵنە و 
ئ��ەو بابەتە نە تەنی��ا وەک خاڵی الواز چاوی 
لێ ناک��رێ، بەڵک��وو دەرکەوت��ووە کە دوو 
ی��ا چەند زمان��ی، کاریگەری��ی زۆر باش لە 
س��ەر پێگەیشتن و گەش��ە کردنی فێربوون 
و فێربوون��ی زمانی دیک��ە دادەنێت. ئەگەر 
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من��ااڵن هەر لە دەورانی س��ەرەتایییەوە دوو 
زمانە بار بێن، تێگەیش��تنێکی قووڵتریان لە 
س��ەر زمان دەبێت. بەو جۆرە دەتوانن ڕادەی 
تێگەیش��تنیان لە س��ەر زمان بەرنە سەر و 
زمان��ەکان بە یەکەوە هەڵس��ەنگێنن. گوێتە 
)Göthe( شاعیر و لیکۆڵەری ئاڵمانی دەڵێ: 
»کەس��ێکی کە تەنیا زمانێک دەزانێ، ئەو لە 

ڕاستیدا ئەو زمانەش باش نازانێت«. 
ئێس��تا ئیدی لە هەمو ش��وێنێک بۆ فێر 
بوونی زمانی دیکە سەرمایە دادەنێن. کەوابوو 
بوونی زمان��ی جۆراوجۆر لە ه��ەر واڵتێکدا، 
س��ەرمایەیەکی باش��ە و دەبێ وەک سامانی 
میلل��ی چاوی لێ بک��رێ و بپارێزرێ. کۆلیە 
)Collier George 1976(  لە س��ۆنگەی 
لێکۆڵینەوەکانی چەند س��اڵەی، لە سەر فێر 
بوونی زمان دەری خس��ت ک��ە هەموو ئەو 
فاکتۆران��ەی کە ب��ۆ فێر بوون��ی دوو زمان 
پێویس��تن، بەس��تراونەتەوە بەوەی کە تا چ 
ڕادەیەک لە زمانی دایک کەڵک وەردەگیرێ 
و نیش��انی دا کە کەسانی دووزمانە لە ڕێگای 
زمانی دایکییەوە دەگەن��ە بناغەی عیلمی و 

ناسینی زانستی زمان. 
ئاکامی لیکۆڵینەوەکانی زمانناسانی وەک 
ڕێبای��ن )Rehbein 1987( و س��کوتناب 
نیشانیان   )Skutnabb-Kangos 1992(
دا کە دەس��تەواژە و توانایی��ی زمانەوانی کە 
لە ڕێگای زمانی دایکییەوە وەدەست هاتوون 
و س��ەقامگیر ب��وون، دەتوان��ن کەڵکیان لێ 
وەرگیرێ بۆ زمان��ی دیکە و یارمەتی دەدات 
بۆ زانیاری لەسەر زمان و تواناییی لێکدانەوە 
دەباتە س��ەر. ڕێباین )Rehbein( لە س��ەر 
ئەو باوەڕەیە کە تێگەیشتن لە چیرۆکێک بە 
زمانی دایک، ئیمکانی گێڕانەوەی چیرۆکەکە 

بە زمانی دووهەم ئاسانتر دەکات. 
ب��ە لەبەرچ��او گرتنی ئ��ەو فاکتۆرانەی 
ک��ە ئاماژەیان پ��ێ کرا، پێویس��تە لە هەمو 
ش��وێنێک شانسی بەرامبەر بۆ هەموو منااڵن 
بە ب��ێ لەبەرچاو گرتنی ڕەگ��ەز پێک بێت. 

پێویس��تە سیس��تەمی تەربیەت��ی دووزمانە 
دابم��ەزرێ و ببێت��ە ئامانجێکی سیاس��ی - 
کۆمەاڵیەتی و دەب��ێ نەهادینە بکرێت. ئەوە 
بە مانای دەست هەڵگرتنە لە بیر و بۆچوونی 
سیاس��ی ئیدئۆلۆژی »واڵت��ی میللی و زمانی 
میللی«. بەو پێیە دەبێ پس��پۆڕانی پەروەردە 
و بارهێنان، سیستەمی چەندزمانی لە تەواوی 

دامودەزگاکاندا دابمەزرێنن. 
لە ١٩3 واڵتی س��ەربەخۆدا، ژمارەی ئەو 
زمانانەی قس��ەیان پێ دەک��رێ دەگاتە 5 بۆ 
٦ هەزار. ئ��ەوە لە حاڵێکدایە کە زۆربەی ئەو 
واڵتانە خۆیان بە واڵتێکی یەکزمانە دەناسن. 
ئ��ەو ڕاس��تییە وامان ل��ێ دەکات کە بیر لە 
مەسەلەی زمانی کەمە نەتەوەکان بکەینەوە. 
ئەگەر گرینگی��ی زمانی دای��ک ئەوجۆرەی 
کە باس��ی لێ کرا، بسەلمێنین، دەبینین کە 
چەند کەس و نەتەوە لەب��اری زمانەوانییەوە 
دەچەوس��ێنەوە و پێش بە پەرەئەس��تاندنی 

زمانیان دەگیرێ. 
لە ئێران، بێجگە لە فارسەکان نەتەوەکانی 
دیکە وەک کورد، ئازەری، عەرەب، تورکەمەن، 
ئەرمەن��ی و بەلووچ دەژین و لە دەس��توری 
کۆماری ئیس��امیی ئێراندا هات��ووە: »هەمو 
هاوواڵتییەکی ئێرانی بە بێ لەبەرچاو گرتنی 
ڕەگ��ەز و قەوم، مافی وەک��وو یەکیان هەیە. 
هی��چ کەس ناب��ێ بە هۆی ڕەنگی پێس��ت، 
زمان و نیش��انەی لەم بابەت��ە ئیمتیازی پێ 
بدرێ��ت«. واقعییەت بەاڵم ش��تێکی دیکەیە. 
حکوومەتی ئێران، نەتەوە غەیرە فارس��ەکان 
بە فەرمی ناناس��ێت و دەرس��ەکان بە زمانی 
فارسی دەگوترێنەوە و کەمەنەتەوەکانی دیکە 
ماف��ی خوێندنیان ب��ە زمانی خۆی��ان نییە. 
لێکۆڵینەوەکان نیش��انی دەدەن کە مندااڵنی 
غەی��رە فارس لە کات��ی خوێندنەوەی کتێبە 
فارس��ییەکاندا، بە جۆرێک تووشی دڵساردی 
و ناهۆمێ��دی دەبن کە کاریگەری لە س��ەر 
فێربوونی��ان دادەنێ��ت. بەم جۆرە کۆس��پی 
خوێن��دن دەچێتە س��ەر و من��ااڵن زۆر بێ 
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حەز و بێ مەیل دەچنە قوتابخانە و خۆشیی 
دەرس خوێندنیان نامێنێ و شانس��ی ئەوەی 
کە لە تاقیکارییەکان س��ەر نەکەون دەچێتە 

سەر. 
زۆر ڕوونە کە هەلس��وکەوت، فەرهەنگ 
و دابونەریت��ی من��اڵ دەخرێتە ژێر پرس��یار 
کاتێ��ک ئیزن��ی خوێندن و قس��ەکردن بە 
زمانی دایکی ل��ێ وەردەگیرێ. کاتێک لەبەر 
دەرگای قوتابخانە شوناس، کەسایەتی و تاکە 
ئامرازی تێگەیش��تن و پەیوەندی گرتنی لێ 
وەردەگیرێت��ەوە، وا هەس��ت دەکات کە ئەو 
زمانەی کە تا ئێس��تا ل��ە ماڵ لە گەڵ دایک 
و بابی قس��ەی پێ کردووە و ئەوەی لە ماڵ 
فێریان کردووە هەڵەیە و دەبێ دووبارە ڕاست 

بکرێتەوە. 
سیاس��ەتی  سیس��تەمی  بنیاتنەران��ی 
پەروەردە و بارهێنان لە ئێران، تا ئێس��تاش 
کەم��ە نەتەوەکان��ی دیکەیان لە ب��ەر چاو 
نەگرت��ووە. مەرجی ئەس��ڵی بۆ ئ��ەوەی کە 
ئێ��ران بتوانێ دەگەڵ سیاس��ەتی پەروەردە 
و بارهێنان��ی ئەم��ڕۆی دونی��ا بچێتە پێش، 
تایبەتییەکانی  پێداویس��تییە  ک��ە  ئەوەی��ە 
کولت��وری نێوخ��ۆی واڵت لەبەر چاو بگرێت 
و دان ب��ە فرەنەتەوەیی بوون��ی واڵتدا بنێت 
و لەو بارەیەوە هەنگاوی پێویس��ت بنێت. بۆ 
مۆدێرنیزە کردنی سیس��تەمی پ��ەروەردە و 
بارهێنان، پێویس��تە باری کولتوری، نەتەویی 
و هەلومەرجی ئێکۆل��ۆژی لە بەر چاو بگرێ 
و ئەوەش پێویس��تی بە دێسانتراڵیزە کردنی 
سیس��تەمی ئیداریی پ��ەروەردە و بارهێنان 

هەیە. 

ئێمەدەبێچیبکەین؟
ئێم��ەش دەبێ ه��ەر ئ��ەو کارە بکەین کە 
نەتەوەکان��ی دیک��ە بۆ وێن��ە کاتاالنییەکان 
ب��ۆ پاراس��تنی زمان��ی خۆی��ان کردوویانە. 
دیاگلۆسیا)diaglossia( دەستەواژەیەکە کە 
ل��ە بواری دووزمانی لە واڵتێکدا بە کار دێت. 

دیاگلۆس��یا هەلومەرجێک لە واڵتێکدا ش��ی 
دەکاتەوە ک��ە تێیدا دوو زمان بوونی هەیە و 
پەیوەندیی ئەو دوو زمانە پەیوەندییەکی، زاڵم 
و مەزلوومانەیە، س��ەر و خوارێیە، س��احەبی 
دەسەاڵت و بێ دەسەاڵتە، لە ڕاستیدا یەکیان 
زمان��ی دەس��ەاڵتدار و ئەوی دیک��ە زمانی 
بێ دەس��ەاڵتە. ئێمە دەبێ ئ��ەو پەیوەندییە 
تێک بش��کێنین و هاوس��ەنگی لە نێوان ئەو 
دووزمانەدا دروس��ت بکەی��ن. کاتاالنییەکان 
وشەی ئاس��ایی کردنەوە بەکار دێنن. ئەوان 
لەو باوەڕەدان کە پێکهێنانی هاوس��ەنگی لە 
نێوان ئەو دوو زمانەدا مومکین نییە و هەرگیز 
نایەتە دی و زمانی دەسەاڵت هەر دەیباتەوە 
و زمانەکان��ی دیکە وەال دەن��ێ و لە مەیدان 

دەریان دەکات. 
کەواب��وو وەه��ا هەلومەرجێک ئاس��ایی 
نیی��ە. کاتێ��ک دەتوان��ێ ئاس��ایی بێت کە 
زمانی هەموو الیەن��ەکان بگرێتەوە، لە هەمو 
کەلێ��ن و قوژبنی ژیان ب��ەکار بێت، کاتێک 
کە قسەکردن، نووس��ین، تەلویزیۆن، ڕادیۆ، 
خویندن و تەنانەت نووس��ینی تێزی دوکتۆرا 
بەو زمانە بێ��ت. کەوابوو هەلومەرجەکە تەنیا 
کاتێک ئاس��ایییە کە زمان��ی زکماکیمان لە 

ئاست زمانی دەسەاڵتداردا بێت. 
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ئێمە دەتوانین گۆڕان وەدی بێنین. ئێمە گەمژە بێ هیواکانی مێژوو نین، ئەوانەی کە پێیان وایە 
ناتوانن خۆیان، چارەنووسی خۆیان دیاری بکەن. ماوەیەکی درێژە کە پێمان دەڵێن: ئێوە ناتوانن 
هیچ بگۆڕن بەاڵم مێژوو دەریخستووە کە خوالنەوە لە بازنەیەکی یەک چەشن و بەتاڵدا نییە 
و هێزە خەباتکارەکان سەریش دەکەون. بۆ دەبێ ئەم ڕاستییە لە بەرچاو نەگرین و بێ هیوا و 

دۆشداماو دانیشین بڵێین ئێمە هیچمان لەدەس نایەت؟ ئێمە دەتوانین دنیایەک دروست کەین 
کە تا هەنووکە نەبووە. من سیاسەتڤانێکی شارەزا نیم بەاڵم دەزانم ئێمە دنیامان بەم چەشنەی کە 

هەیە ناوێت هەر بۆیە خەبات دەکەین، ئێمە شۆڕشمان دەست پێ کردووە]١[. 

پەروەردەی نێئۆلیبراڵیسم، ناوەڕۆکی سیستەمی 
پەروەردەی کۆماری ئیسالمیی ئێران   

واڵتزاگرۆس



پێشەکی
دەس��ەاڵتەکان بۆ مانەوەی خۆی��ان جیا لە 
بەکارهێنانی زەب��ر و زەنگ و توندوتیژی لە 
ڕێگەی سیس��تەمی پەروەردە و فێرکردنەوە 
هەوڵ��ی ئەوە ئەدەن کۆمەڵگایەک دروس��ت 
بکەن ک��ە لەگەڵ ئامانجەکانی��ان بێتەوە و 
مانەوەیان لە گشتیەتی خۆیدا توشی قەیران 
نەکات. دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسامی کە 
مانەوەی خۆیان بە گرینگترین ئامانج دادەنێن، 
جیا لە زەبروزەنگ، بۆ پەروەردەی کۆمەڵگا و 
دروست کردنی جڤاکێک کە دەستەمۆ بێت 
و چیەتیی دەسەاڵتیان توشی کێشە نەکات، 
لە سیس��تەمی پەروەردەی نێئۆلیبرالیزم، بە 
تایبەتمەندیی ئایینی و سەروەریی نەتەوەی 
فارس��ەوە، کەڵ��ک وەردەگرن. لە ڕاس��تیدا 
جڤاکێک کە تاکەکانی لە ڕیگەی پەروەردە و 
فێرکردنەوە وا ڕاهاتبن کاریان بە پەیوەندیی 
نێوان کۆیلە و سەروەر نەبێ و تەنیا ئامانجیان 
لە پیشە و پارەدا کورت کرابێتەوە، کەمترین 
مەترس��ی بۆ مانەوەی دەس��ەاڵت لە هەموو 
ڕەهەندەکانیدا دروست دەکەن، هەرچەن بە 
ڕواڵەت خۆیان بە سەربەست و ئازاد دادەنێن 
بەاڵم وەک ئیریک ف��ڕۆم دەڵێت: مرۆڤ لە 
کۆتوبەندی ئەو هێزە دەرەکییانەی کە بەر بە 
کردار و بیر کردنەوەی دەگرن بەو چەشنەی 
کە شیاویەتی ڕزگار بووە. مرۆڤ ئەگەر لەوە 
تێب��گات کە چی دەوێ، بیرلە چی دەکاتەوە 
و هەس��ت بە چی دەکات، ئازادە تا بە پێی 
داخوازییەکان��ی خ��ۆی، کردارەکانی بەڕیوە 
بەرێت؛ بەاڵم ئەو نازانێت. بووەتە هاوتەریبی 
هێزە بێ شوناس��ەکان و لەگەڵ ئەو خودەی 
کە هی ئەو نییە تێکەڵ بووە و لەگەڵی ئاوێتە 
دەبێت. هەرچەند زیاتر ل��ەم بوارەدا هەنگاو 
هەڵدەگرێت زیاتر هیاک دەبێت و هەس��ت 
بە بێ هێزی دەکات و زیاتر هەس��ت دەکات 
کە دەبێ لەگەڵ ئەم هێزانە هاوئاهەنگ بێت. 
س��ەرەڕای ڕواڵەتی داهێنەرانە و گەشبینی، 
مرۆڤی نوێ بە هەستێکی قووڵ لە بێ هێزی 

وەها دەس��تەمۆ کراوە کە ناچارە لە هەمبەر 
ئەو ڕووداوانەی لە داهاتوویدا ڕوو ئەدەن، تەنیا 
سەیرکەر بێت وەک ئەوەی تووشی ئیفلیجی 
هاتبێت]2[. بەرەنگار بوونەوەی نێۆلیبرالیزم لە 
پەروەردە و فێرکردن و بەتایبەت لە فێرکاریی 
بااڵدا-ئاس��تی زانکۆ- دەبێت ببێتە بەشێک 
ل��ە خەبات ب��ۆ کۆمەڵگایەک کە بەڕاس��تی 
دەیهەوێت خۆی لە کۆتوبەندی ژێردەس��تی 
ڕزگار ب��کات و ل��ەو کۆمەڵگای��ەدا هەموو 
تاک��ەکان بێ جیاوازی توانای دەرخس��تن و 
گەش��ەکردنی توانا و بەهرەکانیان هەبێت و 
بەر بەوە بگرێت کە دنیا بەم چەشنەی هەیە 

درێژە بکێشێت. 

ــێکلە بەپارەیکردنیخوێندنبەش
سیستەمیپەروەردەینێۆلیبرالیزم

یەکەمین پەیوەندییەکانی نێئۆلیبراڵیس��م و 
پەروەردە و ڕاهێنان دەکرێ لە دەیەی80ی 
زایینی و لە بریتانیا و سیاسەتەکانی دەوڵەتە 
ئەم  س��ەردەمی  ئ��ەو  کۆنس��ێرڤاتیڤەکانی 
واڵتەدا بەدی بکەین]3[. ئەو سااڵنە سەرەتای 
گۆڕانێک��ی جیددی لە بەرنام��ەی ئابووری-
سیاس��یی دەوڵەتانی گ��ەورەی دنیایە پاش 
قەیرانی دەوڵەت ڕفاهەکان-دەسەاڵتی خۆش 
بژێوی-. تایبەتمەندی��ی بەرچاوی ئەم پانە 
نوێیە بریتی بوو لە بڕەودانی هەرچی زیاتر بە 
دەس��ەاڵت و توانایییەکانی کەرتی تایبەت و 
کورت کردنەوەی هەنگاو بە هەنگاوی دەستی 
دەوڵەت ل��ە بازاڕ و هەروەها کەم کردنەوەی 
ئەرک و خزمەتگوزارییە گشتییەکانی دەوڵەت 
بە چەشنێک کە کەرتی تایبەت بتوانێت ئەم 
ئەرکانە وەئەس��تۆ بگرێت. ڕەیگان س��ەرۆک 
کۆماری ئەوکاتی ئەمریکا لە لێدوانێکیدا ئاماژە 
دەکات کە »دەوڵەت ڕێگەچارەی کێشەکانی 
ئێم��ە نیی��ە، بەڵکوو هۆکاری کێش��ەکانە و 
س��ەردەمی تەواو ب��ووە...«]٤[. پ��ەروەردە و 
ڕاهێنانیش یەک لەو گرینگترین ش��وێنانەیە 
کە بەپێی سیس��تەمی نوێ، بەرنامەی نوێی 
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بە مەبەس��تی چاکسازی و نەمانی کێشەکان 
بۆ دادەڕێژرێ. ل��ەم بەرنامە نوێیەدا، بەڵێنی 
پ��ەروەردە و بارهێنان بۆ بازاڕی ئازاد یان بە 
بازاڕی کردنی پەروەردە و ڕاهێنان و هەروەها 
بەفەرمی ناسین و پاراستنی ناهاوسانییەکان، 
بە ڕوونی دەبیندرێ. ئەو چاکس��ازییانەی کە 
لە سیس��تەمی پەروەردەدا بە پەیڕەوی لەم 
ئایدئۆلۆژیی��ە ڕەچاو ک��را ئاکامەکەی هاتنە 
دەرەوەی قوتابخان��ەکان ل��ە ژێرچاوەدێریی 
سیس��تەمی ناوچەیی و چوونە ن��او بازاڕی 
ڕکاب��ەری بوو. بە باوەڕی باوڵز و گێنتیز، ئەم 
بارودۆخەی پ��ەروەردە و بارهێنان، یانی بە 
ب��ازاڕی کردنی پ��ەروەردە و بارهێنان، بووە 
هۆی ئەوەی ناوەڕۆک و شێوازەکانی ڕاهێنان 
ببن��ە ملکەچی بازاڕی ئ��ازاد. قوتابخانەکان 
لەم بازاڕەدا بۆ ڕاکێش��انی سەرنجی دایک و 
باوک��ەکان هەوڵیان دەدا و ب��ۆ ئەم کارەش 
دەستەو داوێنی تاقیکاریی ستاندارد، خشتە 

و گەاڵڵەی دابەشکردنی کاتەکان... بوون. ]5[
ل��ە واڵت��ی ژێ��ر دەس��ەاڵتی کۆماری 
ئیسامیدا، ڕەوتی بە بازاڕی کردنی سیستەمی 
پەروەردە و بارهێنان لە سەرەتاکانی دەیەی 
حەفت��ای کۆچیی��ەوە و پ��اش کۆتایی��ی 
ش��ەڕی ئێ��ران و ئێ��راق و وەدی هاتن��ی 
سەقامگیرییەکی ڕێژەیی بە زەبری سەرکوت، 
دەس��تی پێ کرد و لەو کات��ەوە ڕۆژ لەگەڵ 
ڕۆژ قوتابخانە تایبەتییەکان ژمارەیان بەرە و 
زۆربوون دەچ��ێ و بە پێی ئەو ئیمکاناتانەی 
بۆ قوتابیانی دابی��ن دەکەن، پارەیەکی زیاتر 
لە مندااڵن وەردەگرن. هەرچەند لە پاڵ ئەم 
قوتابخانانەدا قوتابخانەی حکوومەتیش هەیە 
کە ل��ە ڕواڵەتدا هیچ پارەی��ەک لە قوتابیان 
ناس��تێنن- بەپێی مادەی 3 و 30 خوێندن 
لە هەموو قۆناغەکان��دا دەبێ بێ پارە بێت- 
بەاڵم مامۆستا باش��ەکان و گشت ئیمکاناتی 
پێویس��ت بۆ خوێن��دن ل��ە قوتابخانەگەلی 
تایبەتی��دا کۆ کراونەت��ەوە. قوتابخانەکان بۆ 
مانەوە لەم بازاڕە ڕکابەرییەدا هاوکات لەگەڵ 

س��ەرنجدان بە بیروڕای گشتیی سازکراو لە 
الیەن بازاڕ و دەسەاڵتەوە دەبێ بۆ ڕاکێشانی 
باشترین مامۆس��تاکانیش تێبکۆشن. بۆردیۆ 
لەسەر ئەو باوەڕەیە قوتابخانەکان لە ڕێگەی 
پانگەلێ��ک وەک تاقیکاری ب��ۆ وەرگرتنی 
قوتابی، دەبنە هۆی ئەوەی کە س��ەرمایەی 
کەلتووری لە دەست چینی دەستڕۆیشتوودا 
بمێنێت��ەوە]٦[. کاتێ��ک ل��ە واڵت��ی ژێ��ر 
دەس��ەاڵتی کۆم��اری ئیس��امیدا، زۆربەی 
چینی دەستڕۆیش��توو خ��ۆی و هەموو بەها 
و بەرژەوەندییەکان��ی لە کەلتووری نەتەوەی 
بااڵدەس��تدا دەبینێتەوە، کاتێک پەروەردە و 
ڕاهێنان دەبنە کەرەس��ەیەک بۆ بڕەودان بە 
کەلتوور و زمان و دابونەریتیی نەتەوەی بااڵ 
دەست، ئەوە کەلتوور، زمان، باوەڕبەخۆیی و 
هەموو بەرژەوەندییە گش��تییەکانی نەتەوەی 
ژێردەستە کە بە هەموو چین و توێژەکانیەوە 

لەم بەستێنە سازکراوەدا دەتوێنەوە. 
دەک��رێ قوتابخانەگەلی ناحکوومەتی لە 
واڵتی ئێراندا، بەس��ەر دوو بەش��دا دابەش 
بکەی��ن: یەکەمی��ان ئ��ەو قوتابخانانە کە بۆ 
ناونووس��ی تێیاندا پێویس��ت ب��ە تاقیکاری 
نیی��ە و ه��ەر بنەماڵەیەک ئەگ��ەر بتوانن 
ی��ا وەرزانە(  مانگانە  ش��ەهرییەکەی)پارەی 
منداڵەکانی��ان  دەتوان��ن  بک��ەن  دابی��ن 
بنێرنە ئ��ەم قوتابخانانە کە خ��اوەن هەموو 
پێداویس��تییەکانن. کە واب��وو تەنیا مەرجی 
بەشداری لەم قوتابخانانەدا ئەوەیە کە خاوەن 
پ��ارە بیت و تا کاتێ��ک قوتابی دەتوانێ لەم 
قوتابخانانەدا بخوێنێ کە توانای دابین کردنی 
ش��ەهریەکەی هەبێ��ت. ل��ەم پەیوەندییەدا 
دەزگای هەواڵدەری��ی ئیس��نا ل��ە بابەتێکی 
خۆیدا ئاماژە بە نموونەیەک دەکات و دەڵێت: 
»ل��ە ناوچەی چیتگەری ت��اران بۆ قوتابیانی 
قوتابخانەیەک��ی تایبەتی جەژن��ی کۆتاییی 
س��اڵ گیرا، دیاری بە هەموو قوتابیان درابوو 
قوتابیی��ەک نەبێ��ت کە بە سەرس��وڕمان و 
حەزەوە سەیری دیاریی هاوپۆلەکانی دەکرد، 
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تەنیا هۆی ئەوەی ئەم کچە قوتابییە دیاریی 
پێ نەدراب��وو، دەگەڕاوە بۆ ئەوەی کە باوکی 
دوو هەی��ڤ ب��وو نەیتوانیبوو ش��ەهرییەی 
خوێندنەکەی دابین بکات]7[. هەنووکە هەندێ 
لەم قوتابخانانە ش��ەهرییەکەیان بۆ تێرمێک 
)وەرزێکی خوێندن( تا بیست ملیۆن تمەن و 
زیاتریشە و خاوەنی پۆلەکانی تایبەتی مۆسیقا 
و وەرزش و فێ��رکاری زمانە بیانییەکان و... 
و دیارە تەنیا مندااڵنی چینی دەستڕۆیشتوو 

دەتوانن لەم قوتابخانانەدا بخوێنن. 
دووهەمی��ان ئەو قوتابخانان��ەن کە نیوە 
حکوومەت��ی و نیوە تایبەتی��ن. بۆ چوونە ناو 
ئەم قوتابخانانە تاقی��کاری بەڕێوە دەچێت و 
دەکرێ ئەم چەشنە قوتابخانانە وەک یەکێک 
لە ئامانجە س��ەرەکییەکانی نێئۆلیبراڵیس��م 
پێناس��ە بکەین ک��ە بریتییە ل��ە بلیمەت 
ت��ەوەری و پێگەیاندن��ی بلیمەت��ەکان )ئەو 
بلیمەتان��ەی کە بە تەعبی��ری بۆردیۆ تەنیا 
دەتوانن ل��ە چینێکی تایبەت��ی کۆمەڵگەدا 
هەڵبکەون(، ل��ەم پەیوەندییەدا دەبێ ئاماژە 
ب��ەو ڕاس��تییە بکەین کە زۆر ب��ە دەگمەن 
مندااڵن��ی چینی هەژار دەتوان��ن بچنە ئەم 
قوتابخانان��ە و ئ��ەو تاقیکارییان��ەی بۆ ئەم 
قوتابخانان��ە لەبەرچاو دەگیرێ��ن دژوارن و 
زۆربەی پرسیار و تەوەرەکانی بە دەگمەن لە 
قوتابخانە حکوومەتی و ئاسایییەکاندا باسیان 
دەکرێ��ت و لەو کتێبە کۆمەکدەرس��ییانەوە 
دەردەهێنرێ��ن کە ب��ە نرخێکی گ��ران لە 
بازاڕدا دەس��ەنرێن و زۆرب��ەی هەرە زۆری 
مامۆس��تاکانیش لەس��ەر پۆلەکان��ی وان��ە 
ئ��ەم کتێبە کۆمەکدەرس��یانە  گوتنەوە بێ 
وانەکانیان ناڵێنەوە ک��ە ئەم کارەش دەبێتە 
هۆی بازاڕێکی بە س��وود ب��ۆ کۆمپانیگەلی 
وەک گاج، ئاین��دەگان و قەڵەمچ��ی. . . . 
بەم چەش��نە پڕۆس��ەی خوێندن��ی قوتابی 
دەکەوێتە ن��او یاریی بازاڕەوە ب��ەو واتایەی 
ب��ۆ ئ��ەوەی س��ەرکەوتن وەدی بێنێ دەبێ 
زیاتر کڕیاری کتێبە کۆمەکدەرس��ییەکان و 

پۆل��ە تایبەتییەکان بێ و ب��ەو ڕێژەیەی کە 
کڕیارە و و بەش��داری پۆل��ە تایبەتییەکانە 
دەتوانێ س��ەرکەوتن وەدەس بێنێ. کەواتە 
ب��ە پێی ئ��ەو پارەی��ەی کە ل��ەو ڕێگەیەدا 
خەرجی دەکات ڕاس��ت وەک بازاڕ دەتوانێ 
ش��تومەک، کە لە پڕۆسەی خوێندندا بووەتە 
زانستی بە ش��تومەک –کاال-کراو وەدەست 
بێن��ێ. ڕێژەیەکی زۆر لەو قوتابییانەی کە لە 
تاقیکاریی کۆنک��ووردا -تاقیکاری چوون بۆ 
زانکۆ- پلەی باش وەدەس دەهێنن و دەچنە 
زانکۆ باش��ەکان، لەم دوو ج��ۆرە قوتابخانە 
تایبەتییەدا خوێندوویانە و بەشداری پۆلەکانی 
کۆمپانیگەل��ی گاج، قەڵەمچ��ی و ئایندەگان 
ب��وون و ت��ا هەنووک��ەش لێکۆڵینەوەیەکی 
ورد لەس��ەر داهاتی س��ەدان ملیاردیی ئەم 
کۆمپانییانە نەکراوە و لە ڕاستیدا بە هۆی ئەو 
مافیایانە کە لە وەزارەتی پەروەدە و بارهێنان 
و ناوەندە ئەمنیەتییەکاندا هەیە، بەر بە هەر 
چەش��نە لێکۆڵینەوەیەکی دەقیق و ورد لەم 
بارەیەوە گی��ردراوە و تەنانەت تا ئەو ڕادەیە 
دەسەاڵتیان هەیە کە حاجی بابایی، وەزیری 
پەروەدەی دەوڵەتی ئەحمەدی نژاد، گەاڵڵەی 
البردنی کۆنکوور دەبەستێتەوە بە ڕەزامەندیی 

ئەم کۆمپانییانە. 

ــتەمیپەروەردەیکۆماری دیاریسیس
ئیسالمیبۆقوتابییانچیبووە؟

بەپارەکرانی خوێندن و ڕاکێش��انی مامۆستا 
تایبەت،  ب��ۆ قوتابخانەگەلێک��ی  باش��ەکان 
ئاکامەک��ەی دەگات ب��ەوەی ک��ە هەزاران 
قوتابی لە سەرانس��ەری واڵتدا و بە تایبەت 
لەو ناوچانەی کە نەتەوە ژێردەستەکانی تێدا 
دەژین دەست لە خوێندن هەڵدەگرن و یان 
هەر خوێندەوارییان نەبێت. ١/5 تا 2 ملیۆن 
منداڵ لەم سااڵنەی دواییدا و بە هۆی بەپارە 
کران��ی خوێندن یان دەس��تیان لە خوێندن 
هەڵگرتووە یا خود هەر نەچوونەتە قوتابخانە 
و وا چاوەڕوان دەکرێ س��اڵ بە ساڵ ڕێژەی 
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ئ��ەم مندااڵنە زیاتر بێ��ت و لەئاکامدا ببێتە 
هۆی هەرچی زیاتربوونی زیانە جڤاکییەکانی 
وەک زۆر بوون��ی ڕێ��ژەی مندااڵن��ی کار و 
مندااڵنی شەقام و... ]8[. لە کۆماری ئیسامیدا 
هەژارتری��ن و بێکارتری��ن ناوچ��ەکان ئەو 
ناوچانەن کە نەت��ەوە کۆلۆنیکراوەکانی تێدا 
دەژین و هەر بۆیە هەژاری، یەکێک لە هۆکارە 
س��ەرەکییەکانی پاشکەوتنە لە خوێندن و بە 
پێی دوایی��ن ئامارەکان پارێزگاکانی س��نە، 
ورمێ ، لوڕس��تان لە کوردستان و پارێزگای 
سیس��تان و بەلوچس��تان خ��اوەن زیاترین 

نەخوێندەوارن]٩[. 
خوێن��دن  س��ەردەمانێک  ئەگ��ەر   
کەرەسەیەک بوو بۆ ئەوەی مندااڵنی هەژار تا 
ڕادەیەک بتوانن بە خوێندن خۆیان لەو دۆخە 
ڕزگار بکەن و لە ڕێگەی خوێندنەوە بچنە ناو 
چین��ی مامناوەندیەوە، هەنووکە بە دەگمەن 
هەڵدەک��ەوێ منداڵی چینی ه��ەژار بتوانن 
خەرجییەکان��ی خوێن��دن و خەرجی پۆلە 
تایبەتییەکان دابین بک��ەن تا لەو ڕێگەیەوە 
بتوان��ن ڕکابەریی قوتابیانی دیکە بکەن؛ هەر 
بۆیە مندااڵنی چینی هەژار یان نەخوێندەوار 
دەبن یا خود زۆربەیان ناتوانن بۆ ڕشتەیەکی 
باش لە زانستگەدا قەبووڵ بن و بەم چەشنە 
پیش��ەیەکی شیاو وەدەس بێنن و ئەگەر ئەو 
ڕاس��تییەش لەبەرچاو بگرین کە هەژارترین 
ناوچەکان��ی واڵتی ژێردەس��ەاڵتی کۆماری 
ئیس��امی ناوچەی نەتەوە ژێردەس��تەکانە، 
کە واب��وو بەردەوام ئەم ژێردەس��ت بوونە و 
س��ەروەریی نەتەوەی بااڵدەس��ت لە هەموو 
بوارەکان��ی کەلتووری و جڤاکی و زانس��تی، 
درێ��ژ دەبێتەوە و سیس��تەمی نێئۆلیبراڵیزم 
لە پ��ەروەردە و فێرکردن��دا گەرەنتیی درێژ 

بوونەوەی ئەم پەیوەندییە دەکات. 

خوێندنیبااڵونێئۆلیبراڵیزم
لەبەش��ی فێرکاریی گش��تی و سیاس��ەتە 
ت��ەواوی  نێۆلیبرالی��زم  کەلتورییەکان��دا، 

چواڕچی��وەی  ل��ە  ژی��ان  ڕەهەندەکان��ی 
عەقاڵنیەتی ب��ازاڕدا لێکدەدات��ەوە. یەکێک 
ل��ە ئاکامەکانی ئەم ش��ێوازە ڕوانینە دەبێتە 
چەش��نێک  نێۆلیبرالی��زم،  ک��ە  ئ��ەوەی 
کەلت��وری بێڕەحمانە و ڕکاب��ەری هۆڤانە بە 
فەرمی بڕەو پێ بدا و دەس��ت بداتە ش��ەڕ 
دژی بایەخە گش��تییەکان و بەشی گشتی، 
کە دەتوان��ن قەیران ب��ۆ بایەخەکانی پێک 
بێنن. نێۆلیبرالیزم بنەم��ا دێمۆکڕاتیکەکانی 
هاوپەیوەندیی کۆمەاڵیەتی بەرەو لە ناوچون 
دەبات، ه��ەروەزی کۆمەاڵیەتی الواز دەکات 
و تەواوی شێوازەکانی دەروەستی لە هەڤبەر 

کۆمەڵگادا تووشی کێشە دەکات]١0[. 
سیس��تەمی پ��ەروەردە ل��ە کۆم��اری 
ئیسامیدا بە تایبەت لە بیست ساڵی ڕابردوودا 
ب��ە ئاش��کرا هاوتەریبە لەگەڵ سیس��تەمی 
پ��ەروەردەی نێئۆلیبراڵ��ی ب��ە ڕوانگەیەکی 
س��ەقەتی ئایینییەوە. پاش کۆتاییی شەڕی 
ئێران و عێراق و گۆڕانی وتاری زاڵ بەس��ەر 
ئابووریی واڵتدا پرس��ی تایبەت��ی کردن بە 
ش��ێوازێکی جیددی لە الیەن پانداڕێژەرانی 
ئابووریی دەسەاڵتەوە هاتە ئاراوە و بە کردەوە 
لە ساڵی ١380و لە کاتی بەکردەیی کردنی 
بەشی سێهەمی پانی سێهەمی پەرەپێدانەوە 
دەس��تی پێ کرد، بەچەشنێک کە بە وتەی 
ئێس��حاق جەهانگیری وەزی��ری ئەو کاتی 
س��ەنعەت و مەعدەن-پیش��ە و کان��زاکان- 
پانی س��ێهەمی گەش��ە زیاتر ل��ەوەی کە 
ب��ەرەو بەڕێوەبردنی پ��ڕۆژەکان ڕێگە ببڕێت 
ب��ە دوای چێکردنی پێکهاتەگەلێکەوە بوو بۆ 
دروس��ت کردنی بەس��تێنی گەشە کردن تا 
بەشی تایبەتی بتوانێت تێیاندا چاالک بێ]١١[. 
یەکێک لەو شوێنانەی کە دەسەاڵت هەوڵی 
تایبەتی کردنی داوە، سیستەمی پەروەردە و 
خوێن��دن بووە لە هەموو ئاس��تەکاندا و لەم 
ماوەیەدا س��اڵ بەس��اڵ ڕێ��ژەی بەتایبەتی 
کردن��ی خوێن��دن زیاتر پ��ەرەی گرتووە و 
هەن��گاو بە هەن��گاو و بە پەلە سیس��تەمی 
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پەروەردە و فێرکردن لە کۆماری ئیس��امیدا 
لە سیستەمی پەروەردەی نێئۆلیبراڵیزم نزیک 
بووەتەوە و بە پێی بەراوردێک کە لە س��اڵی 
١37٤دا ک��راوە ئێ��ران پ��اش واڵتی ژاپۆن 
زیاترین خوێندکاری بە نیسبەت حەشیمەتی 
خوێندکاران��ی واڵت، لە بەش��ی پەروەردەی 
تایبەتدا هەیە]١2[ کە بە دڵنیایییەوە ئێس��تا 
ڕێژەی زۆر زیات��ر بووە و لەم بارەیەوە پلەی 
یەکەمی بۆ خۆی مس��ۆگەر کردووە. سەرەتا 
دروس��ت کردنی زانس��تگەی ئازاد لە ساڵی 
١3٦١و پاش��ان دانی ئیزنی دروست کردنی 
ڕێکخراوەی ناحکوومی و تایبەت لە بەش��ی 
پ��ەروەدە و فێرکردن��دا لە س��اڵی ١3٦٤ و 
دروس��ت کردنی زانس��تگەی پەیام نوور لە 
ساڵی١3٦7 دا هەنگاوگەلێکن کە هەر چەن 
لە دەیەی ٦0دا و بە مەبەس��تی زیاترکردنی 
ڕێژەی پسپۆڕان و بردنە سەرەوەی ستاندارد 
و کوالێتی��ی خوێن��دن دان��دراون]١3[ بەاڵم 
دەیەی��ەک دواتر پەرەیان گرتووە و هەنووکە 
خوێندکار و قوتابییان لە بەش��ی حکوومەتی 
زیات��رە. بە پێ��ی وتەی محەم��ەدی ماڵجو: 
لە س��اڵی ١380ی هەتاویدا ٤١لەس��ەدی 
خوێن��دکاران ل��ە بەش��ی حکوومەتی -ئەو 
زانستگایانە کە بێ پارە خوێندکار وەردەگرن- 
دا خوێندوویانە و لە س��اڵی ١387دا ڕێژەی 
ئ��ەم خوێندکاران��ە دەگات��ە 22لەس��ەدی 
سەرجەم خوێندکارانی سەرانسەری واڵت]١٤[. 
جودا لەوەی کە دەستڕاگەیشتنی بێ بەرانبەر 
و بێ جیاوازی بە بابەتگەلێک وەک خوێندن و 
تەندروستی مافی سەرەتاییی هەموو کەسێکە 
و ل��ە ڕاگەیەندراوی جیهانی��ی مافی مرۆڤدا 
ئاماژەی پێ دراوە، بەاڵم ئەگەر بردنەس��ەری 
کوالێتی��ی خوێندنیش وەک پاس��اوێک بۆ 
ڕاس��پاردنی پ��ەروەردە بە کەرت��ی تایبەت 
لەبەرچ��او بگرین، بە س��ەرنجدان بە س��ێ 
دەیەی ڕابردووی پەروەردەی ئێران دەبینین 
کە بە هیچ چەشنێک لەم بوارەدا سەرکەوتوو 
نەبووە؛ نە کوالێتیی خوێندن چووەتە سەرەوە 

و نە خاوەن کۆمەڵگایەک��ی بەختەوەرترین، 
ئەوەی کە دەبینرێ��ت کۆمەڵێکی زۆر و بۆر 
ل��ە دەرچووانی زانکۆیە کە بە ڕادەیێکی کەم 
توانای خزمەت کردن بە بەرەوپێش��چوونی 
کۆمەڵگای��ان هەی��ە و لە هەمان کاتیش��دا 
ڕێژەیەک��ی یەکج��ار زۆریان بێ��کارن و بە 
هۆی ئەو سیس��تەمە پەروەردەیەی کە تێیدا 
پێگەیش��توون، پارە وەدەست هێنان بە هەر 
نرخێ��ک، دەبێتە تایبەتمەندی��ی دەروونیی 

زۆربەی هەرە زۆریان. 

ــەهەمبەر ــزمل ــینێئۆلیبراڵی دژایەتی
زانستەمرۆیییەکان 

زۆربەی زانس��تە مرۆیییەکان پشتبەستوو بە 
فەلس��ەفەگەلێکن کە بنەمای س��ەرەکییان 
ماک باوەڕی و بێ باوەڕی بەرانبەر فێرکاریی 
ئیاهی و ئیسامییە و فێرکاریی ئەم زانستانە 
دەبێتە هۆی بێ باوەڕی بە زانس��تی ئیاهی 
و ئیس��امی و فێربوون��ی ئەم زانس��تانە لە 
زانستگە، پەرە بە دوودڵی و نادڵنیایی دەدات 
ل��ە هەمبەر بنەما ئایینی و باوەڕەکانماندا.]١5[ 
ئەمە بەش��ێکە لە وتاری عەلی خامەنەیی لە 
ڕۆژی ٩ی خەرمانانی س��اڵی ١388دا، ئەم 
وتارە ب��ە ئامادەبوونی هەندێک مامۆس��تای 
زانکۆ و خوێندکار پێش��کەش کرا و لە چەن 
شوێندا و بە ئاشکرا دژایەتیی خۆی لە گەڵ 
زانس��تە مرۆیییەکان دەردەب��ڕێ و هەر لە 
بەش��ێکی دیکەی وتارەکەی��دا ئاماژە بە زۆر 
مرۆیییەکان  زانس��تە  بوون��ی خوێندکارانی 
دەکات و ئ��ەم بابەتە بە مەترس��ی لەس��ەر 
کۆمەڵگا و دەس��ەاڵت دادەن��ێ. خامەنەیی 
لەم وت��ارەدا ل��ە ڕواڵەتدا ه��ۆی دژایەتیی 
خ��ۆی لەگەڵ زانس��تە مرۆیی��ەکان، تەنیا 
دەگەڕێنێتەوە بۆ دژایەتییان لەگەڵ ئایین و 
وا باسی دەکات کە تازە بەو شتەی زانیبێت. 
ئەمە ل��ە کاتێکدایە کە دژایەتیی زانس��تی 
مرۆیی ه��ەر لە قوتابخانەکان��ی ناوەندیدا و 
بە ش��ێوازی سیستەماتیک ڕەچاو دەکرێت و 
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لە ئاکامی سیاس��ەتەکانی کۆماری ئیسامی 
و لە ڕاس��تیدا نەهێش��تن یان النی کەم بێ 
ناوەڕۆک کردنی زانستە مرۆیییەکان، گشت 
ئەو کەس��انە کە ل��ە کۆتایییەکانی دەیەی 
حەفتا و دەیەی هەش��تادا لە قوتابخانەکانی 
ئەم واڵتەدا خوێندبێتیان هەس��تیان دەکرد 
کە لقی زانستی مرۆیی چەن بە ئەنقەست و 
بە ش��ێوازێکی پان داڕێژراو سووک کراوە و 
تەنانەت کارێکیان دەکرد کە ئەو کەسانەی ئەم 
لقەیان هەڵدەبژارد زۆربەیان لە نازیرەکترین 
قوتابییەکان بن و وای لێ هاتبوو کە ش��ەرم 
بوو خوێندنی ئەم لقە و لە س��ااڵنی دواتر و 
تا هەنووکە گەیشتووە بە ڕادەیەک، کەمترین 
داخوازی بۆ ئ��ەم لقە دەبیندرێ و کەمترین 
ژم��ارەی قوتابییان خوازی��اری خوێندن لەم 
لقەدان. ب��ەاڵم وەک لە دێڕەکان��ی دواییدا 
ئاماژەی پێ دەکەین دژایەتی لەگەڵ زانستە 
مرۆیییەکان تەنیا لە هۆکاری ئاییندا قەتیس 
نامێنێتەوە و سەرچاوە گرتوو لە سیستەمێکی 
پەروەردەیە کە زانس��تە مرۆیییەکان بە دژی 
خۆی و بێکەڵک پێناسە دەکات. جا هەرچەن 
بە ڕواڵەت و ناو، سیس��تەمی پ��ەروەردەی 
کۆم��اری ئیس��امی نێئۆلیبراڵی��زم نەبێت 
بەاڵم لە نێوەڕۆکدا سیس��تەمی پەروەردەی 
نێئۆلیبراڵی��زم ڕەچاو دەکرێ��ت و زیانەکانی 
ئەم چەشنە لە سیستەمی پەروەردە لە واڵتی 
ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسامیدا چەن قاتی 
واڵتانی دیکە و بەتایب��ەت واڵتانی ڕۆژئاوایە 
و کاتێک ئ��ەم هاوئامانجیە دەردەکەوێ کە 
بزانی��ن یەکێک ل��ە هێڵە س��ەرەکییەکانی 
پەروەردەی نێئۆلیبراڵی��زم دژایەتییە لەگەڵ 
زانس��تە مرۆییی��ەکان و »س��ایتر« ل��ەم 
پەیوەندیی��ەدا ئاماژە بەو خاڵ��ە دەکات کە 
گرینگترین کاریگەریی نێئۆلیبراڵیسم لەسەر 
خوێندن��ی ب��ااڵ، دەکرێ ک��ەم کردنەوەی 
بودجەی زانس��تە مرۆییی��ەکان و هونەر، بە 
قازانجی ئەو زانس��تانەی ک��ە زیاتر لەگەڵ 
بازاڕی کار یەک دەگرنەوە، دەس��ت نیشان 

بکرێت]١٦[. 
ئەو پەروەردە نێئۆلیبراڵیس��تییەی کە لە 
سیس��تەمی پەروەردەی کۆماری ئیسامیدا 
ڕەچاو دەکرێت، جیاواز لە خاڵە س��ەرەکییە 
گش��تییەکان کە تایبەت بە هەموو واڵتانی 
بەڕێوەبەریەتی، لە ئێراندا ئایین و سەروەریی 
نەتەوەی فارسیش��ی پێ زی��اد کراوە. وەک 
پێش��تر باس��ی کرا، خامەنەیی بۆ دژایەتیی 
زانس��تی مرۆیی ئاماژە بە مەترسییەکانی بۆ 
سەر بازاڕ ناکات بەڵکوو تێدەکۆشی دژایەتیی 
خۆی لەگەڵ زانس��تی مرۆی��ی لە دەالقەی 
ئایینەوە پێناس��ە بکات. زانستە مرۆیییەکان 
پرسیار لەسەر چییەتیی دیاردەکان دروست 
دەکەن و لە زانستگەکاندا دەبنە هۆی ئەوەی 
خوێن��دکاری ئەم بوارانە دەس��ەاڵت لە مانا 
گشتییەکەیدا )سەروەری( بەرەوڕووی کێشە 
بکەنەوە. جا سیس��تەمی نێئۆلیبراڵیس��م لە 
گش��تیەتی خۆیدا و بۆ پاراستنی تەکووزیی 
هەنووکەی )نظم موجود( بە واتای پاراستنی 
دەسەاڵت و بۆ ئەوەی پەیوەندیی نێوان کۆیلە 
و سەروەر � کە خۆی لە دوو کوچکەی بازاڕ 
و دەسەاڵتدا دەردەخات- بەو چەشنەی هەیە 
بەردەوامی پێ بدەن دژایەتی لەگەڵ زانستە 
مرۆیییەکان دەکەن و لە کۆماری ئیسامیدا 
بۆ ئ��ەوەی گۆڕان��کاری لە نێ��وان کۆیلە و 
س��ەروەردا بەدی نەی��ەت � چوار کوچکەی 
ئایین، س��ەرەوەریی نەت��ەوەی فارس، بازاڕو 
دەسەاڵت- دەس��ت ئەدەنە دەستی یەک و 
پارێزگاری لە تەکووزیی هەنووکەی دەکەن، 
بە واتایەکی دیکە وەک چۆن نێئۆلیبراڵەکان 
ئایدیاکەی خۆیان بە کۆتاییی دنیا دادەنێن، 
ئایدیاکەی  دەسەاڵتی کۆماری ئیس��امیش 
خۆی کە تێکەڵەیەکە لە ئایین، س��ەروەریی 
نەتەوەی فارس و نێئۆلیبراڵیزمێکی گەندەڵی 
حکوومەتی، پێێان وایە دەبێ تا کۆتاییی دنیا 
هەر ئەوان و بەم چەش��نە دەسەاڵتداریەتییە 
بەردەوام بن. ئەمە لە حاڵێکدایە کە زانس��تە 
مرۆییەکان پرسیاری قووڵ و بناغەی لەسەر 
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ئەم بۆچوونانە دروس��ت دەک��ەن، هەر بۆیە 
ڕەنگە ش��ێوازەکانی دژایەتی لەگەڵ زانستی 
مرۆی��ی ت��ا ڕادەیەک جی��اواز ب��ێ، بەاڵم 
هەردووکیان خ��اوەن یەک ئامانجن ئەویش 
پاراستنی تەکووزیی هەنووکەیە و یەکێک لە 
هێڵە سەرەکییە هاوبەشەکانیان بۆ گەیشتن 
بەم ئامانجە دژایەتی کردنی زانستی مرۆیییە. 
جیاوازیی��ە  ل��ە  دیک��ە  یەکێک��ی 
ڕواڵەتییەکانی پەروەردەی نێئۆلیبراڵیس��م و 
سیس��تەمی پەروەردەی کۆماری ئیس��امی 
دەک��رێ لەو خاڵ��ەدا دەستنیش��ان بکەین 
ک��ە پ��ەروەردە و فێ��ر کردن ل��ە کۆماری 
ئیس��امیدا بێایەن نییە. »ئاپڵ« لەسەر ئەو 
باوەڕەیە ک��ە بیرمەندان��ی نێئۆلیبراڵیزم، بۆ 
واڵم دان��ەوەی پێداویس��تییەکانی ب��ازاڕی 
ڕکابەری و ئ��ازاد، زمانی بێایەنی زانس��ت 
دەکەنە کەرەس��ە و ئەم زمانە زانستییە ئەو 
ئیمکانەیان بۆ دەڕەخس��ێنێت ئایدئۆلۆژی و 
بەرژەوەندیی سیاس��ی و ئابووریی خۆیانی لە 
پشتدا بش��ارنەوە]١7[. لە سیستەمی کۆماری 
ئیسامیدا بۆ پشتیوانی لە بازاڕ و ئایدئۆلۆژیی 
ئابووری، کەڵک لە زمانی بێایەنی زانس��ت 
وەردەگیرێت بەاڵم ئەو جیاوازییە لە ئارادایە 
کە لە واڵتانی دیکەدا سیستەمی پەروەردەی 
نێئۆلیبراڵیسم لە باری ئایینیشەوە بێایەنە-
یان بە ڕواڵەت بێ الیەن��ە- بەالم لە ئێراندا 
پەروەردە و ڕاهێنان بێایەن نییە و تەنانەت 
بە شێوازیکی سیستەماتیک دژایەتیی ئایینی 
و ئاینزایی��ی ئەوانی دیک��ەی خۆی بەرهەم 
دێنێ��ت. هەروەها لە سیس��تەمی پەروەردە 
و ڕاهێنانی کۆماری ئیس��امیدا، تەنیا بایەخ 
ب��ە ی��ەک زم��ان ئەدرێ��ت و مێژوویەکی 
چەواشەکراو بە قازانجی نەتەوەی سەردەست 
و بە دژی نەتەوە گەلی کۆلۆنی کراو، لە هەموو 
ئاس��تەکانی پەروەردەدا دەوترێتەوە کە ئەم 
شێوازە گێڕانەوەی مێژوو و پەروەردەی تاک 
زمانیە لە واڵتێکی فرە زماندا کەرەس��ەیەکە 
ل��ە خزمەت��ی هێش��تنەوەی س��ەروەریی 

نەت��ەوەی بااڵ دەس��ت و ب��ە کۆیلە کردنی 
نەتەوەگەلی ژێردەس��ت و بێ ئەوەی زمانی 
زب��ر بەکار بێنێت وای کردوووە کە قوتابی و 
خوێندکاری سەر بە نەتەوە ژێردەستەکان ئەو 
هەس��تەیان تێدا بەدی بێت کە زمانەکەیان 
بێ کەڵک��ە و بۆ پێش��کەوتن دەبێ لەباری 
زمان و ش��ێوازی ژیان��ەوە، وەک نەتەوەی 
بااڵدەس��تیان ل��ێ بێت؛ هەربۆی��ە بە هۆی 
سیس��تەمی پەروەردە و فێرکردنەوە هەموو 
شتێک بایەخی خۆی تەنیا لە وەدەستهێنانی 
پارەیەک��ی زیاتردا وێن��ا دەکات. کاتێک لە 
چەند زانکۆدا زمانی نەتەوەکانی ژێردەس��ت 
دەکرێت��ەوە -لەم س��ااڵنەی دواییدا زانکۆی 
سنە و بەش��ی ئەدەبیاتی کوردیی بۆ دانراوە 
و س��ااڵنە خوێندکاری خوازیار وەردەگرێ- 
ئاش��کرایە خوێندکاران حەزی��ان بۆ چوونە 
ئەم بەش��ە کەمە. کاتێک پ��اش خوێندنی، 
هیچ کەڵکێکی نیی��ە لەو بازاڕەیدا کە ئەوان 
دروستیان کردووە، خوێندکار بە چ هیوایەک 
بچێ��ت و لە بەش��ی زمانی دایک��ی خۆیدا 
درێژە بە خوێندن بدات. کە وایە سیستەمی 
پەروەردەی کۆماری ئیس��امی، نەک وەک 
سەردەمی ڕەزاشای میرپەنج بە زبر، بەاڵم بە 
هۆی دەسەاڵت و هێزی نەرمەوە، دژایەتیی 
زمان و کەلتووری نەتەوەی ژێردەست دەکات 
و ئەویش لە ڕیگ��ەی بێکەڵک کردنیان -لە 
باری بازاڕەوە- ئەو بەستێنە دروست دەکات 
کە مرۆڤی نەتەوەی ژێر دەس��ت خۆی و بە 
حەزی خۆی و بەرانبەر بە زمان و کەلتووری 
خۆی هەست بە شەرم بکات؛ چون بێکەڵکە 
و ئەم ڕەوت��ەش دەبێتە هۆی تواندنەوەی لە 
زمان و کەلتووری نەتەوەی بااڵدەس��تدا بێ 
ئەوەی هێزی زبریش بەکار هاتبێت. ئەمەش 
ئامانجێکە کە لە ماوەی سەد ساڵی ڕابردوودا، 
دەس��ەاڵتی ناوەند تەوەری ئێران بەدوایەوە 
ب��ووە. ل��ەم پەیوەندییەدا گۆڤ��اری ئایەندە 
دەنووس��ێت؛ هەر کات بەم مەبەستە واتە بە 
فارس کردنی کوردانی ئێران گەیشتن، ئیتر 
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سەربەخۆییی کوردانی عوسمانی مەترسیی بۆ 
سەر ئێمە نییە]١8[. کۆماری ئیسامی کاتێک 
لە ڕێگەی سیس��تەمی پ��ەروەردەوە زمانی 
نەتەوەیەک بێکەڵ��ک دەکات- لە پەیوەندی 
لەگ��ەڵ ب��ازاڕدا، بازاڕێک کە سیس��تەم وا 
دەنوێنێ��ت هەم��وو ش��تێک ل��ەودا کورت 
دەبێتەوە- لەو بوارەدا هەنگاو هەڵدەگرێت کە 
ئامانجیەتی، یانی ب��ە فارس کردنی کوردان 
ی��ان نەت��ەوە ژێردەس��تەکانی دیکەی ئەم 

چوارچێوە جوغرافیایییە. 

کاریگەریسیستەمینێئۆلیبراڵلەسەر
ــتایانوزانستو خوێندکاران،مامۆس

زانکۆ
بە ب��اوەڕی »ئاپل« مامۆس��تایانی الیەنگری 
سیستەماتیک  ش��ێوازێکی  بە  نێئۆلیبراڵیزم 
جیاوازی��ی بیروب��اوەڕ و ڕەخنەگرت��ن ل��ە 
پۆلەکان��دا س��ەرکوت دەکەن و کەش��ێکی 
فێربوون��ی ن��ەزۆک پ��ەرە پێ ئ��ەدەن]١٩[. 
هەروەها نێئۆلیبراڵەکان پێداگری لەسەر ئەو 
خاڵە دەکەن کە ڕەخنەگرتن لە سیس��تەمی 
پ��ەروەردە ی��ان پەیوەندییەکان��ی نێ��وان 
کۆیلە و س��ەروەر لە هەموو ڕەهەندەکانیدا، 
ناوەڕۆکی بێایەن��ی پۆلەکان تێکئەدا و وانە 
بەرەو مشتومڕی سیاس��ی دەبەن. هەر بۆیە 
نێئۆلیبراڵەکان و کۆنسێرڤاتیڤەکان لە هەوڵی 
ئەوەدان تا نێوەڕۆکی لە بنەڕەتەوە سیاسیی 
پۆلەکانی وانەگوتنەوە بشارنەوە و تەواوی ئەو 
کەس��انەی کە دەوێرن سیستەمی ئابووریی 
ب��او و کاریگەرییەکانی لەس��ەر پەروەردە و 
فێر کردن و پەیوەندییەکانی نێوان س��ەروەر 
و ژێردەس��ت ڕووب��ەڕوی پرس��یار بکەنەوە 
تاوانباری��ان دەک��ەن کە کەڵک��ی خراپ لە 
کەشی ئازادی زانس��تگە وەردەگرن و چەپ 
و بەالڕێداچوون. تەواوی ئەو کەس��انەی کە 
لە زانس��تگەکانی ئێران وانەیان خوێندبێت، 
بە باش��ی ئ��ەم ڕاس��تییەیان هەس��ت پێ 
کردووە، بەو جیاوازییەی کە لەم نیشتمانەدا 

تاوانەکانی جیاخوازی لە ئێران و هەوڵدان بۆ 
س��ەربەخۆیی و دژەئایین بوون بە تاوانەکانی 
دیکە زیاد دەبێ. سیستەمی کۆماری ئیسامی 
ل��ەم بارەیەوە ب��ە ش��ێوازێکی توندوتیژانە 
لە هەمبەر ئ��ەو خوێندکاران��ە دەجوڵێتەوە 
کە خوازیاری گۆڕین��ی پەیوەندیی کۆیلە و 
س��ەروەرن لە هەموو ڕەهەندەکانیدا و بەر بە 
خوێندنیان دەگرێت. نموونەی ئەم چەش��نە 
هەڵسوکەوتەیش ئەو س��ەدان خوێندکارەیە 
کە بەر ب��ە درێژەدانی خوێندنی��ان گیراوە 
و کۆماری ئیس��امی لە بنەڕەت��ەوە هەوڵ 
ئەدات کە کەش��ی زانس��تگە لە سیاسەت و 

ڕەخنەگرتن لە دەسەاڵت بە تاڵ کاتەوە. 
 لەم بەس��تێنەدا مامۆس��تایانی زانستگە 
ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر لە زانس��ت و دابین کردنی 
پێداویستییەکانی ڕاهێنانی خوێندکاران دوور 
دەکەونەوە، هەرچەند لەم سیس��تەمەدا دان 
بەوەدا نراوە خوێندکاران تەنیا بەکارهێنەری 
پەروەردە و فێرکاریی بااڵن بەاڵم لە ڕاستیدا 
قوربانییەکان��ی ملکەچی زانک��ۆن بۆ بازاڕ و 
پێداویستییەکانی]20[. یەکێک لە گرینگترین 
گۆڕانکارییەکانی بەدیهاتوو لە خوێندکاران و 
زانستگەکان لە دنیای نێئۆلیبراڵدا، گۆڕانیانە 
ل��ە خوێن��دکارەوە بۆ کڕی��ار و بەکارهێنەر. 
لە دنیای نێئۆلیبراڵدا، یەکەمین پێناس��ەی 
خوێن��دکار، کڕیار بوونی زانس��تە هەر بۆیە 
پەیوەندیی نێوان خوێندکار و زانستگە، وەک 
پەیوەندیی نێوان دابینکەری خزمەت و کڕیار 
وێنا دەکرێت. ڕاس��ت هەر بەو چەش��نەی 
ک��ە تاک��ەکان ل��ە دنیایەک��ی نێئۆلیبراڵدا 
ل��ە ڕکابەری��ی بەردەوامدان  لەگەڵ یەکتر 
خوێندکارانی زانستگەیش بۆ بردنە سەرەوەی 
س��ەرمایەی تاکەکەس��ییان لەگ��ەڵ یەکتر 
ڕکابەرایەت��ی دەک��ەن. زۆر بوون��ی ڕێژەی 
خوێن��دکاران، لێکدانەوەی س��تانداردەکانی 
چاالکی و ئەنجامی ڕاهێن��ان و پەروەردەی 
تاکەکان و بارهێنانی تاکەکان بۆ پیش��ەکان، 
لە خاڵ��ە گرینگەکانن بۆ ئ��ەم پێکهاتەیە و 
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گەیش��تن بە ئامانجەکانی نێئۆلیبراڵیسم لە 
پەروەردەدا]2١[. وەک ئاشکرایە لە سێ دەیەی 
ڕاب��ردوودا و پاش بەپارە بوون��ی زانکۆکان، 
ڕێژەی خوێندکاران چەن��د قات لە جڤاکدا 
زی��ادی کردووە ب��ەاڵم زی��اد کردنێک کە 
تەنیا لە خزمەتی ئ��ەو باند و مافیایانەیە کە 
سیس��تەمی پەروەردە لە ئێراندا بووەتە هۆی 
ئەوەی داهاتێکی زۆریان دەستکەوێت و چون 
بازاڕ و دەس��ەاڵت گەندەڵە، ب��ە پێچەوانەی 
واڵتانی لیب��رال کە تا ڕادەی��ەک بازاڕێکی 
ش��ەفافیان هەی��ە و خوێندکار پ��اش تەواو 
بوونی خوێندنی بەو شارەزایییەی کە دەستی 
کەوتوە بۆ بازاڕی کار ڕادەکێش��رێ -جیاواز 
لەوەی کە تا چ ڕادەیەک بەرهەمهێنەرەوەی 
هەمان پەیوەندیی کۆیلەو سەروەرە- بەاڵم لە 
ئێران��دا خوێندکار پاش ئەوەی کە پارەیەکی 
زۆریش بۆ خوێندنی تەرخان دەکات، دیسان 
بۆ وەدەست هێنانی پیشەیەکی شیاو تووشی 

کێشە دەبێت. 
لە دنی��ای نێئۆلیبراڵدا، خوێندکارگەلێک 
دەبینی��ن کە نەک بۆ فێر ب��وون بەڵکوو بۆ 
ئەوەی بتوانن پیشەیەک لە بازاڕی ئابووریدا 
وەدەس��ت بخەن بۆ کڕینی زانست سەردانی 
بنکەکان��ی پ��ەروەدە دەکەن، ئ��ەوان ئیتر 
حەزی��ان لە بەش��داری ل��ە بەرهەمهێنانی 
زانس��ت نییە، بەڵکو خوازی��اری وەرگرتنی 
پەکێجگەل��ی زانس��تین. ب��ە ڕوون��ی ئەم 
تایبەتمەندییە لە زانستگەکانی ئێراندا بەدی 
دەکرێت، ئەگەر لە زانس��تگەی تاران وەک 
بەناوبانگتری��ن و زانس��تیترین زانس��تگەی 
ئێران بێینە دەرەوە و بە شەقامی بەرانبەریدا 
تێپەڕی��ن، بە س��ەدان ک��ەس دەبینین کە 
هاواری فرۆشتنی پایاننامە، وتار، لێکۆڵینەوە 
و. . . دەکەن. کاتێک خوێندکار وەک کڕیاری 
زانس��ت دەور دەگێ��ڕێ و وەک بەکارهێنەر 
خ��ۆی پێناس��ە دەکات، لێکەوتەگەلێک��ی 
وەک دزینی ئەدەب��ی، تەقەلوب و ڕکابەری 
زیاتری ل��ێ دەکەوێتەوە]22[. ئەم دیاردەیە بە 

چەش��نێک پەرەی گرتووە ک��ە ژمارەی ئەو 
خوێندکارانەی پایاننامە دەکڕن، چەند قاتی 
ئەو خوێندکارانەیە کە خۆیان پایاننامەکەیان 
دەنووسن و ئەمە لە کاتێکدایە هەمووان بەم 
دزییە زانس��تییەش دەزانن، هەم مامۆستای 
زانکۆ ئاگادارە و هەم سیس��تەمی پەروەردە 
ب��ەاڵم بەو هۆیەی کە ب��ە قازانجی گیرفانی 
هەن��دێ کەس��ە و مافیاگەل��ی تایبەتی لە 
سیستەمی پەروەردەدا لە پشتە، هیچ کەس 
لە هەمبەری ئ��ەم دیاردەیەدا هەڵوێس��تی 

جیددی وەرناگرێت. 
خوێندنی  بوونی  ب��ازاڕی  تایبەتمەندیی 
بااڵ، چەش��نێک گۆڕان��ی لە خولی��اکان و 
حەزەکان و ئامانجەکان ب��ۆ خوێندکاران بۆ 
هەڵبژاردنی زانس��تگە و هۆی چوون بۆ ئەم 
زانستگانەیش��ی بەدی هێن��اوە. »ڕودرێز« بە 
لێکدانەوەی ئامانج��ی خوێندکاران لە نێوان 
س��اڵەکانی ١٩٦٦تا ١٩٩٦ وەبیری دێنێتەوە 
ک��ە لە س��اڵی ١٩٦٦دا دەسڕاگەیش��تن بە 
فەلس��ەفەیەکی واتادار لە ژیان گرینگترین 
پاڵن��ەر بۆ هەش��تا لە س��ەدی خوێندکاران 
ب��ۆ چوون ب��ۆ زانکۆ ب��ووە، ل��ە بەرانبەردا 
پێش��وەچوون لە باری ماڵییەوە تەنیا بۆ سی 
لەس��ەدی خوێندکاران پاڵنەر بووە، بەاڵم لە 
س��اڵی ١٩٩٦دا ئەم دوو هەڵوێس��ت گرتنە 
ش��وێنەکەیان گۆڕدراوە، زۆرینە مەبەستیان 
لە هاتن بۆ زانس��تگە پێشوەچوونە لە بازاڕدا، 
پاڵنەری ماڵی بۆ 7٤لە س��ەدی خوێندکاران 
و وەدەستهێنانی فەلس��ەفەیەک بۆ ژیان بۆ 
بووە]23[.  گرینگ  خوێندکاران  2٤لەس��ەدی 
دروس��تیی ئەم بۆچوونە دەکرێ بە ڕوونی لە 
کەم بوون��ەوەی بزووتنەوە خوێندکارییەکاندا 
ببینین لە دەیەی هەشتا و نەوەددا، بۆ نموونە 
ئەگ��ەر لە دەی��ەی حەفت��ا و کۆتایییەکانی 
دەیەی شەس��تدا وەبیر هێنانەوەی شانزەی 
سەرماوەز دەبووە ڕۆژیک بۆ دژایەتی لە گەڵ 
دەس��ەاڵت، بەاڵم هەنووکە دەبینین کە -لە 
ژێر چاوەدێریی بەڕیوەبەرانی زانکۆدا- بووەتە 
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ڕۆژی جەژن و شادی کردنی خوێندکاران و لە 
ڕاستیدا لە ناوەڕۆکی خۆی بەتاڵ کراوەتەوە. 
هەنووکە بە هۆی پ��ەروەدەی نێئۆلیبراڵیزم 
لە زانس��تگەکانی ئێران خوێندکار ش��انازی 
بەوەدەکات ئەگ��ەر ناڕەزایەتییەکی هەبێت، 
سێنفییە نەک سیاسی و هەوڵ ئەدات کێشە 
بۆ دەس��ەاڵت و پەیوەندیی نێ��وان کۆیلە و 
سەروەر دروس��ت نەکات، جا چ لە شێوازی 
نەت��ەوەی سەردەس��ت و ژێر دەس��ت بێت 
ی��ا خود کۆیلە و س��ەروەری ئابووری -ئەمە 
بەو واتایە نیی��ە کە هیچ خوێندکارێکی دژە 
دەس��ەاڵت هەر نەبێت. باس ل��ە زۆرینەی 
خوێندکاران دەکەین-. ئەم تایبەتمەندییە و 
گ��ۆڕان لە خولیا و حەزی خوێندکاراندا هەر 
وەک لە نموونەکەدا دیتمان تایبەت بە گشت 
ئەو واڵتانەیە کە سیس��تەمی پ��ەروەردەی 
و  دەس��ەاڵتدارە  بەس��ەریاندا  نێئۆلیبراڵیزم 
دەبینین کە بزووتن��ەوە خوێندکاریەکان لە 
ماوەی سێ دەیەی ڕابردوودا لە سەرانسەری 
دنیادا گەیشتوونەتە کەمترین ئاست یا خود 
دەتوانین بڵێین ش��تێک بەناوی بزووتنەوەی 
خوێندکاری، هەر نەم��اوە، ئەمەش بە هۆی 
ئ��ەوە نییە کە نادادپەروەری یان زوڵم و زۆر 
لە دنی��ادا نەمابێت، بەڵکوو لەو ڕاس��تییەوە 
س��ەرچاوە دەگرێ کە خوێندکاران لە س��ێ 
دەی��ەی ڕاب��ردوودا ئارمانج و فەلس��ەفەی 
ژیانی��ان بە هۆی سیس��تەمی پ��ەروەردەی 
ئامانج  زاڵ بەس��ەریاندا گ��ۆڕدراوە. کاتێک 
تەنیا دەبێت��ە بازاڕ و س��ەروەری لە بازاڕدا، 
دیارە جیاوازیی بی��رو باوەڕیش پێک نایەت 
مەگەر لە ڕێڕەوەی س��ەروەری لە پیش��ە و 
پ��ارەدا و ئەمەش دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە 
خوێندکاران ببنە کەسانی کۆنسێرڤاتیڤ!!! بە 
پێچەوان��ەی چیەتیی خوێندکار لە بنەڕەتدا، 
خوێندکارگەلێ��ک ک��ە پارەیەک��ی زۆریان 
تەرخان کردووە و بوونەتە کڕیاری زانست و 
خولیایان لە پیشە و پارەدا کورت دەبێتەوە، 
کوا ل��ە هەوڵ��ی تێکدان��ی پەیوەندیی زاڵ 

بەس��ەر کۆمەڵگادا دەبن ئەویش بە تایبەت 
لە واڵتێ��ک کە هەوڵ��دان ب��ۆ لەنێوبردنی 
تەکوزی��ی هەنووکەیی، بە توندترین ش��ێواز 
هەڵس��وکەوتی لەگەڵدا دەکرێ. ئەم ڕستەیە 
بۆ ئەو کەس��انەی لە زانس��تگەکانی ئێراندا 
خوێندبێتیان ئاش��نایە کە دەڵێین: من کارم 
بەسەر بابەتی سیاسی و کۆمەاڵیەتییەوە نییە 
م��ن هاتوومەتە زانکۆ بۆ ئەوەی پیش��ەیەک 
بۆ خۆم دەس��تەبەر کەم نەک خۆم توش��ی 
کێشە بکەم. لە واڵتی ژێر دەسەاڵتی کۆماری 
ئیس��امیدا و ل��ە زانس��تگەکانیش، ئەگەر 
خوێندکارانێ��ک هەڵکەون کە دژ بە بایەخی 
دەستکرد ڕابوەستن و لە تەریک کەوتنەوە و 
وەدواکەتن لە ڕکابەریی پیشە و پارە نەترسن 
و دژایەتی��ی پەیوەندیی زاڵ��ی نێو کۆمەڵگا 
بک��ەن، لە الیەن دەس��ەاڵتەوە بە توندترین 

شێواز سەرکوت دەکرێن.  

دەرئەنجام
 هەرچەن��د زۆرک��ەس پێیان وای��ە تایبەتی 
کردنی خوێندن لە واڵتی ئێراندا هێش��تا لە 
سەرەتاکانی ڕێگەیدایە، بەاڵم بە پێچەوانەوە، 
بەپێی ئامارەکان واڵتی ژێردەسەاڵتی کۆماری 
ئیس��امی لە تەواوی دنیا لەم بوارەدا پلەی 
یەک یان دوو بۆ خۆی مسۆگەر دەکات. خاڵی 
جێی س��ەرنج ئەوەیە کە ئەم ڕەوتە لە دنیادا 
بە س��ێ هۆ بەرەو داکشان دەچێت یەک؛ لە 
ڕەوتی تایبەتی کردندا س��ەرچاوەی تایبەتی 
نەبوونەتە جێگرەوەی سەرچاوەی حکوومەتی، 
بەڵکوو لە پ��اڵ س��ەرچاوە حکوومەتیەکاندا 
و ب��ۆ واڵم دان��ەوە ب��ە داخوازی��ی زۆری 
کۆمەڵگا بۆ هەندێ بەش��ی زانستیی تایبەت 
دامەزراون، دوو؛ ئەزموونەکان ئەو ڕاس��تییە 
دەردەخ��ەن ئەگەر حکوم��ەت لە کاری ئەم 
زانک��ۆ و تاقیگایانەدا دەس��تێوەردان نەکات، 
بە تێپەڕینی کات کوالێتییان زۆر لە بەش��ی 
حکوومەتی زیاتر دادەبەزێ، س��ێ؛ بانگەشە 
و س��ەرمایەگوزاریی حکومەت لە لێکۆڵینەوە 
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و تاقیکاریی��ە زانس��تی و زانکۆییەکان��دا بە 
هۆی ئەوەی کە دەبنە هۆکاری پێش��کەوتنی 
کۆمەڵگا پێویستە و بە هیچ چەشنێک ناکرێ 
ڕەچاو نەکرێت]2٤[ لە پاڵ ئەم هۆکارانەش��دا 
پ��ەرەدان ب��ە نادادپەروەری��ی کۆمەاڵیەتی 
ل��ە  خوێن��دکاران  ئایدی��ای  گۆڕین��ی  و 
فەلس��ەفەیەکی مرۆڤی و قووڵەوە بۆ ژیان، بۆ 
کورت بوونەوەی حەزەکان لە پارە و پیشەدا، 
دەتوانین زی��اد بکەین. ئەگ��ەر بۆ واڵتێکی 
ی��ەک زمان و یەک نەتەوە ئەمانە تەنیا هۆی 
دژایەتی بن لەگەڵ بە پارەی کردنی خوێندن 
لە واڵتی ئێمە و بە هۆی فرە چەش��نی، جگە 
لە زیانە چینایەتییەکانی، زیانی نەتەوەییشی 
بێ ئەژمارە و نەتەوەیەکی ژێردەست کاتێک 
تاکەکانی لە ی��ەک هەڵبڕێن و بایەخەکانیان 
ببێتە ب��ازاڕ و پارە و قازانجی تاکەکەس��ی، 
هیچ��کات ناتوان��ن لە هەمب��ەر داگیرکەردا 
یەکگرتوو بن. کاتێک پارە و وەدەس��تهێنانی 
پیشە دەبنە بایەخ، خۆ فیدا کردن لە ڕێگەی 
نیشتماندا دەبێتە کوڕی خەڵک بە کوشتدان. 
ئ��ەو کاتەیە کە زنجیرەکان��ی کۆیلەتی زیاتر 
و زیات��ر ب��ە دەوری نەت��ەوەی ژێردەس��ی 
کوردستاندا گرێ دەدرێ و ئێمەی نەتەوەی 
ژێردەس��ت کاتێ��ک دەتوانی��ن ڕزگارم��ان 
بێ��ت کە دژ ب��ە بەهاکانی پارە و پیش��ە بە 
ه��ەر نرخێک و بوونیان ب��ە بااڵترین بایەخ، 
لەهەموو ڕەهەندەکانیدا )بەتایبەت پەروەردەو 
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2١. نیک نش��ان، ش��قایق و دیگران، ایدئولوژی مبنایی برای عملکرد 
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واڵتە داگیرکەرەکانی کوردستان بۆ سەرکوتکردنی کێشەی کورد و ئاسوودە بوون لە فوبیای شۆڕشی ڕزگاریخوازی نەتەوەی 
کورد، بەردەوام بە جێبەجێکردنی سیاسەتی ئاسیمیاسیۆن لە ڕێگای سیستەمی پەروەردەوە و هەروەها هەموو دامودەزگا 
پەروەردەیی و ڕاگەیێنەرەکان و ...، هەوڵی دەستەمۆ کردن و داڕشتنەوەی کەسایەتی و تاکی کورد بە حەز و خواستی 
خۆیان دەدەن. کەسایەتییەک کە هیچ جۆرە ئینتیمایەکی نەتەوەیی و فەرهەنگی و زمانیی بە ڕابردووی خۆیەوە نەبێت. 
بۆ خوێندنەوەی سیستەمی پەروەردەی هێزی داگیرکەر بە تەنیا زوومم نەکردووەتە سەر سیستەمی پەروەردە لە قوتابخانە 

و زانکۆکاندا؛ بەڵکو وێنەیەکی بەرباڵوتر لە سیاسەتەکانی هێزی داگیرکەر بۆ داهاڕینی کەسایەتی و پەروەردە کردنی 
کۆیلەیەکی خۆبەکەمزانی کوردم لەبەرچاو گرتووە، چونکە لە قاڵبدانی کەسایەتیی کورد تەنیا لە قوتابخانە و زانکۆکاندا 

خڕ نەبووەتەوە بەڵکو لە هەموو جۆرە هەڵسوکەوت و پڕۆژەیەکی هێزی داگیرکەردا بە تۆخی دەبینرێت. وەکوو چۆن فۆکۆ 
دەڵێت: »دەسەاڵت ناتوانێ بێ مەعریفە خۆی بسەپێنێ و مەعریفەش ناتوانێ بێ دەسەاڵت ساز ببێ«. هەروەها بە پێویستم 
زانی ئاماژەیەکی کورت بکەم بە کۆلۆنیالیسم و بەستێنەکانی سەرهەڵدانی گوتاری فاشیزمی ئێرانیی فارس و لە کۆتاییشدا 

باسی سیستەمی پەروەردەی هێزی داگیرکەر بوروژێنم.

خوێندنەوەی سیستەمی پەروەردەی هێزی داگیرکەر 
لەکوردستاندا   

ماردینڕەحیمنژاد



کۆلۆنیالیسم
کوردستان واڵتێکە کە لە الیەن چەند واڵتی 
هاوس��ێیەوە داگیر کراوە و ئێستا بە شێوازی 
کۆلۆنییەک��ی ناوخۆی��ی مامەڵ��ەی لە گەڵ 
دەکرێت، بۆیە منیش چەمکی کۆلۆنیالیس��م 
بە چەمکێکی گونجاو دەزانم بۆ خوێندنەوەی 
پەیوەندی��ی نێ��وان ئێم��ە و داگیرکەران��ی 
کوردس��تان و هەروەها داڕش��تنی سیاسەتی 

ستراتێژی بۆ کوردستان.
دەڵێ��ت:  ئش��ترامامێل«  »یۆرگێ��ن 
»کۆلۆنیالیسم شێوازێکە لە پەیوەندی لە نێوان 
کۆمەڵە مرۆڤێکدا، کە بڕی��ارە بنەرەتییەکانی 
ژیانی بەکۆلۆنیکراوەکان، لە الیەن کەمینەیەکی 
فەرهەنگیی جیاواز و زۆر ناس��ازگار و تەنیا بە 
بەرژەوەندییە  یەکەمینەکانی  گرتنی  لەبەرچاو 
دەرەکیی��ەکان، لە س��ەر ئەساس��ی س��ەرتر 
لەقەڵەمدانی فەرهەنگ و کلتووری ئەربابەکان، 

دادەڕێژرێن و بەرێوە دەبرێن«.
کۆلۆنیالیس��می ناوخۆیی لە زۆر بابەتەوە 
وێکچوونی لە گەڵ کۆلۆنیالیس��می درەکیدا 
هەیە بەاڵم بە هۆی ئەوەی کە لە چوارچێوەی 
س��نووری واڵتێکدا کە خاوەنی سەربەخۆییی 
سیاسییە جێبەجێ دەکرێت و بە ناوی مافی 
حاکمییەت و بەرپەرچدانەوەی دەستێوەردانی 
درەکییەوە، پێش بە ه��ەر جۆرە ئاڵوگۆڕێکی 
زانیاری و درز کردنی سیاس��ەتی قڕکردنی بە 
مەترس��ییەکانی  دەگیرێت،  کەمینەکراوەکان 

کوشندەتر و زۆرتر و شاراوەترن.
ناوخۆیی  کۆلۆنیالیس��می  بە  س��ەبارەت 
پڕۆفس��ۆر ئەس��غەرزادە دەڵێ��ت: »زاڵ بوون 
یان حوکمڕان��ی نەتەوە ی��ان ئیتنیکێک بە 
س��ەر نەت��ەوە ی��ان ئیتنیکەکانی ت��ردا کە 
ببێتە هۆکاری ئاڵۆز بوونی ڕەوتە سیاس��ی و 
کۆمەاڵیەتییەکانی ئ��ەو واڵتانە. لە ئەدەبیاتی 
سیاس��یدا وەکو)کۆلۆنیالیس��می ناوخۆی��ی( 
پێناسە دەکرێت. لەو ڕێژیمانەدا کە پێکهاتەی 
سیاس��ی لە س��ەر ئەساس��ی کۆلۆنیالیسمی 
ناوخۆیی یان دوڵەتی ئەمپریالی ناوخۆیی بۆنیاد 

نراوە، جەستە، هزر و تەواوی سامانی ماددی 
و مەعنەویی نەتەوە ژێردەس��تەکان، لە الیەن 
گرووپی ئیتنیکی ی��ان ئایینیی حوکمڕانەوە 

کۆلۆنی دەکرێت و بە تااڵن دەبرێت«.
ئەس��غەرزادە دەڵێ: »کۆلۆنیالیس��تەکان، 
کۆلۆنیالک��راوەکان ڕادەهێن��ن ک��ە دۆخ��ی 
بەندایەتی و کۆیایەتی لە ناخیاندا بچێنن. لە 
حەقێقەتدا کۆلۆنیالیس��تەکان تەنانەت وێنای 
کۆلۆنیالکراوەکان لە جەستە و تواناییی زەینی 
و شێوازی بیرکردنەوەشیان، کۆلۆنی دەکەن.«

 نژاد پەرستی، بە بۆچوون و بە الیەنگری 
و کردەوە و دژکردەوەی نێگەتیڤی دژە مرۆڤانە 
و س��ەرکوتکردن لە الی��ەن ئەندامانی یەک 
گ��رووپ لە بەرانب��ەری ئەندامانی گرووپێکی 
دیکەدا دەوترێت.« کارد دەڵێت: »نژاد پەرستی 
ئاماژە بە ک��ردەوە، سیاس��ەت و بۆچوونێک 
دەکات کە لە لەنێوبردن��ی ڕێکخراوەوە بگرە 
ت��ا پش��تگیریی نائاگایانە ل��ەو کردەوانە بە 
بێ هەس��تیاری و تەنانەت ئەگ��ەر لە ڕووی 

خێرخوازیشەوە بێت«.
فرانت��س فان��ون دەڵێت: »نژادپەرس��تی 
ڕەگەز پەرس��تانەی س��ەرەتایی کە خۆی بە 
عەقاڵن��ی، الیەنگری تاک و ڕۆنراو لە س��ەر 
ئەساس��ی جەبرییەتی ژنۆتیپیک و فنۆتۆپیک 
پێناسە دەکرد، ئێستا لە شێوەی سەردەمیانە 
و گەشەس��ەندوویدا، خۆی بۆ نژادپەرس��تیی 

فەرهەنگی گۆڕیوە«.
)دەرەک��ی  کۆلۆنیالیس��تەکان  هێ��زە 
ئ��ەو  کۆنترۆڵکردن��ی  ب��ۆ  ناوخۆی��ی(  و 
ژێئۆپۆلێتیک��ەی ک��ە داگیری��ان ک��ردووە، 
ل��ە نوخب��ە و هێ��زە لۆکاڵیی��ەکان کەڵک 
وەردەگرن. ئەم نوخبە و هێزانە)جاش��ەکان(، 
دەس��ەاڵتی  ئەجێنداکانی  جێبەجێکردنی  بۆ 
ئابوری،  کۆلۆنیالیستی، دەس��ەاڵتێکی کەمی 
قەزایی و بەرێوەبەرییان پێ دەدرێت. خاڵێکی 
گرین��گ و هاوبەش لە نێوان هەر دوو جۆری 
کۆلۆنیالیسمی دەرەکی و ناوخۆیی کە دەتوانین 
ئاماژەی پێ بکەین، رێژەیەکی زۆر کەمی ئەو 
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کەس��انەن کە کۆلۆنیالیستەکان بۆ پاراستنی 
ناوچە داگیرک��راوەکان بەکاریان دەهێنن. بۆ 
نموونە 52000 ژاپۆنی، 22 ملیۆن کورەییان 
کۆنترۆڵ دەکرد. یانێ ١ بە ٤50 ، لە نیجێریا 
ئەم رێژەیە ١ بە 5٤000 بوو، لە هیندووستان  
١ بە 28000. لە کوردستانی بندەستی ئێراندا 
ئ��ەو رێژەیە چەندەیە؟ ئایا زیاتر لە 200000 
بەکرێگی��راوی تێدایە کە نزیک بە ١5 ملوێن 

کوردیان کۆنترۆڵ کردووە؟   
وێژمان��ی دژە کۆلۆنیالیس��م ب��ۆ نەتەوەی 
ک��ورد گرینگییەک��ی تایبەت��ی هەی��ە لە بەر 
ئ��ەوەی »ل��ە چوارچێوەی ئ��ەم وێژمانەدا تاک 
و نەت��ەوە کۆلۆنیالک��راوەکان ماف��ی دۆزینەوە 
س��ەرلەنوێ  و  ش��وناس  ڕێکخس��تنەوەی  و 
پێناس��ەکرنەوە و ناس��ینەوەی خۆیانیان هەیە. 
وێژمان��ی دژە کۆلۆنیالیس��م، ت��اک و نەت��ەوە 
کۆلۆنیالکراوەکان هان دەدات کە لە جێی ئەوەی 
کۆلۆنیالیس��تەکان پێناس��ەی شوناسیان بکەن، 
خۆیان پێناس��ەی خۆیان بکەن و دۆخی خۆیان 
ب��ە زمانی خۆی��ان بەیان بک��ەن. هەروەها ئەم 
وێژمانە دەتوانێت ناوەندێکی هاوبەش بۆ خەبات 
و بەرخۆدان لە دژی س��ەرکوتکردن و سوڵتەی 

ناچاری هێزە سەپێنراوەکان دروست بکات«.
ب��ەاڵم نابێ��ت ئ��ەوە لەبیربکەی��ن کە 
کۆتایی هێنان بە کۆلۆنیالیس��م و نەهێشتنی 
کاریگەرییەکانی، پڕۆس��ەیەکی زۆر زەحمەتە 
و پێویس��تی ب��ە ق��ووڵ بوونەوە ل��ە هەموو 
ئەدەبی، زمانەوانی،  ڕەهەندەکانی مێژووی��ی، 
کۆمەڵناس��ی، دەروونناسی و .... هەیە. وەکوو 
چ��ۆن فرانتس فانون دەڵێت: »کۆلۆنیالیس��م 
بە کۆتاییهاتنی س��وڵتەی سیاسی و ئابووری، 
کۆتاییی پێ نای��ەت، بەڵکوو تەنیا لە ڕێگەی 
ڕێش��ەکێش کردن��ی س��وڵتەی دەروونی و 

کۆیایەتیی زەینییەوە کۆتاییی پێ دێت«.

ــان پ ــەرهەڵدانی س ــتێنەکانی بەس
ئێرانیسمیفاشیستیفارس

بۆ ناسینی فاشیسمی ئێرانی پێویستە سەرەتا 

هەلومەرجی نێودوڵەتی، پێکهاتە و ساختاری 
حوکمڕانی��ی ئەو ناوچەیەی کە ئێس��تا پێی 
دەوترێ��ت ئێران )چونکا واڵتی ئێران لە ١3 . 
١0. ١3١3 ن��اوی نرا ئێران کە دواتر ئاماژەی 
پێ دەکەم( بارودۆخی ژێئۆپۆلێتیکی ناوچەکە 
و گۆڕانکاریی��ەکان ل��ە واڵتانی عوس��مانی و 
ڕوس��یا، ڕەوتی ڕۆش��نبیری و تایبەتمەندیی 
کلتووری��ی ئیتنیک��ی ف��ارس و.... بە وردی 
بخرێتە ژێ��ر لێکۆڵینەوەوە، بۆ ئەوەی بتوانین 
وێنەیەک��ی ش��ەفاف بخەینە بەر دەس��تی 
خوێنەران��ەوە؛ بەاڵم بە ه��ۆکاری ئەوەی لە 
وتارێکی کورتدا مەجالی ئەو ش��تە نییە تەنیا 
ئاماژەیەکی کورت بە هەندێ خاڵ دەکەم، بەو 
هیوایەی کە لە داهاتودا بتوانم باش��تر کاری 
لە س��ەر بکەم. )شایەنی باسە کە هۆکارەکانی 
سەرهەڵدانی بیری فاشیزمی ئێرانی بەرباڵو و 

چەندڕەهەندین(.
تا سەدەی ١٩هەم کە ئەوکاتە سەردەمی 
حوکمڕانی��ی قاج��ارەکان بوو، هی��چ جۆرە 
دەنگوباسێکی ناسیۆناڵیستیی ئێرانی لە ئارادا 
نەبوو، بەاڵم یەکەم هەنگاوهاویشتن بۆ بونیاد 
نانی فاشیسم لە کاتێکدا نرا کە خوێندەواری 
ئەو سەردەمە لەگەڵ تێکستە ڕۆژئاوایییەکان 
ئاش��نا بوون )ڕۆژهەاڵتناس��ەکان بە تایبەت 
کەسانێک وەکوو تیشیرا و سێرستێوارت جۆنز 
و س��ێرجان مۆلکۆم و....( و تەنانەت هەندێ 
کەس��یش هاتوچۆی واڵت��ە ئوروپایییەکانیان 
دەک��رد و ب��ە بینین��ی پێش��کەوتنی واڵتە 
ڕۆژئاواییی��ەکان و دۆخی ئاڵۆز و دواکەوتووی 
بەش��ێکی زۆری  خۆی��ان و جیابوون��ەوەی 
خاکی ناوچەکانی حوکمڕانیی قاجار بە هۆی 
بەس��تنی چەند پەیماننامەیەکەوە و هەروەها 
گۆڕانکارییەکانی واڵتانی دراوسێ لەوانە ڕوسیا 
و عوس��مانی ، وردەوردە وەرچەرخانێ��ک لە 
ڕوانگەی هەندێک کەس��دا دروس��ت بوو. تا 
پێش ئەم قۆناغە ڕوانگەی سوننەتیی کۆمەڵگا 
بەو ش��ێوازە بوو کە واڵتان��ی ڕۆژئاوایییان بە 
نگریس و دژی پیرۆزییەکانیان دەزانی؛ بەاڵم 
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ئەم ئاش��نایەتییە بوو بە ه��ۆکاری ئەوەی کە 
هەندێک ک��ەس، نووکی نێزەکانی��ان بەرەو 
ئیس��ام بگەڕێنن��ەوە و ه��ۆکاری ت��ەواوی 
نەهامەتیی��ەکان و دواکەوتوویییەکانی��ان بۆ  
نژادی سامی و ئیسام و عەڕەب و بە گشتی 
تازییەکان بگەڕێننەوە و زۆر بە توندی هێرش 

بکەنە سەریان.
)ئاخوندۆف  ئاخون��دزادە  فەت��ح عەل��ی 
١8١2( و می��رزاڕەزا کرمانی و تا ڕادەیەکیش 
جەاللەددین میرزا، یەکەم کەسانێک بوون کە 
خەونی نۆستالۆژیکی شکۆی وەهمیی ئێرانی 
مەزنیان بونیاد نا. لە ڕوانگەکانی ئەم کەسانەدا 
نەتەوەی ئێ��ران وەکوو یەکەیەک��ی نژادیی 
یەکدەس��ت، خاوەنی مێژوویەکی زەنجیرەیی 
و ش��کۆدارن کە دوای هێرش��ی تازییەکان و 
هێنانی ئیس��ام بۆ ماوەی ١2 س��ەدە، ئەم 
ش��کۆ و مەزنییە تووشی نسکۆ و داڕمان بووە 
و پێویس��تە بە لە ناوبردنی هەموو جۆرە هزر 
و کلتوورێکی عەڕەبی، ش��کۆمەندی بۆ ئێران 

بگەڕێنرێتەوە.
ڕۆشنبیرانی ئێرانی، چەمکی ناسیۆناڵیزمیان 
لە هەناوی ناسیۆناڵیزمی فەڕەنسا و ئەڵمانیا وەر 
گرت و وەکوو ڕەوتێک لە ساڵەکانی کۆتاییی 
حوکمڕانیی قاجارەکاندا لە الیەن ڕۆشنبیرانی 
ئەڵق��ەی بێرلینەوە وەکوو پڕۆژەیەکی گرینگ 
ک��ە حاکمییەتیش پش��تیوانیی لێوە دەکرد، 
پەرەی سەند. بەاڵم کاریگەریی واڵتی ئاڵمان و 
چەمکی ناسیۆناڵیزمی ئاڵمانی بە هۆی ئەوەی 
کە ڕۆش��نبیرانی ئەو واڵتە لەو بڕوایەدا بوون 
کە ڕیش��ەیەکی ئاریایییان هەی��ە و ئێرانیان 
ب��ە ناوەندی ئاریایی دەزانی، زۆر کاریگەرتر و 
پەیوەندییەکانی��ان تۆندوتۆڵتر بوو بە جۆرێک 

کە وەکوو ئامۆزا سەیری یەکتریان دەکرد.
 ڕۆش��نبیرانی ئەڵقەی بێرلین ) حەسەن 
تەقی زادە، محەمەدعەلی جەماڵزادە، حسەین 
کازم زادە، محەم��ەد قەزوێن��ی، مەحم��ود 
ئەفشار و....( بە باڵو کردنەوەی گۆڤاری کاوە و 
دواتریش ئێرانشەهر، زۆرترین کاریگەرییان لە 

سەر ناسیۆناڵیزمی ئێرانی هەبوو.
لێرەدا ئاماژە دەکەم بە چەند هەڵوێستێکی 
ئاخون��دزادە و کرمان��ی ک��ە لە س��ەردەمی 
سەرەتاییدا  ناسیۆناڵیزمی  یان  پڕۆتۆناشناڵیزم 
کە بە باوکی ناسیۆناڵیزم و باوکی فەلسەفەی 

مێژووییی ئێران دەناسرێن. 
ئاخوندزادە دەڵێت: »عەڕەبە ڕەش��وڕووت 
و برس��ییەکان هەزار و دووس��ەد و هەشتاد 
س��اڵە تۆیان)ئێران( کاول کردووە«. هەروەها 
دەڵێ��ت: »هۆکاری هەم��وو کەموکورتییەکان 
عەڕەبە. تازیەکانن کە بوونەتە هۆکاری ئەوەی 
کە زەوییەکەی تۆ)مەبەس��تی ل��ە تۆ ئێرانە( 
وێران بێت و خەڵکەکەش��ت نەزان و گەمژە 
و لە سیویلیزاس��یۆنی دنی��ا بێخەبەر بن و لە 
نیعمەتی ئ��ازادی بێبەش بن و پادش��اکەت 

دیسپۆت)دیکتاتۆر( بێت«.
کرمانی ب��ۆ مەزن کردن��ی نەتەوەیەکی 
خەیاڵ��ی بەن��اوی نەت��ەوەی ئێ��ران و بەرز 
کردنەوەی شوێن و پێگەی لە ناو نەتەوەکانی 
دیکەدا، هەوڵ ئەدات لە هەر ش��وێنێک و لە 
ناو هەر زمانێکی دیکەدا وش��ەیەکی بینی کە 
لێکچوونی لە گەڵ وش��ەیەکی فارسی هەبوو، 
بڵێت ئەو وشەیە فارسییە. بۆ نموونە لە زمانی 
فەڕانس��ەدا 5000 وش��ە ک��ۆ دەکاتەوە کە 
ڕیشەیەکی فارس��ییان هەیە تەنانەت هەندێ 
وش��ەی ژاپۆنی و.... کۆ دەکاتەوە بەڵکوو بەو 
چەش��نە بتوانێت ئیس��باتی بکا کە دایک و 

ڕیشەی تەواوی زمانەکانی دنیا فارسییە.
تەنانەت کرمانی پێی وایە کە لە سەردەمە 
هەرە کۆنەکاندا، تەواوی خەڵکی دنیا بە فارسی 
دواون و دەڵێ��ت: »نەتەوەی ئێران یان باوکی 
شارس��تانییەتەکانە  خ��اوەن  نەتەوە  تەواوی 
یان ئ��ەوەی ڕۆژگارێک بە س��ەر هەموویاندا 

حوکمڕانیی کردووە«.
وێژمانی  تایبەتمەندییەکانی  ل��ە  یەکێک 
نەتەوەی س��اختەی ئێران ئەوەیە کە تەواوی 
کێش��ەکانی  هەم��وو  و  کەموکورتیی��ەکان 
تەواوی مێژوو دەخاتە ئەس��تۆی عەڕەبەکان 
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و بەرپرس��یارەتیی مێژوویی لە کۆڵی خۆیان 
دەکات��ەوە. بۆ نموونە کرمانی دەڵێت: »کاتێک 
من دەس ئەدەم لە هەر لقوپۆپێکی داری بێ 
ئەخاقی و بێ ڕەوشتیی ئێرانییەکان، ریشەکە 

تۆی چێنراوی تازیەکان)عەڕەبەکان(�ە«.
هاتن��ە س��ەر کاری ڕەزا ش��ا و پڕۆس��ەی 

تواندنەوەی نەتەوەکان
هەرچەن��د چاالکان��ی ناس��یۆناڵیزمی ئێرانی 
نزیک نیو س��ەدە پێش ڕووخانی قاجارەکان 
ب��ە پێش��ەنگایەتیی فەتحعەل��ی ئاخوندزادە 
دەستیان بە چاندنی بیرۆکەی نەتەوەی ئێران 
کردبوو، ب��ەاڵم لە چوارچێوەی سیس��تەمی 
سیاسیدا، هیچ یاسایەک بۆ جێبەجێ کردنی 
ئەو ڕوانگەیە پەسند نەکرابوو و هیچ زمانێکی 
ڕەس��میش کە ت��ەواوی ئێ��ران بگرێتەوە لە 
ئارادا نەبوو؛ تەنانەت ت��ا کۆتاییی قاجارەکان 
ب��ە ناوچەکان��ی کوردس��تان و ئازەربایجان 
دەگوت��را  بەلووچس��تان  و  عەڕەبس��تان  و 
»ممالک محروس��ە« و لە سەردەمی شۆڕشی 
مەشروتەیش��دا یاسایەک بە ناوی »انجمنهای 
ایالتی و والیەتی« بۆ ئەو ناوچانە پەس��ند کرا 
)هەرچەند هیچکات جێبەجێ نەکرا(. یانی تا 
ڕووخانی قاجارەکان، ئێران، واڵتێکی ش��ێوە 
کۆنفێدراڵی بوو کە هیچکام لە زمانەکان زمانی 
ڕسمیی سەرانس��ەری ئێران نەبوون و هەموو 
دەس��ەاڵتی سیاس��یی خۆیانیان  نەتەوەکان 
هەب��وو. ب��ەاڵم دوای ڕووخان��ی قاجارەکان 
و هاتنە س��ەر کاری ڕەزاخان��ی میرپەنج کە 
ڕاس��تەوخۆ لە الیەن ئێم ئای٦ی بەریتانیاوە 
بە پێش��نیاری ئەردەش��یر دی ڕیپۆرتێر و بە 
کودەتایەک لە ساڵی ١٩2١ هاتە سەر شانۆی 
دەس��ەاڵت و لە ساڵی ١٩23 بوو بە سەرۆک 
وەزی��ر و لە ئاکامدا لە س��اڵی ١٩25 بوو بە 
ش��ای ئێران و لە یەکەم هەنگاودا ناوی خۆی 
ل��ە ڕزا خانی میرپەنجەوە گۆڕی بە ڕەزا ش��ا 
و ناوی قاجاری گۆڕی ب��ە پاڵەوی و تەواوی 
سیستەمی سیاسیی وەکوو ماشینێک خستە 
خزمەتی بیری فاشیزمی ئێرانییەوە و پڕۆسەی 

تواندن��ەوەی نەت��ەوە غەیرە فارس��ەکانی بە 
پانێکی مەترسیدار دەست پێ کرد. یەکێک 
لە کارە هەرە کاریگەرەکانی ڕەزا ش��ا گۆرینی 
ن��اوی واڵت بوو کە تا پێش ئ��ەو مێژووە لە 
ئەدەبیاتی سیاس��یی ناوەنددا بە ناوچە فارس 
نش��ینەکان دەگوترا پێرش��یا و بەو ناوچانەی 
کە نەتەوەکانی دیکەیان تێدا نیشتەجێ بوون 
دەگوترا »ممالک محروس��ە«. هەڵبەت ئەوەش 
تەمەنی کەمتر لە یەک س��ەدە بوو و لە هەر 
ش��وێنێک دەس��ەاڵتدارییەک دروست ببوایە 
ناو  ئ��ەو دەس��ەاڵتدارییەوە واڵتیش  بەناوی 
دەنرا بۆ نموونە زەندیی��ەکان، ئەردەاڵنەکان، 
ی��ان س��ۆرانەکان و... ب��ەاڵم ب��ۆ جێبەجێ 
کردنی پ��ڕۆژەی یەک ئااڵ، یەک واڵت، یەک 
زم��ان )monolingualism(، ل��ە ب��ەرواری 
١٩3٤/١2/27 یا ١3١3/١0/٦ ناوی هەموو ئەو 
ناوچانەی گۆڕی و کردی بە ئێران. دوابەدوای 
ئەوە, زمانی فارسی لە زمانی نەتەوەی فارسەوە 
ب��وو بە زمان��ی نەتەوەییی ت��ەواوی ئێران و 
هەروەها ناوی ش��ار و ناوچەکان گۆڕدران. بۆ 
نموون��ە ئەیالەتی عەڕەبس��تان بوو بە ئەهواز، 
مەحمەرە ب��وو بە خۆڕەمش��ەهر، ئەلئەحواز 
بوو بە ئەهواز، خەفاجیە بوو بە سوس��ەنگێرد، 
هۆوەیزە بوو بە دەش��تی ئازادەگان، مەعشوور 
بوو بە ماهش��ەهر و هەروەه��ا هەوڵەکان بۆ 
گۆڕینی ناوی کرماشان بۆ باختەران شکستی 
هێنا بەاڵم ئێستایش لە جێی کرماشان دەڵێن 

کرمانشاە.
بوون��ی چەن��د بزاف��ی ڕزگاریخوازانە لە 
سەدەی نۆزدە و بیس��تدا هێمای ئەوەیە کە 
هەم��وو گان��ی بەزۆرەملێ ب��ە ئێرانی کراو 
هەس��تیان بە مەترس��ی و توانەوە لە سایەی 

فاشیزمی فارسدا کردبوو.
ڕزگاریخ��وازی  بزاڤ��ی  نموون��ە  ب��ۆ   
نەت��ەوەی گیل��ەک بە س��ەرۆکایەتیی میرزا 
کووچ��ەک خان )بزاڤێکی کۆمۆنیس��تی بوو( 
و خەبات��ی ڕزگاریخوازی نەتەوەی عەڕەب بە 
سەرۆکایەتیی شێخ خەزعەل لە عەڕەبستانی 
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ژێردەس��تی ئێران و خەبات��ی ڕزگاریخوازی 
محەمەد  س��ەرۆکایەتیی  ب��ە  ئازەریی��ەکان 
خیابان��ی و دواتریش جەعفەر پیش��ەوەری و 
نەتەوەی  هەروەها خەبات��ی ڕزگاریخوازی��ی 
کورد بە سەرۆکایەتیی سمکۆ و دواتر پێشەوا 
قازی محەم��ەد، هێمای ئەوەیە کە ئەم واڵتە 
هەر ل��ە دێر زەمانەوە واڵتێک��ی یەکگرتوو و 
یەکپارچە نەب��ووە و ئەگەری��ش حازر بوون 
پێکەوە حوکمڕانییەکی هاوبەش پێک بهێنن، 
ل��ە چوارچێوەی سیس��تەمێکی کۆنفێدڕاڵیدا 
بووە ک��ە هەم��وو نەت��ەوەکان حوکمڕانیی 
خۆیانیان کردووە بەاڵم فاش��یزمی ئێرانی بە 
پێچەوان��ەی واقێعی نەتەوەکانی دیکە بڕیاری 
دا سیس��تەمێکی ناوەندی بە سەپاندنی زمان 

و فەرهەنگی فارسی بە زۆرەملێ بسەپێنێت.
ئەس��غەرزادە دەڵێ��ت: »رەزا خ��ان ب��ە 
بەکارهێنانی  تەجەددود،  دامەزراندنی حیزبی 
هەم��وو زمانێک��ی غەیرەفارس��یی ل��ە هەر 
چەشنێکی نووس��ین قەدەغە کرد و دەستی 
دایە س��ەپاندنی ئایدۆلۆژیای نەتەوەپەرستیی 
بناژۆخوازانەی خۆی و ڕۆشنبیرە ناسیۆناڵیستە 
فارس��ەکان لە سەرانس��ەری ئێراندا. ڕەزا شا 
زمانی فارس��یی کرد بە تاکە زمانی یاساییی 
واڵت و بە سووکایەتیی سیستەماتیک بە زمانی 
غەیرە فارس و س��ەپاندنی زۆرەملێی فارسی، 
هەوڵی یەکسانسازیی نەتەوەکانی تری دەدا و 
لە ئاکامدا بە سەرکوتکردن و سووکایەتی پێ 
کردن، بەرەبەرە زمان و کلتوور و فەرهەنگ و 

مێژوویان بەرەو لەناوچوون ڕۆیشت.«
ئەم پاراگرافەی خوارەوە دەرخەری هەناو 
و کۆتائامانج وئاس��ۆی  ناسیۆناڵیزمی ئێرانییە: 
»ئەوان ناچار دەبن لە فەرهەنگ و شوناس��ی 
خۆی��ان و لە باب و باپیران و لەو ش��وێنەی 
کە لێوەی هاتون، شەرم بکەن. بە شێوەیەکی 
ئاش��کرا پڕۆس��ەی ژینوس��ایدی فەرهەنگی 
ت��ا کاتێک بەردەوام دەبێ��ت کە گرووپەکانی 
ژێر س��وڵتە ب��ە تەواوەتی لە ن��او فەرهەنگی 
زاڵدا بتوێنەوە. بە پێ��ی ڕوانگەیەکی گرووپی 

حاک��م، لە هەندێک ش��وێنی دوورەدەس��ت 
وەک��وو ئازەربایج��ان و خووزس��تان و ناوچە 
سنوورییەکانی تر، هەندێک عەشایر و وەرزێڕ، 
بە تێکاڵوەیەک لە دیالکتیکێکی فارس��ی لە 
گەڵ تورک��ی وعەڕەبی دەئاخف��ن. هەروەها 
بەلووچەکانی��ش لەهج��ەی خۆی��ان هەیە. 
بەاڵم کەس هەس��ت ب��ەو جیاوازییە زمانییە 
ناکات چونکە ئێس��تا لەس��ەدا نەوەدوپێنجی 
دانیش��توانی ئێران بە یەک زمان کە ئەویش  
فارسییە دەدوێن و بە یەک ڕێنووسی فارسی 

دەنووسن«.
»ئامرازی  مەحم��وود ئەفش��ار دەڵێ��ت: 
تەواوک��ەری یەکیەتیی نەتەوەی��ی بۆ ئێران 
گش��تاندن و باڵو کردنەوەی زمانی فارسی و 
لە ناوبردنی جیاوازییە ناوچەیییەکان لە ڕووی 
جلوبەرگ و زمانەوەیە. کورد و لوڕ و قەشقایی 
و.... نابێ لە گ��ەڵ یەکتر جیاوازییان هەبێت 
و ه��ەر یەکە و جلوبەرگ��ی تایبەت و زمانی 
تایب��ەت بە خۆی هەبێت. هەر بۆیە هەمومان 
پێکەوە یەک��دڵ و هاودەن��گ داوا بکەین و 
تێبکۆش��ین زمانی فارس��ی لە سەرانسەری 
ئێراندا گش��تگیر بکرێ��ت و وردە وردە جێی 

زمانە بێگانەکان بگرێتەوە.«
ب��وو:  وا  ڕای  کەس��رەوی  ئەحم��ەدی 
»ب��ۆ دروس��تکردنی یەکپارچەییی سیاس��ی 
و ژێئۆپۆلتیک��ی و هەروەه��ا یەکسانس��ازیی 
کۆمەاڵیەت��ی، ی��ەک زمان و ی��ەک ئایینی 
هاوبەش پێویس��تە«. خواس��تی کەس��رەوی 
لەم وتەیەدا بە جوان��ی دەردەکەوێت: »زمانە 
جیاجیاکان وەکوو تورکی، عەڕەبی، ئەرمەنی، 
ئاس��ووری، و نیوە زمانەکانی وەکوو گیلەکی، 
کوردی، لوڕی، شووش��تەری و.... دەبێت لەناو 
بچ��ن و هەموو ئێران یەک زمانیان هەبێ کە 

ئەویش فارسیە«.
عیس��ا س��دیق، یەکێک لە کەسایەتییە 
دیارەکانی داڕش��تنی سیاس��ەتی فەرهەنگی 
دەڵێ��ت: »هیچ هۆکارێک وەک��وو یەکیەتیی 
زمانی ناتوانێ��ت ڕەگەزە جی��اوازەکان هاوتا 
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بکات. یەک زمانی دەبێتە هۆکاری دروس��ت 
بوونی یەک هزری و لە ئاکامیشدا هاوهەستی«.
بەرداش��ت و خوێندن��ەوەی هەڵ��ە ب��ۆ 
جی��اوازی و پێکناکۆکیی��ە ئیتنیکییەکان و 
بە مەترس��ی زانینان بۆ س��ەر یەکپارچەییی 
واڵت لە حەقێقەت��دا بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە 
ئەوان خۆیشیان باش دەزانن کە نەتەوەیەکی 
داگیرکەر و کۆلۆنیالیس��تین و ناتوانن دان بە 
مافەکانی نەتەوە ب��ەزۆر بە ئێرانی کراوەکاندا 
بنێ��ن و دەبێ��ت بە س��ەرکووت ک��ردن و 
س��ووکایەتی پێ کردن، سیستەمی فکری و 
عەقڵ��ی و مێژووە س��ەرتاپا درۆکەی خۆیان 
بە زۆرەملێ بس��ەپێنن، هەر بۆیە سیاس��ەتی 
یەکپارچ��ە کردن ویەکس��ان کردنی زمان و 
فەرهنگی نەت��ەوە جیاوازەکانی��ان گرتووەتە 

پێش.

هاتنەسەردەسەاڵتیکۆماریئیسالمی
ــیمیلە ــەتیئاس وچڕترکردنیسیاس

کردنینەتەوەیکورد
ب��ە هاتنەس��ەرکاری  کۆم��اری ئیس��امی، 
مەزهەب��ی ش��یعەگرایی ل��ە گ��ەڵ نەتەوە 
پەرەس��تیی فارس  بوون ب��ە دوو کۆڵەکەی 
دەزگای قڕ کردنی نەتەوە غەیرە فارس��ەکان. 
ب��ە ڕای من کۆم��اری ئیس��امییش خۆی 
بەرهەم��ی ئیدئۆلۆژی��ی فاش��یزمی ئێرانیی  
فارس��ە بۆ دوو مەبەس��ت: یەکەم، لە ئاستی 
ناوخۆ ئەو ئەرکەی کە حکوومەتی پاڵەوی لە 
نەتەوە سازیدا شکستی تێدا هێنابوو لە ئەستۆ 
بگرێت و ب��ە ڕەنگێکی نوێ��ی مەزهەبییەوە 
ک��ون و کەلەبەرەکانی پڕ بکات��ەوە. دووهەم، 
لە ئاس��تی دەرەوەیش خەونی نۆستالۆژیکی 
ئێرانی وەهمی و خواس��تی ئەمپڕیالیستانەی 
خۆیان ب��ە ش��یعەگەرایی)صدور انقاب( بە 
ئ��اکام بگەیەن��ن. هەڵب��ەت دوای ڕووخانی 
سیس��تەمی پاشایەتی لە ئێران، جیا لە پانی 
ئەمری��کا و بەریتانی��ا ب��ۆ بەرپەرچدانەوەی 
سۆڤیەت و بە گشتی بارودۆخی نیودەوڵەتی، 

هەموو الیەنە فارس��ەکان دوای پاشایەتی بۆ 
پاراس��تنی قەوارەی ئێ��ران و بەجێگەیاندنی 
ئەو دوو ئەرکە کە لە س��ەرەوە ئاماژەم پێ دا، 
لە سەر سیس��تەمی کۆماری ئیسامی ڕێک 
کەوتن. )پش��تگیریی مەعنەوی و تێئۆریکی 
نوخب��ەی فارس لە ناوخ��ۆ و دەرەوەی واڵت 
لە دەس��تێوەردانەکانی کۆماری ئیسامی لە 
ناوچەکە کە بە وێنە گەورەکە)تصویر بزرگتر(  
ناوی دەهێنن و قاس��م سلێمانی بە ئۆستوورە 
ن��او دەبەن، هەم��ووی بۆ ئ��ەوە دەگەڕێتەوە 
ک��ە فاش��یزمی ئێرانی خەون��ی حوکمڕانیی 
ڕۆژهەالت��ی ناوەڕاس��تی وەکوو س��تراتێژیی 

درێژخایەن داڕشتوە و قەبووڵ کردووە.(
ل��ەم نێوەن��دەدا گەلی ک��ورد چ وەکوو 
نەتەوەی��ەک ل��ە چوارچێ��وەی ئێراندا و چ 
وەکوو نەتەوەیەک لە دەرەوەی س��نوورەکانی 
ئێراندا، بەشێکی هەرە سەرەکی لە ستراتێژیی 
ناوخۆی��ی و ناوچەییی کۆماری ئیس��امی بە 
خۆی��ەوە تەرخ��ان ک��ردووە. وەک بەڕێزان 
دوکتور محەمەدپوور و دوکتور س��لێمانی لە 
وتارە بەنرخەکەی خۆیاندا بە ناوی »ئەمنیەتی 
کردن��ی ژی��ان لە کوردس��تاندا« ب��ە جوانی 
ئاماژەیان پێ داوە، تەواوی سێکتەرەکانی ژیان 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا بە شێوازێکی ئەمنی 
و بە مەبەس��تی تواندنەوەی نەتەوەی کورد و 
یەکڕەنگ کردنی شوناس��ی لە گەڵ ناوەنددا، 
وەکوو پڕۆس��ەیەکی بەردەوام بە دوو گوتاری 
زمانی فارسی و شیعەگەرایی کە هەردووکیان 
شوناس��خوازن، بەڕێوە دەبریت. لە سیاسەتی 
دەرەکیش��یدا، کۆماری ئیسامی ئەو بەشەی 
کە ڕاس��تەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ پەیوەندیی بە 
گەلی کوردەوە هەیە لە چوارچێوەی سیاسەتی 
وەزارەتی دەرەوە دەری هێناوە و خستوویەتە 
ژێر ڕکێفی س��پای قودسەوە. ئەو ناوچانەیش 
وەکوو کوردس��تان و ناوچە شیعە نشینەکانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت بە تایب��ەت عێراق و 
س��ووریا و لوبنان و فەلەس��تین و بەحرەین 
کە خراونەتە ژێر ڕکێفی س��پای قودس��ەوە، 
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هەموویان  وەکوو هیالی شیعی و بە بەشێک 
لە واڵتی بەرینتری ئێران دەدرێنە قەڵەم، هەر 
ل��ە بەر ئەوە هەمان سیاس��ەتی ناوخۆیی کە 
لەگەڵ نەتەوە بەزۆرەملێ بە ئێرانی کراوەکانی 
ناو ئێ��ران گرتوویەتە بەر، لەو ناوچانەیش��دا 

هەمان سیاسەتی گرتووەتە بەر.
هەر دوو حکومەتی پاش��ایی و ئاخوندی 
لە بەرانب��ەر مافەکانی گەلی ک��ورددا یەک 
هەڵوێس��ت بوون و لە چوارچێوەی تێئۆریی 
پیان)توطئە(دا شرۆڤەیان کردووە و هەرجۆرە 
بزاڤێکی مافخوازانە و ڕەوای نەتەوەی کوردیان 
بە پانێکی دەرەک��ی لەقەڵەم داوە بۆ ئەوەی 
مەشروعییەت بدەن بە کوشتن و پاکتاوکردنی 
نەتەوەکەمان. دوژمنتاش��ی و تێئۆریی پیان، 
تەنیا سیاسەتی حکوومەت نییە بەڵکو تەواوی 
ئوپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسامی و ڕۆشنبیرانی 
ئێرانی��ش ل��ە دەرەوە، لە ئاس��تی مافەکانی 
گەل��ی کورددا، هەم��ان بۆچوونیان هەیە. لە 
حەقێقەتدا هەم ئۆپۆزیس��یۆن و هەم کۆماری 
ئیسامییش لە پێناسە کردنی واتای شوناسی 
نەتەوەییی ئێران لەس��ەر ئەساس��ی زمان و 

فەرهەنگی فارس، کۆکن.
بۆ باش��تر دەرک کردن��ی ڕۆڵی دەزگای 
کۆم��اری  هێژموونخ��وازی  و  داپڵۆس��ێنەر 
ئیسامی، ئاماژەیەکی کورت بە چەند نموونە 
ل��ە سیاس��ەتەکانی کۆم��اری ئیس��امی لە 

ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا دەکەم.
پێ��ش ئ��ەوەی بچمە س��ەر باس��ەکە، 
پێویس��تە ئاماژە بەوە بکەم کە لە سیستەمە 
حوکم��ڕان،  دەس��ەاڵتی  تۆتالیتێرەکان��دا 
هەموو گرووپ و رێکخ��راو و حیزبێک تێک 
دەش��کێنێت و زۆر بە توندی دژی هەر جۆرە 
ڕیکخستنێک دەوەس��تێتەوە بۆ ئەوەی تاک 
تووش��ی سەرگەردانی و بێ پشتوپەنایی و بێ 
شوناس��ی ببێتەوە و لە ناو کۆمەڵگادا هەست 
بە مەترس��ی ب��کات و لە ئاکامدا ب��ۆ دەرباز 
بوون لەو دۆخە مەترس��یدار و بی شوناسییە 
پەنا بباتە بەر شوناس��ی سیس��تەمی سیاسی 

کە هەم پارە و ئابوریی لە دەس��تدایە و هەم 
دەسەاڵتی حوکمڕانی. تۆتالیتێرەکان دروست 
بوون��ی هەرجۆرە شوناس��ێک ل��ە دەرەوی 
شوناسی دەوڵەت بە ئاڵترناتیڤ و بە مەترسی 
بۆ س��ەر خۆی��ان دەزانن هەر لەب��ەر ئەوەیە 
سااڵنە بە سەدان بیانووی جۆراوجۆر چاالکانی 
مەدەنی و زانس��تی و.... دەس��تگیر دەکەن و 
حوکمی زیندانیان بە س��ەردا دەسەپێنن. ئەم 
ڕوونکرنەوەیە تەنیا بۆ ئەوە بوو کە کاتێک باسی 
پان��ە فەرهەنگی و پەروەردەی��ی و تەنانەت 
ئاوەدانکردنەوەکانی کۆماری ئیسامیمان کرد، 
تێبگەین کە مەبەستی تەواوی پانەکان نەک 
خزمەتگوزاری و پێشخس��تنی کوردس��تان، 
بەڵکو قوفڵ کردنی کوردس��تانە بە ناوەندەوە 
و هەروەه��ا ب��ە زەبروزەنگ و برس��ی کردن 
و ش��کاندنی کەرامەت و ش��ەڕی دەروونی و 
تۆقان��دن و بەکرێگرتن��ی بەرژەوەندیخوازان، 
هەوڵی سەپاندنی شوناسی ئێرانی �� ئیسامی 
بە سەر نەتەوە غەیرە فارسەکان و بە تایبەت 

بە سەرکورددا دەدات.

ڕاهیانینوور
ڕاهیانی نوور هەر س��اڵە و بە سەرف کردنی 
دەی��ان میلی��ارد، خوێندکاران��ی ناوەندی و 
دواناوەن��دی ل��ە سەرانس��ەری ئێران��ەوە بۆ 
ناوچ��ە س��نوورییەکانی ڕۆژئ��اوای واڵتی بە 
ناو ئێران دەبەن بە مەبەس��تی ئاشنا کردنی 
خوێندکاران ل��ە گەڵ فەرهەنگ��ی کۆماری 
ئیسامی و ش��ەڕی ئێران و عێراقدا. ئامانجە 
شاردراوەکەی ئەم پانە دەستەمۆ کردن و لە 
قاڵبدانی خوێندکارانە لە سەردەمی الویەتیدا 
بە شوناسی ئێرانی ئیسامی و تێکاڵو کردنی 
هەس��تی خوێندکاران و بگرە دروست بوونی 

هەستی خۆشەویستی لە ناویاندایە.

پایەگایمقاومەتیبەسیج
بەس��یج بە کردنەوەی پایەگا لە هەموو شار و 
گوندەکانی رۆژهەاڵتی  کوردس��تاندا جیا لە 

207گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720



وەرگرتنی ئەندام لە ناو چینی فەقیر و هەژار 
و نەخوین��دەوار و کەم خوێندەواردا، س��ااڵنە 
ب��ە بەڕێوەبردنی دەی��ان کاس و بەرنامەی 
فەرهەنگ��ی، هەوڵی ئیدئۆلۆژی کردنی تاک و 
کوردستان و س��ڕینەوەی زەینییەتی کوردی 
و شوناس��ی نەتەوەیی��ی ک��ورد دەدات. لەم 
ڕۆژانەی دواییدا هەواڵی ئەوە باڵو بووەتەوە کە 
پێویستە لە سەرانسەری کوردستاندا قەرارگای 
فەرهەنگی دابمەزرێت کە ئەمەش بەش��ێکی 

تری ئەو ستراتێژیی ئاسیمیلە کردنەیە.

ــەکردنینەتەوەیکوردبە پارچەپارچ
چەندینشێواز

یەکەم: هاندانی کۆمەڵێ��ک لە کوردەکان بۆ 
ئەوەی خۆی��ان وەکوو نەتەوە و زمانی جیاواز 
پێناس��ە بکەن، نەک لەبەر ئەوەی ڕێز بۆ ئەو 
زاراوانەی زمانی کوردی دابنێن و گەش��ەیان 
پێ بدەن؛ تەنیا لە بەر ئەوەی نەتەوەی کورد 
پارچەپارچە بکات و ئاس��انتر تووشی شکست 
و داڕمانی بکات. ب��ۆ نموونە لوڕی و لەکی و 
هەورامی وەکوو زمانی جیاواز پێناسە دەکرێت 
و زمانی ک��وردی قەتیس دەکرێتەوە س��ەر 
زاراوەی سۆرانی. ئەمە لە حاڵێکدایە ئەگەر بۆ 
نموونە هەورامییەکان بە ش��ێوازێکی زانستی 
مێژووی فەرهەنگی خۆیان بخوێننەوە، وەکوو 
چۆن پڕۆفیسۆر جەماڵ نەبەز دەڵێت، ڕیشە و 
بنچینەی زمانی کوردی هەورامییە و دەبێت 
وەکوو زاراوەی دایک هەوڵ��ی بونیادنانەوەی 
زمان��ی کوردی ب��دات بۆ ئ��ەوەی خۆی لە 
مەترسیی لەناو چوون بپارێزێت و هەموو ئەو 
پانانەی کە دوژمن بۆ الواز کردنی زمانەکەمان 
دایڕشتون، پووچەڵ بکاتەوە. هەڵبەت لە هەمان 
کاتیشدا نوخبەی سیاس��یی کورد دەبێت لە 
فکری هێنانە بەر باس��ی وەها سیستەمێکی 
سیاسی و پەروەردەییی سەردەمیانەدا بن، کە 
گونج��او بێت بۆ ئ��ەو چەپکەگوڵەی کە پێی 
دەڵێن کوردس��تان و پانی بۆ گەشەپێدان و 
پاراس��تنی هەموو زاراوەکان��ی زمانی کوردی 

و هەروەه��ا ئایینەکانی��ش هەبێ��ت؛ ئ��ەو 
هەس��تە بە هەموو تاکێکی کورد ببەخشێت 
کە لە واڵتی داهاتووی کوردس��تاندا، هەموو 
تایبەتمەندییەکانیان پارێزراوە. ئەگەر نوخبەی 
سیاس��یی کورد بوێرانە و بە دڵفراوانییەوە ئەو 
بابەت��ە بخات��ە بەر ب��اس و وێنەیەکی جوان 
بخاتە بەر دەستی گەلەکەمان، هەم پانەکانی 
دوژمن پووچەڵ دەکرێنەوە و هەم یەکڕیزیی 
نەتەوەییم��ان بەهێزتر دەبێت و هەم لۆژیکی 
ئەو مرۆڤە هەلپەرس��تانەیش کە کەوتوونەتە 

داوی ئەو پانەوە الواز دەبێت.
دووه��ەم: س��وود وەرگرت��ن ل��ە هێزە 
س��ەربازییەکانی شارە کەلهوڕ و لوڕ زمانەکان 
ل��ە ناوچە هەورامی و س��ۆرانی زمانەکاندا بۆ 
ئەوەی ئەو وێنەیە لە مێش��کی تاکی کورددا 
بچێنێت کە کرماشان و ئیام و لوڕستان سەر 
بە ناوەندن و دوژمنی ئەمانن و هەستی من و 

تۆ بوون لە نێوانیاندا دروست بکات.
سێهەم: پشتگیری و پەرەپێدانی جۆرێک 
لە مارکسیزم لە کوردستاندا کە لە چوارچێوەی 
س��تراتێژیی کۆماری ئیسامیدا بە وێژمانێکی 
)بە ناو( مارکسیس��تیدا، چاالکی دەکات و بە 
توندی دژی ناسیۆنالیزمی پێشکەوتنخوازانەی 
گەلی کوردە و هەر چەش��نە جوواڵنەوەیەکی 
کوردی بە پاشوەگەڕخوازی و فاشیزم پێناسە 
دەکات. ئەم شێوە چەپە لە بواری تێئۆریکیەوە 
زۆر الواز و نەخوێن��دەوارە بەاڵم دەم بەرەاڵیە 
و ب��ە ناش��یاوترین ش��ێواز س��ووکایەتی بە 
پیرۆزییەکان��ی نەت��ەوەی ک��ورد دەکات. لە 
ستراتێژیی گش��تی یان وەکوو خۆیان دەڵێن 
وێن��ە گەورەکەدا، ئەم ج��ۆرە چەپە دەچێتە 
خانەی هاوپەیمانیەتیی کۆماری ئیسامییەوە و 
لە هەر حاڵدا بۆ کۆماری ئیسامی مەترسیساز 
نابێ��ت بەاڵم لە هەمان کاتدا دەتوانێت وزەی 
گەنجانی ن��اڕازی و زۆڵم لێ کراوی کورد کە 
بەرەو ڕووی داگیرک��ەر بووەتەوە بۆ ئاقارێکی 
تر و ئامانجێکی تر بگۆڕێت و هەروەها هەموو 
پیرۆزییەکان��ی نەتەوەکەمان لەب��ەر چاویان 
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س��ووک و بێ بایەخ ب��کات، کە ئەمە هەمان 
ش��تە کە دوژمن پێی خۆش��ە و خۆیشی بە 

ملیارها دۆالر پارەی بۆ سەرف دەکات.

کۆڵبەری
کۆڵب��ەری و بەکۆڵبەر کردنی نەتەوەی کورد، 
بەشێکە لە س��تراتێژیی گەورەتری ئاسیمیلە 
کردن وتواندنەوەی نەتەوەکەمان. چەند ساڵ 
پێش ئێس��تا کۆڕێک لە الی��ەن ئەنجومەنی 
کۆماری  بااڵکان��ی  بەرژەوەندییە  پاراس��تنی 
ئیسامییەوە )مجمع تشخیص مصلحت نظام( 
بە سەرپەرشتیی هاشمیی ڕەفسنجانی، لە ژێر 
ن��اوی وتووێژێک لە گەڵ ئەقوام��ی ئێرانیدا، 
بەڕێوە چوو کە بەرپرس��ە بااڵکان و مامۆستا 
ناس��راوەکانی زانکۆ تیایدا بەش��دار بوون. لەو 
مامۆستای  س��ەریعولقەڵەم،  مەحمود  کۆڕەدا 
زانکۆی ش��ەهید بەهەش��تیی تاران و عەلی 
شەمخانی دەبیری ئەنجومەنی بااڵی ئاسایشی 
نەتەوەیی��ی کۆم��اری ئیس��امی جەختیان 
کردبووەوە کە باشترین چارەسەر بۆ کێشەی 
ئەقوام��ی ئێرانی)نەتەوە بە زۆرەملێ بە ئێرانی 
ک��راوەکان( قوف��ڵ کردنیانە ب��ە ناوەندەوە، 
ئەوەش مس��ۆگەر نابێت بێجگە لەوەی کە لە 
ب��واری ئابوورییەوە ئەوەن��دە الواز بکرێن کە 
ناچار بن لە بێهزیستی و کۆمیتەی ئیمدادی 
خومەینیدا بژیێن. لەو دۆخەدا قوفڵ دەبن بە 
ناوەندەوە و بیر لە جی��ا بوونەوە ناکەنەوە. بە 
کۆڵبەر کردنی نەتەوەی کورد پانێکی بەرنامە 

بۆ داڕێژراوە بۆ ئەوەی کە:
 یەک؛ لە ڕووی س��ایکۆلۆژییەوە مرۆڤی 
کورد بڕوخێنێت و ح��ازری بکا بۆ ئەوەی لە 
سەر چارەنووس��ی خۆی مامەڵە بکات. وەکوو 
سۆقرات ئەڵێت: »مرۆڤێک کە بەردەوام کاری 
جەستەیی بکات، توانای هزری  و بیرکردنەوەی 
لەن��او دەچێت.«. کۆڵبەریش پانێکی بە تەواو 
مانا داڕێژراوە بۆ دابەزاندن و شکاندنی ئاستی 
تاکی کورد ل��ە ئەش��رەفی مەخلووقاتەوە بۆ 
ئاژەڵێکی دوو پێی باربەر کە لە تاوی کۆڵبەری 

و ئیش��ی س��ەخت و تاقەتپڕووکێن، تواناییی 
هزری��ی الواز دەبێت و وردەوردە لەدەس��تی 
دەدات و چارەنووس��ی خۆی داوەتە دەستی 
ڕێز  نیش��تمانەکەی. )س��ەری  جەلادەکانی 
دادەنوێنم بۆ هەم��وو کۆڵبەرە ڕەنجدەرەکان. 
واقعییەتێکە ئەبێ بوترێت نەک بۆ ش��کاندنی 
شکۆی تاکی کورد کە بە زۆرەملی کۆڵبەریی 
بەس��ەردا س��ەپێنراوە، بەڵکو بۆ نیش��اندانی 
ئاس��تی دڕندەیی و نامرۆڤایەتیی داگیرکەری 

واڵتەکەمانە(
دوو؛ ل��ە ڕووی ئابوورییش��ەوە هەروەک 
دەزانن کۆڵبەری نەیتوانیوە و قەتیش ناهێڵن 
بتوانێت ئاسایشی ئابووریی بنەماڵەکان دابین 
بکات و بەردەوام کۆڵبەر، چینێکی الواز و چاو 
لە دەستی بەرپرسە س��پایییەکانە کە ئیزنی 

کۆڵبەریییان پێ بدات بۆ بژێوی ژیانیان.
پانێکی زۆر بێئەخاقانەی تر کە لەم چەند 
ڕۆژەدا لە الیەن چەند کەس��ێکی س��پاییەوە 
وەکوو پڕوپاگەندە بۆ ئاژانسە گەشتیارییەکان 
لە فەزای مەجازیدا چاوم پێی کەوت، ئەوە بوو 
کە یەکێک لە دیمەنە سەرنجڕاکێش��ەکان بۆ 
گەشتوگوزار و ڕابواردن لە ناوچەی هەوراماندا، 
بینین��ی ڕێ��گای هاتوچ��ووی کۆڵبەرانە کە 
جەماعەتێکی س��پایی بە ناو گەشتوگوزارەوە، 
ب��ۆ گیرفانی خۆی��ان کۆمەڵێک ک��چ و کوڕ 
بهێننە چیای تەتە و کۆڵبەری چارەڕەش��یش 
ب��ە حەفتا کیلۆ کۆڵەوە لە چیا س��ەختەکانی 
هەورامان��دا بە جلێکی تۆزاوی کە گوریس��ی 
کۆڵەکەی الملی بڕیوە و خوێن لە دەمارەکانی 
دەموچاوی��دا کۆ بووەتەوە، تەماش��ایان بکەن 
و وێن��ەی س��ێڵفیان ل��ە گەڵدا بگ��رن و لە 
پەیجەکانیاندا باڵوی بکەنەوە بۆ ئەوەی باشتر 
س��یمای کورد بوون بهاڕن بە مل یەکدا و تا 
ناوی کوردت هێن��ا مرۆڤێک بێتە بەر چاوت 
ک��ە بارهەڵگرە و جلەکانی کۆن��ە و لە تاوی 
عارەق کردنی زۆر، بۆنیان دێت و گوریس��ێک 
ل��ە ملیدا تەنگەتاو بووە ک��ە هەر دوو چاوی 
دەرپەڕاندوە کە لە گەڵ کچێکی خۆرنەدیوی 
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بۆنخۆشی فارسدا کە بە سەیارەی مارسدێس 
بێنز هاتووەتە تەتە، وێنەی گیراوە کە پارەی 
عەترەکەی هیندەی پارەی مانگێکی کۆڵبەرە 
چارە ڕەش��ەکەیە. ئەمە پانێکە بۆ جیلی نوێ 
بۆ ئەوەی لە زەین و باکگراوەندی مێش��کیدا 
ئەوە بچێنێت کە کورد بوون ئەو دیمەنەیە کە 
لە س��ەرەوە باسمان کرد و بۆ گیرودە نەبوون 
ب��ە دەردی ک��ورد بوون )کە ل��ەو دیمەنەدا 
کە ئ��ەوان بە پان دایدەڕێ��ژن وکاراکتەری 
کورد بوون بەرجەس��تە دەک��ەن، لە گەڕۆڵی 
خراپترە( و گواس��تنەوەی داهاتووی خۆت بۆ 
ناو نەتەوەیەکی شارستانی و سەردەمیانەیە کە 

ئەویش فارس بوونە.
تەنان��ەت ئەو گوش��ارە ئابووریەی س��ەر 
هەرێم��ی کوردس��تان کە بە پانی س��پای 
خامەنەی��ی،  فک��ری  ژووری  و  پاس��داران 
داڕێژراوە لە چوارچێوەی ئەو سیاس��ەتەدایە. 
بەو سیاس��ەتە ه��ەم ئابووری��ی هەرێم الواز 
دەکات و نوێنەکی)الگوی( حکومەتی کوردی 
لەبەرچاوی تاکی کورد تێکدەشکێنێت )کە بە 
پڕوپاگەندەیەکی فراوان خەریکی ئەو پانەیە(، 
هەم ئەو مەجالە بچووک��ە ئابوورییەی کە لە 
باشوور بۆ کوردی ڕۆژهەاڵت، دروست بووبوو، 
لەناوچ��وو و ک��وردی ڕۆژه��ەاڵت یان دەبێ 
کۆڵب��ەری بکات یان هەڵبێ ب��ۆ ئورووپا یان 
تەس��لیمی ڕێکخراوە ئەمنییەکان بێت. ئەمە 
ئەو پانە مەترسیدارەیە کە کۆماری ئیسامی 

بۆ بەچۆکداهێنانی کورد دایڕشتووە.
لە کاری سنووریش��دا ماوەیەک دەستی 
خەڵکی��ان ئ��اوەاڵ ک��رد و هەن��دێ کەس 
دەوڵەمەن��د بوون کە بەش��ێکیان س��ەر بە 
ڕێکخ��راوە ئەمنییەکانن. کۆماری ئیس��امی 
هەندێ دەس��توپەیوەندی خ��ۆی دەوڵەمەند 
کرد و کردنی بە نموونەی مرۆڤی خۆشبەخت 
ئەگ��ەر  و  ل��ە کۆمەڵ��گادا  و س��ەرکەوتوو 
کەس��ێکیش بیهەوێت تامی ژی��ان بچێژێت 
دەبێت ڕێگاکەی ئەوان هەڵبژێرێت. بازرگانی 
ل��ە ڕێ��گای س��نوورەوەی کردە تاک��ە هیوا 

ب��ۆ دەوڵەمەن��د بوون، ئەویش پێویس��تی بە 
هەبوونی پەیوەندی��ی توند لە گەڵ ڕێکخراوە 
ئەمنییەکاندا هەیە؛ بەم شێوەیە هەم گەنجان 
بۆ گەیش��تن بەو ژیانە خۆشبەختە، دادەبڕێت 
ل��ە خوێندن و هەم ئەوانەی��ش کرانە چینی 
دەس��توپەیوەندەکانی  کۆمەڵگا،  خۆشبەختی 
حکووم��ەت ب��وون. کۆماری ئیس��امی بەم 
سیاسەتە دەیویس��ت نوێنەکێک )ئولگویەک( 
لە مرۆڤی س��ەر بە ڕێژی��م دەربخات کە لە 
ڕێگای س��نوورەوە )نەک لە ڕێگای زانستەوە( 
خۆش��بەخت ب��ووە و ب��ۆ بەرژەوەندییەکانی 
خۆیش��ی پەیوەندی��ی دۆس��تانەی لە گەڵ 
ڕێژیمدا هەیە و ئەو کەس��انەیش کێش��ەیان 
ل��ە گەڵ ڕژیمدا هەیە دەخرێن��ە پەڕاوێزەوە. 
دەیویست بەو دوو جەمسەرسازیە شۆڕشێک 
بە سەر مرۆڤی خۆڕاگر و نیشتمانپەروەرەکاندا 
بکات و الوازیان بکا و لە بەر چاوی خەڵکیان 

بخات.

شارسازی
کۆماری ئیس��امی بە ئەنقەس��ت س��یمای 
شارەکانی کوردستانی بە جۆرێک تێکداوە کە 
کاتێک لە شەقامەکانی شارەکاندا دەخولێیتەوە 
هەس��ت دەکەی لە ناو کۆمەڵ��ە خەڵکێکی 
لە  دەخولێیتەوە.  ناشارس��تانیدا  دواکەوتووی 
زۆربەی هەرە زۆری ش��ەقامە سەرەکییەکانی 
ش��ارەکاندا بە هەزاران س��ەیارە )بە تایبەت 
سەیارەی سایپا( کە زۆ ناشیرینە و ڕێک ئەدا لە 
زەوقت، خەریکی فرۆشتنی سەوزە و میوەن و 
هەر یەکەو بە بڵندگۆیەکەوە خەرێکی تێکدانی 
ئارامیی ش��ارەکانن وێنەیەکی زۆر نەشیاویان 
بۆ شارەکان دروست کردووە. )ئیش بۆ خەڵک 
دروس��ت ناکات بۆ ئەوەی دەس بدەنە هەموو 

جۆرە کارێک لەوانە دەسفرۆشی و....(
هەروەها کاتێک لە شارە کوردنشینەکانەوە 
ڕاس��تەوخۆ ب��ەرەو ناوەند دەڕۆیت هەس��ت 
ب��ە جیاوازییەکی بەرچاو ئەک��ەی لە ڕووی 
بیناسازی و ڕێگاوبانەوە. بە تایبەتی بیناسازی 
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و دروستکردنی تاوەری بەرز لە هەموو دنیادا 
هێمای دەسەاڵتداری و ئاستی بەرزی زانستییە 
بەاڵم کۆماری ئیس��امی بۆ ئەوەی هەس��تی 
بڕوابەخۆبوون و شارس��تانییەت و هەس��تی 
هاوتایی و هاوس��ەنگی لە نێ��وان تاکی کورد 
وەکوو کۆیلەیەکی داڕووخاوی ناشارستانی، لە 
گەڵ مرۆڤی فارس وەکوو مرۆڤی شارستانیی 
س��ەر بە نەتەوەی حوکمڕان و دەسەاڵتدار و 
شارستانیدا نەکات، ئیزن بە سەرمایەدارەکانی 
کوردس��تان نادات کە ت��اوەری بەرز و بینای 

سەردەمیانە و هونەری دروست بکەن.
ئەو سیما ش��کاوەی کە بە شار و گوند و 
تاکەکانی کوردستانیشەوە دیارە هەموویان بۆ 
ئەوەن کە لە بەکگراوەندی تاکی کورددا ئەوە 
بچێنن ک��ە مرۆڤێکی بچووکی بێ ئیرادەیە و 
توانای بەڕێوەبەریی خ��ۆی نییە و دەبێت لە 
الیەن کەسانێکەوە کە خاوەنی تایبەتمەندیی 
سروشتی و خودایین، بەڕێوە ببرێن و بەردەوام 
هەس��ت بە کەم بوون ل��ە بەرانبەری ئەواندا 
لە ناخیدا بمێنێت و گەش��ە بکات تا ڕۆژێک 
دەستەکانی هەڵببڕێت و داوای تەسلیم بوون 

بکات.

دەنگوڕەنگوڕاگەیاندنەکان
لە ماوەی چل س��اڵی راب��ردوودا هەرکاتێک 
وێنەی کوردێ��ک لە دەزگای دەنگ و ڕەنگی 
کۆم��اری ئیس��امیدا کراوەت��ەوە، وێن��ەی 
مرۆڤێک��ی ڕی��ش و س��مێڵی و دواکەوتوو و 
س��اویلکە و خۆش��باوەڕ و میوان نەواز کە بە 
بینینی مرۆڤێکی بێگانە شاگەش��کە دەبێت، 

نمایش کراوە.
لەم دوایییانەیشدا کە لە چەند بەرنامەی 
تەلەفزیۆنیدا کوردێک هاتووەتە سەر شانۆ و لە 
پێشبڕکێیەکدا بەشدار بووە، یان گۆرانییەکی 
وتووە بۆ بەرجەستەکردنەوەی من و ئەویدییە 
لە زەین��ی تاکی کورددا. م��ن و ئەویدی لە 
سیاس��ەتی کۆماری ئیس��امیدا بەم چەشنە 
پڕاکتیزە دەکرێت کە کورد بەش��ێکە لە من 

و هەم��وو ماف��ە فەرهەنگییەکانی)نەک مافە 
سیاس��ییەکان( وەکوو ماف��ی گۆرانی وتن و 
ل��ە بۆنەکاندا ج��ل لەبەرک��ردن وهتدی لە 
چوارچێ��وەی من��دا و ب��ە پێوەرەکانی من 
پارێ��زراون و ئەوەیش کە دەبێت��ە ئەویدی، 
کۆمەڵێ��ک چەت��ە و یاغیی چەکبەدەس��ت 
و بەکرێگی��راوی بێگانەن و بۆ س��ڕینەوەیان 
هەم��وو ئامرازێک ڕێگەپێ��دراوە. لەم دیمەنە 
مەترس��یدارەدا هەم کوردەکان��ی ڕۆژهەاڵت 
تووشی دووبەرەکی دەکات کە لە ناو خۆیاندا 
هەندێک بەکرێگیراو بۆ الی خۆی ڕابکێشێت، 
هەم هەس��تێک الی کوردەکانی بەش��ەکانی 
دیکەی کوردس��تان دروس��ت دەکات کە لە 
الیەکەوە کوردی ڕۆژهەاڵت هیچ کێشەیەکیان 
نییە و نەتەوەی فارس نەتەوەیەکی دێموکڕات 
و بەڕەحمە کە برایانە لە گەڵیاندا هەڵسوکەوت 
دەکات، لە الیەکی تریش هەستی ئەوانیش بۆ 

الی ئێرانییەکان ڕادەکێشێت.

پەروەردە
وەزارەت��ی پ��ەروەردە یەکێک ل��ە مەزنترین 
و  فەرهەنگ��ی  یەکسانس��ازیی  دەزگاکان��ی 
گۆڕین��ی شوناس��ی نەتەوەی��ی و ئایینی��ی 
نەتەوەی ک��وردە کە کۆماری ئیس��امی لە 
ڕێگای��ەوە دەیهەوێت ئاسیمیاس��یۆنی کورد 
خێرات��ر ب��کات و دواهەمین بزمار لە س��ەر 

تابووتی شارستانییەتی کورد بدات.
 ئەزموونێک��ی خۆم دەگێڕم��ەوە، بەاڵم 
بەداخەوە لە ڕێگای هاتنم بۆ ئوروپا، کۆمەڵێک 
بەڵگە کە وەکوو فیل��م و وێنە لە گەڵم بوون 
لە کیس��م چوون، ئەگینا لێرە وێنەکانم بۆتان 
دائەبەزاند. لە سەفەرێکمدا بۆ شاری هەمەدان 
ک��ە چەند ڕۆژ ل��ە قوتابخانەیەک��دا مامەوە، 
سەرنجم بۆ هەموو ڕەهەندەکانی قوتابخانەکە 
دا و ل��ە گ��ەڵ قوتابخانەکان��ی کوردس��تان 
بەراوەردم کردن چەند شتی زۆر جێی سەرنج 

و جیاوازتر لەوەی کوردستانم بۆ دەرکەوت!
یەک��ەم: بەرنامەی حەفتان��ەی پۆلەکانم 

211گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720



س��ەیر کرد و وێنەش��م لێ گرتبوون. هەموو 
حەفتەیەک 3 بۆ ٤ ج��ار ماتماتیک)ڕیازی(، 
3 بۆ ٤ جار زانس��ت)علووم(، 2 جار وەرزش، 
١ جار فارسی، ١ جار قورئان، ١ جار دیارییە 

ئاسمانییەکان و.....
بەاڵم لە گەڵ ش��ارۆچکەی کانی دیناری 
سەر بە ش��اری مەریوان هەڵمس��ەنگاند بەم 
شێوەیە بوو: ٤ بۆ 5 جار خوێندن و نووسینی 
فارس��ی، 2 جار قورئان، 2 بۆ 3 جار دیارییە 
ج��ار   2 وەرزش،  ج��ار   ١ ئاس��مانییەکان، 

ماتماتیک، 2 جار زانست و.... 
ه��ەردوو  پڕۆگرامەکەکان��ی  کاتێ��ک 
قوتابخانەکەم پێکەوە هەڵس��ەنگاند بە ئاشکرا 
پانێکم بۆ دەرکەوت کە لە ش��وێنێک وەکوو 
هەمەدان و شارە فارس نشینەکاندا سیستەمی 
پەروەردە جەخت لە س��ەر بەش��ی زانستی 
دەکاتەوە بەاڵم لە کوردس��تاندا سیس��تەمی 
پەروەردە، جەخت لە س��ەر سەپاندنی زمانی 
فارسی و شوناس��ی ئێرانی � شیعی دەکاتەوە 

بۆ ئاسیمیلە کردنی مندااڵن.
دووهەم: ناوی پۆلەکان لە قوتابخانەیەکی 
هەمەداندا بەم ش��ێوە بوون؛ پۆلی لێکۆڵەران 
)کاس کنجکاوان(، پۆلی بیرمەندان )کاس 
دانش��مندان(، پۆل��ی خولقێن��ەران )کاس 
)کاس  هزرمەن��دان  پۆل��ی  مکتش��فان(، 

متفکران( و.....
بەاڵم لە کوردس��تاندا بەم شێوەیە بوون: 
کاس زنبقها، کاس شقایقهای سرخ، کاس 

پیام آوران، کاس حجاب و عفاف و.....
بە لێکدانەوەی ئەو ناوانە دیارە سیس��تەم 
دەیهەوێ��ت ل��ە بەکگراوەن��دی زەینی تاکی 
کورددا چی بچێنێت و بەرەو چ ئاقارێکی ببات 

و چ ڕۆڵ و کاراکتەرێکی بۆ دیاری بکات !!!!
� م��ن خۆم ئ��اگاداری بەخش��نامەکان 
ب��ووم ک��ە دەهات��ن و قوتابخانە ناچ��ار بوو 
بەڕێوەی��ان بب��ات.  لە ١0 دانە بەخش��نامە 
دا نۆی��ان پەیوەندیی��ان بە ل��ە قاڵبدان و بە 
ئیدئۆلۆژی کردنی خوێنداران��ەوە هەبوو یان 

بە وتەیەک��ی تر ٩ بەخش��نامە بۆ چاالکییە 
فێرکارییە  نەک  پەروەردەییەکانە)پەروەرشی( 
زانس��تییەکان. ک��ە ئەوی��ش پێکهاتبوون لە 
حەڵقەی س��اڵحین کە لە الیەن بەس��یجی 
جەژنی  دەچ��وو،  بەڕێ��وە  خوێندکاریی��ەوە 
حیجاب، جەژنی گەیشتن بە تەمەنی باڵغی و 
ئیجب��ار کردنی حیجاب، مەولوودنامە ، 22ی 
ڕێبەندان و دەهەی فەجر، جەژنی قورئان و.... 
س��ەرەڕای ئەو هەم��وو پڕۆگرامانەی کە 
بە بەخش��نامە دێن بۆ قوتابخانەکان، سااڵنە 
چەندین جۆر کێبڕکێی دیکە بەڕێوە دەبرێت. 
ب��ۆ نموونە کێبڕکێ��ی قورع��ان خوێندنەوە، 
بانگ وتن، بابەت نووسین بە تایبەت لە سەر 
شۆڕشی ئیس��امی و خومەینی و شەهیدانی 

کۆماری ئیسامی و شەڕی 8 ساڵە و....
کاتێک بە وردی سەرنجی ئەو پڕۆگرامانەی 
سیس��تەمی پ��ەروەردە بدەیت، ب��ۆت ڕوون 
دەبێتەوە کە سیس��تەمی پ��ەروەردەی هێزی 
داگیرک��ەر لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان، پانی 
نەک بۆ پەروەردەیەکی زانستی و وریا کردنەوە 
و ڕۆش��نگەری نیی��ە بەڵکو ب��ە پێچەوانەوە 
پانی بۆ ئاس��یمیلە ک��ردن و بە کۆیلە کردن 
و سەپاندنی شوناس��ی دڵخوازی خۆی هەیە. 
وەکوو چۆن لی.دەی.باکێر دەڵێت » دژکردەوە 
وێژمانییەکان هیچکات بێایەنانە و ناسیاس��ی 
نەبوون.« هیچ پان و بەرنامەیەکی فەرهەنگی، 
سیاسی، کۆمەاڵیەتی، ئابووری، ئاوەدانکردنەوە، 
ژینگەی��ی و .... بێ هۆکار نین و هەموویان لە 

خزمەتی ئاسایشی نەتەوەییی فارسدان.

زمان
ب��ە کورت��ی ئەگ��ەر ئەرک��ی حکوومەت لە 
سیس��تەمی لیبراڵیزم��دا چاودێریکردن��ە لە 
قەبارەیەکی بچ��ووک و هەروەها گرینگیدان 
ب��ە ڕۆڵی تاک و بازاڕی ئ��ازاد و هەروەها لە 
سوسیالیزمیش��دا گرینگی��دان ب��ە کۆمەڵگا 
و  بەرهەمهێن��ان  کەرەس��ەی  ئی��دارەی  و 
دادپ��ەروەری بێ��ت، لە کۆماری ئیس��امیدا 
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سیستەمی سیاسی، سیس��تەمێکی دز ساالر 
و مافیای��ە ک��ە گرینگترین ئەرک��ی دزەکان 
»بەهێ��ز کردنی جێ��گا و دۆخ��ی نەتەوەی 
بااڵدەس��ت و لە هەمان کاتیشدا چەسپاندن 
و س��ەقامگیرکردنی پێگەی الواز و خوارتری 
نەتەوە بەکەمینەکراوەکانی غەیرە فارس��ە لە 
ڕێگای دەزگای س��ەرکوتکردن و ڕێکخراوی 
دەنگ و ڕەنگ و سیستەمی پەروەردە و زمان 
و سانسۆڕەوە. دەس��ەاڵت بە هێزی ئابووری، 
پش��تیوانی لە زمانێ��ک دەکات و پەرەی پێ 
دەدات و زمانەکان��ی دیکە لە ناو دەبات و لە 
هێزی سەربازی بۆ سەرکوت کردنیان کەڵک 

وەر دەگرێت«.
میخائیل باختین س��ەبارەت بە گرینگیی 
تێکست دەڵێت: »لەو ش��وێنەی کە تێکست 
نەبێت هیچ جۆرە بابەتێ��ک بۆ خوێندنەوە و 
هەروەها هیچ بابەتێکیش بۆ بیرکردنەوە نییە«.
زم��ان تەنی��ا کۆمەڵێک هێم��ا و ئاماژە 
و چەم��ک و ڕێزمان نییە، بەڵکو تێکس��ت و 
زمان لە واقیع��دا خوڵقێنەری مانا و هەروەها 
ئامرازێک��ی بنەڕەتیی��ە کە ل��ە چوارچێوەی 
ئ��ەو ئام��رازە بەهێ��زەدا هەم��وو قوتابخانە 
ه��زری و ئایدۆلۆژییە جی��اوازەکان و تەواوی 
واقعییەتەکانی پەیوەندیدار بە تاک و گرووپ 

و کۆمەڵگاکان، بەرهەم دێت.
نەت��ەوەی حوکم��ڕان لە واڵت��ی ئێراندا 
ه��ەوڵ دەدات هەم��وو ڕەهەندەکانی نەتەوە 
بەزۆرەملێ بەئێرانیکراوەکان، بە کۆلۆنی بکات. 
تەنانەت وێنا کردنەکان و ش��رۆڤە و شیکاری 
و جهانبینیەکانیش��مان کۆلۆنی دەکات و لە 
ئەنجامدا لە ڕەوتی خۆناس��ین و دیاریکردنی 
جێگ��ە و پێگ��ەی نەتەوەی خ��ۆ و هەروەها 
خوێندن��ەوەی زانس��تییانە ب��ۆ پڕۆژەکان��ی  
کۆلۆنیالیس��تەکانمان تووش��ی هەڵە دەبین. 
هەر ل��ە بەر ئەوە پێویس��تە ئێم��ە نە تەنیا 
نەتەوەکەمان لە بارودۆخی ماددی و فیزیکیی 
کۆلۆنیالیسم ڕزگار بکەین، بەڵکو لە هەمووی 
گرینگتر نەتەوەکەمان لە کۆیایەتیی زەینی و 

هزری و وێنایی و واتایی ڕزگار بکەین.
لە  تەنی��ا  ئاسیمیاس��یۆن  س��تراتێژیی 
ڕێگای س��ەربازی و توندوتیژییەوە جێبەجێ 
ناکرێت، بەڵکو سیاس��ەتێکی کۆڕەهەندە کە 
داگیرک��ەر دەیانگرێتەب��ەر. لەوانە رێ گرتن 
لە زمانی ک��وردی و ڕێگە نەدان بە خوێندن 
و پ��ەروەردە بە زمانی دایک و س��ڕینەوەی 
مێژووی نەتەوەیی و هەروەها بێ ناس��نامە و 
بێ ڕیشە کردنی زمان و تاپۆ کردنی میژووی 
فەرهەنگی نەتەوەکەمان ب��ە ناوی خۆیانەوە، 
بەشێکی دیکەی ئەو سیاسەتەن کە لە الیەن 
ڕۆشنبیران و لێکۆڵەرانی نەتەوەی بااڵدەستەوە 

بەڕێوە دەبرێن.
»واتهیۆنگ��ۆ« دەڵێ��ت: »زم��ان هەڵگری 
فەرهەنگ��ە و فەرهەن��گ بەتایبەت لە ڕێگای 
ئەدەبیات و نووس��ینەوە تەواوی ئەو بەهایانە 
دەگوازێت��ەوە ک��ە لە ڕێگای ئەوان��ەوە ئێمە 
خۆمان و ش��وێنی خۆمان ل��ە دنیادا دەرک 
دەکەین. ش��ێوازی دەرک کردنی تاکەکان لە 
خۆی��ان گاریگەریی هەیە لەس��ەر چۆنیەتیی 
ڕوانین ب��ۆ فەرهەنگەکەیان، بۆ سیاس��ەت و 
بەرهەم��ی کۆمەاڵیەتی و س��امانەکەیان، بۆ 
هەم��وو پەیوەندییەکانیان لەگەڵ سروش��ت 
و بوونەوەرەکانی تریش��دا. کۆنترۆلی ئابووری 
و سیاس��ی، هیچکات بەب��ێ کۆنترۆڵی زەین 
نیی��ە. کۆنترۆڵکردنی  ت��ەواو  کاریگەریی��ان 
فەرهەنگ��ی نەتەوەی��ەک، کۆنترۆڵکردنی ئەو 
ئامرازانەیە کە خەڵک لە ڕێگای ئەوانەوە خۆیان 
و پەیوەندییەکانیان لەگەڵ ئەویتردا پێناس��ە 
دەکەن. زاڵ بوونی زمانی کۆلۆنیالیستەکان بە 
س��ەر زمانی خەڵکی کۆلۆنیکراودا بۆ مسۆگەر 

بوونی هەژموونی زەینی زۆر کاریگەرە.«
چەند نموونە لە بەڵگەسازی و تاپۆکردنی 
مێژووی فەرهەنگی فارسەکانتان بۆ دەخەمەڕوو 
بۆ ئەوەی بە هەس��تیارییەوە سەیری مێژوو و 

ڕیشەی زمانی بکەن.
دیاکۆنۆف ل��ە مێژووی ئەش��کانییەکاندا 
دەڵێت: »لە سەردەمی ئەشکانییەکاندا، زمانی 
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یۆنانیش وەک واڵتەکانی تری الی ڕۆژهەاڵت، 
ببووە زمانی هاوبەش. بەاڵم بەتەنیا ئەم زمانە 
نەب��وو کە فەرمی بوو ب��ۆ کاروبار و کارگێڕی 
لەو ش��وێنانەدا کە ئەشکانییەکان دەسەاڵتدار 
ب��وون، زمان��ی پەرتی)ئەش��کانی( کە یەکێ 
ل��ە لەهجەکانی باک��ووری ڕۆژئ��اوای ئێران 
)کوردس��تان( بوو، زیاتر ڕەواجی بوو. یەکێک 

ل��ە قەباڵەکانی هەورام��ان و هەروەها چەند 
تۆمارێک کە لە دورائوروپوس دەرکەوتووە بەم 

زمانە نووسراونەتەوە.«
ئێستا س��ەیری چەند وشەی ئەوێستایی 
بک��ەن ک��ە لێکۆڵەرە فارس��ەکان ب��ە هەڵە 
وەریانگێڕاوەت��ەوە بۆ ئ��ەوەی ڕەنگ وبۆیەکی 

زمانی فارسی پێبدەن. 

بەم ش��ێوازە لێکۆڵەرانی فارس دەس��کاریی 
هەم��وو مێژووی فەرهەنگ��ی گەلی کوردیان 
ک��ردووە بۆ ئەوەی زمانی ئەوێس��تایی وەکوو 
زمانی فارسیی میانە لە قەڵەم بدەن و بە ناوی 
خۆیانەوە تاپۆی بک��ەن و ڕابردووی نەتەوەی 

کورد بسڕنەوە.
س��ەرچاوەی  بەهێزتری��ن  زم��ان 
فەرهەنگس��ازییە و دان پێدانەن��ان و لەن��او 
بردنی ئەتوانێت س��ەرەکیترین هۆکار بێت بۆ 
تواندن��ەوە و لەناوبردنی فەرهەنگ و هەروەها 
بێ ن��اوەڕۆک کردنی فەرهەنگ. س��ەپاندنی 
ی��ەک زمان ل��ە واڵتێکی چەن��د نەتەوەییدا 
بە مان��ای لەناوبردنی ئ��ەو نەتەوانە دێت کە 

زمانیان قەدەغە کراوە.
زمان ڕۆڵی سەرەکی لە پڕۆسەی تواندنەوە 
و بچ��ووک کردنەوە و ب��ە بێگانە کردن و بە 
کەمینە کردنی نەتەوە ژێردەس��تەکاندا هەیە 

و ب��ە پێچەوانەوە دەتوانێت هەمان ڕۆڵیش��ی 
هەبێ��ت بۆ نەتەوە ژێردەس��تەکان و هێزیان 
پێ ببەخش��ێت. ئێ��دوارد س��ەعید دەڵێت: 
»هەرچەند ئەدەبیاتی گرووپی بااڵدەست ڕۆڵی 
گرینگی لە پاراستنی سوڵتەیدا هەیە، بەاڵم لە 
بەرانبەریشدا ئەدەبیاتی پەڕاوێزخراو دەتوانێت 
ببێت��ە هۆکاری لەرزۆک بوون و ڕووخانی ئەو 
سوڵتەیە. هەروەها ژێردەستە پەڕاوێزخراوەکان 
دەتوانن لە وەها هێزێک س��وود وەربگرن بۆ 
ڕێکخس��تن و شکڵدان بە هەڵوێستەکانیان لە 
ڕێگای وش��ە و چەمکەکانی زمانەکەیانەوە و 
بەم ش��ێوازە چەشنی س��وڵتەگەرا بخاتە نێو 
چاڵێنجەوە و وێژمان و گوتاری س��وڵتە الواز 

بکات«.

کۆتایی
کۆم��اری ئیس��امیی ئێران لە سیاس��ەتی 

کوردی تەرجومەی فارسی              ئەوێستایی 

وەش بە هەورامی، یان  باش لە سۆرانی و کرمانجیکاەوەش
بەر لە زۆربەی زاراوەکاندا دەڵێن بەروبوومبار                      بەر                      

واسنێ یا وازدێ هەورامی. بە سۆرانی بخوازن سناد وەسنەد

شوێنێک کە گیا و شینایەتی لێیە. گشنتگاوشینات
یانێ شوێنی چەرینی گاکان یا چراگە دێت )مرتع(

ڕێزدێرە، داڕزین و پرتوکانارزندە هەر ئەرزند         
ئەوین ایین ئەوین

بەرگ یان جلوبەرگ کە لە هەمو زاراوەکاندا یەک شتەبرگ درخت                    وەرک 
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پاکتاو کردن و س��ڕینەوەی شوناسی نەتەوە 
غەیرەفارسەکان چەند هەنگاو پێشتر و ڕەهاتر 
لە فاشیزمی پاڵەوی هەڵسوکوتی کرد چونکا 
کۆماری ئیس��امیی ئێران لەگەڵ توندوتیژی 
بۆ س��ەپاندنی گوت��اری نەتەوە پەرس��تیدا، 
توندوتیژی بۆ س��ەپاندنی شیعەگەراییش��ی 
وەک��وو ئامرازێک ب��ۆ لەقاڵبدانی شوناس��ی 
فارس��ی � ش��ێعی گرتووەتە بەر. دیارترین و 
فێاڵویترین سیاس��ەتی فاش��یزمی فارسی � 
ش��یعی لە بەرانبەر کوردەکاندا، سیاس��ەتی 
)من و ئەویدیە( کە ب��ە هێزی دوو وێژمانی 
ش��یعەگەرایی و ئێرانی ب��وون گەمارۆ دراوە 
و وەک��وو دوو دەزگای دڕندەی بێ ئەخاق، 
بەردەوام کاراکتەری کوردی و کوردس��تانی 
ب��وون دادەه��اڕن و ل��ە ناو ئ��ەو دوو هێزە 
وێژمانیی��ەدا دەیتوێننەوە. ئەو بەش��ەی کە 
دەکەوێتە ئەو دیوی بازنەی شوناس��ی منەوە 
)واتە بازنەی شوناس��ی ئێرانی �� شێعی( بە 
پێوەری ئەو وێژمانە، ئ��ەوە کورد نییە بەڵکو 
کۆمەڵێ��ک یاغی��ی چەکدارن ک��ە هەموو 
شێوازێک هەڵسەکەوت لە بەرانبەریاندا ڕەوایە. 
ئەو بەشەکەی تر کە کوردێکی فەرهنگی یان 
پەیڕەوی ناس��یۆناڵیزمی مەدەنییە، بەشێکی 
س��ەرەکییە لە منی ئێرانی � شیعی. شایەنی 
باس��ە ئەو ڕۆڵە فەرهەنگییە و ناس��یۆناڵیزمە 
مەدەنییەش کە باس��م کرد، شوناس��ێکە لە 
کورد بوون کە داتاش��راوی ئەوان��ە تەنیا بۆ 

ئاسانکردنی پڕۆژەی ئاسیمیاسیۆنی کورد. 
ب��ۆ ڕووبەڕوو بوونەوە ل��ە گەڵ ئەو دەزگا 
گوت��اری  ب��ە  پێویس��تە  داپڵۆس��ێنەرانەدا 
نەتەوەییمان��دا بچینەوە و هەم��وو حیزب و 
الیەن��ە کوردیی��ەکان، وەک��وو چەمکێکی ، 
ستراتێژیی ڕووبەڕووبوونەوە، دابڕێژن. دەبێ لە 
پڕۆژەی دووبارە خۆنووسینەوەدا توێژینەوەکان 
کۆڕەهەند بن و وەکوو کوردستانی چەمکەکان 
ش��ڕۆڤە بکەن چونکە کێشەی ئێمە کێشەی 
خاکە و دەبێت لەو چوارچێوەیەش��دا چاالک 

بیین. 
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هستی شناسِی معنای آشتی با گذشته نیازمند شرح و تبیین است. طرح این پرسش بر 
مبنای عبارتی است که اخیراً تا حد زیادی به شعار بدل گشته است »آشتی با گذشته«. 
چیزی که دیگریهای مسلط در فرمهای متفاوت در منطقه چه فارس، ترک، عرب و چه 
جامعە جهانی به انحاء گوناگون آن را مطرح میسازند و نمونە نخنمای آن در گفتمان 
اصاح طلبی و تحت عنوان گفتمان توسعە مناطق کوردنشین در طی سالیان متمادی 

بر زبان رانده شده است.

دیالکتیک امرگذشته و انتقال 
»برساخت سوژە بودگی ـ ابژه بودگی خود )نفس(«    

زۆزانقوچانی



چکیده
در ای��ن نوش��تار س��عی ب��ر آن داری��م با 
وس��اطت مفهوم انتقال ک��ه در ترمینولوژی 
جامعەشناختی بس��یار مهم است، به واکاوی 
این پرسش بپردازیم که اساساً پروسە انتقال، 
آنهم انتقاِل س��نت)به معنای گله گشاد آن( 
به نسلهای آینده در خلق سوژەگی/ابژەگی را 
چگونه میتوان پروبلماتیزه کرد؟ به بیانی دیگر 
دغدغە ما این خواهد بود که با چه مکانیسمی 
میت��وان می��راث را منتقل ک��رد؟ مواجهه با 
ای��ن میراث چگونه خواهد ب��ود؟ آیا خوانش 
م��ا از میراث و انتق��ال آن اتونوم خواهد بود 
یا دیگریهای مسلط س��عی در انتقال میراثی 
دارند که سوژەهایی را برسازند که منقاد آنها 
گش��ته و میراثی را درونی سازند که نسبتی 
با تاریخی که از آن برخاس��تەاند نداش��ته و 
بە گون��ەای دیالکتیکی ب��ه ضدهمان میراث 
پیش��ین نیز بدل گشته و تحت عنوان پروسە 
زدودن امر گذش��ته یا خاطره از سوبژکتیویتە 
نسلهای متأخر به فرجامین هدف خود دست 
یاب��د. خاطره در جهان م��درن بیش از آنکه 
به معنای ابژەای باش��د ک��ه در جهان بیرون 
به ش��کلی خنثی منتظر اس��ت تا فردی آن 
را به تملک خ��ود درآورده و در حافظە خود 
حفظ کند، ملعبەای اس��ت در دست نهادها و 
مورخانی که در خدمت گفتمان مس��لط قرار 
دارند که آنها را مورد بهرەبرداری، سوءاستفاده 
و اس��تثمار قرار دهند. براین اساس از یکسو 
واکاوی��دن و عطف توجه به خاطره، گذش��ته 
ی��ا هر آنچ��ه تحت عنوان می��راث از آن یاد 
میش��ود ضرورت می یابد و از سوی دیگر فی 
نفس��ه انتقال این میراث به نسلهای آینده در 
فرایند پرورش خود وجوب��ی غیرقابل امتناع 

است)سعید، 1978(.

-آشتیبامیراثیاگذشته
هستی شناسِی معنای آشتی با گذشته نیازمند 
شرح و تبیین است. طرح این پرسش بر مبنای 

عبارتی اس��ت که اخیراً تا حد زیادی به شعار 
بدل گشته است »آش��تی با گذشته«. چیزی 
که دیگریهای مس��لط در فرمهای متفاوت در 
منطقه چه فارس، ت��رک، عرب و چه جامعە 
جهانی به انحاء گوناگون آن را مطرح میسازند 
و نمون��ە نخنم��ای آن در گفتم��ان اصاح 
طلبی و تحت عنوان گفتمان توس��عە مناطق 
کوردنشین در طی س��الیان متمادی بر زبان 
رانده ش��ده است. اما این آش��تی با گذشته 
چ��ه منطقی را در درون خ��ود دارد که باید 
ب��ە گونەای جدی ب��دان مظنون بود و هدف 
از طرح آن چیست؟ تعریف دیگرِی مسلط از 
آشتی با گذشته چیست؟ آیا آشتی با گذشته 
استراتژی ای برای زدودن رخداد یا امر گذشته 
از س��وبژکتیویتە سوژە ابژەش��ده نیست؟ یا 
به بیانی دیگر واس��ازی س��وژەای که به ابژە 
تاریخِی دیگری مس��لط بدل گشته است؟ در 
س��طور بعد مراد خود را وضوح میبخشیم تا 
با وس��اطت این مفهوم، امکانی را پیش روی 
سوژە کوردی قرار دهیم تا از دامی که در این 

مفهوم برایش تنیده شده است رهایی یابد. 
آش��تی با گذش��ته به معن��ای مطالعە جدی 
گذش��ته و شکس��تن طلس��م آن از رهگذر 
عمل ش��فاف آگاهی و وجدانی آسوده نیست 
)رویەای که خودآیینی و خودآگاهِی بیش��تر 
س��وژە کوردی را در دل خود داش��ته باشد(، 
بلک��ه بیش از هر چیز حاکی از آغازی دوباره 
و حتی االمکان، زدودن امر گذشته از حافظه 
اس��ت. و این دقیقا دیالکتیکی است که باید 
بر روی آن ایس��تاد. آشتی با گذشته به مثابە 
شناخت و آگاهِی بیشتر از میراث نیست، بلکه 
این مفهوم به ضد خود بدل گشته است و آن 
حذف و غیاب هر گونه میراث و امر گذش��ته 
از س��وبژکتیویتە س��وژە استثمارش��ده است 
چیزی که اصاح طلبان کورد و روش��نفکران 
کاریکاتوری��زە آکادمیس��یِن آن قصدمندان��ه 
ی��ا )غیرقصدمندانه البته با دی��ده تردید( از 
آن دف��اع کرده و در پکیجه��ای انتخاباتی یا 
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همایشهای ملی از آن تحت عنوان آلترناتیوی 
برای رهایی ی��اد میکنند. به ادعای احزاب و 
گروههایی که خود عامان ستم و بی عدالتی 
بودند و هس��تند، قربانیان)سوژە کورد( بهتر 
اس��ت همە اتفاقات گذشته را فراموش کرده 
و ببخشند. مکانیزمی که سالها سیاستمداران 
و دولتمردان)ایران، ترکیه،عراق، س��وریه و....( 
تحت عن��وان تنها راه توس��عه در جفرافیای 
ک��وردی از آن یاد میکنن��د. در خانە مجری 
اعدام نباید از طناب، اش��ارەای به میان آورد 
که در غی��ر اینصورت به بیزاری و کینەتوزی  
منتهی خواهد ش��د. براین اس��اس خود این 
مفه��وم فرصتی را فراهم میس��ازد برای غرق 
ش��دن در ساحتی)گذش��ته( که حتی امروز 
چنان دهشتناک و هراس انگیز است که فرد 

از به زبان آوردن آن بیم دارد. 
س��وژە در تقای رها س��اختن خ��ود از بند 
گذش��ته است؛ به درس��تی چنین است. چرا 
که نمیتوان در س��ایە گذشته به زندگی ادامه 
داد، اگر تقاص جرم و خشونت، هربار و هردم 
جنایت و قس��اوت باشد، این رعب و وحشت 
هرگز پایان نخواهد یافت. »اما گذش��تەای که 
در تقای فرار از آن هس��تیم هنوز با قدرت 
تمام زنده است«. کشتار کوردها هر روز تدوام 
می یاب��د و ما تا به امروز هن��وز نمیدانیم آیا 
صرفاً ش��بح همان هیوالهای پیش��ین است 
که چنان هی��والوش بودند که حتی با مرگ 
خود منهدم نشدند )سقوط رژیم بعث، حزب 
عدالت و توس��عه در ترکیه، دولت اصاحات 
در ای��ران( یا اینکه ای��ن هیوالها اصوالً هرگز 
نمردەاند. من وجود مس��تمر اصاح طلبان را 
در چارچوب دموکراسی به مراتب تهدیدآمیزتر 
و دهش��تناکتر از حضور الینقط��ع هر گونه 
برابر دموکراس��ی  تمای��ات فاشیس��تی در 
میدانم. چراکه اصاح طلبان به گونەای بسیار 
مزدورانه س��عی در دستکاری و ساخت دوبارە 
امر گذش��ته دارند آنهم گذش��ته ای که با آن 
آش��تی ک��رده و در صلحی خیال��ی با آن به 

سر میبرند)نمونە سردستی آن را در کارناوال 
مضحک مشاهیرکورد میتوان دید که با همت 
روش��نفکران آکادمی��ک س��عی در معرفی و 
بازتعریف مش��اهیری داشتند که به زعم خود 
امر گذش��ته را میشد با آنها از حافظه زدود(. 
پدیدە راهیابی و رس��وخ  آش��کارگر واقعیتی 
عینی اس��ت؛ اینکه فیگورهای مش��کوک بر 
مس��ند قدرت بازمیگردند )اص��اح طلبان یا 
نمونه متاخر و ش��اهکار اصاح طلبان، دولت 
حس��ن روحانی( صرفاً به این علت اس��ت که 
ش��رایط کنونی آنها را یاری میکند. امروزه بر 
س��ر این واقعیت تردیدی نیست که در رابطه 
با گذشته، کنشهای روان نژندانە بسیار مشاهده 
میش��ود؛ به خود گرفتن ژس��تهای دفاعی در 
مواقع��ی که ف��رد به هیچ وجه م��ورد حمله 
قرار نگرفته اس��ت )کوردها س��ر بُر هستند(؛ 
شکلگیری شور و هیجانات عظیم در شرایطی 
که توجیه قابل قبول و درستی برای آن وجود 
ن��دارد )صدور فرمان جهاد به کوردس��تان و 
سرازیرشدن خیل عظیمی از تودەهای فریب 
خورده(، بی تفاوتی و بی احساسی در مواجهه 
ب��ا مهمتری��ن و جدیترین مس��ائل؛ و غالباً 
س��رکوب و واپس��رانِی صرف هرآنچه تماماً یا 
ت��ا حدودی بر آن آگاهی��م. در مطالعاتی که 
تحت نظارت نهاد تحقیقات اجتماعی  صورت 
گرفته بود، نش��ان داد که افراد خاطرە تبعید 
و کش��تار جمعی را عمدتاً به ش��کل موجز و 
سربسته یا با اطناب نیک گویانه بازگو میکنند 
یا اینک��ه بحثهایی پوچ و ب��ی معنا پیرامون 
این خاطرات ش��کل میگیرد. بخش اعظمی از 
م��ردم مدعی اند که از وقایع��ی که آن زمان 
رخ داده ب��ی اطاعاند، گرچه کوردها همەجا 
مورد هجوم قرار گرفتند و اکنون نیز دس��ت 
از کش��تار دهش��تناک آنها در فرماسیونهای 
دیگر برداشته نشده است، به دشواری میتوان 
س��کوت مردمانی را که این وقایع را نظارەگر 
بوده و هس��تند باور ک��رد وقایعی که بەطور 
حتم بار س��نگینی بر دوششان قرار میدهد و 
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در عین حال از مفهومی ریاکارانه تحت عنوان 
آش��تی با تاریخ س��خن به می��ان می آوردند 
حال ک��ه تاریخ در اکنونی��ت آن نیز چیزی 
جز دهشت را برای کوردها به ارمغان نیاورده 
اس��ت. نکتەای دیگر را که از دل این منطق 
تاریخی میتوان بیرون کشید، فیگور و ژستی 
اس��ت که خود را در زی��ر این جمله که »من 
چیزی در این مورد نمیدانستم« پنهان ساخته 
اس��ت تا بی تفاوتی ناشی از دیرفهمی )البته 
که سوژە سردست از جنایات خود آگاه است( 
و در عین حال ارعاب ناشی از برما شدن این 
دروغ بزرگ را مشروعیت بخشد. همە ما امروز 
میل به ان��کار یا ناچیزان��گارِی وقایعی را که 

پیش آمد میشناسیم- هر قدرهم 
ک��ه درک ب��ی ش��رمِی دیگرِی 
مس��لط از مجادله و مناقشه بر 
س��ر تعداد کوردهایی که کشته 
ش��ده )برای مثال در انفال آمار 
ش��هیدان210000 کشته نبوده 
بلکه 80000 نفر بوده یا ترومای 
هلبجه 8000 کش��ته نداش��ته 
بلکه 5000 کش��ته ش��ده یا در 
فان س��ال تع��داد اعدامیان به 
ج��ای 400 نفر 250 نفر بوده و 
قس علی هذا( دش��وار باشد. اما 
آنچه بیش از هر چیز غیرعقانی 
اس��ت باب شدن»تسویه حساب« 

و مصالح��ە فراگی��ر و همه جانب��ه با گناه و 
جنایات گذش��ته اس��ت که در کوردستان در 
هر چهار قس��مت آن اتفاق افتاده اس��ت. در 
ای��ن محاس��به کردنها یا ش��تابها و تعجیلها 
ب��رای خاصی یافت��ن از تأمل در خویش  از 
رهگ��ذر رد و پاس��خ به اتهامات وارد ش��ده، 
امری غیرانسانی نهفته است. دقیقا فاجعەبارتر 
این اس��ت که حتی بیگناهِی ای��ن قربانیان 
)نسلکشی کوردها، بمباران هلبجه، نسلکشی 
کوردهای روژآوا و باکور، کشتار اوایل انقاب، 
مرگ کولبران، اعدام کوردهای اهل س��نت و 

......(که واقعیتی یکسره ساده و معقول است، 
مورد تردید و مناقش��ه واقع میشود. فضاحت 
و ش��ناعت تجاوزی که رخ داده انگیزەای شد 
برای شکلگیری جریان مقصرتراشی و و نقدی 
خود-توجیەگ��ر: ذهن راحت طل��ب دیگرِی 
مس��لط، خود را با این توجیه تس��لی میدهد 
که اگ��ر قربانیان خود به نوع��ی فتنەانگیزی 
نمیکردند چنین رخدادهایی پیشامد نمیکرد 
)در اینج��ا ب��ه وضوح میتوان منطق آش��تی 
ب��ا تاریخ گفتمان مس��لط و اص��اح طلبان 
خودباختە کورد را دید که اس��ب بیشرمی را 
ت��ا نهاییترین حد آن تازانیدەاند( همە ما این 
جمات را هر دم ش��نیده و مرور میکنیم که 
خود کوردها ه��م مقصر بودند، 
اگر با مرکز تعامل داش��تند این 
باها دام��ان م��ا را نمیگرفت، 
اگر چنی��ن و چن��ان میکردیم 
از  کوردستان پیشرفت میکرد و 
این دست خزعباتی که دستکم 
عمر آن ب��ه درازای تاریخ مدرن 
ایران در کوردس��تان اس��ت و 
اصاح طلبان بیش از 30 س��ال 
اس��ت که با این دست وعدەها، 
پروژە رهایی س��وژە کورد را به 
ترتیب،  بدین  انداختەاند.  تعویق 
ای��ن واژە گنگ »ب��ه نوعی«، در 
سطح وسیع امکان رشد و ظهور 
مییابد. توهم حتی از این خلط آش��کار گناه 
خیال��ِی قربانیان )کورده��ا خود مقصر بودند( 
ب��ا مجازاتی که از قضا کام��ًا عینی و واقعی 
هم ب��ود، فراتر میرود و آنهم بیش��رمانەترین 
اس��تدالل، آنگاه که فاتح��ان همچون بانیان 
اقداماتی جلوه داده میش��وند که مغلوبان آن 
هنگام که در مس��ند قدرت و سیادت باشند 
انجام خواهند داد )این اس��تدالل مضحک که 
اگر قدرت در دس��ت کوردها ه��م بود، آنان 
نی��ز ای��ن کار را با ما میکردند و این اس��ت 
نتایج دهشتناک این توهم که تا اکنونیت آن 

سوژە
درتقالی

رهاساختن
خودازبند
گذشتهاست؛
بهدرستی

چنیناست.چرا
کهنمیتواندرسایە
گذشتهبهزندگیادامه
داد،اگرتقاصجرمو
خشونت،هرباروهردم
جنایتوقساوتباشد
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پیش رفته اس��ت(. بنابراین گذشتە واقعی و 
هراسناک با بدل ش��دن به توهمات خیالین 
کس��انی که آن را تجرب��ه کردەاند، بی خطر 
و خنث��ی میگردد. از ای��ن عبارت»همه چیز 
چنان روبراه اس��ت گویی )این رخداد( هرگز 
اتفاق نیافتاده اس��ِت« گوته در فاوست، که از 
زبان ش��یطان در لحظەای مهم و سرنوش��ت 
س��از برای عیان س��اختن مکنونترین اندیشە 
او نقل میش��ود، میتوان معنایی بس��یار مهم 
اس��تنتاج کرد: »انهدام خاطره«. قربانیان حتی 
از تنها و حداقل چیزی که ضعف و س��ترونِی 
ما میتواند به آنها ارزانی دارد محروم میشوند 
یعنی »یادآوری«. و این دقیقا دیالکتیکی است 

که منطق درونِی آشتی با تاریخ 
را میس��ازد. این فقدان یادآوری 
ی��ا انه��دام خاطره فی نفس��ه 
میانجی ای اس��ت برای س��اخت 
رفت��ار وسواس��گونە آنان��ی که 
یا  بدانند  چی��زی  نمیخواهن��د 
بشنوند که خود با یک جهتگیرِی 
نیرومند تاریخی همسو میگردد. 
انهدام می��راث یا خاطره بدل به 
ضعف در انسجام آگاهی تاریخی 
میگردد. چیزی که پروژە آشتی 
با گذشتە دیگری مسلط در زیر 
نقاب آن خود را پنهان س��اخته 
اس��ت. ضع��ف انس��جام آگاهی 

تاریخی یعنی س��اخت و پرورش نسلی جوان 
که دیگر هیچ نس��بتی با میراث، گذش��تە و 
خاطرە جمعی ای که از هستِی اجتماعِی سوژە 
کوردی س��ربرمی آورد ندارد. نسلی که دیگر 
تاریخ رهایی بخش س��وژە کورد را از یاد برده 
و دیگر نامی از رهبران این تاریخ آزادی بخش 
ملت کورد را در خاطرش یدک نمیکشد و اگر 
هم چیزی را در س��وبژکتیویتە خود بپروراند 
به ض��د این میراث بدل گش��ته که متأثر از 
گفتمان اصاح طلبی و توس��عەیافتگی است 
)این که آن رهبران مس��بب عق��ب افتادگِی 

کوردها شدند، جنگیدند و باعث شدند آیندە 
ما ویران شود. اگر این جنگها نمیبود ماهم به 
مثال سایر شهرها و استانهای ایران پیشرفت 
کرده بودیم و ....(. این آن لحظەای اس��ت که 
من متأثر از فیلسوف فرانسوی رژی دبره  آن 
را دیالکتیک انتقال  مینامم که بدان برخواهم 
گشت. سویە دیگری را که از منطق ریاکارانە 
آشتی با تاریخ میتوان بیرون کشید آن هنگام 
است که دیگرِی مسلط ژستی دفاعی به خود 
میگی��رد، آزادانه و با روحی��ەای واقعبینانه و 
منطق��ی، ادعا میکن��د که یادآورِی روش��ن 
و مان��ای گذش��ته، اعتبار ای��ران را در برون 
مرزهای کشور خدشەدار میکند پس مصلحت 
در این اس��ت که آن را به دست 
فراموش��ی سپرد و س��خنی از 
نی��اورد. »زدودن  به می��ان  آن 
خاط��ره بی��ش از آنک��ه نتیجە 
ناتوان��ی آگاه��ی در برابر برتری 
جریانهای ناخودآگاه باشد، ثمرە 
است«.  پرهش��یار  خودآگاه  یک 
در فراموش��ی آنچه به دشواری 
گذش��ته نامیده میشود، میتوان 
خشم فردی را احساس کرد که 
خود را از دانستن آنچه سایرین 
میدانند باز میدارد پیش از آنکه 
بتوان��د دیگ��ران را از یادآوری 
منصرف کند. ممکن است تصور 
کنیم که از منطق آش��تی با تاریخ که خود را 
ملبس به لباس دموکراس��ِی کاریکاتوریزەشدە 
اص��اح طلبان ک��رده، تودەهای سیاس��ی و 
انتقادی گردی��ده و میتوان راه دموکراس��ی 
پارلمانی را به عنوان مس��یری جهت توس��عە 
مناط��ق کوردی پیش کش��ید ام��ا از درون 
این منطق برای نخس��تین بار نس��لی بیرون 
خواهد آمد که چیزی شبیه به یک طبقە یک 
دست اس��ت یعنی سوژەهای واسازی شدەای 
که فارس��تر از هر فارسی در خدمت دیگرِی 
مس��لط خواهند بود و میراث خود را به ثمن 
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بخس خواهند فروخت و دستکم در صدد نفی 
هرگونه نس��بتی با آن برخواهند آمد. بنابراین 
ت��ا زمانی که انگیزە وقای��ع رخ داده هنوز در 
کوردستان دست اندرکارند، نباید به سازش و 
آشتی با گذش��ته تن داد. تنها به علت تدوام 
وجود همین انگیزانندەها و عوامل اس��ت که 
طلسم گذشته تا به امروز شکسته نشده است.

-انتقالسنتتاریخی،میانجِی پرورش
سوژەهاینسلی

رژی دبره، نخستین بار  اصطاح واسطەشناسی 
را در س��ال 1979 در کت��اب قدرت فکر در 
فرانسه )بخش معلمها، نویسندگان و مشاهیر( 
برای تحلیل ش��یوەهای انتقال فرهنگ به کار 
ب��رد. این اصط��اح، تا زمان انتش��ار ترجمە 
انگلیس��ِی کت��اب انتقال فرهنگ  در س��ال 
2004 کمتر ش��ناخته ش��ده ب��ود و پس از 
آن بود که بیش��تر و گس��تردەتر مورد توجه 
قرار گرف��ت. اصطاح از دو عبارت تش��کیل 
میش��ود. در اینجا، مدیا به معنی واس��طه یا 
میانج��ی به کار رفته اس��ت که منظور از آن 
ماده یا واسطەایس��ت که نیرو یا تأثیر براشیاء 
و ح��واس از طری��ق آن انتق��ال مییابد. او با 
جعل واژە »مدیو« کار خود را از رسانەشناسی 
متمایز میکند. مراد دبره جامعەشناسی وسایل 
ارتباط جمعی نیس��ت، بلکه برآنست تا تأثیر 
واسطەها را در فرایند انتقال شرح دهد. آنچه 
در واسطەشناسی اهمیت دارد، در واقع، تأثیر 
واس��طەهای انتقال بر محتوای انتقال اس��ت. 
انتقال دس��ت به دست کردن سنتها و دانشها 
به نس��لهای آینده اس��ت. در واسطەشناسی 
مهم این اس��ت که معلوم ش��ود ساختارهای 
اجتماعی و ابزارهای تکنیک��ِی انتقال چگونه 
بر یکدیگ��ر تأثیر میگذارند. از نظر او فرهنگ 
از س��ه جزء تش��کیل شده اس��ت: شکلهای 
نمادین، س��ازمانهای جمعی و سیس��تمهای 
تکنیکِی ارتباط )ام اس ویکی، 2004( س��ؤاالت 
اصلی واسطەشناس��ی این اس��ت که انسانها 

تحت چه ش��رایطی عقاید و ارزشهای خود را 
از مکانی به مکان دیگر و از نس��لی به نس��ل 
دیگر منتقل میکنند؟ چه ش��رایط و عواملی 
س��بب میش��ود که از میان عقای��د گوناگون 
س��رانجام نوع خاصی باقی بماند؟ انتقال سه 
وجه مادی، سیاس��ی و زمانی دارد. منظور از 
وجه مادی این اس��ت که در انتقال، عاوه بر 
معانی ذهنی، عواملی از قبیل اعمال، رفتار و 
ابزاره��ا هم مؤثرند. وجه سیاس��ی بیانگر این 
بعد اس��ت که انتقال، برخاف ارتباط، رابطه 
»یک به یک«میان فرستنده و گیرنده نیست، 
بلکه رابطە میان »یک با همه« اس��ت. از نظر 
وی مبادلە پی��ام در میان حیوانات نیز وجود 
دارد، به ای��ن معنا که با هم ارتباط دارند اما 
حیوانات قادر به انتقال پیام نیستند. زیرا پیام 
در میان حیوانات به ارث گذاش��ته نمیش��ود. 
توانایی انتقال پیام محصول فرهنگ اس��ت و 
فرهنگ منحصر به جوامع انسانی و تسهیلگر 
انتقال میان نسلهای انسانی است )دبره، 2000: 
5(. وجه زمانی نیز حامل این نکته اس��ت که 
چگونه یک سنت یا میراث در یک دوره زمانی 
طوالن��ی هنوز به بقای خ��ود ادامه میدهد و 
ناپدید نگش��ته اس��ت. بنابراین انتقال مفهوم 
اساس��ی ای است که باید بدان توجه کرد چرا 
که مهمترین مکانیس��م یا استراتژی ای است 
که از آن میتوان بر ضد منطق آشتی با تاریخ 
یا انهدام خاطره استفاده کرد و دیگرِی مسلط 
را در ساخت سوژەهای یکدست فاقد سنت و 
میراث ناکام گذاشت. لحظە مهمی که باید بر 
آن توقف نمود این اس��ت که انتقال فی نفسه 
اتفاق نخواهد افتاد، زمانی میش��ود از مفهوم 
انتقال س��خن به میان آورد که به ابداع یک 
س��نت تاریخی یا میراث دس��ت زد تا آنرا به 
نس��لهای آینده انتقال داد. در غیاب سنت یا 
میراث طرح مفهوم انتقال فرمی ایدەآلیس��تی 

به خود خواهد گرفت. 
عصر ما عصر جس��تجوی ریشەهاست، برهەای 
که افراد در تکاپوی کشف گذشتەای در خاطرە 
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جمع��ی نژادی، دینی، اجتماع��ی و خانوادگی 
خود هس��تند که تمام��اً از آن خودشان باشد، 
گذش��تەای که از یورش تاریخ و لغزش روزگار 
در امان مانده باش��د. مسئله دیگر نقش »ابداع 
« اس��ت که ب��ه بحث خاط��ره همچون امری 
اجتماعی، سیاس��ی و تاریخی افزوده میش��ود. 
اب��داع در این باب س��خن میگوید که چگونه 
دیگریهای مسلط، خاطرەای ابداعی و به عبارتی، 
تقلبی از گذشته را همچون معنای جدیدی از 
هویت خل��ق کردند و فرودس��تان را بیش از 
هر زمان دیگری به اس��تثمار کش��یدند. ابداع 
س��نت عملی بود که مراج��ع قدرت به عنوان 
ابزار سلطه در جوامع تودەای به کار میگرفتند، 
یعن��ی آن هنگام که انس��جام واحدهای خرد 
اجتماع��ی همچون روس��تا و خانواده در حال 
فروپاش��ی بودند و قدرتها به شیوەهای دیگری 
برای وحدت بخشیدن به گروههای وسیع مردم 
و پیون��د آنها به یکدیگ��ر نیازمند بودند. ابداع 
سنت روشی است به منظور استفادە گزینشی 
از خاطرە جمعی به واسطە دستکاری تکەهایی 
از گذشتە ملی، سرکوب کردن برخی از بخشها 
و برجستەساختن برخی دیگر به شیوەای کاما 
کارکردی. در نتیجه خاطره الزاماً معتبر نیست 
بلک��ه بالعکس مفید اس��ت. هدف من در ذکر 
تم��ام این موارد، تأکید براین نکته اس��ت که 
هنرخاط��ره در جهان م��درن بیش از آنکه به 
معنای ابژە ای باش��د ک��ه در جهان بیرون به 
شکلی خنثی منتظر اس��ت تا فردی آن را به 
تملک خ��ود درآورده و در حافظە خود حفظ 
کند، ملعبەای است در دست نهادها و مورخانی 
که در خدمت گفتمان مس��لط قرار دارند که 
آنها را مورد بهرەبرداری، سوءاستفاده و استثمار 
قرار دهند. براین اس��اس از یکس��و واکاویدن 
وعط��ف توجه به خاطره، گذش��ته یا هر آنچه 
تحت عنوان میراث از آن یاد میش��ود ضرورت 
می یابد و از س��وی دیگر فی نفسه انتقال این 
میراث به نس��لهای آین��ده در فرایند پرورش 
خود وجوبی غیرقابل امتناع است)س��عید،1978: 

92(. ما امروز ش��اهد پی��روزِی تدریجی نوعی 
از دیالکتی��ک اجتماعی هس��تیم که فضیلتها 
و ملزومات دیگرِی مس��لط را ب��زرگ میدارد، 
دیگری مس��لطی که خود را بر مبنای مفهوم 
ملت بنا کرده اس��ت. در این ساحت، دیگری، 
گذش��ته را به شیوە خاص خود به یاد میآورد، 
تصاویری در ذهنش تداعی میش��ود که برای 
او مبین گذش��ته است، برخی بخشها را حفظ 
کرده و برخی دیگ��ر را فراموش میکند. هرجا 
که یادآوری وجود داش��ته باش��د، بەطور حتم 
ابداع نیز وجود خواهد داشت. »شاید بزرگترین 
جنگ همانگونه که ادوارد سعید میگوید برای 
کورده��ا در مقام یک ملت، پیکار برای احقاق 
حق به یادآوردن حضور خود در تاریخ باشد« و 
در کنار این حضور، حق مالکیت و مطالبە یک 
واقعیت تاریخی جمعی، دس��تکم از زمانی که 
سرزمین آنها اماج تجاوز دیگریها )ترک، فارس 
و ع��رب....( ق��رار گرفته اس��ت. قدرتهایی که 
ابتدا زمینها را تصاحب و اش��غال میکنند و در 
مرحلە بعد، تاریخ را بازنویس��ی  کرده و منطق 
آشتی با گذش��ته را مطرح میسازند تا خود را 
صاحبان اصلِی س��رزمین معرفی کنند. تاریخ 
کوردها تاکنون سرنوش��ت تلخی داشته است؛ 
چراکه نه تنها استقالش��ان حاصل نشد، »بلکه 
درک جمعی کافی ای از اهمیت س��اخت یک 
تاریخ جمعی به منزلە بخش��ی از کوش��ش در 
راه کسب استقال هم وجود نداشت«. کوردها 
برای اینکه به یک ملت به معنای قانونِی کلمه 
بدل گردند، میبایست خود را به چیزی فراتر از 
مجموعەای از قبایل یا نهادهای سیاسی تغییر 
دهند. با وجود دیگریهای سهمگینی که هردم 
تاش در بازنویس��ی تاریخ دارند دس��تیابی به 
رهای��ی از این طریق امکانپذیر نخواهد بود. ما 
هیچگاه نتوانس��تیم قدرت تاریخ روایی در به 
جنبش درآوردن م��ردم حول هدفی خاص را 
درک کنیم. ناتوانی جمعی ما در ایجاد داستان 
روای��ی قانع کنن��ده که دارای آغاز، وس��ط و 
پایانی باشد بە گونەای دیالکتیکی سبب تقویت 
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روایت دیگریهای مسلط گردیده است. سیاست 
خاطرە جمعی و ابداع سنت تاریخی مهمترین 
مکانیس��م در مواجهه با دیگریهایی اس��ت که 
سعی در آسیمیاس��یون نسلهای جدید کورد 
دارن��د. همانطور که پیش��تر نیز بدان اش��اره 
ش��د، خاطرە جمعی نه امری خنثی و منفعل، 
بلکه میدان عملی اس��ت که وقایع گذشته در 
آن گزینش، بازس��ازی، دگرگ��ون و با معنایی 
سیاسی عرضه میشوند. ایران یا ترکیە ابداعی، 
تاریخ کوردستان را وادار به سکوت کرده و هر 
روایت متفاوتی از گذش��ته را خاموش میسازد 
آنهم به مدد فقدان س��نت تاریخِی منسجم یا 
ابداع ی��ک خاطرە جمعی واح��د. برای مثال 
ش��عار کوردستان به مثابە س��رزمین خالی از 
س��کنه برای مردمانی بی خانمان یا عشایری 
کوچنشین از سوی دیگریهاِی مسلط در درون 
خود، از یکسو ایدە انکار وجود تاریخی کوردها 
به عن��وان یک اجتم��اع را بازنمایی میکند و 
از س��وی دیگر ای��ن معنا را الق��ا میکند که 
کوردها پیش��ینە تاریخی ندارن��د. بنابراین در 
غیاب چنین سنت تاریخی ای و فقدان سیاست 
خاطرە جمعی به مثابە استراتژی نسلهای آتی 
با پروژەهایی نظیر آش��تی با تاریخ از س��وی 
دیگریها بازپرورده خواهند شد، گویی که هیچ 
گاه نسبتی با سنتی کوردی که از آن برخاسته 
و در آن زاده شدەاند نداشته و تا بدانجا پیش 
خواهن��د رفت که آن را نفی کنند و از بودنش 
امتناع ورزند. در اینجاست که طرح ابداع سنت 
و انتقال آن به عنوان سنتزی در برابر تز آشتی 

با گذشته خود را نمایان میسازد.
طرح ابداع س��نت و انتقال به مثابه   پروسه ای 
در اثنای تاریخ می تواند در قامت دانش��گاهی 
ب��ا پروتوکول وطنی  ایفای نقش بکند، که نه 
سیس��تم سرکوب توانایی رویارویی و مقابله با 
آن را داش��ته باشد و نه نبود نهادی همچون 
دولت برای ملت فرو دس��ت سّدی بر سر راه  

پرورش نسل های آتی باشد.
به عبارتی دیگر تنها انتقال اس��ت که می تواند 

تاریخ یک ملت تحت ستم را از به سرقت بردن 
و تحریف در جهت به زانو درآوردن خود توسط 
فرادس��ت نجات دهد، انتقال آن وظیفه ایست 
ک��ه موظف اس��ت ظرفیت ه��ا و توانایی های 
تاریخی سرکوب ش��ده ی یک ملت را فعال و 
فریاده��ای خفته و می��راث و معانی در کنای 
تاریخ آنرا بازآفرینی کند و جان  تازه ای بدان 
ببخشد. ویژگی بارز و منحصربه فرد این پروسه 
رهاسازی س��وژۀ سردرگم فرودست از چنگال 
دیسکورس فرادست و خلق سوژۀ اتونوم است. 
انتقال می تواند سنت س��از باش��د و بیافریند؛ 
سنت شفاهی قوی و همه گیر بیافریند، سنت 
شفاهی خود سنت نوش��تارِی مملوء از بدعت 
و ذوق ادب��ی و هنری خلق کند، بدون ش��ک 
تاریخ بر شانه های سنن شفاهی و نوشتاری بنا 
می گردد، صنعت  چاپ و تکثیر، رس��انه، هنر 
و... این تاریخ را مس��تند و ضامن بقا، تداوم و 
پویایی یک جامعه می گردد. چه بسا اگر انتقال 
آنطور که بای��د، صورت می گرفت ما اینچنین 
گرفتار َدَوران تاریخی نمی شدیم و شاهد تداوم 
و تکرار فجایع ویرانگر تاریخمان نمی گش��تیم. 
بدین معنا انتقال آن آکادمی پنهان در سینه ی 
نسلهای تحت ستمی س��ت که  قصد پرورش 
نسلی با حافظۀ تاریخی قوی برای آیندۀ وطن 
دارد و همزم��ان کاربردیترین و پراکتیکالترین 
امری هس��ت که می تواند خأل وقفه ها و انتقاع 

تاریخی راه آزادی یک ملت را پر کند.
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در سیستمهای فاشیستی، نهاد آموزش و پرورش به صورت یك نهاد زیربنایی جهت 
بسط و توسعه هژمونی یك گروه یا قومیت خاص عمل میكند. نظام آموزشی ایران 

علیرغم بستری چندفرهنگی، به شكل تك ساحتی و منولوگ طراحی شده است. اهداف 
و آرمانها مذهبی- هویتی یك قوم خاص،به عنوان اهداف و آرمانهای همه گروههای 
اجتماعی- فرهنگی تلقی شده و بر همین اساس، سیستم آموزشی در قالب مدل 

فارسیسم- شیعیسم طراحی و عملیاتی شده است.

برنامه موازی پنهان آموزشی؛    
استراتژیآموزشیكارآمددوراناستعماری

هیواروژههالت



مقدمه
سیس��تم آموزش��ی در هر كش��ور بر اساس 
اه��داف و آرمانهای آن جامعه تعیین ش��ده 
و ب��رای دس��تیابی به آن اه��داف، محتوا و 
مناب��ع درس��ی تدوین میش��ود. اهداف یك 
سیس��تم از درون آرا فاس��فه، اندیشمندان، 
جامعه شناس��ان و علمای تربیتی استخراج و 
توسط استرتژیستهای آموزشی عملیاتی شده 
و به وس��یله معلمان اجرا میشود. نوع نگرش 
ه��ر جامعه ای به انس��ان، جامع��ه و دیگری 
ب��ر برنامه آموزش��ی و جامعه پذیری فرزندان 

تأثیرگذار است. 
ایران یك كشور چند فرهنگی است و در 
درون آن ملتهای مختلفی زندگی میكنند. بر 
همین اس��اس، ماهیت چندفرهنگی باید در 
درون برنامەهای آموزشی نمود عینی داشته 
باش��د. در واقع سیستم آموزشی و برنامەهای 
درسی باید بر اساس مدل چندفرهنگی بنیاد 
گذاش��ته شود. مدل آموزش��ی چندفرهنگی 
بر آموزش��های “ضدتبعیض ن��ژادی”، “ایجاد 
فرصته��ای براب��ر آموزش��ی ب��رای تمامی 
طبق��ات و گروههای اجتماع��ی” و “ زندگی 
مسالمت آمیز در حین حفظ تفاوتهای فردی 
و گروهی” تأكی��د میكند. مدل چندفرهنگی 
مدلی پلورالیستی است كه تمامی اعضای یك 
جامعه را به یكس��ان پوشش داده و نگرەهای 
مثبت در خصوص تعام��ات بین گروهی را 

تقویت میكند.
در تمام��ی سیس��تمهای حاكمیتی، زیر 
سیس��تمها یا نهاده��ای اجتماع��ی علیرغم 
خودمختاری نس��بی به صورت مداوم با هم 
در تعامل هس��تند. در سیستمهای پلورال و 
دموكراتی��ك با توجه به نوع نگرش فلس��فی 
به انس��ان و جامعه، نهاد آموزش كاركردهای 
و  منول��وگ  سیس��تمهای  از  متمایزت��ری 
فاشیستی دارد. در سیستمهای دموكراتیك، 
نهاد آموزش تمایزات هویتی را به رس��میت 
شناخته و معلمان تا حدود زیادی در انتخاب 

منابع و محتوا درس��ی میتوانند آزادانه عمل 
كنند. در این سیستمها، جامعه پذیری علمی 
و تربیتی در راستای رشد و شكوفایی تواناییها 
و استعدادهای درونی شاگردان انجام میگیرد. 
نتیج��ه و برونداد این سیس��تمها، به صورت 
كنشگرانی نس��بی اندیش و آموزش دیده به 
س��ایر نهادها و سپهر عینی زندگی اجتماعی 

وارد میشوند.
در سیستمهای فاشیس��تی، نهاد آموزش 
و پرورش به صورت یك نهاد زیربنایی جهت 
بسط و توس��عه هژمونی یك گروه یا قومیت 
خاص عمل میكند. نظام آموزشی ایران علیرغم 
بس��تری چندفرهنگی، به شكل تك ساحتی و 
منولوگ طراحی ش��ده است. اهداف و آرمانها 
مذهب��ی- هویتی یك ق��وم خاص،به عنوان 
اه��داف و آرمانهای همه گروههای اجتماعی- 
فرهنگ��ی تلق��ی ش��ده و بر همین اس��اس، 
سیس��تم آموزش��ی در قالب مدل فارسیسم- 
شیعیس��م طراحی و عملیاتی شده است. در 
این مدل شهروندان سایر گروههای فرهنگی- 
اجتماعی، ش��هروندان درجه دوم تلقی شده و 
هیچ حق فرهنگی- سیاس��ی ندارند. محتوا و 
منابع درس��ی در راستای منافع و اهداف قوم 
فارس تدوین ش��ده اس��ت و در هیچ كجایی 
منابع تاریخی � فرهنگی اش��اره ای به س��ایر 
ملتهای ایران نش��ده اس��ت. در این سیستم 
آموزش��ی، برنامەهای پنهان آموزشی، موازی 
با برنامەهای آش��كار، جهت آسیمیاسیون و 
نابودی هویتهای غیرفارس به دقت و به شدت  
پیگیری میش��ود. برنامەهای آش��كار و پنهان 
ایدئولوژیكی سیس��تم در راس��تای س��یادت 
و س��روری قوم فارس و یكسان س��ازی سایر 
ملتهای غیر فارس طراحی و عملیاتی ش��ده 
است. هرچند این رویه با واكنشها و مشكات 
عدیده ایی مواجه است، با این حال در صورت 
عدم اعمال برنامەهای پنهان ضد استعماری، 
احتمال دارد، كنش��گران غیرفارس را با نوعی 

ازخودبیگانگی و بحران هویت دچار سازد.
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بیانمسئله
سیس��تم آموزش��ی منولوگ ایران بر مبنای 
ایدئولوژی فاشیستی )با محوریت فارسیسم- 
شیعیس��م( ش��كل گرفت��ه اس��ت. ماهیت 
ایدئولوژیك یك برنامه بیانگر ایدەها، تصاویر، 
اهداف و مفاهیمی اس��ت ك��ه واقعیت را بر 
اس��اس منافع یك گروه خاص بازنمایی كرده 
و ربطی به واقعیت واقع��ی ندارد. ایدئولوژی 
آموزشی فاشیس��تی بر بنیاد تمایز و سروری 
ی��ك گروه و ان��كار و حذف گروه  ناهمس��از 
گذاش��ته شده است. سیس��تم فاشیسم بنیاد 
آموزش��ی ایران، سیس��تمی کاما منولوگ و 
نژادمحور ب��وده و به هیچ وج��ه “ دیگری” 
را به رس��میت نمیشناس��د. در این سیستم 
معرفت علمی جایگاهی ندارد و همه چیز بر 
مبنای ایدئولوژی فارسیسم شیعه محور توجیه 

و سنجیده میشود. 
در سیس��تم آموزش��ی فاشیستی همه ی 
محتوا و منابع آشكار و همچنین برنامه پنهان 
در راس��تای یكسان س��ازی و آسیمیاسیون 
ملته��ای غی��ر خودی)غیرف��ارس( تدوین و 
اجرا می ش��ود. برنامه پنهان حاصل تعامات 
كنش��گران در مدرسه، فضای روانی- عاطفی 
و دیالتكیك مدرس��ه و جامعه است. به طور 
كل��ی برنامه پنهان مدارس ای��ران بر برتری 
معرفت دینی بر معرفت علمی، نژادپرستی بر 
زیست مس��المت آمیز، فردگرایی بر مشاركت 
جمعی و روحی��ه اطاعت به جای خاقیت و 
ابتكار تأكی��د دارد. در برنامه پنهان مدارس، 
دانش آموزان به طور ضمنی اهداف سیس��تم 
را تجرب��ه ك��رده و در معرض آموزش��های 
ایدئولوژیك قرار میگیرند. این پیامها و اهداف 
بعضا ضد و نقیض بوده و یادگیرندگان آنها را 
با توجه به ظرفیت و پتانسیل شناختی خود 
كس��ب میكنند. البته ناگفته پیداست جامعه 
ایران بع��د از انقاب به طور مداوم در جهت 
اهداف توده س��از سیستم ایدئولوژیك حركت 
كرده و ساخت ذهنی- شناختی كنشگران هم 

در این راس��تا تغییر شكل داده است. ساخت 
سیاسی-استبدادی فقیهانه ، مجالی ولو اندك 
برای رشد روحیه و منش دموكراتیك و تولید 
انس��ان مدرن را فراهم نكرده است و چه بسا 
عامدانه مانع از شكل گیری آن نیز شده است. 
بر همین مبن��ا، مدارس هم ب��ه پادگانهای 
بزرگی برای بسط ایدئولوژی فاشیستی رژیم 
بدل ش��ده اند. در این پارادایم، تفاوت و تمایز 
امری ش��یطانی تلقی ش��ده و باید جامعه ای 
یكدس��ت و توده ای به مدد سیستم آموزشی 
بنیاد نهاد. سیس��تم فاشیستی آموزشی قبل 
از هر چیز تاش میكند آرمانها و ارزش��های 
نظام حاكم را بازتولید كند. سیستم آموزشی 
با رویكرد نرم وپرهیز از خش��ونت ، بقا دولت 

ایدئولوژیك را تضمین می  كند.
در این سیستم، به طور مداوم از معلمین 
و كارگزاران اجرایی آموزشی خواسته میشود 
در راستای اهداف كلی سیستم حركت كنند. 
برنامەهای پنهان و الیەهای زیرین در پارادایم 
آموزشی فاشیستی از خود برنامەهای آشكار 
مهمتر اس��ت. برنامه پنهان یك مدل خاص 
تدوین ش��ده و مشخص نیس��ت و در بیشتر 
مواقع حاصل تعامل كنشگران- یاددهندگان 
و یادگیرندگان- اس��ت. بدین وسیله ارزشها 
و آرمانهای سیس��تم به ط��ور ضمنی و غیر 
رس��می به دانش آموزان القاء میش��ود. بدین 
معن��ا برنام��ه پنه��ان متأث��ر از ویژگیهای 
ش��ناختی – ذهنی- اخاقی عامان اجرایی 
اس��ت. البته سیمای كلی این برنامه از طرف 
مدیران ارشد و سازمان برای كارگزارن اصلی 
درون مدارس مش��خص میشود. سیستمهای 
آموزش��ی فاشیس��تی معیاره��ای خاصی را 
ب��رای بكارگیری و اس��تخدام معلمان درنظر 
میگیرند. به نظر میرسد ویژگیهای شخصیتی 
و حرف��ه ای معلمان بیش��ترین نق��ش را در 
شكس��ت ی��ا موفقیت برنامه های آموزش��ی 
دارند. در نظام آموزش��ی ایران از همان ابتدا 
از طریق فرایند گزینش ایدئولوژیك، مانع از 
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ورود نیروه��ای خاق و ناسیونالیس��ت كورد 
ب��ه چرخه آموزش ش��دند. در مرحله بعد، با 
بكارگیری مربیان پرورش��ی غیر بومی تاش 
مجدانه ای را برای تعمیق ایدئولوژی حاكم در 
سطح مدارس كوردستان انجام دادند. كلیت 
این برنامەها، در راستای هویت زدایی كوردی 
و الح��اق اجباری فراگیران ك��ورد به جامعه 

ایرانی- فارسی شیعه محور میباشد.
با توجه به پیش��ینه ی تاریخی و فرهنگی 
كوردستان مقاومت در مقابل وضعیت سیستم 
آموزش��ی بس��یار محتمل بود. مقاومت ركن 
اساس��ی گروەهای فرهنگی- هویتی متمایز 
است. نظام مسلط همیشه در پیشبرد اهداف 
آشكار و پنهان خود نمیتواند موفق عمل كند. 
در دو دهه ی اخیر، به دنبال مطالبات محلی 
و ع��دم رغبت معلمان غی��ر بومی برای كار 
در مدارس مناطق كوردنشین، معلمان كورد 
متعددی به سیستم آموزشی مسلط وارد شدند. 
تعداد زیادی از این معلمان توانایی بازخوانی 
وضعیت موجود و برنامەهای آموزشی آشكار و 
پنهان نظام مسلط را داشتند. آنها مجریان و 
عامان برنامه پنهان ضد استعماری بودند. این 
معلمان استراتژیهای ضد برنامەهای آموزشی 
رس��می را راهبری میكنند. آنها شاگردان را 
برای درك تجربەهای متفاوت آماده میكنند. 
برنامه پنهان ضد استعماری بر این امر تأكید 
دارد كه این برنامەها آموزشی ساختار مسلط 
با بس��تر عملیاتی آن در مناطق غیر فارسی 
تطاب��ق نداش��ته و بنابراین ب��ه جای تكامل 
شناختی- ش��خصیتی آنها، فرصتهای زندگی 
آنه��ا را هدر داده و آنها را به عامان بازتولید 
فرهنگ سلطه بدل میكند. این نوشتار بر امر 
بازسازی هویت فرهنگی- سیاسی با مشاركت 
جدی معلمان استراتژیست كورد میپردازد. بر 
همین اس��اس، این نوشتار در پی پاسخگویی 

به سؤاالت زیر است؟
1 الیەهای پنهان برنامه آموزش��ی س��اختار 

مسلط در ایران كدامند؟

2 استراتژی معلمان پیشرو در ارائه ی برنامه 
پنهان ضد استعماری چیست؟

ای��ن پژوه��ش در مقیاس مح��دود و با 
روش كیفی انجام شده است. در این پژوهش 
ب��ا تعدادی از معلمان در ش��هرهای مختلف 
كوردس��تان -از طری��ق اس��كایپ- در مورد 
برنامه پنهان ضد اس��تعماری گفتگو ش��ده 
اس��ت. گفتگوها هم به ش��كل جمعی)گروه 
متمركز( و هم به صورت فردی انجام ش��ده 
اس��ت. در نهایت، ب��ا روش تحلیل تماتیك 
محتوای گفتگوها تجزیه و تحلیل شده است.

یافتەهایپژوهش
1 ابعاد هویت تاریخی سیاسی برنامه پنهان 

استعماری و ضد استعماری
تقریبا در سرتاس��ر تاریخ م��درن آموزش و 
پرورش ممالك توتالیتر، آموزش و پرورش از 
عوامل اصلی تولید ساخت شناختی و منظومه 
معرفتی یادگیرندگان است. برای نیل به این 
هدف، س��اختارهای رسمی آموزش و پرورش 
بر علوم انسانی تأكید میكنند. در واقع میتوان 
گفت، علوم انس��انی ابزار اصلی دس��تیابی به 
اه��داف آش��كار و پنه��ان در جامعه پذیری 
سیاس��ی نظامهای سیاسی آموزشی منولوگ 
است. درس تاریخ از جمله منابع اصلی تولید 
ناسیونالیسم ذات گرا و منولوگ است. محتوای 
كتب تاریخ سیستم آموزشی در تمامی مقاطع 
تحصیلی و دانشگاهی، بر ناسیونالیسم مذهبی 
با محوریت تشیع و ناسیونالیسم قومی فارس 
محور، تمرك��ز دارد. غیاب عنصرملتهای غیر 
فارس در كلیت كت��ب تاریخ به وضوح دیده 
میش��ود. برای نمونه در مقاطع سه گانه پیش 
از تاریخ، اس��ام و تاری��خ معاصر هیچ گونه 
محتوای��ی حتی ب��ا رویكرد س��لبی جز در 
یك م��ورد � در كتاب تاری��خ معاصر ایران، 
از جمهوری کوردس��تان در مهاباد به عنوان 
غائله ی كوردستان و یك حركت تجزیه طلبانه 
یاد شده است- هیچ گونه محتوایی در مورد 
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تاریخ و ش��خصیتهای كوردی دیده نمیشود. 
ساختار مسلط در قدم اول ملتهای غیرفارس 
را از س��احت رسمی محتوای آموزشی حذف 
ك��رده، و در مرحل��ه بعد ت��اش میكند با 
یگانه س��ازی ملته��ای غیرف��ارس در كلیتی 
هویتی به نام فارس و مذهب تش��یع، س��ایر 
“دیگریها” را به طور كلی انكار و حذف نماید. 
در خصوص تقابل سه گانه برنامه رسمی و 
پنهان سیستم، و برنامه پنهان تقابلی ملتهای 
غیر فارس، یكی از مصاحبه ش��وندگان)دبیر 
تاریخ( معتقد اس��ت: “ تض��اد، عنصر دایمی 
و درون��ی همه ی كلیتهای بس��ته و توتالیتر 
اس��ت. در اینج��ا معلم تاریخ بای��د از برنامه 
پنهان در جهت واكنش��ی و تقابلی اس��تفاده 
كرده و در تمامی رویدادهای تاریخی با ذكر 
منب��ع، رویدادهای م��وازی تاریخ كورد را به 
دانش آم��وزان القاء كند. یعنی باید در تمامی 
موقعیته��ا عنصر ملیتی ك��وردی را در پازل 
تاریخ وارد ك��رده و موقعیت فراگیر كورد را 
در داالن تاریخ مشخص كرده و تاریخ تهی و 
حذف شده ی كوردی را با مستندات تاریخی 

بازسازی كند.”
غی��اب عینی ملته��ای ایرانی، ب��ه ویژه 
كوردها، در محتوای كتب، واكنشهای متفاوتی 
را در س��اخت ش��ناختی- ذهن��ی فراگیران 
ایج��اد میكند. این فرایند در مقاطع تحصیلی 
متفاوت، اثرات متفاوت��ی را ایجاد میكند. در 
مقطع ابتدایی، فراگیران به شكل ناخواسته و 
ناآگاه در مسیر هویت یابی موازی قرار میگیرند. 
بدین معنا، رون��د هویت یابی و جامعه پذیری 
محیطی)خان��واده و محی��ط بیرون��ی(، ب��ا 
جامعه پذی��ری درون مدرس��ه ای، تداخل پیدا 
كرده و نوعی تضاد دایمی ش��كل میگیرد. در 
این فرایند رقابت، كشمكش دایمی برای حذف 
یكدیگر صورت میگیرد. با توجه به اثرگذاری 
عمیق سیس��تم آموزش در این مقطع سنی، 
فراگی��ران به نوعی دچ��ار درماندگی آموخته 
ش��ده میشوند. در مقطع ابتدایی و راهنمایی، 

و با توجه به كلیت آموزش��ی و مرجعیت تام 
كتب درس��ی و كارگزاری فع��ال معلم، خود 
فراگی��ر هم از گردونه آموزش حذف ش��ده و 
ذهن وی به انبانی ب��رای ذخیره انواع محتوا 
و دادەه��ای متعارض و غی��ر كاركردی بدل 
میشود. بنابراین در اینجا هم فراگیر و هویت 
تاریخی وی به یكسره از فرایند رسمی و غیر 

رسمی آموزش حذف میشود. 
براین اساس معلمان ابتدایی نقش مهمی 
در جهت دهی به برنامه پنهان ضد استعماری 
در مقاط��ع پایی��ن تحصیلی دارن��د. ناگفته 
پیداس��ت در تمامی مقاطع نق��ش معلمان 
به عنوان كارگزار اجرای��ی برنامه پنهان ضد 
اس��تعماری انكارناپذیر است، با این حال، در 
مقاط��ع باالتر و تكامل ش��ناختی فراگیران، 
واكنش تدافعی فراگی��ران به مدد كارگزاران 
آمده و روند تعمیق برنامه دژپنهان س��اختار 

مسلط را تسهیل میبخشد. 
غی��اب ملتهای ایران��ی در كتب تاریخی 
و مق��درات تاریخی این س��رزمین، از همان 
ابتدا این ایده را القاء میكند كه سایر ملتهای 
ایرانی قابلیت اداره یك سیس��تم سیاسی را 
نداش��ته و پتانس��یل تبدیل به دولت- ملت 
را ندارند. بنابراین از همان اوان ش��كل  گیری 
شخصیت بنیادی كودكان، آنها آماج  حمات 
برنامەهای متعدد پنهان آموزشی سیستم قرار 
میگیرند. آنها باید بیاموزند تاریخ شان سرشار 
از تهی اس��ت. یكی از معلمان و كارش��ناس 
ارش��د تاریخ در همی��ن خصوص میگوید : “ 
حذف عامدانه ملتهای ایرانی از محتوای كتب 
و همراهی آن با كلی��ت برنامەهای پنهان را 
میتوان نوعی از ترور هویت سیاس��ی ملتهای 
فرودس��ت تلقی كرد. به آنها القاء میشود كه 
در هیج جایی گذشته ریشه ندارند و در واقع 
هیچ نیس��تند. “ مصاحبه شونده ی دیگر در 
همین خصوص میگوید: “ كلیت برنامه آشكار 
و پنهان در راستای تخریب هویت سیاسی و 
ناتوان تلقی كردن س��ایر ملتهای ایرانی غیر 
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فارس اس��ت. بنابراین قوم فارس یك رسالت 
تاریخ��ی سیاس��ی مهمی دارد. آنه��ا وانمود 
میكنند نقش متمدن كردن ملتهای نامتمدن 
ایران��ی را به عهده دارن��د. حاال باید قالبهای 
جدید هویت سیاسی را برایشان تعریف كرد”.
در كت��ب تاری��خ زمانیك��ه از ملته��ای 
ایرانی غیر فارس س��خن رانده میش��ود، در 
بیش��تر موارد آنها را در واحدهای اجتماعی 
عش��ایری بازنمایی میكند. در اینجا عش��ایر 
نماد یاغیگری، غارت و واگرایی تلقی میشود. 
ب��ا این وصف، عش��ایر نم��اد عقب ماندگی و 
توقف زمان در گذشته است. بنابراین اجرای 
سیاست یكجانشینی در راستای متمدن سازی 

آنها صورت میگیرد. 
برنامەهای  در فاز بعدی متمدن س��ازی، 
آش��كار و پنهان ب��ر تولید هویت سیاس��ی 
جدید و همبستگی سیاسی سرزمینی تأكید 
میكنن��د. در این مرحل��ه علیرغم نفی كلیت 
نظام سیاسی پهلوی، رضاخان تلویحا همچون 
یك قهرمان ملی در راس��تای سركوب عشایر 
و ملتهای  نامتمدن ایرانی معرفی میشود. در 
واقع سیاس��ت آموزشی پنهان در این مرحله 
الحاق همه ی ملتهای نامتمدن به ملیت ایرانی 
است كه سركرده آنها فارسها هستند. مصاحبه 
ش��ونده شماره س��وم و كارش��ناس آموزش 
ابتدایی در همین خصوص میگوید: “محتوای 
آش��كار و پنهان الحاق هم��ه ی ملتهای غیر 
ف��ارس به جامعه ایرانی فارس محور از اواخر 
مقطع ابتدایی شروع میشود. درواقع سالهای 
ابتدایی این مقطع بیش��تر در راستای انكار و 
تهیس��ازی هویت سیاسی حركت میكند. بعد 
از این كه خودآگاهی فراگیر غیر فارس دچار 
فروپاشی شد، حاال باید ذهنیت وی را تسخیر 
كرد و وی را در یك جامعه و جهان سیاسی 
دیگری جایگیر ساخت. حاال باید او بفهمد كه 
هیچی نیست و برای زندگی در جهان مدرن 
باید شبیه دیگری ش��ود. دیگری كه وانمود 
میش��ود بسیار قدرتمند بوده و قدرت وی در 

قال��ب یك دولت فراگیر متجلی ش��ده و در 
صورت نافرمانی نابود میشوید.”

در واقع كلیت آشكار و پنهان برنامەهای 
آموزش��ی در راستای همبس��تگی و تكینگی 
نظام سیاس��ی تدوین ش��ده اس��ت. مربیان 
پرورش��ی بازوی اصلی و كارگزار برنامەهای 
پنهان سیس��تم در مدارس محسوب میشوند. 
تا چند س��ال پیش كمتر این پست حساس 
ایدئولوژیك��ی در كوردس��تان به معلمان غیر 
ف��ارس واگذار میش��د. اف��رادی ب��ا توانایی 
وی��ژه كه اغلب خود عض��و نهادهای امنیتی 
بودند، كارگ��زار برنامەهای پنهان در مدارس 
كوردس��تان بودن��د. همچنین، سیس��تم با 
بكارگیری مكانیسمهای مختلف، تاش زیادی 
به عمل آورد كه دهه شصت و هفتاد، كمترین 
نیروی آموزش��ی كورد در مدارس كوردستان 

استخدام شوند. 
تأكید محتوای پنهان و آشكار بر همبستگی 
بر محور فارسیس��م- شیعیس��م در واقع نفی 
حقوق فرهنگی سیاس��ی تمام ملتهای ایرانی 
غیر فارس است. همانطور كه قبا گفته شد، 
انكار هویت سیاسی سایر ملتهای غیر فارس، 
فراگیران را آماده ضمیمه شدن به یك كلیت 
ظالمانه میكند. لحظ��ات تاریخی منحصر به 
فردی در حال گذر است. غفلت معلمان كورد 
به معنی همدس��ت شدن با اشغالگر جهت به 
تاراج بردن پیش��ینه تاریخی و آسیمیاسیون 

فرهنگی- سیاسی است. 
یكی از كاركرده��ای اصلی برنامه پنهان 
ضد استعماری بازگرداندن كوردها به ساحت 
تاریخی- سیاس��ی اس��ت. آنه��ا باید هویت 
تاریخی سیاسی كورد را در ساخت شناختی 
فراگیر ك��ورد بازجایگیر كنند. در مقطع دوم 
متوس��طه بارها از شاگردان ش��نیده میشود 
كه كورد ب��ودن بی معنی اس��ت و یا حتی 
خودشان برچس��پهای هویتی منفی به خود 
نس��بت میدهند. یك��ی از معلمین تاریخ در 
همین خصوص میگوید: “باید از تاریخ پیش 
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از اسام ش��روع كرد. فراگیر كورد باید بداند 
اولین دولت فراگیر در پهنه جغرافیایی ایران 
به وس��یله مادها ایجاد شد كه كنفدراسیونی 
از اقوام كورد بودند. آنها باید بدانند هگمتانه 
به عن��وان پایتخت مادها، ی��ادگار اجدادی 
كوردهاست. ارایه این پیشینه تاریخی فراگیر 
كورد را به صحنه تاریخ برمیگرداند. او دیگر از 
خود و هویت سیاسی خود خجالت نمیكشد و 

خود را تحقیر نمیكند.”
یكی دیگ��ر از معلمان ابتدایی در همین 
خص��وص میگوی��د : “معلمین ك��ورد باید 
تاریخ سیاس��ی تكه تكه شده را دوباره جمع 
كرده و كلیت جدیدی بس��ازند. آنها باید به 
شكل گیری خودآگاهی سیاسی كوردی كمك 
كند. درواقع باید پروژه همبس��تگی ملی كه 
هدف نهاییش، ذوب ملتهای ایرانی غیر فارس 
اس��ت را برما كنند. آنها باید حقوق سیاسی 
كوردها و س��ایر ملتهای ایرانی را یادآور شده 
و وضعیت فرودس��تی كنونی را به عنوان یك 

حالت استثناء، موقت و گذرا تلقی كنند.”
یكی دیگر از مصاحبه شوندگان در همین 
خصوص چنین اظهار عقیده میكند: “معلمین 
كورد باید فاشیسم فرهنگی - سیاسی حاكم 
بر ساختار آموزشی را به چالش كشیده و یك 
كنش��گر كورد معتقد به مبانی دموكراسی را 
تربیت كنن��د. آنها با زنده كردن تاریخ قدیم 
و جدید كورد، كنشگر كورد را در كنار سایر 
كنش��گران و ملتهای ایرانی قرار داده و مانع 
از تحقیر وی ش��وند. باید به وی یاد داد كه 
در یك جامعه چندفرهنگی زندگی میكند كه 
ضمن احترام به حقوق س��ایر ملتها، خود هم 
باید از حقوق سیاسی برخوردار شود. كارگزار 
برنامه پنه��ان كوردی باید دورنمای رویاهای 
سیاسی كوردی را برای شاگردان ترسیم كند 

تا در رویاهای دیگران غرق نشود.” 
تولید س��وژ ه ی سیاسی خودمختار كاری 
بس دش��وار ولی امكان پذیر اس��ت. معلمان 
استراتژیس��ت ك��ورد باید زمین��ه ی تولید و 

تقویت خودآگاهی سیاس��ی كوردی در قالب 
جامعه پذی��ری و برنامه پنه��ان ضد آموزش 
اس��تعماری را فراهم كنن��د. آنها باید ضمن 
آموزش زندگی مس��المت آمیز در یك جامعه 
چند ملیت��ی، حقوق سیاس��ی كوردها را به 
دانش آموز یادآور ش��وند. آنه��ا باید وضعیت 
سیاس��ی كورده��ا را در عراق و س��وریه به 
عنوان مسیر تحقق رویاهای سیاسی كوردی 
تجزیه و تحلیل كنند. وضعیت كنونی كوردها 
در ای��ن دو “پارچه” نش��ان میدهد، علیرغم 
تمامی ضعفها و مداخات خارجی منطقه ای و 
جهانی، كوردها آرام آرام مسیر تشكیل دولت 
و س��روری و سیادت بر سرزمین های مادری 

خود را طی میكنند. 
یك��ی دیگ��ر از مصاحبه ش��وندگان در 
خصوص شكل گیری هویت تاریخی- سیاسی 
معتقد اس��ت : “متأسفانه رویه ی یكسانی در 
بین دبیران وجود ندارد. درس��ت است كه در 
مقطع متوسطه ش��اگردان آمادگی فراگیری 
مطال��ب خارج از كتاب و چه بس��ا متضاد با 
آن را دارن��د، با این حال به دلیل نداش��تن 
برنام��ه مش��خص، روند ش��كل گیری هویت 
تاریخی- سیاسی ش��اگردان كورد با اختال 

مواجه میشود”.
در ادامه همین بحث یكی دیگر از دبیران 
تاریخ دبیرس��تان میگوید: “ بیش��تر دبیران 
تاریخ تاش متفاوت و سودمندی برای القای 
برنامه پنهان ضد اس��تعماری ندارند. درست 
است كه آنها بهایی به مطالب و محتوا كتاب 
نمیدهند و هیچ فعالیتی هم به ش��كل پنهان 
برای تعمیق برنامه رسمی ندارند، با این حال 
هیچ برنامه ای هم برای ارائه ی تاریخ سیاسی 

كورد و شكل گیری هویت كوردی ندارند.”
در مجموع مصاحبه ش��وندگان معتقدند 
ب��ه دلیل نداش��تن انگی��زه كاف��ی در بین 
معلمان، و همچنین نداشتن رویه ی مشترك 
در مسئله شناس��ی، روند ش��كل گیری هویت 
تاریخی- سیاس��ی شاگردان با اختال مواجه 
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میش��ود. آنها معتقدند كه سیس��تم تا حدود 
زی��ادی در تهیس��ازی هویت��ی موفق عمل 
ك��رده، هرچند در مقاط��ع باالتر در الحاق و 
آسیمیاس��یون نهایی ناكام بوده، با این حال 
آنها ت��ا حدودی به  هدف خود رس��یده اند. 
اخت��ال یا بحران هویت و خودشناس��ی كه 
نتیجه ف��وری آن ازخودبیگانگ��ی اجتماعی 
ش��اگردان اس��ت، کاما در راس��تای اهداف 
تعریف شده آنها میباشد هر چند سازوكار آن 
قصد نش��ده و نیت نشده باشد. آنها معتقدند 
هر چن��د دانش آموزان در مقطع متوس��طه 
آمادگی جذب برنامه پنهان ضد اس��تعماری 
را دارند، با این حال دبیران در كنش��گری و 

اعمال نفوذ خود موفق عمل نمیكنند. 
آنها معتقدند بحران هویت و خودشناسی 
ش��اگردان كورد ناش��ی از ضعف منابع تغذیه 
هویت فرهنگی- سیاسی است. این روند باعث 
میش��ود علیرغم دوری ش��اگردان از بافتار و 
ساخت ش��ناختی مركز، ولی ارجاعات هویت 
سیاس��ی مشخصی نداش��ته و در یك حالت 
تعلیق موقت و یا بعضا دایمی قرار میگیرند. بر 
همین اس��اس، باید گفت تدوین استراتژیهای 
برنامه پنهان ضد استعماری یك اولویت فوری 
است. دبیران باید در جلسات مشترك خطوط 
فعالیت را مش��خص كرده و با مسئله شناسی 
دقیق و ش��ناخت زمان، اقدامات هماهنگ را 
انجام دهند. نتایج تحقیقات حوزه هویت نشان 
میدهد علیرغ��م باال بودن میزان تعلق هویت 
كوردی در بین دانش آموزان كورد، با این حال 
تعهد هویتی و عمل در راستای منافع كوردی 

در حد بسیار پاینی قرار دارد.
2 ابع��اد هوی��ت فرهنگ��ی برنام��ه پنهان 

استعماری و استراتژیهای تقابلی
برنامه آش��كار و پنهان آموزش��ی سیس��تم 
آموزش��ی اس��تعماری، یك برنام��ه جامع و 
چندجانبه است. این برنامه برآن است كلیت 
فرهنگی- سیاس��ی كنش��گران غیرفارس را 
هدف قرار دهد. بر همین اس��اس، این برنامه 

ب��ا تدابیر ویژه و نرم تدوی��ن، و با كارگزاران 
مخصوص و گزینش ش��ده عملیاتی میشود. 
بخش عمده برنامه آموزش��ی استعماری نظام 
آموزشی ایران آشكارا ساخت هویت فرهنگی 
دانش آموزان ملتهای غیرفارس را هدف گیری 
كرده اس��ت. ای��ن برنامه براس��اس اصول و 
مبانی فاشیس��تی پان فارسیس��م شیعه محور 
طراح��ی ش��ده اس��ت. در برنامه آموزش��ی 
اس��تعماری ایران، س��رزمین، ملت، و امنیت 
این سرزمین و ملت )كاما پارسی( به عنوان 
ارزش��ها و آرمانهای غایی تلقی شده و تعهد 
ب��ه حفاظت از آنها یك ام��ر مقدس و الهی 
تلقی شده اس��ت. در این سیستم، به كلیت 
باورها و ارزش��های قوم فارس تقدس بخشی 
ش��ده و انحراف از آن ناهنجاری و جرم تلقی 
میشود. در واقع میتوان كلیت این ساختار را 
یك كلیت کاما ایدئولوژیك دانس��ت كه به 
راحت��ی و به تدریج با فاشیس��م امتزاج پیدا 
كرده اس��ت.  تكینگی و وح��دت بر تمامی 
ساختارها و زیرس��اختارها سایه افكنده و از 
ابزار آموزش هم در راس��تای آسیمیاسیون 
و ذوب فرهنگی ملتهای غیرفارس اس��تفاده 
بهینه میشود. استفاده ایدئولوژیك از سیستم 
آموزشی به منظور یكدستی فرهنگی هویتی 
در راستای “بسیج پروری” و شكل گیری ارتش 
بیس��ت میلیونی برای حف��ظ حاكمیت نظام  

پارسی شیعه محور میباشد. 
فاشیسم مذهبی جمهوری اسامی مملو 
از تناقضات ذاتی اس��ت. از یك سو این نظام 
مدعی ارائ��ه نوعی جدید از مردم س��االری، 
آنهم از نوع دینی اس��ت، از سوی دیگر تمام 
تاش خود را برای یكپارچگی هویتی و ذوب 
ملتهای ایرانی در قالب فارسیس��م- شیعیسم 

انجام میدهد.
 به كارگیری عنصر زبان مهمترین عنصر 
فرهنگی برای یكسان س��ازی تلقی میش��ود. 
زب��ان، عنصر اساس��ی هویت��ی- تعاملی در 
سیس��تم آموزشی اس��تعماری تلقی میشود. 
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زبان بیانگر تجربه زیس��ته ملتهای گوناگون 
اس��ت و نقش مهمی در فرایند هویت سازی 
ایف��ا میكند. زب��ان نقش مهمی در توس��عه 
خودآگاهی و ش��كل گیری ناسیونالیسم دارد. 
درواقع میت��وان زبان و نقش آگاهیبخش آن 
را زیربنایی ناسیونالیسم سیاسی و جنبشهای 

اجتماعی- سیاسی نوین نامید.
سیس��تم آموزشی اس��تعماری ایرانی، به 
عنوان مهمترین عنصر هویت بخش فارسیسم، 
تأكید بیش از حدی بر زبان فارسی به عنوان 
یگانه زبان رسمی در گستره جغرافیایی ایران 
دارد. زبان فارس��ی و ایجاد دلبستگی به آن 
خمیرمایه سیس��تم آموزشی استعماری ایران 
اس��ت. بعد از انقاب ایران ب��رای اولین بار، 
بر اس��اس ماده 15 قانون اساسی ایران، زبان 
فارسی به عنوان زبان رسمی و قانونی ایرانیان 
انتخاب ش��د. هر چند پیش تر از آن هم زبان 
فارسی نقش تعیین كننده در ساختارفرهنگی 
-آموزش��ی ایران داشت، با این حال در دوره 
جدید و بعد از انقاب فاشیسم زبانی رسمیت 
یافت. درواق��ع بعد از انقاب بیش��تر مبانی 
فاشیس��تی فرهنگی- سیاس��ی با ابزار قانون 
نهادینه ش��د. قانون اساسی دستاویزی برای 
توس��عه تكینگی و آسیمیاس��یون ملتهای 

غیرفارس شده است.
یكی از معلمان ابتدایی در خصوص نقش 
زبان فارسی در هویت سازی فارسیستی چنین 
اظهار نظ��ر میكند: “ارای��ه ی كلیه مطالب و 
محتوای رس��می آموزش��ی در همان سالهای 
اولیه واكنشهای مختلفی را در پی دارد. برای 
نمونه بیش��تر دانش آموزان از معلمان س��ؤال 
میكنند چرا با زبان خودمان آموزش نمیبینیم. 
در این جور مواقع معلمان در پاسخگویی كاما 
درمانده میش��وند. و بعضی مواقع خودش��ان 
میگویند حتمن با زبان ما نمیشه درس خوند 

و درواقع این زبان قابلیت آموزش ندارد.”
طراح��ان و استراتژیس��تهای آموزش��ی 
س��اختار مس��لط، با پیروی  از مبانی نظری 

ناسیونالیسم كاسیك و ذات گرا، زبان فارسی 
را در ظاه��ر همچون ابزاری برای آموزش در 
جامعه چندگونگی فرهنگی ایرانی میدانند و 
معتقدن��د همه ی ملتهای غی��ر ایرانی الجرم 
باید برای زندگی در جامعه ایرانی و تس��هیل 
ارتباطات، با یك زبان مشترك سخن بگویند. 
با این حال، آنها تدابیر ویژه و پنهان برای این 
اس��تراتژی در نظر دارند. همانطور كه گفته 
ش��د زبان، ابزار هویت س��از جمعی و تدوام 
فرهنگی یك جامعه است. درواقع انسانها در 
بستر زبان متولد شده و در باززایی آن نقش 
دارند. حذف زبان ملتهای غیر فارس از چرخه 
و فراین��د آموزش، تاش��ی جدی برای ذوب 
و آسیمیاس��یون فرهنگ��ی و نابودی منابع 

معرفتی تلقی میشود. 
یكی دیگر از معلمان ابتدایی در خصوص 
زبان فارس��ی معتقد است : “زبان فارسی در 
این سیستم تنها زبان آموزش نیست. افشای 
نقش پنهان و كاركردهای پنهان آن بس��یار 
مهم اس��ت. قوم فارس با رسمیت بخش��ی به 
زبان فارس��ی در آموزش و سیستم اداری، در 
واقع میخواهد س��روری و سیادت فرهنگی- 
هویت��ی خ��ود را از همان ابت��دا بر ذهنیت 
دانش آموز خردسال ما القاء كند. او میخواهد 
هیچ بودن وی را با تحمیل زبانش نشان دهد. 
زمانیكه ش��اگرد نتواند با زبان خودش سخن 
بگوید و مرتبا ب��ه خاطر ناتوانی در فراگیری 
زبان فارسی بازخواست شود، در نهایت دچار 

سرخوردگی و تحقیر هویتی میشود”.
استراتژیستهای آموزشی ایران معتقدند با 
توجه به تنوع و چندگانگی فرهنگی در ایران، 
نمیتوان ناسیونالیس��م ایرانی را بر عنصر نژاد 
خال��ص یا خاطرات مش��ترك تاریخی جعلی 
برپا ك��رد. بنابراین ت��اش میكنند از طریق 
ابزار آم��وزش و برنامەهای پنهان و آش��كار 
رویكرد خود را عملی كنند. آنها به این نتیجه 
رس��یده اند بهترین ابزار برای رسیدن به این 
هدف، زبان فارس��ی، آم��وزش به آن و القای 
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روح مل��ی از طریق آن اس��ت. آنها معتقدند 
كه توسعه ناسیونالیسم ایرانی- فارسی تنها از 
طریق جامعه پذیری و تحمیل سبكهای نوی 

آموزشی امكان پذیر است. 
یكی از دبیران جامعه شناسی در خصوص 
زبان فارس��ی و ش��كل گیری هویت ایرانی- 
فارس��ی معتقد است: “سیس��تم آموزشی به 
شكل آشكار و از طریق محتوای درسی تدوین 
ش��ده  و از طری��ق برنامه پنه��ان و القایی و 
همچنین برنامه پوچ، در صدد تحمیل هویت 
فرهنگی- زبانی فارسی بر شاگردان غیر فارس 
اس��ت. مؤلفان كتب فارسی به ویژه از طریق 
تولید محتوای آش��كار كتب علوم انسانی در 
صدد برساخت هویت ایرانی بر محور فارسیسم 
)زبان فارس��ی( و مذهب ش��یعه هستند. آنها 
زمانیك��ه مؤلفەه��ای این س��اخت هویتی را 
تشریح میكنند، همیشه و در گام اول بر زبان 
فارس��ی به عنوان یگانه عامل همس��ازی یاد 
كرده و در مرحله بعد با مدد از تئوری والیت 
فقیه و انتقال حق حاكمیت به ساحت مذهبی 
تشیع، عما س��ایر ملتهای غیر ایرانی و غیر 
شیعه را از فرایند هویت  یابی حذف میكنند.”

یكی دیگ��ر از دبی��ران جامعه شناس��ی 
دبیرستان در همین خصوص چنین اظهار نظر 
میكند: “ناسیونالیسم سیاسی كاسیك مبتنی 
بر زبان و خصایص فرهنگی ذات گرا مس��بب 
بزرگترین مصایب بشری بوده اند. تاریخ غرب 
و حتی خاورمیانه مملو از تعارضات و تنشهای 
خش��ونت آمیز مبتنی بر این نوع رویكرد بوده 
است. اگر سیستم سیاسی و حاكمیتی بر بنیاد 
دموكراس��ی و پلورالیس��م بنیاد نهاده میشد 
اش��كالی نداشت كه همش��هریان یك كشور 
برای ارتباط از یك زبان مش��ترك اس��تفاده 
كنند. اش��كال كار در این است زبان فارسی 
در اینجا یك زبان ارتباطی- تعاملی نیست و 
اس��تراتژی پنهان آن ذوب فرهنگی و نابودی 

ملتهای غیر فارس است”.
با دموكراتیزه ش��دن س��پهر سیاسی در 

بیشتر كشورها و همچنین توسعه ناسیونالیسم 
مدنی بر معی��ار قوانی��ن و اقتضائات جدید، 
انتظار میرفت تا ح��دودی زیادی نقش زبان 
و سایر مؤلفەهای ذات گرا در تولید و بازتولید 
ناسیونالیس��م كاهش یابد. با این حال بررسی 
اجمالی تنش��ها و خش��ونتهای سیاسی نشان 
میده��د، علت اصلی بیش��تر این تنش��ها به 
وی��ژه در خاورمیانه، تأكی��د دولتهای حاكم 
ب��ر ناسیونالیس��م مونوگ و تصفی��ه ملتهای 
غیر همس��ان اس��ت. بنابراین قوی��ا میتوان 
گفت “زبان” و “س��رزمین” كماكان از عناصر 
اصلی ش��كل گیری ناسیونالیسم و جنبشهای 
حق خواهانه هستند. با وجود زندگی در دنیای 
م��درن و با “ وج��ود اینكه از تنوع وس��یع 
رس��انەهای ارتباطی برخورداریم، حتی امروز 
نیز پر اس��تفاده ترین رسانه چه نوشتاری چه 
گفتاری “زبان” اس��ت. در یك دریافت بسیار 
بنیادی میتوان گفت جوامع، اجتماعات زبانی 
هس��تند، متشكل از انسانهایی كه با هم وجه 
اش��تراك و ارتباط دارند. بنابراین اگر مردمی 
دارای وط��ن مش��ترك هس��تند و تابع زبان 
مشترك میش��وند، میتوانند یك ملت باشند. 
چنی��ن كاری در هن��د در ح��ال انجام و در 
حال پیگیری اس��ت. به ای��ن صورت كه تنها 
كش��ور چند زبانه كه نقشەهای اداری خود را 
بر مبنای جغرافیایی زبانی تغییر داده اس��ت، 
هند است. این كشور در طول جنبش موسوم 
زبان گرایی به خصوص در فاصله ی س��الهای 
1953 تا 1960 گرایش به تأس��یس دولتهای 
زبانی یافت. این دولتها كه با واحدهای باستانی 
این كش��ور انطباق دارند، پایه و اساسی برای 

فدرالیسم هندی شدند.” )اممن، 1386(
م��دل فدرالیس��م هن��دی منطب��ق بر 
جغرافیای��ی زبان��ی و انطب��اق تاریخ��ی بر 
واحدهای اجتماعی باستانی این كشور است. 
متاس��فانه باید گفت یك��ی از كارهایی كه از 
عص��ر صفویه به این ط��رف در ایران صورت 
گرفته اس��ت بهم ریخت��ن جغرافیایی زبانی 
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اس��ت. كوچ اجباری و جابجای��ی كوردها و 
پراكن��ده كردن در اس��تانهای مختلف ایران، 
باعث شده اس��ت كوردها در مناطق مختلف 
ساكن ش��ده و عملن از هم دور افتاده اند. با 
این حال، هس��ته اصلی سرزمین كوردها در 
ج��وار هم قرار گرفته و این عامل در حفظ و 
نگهداش��ت هویت فرهنگی- زبانی كوردها تا 

حدود زیادی مؤثر بوده است.
بخ��ش مهم��ی از برنام��ه پنه��ان ضد 
اس��تعماری مدارس كوردستان باید بر محور 
زبان كوردی و برجسته س��ازی آن بنا ش��ود. 
یكی از معلمان ابتدای��ی در همین خصوص 
میگوی��د: “زبان كوردی نبای��د به هیچ وجه 
فراموش ش��ود. فراموش��ی زبان، باعث الكن 
شدن و ناتوانی فرهنگی در زایندگی و انتقال 
تجربیات است. معلمین ما باید در كنار زبان 
فارسی، زبان كوردی را هم آموزش دهند. به 
خصوص معلمی��ن ابتدایی. دانش آموز كاس 
اول ابتدایی باید بداند میشود با زبان مادریش 

نوشت. وقت زیادی هم نمیبرد.”
یكی دیگر از معلمان مصاحبه شونده در 
همی��ن خصوص میگوید: “ ش��اگردان ما به 
ناچار باید با زبان غیر مادری آموزش ببینند. 
بنابرای��ن در این موقعی��ت تاریخی مهم و یا 
در حال انتقال، اول��ن برای درك پیچیدگی 
استراتژیهای اس��تعمارگر و سر در آوردن از 
توطئەهای آنها، باید زبان فارسی را به خوبی 
بیاموزیم. معلمین ه��م باید از دقایق اضافی 
و مرده كاس��ها برای آم��وزش زبان كوردی 
اس��تفاده كنن��د. در اینجا ما ه��م باید مثل 
خودش��ان عمل كنیم، یعنی زبان تنها وسیله 
ارتباط و تعامات روزانه نیست، زبان نوشتاری 
عامل و منش��أ زایش و تقویت زبان است. در 
مرحله ی بعدی ایجاد دلبس��تگی عاطفی به 
آن منجر به تقویت هویت فرهنگی- زبانی و 
در نهایت عدم الحاق به جامعه ایرانی- فارسی 

و تن ندادن به حقارت فرهنگی.”
كارگزاران برنامه پنهان ضد استعماری باید 

بر خاص بودگی هویت كوردی تأكید كنند. آنها 
باید به شاگردانش��ان یاد دهن��د كه یك ملت 
متفاوت با فارس��ها هستند. البته نگارنده معتقد 
است هرگز نباید به نفی و انكار دیگری پرداخت 
و بذر خصومت و خشونت نژادی كاشت. مقصود 
اصل��ی نگارنده این اس��ت تاش برای نش��ان 
دادن خاص بودگی ابزار بس��یار كارآمدی برای 
جلوگیری از آسیمیاسیون و ذوب شدن در یك 
كلیت فرهنگی- هویتی دیگر است. خاص بودگی 
هویتی  باید بر شاخصهای عینی و ذهنی فرهنگ 
كوردی مبتنی باش��د. تولید خودآگاهی هویتی 
و تعل��ق به یك ملیت ركن اس��اس هویت یابی 
است. در این لحظات تاریخی مهم كه معادالت 
داخل��ی و بین المللی مان��ع از تغییر مرزها یا 
رس��یدن به حقوق ذاتی كوردهاس��ت، آموزش 
ناسیونالیسم سیاسی- فرهنگی كوردی و آماده 
كردن نس��لی متفاوت برای مبارزات آتی بسیار 
حیاتی اس��ت. خاص بودگی یك جریان هویتی 
موازی را میسازد، جریانی كه همواره خود را در 
تقابل با دیگری بازسازی و تقویت میكند. غقلت 
از نس��ل جوان و تولید هویت متمایز كوردی به 
مدد برنامەهای پنهان ضد اس��تعماری، لطمات 
جبران ناپذی��ری را ب��ه دنبال خواهد داش��ت. 
ترس��یم خطوط تمایز هوی��ت كوردی با هویت 
ایرانی- فارسی، باید هدایت گر فعالیتهای درون 
مدرس��ه ای معلمان ك��ورد در تمامی پهنەهای 
جغرافیایی كوردنش��ین به ویژه استانهای ایام 

و كرمانشاه باشد. 
هویت فرهنگی یك ام��ر دینامیك بوده 
و همواره با محیط خود در تماس میباش��د. 
هویت فرهنگی هر جامع��ه ای نتیجه آگاهی 
اعضای یك جامعه نسبت به تجربیات انباشته 
شده ی تاریخی خود است كه  از داالن زمان 
گذشته و  به عصر حاضر رسیده است. كوردها 
در گذر زمان همواره با ملتهای همجوار خود 
در ارتباط بوده و الجرم ویژگیهای مشتركی با 
آنها دارد. خاص بودگی به معنای نفی اشتراك 
فرهنگی با س��ایر ملتهای ایرانی نیست. مراد 
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ازتأكید بر خاص بودگی در اینجا این است كه 
هر ملت تحت س��لطه و اس��تعمار شده برای 
رهایی از دریوزگ��ی و تحقیر، به ابزار مبارزه 
و رهایی نیازمند اس��ت.كارگزاران آموزش��ی 
)معلمان و مدیران كورد( باید از خاص بودگی 
به عنوان ابزاری پنهان جهت مبارزه در حوزه 

فرهنگی- هویتی استفاده كنند. 

نتیجهگیری
برنامه پنهان آموزشی در راستای بسط و توسعه 
ارزش��ها، آرمانها و غایات اخاقی یك جامعه 
عمل میكند. برنامه پنهان به شكل دیالتیك و 
در تعامل بین فرهنگ عمومی و فضای مدرسه 
ش��كل میگیرد. بدین وس��یله دانش آموزان به 
شكل ضمنی و غیر صریح در معرض پیامهای 
مطلوب سیستم قرار میگیرند. در سیستمهای 
ایدئولوژیك، همه ی خرده سیستمها و نهادهای 
اجتماعی در راستای بسط ایدئولوژیك سیستم 
عمل نم��وده و كمتر به كنش��گران فردی یا 
گروهی اقلیت توجه میشود. این برنامه تنوع را 
برنتافته و سعی در همسان سازی و تولید سوژه 
عاطفه بنیاد )در مقابل عقل بنیاد( و در نهایت 

جامعه توده وار دارد.
س��اختارهای سیاس��ی ایران از گذشته 
ت��ا كنون، به طور مداوم ت��اش كرده اند در 
جغرافیای زیستی و سیاسی كوردها حفرەها 
مختل��ف ایجاد ك��رده و یا آنها را به ش��كل 
اجباری به نقاط دیگران ای��ران كوچانده اند. 
در كنار اقدامات عریان سیاس��ی )خش��ونت 
فیزیكی، اعام جهاد، تسخیر سرزمین، تبعید 
و اع��دام(، دولتهای معاصر از س��اختارهای 
رس��می آموزشی و سیستم رس��انه ای برای 
حذف و انكار هویتی كوردها استفاده كرده اند، 
س��اختارهای كه با جنگ نرم و ایدئولوژیك 
كلی��ت فرهنگی- سیاس��ی كوردها را هدف 
حمات خطرناك و البته پنهان قرار داده اند. 
برنامه پنهان و غیر صریح سیس��تم آموزشی 
فاشیس��تی ایران ب��ا محوریت فارسس��یم- 

شیعیس��م ب��ه ط��ور سیس��تماتیك ب��رای 
آسیمیاس��یون ملتهای غیرفارس و به طور 
مشخص كوردها  عمل میكند. هدف اولیه این 
برنامه الحاق كوردها به جامعه ایرانی- فارسی 
میباشد. برای دستیابی به این هدف، كوردها 
از برنامه رس��می و محت��وای تاریخی حذف 
شده اند. انكار هویت تاریخی- سیاسی كوردها 
در راس��تای القای ذهنیت ناتوانی كوردها در 
اعمال حاكمیت سیاس��ی و اداره جامعه خود 
اس��ت. در این مرحله، برنامه پنهان به عنوان 
مكمل محتوای برنامه آش��كار عمل نموده و 
سعی در تهیس��ازی هویت سیاسی كوردها، 
جه��ت الحاق آنها به جامعه ایرانی- فارس��ی 
دارد. همزم��ان و ب��ا متدهای دیگ��ر، برنامه 
پنهان سیس��تم به ش��كل عملیاتی سعی در 
آسیمیاس��یون و ناب��ودی هوی��ت فرهنگی 
ملته��ای غیر ف��ارس را دارد. در این حوزه، 
با حذف زبان غیر فارس��ی)در اینجا كوردی( 
و آم��وزش به زبان غیر م��ادری، فراگیران را 
تحقیر كرده و عامدانه زمینه ازخودبیگانگی و 

بحران هویت را فراهم میكنند.
در مقاب��ل فراینده��ای آش��كار و پنهان 
فاشیستی سیستم رسمی، ملتهای غیر فارس، 
باید برنامەهای پنهان ضد اس��تعماری را به 
ش��كل موازی، جهت خنثی سازی برنامەهای 
آموزشی سیستم را طراحی و عملیاتی كنند 
. وظیف��ه معلمین كورد و غیر فارس  در گام 
اول آگاهی بخشی و افشای استراتژی سیستم 
و  توانمند س��ازی ذهنی- شناختی فراگیران 
برای دریافت و تولید معانی متفاوت است. در 
گام دوم، معلمین باید دقایقی از زمان آموزش 
را ب��ه آموزش زبان و تاری��خ خود اختصاص 
دهن��د. بدین ترتیب برنامه پنهان موازی ضد 
اس��تعماری، با رویكرد تولید خاص گرایی در 
حی��ن ش��هروند دموكراتیك ب��ودن، مانع از 
ذوب فرهنگی ش��ده و پروژه آسیمیاسیون 
فرهنگی- هویتی سیس��تم را تا زمان گذر از 

مرحله انتقالی به تعویق می اندازد.
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شیکاری



پڕۆسەی ڕاهێنانی سووژەی نەتەوەیی بۆ نەتەوەی ژێردەست و واڵتە 
داگیرکراوەکەی، تەنیا ڕێگەی پەرەدان بە ڕەوت و ڕێبازی نەتەوەخوازییە. 
دیارە تا ئەو ڕێبازە گشت جمگەکانی کۆمەڵگای کوردستان نەگرێتەبەر، 
دژەهێژمۆنیی نەتەوەیی لە دژی داگیرکەردا ساز نابێت. هەر بۆیە لەم 

وتارەدا تیشک دەخەمە سەر  خەسارناسیی پەروەردە و شیکاریی سیستەمی 
پەروەردەی نەتەوەیی و بنەما و ئامرازەکانی. 

پەروەردەی نەتەوەیی  

ساماڵبەهاری



پێشەکی
مرۆڤ بە بنەمای ژێنێتیکییەوە لەدایک دەبێت 
و لە ڕەنگی پێس��تەوە هەت��ا توانای زەینی و 
فۆرمی لەش لەگەڵ خۆیدا دەهێنێتە جیهانی 
»ب��وون«ەوە. لەگ��ەڵ لەدایک بوونی��دا دێتە 
بەستێنی کۆمەاڵیەتییەوە و هەتا مردن لەگەڵ 
ژینگەدا کارلێکییان پێکەوە دەبێ. بە واتایەک 
مرۆڤ هەتا مردن خەریکی فێربوونە. بە هۆی 
بەه��رەی زگماکی  و جێگەوپێگەی جیاواز لە 
بنەماڵ��ە و کۆمەڵگادا، کەس��ایەتیی تایبەتیی 
تاک دادەمەرزێت. لە سەردەمی پێشمۆدێڕندا 
پەروەردە بە پێی نەری��ت و بنەمای خێڵەکی 
بەڕێ��وە دەچ��وو، من��داڵ ل��ە ڕێچکەیەکی 
ئەرکەخێزان��ی  هێدی هێ��دی  دیاریک��راودا 
دەس��پێردرا.  پ��ێ  کۆمەاڵیەتییەکان��ی  و 
بەاڵم س��ەردەمی مۆدێڕن لە ژیان��ی مرۆڤدا 
گۆڕانکاریی بنەماییی پێک هێنا. ئەگەر پێشتر 
ژیانی ئاس��ایی و پەروەردەی ئایینی، جڵەوی 
کۆمەڵگای ڕادەکێش��ا، لە سەردەمی مۆدێڕندا 
سیاسییەکان،  یەکە  پەروەردەی  سیس��تەمی 
تاکیان پەروەردە دەک��رد و دەیکەن. بەهرەی 
ژێنێتیک��ی و هەڵس��وکەوتی ن��او خێ��زان و 
هاوم��ااڵن و کۆمەڵ��گا، لە پێناو سیاس��ەتی 
حکوومەتدا ئاراس��تەیەکی ت��ر دەگرێت. واتە 
ڕەهەن��دی سیاس��ی رەهەن��دە زگماک��ی و 
خێزانی و کۆمەاڵیەتیی��ەکان دەگرێتە خۆی. 
حکوومەت بەمە دەڵێت پەروەردەی نەتەوەیی. 
وات��ە پ��ەروەردە کردنی تاک ب��ۆ خزمەت بە 
سەقامگیریی یەکەی سیاس��ی و پەرەدان بە 
ئیدیۆلۆژی��ی ش��ەرعییەتدەر ب��ە حکوومەت. 
ل��ە یەکەی سیاس��یی ت��اک نەتەوەییدا ئەم 
سیاس��ەتە کێشەساز نییە، بۆ ئەوەی تاکەکانی 
زۆرکاری��ی  و  ناب��اری  س��ەرەڕای  نەت��ەوە 
حکوومەت، بە بەش��ێ لە ناس��نامەی خۆیان 
هەژماری دەکەن. بەاڵم لە واڵتی فرەنەتەوەدا 
ک��ە ئیدیۆلۆژی و حکوومەت ل��ە ژێر ڕکێفی 
ی��ەک نەتەوەدایە، نەتەوە ژێردەس��تەکان لە 
ماش��ینی ناسنامەسازیی نەتەوەی سەردەستدا 

دەتوێنەوە و دەبن بە س��ووژەی دەستە دووی 
ناسنامەی سەردەست. نەتەوەی سەردەست لە 
پیشەسازیی کولتووریی خۆیدا واتا و وێنایەک 
لە نەتەوەی ژێردەست ئاراستە دەکات و تاکی 
نەتەوەی ژێردەس��تی پێ گ��ۆش دەکات کە 
هەردەم بە پاش��کۆییی ناسنامەی سەردەست 
بمێنێت��ەوە. زەین و ویس��تی تاکی نەتەوەی 
ژێردەست لە چاولەبەر بوون، پاشکۆیی و خۆ بە 
خوارزانیندا دەمێنێتەوە. ئەم بەرهەمە بەردەوام 
هەوڵ دەدات خۆی بە ناس��نامەی سەردەست 
بسەلمێنێت. داگیرکەر کاتێ وەریدەگرێت کە 
کەسایەتی و ناسنامەی  ئەو لە هزر و سیاسەت 
خاڵی کرابێتەوە. ل��ە بەرانبەردا ئەگەر بەرەی 
ڕزگاریخ��وازی نەت��ەوەی ژێردەس��ت بتوانێ 
ناسنامەس��ازیی داگیرکەر لەکار بخات و تاکی 
نەتەوەی ژێردەست بە ئامانجی ڕزگاری گۆش 
بکات و لەو پێناوەدا ڕایبهێنێت، سیس��تەمی 

داگیرکەر بە بااڵدەستی نامێنێتەوە. 
سیس��تەمی پ��ەروەردە و خوێندن��ی بااڵ 
لە واڵتان��ی داگیرک��ەری کوردس��تاندا- کە 
نەتەوەکانی تریان بە دەستێوەردانی زلهێزانەوە 
خستووەتە ژێر ڕکێفەوە � هەوڵیان تواندنەوەی 
کولت��ووری  ل��ە  ژێردەس��تانە  کولت��ووری 
سەردەس��تدا. ب��ەو پێیە دوای چەند نەس��ڵ 
س��ووژەی دڵخ��وازی داگیرکەر ل��ە نەتەوەی 
ژێردەس��تدا دەبێ بە ئامرازی شەرعییەت دان 
بە داگیرکەر. سیستەمی پەروەردەی عەجەمی 
زۆر زیرەکانەتر لە تورکیا و عەراق و س��ووریا 
جوواڵوەت��ەوە. داگیرکەران��ی کوردس��تان لە 
س��ڕینەوەی ناس��نامە و تێدا بردنی ئاسەوار و 
کتێب و نووسراوە و کەلەپووری کوردیدا لێک 
دەچن. بەاڵم حکوومەتی عەجەم سیاس��ەتی 
مەترسیداری سووژەسازیی، بە فرەڕەهەندی و 
فرەجەمس��ەری گرتووەتە پێش و هەتا زەینی 
چاالکانی سیاس��یی کوردیش ڕۆچووە. خاڵی 
وەرچەرخان لە ستراتێژیی توندوتیژیی ڕووتەوە 
بۆ سووژەسازیی نەرم لە پاش  ڕاگیرانی خەباتی 
چەکداریی شۆڕش��ی کوردستانەوە پەیڕەو کرا 
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و لە دەوڵەتی ئیس��احاتدا بە لووتکەی خۆی 
گەیشت. خەسارناسیی پەروەردەی کوردستانی، 
میکانیزمی حکوومەتی عەجەم باش��تر ئاشکرا 
دەکات. ل��ە درێژەی  وتارەک��ەدا بنەماکان و 
ئامرازەکانی پەروەردەی نەتەوەیی  میکانیزم و 

لە بارودۆخی ئێستاکەدا شرۆڤە دەکرێت.

ــەر هەمب ــە ل ــی خێڵەک ــەروەردەی پ
سیستەمیپەروەردەیداگیرکەردا

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەگشتی و داگیرکەرانی 
وەرگرتن��ی  ب��ە  بەتایبەت��ی  کوردس��تان 
سەرچەش��نی پێکهاتەی مۆدێ��ڕن، بەڕواڵەت 
سیستەمی نوێی دەسەاڵتداری و جمگەکانی، 
وەکوو سیس��تەمی پەروەردەی گش��تگیریان، 
دامەزران��د. بەاڵم لە ڕاس��تیدا ئەقڵییەتی زاڵ 
هەر دژایەتیی خێڵەکیی پێشمۆدێڕن لە دژی 
نەت��ەوە ژێردەس��تەکان بوو. ک��ورد و نەتەوە 
ژێردەس��تەکانی تر ل��ەو پێکهاتە بە ڕووکەش 
مۆدێڕنانە بێب��ەری بوون. ب��ەاڵم میکانیزمی 
کار کردن��ی ه��ەر دوو تاقمی سەردەس��ت و 
ژێردەست خێڵەکی و سڵ کردن لە مۆدێڕنیتە 
بوو.  نەتەوە سەردەستەکان لە ئامراز وەرگرتن 
و دەست ڕاگەیشتن بە تێکنۆلۆژیدا ، بە هۆی 
ناس��نامەی نێودەوڵەتییانەوە، هەردەم خۆیان 
ن��ۆژەن دەکەنەوە. بەاڵم نەتەوەی ژێردەس��ت 
بەگش��تی هەوڵی بەڕۆژبوون��ەوە نادات. کورد 
خاوەنی هیچ سیس��تەمێکی گش��تگیر نییە. 
ئەم��ە خەس��اری پێکهاتەیییە، ب��ەاڵم لەمە 
خەساردارتر الوازبوونی ئەقڵییەتی نەتەوەیییە. 
ئەگەر ئەقڵییەت��ی نەتەوەیی بەهێز ببێت، ئەو 
وردەسیستەمگەلە کە لە سەر نەتەوەیی بوون 

دامەزراون یەک  دەگرنەوە.
ه��ەر الیەنێک��ی سیاس��ی ی��ان هزریی 
کوردستانی شێوەپەروەردەی تایبەت بە خۆی 
هەیە. بەاڵم تێکڕا لەم خەس��ارانەی خوارەوەدا 

هاوبەشن.
1 ب��زر بوون، الواز بوون یان دژایەتیی ڕەوتی 
نەتەوەیی، کوردس��تانی بوونی هەندێ الیەن 

دەخات��ە بەر پرس��یارەوە. قەیران��ی هزری و 
مەعریفی��ی الیەنە سیاس��ییەکان لەم خاڵەدا 
دەردەکەوێ. ڕاوێژی بەناو ئۆپۆزیسیۆنی کوردی 
هەیە کە لە گەڵ ڕاوێژی ئیساح تەڵەبان جودا 
ناکرێتەوە. دەبێ بپرس��ین ئاخۆ ئێوە بەشێ لە 
ب��ەرەی ڕزگاریخوازی نەتەوەی کوردس��تانن، 
یان ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی؟ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی 
وات��ە پێکهاتەی ئێرانیی قەبووڵە، بەاڵم لەگەڵ 
جۆری حکوومەتدارییەکەی کێش��ەی هەیە) 
س��ەڵتەنەت تەڵەبەکان و ..(. چەن��دە نازناو و 
دروشمی کوردس��تانی بوون بە بەرژەوەندیی 
نەتەوەیی��ەوە گرێ دراوە؟ لە ڕاس��تیدا بیری 
نەتەوەیی نەبووەتە هەوێنی ڕێکخستنی الیەنە 
سیاس��ییەکان. پەروەردەی هەڵە و بەرتەسک، 
ڕێ لە کرانەوەی ڕێچک��ەی هزری نەتەوەیی 
دەگرێ��ت، تا ڕادەی��ەک کە هەن��دێ الیەن 
ڕاش��کاوانە دژایەتیی ڕەوتی نەتەوەیی دەکەن. 
چەک وچ��ۆڵ و پاڵەوانەت��ی و میدیا، ئامرازی 
بەرەوپێ��ش بردن��ی ڕێبازێکە ک��ە بیری لێ 
کرابێتەوە و ش��ی کرابێتەوە. زەینی نەتەوەیی، 
بیر لە کۆکردنەوە و ڕێکخستنی وردەهێزەکانی 
ن��او کۆمەڵگا دەکات��ەوە بۆ س��ازکردنی دژە 
هێژمۆن��ی. بەاڵم ڕەوتی بێ��وەر لە- یان دژ بە 
-ئەقڵییەتی نەتەوەیی، هەموو ئیدیۆلۆژییەکان 
و نەریتە هزرییەکان دەبینێت جگە لەوانەی کە 
نەتەوە و بەرژەوەندیی نەتەوەیی دەسەلمێنن. 
ئەم ش��ێوەڕوانینە بۆ پەرەدانی خۆی بەش��ە 
جیاوازەکانی کوردس��تان، لە ئایین و ئایینزاوە 
هەتا خێڵ و شێوەزار و زاراوە و ناوچە دەکاتە 
ئەویت��رو کۆمەڵگای کوردس��تان زۆرتر لێک 
دەترازێنێت. سا نەتەوەیی نەبوون لە قووڵترین 
ئاس��تیدا زەینییە، ئینجا دێتە ئاس��تی کایەی 

سیاسی و چاالکییەکانی ترەوە.
2 ئ��ەو الیەنگەل��ە کە هەس��ت و س��ۆزی 
نەتەوەییی��ان هەیە بەاڵم ل��ە قەیرانی زەینی 
دەرباز نەبوون، لە باری دەس��ت ڕاگەیش��تن 
بە زانس��ت و میتۆدی سەردەمیانە بەگشتی و 
بواری پەروەردە بەتایبەتی، الوازن. پێکهاتەی 
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پەروەردەیان درێژکراوەی میتۆدی سەردەستە. 
کەسانێک مامۆس��تای پەروەردەن کە خۆیان 
هێش��تا پەروەردە نەک��راون. هەندێ بلیمەت 
هەڵکەوتوون کە خۆیان خۆیانیان خس��تووەتە 
ڕێگەی پەروەردە بوون��ەوە، نەک پەروەردەی 
الیەنە سیاسییەکان ئاگامەندانە پەروەردەیانیان 
کردبێت. لەم ش��ێوازەدا بەش��ە جیاوازەکانی 
پ��ەروەردە تەواوک��ەری یەک��دی نیین، بگرە 
دژوازییشیان پێکەوە هەیە. پانی پەروەردەی 
ناڕوون لە پێکهاتەی سست و بێ بنەمادا ڕەنگ 

دەداتەوە.
ڕەوتی نەتەوەیی لە ئاستی کۆنستراکسیۆن 
و س��راکتووردا، نەیتوانیووە بەستێنێک بەدی 
بهێنێ��ت ک��ە س��ووژەی کوردس��تانیی تێدا 
پ��ەروەردە ببێ��ت. دوو خاڵی س��ەرەوە کۆی 
قەیران��ە پەروەردەی��ی و ڕێکخراوەیییەکانیان 
ل��ێ دەکەوێتەوە. بە الواز ب��وون و لێڵ بوونی 
هزری نەتەوەیی، س��تراتێژیی ناتەواو و هەڵە 
ڕەچاو دەکرێت. س��تراتێژیی هەڵە، چاالکیی 
پەروەردەیی��ی هەڵ��ە و خەس��ارداری ل��ێ 
دەکەوێتەوە. ئاکامی ئەم دۆخە، پەلەقاژەی ناو 
زەلکاوێک��ە کە تا زۆرتر هەوڵ��ی دەرباز بوون 
بدەین، زۆرتر نوقمی دەبین. کاتێک پێوەرەکانی 
کوردس��تانی بوون نەبوونەتە بنەمای پەروەردە 
، بۆشاییی ڕەوتی نەتەوەیی بەرینتر دەبێتەوە. 
بۆ میناک؛ س��ەرکردەی الیەنی سیاسی هەیە 
کە خۆی بە پێش��ەنگی بەرەی ڕزگاریخوازی 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەزانێ.
ل��ە  داگیرک��ەر  ئێران��ی  سووژەس��ازیی 
دەوڵەتی ئیس��احات بەم الوە پەرەی س��اند. 
بەڕواڵەت کەش��ی ئازاد ب��ۆ خەباتی مەدەنی 
کرایەوە و لە زانکۆکان��دا ڕێکخراوەی کوردی 
س��ەری هەڵدا و گۆڤار چاپ کرا. س��ەرەڕای 
ئەوەی ئەم چاالکییان��ە دواهاتی نەخوازراوی 
ب��ۆ داگیرک��ەر هەب��وو، مۆنتاژی س��ووژەی 
داگیرکەریش��ی لە کوردستاندا وەگەڕ خست. 
لە ناوچەی موکریان��دا )دیارە موکریان وەکوو 
پێگەی نەتەوەخوازیی کوردستانی لە کۆماری 

کوردستاندا دەوری گێڕا. هەر بۆیە حکوومەتی 
پەهل��ەوی و جمهووری��ی ئیس��امیی ئێران 
ب��ە دوای یەکدا، بۆ موکری��ان یەک پیانیان 
بووە و هەی��ە( چەند کەس بوون بە تریبوونی 
ئیساحتەڵەبی .ئەگەر پرسیار هاتە مێشکتەوە 
بزان��ە لە ١2 س��اڵی ڕابردوودا ل��ە موکریاندا 
کێ تریبۆنی چاکس��ازیی سیاس��ی و ئایینیی 
ل��ە چوارچێوەی جمهووریی ئیس��امیدا بووە 
و ڕاوێژیان لە گ��ەڵ ڕەوت یەک دەگرێتەوە؟ 
س��ەرهەڵدانی س��ووژەی پاش��کۆی سووژەی 
داگیرک��ەر  ل��ە قەیرانی پ��ەروەردەوە دێت. 
قەیرانی مەعریفی و سیس��تەمی نەیانهێشتووە 
ژێرخانی پەروەردە ساز بکرێت. سووژەی ئاماژە 
پ��ێ دراو ڕاوێژی بووە ب��ە هەنبانەبۆرینەیەک 
کە جودا لەوەی زۆرب��ەی زاراوەکانی � بزانێ 
یان نەزانێ � شەرعییەت بە داگیرکەر دەدەن، 
مێژووی هاوچ��ەرخ هەڵدەدات��ەوە و هەندێ 

ڕووداو دەکاتە هەوێنی خۆنواندن. 
ل��ە هەمبەر سووژەس��ازیی سەردەس��تدا 
کورد، نە بە مەعریفە، نە بە میتۆد س��ووژەی 
کوردس��تانیی پەروەردە نەکردووە. لە نەبوونی 
ئەو دوو خاڵەدا، ه��ەر چاالکییەک لە ئاکامدا 
دەچێتە خزم��ەت داگیرکەرەوە. الیەنی بە ناو 
کوردی��ی تر هەیە کە وەهم��ی بونیادنانەوەی 
کەس��ایەتیی مرۆڤ، کردوویە بە ماش��نێکی 
دژە م��رۆڤ. کام ڕێبازی مرۆڤانە، بەزۆر مرۆڤ 
دەخاتە قاڵبێک��ەوە کە جگە ل��ە بنەمایەکی 
ستالینیستی، هیچ بنەمای زانستی و نەتەوەیی 
نییە. تەنانەت خۆی ب��ە هێزی ڕزگاریخوازی 
گشت نەتەوەکان دەزانێ، بەاڵم تەنیا هەڵوێستی 
کردەکیی ئەو الیەن��ە دژایەتی لەگەڵ ڕەوتی 
نەتەوەخوازیی کوردستاندا بووە. پێشتر ئاماژەم 
بە خۆ ب��ە کەم زانینی تاکی کورد لە هەمبەر 
داگیرکەردا کرد. ئەم الیەنە سیاسییە میناکی 
بۆش��اییی ناسنامەی س��ەربەخۆ و یەکانگیرە. 
بە تاکتیک لە س��روود و هێما و کەسایەتییە 
کوردییەکان کەڵ��کاژۆ دەکات، بەاڵم ئامانجی 
وی، دێمۆکڕاتی��زە کردن��ی واڵتانی داگیرکەر 
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و داب��ەش کردنی پێکهاتەکانی کوردس��تانە. 
خەسار لەوەدایە کە میتۆدی پەروەردە کردنی 
ئ��ەم الیەنە بۆ کچان و کوڕانی بەهەڵوێس��ت، 
ب��ەاڵم پ��ەروەردە نەکراوی ک��ورد، قورمیش 
کردنە. قورمیش کردن بە هەندێ دەقی ئاڵۆز 
و ب��ێ بنەما کە تێیاندا تەنی��ا نەتەوەی کورد 
و کوردس��تان لەبەر چاو نەگیراوە. دیس��انەوە 
س��ڵ کردنی درێژخایەنی ک��ورد لە ڕامان لە 
کێش��ەکەی خۆی دێتەوە س��ەر پ��ەروەردە 
نەکراوی��ی تاک و پ��ان و بەرنامەی هەڵەی 

الیەنە سیاسییەکانی کوردستان.
سەرەڕای دوو خاڵی بنەمایی خەسارەکانی 
ڕاهێن��ان و پەروەردەی الیەن��ە کوردییەکان، 
چ الیەنە سیاس��ییە فەرمیی��ەکان و چ الیەنە 
مەدەنییەکان، ڕوونتر دەستنیشان دەکەین کە 
بە س��ێ دەستەی ناوەڕۆک و فۆڕم و میکانیزم 

دابەش دەبن.

ناوەڕۆک
 ئەم دەس��تەیە پەیوەندیی ڕاس��تەوخۆی بە 

قەیرانی زەینییەوە هەیە:
یەکەم: بزربوون��ی پاڕادایمی نەتەوەیی لە 
دەق و ئاراس��تەی فێرکاریدا. ڕێبازی سیاسیی 
نەتەوەیی، ئاگامەند خ��ۆی لە خێڵەکی بوون 
دەبوێڕێ و ئەندامانیش��ی لەو ئەقڵییەتە دەرباز 
دەکات. دەبێ دان بەوەش��دا بنێین کە ڕەوتی 
نەتەوەیی، نەیتوانیوە خۆی لە خەس��ارەکانی 
خێڵەک��ی بوون دەرباز بکات. ئەمەیش لە لێڵ 
بوونی پاڕادایمی نەتەوەیییەوە دێت. هەست و 
س��ۆزی کاتەکی و کەفوکوڵ، بۆشاییی هزری 

نەتەوەیی پڕ کردووەتەوە.
دووەم: بەرهەم  نەهێنانی دەقی زانستی لە 
پێناو ڕوون کردنەوە و چارەسەرکردنی پرس و 
خەس��ارەکاندا. لێرەدا دوو زاراوە تێکەڵ دەبن. 
بڕوانامە)م��ەدرەک(دار و خوێن��دەوار. ک��ورد 
ماستەر و دوکتورای زۆرە، بەاڵم خوێندەواری 
کەمە. خوێندەوار کەس��ێکە بیردۆزە دەزانێت 
و دەیخاتە خزمەت چارەس��ەر کردنی پرسی 

نەتەوەکەیەوە. واتە زانست بۆ پرسی کۆمەڵگای 
خۆی بەرهەم دێنێت.

سێیەم: دەس��ت ڕانەگەیشتن بە میتۆد و 
ئەزموونی ڕەوتە ڕزگاریخوازەکانی تری جیهان. 

فۆرم
خەس��ارەکانی پێکهاتەی��ی دەگرێتەوە. کورد، 
ڕەوت و ڕێب��از بۆ ش��وێن کەوتنی تاکەکەس 
دادەبەزێنێت. کێش��ەکان ل��ە جیاتی ئەوەی 
سیس��تەمی چارەس��ەر بکرێن، ب��ە نەریتی 
خێڵەکی و ڕیشسپییەتی و کاریزما، کورتخایەن 
چارەس��ەر دەب��ن. ب��ەاڵم قووڵت��ر و بەرینتر 

سەرهەڵدەدەنەوە. 
ڕوانگەی سیس��تەمی  بزربوونی  یەک��ەم: 
جمگەبەندی کردن��ی  و  دامەزران��دن  ل��ە 
ژێرسیستەمەکاندا. هەس��ت و سۆز و کاریزما 
و تاکەک��ەس، ئاراس��تەی چاالکی��ی الیەنە 

کوردییەکان دیاری دەکەن.
دووەم: جمگ��ەکان ب��ە پێ��ی دژکردەوە 
دام��ەزراون، نەک بە پێی داڕش��تنی کردەوە. 
بە وتەیەکی دی، هەلوم��ەرج پێکی هێناون، 
نەک داڕش��تنی پان بۆ گەیشتن بە ئامانجی 

ناوەندخایەن و درێژخایەن.
س��ێیەم: پەیوەندی��ی نێ��وان جمگەکان 
ناڕوون��ە. ئەم��ە دەبێتە ه��ۆی پەرتەوازەیی و 
بێ سەروبەریی کۆی پێکهاتەی پەروەردە و لە 

ئاکامدا پێکهاتەی الیەنی سیاسی، بەگشتی.

میکانیزم
خەس��ارەکانی ئەم بەشە خەس��ارەکانی دوو 
بەشی پێشوو پێکەوە گرێ دەدات و دەیانکات 
بە سیس��تەمی خەس��ارەکان کە ب��ەردەوام 
بەرهەمی��ان دێنن��ەوە. ئەوەی کە شۆڕش��ە 
کوردییەکان تێکدەش��کان، بۆ ناش��ارەزایی لە 
نەبێت،  میکانی��زم  دەگەڕێتەوە.  میکانیزم��دا 
کەس نازانێ ل��ە پێناو ئامانجی س��ەرەکیدا، 
چ کارێ��ک، بە کێ،  ک��ەی، لە کوێدا و چۆن 

جێ بەجێ دەکرێت.
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یەک��ەم: س��تراتێژیی پ��ەروەردە دیاری 
نەکراوە. ئەم خاڵە لە نەناس��ینی دینامیسمی 
ناوخۆیی��ی کۆمەڵ��گای کوردس��تان و پانی 

داگیرکەرانەوە سەرچاوە دەگرێت.
دووەم: بەه��رە و توانای تاکەکەس��ەکان 
دی��اری ناکرێ��ت و ب��ۆ بەش��ی پەیوەندیدار 

ڕێنوێنی ناکرێن.
سێیەم: پڕۆسەی پەروەردە لە هەر بەشدا 

ناڕوونە.
چ��وارەم: ڕەخن��ە لە خۆ و سیس��تەم بە 
ئامانجی پێگەیشتن و گەشە کردن. لە هەندێ 
الیەن��دا ڕەخنە لە خۆ گرتن ب��ۆ ورووژاندنی 
هەس��ت بە تاوان ک��ردن ل��ە ئەندامەکاندایە 
ب��ۆ ئەوەی ل��ە ڕێب��ازی دیاریک��راو و نەگۆڕ 
النەدەن. بەاڵم ڕەخنەی ڕاستەقینە و بەکەڵک 

چاوەدێریی کۆی الیەنی سیاسییە.

ــارانە ــژەدابەرانبەریئەمخەس لەدرێ
دەخرێنەبەرباس

دوو خاڵ��ی بنەمایی��ی خەس��ارەکان، هەت��ا 
چارەس��ەر نەکرێ��ن دامەزراندن و گەش��ەی 
ڕەوتی نەتەوەیی مس��ۆگەر نابێ��ت. هەر بۆیە 
ئەرکی سەر شانی دەس��تەبژێرانی کوردستانە 
ئەوەندە لەو خەس��ارە بکۆڵنەوە تا چارەسەری 
دەک��ەن. جێ��ی ئاماژەی��ە ک��ە پێوەرەکانی 
نەتەوەی��ی ب��وون، ڕوون و ئاش��کران و ب��ۆ 
دەستنیش��ان کردنیان پێویستیان بە ماستەر 
و دوکتورا نییە )زەروورەتی دەس��تەبەرکردنی 
دەس��ەاڵتی سیاس��ی_ ئابووری- کولتووریی 
کوردس��تان( . بەاڵم بۆ شیکاریی خەسارەکان 
و دامەزراندنەوە و بووژان��ەوە و نۆژەنکردنەوە، 
زانستی س��ەردەمیانە پێویستە کە ئەرکەکەی 
دەخاتە سەر شانی دەس��تەبژێران. پاڕادایمی 
نەتەوەیی تا ئاس��تێک ڕوون ببێتەوە کە ببێت 
بە هەڵس��وکەوتی ڕۆژانەی ئەندامانی کۆمەڵگا 
و ک��ردەوەی دژەنەتەوەی��ی ببێت بە کارێکی 
قی��زەون. بۆ میناک بەش��داری لە هەر جۆرە 
هەڵبژاردنی سیس��تەمی سیاسیی داگیرکەردا، 

بە کردەوەیەکی دژەنەتەوەیی هەژمار بکرێت. 
ناوەڕۆک و فۆرم لە دەستنیش��ان کردنی 
میکانیزمەکان��دا واتایەکی ت��ر لە خۆ دەگرن. 
زانس��تی س��ەردەمییانە نابێتە پاساوی هەڵە 
یان دەربڕینی هەس��ت و س��ۆزی پاڵەوانەتی، 
بەڵکوو زەین��ی تاکی کورد، چ ئەندامی الیەنە 
سیاسییەکان ببن، چ نەبن، بە پرسی کوردستان 
ئاشنا دەکات. وەها تاکێک شەرعییەتی الیەن 
یان چاالکیی تایبەت ب��ە نەتەوەیی بوونیەوە 
پێوان��ە دەکات و زەینی بۆ فێربوونی زانس��ت 
و وەرگرتن��ی ئەزموونی ڕزگاریخوازانی جیهان 
کراوەیە. هەڵبەت دەق��اودەق نایانبات بەڕێوە، 
بەڵکوو بە پێی واقعی کوردستان دەیانگۆڕێت. 
لە بەشی فۆرمدا بە دیاریکردنی جمگەکانی 
پێکهاتەی  جمگەکان��ی  خەب��ات،  پێکهاتەی 
پەروەردە دەردەکەون و هەر کەس لە شوێنی 
ش��یاو و پێویس��تی خۆیدا جێگی��ر دەکرێت. 
پێکهاتەی  بەهێزکردن��ی  بەڵگەنەویس��تە کە 
پ��ەروەردە، بەهێزبوون��ی پێکهات��ەی ڕەوتی 
نەتەوەیی��ی لێ دەکەوێتەوە. الیەنی سیاس��ی 
کە ش��ەرعییەتی لە نەتەوەوە وەردەگرێت، لە 
ئاکامدا دەبێت بە بەشێک لە بەرەی نەتەوەیی 
یان بەس��تێنی کردەوەی نەتەوەیی. میکانیزم 
گیانی سیستەمە. ئەگەر ناڕوون بێت، سیستەم 
بەگشتی بێ سەروبەر دەبێت. هەر بۆیە پێویستە 
بەرپرسانی پەروەردەی الیەنە کوردستانییەکان 

بەچڕی ئاوڕ لەم بەشە بدەنەوە. 
ئەگ��ەر خەس��ارەکان چارەس��ەر بکرێن 
تاکێک��ی نەتەوەیی پ��ەروەردە دەکرێت کە؛ 
خاوەن کەس��ایەتیی خۆیەت��ی و ڕێ بە هیچ 
الیەنێ��ک ن��ادات بیه��ەوێ کەس��ایەتیی بۆ 
دابڕێژێت��ەوە،  ئ��ەم کەس��ە پاش پڕۆس��ەی 
ڕەخنەگرە  خۆپەروەردەکردندایە،  لە  پەروەردە 
و بۆ ڕەخنەکانی بەڵگە و دەرهاوێشتەی هەیە. 
پێشمەرگە/ بیرمەندی نەتەوەیی، چاولەدەم و 
پاشکۆی بیروباوەڕ و بەرنامەی سیاسیی ڕووونە 
و سیس��تەم و ڕەوت دەبینێ��ت. دواهاتی ئەم 

دۆخە پەرەسەندنی ڕەوتی نەتەوەیییە.
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لە بارودۆخی ئێستادا ئەگەر ڕوناکبیران و ڕێبەرانی بژاردەی ئێمە، بیانهەوێ مێتۆدێکی 
گونجاو و سیاسەتێکی داڕژاو و قایم و قووڵی ئوسولی سەبارەت بە ڕاهێنان و پەروەردەی 
گەلی ئێمە دیاری بکەن، جێگای خۆیەتی تیژبینانە و بە وردی سیاسەتی  پەروەردە و 
بارهێنانی ڕێژیم لەخوارەوە هەتا ترۆپک بخەنە ژێر زەڕەبینی ڕەخنەگرانە و مووشکافانەی 

خۆیان. تێڕوانینی پشوودرێژانە و وەستایانە لەسیاسەتی تەعلیم و تەربیەتی ڕێژیم 
دوورهەنگێوی و مەهارەت و نیشانەشکێنیی زیاتر بە لێکۆڵەران و توێژەرانی گەلی ئێمە 
دەبەخشێ. بۆ زیاتر ڕوونبوونەوەی ئەو مەسەالنە ناچارین ئاوڕێک لە ئاوێنەی ڕووداوەکانی 

ڕۆژانی دوای بەئاکام گەیشتنی ئینقابی ئێران بدەینەوە. 

سڕینەوەی ڕێژیم و واڵمی خۆڕاهێنانی ئێمە   

مەالحەسەنشیوەسەڵی



یەک��ەم  ل��ە  ه��ەر  ئیس��امی  کۆم��اری 
هەنگاوەکانی��ەوە، ب��ە گرژە ب��اوەڕی مەزن 
خوازان��ە و مەگیران��ی کردن ب��ە بنیاتنانی 
ئیمپراتۆری گەورەی شیعی وقورئانی کردنی 
سیاس��ەت و فەرمانبەرداریی کوێر کوێرانە و 
حوکم��ی لە مل کردنی قەاڵدەی بەیعەت و 
بانگەشەی سەپاندنی فەرمانی سێ کوچکە، 
وێڕای پش��تگوێ خستنی پەیڕەوی لە زاتی 
یەک��ەم و دووه��ەم و کڕن��ۆش ک��ردن بۆ 
کاراکتەری هەرە مەبەست، واتا ملکەچکردن 
لە بەر ب��ارەگای »ئولیلئەمر«ی، بە »ئەهەمی 

فیل ئەهەم« زانیوە. 
گەل��ی ک��ورد لەی��ەک تێگەیش��تن و 

وتووێ��ژ و گوێ ل��ە یەکگرتنی 
وەک هون��ەری مومکی��ن چاو 
گەلی  نوێنەرانی  ک��ردووە،  لێ 
ک��ورد بەوپ��ەڕی نی��از پاکی 
و بە ی��ەک زم��ان و بە یەک 
ڕوو، بۆ حەلی ئاش��تیخوازانەی 
کێش��ەکان لەگەڵ تەڕەفەکانی 
بەاڵم  ب��وون،  ڕووبەروو  خۆیان 
ئ��ازادی،  دوژمنانی ئاش��تی و 
ئیس��امی،  کۆماری  بەتایبەتی 
و  ئەخاقی  ب��ە دەغەڵکاری��ی 
ماسکی  و  دە غەزداریی سیاسی 
جۆراوج������ۆری درۆیین��ەوە، 
داخوازییەکان��ی  ڕووب��ەڕووی 

گەل��ی ئێم��ە بوون��ەوە. لەبەراب��ەردا هێزە 
سیاس��ییە کوردییەكان وەک ڕاس��پاردە و 
زمان��ی ئەمینی گەلی ک��ورد لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستاندا، چاالکانە و بێ کات بەفیڕۆدان، 
ل��ە یەکەمین دەرفەتی دوای س��ەرکەوتنی 
ئێراندا، ڕاهێن��ان و خۆڕاهێنانیان  ئینقابی 
وەک دوو ئەولەویەتی گرینگ لە سەرەوەی 
هەموو چاالکیی��ە کۆمەاڵیەتییەکانی خۆیان 
دانابوو. پرش��نگدارترین ش��اکاری سیاسی 
وکۆمەاڵیەتیی دوای س��ەرکەوتنی شۆڕش، 
ئ��ەو خۆڕاهینانە پڕ لە هۆش��یارییە بوو، کە 

گەلی کورد و هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان، چاونەترسانە و بێباکانە لە واڵمی 
بایکۆتی ڕێفڕاندۆمی سەرتاس��ەریدا هاواری 
لەببەیكیان بەرز کردەوە، ئەو نا گوتنە تەقەی 
بێ ئامانجی نێو تاریکی نەبوو، گۆترەکاری و 
ڕەماڵینە نەبوو، ش��یکردنەوەیەکی وردبینانە 
و عەقاڵنی بوو کە تائیس��تاش رەسەنایەتیی 

خۆی پاراستووە. 
 هەڵوێس��تی بەجێ و ب��ە وەختی ئەو 
کاتانە تا ئیستاش لە ژێر حوکمڕانیی عەقڵدا 
ڕۆیشتووەتە پێش��ێ، بانگەوازی بێ ترس و 
ل��ەرزی حیزبە کوردییەکان ب��ۆ تەحریمی 
ڕێفڕان��دۆم، بەدەنگ��ەوە هاتنێک��ی بەرینی 
جەماوەری تا ئەو چرکەساتانەش 
بەدوای خۆیدا کێشاوە، کۆماری 
هەڵمەتی  دەیەویست  ئیسامی 
ئامرازی  نەرمە  وەک  ڕیفڕاندۆم 
و  ش��ەرعییەت  وەرگرتن��ی 
سەپاندنی ئەحکامی تاغووتی بە 
سەر سەرتاس��ەری ئێراندا، چاو 
بەس��تانە و هەر چۆنێکی بۆی 
بلوێ بەرەو سەرکەوتن پاڵ پێوە 
نێ، بەاڵم هەڵوێستی ئاگاهانەی 
ڕوناکبیران و چاالکانی مەدەنی 
هەمووی��ان  لەس��ەرەوەی  و 
واڵم��ی ئەرێنیی گەلی کورد بە 
جێبەجیکردن��ی ئەو تەحریمە، 
خۆڕاهێنانێک��ی ش��ەفافی ب��ە خۆژیوانەی 
مەدەنی- عەقاڵنی بوو کە تیشک و ناوەرۆکی 
دیکەشی گەیش��تە جوواڵنەوە بەرینە دوور 
لە تووندوتیژییەکانی چەند س��اڵ لەمەوبەر 
و تائیس��تاش، گەلی کورد ل��ە ڕۆژهەاڵتی 
کوردس��تان، بە ئیلهام وەرگرتن لەیەکەمین 
لەسەر  سەرتاس��ەری،  هێمنانەی  هەڵمەتی 
درێ��ژە پێدانی ئەو نافەرمانیی��ە مەدەنییانە 

سوور و بەردەوامە. 
ئەگەرچی ناگوتن بە فەرمانی ڕێفڕاندۆم 
هەزینە و تێچوویەکی گرانی بە دوای خۆیدا 

ئەگەرچیناگوتنبە
فەرمانیڕێفڕاندۆم
هەزینەوتێچوویەکی
گرانیبەدوایخۆیدا
هێناوەوگەلیکورد
باجێکیزۆریبۆداوە،
بەاڵمئەوهەڵوێستە
وەکڕاپەڕینێکی

ئارامیمەدەنیجێگای
شانازییەولەمێژوودا
زیندوووپایەدار

دەمێنێتەوە
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هێناوە و گەلی کورد باجێکی زۆری بۆ داوە، 
بەاڵم ئەو هەڵوێستە وەک ڕاپەڕینێکی ئارامی 
مەدەن��ی جێگای ش��انازییە و ل��ە مێژوودا 

زیندوو و پایەدار دەمێنێتەوە. 
بەکورتی گەل��ی کورد ل��ە ڕۆژهەاڵتی 
کوردس��تاندا مۆدێلێکی تازەی خۆڕاهێنانی 
بنیات نا کە بوو ب��ە داینەمۆی زنجیرەیەک 
ل��ە خۆڕاهێنانەکان��ی دوایی و قورس��اییی 
تێک��ڕای تەکانەکان��ی هەنووکەی��ش، جاچ 
شڵقە  بەگژداچوونەوەی  و  لەبەرەنگاربوونەوە 
لە ش��ڵقەی کۆرۆنایەوە بگرە، تا خۆڕاهێنان 
لە بەرانبەرداو و تەلیس��مەکانی حكوومەتی 
ئیس��امی و ڕووبەڕووبوون��ەوەی تێک��ڕای 

تەش��قەڵە وگێچەڵەکانی دیکە، 
خەستوخۆڵ لەس��ەر ڕێسمە و 
ئاشنای لێکدانەوە و شیکردنەوە 
و تەح����لیل��ە عاقاڵنیی��ەکان 
دەگەڕێ��ت. بەپێچ���ەوان��ەوە، 
جمهوری ئیس��امی بەشێوەی 
جۆراوج��ۆر و ل��ە کەلێ��ن و 
بەلێن��ی جۆراوج��ۆرەوە، بەگژ 
عەقاڵنییەتی س��ەلیمدا دێتەوە. 
دوژمنانی س��وێند خ��واردووی 
ئینس��انی  کەرامەتی  و  ئازادی 
ب��ە مەبەس��تی ڕام ک��ردن و 
دەس��تەمۆ کردن و سەرەنجام 
بەچۆکداهێنانی گەلی ڕاپەڕیوی 

ک��ورد ل��ە قال��ب و ق��ەوارە و جلوبەرگی 
جۆربەجۆردا دەردەکەون. 

هەندێ��ک جاران لە قاپ��ۆڕی موڕەبی و 
ڕاهێنەر و مامۆس��تا و جار جارەش بە وینە 
و فۆڕم��ی ژنڕاڵەکانەوە، لە نێو تروس��کە و 
زۆرجارانیش  ماش��ەڵاڵکانیاندا،  بروس��کەی 
لە ش��کڵی قەیومدا وەک ئ��ەوەی حوکمی 
قەیومییەتیان  بە پۆلێک تەتەرە فریش��تەی 
دەست لەس��ەر سینەدا، لە ئاس��مانەکانەوە 
بەوپەڕی ئیحترامەوە پێشکەش کرابێ، واش 
هەیە دم لە دایەی چاپلووس��ی میهربانتر لە 

دایک و ماش��ەڵاڵی لێ بێ ناسێحی ئەمین 
و ل��ە بۆرجی عاج و هێانەی س��ەر نووكی 
هەرەمی قەاڵکانیانەوە، ماوە بەماوە مل قەف 
دەکەن و س��یگناڵە جەعلە دەسکردەکانیان 
وەک فەرمان��ی ئاس��مانی ب��ە بەیعەتکاران 
وکۆیلەکانی سەر عالەمی خاکی ڕادەگەیەنن. 
ئاخوندەکان  پ��ەروەردەی  سیس��تەمی 
و هەس��تان و دانیش��تنیان وەک دەروونی 
پێچاوپێچ و دااڵن دااڵنی��ان گوماناوی و بە 

تەواوی ناوێکچوون. 
ڕۆژێکی لەسەر بەرماڵە و عابایان لەبەرە 
و ڕۆژێکی دواترلەس��ەر تەختی پاش��ایەتی 
تاج��ی زێڕینی زاڵمانەیان لەس��ەر س��ەرە، 
ل��ەو دیوی میر غ��ەزەب و بەو 
دیوی��دا، فریش��تەی نووران��ی 
و لە دەس��تێکیاندا ش��ەلاقی 
هەناسەس��واری س���ەر پشتی 
برین��دار و ل��ە دەس���تەکەی 
دیکەیان��دا، س���اتووری کۆڕی 
ماندووی مل قرتاندن، لە ژێرەوە 
نقورچک��ی ئازار و لە س��ەرەوە 
مۆڕە و ج��ار ج��ارە خەندەی 
ژووری  کردنی  ڕەش��تر  بەدرۆ، 
ڕەش و ڕووت��ەکان و چراخانی 
کردن��ی ح����ەرەمس��ەراکانی 
خۆیان، قاودان بۆ کۆڕی گریان 
و تازیەب��اری و ڕاهێن��ان ب��ۆ 
قەمەزەن��ی و زنجیر لەخ��ۆدان و خۆئازاری. 
ئەوان��ە و دەیان و س��ەدان ش��تی دیکەش 
بەنیازی بە کۆیلەکردن و ڕاهێنانی لەش��کر 
ل��ەدوای لەش��کری کۆمەاڵن��ی خەڵک، بۆ 
تەس��لیم بوون بە برس��یایەتی و هەژاری و 
نەداری و هاندان بۆ خۆس��پاردن بە شەپۆلی 
ق��ەزا و قەدەر و خلۆركردنەوە بەرەو دونیای 
نەزانی و بێخەبەری، وەك تەفەننون، كاری 

ڕۆژانەی دەسەاڵتدارانی ئێرانییە. 
ئەگ��ەر ئێمە بەمەبەس��تی خۆڕاهێنانی 
ئاگاهانە وفێرکاریی مەعقوالنە و سەردەمیانە، 

مەگیرانیكردنلە
هەرچی
زیاتری

ئیقتدارگەراییو
ڕەزیلکردنو
پێچەنلێدانی
هەرچیزیاتر

زنجیریئەسارەتی
کۆمەاڵنی

ژێرچەپۆکیئێران،
تەنیاڕەمزیمانەوەی

ڕێژیمبووە
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لە بەرامبەر کردەوەی دوژمنکارانەی دوژمناندا 
و هەروەه��ا بە نی��ازی بەرپرچدانەوەی ئەو 
هەموو فێڵ و تەڵەکەیە و پووچەڵ کردنەوەی 
کەمین��ە جۆراوج��ۆرەکان و پووکاندنەوەی 
دڕک و داوەکان خۆم��ان بە ڕەمز و فەننی 
تایبەت بەو مەیدانەی تەیار نەکەین، لەوانەیە 
نەتوانین لە ئاین��دەدا دەرەقەتی ئەو هەموو 
گەمە کەڵەکەبووانە بێین و لەکاتی گونجاودا، 
بەگژ ڕاهێنانە زۆرە ملێکان و بارودۆخە بەزۆر 

داسەپاوەکەی دواڕۆژدا بێینەوە. 
ئیس��تا چرا سوورەکان لە هەر چوار الوە 
بە کردەوە بەرەو ئێم��ە لێدەدرێن؛ هاوکات 
س��یگناڵی چاپلووس��انە وعەوام خەڵەتێنانە 

وێ��ڕای ئاژیری مەرگ و زەنگی 
خەت��ەر، پەیتا پەیت��ا لە گوێی 
ئەگەر  دەزرینگێن��ەوە.  ئێمەدا 
ئێمە وەکوو نەتەوەیەکی بریندار 
و ژێرچەپ��ۆک، ئ��ەو زەنگ و 
عەالیم و ئیشاراتەی بە جیددی 
وەرنەگری��ن لەوانەیە تووش��ی 
نەهامەتی و زیانی ئەوەندە گەورە 
بێین  کە ل��ە ڕۆژانی تەنگانەدا 
بۆم��ان قەرەب��وو نەکرێن��ەوە، 
ئێستا مەترسیدارترین سیگناڵی 
لەو  کرۆنایە  هەی��والی  خەتەر 
دۆخ��ە تایبەتیی��ەدا کۆرۆن��ا، 
ن��ەک تەنی��ا وەک تارمایی و 

ویروسێکی خۆویس��تی کاركردووی زیانبار، 
وێڕای وزەوزی ناخۆشتر لە پێوەدان، هەڕەشە 
لە قەوارە و هەیکەیلی تێکڕای بەش��ەرییەت 
دەکات، بەڵکوو وەکوو خۆرەیەکی داڕزێنەر، 
نێو مۆغەرەی پش��تی  بەک��ردەوە خزاوەتە 
بەش��ێکی بەرچاوی دانیش��توانی سەر ئەو 
عەرزە و وەکوو هۆالکۆستێکی غەیبیی، نیقاب 
پۆش دەس��تی لە سینگ و بەرۆکی زۆربەی 
ئینس��انەکانی ئەو دونیایە ن��اوە و ئاوڕێکی 
گەورەی  لە دارس��تان و سەوزەاڵنیی ژیان 
بەرداوە. بەاڵی نەوعی بەش��ەر تەنیا کۆرۆنا 

نیی��ە، زۆر وەبای کاولکارتری دیکە لەس��ەر 
ئەو عەرزەی هەن، ئەو ئافەتانە لە گونبەزی 
ئاسمانەکانەوە هەڵنەڕژاون، لە بەکەمگرتن و 
بێ بایەخ زانین��ی گەوهەری بەهای بەرزی 
ژیان��ی گیانلەبەرەکانەوە س��ەرچاوە دەگرن. 
جێگایەک  گەیش��تۆتە  وەزعییەتەکە  ئێستا 
کە زەردەخەنە لەسەر لێوی هیچ ئینسانێک 
ب��ەدی ناکرێت. دونیا بە تێکڕایی تووش��ی 
ل��ەرز و تایەک هاتووە کە تائێس��تاش جگە 
لە ئازارش��کێن، چارەسەرێکی کاریگەری بۆ 

نەدۆزراوەتەوە. 
بوخت��ان نیی��ە ئەگەر بڵێی��ن هۆکاری 
ئەس��ڵیی گواس��تنەوەی ویرۆس��ی کۆرۆنا 
بۆ واڵت��ی ئێم��ە، ئاخوندەکان 
جەه��ل  شاس��وارانی  ب��وون. 
و نەزان��ی، گ��ەورە ک��ەژاوەی 
خزاندە  کۆرۆنای��ان  هەڵگ��ری 
نێ��و زیارەتگاکان و لەوێش��ەوە 
ئیس��تتارکراوەکانی  ویرووس��ە 
ژێ��ر عەباکانیان، لەس�������ەر 
سەرتاس��ەری عەرزەكانی ئێران 
ئینسانەکانیان  دنیادا چاندن،  و 
هەڵبژاردنە  قوربانی��ی  کردن��ە 

نمایشییەکەیان. 
ڕێژیم ک��ە لە ڕاپەڕینەکانی 
ئەنواع��ی  ب��ە  خەزەڵ��وەردا، 
چەک��ی خەتەرناک ئ��اوری بە 
س��یمای خۆپێش��اندەران هەڵپڕژاند، ئێستا 
ل��ە کۆرۆن��ا وەک ئالەت��ی قەتتال��ە کەڵک 
وەردەگ��رێ و ب��ە ئاوات��ی درێژکردنەوەی 
زنجیرەی قەبرس��تانەکان و وەڕێخستنەوەی 
بیری  ئەوەی  دەیه��ەوێ  کۆمەڵکوژییەکان، 
دژایەتیی ڕێژیمی لەس��ەردا بێت سەر و بن 

لە گەرووی قەبرە تاریکایكەكانی  خزێنێ. 
ڕێژیمی جمهوریی ئیسامی، شانبەشانی 
نەخۆش��یی کۆرۆنا و باقی دەرد و ئازار وپەتا 
و نەخۆشییە جۆراوجۆرەکانی دیکە، لەیەک 
جەبه��ەدا و بە یەک سیس��تەم و بە یەک 

ئەوڕێژیمە
لەژێرسێبەرو
هانکەهانکی
شمشیرە

هەرەژەنگاویوبە
خوێنئاودراوەکان
و،خۆڕاگوشینبۆ
دەخەوکردنوخام

کردنولەگرێژەنەبردنی
هۆشیجەمعی،درێژەی
بەژیانیپڕلەشەرمو
شورەیییخۆیداوە
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خەت و ڕێبازدا، بە گژ میللەتانی ژێر ستەمی 
ئێراندا هاتووەتەوە. ئەو ڕێژیمە لەژێر سێبەر 
و هانکەهانک��ی شمش��یرە هەرەژەنگاوی و 
بە خوێن ئ��اودراوەکان و، خۆڕاگوش��ین بۆ 
دەخەوکردن و خام کردن و لەگرێژەنەبردنی 
هۆش��ی جەمعی، درێژەی ب��ە ژیانی پڕ لە 

شەرم و شورەییی خۆی داوە. 
مەگیرانی ك��ردن لە هەرچ��ی زیاتری 
ئیقتدارگەرای��ی و ڕەزیل ک��ردن و پێچەن 
لێدان��ی هەرچی زیاتر زنجیری ئەس��ارەتی 
کۆمەاڵنی ژێر چەپۆکی ئێران، تەنیا ڕەمزی 
مان��ەوەی ڕێژیم بووە. ئ��ەو ڕێژیمە هەرگیز 
پش��تی بە سیاسەتی دروس��ت و پارادایمی 
مەنتیقی و قابیلی هەزم نەبەس��تووە، تەنیا 
گێڕان��ی ئاش��ی ش��ەڕ و هاڕین��ی کەلل�ە 
س��ەرەکانی، بە هیوا و هومێ��دی دواڕۆژی 

خۆی زانیوە. 

ــەپاندنی ــملەهەردەرفەتێکبۆس ڕێژی
هژمۆنیخۆیکەڵکوەردەگرێ

ل��ەو هەلومەرج��ەدا کە سەرتاس��ەری دنیا 
و بەتایبەتی دانیش��تووانی نێ��و ئەو قەوارە 
جۆغڕافیاییی��ەی کە بە ئێران ن��او دەبرێ، 
الکەی  جیهانگی��رەوە  ئاهۆیەک��ی  بەدەس 
سەریان دێ، دەیهەوێ بۆ زیاتر زنجیرکردن 
و لەچۆکنان و لە ڕێ��گا ترازاندن و تێرۆری 
فیک��ری و ڕافڕان��دن و زیات��ر تەزاندن��ی 
کۆمەڵگای ئەمڕۆی ئێرانێ، هاوتەریب لەگەڵ 
پەرەپێدان��ی زیات��ری ه��ەژاری و نەداری 
وتەعلیمات و ڕاهێنانی جادووگەرانەی خۆی 
بۆ بەزۆر بەیعەت پێ کردن و سەر بەردانەوە 
و چاو قرژک��ردن  لەبەرامب��ەر قەزاوقەدەر 
و مل ڕاکێش��ان لە بەرامبەر سیس��ە دەرد 
ونەخۆش��ییە س��امناکەکان، ئاخرین تیری 
تەرکشی خۆی لەو مەیدانانەدا خاڵی کات. 

ڕاهێنانی س��ەقەت و چ��ەوت و چەوێڵ  
و ژەهراویک��ردن و ئاخنین��ی مێش��کەکان 
ب��ە فەلس��ەفەی ناعاقاڵن��ی و خوراف��ی و 

کڕوسینەوەی جومجومەی هەژاران و نەداران 
و پەرەپێدان��ی قاتی وقڕی و پێش��گیری لە 
بووژاندن��ەوە وچاندن��ی تۆوی برس��یایەتی، 
س��توونی فەقەراتی سیاس��ەتی زۆردارانەی 

رێژیم بووە. 
لە بارودۆخی ئێستادا ئەگەر ڕوناکبیران و 
ڕێبەرانی بژاردەی ئێمە، بیانهەوێ مێتۆدێکی 
گونجاو و سیاسەتێکی داڕژاو و قایم و قووڵی 
ئوسولی سەبارەت بە ڕاهێنان و پەروەردەی 
گەلی ئێمە دی��اری بکەن، جێگای خۆیەتی 
تیژبینانە و بە وردی سیاسەتی  پەروەردە و 
بارهێنانی ڕێژیم لەخوارەوە هەتا ترۆپک بخەنە 
ژێر زەڕەبینی ڕەخنەگرانە و مووش��کافانەی 
خۆیان. تێڕوانینی پش��وودرێژانە و وەستایانە 
لەسیاس��ەتی تەعلی��م و تەربیەت��ی ڕێژیم 
دوورهەنگێوی و مەهارەت و نیشانەشکێنیی 
زیاتر ب��ە لێکۆڵ��ەران و توێژەران��ی گەلی 
ئێمە دەبەخش��ێ. بۆ زیات��ر ڕوونبوونەوەی 
ئەو مەس��ەالنە ناچارین ئاوڕێک لە ئاوێنەی 
ڕووداوەکانی ڕۆژانی دوای بەئاکام گەیشتنی 

ئینقابی ئێران بدەینەوە. 
ش��اگردانی ڕاهێن��راو و پەروەردەکراوی 
مەکتەبی ئیمام، وەکوو هەڵگرانی ژەنگاویترین 
بیرۆکەی مێژوو، وەکوو خ��ۆرە، وەکوو وەبا 
ل��ە واڵتانی دەوروبەر و ئێ��ران و بەتایبەتی 
کوردستاندا، بوون بە جەردەی سەر گەردەنە 
و ڕەوتێکی پێشکەوتنخوازانەیان پەالماردا و 
کاروانی ژیانەوە و بووژانەوەیان تارومار کرد. 
گەش��اندنەوە و بووژاندن��ەوەی فیکری، 
یەکێ��ک لە ئەولەوییەتەکانی مامۆس��تایانی 
ڕووناکبی��ر و ڕاهێنەری ئێمەی��ە. ئەو  کاتە 
گەش��ەدەکات  نەتەوەی��ی  هۆش��یاریی 
دەزگای  پ��ەروەردەی  سیس��تەمی  ک��ە 
دەس��ەاڵتداری سەپاو بەس��ەر کوردستاندا 
ب��ەوردی  بخوێنین��ەوە. جێگای س��ەرنجە 
کە ل��ە سیس��تەمی پ��ەروەردەی ڕێژیمدا 
نەک ئینس��ان مەرکەزی سقل نییە، بەڵکوو 
کەرامەتیش��ی پارێ��زراو نییە ، ئینس��ان لە 
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مەفه��وم و ناوەرۆکی واقیعیی خۆی دا وەک 
ئینس��ان چاوی لێ ناکرێ یەک تاقانە وەک 
تەنیامەرجەع لەمەقامی ئولوهییەت و نەقشی 
فەردی کامڵدا، خۆیەتی و ڕاش��کاوانە وەک 
عەقڵی ک��ول بڕیارەکانی خۆی ڕادەگەیەنێ. 
]ئیندیویجولیزم[ individalism یان فەرد لە 
سیستەمی پەروەردەی ویایەتی فەقیهیدا نە 
پێناسەیەکی زانستیانەی هەیە و نە ڕەنگێکی 

هەیە و نە ڕۆڵ و نەقشێك. 
هەروەها تاک لە چوارچێوەی ئیستیحقاق 
و شایستەییی خۆیدا جێگە و پێگەیەکی پێ 
نادرێ و ناتوانێ لە هیچکام لە مەیدانەکانی 
ژیاندا، مەهارەتە زاتییەکانی خۆی نیشان بدا 

و قورساییی خۆی بپارێزێ. 
فەرد وەک ئالەتی دەس��ت 
و عونس��وری بێ ئیرادە کەڵکی 
ب��ەدەر  و  وەردەگی��رێ  ل��ێ 
لەدەس��ەاڵتی بڕی��اردان، ب��ێ 
جینگڵدانی  دەرفەتێکی  ئەوەی 
هەب��ێ خۆی دەخوات��ەوە و لە 
تێک��ڕای وادەکانیدا دەتوێتەوە، 
ه��ەر ب��ەو ج��ۆرە کۆمەڵگا لە 
سیس�����تەمی پەروەردەیی��ی 
ڕێژیم��دا جگ��ە ل��ە بەیعەتی 
زۆرەملێ و سەپاندنی ئیتاعەتی 
کوێرکوێرانە و نائاگاهانە لە وەلی 
ئەمر، وەرگرتن و قەبووڵ کردنی 

بێ چوون و چرا و بێ دەسکاریی ئەحکام و 
فەرمان��ەکان ناتوانێ هونەر و مەهارەتێک لە 

خۆی نیشان بدات. 
چەقبەس��تووی  یاس��ای  لە  کۆمەڵ��گا 
ڕێژیمدا هەرگیز شایستەییی ئەوەی نادرێتێ 
کەمترین گومانی لەب��ارەی فتوا و فەرمانی 
وەل��ی ئەمر هەب��ێ وبچووکترین پرس��یار 
لەس��ەر هیچ چەش��نە ئەرکی سەپێندراوی 
دەسنیش��انکراو دابنێ، کەوابوو تەفس��یر و 
تەعبی��ری تئۆریس��ییەکانی نێ��و دەزگای 
پەروەردەی ڕێژیمی ئیس��امی لە ئینس��ان 

و ف��ەرد و کۆمەڵ، ئێمە دێنێتە س��ەر ئەو 
باوەڕەی کە سیستەمی پەروەردەی نەتەوەیی 
لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کوردس��تاندا، 
دەب��ێ بە پێچەوانەی ئەو تەعلیم و تەربیەتە 
بێ کە لەسیس��تەمی پەروەردەی ویایەتی 
فەقیهدا وەک دەق��ی نەگۆڕ دانی پێدا نراوە 
و لە ب��وارە جۆراوجۆرەکانی ڕاهێناندا وەک 
دایکە یاسا و سەرچاوەی ئەسڵی کەڵکی لێ 

وەردەگیردرێت. 
بیرۆکەی ڕاهێنانی سەرتاس��ەریی ڕێژیم 
كە لە جەوهەری ئیدۆلۆژی واڵیەتی فەقیهەوە 
س��ەرچاوەی گرت، بوو بە دێوەزمەی مرچ و 
مۆن؛ بوو بە مردن؛ بوو بە ساتۆری سەر بڕین؛ 
ب��وو بەس��ێبەر و تاریکاییەکی 
قورس وگران و تیشکی زانست 
واڵتدا  لەسەرتاسەری  وهونەری 

خنکاند. 
دەس��ەاڵت  ب��ە  لەگ��ەڵ 
ئاخ����ون��دەکان،  گەیش��تنی 
تەپڵی ش��ەر لێدرا، کارمەندانی 
س��ەفارەتی ئامری��کا لە الیەن 
پەیڕەوان��ی خ���ەتی ئیمامەوە 
بە تێکڕایی ب��ە بارمتە گیران. 
ڕۆژان��ەی  ئام��ۆژگارییەکان��ی 
خومەینی  پ��ڕ بوون لە وەعدە 
و وەعید و نەوعێك ئاڕایش��تی 
نیزامی و دەس��ت لەپشت دانی 
پەی��ڕەوان وموریدانی، بۆخاڵی کردنی گرێی 
دەروونی و بەگژداچوونەوەی ئەما و ئەوال و 
هەموویان مزگێنیی ناردن و دیاریی مەرگ 

و وێرانییان پێوە دیار بوو. 
خومەینی ڕاش��کاوانە وتی »راه قدس از 
کربا می گذرد« )ڕێگای قودس بە کەربەالدا 
تێدەپەڕێ(.  مەبەس��تی ئەوە بوو کە دەبێ 
لە پێش��دا عێراق تەخت ب��کات و پردێکی 
وش��کانی تا دەری��ای مەدیتەران��ە لێبدات، 
هیالی ش��یعە بە خەستی میلیتاریزە بکات 
و هەموو جوولەکەی س��ەر ئ��ەو عەرزە بە 

گەشاندنەوەو
بووژاندنەوەی

فیکری،یەکێکلە
ئەولەوییەتەکانی

مامۆستایانیڕووناکبیر
وڕاهێنەریئێمەیە.ئەو
کاتەهۆشیاریینەتەوەیی

گەشەدەکاتکە
سیستەمیپەروەردەی
دەزگایدەسەاڵتداری
سەپاوبەسەرکوردستاندا
بەوردیبخوێنینەوە
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تێکڕایی بڕێژێتە نێو دەریایەوە. 
لە بڕگەیەکی دیکەدا خێراتر گوڕاندی و 
وتی »جنگ جنگ تاپیروزی« )ش��ەڕ، شەڕ، 
تا سەرکەوتن( کەس��ێک نەیدەزانی هەموو 
شەڕێک، تەنانەت سادەترین شەڕ بە تایبەتی 
شەڕی گەورە، زیان و تێچووی زۆری دەوێ، 
ڕووباری گ��ەورەی خوێ��ن وەڕێدەخات. بۆ 
خومەین��ی گرینگ نەبوو ئەگ��ەر میلیۆنەها 
ئینس��ان تێدابچن، بەاڵم سەرکەوتنێک کە 
هەدەف و ئامانج و ویستی خۆیەتی دەستەبەر 
بکرێت. خومەینی تەنها لەگەڵ ئینسانەکان 
و عەرز وئاسمان بەش��ەڕ نەدەهات، بەڵکوو 
ب��ە قەڵتوب��ڕ کردنی فەرهەن��گ و هونەر و 

زانس��تەكان داس��ی مەرگ��ی 
دەسوی. 

ئابووری  زانستی  لەکاتێکدا 
مۆغەرەی پش��تی راوەستاوی و 
ئینسانەکانی  ژیانی  بووژانەوەی 
ئەوڕۆی��ە و ت��ەواوی ئاڵووێر و 
معامەلە و موعادالتی پیچیدەی 
ع��ەرزەی،  ئەو  دەوران��دەوری 
بەپێی پێوەرەکانی ئەو زانس��تە 
گەش��ەکردووە ئەنجام دەدرێن، 
ڕەوان  و  ڕاس��ت  خومەین��ی 
وت��ی »اقتصاد مال خر اس��ت« 
)ئاب��ووری ه��ی ک��ەرە(. پانە 
سەقەتە دەوڵەتییەکان، النیکەم 

بەش��ێکیان جا ئەگەر کەمیش بن، کەوتنە 
ژێر تەئسیری ئەو فەرمایشتە بێ ناوەرۆکەی. 
ئ��ەو فیکرەیە ب��وو بە ئافەت، ب��وو بە ئاور، 
سەوزەاڵنیی دەشتە ڕەنگینەکانی پڕووكاندن، 

جۆگە و بیابانەکان وشکارۆتر بوون. 
خومەینی فەرهەنگی ڕەس��ەنی گەالنی 
دا. ه��ەر حکومەتێک��ی  ئێران��ی گس��ک 
دڵس��ۆزی نیش��تمانی پەرەپێدان��ی زمان و 
ئ��ەدەب وفەرهەن��گ، بەتایبەتی فەرهەنگی 
ڕەنگاوڕەنگ و کولت��ووری جۆراوجۆر وەک 
فاکتەرێکی گرین��گ بۆ بەهێزکردنی عەقڵی 

ه��ەرەوەرزی و گەش��ەکردن و یەکس��انی 
وپێکەوە ژیانی بەئاشتی بە ئەرکی سەر شانی 

خۆی دەزانێ. 
زمان��ی ئااڵهەڵگرانی جەه��ل و نەزانی، 
زمانی دایناس��ۆرەکان بوو. تەنانەت ئەوانەی 
بەقەول��ی خۆیان بۆ ئیرش��اد و پەرەپێدانی 
خوێن��دەواری ڕوویان لە کوردس��تان کرد، 
بەزمان��ی حەش��ر و نەش��ر دەدوان، جگە 
لەزمانی گولل�ە و باڕووت زمانێکی دیکەیان 
نەدەزان��ی. لە جیاتی ش��عوور و زانس��تی 
س��ەردەمیانە، گولل�ە بوون بە مێشکەکاندا 
دەکران. پ��ووش  و گووڵ و گیا و نەمامیان 

پێکەوە هەڵدەپڕووکاند. 
دەپرسی،  لەخۆم  زۆرجاران 
باش��ە دەبێ جاڕنام��ەی مافی 
مرۆڤ لەکوێ نووستبێ؟ لەکوێ 
کوژرابێ؟ دەبێ مابێ و گوێیەک 
بۆ س��کااڵکان بگرێ؟ سکااڵی 
برینەکان، ه��اواری خوێنەکان، 
ناڵ��ەی مندااڵن��ی کەس��وکار 
کوژراو،  هاواری خنکاوی ئێمە 
بوون. هەر لە س��ەرەتای مێژوو 
هەتا ئێستا، ئەو هاوارە کوژراوانە 
زوان و وێ��ژە و فەرهەن��گ و 
ئێمە  نەتەوەیی��ی  ئەدەبیات��ی 
بوون. بەشی قەزایی یان بەشی 
دادوەری، ل��ە هەمان ڕاهێنانی 
ڕاگرتنی  دەگرت.  سەرچاوەی  تووندڕەوانەوە 
تەعادول��ی هاوکێش��ەکان و بەرقەرارکردنی 
دیس��یپلین و ن��ەزم و نیزام و پێش��گیری 
ل��ە ئیفرات و تەفری��ت و بەرەنگاربوونەوەی 
دەستدرێژی و تاوان و دابینکردنی یەکسانیی 
کۆمەاڵیەتیی��ە، ن��ەک پەرەپێدان��ی قانونی 
جەنگەڵ  و قەدەرقودرەتی و س��زادانی ڕەها 

و موتڵەق. 
ه��ەزاران کەس��ی پ��اک وەک ئ��اوی 
حەیات ل��ە چەند دەقیقەدا وەک »مفس��د 
فی االرض«، ناس��ران و لەناوچوون. بیروڕای 

دیکتاتۆریی
دەرپەڕیولە

مەکتەبوفەرهەنگی
خومەینی،

دیکتاتۆرییەکی
قووڵوڕیشەدارەولە

خۆیەوە
درووستنەبووە،
سەرچاوەیئەسڵیی
خۆیهەیەولە

هەندێکپڕۆتۆکۆلیزۆر
لەمێژینەوەدێ
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گش��تی و هەموو دنیاش ن��ازر وچاوەدێری 
دادگا س��ەحرایی و چەند دەقیقەیییەکانیان 
بوون. ل��ە دادگای س��ەحراییی جەالداندا، 
ژێ3کان بڕیاری��ان دەدا. ئاخرین فەرمان لە 
لووتی تیربارەکانەوە دەردەکشا. بەتایبەتی لە 
دێهاتەکاندا چارەنووس��ی خەڵکی ماڵوێران، 
تۆپدارەکان  وهەلیکۆپت��ەرە  تان��ک  ڕەوەی 
دیارییان دەک��رد. ئاخرین نووکە هین لوولە 

قورس و پڕ لە گڕەکان بوو. 
خومەینی لە ئیرشاد و ڕینوێنییەکانیدا، 
ش��ەکرێکی دیکەی ش��کاند، بەگ��ژ بابەتە 
کۆمەاڵیەتییەکاندا هاتەوە و ش��ەڕی لەگەڵ 
دێموکراس��ی ڕاگەیاند. بێ پێچ و پەنا گوتی: 
»مابرای دمکراس��ی انقاب نکردەایم« )ئێمە 
نەک��ردووە(.  بۆ دێموکراس��ی شۆڕش��مان 
مەفهومی موخالف یان مەعنای ڕاستەقینەی 
بارەکەی دیک��ەی ئەو ڕس��تەیە، ئەگەر تۆ 
بتهەوێ وەریس��ووڕێنییەوە ڕاس��ت ئەوەیە 
ک��ە خومەینی ب��ۆ ژیان��ەوەی دیکتاتۆری 
ئینقابی کردووە، دیکتاتۆری ئەگەر بەمانای 
س��ەپاندنی هێژمۆن��ی و تەحمیلی نەزەر و 
ش��ەڕ لەگەڵ جیاوازبیران و ژێرپێ خستنی 
ناسنامە و تواندنەوەی هۆوییەتی فەرهەنگی 
و س��انترالیزەکردنی قودرەت و ڕووشاندنی 
کەرامەت و خۆگێلکردن لە ئاس��ت ویس��ت 
و داخوازییە ش��ەرعییەکان و لەس��ەرووی 
هەمووان��ەوە پێ لێخس��تنی ت��ەواوی مافە 
ئینس��انییەکان بێ ، ئێمەی ک��ورد وەکوو 
ئینسان، وەکوو فەرد، وەكوو کۆمەڵ، وەکوو 
پارچەیەک لە نەوعی بەشەر، هەر لە مێژووی 
پێش لە دەسەاڵتی خومەینیدا زیانی ئێجگار 
زۆر زۆر گەورەمان پێگەیوە و بەتایبەتی  لە 
دوای بە دەسەاڵت گەیش��تنی حكوومەتی 
خومەینی، گورزی زۆر قورسمان خواردووە و 
غەدری زۆر گەورەی مێژووییمان لێ کراوە. 
دیکتاتۆری��ی دەرپەڕی��و ل��ە مەکتەب 
و فەرهەنگ��ی خومەین��ی، دیکتاتۆرییەکی 
قووڵ و ڕیش��ەدارە  و لە خۆیەوە درووست 

نەبووە، س��ەرچاوەی ئەسڵیی خۆی هەیە و 
لە هەندێ��ک پڕۆتۆکۆلی زۆر ل��ە مێژینەوە 
دێ. مۆدێل��ە دیکتاتۆرییەک��ەی خومەینی، 
ش��اگرد و ڕاهێن��ەری الس��ار و خوێنڕێژی 
چەموشی زۆری دروس��ت کرد، میرغەزەبی 
زۆری پەروەردە کرد. ئەو مۆدێلە ژەهراوییە، 
وەکوو نوتفەی ویروس��ی کۆرۆنا، لەڕەحمی 
خۆیدا گیانی وەبەر ویروسی زۆر هێنا و زۆر 
مەکتەبی ژەهراویی دیکەی هەڵفڕاندە س��ەر 
ع��ەرزی دەوروبەر و تەنان��ەت بەرەو ناوچە 
دوورەدەستەکانیش تووڕی دان. شاگردانی بە 
تایبەت ڕاهێنراوی ئەو مەکتەبە بە هەزاران 
جۆ و جۆباری خوێنیان وەڕێخست. نەسایحی 
ماشەڵاڵ پدەرانەی، خومەینی بوونە بارووت و 
گڕ، بوون بە بۆمب و ئاور و ئاسن و کاتیۆشا 
و گەشەیان کرد و بوونە مووشەکی بالستیک 
و لە پێش هەموو جێگایەکدا لەکوردس��تاندا 
تاقی کرانەوە و لە پێش هەموو گیانلەبەرێكدا 
بەسەر س��ەری ئینسانی کورد دا هەڵئەڕژانە 
خوارێ. ڕەوتی گەش��ەکردنی ئەو بلێس��ە و 
دووکەاڵنە و هەڵفڕین و پەرەگرتنی ش��ڵخە 
لەدوای شڵخەی ویرووسەكان ئاوا بە سادەیی 
نانیش��نەوە و ئاوا هاسان کۆتایییان پێ نایە. 
لەڕاس��تیدا بەرەو ئەوە دەچێ ببێتە بۆمبی 
ئەت��ۆم و ڕۆژێک ل��ە ڕۆژان کورەی خاکیی 
دنیایە بکات��ە تۆپەڵەیەکی هەڵ��م و لە نێو 
گەردەلوولی فەزادا، لەبەر یەکی هەڵتەکێنێ. 
ب��ۆ پەیڕەوانی مەکتەب��ی ئیمام گرینگ 
نییە هەم��وو دنیا لە پێناوی ئەواندا قڕ ببێ، 
ب��ەاڵم وج��وودی »ذی  جْوْدی« ئەوان 
بمێنێ. ک��ەم کەس هەیە ئ��ەوەی نەزانێ، 
ئەوەی بۆ ئەوان گرینگە تەنیا بەقای ڕێژیمە. 
لە پێناوی مانەوەی خۆیان و بەقای ڕێژیمدا، 
لە هیچ چەش��نە تاوانێک خۆی��ان ناپارێزن 
و ئەوەن��دەی ل��ە توانایاندا هەیە دەس��ت 
دەوەشێنن وادەی ئەو خێر وبەرەکەتانەی کە 
خومەینی بەخەڵکی ئێرانی دابوو هەموویان 
بوونە ژەقنەم��وت و بە گ��ەروی بێتاواناندا 
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ڕۆیشتنە خوارێ. بوون بە فرمێسکی بەگوڕ، 
بوون بە ئاە و حەسرەت.  کەرەم و عینایەتی 
ماش��ەڵاڵ پدەرانەی ئیمام بوو بە ش��ەپۆلی 
خوێن و بە هەوادا فڕی؛ بوو بە بڵێس��ە و لە 
بڵێسەدا مرد؛ بوو بەخوێن و لەخوێندا خنکا؛ 
بوو بە مردن و لەباوەشی مردندا مرد. بوو بە 
زنجیرەی دوور ودرێژی کۆچە س��وورەکان؛ 
بوو بە خەزانی خەم و گوڵی ژیان هەڵوەرین؛ 
ب��وو بەگەواڵەی هەوری پڕ لە ڕق و غەزەب 
و ئێش وژان؛ ب��وو بە گڕی بارووت و قوڕی 

ڕەشی قوڕقوشم. 
نس��ێی شووم و نگریس��ی ئیمام کەوتە 
سەر جوغڕافیای لەتلەتی واڵتە بریندارە بێ 
نازەكەی ئێمە. ئەو غەزەبانە هیچیان ئاخری 
کارەس��اتەکان نەبوون، س��ەرەتای كەوتنی 
ئەستێرەی بەخت و وەرینی بەخت و شانسی 
بوون.  ئێرانێ  میلەتانی  سەرتاس�������ەریی 
کارەس��اتەکان لە ناکاو هەڵنەقوڵین و وەک 
تاوێری شاخەکان سەروژێر خولێر نەبوونەوە. 
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان وەک جەزیرەیەکی 
خوێناوی وەتاق کەوتوو، جڕجی ڕەنگاوڕەنگ 
خۆی��ان تێخزاند و لە هەم��وو الیەکەوە بە 
مار و دووپش��کی جۆراوجۆر گەمارۆ درا. لە 
هی��چ الیەکەوە کەلێنی ڕوناکی بۆ نەمایەوە، 
حەتا  تاقە ئاسۆیەکی گەش بە ڕوی ئێمەوە 
پ��ێ نەکەن��ی. دەزگای دادوەری��ی ڕێژیم، 
کوردەکانی نەتەنیا وەکوو ئینس��ان، لەگەڵ 
هەم��وو ڕێزم بۆ خوش��ک و برایانی کوردم، 

وەکوو حەیوانیش، چاو لێ نەکردن. 
بۆڵدزێ��ر و لۆدێ��رەکان ل��ە مەرکەزەوە 
بە مەبەس��تی ئ��اوەدان کردن��ەوەی خاکی 
کوردس��تان، نەخزین؛ بەڵکوو بۆ هەڵكەندنی 
گ��ۆڕی بەکۆم��ەڵ و تەختک��ردن و وێران 
کردنی شار و دێهاتی كوردستان وەڕێکەوتن. 
فەرمانەکان��ی ئیم��ام وەک ه��ەزاران ڕەوە 
هەوری قۆرتاوی، بەش��کڵی نێوچاوانی تاڵی 
ئاس��مانی کوردستان  لە  خومەینی، خۆیان 
خزان��د، ب��وون بە ه��ەزاران و دەیان هەزار 

تابووتی مەرگ و لەهەموو ش��یو و دۆڵەکانی 
کوردس��تاندا تاک و جووت و بەکۆمەڵ فڕێ 
دران. ئیس��تا کە من ڕۆژانی دوای ئینقابی 
ئێران و لەشکرکەشیی هەمەالیەنە و دۆزەخە 
گەرمەکانی شەڕی نابەرابەر و جەبهە تەمەن 
درێژە سام گرانەکانی کوردستان و پاڵەوانی 
و  قارەمانەتی و دەرد و ڕەنجی پێش��مەرگە 
و  خۆڕاگ��ری  هەنس��کی  و  برین��دارەکان 
خۆخواردن��ەوەی کەس��وکاری ڕەشپۆش��ی 
شەهیدانم دێنەوە بەر چاو، ڕابردووی خۆمم 
وەک سیسە خەونێکی دوور و درێژی ڕەنگ 
زەردی پچڕ پچڕی نێ��وان زەردە و تاریکی 
دێتەوە بیر کە هەر یەک بە ش��ێوەیەک لە 
نێ��و خوێنەکاندا دەکوڵ��ن، گریانی بەکوڵی 
خوێن��ەکان و ناڵەی هیچ��کام لە برینەکانم 
ب��ۆ لەیەک گ��رێ نادرێن��ەوە. وزەوزی ئەو 
برینان��ەی کە م��ن بەچاوی خۆم لەس��ەر 
جەس��تەی خەڵک��ی کوردس��تان دیتمن، 
ئەوەندە کەمەرش��کێنن، کە هیچ زمانێک و 
بەتایبەتی شعوری ماندووی من وزە و توانای 

شەرح دانیانی تێدا نییە. 
حەقیقەتێ��ک ک��ە من ئیس��تا تۆزێک 
پەی پێ دەب��ەم و لێی تێدەگ��ەم، ئەوەیە 
کە مەش��غەڵ و من��ارەی ب��ەرزی عەقڵی 
ئینس��انەکان هەر چەندە قەدی هەڵکشاو و 
بااڵی بەرز بێ، لە قووچاییی سیس��ەئازاری 
ڕیش��ەداری نێ��و ڕۆحی ئازارچێش��تووان و 
کۆڵەوژی تەن��دووری هەرەگەرمی تاوانەکان 
و دووکەڵ��ی هەڵچووی س��ەر دۆزەخەکان 
کورتترە. ت��ەرازووی مەنتیقی پی��اوە زانا و 
پس��پۆڕەکان، هەر چەندە ورد و دەقیق بێ 
ناتوان��ێ هەم��وو دەرد و ڕەنج��ی میلەتانی 
ژێرچەپۆک بخوێنێتەوە و قورس��اییی ژانی 
گرانەتاکان و سیسەدەردەکان وەک واقعیەتی 

خۆی هەڵسەنگێنێ. 
لە هەلومەرجی ئێستادا کە کۆرۆنا وەک 
سیس��ەتۆپایەکی نگریس��ی جیهانی، وەک 
بەاڵیەکی غەیبی لەس��ەر پشتە کووڕەکەی 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720 252



تۆپی زەوی، دەس��تە جڵ��ەوی لێخوڕین و 
س��وڕاندنی ئێش و ئازارەکانی س��ەر عەرز و 
نێو ئاس��مانەکانی بە دم��ەوە گرتووە، نەک 
تەنی��ا موعادالتی کۆمەاڵیەتی و سیاس��ی و 
ئابووری و فەرهەنگ��ی و تەنانەت چاالکییە 
ب��ردوون،  گرێژەنە  ل��ە  پزشکییەکانیش��ی 
هەروەها بە پتانس��یەلی ش��ووم و ناپیرۆزی 
خ��ۆی، توانای ڕاهێنان و داهێنان و تەواوی 
ئینس��انەکان  ل��ە  دەسپێش��خەرییەکانی 
ستاندۆتەوە و بەس��ەر تەواوی جومگەکانی 
ژیاندا زاڵ بووە و مەچەکی بەهێزی ئینسانی 

سەردەمی بەتەواوی جەمام کردووە. 
تەنیا  هزرێکی داهێنەرانە و ڕاهێنەرانەی 

تەنیا پش��تی  جیهان��ی، ک��ە 
بەعەقاڵنییەت��ی گ��ش��تگیری 
ئادەمیی��ەت  س�����ەرتاخواری 
بەس��تبێ، دەتوانێ لەبەرانبەری 
ئاهۆی��ەدا ڕابوەس��تێ و  ئ��ەو 
چارەس��ەرێکی کاریگ��ەری بۆ 

بدۆزێتەوە. 
ڕافزین و بەدەنگەوە هاتن و 
فەرمانی خۆقەرەنتینەکردن و لێک 
دوور کەوتن��ەوەی کۆمەاڵیەتی، 
کاریگەر  ڕادەیەک  تا  توانیویەتی 
بێت، بەاڵم ئەوە چارەس��ەرێکی 
کاتیی��ە و وەزعەکە پێویس��تی 
بەرینترهەیە.  چارەس��ەرێکی  بە 

ئ��ەوەی ئێمە ل��ە زانایانی ئەو ب��وارە گوێمان 
ل��ێ دەبێ ئەوەی��ە کە بەداخەوە ئ��ەو ئافەتە 
ب��ە چڕملییەک��ی یەکجار زۆرەوە، لەش��کری 
ویروس��ەکانی ڕۆژ بە ڕۆژ زۆرتردەبن و هەموو 
دژەبەران و کۆس��پەکانی س��ەر ڕێگای تێک 
دەشکێنێ و خۆڕادەگرێ، دوای خۆ نوێکردنەوە 
دیسان خۆی ئاڕایش دەداتەوە. بەشێکی زۆری 
خەمۆک��ی و داتەپینی بارودۆخ��ی ڕەوانی و 
شلەژان و گیروگرفتی دەروونی، دوای کۆتایی 

پێهاتنی کۆرۆنای پەرەدەستێنێ. 
بەدەنگەوە هاتن و ڕافزینی ئینسانەکان بۆ 

دووری لە مەرگ، ڕزگاربووان  و کەسوکاری 
دڵ پڕ لە خەمی لەدەستچووان لەگەڵ ئەوەی 
سەبووری و سووکنایی و جێگیربوونەوەیەکی 
بەرچاو دەڕەخس��ێنێ، ب��ەاڵم بەداخەوە ئەو 
کاتییە. هێنانەوە س��ەرخۆ  جێگیربوونەوەیە 
و تاراندن��ی ترس و دلەڕاوکێ، س��ەبووری 
پێ��دان و س��اڕێژکردنەوەی برین��ەکان کە 
دابەزاندن��ی ئەو چارەس��ەرە ڕۆحیانە وەک 
پرسی ئورژانس، پێویس��تی بە ئامرازی زۆر 
و ئیمکانات��ی هەراوی ماددی و مەعنەوی و 
کات و س��ات و پرۆسەیەکی دوور و درێژی 
زەمانی هەیە، کە تەنیا پشت بەستن بەنیروی 
بیلفیعل و بیلقووەی خۆجێیی و خۆڕاهێنان 
و خۆحەواندنەوە و خۆدەرمانی، 
چ�ارەس��ەری  وەک  دەتوان��ن 
پووچەڵکردنەوەی  ب��ۆ  کاریگەر 
بۆنگەڵەکانی  و  بۆنگەڵ��ە  ئ��ەو 
دیکە کەڵکی بەرچاویان هەبێ. 
جوواڵنی  لەگ��ەڵ  هاودەنگ��ی 
دەس��پاکانەی دنیایە و پش��ت 
بەس��تن بەهێ��زی م��اددی و 
دەتوانن  خۆماڵ��ی،  مەعنەویی 
وەکوو دوو فاکت��ەری بنەڕەتی 
و داینەمۆی وەگەڕ خستنەوەی 
ئینێڕژی و گەش��اندنەوەی ئەو 
دڵ و ڕۆح  و هەست و دەروونانە 
ب��ەکار بهێنرێن ک��ە دوژمنانی 
ڕەنگاوڕەنگی بەشەرییەت، بە مەبەستی زیاتر 
ش��کاندن و تەفروتوونا کردنیان بە شێوەی 
جۆراوجۆر دەستی ڕەشیان لێ وەشاندوون. 

جێگای خۆش��حاڵییە کەگەلی کورد لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و هێزە سیاسییەکان، 
س��ەرەڕای س��ەپاندنی ئەو هەموو گەمارۆ و 
ئەو هەموو غ��ەدرە زۆرانەی لێی��ان کراوە، 
شێلگیرانە لەس��ەر خەباتی بێوچانی خۆیان 
بەردەوام مانەوە و بەنێو تەلەسم و ڕەشە شەو 
و تۆنێلە تاریکەکاندا، لە گۆترە و بێ چاوساغ 

و ڕێنوێن نەڕۆینە پێشێ. 

ڕاگرتنیتەعادولی
هاوکێشەکانو
بەرقەرارکردنی

دیسیپلینونەزمو
نیزاموپێشگیری
لەئیفراتوتەفریت
وبەرەنگاربوونەوەی
دەستدرێژیوتاوانو
دابینکردنییەکسانیی
کۆمەاڵیەتییە،نەک
پەرەپێدانیقانونی

جەنگەڵ
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لە خوێندەوەیەکی کورتدا، دەتوانین بڵیین، کێشەی فەرهەنگی، 
ئەندێشەی چەپ و تێگەیشتنی هەڵە لە چەپ، مەسەلەی مەزهەب، 

سەرهەڵدانی کوردایەتی لە ناوەندە ناسەرەکییەکان، پەرچەکرداری توندی 
دەوڵەتی ناوەندی لە ڕیزی گرنگترین کێشەکانی بەرەدم بەپرسکردنی 
کوردایەتی لە کۆمەڵگەی کوردیدا بووە و لێرەدا، بە شێوەیەکی خێرا، 

ئاماژە بە هەندێکیان دەکرێت.

دەسپێکێ بۆ خوێندنەوەی پرسی کوردایەتی    
)کوردایەتی:بەپرسکردنوکێشەکانیبەردەمی(

کۆسااڵنئەحمەدی



پاش دامەزرانی یەک��ەم دەوڵەتی مودێڕن لە 
ئێراندا، نەتەوەس��ازی]١[ بوو ب��ە ئەولەویەتی 
س��ەرەکیی دەوڵەت��ی مودێڕن��ی ڕەزاش��ای 
پەهل��ەوی و ل��ەم ئاراس��تەیە و ل��ە پێناو 
وەحدەت��ی  ومس��ۆگەرکردنی  دابینک��ردن 
سیاسی و فەرهەنگیی دەوڵەتی تازەدامەزراوی 
نەتەوەی فارس لە ژێر ناونیشانی ساختەکراوی 
ئێران، ڕووناکبیرانی ناسیۆنالیس��ت دەستیان 
کرد بە الیەنگری لە سیاس��ەتی یەکسانسازی  
و ب��ە فەرم��ی بوونە بەش��ێک ل��ە دەزگای 
ئاسیمیاسیۆن وسەرکوتکردنی جیاوازییەکان 
.جیاوازیی��ەکان لە دەوڵەت��ی مودێرن، وەک 
کێش��ەی س��ەرەکیی یەکڕیزی و وەحدەتی 
سیاسی و فەرهەنگی و بە واتایەک دامەزرانی 
دەوڵەت��ی مودێ��ڕن پێناس��ەدەکران و بەم 
بۆنەیەوە، سەرکوتکردنی جیاوازییەکان بوو بە 
بەشێک لە دیسکۆرسی دەوڵەت و ڕووناکبیرانی 
الیەنگری یەکسانس��ازی]2[ و ل��ەم پێناوەدا، 
س��رێنەوەی نەرم و بەپەروازێزخستن، وەک 
جیاوازییەکان]3[ س��ەرکوتکردنی  زەروورەتی 

دەستی پێ کرد.
دامەزرانی کۆمەڵەی ژێکاف، وەک بنەمای 
گوت��اری کوردایەت��ی، ئەنجامی سیاس��ەتی 
ئاسیمیاسیۆن و سەرکوتکردنی جیاوازییەکان 
ل��ە الیەکەوە و س��ەرهەڵدانی نەتەوەخوازیی 
ک��وردی ب��ە کاریگەری ل��ە ش��ەپۆلەکانی 

مودێڕنیتە لە الیەکی دیکەوە بوو.
ئایدیۆلۆژی��ای  ک�������وردایەت��ی وەک 
ناس��یۆنالیزمی کوردی، ڕاس��تە لە ئەساسدا 
پەرچەکردار لە ئاست سیاسەتی سەرکوتکردن 
و پ��ڕۆژەی نەتەوەس��ازیی دەوڵەتی ناوەندی 
بوو]٤[، ب��ەاڵم لە الیەکی دیک��ەوە بەرهەمی 
س��ەرهەڵدان و بەرجەس��تەبوونەوەی دەنگی 
مافخوازی لە کوردس��تانی ئێران و بە تایبەت 
لە ناوچەی موکریان، بە کاریگەری لە ڕەوتی 
مۆدێڕنیتە و ئەندێش��ەی ناسیۆنالیستی بوو، 
لێرەوە دەکرێت باس لەوە بکرێت، کوردایەتی 
وەک وەک ئایدیۆلۆژیای ناسیۆنالیزمی کوردی 

و دیسکۆرسی نوێی کۆمەڵگەی کوردی، بریتی 
بوو لە بەرگری بۆ مانەوە و خەبات دژی پیانی 
سڕێنەوە و بە پەڕواێزخستن و هاوکات هەوڵ 
بۆ گەیشتن بە مافە نەتەوەییەکان و لەوانەش 
خۆدموختاری و تەنانەت سەربەخۆیی بوو کە 
لە ژێر ناونیش��انی کوردایەتی پێناس��ە کرا و 

پێناسە دەکرێت. 
کوردایەتی لەم ڕووەوە و بە کاریگەری لە 
گوتاری کۆماری کوردس��تان، ئیتر ئارام ئارام 
بوو بە دیسکۆرس��ی ڕووناکبیرانی کۆمەڵگەی 
ک��وردی و بە تایب��ەت ڕووناکبیرانی ناوچەی 
موکری��ان کە دەکرێ��ت وەک زێد و ناوەندی 
س��ەرهەڵدانی دیسکۆرس��ی کوردایەت��ی لە 

کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا ناوەزد بکرێت.
چاوەڕێ دەکرا لە بۆش��اییی دەس��ەاڵتی 
پەهلەوی��ی یەک��ەم و دەفەرت��ی دامەزرانی 
کۆم��اری کوردس��تان، کوردایەت��ی ببێت��ە 
دیسکۆرسی زاڵ و پرسی سەرجەم کۆمەڵگەی 
ک��وردی]5[ و بە واتایەک ببێت��ە داواکاری و 
ئاواتی گش��تیی کۆمەڵگە و دیارە لەم ڕووەوە 
ئەگەری زاڵبوون و سەرکەوتنی وێڕای بوونی 

دوژمنی بەتواناش هەبوو. 
بەاڵم پ��اش دامەزرانی یەک��ەم کۆماری 
مهاب��اد، وەک دەرکەوت��ەی  ل��ە  ک��وردی 
دیسکۆرس��ی کوردایەتی و هەروەها بۆشاییی 
دەسەاڵتی پەهلەوی و سەرەڕای سەرهەڵدانی 
سۆز بۆ کۆمار لە الیەن هەندێ سەرۆک خێڵ و 
عەشیرەت و تەنانەت خەڵکی ئاسایی لە هەندێ 
ناوچەی کوردس��تانەوە، کوردایەتی نە بوو بە 
پرسی سەرجەم کۆمەڵگەی کوردی و نە توانی 
ببێت بە دیسکۆرسی زاڵی کۆمەڵگەی کوردی 
و لێرەوە، دەکرێت سەرهەڵدانی دووانەی کورد 
و جاش )بەکرێگیراو( لە ئەدەبیاتی سیاس��ی، 
زیادبوونی تێچووی کوردایەتی، س��ەرهەڵدانی 
دیاردەی فرەحیزبی و ناکامیی کوردایەتی لە 
کورتخایەن��دا، وەک ئەنجامی بەپرس نەبوون 
و بەواتایی��ەک بەپرس نەکردنی کوردایەتی و 
زاڵ نەبوونی ئەم دیسکۆرسە، خوێندنەوەی بۆ 
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بکرێت. 
بە ئاگاداربوون لەم وەزعیەتە، پرس��یاری 
س��ەرەکی ئەوەیە، کوردایەتی بە مانای هەوڵ 
ب��ۆ بوون بە نەت��ەوە، هەوڵ ب��ۆ بەرگری لە 
تواندنەوە، هەوڵ بۆ بەرگری لە پێش��لکردنی 
مافە ئینس��انی و نەتەوەییی��ەکان، هەوڵ بۆ 
دامەزران��ی دەس��ەاڵتی ک��وردی و هەوڵ بۆ 
دیاریکردنی سنووری کوردستان لە سەرجەم 
کوردس��تانی ڕۆژهەاڵتدا بۆ نەبوو بە پرس��ی 
گش��تی و بە واتای��ەک لە بەر چ��ی نەبووە 

دیسکۆرسی زاڵی کۆمەڵگەی کوردی؟
راستە لە ئیستادا، لە سەرجەم شارەکانی 
کوردستان لە سەڵماسەوە بگرە بۆ ئیام، هەست 
بە بوونی نیشانەکانی کوردایەتی وەک ویست 
بۆ گەیش��تن بە دەوڵەتی کوردی، دامەزرانی 
دەس��ەاڵت ونیش��تمانی ک��وردی و خولیای 
کوردستانی سەربەخۆ یان النیکەم کوردستانی 
خودموخت��ار، بەدی دەکرێ��ت و هەروەها لە 
دامەزرانی کۆماری کوردس��تانەوە تا ئیس��تە، 
ڕۆژ نییە ئینسانی کورد لە بەشە جیاجیاکانی 
کۆمەڵگەی کوردی هەزینە نەدات و یان کەمتر 
ڕۆژێ هەیە، ئینس��انی کورد تووشی سێدارە 
و زیندان و هەڵهاتن نەبیت. هەروەها ڕاس��تە 
تا  لە سەرهەڵدانی دیسکۆرسی کوردایەتیەوە 
ئیس��تا، کورد لە ق��ەوارەی حیزب، خەرێکی 
ه��ەوڵ و چاالکی و خەب��ات و قوربانییدانە و 
دەکرێت ئەم وەک ئەنجام و دەس��کەوتی ئەم 
دیسکۆرس��ە، خوێندەنەوەی بۆ بکرێت، بەس 
نابێت حاش��ا لەم ڕاستییەش بکرێت زۆربەی 
ه��ەوڵ و قوربانییەکانی کوردایەتی، بەش��ی 
س��وننەی کۆمەڵگەی کوردی بووە و هەروەها 
زۆربەی قوربانیان و شکستەکانی ئااڵهەڵگرانی 
کوردایەتی، لە سەردەس��تی بەشێکی دیکەی 
کۆمەڵگ��ەی کوردی ڕووی��داوە و لە بەرانبەر 
ئەژماری الیەنگرانی کوردایەتی و پێشمەرگە 
و گیانبەختەکراوانی کوردستان، بەرەی نەیار 
لە کۆمەڵگەی کوردی، سەری هەڵداوە و خاڵی 
جێگەی ئازار و تێڕامان ئەوەیە ئەو بەش��ەی 

کۆمەڵگەی کوردی واتە بەرەی دژە کوردایەتی، 
گەیش��توونەتە ئ��ەو ڕادەیە ک��ە ئامادەبوون 
لە پێن��او بەرژەوەندیی م��اددی و ئافەرینی 
دەسەاڵتدارانی ناوەند، هاونیشتمانیانی خۆیان 
لە س��ێدارە بدەن و بەرەوە س��ێدارە بیانبەن 
و بە س��ووکترین شێوە خەرێکی سیخورییش 
بن و چی ش��تی ناش��یرین و دزێوە لە ئاست 
نیش��تمان و هاونەت��ەوەی خۆیان جێبەجێی 
بکەن و بە گش��تی لە هێچ ش��تیکی دزێو لە 
بەرانبەر نیشتمان، هاونیشتمانی و پێشمەرگە 

وەک پارێزەی نیشتمان، سل نەکەنەوە.
ریزکردن��ی نموونەکانی ئەم دیاردە ناحەز 
و سەیر و مەترس��یدارە، پێویست بە ئاماژە و 
هێنان��ی نموونەی زۆر ناکات ل��ە بەر ئەوەی 
ڕۆژانە، هەموو تاکێکی کورد، شایەتی زیندووی 
ئ��ەم ڕووداوانەیە و هەمووان باش دەزانن، بەو 
ڕادەی��ە ئینس��انی نەتەوەیی ل��ە کۆمەڵگەی 
کوردی بوونی هەیە کە ئامادەن گیانی خۆیان 
لە پێناو نیشتمان و خاک و شەرافەتی کۆمەڵگە 
قوربانی بکەن و قوربانییان کردوە، ئەو ڕادەیەش 
ئینس��انی کورد هەیە کە لە ئاست کۆمەڵگە و 
نیشتمان، نەتەنیا بێ هەڵوێستە بگرە ئامادەیە 
خ��ۆی قوربانی داگیرکەران ب��کات وتەنانەت 
ئامادەن ل��ە پێناو پلە و پووڵ، ئینس��انییەت 
و نیش��تمان حەراج بکەن، پێدەچیت بتوانین 
س��ەرهەڵدانی دیاردەی بەکرێگیراو بە مانای 
نیشتمانفرۆش و نەیاری پارێزەرانی نیشتمان، 
بگەڕێنین��ەوە بۆ هۆکاری بەپ��رس نەبوون و 
بەپرس نەکردنی دیسکۆرس��ی کوردایەتی لە 
کۆمەڵگەی کوردی. کەواتە دەتوانین باس لەوە 
بکەین، سەرکەوتنی دیسکۆرسی کوردایەتی و 
کەم کردنەوەی هەزینەی خەبات و سرێنەوەی 
ش��ەڕی کوردکوژی، پەیوەس��تە بە زاڵبوونی 
دیسکۆرسی کوردایەتی و بە واتایەک بەپرس 
کردنی دیسکۆرس��ی کوردایەتی لە سەرجەم 

کۆمەڵگەی کوردی. 
لەم سونگەیەوە، باسکردن و خوێندەوەی 
لەمپەڕ وکێش��ەکانی بەردەم بە پرسکردن و 
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زاڵکردن��ی دیسکۆرس��ی کوردایەت��ی، وەک 
ئەولەوییەتێک��ی س��ەرەکی ل��ە توێژینەوەی 

کوردی خۆ دەنوێنێت. 
ل��ە خوێندەوەیەک��ی کورت��دا، دەتوانین 
بڵیین، کێشەی فەرهەنگی، ئەندێشەی چەپ 
و تێگەیش��تنی هەڵ��ە لە چەپ، مەس��ەلەی 
مەزهەب، س��ەرهەڵدانی کوردایەتی لە ناوەندە 
ناسەرەکییەکان، پەرچەکرداری توندی دەوڵەتی 
ناوەن��دی لە ڕی��زی گرنگترین کێش��ەکانی 
بەرەدم بەپرسکردنی کوردایەتی لە کۆمەڵگەی 
کوردیدا بووە و لێرەدا، بە ش��ێوەیەکی خێرا، 

ئاماژە بە هەندێکیان دەکرێت.

کێشەیفەرهەنگی
لە س��ەردەمی پەرەسەندنی ئەندێشە مودێڕن 
و دیاردەکان��ی مودێڕنیتە و هەروەها زاڵبوونی 
دیسکۆرس��ی دەوڵەت-نەت��ەوە ل��ە ئێراندا، 
کۆمەڵگەی کوردی، کۆمەڵگەیەکی عەشیرەتی 
و خێڵەک��ی و ت��ا ڕادەیەک ناش��اری بوو و 
هەروەها پرس��ی کۆمەڵگەی ئەو س��ەردەمە، 
پرس��ی بەرەنگاری ل��ە بەرانبەر سیاس��ەتی 
س��رێنەوەی دەس��ەاڵتی خۆجێی��ی و ب��ە 

هێزکردنی دەسەاڵتی ناوەندی بوو.
دیارە س��ەرەڕای هەن��دێ خوێندنەوەی 
چەوت کە دەیەوێت زۆربەی ئەو بەرەنگارییانە 
پێناس��ە  نەتەوەی��ی  بەرەنگاری��ی  وەک 
وخوێندنەوەیان بۆ بکات، ئەو بەرەنگاری و شەڕ 
و بەرگرییانە نە بە نێوی کورد و بۆ دابینکردنی 
مافی نەتەوەیی��ی کۆمەڵگەی کوردی، بەڵکوو 
بە نێوی عەش��یرەتەوە و لە پێن��او مانەوەی 

دەسەاڵتی سەرۆک عەشیرەتەوە بوو.]٦[
کەواتە فەرهەنگی ئەو سەردەمەی کورد، 
فەرهەنگی عەشیرەتی و خێڵەکی بوو و دیارە 
ل��ەو فەرهەنگی عەش��یرەتی و خێڵەکییەدا، 
ئەگەری سەرهەڵدانی ئەندێشەی ناسیۆنالیستی 
و بە واتایەک کوردایەتی، ئەس��تەم و تەنانەت 
نامومکی��ن بووە و تەنانەت پەیوەس��ت بوونی 
هەندێ س��ەرۆک عەشیرەت و خێڵ بە بزاڤی 

کوردی و پیشتیوانی لە کوردایەتی، ناتوانێت 
بە مان��ای ئەوە بێت ک��ە فەرهەنگی خێڵ و 
عەش��یرەت لە پێناو کوردایەتیدا بووە بەڵکوو 
زۆرتر لە پێناو بەرژەوەندیی خێڵ وس��ەرۆک 

عەشیرەتدا بووە.
ئەساس��ەن، کوردایەتی وەک پێناس��ە و 
شۆناس��ی نوێ��ی نەتەوەی ک��ورد، بەرهەمی 
ش��ار و ئەندێشەی شارە و ئەوە لە حاڵێکدایە، 
کۆمەڵگەی کوردی ئەو سەردەمە ناشاری بوو 
و لەمێژ بوو کوردستان لەبەر ئەوەی گۆڕەپانی 
ڕەش  کاڵو  و  س��وور  کاڵو  بەربەرەکانێ��ی 
ب��وو، قەت دەرفەتی هەناسەکێش��ان و ژیانی 

شارنیشینی و دروستکردنی شاری نەبوو. 
بە گشتی فەرهەنگی ناشاری و عەشیرەتیی 
ئەو سەردەمەی کۆمەڵگەی کوردی، یەک لەو 
هۆکارە سەرەکییانە لە بەردەم بەپرسکردن و 
بەپرس��بوونی کوردایەتی بوو و لە ئیستاشدا 
هەر پاش��ماوەکانی ئ��ەو فەرهەنگ��ە بەدی 
دەکرێت، دیارە، زۆر ج��ار دەوڵەتی ناوەندی 
لەم تایبەتمەندییەی کۆمەڵگەی کوردی واتە 
فرەعەشیرەتی و ناکۆکیی عەشیرەتی و قەومی 
بۆ لێدان و دژاییەتیی کوردایەتی وەک خاڵی 
هاوبەشی سەرجەم کۆمەڵگەی کوردی کەڵکی 
وەرگرت��ووە و کەڵکی��ش وەردەگرێ��ت و بۆ 
پێشگرتن لە کەڵک وەرگرتنی خراپی دەوڵەتی 
ناوەندی لە پرس��ی فەرهەنگی عەشیرەتی و 
خێڵەکی و تەنانەت ش��ارچییەتی، هێشتا بیر 

لە سازوکارێکی کاریگەر نەکراوەتەوە.

مەزهەب
کۆمەڵگەیەکی  کوردی  کۆمەڵگەی  ئەساسەن 
فرە مەزهەب و فرە ئایینە و لە مێژە، س��وننە، 
ش��یعە، یارس��ان، ئیزدی، جوو، مەسیحی و 
موسوڵمان پێکهێنەری بنەمای ئەم کۆمەڵگەیە 
بوون و لە پاڵ یەکدا ژیاون و لەوانەیە هەندێ 
جاریش تووشی کێشە بووبن. بەاڵم بە گشتی 
پێکەوە ئەم کۆمەڵگەیەیان پێکهێناوە و لێرەوە 
فرە مەزهەبی و فرە ئایینی، وەک بەشێک لە 

257گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720



کۆمەڵگەی کوردی بووە و هەیە. 
تایبەتمەندییەک��ی  وەک  فرەمەزهەب��ی 
ب��ۆ  دەرفەتێ��ک  ک��وردی،  کۆمەڵگ��ەی 
جوانترکردن��ی کۆمەڵگ��ە و فرەڕەنگی بووە، 
بەس بە داخەوە ل��ە باتی ئەوەی کۆمەڵگەی 
کوردی ل��ەم دەرفەتە کەڵک وەربگرێت، ئەوە 
دەوڵەتان��ی ناوەن��دی بوون کە ل��ە مێژە بۆ 
دابەش��کردنی کورد و ش��ەڕی کورد بە کورد 
ل��ەو تایبەتمەندیی��ەی کۆمەڵگ��ەی کوردی 
کەڵکیان وەرگرتووە و ڕێگەیان بۆ دابەشبوون 
و دابەشکردن و دوورکردنەوەی کورد لە گەڵ 

یەکدی خۆش کرد. 
کەوات��ە دەرف��ەت ب��ۆ کوردایەتی پێش 
نەه��ات و ی��ان ئیزنیان نەدا پێ��ش بێت تا 
کوردبوون وەک خاڵی هاوبەش بۆ کۆمەڵگەی 
فرە مەزهەب و فرە ئایین پێناسە بکریت و بە 
واتایەک فرە مەزهەبی و فرە ئایینی لە ڕێگەی 

کوردایەتییەوە چارەسەربکرێت.
بە گش��تی پرس��ی مەزهەب لە بۆشاییی 
نەبوونی سازوکاری چارەسەرکەر لە کۆمەڵگەی 
ک��وردی و الیەنگران��ی کوردایەتی، دەرفەت 
و هەل��ی بۆ دەوڵەتی ناوەن��دی ئامادەکرد بۆ 
ئ��ەوەی ئ��ەم تایبەتمەندیی��ەی کۆمەڵگەی 
ک��وردی  بۆ بەرژەوەندیی خ��ۆی بگوازێتەوە 
و بتوانێ��ت کورد بە دوژمنی ک��ورد بکات و 
کورد بە دەس��تی کورد بە بیانووی ش��یعە و 
س��وننە و ئیزدی لەنێو بب��ات، بۆیە بەردەوام 
ف��رە مەزهەبی ل��ە باتی دەرفەت، هەڕەش��ە 
و مەترس��ی ب��ووە بۆ کۆمەڵگ��ەی کوردی و 
بە تایبەت ب��ۆ بەپرس��کردنی کوردایەتی لە 

کۆمەڵگەی کوردی.
ل��ەم ڕووەوە، ب��ە پرس��کردنی کوردایەتی 
پەیوەستە بە چارەس��ەرکردنی ئەم مەسەلەیە 
لە ڕێگ��ەی بەرجەس��تەکردنەوەی کوردایەتی 
وەک خاڵی هاوبەش و ئینس��انیی س��ەرجەم 
کۆمەڵگ��ەی کوردی و هەروەها پێش��گرتن بە 
دەوڵەت��ی ناوەن��دی بۆ ئ��ەوەی نەتوانێت ئەم 
تایبەتمەندییەی کۆمەڵگە وەک دەرفەت و هەل 

بۆ دابەشکردنی کۆمەڵگەی کوردی بگوازێتەوە 
و بێگوم��ان ئەم مەس��ەلەیە، نی��ازی بە کاری 
زانس��تی و میدیایی و خوێندنەوەی ورد هەیە 
کە پێویس��تە بکەوێتە ئەولەویەتی الیەنگرانی 
کوردایەتی و ئیتر وەک دەرفەت نەک مەترسی 

بۆ بەپرسکردنی کوردایەتی سەیری بکرێت.

ئەندێشەیچەپ
لە ڕێگەی خوێندنەوەی میژووی دیسکۆرسی 
کوردایەتی و بزاڤی ڕزگاریخوازیی کۆمەڵگەی 
ک��وردی، بۆم��ان ڕوون دەبێت��ەوە، چەپ و 
ئەندێش��ەی چەپ، بەش��ێکی ئیجگار زۆری 
هێزی ئینسانی وماددیی کۆمەڵگەی کوردی، 
بە خۆیەوە سەرقاڵ کردووە و سەرقاڵ دەکات.
ڕاس��تە چەپ وەک الیەنگ��ری لە چینی 
کرێکار و دژایەتیی سەرمایەداریی پاوانخوازانە، 
لە ڕیزی باش��ترین دیاردەکان��ی کۆمەڵگەی 
ئینسانی لە مێژووی سەت ساڵەی جیهانە، بەاڵم 
ناکرێت باس لەو واقعییتەش نەکرێت کاتێک 
نەتەوەیەک دەوڵەتی نەبێت و ئەساسەن هەموو 
بنەمایەکی ئینس��انی و قەومی و نەتەوەییی 
پێشێل کرابێت و دەوڵەتی ناوەندی بەردەوام 
خەریکی سەرکوتکردنی جیاوازییەکانی بێت و 
سیاسەتی یەکسانسازیی لە ئاست نەتەوەکەی 
گرتبێتەب��ەر و گرنگتر لەوەش نە س��ەرمایە 
و نە کارخانەی هەبێ��ت، دەبێت ڕووبەرووی 
ئەو پرسیارە بکرێتەوە، ئەساسەن وەک چەپ 
ڕەخنە لە چی دەگەرن، خەبات لە پیناو چی 
دەک��ەن؟. ئەگەر دەوڵەتی ک��وردی هەبێت، 
گ��ەر دەوڵەتی ک��وردی پرۆلێتەر و کرێکاری 
کورد بچەوسێنێتەوە، ئەو کات نە تەنیا نابێت 
پرس��یار بکرێت بەڵکوو دەبێت پشتی چەپ و 
الیەنگ��ری چەپ بگیرێت و ڕێز و پێزانینی بۆ 
بکرێت و تەنانەت هەن��دێ جاریش ئەکرێت 
بڵێین لەو دوخەدا، چەپ و ئەندێشەی چەپی 
لە بواری ئینس��انیدا مانا ئ��ەدات و دەکرێت 

کوردیش ببێتە چەپی ئینترنەشناڵ. 
بە گش��تی لێرەدا، مەسەلەکە ئەوەیە گەر 
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ئەو هێزە ئینس��انی و ماددی و مەعنەووییەی 
کۆمەڵگ��ەی ک��وردی کە خەریک��ی چەپ 
و ئەندێش��ەی چ��ەپ - س��ەرەڕای پەیامە 
ئینس��انییەکانی- ب��ووە، گ��ەر ل��ە خزمەت 
بەپرس��کردنی کوردایەتی��دا ببایە، بێ گۆمان 
تێچووی کوردایەت��ی ئەوەندە قورس نەدەبوو 
و گرنگت��ر ئ��ەوەی دەوڵەت��ی ناوەندیی��ش 
نەیدەتوانی لەم تایبەتمەندییەی بزاڤی کوردی 
واتە فرەحیزبی، بۆ الوازکردنی دیسکۆرس��ی 
کوردایەتی کەڵک وەربگرێت و کورد بە نێوی 
چەپ و ڕاس��ت بە گژی یەک��دا بدات. بۆیە 
دەتوانین بڵێین چەپ لە ڕەوتی نەتەوەسازی 
و ه��ەوڵ بۆ بە پرس��کردن و بەپرس��بوونی 
کوردایەتی، ڕۆڵی تا ڕادەیەک مەنفیی هەبووە.

ــەناوەندە ــیل ــەرهەڵەدانیکوردایەت س
ناسەرەکییەکان

کوردایەتی لە ناوچەی موکریان و شاری مهاباد 
س��ەری هەڵدا و لە بەراورد ب��ە ناوەندەکانی 
ورمێ، س��نە و کرماشان و ئیام، تا ڕادەیەک 
ناوچەیەک��ی پەڕواێ��زی و الوەکی بوو و هەر 
بەم بۆنەی��ەوە کاریگەریی لە بەپرس��کردنی 
کوردایەتی لە س��ەرجەم کۆمەڵگەی کوردی، 

سنووردار والوازبوو.
 ب��ە دڵنیایی��ەوە گ��ەر کوردایەتی لەم 
چوار ش��ارە س��ەری هەڵبدایە و یان النیکەم 
بگوازرایەت��ەوە بۆ ئەم چوارش��ارە وەک چوار 
ناوەندی س��ەرەکی، کوردایەتی ئیستە خاوەن 
قورس��اییی خۆی دەبوو و ئەگەری زاڵکردن و 

بەپرسکردنی زۆرتری هەبوو.
پەرچەکرداری توندی دەوڵەتی ناوەندی:

نموونەکان��ی ڕووبەڕووبوون��ەوەی ش��ا و 
کۆماری ئیس��امی لە گەڵ ئەم دیسکۆرسە، 
پێویس��ت بە ڕوونکردنەوە و نموونە هێنانەوە 
نییە، لە س��ێدارەدانی پێشەوا، شەهید کردنی 
مەال ئ��اوارە، ڕیکەوتن لە گەڵ کوردی عێراق 
ب��ۆ لێدان��ی پاش��ماوەکانی کۆنگ��رەی دوو، 
سیاس��ەتی کوش��تن و تۆقاندن��ی خەڵخاڵی 

و حەس��ەنی نموونەی ئ��ەم پەرچەکردارەی 
دەوڵەتی ناوەندی لە ئاست پرسی کوردایەتی 
و مەترس��یی گش��تگیرکردنی ئەم پرس��ە و 
ئەساس��ەن گەش��ەپێدان و زاڵکردنی پرسی 
کوردایەتییە کە هەمیش��ە وەک هێڵی سوور 
و ئاسایش��ی ئێران دیاری و پیناس��ە کراوە و 
ئەم پەرچەکردارە بووەتە هۆی ترسی خەڵک 
لە نزی��ک بوونەوەی فیزیک��ی و فیکری لەم 
پرسە و هەروەها پێش��وازیی هەندێ خەڵکی 
کورد لە دەسەاڵتی ناوەندی لە پێناو مانەوە و 

دابینکردنی بەرژەوەندیی ماددی.
 بە گش��تی پێدەچێت بەرجەس��تەکردن 
و زاڵکردن��ی کوردایەتی وەک دیسکۆرس��ی 
پێویست بۆ گەیش��تن بە بەها ئینساییەکانی 
کۆمەڵگەی کوردی، پێویستی بە پیاچوونەوە و 
چارەسەرکردنی مەسەلەی مەزهەب، بوون بە 
خاوەن کردار لە باتی پەرچەکردار، تەعامولی 
عەقاڵنی لەگ��ەڵ هێزی چەپ و داڕش��تنی 
بەرنام��ە بۆ چ��وار ناوەندی س��ەرەکی واتە 
شارەکانی ورمێ، سنە، کرماشان و ئیام هەیە 
کە لە ئیس��تەدا، هێزی زانست، عەقانییەت 
و ئەوجار س��ەرمایەی ماددی��ی دەوێت و بە 
دڵنیایییەوە، س��ەرمایەی م��اددی لە ڕێگەی 
هێ��ز و زانس��ت و عەقاڵنییەوە مس��ۆگەر و 
دابی��ن دەبێ��ت کە دەکرێت وەک بەش��ێک 
لە بەرنام��ەی حیزب و لە الیان پس��پوڕانی 
بەشەکانی کۆمەڵناسی و سیاسەت و ئابووری 
و سەربازییەوە، خوێندنەوەی وردی بۆ بکریت.

ژێدەرەکان
1. Nation-building
2. assimilation 
http://3. بڕواننە، گۆڤاری ئایەندە و سەروتارەکانی حەسەن ئەفشار

/www.atige.ir/product/magazine/ayande
 Abbas Vali, Essays on the Origins of Kurdish 
4.Nationalism, (ed.), Costa Mesa, Mezda Pub-
.lisher, 2003
5. مەبەس��ت لە کۆمەڵگەی کوردی لێرەدا چ��وار پارێزگای ورمێ، 

کرماشان، سنە و ئیامە.
٦. لە وتارێکی زانستیی سەربەخۆ و جیاوازدا ئاماژە بە نموونەکانی دەکرێت
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پەروەردەی ژنان پەروەردەیەکی هەستیار و گرنگە و ئەگەر لە سەر بنەما و شێوازی 
کاسیک و تەنانەت ئایدۆلۆژیک ژنان بخرێنە بەر پرۆسە و پەروەردەی نیشتمانی، ئەوا 
سەر لە نوێ، ئەکەونە نێو بازنەی پەروەردە و بیری پیاوساالریی سەردەم. کاتێک باسی 
نیشتمان دێتە پێشەوە، باسەکە بە شێوەی خۆڕسک پیاوڕەهەندانە ئەبێتەوە چونکە 

نیشتمان بریتییە لە جوغرافیایەکی دیاریکراو کە لە سەر هەندێک بنەما و تایبەتمەندی 
وەک زمان، خاک، جوغرافیا، مێژوو، شانازییە مێژوویی و بایەخە کۆمەاڵیەتییەکان و ... 

هتد چەقی بەستووە.

ژنان و پەروەردەی نیشتمانی  

خەزانهەورامی



پەروەردەک��ردن و ڕاهێنان باس��ێکی بەرباڵو 
و زانس��تییە و دەروونناس��ان و ڕاوێژکارانی 
بنەماڵە و من��دااڵن بە بای��ەخ و گرنگییەوە 
ئەڕواننە ئەو بابەت��ە. هەر مرۆڤێک بە ڕادەی 
تێگەیش��تن و پەروەردەبوونییەوە کاریگەریی 
ئەرێنی و نەرێنیی بۆ س��ەر کۆمەڵگا و ژینگە 
هەیە. پ��ەروەردە و ڕاهێنانەکان لە ڕابردوودا 
ل��ە ژێ��ر چەت��ری ئایی��ن و ئایدۆلۆژیاکاندا 
بەڕێوە دەچوون بەاڵم لە سەردەمی ئیستەدا، 
ئایدۆلۆژی��اکان دەوری��ان ک��ەم بۆت��ەوە و 
پەروەردەکردن بەگش��تی لە ژێر هێژموونیی 
ستانداردە جیهانییەکان و زانستەکاندا بەڕێوە 
دەچێ. لە واڵتانی پێش��کەوتوودا لە پرۆسەی 
پەروەردەدا هەموو الیەنە کۆمەاڵیەتی، ئایینی، 
ش��ێوەزاری، دەروون��ی، تەمەن��ی و ... هتد 
ڕەچاو ئەکرێ و دەزگاکانی پەروەردە هەر لە 
پەروەردەی مندااڵنەوە بگ��رە هەتا پەروەردە 
چەکدارییەکانی ئەرتەش و ... هتد بە شێوەی 
دیموکراتیک و مۆدێڕن دیاریکراوە و داڕێژراوە. 
پ��ەروەردەی ناوخۆییی واڵت��ان لە هەندێک 
باسی زانس��تیدا، هاوبەشی و لێكچوونی زۆرە 
بەاڵم کە گەیش��ت بە پەروەردەی نیشتمانی، 
تایبەت��ی ئەبێتەوە.  تا ڕادەی��ەک  باس��ەکە 
بەگش��تی، پ��ەروەردەی نیش��تمانی لە دوو 
بەشی سەرەکی پێکهاتووە. بەشێکیان لەسەر 
بنەمای ستانداردە جیهانییەکانە و بەشەکەی 
دیکەش لە س��ەر کلتوور، نەری��ت، زمان و 
بایەخە فەرهەنگ��ی و کۆمەاڵیەتییەکانی ئەو 

واڵتە چەقی بەستووە.

ژنانوپەروەردە
س��ەدەی بیس��تەم بۆ ژنان، س��ەدەی پڕ لە 
دەس��کەوت بوو. لەو س��ەدەیەدا بە هەوڵ و 
تێکۆشانی ژنان، زۆرێک لە تابۆکان شکێندران 
و ژنان لە س��ێ قۆناخ و شەپۆلی گەورەدا بە 
ماف��ی س��ەرەتایی و بنەڕەتی گەیش��تن. لە 
سەردەمی ڕابردوودا بزاڤی ژنان لە ژێر چەتری 
ئایدۆلۆژیاکان��دا هەوڵیان بۆ پەروەردەکردن و 

ڕاهێنانی ژنان داوە. دەس��تپێکی ڕۆشنبیریی 
ژنان لە جیهاندا بەهۆی هێژموونیی ئایدۆلۆژیا، 
جوغرافیا و پێشکەوتنی واڵتانەوە، کاریگەریی 
نەرێنیی لە سەر ژنان دانا و بەڕاستی زۆرێک 
ل��ە ه��ەاڵواردن و بۆش��اییی چینایەت��ی و 
بااڵدەستی و ژێردەس��تیی دنیای پیاوانە، بە 
ش��ێوەی خۆڕس��ک گوازرایەوە بۆ ناو بەرەی 

ڕۆشنبیریی ژنان.
فێمێنیزمی مارکسی، فێمێنیزمی لیبڕاڵ، 
فێمێنیزمی دینی، فێمێنیزمی ڕەنگی )ڕەش، 
زەرد و سپی(، فێمێنیزمی جوو، فێمێنیزمی 
جیهان��ی س��ێهەم و ،،، هت��د، نموونەی ئەو 
ڕەوتگەلە بوون کە لە نێو بزاوی فێمێنیستیدا 
درووس��ت بووە. ژن��ان کە هەم��وو بەتێکڕا 
دەردێکی هاوبەش��یان هەی��ە، دەبوا لە کاتی 
گیروگرفت و کێش��ەکاندا دەستی یەکتریان 
بگرتای��ە؛ بەاڵم ب��ە پێچەوان��ە و بەداخەوە 
ئەوان بە س��ەر ئایدۆلۆژی��ا و حیزبە ناکۆک 
و دژبەیەکەکان��دا داب��ەش ب��وون و ل��ە ناو 
ویس��ت و داخوازییەکانی دنیای پیاوساالریدا 
توانەوە. بە خەسارناس��یی بزاڤی فێمێنیستی، 
ناکۆکی، دژایەت��ی و بەربەرەکانێکانی نێوان 
ڕەوتە فێمێنیستەکان دەرئەکەون. بۆ نموونە، 
هەر یەک لە ڕەوت��ەکان خوێندنەوەیەکی تا 
ڕادەیەک جیاوازی لەس��ەر پرسی ژنان هەیە 
و لە سەر ئەو بنەمایەش پەروەردە و ڕاهێنان 
س��ەبارەت بە ژنان ئەنجام ئەدەن. دژایەتی و 
ناکۆکییەکان��ی نێوان ڕەوتەکان بە ش��ێوەی 
س��ەرەکی بریتین ل��ە: زۆرب��ەی ڕەوتەکان 
ڕەخنەیان لە »فێمێنیزمی مارکس��ی ئەوەیە 
کە ئەو ڕەوتە، سەبارەت بە ژنان، تەنیا الیەنی 
ئابووریی زەق و بەرجەستە کردۆتەوە و کەمتر 
ئاوڕی لە بوارەکانی دیکە داوەتەوە«) فرهنگ 
اصطاحات فێمێنیستی(. فێمێنیزمی ڕەنگی 
»باس��ی هەاڵواردنەکانی نێ��وان فێمێنیزمی 
سپی سەبارەت بە ڕەشەکان )ڕەشپێستەکان( 
و زەرد پێستەکان ئەکات«.)هەمان سەرچاوە( 
فێمێنیزم��ی جیهانی س��ێهەم ڕەخنەیان لە 
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فێمێنیزمی واڵتانی پێش��کەوتوو و ڕۆژئاوایی 
ئەوەی��ە کە »ئ��ەوان خۆیان ب��ە خوێندەوار، 
پێش��ەنگ، س��ەربەخۆ ل��ە بڕی��اردان و ... 
هت��د ئەزان��ن و ژنانی جیهانی س��ێهەم بە 
نەخوێن��دەوار، بەس��تراوە و گیرۆدەی پیاو و 
بنەماڵە و منداڵ ئەزانن. هەر وەها وەک گەدا 
و  ش��وێنکەوتوویی ڕێبازە فێمێنیستییەکانی 
ڕؤژئ��اوا حەس��ابیان ب��ۆ دەکرێ«.)هەم��ان 
س��ەرچاوە ( هەموو ڕەوتە فێمێنیستییەکان 
پێیان وایە کە »هەس��تێکی دژە س��امی لە 
ناخ��ی فێمێنیزمی یەهووددا )جوولەکەکاندا( 
خۆی حەش��ار داوە و ب��ە جۆرێک ئەو ڕەوتە 
هەم��ان  ڕەگەزپەرەس��تە«)  فێمێنیس��تییە 
س��ەرچاوە( و ... . ئەوەی لێ��رەدا باس کرا، 
کورتە ئاوڕێک��ە لە ناکۆکی و دژایەتیی نێوان 
ڕەوتە فێمێنیس��تییەکان ل��ە جیهاندا. ژنان 
لە جیهاندا بە ش��یوەی ناوبەناو و دووڕگەیی 
)جزی��رەای( کەم ت��ا فرە مافی یاس��ایی و 
ئینس��انیی خۆیانیان بەدەست هێناوە، بەاڵم 
بەگش��تی ژنان لە ژێر چەرخی تەکنۆلۆژی و 
ئایدۆلۆژیادا پێش��ێل ئەکرێن و هەم لە الیەن 
دەس��ەالتی سیاس��ییەوە و هەم ل��ە الیەن 
پێکهاتەی بنەماڵە و کۆمەڵگاوە دوو جار دەبنە 
قوربانی. پەروەردەی س��ەقەت لە ڕاس��تیدا 
دەتوانێ��ت وەک هۆکارێک بۆ دواخس��تن و 
چەواشەکاریی مافەکانی ژنان لە قەڵەم بدەین. 
بۆ نموونە، پەروەردەیەک کە بە ش��ێوەی فرە 
ڕەهەن��د لە ژێر ناوی مافی ژن��ان و ئازادیی 
تاکەکەسیدا بانگەشە بۆ ئاڕایشت و مۆد ئەکا. 
لەو کاتەدا بێجگە لەوەی هیچ مافێک بۆ ژنان 
دەس��تەبەر نابێ، بەڵکو بە شێوەی ئاشکرا و 
ڕەوا پۆل پۆل ژنان بۆ کۆیلەتی و دنیای پۆرن 
ڕادەکێشرێ. جا لەو دنیا ئاڵۆزەی فێمێنیزمدا 
کە چەواشەکاری لە تەشقی خۆیدایە، دەستی 
پیاوس��االری و نێرس��االری و ... پازڵەکان��ی 
ڕەوتی ژنانە جێبەجێ ئ��ەکات. ئاخۆ ئێمەی 
کورد دەتوانین بە شەنوکەو کردنی ئەو ڕاستی 
و ناڕاس��تییانە حەقیقەتی مافی ئینس��انی و 

ئیخاقی بۆ ژنان دیاری و دەستەبەر بکەین؟؟
ئای��ا فێمێنیزم��ی ک��وردی ب��ە هەموو 
ڕەوتەکانییەوە ئەتوانێ میکانیزم و نەخشەڕێگا 
بۆ پێناس��ەی مافی ئافرەت لە کوردس��تان و 
سروش��تە کۆمەاڵیەت��ی  و کلتوورییەک��ەی 

دیاری بکات؟
واقیع��ی پەروەردەی ژنان: ڕێنس��انس و 
پیشەس��ازی و بەگش��تی تێکنۆل��ۆژی، هەر 
هەمووی لە س��ەر دەس��تی پی��اوان ئەنجام 
دراوە و هەروەها پیاوان بە ش��ێوەی مۆدێڕن 
دیاردەی پیاوس��االرییان گوازتۆت��ەوە بۆ ناو 
دنیای پێش��کەوتوو. بۆ نموون��ە لە بوارەکانی 
میعم��اری، هونەر، زانس��تی پزیش��کی و ... 
هتددا بە ش��ێوەی نهێنی و شاراوە، دیاردەی 
پیاوس��االری ئەبینرێ. ڕەخنەی فێمێنیستی 
س��ەبارەت بە بەرگیری ل��ە منداڵبوون دەڵێ 
کە زانستی پزیش��کی ئەگەر پیاوساالر نییە، 
بۆچی بۆ بەرگیری لە منداڵبوون سەبارەت بە 
پیاوان تەنی��ا یەک ڕێکاری بەرگیریی دیاری 
کراوە بەاڵم سەبارەت بە ژنان دەیان ڕێکاری 

بەرگیری لە زاوزێ هەیە.
ژنان بەگش��تی و ژنی ک��ورد بەتایبەتی، 
ئامادەی��ی ڕووبەڕووبوون��ەوەی دنیای نوێ و 
مۆدیڕنی نەب��ووە و نییە و تەنانەت پیاوانیش 
ل��ەو بوارەدا کێش��ەیان هەی��ە. ئامادەیی بۆ 
ڕووبەڕووبوونەوە، پێویس��تی ب��ە ڕاهێنان و 
پ��ەروەردە هەیە. پەروەردە و ڕا هێنان بۆ ژنی 
کورد جیاوازترە لە پەروەردەی ژنانی واڵتانی  
دیکە. گەلی کورد هێش��تا بە مافە سەرەتایی 
و نەتەوایەتییەکان��ی ش��اد نەب��ووە و ه��ەر 
ئیستەش  بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانیان لە 
خەباتی سەختدان. ژنی کورد لە ژێر باندۆری 
پەروەردەی دەس��ەاڵتەکانی تورک، فارس و 
عەرەب دایە. بەگشتی دەسەاڵتدارانی زاڵ بە 
س��ەر کوردستاندا بۆ ئەوەی دان بە مافەکانی 
ک��ورددا نەنێن، تەنانەت زۆرێ��ک لە ماف و 
ئازادییە تاکەکەسی و کۆمەاڵیەتییەکانیان لە 
خۆیان گرتۆتەوە، واتە نەتەوە بااڵدەستەکانی 
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کوردس��تان، تام��ی ئازادیی ڕاس��تەقینەیان 
نەچێش��تووە. ئ��ەو دیاردەیە ل��ە ئێراندا لە 
تەش��قی خۆیدایە. پ��ەروەردە و ڕاهێنان لە 
واڵتێک��ەوە بۆ واڵتێکی دیکە جیاوازیی هەیە. 
ئەگەر هەڵس��ەنگاندن و پێوەرێک بۆ دۆخی 
ژنان ل��ە چوارپارچەی کوردس��تاندا دیاری 
کەین، دەبینین کە کوردستانی ڕۆژهەاڵت بە 
شێوەی سیستەماتیک چەوساوەترین پارچەی 
کوردستانە. ڕێژەی خۆکوشتن، دەستدرێژی، 
توندوتیژیی سێکسی، ماڵی، ڕۆحی، هەاڵتن، 
م��اددە هۆش��بەرەکان،  ب��ە  گیرۆدەب��وون 
لەشفرۆش��ی، ت��ەاڵق و ... ل��ە ڕۆژهەاڵت��دا 
لە بەش��ەکانی ت��ر زیاترە. لە کوردس��تانی 
خۆرهەاڵت پەروەردە بەگش��تی و بەتایبەتیی 
ژنان لە چوار وێژمانی سەرەکی واتە »دین« ، 
»دەس��ەاڵتی سیاسیی زاڵ«، »عورف و بایەخە 
کۆمەاڵیەتیی��ەکان« و »ئەحزاب��ی سیاس��یی 
کوردستان«ەوە س��ەرچاوەی گرتوە. دیاردەی 
دی��ن وەک وێژمانی س��ەرەکی و گش��تگیر 
هەم��وو جمگەکانی کۆمەڵگای تەنیوەتەوە. بۆ 
نموونە س��یکوالرترین و چەپترین مرۆڤەکان 
ل��ە کاتی هەس��تیاری وەک هاوس��ەرگیری 
پەنا دەبەنەوە بەر دین. سیس��تەمی  سیاسی 
لە ڕێ��گای دەزگای ڕاهێن��ان و بارهێنان و 
دەزگاکان��ی ڕاگەیاندنەوە، کاریگەریی خۆیان 
لە سەر پەروەردەکردنی ژنان داناوە. عورف و 
داب و نەریت بریتییە لەو ڕێوڕەسمگەلەی کە 
پێوەندییان بە دین و سیستەمی سیاسییەوە 
نیی��ە. دیاردەی ع��ورف و نەریت بەزۆری لە 
بۆن��ە نەتەوەی��ی، زەماوەند و ش��ادییەکان، 
ه��ەرەوەزی و هتددا خ��ۆی دەبینێتەوە. ئەو 
دیاردەی��ە لە ڕابردوودا لە ژیانی س��وننەتیی 
کۆمەڵگادا کە ژنان ش��ان بە ش��انی پیاوان 
بەشداریی کاروبارە کۆمەاڵیەتییەکان بوون، بە 
چڕی هەس��تی پێ دەکرا. ئەحزابی سیاسیی 
کوردس��تان کاریگەریی بەرچاویان لە س��ەر 
کۆمەڵگای کوردس��تان و پ��ەروەردەی ژنان 
هەب��ووە. ڕاکێش��انی ه��ەزاران ژن بۆ کاری 

سیاسی و چەکداری، نموونەی چاالکیی ژنانە. 
ئەڵب��ەت ئەحزابی ڕۆژهەاڵت، بەهۆی دووری 
و داب��ڕان ل��ە کۆمەڵگا و هەروەه��ا نەبوونی 
میدیای بەهێ��ز، نەیانتوانیوە ببن بە وێژمانی 
سەرەکی. هەر کام لەو وێژمانگەلەی سەرەوە 
بۆ خۆی کەموکورتی��ی تایبەتی هەیە و ئەو 
کەمایەسییانە نەیانهێش��تووە پەروەردەیەکی 
تەندرووست و س��ەردەمیانە، ئاراستەی ژنانی 
کورد لە ڕۆژهەاڵت ببێتەوە. لە کوردس��تانی 
خۆرهەاڵت سیس��تەمی ڕاهێنان و بارهێنان 
هەم بە زمانی ناڕەس��ەنی کۆمەڵگا )فارسی(
ی��ە و هەم لە ناوەرۆکیش��دا هەڵگری بابەتی 
ئایدۆلۆژیکیی شێعەگەرییە. وێژمانی دەوڵەتی 
لە زۆرب��ەی ڕەهەندەکان��ی کۆمەڵگادا وەک 
زمان و ئاخاوتن، جلوبەرگ و بەگشتی لەسەر 
بنچینە نەتەوەییەکانی کورد شوێنی نەرێنیی 
دان��اوە و دەزگای ڕاگەیان��دن بەتون��دی لە 
پشت هەموو چەواش��ەکارییەکاندایە. دۆخی 
پەروەردەی گشتی لە ئێران چەواشەکارانەیە 
و ل��ە کوردس��تان دوو ق��ات تێکدەرانەیە و 
بەتایبەتیتر لە س��ەر ژن��ان زیاتر کاریگەریی 
نەرێن��ی و نێگاتیڤی بووە. ژنان کە پارێزەری 
زمانی دایکین، زیاتر لە پیاوان کەوتوونەتە بەر 
شااڵوی فەرهەنگ و زمانی سەقەتی ناوەند. 

یەکێ لە فاکتە گرنگ و هەس��تیارەکان 
کە ل��ە س��ەر پ��ەروەردەی ژنان��دا دەوری 
بەرچ��او و براوەی هەیە، پرس��ی زمانە. ژنان 
لە ق��ەوارەی زماندا پ��ەروەردە ئەبن و هەتا 
زمان دەرەتانی پێش��کەوتن و گەشەی  ببێ، 
بێگوم��ان ئاخێوەران��ی پێش ئەک��ەون. لە 
ڕابردوودا بەهۆی زاڵبوونی بابەتە مەعنەوی و 
ئیخاقییەکان��ەوە زمانیش لە ژێر کارتێکەری 
و هێژموونی��ی ئ��ەو بابەت��ەدا، ڕەگەزایەتی 
کراوە. ڕەگەزایەتیبوون��ی زمان حەکایەتە لە 
درووس��تبوونی دوو جیهانبینی��ی جیاواز لە 
نێ��وان نێر و مێدا. بۆ نموون��ە، لە زمانەکانی 
ئینگلیزی و عەرەبی��دا جێناوەکانی »She و 
He« و  »هو و هی« سەلمێنەری ئەو وتەیەن  
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و تەنان��ەت ل��ە ش��ێوەزاری هەورامیدا کە 
یەکێ لە ش��ێوەزارەکانی زمانی کوردییە، ئەو 
دیاردە ڕەگەزایەتیی��ەی زمان بەدی ئەکرێ. 
پەرەس��ەندنی دی��اردەی دین ل��ە جیهاندا 
هەت��ا  هێژموونییەک��ەی  درێژەکێش��انی  و 
سەردەمی س��ەرهەڵدانی ئایدۆلۆژیا زەوینی و 
ماتریاڵیستییەکان لە سەدەی بیستەمدا وەک 
شێعر، گۆرانی، ڕۆمان، پەندی پێشینیان و ... 
هتدە. کاتێک زمان بە ش��ێوەی یەکایەنە و 
بە قازانجی پیاوان ڕەگەزایەتی کراوە، ئیتر بە 
شێوەی خۆڕسک و بەردەوام ڕەگەزی مێ لە 
تەمەنی منداڵیدا دەخات��ە پەراوێزەوە و هەر 
ئ��ەو زمانە ئەبێتە هۆی ئەوە کە بۆش��ایی لە 
نێوان ژن و پیاودا دروس��ت ببێ. بەردەوامی 
و بەرهەمهێنانەوەی دیاردەی پەڕاوێز خستن 
و توندوتی��ژی لە دژی ژنان س��ەرەتا لە نێو 
بازنەی  زمانەوە دەس��ت پێ��دەکا و تەنانەت 
ژن��ان بۆ خۆیان ل��ە دژی ژنان ئ��ەو گورزە 

ڕەگەزایەتییەی زمان بەکار دێنن.

ــەروەردەی پ ڕێکارەکانی و ــزم میکانی
نیشتمانی

پ��ەروەردەی ژنان پەروەردەیەکی هەس��تیار 
و گرنگە و ئەگەر لە س��ەر بنەما و ش��ێوازی 
کاسیک و تەنانەت ئایدۆلۆژیک ژنان بخرێنە 
بەر پرۆس��ە و پەروەردەی نیش��تمانی، ئەوا 
س��ەر لە نوێ، ئەکەونە نێو بازنەی پەروەردە 
و بیری پیاوس��االریی سەردەم. کاتێک باسی 
نیشتمان دێتە پێش��ەوە، باسەکە بە شێوەی 
خۆڕس��ک پیاوڕەهەندان��ە ئەبێت��ەوە چونکە 
نیشتمان بریتییە لە جوغرافیایەکی دیاریکراو 
کە لە س��ەر هەندێک بنەما و تایبەتمەندی 
وەک زمان، خاک، جوغرافیا، مێژوو، شانازییە 
مێژوویی و بایەخە کۆمەاڵیەتییەکان و ... هتد 
چەقی بەس��تووە. ئەو تایبەتمەندییانە ڕەگ و 
ڕیشەیان لە مێژوودایە و بە کورتی بەرهەمی 
پیاوساالرییە، هەر بۆیە ئەگەر ئاگادار نەبین، 
س��ەرلەنوێ مێ��ژووی کۆمەاڵیەتیمان )باش 

بووبێت ی��ان نا( دەرحەق ب��ە ژنان دووپات 
ئەبێتەوە. ل��ە الیەکی دیکەوە پ��ەروەردەی 
نیشتمانی، پەروەردەیەکی فەرمییە و هەم لە 
هەموو واڵتانی جیهاندا ڕەچاو ئەکرێ و هەم 
پیاوان لە پەروەردەی نیش��تمانیدا بەشدارن، 
ه��ەر بۆیە پێویس��تە ژنانیش لەو پرۆس��ەیە 
بێب��ەش نەب��ن. لێ��رەدا ئەوەی پێویس��تە، 
س��ەبارەت بە پەروەردەی نیشتمانی ژنان لە 
ئیمڕۆدا ئاوڕی لێ بدرێتەوە، دەخرێتە بەرچاو.

زمانینوێ
لە بابەت و چەمکە فێمێنیستییەکاندا زمانی 
ن��وێ بریتییە ل��ە زمانێک کە ل��ە توخم و 
ڕەگەزەکانی پیاوس��االری پاک��ژ کرابێتەوە و 
هەروەها بەش��ی ژنانیشی تێدا ڕەچاو کرابێ. 
بەکورتی، زمان ل��ەو کاتەدا دەبێ ئاندرۆژنی 
کرابێ��ت و ژنان وەک پیاوان بەش��ی خۆیان 
لە نێو ق��ەوارەی زماندا ببیننەوە. زمان وەک 
ڕۆحی نەتەوە و یەکێ لە تایبەتمەندییەکانی 
پێکهات��ە و نیش��تمان، ڕۆڵ��ی گرنگ��ی لە 
پێوەندییەکان و گواس��تنەوەی زانیارییەکانی 
نێ��وان مرۆڤەکان��دا هەی��ە. چارەس��ەریی 
توخم��ە ڕەگەزایەتیکراوەکان��ی دەروونی��ی 
زمان، بەڕاس��تی بەش��ی هەرە زۆری کێشە 
ئەخاقییەکان��ی  و  فیک��ری  دەروون��ی، 
پێوەندی��دار ب��ە ژنانەوە چارەس��ەر ئەکات. 
دەسپێک و سەرەتای چاکس��ازی لە زماندا 
ب��ە دیموکراتیک کردنی زمانە. کاتێک زمان 
دیموکراتی��ک کرا، ئیتر دی��اردە مۆدیڕن و 
پێش��کەوتنخواز و سەردەمییەکان لە بازنەی 
زمان��دا جێگی��ر ئەبن و دەبن��ە جێگرەوەی 
دی��اردەی نەریتی و پیاوس��االرییە باوەکان. 
بەدیموکراتیک کردنی زمان، واتا  نەهێشتنی 
دیاردە نهێن��ی و باوەکانی وەک توندوتیژی، 
پۆرنۆگرافی و کەم نرخاندنی ژنان لە نێو وتە، 
ڕستە و دەستەواژەکاندا. دیموکراتیک کردنی  
زمان پێویس��تی بە ڕەچاوکردنی سیاسەتی 
درووست و س��ەردەمیانە هەیە. زمانی نوێی 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720 264



فێمێنیس��تی ئاوڕ لە هەموو چەمک و بابەتە 
فێمێنیستییەکان ئەداتەوە.

ژنوژینگە
زمانی نوێی فێمێنیستی بۆ ئەوەی کە گشتگیر 
ببێ و بەردەوام لەگەڵ سەردەم، بەڕۆژەڤ و 
نۆژەن ببێتەوە، دەبێ لەگەڵ وێژمانی زاڵ لە 
کۆمەڵگادا تێکەڵ ببێ و گەشەی پێ بدرێت. 
لە دنیای ئیمڕۆدا لە هەموو کون و قوژبنێکی 
ئەو جیهان��ەدا بابەتی ژینگ��ە بابەتی زاڵ و 
جیهانییە. لە ڕاس��تیدا زمانی مرۆڤایەتی بە 
الی ژینگەدا ش��کاوەتەوە و زۆربەی بابەت و 
چەمکەکان ڕوو ل��ە کەمڕەنگبوونەوە چوون 
و جێیان بۆ پرس��ی ژینگە خاڵ��ی کردووە. 
ژنان وەک نیوەی حەش��یمەتی سەر زەوی 
ه��ەم کاریگەرییان لە س��ەر ژینگە هەیە و 
هەم ل��ە ڕابردوودا زیاتر لە پیاوان گرێدراوی 
ژینگە ب��وون. بە درێژاییی مێ��ژوو، ژنان لە 
کاولکاریی ژینگەدا هیچ ڕۆڵێکی س��ەرەکی 
و پێش��ەنگانەیان نەبووە. ش��ەڕە گەورەکان 
سەرەرای ئەوەی لە سەر دەستی ژنان ئەنجام 
ن��ەدراوە، بەڵکو خەس��ارمەندی س��ەرەکی، 
ژنان و مندااڵن ب��وون. ئێکۆفێمێنیزم وەک 
ڕەوتێکی پێشکەوتوو و ژینگەپارێزانەی ژنانە، 
بابەتگەلێکی هێنایە ئاراوە کە »ڕەوتی تێکدەرانە 
و س��ەرمایەداریی پیاوساالرانەی ڕووبەڕووی 
تەنگ��ەژە ئەکردەوە.«)هەم��ان س��ەرچاوە ( 
لەو چ��ەن س��اڵەی دواییدا پرس��ی ژینگە 
)وشکەساڵی، الفاوەکان، پیسبوونی ئاو، هەوا 
و خاک، سووتانی دارستانەکان، سەرهەڵدانی 
نەخۆشینە گش��تگیر و جیهانییەکانی وەک 
کۆرۆنا و ... ( هۆکارگەلێکی س��ەرەکی بوون 
بۆ زاڵبوونی وێژمانی ژینگە و درووس��تبوونی 
زمانی ژینگەیی. لە کوردستان لە مێژە زمانی 
کوردی ب��ە هۆکارگەل��ی وەک جوغرافیای 
سرووش��تی و دۆخی ژیان��ی کۆمەاڵیەتی و 
بەشداریی ژنان و پیاوان لە دەرەوەی ناوماڵ 
و لە باوەش��ی ژینگە، ڕەنگ و بۆنی زمانێکی 

ژینگەییی  بە خ��ۆوە گرتووە. زمانی کوردی 
الیەنی ژینگەییی بەهێزە و گەش��ەپێدان و 
بووژانەوەی ئەو ب��وارەی زمانی کوردی، ئەم 
زمانە بەرەو زمانی هاوبەش��ی ژنان و پیاوان 
و دیموکراتیک ب��وون دەبات. زمانی کوردی 
پوتانس��ێل و توانس��تی ئاندرۆژن��ی کردنی 
هەیە و بووژانەوەیش��ی لە دەس��تی دەزگای 
دەسەاڵت، نووسەران، ڕێکخراوە مەدەنییەکان 
و ئەحزابدایە. بۆ کوردس��تانی ڕۆژهەاڵت کە 
کۆماری  وەک  س��ەرکوتگەر  دەس��ەاڵتێکی 
ئیسامی، کۆلۆنیی کردوە و هەموو مافەکانی 
سەرکوت و بەربەس��ت کردووە پەروەردەی 
نیش��تمانیی، لە نێ��وان ڕێکخراوەکانی ژنان 
و منداڵپارێ��زەکان، ئەح��زاب و ڕۆناکبیراندا 
دەستاودەس��ت دەبێت��ەوە و ئاڵوگ��ۆڕی پێ 
دەکرێ. کاریگەریی ئەو ناوەندە ڕۆشنبیرییانە 
لە سەر یەکتر بە جۆرێکە کە ئەتوانین بڵێین 
کە چاالکی��ی ڕێخراوەکانی ناوخۆ هاوتەریب 
و هاوکوف��ی ئەحزابی سیاس��یین. یەکەمین 
هەنگاو بۆ دروس��ت کردنی بناخەیەکی پتەو 
بۆ پەروەردەی نیش��تمانیی ژنان، بە کوردی 
کردن)کوردیزە(ی هەم��وو چەمک و بابەتە 
پەروەردەیە.  ب��ە  تایبەت  پێوەندیدارەکان��ی 
هەنگاوی دووهەم ئەوەیە کە ڕێکخستنەکانی 
ژنان دەبێ لە س��ەر واقیع��ی کۆمەڵگا پێک 
بێن؛ بۆ نموونە لە کوردس��تانی خۆرهەاڵت، 
چەندین پێکهات��ە و کەمینەی ئاینی هەن، 
هەر بۆیە پێویس��تە ئەو پێکهاتانە لە س��ەر 
بنەم��ای هزری خۆیان، بزاڤی فێمێنیس��تی 
ڕێک بخەن بۆ نموون��ە فێمێنیزمی ئایین و 
مەزهەبەکانی) یارس��ان، سوننە، شێعە و ،،،(. 
ئەو ڕەوتگەل��ە ئەگەر لە ن��او پێکهاتەیەکی 
گش��تیدا بە ناوی ژنان��ی خۆرهەاڵتدا یەک 
بگرن��ەوە، ئەوا ه��ەم ڕەن��گ و ڕوواڵەتێکی 
دێموکراتیک بەخۆوە دەگرێ و هەم  ژنان لە 
ژێر چەتری بیروبڕوای ئایینی خۆیاندا  بەرەو 
یەکگرتوویی، کرانەوە بەڕووی جیهانی نوێ و 

دیموکراتیزاسیۆن دەڕۆن.
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کولتووری ئازادیخوازی و ڕزگاریخوازانە بووەتە سیمای هەرە ئاشكرای ئینسانی کورد. 
لە الیەکی دیکەشەوە ژیان و ملمانێ و بەرخۆدان و بەربەرەکانێ دەگەڵ داگیرکەران 
و پەالماردەرانی کوردستان، ڕۆڵەکانی گەلی کوردی دەگەڵ زۆر الیەنی فەرهەنگی 
ئەوان ئاشناکردووە. ئەو پەیوەندییە نابێ ببێتە مایەی خۆبەکەمزانی و خۆبەکەمگریی 

ئینسانی کورد. ڕاست بە پێچەوانەوە، پێویستە کولتورو فەرهەنگ و سیاسەتی 
ئێمە وەک نەتەوە بەهێزتر بکات، بە جۆرێک کە باشتر لە کڵ بێینە دەر وهەستی 

نەتەوایەتیمان تۆختر و بەهێزتر بکات. 

  ئەسڵە بنەڕەتییەکانی خوێندن و پەروەردەی 
نیشتیمانی و نەتەوەیی لە کوردستاندا   

ئیبراهیمساڵحڕاد



سەرەتا
ل��ەو وتارەدا، بەکەڵک وەرگرتن لە ئەزمونی 
کار و خوێندن��ەوەی خۆم و هەروەها لەبەر 
ڕووناکایی��ی پڕۆگرامەکان��ی پ��ەروەردە و 
فێربوون ل��ە نۆروێژدا، ه��ەوڵ دەدەم ئەو 
هێڵە گش��تییانەی کە دەکرێ وەک ئەسڵە 
بنەرەتییەکان��ی پ��ەروەردە و فێرکردن لە 
کوردس��تاندا، هەموو پڕۆگرامەکانی دیکەی 
پ��ەروەردە و خوێندن و فێربونیان لەس��ەر 

بنیات بنرێ، پێشنیار دەکەم. 
وتارەکە لە س��ێ بەشی سەرەکی پێک 
دێت. لە پێشەکیی باسەکەدا هەوڵ دەدەم 
بایەخی ئەو ئەسڵە گشتییانە، وەک بەردی 
بناخەی پەروەردە و فێرکردنی نیش��تیمانی 
ڕوون کەمەوە. دوایە زۆر بەکورتی پرەنسیپ 
و  پ��ەروەردە  بنەڕەتییەکان��ی  بایەخ��ە  و 

خوێندن و فێربوون، دەخەمە بەرباس. 
بەش��ی یەک��ەم: ئ��ەو بای��ەخ و نرخە 
پ��ەروەردەی  پێویس��تە  کە  بنەڕەتییانەی 

ئێمەیان لەسەر بنیات بنرێ. 
بەشی دووهەم: پرەنسیپە گشتییەکانی 
پ��ەروەردە و فێرب��وون و گەشەس��ەندن و 

پێگەیشتن. 
بنەڕەتییەکانی  ئەس��ڵە  سێهەم:  بەشی 
کار و پراکسیس��ی قوتابخانە و ناوەندەکانی 

پەروەردە و فێرکردن. 

پێشەکی
ــتییانە ــڵەگش ــەوئەس ــیئ گرینگی

لەچیدایە؟
ئەو س��ێ ئەسڵە گشتییانە بە سەر یەکەوە، 
بە کۆڵەکەی هەموو بەرنامە و پڕۆگرامەکانی 
پ��ەروەردە و فێرکردن بە حیس��اب دێن. 
هەموو مندااڵن و الوان و خوێندکاران، کە 
بە قۆناخەکانی پێش سەرەتایی و سەرەتایی 
و ناوەندی و ئامادەی��ی و لقەکانی دیکەی 
خوێندنی پیش��ەییدا تێدەپەڕن، پێویس��تە 
لەبەر ڕووناکاییی ئەو سێ ئەسڵە بنەڕەتییەدا، 

پەروەردە بکرێن و باربهێنرێن. ئەو ئەساڵنە، 
ئەو بای��ەخ و نۆرم و نرخانە لە بەرنامەکانی 
خوێندن و پەروەردەدا بەرجەس��تە دەکەن، 
کە وەک ئەس��تێرەی ڕێنیشاندەر، نەتەوەی 
کورد وکۆمەڵگای کوردس��تان بۆ پێش��ەوە 
ئاراس��تە دەکەن. ئ��ەو ئەس��اڵنە، هەموو 
پڕۆس��ەی پەروەردە و فێربوون، دەگرنەوە. 
بۆیە هەموو ئەوانەی لەو پڕۆس��ەیەدا ئەرک 
و بەرپرس��ایەتییان لەسەر شانە، پێویستیە 
پەیڕەوییان لێ بکەن و تێکۆش��ن لەکاری 

ڕۆژانەی خۆیاندا دەکاریان بکەن. 
پەروەردە و فێربوون لە کوردستاندا، بە 
هاوکاریی ماڵ و کۆمەڵگا، پێویستە دەرگای 
دونیای ئەمڕۆ و س��بەی ب��ەڕووی قوتابیدا 
بکات��ەوە. خوێن��دکار لەگ��ەڵ کولتوور و 
فەرهەنگی نیشتیمانی و نەتەوەیی و جیهانی 
ئاشنا بکا و توانایی و لێوەشاوەیییەکانی، لە 
ڕێگای وەدەستهێنانی شارەزایییە تەکنیکی 
و زانستییە جۆراوجۆرەکانەوە بەرێتە پێش، 
تا بتوانێ لە کۆمەڵگادا، وەک کەسایەتییەکی 
کارا و دێموک��ڕات کار بکا و هەڵس��وڕێ، 
ماڵیات بدا و ئەرکی خ��ۆی بەڕێوەبەرێ و 
ئازایان��ەش بەرگری لە ماف و ئازادییەکانی 

خۆی و گەل و خەڵکانی دیکە بکات. 
پ��ەروەردە و فێربوونی ئێمە پێویس��تە 
لەس��ەر بناخەی ئ��ەو نرخ��ە جەوهەرییە 
کوردستانی و ئینسانییانە، ئەو داب و نەریتە 
ڕەسەنە کوردستانی و ناوچەیی و جیهانییانە، 
نێونەتەوەیییەکانی  س��تانداردە  لەگەڵ  کە 
ماف��ی م��رۆڤ دێن��ەوە، بڕوات��ە پێ��ش. 
تۆلێرانس،  ئاش��تی،  برایەتی،  دێموکڕاسی. 
عەداڵەت و عەداڵەتخوازی، یەکسانیی نێوان 
ژن و پی��او، ڕێز لە کەرامەتی مرۆڤ و ماف 
و ئازادییە بنەرەتییەکانی ئینسان، بەشێکی 

بەرچاوی ئەو بایەخە ئەساسییانەن. 
ئینس��انی کورد پێویس��تە هەموو ئەو 
ش��ارەزایییانە فێربێت کە ب��ۆ ژیان و کار 
ل��ە کۆمەڵگایەکی هاوچ��ەرخ و مۆدێڕندا، 
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پێویستی پێیەتی. ئەوە ئەرکی پەروەردەیە 
ئ��ەو ئامانجە وەدی بێنێ. ل��ە پێناوی ئەو 
مەبەس��تەدا ئ��ەو پرەنس��یپە بنەرەتییانە 
پێش��نیار دەکەی��ن کە دەبێ سیس��تەمی 
پ��ەروەردە و فێرکردن��ی نیش��تیمانی لە 

کوردستاندا، لەسەریان بنیات بنرێ. 

ــەبنەڕەتییانەیکە ــەخونرخ ئەوبای
ــتەپەروەردەیئێمەیانلەسەر پێویس

بنیاتبنرێ
1 لێرەدا ئ��ەو نرخ و بایەخان��ە دەخەینە 
بەرب��اس ک��ە کۆمەڵ��گای کوردس��تان و 
مێنتاڵیت��ەی سیاس��ی و کۆمەاڵیەت��ی و 
ڕۆحیی ئینسانی کورد و نەتەوەی کوردیان 
لەس��ەر دادەمەزرێ. ئەو نرخانە بە بەردی 
بناخەی کۆمەڵگای مۆدێڕن و دێموکڕاسی 
لە کۆردس��تاندا دادەنرێ��ن و یارمەتیمان 
دەدەن ک��ە پێکەوە بژی��ن و کاربکەین و 

بڕۆینە پێش. 
نەتەوەیەک��ی  وەک  ئەونرخان��ە   2
س��ەربەخۆ ل��ە فۆڕمم��ان دەدەن و ب��ە 
هەم��وو جیاوازییەکانمان��ەوە، دەگەڵ یەک 
ئاوێتەم��ان دەکەن. ئ��ەو نرخانە لەو داب و 
نەریت و ڕێوش��وێن و بایەخان��ەدا خۆیان 
نیش��ان دەدەن ک��ە لەو دی��ن و مەزهەب 
فەلس��ەفییانەوە  و  سیاس��ی  ڕوانگ��ە  و 
س��ەرچاوەدەگرن، کە لە کوردستاندا هەن 
و لەگ��ەڵ نۆرمە گش��تییەکانی ڕێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتوەکان��دا دێنەوە. پەروەردە ئەو 
بایەخانە زەق دەکاتەوە و دەیانکاتە بەشێکی 
جیانەکراوە لە کەس��ایەتیی ئینسانی کورد. 
قوتابخانە و مامۆس��تایان تێدەکۆش��ن ئەو 
نرخانە بکەنە چرای ڕێنیش��اندەری هەموو 
کار و بەرنامەکانی��ان لەکات��ی فێرکردن و 
پەروەردەکردن��ی منداڵەکان و الوەکاندا. لە 
پڕۆس��ەی پەروەردە و فێربوون��دا قازانج و 
پێش  دەخرێنە  قوتاب��ی  بەرژەوەندییەکانی 
هەر ش��تێکی دیکەوە. مامۆستا بە تایبەتی 

و سیس��تەمی پەروەردە، پێویستە ئامێز بۆ 
هەم��وو کەس ل��ە کوردس��تاندا بکاتەوە و 
مەیدانی هەڵدان و گەشەی بۆ دروست کات. 

بایەخوکەرامەتیئینسان
سیستەمی پەروەردە پێویستە تێکۆشێ کە 
ڕێزگرتن لە کەرامەتی مرۆڤ و بەهێزکردنی 
ئ��ەو بایەخانەی پەیوەندی��ان بەوەوە هەیە، 
بکاتە ئامانجی سەرەکیی پەروەردە وفێرکردن 
و پڕۆگرامەکانی خوێندن وڕاهێنان. عیززەت 
و کەرامەتی مرۆڤ، بەرز و پیرۆزڕادەگیرێ 
و ل��ە هیچ هەلومەرجێک��دا، نابێ هێرش و 
پەالماری بکرێتەسەر. سەرەڕای هەموو ئەو 
جیاوازییان��ەی نێوانمان، مرۆڤەکان بایەخی 
وەک یەکیان هەیە. کاتێک مامۆستا لە کاری 
ڕۆژانەیدا ڕێ��ز و حورمەت بۆ قوتابییەکەی 
دادەنێ، ئەوە بەکردەوە کەرامەتی ئینسانیی 
خوێندکارەکەی بەرز دەنرخێنێ و لەهەمان 
کاتدا لەنێو پۆل و قوتابخانەشدا، لەنێوکۆڕی 
قوتابییەکەش��دا،  هاوپۆلەکان��ی  گش��تیی 
پلەوپایەی ئینس��انیی قوتابی بەرزدەکاتەوە 
و ئەوانی��ش فێردەبن دەگ��ەڵ یەکتر ئاوا 
ڕەفت��ار بکەن. بەوجۆرە ئەو هەڵس��وکەوتە 
دەگوێزرێت��ەوە بۆ نێ��و کۆمەڵگاش و ماف 
و ئازادییەکانی م��رۆڤ لە نێو خەڵکدا و لە 
پەیوەندیی نێوان ئینس��انەکاندا، بەرجەستە 

دەبنەوە. 
و  عی��ززەت  ل��ە  م��رۆڤ  مافەکان��ی 
كەڕامەتی مرۆڤەوە س��ەرچاوەدەگرن و بە 
بەردی بناخەی دەوڵەتی قانوون دادەنرێن. 
ئ��ەو مافانە بریتین لەو نۆڕم و س��تانداردە 
جیهانییانەی کە لە ئاس��تی نێونەتەوەییدا 
پەسندکراون وهەموو مرۆڤەکان، بە هەموو 
جیاوازییەکان��ی نێوانیان��ەوە، لە هەر کوێی 
ئەو س��ەرزەوییە بن و لە ه��ەر جێیەکەوە 
هاتبن، دەگرنەوە. لەو نێوەدا کۆنڤانس��ێۆنی 
مافەکان��ی منداڵ، کە لە پەیوەندی دەگەڵ 
مندااڵن و مێرمندااڵن و الواندا، بە بەشێکی 
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گرینگی میکانیزمە نێونەتەوەیییەکانی مافی 
مرۆڤ دادەنرێت، شوێنێکی تایبەتی هەیە و 
سیستەمی پەروەردەی ئێمە لە کوردستان، 
لەسەریەتی، لە کاری خۆیدا، قورسایییەکی 
زۆرتری بخاتە س��ەر. پەروەردە و فێرکردن 
بە گشتی پێویس��تە لەهەموو ئاستەکانیدا. 
لەگەڵ مافەکانی مرؤڤ و پرەنس��یپەکانی 
مافی مرۆڤدا هاوئاهەنگ بکرێ. جیا لەوەش 
لەهەموو قۆناخەکانی خوێندن و پەروەردەدا، 
قوتاب��ی پێویس��تە زانیاریی س��ەبارەت بە 
مافەکانی مرۆڤ وەدەست بێنێ. بەومانایە کە 
دەبێ خوێندنی ماف و ئازادییەکانی مرۆڤ، 
لە خشتەی ڕۆژانە و هەفتانەی دەرسەکانی 
قوتابخانەدا، جێ��گای تایبەتی و گرینگیی 
خۆیان بۆ بکرێتەوە. لەو ڕێگایەوەیە کە ئەو 
نۆڕمانە، کە بنچینەی ئاش��تی و برایەتی و 
عەداڵەتن، جێگای خۆیان دەکەنەوە و دەبن 
بە بەشێک لە کەس��ایەتیی ئینسانی کورد 

وتایبەتمەندیی کۆمەڵگای کوردستان. 
یەکس��انی و هاوبایەخ��ی ل��ە نێ��وان 
ئینس��انەکاندا، لەو بایەخە ئینس��انییانەن، 
کە مرۆڤ لە سەرتاس��ەری مێژووی خۆیدا، 
ل��ە پێن��اوی جێگیرکردنیان��دا خەبات��ی 
ک��ردوە. بەوحاڵەش هێش��تاش پێویس��تە 
پەروەردە بەگش��تی و ناوەندەکانی خوێندن 
بەتایبەت��ی، کاری زۆرتریان لەس��ەر بکەن 
تا باش��ترجێگیربن. مامۆس��تا، قوتابخانە و 
پەروەردە، پێویستە بە شێوەیەکی یەکسان 
و دادپەروارانە، بێ هیچ چەش��نە جیاوازی 
دانانێ��ک، هەڵس��وکەت و ڕەفت��ار دەگەڵ 
هەریەکێک لە قوتابییەکاندا بکات. جیا لەوە 
قوتابیی��ان دەبێ دەرفەت و شانس��ی وەک 
یەکیشیان بدرێتێ، تا بتوانن، بە شێوەیەکی 
سەربەخۆ بڕیاڕ بدەن و هەڵبژێرن. قوتابخانە 
و پ��ەروەردە بەگش��تی، پێویس��تە ڕێز لە 
جیاوازییەکان��ی نێ��وان قوتابییەکان بگرن. 
منداڵەکان،  نێ��وان  ڕەنگاوڕەنگییەی  ئ��ەو 
ئ��ەو جۆراوجۆرییەی ل��ە نێ��و قوتابییان 

و خوێندکاران��دا هەی��ە، دەبێ ب��ە هێند 
بگیرێ و بە ڕەس��میش بناسرێ. پەروەردە 
لە س��ایەی ئەو ڕەنگاورەنگی��ە، بە مایەی 
دەوڵەمەندی بزانێ و وەک کەرەس��ەیەکی 
بەنرخ لە پڕۆس��ەی پەروەردە و فێرکردندا، 
بەکاری بێنێ و ئیلهام و هێزی لێ وەرگرێ. 
قوتابخان��ە دەبێ ئەو دەرفەت��ە، ئەو فەزایە 
بۆ هەموو قوتابییەکان دروس��ت بکات، کە 
هەس��ت بە بوون��ی خۆی��ان و پەیوەندیی 
توندی خۆیان دەگەڵ پ��ۆل و قوتابخانە و 
کۆمەڵگای دەوروبەیان بکەن. واتە خۆیان لەو 
چواچێوەیەدا بدۆزنەوە. هەموومان پێویستە 
بە ئێسک و پێس��تەوە لەوە حاڵی بین کە 
ه��ەر لەوکاتەدا کە جیاوازیم��ان لە نێواندا 
هەیە، هاوبایەخین و لەس��ەرمانە بە ڕێز و 
بۆیە  بکەین.  ڕەفتاردەگەڵیەکتر  حورمەتەوە 
زۆرگرینگە پەروەردە بایەخ بە جیاوازییەکانی 
نێوان قوتابییان بدات، بە هێندیان بگرێ و 
بیانبینێ و بەرەس��میان بناسێ. سەرەڕای 
ئەوەش قوتابخانە پێویستە ئەوەمان فێرکات 
کە بەو هەموو جیاوازییانەش��مانەوە، ئێمە 
ئینسانەکان بەهەزار و یەک داوی دیتراو و 

نەدیتراوە وە، پێکەوە بەستراوینەتەوە. 
مرۆڤەکان ناس��کن و توش��ی هەڵەش 
لێب��وردن، هاوپەیوەن��دی  دەب��ن. بۆی��ە 
نیش��اندان دەگەڵ یەکتر، هاوکاری و چاکە 
دەگەڵ یەک، چاوپۆش��ی لەهەڵەی یەکتر، 
خۆشەویستی بۆ یەکتر، پشتیوانی لە یەکتر، 
لەو ش��تە پێویس��تانەن کە ئینسانەکان لە 
پڕۆس��ەی گەشەس��ەندن و پەروەردەبونی 
خۆیان��دا پێویس��تە تاقیی��ان بکەن��ەوە و 
لەگەڵیان ڕابێن، بە جۆرێک کە ببنە عادەتی 

ژیانی ڕۆژانەمان. 
ئازادی��ی عەقیدە و وی��ژدان و ئازادیی 
بەیان، لە پرەنسیپە بنەرەتییەکانی جاڕنامەی 
جیهانی��ی مافەکان��ی مرۆڤن. پ��ەروەردە 
بەرجەستەبکات،  نۆڕمانە  ئەو  لەس��ەریەتی 
ڕۆح و گیانی��ان وەبەربن��ێ. بەجۆرێک کە 
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هەم��وو بتوانن ب��ە ئ��ازادی بیربکەنەوە و 
ب��ە ئازادیش عەقی��دە و بیروباوڕی خۆیان 
دەرب��ڕن. قوتابییان دەبێ لەسەرتاس��ەری 
پڕۆس��ەی پ��ەروەردە و فێربوون��دا، فێربن 
ک��ە چۆن ڕێز و حورمەت ل��ە کەرامەت و 
عیززەتی مرۆڤ دەگرن. لەوەش زیاتردەبێ 
ئەوەش فێر ب��ن کە ئ��ەوان خۆیان چۆن 
دەتوانن ئەو ڕێز وحورمەتە پەرەپێ بدەن. 

ــنامە،هەمەچەشنیی ناس ــوناسو ش
فەرهەنگیوفرەکولتووری

سیستەمی پەروەردە بەگشتی و قوتابخانە بە 
تایبەتی، پێویستە زانیاری لەسەر چۆنیەتیی 
پەرەسەندنی مێژوویی و کولتووریی مرۆڤ 
بداتە قوتابی، بەجۆرێک کە هەر قوتابییەک 
و ه��ەر تاکێکی کۆمەڵ بتوانێ ش��وناس و 
ناسنامەی خۆی ئازادانە گەشە پێ بدا و لە 
چوارچێوەی کولتوور و فەرهەنگی گشتیدا، 
ش��وێنی تایبەت بە خۆی بدۆزێتەوە. بۆ ئەو 
مەبەستە پێویستە کە قوتابخانە و کۆمەڵگا 
بەگش��تی فەرهەنگێک��ی کراوەیان هەبێت 
و توان��ای ئەوەی��ان تێدا بێ��ت کە باوەش 
بۆ هەموو قوتابییان و هەموو ئینس��انەکان 
بکەن��ەوە و کەس هەڵناوێ��رن و جیاوازی 

بەکەس نەکەن. 
ب��ۆ ئ��ەوەی قوتاب��ی و تاک��ی کورد 
بتوانێ ناس��نامە و شوناس��ی سەربەخۆی 
خۆی پەی��دا بکات، پێویس��تە پەروەردە و 
قوتابخانە دەرفەتی ئەوەی بۆ بڕەخس��ێنن 
کە ش��ارەزایی لەس��ەر مێژوو وکولتوور و 
فەرهەنگی نەتەوەییی خ��ۆی پەیدا بکات. 
تەنیا ل��ەو ڕێگایەوەیە کە ئینس��انی کورد 
پەیوەندییەک��ی توندوتۆڵ دەگەل نەتەوەی 
خۆی و نیش��تمانی پەیدا دەکا و هەس��تی 
کوردستانی بوون لە ناخیدا ڕەگ دادەکوتێ 
وغرووری میللی و نیشتیمانیی لەال دروست 

دەبێت. 
لەو ڕێگای��ەوە قوتابیی��ان دەگەڵ ئەو 

بایەخان��ە، دەگەڵ ئ��ەو دابونەریت و نرخە 
کولت��ووری و مێژووییان��ە ،ک��ە ڕۆڵەکانی 
نەتەوەیەک��ی  وەک  ک��ورد  نەت��ەوەی 
س��ەربەخۆ و زیندوو، کە لەسەر نیشتیمانی 
هەزاران س��اڵەی خۆی دەژی و بەش��ێک 
لە مرۆڤایەتی��ی گەورەتر پێناس��ەدەکەن، 
ئاشنادەبن. لەونێوەدا فەرهەنگ و کولتووری 
ک��وردی، زم��ان و ئەدەبیاتی ک��وردی بە 
هەم��وو زاراوە و بنزاراوەکانەوە، ئەو بایەخە 
ئایینی و مەزهەبییە جۆراوجۆرانەی خەڵکی 
کوردستان پەیڕەویییان لێ دەکەن، ڕووداوە 
مێژوویییەکان و بەسەرهات و سەربردەکانی 
لەگەڵ  تێک��ەڵ  ڕابردووم��ان،  نەوەکان��ی 
بایەخ��ە بەرزەکانی مرۆڤایەت��ی و گەالنی 
دیکە بەگش��تی و بەتایبەت��ی فەرهەنگی 
دێموکڕاسی، دەتوانن ببنە دەسمایەی گەورە 
بۆ قوتابخانە و سیستەمی پەروەردەی ئێمە 
تا لەو ڕێگایەدا هەنگاو هەڵگرن. فەرهەنگ و 
کولت��وور و زمان و ئەدەب و داب و نەریتی 
کەمایەتیی��ە نەتەوەیی و ئاینی و مەزهەبی 
و زمانییەکانی خەڵکی کوردستان، بەشێکی 
گرینگ و هەرگیز جیانەک��راوەی کولتوور 
و فەرهەنگی کوردس��تانین و سیس��تەمی 
پ��ەروەردە و فێرک��ردن، دەب��ێ بایەخیان 
پێ بدا، بیانباتە پێش و کاریان لەس��ەربکا 
و بە هێندی��ان بگرێ و دەرفەتی گەش��ە 
و هەڵدانی��ان ب��ۆ بخوڵقێنێ. بەو ش��ێوەیە 
فەرهەنگ و کولتووری هاوبەشی کوردستانی 
دروست دەبێ و دەگوێزرێتەوە بۆ نەوەکانی 

داهاتوومان. 
ئ��ەو کولت��وور و فەرهەنگە هاوبەش��ە 
کوردس��تانییە زۆر گرینگ��ە ت��ا ڕۆڵەکانی 
و  بناس��نەوە  ک��ورد خۆی��ان  نەت��ەوەی 
هەس��تی هاوفەرهەنگی و هاوچارەنووس��ی 
و  دروس��ت  لەنێوان��دا  وهاوپەیوەندیی��ان 
ب��ە هێزب��ێ. ئەم��ە ش بە ن��ۆرەی خۆی 
ناس��نامەی تاک��ی کوردس��تانی، ک��ە لە 
کولت��ووری  و  فەرهەن��گ  چوارچێ��وەی 
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کۆمەڵگای کوردس��تاندا دروست بووە و لە 
ڕەوتێک��ی مێژوویی��ی درێژخایەندا فۆرمی 
گرتووە، بەهێزدەکات. ئەو چوارچێوە بەرینە 
هاوبەش��ە کولتورییە، جێ��گای کولتوور و 
فەرهەنگە جۆراوجۆرەکان��ی تێدا دەبێتەوە 
و مەیدانێکی بەرین بۆ گەش��ەی هەمووان 
ل��ە چوارچێوەی خۆیدا دەکاتەوە. بەو جۆرە 
ئینسجامی میللی و هاوپەیوەندیی نەتەوەیی 
لە نێو ڕۆڵەکان��ی نەتەوەی کورد و خەڵکی 
کوردستاندا دروست دەبێت. لە قوتابخانە و 
ناوەندەکانی دیکەی پەروەردە و فێرکردندا، 
مندااڵن، الوان، خوێن��دکاران، فێردەکرێن 
کە گوێ لە س��ەرنج و بیروڕا و هەڵوێستی 
جیاوازی یەکتر بگرن و بە سنگفراوانییەوە 
تۆڵێران��س ل��ە خۆیان نیش��ان دەن و لەو 
ش��وێنەش کە پێوس��تە، ڕەخن��ە بگرن و 
پێرسپێکتیڤی خۆیان و ڕوانگەکانی تایبەت 
بە خۆیان بەیان بکەن و بۆ بردنەپێش��یان 
ب��ە ش��ێوەیەکی ئوس��ولی و دێموكراتیک 
ل��ە ئیمکان��ات و کاناڵ��ە جۆراوجۆرەکانی 
بەش��داری و ش��وێندانان کەڵک وەرگرن. 
فرەکولتوری،  فرەفەرهەنگی،  کۆمەڵگایەکی 
فرە نرخ و فرەچەش��ن، دەرفەت بۆ دروست 
بوونی ش��وناس و ناس��نامەیەکی بەهێزی 

کوردستانی پێک دێنێ. 
قوتابخانە و پەروەردە لەس��ەریانە توانا و 
لێوەش��اوەیییەکانی قوتابی بۆ بەکارهێنانی 
زم��ان، بە هەموو ش��ێوەکانیەوە، بە هێز و 
پ��ەرە پێ بدەن. گەش��ەپێدانی شوناس��ی 
زمانی ل��ەالی قوتابی، یەکێ��ک لە ئەرکە 
گرینگەکان��ی قوتابخانەیە لە کوردس��تان. 
مەبەس��ت ئەوەیە کە سیستەمی پەروەردە 
و فێرک��ردن ل��ە کوردس��تاندا پێویس��تە 
هێندە س��ەرمایەگوزاری لەسەر خوێندن و 
پەرەپێدانی زمان و ئەدەبیاتی کوردی بکات، 
کە قوتابی بتوانێ بە ئاسانی و بە دڵنیایییەوە 
زم��ان بۆ بیرکردنەوە، بۆ فێربوونی زیاتر، بۆ 
کۆمیونیکاسیۆن)پەیوەندیگرتن(، بۆ دروست 

کۆمەاڵیەتی،  بەرین��ی  ڕایەڵەیەکی  کردنی 
بۆ داهێن��ان و گەڕان بەدوای مانا و جوانی 
و زانیاری��دا، بەکاربێنێ. زمان ناس��نامە و 
ئاگاهیی کولتووری و فەرهەنگیمان دەداتێ. 
لە کوردس��تان، زمانی ک��وردی بە هەموو 
کەمایەتییەکانی  زمان��ی  و  زاراوەکانی��ەوە 
وەک  کوردس��تانیش  خەڵک��ی  دیک��ەی 
یەک و بێ جی��اوازی، لە قوتابخانەکانماندا 
و ل��ە الی��ەن سیس��تەمی پ��ەروەردە وە، 
و  قوتابی  لەسەردەکرێ.  سەرمایەگوزارییان 
تاکی کورد پێویس��تە زانیاری سەبارەت بە 
زمان و ئەدەبی کوردی و زمان و ئەدەبیاتی 
گەالنی دیکەی دانیش��تووی کوردس��تان 
هەب��ێ، ت��ا بتوانێ ل��ە و دەرفەتانە کەڵک 
وەرگرێ کە لە کۆمەڵ��گای فرەفەرهەنگی 
کوردس��تاندا لە ئارادان. تا بتوانێ لە ژیانی 
ڕۆژانەیدا ل��ەو دابونەریتە جۆراوجۆرانە تین 
و هێز بۆ ژی��ان و چوونەپێش وەرگرێ کە 
لە کۆمەڵگای کوردس��تاندا بەرچاودەکەون 
و بە س��ەرچاوەی دەوڵەمەندیی کولتووری 
کوردی بە حیس��اب دێن. هەموو قوتابییان 
ل��ە کوردس��تان و هەموو تاکێک��ی کورد 
پێویستە وێرای زمانی دایکی، چەند زمانی 
دیکەی ناوچەی��ی و جیهانیش بزانن و لە 
کار و ژیان��ی ڕۆژانەدا کەڵکیان لێ وەرگرن 
تا بتوانن بازاڕ و فەرهەنگی کوردس��تان بە 
بازاڕ و فەرهەنگی ناوچەکانی دوور و نزیکی 
کوردستانەوە ببەستنەوە و هەڵدانی ئابووری 
و فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی دەستەبەربکەن. 
کوردس��تان ب��ە درێژایی مێ��ژوو، بە 
گوێ��رەی هەڵکەوت��ە جوگرافیاکەی خۆی، 
هەمیشە کەوتۆتە بەر کاریگەریی سیاسەت 
و فەرهەن��گ و کولتووری نەتەوە و گەالنی 
دیک��ەی ناوچەک��ە. ب��ە تایبەت��ی دوای 
دابەشبوونەوەی  دابەشبوون و س��ەرلەنوێ 
کوردس��تان، ئ��ەو دیاردەی��ە زەقتر خۆی 
نیش��ان داوە. ئەوە بۆس��ەدان ساڵ دەچێ، 
وس��ڕینەوەی  س��ەرکوت  ب��ۆ  هەوڵ��دان 
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ناسنامەی کوردستانی، سیاسەتی ڕەسمیی 
ئەو حکومەتانەیە کە کوردستانیان لە نێوان 
خۆیان دا دابەش کردووە. لەو پەیوەندییەدا 
تەنان��ەت بۆ بردنەپێش��ی سیاس��ەتەکانی 
خۆیان ڕەفت��اری ئیس��تعماری و تەنانەت 
فاشیستیش��یان لەخۆیان نیشان داوە. هیچ 
گومانی تێدا نییە کە ناسنامەی کوردستانی 
و شوناس��ی نەتەوایەتیی ئێمە لەو ملمانێ 
و خەب��ات و بەربەرەکان��ێ و بەرخۆدان و 
ڕاپەڕینانەدا، ش��كڵی گرت��ووە، خەمڵیوە و 
پوختەتر ب��ووە. ئ��ەو بەربەرەکانێیە گەلی 
ک��ورد و ڕۆڵەکان��ی خەڵکی کوردس��تانی 
ل��ە مەیدانی خەب��ات بۆ ئ��ازادی و مافە 
ئینس��انییەکانی خۆیاندا، قاڵ کردوونەتەوە. 
ئ��ەو مێژووە دوور و درێ��ژە کە پڕیەتی لە 
بەربەرەکان��ی، خس��ڵەتێکی  و  حەماس��ە 
تایبەتی بە ڕۆڵەکانی کوردستان بەخشیوە. 
کولت��ووری ئازادیخ��وازی و ڕزگاریخوازانە 
بووەتە س��یمای هەرە ئاش��كرای ئینسانی 
ک��ورد. ل��ە الیەک��ی دیکەش��ەوە ژیان و 
ملمانێ و بەرخۆدان و بەربەرەکانێ دەگەڵ 
کوردس��تان،  پەالماردەرانی  و  داگیرکەران 
ڕۆڵەکان��ی گەل��ی ک��وردی دەگ��ەڵ زۆر 
الیەنی فەرهەنگی ئەوان ئاش��ناکردووە. ئەو 
پەیوەندییە نابێ ببێتە مایەی خۆبەکەمزانی 
و خۆبەکەمگریی ئینس��انی کورد. ڕاست بە 
پێچەوانەوە، پێویس��تە کولتورو فەرهەنگ و 
سیاسەتی ئێمە وەک نەتەوە بەهێزتر بکات، 
بە جۆرێک کە باش��تر ل��ە کڵ بێینە دەر 
وهەس��تی نەتەوایەتیمان تۆختر و بەهێزتر 

بکات. 
ل��ە دونی��ای هاوچ��ەرخ و گلۆباڵ��دا، 
ش��ارەزایی لەس��ەر کولت��وور و زم��ان و 
فەرهەنگ و داب و نەریتە جۆراوجۆرەکانی 
گەالنی دیک��ە، بۆخۆی بە چەش��نێک لە 
زانس��ت و لێوەش��اوەیی، بەحیساب دێت. 
بۆی��ە پ��ەروەردەی ئێم��ە لە کوردس��تان 
هەرلەوکاتەدا، کە سەرمایەگوزارییەکی زۆر 

کوردستانیی  ناسنامەی  پەرەپێدانی  لەسەر 
ئینس��انی کورد دەکا، پش��تیوانیی ئەوەش 
ل��ە ڕۆڵەکان��ی نەت��ەوەی ک��ورد دەکا تا 
کۆدە فەرهەنگ��ی و کولتورییەکانی گەالن 
ومیللەتان��ی دیکە فێربن و بۆ بردنەپێش��ی 
بەرژەوەندییەکان��ی  و  قازان��ج  و  خۆی��ان 
کوردس��تان، بەکاری��ان بێنن. ئ��ەوە هەر 
لەوکاتەدا کە شوناس��ی مرۆڤی کورد بەهێز 
دەکا و شوێن پێی لە نێو گەالنی دیکە قایم 
دەکا، دەرگای دونیای ئەمڕۆ و سبەینێشی 

بە ڕوودا دەکاتەوە. 

بیرکردنەوەیڕەخنەگرانەوئازایەتیو
ئاگاهییئەخالقی

سیستەمی پەروەردە بە گشتی و قوتابخانە 
بە تایبەتی پێویستە پرسیار لە الی قوتابی 
دروس��ت بکا، عیش��ق و توان��ای گەڕان و 
لێکۆڵین��ەوەی تێدا بخوڵقێن��ێ، هانی بدا 
و فێ��ری بکات کە ب��ە دوای لێکۆڵینەوەی 
زانس��تیدا بگەڕێ و بە شێوەیەکی زانستی 
پرەنس��یپە  بەگوێ��رەی  و  بیربکات��ەوە 

ئەخاقییەکان ڕەفتاربکات. 
قوتابخانە لەسەریەتی قوتابی بە جۆرێک 
باربێن��ێ کە بە ش��ێوەیەکی ڕەخنەگرانە و 
زانس��تی بیربکاتەوە. مەبەس��ت ئەوەیە کە 
قوتابی فێربێت ئەقڵ و میتۆدی تەحقیقات 
و لێکۆڵین��ەوەی زانس��تی و ڕەخنەگرانە، 
بۆڕووبەروو بوونەوە دەگەڵ دیاردە سروشتی 
و کۆمەاڵت��ی و فەرهەنگییەکان دەکار بکا. 
ل��ەو پەیوەندییەدا دەبێ ئەوە بزانین کە کە 
ئەو میتۆدانەی بۆ خوێندن و لێکۆڵینەوەی 
جۆراوج��ۆرەکان  دی��اردە  و  حەقیق��ەت 
بەکاری��ان دێنی��ن، کاریگەرییان لەس��ەر 
ئەو ئاکامان��ە هەیە کە ل��ەو پەیوەندییەدا 
وەدەس��تمان دەکەون. بۆیە هەمیشە دەبێ 
لەکات��ی لێكۆلینەوەکانمان��دا، میتۆدێ��ک 
ی��ا ئ��ەو میتۆدانە هەڵبژێری��ن کە دەگەڵ 

لێکۆڵینەوەکانمان دێنەوە. 
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ب��ۆ ئ��ەوەی ب��ە زانیاری��ی ت��ازە و 
حەقیقەتی نوێتر بگەین، پێویستە زانیارییە 
زەڕڕەبینی  ب��ەر  بخەینە  جێکەوت��ووەکان 
لێکۆڵینەوەی زانستی و بە تیئوری و میتۆدی 
زانس��تی و ڕەخنەگرانە هەڵیانس��ەنگێنین 
و بە بەڵگ��ەی ڕوون و حاش��اهەڵنەگرەوە 
بیانخەینە ژێر پرس��یار. خوێندکاران دەبێ 
فێر بن بۆ وەدەستهێنانی زانست و زانیاری، 
بە دوای س��ەرچاوەی جۆراوجۆردا بگەرێن 
و بە ش��ێوەیەکی ڕەخنەگران��ە بیربکەنەوە 
و لە س��ەرچاوەکان کەڵک وەرگرن. قوتابی 
پێویس��تە میتۆدەکانی گەیشتن بە زانیاری 
و زانست فێربێ. هەر لەوکاتەدا قوتابخانە و 
سیس��تەمی پەروەردە پێویستە قوتابییان وا 
ڕابێن��ێ کە لەوەش حاڵی بن کە هیچ دوور 
نی��ە ڕوانگە و هەڵوێس��ت و ئەزموونەکانی 
ئ��ەوان کەموکوڕیان تێدا ب��ێ و هەڵە بن. 
لێکۆڵین��ەوە و وردبون��ەوەی ڕەخنەگران��ە 
پێویس��تی بە زانست و زانیاریی تایبەت بە 
خۆیەت��ی. بەاڵم دەبێ ئ��ەوەش بزانین کە 
لێکۆڵین��ەوەی ڕەخنەگران��ە، فەزایەکی پڕ 
لە دڕدۆنگی و ش��ک و گومانیش دروست 
دەکات. بۆیە پەروەردە و قوتابخانە لەسەریانە 
بااڵنس��ێک لە نێوان ڕێزگرتن لە حەقیقەتە 
جێکەوت��ووەکان ل��ە الی��ەک و ڕوانگەی 
ڕەخنەگرانە و هەس��تی گ��ەڕان بە دوای 
زانیاری��ی تازە و پێویس��تیی لێکۆڵینەوەی 
زانس��تییانە لەالیەکی دیکەوە، پێک بێنێ. 
ئەو خەلاقییەتە بۆ دۆزینەوەی زانس��تی و 

پەرەسەندنی زانستی پێویستە. 
ئەخاق��ی  ئازایەتی��ی  و  هوش��یاری 
ئەوەی��ە کە لە پەیوەندی دەگەڵ مەس��ەلە 
الیەنەکان��ی  هەم��وو  جۆراوجۆرەکان��دا، 
کێشەیەک و هەموو ڕوانگە جۆراوجۆرەکانی 
پەیوەندی��دار بەو مەس��ەلەیە ل��ە بەرانبەر 
یەکدا دانێی و دوای باس و هەڵسەنگاندن، 
بەتێبینی��ەوە ڕەفتار بکەیت و ئینس��انێکی 
و  کار  بەرپرس��ایەتیی  و  ب��ی  بەرپ��رس 

کردەوەکان��ی خۆت وەئەس��تۆ بگری. بۆیە 
سیستەمی پەروەردەی ئێمە لە کوردستان 
پیویس��تە قوتاب��ی فێ��ری لێکدان��ەوە و 
هەلسەنگاندنی ئەخاقی بکات و ئەزموونی 
ئەوان لە مەڕ کێش��ە و مەسەلە ئەخاقییە 
جۆراج��ۆرەکان دەوڵەمەند ب��کات. بۆ ئەو 
قوتابی دەگەڵ  مەبەس��تە، ش��ارەزاکردنی 
ڕوانگ��ە فەلس��ەفی و ئایین��ی و قوتابخانە 
فکرییە جۆراوجۆرەکان، ت��ا ڕادەیەکی زۆر 
کۆمەگ بە قوتاب��ی دەکات. بیرکردنەوەی 
فێربوون  س��ەرەکیی  مەرجی  ڕەخنەگرانە، 
کەس��ایەتیی  هەڵدان��ی  و  چونەپێ��ش  و 
کۆمەاڵیەت��ی و فەرهەنگ��ی و کولتووریی 
ئێمەیە. ل��ەو ڕێگایەوەیە کە قوتابی پوختە 
دەبێ و دەتوانێ قەزاوەتی س��ەربەخۆبکات. 
ئ��ەوەش بۆ ژی��ان و کار لەنێ��و کۆمەڵگادا 
پێویس��تن. کارکردن لە کارگە و کارخانە و 
ناوەندە سەنعەتی و پێشەسازییەکاندا و ژیان 
لە نێو بنەماڵە و دۆس��ت و هاوااڵندا، بەبێ 
لێوەشاوەییی زانستی و ئازایەتیی ئەخاقی 
و توانای قەزاوەتی سەربەخۆ و عاداڵنە، زۆر 

سەخت و دژوار دەبێ. 

ــەڕانبەدوای ــەبەگ ــقوعەالق عیش
ــدا،کارو ــاوداهێنان ــیومان جوان
ــتنبە ــیبێوچانبۆگەیش زەحمەت

ئامانج
پەروەردە لە کوردس��تاندا، لەسەریەتی ئەو 
دەرفەتە ب��ۆ من��دااڵن، الوان و قوتابییان 
بخوڵقێنی کە بە عیشق و عەالقەوە بەدوای 
جوان��ی و مانا و داهێنان��دا بگەڕێن و لەو 
ڕێگایەدا قەت هەراس��ان نەبن و ئازایەتیی 
ئەوەی��ان لەال دروس��ت کات، ک��ە ئیدە و 

بیروڕاکانیان بکەنە کردەوە. 
مندااڵن بە گشتی کونجکۆڵن و هەمیشە 
بەدوای ئەوەوەن کە ش��تی تازە بدۆزنەوە و 
دونیای دەوروبەریان بە تاقی بکەنەوە و شت 
دروس��ت کەن. بۆیە سیستەمی پەروەردە و 
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فێرکردن پێویستە دەرفەتی زۆر بۆ مندااڵن 
و قوتابییان بخوڵقێنێ تا خەلاقییەتەکانیان 
پەرە پ��ێ ب��دەن و بەه��رە و تواناکانیان 
دەکاربکەن و بە دوای هیوا و ئارەزووکانیاندا 
بڕۆنە پێش. هەر بۆیە زۆر گرینگە قوتابخانە 
پرس��یار الی قوتابی دروست کا، هانی بدا 
تا پرس��یار بکا و ب��ە دوای واڵمدا بگەڕێ 
و لێکۆڵینەوە بکا. ئەوە باش��ترین ڕێگایە بۆ 
فێربوون��ی قووڵ و هەمەالیەن��ە. قوتابخانە 
ئەرکی سەرش��انیەتی هەلومەرجی لەبار بۆ 
قوتابی پێک بێنێ ت��ا ژینگەی دەوروبەری 
خۆی تاقی کات��ەوە و ئەزموونی جۆراوجۆر 
وەدەس��ت بخا و بۆ گەیشتن بە زانیاری و 
داهێنان و خوڵقاندن، خەلاقییەت لەخۆی 
نیش��ان بدات. خوێندکاران دەبێ لەس��ەر 
ئەوە ڕابهێنرێن تا ل��ە ڕێگای بەکارهێنانی 
هەستەکانیان و عەقڵ و شعوریانەوە، گەشە 
بە خۆی��ان و توانا و لێوەش��اوەیییەکانیان 
بدەن و ل��ە پڕاکتیکی ژی��ان و فێربووندا، 
بایەخ��ە ئەخاقیی��ە بەرزەکان وەدەس��ت 
بخ��ەن و ل��ە کار و چاالکی��ی ڕۆژانەیاندا 
بەتاقییان بکەنەوە. بەوجۆرە پوختە دەبن و 

هەڵدەدەن. 
ب��ۆ مندااڵنی قۆناخە س��ەرەتایییەکانی 
خوێن��دن و ی��اری کردن ب��ە مەرجێكی 
سەرەکیی گەش��ە و بەکۆم�ەاڵیەتی بوون 
دێتە ئەژم��ار. لەوەش زیات��ر یاری کردن، 
توانا و خەلاقییەت��ی منداڵ بۆ فێربوون و 
وەدەس��تهێنانی زانیاری و لێوەش��اوەیییە 
ئەخاقی و کۆمەاڵیەتییەکان، دەباتەسەرێ. 
بۆی��ە دەب��ێ ل��ەو قۆناخان��ەدا، قوتابخانە 
بایەخێک��ی زۆر بە یاری ب��دا و مەیدانێکی 
بەرین بۆ یاری و یاری کردن، وەک بەشێکی 
دروس��ت  خوێندن،  پڕۆگرامی  بەرچ��اوی 
بکات. یارییە کوردەوارییە جۆراوجۆرەکان و 
ئەفسانە و حیکایەتە کوردییەکان دەکەونە 
ڕیزی پێشەوەی خشتەی وانەکانی ڕۆژانەی 
قوتابییان. بەو شێوەیە دەرفەت بۆ فێربوونی 

پڕ مان��ا دەخوڵقێ. لەو ڕێگای��ەوە مندااڵن 
فێردەبن کە باشتر بتوانن گیر و گرفتەکان 
هەمەالیەنەی  کەسایەتیی  و  چارەسەرکەن 

خۆیان بخەمڵێنن. 
و  توان��ا  و  بەه��رە  گەشەس��ەندنی 
خەلاقییەت ل��ەالی قوتابییان، کۆمەڵگای 
کوردس��تان دەوڵەمەن��د و بەهێ��ز و کارا 
دەکات. ئ��ەوەش بە نۆرەی خ��ۆی دەبێتە 
سەرچاوەی ئیلهام بۆ داهێنان و کارگوزاری 
و گەشەس��ەندنی ئابووری و پیشەسازی لە 

کوردستاندا. 
کولتوور وهون��ەر مەیدانێکێ دیکەن بۆ 
کار و چاالکی لەخۆ نیش��اندانی مندااڵن و 
ئەرکی سەرش��انیەتی  قوتابخانە  قوتابییان. 
لە زۆر ب��واردا، دەرفەتی کار و خەلاقیەتی 
هونەری و فەرهەنگی و ئەدەبی و تەکنیکی 
ب��ۆ قوتابییان پێك بێنێ، تا ل��ەو بوارانەدا 
پەرە بە بەهرە و لێوەشاوەیییەکانیان بدەن. 
هەس��تەکانمان و ویژدان و ئەخاقمان لە 
ڕێ��گای بەرهەمە هون��ەری و فەرهەنگی و 
و  دەخەمڵێن  جۆراوجۆرەکانەوە،  کولتورییە 
گەشەدەکەن. ڕوانگە و پێرسپێکیڤمان بەرین 
دەکەنەوە. دەربڕینە هونەری و فەرهەنگی و 
کولتوریی��ەکان، نەک هەر مۆری خۆیان لە 
سیمای میللیمان دەدەن، کەسایەتیی تاکی 
کوردیش لە بەرانب��ەر کولتور و فەرهەنگی 
نەتەوەکانی دیکەدا، شکڵ پێ دەدەن. بۆیە 
سیستەمی پەروەردەی ئێمە لەسەریەتی لە 
هەموو قۆناخەکانی خوێندندا، بایەخێکی زۆر 
بە پەرەپێدانی هونەر و کولتور و فەرهەنگ 
و ئ��ەدەب و فۆلکلۆری کوردس��تانی بدات 
و ش��وێنی تایبەتی بدات��ێ. دیتن و گوێ 
گرت��ن و ئەزموون کردنی بەرهەم و دیاردە 
هونەری و کولتورییەکان، بایەخی خۆیانیان 
هەیە و شوێنەواری پۆزەتیف لەسەر زەین و 
بیری منداڵ بەجێ دێڵن. هەربۆیە پێویستە 
قوتابخانە ببێتە کارگایەکی گەورەی کاری 
هونەری و کولتوری و فەرهەنگی و قوتابییان 
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لەوێدا هەموو الیەنە جۆراوجۆرەکانی هونەر 
و کولتوری نەتەوەیی و ئینس��انی بە تاقی 

کەنەوە. 
ئەگەر لە پێرس��پێکتیڤێکی بەرینترەوە 
تەماش��ای مەس��ەلەکە بکەی��ن، بۆم��ان 
دەردەکەوێ کە گەڕان بەدوای فێربوون و مانا 
حاشاهەڵنەگری  کاریگەرییەکی  جوانیدا،  و 
لەسەر پەرە پێدانی شوناسی ئینسانیی تاکی 
کورد دەبێ وش��ەقڵ بە کەس��ایەتییەکەی 
دەدات. کەس��ایەتیەک کە لە پڕۆسەیەکی 
درێژخایەن��دا ب��ە ڕێگایەکی ل��ەو جۆرەدا 
دێت��ەدەر.  کاراش  و  بەهێ��ز  تێپەڕیب��ێ، 
کونجکۆڵیی  هەستی  لەسەریەتی  پەروەردە 
قوتاب��ی و تینویەتی��ی ئەو ب��ۆ فێربوون و 
بەداواچوون بەهێزبکا و لە سەرتاسەری ئەو 
پڕۆس��ەیەدا پش��تیوانیی لێ بکا و دەستی 
بگرێ. قوتابخانە پێویستە دەرفەتی فێربوون 
و خەلاقیی��ەت لەخۆنیش��اندان لە هەموو 
بوارە هونەری و فەرهەنگییە جۆراوجۆرەکان 

بۆ قوتابی بخوڵقێنێ. 

ــیاریو ــت،هوش رێزگرتنلەسروش
ئاگاهیژینگەیی

سیس��تەمی پەروەردە لە کوردس��تاندا بە 
گش��تی و قوتابخانە بە تایبەتی، پێویس��تە 
لێوەشاوەییی ژینگە  هوشیاریی ژینگەیی و 
پارێزی، لە الی قوتابی و تاکی کورد بەرێتە 
س��ەر و خۆشەویستی و ڕێز بۆ سروشت بە 
گشتی و بەتایبەتی سروشتی کوردستان لە 
کەسایەتیی ئینسانی کورد دا بخوڵقێنێ . 

و  سروش��ت  ل��ە  بەش��ێکە  م��رۆڤ 
بەرپرسایەتیی ئەوەی لەس��ەر شانە کە بە 
شێوەیەکی دروس��ت پارێزگاریی لێ بکات. 
بۆیە پ��ەروەردە ل��ە هەم��وو قۆناخەکانی 
خوێندندا لەس��ەریەتی، زانس��ت و زانیاری 
و میتۆدەکان��ی ڕێزگرت��ن لە سروش��ت و 
پارێزگاری لە سروش��ت، فێری قوتابی بکا. 
لە پڕۆسەی خوێندن و فێربووندا، قوتابییان 

دەبێ لەس��ەر ئەوە ڕابهێنرێن کە چۆن لە 
سروش��ت لەززەت بەرن و بۆ لەشس��اخی 
و ش��ادی و ش��ادمانیی خۆیان کەڵکی لێ 
وەرگرن و بۆ فێربوون و لێکۆڵینەوە بەکاری 
بێنن. قوتابییان پێویس��تە فێربن کە چۆن 
ش��ێوە ژیانی ئینس��ان، ش��وێنەوار لەسەر 
سروش��ت دادەن��ێ و کار لە ئ��او و هەوا و 
کەش و ژینگە دەکا و لە ئاکامدا کاریگەریی 
لەس��ەر کۆمەڵیش دەبێ. یەکێک لە ئەرکە 
هەرە گەورەکانی قوتابخانە لە کوردس��تاندا 
ئەوە دەبێت کە قوتابییان فێربکات ئاگایان 
لە سروشتی کوردستان بێت، لەوە حاڵی بن 
کە وەک میللەت��ی کورد تەنیا ئیمکاناتێک 
ک��ە لەبەر دەس��تماندایە تا پێ��ی بگەینە 
ڕیزی میللەتانی دیکەی دونیا، سروش��تی 
کوردس��تانە و یادگاری باوک و باپیرانمانە 
و لەس��ەرمانە بە ئەمانەتەوە ب��ۆ نەوەکانی 
دوای خۆمان��ی ب��ە جێ بێڵێ��ن. لەوەش 
زیاتر ئینس��انی کورد دەب��ێ بزانێ کە مان 
و مەوجوودییەتم��ان وەک نەتەوەی کورد 
بەو خاکەوە بەستراوەتەوە. بۆیە پەرەپێدانی 
خۆشەویس��تیی نیش��تمان لە کەسایەتیی 
تاکی کوردا، پێویس��یە ل��ە پڕۆگرامەکانی 

خوێندندا بایەخی زۆری پێ بدرێ. 
لەوەش زیاتر مندااڵن، الوان، قوتابییان 
و خوێندکاران، پێوستە هوشیاریی ژینگەیی 
وەدەس��ت بخەن و قوتابخانە فێریان بکات 
کە لەو سەر زەوییەدا، چارەنووسمان لەگەڵ 
میللەتانی دیکەی دونیا پێکەوە بەس��تراوە. 
لەس��ەرمانە ژیان و پایەکانی ژیان لەس��ەر 
زەوی بپارێزین و ل��ە هەرەوەزی جیهانیی 
پاراس��تنی ژینگ��ەدا، لە ک��ەس و لە هیچ 
میللەتێکی دیک��ە نەمێنینەوە. پیس بوونی 
ئ��اوی دەری��ا و کانی��اوەکان، لەنێوبردنی 
جەنگەڵ و دارس��تانەکان، ژەهراوی بوونی 
هەوا، گۆڕانی ئیقلیم و کەش��وهەوا لە زۆر 
جێگا، لە نێوچوونی ڕۆژانەی هەزاران جۆری 
دار و درەخت و زیندەوەر، تەنیا گۆشەیەکی 
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بچووک��ی ئەو کارەس��اتەیە ک��ە خەریکە 
ڕوودەدا. بۆی��ە سیس��تەمی پ��ەروەردە لە 
کوردستان لەس��ەریەتی وشیاریی پێویست 
لەالی ئینسانی کورد دروست بکات تا بتوانێ 
سروشت و سروش��تی کوردوستانی خۆش 
بوێ و بیپارێزێ. پێویس��تە ئ��ەوە فێربین 
کە ئەو هەڕەش��ە و مەترسییانەی لە سەر 
سروشت و ژینگە و ژیانن، تەنیا بە هەرەوەزی 
جیهانی چارەسەر دەبن. بۆ ڕەواندنەوەی ئەو 
تێکنۆلۆژی،  بە  پێویس��تیمان  مەترسییانە، 
زانیاری و هوشیاریی ژینگەیی و ئەخاقێکی 
بەرزی سروشتدۆست و ژیاندۆست هەیە تا 
ئاڵوگۆڕی پێویس��ت لە شێوەی ژیان و کار 
و سەنعەتەکانماندا پێک بێنین بە جۆرێک 
ک��ە بتوانین ژیان بپاریزی��ن و بە ئەمانەت 
و بەرپرس��ایەتییەوە بیگەیەنین��ە نەوەکانی 
داهاتوو. لەوپەیوەندییەدا، پێویسیتە جیهانی 
بیربکەینەوە و کوردس��تانیش بجووڵێینەوە. 
پاراستنی کوردستان و سروشت و ژینگەکەی 
ئەرک و بەرپرس��ایەتیی ئەسڵیی ڕۆڵەکانی 
نەتەوی ک��وردە. ئەگەر بتوانین لەوبارەیەوە 
ڕووس��وور بێینە دەر، ئ��ەوە توانیومانە لەو 
هەرەوەزە جیهانییەش��دا کاریگەر بین کە 
بۆ پاراس��تن و خاوێن ڕاگرتنی سروشت و 

ژینگە لە گۆڕێدایە. 

ــداریلەکاروباری ــیوبەش دێموکڕاس
کۆمەڵدا

پەروەردە بەگش��تی و قوتابخانە بەتایبەتی، 
پێویستە مندالەکان، الوان و قوتابییان و بە 
گشتی هەموو تاکێکی کورد بە دێموکڕاسی 
ئاش��نا بکا. لەوەش زیاتر پێویس��تە ڕۆڵەی 
کورد فێربێ و ڕابهێنرێ کە دێموکڕاسی لە 

کردەوەدا چییە و چۆن پیادە دەکرێ. 
قوتابخانە لەس��ەریەتی ن��رخ و بایەخە 
دێموکڕاتیک��ەکان جێگیرب��کات و فێرمان 
بکات پشتیوانی لە حکوومەتێک بکەین کە بە 
شێوەیەکی دێموکڕاتیک کوردستان بەڕێوە 

دەبات و پەیڕەوی لە ئەس��ڵە دێموکڕاتیکە 
پ��ەروەردە  دەکات.  دونیاپەس��ندەکان 
لەس��ەریەتی پێ ب��ە پێی چوونەس��ەری 
قۆناخەکان��ی خوێن��دن و پەروردە، ڕێس��ا 
و قانوون��ە دێموکڕاتییەکان و ڕێوش��وێنە 
دێموكراسی  فەرهەنگی  پەس��ندکراوەکانی 
فێری قوتابییەکان بکات و لەوەشیان حاڵی 
بکات ک��ە بەڕێوەنەبردنی ئەو ئەس��اڵنە چ 
ئاکامێکی ل��ێ دەکەوێتەوە. مەبەس��ت لە 
بەشداریکردن لە کاروباری واڵت و کۆمەڵدا 
ئەوەیە کە ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد، لە پێشدا 
لەسەر هەندێک نرخ و بایەخی هاوبەش بۆ 
ژیان و کار دەگەڵ یەک ڕێک کەون و ڕێز 
لەو ئەس��ڵە دێموكراتیکە بنەرەتییانە بگرن. 
دێموکڕاتیکانە  ئەس��ڵە  ئ��ەو  گرینگترینی 
بریتین لە تۆلێڕان��س، ئازادیی بیروباوەڕ و 
ڕادەربڕین، ئازادیی پێکهێنانی کۆڕوکۆمەڵی 
سیاس��ی و پیش��ەیی و ئازادیی تێکؤشان 
ل��ە نێویاندا. هەروەها دەستاودەس��تکردنی 
دەس��ەاڵت لە ڕێگای هەڵبژاردن و ئازادیی 
خەڵ��ک ب��ۆ بەش��داری ل��ە هەڵبژارنیکی 
س��المدا. قوتابخانە و ناوەندەکانی پەروەردە 
و فێرک��ردن لە کوردس��تاندا دەبێ نرخ و 
بایەخە دێموکڕاتیی��ەکان لە نێو قوتابییاندا 
پەرە پێ ب��دەن بە جۆرێک کە ئینس��انی 
باربێت.  کورد وەک کەس��ێکی دێموکڕات 
ئ��ەوەش بە بەش��داریی چاالکانەی قوتابی 
ل��ە کاروباری پ��ۆل و قوتابخانە و گەڕەک 
و ش��ارەکەی خۆیدا دێت��ە دی. قوتابخانە 
پێویس��تە مەیدانێ��ک بێت ب��ۆ ئەزموون 
کردنی دێموکڕاس��ی و جێگیرکردنی نرخە 
دێموکڕاتییەکان لە کەس��ایەتیی ڕۆڵەکانی 

کوردستاندا. 
ب��ە پەرەپێ��دان و پێداگرتن لەس��ەر 
بەها و ئەس��ڵە دێموکڕاتییەکان، قوتابخانە 
دەتوانێ دژایەتیی هەموو چەش��نە س��تەم 
و ه��ەاڵواردن و تەبعیزێک بکا و قوتابییش 
بۆ ئەو مەبەس��تە ڕابێنێ. هەر لەو کاتەشدا 
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قوتابخانە پێویس��تە قوتابییان فێربکات کە 
ئینسانەکا جیاوازن و هەربۆیە لە بیرکردنەوە 
و ڕەفتاریشدا، وەک یەک نین. لەوەش زیاتر 
قوتابخانە پێویس��تە لە هەموو قۆناخەکانی 
خوین��دن و فێربووندا، قوتابییەکان فێرکات 
کە چۆن دەگەڵ کێش��ە و گیروگرفتەکان 
بەرەوڕوو بن و لەسەر دەکارکردنی میتۆدە 
جۆراوجۆرەکانی چارەسەریی کێشەکان، بە 

شێوەیەکی ئاشتیخوازانە، ڕایان بێنی. 
گ��ەورەی  ه��ەرە  تایبەتمەندی��ی 
کە  ئەوەیە  دێموکڕاتی��ک  کۆمەڵگایەک��ی 
هەم��ووان دەرفەت و ماف��ی وەک یەکیان 
بۆ بەش��داری کردن و ش��وێندانان لە سەر 
پڕۆس��ەی سیاس��ی هەبێ��ت. پاراس��تنی 
کەمایەت��ی و وەبەرچاوگرتنی مافەکانی، بە 
الیەنێکی دیکەی دێموکڕاسی و فەرهەنگی 
پت��ەوی  کۆڵەکەیەک��ی  و  دێموکڕاس��ی 
حکوومەت��ی قانوون دادەنرێ. لەوەش زیاتر 
کۆمەڵگایەکی دێموکڕاتیک بە پێی قانوون 
هەموو کەمایەتییە نەتەوەیی، ئاینی و زمانی 
و خەڵکە بوومیی��ەکان دەپارێزێ و ماف و 
دەستەبەردەکات.  بنەرەتییەکانیان  ئازادییە 
پرەنس��یپە  ئ��ەو  پێویس��تە  قوتابخان��ە 
دێموکڕاتیکان��ە بچەس��پێنی. قوتابییان لە 
قوتابخان��ەدا پێویس��تە لەگ��ەڵ ڕوانگە و 
بۆچوونی کەمایەتی و زۆرایەتی ئاشنا بن و 
لەسەر هاوکاریی دیالۆگ و کارکرن دەگەڵ 
یەکتر، ڕابهێنرین. ڕاهێنانی قوتابی بۆ ژیان 
و کار لە کۆمەڵگایەکی فرە فەرهەنگ و فرە 
کولتووردا، ئاشناکردنی قوتابی بە پلۆڕالیزمی 
فەرهەنگی، ئەرکێکی دیکەی سیس��تەمی 

پەروەردەیە لە کوردستان. 
قوتابخان��ە دەب��ێ ئەو جێگای��ە بێت، 
ک��ە من��دااڵن و قوتابیی��ان لەوێ��دا ب��ە 
کردەوە، دێموکڕاس��ی و بایەخ و پرەنسیپە 
دێموکڕاتیک��ەکان، تاقی کەنەوە و بیانکەنە 
پراکتیک��ی ژیان��ی ڕۆژانەی��ان. منداڵەکان 
و قوتابییان دەبێ بە ئێس��ک و پێس��تەوە 

هەست بەوە بکەن کە مامۆستا و قوتابخانە 
گوێیان لێ دەگرن و بایەخ بە ڕوانگە و بیر 
و بۆچونەکانیان دەدەن. ئەوان پێویس��تە بە 
قەناعەتەوە بڕوا بەوە بکەن کە لە کاروباری 
پۆل و قوتابخان��ەدا، بەتایبەت لەپەیوەندی 
دەگەڵ ئەو مەس��ەالنەدا ک��ە پەیوەندییان 
ب��ە ژیان و خوێن��دن و فێربوون و وەرزش 
و کاروب��اری ئەوان��ەوە هەی��ە، کاریگەر و 
ش��وێن دانەرن. ئەوان پێویس��تە شانس��ی 
ئەوەیان بدرێتێ تا بە ش��ێوەی جۆراوجۆر 
بەش��داریی خۆیان لە کاروباری قوتابخانەدا 
تاق��ی کەن��ەوە و ل��ە کان��اڵ و میت��ۆدە 
بۆ شوێندانان  دێموكراتیکە جۆراوجۆرەکان 
وەرگ��رن.  کەڵ��ک  ڕەوت��ەکان،  لەس��ەر 
قوتابخانە لەس��ەریەتی دیال��ۆگ لە نێوان 
قوتابی و مامۆس��تادا، لەمەڕ کاروباری پۆل 
و چۆنیەتی��ی دەرس و فێربوون، تەش��ویق 
ب��کات. کاتێک قوتابی بزان��ی کە دەنگ و 
نەزەر و بیروبۆچوونەکەی لەالیەن مامۆستا 
و قوتابخان��ەوە، ب��ە ج��ددی وەردەگیرێ، 
ه��ەوڵ دەدا ب��ە تێبین��ی و وردبین��ی و 
بەرپرسایەتییەوە، بیروڕاکانی خۆی دەربرێ 
و ئەڵترناتیڤ هەڵبژێرێ. بەو جۆرە قوتابخانە 
قوتاب��ی فێ��ردەکات کە ببێتە کەس��ێكی 
دێموك��رات و س��ەرەنجام ، ل��ە دەرەوەی 
قوتابخانەش��دا وەک کەسێکی ذێموكرات و 

هاوواڵتیەکی بەرپرس ڕەفتار بکات. 

بەشیدووهەم
فێربوون ــی بنەڕەتییەکان ــیپە پرەنس

وگەشەوهەڵدان
ئەرک��ی قوتابخانە بریتییە ل��ە پەروەردە و 
فێرکردنی مندااڵن و قوتابییان بە گش��تی. 
بۆیە پەروەردە و فێرکردن، دوو ڕووی یەک 
دراون و تەواوکەری یەکترن. ئەو پرەنسیپە 
بنەڕەتییانەی خوارەوە یارمەتیی سیستەمی 
پەروەردە و فێرک��ردن دەدەن تا قوتابخانە 
بتوانێ لە ڕاپەڕاندن��ی ئەو ئەرکەی خۆیدا، 
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کە لەسەروە باس��مان کرد، سەرکەوتوبێت. 
پەروەردە و خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی، 
بە بەشێکی زۆر گرینگی پڕۆسەی پەروەردە 
و فێرب��وون دادەن��رێ و ڕۆڵی بنەڕەتیی لە 
پەروەردە و گەشەسەندنی مندااڵن و الواندا 
هەیە. ئەرک��ی پ��ەروەردە و فێرکردن لەو 
قۆناخەدا ئەوەیە ک��ە قوتابییان، مندااڵن و 
الوان، وەک کەس��ایەتیی ئازاد، س��ەربەخۆ 
و بەرپ��رس، پ��ەروەردە ب��کا و هەس��تی 
هاوپەیوەندیی ئینسانی و ئینسانییەتیان تێدا 
بەهێز و پتەو ب��کا. لەو قۆناخەدا، قوتابییان 
فێردەبن خۆیان و کەس��انی دی و کۆمەڵگا 
و دونیای دەوروبەریان بناس��ن و زانیاریی 
پێویست لەو بارەیەوە وەدەست بخەن. هەر 
لەو قۆناخەدایە ک��ە قوتابییان فێردەکرێن 
تا لە ژیانی ڕؤژانەیاندا، هەڵبژاردنی ڕاس��ت 
و دروس��ت بکەن. لەو قۆناخەدا قوتابی ئەو 
زانس��ت و زانیاری و لێوەش��اوەیییانە فێر 
دەبێت کە بۆ ژیان لە نێو بنەماڵە و کۆمەڵگا 
و ب��ازاڕی کاردا پێویس��تی پێی��ان هەیە. 
ئەگەرچی وەک باس��مان کرد لەو قۆناخەدا 
ئەرکی قوتابخانە ئەوەی��ە کە خویندکاران 
بۆ ئەو مەبەستانەی سەرەوە باربینێ، بەاڵم 
هەر لەو کاتەدا قوتابخانە لەس��ەریەتی ڕێز 
لە منداڵ و پێداویستییە تایبەتییەکانی ئەو 
قۆناخەی تەم��ەن بگرێ و دەورانی منداڵی 
و مێرمنداڵی بە ڕەس��می بناسێ و بایەخ و 

سەرنجی پێویستی بداتێ. 
سیس��تەمی پ��ەروەردە و فێرکردن لە 
کوردس��تان پێویس��تە هەلومەرجی گەشە 
و هەڵ��دان و فێربوونی هەم��وو ڕۆڵەیەکی 
ئەو کوردس��تانە دەس��تەبەربکا و دەرفەتی 
پێش��کەوتن و پەرەس��ەندنی بۆ بخوڵقێنێ. 
قوتابی کاتێک گەش��ەدەکا و فێردەبی، کە 
قوتابخانە زانیاریی لەسەر سروشت، ژینگە، 
مرۆڤ، کۆمەڵ،زمان، کولتوور، دین و ڕوانگە 
فەلسەفییە جۆراوجۆرەکان ،مێژوو، جوگرافیا 
و ب��ازاڕی کاری بداتێ. هەروەها قوتابی ئەو 

کاتە پەروەردە دەبێ و وەک کەسایەتییەکی 
کۆمەاڵیەتیی بەهێز ب��اردێ، کە لە ڕەوتی 
پ��ەروەردە و فێربوون��دا، ل��ە قوتابخانەدا، 
ل��ە نێو پۆل��دا، ژیان��ی کۆمەاڵیەتیی تاقی 
کردبێتەوە و پوختە بووبێ و لێوەش��اوەیییە 
لەو  هێنابن.  وەدەس��ت  کۆمەاڵیەتییەکانی 
پەیوەندییەدا یاریکردن لەگەڵ هاو پۆلەکان، 
بەش��داری لە چاالکیی��ە جۆراوجۆرەکانی 
قوتابخان��ە و و هەڵس��وکەوت و ڕەفت��ار 
و ه��اوکاری دەگ��ەڵ هاوپ��ۆل و هەڤااڵن 
لەبار بۆ  لە قوتابخان��ەدا، هەلومەرجێک��ی 
قوتاب��ی دروس��ت دەکەن تا سۆس��یالیزە 
)بەکۆمەاڵیەتی( بێ و ئەزموونیکی دەوڵەمەند 
وەس��ەریەک بنێ. قوتابی لە هەڵسوکەوتی 
فیزیک��ی و ئەخاق��ی ل��ە قوتابخان��ەدا و 
لەگەڵ کەس��انی دیکەدا، ئەزمونی زۆر کۆ 
دەکاتەوە و ئەوەش بە نۆرەی خۆی گەش��ە 
بە کەسایەتیی ئەو دەدات. هەروەها قوتابی 
لە ڕێگای کارکردن��ی بە تەنیاش، فێردەبێ 
وئەزموون کۆدەکاتەوە و هەڵدەدا. فێربوونی 
ماددە دەرس��ییە جۆراوجۆرەکان، تیئۆرییە 
ئامرازەکانی  بەکارهێنانی  جۆراوج��ۆرەکان، 
فێربوون و دۆزینەوەی واڵم بۆ پرسیارەکان، 
هەموویان بە نۆرەی خۆیان ئەزموونی قوتابی 

بۆ فێربوون و هەڵدان دەوڵەمەند دەکەن. 

گەشەسەندنوبەکۆمەاڵیەتیبوون
بەکۆمەاڵیەتی  قوتابی  لەسەریەتی  قوتابخانە 
ب��کات و لە ڕێ��گای بەش��داریی چاالکانە 
و ئامانج��دار ل��ە کاروب��اری قوتابخانە و لە 
پڕۆس��ەی خویندن و فێربووندا، گەش��ە بە 
کەس��ایەتیی ئەو بدات. لە ڕاستیدا فێربوونی 
ماددە دەرس��ییە جۆراوج��ۆرەکان، بە هیچ 
جۆر لە پڕۆس��ەی بەكۆمەاڵیەت��ی بوون و 
پەروەردە بوون��ی کۆمەاڵیەتی جیاناکرێتەوە. 
ه��ەر بۆیە بەک��ردەوە قوتابیی��ان ڕۆژانە لە 
قوتابخان��ەدا، ه��ەر لەو کاتەدا کە زانس��ت 
و زانیاری��ی جۆراوجۆر فێردەب��ن، لە باری 
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کۆمەاڵیەتیییش��ەوە لێوەش��اوەیی وەدەست 
دەهێنن. لە ڕەوتی بەش��داری و هاوکاری لە 
کاروب��اری پۆل و قوتابخان��ەدا، لە چاالکییە 
پەروەردەیییەکان��دا، قوتاب��ی لەگەڵ بیر و 
هەست و ڕوانگە و ئیحساساتی هاوپۆلەکانی 
ئاش��نا دەبێ و ئەوەش زەمینەی ئەوەی لە 
ال دروس��ت دەکات تا هەس��تی هاودەردی 
و هاوپەیوەندیی بەرانب��ەر بەوان تێدا پێک 
ب��ێ. دیارە ئەوەش بە نۆرەی خۆی دەرفەتی 
ئ��ەوەی ب��ۆ دەڕەخس��ێنی کە ه��اوڕێ و 
دۆس��ت پەیدا بکا و دۆستایەتی و هاوڕێەتی 
بەتاق��ی کاتەوە. دیالۆگ ڕۆڵ��ی بنەڕەتی لە 
بەکۆمەاڵیەتی بوونی قوتابیدا دەگێڕێ. هەر 
بۆیە ئەرکی سەرشانی قوتابخانەیە کە قوتابی 
فێری دیالۆگ و تەکنیکەکانی بکات، فێری 
ب��کات کە چۆن لە کاتی ب��اس و وتووێژ و 
دیالۆگدا، گوێ بگرێ و تێکۆشێ لە مەبەستی 
بەرانبەرەک��ەی حاڵ��ی بێ��ت. قوتابخانە لە 
پڕۆسەی کاری ڕۆژانەدا بە گشتی و مامۆستا 
بە تایبەتی قوتابی فێری کۆمیونیکاس��یۆن 
و فۆرمۆڵەک��ردن ودەربرێنی نەزەراتی خۆی 
دەکات. بە جۆریک ک��ە لە کاتی دەربڕینی 
بیروبۆچوون��ی خ��ۆی و ب��ە نوێنەرایەتیی 
کەس��انی دیک��ەش، لە خ��ۆی دڵنیا بێت. 
گوێگرتنی بە دیققەت لە کەس��ی بەرانبەر و 
لەهەمان کاتیشدا، بەڵگە هێنانەوەی دروست 
و حیس��ابی بۆ دیفاع لە بۆچوونەکانی خۆت، 
بە تایبەت��ی لەو کاتەدا کە کێش��ەیەک لە 
گۆڕێدایە، باش��ترین تەکنیکە بۆ چارەسەری 
و  ناکۆک��ی  ئیدارەکردن��ی  و  کێش��ەکان 
نالێکیی��ەکان و گەیش��تن بە چارەس��ەری 
هاوبەش. هەموو قوتابییان پێویس��تە فێری 
هاوکاری دەگەڵ یەکتر و دەگەڵ کەس��انی 
دیک��ە ب��ن . کاری هاوبەش بک��ەن، تا لەو 
ڕێگایەوە ڕابێن کە بە دەس��تەجەمعی بڕیار 
بدەن و بەرپرس��ایەتیی هاوب��ەش قەبووڵ 
بکەن. ماڵەوە، قوتابی و مۆمۆستا و قوتابخانە، 
هەموو پێکەوە لەس��ەریانە ژینگەیەکی لەبار 

بۆ گەشە و فێربوون و هەڵدانی قوتابی پێک 
بێنن. بەو جۆرە تاکی قوتابی فێردەبێ کە لە 
نێو گرووپدا بژی و لە نێو گرووپدا ڕەفتاربکا 
و لەوبارەیەوە خۆی ڕابێنێ. لەوالش��ەوە پۆل 
و قوتابخانە زەمینەی ئەوە دروس��ت دەکەن 
ک��ە قوتاب��ی دەرف��ەت و شانس��ی ئەوەی 
بدرێت��ێ تا وەک تاکێک پ��ەرە بە توانایی و 
لێوەش��اوەیییەکانی خۆی ب��دات. بەو جۆرە 
قوتابی وەک تاکی��ک پۆلەکەی بەهیز دەکا 
و پۆلی��ش وەک گ��رووپ ل��ە الی خۆیەوە 
پش��تیوان و یاریدەدەری تاکی قوتابی دەبێ 
ب��ۆ فێرب��وون و هەڵدان و گەشەس��ەندنی 

کۆمەاڵیەتی. 
قوتابخانە لەس��ەریەتی لێوەش��اوەیی و 
توانای قوتابی بۆ قەزاوەتی عاداڵنە و دروست 
بەرێتە س��ەر تا لە کاتی پێویستدا بزانێ کە 
دەبێ ڕێ��ز لە ژیانی خسوس��ی و تایبەتی 
کەسانی دیکە بگرێ و ئابڕوو و کەرامەتیان 
بپارێ��زی. هەربۆیە قوتابخانە تێدەکۆش��ێ 
هەموو وشە ناحەز و پڕ لە سوکایەتی و بێ 
ئەدەبییەکان، ئەو وش��انەی بە ڕق و قین و 
سووکایەتی بارگاوینە، لە قامووسی قوتابیدا 
بس��ڕێتەوە و فێری زمانی ڕێز و حورمەت و 
دیالۆگ و وتووێژی خەلاقی بکات. قوتابییان 
لە ڕێگای پرۆگرامی پەروەردەییی تایبەتەوە 
لەس��ەر ڕەفتاری دروس��ت و بەرپرسانە لە 
کۆنتێکس��تە جۆراوجۆرەکاندا، ڕادەهێنرێن. 
لەو بارەی��ەوە بەکارهێنان��ی تێکنۆلۆژی و 
فۆرم و ش��ێوازە جۆراوجۆرەکانی دەربڕین 
و کۆمیونیکاس��یۆن، توان��ای قوتاب��ی لەو 
پێوەنیەدا دەبەنەسەر و ژینگەی کۆمەاڵیەتی 
دەوڵەمەن��د دەکەن. بەو ج��ۆرە قوتابییان 
فێردەب��ن کە لە هەموو جێیەک و تەنانەت 
ل��ە دەرەوەی قوتابخانەش��دا، بەرپرس��انە 

هەڵسوکەوت و ڕەفتار بکەن. 

زانستوزانیاری
قوتابخان��ە فێربوون��ی م��اددە زانس��تییە 
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جۆراوجۆرەکان بەگرینگ دەزانێ و قوتابی 
هان دەدات تا زانست و زانیاریی پێویست، بە 
گوێرەی پرۆگرامەکانی خوێندن، لە هەموو 
ماددە دەرسییەکاندا وەدەست بێنێ. چونکە 
ئ��ەوە الیەنێكی زۆر گرینگی س��ەرجەمی 
پەروەردەبوون��ە.  و  فێرب��وون  پڕۆس��ەی 
مەبەست لە فێربوونی دەرسە زانستییەکان 
ئەوەی��ە کە قوتابی زانیای و ش��ارەزایی و 
لێوەش��اوەیی لە زانس��تە جۆراوجۆرەکاندا 
وەدەست بخا و بتوانێ لە مەیدانەکانەکانی 
ژیان و کاردا، بۆ دۆزینەوەی چارەس��ەری 
ب��ۆ گیروگرفت��ەکان بەکاری��ان بێن��ێ . 
لێوەشاوییی زانستی بریتیە لە تێگەیشتن و 
توانا بۆ حاڵی بوون لە مەسەلە و مەوقعیەت 
و دیاردە جۆراوج��ۆرەکان و بیرکردنەوەی 

ڕەخنەگرانە. 
ئەرک��ی سەرش��انی قوتابخانەی��ە کە 
هەوڵ بدا قوتابی لە دەرس��ە زانستییەکان 
تێب��گا تا پایەی زانس��تیی خ��ۆی بەرێتە 
س��ەر. بە پێ��ی بەرنامە، ه��ەر مادەیەکی 
دەرس��ی ئامانجی خۆی هەی��ە. قوتابخانە 
دەب��ێ کارێک ب��کا هەموو ئەو زانس��ت و 
زانیارییانەی کە لە بەرنامە دەرس��ییەکاندا 
هاتوون، فێ��ری قوتابی بکرێ��ن، بەاڵم لە 
کاتی هەڵسەنگاندا، سەرجەمی ئەو زانیاری 
و ش��ارەزایییە زانس��تییە لەبەرچاوبگ��رێ 
کە قوتابی وەدەس��تی هێن��اوە. واتە دەبێ 
فێربوونی ماددە دەرس��ییە جۆراوجۆرەکان 
ل��ە پەیوەندی دەگەڵ یەکت��ردا ببینرێ و 

هەڵسەنگێنرێ. 
پایەی زانس��تی قوتابی کاتێک دەچیتە 
س��ەر کە قوتابی فاکت��ەکان، تێۆرییەکان، 
زاراوە و بیردۆزەکان لە گشت بابەت و بوارە 
جۆراوج��ۆرە زانس��تییەکاندا بزانێ و لێیان 
حاڵی بێت. ئەو شارەزاییە دەبێ بە جۆرێک 
بێت کە قوتابی بتوانێ لە کردەوەدا بەکاری 
بێنێ و بۆ چارەس��ەری گرفت و کیش��ە و 
ڕاپەڕاندن��ی ئەرک و بەرپرس��ایەتییەکانی 

کەڵکیان ل��ێ وەرگرێ. مەبەس��ت ئەوەیە 
ک��ە قوتابخانە هەوڵ ب��دا قوتابی، توانایییە 
زانستییەکانی خۆی لە کردەوەدا بەکاربێنێ. 
بۆیە شارەزاییی زانستی تەنیا هەر زانیاریی 
تیئوریک ناگرێتەوە. لە پەنا ئەودا لێوەشاوەییی 
کۆگنێتیڤی)شناختی - ناسیاری(، مۆتۆریک 
و زمانی و کۆمیونیکاس��یۆنیش دەگرێتەوە. 
لەوەش زیاتر ش��ارەزاییی زانستی ئەوەش 
دەگرێتەوە کە قوتابی تواناییی ئەوەی هەبێ 
ل��ە ب��اس و لێکدانەوەی بابەتە زانس��تییە 
ڕەخنەگرانە  بەشێوەیەکی  جۆراوجۆرەکاندا، 
بەش��داری ب��کا. تواناییی هەڵس��ەنگاندنی 
زانستییانە و لێکدانەوەی ڕەخنەگرانە لێک 
جیاناکرێن��ەوە و تەواوک��ەری یەکترن. ئەو 
توانایییەی��ە کە هێ��ز و قودرەتی ئەخاقی 
و زانستی و لێوەش��اوەییی کۆمەاڵیەتی لە 

قوتابیدا پێک دێنێ. 
لەس��ەریەتی  قوتابخان��ە  هەروەه��ا 
دەرفەتی ئەوەش بۆ قوتابی دروس��ت بکات 
کە ل��ە یەکێک لە ب��وارە زانس��تییەکاندا 
قووڵ بێتەوە و ش��ارەزایی و لیوەش��اوەییی 
هەمووالیەنە وەدەست بخا. بۆ ئەو مەبەستە 
قوتابی دەب��ێ ڕێگای جۆراوجۆری فێربوون 
و ق��ووڵ بوونەوەی بۆ برەخس��ێ و بخرێتە 
ب��ەردەوام.  و  زۆر  تاقیکردن��ەوەی  ژێ��ر 
بەتایبەتی لە کوردس��تاندا ئەو مەس��ەلەیە 
زۆر گرینگە. چونکە میللەتی ئێمە ئێس��تا 
و داهات��وو، پێویس��تی بە پەرەس��ەندنی 
ئابووری و س��ەنعەتیی هەمووالیەنە هەیە. 
ئەوەش تەنیا لە سەر بناخەی پەرەسەندنی 
زانس��تی و تێکنۆل��ۆژی لە کوردس��تاندا 
بنی��ات دەنرێ. هەرلەوکاتەش��دا قوتابخانە 
دەبێ بەردوام پێ لەس��ەر ئەوە داگرێ کە 
قوتابیدا،  لە  زانس��تی  هەرپێش��کەوتنێکی 
پێویس��تە لە پەیوەندی دەگەڵ ئەو بایەخ و 
نرخە جەوهەری و ئینسانی و ئەخاقییانەدا 
 ببینرێ کە ئامانجی سەرەکیی پەروەردە و 

فێرکردنن. 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720 280



ــاوەیییە لێوەش و ــــــــارەزایی ش
بنەڕەتییەکان

قوتابخانە دەبێ دەرفەت��ی ئەوە بخوڵقێنێ 
ک��ە قوتاب��ی بتوان��ێ ئ��ەو ش��ارەزایی و 
لێوەش��اوەیییە بنەڕەتییانە وەدەست بێنێ، 
ک��ە ب��ە مەرج��ی س��ەرەکیی چۆنەپێش 
و هەڵ��دان و گەشەس��ەندن دادەنرێ��ن. 
ئ��ەو ش��ارەزایییە بنەڕەتییان��ە بریتین لە 
خوێندنەوە، نوس��ین، ژماردن، قس��ەکردن 
و ش��ارەزاییی دیجیتاڵی. پێویستە بگوترێ 
ئ��ەو ش��ارەزایییە بنەڕەتییانە، ل��ە هەموو 
م��اددە دەرس��ییەکاندا، الیەنێکی گرینگی 
فێربون��ن. بەاڵم بای��ەخ و گرینگیی ئەوان 
لەوەدایە کە بۆخۆشیان ئامرازی چوونەپێش 
و فێربوونن. ئاخر ئ��ەوان بۆ یارمەتیدان بە 
گەشە و جێگیربوونی کەسایەتی و ناسنامە 
و شوناسی کۆمەاڵیەتی و نەتەوەییی قوتابی 
ڕۆڵی کاریگەر دەگێڕن. سەرەنجام بەبێ ئەو 
لێوەش��اوەیییە بنەڕەتییان��ە، مرۆڤ ناتوانێ 
ل��ە کاروب��اری کۆمەڵ و واڵتی خۆش��یدا 

بەشداریی چاالک و کاریگەری هەبێت. 
لە هەر قۆناخێکی خوێندندا، الیەنێکی 
گرینگی پ��ەروەردە و خوێندن و فێربوون، 
بریتییە ل��ە پەرەپێدانی ئەو ش��ارەزایی و 
لێوەش��اوەیییە بنەرەتییانە لە قوتابیدا. ئەو 
پڕۆس��ەیە لە یەکەم قۆناخەکانی خوێندن 
و فێربوونەوە دەس��ت پ��ێ دەکا، تا دەگاتە 
لێکۆڵینەوە و نوسینی ئاکادیمیک وتێکست 
و وتاری زانس��تی و ئەدەبی��ی جۆراوجۆر. 
لە پڕۆس��ەی خوێن��دن و فێربوون��دا ئەو 
لێوەش��اوەیی و ش��ارەزایییە بنەرەتییان��ە 
پێویس��تە ل��ە پەنا یەکت��ردا ببینرێن و بە 
تەواوک��ەری یەکت��ر بە حیس��اب بێن. لە 
هەموو ماددە دەرسییەکاندا ئەو شارەزایییە 
بنەرەتییانە دەب��ێ وەک ئامانجی فێربوون 
دیاری بکرێن و قوتابی بۆ وەدەستهێنانیان 
بخرێتە ژێر بەرنامەیەکی چڕوپڕی خوێندن 
و فێربوونەوە. بەاڵم دەبێ ئەوەش بزانین کە 

هەرکام لە ماددە دەرسییە جۆراوجۆرەکان 
دەتوان��ن نەخش��ی تایب��ەت بەخۆیان لە 
پەرەپێدان و بەهێزکردنی ئەو شارەزایییانەدا 
هەبێ. دیارە لەو نێ��وەدا هەندێک ماددەی 
خوێندن و هەندیک دەرس، بەرپرسایەتیی 
مامۆس��تا  سەرش��ان.  دەکەوێتە  زۆرتریان 
لەسەریەتی تێکۆشێ لە هەموو دەرسەکاندا، 
بنەڕەتییانە  لێوەش��اوەیییە  ئ��ەو  قوتاب��ی 

وەدەست بێنی. 

فێربینکەبەردەوامفێربین
ئەرکیک��ی دیک��ەی قوتابخان��ە ئەوەیە کە 
قوتاب��ی فێرب��کات بتوان��ێ س��ەربەخۆ و 
ب��ەردەوام بەدوای فێربوون��دا بگەڕێ و لەو 
ڕێگایەوە زانس��ت و زانیاری و لێوەشاوەییی 
کۆمەاڵیەتی و زانس��تی وەس��ەریەک بنێ. 
کاتێک قوتابی ىڕوا بە تواناکانی خۆی دێنێ 
و ب��ۆ گەش��ەپێدانی هەمووالیەنەی خۆی 
دەکاریان دەکات، هەس��تی بڕوابەخۆبوونی 
زۆرت��ری تێ��دا پەی��دا دەبێ. ب��ەو جۆرە 
قوتابخانە پێویستە قوتابی هان بدا و ئەوینی 
خوێندن و فێربوونی تێ��دا پەروەردە بکا و 
مۆتیڤاش��ۆن)پاڵنان-هاندان(ی بۆ خوێندن 
و تەحقیق��ات و لێکۆڵین��ەوە و فێربوون��ی 
زیاتر بداتێ. بۆ مەبەس��تێكی لەو چەش��نە 
قوتابخانە لەس��ەریەتی لە ه��ەر قۆناخێكی 
خوێندندا، ب��ە گوێرەی تەم��ەن و ڕادەی 
گەش��ەی عەقڵی و جسمیی قوتابی، قوتابی 
لەس��ەر فێربوونی تێکنیکەکانی خوێندنەوە 
و ستڕاتێژییەکانی فێربوون ڕابهێنێ. ئەگەر 
قوتاب��ی فێری ئەوە بکرێ ک��ە بەرەبەرە و 
پ��ێ بە پێی چوونەس��ەری تەمەنی، ڕادە و 
چۆنیەتیی فێربوونی خ��ۆی و هاوپۆلەکانی 
هەڵس��ەنگێنێ، سەرەنجام بە تەواوی فێری 
ئەو هونەر وتێکنیک و س��تڕاتێژییانە دەبێ 
کە مرۆڤ بۆ فێربوونی سەربەخۆ و ئامانجدار 

و بەردەوام پێویستی پێییانە. 
ئەو قوتابییەی فێر بێ پرسیاری دروست 
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و حیس��ابی فۆڕمۆڵە بکا و بێنیتە گۆڕێ، بە 
دوای دۆزینەوەی واڵمەکەیدا لە سەرچاوەی 
جۆراوجۆردا بگەڕێ و بە میتۆدی زانس��تی، 
دات��ا و زانیارییەکان لەگەڵ یەکتر بەراوەرد 
بکا، سەرەنجام ڕۆڵی سەربەخۆی خۆشی لە 
پڕۆس��ەی خوێندن و فێربووندا دەدۆزێتەوە 
و ئەو ش��ارەزایییەش بۆ فێربوونی بەردەوام 
بەکاردێنێ. لە ڕەوتی کارکردن و خوێندنی 
ماددە دەرس��ییە جۆراوجۆرەکاندا، بەرەبەرە 
قوتابی ئەو ئەزموونە وەدەس��ت دێنێ کە بۆ 
مەبەستێكی لەو چەشنە پێویستی پێیەتی. 
ئەو لێوەش��اوەیییە کاتێک باش��تر دروست 
دەبێ کە قوتاب��ی بتوانێ بابەتە جۆراوجۆرە 
زانس��تییەکان و الیەن��ە ڕەنگاورەنگەکانی 
دیاردەکان، دەگەڵ یەک بەراوەرد بکا و ئاکام 
و لێکۆڵینەوەی سەربەخۆ بەدەستەوە بدا. تا 
قوتابی بتوانێ لە پڕۆسەی فێربوونی خۆیدا، 
باش��تر لە میتۆدی زانس��تی و ڕەخنەگرانە 
و تێکنیک و س��تڕاتێژییە جۆراوجۆرەکانی 
فێربوون و خوێندنەوە کەڵک وەرگرێ، باشتر 
دەتوان��ێ لە کاری خوێندن و لێكۆڵینەوە و 

فێربووندا سەرکەوتن وەدەست بێنێ. 
شایانی باسە هەندێک قوتابی، سەرەڕای 
ه��ەوڵ و کۆشش��ی زۆر و بەکارهێنان��ی 
س��تڕاتێژیی جۆراوجۆری��ش ب��ۆ فێربوون، 
ل��ە ڕەوتی خوێن��دن و فێربووندا، توش��ی 
گیروگرفت دەبن و پێویستییان بە یارمەتی 
و دەس��تگرتنی تایبەتی و تەنانەت میتۆدی 
گونج��او لەگەڵ ئەو هەلومەرجەدا هەیە کە 
ئەوان تێیدا بەس��ەردەبەن. ل��ە وەزعێکی 
ئ��اوادا گەلێک هاوکاری��ی جۆراوجۆر هەن 
کە پێویس��تە لە الیەن پسپۆڕانی پەروەردە 
و س��ایکۆلۆژی و زانس��تە کۆمەاڵیەت��ی و 
پزیش��کییەکانی دیکەوە لێ��ک بدرێنەوە و 
ئاسانکاریی پێویست بۆ قوتابییەکە بکەن تا 
بتونێ بە ش��ێوەیەکی ئاسایی بڕواتە پێش. 
بۆیە قوتابخانە پێویستە تێکۆشێ ئەو ئەوین 
و حەزە لە هەم��وو قوتابییاندا پێکبێنێ کە 

بتوانن سەربەخۆ وەدوای زانست و زانیاری 
کەون و خۆیان باشتر پێبگەیەنن. 

ــاخیی لەشس و ــی خاوێن و ــاک پ
ــەتوبەڕێوەبردنی ــتی،مودیریی گش
ــی، هاوواڵت و ــی دێموکڕاس ــان، ژی
پەرەئەستاندنیهەمووالیەنەوپایەدار

ودرێژخایەن
قوتابخانە ئەرکی سەرشانیەتی لە پڕۆسەی 
خوێندن و فێربووندا، لەسەر ئەو بابەتانە کار 
بکا. لە سەرتاس��ەری پڕۆسەی پەروەردە و 
فێرکردندا، ئ��ەو بابەتانە هەوێنی بنەڕەتیی 
هەموو کار و چاالکییەکانی قوتابخانە پێک 
دێنن. ئەو بابەتانە لەو مەس��ەلە گرینگانەن 
کە ئێستا چ لە ئاستی نێونەتەوەیی و چ لە 
ئاس��تی ناوچەیی و چ لە ئاس��تی میللی و 

نیشتیمانیدا، بە هێند وەردەگیرێن. 
قوتابیی��ان ل��ە ڕێ��گای خوێن��دن و 
فێربوونی ماددە دەرسییە جۆراوجۆرەکانەوە، 
ش��ارەزاییی پێویست لەس��ەر ئەو پرسانە 
وەدەس��ت دەخەن. ئەوان ل��ە قوتابخانەدا، 
ل��ە ڕێ��گای ئەزم��وون کردن��ی زانس��تە 
بابەت  ب��ەراوەرد کردنی  جۆراوجۆرەکان و 
و دی��اردەکان دەگەڵ یەکتر، فێردەبن ڕێگا 
چ��ارەی گونج��او بدۆزنەوە وچارەس��ەری 
کێشە و کەموکوڕییەکان بکەن. بۆیە ئەرکی 
سەرشانی قوتابخانەیە کە هەموو ئەو بابەتانە 
ل��ە پڕۆگرامەکان��ی خوێن��دن و فێربووندا 
بگونجێنێ و قوتابی بە زانس��ت و زانیاریی 
پێویست چەکدار بکات تا سەرەنجام بتوانێ 
وەک هاوواڵتییەکی چ��االک و بەرپرس و 
کارا هەڵس��وڕێ و ئەرکەکانی خۆی بەجێ 

بێنێ. 

لەشساخیوهونەرەکانیئیدارەکردنی
ژیان

قوتابخانە پێویستە لە ڕەوتی کاری پەروەردە 
و  فیزیک��ی  لەشس��اخیی  فێرکردن��دا،  و 
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سایکۆلۆژیی قوتابی بەرێتە سەر و بەهێزی 
بکا. ئەو مەس��ەلەیە زۆر گرینگە تا قوتابی 
بتوانێ لەباری ڕۆحی و بەدەنییەوە، س��اخ 
بێ . بەتایبەتی لە قۆناخەکانی س��ەرەتایی 
و ناوەندیدا، کارکردن لەس��ەر ئەو بابەتانە 
یارمەتی ب��ەوە دەکا کە قوتابی، وێنەیەکی 
پۆزەتیڤ��ی لە خ��ۆی هەبێ و ش��وناس و 
ناسنامەی خۆی بناس��ێ و بەهێزی بکات. 
ئەگ��ەر قوتابخان��ە لە ڕێگای پ��ەروەردە و 
فێرکردنەوە بتوانێ لەشساخی و ساڵمەتیی 
و  الوان  من��دااڵن،  بەدەنی��ی  و  ڕۆح��ی 
قوتابییان پەرە پێ بدا، یارمەتی بە دروست 
بوونی کۆمەڵگایەکی لەشساخ و تەندروست 

و ساخڵەمیش دەکا. 
مەبەست لە ئیدارەی ژیان ئەوەیە قوتابی 
بتوانێ هەموو ئەو زانیاری و ش��ارەزایییانە 
فێرب��ێ ک��ە کاریگەرییان لەس��ەر ژیانی 
ڕۆژانەی ئینس��ان هەیە و ب��ۆ بەڕێوەبردنی 
کاروباری ڕۆژانە لە نێو خێزان و کۆمەڵگادا 
پێویس��تن. قوتابی دەبێ فێ��ر بێ دەگەڵ 
هەوراز و هەڵدێرەکانی ژیان هەڵبکا، دەگەڵ 
ناڕەحەت��ی و قەیران و دەورانە س��ەخت و 
دژوارەکان دەس��ت و پەنجە نەرم بکا. لەو 
ڕێگای��ەوە پوختە دەب��ێ و ئەزموونی زۆر 
وەدەس��ت دێنێ، ئەوەش ئامادەی دەکا تا 
ب��ەرزی و نزمییەکانی ژی��ان و ڕۆژگار بە 
لێوەشاوەیییەوە تێپەرێنێ. بۆ ئەو مەبەستە 
قوتابخانە لە پرۆگ��رام و بەرنامەی تایبەت 

بەوکارە کەڵک وەردەگرێ. 
گرینگتری��ن ئ��ەو بابەتان��ەی کە لەو 
بارەیەوە قوتابخانە دەبێ س��ەرنجیان بداتێ 
و کاریان لەس��ەر بکات بریتین لە شێواز و 
ستایلە جۆراوجۆرکانی ژیان، سێکسواڵیتی، 
م��اددە هۆش��بەرەکان، پ��اک و خاوێنی و 
بەکارهێنانی  نەخۆشییەکان،  و  تەندروستی 
مێدیاکان، مەسرەفی ڕۆژانە و بەڕێوەبردنی 
ئێکۆنۆمی��ی شەخس��ی و بودجەبەندی��ی 
مانگانە و سااڵنە. ئاش��نا بوون دەگەڵ نرخ 

و بایەخە جۆراوج��ۆرە دینی و ئەخاقی و 
فەلسەفییەکان وهەڵبژاردن و پەیڕەوی لێ 
کردنیان لە ژیانی ڕۆژانەدا. بوارێکی دیکەی 
کاری قوتابخانە دەبێ ب��ۆ وەدیهێنانی ئەو 
مەبەس��تانە بێ کە ژیان ب��ە ماناوە جوانە. 
قوتابخانە پێویس��تە قوتاب��ی وا باربێنی کە 
بەدوای ماناو جوانیدا بگەرێ. کار کردن لە 
سەر پەیوەندییە ئینسانییەکان لە الیەک و 
س��نوردانان بۆ خۆ و ڕێزگرتن لە کەسانی 
دیکە ل��ە الیەک��ی دیک��ەوە، مەیدانیکی 
دیک��ەن ب��ۆ کارلەس��ەرکردن و ڕاهێنانی 
قوتابی لەس��ەریان. ئەوە کە قوتابی فێربێ 
هەس��ت و بیر و ئیحس��اس و ڕەفتارەکانی 
خۆی کۆنتڕۆڵ بکا و پەیوەندییەکانی خۆی 
دەگەڵ کەسانی دوروبەری ڕاگرێ و ئیدارە 
ب��کا، دەکەوێت��ە چوارچیوەی ئ��ەو بابەتە 
پەروەردەیییانەوە کە لێرەدا باسمان کردن. 

دێموکڕاسیوهاوواڵتی
کارک��ردن لەس��ەر دێموکڕاس��ی و ئ��ەو 
مەس��ەالنەی پەیوەندیی��ان ب��ە هاوواڵتی 
هاووالتیبوون��ەوە هەیە، مەیدانێکی دیکەی 
گرینگ��ی ب��واری پ��ەروەردە و فێرکردنە. 
قوتابخان��ە لەس��ەریەتی قوتابییان دەگەڵ 
بایەخ و ڕێس��ا و قانوونەکانی دێموکڕاس��ی 
ئاش��نا بکا و بە جۆرێک باری��ان بێنی کە 
بتوانن لە هەموو پڕۆس��ە دێموکڕاتیکەکاندا 
بەشداریی چاالکانە بکەن. قوتابی پێویستە 
تێب��گا کە پەیوەندییەک��ی نزیک و زیندوو 
لە نێوان دێموکڕاس��ی و ستاندارد و نۆڕمە 
پەس��ند کراوەکانی یاس��ای نێونەتەوەییی 
م��اف و ئازادیی��ە بنەرەتییەکان��ی مرۆڤدا 
هەی��ە. گرینگترینی ئەو م��اف و ئازادییانە 
لەس��ەر  ڕاس��تەوخۆیان  کاریگەریی  ک��ە 
دێموکڕاسی و کارکردی دێموکڕاسی هەیە، 
بریتین ل��ە ئازادیی دین وعەقیدە و بەیان، 
ئازادی��ی پێکهێنانی کۆڕوکۆبونەوە و حیزب 
و ڕێکخراوی سیاسی و پیشەیی و تێکۆشان 
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ل��ە نێویاندا، مافی دەنگ��دان و هەڵبژاردن 
و هەڵبژێ��ران. هەروەه��ا قوتاب��ی دەب��ێ 
ئ��ەوەش فێر بێ کە دێموکڕاس��ی دەتوانێ 
فۆڕم و ش��کڵی جۆراوج��ۆری هەبێ. بەاڵم 

جەوهەرەکەی یەکە. 
لێرەدا قوتابی دەگەڵ ماف و ئەرکەکانی 
هاوواڵتی ئاش��نا دەبێت. ئەگەر لە الیەکەوە 
هاونیشتیمانی ئازادە بەشداری لە کاروباری 
سیاس��یدا بکات، ل��ەو الش��ەوە کۆمەڵگا 
پێویس��تی بەوەی��ە ک��ە هاوواڵتیی��ان بە 
ش��ێوەیەکی چاالک و زیندوو لە کاروباری 
کۆمەڵدا بەش��داربن. تەنیا ل��ەو ڕێگایەوەیە 
کۆمەڵگایەک��ی مەدەنیی بەهێز دروس��ت 
دەبێ. ئەرکی قوتابخانە ئەوەیە قوتابی هان 
بدا ببێتە هاوواڵتییەکی چاالک و هەڵسووڕ 
و بەرپرس و ش��وێندانەر. بەو جۆرە قوتابی 
بۆ بردنەپێش  پاڕامیترێکی کاریگەر  دەبێتە 
و پەرەپێدان��ی دێموکڕاس��ی لە کۆمەڵگای 
کوردستاندا. قوتابی لێرەدا دەبێ دەگەڵ ئەو 
یاسا و پرەنسیپانە ئاشنا بیت کە کارکردی 
دێموکڕاسی ڕێکدەخەن. وەک مافی زۆرایەتی 
بۆ بەڕێوەب��ەری، بە وەبەرچاوگرتنی ماف و 
ئازادییەکانی کەمایەتی و هەروەها ڕێزدانان 
بۆ مافەکانی هاونیشتمانان. قوتابی پێویستە 
دەگ��ەڵ ناتەبای��ی و دیلیماکانی ئەو بابەتە 
ئاش��نا بێت تا بتوانێ لە کردەوەدا ڕەفتاری 
دروست و دێموکڕاتیک لەخۆی نیشان بدا. 
بۆ ئەو مەبەستە بارهێنانی قوتابی کە بتوانێ 
بە ش��ێوەیەکی ڕەخنەگران��ە بیربکاتەوە و 
مەسەلەکان هەلسەنگێنێ، کاریگەریی زۆری 
هەیە. تایبەتمەندییەکی گەورەی کەسێکی 
دێموکڕات ئەوەیە کە پلۆرالیزمی سیاسی و 
فەرهەنگیی قەبووڵ بێ، بتوانێ دەگەڵ نەیار 
و ڕکاب��ەر و موخالیفانی خۆی بحاوێتەوە و 
لەسەر ئەوە ڕێک کەوێ کە زۆر جار مرۆڤ 
ناتوان��ێ دەگەڵ ئ��ەوان بە تەواف��وق بگا. 
ل��ەوەش زیاتر قوتابی دەبێ ئەوەش فێر بێ 
کە دێموکڕاسی ناتوانێ ڕاوەستێ. هەمیشە 

ب��ۆ پێش��ەوە دەڕوا و دەوڵەمەندتر دەبێ و 
گەشەدەکا. ئامانجی سەرەکیی دێموکڕاسی 

بریتیە لە دێموکڕاسیی زۆرتر. 

پەرەسەندنیپایەداروبەردەوام
ئاش��ناکردنی قوتابی دەگەڵ یاسا و الیەنە 
جۆراوجۆرەکان��ی پەرەس��ەندنی کۆم��ەڵ 
لەباری ئابووری و س��ەنعەتییەوە، ئەرکێکی 
دیکەی سیس��تەمی پەروەردە و فێرکردنە. 
مەبەست لە پەرەسەندنی پایەدار و بەردەوام 
ئەوەیە کە بتوانین شانبەشانی پەرەسەندنی 
ئابووری، ژیان و س��ەرچاوە و کۆڵەکەکانی 
بپارێزی��ن . واتە هەرلەو کاتەدا کە ئابووری 
و پیشەس��ازیی ئەمرۆمان لە کوردس��تان، 
دانیشتوانی  پێداویس��تییە جۆراوجۆرەکانی 
کوردس��تان دابین دەکا، پێویس��تە قازانج 
و بەرژەوەندییەکان��ی نەوەکان��ی داهاتووی 
نەت��ەوەی کوردی��ش لەبەرچ��او بگرێ و 
کارێک نەکا کە ئەوان بەسەر کوردستانێکی 
وێران و کەس��نەكیڵ و بەردەڕەقدا بکەون. 
پەرەسەندنی بەردەوام بریتییە لە پێکهێنانی 
بااڵنس و هاوئاهەنگی لە نێوان پەرەسەندنی 
ئابووری و کۆمەاڵیەتی و پاراستنی ژینگەدا. 
قوتابخانە پێویس��تە قوتاب��ی فێربکات کە 
شێوەی ژیان و ڕادەی مەسرەفی سەرچاوە 
سروشتییەکان لەالیەن تاکەکان و کۆمەڵگا 
جۆراوجۆرەکانەوە، ئاکامی میللی و ناوچەیی 

و جیهانیی بەدواوەیە. 
ل��ە ڕێگای کارکردن لەس��ەر پرۆگرامە 
دەرسییەکانی تایبەت بەو بابەتەوە، وشیاری 
و ئاگاهیی ژینگەیی لە الی قوتابی دروست 
دەب��ێ. بە جۆرێ��ک کە بتوان��ی لە کاتی 
مەس��رەف و بەکارهێنانی س��ەرچاوەکاندا، 
ب��ە ش��ێوەیەکی بەرپرس��انە و ئەخاقی و 
ب��ە تێبینییەوە ڕەفتار ب��کات. هەر لە ژێر 
ئەو بابەتەدا، قوتابی دەگەڵ مەس��ەلەکانی 
پەیوەندیدار بە ژینگە، ئاڵوگۆرێ کەشوهەوا، 
هەژاری، چۆنیەتیی دابەش بوونی سەرچاوە 
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سروشتییەکان، شەڕو کێشەکان، لەشساخی، 
یەکس��انیی نێوان ژن و پی��او، پەیوەندیی 
نێوان واڵتان��ی دەوڵەمەند و واڵتانی هەژار، 
دیمۆگرافی و خوێندن و فێربوون لە ناوچە 
جیاجیاکانی دونیادا ئاش��نا دەبێت. قوتابی 
پێویستە زانیاری لەسەر هەموو الیەنەکانی 
پەرەس��ەندنی پایەدار و بەردەوام وەدەست 

بێنیێ. 
گ��ەورەی  کاریگەری��ی  تێکنۆل��ۆژی، 
و  ئینس��انی  کۆمەڵ��گای  لەس��ەرمرۆڤ، 
ژینگەهەیە. بۆیە زۆر گرینگە قوتابی، زانست 
و زانیاری لە س��ەر پەرەس��ەندنی ئابووری، 
ژینگ��ە و پێش��کەوتنە تێکنۆلۆژییەکان و 
پەیوەندی��ی نێوان ئەوان وەدەس��ت بێنێ. 
هیج گومان��ی تێدا نییە کە پێش��کەوتنی 
گیروگرف��ت  زۆر  دەتوان��ێ  تێکنۆل��ۆژی، 
چارەس��ەرکات. بەاڵم دەبێ ئەوەش بزانین 
ک��ە هەرهەم��ان پێش��کەوتنی تێکنیکی 
دەتوانێ گیروگرفتی دیکەش بۆ مرۆڤایەتی 
بخوڵقێنێ. بۆی��ە قوتابخان��ە دەبێ قوتابی 
بەجۆرێ��ک بار بێنێ کە ئاگاداریی بەس��ەر 
ئەو مەس��ەلەیەدا هەبێ و بتوانێ هەمیشە 

هەڵبژاردنی دروست بکا . 

پڕاکسیسیقوتابخانە
قوتابخانە پێویس��تە بە ڕێ��ز و حورمەتەوە 
قوتابی وەرگرێ، هەڵسوکەوتی دەگەڵ بکا، 
ئەمنیەتی ڕۆحی و فیزیکیی بۆ برەخسێنێ 
و لە هەمان کاتدا چاوەڕوانیشی لێی هەبێ 
و ئەرکی پێویستی بۆ خوێندن و لێکۆڵینەوە 
و بەدواچووندا بخاتە سەر شان. بە جۆرێک 
کە بۆ فێربوون هان بدرێ. بۆ ئەو مەبەستە 
قوتابخانە لەس��ەریەتی ژینگەیەکی لەبار و 
هەلومەرجێکی گونجاو بۆ فێربوونی قوتابی 
بە هاوکاری دەگەڵ ماڵەوە دەس��تەبەر بکا. 
ئەوەش پێویس��تی بە چەند تێمی پسپۆڕ و 
کارزان هەیە کە قوتابخانە دەبێ بۆڕاپەڕاندنی 
ئەو ئەرکانە، لە دەوری یەک کۆیان کاتەوە 

و بیانخات��ە خزمەت پڕۆس��ەی پەروەردە و 
فێربوونەوە. 

ــاوااڵبۆخوێندنو ــیئامێزئ ژینگەیەک
فێربوون.

قوتابخانە پێویستە بە ئامێزێکی ئاوااڵوە جێگا 
بۆ هەموو قوتابیی��ان بکاتەوە وژینگەیەکی 
ئەوتۆیان بۆ برەخس��ێنێ کە لەوێدا هەست 
بە س��امەتی وشادی و خۆشحاڵی بکەن بۆ 

خوێندن و فێربوون هان بدرێن. 
دابینکردنی ژینگەیەکی بەهێز کە لەوێدا 
قوتابی بۆ خوێن��دن و فێربوون هان بدرێ 
و هەلومەرج��ی هەڵدان و گەشەس��ەندنی 
هەمووالیەنەی بۆ دەستەبەر بکرێ، یەکێک 
لە پێشمەرجە سەرەکییەکانی سەرکەوتنی 
پڕۆس��ەی پ��ەروەردە و فێرکردن��ە. بەبێ 
ئ��ەوە گەشەس��ەندنی قوتاب��ی چ لە باری 
کۆمەاڵیەت��ی و چ ل��ە باری زانس��تییەوە، 
مەیس��ەر ناب��ێ. ئەگەر قوتابی ل��ە پۆل و 
ل��ە نێو قوتابخانەدا، هەس��ت بە ئەمنییەت 
نابێت. ژینگەیەکی  وئاسایش نەکا، فێریش 
لەو چەش��نە تەنیا لە الیەن مامۆس��تایانی 
پس��پۆڕ و ش��ارەزا، کە بە بەرچاوڕوونییەوە 
کاردەکەن، بە هاوکاریی دەگەڵ قوتابییەکان 
ئیمکان��ی دابین بوونی هەیە. مامۆس��تایان 
و کارمەندان��ی دیک��ەی قوتابخانە، دایک 
و باوک��ەکان و قوتابییان، بەرپرس��ایەتیی 
هاوبەش��یان هەیە کە فەزایەک��ی لەبار بۆ 
گەش��ە و هەڵدان و فێرب��وون، دوور لەهەر 
چەش��نە جیاوازی دانان و ه��ەاڵواردن و 
تووندوتیژییەک، لە قوتابخانەدا پێک بێنن. 
قوتابخانەیەک��ی لەو جۆرە کە باوەش��ی بۆ 
هەموو قوتابیی��ان ئاواڵەیە و ژینگەی لەبار 
بۆ گەشە و فێربوونی هەمووان دەخوڵقێنێ، 
فرەفەرهەنگی و فرەکولتووری نەک هەر بە 
هەڕەشە نازانێ، بەڵکوو لە پەیوەندی دەگەڵ 
بەرنامەکانی خۆیدا بە سەرمایەی لە قەڵەم 

دەدا. 
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قوتابی پێویس��تە مەیدانی بدرێتێ تا لە 
کاروباری پۆل و قوتابخانەدا بە ش��ێوەیەکی 
کاریگەر بەش��داری بکات و بەربرس��ایەتی 
وەرگرێ. قوتابییان لە پڕۆسەی هاوکاری و 
کۆمیونیکاس��یۆن و کاری هاوبەش دەگەڵ 
یەک��دا، بیردەکەنەوە، ئەزموون وەدەس��ت 
دەخەن و زانیاری وەدەست دێنن. قوتابخانە 
دەب��ێ بەجۆرێک توان��ای قەزاوەتی قوتابی 
بباتە س��ەر ک��ە لەکاتی هەڵس��ەنگاندن و 
قس��ەکردن لەس��ەر کەس��انی دیکەدا، بە 
شێوەیەکی بەرپرسانە و بە ئینسافەوە نەزەر 
بدا. لەوەش زیاتر قوتابی دەبێت فێر بکرێ 
لە هەموو مەوقعیەتە جۆراوجۆرەکانی ژیانی 
ڕۆژان��ەدا و ل��ە هاوکاری و ل��ە پەیوەندی 
دەگەڵ کەس��انی دیکەدا بە ش��ێوەیەکی 

بەرپرسانە بجووڵیتەوە . 
ئەو نۆرم و نرخ و پرەنس��یپانەی بەسەر 
قوتابخان��ە و ژینگ��ەی فێربوون��دا زاڵ��ن، 
شوێنەواری کاریگەریان لەسەر پەرەسەندنی 
کەس��ایەتیی کۆمەاڵیەتی��ی قوتابی هەیە. 
هاوڕێیەت��ی هەر لەوکات��ەدا کە هۆگری و 
ئەمنییەت و ئاسایش��مان پێ دەبەخش��ی، 
تا ڕادەیەک��ی زۆر بەهێزیش��مان دەکات. 
وەختێ��ک دەبینین کە بە ڕێزەوە لە الیەن 
مامۆس��تا و ه��اوڕێ و هاوپۆلەکانمان��ەوە 
وەردەگیرێی��ن و جێگای ب��ڕوا و متمانەی 
ئەوانین، بۆخۆش��مان تێدەکۆش��ێن ڕێز لە 
خۆم��ان و لە دەوروبەر و هاوااڵنمان بگرین 
و ڕێز و حورمەت لە کەس��انی دیکە بنێین. 
قوتابیی��ان دەبێ فێربکرێ��ن و لەوە حاڵی 
بن کە ئێم��ە ئینس��انەکان دەگەڵ یەکتر 
جیاوازین و هەرکاممان ش��وێن و جێگای 
تایب��ەت بەخۆمانم��ان لە نێو پ��ۆل و لە 
قوتابخانە و س��ەرەنجام ل��ە کۆمەڵدا هەیە. 
هەر قوتابییەک مێژوویەکی تایبەت بەخۆی 
هەیە کە ب��ە کۆڵیەوەیەتی و خاوەنی هیوا 
و هومێد و خەونی تایبەت بە خۆش��یەتی. 
کاتێک من��دااڵن و الوان ل��ە قوتابخانەدا 

ڕێزی��ان لێ دەگی��رێ و ب��ە حورمەتەوە 
وەردەگیرێ��ن و دەخوێنرێنەوە، هەس��تی 
دەگەڵ  هاوچارەنوسیشیان  و  هاوپەیوەندی 

هاواڵ و هاوڕیکانیان تێدا دروست دەبێ. 
کاتێک قوتابخانە مەی��دان و دەرفەتی 
هەمەچەشن بۆ فێربوونی قوتابی پێکدێنی، 
قوتابی بە کردەوە زۆر ئەزموون وەدەس��ت 
دەخ��ا کە لە ژیانی ڕاس��تەقینەی ڕۆژانەی 
مرۆڤ لەدەرەی قوتابخانە، نزیکن. بەو جۆرە 
الوان و مێرمن��دااڵن پوخت��ە دەبن. ئەگەر 
گەڕەک وکۆمەڵگای دەوروبەری بتوانن کە 
ئەوانیش بە شێوەیەکی پۆزەتیف و بەرپرسانە 
کۆمەك بە چوونەپێشی پڕۆسەی پەروەردە 
و فێرب��وون بکەن و لەو ب��ارەوە هاوکاری 
قوتابخان��ە بن، ئ��ەوە دەرفەتی باش��تر بۆ 
گەشەی قوتابخانە و قوتابییان پێکدێ . هەر 
بەوجۆرە دۆزینەوەی فۆڕم و مەیدانی دیکە 
بۆه��اوکاری و کاری هاوبەش و لێکۆڵینەوە 
و فێربوون، لە ئاستە جۆراوجۆرەکانی میللی 
و ناوچەیی و تەنانەت جیهانیشدا، دەرگای 
فێرب��وون و گەشەس��ەندنی زۆرتربە ڕووی 
قوتابییان��دا دەکات��ەوە. قوتابی بە هاوکاری 
و بە تێک��ەاڵوی و پەیوەندی گرتن دەگەڵ 
خەڵکانی دیکە لە ناوچ��ە جۆراوجۆرەکانی 
دونیا، بێ وەبەرچاوگرتنی سنوورە سیاسی 
و فەرهەنگی و زمانییەکان، ڕوانگەی خۆی 
بەرین دەکاتەوە و ناسنامەو شوناسی تایبەت 

بەخۆی پەیدادەکات. 

ــیگونجاودەگەڵ خویندنوفێربوون
تواناوئاستیقوتابییان

قوتابخان��ە لەس��ەریەتی ژینگەیەکی لەبار 
بۆ فێربوون و گەش��ەکردنی هەمووالیەنەی 
قوتابی پێک بێنی. ژینگەیەک کە قوتابی بۆ 
فێربوون و خوێندن تەشویق بکا و هانی بدا 

بۆخۆی بە دوای فێربووندا بگەڕێ. 
ئەرکی س��ەرەکیی قوتابخانە ئەوەیە کە 
فێربوون و گەش��ەی قوتابی دەستەبەربکا. 
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هەرقوتابیی��ەک کە ڕوودەکات��ە قوتابخانە، 
هەندێ��ک زانیاری و ئەزم��وون و ڕەفتار و 
توانا و پێداویس��تیی تایبەت بە خۆی هەن 
ک��ە لەگەڵ خۆیدا ب��ۆ قوتابخانەیان دێنێ. 
بۆیە قوتابخانە دەبێ، ب��ێ لەبەرچاوگرتنی 
توانا و تایبەتمەندیی��ە تایبەتییەکانی هەر 
قوتابییەک، دەرفەت و شانس��ی وەک یەک 
بۆ فیربوون و گەش��ەی هەم��وو قوتابییان 
پیک بێن��ێ. بەڕێوەب��ەری و مودیرییەتی 
س��ەرکەوتووانەی پۆل و گرووپ، پێویستی 
بەوەی��ە کە مامۆس��تا وەزع��ی تایبەتی و 
پیداویستییە تایبەتییەکانی هەر قوتابییەک 
ببین��ێ و بتوانێ پەیوەن��دی دەگەڵ ئەوان 
چ ت��اک تاک و چ بە کۆم��ەڵ دامەزرێنێ 
و خ��ۆی ب��ە زانس��تە جۆراوجۆرەکان��ی 
ب��کا.  چەک��دار  پێداگۆگی)پەروەردەی��ی( 
ب��ۆ ئ��ەوەی قوتاب��ی ح��ەز و ئەوینی بۆ 
خوێندن تێدا پێک بێ، پێویستە قوتابخانە 
ژینگەیەکی ئەوتۆی فێربوونی بۆ دروس��ت 
بکات کە لەوێدا بتونێ چاالکیی جۆراوجۆر 
ل��ە خ��ۆی نیش��ان ب��دا و ئەزموونی زۆر 
وەدەس��ت بێنێ. دیارە دەبێ هەمووی ئەوە 
لە چوارچێ��وەی پڕۆگرامەکانی پەروەردە و 
فێرکردندا بێ. قوتابی دەبێ شانسی ئەوەی 
هەبێ لە ماددە زانس��تییە جۆراوجۆرەکاندا 
ق��ووڵ بێتەوە. ب��ەاڵم قوتابخانە پێویس��تە 
ئەوە بزانێ کە هەر قوتابییەک بۆ گەیشتن 
ب��ەو ئامانجانەی کە لە پڕۆگرامی خوێندندا 
دیاری کراون، پێویستی بە کات و میتۆدی 
تایب��ەت بە خۆی هەیە. هەم��وو قوتابییان 
وەک یەک و ب��ە خێرایییەکی وەک یەک 
فێرناب��ن. هەرکەس دەب��ێ دەرفەتی خۆی 
بدرێت��ێ و هەلومەرجی تایبەت بە خۆی بۆ 
فێربون بۆ بڕەخس��ێ. بەوە دەڵێن خوێندن 
و فێربوون��ی گونجاو. بەو ج��ۆرە قوتابی لە 
پڕۆسەی فێربووندا هەس��ت بەوە دەکا کە 
ئەوی��ش دەڕواتە پێش و فێر دەبێ، ئەوەش 
هەس��تێکی پۆزەتیفی تێ��دا پێک دێنێ و 

مۆتیڤاش��ۆنی زۆرتری بۆ فێربوون دەداتێ. 
لەو پڕۆسەیەدا هەڵەکردن و ڕاستکردنەوەی 
هەڵەکان دەبێ وەک س��ەرچاوەی فێربوون 
بە حیساب بێن. بۆیە قوتابی دەبێ تەشویق 
بکرێ کە هەوڵ بدا ئ��ەرک و وەزیفەکانی 
قوتابخان��ەی جێبەجێ بکا، بێ ئەوەی لەوە 
بترس��ێ کە ڕەنگە هەڵە بکات. ئەوە ئەرکی 
قوتابخانەیە کە دەرفەتی لەوچەش��نەی بۆ 
بخوڵقێن��ێ، تا لە تاقیکردنەوە س��ەخت و 

دژوارەکان نەسڵەمێتەوە. 
و  تاقیکردن��ەوە  ل��ە  مەبەس��ت 
هەڵس��ەنگاندنی قوتابی ناب��ێ هەرئەوە بێ 
ک��ە بزانین قوتابی چ دەزان��ێ و چ نازانێ. 
بەمەس��تی س��ەرەکی لەو کارە دەبێ ئەوە 
بێت کە مۆتیڤاشۆن الی قوتابی دروست کا 
و بۆ پەرەسەندن و خوێندن و خوێندنەوەی 
زۆرت��ر هانی ب��دات. نەخشەکێش��انەوە لە 
قوتاب��ی و لێوەش��اوەیییەکانی، لە هەگبە 
زانس��تی و ئەزموونە کۆمەاڵیەت��ی و توانا 
زمانەوانییەکانی، لە ش��ارەزایییە تیئوری و 
پراکتیکییەکانی، لەو ئامڕاز و میتۆدانەن کە 
قوتابخان��ە بەکاریان دێنێ ب��ۆ تۆمارکردنی 
زانیاری لەس��ەر قوتابی و بۆ ناسینی قوتابی 
و بۆ داڕش��تنی بەرنام��ەی تایبەت بە هەر 
تاکێک��ی قوتابی، بۆ خوێن��دن و فێربوون. 
ئ��ەوە پایەیەک��ی گ��ەورەی پراکسیس��ی 
نەخشەکێش��انەوەیەکی  بەاڵم  قوتابخانەیە. 
لەو چەشنە لە قوتابی، ئەگەر لە کردەوەدا، 
قوتابخان��ە ب��ۆ خزم��ەت بە فێرب��وون و 
پێش��کەوتنی قوتابییەکە بەکاری نەهێنێ و 
لەبەر ڕووناکایی ئەودا هەناگاوی پێویس��ت 
هەڵنەگرێ، بایەخێکی ئەوتۆی پەروەردەیی 
نابێ��ت. مامۆس��تا دەبێ وریا ب��ێ و بزانێ 
ک��ە هەندیک تاقی کردنەوەی ناپێویس��ت 
و نابەج��ێ، وێنەیەک��ی الواز و مەنفی لە 
قوتابی نیش��ان دەدەن و ل��ە ئاکام دا زیان 
ب��ە ڕۆحیەی قوتابی دەگەیەن��ن و ئاکامی 
زۆر خراپیان لەسەر ژینگەی فێربوون دەبێ 
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وعەالقەی قوتابی ب��ۆ خوێندن و فێربوون 
س��ارد دەکەنەوە. بەو جۆرە بە پێچەوانەی 
مەبەستە پێداگۆگییەکان لە تاقی کردنەوە 
کە بریتیە لە بردنەپێش��ی قوتابی، ئاکامی 

خراپ بەدەستەوە دەدەن. 
مەبەست لە خوێندنی گونجاو ئەوەیە کە 
قوتابخانە بە جۆرێک هەلومەرجی خوێندن و 
فێربوون ب��ۆ قوتابییان بخوڵقێنێ، کە هەموو 
قوتابییەک بە گوێرەی توانا و زەرفیەتەکانی 
خۆی ل��ە پڕۆگرامە گش��تییەکانی خوێندن 
و فێربوون، بەهرەی پێویس��ت وەربگرێ. بۆ 
مەبەس��تێکی لەو چەشنە، قوتابخانە دەتوانێ 
لە ئام��راز و میتۆدی جۆراوجۆری پێداگۆگی 
وەک  وەگ��رێ.  کەڵ��ک  پەروەردەی��ی  و 
دابەشکردنی سەرمایە مادی و ئینسانییەکان، 
دەرس  جۆراوجۆری  میت��ۆدی  دەکارکردنی 
گوتنەوە، نەخشەکێش��انەوە لە قوتابییەکان، 
دابەش��کردنی قوتابییەکان بەس��ەر گرووپی 
بچکۆلەت��ردا، ب��ە کارهێنان��ی مامۆس��تا و 
تایبەتی، زیاد کردن��ی ژمارەی  پس��پۆڕانی 
مامۆس��تاکان، بەکارهینانی تێکنۆلۆژییەکانی 
دەرس گوتن��ەوە، بەکارهێنانی تێکس��ت و 
کتێبە دەرسییە جۆراوجۆرەکان، دەسکاری لە 
خشتەی هەفتانەی دەرسەکان و بەکارهێنانی 
شێوە و میتۆدی جۆراوجۆر بۆ ئیمتیحان لێ 

وەرگرتن و هەلسەنگاندنی قوتابییان. 
هەلس��ەنگاندنی قوتابی، لە پڕۆس��ەی 
خوێن��دن و فێربووندا، بەو مەرجەی قوتابی 
چاالکانە بەش��دار بێ و گوێ��ی لێ بگیرێ 
و بزان��ێ کە چ چاوەڕوانییەکی لێ دەکرێ، 
مەرجی سەرەکیی س��ەرکەوتنی خوێندنی 
گونجاوە. ئەوەش ئ��ەو کاتە ئیمکانی هەیە 
کە قوتابخانە لەپێش��دا هەم��وو دەرفەت و 
میتۆدێکی پێویس��تی ب��ۆ فێربوونی قوتابی 
بەکارهێنابێ و ل��ەوە دڵنیا بێت کە قوتابی 
دەتوانێ بە گوێرەی پێویس��ت، واڵم داتەوە 
و لە ئاس��تی چاوەڕوانییەکاندا بێ. مامۆستا 
دەبێ لە کاتی دەرس وتنەوەدا پش��تیوانی 

لە قوتابی بکات کە ب��ە گوێرەی تواناکانی 
ئامانج و قۆناخ��ی جۆراوجۆر بۆ فێربوون و 
چونەپێش��ی خۆی دیاری بکات و مەیدانی 
بداتێ بۆ گەیش��تن بە ئامانجەکانی هەوڵ 
بدا. قوتابخانە دەبێ بەجۆرێک بەرنامەڕێژی 
ب��کات کە قوتابی، لە نێ��وان هەموو ماددە 
دەرس��ییەکاندا هاوس��ەنگی پێک بێنی و 
هەس��ت بە فێربوون و پێش��کەوتنی خۆی 
لە هەموو دەرس��ەکاندا بکا. مەبەس��ت لەو 
کارە ئەوەیە کە قوتاب��ی بزانێ کە دەتوانێ 
بڕوات��ە پێش و سیس��تەمی پ��ەروەردە و 
فێرکردن لە ئامێزی گرتووە و دەگەڵ خۆی 
دەیباتە پێشێ. دروستکردنی هەستێکی لەو 
چەش��نە لە قوتابیدا بە کلیلی سەرکەتن و 

چوونەپێش دادەنرێ. 
خوێندن��ی گونجاو هەم��وو قوتابییان 
ڕێ��گای  ل��ە  قوتابخان��ە  دەگرێت��ەوە. 
بەکارهێنانی میتۆد و شێوازی جۆراوجۆری 
دەرس گوتنەوە، لە ڕێگای دابەش��کردنی 
قوتابییان بەس��ەر دەستەو تاقم و گرووپی 
فرەچەشندا بۆ ئاسان کردن و بردنەسەری 
ئاس��تی فێربوون، لە ڕێ��گای دەکارکردنی 
تێکنۆلۆژی��ی مۆدێ��ڕن و پێویس��ت، ل��ە 
ڕێگای بە ڕەس��می ناس��ینی ش��وناس و 
کولتور و ناس��نامەی فەرهەنگی و ڕێزنان 
لە پێش��ینەی بنەماڵەییی قوتابی، دەتوانێ 
ئ��ەو میت��ۆدە پێداگۆگیی��ە بەکاربێن��ی. 
ئەگەر قوتابییەک، پاش هەڵس��ەنگاندن لە 
الی��ەن دەزگا پس��پۆڕەکانەوە، دەربکەوێ 
کە پێداویس��تیی تایبەتی هەیە و ناتوانێ 
ل��ە پرۆگرام��ە ئاس��ایییەکانی خوێن��دن 
کەڵک وەرگ��رێ، قوتابخانە دەبێ میتۆد و 
ئیمکاناتی تایبەت ب��ە خۆی بۆ دابین بکا 
و خوێندنی تایبەتی بۆ دەس��تەبەر بکا. لە 
حاڵەتی ئاوادا، قوتابخانە دەتوانێ سەرەڕای 
ئیمکاناتی خ��ۆی، لە ئیمکاناتی دامودەزگا 
جۆراوج��ۆرە کانی دیکەش بۆ یارمەتیدانی 

ئەو چەشنە قوتابییانە کەڵک وەرگرێ. 
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ــەردەوامدەگەڵماڵەوەو هاوکارییب
دایکوباوکیقوتابی

ئەگەر هاوکاری و کۆمیونیکاس��ێۆنی گەرم 
و پێویس��ت لە نێ��وان م��اڵ و قوتابخانەدا 
لەگۆڕێدا بێ، ژینگەی خوێندن باشتر دەبێ 
و هەلومەرجی گەش��ە و فێربوونی باش��تر 
ب��ۆ قوتابییان دەخوڵق��ێ. دەبێ بگوترێ کە 
دایک و باوک بەرپرس��ایەتیی س��ەرەکییان 
ل��ە پەروەردەکردنی منداڵ��دا هەیە. ئەوان 
نزیکترین کەس��ی قوتابی��ن و زانیارییەکی 
زۆری��ان س��ەبارەت ب��ە قوتاب��ی هەیە کە 
قوتابخان��ە دەتوانێ لە ڕەوتی پ��ەروەردە و 
فێرکردندا، ب��ە قازانجی قوتاب��ی بەکاریان 
بێنی. دەبێ بگوترێ کە ئەوە بەرپرسایەتیی 
قوتابخانەیە کە تێبکۆشێ پەیوەندی دەگەڵ 
دای��ک وباوک��ی قوتابی بگ��رێ و دەرگای 
هاوکاری دەگەڵ ئەوان بخاتە سەرپش��ت و 
هەلومەجێ��ک پێکبێنێ کە ئ��ەو هاوکارییە 
بەردەوام ب��ێ. لەو پەیوەندیی��ەدا قوتابخانە 
پێویس��تە تێبکۆش��ێ کە زانیاریی پێویست 
س��ەبارەت بە قوتابخانە و چۆنیەتیی وەزعی 
قوتابییەکە، بگەیەنێتە دایک و باوکی منداڵ. 
ئ��ەوەش دەرفەتی ئەوە ب��ۆ دایک و باوکی 
قوتابی دروس��ت دەکا تا بتوانن لە کاروباری 
قوتابخانە و خوێندن و فێربوون و پەروردەی 

منداڵەکەیاندا بەشداری بکەن. 
هەڵسوکەوتی دایک و باوک و چۆنیەتیی 
ئ��ەوان دەگ��ەڵ قوتابخان��ە،  پەیوەندی��ی 
ش��وێنەوارێکی پۆزەتیف و گرینگی لەس��ەر 
ڕادەی فێربوون و چوونە پێشی قوتابی و عیشق 
وعەالقەی ئەو بە قوتابخانە و مامۆستاکانیەوە 
هەی��ە. دیارە چاوەڕوانی��ی دایک و باوک لە 
قوتابخان��ە و ڕادەی پێویس��تیی ئ��ەوان بۆ 
هاوکاری، ل��ە بنەماڵەیەکەوە ب��ۆ یەکێکی 
ت��ر جیاوازە. ب��ەاڵم قوتابخانە لەس��ەریەتی 
ئامادەییی ئەوەی تێدا بێ، دەگەڵ هەمووان 
و هەریەک��ە ب��ە ئەن��دازەی چاوەڕوان��ی و 
پێداویس��تییەکانیان، هاوکاریی��ان ب��کا. لە 

کردەوەدا زۆرجار ئەوە سەخت دێتە بەرچاو، 
بەاڵم لە باری پێداگۆگییەوە زۆر پێویس��تە. 
شایانی باسە قوتابخانە لەسەریەتی بە ڕێز و 
حورمەتەوە هاوکاریی دایک و باوکەکان بکاو 
پێش��ینەی کولتوری و کۆمەاڵیەتیی ئەوان، 
نابێ شوێنەواری لەسەر ئەو هاوکارییە هەبێ. 
س��ەرەنجام قوتابخانە زۆر ب��ە ڕوونی دەبێ 
دای��ک و باوک��ی قوتابی ل��ەوە حاڵی بکات 
کە قوتابخان��ە چ چاوەڕوانییەکی لە دایک و 
باوکی قوتابییەکە هەیە و لەوالشەوە ئەوەش 
دەبێ ڕوون کاتەوە کە قوتابخانەش دەتوانێ 

چ بکات. 

پەروەردەوفێربوونلەکارگەوکارخانە
وبنکەسەنعەتیوپیشەسازییەکاندا

پەروەردە و بارهێنانی قوتابییان، لە نێو کارگە 
و کارخانە و ناوەندە جۆراوجۆرەکانی دیکەی 
بەرهەم هێناندا، بەشێکی گرینگی سێستەمی 
پەروەردە و فێرکردنی کوردستان دەبێ. لەو 
ڕێگایەوە قوتابیی��ان و فێرخوازان، بۆ کار و 
بەرپرسایەتی قەبووڵ کردن، لە نێو کۆمەڵ و 
ل��ە بازاڕی کاردا ئامادە دەکرێن. پەروەردەی 
پیشەیی، مەیدانێکە بۆ تەربیەتی تێکنێسیەن 
و کادرە فەننیی��ە جۆراوجۆرەکان کە بازاڕی 
کار پێویس��تی پێیانە. زۆرگرینگە قوتابخانە 
پیش��ەیییەکان تێبکۆشن، خوێندکارانی ئەو 
بوارانە، وەک کەس��انی خەلاق و ش��ارەزا 
و لێوەش��اوە و بەرپ��رس و کارزان، بێنە نێو 
ژیان و ب��ازاڕەوە. لە ڕێگای پراکس��یس لە 
کارگ��ە و کارخانەکان��دا، قوتابی ئەزموون و 
تاقیکردنەوەی بەنرخ وەدەست دێنێ کە دواتر 
لە بازاڕی کاردا کەڵکی لێ وەردەگرێ. بۆیە 
پەیوەندییەکی  و  ه��اوکاری  لەگۆڕێدابوونی 
زین��دوو لە نێ��وان قوتابخانە و ب��ازاڕی کار 
و کارخانەکان��دا، مەرجێکی س��ەرەکییە بۆ 
ئەوەی سیس��تەمی پ��ەروەردە و فێرکردنی 
ئێم��ە لەوب��وارەدا بتوانێ ب��ە ئامانجەکانی 
ب��گات. پەروەردەکردنی ژمارەیەکی هەرچی 
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زۆرتر لەو جۆرە کادرە فەننی و تێکنیکییانە، 
ش��ەرتێکی بنەڕەتییە بۆ گەشەی ئابووری و 

پێشەسازی لە کوردستاندا. 

مامۆستاوپسپۆڕەکانیدیکەیبواری
پەروەردەوفێرکردن

قوتابخانە وەک ئەنستیتۆیەکی گرینگی ناو 
کۆمەڵگا، ئەرکی سەر ش��انیەتی پەیڕەوی 
لەو بای��ەخ و پرەنس��یپە بنەڕەتییانە بکات 
ک��ە سیس��تەمی پ��ەروەردە و فێرکردنی 
کوردس��تانیان لەس��ەر دام��ەزراوە. بۆی��ە 
مامۆس��تایان، بەڕێوەبەرانی قوتابخانەکان و 
بەرپرس��انی دیکەی پەروەردە، هەموو وەک 
یەک بەرپرس��یارن کە ئەو نۆڕم و یاس��ا و 
ڕێسایانە بەڕیوەبەرن و لە کردەوەدا پیادەیان 
بکەن. ه��اوکاری و پەیوەندی��ی زیندووی 
نێ��وان قوتابخانە و ماڵەوە، نێ��وان قۆناخە 
جیاجیاکانی خوێندن، مەرجێکی سەرەکیی 
نێوەدا  لەو  سەرکەوتنی پڕۆسەی خوێندنە. 
مامۆس��تا ڕۆڵی سەرکی دەگێڕی. ئەو دەبێ 
لە هەموو پڕۆسەکەدا یارمەتیدەر، پشتیوان 
و ڕێ نیش��اندەرێکی ئەمین��ی قوتابی بێ. 
مامۆس��تا دەبێ قوتابیی خۆی خۆش بوێ، 
بیناس��ێ و پەیوەندییەکی گەرمی دەگەڵ 
هەبێ. ئەوە بۆ ئەو قوتابییەش هەر ڕاستە کە 
گیروگرفت��ی هەیە، لە دەرس ودەورەکانیدا 
لە دوایە، وەک پێویس��ت گوێ لە مامۆستا 
ناگ��رێ، لە نێو پۆلدا نەیتوانیوە جێی خۆی 
بکاتەوە. بەڕیوەبەر و مامۆس��تا دەبێ بزانن 
کە لە ڕاستیدا قوتابییەک کە لە حاڵەتێکی 
ئاوادایە، پێویستیی زۆرتری بە پشتیوانی و 
هاوکاری و ڕێ نیش��اندان هەیە تا یەکێک 
کە دەتوانێ ئەرکەکانی قوتابخانە جێبەجێ 
بکات. ئەگەر مامۆس��تا تێبکۆشێ لە نێوان 
خۆی و قوتابییەکاندا، لە نێوان قوتابییەکاندا 
دەگەڵ یەکتر، پەیوەندییەکی بەهێز و پتەو 
دروس��ت بکات، ئەوە توانیویەتی فەزایەک 
و کولتورێک��ی لەباری��ش ب��ۆ فێربوون و 

گەش��ەکردنی قوتابی پی��ک بێنێ و هانی 
قوتابی بدا تا هەستی هاوپەیوەندی دەگەڵ 
هاوپۆلەکانی تێیدا دروس��ت بێ. بەو جۆرە 
ئاستی زانس��تیی قوتابیش دەچێتە سەرتر. 
چونکە قوتابی ئەوکاتە ب��اش فێردەبێ کە 

هەست بە ئەمنییەت و ئاسایش بکات. 
مامۆستایان و پسپۆڕانی دیکەی پەروەردە 
و فێرک��ردن، لە کاتی کار و هاوکاری دەگەڵ 
یەکتر، زانیاری و شارەزاییی خۆیان سەبارەت 
بە بابەتە پەروەردەیییەکانی وەک پێداگۆگی، 
دیداکتیک)زانس��تی وانە گوتن��ەوە( و هتد 
دەبەنەس��ەر. قوتابخان��ە بەگش��تی و تیمی 
مامۆس��تایان بەتایبەتی، پێویس��تە تیمێکی 
پڕۆفیشناڵ بن کە پێکەوە بتوانن ئەرکەکانی 
پەروردە و خوێندن و فێربوون لە قوتابخانەدا 
ڕاپەڕێنن. ئەوەش پێویس��تی بەوە هەیە کە 
مامۆستا، بەردەوام خۆی و زانیارییەکانی بەڕۆژ 
بکاتەوە، کۆرس��ی جۆراو ببینێ، س��ەرلەنوێ 

بچێتەوە زانکۆ و دەرسی تازە بخوێنی. 
مەسەلە پەروەردەیی و پێداگۆگییەکان، 
هەمیش��ە ی��ەک واڵمیان نیی��ە. بۆیە زۆر 
گرینگە مامۆس��تایان مەیدانیان پێ بدرێ 
زانس��ت و زانیاری و ئەزموونەکانی خۆیان 
تاق��ی کەنەوە. مامۆس��تا ب��ەردەوام دەبێ 
بیرل��ەوە بکاتەوە کە خوێن��دن و فێربوون 
چۆن دەچێت��ە پێش و چی دەبێ بکرێ تا 
دەرفەتی فێربوون و گەش��ە بۆ قوتابی پێک 
بێ. کاتێک مامۆس��تایان پێکەوە نەخشەو 
پان بۆ بردنەپێش��ی پەروەردە و فێرکردن 
دادەڕێ��ژن و پێکەوە لەس��ەر مەس��ەلە و 
گیروگرفتە جۆراوجۆرەکان باس و موناقەشە 
دەکەن، مۆدێلێکی باش و س��ەرکەوتوو لە 

کاری پەروەردەیی، بەدەستەوە دەدەن. 
دەبێ بگوترێ کە کاری پڕۆفیش��ناڵ لە 
بواری خوێندن و فێربووندا، پێویس��تی بە 
بەڕیوەب��ەری و مودیرییەتێک��ی باش و بە 
هێز و کارا هەیە. مودیرییەتی س��ەرکەوتوو 
لەو ب��وارەدا ئەوەیە کە بایەخی س��ەرەکی 
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بە دروس��تکردنی پەیوەندیی باش لە نێوان 
مامۆس��تایاندا لەگ��ەڵ یەکت��ر و لەگ��ەڵ 
بەڕێوەب��ەر و لەگ��ەڵ قوتابیی��ان بدرێ و 
فەزایەکی پڕ لە بڕوا و متمانە لە قوتابخانەدا 
پێک ب��ێ. بەڕێوەبەرایەتیی قوتابخانە پێش 
هەرچییەک دەبێ تێبکۆشێ کە هەلومەرجی 
لەبار بۆ گەش��ە و پەرەسەندنی مامۆستایان 
و قوتابیی��ان پێک بێن��ێ. بەڕێوەبەر دەبێ 
مەیدان��ی ئەوە بۆ مامۆس��تایان پێک بێنی 
تا بت��وان پێکەوە پراکسیس��ێکی باش��ی 
پێداگۆگ��ی و پەروەردەی��ی لەخۆ نیش��ان 
بدەن و هەر مامۆس��تایەش لەو پڕۆسەیەدا، 
دەنگ و ڕەنگی تایب��ەت بە خۆی هەبێت. 
ئەوە ئەرکی بەڕێوەبەرە کە ڕێگا بدا هەموو 
مامۆس��تایان، الیەن��ە بەهێزەکانی خۆیان 
نیش��ان بدەن و لەو ڕیگای��ەوە یارمەتی بە 

پێشکەوتنی پڕۆسەی خوێندن بکەن. 
ب��واری کاری  پراکسیس��ێکی باش لە 
پ��ەروەردەدا ئەوەیە ک��ە مەیدانمان هەبێ 
پرسیار بێنینە گۆڕێ و بۆ واڵمدانەوەی دەگەڵ 
یەک باس و گفتوگۆی زانستی و پێداگۆگی 
بکەین. هەم��وو کارمەندانی قوتابخانە دەبێ 
لەو پەیوەندییەدا بەرپرسایەتی بگرنە ئەستۆ 
و یارمەتی بەوە بکەن کە ئاس��تی پسپۆڕی 
و پرفیس��یۆناڵیی قوتابخانە بە گشتی بچێتە 
سەر. بۆ ئەو مەبەستە دەبێ بەردەوام بایەخ 
و ن��ۆڕم و س��تانداردە پەروەردەییی��ەکان 
باس و گفتوگۆیان لەس��ەر بک��رێ، کۆر و 
کۆبوونەوە و س��یمناری پەروەردەیی پێک 
توێژین��ەوەی  و  لێکۆڵین��ەوە  کاری  ب��ێ، 
زانس��تی لە بوارە جۆراوجۆرەکانی پەروەردە 
و پێداگۆگی و دیداکتیک��دا لە قوتابخانەدا 
ئەنج��ام بدرێ. ئەگ��ەر قوتابخانە بۆ هەموو 
ئەو کارانەی چواڕچیوەیەکی بەهێزی هەبێ 
و لەو چوارچیوەیەدا هەڵس��وڕێ کە بەرنامە 
پەروەردەیییەکان لێمان دەخوازن، بێگومان 
لە کاری خۆیدا سەرکەوتوو دەبێت. پشتیوانی 
لە فێربوون و هاندان��ی قوتابی بۆ فێربوون، 

س��یمای هەرە سەرەکیی قوتابخانەیەکە کە 
کولتوری پەروەردەییی بە هێزی هەیە. 

کاتێ��ک قوتابخانە و قوتابی و مامۆس��تا و 
قوتابی، ڕۆژانە لە کاتی خوێندن و فێربووندا پێک 
دەگەن و دەگەڵ یەک قاڵ دەبنەوە، دەرفەت 
ب��ۆ ئەەوە پێ��ک دێ کە قوتابخانە باش��ترین 
پڕاکسیس لە خۆی نیش��ان بدا. لێرەدایە کە 
مامۆستایان، ش��ارەزایی و لێوەشاوەیییەکانیان 
ب��ۆ فێرکردن��ی قوتابیی��ەکان دەکاردەکەن و 
تێدەکۆش��ن گیان وەبەر ئەو بای��ەخ و نرخە 
جۆراوجۆرانە بێنن کە قوتابخانە خس��تونیەتە 
سەرش��انی خۆی. لێرەدایە کە مۆماستا دەبێ 
تێبکۆشێ لە الیەک هەموو قوتابییەکان وەک 
پۆل و گرووپ پێکەوە ببینێ و هەرلەو کاتەشدا 
هیچکام لە قوتابییەکانیش��ی ل��ە چاوان ون 
نەبێ. لێرەدایە کە مامۆستا دەبێ هەرلەوکاتەدا 
کە ئەرک و وەزیفە دەخاتە سەرش��انی قوتابی 
و لێ��ی حاڵ��ی دەکا کە چاوڕوانی��ی لێیەتی، 
قوتابیش لەوە دڵنیا دەکاتەوە کە لە پشتیەتی، 
ئەگەر پێویس��ت بێ یارمەتیی دەدا و ڕێگای 
نیشان دەدا. لێرەدایە کە مامۆستا نیشان دەدا 
کە قوتابییەکان جیاوازن و هەر ئاواش تەماشا 
دەکرێ��ن. ئەو بابەتانە هەم��وو ڕۆژێ لە نوێ 

دیسان وەرد دەدرێنەوە. 

:سەرچاوەکان
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ئەمڕۆکە »میدیا« لە کاریگەرترین هۆکارەکانی قەبارەگرتن و داڕشتنەوەی 
ژیانی خەڵکە و ڕۆڵی بەرچاو لە ئاراستە کردنی کۆمەڵگەدا دەگێڕێت. 

بەهۆی ئەو کاریگەرییەی هەیەتی، کەڵکوەرگرتن لەم ئامرازە لە ڕۆژەڤی 
سەرجەم سیستەم، دەوڵەت، ڕەوتی جیاوازی فکری، سیاسی، ئایدۆلۆژی، 
کۆمپانیی بازرگانی، ڕێکخراوەی مەدەنی و پاراستنی مافەکان و یەکەکانی 

خوارووتر جێی گرتووە.

کورد، میدیا، ڕاگەیاندن   

ڕزگاربەهاری



)Cold  War(شەڕیسارد
شەڕی سارد بەشێکە لە ملمانێی نێوان دوو 
الیەن و دەکرێت ڕاس��تەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ 
بکرێت. هەرکات دوو هێز ناچار بە ئاگربەست 
بکرێن یان ش��ەڕی گەرم ل��ە بەرژەوەندیی 
هەردووال نەمێنێت و هاوکات سوور بن لەسەر 
دژایەتیی یەکتر، ش��ەڕی س��ارد دێتە ئاراوە. 
بواری سەربازی پەرەپێئەدەن، خۆیان پڕچەک  
دەک��ەن، دەکەونە ملمانێ��ی ئابووری، باڵ و 
هاوپەیمانەکانی یەکتر دەش��کێنن و الوازیان 
دەکەن وەک چ��ۆن ویایەتە یەکگرتووەکانی 
ئەمریکا، باڵەکانی ڕووس��یا کە پێک دەهاتن 
لە ئەفغانس��تان، عێراق، سووریا و ئیستاکەش 

ئێران، یەک لەدوای یەک دەشکێنێت. 
پاش ش��ەڕی س��ارد، ملمانێ��کان لەو 
چوارچێوەیەدا قەتیس نامێنێت و شەڕی نەرم 
بەڕێ��ی میدیاکانیش هەڵدەگیرس��ێت؛ میدیا 
یەکێک لە کاریگەرترین ئامرازەکانی جیهانی 
ئەمڕۆیە و هەر دەوڵەت و دەسەاڵتێک پشتی 
پێ دەبەس��تێت. بەگشتیی دەتوانین میدیا بە 
باڵ و دەنگی دەس��ەاڵت پێناس��ە بکەین بە 
جۆرێک کە میدیای ه��ەر الیەنێک بەهێزتر 
بێت، س��ەرنجی خەڵکانی زیاتر ڕادەکێشێت 
و لە ش��ەڕی نەرمدا هەژموونی گش��تگیرترە. 
خوێندنەوە و پێناسەی جیاواز بۆ میدیا هەیە؛ 
هەندێک جار بە دەوڵەتی ش��اراوە و هەندێک 
جاریش ب��ە هێزی جێگرەوەی س��ەربازی و 
هێڵی هاوتەریبی ناو دەس��ەاڵتێک پێناس��ە 
جومگەکانی  دەتوانێ��ت  چونک��ە  دەکرێ��ت 

کۆمەڵگە بتەنێتەوە. 

)Soft War(شەڕینەرم
دەکرێ ش��ەڕی نەرم )لە ڕێ��ی میدیاوە( لە 
شەڕی س��ەربازی کاریگەرتر و مەترسیدارتر 
بێت؛ لە ش��ەڕی س��ەربازیدا ، دوژمن لوولەی 
چەکی بەرانبەر گرتووە و شەڕی ڕاگەیاندووە؛ 
لەئاکام��دا هەس��تی نەتەوەی��ی و بەرگریی 
دەورووژێت و یەکئالی و یەکڕیزی ساز دەبێت، 

بەاڵم ئەگەر ئاستی زانستی میدیای کۆمەڵگە 
ب��ەرز نەبێت، دوژمن میدی��ا بەکار دەهێنێت 
و لەو ڕێگەیەوە ڕاس��تییەکان دەش��ێوێنێت 
و کۆمەڵگە و ڕای گش��تی، ل��ە بەرژەوەندیی 
خۆی ئاراستە دەکات. دەتوانێت ناکۆکی لە ناو 
بەرانبەرەکەی چێ بکات و تەنانەت سۆزی ڕای 
گشتی بۆ خۆی ڕابکێشێت. دوژمن پڕوپاگەندە 
بۆ کلتووری خۆی دەکات و هەژموونی خۆی 
لە ڕێی میدیا و لە چوارچێوەی شەڕی نەرمدا 
دەس��ەپێنێت. بۆ وێنە واڵت��ی تورکیا لە ڕێی 
زنجی��رە فیلمەکان��ی، دزەی کردوووەتە نێو 
زەینی کۆمەاڵنی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی ناوین و 
تەنانەت گەلی کورد. تاکی کورد بە بێ ئەوەی 
هەستی پێ بکات، بە باڵوکردنەوەی مۆسیقا و 
بڕگە تورکییەکان، دەبێتە بەش��ێک لە شەڕی 
نەرمی تورکیا دژ بە خۆی. ئەم ڕەوتە بەردەوام 
بوو تا ساڵی ڕابردوو کە ڕژێمی تورک هێرشی 
زیات��ری کردە س��ەر ڕۆژاوای کوردس��تان و 
هێزی ناردە باک��ووری لیبیا. ئەوکات بوو کە 
واڵتانی عەرەبی هەس��تیان بە پیانی تورکیا 
بۆ خۆسەپاندن بەسەر ڕۆژهەاڵتی ناویندا کرد 
و یەکێک لەو هەڵوێس��تانەی زۆربەی واڵتانی 
عەرەب��ی دژی ئەم واڵتە گرتیان، ئەوە بوو کە 
پەخشی زنجیرە فیلمە تورکیەکانیان ڕاگرت. 
هاوکات چەند میدیای باشووری کوردستانیش 
بە هەمان شێوە کۆتایییان بە پەخشی زنجیرە 

تورکییەکان هێنا. 
بەگش��تیی، ش��ەڕی ن��ەرم بریتی��ە لە 
بەئامانجگرتن��ی کلت��وور، سیاس��ەت، زمان، 
ئاب��ووری، ئامان��ج، پیرۆزییەکان، ناس��نامە، 
جلوبەرگ و س��ەرجەم هەبووە نەتەوەییەکانی 
گەلێک لە الیەن دوژمن��ەوە، کە هۆکارن بۆ 
پێشکەوتن و س��ەرکەوتن. لە شەڕی نەرمدا 
ک��ە بەڕێ��ی کەرس��تە ئەمڕۆیییەکانی وەک 
میدی��ا و سۆش��یال میدیا پێ��ش دەخرێت، 
ش��ەڕی دەروونی ڕێک دەخرێ��ت و لە ڕێی 
پڕوپاگەندە، دەس��تکەوت و س��تراتیژییەکان 
دەکەوێتە مەترسییەوە. دەسەاڵتی ئیستاکەی 
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ئێران بەگش��تیی لە ژێر دەس��تی کەمینەی 
فارس��ی ناوەندی جوگرافیای ئێرانە و سەدان 
س��اڵە فارس��ی کەمینە، بە زۆری شمشێر و 
ب��ەو زەینیەتە دەس��ەاڵتی س��ەپاندووە کە، 
بەهێزبوونی گەالنی دیکە بە مانای الوازبوونی 
خ��ۆی دەزانێت؛ بۆیە جگە ل��ە بەکارهێنانی 
زمانی چ��ەک، هاوکات ش��ەڕی دەروونی و 
نەرمی بۆ داپڵۆسین و ژێردەست هێشتنەوەی 

گەالنی دیکە بەکار هێناوە. 
»ن��ون خ«،  زنجی��رەی  باڵوکردن��ەوەی 
هەرچەند لە الی��ەن دەرهێنەرێکی بە ڕەگەز 
کوردەوە ساز کرابوو، دوایین بەرهەمی بەرچاو 
بوو کە لە چوارچێوەی ش��ەڕی نەرمی دژی 
کورد لە میدیای فەرمیی کۆماری ئیس��امی 
ب��اڵو بوویەوە ول��ە پێڕی کۆمێدی��دا، زمان، 
کلتوور، جلوبەرگ و شارستانیەتی کورد کرایە 
ئامانج. کاریگەرییەکانی ش��ەڕی نەرم وەهایە 
کە تەنانەت زۆربەی ئەکتەرەکانی کورد بوون 
و بەش��ێکی بەرچاو ل��ە کۆمەڵگەی کوردی 
شەوانە بەدیار ئەم زنجیرە فیلمەوە دادەنیشتن 
و دڵگ��ران نەدەبوون بەو س��ووکایەتییەی بە 
هەبووەکانیان دەکرێت. سیاسەتی دەرهێنانی 
ئ��ەو فیلمە وەها بووە کە لە کاتی هەڵبژاردنی 
ئەکتەرەکان، بە زانس��ت، ئەکت��ەری الواز و 
نەریتیی��ان بۆ دەس��تبژێر ک��ردووە. هەمان 
سیاسەت بەرانبەر گەالنی دیکەی نیشتەجێی 
باک��ووری ڕۆژاوا، باکوور و باش��ووری ئێران 
پەیڕەو کراوە؛ ئازەریی��ەکان و باکوورییەکان، 
ناڕەزایەتییان نواند و ل��ە ئاکامی نارەزایەتیی 
ئازەریەکان، بەرنامەی »فیتیلە« ڕاگیرا و پاش 
گردبوونەوەی گیانییەکان لە بەردەم ناوەندی 
ڕاگەیاندنی پارێزگای گیان، لە بابەت پەخشی 
زنجیرەی »وارش«، ڕژێم ل��ە ڕێی پارێزگار و 
میدیاکان��ەوە دڵنەواییی دانیش��توانی دایەوە؛ 
کەچی لە پارێ��زگا کوردییەکانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان، ناڕەزایەتی لەدژی پەخشی »نون خ« 
بەڕێوە نەچوو. س��ەرەڕای هەم��ووی ئەمانە، 
ئەگەر ڕاگەیاندنی ک��ورد بەهێز بوایە، لەبری 

گلەی��ی لە میدیای دوژمنان و ش��ەڕی نەرم 
ک��ە دژی لە ئارادایە، ڕاگەیاندنی خۆی بەهێز 
دەکرد و ل��ە هەمان س��ۆنگەی »ڕاگەیاندن« 

داکۆکی لە گەل دەکرد. 
ل��ە هەمان چوارچێ��وەدا، زنجیرە فیلمی 
ل��ەو   King Of The Ring بەناوبانگ��ی 
بەرهەمانەیە کە س��ەرەڕای ئەوەی ناوەرۆکی 
پێ��ک هاتووە ل��ە هێرش و کوش��تن بەاڵم 
هێندە پیشەیییانە ساز کراوە کە جگە لەوەی 
سووکایەتی بە هیچ گەلێک ناکات و سروشتی 
بینەر ناش��ێوێنێ و برینداری ناکات، دەیخاتە 
س��ەر پێکەنین و پ��ڕی دەکات ل��ە هیوا و 
ئومێ��د، کەچی لە میدی��ای ئێراندا بۆ ئەوەی 
بزە بخەنە س��ەر لێوی بینەر، سووکایەتی بە 
گەالنی جوگرافیای )ئیس��تای( ئێران دەکەن. 
وێنای هاوشێوە لە بەرهەمی بڕێک شانۆکار و 
دەرهێنەری کورد )ک��ە بەرهەمەکانیان زیاتر 
لە میدیای ئێ��ران باڵو دەکرێتەوە( بۆ هەمان 
مەبەست، جلی کوردی بە شێوازی ناباو دکەنە 
بەر ئەکتەر، زمانی کوردی دەشێوێنن و لەبری 
دیالۆگی بەهێز، جەخت لە جووڵەی نەش��یاو 

دەکەنەوە کە هاوشانی کورد نیە. 
کۆماری ئیس��امی کە ل��ە ڕێی دەزگای 
ڕاگەیاندنی خۆیەوە لە م��اوەی چوار دەیەی 
ڕابردوودا ش��ەڕی دەروونیی پەیڕەو کردووە، 
دەی��ان بەرهەم��ی س��ینەماییی پێوەندیدار 
ب��ە کوردی ب��اڵو کردۆتەوە کە بە دەس��تی 
دەرهێنەری ناکورد ساز کراون. کەسانێک کە 
ش��ارەزایییان لە ناخ و ئ��ازار و کلتووری ئەم 
گەلە نیە، دەیان فیلمیان لە شەڕی پێشمەرگە 
و س��وپای ڕژێمی ئێران بەرهەم هێناوە و لە 
ڕوانگ��ەی خۆیانەوە کوردیان وەک س��ەربڕ، 
نەریت خ��واز و دواکەوت��وو نمای��ش کردووە. 
لەکاتێکا کە دەبێ مێژووی کورد بە دەس��تی 
دەرهێنەری ک��ورد بکرێتە فیل��م و بخرێتە 
بەر چاوی گەالنی دیکە، کەچی لە ئیس��تادا 
دوژمنی کوردە کە خەریکە بەسەرهاتی کورد 
لە ڕوانگەی خۆی��ەوە دەگێڕێتەوە و ئەم مافە 
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دەیان ساڵە لە واڵتانی دیکتاتۆری وەک ئێران 
پێشێل دەکرێت. 

بەپێی بڕگەی ١75ی یاس��ای بنەڕەتیی 
دەزگای  یەکەم��ی  بەرپرس��ی  ئێ��ران، 
ڕاگەیان��دن لەالی��ەن خامنەی��ی ڕێب��ەری 
کۆماری ئیس��امییەوە دەستنیشان دەکرێت 
یان الدەبرێ��ت و ئەم��ەش گرنگیی پێگەی 
ڕاگەیان��دن و ڕۆڵ��ی ڕاس��تەوخۆی ڕێبەری 
کۆماری ئیسامی دەگەیەنێت لە دژی کورد. 
ب��ە ئاوڕێک لە مێ��ژووی هەوڵەکانی کۆماری 
ئیس��امی لەب��واری میدیایی، فام بە س��ێ 
2 ئاس��تی  1 گرنگیی میدیا  بابەت دەکرێت: 
 3 دەس��تێوەردانی ڕژێم لە واڵتانی جیهان  
ڕژێم لە گەمە سیاس��ییەکاندا کوردی لە یاد 
نەک��ردووە و بۆ ش��ەڕی دەروونی دژی کورد 
دەستەوەستان نەبووە. ڕژێمی ئێران سااڵنێکی 
زۆرە دەی��ان کەناڵی ئاس��مانیی وەک العالم، 
PressTv، SaharTv  کە بە زمانەکانی کوردی، 
ئینگلیس��ی و عەرەبی و چەندین زمانی دیکە 
بەرهەمەکان��ی باڵو دەکات��ەوە، دامەزراندووە 
و  تەنانەت بەش��ێکی زۆر لە کوردانی باشوور 
 SaharTv ڕۆژانە س��ەیری هەواڵ و دراماکانی
دەک��ەن. هەروەها لەڕێی میدیاوە س��یخوڕی 
بەس��ەر بەش��ەکانی دیکەی کوردس��تانەوە 
دەکات وەک ئاژانسی هەواڵی »کردپرس« کە 
سەر بە سپای پاسدارنە و قەرارگای ڕەمەزان 
بەڕێوەی دەبات. هەرچەن��د هەواڵەکانی ئەم 
ج��ۆرە ڕاگەیاندنانە ڕاس��ت بن ب��ەاڵم جگە 
ل��ەوەی بە ناردن��ی هەواڵنێر بۆ بەش��ەکانی 
دیکەی کوردستان سیخوڕی بەسەر کوردەوە 
دەکەن، تەنیا ئەو ش��ڕۆڤانە ب��اڵو دەکەنەوە 
کە مرۆڤی کورد دڵس��ارد و ناهومێد دەکات. 
دەستکەوتەکانی باشوور و ڕۆژاوای کوردستان 
ڕەش��بینانە باس دەکەن، کەم دەینرخێنن و 
هاوکات باس لە کوش��تنی رۆژانەی کۆڵبەران 
و لەسێدارەدانی زیندانیانی سیاسیی کورد لە 
ئێ��ران و ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان ناکەن. ئەم 
ڕاگەیاندنە ک��ە بڕێک هەواڵنێر و ڕۆژنامەوانی 

کوردیش لەخۆ دەگرن، تێچوویەکی زۆریان بۆ 
تەرخان دەکرێت و ڕۆژانە لەگەڵ بەرپرس��انی 
سیاس��ی و س��ەربازیی ک��ورد و ئەوروپی و 
ئەمریک��ی وتووێژ دەکەن. هەروەها ش��ڕۆڤە 
و بابەتەکان لەچوارچێوەی ش��ەڕی دەروونی 

دەستبژێر و باڵو دەکەنەوە. 
لەگەڵ سەرهەڵدانی مژاری ڕۆژنامەوانی لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان و کرانەوەی چەندین 
ڕۆژنام��ەی ناوچەی��ی، ق��ەرارگای ڕەمەزانی 
س��ەر بە سوپای پاسداران، گۆڤار و ڕۆژنامەی 
هاوتەریبی دامەزراند. لەنێو سەرنووسەرانی ئەو 
چاپەمەنییانە، چەکدار و فەرماندەی پێشووتری 
سپای پاس��دارانیش هەن کە بە سپۆنسەریی 
و ڕێنوینی��ی قەرارگای ڕەمەزان چاالکن. هەر 
لەو چوارچێوەیەدا لە ش��ارەکانی ڕۆژهەاڵت، 
ئیتاعاتی سپای پاسداران سیخوڕەکانی وەک 
چاالکانی مەدەنی و ڕۆژنامەوان ناردۆتە پێشەوە 
کە جگە لە س��یخوڕی کردن بەسەر چاالکانی 
مەدەنییەوە لە ک��ۆڕ و کۆبوونەوەکان، ڕەوتی 
هەوا نێری و چاالکییە مەدەنییەکانی شارەکانی 
ڕۆژهەاڵت بگرنە دەست و بەم  چەشنە، هەوڵ 
بۆ دەستبەس��ەراگرتن و نزۆککردنی چاالکیی 
مەدەن��ی و ڕاگەیاندنی خەڵک��ی دراوە. هەر 
شارەو ماڵپەڕ و پێگەی هاوتەریبی ئەلکترۆنیی 
بۆ دابین کراوە کە خەڵک بە هەواڵ و زانیاریی 
لۆکاڵی س��ەرقاڵ بکەن و زەینیان لە کوشتن 
و سێدارە و پیانەکانی ڕژێم دوور بخەنەوە. 

ــەیییبێالیەنی ــیمیدیایپیش نەبوون
کوردی

ئەمڕۆکە »میدیا« لە کاریگەرترین هۆکارەکانی 
قەبارەگرتن و داڕش��تنەوەی ژیانی خەڵکە و 
ڕۆڵ��ی بەرچاو لە ئاراس��تە کردنی کۆمەڵگەدا 
دەگێڕێت. بەهۆی ئەو کاریگەرییەی هەیەتی، 
کەڵکوەرگرتن لەم ئامرازە لە ڕۆژەڤی سەرجەم 
سیس��تەم، دەوڵەت، ڕەوتی جیاوازی فکری، 
سیاس��ی، ئایدۆل��ۆژی، کۆمپانی��ی بازرگانی، 
ڕێکخراوەی مەدەنی و پاراس��تنی مافەکان و 
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یەکەکانی خوارووتر جێی گرتووە. 
مەدتی ڤ��ی )MedTv( یەک��ەم کەناڵ��ی 
کوردی سەر بە پارتی کرێکارانی کوردستان، 
شۆڕشێکی بواری ڕاگەیاندن بوو کە لە ١5ی 
گواڵنی ساڵی ١٩٩5ی زاینی لە شاری لەندەن 
دەستی بە وەشان  کرد و دواتر لەالیەن ڕژێمی 
تورکەوە کەوتە بەر گوش��ار و داخستن. بەاڵم 
دواب��ەدوا چەندین کەناڵی دیک��ە کرانەوە و 
لە ئیس��تادا دەیان ڕادیۆ و کەناڵی ئاس��مانی 
و س��ەدان پێگەی میدیاییی ک��وردی بوونی 
هەی��ە. گرنگتر ل��ە ڕێژەیان، ش��ێوازی  کار 
کردنیانە چونکە ڕێژەیان هەرچەندە زۆربێت، 
بەاڵم ئەگەر ئەرکی س��ەرەکیی خۆیان بەجێ 
نەهێنن و نەکەونە خزمەت بەرژەوەندییەکانی 
گەلی کورد، بەهۆی سەرقاڵ کردن و کوشتنی 
کات و وزەی خەڵک بە پرس��ی الوەکییەوە، 

لەبری بەهرەڕۆڵی نەرێنییان دەبێت. 
جگە لەو کەموکوڕیانە کە ڕەوتی کوردی 
بەرانبەر داگیرک��ەران و زلهێزە جیهانییەکان 
هەیەت��ی، نەبوون��ی میدیایەک��ی پیش��ەیی 
و ئاکادیمی��ی نیش��تمانیی بێ الی��ەن، وەک 
الوازییەک بەرچاوە کە پرسەکانی کورد بە بێ 
الیەنگری بخاتە بەرچاوی دەوڵەتان و گەالنی 
دنیا. جگە لە ش��ەڕێکی دەروونی کە لەالیەن 
داگیرکەران��ەوە ب��ەرەوڕووی ک��ورد بۆتەوە، 
بەش��ێک لە میدیا و ڕاگەیاندن��ی کوردیش 
پش��ێوییان لەن��او زەینی تاکی کورد س��از 
کردووە. بەگشتی س��ەرجەم میدیا ئاسمانییە 
کوردیی��ەکان س��ەر بە الی��ەن و حیزبێکی 
کوردین و پەخش��ی بەرنامەی هەرکامیان لە 
بەرژەوەندیی ئەو الیەنەیە کە تێچووی دابین 
دەکات. تەنانەت بڕێکیان نەک لە بەرژەوەندیی 
گش��تی، بەڵکوو لە چوارچێ��وەی کێبەرکێ 
و ملمانێ��ی الیەن��ی ڕکابەردا دام��ەزراون؛ 
بێ گومان لەو هەلومەرجەدا دەنگی کورد الواز 
دەبێت و جگە ل��ەوەی دەنگی ناگاتە ناوەندە 
جیهانیی��ەکان، کۆمەڵگ��ەش ب��ە ملمانەی 
نێوخۆییی��ەوە س��ەرقاڵ و وزەیان خەس��ار 

دەکات. ب��ۆ وێنە لە باش��ووری کوردس��تان 
)بەهۆی کەشی ڕەخس��او(، ڕێژەی میدیاکان 
زۆرە بەاڵم لەبەر نەبوون یان پێمل نەبوون بە 
پڕەنسیبە ڕۆژنامەوانییەکان و زانستی میدیایی 
و بەرژەوەندیی حیزبی، میدیاکان بە گشتیی 
ل��ە چوارچێ��وەی ملمانێی حیزبدا وەش��ان 

دەکەن نەک پێشخستنی پرسی کورد. 
ئاکام��ی حیزب��ی  بوونی میدی��اکان، لە 
پاش چۆڵ کردنی ناوچە ناکۆکی لەس��ەرەکانی 
باش��ووری کوردس��تان لە ١٦ی ئۆکتۆبەری 
کەرک��ووک  ل��ە  دەبێتەوەک��ە  زەق   20١7
ت��ا ش��نگال و س��نووری تورکیا ل��ە هێزە 
کوردییەکان چۆڵ کران و حەش��دی شەعبی 
و س��وپای بەغدا جێی گرتن��ەوە. میدیاکان 
کەوتنە هێرش��ی ڕاگەیاندنی س��ەر یەکتر و 
پەرتەوازەیی��ی زیاتری لێ کەوتەوە. ش��یمانە 
بە  بەبۆن��ەی دەستڕانەگەیش��تن  دەکرێ��ت 
میدی��ای بەهێز، ئازاد، س��ەربەخۆ و هەروەها 
لێش��اوێک لە میدیای دەسەاڵتانی داگیرکەر 
و ئۆپۆزسیۆنی ناوەندگەرای هاوتەریبی ئێرانی، 
وا ل��ە کۆمەڵگە بکات ت��ا تێپەڕاندنی قۆناغی 
هەڵکشان  و کرانەوەی زەینی کورد لە دنیای 
میدی��ا و ڕاگەیان��دن )هاوش��ێوەی گەالنی 

ناوچە(، مەودای زۆرمان لەبەر بێت. 
لە ڕابردوودا هەوڵی الیەنەکانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان بۆ کردنەوەی میدیایەکی بەهێزی 
هاوبەش��ی بێ الی��ەن س��ەرکەوتوو نەبووە و 
جێگ��ەی میدیایەکی بەهێزی پیش��ەیی کە 
پرسی کورد بە گش��تی و ڕۆژهەاڵت تایبەت 
بکات��ە ڕۆژەڤ��ی جیه��ان، دی��ار و بەرچاوە؛ 
س��نوورەکانی  بتوانێ��ت  ک��ە  میدیای��ەک 
کوردس��تان و ڕۆژهەاڵت��ی ناوی��ن ببڕێت و 
سیاسی و بەرپرس��انی بااڵی واڵتانی زلهێز و 
پسپۆڕانی رۆژنامەوانیی رۆژاوای جیهان پشتی 
پێ ببەس��تن. بۆ وێنە واڵت��ی قەتەر لە ڕێی 
یەک کاناڵی »الجزیرة«وە توانیویەتی قورساییی 
خۆی لە دنیا بس��ەپێنێت، ت��ا ڕادەیەک کە 
یەکێک لە مەرجەکان��ی واڵتانی هاوپەیمانی 
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عەرەب��ی )بە پێش��ەنگایەتیی س��عوودیا( بۆ 
گەڕان��ەوەی قەتەر بۆ ن��او کۆمکاری عەرەبی 
کە گەمارۆیان خس��تبووە س��ەر، داخستنی 
ئەو کەناڵە ئاس��مانییە بوو. بەهۆی هەموو ئەو 
نەهامەتییانەی لە مێژەوە هەتا ئیس��تا ڕۆژانە 
بەس��ەر کورد دێت، وەها میدیایەک پێویستە 
ک��ە بە زمانە زیندووەکانی زاڵی دنیا وەش��ان 
بکات. بۆ ئەم مەبەس��تە، دەش��ێت چەندین 
الیەنی سیاسی تێچووی لە ئەستۆ بگرن و داوا 
لە ڕۆژنامەوانانی کورد کە لە میدیا غەوارەکان 
چاالکن بکرێت پەیوەس��تی بن؛ لە ئیس��تادا 
دەیان میدیاکاری بە توان��ای کورد لە میدیا 
غەوارە فارس��ییەکان چاالکن و بگرە لەس��ەر 
دەس��تی ئەوانە کە چەندین میدیای بەهێزی 
فارس��ی توانیویانە خۆیان هەڵکش��ێننە سەر. 
ئەگەر میدیایەکی بەهێزی کوردی هەبێت کە 
هاوکات مانگانەیان دابین بکات، میدیاکارانی 
پسپۆڕی کورد ڕوو ناکەنە میدیا فارسییەکان 

وتواناکانیان دەخەنە خزمەت گەلەکەیان. 
نەبوون��ی میدیایەک��ی ک��وردی لە چوار 
دەیە پێشتر کە خواستەکانی ڕۆژهەاڵت وەک 
خۆی بگوازێتەوە، ب��ووە هۆی ئەوەی ڕژێمی 
لە ڕاگەیان��دن و چاپەمەنییەکانی  خومەینی 
تارانەوە، ڕاس��تییەکان پێچەوان��ە بۆ گەالنی 
ئێران ب��اس بکات. قوتب زادە کە بەرپرس��ی 
دەنگوڕەنگ��ی میدی��ای ئەوکاتی ئێ��ران بوو، 
هەواڵەکان��ی ناجوامێرانە ب��ە پێچەوانە باس 
دەکرد و ڕاس��تییەکانیان ب��ۆ بەالڕێدابردنی 
کۆمەاڵنی ئێران دەشاردەوە. کۆماری ئیسامی 
بەڕێی دەیان ڕاپۆرت و بۆڵتەنی چەواشەکارانە، 
هەواڵی درۆی سەربڕینی پاسدارانی بە دەستی 
پێشمەرگە و باسی دابەش کردنی کوردستانی 
ب��اڵو دەک��ردەوە و بەس��تێنی هێرش��ێکی 
هەمەالیەنە بۆس��ەر کوردی ڕەخساند. بەهۆی 
نەبوونی میدیا، ڕەوتی ک��وردی، هەوڵی ئەدا 
دەنگ��ی خۆی لە ڕێ��ی ڕۆژنام��ە و میدیای 
تارانەوە بگوازێتەوە بەاڵم ڕێگەیان پێ نەدان؛ 
ڕەنگە ئەگەر لەوکاتەدا ک��ورد لە ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان میدیا و دەنگێکی بەهێزی هەبوایە، 
النیکەم بڕێک ل��ە پیانەکانی تارانی بە ڕێی 
ڕووخستنی ڕاستییەکان پووچەڵ بکردایەوە کە 
بووە هۆی فەرمانی جەهادی خومەینی بۆسەر 
ڕۆژهەاڵت. پێویس��تە ئاماژە بەو ڕاس��تییەش 
بکرێت هەرچەن��د ڕاگەیاندن گرنگە بەاڵم بە 
تەنیا بە هان��ای کورد ناگات و ل��ە کۆتاییدا 
نیە؛ ئەگەرچ��ی بەهاوکاریی  چارەنووسس��از 
ڕاگەیاندن ڕاس��تییەکان ناشاردرێتەوە، بەاڵم 
ئەگەر بەرژەوەندیی نێوان زلهێزەکان لە ئارادا 
بێت، کۆمەڵکوژیی کوردان پشتگوێ دەخرێت 
وەک چ��ۆن بینیمان ڕژێمی تورک لە ماوەی 
س��ااڵنی ڕابردوودا، لە ڕۆژاوای کوردستان بە 
بەرچاوی هەموو دنیاوە هێرش��ی کردە سەر 
ک��ورد و دنیا لێی بێدەنگ ب��وو. لەو کاتانەدا 
چەک و هێزی س��ەربازی بە هانای کوردەوە 
دێ��ت. کەواتە هیچکام ب��ە تەنیا بەس نیە و 
پێویستە کورد لە هەر بوارێکەوە خۆی بەهێز 

بکات و پشت بە خۆی ببەستێت. 

پێگەیڕاگەیاندنیکوردیی
لە دەیەکانی ١٩٩0�20١0ی زایینی ڕێژەی 
بەرهەمی کلتووری ل��ە بەرنامەی مندااڵنەوە 
تا ش��انۆ و درامای کوردی زیاتر و ناسنامەی 
ڕاگەیاندنی کوردی لەئاست ئەمڕۆ بەرچاوتر و 
نیشتمانیتر بوو، ترسی ئەوکاتی ڕژێمی ئێران 
هێندە بوو کە هەر ماوەی جارێک و لە ناوچە 
کوردیی��ەکان س��ەتەالیتیان ک��ۆ دەکردەوە. 
ئەگەرچی ئێس��تاکە ڕێژەی سۆش��یال میدیا 
زیادی ک��ردووە بەاڵم بەرهەم��ی کلتووریی 
ک��وردی وەکوو پێویس��ت زی��ای نەکردووە، 
ڕێژەی کەناڵی ئاسمانیی کوردی بەرز بۆتەوە 
بەاڵم سەرنجی بەش��ێکی زۆر لە خەڵک ڕوو 
ل��ە میدیا غەوارەکانە. میدی��اکان نەیانتوانیوە 
وەکوو پێویس��ت کاریگەر بن لەسەر ڕێنووس 
و ڕێزمان��ی پاراوی ک��وردی؛ ڕۆژ لەدوای ڕۆژ 
بەکارهێنان��ی وش��ەی عەرەبی وفارس��ی لە 
نێوئاخاوتنی تاکی کورد زیاتر دەبیس��ترێت و 
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پێویس��تە سەرجەم ئەم خااڵنە خەسارناسی و 
چارەسەر بکرێن. 

بڕێک ڕاگەیاندنی کوردی، الی بەش��ێکی 
کۆمەڵگ��ە هێش��تا نەناس��راون ی��ان ناویان 
نەبیس��تراوە و هاوکات ڕاگەیان��دن و میدیا 
فارس��ییەکان پتر الی ئەو بەش��ە ناسراون و 
ب��اش وایە هۆکارەکانی وەبیندرێت. ڕەنگە خۆ 
نوێ  نەکردن��ەوە، بایەخ  نەدان بە خواس��تی 
بینەر، لەبازنەیەک��دا خوالنەوە، بەس  نەبوونی 
ڕێ��ژەی زانیاری ب��ۆ بین��ەر و تاکڕەهەندی 
بوونیان، لە هۆیەکانی ئەو مژارە بێت. زۆربەی 
ڕاگەیاندن��ە کوردیی��ەکان خ��ۆ دەبوێرن لە 
بانگهێش��ت کردنی دەنگی جی��اواز کە وەک 
میوان بەشداری بەرنامە بێت یان ڕێگە نادەن 
بۆچوونی جیاواز لە میدیاکەیانەوە باڵو بێتەوە 
یان سانسۆڕی دەکەن و یەک لەو هۆکارانەیە 
ک��ە ڕێ��ژەی بینەران ب��ۆ کەمترین ئاس��ت 
دادەبەزێت. ڕاگەیاندنی پیشەیی، کارناسان و 
سیاسیگەلێک کە سەر بەوان نەبن بانگهێشت 
دەکات و ئی��زن ئەدات لەو پێگەیەوە تەنانەت 
ڕەخن��ە لە حیزب��ی سپۆنس��ەریان بگیرێت، 
کەچی زۆربەی ڕاگەیاندنی کوردی هاوشێوەی 
میدیای داگیرکەران دەنگی جیاواز سانس��ۆڕ 
دەک��ەن. هەروەه��ا ل��ە تایبەتمەندیەکان��ی 
کلتووری حیزبگەراییی ک��وردی ئەوەیە هەر 
الیەنێ��ک ڕێکخراوی ماف��ی مرۆڤی تایبەت 
بەخۆی هەی��ە. لەو بابەتە خراپت��ر، نەبوونی 
ڕۆحی هاوکاریی��ە لە بابەت داکۆکی لە مافی 
مرۆڤی کورد تا ئ��ەو ڕادەیە  کە ڕێکخراوێکی 
ماف��ی مرۆڤی کوردی، پێ��ی قەبووڵ ناکرێت 
ڕێکخراوێک��ی دیکەی مافی مرۆڤی س��ەر بە 
الیەنێکی دیکە، وێنەی کۆڵبەرێکی کوژراو لە 
ماڵپەڕەک��ەی هەڵبگرێ��ت و لە پێگەی خۆی 
دایبنێ��ت و تەنانەت هەڕەش��ەی س��کااڵی 
ل��ێ بکات. نەبوونی ڕۆح��ی هاوکاری و یەک 
وەرنەگرت��ن، باڵ��ی بەس��ەر ڕێکخراوەیەکدا 
کێشاوە کە کار بۆ مافی مرۆڤی کورد دەکات 
و ئەم��ەش الی کۆمەڵگەی کوردی گومان لە 

ئامانجی کارەکەی��ان و بێ متمانەیی هەمبەر 
س��ەربەخۆبوونی ڕاگەیاندن��ی کوردی س��از 

دەکات. 
میدیای کوردی نابێ بەشوین حەزەکانی 
کۆمەڵگ��ەدا بڕوات و بە مەیلی خەڵک هەنگاو 
بنێت؛ میدیاگەلێک لەبری ڕاهێنانی تاکی وریا 
و بیرمەند، بە حەز و خواستی کۆمەڵگا پەخش 
دەکەن؛ لەکاتێکدا پێویستە پڕۆگرامی میدیای 
کوردی کۆمەڵگ��ە ڕاچڵەکێنێت و بەخەبەری 
بێنێت. تاکی ک��ورد بداتە بەر ڕەخنەی توند 
و ڕیش��ەیی، بەرپرس��یارەتی س��از ب��کات و 
بیخاتە س��ەر هێڵی بیرکردنەوە. بەاڵم مخابن 
میدیای کوردی هێشتا نەکەوتۆتە وەها چاخ و 
قۆناغێک. یان هاوتەریبی کاری سیاسی، گەلی 
کورد پێویستی بە مەس��تەڕبینێکی کوردییە 
ک��ە بەمەبەس��تی ڕاس��ت کردنەوەی نەریتی 
نەگونجاو، لەڕێی هونەری سینەما، تاک بداتە 
بەر توانج و ڕەخنە. مەس��تەڕ بین بەبێ ئەوەی 
بێ ڕێزی بە گەلێک یان چینێک بکات، تاکی 
هەلپەرەس��تی کۆمەڵگەی بریتانی ئەدایە بەر 
توان��ج و جگە لەوەی بینەر دەخاتە پێکەنین، 
فێری کلتوور و شێوازی هەڵسوکەوتی شیاوی 

ڕۆژانەی دەکات. 
ڕەوتێک��ی نوێ ک��ە لە نێ��و ژمارەیەک 
دەر هێن��ەری کورد ب��اوە، کەڵک وەرگرتنە لە 
مژاری ڕەش)سوژە س��یاە(. بۆ وێنە ئەو بەشە 
لە دەرهێنەران، بۆ ڕاکێشانی سەرنج و سۆزی 
بینەر، کەڵک لە ئەکتەری خاوەن  پێداویستی 
تایب��ەت ی��ان خەتەنەی کچ��ان وەردەگرن 
کە بە بڕوای ش��ارەزایانی سینەما بۆ دوو هۆ 
دەگەڕێتەوە: ١- هاوش��ێوەی س��ینەماکارانی 
واڵتانی پێش��کەوتوو تەکنیکیان لەبەر دەستا 
نی��ە  و ب��ە هەڵبژاردنی »م��ژاری ڕەش« خۆ 
نیشان ئەدەن. 2- بەرهەمەکانیان بۆ وەرگرتنی 
خەاڵت س��از دەکەن. لە خەس��ارەکانی ئەم 
ڕەوت��ە ئەوەیە س��یمایەکی دیک��ە لە کورد 
نمای��ش دەکات بۆ وێنە »کورد« و »خەتەنەی 
کچ��ان« لە ڕس��تەیەکدا لە زەین��ی بینەری 
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غ��ەوارە جێ دەهێڵێت. چونک��ە گەلی کورد 
ئیس��تاکە لە ش��ەڕێکی هەمەالیەنەیە لەگەڵ 
داگیرک��ەران، ئەرکی سەرش��انی چاالکان و 
هەروەها س��ینەماکاران قورسترە؛ خوڵقاندنی 
بەرهەمێک کە بەبێ مەترس��یی گیانی بۆسەر 
دەرهێنەر، پرس��ی کورد بکاتە ڕۆژەڤ هونەرە 

و کاریکی پیرۆزە. 

)media literacy(زانستیمیدیایی
بۆ ئ��ەوەی م��رۆڤ نەبیتە بەش��ێک لە 
زۆرین��ەی کۆمەاڵنێ��ک ک��ە پێ��ک دێن لە 
جەم��اوەری ئاس��ایی و گوێڕای��ەڵ، یان بە 
حەشیمەت کراو )تودە ش��دە( کە بە هاسانی 
لەالیەن میدیاکانەوە ئاراستە دەکرێن، دەبێ تا 
ڕادەیەک هێڵە فکرییەکان، وشە و ڕستەکان، 
هێماکان و لەوان گرینگتر ڕەوتەکان بناسێت. 
ئەگەر تاکی کورد سپۆنسەری میدیاکانی ناسی 
و ئاگاداری مێژوو، سیاس��ەت و ئایدۆلۆژییان 
بێت، ڕس��تە و دێڕ و هەواڵەکان دەناسێتەوە 
و ب��ە فام  پێ کردنی، بڕوا ب��ە هەر هەواڵ و 
پاش  ن��اکات.  چەواش��اکارانە  زانیارییەک��ی 
بینینی هەر زانیارییەک هەڵوێس��ت نەگرێت، 
لێکۆڵین��ەوەی بۆ ب��کات و س��ەرچاوەکەی 
بزانێ��ت ک��ە نەبینە بەش��ێک لە پڕۆس��ە و 
ئام��رازی داگیرکەران ی��ان ملمانەی نێوان 

هەلپەرەستان. 
»ئۆرتێگا ئی گاست« فەیلەسووفی سپانیایی 
لە ناوەڕاس��تی س��ەدەی بیس��تەم، باس لە 
دەرکەوتنی مرۆڤی حەشیمەت کراو  )تودەشدە( 
دەکات کە هێندە زۆرن س��ەرڕێژیان کردووە. 
بەبڕوای ئی گاست، خەڵکانی »حەشیمەت ئاسا« 
لە هەموو ش��وینێک ئامادەن و لەس��ەر هەر 
بابەتێک بەبێ بیرکردنەوە و تێفکرین، بە مافی 
خۆیان دەزانن بۆچوون و هەڵوێستیان هەبێت. 
لە پێناسەی وەها مرۆڤێکدا دەڵێت: کەسێکە 
ک��ە دوودڵی و دڕدۆنگی ب��ە خۆیا ناهێنێت، 
ژیان��ی بەبێ ئامان��ج بەردەوامە و دیلی ژیانی 
دووپات بوونەوەیە؛ ئەو کەس��ەیە کە لەالیەن 

میدیاکان��ەوە ئاراس��تە دەکرێ��ت و هەرچی 
دەرخ��واردی بدەن بەبێ هی��چ دوودڵییەک 
وەری دەگرێ��ت. ل��ە ه��زری ئی گاس��تدا، 
مرۆڤی بەحەش��یمەت کراو  ڕۆبۆتێکە لە الیەن 
میدیاکانەوە قورمی��ش دەکرێت و میدیاکان 
بەرەو ه��ەر ڕێچکەیەک بیانەوێ ئاراس��تەی 
دەک��ەن. دەڵێت ب��اوەڕی مرۆڤ��ی ئەمڕۆیی 
ب��ە میدی��اکان لە ج��ۆری ب��اوەڕی مرۆڤی 
سەدەکانی ناوەڕاستە و بەحەشیمەت کراوەکان 
)تودەش��دەای ها( لە الی��ەن میدیاکانەوە بە 

بارمتە گیراون. 
ئێس��تا ڕێ��ژەی سۆش��یالمیدیا و کەناڵە 
ئاس��مانییەکان کە بە گش��تیی بۆ بانگەشەی 
ئاب��ووری، بیروباوەڕی ئایین��ی و ئایدۆلۆژی، 
سیاسی و هتد بەکار دێن، یەکجار زۆرە بەاڵم 
مەرج نییە هەموویان ڕاس��ت وێژ بن و ئەوەی 
بانگەشەی بۆ دەکەن ئەرێنی و بەکەڵک بێت. 
پێویستە ئەو ڕاس��تییە بزانرێت، سپۆنسەرانی 
میدی��اکان لەخ��ۆڕا کاتی خۆی��ان ناکوژن و 
تێچووی زۆر خەس��ارناکەن ک��ە هەواڵەکان 
بەڕێ��ی شاش��ەیەک و بێ بەرانب��ەر بخەن��ە 
بەردەس��تی بینەر. هەر ڕاگەیاندن  و سۆشیال 
میدیایەک سیاس��ەت یان ئایدۆلۆژییەکی لە 
پشتە و بەگشتی میدیای سەربەخۆ بوونی نیە. 
هەروەه��ا هەن ڕۆژنامەوان و چاالکوان کە بە 
ڕواڵەت سەربەخۆن بەاڵم الیەنێکی سیاسییان 
لە پشتە، تێچووی زۆری بۆ تەرخان دەکرێت 
و شێوەس��وپایەکی س��ایبێریی ئ��ەو الیەنە 
سیاس��ییە پاڵپش��تیی دەکات و ب��ۆ تیرۆری 
کەسایەتی، شکاندن، ڕەش کردن و سەمپاشیی 
زەینی کۆمەڵگە کەڵکیان لێ وەردەگیرێت کە 
لە دنیای سیاس��ەتدا ئەم کەسانە بە لۆمپەن 

پێناسە دەکرین. 
ش��ەڕی  بە  کوردس��تان  داگیرکەران��ی 
ن��ەرم ڕاناوەس��تن و بە کردنەوەی س��ەدان 
و ڕەنگ��ە هەزاران پێگەی س��اختە )فیک( و 
س��ێبەر، هەواڵی ناڕاست دەورووژێنن و بەبێ 
هەس��ت پێ  کردن، ناکۆک��ی لە نێوان دەنگە 
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جیاوازەکانی کورد زەق دەکەنەوە و هۆگرانی 
حیزبەکان بەگژ یەکدا دەک��ەن. لێرەدا تەنیا 
ئاس��تی وریایی��ی تاکی ک��ورد و بەرزبوونی 
زانستی میدیایییە کە دەتوانێت وەها پیانێک 
پووچەڵ بکات��ەوە بە کەمتری��ن تێچوو لێی 
تێپەڕ بێت. هیچ دەسەاڵتێک ناتوانێت بەر بە 
چاالکیی پێگە و بەگشتی سۆشیال میدیاکان 
بگرێت و ڕۆژانە گەورە و پچووک س��ەردانیان 
دەکەن. لێ ئەوەی پێویس��تە کورد بیزانێت، 
ناسینەوە و ش��ێوازی بەکارهێنانی میدیاکانە. 
بۆ گەیش��تن بەم ئامانجە، پێویس��تە جگە لە 
حیزبەکان، لە ڕێی ڕاگەیاندنەوە، خوێندەواریی 
کۆمەڵگە بەرزتر بکرێتەوە و هەروەها ڕێکخراوە 
مەدەنییەکانی ناوخۆ بە هاوکاریی کارناسان و 
پسپۆڕانی بواری میدیایی، لەو چوارچێوەیەدا 
کۆڕ و س��یمینار بۆ کۆمەاڵن��ی خەڵک ڕێک 
بخەن. ش��ێوازی کەڵک وەرگرت��ن لە میدیا 
)زانس��تی میدیا( ڕوون��ی دەکاتەوە کە چۆن 

بەکاری بێنین لێی زەرەرمەند نەبین. 
پێش دەس��تپێکی بینین و خوێندنەوەی 
1 ڕێژەی  هەواڵ، ئەم خااڵنە ڕەچاو بگیرێت: 
زانیاریی ڕۆژانە ل��ە ئەنتەڕنێت کۆتایی نایات 
بەاڵم پێویس��تیش ناکات هەموویان ببینین و 
وەیانخوێنی��ن، تەنیا بەدواداچوونی ئەو پێگانە 
 2 بکەین کە پێویس��تمانە و جێی متمانەن. 
هەر هەواڵێکم��ان بۆ هات بڕوای پێ نەکەین 
ئەگەر سەرچاوە و بەڵگەکانی بڕواپێکراو نەبن. 
3 خ��ۆ ببوێرین لە ناردنەوەی ئەو هەوااڵنەی 
4 سەیری  متمانەمان نییە لە ڕاس��ت بوونی. 
دیمەن��ی ڕووداوی دڵتەزێن کە ناخمان ئازار 
5 النیکەم  دەدات نەکەی��ن و نەینێرین��ەوە. 
بزانین کام سەرچاوە هەواڵەکەی بۆ یەکەم جار 
6 س��ەرەتا بە گومانەوە لە  باڵو کردووەتەوە. 
ناوەرۆکی هەواڵەک��ە بڕوانین و بزانین ئامانج 
ل��ە باڵوکردن��ەوەی ئەو ه��ەواڵ و زانیاری و 
7 سەرچاوەکە بێ الیەنە یان  شڕۆڤەیە چییە. 
هەواڵەکانی لەچوارچێ��وەی الیەنگریدایە. 8� 
سەرنجی شێوەی داڕش��تنی هەواڵەکە و ئەو 

وش��انە بدەین کە تێیدا بەکار هاتووە. ڕەنگە 
ئەگەر چەندجار و هەر جارەو لە ڕوانگەیەکی 
جیاواز هەواڵەکەمان خوێندەوە، بۆمان ئاشکرا 
دەبێت کە بە مەبەست یان بۆ بەالڕێدا بردنی 
زەین��ەکان داڕێ��ژراوە. جاری وای��ە زۆربەی 
میدی��اکان ڕووداوێک ڕووم��اڵ دەکەن بەاڵم 
هەرکامەو زەینی تاک ب��ەرەو الیەک دەبات. 
ش��ێوازی ڕاپۆڕت نووس��ین  و بەکارهێنان��ی 
وشەکان یەکجار گرنگە بۆ وێنە لە ڕاپۆڕتێکی 
ڕۆژی ١٤ی جۆزەردان )June2020 3( کەناڵی 
ئاس��مانی BBC لەبری ئەوەی لە سەردێڕی 
هەواڵەک��ەدا بنووس��ێت ڕێ��ژەی کوش��تنی 
کۆڵبەران لەسەر دەس��تی کۆماری ئیسامی 
زۆری کردووە، نووسیبووی:«ڕێژەی تەقەکردن 
لە کۆڵب��ەران لەپاش باڵو بوون��ەوەی پەتای 
کۆڕۆنا زۆری کردووە« کە ئەمە ش��اردنەوەی 
ڕێژەی کوش��تنی کۆڵبەران و ئەو جەنایەتەیە 
کە لە ئارادایە. س��ەردێڕی ڕاپۆڕتێکی س��اڵی 
ڕاب��ردوو )20١٩(ی هەمان کاناڵ بەم ش��ێوە 
ب��وو: »س��ەیرکەرانی تۆپێ  پێی ع��ەرەب لە 
ئەهواز دروش��می ڕەگەزپەرستییان دەوتەوە« 
لەکاتێکدا ش��ارۆمەندانی عەرەب کە لەالیەن 
کۆماری ئیسامیی ئێرانەوە سەرکوت دەکرێن، 
هەوڵیان دابوو لەو دەرفەتە بۆ گەیاندنی دەنگی 

ڕەوای خۆیان کەڵک وەرگرن. 
سیاس��ەتێکی وەه��ا لەالی��ەن هەندێک 
کەناڵی ئاس��مانیی کوردیش��ەوە لە ئارادایە و 
لە ڕاپ��ۆڕت و هەواڵەکاندا، ب��ە بەکارهێنانی 
زیرەکانەی وش��ەگەلێک، زەینی تاکی کورد 
سەمپاش��ی و تووش��ی پش��ێوی دەکەن. لە 
بۆڵتەن��ی هەواڵ��ی یەکێ��ک ل��ە میدیاکانی 
باش��ووری کوردس��تاندا باس لەوە دەکرا کە 
دانیشتوانی ڕۆژاوای کوردستان سووتەمەنییان 
نییە بۆ زستان بیسووتێنن و وتووێژیان لەگەڵ 
چەند شارۆمەندێکیش کردبوو، بەاڵم لە هەمان 
کاتدا لە باش��ووری کوردستانیش سووتەمەنی 
نەبوو خەڵ��ک بیس��ووتێن. مژارێکی دیکەی 
ڕاگەیاندنی کوردی ئەوەیە کە جەختێکی زۆر 
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لە گوندی بوونی کورد دەکرێتەوە؛ میدیایەکی 
کوردی ڕاپۆڕتی ل��ە گوندێکی ئەمریکا ئامادە 
کردب��وو کە کوردانی نیش��تەجێی ئەو گوندە 
ک��ە هەرچەندە لە ئەمری��کا دەژیان بەاڵم بە 
گۆچانەوە ش��وانییان دەکرد، دەچوونە بازاڕی 
زێڕفرۆش��ان و ژیانی��ان هاوش��ێوەی ژیانی 
گوندییەکی کوردس��تان نەریتی بوو. ڕاپۆڕتی 
ئەو کەناڵە کوردییە لەس��ەر وەها شێوازێکی 
ژیان ل��ە ویایەت��ە یەکگرتووەکانی ئەمریکا 
ڕەواییدان��ە پێ��ی، ناپیش��ەیییانەیە و دەکرا 
دانیش��توانی ئەو گوندە کە هێش��تا ش��وێن 
نەریت��ەکان کەوت��وون بخاتە ژێر پرس��یار و 
ڕەخنە کە بۆچی ل��ە بەهێزترین واڵتی دنیا، 
شوێن زانست و تەکنەلۆژیا نەکەوتوون؟. یان 
میدیایەک بەردەوام س��ەرنجی بینەر دەخاتە 
س��ەر بڕێک ڕووداو و پرس��ی کۆمەاڵیەتیی 
الوەک��ی و نالۆژیک ک��ە بابەتیان��ە نییە. بۆ 
وێنە بەه��ا دان ب��ە ڕووداوگەلێک��ی ڕۆژانە 
وەک دۆزینەوەی کارگی کوێس��تان لەالیەن 
ش��اخەوانێکەوە، جگە ل��ەوەی نابابەتییانەیە، 
جۆرێک هەوڵی پۆپۆلیس��تییە بۆ ڕاکێش��انی 

سەرنجی جەماوەر. 
دەکات��ەوە  ڕوون��ی  میدی��ا  زانس��تی 
و سۆش��یال میدیا ش��یاوی  کام س��ەرچاوە 
کات کوش��تنن؛ کۆماری ئیسامی لە ئێران بە 
گشتی و ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان بەتایبەتی، 
ل��ە ئاراس��تەکردنی کۆمەڵگە ڕانەوەس��تاوە؛ 
سیاس��ەتی بۆ ئاراس��تەکردنی کۆمەڵگە وەها 
س��ەرکەوتوو ب��ووە ک��ە لەب��ری یوتیوب و 
فەیس��بووک )کە چاوی خەڵ��ک لەهەمبەر 
پرسە سیاسیەکان زیاتر دەکاتەوە(، زۆرینەی 
کۆمەڵگە ئینستاگرام بەکار دەهێنن کە پتر بۆ 
هاوبەش کردن��ی وێنە و دیمەنی کاری ڕۆژانە 
کەڵکی ل��ێ وەردەگیرێت. هەروەها لەکاتێکدا 
تەلەگرام و فەیس��بووک ه��ەردووک فیلتەر 
کراون، بەاڵم کۆماری ئیس��امی توانیویەتی 
س��ەرنجی کۆمەڵگە ل��ە فەیس��بووک دوور 
بخاتەوە و تەلەگرام بکات��ە ڕۆژەڤ بۆ ئەوەی 

دەس��تی خەڵک کەمتر بگات��ە زانیارییەکانی 
دەرەوەی جوگرافی��ای ئێ��ران و پێوەندی��ی 
لەگەڵ شارەزایان و چینی ئاکادمیکی سیاسی 
کەم بکاتەوە. فەیسبووک ئەو توانایەی تێدایە 
ک��ە تۆڕێکی بەرب��اڵو لە ئاڵوگ��ۆڕی زانیاری 
لەناو بەکارهێنەرانی س��از بکات و بەکارهێنەر 
زیاتر لە سۆش��یال میدیاکانی دیکە بە دەرەوە 

دەبەستێتەوە. 

ــی ــیڕاگـــەیاندن ــیملمالنێ زیانەکان
نێوخۆیییکورد

بە درێژاییی مێژوو، یەکێک لە زەقترین هەڵە 
ڕاگەیاندنی  س��تراتێژییەکانی کورد ش��ەڕی 
نێوخۆی��ی بووە ک��ە جگە ل��ە چڕبوونەوەی 
گرژییەکان  و ڕەنجبەخەسار بوونی حیزبەکان، 
کۆمەڵگەی بەسەر چەند بەرەدا دابەش کردووە 
و ش��ارچیەتی، ناوچەگەرایی و ناتەباییی لێ 
کەوتۆتەوە. ناکۆکیی نێوان سیاسییەکان لەڕێی 
میدیاوە دەگوازرێتەوە بۆ ناو ئەندامانی حیزب، 
الیەنگران و کۆمەڵگە. ئاستی بەگژداچوونەوەی 
خەڵک، هاوتەریبی ناکۆکیی نێوان الیەنەکان 
بەرز و نزم دەبێت؛ لەگەڵ بەرز بوونی ناکۆکیی 
الیەن��ەکان ل��ە ڕاگەیان��دن، بۆش��اییی نێو 
بەرەکان��ی کۆمەڵگە گەورەتر دەبێت و گرژیی 
لێ دەکەوێتەوە تا ڕادەیەک کە لە باش��ووری 
کوردستان سووتاندنی بارەگای حیزبەکانی لێ 
دەکەوێتەوە و لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تانیش 
بێژەری س��ەر بە الیەنێک هەڕەشەی شەڕی 

براکوژی دەکات. 
لەبەر کەشی ڕەخساو، هەرێمی کوردستان 
بووەت��ە ناوەن��دی ملمانێکان��ی ڕاگەیاندنی 
باش��وور و ڕۆژهەاڵتی  زۆرب��ەی حیزبەکانی 
کوردس��تان و ڕێژەیەک��ی بەرچ��او میدیا و 
پێگەی نەناس��راو لەو بەش��ەی کوردس��تان 
چاالک��ن کە هەرکام الی خۆیەوە پڕوپاگەندە 
ب��ۆ الیەنێ��ک دەکات. ب��ە دانپێدانانی چەند 
سیاس��ییەکی باشوور، »سۆش��یال میدیا« لەو 
بەش��ەی کوردستان حوکم دەکات. لەپاڵ ئەو 
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پێگانەی کە بە ڕەخنەگرتن لە دەس��ەاڵت و 
ڕوون کردنەوە ڕۆڵ��ی ئەرینی دەگێڕن، بڕێکی 
زۆر پێگ��ەی س��ێبەر هەیە کە ب��ە ڕواڵەت 
س��ەربەخۆن بەاڵم کار بۆ حیزبەکان دەکەن 
و س��ەرقاڵی باڵوکردنەوەی هەواڵی ناڕاست و 

ڕەش کردنن. 
جوواڵندنی هەستی نەتەوەیی و سۆزیاری، 
ڕێگەیەکە بۆ ڕاکێش��انی سەرنجی تاکی کورد 
لە الیەن ڕاگەیاندن و پێگە ئەلکترۆنییەکانەوە 
بە مەبەس��تی ملمانێ��ی حزبی��ی. وێنەی 
فۆتۆش��ۆپ  کراو، تێکەڵ کردنی سەری شێر و 
داڵ لە تەنیشت کەسانی سیاسیی پیرۆزکراو، 
دیمەن��ی کیژی کوردی ڕازێن��دراو بە ئااڵی 
دووپەنجەی  بەرزکردن��ەوەی  و  کوردس��تان 
هێم��ای س��ەرکەوتن، دیمەن��ی کاروان��ی 
ئوتۆمبێلی بەرپرسی سیاسی لەگەڵ سروودی 
حەماس��ی و ش��ەکاندنەوەی دەی��ان ئااڵی 
کوردس��تان و دیمەنی بەرپرسانی سیاسی کە 
ب��ۆ وێنەگرتن چوونە س��ەنگەرەکان تەنیا بۆ 
وروژاندنی گەنجانی دڵگەرمە، ئەگەرنا هیچکام 
لەمانە پرسی کورد چارەس��ەر ناکات. پرسی 
کورد لە مەیدانی خەباتی ڕاستەقینەی شەڕ و 
دیپلۆماسی دەڕواتە پێش و سیاسیی ڕاستبین 
و ژی��ری دەوێ��ت نەک کاری س��یمبولیک . 
ئیستاکە دەیان پەیجی س��ێبەری الیەنگری 
حیزبەکان بەم چەش��نە س��ەرنجی گەنجانی 
خوێنگەرم ڕادەکێشن و وزەی خۆیان خەسار 
و کلت��ووری وەهم و خەیاڵ لە ناو کۆمەڵگەدا 

چێ دەکەن. 

تاکسەرچاوەیی
غەدرێ��ک ک��ە ڕاگەیاندنی خۆی��ی لە تاکی 
ک��وردی ک��ردووە ئەوەی��ە ک��ە هەندێکیان 
ڕاس��تییەکان وەک خۆی ب��اس ناکەن یان 
نیوەی ڕاستییەکان دەڵێن و کۆمەڵگە بەالڕێدا 
دەبەن. لە بری بەڕێوەبردنی ش��ەڕی دەروونی 
دژی داگیرک��ەران، دژی الیەنەکان��ی دیکە 
دەیک��ەن و کۆمەڵگ��ەش بە خۆیان��ەوە تێوە 

دەگلێنن. بڕێک الیەن بە هۆی کەمتەرخەمی 
و گرنگی نەدان بە بابەتی بنەڕەتیی دامەزراندنی 
ڕاگەیاندن، یان ناکۆکی و ملمانێی نێوحیزبی، 
هێشتا میدیایەکیان لە ئاست حزب نیە بەاڵم 
هاوکات بڕێک هێز و دەس��ەاڵتی کوردی بە 
داهاتێک )کە ڕەنگە بە ناحەق لە بەردەستیان 
بێت(، چەندین پێگەی ڕاگەیاندنی پڕ زەرق  و 
بەرقیان لە کەناڵی ئاسمانی تا سۆشیال میدیا 
و میدیای س��ێبەر هەیە کە ل��ە دژی الیەنە 
کوردییەکانی دیک��ە بەرنامە پەخش دەکەن. 
تەنانەت توانیویانە قەڵەمی بڕێک ڕۆژنامەوان، 
توان��ای ڕەوانبێ��ژان، بەهرەی نووس��ەران و 
هون��ەری هونەرمەن��دان بە پ��ارە بکڕنەوە و 
بیانخەنە خزمەت بەرژەوەندیی خۆیان. ڕۆژانە 
بە دروش��می بریقەدار و پاشناوی کوردییەوە 
ب��ە مەبەس��تی حیزب��ی و ل��ەدژی الیەنە 
کوردییەکانی دیکە ڕاگەیان��دن دەکەن. ئەم 
تێچووان��ە بەبێ هۆ ناکرێت و ئامانج و پیانی 
لە پش��تە؛ ئەگەرنا سیاس��ەت کردن، ئەویش 
بەرانبەر کۆمەڵگەی کوردی، مانا و هۆکارێکی 
دیکەی نییە جگە لە شەڕی دەروونی لە دژی 
کورد و ئەمەش دوورە لە پڕەنس��یبی خەباتی 

نیشتمانی. 
بە نەبوونی زانس��تی میدیایی، ناسینی ئەم  
پێڕە لە سەرچاوەی میدیایی بۆ کۆمەڵگە هاسان 
نابێت. لەبەر ئ��ەوەی کۆمەڵگە تینووی ئازادی 
و چاوەڕێی هەواڵی خۆش��ە، زیاتر گوێبیس��تی 
ئەو ڕاگەیاندنانە دەبن کە دروش��می نەتەوەیی 
و بەڵێن��ی گ��ەورە ئەدەن. ئەو س��ەرچاوانەش 
دەس��ت دەخەنە س��ەر خاڵی الوازی کۆمەڵگە 
و بە وتار و دروش��می بریقەدار و پۆپۆلیستی ، 
دەس��ت دەگرن بەس��ەر زەینی کۆمەڵگە و لە 
بەرژەوەندیی حیزبی خۆیان ئاراستەیان دەکەن. 
ئامانج لەوە، شۆردنەوەی مێژوو، لەخۆ داماڵینی 
کردنی»خیان��ەت«  نانیش��تمانی،  سیاس��ەتی 
بە»هەڵ��ە و تاکتیک« وچواندنی »ئاش��بەتاڵ« و 
»دەستکەوته«.  بە  داگیرکەران«  »پەلکێشکردنی 
ئەزم��وون س��ەلماندوویەتی ه��ەر میدیایەکی 
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کوردی هەڵگری دروشمی بریقەدار و گەورەترە، 
یان بە باڵو کردنەوەی دیمەنی شەڕ و سروودی 
نیش��تمانی و پیرۆزیی��ە نەتەوەییەکان س��وار 
ش��ەپۆلی هەست و س��ۆزی کۆمەڵگە بووبێت، 
بەهرەی کەمتر تێدایە و تەنانەت لە وێس��تگە 
هەس��تیارەکانی مێژوودا ئەگ��ەر بەرژەوەندیی 
خ��ۆی تێ��دا نەبووبێ��ت، ڕێگری ک��ردووە لە 

بەئەنجام گەیشتنی پرسی کورد. 
بۆ ئەوەی کەسایەتیی کورد خویندنەوەی 
ڕاستەقینەی هەبێت بۆ زانیارییەکان، تووشی 
پش��ێوی نەبێت  و لێکدانەوەی هەڵە بۆ پرسە 
کۆمەاڵیەت��ی و سیاس��ییەکان نەکات، پیش 
هەرش��تێک باش وایە ئ��ەم ڕێکارانە بگرێتە 
بەر: ١- تاک س��ەرچاوە نەبێت و ڕاگەیاندنی 
الیەن��ە کوردییەکان��ی دیک��ەش و تەنانەت 
میدی��ای دوژمنانیش ببینێت. 2- لە کتێب و 
ماڵپەڕەکاندا مێ��ژووی الیەنەکان بخوێنێتەوە 
چونکە پێشینەی هەر الیەنێک ناسنامەیەتی. 
3- دەمارگ��رژی )تعصب( بخات��ە الوە. هەر 
کوردێک مافی خۆیەت��ی لە ناخەوە الیەنێک 
یان چەند الیەنی کوردیی خۆش بوێت، بەاڵم 
بیرکردنەوەی س��ەربەخۆ و بەبێ دەمارگرژی 
بێ��ت. ٤- لێکۆڵەر بێ��ت. هەواڵێک چەندجار 
و ل��ە چەند ڕوانگەی جی��اوازەوە بخوێنێتەوە 
و ب��ۆ زانینی زانیاریی زیاتر، س��ەردانی پێگە 
جیاوازەکانی دیکە بکات کە بزانێت پێگەکانی 
دیکە چۆن باس��یان لێ ک��ردووە. 5- گەڕان 
)س��رچ( بەن��او ماڵپ��ەڕەکان. هێش��تا تاکی 
کورد ڕا نەهاتووە بۆ گەیش��تن بە واڵمی ئەو 
پرسیارانەی الی ساز دەبێت، بەناو ماڵپەڕەکاندا 
بگەڕێت. پێویستە هەر کوردێک الی خۆیەوە 
لێکۆڵەرێک بێت و بۆ پشتڕاست کردنەوەی ئەو 
هەوااڵنەی دەیبیس��تێ  و دەیبینێت، خۆی بە 
گەڕان لەناو تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ڕابهێنێت. 
٦- بڕوا بە هەر ش��ڕۆڤە و هەواڵێک نەکرێت، 
چونکەمەرج نیی��ە هەر زانیارییەک ڕاس��ت 
بێ��ت. 7- بەکارمان نەهێنن و ئاراس��تەمان 
نەکەن. ئیزن نەدەین ڕاگەیاندنی پۆپۆلیست، 

بە دروش��می هەس��تبزوێن لە ڕاستییەکان 
دوورمان بخاتەوە و بمانخاتە س��ەر ڕێچکەی 

بەرژەوەندیی خۆیان. 
ب��ۆ  ئێس��تا،  ئاس��وودەخوازی  مرۆڤ��ی 
پرسێکی  لەس��ەر  ڕاس��تییەکان  دەرکەوتنی 
مێژوی��ی،  ی��ان  سیاس��ی  کۆمەاڵیەت��ی، 
بەدواداچوون ناکات و خۆی ناخاتە نێو ئەرک؛ 
بەڵکو چاوەڕێ دەکات کەس��ێک  و الیەنێک 
ش��ڕۆڤەی ب��ۆ ب��کات و بە دەن��گ  و ڕەنگ 
بیخاتە بەردەس��تی. ئەم��ەش دەرفەتێکە بۆ 
ئەو ڕاگەیاندنانەی ک��ە دەیانهەوێت کۆمەڵگە 
لە بەرژەوەندیی خۆیان ئاراس��تە بکەن. وەها 
مرۆڤێک، خۆی دەس��پێرێتە دەست میدیا و 
کەس و خۆی لەناو یەکڕەهەندیی )تک بعدی( 
ڕاگەیاندن  و س��ەرچاوە، واتا یەک ئایدۆلۆژیا 
قەتیس دەکات. یەکڕەهەندیی بیرکردنەوە لە 
بابەتەکاندا لە ئاکامی خۆ سپاردنە بە دەستی 
یەک یان چەند سەرچاوە کە دەرهاویشتەیان 
لێک نزیکە و ئاکامەکەی ئەبێتە کۆمەڵگەیەک 
کە بە هاس��انی ئاراستە دەکرێت و دەکەوێتە 
س��ووڕی هەڵەی مێژووی��ی؛ کۆمەڵگەی لەو 
شێوەیە کە لێکۆڵەر نەبێت، ئەو شکستانەی لە 
ڕابردوو بەسەری هاتووە سەرلەنوێ ئەزموونی 

دەکاتەوە. 
ناگەین��ە واڵمێک��ی ڕاس��تەقینە ئەگەر 
بێ الیەن ل��ە چەندین س��ەرچاوەی جیاواز، 
نەگەڕێین.  پرس��یارەکانماندا  واڵمی  بەشوێن 
چونکە میدی��ا و ڕاگەیاندنەکان کە لەڕواڵەتدا 
ب��ێ الیەن��ن، وەک مارکێتە پڕل��ە زەرق و 
بەرقەکان، ه��ەرکام ئایدۆلۆژیای خۆیان وەک 
کااڵی��ەک لە ڤیترین نمای��ش دەکەن و هەر 
ئەوانەشن کە زۆرترین بەردەنگ و بیسەریان 
هەیە. کەواتە ئەگەر بڕی��ارە مژار و بابەتێکی 
گرنگ ڕوون بێتەوە، بە لێکۆڵینەوەی بێ الیەن، 
چەندی��ن س��ەرچاوەی جی��اواز و بەتایبەت 
الپەڕەکان��ی مێژووی پێوەندیدار هەڵبدرێتەوە 
و بە بێ دەمارگ��رژی لەگەڵ لۆژیک و ژیرانە 

هەڵەسەنگاندنی بۆ بکرێت. 
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دیارده یه کی به رچاوی سیستەمی فێرکردن و په روه رده ی واڵتی سوئێد مافی خوێندنی 
زمانی دایک بۆ منداڵی بیانی له  قوتابخانەکانی ئه و واڵته یه . ئه و شاگردانه ی که  له  واڵتانی 

دیکه ڕا هاتوونه  سوئێد و زمانی دایکیان سوئێدی نییه  مافی ئه وه یان هه یه  ده رسی 
زمانی دایکیی خۆیان هه بێ و بیخوێنن و بۆ ئه و مه به سته  کۆمۆنه کان مامۆستای ئه و 
زمانانه  دادەمەزرێنن و ئه و مامۆستایانه  ده رس به و منداڵه  بیانییانه  ده ڵێن به و شه رته ی 

له  قوتابخانەکه  النی که م پێنج شاگردی هاوزمان هه بێ کاسه که  بۆ فێرکردنی ئه و زمانه  
دابین ده کرێ. 

چه ند سه رنجێک سه  باره ت به  
سیستەمی په روه رده ی واڵتی سوئێد  

تایرعهلیار



سیس��تەمی پ��ه روه رده ی واڵت��ی س��وئێد 
یه کێ��ک له  مودێڕنترین و س��ه رکه وتووترین 
سیس��تەمه کانی په روه رده ی��ه  ک��ه  نێوبانگی 
جهانی��ی هه ی��ه  و له  ڕده ی س��ه ره وه ی ئه و 
سیستەمه  فێرکارییانه دا ده ژمێردرێ که  پله ی 
هه ره  ب��ه رزی له  ئه م��ری فێرکاریدا بۆخۆی 
مسۆگه ر کردووه  و کۆمه ڵێک  له  واڵتانی دیکه  
ته نان��ه ت وه کوو نموون��ه  ڕه چاوه ی ده که ن و 
هه وڵ ده ده ن به شێک یا هه مووی به کار بێنن. 
به  گوێره ی یاسای بنه ڕتیی واڵتی سوئێد 
خوێندن ب��ۆ هه موو ئه و مندااڵنه ی له و واڵته  
دا ده ژین له  ته مه نی ٦ تا ١٦ ساڵی ئیجباری 
و ب��ه  خۆڕایییه  . به  دایک و ب��اب نییه  بڕیار 
بده ن منداڵه که  بخوێنێ یا نه خوێنێ؛ به ڵکوو 
یاسا ئه و مه س��ه له یه ی ڕوون کردۆته وه  و له  
س��ه ری س��اغ بۆته وه . له و ماوه ی ١0 ساڵه دا 
تێچووی خوێندن ناکه وێته  سه ر شانی دایک 
و باب، به ڵکوو به  گوێره ی نۆڕمێکی دیاریکراو 
ده وڵه ت وه ستۆی ده گرێ. ئه و یاسایه  هه موو 
منداڵ��ی س��وئێدی ی��ا بیانی ته نان��ه ت ئه و 
مندااڵنه ش تازه  هاتوونه  ئه و واڵته  و تا ئێستا 
ئیجازه ی نش��تەجێ بوونیان نیه  ده گرێته وه . 
نه بوونی ئیجازه ی نشتەجێ بوون نابێته  هۆی 
بێبه ش بوونی منداڵ  له  په روه ده  و فێرکاری 
و ئه وه ڵین کارێک ک��ه  بۆ منداڵی تازه  هاتوو 
ده ک��رێ دیتنه وه ی جێگا ب��ۆ منداله که یه  له  
قوتابخانەیه ک��ی ئ��ه و ش��اره ی منداڵه که ی 
ل��ێ ده ژی. به اڵم بۆ گه وره س��اڵ تا ئیجازه ی 
نش��تەجێ بوون وه رنه گرێ ناچێته  قوتابخانە.  
له  ته مه نی ١٦ ساڵ به والوه  ئیجباری خوێندن  
نامێنێ و ش��اگرد به  ڕاوێ��ژ ده گه ڵ دایک و 
باب و)رێنوێنی��کاری خوێندن و بازاڕی کار( 
که  له  هه موو قوتابخان��ە کان هه یه،  ڕێبازی 
داهاتووی خۆێندنی خۆی دیاری ده کا. یه ک 
له  ئه رکه کانی ئ��ه و ڕێنوێنیکاره  له  قوتابخانە 
ئه وه یه  زانیاری به  ش��اگرد ب��دا له  بازاڕدا چ 
شوغڵێک خوازیاری زۆره  و له  چ ڕێگایه که وه  
زووتر پیاو ده س��تی ده گاته  ئه و کاره ی بۆی 

خوێندووه. مه به س��ت له و ڕێنوێنییانه  ئه وه یه  
شاگرد وه دوای ڕشته یه ک نه که وێ که  دوای 
ت��ه واو کردنی خوێن��دن، بێ��کار بمێنێته وه  
و توانایییه کان��ی بۆ خزمه ت ب��ه کۆمه ڵگا به  
فی��ڕۆ بچێ و واڵتیش ل��ه  توانایییه کانی ئه و 
بێبه ش بێ. له  ڕاس��تیدا فه لسه فه ی فێرکاری 
و په روه رده  له و واڵته  به هێز کردن و په روه رده  
کردنی ئینس��انه کان بۆ خزمه ت به   خۆی و 
کۆمه ڵگا یه . ئه و شاگردانه ی ڕێگای خوێندنی 
بااڵ هه ڵده بژێرن، کۆمۆنه کان پێویستییه کانیان 
بۆ دابین ده که ن و به  گوێره ی یاسای تایبه ت، 
یاریدەی��ان ده ک��ه ن. هه روه ها ل��ه ناوه ندی 
خزمه تگوزاری��ی فێ��ر ک��ردن وبارهێنانه وه  
پش��تیوانیی ماڵی ده کرێن ت��ا ئه و کاته ی له  

خوێندن ده بنه وه . 
س��اڵی خوێندن به  دوو تێرم��ی جیاواز 
دابه ش ده کرێ. تێرمی پاییز و تێرمی به هار. 
تێرم��ی پاییز ل��ه  ئاخری مانگی ئاگوس��ت 
ده س��ت پێ ده کا تا نیوه ی مانگی دیس��امبر 
و تێرمی به هار له نی��وه ی مانگی جانیوێری 
ده س��ت پێ ده کا تا نی��وه ی مانگی جون. له  
مابه ینی ئ��ه و دوو تێرم��ه دا ته عتیاتی یول 
هه یه  که  له  نیوه ی مانگی دسامبره وه  ده ست 
پێ ده کا تا ئه وه ڵی مانگی جانیوێری هه روه ها 
ته عتیاتی هاوینی هه یه  که  له  نیوه ی مانگی 
جونه وه  ده ست پێده کا تا نزیک ئاخری مانگی 

ئاگوستی. 
منداڵ له  ته مه نی یه ک س��اڵییه وه  مافی 
ئ��ه وه ی هه یه  بچێته  باغچەی س��اوایان و تا 
ته مه نی ٦ س��اڵی له وێ په روه رده  ده کرێ و 
دوای ٦ ساڵی ده چێته  کاسی پێش قوتابخانە. 
منداڵ له  باغچەی س��اوایان له  ڕێگای ده رس 
پ��ێ کوتنه وه  پ��ه روه رده  ناک��رێ به ڵکوو له  
ڕێ��گای کای��ه ی فێرکردن و کای��ه  ده گه ڵ 
کردنه وه  ش��تی فێر ده که ن و ئه و مێتۆده ش 
پاش س��اڵها لێکۆڵینه وه  و وردبوونه وه  له  سه ر 
ئه وه ی منداڵ له  باغچەی س��اوایان ده رسی 
پێ بکوترێ باشتره  یا کایه  بکا، هه ڵبژێردراوه . 
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ئاکامی لێکۆڵینه وه کان ئه وه  بوو که  له  ڕێگای 
کایه وه  شتی فێر بکرێ و په روه رده  بکرێ. بۆ 
وێنه  منداڵێک که  له گه ڵ چه ند منداڵی دیکه  
هه رکام ڕۆڵێک له  کایه که دا وه ستۆ ده گرن، بۆ 
به ڕێوه  بردنی ڕۆڵه كه ی خۆیان بیر ده که نه وه ، 
ه��ه وڵ ده ده ن ڕۆڵه که ی��ان ب��ه  دڵی خۆیان 
ئه نجام بده ن، هه وڵ ده ده ن بۆ س��ه رکه وتنی 
ڕۆڵه که ی��ان یاری��ده  بده ن و وه ربگ��رن و..... 
به وجۆره  زۆر الیه نی که سایه تییان له  پێناوی 
ڕۆڵه که یان��دا ئاکتیو ده ب��ێ و به هێزتر ده بن. 
منداڵ له  باغچەی س��اوایان عاده ت به  گیانی 
یه کس��انی ده گرێ چونکه  ئیمکاناته که  وه ک 
ی��ه ک بۆ کچ و ک��وڕ و منداڵی دایک و بابی 
دارا و نه دار به  کار ده هێندرێ و له  پەروەردە 
و ڕ اهێن��ان و فێر کردندا فه رقیان پێ ناکه ن. 
ئ��ه و ڕه وته  تا ئاخری خوێندن له  داواناوەندی 

بێ دانانی فه رق و جیاوازی به رده وامه . 
فێرکاری و په روه رده ی ڕه سمی  له  ده وره ی 
سه ره تاییه وه  ده ست پێده کاو له  دواناوەندی و 
زانک��ۆدا ته کمیل ده کرێ.هاوکات ده گه ڵ ئه و 
فێرکاری و په روه رده    ڕه س��میه دا فێرکردن 
له  قوتابخانەی ئازاد و خوسوسیش��دا هه یه  و 
زۆرشوێنی فێرکاریی دیکه ش که  قوتابخانەی 
بااڵی خه ڵکی پێده ڵێ��ن له و بواره دا چاالکن.  
هه روه ها یه کیه تیه کانی فێرکاری هه ن و زۆر 
ش��یرکه ت و دامه زراوه ی خوسوسی هه ن که  
ئه رکی فێرکاری  و په روه رده  به ڕێوه  ده به ن. 

فێرکردن له  واڵتی س��وئێد ل��ه  قۆناغی 
س��ه ره تاییدا له  س��اڵی ١200ی میادیه وه  
ڕه س��میه تی په یدا کردووه . ئه وکات خوێندن 
ته نیا ٤ س��اڵ بووه . له س��اڵی ١800 به والوه  
شکڵ و شێوەی قوتابخانە و فێرگه  ئالوگۆڕی 
ک��ردووه  و س��اڵی ١٩3٦ خوێندن ئیجباری 
ک��راوه  و ده وره ی خوێندن��ی ئیجباری بۆته  
7 س��اڵ و س��اڵی ١٩50 بۆته  8 ساڵ، به اڵم 
دیس��انیش ئه وه  کۆتاییی ئاڵوگۆڕه کان نه بوو 
چونکه  س��اڵی ١٩72 بوو به  ٩ س��اڵ. ئێستا 
له  مانگی جانیوێری س��اڵی 20١8 ڕا کاسی 

پێش قوتابخان��ەش بۆته  ئیجباری و باغچەی 
س��اوایانیش بۆته  به ش��ێک له  سیس��تەمی 
قوتابخانە و له   ساڵی ١٩٩8 ڕا باغچەی ساوایان 
پانی فێرکردنی دارێژراوی سه راسه ریی هه یه  
و ئامان��ج له  فێرکردنه کان و ڕاده ی فێر بوون 
له  هه ر س��اڵێکدا، ساڵ به  ساڵ ئاستی خۆی 
بۆ دی��اری کراوه .  خوێندن ل��ه  دواناوەندی 
له  س��اڵی ١٦00ه وه  و فێرکردنی ئاکادمیک 
له و کاته وه  که  زانکۆی ئوپس��اال دروست کرا 
یانی له  ساڵی ١٤77ه وه  ده ستی پێ کردووه . 
پرسه کانی سه باره ت به  فێر کردن و بار هێنان 
ل��ه  ژێر چاوه دێری��ی دێپارتمانی فێرکردن و 

بارهێناندا تاوتوێ ده کرێ. 
ده وره ی س��ه ره تاییی خوێندن له  حاڵی 
حازردا ١0 ساڵه  و به وشێوه یه  ده چێته  پێشێ . 
من��داڵ که  بوو به  ٦ س��اڵ، کاس��ی پێش 
قوتابخانە ده س��ت پێ ده کا و تا کاس��ی 3 
ته واو ده کا خوێندنی بنه ره تیی سه ره تاییه  و له  
کاسی ٤ تا ٦  خوێندنی نێونجیی سه ره تاییه  
و کاسی 7 تا ٩ که  ته واو ده کا خوێندنی بااڵی 
سه ره تایییه . له  قۆناغی قوتابخانەی سه ره تاییدا 
ش��اگرد مێژوو، کۆمه ڵناس��ی، بیولۆژی و زۆر 
ده رس��ی دیکه  ده خوێنێ هه روه ها هێندێک 
ده رس��ی به  ک��رده وه  وه کوو ش��ێوەکاری و 
نه قاش��ی، کاری ده ستی، و مۆس��یقای فێر 
ده کرێ. دوای ئه وه ی منداڵ کاس��ی ٩ یان 
ته واو ک��رد زۆربه یان ده چن��ه  دواناوەندی و  
سێ س��اڵ له  قۆناغی دواناوەندی ده خوێنن. 
له  دواناوەندی  ش��اگرد ده س��تی ئاواڵه یه  چ 
ڕشته یه ک ده خوێنێ. به اڵم هه ر ده ست ئاواڵه  
بوونیش بەس نیه  به ڵکوو ئه گه ر مه س��ه له ن 
له  داهاتوودا لە بەش��ی تکنی��ک ده خوێنێ، 
ده بێ له کاس��ه کانی 7،8،٩، له وده رس��انه ی 
که  بەش��ی تکنیک ده گرنه وه  به  نمره ی باش 
قەبووڵ بووبێ و بۆ خوێندنی بەش��ی تکنیک  
پایه ی ده رس��یی باش��ی هه بێ ده نا له  هیچ 

قوتابخانەیەک له و بەشە وه رناگێرێ. 
بۆ خوێن��دن له  قۆناغی دواناوەندی ده بێ 
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کارنام��ه ی قەبووڵ��ی کاس��ی ٩ ت پێ بێ 
هه روه ها له  کاسی ٩، ڕێنوێنیکاری خوێندن 
وبازاڕی کارت له  ڕشته ی خوێندنی داهاتووت 
ئاگادار کردبێ بۆ وه ی بە گوێرەی نمره کانت، 
شایسته  بوونت ده داتێ که  له  بەشی دڵخواز ت 
بتوانی وه رگیرێی یا نا؟ ئه گه ر له  یه ک یا چه ند 
ده رس��دا  که م و کووڕییه  کت هه بێ کاسی 
تایبه تی��ت ب��ۆ داده نێن که  خاڵ��ه  کزه کانت 

بتوانی تا کۆتاییی کاسی ٩ پڕ که یه وه . 
ده وره ی دواناوەندی له  واڵتی سوئێد سێ 
ساڵه  و خوێندن له  دواناوەندی دوو مه سیری 
هه یه  یه کیان ئه وه یه  ک��ه  دوای ته واو بوونی 
دواناوەندی یه کس��ه ر ده چی��ه  بازاڕی کاره وه  
و له  ماوه ی س��ێ س��اڵی دواناوەن��دی ئه و 
ده رسانه  ده خوێنی که  پێوه ندییان به  شوغڵی 
داهاتووته وه  هه یه  و  به ته واوی بۆکار ئاماده ت 
ده کا. دووهه م مه س��یر ئه وه ی��ه  که  بتهه وێ 
دوای دواناوەندی یه کس��ه ر نه چی��ه  بازاڕی 
کاره وه ، به ڵکوو بچ��ی خوێندنی بااڵ له  زانکۆ 
بخوێنی. ئه وکات له و سێ ساڵه ی دواناوەندیدا 
ئه و ده رسانه  ده خوێنی که  ئاماده ت ده کا بچیه  
زانکۆ و به تایبه ت ئه و ده رس��انه  ده خوێنی که  
پێوه ندییان به  بەش��ی خوێندن��ی زانکۆتەوە 

هه یه . 
ب��ۆ وه ی ل��ه  دواناوەندی له  ی��ه ک له و 
دوو مه س��یره  وه ربگیرێ��ی ده ب��ێ هێندێک 
مه رج��ی تایبه تی تێپه ڕێنی. ب��ۆ وێنه  ئه گه ر 
بتهه وێ له  دواناوەندی له  مه س��یری بازاڕی 
کاردا بخوێنی، ده بێ کارنامه ی کاس��ی٩ ت 
نیش��ان بدا النی که م له  8 ده رسی ئه سڵیی 
پێوه ندیدار به  بەش��ی خوێندنی دواناوەندیت 
قەبووڵ بووی.  له و 8 ده رس��ه  سێ ده رسیان 
هه میش��ه  و بۆ هه ر بەشێک بێ، ده رسه کانی 
ڕیازی، زمانی س��وئێدی و زمانی ئینگلیسیه . 
پێنج ده رس��ه که ی دیکه  ده توانێ شتی دیکه  
بێ. ئه گه ر بت��ه وێ له  مه س��یری خوێندنی 
زانکۆدا بچیه  دواناوەندی و دوای دواناوەندی 
ل��ه  زانکۆ ل��ه  خوێندن ب��ه رده وام بی، ده بێ 

کارنامه ی کاسی ٩ ت نیشان بدا النی که م 
له  ١2 ده رس��ی پێوه ندیدار به و بەش��ەی له  
زانکۆ دەتهه وێ بیخوێنی قەبووڵ بووی و له و 
١2 ده رسه ، سێ ده رسیان هه میشه  و بۆ هه ر 
بەش��ێکی خوێندن له   زانکۆ بێ، ده رسه کانی 
ڕیازی، زمانی سوئێدی و زمانی ئینگلیسیه . 

دواناوەندیی  ده وره ی  ش��اگردێک  ئه گه ر 
ته واوکرد و نمره کانی نه گه یشته  ئه و ڕاده یه ی 
ل��ه  زانکۆ وه ربگیرێ و ته مه نی له  20 س��اڵ 
زیاتربێ، ده بێ دواناوەندیی ئاس��ایی به  جێ 
بێڵێ و له  دواناوەندیی تایبه تی گه وره س��ااڵن 
درێژه  ب��ه  خوێندن ب��دا و نمره کانی بەرێته  

سه رێ و ئه وکات بچێتە زانکۆ. 
ل��ه  گ��وزه ری زه مان��دا ش��ێوه ی دانی 
کارنام��ه ی قەبووڵی��ش ئالوگ��ۆڕی کردووه . 
پێشتر به ش��ی زۆری به  دانی پیتێکی ئه لفبا، 
ڕادەی شایس��ته بوونی ش��اگردیان له  ده رسه  
جۆراوج��ۆره کان دا ده ستنیش��ان ک��ردووه . 
جاری واش بووه  به  ژمارەیەکی ڕیازی ڕادەی 
شایس��ته  بوونه که یان دیاری کردووه . بۆ وێنه  
ژمارەی یه ک تا پێنج. ژمارەی پێنج باشترین 
نمره  بووه . له  س��اڵی ١٩٦0 ڕا کارنامه یان به  
ڕه فتاری ش��اگرده که ش ده دا. ئه و شێوه یه ی 
ئێس��تا به کار ده هێندرێ له  ساڵی 20١١ ڕا 
داهێندراوه  و له وه دا پیتی ف س��ه رنه که وتنه  
و پیتی ئێ قەب��ووڵ بوونه   و له  ئێ ڕا به ره و 
آ،  ڕاده ی شایس��ته  بوونه که  دیاری ده کا. له  
تێرمی پایزی س��اڵی20١2 ڕا وای لێ هاتووه  
ش��اگرد ده بێ له  کاس��ی ٦ ڕا هه موو ساڵێ 
کارنام��ه  وه رگرێ، پێش��تر له  کاس��ی 8 ڕا 
کارنامه یان به  ش��اگرد ده دا. پێش کاسی ٦ 
کارنامه  پێویس��ت نیه  و بریاری ماموس��تاکه  
گرینگه  بۆ دیاریکردنی ڕه دبوونه وه  یا قەبووڵ 
بوون. له  ڕاستیدا له و قۆناغه ی خوێندندا ڕه د 

بوونه وه ی تێدا نیه .
خوێندن و فێرکردن له  س��وئێد به  زمانی 
س��وئێدییه  ک��ه  زمانێک��ی ئورووپاییه  و له  
زمانه کانی نوروێ��ژی و دانمارکی و هۆله ندی 
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زۆر نزیکه  وش��ه ی ئاڵمانیشی زۆر تێدایه . له  
سوئێد پێنج زمانی ڕه سمی هه یه  که  بریتین له  
سوئێدی، فیناندی، سامی، ڕۆمی، و ئیدیش. 
به اڵم بۆ هاس��ان کردنه وه ی پێوه ندی گرتن 
و ڕه وت��ی فێرک��ردن و بارهێنان، به  ته وافوق 
و ته فاهوم زمانی س��وئێدییان بۆ خوێندن و 
فێرکردن وه ک زمانی )معیار( هه ڵبژاردووه  و 
بۆ موکاتباتی ئیداریش به کاری دێنن. له  زۆر 
جێگای دیکه ی دنیاش ک��ه  فره زمانن وه ک 
ئه مریکا که  300 زمانی تێدایه  و له  یاس��ای 
بنه ره تیدا زمانی ڕه س��می دی��اری نه کراوه  و 
مه حدوودی��ه ت بۆ هیچ زمانێ��ک نیه  زمانی 
ئینگلیسییان وه ک زمانی معیار هه ڵبژاردووه  
و ب��ۆ خوێن��دن و فێ��رکاری و بارهێنان و 

موکاتباتی ئیداری به  کاری دێنن. 
سیس��تەمی  به رچ��اوی  دیارده یه ک��ی 
فێرکردن و په روه رده ی واڵتی س��وئێد مافی 
خوێندن��ی زمانی دایک ب��ۆ منداڵی بیانی له  
قوتابخانەکانی ئه و واڵته یه . ئه و ش��اگردانه ی 
که  ل��ه  واڵتانی دیک��ه ڕا هاتوونه  س��وئێد و 
زمانی دایکیان س��وئێدی نییه  مافی ئه وه یان 
هه یه  ده رس��ی زمانی دایکی��ی خۆیان هه بێ 
و بیخوێن��ن و بۆ ئه و مه به س��ته  کۆمۆنه کان 
مامۆس��تای ئه و زمانان��ه  دادەمەزرێنن و ئه و 
مامۆس��تایانه  ده رس ب��ه و منداڵ��ه  بیانییانه  
ده ڵێن به و شه رته ی له  قوتابخانەکه  النی که م 
پێنج ش��اگردی هاوزمان هه بێ کاسه که  بۆ 
فێرکردنی ئه و زمانه  دابین ده کرێ. کورده کان 
یه ک له و نه ته وانه ن که  له واڵتی خۆیان بێجگه 
 له  )هه رێمی کوردس��تان( مافی خوێندن به  
زمان��ی دایکییان نیه  به اڵم له وس��ه ری دنیا 
دوور له  واڵتی خۆیان  له  واڵتی س��وئێد، ئه و 

مافه یان بۆ ده سته به ر ده کرێ.
ئه وش��اگرده   بیانییان��ه ی ده یانه وێ بچنه  
ده وره ی دواناوەندیی��ه وه،  به گوێره ی ڕێبازێکی 
بۆ خوێن��دن هه ڵیانب��ژاردووه  ده بێ 8 یا ١2 
ده رس��یان به  س��ه رکه وتوویی تێپه ڕاندبێ تا 
له  بەش��ی دڵخوازی خۆی��ان وه ربگیرێن، ئه و  

مافه ی��ان هه ی��ه  یه ک له و 8 یا ١2 ده رس��ه ، 
ده کرێ ده رسی زمانی دایک بێ. هێندێک له  
دایک و بابی منداڵه  کورده کان منداڵه که یان بۆ 
به شداربوون له  ده رسی زمانی کوردی هان ناده ن 
و ده ڵێ��ن منداڵه که  ئه وه تا  به  کوردی ده زانێ 
قسه  بکا و ئه وه  به س��ه ، له  ئورووپا له وه  زیاتر 
زمانی کوردی پێویست نییه؛  به اڵم به رپرسانی 
فێرکردن و په روه رده ی واڵتی س��وئێد ده ڵێن 
منداڵ هه تا زانیاریی له  سه ر زمانی دایک زیاتر 
ب��ێ و قووڵتر و به رینتر زمانی دایکی بزانێ بۆ 
فێر بوونی زمانی دیکه  و زیره کی له  خوێندندا 
تواناییی زیاتر ده بێ. موشکلێکی دیکه  ئه وه یه  
ئه و ماتریاله ی مامۆس��تاکانی زمانی کوردی بۆ 
فێرکردن��ی ئه و زمانه  له  قوتابخانەکان به کاری 
دێن��ن، وه ک یه ک نیی��ه  و جیاوازییان زۆره  
بۆیه  منداڵ��ه کان ڕاده ی زانس��تی کوردییان 
په یوه ندیی به  ناوه رۆکی ماتریاله که وه یه  که  به  

داخه وه  هاوئاست نین.
ئاخر شتی که  پێویسته  باسی بکه م له  باره ی 
خزمه تگوزاریی له شس��اغی و ساڵمه تییه وه یه . 
له  قوتابخانە ئ��ه و خزمه تگوزاریانه    بۆ هه موو 
شاگردێک تا ته مه نی 20 ساڵی به  خۆڕایییه  . 
په رستار و پزیشکی قوتابخانە ئه و ئه رکه  به ڕێوه  
ده به ن و چۆنیه تیی له شس��اغی و ساڵمه تی 
و ڕه وت��ی گه وره  بوونی ش��اگرد ده خه نه  ژێر 
چاوه دێرییه وه . ئه و چاوه دێرییانه  به  مه به ستی 
پێش��گرتن له  نه خۆش��ییه،  بۆیه  به  گوێره ی 
به رنامه ی دارێژراو، کۆنتڕۆڵی هه موو باره کانی 
به ره وپێش��چوونی ژیانی ش��اگرد ده که ن که  
مه ترس��یی تووش بوون به  هه موو پەتایەکی 

لێ دوور بخه نه وه . 
ئه و نووس��راوه  کورته  بۆ ناساندنی ڕه وتی 
فێرکردن و په روه رده  له  واڵتی س��وئێد وه ک 
قه تره ی��ه ک ل��ه  ده ریادای��ه  و ڕێچکه یه کی  
که مڕه نگه  بۆ چوونه  نێو ئه و بواره وه  به تایبه ت 
باس��ی خوێندنی بااڵی هیچ تێدانیه . به لکوو 
مه جالی دیکه  ده س��ت بدا له  سه ر ئه و مژارانه  

زیاتر بنووسرێ. 
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ئەگەر بمانەوێ پرسی فێرکاریی حکوومەتی ئێران  بە تەنیایی و لە یەک ڕەهەندەوە 
بخەینە بەرباس و لێکۆڵینەوە و هەڵسەنگاندنی کارناسانەی بۆ بکەین، ئاکامەکانی جێ 
متمانە نین و ئەنجامێکی دڵخواز و گونجاوی لێ ناکەوێتەوە. بە واتایەتی دیکە، ئەگەر لە 

ناو سیستەمی فێرکاریی ئێراندا، بە تەنیایی بە دوای خەسارەکاندا بگەڕێین، تا ئەو ساتەی 
کە پەردە لە سەر دامەزراوە و قۆڵە جۆراوجۆرەکانی نیزامی سیاسیدا کە پێوەندیی قووڵ 
و دووالیەنەیان لە گەڵ مەسەلەکەدا هەیە، هەڵنەدەینەوە، ئەنجامێکی گونجاومان بۆ 

چارەسەریی گرفتەکان وەچنگ ناکەوێ.

خوێندنه وه ی سیسته می په روه رده ی هێزی داگیرکه ر 
له  کوردستان   

حەسەنساڵحزادە*  



پێشەکی
لە زۆرب��ەی نێزیک بە تەواوی واڵتانی جیهانی 
ئەمڕۆ، مندااڵنی تەمەن ٦ بۆ ١8 س��اڵ، ڕێژەی 
قوتابیان پێکدێنن. ئ��ەم ڕێژەیەش بە گوێرەی 
کات و قۆناخی ژیان، دەتوانێ بەشێکی بەرچاوی 
کۆمەڵگە لەخۆ بگرێ. بە چاوپۆشین لە ڕێژەی 
ئەو کەسانەی کە بە درێژاییی تەمەنیان بواری 
خوێندنیان بۆ نەڕەخساوە، دەکرێ بگوترێ کە 
تێکڕای ئەندامانی کۆمەڵگەی ئەمڕۆ، بەش��ێک 
بوون ل��ە قوتابیانی دوێنی و هەروەها مندااڵنی 
تەمەن ژێر 5 س��اڵیش بە زوویی بەم قۆناخەدا 
تێدەپ��ەڕن. هەر بۆی��ە توێژی قوتاب��ی، تەنها 
چینێک��ی تایبەتی گ��ەل ناگرێت��ەوە، بەڵکوو 
هەمووان بە بێ جیاوازی لەخۆ دەگرێ. ئاوڕدانەوە 
و گرینگیدان بە فێ��رکار، وەک بەهای پێوەرە 
ئەخاقییە پەس��ەندکراوەکان وایە کە دەتوانێ 
فاکتۆرێکی ڕێخۆش��کەر بۆ دەستڕاگەیشتن بە 
پرس��ی خوێندن بێ و گەشەی هەمە الیەنەی 

جۆراوجۆر بە دوای خۆیدا بێنێت.
منداڵ ل��ە تەمەنی 5�٦ س��اڵیدا ڕەوانەی 
قوتابخان��ە دەک��رێ و قوناخەکانی گەش��ەی 
فیزیکی،هزری، دەروونی و سۆزداریی خۆی لە 
قوتابخانە تێپەڕ دەکات. قوتابییان لە قوتابخانە 
بابەتەکان وەردەگرن و دەیانگوازنەوە بۆ بنەماڵە. 
کە وایە ئ��ەم کارە پێوەندیی ڕاس��تەوخۆ یان 
ناڕاس��تەوخۆی دووالیەنەی هەی��ە و دەتوانێ 
کاردانەوەی ئەرێنی یان نەرێنیی بۆ بنەماڵە بە 
دواوە ب��ێ. لەخۆڕا نییە کە ئەگەر دەس��ەاڵت، 
دەوڵ��ەت ی��ان سیس��تەمێکی حکوومەتداری 
بخوازێ ئاڵوگ��ۆڕی کۆمەاڵیەتی، ئیدیۆلۆژیکی، 
مۆڕاڵی  و هتد لە واڵتەکەیدا پێک بێنێ، لە یەکەم 
هەن��گاودا دەرکەی قوتابخان��ەکان دەکاتەوەو 
لەوێوە دەس��ت بە دابەزاندنی پرۆژەکەی دەکا. 
چونک��وو ئەوەی ئەمڕۆ ل��ە قوتابخانە ڕوودەدا، 
لە دوارۆژدا لە کۆمەڵگەی ڕاس��تەقینەدا خۆی 
دەبینێت��ەوە. ه��ەر لە بەر هەس��ت کردن بەم 
گرینگییەش��ە کە حکوومەتە نادیموکراتیک  و 
داس��ەپاوەکان، قوتابخانەکان بە بارمتە دەگرن 

و بە ش��ێوەیەکی دواکەوتووان��ە و بێ رەحمانە 
ئی��دە و مەرامەکانیان لەوێ دادەمەزرێنن هەتا 
بەشکم بتوانن وەک س��ەرەتایەک بۆ داهاتوو، 

کۆمەڵگەی پێ گوێڕایەڵ و دەستەمۆ بکەن.
حکوومەت��ی کۆم��اری ئیس��امیی ئێران 
لەوەت��ی هەیە، هەوڵ و تەقاالی بە ئیس��امی 
کردن��ی کۆمەڵگەی ب��ە ش��ێوەی ڕواڵەتی و 
دڵخوازی خ��ۆی دەدا و ئەم ڕەوتە تا ئەمرۆش 
هیچ سنوورێکی بۆ بنەماڵە و ئازادیی تاکەکەسی 
نەهێشتووەتەوە. دەسەاڵتخوازە داسەپاوەکان لە 
درێژەی ئامانج و مەبەس��تە سیاس��ییەکانیاندا 
هەمیشە پێیان وایە کە لە بە ئەنجام  گەیاندنی 
ئەرکە پێ  ئەسپێردراوەکانیاندا ناسەرکوتوون و 
وادەزانن کە هیچ س��ەرکەوتنێکیان وەدەست 
نەهێناوە. هەر بۆیە پ��اش چوار دەیە بەردەوام 
ب��ە کردەوەکانیان��دا دەچنەوە و ب��ە بیانووی 
جۆربەجۆر، هێرش��ی کۆنەپەرەستانەی خۆیان 
لە ژێر ن��اوی »بەربەرەکانێ لە گەڵ هێرش��ی 

فەرهەنگی بێگانە« بەڕۆژ دەکەنەوە. 
لە بەرانبەردا ئێمە دەبینین نەتەوەی کورد 
س��ەرەڕای ئەوەی کە لە س��ەر زێ��د و خاکی 
خۆی دەژی و خاوەن کولتوور و تایبەتمەندییە 
ب��ەرزو بە نرخەکانی خۆیەت��ی، کەچی مخابن 
دەرەتان��ی ئ��ەوەی نییە کە بە پێ��ی بنەمای 
داب و نەریت و کەلەپ��ووری خۆی، قوتابخانە 
دڵخوازەکانی بنیات بنێ. ئەوە لە حاڵێکدایە کە 
بە پێی هەموو پێوانەکانی سەردەم، گەلی کورد 
ماف��ی خۆیەتی کە خاوەن دەزگا و پەروەردەی 
سەردەمیانەی تایبەت بە خۆی بێت؛ دەزگایەک 
کە لەودا منداڵی کورد بە زمانی کوردی لە سەر 
نیشتمانی خۆی  گەش��ە بکات و  مێژووەکەی 
بنوس��ێ و بخوێنێتەوە. منداڵەکانی کوردستان 
دەب��ێ مافی ئەوەیان هەبێ کە بەیت، چیرۆک، 
گۆڕانی، شیعر،  حەیران ، کەلەپوور، بەسەرهات، 
پەن��د و تێک��ڕای خس��ڵەتە ڕەنگاوڕەنگەکانی 
دیک��ەی گەلەکەیان بزانن و ب��ە ئەمانەتەوە بۆ 

نەسڵەکانی دوای خۆیان ڕایان بگوازن.
دەس��ەاڵتی  پ��ەروەردەی  سیس��تەمی 
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ئەمڕۆک��ەی ئێ��ران، جیا لەوەی ک��ە خاوەن 
ناوەڕۆکی س��ەردەمیانە نییە، لە هیچ بوارێکەوە 
ناتوان��ێ وەاڵمدەری ویس��ت و داخوازییەکانی 
گەل��ی کورد بێ. هەر بۆیە ئەرکی سەرش��انی 
چ��االکان و تێک��ڕای تاکەکان��ی کۆمەڵگەی 
کوردس��تانە ک��ە لەگ��ەڵ ئ��ەم داگیرکارییە 
ئاش��کرایەدا بەربەرەکان��ێ بک��ەن و ب��ە پێی 
ویستی ئەمڕۆیی و داخوازییەکانی گەلی کورد، 

قوتابخانەی خۆیان دابمەزرێنن.
ب��ە پێ��ی لێکۆڵین��ەوەکان هەنووک��ە  ٦ 
میلیارد لە حەش��یمەتی جیهان واتە 83٪ بە 
زمانی دایکی خۆی��ان دەخوێنن. لە بەرانبەردا 
تەنه��ا ١7٪ مندااڵن ئەومافەی��ان پێ نەدراوە 
کە ب��ە زمانی دایکی خۆیان گەش��ەو نەش��ە 
بکەن. هۆکاری ئەم ئاس��تەنگەش دەگەڕێتەوە 
بۆ واڵتانێک کە دەزگای سیاس��یی تۆتالیتێرو 
دواکەوتوویان بەسەردا سەپاوە، یان پێکهاتەی 
واڵتەکەی��ان چەند ڕەگەزییە و لەودا ڕەگەزێک 
بە شێوەی ڕەگەزپەرەستانە، دەسەاڵتی گشتیی 
قەب��زە کردووە. بە پێی ئاماری بروا پێ کراو، 2 
لەسەر 3ی حەشیمەتی ئێران، واتە ٦7٪ مافی 

خوێندن بە زمانی دایکیان لێ ئەستێندراوە. 
بە پێ��ی داتاو ڕاپۆرت��ەکان، قوتابیگەلێک 
کە زمانی فێ��رکاری و زمانی دایکییان یەکە، 
گەشەی پەروەردەیییان بە نیسبەت ئەوانی تر 
زیاترە. ئەو قوتابیانەی کە زمانی خوێندنیان لە 
گەل هی خۆیان جیاوازە، تووشی دواکەوتەییی 
فێ��رکاری دەب��ن و ڕێژەکەی بە نیس��بەت 
ئەوانی ت��ر ب��ە ٩ بەرانبەر مەزەن��دە دەکرێ. 
زۆربەی پس��پۆڕانی بواری زانستی پەروەردە و 
ڕاهێنان لە س��ەر ئەو باوەڕەن کە دەبێ النی 
کەم 5 س��اڵی دەس��پێکی فێرکاریی بەرنامە 
و پرۆگرام��ی خوێندکاریی من��داڵ، بە زمانی 
دایک��ی بەرێوە بچێ. ئەوە دەبێتە هۆی ئەوەی 
کە قوتابی، بە س��انایی پێوەندیی س��ۆزدارانە 
لەگەڵ مامۆستاکەی و دەوروبەری پێک بهێنێ 
و لە ئاکامدا لە باری هزر و دەروونەوە گەش��ە 

و بااڵ بکا. 

ــتەمی ــەرسیس ــەس ــەتیزاڵب سیاس
فێرکارییواڵتیئێمە

ئەگەر بمانەوێ پرس��ی فێرکاریی حکوومەتی 
ئێ��ران  ب��ە تەنیایی و ل��ە ی��ەک ڕەهەندەوە 
بخەینە بەرباس و لێکۆڵینەوە و هەڵسەنگاندنی 
کارناس��انەی ب��ۆ بکەی��ن، ئاکامەکان��ی جێ 
متمانە نی��ن و ئەنجامێکی دڵخواز و گونجاوی 
لێ ناکەوێت��ەوە. بە واتایەتی دیک��ە، ئەگەر لە 
ناو سیس��تەمی فێرکاریی ئێران��دا، بە تەنیایی 
ب��ە دوای خەس��ارەکاندا بگەڕێی��ن، ت��ا ئەو 
س��اتەی کە پەردە لە س��ەر دامەزراوە و قۆڵە 
جۆراوجۆرەکانی نیزامی سیاسیدا کە پێوەندیی 
ق��ووڵ و دووالیەنەیان لە گەڵ مەس��ەلەکەدا 
هەیە، هەڵنەدەینەوە، ئەنجامێکی گونجاومان بۆ 

چارەسەریی گرفتەکان وەچنگ ناکەوێ.
لە ناو هەر دەس��ەاڵتێکدا، هێڵە سیاسی و 
ستراتێژیکەکان هەر کام بە جۆرێک کارتێکەریی 
ڕاستەوخۆیان لە س��ەر پرسی پەروەردە هەیە. 
ئەم هێڵگەل��ە دەتوانن بە ش��ێوەی ئەرێنی یا 
نەرێنی ئاڵوگۆڕ لە ناو قوتابخانەکاندا س��از بکەن 
و لەوێ ڕا بۆ گۆڕەپانی ڕاستەقینەی کۆمەڵگەی 
پێوەندی��داری خۆیان��ی بگوازن��ەوە. ڕوانگەی 
سیاسیی دەس��ەاڵتی ئێران لە هەمبەر پرسی 
پەروەردە و فێرکردن، ڕوانینێکی ئاش��کرایە و 
کۆمەڵگەی ئێران س��ااڵنێکە پێوەی دەناڵێنێ. 
هەربۆیە س��ەرچاوەی ئەم سیاس��ەتە نەشیاوە 
جێگ��ەی تێڕامانە. سیاس��ەتێک کە پرس��ی 
فێرکاری و دۆخی خوێندنگەی بۆ س��ەردەمانی 
کۆن و دەورانی نەزانی بردووەتەوە. نوس��خەی 
فێرکاری��ی کۆمەڵگەی ئێمە ک��ە هەڵقواڵوی 
پێداویس��تییەکانی گەلی کورد نییە، ساختە و 
نێردراوی س��پای داگیرکەرە. لەوەش خراپتر، 
کاکڵی کۆی بەرنامەو س��ەرچاوە دەرسییەکان، 
زەلکاوی ئەندێش��ەی کۆمەڵە کەس��انێکن کە 
جیا لەوەی لە زاتی مرۆڤ ناگەن، بگرە زۆریش 
دژەمرۆڤ��ن و گومانی جینای��ەت و تاوانیان لە 
ئەستۆیە. کەواتە بنەمای فیکری و هزریی وەها 
س��ەچاوەگەلێک نەتەنیا خزمەت بە گەش��ەی 
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مرۆڤ و دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی ناکەن، بەڵکوو 
ڕێگە خۆشکەری مانەوەی کۆمەڵگە لە زەلکاوی 
نەزانی و گەڕانەوە بۆ س��ەدە ئەوێستایییەکانن. 
لە کوردستان، ڕوانگەی بەرتەسکی هەڵێنجاوی 
بیری ش��ۆڤێنیزمی ئێرانی ئاوێتە بە ئایین، بە 
نەرم��ی قۆناخەکانی داگیرکاری��ی تێپەڕاندووە 
و مانای ڕاس��تەقینەی کۆلۆنیالیزمی ناوخۆییی 
ساخ کردووەتەوە. بیری داگیرکاریی کوردستان، 
لە توێی پ��ان و بەرنامەی چەشناوچەش��ندا 
خزاوەت��ە ناو ناوەندەکان��ی خوێندن و دەزگای 
پ��ەروەردە و فێرکاری��ی واڵت��ی ئێمەی قورخ 
کردووە، بە جۆرێک کە دەرەتانێک بۆ بژاردەکانی 

خۆیان لە بەردەستدا نەماوەتەوە. 
لە قوتابخانە ب��ە بارمتەگیراوەکانی ئێمەدا، 
بی��ر و باوەڕگەلێکی نەش��یاو، ش��ەڕەنگێزانە 
و ڕیاکاران��ە، خاوەندارێت��ی ل��ە چارەنووس و 
داهات��ووی ب��ە نرخترین س��ەرمایەکانی گەل 
و نیش��تمان کە هەمان جگەرگۆش��ەکانمانن، 
دەکەن. ئەم باوەڕانە، ن��ە تەنیا توانای نواندنی 
تایبەتمەندی و داخوازییەکانی گەلی کوردیان 
تێ��دا ب��ەدی ناک��رێ، بەڵک��وو دای��م بیر لە 
دۆزینەوەی پیانگەلێ��ک دەکەنەوە کە بتوانێ 
پێ بدات.  پ��ەرە  داگیرکارییەکانیان  پانتایی��ی 
بەرپرسان و کارگێڕانی پەروەردەی دیاری ئێمە، 
بارهێنان��ی منداڵەکانمان  بە ڕواڵەت هەوڵ��ی 
ب��ۆ دنی��ای مەعن��ەوی و بەختەوەریی قەبر و 
قیامەت دەدەن، کەچی لە کردەوەدا، بۆخۆیان 
چاوچنۆکانە و بێ ش��ەرمانە، باوەشیان بۆ دنیای 
مادی کردووەتەوە و هیچ نان و خوانێک دەریای 
تەماحیان تێر ن��اکات. دیارە چەرخی دەزگای 
پەروەردەیەک کە بە دەس��تی ئەندیشەی ئەم 
توێژەوە بگەڕێ، بەرهەمەکەی لەوەی کە هەیە 

باشتر نابێ.  

قوتابخانەیدڵخوازوسەردەمیانە
ب��ە خوێندن��ەوەی سیس��تەمی پ��ەروەردەی 
پێشکەوتووی واڵتان و هەڵسەنگاندنی بارودۆخی 
کومەڵگەی جیهانی لە بوارە جۆربەجۆرەکانەوە، 

بۆمان دەردەکەوێ بەرنامە و مادە فێرکارییەکانی 
ئ��ەوان بە ب��ەراوەرد لەگەڵ ه��ی واڵتی ئێمە 
جیاوازیی زۆریان هەیە. پێش��وەچوونی ئاستی 
پێوەندیی چڕوپڕی گەالنی واڵتان و گۆڕینەوەی 
بەه��ا کولتووریی��ەکان، کارتێکەریی بەرچاوی 
کردووەتە س��ەر س��ەرچاوە دەرس��ییەکان. بۆ 
وێنە لە قوتابخانەی سەردەمی ئەمڕۆدا، زانستە 
مرۆیییەکان هاوتەریب لە گەڵ زانستە ئەزموونی 
و ڕاهێنانە هزری و فیزیکییەکان بە ناوەڕۆکێکی 
بەرنامە دەرسییەکان  ناو  دەوڵەمەندەوە دەچنە 
و قوتابیان ڕادێنن کە بە چ شێوەیەک لە گەڵ 
هاوش��ێوەکانیان هەڵس��وکەوتی سەردەمیانە و 

شیاو بکەن.
ئەمڕۆ کارناس��ان  و سیاس��ەتوانانی بواری 
پەروەردە، لەوە تێگەیشتوون کە سەرتیترەکانی 
ئازادی، بەرانبەری، برایەتی و یەکێتی، وەختێک 
جێبەج��ێ دەبن ک��ە بە وردبینیی��ەوە بەها و 
گرینگی بە زانس��تە مرۆیی��ەکان بدرێ. تاکی 
کۆمەڵ بە تێپەراندنی قۆناخەکانی خوێندکاری، 
ئەخاقە ش��یاوەکان فێردەبێ و وەخۆگرانە بۆ 
ن��او کۆمەڵ��گای ڕاس��تەقینە دەیانگوازێتەوە. 
قوتابخانەی شیاوی سەردەم ئەو شوێنەیە کە بە 
بێ جیاوازییەکانی ڕەگەزی، ئایین، چینایەتی و 
پێشینە و پلە و پایەی سەرپەرەستانی قوتابی، 
باوەش بۆ مندااڵنی کۆمەڵگەی خۆی دەکاتەوە 
و ب��ۆ هەموان دەرفەتی بەرابەر دەرەخس��ێنێ. 
ئەگینا ناتوانن لە مەیدانی کردەوەدا دروش��مە 
س��ەرەکییەکانی ئازادی، بەرانب��ەری، برایەتی 
و یەکێتی، لە ن��او کۆمەڵگەی خۆیاندا جێگیر 
بکەن. قوتابخانەی ئەم��رۆ بە کەڵک وەرگرتن 
لە ئامرازە زانس��تییەکانی تایبەت بە مەسەلەی 
فێ��رکاری، وەک ئەرکێکی گرینگ، شوناس��ی 
ڕاس��تەقینەی تاکی قوتابی ڕوون دەکاتەوە. بە 
واتایەک��ی دیکە، قوتابیان دەب��ێ لە قوتابخانە، 
وانەکانی مێژوو، جوگرافی، زمان و کەلەپووری 
تایب��ەت بە خۆی��ان و دەورووبەریان فێرببن و 
لە کەشوهەوایەکی گونجاودا، دەرەتانی ئەوەیان 
بدرێت��ێ کە شوناس��ی ڕاس��تەقینەی خۆیان 
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بۆ دیت��ران دەربخ��ەن. ئەوەش لە ڕاس��تیدا 
بەس��تێنێکی لەبار بۆ بەهێزکردنی گۆڕینەوەی 

بیروڕا دەرەخسێنێ.
قوتابیان��ی هەر نەتەوەی��ەک، ئەو کاتە 
دەتوان��ن خۆیان لە ناو قوتابخانەی دڵخوازی 
خۆیاندا ببیننەوە کە خاوەنی دەس��ەاڵتێکی 
دادپەروەرانە و دێموکراتیک بن. ڕەخساندنی 
زەمینەی پێویس��ت بۆ بەهێزکردنی کولتوور 
و تایبەتمەندیی دیکە، وەک پرس��ی زمانی 
دایکی، ڕێزگرتنی بنەمای سەرەکیی مافەکانی 
مرۆڤ��ە کە دەبێ دەوڵەت��ان بە بێ  منەت و 
ب��ێ فێڵ و تەڵەکە ل��ە بەرچاوی بگرن و لە 
قوتابخانەدا کارئاس��انیی بۆ بکەن. زەرورەتی 
کۆمەاڵیەتی و ڕامیاریی واڵتانی دێموکراتیک 
ل��ە ڕەنگاورەنگی��ی ف��رە ئەتنیک��ی و فرە 
زمانیی��ەوە دەردەکەوێ و لە ئاکامدا جێگەو 
پێگەی ئەم بەها گرینگە وەک ڕاس��تییەکی 
ئاش��کرا مامەڵەی لە گەڵ دەکرێ. جیهانی 
مرۆییی ئەمرۆی ئێم��ە، دنیایەکە کە بەرەو 
پێکەوە س��ازانی ئاش��تیخوازانە پەلکێشمان 
دەکات و ب��ۆ خۆی بەرەو باوەڕ و ئەندێش��ە 
جی��اوازەکان دەخزێ، هەر بۆیە دەبێ کاری 
ڕاهێنان لە سەر بنەمای پشوودرێژی بکرێ. 
س��ەقامگیر کردنی ئەمەش ئاستی گەشە و 
باڵغ بوونی هزری و کۆمەاڵیەتیی مرۆڤەکان 

پیشان دەدا. 
کە واتە ئەو دەسەاڵتانەی کە بە هەڵبژاردنی 
ڕێبازی کۆنەپەرەستانە و ناسەردەمیانە، هەوڵی 
کۆمەڵگەی  پەرەگرتووەکانی  پرۆسە  لەباربردنی 
ڕەوڕەوەی  ل��ە  بەش��یان  دەدەن،  بەش��ەری 
مێ��ژوودا تەنیا ڕس��وایییە و ش��وێنەواریان بە 
نفرین کراوی دەمێنێتەوە. ئاوڕدانەوەیەکی خێرا 
ل��ە تایبەتمەندییەکانی قوتابخانەی س��ەردەم 
کە لە س��ەرەوە باس��یان کرا، ڕێژیمی نووکەی 
ئێرانمان بۆ دەخاتە لیس��تی ڕەشی دەسەاڵتە 
کۆنەپەرەس��ت و دژە مرۆیییەکان کە تا ئێستا 
ل��ە پێناو دامەزراندنی قوتابخانەی س��ەردەمدا 

تێنەکۆشاون.

ــیوناوخۆیییەکانیبەردەم گرفتەدەرەک
پرسیپەروەردە

به  گش��تی کاتێ��ک با س ل��ه  گیروگرفته کانی 
ده زگای پ��ه روه رده  ده که ین، ل��ه م بواره دا دوو 
کێشه ی سه ره کیمان دێته  به رچاو، که  دەکرێ  
بە سەر دوو بەرەی ناوه کی و ده ره کیدا دابه شیان 
بکەین. مه به س��ت له  گرفتی ده ره کی و ناوه کی 
ئه و کێش��انه ن که  ڕاسته وخۆ یان ناڕاسته وخۆ 
په یوه ندیی��ان ب��ه  سیس��تەمی پ��ه روه رده و 
فێرکردنه وه  هه یه و هه ریه ک به  جۆرێ له  وزه و 
ئینێڕژیی ئه م ده زگا پر حه شیمه ت و هه ستیاره  
که م ده که نه وه . لێرەدا ب��ه  پێی تواناو ده رفه ت 
هه ر یه ک له م کێش��انه  ده خرێنە به ر سه رنجی 

خوێنه ران.

کێشهدهرهکییهکان
سه باره ت به  گرفته  ده ره کییه کان ده کرێ باس 
له هێندێک بابەت بکه ین وه ک ، په ره نه گرتووییی 
واڵتانی جیهانی س��ێهه م )که  ئێرانیش یه کێک 
لەوان��ە (،  گۆڕانکاری��ی بێ کۆتاییی زانس��ت و 
تێکنۆلۆژیی نوێی کۆمه ڵگە پێش��که وتووه کان و 
خۆنەگونجاندنی به شێک له  واڵتان له گه ڵ ئه م 
ڕه وته ، به رزبوونه وه ی ئاس��تی چاوەڕوانییەکانی 
خه ڵک له  داموده زگا ده وڵه تییه کان به تایبه ت له  
وه زاره تی په روه ده ، به  مه به ستی ده سته به ربوونی 
مافه کانی��ان، هه روه ه��ا نه بوونی س��ه رچاوه ی 
ئابووریی پێویست بۆ ته یارکردنی قوتابخانه کان 
له مه ڕ کاروباری په روه رده و ڕاهێنان،  به شێکن 
لەو گرفتان��ه ی که  پ��ەروەردەی هێندێک له  
واڵتان و یه ک له وان واڵت��ی ئێران له  گه ڵیان 

بەرەوڕوون.
 ئه وه ی ئەمڕۆ حکوومەتی ئێران سیاسه تی 
پۆلێن کردنی کارو پیش��ه کان پێڕەو ده کا و به  
چ��اوی ئه منیه تی بۆ زۆرب��ه ی کار و چاالکییه  
پیش��ه ییه کان ده ڕوان��ێ ، له ن��او کۆمه ڵگ��ەدا 
کاردانه وه ی خراپی ب��ه  دواوه  بووه . له  الیه کی 
دیکه وه   دابه شکردنی ناشیانەی بوودجه ی واڵت 
ب��ه  س��ه ر وه زاره ته  کاندا گه لێ��ک ناعاداڵنه یه . 
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بە هه ژاری هێش��تنه وه ی چینی مامۆس��تایان 
ل��ه  ژێر هێڵی ه��ه ژاری و پێڕانه گه یش��تن به  
دامەزراوە و ناوه نده  خوێندکارییه کان ته نها بەو 
بیانووه ی که  توان��ای به رهه مهێنانی ئابوورییان 
نی��ه ، بۆچوونێک��ی گزه ونان��ه و فریوده رانەیه . 
ل��ه  ئارادابوونی ناوه ندگه لێکی س��ه رکوتکەری 
وه ک س��پای پاسداران و به س��یج و ده یان ناو 
و ده س��ته واژه ی هاوچەش��ن و لێڵی دیکه  که 
ئه ندامه کانیان  هه ر یه ک به  جۆرێک بوودجه ی 
واڵتی��ان خس��تووەته  به رچنگ��ی خۆیان و له  
به رانبه ر هیچ الیه نێکی حقوقی و یاساییش��دا 
به رپرس��یار نین . وەک دیارە هه ر مامۆستایانی 
ئێمه ن که  له   پێناو ویژدانی ئینس��انیی خۆیاندا 
خزمه ت به  گه ل و نیش��تمانه که یان ده که ن. به  
هۆی نزم بوونی ئاس��تی مووچه ی مامۆستایان 
بوونی پێداویس��تیییە سەرەتایییەکان،  و کەم 
زۆربه ی تاکە ش��یاو و لێهاتووه کان له  هاتن بۆ 
ناو ده زگای په روه رده  خۆ ده بوێرن، ئه مه ش له  
خۆی��دا   بۆته  هۆی بێ بایه خ بوونی پیش��ه ی 

مامۆستایه تی.
کاتێ��ک ده مانه��ه وێ ب��اس له  کێش��ه  
پ��ه روه رده   سیس��تەمی  ناو  س��ه ره کییه کانی 
بکه ی��ن، ده بێ وه ک ئامان��ج و قۆناخی کۆتایی 
ئه م ده وره ی��ه  چاو ببڕینه   زانک��ۆ  که  ئه ویش 
ل��ه  ڕێ��گای تاقیکارییه کی سه راس��ه ریی ئاڵۆز 
و پ��ر له  کێش��ه  به  ناوی کونکوور ده س��ته به ر 
ده بێ.  سێبه ری قورسی دێوه زمه ی کونکووری 
سه راس��ه ری به سه ر سیس��تەمی فێرکارییه وه ، 
دواناوه ندیی  قۆناخی  س��ەرەکییەکانی  ئامانجه  
و  هەلپەرەستانە  هه ڵس��وکه وتی  شاردووەتەوە . 
ناش��یانه ی به رپرس��انی ئه م بواره،  کێشه کانی 
ئاڵۆزت��ر ک��ردووه و ت��ا هه نووکه  ل��ه م باره وه  
نه یانتوانی��وه خۆی��ان یه کایی بکه ن��ه وه  یان 
هه ڵوێس��تێکی ئامانجدار کە ل��ە بەرژەوەندیی 
گش��تیدا بێ، بگ��رن. ماوه ی چه ندین س��اڵه  
وه زاه ت��ی په روه رده  ب��ه  هاوکاری��ی وه زاره تی 
علووم، پێوەن پرس��ی کونکوور چاره سه ر بکه ن 
و جێگره وه یه ک��ی گونجاوی ب��ۆ دابنێن، به الم 

چونکوو بەرژەوەندیی شەخس��یی بەش��ێک لە 
بەرپرس��ان دەکەوێتە مەترس��ییەوە،  به  هیچ 

ئامانجێک ناگه ن.
یه کێکی دیکه  له  کێشه  قووڵه کانی به رده م 
پ��ه روه رده ی ئێران مامه ڵه ی ناس��ه رده میانه ی 
به رپرس��انه   له گ��ه ڵ نه ت��ه وه و باوەڕمەن��دە  
یه کێک  بێگوم��ان  ئێ��ران.  جۆراوجۆره کان��ی 
ل��ه  گرینگتری��ن الیه نه کانی پێناس��ه ی هه ر 
کۆمه ڵگەیه ک پێناسه ی نه ته وه یی و ئه تنیکیی 
ئه وان��ه  که  هێندێ ج��ار ڕواڵه تێکی ئایینییش 
ب��ە خ��ۆوە دەگ��رێ. بێ خەب��ەر ل��ەوەی کە 
ڕه نگدانه وه ی هه قیقی و به جێی تایبه تمه ندییه  
ئێران  دانیش��تووی  گه النی  کولتوورییه کان��ی 
ده توانێ وزه ی دیارده ی هه ست به  جیایی کردن 
و له  په راوێ��ز که وتن له   ناو بازنه ی په روه ردردا 
الواز بکا . ئێستا به  داخه وه  کتێبه  ده رسییه کان 
وه کوو یه کێک له  که ره سه  دیاره کانی پرۆسه ی 
پ��ه روه رده و فێرکردن، بوونه ته  ئامرازی پیانی 
ده س��ه اڵتداران و دەسەاڵتە سەرەڕۆ کان. ڕژێمه  
داس��ه پاو و دژی گه لییه کان به  پێی کولتوور و 
ئیدیۆلۆژیی تایبه تی خۆیان، پێداگری له س��ه ر 
الیه نێکی تایب��ه ت له  بایه خ ده که ن کە دەبێتە 
هۆی ئەوەی الیه نه کانی دیکه  بکەونە په راوێز و 
بگره  حاشایان لێ بکرێ. به  واتایه کی دیکه ، له  
ئێرانی به اڵ لێدراوی ئێمه دا، کتێبه ده رسییه کان 
له  جیاتی ئه وه ی هه ڵق��واڵوی ناخی کۆمه ڵگە 
بن، مخاب��ن ئیدیۆلۆژیی ژەنگاویی ده س��ه اڵتە 

داسه پاوەکەی نیزام دەنوێنن.
حکوومەت��ی ئەمڕۆی ئێ��ران، بۆ خۆی له  
هه مووان باش��تر ده زانێ که  به   چ ش��ێوه یه ک 
مافی گه النی س��ته م  لێکراوی واڵته که  ژێرپێ 
ده ن��ێ و بە هەم��وو تواناوە ڕێگری له  وش��یار 
بوونه وه ی گ��ەالن دەکا. نوێنه رانی حکوومەت 
که  پۆس��ته  س��ه ره کییه کانی ناو په روەر ده یان 
وەک دەس��ت و دیاری پێش��که ش کراوه ، بێ 
ئه وه ی له  پێویس��تیی ڕاسته قینه ی کۆمه ڵگەی 
ئێران بگ��ه ن، ته نهاو ته نها بیر له  به رژه وه ندییە 
شه خسییەکانی خۆیان ده که نه وه و دەبێ وەک 
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ڕاس��پێردراو فەرمان��ی ده س��ه اڵتی ناوه ندگه را 
جێبەج��ێ بکەن. ئه م تاقمه  ل��ه  ڕێگای میدیا 
پاوانکراوه کان��ی ڕژێمه وه ، به  هێنانه  به رباس��ی 
گۆڕانکاری لە سیس��تەمی پ��ه روەر دەدا  خۆڵ 
له   چاوی خه ڵک ده که ن و س��ەرپۆش له س��ه ر 
دوایین  ئه گه رچ��ی  داده نێ��ن.  ڕاس��تییه کان 
گۆڕانکاری��ی سیس��تەمی پ��ه روه ردە  پ��ڕه  له  
چه واش��ه کاری و ڕواڵه ت��ی فریوکاران��ه . به اڵم 
ده س��ه اڵت له س��ه ر بنه مای ڕیاکارانه ی خۆی، 
تێدەکۆشێ گه النی ئێران بەو قه ناعه ته  بگه  یه نێ 
ک��ه  گۆڕانکاریی ئه مجاره یان له س��ه ر بناخه ی 
زانس��تی نۆژه ن کراوه ت��ه وه و له گه ڵ دەزگای 
جیهان  پێشکه وتووه کانی  کۆمه ڵگە  په روه رده ی 

هاوتەرازە . 
 ڕاس��ته  له  زۆرب��ه ی واڵت��ان دوو ڕۆژی 
کۆتایی��ی هه فت��ه  مامۆس��تا و قوتابیی��ان له  
پش��وودان و ناچنه وه  قوتابخان��ه ، به اڵم ڕۆژانی 
دیکه ی هه فته  به  درێژاییی ڕۆژ له  قوتابخانه ن، 
ته نانه ت مافی ئه وه ش��یان هه یه  کە بۆ نیوه رۆژه  
له وێ بمێن��ه وە و بۆ ئەو مەبەس��تە قوتابخانە 
یارمەتیی��ان دەکا . ه��اوکات له گه ڵ ئه وه ی که  
ده رفه تی گه شه ی زانستی و هزری بۆ مندااڵن 
ده ره خس��ێ، پێویسته  هه ر منداڵێک تا ته مه نی 
١٦ س��اڵی بنێردرێته  به ر خوێندن و ده س��ت 
کێش��انه وه  له  قوتابخانه  قه ده غه ی��ه . هەروەها 
ته واوی پێداویستییه کانی خوێندن له  ئه ستۆی 
حکوومەته، بە   بێ ئ��ه وه ی خه ڵک منه تبار بکا 
یان وه ک کارێکی خێرخوازانه  لەو پرسە بڕوانێ . 
ب��ه  به راوەرد کردن و هه ڵس��ه نگاندنی ئه م 
بنه ما س��ه ره تایییانه  له  گه ڵ پ��ه روه رده ی ژێر 
ده س��ه اڵتی کۆم��اری ئیس��امیی ئێ��ران، به  
س��انایی ده رده که وێ که  پ��ه روه رده ی ئێمه  تا 
چ ڕاده یه ک له  ژێر هەڕەش��ەدایە و بنەماکانی 
خۆڕانەگ��رن . به  پێی گۆڕانکاریی چەند س��اڵی 
ڕاب��ردوو، قوتابخانه کان��ی ئێم��ه  5ش��ه ممان  
داده خرێ��ن و گۆیا بۆ قه ره بوو کردنه وه ی  کاری 
ئه و ڕۆژه ش ده  بێ به  ڕۆژه کانی دیکه ی هه فته  
کاتژمێرێک زیاد بکرێ. ئه مه  له  حاڵێکدایه  که  

قوتابیانی ئێمه  به  ش��ێوه ی دوو ش��یفتن. جا 
به رپرسانی بواری په روه رده  چۆن ئه م شاکاره یان 
خۆڵقاندووه و له  قوتابخانه  چه ند شیفته کان به  
هه ر ش��یفتێک یه ک کاتژمێریان زیاد کردووه ، 

جێی سه رسوڕمانه ؟ 
به  پێی دوایین گۆڕانکارییه کانی په روه رده ی 
ئێران، ئەوەتا چەندین س��اڵە ک��ە قوناغه کانی 
خوێن��دن ئاڵوگۆڕی��ان به س��ه ردا هات��ووە و 
سیستەمی 5،3،٤ جێگای خۆی به  سیستەمی 
٦، 3، 3 بەخشیوە. ئەوە لە حاڵێکدایە کە هیچ 
گۆڕانێک��ی بنه ره تی به  س��ه ر ناوه رۆکی کتێبه  
ده رسییه کاندا نەهاتووە. زانیارییه کان باس له وه  
ده که ن  که  به  هۆی بێ به رنامه یی و سه ره ڕۆییی 
به رپرس��ان، ئ��ه م پانه ش چی ل��ە هینەکانی 
زووتر زیاد نییە و تووشی قه یرانی گەورەتریش 
هاتوون. ئه گه ر س��ه رەڕۆییی به رپرسانی بواری 
په روه رده  به ربه س��ت نه کرێ، له  داهاتوویه کی 
نزیکدا دووکه ڵی چەوتکارییەکانیان، کۆمەڵگەی 

ئێران لەوە زیاتر به ره و تاریکی ده بات. 
 ل��ه  ئێران  حکووم��ەت نه ته نیا له  به رانبه ر 
دی��اردەی نه خوێنده واریدا بە جیددی خۆی بە 
به رپرسیار نازانێ،  به ڵکوو تا ڕاده یه ک زه خت و 
گوشاریش ده خاته   س��ه ر قوتابیان و لە ئاکامدا 
زه مینه ی هەاڵتن له  به ر خوێندن بۆ  بەشێکی 
بەرچاو لە قوتابیان دەڕەخس��ێ. به  پێی ئاماری 
باوه ڕ پێکراو ڕێژه ی مندااڵنی س��ه ر ش��ه قام و 
ئ��ه و مندااڵنه ی که  ده خرێنه  ب��ه ر کار، هه تا 
دێ ڕووی��ان له  زیادبوونه و ئه م دیارده یه  وه ک 
نه خۆشییه کی کۆمه اڵیه تی په ره ی ئه ستاندووه . 
یه کێک��ی دیکه  له  گرفته کانی بواری په روه رده، 
پەرەپێدان��ی دی��اردەی ناعاداڵن��ەی  کەرت��ی 
تایبەت��ی قوتابخانه کانه و ئه مه ش تا دێ لە ناو 
کۆمه ڵگ��ەدا خراپتر خۆی ده نوێنێ. بە داخەوە، 
نیزامی دەس��ەاڵتدار بە بێ ئه وه ی هه س��ت به  
مه ترسیی دیاردەی نەشیاوی هه اڵواردن بکا یان 
گوێرایه ڵی ویس��تی ڕەوای چینی هه ژاران بێ، 
بانگه ش��ه بۆ  قوتابخانه و فێرگه  تایبه تییه کان 
ده کا. بەرپرس��ان ل��ە ئاکام��ی ئ��ەم کردەوە 
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ناس��ەردەمییەدا، لە الی��ەک  مافی خوێندن له  
چین��ی هه ژار زه وت ده کەن و لە الیەکی ترەوە، 
ب��ە بەردەوامی دەرفەتی زێڕین بۆ چینی بورژوا 
دەخوڵقێنن کە خۆشیان لەوێدا خۆ دەبیننەوە. 
مێ��ژووی پ��ەروەردەی ئێ��ران نیش��انی 
دەدا کە له  شۆڕش��ی مه ش��رووته وه  تا ئەمڕۆ، 
حکوومەته کان��ی ئێ��ران ڕۆڵ��ی چاودێ��ری و 
سیاس��یی خۆیانیان له  ناو ده زگای په روه دەدا 
کۆکردووەتەوە و پرسی گرینگی فێرکاری،  وه ک 
چه مکێکی ده وڵه تی-سیاسی بە ئەژمار دێ. لە 
میان��ەی ئاڵوگۆڕەکانی فێرکاری��دا، حکوومەت 
ڕۆڵی س��ەرەکی و کۆتایی دەگێڕێ و ڕێگە نادا 
ک��ە ئه کته رگەلی مامۆس��تا، قوتابی، بنه ماڵه و 
ناوه نده  س��ەندیکایی و یاسایییە سەربەخۆکان 

بەشداری بکەن. 
به مجۆره  دەبینین کە حکوومەت و ناوه نده  
بڕیاردەرەکانیان، ویست و سیاسه ته کانی خۆیان 
بە شێوەی زۆرەکی له  سه رەوە بۆ خوارەوە بۆ ناو 
پانتاییی قوتابخان��ه کان دەگوازنەوە و ڕوانگەی 
خۆیان دەس��ەپێنن. ئەم تەقەالگەلە کەمتر لە 
جینایەت نین، بە تایبەت ئەوەی کە دەیانەوێ 
ش��وێنەوارە کولتوورییەکانی گەالنی ڕەس��ەنی 
ئەم دیارە بس��ڕنەوەو ڕێگەی وێژمان، ڕاپرسی 
و هاوکاریی گشتی لە نێوانیاندا خاشەبڕ بکه ن. 

کێشه  ناوخۆیییه کان
س��ه باره ت ب��ه  کێش��ه  ناوخۆیییه کان��ی ن��او 
سیستەمی په روه ده ی ئەمڕۆی ئێران ده توانین 
چاو بخش��ێنین به  خاڵگه لێکی وه ک، شێوازی 
مامۆس��تا،  ناش��یانەی هه ڵبژاردنی)گزین��ش( 
ڕاهێنان و ڕاگرتنی ناعاداڵنه ی هێزی کار له  ناو 
په روه رده ، پاس��یڤ بوونی هه ڵبژاردنی مودیران 
له  ئاس��تی قوتابخانه، ئی��داره  ناوچه یییه کان و 
بگره  تا به رپرس��انی ناو وه زاره تخانه  ، شکس��تی  
بەڕێوه به رایه تی��ی قوتابخان��ه کان ب��ه  تایبه ت 
له  بواری ڕاکێش��انی به ش��داربوونی بنه ماڵه و 
مامۆستایان له مه ڕ باش��تر بەڕێوه بردنی ناوه نده  
سیس��تەمی  الوازبوون��ی  خوێندکاریی��ه کان، 
کۆنت��رۆڵ، الوازبوونی چاودێ��ری و هێژاندنی 

پراکتیک له س��ه ر به رنامه و پان و گرفته کان، 
نه بوونی لێکۆڵینه وه ی زانس��تی و به راوردکردن 
له  گه ڵ زانستی ڕۆژ، هه روه ها له خواره وه بوونی 
ئاس��تی زانس��تیی ژماره یه ک��ی به رچ��او له  
مامۆستایان و بێ مه یلییان بۆ خۆ ئاکتیڤ کردن 
ل��ه  ن��او کاس ، کزبوون��ی ڕاده ی مێهره بانیی 
بەڕێوەبەرایه تی��ی  نێ��وان  په یوه ندییەکان��ی 

قوتابخانه و مامۆستا، قوتابی و بنه ماڵه کان .
ئه گه رچ��ی به  س��انایی ده توانی��ن ده یان 
ئاسته نگ و ئارێشه ی دیکه  له  ناوه وه و ده ره وه ی 
پ��ه روه رده  بخه ینه  به رباس ک��ه  هەریەکەی بە 
جۆرێک به رۆکی ڕه وتی فێرکاریی سه رده میان 
گرتووه ، به اڵم ئه گه ر ده زگای په روه رده ش هه روا 
س��ه رەڕۆیانه  بچێته  پێش و چاره سه ری کۆسپ 
و ته گه ره کانی س��ه ر ڕێگای فێ��رکاری نه کا و 
گوێرایه ڵی ڕاس��تییه کان نه بێ، ده بێ هه مووان 
چاوەڕوان��ی ئەوە بی��ن کە ل��ه   داهاتوویه کی 
نێزیک��دا گه وره ترین وه زاره ت��ی کۆمه ڵگە، واته  
وه زاره تی په روه رده و فێرکردن به رەو ئاقارێکی 
نه خوازراو و مه ترس��یدار ب��روات و پێکهاته ی 
فره نه ته وەییی ئەم واڵتە زیاتر لە جاران تووشی 

سه رلێ شێواوی ببێ.

پێشبینییداهاتوو
ئه گه ر به رنامه کانی پ��ه روه رده   به رەو بارهێنانی 
مرۆڤ له  ناو سیس��تەمێکی گه ل ساالردا بن و 
گه ش��ه ی هه مه  الیه نه ی کۆمه ڵگ��ە له به رچاو 
بگی��ردرێ، ئ��ەو  چاوەڕوانییە لە ه��ەر تاکێک 
ده ک��رێ کە ب��ه  پێ��ی به رنام��ه و گه اڵڵه ی 
دیاریکراو، وێڕای به شداریی چاالکانه  له  ئه رکه  
کۆمه اڵیه تییه کان و بازاڕی کار، به  ش��ه رافه ت  
تەکنیکه کان��ی ژیان وه ده س��ت بخ��ات و له  
ڕۆحی مافخوازی، بیرکردن��ه وه ، بەدواداچوون، 
ڕه خنه گری، خوڵقاندن و نوێخوازی به هره مه ند 
ب��ێ. هه روه ها ل��ه  خوێندکاران��ی دواناوه ندی 
چ��اوەڕوان ده ک��ڕێ ک��ه  پ��اش تێپه راندنی 
ده وره کانی��ان، هه س��تی هونه ری��ی خۆی��ان 
پیش��ان بده ن و تۆوی هاریکاری، ئازادیخوازی، 
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ئاشتی خوازی، به رابه رخوازی و ڕێزگرتن له  ماف 
و به هاکانی مرۆڤ له  هزرو دڵیاندا چه که ره  بکا. 
هەروەها پێویس��تە زەمینەیەکی وەها لەبار بۆ 
فێرکاران و الوان ڕێ��ک بخرێ کە له  به رانبه ر 
پرس��ه  گرینگ��ە نیش��تمانی و کلتوورییەکاندا 
خۆی��ان به  به رپرس��یار بزانن و به  مه به س��تی 
سه قامگیرکردنی بیری کۆنه په ره ستانه  له  ئاست 
هه رجۆره  هەڕه شه یه کی دژه ئینسانیدا دژکرده وه  

له خۆیان نیشان بدەن.
و  پێش��که وتوو  واڵت��ه   ل��ه   دی��اره  
دیموکراتیکه کان��دا ئامانجی دواڕۆژی وه زاره تی 
پ��ه روه رده  له  الی��ه ک جێگیر کردن��ی به ها و 
بایه خ��ه  مرۆیییه کان��ه و له  الیه ک��ی دیکه وه ، 
به رگی��ری کردن ل��ه  بەالڕێداچ��وون و دوور 
که وتنه وه ی قوتابیان  لەو دیارده و ئاڵۆزیگەلەیە  
ک��ه  کۆمه ڵگە به ره و لێکت��رازان، هه اڵواردن و 
پۆلێنبەندیی چینایەتی ده به ن. له  کۆمه ڵگایه ک 
که  دانیش��تووانه که ی ده س��ته به ندی ده کرێن، 
پله ی هیوا به  ژیان به رده وام سه ره وخوار ده ڕوا . 
کاتێ��ک قوتابییانی ئەم��ڕۆ  وه ک  پێکهێنه رانی 
کۆمه ڵگەی ڕاس��ته قینه ی داهات��وو  له  یه که م 
س��اته کانی چوونیان ب��ۆ خوێندنگ��ه ، خۆیان 
به  ڕۆح و جه س��ته وه  له  ناو گێ��ژاوی نکۆڵی و 
شاردنه وه ی هه قیقه ته کاندا دەبیننه وه، گه شه و 
نه شه ی ڕاسته قینه ی خۆیان له ده ست ده ده ن و 
ناکرێ لەو بەستێنەدا چاوەڕوانی کۆمه ڵگەیه کی 
به خته وه ر بین، واتە ئەو داهاتووەی که  چاوەڕوانی 
ئه وانه تاریکە و تروسکەکانی هیوای بە گوێرەی 

دڵخوازی سەردەمیانە تێدا بەدی ناکرێ .
وەک دەبینی��ن، ئەگ��ەر ڕێگەچارەیەک��ی 
ئاش��تیخوازانە بۆ دۆخی مەترس��یداری پرس��ی 
فێرکاری لە کوردستان نەدۆزرێتەوە و مافی زەوت 
 ک��راوی ئەو گەلە نەدرێتە دەس��ت خاوەندارانی 
ڕاستەقینەی خۆی، ئەرکی تاکەکانی گەلی کورد 
لە داهاتوودا قورستر دەبێت.  قوتابیانی کوردستان 
که  هه ڵق��واڵوی دڵی گه لێکی به ش��خوراون، له  
بارودۆخێک��دا ده ژین ک��ه   زمانه که یان به  هێند 
ناگیرێ، کلتووره که یان به  پلە دوو یان سێ دێته  

ئه ژمار، مێژووه که یان گیرۆده ی چه واش��ه کاریی 
بێ بەزەیییانەی��ه و جوگرافی��ا و ژینگه ی��ان لێ  
زه وت کراوه . لە ڕاستیدا ئەم تایبەتمەندیگەلە بە 
شێوەی ناڕاستەوخۆ بە گوێچکەماندا دەچپێنین 
کە ڕابین و چیتر س��تەم و داگیرکاری قەبووڵ 

نەکەین. 

دواوتە
گەلی ک��ورد ئه و کاته  ده توان��ێ به  داهاتووی 
خۆم��ان پش��ت ببه س��تێ ک��ه  ل��ه ودا ڕووی 
ڕاس��تییه کان پێش��ان الوان و مێرمندااڵن��ی 
ب��درێ و بە ب��ێ دڵه راوکێ و ب��ه  ئه منییه ته وه  
بۆ داهاتوویه ک ڕابێن ک��ه  له ودا هەر تاکێکی 
ئەمڕۆیی، جێگە و به هاکانی خۆی بدۆزێته وه و 
بە بێ هەاڵواردنی نژادی، جنسی و چینایه تی لە 
کەشوهەوایەکی ئازاد، بەرابەر و برایانەدا بژی. 

ئەگ��ەر بارودۆخ��ی قوتابخانەکان��ی ئێران 
س��ەبارەت بە ویس��ت و داخوازیی گەالنی ئەم 
واڵتە بدەینە بەر سەرنج، دەبێنرێ کە دەزگای 
پەروەردەی ژێر دەس��ەاڵتی کۆماری ئیسامی، 
نە تەنیا گوێبیس��تی داوای ڕەوا و ئینس��انیی 
کۆمەڵگەکەی نەبووە و گەش��ەی سەردەمیانەی 
ب��ە قوتابخانەکان نەداوە، بەڵکوو بە پێچەوانەوە، 
ل��ە ژێر کەرەس��ەی ڕیاکارانەی بە ئیس��امی 
ک��ردن ب��ەردەوام سیاس��ەتی مراندنی حەز و 
خولی��ای مندااڵن��ی ڕەچاو ک��ردووە. هەروەها 
چارەنووسی ئەوانی کردووەتە قوربانیی مانەوەی 
حاکمیی��ەت و س��اتە ش��یرینەکانی تەمەنی 
بەرپرسانی  زۆربەی  فەوتاندووە.  هەس��تیاریانی 
س��ەرەکی و پلەبااڵی ناوچە بێبەشکراوەکان و 
یەک لەوان کوردس��تان، لە کەسانی ناپسپۆری 
بواری پ��ەروەردە پێکهاتوون و لە جیاتی پلەی 
زانس��تی، پایەو دەرەجەی نیزامییان هەیە. هەر 
بۆیە لەوێ دەزگای پەوەردە لە جیاتی خزمەت 
کردن بە کولتوور و فەهەنگی تایبەت بە خۆیان، 
مخابن لە ژێر پیانی جۆراوجۆر و ڕەوشتی دژە 
مرۆییانەدا هەوڵ دەدا شوناس��ی ڕاستەقینەی 
دانیشتووانەکەی لە ڕێگەی قوتابییانەوە بگۆڕێ 
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و کەلەپووری دەوڵەمەندی س��ەر بە خۆیان، بە 
جێگیر کردنی سیس��تەمی تۆقاندن و کوشتن 

بفەوتێنێ. 
ئەزموونی چەند ساڵەی نیزامی ئیسامیی 
زاڵ بە س��ەر واڵتەکەماندا نیش��انی داوە کە 
زۆرب��ەی بەرنام��ە و پانەکان��ی قوتابخانە و 
سەرچاوەی کتێبە دەرسییەکان، لە گەڵ زات 
و سروش��تی قوتابییان نام��ۆن. وەها بابەت و 
ناوەرۆکگەلێ��ک ناتوانن هاندەری درێژەدان بە 
خوێندنی مندااڵن بن. سیاس��ەتی ئەمنییەتی 
و مێت��ۆدی س��ەدە ناوەندیی��ەکان بەس��ەر 
کەش��وهەوای قوتابخانەکاندا زاڵە و ئامانجدار 
کردنی پەروەردە و ڕاهێنان تەنها بە مەبەستی 
خزمەت بە بەهێزکردنی ئیدئۆلۆژیی بەرتەسک 
و وشکی دەس��ەاڵتی داس��ەپاو، قوتابخانەی 
لە گەش��ە و نەشە خس��تووە. ئەگەر دەزگای 
پ��ەروەردەی واڵتێ��ک نەتوان��ێ منداڵەکانی 
خ��ۆی بۆ داهاتووی واڵتەکەی ئامادا بکات، بە 
دڵنیایی��ەوە کۆمەڵگەی ئ��ەو واڵتە لەدوارۆژدا 
تووش��ی قەیران��ی س��المی پێکەوەهەڵکردن 
دەبێ��ت و ل��ە ڕەهەندەکانی دیکەش��ەوە لە 
گەیش��تن بە ئامانجە س��ەردەمییەکان سارد 

دەبێتەوە.

پێشنیاربۆچارەسەرییگرفتەکان
ب��ە هۆی هەبوونی هەن��دێ بارودۆخی تایبەت 
بە واڵت��ی ئێران، وەک پێکهات��ەی فرەنەتەوە، 
بەدیهاتن��ی دێمۆکڕاس��ی لەم واڵت��ەدا بە بێ 
سیستەمێکی حکوومەتیی ش��یاو و ڕاهاتوو لە 
گ��ەڵ پێکهات��ە کۆمەاڵیەتییەکەی، ئاس��تەمە 
و ی��ەک ناگرێتەوە. گونجاوتری��ن ڕێگەچارە بۆ 
چارەس��ەریی ئەو گرفتەش دەتوانێ سیستەمی 
فیدراڵ��ی بێ��ت. ئەگەرچی چەندی��ن دەیە لە 
دامەزرانی دەوڵەتی مودێڕن لە ئێران تێدەپەڕێ، 
ب��ەاڵم ب��ە هۆی ئ��ەوەی ک��ە ماف��ی نەتەوە 
جۆراوج��ۆرەکان لەوێدا لە بەرچ��او نەگیراوە، 
دێمۆکڕاسی پەرەی نەسەندووە و پێشکەوتنێکی 

ئەوتۆی بە خۆیەوە نەدیوە. 

ئەمڕۆکانە لە زۆربەی واڵتانی فرەنەتەوەدا، 
کێش��ەی مافی پێکهاتەکانی��ان بە گرێدانی 
دێمۆکڕاس��ی و فیدراڵیزم چارەسەر کردووە. 
ل��ە ئاکام��ی پش��تگوێ خس��تنی چەمکی 
گرینگ��ی فیدراڵیزم ل��ە پانتاییی کۆمەڵگەی 
ئێران، مەس��ەلەی فرە نەتەوەی��ی و ڕێدۆزە 
دەرفەتی  ئێستاش  هەتاکوو  پێوەندیدارەکانی 
باسوخواس��تی ب��ۆ نەڕەخس��اوە، بەڵكوو بە 
پێچەوانەوە، بە هۆی زاڵ بوونی تەنیا گەلێک 
بە س��ەر پێکهاتەکانی دیکەدا و قۆرغ کردنی 
حکوومەت��ی ناوەندی ، دەس��ەاڵت نەیتوانیوە 
پارێزەری مافی هەمووان بێ یان لە گۆڕەپانە 
ناوخۆی��ی و دەرەکییەکاندا ل��ە نوێنەرایەتی 
کردنی گەالن و کولتوورە دەوڵەمەندەکانیان 

دەستەوەستان ماوەتەوە. 
هەرچەن��د ناکرێ ی��ەک ڕەهەندی چاو لە 
کێشەکان بکرێ و لە ڕاستیدا کۆمەڵە گرفتێک 
بە یەکەوە ئەو دۆخە لێڵەیان بە سەر کۆمەڵگەی 
فرەچەشنی ئێراندا هێناوە، بەاڵم نابێ نکۆڵی لەوە 
بکەین کە هەتا بیرێکی ئازادانە و دێمۆکڕاتیک 
دنی��ای مرۆیی��ی واڵت��ی ئێم��ە دانەگ��رێ و 
سیس��تەمێکی دێمۆکڕاتیکی دەسەاڵتداری لێ 
 نەکەوێتەوە، گەالنی ئێران بە گش��تی و گەلی 
کورد بە تایبەتی، ناتوانن بە سانایی لە سێبەری 
دەزگایەکی پەروەردەی عادڵ و س��ەردەمیانەدا 
خۆی��ان ببیننەوە. گرینگتری��ن و گونجاوترین 
چ��ارەش ئەوەیە کە هەمووان ب��ۆ دامەزراندنی 
سیس��تەمێکی فیدڕاڵی، بە پێی تایبەتمەندییە 
ئەتنیکی و جوگرافییەکانی تێکڕای پێکهاتەکانی 

واڵتی ئێران تێبکۆشین.

سەرچاوە

١. قوتابخانەکان بۆ داهاتووی مندااڵنمان نۆژەن بکەینەوە
Refondons l›école pour l›avenir de nos enfants
2. بنەماکانی کۆمەڵناسیی الوان، برنهارد شیفەرس، وەگێڕانی یووسف 

فەقیهی
3. فیدراڵی��زم ل��ە واڵتانی ف��رە نەت��ەوەدا، ناوەن��دی لێکۆڵینەوەی 

ستراتێژیکی حدکا-پاییزی 27١2ی کوردی
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پەروەردەی شیاو و شایستە بۆ هەموو مرۆڤەکان زۆر گرینگە. ئەم بابەتە، فێربوونی باش، 
بەدرێژایی ژیان لەناو تاکەکانی هەموو چینەکان، بیروڕاکان، ئایینەکان و هەرێمەکان سانا 
دەکات. پەروەردە، پڕۆسەی گەیشتن بە زانیاری، بایەخەکان، کارامەیییەکان، بڕواکان 
و دابونەریتە ئاکارییەکانە. پەروەردە، کلیلی سەرکەوتن لە داهاتوو و وەدەستهێنانی 

دەرفەتگەلێکی زۆر شیاو لە ژیاندایە و قازانجی بەرچاوی بۆ مرۆڤ هەیە.

تایبەتمەندییەکانی سیستەمی پەروەردەی کوردستان  

نیشتمانکوردستانی



دەستپێک
تەوەرەی سەرەکی لە پڕۆسەی پەرەسەندنی 
هەر کۆمەڵگای��ەک، پەروەردەیە. پەروەردە 
لە کۆی ئەو دی��اردە کۆمەاڵیەتییانەیە کە 
هاوکاریی بێدرێخ��ی یەکەیەکەی کۆمەڵگا 
بە پێویس��ت دەزانێت. هەر مرۆڤێک وەکوو 
تاکێ��ک لە کۆمەڵگای ئەمڕۆدا مافی ئەوەی 
هەیە لە پەروەردەی شیاو و هاوڕیز دەگەڵ 
پێداویس��تییە تاک��ی و کۆمەاڵیەتییەکانی 
کۆمەڵگایەک کە تێی��دا دەژی، بەهرەمەند 
بێت. هەروەها، بۆ پەرەسەندنی هەمەالیەنە، 
پێویس��تمان ب��ە بارهێنان��ی قوتابییانێک 
هەی��ە کە داهێن��ەر، دوورن��واڕ، پەیجۆر و 
پرس��یارکەر بن. ل��ەم پێناوەدا، ناس��ینی 
ڕەوتەکانی ئابووری، کۆمەاڵیەتی، کولتووری 
و سیاسیی هەر کۆمەڵگایەک بە مەبەستی 
ڕوونکردنەوەی دوورەدیمەن و ئاس��ۆگەلی 
سیاس��ەتگوزاری و داهاتووبینیی زانس��تی 
زۆرپێویس��تە. لە ڕوانگەی کۆمەڵناسییەوە، 
پەیوەندیی سیس��تەمی پ��ەروەردە دەگەڵ 
پەرەس��ەندن لەو ڕووەوە ش��یاوی تاوتوێ 
پەرەسەندن)تەوس��عە(،  ک��ە  کردن��ە 
کۆمەڵ��ە  ل��ە  دابینک��راوە  ڕاس��تییەکی 
کردەوەگەلی ژیرانە و بیرس��ایی تاکەکانی 
کۆمەڵگا و لەم نێوەدا پەروەردە، هۆکارێکی 
هەرە گرینگە کە ل��ەو ڕێگەیەوە دەتوانین 
ک��ردەوەکان ژیرانە و ڕەفت��اری مرۆڤەکان 
بە باش��ترین دۆخی گونج��او دەربهێنین و 
لە دەسکەوتە زانس��تی و کولتوورییەکانی 
م��رۆڤ بە درێژایی مێژوو کەڵک وەربگرین. 
هەروەها، پێویس��تە سەرنجێکی زۆر بدرێتە 
پێکهاتەی پەوروەردەیی و جۆری سیستەمە 
پەروەردەی هەر  فێرکارییەکان. سیستەمی 
واڵتێک کاریگەرییەکی بەرچاوی لە س��ەر 
تواناییی ئاکام و بەرهەمدانی ئەو واڵتە هەیە؛ 
چونکە ئەم سیس��تەمانە بە خس��تنەکاری 
بەرنام��ە، ئامانج، پڕەنس��یپ و سیاس��ەتە 
جۆراوجۆرەکانی پ��ەروەردە، کاریگەرییەکی 

جی��اواز لەخۆی��ان بەجێدێڵن. ب��ەم پێیە، 
پ��ەروەردەی شایس��تە گرنگترین هۆکاری 
گەشە و پەرەسەندنی ئابووری، کۆمەاڵیەتی و 
سیاسییە و ئاستە جیاوازەکانی پەرەسەندن، 

خۆی دەبێتە هۆی پەرەسەندنی پەروەردە.

گرینگییپەروەردە
پەروەردەی ش��یاو و شایس��تە ب��ۆ هەموو 
مرۆڤەکان زۆر گرینگە. ئەم بابەتە، فێربوونی 
ب��اش، بەدرێژایی ژی��ان لەن��او تاکەکانی 
هەموو چین��ەکان، بی��روڕاکان، ئایینەکان 
و هەرێم��ەکان س��انا دەکات. پ��ەروەردە، 
پڕۆسەی گەیشتن بە زانیاری، بایەخەکان، 
کارامەییی��ەکان، ب��ڕواکان و دابونەریت��ە 
ئاکارییەکانە. پەروەردە، کلیلی س��ەرکەوتن 
لە داهاتوو و وەدەستهێنانی دەرفەتگەلێکی 
زۆر ش��یاو لە ژیاندایە و قازانجی بەرچاوی 
ب��ۆ م��رۆڤ هەیە؛ ب��ۆ نموونە: مێش��ک و 
تێفکرین��ی ت��اک ڕوون دەکات، یارمەتی 
دەدات تا قوتابیی��ان لە کاتی دەرچوون لە 
زانکۆ پانداڕش��تنێکی ش��یاویان بۆ پیشە 
ی��ان درێژەپێدانی خوێندنی ب��ااڵ هەبێت. 
خوێن��دن، یارمەت��ی دەدات ت��ا تاکەکان 
بەجۆرێ��ک بیربکەنەوە، هەس��ت بکەن و 
هەڵس��وکەوت بکەن کە لە سەرکەوتنیاندا 
یارمەتییان بدات و س��ەرەڕای دابینکردنی 
کۆمەڵ��گای  کەس��ێنی،  ڕەزامەندی��ی 
خۆش��یان باش��تر بکەنەوە. لە بنەڕەتدا، بە 
ه��ۆی ئەوەی کە سیس��تەمی پەروەردە لە 
کۆمەڵ��گادا لە حاڵی ئاڵوگ��ۆڕ، گۆڕانکاری، 
وەرچەرخ��ان و نوێخوازی��ی وش��یارانە لە 
ئاقاری گەش��ەی توانایییەکان و چاکسازی 
و گۆڕینی ڕەفتار لە مرۆڤدایە، بۆیە موتۆڕی 
پێش��کەوتووییی  )موتورمحرکە(  بزوێنەری 
هەمەالیەن��ەی کۆمەڵگای��ە. ل��ە دونی��ای 
ئەمڕۆدا، بێگومان سیس��تەمی پەروەردەی 
هەر کۆمەڵگایەک، کارتێکراویی گۆڕانکاری 
و تایبەتمەندییەکان��ی هەناوەکی��ی ئ��ەم 
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سیستەمە و هەروەها کارتێکراوی کاردانەوە 
کردنەکان��ی  هەڵس��وکەوت  ش��ێوازی  و 
سیستەمی ئابووری، کۆمەاڵیەتی، کولتوری 
و سیاس��یی کۆمەڵگایە و هاوکات دەتوانێ 
کاردانەوەی بەسەر ئەواندا هەبێت. کردەوەی 
ئەم سیس��تەمە پەروەردانە، گۆڕینی مرۆڤە 
خاوەن بەهرەکان بە مرۆڤگەلێکی ساڵمەت، 
هاوس��ەنگ)متعادل(، داهێنەر و بیرمەندە. 
ئ��ەم بابەتانە و ل��ە الیەکی دیکەش��ەوە، 
پێویستی بە پەروەردە و داخوازیی کۆمەڵگا 
و هەروەه��ا ئاڵوگۆڕە خێ��راکان لە دنیای 
هەنووکەدا، بوونی سیستەمێکی پەروەردەی 
دینامیک و داهێنەر بۆ هاوهەنگاوی دەگەڵ 

تەنانەت  و  گۆڕانکارییانەدا  ئەم 
گۆڕانکاریگەلێکی  پێکهێنان��ی 
دیاری��دەکات.  ویس�������تراو 
پەروەردە  سیستەمی  هەروەها، 
گۆڕانکاری  سەرەکیی  ئامرازی 
ڕوانگەکان و ئاڵوگۆڕی پێکهاتە 
کۆمەاڵیەتییەکان و دابینکەری 
مۆدێل��ە سیاس��ییە نوێیەکانە 
کە دەتوانێ��ت ڕۆڵێکی گرنگی 
لە پەرەس��ەندن و ڕاگواستنی 
پەیوەندیدار  کارام�����ەیی��ی 
دەگەڵ بەش��داربوونی سیاسی 
هەبێ��ت. ئەوی ک��ە پەروەردە 
و  بێ��ت  چەش��نێک  چ  ب��ە 

ئامانج��ی چ��ی بێ��ت، دەتوانێ��ت جۆری 
حکوم��ەت دیاری کات. ئەگەرسیس��تەمی 
پەروەردەچێک��ەر، ب��ە ڕێزگرت��ن لە مافی 
تاکەکەسی، گەشەی جیاوازییە تاکییەکان، 
ڕێکخس��تنی بەرنامەگەل��ی پەیوەندی��دار 
دەگەڵ پەرەس��ەندن و گۆڕانکاریی مرۆڤی 
)توس��عە و تحول انس��انی( و یارمەتیدان 
ب��ۆ دیس��یپلینی تاکەکەس��ی و بەکۆمەڵ 
و ... هەبێ��ت، ئەم جۆرە سیس��تەمە هەر 
خۆی ب��ەرەو سیس��تەمێکی دیمۆکراتیک 
دەگۆڕدرێ��ت. پێکهێنان��ی سیس��تەمێکی 

دیمۆکڕاتیک، پێویستی بە مرۆڤگەلێکە کە 
بۆچوون و ڕوانگەی دیمۆکڕاسییان پرۆڤە و 
ئەزموون کردبێت. ئەم بابەتە گرینگە شیاوی 
ڕەخسان نییە جگە لەوەی کە لە دامەزراوە 
پەروەردەییەکان��ەوە دەس��ت پ��ێ بکات و 
من��دااڵن لە پەیوەندی دەگەڵ پرس��گەلی 
دابینکردن��ی  قوتابخانەت��ەوەری،  وەک��وو 
... دەنگ��دان و  ش��ۆڕاگەلی فێ��رکاری و 
دەنگوەرگرت��ن فێرب��ن و ڕای جیاواز و دژ 
بە ڕای خۆیان ئەزموون بکەن و بەگش��تی، 
ئەخاق و ک��ردەوەی دیمۆکراتیک فێربن. 
س��ەرەڕای ئەمە، هەر لە سەرەتاوە، قوتابی 
لە دیاری کردنی چارەنووسی خۆیدا بەشدار 

دەبێت. 
پارێزەری  وەکوو  پەروەردە 
سیستەمی سیاسی و فاکتەری 
کاریگەر لە گەش��ەی سیاسی، 
س��ێ کارکردی بنەمایی هەیە 
1 فاکتەری  ک��ە بریتین ل��ە: 
کۆمەڵگەویستیی  س��ەرەکیی 
سیاس��یی تازەالوان و الوان لە 
 کولتووری سیاس��ی نەتەوەیی؛
2 فاکت��ەری کاریگ��ەر ل��ە   
ه����ەڵب��ژاردن و بارهێنان��ی 
 نوخبەگەل��ی س������یاس��ی؛
3 فاکت��ەری س��ەرەکی لە   
و  سیاس��ی  یەکگرتوویی��ی 
وش��یاریی سیاس��یی نەتەوەی��ی. تەنانەت 
پێشەنگی  دەتوانێت  فێرکاری  سیس��تەمی 
سیاسەت وگەش��ەی سیاسی بێت کە بەم 
پێی��ە، سیاس��ەت یان بڕی��ارە حکوومی و 
سیاس��ییەکان بەش��ێک لە کۆی گشتیی 
پ��ەروەردە لەقەڵەم دەدرێ��ت و پەروەردە 
بناغەی دیمۆکراسی و پەرەسەندنی  وەکوو 
سیاس��یی واڵتەکان بەحەساو دێت. بەپێی 
ئەم باسانە، شکڵ گرتنی شوناسی نەتەوەیی 
و شوناس��ی گش��تی، پێکهێنان��ی نۆرم و 
چاوەڕوانیی��ە کۆمەاڵیەتیی��ە ش��یاوەکان، 

سیستەمی
پەروەردەیکوردستان

پێویستیبە
بەرنامەگەلێکی
ڕێکارانەی
ئامرازییە

کەبەپێیئەوە
بتواندرێت

ئەولەویەتەکانو
چاالکییەکانی
فێرکاریدابین

بکرێت.
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گەش��ەی کۆمەاڵیەتی و دەوڵەمەند کردنی 
کرداری تاک��ەکان لە کۆمەڵ��گای کورددا 
کە ب��ەردەوام بندەس��ت و داگیرکراو بووە 
و تاکەکانی وەکوو کەمینە بەحەس��او دێن، 
بۆ گەش��ە و پێشکەوتنی هەمەالیەنەی ئەم 
واڵتە، پێداویستیی سەرەکی و تەنیا ڕێگای 
زاڵبوون بەس��ەر کێش��ە جۆراوج��ۆرەکان، 
سیستەمی پەروەردە و چۆنییەتیی فێرکاریی 

ئەو سیستەمەیە. 

تایبەتمەندییەگشتییەکانیسیستەمی
پەروەردەیشیاوبۆکوردستان

بێگومان، نهێنیی سەرکەوتن و پەرەسەندنی 
هەر کۆمەڵگایەک، زانیاری و بەهرەبردن لە 
کەرەس��تە جۆراوجۆرەکانە و کەسایەتی و 
مێش��کی هەموو نەتەوە و ڕەچەڵەکەکان بە 
یەک ڕادە بۆ پێش��کەوتن خاوەن بەهرەن؛ 
بەو مەرجەی ل��ە فەزایەکی دوژمنکارانەدا، 
نەگیردرێ��ت.  س��ەرکەوتنی  ب��ە  پێ��ش 
نەتەوەی کوردیش سەرەڕای ژێڕدەستەییی 
لەمێژین��ەی خۆی، بەهۆی بوونی توانایی و 
بەهرەی هەمەجۆرەی، بەردەوام لە ئاس��تی 
پزیش��کی، ئەندازیاری، بیرکاری، ئەدەبیات، 
مۆس��یقا و ... پلەگەلی نایاب و باشی تۆمار 

کردووە. 
سیس��تەمی پ��ەروەردەی کوردس��تان 
پێویس��تی بە بەرنامەگەلێک��ی ڕێکارانەی 
ئامرازیی��ە ک��ە بەپێ��ی ئ��ەوە بتواندرێت 
ئەولەویەت��ەکان و چاالکییەکانی فێرکاری 
دابی��ن بکرێت. ڕێکارگەلێ��ک کە باس لە 
دوورەدیمەن��ی فێ��رکاری و دیاریکردن��ی 
ڕێڕەوەکانی سیاس��ەتی پانەکانی فێرکاری 
ئامانجەکانی فێرکاری،  بکات و هەروەه��ا، 
ش��ێوازەکانی بەڕێوەب��ردن و تاوتوێکردنی 
ڕەوت��ەکان ش��رۆڤە ب��کات. دوورەدیمەنە 
کوردس��تان  پەروەردەی  فێرکارییەکان��ی 
پێویستی بە پانگەلێکی بەبڕشت و کاریگەر 
هەیە کە سەرەڕای قەرەبووکردنەوەی بۆشایی 

و ئەو کەموکۆڕیانەی کە بەهۆی سەرەڕۆیی، 
ستەم و گەندەڵیی حکومەتە یەک لە دوای 
یەکەکان��ی ئێ��ران –بەتایب��ەت کۆماری 
ئیسامی کە خەساری سەرەکی و زۆرینەی 
بۆ س��ەر کورد و کۆمەڵگای کوردی بووە – 
دروس��ت بوون، بتوانێت دەگەڵ ئاڵوگۆڕییە 
جیهانییەکاندا بەرەوپێ��ش بچێت. هەر بۆ 
ئەم مەبەستە، ئامانجەکانی پان و بەرنامەی 
فێرکاری لە پەروەردەی کوردستاندا بە دوو 
دەستەی سەرەکی ١- فێرکاری بە ئامانجی 
نەتەوەی��ی و 2- فێرکاریی گونجاو دەگەڵ 
ئاڵوگ��ۆڕە جیهانییەکان��دا دابەش دەکرێت 
کە ئەم دوو ئامانجە بە واتای بەڕێوەچوونی 
بەرنام��ەکان لە دوو بەش��ی جی��اواز و لە 
یەک داب��ڕاودا نییە، بەڵکوو پێویس��تە لە 
ڕێکارە سەرەکییەکانی فێرکاریدا بە شێوەی 
یەکپارچە و تەواوکەری یەکتر بگونجێت و 

فێر بکرێت. 
سیس��تەمی فێرکاریی واڵت پێویس��تە 
تایبەتمەندیگەلێکی گش��تگیر لەخۆبگرێت 
کە هان��دەری پەروەردەی ه��زری نوێ و 
سوسیالیزە کردنی مرۆڤەکان بێت و ئەرکی 
قوتابخانەکانیش لە ڕەوتی پەرەسندندا هەر 
ئەوەیە. ئاپۆرەی نەتەوەیی بە بەرزبوونەوەی 
لێکدان، بڕەوسەندن، متمانەی هەموویی و 
بەرینتر کردنی ئاسۆی نۆرمی هەموو تاکێکی 
کۆمەڵگا، بەتایبەت لەڕێگای پەرەس��ەندنی 
کۆمەڵ��گای مەدەنیی��ەوە گەش��ە دەکات. 
بەم پێی��ە، پەروەردە هەر ب��ەو ڕادەیە کە 
خوڵقاوی سیستەم و ناوەندگەلی کۆمەڵگایە، 
بۆخۆیش��ی ل��ە پێکهێنان��ی بارودۆخ��ی 
کۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاس��یی نوێ و 
ئاڵوگۆڕی ڕێکخ��راوە کۆنەکانی کۆمەڵگادا، 
ڕۆڵ��ی کاریگەری هەیە. بۆ نموونە، کۆمەڵگا 
کاتێک لە بواری ئابووری بە مۆدێلی شیاوی 
خۆی گەش��ە دەکات ک��ە گۆڕانکارییەکی 
قووڵ و جیددی لە ئاگایی زانس��تی، فەننی 
و کارامەییەکانی)مهارت( خۆی بخوڵقێنێت 
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کە یەکێ��ک لە هۆکارە هەرەگرینگەکان لە 
پێکهێنان��ی ئەم ئاڵوگۆڕە، س��ەروەر کردنی 
ڕۆحی زانس��تی لە کۆمەڵگا و بەکارهێنانی 
توانستی کۆمەڵگا بەرەو ئاقاری بەهێزکردنی 
سەرمایەی مرۆڤی و بنەما دانانی سیستەمی 
فێ��رکاری و تەرکیز لە س��ەر چۆنییەتی و 
س��ازگاربوونی ئ��ەو سیس��تەمە دەگ��ەڵ 

پێداویستییەکانی گەشەی ئابووریە. 
ڕەوتی پەرەس��ەندنی نوێی پەروەردە لە 
ه��ەر کۆمەڵگایەکدا وەک��وو خزمەتکردن، 
پێویس��تیی بە تێکنۆلۆژیگەلێکی باشە کە 
پێداویستییەکانی  فێرکاریی شیاوی  ئاستی 
بواری خزمەتگوزارییەکان مسۆگەر دەکات. 
پێویس��ت بوون بە نوێکردنەوەی سیستەم 
لە ڕێگەی تێپەربوون لە سیس��تەمی کۆن، 
پێویس��تیی بە گەاڵڵەی نوێی پێشکەوتنی 
فێرکاری لە ڕێگای پەیوەندییەوەیە. )یادگیری 
تعاملی(. بەڕێوەبردنی ئەم گەاڵڵەیە دەبێت 
بە تایبەتمەندییەکانی فێرکاریی پرۆفیشناڵ 
دەس��پێبکات. بۆ نموونە، پرۆفیشناڵ بوونی 
باشتر  بەمەبەس��تی  فێڕکاری،  پس��پۆڕانی 
فێرکاریی  فێرب��وون،  پڕۆس��ەی  کردن��ی 
پڕۆس��ەی خزمەتگوزاریی پاندانان وەکوو 
بەکارهێنانی فۆڕمگەلی ئۆناین و دەستەبەر 
کردنی زانی��اری لە کاردانەوەی پڕۆژەگەلی 
بەجێهێنان��ی  بەمەبەس��تی  گرووپ��ی، 
پێداویستییە پرۆفیشناڵەکان لە بازاڕی نوێی 
کاردا، دروس��تبوونی زانیاریی پرۆفیش��ناڵ 
لە پڕۆس��ەی کارگەلی زەینیی تاکەکەسی، 
بەمەبەس��تی چاالک کردن��ی بیرکرنەوەی 
داهێنەران��ە و ... .ه��ەر ب��ەم مەبەس��تە 
دەبیندرێت کە لەم دواییانەدا گۆڕانکارییەکی 
جیهانی لە پیشەس��ازیدا دروس��ت بووە و 
چاالکییە  پیشەس��ازییەکان لە ش��ێوازی 
خۆماڵییەوە ب��ۆ بازاڕی جیهان��ی گۆڕاون. 
بەم پێیە پێویس��تە بەرنام��ەی فێرکاریی 
کوردستان پێداویستیی نوێی بەرهەمهێنانی 
زانس��ت بونیان]١[ دەستەبەر بکات. ئاست و 

ڕێژەی دابینکردن��ی هەلی کار بەرزبکاتەوە 
و لەس��ەر کاری تیم��ی، ڕێبەرایەت��ی و 
ڕاس��تگۆیی و زانیاری��ی جیهان��ی تەرکیز 
ب��کات. لە پەیوەندی لەگ��ەڵ ملمانێکانی 
ش��ێوازی داهاتووی چاالکی��ی بازرگانی بۆ 
پیش��ەی بەرهەمهێن��ان، سەرمەش��قێکی 
ن��وێ لە بەرنام��ەی فێرکاری ل��ە ڕێکاری 
بەرهەمهێناندا پێویس��تە ڕەچاو بکرێت کە 
تێیدا ه��ەم تێکنۆلۆجی��ی بەرهەمهێنان و 
هەم پیش��ە بەرهەمهێنانەکان لە بەرنامەی 
دەرس��یی ڕۆژان��ەی فێرکاری ل��ە قۆناغی 
ناوەندیدا دابنرێت. ه��ۆکاری گرینگی ئەم 
بابەتە ئەوەیە ک��ە دوورەدیمەنی داهاتووی 
فێرکاری ل��ە بەرهەمهێنانی بااڵدا، ڕۆڵێکی 
گرینگ و کاریگەری لە ئابووریی نەتەوەییی 
کوردس��تان و جیهاندا هەیە. تایبەتمەندیی 
بەربەرەکانێ��ی بەرهەمهێنان��ی نەتەوەییی 
کورد، پێویستی بە هێزی کاری خوێندەوار 
هەی��ە کە حەزی لە کارەکەی بێت، چونکە 
تواناییی ئەوان بۆ مانەوە و بوونی داهاتووی 
زۆر  نەتەوەی��ی  بەرهەمهێنان��ی  بەش��ی 
گرینگە. لەئاکامدا، فێرکاریی بەرهەمهێنان، 
پێویستی بە ئاوڕدانەوەیە تاوەکوو بتوانێت لە 
بەرزکردنەوەی پێشکەوتن بۆ بەرهەمهێنان، 
س��ەرترێتی)مزیت(ی  ل��ە  ڕەخنەک��ردن 
بەربەرەکانێ��ی پیشەس��ازی و هەروەه��ا، 
نەتەوەی��ی  ئابووری��ی  کردن��ی  بااڵن��س 
لەگ��ەڵ  ڕووبەڕووبوون��ەوە  بەمەبەس��تی 

ملمانێ جیهانییەکاندا کاریگەر بێت. 
پ��ەروەردە دەرگایەکە بۆ داهاتوو و بۆیە 
دەبێ��ت لەجیاتی ش��ێوازگەلی تێگەیاندنی 
سەرزارەکی و پاراستنی بابەتە دەرسییەکان، 
لەس��ەر فێربوون تەرکیز بکرێ��ت. دەبێت 
س��ەرنجێکی تایبەت بدرێتە مامۆستایان و 
ڕاهێنەران بۆ ئەوەی پاڵنەرێک بێت تا هەموو 
هەوڵی خۆیان بۆ ئیشی پەروەردە بخەنە کار. 
هەروەها، پێکهێنانی سیستەمێکی فێرکاریی 
شایستەس��االر کە تایبەتمەندیی بەرچاوی 
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ئ��ەو، هەبوونی مامۆس��تا و بەڕێوەبەرانێکی 
ڕێبەرانێک��ی  و  بەئەزم��وون  و  لێهات��وو 
بەبڕش��ت و کارام��ە بێ��ت )ک��ە بتوانێت 
پێکبێنێت(،  درێژمەودا  دوورەدیمەنگەلێکی 
مۆدێلی پێویس��تی وەدیهاتنی سیاس��ەتە 
هەمەالیەنەکان و پێش��کەوتنی کۆمەڵگایە. 
بۆ ئەم مەبەستەش فێرکاری و بەتواناکردنی 
مامۆس��تایان، بەڕێوەبەران و ڕاهێنەرەکانی 
قوتابخانەکان، بە شێوازێک کە قۆناغەکانی 
فێربوون ل��ە زانکۆ باوەڕپێکراوەکان و لەژێر 
چاودێریی مامۆستایانی لێهاتوو و بەئەزموون 
بەڕێوەبچێ��ت، پێویس��تە. هەروەها، دەبێ 
گروپگەلێک لە مامۆستایانی وریا و بەهێز لە 

بواری نووس��ینی بەرنامەگەلی 
ف�����ێرکاری��دا ب��ۆ واڵتان��ی 
س��ەرکەوتوو  و  پێش��کەوتوو 
ل��ەم ب��وارەدا وەک��وو ژاپۆن، 
کورەی باش��وور، سەنگاپوور و 
تاوەکوو  ڕەوانەبکرێن  فەنان��د 
فێرکاری��ی  بیرۆک����ەی  ل��ە 
ئ��ەوان ئاگادار ب��ن و بتوانین 
سیستەمێکی فێرکاریی گونجاو 
لەس��ەر بنەم��ای تێکەڵکردنی 
میراتی  لەگ��ەڵ  بیرۆکانە  ئەم 
ئەرزشی  ئەخاقی،  کولتووری، 

و نەتەوەییی کورد پێکبێنین.
ئێجباریی��ە  پێویس��ت و   

کە مامۆس��تایانی قۆناغی ئەوەڵی ناوەندی، 
النیکەم بڕوانامەی کارناسیی بااڵیان هەبێت 
و بڕوانامەی��ان لە زانک��ۆ باوەڕپێکراوەکان 
وەگرتبێ��ت و ش��ارەزایییان ل��ە ب��واری 
لێکۆڵینەوەی زانس��تیدا هەبێت. لەالیەکی 
دیک��ەوە، بەرنام��ە دەرس��ییەکان دەبێت 
بەباش��ی دابڕێژرێن و پێوەرەکانیان دەگەڵ 
ش��ێوازە نوێیەکانی فێربوون و مێتۆدەکانی 
هەڵس��ەنگاندن و بەراورد هاوئاراس��تەییی 
هەبێت. بەراوەردی بەرنام��ە زیاتر دەگەڵ 
خوێندن��ی بەرنامەی دەرس��ی و بەرنامە و 

سیاس��ەتەکانی فێرکاری ل��ە پەیوەندیدایە 
کە دەبێ��ت لە پەیوەن��دی دەگەڵ ڕەوت، 
دەرەنجام و کاردانەوەی��ان تاوتوێ بکرێت. 
ماف��ی هەڵبژاردنی بەرنامەی دەرس��ی بە 
هاوبەشیی قوتابییان، نووسینەوەی بەرنامەی 
گش��تگیری نەتەوەیی بۆ چاکس��ازییەکان، 
ئەنجامی هەنگاوگەلێکی جۆراوجۆر سەبارەت 
بە پێکهاتن��ی قوتابخانەکان و گۆڕینیان بە 
پیان��ی فێرکاری بەمەبەس��تی پێکهێنانی 
پاڵن��ەر ل��ە قوتابیان ب��ۆ کەڵکوەرگرتن لە 
تێفکرین، چارەس��ەرکردنی  کارامەییەکانی 
مەس��ەلە و ئیش��ی گروپی. ئ��ەم بەرنامانە 
دەبێت داخوازییەکانی کۆمەڵگای س��ەدەی 
ی��ەک وەدی  بیس�������ت و 
بهێنێ��ت؛ بۆی��ە خوێندەواریی 
زانیارییانە)س��واد اطاعاتی( و 
ب��ۆ   ICTکارام���ەیییەکان��ی
قوتابیی��ان لە دنی��ای ئاڵۆزی 
دیجیت��اڵ و ل��ە پیش��ەگەلی 
داهاتوو بۆ ئەوان پێویستییەکی 
فێرکاری��ی  حاش��اهەڵنەگرە. 
زانیارییان��ەی  خوێندەواری��ی 
قوتابخانەکان  ب��ۆ  قوتابیی��ان 
کارێک��ی گرینگە و پێویس��تە 
نەتەنیا   ]2[ICT کارامەییەکانی 
ل��ە قوتابخان��ەکان، بەڵکوو لە 
زانکۆ و کۆلێجەکان و هەروەها 
ل��ە ژیانی دواتری قوتابیی��ان گرینگیی پێ 
بدرێت. ئەم سیس��تەمە وەک��وو هۆکارێکی 
ه�����ەرەگرینگ��ی فێربوون��ی کەس��ێنی 
دەبیندرێ��ت. فێربوون��ی کەس��ێنی، جۆرە 
فێرکارییەک��ە ک��ە بەپێ��ی تاقیکردنەوەی 
توانستە ناسیارییەکان)تواناییهای شناختی(
ی قوتابییان کە لە س��اڵی دوایینی خولی 
سەرەتایی ئەنجام دەدرێت، فێرکاریی تایبەتی 
کارامەییەکان��ی فێرب��وون ڕەچ��اودەکات، 
بۆ ئ��ەوەی یارمەتیی ئ��ەم قوتابییانە بدات 
تاوەکوو بەش��ێوەی کاریگەر و بەبڕشت فێر 

فێرکاری
بەتەنیایەکئاست
نییەوهەمووی
ئەوبابەتانەیوالە

پەیوەندی
دەگەڵئەوەدان
لەخۆدەگرێت،
پێویستمانبە
شیکاریی

تایبەتمەندییەکانو
ئەرکەکانیئەمئاستە
پەیوەندیدارانەیە
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ببن. ئەم ج��ۆرە فێرکارییە پێویس��تی بە 
وانەگوتنەوە و فێرکاریی س��ەدەی بیست و 
یەکە بۆ هەموو قوتابییان بۆ وەدەستهێنانی 
کارامەی��ی، بەرفرەهی و قواڵییی زانس��تی 

خوازراوی ئەوان لە کۆمەلگای جیهانیدا. 
س��ەرەڕای ئەم بابەتان��ە، بەپێی ئەوەی 
ک��ە پڕۆس��ەی فێرب��وون و وانەگوتن��ەوە 
پڕۆس��ەیەکی ڕاوەس��تاو نیی��ە و بەڵک��وو 
ڕەوتێک��ی دینامی��ک و چيمهەڵگرە، بۆیە 
پێکهاتەی سیس��تەمی پ��ەروەردە دەبێت 
ئاڵوگ��ۆڕە جیهانییەکاندا  گونجاو دەگ��ەڵ 
بێ��ت. پێکهێنانی سیس��تەمێکی پەروەردە 
ک��ە چێکەر ب��ە ڕۆحی داهێن��ەری بێت، 
دەبێت بەرەو بەنەتەوەییبوونی س��تانداردە 
فێرکاریی��ەکان لە قۆناغ��ی ئامادەییەوە تا 
دواناوەندی بڕوات و بابەتگەلێکی پەیوەست 
بەرپرس��یاریەتی، ستانداردە  بە  بە هەست 
فێرکاریی��ەکان و لێهاتووییەکانی قوتابییان 
بڕێوەبردنی  ناوەندە س��ەرەکییەکانی  ببێتە 
یاسا. هەروەها، ئەم سیستەمە دەبێت ببێتە 
هۆی خۆبژێوی و بەرزبوونەوەی کارامەیییە 
ناناس��یارییەکانی)مهارتهای غیرش��ناختی( 
قوتابییان و ئێسترێس دابەزێنێت و هەست 
بە خۆش��حاڵی کردن لەوان��دا بەرزبکاتەوە. 
ل��ە الیەکی دیکەوە، سیس��تەمی فێرکاری 
دەبێت شوناس��ی گروپی و بەکۆمەڵ پێک 
بێنێت و ئەمە کاتێ��ک بەکردەوە دەکرێت 
ک��ە قوتابی لەگ��ەڵ پۆلی خ��ۆی هاوڕێیە 
و لەگ��ەڵ پۆل��ی خ��ۆی خوێن��دن تەواو 
دەکات و هی��چ ج��ۆرە هەاڵواردنێ��ک لە 
نێوان قوتابییاندا بوون��ی نییە. لە کۆتاییدا، 
کاردانەوەی پەرەس��ەندنی پەروەردە دەبێت 
لە دەسڕاگەیش��تن بە پلەکانی لەسەرتری 
تاقیکارییە نێونەتەوەییەکان پیشاندەر بێت. 

ــۆ ب ــنیارکراو پێش کاری ــەی بەرنام
سیستەمیفێرکارییکوردستان 

لەو ڕووەوە کە مەبەس��ت لە سیس��تەمی 

فێرکاری بەتەنیا یەک ئاست نییە وهەمووی 
ئەو بابەتانەی وا لە پەیوەندی دەگەڵ ئەوەدان 
لەخۆدەگرێت، پێویس��تمان بە ش��یکاریی 
ئاستە  تایبەتمەندییەکان و ئەرکەکانی ئەم 
بریتین  گرینگترینیان  کە  پەیوەندیدارانەیە 

لە: 

ــە ب ــت پەیوەس ــی تایبەتمەندییەکان
قوتابخانەکان:

لێکۆڵین��ەوەکان نیش��انیان داوە کە فەزای 
قوتابخان��ە، بۆ دروس��تبوونی باوەڕمەندیی 
قوتابییان س��ەبارەت ب��ە داهاتووی خۆیان 
یارمەتیدەر دەبێت. بەم پێیە، بەرزبوونەوەی 
قوتابخانە  تایبەتمەندییەکانی کاریگەربوونی 
دەتوانێ��ت ڕێگایەک بێت بۆ پێش��کەوتنی 
ئەرێن��ی و گ��ەش لە داهات��ووی الوان لە 
ڕێگای��ەک وەک��وو پەیوەندیگەلی باش��ی 
قوتابییان و دروستبوونی پاڵنەری خوێندن 
و پێشکەوتن. قوتابییان بەشێکی بەرچاوی 
کاتی خۆیان لە قوتابخانە بەسەر دەبەن کە 
قوتابخانەیەکی ب��اش دەتوانێت لەم بابەتە 
کەڵک وەربگرێ��ت و وەک��وو گۆڕەپانێکی 
ش��یاو  دەرفەتگەلێک��ی  کۆمەاڵیەت��ی 
بڕەخس��ێنێت بۆ دروس��تبوونی پەیوەندیی 
کۆمەاڵیەتی لە دەرەوەی بنەماڵەی قوتابییان 
ک��ە لە س��ەرەتادا دەگ��ەڵ هاوتەمەنەکان 
پێکدێ��ت و دواتر دەگەڵ گەورەس��ااڵنێک 
وەکوو مامۆس��تا و ... بە واتای سەرمەش��ق 
و ڕێنوێن��ی و پش��تیوانی ل��ە پەیوەندی 
دەگەڵ خاڵەکانی ژیانی داهاتوو. لەالیەکی 
دیکەوە، بۆ هەبوونی سیستەمێکی فێرکاریی 
بەبڕش��ت، پێویس��تییەکی زۆر بە ش��وێن 
و ڕووبەرێ��ک هەیە کە ش��یاو و گونجاوی 
پێداویس��تییە ڕۆح��ی و دەروونییەکان��ی 
مندااڵن بێت کە لەم بوارەدا مامۆس��تایان 
و تەالرسازان بۆ دەستەبەرکردنی پڕۆسەی 
پ��ان دانان��ی دروس��ت و بنەمای��ی کە 
بتوانێ��ت داخوازییەکان��ی قوتابییان دابین 
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بکات، پێویس��تە لە »زانیارییەکانی زانستی 
دەروونناس��یی ش��وێن« یارمەتی وەربگرن. 
کەرەس��تە و دەرفەتەکان��ی قوتابخەنەکان 
بەپێ��ی ڕیزبەن��دی تەم��ەن و قۆناغەکانی 
خوێندن، پێویس��تە لەگەڵ داواکارییەکانی 
ئ��ەو ڕیزە گونج��او بێت، بەاڵم بەگش��تی 
کەرەستەگەلێک وەکوو ڕووبەری وەرزشیی 
پێویس��ت و س��تاندارد، ڕووبەری گەورە و 
پارێزراو ب��ۆ کایە و چاالکیی جەس��تەیی 
من��دااڵن، ڕووبەری گونجاو ب��ۆ هاتوچۆی 
ئاسان  ئاس��انی قوتابییان، دەسڕاگەیشتنی 
و ڕاح��ەت بۆ هەموو بەش��ەکانی قوتابخانە 
لەبەرچاو گرتنی س��تاندارد و  وهەروەه��ا 

مس��ۆگەرکردنی کەرەس��تەی 
نوێ بۆ پۆلەکانی وانەگوتنەوە لە 
هەر قوتابخانەیەک کە ئامانجی 
پێشکەوتن و فێرکاریی شیاوە، 

پێویستە. 

ــتەمی ــانیلەسیس یەکس
فێرکاری:

سەرەکیترین بابەتی پروەردەی 
ه��ەر واڵتێ��ک و بەتایب��ەت 
ک��وردس��تان، بەپێچەوان��ەی 
سیستەمە س��ەقەتەکانی یەک 
لەدوای یەکی ئێران، یەکسانی 
بۆ  فێ��رکاری  لە سیس��تەمی 

هەموو تاکەکانە. ئەم مافە س��ەرەکییە هەم 
بۆ کەس��انی ساغ و هەم بۆ کەسانی خاوەن 
پێداویس��تی تایبەت و ک��ەم ئەندام، هەم 
بۆ کەس��انی خاوەن پێگەی کۆمەاڵیەتی و 
ئابووری��ی باش و هەم بۆ کەس��انی خاوەن 
پێگ��ەی کۆمەاڵیەت��ی و ئابووری��ی الواز 
گرینگ��ە. حکومەتی کوردس��تان ئەرکدارە 
فێرکاریگەلێ��ک پێش��کەش ب��کات ک��ە 
بە ه��ەر تاکێک ئەو دەرفەت��ە بدات تا لە 
پۆتانسیێلەکانی خۆی زۆرینەی بەهرە ببات 
و لەم ڕێگەیەوە بتوانێت باشترین جێگە لە 

کۆمەڵگای خۆیدا دابین بکات و لە ئەنجامدا 
واڵتی کوردس��تان ب��ەرەو پەرەس��ەندنی 

جیهانی ببات. 

ــتەمیفێرکارییبێبەرامبەرو سیس
زۆرەملی:

زۆرەمل��ی بوون��ی خوێندن ل��ە تەمەنی 3 
س��ااڵنەوە � وەکوو قۆناغ��ی ئامادەیی � تا 
پۆل��ی ١2، واتا کۆتایی دەورەی دواناوەندی 
ب��ۆ هەموو من��دااڵن و قوتابییانی کورد کە 
یەکێک��ی تر لە مافە س��ەرەکییەکانی هەر 
تاکێک��ە، دەبێت بە ش��ێوازی بێ بەرامبەر 
و ڕاس��تەوخۆ یان ناڕاس��تەوخۆ لە الیەن 
دابین  کوردستانەوە  حکومەتی 
بکرێت کە بریتیی��ە لە دابین 
کردنی ش��وێنی فێ��رکاری و 
بە  پێویس��ت  کەرەس��تەکانی 
ستاندارد  و  باش  کوالێتییەکی 
لەو شوێنەدا، وەکوو پەڕتووک، 
کەرەس��������تەی نووس��ین، 
جلوبەرگی تایبەت بە قوتابخانە، 
یارمەتی��دەری  ئامرازەکان��ی 
داواکار  قوتابییانی  بۆ  فێرکاری 

و هتد. 

ئامرازەکانیفێرکاری: 
ل��ە سیس��تەمی پ��ەروەردەی 
کوردس��تاندا وانەکانی فێرکاری بەش��ێکی 
بارهێنان��ی  و  پ��ەروەردە  هەرەگرینگ��ی 
مندااڵنن کە دەبێت بەباش��ی و بەشێوازی 
بابەتییانە)عینی( گونج��او لەگەڵ توانایی و 
ڕیزی خۆیاندا فێر بکرێت. بۆ ئەم مەبەس��تە 
باش��تر وای��ە فێ��رکار بە ئەرک��ی تیمی و 
چارەس��ەرکردنی کێش��ە ه��ان بدرێت بۆ 
فێ��ت بوون نەک بە فێرکاریی ڕاس��تەوخۆ. 
بەرنام��ەی وانەگوتن��ەوەی قوتابخان��ەکان 
دەبێ��ت بەگوێرەی ئامانج��ە دابینکراوەکان 
ل��ە قاڵبی وانەگەلێک��ی پەیوەندیدار وەکوو 

ڕەوتی
پەرەسەندنینوێی
پەروەردەلەهەر
کۆمەڵگایەکداوەکوو

خزمەتکردن،پێویستیی
بەتێکنۆلۆژیگەلێکی
باشەکەئاستی
فێرکاریی
شیاوی

پێداویستییەکانیبواری
خزمەتگوزارییەکان
مسۆگەردەکات
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بی��رکاری، زانس��ت، ئەخ��اق و مێ��ژوو، 
هاوئاراس��تە و هاوتەریب لەگ��ەڵ بەرنامە 
فێرکارییەکانی زانستی زانکۆیی بێت، تاوەکوو 
کاردانەوەیەک��ی ئەرێنیی لەس��ەر ڕەفتاری 
تاکەکان��ی کۆمەڵگا هەبێت. ل��ە پۆلەکانی 
یەکەم و دووهەمدا فێرکاریی زمان )کوردی 
و ئینگلیزی(، بیرکاری، کارامەییەکانی ژیان 
)کە پێکهاتووە لە زانس��تەکان و توێژینەوە 
کۆمەاڵیەتییەکان(، مۆس��یقا، هونەر )وەکوو 
وێنەکێشانەوە و پیشەی دەستی(، وەرزش، 
وەکوو  تایب��ەت  ئەخ��اق، چاالکیگەلێکی 
چاالکییەکانی بنەوانی و ... پێویستە ئەنجام 
بدرێ��ت. لە پۆلەکانی س��ێهەم و چوارەمدا، 

زانس��تی  لێک���ۆڵینەوەکان��ی 
و کۆمەاڵیەت��ی ب��ە ش��ێوازی 
بە  یەکدەست  لێکۆڵینەوەیەکی 
بەرنامەی وانەکان زیادبکرێت. لە 
پۆلی 5 و ٦دا ئابووری لەماڵەوە 
)وەکوو چێشت لێنان و درومان 
و ...( فێر بکرێت. چاالکییەکانی 
تایبەت��ی قوتابخانە ل��ە قاڵبی 
ڕاهێنان��ە خۆجێییە  و  ی��اری 
گونجاو  مێژوویییەکان،  و  کۆن 
لەگەڵ هەر ساڵێکدا دەبێت لە 
بەرنامەی وانەی��ی و فێرکاریدا 

بگونجێت. 

گرینگیدانبەبابەتیزمان: 
پێویستە کە خوێندن، نووسین و فێرکاری 
بە زمانی کوردی ل��ە هەموو قوتابخانەکان 
و باخچ��ەی س��اوایان ه��ەر ل��ە قۆناغی 
ئامادەییەوە بەڕیوەبچێت و زمانی ئینگلیزی 
وەک��وو زمانی فەرمیی نێونەتەوەیی دەگەڵ 
وانەکانی دیکەدا بەشێوازی بابەتییانە)عینی( 
و گفتوگ��ۆ فێ��ر بکرێ��ت. زمانی فارس��ی 
وەک��وو زمانەکانی عەرەبی، فەڕانس��ە و ... 
بەپێ��ی پێویس��ت و داخوازی��ی قوتابییان 
لە دام��ودەزگاکان ی��ان پۆلەکانی فەوقی 

بەرنام��ەی پۆش��تەوپەرداخ ب��ەو بەرنامانە 
فێ��ر بکرێت. بۆ ئەو کەس��انەی وا بەنیازی 
درێژەدان��ی خوێن��دن لە زانک��ۆکان یان 
قوتابخانەکانی دەرەوەی واڵتن، فێرکاری لە 
قوتابخانەکانی سەرەتاییی نێونەتەوەیی هەر 

لە سەرەتاوە هەڵبژێراوێکی باشترە. 

پەڕتووکەوانەییەکان: 
وانەیییەکان  پەڕتووک��ە  چاپەمەنییەکان��ی، 
دەورەگەلی  ڕێنوێنییەکانی  بنەمای  لەس��ەر 
فێ��رکاری، ب��ە چاودێری��ی ڕاس��تەوخۆ و 
چاالکی گروپگەلێکی پس��پۆڕی پێکهاتوو لە 
دەروونناس��ان و نووسەرانی بواری مندااڵن و 
تازەالوان، پسپۆڕانی پانداڕشتنی 
مامۆس��������تایانی  دەرس��ی، 
ئامادە  لێهات��وو  بەئەزم��وون و 
دەکەن و لە کۆتاییدا لە الیەنی 
کولتوور،  پ��ەروەردە،  وەزارەتی 
وەرزش، زانست و تەکنۆلۆژیاوە 
دەبێت  دەکرێتەوە.  پشتڕاس��ت 
پەرتووکەکانی تەواوی پۆلەکانی 
خوێندن لە قۆناغی ئامادەیییەوە 
ت��ا کۆتاییی قۆناغ��ی ناوەندی 
بەش��ێوازی ب��ێ بەرامبەر باڵو 
بکرێتەوە. پەڕتووکە وانەیییەکان 
ک��ەم بارس��تایی و کاغ��ەزی 
بێت ت��ا هاتوچۆ پ��ێ کردن و 

بەکارهێنانیان بۆ قوتابییان ئاسان بێت. 

کاتییەکپارچەکردنیخوێندن: 
کاتی پێویست بۆ هەر وانەیەک 3 کاتژمێر 
لە حەوتوودا بۆ پۆلەکانی سێهەم تا شەشەم 
دابین بکرێت. ئامانج لەم بەرنامەیە، ڕێدانی 
پانداڕشتن بە قوتابخانەکانە بۆ پێکهێنانی 
چاالکیی��ە فێرکارییەکان، بەپێی بارودۆخی 
کۆمەڵگا، قوتابخانە، قوتابییان و ئاڵوگۆڕییەکی 
لەن��اکاوی کۆمەڵگادا. هەروەها، پێویس��تە 
نێونەتەوەیی��ەکان،  وان��ە  وانەگوتن��ەوەی 

سازگاریوڕوونبوونی
ئامانجەکانیسیستەمی
فێرکاریوبەکارهێنانی
ئەوتاقیکردنەوانەکە
توانایییقوتابییان
لەدەرکپێکردن
وبەکارهێنانی

بەرنامەگەلیدەرسی،
بەشێوازیدروست

بەراورددەکات،دەبێتە
هۆیپێشکەوتنی
سیستەمیفێرکاری
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توێژینەوەکانی  کامپیوتێ��ر،  توێژینەوەکانی 
و  چاودێری  خزمەتگوزارییەکانی  ژینگەیی، 
تەندروس��تی و بەتایبەت مێژووی جیهان و 

کورد لە بەرنامەدا بگونجێت. 

هەڵسەنگاندنیقوتابییان: 
سازگاری و ڕوونبوونی ئامانجەکانی سیستەمی 
فێ��رکاری و بەکارهێنانی ئەو تاقیکردنەوانە 
ک��ە تواناییی قوتابییان لە دەرک پێ کردن 
و بەکارهێنان��ی بەرنامەگەل��ی دەرس��ی، 
بەشێوازی دروست بەراورد دەکات، دەبێتە 
هۆی پێش��کەوتنی سیستەمی فێرکاری. بۆ 
ئەم مەبەستە، کردەوەی قوتابییان پێویستە 
لە هەر س��ێ مانگدا بەپێی بنەماکانی هەر 
قوتابخانەیەک، هەڵس��ەنگاندنی بۆ بکرێت. 
ش��ێوازەکانی هەڵس��ەنگاندنی مامۆستایان 
سەرەڕای جیاوازبوون دەبێت بەپێی نەریتی 
باو، بەش��ێوازی گشتی و لەس��ەر بنەمای 
تاقیکارییە دەرسییەکان و ڕەفتاری ڕۆژانە لە 
پۆلەکاندا بێت. ڕەوتی نمرەدانان لە پێوەری 

هەڵسەنگاندنی وەسفی ئەنجام بدرێت. 

چاالکییەکانیسەروویبەرنامە:
چاالکییەکانی س��ەروو بەرنامە پێویستە لە 
پۆلی چوارەمەوە دەس��ت پ��ێ بکات و لە 
دوای تەواوبوونی کاتی دەرس��ی، فێرکاریی 
سەرگەرمی و کارامەیی دابنرێت کە بریتی 
لە: وەرزشگەلێکی وەکوو بەسکێتباڵ،  بێت 
والیب��اڵ، مەلە، کای��ەی خۆجێیی و کۆن، 
زمان، نەرمئامێر، زانست، هەوافەزا، ڕاهێنان 
و ڕۆڵگێڕان��ی قوتانبیی��ان ب��ۆ کارامەیییە 

کۆمەاڵیەتییەکان، شوێنەوارناسی و ... . 

فێرکاریومەشقینێوماڵ:
مامۆس��تایانی قوتابخان��ە س��ەرەتاییەکان، 
ڕۆژانە بە وانەگوتنەوەی خۆیان بە مندااڵن 
فێردەکەن کە ڕەوش��تی خوێندنی باش و 
دروس��ت لە ماڵەوە ئەنجام بدەن. قوتابییان 

ه��ەرڕۆژ مەش��قی خۆیان بەپێ��ی بابەتی 
فێرکاری ئەنجام دەدەن، بەاڵم مەشقەکانی 
هەریەک ل��ەوان بەپێی ئ��ەو بابەتانەی وا 
تێیدا پێویس��تییان بە ڕاهێن��ان و هەوڵی 
زیاترە، جیاوازە. لە کۆتاییی هەر حەوتوشدا 
پێویس��تە  پۆلەکان  ت��ەواوی  قوتابییان��ی 
تەواوی چاالکی و ئیشی خۆیان بەشێوازی 

لێکۆڵینەوە و ڕاپۆرت ئامادە بکەن. 

ــە ــیوچاودێریی ــیئامــادەی قۆناغ
ڕۆژانەیییەکان:

فێرکاری��ی س��ەرەتای تەمەن��ی منداڵ��ی 
ل��ە ماڵەوە دەس��ت پ��ێ دەکات. هەر بەم 
مەبەستە، دەبێ پەڕتووکەکان و بەرنامەگەلی 
یارمەتیدانی  ب��ۆ  تەلەویزیۆن��ی جۆراوجۆر 
دایکان لە بەردەستیاندا دابندرێت. زۆرینەی 
فێرکارییەکان��ی ماڵ��ەوە بە ش��ێوازەکانی 
ڕەفت��اری  قوتابخان��ە،  ل��ە  وانەگوتن��ەوە 
کۆمەاڵیەتی��ی ش��یاو، بنەم��ای کایەکان، 
کارامەیییەکانی وێژەیی و ژمێریاری، دەبێت 
لەژێر چاودێری و فێرکاریی دەروونناس��انی 
پس��پۆڕ ل��ە ب��واری من��داڵ و بنەماڵە و 
قوتابخان��ە کە لە قاڵبی تیمی پزیش��کان و 
ئیشن،  س��ەرقاڵی  بنەماڵە  دەروونناس��انی 
بەڕێوەبچێت. فێرکاری لە قۆناغی ئامادەییدا 
دەبێت دەرفەتی س��ازگاریی منداڵ لەگەڵ 
ژیانی بەکۆمەڵ ل��ە قوتابخانە و دواتر ژیان 

لە کۆمەڵگادا پێکبێنێت. 

پەراوێزەکان:
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پەروەردەی مۆدێڕن وشیارکردنەوەیە، ئاوااڵ کردنی مێشک و هزری 
کۆمەڵگایە، چێ کردنی بەرە و جیل و چینێکی ڕووناکبیر و ئاوانگارد و 
گەشەخوازە بۆ ئەوەی کۆمەڵگایەکی متمانە بە خۆ، زیندوو و دینامیکی 

لێ بکەوێتەوە. پەروەردەی بەپێز و پڕبەها، کۆمەڵگای ڕەخنەگر و 
ڕووناکبیری لێ پەیدا دەبێ، وەک »کانت« دەڵێ: ڕووناکبیربوون گوزەری 

مرۆڤە لە دااڵنی ناباڵغی بەرە و کامڵ بوون. 

پەروەردەی سەقەتی دۆگماتیسم و ئێلیناسیۆن   

ڕۆژبینبۆکانی



دی��ارە یەک��ێ ل��ە نیش��انەگەل و کۆدەکانی 
مۆدێڕنیزم، پەروەردە و ڕاهێنان بە ش��ێوەیەکی 
سەردەمیانە و مودێڕنە و سنووری نێوان نەریت 
و مۆدێڕنیتەی��ە. ئەو بزاڤە، دوو خاڵی گرینگ لە 

خۆ دەگرێ:
1 خوێندن و پەروەردە و ڕاهێنان، ڕێچکەیەکی 
نوێب��اوە چونکە تاک ب��ەرە و دونیایەکی ڕوون 
و زانس��تیانە ڕێنمایی دەکا و هانی دەدا دنیای 
بەرچاوی ب��ە بەرچاوڕوونییەکی زانس��تییانە و 

ئەزموونێکی پاقژوە وێنا بکات. 
2 پ��ەروەدەی مودێ��ڕن ئ��ەو قازانج��ەی بۆ 
کۆی کۆمەڵگا هەیە کە پێناس��ەیەکی باش��تر 
و پۆزیفانەت��ری بۆ خ��ۆی و گەلەکەی هەبێ و 
باش��تری بە دنیا بناس��ێنێ، هەوڵ و کۆششی 
ب��ۆ سەرخس��تن و گەش��ە پێدان��ی هەم��وو 
ڕەهەندەکان��ی پێویس��تی کۆمەڵگاکەی هەبێ. 
ل��ەوە گرینگتر پەروەردەی س��ەردەمیانە، دەبێ 
ئ��ەو گرینگایەتیی��ەی بۆ خوێن��دکار بە دیاری 
هێنابێ کە مێژوو و ڕەس��انایەتی و ئۆستوورەی 
نەوتەوەیی بوونی باشتر و زانستیانە ئانالیز بکات، 
وزەیەک بێ بۆ ئەوەی کەلتوور و س��تراکچێری 
نەتەوایەتییەکەی بە ش��ێوازێکی سەردەمیانە بە 

دونیای گلۆباڵ بناسێنێ. 
ئاوااڵ  مۆدێڕن وشیارکردنەوەیە،  پەروەردەی 
کردنی مێشک و هزری کۆمەڵگایە، چێ کردنی 
ب��ەرە و جیل و چینێک��ی ڕووناکبیر و ئاوانگارد 
و گەش��ەخوازە بۆ ئەوەی کۆمەڵگایەکی متمانە 
ب��ە خۆ، زین��دوو و دینامیکی ل��ێ بکەوێتەوە. 
پەروەردەی بەپێز و پڕبەها، کۆمەڵگای ڕەخنەگر 
و ڕووناکبی��ری لێ پەیدا دەب��ێ، وەک »کانت« 
دەڵ��ێ: ڕووناکبیربوون گوزەری مرۆڤە لە دااڵنی 

ناباڵغی بەرە و کامڵ بوون. 
فێ��رکاری وپەروەردە، هەر لە س��ەردەمانی 
وش��یاریی مرۆڤەوە هەبوون، لە کەڵک وەرگرتن 
لە کەرەس��ە و ئەمرازی جۆراوجۆر و پێویس��تی 
ڕۆژان��ەی مرۆڤەوە بگ��رە هەت��ا خۆپێگەیاندن 
و ڕاڤ��ەی ڕەهەن��دەکان و کەلێنەکان��ی ژیانی 
ئێکۆسیس��تمی گ��ۆی زەوی و هەموو جیهانی 

کەونارا. 
مرۆڤایەتی بۆی��ە پەروەردەی وەک بزاڤێکی 
جودا و تەوەرێکی س��ەرەکی پێناس��ە کردووە، 
تاکوو هەنگاوی بەرەو پێش��کەوتن و گەش��ە و 
نەش��ەی لێ بکەوێتەوە. لە ڕاستیدا بە درێژاییی 
مێ��ژووی تەمەنی مرۆڤایەت��ی، هەموو هەوڵ و 

تێکۆشانی بۆ دوو دەسکەوتی سەرەکی بوە؛
یەکەم: کەڵکئاژۆ وەرگرتنی باش��تر لە کات 
و زەمان، واتا بە فێرۆ نەدانی چرکەکانی تەمەن. 
دووه��ەم: بە پێی ئاوەز و ه��ۆش و زەینی 
مرۆڤ، هەوڵێکە بۆ دەس��تەبەرکردنی کەرستە و 
پێداویستیی نوێ و باشتری ژیان، واتا ئاسایش و 

تەناهی و ڕاحەتتر کردنی ژین و زەین. 
پ��ەروەردە، بناغەی ق��ورس و قایمی هەر 
واڵت و نەتەوەیەک��ە ب��ۆ داڕش��تنی گەاڵڵەی 
تۆکم��ە و مۆدێ��ڕن، تاک��وو بنەما س��ەرکی و 
بنەڕەتییەکانی لەس��ەر دابڕێژرێ. هەر واڵتێک 
کە مکوڕ ب��ێ بۆ گۆڕینی بیچم��ی واڵتەکەی، 
دەب��ێ بەها و س��ەنگینی بە پ��ەروەردە بدا، لە 
واقیعدا دەبێ شۆڕشێکی کۆپێڕنیکی بخوڵقێنێ. 
سەنگاپوور و کۆریای باشوور باشترین نموونەی 
ئەو باس��ەن. ژان ژاک ڕۆسۆ بیرمەندی سەدەی 
ه��ەژدەی زاینی، گەرچی یەکێ لە ڕەخنەگرانی 
قوتابخانەی مۆدێڕنیتەشە، باوڕی وایە، مرۆڤ بۆ 
خۆی بە شێوەیەکی سروشتی پاک و بێگەردە و 
ئ��ەوە پەروەردەیە دەیگۆڕێ، واتا کۆمەڵگا ئەگەر 
پەروەردەیەکی س��ەقەتی بە سەرەوە حاکم بێ، 
بێ شک پرەنس��یپەکانی دەبێتە ئاناڕشیزم. هەر 
وەها ڕۆسۆ لە سەر ئەو باوڕەبوو: منداڵ گرینگترە 
لە م��ژاری وانە و دەرس��ودەوری قوتابخانە. ئەو 
تیئۆرییە شۆڕش��ێکی کۆپێرنیکیی مەزن بوو لە 
ب��واری پەروەردە و بارهێنان��دا. مەزنایەتیی ژان 
ژاک ڕۆسۆ پاشخانێکی ئەوندە بە هێزی هەبوو، 
باندۆڕ و ڕەنگ دانەوەیەکی قووڵیش��ی لە س��ەر 

شۆڕشە مەزنەکەی فەڕانسەش دانا. 
و  توتالیتێ��ر  دەس��ەاڵتە  داڕێ��ژەی  ل��ە 
پەساتوتالیتێرەکانی وەک ئەمڕۆی ئێراندا، هەموو 
پێناس��ە و خاڵە بەرچاو و فاکتە سەرکییەکانی 
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مله��وڕان و دیکتاتۆڕەکانی پێش��ووتری دنیای 
لە نێوئاخن��ی نیزامەکەی خۆیدا جێگیر کردووە 
و ل��ە تانوپۆی دام��ودەزگا س��ەرکوتکەرەکانیدا 
سیستماتیکی کردووە، دیارە پڕۆسەی پەروەردە 
و ڕاهێنانیش بە ئاقاری قازانجی ئیدیئۆلۆژیکیی 

خۆیدا گەاڵڵە دەکات. 
ل��ە مۆرفۆلۆژیی سیس��تمێکی ئۆپۆرتۆنیزم/
ئێرانیدا، سانتڕالیزمی و سانترالیزم  کلۆنیالیزمی 
تەوەری پێکهاتەی س��ەرەکی و بنەڕەتیی وەها 
دەس��ەاڵتێکی فەناتیک��ە. ب��ە لێکدانەوەیەکی 
مەیدانی و کۆمەاڵیەتی، باشتر ئەو گەاڵڵەیەمان 
ب��ۆ ڕوون دەبێتەوە. ل��ە ئێران��ی ناوەندخۆازدا، 
هەموو خواست و شتگەلێک لە قەوارەی ناوەنددا 
ڕەنگدەدات��ەوە. ئەو فکر و ئایدیایە پاش��خانێکی 
مێژووییی لە پش��تە؛ هەر چەندە لەم س��ەدەی 
بیس��تەدا مکوورتر بوون لەوەی زیاتر و خێراتر 
بەهای پێ بدرێ. لە کۆمەڵگای فرە چەش��نی و 
فرە ئیتنیکی  جوغرافی��ای ئێرانیدا ئەو تیئۆرییە 
ڕاس��یزمییە باش��تر پەڕە پ��ێ دەدەن، ئەویش 
ل��ە ڕێ��گای پ��ەروەردە و قوتابخان��ە و دەرس 
و دەوردا. ئ��ەم فک��رە ناوندتەوەرەی��ە ڕێگا بە 
کولۆنیالی��زم دەدا هەم��وو ڕەهەندەکانی ژیانی 
ئاس��اییی کۆمەڵگا بەرەو ناوەند ڕێنوێنی بکات. 
دەسەاڵتی پاوانخوازی تاکڕەهەند لە قوتابخانەدا 
بە چڕی جەخت لە س��ەر ئەو ئایدیایە دەکاتەوە 
و گەاڵڵە و پەکەیجی یاس��اییی ڕەنگاوڕەنگی بۆ 
دادەڕێ��ژێ  و ناوەند وەک خ��ودا و خوالەیەک 
دەستنیش��ان و پێناسە دەکات. ناوەند گەورەیە، 
زمانی ناوەند پیرۆزە و هەرکەس��ێک بە باشی بە 
زمانی ناوەند قس��ە بکات مرۆڤێکی شارستانییە 
و بۆ ئەوەی خۆت زۆر پێشکەوتوو نیشان بدەی 
دەبێ زمانی ناوەند واتا فارس��ی بە باش��ی و بە 
ب��ێ »لەهجە« بزانی. چونکە ئ��ەو زمانە هێمایە، 
بیچمە، تووتمی پێناسەیی و پێشکەوتنخوازییە. 
لەوە سەیرتر دەبێ باقی ئیتنیکەکانی جۆغڕافیای 
ئێران��ی هەوڵ بدەن بۆ دەوڵەمەند کردنی زمانی 
کلۆنیالیزم��ی ناوەند خواز. چونکە زمانی ئیداری 
 و دەسەاڵتە، زمانی سەرکوتە، کوتکی سەرکوتی 

زمان��ە زیندووەکانی نەتەوەکان��ی دیکەیە. ئەو 
تیۆرییە س��ەقەتەی توتالیتاریزمی مەزهەبی، نە 
تەنیا دەس��ەاڵتداران و ڕامیاریس��تەکان بەڵکوو 
لە تانوپ��ۆی کۆمەڵگای ئێران��ی و بەرەی بەناو 
ڕووناک بیردا ڕیشەی داکوتاوە و هەتا دێ زیاتر 
تەشەنە دەستێنێ و لە سایەی بەناو ڕۆشنبیری 
فارسیزمەوە ڕەگاژۆ دەکا. چونکە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ 
جەوه��ەرەی ئەو فکر و ئایدیایە دووپاتە و چەند 
پاتە دەبێتەوە. ناوەند تەوەری و سانتڕالی بوون لە 
جوغرافیای ش��اری و دامەزراوەی شارنشینیشدا 
پێ��ڕەو کراوە، بە ڕوانینێک��ی وردبینانە و ئانالیز 
کردن��ی س��تراکچێری شارنش��ینیی ئێرانی��دا 
دەبینی��ن هەموو دام��ودەزگا و پێداویس��تییە 
س��ەرەکی و ئیدارییەکان، لە ناوەندی شارەکاندا 
جێگیر کراون و بە سیاس��ەتێکی کوش��ەندە و 
ڕۆح تەزێ��ن، مرۆڤ مەجب��ور دەکەن بە فکر و 
بە پڕاکتیک ڕووی لە ناوەندی ش��ارەکان بێ و 
وا بە گوێی زەین و ئەندێش��ەی تاکی کۆمەڵگادا 
خوێندراوە کە شارس��تانییەت و مەدەنی بوون، 
ب��ەو مانایەیە کە هەنگاو ب��ە هەنگاو لە ناوەند و 
نێوەڕاس��تی ش��ار نزیک ببیتەوە بۆ ئەوەی کار 
و ئەرک و پێداویس��تی ژیانت باش��تر و ئاسانتر 
بۆ ڕابپەڕێ. چونکە پێداویس��تی و کەرەس��ەی 
پێویس��ت و ناوەندە ئیدارییەکانی��ش زۆرتر لە 
ناوەندی ش��ار جێگیر کراون. ه��ەر ئەو فکرەیە 
دەبێتە هۆی ئەوەی بێ ئەوەی تاک هەستی پێ 
بکات ناوەندی دەسەاڵت لە پێتەختدا ببینێتەوە 
و پێتەخت بە مەکۆی ژیان و پێشکەوتن بزانێ. 
ه��ەر ب��ەو بنەمافکرییەوە دەس��ەاڵت زۆربەی 
هەوڵ و کۆششی بۆ ئەوەیە تاران وەک مەکۆی 
س��ەرەکیی ژی��ان چاو لێ بک��ردرێ. هەر بۆیە 
ت��اران لە باری ئابووری و ڕامیاری  و زانس��ت و 
ئاکادمیکیشەوە قسەی یەکەم دەکات، ئەنجامی 
ئەو گوت��ارە ئاگۆئیس��مییە، ڕاکێش��انی هێز و 
توانایی وه��اوردە کردنی س��ەروەت و داراییی 
باقی ناوچەکانە بۆ تاران. ئەوە بیچم و سیاسەتی 
دەس��ەاڵتدارانی پاس��یڤ و فەناتیک��ە. دەنا لە 
واڵتانی ڕاسیۆنالیس��ت و دێموکڕاتخوازدا چۆنکە 
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دێس��انتڕالیزەن، دەبینین سەروەت و دەسەاڵت 
ب��ۆ هەموو ناوچە و ش��وێنێک ب��ە ئایدیایەکی 
پلۆڕالیس��مییەوە پڕاکتیزە وداب��ەش کراوە، بۆ 
نموون��ە لە ب��اری ئابوورییەوە تەنی��ا پێتەختی 
واڵت دەس��ەاڵتی گەورەی ئابووریی پێ نەبڕاوە 
و زۆرب��ەی ش��ارەکانی دوور و نزیک لەو خوانە 

بەهرەمەند بوون. 
ل��ە پاتۆلۆژی��ی سیاس��ەتی ئێرانچییەتیدا، 
ئیتنیکەکانی دیکەی جوغرافی ئێرانی خەساری 
گەورەیان لێ کەوتووە و لێ دەکەوێتەوە وەک: 

1 گەل��ی ف��ارس خ��ۆی ل��ە جوغرافیایەکدا 
نیش��تەجێیە کە زۆربەی خ��اک و ناوچەکانی 
وشکەڕۆ و بیابانە و بە پێی سروشتی ناوچەکەی 
کۆمەڵگایەک��ی بەکارب��ەر و مەس��رەفگەرایە و 
بژێ��وی خۆی زۆرتر لە بەرهەم و دەس��تڕەنجی 
ئیتنیکەکانی دیکەوە پەیدا دەکات. ئەو نەتەوانەی 
کە شعووری ئێرانی/فارسی پێیان دەڵێ »لۆکاڵی«. 
بەاڵم نەتەوەیەکی وەک کورد کە زاگرۆس نشینە 
و بە پێی سروشت وهەڵکەوتەی ژینگەیی بوونی، 
بەره��ەم هێنەرە و هەر ل��ە کەوناراوە خۆبژێو و 
دینامیک ب��ووە، کۆمەڵگایەک��ی بەرهەمهێنەرە 
چونکە ل��ە ب��اری ئابوورییەوە س��ەربەخۆیە و 
پێویستییەکی ئەوتۆی بە الیەنی دەرەکی نییە، 
دیارە ئەو جۆرە کۆمەڵگایانە لە باری فکریش��ەوە 

خاوەن ئەندێشەیەکی سەربەخۆخوازن. 
2 ئۆتۆریت��ەی توتالیتێرتەوەر ب��ۆ ئەوەی باقی 
ئیتنیکەکانی دیکەی پەڕاوێز خراوی دەس��ەاڵت 
بێنێت��ە ژێ��ر هێژمۆنی��ی تێئۆکڕاتیکی خۆی، 
هەوڵ ئەدا بۆ ش��ێواندنی دیسیپلینی کۆمەڵگای 
بەرهەمهێن��ەر. ئەویش لە دوو ڕێ��گاوە هەوڵی 
چڕی بۆ دەدرێ. پەروەردەی سەقەت � تێکدانی 
سەرچاوەی بژێو و بەرهەمهێنان واتا گوندەکان. 

پەروەردەیسەقەت
پ��ەروەردەی ئێران��ی وەک هەموو پڕەنس��یپ 
و یاس��اکانی واڵت پڕۆس��ەیەکە ل��ە س��ەرەوە 
یان لە بااڵدەس��تەوە بەرە و خ��وارێ دەڕوانێ، 
وات��ا ڕوانگەیەکی ئاغ��ا و ڕەعیەتی، گەورەیی و 

بچووکی، ڕوانگەیەکی زۆردار بەرە و ژێردەست. 
لە میتۆدی وەها سسیس��تمێکدا ئەوەی ڕەچاو 
نەکراوە کەسایەتیی منداڵە، هەر وەها بە دەستی 
ئەنقەس��ت و زۆر فێڵبازان��ە هی��چ بەهایەک بۆ 
زمانەکانی دیکە قایل نەبوون و هەموو سەنگینی 
و قورس��ایییەکیان بۆ زمانی فارسی داناوە، واتا 
ئەو سیاسەتەی پەهلەوی و ڕزاشایان پاراستووە 
و گ��ەرای تێئۆکڕاتی��ک بوونیش��یان پێ زیاد 
کردووە. واتا: یەک زمان، یەک ڕێنووس و یەک 
نە تەوە. ڕوانینی بااڵدەستانە بۆ منداڵ و قوتابی، 
کەس��ایەتییەکی گوێ لە مست و ملکەچی لێ 
دەکەوێتەوە. محەمەدی بەهمەن بەیگی، گەورە 
مامۆس��تا و باوکی پەروەردەی مۆدێڕنی ڕەوەند 
و کۆچەریان��ە دەڵێ: »ئەگەر لە سسیس��تمێکی 
پ��ەروەردەدا »بوێری« لە من��داڵ جیا بکرێتەوە، 
ل��ە داهات��وودا مرۆڤێکی ترس��ەنۆک و قزەون، 
پاس��یڤ و گوێ لە مستی لێ دەردێت«. ڕاست 
ئەو ئامانجەیە کە ڕێژیم مەبەس��تیەتی. چونکە 
دروشمی سەرەکیی دەسەاڵتی پاوانخواز ئەوەیە 
» ئێمە دەروەس��ت و تەعەهودمان گەرەکە نەک 
پسپۆڕ«. لە پەروەردەیەکی سەقەتدا کە بکەری« 
دەب��ێ و نابێ« ڕۆڵ��ی س��ەرەکی و گرینگیان 
ل��ە قوتابخان��ە و دەرس و وان��ەدا هەیە و هیچ 
ئ��ەرزش و بەهایەک بۆ کلت��ووری بنەماڵەییی 
قوتابی دانەنراوە و تەنیا و تەنیا مەزەهەب/شیعە 
هەموو فاکت و دیسکۆرسەکانی خوێندنی قەبزە 
کردووە، دیارە منداڵ لە کلتووری خۆی دڕدۆنگ 
دەبێ و هەموو بنەما ڕەسەن و نەتەوایەتییەکانی 
لە پش��ت درگای قوتابخانە لێ دەس��تێندرێ. 
نامۆیی و ئێلیناسیۆن، دەبێتە دۆڵپای سەرشانی 
و بە ه��ۆی هەبوونی دوو کلت��ووری بنەماڵە و 
لە الیەک��ی تریش��ەوە کلتووری پ��ەروەردەی 
سەقەت، گیردۆەی نەخۆشیی پاڕادۆکس و دوو 

جەمسەری دەبێ، واتا » درۆ« . 
مەبەستی سەرەکیی ئەو پەروەردەیە ئەوەیە 
ت��اک بکاتە مۆرە، یانی دەس��تەمۆ بوون بە بێ 
دەربڕین��ی هیچ ناڕەزایەتیی��ەک. کاک دوکتور 
قاس��ملوو ل��ە مێ��ژە وتوویەتی : م��رۆڤ نابێ 
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ببێت��ە مۆرە. چونکە کەس��ایەتی و پڕس��تیژی 
دەچ��ڕژێ. لە وەها دۆخێکدا ک��ە مرۆڤ بوو بە 
مۆرە، زۆر بە هاس��انی ئینگیزاس��یۆن دەکرێ و 
دەبێتە کەسایەتیێەکی قالۆر ئاسای بێ ئیرادە و 

پێڕەوکەی ئیلیناسیۆن. 
پەروەردەی ئێرانی بە شێوەی مۆدێڕنیزم لە 
دامەزراندنی »دارولفنوون«ەوە دەس��تی پێ کرد. 
لەو س��ەردەمەوە هەتا ئێستاشی لەگەڵدا بێ ئەو 
سیاسەت و گوتارە پێڕەو کراوە و هەر بە دەهۆڵ 
و زۆرن��ای ئەو وەخت دەیکوتنەوە. سیاس��ەتی 
دارولفنوونیزم لەسەر ئەو بنەمایە بوو کە بەهایان 
زۆرت��ر داب��وو بە زانس��تە فەننیی��ەکان، وەک 
پزیش��کی، ئەندازیاری و. . . . زانس��تە مرۆیی و 
فەلسەفییەکان پاشکۆ بوون. ئێستا کە توتالیتێر/
کلۆنیالیزمی تێئۆکرات حاکمە، زۆر لەو سەردەم 
خراپت��رە و هەر بە دەس��تووری ڕاس��تەوخۆی 
خامنەیی زانس��تە مرۆیی و ئینس��انییەکان بە 
زۆری و بە ئەنقەس��ت دەکرێتە زانستی دینی و 
ئیسامی و لە قورس��ایی و بەهای ئەو زانستانە 
ک��ەم دەکەن��ەوە و خیز دەڕژێننە ب��ەر پێیان، 
چونک��ە دەزانن زانس��تی سیاس��ی و مرۆێێ و 
نێونەتەوەی��ی و. . . . دەبێتە هۆی چاوکراوەییی 
کۆمەڵگا و گەلێکی دینامیک و دێس��انتڕالیزەی 

لێ دەکەوێتەوە. 
پائۆل��ۆ فرەیەرە، بیرمەن��د و ڕەخنەگری پڕ 
ئەزموونی بڕازیلی لە سەر ئەو باوڕەیە: پەروەردە 
دەبێ کۆمەڵگا وەگەڕ بخات. ئەو پێی وا بوو ئەگەر 
قەرار بێ گەش��ە و پێش��کەوتنێک بێتە ئاراوە، 
دەبێ گەشەی بیر و هزر بێ. گۆڕانکاریی ڕوانگە 
و بۆچوونەکان ب��ێ و لە ئاکامدا پەروەردە دەبێ 
کۆمەڵگایەکی ڕەخنەگر و پڕ پرسیار بخوڵقێنێ. 
بە بۆچوونی فرەیەرە سیس��تمی سەرکەوتووی 
پەروەردە دەبێ ل��ە دوو چەمک بەهرەوەند بێ: 
ڕاهێنەران��ی ئاوانگارد � پێداگ��وژی تەحلیلی و 
ڕەخنەگرانە. مەبەست لە پێداگوژی ڕەخنەییانە، 
دێموکڕاس��یخوازی  کۆمەڵگایەکی  دامەزراندنی 
پلۆڕالیست/سکۆالریستە. وتووێژ و دیالۆگی نێوان 
مامۆستا و قوتابییە بە لێکدانەوە و دیالێکتیکێکی 

ڕەخنەگران��ە ب��ۆ چ��ێ ک��ردن و دامەزراندنی 
کۆمەڵگایەکی بەرابەر و چەس��پاندنی عەداڵەتی 
پەروەردەیییەدا  پڕۆسێس��ە  ل��ەو  کۆمەاڵیەتی. 
بەرابەریی گروپ و نی��ژاد و ئیتنیکەکان لە بەر 

چاو گیراوە. 
پەروەردەی سەقەت تەنیا بە گەشەی زانستە 
فەننی و ئەزموونتەوەرەکان، کۆمەڵگایەکی گەشە 
ک��ردووی لێ ناکەوێتەوە. هەم��وو لە بیرمانە لە 
س��ااڵنی ڕابردوودا فیلیپی��ن و واڵتی هێند لە 
بەر زۆربوونی پزیش��ک هەناردەی ئێران وباقی 
واڵتانی��ان دەک��ردن، ئێس��تاش واڵت��ی کووبا 
پزیش��ک هەن��اردەی دەرەوەی واڵت دەکات. 
ئ��ەوە ل��ە حاڵێکدایە ئەو واڵتانە ل��ە زۆر بوار و 
و ڕەهەندەکان��ی دیک��ەی ژی��ان و کۆمەڵگادا 
پێش��کەوتنێکی ئەوتۆ و گەش��ە کردووییان بە 
خۆیان��ەوە نەدیوە و پێویس��تییان بە کەرەس��ە 
و زانس��تی واڵتانی گەش��ەکردووی دیکە هەیە. 
س��ەردەمانێک واڵتی یەکیەتیی س��ۆڤییەت بە 
ه��ۆی ئیدیئۆلۆژیکی تاک ڕەهەندی و داخراوی 
سۆسیالیس��تی، ئەو واڵتانەی وا لە چوارچێوەی 
جۆغڕافی��ای سیاس��یی خۆی��دا ب��وون وەک 
ئازەربایجان و قەزاقستان و ئۆزبەکستان و.... هەر 
واڵت��ەو لە بوارێکی ئابووریدا لە گەش��ە کردندا 
بوون و نەیدەویس��ت و نەیدەهێشت لە هەموو 
بوارەکاندا گەش��ەی ئابووری��ی هەمە الیەنەیان 
هەبێ، تاکوو بە ئاس��انی بتوانێ ئابوورییەکەیان 
بە بەستراوەیی وکۆمپڕادۆری ڕابگرێ. ئێستاشی 
ل��ە گەڵدابێ ئەو واڵتانە ک��ەم تا زۆرێک ڕوو لە 
مۆس��کۆ دەکەن. ئەو قەیرانە دوو هۆکار لە خۆ 

دەگرێ:
1 کاتی خۆی سیاسەتی پەروەردەی دیکتاتۆری 
پڕۆلتاریا، ڕێگریی دەکرد لە گەش��ەی زمانی و 
کلتووریی واڵتانی پاشکۆ و ئیتنیکە جیاوازەکان، 
ئ��ەوەی گرینگ و پڕبەها بوو زمانی ڕووس��ی و 
کلتوور و ستراکچێری گشتیی ڕووسی بوو. هەر 
بۆیە ئەو واڵتە پاش��کۆیانە، دوای سەربەخۆییش 
ئەلف و بێی پ��ەروەردە و خوێندنگاکانیان هەر 

ڕێنوسی ڕووسییە. 
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2 مەبەس��ت لە تاکڕەهەندیی ئابووریی واڵتانی 
پاش��کۆ و ژێردەس��تە ئەوە بوو تاکوو ئاس��تی 
ئابووری و گەشەی گشتیی ئەوان نەگاتە ئاستی 
واڵتی ڕووس و هەمیشە چاو لە ژێری ڕووسییە 

بن و حەوجێ و نیازیان هەر بە مۆسکۆ بێ. 
فەندەمینتاڵ��ی  ئێران��ی  ل��ە  ئێس��تاش   
منۆلۆگت��ەوەردا، چی زۆرە دوکتۆر و پزیش��ک، 
یان��ی سیس��تەمی پ��ەروەردەی زاڵ��ی ئێرانی 
س��تراتێژییەکەی وا داڕش��تووە تاکوو کۆمەڵگا 
لە بواری پزیش��کی �� نەک دەرمانسازی �� دا، 
لەچاو واڵتانی دەوروبەر پێشکەوتنێکی باشتری 
هەبێ، بەاڵم س��ەبارەت بە زانستە کۆمەاڵیەتی 
و مرۆییی��ەکان، نە تەنیا گەش��ە کردوو نەبووە، 
بەڵکوو لە ئاس��تێکی هەرە نزمیشدا بوە. زۆرجار 
دیومانە ڕێبەری کۆماری ئیس��امی، ڕاشکاوانە 
ل��ە ڕاگەیەن��ە گش��تییەکاندا کوتویەتی ئێمە 
پێویس��تییەکی ئەوتۆمان بە زانس��تی ئینسانی 
نیی��ە چونک��ە دژایەتیی لەگ��ەڵ بۆچوونەکانی 
ئایینی ئیسام هەیە. هەر بۆیە دەبینین زۆربەی 
س��ەرچاوە و ژێ��دەری ئەو لق��ە ئاکادمیکییانە 
بە ب��اری فەلس��ەفەی ئیسامی/ش��یعەگەریدا 

دەشکێتەوە. 
کاتێ چ��او لە داڕێژەی پەروەردەی کۆماری 
ئیسامی دەکەین، دەبینین ستڕاتێژیی پەروەردە، 
هەر لە سەرەتای چوونە قوتابخانەوە بۆ تاکزمانی 
و تاکنەتەوەی��ی داڕێ��ژراوە و نەت��ەوەی فارس 
ئاغای��ە و باقی ئیتنیکەکانی ئێران پەڕاوێزخراون 
و حیس��ابی تمەن و دوو شاییش��یان بۆ ناکرێ. 
منداڵی بەستەزمانی کورد کە بە کلتوور و زمانی 
کوردی گۆچ کراوە و ڕاهاتووە، هەرکە پێی نایە 
قوتابخانە، زمان و مێتۆدێکی نامۆی پەروەردە بە 
گوێیدا دەئاخنرێ. سەرلە بەری کتێبی قوتابخانە 
س��ەرەتایییەکان چاو لێ بکەی، سەداس��ەد لە 
خزمەتی زمان و پەروەردەی فارس��ی بوون دایە 
و ئوس��توورە و س��ێلێبرێتییەکانی، کەسایەتیی 
ئێرانی و بەڕەگەز فارس��ن. بە گشتی دەتوانین 
بڵێین قوتابخانەکانی واڵت، سیاس��ەتێکی تەواو 
ڕاسیس��میی ئینگیزاس��یۆن تەوەریان بە سەردا 

حاکمە. ئاکامی ئەو سیاس��ەتە ب��ۆ ئاڵۆز کردن 
مێش��کی مندااڵنە. من��دااڵن عومرێ��ک زمان 
و کلتوورێک��ی جیاوازی��ان پ��ێ دەخوێندرێ، 
کلتوورێک کە بۆی بوونەتە ش��ایەر و پەیتاپەیتا 
ب��ە بااڵی��دا دەخوێن��درێ، ج��ار جارەیەکیش 
ئاماژەیەک��ی س��ەقەت و نام��ۆ ب��ە کلتووری 
خوێندکاری دوو زمانە دەکرێ، بە جۆرێک باسی 
کلتوور و نەریتی کورد دەکرێ تاکوو منداڵ لێی 
ببێ��زرێ و دابونەریتی زمانی زاڵی پێ ڕەس��ەن 
بێ و لەخۆنامۆ و دڕدۆنگ بێ و بەرەو هەڵدێری 
ئیلیناس��یۆن هەنگاو بن��ێ. وەک باقیی کردار و 
سیاسەتە دوگمەکانی ڕێژیم، پەروەردەی فەرمیی 
واڵت، پڕۆپاگەندەی ئیدیئۆلۆگی متافیزیکییە و 
لە گەڵ واقیع و ڕاستییەکانی ژیان پارادۆکسە و 

زۆر لێک جیاوازن. 
سیاس��ەتی  و  پ��ەروەردە  س��تراتێژیی 
قوتابخانەکان��ی ئێ��ران ه��ەر وەک ئۆتۆریتەی 
حاکمانی س��ەرەڕۆی تارانە، یانی منداڵ گوێگرە 
و مامۆس��تاش وەک حاکمێک دەس��تووردەر و 
وێژەرە. بە گشتی پەروەردەی ئێرانی، سوڵتەتەوەر 
و فەرمانبەرتەوەرە. بەاڵم لە ئەساس��دا قوتابخانە 
دەبێ دیالۆگتەوەر بێ. سیستەمی فەرمانبەرتەوەر 
دەبێتە هۆی ئەوەی مناڵ لە داهاتوودا مرۆڤێکی 
سەرنخوون یان دەسەاڵت س��ەپێن و دیکتاتۆر 
بێ، وەک دەگوترێ: ه��ەر دیکتاتۆڕێکی زاڵم و 
زۆردار، س��ەردەمانێک ژێردەستە و ژێرچەپۆکە 

بووە. 
ژان ژاک ڕۆس��ۆ لە کتێبی »ئێمیل«دا باس 
لە ئەوین و خۆشەویستی دەکا و دەڵێ: » ئەرکی 
پەروەردە ئەوین و خۆشەویس��تی  و پەڕە پێدانی 
بەزەیی و دڵس��ۆزییە«. هەروەها ڕۆس��ۆدەڵێ: » 
خاڵ��ی گرینگ ئەوەیە با قوتابی نەبەس��ترێتەوە 
بە فکر و ئەندێش��ەی هیچ کەسێکەوە. » یانی با 
کەس بە جێگای ئەو بیرنەکاتەوە و بۆخۆی فکر 
وئەندێش��ەی بخاتە گەڕ، ئەوە نیشانەی ئازادیی 
دەربڕینە. مەبەس��تی ڕۆس��ۆ ئەوەیە بێجگە لە 
پس��پۆڕانی پەروەرردە و بارهێنان، هیچ الیەن و 
کەسانێکی دیکە بۆیان نییە دەست لە کاروباری 
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پ��ەروەردەدا وەربدەن تاکوو پ��ەروەردە بەرە و 
ئانارش��یزم نەڕوات. لە پڕۆس��ەی پ��ەروەردەی 
ئیس��امی/ئێرانیدا ئەوە »حەراس��ەت و سپا«یە 
بڕیاردەری سەرەکیی پەروەردەیە و وەک باقیی 
نەه��اد و دامەزراوەکان��ی واڵت، دەبێ ڕێڕەوی 
پەروەردە ب��ەرەو ملکەچی ب��ۆ »ویاتی فەقێ« 
هەنگاو هەڵێنێ و بە ئاراستەی فەندەمینتالیسمی 

ئیسامیدا ڕێچکە بپێچێ. 

گوندەکان
 ل��ە واڵتێکی وەک کوردس��تان ب��ە درێژاییی 
مێژووە کەوناراکەی ئابوورییەکەی لەس��ەر دوو 
کۆڵەک��ە بنیاد ن��راوە، ئاژەڵ��داری و وەرزێری. 
ئێستاشی لەگەڵدا بێ، ئەو دوو چەمکە ڕۆڵی زۆر 
گەورەیان لەس��ەر ئابووریی کورد هەیە. ڕژێمە 
یەک لە دوای یەکەکانی حاکم بە س��ەر ئێراندا، 
یەکێ لە سیاس��ەتە شۆوێنیس��تییەکانیان زەبر 
وەشاندن لە ئابووری و ژێرخانی کوردەواری بووە. 
بە دوای ڕووخانی قاجارەکان وهاتنە س��ەرکاری 
پەهلەویی یەکەمدا، دەس��ت کرا ب��ە پڕاکتیزە 
کردنی پانی پیانی ش��ۆوێنیزمی یەک زمان/
یەک نەتەوە. بۆ کەم کردنەوەی باری کلتووری/
ئابووری و الواز کردنی ئاستی هێز و وزەی گوند 
و خێڵەکان، پڕۆس��ەیەک دەس��تی پێ کرد کە 
لە س��ەردەمی ڕزاشاوە س��تارتی لێدراوە و هەتا 
ئەوڕۆش هەر درێژەی هەیە. ئەو پڕۆسە نگریسە، 
کلۆنیالیستییە خاوەن سێ بەشە و هەرکام لەوانە 
پاژێکن لە ئپیزۆتێکی ڕەشی هاوشان و هاوبەش:
1 ڕزاش��ای پەهلەوی عێل وعەش��یرەکانی بێ 
دەسەاڵت کرد، بە ش��ێوەیەک کە لە دوای ئەو 
س��ەرکوت کردنە ناجوامێرانەیەدا، ئیدی نەبوونە 

مەترسی بۆ سەر حکوومەتی ناوەندی. 
2 محەمەدڕەزاش��ا، وات��ا پەهلەوی��ی دووهەم 
دەس��ەاڵتی خاوەن زەوییەکانی تا ئاستێکی زۆر 
کەم کردەوە و چاکس��ازیی ئەرزیی دەست پێ 
کرد. لە ڕواڵەتدا زەوی بەس��ەر چینی بێ بەش 
و وەرزێردا دابەش کرا، بەاڵم لە ڕاستیدا هێنانە 
خواری ئاستی دەس��ەاڵتی بەرهەمهێنەران بوو 

ک��ە وردە وردە ب��ووە هۆی ک��ۆچ و کۆچبار بۆ 
ش��ارەکان و زیاد بوونی چینی پەڕاوێز نش��ینی 

شارە گەورەکان . 
3 یەکێ ل��ە سیاس��ەتە شۆوێنیس��تییەکانی 
کوم��اری توتالیتێری ئیس��امی، وێران کردنی 
گوند و دێهاتەکانە، ب��ە واتایەکی ڕوونتر، کامڵ 
کردنی پڕۆسەی ڕەشی پەهلەوییەکان کە ئێستا 
ئاخوندەکان بوونەتە ئالتێرناتیو و جێگرەوەی ئەو 

دەسەاڵتانە. 
وێ��ران ک��ردن و خاش��ەبڕکردنی گوند و 
ناوچەکانی وەرزێریی کوردستان لە ژێر سیاسەتی 

ئاخوندیزمدا ئەو مەبەستانەی لە پشتە: 
1 وەک پێش��تر باس کرا کۆمەڵگای بەکاربەر، 
خۆپارێز و دوورە پەرێزە. خۆ لە قەرەی شوێنێک 
ن��ادات کە بە ح��اڵ بۆنی ت��رس و دڵەڕاوکێی 
لێ بێ. وەختایەک��ی گوندێک وێران دەکرێ و 
دانیش��توانەکانی ئاوارە دەبن و لە کۆمەڵگایەکی 
بەرهەمهێنەرەوە دەکەونە داوێنی کۆمەڵگایەکی 
بەکارب��ەر. ل��ە وەها دۆخێک��ی نەخ��وازراودا، 
چاولەدەس  هیوابڕاوی  داڕماوی  کەسایەتییەکی 
دەمێنێت��ەوە، بۆ نموونە کاتێ س��ەددام پتر لە 
٤500 گوندی کوردستانی باشووری وێران کرد، 
یانی سەرچاوەی بژێو و بەرهەمهێنەری واڵتێکی 
لەناو برد، ئەو ک��ردارە وەها زەبرێکی لە هێزی 
پێش��مەرگەی باشوور وەش��اند کە توانایییەکی 
پڕاکتیکیی ئەوتۆیان بۆ نەمابوو، چونکە ش��وێنی 
حەوان��ەوە و بژێویان تێکدرابوو. کاتی ش��ەڕی 
عێراق و کوەیەت کە س��ەدام ت��ەواو الواز بوو، 
ئیدی هێزی گەل پشوویەکی هاتەوە بەر خۆی. 
2 بە گش��تی کاول کردن��ی گوندەکان و کۆچ 
پ��ێ کردنیان ب��ەرەو ش��ارەکان، دەبێتە هۆی 
ئەوەی خس��ڵەتی مرۆڤەکانیش بەرەو خۆپارێزی 
و کۆنس��ێرواتیزم بوون بگۆڕدرێ و ئیدی یاخی 
بوون و تەواو ملکەچ نەبوون بۆ هەموو جۆرە یاسا 

و ڕێسایەکی حوکمی کەمڕەنگ دەبێتەوە. 
3 ئ��ەم خاڵ��ە لە ه��ەر دوو خاڵەک��ەی دیکە 
گرینگترە، کاتێ گوند وێران دەکرێ زمان ئازاری 
بەردەک��ەوێ، کلتوور خەوش��دار دەبێ، چونکە 
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ئیش��ی گوندی دەبێ کاری پێ بکرێ هەتاکوو 
ناوی کەرەسە و شوناسی کلتووری گوندی بوون 
بپارێزرێ. وێران کردنی گوند ش��ێواندنی زمانە، 
مردنی وشە و ئیدیۆمی ڕەسەنی کوردییە. مردنی 
حەقایەت و س��ەربوردە و چیڕۆک و دابونەریتی 

گەلێکە. 
پەروەردەی س��ەقەت و وێرانی و کاولکاریی 
گوندەکان، دوو سەری مارێکن بۆ زەبر وەشاندن 
لە کلتوور و ژێرخانی زمانەوانیی گەلی کورد کە 
ڕاگەیەنە گش��تیەکانیش هاوکاری تۆکمەیانن و 

قەراغیان بۆ تێ دەکاتەوە. 
دەیان و س��ەدان س��اڵە لە گوتاری فارسدا 

تەرکیز و جەخت لە سەر دوو خاڵ دەکەنەوە:
1 یەکەمیان برایەتیی ئێرانییەکانە. بە درێژاییی 
مێژوو دەس��ەاڵت لە دەستی گەلی فارسدا بووە 
و باقی ئیتنیک��ەکان نەتتەنیا ب��ە براچکۆلەش 
چاویان لێ نەکراوە بەڵکوو بە کۆیلە و خزمەتکار 
س��ەیر کراون، ئەوە قس��ەیەکی ئاسایی نییە و 
باگراوەندێک��ی دێرینی لە پش��تە. لە ناو هەموو 
ئتنیکەکانی ئێراندا کورد مەترسیدارترین کەیسە 
بۆ دەس��ەاڵتی س��انتڕاڵخوازی تاران، هەر بۆیە 
زۆرج��ار باس لە خزمایەتی��ی زمانەوانیی کورد 
و فارس دەکرێ، ب��ە داخەوە هێندێک جاریش 
ڕووناکبیرانی ک��ورد کەوتوونەتە داوی زەلکاوی 
ئەو بۆچوونە ئۆپۆرتونیستییانە، وەک لە پێشەکیی 
کتێبی »کورد و کوردستان: واسیلی نیکیتین«دا 
هاتووە و وەرگێڕ ئاواتەخوازە بەشەکانی دیکەی 
کوردستان بلکێندرێن بە خاکی ئێرانەوە، چونکە 
وەرگێڕ پێی وایە کورد لە تەک تورک و عاڕەبدا 
هیچ پێوەندییەکی کلتووری و زمانی و ڕەگەزیی 
نییە بەاڵم لە گەڵ فارس��دا هاوڕەگەزن! لە باری 
زمان��ی و کلتووریی��ەوە، خزمایەتی��ی نزیک و 
دێرینیان پێکەوە هەیە! وەلی لە ئەس��اس و لە 
ڕاس��تیدا کورد چەندە لەگ��ەڵ تورک و عاڕەبدا 
خزمایەتیی هەیە، ه��ەر ئەوندەش برا و خزمی 
فارسەکانە. ئەو ژێردەستەیییە دێرین و پەروەردە 
سەقەتە، ئینگیزاسیۆن تەوەرە کە مێشکی مرۆڤی 
کورد دەشواتەوە و بە جێگای ئەوەی بەرپەرەچی 

ئەو گوتارە س��اختانە بدات��ەوە، بۆ خۆی دەبێتە 
داڵدە دەری ئەو ڕاسیزم تەوەرییە. 

2 فارس وەک نەتەوە دەستنیش��ان دەکرێ و 
کورد و دیتران وەک قەوم! هەتاکوو ئێستا کەم 
واهەیە ل��ە یەک ڕاگەن��دراوی ناوخۆ و دەرەوە 
ئەم��ە نەکرێ. تەن��ات ئوپۆزیس��یۆنی دژبەری 
ڕژیمی��ش، ئەو چەمکە شۆوێنیس��تانەیە لە بیر 
و زەینی دێسپۆتیس��یمی خۆیاندا ناس��ڕنەوە و 
ترس��ی گەورەی��ان بەش بەش بوون��ی ئێران و 
جیابوونەوەی ئیتنیکە ژێردەستەکانی جۆغڕافیای 
کۆلۆنیالیزمی فارس��ی/ئێرانییە. ئ��ەو بۆچوونانە 
هەمووی سەرچاوە گرتووی پەروەردەی سەقەتی 

بەربەریسمی ئیدەئالیستانەیە. 
دی��ارە پ��ەروەردەی س��ەقەتی ئێران��ی لە 
خزم��ەت کلت��ووری فارس و دژب��ەری کلتوور 
و زمان��ی ک��وردی و باقی نەتەوەکان��ی ئێرانە، 
تا زەمانێکی کە ڕەگەزپەرەس��تی و س��ێبەری 
تێئۆکڕاس��یزم لەس��ەر پەروەردە نەڕەوێتەوە و 
ئایدیای »چەوسێنەر و چەوساوە« بەسەر ئێراندا 
حاکمە، هیچ برایەتی و خزمایەتییەک، کەلێنی 
نێوان کورد و ف��ارس خۆش ناکاتەوە وتەبایی و 

ڕەبایی نایەتە ئاراوە. 
ب��ە و هیوایەی پەروەردە لە س��ەر بنەمای 
سێکۆالریس��م و پڕاگماتیس��م دابم��ەزرێ، بە 
پێداگووژییەک��ی ڕەخن��ە گران��ەوە. چونک��ە 
سێکۆالریس��م، س��ڕینەوەی پیرۆزایەتیی��ە لە 
دەس��ەاڵت، البردنی س��ێبەری ئایینساالرییە، 
چونک��ە یەکەم هەنگاوی شۆڕش��ی فەڕانس��ە، 
چەس��پاندنی پەروەردەیەک��ی س��ێکۆالر بوو. 
بەرفراوان��ی و  ئ��ازاد  کەش��ی   پڕاگماتیس��م 

گەرەکە. 

ژێدەرەکان

١. امیل: ژان ژاک ڕۆسو. مترجم: غامحسین زیرک زادە. 
2. قرارداد اجتماعی: ژان ژاک ڕۆسۆ. مترجم : مرتضی کانتری. 
3. پداگوژی ستمدیدگان: پائول و فریرە. مترجم: احمد بیرشک. 

٤. پداگوژی برای رهایی: پائول و فریرە. مترجم: حسام حسین زادە. 
5. کرد وکردستان: وایسیلی نیکیتین. 
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ئەوەی لەو بابەتەدا دەمهەوێ جەختی لە سەر بکەم، شیکردنەوە یان خەسارناسیی 
دیاردەی بەکرێگیراوی نییە، بەڵکوو ڕوانینە لە ئاسۆی دواڕۆژی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان و لێدانی چەخماخەی باسێکە لەو پەیوەندییەدا. دەسەاڵتی دواڕۆژی کوردی لە 
ڕۆژهەاڵت دەبێ چۆن دەگەڵ بەکرێگیراو هەڵسوکەوت بکا؟ ئایا لێبوردەیی و بەخشینی 
بەکرێگیراو هەڵبژاردەیەکی باشە؟ دەکرێ بەکرێگیراو لە پڕۆسەیەکی عاداڵنەدا دادگایی 

بکرێ؟ مەسڵەت کردن و ئاشتەوایی دەگەڵ بەکرێگیراو لە چ پێناوێکدا؟

»دیاردەی بەکرێگیراو و ئاشتەوایی لە داهاتوودا«*   

کاوەحەسەنپوور



»بەکرێگیراو« کە ل��ە زمانی خەڵکی عاممەی 
ک��ورددا زیات��ر بەکارهێنراوە، بە کەس��ێک 
دەگوت��رێ کەدەس��تی دەگ��ەڵ حکوومەتی 
ناوەندی لە یەکێک لە بەشەکانی کوردستانی 
بندەس��ت، تێکەڵ ک��ردووە و لە ب��ڕی پارە 
ی��ان ئیمکانات، ب��ە ش��ێوەی جۆراوجۆر بە 
دژی خەبات��ی ڕزگاریخوازان��ەی گەلی کورد، 
ڕۆڵەکان��ی  دەگ��ەڵ  و  دەکا  هەڵس��وکەوت 
گەل��ی خۆی، ب��ە ش��ەڕ دێ. بەکرێگیراوی 
وەکوو کاس��بی یان ک��ردار تایبەت بە گەلی 
ک��ورد نییە و ب��ە باوەڕی خ��اوەن ڕایان ئەو 
دیاردەیە یەکێک لە کۆنترین س��ەرچاوەکانی 
بژی��وی مرۆڤ بووە و ب��ە درێژاییی مێژوو لە 
نێو زۆر میللەتدا س��ەری هەڵداوە. وەک لقی 
یۆنانیی��ەکان کە لە ش��ەڕەکانی نێوان ئێران 
و یۆناندا )500 س��اڵ پێ��ش لەدایک بوونی 
مەس��یح( لە نێو ئەڕتەش��ی ئەو کاتی ئێران 
)هەخامەنیشییەکان(دا سازمان درابوون و بە 
دژی گەلی خۆیان بەشەڕدەهاتن و یارمەتیی 

سوپای ئێرانیان دەدا. 
ئ��ەوەی لەو بابەت��ەدا دەمهەوێ جەختی 
لە س��ەر بکەم، شیکردنەوە یان خەسارناسیی 
دیاردەی بەکرێگی��راوی نییە، بەڵکوو ڕوانینە 
ل��ە ئاس��ۆی دواڕۆژی کورد ل��ە ڕۆژهەاڵتی 
کوردس��تان و لێدانی چەخماخەی باس��ێکە 
لەو پەیوەندییەدا. دەسەاڵتی دواڕۆژی کوردی 
ل��ە ڕۆژهەاڵت دەبێ چۆن دەگەڵ بەکرێگیراو 
هەڵسوکەوت بکا؟ ئایا لێبوردەیی و بەخشینی 
بەکرێگی��راو هەڵبژاردەیەکی باش��ە؟ دەکرێ 
بەکرێگیراو لە پڕۆسەیەکی عاداڵنەدا دادگایی 
بکرێ؟ مەس��ڵەت کردن و ئاشتەوایی دەگەڵ 
بەکرێگیراو لە چ پێناوێک��دا؟ ئایا تەنیا دەبێ 
بەکرێگی��راو بە س��زای تاوانەکانی خۆی بگا؟ 
تەکلیف��ی هەواڵگ��ر، موخبیر و بەس��یجییە 
کوردەکان چییە و لەو هاوکێشەیەدا لە کوێ 
ڕاوەستاون؟ ئەوانە و چەندین پرسیاری دیکە 
هەوێنی نووسینی ئەو بابەتەن. لە ڕاستیدا لەو 
بابەت��ەدا دەمهەوێ ئەزموونی 3 واڵتی ژاپۆن، 

ئاڵمان و ئەفریقای باشوور بخەمە ڕوو کە لە هەر 
سێکیاندا چۆنییەتیی ڕووبەڕوو بوونەوە دەگەڵ 
ڕابردوو جیاوازە، تەنیا خاڵی هاوبەش��ی ئەو3 
واڵتە ئەوەیە کە لە هەر سێکیاندا تاوانبارمان 
هەیە. هیچ وێکچوونێ��ک لە نێوان ئەزموونی 
ئەو س��ێ واڵتە دەگەڵ دیاردەی بەکرێگیراو 
دە ئ��ارادا نییە بەاڵم دەک��رێ وەکوو مۆدێل 
چاویان لێ بکەین و دەرس��یان لێ وەرگرین 
و ئەو پرس��یارە لە خۆمان بکەین، بە ڕاس��ت 
لە داهاتوودا و ب��ۆ یەکاکردنەوەی دیاردەی 

بەکرێگیراو کێهە مۆدێل هەڵدەبژێرین؟
ئەوەی ڕاستی بێ مێژووی بەکرێگیراوی لە 
سەردەمی مۆدێڕندا لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
دەگەڕێتەوە س��ەردەمی بزووتنەوەی سمایل 
ئاغای سمکۆ، ئەو کاتەی حکوومەتی پاشایەتی 
لە ئێران بۆ ئەوەی بتوانێ دەنگوباسی ناوچەی 
ژێر دەس��تی س��مایل ئاغا بزانێ، کەس��انی 
خۆجێییی وەکوو بەکرێگیراو ڕێک خس��تبوو 
و لە ڕێگەی ئەوانەوە دەس��تی بە هەواڵەکانی 
کوردس��تان دەگەیشت. )س��مکۆ، ئیسماعیل 
ئاغای ش��کاک: محەممەد ڕەسوڵ هاوار(. لە 
دوای ش��ەهیدبوونی س��مایل ئاغا و لە دوای 
هاتنەس��ەرکاری حکوومەتی حەمەڕەزا شای 
پەهلەوی، چاالکیی بەکرێگیراوەکان چڕوپڕتر 
دەبێتەوە، مەال محەمم��ەد خزری لە کتێبی 
بزووتن��ەوە چەکدارییەکان��ی ٤٦ و ٤7دا بە 
وردی ب��اس لەوە دەکا کە لەو س��ەردەمانەدا 
حکوومەتی ش��ا ڕێژەی بەکرێگیراوەکانی زۆر 
زیاتر کردبوو و تەنانەت بەوەش ڕانەوەس��تاوە 
و بەکرێگیراوی ئاودیوی س��نووری باشووری 
کوردس��تانیش ک��ردووە هەتا ش��وێن پێی 
چاالکان��ی ئ��ەوان س��ەردەمان بدۆزێت��ەوە. 
دی��اردەی بەکرێگی��راو خەس��اری گەورە و 
زیانی قەرەبوونەکراوەی لە ڕەوتی بزووتنەوەی 
ئازادیخوازان��ەی گەلی کورد ل��ە ڕۆژهەاڵتی 
کوردس��تان داوە، بەکرێگی��راوەکان لە پێناو 
بنەماڵەیی��ی  و  تاکەکەس��ی  بەرژەوەندی��ی 
خۆیاندا بە هاوکاریی حکوومەت دەستیان بە 
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خوێنی هاونیشتمانانی خۆیان سوور کردووە، 
ش��ەیتانی و ش��ۆڤارییان لە خەڵک کردووە، 
منداڵ��ی خەڵکیان بێ دای��ک و باب کردووە، 
هێرشیان کردۆتە سەر کاسبکاران و کۆڵبەران 
و بەم ش��ێوەیە بژیوی ژیان و قووتی ڕۆژانەی 
خەڵکیان بڕیوە و. .. کاتێک باس��ی مەسڵەت 
کردن و ئاشتەوایی دەکەین، ڕێک مەبەستمان 
ئامانجی سەرەکیی  چارەسەریی کێش��ەکانە. 
ئەو پڕۆسەیە، پێشگرتن لە ڕووداوی نەخوازراو 
وەک تۆڵە ئەس��تاندنەوە، تەسفییەحیس��ابی 
تاکەکەس��ی، ئاژاوە و بێسەروبەرییە. یانی کار 
کردن لە س��ەر داهاتوویەکە کە لەوێدا ژیان 
هاس��انتر دەبێتەوە، بەم پێیە مەسڵەت کردن 

مەڵهەمێک��ە بۆ ئەو کەس��انەی 
زیانی��ان بەرکەوت��ووە و ئا لەم 
قۆناغەدا ه��ەر دووک ال )چ ئەو 
الیەن��ەی زیانی بەرکەوتووە و چ 
ئ��ەو الیەنەی زیان��ی بە خەڵک 
ش��ێوەیەکی  ب��ە  گەیان��دووە( 
ل��ە  ب��ە دوور  س��ەردەمیانە و 
توندوتی��ژی بژی��ن، تەنانەت بە 
ڕوانگە و بۆ چوون��ی جیاوازەوە. 
ئاش��تەوایی دەکرێ وەکوو ساغ 
کردنەوە یان چ��اک کردنەوەی 
لێ��ک  پەیوەندییەک�����انی��ش 
بدرێتەوە. ئاشتەوایی و مەسڵەت 
ک��ردن، زیات��ر وەک��وو بااڵنس 

ڕاگرتن ل��ە نێوان دوو الیەن��دا دێتە ئەژمار. 
کەوایە ئەس��اس و بنەمای ئاشتەوایی لە سەر 
وەدیهاتن��ی عەداڵەتە. ئایا تاقم و گرووپ یان 
کەس��انێک کە زیانیان بە خەڵک گەیاندووە، 
توندوتیژی و زۆر جار ناعەداڵەتییان دەرحەق 
بە خەڵک بە کار هێناوە، دەبێ س��زا بدرێن؟ 
ئەو سزادانە چۆن جێبەجێ دەکرێ؟ سنووری 
نێوان ت��اوان و بێگوناهی لە کوێیە؟ ئایا تەنیا 
ئەو کەس��انە دەبێ س��زا بدرێن کە دەستیان 
بە خوێنی خەڵک س��وورە یان ئەو کەسانەی 
سیخوڕی و موخبیرییان بۆ دەسەاڵت کردووە، 

ئەوانی��ش دەگرێتەوە؟ ئایا دەکرێ لێبوردەیی 
وەکوو بژاردەیەک س��ەیر بک��رێ؟ بیر و ڕای 
گش��تیی خەڵک لە س��ەر ئ��ەو لێبوردەیییە 
چۆن دەبێ؟ خودی دەس��تەواژەی ئاشتەوایی 
)مەس��ڵەت کردن( خۆی ل��ە خۆیدا جێگای 
باس و گەنگەش��ەیە بەو واتای��ە کە زۆر جار 

لێبوردەیی شوێندانەریی هەبووە. 
ئەو بابەتە لە س��ەر بنەمای ئاش��تەوایی 
ی��ان مەس��ڵەت ک��ردن »lihevhatinê« یان 
ب��ە ئینگلیس��ی »reconciliation« داڕێژراوە، 
ک��ە ل��ە زانس��تی سیاس��ەت و پەیوەندییە 
نێودەوڵەتییەکان��دا گرینگی��ی تایبەتی خۆی 
هەیە. مەس��ڵەت کردن هەر ل��ە پەیوەندییە 
شێوەیە  بەم  کۆمەاڵتییەکانیشدا 
پێناسە دەکرێ. مەسڵەت کردن 
ل��ە کولت��ووری کۆنی ک��ورددا 
وەکوو دەس��تەواژە لە کاتی ژن 
هەڵگرتن یان کچ ڕەدوو کەوتندا 
کاری پێ دەک��را، یانی کاتێک 
عەمەلی ژن هەڵگرتن ڕوویدەدا، 
بنەماڵەی پیاوەکە دەستەیەکیان 
کەیخ��ودا دەن��اردە ماڵی ژن یا 
کچەک��ە بۆ مەس��ڵەت کردن و 
دوای جارێک یان چەندین جار 
گفتوگۆ و ئاخافتنی دووالیەنە، لە 
سەر هێندێک خاڵ وەکوو مەرج 
پێکدەهاتن و مەس��ڵەت دەکرا. 
ئیدی لە دوای ئەو مەس��ڵەتە دوژمنایەتی لە 
نێوان بنەماڵە، تایفە و عەشیرەتەکاندا نەدەما 
و پەیوەندییەکان ئاسایی دەبوونەوە. مەسڵەت 
کردن ه��ەر بەو پێودانگە ب��ە قۆناغی بەر لە 
س��وڵح یان ئاش��تی لە زانس��تی سیاسەت و 
پەیوەندییە نێ��و دەوڵەتییەکاندا دێتە ئەژمار، 
بەو مانایە کە مەسڵەت کردن بنەمای ئەسڵی 
و بنچینەییی ئاش��تییە. Reconciliation لە 
ئەساس��دا دەستەواژەیەکی ئاینییە و لە دینی 
مەس��یحییەتەوە وەرگیراوە. ئەو دەستەواژەیە 
شی دەکاتەوە چۆن ئاشتەوایی لە نێوان خوا و 

ئەوەیڕاستیبێ
مێژوویبەکرێگیراویلە
سەردەمیمۆدێڕندالە
ڕۆژهەاڵتیکوردستان
دەگەڕێتەوەسەردەمی
بزووتنەوەیسمایل

ئاغایسمکۆ،ئەوکاتەی
حکوومەتیپاشایەتیلە
ئێرانبۆئەوەیبتوانێ
دەنگوباسیناوچەی

ژێردەستیسمایلئاغا
بزانێ
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مرۆڤدا ئیمکانی هەیە؟. 
 )Atle Sommerfeldt( ئاتڵە سۆممێرفێلت
گ��ەورە ئۆس��قۆفی نۆروێ��ژی پێ��ی وایە ئەو 
دەس��تەواژەیە لە دەی��ەی ن��ەوەددا لە باری 
مانایییەوە گۆڕانی گەورەی بە س��ەردا هاتووە، 
یانی لەو کۆمەڵگایانەدا کە کێش��ەی سیاسی 
و کۆمەاڵیەت��ی، بەرۆک��ی پێ گرتب��وون، بە 
مەبەس��تی   هێ��ور کردن��ەوەی کۆمەڵگاکان و 
Som- )ووانین لە دواڕۆژێکی ڕوون بەکار هاتووە 
merfeldt, 2005:133(. بەم پێیە ئاش��تەوایی، 
دەستەواژەیەکی مۆدێڕنە لە دونیای سیاسەتدا. 
ئاشتەوایی دەکرێ بەم شێوەیەش تاریف بکڕێ: 
دوژمنانی پێش��وو ڕێگاچارەی��ەک بۆ کۆتایی 
هێنان بە کێش��ەکانیان دەبینن��ەوە و تەبایی 
 Sommerfeldt,( و پێکەوەژیان هەڵدەبژێ��رن
2005:135(. بە ش��ێوەیەکی گشتی ئاشتەوایی 
پرۆسەیەکە کە لەودا الیەنە ناتەباکان، کێشە و 
ملمانێی��ەکان وەال دەنێن و پەیوەندییەکانیان 
ئاس��ایی دەکەن��ەوە و توندوتی��ژی بەرامبەر 
Ramsbotham, Wood- )ەەکدی بەکار ناهێنن 
house & Miall, 2016: 286(. بەاڵم ئاشتەوایی 
چ��ۆن دێت��ە دی؟ ئایا جیاوازی��ی فەرهەنگی 
دەتوانێ کاریگەریی هەبێ بە س��ەر پرۆس��ەی 
ئاشتەواییدا؟ کاتێک لە نێوان زاڵم و مەزلوومدا 
عەداڵ��ەت مس��ۆگەر دەبێ، ئەوە ئاش��تەوایی 
هاتۆت��ە دی؟ یان کاتێک تاوانبارانی ش��ەڕ بە 
س��زای کردەوەکانی خۆی��ان دەگەن؟ دەکرێ 
ئاشتەوایی بە«قووت دانی حەبێکی تاڵ« تەعبیر 
بکەین؟ خاوەن ڕایان لە س��ەر هەر یەک لەو 
پرس��یارانە بابەتگەلێکی زۆریان نووسیوە بەاڵم 
ئەوەی بەگشتی لە پەیوەندی دەگەڵ پڕۆسەی 
ئاشتەواییدا دەبێ لەبەرچاوبگیرێن، بریتییە لە 
چوار قۆناغ. بۆ ئەوەی بە ئاش��تیی ڕاستەقینە 
بگەین دەبێ س��ەرەتا مەس��ڵەت بکەین و ئەو 
گرینگەش پێویستی بە جێبەجێ کردنی یەک 

لە دوای یەکی ئەو قۆناغانەیە:
1 قەبووڵ کردن��ی وەزعییەتی مەوجوود 

)status quo(

نێ��وان  تێکگەیش��تنی  و  دانیش��تن   2
الیەنەکان.

3 س��ازان لەس��ەر ئەو خااڵنەی ماکەی 
دژایەتییان لێ س��از بووە یان دروست کردنی 

پردێک لە نێوان تێبینییە جۆراوجۆرەکان. 
4 ئاش��تی لە نێوان دژمنانی پێش��وودا. 

)Ramsbotham et al. , 2016:288(
خاڵی یەکەم قەب��ووڵ کردنی وەزعییەتی 
مەوجوودە، زیات��ر وەک بژاردەیەکی نیگاتیڤ 
دەچ��ێ، هەر دەڵێی مرۆڤ هی��چ بژاردەیەکی 
دیک��ەی لەب��ەر دەم نییە و قەب��ووڵ کردنی 
ئ��ەو بارودۆخە بە بەخ��ت و ئیقباڵییەوە گرێ 
دراوە، بەاڵم ئەوە ڕاستییەکی حاشا هەڵنەگرە 
و ئەو کەس��انەی خوازیاری ئاشتیی ڕاستەقینە 
و نەمانی ش��ەڕن، دەبێ س��ەرەتا وەزعییەتی 
مەوجوود قەب��ووڵ بکەن. دەب��ێ دان بەوەدا 
بنێن کە لە ش��ەڕ و کێش��ەدان و درێژەدانی 
ئ��ەو بارودۆخە غەیری زی��ان هیچی دیکەی 
لێ ناکەوێت��ەوە. ئەگەر بمانهەوێ ئەو بەش��ە 
هەڵسەنگێنین،  بەکرێگیراودا  دیاردەی  دەگەڵ 
ئاس��ایییە دەبێ قەبوڵی کەین ئێمە دیاردەی 
بەکرێگیراوم��ان هەب��ووە و خەڵکێک زیانیان 
بەرکەوتووە و دەبێ چارەسەری بۆ بدۆزینەوە. 

قۆناغ��ی دووه��ەم باس��ی ئەوەی��ە هەتا 
دانیشتن و لێک تێگەیشتن لە نێوان الیەنەکان 
ڕوون��ەدا، ئەوا ئاش��تیی ڕاس��تەقینە مەحاڵە 
دەس��تبەر بکرێ. دەبێ الیەنەکان داخوازی و 
ئیدیعاکانی��ان بێننە بەر ب��اس و گفتگۆیان لە 
س��ەر بکرێ. ئەو داخوازییان��ە دەبێ بەراورەد 
بکرێن، خاڵی هاوبەشیان بۆ پێکەوە سازان تێدا 
بدیترێت��ەوە، ئەگینا بە ڕەخن��ە لێک گرتن و 
دیتنەوەی جیاوازییەکان، کێشەکان چارەسەر 
نابن. دە قۆناغی س��ێهەمدا کە باس��مان کرد 
دروست کردنی پردێک دەتوانێ جیاوازییەکان 
لێک گ��رێ ب��دا و لێ��ک نزیکبوونەوەیەکی 
واقیع��ی بێتە ئاراوە. لێرەدا ئێمە دەرگایەک بە 
ڕووی یەکت��ردا دەکەینەوە، دەرەتان و ئیمکان 
دەدەین ب��ە یەکتر. لە قۆناغی چوارەمدا ئیدی 
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دوژمنایەتیی پێش��وو وەال دەنرێ و کەشێکی 
عاتیف��ی و دەالقەیەک��ی نوێ ب��ەرەو داهاتوو 

)Pankhurst,1998( .دەخوڵقێ

لە حکوومی ــی میکانیزم بەکارهێنانی
دوایشەڕ

بۆ گەیش��تن بە قۆناغی چوارەم واتە ئاشتیی 
ڕاس��تەقینە، دەکرێ حکوومەتەکان کەڵک لە 
میکانیزم��ی جۆراوجۆر وەرگ��رن. پێکهێنانی 
کۆمیسیۆن بۆ دۆزینەوەی حەقیقەت یەکێک 
لەو کەرەس��تانەیە کە دەتوانێ دەوری بەرچاو 
بگێڕێ. لەو پرۆس��ەیەدا گێڕانەوە و ش��ایەتی 
دان بنەمای ئەو ڕەوتە پێکدێنێ. لە ڕاس��تیدا 
کۆمیس��یۆن ل��ە پەیوەندی دەگ��ەڵ ئاکاری 
بەکرێگی��راوەکان ل��ە دەوران��ی حکوومەتی 
پێش��وودا، داوا ل��ە خەڵ��ک دەکا بێ��ن و 
ش��کایەتەکانیان تۆم��ار بکەن، بەم ش��ێوەیە 
ئەو کەس��انەی زەرەرمەند بوون و زیانیان بەر 
کەوتووە دێن و شایەتی دەدەن و بەسەرهاتی 
خۆی��ان دەگێڕنەوە، ئەو ڕەوتە دەبێ لەوپەڕی 
سەداقەت، ئاوەاڵیی وشەفافییەتدا بگیڕدرێتەوە. 
بە سەداقەتەوە یانی ڕووداوەکان چۆن بوون بە 
بێ کەم و زیاد کردن وەک خۆی باس بکرێن. 
بە ئاوەاڵیی مەبەست ئەوەیە ڕەگەز، کولتووری 
نەشیاو و کۆمەڵگا، نەبن بە بەربەست بۆ ئەوەی 
ب��ۆ وێنە ژنێک نەتوانێ باس لە دەس��درێژی 
جیس��نی بکا کە لە الیان تاوانبارێک کراوەتە 
س��ەری و بەم ش��ێوەیە س��ەرپۆش لە سەر 
ڕاس��تییەکان دابندرێ و دی��زە بەدەر خوونە 

 .)Barash & Webel, 2018: 603( .بکرێن

ئافریقایباشوور
ئافریقای باش��وور یەکێک ل��ەو واڵتانەیە کە 
لە دوای ڕێژیمی ئاپاڕتاید و هاتنەس��ەرکاری 
نێلس��ۆن ماندێل��ا وەک س��ەرۆک کۆم��ار، 
کۆمیس��یۆنی دۆزینەوەی حەقیقەتی دروست 
کرد. لە ڕاستیدا بە کارهێنانی ئەو کۆمیسیۆنە 
لە الی��ان حکوومەتی ماندێل��اوە، لە نەوعی 

خۆیدا بێ وێنەیە. 
ئاپاڕتاید بە مانای جیاکردنەوە و هەاڵواردنە 
و کاتێ��ک لە حکووم��ەت و سیاس��ەتدا بە 
کاردێ، بە ه��ەاڵواردن و جیاوازیی ڕەگەزی 
وێن��ا دەکرێ. ئاپاڕتاید لە ئەفریقای باش��وور 
یەکێک لە وەحشیانەترین شێوەکانی ڕاسیزم 
بوو کە لە الیان کەمینەی س��پی پێس��تەوە 
بەس��ەر زۆرینەی ڕەش پێس��تی ئەو واڵتەدا 
س��پا. بۆ ماوەی نزیک بە نیو س��ەدە خەڵکی 
ڕەش پێس��ت، لە الیان س��پی پێستەکانەوە، 
لە ش��وێنی ژیانیان دەگوێزرانەوە و کۆچیان 
پ��ێ دەکرا. حەقی خوێندن، نووس��ین و کار 
کردنیان لێ زەوت کرابوو. نێلس��ۆن ماندێلا 
کە دژب��ەری نیزامی ئاپاڕتاید ب��وو، بە هۆی 
چاالکییەکانی لەو بوارەدا بۆ ماوەی 28 س��اڵ 
زیندانی کرا، بەاڵم دوای ئازادبوونیشی، دیسان 
دەس��تی کردەوە بە خەبات و دوای یەکساڵ، 
بوو بە س��ەرۆک کۆماری ئ��ەو واڵتە. هەر لە 
دوای هاتنە س��ەر کاری، دەستی کرد بە ساز 
کردنی کۆمیس��یۆنی دۆزینەوەی حەقیقەت، 
بە مەبەس��تی مەس��ڵەت کردن و ئاشتەوایی 
لەو واڵتە لە نێوان ڕەش پێس��تەکان و سپی 
)Barash & Webel, 2018: 604( .پێستەکاندا
ئامانجی ئەو کۆمیسیۆنە چەند ڕەهەندی 
بوو. ل��ە پلەی یەکەم��دا کۆکردنەوەی بەڵگە 
لە س��ەر ئەو بەسەرهاتانەی کە ڕوویانداوە، لە 
پلەی دووهەمدا کەڵک وەرگرتن لە ئەزموونی 
ئەو کەس��انە کە وەک قوربانی لە ڕووداەکاندا 
بوون، هەت��ا ئەو ڕووداوانە لە زەینی جەمعیی 
خەڵکدا بمێنێتەوە و ببنە دەرس و سەرمەشق 
بۆ داهاتوو. لە الیەکی دیکەوە کومیسیۆن پێی 
وا بوو گێڕان��ەوەی ڕووداوەکان، باری خەم و 
ئازارەکان لەسەر قوربانییەکان سووک دەکا و 
بەم شێوەیە ئازارەکان لە نێو هەموو کۆمەڵگادا 
بەش کراون. کومیس��یۆنی لەم ش��ێوەیە، لە 
زۆر واڵت��ی دونیادا پێکهات��وون و لە زۆربەی 
ئەو واڵتانەش نیشانی داوە ئەنجامەکانی باش 

بوون و دەشێ کاریان پێ بکرێ. 
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کاری ئەو کۆمیس��یۆنە بەم جۆرە بوو کە 
قوربانی دەهات و بەسەرهاتێکی ڕاستەقینەی 
دەگێڕای��ەوە، ل��ەم پەیوەندیی��ەدا تاوانباری 
ڕووداوەکەش ئەگەر لە ژیاندا مابا بانگهێش��ت 
دەک��را. ئ��ەو دوو الیەنە بەرامب��ەر یەکدی 
دادەنران و وتووێژیان دەکرد، قوربانی باس��ی 
لە تاوانەکە دەک��رد و تاوانبارەکەش دانی بە 
گوناه��ی خۆیدا دەنا. ئ��ەو دیمانەگەلە تۆمار 
دەکران و لە نیهایەتدا تاوانبار و قوربانی وێکڕا 
ئاشت دەبوونەوە و ڕابردوویان لە بیر دەبردەوە. 
بە بێ ئەوەی تاوانبار بە س��زای تاوانی خۆی 
بگا یان قەرەبووی بکاتەوە. کۆمیس��یۆن توانی 
زیات��ر لە ١٦000 دیمانە تۆمار بکا کە لەواندا 

بۆ وێنە جیرانی س��پی پێست، 
بێ حورمەتیی بە جیرانی ڕەش 
پێس��تی خۆی کردووە، منداڵی 
ڕەش پێس��ت، نراوەتە بەر کاری 
دەس��تدڕێژیی  ژن  زۆرەمل��ی، 
سێکس��یی کراوەت��ە س��ەر، لە 
قوتابخانەکان��دا،  و  مەکت��ەب 
هەاڵواردنی سیستماتیک ئەنجام 
دراوە و ڕەش پێس��تەکان ل��ە 
زێدی دایک و بابی خۆیان دوور 

خراونەتەوە و. .. 
گوم��ان ل��ەوەدا نیی��ە کە 
ئافریقای باش��وور بەم ش��ێوەیە 
ڕێگای خۆی بۆ ڕووبەروو بوونەوە 

دەگ��ەڵ ڕابردووی خۆی هەم��وار کرد، بەاڵم 
ئەو کۆمیس��یۆنە بەر لە هەموو شت، جەختی 
لە سەربیستنی حەقیقەت بوو هەتا گەیشتن 
ب��ە عەداڵەت. دوابەدوای ئەوەی کۆمیس��یۆن 
کارەکان��ی خ��ۆی ت��ەواو کرد ب��ەرەوڕووی 
ڕەخن��ەی زۆر توند بۆوە، ئێستاش��ی دەگەڵ 
بێ ڕەخنەی زۆر هاتۆتەوە سەر شێوەی کاری 
کۆمیسیۆنەکە. دەوڵەتی ماندێلا و هاوکارانیان 
لە کۆمیسیۆن پێیان وابوو زانینی ڕاستییەکان 
و کەشفی حەقیقەت، ئاشتی بە دووی خویدا 
دێن��ێ. بەاڵم وەک گۆڵپن دەڵێ: تۆ بزانی ئەو 

هەموو کارەس��اتە ڕوویداوە و کەسانێک تێیدا 
تاوانبارن و کەس��انێک قوربانین، بەاڵم بە بێ 
ئەوەی تاوانبار باجێک بۆ کردەوەی خۆی بدا 
هەروا عەفووی بکەی، دەتوانێ زۆر بە هاسانی 
تووڕەیی و دژک��ردەوەی وەک تۆڵەی لە نێو 
کۆمەڵ��گادا ل��ێ بکەوێت��ەوە. دەرد و ئازاری 
ئاپاڕتای��د بیس��ترا و دەبیس��ترێ، زۆر کەس 
ئێس��تاش لە ئافریقا چاوەڕوان��ن تاوانباران لە 
پڕۆس��ەیەکی عاداڵنەدا بە سزای تاوانەکانیان 

)Gloppen, 2009:9-10( .بگەن

Vergangenheitsbewältigung لەئاڵمان
لە نێوان هەم��وو ئەو ئەزموونانەی لە س��ەر 
مەس��ڵەت ک��ردن ل��ە دونیای 
سیاس��ەت و بەتایبەت ش��ەڕدا 
لە بەر دەس��ت هەیە، ئەزموونی 
واڵت��ی ئاڵمان لە دوای ش��ەڕی 
دووهەم��ی جیهانی زۆر جیاوزە. 
 Vergangenheitsbewältigung
ک��ە وش��ەیەکی ئاڵمانیی��ە بە 
مان��ای ڕووبەڕووبوونەوە دەگەڵ 
ڕابردوویە. ئەو دەس��تەواژەیە لە 
ئەساسدا لە دوو بەش پێکهاتووە 
لە »راب��ردوو« و »خ��ۆ دیتنەوە 
تێیدا«. ئەگەر بمانهەوێ کارکردی 
ئەو وشەیە لە باری مانایییەوە لە 
پڕۆسەی ئاشتەواییدا وێنا بکەین، 
دەتوانی��ن بڵێین، فێر بوونی چۆنییەتیی ژیان 
دەگەڵ ئەو کارەساتانەی لە ڕابردوودا ڕوویان 

داوە. 
س��انتایانا فیلسووفی ئیس��پانیایی دەڵی: 
ئەو کەس��انەی دەرس لە مێ��ژوو وەرناگرن، 
محکوومن بەوەی دیسان هەڵەکانیان دووپات 
کەن��ەوە. ب��ە ئیله��ام وەرگرتن ل��ەو وتەیە، 
ئاڵم��ان مەجبوور ب��وو دەگەڵ هۆلۆکاس��ت 
و ڕاس��تییەکانی ش��ەڕی دووهەمی جیهانی 
ڕووبەڕووبێ��ت. ل��ە دوای ش��ەڕی دووهەمی 
جیهانی، ئاڵمان حەشیمەتێکی لەسەر دەست 

بۆگەیشتنبە
قۆناغیچوارەمواتە
ئاشتییڕاستەقینە،
دەکرێحکوومەتەکان
کەڵکلەمیکانیزمی
جۆراوجۆروەرگرن.
پێکهێنانیکۆمیسیۆن

بۆدۆزینەوەی
حەقیقەتیەکێک
لەوکەرەستانەیەکە
دەتوانێدەوریبەرچاو

بگێڕێ
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ماوە کە بەش��ی زۆریان تاوانبار بوون یانی بە 
پێچەوانەی ئافریقای باش��وور کە دوو الیەنی 
تاوانب��ار و قوربانیی تێداب��وو و مەجبور بوون 
دەگ��ەڵ یەک بژی��ن، ئەوا ل��ە ئاڵمان یەک 
الیەن هەبوو کە بەش��ی زۆری تاوانبار بوون 
و مەجب��وور بوون دەگەڵ ڕاب��ردووی خۆیان 
ئاشت بنەوە. ئەو تاوانبارانە بەشێکیان خەڵکی 
مەدەن��ی بوون، بۆ ئ��ەوەی ئەو خەڵکە پێ لە 
هەڵەکانی خۆیان بنێن و بزانن چییان کردووە، 
هەم کلیسای کاتۆلیک و هەم پرۆتێستان لەو 
واڵتە، ڕۆڵێکی بەرچاویان گێڕا. ئەو پڕۆس��ەیە 
هەر بە دانپێدانان و ناسینی هەڵە تەواو نەبوو، 
بەڵک��وو لە دوای ش��ەڕی دووهەمی جیهانی 

هەتا ئێس��تا ب��ەردەوام بووە. لە 
ڕێ��گای ڕاهێن��ان، خوێندنەوە، 
ڕاس��توێژی،  و  ش��ەفافییەت 
س��ەردانی ئوردوگاکان��ی کاری 
ئیجب��اری و ئ��ەو کوورانەی لە 
الی��ان حکوومەت��ی نازییەوە بۆ 
س��ووتاندنی مرۆڤ کەڵکیان لێ 
وەرگیراب��وو. ئەوانە ه��ەر یەکە 
و بەش��ێکن ل��ەو پڕۆس��ەیە و 
ئامانجی��ان ئەوەیە ب��ە تایبەتی 
جیلی نوێی ئاڵمان و بە گش��تی 
خەڵکی واڵتەکە دەرس لە ڕابردوو 
وەرگرن و بزانن کە لە ڕابردوودا 
چۆنیان ناحەقی بە دژی دیتران 

کردووە. یەکێک لە کارە گرینگەکانی دیکەی 
واڵت��ی ئاڵمان بۆ مەس��ڵەت ک��ردن دەگەڵ 
قوربانیان دانی غەرام��ەت بە جوولەکەکان و 

واڵتی ئیسڕائیل بوو. 
ل��ە 7ی دێس��امبەری س��اڵی ١٩70دا، 
بیست و پێنج س��اڵ دوای شەڕی دووهەمی 
جیهان��ی، ویل��ی برانت)راوێژکاری گش��تی( 
یان س��ەدری ئەعزەمی واڵتی ئاڵمان بۆ نوێ 
کردنەوەی دۆس��تایەتی س��ەردانی وەرسای 
واڵتی لەهێس��تان)پۆلۆنیا(ی کرد. لەهێستان 
لە شەڕی دووهەمی جیهانیدا زیانی بەرچاوی 

بەرکەوتب��وو، بران��ت ل��ەو س��ەفەرەدا زۆر 
خاکەڕایان��ە لە ب��ەر دەم ئێلێمانی قارەمانانی 
گیت��وو چۆک��ی دادا و چەن��د خولەک لەم 

حاڵەتەدا مایەوە.  
 هەرچەند ئەو خۆی یەکێک لە دژبەرانی 
هیتلێر بوو بەاڵم ئەو کردەوەیەی برانت، وەکوو 
کەسی یەکەمی واڵتی ئاڵمان لەو سەردەمەدا، 
زۆر جێ��ی بایەخ ب��وو و وەک��وو ڕووداوێکی 
مێژوویی س��ەیر دەکرێ. ک��ردەوەی برانت، 
لە ه��ەر دووک واڵتی لەهێس��تان و ئاڵمان، 
ل��ە الیەن بەش��ێک لە خەڵک��ەوە ڕەخنەی 
هاتەوە س��ەر. زۆر کەسیش پێیان باش بوو و 
بە گرینگیان دەزان��ی. برانت وەکوو نوێنەری 
ئاڵمان نیش��انی دا ئەو  خەڵکی 
واڵت��ە ئاش��تیی ڕاس��تەقینەی 
دەوێ و بە شەهامەتەوە دەتوانێ 
دان بە هەڵ��ە و تاواکانی خۆیدا 
بن��ێ. برانت س��اڵیک دوایە لە 
ئۆس��لۆ خەاڵتی نۆبێلی ئاشتیی 
 Barash & Webel,( .وەرگ��رت

)2018: 606

ـکوشتارینانجینگ  ژاپۆن
ژاپ��ۆن ل��ە مەس��ڵەت ک��ردن 
و ڕووب��ەروو بوون��ەوە دەگ��ەڵ 
ڕاب��ردووی خۆی��دا سیاس��ەتی 
حاش��ا کردنی هەڵب��ژاردووە. لە 
شەڕی نێوان ژاپۆن و چیندا، شیمانە دەکرێ 
سێسەدهەزار کەس لە خەڵکی سیڤیلی چینی، 
بە دەس��تی ژاپۆنییەکان کوژراون و بیس��ت 
هەزار بۆ هەش��تا هەزار ژنیش دەستدڕێژیی 
سێکس��ییان کراوەتە س��ەر. ئەو ڕووداوانە لە 
نانجینگ��ی واڵت��ی چین و ل��ە دوای ١3ی 
دێس��امبەری ١٩37 لە م��اوەی ٦ حەوتوودا 
ڕوویان داوە. واڵتی ژاپۆن ئێستاش��ی دەگەڵ 
بێ ئەو تاوانانەی وەئەستۆ نەگرتووە و بەردەوام 
لە دیفاعی مەش��روع بۆ بەرپەرچدانەوەی ئەو 
ئیدعایانە کەڵک وەردەگرێ. بەڵگە و سەنەدی 

ئافریقای
باشوور

یەکێکلەوواڵتانەیەکە
لەدوایڕێژیمی
ئاپاڕتایدو
هاتنەسەرکاری

نێلسۆنماندێلالوەک
سەرۆککۆمار،
کۆمیسیۆنی
دۆزینەوەی
حەقیقەتی
دروستکرد
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زۆر ئاش��کرا لەبەر دەستن کە نیشان دەدەن 
ژاپۆن جینایاتی ش��ەڕی ئەنجام داوە، لەوانە 
ئەو مندااڵنەی لە دوای دەستدرێژیی سێکسی 
بۆ س��ەر ژنە چینییەکان هاتوونەتە دونیا، لە 
تێس��تی دی ئێن ئەی دا، ڕەگەزی ژاپۆنییان 
هەی��ە، ئینج��ا گەواه��ی دان و دانپێدانانی 
سەربازانی ژاپۆنی کە دیمانەیان دەگەڵ کراوە، 
هەم دیمانەی قوربانییەکانیش ئەو ڕاستییانە 
دەسەلمێنن. بەاڵم ژاپۆن یەکەم ئەو ڕێژەیەی 
بۆ قوربانییەکان قەب��ووڵ نییە و ئیدیعا دەکا 
قوربانییەکان لە مابەینی س��ەد و دووس��ەت 
ه��ەزار ک��ەس دان و ئینجا دەس��تدرێژیی 
سێکس��یش ئەنجام نەدراوە و هەرچی هەبووە 
لەو ش��ەڕەدا دیفاعی مەشرووع لە سەروەریی 

ژاپۆن بووە. 

ئاکامیبابەت
ئەزموونی ئافریقا تەنیا بیس��تن و بە ڕاپۆرت 
ئاڵمان  تاوان��ەکان بوون، ئەزموون��ی  کردنی 
دەرس وەرگرتن لە ڕابردوو و ئاش��ت بوونەوە 
دەگەڵ مێژوو بوو. بەاڵم ژاپۆن حاشا لێ کردن 
و پشتگوێ خس��تن بوو. بە بڕوای من کورد 
ب��ۆ ڕووبەڕوو بوونەوە دەگ��ەڵ بەکرێگیراو لە 
داهاتوودا، بە گوێرەی بارودۆخ دەتوانێ سوود 

لە ئەزموونی واڵتانی دیکەش وەرگرێ. 

*. ئەو بابەتەم لە خولی کارناس��یی ش��ەڕ و 
ئاشتیدا لە ئۆسڵۆ بە زمانی نۆروێژی نووسیوە 
و ئێس��تا بە هێندێک وردەکارییەوە بە زمانی 

کوردی باڵوی دەکەمەوە.
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پس از انتشار شماره 5٤ فصلنامه تیشک کە مباحث مربوط به اسام سیاسی را در 
برگرفته بود، گروههای سیاسی اسامی و نویسندگان نزدیک به این گروهها، مقاالتی 
را در نقد مقاالت تیشک منتشر کردند. با توجه به اصول دیالوگ، یکی از آن مقاالت 
که در نقد مقاله آقای رزگار موکری منتشر شده بود، بنا به درخواست نویسنده مقاله، 
در این شمارە تیشک بازنشر میگردد. گردانندگان تیشک براین باورند که دیالوگ راهی 
برای خروج از بن بست های فکری، سیاسی و اجتماعی است و تیشک تریبونی برای 

دیالوگ با دیگری است.

نعْلمعکوسوخفیهمیرانی   

مصطفیآبیار



در شمارەی 54 مجله تیشک که مقاالتی 
پیرامون اسام سیاسی نگاشته شده است، 
پنج مقاله اختصاصا به موضوع کاکه احمد 
مفت��ی زاده و مکتب ق��رآن پرداخته اند. 
مقاله ی نخس��ت، نوشته ی معروف کعبی، 
ب��ه نق��د و تحلیل کت��اب آخرین مفتی 
سرزمین کردس��تان نوشته ی علی عزتیار 
پرداخت��ه و در تاش اس��ت تا برخی از 
روایت ه��ای تاریخی عزتی��ار را نقد کند 
و روایت های��ی جایگزی��ن را مطرح کند. 
مقاله ی دوم نوش��ته ی رزگار مکری است 
کە بە آن خواهیم پرداخت. مقاله ی سوم 
نوش��ته ی والت زاگروس عمدتا گزینشی 
یک طرفه با نقل ه��ای تقطیعی از کتاب 
»جف��ای جمهوری اس��امی ب��ه احمد 
مفتی زاده« نوشته ی محسن کدیور است. 
در پای��ان نیز مطالبی کل��ی را از نگاهی 
بیرونی در مورد حرکت مکتب قرآن پس 
از رهبر آن بی��ان می کند. مقاله ی بعدی 
که نوشته ی آقای سیروان کرماشانی است 
خالی از هر نوع روش درس��ت تحقیق و 
تحلیل است و حاوی بیشترین تحریفات 
تاریخی و افتراهای ن��اروا و خوانش های 
غیرمعرفتی به نسبت مفتی زاده و پیروان 
اوس��ت با این اوصاف نوش��ته ی او فاقد 
ارزش بررس��ی و نقد است. آخرین مقاله 
نیز ترجمه ی فصلی از کتاب علی عزتیار با 
عنوان انقاب، کوردستان و حرکت مکتب 
قرآن اس��ت. مطلب عزتیار گرچه حاوی 
نکاتی درخور توجه و ارزش��مند است اما 
متاسفانه مجله با اضافه کردن سه صفحه 
مقدمه دوب��اره به تکرار هم��ان مطالب 
پیش��ین و مواضع جهتدار می پردازد. در 
نبود روایت تاریخی غیر چپ و س��کوت 
عامدانه مکتب قرآن، میدانی برای تاخت 
و تاز کس��انی فراهم آمده است که چون 
برنامه ای ب��رای حال و آینده ندارند تمام 
تاششان متمرکز بر گذشته است تا تاریخ 

حزب��ی را به جای تاری��خ ملی جایگزین 
کنن��د و از طریق هویت تاریخی س��عی 
کنند خود را بازسازی کردە و جذب عضو 
کنن��د، در حالی که غافلند در زمین چه 

کسی بازی می کنند.
در اینجا به بررسی مقاله آقای رزگار 
مکری )از این پس در متن ایش��ان را به 
عنوان نگارنده ذکر می کنیم( می پردازیم 
که س��ایر مقاالت نیز اشتراکات زیادی با 
این نوش��ته دارند. ادع��ای اصلی نگارنده 
این اس��ت ک��ه گرچه مکتب ق��رآن به 
ص��ورت مس��تقیم در مقاب��ل گفتم��ان 
ناسیونالیس��تی کوردی قرار نگرفته است 
ام��ا عناصر گفتمانی مکتب قرآن اجازه ی 
ش��کل گیری یک گفتمان غالب ملی در 
کردس��تان را نداد. مکت��ب قرآن مانع از 
شکل گیری گفتمان غالب ملی گرایانه شد، 
تا ای��ن گفتمان غالب ملی توان مقابله با 
جمهوری اسامی را در سال های انقاب 

داشته باشد.
پی��ش ف��رض و مدع��ای نگارنده در 
مقاله ی 5 صفحه ای خود این اس��ت که 
یک گفتمان ملی همدل، منسجم و متحد 
که دارای هدفی واحد بود در س��ال های 
انقاب و در عرصه ی سیاس��ت کردستان 
حضور پر رنگ داشته است. تقابل خوانشی 
سیاس��ی از دین با این گفتمان ملی مانع 
پیروزی این گفتمان در مقابل جمهوری 
اسامی شد. این پیش فرض ها، مدعاها و 
نتیجە گیری ه��ا جای رخنه و نقد دارند و 
درس��تی آن ها به صورتی جدی مشکوک 

است. 
 ادعای نوشته حاضر، با از نظر گذراندن 
سریع حواث و تاکید بر دال های مرکزی، 

این است که برخاف تصور ایشان:
1 گفتمان ملی دارای انس��جام، اتحاد و 
هدفی واحد نبود. کوشش سیاسی احزاب 
نیز در راستای ایجاد چنین جبهه ای قرار 
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نداشت. در نتیجه صحبت از شکل گیری 
گفتمان غالب ملی احزاب وجهی ندارد.

2 گفتم��ان دینی در تقاب��ل با گفتمان 
ملی قرار نداش��ت بلکه این گفتمان چپ 
رادی��کال بود که به گفتمان دینی هجوم 
همه جانب��ه آورده و دیدگاهی تک روانه 

داشت.
3 مکتب قرآن و ش��خص کاکه احمد نه 
تنه��ا مانعی برای ش��کل گیری گفتمانی 
واحد برای احقاق حقوق ملت کورد نبودند 
بلک��ه تمام فعالیت و ت��اش خود را در 
راستای شکل گیری یکدلی و حرفی واحد 
در مقابل حکومت مرکزی انجام دادند. در 
این راه نیز این گفتمان بیشترین مدارا و 
دگرپذیری را به نسبت سایر احزاب نشان 

داده است.
4 گفتمان چ��پ رادیکال با نادیده گیری 
نقش دی��ن در می��ان م��ردم و جامعه 
کردس��تان و تاش برای تقلید و بازتولید 
با  نس��خه های کش��ورهای کمونیس��ت 
برچس��ب زدن های گوناگ��ون و تبلیغات 
مخ��رب س��بب جبه گیری ها و تش��تت 
و نتیجت��ا ضع��ف گفتمان سیاس��ی در 

کردستان شد.

1
پایی��ز 57 ک��ه انقاب ایران آغاز ش��د، 
ناسیونالیس��تی در تظاهرات  ش��عارهای 
چپ ه��ا دیده نمی ش��ود و ه��دف اصلی 
اولی��ه پیروزی انقاب و برافتادن ش��اه و 
س��اواک بود. مفتی زاده که بنا بر اراده ی 
مردم و برخاف میل خ��ودش ناچارا به 
جریانات انقاب کش��یده شد، در پی آن 
بود ت��ا در میان س��یل و طوفان انقاب 
دغدغه ه��ای ملی و دینی خود را، که در 
همه ی عمرش ب��دان پایبند بود، تحقق 
ببخش��د. حزب دموکرات که با برافتادن 
ساواک میدان را برای فعالیت علنی مهیا 

می دید پس از کش و قوس هایی با نگرش 
سوسیالیسم دموکراتیک در بهترین حالت 
خواه��ان ش��کل گیری یک دموکراس��ی 
ف��درال بود. چرای��ی و چگونگ��ی اینها 
تقریبا همیشه مبهم بود. چپ رادیکال با 
آمیزه ای از اهداف مبهم و نگاهی به چپ 
جهان��ی و ایرانی موجودیت خود را اعام 
کرد و گفتمان آن را می توان سوسیالیسم 
انقابی خواند. نگاه چپ رادیکال به حزب 
دموکرات، گروهی مداف��ع بورژوازی بود. 
چپ معت��دل و رادیکال بر س��ر نفوذ و 
اداره ی سیاسی در برخی مناطق اختاف 
داش��تند. پشیمانی و تاس��ف رهبران هر 
دو ح��زب که در خاطرات و مصاحبه های 
آن ها مشهود است نشانی بر آن خطاهای 

تاریخی و اختافات حزبی است. 
هرچند چنان ک��ه نگارنده نیز مدعی 
اس��ت احزاب کوردستان س��کوالر بودند 
اما دس��ت کم یکی از این احزاب گرایش 
ناسیونالیستی را تَنگ و کم بها می دید و 
س��وداهای بلندتری در سر داشت. حزب 
دموکرات از »خودمختاری برای کردستان« 
در کنار دموکراس��ی برای ایران صحبت 
می ک��رد و آن را دال مرک��زی گفتمان 
سیاس��ی خویش قرار داده و س��ال ها بر 
آن پافش��اری کرد. هرچند تعریف آن ها 
از »خودمختاری« هیچگاه روشن و معین 
نبود و ابهام داشت، اما دیگر حزب سکوالر 
با این هدف سر سازگاری نداشت. گفتمان 
دموکرات گرچ��ه متاثر و مرتبط با حزب 
توده بود، مارکسیس��ت و آرمان های چپ 
سوسیالیستی در حاشیه آن قرار داشتند. 
دال مرک��زی کومله عملک��رد انقابی در 
بافت��ی چریک��ی بود که گاه��ی با توجه 
به منافع حزبی با ناسیونالیس��ت مخلوط 
میشد و گاهی با جنگ با امپریالیسم. در 
این میان کانون گفتم��ان اصلی مرحوم 
مفتی زاده برای دس��تیابی به حقوق ملت 
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کورد پافشاری بر نفی تبعیض های ملی � 
مذهبی � طبقاتی بود.

قرائن تاریخی و تحلیلی نش��انگر آن 
اس��ت که گفتمان دموکرات و مفتی زاده 
نقاط مشترک بسیاری در مقابل حکومت 
مرکزی داش��تند و می توانستند گفتمانی 
غال��ب حول حقوق ملی را ش��کل دهند. 
از آنجای��ی ک��ه تا حدودی ه��ر دو اهل 
گف��ت و گو و مدارا و قائل به حقی برای 
دیدگاه ه��ای مخالف بودند رس��یدن به 
توافق آن ها دور از انتظار نبود. اما گفتمان 
چ��پ رادیکال از هر فرصتی برای جبران 
عقب افتادگی های سیاس��ی خود استفاده 
می کرد تا به اهداف خود برس��د. از اتهام 
و ترور و کش��تار تا نوشتن قطعنامه های 

مخفیانه به نمایندگی از ملت کورد.
پ��س از مقاطعی از انقاب البته چپ 
معت��دل در م��ورد مواضعش به نس��بت 
مفت��ی زاده کم و بی��ش از چپ رادیکال 
تاثیر گرف��ت و این تاثیرپذیری نقش��ی 
منفی در رون��د ایجاد گفتمان واحد ملی 
داشت اما هیچگاه در تقابل و تنش شدید 
ق��رار نگرفتن��د. گفتمان چ��پ رادیکال 
چنانکه ریش��ه ی دین و آیین را در میان 
فرهن��گ و تاریخ ملت کورد تش��خیص 
نداد، نتوانست اهمیت نگاه ملی و گرایش 
ناسیونالیس��تی را نیز درست دریابند. از 
میان این بازخوانی مشخص می شود که 
گفتمان واحد ملی تقریبا در هیچ سطحی 
از تعریف اساس��ا وجود نداش��ته است تا 
کسی در آن ایجاد ش��کاف کند. تاشی 
برای آن وجود نداش��ت، زی��را اهداف و 
مناف��ع حزبی بر اه��داف و منافع ملی و 
مردمی ترجیح داش��ت. ای��ن را از خال 
قطعنام��ه ها، اعامیه ها و نشس��ت های 
ب��ی حاصل می توان فهمی��د. اما نگارنده 
محترم بدون در میان آوردن عناصر اصلی 
گفتمان��ی و وقایع اتفاق افت��اده صرفا با 

برکشیدن عناصر پیرامونی و حاشیه ای و 
آوردن آن ها به کان��ون گفتمان، تحلیلی 

مغلوط و نادرست به دست می دهد. 
مفتی زاده در برخورد با احزاب کورد 
همیش��ه پایبن��د اخاق سیاس��ی بود و 
سیاس��ت را نیز رن��گ اخاقی می داد اما 
گفتمان ه��ای مقابل او سیاس��ت اخاقی 
را س��رلوحه کار ک��رده بودند و اخاق را 
نیز رنگ سیاس��ت داده بودند. اخاق را 
رنگ سیاس��ت زدن سبب نیرنگ و نهایتا 
ایجاد بی اعتمادی می شود و راه تعامل را 
میبندد. و چه چیز بیش��تر از بی اعتمادی 
می تواند س��بب ش��کل نگرفتن گفتمان 

واحد سیاسی ملی شود؟

2
قرار دادن دی��ن و ملیت در تقابل با هم 
یک اشتباه منطقی است. همه ی انسان ها 
جبرا و متقدما دارای ملیتی هس��تند اما 
با اختی��ار و متأخرا می توانن��د دینی را 
برگزینند یا ن��ه. تقدم و حب ملیت یک 
ویژگی فطری و انس��انی است و عضویت 
در هیچ ملتی نشان فخر و برتری نیست. 
این س��خن که با ملی گرا بودن نمی توان 
دین��دار بود و یا بالعکس ناش��ی از فهم 
سطحی هر دو مسئله است. هر دو قضیه 
جنبه هایی از هویت هر فرد هستند. دین 
می توان��د عاوه بر کارکرد هویتی کارکرد 
معرفتی و نجاتبخش��ی اخروی نیز داشته 
باشد. ناسیونالیسم بیشترین کارکردش از 
جنبەی حقوقی است. دین حتی می تواند 
یاریگر جنبه ی حقوقی ناسیونالیسم باشد. 
ممکن اس��ت این س��وال پیش بیاید که 
در دوراه��ی ترجیح مناف��ع ملی و دینی 
کدام مقدم اس��ت؟ پاس��خ آنکه مغالطه 
موجودس��ازی نباید ما را از انسان غافل 
کند. آنچه اهمیت دارد انس��ان انضمامی 
اس��ت که هم دین و هم ملت با آن معنا 
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می یابند. بنابراین ترجیح بر منافع اکثریت 
انسانی است که دین و ملت با آن ها معنا 
بخش اس��ت. باری نوش��ته حاضر در پی 
پرداختن فلسفی � اجتماعی � اخاقی به 
این قضیه نیس��ت و در جایی دیگر کم و 

بیش توضیح داده شده است. 
گفتمان دینی کوردس��تان )در راس 
آن مکت��ب قرآن( نه تنه��ا حاوی عناصر 
ضدمل��ی و ضدگفتمان مل��ی نبود بلکه 
سرش��ار از عناصر و دال هایی اس��ت که 
دالل��ت بر دغدغه های مل��ی دارند. البته 
مسلم است که کاکه احمد خوانش خاص 
خود را از مس��ئله ی ملیت و مش��کات 

تاریخی کورد داش��ته اس��ت 
)و این حق هر کسی است(، 
که در جای دیگر کم و بیش 
به آن پرداخت��ه ایم، اما این 
خوانش هیچ منافاتی با صرف 
ناسیونالیس��م کوردی نداشت 
و ندارد. اگ��ر احزاب کوردی 
ب��ا او از در مخالف درآمدند 
مسئله آن ها ملت کورد نبود، 
بلکه با صرف دیانت مش��کل 
داشتند و آن را ارتجاع قلمداد 

می کردند. 
نگارن��ده محترم آن همه 
تاش  و  پافش��اری  تاکی��د، 

بی وقف��ه کاکه احمد را که در قالب طرح 
رفع ستم ملی � مذهبی � طبقاتی انجام 
گرف��ت نادی��ده می گیرد تا ب��دون هیچ 
دلیل��ی به تکرار تهمت نخ نما و مس��خره 
»پیشمرگان دولتی )مس��لمان(« بپردازد. 
نادیده گرفتن همین دال مرکزی توس��ط 
نگارنده موجب تحلیل نادرس��ت از هدف 
تاسیس »ش��مس«، همان پیگری حقوق 
ملی � مذهبی � طبقاتی در قالب طرح و 

تشکلی مقطعی، می شود. 
ای��ن گفتمان چپ رادی��کال بود که 

مفتی زاده و حقوق مل��ی کورد را قربانی 
دیدگاه های سیاس��ی و خش��ونت طلبانه 
خ��ود کرد و مانع اصل��ی هر نوع مذاکره 
و گفت و گو میش��د. کاکه احمد هر چه 
در توان داشته است در مقاطع مختلف از 
سرمایه ی شخصیتی � اجتماعی � سیاسی 
خود ب��رای نزدیک ک��ردن گفتمان های 
گوناگ��ون و ط��رح آن ه��ا در قالب یک 
گفتمان اصلی و غالب انجام داده اس��ت. 
اما متاس��فانه برخوردی که با او شد طرد 
کردن و بایکوت کردن و پاس��خ ندادن بە 
دعوت هایش بود نه همجواری و تعامل و 

احترام متقابل.
تاش برای ترور مفتی زاده 
و برادرش و کش��تە ش��دن 
تعدادی از هواداران او س��تیز 
چ��پ رادیکال ب��ا مفتی زاده 
اینجاست  را به اوج رس��اند. 
ک��ه جدایی و ش��کاف میان 
ای��ن دو گفتمان کە از همان 
آغاز  انق��اب  اول  ماهه��ای 
ش��دە بود، بسیار عمیق و پر 
مفتی زاده  و  می شود  ناشدنی 
برای جلوگی��ری از جنگ و 
برادرکش��ی )جالب است که 
کماکان آن ها را از جهت کورد 
می داند(  خود  برادر  بودنشان 
مجبور به ترک زادگاهش و هجرت همراه 
با جمعی از شاگردانش به سمت کرماشان 
می ش��ود. مفتی زاده حتی ب��ه اولیای دم 
هواداران کشته ش��ده اش اجازه نداد که 
در دادگاه حکومت مرکزی از افراد کومله 
ش��کایت کنند. در تم��ام این مواضع اگر 
گفتم��ان مقابل اندک��ی از تندرویی ها و 
خشونت گرایی خود می کاست امید ایجاد 
گفتمانی واحد، منسجم، همدل و با یک 
هدف واحد همراه با اهداف فرعی هر یک 
از گفتمان ها همچنان باقی بود، اما دریغا 

چپمعتدل
درمورد

مواضعشبهنسبت
مفتیزاده

کموبیشازچپ
رادیکالتاثیرگرفتو
اینتاثیرپذیرینقشی
منفیدرروندایجاد
گفتمانواحدملی
داشتاماهیچگاهدر
تقابلوتنششدید

قرارنگرفتند
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که چنین نکرد. 
مفتی زاده کس��ی نبود در پی گرفتن 
مقام و منافع ش��خصی باشد. حتی پس 
از آنکه تقریب��ا مطمئن بود که از جانب 
حکومت ایران دستگیر خواهد شد، حاضر 
نشد پیشنهاد ماموستا هژار را برای ترک 
ایران بپذیرد زیرا دغدغه ی اصلی او ملتش 
بود نه جان خودش. متاسفانه نگارنده در 
طرح دال های گفتمانی کاکه احمد صرفا 
توجهش به قید اسامی است و بدون در 
می��ان آوردن تعاریف و دیدگاه ها و وقایع 
می خواه��د از این راه ب��ه هدف تحلیلی 
خود برسد و بە سادە ترین شکل دست بە 

مغالطە پهلوان پنبە بزند.

3
نگارن��ده بدون در می��ان آوردن هر نوع 
فک��ت تاریخی و بدون بررس��ی حوادث 
آن مقطع مش��خص به تکرار کلیشه هایی 
سیاس��ی می پردازد تا از تاریکی موجود 
در ثب��ت و ضبط تاریخ معاصر کورد بهره 
بگیرد و به میل خود قلم فرس��ایی کند. 
باری، گفتمان چپ رادیکال بیش از آنکه 
سیاسی باش��د نظامی بود. چنانکه مشی 
آن ها انقابی گری، ب��ه معنای مورد نظر 
خودش��ان، و از میان ب��ردن دیدگاه های 
مخالف بود. در این راه نیز از توس��ل به 
هیچ اب��زاری دری��غ نمی کردند و هدف 
توجیه گر هر نوع وس��یله ای بود. چه چیز 
بیش از این تک روی ها و خودخواهی های 
حزبی و سیاسی می تواند مانع شکل گیری 
گفتمان واحد ش��ود؟ گفتمان واحدی که 
با وج��ود اخت��اف در دیدگاه ها در یک 
نقطه، یعنی حقوق ملی، می توانس��ت هم 
نظر باش��د، اما کارشکنی ها و عدم اعتماد 
به یکدیگر، تبلیغ و تخریب یکدیگر را به 

جای گفت و گو و تعامل نشاند.
نگارنده محترم به درس��تی تحلیلی از 

گفتمان شیعه ی بنیادگرای حکومت ندارد 
ت��ا دربافت و چهارچوب آن فهم برخی از 
مواضع دینی/ سنی کاکه احمد را دریابد. 
دفاع کاکه احمد از گنجاندن حقوق ملت 
ک��رد در قانون اساس��ی را به کل نادیده 
می گیرد. در تاش است تعامل و مدارای 
کاک��ە احمد را پاک ک��ردە و تندروی و 
خش��ونت را جایگزی��ن آن کن��د. ای��ن 
مفتی زاده ب��ود که به زیر تابوت جنازه ی 
افراد چپ��ی می رفت و اگ��ر جاهانی او 
را س��نگ می انداختند، ب��ا اغماض از آن 
می گذشت. وقتی دختری چپی در خیابان 
او را خائ��ن و خودفروش خطاب میکند، 
او مانع هر نوع تع��رض و جبهه گیری از 
جانب همراهانش به او می شود و می گوید: 
گرچه می دانم که خائن نیستم، اما چون 
او از نگاه خود من را خائن می داند پس 
همینکه جرات کرده است در مقابل خائن 
و خودف��روش � به زعم خودش � موضع 
بگیرد جای تقدیر است )نقل با مضمون(.
 صدها موضع از این دس��ت نشان از 
بردباری و متانت و از خودگذشتی صادقانه 
دارد که هر لحظه آماده برای گفت و گو 

و ایجاد گفتمان واحد حق محورانه بود.
 کومل��ه که در اولی��ن اعامیه ای که 
موجودی��ت خود را اعام ک��رد به مردم 
گفته بود: »به اس��تقبال ندای مرد حکیم 
خدایی بروید« )منظ��ور کاکه احمد بود( 
و آن ش��یخ هزار رنگ در ابتدا گفته بود 
»حرف کاکه احمد حرف من اس��ت« چه 
ش��د همینکه تعدادش��ان اندکی فزونی 
گرفت و خود را کسی دیدند که می تواند 
دارای نقش سیاس��ی باش��د با طرح های 
آق��ای مهتدی به بیش��ترین تخریب ها و 
حمات علیه مفتی زاده پرداختند و شیخ 
را چنان در دس��ت گرفتن��د که مجالی 
برای صحبت با مفتی زاده نیابد و ش��کاف 
و زاویه میان آن ها بیش��تر شود. تا او را 
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به نمادی دینی-ملی برای تقابل و رقابت 
با مفتی زاده تبدیل کنند. )داس��تانی که 

مشابه داستان کاشانی و مصدق است(.
از آنجایی که پایگاه مردمی نداش��تند 
و حکوم��ت مرکزی نیز رس��میتی برای 
آن ه��ا قائل نبود، ب��رای آنکه موجودیت 
خود را به حکومت مرکزی نشان دهند و 
به هر قیمتی خود را وارد بازی سیاس��ی 
کنن��د و مفتی زاده را به حاش��یه برانند، 
چ��اره ای ندیدند ج��ز اقدامات نظامی در 
مهاباد و سنه. اقدامات کاکه احمد جهت 
آرام کردن اوض��اع و جلوگیری از جنگ 
و خش��ونت و کشت و کش��تار با تهمت 
مضحک جمع آوری اس��لحه برای خودش 
از جانب چپ رادیکال پاس��خ داده ش��د. 
اقدام��ات نظامی خام و سبکس��رانه که 
امروزه زیانش��ان در تاریخ کورد مس��لم 

است.
نگارنده به اش��تباه آغاز فعالیت دینی 
کاکه احمد را به سال های نزدیک انقاب 
می کش��اند تا این نتیجه غلط را استنتاج 
کند که ایجاد مکتب قرآن توس��ط کاکه 
احمد برای نزدیک شدن به گفتمان غالب 
دینی خمینی بوده اس��ت. ت��ا از این راه 
بتواند این مدعای کاذب را مطرح کند که 
مفصل بندی گفتمان کاکه احمد همسو با 
حکومت مرک��زی و در تقابل با گفتمان 
ملی حزب دموکرات بوده اس��ت. نخست 
آنکه کاکه احمد پیشینه زندگی ای دینی 
داش��ت که تقریبا از سال 1342 به بعد 
مفصل بندی و چهارچوب بندی نگرش های 
دین��ی او جلوه گر ش��د. خل��ط انگیزه و 
انگیخت��ه مانع دیدن تمای��زات بنیادین 
نگرش دینی کاکه احمد با قرائت رسمی 
حکومت و قرائت خمینی می شود. صرف 
اش��تراک در عنصر ضدیت با امپریالیسم، 
که اش��تراکی میان چپ و مسلمانان نیز 
ب��ود، دلیلی برای همس��ویی و انگیزه ی 

مفت��ی زاده ب��رای نزدیکی ب��ه گفتمان 
دینی خمینی نیست. نتیجه آنچه آمد را 
می توان در این اعتراف آقای صاح الدین 

مهتدی دید:
 

»در زندگی ام بس��یار کاکه احمد 
مفتی زاده را اذیت کردم. اما اکنون 
آزارش  کاش  پش��یمانم.  بس��یار 
نم��ی دادم. مرد دلس��وز و متینی 
بود. هیچگاه آسیبی نیز به مسئله 

کورد وارد نکرده است.«

4
کردس��تان دارای پتانس��یلی نیرومند در 
تحزب اس��ت و این مس��ئله هم می تواند 
فرصت زا باش��د و هم مشکل زا. متاسفانه 
در تاریخ ما تاکنون کفه ی مش��کل زایی 
بر فرصت زایی سنگینی کرده است و این 
نیازمند آسیب شناس��ی جدی است. قطعا 
یکی از عوامل، ریشه نداشتن این احزاب 
در خاک و فرهن��گ و اجتماع این ملت 
اس��ت و یکی دیگر پایبند نبودن احزاب 
به مرامی دموکراتیک. حقیقتا اس��تبداد 
س��کوالر از سر تا پایش��ان نمایان است 
)جلوه های آن در همین نوشتارهای مجله 
تیش��ک قابل مشاهده است( و پلورالیسم 
را نه در سیاست می پذیرند نه در عرصه ی 
عموم��ی و اجتماعی و عقیدتی. توس��عه 
سیاس��ی صرفا با وجود اندیشه های چپ 
محقق نخواهد ش��د. ناسیونالیس��م چپ 
کردی هیچگاه از ناصریس��م مصر قوی تر 
نبوده است که در اندک زمانی قافیه را به 
اسامگرایی باخت. چپ رادیکال با وجود 
آنکه دعوی دفاع از توده خلق را داشتند 
هیچگاه پشتیبانی توده ای نداشتند. )این 
مس��ئله از نتایج انتخابات برگزار شده در 
سنندج و تعداد کم افرادی که در پی اعام 
آن ها برای تجمع و اعتراض گرد می آمدند 
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معلوم اس��ت.( آنها از تئوریس��ین بزرگ 
آنتونیو گرامشی،  ایتالیا  حزب کمونیست 
یاد نگرفته اند که می توان مارکسیست یا 
سوسیالیس��ت بود و به نقش حیاتی دین 
در پیشبرد جامعه ای عادالنه تر نیز اذعان 
داش��ت و برای بهره گیری از دیدگاه های 
دینی مترق��ی در سیس��تم فکری خود 
تاش کرد. عم��ده ارتباط آنها با دین از 
س��ر تاختن و توهین بوده است، که این 
در عموم جامعه کردس��تان قابل پذیرش 

نبود و نیست. 
گاهی نیز برای جبران این نبود پایگاه 
اجتماع��ی و عوامفریبی از دین در عمل 
استفاده ابزاری کرده اند. این نمونه عجیب 
تاریخ یعنی پناه گرفتن کومله پشت سر 
ش��یخ عزالدین عمدتاً برای کسب وجهه 
مردم��ی صورت گرفت و اث��ر خاصی بر 
نحوه اندیش��ه ورزی سیاسی و اجتماعی 
هیچ یک از س��ران کومله نداش��ت بلکە 
بالعکس. در واقع احزاب س��کوالر تاشی 
برای اخ��ذ دال های ش��ناور در گفتمان 
خود نکردند که این مس��ئله می توانست 
تاثی��ری جدی در ش��کل گیری گفتمان 
غالب داش��ته باش��د. آن ها تاشی برای 
اندیش��یدن بر عقاید گروههای اسامی و 
اخ��ذ عناصری که احیاناً قابلیت ادغام در 
اندیشه های آنها را دارد، نکرده اند و پس 
از س��ال ها نیز بر همان کژراهە می روند. 
اساس��اً این مارکسیس��م غرب��ی بود که 
به بازاندیش��ی نحوه تعامل خود با دین 
پرداخت و سعی بر ارتباط  گیری سیاسی 
و فکری با دینداران نمود. حزب دموکرات 
ام��ا حتی پ��س از چرخش به س��مت 
سوس��یال دموکراسی غربی نیز نتوانست 
تغییری اساس��ی در رویکرد خود نسبت 
به دی��ن ایجاد کند و در اندیش��ه ورزی 
سیاس��ی و اجتماعی اش عناصر دینی را 
به کار ببرد و یک س��نتز چپ � مذهبی 

برای تحلیل اوضاع کردستان ایجاد کند. 
متاس��فانە گاه��ی از در تاختن نیز ورود 
می کن��د. نتیجه آنکه نه تنها کوشش��ی 
جه��ت فهم دنیای دینداران نکرده اند که 
موجب تعامل و همزیس��تی ش��ود بلکه 
خ��ارج از دنیای آن ها ایس��تاده و تکرار 

مکررات می کنند.

نتیجه
تصویری که نگارنده برای خواننده ترسیم 
می کند بسیار ناقص و ناتمام است. گویی 
آن سال های تاریخی و حوادث کردستان، 
از نظر ایش��ان پازلی اس��ت با دو قطعه 
مربعی سیاه و سفید. به پیوستاری بودن 
ح��وادث توجهی ندارد و جایگاه دال های 
مرکزی و حاشیه ای را که به صورت معلل 
انتخاب ک��رده، عوض می کند. ش��کاف 
گفتمانی را درست تشخیص نداده است 
و به تکرار کلیش��ه های مرسوم سیاسی-
تاریخی چ��پ پرداخته اس��ت که همه 
کاسه کوزه ها را س��ر دینداران بشکند و 
خود بدون آنکه گردی بر دامنش بنشیند 
می��دان جنگ و معرک��ه انقابی را ترک 
می کند. تحلی��ل نگارندە بیش از هرچیز 
یادآور این جمات هژار است: »در آشوب 
آزادی خواهی کردس��تان بع��د از انقاب 
اس��امی، خیلی از کورده��ای مهاباد و 
س��نە، بە زش��تی از احمد مفتی زاده یاد 
می کردند. اما وقتی کە با او آش��نا شدم، 
دانس��تم کە از غرضی جاهانە بدی او را 
می گویند. گناه او همین بودە کە مسلمانی 
واقعی اس��ت. و این باور و دیدگاه برای 
کومونیست و خیلی از جوانان امروز قابل 
هضم نیس��ت...از وقتی کە خودم روبەرو 
کاک��ە احمد را دیدەام و با او بە ش��مال 
سفر کردەام، خیلی بە دلم نشستە است. 
از نظرم هزاران کومونیست جاهل رو باید 

قربانی مردەی او کرد«.
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 لە ڕەوتێکی مێژوویی بە تایبەت مێژووی گەلێکی وەک کورد، کە 
سیاسەتەکەی پتر دژکردەوە بووە تا کردەوە،  هەڵەش کراوە و ڕەنگە لێک 

حاڵی نەبوون و بە  هەڵە لێک تێگەیشتن و تەنانەت خیانەتیش ببیندرێ، کە 
دەکرێ هەموو ئەم ڕووداوانە لە بەستێنی مێژووییی خۆیاندا، خوێندنەوەیان 
بۆ بکرێ و پاشان دەرسیان لێ وەربگیرێ و بکرێنە پلەیەک بۆ قۆناغێک 

بەرەوپێش چوون و ئیزن نەدان بە دووپاتە و چەند پاتە بوونەوەیان.

مەکتەبی قوڕئان، وردە گوتاری ڕکابەر   
)واڵمێکیهێمنبۆواڵمێکیتووڕە(

ڕزگارموکری



پێویس��تە ئەوە بگوترێ کە ئەم نوس��راوەیە 
تەنیا بۆ واڵم دانەوەی هێندێک لەو باس��انە 
کرا ک��ە نووس��ەری بەرێز کاک »مس��تەفا 
ئابیار« ل��ە واڵمی وتارە ئام��اژە پێکراوەکەدا 
نووس��یویەتی و خۆم لە دووپات کردنەوەی 
باسەکانی وتاری پێش��وو پاراست، ئەم وتارە  
ئەگەرچی بە مەبەستی واڵم دانەوە نووسراوە 
ب��ەاڵم دەتوانێ بەش��ی دووهەمی وتارەکەی 

پێشوو بێت. 
دوای ئەوەی وتاری »مەکتەبی قوڕئان؛ 
بەرامبەر بە گوتاری نەتەوەیی لە چوارچێوەی 
ئیسامی سیاسیی هاوچەرخدا« باڵو بۆوە، 
لەیەکێک لە سایتەکانی سەر بەم جەریانە، 

واڵمێکی تووڕە لە جوابی ئەم 
وتارەدا باڵو کراوە، واڵمێک کە 
ئیدئۆلۆژیکەوە  ڕوانگەیەکی  لە 
و ب��ە ئامانجی ب��ەری کردنی 
کاک ئەحم��ەد موفتی��زادە و 
مەکتەبی قوڕئان لە هەر هەڵە 
و ب��ە الڕێداڕۆیش��تنێک و لە 
کردنی  تاوانب��ار  بەرانب��ەردا، 
جەریانی چ��ەپ و نەتەوەیی، 
ئەم  لەڕاس��تیدا  نووس��رابوو. 
جۆرە واڵم دانەوەیە کە سەراپا 
تووڕەییی پێوە دیارە، لە پلەی 
ڕۆحی  نیش��اندەری  یەکەمدا 
نووس��ەرە  هەڵنەگری  ڕەخنە 

و پاش��ان دەتوان��ێ نیش��انەی ڕوانگەی 
»تەجویزی« بوونی ئەندێش��ەی دینی بێت 
کە ئەزقەزا ڕاس��ت کێش��ەی سەرەکی لە 
ژیان��ی کۆمەاڵیەت��ی و سیاس��ی لە گەڵ 
ئەم جۆرە بی��ر کردنەوەیە لێ��رەوە پێش 
دێ: جۆرێ��ک بیر کردن��ەوە کە خۆی بە 
حەقیقەتی موتڵەق دەزانێ و وەک باشترین 
ڕێگا بۆ هەر پرسێک، شیوازی خۆی بە تاکە 
چارەسەر دەزانێ، ئەم جۆرە لە بیر کردنەوە 
کە بنەمای ئیس��امی سیاسی و دامەزراوە 
و دەسەاڵتە ئیدئۆلۆژیکەکانە، ڕێی دیالۆگ 

و دانوس��تان زۆر چەتوون و دژوار دەکەن. 
دیارە دەکرێ بگوترێ لە ڕەوتێکی مێژوویی 
بە تایبەت مێ��ژووی گەلێکی وەک کورد، 
کە سیاس��ەتەکەی پتر دژکردەوە بووە تا 
ک��ردەوە،  هەڵ��ەش ک��راوە و ڕەنگە لێک 
حاڵی نەبوون و بە  هەڵە لێک تێگەیشتن و 
تەنانەت خیانەتیش ببیندرێ، کە دەکرێ 
هەموو ئەم ڕووداوانە لە بەستێنی مێژووییی 
خۆیاندا، خوێندنەوەیان بۆ بکرێ و پاش��ان 
دەرسیان لێ وەربگیرێ و بکرێنە پلەیەک 
بۆ قۆناغێ��ک بەرەوپێش چ��وون و ئیزن 
نەدان بە دووپاتە و چەند پاتە بوونەوەیان.

ل��ە  دروس��ت  دەرکێک��ی  نەبوون��ی 
»لێکدان��ەوەی گوت��ار« )تحلیل 
گفتم��ان(، گوت��اری زاڵ، وردە 
و  رکەب��ەر  گوت��اری  گوت��ار، 
سەرجەم واتاکانی ئەم تێئۆرییە 
سیاس��ییە ک��ە بنەم��ای ئەم 
نووس��راوە »پێن��ج الپەڕەیییە« 
پێک دێنن، یەک لە گرفتەکانی 
کەواتە  واڵمەکەیە،  نووس��ەری 
پێویس��تە پێش��تر لە سەر ئەم 
واتایانە کۆک بین، پاشان بێینە 
سەر باسی سەرەکیی نووسەری 

ڕێزدار.

ــەوەیگوتار)تحلیل لێکدان 
گفتمان(

گوتارەکان لە کۆمەڵێک واتا، نیش��انە و وشە 
پێک دێن کە بە ش��ێوەیەکی مانادار لەگەڵ 
یەکتری ل��ە پەیوەندیدان لێکدانەوەی گوتار 
ئەم پەیوەندییە مانایییە، دەدۆزێتەوە و لێکی 

دەداتەوە )حقیقت، ١3٩١، ٦١٤(

گوتاریزاڵ
ئەگەر گوتارێک بتوانێ نیزامی ماناییی خۆی 
بە نیسبەت دالەکانی گوتارەکەی بسەلمێنێ 
و کۆمەڵگا وەریبگرێ، ئ��ەم گوتارە هێژمۆن 

نووسەریهێژا
تووشیلێحاڵینەبوون
بووەوگوتاریهاوبەش

وزاڵی
تێکەڵکردووە،
لەهیچجێیەکی
وتارەکەدا

باسیئەوەنەکراوە
کەموفتیزادەو

مەکتەبەکەیبوونەتە
هۆیپێکنەهاتنی

گوتاریزاڵ
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دەبێ��ت و دەبێت��ە گوت��اری زاڵ، واتە کام 
هێزی سیاسی بتوانێ بە نیسبەت کێشەکانی 
کۆمەڵگا بڕیار بدا، گوتاری هێژمۆن یا گوتاری 

زاڵە)مارش و استوکر، ١3٩3، 20٩(

وردەگوتار
ئەو گوت��ار ی��ا گوتارانەی ک��ە لەڕوانگەی 
ڕێ  و  واڵم  نەیانتوانی��وە  کۆمەڵ��گاوە 
چارەس��ەری گونجاویان بۆ پرسیار و قەیرانە 
کۆمەاڵیەتییەکان پێ بێت و هێژمۆن نەبوون، 
بەاڵم وەک نیزامێکێ ماناییی جیاواز بوونیان 
هەیە و ئەگەری ئەوە هەیە لە ئاکامی شکست 
ی��ا ناکارامەییی گوتاری زاڵ��دا، هێژمۆن بن 

و جێ��ی ئ��ەم  گوت��ارە زاڵ��ە 
بگرنەوە)حقیقت، ١3٩١، ٦١٦(

گوتاریڕکابەر 
گوتارێک کە دەیهەوێ بە کەڵک 
وەرگرت��ن لە نیزام��ی ماناییی 
خۆی گوت��اری زاڵ وەالوە بنێ 
و بۆخۆی هێژمۆن بێت )حسینی 

زادە، ١38٦، 2٤(

گوتاریهاوبەش
بەرهەم��ی  ک��ە  گوتارێ��ک 
س��ازانی گوتاری زاڵ و گوتارە 
رکەبەرەکانە لە سەر »دالێک«ی 

هاوبەش لە بەرانب��ەر گوتاری دژبەردا کە لە 
دۆخێکی دوژمنانە )فض��ای تخاصم(دان. بۆ 
خوێندنەوەی زیاتر لەو بارەیەوە بڕوانە؛)موکری، 

)٩8�١0١، ٤38٩
هەر لە س��ەرەتای باسەکەوە نووسەری هێژا 
تووشی لێ حاڵی نەبوون بووە و گوتاری هاوبەش 
و زاڵ��ی تێک��ەڵ ک��ردووە، لە هی��چ جێیەکی 
وتارەکەدا باس��ی ئەوە نەکراوە ک��ە موفتیزادە 
و مەکتەبەک��ەی بوونەت��ە هۆی پێک نەهاتنی 
گوتاری زاڵ، كە لە بنەمادا ئەوە شتێکی هەڵەیە 
کە نووس��ەر پێداگرە لە سەر ئەوە،  لە حاڵێکدا 

لەم وت��ارەدا ئاماژە بەوە کراوە کە جیابوونەوەی 
موفتی��زادە ل��ە جەریانە کوردیی��ەکان و تاک 
کەوتنەوەی بۆ دانوس��تان لە گەل دەس��ەاڵت 
ب��ووە هۆی ئیزن نەدان بە س��از بوونی گوتاری 
هاوب��ەش، گوتارێک کە لە س��ەر بنەمایەک لە 
نێوان گوتاری زاڵ و وردە گوتارەکاندا ساز دەبێ.
لە درێژەدا نووس��ەر ل��ە چەند بەش دا 
ڕەخنەکانی پێشکەش دەکا، ئێمەش هەر لە 
سەر ئەم بنەمایە، تێبینیەکان باس دەکەین 

و هەڵەکانی ڕاست دەکەینەوە.

1
نووس��ەر، دەڵێی فۆبی��ای چەپی هەیە و بێ 
هیچ پەیوەندییەک، باس��ی هەر 
سەر  دەیهێنێتەوە  دەکا  شتێک 
ئەو باس��ە کە چ��ەپ وای کرد 
و وا چ��وو، ئەوە ل��ە کاتێکدایە 
ئەو باس��انەی کە لە وتارەکەدا 
پەیوەندییەکیان  هی��چ  هاتوون 
ب��ە چ��ەپ و کۆمەڵ��ەوە نیە، 
س��ەرەڕای ئەوە، وەک باس کرا 
تووش��ی لێک حاڵ��ی نەبوون و 
و  مانایی  س��ەیری  ئاڵۆزییەکی 
شێوازییە. شتەکە زۆر ئاشکرایە، 
57دا  س��اڵی  کوردس��تانی  لە 
گوتارێکی سەرەکی کە گوتاری 
نەتەوەی��ی ب��وو وەک گوتاری 
زاڵ بوون��ی هەبوو، دوو وردە گوتاریش وەک 
گوتاری رکەبەری ئەم گوتارە زاڵە لە مەیداندا 
ب��وون، وردە گوتاری چەپی مارکسیس��تی 
ک��ە کۆمەڵ��ە نوێنەرایەتیی دەک��رد و وردە 
گوتاری ئیسامی سیاس��ی بە نوێنەرایەتیی 
ئەحم��ەدی موفتیزادە و مەکتەبەکەی، وردە 
گوتاری چەپ لە س��ەر زۆر خ��اڵ لە گەڵ 
گوتاری زاڵ ک��ە گوتاری نەتەوەییی حیزبی 
دێموکرات بوو ڕێک بوون کە گرینگترینیان 
خودموخت��اری بۆ کوردس��تان  و هەبوونی 
ی��ەک بەردەنگی هاوبەش بوو، وەک گوتاری 

لەڕاستیدا
ئەمجۆرە

واڵمدانەوەیەکە
سەراپاتووڕەییی
پێوەدیارە،لەپلەی
یەکەمدانیشاندەری

ڕۆحیڕەخنەهەڵنەگری
نووسەرەوپاشان
دەتوانێنیشانەی

ڕوانگەی»تەجویزی«
بوونیئەندێشەیدینی

بێت
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دژبەر، کە ئەویش گوتاری ئیسامی سیاسیی 
فەقاهەتیی کۆماری ئیسامی بوو؛ بەاڵم وردە 
گوتاری مەکتەبی قوڕئان ڕاس��ت لە س��ەر 
ئ��ەو خاڵەی کە دەیتوان��ی ببێتە هۆی پێک 
هاتنی گوت��اری هاوبەش، لەگ��ەڵ گوتاری 
زاڵ��ی دێموکرات لە س��ەر ئ��ەو تەحلیلەی 
کە خومەین��ی و گوتارەک��ەی دەتوانێ پتر 
پارێزەری کەڵکەڵەکانی ئەوان بێت ناتەبا بوو، 
کەواتە ئەوەی کە گوتارێکی هاوبەشی کوردی 
لەو سەردەمەدا پێک نەهات لە گەڵ نووسەر 
هاوڕام، بەاڵم ئەوە بەو مانایە نییە کە گوتاری 
زاڵ بوون��ی نەبوو، گوت��اری زاڵی کوردی بە 
هۆی رەکەبەرایەتی وردە گوتارەکان لە گەڵ 

ئەم گوتارە زاڵە و پێمل نەبوون 
بە ساز کردنی گوتاری هاوبەش 
دژ ب��ە گوت��اری خومەینی، لە 
تەحلیلی  هەموانەوە  س��ەرووی 
هەڵەی موفتیزادە لە سەر پشت 
بەستن بە بەڵێنەکانی خومەینی 
کە بۆخ��ۆی دەڵێ چ��وار رۆژ 
پێ��ش س��ەرکەوتنی ش��ۆڕش 
بەڵێنی پێ داب��وو، نەیتوانی لە 
ساز کردنی گوتارێکی هاوبەشدا 
س��ەرکەوتوو بێت.  ئەوەی کە 
دەگوترێ ئەوە چەواش��ە کاریی 
مێژوویی��ە، دەب��ێ بگوترێ کە 
س��ەرچاوەی  س��ێ  کەم  النی 

جی��اواز ئ��ەوە پشتڕاس��ت دەکەن��ەوە کە 
موفتیزادە لە دیدارەک��ەی هەیئەتی کوردی 
و تاران لە س��نە، ل��ە ژێ��ڕ بەڵێنەکانی دا، 
دوکتور حس��ێن خەلیقی )ل��ە وتووێژێکی 
)ل��ە  عەبدوڵاڵحەس��ەنزادە  تلویزیۆنی��دا(، 
وتووێژێکی تلویزیۆنیدا(، س��ارمەدین سادق 
وەزیری)وەزیری، ١38٦، ٩٦( کە هەر س��ێکیان 
ڕەوایەتی شەوی پێش دیدارەکەی هەیئەتی 
تاران و س��بەینێی دیدارەک��ە دەکەن و ئەو 
ڕاستیە پشتڕاس��ت دەکەنەوە کە موفتیزادە، 
بێ لەبەرچاو گرتنی بەرژەوەندیی نەتەوەیی لە 

بەڵێنەکانی شەوی پێشووی الدەدا و کەلێن 
دەخاتە ب��ەرەی کوردیی��ەوە و خۆی وەک 
بەردەنگی س��ەرەکیی تاران ناودێر دەکا و بە 
جیا دەکەوێتە وتووێژ ل��ە گەڵ هەیئەتەکە، 
لە الیەک��ی دیکەوە موحس��ین کەدیوەر لە 
کتێبی )جفای جمهوری اس��امی بە احمد 
مفت��ی زادە متفکر نو اندی��ش و مبارز کرد 
اهل س��نت( بە ئاماژە بە قسەکانی موفتیزادە 
لە دی��داری رۆژی ١8ی ڕێبەندانی ١357، 
ل��ە گەڵ خومەین��ی، دەڵێ ک��ە موفتیزادە 
س��ەنگەری خۆی لە گ��ەڵ جیاییخوازەکان 
ج��ودا دەکاتەوە )کدی��ور، ١3٩7، ١٦(، کە ئەم 
ڕەوتە بە هێندێک کردەوەی نامەسئووالنە بە 
نیس��بەت بزوتنەوەی کوردی و 
گوتاری زاڵ��ی نەتەوەیی درێژە 
پەی��دا دەکا، تۆمەتی س��ەر بە 
ئەمری��کا ب��وون دەدات��ە پاڵ 
دێموکرات و س��ەر بە سۆڤیەت 
بوونیش دەخاتە پاڵ کۆمەڵە، )لە 
نەوارێکی کاسێت دا کە بۆ ڕەد 
کردنەوەی تۆمەتی دامەزراندنی 
پێش��مەرگەی موس��ڵمان ب��ۆ 
الیەنگرانی خۆی قس��ە دەکات، 
چەن��د جار ئەم تۆمەتی س��ەر 
ب��ە ئەمریکا و ش��ۆڕەوی بوونە 
دووپات دەکاتەوە( تۆمەتێک کە 
نوێی  ئەدەبیاتی کۆماری  ڕاست 
ئیسامی بوو و تا ئێستاش ڕۆڵەکانی کوردی 
پێ دەستبەسەر، زیندانی  و ئێعدام دەکرێ.

2
دیارە وەک نووسەر دەڵێ؛ ڕووبەڕوو کردنەوەی 
نەتەوە و دین هەڵەیەکی لۆژیکییە، ڕاس��ت 
وای��ە و نەتەوە و ئایین ناک��رێ وەک دژبەر 
لێ��ی بڕوان��درێ، تەنانەت ل��ە زۆر قۆناغی 
مێژوویی و لە زۆر واڵت��دا ئایین توانیویەتی 
بێتە یارمەتیی ناسیۆنالیسم و تەنانەت وەک 
کەرەس��ەی نەتەوە ساز، یارمەتی بە گوتاری 

ڕووبەڕووکردنەوەی
نەتەوەو
دین

هەڵەیەکیلۆژیکییە،
ڕاستوایەو

نەتەوەوئایینناکرێ
وەکدژبەرلێی

بڕواندرێ،تەنانەتلە
زۆرقۆناغیمێژوویی
ولەزۆرواڵتدائایین
توانیویەتیبێتە

یارمەتییناسیۆنالیسم
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نەتەوەیی بگەیەنێ، کە گرینگترین وێنەکەی 
ئێران��ی س��ەردەمی س��ەفەوی و کۆماری 
ئیس��امییە ک��ە مەزهەبی ش��یعە دەبێتە 
ئیس��رائیل  و  ناسیۆنالیس��مەکەیان  بنەمای 
وەک دەوڵەتێکی ئایینی��ی نەتەوەیی. بەاڵم 
بە داخەوە ئەوەی لە س��ەردەمی شۆڕشدا لە 
س��ەر دەس��تی مەکتبی قورئان و موفتیزادە 
ڕوودەدا، دژایەتیی گوت��اری زاڵی نەتەوەیی 
بە پاس��اوی ئیسامی سیاس��ی و هاودەنگی 
لەگەڵ ئیسامی سیاسیی خومەینی النیکەم 
ب��ۆ ماوەیەک، کە ئەزقەزا گرینگترین ماوەی 
بزووتنەوەی کوردی بوو، کە دەبوو بە گوتاری 
هاوبەش��ەوە دژ بە ناسیۆنالیسمی مەزهەبیی 

لە  ئەوە  ڕابوەس��تێ،  خومەینی 
عێزەدین«  »شێخ  کە  کاتێکدایە 
وێڕای ئەوەیکە کەسێکی ئایینی 
ب��وو، هزرە ئایینییەکەی نەبووە 
بزووتنەوەی  بەربەرەکانێی  هۆی 
نەتەوەیی و گوتارە سیاسییەکەی 
ل��ە چوارچێوەی کەاڵن گوتاری 
نەتەوەیی، بێ لە بەرچاو گرتنی 
ئایین وەک کەرەس��ەیەکی دژ 
بەم گوتارە ش��کڵی گرت. دیارە 
کاک ئەحم��ەد لە نووس��راوە و 
حەولەکانیدا باس��ی سڕینەوەی 
نەتەوەیی  مەزهەبی،  هەاڵواردنی 
ب��ەاڵم  دەکات  چینایەت��ی  و 

ئ��ەو داواکارییان��ە وەک نووس��ەر دەڵێ لە 
چوارچێوەی گوتاری تایبەت بە موفتیزادەدا 
بوو، کە ڕاس��ت کێشەکە لێرەوە پەیدا دەبێ، 
چون دیارە موفتیزادە بۆ گەیشتن بەم ئامانجە 
ڕێگایەک هەڵدەبژێرێ کە ناتوانێ بچێتە ژێر 
چەت��ری بزووتن��ەوەی نەتەوەییی کوردەوە، 
بەڵکو شێوازی ئەو لە سەرەتادا هاوتەریبی لە 
گەڵ خومەینی بوو، پاشانیش نزیک بوونەوە 
لە گوتاری ئیخوانول موس��لیمین. شیوازێک 
کە ئاکامەکەی ن��ە بەرژەوەندیی خۆی تێدا 
ب��وو نە نەتەوەکەی، چ��ون هەر لە هەنگاوی 

هەوەڵەوە بوو بە یەکەم لەمپەڕی س��ازبوونی 
گوتاری هاوبەشی کوردی.

3
سەرانس��ەری نووس��راوەکەی نووسەر باس 
ل��ە کۆمەڵە و جەریانی چەپە، کە پیویس��تە 
ئاماژە بک��رێ نە ئەم واڵمە و نە »وتارە پێنج 
الپەڕەیییەکە« بە تەمای ئەوە نین، قەزاوەت 
لەسەر کێش��ەی موفتیزادە و کۆمەڵە بکەن، 
دیارە مەبەس��ت لێکدانەوەیەکی کورت بووە 
لە س��ەر ڕەوتی  گوتاری سیاسیی مەکتەبی 
قوڕئان و پەیوەندییەک��ەی لە گەڵ گوتاری 
نەتەوەیی کە پێم وای��ە بەرانبەر بەم گوتارە 
نەتەوییی��ە بووە و ئەم گوتارەی 
موفتیزادە بۆتە هۆی خەس��اری 
گەورە لەو قۆناغەدا. لەڕاس��تیدا 
مەبەس��ت ل��ەم لێکدانەوەی��ە 
ش��کاندنی هیچ کەس��ایەتیەک 
بە تایبەت ئەحم��ەد موفتیزادە 
نیە، بەڵک��و لێکدانەوەی مێژووە 
گێڕانەوە  بنەم��ای  س��ەر  ل��ە 
گیڕان��ەوەی  مێژووییی��ەکان، 
بەش��ێک ل��ە مێ��ژوو ک��ە بە 
کەس  زۆر  ئێستاش  خۆشییەوە 
ل��ە خوڵقێنەرانی ئەم مێژووە لە 
ژیاندا هەن و باس لە دیرۆکێکی 
وا کۆن ناکرێ کە پێویستی بە 

بەڵگە و لێکۆڵینەوەی زۆر دژوار بێت.
حەول دان بۆ ساز کردنی بوتێک لە کاک 
ئەحمەد و پاشان پەرەستن و بەری کردنی لە 
هەر جۆرە هەڵە و خراپ تێگەیشتنێک، ڕاست 
ئۆرتۆدکس بیر کردنەوەیە و هاوش��ێوەی ئەو 
کارەیە ک��ە الیەنگران��ی خومەینی کردیان 
و چل س��اڵە خەڵکی ئێران��ی پێ دەڕەتێنن. 
پێمل بوون ب��ە هەڵە مێژوویییەکان و داوای 
لێبوردن لە کۆمەڵگا و هاتنەوە س��ەرڕێبازی 
خەڵ��ک و هاوتەریب ب��وون لە گەڵ گوتاری 
زاڵی کوردی بۆ یارمەتی بەخش��ین بە س��از 

حیزبیدێموکراتلە
سەربنەمای

مەزنترینکێشەی
مێژوویییکوردکە
کەلێنینەتەوەیییە،
دامەزراوپترلەسی
ساڵدوایدامەزرانی،
لەبەرانبەرکەاڵن

گوتاریدەسەاڵتەکانی
پەهلەویوپاشان

کۆماریئیسالمیبووە
گوتاریزاڵ

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720 358



بوون��ی گوتاری هاوبەش ئەو کارە بە نرخەیە 
کە یارانی موفتیزادە و س��ەرجەم الیەنەکان  
بۆ خزم��ەت کردن بە گەلەکەی��ان دەتوانن 
بیک��ەن، نەک دەمارگرژیی ب��ێ بنەما و خۆ 

شاردنەوە لە مێژوو.

4
گوتراوە کە تەحەزوب دەتوانێ دەرفەت بێت 
و دەشتوانێ مەترسی بێت، کە مەترسییەکانی 
تەح��ەزوب لە کوردس��تان پتر ب��ووە چون 
ئ��ەو حیزبانەی ک��ە هەن لە س��ەر بنەمای 
تایبەتمەندییە کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکانی 
واڵت��ی خۆیان پێ��ک نەهاتوون. پێویس��تە 

بگوت��رێ کە؛ حیزبی سیاس��ی 
بەرهەمی کولتوور نییە، هەڵبەت 
فەرهەن��گ دەتوانێ ببێتە هۆی 
چۆنیەتیی هەڵسوکەوتی حیزب، 
ب��ەاڵم ناتوانێ جۆری فەرهەنگ 

ببێتە هۆی پێکهاتنی.
حیزبی سیاس��ی لە دەوری 
کۆمەاڵیەتیی��ەکان  کەلێن��ە 
س��از   )social cleavages(
دەبن )بشیریە، ١38١، ٩8( حیزبی 
دێموک��رات ب��ە هۆی کەلێنی 
کەلێنێک  بوو،  س��از  نەتەوەیی 
نەتەوەسازیی  سیاسەتەکانی  کە 
پەهلەوی و حەول بۆ  سڕینەوەی 

ئەو جیاوازییە نەتەوەیییانە قووڵ ببووەوە و لە 
ئاکامدا ئەم حیزبە ک��ە حیزبێکی نەتەوەیی 
بوو ش��کڵی گرت. کۆمەڵ��ە وەک حیزبێکی 
مارکسیستی کە کەڵکەڵەی چینایەتیی هەیە 
بە دەوری کەلێن��ی چینایەتی کە بەرهەمی 
سیاس��ەتەکانی دەیەی چل��ی پەهلەوی کە 
»ئیساحاتی ئەرزی« گرینگترینیان بوو کە لە 
ئاکامیدا چینێکی شارنشینی فەقیری بەرهەم 
هێنابوو، پێکهات، کەواتە کۆمەڵەش بەرهەمی 
بارودۆخێکی ئاب��ووری بوو. مەکتەبی قوڕئان 
وەک جەریانێکی سیاسی نە وەک گرووپێکی 

تەبلیغیی ئایینی، بەرهەمی کەلێنی مەزهەبی 
ب��وو، کەلێنێک کە پێش هاتنە س��ەرکاری 
دەوڵەتی نوێی مەزهەبی بە سازبوونی گوتاری 
ئیسامی سیاسیی شیعە، کە توانی، کەلێنی 
مەزهەبی کە تا ئەو کاتە ناچاالک )غیر فعال( 
بوو چاالک ب��کات، کەواتە مەکتەبی قوڕئان 
وەک جەریانێکی سیاس��ی بەرهەمی کەلێنی 
مەزهەبی ب��وو. حیزبی دێموکرات لە س��ەر 
بنەمای مەزنترین کێش��ەی مێژووییی کورد 
کە کەلێنی نەتەوەیییە، دامەزرا و پتر لە سی 
س��اڵ دوای دامەزرانی، ل��ە بەرانبەر کەاڵن 
گوتاری دەس��ەاڵتەکانی پەهلەوی و پاش��ان 
کۆماری ئیس��امی بووە گوتاری زاڵ و وردە 
گوت��اری مەکتەبەک��ەی کاک 
رکابەری  گوتاری  بووە  ئەحمەد 
ئەم گوتارە زاڵ��ە، گوتارێک کە 
پشت  لە  س��ێاڵوی جەماوەری 
ب��وو، چون ل��ە س��ەر بنەمای 
گەورەتری��ن کێش��ەیان و ب��ۆ 
چارەسەریی دەردی مێژوویییان 
و واڵم�����ی داواکارییەکانی��ان 
حوزوری سیاسی و کۆمەاڵیەتیی 
پەی��دا کردبوو. کۆمەڵەش وەک 
وردە گوتاری دیکەی س��احەی 
وێڕای  کوردس��تان  سیاس��یی 
ئەوەیک��ە تەمەنێک��ی زۆر ل��ە 
دامەزران��ی نەڕۆیش��تبوو، بووە 
حیزبی دووهەمی کوردس��تان. دیارە کاتێک 
حیزبێ��ک لە گ��ەڵ پێش��وازیی جەماوەری 
ڕووب��ەڕوو دەبێ، نیش��انەی ئەوەی��ە کە لە 
س��ەر بنەمای ژان و کێشە کۆمەاڵیەتییەکان 
دامەزراوە و واڵمی بۆ پرسیارەکانی جەماوەر 
هەی��ە. ئەو ئیدعای��ە کە ئ��ەو حیزبانە و بە 
تایب��ەت حیزب��ی دێموکرات ڕیش��ەیان لە 
خەڵک و جەم��اوەردا نییە بێ بنەمایە و ئەو 
ڕاستییە فەرامۆش کراوە کە موفتیزادە، دوای 
هەڵە مێژوویییەکانی ئەو سەردەمە، لە جیاتی 
داوای لێبوردنی کۆمەاڵیەتی و وەس��ڵ بوون 

حەولدانبۆساز
کردنیبوتێکلە
کاکئەحمەدو
پاشانپەرەستن
وبەریکردنیلە
هەرجۆرەهەڵەو

خراپتێگەیشتنێک،
ڕاستئۆرتۆدکس
بیرکردنەوەیەو

هاوشێوەیئەوکارەیە
کەالیەنگرانیخومەینی

کردیان
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بە گوتاری نەتەوەیی و  دوای شکست هێنانی 
شەمس، بڕیاری دەست هەڵگرتن لە سیاسەت 
دەدات، بڕیارێک کە ئاکامی یەئسی سیاسی 
و داب��ڕان لە کۆمەڵگایە، ئەو کۆمەڵگایەی کە 
بە نیسبەت قارەمانەکانی خۆی بە ئەمەگە و 

بە شەرەفەوە نێویان دەبات.
دەگوتری )احزاب س��کوالر تاش��ی در 
اخ��ذ دال های ش��ناور در گفتم��ان خود 
نکردند که این مس��ئله می توانست تأثیری 
جدی در شکل گیری گفتمان غالب داشته 
باش��د(، ئەم رس��تە یا گوزارەیە دوو هەڵەی 
شێوازناس��انە و تەحلیلی��ی تێدایە؛ یەکەم 
ئەوەیکە ل��ە بنەما دا هی��چ گوتارێک دالی 

وەرناگرێ،  )ی��ا ش��ناوەر(  خز 
بەڵک��و دالی خز )یا ش��ناوەر( 
ماناییی  نیزام��ی  لە  بەش��ێکە 
گوتارێک کە بە پێی بارودۆخی 
کۆمەاڵیەت��ی و داواکارییەکانی 
گوتارەدا  لەو  دەتوانێ  کۆمەڵگا، 
مانایەکی هەبێ و لە گوتارێکی 
پەیدا  مانایەک��ی دیکە  دیکەدا 
بکات. لەڕاس��تیدا دالی شناوەر 
ل��ە پەیوەن��دی لەگ��ەڵ دالی 
ناوەندیدا مان��ا پەیدا دەکات و 
ل��ەو چواچێوە ماناییی��ەدا، واتا 
ب��ە خۆیەوە دەگ��رێ، بۆ وێنە، 
عەداڵەت لە گوتاری ئیس��امی 

سیاسیدا لە پەیوەندی لە گەڵ دالی ناوەندی 
ئ��ەم گوتارەدا و لە چوارچێ��وەی ئەدەبیاتی 
سیاس��یی ئەو گوتارەدا کە ئیس��امییە مانا 
پەی��دا دەکا، بەاڵم عەداڵەت لە چوارچێوەی 
گوتاری مارکسیستیدا جیاوازیی هەیە، چون 
ل��ە  گوت��اری مارکسیس��تی دا واتاکان لە 
چوارچێوەی ئەدەبیاتی مارکسیس��تی دا مانا 
پەی��دا دەکەن، یا وەک وات��ای »نظارت« له 
گوتاری کۆماری ئیسامیدا لە ڕوانگەی وردە 
گوتاری ڕێفۆرمخوازییەوە وەک »استطاعی« 
و ل��ە وردە گوت��اری بنەماژۆخوازیدا وەک 

»استصوابی« مانا دەکرێتەوە، )کسرایی، ١388، 
3٤٤(، دووهەم ئەوەیک��ە گوت��اری »غاڵ��ب« 
ی��ا زاڵ لە کوردس��تان بوون��ی هەبوو، کە 
پێش��تر کوتمان گوتاری نەتەوەییی حیزبی 
دێموکراتە، کە تا ئێستاش هەر زاڵە، ئەوەی 
بوونی نەب��وو گوتاری هاوبەش��ە کەیەکێک 
لە هۆکارەکانی ش��کڵ نەگرتن��ی ڕەفتاری 
نابەرپرسانەی کاک ئەحمەد لەو سەردەمەدا 
بوو. بە نیس��بەت حیزب��ی دێموکراتیش کە 
گوتراوە حەولی ن��ەداوە پەیوەندی لە گەڵ 
دینداران بگرێ، پێویس��تە ئاماژە بکرێ؛ کە 
حیزبی دێموکرات حیزبێکی س��ێکۆالرە نە 
دژە دی��ن، ئەوە ئەو هەڵ��ە مانایییەیە کە بە 
داخ��ەوە جەریانە ئیس��امییە 
چەند  بەردەوام  سیاس��ییەکان 
نایانهەوێ  پاتەی دکەن��ەوە و 
لەو شتە ئاس��انە حاڵی بن کە 
س��ێکۆالریزم یا عیلمانییەت بە 
مانای دژایەتیی دین نییە بەڵکوو 
بە مانای بڕوامەند بوون بە جیا 
بوونی دین و دەسەاڵتدارێتی یا 
دین و سیاسەتە، واتە دین وەک 
موتڵەقخ��واز  ئیدئۆلۆژییەک��ی 
ناتوانێ ببێتە بنەمای سیاسەت 
یا دەسەاڵتدارێتی کە رێژەیی یا 
نیس��بیە. ئەوەش کە باوەڕمەند 
بوون بە ئیس��ام وەک بنەمای 
سیاس��ەت و حکووم��ەت پەس��ەند نیی��ە 
دەگەرێتەوە ب��ۆ ڕوانگ��ەی کۆمەڵگا، چون 
ئ��ەم جۆرە لە دیانەت ب��ە داخەوە لە چەند 
دەی��ەی ڕابردوودا هێندەی ئەزموونی تاڵ بۆ 
کۆمەڵگای بەش��ەری هەبووە کە ئەس��تەمە 
کورد و ئێرانی بیانهەوێ  دیسان بە جۆرێکی 
دیکە و لە قاڵبێک��ی دیکەدا تاقیی بکەنەوە. 
ئیسامی سیاسیی کۆماری ئیسامیی شیعە، 
جەهادیی  ئەلقاعیدەی  سیاس��یی  ئیسامی 
جەهادی-س��ەلەفیی  داعیش��ی  س��وننی، 
سوننی، ئیخوانی س��وننی و... ئەو ئەزموونە 

دیارەکاتێک
حیزبێک

لەگەڵپێشوازیی
جەماوەری

ڕووبەڕوودەبێ،
نیشانەیئەوەیە
کەلەسەربنەمای
ژانوکێشە

کۆمەاڵیەتییەکان
دامەزراوەو

واڵمیبۆپرسیارەکانی
جەماوەرهەیە
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تااڵنەن کە حیکایەت لەو ڕاستیە دەکەن کە 
دین یا ئیس��ام هەر کاتێک بووەتە سیاسی،  
کارەس��اتی لێ کەوتووەت��ەوە، ڕەنگە دەیان 
مۆدێلی دیکە لە ئیس��امی سیاسی پێشنیار 
بک��رێ کە یەکیان مۆدێلی مەکتەبی قوڕئان 
بێت کە بێ شک ئەویش دەبێتە سەرچاوەی 
کارەس��اتێکی دیکە، لە بنەمادا سیاس��ەتی 
کە  مەترسیدارە  سیاس��ەتێکی  ئیدئۆلۆژیک 
لە مێژووی مرۆڤایەتیدا تەنیا یەک نموونەی 

باشی نەبیندراوە. 

ئاکام
لە ئاکامدا پێویستە ئاماژە بکرێ کە کێشەی 
نووس��ەری ئەم وتارە ن��ە دیندارییە نە کاک 
ئەحمەدی موفتیزادە و نە مەکتەبی قوڕئان، 
بابەتی ئ��ەم لێکدانەوەیە، تەحلیلی رەوتێکی 
سیاس��ی-ئایینی ل��ە قۆناغێک��ی مێژووییی 
هەستیاردایە و گێڕانەوەی مێژوو وەک خۆی 
وێڕای ڕێز بۆ هەر جۆرە ڕوانینێک، بە تایبەت 

ئەگەر کۆمەڵگا بڕیاری لە سەر بدا.
لە بابەت ئەوەشەوە کە گوتاری نەتەوەیی، 
گوتاری زاڵە و دەتوانێ هێژمۆن بێ، مێژووی 
حەفتا ساڵی ڕابردوو شاهیدی ئەو ڕاستییەیە 
و لە داهاتووش��دا ئەوە جەماوەرن کە بڕیاری 

لە س��ەر دەدەن. ب��ە دڵنیاییش��ەوە ئەگەر 
هەڵقواڵوی کەڵکەڵەکان��ی کۆمەڵگا نەبێ، لە 
الیەن ئەم خەڵکەوە ئەو دەرفەتەی پێ نادرێ 
کە هێژم��ۆن بمێنێتەوە، هەر وەک چۆن ئەو 
دەرفەتەی ب��ە مەکتەبی قوڕئان نەدا و نەک 
هێژمۆن، بەڵکو لە پلەی دووی جەریانەکانی 

کوردستانیش دا نەبوو.

سەرچاوەکان

-بشیریه ، حسین. )١38١(، جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران، نگاه.
- حس��ینی زاده، محمد علی. )١38٦(.  اس��ام سیاس��ی در ایران. 

قم: دانشگاه مفید.
-  حقیقت، سید صادق. )١3٩١(. روش شناسی علوم سیاسی. چاپ 

سوم. قم: دانشگاه مفید.
- صادق وزیری، صارم الدین. )١38٦(، ارتباطات متقابل چپ ایرانی 

و چپ کردستانی، تهران، فصلنامْ روژف، شماره ی ٤ و 5.
-کدیور، محس��ن. )١3٩7(، جفای جمهوری اسامی به احمد مفتی 
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ڕوانگە



شەرتی یەکەمی بردەنەپێشی باسێکی پڕناوەرۆک و دەسکەوت بریتییە لە 
خۆالدان لە ناحەز خوێندەنەوه. ئەو وتارە ڕوو ی لە ڕێکخستنێکی تایبەتی 
نییە و هەڵسەنگاندنی ڕەوتێکی دەیان ساڵەیە. بەشی یەکەمی ئەو وتارە 

هەوڵێکە بۆ ناساندنی مۆدێلێکی پێکهێنانی گۆڕانکاری کە بۆ لێ وردبوونەوە 
و دانی ستراکتۆر بە باسەکەمان پێویستن کە بریتین لە: ستراتێژی، پێکهاتە، 

فەرهەنگ، کەرەسە، مرۆڤ و دەسکەوتەکان.

کەلەبەری نێوان دوێنی، ئەمڕۆ و سبەی    
)بەشییەکەم(

سەالحمەجیدپوور



لە دوو دەیەی ڕابردوودا، شاهیدی تەوژمێکی 
گەش��ەی بەل��ەزی  ب��واری تێکنۆل��ۆژی و 
زانستین، که موژدەدەری  گۆڕانکاریی گەورەن 
ل��ە هەموو ئەو بوارانەی ک��ە پەیوەندییان بە 
ژیان��ی مرۆڤەوە هەی��ە. ب��راوەی داهاتووی 
کۆمەڵگای مرۆڤایەتی نە حیزبە سیاسییەکان، 
ن��ە واڵتانی خاوەن کانگا فو س��یلییەکان و نە  
ئیدئۆلۆژییە ناس��راوەکانن. بەڵکوو ئینس��انی 
ئەو بەش��ە لە جیهان کە خاوەنی تێکنۆلۆژیی 
 )information technology( زانی��اری 
 و بیۆتێکنۆل�����ۆژی )biotechnology(ن، 
دەس��تەوە  بە  دەس��ەاڵتداری  جڵ������ەوی 
دەگ��رن. هەنگاوەکان ب��ۆ زۆرترکردنی ڕۆڵی 
بیۆتێکنۆلۆژی لە ژی��ان مرۆڤایەتی، ڕۆژبەرۆژ 
 artificial(زیاتر دەبێت و هۆش��ی دەستکرد
Intelligence( زۆر ب��ە پەل��ە خەریک��ی 
وەئە س��تۆ گرتنی کۆمەڵێک ل��ە کردەوەکانی 

ئینسانە .
ل��ە داهاتووی ن��ەزۆر دووردا، کاریگەریی 
ئەو پێش��کەوتنانە بە چاک و خراپ لە ژیانی 
مرۆڤایەتیدا دەبینینەوە. هەر بەو پێیە سیاست، 
ئابووری و هێزەکانی دەس��تەاڵتداری جیهان، 
دوچاری هەژان و ئاڵوگ��ۆڕ دەبن. ئەگەرێکی 
زۆر بە هێزهەیە کە لە ئاکامی پەرەس��تاندن 
و گەش��ەی تێکنۆل��ۆژی و بیۆتێکنۆلۆژی��دا، 
نەوەیەکی نوێ لە دەس��تەاڵتداران لە جیهان 
بێنە مەیدان، کە ب��ە پێچەوانەی ئەوڕۆ هیچ 
لە سیاس��ەت نازانن. سیاسییە کاسیکەکان 
جێگای خۆی��ان دەدەن بە س��ەرمایەداران، 
تەکنیککاران و زانایانی بواری زانیاری و، ئەوانە 
دامەزرێن��ەر و بەڕێوەب��ەری گۆڕانکارییەکان 

دەبن.
کۆمەڵی��ک پێش��کەوتن کە لە س��ی 
س��اڵی داهاتوودا دەب��ی جێبەجێ بکرێن 
بریتی��ن ل��ە: م��رۆڤ دەس��ت دەکات بە 
کۆچک��ردن بۆ یەکێک لە هەس��ارەکان و 
لەوێ دەس��ت دەکات بە ئاوەدانکردنەوه و  
نشتەجێبوون، ماشێنی بێ شوفیر دەفڕەن، 

بەش��ێکی زۆر لە خواردەمەنییەکان پرینت 
دەکرێ��ن، هۆش��ی دەس��کرد »پزش��کیی 
گشتی«، دەگوازرێتەوە بۆ دونیای دیجیتاڵ، 
ڕۆبۆت��ەکان، دووکان��ەکان بەڕێ��وە دەبن. 
ئێمەی کورد لە کوێی ئەو گۆڕانکاریانەین؟ 
ڕۆڵی کوردان چ دەبێ؟ چەندە ئامادەکاریی 
ئەوەم��ان هەیە بۆ بگرە کەڵک وەرگرتن لە 
بەرهەمەکانی ئەو پێشکەوتنانە؟ یەکێک لە 
واڵمە ساکار و عوام پەسندەکان ئەوە دەبێ 
ک��ە لە بەر ئەوەی ئێم��ە خاوەنی دەوڵەت 
نیین ناتوانین، هەر بۆیە چمان لە دەس��ت 
نای��ەت. لە کاتێک��دا کە هەم��وو جیهان 
خەریک��ی خۆ ئامادە کردن و خۆگونجاندن 
دەگەڵ ئ��ەو گۆڕانگاریی��ە مەزنەیە، ئێمە 
خەریکی درێژەپێدانی کۆ مەڵیک سیاسەت 
و تاکتیک و کردەوەین کە هەش��تا س��اڵ 
لەمەوبەر هەتا ئێس��تا بە کاریان دەهێنین 
و مەخابن هیچ چەش��نە پێشکەوتنێکمان 
بۆ مس��ۆگەر نەکراوە. ئەو وتارە تێدەکۆشێ 
بە لێکدان��ەوەی هەلومەرجی هەنووکەیی، 
دەروازەی��ەک بکات��ەوە بۆ باس ل��ە پێناو 
گۆڕانکاری لە ڕوانگە، ستراتێژی، پیکهاتە و 

کەلتووری سیاسیدا.
ش��ەرتی یەکەمی بردەنەپێشی باسێکی 
پڕناوەرۆک و دەسکەوت بریتییە لە خۆالدان 
ل��ە ناحەز خوێندەنەوه. ئ��ەو وتارە ڕوو ی لە 
ڕێکخستنێکی تایبەتی نییە و هەڵسەنگاندنی 
ڕەوتێکی دەیان س��اڵەیە. بەش��ی یەکەمی 
ئەو وتارە هەوڵێکە بۆ ناس��اندنی مۆدێلێکی 
پێکهێنان��ی گۆڕانکاری کە بۆ لێ وردبوونەوە 
و دانی ستراکتۆر بە باسەکەمان پێویستن کە 
بریتین لە: س��تراتێژی، پێکهاتە، فەرهەنگ، 
کەرەسە، مرۆڤ و دەسکەوتەکان]١[. هەرکام 
لەو چەمکانە وەک ئاڵقەیەک وان کە پێکەوە 
زنجیرێ��ک پێکدەهێن��ن. ئ��ەو گرافیکەی 
خوارەوە نیش��اندەری پێوندی و گرێدراویی 
ئەو فاکتەرانەن لە پرۆس��ەی گەیش��تن بە 

گەشە و گۆڕان.

365گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720



هەوڵی ئەو وت��ارە بۆ ئەوەیە ک��ە لە ئاکامدا 
هەموو ئاڵقەکان تەکمیل بکات و دەسپێکەری 
باس��ێک بێت بۆ دۆزین��ەوەی ڕێکاری نوێ و 
گەێش��تن بە گەش��ە و گۆڕان لە سیاسەت و 

ژیانی کۆمەڵگای کوردستان. 

ستراتێژی
س��تراتێژی ب��ە کورت��ی بریتییە لە ش��ێواز و 
چۆنێتیی گەیش��تن بە ئامانجە دیاریکراوەکان. 
س��تراتێژییه سیاس��ییەکانی ک��ورد، بەرهەمی 
چەند هۆکارێک��ن؛ گۆڕانکارییە ناوچەیییەکان، 
ئیدئۆلۆژییە جیهانییەکان، سیاسەتی دەوڵەتانی 
حاکم بە سەر بەشەکانی کوردستاندا، فەرهەنگ 
و س��ایکۆلۆژیی کۆمەڵگا، میسیۆنی ڕێکخستنە 
ڕۆڵ��ی  مێ��ژوو،  هەروەه��ا  و  سیاس��ییەکان 
س��ەرەکییان هەیە لە فۆڕم پێ��دان و عەمەلی 

کردنی سیاسەتەکان .
پێشینەی س��تراتێژیی سیاسی لە مێژوی 
هاوچەرخ��ی کوردس��تاندا، دەگەڕێت��ەوە ب��ۆ 
سەردەمی ش��ەڕی یەکەمی جیهانی کە هەموو 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت کەوتە ژێ��ر کاریگەریی 
کۆنسێپتی دەوڵەت-نەتەوە کە بوو بە پێناسەی 
دەوڵەتان��ی داهات��ووی دوای لەتوکوت کرانی 

ئیمپراتۆریی عوسمانی. 
کۆنس��ێپتێکی ت��ر، چەمکی ناس��یۆنالیزم 
بوو ب��ۆ پێناس��ەکردنی ئەو الیەنان��ەی کە لە 

دەسکەوتی دەوڵەت-نەتەوە دا بێبەش کرابوون 
و یان نەیانتوانیبوو دەس��کەوتەکانیان بپارێزن. 
تایبەتمەندی��ی ئ��ەو س��ەردەمە بریتیی��ە لە 
دەسەاڵتی دەوڵەت-نەتەوەکان  کە هەموو ئەوانە  
کە نەدەکەوتن��ە چوارچێوەکەیانەوە  بێبەری و 

سەرکوت دەکران.
ل��ە بەرانب��ەر ئ��ەو هێرش��ەی دەوڵەت-
کوردیی��ەکان،  ڕێکخس��تنە  نەتەوەکان��دا،  
ناس��یونالیزمیان کردە پێوان��ەی ئیدئۆلۆژی بۆ 
خۆی��ان. لە کوردس��تان، هەموو پێناس��ەکانی 
ناسیونالیزمی ئیتنیکی کە له ڕوانگەی  هێردر و 
دواتر هی ئانتۆنی سمیت سەرچاوەیان دەگرت، 
سەردەست بوون. دواتر پێناسەکەی ستالین لە  
ناسیۆنالیزم، بوو بە ماڵی ڕێکخستنە کوردییەکان 

و برەوی پێ دەدرا.
لە ئاکامی پێکدادانی نێوان هەردوو بەرەی 
دەوڵەت -نەتەوە و ناس��یونالیزمی بندەست دا 
کە هەتا ئەمرۆ بەردەوامە، بە میلیۆنان ئینس��ان 
گیانیان لەدەس��ت داوە و ترلیۆنان دۆاڵر زیان 
بە ئابووریی نا وچەکە گەیشتووه. سەرنجڕاکێش 
ئەوەیە کە هەر دو کۆنس��ێپت، لە شوێنی دیکە 
س��ەریان هەڵداوە و نامۆ  بە مێش��ک و هزری 

مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستن.
ئێم��ە وەک کورد و الیەنێک��ی ئەو قەیرانە 
مەز نە ، هەروەها بەش��ێکین ل��ە قوربانیانی ئەو 
ش��ەڕە ماڵوێرانکەرە. هەروەک پێشتر باس کرا 

سەرلێشێواوی
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لەگەڵ کۆپیکردنی بیرۆکەی دەوڵەت-نەتەوە و 
ناسیونالیزم لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و دەست پێ 
کردنی پێکدادان لە نێوان کۆنسێپتی دەوڵەت-
نەتەوە و ناسیونالیزمدا، نیگای ستراتێژیکی حاکم 
بەس��ەر ڕێکخستنە کوردییەکان، بریتی بووە لە 
»قۆستنەوەی هەل«. ئەو چەشنە    ستراتێژییە بۆ 
دابینکردنی بەرژەوندییە فەردی و بازرگانییەکان 
و پ��ڕۆژە ئابووریی��ەکان ل��ە ب��ۆ کورتخایەن 
کاریگەرە، بەاڵم لە پڕۆسە پڕ گرێوگۆڵە  سیاسی 
و کۆمەاڵیەتییەکان��دا هی��چ کاراییی نابێ و لە 
ئاکامدا تێکشکانی ئەو الیەنەی بە دواوە دەبێت 

کە ئەو ستراتێژییە پەیڕەو دەکات.
واڵمی ئەو پرس��یارە کە بۆ ئەو چەشنە لە 
ستراتێژی س��ەرکەوتوو نابێت، دەگەڕێتەوە بۆ 
ئەو ڕاس��تییە کە ئەو الیەنانەی کە ستراتێژیی 
»قۆس��تنەوەی ه��ەل« هەڵدەبژێ��رن، کەڵ��ک 
ل��ە ڕەوتێ��ک وەردەگرەن کە لە پش��ت ئەودا 
بەرژەون��دی و ئەجندایەک��ی ت��ر و خاوەنێکی 
تایبەتی خ��ۆی هەیە و هەموو الیەنەکانی تری 
بەش��دار لە ڕوتەکەدا، ل��ە خزمەت وەدیهێنانی 
ئامانجەکان��ی ئەوان��دا کاردەکەن. ه��ەر بۆیە 
دەس��کەوتی ئەو الیەنانەی کە خاوەنی ڕەوتەکە 

نیین کورتخایەنن. 
بۆ وێنە شەڕی دووهەمی جیهانی دەقەومێ، 
سوڤییەت باکوور و ڕۆژئاوای ئێران داگیردەکات 
و بۆ دابینکردن��ی بەرژەوندییەکانی لە ناوچەکە 
دەمێنێتەوە، دروس��ت ل��ەو کاتەدایە کە کورد 
»هەلەکە دەقۆزێتەوە« و ل��ە کەلێنی! ڕەقابەتی 
ڕۆژئاوا و س��وڤییەتدا کۆم��ار ڕادەگەیەندرێت. 
ئەگ��ەر بە ش��ێوەیەکی بەرین تەماش��ای ئەو 
پڕۆسەیە بکەین، سەرنجڕاکێشە کە کورد هیچ 
چەشنە دەسەاڵتێکی بە سەر ئەو ڕەوتەدا نەبووە 
و هیچ چەش��نە ئامادەکارییەکی بۆ ڕەخساندنی 
ئەو دەرفەت��ە نەکردووە، هەربۆی��ە کاتێک کە 
کێبەرکێ��ی نێوان ڕۆژئاوا-س��وڤییەت، الیەکی 
ب��ە الیەکدا دەکەوێ��ت و بە هاوس��ەنگییەک 
دەگات، کۆمار بە زووترین کات دەڕووخێت. ئەو 
سیاسەتە لە زەمانی عەبدولکەریم قاسم لە ئێڕاق، 

س��ازانی نێوان ئێران و ئێراق لە س��اڵی ١٩75 
و لە ئاکامدا لێک باڵوبوونی شۆرش��ی بارزانی، 
ڕووداوەکانی دوای ڕووخانی ڕژێمی پاش��ایەتی 
ل��ە ئێ��ران، ڕووداوەکان��ی دوای ڕیفراندۆمی 
باشووری کوردس��تان و هەروەها ڕووداوەکانی 
ئەم دوایییانەی س��وریا ، نموون��ە  بەرچاوەکانی 
ڕەچاو کردنی ئەو چەش��نە ستراتێژییەن. خاڵی 
هاوبەش��ی هەموو ئ��ەو گۆڕانکارییان��ە کە لە 
س��ەرەوەدا باس کران، پەیڕەو نەکردنی س��ێ 
پێویس��تی بنەڕەتیی کات، ش��وێن و هێزە بۆ 
دیاریکردن، بریاردان و بەجێهێنانی هەر چەشنە 
س��تراتژییەکی س��ەرکەوتووی سیاسی. بەشی 
زۆری مێژووی هاوچەرخی سیاس��یی کورد ئەو 
ڕاستییە دەس��ەلمێنێ کە ئەو سێ پێویستییە 
لەبەرچ��او نەگیراون. بەڵک��وو الیەنی حقووقی 
یان ئاڵوگۆڕه جیهانی و ناوچەیییەکان بوون کە 
لە شکڵدانی س��تراتێژیی سیاسیی ڕێکخستنە 

کوردییەکان، ڕۆڵی بنەرەتییان گێڕاوە. 
جێبەجێکردن��ی  مەرجەکان��ی  نەبوون��ی 
س��تراتێژی و حیس��ابی زێدەکردن لە س��ەر 
فاکت��ەرە دەرەکییەکان، ب��وون بە هۆی ئەوەی 
پڕۆس��ەی گۆڕانکارییەکان سەرکەتوو نەبن و بە 
ماوەیەکی دوور و درێژ سەرلێشێواویی سیاسی 

لە کوردستان حاکم بێت. 
ئێم��ەی کورد ڕێگایەک��ی دوور و درێژمان 
لەبەرە کە دەبێ ل��ە زەمانێکی کورتدا بیبڕین. 
ئەگین��ا دەبی��ن ب��ە نموونەی تاقیگ��ەکان بۆ 
داهات��وو.  تێکنۆلۆژییەکان��ی  تاقیکردن��ەوەی 
پێویس��تە بە وردبوونەوە ل��ە ئامانجەکانمان و 
ش��ێوازی دەس��تەبەرکردنیان و ناسینی هەڵە 
و خاڵ��ە الوازەکانمان، هەن��گاو هەڵبێنینەوە بۆ 
گەشە و گۆڕان لە کۆمەڵگاکەماندا. لە بەشەکانی 
داهات��ووی ئ��ەو ڕوانگەیەدا بەش��ەکانی تری 
پڕۆسەی گۆرانکاری لێکدەدینەوە و ڕێکارەکانی 

دەخەینە بەرباس.

ژێدەر
1. The Art of Management , Dr. D.A. Nieuwenhuis
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وتووێژ



وتووێژ لەگەڵ

هاشم ئەحمەدزادە 



ژیاننامەیەکیکورت
 ساڵی ١٩8٦ لە ئێران بەکالۆریۆسی لە 

زمانی ئینگلیسی وەرگرتووە.
 س��اڵی ١٩٩5 ل��ە زانک��ۆی ئوپس��اال 
بەکالۆرێس��ێکی تری  لە ڕۆژهەاڵتناسیدا  

وەرگرتووە. 
 ساڵی ١٩٩٦ لە هەمان زانکۆ و هەمان 

بواردا پلەی ماستەری وەرگرتووە.
 لە س��اڵی ١٩٩٩ لە زانکۆی ئوپس��اال 
ل��ە بوارەکان��ی مێ��ژوو و سیاس��ەت لە 
ڕۆژهەالتی ناوەڕاست و زمان و ئەدەبییاتی 
فارس��ی و زمانە ئێرانییەکان دەس��تی بە 
وانەگوتن��ەوە کردووە و تا س��اڵی 2005 
ل��ەم کارەدا ب��ەردەوام ب��ووە. هاوتەریب 
لەگەڵ وانەگوتنەوە خەریکی لێکۆڵینەوە و 

نووسینی تێزی دکتۆراکەشی بووە.
یەکەم��ی  ساڵی١٩٩٦�١٩٩7س��اڵی   
دەورەی دکتۆراک��ەی لە زانکۆی لەندەن 
لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەاڵتناسی  )مەدرەسەی 

و ئافریقاناسی( تێپەڕ کردووە.
 کتێبی ڕۆمان و نەتەوە: ڵێکۆڵینەوەیەک 
لەس��ەر گوتاری گێڕانەوەیی فارس��ی و 
کوردی، کە تێزی دوکتۆراکەیەتی لە ساڵی 
2003 لەالیەن زانکۆی ئوپساالوە چاپ و 
ب��اڵو کرایەوە. ئەم کتێبە دواتر وەرگێڕدرا 
س��ەر زمانەکانی تورکی و فارسی و چاپ 
و باڵو کرایەوە. چەند بەش��ی ئەم کتێبە 

وەرگێردراوەتەوە سەر زمانی کوردی.
 لە نێوان سااڵنی  2005 تا 20١2، سەرەتا 
وەک مامۆس��تا و دواتر وەک پڕۆفیسۆری 
یاری��دەدەر لە لێکۆڵین��ەوەی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس��تدا، لە زانکۆی ئێگزێتری بریتانیا 
کاری ک��ردووە. لە 20١2 تا 20١5 وەک 
لێکۆل��ەرەوە لە ئەنس��تیتۆی توێژینەوە و 
گەشەپێدان � کوردستان  کە ناوەندەکەی 
لە هەولێرە، دەس��تی بە کار کردووە. لەم 
س��ااڵنەدا لە زانکۆی فەڕەنس��ی لوبنانیدا 

مامۆستای زمان و ئەدەبی ئینگلیسی بووە.
 لە مانگی سێپتامبری 20١5 دیسانەوە 
لە زانکۆی ئوپساال دەستی بە وانەگوتنەوە 
و لێکۆڵین��ەوە کردووەت��ەوە. لە 20١٦ تا 
20١8 لە مەدرەس��ەری وەرگێڕانی سوێد 

وانەبێژ بووە.   
 ل��ە ماوەی دوو دەیەی ڕابردوودا کتێب 
زمانەکان��ی  ب��ە  زۆری  وتارگەلێک��ی  و 
فارس��ی، کوردی، س��ویدی و ئینگلیزی 
ب��اڵو کردووەتەوە. لە دەیان کۆنفرانس��ی 
نێونەتەوەی��ی بەش��دار ب��ووە و ل��ە زۆر 
بەرنامەی ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆنیدا بەشداریی 
ک��ردووە و لەس��ەر زۆر ب��واری ئەدەبی، 
فەرهەنگی و زانستی سیاسی و پرسگەلی 
جیاواز ل��ە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��تدا باس 

وقسەی کردووە.
لەنێ��و بەرهەم��ە چاپکراوەکان��ی دکتۆر 
ئەحم��ەدزادەدا دەک��رێ ئام��اژە بە ئەم 

کتێبانەی خوارەوە بکەین:
 نەتەوە و ڕۆمان بە هەر س��ێک زمانی 
ئینگلیس��ی، تورکی و فارسی چاپ بووە. 
دوو ج��ار بە فارس��ی چاپکراوەتەوە و لە 
پێش��انگەی نێونەتەوەییی کتێب لە تاران 
لە دوو س��اڵی ڕاب��ردوودا لە ڕیزی کتێبە 

پڕفرۆشەکاندا بووە.
 زمان، ئەدەب و ناس��نامە )هەتا ئێستا 
ئەم کتێب��ە چوار جار لە کوردس��تان و 

دەرەوەی واڵت چاپ کراوەتەوە.(
 ڕۆمان و ناسنامە

 جیهانی ڕۆمان )دوو جار چاپ کراوە(
 گێڕانەوەناسی )دوو جار چاپ کراوە(

 مێژوو بە ڕاوێژی ئەدەب
لە وەرگێڕدراوەکان��ی دکتۆر ئەحمەدزادە 
دەکرێ ئاماژە ب��ەم بەرهەمانەی خوارەوە 

بکەین:
 هونەری داستان
 دەفتەری سوور
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 هیچ دۆستێک جگە لە چیاکان
 کوردەکان و ئەوانی دیکەیان
 کورد و کۆمەڵگەی مەدەنی

جی��ا لەمان��ەش دەیان وت��اری ئەدەبی، 
ڕەخنەی��ی و تیۆریک��ی ب��ە زمانەکانی 
ئینگلیس��ی، سویدی، فارس��ی و کوردی 

باڵو کردووەتەوە. 

 ح��ەز دەکەین بۆ دەس��تپێکی 
ئەم وتووێژە ل��ە گرنگترین تایبەتمەندیی 
پەروەردە لە کوردس��تان، واتا لە باس��ی 
پەیوەندیی زمان و پەروەردەوە، دەس��ت 
پ��ێ بکەین کە لە م��اوەی چەند دەیەی 
ڕابردوودا لە هەموو پارچەکانی کوردستان 
جێی مش��تومڕ بووە. هەر وەک ئاگادارن 
لە ئێ��ران بەرەبەرە ل��ە هەندێک قۆناغی 
پ��ەروەردەدا ڕێگ��ە بە خوێندن��ی زمانی 
ک��وردی دراوە. ب��ە ڕای ئێ��وە ئایا ئەمە 
دەتوانێ واڵمدەری سیس��تەمی پەروەردە 

لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بێ؟

س��ەدەی  دووهەم��ی  نی��وەی 
نۆزدەهەم دەس��پێکی گۆڕانکارییە 
کۆمەاڵیەت��ی،  چارەنووسس��ازە 
سیاس��ی و فەرهەنگییەکان، ل��ە ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاستدا بوو. مۆدێڕنیزاسیۆن ئەو ڕەوتە بوو 
کە هێ��دی هێدی دەس��تی پ��ێ دەکرد و 
پێکهاتە  ناسیۆنالیس��تییەکانی  ئایدۆلۆژیی��ە 
جۆراجۆرەکانی ئەم دەورە گەرای خۆی دادەنا. 
ئەم ڕەوتە لە س��ەرەتاکانی سەدەی بیستەمدا 
لە هەر دوو ئیمپراتۆریی قاجار و عوس��مانیدا 
بوو ب��ە بنەمای شۆڕش��گەلی کۆمەاڵیەتی و 
سیاسیی مەزن. شۆڕشی دەستووریی ١٩0٦ی 
ئێران و شۆڕشی گەنجە تورکەکان لە ١٩08 
و ڕاپەڕین��ی ١٩١٦ی عەرەب��ەکان لە دژی 
عوس��مانییەکان،  خەالفەت��ی  دەس��ەاڵتی 
تەقینەوەی شۆڕش��گێڕانەی ئەم ڕەوتە بوو کە 
دواجار لەبەر زۆر هۆکاری مێژوویی، فەرهەنگی 

و سیاسەتی ناوچەیی و کۆلۆنیالیستیی، بوو بە 
بەردی بناغەی ئەو ڕؤژهەاڵتی ناوینەی ئێستا 
و  هەڵێنج��ان  ڕەوت��ەدا  ل��ەم  لەئارادای��ە. 
خوێندنەوەیەکی نادێمۆکراتیک لە مۆدێڕنیتە، 
بەس��ەر هەموو بوارەکانی ژیاندا س��ەپێندرا و 
هاواری زۆر پێکهات��ەی ئێتنیکی لە ناوچەدا 
ی��ان دەرنەه��ات ی��ان نەبیس��ترا و یانیش 
خنکێندرا. بەس��ەرهاتی پ��ەروەردە بە هیچ 
لەونێ��ک ل��ەو بەس��ەرهاتە سیاس��ییە جیا 

ناکرێتەوە. 
لەڕاس��تیدا مۆدێڕنیتە دوای ڕێنێس��انس 
تازە  ناس��نامە  و دەس��تپێکردنی س��ازدانی 
نەتەوەییەکان لە ئوروپا، هاوتەریب بوو لەگەڵ 
پ��ەروەردەی مۆدێ��ڕن کە ئیتر لە س��ەدەی 
هەژدەه��ەم و نۆزدەهەم بەم��اوە پەروەردە 
بارهێنان��ی مرۆڤ��ی مۆدێ��ڕن، وردەوردە  و 
دەبووە ش��تێکی حاش��اهەڵنەگر ب��ۆ هەموو 
هاوواڵتییەک��ی قەوارەگەل��ی دەوڵەت نەتەوە 
تازەکان. ئەم پڕۆژەی��ە، لە ناخی مۆدێڕنیتەدا 
بوو ک��ە بەرهەمهێن��ەری تاکبڕوای��ی بوو و 
تاکەکانی��ش دەبوایە ماف��ی خوێندەواربوون 
و پراکتیزەکردنی زانس��ت، لە س��ازییە تازە 
بەرچاوەک��ەی مۆدێڕنیتە، واتە پ��ەروەردەدا، 
بئەزموون. سەربوردەی ڕەوتی مۆدێڕنیزاسیۆنی 
ڕۆژهەاڵت��ی ناوین و جێگۆڕکێی دەس��ەاڵتی 
ئیمپرات��ۆری و دەوڵەت نەت��ەوە نوێیەکان بە 
مانای��ەک، ئەنجامی دەس��تێوەردانی واڵتانی 
کۆلۆنیالیس��تی ب��وو لە ناوچەک��ەدا. واڵتانی 
ڕۆژاوایی و ڕووس��یای تی��زاری، هەر کامە بە 
دەسەاڵتی  جۆغرافیای  بەرفراوانکردنی  شوێن 
خۆیان��دا ب��وون. ئەگەر شۆڕش��ی ئۆکتۆبری 
١٩١7 ڕەوتی دەستێوەردانی ڕووسیای تووشی 
گۆڕانی بنەڕەتی ک��رد، واڵتانی وەک بریتانیا، 
فەڕەنسە و ئاڵمان لەس��ەر پڕۆژەکانی خۆیان 
بەردەوام بوون. لە دەیەی دووهەمی سەدەی 
بیس��تەمەوە ئیتر ناسنامەی تورک و فارس و 
عەرەب جێگای سەردەمی ئیمپراتۆرییەکانیان 
گرتەوە. ئەم ڕەوتە پڕ ژان و ئازارە بۆ هێندێک 
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پێکهاتەی ئێتنیکی، جینۆسایدی لێ کەوتەوە 
و بۆ نموونە یەکەم پاکتاوی ڕەگەزیی سەدەی 
بیس��تەم لەم ناوچەی��ەدا ڕووی دا و دوو لە 
پێکهاتە مێژویییەکانی ناوچەکە، واتە ئاسۆڕی 
و ئەرمەنییەکان، س��ەدان هەزار کەسیان لێ 
کوژرا. کوردەکان وەک پێکهاتەیەکی جێگرتوو 
ل��ە ه��ەر دوو ئیمپراتۆریی��ە زەبەالحەکەی 
ناوچەدا لەبەر زۆر هۆکاری دەرەکی و ناوەکی، 
لە س��ازکردنی قەوارەیەکی نەتەوەییی خۆیان 
بێبەش کران. ئێس��تا ئیتر چارەنووسی ئەوان 
گرێ��دراوی دەوڵەت نەت��ەوە نەوبونیادەکانە. 
ئ��ەم دەوڵەت نەت��ەوە نەوبونیادانەش، هێندە 
قاڵبووی سیاس��ەتی ئێتنیکی��ی خۆیانن کە 
پرس��ی مافی پەروەردە بۆ پێکهاتە ئێتنیکییە 
ناسەردەس��تەکان هەر لە ڕؤژەڤیش��دا نەبوو. 
ئەوەی لە باش��ووری کوردس��تان گ��وزەرا و 
گرێدراوی سیاس��ەتی ماندات��ی بریتانی بوو، 
هێن��دە ڵێڵ و بێ بنەما ب��وو کە ئاکامەکەی 
هەرگیز نەبوو بە هۆی پەیڕەوکردنی پانێکی 
تۆکم��ەی پەروەردەیی ب��ۆ پێکهاتەی کورد 
لە دەوڵەتی تازەدارێ��ژراوی عیراقدا. ئەمە لە 
کاتێکدایە کە عیراق تەنی��ا دەوڵەتێکی نوێ 
بوو ک��ە تێیدا، کەم ت��ا زۆر، کۆمەڵێک ماف 
بۆ پەروەردەی ک��وردی، ڕەچاو دەکرا. لێرەوە 
مرۆڤ دەتوانێ بزانێت کە ئەگەر ڕەوشەکە لە 
عی��راق ئاوا ناموبارەک و بێ ناوەڕۆک بووبێت، 
ئەدی ه��ەر ئەوەی لە تورکی��ا و لە ئێران و 

سوریا گوزەرا، هەر بۆ باس نابێت. 
ئەم پێش��ەکییە بۆ تێگەیشتن لە چەمکی 
پەروەردە نیشانمان دەدات چۆن ئەم سازییە، 
بەس��تراوەی قەوارە و دەس��ەاڵتی سیاسییە. 
ئەگەر لە سەردەمی ئیمپراتۆرییەکاندا دەرفەت 
بۆ مانەوەی زمانی پێکهاتە جیاوازەکان هەبوو، 
لە س��ەردەمی مۆدێڕندا، لەبەر هاتنە کایەی 
بۆرۆکراس��ییەکی هەمەگیر و س��ەرهەڵدانی 
پەروەردەی نوێ، ئیتر زمانە ناسەردەستەکان 
پەڕاوێز خران. لە نەبوونی دەسەاڵتی سیاسی 
و هەروەها لە نەبوونی بنەما دێمۆکراتیکەکانی 

پاراستنی مافی هاوواڵتییەتی و شارۆمەندیدا، 
کوردەکان کەوتنە دەرەوەی بازنەی بەهێزترین 
و کاراترین سازیی مۆدێڕن، واتە دامودەزگای 

پەروەردە. 
لە سەرتاسەری سەدەی بیستەمدا خولیای 
وەدەس��تهێنانی ئەم مافە بوو بە پێکهێنەری 
ناوەڕۆک��ی هەم��وو بزووتن��ەوە کوردییەکان 
ل��ە هەم��وو پارچەکانی کوردس��تان. پان و 
بەرنامەی سیاسیی بزووتنەوەگەلی کوردەکان 
هەرگی��ز وازی لە مافی خوێن��دن بە زمانی 
کوردی نەهێن��ا. بەاڵم ئەم مافە ئێستاش��ی 
لەگەڵدا بێت هەر وەدی نەهاتووە و گرێدراوی 
کوردییەکان  بزووتنەوە  سیاسیی  چارەنووسی 
ب��ووە. تەنی��ا ش��وێنێک وەک قەوارەیەکی 
فیدراڵ بووەت��ە هەڵگ��ری هێندێک الیەنی 
ماف��ی زمانی، باش��ووری کوردس��تانە. بەاڵم 
ئەمە بۆخ��ۆی جێگای تێڕامان��ە و ئەزموونی 
س��ی ساڵی ڕابردووی دەس��ەاڵتی کوردی لە 
باشوور دەتوانیت بابەتێکی گرنگی لێکۆڵینەوە 
بێ��ت. ڕۆژاوای کوردس��تانیش، هەرچەند بە 
ئەزموونێک��ی جی��اواز و ماوەیەکی کورتیش 
بێ��ت، دەتوانێت س��ووژەیەکی کەموێنە بێت 
بۆ لێکۆڵین��ەوە و چلۆنایەتیی پراکتیزەکردنی 

مافی پەروەردە و تایبەتمەندییەکانی. 
بە ب��اوەڕی من پ��ەروەردە پێوەندییەکی 
زیندوو و بڕیاردەری لەگ��ەڵ دیاردەی زمان 
هەی��ە. ئەوەی ئەرکی پەروەردە بە چ زمانێک 
بەڕیوە دەچێ��ت، بابەتێکی تەن��ێ فۆڕمی و 
ش��ێوازی نییە، بەڵکو بابەتێک��ی جەوهەری 
و سیاس��ییە و لێکەوت��ەی م��اف و ڕوانینی 
کۆمەاڵیەتی و فەلسەفیشی هەیە. حاشالێکردن 
دیاریک��راوی  زمانێک��ی  پەراوێزخس��تنی  و 
کۆمەڵ��ە خەڵکانێک��ی بەرچاو، ب��ە بیانووی 
پڕوپووچی »یەکییەتی��ی نەتەوەیی«، جۆرێکە 
لە ئەتککردنی م��اف و کەرامەتی مرۆڤەکان. 
ناسنامەیەکی  فەلسەفەی هەڵەی گۆش��دانی 
تۆکمە و گرێدانەوەی ل��ە هەبوونی زمانێکی 
فەرمی لە هەموو بوارێکەوە نادروس��تە. ئەگەر 
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بەپێی سیاس��ەتی پەیڕەوکراوی واڵتانی وەک 
ئێ��ران و تورکی��ە و عی��راق بوای��ە، دەبوایە 
دوای س��ەدەیەک ل��ە دامەزراندنی دەوڵەت 
نەتەوەکانیان، ئێستا ئێمە لەگەڵ واڵتگەلێکی 
دێمۆکراتیکی پێشکەوتووی ئاوەدان ڕووبەڕوو 
بوایەی��ن، ن��ەک لەگەڵ واڵتگەلێ��ک کە بە 
میلیۆنان خەڵکی خۆیانیان تووشی چارەڕەشی 

و ئاوارەیی و هەژاری کردووە. 
ئەوەی ل��ە واڵتی ئێ��ران دەگوزەرێت و 
کردنەوەی بەشی کوردی لە زانکۆی کوردستان 
و داڕش��تنی هێندێ��ک پان ب��ۆ خوێندنی 
زمان��ی کوردی لە خوێندنگ��ەکان، بابەتێکی 
سرنجڕاکێش��ە کە چەندین الیەنی سیاسی و 
کۆمەاڵیەتی و ئابووری دەگرێتەوە. بە باوەڕی 
من پرس��ی زمان ل��ە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا و لە 
سازکردن و خەماڵندنی ناسنامەی مرۆڤەکان 
و پێکهاتەکان ئەوەن��دە بنەڕەتی و بڕیاردەرە 
کە شیاوی خەم لێ خواردنێکی هەمەالیەنەیە. 
ئ��ەوەی ک��ە پرس��ەکە دواجار سیاس��ییە و 
ناکرێت لە دەرەوەی سیاس��ەت چارەسەریی 
بنەڕەتییانەی ب��ۆ بدۆزرێتەوە، بەو مانایە نییە 
ک��ە مرۆڤ ل��ە دەرفەتە وەدەس��تهاتووەکان 
کەڵکی پێویس��ت و دروست وەرنەگرێت. هەر 
چەش��نە هەوڵێک بۆ پەرەپێدان��ی زمانێکی 
دیاریک��راو دەب��ێ کەڵکی ل��ێ وەربگیرێت. 
م��اددەی ١5 و ١٩ی یاس��ای بنچینەیی لە 
ئێران لە ڕوانگەیەک��ی واقعبینیی فەرهەنگی 
و سیاس��ییەوە دەبێ کەڵک��ی لێ وەرگیریت. 
مرۆڤ ئەگ��ەر ئەم��ە لەگ��ەڵ هەلومەرجی 
تورکیا ب��ەراورد بکات دەتوان��ێ لە گرنگییە 
ڕێژەییەکەی تێبگات. بەاڵم لەبیرمان نەچێت 
کە پەروەردەیەکی س��ەربەخۆی دێمۆکراتیک 
لەس��ەر بنەم��ای دەس��تکەوتە زانس��تی و 
پەروەردەیییەکان لە ئاس��تی جیهانیدا دواجار 
گرێدراوی چارەنووس��ی سیاسی و نەتەوەیییە 
و پانە پەروەردەیییەکان ناتوانن لە دەرەوەی 
پرسە سیاسی و نەتەوەیی و ناسنامەیییەکاندا 
ک��ە  چوارچێوەیەدای��ە  ل��ەم  بێ��ن.  وەدی 

دەبێ دەرفەتە سیاس��ییەکان بۆ پاراس��تن و 
پەرەپێدانی زمان بقۆزرێنەوە و کەڵکی شیاو و 
لەباریان لێ وەرگیرێت. سیاسەتی ماکسیمۆم 
و ئەوەی هەموو شتێک لە ئەنجامی کۆتاییی 
ناتوانێ  کێشمەکێشی سیاسی ببەس��تینەوە، 
لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا سیاس��ەتێکی بیرلێکراوە 
و ماقواڵن��ە بێ��ت. تەنی��ا بە تێگەیش��تن لە 
ڕۆڵی حاش��اهەڵنەگری زم��ان لە خەماڵندنی 
ناس��نامەی تاک و کۆدا دەتوانی��ن ئاگاداری 
گرنگیی کەڵکوەرگرتن لە هەر تروس��کاییەک 
بین کە بە ڕووی زمان و پرسی مان و نەمانی 
پەروەردەییەوە دەکرێت��ەوە. لە دەرەوەی ئەم 
باوەڕە و هەوڵدان بۆ ئەم ئەرکە گرنگە، تەنانەت 
ئەگەر دەرفەتی گەورەش��ت بۆ بڕەخس��ێت، 
ناتوان��ێ وەاڵم��دەرەوەی پێداویس��تییەکانی 
پ��ەروەردە و بارهێنانی مرۆڤی س��ەردەمیانە 
و ئ��ازاد و باوەڕبەخۆ بێت. ئەزموونی باش��وور 
لەم گۆش��ەنیگایەوە یەکجار گرنگە و شایانی 
ل��ێ فێربوونە. لەس��ەر ئەم بنەمای��ە و لەبەر 
ڕووناکاییی ئەم هەلومەرجە تەماوی و ڵێڵەدا، 
دەبێ زۆر بە وشیارییەوە سەیری دەرفەتەکان 
بکەین و لەنێوان س��ەد و س��یفردا تواناییی 
بینین��ی ژمارەکان��ی دیکەش��مان هەبێ��ت. 
لێرەدایە هەمدیس��ان گرێدراویی سیاس��ەتی 
زمان��ی و پەروەردەیی بە سیاس��ەتەوە، زەق 
دەبێت��ەوە و چەمکگەلی النی ک��ەم و النی 
زۆری خواس��ت و داواکاریی��ەکان و هەروەها 
پرسی سیاسەتی کورتخایەن و درێژخایەن لە 
گوێماندا دەزرینگێنەوە و چاوەنواڕی هێژایی و 

لێ وردبوونەوەی هەمەالیەنە دەکەن. 
دەبێ لێرەدا ئاماژە بە ڕاس��تییەک بکەم 
و وەک مافێکی ب��ێ ئەماوالی دێمۆکراتیک 
وەبی��ر خۆم��ان و ئەوانی هەمبەریش��مانی 
بێنمەوە ک��ە پەروەردە بە زمانی دایک، دەبێ 
النی کەم تا کۆتایی قۆناغی ناوەندی بێ هیچ 
ش��ەرتومەرجێک ڕەچاو بکرێت. هەڵبەت لە 
پەنای ئەمەش��دا زمانێک ی��ان چەند زمانی 
دیکە دەکرێت بخوێندرێ��ت و منااڵن فێری 
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چەند زمان ببن. زۆر ئەزموونی س��ەرکەوتوو 
لە دونیای ئەمڕۆدا ئەم ڕاس��تییەمان ال زەقتر 
دەکاتەوە. لە واڵتگەلێک کە ئەرکی پەروەردە 
لە هەموو بوارێکەوە زۆر بەسەرکەوتوویی ڕەچاو 
کراوە، منااڵن هەتا دەگەنە دەورەی ناوەندی، 
دوو یان سێ و تەنانەت چوار زمانیش بە باشی 
فێر دەبن. لە دونیای ئەم��ڕۆدا زانینی چەند 
زمان یەک لە پێناس و پێوەرە سەرەکییەکانی 
س��ەرکەوتووی تاکێکی مۆدێڕنە. ئەگەر ئەمە 
لە بواری سیاسیش��ەوە سەیر کەین دەبینین 
واڵتانی چەند زمانەی وەک هیند، س��ویس، 
ئوتریش، بێلژیک، کان��ادا و بریتانیا، نە تەنیا 
دواکەوتوو نین، بەڵکو زۆریش س��ەرکەوتوو و 

پێشکەوتوون. 
ئ��ەوەی لە ئێس��تادا لە الن��ی کەم دوو 
بەش��ی کوردس��تان، واتە ئێران و تورکیادا، 
دەگوزەری��ت، بەداخ��ەوە، ل��ە بەرژەوەندیی 
زمانی کوردیدا نییە. دەب��ێ ئێلیتی کوردی، 
زۆر بە وردی و قووڵی ئاوڕ لەم پرس��ە بداتەوە 
و بزانێ��ت چ ڕێکارگەلێ��ک ڕەچاو بکرێن کە 
هەلومەرجی زمانی ک��وردی، لەوەش خراپتر 
نەبێت. لەبەر گرنگیی حاشاهەڵنگەری پرسی 
زمان ل��ە ئافراندن و ئاراس��تەکردنی توانایی 
مرۆڤەکاندا، پێویس��تە و دەب��ێ خەباتکاران 
و غەمخۆران��ی کورد بە بەردەوام��ی ئاوڕ لە 
چارەنووس��ی زمانەکەیان بدەنەوە. زمان وەک 
ماکی ئەندێشە و ماڵی بوون و دەرهاویشتەی 
ئاستی گەشەی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و هزری 
و ناس��نامەییی مرۆڤەکان، چ وەک تاک و چ 
وەک کۆمەڵ، دەب��ێ لە ڕۆژەڤی هەموو پانە 
سیاس��ی و هزرییەکاندا بێت. پرسیار ئەوەیە 
لە هەلومەرجی بێ دەرەتانی و بێ دەرفەتیی 
خەماڵندن و گەش��ەپێدانی زمانی کوردی لە 
بواری ئەدەب و پەروەردە و بەڕێوەبردندا، دەبێ 
چ ڕێکارگەلێ��ک ڕەچاو کرێ��ن کە ئەو زمانە 
و ئاخێوەرانی نەکەون��ە پەراوێزی مێژووەوە؟ 
ئایا ئێمە دەبێ دەستەوەس��تان ڕاوەس��تین 
و چاوەڕوان��ی دەرفەت بکەی��ن یان قۆڵی لێ 

هەڵماڵی��ن و بۆخۆمان بە دەستپێش��خەریی 
شیاو، لە توانا شاراوەکانمان کەڵک وەرگرین؟

لە دوو س��ێ دەیەی ڕابردوودا چاالکانی 
فەرهەنگی و زمان��ی و ئەدەبی لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردس��تان، زۆر کاری گرنگی��ان کردووە و 
مرۆڤ دەکرێت لەس��ەر ئەم کارانە ڕاوەس��تە 
بکات و هەڵیانس��ەنگێنێت و بە گوێرەی توانا 
و پێویس��تی و دەرف��ەت، پەرەیان پێ بدات. 
ئەنجومەنە ئەدەبییەکان لە شارە کوردییەکان 
و کاس��ە تایبەتییەکان��ی فێرکردنی زمانی 
ک��وردی، دەس��تکەوتی مەزنی��ان هەب��ووە. 
س��ەرهەڵدانی دەی��ان نووس��ەری کارامە و 
لێهات��ووی کورد لەم ماوەیەدا، س��ەلمێنەری 
ئەم ڕاستییەن. تێکنۆلۆژیی سەردەم دەتوانێت 
بە ش��ێوەیەکی کاراتر کەڵکی لێ وەرگیرێت. 
ماوەیەک پێش ئێس��تا، بە بۆنەی نەورۆزەوە، 
کانوونی نووسەرانی کوردستان -ڕۆژهەاڵت، بۆ 
ماوەی س��ێ حەوتوو زنجیرەیەک سێمیناری 
ئاناین��ی دانا کە زۆر بەکەڵک بوون. ئێس��تا 
کۆمەڵیک کوردی دەرەوەی واڵت، زانکۆیەکی 
ئاناینی��ان ب��ۆ خوێن��دن و لێکۆڵین��ەوەی 
ک��وردی، کردووەتەوە و لە ماوەی دوو مانگدا 
هەموو ش��ەوێ چەن��دان وان��ەی جۆراوجۆر 
لەالیەن پس��پۆڕانەوە دەگوترانەوە و لە ڕێگای 
پڕۆگرامی زوومەوە بە س��ەدان خوێندکار بە 
ڕێکوپێکی بەشداری دەرس��ەکان دەبن. من 
بۆخۆم چەند وانەیەکم ل��ەوێ بە کرمانجیی 
س��ەروو پێش��كەش کرد و دڵنی��ام دەکرێت 
ئ��ەم ئەزموونە بۆ ڕۆژهەاڵتیش ڕەچاو بکرێت. 
دامودەزگا فەرهەنگییەکانی باش��وور دەتوانن 
و دەبێ ب��ە چاالککردنی ماڵپ��ەڕی تایبەت 
ب��ە فێرکاریی زمان و ئەدەب��ی کوردی، پەرە 
ب��ە زمان و لێکۆڵینەوەی گرێ��دراو بە الیەنە 
بدەن.  جیاوازەکان��ی کۆمەڵگ��ەی ک��وردی 
الوازی��ی لەڕادەب��ەدەری دونی��ای مەجازیی 
ک��وردی، زۆر جێ��گای داخ��ە. ب��ۆ زمان و 
نەتەوەیەک کە هەڕەش��ەی توانەوەی لەسەرە 
و دەرفەتی پێویستی بۆ گەشەپێدان بە زمان 
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و فەرهەنگی خۆی ل��ێ ڕەوگیر کراوە، دەبێ 
هەوڵدانی دەستپێش��خەرانەی هەمەالیەنە دە 
هانایەوە بێ��ت، ئەگینا ڕەوش لەوەش خراپتر 
دەبێت. هەوڵ��دان بۆ کەڵکوەرگرتن لە هەموو 
ئامرازەکانی ئەم سەردەمە دەتوانێت هەلومەرج 
و ئاستی وشیاریی نەتەوەیی زۆر باشتر بکات. 
بیس��تنی بەردەوامی ئەوەی ک��ە ناتوانین بە 
کوردی بخوێنینەوە و بنووسین، هەر لە خۆڕا 
چارەسەر ناکرێت و دەبێ بیری لێ بکرێتەوە. 
تێکنۆلۆژی��ای ئ��ەم س��ەردەمە دەتوانێ��ت 
تاڕادەیەک��ی زۆر پاشەکش��ە بە بەربەس��تە 
سیاس��ی و جۆغرافییەکان بکات. یوڤال نوها 
هیراری، پڕۆفیس��ۆری گەنج و توانای زانکۆی 
ئورش��ەلیم، لە ڕیگەی ئاناینەوە کۆرس��ێک 
بەڕی��وە دەبات ک��ە ٦5000 خوێندکار تێیدا 
بەشدار دەبن. ئایا ئێمە دەتوانین بواری زمان 
و ئەدەبی خۆمان هێندە سرنجڕاکێش بکەین 
کە بە هەزاران خوێندکار لە هەموو بەشەکانی 
کوردستانەوە بۆ فێربوون و دەکارهێنانی زمانی 
خۆیان بەشداری کۆرسگەلی لەم چەشنە بن؟ 
ب��اوەڕ بە پێداویس��تیی و گرنگیی ئەم بابەتە 
دواجار ئیرادە و هەوڵی بێوێنەی بەدوادا دێت. 
لەڕاستیدا هەوڵی لەم چەشنە، ڕێگای ڕزگاریی 
مرۆڤی کورد و دانیشتوانی دیکەی جۆغرافیای 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست خۆش دەکات و دەبێتە 
ه��ۆکاری پەرەپێدان��ی بنەماکان��ی ئازادی و 
دێمۆکراسی و پاراستنی مافە دێمۆکراتیکەکان. 
ئەم پانانە تەنیا زەمانێک دەتوانن دابڕێژرێن 
و ب��ە ئامانج بگەن، ئەگەر باوەڕمان بە گرنگی 
و بڕیاردەریی پەروەردە لەس��ەر گەشەپێدانی 
ناس��نامە مرۆیی و دێمۆکراتیکەکان هەبێت. 
دەمەوێت لێرەدا دیس��انەوە جەخت لەس��ەر 
ئ��ەو ڕاس��تییە حاش��اهەڵنەگرە بکەمەوە کە 
پەروەردە لە س��ەردەمی ئێس��تادا، گرێدراوی 
کێبەرکێی دەس��ەاڵتەکان و ئایدۆلۆژییەکانە. 
بڕەودان ب��ە هەر سیاس��ەتێکی پەروەردەیی 
دواجار گرێدراوی پرس��ی هێز و دەسەاڵتە و 
لە دەرەوەی ئەم هاوکێش��انەی دەسەاڵتدا، بە 

زەحمەت وێنا دەکرێت. 

 س��اڵی 2008 نامەی��ەک ل��ە 
الی��ەن 53 کەس��ایەتییەوە واژۆ کرا کە 
تێی��دا داوا لە حکومەت��ی هەرێم کرابوو 
زاری کوردیی ناوەڕاس��ت )سۆرانی( وەک 
زمانی س��تاندارد لە هەرێمی کوردستان 
بە فەرمی بناس��ێندرێ. لە هەمان کاتدا، 
لە پارێزگای دهۆک، هەموو سیس��تەمی 
پەروەردە )خوێندن لە یەکی س��ەرەتایی 
تا ١2 ئامادەی��ی(، زانکۆ و دامودەزگاکان 
ب��ە زاری کوردی س��ەرووە )کورمانجی(. 
س��ەرنجی ئێ��وە بۆ ئ��ەم باس��ە چۆنە؟ 
بەتایبەت کە لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان 
هەر س��ێ زاری س��ەرەکی ئاخێوەرێکی 
بەرچاویان هەیە. چۆن دەتوانین هەروەها 
باس ل��ە پەیوەندیی زمان��ی ئینگلیزی و 
کوردی لە پەروەردەی کوردستان بکەین؟

ئەگەر پرس��ی زمان��ی کوردی لە 
چوارچێوەی ئەو واڵتانەی کوردی 
تێدا دەژین پرس��ێکی ئاڵۆز بێت، 
کاتێک دەبێتە پرس��ێکی نێوخۆیی و پرس��ی 
زاراوە کوردیی��ەکان دێتە گ��ۆڕێ، هێندەی 
دیک��ە ئالۆز و بگرە ئاڵۆزتریش دەبێت. ئەوەی 
لە سەردەمی مۆدێڕندا بەسەر زمانی کوردیدا 
هات��ووە و لە بوون ب��ە زمانی پ��ەروەردە و 
بەڕێوەب��ەری، بێبەش کراوە، دەرهاویش��تەی 
جی��اوازی ل��ێ کەوتووەتەوە. ل��ە الیەکەوە 
زمانێکی س��تانداردی کوردی وەدی نەهات و 
ل��ە الیەکی دیکەش��ەوە دەرفەتێکی ئەوتۆی 
دێمۆکراتیکیش نەڕەخس��ا کە زاراوە جیاوازە 
کوردییەکان لە تەنیشت یەکتر گەشە بکەن و 
ببن بە خاوەنی دام��ودەزگای پەروەردەیی و 

بارهێنان. 
پرس��ی زمانی کوردی و دابەش��بوونی بە 
س��ەر زاراوەی جیاوازدا پرسێکی هەستیارە و 
سنووری زانس��تی و پێوەرەکانی زمانناسانەی 
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تێپەڕان��دووە. ب��ە واتایەک��ی تر ئ��ەوە تەنێ 
پرسێکی زمانناسییانە نییە کە زمانی کوردی 
چییە و لە کامە زاراوەگەل پێکهاتووە. تەنانەت 
بە بوارێکی دیاریکراوی زمانناسی کە تایبەتە 
بە کۆمەڵناس��یی زمانیش یەکا نابێتەوە. ئەم 
باسەش تەنیا پەیوەست بە زمانی کوردی نییە 
و بەرۆکی زۆر زمان و زۆرکۆمەڵگە دەگرێتەوە. 
ئەوەی کە زمان چییە و جیاوازییەکانی لەگەڵ 
زاراوە )dialect( چین و چۆن پۆلێن دەکرێن 
لەنێو زمانناساندا مشتومڕی زۆر هەڵدەگرێت 
و پێناس��ەیەکی یەکاکەرەوەی بەرهەس��ت 
زمانناس��ێکی  نیی��ە.  لەئ��ارادا   )objective(
 ،)Max Weinreich( یەهودی، ماکس وەینریش
س��ااڵنێک پێش ئێستا بە ڕستەیەکی پڕمانای 
ئەوپەڕزمانی )metalinguistic( بۆ هەمیش��ە 
خاڵی کۆتاییی لەس��ەر ئەم مش��تومڕە دانا و 
خەیاڵی هەموو بەش��دارانی باس��ە لەمێژینە 
و کۆتاییهەڵنەگرەک��ەی ئاس��ودە ک��رد. ئەو 
گوت��ی کە »زمان زاراوەیەک��ە خاوەنی هێزی 
س��ەبازی«. ئەوەش ڕاس��تەوخۆ بەستنەوەی 
پرس��ی زمان و زاراوەیە بە پرسی دەسەاڵتی 
سیاس��ییەوە. نموون��ەی ل��ەم چەش��نە لە 
مێژوودا و ل��ە ڕۆژگاری ئێستاش��دا یەکجار 
زۆرن. ئەگەر لە س��ەردەمی ئیمپراتۆرییەکاندا 
زمان��ەکان س��نووری جۆغرافیایەکیان دەرباز 
دەکرد و تەنانەت لە بنەماڵەی دەسەاڵتدارانی 
ئەوە  دەکرد،  دەستاودەس��تیان  سیاسیش��دا 
لە س��ەردەمی دەوڵەت نەت��ەوەدا زمانەکان 
بە ش��ێوەیەکی گش��تی دەبن ب��ە خاڵێکی 
بڕیاردەری ناس��نامەیی و ئیتر دەسەاڵتدارانی 
سیاس��یی واڵتێک��ی دیاریک��راو، تەنی��ا بە 
زمان��ی فەرم��ی و نەتەوەییی خۆی��ان وتار 
دەدەن و دەنووس��ن. ب��ەاڵم وەک گوت��م لە 
زۆرمان  نممونەگەلی  پێشمۆدێڕندا  سەردەمی 
لەبەردەستدان کە تەنانەت واڵتانی دوژمن بە 
یەکتر، کەڵکیان لە زمانی یەکتر وەرگرتووە و 
بە زمانی یەکتر نووسیویانە. نموونەیەکی زۆر 
باڵکێش شا ئیس��ماعیلی سەفەوی و سوڵتان 

س��ەلیمی یاوزی عوس��مانییە. وەک دەزانین 
ئەم دوو دەس��ەاڵتدارە مرۆڤک��وژە، هەزاران 
کەس��یان لە جۆغرافیای ئێران و عوسمانیدا 
کوش��ت و هەر یەکە بە شێوەیەک ئیددعای 
نوێنەرایەتیی خودای لەس��ەر زەوی دەکرد و 
خۆیان بە جێگرەوەی خ��وا دەزانی. ئەم دوو 
مرۆڤ��ە لە بنەڕەتدا ئاخێوەری ش��ێوەیەک لە 
زمانی تورکی بوون. ش��ا ئیسماعلی سەفەوی 
وەک بناغەدان��ەری ئەم دەس��ەاڵتە، ئایینی 
ش��یعە دەکات بە ئایینی ڕەسمی لە ئێران و 
هەستی ش��اعیرانەی خۆی بە زمانی تورکی 
دەردەبڕێ��ت و ب��ە نازناوی خەتایی ش��یعر 
دەنووسێت. لەوالشەوە سوڵتان سەلیمی یاووز 
بە زمانی فارسی شیعر دەنووسێت و شانازی بە 
شاعیربوونییەوە دەکات. ئێستاش لە سەدەی 
بیس��تویەکەمدا لە واڵتی ئێران ش��یعرەکانی 
سوڵتان سەلیم و سەلیمنامەکانی چاپ و باڵو 
دەبنەوە. ئەوە ئەو دوو دەس��ەاڵتدارە سیاسی 
و ئ��ەو دوو ئیمپراتۆرەن کە لە ١5١٤دا و لە 
شەڕی چالدیراندا بەردی بناغەی سنوورەکانی 
دوو ئیمپراتۆری دادەڕێژن کە ئێستاش دوای 
نزیکەی پێنجس��ەد س��اڵ کەم تا زۆر وەک 
خۆی ماوەتەوە و بووەتە س��نووری نێوان دوو 
پاشماوەی ئەم ئیپمراتۆرییانە، واتا واڵتی ئێران 
و تورکیا. بەاڵم لە سەردەمی ئێستادا ئەستەمە 
مرۆڤ بیر لەوە بکاتەوە کە، بۆ نموونە، ش��ای 
ئێران و سەرۆککۆماری تورکیا بە زمانی یەکتر 
شیعر بڵێن و باڵوی بکەنەوە. خەیاڵی شیعری 
تورکیی رەزا ش��ا و شیعری فارسی ئاتاتورک 

هەر لە زەینیشدا ناگونجێت. 
لە کاتێک��دا خاڵەکانی جیاکەرەوەی زمان 
و دیالێکت بە ش��ێوەیەکی گشتی ئاماژە بەوە 
دەکەن ک��ە ئاخێوەرانی زمانێ��ک لە یەکتر 
تێدەگەن و هەر کە کێش��ەی لێکتێگەیشتن 
هاتە ئاراوە، ئەوە ئیتر سنوورەکانی نێوان دوو 
زمان زەق دەبنەوە. ئەم پێوەرانە پێیان وایە کە 
لە  ئەوەندە  ئاخێوەرانی زاراوەکانی زمانێکیش 
یەک دوور نین کە لە یەکتر تێنەگەن. بەاڵم 
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لە دونیای واقیعدا ش��تەکە زۆر لەوە ئاڵۆزترە. 
لێکۆڵین��ەوەکان نیش��ان دەدەن ک��ە هەموو 
ئاخێوەرانی زمانی ماندارین لە چین لە یەکتر 
تێناگەن. بەاڵم پرس��ی سیاس��ەت و ناسنامە 
وا دەکات قس��ە لەس��ەر زمانی یەکگرتووی 
مانداری��ن بکرێت و بانگەش��ەی ئەوە بکرێت 
ک��ە هەموو ئاخێوەرانی ئ��ەم زمانە لەم واڵتە 

پانوبەرینەدا بێ کێشە لە یەکتر تێدەگەن.  
کاتێک واڵت��ی گەورەی هیندس��تان لە 
لەدەس��ت  خ��ۆی  س��ەربەخۆییی  ١٩٤8دا 
کۆلۆنیالیزم��ی بریتانی��ای مەزن وەدەس��ت 
هێنا، پرس��ی زمانی هیندی و ئوردو پرسێکی 
ئەوت��ۆ نەبوو و ئاخێوەرانی ئ��ەم دوو »زمان«ە 
بە هاس��انی لێک تێدەگەیش��تن. بەاڵم دوای 
پرس��ی ئایینی و سیاسی و جیابوونەی هیند 
و پاکس��تان، س��نوورەکانی ئ��ەم دوو زمانە 
هێندە تۆخ بوون��ەوە کە مرۆڤ هەر نەوێرێت 
بیر لە ڕیش��ەی هاوبەش��ی ئ��ەم دوو زمانە 
بکات��ەوە. نموونەی واڵتانی س��کاندیناوییش 
هەر بەم چەش��نەیە، من ه��ەر ئەمڕۆ واڵمی 
نام��ەی خوێندکارێکی خۆمم کە نۆروێژییە و 
بە نۆروێژی بۆی نووس��یوم بە زمانی سوێدی 
داوەت��ەوە و هیچ کێش��ەیەکی ئەوتۆی لێک 
تێگەیشتنمان نەبووە. بەاڵم کێ هەیە بوێرێت 
بڵێ��ت ک��ە ئەمانە دوو زمانی جی��اواز نین و 
س��نوورەکانی نەتەوەیی��ی دوو نەتەوە دیاری 
ناکەن. مرۆڤ زۆر بە س��انایی دەتوانێت بڵێت 
کە ئەگەر هۆکاری سیاس��ی لەئارادا نەبان و 
لە دووس��ەد س��اڵی ڕابردوودا یەک ئەلفبێ و 
یەک سیس��تمی خوێندن لەئارادا بوایە، ئەوە 
ئەم دوو زمانە/زاراوەیە وەها یەکگرتوو دەبوون 

کە موویان دەنێوانەوە نەدەچوو. 
ڕەوت��ی س��تانداردبوونی زم��ان هەر بە 
دیاریکراوەوە  زمانێک��ی  زمانییەکانی  تواناییە 
نەبەس��تراوەتەوە. هۆکارگەل��ی کۆمەاڵیەتی، 
فەرهەنگ��ی و سیاس��ی دەبن��ە ه��ۆکاری 
پەرەئەس��تاندنی زاراوەی��ەک و دواجار بوونی 
بە زمانێکی س��تاندارد. لە سەردەمی مۆدێڕندا 

سیستمی پەروەردە و مێدیا و بۆرۆکراسی، سێ 
بەردی سەرەکیی و بنەڕەتیی ستانداردبوونی 
زمانێکن. ل��ە نەبوون��ی ئەم فاکتەرانەش��دا 
تەنانەت زاراوەیەک یان زمانێکی دیاریکراویش 
وەها لەتوکوت دەکرێ��ت و بواری کەڵک لێ 
وەرگرتن��ی هێندە بەرتەس��ک دەبێتەوە کە 
دواجار دەکەوێتە بەر هەڕەشەی لەنێوچوون. 
دیاردەی مەرگی زمانەکان شتێک نییە جگە 
لە نەمانی دەرفەت و بوار بۆ دەکارهێنانیان. 

بەس��ەرهاتی زمانی کوردی لە سەرەتای 
بەس��ەرهاتێکی  بیس��تەمەوە  س��ەدەی 
سەرنجڕاکێش��ە. ئاخێوەران��ی زاراوەکانی ئەم 
زمانە بوون بە »هاوواڵتیی« چوار واڵتی جیاواز 
و چوار سیاسەتیی فەرهەنگیی جیاواز و النی 
کەم س��ێ زمانی جیاواز. سنووری نێوان ئەم 
واڵتان��ە وەک دیوارێک��ی پۆاڵیین هەر جۆرە 
پێوەندییەکی لەنێ��وان ئاخێوەرانی زاراوەکانی 
ئەم زمان��ە کردبووە کردەیەک��ی نامومکین. 
پەروەردەی هاوب��ەش بەم زمانە و زاراوەکانی 
بوو ب��ە خەی��اڵ و هەرگی��ز وەدی نەهات. 
ڕەوتی سیاس��یی ئەم واڵتان��ە تەنانەت بووە 
هۆی س��ەپاندنی ئەلفبیی جیاوازیش بەسەر 
ئاخێوەرانی ئەم زمانە. یەکەم ڕۆمانی کوردی 
بە ئەلفبێی کریلی��ک چاپ و باڵو بووەوە کە 
ئێستاش��ی لەگەڵدا بێت بۆ زۆرینەی هەراوی 
ک��وردەکان ئەلفبێیەک��ی نامۆ و نەناس��راوە. 
کاتێ��ک بەدرخانییەکان ل��ە ١٩32 هاواریان 
ب��ە ئەلفبێی التین��ی چاپ و ب��اڵو کردەوە 
هەنگاوێکیان بەرەو کوردانی باکور هەڵێناوە و 
چەند هەنگاو لە کوردانی پارچەکانی تر دوور 
کەوتنەوە. ئێس��تا دوای زیاتر لە س��ەدەیەک 
تێپەڕین��ی زەم��ەن بەس��ەر هاتن��ە کایەی 
دەوڵەت نەتەوەکان لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، 
سووژەگەلی جیاوازی کوردی بەرهەم هاتوون 
کە دەیان فاکتەر لە یەکتریان دوور دەخاتەوە 
جگە لە هەس��تێکی ناسیۆنالیستی. هەستێک 
کە بۆ وەدیهاتنی ئامانجەکانی، سەدان کۆسپی 

جۆراجۆری لەبەردەمدایە.

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720 378



لێرەدا تەنیا دەمەوێت بڵێم کە ش��ێوازی 
تازەکانی  نەت��ەوە  هەڵس��وکەوتی دەوڵ��ەت 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس��ت لەگەڵ پرس��ی زمان 
دەبێ بۆ ئێم��ە ببێتە وانەیەکی گرنگ. ئەوان 
هاتن و هەزاران ئەفس��انە و ئوس��تورەیان بۆ 
زمانگەل��ی خۆیان س��از ک��رد و زمانەکانی 
دیکەی پێکهات��ەی جۆغرافیاکانیان لە هەموو 
ش��ت بێبەش ک��رد و هەلومەرج��ی توانەوە 
و لەنێوچوون��ی زۆر زمان��ی غەی��ری زمانی 
»پێشکەوتووی« خۆیانیان خۆش کرد. یەکیان 
زمانەک��ەی بە زمانی ش��ەکر پێناس��ە کرد، 
یەکیان بە زمانی خوا و یەکیان بە زمانی خۆر. 
ئەم سیاس��ەتە زمانییە بێگومان کارتێکەریی 
خ��ۆی لەس��ەر ئێلیتی کوردی��ش دادەنێت. 
ئەوانیش لە حەس��رەتی زمانێکی ستانداردی 
ناوەندیدا هەوڵی سڕینەوەی زاراوەکانی دیکە 
دەدەن. ئەوان هەم��وو هەوڵەکانی خۆیان بۆ 
وەدیهێنان��ی مافی زمانی��ی خۆیان فەرامۆش 
دەکەن. ئاخێ��وەری هەر زاراوەیەکی کوردی، 
زاراوەی خ��ۆی بە س��ەرەکی دەزانێت و پێی 
وایە دەبێ ئەم زاراوەیە ببێتە »زمانی ڕەسمی«. 
ئ��ەوان پێیان وایە تەنیا ڕێگەی پێش��کەوتن، 
سیاس��ەتێکی یەک زمانییە. ئ��ەوەی 2008 
ڕووی دا دەکرێت لەم چوارچێوەیەدا ببینرێت. 
من بۆخۆم هەر ئەو کات هەڵوێس��تم گرت و 
لە وتارێکدا کە دواتر لە کتێبی زمان، ئەدەب 
و ناس��نامەدا چاپ بوو، باسی ئەوەم کرد کە 
پرسی زمانی س��تاندارد و دەستنیشانکردنی 
زاراوەیەک بە زمانی ڕەس��می نە زمانناسانەیە 
و ن��ە دێمۆکراتی��ک و تەنانەت بە کردەوەش 
نامومکین��ە. ئەگ��ەر سیاس��ەتی زمانیی ئەو 
واڵتان��ەی کوردیان تێدا دەژین س��ەرکەوتوو 
ب��وو بێت، ئ��ەوە دەکرێت مرۆڤ خۆش��بین 
بێ��ت کە سیاس��ەتی ی��ەک زم��ان و یەک 
نەتەوەی کوردییش سەرکەوتوو دەبێت. لەبەر 
کۆمەڵێک هۆکاری زمانی، سیاسی، فەرهەنگی 
و تەنان��ەت ئابووریی��ەوە، زمان��ی کوردی لە 
هەلومەرجی ئێس��تادا زیاتر لە ستانداردێکی 

هەیە. بە ئەم��ەش قیامەت ڕانابێت و دەکرێ 
م��رۆڤ بەرپرس��انەتر و واقعییانەت��ر بیر لە 
پانداڕێژی��ی زمان��ی بکات��ەوە. دەکرێ چاو 
لە ئەزموون��ی واڵتانی وەک ئەرمەنس��تان و 
هیندس��تان و ئەفغانس��تان بکاتەوە. دەکرێ 
تەنان��ەت بیر لە ئەزموونی ئامریکاش بکاتەوە. 
دەکرێ بیر لە پانێکی تۆکمەی هەمەالیەنەی 
زمانی بکاتەوە کە تێیدا مافی هەموو زاراوەکان 
پارێزراو بێت و لە هەمان کاتیش��دا هەوڵ بۆ 
گەشەپێدانی زمانی کوردی بە لەبەرچاوگرتنی 
هەلومەرجی ناوچەی��ی و زاراوەیی بکرێتەوە. 
ئێستا لە باش��وور گەورەترین کێشەی زمانی، 
کێش��ەی دوو زاراوەیی نیی��ە، بەڵکو نەبوونی 
پانی دروس��تی پەروەردەیییە. لە هەمانکاتدا 
هاوژینی��ی دوو زاراوەی س��ەرەکیی زمان��ی 
ک��وردی لە جۆغرافی��ای باش��ووردا دەکرێ 
وەک دەرفەتێک��ی زمان��ی س��ەیر بکردرێت. 
دەبینین بە ک��ردەوە ئاخێوەرانی ئەم زاراوانە 
ناتوان��ن لە یەکتردا بتوێن��ەوە. ئەوان دەکرێ 
بە ش��ێوەیەکی ژیرانەتر بیر لە تێگەیش��تنی 

هاوبەشی هەمەالیەنەتر بکەنەوە. 
ب��ە هەبوونی ئەزموونی باش��وور ئێمە لە 
ڕۆژهەالت دەستمان ئاوەاڵترە و دەتوانین زۆر 
بەرەوپیری  بە شێویەکی ڕاس��یۆنال/عەقاڵنی 
ئەم پرس��یارە بچی��ن. بۆ نموون��ە دەکرێت 
بی��ر ل��ەوە بکرێت��ەوە ک��ە ئاخێوەرانی هەر 
زاراوەیەک لە قۆناغی س��ەرەتاییدا دەتوانن بە 
زاراوەی خۆیان بخوێن��ن و لە هەمانکاتدا بە 
فێربوون��ی بنەماکان��ی زاراوەی خۆیان بەرەو 
فێربوون��ی یەک لە س��تانداردە کوردییەکان 
هەنگاو هەڵێننەوە. ئەگەر ویس��تی سیاس��ی 
و تێگەیشتن لە پێداویس��تیی ناسنامەیەکی 
کێش��ە  بگیرێت،  لەبەرچ��او  دێمۆکراتی��ک 
زمانییەکان بە شێوەیەکی س��اناتر چارەسەر 
دەکرێن. ئەوە تەنیا سیاسەتی سڕینەوەیە کە 
نابێ لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا دەرفەتی پێ بدرێت.
دیک��ە  زمانێک��ی  ه��ەر  دەکارهێنان��ی 
گرێ��دراوی  هەمدیس��ان  پ��ەروەردەدا  ل��ە 
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هەلومەرجی سیاسییە. بۆ نموونە قەوارەگەلی 
فیدراڵی یا خود کۆنفیدراڵی و دابەش��کردنی 
دێمۆکراتیکان��ەی دەس��ەاڵت، دەرەنجام��ی 
سیاس��یی خ��ۆی دەبێ��ت. ئەگەر ک��ورد لە 
چوارچێ��وەی هەر واڵتێکدا بژی��ت، بێگومان 
ئەمە دەبێتە ه��ۆکاری پەیڕەوکردنی جۆرێک 
لە سیاسەتی چەند زمانەیی. لەم نێوەدا پرسی 
زمانی ئینگلیس��ی وەک زمانێکی کاریگەری 
جیهان��ی، دەبێ زۆر بە ش��ێنەیی و بە وردی 
بی��ری لێ بکرێت��ەوە. دیس��انەوە هەڵەکانی 
پەروەردە لە باشوور لەمەڕ دەکارهێنانی زمانی 
ئینگلیس��ی و خوێندنگە تایبەتییەکانی زمانی 
ئینگلیس��ی جێگای لێ فێربوونە. هەوڵدان بۆ 
پەرەپێدانی زمانی ئینگلیس��ی لە قۆناغەکانی 
س��ەرەتایییەوە دەب��ێ و دەک��رێ بیری لێ 
بکرێتەوە. ئێس��تا لە زۆر واڵتی دونیادا زمانی 
ئینگلیسی بە ش��ێوەیەکی بەرچاو ئامادەییی 
هەیە. بەاڵم ئەزموونی سەرکەوتووی هێندێک 
واڵت نیش��ان دەدات پەرەپێدانی پەروەردە بە 
زمانی ئینگلیس��ی ناتوانێت و نابێت پێش بە 
زمانی خۆماڵی بگرێت. واڵتانی س��کاندیناوی 
نمونەی هەرە س��ەرکەوتووی ئەم ئەزموونەن. 
بڵێم هەموویان ئینگلیس��ی  ئەوان دەتوان��م 
و تەنان��ەت چەن��د زمانی دیک��ەش زۆر بە 
باش��ی دەزانن، بەاڵم زمانی خۆیان، سوێدی، 
نۆروێژی، فیناندی و دانمارکی زۆر بە باشی 
دەزانن و بە شانازییەوە پێی دەنووسن و پێی 

دەخوێنن و خۆیانی پێ دەناسێنن. 

ب��ۆ خۆت��ان گوت��اری  ئێ��وە   
کتێبەکانی خوێندنی کوردی لە هەرێمی 
و  ک��ردووە  ش��یکاری  کوردس��تانتان 
کەموکوڕییەکانتان نیش��ان داوە. هەروەها 
ئ��اگادارن کە ل��ە واڵتان��ی داگیرکەری 
کوردستان یەکێک لە بناغە سەرەکییەکانی 
مۆدێڕنیزاسیۆن، گۆڕانکاری لە پەروەردەدا 
بووە. ل��ەم ڕوانگەیەوە، ئێوە پێتان وایە لە 
داهاتووی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا، باشترە 

ناوەندیمان  پ��ەروەردەی  سیس��تەمێکی 
هەبێ کە دەستنیشانی بکا کتێبی خوێندن 
ل��ە هەم��وو پۆلەکاندا چۆن ب��ێ، یاکوو 
قوتابخانەکان دەتوانن لە چوارچێوەی هەر 
مژارێکدا بۆ خۆیان کتێب پەسەند بکەن؟

ئەوەی ک��ە خویندنگەکان بتوانن 
کتێبگەلی  پەس��ندکردنی  پرسی 
م��ژارە جی��اوازەکان  خوێندن��ی 
وەس��تۆی خۆیان بگرن دەبێ وەک پرسێکی 
س��تراتێژیک چاو لێ بکردرێ��ت. لە واڵتانی 
ئوروپایی ئەمە ئیتر بووەتە نەریتێکی جێگرتوو 
کە خوێندنگەکان لە بازاڕی بەرباڵوی کتێبدا 
باشترین کتێبەکان لە باری فۆڕم و ناوەڕۆکەوە 
ب��ۆ خوێندن لە خوێندنگ��ەکان هەڵدەبژێرن. 
ژمارەی ناوەندگەلی پڕۆفیش��ناڵی تایبەت بە 
بەرهەمهێنان��ی کتێب ب��ۆ خوێندنگەکان لە 
هەم��وو واڵتانی ئوروپاییدا ل��ە ڕیزی ناوەندە 
و  پەخ��ش  ناس��راوەکانی  و  س��ەرکەوتوو 
باڵوکردنەوەدان. بەاڵم بە باوەڕی من الوازیی 
خوێندەواری��ی  ئاس��تی  و  فەرهەنگ��ی 
کۆمەڵکەگەی ئێمە، لە هەلومەرجی ئێس��تادا 
ناتوانێت بچێتە ژێر باری بەرپرسیارییەتییەکی 
ئاوا مەزن��ەوە. ئێمە هێش��تا زۆر دوورین لە 
تەنانەت ڕێنووس��ێکی جێگرت��ووی هاوبەش. 
کتێبەکانی خوێندن لە باشووری کوردستان و 
داڕش��تنە پ��ڕ ل��ە کەموکوڕییەکانی��ان زۆر 
سەرەتایی  خوێندنی  کتێبەکانی  مەترسیدارە. 
کە بەردی بناغ��ەی پەروەردەی هەر واڵتێک 
پێک دێنن بوونەتە سەرەتایەک و هۆکارێکی 
بنەڕەتی بۆ پارچەپارچەبوونی زەینی سووژەی 
کوردی لە کوردس��تان. پێکهێنانی لێژنەگەلی 
پسپۆڕی زمانی و پەروەردەیی لە پێداویستییە 
و  سەرکەوتوو  پەروەردەیەکی  سەرەکییەکانی 
مۆدێڕنە. دابەشکاریی سیاسی و ئایدۆلۆژیکی 
لە باش��وور بەداخەوە ڕێی بە پێش��وەچوونی 
کوردس��تان  لە  پەروەردەیی  هەمەالیەن��ەی 
گرتووە. ئەوە هیچ زێدەڕۆیی نییە ئەگەر بڵێم 
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تراژێدییان��ەی  دەرهاویش��تەی  زەقتری��ن 
هەلومەرجی فەرهەنگی و سیاسیی کوردستان 
لە بواری پەروەردەدا خۆی نیش��ان دەدات و 
دواجاری��ش ئەنجامی ئ��ەم پەروەردەیە ئەم 
ڕەوتە بەهێزتر دەکاتەوە و مرۆڤی کورد زیاتر 

تووشی لێکدابڕان و سەرلێشێواوی دەکات. 
بە کورتی و بە س��انایی دەبێ بڵێم پرسی 
پەروەردە و سیاس��ەتی زمان��ی، بناغەداڕێژی 
ناسنامەی مرۆڤی ئەم سەردەمەیە و هەر چەشنە 
سیاس��ەتێکی هەڵە لەم بارەی��ەوە دەتوانێت 
ئاکام��ی زۆر نالەباری ل��ێ بکەوێتەوە. ڕەنگە 
هیچ شتێک لەوە ناهومێدکەرانەتر نەبێت کە 
لە باشوور پۆستی وەزیری پەروەردە دەکەوێتە 
ئاستی خوارەوەی ملمانێی حیزبەکان لەسەر 
دابەش��کردنی دەسەاڵت و تەنانەت حیزبی وا 
هەی��ە دەڵێت من »وەزارەت��ی پەروەردەم« بۆ 
چییە. ئەگەر مرۆڤ ئەمە لەگەڵ سیاس��ەتی 
پەروەردەیی و زمانی لە واڵتانی پێشکەوتووی 
جیهاندا بەراورد بکات، تێدەگات ئێمە هێشتا 
لە س��ەرەتای وێس��تگەکانی ئافراندنی تاکی 

زانای وریای ڕەخنەگری سەربەخۆداین. 

 ئێ��وە لە تێ��زی دوکتۆراکەتاندا 
کە دواتر وەک کتێبیش باڵو کرایەوە، لە 
تیۆریی بێنێدیکت ئەندێرسن بۆ نیشاندانی 
پەیوەندیی نێوان پیشەسازیی چاپ لەگەڵ 
ناس��یۆنالیزم کەڵکتان وەرگرتووە. دەکرێ 
کەمێک زیاتر لەگەڵ ئەم تیۆریس��ییەنە 
و کتێب��ە ناودارەک��ەی س��ەبارەت ب��ە 
کۆمەڵگەی خەیاڵی )وێناکراو( ئاش��نامان 
بکەن؟ هەروەها ئێوە چۆن لە چوارچێوەی 
تیۆریک��ی کتێبەکەت��ان کەڵکت��ان لەم 

تیۆرییە وەرگرتووە؟

کاتێ��ک مرۆڤ پێوەندیی ڕۆمان و 
نەتەوە بە گشتی و بە دیاریکراوی 
دەخاتە بەر ب��اس، ناچارە ئاوڕ لە 
زۆر الیەنی تیۆریک بداتەوە. یەک لەم بوارانە 

بواری چەمک��ی نەتەوەیە. توێژەری ئەم بوارە 
دەبێ هەڵوێس��تی لەس��ەر کۆی ئەم باسانە 
هەبێت کە لە دوو س��ەدەی ڕابردوودا لەسەر 
ئ��ەم چەمک��ە ک��راون. چەمکی نەت��ەوە و 
پێناس��ەکردنی ئەوەندە ئاڵ��ۆزە کە هێندێک 
ک��ەس واز لە پێناس��ەکردنەکەی دێنن و بە 
شێوەیەکی پراگماتیستی لێی دەڕوانن. لێرەدا 
ب��ا بڵێم کە ئەمە تایبەتمەندیی ڕۆمانیش��ە و 
پێناسەکردنەکەی ساناتر لە هیی نەتەوە نییە. 
تا ئ��ەو جێگایەی دەگەڕێتەوە س��ەر الیەنی 
تیۆریکی باس��ی تێزەکەی من، بە شێوەیەکی 
گش��تی هەوڵم داوە بزان��م پێوندیی هۆکار و 
هۆکردییان��ەی )cause and effect( نەتەوە و 
نەتەوەخ��وازی )nationalism( چییە. مرۆڤ 
دەکرێ کۆی بۆچوونەکانی باوی ئەم بوارە بە 
سێ جۆر دابەش بکات: ١. بۆچوونی سەرەتایی 
و خوێنی )primordial(. 2. بۆچوونی مۆدێڕن 
و س��ازکراوی )constructivist(. 3. بۆچوونی 
ethno-( تێکەاڵو و س��یمبۆلیکی ئێتنیک��ی
بۆچوونان��ە  ل��ەم  کام  ه��ەر   .  )symbolist
مێژوویەکیان لە س��ەرهەڵدان و گەشەکردن 
هەیە و لە بواری مێژوویییەوە و لە ش��وێن و 
س��ەردەمی جیاوازدا ئەزموون کراون و دەکار 
هاتوون. ب��ۆ نموونە مرۆڤ دەکرێ قس��ە لە 
خوێندنگەی ئاڵمانی و فەڕەنس��ی و تەنانەت 
س��اڵویکی )Slavic(ی ناس��یۆنالیزم ب��کات. 
مرۆڤ دەکرێت ئاوڕ لە پێشەنگانی ڕۆمانتیزمی 
ئاڵمان��ی بداتەوە و بۆچوونی کەس��انی وەک 
فیخت��ە و هێردێر و پێداگریی ئەوان لەس��ەر 
الیەن��ە بەرهەس��تەکانی )objective( نەتەوە 
ببینێ��ت. ی��ان هەر بەم چەش��نە س��ەیری 
ئەزموونی شۆڕش��ی فەڕەنسە بکات و باس لە 
الیەنی زەینیی )subjective( چەمکی نەتەوە 
بکات و بۆچوونی کەسانی وەک ڕۆسۆ و پرسی 
شارۆمەندی و ئیرادەی هاوبەش بۆ نەتەوەسازی 
بە بنەمای لێکدانەوە بگرێت. دەکرێ تەنانەت 
لە تێکهەڵکێش��کردنی ئەم دوو بۆچوونە بگاتە 
 .)intersectional( ئەنجامێکی نێوانبەش��ییانە

381گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720



فراوانخ��وازە  بزووتن��ەوە  س��ەرهەڵدانی 
گشتگیرەکانی وەک پانتورکیسم و پانئیرانیزم 
و پانئیس��امیزم و هتد دەتوانن ڕیشەیان لە 
کارکردی بیر و هزری لە جۆری ناسیۆنالیزمی 
گەالنی س��اڵو )slavic( لە نیوەی دووهەمی 
بێ��ت.  دوات��ردا  و  نۆزدەه��ەم  س��ەدەی 
ڕەنگدانەوەیەک��ی ئ��ەم بۆچوونان��ە تەنانەت 
دەکرێ لە لیستە دوورودرێژەکەی ستالینیشدا 
ببیندرێ��ت کاتی��ک ب��ۆ پێناس��ەی نەتەوە، 
وەک  هاوب��ەش  خاڵ��ی  زۆر  ژمارەیەک��ی 
پێششەرت و پێوەری نەتەوەبوون ڕیز دەکات.  
چوارچێ��وەی هزری��ی تێزەکەی م��ن تا ئەو 
جێگایەی دەگەڕێتەوە س��ەر نەتەوە، ئەوە بوو 
کە نەتەوە ش��تێکی مێژوویی نییە، بەڵکو لە 
قۆناغێک لە قۆناغەکانی مێژوودا ساز دەکرێت. 
بە گوێرەی تیۆریگەلی کەس��انی وەک ئێریک 
هابس��باوم و ئێرنێس��ت گێلنەر و بێنێدیکت 
ئاندێرس��ەن، دواجار ناسیۆنالیزم هۆکارێکە بۆ 
بەرهەمهێنان��ی نەت��ەوە وەک هۆکردێک. بە 
واتایەکی دیکە لە ڕوانگەی ئەوانەوە، بزاڤێکی 
کۆمەاڵیەتیی پشتئەس��توور بە پێش��ەنگێکی 
سیاس��ی و فەرهەنگی لە ڕەوتێکی سیاسی و 
فەرهەنگیدا )ناس��یۆنالیزم(هەوڵی سازکردن و 
دەدات  ناسنامەیەک/پێکهاتەیەک  خەماڵندنی 
کە نە نەتەوە ناوزەد ک��راوە. بەاڵم بنەماکانی 
ئەو زەینییەتە هاوبەشەی کە دواتر لە ئاکامی 
بزووتنەوەیەکی نەتەوەخوازانەدا س��از دەبێت 
بە ب��اوەڕی م��ن ڕیش��ەگەلی فەرهەنگین. 
ڕێک لێرەدایە کە پێی بێنێدیکت ئاندێرس��ن 
دەکەوێتە نێو تێزەکەی منەوە. ئەو باوەڕی بە 
بنەما فەرهەنگییەکانی نەتەوە هەیە کە دەبن 
بە کەرەس��ەیەک بۆ س��ازکردنی زەینییەتی 
کۆمەڵگە خەیاڵییەکان. مەبەست لە کۆمەڵگە 
خەیاڵیی��ەکان ئەوەیە کە هیچ کۆمەڵگەیەکی 
مرۆیی لە ئاس��تی نەتەوەدا لەئ��ارادا نییە کە 
هەموو ئەندامەکانی بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ 
یەکتر بناس��ن و یەکتری��ان بینیبێت. بەاڵم 
سەرەڕای ئەم ڕاستییە، ئەندامانی نەتەوەیەک 

تا ڕادەیەک هەست بە هاوچارەنووسی دەکەن 
ک��ە تەنانەت ئام��ادەن لە ب��ۆ نەتەوەکەیان 
گیانیش��یان بەخت بکەن. بە واتایەکی دیکە 
ئەندامانی نەتەوە نەک وەک خزم و ناسیاوی 
ڕاس��تەوخۆ هاوخوێن، بەڵکو وەک کەسانێک 
کە ل��ە زەی��ن و خەیاڵی یەکت��ردا هەن لە 

چوارچێوەی نەتەوەیەکدا پێناسە دەکرێن. 
پرس��ی ڕۆمانیش ل��ەم س��ۆنگەیەوە بۆ 
ئاندێرس��ن گرنگ��ە. کاراکتەرەکانی ڕۆمانێک 
ش��ەرت نییە هەموویان یەکتر بناسن، بەاڵم 
ل��ە چوارچێ��وەی جیهانی ڕۆمانەک��ەدا بێ 
ئەوەی کە هەموویان ڕاس��تەوخۆ پێوەندییان 
ب��ە یەکترەوە هەبێت، کارتێکەرییان لەس��ەر 
زەین و ک��ردەوەی ئەوانی دیکەدا هەیە. ئەوە 
بە هەڵکەوت نییە کە ڕیشەکانی سەرهەڵدانی 
ڕۆم��ان و نەت��ەوە زۆر وەک ی��ەک دەچ��ن 
و لە باری زەمەنییش��ەوە ئ��ەم دوو دیاردەیە 
کەم تا زۆر وێکڕا س��ەر هەڵدەدەن. هەڵبەت 
ئاندێرس��ن لە کارەکانیدا ئاماژە بە ڕۆمانگەلی 
دیاریکراوی��ش دەکات ک��ە دەتوان��ن وەک 
ئۆلگویەک بۆ ڕەنگدانەوەی ڕەوتی نەتەوەسازی 
سەیر بکردرێن. کەواتە ڕۆمان وەک جیهانێکی 
خەیاڵی و لە سۆنگەی پێوەندیی کاراکتەرەکان 
و وەگێ��ڕ و رەنگدانەوەی لە زەینی خوێنەردا 
دەتوانێت ش��یوازێک بێت لە نەتەوە. هەروەها 
لە بواری ڕەنگدانەوەی هەلومەرجی تایبەتیی 
فەرهەنگی و مێژوویی و سیاسیی خەڵکانێکی 
دیاریکراویش��دا دەتوانێ��ت دەقێ��ک بێت بۆ 
دەرخس��تنی پێوەندیی دووالیەن��ەی نەتەوە 
و گێڕانەوەکەی لەس��ەر یەکت��ر. بە واتایەکی 
دیک��ە هەلومەرج��ی تایبەت��ی نەت��ەوە کار 
دەکاتە سەر گێڕانەوەکە و گێڕانەوەکەش کار 
دەکاتەوە سەر ڕەوتی سازکردنەوەی نەتەوەکە.  
الیەنی دروس��تکراویی ناسنامەی نەتەوەیی و 
تایبەتمەندییە کۆمەاڵیەتی و کەسایەتییەکانی 
کۆمەڵگە و تاکەکان��ی، دەکرێت لە گێڕانەوە 
ڕۆمانییەکاندا زۆر بە بەرچاوی ببیندرێن. وەک 
نموونەیەک دەتوانم ئاماژە بە ڕۆمانی ئامریکایی 
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و بریتانیای��ی و کەنەدایی بکەم کە ئەگەرچی 
هەموویان، بە زمانی ئینگلیس��ی دەنووسرێن، 
ب��ەاڵم هەر یەکەیان هەڵگری ناس��نامەیەکی 
دیاریکراو و گرێ��دراوی کۆمەڵگەی خۆیەتی. 
لێ��رەدا باس��ی ڕۆمانگەلێک ل��ەم واڵتانە کە 
ب��ە زمانەکانی دیکە، بۆ نموونە. فەڕەنس��ی و 
کێلتی دەنووسرێن ناکەم، ئەگەرچی ئەم باسە 
دەتوانێت لەس��ەر ناوەڕۆک��ی ئەوانیش هەر 

ڕاست بێت. 
ت��ا ئ��ەو جێگای��ەی دەگەڕێتەوە س��ەر 
 )print capitalism( چ��اپ  س��ەرمایەداریی 
ئاندێرسن دیاردەی چاپی کتێب لە سەردەمی 
مۆدێڕندا بە ڕێگەخۆش��کەری نەتەوەسازی و 
گەش��ەی نەتەوەیی دەزانێ��ت. ئەوە بە هاتنە 
ئارای پیشەس��ازیی چاپەوەی��ە کە لە نیوەی 
دووهەمی سەدەی پانزدەهەمەوە 20 میلیۆن 
کتێب لە ئوروپا چاپ دەکرێت و لە س��ەدەی 
ش��انزدەهەمدا ئ��ەم ژمارەی��ە دەبێتە 200 
میلیۆن. بێگومان ئەم ژمارانە لە س��ەدەکانی 
دواتردا هەر زیاتر و زیاتر دەبن. لێرەدا کتێب 
دەبێت بە کااڵیەک کە دەفرۆشرێت و ناوەندی 
باڵوکردن��ەوە قازانجی ل��ێ دەکات و ئەمەش 
تایبەتمەندییەکی سیس��تمی سەرمایەدارییە. 
پ��رس ئەوەیە لە کۆمەڵگەیەک��ی دیاریکراودا 
ئامادەیی هەیە  پیشەس��ازیی چاپ چەن��دە 
و چەندە گەش��ەی کردووە. ل��ە نەبوونی ئەم 
پیشەس��ازییەدا قس��ەکردن ل��ە پێکهێن��ان 
و خەماڵندن��ی زەینییەتێک��ی نەتەوەی��ی و 
زۆر  س��ازکردنی کۆمەڵگەیەک��ی خەیاڵ��ی، 
ئەستەم دەبێت. وەک نموونە ئێمە هەموومان 
باس��ی بیری نەتەوەیی الی ئەحمەدی خانی 
ل��ە س��ەدەی حەڤدەهەمدا دەکەی��ن و مەم 
و زین ب��ە بنەمایەک بۆ ناس��نامەی خۆمان 
دادەنێین. باشە با ئەمە بەراورد بکەین لەگەڵ 
بی��ر و بۆچوونەکانی کالڤین و لۆتەر لەس��ەر 
پرۆتس��تانتیزم. ئەگەر پیشەس��ازیی چاپ لە 
ئارادا نەبوایە و وەرگێڕانەکانی ئێنجیل بە زمانە 
ناوچەییەکانی ئوروپا بە بەرباڵوی نەگەیشتبانە 

دەس��ت خوێن��ەران، ئەم ب��اوەڕە چۆن باڵو 
دەب��ووەوە. بیر و ه��زری ئەحمەدی خانی لە 
نەبوون��ی دەرفەت��ی چ��اپ و باڵوبوونەوەیدا 
دواجار لە زیندانی چەند دەستنووس��ێکدا لە 
حوجرەی چەند فەقێ و ماڵی چەند بەگێکدا 
قەتی��س دەمێنێت��ەوە و هەرگی��ز نابێت بە 
بۆ  نەتەوەخوازانە  بزوێن��ەری  ئایدۆلۆژیایەکی 
سازکردنی نەتەوەیەک. ئەوە بە هێچ لەونێک بە 
هەڵکەوت نییە کە بۆ یەکەم جار لە ڕۆژنامەی 
کوردس��تانی بەدرخانییەکان لە تاراوگەدا بۆ 
جاری یەکەم بەش��گەلێک لە مەم و زین باڵو 
دەبێتەوە و هەروەها ئەمەش بە هیچ لەونێک 
ب��ە هەڵکەوت نیی��ە کە س��ەرەتاکانی بزاڤی 
نەتەوەخوازیی ک��وردی گرێدراوی ڕۆژنامەی 
کوردس��تانە لە دوایین س��اڵەکانی س��ەدەی 
نۆزدەهەم و س��ەرەتاکانی سەدەی بیستەمدا. 
بە باوەڕی من بەسەرهاتی پیشەسازیی چاپ و 
باڵوکردنەوەی کتێب لە کوردستاندا دەتوانێت 
لە دوێن��ێ و ئەم��ڕۆدا پێوەرێکی چاک بێت 
بۆ هەڵس��ەنگاندنی تایبەتمەندییەکانی ڕەوت 
و ئاس��ت وچارەنووس��ی بزاڤی نەتەوەخوازیی 

کورد. 

 ه��ەر لە تێزەکەتان��دا چۆن بەو 
دەرئەنجامە گەیش��توون ک��ە دەتوانن لە 
نێ��وان پێنج ڕۆمانی فارس��ی و کوردیدا 
ب��ەراوردکاری بکەن؟ ل��ە کاتێکدا ڕۆمانە 
کوردییەکان هی سێ پارچەی کوردستانن 
و لە بەرامبەردا ڕۆمانی فارسیمان هەیە؟ 
ئای��ا دەکرا هەر هەمان ب��ەراوردکاری لە 
نێوان ئەو پێنج ڕۆمان��ە کوردییە لەگەڵ 

پێنج ڕۆمانی تورکی ئەنجام بدەین؟

بنەمای تێزی من پێوەندیی نێوان 
نەتەوە و ڕۆمانە. بۆ ئەم مەبەس��تە 
گریمان��ەی م��ن بریتی ب��ووە لە 
پێوەندی��ی ڕۆم��ان و نەت��ەوە بە پ��ڕۆژەی 
تیۆریی��ە  ڕوانگ��ەی  ل��ە  مۆدێڕنیت��ەوە. 
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دەکارهاتووەکانی من��ەوە مۆدێڕنیتە لە بوارە 
جیاوازەکاندا دەرهاویشتەی خۆی هەبووە. ڵە 
باری کۆمەاڵیەتییەوە ئابووری دەستمایەداری/ 
کاپیتالیس��تی/ س��ەرمایەداری ج����ێ��گای 
بەرهەمهێن��ان  پێش��ووتری  ش��یوازەکانی 
دەگرێتەوە. نەت��ەوە دەبێت بە مانیفێس��تی 
 )essay/article( سیاس��یی مۆدێڕنیتە. وت��ار
دەبێت بە دەرهاویشتەی نووسینی بابەتییانە. 
ڕۆمان دەبێ��ت بە مانیفێس��تی ئەدەبییانەی 
ڕۆمانس/حەماس��ە  جێ��گای  و  گێڕان��ەوە 
ب��وو  پێویس��ت  لێ�������رەدا  دەگرێت��ەوە. 
دەرهاویش��تانەی  ئ��ەم  کارتێکەرییەکان��ی 
مۆدێڕنیتە لەس��ەر یەکتر بەتاقی بکرێنەوە. بۆ 
نموون��ە لەنێوان نەتەوەی خ��اوەن دەوڵەت و 
نەت��ەوەی بێ دەوڵەتدا لێکۆڵینەوە بکرێت کە 
چ جیاوازییەک��ی گێڕانەوەییی مۆدێڕن، واتە 
ڕۆم��ان، هەی��ە. دەوڵەت نەت��ەوەی ئێران و 
ڕۆمانی فارس��ی چ کارتێکەرییەکیان لەسەر 
یەکت��ر هەب��ووە؟ بێدەوڵەتی لە بەس��تێنی 
کۆمەڵگ��ە کوردییەکان��دا چ کارتێکەرییەکی 
لەسەر ڕۆمانی کوردی هەبووە؟ ڕۆمانەکان لە 
دونی��ای خەیاڵی��ی خۆیان��دا چەن��دە لەژێر 
کارتێکەریی فەزای دەوڵەتداری و بێدەوڵەتیدا 
بوون��ە؟  هەر ب��ەم چەش��نەش ڕۆمانەکان لە 
جیهان��ە  ل��ە  و  خۆیان��دا  گێڕانەوەکان��ی 
خەیاڵییەکانیان��دا چەن��دە ڕەنگدەرەوەی ئەم 
دیاردان��ەن و چەن��دە هاندەری ئ��ەم قەوارە 
سیاسییانەن؟ ڕەوتی مۆدێڕنیزاسیۆن لەم دوو 
بەستێنە جیاوازەدا چەندە کارتێکەریی لەسەر 
س��ەرهەڵدانی ئەم ژانرە ئەدەبیی��ە هەبووە؟ 
ئەمان��ە و گەلێ��ک پرس��یاری دیک��ە ل��ەم 

لێکۆڵینەوەیەی مندا خراونەتە بەر باس. 
و  زانس��تی  لیکۆڵینەوەیەک��ی  ه��ەر 
ئاکادێمیک دەبێ بە پرس��یارگەلی دیاریکراو/
کۆنکرێتەوە دەستنیش��ان بکرێ��ت و بواری 
واڵم و لێکۆڵینەوەک��ەش تەواو بەرتەس��ک و 
س��نووردار بکرێت. هەڵبژاردن��ی پێنج ڕۆمان 
ل��ەو دوو زمانانەدا لەم ڕوانگەیەوە دێت. بەاڵم 

ب��ە چ پێوەرێک ئەم ڕۆمانان��ە هەڵدەبژێری؟ 
دەب��ێ تا ئ��ەو جێگای��ەی دەلوێ��ت ڕۆمانە 
هەڵبژێردراوەکان نموونەی تیپیکال/نوێنەرانەی 
)representative( زمان و مێژووی گێڕانەوەی 
مۆدێڕن��ی ئ��ەو زمانە بن. دەب��ێ پێوەرەکان 
دەستنیشان بکرێن و هەڵبژاردنەکان پاساوی 
تیۆریک و بەرهەس��تیان هەبێت. ئەوە ڕاستە 
کە ڕۆمانە کوردییەکان سەر بە سێ پارچەی 
کوردس��تانن و الن��ی ک��ەم دوو دانەیان لە 
دەرەوەی کوردستان و لە دیاسپۆرای کوردیدا 
بەره��ەم هاتوون. ب��ەاڵم ئەمان��ە هەموویان 
خۆیان وەک ڕۆمانی کوردی ناساندووە. ڕۆمانە 
فارس��ییەکانی بەرهەمهاتوو لە ئەفغانس��تان 
و تاجیکس��تان خۆیان ب��ە ڕۆمانی ئەفغانی و 
تاجیکی پێناسە دەکەن نەک ڕۆمانی فارسی. 
ئەمە ل��ە کاتێکدای��ە وێکچوویی��ی زمانی و 
لە وێکچوویی��ی زاراوەیی  ئ��ەوان  زاراوەییی 
و زمانی��ی ڕۆمانە کوردیی��ەکان ئەگەر زیاتر 
نەبێت کەمتر نییە. ب��ەاڵم هەبوونی دەوڵەت 
نەتەوەکان��ی ئەفغانس��تان و تاجیکس��تان و 
ئێران، پۆلێنکردنی ئەم ڕۆمانانەی خستووەتە 
بارێکی دیکەوە و فۆڕمی نەتەوەییی جیاوازی 

پێ بەخشیون.
بێگوم��ان دەکرێ��ت ئ��ەم لێکۆڵینەوەیە 
لەنێوان ڕۆمان��ە کوردیی��ەکان و ڕۆمانگەلی 
تورکی و عەرەبییشدا بکرێت. ڕۆمانی عەرەبی 
ل��ەم بارەوە زۆر سرنجڕاکێش��ە. یەک زمان و 
بیس��ت و دوو دەوڵەتی عەرەبی! لە هەمووی 
ئەم واڵتانەدا عەرەب��ی زمانی فەرمییە. بەاڵم 
مێ��ژووی ڕۆمانی ئ��ەم واڵتان��ە زۆر جیاوازە. 
ڕۆمان��ی میس��ری و جزای��ری دوو دیرۆکی 
جیاوازیان هەیە و لەژێر باندۆڕی دوو گوتاری 
جیاوازدا نووس��راون. ئەمە ب��ۆ هەموو واڵتانی 
عەرەب��ی ڕاس��تە و گرنگە م��رۆڤ ناوەڕۆکی 
ڕۆمان لەم واڵتانە س��ەرەڕای ئەوەی بە یەک 
جیاوازییە  هەڵس��ەنگێنێت.  نووسراون،  زمان 
گوت��اری و زمان��ی و ناوەڕۆکییەکان��ی ئەم 
ڕۆمانانە زۆر ڕاستیی کۆمەاڵیەتی و سیاسیمان 
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بۆ روون دەکەنەوە. بەراوردیش��یان بۆ نموونە 
لەگەڵ ڕۆمانی کوردی، هەمدیسان پێوەندیی 
گێڕانەوە بە بەستێنی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی 

بەرهەمەکان نیشان دەدات. 
ئ��ەو لێکۆڵینەوانەی من لەس��ەر ڕۆمانی 
تورک��ی بینیوم��ن زۆر بە جوان��ی پێوەندیی 
و  کۆمەاڵیەت��ی  و  ئاب��ووری  گەش��ەی 
گۆڕانکاریی سیاس��ی لەگەڵ س��ەرهەڵدان و 
گۆڕانی گێڕانەوەیی نیش��ان دەدەن. بێگومان 
بەس��ەرهاتی ڕۆمانی کوردی ل��ە باکوور و لە 
واڵتی تورکیاش ئەو ڕاس��تییە دەردەخات کە 
گوتاری ئەدەبیی گێڕانەوەیی لە چ پێوەندییەکی 
گوتارییانەی  بەس��تێنی  لەگ��ەڵ  چڕوپڕدایە 
خۆیدا. باسکردن لە نەبوونی هیچ دەرفەتێک 
بۆ س��ەرهەڵدان و گەش��ەی ڕۆمانی کوردی 
لە تورکیا و بە ک��ردەوە بەراوردکردنی چەند 
ڕۆمانی کوردی لەگەڵ چەند ڕۆمانی تورکی، 
ئەگەر بەباشی و بە پشتبەستن بە تیۆریگەلی 
پێوەندیدارەوە بەڕێوەبچێت، دەتوانێت تیشك 
بخاتە س��ەر پێوەندیی ئەدەبی گێڕانەوەیی بە 
سیاس��ەتەوە و گەش��ەی زمانی و ئەدەبی بە 
هەلومەرجی سیاسییەوە. ئەوکات گرنگیی ئەو 
 Judith( قسە دانس��قەیەی، جودیت فێترلی
ئامریکاییمان،  لێکۆلەرەوەیەکی   ،)Fetterlley
زیاتر بۆ ڕوون دەبێتەوە کە دەڵێت »سەرتاپای 

ئەدەبیات سیاسییە.« 
لێکۆڵین��ەوەی لەم چەش��نە دەتوانن زۆر 
الیەنی ش��اراوەی زەینییەتی تاک و کۆمەڵی 
کوردیم��ان ب��ۆ ڕوون بکەن��ەوە. ب��ۆ نموونە 
کاراکتەرەکان��ی ڕۆمان��ی ک��وردی چ جۆرە 
پێوەندییەکی��ان بە یەکت��رەوە هەیە و چۆن 
لەگەڵ یەکتر هەڵس��وکەوت دەکەن؟ دایکان 
و باوکان پرس��ی دەس��ەاڵت لەنێوان خۆیاندا 
چ��ۆن بەڕێوە دەب��ەن و مردن ل��ە گێڕانەوە 
کوردییەکان��دا چۆنە؟ بە کورتی دەکارهێنانی 
دەتوانێت  گێڕانەوەناسی،  لەسەر  تیۆریگەلێک 
زیات��ری  ڕوونکردن��ەوەی  یارمەتی��دەری 
گێڕان��ەوەی ک��وردی و بەراوردی��ان لەگەڵ 

»ئەوانی دیکەی ک��وردی« بێت. هەلومەرجی 
دایک��ی کورد لە ڕۆمانی کوردی و فارس��یدا 
ک��ە لە ئەنجام��ی لێکۆڵین��ەوەی مندا خۆی 
دەرخست، زۆر سەرنجڕاکێش بوو. من پێشتر 
بیرم لەوە نەکردبووەوە و دواتر زانیم کە وەک 
ش��تێک لە ناخوداگای گێڕان��ەوەی کوردیدا، 
دایکان یان نین، یان نەخۆش و بێدەسەاڵتن. 
ئەگەر دایک وەک س��یمبۆلی نیشتمان سەیر 
بکەی��ن، ئەوکات دەبینین چۆن گێڕانەوەکان، 
ئەگەر ج��وان داڕێژراب��ن، دەتوانن گوزارە لە 

هەست و نەستی ئێمە بکەن.  

 با لێرەدا بۆ مش��تومڕێکی کۆن 
لە ئەدەبیاتی جیهانیدا بگەڕێینەوە. ئەگەر 
سەرنج بە نووسەرێکی وەک میان کۆندرا 
بدەین کە خەڵکی چێکە و بە فەڕەنس��ی 
ئایا دەتوانین یاشار کەماڵ  دەنووس��ێت، 
ی��ا عەلی ئەش��رەف دەروێش��یان وەک 
ڕۆماننوسی کورد ئەژمار بکەین؟ زمان چ 

دەورێک دەبینێت؟

ل��ە دونی��ای ئێس��تادا زۆرن ئەو 
کەس��انەی بە زمانێ��ک جگە لە 
زمانی زگماکییان دەنووسن. پرسی 
ئەوەی نووسەرێکی سەر بە نەتەوە و واڵتێکی 
دیاریک��راو ب��ە زمانێکی دیکە دەنووس��ێت 
پرسێکی سرنجڕاکێشە. کۆندێرای پرسیارەکەی 
ئێ��وە لەب��ەر دەرچوونی لە واڵت��ی خۆی و 
نیش��تەجێبوونی لە فەڕەنس��ە دەس��تی بە 
نووس��ین بەم زمانە کرد. بەاڵم پێناسەی ئەو 
وەک نووس��ەرێکی چێک��ی، وەک ش��تێکی 
نەگۆڕ، هەر مای��ەوە. ژۆزێف کۆنرادی پۆلۆنی 
وەها لە زمانی ئینگلیس��یدا قاڵ بووەوە کە بۆ 
خەڵکانی خوێندەوار و شارەزای بواری ئەدەب 
نەبێت زەحمەتە مرۆڤ هەست بەوە بکات ئەم 
نووس��ەرە ئینگلیس��ی نییە. کەس��انێک کە 
بیانەوێت ژیاننامەی کۆنراد بنووس��ن ناتوانن 
حاش��ا لە ش��وێنی لەدایکبوون و سەردەمی 
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مناڵیی ئەو، واتە پۆلۆنیا/لێهستان بکەن. بەاڵم 
دڵ��ی تاریکی��ی ئ��ەو ه��ەر بە ئینگلیس��ی 
دەمێنیت��ەوە و ه��ەر دەچێت��ە چوارچێوەی 
ئەدەبی ئینگلیسی. ئەمین مەئلووفی لوبنانی و 
نووس��ین بە زمانی فەڕەنسییش هەر شتێکی 
ل��ەم چەش��نەیە. کازۆ ئیش��یگارۆی ژاپۆنی، 
س��ەلمان ڕوشدیی هیندی و ئەلیف شەفەقی 
تورکیش سێ نموونەی دیکەی ناسراو و جێی 
س��رنجی ئەم جۆرە نووس��ەرانەن کە زمانی 
نووس��ین و زمان��ی ش��وێنی لەدایکبوونیان 
جیاوازە. ڕەوتی خێرا و چڕی جیهانیبوون ئەم 
دیاردەی��ەی هێن��دەی دیکە ئاڵ��ۆز کردووە. 
ئیدوارد سەعید لە فەلەستین لەدایک دەبێت 
و ل��ە قاهیرە مەزن دەبێت و دوایە لە ئامریکا 
ئاکادێمیک��ی  کەس��ایەتییەکی  دەبێت��ە 
ناوب��ەدەرەوەی جیهانی. ئەو بە ئینگلیس��ی 
دەنووس��ێت، بەاڵم س��ەرتاپای هاوارەکانی بۆ 
خەڵکی عەرەبی فەلەس��تینییە. ئیش��یگارۆی 
ژاپۆن��ی لە لەن��دەن مەزن دەبێ��ت و دواتر 
خەاڵتی نۆبێلی ئەدەبیات وەردەگرێت و زیاتر 
بە باتلێری ڕۆمانی پاشماوەی ڕۆژ دەناسرێتەوە 
هەت��ا ب��ە س��اموراییی ژاپۆن��ی. دەکرێ بە 
نموونەگەلی لەم چەش��نە، لیستەکەم چەند 

هێندەی دیکە درێژتر بکەمەوە. 
و  فەرهەنگ��ی  ه��ۆکاری  زۆر  لەب��ەر 
کۆمەاڵیەتی و تەنانەت سیاس��ی، زۆر نووسەر 
بە زمانی زگماکی خۆیان بەرهەمەکانیان باڵو 
ناکەنەوە. هێندێکیان هەر نازانن و ناتوانن بە 
زمانی زگماکی خۆیان بنووس��ن. هێندێکیان 
ناخ��وازن و هێندێکی��ان بۆی��ان گرنگ نییە 
ب��ە چ زمانێک دەنووس��ن. س��ەردەمانێک و 
ل��ە قۆناغگەلی ب��ەر لە س��ەردەمی مۆدێڕندا 
زمانەکان کارکردی جی��اوازی کۆمەاڵیەتی و 
پێوەندیگرتن و زانس��تییان هەبوو. لە جیهانی 
ناس��راو بە جیهان��ی ئیس��امدا جۆرێک لە 
دابەش��بوونی کارکردی زمانی لە سەدەکانی 
س��ەرەتای باڵوبوونەوەی ئیسام لە ناوچەی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ڕۆژاوای ئاسیادا لەئارادا 

بوو. لە سەدەی دەهەم و یازدەهەمی زایینیدا 
زۆر نووس��ەری ئێرانی نووس��ین ب��ە زمانی 
عەرەبییان بە شانازی دەزانی. ئەوە نووسەرانی 
ئێرانی بوون کە بە زمانی عەرەبی دەیاننووسی 
و پەرەیان بە مێژوونووسی و زانستگەلی دیکە 
دەدا. ڕێزمان��ی عەرەبی و مێ��ژووی جیهانی 
ئیسام بە دەستی نووسەرانێک دەنووسرا کە 
عەرەبی زمانی زگماکیان نەبوو. کەسانی وەک 
سیوتی، تەبەری، غەزالی، فارابی و ئیبنی سینا 
بە ش��انازییەوە زمانی عەرەبییان دەکار دێنا. 
لەڕاس��تیدا عەرەبی زمانی زانست بوو. فارسی 
لە س��ەدەی یازدەهەمەوە بەرەب��ەرە دەبووە 
زمانی دیوان��ی و دەرباری و پێوەندییەکان لە 
ڕۆژهەاڵتی جیهانی عەرەبەوە هەتا بەش��ێکی 
زۆر ل��ە ئاس��یای ئەم��ڕۆ. تەنانەت لە س��ێ 
س��ەدەی پێش کۆلۆنیزەکردنی هیندس��تان 
لەالیەن بریتانیاییەکانەوە، ئەوە زمانی فارسی 
بوو کە لە بەڕێوەبەرایەتیی ئەم واڵتەدا دەکار 
دەهات. وەرگێ��ڕ و نووس��ەرێکی بەناوبانگی 
س��وێدی بە ناوی ئێریک هێرمێلین لە سپای 
ئینگلیس��دا کاری کردووە و لە هیندس��تان 
فێری فارس��ییەکی ئەوتۆ بووە کە لە سەدەی 
نۆزدەهەم��دا بە دەیان بەرهەمی کاس��یکی 
فارس��ی، وەرگێڕاوەتە س��ەر زمانی سوێدی. 
لە س��ەدەی چواردەهەمەوە ت��ا کۆتاییەکانی 
س��ەدەی نۆزدەهەم ئ��ەوە زمان��ی تورکیی 
عوسمانی بوو کە لە دامودەزگا سەربازییەکاندا 
دەکار دەهات، بەاڵم س��وڵتانەکانی عوسمانی 
بە شانازییەوە س��ەر دیوارەکانی کۆشکەکانی 
خۆیان لە ئیس��تامبول بە ش��یعری فارس��ی 
دەڕازان��دەوە. هەت��ا ئ��ەم دواییان��ەش و لە 
هێندێک ش��وێن، ئێستاش��ی لەگەڵدا بێت، 
فەقێ کوردەکان لە مزگەوتەکانی کوردستان 
گوڵس��تان و بووستانی س��ەعدی دەخوێنن. 
شاعیرانی کاس��یکی کورد، بۆ نموونە نالی و 
مەحوی و شێخ ڕەزا زۆر بە سانایی بە فارسی 

و تەنانەت تورکییش شیعر دەنووسن. 
لە جیهانی ڕۆژاواشدا ڕەوتێکی لەم چەشنە 
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لە ئارادا بووە. سەردەس��تیی زمانی التین بۆ 
چەندین سەدە ببووە هۆکاری نووسین بەم زمانە 
لە دەرەوەی ناسنامە ئێتنیکی و زمانییەکاندا. 
ئەوە لە بەراییەکانی سەردەمی ڕووناککردنەوە 
)enlightenment(دای��ە کە وەردەوردە زمانی 
التینی جێی خۆی دەدا بە زمانگەلی ناوچەیی 
وەک فەڕەنس��ی و ئینگلیسی و ئالمانی. جگە 
لە هێندێک ڕیزپەڕی وەک دانتێ و چۆس��ەر 
کە بە ئیتالیایی و ئیگنلیس��ییان دەنووس��ی، 
ئ��ەوە تەنیا ل��ە س��ەدەی حەڤدەهەمەوەیە 
کە ئیتر نووس��ین بە زمانگەل��ی ناوچەیی لە 
ئوروپادا باو دەبێت و سێرڤانتێسی سپانیایی و 
شێکسپیری ئینگلیسی دەبنە نموونەی بەرزی 
نووسین بە زمانگەلی ئوروپایی. ئەگەر سەرنج 
بدەینە دەس��تپێکی ئ��ەم ڕەوتە ل��ە نیوەی 
دووهەمی سەدەی پانزدەهەمەوە، دەبینین کە 
وەرگێڕانی ئینجیل بۆ سەر زمانگەلی ئوروپایی 
و بی��ر و ب��اوەڕی چاکەخوازانی وەک مارتین 
لوت��ەر )Martin Luther( و ج��ان کالڤی��ن 
)John Calvin( دەبێتە سەرەتای شۆڕشێکی 
دەورانسازی فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی. لێرەدا 
دەوری زمان لە ئافراندنی ناسنامە نوێیەکاندا 

زیاتر لە هەمیشە زەق دەبێتەوە.    
لە سەردەمی مۆدێڕندا ئەم ڕەوتە کۆتایی 
پێ دێ��ت و زمان لە چوارچێ��وەی دەوڵەت 
نەتەوەکاندا دەبێتە مۆرکی سەرەکیی ناسنامە 
و هەموو دانیشتوانی واڵتانی فرە فەرهەنگ و 
فرەزمان مەجبور دەکرێن بە زمانی سەردەست 
و فەرمیی دەوڵەت نەتەوە بنووسن و بخوینن. 
س��ەرهەڵدانی چینی مامناوەن��دی، وەلەو بە 
الوازی و کزی، هاوکاتە لەگەڵ بەتۆپزیکردنی 
زمانگەل��ی فەرمی لە واڵتانێک کە کوردەکان 
تێیان��دا دەژین. یاش��ار کەماڵێک��ی کوردی 
باکووری کوردس��تان و ناوچەی شاری وان، 
هەرگیز دەرفەتی ئەوەی نابێت لە سەردەمی 
مناڵی��دا بچێتە خوێندنگ��ە و کاتێکێش ئەم 
دەرفەتەی بۆ دەلوێ��ت، زمانی خوێندنەکەی 
زمانی تورکییە. ئەو ئەم زمانە وا فێر دەبێت کە 

دواتر دەبێتە یەک لە نووسەرە هەرە مەزنەکانی 
زمانی تورکی. مرۆڤ دەتوانێت بە تەواوی لەوە 
تێ بگات کە هەلومەرجی گەورەبوونی یاش��ار 
کەمال و قاچاغبوونی زمانی کوردی لە تورکیا 
دەبنە هۆکار کە ئەو هیچ بژاردەیەکی جگە لە 
نووسین بە زمانی تورکی بۆ نەمێنێتەوە. ئەوە 
زۆر بۆچوونێکی س��اکارانە و دوور لە ڕاستی و 
واقیعی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و پەروەردەییە 
کە مرۆڤ چاوەڕوانی ئەوە بکات یاشار کەمال 
بە کوردی بنووس��ێت. ئ��ەو دەیگوت کوردە، 
بەاڵم نەیدەزانی بە کوردی بنووس��ێت. ئەوە 
الیەن��ی زمانیی��ە. بەاڵم ک��ە دەگاتە الیەنی 
تێم و ناوەڕۆکی بەرهەمەکانی ئەم نووس��ەرە، 
دەبینی��ن ک��ە کۆمەڵگەی ک��وردی و تاکی 
کورد هەوێنی سەرەکیی گێڕانەوەکانی ئەون. 
ئەفس��انەی چیای ئاگ��ری و ئینجە مەمەد/
حەمەدۆک/مەمەدی زراڤ ش��تێک نین جگە 
ل��ە گێڕان��ەوەی هەلومەرج��ی ژیانی مرۆڤی 
کوردی دوای دامەزراندنی کۆماری تورکیا لە 

دەیەی دووهەمی سەدەی بیستەمدا. 
ئ��ەم ڕەوتە لە ئێرانیش��دا لەئ��ارادا بووە. 
محەمم��ەدی قازی و ئیبراهیمی یونس��ی و 
عەلی ئەشڕەف دەرویشیان، مەنسوری یاقوتی 
و الری کرماش��انی، زۆریش کورد بوونە و بە 
کوردییش دواون و کوردیشێان خۆش گەرەک 
بووە. من لە س��وێد و لە کاتی سەردانەکانی 
عەلی ئەشڕەف دەرویشیان، شانس و شانازیی 
ئەوەم هەبووە چەندین سەعات لەگەڵی دانیشم 
و قسەی لەگەڵ بکەم. سەرتاپای باسەکانمان 
لەسەر کورد و ئەدەبیاتی کوردی و ئەدەبیات 
بە گشتی بووە. لە هەموو گێڕانەوەکانی ئەودا 
کۆمەڵگ��ەی کوردی بە ش��ێوەیەکی بەرچاو 
ئامادەیە. ئەو چیرۆکانەی کە ئەو بە فارس��ی 
نووس��یونی و دواتر کەس��انی وەک مامۆستا 
عەبدوڵاڵ حەس��ەنزادە وەریانگێڕاونەتە س��ەر 
زمانی کوردی نیش��ان دەدەن کە ئەوە تەنێ 
لەبەر ئەوەی بە فارسی نووسراون دەچنە نێو 
گەنجین��ەی کتێبخانەی زمانی فارس��ییەوە، 
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ئەگینا وەک ناوەڕۆک و تێما تەواو کوردیین. 
مامۆس��تا دەرویش��یان لەتەنیش��ت چیرۆک 
و ڕۆمانەکانیدا دەس��تی دای��ە کۆکردنەوەی 
ئەفس��انە کوردییەکانی��ش و ل��ە چەندی��ن 
بەرگدا، هەڵبەت بە فارس��ی، میراتی زارەکیی 

گێڕانەوەی کوردیی لە فەوتان ڕزگار کرد. 
ل��ە عی��راق ب��ە هێندێ��ک جیاوازییەوە 
ڕەوتێکی ک��ەم و زۆر وێکچوو لەئ��ارادا بوو. 
محەیدین زەنگەنە نموونەیەکی ئەم دیاردەی 
نووس��ین ب��ە عەرەبییە. ب��ەاڵم هەلومەرجی 
سیاس��ی لەم واڵت��ەدا هەرگیز نەب��ووە ڕێگر 
لەسەر ئەوەی کەسانی وەک مامۆستا مەسعود 
محەممەد و مامۆستا برایم ئەحمەد و ئەحمەد 
موختار جاف و عەالئەددین سەجادی و دەیان 
و س��ەدان نووسەری دیکەی کورد بە کوردی 
بنووسن. لە سوریا نووسەری بەناوبانگی وەک 
س��ەلیم بەرەکات کە ئێس��تا لە واڵتی سوێد 
دادەنیشێت بە عەرەبییەکی فاخر دەنووسێت و 
بەرهەمەکانی وەردەگێڕدرێنەوە سەر زمانگەلی 
جی��اواز و لە س��وێد خەالتی تۆخۆلس��کی 
وەردەگریت. من دوو لە وەرگێڕانی س��وێدیی 
بەرهەمەکانی سەلیم بەرەکات، واتە پڕۆفیسۆر 
تێتز ڕووکە و دکتۆر جۆناتان مورێن، دەناسم 
ک��ە هەر دووکیان پس��پۆڕی زمانی عەرەبین 
و کەس��ایەتیی ئاکادێمیکی ناس��راوی واڵتی 
س��وێدن و لە زمانی ئەوانەوە ئاس��تی بەرزی 
زمانی و ئەدەبیی بەرهەمەکانی سەلیم بەرەکات 
دەبیسم. کە بۆخۆم بەرهەمەکان بە وەرگێڕانی 
س��وێدی دەخوێنمەوە و ل��ە وەرگێڕەکانیش 
دەبیس��مەوە، دەبینم کە هەمدیسان ناوەڕۆک 

تەواو کوردی و کوردستانییە. 
لەس��ەر ئەم بنەمایە زۆر بە سانایی مرۆڤ 
دەتوانێ بەرهەمەکانی ئەم نووسەرانە لە بواری 
ناوەڕۆکەوە بە ئەدەبی کوردی ناوزەد بکات کە 
بە زمانگەلی دیکە نووسراون. ئەمە ڕاستییەکە 
کە ب��ۆ زۆرب��ەی نووس��ەرانی کۆلۆنییەکانی 
ئافریق��اش ڕووی داوە. ئ��ەوان ب��ە س��ااڵن 
بەرهەمیان بە زمانی واڵتانی کۆلۆنیالیس��ت، 

بۆ نموونە ئینگلیس��ی و فەڕەنسی دەنووسی. 
بەاڵم لە قۆناغێک��دا هاواریان لێ بەرز بووەوە 
و وەک نگون��ی وا تیۆنگ��ۆ دوا کتێبی خۆیان 
بە ئینگلیس��ی نووس��ی و ئیتر بۆ سڕینەوەی 
ئاسەواری کۆلۆنیالیزم لەسەر زەین و زمانیان، 
دەس��تیان کرد ب��ە نووس��ین و باڵوکردنەوە 
ئافریقایی��ی خۆیان.  ناوچەیی��ی  بە زمان��ی 
کتێب��ی بەناوبانکی س��ڕینەوەی کۆلۆنیالیزم 
ل��ە زەی��ن: سیاس��ەتی زم��ان ل��ە ئەدەبی 
 Decolonizing the mind:(ئاریقایی��دا
 The politics of language in African
literature( لە نووس��ینی نگوگ��ی وا تیۆنگۆ 
دواهەمی��ن بەرهەم��ی ئەو ئاکادێمیس��یەنە 
ناس��راوەی کێنیای��ە. دوای ئ��ەم کتێبە ئەو 
بڕی��ار دەدات ب��ە زمانی خۆی وات��ا کیکویو 
بنووسێت. نموونەیەکی دیکە لەنێو نووسەرانی 
ئەفریقایی��دا چینوا ئاچێبێیە. ئەو نووس��ەری 
کتێبێکە لە ئاس��تی جیهانیدا زۆر ناس��راو بە 
 Things fall( ناوی شتەکان هەڵدەوەشێنەوە
apart(. ئەوی��ش دواتر بڕیار دەدات بە زمانی 
نیجێریایی بنووس��ێت. لەبیرمان بێت سەرەتا 
ناوی چینوا، ئالبێرت بووە. ئەو بۆ بەربەرەکانی 
لەگەڵ کۆلۆنیالیزمی ئینگلیس��ی، ناوی خۆی 
دەگۆڕێت بە چین��وا ئاچێبێ. مانای ناوەکەی 
ئەوەی��ە: »ڕۆحی من دەهان��ام وەرە!« ئەوە لە 
س��ەردەمێکدایە ئاچێبێ ل��ە کاتی کودەتای 
س��اڵی ١٩57ی نیجێریا، لە واڵتەکەی خۆی 
دوور دەخرێتەوە. دواتر ل��ە لەندەن تەنانەت 
بواری خوێندنەکەی لە پزش��کییەوە بۆ بواری 
ئەدەبیات و مێژوو دەگۆڕێت و دواجار دەبێتە 
پڕۆفیس��ۆرێکی ناوبەدەرەوەی ئەدەبیات و لە 
زانکۆی بۆس��تۆنی ئامریکا دەبێت��ە وانەبێژ و 
هەر لەوێش س��ەر دەنێتەوە. کتێبی شتەکان 
هەڵدەوەشێنەوە، یەک لە شاکارەکانی ئەدەبی 
پاشکۆلۆنیالیس��تییە و میلیۆنان نوسخەی لێ 
فرۆش��راوە و وەرگێڕدراوەتەوە سەر زۆر زمانی 
زین��دووی دونیا. ئەمە بڕیارێکی وش��یارانەیە 
و وەک ئەکتێکی شۆڕش��گێرانە دەبیندرێت. 
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ئێس��تاش لە کوردس��تان هەن نووسەرانێک 
ک��ە دەتوانن بە فارس��ی و تورکی و عەرەبی 
بنووسن بەاڵم ئەم کارە ناکەن و سەرەڕای بێ 
بازاڕی و دەس��تکەوتی کەمی ماددی، لەسەر 

ئەم ڕەوتە بەردەوامن.  
وەک دەبینین زمان دەورێکی س��ەرەکی 
دەبینێ��ت ل��ە ئافراندنی ئەدەبی��دا و ئەگەر 
نووس��ەر ب��واری هەبێ��ت بە زمان��ی خۆی 
بنووس��ێت و ی��ان بڵێین بتوانێ��ت بە زمانی 
خۆی بنووسێت، ئەوە دوانەی زمان و ناوەڕۆک 
یەکگرتوو دەبن و بەرهەمەکە مۆرکی زمانێکی 
دیاریک��راو بەخۆیەوە دەگرێ��ت. هەلومەرجی 
ئێس��تای هەموو بەشەکانی کوردستان نیشان 
دەدات کە نووسین بە کوردی بە شێوەیەکی 
بەرچاو بووەتە بژاردەی ئاگایانە و وش��یارانەی 
نووسەران و شاعیرانی کورد. وێدەچێت ئەگەر 
فاکتەرە هاندەرە ئابوورییەکانیش بێنە کایەوە، 
ئەوە ئەم ڕەوت��ە جێگیرتر و س��ەرکەوتووتر 

دەبێت. 

 ل��ە م��اوەی دەیەی ڕاب��ردوودا 
دەبینی��ن بەش��ێکی گرنگ ل��ە ڕۆمانی 
کرمانجی بە سۆرانی کراوە و لە ڕادەیەکی 
کەمتریش��دا پێچەوانەکەی ئەنجام دراوە. 
ئێ��وە ئەمە وەک وەرگێڕان دەبینن، یاکوو 
پێویستییەکی داس��ەپاوە بە سەر دۆخی 
زمانی کوردی��دا؟ پێتان وا نییە جیاوازیی 
ئەلفوبێی ئەم دوو زارە هۆکاری سەرەکییە 
کە خوێندەواران نەتوانن بەدەر لە خودی 
بەرهەم��ە  زارەکان  ل��ە  تێنەگەیش��تن 

ئەدەبییەکان بخوێننەوە؟ 

خاڵێکی  ئەلفبێ  پرسی  لەڕاستیدا 
گرنگی جیاوازی��ی ئەم ڕۆمانانەیە. 
بەاڵم پرس��ەکە هەر ئ��ەوە نییە. 
کرمانجیی س��ەروو و نێوەڕاست و خواروو لە 
ب��واری سینتاکس/گڕامێریش��ەوە جیاوازییان 
هەی��ە. کارتێکەری��ی فەرهەنگی ب��اوی ئەو 

واڵتانەی کوردیان تێدا دەژین، بووەتە هۆکاری 
هاتنە ئ��ارای کۆمەڵێک وش��ەی تایبەت بەو 
فەرهەنگانە. ئەم جیاوازییە لە شقارتە/شەمچە/
کبریتەوە بگرە هەتا دەیان و س��ەدان وشە لە 
ژیانی ڕۆژانەدا کارێکی وا دەکەن ئاخێوەرانی 
ک��ورد نەتوان��ن بە س��انایی لێ��ک تێبگەن. 
لەبیرمان نەچێ��ت کە ئەمە هەر دیاردەیەکی 
تایب��ەت بە کورد و زمانی کوردی نییە، بەڵکو 
بۆ هەموو زمانێک هەر وایە. ئاخێوەرانی دەری/
تاجیک و فارسییش هەمان کێشەیان هەیە و 
پرس��ی جۆغرافیا و س��نوور بووەتە هۆکاری 
لێکترازانی زیاتری زمانەکەیان کە لە بنەڕەتدا 

یەک زمانە. 
ئەم��ە دیاردەیەکی زۆر دڵخۆش��کەرە کە 
زاراوە کوردییەکان دەگوێزرێنەوە/ ڕۆمانگەلی 
وەردەگێردرێنەوە سەر یەکتر. ئەم کارە دەبێتە 
هۆی خوێندنەوەی ئ��ەم ڕۆمانانە و ئاڵوگۆڕی 
فەرهەنگی لە نێ��وان ئاخێوەرانی ئەم زاراوانە. 
وەک ئێ��وە ئاماژەت��ان پێ کردووە، پرس��ی 
ئەلفبێ پرسێکی گرنگی لێکهەاڵواردنی زاراوە 
کوردییەکان��ە. بەاڵم ئەگەر ڕاس��تیت بوێت 
پرسەکە کەمێک لەمەش ئاڵۆزترە. لە باشووری 
کوردستان یەک ئەلفبێ دەکار دێت و هەردوو 
زاراوەی کوردیی نێوەڕاست و کوردیی سەروو 
ب��ەم ئەلفبێی��ە چاپ و باڵو دەبن��ەوە. لەوێ 
تەنانەت النی کەم لە س��ی س��اڵی ڕابردوودا 
پ��ەروەردەی کوردییش هەر ب��ەم ئەلفبێیە 
هەبووە. ب��ەاڵم ئایا نووس��ەران و خوێنەرانی 
کوردی س��ەر بەم دوو زاراوەیە لە باشوور بە 
باش��ی لە کاروباری یەکتر ئ��اگادارن. من لە 
دەیان کۆڕ و کۆمەڵی یەکییەتیی نووس��ەرانی 
کورد لە باشوور ئامادە بوومە و قسەم کردووە. 
بەداخەوە زۆر بە دەگمەن تووشی زەینییەتی 
یەکگرت��ووی ئەدەبیی ئاخێوەران��ی ئەم دوو 
زاراوەی��ە بوومە. وەک پێش��تر ئاماژەم پێ دا 
ئەمە تەنێ پرس��ێکی زمانی نییە و گرێدراوی 
زۆر فاکت��ەری کۆمەاڵیەت��ی و فەرهەنگی و 

بەتایبەت سیاسییە. 

389گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720



لێ��رەدا دەمەوێت بە خێرای��ی ئاماژە بە 
ڕاس��تییەک بک��ەم کە من بەه��ۆی هۆگری 
و ب��اوەڕم بە مافە دێمۆکراتیک��ە زمانییەکان 
ناتوانم لێ��ی بگوزەرێم. ئەویش جیاکردنەوەی 
پرس��ی نەتەوەیە ل��ە سیاس��ەتی یەکزمانی. 
ئۆلگووی یەک نەتەوە و یەک زمان ئۆلگویەکی 
هەڵە و مەترس��یدارە و ئەو ش��تەیە کە ڕەزا 
خ��ان و ئاتات��ورک بناغەداڕی��ژەری بوون لە 
واڵتانی ئێران و تورکیا. ئەم سیاس��ەتە دوای 
زیاتر لە س��ەدەیەک نەیتوانی��وە لە ئافراندنی 
نەتەوەیەک��ی یەکگرتوودا س��ەرکەوتوو بێت. 
کوردانیش دەبێ ئاگاداری ئەم ڕاس��تییە بن 
و لە داڕش��تنی سیاسەتی زمانیدا هەرگیز بیر 
لە س��ەپاندنی زاراوەیەک بە سەر زاراوەیەکی 
دیکەدا نەکەنەوە. پرس��ی زاراوە کوردییەکان 
وەک گوت��م پرس��ێکی ئاڵۆز و هەس��تیارە و 
تەنێ پرس��ێکی زمانی نییە. ب��ە باوەڕی من 
زمانی کوردی لە ئێستادا و بە کردەوە بووەتە 
زمانێکی جووت س��تاندارد. نموونەی ئاوامان 
لە نۆروێژ و ئەرمەنس��تان و ئالبانیشدا هەیە و 
ناتوانێت پێش��گیری لە ئافراندنی نەتەوەیەک 
و پاراس��تنی مافە زمانی و دێمۆکراتیکەکانی 

بکات. 
کوردیی  ڕۆمانگەل��ی  ناس��اندنی  هەوڵی 
سەروو و کوردیی نێوەڕاست بە یەکتر هەوڵێکی 
گرنگە و دەبێ بەردەوام بێت. دەستپێشخەریی 
تاکەکەسیی وەشانخانەکانی ئاراز لە ڕابردوودا 
و ئەندێش��ە و ئاڤێستا لە ئێستادا زۆر بەنرخن 
و هیودارم زیاتر پەرە بس��تێنێت و بکرێت بە 
سیاس��ەتێکی بیرلێکراوی چاپ و پەخش لە 
کوردستاندا. ڕەخساندنی هەلومەرجی لەباری 
لێ��ک تێگەیش��تنی فەرهەنگ��ی و زمانی و 
ڕەچاوکردنی ڕێ��کار و فاکتەرگەلی جیاوازی 
ڕێخۆش��کەری ئەم ئەرکە گرنگ��ە نەتەوییە، 
دەتوانێت ببێتە ڕۆژەڤی پانداڕێژیی زمانی لە 
ئێستا و س��بەینێی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتی و 

نەتەوەییەکانی کورد. 
تایبەتمەندی��ی هەر زمانێ��ک ئەوەیە کە 

ب��ەردەوام لە گۆڕاندایە. گ��ۆڕان لە زمانەکاندا 
تایبەتمەندی��ی نەگ��ۆڕی ه��ەر زمانێکە. ئەو 
زمانانەی کە مێژوویەکی درێژی نووس��ینیان 
هەی��ە زۆر ب��ە س��انایی ئ��ەم گۆڕانکارییانە 
دەردەخ��ەن. چاوێک لە زمانی چەوس��ەری 
ئینگلیس��ی لە س��ەدەی چواردەهەمدا بکە و 
لەگەڵ زمانی شێکس��پیری دوو س��ەد ساڵ 
دوات��ری ب��ەراورد بک��ە و دواتر وەرە س��ەر 
زمانی دیکێنزی س��ەدەی نۆزدەهەم و دواجار 
ڤیریجینی��ا وۆلفی س��ەدەی بیس��تەم، ئەم 
گۆڕانکارییە زمانییانە زۆر بە هاس��انی هەست 

پێ دەکەی. 
ئ��ەم پێش��ەکییەم بۆ ئەوە ب��وو کە بڵێم 
جیاوازی��ی زمان و زاراوە و پێناس��ەکانی ئەم 
دوو شێوە زمانییە شتێکی تەنێ زمانی نین و 
فاکتۆرگەلی سیاسی و کۆمەاڵیەتی بڕیاردەری 
س��نوورەکانی  دەسنیش��انکردنی  سەرەکیی 
زم��ان و زاراوەن. لە هەمان کاتیش��دا زمان 
دەرەوەی  چەقبەس��تووی  دیاردەیەک��ی 
گۆڕانکارییە بەردەوام��ەکان نییە و لە ڕەوتی 
مێژووییدا بە بەردەوامی و لە هەموو بوارەکانی 
وش��ەیی، ڕێزمان��ی و تەنان��ەت درکاندن و 

گۆکردنیشدا، گۆڕانی بەسەردا دێت. 

ڕۆمانەکان��ی  دەتوانی��ن  ئای��ا   
هونەر س��ەلیم وەک ئەدەبیات��ی تاراوگە 

دەستنیشان بکەین؟ 

وەک دەزانی��ن هون��ەر س��ەلیم 
لەڕاستیدا فیلمسازە و فیلمسازێکی 
تا ڕادەیەکی زۆریش سەرکەوتووە 
و هێندێ��ک ل��ە فیلمەکان��ی ل��ە ئاس��تی 
نێونەتەوەییدا زۆر س��ەرکەوتوو بوونە. ئەو لە 
س��اڵی 200٤ کورت��ە ڕۆمانێکی ب��ە زمانی 
فەڕەنس��ی باڵو کردەوە بە نێوی تفەنگەکەی 
باوک��م. ئەم کورت��ە ڕۆمانە کە ب��ە جۆرێک 
ژیاننام��ەی خودی نووس��ەرە و س��ەردەمی 
زارۆکایەتیی نووس��ەری تێدا زەق کراوەتەوە 
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گێڕانەوەیەکی زۆر سرنجڕاکێش و سەمیمییە. 
ڕۆمانەکە ل��ە کاتی خۆیدا س��ەرنجی زۆری 
خوێنەرانی لە ئاس��تی ئوروپادا بۆ الی خۆی 
ڕاکێش��ا و هەر زوو وەرگێڕدرایە سەر نزیکەی 
بیس��ت و پێن��ج زم��ان. من هەر ئ��ەودەم 
ڕۆمانەکەم خس��تە نێو پانی دەرسدانەوەم لە 
زانکۆ و چەند ل��ە خوێندکارەکانم بابەتی زۆر 
بەپێزیان لەس��ەر نووسی. بۆ خۆیشم وتارێکی 
ئاکادێمیم لەسەر نووسی و لە گۆڤارێکی باشی 
ئاکادێمیدا باڵوم کردەوە. باسی سەرەکیی من 
ئەوە بوو گەلۆ لە نەبوونی ڕۆمانی سەرکەوتووی 
کوردی ب��ە زمانگەلی بیان��ی، دەتوانین ئەم 
ڕۆمانە وەک دەقێکی گێڕانەوەیی دەحیسێب 
بێنین کە بە خوێنەرانی بڵێت کوردەکان کێن 
و چی��ان دەوێت؟ ب��ە لێکدان��ەوەی وردی 
گوتارییان��ە، واڵمی من بەو پرس��یارە ئەرێنی 
ب��وو. خاڵ��ی زۆر بەرچاوی ئ��ەم گێڕانەوەیە 
ش��ێوازی گێڕانەوەک��ە ب��وو، گێڕانەوەیەکی 
تەنزئامێز )satirical(و زمانێک پڕ بە پێس��تی 
گێڕانەوەکە و ئ��ەو چەند کاراکتەرەی زۆر بە 
پوخت و پاراوی و بژاردەیی قسە دەکەن. لەم 
گێڕانەوەی��ەدا ئێم��ە دونیای شێس��تەکانی 
کۆمەڵگەی کوردی لە باشووری کوردستان لە 
سیلەی چاوی مێرمناڵێکی کوردەوە دەبینین 
ک��ە باوکی پێش��مەرگەیە و لە شۆڕش��ێکی 
چەکدارانەی هەمەالیەن��ەدا بوون و نەبوونی 
دەکات.  ئەزم��وون  نەتەوەک��ەی  و  واڵت 
مێرمناڵێکی کونجکۆڵی بزۆزی عاشق، بە نیگا 
تیژ و زەینە بەپرس��یارەکەی خۆی تیش��ک 
دەخات��ە س��ەر هەم��وو کەلێ��ن و قوژبنی 
کۆمەڵگەیەک کە بە چنگ و ددان داکۆکی لە 
بوونی خۆی دەکات. ئێمە لە سۆنگەی بینین 
و پرس��یارەکانی ئەو مێرمناڵ��ەوە کۆاڵنەکانی 
زەی��ن و هزری مرۆڤی کورد و شۆڕش��ەکەی 
دەبینین و لەگەڵ پەژارە و ش��ادییەکانی ئەو 
ش��ارەزا دەبی��ن. ئاواتەکان��ی ئ��ەم مرۆڤە و 
هەڵکش��ان و داکش��انی خەون و خولیاکانی 
وەک فیلمێ��ک ب��ە ب��ەر چ��اوی خوێنەردا 

دەخوش��ن. ئەو مێرمناڵە هەر لەو سەردەمیدا 
حەزێکی زۆری لە شاشەی تەلەڤیزیۆنە و هەر 
کاتێکی چاوی ب��ە تەلەڤیزیۆن دەکەوێت لە 
دڵەو دەڵێت ک��ە ڕؤژێ��ک دیمەنەکانی ئەم 
تەلەڤیزیۆن��ە دەکاتە کوردی. ش��تێک کە بە 
ڕیتمێک��ی گێڕانەوەییی ج��وان چەندین جار 
دووپ��ات دەبێتەوە و خوێن��ەر هەتا قواڵییی 
ویستی مێرمناڵەکە دەبات. لە هەمان کاتیشدا 
بەستێنێکی عاش��قانە ڕازێنەرەوەی سەرتاپای 
گێڕانەوەکەی��ە. مێرمناڵەکەی ئێمە عاش��قی 
کچێکی هاوتەمەنی خۆیەتی و لەو شاخوداخەدا 
ناس��کخەیاڵیدا  و  ڕۆمانس��ییەت  لەوپ��ەڕی 
خەریکی ئەڤیندارییە. دواجار نسکۆی شۆڕش 
و تێکشکانی پێش��مەرگە و هێزی کوردی و 
گەڕانەوەی بەعس��ییەکان و هەر بەمجۆرەش 
ئاوارەبوونی مێرمناڵەکە و خێزانەکەیان بەرەو 
س��نووری ئێران بە شێوەیەکی زۆر جوان وێنا 
کراوە و بە ڕس��تەی کورت��ی هێمینگواییانە 
گێڕدراوەتەوە. دیمەنی شکس��ت و تێکچوونی 
مۆڕالی باوکی وەگێڕ زۆر کارتێکەریی لەس��ەر 
خوێن��ەر دادەنێت. کاتێ��ک دوای ماوەیەکی 
کورت بەشێکی زۆر لە پەنابەرەکان بە شوێن 
لێبوردنی گشتیی ڕژێمی عیراقەوە دەگەڕێنەوە 
دەروازەی س��نووری، مرۆڤ هەستێکی پڕ لە 
خەم و پەژارە دایدەگرێت و هەست بە غروری 
ش��کاوی ک��وردان دەکات ک��ە ل��ە میانەی 
گفتوگۆی مێرمناڵەک��ە لەگەڵ باوکیدا خۆی 

دەردەخات. 
ئای��ا ئەمە دەتوانێت وەک ئێوە دەپرس��ن 
بەرهەمێکی تاراوگەییی کوردی بێت؟ وەاڵمی 
ئەم پرسیارە لە ڕوانگەیەکەوە ئەرێنییە. ئەگەر 
ئەدەبی تاراوگە ئ��ەو ئەدەبە بێت کە لەالیەن 
نووسەرانی سەر بە نەتەوەیەکی دیاریکراوەوە 
لە دەرەوەی س��نوورەکانی واڵتی خۆیان و لە 
کاتی ئاوارەییاندا دەنووس��رێت، ئەوە بێ شک 
ئەم بەرهەم��ە بەرهەمێکی تاراوگەییە. هونەر 
س��ەلیم کوردێک��ی لەدایکب��ووی ئاکرێیە و 
س��ەردەمی مناڵی و گەنجێتیی لە کوردستان 
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بووە و دوای��ە ڕێی کەوتووەت��ە هەندەران و 
لە فەڕەنس��ە گیرس��اوەتەوە. بەپێی هێندێک 
پێناسە لە ئەدەبی تاراوگە دەبێت بەرهەمەکە 
ب��ە زمان��ی نەتەوەییی خودی نووس��ەرەکە 
ئافرێندرابێ��ت. بەم پێی��ە ڕۆمانەکەی هونەر 
سەلیم ناتوانێت بچێتە خانەی ڕۆمانی کوردیی 
تاراوگ��ەوە. بەاڵم ئەگەر ناوەڕۆکی بەرهەمەکە 
بە بنەما بگرین ئەوە هیچ گومانمان نامێنێت 
کە تفەنگەکەی باوکم بەرهەمێکی کوردانەیە 
و باس لە کۆمەڵگەی کوردی دەکات. دەنگی 
باوکم بە ش��ێوەیەکی  تەقەی تفەنگەک��ەی 
زۆر س��ەرکەوتوانە، هاوارەبەرەی بەسەرهاتی 
کوردان��ە لە دەورەیەک ل��ە مێژووە پڕ پێچ و 

خەمەکەی ئەو نەتەوەیەدا. 
لێرەدا حەز دەکەم ئاماژە بە ئەو ڕاس��تییە 
تاڵ��ە بکەم کە ئەم کتێبە هێش��تا بە کوردی 
باڵو نەبووەتەوە. کاتی خۆی دکتۆر موحسین 
عومەر بەش��ێک لە کتێبەک��ەی بە کوردی 
لە گۆڤارێک��دا باڵو کردەوە، ب��ەاڵم دواتر لە 
باڵوکردنەوەی وەستا. هۆکارەکان نازانم، بەاڵم 
ئەوەندەی لێرولەوێ پرسیارم کردووە خودی 
نووسەر نەیویستووە کتێبەکە بە کوردی باڵو 
بێت��ەوە. ئەمە پرس��یارێکە کە ح��ەز دەکەم 
کەس��ێک لە کاک هونەری ب��کات و ئەویش 

وەالمێکی تێروتەسەلی شیاوی بداتەوە.  

 حەز دەکەم بەراوردێک لەس��ەر 
دوو ڕۆم��ان بکەین ک��ە بەڕێزتان وتاری 
لەس��ەر  باش��تان  زۆر  هەڵس��ەنگاندنی 
نووسیون. گابۆڕ و گرەوی بەختی هەاڵڵە. 
هەر دوو ڕۆمانەکە لە الیەن خوێنەرانەوە 
پێشوازیی باش��یان لێ کراوە. پێتان وایە 
س��ەیدقادر هیدایەت��ی و عەت��ا نەهایی 
نوێنەرایەتیی دوو نەسڵی جیاواز دەکەن؟

سەید قادر و عەتا نەهایی دوو 
نووس��ەری توان��ا و خ��اوەن 
ش��ێوازی تایبەتی��ی خۆیانن. 

ئەوەی ک��ە ئەوان نوێنەرایەتی��ی دوو جیلی 
جی��اواز دەکەن ی��ان نا، دەگەڕێتەوە س��ەر 
پێناس��ەی ئێمە ل��ە جیل. ل��ە بۆچوونێکی 
گش��تیدا تەمەن��ی کارا و کاریگەرانەی هەر 
جیلێ��ک لە ب��اری زەمەنییەوە بە 25 س��اڵ 
دادەنێ��ن. واتا جیاوازیی 25 س��اڵ تەمەن و 
س��ەردەم دەکرێ��ت بنەمای��ەک بێ��ت ب��ۆ 
جیاکردن��ەوەی دوو جیل لە یەکتر. جیاوازیی 
تەمەنی ئەم دوو نووسەرە ئەوەندە نییە کە بە 
هاس��انی بە دوو جیل پۆلێنیان بکەین. بەاڵم 
گۆڕانکارییەکانی سەردەمی ئەم دوو نووسەرە 
جیاکەرەوەی  فاکتەرێک��ی  وەک  دەتوانێ��ت 
جیلییانەی ئەوان دەستنیشان بکرێت. خاڵێکی 
وەرچەرخان��ی جیاوازی��ی جی��ل دەتوانێت 
وەرچەرخان��ی گەورەی ش��ۆڕش بێت. عەتا 
ئەزموونی بینین و تەنانەت بەش��داربوونی لە 
شۆڕش��ی ١٩7٩ی ئێراندا هەبووە و یەک لە 
الوان��ی ئارامانخ��وازی ئەو س��ەردەمی بووە. 
ژمارەیەک��ی زۆر لە هاوتەمەنەکانی و تەنانەت 
هاوڕێیان��ی نزیکی عەتا چەند س��اڵیک دوای 
ش��ۆڕش ڕوویان لە هەن��دەران کردووە. ئەمە 
دروس��ت ئەو شتەیە کە سەید قادر ئەزموونی 
نەک��ردووە. ناکرێت ئەم��ە تەنێ هەڵکەوتێک 
بێت کە لە هەر س��ێ ڕۆمانی عەتادا جێپێی 
دەرەوەی واڵت و تاراوگ��ە بە زەقی دیار بێت. 
السی گوڵی شۆڕان دوای پازدە ساڵ ئاوارەیی 
دەگەڕێتەوە ش��ارەکەی خۆی هەتا س��ەگی 
واڵتەکەی خ��ۆی پێی بوەڕێ��ت. مێهرەبانی 
با، هەمدیس��ان س��ااڵنێکی  باڵندەکانی دەم 
زۆری لە دەرەوەی واڵت تێپەڕ کردووە. چەند 
ل��ە کاراکتەرەکانی گ��رەوی بەختی هەاڵڵە، 
ئەگ��ەر نەڵێین هەموویان، لە فەزای تاراوگەدا 
هەناسە دەدەن. ئەمە دەکرێت وەک بەشێک 
لە ف��ەزای پێگەیش��تن و خەمڵینی هزری و 
هەس��تیی عەتا ببیندرێت. بەپێچەوانەوە، لە 
هەر س��ێ ڕۆمانەکەی س��ەید ق��ادردا هیچ 
ش��وێنەوارێک ل��ەم دیاردەی��ە نابیندرێت و 
کەس��ەکان هەمووی��ان گرێدراوی ش��وێن و 
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ڕیگ��ەی خۆیانن و وەک دەڵێ��ن بە تۆپیش 
نابزوون. 

کاتێ��ک عەت��ا گوڵی ش��ۆڕانی نووس��ی 
ئ��ەوە تەنیا خ��ەون و خولیاکان��ی ئەو وەک 
نووس��ەرێکی دەروەس��ت بوو کە هانی دەدا 
ئ��ەم کارە بکات. دەرفەتی چ��اپ و تەنانەت 
خوازیارانی ڕۆمانی کوردییش ئەوەندە بەرچاو 
نەب��وون ک��ە م��رۆڤ کات و تواناییی خۆی 
تەرخانی نووسینی ڕۆمانێک بە زمانی کوردی 
بکات. عەتا هەر ئەو دەم دەیتوانی بە فارس��ی 
بنووسێت و بێگومان ببێتە خاوەن ناوێکیش. 
بە لەبەرچاوکردنی هەنبانەی وشە و پێشینەی 
نووس��ین و باڵوکردنەوەی کوردی، ڕەنگە ئەو 

توانیبای لە ئاستی ئێراندا ببێتە 
خ��اوەن ناوبانگێک��ی النی کەم 
مامناوەن��دی. بەاڵم ئ��ەو دوای 
زریک��ە و تەنگانەک��ەی، گوڵی 
ش��ۆڕانەکەی ب��اڵو دەکاتەوە و 
السە ش��ۆڕەکەی لە سەردەمانی 
نێ��و  دێنێت��ەوە  بەیتەکان��ەوە 
ئاوات��ە  و  ح��ەز  کۆاڵنگەل��ی 
بەڕواڵەت نوێ بەاڵم بە ناوەڕۆک 
هێشتا هەر نەریتییەکان. ئەو لە 
شۆڕانەکەی  گوڵی  سەردەمێکدا 
وەک  هیواکان  کە  دەنووس��ێت 
لەڕوالواز  ڕۆمانەک��ە  نێو  هیوای 
و سس��ت و ناتەواو ب��وون. ئەو 

ل��ە زەمەنێکدا هەوڵ��ی ژیاندن��ەوەی بەیتە 
کوردییەکان دەدات کە جۆرێک لە سیاسەتی 
تواندنەوەی سیس��تمی دەوڵ��ەت نەتەوەیی، 
دەرفەتێکی زۆر کەمی بۆ خەمڵینی نیشانەکانی 
هێش��تووەتەوە.  ک��وردی  ناس��نامەیەکی 
س��ەردەمی لەدایکبوونی الس، واتا ش��ەڕی 
یەکەمی جیهانی و هاتنی ڕووسەکان بۆ بانە، 
لەڕاستیدا، سەرەتای گۆڕانکارییەکی بێ وێنەی 
ناوچەیی و جیهانییە. سەردەمی کۆتاییهاتنی 
ئیمپراتۆرییە مەزنەکانی ڕووس و عوس��مانی 
و قاجار. سەردەمی هاتنە ئارای ناسنامەگەلی 

نوێ کە جێی ناسنامە گشتگیرە ئاینییەکانیان 
دەگرتەوە. س��ەردەمی لەدایکبوونی تورک و 
عەرەب و فارس و چەمکی نەتەوەیە لە ڕۆژاوای 
ئاس��یا و ل��ە ڕۆژهەالتی ناویندا. س��ەردەمی 
قاتوقڕی و فەالکەتی دانیشتوانی ئەم بەشەی 
جیهانە. س��ەردەمی س��ااڵنی دوای شۆڕشی 
تورکانی گەنج لە تورکیا و شۆڕشی دەستوری 
لە ئێران و شۆڕشی دێمۆکراتیک لە ڕووسیایە. 
جیهان خۆی ب��ۆ قەوارەیەکی دیکەی بوونی 
خ��ۆی ئامادە دەکات و الس��ی ئێمە لەدایک 
دەبێت. عەتا، نزیکەی حەوت دەیە دوای ئەم 
ڕووداوانە، بووەت��ە بەرهەمی ئەم هەلومەرجە 
پێچەڵپێچ��ە و ئاکامی ئەو هەم��ووە فاکتەرە 
دژبەیەکەناوچەیی و ج��یهانییانە 
لەگەڵ یەکتر. بووم��ەلەرزەیەکی 
بێ پێش��ینەی جیهانی لەس��ەر 
ڕووسیا  ئیمپراتۆریی  کاوالش��ی 
لەدایکبوونی یەکەم  بانگ��ەوازی 
جیهاندا  لە  کرێکاری  حکومەتی 
دەدات. ئەتات��ورک و ڕەزاخ��ان 
قۆڵ ل��ە دامەزراندن��ی دەوڵەت 
هەڵدەماڵن  خۆی��ان  نەت��ەوەی 
و بە حاش��اکردن لە ناسنامەی 
زێدەت��ر لە نیوەی دانیش��توانی 
ب��ەردی  جۆغرافی��ای خۆی��ان 
بناغ��ەی نابەرابەرییەک دادەنێن 
کە ئێس��تاش ناڵەناڵی قوربانیانی 
دوێنێ و ئەمڕۆی کردەوەکانیان گوێی فەلەک 
کەڕ دەکات. سەدەی بیس��تەمی ناوچەیەک 
کە السی تێدا لەدایک بوو سەدەی کوشتاری 
س��ەدان هەزار مرۆڤە. س��ەدەی سڕینەوەی 
ئەرم��ەن و ئاس��ۆرییەکانە. س��ەدەی پەتای 
ئانفوالنزایەک��ە کە س��ەدان ه��ەزار مرۆڤی 
کردووەتە قوربان��ی. الس دەبێ بچێت گوڵی 
ش��ۆڕان بێنێت تا بەڵکو دڵی یار، خۆشییەک 
تام بکات و ژەهری ئەو هەمووە ئازار و دەردە 

بێ کاریگەر بکاتەوە. 
عەتا دەبێ ڕیشەکانی خەمی بێناسنامەییی 
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خ��ۆی بگەڕێنێتەوە دوایە. ئ��ەو دەبێ پەنا بۆ 
مێ��ژوو بەرێت کە چی ب��وو و چی ڕووی دا. 
تێگەیش��تن لە ئێس��تا، لە ڕابردووەوە دەست 
پ��ێ دەکات. عەت��ا کەرەس��ەیەکی ئەوتۆی 
لەبەردەستدا نییە. عەتا لە درێژەی سامانێکی 
کولتووری��ی ئەوت��ۆی گێڕانەوەییدا ناژێت کە 
دەس��تی بە هاسانی قەڵەم بگرێت. من دڵنیام 
نووسین بەم ش��ێوەیە بۆ ئەو سانا نەبووە. ئەو 
ب��ە هاوارەب��ەرە و میرزا و س��روە تونییەتیی 
نەدەش��کا. بەاڵم لەبیرم��ان نەچێت گوتاری 
هەر ئێپیس��تیمەیەک مەیدانێکی تایبەت بە 
خۆی هەیە و پڕش��نگی خۆری نووسین تەنیا 
لە ئاس��ت و مەودای ئەودا دەدرەوش��ێتەوە و 

ل��ە چوارچێوەی س��نوورەکانی 
س��ەردەمی خۆیدا بااڵ دەکات و 

دەخەمڵێت. 
بەاڵم گوڵی شۆڕان مزگێنیی 
ک��ە  قۆناغێک��ە  لەدایکبوون��ی 
نوس��ەرێک  ئەزموونەکانی  تێیدا 
خۆی��ان دەڕازێننەوە و گۆڕەپانی 
خ���وێندن��ەوەی  هەڵپەڕکێ��ی 
دەکوتن��ەوە  گ����ێڕانەوەی��ەک 
کە پێش��تر تۆزوخۆڵ��ی نەریت 
و بۆش��اییە ک����وش��ەندەکان، 
هەناس��ەی  ب��ۆ  دەرفەتێکی��ان 
کوردانە نەهێشتبووەوە. وردەوردە 
کوردی  گێڕانەوەی  هەلومەرجی 

و پەلوپ��ۆ گوتارییانەک��ەی دەگۆڕیت. عەتا بە 
باڵندەکان��ی دەم با و گرەوی بەختی هەاڵلەی 
نیشان دەدات کە تواناکانی لە بڕەودان و هێشتا 
قسەی ئاخیری نەکردووە. ئەمجارەیان عەتا تەنیا 
چەند س��اڵێک بە کۆاڵنی مێژووی شاردا شۆڕ 
دەبێتەوە و لە بیرەوەریی مێهرەبانەکانی شاردا 
ڕەنگەکانی دیواری ژیانی ئاوارەیی کەسایەتیی 
کوردی بەس��ەر دەکاتەوە. هێش��تا دووکەڵی 
ئاگری ش��ۆڕش بە تەوێڵ��ی مێهرەبانەکانەوە 
دی��ارە و پەنج��ەرەی هۆدەی وەگێڕ هێش��تا 
دووکەڵی تاڵی سیغارکێش��ێکی هیواڕووشاوی 

لێ هەڵدەس��تێت. دەردی نەری��ت و نەریتی 
کوشەندە دەس��تبەرداری کاراکتەرەکانی عەتا 
نابن و لە هەیبەت��ی خەنجەرێکدا کۆاڵنەکانی 
بانە و دوندی چیاکانی سنوور دەبەزێنێت و لە 
گەڕەکی فلێمینگبەریی س��تۆکهۆلمدا دەفری 
س��نگی هەاڵڵە بە خۆشەویس��تییەکی هەڵە 
هیاک دەکات. لەدایکبوونی ناسنامەیەکی تازە 
بە زەحمەت لە چنگ س��ااڵنی ئاوارەیی الس 
ڕزگاری دەبێ��ت و لەبن پەردووی خانوبەرەی 
باوان��ی باڵندەکان��ی دەم با قوت��اری دەبێت 
و ل��ە زەبری نووکی خەنج��ەری میرزا حەمە 
ڕەش��ید کە بۆ شێرزادی ناردووە، خۆی ڕزگار 
دەکات. ئەو ناس��نامەیە هێش��تا لە تەدارەکی 

لەدایکبووندایە.
بەستێنی  لەسەر  قادر  سەید 
ل��ە  و  عەت��ا  ئەزموونەکان��ی 
سەردەمانێکی دیکەدا پێشبڕکێی 
نووس��ینی خ��ۆی دەس��ت پێ 
دەکات.کەریم و موتەللیبی گابۆڕ 
النی ک��ەم پاڵەوان فسفس��ێک 
ش��ک دەبەن کە لێی بگەڕێن و 
هەژیرانە  یاریی الساییکردنەوەی 
بکەنەوە. سەیدی گابۆڕ النی کەم 
دەتوانێ��ت کەری��م و موتەللیب 
بنێرێت��ە یاری��ی تۆپ��ی پێ و 
غیرەت��ی ئەوەیان وەب��ەر بنێت 
ب��اس ل��ە خەونەکانی��ان بکەن 
و ش��وێنپێی خاڵەکانیان هەڵگ��رن و لەودیو 
س��نوورەکاندا س��ۆراغیان بکەن.  سەید قادر 
النی کەم دەتوانێت س��ەالحی تۆقی عەزازیل 
ل��ە بەرامبەر شۆڕش��گێڕەکاندا ق��وت کاتەوە 
و بوێری��ی پرس��یارکردنی پێ ببەخش��ێت. 
س��ەید قادر دەتوانێت هەوەس��ی دۆزینەوەی 
چلۆنایەتیی ئاخافتنی دەروێش��انی ش��ێخانی 
حەمدون��ی بکات و بەمجۆرە چەنددەنگییەکی 
زەمەنییانە بە زمانی کوردی ببەخش��ێت. ئەو 
ئیت��ر دەتوانێ��ت هێندە مەیل��ی فڕین بکات 
کە زمانی گۆڕەش��ار و سەردەمی ئاویلکەدانی 
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ئ��ازاد بدۆزێتەوە تەنانەت ئەو کاتەی زمانی لە 
گۆ نایەت. دەکرێت لەس��ەر شێواز و جیهانی 
گێڕانەوەکانی سەیدقادر و عەتا زۆر قسە بکرێت. 
لێرەدا لەبەر سنووری پرسیارەکەی ئێوە تەنیا 
ئاماژە بە چەند خاڵێک لەسەر گرەوی بەختی 
هەاڵڵە و گابۆڕ دەکەم. لە بواری ش��ێوازییەوە 
گرەوی بەختی هەاڵڵە هەڵگ��ری دیالۆگێکی 
چ��ڕی نێ��وان کاراکەت��ەرەکان و هەروەه��ا 
خودی کاراکتەرەکان لەگەڵ یەکترە. وەگێڕی 
گ��رەو ئەگەرچ��ی هەم��وو کەلێنوقوژبنێکی 
گێڕانەوەکەی گرتووە و مەجالی سەرکێش��یی 
لە کاراکت��ەرەکان ئەس��تاندووەتەوە و ئیزنی 
تەنانەت هەڵەیەکی ئاخافتنیشیان پێ نادات و 
لەوپەڕی پوخت و پاراویدا دەدوێت، بەاڵم النی 
کەم بەش��ێک لە فەزای ژینی کاراکتەرەکانی، 
فەزایەک��ی ت��ەواو نامۆیە بە ژیان��ی مرۆڤی 
کوردەوە. هەاڵڵە و شێرزاد و دکتۆر سەعید لە 
مەڵبەندی خۆی��ان هەڵکەندراون و لە تاراوگە 
دەژین. وەگێڕی گرەو ڕیسکێکی گەورە دەکات 
کە کاراکت��ەرەکان لە فەزایەکی نەناس��راودا 

دێنێتە گۆ.
وەگێڕی گابۆڕ هەر لە س��ەرەتاوە هەس��ت 
ب��ەو مەترس��ییە دەکات و ب��ە »گوتم«ەکانی 
کاراکت��ەرەکان غەم��ی تێکەڵی��ی دەنگەکان 
دەخوات و بە باوەڕی من تا ڕادەیەکی زۆریش 
لەم کارەیدا س��ەرکەوتوو ب��ووە. لە گێڕانەوەی 
عەت��ادا برایمۆک��ی ڕادیۆ ل��ە دۆڵ و چیاکانی 
کوردس��تاندا س��ەر دەنێتەوە، بەاڵم شێرزادی 
ستۆکهۆلم  شەقامەکانی  دەگەیەندرێتە  نەریتی 
و بە زەحمەت مەجال��ی فێربوونی زمانی نوێ 
و لەبیربردن��ەوەی زمانی کۆن��ی پێ دەدرێت. 
هەاڵڵەش تەنیا ب��ە هەڵەیەک پێی وایە چوونە 
زانکۆ لە داوی ئەڤینی باوی کوردەواری، ڕزگاری 
دەکات و دەتوانێت ڕاهێنانی یاریی هاوڕێیەتی 
لەگ��ەڵ دکتۆرێکی کرماش��انی بکات و بەر بە 
تەقینەوەی حەسرەتە پەنگخواردووەکانی بگرێت. 
وەگێڕی گرەو دەستی بۆ هێانە زەرگەتەیەکی 
مەترس��یدار بردووە و لێککردنەوەی ئەو دەنگە 

ئاڵۆز و ورووژاوانەی خس��تووەتە ئەستۆی چەند 
تاراوگە دەرفەتی بیچمگرتنی  کاراکتەرێک کە 

کەسایەتییەکانی لێ ئەستاندوونەوە.
س��ەید قادر هەست بەو مەترسییە دەکات 
و کەریم لە دەربازکردنی س��نوور پەش��یمان 
دەکات��ەوە و دەیگێڕێت��ەوە زێ��دی خ��ۆی و 
موتەللیبیش ل��ە ژینگەی نوێیدا بەجێ دێڵێت 
و ه��ەر هەت��ا س��واربوونی پاس��ەکە لەگەڵی 
دەڕوات. پاس��ێک کە زۆر خێ��را تێپەڕ دەبێت 
و کەریم لە ت��ۆز خۆڵەکەی دوای خۆیدا وەندا 
دەکات. بە باوەڕی م��ن ڕازی تۆکمەیی گابۆڕ، 
لە بارێک��ەوە، دەگەڕێتەوە بۆ دەس��ەاڵتی بێ 
سنووری وەگێڕ بەس��ەر ئاخێوەرانیدا. خولیای 
ئاخاوتن و گیرۆدەییی س��ەید قادر بە ڕاوێژی 
کاراکتەرەکانیی��ەوە ل��ە دوورەوە هاوار دەکات. 
فۆڕم و ش��ێواز لە س��ەرووی ماڵ��ی گێڕانەوە 
میوان��داری دەکرێ��ن و وەگێ��ڕ پ��ڕ ب��ە دڵ 
خزمەتیان دەکات و بەردەوام دەس��تی پێیان 
ڕادەگات. س��ەید ق��ادر هێن��دە دەروەس��تی 
ئاخافتنی کاراکتەرەکانێتی کە تەنانەت لە کاتی 
نەخۆش��یی کوشەندەش��دا هەر لە شارەکەی 
خ��ۆی دەیانخەوێنێ��ت و بۆخ��وی دەبێت بە 
پەرەستاریان. لە گۆڕەشاردا دەردی گورچکبڕی 
دیالی��ز و گرفتی زمانگرتنی��ش ناتوانێت پێش 
ب��ە دۆزینەوەی ڕێکارێک بۆ چوونە نێو دونیای 
ئ��ازاد بگرێت. هەر بۆیە ش��ەپۆلی زەینی ئازاد 
و دونیای بەر لە درکاندنی وش��ەکان دەبن بە 
تاتەبەردی تەنیش��ت کانیاوی مێشکی ئاخێوەر 
و هەموو وش��ەکان لەپێش دیدەی خوێنەر وە 

سەما دەکەون.
عەتا و ق��ادر دیارییەکی بە وەج و توانای 
ئەدەب��ی کوردیی��ن و دەیان و بگرە س��ەدان 
خوێندن��ەوەی جی��ددی هەڵدەگ��رن. ئەوان 
نەک هەر بۆ جیلی س��ەردەمی خۆیان، بەڵکو 
بۆ جیلەکانی داهاتووش دەبنە س��ەرمایەیەکی 
بە نرخی گوتاریانەی ئەدەبی و جوانیناس��انە. 
باس��ی ئەو خوێندنەوانە و ئەو شرۆڤانە ڕاگرین 

بۆ زەمەنێک و مەجالێکی دیکە.  

395گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720



وتووێژ لەگەڵ

ڕێبوار سیوەیلی 



ژیاننامەیەکیکورت
ڕێبوار س��یوه یلی، ك��وڕی حه مه ئه مین ئاغای 
حه سه ن ئاغایه . ساڵی ١٩٦8 له  گوندی »بارێی 
بچ��ووك« له  ده ڤه ری س��یوه یلی ش��ارباژێڕی 
س��لێمانی له دایكب��ووه ، خوێندنی س��ه ره تایی 
و ناوه ندیی له  س��لێمانی ته واوك��ردووه . چۆته  
په یمان��گای هونه ره جوان��ه كان و ب��ە نیوه چڵی 
ناچار ب��ه  جێهێش��تنی كراوه . س��اڵی ١٩85 
له گ��ه ڵ خانه واده كه ی ده رب��ه ده ر بووه  و پاش 
ماوەیەک مانه وه  له  ڕۆژهه اڵتی كوردس��تان، له  
ڕێگه ی تارانه وه  به ره و دیمه ش��ق و له وێش��ه وه  
بۆ وارشۆ، چووه ، له  س��اڵی ١٩88 دا له  واڵتی 
دانمارك بۆته  په ناب��ه ری مرۆیی و دواجار بۆته  
هاوواڵتیی ئه و واڵته .. هه ر له  دانمارك ده س��تی 
ب��ه  خوێندنی دواناوه ن��دی  كردۆته وه )١٩٩٤(  
و ل��ه  زانكۆ وه رگی��راوه . به كالۆری��ۆس)١٩٩٦( 
و ماس��ته ری)2000( له  بواری فه لس��ه فه دا له  
زانك��ۆی )Roskilde(  وه رگرت��ووه  و هه مان 
س��اڵ گه ڕاوه ت��ه وه  هه رێمی كوردس��تان و له  
زانكۆی سه الحه دین، له  هه ولێر وه ك مامۆستای 
یاریده ده ر دامه زراوه . ساڵی 2005 بۆته  مامۆستا 
و له  ساڵی 2007 به شی فه لسه فه ی له  كۆلێژی 
ئه ده بیات��ی زانكۆی س��ه الحه دین ل��ە هه ولێر، 
كردۆت��ه وه  و سه رپه رش��تیی باڵوكردن��ه وه ی 
چه ندی��ن به رهه می فه لس��ه فیی ك��ردووه  كه  
ده زگای موكریانی باڵوی كردوونه ته وه . س��اڵی 
20١2 بۆت��ه  پڕۆفیس��ۆری یاریده ده ر. له س��ه ر 
داخوازیی خۆی ده ستی له  سه رۆكایەتیی به شی 
فه لس��ه فه  هه ڵگرتووه  و له  زانكۆی س��لێمانی و 
زانكۆی ڕاپه ڕین له س��ه ر داوای ئ��ه و زانكۆیانه ، 
وانه بێژ بووه  و له  ساڵی 20١5وه  له  ئه كادیمیای 
كوردی��ی كار ده كات و ل��ه)20١8/3/٤(وه  به  
هه ڵب��ژاردن بۆته  ئه ندام��ی كارای ئه كادیمیای 
كوردی. به  زمانه كانی كوردی، فارسی، دانماركی، 
عه ره بی و ئینگلیزی به رهه م��ی باڵوكراوه ته وه . 
له  چه ند س��ه نته ر و ده زگایه ك��ی توێژینه وه یی 
ئه ن��دام ب��ووه  و هه یه . ئێس��تا ئه ندامی بۆردی 

جێنده رناس��یی زانكۆی سلێمانی و به ڕێوه به ری 
»ڕێكخ��راوی زه ریاب«�ه  بۆ چ��اپ و چاالكیی 
ڕۆش��نبیری و كولتووری و به رپرس��ی بۆردی 
ئه ده به  بۆ ئینس��كلۆپیدیای شاری سلێمانی، به  
سه په رشتیی یۆنس��كۆ. جگه  له چه ندین وتار و 
لێكۆڵینه وه  له  بواری كاری زانكۆییدا، چل و یەک 
کتێبی لە بوارەکانی، ڕەخنە و هزر و فه لس��ه فه ، 
بەرهەمی ئەدەب��ی، گفتوگۆ و هه ڤپه یڤیندا باڵو 
کردووەتەوە و حەوت کتێبیش��ی لە زمانەکانی 

دیکەوە وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی.

پ��ەروەردە یەکێ��ک ل��ەو بابەتانەی��ە 
ک��ە هەمیش��ە مایەی گرنگ��ی پێدان 
بووە. ڕەوتی »بەمرۆڤب��وون« لە ڕەوتی 
پ��ەروەردەدا دێتەدی، واتە بە پەروەردە 
مرۆڤ لە »بوونەوەری زیندەناس��انە«وە 

دەبێت بە »بوونەوەری فەرهەنگی«.

 بە گش��تی دەبێ  چۆن پەروەردە 
پێناس��ە بکەی��ن. ئایا ئامانجی پ��ەروەردە، 
وەدەستهێنانی »فەزیلەت«ە؟ ئەگەر وا بێت 
دەتوانین بڵێین »س��وود« و »کارایی« وەک 

»فەزیلەت« لەبەرچاو بگرین؟

لە پێناس��ەکردنی پەروەردەدا هیچ 
)دەبێ(یەک لە ئ��ارادا نییە. چونکە 
ئەگەر مەرجمەندان��ە پەروەردەمان 
پێناس��ەکرد، واتە کۆتوبەندمان کرد و سنوور و 
ڕێگرم��ان لەپێش��دا قیت کردن��ەوە و کردمانە 
بەرزەفتەک��ردن.  و  تەمێک��ردن  ڕەوەندێک��ی 
لەکاتێکدا بنەما و جەوهەری پەروەردە لەس��ەر 
ئازادیی بۆ  تایبەتەوەیە لەسەر  تێگەیش��تنێکی 
مرۆڤ وەک ئەوەی ئامادە دەکرێت بۆ داهاتووی 
گەردوون و مرۆڤایەتی. ب��ەم مانایە، فەزیلەتی 
پەروەردە ئەوەیە کە مرۆڤێ��ک ئامادە بکات بۆ 
داهاتوو، کە گەردوون بە نیشتمانی خۆی بزانێت 
و بەدوور بێت ل��ە کۆی ئەو ڕێگرە ئایدیۆلۆژی، 
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ئایین��ی، ڕەگ��ەزی و کولتوورییانەی کە مرۆڤ 
ئاراس��تە دەکەن ب��ۆ ئەوەی لە ی��ەک چێوەدا 
جێگی��ر بکرێت. پ��ەروەردە هەم��ان ئامانجی 
ئایدیۆلۆژیا، ئایین و کولتووری نییە و دەیەوێت 
مرۆڤ، یان تاکەکەس لەو سنوورە دەستوپێگرانە 
ڕزگار بکات ت��ا بتوانێت بە ئازادانە بیر بکاتەوە. 
وش��ەی فەزیلەت لە یۆنانی کۆندا واتە »ئاریتە« 
یان توانای��ی. تواناییی مرۆڤ ل��ە کوێدا خۆی 
پێشان دەدات؟ بێگومان لەو شوێنەدا کە مرۆڤ 
ئ��ازادە و بە ئازادی بیر دەکات��ەوە. بۆیە ئەگەر 
پەروەردەیەک��ی دروس��ت بتوانێ��ت مرۆڤ بە 
ئازادی و ب��ە ئازادیی بیرکردنەوە بگەیەنێت، بە 
مانای ئەوەیە پەروەردە خۆی لە ئایدیۆلۆژیاکان 
جیا دەکاتەوە و مرۆڤ بە ئاراس��تەی داهاتوودا 
دەب��ات و پۆتێنش��ێڵ و وزەی هێزەکی)بالقوە( 
وزەیەک��ی  دەکات��ە  مرۆڤ��ە  ئ��ەو  بوون��ی 

کردەکی)بالفعل(. 
لەب��ەر ئ��ەوە فەزیلەت��ی پەروەردەیی ئەو 
بیرۆکە سیاس��ییەیە کە لە پەروەردە، مرۆڤێکی 
پاش��ەڕۆژیانە دروس��ت دەکات و ئەم مرۆڤەش 
دەبێتە وزەیەکی ناوەکیی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی. 
بۆیە پەیوەندییەک لە نێوان تاکە مرۆڤ، پەروەردە 
و داهاتوودا لە پەروەردەدا دێتە ئاراوە و ئەمەش 
بەمانای ئەوەیە کە پ��ەروەردە دابینکەری هەر 
داهاتوویەکە، کە مرۆڤایەتی پێویستی پێیەتی و 
مانەوەی خۆی لە ڕێگەیەوە دابین دەکات. وەلێ 
ئەگەر پەروەردە بەم مانایە بیرۆکەیەکی سیاسی 
نەبوو، ئەوە پەروەردەکردنی��ش نابێتە ئایدیالی 
کۆمەڵگ��ە بۆ مان��ەوەی خۆی لەس��ەر بنەمای 
دروستکردنی مرۆڤی نوێ و پاشەڕۆژیانەوە. بەڵکو 
دەبێتە ئامرازێکی ڕامکردن و تەمێکردنی کەس، 
چاوشکاندن و غیرەتشکێنی و دیسیپلینکردنیان 
بە هۆی میکانیزمە قوتابخانەییەکانەوە، تا لەوێدا 
کەس��بوونی ک��ەس لەبار بخرێ��ت. لەبەر ئەوە 
بوونی دام��ەزراوەی پەروەردەی��ی و قوتابخانە 
و مامۆس��تا و تەکنەلۆژی��ا، هیچی��ان بەمانای 
بوون��ی پەروەردەی��ەک نای��ەن، ک��ە ئامانجی 
بەرجەستەکردنی تواناییی مرۆڤ بێت. پەروەردە 

لەیەک کاتدا بیرۆکەیەکی سیاسیی، ئایدیالێکی 
کۆمەڵگ��ە و گرتنە بەری ڕێوش��وێنگەلێکە، بۆ 
دەس��تەبەرکردنی زۆرتری��ن ئ��ازادی بۆ مرۆڤ 
)تاکەکەس( تاکوو تیایدا بیر بکاتەوە و داهێنان 

بکات. 

 ئای��ا »پ��ەروەردەی نەتەوەی��ی«، 
پ��ەروەردەی نیش��تمانی« و »پ��ەروەردەی 
مەدەن��ی«، دەکرێ  بگوترێ  هەر س��ێکیان 
لە چوارچێ��وەی »پەروەردەی سیاس��ی«دا 

بگونجێنرێن؟

بەڵێ ئەوە ڕێک بە تێگەیشتنی من 
وەک  پەروەردەی��ە  ئامانج��ی 
بیرۆکەیەک��ی سیاس��ی، بۆ ئەوەی 
بتوانرێت لە ڕێگەی پێکەوە بەستنەوەی ئەو سێ 
چەمک��ەوە، مرۆڤێکی خاوەن وابەس��تەیی یان 
ئینتیمای نەتەوەیی، مرۆڤێکی خاوەن شوناس و 
مرۆڤێکی شارس��تانییانەت بۆ بەرهەم بهێنێت. 
بەه��ۆی یەکەمیان��ەوە خۆی پێناس��ە دەکات، 
بەه��ۆی دووەمیان��ەوە ئەرکەکان��ی جێبەجێ 
دەکات و بە هۆی سێیەمیشیانەوە خۆی دەکاتە 
پ��ەروەردە  ئەگەر  بوونەوەرێک��ی گەردوون��ی. 
بیرۆکەیەک��ی سیاس��ی نەبێ��ت و سیاس��ەت 
نەتوانێت ئەرکە پەروەردەییەکان پێشنیار بکات، 
پ��ەروەردەش دەبێت��ە ئامرازێ��ک بەدەس��تی 
ئایدیۆلۆژی��ا و ئایینەکان��ەوە و ب��ەو ج��ۆرەی 
دەیانەوێت مرۆڤەکان بەهۆیەوە ئاراستە دەکەن 
و ب��ەرەو جەهەندەمێکیان دەب��ەن، کە خۆیان 
مەبەس��تیانە. ه��ەر لەب��ەر ئ��ەوەش دەبینیت 
لەپ��ەروەردەدا هی��چ مژدەیەک نابەخش��رێت؛ 
هێندەی ئەوەی ڕەوەند و پرۆسەیەک دەخرێتە 
گەڕ ب��ۆ ئامادەکردنی مرۆڤێکی پاش��ینەیی و 
دواڕۆژیانە، لە کاتێکدا مژدە چەپکە دڕکی هەر 
ئایدیۆلۆژیا و ئایینێکە بۆ داهاتوویەکی پۆتۆپیایی 

و نەزانراو و نەناسراو. 

ب��اوەڕەدان  ل��ەو  کەس��انێک   
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هەمیش��ە  پ��ەروەردەدا  جۆرەکان��ی  ل��ە 
دژایەتییەک��ی »ناوکۆیی«هەی��ە. بۆ نموونە: 
ناتوانی��ن دەس��تەبەری ئ��ەوە بکەین کە 
ش��ێوەیەکی  ب��ە  نەتەوەی��ی،  ڕەفت��اری 
مەدەنییان��ە دەربکەوێت، ئەوە لە کاتێکدایە 
دەتوان��ێ   نیش��تمانی  پ��ەروەردەی  ک��ە 
یارمەتی��دەری ڕەفت��اری مەدەنییانە بێت، 
بەاڵم لە س��ەرێکی دیک��ەوە »نەتەوەیی« و 
»نیشتمانی«ش ڕەنگە لە باری بنەماییەوە لە 
ی��ەک پێوەری ڕەفتاریدا کۆ نەکرێنەوە؛ ئایا 
لە ڕوانگەی بەڕێزتانەوە ئەم بەڵگەهێنانەوەیە 
چەند ڕاستە و بۆ چارەسەریش چ ڕێگەیەک 

پێشنیار دەکەن؟

زۆر جار بوون��ی دژایەتی و دژوازی 
بەمانای هاندەرە ب��ۆ ئەوەی بیر لە 
شتی نوێ بکەینەوە، یان واقیعەکە 
وەک ئەوەی کە هەیە، بناس��ین. تا ئەو شوێنە 
ڕەفت��اری نەتەوەیی دژی ڕەفتاری مەدەنیانەیە، 
کە ئ��ەو ڕەفتارە لە بنەمایەک��ی نەتەوەخوازیی 
داخراوەوە سەرچاوەی گرتێبت و ڕەفتارێک بێت 
لەسەر بنەمای حەماسەسازی و ڕەگەزپەرستی و 
ڕقبوون��ەوە لە ئەوانیت��ری غەیرەخۆمانەوە، بینا 
کرابێت. لە دنیای مۆدێرندا هەر یەک لەو جۆرە 
ڕەفتارانە پابەند کراون بە ش��تێک لە سەرووی 
میزاجی مرۆڤ و ویستە خۆپەرستەکانیانەوە، کە 
ئەویش یاسایە. هەر یەک لە ڕەفتاری نەتەوەیی، 
نیش��تمانی و مەدەنیانە لەبەرامبەر یاسادا مافی 
چون یەکیان هەیە. تۆ دەتوانیت لە چوارچێوەی 
بیرکردن��ەوەی نەتەوەیی��دا، بیر ل��ەو ڕەفتارە 
بکەیتەوە کە گوزارش��ە لە بیرکردنەوەکەت، بۆ 
نموونە هەر کەسێک کە خۆی بە کورد دەزانێت، 
بۆی هەیە شانازی بە جەژنی نەورۆزەوە بکات و 
بەو جۆرە هەڵس��وکەوت لەو بۆنەیەدا بکات کە 
بەاڵم  تێگەیشتنەکەی لەخۆی دەس��ەلمێنێت. 
ئەگەر بیەوێت بەزۆر هەمووان، کە تێگەیشتنێکی 
دیکەی��ان لەس��ەر خۆی��ان هەی��ە، وەک ئەو 
خۆش��حاڵی بنوێن��ن و ئەگ��ەر وای��ان نەکرد، 

هەڵوێس��تیان لێ وەربگرێت و بەچاوی سووک 
تەمەشای جەژنەکانی ئەوانی تر بکات، ئەوە ئەو 
بەو ڕەفتارەی نەبۆتە مایەی شانازیی نەتەوەیی. 
کەوایە ڕەفتاری نەتەوەیی، وەک چۆن ئەنجامی 
بیرکردنەوەیە لە چوارچێوەی نەتەوەدا، پێویستە 
هەربەوجۆرەش ڕەفتارێک بێت ش��کۆی نەتەوە 
بەرز ڕابگرێ و شانازی بەدەست بهێنێت، نەک 
ڕق��ی ئەوانی تر بوورووژێنێت. من لەو بڕوایەدام 
ل��ە هەن��اوی هەم��وو ڕەفتارێک��ی نەتەوەییدا 
بیرکردنەوەیەک��ی مەدەنیانەش هەیە و ئەمە بۆ 
ڕەفت��اری نیش��تمانیش ل��ە ئاس��ت ڕەفتاری 
نەتەوەیی��دا هەر ڕاس��تە. ڕەفت��اری نەتەوەیی 
لەس��ەر بنەمای تەبایی و توانەوە لەگەڵ یەکدا 
دروست دەبێت و ڕەفتاری نیشتمانییش لەسەر 
بنەمای گونجان و ڕێ��زی بەرامبەر، لە کاتیکدا 
ڕەفتاری مەدەنیانە یاس��امەندە و کۆکەرەوەیە. 
بۆیە من لەگەڵ ئ��ەو بۆچوونەدا نیم کە ئەمانە 
لێکدابڕ دەکات و لێکیان هەاڵوێری. چونکە پێم 
وای��ە دەکرێت خاڵێکی هاوبەش کۆیان بکاتەوە. 
دوو هاوسەری نەتەوەجیاواز، لە یەک نیشتماندا 
دەتوان��ن لە یەک کاتدا ڕەفت��اری نەتەوەیی و 
نیشتمانی و مەدەنیانە لە ئاست یەکتردا بنوێنن، 
بەبێ ئەوەی جیاوازیی نەتەوەیی، ببێتە هۆکاری 
ئال��ۆزی نانەوە لە نێوانیاندا. هەریەکەیان ماف و 
حەققی خۆیەتی لە ڕوانگەی نەتەوەییی خۆیەوە 
ئەو مەراس��یمانە لە ماڵەکەیاندا س��از بکات کە 
گوزراش��ن ل��ە تیگەیش��تنە نەتەوەییەکەی و 
بەرامبەری��ش ب��ە هەمان ش��ێوە. ب��ۆ نموونە 
هەریەکەی��ان زمان��ی زگماکی خ��ۆی فێری 
وەچەکانی��ان بک��ەن، ئەم��ەش ل��ە کاتێکدا 
فێرکردنی  س��ەرچاوەی  ببن��ە  هەردووکی��ان 
ڕەفتاری مەدەنی بە منداڵەکەیان. گرنگە مرۆڤ 
توانایی��ی ئەوەیەی هەبێت، )ئەمەش ش��تێکە 
پەروەردە تیاماندا دەیخەمڵێنێت(، کە لەدەرەوەی 
تێب��گات،  لەخ��ۆی  نەتەوەیی��ەوە  شوناس��ی 
نیش��تیمانییەوە  شوناس��ی  ل��ەدەرەوەی 
هاونیشتیمانیانە بیر بکاتەوە و هەمیشەش خۆی 
لە ئاست یاسادا بە یەکسان تەماشا بکات. بوونی 
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بنەوانێکی سیکیۆالرییانەی  یاسای مەدەنی کە 
هەبێت، بەمان��ای بوونی گەرەنتییەکە کە مافی 
هەمووان بە یەکسانی پارێزراوە و ئەمەش ڕێگە 
دەگرێ��ت ئەندامانی ئ��ەم نەتەوەیە خۆیان پێ 
بەرزتر و پیرۆزتربێت لە ئەوانیتر. بۆیە لە ئاست 
هەم��وو دژواز و ناکۆک��ە نەتەوەی��ی، ئایینی و 
نیش��تیمانییەکان و هەروەه��ا بنەچەخوازیی و 
نەژادباوەڕییەکان��دا، دەکرێت س��یکیۆالریزم و 
ب��اوەڕی ڕەها بە یاس��ا لە ه��ەر پەڕگیرییەک 
ڕزگارم��ان بکات، بەبێ ئەوەی کەس ناچار بێت 
دەس��ت لە ن��ەژاد و ئایین و نەت��ەوەی خۆی 
هەڵبگرێ��ت، یان بتوانێت بە ه��ۆکاری دین و 
نەژاد و نەتەوە، خۆی بەسەرئەوانیتردا بسەپێنێت.

 لەم س��ەردەمەی ژیان��ی فەرهەنگیی 
نەت��ەوە و گەالن��دا چوارچێ��وەی خێ��زان لە 
دەستنیشانکردنی نۆرمی ڕەفتاریدا هێندە بڕشتی 
نەماوە، تەنانەت دامەزراوەکانی دەوڵەتی مودێڕنیش 
بە کۆمەڵ��ە نۆرمێک��ی دەرەوەی خۆیان گەمارۆ 
دراون، لەم بارودۆخ���ەدا ئایا وێژمان)دیسکۆرس(
 ێکی زاڵی پەروەردەی جیهانی لە دایک دەبێ  یان 
پەروەردە  فۆرمەکان��ی  بەگش��تی   بەپێچەوانەوە 

دەشێوێن؟

من هەمیش��ە لەخۆم دەپرسم ئایا 
تێگ��ەی ئێمە لەس��ەر جیهان، ئەو 
لەمیدیاکان��دا  ک��ە  جیهانەی��ە 
دەبینرێت، ی��ان جیهان زۆر ل��ەوە گەورەتر و 
بەرینترە کە هێش��تا میدیای جیهانی پیش��انی 
نەداوی��ن. ئێم��ە دەزانین کە س��ەدان جۆری 
کولتووری دیکە هێش��تاکەش درێ��ژە بە ژیان 
دەدەن و خێزان تیایاندا لە چەقی بڕیارداندایە، 
ک��ە هێش��تا دەس��تی جیهانگەراییی��ان پێ 
نەگەیش��تووە. بۆیە لەو بڕوایەدام کە ئەوەی لە 
جیهانگەراییدا وەک س��ەرجەمی جیهان خۆی 
دەنوێنێت، هەم��وو جیهان نییە. هەر بۆ نموونە 
یەکەی هەرە سەرەکی لە کۆمەڵگەی کوردستاندا 
گون��دە، کە ژیانی س��ەدان خێزانی تێدا بەڕێوە 

دەچێت، کە نەبوونەتە بابەتی هیچ میدیایەک و 
ئێمە لە فەرهەنگ و ش��ێوەژیانیان هیچ نازانین. 
وردە کولتوورگەلێک لە جیهاندا سەردەس��تەن 
کە بانگەشەی گڵۆباڵیزم نایانگرێتەوە و دریژە بە 
ژیانی نەریتی دەدەن و هیشتاکەش لەو شوێنانە 
باوک و نێرینە دەسەاڵتی بڕیاریان لە دەستدایە 
و بۆ هیچ یاسایەکی جیهانگەرایی پێمل نابن و 
بەخۆی��ان  تایب��ەت  ڕەفت��اری  زنجی��رە 
بەرهەمدەهێنن��ەوە. ئەوان��ە لە گۆش��ەگیریی 
کولتووری��ی خۆیان��دا بەس��ەردەبەن و نۆرم و 
ڕەفت��اری خۆی��ان و جیهانبینی��ی تایبەت بە 
خۆیانیان هەیە. بۆیە جیهان لە ڕووی تیۆرییەوە 
هەر تەنی��ا ئەو جیهان��ە نییە ک��ە کولتووری 
جیهانگەرایی دەستی پێی گەیشتبێت. سەبارەت 
ب��ە دەوڵەت��ەکان ش��تێکی دیکەی��ە، چونکە 
دەوڵەتەکان ناچارن لە پەیوەندیدا بن و مانەوە و 
بەردەوامی��ی خۆیان لەو ت��ۆڕەدا ببیننەوە کە 
لەسەر بنەمای بەرژەوەندییەوە دەیانبەستێت بە 
دەوڵەتانی ترەوە. بۆیە بە ناچاریش، زۆر جاریش 
بە درۆ و فێڵ، خۆی��ان پابەند بەو پڕۆتۆکۆڵ و 
یاس��ا و پەیماننامانەوە دەکەن، کە بڕواش��یان 
پێیان نییە بەاڵم واژۆیان دەکەن بۆ ئەوەی بەو 
م��اف و جیاووک)ئیمتیاز(ان��ە بگ��ەن کە لەو 
ڕێگەیەوە دەس��تیان دەکەوێت. ئەمە بۆ نموونە 
ژینگەپارێ��زی دەگرێتەوە، ڕێزگرتن لە منداڵ و 
ژن و ماف��ی م��رۆڤ دەگرێت��ەوە، ڕێزگرتن و 
بەرقەرارکردنی یاس��ا دەگرێتەوە و کەچی ئەو 
دەوڵەتانە لە واڵتەکەی خۆیاندا هیچکام لەمانە 
جێبەجێ ناکەن و بگرە بە ئاش��کرا و بە نهێنی 
پێشێلیان دەکەن. کۆماری ئیسامی و کۆماری 
تورکیا دوو نموونەی ئەو دەوڵەتانەن کە زۆرترین 
پەیماننامەی جیهانییان واژۆ کردووە، کەچی لە 
ڕیزی هەرە پێش��ەوەی دەوڵەتە پێشێلکارەکانی 

جیهانیشن. 
لەوەها بارودۆخێکدا وێژمان، یان گوتارێکی 
پەروەردەی��ی زاڵ دەکرێت کە بەش��ێک بێت 
لە ک��ۆی سیس��تەمەکە، نەک پ��ەروەردە بەو 
دواڕۆژییە.  مرۆڤێکی  بەرهەمێهن��ەری  مانایەی 
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ئەمەش لەو ئاراستەیەدا دەبینینەوە، کە ڕەوتی 
تایبەتیکردن��ی پەروەردە ل��ە جیهان و واڵتانی 
تازە ڕێکەوت��وو و کۆمەڵگ��ە دواکەوتووەکاندا، 
پەرەی پێ دەدرێت و لەس��ەر دوو بنەما کاری 
خۆی دەباتە پێش: یەکەم ئەوەی هەر ش��تێکی 
خۆمان دواکەوتووە و تەنیا بە دەستەودامانبوونی 
کولتووری خۆرئاوا ڕزگارمان دەبێت، دووەمیش 
بە هۆی بەپیرۆزکردنی زمانی ئینگلیزییەوە. ئەم 
دوو میکانیزم��ە کاریگەری��ی بااڵیان هەبووە لە 
کایەی  تایبەتیکردن)پرایڤاتیزەکردن(ی  ڕەوتی 
پ��ەروەردەدا و وەپاشخس��تنی پەروەردەیەکی 
خۆماڵی لەس��ەر بنەمای ئەزموونەوە. لەبەرئەوە، 
گوتاری زاڵی پەروەردەیی لە ئێس��تای جیهاندا 
بریتیە ل��ە گوتارێ��ک، کە بازرگانیس��ەنتەر و 
ئەوەش  بەهادروستکەر.  نەک  س��وودخوازانەیە 
بەمان��ای ئەوەی��ە کە فۆرمێک��ی پەروەردەییی 
جیهانگرەوە لە ڕێگ��ەی میکانیزمەکانی بازاڕی 
پەروەردەیی��ەوە، جێ��ی بۆ خ��ۆش دەکرێت و 
چین��ە بااڵکان��ی کۆمەڵگەی بۆ دن��ە دەدرێت 
ت��ا منداڵەکانیان ل��ە کێبەڕکێی گەیش��تنەوە 
ب��ە ئەوروپ��ا بنێرنە ئ��ەو قوتابخانانە ت��ا زمانە 
ئایدیالییەکە فێر ببن و هەرچی زووترە داهاتوو 
بۆخۆی��ان مس��ۆگەر بک��ەن. لە بنەم��ادا ئەمە 
دادۆشینیکی دیکەی بازاڕی سەرمایەدارییە کە 
لە ڕێگەی قوتابخانە تایبەتییەکانەوە توانیویەتی 
نایەکسانییەکی پەروەردەیی بهێنێتە ئاراوە. لەم 
قوربانیی  کراوەتە  فرەپەروەردەیی،  ڕێگەیەشەوە 
یەک فۆرمی پەروەردەکردن کە پێشنموونەکەی 
ئەوروپایە و زمانە ئایدیالییەکەشی ئینگلیزییە. 

 ئ��ەوەی ل��ە هەمبەر ک��وردەوە 
گرنگ��ە، بەڕێوەبردنی س��ێ  پرۆس��ەیە کە 
بەداخەوە دەکرێ  بگوترێ  س��ێ  پرۆسەی« 
»پ��ەروەردەی  وات��ە  وەدرەنگخ��راو«ن، 
نەتەوەی��ی«، »پ��ەروەردەی نیش��تمانی« و 
»پەروەردەی مەدەنی«. ئایا دەکرێ  ئەم سێ  
پرۆسەیە هاوکات لە بارودۆخێکی سیاسیی 
ئێس��تای کورد و کوردستاندا بەڕێوە بچن؟ 

ڕێکخ��راو و حزبەکان دەرۆس��تی بابەتەکە 
دێن یان دەبێ  وەک هەمیش��ە دوا بخرێن 
و دیارە سەدەی بیس��ت و یەک ئاسۆکانی 
هێن��دە لێڵن ک��ە ئێمە مەترس��ییەکانی 
دواخستن نابینین، لەو بارەوە ڕاتان چۆنە؟

کێش��ەکە ئەوەیە کە هەتا ئێستاش 
بۆ ئێم��ەی کورد و لە ن��او هزری 
بگ��رە  و  حزب��ەکان  سیاس��یی 
حوکوومەتی هەرێمیش��دا، مەسەلەی پەروەردە 
نەبۆتە ئایدیالێکی سیاسی و خەونێکی کۆمەڵگە 
بۆ دروس��تکردنی داهاتووی خ��ۆی. جاران لە 
حەفتا و هەشتاکاندا دروستکردنی قوتابخانەیەک 
ل��ە پێگەی خەباتی نەتەوایەتیدا بوو، ئەمێس��تا 
دروس��تکردنی مزگەوت ش��وێنی بە بیناکردنی 
قوتابخان��ە چۆڵ کردووە. بااڵدەس��تیی گوتاری 
ئیسامی سیاسیی و ملکەچبوونی حزبە کوردییە 
نائیس��امییەکان بەم گوت��ارە، وای کردووە بۆ 
بەدەس��تهێنانی ڕەزامەندیی دەنگدەران هەمان 
گوت��ار دووب��ارە بەره��ەم بهێنن��ەوە. نەبوونی 
گوتارێکی سێکیوالر و یاسامەندیش وای کردووە 
هیچکامێک ل��ەو بنەم��ا پەروەردەیییانە وەک 
پێویس��ت نەچن بەڕێوە. لە دەیەی پەنجاکانی 
میادیی��ەوە، کتێبەکەی ئیبراهیم ئەمین باڵدار 
بەن��اوی )ئەلف و بێ��ی نوێی ک��وردی( وەک 
س��ێکیۆالرترین کتێبێک ب��ۆ فێربوونی زمانی 
کوردی تا دەیەی نەوەدەکان، وای کردبوو هیچ 
جێگرەوەی نەبێت و سوودێکی زۆر بە فێربوونی 
زمان��ی ک��وردی وەک بەش��ێک ل��ە خەباتی 
نەتەوەیی بگەیەنێت. کەچ��ی لەگەڵ زاڵبوونی 
گوتاری ئیسامی سیاسیدا و نفوزکردنیان بۆ نێو 
کایەی پ��ەروەردە، یەکەم کاری��ان الدانی ئەم 
کتێبەیە لە سیستەمی پەروەردە. بەم کارەشیان 
گورزێک��ی هەرە کوش��ندە لە زمان��ی کوردی 
دەدەن و هی��چ کتێبێکی دیک��ە جێگەی ئەم 
بەرهەمە ناوازەیە بۆ فێربوونی زمانی کوردی لە 
قۆناغ��ی س��ەرەتاییدا ناگرێت��ەوە. ئەمە پێمان 
دەڵێت ئەگ��ەر جاران حکوومەت��ە نەیارەکانی 
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کورد بە سیاس��ەت و پانێک��ی دووژمنکارانە 
ڕێگیرییان ل��ە فێربوونی زمانی کوردی دەکرد، 
ئێس��تە هێزە ناوخۆیییەکان دەنێو سیس��تەمی 
حوکمڕانیی خۆجێییدا ئەوکارە زۆر بە ئاس��انی 
دەکەن. ئەوەش دەیس��ەلمێنێت، کە پەروەردە 
نەبۆت��ە ئایدیالێک��ی سیاس��ی و کۆمەاڵیەتیی 

حکوومەتی هەرێم و کۆمەڵگەی کوردستان. 

 لە هەرێمی کوردس��تان و هەر لە 
ساڵی ١٩٩2 کە یەکەم کابینەی حکومەتی 
هەرێمی کوردستان دەس��ت بەکار بوو، لە 
یەک��ەم بڕیارەکاندا باس لەوە کرا کە زمانی 
خوێندن لە هەموو قۆناغەکانی خوێندن دەبێ 
بە کوردی بێ. بەاڵم لە ئیستادا دەبینین کە 
ڕۆژ ل��ە دوای ڕۆژ ئ��ەو قوتابخانە ئەهلییانە 
پەرە دەس��تێنن کە بانگەشەی خوێندن بە 
یەکێک لە زمان��ە بیانییەکان دەکەن. ئێوە 

چۆن ئەم دۆخە هەڵدەسنگێنن؟

ئەو بڕیارانەی ئەو کاتە دراون بڕیاری 
زۆر گرنگ��ن، کە بەداخەوە بەرگەی 
لێشاوەکانی لەوەدوای تایبەتیکردنی 
خوێندنیان نەگرت و وەال ن��ران. تایبەتیکردنی 
خوێندن ل��ە هەرێمی کوردس��تاندا لە هەمان 
کاتیش��دا بەبازرگانیکردنی خوێندن و پەروەردە 
بووە. ئەمە جگە لەوەی سیاس��ەتی بازاڕی ئازاد، 
لێدانێکی تون��دی لە کۆمەڵگەی کوردی دا، کە 
هەستانەوەی زۆر زەحمەتە. شەپۆلی سەرسوڕمان 
بە ئەوروپا و زمانی ئینگلیزی، وەک دیۆجامەیەک 
کۆمەڵگەی ئێمەی ڕاوکرد و دەس��تەوتوێژێکی 
ئەوتۆ پەیداب��وون کە لە پێن��اوی دامەزراندنی 
قوتابخانە تایبەتییەکاندا، باکیان لە س��ڕینەوە و 
ئەمانە  نەبوو.  بەپەراوێزخس��تنی زمانی کوردی 
نەش��یاندەزانی بە بەرزکردنەوە و بە پیرۆزکردنی 
زمان��ە بیانیی��ەکان، چ گورزێک لە شوناس��ی 
کوردب��وون دەوەش��ێنن ک��ە پێکهێنەرێک��ی 
سەرەکیی ئەو شوناسە لە ڕێگەی زمانەوە دەبێت. 
هەموو ئەمە بەرەنجامی سیاسەتی بازاڕی ئازاد و 

نەبوونی مەرج بوو بۆ ڕێزگرتن لە زمانی کوردی. 
تەنانەت ئەو هەموو بیانی و کۆمپانیایانەی هاتنە 
هەرێمەکەشەوە، هیچ مەرجێکی فێربوونی زمانی 
کوردی وەک پێشینەیەک بۆ دەستبەکاربوونیان 
دانەن��درا. ئەمەش پێچەوانەی یاس��ای گش��ت 
واڵتانە کە فێربوونی زمان دەکەنە مەرجی هەلی 
کار و مانەوە لە واڵتەکەدا. لەگەڵ س��ەرهەڵدانی 
چینێک��ی نوێی کۆمەاڵیەتیش��دا، ک��ە بەهۆی 
دەوڵەمەندییەکەیان��ەوە دەیانویس��ت خۆیان لە 
باقیی چین و توێژەکانی دی جوێ بکەنەوە، ئەم 
قوتابخانە تایبەتیانە پەرەیان سەند و ئیتر زمانی 
ک��وردی لەچ��او زمان��ی ئینگلی��زی و زمانی 
عەرەبیی��دا، چون ئاوارەیەک��ی زۆری عەرەبیش 
ڕوویان لە هەرێم کردب��وو، بەتەواوی بێناز بوو. 
ئێس��تا نەوەیەک پێگەیشتووە نەک هەر کوردی 
نازانێ��ت و ناتوانێ��ت پێ��ی بنووس��ێت و پێی 
بخوێنێتەوە، بەڵکو لەڕووی دەروونییشەوە ڕووی 
نایەت لەناو کەشی قوتابخانە و مۆڵەکاندا قسەی 
پێ بکات. ئەمەش ئاشکرای دەکات کە زمان لە 
کۆڵۆنیزەکردن��ەوەی مرۆڤی کورددا چ دەورێکی 
خراپی هەیە. وەختێ ئەتۆ دێی بەهەر بەڵگەیەک 
زمان��ی بیانی بەس��ەر زمان��ی نەتەوەییدا زاڵ 
دەکەی��ت، ڕۆح و زەین و دەروونی ئەو نەتەوەیە 
کۆڵۆنی��زە دەکەیت. من لە کتێبی )فەلس��ەفە، 
ڕەگەزپەرس��تی، پەروەردە 20١٦( زۆر بە وردی 
لەس��ەر ئەم کێشەیە وەستاوم و نامەوێت لێرەدا 
دووبارەی بکەمەوە. ب��ەاڵم هێندە دەڵێم ئەوەی 
بەن��اوی بازاڕی ئازاد و خوێندنی تایبەتییەوە، لە 
نەزانییەوە ب��ە ڕۆڵی کارای پەروەردە، بەس��ەر 
کۆمەڵگەی باش��ووردا س��ەپێنرا، هیچی کەمتر 
نەب��وو لەوەی بەعس تراژیدی��ای ئەنفال و دێ 
سووتانی بەس��ەر ئەم کۆمەڵگەیە هێنابوو، وەلێ 
ئ��ەم ئەنفالەیان کاتی دەوێت ب��ۆ ئەوەی زیانە 
ڕۆحی��ی و کردەییەکانی ئاش��کرا ببن. هەر لە 
ئێستاش��ەوە ئەو نەخوێندەوارییە زۆرە دەبینیت 
ک��ە بەرۆک��ی ئ��ەم کۆمەڵگەی��ەی گرت��ووە. 
هەژارییەکی زمانی لە ڕووی ڕێنووس، خاڵبەندی 
و فەرهەنگییەوە ڕووی لە باش��وور کردووە، کە 
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دەیان ساڵی سیاس��ەتێکی زمانیمان دەوێت تا 
ئەم هەڵەیەی کردوومانە، ڕاستی بکەینەوە.

 پێتانوایە لە هەرێمی کوردس��تان 
باش��ترە هەموو قوتابخانەکان بەپێی یەک 
مەنهەجی خوێندن کە شارەزایانی وەزارەتی 
پەروەردە دایانڕشتووە پەیڕەو بکەن، یا هەر 
قوتابخانەیەک دەتوانێ مەنهەجی خوێندنی 

خۆی پەیڕەو بکا؟

من هەتا قۆناغی زانکۆ، لەگەڵ یەک 
تیایدا  ک��ە  مەنهەجی��ی خوێندنم 
نەتەوەی  بااڵکان��ی  بەرژەوەندیی��ە 
کورد و کوردس��تانییەکان ڕەچاو کرابێت. یەک 
مەنهەجی هەرچەندە بۆنی جۆرێ لە زۆری لێ 
دێ��ت، ب��ەاڵم ب��ۆ بیناکردنی ئەو س��ێ جۆر 
پەروەردەیەی لەس��ەرەتاوە ئاماژەتان پێ دا زۆر 
گرنگ��ە. پێویس��تە ئ��ەوەی پەیوەس��تە ب��ە 
کوردس��تانەوە، لە قوتابخانە تایبەتییەکانیش��دا 
پەیڕەو بکرێت و دەرفەت بە هیچ دامەزراوەیەک 
نەدرێ لە ژێر هەر ناوێکدا و بۆ هەر مەبەستێک 
لەم ڕێچکەیە البدات. بۆ نموونە زمان و ئەدەب 
و مێژووی کوردس��تان دەبێت ت��ا پێش زانکۆ 
بخوێنرێ��ت. ب��ۆ بیناکردن��ەوەی کۆمەڵگ��ە و 
زەینییەتی کوردستانی، پێویستیمان بە جۆرێک 
ل��ە »دیکتاتۆرییەتی پەروەردەیی« هەیە، چونکە 
بەناو دیموکراس��ی، کۆمەڵگەی  »پ��ەروەردەی 
ئێمەی بە قوڕی »بازرگانیی پەروەردەییدا« بردە 
خ��وارەوە و هەرچ��ی هات بەن��اوی »واڵت« و 
زمانێک��ی بیانیی��ەوە قوتابخانەیەکی لە بیچمی 
دووکانێکی پەروەردەییدا بۆ کردینەوە و کەوتنە 
فەزڵفرۆش��ی بەس��ەر کۆمەڵگ��ەی ئێم��ەوە و 
پەروەردەیان کردە ئامرازێک بۆ لە خۆنامۆبوونی 
مرۆڤ��ی کورد لەن��او واڵتەکەی خۆی��دا. بەاڵم 
هەرگی��ز لەگەڵ ئ��ەوەدا نی��م »ش��ارەزایانی 
پەروەردە« ئەم مەنهەج��ە دابڕێژن، چونکە ئەم 
بەناو ش��ارەزایانە لە بیس��ت و هەش��ت ساڵی 
ڕابردوودا، هەر ئەوان��ەن کە دۆخی خوێندنیان 

گەیاندووە بەم ئێس��تا ماتەمب��ارە پەروەردەییە. 
ئەوانە نەک هەر شارەزا نین، بگرە خۆشیان لەو 
تۆڕان��ەوە گاون ک��ە ئیش ب��ۆ ڕەواج پێدانی 
خوێندنی تایبەت دەکەن و دەستی درێژکراوەی 
بازرگان��ە پەروەردەیییەکان��ی نێ��و وەزارەت��ی 
پ��ەروەردە و وەزارەت��ی خوێندن��ی ب��ااڵن و 
هەریەکەش��یان ڕایەڵێکیان لەگ��ەڵ قوتابخانە 
تایبەتییەکاندا هەیە. بوونی ئەم کەسانە و ئەوەی 
کە لە ش��وێنی بڕیاردان، بە هیچ شێوەیەک بەو 
مانایە نییە ئەوانە لە بواری پەروەردە و فێرکاریدا 
ش��ارەزان. ئەمان��ە بەدەگمەنی��ان توێ��ژەری 
پەروەردەیین و زۆربەش��یان لەسەر ئەوە کۆکن 
ل��ەوەی پەرورەدەکارانی  کە ڕیگ��ری بک��ەن 
ڕاس��تەقینە وش��ارەزاکان بێن��ەوە واڵتەکە و 
پێگ��ەی  پەروەردەیییەکان��دا  لەدام��ەزراوە 
بڕیاردەرانەی��ان هەبێ��ت. لەبەر ئ��ەوە هەرگیز 
نامەوێت ئەمانە ئ��ەو مەنهەجە دابڕێژن چونکە 
نایزان��ن و میزاجی تایبەت و ب��ڕوای ئایینی و 
بیروڕای حزبییان تێکەڵ بە مەنهەجەکە دەکەن. 
ئەوەی دەبێت ئ��ەم کارە بکات مەرجیش نییە 
خەڵکی باشووری کوردستان بێت. زۆر بەالمەوە 
ئاس��ایییە و بگرە پێویستیش��ە لە دانانی وەها 
مەنهەجێک��دا س��وود لە کوردان��ی هەندەران، 
ک��وردی باکوور و ڕۆژهەاڵت وەربگرین و ئەوان 
مەنهەجمان بۆ دابنێن چونکە هێش��تا بۆ ئەوان 
مەسەلەی زمان وەک بەردی بناخەی شوناس، 
بەشێکە لە خەباتی نەتەوەیی و خۆ سەلماندن. 
ئ��ەوان دەزانن چ��ۆن زمان بکەنە س��ەنگەری 
مانەوە و بووژانەوە بە زمانی کوردی بدەن، وەک 
ئەوەی لە سنە و مەهاباد و مەریوان و سەردەشت 
و ماردی��ن و دیاربەکر و س��تۆکهۆڵم کاریان بۆ 
کردووە. ئەگ��ەر وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی 
خوێندنی بااڵ، بوێریی وەها هەنگاوێکیان هەبێت 
و دانان��ی مەنه��ەج، ڕادەس��تی ش��ارەزایان و 
خەمخۆرانی ئەو بەشانەی دیکەی کوردستان و 
هەن��دەران بک��ەن، گەورەتری��ن خزم��ەت بە 
نەتەوەی کورد و پرۆسەی پەروەردە و فێربوون 

لە کورستاندا دەکەن. 
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 ب��ە ڕای ئێ��وە ل��ە سیس��تەمی 
خوێن��دن ل��ە هەرێم��ی کوردس��تان )لە 
پەروەردە و لە خوێندنی بااڵ( ئایا دژوازییەک 
بەم ش��ێوەیە بەدی ناک��رێ کە لە کاتێکدا 
بنەما بە دابینکردنی خوێندنی بێ بەرامبەر 
وەرگیراوە، بەاڵم خوێندنی ئەهلی هەر دێ 
و زیاتر پەرە دەستێنێت؟ ئەمە لە کاتێکدایە 
تەنیا توێژێکی بچووک دەتوانن بۆ خوێندن 
لەم قوتابخانە و زانکۆیانە کەڵک وەرگرن و 
هەندێک لە شارەزایان پێیان وایە خوێندنی 
ئەهلی جیاوازیی چینایەتی بەرهەم دێنێتەوە 

و دەبێتە هۆی نایەکسانیی کۆمەاڵیەتی.

خوێندنی تایبەت، ی��ان ئەهلی لە 
هەرێمی کوردس��تاندا، جۆرێکە لە 
ئامانج  تیایدا  خوێندن کە خوێندن 
نییە، ئەوەندەی کراوەتە ئامرازی بازرگانی کردن 
بە خوێندنەوە. ئەوانەی بازرگانی بە خوێندنەوە 
دەکەن زۆرینەیان لە دەستەبژێری حزبین، یان 
دەروەس��ت.  بێ  مش��ەخۆری  س��ەرمایەداری 
حکوومەتی هەرێم لە کابین��ەی چوارەمەوە بە 
پەیڕەویکردن لە سیاسەتی بازاڕی ئازاد، دەرگای 
بۆ ئ��ەم ج��ۆرە بازرگانییە نوێیە ک��ردەوە، کە 
هیچکات خەمی نەتەوەییی نەبووە و بۆی گرنگ 
نەبووە بەهۆی ئەم بازاڕە ئازادەوە چۆن خوێندنی 
حکووم��ی شکس��تی پێدەهێنرێ��ت. یەک��ەم 
هەنگاوی ئەم سەرمایەدارە مشەخۆرانە لە بواری 
خوێندنی تایبەتدا بریت��ی بوو لە بێبەهاکردنی 
خوێندنی بێ بەرامبەر، یان بە خۆڕایی، ئەمەش 
بە س��وود وەرگرتن ل��ە زەیینییەتی کورد، کە 
وش��ەی »خۆڕایی« چەندە لەالی بێبەهایە و بە 
سوود تەماش��ای دەکات. ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ 
تایبەتیی��ەکان، کە  ڕیکامەکان��ی قوتابخان��ە 
هەمیش��ە ب��ە کوردییەکی خ��راپ و بێ بنەما 
وەرگ��ر  هیچ��کات  تیایان��دا  داڕێ��ژراون، 
ناگەڕینرێتەوە، یان ئیرج��اع نادرێ بەوەی ئەو 
کوردس��تانییە و مرۆڤ��ی ئ��ەم کۆمەڵگەیەیە. 
هەمیش��ە بااڵخوازانە و بە س��تایلێکی زۆر بەرز 

ئەوەی بۆ وێنادەکرێ��ت، کە کۆمەڵگەی خۆی، 
زمان و کولتوور و ئەزموونی ڕەسەنی خۆی لەبیر 
بکات و شەرمی لێ بکات. چونکە شتێکی دیکە 
چاوەڕێی دەکات و بەهەش��تێک لە ڕێیدایە کە 
بەهۆی زمانی ئینگلیزی، فەرەنسی، تورکی، یان 
ئەڵمانییەوە دێتە دی. نەخێر ئەم تەلیس��مەی 
خوێندن��ی تایبەت هەر تەنیا توێژێکی بچووکی 
لە خێزانەکان نەگرتۆتەوە، بەڵکو هەموو کۆمەڵگە 
خۆی بۆ دەکوتێ��ت تا منداڵەکانی لە خوێندنی 
تایب��ەت تۆمار بکات و ببێتە کۆیلەی بازرگانانی 
پ��ەروەردە و فێرکردن. ئەوەش ڕاس��تە کە لە 
ڕێگەی خوێندنی تایبەتەوە، نەک هەر جیاوازیی 
بەڵک��و  دەهێنرێت��ەوە،  بەره��ەم  چینایەت��ی 
نایەکس��انیی کۆمەاڵیەتییش زیادی کردووە و 
س��نۆبیزم و لووتبەرزی��ی کولتووریش��ی ل��ێ 
کەوتۆت��ەوە. من لە س��ەردانمدا ب��ۆ قوتابخانە 
تایبەتییەکان، بە تایبەتی قوتابخانەی شوەیفاتی 
نێودەوڵەتی و ب��ۆ قوتابخانەی میدیا و بریتیش 
س��کووڵ، بە دەی��ان دایک و باوک��ی کوردی 
س��تەمدیدەی ژێر ستەمی ئابووریی کوردستانم 
بینی��وون، کە غرووری ئەوەی منداڵەکانیان لەو 
قوتابخانەی��ە دەخوێنن، بۆتە هۆکاری ئەوەی لە 
ئاس��ت دای��کان و باوکان��ی دیک��ەدا خۆیان 
بەگەورەت��ر بزان��ن و نەتوانن بە کوردی قس��ە 
ب��ە  و  بک��ەن  هاوبەش��یان  دەردی  لەس��ەر 
ئینگلیزییەک��ی ش��ەق و ش��ڕ، قس��ە لەگەڵ 
منداڵەکانی��ان بکەن بۆ ئەوەی پێش��انی بدەن 
ئەوانیش لە پەیژەی شارس��تانییەت و پیرۆزیی 
زمانی ئینگلیزی س��ەرکەوتوون و هەس��ت بە 
ئ��ەوە  ناک��ەن.  ش��کانەوە  و  کەمایەس��ی 
بەدبەختییەک��ی گەورەی��ە دای��کان و باوکانی 
هەمان کۆمەڵگە، نەتوانن بە زمانی خۆیان لەناو 
قوتابخان��ە تایبەتییەکاندا قس��ە لەگەڵ یەکتر 
بکەن و زمان��ی لێک حاڵی بوون لەگەڵ یەکتر 
بدۆزن��ەوە. تەنانەت ل��ە قوتابخان��ەی بریتش 
س��کووڵ ئەوەم ب��ەدی کرد، ک��ە ئەنجومەنی 
دای��کان و باوکان هەرچەندە س��ەرۆکەکەی بە 
هەڵبژاردن ک��ورد بوو، مامۆس��تای زانکۆ بوو، 
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کەچی ناچ��ار بوو بە عەرەبی، ی��ان ئینگلیزی 
لەگ��ەڵ گرووپەکەی��ان بدوێت و بنووس��ێت! 
ئ��ەوەش کارەس��تانە. چونکە دەس��تەبژێرێکی 
عەرەب ل��ە هەرێمی کوردس��تان هەن، کە نە 
کوردی دەزانن و نە دەیانەوێت فێریش��ی ببن، 
بۆیە کورد ناچ��ار دەکەن هەم قەبووڵی میزاجە 
ئیس��امییە، سوونییە، ش��یعییەکانیان بکات و 
هەم بە زمان��ی ئەوانیش بدوێت. ئەوە ئەوپەڕی 
س��تەمکاریی زمانیی��ە ک��ە ت��ۆ خ��ۆت ل��ە 
کۆمەڵگەیەکدا پەنابەر بیت و زمانەکەت بەسەر 
واڵتی داڵدەدەردا باڵکێش بکەیت و بیسەپێنیت. 

توێژین��ەوەکان  دوایین  بەپێ��ێ   
نزیک بیس��ت هەزار قوتابی و خوێندکاری 
زانکۆ لە قوتابخان��ە تورکییەکان و زانکۆی 
ئیشک)تیش��ک( درێژە بە خوێندن دەدەن. 
ئەم��ە لە کاتێکدایە لە دەی��ان توێژینەوەدا 
دەرکەوت��ووە کە ئەم سیس��تەمە لەس��ەر 
بنەم��ای فیک��ری ئیس��امیی تورک��ی و 
ئیسامیی  بانگخوازی  ڕێنماییەکانی  بەپێی 
تورک، فەتحوڵاڵ گۆلەن، بەڕێوە دەچن. ئایا 
ئەمە کاریگەریی لەس��ەر نەوەی داهاتووی 

کوردستان دانانێت؟

گولەنییەکان لە هەرێمی کوردستاندا 
نەتەوەکەم��ان  دواڕۆژی  ب��ۆ 
مەترس��ییەکی گ��ەورەن. ئەوانە بە 
نموونەهێنان��ەوە لە س��ەعید نەوڕەس��ی وەک 
س��ێمبوولێکی ک��ورد، ئێمە لە ئاس��ت مەرامە 
ئایدیۆلۆژییە ئیسامییەکەیان چاوبەست دەکەن. 
لە ئێستاشدا وەشانخانەیەک لە هەولێر هەیە، کە 
کتێب��ی قوتابخانەی گولەنیی��ەکان بە جوانترین 
ش��ێوە بۆ من��دااڵن چ��اپ دەکات. کاتێکیش 
دەوڵەتی فاش��یزمی ت��ورک ئ��ەم قوتابخانانەی 
قەدەخە کردن، ئەم بڕیارە هەرێمی کوردس��تانی 
نەگرتەوە. زنجیرەی قوتابخانەکانی ئیشک)تیشک( 
ت��ا بڵێی بۆ س��ەر داهات��ووی کۆمەڵگەی ئێمە 
مەترس��یدارن، چونکە بەهۆی ئ��ەوەی زمانێکی 

باش��ی ئینگلیزی و دیس��پلینی زانستی فێری 
ئایدیۆلۆژی و  قوتابییەکان دەک��ەن، ڕەهەن��دە 
پانتورکیزم و ش��ۆڤێنییەکەی خۆیان دادەپۆشن. 
وتنەوەی وانەی زمانی تورکی بەو چڕییەی لەوێ 
دەگوترێتەوە، ئامانجی ئامادەکردنی نەوەیەکە بۆ 
دواڕۆژ کە خۆی بە وابەس��تەی تورکیا بزانێت و 
باکی بە نیش��تیمانی خۆی نەبێت. زمان کلیلی 
چوون��ە ن��او کۆمەڵگەیەکە، نەک ئام��رازی ئەو 
پرۆس��ەیە. لەبەر ئەوە وەک ئێوە پێش��بینیتان 
کردووە، کاریگەریی زۆر خراپی لەس��ەر نەوەی 
داهاتووی هەرێمی کوردستان دەبێت. بەتایبەتی 
لە ئاس��اییکردنەوەی ئەو تراژیدیا زاڵمانەیەی کە 
دەوڵەت��ی تورکیای نیوەی س��ەدەی بیس��ت و 
یەک��ەم بەس��ەر کوردەکانیدا هێن��ان. هاوکات 
بەوەش سەفەری بەردەوام بۆ تورکیا و ئاسانکاری 
بۆ قوتابیان و بێباکیی دایک و باوکانی ئێمە لەم 
ئایدیۆلۆژییەی زنجی��رە قوتابخانەکانی  ڕەهەندە 
ئیش��ک، کاریگەری��ی زۆری دەبێ��ت لەس��ەر 
س��ەرهەڵدانی نەوەیەک ک��ە لەناخەوە خۆی بە 
تورک بزانێ��ت. هەروەه��ا حکوومەتی تورکیای 
ش��ۆڤێنی بە زۆر ش��ێوە لە هەوڵدایە ئەوە بخاتە 
زەینی جیهانەوە کە ئەم بەش��ەی کوردستانیش 
بەش��ێکی جیانەکراوەیە لە دەوڵەتی تورکیا و بۆ 
ئەمەش پەنا بۆ کەیسی ویایەتی مووسڵ دەبەن. 
لەوان��ەش بترازێ��ت، ل��ە ڕووی کولتوورییەوە، 
بەتایبەتی لە بواری موزیک و تەالرس��ازیدا، هەر 
ئێستا تورکیا دەتوانێت بانگەشەی ئەوە بکات کە 
کولتووری تورکی بەس��ەر هەرێمی کوردستاندا 
بااڵدەس��تە. زۆرین��ەی مزگەوتەکان و ش��وێنە 
گەش��تیاری و بگرە قەاڵی هەولێریش لەس��ەر 
بنەمای تەالرس��ازیی تورکی نۆژەن کراونەتەوە. 
ئەم��ڕۆ کاب��رای دووکان��داری ک��ورد بیەوێت 
کااڵیەکت لەال ش��یرین بکات دەڵێت: تورکییە! 
ب��ەم ج��ۆرەش ن��ەک ه��ەر تەنیا ل��ە ڕێگەی 
قوتابخان��ەی گولەنییەکان��ەوە، بەڵکو لە ڕێگەی 
ئاب��ووری و کولتوورییش��ەوە زەینییەتی کوردی 
هەرێم زەینییەتێکی داگیر کراو و ئامادەکراوە بۆ 

فۆرمێکی دیکەی کۆڵۆنیاڵیزم. 
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وەرگێڕان



هۆکار و ئاکامەکانی شۆڕشی ساڵی ١٩٧٩ی ئێران: 
لە گۆشەنیگای کوردییەوە* 

و:ئیبراهیمساڵحڕاد



شۆڕشی ساڵی ١٩7٩ی ئێران، ئاکامی مێژووی 
ئەو ئاڵوگۆرە ئابووری، کۆمەاڵیەتی، سیاس��ی، 
فەرهەنگی، فکری و سەنعەتییانەیە، کە واڵتی 
ئێ��ران لە چەرخ��ی بیس��تەمدا و بەتایبەت 
پ��اش ش��ەڕی دووهەمی جیهان��ی بەتاقیی 
کردوونەتەوە و بە نێویاندا تێپەڕیوە. ش��ەڕی 
سارد ڕێگای بۆ زۆربەی ئەو ئاڵوگۆڕانە خۆش 
کرد و زەمینەی سەرهەڵدان و شكڵگرتنی ئەو 
بیر و ئی��دە و ئەکتەرانەی پێکهێنا کە دەبوو 
دەوڵەت و کۆمەڵگای ئێران مۆدێڕنیزە بکەن. 
بەردەوامی مێژوونوسە  بەش��داریی  سەرەڕای 
ئێرانیی��ەکان لە ڕەوتەکەدا، ئێ��ران نەیتوانی، 
بەوجۆرە کە چاوەڕوانیی لێ دەکرا، لە هەموو 
فاکت��ۆر و پێکهاتە مێژووی��ی، کۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگییەکانی خۆی بە شیوەیەکی هەموو 
الیەنە کەڵک وەرگرێ. بە گشتی دەبێ بڵێین 
کە حەش��یمەتی ف��ارس و ئێ��ران لەجیاتی 
یەکتر ب��ەکار هاتوون. هۆیەک��ی گرنگی ئەو 
وەزع��ە ئەوەیە کە ئێران ه��ەم وەک ئیدە و 
بیرۆکەیەک و هەم وەک کیانێک دەناس��رێ 
کە لەسەر بناخەی زمان و فەرهەنگی فارسی 
دام��ەزراوە و ه��ەر ئەوانەش بۆ پاراس��تن و 
مان��ەوەی بڕی��اردەرن.]١[ بەو حاڵ��ەش، ئەوە 
بە هیج ج��ۆر پاکانە بۆ بەش��داری نەکردنی 
پێکهاتەکانی دیکەی ئێران لەو لێکۆڵینەوانەدا، 
کە لەس��ەر شۆڕشی ئێران ئەنجام دراون ناکا. 
ئ��ەو پێکهاتانەی کە بەبێ ئەوان ئیدەی ئێران 

نە دەیتوانی هەبێ و نە دەوامیش بێنێ.]2[
لەبەر ڕووناکاییی ئەو باس��ەی سەرەوەدا، 
بەشی یەکەمی ئەو وتارە وەک هۆکارە ڕاستەوخۆ 
و دەس��تبەجێکانی س��ەرهەڵدانی ش��ۆڕش، 
ئاڵوگ��ۆڕ و گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتییەکانی نێو 
کۆمەڵگای کوردی لە دەیەکانی پێش شۆڕشدا، 
دەخاتە بەر ب��اس و لێکۆڵینەوە. هەروەها، بە 
پێجەوانەی تێگەیش��تنی باو، ئەمەش نیشان 
دەدا، ک��ە تێکۆش��ان و چاالکییە سیاس��ی، 
کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکان لەو دەورەیەدا، 
نەخەوت��وون. بەش��ی دووهەم��ی وتارەک��ە 

بزووتن��ەوەی خودموختاریخ��وازی کورد، کە 
سیاس��ییەکاندا  گرنگە  گۆڕانکارییە  لەئاکامی 
س��ەری هەڵدا، لێکدەدات��ەوە. دەبێ بگوترێ 
کە نەبوونی لێکۆڵینەوەی پێویست، سەرەڕای 
دەوڵەمەندیی س��ەرچاوەکان، بۆتە هۆی ئەوە 
کە تووشی هەڵەی واقعی بین و لێکۆڵینەوەی 
کەمیش��مان لەس��ەرئەو قۆناخە لەبەردەست 
دابن.]3[ ئەو وتارە لە ڕێگای هەڵس��ەنگاندنی 
پڕۆس��ە مێژوویییەکان��ەوە، ه��ەردوو الیەنی 
مەس��ەلەکە پیکەوە دەبەس��تێتەوە. گەلێک 
تیئوری��ی جۆراوجۆر، ڕەخن��ەی کولتووری و 
لێکۆڵینەوەی مێژوویی، شکڵیان بە چوارچێوە 
و مان��ای وتارەکە داوە. ئەمە ئەو دەس��تە لە 
کۆمەاڵیەتییەکان،  گۆڕانکارییە  تیئورییەکانی 
کە بە پێچەوانەی تیئورییەکانی نوێسازی، کە 
لە ئاس��یا و ئەفریقا، دوای ش��ەڕی دووهەمی 
جیهان��ی، وەک پرۆژەی نەتەوەس��ازی هاتنە 
کایەوە، دەگرێتەوە.]٤[ جیا لەوە لێکۆڵینەوەکان 
هاوچەشنسازی،  ناسیۆنالیس��م،  بە  سەبارەت 
هەروەها  دەوڵەت-میللەت،  و  ئەسیمیاسیۆن 
مێژووی هاوچەرخی ئێران، بناخەیەکی پتەو 
ب��ۆ لێکۆڵێنەوەی ئەو ئاڵوگ��ۆڕە کۆمەاڵیەتی، 
ئابووری، سیاسی و فەرهەنگییانە بەدەستەوە 
دەدەن کە لەماوەی پاش ش��ەڕی دووهەمی 
جیهانیدا پێکهاتوون.]5[ س��ەرەڕای ئەوانەش، 
بۆ تێگەێش��تن ل��ەو ئاڵوگ��ۆڕە فەرهەنگییانە 
ک��ە ل��ەو ماوەی��ەدا ل��ە ئێران��دا هاتوونەتە 
پێ��ش، بەتایبەت��ی ل��ە پەیوەن��دی دەگەڵ 
بە مێدیای��ی کردنی کولت��ووردا، وەک یون 
تۆماس دەڵ��ێ، لێکۆڵین��ەوەی کولتوورییش 
گرین��گ و پڕ بایەخن. مەبەس��ت هاتنە کایە 
و باڵوبوونەوەی ڕاگەیەنە گش��تییەکانی وەک 
ڕادی��ۆ و تەلەفزیۆن، ل��ە دەیەکانی ١٩٦0 و 
١٩70ی زایینیدایە. لەس��ەردەمی شۆڕش��ی 
س��پیدا ئاڵوگۆڕ لە موناس��ەباتی دەسەاڵت و 
بارودۆخی کۆمەاڵیەتیدا پێکهات. وەک پییەر 
بۆرودۆ دەڵ��ێ: کولتوور وەک چوارچیوەیەکی 
سیمبۆلێک، بناخەی بۆ هێژمۆنیی فەرهەنگ 
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و زمانی فارس��ی دامەزراند.]7[ هێژمۆنی تەنیا 
هەر ئ��ەوە نییە کە ئیدە زاڵ��ەکان دڵخوازانە 
قەب��ووڵ بکەی��ن، وەک ئەنتۆنیۆ گرامێش��ی 
دەڵێ. بەڵک��وو وەک ڕایمۆند ویلیامس ڕوونی 
دەکات��ەوە، بریتییە لە »سیس��تەمێکی بەرین 
و کاریگ��ەر لە ن��رخ و مان��ا و بایەخە زاڵ و 
کاریگ��ەرەکان«. ئەم��ە فەرهەنگ��ی ڕوو لە 
گەش��ەی کوردی س��ەرکوت کرد و ژینگەی 
ئ��ەوی ل��ە چوارچێ��وەی کۆنەکولتورێک��دا 
بارودۆخەمان  ئەو  ئەوەش  تەنگەبەرکردەوە.]8[ 
ب��ۆ ڕوون دەکاتەوە کە لەودەمەوە تا ئێس��تا 
کولتوری مۆدێڕنی کوردی تێیدا بەس��ەردەبا. 
دەبێ بگوترێ کە لە ماوەی بەڕۆژئاوایی بوون 
و مۆدێڕنیزەبوونی ئێران��دا، گەلێک ڕوانگەی 
ڕەخنەگران��ەی کولت��ووری هاتوونەتە گۆڕێ. 
نەیتیڤی��زم وبوومی  تیئوریی��ەکان ی  وەک 
گەرای��ی،]٩[ ئەو تیئورییانەی بە ش��ێوەیەکی 
ڕەخنەگرانە گۆڕانکارییە کولتورییەکان  ش��ی 
کۆمەاڵیەتییەکان،]١١[.  تیئورییە  دەکەنەوە،]١0[ 
جگەلەوە گەلێک ڕوانگەی کولتووریی دیکەش 
س��ەریان هەڵداوە، وەک ئەو ڕوانگانەی کە لە 
الیەن کەسایەتییە فەرهەنگی و ئەدەبییەکانی 
وەک س��وارەی ئیلخانی زادەوە، نوێنەرایەتی 

دەکران. 
دەب��ێ بگوت��رێ ک��ە لێکۆڵینەوەکان��ی 
پەیوەندیدار بە جنس��یەت واتە جێندەریش، 
وەک فاکتۆرێک��ی کاریگەر لەس��ەر ئاڵوگۆرە 
ل��ە  خۆی��ان  ڕۆڵ��ی  کۆمەاڵیەتیی��ەکان، 
مێژوویییەدا  ش��یکردنەوە  ئەو  ئاڕاستەکردنی 
هەڵس��ەنگاندنی  لە  هەی��ە.]١2[ س��ەرەنجام، 
پڕۆس��ەیەکی مێژووییدا، ناکرێ بەتەنیا هەر 
سەرنج بدەینە هۆکارەکان. ئاخر ئاکامەکانیش 
هەر ب��ەو ئەندازەیە پێویس��تە س��ەرنجیان 
بدرێت��ێ.]١3[ ل��ە پەیوەندی دەگ��ەڵ ئێراندا، 
ئاکامەکانی شۆرش لەسەر وەزعی کوردەکان، 
بۆ تێگەیشتن لەو پڕۆسە مێژوویییەی کە بوو 
بەهۆی س��ەرهەڵدانی ش��ۆڕش، زۆر گرنگ و 
پڕ بایەخن. هۆیەکانی س��ەرهەڵدانی شۆرش، 

لەگ��ەڵ ئاکامەکانی تا ڕادەیەک��ی زۆر لێک 
نزیکن. ڕاس��ت لەبەر ئەوەش��ە ک��ە زۆر جار 
لێکۆڵینەوە س��ەبارەت بە ئاکامەکانی شۆڕش 
ئەنجام دراوە. هەرچەند، ئەزموونی پێکهاتەی 
حەش��یمەتی غەی��رە فارس��ی ئێ��ران لەو 
لێکۆلێنەوانەدا، لەبەرچاونەگیراوە. نەک خودی 
ش��ۆڕش، بەڵکوو هەمیش��ە ئەوە ئاکامەکانی 
ش��ۆڕش بوون، کە مێژوونووسەکانیان توشی 
دڕدۆنگی وسەرلێش��ێواوی کردوون. سروشت 
وچۆنیەتیی ئەو ڕێژیمەی کە بەدوای شۆرشدا 
دێتە سەرکار، تاڕادەیەکی زۆر ئەوەش دیاری 
دەکات کە شۆڕش��ەکە چۆن دێتە بەرچاو. جا 
ئەوە چ شۆڕش��ی فەرانسە بێ، چ هی ڕووسیە 
یا شۆڕشی ئێران، هیچ لە مەسەلەکە ناگۆڕێ. 
بۆیە گۆش��ەنیگا یا پێڕس��پێکتیڤی کوردی، 
شوێنەواری خۆی لەس��ەر پێناسەی شۆڕش 
دادەن��ێ و زۆر الیەن��ی دیکەی ئەو پڕۆس��ە 
مێژوویییە دەخاتە بەر ڕووناکایی. لە ڕاستیدا 

ئەوە ئامانجی سەرەکیی ئەو وتارەیە. 
لەو لێکۆڵینەوەیەدا، ل��ە گەلێک گۆڤار و 
ژۆڕنال، کە س��اڵەکانی نێوان ١٩25 تا ١٩78 
باڵو کراونەتەوە، هەروەها لە گەلێک ڕۆژنامەی 
ئێرانیی سەردەمی شۆڕش و ساڵەکانی دواتر، 
بە مەبەس��تی ئەنجامدان��ی لێکۆڵینەوەیەکی 
س��ەرچاوەی  وەک  هەمەالیەن��ە،  و  ق��ووڵ 
وەرگرتنی زانیاریی دروست و پێویست کەڵک 
وەگیراوە. هەرچەند لێکۆڵینەەوەکە پش��ت بە 
زۆر گێڕانەوەی ش��ەفاهی و ئاماری ڕەسمی و 
غەیرە ڕەسمیش دەبەس��تێ، بەاڵم بۆئەوەی 
مەیدان بۆ هەڵس��ەنگاندنی لەحزە و ڕووداوە 
گرنگەکان ئاوااڵبێ ونەکەوێتە داوی تەعەسوب 
و الیەنگریەوە، خۆی لەباسی وردەکارییەکانی 
دەورانی شۆڕش و ساڵەکانی پاش شۆرش، بە 

دوور ڕادەگرێ. 

ڕیشەوهۆیەکانیسەرهەڵدانیسۆڕش
هۆیەکانی شۆڕش��ی س��اڵی ١٩7٩ی ئێران، 
بەدرێژی لەئەدەبیات��ی ئەکادمیکدا خراونەتە 
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بەرب��اس. ل��ەو لێکۆڵینەوان��ەدا ل��ە ڕیگای 
جۆراوج��ۆرەوە هۆکارە بنەڕەت��ی و فەوری و 
مام ناوەندییەکانی شۆرش شی کراونەتەوە.]١٤[ 
ل��ەو پەیوەندییەدا  بابەتانەی  گرنگترینی ئەو 
خراونەتە بەرباس بریتین ل��ە تاقیکردنەوەی 
یەک الیەنە و ناتەواوی مۆدێڕنیتە، شکس��تی 
ئیدەئاڵەکانی شۆڕش��ی مەش��روتەی س��اڵی 
١٩0٦، دەست تێوەردانی هێزە دەرەکییەکان 
ل��ە کاروب��اری نێوخ��ۆی ئێران، ئیس��تعمار 
و داگیرک��ردن و بەت��ااڵن بردنی س��ەرچاوە 
سروش��تییەکانی واڵت لەالیەن بێگانەکانەوە، 
ئیس��تبداد و س��ەرەڕۆییی دەوڵەتی مۆدێڕن، 
کۆدیتای ڕێکخراوی س��یا ب��ە دژی دوکتۆر 
موسەدیق لە ساڵی ١٩53دا کە بە شێوەیەکی 
دێموکڕاتیک وەک سەرۆکوەزیر هەڵبژیردرابوو، 
هەروەها بردنە پێشی خێرای مۆدێڕنیزە کردن 
و بە غەربی کردنی ئێران لە دەورانی شۆڕشی 
س��پی، لە نێوان س��اڵەکانی هەردوو دەیەی 
١٩٦0 و ١٩70ی زایینی��دا. لەبەر ئەو هۆیانە 
ڕێژیمی پاش��ایەتی ک��ە بەڕۆژئاوایی کردنی 
ئێران��ی لەبەرنامە دابوو، مەش��روعییەتی لە 
دەس��ت دا. ئەمەش مەیدانی بۆ هاتنە کایەی 
ملمانێی ساس��ی خۆش کرد کە سەرەنجام 
بوو بە هۆی س��ەرکەوتنی ئیسامی سیاسی. 
لە ڕاس��تیدا هۆکارە بنەڕەتییەکانی ش��ۆڕش 
دەگەڕێن��ەوە بۆ ئەو باروودۆخەی کە ئێران لە 
ساڵەکانی پێش شۆڕشدا بە نێویدا تێدەپەڕی. 
ش��تێکی دوور لە ڕاس��تیمان نەگوتوە ئەگەر 
بڵێین ئێران هەر ئ��ەودەم لەباری ئابووری و 
کۆمەاڵیەت��ی وفەرهەنگییەوە، شۆڕش��ی تێدا 
پێکهاتبوو. بە قەرزوەرگرتن لە ڕ. کۆس��ێلیک، 
دەکرێ بڵێین ئێس��تا پێویستی بە شۆڕشێکی 
سیاس��ی هەبوو کە ئامانجەکەی بریتی بوو لە 
ڕزگاریی کۆمەاڵیەتی.]١5[ لەڕاس��تیدا شۆڕشی 
١٩7٩ی ئێران ه��ەروەک ئێرواند ئابڕاهامیان 
دەڵێ، ئاکامی پەرەس��ەندنێکی ناهاوس��ەنگ 
و مۆدێلێ��ک ل��ە پێش��کەوتنی ئاب��ووری و 
کۆمەاڵیەتی و نوێسازی بوو، کە لە سەرەوەڕا 

بۆ خوارێ داس��ەپێنرابوو. هەربۆیە، لە قۆناخی 
شۆڕشی س��پیدا، دەبینین کە هەندێک هێز 
و الیەنی سیاس��یی نوێ، لەوانە ئۆپۆزسێۆنی 
ئیس��امی، پێ دەنێنە مەیدانی تێکۆش��انی 
سیاسی کە بۆ یەکەم جار لە مێژووی ئێراندا، 
ڕووخان��ی نیزامی پاش��ایەتی و دامەزراندنی 
ئامانج��ی  ئیس��امی، وەک  حکوومەتێك��ی 

سیاسیی خۆیان دیاری دەکەن.]١٦[
لە ڕاس��تیدا، شۆڕش��ی سیاس��یی ساڵی 
١٩7٩ی ئێ��ران، وەک دیاردەیەک��ی ف��رە 
ڕووخسار، کە ئیسامی سیاسی دەستی بااڵی 
تێدا هەبوو، هاتە کایەوە. هەر ئەوەش سروشت 
و چۆنیەتی��ی دەوڵ��ەت و ئ��ەو حکوومەتەی 
دیاری کرد، کە پاش س��ەرکەوتنی ش��ۆڕش 
دام��ەزرا. یان��ی ئیس��تبداد و س��ەرەڕۆییی 
دینی. س��ەرکەوتنی فراکسیۆنی ئیسامی، نە 
ڕووداوێكی مێژوویی و نە ئاکامی سیاس��ەتی 
زلهێزەکان بوو کە گوایە یەک شەوە کەسێكی 
نەناس��راویان، بە ناو و ناوبان��گ گەیاند. ئاخر 
خومەینی لە ئێرانی پێش شۆڕش��دا، النیکەم 
بە بەراورد لەگەڵ لینین لە ڕووس��یەی پێش 
شۆڕش��ی ئۆکتۆبەردا، باشتر ناس��رابوو.]١7[ بە 
گوێ��رەی بیرەوەرییەکانی س��ەفیرەکانیان و 
بەڵگەنامەی دیکە، ئەمریکا،  هەروەها گەلێک 
بریتانیا و ڕووس��یە، پێش��بینیی هیچ جۆرە 
ئاڵوگۆڕیکی سیاس��یی گەورەیان ل��ە ئێراندا 
نەکردووە. ئەوە لە حاڵێکدا بووە کە نیشانەکان 
ئەوەیان دەرخس��توە کە ئاڵوگ��ۆڕ بەرێوەیە. 
کەچ��ی ئەوان ش��تێکی ئاوایان ب��ە خەیاڵدا 
نەهات��ووە.]١8[ بەوحاڵ��ەش ناتوانین بڵێین کە 
شۆڕش تەنیا ئاکامی ڕاستەخۆ و بێ ئەماوالی 
مۆدێڕنیزاسێۆن واتە نوێسازی بوو. بێ گومان 
گەلێ��ک ئیحتیم��االت و فاکت��ۆرو ڕووداوی 
دەرەکی��ی دیکەش هەن کە ل��ە گۆڕانکارییە 
مێژوویییەکان��دا، ڕۆڵ و کاریگەریی خۆیانیان 
هەیە. بۆیە لە پەیوەندی دەگەڵ ئەو کەیسەدا، 
ب��ە قەرزوەرگرتن ل��ە گرامش��ی، »دەورەی 
فەرهەنگی پێش��وو«، کە ب��وو بەهۆی ئەوەی 
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ئۆپۆزس��یۆنی مەزهەبی، هێژمۆنی سیاسی و 
فەرهەنگیی خۆی بسەپێنێ، بایەخێکی زۆری 

هەیە.]١٩[
ئاخر ڕێژیمی پاش��ایەتی واتە حکوومەتی 
محمەد ڕەزاش��ا، بە ش��ێوەیەکی زۆر توند و 
سەرەڕۆیانە، لە ماوەی نێوان ساڵەکانی ١٩٤١ 
ت ١٩7٩دا، هێ��زە چەپ و س��ێکۆالرەکانی 
سەرکوت دەکردن. بەچەشنێک کە ئاسەوارێک 
لەوان نەمابوو. دەبێ بڵێین کە لێرەدا ناروونیەک 
هەیە کە ئ��ەو لێكۆڵینەوەیە لەبەردایە بیخاتە 
بەرباس. لەو ش��ی کرنەوە پ��ڕ بایەخانەدا کە 
سەبارەت بەو پڕۆسە مێژوویییەی کە باسمان 
ک��رد ئەنجام دراون، باس��ێک ل��ە ئەزموونی 
گەالنی دیکەی ئێران لە شۆڕش و نوێسازیدا 
نەکراوە. لەوەش زیاتر ئەوان ئەو بۆچوونانەیان 
بەهێ��ز ک��ردوون ک��ە مەس��ەلەی میللی و 
ئیتنیکی لە ئێراندا، پەیوەندییەکی زۆر نزیکی 
دەگ��ەڵ توندوتیژیدا هەیە.]20[ س��ەبارەت بە 
وەزعی سیاس��یی هەرێمی کوردس��تان، دوا 
کتێب��ی عەبباس مەینەت لە ژێر ناونیش��انی 
ئێران: مێژووی هاوچەرخ، بە هێنانە بەرباسی 
ڕووداوکان لە کوردس��تانی دەورەی شۆڕشدا، 
لێکۆڵینەوەیەکی جیاواز بەدەس��تەوە دەدا.]2١[ 
بەو حاڵەش سەرەڕای ئەو لێکدانەوە بەکەڵکەی 
کە کتیبەکە دەیخاتە بەردەس��ت، کوردستان 
لە س��ەردەمی شۆڕش��دا جێگای شایستەی 
خۆی لەو هەڵسەنگاندنە پڕبایەخەی مێژووی 
مۆدێڕن و هاوچەرخی ئێراندا، پێ نادرێت.]22[ 
باس��ەکە چونکە ڕوانگەیەکی فارس��ی محوەر 
بەسەریدا زاڵە، زاراوەکانی ئێران و کۆمەڵگای 
ف��ارس لەجیاتی یەکت��ر بەکاردێنێ. ئەوە لە 
کاتیکدای��ە ک��ە ڕووداوەکان بە ش��ێوەیەکی 
ئاس��ایی و بە دوای یەکدا دووپات دەکاتەوە. 
بە ڕوونی دەردەکەوێ، کە بەهۆی ئەو ڕەوشە 
میتۆدۆلۆژییەی کە زاڵە، گەلێک س��ەرچاوەی 
سەرەتایی س��ەبارەت بە بارودۆخی سیاسیی 
کوردس��تان، کە هەمووشیان بە فارسی لەبەر 
دەستدان، وەک پێویست ناکەونە بەر سەرنجی 

ئەو کەس��انەی کە لێکۆڵین��ەوەی ئەکادمیک 
دەکەن. 

مۆدێڕنیزەبوونیکوردستان
مۆدێڕنیتە لە ئیراندا لە ش��ێوەی پڕۆسەیەکی 
دووالیەنەی مۆدێڕنیزەکردن و هاوچەشنسازیدا 
چۆت��ە پێ��ش. ه��ەر لەس��ەرەتای چەرخی 
بیس��تەمەوە تا ئەمڕۆ، کارکرد و دیالێکتیکی 
نێوان ئەو دووالیەنەی پڕۆس��ەکە، ش��کڵیان 
بە ئێرانی نوێ وهاوچ��ەرخ داوە.]23[ لەهەمان 
کاتدا، ئەو پاکێجە ئیدئۆلۆژیکییەی مۆدێڕنیتە 
س��ەرکوتکەرانەی  هەاڵواردنێک��ی  لەگ��ەڵ 
ک��وردەکان )ک��ە خاوەن��ی زم��ان، خاک و 
نیاکانی هاوبەش��ن(، لە پڕۆسەی بردنەپێشی 
میللەتسازیدا، ئاوێتە کراوە. ئەوەش بۆتە هۆی 
سەرهەڵدانی کوردایەتی. بزووتنەوەیەک کە بۆ 
وەدستهێنانی مافە فەرهەنگی و سیاسییەکانی 
کوردەکان خەب��ات دەکا.]2٤[ ئەو پڕۆس��ەیە 
لەس��ەر بناخەی سەرلەنۆێ خۆسازکردنەوەی 
میللی وگەڕانەوە بۆ میژوودامەزراوە و بۆ نموونە 
لە شیعر ومێژوونوسیدا، ڕەنگی داوەتەوە.]25[ 

پڕۆژەی نوێسازی، ئاوێتەبوونی کۆمەڵگای 
ک��وردی لە ئێرانی نوێ��دا خێراترکرد. کەچی 
سیاس��ەتی هاوچەشنس��ازی، مەوقعییەت و 
شوێنی ئەوی، وەک وردە فەرهەنگ دیاری کرد. 
ئەو پڕۆسێسانە، بە ئاشکرا لەو گۆڕانکارییانەدا 
کە بە درێژاییی چەرخی بیس��تەم، بەس��ەر 
نەزم و سیس��تەمی کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگای 
لە  وەبەرچاودەکەن.  هات��وون،  کوردس��تاندا 
سەرەتاکانی س��ەدەی بیستەمدا، دێ نشینی 
و ئابووریی دێ نش��ینی، تایبەتمەندیی هەرە 
ئاشکرای هەرێمی کوردس��تان بوون.]2٦[ ئەو 
موناسەباتێکی  بناخەی  لەس��ەر  سیس��تەمە 
س��ەرکوتکەرانە و زاڵمانەی ئاب��ووری بنیات 
نراب��وو، ک��ە لەوێ��دا لەالیەک، چین��ی ئاغا 
وخاوەن مڵک، لەگەڵ سەرۆک عەشیرەتەکان، 
دەس��ەاڵتی ئابووری و سیاسییان بە دەستەوە 
ب��وو و ژیانێکی ئەعیانییان بەس��ەردەبرد، لە 
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الیەکی دیکەش��ەوە، وەرزێ��ران و باقی چین 
و توێژە زەحمەتکێش��ەکان، دەچەوسانەوە.]27[ 
هاوکات لەگەڵ ئەوەشدا هەر ئەو پەیوەندییە 
ئابووری/کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییانە، ش��کڵی 
سیستەمی جنسیەتیی نێو کۆمەڵگاشیان، کە 
لەوێدا ژنان لە ژێر دەسەاڵت و ڕکێفی پیاواندا 

بوون، دەستنیشان دەکرد. 
س��ەرەڕای هەموو ئەوانەش، لە ماوەیەکی 
ن��ە زۆر درێژخایەندا، مۆدێڕنیزاس��یۆن واتە 
نوێسازی بە ش��ێوەیەکی بنەڕەتی و ڕادیکاڵ، 
شوێنەواری خۆی لەس��ەر ئەو بارودۆخە دانا. 
بۆنموونە ڕەوتی شارنشینی، بەخێرایی پەرەی 
دامەزران،  مۆدێڕنەکان  دامودەزگا  ئەس��تاند، 
ئاڵوگ��ۆڕ بەس��ەر پەیوەندی��ە ئابوورییەکاندا 
هات، گۆڕانکاری لە س��ترەکتۆری پەیوەندییە 
چینایەتی و جنسیەتییەکاندا ڕوویدا. ڕوویەکی 
دیکەی ئەو پڕۆسە دووالیەنەی مۆدێڕنیتە لە 
ئێران��دا، بریتی بوو ل��ەو گۆڕانکارییە فکری و 
ڕووناکبیرییەی کە بوو بە هۆی ئەوەی ڕەوتی 
ڕۆشەنبیریی کوردی شكڵ بگرێ. لەو بوارەدا 
ب��ە ش��ێوەیەکی هەموو الیەنە، ئ��ەو باس و 
بابەتانە ش��ی دەکرێنەوە. نابێ ئەوەشمان لە 
بیر بچێ کە ئەو گۆڕانکارییانە لە سەردەمێکدا 
هاتوونە پێش، کە گەلێک ئاڵوگۆڕی سیاس��ی 
و ه��ەردوو ش��ەڕەکانی یەک��ەم و دووهەمی 
جیهانی، ب��ەو هەموو ئاوارەیی و کارەس��ات 
و س��ەختی و مەینەتبەش��ییانەوە کە لەگەڵ 

خۆیانیاندا هینابوون، ڕوویان داوە.]28[ 
شۆڕش��ی مەش��روتە کوردەکانی دەگەڵ 
ئیدە و بیرۆکەکانی وەک قانوون، مەجلیس و 
مەسەلەی نوێنەرایەتیی سیاسی ئاشنا و دەرگیر 
کرد.]2٩[ ئەوەش گەلێک کەس��ی تەش��ویق 
کرد تا ب��ۆ باڵوکردنەوەی خوێندن وفێربوونی 
مۆدێڕن و دامەزراندنی ڕێکخراوی فەرهەنگی 
و سیاس��ی هەنگاو باوێن.]30[ ئەنتڕۆپۆلۆژی و 
»خەڵک ناسی«ی مێژوونوسیی کوردەکان لەو 
دەورەی��ەدا ناتەواوە. ئەوان هات��وون بە زیان 
و لەس��ەر حیس��ابی مێ��ژووی کۆمەاڵیەتیی 

کۆمەڵ��گای کورد، الیەنگری و تەعەس��وبیان 
بەرانبەر بە مێژووی خێڵ و عەشیرەت لەخۆیان 
نیش��ان داوە.]3١[ دەک��رێ ت��ا ڕادەیەک لەوە 
تێبگەین. چونکە ئەودەم زۆربەی خەڵک لەژێر 
دەسەاڵتی خێڵ و عەشیرەتەکاندا، کە خاوەنی 
قەڵەمڕەی تایبەتی، هێزی نیزامی و سەرچاوە 
ئابوورییەکان بوون، دەژی��ان.]32[ بەو حاڵەش 
سەرتاسەری کۆمەڵگای کوردی، بە کۆچەری 
و نیشتەجێوە، بە گوندنشین و شارنشینەوە، بە 
ڕێگای جۆراو جۆردا، سەرلەنوێ فۆڕم و شکڵی 
تازەیان بەخۆیان دا. بەجۆرێک کە کۆمەڵگای 
غەیرە عەش��یرەتی و ناخێڵەک��ی، بەخێرایی 
پ��ەرەی ئەس��تاند. لەالیەکی دیکەش��ەوە لە 
ئاس��تی ناوچەیی و نێونەتەوەییش��دا گەلێک 
ڕووداوی گ��ەورە ڕوویان��دا. وەک لەبەریەک 
هەڵوەش��انی ئیمپراتۆرییەکان و دروستبوونی 
دەوڵەت-نەتەوە جیاجیاکان لەس��ەر بناخەی 
ئیتنیستیت لەڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا، شۆڕشی 
ئۆکتۆبەر، گەلێک ڕاپەڕین و شۆڕشی دیکەی 
ناوچەیی وزۆر گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتیی دیکە. 
هەموو ئەوان��ە دەرفەتیان ب��ۆ هاتنە کایەی 
فۆڕم و ش��ێوەی نوێی تێکۆش��ان و چاالکیی 
فکری و سیاسی و ڕووناکبیری پێکهێنا. ئەوە 
بە ش��ێوەیەکی بەرین، لە ڕۆژنامە و گۆڤار و 
چاپەمەنی و شیعر و ئەدەبیات و مێژوونوسیی 
ک��وردەکان، ل��ەو دەوڵەتانەدا ک��ە ئەوان لە 

نێوانیاندا دابەش کراون، ڕەنگی داوەتەوە. 
ش��ەڕی دووهەم��ی جیهانی لە س��اڵی 
١٩3٩دا دەرفەتێك��ی لەب��اری بۆ فەرهەنگی 
کوردی ڕەخس��اند تا دووبارە زیندوو بێتەوە. 
گەلێ��ک ڕێکخ��راوی سیاس��ی س��ەرلەنوێ 
تێکۆشانی خۆیان دەست پێ کردەوە. شایانی 
باسە کە لە س��ەردەمی حکوومەتی ڕەزاشادا، 
ل��ە نێ��وان س��اڵەکانی ١٩25 ت��ا ١٩٤١دا، 
هەرچەشنە چاالکییەکی سیاسی و فەرهەنگیی 
ک��وردی قەدەغ��ە بوو و بە توندترین ش��ێوە 
س��ەرکوت دەکرا.]33[ ئەم چاالکییە سیاسی و 
فەرهەنگییە، بە باش��ترین شێوە، لە دامەزران 
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و تێکۆش��انی کۆمەڵەی ژ.ک واتە ڕێکخراوی 
کۆمەڵەی ژیانەوەی کورددا خۆی نیش��ان دا. 
کۆمەڵ��ەی ژ.ک لە ماوەی نێوان س��اڵەکانی 
١٩٤0 ت��ا ١٩٤٦دا چاالک��ی و تێکۆش��انی 
سیاس��یی هەبوو. ل��ەو ماوەی��ەدا کۆمەڵەی 
ژ. ک گۆڤ��اری نیش��تیمانی وەک زمانحاڵی 
خ��ۆی چاپ و باڵو دەک��ردەوە. بە دامەزرانی 
کۆماری کوردس��تان لە س��اڵی ١٩٤٦دا، ئەو 
کرانەوە سیاسی و فەرهەنگییەی کە لەسەرێ 
باس��مان کرد، گەیش��تە پل��ەی هەرەبەرزی 
خۆی. پێکهاتنی ئەو وەزعە پێش هەر شتێکی 
دیکە، بەهۆی الوازبوونی دەسەاڵتی دەوڵەتی 
مەرکەزییەوە هاتبووە گۆڕێ. حزوور و نفوزی 
وداگیرکردنی  ڕووس��یە  دەوڵەتی  سیاس��یی 
بەشێک لە خاكی ئێران لە الیەن ئەو واڵتەوە، 
ش��وێنەواری خۆی لەسەر ڕەوتی ڕووداوەکان 
دان��ا و الوازبوون��ی دەس��ەاڵتی دەوڵەت��ی 
ناوەندیی خێرات��ر کرد. ئەگەر لە ڕوانگەیەکی 
مێژوویییەوە تەماشا بکەین بۆمان دەردەکەوێ 
کە الوازبوونی دەسەاڵتی مەرکەزی، هەمیشە 
بۆتە هۆی خوڵقاندنی ف��ەزا و دەرفەتی لەبار 
ئۆتۆنۆمیخوازەکان.  بزووتنەوە  بۆ سەرهەڵدانی 
نەس��لە خوێندەوار و شارنشینەکان، ڕۆڵێکی 
بەرچاویان لە بەرێوەبردنی کاروباری کۆماری 
کوردس��تاندا هەبوو. ئەو هێ��زە کۆمەاڵیەتییە 
نوێی��ە، بە بڕب��ڕەی پش��تی کۆمەڵەی ژ. ک 
لەقەڵ��ەم دەدرا. دەب��ێ بگوت��رێ ک��ە هەر 
ل��ەو س��اڵەدا کۆمەڵەی ژیان��ەوەی کورد، بە 
ش��ێوەیەکی غەیرە ڕەس��می گ��ۆڕا و بوو بە 
حیزب��ی دێموکڕاتی کوردس��تان. هەرچەند 
عەشیرەتە بە هێزەکان لە ڕێبەرایەتی و هێزی 
چەک��داری کۆماردا، نەخش��ێکی بەرچاویان 
هەبوو و هەرئەوەش وەک یەکێک لە هۆکارە 
گرینگەکانی تێکچوونی کۆمار بەحیساب دێ، 
چ وەک بێرۆکە و چ وەک پاتفۆرمی سیاسی، 
کۆماری کوردس��تان ناکرێ ب��ە تەنیا وەک 
بەرهەمی سیاسەتێکی خێڵەکی و عەشیرەتی 
دابن��رێ. ئاخر ق��ازی محەمم��ەد، ئەندامی 

پێش��وی کۆمەڵ��ەی ژ. ک بەهۆی ئەوەی کە 
پیاوێکی خوێندەوار و خاوەن پێگەیەکی بەرز 
و قازیی ش��اری مهاباد بوو، هەروەها سەر بە 
بنەماڵەیەک��ی گەورە و شارنش��ین بوو، وەک 

سەرکۆمار دیاری کرا. 
تێکچوونی کۆمار، لە مێژووی هاوچەرخی 
کورددا بە کارەسات و لەحزەیەکی چارەنوسساز 
دادەنرێ. بەاڵم دەب��ێ بگوترێ کە نەوەکانی 
دواتر، س��ەرەڕای هەموو ئەو کەندوکۆسپ و 
هەوراز و هەڵدێرانەی س��ەر ڕێیان، بێ وچان 
ئامانج و ئیدەئاڵەکانی کۆماری کوردس��تانیان، 
بەرەوپێش ب��ردوون.]3٤[ لەوماوەیەدا دەوڵەتی 
ناوەندیی��ش، پ��اش تێپەرێ��ن ب��ە قەیرانی 
دێموکراس��یدا، خۆی سەرلەنوێ ڕێکخستەوە. 
بەجۆریک کە پاش کودیتای ١٩53، ئیستبداد 
وس��ەرەڕۆییی پاشایەتی بە ش��ێوەیەکی زۆر 
تون��د، دامەزرایەوە.]35[ هەروەها دەبێ ئەوەش 
بڵێین ک��ە بەرنامەکانی ڕێفۆرم��ی ئەرزی و 
شۆڕشی سپی، کە لە نێوان ساڵەکانی ١٩٦3 
تا ١٩78دا بەرێوەچوون، نفوز و دەس��ەاڵتی 
سیاسیی خێڵ و عەشیرەتەکانیان کەم کردەوە 
و ل��ە گوندەکانیش��دا، دەس��ەاڵتی دەوڵەت 
جێگای دەس��ەاڵتی ئابووری و کۆمەاڵیەتیی 
چینی خ��اوەن مڵکەکانی گرت��ەوە. دەوڵەت 
قەت ئ��ەوەی نەدەش��اردەوە ک��ە ڕێفۆڕمی 
ئەرزی، لە ڕاس��تیدا دەرفەتێک��ی لەباری بۆ 
خ��اوەن مڵکەکانی پێش��وو خولقان��دووە کە 
بتوانن لە بوارەکانی بازرگانی و پیشەس��ازی 
و س��ەنعەتیدا س��ەرمایەگۆزاری بکەن و لەو 
ڕێگای��ەوە یارمەتی بە ب��ە هێزبوونی ڕەوتی 
گەشەس��ەندنی پێشەس��ازی و بەس��ەنعەتی 
بوونی واڵت بکەن.]3٦[ هەرچەند گەشەسەندنی 
ئاب��ووری، لە س��ەردەمی محمەدڕەزاش��ادا، 
نەبوو بەه��ۆی پێکهاتن��ی ئاڵوگۆڕێکی قووڵ 
و بەرچ��او ل��ە هەرێمی کوردس��تاندا، بەاڵم 
بناخەکان��ی  دام��ەزراوە مۆدێڕنەکانی وەک 
فێرکردن  پ��ەروەردەو  خزمەتگۆزارییەکان��ی 
وتەندروس��تی و لەشس��اخیی لەو ناوچەیەدا 
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بنیات نا. 
ل��ە دەیەکانی دوات��ردا گەلێک ئاڵوگۆڕێ 
بەرچ��او هاتنە کای��ەوە. بەتایبەت��ی لە دوو 
دەیەی دواییی دەستەالتداریەتیی پاشایەتیدا، 
کۆمەڵگای کوردی گۆڕانکاریی قووڵی ئابووری 
و کۆمەاڵیەتیی بە خۆوە دیتن. شارنشینی بە 
شێوەیەکی بەرچاو پەرەی سەند و شارەکانیش 
ب��ەرەو گەش��ەی زۆرتر چوون. ل��ە مێژووی 
هاوچەرخی ئێراندا، سەردەمی شۆڕشی سپی 
بەوە دەناس��رێتەوە کە لەو دەوەرەیەدا، ڕەوتی 
مۆدێڕنیزاسێۆن خێراتر دەبێ. ئەوەش دەبێتە 
هۆی ئەوە کە ت��ا کۆتایییەکانی س��اڵەکانی 
دەی��ەی ١٩70، گۆڕانکاریی قووڵی  ئابووری، 
کۆمەاڵیەتی، سیاس��ی و فەرهەنگی بەس��ەر 
س��ترەکتور و س��اختاری کۆمەڵگای ئێراندا 
بێ.]37[ لەسەر بناخەی ئەو هەواڵنەی کە پێشتر 
ب��ۆ مۆدێڕنیزە ک��ردن و نوێکردنەوەی ئیران 
درابوون، لە س��اڵی ١٩53 ب��ەدواوە، گەلێک 
پڕۆژەی ئابووری و زانس��تی و پێش��کەوتوو، 
ک��ە ڕێکخ��راوە نوێیەکانی وەک س��ازمانی 
بەرنام��ە و بودجە سەرپەرش��تییان دەکردن، 
جێبەج��ێ کران. بەو حاڵ��ەش لە پەیوەندیی 
دەگەڵ ناوچەی کوردس��تاندا، ئ��ەو دەورەیە 
بە وەختی کۆتایی هاتن��ی بەرنامە ئابوورییە 
ئازاد ودیس��انتڕالیزکراوەکان و بە سەردەمی 
هەوڵدان بۆ واڵم دانەوە بە دواکەوتنی ئابووریی 
و ناپەرەس��ەندووییی ناوچ��ەی کوردس��تان 
دادەن��رێ. تەنان��ەت ئێس��تاش مەس��ەلەی 
پەرەس��ەندن، بە یەکێک لەو ب��اس و بابەتە 
گ��ەرم و ئەکتوێاڵنە دەزانرێ ک��ە لە ناوەندە 
زانستی و ئەکادیمییەکانی کوردستانی ئێراندا 
لە گۆڕیدان. ڕێکخراوی بەرنامە و بودجە، کە 
ئەبولحەسەنی ئیبتیهاج سەرپەرشتیی دەکرد، 
هەمیش��ە ئ��ەو پێش��نیار و ئیبتکارانەی ڕەد 
دەکردنەوە کە لە الیەن ئۆستانە جیاجیاکانی 
واڵت��ەوە پێی دەگەیش��تن. لە ڕاس��تیدا ئەو 
ڕێکخراوە سەمبولی س��انتڕالیزمی ئیداری و 
دەس��ەاڵت و ئۆتۆریتەی دەوڵەتی مەرکەزی 

بوو. هەر بۆیەش لە هەوڵی بردنەپێش و بەئاکام 
گەیاندنی ئەو بەرنام��ە ئابووریانەدا بوو کە لە 
دەورانی شۆڕش��ی سپیدا دەست بە جێبەجێ 
لە ڕاس��تیدا جێبەجێ  کردنیان کراب��وو.]38[ 
بەرنامەی دووهەمی پەرەس��ەندن کە  بوونی 
لە ماوەی نێوان س��اڵەکانی ١٩5٦ تا١٩٦2دا 
جێبەجێ کرا، بە سەرکەوتنی سانتڕالیزاسێۆن 
بەسەر ئەو بەرنامە ئابووری و کۆمەاڵیەتییانەدا 
بە حیس��اب دێت کە دەبوایە بە ش��ێوەیەکی 
ناموتەمەرکز و دیس��انتڕالیزە پی��ادە کرابان. 
مەیل بە سانتڕالیزەکردن، دەورانی ئیبتیهاجی 
درێ��ژ ک��ردەوە. ئەم��ەش بوو بەه��ۆی ئەوە 
ک��ە ناوب��راو بەرنام��ە ئاب��ووری و ڕوانگە و 
بۆخزمەت کردن  ستڕاتیژییە جۆراوجۆرەکان، 
ب��ە دەوڵەتێک��ی ناوەندگەرای ت��ا ڕادەیەکی 
 زۆر لەس��ەر مۆدێل��ی فەرانس��ەوی، بەرێتە 
پێش��ێ.]3٩[ ئەوەی بە ش��ێوەیەکی سەرەکی 
ل��ەو بارودۆخ��ەدا قازانجی پێ دەگەیش��ت 
محمەد ڕەزا ش��ا بوو. ناوبراو توانی بەقازانجی 
خۆی لە چوونەس��ەری مارپێچ ئاسای داهاتی 
نەوت لە س��ەرەتای دەیەی ١٩70دا، کەڵک 
وەرگرێ. بەڕێوە بردنی جەژنی 2500 ساڵەی 
شاهەنش��اهی لە الیەن ناوبراوەوە لە س��اڵی 
١٩7١دا، نیشانەیەکی زەقی ئەو ئەبلەخەرجی 
و بەفیڕۆدانە پڕ لە زەرق و بەرقە بێ س��نوورە 

بوو کە ئەو گوزەرانی تێدا دەکرد. 
محمەد ڕەزا ش��ا، کە گەاڵڵەی بنیاتنانی 
شارس��تانیەتێکی گەورەی بەدەس��تەوە بوو، 
خەون��ی ب��ەوەوە دەدی ک��ە ئێ��ران بکاتە 
یەکێک لە پێشکەوتووترین و دەوڵەمەندترین 
کۆمەڵگاکان��ی دونی��ا. ب��ەو پێی��ە دەتوانین 
بڵێێ��ن ئ��ەو بەرنام��ە و ڕێفۆرم��ە ئابووری 
و کۆمەاڵیەتییان��ەی، ک��ە ل��ە ناوچ��ە دوور 
دەست و حاش��یەیییەکاندا، بەڕێوە دەچوون، 
ڕەنگدانەوەیەک لەو ڕەوتە سەرەکییە بوون کە 
لە ئاس��تی ئێراندا لەگۆڕێدا بوو. ڕەوتێک کە 
ئەو ناوچ��ە دوورەپەرێزانەی کردبووە کلکە و 
پایانەی پڕۆژەی پەرەسەندنی ئابووریی ناوچە 
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زۆرتر مەرکەزییەکان. چینی مڵکداری کورد، 
نەیتوان��ی چاوەڕوانییەکان��ی دەوڵەت وەدی 
بێنێ و خۆی هەڵکێش��ێتە ئاستی بۆرژوازیی 
س��ەنعەتی و بازرگانی. ب��ەو جۆرە لە حاڵەتی 
خەوێکی قووڵدا مایەوە تا جارێکی تر لە ساڵێ 
١٩7٩دا، دیسان وەخەبەر هاتەوە. لە ڕاستیدا 
ڕادەی پەرەس��ەندنی سەنعەتی و پێشەسازی 
لە ناوچەی کوردس��تاندا، لە دروس��ت بوونی 
چەن��د کارخانەی تەنباکۆ وهەندێک ئاش��ی 
مۆدێ��ڕن ب��ەوالوە تێنەپ��ەڕی.]٤١[ ش��ایانی 
باس��ە کە پووڵ و تێکنۆلۆژیی پێویس��ت بۆ 
هاوئاهەن��گ  پەرەس��ەندنێکی  بردنەپێش��ی 
و هەمووالیەن��ە ل��ە ئوس��تان و ویایەت��ە 
جۆراوجۆرەکان��ی ئێراندا، لەبەردەس��تدا بوو. 
بەاڵم تا دەهات تەکیەی زۆرتر دەخرایە سەر 
ئەو سانتڕالیزاسیۆن و تەمەرکوزگەرایییەی کە 
لە بەرنامە ئابوورییەکان��ی حکوومەتدا، وەک 
پانی ڕەس��میی دەوڵەت، گەاڵڵە کرابوون. لە 
الیەکی دیکەش��ەوە، تێبینییە سیاسییەکان، 
ڕەفتارە میللیتاریستی و نیزامییەکانی دەوڵەت 
و نیش��ان نەدان��ی هیچ چەش��نە تۆڵێرانس 
)تەحەممول(ێک بەرانبەر بە پرس��ە ئیتنیکی 
و قەومییەکان، بە نۆرەی خۆیان کاریگەرییان 
لەس��ەر گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتییەکان هەبوو. 
ئەگەر پەرەس��ەندنی شارنش��ینی و ئاڵوگۆڕە 
دێمۆگرافیی��ەکان، ه��ۆکاری دابەش��کردنی 
تەقس��یماتی ئیداری��ی حکوومەت��ی ئێ��ران 
بوون، لە ناوچەی کوردس��تاندا، کە دەکەوێتە 
ڕۆژئاوای ئێران، ب��ەرەدەوام تێبینی و هۆکارە 
لەوچەشنە  دابەشکرنێکی  بۆ  سیاسییەکانیش 
وەبەرچ��او دەگی��ران. هەموو ئ��ەو فاکتۆرە 
جۆراوجۆران��ە، زەمینەیان ب��ۆ ڕێژیمی دواتر 
خ��ۆش کرد. ب��ەو مانەیە کە پاش ش��ۆڕش، 
نوێنەرایەتیی  هەرگیز  کوردس��تان،  ئوستانی 
فەرهەنگییەکان��ی  و  جوگراف��ی  س��نوورە 
کوردس��تانی نەدەک��رد، هەر لەب��ەر ئەوەش 
پێناسەی دیکە پێویس��ت بوون. بەو حاڵەش 
کاریگ��ەری و ش��ووێنەوارەکانی س��ەردەمی 

شۆڕشی س��پی لەسەر کۆمەڵگای کوردستان، 
شۆڕشگێرانە و قووڵ و بەرچاون. دەتوانین لە 
زۆر ب��ارەوە بەڵگە بێنین��ەوە کە ئەو وەزعەی 
کۆمەڵ��گای کوردس��تانی ل��ە کۆتایییەکانی 
دەی��ەی ١٩70دا تێدابوو، ئاکامی شۆڕش��ی 
س��پی بوو. شارنش��ینی، کۆچ��ی خەڵک لە 
گوندەکان��ەوە بۆ ش��ارەکان، گەشەس��ەندنی 
ئابووری، دامەزرانی بنکەو بنیاتە مۆدێڕنەکان 
و بەرێوەچوونی ژمارەیەکی زۆر لەو پڕۆژانەی 
کە وەک پڕۆژەی بنەڕەتی و ژێرخان دادەنرێن، 
لەباری ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەوە، 
ناوچ��ەی کوردس��تانیان ت��ا ڕادەیەکی زۆر 
کردبووە کۆمەڵگایەکی شارس��تانی و پێکەوە 

گرێدراوتر. 
لەب��اری کۆمەاڵیەتیەوە، ل��ەو دەورەیەدا، 
لە ئاکام��ی خوێندن وفێربوون��ی مۆدێڕن و 
تازە  نەوەیەکی  فەرهەنگییەکاندا،  گۆڕانکارییە 
پێ��ی نایە مەیدانی ژیان. زانس��تگاکان وەک 
ناوەندی نوێی ڕۆش��نبیری، بوون بە مەکۆی 
باس و لێکدانەوەی تیئورییەکانی ش��ۆڕش و 
شوێنی ش��كڵگرتنی هەستە و شانەی حیزبە 
کوردییەکان. ڕوونە کە دەرکەوتنی ژنان وەک 
هێزێکی کۆمەاڵیەتیی ڕوو لە گەشە، خوێندەوار 
و رێکخراو، ڕاستییەک کە لە بەشداریی ژنان 
لە شۆڕش��دا خۆی نیشاندا، تەنها بەو هۆیەوە 
ئیمکانی بۆ ڕەخس��ابوو. ئەوەش بوو بە هۆی 
ئەوەی ئاڵوگۆڕی قووڵ لە پێوەندییەکانی نیوان 
ژن و پیا و و ئەو سیستەمە جنسیەتییەدا کە 
ل��ە گۆڕێدا بوو پێک بێ و مۆدێڕنیزەی بکات. 
لە ماوەی نێوان ساڵەکانی ١٩٤١ تا ١٩٤٦دا، 
لە سەرتاسەری ئوس��تانی کوردستاندا، تەنیا 
پەنجا ناوەن��دی مۆدێڕنی خوێندن و فێربوون 
هەبوون کە چواردە دانەیان لە ش��اری سنە، 
وات��ە ناوەندی ئۆس��تانی کوردس��تاندا بوون. 
کەچی لە س��اڵی ١٩7٤دا، ب��ە تەنیا هەر لە 
شاری سنەدا، شەست و دوو ناوەندی خوێندن 
و فێربوون هەبوون کە بیس��ت وحەوت دانە 
لەوان لە الیەن ژنانەوە سەرپەرشتی دەکران. 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720 416



لە ساڵی ١٩7١ هەش��تاو دوو مامۆستای ژن 
لە قوتابخانە س��ەرەتایییەکانی شاری سنەدا، 
دەرس��یان گوتووەتەوە.]٤2[ شارەکانی دیکەی 
کوردس��تانیش، بە هەمان پڕۆسەدا تێپەڕین. 
ئ��ەوەش دەرفەت��ی کارکرن��ی بۆ ژن��ان لە 
بوارەکانی پەروەردە و فێرکردن، لەشس��اخی 
و خزمەتگۆزارییەکانی دیکەدا خوڵقاند. ژنانی 
س��ەر بە چین و توێژە دەس��تکورت و کەمتر 
موڕەففەهەکانیش، هەلی ئەوەیان بۆ هەڵکەوت 
کە لە بازاڕدا کار بکەن. لەوەش زیاتر بەهۆی 
دەستڕاگەیشتنی ژنان بە ئیمکاناتی پزیشکی 
و دەوا و دەرمانی پێویس��ت بۆ پێش��گیری، 
کە لە الیەن حکوومەتەوە بە ش��ێوەی یارانە 
دابەش دەکرا، بە گش��تی هەلومەرجی ژیانی 
ژنانی شارنش��ین تاڕادەیەکی زۆر بەرەو باشی 

ڕۆیشت. 
و  ن��وێ  فێربوون��ی  و  خوێن��دن 
خزمەتگوزارییە لەشس��اخی و دەرمانییەکان، 
گەیش��تنە گوندەکانیش. ب��ەو حاڵەش، لەبەر 
ئەوەی شۆڕشی س��پی نەیتوانیبوو بەرنامە و 
ئامانجەکانی خۆی لە دێیەکاندا وەک پێویست 
پی��ادە ب��کا، نەش��یتوانی ژی��ان و گوزەرانی 
خەڵک��ی ئەو ناوچانە، کە هێش��تاش هەر لە 
هەلومەج��ی کۆتایییەکان��ی دەیەی ١٩70دا 
دەژیان، باش��تربکات.]٤3[ هەر لەو بارودۆخەدا، 
گەلیک کەس و الی��ەن و ئەجێنتی دیکەی 
غەی��رە دەوڵەتیی��ش، ل��ە نێو ن��ەوەی تازە 
خوین��دەواردا، کە الیەنگ��ری ئاڵوگۆڕ بوون، 
ل��ە باڵوکردنەوەی دام��ەزراوە مۆدێڕنەکان و 
پێکهێنانی ئاڵوگۆڕەکاندا، بەشدارییان کردووە. 
و  نەخوێندەواری  لەنێوبردن��ی  پڕۆگرامەکانی 
باڵوکردنەوەی تەندروس��تی و لەشساخی، کە 
لە ئەس��ڵە ڕاگەیەنراوەکانی شۆڕش��ی شپی 
بوون، بۆ چوونەپێشی خۆیان، پشتیان بە شوور 
و ش��ەوق وعەزمی نەوەی ن��وێ، کە خاوەنی 
بەستبوو.  بوون،  پێشکەوتنخوازانە  بیروباوەڕی 
بردنە پێشی پێگەی کۆمەاڵیەتیی ژنان، مانای 
ئ��ەوە بوو ک��ە دەبێ گەلێک کەندوکۆس��پی 

گ��ەورە تەخ��ت بکرێ��ن. بۆی��ە تەنانەت لە 
کاتێکدا کە ڕەفتارەکانی دەوڵەت بە ڕەس��می 
لە خزم��ەت قازانج و بەرژەوەندییەکانی ژناندا 
بوون، کارێکی لەو چەشنە پێویستی بە هەوڵ 
وتێکۆشانێکی زۆر، لە الیەن خودی ژنانیشەوە 
مەعریفەت  عەبدولمەلیک  عەزی��ز  هەبوو.]٤٤[ 
موعتەم��دی، ک��ە مامۆس��تایەکی ک��وردی 
خەڵکی س��نە بوو، بەهۆی دەرس گوتنەوە و 
دروستکردنی مەدرەس��ە بۆکچان، وەک زۆر 
کەسی دیکەی پێش��ڕەو، لە هاوچەرخەکانی 
خۆی لە ئێران��دا، ش��انازییەکی گەورەی بە 

نسیبی خۆی کرد.]٤5[
ئ��ەو ه��ەر ل��ەو کات��ەدا ک��ە ناچاربوو 
پیاوس��االر  کۆمەڵ��گای  چاوەڕوانییەکان��ی 
لەبەرچاو بگرێ، دەبوایە هەوڵ و کۆششەکانی 
خۆش��ی بۆ الوازکردنی پەیوەندییەکانی زاڵ 
بەسەر موناس��ەباتی مەوجودی نێوان ژنان و 
پیاواندا بەرێتە پێش. لەخۆڕا نەبوو کە یەکێک 
ل��ە قوتابخانە ت��ازە دروس��تکراوەکانی ناو نا 
نامووس. هەوڵ و تێکۆش��انی لەو چەشنە، لە 
الیەن تاکەکان��ەوە، بۆ بەرزکردنەوەی پێگەی 
ژن��ان، بایەخێک��ی زۆر و گرنگی��ان هەبوو. 
ڕاس��تییەکەی ئەوەیەکە پڕۆگرام و یاساکانی 
بنەماڵە، پەروەردە و فێرکرن و لەشس��اخی و 
خزمەتگوزارییە تەندروس��تییەکانی دیکە، کە 
ش��انازیی پێوە دەکردن، ئاکامی دەیان ساڵ 
خەبات و تێکۆش��انی ژنان و ئ��ەو بزووتنەوە 
جۆراوجۆران��ەی دیکە بوون کە بۆ بڕەوپێدانی 
خوێن��دن و خزمەتگوزارییە تەندروس��تی و 

لەشساخییەکان لە ئارادابوون.]٤٦[
 هەروەها نوێس��ازی )مۆدێڕنیزاس��ێۆن(، 
بە ش��ێوەیەکی بەرچاو ش��وێنەواری لەسەر 
کۆمەڵ��گای  چینایەتییەکان��ی  پەیوەندیی��ە 
کوردس��تانیش دانا. ئەو س��اختارە ئابووری-
ئەساس��ی  لەس��ەر  ک��ە  کۆمەاڵیەتیی��ەی 
موناس��ەباتێکی س��ەرکوتکەرانە و زاڵمانە لە 
نێوان چینە خاوەن مڵک��ەکان و جوتیاران و 
وەرزێراندا لە گۆڕێدا بوو، لەبەرانبەر پەیوەندییە 
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س��ەرمایەدارییەکاندا، کەوت��ە پاشەکش��ە و 
داڕمان. س��امی زوبەیدە، بە هەڵس��ەنگاندنی 
ڕەخنەگرانەی نەخشی چینە کۆمەاڵیەتییەکان، 
وەک ئەکتەری سیاس��ی لە شۆرشی ئێراندا، 
ش��وێن ومەقعیەتی هەموو چینەکان، هەرلە 
بۆرژوازی��ی گ��ەورەی خ��اوەن دەس��ەاڵتی 
ئابوورییەوە بگرە تا چین و توێژە هەژارەکان، 
ک��ە ب��ە پەیوەندییان لەگەڵ چەپ پێناس��ە 
دەکرێ��ن، لێکۆڵینەوەیەک��ی بەرین وپڕبایەخ 
بەدەستەوە دەدا.]٤7[ بەوحآڵەش دواکەوتوویی 
و پەرەنەس��تاندووییی کوردس��تان نەیهێشت 
ک��ە پەیوەندییە چینایەتیی��ەکان، بەجۆرێک 
گەش��ەبکەن کە ببن��ە هۆی پێگەیش��تنی 
بۆرژوازییەکی بەستراوە یا پێ گرتن و دروست 
بوونی بۆرژوازیی نیشتیمانی. لە جیاتی ئەوە، 
بۆرژوازیی ب��ازاڕ و ئەو س��ەرمایەدارانەی لە 
بواری بیناسازیدا س��ەرمایەگوزارییان دەکرد، 
دەستی بااڵیان پەیداکرد. لەگەڵ ئەوەشدا، بە 
چوونەسەری ڕادەی پس��پۆڕان و کارمەندانی 
بەشەکانی پەروەردە و فێرکردن و تەندروستی 
و لەشس��اخی و ئیدارە دەوڵەتییەکانی دیکە، 
چینی نێوەنجی لە کوردستاندا سەری هەڵدا. 
ئەوەش لە گەشەس��ەندنی بەرینی ئەوەی بە 
شێوەیەکی کاس��یک پێی دەڵێن وردەبۆرژوا 
و پەی��دا بوونی ئینتلیجێنس��یا واتە چین یا 
توێژی ڕۆش��نبیر و خوێندەواری کوردستاندا، 
ب��ە ش��ێوەیەکی گش��تی خۆی نیش��ان دا. 
ساختاری ژیانی وەرزێرەکان، بەهۆی ڕێفۆڕمی 
ئ��ەرزی، بێ زەوی ب��وون و کۆچک��ردن بۆ 
ش��ارەکان، گۆڕانی قووڵی بەس��ەرداهات. بەو 
جۆرە وەرزێر و جوتیارەکانی پێش��وو بوون بە 
چینێكی کریکار کە تا دەهات پتر گەش��ەی 
دەکرد و ژمارەی زۆرت��ر دەبوو. ئەوانە بریتی 
بوون، لە کرێکارانی ناوبەناو وەک فڕۆشیارانی 
نێوبازار، کۆڵبەرەکانی نێو عەمبار و بازارەکان، 
کریکاران��ی  بەن��دەرگاکان،  کرێکاران��ی 
نیمچەشارەزای بەشی خانووبەرە و بیناسازی، 
کرێکارانی وەرزی، مندااڵنی کار، توێژە هەژار 

شارەکان  پەڕاوێزنشینی  زەحمەتکێشەکانی  و 
وهەروەها لۆمپێ��ن پڕۆلیتاریا. ئاکامی ئەوەش 
ب��وو بە هۆی ئەوە کە جیاوازییەکی گەورە لە 
بارەی داه��ات و دەرامەتەوە لە نێوان چین و 
دروست  کۆمەاڵیەتییەکاندا  جۆراوجۆرە  توێژە 
بێت. بەوجۆرە ئەو گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتییانە 
بوون بە هۆ ئەوەی ک��ە پایەکانی کۆمەڵگای 

کوردستان بکەونە لەرزەوە. 
کۆمەڵ��گای  فەرهەنگیی��ەوە،  لەب��اری 
کوردس��تان، بە قووڵی کەوتە بەر کاریگەریی 
ئەو مۆدێڕنیزەبوونە فەرهەنگییەی کە لە ئێران 
ڕووی دەدا. پەرەگرتنی ئامرازەکانی ڕاگەیاندنی 
گشتی وەک ڕادیۆ و تەلەفزیۆن، دەکەوتە نێو 
دڵی ئەو گۆڕانکارییانەوە. خوێندن و فێربوونی 
مۆدێڕن ب��ە خێرایی لە حاڵی گەش��ەکردندا 
بوو. ب��ەو حاڵەش نەخوێن��دەواری و الوازیی 
دامەزراوە بنەڕەتییە پێویس��تەکان، هێشتاش 
چوونەپێش��ی  س��ەررێگای  کۆس��پی  وەک 
خوێندن و پەروەردەی نوێ لەقەڵەم دەدران. 
لە ساڵی ١٩٦3دا، لە سەرجەمی حەشیمەتی 
20 تا 2١ ملیۆنیی ئێران، هەش��تا لەسەدیان 
هێش��تاش نەخوێندەواربوون.]٤8[ هەرچەند بە 
بەیانی بۆردۆ، مۆدێڕنیزاس��ێۆن، س��ەرمایەی 
فەرهەنگی )کولتوور کەپیتەڵ(، بە شێوەیەکی 
ب��ەو  کردب��وو،  داب��ەش  ناهاوس��ەنگ  زۆر 
حاڵەش، پەیوەندییە کولتوری و بیروبۆچوونە 
ل��ە ژێ��ر کاریگەری��ی  کۆمەاڵیەتیی��ەکان، 
دامەزراوە کولتووری و پەروەردەیییەکاندا، کە 
هەموویان دەوڵەتی و فارس��ی میحوەڕ بوون، 
گۆڕانکاریی��ان بەس��ەرداهات.]٤٩[ بە گوێرەی 
ئامارە ڕەس��مییەکامی ڕێکخ��راوی بەرنامە و 
بودجە، لەس��اڵی ١٩73دا ل��ەو ناوچەیە کە 
لەالیەن دەوڵەتەوە بە ئوس��تانی کوردس��تان 
دەناسرا، هەشت سینەما دامەزراون. هەروەها 
هەش��ت کتێبخانەی نوێ هەب��وون کە پتر 
ل��ە 22000 نوس��خە کتێبی��ان تێ��دا بووە. 
دی��ارە هەزاران کتێب��ی دیکەش هەبوون کە 
بە ش��ێوەی غەی��رە قانوونی و ژێ��ر زەمینی 
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کەڵکیان ل��ێ وەردەگیرا. کەچ��ی لەهەمان 
س��اڵدا لەتاران ١3 کتێبخانەی نوێ هەبوون، 
ک��ە پتر لە ١7١000 نوس��خە کتێبیان تێدا 
فیلمی  بەرهەمهێنانی  بەتایبەت��ی  ب��ووە.]50[ 
فارس��ی بەخێرایی گەش��ەی کرد. بۆ نموونە 
فیلم��ی گەنجی قاروون، لە س��اڵی ١٩٦5دا 
توانی دووملیۆن بینەر بۆ الی خۆی ڕاکێشی 
و پت��ر لە حەوت ملی��ۆن و نیو دۆاڵر داهاتی 

هەبێت.]5١[
لەالیەکی دیکەوە هیچ ڕۆژنامە و گۆڤارێکی 
ک��وردی ب��اڵو نەدەکرای��ەوە. گۆڕانکاریی��ە 
فەرهەنگییەکانی  و  کۆمەاڵیەت��ی  ئاب��ووری، 
کۆمەڵگای کوردس��تان بە چەشنێکی دیار لە 
چاپەمەنییەکاندا نەدەکەوتنە بەرچاو. لە ساڵی 
١٩72دا، لە ناوەندی ئوس��تانی کوردس��تاندا 
تەنیا یەک ناوەندی تیئاتر و ش��انۆی هونەری 
هەبوو کە لەو ساڵەدا 35000 کەس سەردانی 
کردبوو. ئەو ژمارەیە بۆس��اڵی دوایی تا ئاستی 
١5000 ک��ەس هاتبووە خ��وار. ئەو ڕەوتە لە 
سەرتاس��ەری واڵتدا ه��ەروا بوو. تەش��ویق 
و تەئی��دی دەوڵەتی بۆ کاروب��اری هونەری 
بەگش��تی و بەتایبەت��ی بۆ ش��انۆی کوردی 
لەگۆڕێ��دا نەب��وو. الوان و مێرمن��دااڵن هان 
دەدران کە ل��ە بەرهەمەکانی بنکەیەکی تازە 
دامەزراو بەناوی کانونی پەروەردەکرنی مندااڵن 
و الوان، ک��ە ئیدە و ڕوانگە حکوومەتییەکانی 
باڵو دەکردن��ەوە، کەڵک وەرگرن. ئەو ڕەفتارە 
پڕ لە کەمتەرخەمییە، ئەو سیاسەتی پشتگوێ 
خس��تنە، س��ەبارەت بە موزیکی کوردییش 
ه��ەر بەرێوەدەچ��وو. بەو حاڵ��ەش موزیک 
وەک س��ەنگەری هەرە گەورەی بردنەپێشی 
کوردایەتی مایەوە. لەوەش زیاتر وەک الیەنی 
هەرە س��ەرکەوتووی کولتوری کوردی خۆی 
نیش��ان دا کە تەنان��ەت جێگای خۆی لە نێو 
کولتوری سەرەکی واتە فارسیشدا کردبووەوە. 
لە الیەک��ی دیکەوە، فەرهەن��گ و کولتوری 
کوردی، لە کاروتێکۆش��انی خۆیدا، تادەهات 
پتر لە ڕاگەیەنە گش��تییە نوێییەکان کەڵکی 

وەردەگ��رت. ئەمە لە ڕادیۆی کوردیی ئێراندا، 
ک��ە ت��ازە دامەزراب��وو، خۆی نیش��ان دەدا. 
بەڕیوەبەران��ی ئ��ەو ڕادیۆیە چەند س��ەعاتی 
ب��ۆ  بەرنامەکان��ی خۆیانی��ان  دیاریک��راوی 
بڕەوپێدان��ی فەرهەنگ و ناس��نامەی کوردی 
بەکار دەهێنا. لە س��اڵی ١٩٦8ەوە، شاعیری 
ناس��راوی ک��ورد، س��وارەی ئێلخان��ی زادە 
بەش��ی  بەرێوەبەرایەتی��ی   ،)١٩7١٩�٦37(
کوردیی ڕادیۆ تارانی بە ئەس��تۆوە گرت. ئەو 
هەر لەو کاتەدا ک��ە نوێنەراتیی فەرهەنگ و 
ئەدەبیاتی کوردیی دەکرد، فەرهەنگ و ئەدەبی 
بەرگری و موخالەفەتیشی لە نێوخۆوە دەبردە 
پێش. تەنان��ەت هەندێک جار ناچاردەبوو ئەو 
س��نوورانەش، کە لە الی��ەن دەوڵەتەوە بۆی 
دیاری کرابوون، ببەزێن��ێ.]53[ دەبێ بگوترێ 
کە ئەودەم سەرتاس��ەری ئێران بەو فەرهەنگ 

و ئەدەبیاتی بەربەرەکانێیە دەورە درابوو.]5٤[
ئەوە لە کاتێکدا بوو کە چاالکی و تێکۆشانی 
سیاسییش بەردەوام بوو. لەوماوەیەدا ناوچەی 
کوردستان چەند ڕاپەڕینی بەخۆوە دیتن. پاش 
شۆڕشی ١٩58ی عێراق، جوواڵنەوەی کورد لە 
بۆ زیندووبوونەوە  عێراق، دەرفەتێکی دیکەی 
و خۆڕێکخس��تنەوەی ئۆپۆزیسیۆنی کورد لە 
ئیران پێکهێنا. پاش گیران و زیندانی کردنی 
چاالکانی سیاسی لە ساڵی ١٩50دا، ژمارەیەکی 
زۆر لە تێکۆش��ەرانی سیاسیی کوردی ئێرانی، 
ڕای��ان کردە کوردس��تانی عێ��ڕاق. هەروەها 
بزووتنەوەیەک بە پش��تیوانی و ڕێبەرایەتیی 
ڕێکخ��راوی خوێندکارانی ک��ورد لەتاران، بۆ 
س��ەرلەنوێ ڕێکخس��تنەوە و بنیاتنان��ەوەی 
حیزب��ی دێموکڕات، ئەو حیزبەی کە کۆماری 
کوردس��تانی دامەزران��د ب��وو، پێکه��ات. لە 
ئاخروئۆخری دەیەی ١٩٦0دا، بزووتنەوەیەک 
لە کوردس��تانی عێراقەوە، پەلوپۆی خۆی بۆ 
ئامانجی ئەو  ئێران هاویش��ت.  کوردس��تانی 
جوواڵنەوەیە بریتی ب��وو لە زیندووکردنەوەی 
شانە و ڕێکخراوە حیزبییەکان و باڵوکردنەوەی 
هۆش��یاری و ئاگاهی��ی سیاس��ی. ئەندامانی 
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چەکداری ئ��ەو بزووتنەوەیە کە تا ڕادەیەکی 
زۆر خاوەنی هیچ بەرنامە و پانێک بۆ خەباتی 
چەکداری نەبوون، لە الیەن ئەرتەشەوە تاقیب 
و سەرکوت کران. هەموو ئەو کەسانە کوژران، 
یان گیران وپاشان لە مەیدانی پادگان و ناوەندە 
بەمجۆرە  لەداردران.]55[  نیزامییەکانی دیکەدا، 
دەوڵەت تێدەکۆش��ا جوواڵنەوەی س��اڵەکانی 
٤٦�٤7ی هەت��اوی، واتە ئەو ڕاپەرینە کە لە 
م��اوەی نێوان س��اڵەکانی ١٩٦7 تا ١٩٦8ی 
زاینیدا ڕووی��دا، وەک هەوڵێ��ک بۆ خەباتی 
چەکدارانە بناسێ، لەو ڕێگایەوە پاکانە بۆ ئەو 
سەرکوت و زەبروزەنگە سیاسی وفەرهەنگییە 
 ب��کا ک��ە لەبەرانب��ەر کوردەکان��دا بەڕێوەی 
دەب��رد.]5٦[ س��ەرەڕای ئ��ەوەی ک��ە ئەودەم 
بیرۆکەی خەباتی چەک��داری الیەنگرییەکی 
زۆری لەنێ��و خەڵک��دا لێ دەک��را، مێژووی 
زارەکی، بیرەوەری و یادداشتە جۆراوجۆرەکان 
و گەلێ��ک بەڵگەنامەی دیکە، ئەوە نیش��ان 
دەدەن ک��ە ل��ە ڕاس��تیدا هی��چ پانێک بۆ 
بەڕێوەبردنی خەباتی چەکدارانە بە مەبەستی 
کۆنتڕۆڵکردنی ناوچەیەک یا ڕووخاندنی ڕێژیم، 
لەگۆڕێدا نەبووە. محەممەدی خزری، یەکێک 
لە تێکۆشەرانی ئەودەم کە گیانی بەدەربردووە، 
دەگێرێت��ەوە کە ڕوانگ��ەی ئیدئۆلۆژیکی ئەو 
بزووتنەوەی��ە لە ژێ��ر کاریگەری��ی ئامانج و 
ئیدئاڵەکانی چەپدا بووە. ڕاستییەکەی ئەوەیە 
کە لە پ��اش ڕووخانی کۆم��ارەوە، بزووتنەوە 
فەرهەنگی و سیاس��ییەکان، چ ئاش��کرا و چ 
نهێنی، هەرگیز مەیدانەکەیان چۆڵ نەکردووە. 
جا ئەو بزووتنەوانە چ لە ش��کڵی جوواڵنەوی 
جوتیاری یا درێژەی تیكۆش��انی سیاس��ی و 
فەرهەنگیدا بووبن، هیچ لەمەسەلە ناگۆڕێ.]58[ 
بۆ نەوەکانی داهاتوو ک��ە مێژوو دەخوڵقێنن، 
ئەوە ڕاس��ت ئەو هەلومەرجەی��ە کە مارکس 

گوتەنی »وەک میرات لەڕابردوو بەجێماوە«. 
بارودۆخ��ە  ل��ەو  فکریش��ەوە،  لەب��اری 
سیاس��ییەدا، تیئۆرییەکانی جیهانی س��ێهەم 
ونفوزی ڕوو لە گەش��ەی تیئوریی مارکسیزم، 

دەرفەتی��ان ب��ۆ لێکدان��ەوەی گۆڕانکاری و 
ڕوانگەیەکی  ل��ە  کۆمەاڵیەتییەکان،  ئاڵوگۆرە 
ڕەخنەگران��ەی سۆسیالیس��تییەوە، هێنابووە 
کای��ەوە.]5٩[ جیاوازیی��ە ئیدئۆلۆژیی��ەکان تا 
دەه��ات بەرینتر دەبوون��ەوە. یەکێكی تر لە 
تێکۆش��ەرانی ناوداری کورد، بەناوی ئەحمەد 
موفتیزادە، بانگەشەی بۆ شێوەیەکی دیکە لە 
کوردایەتی دەکرد کە زۆرتربە ئاراس��تەیەکی 
ئایینی��دا دەچووە پێش. لەالیەکی دیکەوە، بە 
پێچەوانەی ڕێکخ��راوی چریکە فیدایییەکانی 
گەلی ئێران، کە خەبات��ی چەکدارانەی هەم 
بە تاکتیک و هەم بە س��تڕاتیژی دەزانی]٦0[، 
ڕێکخراوێکی دیکەی چەپ بە ڕەخنە گرتن لە 
خەباتی چەکداری و تێکۆش��ان بۆ شۆڕشێكی 
بەرین��ی کۆمەاڵیەت��ی، دامەزران��ی خ��ۆی 
ڕاگەیاند.]٦١[ دەتوانی��ن بڵێین کە ئەو مۆدێلە 
ل��ە کوردایەتی، نوێنەرایەتی��ی وەتەنییەت یا 
بوومیگەرایی یانی نەیتیڤیزمی کوردیی دەکرد. 
هەرچەند ئەو بوومیگەرایییە بە بەراورد دەگەڵ 
ئەوەی کە لەسەرتاس��ەری ئێراندا هەبوو، زۆر 
بەرچاو نەبوو. هەستە س��ەرەتایییەکانی، ئەو 
ڕێکخراوە چەپە، کە دواتر بە ناوی ڕێکخراوی 
زەحمەتکێش��انی کوردس��تانی ئێران/کۆمەڵە 
ناسرا، لەو ژینگە و باروودۆخە کۆمەاڵیەتییەدا، 
س��ەریان هەڵدا. ئەندامانی ئ��ەو ڕێکخراوەیە 
خۆیان لە حیزبی دێموكراتی ڕێفۆرمخواز، بە 

دوور ڕادەگرت. 
و  فک��ری  گۆڕانکاریی��ە  دیالێكتیک��ی   
کولتورییەکان، بەرگری و زۆرلێکردن، بەردەوام 
ش��كڵ بە فەرهەنگ و ئەو فەزایە دەدەن کە 
کولت��وری تێدایە. ب��ۆ نموونە س��نوردانانی 
ئەدەبی و زمانەوانی، دژکردەوەی سیاس��ی و 
فەرهەنگیی بەدوای خۆی��دا هێنا. ئەوەش بە 
نۆەری خۆی ش��وێنەوار و کاریگەریی لەسەر 
ئ��ەو ڕێگایانە هەبوو ک��ە پەیوەندییە زمانی و 
کولتورییەکانیان پێناس��ە دەکرد. سیستەمی 
خوێندنی نوێ، بۆ باڵوکردنەوەی خوێندەواری 
لە ماوەیکی ئ��اوا کورتدا، کەڵک��ی لە زمانی 
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فارسی وەک ئامرازێک وەرگرت. ئەوەش مانای 
ئەوە بوو کە تاک و کۆمەڵگا غەیرە فارسەکان، 
لە گۆشەنیگا و مەنشووری کولتورێكی دیکەوە 
لە دونیا تێبگەن. بردنە سەری ئاستی فارسی، 
لە پێشدا وەک زمانی میللی و پاشانیش وەک 
زمانی ڕەس��میی ئێران، بە تەنیا هەر بۆ ئەوە 
ناگەڕێتەوە کە بە ش��ێوەیەکی س��یتماتیک 
پشتیوانیی دەوڵەتی هاوچەشنخوازی لە پشت 
بوو. پەرەپێدان و بردنەپێشی ئەدەبیاتی فارسی 
بۆ ماوەی چەند دەی��ە، لە ڕیگای ژمارەیەکی 
زۆر ڕۆژنامە و گۆڤ��اری ئەدەبی وەک ئایندە، 
ئیرانش��ەهر، تەعلی��م و تەربی��ەت و دوات��ر 
ئامووزش و پەروەرش و س��وخەن وهەروەها 
کەس��ایەتییە بەناوبانگ��ە ئەدەبییەکانی وەک 
سەعید نەفیس��ی، کە بە ئوستادی ئەدەبیاتی 
نوێی فارسی دەزانرێت، زەمینەی بۆ ئەوە خۆش 
ک��رد تا زمان و ئەدەبیاتی فارس��ی هێژمۆنی 
خۆی وەک زمانی ڕەس��می بس��ەپێنێ. یا بە 
واتایەکی تر بااڵدەس��تیی بەسەر فەرهەنگ و 
کولتوورە غەیرە فارسییەکاندا وەدەست بێنی. 
هەر ئەو پڕۆسەیەش ش��وێن و پێگەی زمان 
و ئەدەبیاتەکانی دیکەی غەیرە فارس��ی کردە 
ناوچەیی و لۆکاڵ، واتە خستوونیەتە ئاستێکی 
بەربەرکانێی  ڕەوت��ەدا  ل��ەو  خوارەوەت��ر.]٦2[ 
ک��وردەکان، فاکتۆرێکی بڕی��اردەر بوو. ئاخر 
زمانی فارسی نەیدەتوانی ببێتە زمانی میللی، 
لە کاتێکدا بە ئاشکرا زمانی دیکەش هەبوون 
کە ناوچەکانی دیکەی ئێرانیان پێناسە دەکرد. 
لە ڕاستیدا مەبەست لە پێناسە و دیاریکردنی 
زمانی فارسی لەسەرەتای چەرخی بیسەتەمدا، 
وەک زمان��ی میللی، ئەوەب��وو کە یەکیەتیی 
سیاس��یی ئێ��ران دابین و دەس��تەبەربکات. 
هەر بەو جۆرەش مەبەس��ت لە دیاری کردنی 
فارسی وەک زمانی ڕەسمی، ئەوە بوو کە ببێتە 
ئەڵترناتی��و لە بەرانبەر فرەزمان��ی لە ئیراندا. 
هەندێک ڕووناکبیری فارس ئیدیعا دەکەن، بە 
مەبەستی ڕاوەستان و بەربەرەکانێ لەبەرانبەر 
پەالم��اری فەرهەنگیی ڕؤژئاوادا و هەروەها لە 

پێناو پاراس��تنی کولتوری ئێرانیدا )فارسی؟(، 
پێویس��تە فەرهەنگ و کولتوورەکانی دیکەی 
ئێران، وەک بەش��ێک لە ناسنامە و هەویەتی 
ئێرانی بپارێزرێن. جا با پێگە و شوێنیشیان لە 
خوارەوەی زمانی فارسییەوە بێ کە بە زمانی 

میللی دادەنرێ.]٦3[
ئ��ەو چاوگێڕان��ە گش��تییەی س��ەرەوە، 
قوواڵیی��ی ئ��ەو ئاڵوگ��ۆڕە کۆمەاڵیەت��ی و 
گۆڕانکارییانەمان ب��ۆ دەردەخا کە کۆمەڵگای 
کوردی لە دەیەکانی پێش شۆرش��ی س��اڵی 
١٩7٩ی زایینی��دا بە نێوی��دا تێپەریوە. لێرە 
دەگەڵ کۆمەڵگایەک بەرەوڕووین کە لێوانلێوە 
لە چاوەڕوانی و داخوازی. سەرکوتی فەرهەنگ 
و ناس��نامە و هەویەت��ی ک��وردی، لە ڕێگای 
سنوردار کردن و تەنگەبەرکردنەوەی مەیدانی 
مۆدێڕنیت��ەی کولت��وری ک��وردی، لەالیەن 
دیکتاتۆڕیی ش��اوە، بوو بە کۆسپێکی گەورە، 
 شتێک کە میراپیسی ناوی دەنێ مۆدێڕنیتەی 
هەوڵگریی  دەزگای  ساواک،  دێموكڕاتیک.]٦٤[ 
ئیران، بە ش��ێوەیەکی بەردەوام تێکۆشەرانی 
کوردی ڕەوانەی زیندان دەکرد، ئەوە لە کاتێکدا 
بوو ک��ە ژمارەیەکی زۆریش لەوان لە دەرەوە، 
ل��ە ئاوارەیی و تەبعیددا، لە ڕێگای دەرکردنی 
باڵوکردن��ەوەی  و  دامەزران��دن  و  ڕۆژنام��ە 
پڕۆگرام��ی ڕادیۆی��ی، دڕێژەی��ان ب��ە کار و 
چاالکییەکانی خۆیان دەدا.]٦5[ بەو ڕابردووەوە، 
کوردەکانی ئێران، لە پێناوی وەدەس��تهێنانی 
ئازادی و حەقی بەشداری لە کاروباری سیاسی 
و بەمەبەس��تی بەشداری و ش��ەریکایەتی لە 
دەسەاڵت و سەرچاوەکانی دیکەدا، چوونە نێو 
ئەو شۆڕشە سیاسییەی کە لە ساڵی ١٩7٩دا 
ڕووی دا. لە هەموو ئەو خۆپێشاندان و ڕێپێوان 
ڕاپەڕینە جەماوەرییان��ەدا، کە بوون بە هۆی 
بەش��دارییان  پاش��ایەتی،  ڕێژیمی  ڕووخانی 
ک��رد. لەگ��ەڵ ئەوەش��دا، ب��ە مەبەس��تی 
دەس��کەوتە  بەهێزکردن��ی  و  جێگیرک��رن 
سیاسی و فەرهەنگییەکانی خۆیان، دەستیان 
دایە هەوڵ��دان بۆ بردنە پێش��ی ئەزمونێکی 
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دێموكراتیکی تایبەت. 

ئاکامەکانیشۆڕش
شۆڕش��ەکان، پێش ئەوەی کە )دەس��تبەجێ 
دەگ��ەڵ حوکم��ی ئیجب��ار ڕوو بەڕووبن( بە 
پەیامێکی خەیاڵی و ئۆتۆپیایییەوە دەست پێ 
 ،Fred Halliday  دەکەن.]٦٦[ ئەو گوتەی��ەی
بەتەواوی پڕ بە پێس��تی ئ��ەو دەورانەیە کە 

شۆڕشی ئێرانی پێدا تێپەڕی. 
»ئۆتۆپی��ا«ی کوردی��ش، هەر ب��ەو جۆرە 
زوو خ��ۆی لە بەرانبەر واقعیەتی ئەو ملمانێ 
و کێبەرك��ێ تون��دەدا دیت��ەوە کە لەس��ەر 
بەدەس��تەوەگرتنی دەس��ەاڵتی سیاس��ی لە 
ئێران��دا لەگۆڕێدا ب��وو. هەرچەن��د قۆناخی 
پ��اش س��ەرکەوتنی ش��ۆڕش ل��ە میژووی 
کوردستانی ئیراندا، بەو توندوتیژییە دەوڵەتییە 
دەناس��رێتەوە کە ناوبەناو حکوومەت بەڕیوەی 
دەبرد، بەوحاڵەش وەک سەردەمی گەشانەوە 
و س��ەرهەڵدانەوە و زیندوبوونەوەی سیاس��ی 
و فەرهەنگ��ی دێت��ە ئەژم��ار. ه��ەروەک لە 
درێژەی ئەو وتارەدا باس دەکرێ، کوردستان 
لەس��ەردەمی شۆڕشدا، بە نێو هەندێک ساتی 
چارەنوسس��ازی ئەوت��ۆدا تێپ��ەڕی، ک��ە بە 
شێوەیەکی قووڵ ش��وێنەواری خۆیان لەسەر 
مێژووی ئێران لە قۆناخی پاش س��ەرکەوتنی 

شۆڕشدا دانا. 
 ئێ��ران لە هاوین��ی ١٩78دا، لە ئاکامی 
فش��ارە نێوخۆی��ی و دەرەکییەکاندا کە ببونە 
ه��ۆی الوازی��ی ئۆتۆریتەی دەوڵ��ەت، بەرەو 
کرانەوەی سیاسیی زۆرتر ڕۆیشت. ئەو گرنگی 
و بایەخەی کە مەس��ەلەی ماف��ی مرۆڤ بە 
تازەی��ی ل��ە سیاس��ەتی دەرەوەی ئەمریکادا 
پەی��دای کردب��وو، کە لە بنەڕەت��ڕا ڕووی لە 
بوو،  یەکیەتیی س��ۆڤیەت و هاوپەیمانەکانی 
ئۆپۆزس��یۆنی لیبڕاڵی ئێرانی ه��ان دا کە بە 
ئاش��کرا ڕەخنە لە دەوڵەت بگرێ و دەرفەتی 
ئەوەش��ی بۆ هێزە شۆڕش��گێرەکانی پێشوو، 
ک��ە تا ڕادەیەک خەوتب��وون، خوڵقاند کە بە 

ش��ێوەیەکی کارا و کاریگەرت��ر چاالک��ی لە 
خۆیان نیش��ان بدەن. کەس��ایەتییە لیىراڵە 
بەناوبانگ��ەکان، ل��ە نوس��راوەکانی خۆیاندا، 
هەلومەرج��ی ئ��ەودەم ش��ی دەکەن��ەوە و 
سەبارەت بە هاتنە کایەی وەزعێک کە واڵت 
بەرەو ش��ۆڕش دەبا، پێش��وەخت ئ��اگاداری 
دەدەن. کەریم س��نجابی، داریووش فرووهەر 
و ش��اپووربەختیار کە لەڕێبەرانی ئۆپۆزسیۆنی 
لیبڕاڵ بوون، لە نامەیەکی س��ەرئاواڵەدا بۆ شا 

دەڵێن:
لەو بڕگە زەمانییەدا کە ئەو نامەیەی تێدا 
دەنووس��ین، واڵت لەسەر لێوی هەڵدێراندایە، 
هەموو هەوڵەکان بە بنبەس��ت گەیش��توون، 
پێداوێستییە گشتییەکان بە چەشنێکی بەرچاو 
)...( لەسەریەک کەڵەکە بوون و ئەوەش بۆتە 
هۆی پێکهاتنی کەموکووڕی)...( گەشەکردنی 
سەنعەتە نیشتیمانی وسەرچاوە ئینسانییەکان 
لە قەیراندایە و لەس��ەر بناخەیەکی لەرزۆک 
وەستاوە. )...( نەوت ئەو نیعمەتە گەورەی خوا، 
بە ش��ێوەیەکی زۆر خراپ و نابەجێ کەڵکی 
لێوەردەگی��رێ. ئەو پ��ڕۆژە و بەرنامانەی بە 
مەبەستی ڕێفۆڕم لە ژێر ناوی شۆڕشی سپیدا، 
ڕاگەیەنرابوون، جێبەجێ نەکراون. لە هەمووی 
خراپت��ر مافەکانی م��رۆڤ و ئازادییە فەردی 
ناگیردرێن.  لەبەرچ��او  و کۆمەاڵیەتیی��ەکان 
قانوونی ئەساسی پێشێل دەکرێ، سەرکوت و 
تیرۆڕێکی توند لەگۆڕێدایە، گەندەڵی ڕۆژبەڕۆژ 
پەرە دەگ��رێ، داڕمانی ڕۆژ ل��ە ڕۆژ زۆرتر و 
هەروەه��ا ڕیاکاریش، هەم��وو ئەوانە پێکەوە، 
م��ۆڕاڵ و ڕووحی��ەی میللیی��ان بە ئاس��تی 

هەرەخواری خۆی گەیاندوە.]٦7[
بەوجۆرە لیبڕاڵەکان ڕایانگەیاند کە »تەنها 
ڕێگا ب��ۆ ڕزگاری و هاتنەدەر لەو گیروگرفتانە 
کە داهاتووی ئێران دەخەنە بەر هەڕەش��ەوە، 
بریتییە لە وەالنانی دەس��ەاڵت و حاکمیەتی 
سەرەڕۆیانە«]٦8[ ڕەنگە زۆر بن ئەوانەی گلەیی 
لە شا بکەن کە بۆ گوێی بەو وشیارکردنەوانە 
ن��ەدا، یا لەو بارەیەوە کاتێک وەخۆ کەوت کە 
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ئی��دی درەنگ بووبوو. ئ��ەو وەزعە، هەروەک 
ل��ەو نامەی��ەی سەرەوەش��دا ئیش��ارەی پێ 
کرابوو، ئاکامی چەوت بەرێوەبەری و ئیدارەی 
خراپی بەرنامەی نوێس��ازی و مۆدێڕنیزاسیۆن 
لە الیەن ش��اوە بوو.]٦٩[ ب��ەو حاڵەش ڕەنگە 
جێبەج��ێ کردن��ی ئەو داخوازان��ەش کە لە 
الیەن لێىراڵەکانەوە بۆ هاتنەدەر لەو زەلکاوە، 
خس��ترابوونە بەردەمی شا، هەر بووبا بە هۆی 
کۆتایی هاتن بەو ئیس��تبداد و سەرەڕۆیییەی 
کە بە سروش��تی ڕێژیم ل��ە قەڵەم دەدرا. بەو 
ج��ۆرە، هەلومەرجی شۆڕش��گێرانە تادەهات 
پت��ر دەهات��ە کایەوە و ڕەخن��ە و چاالکی و 
پێش��ەوەیان  بەرەوە  ئەدەبییەکانیش  ڕووداوە 
دەبرد. ل��ە الیەک��ی دیکەش��ەوە وەدرەنگ 
کەوتنی پێکهێنانی ڕێفۆڕم و چاکس��ازییش، 
تادەهات ئاکار و ڕەفتارە شۆڕش��گێڕییەکانی 
پتر تەش��ویق دەکردن. لە وەها بارودۆخێکدا 
خومەینی بە ش��ێوازێکی ڕاشکاوانەتر قسەی 
دەک��ردن. وەدەرنانی ناوبراو ل��ە عێراقەوە بۆ 
فەڕانسە، س��ەرنجی بیرورای گشتیی ڕاکێشا. 
باڵوکردنەوەی بەرنامەی جۆراوجۆر بە فارسی 
لە دەرەوە ڕا، یەکێک لە هۆکارە کاریگەرەکانی 
شكڵگرتنی بیروڕای گشتی لە نێوخۆی ئێراندا 
بوو. ب��ەاڵم ئەوە بەتەنیا نەیدەتوانی خەڵک بۆ 
کردەوەی س��ەربەخۆ و دژکردەوە نیش��اندان 
بەرانبەر ب��ە ڕووداوکان لە ئێراندا هان بدا. لە 
وەزعێکی ئاوادا، مانگرتن و خۆپێش��اندانەکان 
بەردەوام لە زیادبووندا بوون. هەروەها کۆمەڵێک 
هێز و دەس��تە و تاقم پێکهاتن. بەو چەش��نە 
شۆڕش��ێکی سیاس��ی بۆ بەدەس��تەوەگرتنی 
دەسەاڵتی حكومەتی وەڕێ کەوتبوو. لە پایزی 
ساڵی١٩78دا ژمارەی مانگرتن و خۆپێشاندان 
و کۆبوون��ەوە جەماوەریی��ەکان، تەنانەت لە 
کوردستانیش��دا، تا دەهات زۆرتر دەبوو. هەر 
بەو جۆرەش هەوڵ و تێکۆشان بۆ دروستکردن 
و دامەزراندن��ی ڕێکخ��راوە دێموکراتییەکان 
تا دەه��ات پتر و زۆرتر دەب��وون.]70[ ئازادیی 
زیندانیی��ە سیاس��ییەکان بوو ب��ە هاندەر و 

مایەی گوڕوتین بەخش��ین ب��ۆ ئەنجامدانی 
چاالکی��ی شۆڕش��گێڕانە و هەروەها یارمەتی 
بە ڕێکخستنەوە و زیندووکرنەوەی ڕێکخراوە 
سیاس��ییەکان کرد. تا ژانویەی ساڵی ١٩7٩ 
کوردستان توانیبووی سەرنجی خومەینی وەک 
پێویست بۆالی خۆی ڕاکێشێ. ئەوە لەبەر ئەو 
گرنگ��ی و بایەخە بوو کە کێش��ەی کورد بە 
 ڕواڵەت دەیتوانی بۆ حکوومەتی پاش شۆڕش 
هەیبێ.]7١[ بە دەست پێ کردنی کار و تێکۆشانی 
حیزب و ڕێکخراوە سیاس��ییەکان، کۆمەڵگای 
کوردی گۆڕانکارییەک��ی زۆری بەخۆوە دیت. 
لە پەیوەن��دی دەگ��ەڵ ئەنجامدانی چاالکی 
و ک��ردەوەی شۆڕش��گێرانەدا، هاوئاهەنگ��ی 
و هاوپەیوەن��دی لەگ��ەڵ باقی��ی ناوچەکانی 
دیک��ەی ئێراندا پێکه��ات. بەوحاڵەش مەیلی 
ئیسامیی ش��ۆڕش کە بە دامەزرانی شووڕای 
ڕێبەرایەتیی ئینقاب باش��تر خۆی نیشان دا، 
هێشتا لە ناوچەی کوردستان نەیتوانیبوو جێ 
پێیەکی پتەو بۆخۆی وەدەس��ت بێنێ. حیزب 
و ڕێکخراوە شۆڕش��گێرەکانی کوردستان، لە 
بەیاننامە و لێدوانەکانی خۆیاندا، باسێکیان لە 
بیرۆکە و ئیدەکانی شۆڕشی ئیسامی نەدەکرد. 
بە واتایەک��ی تر لەوێ ئەو ج��ۆرە بیرۆکەیە 
پێش��وازییەکی ئەوتۆی لێ نەدەکرا. یان تەنیا 
بە هەندێک شەرت و مەرجەوە قبووڵ دەکرا. 
ئ��ەوە تەنیا ئەحمەدی موفتی��زادە بوو کە لە 
سنەدا الیەنگرانی خۆی لە پێناو دامەزراندنی 
چەش��نێک ل��ە ئۆتۆنۆمییەکی ئیس��امی لە 
کوردس��تاندا ڕێکدەخس��ت و بانگەشەشی بۆ 
ئەوە دەکرد. بەوجۆرە دەیەویست تێکەاڵوێک 
)Hybrid( لە داخوازە س��ەرەکییەکانی کورد 
و ئەو ڕەوت و مەیلە ئیس��امییەدا دروس��ت 
ب��کات، کە لە ش��وێنەکانی دیکەی ئێراندا لە 

گۆڕێدا بوو.]72[ 
سەرکەوتنی ش��ۆرش لە فیۆریەی ساڵی 
١٩7٩دا، کێش��ەی کوردی ب��ردە قۆناخێکی 
نوێ. ئەکتەرە سیاس��ییەکانی نێوگۆرەپانەکە، 
بە شیوەیەکی ئاش��کراتر لە ڕابردوو درێژەیان 
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بە ڕۆڵی خۆیان دا.]73[ ش��ۆڕاکانی ش��ارەکان 
پێکهاتن و کۆمەڵگای مەدەنی، بەرین بۆوە. لە 
زۆربەی ش��ارەکانی کوردستان، بە پشتیوانیی 
هێ��زە چەپەکان، جەمعیەتی دیفاع لە ئازادی 
و ئینق��اب دامەزرا. ئ��ەو ڕێکخراوەیە توانی 
بەش��ێكی زۆر و بەرچاوی خەڵک، بەتایبەتی 
الوان، لە ڕیزەکانی خۆیدا کۆکاتەوە و ڕێکیان 
بخات. ئەوانە لە هەموو شارەکاندا، نەخشێکی 
بەرچاویان ل��ە بەرێوەبردنی کاروباری ئیداری 
و ڕێکخس��تنی خۆپێش��اندان و کۆبون��ەوە 
جەماوەریی��ەکان و دابینکردن��ی ئەمنی��ەت 
و ئاسایش��دا هەب��وو. لە هاوین��ی ١٩7٩دا، 
حیزب��ی دێموکرات��ی کوردس��تانی ئیران لە 
ناوچەکان��ی باک��ووری کوردس��تانی ئیران و 
هەروەه��ا ڕێکخراوی چریک��ە فیدایییەکانی 
خەڵک دەگ��ەڵ جەمعیەت، ل��ە ناوچەکانی 
ناوەند و باش��ووری کوردس��تان، بەرەنگاری 
ئەو خ��اوەن مڵک و دەرەبەگ��ە دواکەوتووانە 
بوونەوە، ک��ە بەکەڵک وەرگرت��ن لە وەزعی 
تازە، دەیانەویس��ت بەزۆر دەس��ت بەس��ەر 
زەوییە لەدەستچووەکانیاندا بگرنەوە و توانیان 
تێکیان بش��كێنن.]7٤[ جگە لە یەکیەتییەکانی 
جوتیاران، س��ەندیکا و ڕێکخراوەکانی دیکەی 
کرێ��کاران و ژن��ان ل��ە هەموو ش��وێنەکان 
دامەزران و دەستیان کرد بە کار و تێکۆشان. 
بە هۆی نزیکایەتییەک��ی ئیدئۆلۆژیک کە لە 
نێ��وان ئەندامان��ی ئەو رێکخراوان��ەدا هەبوو، 
هاوئاهەنگی و هاڕمۆنییەکی باشیش لە نێوان 
ڕێکخراوەکان��دا دەبینرا. لەوەش زیاتر گەلێک 
ئەکت��ەری دیک��ەی ب��ە نفوزی��ش هەبوون. 
وەک کەس��ایەتییە ئایینییە بەناوبانگەکان. بۆ 
نموونە ش��ێخ عیزەدینی حوسەینی، ئەحمەد 
موفتیزادە و هەروەها ئیمام جومعەکان. بڕوای 
حیزبی ت��وودە و ڕێکخ��راوی فیدایییەکانی 
گەلی ئێران بە »خومەینی وەک هێزێكی دژی 
ئیمپڕیالیست« چارەنوسی ئەوانی دیاری کرد. 
س��ەرەنجام فیدایییەکان بەسەر دوو باڵ واتە 
فراکس��یۆنی جیاوازدا دابەش بوون. زۆرایەتی 

»دژی ئیمپڕیالیس��ت« بوونی ڕێژیمی قبووڵ 
کرد، کەمایەتی��ش لەو ج��ۆرە بیروبۆچوونە 
دوورکەوتەوە. بەاڵم س��ەبارەت بە کوردەکان، 
بە تەعەهود و پشتیوانیی خۆیان لە پرەنسیپی 
مافی دیاریکردن��ی چارەنووس، وەفادارمانەوە. 
لە ڕەوتی چوونەپێش��ی خەبات بۆ بەدەستەوە 
گرتنی دەسەاڵتدا، پاش سەرکەوتنی شۆڕش 
لە مانگی فێوریەدا، مەهدی بازرگان، یەکیک 
لەئەندام��ە قەدیمییەکان��ی جەبهەی میللی، 
بە پەس��ندی خومەین��ی، دەوڵەتێکی کاتیی 
دامەزراند. لە هەمانکاتدا، کوردەکان دەرفەتێکی 
بێ وێنەی��ان بۆ وەدەس��تهێنانی پلەیەک لە 
خودموختاری بۆ ڕەخسا. ناوەندی بزووتنەوەی 
خودموختاریخ��وازی زۆرتر دەکەوتە ناوچەی 
ناوەندی کوردس��تان کە ل��ە ڕۆژئاوای ئێراندا 
هەڵدەکەوێ. بەوشێوەیە بارودۆخێکی لەبار بۆ 
دامەزران و کار و تێکۆشانی حیزب و رێکخراوە 
سیاس��ییەکانی کورد و باقیی ڕێکخراوەکانی 
کۆمەڵ��گای مەدەنی پێکه��ات. ئەوەش وەک 
بەرهەمی پڕۆژەی نوێس��ازی، کەهاوکات بوو 
لەگەڵ داڕش��تنەوەی بەردەوامی تەقسیماتی 
ئیداری لە ئێران و کوردس��تاندا، بە حیساب 
دێ.]75[ هەرچۆنێ��ک بێت دەتوانین بڵێین کە 
ناوچەی ناوەند، وەک مەرکەزی جوواڵنەوەی 
ک��ورد بۆ وەدەس��هێنانی ئۆتۆنۆمی پێناس��ە 
لە  خودموختاریخوازی،  بزووتن��ەوەی  دەکرا. 
ڕێگای نوێنەرایەتیی هاوبەش��ی سیاس��ی و 
فۆڕموولە وداڕش��تنی داخوازەکانەوە دەچووە 
پێش. تا مانگی مارس، لیس��تێک کە بریتی 
بوون لە هەشت داخوازی، لەالیەن نوێنەرانی 
ش��ۆڕای شار، ڕێبەرانی حیزبە سیاسییەکان و 
کەس��ایەتییە بەرچاوکانی دیکەوە، لە مهاباد 
ئامادەک��را و درایە حکوومەتی ن��وێ.]7٦[ ئەو 
داخوازان��ەی ل��ەو لیس��تەدا هاتبوونە گۆڕێ 
بریتی بوون لە دەستەبەرکردنی خودموختاری 
ب��ۆ کوردس��تان ل��ە چوارچی��وەی ئێراندا، 
داخوازیی ئیدارەکردن��ی پادگانە نیزامییەکان 
لە الیەن ش��ۆڕاکانی شار و ڕاگەیشتنی زۆرتر 
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ب��ە وەزعی ئابووری��ی کوردس��تان. هەر لەو 
س��ەروبەندەدا نوێنەرانی ش��ۆڕای شارەکان و 
ئیمام جومع��ەکان، واڵمی ئەو بەیاننامەیەیان 
دایەوە کە سەبارەت بە بەڕێوەچونی ڕێفڕاندۆم 
لەم��ەڕ کۆم��اری ئیس��امیەوە ئاراس��تەیان 
کرابوو. ئەوان داوایان کردبوو کە لە داڕشتنی 
قانوون��ی ئەساس��یی داهات��وودا، پێویس��تە 
نوێنەران��ی ڕۆحانییەتی س��وننە، س��ەهمی 
وەک یەکی��ان لەگەڵ ڕۆحانییەتی ش��یعەدا 
هەبێت. تا ل��ە داڕش��تنی قانوونەکاندا مافی 
کەمایەتیی��ە میلل��ی و مەزهەبییەکان دابین 
بکرێ و لە ڕێگای داڕش��تن و پەرەس��ەندنی 
سیاسەتێکی ئابووریی هاوسەنگەوە کۆتایی بە 
جیاوازییە چینایەتیی��ەکان و ئەو جیاوازییانە 
بهێنرێ کە لە نێ��وان ناوچە جۆراوجۆرەکاندا 
بەرچاودەک��ەون.]77[ بە داخەوە هیچ واڵمێکی 
دروست بەو داخوازانە نەدرایەوە، تا ئەو کاتەی 
کە هەڵگیرسانی شەڕ و پێکدادانی بەردەام لە 
نێ��وان هێز و الیەن��ە کوردییەکان و خەڵکی 
مەدەن��ی لەالیەک و، هێ��زە ئەمنیەتییەکانی 
دەوڵەتی ت��ازە لەالیەکی دیک��ەوە، دەوڵەتی 

کاتیی ناچارکرد مل بۆ وتووێژ ڕاکێشێ. 
ل��ە هەلومەرج��ی شۆڕش��دا، ملمانێ و 
خەبات لەسەر بەدەس��تەوەگرتنی دەسەاڵتی 
سیاسی، خەبات و ملمانێی نێوان دیسکۆرسە 
جۆراوجۆرەکانیش دەگ��ەڵ خۆی دێنێ. پێ 
بە پێی چوونەپێشی ش��ۆڕش و ڕووداوەکان، 
ناکۆکیی��ە سیاس��ییەکانیش لەس��ەر ئ��ەو 
داخوازیی��ە فەرهەنگ��ی و سیاس��ییانە ک��ە 
ک��وردەکان هێنابوویانن��ە گ��ۆڕێ، ڕوونتر و 
زەقترخۆیان نیش��ان دەدا. پاش سەرکەوتنی 
ش��ۆڕش، بەه��ۆی ئەوەی ک��ە ڕێژیمی تازە، 
کوردەکانی بەوە تاوانبار دەکرد کە لە هەوڵی 
وەدەس��تهێنانی سەربەخۆیی و جیابوونەوە لە 
ئێراندان، ئ��ەو ناکۆکییانە گ��ۆڕان بۆ ڕەفتار 
و هەڵوێس��تی دوژمنکاران��ە.]78[ کۆنت��ڕۆڵ و 
دەستبەسەرداگرتنی پادگانی مهاباد، لەالیەن 
حیزب��ی دێموکڕات��ی کوردس��تانی ئێرانەوە، 

هەفتەیەک پاش ڕاپەرێن��ی مانگی فێورییە، 
وەزعەکەی ئاڵۆز و دژوارتر کرد. ئەوە لە کاتێکدا 
ب��وو کە فڕۆک��ە جەنگییەکان، بە ئاس��مانی 
ناوچەکانی باکووری کوردستاندا، دەستیان بە 
فڕین و مانۆڕ لێدان کرد.]7٩[ س��ەرچاوەکانی 
ئەوکات ئەوە نیشان دەدەن کە دامودەزگاکانی 
ڕێژیمی تازە و دارودەستەکانی سەر بە رێژیمی 
پێش��وو، هاوکات و پێکەوە، شەڕێکی توندی 
ڕەوانی بەدژی کوردەکان وەرێ دەخەن. وەک 
ئ��ەوەی کە هەر لە بنەڕەتڕا هیچ ش��ۆڕش و 
ئاڵوگۆڕێک ڕووی نەدابێت. کوردەکان دەبوایە 
بەردەوام ئەو تۆمەتانە ڕەد بکەنەوە و حاشا لەوە 
بکەن کە گوایە ئەوان خەریکی جیابوونەوە و 
ڕاگەیاندنی س��ەربەخۆیین.]80[ ئەوە ترسێکی 
لە ڕادەبەدەری لە نێو زۆرایەتیی حەشیمەتی 
فارسدا، سەبارەت بە مەسەلەی جوداییخوازی، 
لە پەیوەندی دەگەڵ کوردەکاندا لێ کەتەوە. 

ئەو ش��ەڕە ڕەوانییە، ئ��ەو بێ متمانەیییە 
و ئەو تۆمەت و تاونبارکردنەی کە لەس��ەرەوە 
باس��مان ک��رد، لە ش��ەڕی س��نەدا کە لە 
حافی��زەی بەکۆمەڵی کوردەکان��دا، بە ناوی 
نەورۆزی خوێناوی ناس��راوە، گەیش��تە پلەی 
هەرە بەرزی خ��ۆی. چەند ڕۆژ پێش نەورۆز، 
واتە پێش ساڵی نوێی ئێرانی -کوردی، شاری 
س��نە کە ناوەندی پارێزگاشە، بۆ ماوەی پێنج 
ڕۆژ کەوتە نێو ش��ەڕەوە.]8١[ ئەو توندوتیژییە 
بەهۆی شەڕی نێوان کۆمیتەکانی سەفدەری، 
نوێنەری خومەینی لە کوردس��تان و موفتی 
زادە، لە مانگی مارسدا، هاتە کایەوە. دەگوترا 
کە سەفدەری دەیەویست دەستی وەچەک و 
تەقەمەنیی نێو پ��ادگان و گەنم و دانەوێڵەی 
نیو س��یلۆکان ڕابگا.]82[ زۆر دەس��تە و تاقم و 
گرووپی دیکەش لەو ش��ەڕ و بەربەرکانێیەدا، 
ب��ە وەڕێخس��تنی ڕێپێ��وان بۆ ب��ەر پادگان 
بەشدارییان کرد. ئاخر ئەرتەش بە ئاشكرا هیچ 
پش��تیوانییەکی لە خەڵک نەکرد. بەو حاڵەش 
دەتوانین بڵێین ئەو ش��ەڕە بە هۆی ش��ەڕی 
ڕەوانی و ناکۆکی��ی نێوان ئەوانەوە ڕوویدا کە 
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بزووتنەوەی  دەکەوتنە دەرەوەی چوارچێوەی 
خودموختاریخوازیی کوردس��تانەوە. کەیهان، 
کە ڕاپۆرتی کۆتایی هاتنی ش��ەڕی س��نەی 
چ��اپ ک��ردوە، ئەو مەس��ەلەیە پشتڕاس��ت 
ب��اڵو  ئەوەش��ی  خەب��ەری  و  دەکات��ەوە 
 کردۆتەوە کە هەردووک کۆمیتە هەڵوەش��اوە 
ڕاگەیەنراون.]83[ هەر لەو کاتەدا ش��ۆڕای شار 
کە تازە بە ش��ێوەیەکی کات��ی پێکهاتبوو، لە 
بانگەوازێک��دا، داوای لە خومەینی و بازرگان، 
س��ەرۆک وەزیری دەوڵەتی کاتی کردبوو، کە 
دەس��توور بدەن تا ئەرتەش تۆپبارانی ش��ار 
ڕابگ��رێ. هەر ل��ەو بانگەوازەدا »پش��تیوانیی 
گەل��ی ک��ورد ل��ە ش��ۆڕش و ڕێبەرایەتیی 
 ئیم��ام خومەینی«ی��ان تەئید و پشتڕاس��ت 
کردبۆوە.]8٤[ سەرەنجام ئەو شەڕ و توندوتیژییە، 
لە ئاکامی وتووێ��ژی نێوان نوێنەرانی کورد و 
ئایەتوڵاڵ تاڵەقانیدا، کە سەرپەرشتیی دەستەی 
نوێنەرایەتی��ی دەوڵەتی دەکرد، کۆتایی هات. 
ل��ە هەمان وەخت��دا، ش��ۆڕایەکی کاتیش بۆ 
ئی��دارە و بەرێوەبردن��ی کاروباری ش��ار، تا 
کاتی هەڵبژاردنی ش��ۆڕای داهات��وو، دیاری 
ک��را.]85[ نزیکەی 23000 ک��ەس کە حەقی 
دەنگدانیان هەبوو، 22 کەسیان وەک شۆڕای 
شاری سنە هەڵبژارد. دەبێ بگوترێ کە لەنێو 
ئەندامانی شۆڕادا ژنانیش وەبەرچاو دەکەوتن. 
هەیئەتێک��ی یەکگرتووتر و گەورەتری کورد، 
بە ناوی دەس��تەی نوێنەرایەتیی گەلی کورد، 
داخوازەکانی خەڵکی کوردس��تانی لە بیست 
و ش��ەش ماددەدا فۆڕموولە ک��رد. لە هەمان 
کاتدا موفتی��زادەش تا دەهات پتر لە ڕێبازی 
بزووتن��ەوەی گەلی کورد ب��ۆ خودموختاری 
دوور دەکەوت��ەوە و الیدەدا.]87[ پێش��اندانی 
وێنەیەک لە کوردس��تان وەک ناوچەی شەڕ، 
ش��ۆڕش«  »دژی  هەڕەش��ەی  زەقکردنەوەی 
ه��اوکات لەگ��ەڵ باڵوکردنەوەی ه��ەواڵ و 
لێکدان��ەوەی نەرێنی و مەنفی س��ەبارەت بە 
کوردستان لە ڕاگەیەنە گش��تییەکاندا، بوون 
ب��ە ه��ۆی بەهێزکردنی ئەو تێگەێش��تنە لە 

دیسکۆڕس��ی ناس��یۆنالیزم کە هێنانە گۆڕی 
هەرچەشنە داخوازێک بۆ لەبەرچاوگرتنی مافە 
ئیتنیکی و سیاس��ییەکانی، بە جوداییخوازی 
ل��ە قەڵەم دەدا. پەیوەندی��ی ناجێگیر دەگەڵ 
حکوومەت بەهۆی ش��ەڕێكی کورتخایەن کە 
لەشاری کورد � تورک نشینی نەغەدەدا ڕووی 
دا، هێندەی دیکەش ب��ەرەو ئاڵۆزی وخراپتر 
بوون ڕۆیش��ت. بە وتەی کەریمی حیسامی، 
حیزبی دێموکڕاتی کوردس��تانی ئێرانیش، تا 
ڕادەیەک بەرپرس��ایەتیی هەڵگیرس��انی ئەو 
ش��ەڕەی لەسەر ش��انە. بەو جۆرە هەڕەشەی 
هێ��رش و پەالماری نیزامی ئ��ەو ڕێکەوتن و 
سازانەیان خستنە ژێرسێبەری خۆیان، کە لە 

ئاکامی وتووێژدا، وەدەستهاتبوون.]88[ 
بە پێچەوانەی ئەو تەبلیغاتە بەهێزەی کە 
ل��ە الیەن دەوڵەت و ڕاگەیەنە گش��تییەکانی 
باڵودەکرای��ەوە،  حکوومەت��ەوە  الیەنگ��ری 
 )a war zone( کوردستان ناوچەیەکی جەنگی
نەبوو. ئاس��تی بەشداریی خەڵک لە کاروباری 

سیاسیدا زۆر لەسەرێ بوو. 
 لەباری فەرهەنگیی��ەوە زیندووبوونەوە و 
بووژانەوەیەکی بەرچاو لە ئارادابوو. چوونەسەری 
ڕادەی ڕۆژنام��ە و گۆڤ��ار و چاپەمەنییەکان، 
بەشداریی بەرینی خەڵک لە كۆڕ و کۆبوونەوە 
و میتینگ��ەکان و هەروەه��ا ژم��ارەی زۆری 
ئەو پێش��انگا و ش��انۆیانەی بەڕێوە دەچوون، 
نیشانەی ئەو ڕاس��تییەن. لەباری ئەدەبییەوە، 
لەسەرتاس��ەری ئێراندا، لە ڕووی چەندایەتی 
و چۆنایەتیی��ەوە، ئاڵوگۆڕێک��ی گەورە خۆی 
نیش��اندەدا.]8٩[ لەو ماوەیەدا پتر لە دووهەزار 
کتێب، ک��ە لە الی��ەن نوس��ەرانی ئاڵمانی، 
ڕووس��ی، ئیتالی وبریتان��ی و ئەمریکایییەوە، 
بەره��ەم هاتبوون، تەرجوم��ە و باڵو کرانەوە. 
بۆ نموونە ٦0 کتێب لە دۆستۆیۆڤس��کی، ٤0 
کتێب لە تۆلستۆی و 25 بەرهەمی چیخۆف.
]٩0[ گەلێک کار و بەرهەمی دیکە لە نوسەرانی 

ج��اک  زۆال،  ئێمی��ل  ڤیکتۆرهۆگ��ۆ،  وەک 
 لەن��دەن، ڕۆمەین ڕۆالند و ماکس��یم گۆرکی 
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س��ەردەمەدا  ل��ەو  ه��ەر  وەرگێ��ردران.]٩١[ 
بەرهەمەکانی گرامش��ی و کتێبی بەناوبانگی 
پائۆل��ۆ فرێر وات��ە پێداگۆگی چەوس��اوەکان 
تەرجومەکران، کە ش��وێنەواریان لەسەر ئەو 
تێم��ا و لێکۆڵین��ەوە جۆراوجۆرانە دانا، کە لە 
دوو دەی��ەی دوات��ردا لە پەیوەن��دی دەگەڵ 
کولت��ووری ڕۆژئاواییدا ئەنج��ام دران.]٩2[ لە 
کوردستاندا، مامۆستایان و کەسانی شارەزا لە 
بواری پەروەردە و فێرکردندا، ش��وێنەوارێکی 
بەرچاوی��ان لەس��ەر پڕۆس��ەی خوێن��دن و 
فێربوون دانا. گەلێک دەورە و کۆرسی تایبەت 
ب��ۆ فێربوونی زمانی کوردی کرانەوە. هەروەها 
بەهۆی لەبەردەستدا نەبوونی کتێبە دەرسییە 
پێویس��ت و دڵخوازەکان، خوێندکاران ناچار 
دەبوون کە لەس��ەر بابەتە نوێی��ەکان کار و 
لێکۆڵین��ەوە بکەن. ب��اس و بابەتەکانی وەک 
کۆیلەتی و ئاپارتاید، لە ش��یعرەکانی ئەحمەد 
شاملو و ش��اعیر و نوسەرانی دیکەدا ڕەنگیان 
دەدای��ەوە. ل��ە ئاکامی دابارین��ی ئەو هەموو 
ئاس��تی وش��یاریی سیاس��یی  زانیارییانەدا، 
خەڵک، س��ەبارەت بە ڕووداوە ساس��ییەکانی 
چی��ن، ئەمریکای التین، ش��ەڕەکانی یەکەم 
ودووهەمی جیهانی وس��ەردەمی ڕۆشنگەری، 
بەخێرای��ی و بە چەش��نێکی نەدیتراو چووە 
س��ەرێ. وەزعێ��ک پێکهاتبوو، کە س��یما و 
کەسایەتییە ناسراوەکانی دونیا، ببونە جێگای 
باس و خواسی نێو بنەماڵەکان و ئاشنا بۆیان. 
وا دەهاتە بەرچاو کە ئەو دیوارە ئەس��توورەی 
بەرنامەی نوێس��ازیی پاشایەتی، بۆ پێشگیری 
و کۆنترۆڵکردن��ی وەزعێکی ئاوا دایس��ەپاند 
بوو، بە توندی لەحاڵی درزبردن و داڕماندایە.  
توندڕەوەکان��ی نێو حکوومەت ل��ە تاران، لە 
هەوڵدا بوون کوردس��تان وەک ناوچەی شەڕ 
بناسێنن و شەڕی بەس��ەردا بسەپێن، تا لەو 
ڕێگایەوە جارێکی دیکە سەرلەنوێ ئەو دیوارە 

ڕووخاوە سازکەنەوە. 
ل��ە کوردس��تاندا ئازادیی بەش��داری لە 
کاروباری سیاسیدا دەستەبەر کرابوو. کۆمەاڵنی 

خەڵک لەس��ەر داخوازی و بانگەوازی حیزب 
و ڕێکخراوە سیاس��ییە جۆراوج��ۆرەکان، ئەو 
ڕێفڕاندۆمەیان بایکۆت ک��رد کە بۆ دەنگدان 
بە کۆماری ئیس��امی وەڕێخرابوو.]٩3[ لەباری 
ئیداریی��ەوە دەوڵەت کاروباری پ��ەروەردە و 
فیرک��ردن، خزمەتگوزاریی��ە لەشس��اخی و 
بیهداش��تییەکان و کاروباری وەزارەتخانەکانی 
دیک��ەی هەربە ئەس��تۆوە ب��وو. بانکەکان بە 
بێ هی��چ گیروگرفتێك کاروب��اری خۆیانیان 
بەڕێوەدەبرد. لەب��اری نیزامییەوە، حکوومەت 
لەالیەن ئەرتەشەوە کە لە پادگان، لە دەرەوەی 
بوو، هەروەها هێزەکانی پۆلیسی  ش��ارەکاندا 
بوومی و مەحەللییەوە، کە لە شارەکاندا بوون، 
نوێنەرایەتی دەکرا. ش��ایانی باسە کە دواتر لە 
مانگی گەالوێژدا، هێزەکانی سپای پاسداران، 
لە باشووری کوردستان، واتە لە شارەکانی پاوە 
ومەریواندا جێگیربوون. ئەوەش ناسەقامگیریی 
بارودۆخی ناوچەی بەدوای خۆیداهێنا. خەڵکی 
شاری مەریوان، بە مەبەستی دوورخستنەوەی 
شەڕ لە شارەکەیان، ش��اریان بەجێ هێشت. 
پێکدادانی��ک  و  تی��ژی  تون��دو  هەربۆی��ە 
ڕووی ن��ەدا.]٩٤[ لەو پەیوەندیی��ەدا، لە نێوان 
نوێنەران��ی کورد و چەمران، وەزیری بەرگری 
هێزەچەک��دارەکان،  گش��تیی  فەرماندەی  و 
وتووێژێ��ک لە مەریوان بەرێوەچوو. ناوبراو لەو 
وتوێژانەدا، هەڵوێس��تێکی زۆر سەخت و دوور 
 )Uncompromising( لە سازان و ڕێککەوتنی
لەخۆی نیش��ان دا.]٩5[ لە کۆتاییدا، ئەرتەش 
و سپای پاس��داران، مەریوانیان بەجێهێشت 
وخەڵکەکە گەڕانەوە س��ەر ماڵ وحاڵ و جێ 
و ڕێی خۆیان. بەو ش��ێوەیە ئیتر دەس��تەی 
نوێنەرایەتی��ی ک��ورد جێگای دەس��ەاڵت و 
ئۆتۆریت��ەی حکوومەت��ی ناوەندەیی گرتەوە. 
ئاخر ئەوان لەس��ەر بردنە پێش��ی ڕیسالەت 
و داخوازی��ی خۆی��ان بۆ دەس��تەبەرکردنی 
ئۆتۆنۆمییەک��ی فەرهەنگیی س��نووردار، هەر 
س��وور بوون.]٩٦[ گەلێک ئەکتەری سیاسی و 
شایستەی دیکەش، کە بە درێژاییی دەیەکانی 
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پێشوو دروست بووبوون، لەمەیداندا دەبینران. 
ش��ێخ عیزەدین حوسەینی، بەهۆی الیەنگری 
ل��ە مۆدێلێک ل��ە کوردایەتیی س��یکۆالر و 
هەڵوێستی شێلگیر بە دژی ڕێبەرانی شۆڕشی 
ئیس��امی، ببوو ب��ە کەس��ایەتییەکی بەنرخ 
و خۆشەویس��تی نێو دەس��تەی نوێنەرایەتی. 
لە الیەک��ی دیک��ەوە، ئەحم��ەد موفتیزادە، 
تێک��ەاڵو  کوردایەتییەک��ی  نوێنەرایەتی��ی 
لەگ��ەڵ مەزهەبی دەکرد. چەک��ەرە کردنی 
ئەو بیرۆکەیە بۆ س��ەردەمی دەس��تپێکردنی 
 )westernizing( ڕەوتی بە ڕۆژئاوای��ی بوونی
دەورانی مۆدڕنیزاسیۆن و ئەو کۆنتێکستە، کە 
ئیس��امی سیاسی لە نێویدا گەشەی کردبوو، 
دەگەڕێتەوە. هەڵوێس��تی موساڵەحەخوزانەی 
)conciliatory( ناوب��راو بەرانبەر بە دەوڵەت 
و دوورکەوتن��ەوەی لە نوێنەرانی بزووتنەوەی 
میللی و دێموكراتیک، بەرەبەرە ئەویان دوورە 

پەرێز خستەوە.]٩7[
سەرەڕای ئەوەش فەزای سیاسی تا دەهات 
پتر لە نێوان، ڕێتۆریک��ی حیزبی دێموکڕاتی 
کوردس��تانی ئێران و کۆمەڵەدا دابەش دەبوو. 
لە س��ەردەمی شۆڕشدا، کۆمەڵە لە ماوەیەکی 
کورت��دا لە هەس��تەیەکی بچکۆل��ەوە بوو بە 
هێزێکی کۆمەاڵیەتیی بەرچاو. بە پێچەوانەی 
ڕیوایەت��ی ڕەس��میی خ��ودی کۆمەڵ��ە، بە 
جەماوەری بوونی ئەو رێکخراوە، دەگەڕێتەوە 
بۆ ئەو تەش��کیاتەی کە لە نێو چین و توێژە 
خوێن��دەوار و شارنش��ینەکاندا، پێکی هێنا و 
سەرەنجام هەرئەوانەش بوونە بڕبڕەی پشت و 
بەدەنەی ئەسڵیی ئەو ڕێکخراوەیە. بەم جۆرە، 
کۆمەڵە بوو بە ئەڵتڕناتێوێکی گونجاو بەرانبەر 
حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران. ئاخر 
ئ��ەو کات یەکێک لە خۆشەویس��تترینی ئەو 
ڕێکخراوە سیاسییانە بوو، کە تا ئەودەم، مێژووی 
هاوچەرخی کوردس��تان بە خۆیەوە دیتبوون. 
س��ەیر ئەوەبوو کە ئەو هەڵدان و گەشەکردنە 
ل��ە کاتێکدا بوو ک��ە کۆمەڵە ن��ە بەرنامە و 
پڕۆگرامێک��ی هەبوو، نە باڵوکراوەیەکیش��ی 

هەب��وو کە بە ڕێکوپێکی ب��اڵو بێتەوە. ئامانج 
و ئیدەئاڵ��ە جیهانییەکانی، الیەنگرانی ئەویان 
ه��ان دەدا تا ل��ە ش��ارە جۆراوجۆرەکاندا، بە 
ئیله��ام وەرگرت��ن ل��ەو بایەخ��ە بەرزانە، بۆ 
کەموکوڕییەکان  و  گیروگرفت  چارەس��ەریی 
تێکۆشن. ئەو وەزعە درێژەی هەبوو تا کۆمەڵە 
بوو ب��ە ڕێکخراوێکی زۆرتر خاوەن چوارچێوە 
و تەش��کیاتیكی پێناس��ەکراو. بەو هۆیانەوە 
لەو کاتەدا کۆمەڵە زۆرتر وەک بزووتنەوەیەک 
پێناس��ە دەکرا، تا وەک ڕێکخراوێكی خاوەن 
چوارچێوەی ڕوون و دیاریکراو. فوئاد مستەفا 
س��وڵتانی )١٩٤8�١٩7٩(، ک��ە یەکێک لە 
ڕێبەران��ی کۆمەڵە بوو، کەس��ێک کە بەهۆی 
دووربینی��ی سیاس��یی خ��ۆی، نەیهێش��ت 
مەریوان ببێت��ە حەمامی خوێن، پاش ئازادی 
لە زیندانی س��اواک لە پایزی ساڵی ١٩78دا، 
بوو بە ڕێبەرێکی لێوەشاوە.]٩8[ مەرگی ئەو کە 
ل��ە ئاکامی پێکدادانێکی تەس��ادوفی دەگەڵ 
کاروانێکی نیزامیدا، ڕوویدا، بوو بە هۆی ئەوەی 
کە خۆشەویس��تیی کۆمەڵە لە نێو کۆمەاڵنی 
خەڵکدا بە چەش��نێکی بەرچاو بەرێتەسەرێ. 
ل��ە ئاکامدا کۆمەڵە توان��ی خەڵکێکی زۆر لە 
کرێکاران، ژنان و توێژەکانی خوارەوی چینی 
نێونجی بۆ الی خۆی ڕاکێش��ێ.]٩٩[ لە ڕووی 
جوغرافییەوە تێکۆش��انی کۆمەڵ��ە، تەنانەت 
حیزبی دێموکڕاتیش، بەتەنیا لە کوردستاندا، 
بەرتەسک نەدە بۆوە. زۆر کەسی غەیرە کورد 
ل��ە نێو ڕێبەرایەت��ی و ئەندامان��ی کۆمەڵەدا 
دەبینران. ڕوانگەی مارکسیستی سەبارەت بە 
مەسەلەی جنسیەت، کە فرێدرێک ئێنگلس، 
وەک بەش��ێک ل��ە خەبات��ی چینایەتی، لە 
س��ەرچاوەی  بەناوی  بەناوبانگەکەیدا،  گوتارە 
خێزان، خاوەنداریەتی��ی تایبەتی و دەوڵەت، 
فۆڕمۆڵەی کردووە، بوو بە چرای ڕێنیشاندەری 
کۆمەڵە تا جێگایەکی تایبەت لە تەش��کیاتی 
خۆیدا، بۆ ژن��ان وەک هێزێکی کۆمەاڵیەتی، 
تەرخان بکات.]١00[ بەشداریی بێ وێنەی ژنان 
پاش س��ەرکەوتنی ش��ۆڕش لە بزووتنەوەی 
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کوردس��تاندا، هاوکاتە لەگەڵ هاتنە مەیدانی 
ڕێکخراوێک کە خاوەنی وش��یاریی جنسیەتی 
و ڕوانگەیەکی بەرین و هەمەالیەنە سەبارەت 
بە بەش��داریی ژنان لە کاروباری سیاس��ی و 

کۆمەاڵیەتیدایە.]١0١[ 
کۆمەڵ��ە ل��ە کوردس��تاندا نوێنەرایەتیی 
چەپی دەکرد، بەاڵم ب��ە پێچەوانەی زۆربەی 
ڕێکخ��راوە چەپەکان، نەکەوتە داوی ئیدیعای 
دژی ئیمپڕیالیست بوونی ڕێژیم. ئەمەش بوو 
بە هۆی ئەوەی کە ش��ەڕی ئێ��ران و عێڕاق 
مەحکوم بکا و بە کێش��ەی نێوان بۆرژوازیی 
ئەو دوو واڵتەی لەسەر قازانج و بەرژەوەندییە 
سیاسی وئابوورییەکانیان، لە قەڵەم بدات.]١02[ 
هەروەها دژایەتیی یەکیەتیی سۆڤیەتی دەکرد 
و بە هێزێکێ سۆسیال_ئیمپڕیالیستی پێناسە 
دەک��رد. هەر لەو کاتەش��دا، وەفاداریی خۆی 
بەرانبەر بە مارکس��یزم- لینینیزم دەردەبڕی 
و مائۆئیزمیش��ی ستایش و پەس��ند دەکرد. 
وەک عەب��اس وەل��ی دەڵێ کۆمەڵ��ە لەباری 
تیئورییەوە خاوەنی بناخەیەکی بەهێز و پتەو 
نەبوو. هەوڵی دەدا هەم ناس��یۆنالیزمی کورد 
پێکەوە  مارکسیس��تی  سۆس��یالیزمی  وهەم 
بەرێتە پێش��ێ.]١03[ بەوحاڵەش پێویستە ئەوە 
بڵێی��ن کە کۆمەڵەش کەڵکی لەو س��ەرچاوە 
فکری و تیئوریکییە هاوبەش��انە وەردەگرت، 
کە هێ��زە چەپەکانی دیکەی سەرانس��ەری 
ئێ��ران بەکاری��ان دەهێن��ان. هەربۆی��ەش 
سەرلێش��ێواویی)ambiguty(  کۆمەڵ��ە ل��ە 
ب��اری تیئوریی��ەوە، هەرتایبەت ب��ەو نەبوو. 
ل��ەوەش زیات��ر، ڕوانگ��ە ئیدئۆلۆژیکییەکانی 
کۆمەڵە، بە شێوەیەکی حەتمی، کردەوەکانی 
کۆمەڵەیان دیاری نەدەکرد. مەیل و ئاڕاستەی 
مائۆئیستیی کۆمەڵە، تا ڕادەیەکی زۆر لەالیەن 
لێكۆڵەرەکان��ەوە، گەورە کراوەتەوە. ئەگەرچی 
ڕەوایات و گێرانەوەی ڕووداوە میژوویییەکانی 
کوردستان لە دوای ش��ۆڕش، بە شێوەیەکی 
ئاس��ایی زۆرتر ڕۆڵ��ی کۆمەڵە زەق نیش��ان 
دەدەن، ب��ەاڵم لە هەمان کاتدا ڕۆڵی ئەکتەرە 

سیاس��ییەکانی دیک��ەش ڕوون دەکەن��ەوە. 
هەرچەند کۆمەڵە ستایشی ڕاپەڕێنی ساڵەکانی 
دەیەی ١٩٦0ی دەکرد، بەاڵم لە ڕاستیدا ئەو 
ڕێکخراوەیە، ب��ە بەرهەمی دەورانێکی تازە لە 
ڕیتۆریکی سیاس��یی خەبات��ی چینایەتی، لە 
هەلومەرجێکی تازەی ئابووری � کۆمەاڵیەتی و 
کۆنتێکستیكی نوێی فکریدا، بە حیساب دێت. 
ئەم��ەش بوو بە هۆی ئەوەی کە س��ەرەنجام 
ئەو ڕێکخراوەیە لە ڕێباز و س��وننەت و نەریتە 
سیاسییەکانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی 

ئێران دوور کەوێتەوە. 
لە الیەکی دیک��ەوە، حیزبی دێموکڕاتی 
س��اڵی١٩70،  ل��ە  ئێ��ران،  کوردس��تانی 
لەهەلومەرجێکی ئارام و لەبارتردا، لە کوردستانی 
عێراق، ل��ە س��ەر بناخ��ەی ڕێکخراوەکانی 
پێش��وی، بەمەبەس��تی پڕکردن��ەوەی ئ��ەو 
بۆش��ایی و پاشەکشەیەی کە پاش تێکشکانی 
جواڵنەوەی دەیەی ١٩٦0، لە کار و تێکۆشانی 
 ئەو حیزبەدا هاتبووە پێش، س��ەرلەنوێ خۆی 
قاسملوو،  عەبدولرەحمان  ڕێکخس��تبۆوە.]١0٤[ 
س��ەمبول و تەجەس��ومی ئ��ەو ئیدامەکاری 
و بەردەوامیی��ە لە خەبات و تێکۆش��انی ئەو 
حیزبەدا ب��وو. کۆمیتەیەکی کاتی بۆ ڕێبەری 
کردنی حیزب لە بەغ��دا دیاری دەکرێ.]١05[ 
ل��ە زۆر بارەوە ئ��ەوە بە دەس��تپێکێکی تازە 
دەژمێ��ردرێ. ل��ە ماوەی س��الەکانی دەیەی 
١٩70دا، حیزبی دێموکرات تێکۆش��ا دەرس 
ل��ە ئەزم��وون و تاقیکرنەوەکان��ی ڕاب��ردوو 
وەرگ��رێ. النی کەم لەباری تەش��کیاتییەوە 
خ��ۆی لە حیزبی توودە، ک��ە زەمانێک وەک 
پشتیوان دادەنرا، دوور خس��تەوە. بەم جۆرە 
عەبدولڕەحمان قاسملوو، وەک کەسایەتییەکی 
بەرچاو خۆی نیش��ان دا و لە ساڵی ١٩75 وە 
تا کاتی تیڕۆرکرانی لە ساڵی ١٩8٩دا، پۆستی 
س��کرتێری گش��تیی حیزبی دێموکراتی بە 
ئەستۆوە بوو.]١0٦[ ناوبراو لە ساڵی ١٩30دا، لە 
بنەماڵەیەکی فیئۆداڵ لە ورمێ، چاوی بە دونیا 
هەڵێنا. ئەو هەر لەتەمەنی الوییەوە کێش��رایە 
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نێو تێکۆش��انی سیاسی. لە ڕێکخراوی الوانی 
سەر بە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
و حیزبی توودەدا دەس��تی بە کار و چاالکی 
کرد. ئ��ەودەم حیزبی دێموکرات تا ڕادەیەکی 
زۆر وەک شاخەی حیزبی توودە لە کوردستان 
سەیر دەکرا.]١07[ ناوبراو بە پشتیوانیی حیزبی 
توودە چووە ئورووپا و پاش��ان بە بۆرس��یەی 
خوێندنی دوکتۆرا ڕۆیش��تە چیکۆس��ڵۆڤاکیا. 
هەروەک لە تێزی دوکتۆراکەی ڕا دەردەکەوێ، 
 ئ��ەودەم الیەنگرێک��ی ش��ێلگیری کۆمۆنیزم 
بووە.]١08[ ئەو ئاش��نایەتی و ش��ارەزایییەکی 
زۆری لەس��ەر پەیوەندییە نێونەتەوەیییەکانی 
حیزب��ە سۆسیالیس��تەکانی هەردوو بەش��ی 
ئورووپای ڕۆژه��ەاڵت و ڕۆژئ��اوا پەیدا کرد. 
لەوبارەیەوە ئەو لە نێو دۆست و دوژمنەکانیدا 
لە ئێران کەس��ێکی دەگمەن بوو. هەر بۆیە چ 
لەسەردەمی ش��ۆڕش و چ لە ساڵەکانی پاش 
سەرکەوتنی شۆڕش��دا، وەک کەسایەتییەکی 
درەوش��ایەوە.  و  ناس��را  نێونەتەوەی��ی 
کەس��ایەتییەکی دیکەی ئەو قۆناخە بریتییە 
لە کەریم حیس��امی )١٩2٦�200١(. ناوبراو 
بەرپرسی تەش��کیات و دەزگای ئینتشاراتی 
حیزب��ی دێموكراتی کوردس��تانی ئێران بوو. 
بۆ س��ااڵنێکی زۆر بەش��ی کوردی��ی ڕادیۆی 
پەیکی ئێرانی لە پڕاگ بەرێوە دەبرد. هەروەها 
ئەو لە بواری ڕاکێش��انی س��ەرنجی بیرورای 
گش��تیی نێونەتەوەیی بۆ الی جینایەتەکانی 
لەش��کری ش��ا لە کۆتاییی دەیەی ١٩٦0دا، 
هەڵس��ووڕ و چاالک بوو.]١0٩[ س��ەرەڕای ئەو 
فشار و پاڵەپەس��تۆیەی کە بەردەوام حیزبی 
توودە دەیخس��تە س��ەر حیزبی دێموکرات، 
لەماوەی س��اڵەکانی دەیەی ١٩70دا، حیزبی 
دێموکرات لە باری ڕێکخراوەیییەوە لە حیزبی 
توودە دوورکەوت��ەوە و خۆی وەک حیزبێکی 
لەباری ئیدئۆلۆژییەوە،  سەربەخۆ نیش��ان دا. 
هەرب��ەو خێرایییە، ئیمکان��ی پچڕانی هەموو 
پەیوەندیی��ەکان لە گۆڕێدا نەب��وو. ئاخر هەر 
لە سەردەمی ش��ەڕی دووهەمی جیهانییەوە، 

حیزبی توودە، لەباری ئیدئۆلۆژیک و فکرییەوە، 
ب��ۆ هەم��وو هێ��زە چەپ��ەکان و ڕێکخراوە 
دێموکراتی  حیزبی  وەک  دێموکراتییەکان��ی 
کوردستان، بە سەرچاوە دەزانرا و لە سەر شكڵ 
پێدانی بیروڕای ئیدئۆلۆژیکی کەسایەتییەکان، 
ش��وێنەواری قووڵی هەبوو. دەبێ بگوترێ کە 
بە تێپەڕینی کات، خۆ پیناس��ەکردنی حیزبی 
دێموکرات��ی کوردس��تان، ب��ە کۆمۆنی��زم و 
ڕوانگەی مارکسیس��تی وچینی کرێکار، بەرە 
بەرە بێرەنگ بووەوە. الیەنگریی قاسملووش لە 
کۆمۆنیزم تەواو بوو. س��ەرەنجام سۆسیالیزمی 
دێموکڕاتیک، کە تێکەاڵوێك لە دێموکراسی 
و سۆس��یالیزم ب��وو، وەک مۆدێلی دڵخوازی 
قاس��ملوو، کەوتە نێو جەرگەی سیاسەتەکانی 
ئێران.]١١0[ لە  حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
باری س��تڕاتێژییەوە، وەک کەریمی حیسامی 
دەگێریت��ەوە، ئەوە ئیرەجی ئەس��کەندەری، 
سکرتێری ئەودەمی حیزبی توودە بووە، کە لە 
کۆبوونەوەیەکدا لە ساڵی ١٩70دا، پێشنیار بە 
دوکتۆر قاسملوو دەکات کە لەجیاتی داخوازی 
ئێرانێکی فیدڕاڵ، دروشمی سەرەکیی حیزب 
بکرێتە دێموکراسی بۆ ئێران و خودموختاری 
بۆ کوردس��تان.]١١١[ لە سەردەمی بزووتنەوەی 
لەبەر  دروش��مە،  ئەو  خودموختاریخوازی��دا، 
ئەوەی ڕوون و سادە بوو، بە چەشنێکی بەرین 
کەوتە سەر زار و زمانان و بوو بە دروشمێکی 
جەماوەری. سەرەڕای ئەوەش، وا دێتە بەر چاو 
کە هۆی س��ەرەکیی دوورکەوتنەوەی حیزبی 
دێموکڕات لە توودە، ب��ێ متمانەییی حیزبی 
دیموک��رات ب��ە حیزبی توودە س��ەبارەت بە 
مەس��ەلەی کەمایەتییە ئیتنیکییەکانی ئێران 
و هەڵوێس��تی ناڕوونی ئەو حیزبە لەسەر ئەو 
مەس��ەلەیە بووبێ.]١١2[ پێگ��ەی جەماوەریی 
حیزبی دێموکڕات زۆر بەرین و فرەچەشن بوو. 
هەر بۆیە کاروک��ردەوەی ئەندام و الیەنگرانی 
ئەو حیزبە، لە ڕەوتی چوونەپێشی بزووتنەوەی 
ئۆتۆنۆمیخوازیدا، پێشبینی نەدەکرا. بۆ نموونە 
ل��ە ڕووداوەکانی نەغەدەدا، ئ��ەوە دەرکەوت. 
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پەرەسەندنی هێز و خۆشەویستیی کۆمەڵە بۆ 
حیزبی دێموکرات، کە کادرەکانی کۆمەڵە بە 
حیزبێکی کۆنیان لەقەڵەم دەدا، بوو بە مایەی 
تەعەجوب و سەر سوڕمان. سەرەنجام پێکەوە 

ژیانی ئەو دووحیزبە بەرەو دژواری ڕۆیشت. 
ڕۆژی ١٩ی ئۆگەست، ئایەتوڵاڵ خومەینی، 
فەرمانی بە هێ��زە چەکدارەکانی ڕێژیم کرد 
بەرەو کوردس��ان بڕۆن. ئ��ەو حوکمە وەزعی 
سیاسیی کوردستانی تێکدا، بارودۆخێکی نوێی 
هێنایە کایەوە و بێ متمانەییی کوردەکان بە 
ڕێژیمی تازە بەدەس��ەاڵت گەیش��تووی زیاتر 
کرد. خومەین��ی لە فەرمانی خۆی��دا ڕوو لە 
هێ��زە چەکدارەکان )بەهێزی دەریاییش��ەوە، 
س��ەرەڕای ئەوەی کە کوردس��تان ناکەوێتە 

سەردەریا( ڕادەگەیەنێ کە:
 ه��ەواڵ گەیوە کە حیزب��ی دێموکراتی 
پادگان��ی  و  ئەرت��ەش  دەوری  کوردس��تان 
داوە، ئەگ��ەر لە ماوەی نیوس��ەعاتدا کۆمەگ 
و یارمەتیی��ان پ��ێ نەگا، چەکی��ان دەکەن، 
هەروەها لە س��نە، حیزب��ی دێموکڕات ژنانی 
ئێم��ەی لە مزگەوتێدا ب��ە بارمتە گرتووە. بە 
توندی دەستوور بە هەموو هیزە چەکدارەکان 
دەکەم کە لەشکری پێویست بۆ سنە بنێرن و 

یاخی بووەکان سەرکوت بکەن.]١١3[
حوکمەکە، لەو توندوتیژی و هەڵوێس��تە 
توندان��ەوە، ک��ە لە پێش��وودا هەس��تی بێ 
متمانەیییان بەهێزکردبوو، سەرچاوەی دەگرت. 
دەستپێکردنی ش��ەڕ، بە هێرش و پەالماری 
ئەرت��ەش و هێزەکان��ی دیک��ەی حکوومەت 
بۆس��ەر خەڵکی مەدەنی و بێ دیفاع، ئاکامی 
ئ��ەو ش��ایعە و چاووڕاوە بوو ک��ە حکوومەت 
وەڕێ��ی خس��تبوو. جی��ا ل��ەوەش هەروەک 
فەرهەنگی،  کۆمەاڵیەتی،  گۆڕانکارییە  وتمان، 
فکری و سیاس��ییەکانی مانگەکانی پێشوو، بە 
پێچەوانەی ئامانج و مەبەس��تەکانی ڕێژیمی 
ت��ازە، دەچوونە پێش. بەو ج��ۆرە ملمانێ و 
ش��ەڕی نێوان بەرژەوەندی و دیسکۆڕسەکان، 
بە دەس��تێوەردانی نیزامی، ل��ە ئاخروئۆخری 

مانگی ئۆگەستدا، گەیشتە پلەی هەرە بەرزی 
خ��ۆی. ڕووداوێکی دیک��ەی گرنگ کە پێش 
فەرمانی خومەینی، ڕووی دابوو، ش��ەڕی پاوە 
بوو. تەش��ەنەکردنی کێشەکان لە هەفتەکانی 
پێش��ووتردا، بوو بە مایەی سەرهەڵدانی شەڕ 
و پێک��دادان ل��ەو ش��ارەدا.]١١٤[ ڕۆژی 20ی 
ئۆگەس��ت، ڕؤژنام��ەی ئیتاع��ات ڕایگەیاند 
کە س��ادق خەڵخاڵ��ی، نوێن��ەری خومەینی 
ب��ۆ جێبەجێکردن��ی حوکم��ی خومەینی لە 
کوردستان چووە پاوە و دەستبەجێ ٩ کەس 
لە پسپۆڕەکانی بواری پزیشکی و لەشساخیی 
لەو ش��ارەدا ئیع��دام ک��رد.]١١5[ یەکیک لەو 
ڕەش��وەند  ئەبولقاس��م  دوکت��ۆر  کەس��انە، 
سەرداری، 27 س��اڵە، خەڵکی تاران، بوو. لە 
نامەیەکدا کە بەشێک لە پێرسۆنێلی پزیشکی، 
ل��ە پەیوەندی دەگ��ەڵ مەحک��ووم کردنی 
ئیعدامی ناوبراودا باڵویان کردبۆوە، گوتبوویان 
کە ناوب��راو س��ێ ڕۆژ بەر لە س��ەرهەڵدانی 
توندوتیژییەکان بە هۆکاری بەشەردۆس��تانە، 
وەک پێش��تریش لە زۆر مەناسەبەتی دیکەدا 
ئەوکارەی کردبوو، چووبووە پاوە.]١١٦[ پاش ئەو 
حوکمە، کارمەندەکانی نەخۆشخانەکانی سەقز 
و مهابادی��ش، بە چوونی قازی��ی ئیعدامکەر، 
بۆ ئەوش��ارانە، لەگەڵ هەمان مەترسی بەرەو 
ڕووب��وون.]١١7[. بەوجۆرە لە ژمارەیەکی زۆر لە 
شارەکاندا، ئیعدامی سەرەڕۆیانەی لەو چەشنە، 
 ب��ەدژی کەس��انی »دژی ش��ۆڕش« بەڕێ��وە 
چ��وو.]١١8[ خەڵخاڵ��ی بەهۆی ئەو چەش��نە 
ئیعدامان��ەوە ناوبانگ��ی دەرکرد. حوس��ەین 
بروجەردی، ئەندامی پێشووی سپای پاسداران، 
کە لە کۆتایییەکانی مانگی ئۆگەستدا، لەکاتی 
داگیرکردنی س��ەقزدا لەوێ حزووری هەبووە 

دەڵێ:
   لەکاتی گیرانەوەی س��ەقزدا، هەندێک 
کەسی خەڵکی شار کە گیرابوون، هێنرابوونە 
پ��ادگان. خەڵخاڵ��ی ب��ە هێلیکۆپتێر هات و 
داب��ەزی. دوو گونییە دەس��تبەندی دەگەڵ 
خۆی هێنابوون. گومان لێکراوەکانیان هێنانە 
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بەردەم خاڵخاڵی. حوکمی ئیعدامی 22کەس 
لەوانی دەرکرد. لە نێو ئەواندا کەسێک هەبوو 
کە پێش��تر وەک دیلمانج تەرجومەی بۆ ئێمە 
کردبوو، گوتم من ئەو کەس��ە دەناس��م. ئەوە 
وەرگێڕە و یارمەتی��ی ئێمەی داوە. خەڵخاڵی 
لێی پرسی کە چ بیروباوڕێکی سیاسیی هەیە، 
ئ��ەو جوابی دایەوە وتی ک��ە پەیڕەوی نە لە 
حوسەینی و نە لە خومەینی ناکات. هەروەها 
وت��ی ئ��ەو دژی دیکتاتۆریی��ە. گوتی چۆن 
دژی دیکتاتۆریی ش��ا بووم، هەر ئاواش دژی 
دیکتاتۆریی حوسەینی و خومەینیم. خەڵخاڵی 

حوکمی ئیعدامی بۆ دەرکرد.]١١٩[
ل��ەوەش زیات��ر، ڕۆژی2ی س��ێپتامبری 
١٩7٩، ل��ە گون��دی قاڕنێ، لە نزیک ش��نۆ، 
قەتڵوع��ام ڕوویدا. ئەو کۆمەڵکوژییە بە هاندان 
و دنەدانی حەس��ەنی، ئیمام جومعەی ورمێ، 
ڕووی��دا کە ڕۆڵی ماش��ێنی شایعەس��ازی و 
چاووڕاو باڵوکردنەوەی دەگێڕا.]١20[ لەو جۆرە 
جنایەتانە، لە مانگەکانی دواتردا، لە زۆر دێهاتی 
دیکەی وەک گوندی قەاڵتان، لە 2٦ی مارسی 
١٩80دا، دووپ��ات بوونەوە.]١2١[ ئەو هێرش و 
پەالمارانە بۆ سەر گوندەکانی قاڕنێ و قەاڵتان، 
بوون بە هۆی ئەوەی ل��ە مانگەکانی دواتردا، 
لە ناوچەکانی دەوروبەی ش��نۆدا، ئاڵۆزییەکی 
زۆر تەشەنە بکا و بێ متمانەیی پەرە بستێنێ. 
هەر لەس��ەرەتای بەهارەوە، هەندێک لەو ئاغا 
و خاوەن مڵکانەی ک��ە وەخۆ کەوتبوونەوە تا 
زەوییە لەدەستچووەکانیان وەدەست بێننەوە، 
لەگ��ەڵ هەندێ��ک دارودەس��تەی دیکە، بە 
پش��تیوانیی حەس��ەنی و ژەن��ەڕاڵ زاهیری، 
ڕۆڵێکی بەرچاویان لە تەشەنەپێدانی کێشەکان 
و ئاژاوە نانەوەدا گێڕا. زاهیری کە فەرماندەی 
لەش��کری 2٦ی ئێران بوو، لە پاش��ماوەکانی 
ڕێژیم��ی پیش��وو بەحیس��اب دەه��ات و لە 
باڵوکردن��ەوەی درۆ و بوخت��ان و ش��ایعە بە 
دژی کوردان��دا، نەخش��ێکی چاالکی دەگێڕا. 
س��ەرەڕای ئەوەی ک��ە بەڕواڵەت خۆی وەک 
الیەنگری شۆڕش نیشان دەدا، بە تەجەسومی 

وەحدەت��ی نێوان ڕێژیمی پێش��وو و ڕێژیمی 
تازە، ل��ە دژایەتیی��ان دەگ��ەڵ کوردەکاندا، 
دادەن��را. دەبێ بگوترێ کە ل��ە نێو ئەرتەش، 
تەنانەت لە ڕیزەکانی سەرەوەشدا زۆر کەسی 
بەرپرس دەبینران، ب��ەاڵم ڕوانگە و بۆچوونی 
مامناوەندیی )moderaition( ئەوان لە الیەن 
ڕێژیم��ەوە لەبەرچاو نەدەگیرا.]١22[ بەوحاڵەش 
ئەو ناسەقامگیرییە سیاسییە کە لەو ماوەیەدا 

لە ئارادابوو، زۆری نە کێشا. 
ڕاوەس��تانی هێرش و پەالماری ڕێژیم بۆ 
سەر کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ گەلێک هۆکار. 
لە الیەک ک��وردەکان بەربەرەکانێیان کرد و 
لەالیەکی دیکەش��ەوە لە پایزێ��دا مانگرتن، 
هەم��وو ش��ارەکانی ئێرانی گرت��ەوە. لەوەش 
زیاتر، دەستبەسەرداگرتنی سەفارەتی ئەمریکا 
لەمانگی نۆڤێمبەردا، کە بووە هۆی توندتربوونی 
ملمانێ لەس��ەر دەسەاڵتی سیاسی لە نێوان 
لیبراڵەکان و توندڕەوەکاندا، وەزعی سیاس��یی 
 ئێرانی ب��ەرەو ئاڵ��ۆزی و نائارامییەکی زۆرتر 
ب��رد.]١23[ س��ەرەنجام حکووم��ەت مەیل��ی 
زۆرتری بۆ واڵمدانەوە ب��ە »داخوازە ڕەواکانی 
هاوواڵتیان��ی ک��ورد« لەخ��ۆی نیش��ان دا و 
»هەیئەتێکی تایبەتی« بۆ سەردانی کوردستان 
دیاری کرد و دەس��تووری ب��ە واحیدەکانی 
 س��پای پاس��داران دا ک��ە ل��ەو ناوچەی��ە 
بکشێنەوە.]١2٤[ خومەینیش »پەیامێکی گرنگی 
بۆ خەڵکی کوردستان« باڵوکردوە. لەو پەیامەدا 
ڕایگەیاند کە مافی کوردەکان بۆ بەرێوەبردنی 
کاروبارە ناوچەی��ی و نێوخۆیییەکانی خۆیان 
دابی��ن و دەس��تبەر دەکرێ��ت.]١25[ لەب��ەر 
ئەوەی ک��ە تون��دڕەوکان دەبوای��ە بەرانبەر 
هەڕەش��ە ئیحتیمالییەکانی دەرەوە ڕاوەستن، 
ناچاربوون کە فش��ار و پاڵەپەس��تۆ لەس��ەر 
موخالیفەکانی خۆیان لە نێوخۆدا کەم کەنەوە. 
پ��اش ماوەیەکی کەم ب��ەدوای دەرچونی ئەو 
ئەزموونی دێموکراسیی کوردەکان  فەرمانەدا، 
سەرلەنوێ دەس��تی پێ کردوە. ماوەی نێوان 
پایزی س��اڵی ١٩7٩ تا بەه��اری ١٩80، بە 
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سەردەمی گەشەکردنی بەشداری لە کاروباری 
سیاس��ی و زیادبوونی چاالکی و تێکۆش��انی 
ملمانێی  بەهۆی  دەناس��رێتەوە.  فەرهەنگی، 
نێوان ڕوانگ��ە و سیاس��ەتەکانیانەوە، فەزای 
سیاسی تا دەهات لە نێوان حیزبی دێموكراتی 
کوردس��تانی ئێران و کۆمەڵ��ەدا پتر دابەش 
دەبوو. کێش��ەی نێوانیان لەسەر ڕێبەرایەتیی 
بزووتنەوە تەش��ەنەی کرد. کۆمەڵە تاقمێکی 
ئیس��امیی توندڕەوی تازە دامەزراوی بەناوی 
س��پای ڕزگاری، کە لە ناوچ��ە دێهاتییەکانی 
باش��ووردا خەریکی پیادەکردنی ش��ەریعەت 
بوون، چەک کرد. سەرەڕای هێندێک ڕەخنە، 
ئەو کردەوەیەی کۆمەڵە، پش��تیوانیی خەڵکی 
بۆ الی خ��ۆی ڕاکێش��ا.]١2٦[ لەهەمان کاتدا 
دواکەوتنی حقوق��ی کارمەندەکان وئابلۆقەی 
ئابووریش هەروا بەردەوام بوو.]١27[ بەوحاڵەش، 
ب��ە بەراورد دەگەڵ ڕاب��ردوو، ئەو دەورەیە بە 
ئازادتری��ن و س��ەقامگرتووترین دەورە ل��ە 
مێژووی ک��ورددا دادەنرێ. لە سەرتاس��ەری 
ئێرانەوە خەڵک دەڕژانە شارەکانی کوردستا تا 
بە چاوی خۆیان ڕەونەق و گەشەی ئەزموونی 
ئاش��تی ودێموکراس��ی ببینن. هاوپەیوەندی 
و هاوکارییەک��ی بەرین، کە بە س��ەخاوەتەوە 
پێی لەس��ەردادەگیرا، لەگ��ەڵ گەالنی دیکە 
پێکهاتب��وو. ئ��ەو ڕووحیە پڕ ل��ە هاوکاری و 
هاوپەیوەندییە کە لە نێو کوردەکاندا پێکهاتبوو، 
ئیلهامی لە کارەساتێکی خەمهێنەر وەردەگرت 
کە پێش��تر ڕووی دابوو. بەه��اری ١٩7٩، نۆ 
کەس لە پێرس��ونلێ پزش��کی، بە مەبەستی 
یارمەتیدانی خەڵکی ش��ەڕلێدراوی تورکمەن 
س��ەحرا لە باکوری ئێران، ش��اری س��نەیان 
بەجێهێش��ت. بەداخەوە ل��ەو مەئموریەتەدا، 
لە ئاکام��ی پێکدادانی ماش��ێنەکەیاندا، هەر 
نۆ کەس��یان گیانیان لەدەست دا.]١28[ لە نێو 
ئەو تیمە پزش��کییەدا، س��ێ ژن بە ناوەکانی 
فەری��دە زەکەریایی، فایزە قوتب��ی و گوڵڕێز 
قوب��ادی دەبینران، کە نوێنەرایەتیی ئەو هێزە 
کۆمەاڵیەتییە نوێیەیان دەکرد کە لە ئێران و 

کوردستاندا، پێی نابووە مەیدان. لە ڕێوڕەسمی 
بەخاک س��پاردنی ئەواندا، سەد هەزار کەس 

ئامادە بوون.]١2٩[
ت��ا بەه��اری ١٩80، هێ��زە ڕادیکاڵ��ە 
تاران، بەکەڵک وەرگرتن  لە  ئیس��امییەکان 
لە قەیرانی داگیرکردنی س��ەفارەتی ئەمریکا، 
توانیان دەسەاڵتی حکوومەتی ناوەندی بەسەر 
هەم��وو ناوچەکانی ئێراندا بس��ەپێننەوە. بەم 
جۆرە کوردس��تان میلیتاریزە کرا و کۆتایی بە 
و خۆبەرێوەبەریی  س��ەردەمی خودموختاری 

دێموکڕاتیک هات. 
لەکۆتاییدا، بەشداریی ئاشکرای خەڵک لە 
کاروباری سیاس��یدا، بەرەبەرە جێی خۆی دا 
بە خەبات و تێکۆش��انی ژێرزەمینی. خەباتی 
چەکداران��ە و پێش��مەرگانە ب��وو بە ش��ێوە 
خەباتێکی جێگای س��ەرنج و بەرچاو. لەوەش 
زیاتر، لێرە بەدواوە خەباتی چەکداری، ئیدی 
بوو بە شێوەی س��ەرەکیی خەبات. ئەزموونی 
کۆمەڵگای مەدەنی، بە زەبری هێز س��ەرکوت 
کرا و دەورانی تۆقاندن و تیڕۆر و زەبر و زەنگی 

حکوومەت دەستی پێ کردەوە. 
 ل��ە ڕوانگ��ەی حکوومەت��ەوە نەدەتوانرا 
دێموکراسی لە کوردستاندا تەحەممول بکرێ، 
ل��ە کاتێکدا ل��ە باقیی ناوچەکان��ی دیکەی 
دەوڵەت  ئیس��امیزەکردنی  پڕۆسەی  ئێراندا، 
وکۆمەڵ��گا، کە شۆڕش��ێکی فەرهەنگیش��ی 
بەدوادا هات، دەس��تی پێ کردب��وو.]١30[ ئەم 
پڕۆسەیە کە ئیسامیزەکردنی دەزگای قەزایی 
و دادگوستەری، پەروەردە و فێرکردن، مێدیا 
و س��ەرەنجام بوارەکانی ژیان��ی فەرهەنگی و 
ئابووریشی دەگرتەوە، لە ئاکامی سەرکوتکردنی 
هێزەکان��ی ئۆپۆزیس��یۆن، بەتایب��ەت هێزە 
س��ێکۆالرو چەپەکاندا، خێرایییەکی زۆرتری 
بەخۆوەگ��رت.]١3١[ لە بەهارێدا، شۆڕش��ێکی 
فەرهەنگ��ی، ب��ە ڕێبەرایەتی��ی بەنیس��ەدر، 
س��ەرکۆماری ئەودەمی ڕێژی��م و فەرماندەی 
هێزە چەک��دارەکان، بە دەرکردنی فەرمانێک 
بەدژی کوردەکان و بۆ داخستنی زانستگاکان، 
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دەس��تی پ��ێ ک��رد.]١32[ بەپێ��ی وتەکانی 
بەنیسەدر: مەبەس��ت لە شۆڕشی فەرهەنگی 
ئەوەیە کە ئەگەر ئ��ەوان )کوردەکان( ئاگادار 
کردنەوەکان��ی ئێم��ە بە ج��ددی وەرنەگرن 
ودرێ��ژە ب��ە دوژمنایەتیی خۆی��ان دەگەڵ 
میلل��ەت بدەن، س��ەرکۆماری ئ��ەو خەڵکە 
دەتوانێ داوا لە س��ی و شەش ملیۆن ئێرانی 
بکات کە لە کوردس��تان ئامادەبن و بەرگری 
لە وەح��دەت و یەکپارچەییی واڵت و ئازادی 
و ئیستقالی حکوومەتی ئیسامی بکەن و بە 
دوژمنانی نێوخۆیی و دەرەکی نیش��ان بدەن 
ک��ە پیانەکانی ئەوان ناتوانن عەزمی میللەت 
تێ��ک بش��کێنن... ئەم��ڕۆ ڕۆژی حاکمیەتی 
دەوڵەتە. بۆیە وەزیرەکان یا ئەوانەی بەرپرسن 
دەبێ بزانن کە حوکم و دەستوورەکانی ئەوان 
لە کارخانەکان، کێڵگەکان و مەدرەس��ەکاندا 
پێویس��تە جێبەجێ بکرێ��ن. بەجۆرێک کە 
ئەگەر لە هەر کاس��ێکی دەرس گوتنەوەدا، 
ئیرادەی ئەوخەڵکە نەڕواتە پێش، ئێمە داوا لە 

خەڵک دەکەین لەو شوێنە ئامادەبن.]١33[ 
ل��ە کاتێکدا ک��ە پەالم��اری هێزەکانی 
ش��ارەکانی  گرتن��ەوەی  ب��ۆ  حکووم��ەت 
کوردستان بەردەوام بوو، شۆڕشی فەرهەنگیی 
بەنیس��ەدریش، کە ئیلهام و مەش��رووعیەتی 
خ��ۆی لە پەیام��ی نەورۆزی��ی خومەینی لە 
بەمایەی  ب��وو  مارس��ی ١٩80وەردەگ��رت، 
توندوتی��ژی لە نێ��و زانکۆکان��ی پایتەخت و 
شارە گەورەکانی دیکەدا.]١3٤[ جێگای سەرنجە 
کە هەواڵ و ڕاپۆرتی پەیوەندیدار بە ش��ەڕی 
زانس��تگاکان لە سەرانسەری ئێران وهەروەها 
شەڕی کوردستان، بە شێوەیەکی هاوکات، لە 
چاپەمەنی و ڕاگەیەنەکاندا، باڵوکراوەتەوە.]١35[ 
بە ڕواڵەت بۆ کۆتاییهێنان بە توندوتیژی، 
چەند ڕۆژ پێش��تر، شۆڕای ئینقاب، حوکمی 
داخرانی زانکۆکانی دەرکردبوو. لەو حوکمەدا 
پ��ێ لەس��ەر«پێکهێنانی ئاڵوگ��ۆڕی قووڵ لە 
سیستەمی پەروەردە و فێرکردن، بە قازانجی 
بایەخ و جەوهەرە بنەڕەتییەکانی ئیس��امی 

شۆڕشگێر« کە وەدیهێنانیان بە »بەرپرسایەتیی 
هەم��وو هێزە ئیس��امییە شۆڕش��گێڕەکان« 
دەزانرێ، داگیرابوو.]١3٦[ بە بەهانەی پێشگیری 
کردن لە ب��ێ قانوونی، بەنیس��ەدر، فەرمانی 
دابووکە »لەو لەحزەیەوە پێرسۆنێلی ئەڕتەش، 
ت��ا ئەوکات��ە ک��ە ناوچەکە]کوردس��تان[ لە 
یاخی بووەکان پ��اک دەبێتەوە، حەقیان نییە 
پۆتینەکانیان لە پێ دەربێین«]١37[ ئەو قسانەی 
بەنیس��ەدر، بوون بە مای��ەی بەدناوییەک بۆ 
ناوبراو لە نێو کوردەکان لە ئێراندا و هەرواش 
دەمێنن��ەوە. کەچ��ی ل��ە هەم��ان کاتدا نە 
کوردەکان و نە زانس��تگاکان نەیاندەویس��ت، 
بێ خەبات وبەربەرکانێ تەس��لیم بن. خەبات 
و بەربەرەکانێ ش��تێک نییە کە هەمیشە لە 
پێش��دا بەرنامە و پانی بۆ دابنرێ. هەروەهان 
نابێ ب��ە بەراورد ک��ردن لەگ��ەڵ ڕابردوودا 
هەڵس��ەنگێنرێ و قەزاوەتی لەسەربکرێ. بەو 
حاڵەش خەب��ات و بەربەرەکانێی قارەمانانەی 
خەڵکی شارەکانی کوردستان، لەو بەربەرەکانێ 
و گیانبازییەدا ڕەنگی دایەوە، کە لە یادەوەریی 
دەس��تەجەمعیی کورداندا، بە شەڕی بیست و 
چوار ڕۆژەی سنە ناس��روە. وا دەهاتە بەرچاو 
کە بۆ بەرگری ل��ەو ئەزموونە دیموکراتیکەی 
کە لە سەرەوە باس��مان کرد، تەنانەت ئەگەر 
بۆ س��اتێکیش بێ، س��ەرەڕای هەموو زیان و 
تەلەفاتە ئینسانییەکان، خەبات وبەربەرەکانێ، 

بە کارێکی پڕ بایەخ دادەنرێ. 
میلیتاریزەکردنی کوردستان و گرتنەوەی 
شارەکان، بوو بە مایەی هەڵگیرسانی شەڕێکی 
چەکداران��ەی درێژخای��ەن و تون��د، کە لە 
سەرتاس��ەری س��اڵەکانی دەی��ەی ١٩80دا 
درێژەی هەبوو. لە١٩80 بە دواوە، میللیتاریزە 
کرانی کوردستان ئاکامی زۆری لێ کەوتنەوە، 
وەک: ئیعدامی ب��ەردەوام، کە خەبەرەکانیان 
ل��ە ڕۆژنامەکاندا ب��اڵو دەکران��ەوە، زیندانی 
درێژخایەن، ئەشکەنجە، وەرگرتنی ئیعتڕافاتی 
ئیجباری لە کەسانی دەستبەسەرکراو، تەبعید 
و دوور خستنەوەی ئەو کەسانەی کە بەچاالک 
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لەقەڵەم دەدران بۆناوچە ناوەندییەکانی ئێران 
و تەنانەت بنەماڵەکانیش��یان.]١38[ سەیر نییە 
کە ل��ەو هەلومەرجەدا، خەبات��ی چەکداری 
دەبێت��ە ش��ێوەی ه��ەرە سەرنجڕاکێش��ی 
خەب��ات و بەربەرەکانێ. بەوجۆرە شۆڕش��ی 
فەرهەنگی ب��ۆ جارێکی دیکەش حاکمییەتی 
تی��ڕۆر و تۆقاندنی خەڵخاڵیی داس��ەپاندەوە. 
س��ەیر ئەوەیە کە بەنیس��ەدر، بۆخۆی بوو بە 
قوربانیی ئ��ەو تی��ڕۆر و زەبروزەنگەی کە لە 
بەه��اری ١٩80 وە یارمەتی بە باڵوبوونەوەی 
کردبوو. ناوبراو س��اڵی دواتر ڕایکردە فەڕانسە 
و ل��ەوێ داوای لە کوردەکان کرد کە پێکەوە 
بۆ وەڕیخس��تنی شۆڕش��ێکی ن��وێ بە دژی 
ڕێژیم، هاوپەیمانییەک پێک بێنن. بەو جۆرە 
دەوران��ی تۆقان��دن و س��ەرکوت وتیڕۆر، کە 
لەوێدا زیندانیانی سیاسی بە کۆمەڵ و ڕۆژانە 
بە چەشنێکی دڕندانە ئیعدام دەکران، درێژەی 

کێشا.]١3٩[
هەروەها کۆتایی��ی کۆمەڵگای مەدەنی بە 
هۆی میللیتاریزە بوون، شوێنەواری لەسەر ئەو 
ئاڵوگۆڕانەش دانا کە بەس��ەر چۆنیەتیی کار و 
تێکۆشانی هێزە سیاس��ییەکاندا هات. حیزبە 
سەرەکییەکان، کە ڕۆژبەڕۆژ لەباری نیزامییەوە 
بەهێز دەبوون، بەرەبەرە ئەوانی دیکەی وەک 
عزەدینی حوس��ەینییان وەالن��ا و خۆیان لە 
بەرانبەر ئەکتەرە سیاس��ییە س��ەرکییەکانی 
ک��ورددا دۆزیی��ەوە. هەیئەت��ی نوێنەرایەتی 
لێک هەڵوەش��ا. تەنانەت موفتیزادە متمانەی 
ڕێژیمیش��ی لەدەس��تدا و کەوت��ە زین��دان. 
س��ەرەڕای نیەتپاکیی هەندێک کەس��ایەتیی 
لی��ىڕاڵ کە کە هێش��تاش ل��ە حکوومەتدا، 
خزمەتی��ان دەکرد، هەرل��ە فیۆریەی ١٩7٩ 
بەدواوە، نیش��انەکان ئەوەیان دەردەخست کە 
هێزە ڕادیکاڵەکان، هەڵوێس��تیكی توندیان لە 
خودموختاریخوازی  بزووتن��ەوەی  بەرانب��ەر 
و هەڵوێس��تی ناڕوون��ی دەوڵەت��ی کاتی��دا، 
هەیە. چارەنوس��ی موفتیزادە، عەزم و نیەتی 
ڕێژیمی تازە بەدەس��ەاڵت گەیشتووی نیشان 

دا ک��ە تەنانەت ئامادەییی ئ��ەوەی تێدا نییە 
کە خودموختاریی ئیس��امیش بۆ کوردستان 
لەبەرچاوبگرێ.]١٤0[ س��ەرەڕای ئەوەش دەبێ 
بڵێین کە ئەزموونی دێموکڕاس��ی و خەبات و 
بەربەرەکانێ بەرانبەر س��ەرکوت و زەبروزەنگ 
و میلیتاریزاس��یۆن، مەس��ەلەی ک��وردی بۆ 

هەمیشە لە ئێراندا، جێگیر کرد. 

ئاکام
لێکۆڵینەوەی ڕیشە و ئاکامەکانی شۆڕشی ساڵی 
١٩7٩ لە گۆش��ەنیگای کوردەوە س��ێ خاڵی 
گرینگ ڕوون دەکاتەوە. یەکەم، لێکۆلینەوەکە 
بە باس��کردن ل��ەو ئاڵوگ��ۆرە کۆمەاڵیەتییە 
قوواڵن��ەی کە لە کۆمەڵگای کوردس��تان، لە 
س��ەردەمی حکوومەتی محەممەد ڕەزاش��ادا، 
پێکهاتبوون، بایەخ و گرنگیی گۆڕانکارییەکانی 
دەیەکان��ی پێش��وو، ب��ۆ بەش��داری کردنی 
کوردەکان لە شۆڕش��دا دەستنیش��ان دەکا. 
بەش��داریی خەڵک لە کاروباری سیاس��یدا، 
س��ەرهەڵدانی هێزە کۆمەاڵیەتیی��ە تازەکان، 
هاتنە مەیدانی هێزە سیاسییە نوێیەکان، وەک 
نیشانەی ئەو گۆڕانکارییە ئابووری-کۆمەاڵیەتی 
و فکریان��ە دادەنرێن، کە ئ��ەو دەورەیان پێ 
دەناسرێتەوە. ئەو شۆڕش��ە سیاسییە، ئاکامی 
حەتمیی گۆڕانکاریی��ە کۆمەاڵیەتی، ئابووری، 
فەرهەنگ��ی و کولت��وری و تێکنۆلۆژییەکانی 
ساڵەکانی پێشوو نەبوو. بەاڵم ئەو ئیستبداد و 
سەرەڕۆیییەی کە پاش کودیتای ١٩53هاتە 
سەرکار، بەردەوام مەیدانی بەشداریی سیاسیی 
چین و توێ��ژە خوێندەوارەکانی، کە بەدوای 
ئامراز و دەرفەتی خ��ۆ بەیانکردندا دەگەڕان، 

بەرتەسکتر دەکردەوە. 
و  س��ەرەکییەکان  ئەکت��ەرە  دووه��ەم، 
بەرنام��ە و داخوازەکانیان، کە لە بزووتنەوەی 
دەوریان  شۆڕشدا،  دوای  خودموختاریخوازیی 
گێڕا، بەرهەم��ی قۆناخەکانی پێش��تر بوون. 
بزووتن��ەوەی ئۆتۆنۆم��ی، ڕووداوێکی تاقانەی 
ئەوتۆ نەب��وو کە بەتەنیا ه��ەر پەیوەندیی بە 
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ک��وردەکان، وەک کەمایەتییەک��ی میلل��ی 
وئیتنیکییەوە هەبێت. ڕاس��ت بە پێچەوانەوە، 
نەک هەر ڕیش��ەی لە گۆڕان��کاری و ڕووداوە 
بەڵکووو  هەب��وو،  پێش��وودا  مێژویییەکان��ی 
پەیوەندی��ی دووالیەنەی ئ��ەو لەگەڵ ڕەوتی 
شۆرش، بە ش��ێوەیەکی کاریگەر شوێنەواری 
خ��ۆی لەس��ەر ش��كڵ و بیچم��ی ئێران��ی 
پاش ش��ۆڕش، ل��ە دەرەوەی س��نوورەکانی 
کوردستانیش��دا، دانا. لەوەش زیاتر، ڕێژیمی 
ت��ازە، مانەوەی خ��ۆی لە فەزایەک��ی پڕ لە 
س��ەرکوت و زەبروزەنگ��دا، درێ��ژە پێدا، کە 
لەوێ��دا ه��ەر دیاردەیەک��ی دێموکڕاتی��ک، 
نائاس��ایی دەهات��ە بەرچاو. ئەوە س��ەرکوتی 
ئەزموونی دێموکراتیکی کوردستان و شۆڕشی 
فەرهەنگی بوون، کە گەش��انەوەی فەرهەنگی 
و فکری وبزووتنەوە هاوچەش��نەکانی دیکەی 
وەک ئەوانیان لە سەرانسەری ئیراندا بۆ دوایە 
گێڕایەوە و مانەوەیەکی لەو جۆرەیان بۆ ڕێژیم 
دەس��تەبەرکرد. مانای ئەو قس��انە ئەوەیە کە 
پڕۆسەی دێموكراتیزاس��یۆن لە ئێراندا، تەنیا 
لە ڕێگای تەعەهود نیش��اندان بە فرەچەشنی 
)diversity( و دابین و دەستەبەرکردنی ئەودا 
دێتە دی. ئەس��ڵێک کە بە هیچ ش��ێوەیەک 
لەگ��ەڵ بنەماکانی ڕێژیمی ت��ازەدا ناگونجێ. 
ئاخ��ر لەگۆڕێدابوونی ئەزموونی دێموکڕاتیکی 
کوردس��تان، بۆ چوونەپێش��ی دێموکراس��ی 
ل��ە ئێران��دا گرن��گ بوو. ه��ەر ب��ەو جۆرە 
لەنێوچوونیشی بۆ هاتنەسەرکاری دیکتاتۆری 

لە ئێراندا پێویست بوو. 
لەکۆتاییدا کە زۆری��ش گرنگە دەتوانین، 
باس��ە مێژوویییەکان، س��ەبارەت بە هۆکار و 
ئاکامەکانی ش��ۆڕش، لە ڕیگای س��ەرنجدان 
ب��ەو پڕۆس��ەی مێژوویییەوە ک��ە ئەزموونە 
مێژوویییەکان��ی ژمارەیەک��ی زۆر لە گەالن 
بگرێتەخۆی، بە مەبەس��تی دەوڵەمەندکردنی 
پەیوەندی  لە   )historiography( مێژوونوسی 
دەگ��ەڵ ڕیش��ە و ئەکامەکان��ی شۆڕش��دا، 
لێکۆڵینەوەکانی  بکەینەوە.  پێناسە  سەرلەنوێ 

پەیوەندیدار بە پڕۆسە و ڕەوتە مێژوویییەکان، 
چوارچێوەکانی گوتارسازی و دیسکۆرسەکانی 
دیکەی پەیوەندیدار بە دس��تەاڵتەوە، دەگەڵ 
ملمان��ێ )challenge( ب��ەرەوڕوو دەک��ەن. 
ڕاس��ت بە ڕۆحی��ەی خوڵقاندن��ی ملمانێی 
زۆرتری ئەکادیمیک سەبارەت بە ڵیکۆڵینەوە 
مێژوویییەکان��ی پەیوەندی��دار بە پڕۆس��ەی 
مێژووەوەیە ک��ە ئەو لێکۆلینەوانە لە ڕوانگەی 
جۆراوجۆرەوە، بەردەوام بە پێویست دادەنرێن. 
ئ��ەو قۆناخە  ئاکامەکانی  دەستنیش��انکردنی 
مێژوویییە، ئەوە دەردەخا کە سروش��تی ئەو 
حکوومەتەی دێتە س��ەر کار، ش��وێنەوارێکی 
قووڵ لەسەر ڕوانگەی سیاسی و لێکدانەوەکانی 
پەیوەندی��دار بە شۆڕش��ەوە دادەنێ. ئەوە کە 
سەرهەڵدانی شۆڕشی ئێران و ڕووخانی خێرای 
دەسەاڵتێکی گەورە، هەر وا سەرنج و حەزی 
لیکۆڵەرەوەکان بۆ الی خۆی ڕادەکێشێ، هیچ 
لەو ڕاس��تییە کەم ناکاتەوە، ک��ە لە زۆربەی 
کاتەکان��دا، ئەوە ئاکام��ی دواییی حکوومەتی 
ئیس��امییە، کە زۆرت��ر وەک کاتالیزاتۆر، بۆ 
باڵوکردنەوەی ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتری کتێبە دریژە 
مێژوویییەکان، نەخش��ی هەی��ە. هەر لەبەر 
ئەوەش��ە کە ڕوانگە و پێرسپێکتیڤی کوردی، 
بۆ تێگەیش��تنی ئێمە لە ه��ۆکار وئاکامەکانی 

شۆڕش، زۆر گرینگ و پڕ بایەخن. 
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ایجاد هویتی کردستانی در دیاسپورا: 
مهاجرانکرددرسوئد*  

 
مترجم:کامرانتیموری



نتیج��ه ی  در  ک��ورد  ه��زار  از ۷۰  بی��ش 
محرومی��ت و سیاس��تهای تبعی��ض آمی��ز 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در خاورمیانه 
به سوئد مهاجرت کرده اند، جایی که در آن 
ب��ه چهارچوب سیاس��ی دموکراتیکی برای 
زنده نگهداش��تن هویت کردیش��ان دست 
یافته اند. بس��یاری از کوردها در س��وئد به 
تدریج هویتی کردس��تانی ایج��اد کرده اند 
و احس��اس می کنند ک��ه هویتهای ایرانی، 
عراقی، ترکی و س��وری معرف آنها نیستند. 
دیاس��پورای کردی در سوئد در بین تجربه 
های��ی مبن��ی بر پذی��رش و ان��کار، حقوق 
ش��هروندی و تبعیض قوم��ی، تعلق و عدم 
تعلق در نوس��ان هس��تند. فصل پیش رو، 
بخشی از کار میدانی انجام شده در سوئد به 
عنوان بخش��ی از پروژه تحقیقی  مربوط به 
مفهوم بندی دوباره دیاسپوراهای بی دولت 
در اتحادیه اروپا اس��ت که به ش��کل گیری 

دیاسپورای کردی در سوئد می پردازد.

بحث بر سر هویتهای چندگانه
کردها در س��وئد تاثیر قابل ماحظه ای بر 
جامعه سوئد گذاش��ته اند و در حال دست 
یافتن به موقعیتی برجسته در شکل گیری 
مس��ائل مختلف اجتماعی در سوئد هستند. 
شخصیتها و نویس��ندگان کوردی همچون 
دلس��ا   ،)Lawen Mohtadi( مهتدی  الوێن 
دمیربگ )Dilsa Demirbag(، مصطفی جان 
)Mustafa Can( و اس��تندآپ کمدیهای��ی 
 Ozz(  مانند س��وران اس��ماعیل و اوز نوژن
Nujen(، اغل��ب در عرص��ه عموم��ی ظاهر 
می شوند و به مس��ائل اجتماعی و سیاسی 
ورود می کنند. اقدامات این ش��خصیتهای 
کردی – س��وئدی، در عرص��ه عمومی، می 
توان��د به عن��وان تاش برای ش��کل دادن 
ب��ه یک ذهنیت جدید ملی در س��وئد فارغ 
ازایده ه��ای ثابت مربوط به س��وئدی بودن 
در ارتباط با ظاهر، فرهنگ، تاریخ، مذهب، 

جن��س و غیره، تلق��ی ش��ود.اهمیت  این 
ش��خصیتهای عمومی کردی را باید در این 
واقعیت جس��تجو کرد که آنها درگیر ایجاد 
روایتهایی درباره هویت س��وئدی و تجارب 
مهاجران به واسطه دسترسی شان به آنها و 

قدرت در مناظرات عمومی هاستند.
ب��ا وج��ود این، درگی��ر ش��دن آنها در 
مناظرات عمومی س��وئد، آنها را نس��بت به 
وضعیت سیاس��ی کردها بی تفاوت نساخته 
اس��ت. اعضای دیاس��پورای ک��ردی، هم بر 
فرهنگ سیاس��ی دموکراتی��ک موجود در 
سوئد تاکید دارند هم بر نابرابریهای هر روزه 
س��اختاری و قومی که مان��ع از برخورداری 
مهاج��ران غی��ر اروپای��ی از حق��وق کامل 
ش��هروندی می ش��ود. مهاج��ران کرد بین 
س��وئدی بودن بر روی کاغذ و یک سوئدی 

واقعی تمایز آشکاری قائل می شوند.
هویت مهاجر هم یک هویت تحمیل ش��ده 
اس��ت هم ی��ک هوی��ت تجربه ش��ده، زیرا 
س��وئدیهای اصیل هر روز در زندگی روزانه، 
تفاوتهای فرهنگی ناخواسته و گاهی اوقات 
نامان��وس مهاجران را به آنه��ا یادآوری می 
کنند. به عنوان مثال، بسیاری از آنها روزانه 
در مدرس��ه، بازار کار، واحدهای مس��کونی 
محل زیس��ت و دستگاه قضایی، تهمت های 
نژادی و تبعیضهای قومی را تجربه می کنند. 
تبعی��ض قومی، هویت کردی آنها را تقویت 
م��ی کند و آنها را از ای��ن واقعیت آگاه می 
س��ازد که آنها به طور کامل از طرف جامعه 
س��وئدی مورد پذی��رش ق��رار نمی گیرند. 
ورزش، عرص��ه دیگ��ر مه��م موفقیت برای 
کردهاس��ت  Dalkurd FF )دال ک��ورد اف 
اف(، یک باش��گاه فوتبال است که در سال 
۲۰۰۴ پایه گذاری شد و اکنون جزو سه تیم 
برتر سوئد است. با وجود این که باشگاه تازه 
تاسیس��ی است اما در فیس��بوک تبدیل به 
بزرگترین باش��گاه فوتبال سوئد شده است. 
پیج فیس��بوکی طرفداران دال کورد در ١١ 
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فوریه ۲۰١٥بیش از ۷۸٥،۴۸۷ الیک خورده 
اس��ت. نام دال کورد جالب است زیرا هویت 
کوردی را به Dalarna )داالرنا(، منطقه ای 
در سوئد ربط می دهد. این امر نشانه هویتی 
فراملی است که سوئد را به کردستان پیوند 
می زند و از س��ویی دیگ��ر هویت کردی را 
در سوئد، منطقه ای می سازد. باشگاههای 
Uppsalakurd)اوپس��اال کورد(  مانند  دیگر 
و Skanekurd)س��کانێ کورد( تاسس��یس 
ش��ده اند تا پا جای پای دالک��ورد بگزارند. 
فوتبال، ورزش��ی جهانی اس��ت و عرصه ای 
اس��ت که در آن کردها می توانند در عرصه 
بین المللی دیده شوند و به رسمیت شناخته 
ش��وند، همچنی��ن می تواند نش��ان دهنده 
هویت س��رکوب شده آنها از سوی دولتهای 

ناسیونالیست موجود در خاورمیانه باشد.

ب�ه  »ک����������ورد«  از  تغیی�ر 
کردی  هویتی  ایجاد  »کوردس��تانی«: 

در فضای مجازی
 دو نوجوان کرد – س��وئدی ب��ا راه اندازی 
ی��ک کمپین فیس��بوکی در س��ال ۲۰١۴ 
تحت عنوان )من کوردس��تانی هستم(، در 
پی ایجاد یک هویت کردس��تانی در فضای 
مجازی برآمدن��د. در پیج فیس بوکی آنها، 
کردهای��ی از سراس��ر دنیا عکسهایش��ان را 
پست می کردند و اعام می کردند که آنها 

کردستانی هستند.
ش��اعران،  ک��رد،  مش��هور  هنرمن��دان 
ش��خصیتهای عرصه عمومی و سیاستمداران 
هم��گام با افراد عادی کرد در سراس��ر جهان 
در این کمپین شرکت می کنند. یکی از این 
دو نوجوان در پاس��خ به این پرسش من، که 
ه��دف آنها از راه اندازی این کمپین چه بوده 
اس��ت، چنین پاس��خ داد: ما نباید بگوییم که 
عراقی، ترک، ایرانی یا س��وری هستیم و نیز 
نباید بگوییم که کرد عراقی، کرد ایرانی، کرد 
ترکیه یا کرد سوری هستیم. ما نباید عناوینی 

را که دولتهای اش��غالگر برای ما تعریف کرده 
ان��د قب��ول کنیم. بلک��ه باید بگویی��م که ما 
کردس��تانی هستیم، س��رزمین ما کردستان 
است و این کردستان است که همه کردها را 
متحد می س��ازد. این کار باعث می شود که 
ما کردها از هم شناخت بهتری داشته باشیم 
و احس��اس نزدیکی بیشتری نس��بت به هم 
داشته باش��یم. به فلسطینیها نگاه کنید، آنها 
هرگز نمی گویند که ما اسرائیلی هستیم بلکه 
همیش��ه می گویند که ما فلسطینی هستیم 
و فلس��طینی خواهی��م ماند. اما م��ا کردها با 
تعاریفی که دش��منانمان از م��ا میکنند کنار 
می آییم و هویت کردی خود را فراموش می 

کنیم.
در حالیک��ه ف��رض بر این اس��ت که یک 
هوی��ت کردی مربوط به قلم��رو یا جغرافیای 
خاصی نیس��ت، اما یک هویت کردستانی در 
پ��ی ایجاد یک تصور و ذهنیت ملی در درون 
مرزه��ای جغرافیای��ی خاص��ی در خاورمیانه 
اس��ت. جغرافیا برای ایجاد ی��ک هویت ملی 
نقشی کلیدی دارد زیرا هویت ملی معموال با 
قلمروها گره خورده است. برای کردها، هویت 
س��رزمینی بخش��ی مهمی از مناقش��ه برای 
شناسایی، خودمختاری و حتی استقال بوده 
است. بسیاری از کردها به خوبی آگاه هستند 
که در یک جهان شکل گرفته بر اساس دولت 
– ملتها، الزم است که هویت تو بر روی نقشه 
جهان باشد زیرا این جایی است که هویت تو 
نش��ان داده میشود، مش��خص می شود و به 
جهان خارج معرفی می ش��ود. کمپین »من 
کردستانی هس��تم« به طور واضح نشان می 
دهد که نامگذاری در ایجاد یک ذهنیت ملی 
جدید مهم است، اما نامگذاری و ادعای دوباره 
بر س��رزمینهایی که ترکیزه، عربیزه و ایرانیزه 
ش��ده و حضور کردها در آنها به حاشیه رانده 

شده نیز مهم است.

معن�ای نمادین اقلیم کردس�تان برای 
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دیاسپورای کردی
یکی از مس��ائل اصل��ی که دیاس��پوراهای 
مختلف با آن در تعامل و کشمکش هستند، 
موضوع س��رزمین مادری و بازگشت به آن 
اس��ت. ظهور یک ش��بهه دول��ت کردی در 
کردستان عراق، کردستان را  برای مهاجران 
ک��رد تبدیل به به یک ناحی��ه امن کرد که 
در آن میتوانن��د مانن��د یک ک��رد زندگی 
کنند ب��دون اینکه در معرض سیاس��تهای 
مبنی بر آسیمیاس��یون و س��رکوب قومی 
باشند. س��اخت فرودگاه در هه ولێر)اربیل( 
و سلێمانی)س��لیمانیه(، کردس��تان را ب��ه 
دیاس��پورای کردی پیوند زده است. کردها 
از همه بخش��های کردس��تان از این منطقه 
دیدن م��ی کنند زی��را به آن عن��وان یک 
تجربه ب��ی نظیر تاریخی و همچنین رهایی 
از س��لطه عراق نگاه می کنند. کردها اغلب 
تج��ارب دردن��اک و اقدام��ات تحقیرآمیز 
نیروه��ای مرزی ترکیه را ب��ه یاد می آورند 
زمان��ی که کرده��ای مقیم دیاس��پورا می 
خواس��تند از مرز ابراهیم خلیل بین بخش 
ترکیه ای کردس��تان و منطقه کردستان در 
عراق رد ش��وند. این ب��ه مثابه یک موضوع 
سیاسی در بین کردها تلقی می شد که در 
آن انکار هویت کردیشان را در ترکیه تجربه 

می کردند.
در حالیکه ترکیه معرف یک جغرافیای 
انکار بود، اقلیم کردستان نماد وجود کردها 
بود. این هویت کردی نه تنها برای کردهای 
ع��راق  بلکه برای کردهای بخش��های دیگر 
کردس��تان نیز مهم اس��ت. تصور بس��یاری 
از آنه��ا این ب��ود که یک بخش آزاد ش��ده 
کردس��تان به آنه��ا امید می ده��د و برای 
آنها الهامگر این پیام اس��ت که آنها نیز می 
توانند ب��ه چنین درج��ه ای از خودگردانی 
برس��ند و از دولتهای سرکوبگری که تحت 
سلطه آنها هس��تند، جدا شوند. در نتیجه، 
دیاس��پورای کردی در س��وئد محصولی از 

محرومیت سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه 
اس��ت. به لطف سیاس��تهای چندفرهنگی 
س��خاوتمندانه س��وئد، کردها م��ی توانند 
خودش��ان را س��ازماندهی ک��رده و درگیر 
سیاست س��رزمین مادریش��ان شوند بدون 
اینکه از جامعه س��وئد جدا شوند. کردهای 
دیاس��پورا نمی خواهند بین هویت کردی و 
سوئدیش��ان یکی را انتخ��اب کنند بلکه در 
عوض می خواهند بین آنها در یک رابطه ی 
مبتن��ی بر همزیس��تی، هماهنگ��ی برقرار 
کنند. برای نس��ل جوانتر، این موضوع برای 
یک پروژه هویتی بس��یار مهم است که تنها 
در ماهیت متنوع آن قابل درک است. ظهور 
اقلی��م کردس��تان در عراق، باعث ش��د که 
کردها به س��رزمین رویاییشان، کردستان، 
نزدیکتر شوند. از آنجا که کردها در معرض 
اقدام��ات تبعیض آمی��ز در خاورمیانه قرار 
دارند، دیاسپورای کردی احتماال به صورت 
یک دیاسپورای سیاسی باقی می ماند و به 
منظور انگیزه بخشیدن به یک بسیج سیاسی 
فراملی، روایت یک قربانی را نشان می دهد. 
کردها در س��وئد از موقعیت برجسته ای در 
این زمینه برخوردارند، زیرا بس��یاری از آنها 
بیش از پیش بر این امر واقف خواهند ش��د 
که آنها برای آسیمیله شدن کامل، یا دست 
کش��یدن از هوی��ت کردی خود به س��وئد 
نیامده ان��د؛ بلکه برای ت��داوم آن آمده اند، 
بدون اینکه واقعیتهای زندگی روزمره ش��ان 
در زندگی سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی سوئد را به حالت تعلیق درآورند.

*. Barzoo Eliassi. «Making a Kurdistani iden-
tity in Sweden: Kurdish migrants in Sweden.» 
In Diasporas Reimagined: Space, Practices and 
Belonging. Edited by N. Sigona, A. Gamlen, G. 
Liberatore and H. Neveu Kringelbach  (Oxford: 
Oxford Diasporas Programme, 2015).
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خۆڕاگریی ناتوندوتیژ لە کوردستانی ئێران 
دوای شۆڕشی ١٩٧٩*

و:میرخانموکری،هەرمانکرماشانی



پوختە
ئەم وت��ارە تیش��ک دەخاتە س��ەر گرینگیی 
شۆڕش��ی 1979 لە ئێران لەمەڕ بزووتنەوەی 
کورد لە ئێران و پێی وایە کە شۆڕشی 1979 
دەرفەت و هەروەها کێشەش��ی بۆ کوردەکانی 
ئێران س��از ک��ردووە. بزووتن��ەوەی کورد لە 
سااڵنی پاش شۆڕش چووە ناو قۆناغێکی نوێی 
ئاخێ��زی خۆیەوە. بزووتن��ەوەی کورد لەگەڵ 
پەیدا  بوونی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی 
و پارتە سیاسییەکان، گەشە و فرەچەشنییەکی 
بێ وێنەی سەبارەت بە ئەکتەر و ڕێکخراوەکان 
ئەزموون کرد. کۆمەڵگای مەدەنی، بەشێوەیەکی 
بەهێز گەش��ەی س��ەند و بەش��ێکی گرینگ 
لە ملمانێ��ی بزووتنەوەی کورد ل��ە بەرانبەر 
حکوومەتی تازە پێکهات��ووی تاران لە ڕێگەی 
خەبات یان خۆڕاگریی ناتوندوتیژەوە بەرەنگاریی 
لەگەڵ کرا و بەرهەڵس��تی بوونەوە. پێکهێنانی 
شۆڕای ش��ارەکان لە سەرانسەری کوردستان، 
بەرهەڵس��تکارانەی  ک��رەدەوەی  یەکەمی��ن 
گرینگی دەسەاڵتی کاتیی حکوومەتی شۆڕشی 
)ئینقاب��ی( بوو و لە حاڵێک��دا جێگیرکردن و 
جووڵەپێدانی خەبات و خۆڕاگریی ناتوندوتیژیی 
گشتی، فۆڕمێکی نوێی لە خۆڕاگری لە بەرانبەر 
سیاسەتگەلی پاوانخوازانەی حکوومەت لە پاش 

شۆڕشی 1979 لە کوردستان هێنایە ئاراوە. 

وشەسەرەکییەکان
شۆڕش��ی ئێ��ران، بزووتن��ەوەی ک��وردی، 

حدکا]١[، کۆمەڵە، ناتوندوتیژ.

ش��ێخ عێزەدین حس��ەینی]2[: “ئێمە لە 
کوردستان دەزانین کە شەڕ بە قازانجمان 
نییە، ئەگەرچ��ی دوژمنەکەمانە کە بڕیار 
دەدا ش��ێوازی خەباتی ئێمە چۆن بێت” 

)1979f، 36-37 تهران مصور(

دەستپێک
لە دوای ڕووخانی دەس��ەاڵتی پەهلەوی لە 

س��اڵی 1979، ئێران گۆڕەپان��ی پێکدادانی 
گرووپ و کۆمەڵە جیاوازەکان بوو و هەر کام 
لەو گرووپانە بەرژەوەندیی لێکدژیان هەبوو. 
ئەم بارودۆخە، هەلێکی لەباری بۆ دەرکەوتنی 
بزووتنەوە جۆراوجۆرەکان لە واڵتدا پێکهێنا. 
لێکۆڵینەوه  لەس��ەر س��ەردەمی شۆڕش و 
کاریگەرییەکانی ئەم شۆڕشە لەسەر شوناسی 
نافارسەکان )وەکووکورد،  نەتەوە  نەتەوەییی 
ع��ەڕەب، تورکمەن و بەلووچەکان و هتد...( 
لە ڕوانگەی تیۆری ڕەخنەییەوە پێشاندەری 
ئەوەیە کە ش��ۆڕش هەلێکی ڕەخس��اندووە 
ت��ا گرووپ��ە ژێردەس��تەکان، ل��ە بەرانبەر 
چەندی��ن دەیە سیاس��ەتی ه��ەاڵواردن و 
جیاوازیدانانیان و بێبەش کردنی سیاس��ی-
کۆمەاڵیەتی لە الیەن ڕێژیمی پەهلەوییەوە، 
دژایەتی��ی بەهێ��زی خۆی��ان دەربخ��ەن. 
ئ��ەم گرووپ��ە ژێردەس��تە  نەتەوەیییانە]3[ 
دوابەدوای ڕووخانی دەس��ەاڵتی پەهلەوی، 
داخوازییەکانی خۆیانیان تا ئاستی ئۆتۆنۆمیی 
 Sharifi( سیاس��ی و کەلتووری بەرزکردەوە
2013(، ه��ەروەک ڕۆژنامەیەکی ئێرانی لە 
ساڵی 1979دا ئاماژەی پێ کردووە: “شۆڕش 
خەڵکانی س��ەرکوتکراوی لەخەو هەڵستاند” 

.)Tehran Musavvar 1979e, pp.30-32(
شۆڕش��یان  نافارس��ەکان،  نەت��ەوە 
وەک��وو دەرفەتێ��ک بۆ وەجووڵەخس��تنی 
داخوازییەکانیان  و  خۆیان  ناڕەزایەتییەکانی 
ب��ۆ ئۆتۆنۆمی دەبینی. خەڵکی خووزس��تان 
لە باش��ووری ڕۆژئاوا، کوردستان لە ڕۆژئاوا 
و باکووری ڕۆژئاوا و تورکەمەن س��ەحرا لە 
باکووری رۆژهەاڵت، شۆڕشیان بە شێوازێکی 
جی��اواز لە زۆرینەی فارس ئەزموون دەکرد. 
خواستی ئۆتۆنۆمیی سیاسی � کۆمەاڵیەتی و 
کەلتووریی ئەم نەتەوانە، بەخێرایی خەڵکی 
ئەم ناوچانەی لە بەرانبەر دەسەاڵتی کاتیی 
ش��ۆڕش لە تاران دانا.]4[ چوونەسەری خێرا 
و بەرچاوی چاالکیی سیاس��یی ئەم نەتەوە 
گرینگ  ملمانێیەکی  وەکوو  ژێردەس��تانە، 
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بۆ دەس��ەاڵتی ئێلیتی حوکم��ڕان لە تاران 
هاتە بەرچاو )Elling 2013, 45-6(. ڕێژیمی 
ئیسامی، کە بە دەسەاڵتی ڕەهای ئایەتوڵاڵ 
خومەینی خۆی خس��تە بەرچ��او، هەر زوو 
هەموو بوارێکی بۆ چاالکیی سیاسی دژبەران 
لەناوب��رد و بووە دەس��پێکێک ب��ۆ تێرۆری 
 Ghamari-Tabrizi(.پاش شۆڕش دەوڵەتیی 

.)2016, 8
و  ک��وردەکان  لەبەرچاوگرتن��ی  ب��ە 
ئازادیخوازییەکەی��ان، هەر بەو  بزووتن��ەوە 
جۆرەی لەم وتارەش��دا ئام��اژەی پێ کراوە، 
شۆڕش دەرفەتێکی باش��ی بۆ بزووتنەوەی 
ک��ورد پێکهێنا. بزووتنەوەی ک��ورد، توانی 
کۆمەڵگای ک��وردی بەجۆرێک ڕێک بخات 
کە هاوشێوەکەی تەنیا لەسەردەمی کۆماری 
کوردس��تان ل��ە کۆتاییەکان��ی 1946دا]5[ 
ش��ۆڕش   .)Elling 2013, 45( دیتراب��وو 
دەرفەتگەلێک��ی باش��ی ب��ۆ بزووتن��ەوەی 
ک��وردی ه��اوکات لەگ��ەڵ س��از کردنی 
پێکهاتەگەلی نوێ  لە بواری سیاسی، فەزایی 
 Romano 2006,(و س��ەرچاوەکان پێکهێنا
109(. دەب��ێ ئاماژە بکرێ کاتێک دەگوترێ 
شۆڕش دەرفەتگەلی زۆری بەپێی دۆخی نوێ 
هێناوەتە ئ��اراوه،  نابێت گرینگیی ئەزموونی 
سێ دەیەی پێش��ووتری کۆمەڵگای کوردی 
 Faltis 2014; Khosravi,(لەبەر چاونەگرین
 .)Aghapouri and Hamehmorad 2016
یەکێک لە لێکدانەوە الوەکییەکان بۆ هۆکاری 
خێرایی��ی له  وەجووڵەخس��تنی کۆمەڵگای 
مەدەنی��ی کورد لە ئێران، باس لەوە دەکات 
ک��ە بزووتن��ەوەی کوردی بە ش��ێوەیەکی 
بەهێز میراتی دۆخەکان��ی ڕابردووی خۆی 
ب��ووە. بزووتن��ەوەی ئۆتونۆمی خواز لە پاش 
شۆڕشی ئێران بە شەوێک و بەسادەیی پێک 
نەهاتب��وو: بەرەوپێش��چوونە کۆمەاڵیەتی - 
سیاسییەکان و ڕووداوەکانی نێوان کۆماری 
کوردستان و شۆڕش، کاریگەرییەکی وەهای 
دانابوو کە دواتر لە ڕوانین و هەڵسووکەوتی 

کورد لەگەڵ حکوومەتی “پاش شۆڕش��دا” 
ڕەنگی دایەوە.

 حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران 
)حدکا( لە س��اڵی 1945 لە مهاباد دامەزرا 
کە تا ئەمڕۆش گەورەترین هێزی سیاس��ی 
و س��ەربازیی کوردە ل��ە ئێراندا، ئەم حیزبە 
دواب��ەدوای ڕووخانی کۆم��ار، چەندین جار 
هەوڵی بۆ زیندووکردنەوەی خەباتی سیاسی 
و نیزامیی خۆی دا کە ئەم هەواڵنە لەالیەن 
دەسەاڵتەوە بە سەرکوتکردن پێشیان پێ گیرا. 
کۆمیتەی ئینقابیی حدکا، لە حەوت کەس 
پێکهاتوو کە س��مایل شەریفزادەوە یەکێک 
لەو حەوت کەسە بوو، لە هاوینی 1966 لە 
 Kaveh,(نزیک ئاالنی سەردەشت ڕاگەیەندرا
pp. 151-152 ,1996( . کۆمیتەی ئینقابی 
لە کۆتاییەکانی دەیەی 1960 بۆ پێکهێنانی 
خەباتێکی چاالکانەی سیاس��ی و چەکداری 
لە کوردستانی ئێراندا هەوڵی دا کە ئەم بزاڤە 
یەکێک لە دیارترین ڕووداوە سیاسییەکانی 
ئ��ەو س��ەردەمە بوو. ل��ە ماوەی س��ااڵنی 
1968�1967 ناوچەکانی کوردستانی ئێران 
وەکوو: س��ەقز، بانە، سەردەش��ت، بۆکان و 
پیرانشار، گۆڕەپانی چاالکییە سیاسییەکانی 
 Kaveh( ب��وون ش��ەریفزادە و هاوڕێکانی 
73-170 ,1996(، بەاڵم کۆمیتەی ئینقابی، 
سەرەڕای کەمبوونی پشتیوانییەکی خەڵکی 
و نەبوونی ناوچەیەک��ی پارێزراو کە بتوانن 
لەوێوە ڕێبەری��ی چاالکییەکانیان بکەن، بە 
تەریکی مای��ەوە. دوای تێپەڕینی 18 مانگ 
و دوابەدوای ش��ەهیدبوونی ش��ەریفزادە و 
بەش��ێک لە هاوڕێیانی ل��ە ئاوایییەکی بانە 
لەالیەن هێزی نیزامیی ئێرانەوە، کۆمیتەی 
ئینقابی چاالکییەکانی لە س��اڵی 1968دا 
کۆتایی پ��ێ ه��ات و ئەندامەکانی دیکەی 
کۆمیتە، بەهۆکاری دیکە گیانیان لەدەست 
دا و پ��اش نەمان��ی ڕێبەرایەتی، کۆمیتەی 
 Hisami( ئینقابیش بە ت��ەواوی لەناوچوو

.)1971, 91

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720 448



س��ەرەڕای تەمەنی کورت��ی کۆمیتەی 
ئینقاب��ی و هەروەها س��ەرکەوتوو نەبوونی 
ل��ە پێکهێنان��ی بزووتنەوەیەک��ی چاالک، 
بەاڵم کۆمیت��ە، گرینگترین و کاریگەرترین 
دی��اردەی س��ااڵنی کۆتایی��ی 1960 ل��ە 
 Moradbeigi 2004,( کوردستانی ئێراندا بوو
کۆمیتەی  کۆتاییهاتن��ی  دواب��ەدوای   .)28
چاالکی  سیاس��یی  ڕووناکبیرانی  ئینقابی، 
جوواڵنەوە  زیندووکردن��ەوەی  ب��ۆ  ک��ورد 
لە ڕێگ��ەی پێکهێنانی ش��انەی نهێنی لە 
نێوخۆی کوردس��تانی ئێ��ران هەوڵیان دا. 
ه��اوکات ل��ە نێ��وان س��ااڵنی 1960  بۆ 
1970 پڕۆسەی بەسیاسی کردنی شوناسی 
نەتەوەیی و کەلت��ووری، گۆڕانێکی دیکەی 
لە کۆمەڵ��گای کوردیدا پێکهێنا. ئەم گۆڕانە 
لە ڕێگای وش��یاریی چینایەتی بەتایبەت لە 
ناو وەرزێڕانی بێ زەویدا دەبیندرا و ناوەناوە 
ئاخێزێ��ک لە ناو وەرزێرانی ب��ێ زەویدا لە 
 Gelawj(سەرانسەری کوردس��تان ڕوویدەدا

 .)1983; Hassaniyan 2019a

ــەرچاوە ــکوس ــوەیتیۆری چوارچێ
ماددییەکان

خوێندنەوەیەک��ی پوخ��ت ل��ە مێ��ژووی 
کورتخایەنی س��ەردەمی “پاش شۆڕش” لە 
کوردس��تاندا رووانینێکمان بۆ تێگەیشتن لە 
کردار و کارلێکی گرووپ��ە جیاوازەکان لەو 
ماوە مێژویییە گرینگەدا بۆ س��از دەکات. بە 
بۆچوونی تیلی، ش��یکردنەوەی مێژوویییانە 
گرینگیی خۆی هەیە بۆ پێکهێنانی مۆدێلێکی 
گونجاو لە هەوڵدان بۆ بەدەس��تهێنانی هێز. 
کردەوەی بە کۆمەڵ، مشتومڕ و خەباتکردن 
بۆ دەسەاڵتی سیاسی وەها دەردەکەوێت کە 
زیاترین کاریگەرییان لەسەر ماددە خاوەکانی 

مێژوو هەیە )1978, 2�231(.
سەرەتایییەکان،  سەرچاوە  لە  تێکەڵێک 
و  ک��راوەکان  ئەرش��یڤ  بەڵگ��ە  وەک��وو 
گێڕانەوەی  و  تاکەکەس��ییەکان  نووس��ینە 

کەس��ەکان لەب��ارەی بزووتن��ەوەی کورد 
لەگ��ەڵ س��ەرچاوە دووهەمیی��ەکان ک��ە 
سیاس��ییە   � کۆمەاڵیەتی  خوێندنەوەیەکی 
لە بزووتنەوەی ئێران و کوردس��تانی ئێران 
لە نیوەی دووهەمی س��ەدەی بیستەم، لەم 
وتارەدەا کەڵکی لێ وەرگیراوە. بۆ ئەرش��یڤە 
تایبەتەکان��ی س��ەرچاوە س��ەرەتایییەکان، 
کەڵک لە ئەرشیڤەکانی بێهزاد خۆشحاڵی]6[ 
و کۆلێکسیۆنی ڕۆژنامەی نەشریە لە زانکۆی 

مانچێستێر وەرگیراوه]7[.
ئەم لێکۆڵینەوەیه بۆ ڕەهەندی کردەیی 
لە مەک ئادام]8[، تارۆو]9[ و بۆچوونی تیلی]10[ 
سەبارەت بە بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی کەڵکی 
وەرگرتووە. بۆچوونی ئەو بیرمەندانە سەبارەت 
ب��ە بزووتن��ەوەکان دیاردەگەل��ی جیاوازی 
کۆمەاڵیەتی وەکوو بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی، 
شۆڕش، ناسیونالیزم و دیموکڕاتیزاسیۆن لە 
James, 2019; McAdam, Mc- )ۆۆدەگرێ

.)Carthy, & Zald, 1996, p. 4
بە پشتبەستن بە پێکهاتەی بزووتنەوەی 
ک��وردی و ئ��ەو ملمان��ێ پەیتاپەیتایەی 
کە ئ��ەم بزووتنەوەیه  بەس��ەر ڕێژیمەکانی 
ئێرانی س��ەپاندووە، دەتوانین بزووتنەوه لە 
نەتەوەخوازانەدا  مشتومڕی  چوارچێوەیەکی 
پۆلێنبەندی بکەین، کە دوای شۆڕشی 1979 
پش��تیوانی لە داخوازیی دێموکراتیزەکردنی 
ئێران��ی، وەک ڕێگەچارەی��ەک بۆ پرس��ی 
کورد و پرس��ە نەتەوەییەکانی تر لە ئێراندا، 

.)Entessar, 1992(کردووە
هاوکات دەکرێت تیۆرییەکانی خۆڕاگریی 
ناتوندوتیژ یان بەرەنگاریی مەدەنی، لەس��ەر 
کۆمەڵگای کوردی لە ماوەی پۆست_شۆڕشدا 
جێبەج��ێ بکرێت. ڕۆبێرت��س، بەرەنگاریی 
مەدەنی بە “هێزی خەڵك” پێناسە دەکات 
کە جوواڵنەوە مەدەنیی��ە کۆمەاڵیەتییەکان 
بەکارهێنانی  ب��ە  جیهان،  لەسەرتاس��ەری 
و  بەرەن��گاری  ناتوندوتیژەکان��ی  ش��ێوازە 
هاوبەش��ی نەکردن، توانیویانە لە سیاسەتی 
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جیهانیدا جێی بکەنەوە. بۆچوونی تیۆریکی 
تیلی )1978( سەبارەت بە کردەوەی گشتی 
بە “داینالیک ستەیتیزم” ناسراوە و دەپەرژێتە 
س��ەر ئەوەی کە چلۆن گۆڕینی دۆخەکان، 
دەرفەتی کردەوەی بەکۆمەڵ بەرهەم دێنێت 
یان دیسان بەرهەم دێنێتەوە. ئەم بۆچوونە 
ئیزن بە ئێمە دەدات تاکوو دەرفەتی سیاسی 
بۆ بکەر و بەشە جیاوازەکان ڕوون بکرێتەوە 
و چاومان لە ڕەوتی گۆڕانەکان لە بەستێنی 
کاتدا ببێ و دەتوانین توێژینەوەی بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکان بخەینە قەبارەیەکی سەرو 
 McAdam et al., 1996,( نەتەوەییی��ەوە 
pp. 45-46(.. ب��ە بۆچوون��ی م��ەک ئادام 
بزووتنەوەگەلی کۆمەاڵیەتی و شۆڕش��ەکان 
بەپێی س��نوورە سیاس��ییەکان و دەرفەتە 
تایبەتەکان کە لە بەستێنە نەتەوەیییەکەیاندا 
 .)pp. 2-3 ,1996( هەی��ە ش��کڵ دەگ��رێ
ه��ەر چەش��نە فاکتەرێک��ی ژینگەیی کە 
کارئاس��انی ب��ۆ چاالکی��ی بزووتنەوەیەک 
دەکات، دەکرێ وەکوو دەرفەتێکی سیاسی 
 Bhat, 2019; Tolba,( چەمکبەندی بک��رێ
2018(. تیوریگەل��ی ناتوندوتیژ و خۆڕاگریی 
کۆمەاڵیەت��ی، دەتوان��رێ ب��ۆ کۆمەڵ��گای 
مەدەنی��ی کوردس��تان ل��ە چوارچێ��وەی 
ک��ردەوەی بە کۆمەڵ لە س��ەردەمی پاش 
شۆڕش بەکار بهێنرێ. بە بۆچوونی ڕۆبێرتس، 
خۆڕاگری��ی مەدەنی “هێ��زی خەڵکە”، کە 
لەو چوارچێوەی��ەدا بزووتنەوەی کۆمەڵگای 
مەدەنی ل��ە سەرانس��ەری جیهاندا کەڵک 
لە میتۆدگەل��ی ناتوندوتیژ ب��ۆ ناڕەزایەتی، 
هاندان و ڕازی ک��ردن و هاوکاری نەکردن 

.)pp. 1-20 ,2009(وەردەگرن
ڕۆبێرت��س، خۆڕاگری��ی مەدەنی وەکوو 
چەش��نێک لە کرداری سیاس��ی پێناس��ە 
دەکات ک��ە پشتئەس��توورە ب��ە ش��ێوازە 
ناتوندوتیژەکان و بوارێکی فراوان و بەردەوامی 
چاالکیی��ەکان دەگرێتەوە کە بەرهەڵس��تی 
هێزێ��ک، سیاس��ەتێک، دەس��ەاڵتێک یان 

ڕێژیمێک��ی دیاریکراو دەبێت��ەوه و  وەکوو 
هەربۆیەش  دەکرێ��ت.  پێناس��ە  خۆڕاگری 
لەم دەستەواژە  ئاوەڵناو)سیفەت(ی مەدەنی 
دەگەڕێتەوە  مەدەنی(  لێکدراوەدا)خۆڕاگریی 
ب��ۆ ش��ارۆمەندان و کۆمەڵ��گا، کە ئەمەش 
دەرخەری ئەوەیە ک��ە ئامانجی بزووتنەوە، 
باڵوبوونەوەیە ل��ە کۆمەڵگەدا و هاوکات ئەو 
خاڵەش بە دەستەوە دەدات کە ئەم چەشنە 
و  ناس��ەربازی  تایبەتمەندیی  چاالکییان��ە، 

..)pp. 1-20 ,2009(ناتوندوتیژبوونیان هەیە
ئ��ەم وت��ارە، ئام��اژە ب��ە کارلێککردنە 
دژیەکەکان��ی نێوان ک��وردەکان و تاران لە 
م��اوەی کورتی س��ەردەمی پاش ش��ۆڕش 
دەدات؛ ه��اوکات تیش��ک دەخاتە س��ەر 
بەشێک لە چاالکییە گرینگەکانی کۆمەڵگای 
مەدەنیی ک��وردی، بە ئامانج��ی داخوازیی 
ئاشتییانەی ئوتۆنۆمیی سیاسی و کەلتووری 
و هاوکات خۆڕاگری لە بەرانبەر هەوڵەکانی 
حکوومەتی نوێ لە مەڕ پێکهێنانی دەسەاڵتی 

پاوانخوازانەی خۆی. 
ب��ە بۆچوون��ی ئەم وت��ارە ه��ۆکاری 
بەردەوامیی پرسی کورد لە ئێراندا، بەرهەمی 
مش��تومڕی نێ��وان کوردەکان و ت��اران لە 
س��ەردەمی “پاش شۆڕش” بووە. لە کاتێکدا 
کە کۆمەڵ��گای ک��وردی و بزووتنەوەکەی 
هەوڵی��ان داوە ل��ە ڕێگ��ەی ناتوندوتیژ و 
چاالکیی جەم��اوەری )کردەوەی بەکۆمەڵ(
هێز  س��انتڕالیزەکردنی  بەرەن��گاری  �ەوە، 
)کانگایی کردنی هێز( و هەروەها جێگیری 
و س��ەقامگیریی دەس��ەاڵتێکی پاوانخ��واز 
ببن��ەوە، حکوومەت بەردەوام بۆ بەرەنگاریی 

خۆڕاگریی کوردەکان هێزی بەکارهێناوە.

ــرانلەماوەی ــەتیکوردانیئێ سیاس
“پاششۆڕش”دا

یەکێک لە گەوەرەترین دەرفەتە ڕەخساوەکان 
بۆ بزووتنەوەی کورد لە الیەن شۆڕش��ەوە، 
بریتی بوو لە کۆتاییهاتن بە سێ دەیە تاراندن 
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ی��ان تەبعیدی نەتەوەخ��وازان]11[. تاراندنی 
کوردەکان ب��ۆ دەرەوە، ئاکامی س��ەپاندنی 
حاڵەتی بێ تۆلێرانس��ی محەممەدڕەزا شای 
پەهلەوی ل��ە بەرانبەر چاالکانی سیاس��ی 
و کەلت��ووری، پ��اش ڕووخان��ی کۆم��اری 
بوو. لەگەڵ گەڕانەوەی ڕێبەران  کوردستان 
و ئەندامانی حدکا چەند مانگ پێش شۆڕش 
و دەس��پێکی قۆناغێکی نوێ��ی بزووتنەوەی 
حدکا لەمەڕ وەجووڵەخستن لە چوارچێوەی 
کارڵێککردن��ی نزی��ک لەگ��ەڵ کۆمەڵگای 
مەدەنی دەستی پێ کرد و سێ دەیە تاراندن 
Has- )  دوور خس��تنەوە کۆتاییی پێ هات 
میتینگی   ”.)saniyan, 2019b; Vali, 2016
گەورەی”مهاباد کە لە 1ی مارسی 1979دا 
پێک هات، یەکەمین ڕووداوی گرینگی کە 
دوای گەڕان��ەوەی ڕێبەرایەتی��ی حدکا لە 
تاراوگە بوو. ل��ەم میتینگەدا ڕێبەری حدکا 
“عەبدولڕەحمان قاسملوو”، چاالکیی فەرمی 
و ئاشکرای حدکای دوای سێ دەیە خەباتی 

نهێنی و خەبات لە تاراوگە، ڕاگەیاند. 
دوکتۆر قاسملوو لە بەرچاوی ڕۆژنامەوانە 
ئێرانی و جیهانییەکاندا دەپەرژێتە سەرئەوەی 
که  “ئازادی و دێموکڕاس��ی لە ئێراندا بەبێ 
دابینکردنی ئازادی و دێموکڕاسی بۆ خەڵکی 
کورد ب��ەدی نایەت. هەروەها خەباتی کورد 
هیچ دەس��کەوتێکی نابێت بەبێ ئازادی لە 
 Ettelaat 3 March, 1979, see,(”ئێران��دا
 Khoshhali, 2008a, p. 3; Mohséni, 2018,
p. 225( ، ه��اوکات ڕاگەیاندن��ی چاالکیی 
زەحمەتکێش��انی  شۆڕش��گێڕی  کۆمەڵەی 
کوردس��تان لە 15ی فێوریەی ]12[ 1979، 
وای ک��رد کە بۆ یەکەمین جار بزووتنەوەی 
کوردی ل��ە ئێران��دا، فرەچەش��نییەک لە 
بکەرەکان و ڕێکخراوەکانیدا ئەزموون بکات، 
بۆچوونی کۆمەڵە بۆ سیاس��ەت و کۆمەڵگای 
ک��وردی، بەتەواوی جیاوازبوو لەگەڵ حدکا؛ 
کە تا ئەوکاتە تاقە حیزبی کوردی لە ئێراندا 

.)Mofidi, 2016, pp. 30-31(بوو

س��ەرەڕای کاریگەریی میراتی مێژوویی 
لەسەر بزووتنەوەی کوردی، هاوکات ڕووداو 
و پێش��هاتە جۆراوجۆرەکانی ئەو سەردەمە 
کاریگەرییان لەس��ەر بزووتنەوەی کورد لە 
ئێراندا هەبوو. بزووتنەوەی کوردی سەردەمی 
بەس��ەرچاوەگرتوو  خۆی  ش��ۆڕش”  “پاش 
ل��ە خۆڕاگری��ی ناتوندوتیژی��ی گش��تی و 
کەمپەینەکانی نافەرمانیی مەدەنی پێناس��ە 
دەکات کە بەش��ە جیاوازەکانی کۆمەڵگای 
کوردی تێیدا بەشداربوون. ئەم چاالکییانە بە 
دوو هۆکار ئەنجام دەدران. یەکەم: بەرەنگاری 
لە بەرانبەر هەوڵەکانی ڕێژیم بۆ چەسپاندنی 
دەسەاڵتی خۆی، دووهەم: بەرەنگاری لەمەڕ 
قایلکردن��ی ڕێژیم ب��ۆ بەفەرمی ناس��ینی 
“ش��ۆڕا” هەڵبژێردراوەکانی شارەکان کە لە 
شارە جیاوازەکانی کوردستاندا پێکهاتبوون.

پێکهێنانی ش��ۆڕاکانی ش��ار، یەکەمین 
دروس��تکردنی  ب��ۆ  کردەی��ی  هەن��گاوی 
ئاڵتێرناتیڤ  دێموکراتیک��ی  سیس��تەمێکی 
بۆ حکووم��ەت بوو، کە لەڕێی بەخش��ینی 
نوێن��ەرە خۆجێیییەکانی  ب��ە  دەس��ەاڵت 
خەڵکی کوردستان بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری 
دەوروبەرەکانی��ان  و  خۆی��ان  ش��ارەکانی 
 Golperiyan, 2014, p.(پێکهاتب��وو
25(. بەرزی��ی ئاس��تی هاوکاری��ی نێ��وان 
ئەندامە جیاوازەکانی ش��ۆڕا ک��ە هەڵگری 
ئیدۆلۆژی��ی جیاوازبوون، ئ��ەو دڵنیایییەی 
بەخش��ییە ش��ۆڕاکان کە وەکوو مۆدێلێکی 
ب��ێ وێنە بۆ بەڕێوەبردنی ش��ارەکان]13[ فام 

.)Ardelan, 2015(دەکرا
گۆڕان��ی خێ��رای خەباتی ک��وردەکان 
ب��ۆ بزووتنەوەیەک��ی چ��االک و گش��تی، 
بەش��ێکی بۆ الوازیی دەسەاڵتی ناوەندی لە 
کۆتایییەکانی دەس��ەاڵتی ش��ا و سەرەتای 
 Keddie, شۆڕش��دا دەگەڕێت��ەوە )بڕوان��ە
pp. 249-256 ,2003(، ئەم الوازییە دەرفەتی 
بۆ ک��وردەکان ڕەخس��اند ت��ا ناڕەزاییەتی 
و داخوازییەکانی��ان ب��ە ش��ێوازێکی تەواو 
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سیاسییانە پێشان بدەن واتە داخوازییەکانیان 
بە سیاس��ی کردەوە. گەڕان��ەوەی حدکا و 
هاتنی کۆمەڵە بۆ نێ��و مەیدانەکە، هاوکات 
ڕۆڵێک��ی گرینگیان هەبوو لە س��ەرلەنوێ 
وەجووڵەخس��تنی بزووتنەوەی کوردیدا. لەم 
سەردەمەدا کۆمەڵگای کوردی لە ئاستێکی 
بەرزی سیاس��یدا بوو و بزووتنەوەی کوردی 
بووە خاوەنی ئەندامگەلێک کە وەفادارییەکی 
بەهێزی��ان هەب��وو. تێکەڵبوون��ی خەڵکی 
کورد لە چاالکییە ناتوندوتیژەکاندا نیش��ان 
ل��ە ڕەزامەندی و پێخۆش��بوونی گش��تی، 
سیاسی  ڕێڕەوی  ئالیکارییانە،  هەڵسوکەوتی 

و وەفادارییان بۆ بزووتنەوەی کورد بوو.
ئێنتێس��ار س��ەبارەت ب��ە بەش��داریی 
ک��وردەکان ل��ە شۆڕش��دا، بەم ش��ێوەیە 
دەنووس��ێت: “کوردەکانی ئێران بەش��ێکی 
بنەڕەتیی ئەم خەباتەی��ان پێکهێنا و ئەوان 
هەوڵێکی زۆریان بۆ بە فەرمی ناسینی مافە 
کۆمەاڵیەتی، سیاس��ی و کەلتوورییەکانیان 
ب��ۆ  بەرین��دا  و  پ��ان  بەس��تێنێکی  ل��ە 
دێموکراتیزەک��ردن و دیس��انتڕالیزەکردنی 

.)p. 211 ,2014(”ئێران داوە
پەیوەندی��ی نێوان بزووتن��ەوەی کورد 
و ڕێژیم لەدوای ش��ۆڕش ئال��ۆز بوو و چوار 
دەی��ە ناکۆکی��ی لێ کەوتەوە. ب��ە دووپات 
س��ەرکوتکەرانەی  سیاس��ەتی  کردەنەوەی 
دەس��ەاڵتی پەهلەوی لە الیەن حکوومەتی 
ئیسامییەوە، لەمەڕ پرسە نەتەوەیییەکان لە 
ئێران، بوو بەه��ۆی پێکهێنانی نارەزایەتی و 
دڵس��اردی لە نێو نەتەوە نافارس و کۆمەڵە 
 .)Elling, 2013(ناش��یعییەکان ئایینییی��ە 
خودموختاریخوازی  گوتاری  بەرزکردنەوەی 
کوردیی��ەوە،  بزووتن��ەوەی  الی��ەن  ل��ە 
کاردانەوەیەک��ی توندی لە الیەن خومەینی 
و بازن��ەی دەوروبەریی��ەوە ب��وو بەجۆرێک 
ک��ە بزووتن��ەوەی کوردیان ب��ە پیانێکی 
دژەش��ۆڕش ن��او برد ک��ە لەالی��ەن هێزە 
 Shams,( دەرەکییەکانەوە پاڵپشتی دەکرێن

مانگێ��ک  تەنی��ا   .)2006, pp.158-160
دوای ڕووخان��ی ڕێژیم��ی ش��ا و بەه��ۆی 
کوردستان  ڕێژیم،  سیاس��ەتی س��ەربازیی 
ب��وو بە ناوچەی ش��ەڕ. وێن��ەی وێنەگران 
کە هاوش��ان لەگەڵ ڕۆژنامەنووس��ەکان لە 
کوردس��تان ب��وون، لیپاولیپن ل��ە وێنەی 
مەتەرێز، چەک، ئامبووالنس و جەس��تەی 
بریندار و بێ گیانەکان. بەرپرس��ی زۆرێک 
لە تەقەکردن��ەکان ئەڕتەش بوو، هەر وەک 
لە “تاران موس��ەووەر”دا هاتب��وو: “هەزارن 
هاوەن و بۆمبی دەنگی و دەالقەی ش��کاو، 
نەورۆزان��ەی ئەڕتەش��ی ئێ��ران بۆ خەڵکی 

.)1979b, pp. 12-13(”کوردستان بوو

شۆڕشلەئێران،شەڕلەکوردستان
لەم��اوەی چوار دەیەی ڕێژیمی ئیس��امی 
لە ئێران، ویس��تی کوردەکان بۆ ئۆتۆنۆمی، 
وەکوو هەڕەش��ەیەک بۆ سەر یەکپارچەییی 
ئێران چاوی لێ کراوە، هاوکات ئیدئۆلۆژیی 
سێکۆالری بزووتنەوەی کورد، هۆی پێکدادن 
لەگەڵ حکوومەت بووە. بزووتنەوەی کورد لە 
س��ەرەتادا وەکوو بزووتنەوەیەکی بەرگریکار 
جومگەبەندی دەکرێ، تاکوو پێش��ان بدەن 
کە سەرهەڵدانی سەربازیی کورد دیاردەیەکی 
لەالی��ەن حکوومەتەوەی��ه  و  س��ەپێندراو 
ک��وردەکان جگە ل��ە بەرگریک��ردن، هیچ 
بژاردەیەکی��ان لەالی��ەن حکوومەت��ەوە بۆ 
نەماوەتەوە. ئ��ەم بۆچوونە لە جومگەبەندیی 
خواستی ڕێبەرانی کورددا ڕەنگی داوەتەوە و 
لە کردەوەکانیشیاندا بیندراوە. بۆ وێنە شێخ 

عێزەددین حسێنی دەڵێت:
“شەڕ لە کوردستاندا لەالیەن دەوڵەتەوە 
هەڵگیرسێنرا. کاتێک ئەوان هێرشیان کردە 
س��ەر ئێمە، تاکە ش��تێک ئێم��ە کردمان 
بەرگریک��ردن لە خۆمان بوو، خەڵکانێک کە 
خوازیاری مافی دیاریکردنی چارەنووس��ن و 
کەمینەن، هیچکاتێک خوازیاری شەڕ نین، 
چونک��ە ئەوان دەزانن الیەن��ی بەرانبەریان 
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لەباری س��ەربازییەوە لەوان بەهێزترە. ئەوە 
ئ��ەو بابەتەیە ئێمە ئەنجامماندا و بیرمان لێ 

.)BBC Hardtalk, 2015( ”کردەوە
بنەڕەتی��ی  پێش��هاتی  دوو  ش��ۆڕش، 
ب��ۆ ک��وردەکان لەگ��ەڵ خۆی��دا هێن��ا. 
یەکەم: دەس��تپێکی س��ەردەمێکی نوێ لە 
بزووتن��ەوەی ک��وردی، دووه��ەم: گۆڕینی 
کوردستان بە گۆڕەپانی شەڕی نێوان کورد 
و حکوومەت��ی ناوەندی؛ کە س��ەرکەوتن، 
بوو بە ئامانجێک��ی زۆر گرینگ بۆ ڕێژیمی 
تازە، بەو مەبەس��تەی کە دەسەاڵتی خۆی 
پت��ەو بکات. ک��وردەکان گۆڕینی ڕێژیمیان 
وەک��وو دەرفەتێک��ی بێ هاوت��ا دەدیت بۆ 
هەنگاونان ب��ەرەو وەدیهێنانی خەونی مافی 
ئێنتێسار  هەروەک  چارەنووس.  دیاریکردنی 
نووسیبووی: “سروشتییە کە دوای سااڵنێک 
ل��ە س��ەرکوتی ڕیژیمی ش��ا، ک��وردەکان 
پاڵپش��تیی شۆڕش��ی ئێران 19781979� 
بکەن، هەربۆیەش لە دەس��تپێکدا بەشێکی 
زۆر ل��ە حەش��یمەتی کورد لە پڕۆس��ەی 
pp. 34- ,2009(”شۆڕش��دا بەش��دار بوون
35).(. بە هەبوونی ویس��تێکی لەم شێوەیە 
بۆ گۆڕینی ڕێژیم لە کاتی ش��ۆڕش و دوای 
ئەویش، کوردەکان خۆیان بۆ خۆبەڕێوەبەری 
کۆمەڵ��گای  ئەکتەرەکان��ی  ڕێکخس��تبوو. 
ڕێکخراوە خۆجێیییەکان  کوردی،  مەدەنیی 
و حیزب��ە سیاس��ییەکان، ب��ە هەڵبژاردنی 
شۆڕای ش��ارەکان، یەکەمین هەنگاویان بۆ 
دامەزراندنی  هەڵهێنای��ەوە.  خۆبەڕێوەبەری 
ڕێکخراوە خۆجێییی��ەکان و یەکیەتییەکان 
وەکوو: یەکیەتیی بێکاران لە بانە، یەکیەتیی 
مامۆستایان لە مەریوان، یەکیەتیی نانەواکان 
لە س��ەقز و هەروەها بنک��ەی بووژانەوەی 
 Khoshpeyam,(فەرهەنگی کورد لە س��ەقز
2019; Mostafa Sultani & Watan-
dust, 2015(، پێش��اندەری ویستی خەڵکی 
مەدەنی ب��وو، ب��ۆ پێکهێنان��ی ئاڵوگۆڕ لە 
کوردس��تانی س��ەردەمی “پاش شۆڕش”دا 

لەڕێگا ئاش��تیخوازانە و کۆمەڵگاتەوەرەکان. 
ئ��ەم ئاڵوگۆڕانە هەلومەرجێکی نوێی لەگەڵ 
گۆڕان��ی ڕێژیمدا پێکهێن��ا، دەرفەتی نوێ 
هاتنەئاراوە کە لەگەڵ چوونەس��ەری ئاستی 
بەسیاسیبوونی کۆمەڵگای کوردیدا ئاوێتە ببوو 
کە ئەوەش تایبەتمەندیگەلێکی دیاریکراوی 
بە شۆڕش لە کوردستان بەخشی. لەماوەی 
جۆراوجۆری  ڕێکخراوەی  چەندەها  شۆڕشدا 
کۆمەڵگ��ەی مەدەنی پێکهات��ن، ڕێکخراوی 
کۆمیت��ەی  کوردس��تان،  دێموکراتیک��ی 
ژنانی مەری��وان، یەکیەتی��ی خوێندکاران، 
یەکیەتی��ی کرێکاران��ی بێ��کار، کۆمەڵگای 
ژنان��ی چەکدار لە س��ەقز و دامەزراوەکانی 
دیکەش پێکەوە کاریان بۆ چارەس��ەرکردنی 
کێش��ە جیاوازەکان��ی کۆمەڵ��گای کوردی 
Moradbeigi, 2004, pp. 210-(دەک��رد
238(. ب��ۆ وێنە ئامانج��ی ژنانی چەکداری 
سەقز، نەهێش��تنی نایەکسانیی ڕەگەزی و 
چەوس��اندنەوەی ژنان بەدەستی پیاوان بوو. 
ئەم ڕێکخراوەیە هەوڵی دەدا بۆ دابینکردنی 
ئەو بابەتەی کە بە “تایبەتمەندیی ڕەگەزی” 
ناس��راوە و بەرژوەندییەکان ب��ۆ ژنی کورد 
لەبەر چاو دەگرێت و بۆ وێنە بردنەس��ەرێی 
ئاستی خۆشبژێوی و دۆخی کارکردنی ژنی 
 Entessar, 1984, p.( کوردی لە خۆدەگرت

)931
چاالکیی کۆمەڵ��گای مەدەنیی کوردی، 
بوو بە هۆی سەرنجڕاکێش��انی ڕووناکبیری 
ئێرانی، بۆ وێنە “شوکروڵاڵ پاکنەژاد” دەڵێت: 
“م��ن پێموایە کە دڵی شۆڕش��ی ئێران لە 
کوردستاندا لێدەدات، لەبەرئەوەی کوردستان 
بۆتە س��ەنگەر و بەندەری دێموکڕاس��ی لە 
 Mostafa Sultani, 2006, :ئێران” )بڕوان��ن

.)p. 241
کوردس��تان ڕێبەری بوارێک��ی فراوانی 
چاالکیی��ە ناتوندوتیژەکانی دەکرد، بۆ وێنە 
چۆڵکردنی شاری مەریوان کە ئەم کردەوەیە 
بە کۆچ��ی مێژووییی مەریوان ناس��راوە و 
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لە درێ��ژەدا باس��ی دەکرێت. ک��وردەکان 
داخوازییەکان��ی خۆی��ان ل��ە چوارچێوەی 
چەمکگەل��ی وەک��وو خودموخت��اری ب��ۆ 
کوردستان و دێموکڕاسی و سێکۆالریزم بۆ 
ئێران لە چوارچێوەی سیس��تەمی سیاسیی 
نوێدا دەخستەڕوو. هەروەک شێخ عێزەدینی 
حسێنی ئاماژەی پێ کردووە: “لەم سەردەمەدا 
ئێمە پێویستمان بەحکوومەتێکە کە بتوانێت 
گوێ لە خەڵ��ک بگرێت، ئەگەر حکوومەتی 
نوێ ئەم داخوازیی��ە لەبەرچاو نەگرێت ئەوا 
سیستەمێکی نوێی “خەفەقان”بەسەر واڵتدا 
 Tehran Musavvar, 1979c,(”دەب��ێ زاڵ 

.)p.31
بزووتن��ەوەی ناتوندوتی��ژی کۆمەڵگای 
کوردی، ڕوبەڕووی واڵمێکی توندی ڕێژیمی 
نوێ بوویەوە. ل��ە کاتێکدا کە لە ماوەیەکی 
دامەزراندن��ی حکوومەت��ی  ک��ورت دوای 
ئیس��امی، دەس��ەاڵت توان��ی زۆرین��ەی 
واڵت بخات��ە ژێر کۆنتڕۆڵ��ی خۆیەوە، بەاڵم 
 Kreyenbroek(کوردستان هێشتا جیاوازبوو
Sperl, 2010, p. 150 &(. ل��ە کوردس��تان 
ڕێژیم هەوڵی بەهێزکردنی دەسەاڵتی خۆی 
دەدا و کۆنتڕۆڵی بارودۆخی کوردستان، ببوو 
بە ئەرکێکی س��یمبۆلیک و س��تراتێژیک، 
دەسەاڵتی  لەسەر  لێکەوتەکانی  س��ەرەڕای 
ڕێژی��م لە ش��وێنەکانی تری ئێ��ران. ترس 
لەوەی کوردس��تان ببێت بە سەرچاوەیەکی 
خورپەبەخش و شوێنێکی ئارام بۆ گرووپەکانی 
ئۆپۆزیسیۆن )Saheb, 2017((، هاندەربوو تا 
ڕێژیم دەس��تبەجێ و بە توندی، دژکردەوە 
پێش��ان بدات. لە هەفتە و مانگەکانی دوای 
شۆڕش، کوردستان بەهۆی ڕووداوگەلێکەوە 
ش��ڵەژا کە نموونەیان لە بەشەکانی دیکەی 

واڵت نەبینرابوو.
دواب��ەدوای ش��ۆڕش خومەینی ببوو بە 
سیمبۆلی زۆرێک لە گرووپە شۆڕشگێڕەکان 
ل��ە تاران، ب��ەاڵم لە کوردس��تاندا خاوەنی 
پێگەیەکی لەمج��ۆرە نەبوو و لەگەڵ بەڵێنە 

خۆشەکانی کە بە کوردستانی دابوو، پاڵپشتیی 
Abraha- )ووردەکانی بەدەس��ت نەهێن��ا )
mian, 1993, p. 3 و وێژمانی پۆپۆلیس��تیی 
خومەینی نەیتوانی س��ەرنجی پش��تیوانیی 
کوردەکان بۆ الی خۆی ڕابکێشێ. خومەینی 
خەونی بە پێکهێنانی سیستەمێکی سیاسیی 
نوێوە دەبینی کە لەگەڵ خواستەکانی کورد 
ناکۆک بوو، شێخ عێزەدین حسێنی، واڵمی 
بۆچوون��ی پاوانخوازان��ەی خومەینی داوە و 
گوت��ی: “خەڵکی قەیوومی��ان ناوێت “ واتە 
Khosh- ناوێ  )ەەڵکی سەرپەرش��تیاریان 

.)hali, 2008c, p. 31
شۆڕش،  دەس��پێکردنی  س��ەرەتای  لە 
هاوبەش��ییەکی بچووک ل��ە نێوان هۆکاری 
بەشداریی کوردەکان لە شۆڕش و هەروەها 
پش��تیوانەکانی  و  ئامانجەکان��ی خومەینی 
بۆ ش��ۆڕش هەب��وو. بە گوێ��رەی وتەکانی 
شۆڕشدا  لە  “کوردەکان  س��ەیدی)2108(: 
بەش��دارییان کرد بەاڵم ئەوان پشتیوانییان 
لە ئاڵتێرناتیڤێکی ئیسامی بۆ جێگرتنەوەی 
س��ەڵتەنەت نەدەکرد و بۆ کوردەکان پرسە 
نەتەوەی��ی و چینایەتیی��ەکان، ه��ۆکاری 
بنەمایی��ی هاندەریان بۆ بەش��داربوونیان لە 

شۆڕشدا بوو.”
پەیوەندیی��ە پ��ڕ ل��ە مش��تومڕەکانی 
بزووتنەوەی کورد و ڕێژیمی ئیسامی، ئاکامی 
پێشهاتگەلێکی خوێناوی لە کوردستاندا بوو 
ل��ە   ،)Tehran Musavvar, 1979a, p. 16(
ماوەی ئاڵۆزیی “پاش شۆڕش”دا، پێکدادانی 
ئێتنیکی و فیرقەیی لە کوردس��تاندا ڕوویدا 
کە ل��ە ش��ارەکانی کوردس��تان ش��ەڕ و 
کۆمەڵکوژیی بەدوای خۆیدا هێنا، لە نەغەدە 
و ورمێ کە پێکهاتەی دێموگرافییەکەی لە 
کورد و ئازەری پێکدێ��ت، گرووپە ئازەرییە 
بناژۆخوازەکان بە ڕێبەریی مەال حەس��ەنی 
)مەالیەکی ئازەری کۆنزێڕڤاتیڤ( و یارمەتیی 
ئەڕتەش��ی ئێران، کۆمەڵکوژیی��ان لە دژی 
Khosh- )ەەڵک��ی مەدەنیی کورد ئەنجامدا 
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 hali, 2008f, p. 6; Mohséni, 2018, pp.
.)217-232

کوردس��تان بوو بە ئامانجی هێرشێکی 
قورس��ی ئەڕتەش��ێکی پۆش��تە، ئەڕتەشی 
ئێران ک��ە لەوەپێش و لە کاتی شۆڕش��دا، 
سەرچاوەی سەرەکیی سەرکوت و دژبەری 
گرووپە شۆڕشگێڕەکان بوو، بە شەوێک بوو 
بە هێزێکی کاریگەر بە دەستی حکوومەتی 
ئیسامییەوە بۆ هێرشکردنە سەر کوردستان. 
بەشداریی ئەڕتەش لە کوشتارەکانی نەغەدە، 
پاوە، قاڕن��ێ و قەاڵتان پێش��اندەری ڕۆڵی 
وێران��کاری ئەڕت��ەش لە کوردس��تاندا بوو. 
ن��ەورۆزی خوێناویی  ڕووداوگەلێکی وەکوو 
س��نە )18 تا 30 مانگی مارچی 1979( و 
شەڕی سێ مانگە، لە ئۆگۆست بۆ دێسامبری 
 ،)Moradbeigi, 2004, p. 143(1979
پەیوەندیی نێ��وان ک��ورد و حکوومەت بۆ 
دەیەکانی داهاتوو دیاری و پێناس��ە دەکات. 
خومەین��ی بەش��ێوەیەکی زۆر توند واڵمی 
هەم��وو ئەوانەی دەداوە کە ل��ە بەرانبەریدا 
ڕاوەس��تابوون و هەر لە دوای گەیشتنەوەی 
بۆ ئێ��ران لە فێوری��ەی 1979 فەرمانی بە 
ئەڕت��ەش دا کە واڵت بکات بە گۆڕس��تانی 

.Nikraftar, 2017, p. 11( دژبەرانی

و ــم ڕێژی ــای میدی ــی دوژمنایەتی
پڕوپاگەندایدژەکورد

ڕادی��ۆ و تەلەفیزیۆنی گش��تی، یەکێک لە 
دامەزراوە چاالکەکانی ئەو سەردەمەبوو، ئەم 
کێش��ەیە لە الیەن تێهرانی مۆس��ەووەرەوە 
)تهران مصور( بە ڕوونی ئاماژەی پێ دراوە کە 
دەڵێت: “ڕادیۆ و تەلەفزیۆنی گشتی، ڕۆڵێکی 
وێرانکەریان هەبوو و ڕاس��تیی ڕووداوەکانی 
 1979e, p.( ”کوردس��تانیان چەواشە دەکرد
22(. ڕادیۆ و تەلەفزیۆن وەکوو ماش��ێنێکی 
پڕوپاگەن��دا کاریان دەکرد ک��ە بوونەهۆی 
ورووژاندن��ی ک��وردەکان، ب��ە جۆرێک کە 
کوردەکان چەندین جار ئەم هەواڵنەی کاناڵە 

دژە کوردەکانیان مەحک��ووم کرد. مێدیای 
دەوڵەتی، زانیاری��ی هەڵەی باڵودەکردەوە و 
ئامانجی لەقاڵبدانی کوردەکان بوو لە خانەی 
دژەشۆڕش��دا و پێشاندانیان وەک ئامرازێکی 
دەس��تی ڕۆژئاوا. بۆ وێنە ئ��ەوان چیرۆکی 
باڵودەک��ردەوە:  لەمش��ێوەیان  درۆیین��ی 
“پێش��مەرگەکان ژنان و کچ��ان دەڕفێنن” 
و “ح��دکا و کۆمەڵە تەواوی مزگەوتەکانیان 
قەپات کردووە و ڕێگەی خەڵک نادرێت کە 
لە مزگەوتدا  نوێ��ژ و تاعاتی خۆیان بکەن” 
و ئیس��ڕائیل یارمەتی��ی کوردەکانی ئێران 
دەدات و چەکی��ان پ��ێ دەدات” و “5000 
ک��ورد لە تورکیاوە س��نووریان بەزاندووە بۆ 
 Khoshhali,(”یارمەتیدانی کوردان��ی ئێران
2008e, pp. 65-67(. لە بەرانبەردا ش��ۆڕای 
ش��ارە جیاوازەکانی کوردس��تان، داوایان لە 
خەڵکی کرد لە خۆپێشاندانی جەماوەریدا بۆ 
لەقاودانی پڕوپاگەندا و سیاسەتی دژە کوردی 
ڕادیۆ و تەلەفزیۆن، بەشداری بکەن کە لەو 
تارانیش  نیش��تەجێی  کوردەکانی  ماوەیەدا 
بەش��دارییەکی ئەرێنییان ل��ە بزووتنەوەی 
کوردی��دا کرد و بۆ وێنە بۆ گفتوگۆ لە نێوان 
ڕێبەرانی کورد و حکوومەتدا ئاس��انکارییان 
ک��رد. ناوەندی پارێزەران��ی ئێرانی لە تاران 
ڕۆڵێکی دیاری هەبوو لە پش��تیوانی کردنی 
کوردەکان. گەاڵڵ��ەی 26 خاڵی )گەاڵڵەی 
خودموختاری( لە الیەن ڕووناکبیر و پارێزەرە 
دیارەکانی کورد وەکوو عەزیز ماملێ، عەلی 
حەس��ەنیانی و سارمەدین س��ادق وەزیری 
)Aliyar, 2019(، کە هەموویان دانیشتووی 
ت��اران ب��وون، داڕێژرابوو. بۆ وێن��ە بێهروز 
سولەیمانی، کە کوردێکی دانیشتووی تاران 
بوو، ل��ە کۆبوونەوەیەکی وەزی��ری ناوخۆدا 
گوتب��ووی: “کوردەکان، بە پشتبەس��تن بە 
تۆمەتێکی هەڵە هێرش��یان کراوەتە سەر و 
بوونەتە قوربانیی ڕاس��تەوخۆی دوژمنکاریی 
 Khoshhali, 2008g, pp. :ڕێژیم” )بروانن��ە

 .)1-2
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هۆکاری  دەڵێ��ت:  تەورێزی  قەم��ەری 
توندوتیژبوونی ڕێژیم لە بەرانبەر هەرچەشنە 
ئۆپۆزیس��یۆنێک دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە 
خومەینی دەیزانی بە یەکیەتی و یەکبوونی 
خەڵکی، پێگەی  ڕێبەریی ئەو لە بزووتنەوەی 
شوڕش��دا و لە دوای س��ەرکەوتنی شۆڕش 

 .)p. 121 ,2016(وەک خۆی نامێنێتەوە
ئەم بەشە لە بزووتنەوە لە ژێر کاریگەریی 
بوو  زنجیرەیەک لە ڕووداوە سیاس��ییەکان 
ک��ە   ،)Thomasson, 2012, pp.702-703(
ئاکامی مشتومڕی نیوان کورد و حکوومەتی 
ئیسامی بوو. هەر ئەو جۆرەی تامسۆن دەلێت: 
“هێندێک ڕووداوی گەورە و بەش��ێکی زۆر 
لە ڕووداوە بچووکەکان کە خەڵکی بۆ بردنە 
سەرێی ئاستی خۆیان دەیانکەنە توخمێکی 
پێکهێن��ەر؛ گۆڕینی کاتە هەس��تیارەکانی 
ش��ۆڕش بەڕێوەدەب��ەن وات��ە مودیرییەتی 
دەک��ەن)p. 682 ,2012(. ڕووداوە دیارەکانی 
وەک: ن��ەورۆزی خوێناویی س��نە، کۆچی 
مێژووییی مەریوان وکاریگەرییەکانیان لەسەر 
کۆمەڵگای کوردی، س��ێبەری خستەس��ەر 
پەیوەندییەکان��ی نێوان بزووتنەوەی کوردی 
و دەوڵەتی ناوەندی لە دەیەکانی داهاتوودا. 
لەس��ەرەتادا وەک��وو دەرفەتێک  ش��ۆڕش 
دەبین��را، هاوکات لە کۆتایی��دا نائومێدی و 
ش��ەپۆلێکی نوێی پاوانخوازی و سەرەڕۆییی 
جێخس��تراوی پێکهێنا. ئ��ەم گۆڕانکارییانە، 
لەمەڕ سەرزەنش��تکردنی ئەم توندوتیژییەی 
بەتایب��ەت  و  هەب��وو  کوردس��تاندا  ل��ە 
هۆکارەکانی پش��ت ڕووداوێكی هاوشێوەی 
وەک نەورۆزی خوێناوی، لەالی بزووتنەوەی 
 Tehran( .کورد پرسیاری دروس��ت دەکرد

.)Musavvar, 1979a, p. 13

سنەناوەندیناکۆکییەکان
س��نە یەکەمین ش��ار بوو ک��ە دوابەدوای 
شۆڕش کەوتە بەر هێرشی ئەڕتەشی ئێران. 
پێگەی ستراتێژیک و سیمبۆلیکی سنە کە 

وەک پایتەختی ناوچەی کوردستان دەبینرا، 
هان��دەری حکوومەت بوو بۆ ئەم هێرش��ە. 
نەورۆزی خوێن��اوی لە م��اوەی کەمتر لە 
پێنج هەفتە دوای ش��ۆڕش، هاوکات چەند 
ڕۆژێکیش پێش سەری ساڵی تازەی کوردی 
و ئێران، لە 18ی مارس��ی 1979دا ڕوویدا. 
هێرش��ی ئەڕت��ەش زیاتر ل��ە 220 کەس 
Nesrol- )ووربان��ی و برینداری لێ کەوتەوە 
labaegi, 2011(. ئەم ڕووداوە س��یگناڵێک 
بوو لە الیەن حکوومەتەوە تا بە بزووتنەوەی 
کوردی بڵێت ئەڕتەش و س��پای پاسدارانی 
شۆڕشی ئیسامی، تاکە هێزێکن کە دەبێت 
ل��ە ئێراندا بمێننەوە و ه��اوکات دەرخەری 
ئ��ەوەش ب��وو ک��ە حکوومەت، ئی��رادەی 
بەکارهێنان��ی توندوتیژی دژ ب��ە دژبەرانی 
 Tehran( خ��ۆی و شکس��تدانیانی هەی��ە

.)Musavvar, 1979a, p. 18
لە دیدی ڕێژیمەوە، دامەزراندنی شۆڕاکانی 
ش��ار و داخوازیی ئەوان ب��ۆ خودموختاری، 
وەکوو ڕێگرێکی جیدی لە بەردەم پێکهێنانی 
ڕێژیمێکی ناوەندگەرای دینی پێناسە دەکرا. 
ه��ەروەک مۆرە کۆنس��ێرڤاتیڤەکانی ڕێژیم، 
چەمران، بەنی سەدر و ڕەفسەنجانی ئاماژەیان 
پێ داب��وو، حکوومەت بە هیچ ش��ێوەیەک 
بارودۆخێکی لەم چەش��نە قەبووڵ ناکات و 
کوردس��تان ڕەفتارێکی جیاواز لە بەشەکانی 
 Seyedi,(دیکەی واڵت��ی لەگەڵدا ناکرێ��ت
2018(. ئەحمەدی موفتیزاده،  دامەزرێنەری 
بزووتن��ەوەی مەکتەبی قوڕئ��ان]14[ و عەلی 
سەفدەری]15[ مەالی ئایینیی شیعە و نوێنەری 
خومەین��ی لە کوردس��تان، گرووپگەلێکیان 
ڕێبەری دەکرد کە بە ئامانجی چارەس��ەری 
کێش��ەگەلی کوردس��تان، یەکیەتییەک��ی 
کورتماوەی��ان پێکهێن��ا ک��ە پەیوەندییان 
ب��ە س��ەرچاوە نیزامی و س��ەربازییەکان و 
ڕادی��ۆ و تەلەفیزیۆن��ی س��نەوە هەبوو. ئەم 
پش��تیوانییە لەناوچ��وو و ئاکامەکەی بوو بە 
کێشە و مش��تومڕ لە نێوانیاندا. دەرکەوتن و 
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س��ەرهەڵدانی وەها پەیوەندییەک زیاتر بووە 
هۆی نادڵنیای��ی و بێمتمانەیی س��ەبارەت 
بە دۆخی هەس��تیار و لەرزۆکی کوردستان 
 Mohséni, 2018, p. 225; Moradbeigi,(
pp. 84-85 ,2004(. پەیوەندی��ی نێ��وان ئەو 
دوو گرووپە، ناڕەزاییەتییەکانی ش��ۆڕای شار 
دژ بە بوون��ی ئەڕت��ەش و دژایەتی لەگەڵ 
کۆمیتەی ئینقابی ئیسامی لە سنەدا، بوون 
بە فاکتۆرگەلێکی س��ەرەکی بۆ خراپتربوونی 
دۆخی شار و لە ئاکامدا بوون بەو ڕووداوەی 
کە لە قامووس��ی بزووتن��ەوەی کوردیدا بە 

نەورۆزی خوێناوی ناسراوە.
لە واڵمی هێرشی ڕێژیمدا، خەڵکی سنە, 
ل��ە ژانڤییەی 980دا س��ی ڕۆژ مانگرتن لە 
خواردنیان ڕاگەیاند کە بە ڕۆژووی سیاسی 
ناسرابوو. تاکتیکێک کە لە بەشەکانی دیکەی 
کوردستانیشدا بەکارهێنرابوو. ئەم کردەوەیە 
تێکەڵێک ل��ە دژایەتی و مەحکوومکردن بە 
ئامانجی چوونەدەری پاسداران و ئەڕتەش لە 
سنە بوو لە رێگەی  کەڵکوەرگرتن لە ئامرازە 
ناتوندوتیژەکان��ی وەکوو ڕۆژووی سیاس��ی . 
ئ��اواد، کاتێک ب��اس لە مانگرت��ن وەکوو 
ش��تێکی بنەڕەتی لە خۆڕاگریی ناتونوتیژدا 
دەکات دەڵ��ێ: “مانگرتنەکان، پێمل نەبوون 
ب��ە هاوکارییە؛ ک��ە فەلەس��تینییەکان دژ 
بە ئیس��ڕائیل لە غ��ەزە و کەناری ڕۆژئاوای 
 p. ,1984(چەمی ئۆردۆن بەکاری��ان هێناوە
32(. یەكێک ل��ە مانگرتووانی ئەم بزاڤە لە 
ژانڤیی��ەی 1980دا دەڵێت: “ئێمە ئەندامی 
هی��چ حیزبێکی سیاس��ی نی��ن و ئامانجی 
ئێمە ل��ە مانگرتن لە خۆراک، بۆ دەرکردنی 
پاس��داڕەکان ب��وو، چونک��ە ئ��ەوان لەژێر 
دەمامکی دابینکردنی نەزم، هاتوون دەنگی 
Khosh-  ەەڵک س��ەرکوت بکەن” )بڕواننە

.)hali, 2008e, pp. 212
“ڕێژیمی  دەڵێ��ت:   )2018( س��ەیدی 
ئیس��امی، بزووتن��ەوەی کوردەکانی وەک 
هۆکارێکی دژبەر دەبینی کە پێویس��ت بوو 

پێش ل��ە ڕیفراندۆمی بەرنام��ە بۆ دانراوی 
ڕێژیم لە 30 مارس��ی 1979، شکستی پێ 

بهێنرێت”.
ل��ە  وازی  ک��وردی  بزووتن��ەوەی 
داخوازییەکان��ی خ��ۆی ب��ۆ خودموختاری 
نەهێن��ا و ه��اوکات بەرزی��ی ئاس��تی بە 
سیاسیبوونی کۆمەڵگا و توانایی بۆ وەجووڵە 
خستنی گشتیی کۆمەڵگا، پێگەیەکی دیاری 
بەرهەڵس��تکارانەی بە کورد لە بەرانبەر بە 

ڕێژیمی ئیسامی بەخشی.
ڕەوت��ی ڕووداوەکان��ی ئێران پێش��انی 
دا ک��ە بردنەپێش��ێی ئۆتۆریت��ە لە ڕێگەی 
دروستکردنی تەنگەژە و قەیران، مێتۆدێکی 
بەرنامەبۆداڕێ��ژراو لە الی��ەن ڕێژیمەوە بوو. 
ئامانج��ی بنەڕەتیی ڕێژیم ل��ە بەکارهێنانی 
هێزی چەکدار، بۆ کۆتایهێنان بە دووفاقیی 
هێز لە کوردستاندا و بەهێزکردنی ئۆتۆریتەی 
خۆی ل��ەم ناوچەیەدا، پێ��ش ڕیفراندۆمی 
کۆماری ئیس��امی بوو. بۆ نموونە مس��تەفا 
چەم��ران )یەکەمی��ن وەزی��ری بەرگریی 
ئێران دوای ش��ۆڕش( لە گۆش��ەنیگایەکی 
سەربازییەوە لە مەسەلەی کوردی دەڕوانی 
و ب��ەردەوام پێداگریی لەس��ەر ئەوە دەکرد 
ک��ە ب��ۆ گەرەنتیکردنی دەس��ەاڵتی ڕێژیم 
ل��ە کوردس��تاندا، ناردنی ئەڕت��ەش وەک 
کاریگەرترین چارەس��ەر تاک��ە ڕێگەچارەیە 

.)Mostafa Sultani, 2006, pp. 374(
لەگ��ەڵ هەموو ئەوانەش��دا، زیاتربوونی 
تەنگەژە لە کوردستان و هاوکات بەهێزبوونی 
هێنایە  ڕێژیم��ی  ک��وردی،  بزووتن��ەوەی 
س��ەر ئەو قەناعەتەی کە بۆ بەدەستهێنانی 
ڕیفران��دۆم،  ب��ۆ  ک��وردەکان  پاڵپش��تیی 
سازش��ێکی کاتی پێکبهێنێت. زنجیرەیەک 
لە وتووێژ لە نێ��وان کوردەکان و نوێنەرانی 
بە دەس��تەی  )ناس��راو  حکوومەتی کاتیدا 
 Tehran Musavvar,( پێکه��ات )نیاز پاکی
1979d, pp. 44-46(. هەرچەن��د ئەمە هیچ 
ئاکامێکی ئەرێنیی ب��ۆ بزووتنەوەی کوردی 
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نەبوو و لەم ماوەیەدا کوردس��تان قۆناغێکی 
ئاڵۆزی نە ش��ەڕ و ن��ە ئاش��تیی تێپەڕاند. 
پاشان حکوومەت بەخێرایی هێزی نیزامیی 
زۆری بۆ کوردس��تان ڕەوان��ە کرد. هاوکات 
لەگەڵ توندترکردنی کێشمەکێش��ی نیزامی 
لە کوردس��تان، سادق خەڵخاڵی یەکێک لە 
کەس��ایەتییە ئایینییە توندئاژۆکان نێردرا بۆ 
ناوچەکە، تاکوو تۆڵە لە بزووتنەوەی کوردی 
و خەڵکی کورد لە بەر بەشداری نەکردنیان 
لە ڕیفراندۆمی کۆماری ئیس��امی بکاتەوە. 
خەڵخاڵیش هاوشێوەی دەسەاڵتدارانی تری 
ڕێژیم پێ��ی وا بوو کە هێزی س��ەربازی و 
ئیعدام��ی بەکۆمەڵ و جەماوەریی نەیاران و 
دژبەرەکان، تاک��ە ڕێگەچارەی ئاڵۆزییەکانی 
کوردستانە. وەحش��یگەرییەکانی خەڵخاڵی، 
بوونە هۆی ئەوەی بە قەس��ابی کوردستان 
بناسرێ. لە میانەی ئیعدامە زنجیرەیییەکاندا، 
خاڵخاڵی سەدان خەڵکی سیڤیل و چاالکی 
 Amanat,( سیاس��یی کوردی ئیعدام ک��رد
 .)2017, pp.779-781; Mahbobi, 2017
کوردستان لەو س��ەردەمەدا بە شێوەیەکی 
ئەزموون  تێ��رۆری  یەکگرتووان��ە دەوڵەتی 
کرد. حکوومەتی ئیس��امی ب��ە دڵخواز و 
ئیش��تیای خۆی ئیعدامی بەکۆمەڵی وەکوو 
تۆڵەی خواس��تی خودموختاری و بایکۆتی 
ڕێفڕاندۆمی کۆماری ئیس��امی بەکار هێنا. 
11 کورد )لە نێوانیاندا زیندانیی برینداریشی 
تێ��دا بوو( ل��ە 27ی ئاگۆس��تی 1979 لە 
فڕۆکەخانەی سنە ئیعدامی بەکۆمەڵ کران 
)IHRDC, 2011(. 47 ژن و پی��اوی کورد 
لە سنە لە ڕێکەوتی 2ی سێپتامبری1979 
ئیعدام کران ، 59 الو لە مهاباد لە ڕێکەوتی 
2ی ژوئەن��ی 1983 ئیع��دام ک��ران ک��ە 
حوکمەکەیان لە الیەن فەرمانداری مهاباد، 
حەمی��دڕەزا جەالئیپ��وورەوە، واژۆ کراب��وو 
))Khoshhali, 2008e, p. 154. زیات��ر ل��ە 
سەد کەس لە سەقز ئیعدام کران لە نێویاندا 
ش��ەها و نەس��رین کەعبی کە خوش��کی 

یەکتر و هەردووکیان پەرەستاربوون و بەبێ 
دادگایی کردن حوکمەکانیان جێبەجێ کرا. 
ئەوان��ە میناکگەلێک لە ئ��اکاری دڕندانەی 
حکوومەتی ئیسامی لە بەرانبەر کۆمەڵگای 
ش��ەپۆلی  یەکەمی��ن  ب��وو.  کوردس��تان 
ئیعدامەکانی خەڵخاڵی، لە ئۆگۆستی 1979 
دەس��تی پ��ێ ک��رد. دواب��ەدوای فەرمانی 
جیهادی خومەینی کە لە 19ی ئۆگۆس��تی 
1979 دەریک��رد، لەشکرکێش��ی بۆس��ەر 
ش��اری پاوە کرا. خەڵخاڵی وەکوو تۆقاندنی 
گەلی کورد زۆرینەی دوکتۆر و پەرەس��تار 
و کارمەندان��ی بوارەکان��ی تەندروس��تی و 
پەروەردەی تەبعیدی دەرەوەی کوردس��تان 
کرد و لە واڵمی ئەم دڕەندایەتییانەدا، موفتی 

زادە لە نامەیەکی کراوەدا نووسی:
“هاوواڵتییانی ئازیز و ئۆمەتی ئیسامی 
لە ئێ��ران، ئەو بارودۆخەی برا و خوش��کە 
کوردەکانت��ان دوای ڕووخانی ڕێژیمی ش��ا 
ئەزموونی��ان کردووە، زۆر جی��اوازە لەوەی 
ک��ە ئێوە لە ڕۆژنامەکان��دا دەیخوێننەوە. لە 
کاتێکدا هەموو ئێران، بەبۆنەی س��ەرکەوتن 
بەسەر شادا س��ەرگەرمی ئاهەنگ گێڕانن، 
تەنها چەند ڕۆژێک دوای ئەمە پاشماوەکانی 
ڕێژی��م ب��ە بیانووی “ش��ۆڕش و ن��ەزم”، 
هێرشێکی بەرفراوانیان دژی نەتەوەی کورد 
دەست پێ کرد. ئێستاش هاوواڵتییانی کورد، 
بێ هیوایانە سەریان سووڕماوەتەوە و بۆیان 
پرس��یارە کە بۆچی لە کاتێکدا تاوانبارەکان 
کوردستان وێران دەکەن، ئێوەی هاوواڵتییان 
 Khoshhali, 2008d, بێدەنگن” ) بڕوانن��ە

.)pp. 42-43

ڕاگەیاندنیشۆڕاکانیشار
خەڵکی سنە پێداگرییان لەسەر بەهێزکردنی 
سیستەمی شۆڕاکان دەکرد، بەاڵم لە ڕوانگەی 
وەکووهێزێک��ی  ش��ۆڕاکان  حکوومەت��ەوە 
هەڤ��دەم چاویان ل��ێ دەکرا کە بۆ س��ەر 
ئەردەاڵن  مەترسییە،  دەسەاڵتی حکوومەت 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720 458



)2015( یەکێک لە ئەندامانی شۆڕای شاری 
سنە، شۆڕا وەکوو پڕۆژەیەکی لە سەرێوە بۆ 
خوارێ وەس��ف دەکات کە لە گەڕەکەکانی 
شاری س��نە لە س��اڵی 1978 دەستی پێ 
ک��رد و بۆ پێکهاتن و دامەزراندنی ش��ۆڕای 
هاوشێوە، بۆ شارەکانی دیکەی کوردستانیش 
هاندەر بوو. لە کوردس��تاندا شۆڕش لەالیەن 
هێزە چەپ و نەتەوەیی و س��ێکۆالرەکانەوە 
ڕێبەری دەکرا، لە کاتی شۆڕشدا ئەم الیەنانە 
بۆ جووڵەپێدانی  هاوبەشیان  بەرپرسیارێتیی 
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردس��تان و الیەنگرانی 
ئیدیۆلۆژییەکان��ی خۆی��ان هەب��وو کە لە 
دامەزراندنی سیستەمی شۆڕادا ڕەنگدانەوەی 
 Mostafa Sultani & Watandust,(هەب��وو

!.)2015, p. 23
لەدوای س��ەردانی ئایەتووڵاڵ مەحموود 
تاڵەقانی )کەسایەتیی ڕیفۆڕمخوازی ئیسامی 
و ئیدیۆلۆژیکی ئێران��ی و مەالی پلەبەرزی 
شیعە( بۆ کوردس��تان و دیتنی سیستەمی 
ش��ۆڕاکان، تاڵەقان��ی داوای دامەزراندن��ی 
سیس��تەمێکی خۆبەڕێوەبەریی ش��ۆڕایی بۆ 
ت��ەواوی ئێران دەکرد. هەڵبەت هەر بە پێی 
تاڵەقانی، بەشێک لە  ژیاننامەی خۆنووسیی 
هێزە ئیسامییەکانی سنە لەژێر کاریگەریی 
ش��ۆڕاکانی  تاراندا،  کۆنزێرڤاتیڤەکانی  هێزە 
ئێس��تایان قەبووڵ نییە و داوای شۆڕایەکی 
 .)Seyedi, 2018( تەواو ئیس��امی دەکەن
هەرچەندە کە بەنیس��ەدر و ڕەفس��ەنجانی 
)کە هەردووکیان ل��ە نوێنەرانی حکوومەت 
بۆ گفتوگ��ۆ لەگەڵ ک��وردەکان بوون و لە 
خومەین��ی نزیک ب��وون(، پێش��نیارەکەی 
تاڵەقانییان ڕەد کردەوە و ئەوان شۆڕاکانیان 
وەکوو دامەزراوەیەک دەبینی کە دەسەاڵتی 
حکوومەت��ی الواز دەکرد. خەڵکی خۆجێیی 
بەش��داربوون،  ڕاس��تەوخۆ  ش��ۆڕاکاندا  لە 
تەناهی��ی گەڕەکەکانیان دابی��ن دەکرد و 
ه��اوکات لەگەڵ دیاریکردن��ی نرخی بازاڕ، 
پێداویستییەکانیش��یان وەکوو نەوت و ئارد 

بەسەر خەڵکدا دابەش دەکرد.
ئ��ەم مۆدێلەی ش��ارەداری تا ش��ەش 
مان��گ ب��ەردەوام ب��وو؛ تاوەکووهێزەکانی 
پێش��مەرگە ل��ە ش��ارەکانی کوردس��تان 
دەڵێ��ت  کۆالقۆچ��ی)2015(  کش��انەوە. 
کۆمەڵگ��ەی مەدەنیی ک��وردی هەوڵیان بۆ 
بەهێزکردنی شۆڕای ش��ارەکان دەدا وەکوو 
شێوازێکی بێ هاوتای خۆڕاگری و هۆکاری 
س��ەرەکیی تەنگەژەی نێ��وان کوردەکان و 
حکووم��ەت. بەهێزکردنی ڕۆڵی ش��ۆڕاکان، 
بەش��ێکی گرینگ��ی داواکاریی��ەکان ب��ە 
کوردستان  دێموکراتیزەکردنی  مەبەس��تی 
بوو. لە بەشێک لە گەاڵڵەی خودموختاریدا، 
ک��وردەکان داوای��ان دەک��رد ک��ە هەموو 
دامەزراوە ئەمنییەتییەکان لە کوردس��تاندا، 
لەژێر چاودێری��ی کۆمیتەیەکی  پێویس��تە 
ل��ە  )پێکهات��وو  س��ەربازییدا  هاوبەش��ی 
سەربازانی نیشتمانی و نوێنەرانی کومیتەی 
شۆڕش( بێت و هەروەها پادگانەکان دەبێت 
 Mohajer,( ش��ارەکان  دەرەوەی  ببرێن��ە 
2014(. بەاڵم ئەم داواکارییانەی کوردەکان، 
لەالیەن دەسەاڵتەوە وەکوو هەوڵی کورد بۆ 
لەبەرچاو  حکوومەت  دەسەاڵتی  نەهێشتنی 
گیرا، هەربۆیە حکووم��ەت هیچ کاتێک لە 
ڕێگەیەکی ئاشتیخوازانەوە واڵمی داواکاریی 

.)Kolaqochi, 2015( کوردی نەداوە
میتینگی نەغەدە و پێکدادانی ئێتنیکی

لەپێناو بەهێزکردنی دەس��ەاڵت بە سەر 
کوردس��تاندا، حکوومەت بە دروس��تکردنی 
قەیران و پەیڕەویکردن لە سیاس��ەتی ئاژاوە 
بنێ��وە و حکووم��ەت بکە، بە ش��ێوەیەکی 
سیس��تەماتیک ل��ە ئاژاوەنان��ەوە کەڵک��ی 
وەردەگ��رت )Nikraftar, 2017, p. 32(. بە 
جۆرێک کە ڕێبەرایەتیی کوردەکان، لە دژی 
پەیڕەویک��ردن لە سیاس��ەتێکی لەمجۆرە، 
چەندین جار هۆش��دارییان بە ڕێژیم دا، بۆ 
نموونە شێخ عێزەدین حسەینی لە نامەیەکدا 
ب��ازرگان  )یەکەمین س��ەرۆکوەزیرانی  بۆ 
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دوای ش��ۆڕش( دەنووس��ێت: “گەورەترین 
هەڵ��ەی حکووم��ەت، باڵوکردنەوەی تۆوی 
 Tehran(”دووبەرەکیی��ە ل��ە نێو کوردان��دا

.)Musavvar, 1979b, p. 22
حکوومەت بە شێوەیەکی سیستەماتیک 
کاری بۆ پێکهێنان��ی تاقمگەرایی دەکرد بۆ 
ئ��ەوەی پێگەی ک��وردەکان الواز بکات. بۆ 
وێنه  حکوومەت و ئەڕتەش��ەکەی، چەندین 
جار لە نێو کۆمەڵگەی ئازەریدا، پاڵپشتییان 
لە گرووپگەلێکی دیاریکراو دەکرد و هاوکات 
لە ناوچە کوردیی��ە جیاوازەکاندا کاریان بۆ 
دروستکردنی ناکۆکیی تاقمگەرایی لە نێوان 
 Mohséni, 2018,( کورد و تورکدا دەک��رد
p. 226(. دەرکەوتن��ی تەنگ��ەژەی جیددی 
ل��ە نەغەدە و ورم��ێ و کۆمەڵکوژیی قاڕنێ 
لە 2ی س��ێپتامبەری1979  کە تێیدا 47 
سڤیل گیانیان لەدەست دا، نموونەگەلێکی 

کۆمەڵکوژی بە پاڵپشتیی ئەڕتەشی ئێرانن.
ل��ە 20ی ئاپڕیل��ی 1979 و لە میانەی 
میتینگێکی پێکهاتوو لەالیەن حدکاوە و لە 
شاری نەغەدە کە شارێکە دانیشتوانی کورد 
و ئازەری��ی هەیە، ڕووداوێکی کارەس��اتبار 
ڕوویدا ک��ە ژمارەیەکی بەرچ��اوی قوربانی 
ل��ێ کەوت��ەوە و ه��اوکات، بوو ب��ە هۆی 
دانیش��توانی  زۆرین��ەی  جێگۆڕکێکردن��ی 
کوردی ش��ارەکە. ڕێبەرایەتیی بزووتنەوەی 
کورد، ئەڕتەش��ی ئێرانی لە هێرش بۆ سەر 
کوردەکان لە نەغەدە و ناوچەکانی دەوروبەر 
بە بەرپرس��یار دەزانی، هەربۆیەش ڕێبەریی 
حدکا “دوکتۆر قاس��ملوو”، لە سەفەرەکەی 

بۆ تاراندا گوتی:
“ئێم��ە دەزانین هەندێ��ک هێز کار بۆ 
پێکهێنان��ی ئاڵ��ۆزی ل��ە پەیوەندییەکانی 
ئێم��ە و حکوومەت��دا دەک��ەن.  بۆیە ئێمە 
لێرەین تا هۆش��داری بە دەسەاڵت بدەین و 
هەڵەتێگەیش��تن لەمەڕ ئەو بابەتە چارەسەر 
بکەی��ن. هەرچەن��دە ک��ە ئەزموونی ئێمە 
دەرخ��ەری  ئەوەیه  کە حکوومەت گرینگی 

بەو بابەتانە نادات یان دڵخوازانە ئەو بابەتانەی 
Kho-  ووردستان پشتگوێ دەخات” )بڕواننە

 .)shhali, 2008a, pp. 19-20

کۆچیمێژوویییمەریوان
ناکۆکییەکانی  س��ەرەوەی  چوون��ە  لەگەڵ 
نێوان ک��وردەکان و حکووم��ەت، هاوکات 
لەنێو  فرەچەشنیی ش��ێوازەکانی خۆڕاگری 
بزووتن��ەوەی کوردی��دا پەرەی ئەس��تاند. 
فرەچەش��نیی چاالکییەکان��ی کۆمەڵ��گای 
پرس��ێکی  ب��ووە  کوردس��تان  مەدەنی��ی 
ڕاستەقینە لەبەردەم سەپاندنی دەسەاڵت لە 

کوردستاندا.
یەکێ��ک ل��ە نموونەکان��ی چاالکی��ی 
سیاس��یی کۆمەڵ��گای مەدەن��ی، بریت��ی 
بوون ل��ە چاالکیی��ەکان بۆ ئ��ازاد کردنی 
زیندانیانی سیاس��ی لە کوردستان. بۆ وێنه 
 لە مەریوان، “بەخێرهاتنی کردنی زیندانییە 
ڕێوڕەس��می  پێکهێنانی  و  سیاس��ییەکان” 
پێش��وازیکردن بۆی��ان، ل��ە الی��ەن “فواد 
ڕێگە  لە  یەکێ��ک  مستەفاس��وڵتانی”یەوە، 
کاریگەرەکان بۆ وەجووڵەخستنی کۆمەاڵنی 
 Mostafa Sultani, 2006, p.( خەڵک ب��وو

.)181
ئ��اواد، ک��ە گرینگ��ی ب��ە خوێندنی 
فەلەس��تینییەکان  ناتوندوتیژیی  خۆڕاگریی 
لە دژی ئیسرائیل دەدات دەڵێت: مانگرتنی 
قوتابخان��ە و ب��ازاڕەکان، واژۆکۆکردن��ەوە، 
تێلێگرافەکان��ی ناڕەزایەتییان��ە، تەبلیغات و 
مەحکوومکردنەکان لە نووسراوە ڕۆژانەکاندا 
و هەوڵ��ەکان ب��ۆ بایکۆتکردن��ی ش��مەکە 
دەرخ��ەری  لەڕاس��تیدا  ئیس��رائیلییەکان 

.)p. 22 ,1984( خۆڕاگریی ناتوندوتیژن
کوردس��تان،  مەدەنی��ی  کۆمەڵ��گای 
پشتئەس��توور بوو بە چاالکییە جۆراوجۆرە 
ئاشتیخوازانەکانی وەکوو: مانگرتن، مانگرتن 
هاوبەشییەکان،  خۆپێش��اندانە  خواردن،  لە 
داخس��تنی بازاڕ و قوتابخانە و ئۆفیسەکان، 
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کە وەک��وو ئام��رازی بەرگری��ی بەکۆمەڵ 
پێناس��ە دەکرێن. چاالکییەکانی کۆمەڵگای 
مەدەنی��ی کوردی، ئ��ەو کردەوان��ە بوون 
کە لە بەرانب��ەر ڕێژیمی ت��ازە دامەزراوی 
 Khoshhali, 2008b,(دەگیرانەب��ەر ئێراندا 
p. 57( . خۆپێش��اندانی ش��اری س��نە بۆ 
ئازادکردنی هەش��ت زیندانی��ی کۆمەڵە لە 
Mostafa Sultani & Watan- )ەەری��وان 
dust, 2015, p. 140(، داخس��تنی ب��ازاڕ بۆ 
چەند حەفتە بۆ چوونەدەرەوەی پاس��داران 
لە شارەکان و مانگرتنی خەڵکی بانە و پاوە 
لە خواردن، نموون��ەی بەرچاوی چاالکییە 
ناتوندوتیژەکان��ی کۆمەڵ��گای ک��وردی لە 
Mostafa Sul- )ااوەی “پاش ش��ۆڕش”دان 

.)tani & Watandust, 2015, p. 26
مەری��وان لەگ��ەڵ زۆرێ��ک لە ش��ارە 
کوردییەکان��ی دیکە، بب��ووە ناوەندی زۆر 
چاالکی. خەڵکی مەریوان، بەشێکی چاالکیان 
لە شۆڕش��دا پێکهێنابوو و ئەمەش مەریوانی 
کردبوو بە ناوەندی چاالکیی سیاسیی گرووپە 
جی��اوازەکان.  کۆچ��ی مێژووییی مەریوان، 
یەکێک ل��ە گرینگتری��ن ڕووداوەکانی ئەو 
بوو. کردەوەیەکی  سەردەمەی کوردس��تان 
خۆڕاگران��ه  بوو ک��ە شوناس��ێکی تایبەتی 
بە ش��ارەکە بەخش��ی و هاوکات پێداگریی 
کوردەکانی لە داواکردنی ویس��تەکانیان بە 
ڕێگەی کردەوەی بەکۆمەڵی ئاشتیخوازانەوه 
پێشان دا . ئەم کۆچه  گشتییەی دانیشتوانی 
مەریوان بڕیارێک بوو کە لە الیەن ش��ۆڕای 
مەریوان��ەوە درابوو و پاڵپش��تیی زۆرینەی 
 Mostafa( کوردس��تانی ئێرانی لەگەڵ بوو
Sultani, 2006, pp. 374-376(. ئەم کۆچە 
چواردە ڕۆژی خایان��د. لە 23ی جووالیەوە 
تاکوو 5ی ئاگۆستی 1979 و فوادی مستەفا 
س��وڵتانی، ڕۆڵێکی دیاری لە چاالکییەکانی 
ش��اری مەریوان و ئەم کۆچ��ە مێژوویییەدا 

هەبوو.
پێش ل��ە کۆچی مێژووی��ی و لە کاتی 

ک��ردەوە ناڕەزایەتییەکاندا لە 14ی ژوئیەی 
1979، خەڵک��ی مەری��وان ل��ە بەرانب��ەر 
ب��ە مەکتەب��ی قوڕئ��ان ل��ەدژی ڕادیۆ و 
تەلەفزیۆن و سیاس��ەتەکانی سپا لە شاردا، 
خۆپێشاندانیان ئەنجام دا، لەو خۆپێشاندانەدا 
سێ خۆپیش��اندەر کوژران و زۆر کەسیش 
 Mostafa Sultani, 2006,( ]16[بریندارب��وون
pp. 364-364(. هۆکاری ئەم خۆپێش��اندانە، 
ک��ردەوە هاوش��ێوەکانی پاس��داران بوو لە 
ش��اردا و بۆیە خەڵ��ک داوایان دەکرد هێزە 
س��ەربازییەکان لە شارەکەیان بچنە دەرەوە 
و خەڵک��ی مەری��وان چەندی��ن ج��ار بە 
ڕوونی گوتبووی��ان “ئێمە نامانهەوێ لەگەڵ 
حکووم��ەت ش��ەڕ بکەین و ئێم��ە پێدانی 
دەس��ەاڵت بە پاس��داران قەب��ووڵ ناکەین 
و دەبێت تەناهیی ش��ارەکەمان بەدەس��ت 
خەڵکانێکی باوەڕپێک��راوی خۆجێیی بێت” 

.)Khoshhali, 2008h, pp. 92-93(
لە میانەی دانیش��تنێکی نێوان چەمران 
و نوێنەران��ی خەڵک��ی مەری��وان، چەمران 
هەڕەش��ەی ئەوەی ل��ە خەڵک ک��رد کە 
ل��ە ئەگ��ەری دەس��ت هەڵنەگرتنی��ان لە 
داخوازییەکانی��ان، ئ��ەوه ڕووبەڕووی س��زا 
دەبنەوە و گوتی کە ئەڕتەشی ئێران بۆ شەڕ 
 Mostafa Sultani,( لێرەیە نەک جەژنگرتن
p. 374 ,2006(. فواد مس��تەفا سوڵتانی لە 
واڵمی ئ��ەودا گوتی: “ئەگ��ەر دەتانهەوێت 
هێ��رش بکەنە س��ەر مەریوان ئێمە ش��ار 
بەجێدەهێڵین ئێوە دەبێت ش��ارێکی چۆڵ 
Khoshhali, 2008h, pp. 92-( ”داگیربکەن
93(. لەگ��ەڵ زیاتربوون��ی ناکۆکییەکان لە 
مەریوان، الیەنی توندئ��اژۆ و کۆنزێرڤاتیڤی 
ڕێژیم، هاوشێوەی چەمران لە گۆشەنیگایەکی 
تەواو س��ەربازییەوە بۆ مەسەلەی کوردیان 
دەڕوان��ی. چەمران پێداگریی لەس��ەر ئەوە 
دەک��رد کە بەکارهێنانی هێزی نیزامی تاکە 
گەرەنتی��ی بەهێزکردنی دەس��ەاڵتی ڕێژیم 
لە کوردس��تانە، ئەم هەڵوێستە دڕندانەیەی 
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چەم��ران، لەالیەن کاربەدەس��تانی خودی 
ڕێژیمیش��ەوە ڕەخنەی لێ گی��را. بۆ وێنە 
مەه��دی بەهادۆریان، نوێن��ەری خومەینی 
ب��ۆ لێکۆڵین��ەوە لە بارودۆخی کوردس��تان 
لە ڕاپۆرتێکیدا دەڵێت: “بەڵگەکان پێش��ان 
دەدەن کە چین��ی فێۆدال و خاوەن زەویی 
کوردستان لە ڕێگەی گەاڵڵەیەکی نهێنییەوە 
کە لەالیەن کەسانی وەکوو دکتۆر چەمران 
و و ژێنێ��ڕاڵ زاهیرین��ەژادەوە داڕێژراب��وو، 
پڕ چەک دەکرێن تاکوو خەڵکی بێبەش��ی 
Am-  ووردس��تان سەرکوت بکەن” )بڕواننە

.)jadi, 2011
بەش��ێک ل��ە ناڕەزایەتییەکانی ک��ورد لە 
ڕێژیم لە ڕێگەی کۆچە بەکۆمەڵەکانەوە خۆیان 
پێش��ان دا. دامەزراوەی س��پای پاس��داران لە 
مەری��وان و ک��رداری توندوتیژانەکەیان، رۆڵی 
ڕووخێن��ەری چین��ی فێ��ۆدال و ڕێبەرایەتیی 
کاتی��ی پارتی دێموکرات )قی��ادە موقت(، بووە 
ئاکامی پەرچەک��رداری خەڵکی مەریوان کە لە 
Mostafa Sul- )ۆۆچی مێژووییدا ڕەنگی دایەوە 
tani, 2006, p. 105(. ش��ۆڕای شاری مەریوان 
کە سیاسەتەکانی نوێنەرایەتیی زۆرینەی شاری 
دەکرد، ڕێکخەری س��ەرەکیی ئەم کۆچە بوون. 
یەکیەتی��ی جووتیارانی مەری��وان و هێزەکانی 
پێشمەرگەی ئەم یەکیەتییە کە لە 29ی مەی 
1979 دامەزراب��وو، پێ��ش و پ��اش کۆچەکە، 
ڕۆڵێک��ی بەرچاویان ل��ەم ڕووداوەدا هەبوو. ئەم 
یەکیەتیی��ە و هێ��زە چەک��دارە بچووکەکەی، 
مەش��قی پەروەردەی��ان بەڕێوەدەبرد و هاوکات 
پش��تیوانییان ل��ە چاالکی��ی ب��ێ زەوییەکان 
ل��ە دژی خ��اوەن زەویی��ەکان ل��ە مەریوان 
دەک��رد. یەکیەتیی جووتیاران لە بردنەس��ەری 
بڕوابەخۆیی��ی کۆمەڵ��گای مەدەنی��ی مەریوان 
Mostafa Sultani, 2006, pp. 22-(بەش��دار بوو

 .)26
دوابەدوای ڕاگەیاندنی ش��ۆڕای ش��اری 
مەریوان، کۆچەکە لە 22ی ژوئیەی 1979 
دەس��تی پ��ێ ک��رد تاوەکوو چ��واردە ڕۆژ 

 Mostafa Sultani, 2006,( ب��ەردەوام ب��وو
p. 374( و ئ��ەم کۆچ��ە ب��وو ب��ە خاڵێکی 
وەرچەرخ��ان ل��ە جوواڵنەوەی سیاس��یی 
مەری��وان ل��ەو س��ەردەمەدا و ه��اوکات 
ناڕەزایەتییەکی ئاش��تیخوازانە و کردەیەکی 
نافەرمانی��ی مەدەن��ی و س��تراتیژییەک بۆ 
ڕێگریک��ردن ل��ە کۆمەڵکوژکردنی خەڵکی 
مەدەنی بەدەستی ئەڕتەشی ئێران و سپای 
پاسدارانی ئینقابی ئیسامی بوو. لەمیانەی 
ئەم کۆچەدا، بە نزیکەی نیوەی دانیشتوانی 
مەریوان لە نێوان حەوت بۆ هەشت هەزار لە 
پازدە هەزارکەس، شاریان بەجێهێشت و لە 
کانیماران کە ناوچەیەکی دەرەوەی مەریوان 
ب��وو، کەمپیان دروس��ت کرد. بەش��ێکی 
دیکە لە خەڵ��ک لەگ��ەڵ خزمەکانیان لە 
دێهاتەکان��ی دەورووبەر مان��ەوە. خەڵک لە 
بەش��ە جیاوازەکانی کوردستانەوە خۆراک و 
پێداویس��تییان بۆ کەمپی کانیماران دابین 
کرد، ک��ە ئەمە پێش��اندەری یەکگرتووییی 
ئ��ەوان ب��وو لەگ��ەڵ خەڵک��ی مەریوان، 
بەجۆرێک کە لە شارەکانی سنە، کامیاران، 
س��ەقز، بانە و بۆکان خەڵک بەرەو مەریوان 
کەوتنەڕێ و لە دوای چەند ڕۆژ گەیش��تنە 
 Mostafa Sultani &( کەمپ��ی کانیم��اران

.)Watandust, 2015, p. 405
ئەم ڕێپێ��وان و کۆچە فراوانە، لە الیەن 
بەش��ێک لە میدیای نەتەوەیییەوە پێش��ان 
دران. بۆ وێنە تێهران مۆس��ەووەر، زۆرینەی 
ڕاپۆرتەکانیان لەس��ەر ئ��ەم کۆچە و الیەنە 
جیاوازەکان��ی ژیان��ی خەڵک ل��ە کەمپی 
کانیماران بوو )1979g, pp. 27-37(. الیەنە 
سیاسی و سیمبۆلیکەکانی ئەم کۆچە پێشان 
دەدات کە کۆمەڵگای کوردی، لەو سەردەمەدا 
ڕاهێنانی ل��ە بوارێکی فراوان��ی خۆڕاگریی 
مەدەنی��دا ک��ردووە کە دەرخەری ئاس��تی 
ب��ەرزی سیاس��یبوونی کۆمەڵگایە. هاوکات 
هەنگاوە هاوش��ێوەکانی خەڵکی کوردستان 
لە شار و شارۆچکەکانی کوردستان، پێشان 
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دەدات کە کوردس��تان توانیویەتی پەرە بە 
خۆی  داخوازییەکانی  بەهێزی  پۆتانسییەلی 
ب��دات، کە لە کردەکانی کۆمەڵگای مەدەنی 
و پەنابردن بە کردەوەی ئاشتیخوازانە ڕەنگی 
دای��ەوە . کۆچی مێژووییی مەریوان، بوو بە 
س��ەرچاوەیەکی ئیلهامبەخش بۆ شارەکانی 
دیکەی کوردس��تان. فواد مستەفا سوڵتانی 
لە کەمپی کانیماران بە خەڵکی گوت: “ئەم 
کۆچە خەڵکی یەکگرتوو کردووە و مەریوان 
بۆتە ق��ەاڵی ئازادی و ئێم��ە هەموو ئێران 
Mostafa Sul-  ەەکەین��ە مەریوان” )بڕواننە
tani & Wantandust, 2015, p. 379(. ئ��ەم 
کردەوەیە س��ازکەری ملمانێیەک بۆ هێزە 
ناخەڵکییەکانی وەک پاس��داران، ئەڕتەش، 
مەکتەب��ی قورئان��ی موفتی��زادە و خاوەن 
زەوییەکان بوو. شۆڕا کە پێش کۆچی خەڵکی 
مەریوان لەالی��ەن ڕێژیمەوە بە نایاس��ایی 
دانراب��وو، دوابەدوای ئەمە بە ش��ێوەیەکی 
فەرمی ناسرا، بە چەشنێک کە ڕێژیم بەڵێنی 
دا کە هەموو هێزەکان، بنکەکانیان لە ش��ار 
بەجێبهێڵن و تەناهی بدەنەدەس��ت پۆلیس 
و خەڵکی خۆجێی��ی، هەرچەندە کە ڕێژیم 
 Mostafa( ئەم بەڵێنانەی بەج��ێ نەگەیاند

.)Sultani, 2006, pp. 374-389

ئاکام
ل��ە کاتێکدا ش��ۆڕش ب��وو بەه��ۆی گۆڕینی 
نوێ��ی  مۆدێل��ی  دامەزراندن��ی  ڕێژی��م، 
پەیوەندی��ی دەوڵەت-خەڵ��ک نەب��وو بەهۆی 
دێموکراتیزەکردن و پێش��کەوتنی سیاس��ی-
کۆمەاڵیەت��ی ل��ە ئێ��ران. تێ��رۆری دژبەران 
لەالیەن کۆماری ئیس��امییەوە، س��ەرلەنوێ 
ب��وو بە هۆی ب��ێ هیوای��ی و دابڕانی زیاتری 
ئێرانییەکان. بە نیسبەت کوردەکانیشەوە، چوار 
دەیە مش��تومڕی درێژخایەن لەگەڵ کۆماری 
ئیسامی، بەرهەمی ئەم بێ هیوایی و دابڕانەیە. 
شۆڕشی 1979، لەڕووی پێکهاتەوە و بوو 
بە هۆی س��ەرلەنوێ پێکهێنانەوە و دیس��ان 

دەرکەوتن��ی بزووتنەوەی ک��وردی، هەروەها 
فرەچەش��نییەکی زۆر لە ژم��ارەی بکەرەکان 
و ئایدۆلۆژییە بەش��دارەکان لە بزووتنەوەکاندا 
بەدی دەکرا. ئ��ەم دەرکەوتن��ە نوێیانە هەم 
لەگ��ەڵ خۆیاندا هەلیان دروس��ت کرد، هەم 
بوونە هۆی دروست کردنی ڕکابەری. زۆربوونی 
لەناکاوی ڕێکخراوە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگەی 
مەدەنی، پێشاندەری ئەوەبوو کە شۆڕش تەنیا 
هەلی بۆ بزووتنەوەی ک��وردی پێکنەهێناوە، 
بەڵکوو هەلێکی لەباریشی بۆ نەوەکانی دواتری 
ڕەخس��اندووە،  کوردس��تانیش  ڕووناکبیرانی 
کەس��انێک کە ش��ۆڕش هەلی چاالک بوون 
و بە کردەیی کردنی پۆتانس��یێلەکانیانی پێ 

بەخشین.
نێوان  بابەتێک��ی دیکە هەڵس��وکەوتی 
کوردەکان و حکوومەت��ی ناوەندی لە پاش 
شۆڕش��ی 1979یە،  کە لەوێدا ڕێبەرایەتیی 
بزووتن��ەوەی کوردی ئەوپ��ەڕی نەرمییان 
لەخۆی��ان نوان��دووە، تاوەک��وو ڕێگەیەکی 
ئاش��تییانە ب��ۆ چارەس��ەریی دۆزی کورد 
و  حکووم��ەت  کاتێک��دا  ل��ە  بدۆزن��ەوە، 
دەس��ەاڵتداران، هی��چ ش��تێکیان جگە لە 
تون��دی و ڕەتکردن��ەوەی داخوازییەکانیان 
پێش��ان ن��ەداوە، ئ��ەوە ل��ە کاتێکدایە کە 
ڕێبەران��ی ک��ورد، نوێنەرایەتیی بەش��ێکی 
زۆری کۆمەڵگای کوردیان لە ئێران دەکرد. 
بۆ نموون��ە ڕێبەرانی ک��ورد وەکوو دوکتۆر 
قاس��ملوو و ش��ێخ عێزەدین، چەندین جار 
ئێران  یەکپارچەییی  لەس��ەر  پێداگریی��ان 
کردبۆوە و چەندی��ن جاریش، ڕوونکردنەوە 
و گۆڕانکارییان لە پێکهاتەی خودموختاریدا 
و  ئاب��ووری  سیاس��ی،  )خودموختاری��ی 
کەلت��ووری( ک��ە داخوازی��ی ئ��ەوان بوو 
پێکهێنابوو. لە هەمان کاتدا قاسملوو و شێخ 
تاقمگەراییی��ان ڕەد کردبووەوە.  عێزەددین 
وەک چۆن قاس��ملوو گوتبووی: “ئەوەی کە 
کوردەکان دەیانهەوێت، دەس��تەبەر بوون و 
گەرەنتی کرانی ماف��ە نەتەوەیییەکانیانە لە 
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Kho- )ێێران��دا نەک کوردس��تانێکی جیا” 
هەم��وو  لەگ��ەڵ   .)shhali, 2008a, p. 2
ئەوانەش��دا، دەرک��ەوت ک��ە وەف��اداری و 
ئەمەگناسیی کوردەکان بێهوودە بوو، چونکە 
ڕێژیمی تاران لە سیاسەتە تێکدەرانە و دژە 

کوردەکانی بەردەوام بوو.
دەرکەوتن��ی پێکدادان��ە ئێتنیکییەکان 
لە نێوان ک��وردەکان و ئازەرییەکان، دوای 
تێپەڕینی چوار دەیە، هێش��تاش یەکێک لە 
کێش��ەکانی بەردەم بزووتنەوە و کۆمەڵگای 
کوردییە، بە جۆرێک ئەم بابەتە کوردەکانی 
خس��تووەتە بیرکردنەوە بۆ ڕێگری کردن لە 
لەوش��ێوەیە  ئەزموونێکی  دووبارەبوونەوەی 
لە ئەگەری پێکهاتن��ی گۆڕانکاری لە ئێران 
و ناوچ��ەی کوردی��دا و ئازەرییەکان لە نێو 

کوردەکاندا یان شان بە شانی ئەوان بژین.
بابەتێکی جێگای تێڕامانی دیکە ئەوەیە 
ناتوندوتیژەکان��ی کوردەکانی  که  ک��ردەوە 
ئێ��ران لە کۆمەڵ��گا و واڵتانێکی دیکەوە لە 
سااڵنی 1980�1970 بە ئیلهام وەرگیراون.

ب��ۆ وێنە ڕان��داڵ ل��ە لێکۆڵینەوەکەیدا 
سەبارەت بە کرداری ناتوندوتیژ و خۆڕاگریی 
مەدەنی، باس لەوە دەکات کە لەو ماوەیەدا، 
بەرگریی  جیاوازەکان��ی  جۆرە  پێش��نیاری 
مەدەن��ی لەدژی دیکتات��ۆرەکان لە واڵتانی 
ئەمریکای التی��ن، ئێران و فیلیپین دەکات 
و دەڵێت ئ��ەم نموونانەی بەرگریی مەدەنی 
ل��ە دژی حکوومەتی پاوانخوازدا، لە س��اڵی 
1979 لە ئێ��ران و 1986 لە فیلیپین بووە 
)p. 89 ,1994(. خوێندنەوەی شۆڕشی ئێران 
لە ئاس��تی ناوچەییدا، ئەم ڕاستییە ئاشکرا 
دەکات کە حیزبە سیاسییەکانی کوردستانی 
عێراق، دەرفەتێکی باش��یان بۆ هەمیس��ان 
رێکخس��تنەوەی خۆی��ان بۆ ش��ەڕ لەگەڵ 
حکوومەتی عێراق وەدەست کەوت. شۆڕشی 
بارزانی لە س��اڵی 1975 بەهۆی گرێبەستی 
ئەلجەزای��ەر و نەمانی پش��تیوانیی ڕێژیمی 
 Phillips,( ش��ا بە تەواوی بێکەڵک کەوت

pp. 38-39 ,2019(. دوو حیزب��ی گەورەی 
کوردستانی عێراق واتە یەکیەتیی نیشتمانیی 
کوردستان و پارتی دێموکڕاتی کوردستان ، 
شۆڕش و گۆڕینی ڕێژیمیان لە ئێران وەکوو 
دەرفەتێکی زێڕین بۆ دیسان ساز کردنەوەی 
خۆی��ان دژ بە حکوومەتی عێ��راق دەدیت. 
حیزبەکانی کوردس��تانی عێراق بۆچوونێکی 
ئەرێنیی��ان لەهەمبەر شۆڕش��دا هەبوو. بۆ 
وێنە پارتی هێڵێکی پەیوەندیی ڕاستەوخۆی 
لەگەڵ حکوومەتی ئێران پێکهێنا و ڕێبەری 
یەکیەتی جەالل تاڵەبانی، شۆرش��ی ئێرانی 
دژەئیمپڕیالیس��تی  دیاردەیەک��ی  وەک��وو 
دەدی��ت ک��ە ل��ە بەرژەوەندی��ی گەالنی 
سەرکوتکراوی ناوچەکەدایە. لە هەمان کاتدا 
ئایەتوڵاڵ خومەینی وەکوو ڕێبەرێکی پێشڕەو 
و ئاڤانگاڕد س��ەیر دەکرا. ج��ەالل تاڵەبانی 
چەندین جار و لە چەند نامەی تاکەکەسی 
و سەر ئاواڵەدا، پش��تیوانی و یەکگرتووییی 
 van( خۆی لەگەڵ ش��ۆڕش ڕاگەیاندب��وو
 Bruinessen, 1992, pp. 37-39; Entessar,

 .)1984
ئ��ەوەش پێویس��تە بگوت��رێ کە دوای 
تێپەڕ بوونی چوار دەیە بە سەر دامەزراندنی 
چەندین  س��ەرەڕای  ئیس��امیدا،  کۆماری 
هەوڵ��ی ڕێبەرایەتیی کورد بۆ چارەس��ەری 
ئاش��تییانە، بەاڵم لەبەر سروشتی نەگۆڕاوی 
کۆماری ئیسامی، ئێستاش پەیوەندییەکانی 
نێوان ک��وردەکان و حکوومەت��ی تاران لە 
جاران ئاڵۆزترە؛ لەبەر ئەوەی ئاستی سیاسی-
کۆمەاڵیەتی و ئابووریی کوردەکان، لە کاتی 
دامەزراندنی ڕێژیمەوە، گەیشتووەتە پلەیەکی 
بەرچ��او. لە الیەک��ی دیک��ەوە تێڕوانینی 
حکوومەت��ی ئێران بۆ ئەم پێش��کەوتنانەی 
کۆمەڵ��گا و بزووتنەوەی ک��وردی نەگۆڕاوە 
و ئێس��تاکەش وەکوو هەڕەشەیەک بۆ سەر 
سیاس��ەت و یەکپارچەیی��ی ئێ��ران لێیان 
دەڕوان��ێ؛ هۆکاری ئەوەش ئاس��تی بەرزی 
سیاس��یبوون، توانایی لە وەجووڵە خستن و 
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پێکهێنانی کردەوەگەلی بەکۆمەڵ و گشتییە.

*. Allan Hassaniyan. “Non-Violent Resistance in 
Iranian Kurdistan After 1979.” In Journal of Eth-
nic and Cultural Studies 6 (2019): 98-110 http://
dx.doi.org/10.29333/ejecs/266
Allan Hassaniyan, Postdoctoral Researcher at 
Center for Kurdish Studies, University of Exeter, 
UK.
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شوناسی نەتەوەیی و نەتەوەکان
لەسەردەمی ئینتێرنێت و ڕاگەیەنە کۆمەاڵیەتییەکاندا*

و:ئیبراهیمساڵحڕاد



پێشکەوتنی تێکنۆلۆژیی پەیوەندی و ڕاگەیاندن، 
کارتێکەرییەک��ی بەرچاوی لەس��ەر پێکهاتەی 
تیئ��وری و پڕاکتیکیی دی��اردە کۆمەاڵیەتی، 
سیاس��ی، ئابووری و فەرهەنگیی��ەکان داناوە. 
ئێمە لەس��ەردەمێکدا دەژین ک��ە زانیاری، بە 
خێرایییەک��ی زۆر و لە قەبارەی گەورەگەورەدا 
دەتوان��رێ بنێردرێ، وەرگی��رێ و کاریگەریی 
هەبێ. لەس��ەردەمی پەیدابوون��ی تێکنۆلۆژیی 
چاپ��ەوە، هەرگی��ز وەک ئێس��تا مێ��ژوو، ئاوا 
ئاس��ان، بە بەڵگەوە و لە ئاستێکی ئاوا بەریندا، 
 )Arthur 2011:175 ( لەبەردەس��تدا نەب��ووە
مێدیای ئەلەکترۆنی و ئینتێرنێت نیشانیان داوە 
ک��ە لە پێکهێنانی ئەو ئاڵوگۆڕە خێرایە، کە لەو 
بوارەدا هاتۆتەپێش، ب��ە دوو ئامرازی کاریگەر 
لە قەڵەم دەدرێن. ئینتێرنێت، وەک ئامرازێکی 
خزمەتگ��وزار، توانیویەتی هەم��وو الیەنەکانی 
ژیانی ئینسان بخاتە ژێر شوێنەوار و کاریگەریی 
خ��ۆی و تواناکانی ئێمەی ب��ۆ پەیوەندیگرتن 
لە ئاس��تی ناوچەی��ی، نەتەوەی��ی و جیهانیدا 
بە ش��ێوەیەکی بنەڕەتی بەری��ن کردووەتەوە. 
هەروەها بە قازانجی”دروس��تکرن و پاراستنی 
شوناس��ی نەتەوەیی” گۆڕانی بەس��ەر ژینگەی 

 .)Saunders 2011: 58( میدیاییدا هێناوە
ه��ەروەک کاس��تێلز ):22001( بە کورتی 
دەڵ��ێ: “ئینتێرنێ��ت بریتییە ل��ە ئامرازیك بۆ 
پەیوەندیگرتن ک��ە بۆ یەکەمج��ارە ئیمکان و 
دەرفەت��ی ئەوەی پێکهێناوە ت��ا خەڵكیکی زۆر 
دەگ��ەڵ خەڵکێکی زۆری دیکە، لە هەرکاتێکدا 
کە بیانهەوێ، بتوانن لە ئاستی دونیادا پەیوەندی 
بگرن. “ تێکنۆلۆژیی ڕاگەیاندن و پەیوەندیگرتن، 
ب��ۆ بزووتنەوە ئیتنیکی و ناسیۆنالیس��تییەکان، 
ڕۆڵ��ی کاتالیزات��ۆر دەبین��ێ: “پەرەپێ��دان و 
باڵوکردنەوەی کۆمیونیکاسیۆن و پەیوەندیگرتن 
بە ش��ێوەیەکی کاریگەر، شوێنەواری ئاشکرایان 
ئاگاهیی ئەوان  لەسەر چوونەس��ەری ئاس��تی 
)Connor 1994: 39(. هەروەه��ا،   “ هەب��ووە. 
ئانتۆن��ی س��میس ): 171995( دەڵێ، مێدیای 
پەیوەندیی��ە  توانیویەت��ی  ئەلەکتڕۆنی��ک 

نەتەوەیییەکان��ی نێ��و گرووپ��ە ئیتنیکییەکان 
چاالک وبەهێزبکا و هانیان بدا تا لەنێو خۆیاندا 
پەیوەندیی تازەتر دروس��ت بکەن، س��ەرلەنوێ 
دابهێنن یا پێناسە بکەن. ئەو دەڵێ مێدیا توانای 
ئ��ەوەی هەیە کە وەف��ا و هاوپەیوەندیی نێوان 
ناسنامە و شوناس��ی نەتەوەیی و ئیتنیکییەکان 
لە ئاس��تی نێونەتەوەیی��دا بەهێزبکاتەوە، و ئەو 
کەلێ��ن و قوژبنانە پڕ بکات��ەوە کە کەوتوونەتە 
نێوان ئەوان و ئەو کەس��انەی کە بە ش��ێوەی 
س��یمبۆلیک، بە خوش��ک و ب��رای خۆیانیان 
دادەنێن. سمیس پێ لەسەر ئەوە دادەگرێ کە 
ئەو پڕاکتیکە، واتە پڕاکتیکی میدیاکان، بووەتە 
هاندەرێكی خەلاق و کارساز بۆ دەستە و تاقمە 
سیاسی و کۆمەاڵیەتییە بچووکەکان و کۆمەڵگا 
ئیتنیکی و زمانییەکان، تا ڕایەڵکە و پەیوەندیییە 
کۆمەاڵیەت��ی و کولتوورییە بە هێزەکانی خۆیان 
دروس��ت ک��ەن و بیانپارێزن. ئ��ەوەش لەگەڵ 
نفوزی ئەو کولت��وور و فەرهەنگە لە دژایەتی و 
ئۆپۆزس��ێۆندایە کە لە ئاستی دەوڵەت- نەتەوە 
و لە ئاس��تی ناوچەیی و گڵۆباڵدا دەستی بااڵی 

هەیە.  
هەروەها، سەرهەڵدان و پەیدابونی مێدیای 
تایبەت ب��ە دیاس��پۆرای گرووپ��ە ئیتنیکی-
نەتەوەیییەکان کە بەرنامەکانیان بەرەوناوچە و 
مەبەستێکی دیاریکراو ئاراستە دەکەن، لەو دوو 
دەیەیەی دوایدا، بووەتە بەش��ێک لە ڕایەڵکەی 
مێدی��ای جیهان��ی. هەر لەو س��ەردەمەوە کە 
چاپەمەنی داهاتووە، نەت��ەوە بێ دەوڵەتەکان، 
لە هەوڵ��ی ئەوەدا بوون ک��ە ڕۆژنامە، ڕادیۆ و 
تەلەفزیۆن��ی تایب��ەت، ب��ۆ پەیوەندیگرتن بە 
ئەندامان��ی کۆمەڵگاکانی��ان و باس��کردنی ئەو 
مەسەالنە کە پەیوەندییان بە ناسنامە و هەویەتی 
خۆیانەوە هەیە، دامەزرێنن. لە نێوەڕاس��تەکانی 
دەی��ەی ١٩٩0ی زایینیەوە، ئەو پێش��کەوتنە 
تێکنۆلۆژییان��ەی ک��ە لە ب��واری ئینتڕنیت و 
ڕوویانداوە،  دیکەی س��ەرهێڵدا  ڕایەڵکەکان��ی 
هێ��ز و توانای��ان داوەتە گرووپە دیاس��پۆرا و 
پەڕاوێزخراوەکان، تا بتوانن مەیدانی چاالکی و 
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تێکۆشانی خۆیان بۆ سەرانسەری دونیا پەرە پێ 
بدەن )Karim 2003(. بەمجۆرە ئەو پێشکەوتنە 
تێکنۆلۆژییە بە شێوەیەکی ئاشکرا یارمەتیی بە 
دروست بوونی کۆمەڵگایەکی وێنایی و مەجازی، 
لە “سەرهێڵ”]١[ و لە “فەزا”]2[دا کردووە کە لە 
ئاستێکی فەرا میللیدا، هەموو دونیای مەجازی 
و دیجیت��اڵ دەگرێت��ەوە و دەرفەتی ئەوەی بۆ 
خەڵک پێکهێناوە کە لەفەزایەکی کۆمەاڵیەتیی 
س��ایبێریدا، بێ وەبەرچاوگرتنی س��نوورەکان، 
یەکت��ر ببین��ن و ڕووب��ەڕوو دەگ��ەڵ یەکتر 

قسەبکەن. 
هەر بەو ش��ێوەیە، پێشکەوتنی تێکنۆلۆژی 
لە ب��واری تەلەفۆن��ی مۆبای��ل و پەیوەندییە 
دەرفەتی��ان  و  ئیم��کان  دیجیتاڵییەکان��دا، 
ب��ۆ گەش��ەی داخوازییەکان��ی کەمایەتیی��ە 
نەتەوەیییەکان پێکهێن��اوە. ئەمە بووەتە هۆی 
سەرلەنوێ داڕشتنەوەی کۆنسێپت و زاراوەکانی 
وەک نەتەوە، نیشتیمان، کۆمەڵگا،  خۆ و هتد 
لە الیەن ئەوان��ەوە. ئینتێرنێت، بۆ کەمایەتییە 
نەتەوەییی��ەکان و ئ��ەو دەس��تە و گرووپ��ە 
جۆراوجۆرانەی کە لە دیاس��پۆرادا و بەشێوەی 
پڕش و باڵو لەیەکتردەژین، زۆر هەل و دەرفەتی 
ڕەخساندووە. ئەوە بەو مانایەیە کە پێشکەوتنی 
تێکنۆلۆژیی ڕاگەیان��دن و پەیوەندیگرتن، ئەو 
ڕێگایان��ەی بەرین کردووەتەوە ک��ە زانیارییە 
ئیتنیکی، کولتووری و ئینس��انییەکان، بەهۆی 

ئەوانەوە دەپارێزرین و دابەش دەکرێن. 
ئەو کۆمەڵ��گا دیاس��پۆرایانەی کە خاوەنی 
دەوڵەت-نەتەوەی تایبەت بەخۆیان نین، دەتوانن 
قازانجێک��ی زۆر و بەرچاو لەو هەل و دەرفەتانە 
وەرگ��رن ک��ە ئینتێرنێ��ت دەتوان��ێ بیانخاتە 
بەردەستیان. واتە چاالکی و تێکۆشانی ڕۆژانەی 
بەکارهێنەران��ی ئینتێرنێت و سۆس��یالمێدیا و 
چۆنیەتیی تەعبیری ئەوان لە ناس��نامە ئیتنیکی 
و نەتەوەیییەکان، دەتوانێ بەشداریی کاریگەری 
لەسەر گەشەی “ناسیۆنالیسمی ڕۆژانە”]3[ لەنێو 
کۆمەڵگا و نەتەوە بێ دەوڵەتەکان و هەروەها ئەو 
گرووپانە هەبێ کە لە دیاس��پۆرادا بەسەردەبەن. 

 .)Billig 1995(
لەوەش زیات��ر ئینتێرنێت ب��ە فەزایەکی 
“س��ەربەخۆ” و “دێموکراتی��ک” دادەنرێ کە 
خەڵک دەس��تیان وێ��ڕادەگاو دەتوانن لەوێدا، 
بێ لەبەرچاوگرتنی کەندوکۆس��پە جۆراوجۆرە 
چینایەتی، جنس��یەتی، مەزهەب��ی، نەتەوەیی 
و ئیتنیکییەکان ک��ە لە دونیای واقعیدا هەن، 
بەش��داری بکەن. ئەو دونیای��ە کە “لە هەموو 
جێگای��ەک هەی��ە و لە هی��چ جێگایەکیش 
نی��ە” )Barlow 1996(. لەو فەزا دێموکراتیک 
پەڕاوێزخراوەکان  گرووپ��ە  س��ەربەخۆیەدا،  و 
دەرفەت��ی ئەوەیان بۆخۆی��ان دۆزیوەتەوە کە 
چیرۆک و بەس��ەرهاتی خۆیان بگێرنەوە و لە 
ڕێگایەکی کەمتر س��نووردارکراوەوە، ش��وێن 
لەس��ەر وەزعی سیاس��ی دانێن. ئەمە توانای 
داوەتە ئەو گرووپانە ک��ە لە دونیای مەجازیدا 
ببن��ە خاوەن دەنگی خۆیان و بە ش��ێوەیەکی 
ئازادان��ە لەگەڵ حەش��یمەتی نێو ئ��ەو دونیا 

گلۆباڵە سایبێرییەدا، دیالۆگ وگفتوگۆبکەن. 
کاستێلز وێڕای ئاماژە بە زاراوەی “کۆمەڵگای 
ڕایەڵکەی��ی”]4[ ب��اس ل��ەوە دەکات کە چۆن 
خەڵک لە “کۆمەڵگا مەجازی”یەکاندا واتە)مانا( 
بەرهەم دێنن. )1997, 2010(. ئەو نیش��انی 
دەدا کە چۆن سترەکتورە کۆمەاڵتییەکان و ئەو 
بزووتنەوان��ەی لەوێدا نوێنەرایەتیی دەکەن، لە 
دەوری ئ��ەو داتا و زانیارییانە پێک دێن کە لە 
چواچێ��وەی ڕایەڵکەکەدا دێنەکایەوە. بەوجۆرە 
ل��ەو ڕێگای��ەوە کۆمەڵگای مەج��ازی بۆخۆی 
دەبێت��ە ڕووبارێکی گەورە بۆ وەدەس��تهێنانی 

دەستەاڵت و سەرچاوەکانی دیکە. 
لەسەرتاس��ەری دونیای مەجازیدا، سنوورە 
واقعییەکان یا کەم بوونەتەوە یا هەر لەنێو چوون. 
واتە ئەو کۆمەڵگایان��ەی کە لەباری فیزیکییەوە 
لێک  هەڵبڕاون، دەتوانن ل��ە ڕێگای ئینتێرنێت 
و سۆس��یال مێدیاوە، پەیوەندی دەگەڵ یەکتر 
پێک بهێنن و سەبارەت بە کۆمەڵگاکانی خۆیان 
بیروڕا بگۆڕنەوە و هەواڵ و ڕاپۆرت باڵوبکەنەوە. 
ل��ە ئاکامدا، دەک��رێ ژمارەیەکی یەکجار زۆری 
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خەڵک بە ئاسانی “هەڵخڕێنرێن” واتە لە ماوەی 
یەک “کلی��ک”دا مۆبیلیزە بکرێن و هان بدرێن 

 .) Couldry 2012: 1-3(
تایبەتمەندییە بنەڕەتییەکانی چاپەمەنی و 
ڕاگەیەنەکان��ی دیکە و هەروەها ئەو کاریگەری 
نەتەوەیی  لەسەرناس��نامەی  ش��وێنەوارەی  و 
هەیان��ە، دەتوان��رێ ل��ە پەیوەن��دی دەگەڵ 
مێدیای سەردەمی تازەش، بۆ نموونە سۆسیال 
ئەوەش،  س��ەرەڕای  دەکاربکرێ.  مێدیاش��دا، 
لە س��ەردەمی بەجیهانی بووندا، ئینتێرنێت و 
سۆس��یال مێدیا، بە بەراوەرد لەگەڵ مێدیای 
چاپی��ی دوو تا س��ێ س��ەدە لەمەوب��ەر، لە 
سەردەمی گەش��ەی ناسیۆنالیزم لە ئوورووپادا، 
یا لە کۆتایییەکانی قەڕنی نۆزدە و سەرەتاکانی 
قەڕنی بیس��تەم، لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس��تدا، 
دەتوانن دەرفەتی بەرینتر، لەس��ەر ئاس��تێکی 
زۆر گەورەتردا، بۆ پێوەندی و ڕاگەیاندن پێک 
بێن��ن. بێ ئەماوئ��ەوال دەتوانی��ن بلێین کە 
لەسەردەمی  زانیاری  گواس��تنەوەی  خێراییی 
ئینتێرنێت��دا، لە چاو، س��ەردەمی ڕاگەیەنەرە 
چاپییەکاندا، زۆر زیاترە. لە ڕێگای دەکارکردنی 
تایبەتمەندیی��ە جۆراوجۆرەکانی ئینتێرنێتەوە، 
بەتایبەت لە ڕێگای سۆس��یال مێدیاوە، نەتەوە 
بێ دەوڵەت��ەکان و ئەو گرووپە جۆراوجۆرانەی 
ل��ە ئاوارەی��ی، تاراوگ��ە و دیاس��پۆرا دەژین، 
توانیویانە، بە شێوەیەکی جیاواز لە مێدیاکانی 
سەردەمی پێشتر، کۆنسێپت و زاراوەی نەتەوە، 
س��ەرلەنوێ دابڕێژنەوە و جارێکی تر پێناسەی 
بکەن��ەوە. ئەو نەت��ەوە و کۆمەڵ��گا واقعییانە، 
لەالیەن خەڵکانێکەوە دروس��ت ک��راون و یا 
پێکدێ��ن کە بۆ پەیوەن��دی پێکهێنان بەدوای 
کەس��انێکدا دەگەڕێ��ن ک��ە تایبەتمەندی��ی 
ئیتنیکی، کولتووری، سیاسی یا ئیدئۆلۆژیکیی 

هاوبەشیان دەگەڵ ئەوان هەیە. 

ــیۆنالیزمیکوردیلە ــوناسوناس ش
سەردەمیسۆسیالمێدیادا

ڕاگەیاندنەکان ڕۆڵێکی گرنگیان لە کۆکردنەوە 

و مۆبیلی��زە کردنی ک��وردەکان، بە تایبەت لە 
دیاسپۆرادا گێراوە. دەتوانین بڵێین کە پەیامی 
بردنەپێشی پرسی نەتەوەییی کورد هەرگیز ئاوا 
س��ەرکەوتوو نەدەبوو، ئەگ��ەر ئەو جۆرە مێدیا 
و ئامرازانەی پەیوەندیگرتن و کۆمیونیکاسیۆن، 
لەبەردەس��تی ئەواندا نەبوایەن. ب��ە واتایەکی 
دیکە، دیاس��پۆرای کورد، کەڵک��ی لە ئازادیی 
بەیان لەو واڵتانەی کە ئێستا لێیاندا نیشتەجێیە 
وەرگرت��ووە و لەوەش زیاتر واڵت��ە لێىڕاڵ و 
دامەزراوە دێموكراتیکەکانی ئەوانی خستووەتە 
ژێر پاڵەپەس��تۆ، تا ئاستی زانیاری وپشتیوانیی 
خۆیان س��ەبارەت بە پرس��ی نەتەوەییی کورد 

بەرنەسەرێ. 
بە س��ەرهەڵدانی ئینتێرنێ��ت، لە ماوەی 
ساڵەکانی ١٩٩0 و سەرەتاکانی سەدەی بیست 
و یەکدا، ئەو ماڵپ��ەڕ و بلۆگە کوردییانەی کە 
لەالیەن کوردەکانی دیاسپۆراوە بەڕێوە دەبران، 
دەورێکی بنەرەتییان لە ڕاکێش��انی سەرنجی 
کۆمەڵگای نێونەتەوەیی بۆالی مێژوو، کێش��ە 
و داخ��وازە نەتەوەیییەکانی کورددا، گێڕا. جیا 
لەوە ئەوان توانی��ان ژمارەیەکی زۆر لەخەڵک 
ب��ۆ نێو ڕیزەکان��ی بزووتن��ەوەی نەتەوایەتیی 
ک��ورد ڕاکێش��ن. دەتوانین بڵێی��ن کە مێدیا 
ئەلەکترۆنیکیی��ە کوردیی��ەکان، بە پێکهێنانی 
دەرفەت و پانتایەکی گش��تی و بێ سنوور، بۆ 
خۆبەیانکردن و خۆنیشاندانی شوناسی کوردی، 
ئاڵوگۆڕیان بەس��ەر دیسکۆرسی ڕۆژانەدا هێنا. 
“وەك ئ��ەوەی کە ئ��ەوان لە هەم��وو جۆرە 
کۆمەڵگاکان��دا س��ەرچاوەی ئەزموونک��ردن و 
خۆدروستکردن  و  خۆسازکردن  تاقیکردنەوەی 
ب��ن، یا ئ��ەوە کە ببن��ە س��ەرچاوەی ئیلهام 
ب��ۆ بیرلەخ��ۆ کردن��ەوە، وەک پڕۆژەیەک��ی 

کۆمەاڵیەتیی ڕۆژانە. “ 
بۆ کورد، ئینتێرنێ��ت تەنیا بریتی نییە لە 
ڕایەڵکەیەک��ی پێکەوە گرێ��دراو لە کۆمەڵێک 
س��ایت و ماڵپ��ەڕ کە بە ئاس��انی دەس��تمان 
پێی��ان ڕادەگا. بەڵک��وو ب��ە لەبەرچاوگرتنی 
مەوجوودەکانی  نۆڕمە  دەرەکیی  “ڕوخس��اری 

471گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720



نێو کۆمەڵ ونرخ و بایەخە کۆمەاڵیەتییەکان”، 
بریتییە لە یەکەیەکی سیاس��ی یا بەواتایەکی 
دیکە “لەش��ێکی سیاسی” و “سەرزەمینێکی” 
نەناس��راو)Mutlu: 2010(. ل��ەو دوو دەی��ە و 
نیوەی دواییدا، ئەگەر میدیاکانی وەک ڕادیۆ و 
تەلەفزیۆنە کوردییەکان، زەمینەیان بۆ دەربڕینی 
ئیدئۆلۆژیکیی��ەکان  و  سیاس��ی  هەڵوێس��تە 
ئامرازێکی  بووەت��ە  ئینتێرنێ��ت  پیکهێن��اوە، 
حاش��اهەڵنەگر بۆ بەش��داریکردن ل��ە “ژیانی 
 Aghapouri( ڕۆژانەی دیاس��پۆرای ک��ورد”دا
2018(. ئەو چوارچێوە کۆمەاڵیەتییە مەجازییانە، 
بوونەتە مایەی خوڵقاندنی گفتوگۆیەکی تازە لە 
نێوان دیاس��پۆرای کورد و هاونیشتمانەکانیان 
لەس��ەر خاكی نیش��تیماندا و توانای ئەوەیان 
پێ بەخش��یون کە “ژیانی خۆیان سەرلەنوێ 
پێناسە بکەنەوە و دەوڵەتە دەستەاڵتدارەکانیش 
دەگەڵ گیروگرف��ت و تەنگوچەڵەمە بەرەوڕوو 
بک��ەن” ) Romano 2002:128(. ئەو بۆچوونە 
پش��ت بەو ڕاس��تییە دەبەس��تێ کە خەڵک 
دەتوانن، بێ لەبەرچاوگرتنی سنوورە قانونی و 
حکوومەتییەکان، لەمەڕ ناس��نامە و هەست و 
ئیحساساتی هاوبەشی نێوانیان، دەگەڵ یەکتر 
پەیوەن��دی بگ��رن و پێکەوە ب��اس و گفتوگۆ 
بکەن. دیاس��پۆرای کورد، چ لە نێو کوردەکانی 
دەرەوەی واڵت و چ لە نێو کوردەکانی نێوخۆی 
کوردس��تاندا، لە پەیوەندی لەگەڵ پەرەپێدان 
و بەرهەمهێنان��ی ئینتێرنێتدا، بەش��دارییەکی 
بەرچاوی هەب��ووە )Aghapouri 2018( . النی 
کەم لە ماوەی دە س��اڵی دوای ئەوەشدا، ئەوە 
هێشتا هەر دیاسپۆرای کوردە کە لەو بارەیەوە 
کاریگ��ەر و ش��وێندانەرە. ئەوە ک��ە لەدەیەی 
س��ەرەتای پەیدابوونی ئینتێرنێتدا، دیاسپۆرای 
کورد، توانی دەس��تێكی بااڵ ل��ە پەرەپێدان و 
بەرهەمهێنان��ی ئینتێرنێتی��دا پەی��دا بکا، تا 
ڕادەیەکی زۆر بۆ ئەو هۆکارە سیاسی، تێکنیکی 
و ماددیان��ە دەگەڕێتەوە کە لە ئاکامی ژیان لە 
واڵتە جۆراوجۆرەکانی دونیادا، بۆی ڕەخسابوو. 
دیارە دواتر، لە نێوخۆی کوردستاندا، )تەنیا لە 

کوردستانی عێڕاق( لە س��ەرەتاکانی سەدەی 
بیست و یەکدا، حکومەتی هەرێمی کوردستان، 
ڕۆڵی س��ەرەکیی لە دامەزراندن و پەرەپێدانی 
ئینتڕنیت��دا گێ��ڕا. ب��ۆ نموونە ل��ە بنیاتنانی 
ژێرخانی دام��ەزراوە بنەڕەتییەکانی پەیوەندی 
و ڕاگەیاندندا، کە بۆ دام��ەزران و پەرەپێدانی 
ئینتێرنێت پێویستن، دەوری سەرکیی گێڕاوە. بە 
دوای دامەزاندنی خزمەتگوزاریی بەرهەمهێنانی 
ئینتێرنێت )ISP( لە الیەن حکومەتی هەرێمی 
کوردستانەوە، لە سەرەتای ساڵەکانی 2000دا، 
ک��ە یارمەتیی کرد ب��ە هاتنەکایەی کۆدێکی 
یەکگرتووی نوس��ینی کوردی، ژمارەی ماڵپەڕ 
و بلۆگ��ەکان بە چەش��نێکی بەرچاو ڕووی لە 
زیاد بوون کرد. لەوەش زیاتر، پەرە ئەستاندنی 
بەرچ��اوی ژمارەی ئەو س��ایت و ماڵپەڕانە کە 
حیزب و ڕێکخ��راوە سیاس��ییە کوردییەکان 
بەڕێوەی��ان دەبردن و چوونەس��ەری حەجمی 
کار و تێکۆش��انی ئەوان لەس��ەر ئینتێرنێت، 
ئ��ەوەی دەرخس��ت کە دیاس��پۆرای کورد لە 
“ گواس��تنەوەی بەش��ێکی گرنگ��ی پڕۆژەی 
نەتەوەس��ازی و ڕیتۆریک��ی سیاس��ی و کارو 
ئینتێرنێت”دا،  قەڵەم��ڕەوی  بۆس��ەر  چاالکی 
 Sheyholislami(نەخش��ێکی بنەرەتیی هەبوو

 .)2011: 93
ئێریکس��ن)Eriksen 2017( باسی گرنگیی 
ئینتێرنێت بۆ گرووپە بێ دەوڵەتەکان دەکات و 
لە باس��ەکەیدا کەمێک ئاماژە بە کوردەکانیش 
دەکا کە چۆن لە ئینتێرنێت کەڵک وەردەگرن. 
ئ��ەو دەڵێ نەتەوەکان لەس��ەر تۆڕێ مێدیایی 
و فەزای س��ایبێریی ئینتێرنێتدا گوڵ دەکەن. 
ئەوە ژوورەکانی چات و گفتوگۆ، س��ایتەکانی 
گەیاندن و باڵوکردنەوەی زانیاری، ماڵپەڕەکان، 
بلۆگەکان، ڕۆژنامەکان، گۆڤارەکان و شتی تری 
لەو بابەتە دەگرێتەوە. ئ��ەو لەو بڕوایەدایە کە 
فەزای س��ایبێریی ئینتێرنێت، بۆ دەرخستنی 
شوناس و نەتەوەس��ازی بۆ ئەو نەتەوانەی کە 
ناوچە و نیش��تمانی خۆیانیان لەدەس��ت داوە 
)ب��ۆ نموون��ە ئەفریقایییە پەرت��ەوازەکان( یا 
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ئ��ەو نەتەوانەی کە بەهۆکاری سیاس��ی ئاوارە 
بوون، )وەک تامیلەکانی س��ریانکا و خەڵکی 
کوردستان( یا ئەو نەتەوانەی کە لە ڕادەیەکی 
بەریندا کۆچیان کردووە بۆ ش��وێنەکانی دیکە 
)وەک هیندس��تان ی��ا خەڵک��ی دوڕگەکانی 
کارائی��ب(، ب��ە ژینگەیەکی لەبار ل��ە قەڵەم 
دەدرێ. ه��ەر لەو پەیوەندیی��ەدا، ناوبراو باس 
لە چوار چەش��نە ناس��ێۆنالیزمی ئینتێرنێتی 
دەکا. ناس��یۆنالیزمێک کە لەالیەن دەوڵەتەوە 
پش��تیوانیی لێ دەکرێ )شیلی(، ناسیۆنالیزمی 
)ئەفریقاییی��ەکان(،  ئەڵتڕناتی��و  و  بەدی��ل 
ناس��یۆنالیزمی پێ��ش وەدەس��������تهێنانی 
س��ەربەخۆیی]5[ )کوردس��تان( و س��ەرەنجام 
)مەغریب��ی-  فرەکولت��ووری  ناس��یۆنالیزمی 
ئینتێرنێتی  هۆلەندی(. بەو جۆرە ئیڕێکس��ن، 
کوردی لە ژێر کاتەگۆریی ناسیۆنالیزمی پێش 
وەدەستهێنانی س��ەربەخۆییدا، پێناسە دەکا و 
لەو ڕێگایەوە کوردەکان بە گرووپێكی ئیتنیکی 
ئەوت��ۆ بە حیس��اب دێنێ ک��ە لەحاڵی بردنە 
پێشی پڕۆس��ەی نەتەوەس��ازیدان. ئەو دەڵێ 
“شوناس��ی نەتەوایەتیی کوردی ل��ە قۆناخی 
ش��كڵگرتن و سازبوون دایە”. هەر لەو کاتەشدا 
تیش��ک دەخاتە س��ەر ئەو “کەلێنە بەرچاوە” 
و ئ��ەو دابەش دابەش بوون��ە زۆرەی کە لەنێو 

کوردەکاندا هەیە. 
 هەموو ئ��ەو لێکۆڵینەوانەی کە باس��یان 
کرا ئەوەمان ب��ۆ دەردەخەن ک��ە ئینتێرنێت 
توانیویەتی ب��ۆ نەتەوەی ب��ێ دەوڵەتی کورد 
ببێت��ە پاتفۆڕمێک و فەزایەک��ی فەرامیللیی 
گ��ەورە بۆ باڵوکردنەوەی ڕوانگە و هەس��ت و 
ئیحساساتی کوردەکان س��ەبارەت بە مێژوو و 
ناسنامەی هاوبەشی خۆیان. بووەتە مەکۆیەک 
سیاس��ی،  دیسکۆڕس��ی  هێنانەگ��ۆڕی  ب��ۆ 
بەمەبەس��تی بردنەپێشی ئامانجە سیاسییەکان 
و ب��ۆ بەهێزکردنی ناس��نامنەی نەتەوایەتی و 
داڕش��تنەوە و هێنانەوەبەرباسی ئەو هەویەتە. 
ئەوەش س��ەرەنجام بووەتە هۆی پەیدابوون و 
هاتنەکای��ەی “کۆمەڵگای مەجازی”ی کوردی 

)Eriksen 2007(. هەر بەوچەشنەش، ئینتێرنێت 
توانای کۆمەڵگا کوردییەکانی لە ئاستی لۆکاڵ 
و لە نێوخۆی کوردس��تاندا بۆ پەیوەندی کردن 
بەری��ن کردووەت��ەوە و دەرفەتی ئ��ەوەی بۆ 
ڕەخساندوون تا بتوانن لە گەڵ شوێن و مەودا 
جوگرافییە دوورەدەستەکان لە پەیوەندیدا بن. 
خەبات و تێکۆشانی ئێستای کوردەکان لە سەر 
ئینتێرنێت و لە فەزای دیجیتاڵدا، مژدەی ئەوە 
دەدا کە پێش��کەوتنێکی ت��ازە لە بزووتنەوەی 
نەتەوایەتی��ی ک��ورددا خەریک��ە پێکدێ، کە 
دەتوانی��ن وەک دروس��تبوونی کوردس��تانی 
مەجازی یا “سایبێرکوردس��تان” ناوی بەرین. 

.)Keles 2016(
 

ــاوەکپالتفۆرمێکی ــیالمێدی سۆس
جیاوازبۆپلوڕالیزموفرەچەشنی

سۆس��یال مێدیا و ئەو مەک��ۆ و پاتفۆڕمانەی 
کە ڕایەڵک��ە کۆمەاڵیەتیی��ەکان کەڵكیان لێ 
وەردەگرن، بە تازەترین پێشکەوتن و پەرەسەندن 
لە بواری پەیوەندی و کۆمیونیکاس��یۆنی سەر 
ت��ۆڕی ئینتێرنێتدا بەحیس��اب دێ��ن. فەزای 
س��ایبێریی سۆسیال مێدیا بووەتە مەیدانی خۆ 
نیشاندانی گەلێک پرسی تایبەت بە شوناس و 
هەویەتە ناتەباکان. ل��ە پەیوەندی دەگەڵ ئەو 
گرووپانەی کە لە دیاسپۆرادا بەسەردەبەن، ئەو 
فەزا س��ایبێرییەی کە سۆس��یال مێدیا پێكی 
دێنێ، بۆ نموونە لەس��ەردەمی بەجیهانیبووندا، 
بووەت��ە هۆی ئەوەی کە ئەو دەس��تە و تاقمە 
جۆراوجۆرانە، دەس��تیان ب��ە گەلێک مێدیای 
س��ەر ئینتێرنێت ڕابگا و دەرفەتی ئەوەش��یان 
بۆ دروس��ت بێ تا بەمەبەس��تی دامەزراندنی 
پەیوەن��دی دەگەڵ گرووپ و کەس��انی دیکە، 

پەیامی خۆیان بنێرن. 
 ئەم شێوە پەیوەندیگرتن و ڕاگەیاندنە کە 
لە ڕێگای مەجازیی��ەوە ئەنجام دەدرێ، ئاکام 
و ش��وێنەواری بەرچ��اوی بۆس��ەر چۆنیەتیی 
بەرهەمهێنان��ەوە و داڕش��تنەوەی شوناس��ی 
نەتەوایەتیی ک��وردی لە داهات��وودا، بەدواوە 
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دەبێ. دیارە جارێ هەموو ئەو ئاکامانە بە ڕوونی 
نابینرێن، بەاڵم هەر لە ئێستاوە بەشێک لەوان 
خۆیان نیشان دەدەن. وەک پێکهاتنی ئاڵوگۆڕ 
لە پەیوەندی، لە مۆدێلی یەکێکەوە بۆ زۆران]6[، 
بەرەو مۆدێل��ی پەیوەندیگرتنی زۆران لەگەڵ 
زۆران]7[، هەروەه��ا ئاڵوگۆڕ ب��ەرەو پلۆرالیزم، 
دێموکراتیزاس��یۆن و گلۆبالیزم لە ناس��نامەی 

نەتەوەییی کورد لە دیاسپۆرادا. 
چاوەدێریی��ەکان ئەوە نیش��ان دەدەن کە 
بزووتنەوەی نەتەوەیی-سیاسیی کورد خەریکە 
ب��اس و بابەتەکان��ی پێوەندیدار بە شوناس��ی 
نەتەوەیی و سیاسی، دەگوازێتەوە بۆ سەرهێڵ و 
نێو پاتفۆڕم و کاناڵە جۆراوجۆرەکانی سۆسێال 
مێدیا. ئەو هەموو الپەڕە و مەکۆ جۆراوجۆرانەی 
کە لە فەیسبووک، تویتەر، یوتیوب، ئینساگرام 
وهت��د. . . دا کراونەتەوە ئەوە نیش��ان دەدەن 
ک��ە گۆڕانێکی بەرچ��او بۆ بەش��داریکردن و 
شوێندانان لەسەر نێوەرۆکی پاتفۆرم و ڕایەڵکە 
بەڕێوەیە.  دیکەی سەرهێڵ  کۆمەاڵیەتییەکانی 
بە کردنەوەی الپەڕیەک لەس��ەر فەیس��بووک 
کوردەکانی دیاس��پۆرا، بە ئاس��انی پەیوەندی 
دەگەڵ هاونیشتمانانیان لە نێوخۆی کوردستان 
و هەروەه��ا کوردەکانی دیکەی نیش��تەجێی 
واڵتە جۆراوجۆرەکان��ی دەرەوە، دادەمەزرێنن. 
بە دابەش��کردن و دابەزاندن��ی فایلە دەنگی و 
ڤیدیۆییی��ەکان، دەتوان��ن پەیام��ی مەجازیی 
جۆراوج��ۆر وەرگ��رن یا بۆ کەس��انی دیکەی 
بنێرن. ل��ە ڕێ��گای بەرهەمهێنان��ی پەیامی 
جۆراوجۆرەوە، هەروەک چاوەدێرییەکان دەری 
دەخەن، دەتوانن بەشێک لە داستان و مێژووی 
نەبیستراوی خۆیان بگەیەننە ئەو مێدیا نوێیانە 
کە ناکەون��ە چوارچێوەی ڕادیۆ و تەلەفزیۆن و 
چاپەمەنییەکان. لەوەش زیاتر ئەوان توانیویانە 
ئاڵوگ��ۆڕ بەس��ەر چەند بەش��ێک ل��ە کار و 
چاالکییە سیاسی، فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتییە 

سوننەتییەکانی خۆیاندا بێنن. 
نیش��انەکان ئ��ەوە دەردەخ��ەن ک��ە کە 
پەیدابوون��ی سۆس��یال میدی��ا و ئینتێرنێت، 

دەرفەت��ی ئ��ەوەی بۆ بزووتنەوەی سیاس��ی-
نەتەوەییی کورد ڕەخساندوە کە لە بەرهەمهێنان 
و داڕشتن و باڵوکردنەوەی بابەت و نێوەرۆکی 
پەیامەکانیدا، بە لەبەرچاوگرتنی ئەو س��نوور و 
کەندوکۆس��پانەی کە لەس��ەر باڵوکردنەوە لە 
مێدیاکانی دیکەدا هەن، دەس��تی تا ڕادەیەکی 
زۆر ئاوەاڵتر بێت. بەو ج��ۆرە دەردەکەوێ کە 
ئەگەر هەوڵێک بۆ دروس��تکردنی ناس��نامەی 
نەتەوایەت��ی لەگۆڕێدا بێ، ئ��ەوە ئەو چاالکی 
و تێکۆش��انەیە، کە لە بەس��تێنی خوارەوەی 
کۆمەڵگاوە لەالیەن ئەندامانی س��ادەی چاالک 

لە سۆسیال مێدیادا ئەنجام دەدرێ. 
ب��ە پێچەوانەی ئ��ەو پس��پۆڕی و ئێلیت 
تەوەرییەی کە لە مێدی��ای چاپی و ڕاگەیەنە 
کوردییەکانی دیکەدا هەیە، سۆس��یال مێدیای 
کوردی، لە الیەن کەسانێکی ئاسایییەوە بەڕێوە 
دەچێ کە ڕەنگە هیچ پسپۆڕییەکیان لە کاری 
مێدیای��ی و هی��چ زانس��ت و زانیارییەکیان، 
وەک ڕۆژنامەن��ووس، چاوەدێر و کۆمێنتاتۆر یا 
کەس��ێکی ئەکادیمیک، لەسەر کێشەی کورد 
نەبێ. ئەو چەشنە شكڵ پێ دان و باسکردنەی 
ناس��نامەی نەتەوایەتی، بووەت��ە هۆی ئەوەی 
کە پرس��ی نەتەوایەتیی کورد گشتگیرتر بێ و 
بتوانێ خەڵكیکی هەرچی زۆتر لە دەوری خۆی 

کۆکاتەوە و لە ئاکامدا پتر بڕواتە پێش. 
بە پێچەوان��ەی مێدیا باوەکان، سۆس��یال 
مێدیا خۆی لەخۆی��دا مێدیایەکی هەمە الیەنە 
واتە مۆڵتی مێدیایە. ئەمەش گەلێک دەرفەت و 
ئیمکانی جۆراوجۆر بۆ ئەو کەس��انە دەخوڵقێنێ 
کە ب��ەکاری دێنن، وەک ن��اردن و وەرگرتنی 
تێکست، فیلم، ڤیدیۆ، پەیامی دەنگی و وێنەی 
گرافی��ک و هتد، بە ش��ێوەیەکی هاوکات. ئەو 
کارکردانەی سۆسیال مێدیا بوونەتە هۆی ئەوەی 
دیاس��پۆرای کورد لە بزووتنەوەی نەتەوایەتیی 
کورد، چاالکتر و هەڵسووڕتر بێ و بەشدارییەکی 
زۆرتر ب��کا. ئەوەش بە نۆرەی خ��ۆی ئەوەمان 
ب��ۆ ڕوون دەکاتەوە کە سۆس��یال مێدیا، تواناو 
لێوەش��اوەییی ئەوەی تێدایە کە “وێنە زیندوو 
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و درەوش��اوەکان، بگەیەنێتە هەموو جێیەک و 
 Tettey( ”خەڵکێک��ی زۆر و لە ژم��ارە نەهاتوو
158 :2009(. بەوجۆرە سۆس��یال مێدیا دەتونێ 
ل��ە پەیوەندی دەگەڵ هێنانەگۆڕ و پێناس��ە و 
دروستکردنی شوناس��ی نەتەوایەتیدا، کێبڕكی 

دەگەڵ مێدیا سوننەتییەکانی دیکە بکا. 
ئەگەر ڕوانگەکان��ی هابرماس وەبیرخۆمان 
بێنین��ەوە، دەتوانین باش��تر لە مەس��ەلەکە 
تێبگەی��ن. لە ئورووپای س��ەدەی ه��ەژدەدا، 
قاوەخانەکان، ساڵۆنە گشتییەکان و کۆمەڵەکان 
لە الیەن بۆرژوازییەوە وەک “پانتاییی گشتی” 
ب��ەکار دەهێن��ران. لەوێدا خەڵ��ک یەکتریان 
دەدی و ب��ە ش��ێوەیەکی ئازادان��ە مەس��ەلە 
کۆمەاڵیەتییەکانیان شی دەکردنەوە. بەو جۆرە 
لە ڕێگای باس و گفتوگۆکانیانەوە شوێنەواریان 
لەسەر کردەوەی سیاسی دادەنا. لێرەدا دەکرێ 
بڵێی��ن کە ژوورەکانی چات و گفتۆگۆ، ڕایەڵکە 
و پاتفۆڕمە کۆمەاڵتییەکانی س��ەر ئینتێرنێت، 
هەروەها ئەو گەنگەش��ە و باس و وتووێژانەی 
کە لە ڕێگای کاناڵە جۆراوجۆرەکانی سۆس��یال 
مێدیاوە بەرێ��وە دەبرێن، ب��ە جۆرێکی نوێی 
“پانتاییی گش��تی” لەس��ەردەمی ئینتێرنێتدا 

دادەنرێن. 
ئ��ەو توخمانەی کە ناس��نامەی نەتەوەی 
ک��ورد پێکدێن��ن و لەڕێ��گای تەلەفزی��ۆن 
و مێدیاکان��ی دیک��ەوە ب��ە نێوخەڵک��دا باڵو 
بوونەتەوە، بەشێوەی جۆراوجۆر، لە سەردەمی 
ئینتێرنێ��ت و پاتفۆرم��ە کۆمەاڵیەتییەکانی 
دیکەشدا، هەروا درێژە بەڕۆڵی خۆیان دەدەن. 
پاتفۆڕمەکانی نێو سۆس��یال مێدیای کوردی، 
ب��ە پێچەوان��ەی مێدیا س��وننەتی و زاڵەکان، 
نوێنەرایەتی��ی دەنگێكی ی��ەک الیەنەی نێو 
بزووتن��ەوەی ناس��نامەخوازیی کوردی ناکەن. 
ئ��ەوان ل��ە نەخش��ی “پانتاییی گش��تی”دا 
خزمەتیان کردووە کە لەوێدا کوردەکانی واڵت 
و دیاس��پۆرا لە پڕۆسەی دروستکردن و شكڵ 
پێدانی ناسنامەی نەتەوەییدا بەشداری دەکەن. 
لەو پانتا گشتییەدا، ناسیۆنالیزمی کوردی نەک 

هەر الواز نەب��ووە، بەڵکووچووەت��ە نێو قۆناخ 
وسەردەمێکەوە کە بۆ داڕشتنەوە و بەیانکردنی 
خۆی، جەماوەرێکی زۆرتری وەدەس��تهێناوە و 
توانیویشیەتی سروشتێکی فەرامیللی بەخۆیەوە 
بگرێ. ئەندامێکی دیاسپۆرای کورد کە لەسەر 
فەیسبووکە، بێ لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە لە 
کوێ دادەنیشێ، لە پرسێکی گشتیدا بەشدارە. 
سۆس��یال مێدیاش دەرفەتێک��ی زۆرئازادتر و 
تەنانەت باش��تریش، بۆ بەشداریی گەلی کورد 
دەخوڵقێنێ تا لە س��ەردەمی بەجیهانی بووندا 
باس لە خ��ۆی و داخوازەکان��ی خۆی بکات. 
هەر بەو جۆرە کە چاپەمەنییەکان س��ەدەیەک 
لەمەوبەر لەسەرەتای سەرهەڵدانی بزووتنەوەی 
ناسێۆنالیزمی کوردیدا، توانیان نەخشێکی لەو 
چەش��نە بگێڕن. بەاڵم ژمارەی زۆر و بەرینی 
ئەوکەس��انەی کە سۆس��یال مێدیا بەکاردێنن 
بۆخۆی ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە سۆسیال مێدیا 

تا چ ڕادەیەک جیاوازە. 
هەرچەن��د سۆس��یال مێدیاجێگایەک��ە بۆ 
باس و گفتوگۆ لەس��ەر ناس��نامەی نەتەوەیی، 
بەاڵم سروش��تی ئەو ب��اس و گفتوگۆیانەی کە 
لە سۆس��یال مێدیادا س��ەبارەت بە شوناس��ی 
نەتەوەی��ی دێنەگ��ۆرێ و مەبەس��تی ئێمەیە، 
جیاوازی��ی زۆری دەگەڵ ئەو ب��اس و بابەتانە 
هەیە کە وەک پرس��ی ش��وناس ل��ە مێدیای 
چ��اپ و دەنگوڕەنگی و س��وننەتیدا دینە ئاراوە 
 )Anderson 2006( و بێنێدیک��ت ئەندرس��ۆن
وەک ئێلی��ت تەوەری باس��یان لێ دەکات. بەو 
شێوەیەی کە ئەو باس دەکات، ئێلیت، حکومەت 
لە ڕێگای  وکاربەدەستانی دەوڵەت، تێدەکۆشن 
دەستنیشانکردن و بردنە پێشی ئەجێنداکانەوە، 
خەڵ��ک لە مێدی��ادا کۆنتڕۆڵ بک��ەن. کەچی 
مێدیای  سۆسیال  کۆمەاڵیەتییەکانی  پاتفۆرمە 
کوردی، دەرفەتیان بۆ گرووپ و کەس��ایەتییە 
جۆراوجۆرەکان، بە پێش��ینەی جیاواز لە باری 
تەمەن و جنسیەت و کەسایەتیی کۆمەاڵیەتییەوە 
دروست کردووە، تا تێبکۆشن لە بەرهەمهێنانی 
ناس��نامەی نەتەوەیی��دا بەش��داری بکەن. لەم 
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قۆناخ��ەدا “ئێمە” و “ئەوان”ی فەڕزی لەس��ەر 
ئەساس��ی ئەو مۆدێلە لە ڕاگەیاندن دانەمەزراوە 
کە پەیام لە تاکەوە ڕوو بە زۆران دەنێردرێ. لەو 
مۆدێلەی ڕاگەیاندندا، پەی��ام لەالیەن ئێلیتەوە 
بەره��ەم دێ و ب��ۆ خەڵک دەنێ��ردرێ. بەاڵم 
لێرەدا ئەوە کەسانی ئاس��ایی و ئەندامانی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان��ی کوردن کە کۆنس��ێپتەکان 
لە فەزای گش��تیی مەجازیدا دەخەنەبەر باس و 
گەنگەش��ە و لەئاکامدا دەبنە مایەی خوڵقاندنی 
“کۆمەڵگای وێناکراو”]8[ کە ئەندرس��ۆن پێشتر 

باسی لێ کردبوو. 

کورتەوئاکامیلێکۆڵینەوەکە
ئەم وت��ارە، ڕۆڵ��ی گرنگ��ی ئینتێرنێت، وەک 
ئامرازێک بۆ بەش��داریی بروتنەوەی سیاس��ی-
نەتەوەیی لە دروستکردنی شوناسی نەتەوەییدا 
دەخاتە بەرباس و پێی وایە مێدیای س��ەرهێڵ، 
زەمینە وهەل بۆ باس و بەیان کردنی ناسنامەی 
نەتەوەی��ی ب��ە باش��ترین ڕێ��گای مومکیندا 
دەڕەخس��ێنێ. هەروەها، بۆ دیاس��پۆرای کورد، 
بەکارهێنەرانی ئینتێرنێ��ت، پەیوەندیی خۆیان 
دەگەڵ نیش��تیمانی یەکەمی خۆیان ڕادەگرن 
و ب��ە ش��ێوەیەکی کاریگەری��ش لەکاروباری 
پەیوەندی��دار بەودا بەش��داری دەک��ەن. ئەمە 
دەکرێ ئەوبیرۆکەیە بگرێتەوە کە ئەندرس��ن لە 
ژێرناوی “کۆمەڵگای وێناکراو” ئاماژەی پێ دەکا. 
ئەو وتارە باس لەوە دەکات کەناسیۆنالیزمی 
کوردی توانیویەتی بە کەڵک وەرگرتن لەو فەزایە 
کە ل��ەو دوایییانەدا ئینتێرنێ��ت پێکی هێناوە، 
بەسەر ئەو کەندوکۆس��پ و مەودا فیزیکییانەدا 
زاڵ ب��ێ کە لەنێوان نیش��تمان و ئەو کۆمەڵگە 
جۆراوجۆران��ەی ک��ورددا هەیە کە ل��ە واڵتانی 
دەرەوە دەژی��ن. لەوەش گرینگتر، لێکۆڵینەوەکە 
ئ��ەوەش ڕوون دەکات��ەوە ک��ە تێکنۆلۆژی��ی 
پەیوەندیگرتن، ب��ە تایبەتی مێدیای ئینتێرنێت، 
دەرف��ەت بۆ نەت��ەوەی بێ دەوڵ��ەت وگرووپە 
پەڕاوێزخ��راوەکان پێکدێن��ی، تا دیسكۆرس��ی 
پێوەندیدار بە مەس��ەلەی شوناس��ی سیاسی و 

نەتەوەییی خۆیان بۆ سەردەمی تازە بگوازنەوە. 
هەرچەند کارێکی دژوارە پەیوندی لە نێوان 
سۆس��یال مێدیا و شوناس��ە جۆراوجۆرەکاندا 
بدۆزین��ەوە، بەوحاڵ��ەش سۆس��یال مێدیا وا 
دەبینرێ کە لە جیاتی ئەوەی لەسەر پێکهێنەرە 
ئیتنیکی، کولتووری، سیاس��ی و توخمەکانی 
نەتەوەییی  ناس��نامەی  پێکهێن��ەری  دیکەی 
کورد، هەڕەشەیەکی ڕووخێنەر بێت، دەرفەت 
و هەلی بەردەمی ئەوان بەهێزبکات. بەاڵم، بێ 
مەترسی نییە. ئەگەرچی سۆسیال مێدیا هەلی 
ئەوەی بۆ کوردەکان خوڵقاندووە کەلەوێدا هەم 
بیروڕای خۆی��ان بە ئاش��کرا دەرببڕن و هەم 
بی��رەوەری و یادگاریی جەمع��ی و بەکۆمەڵ 
ش��كڵ پێ بدەن؛ بەشداریی بەرینی ئەندامانی 
ئاس��اییی کۆمەڵ��گای ک��ورد ل��ە دەربرێن و 
چاالکی��ی سیاس��ی-نەتەوەیی و زمانییەکاندا، 
کارکردەکەی وەک شمشێڕێکی دووسەر بووە 
لەسەر ڕێگای شوناسی نەتەوایەتیی کوردیدا. 

بە مانایەکی دیکە پەیدابون و سەرهەڵدانی 
گەلێك مەسەلەی گەورە و بچوک، وەک کێشە 
زمانی و سیاسییەکان، بوونەتە هۆی ئەوەی کە 
دیسکۆرسی نەتەوەیی و شوناسخوازیی کوردی 
لەگەڵ گەلێک س��ەختی و ملمانێ و هەوراز 
بەرەوڕوو بێت. بەو جۆرە، ناسیۆنالیزمی کوردی 
لە حاڵ��ی ئاڵوگۆڕدای��ە تا بتوان��ێ جیاوازییە 
سیاسی، فەرهەنگی و ئیتنیکی و زمانییەکانی 
نێو کوردستان و دیاسپۆرای کورد قەبووڵ بکا 
و لە ئاستێکی بەرینتریشدا، لە نێو بزووتنەوەی 
شوناس��خوازیی نەتەوەییدا جێیان بۆ بکاتەوە. 
ئەوە مانای ئەوەیە کە ئەو جیاوازی و ناتەبایی 
و نالێکیانەی کە پێش��تر و لە حاڵی حازردا، لە 
نێو بزووتنەوەی کورددا دەبینرێن، نەک هەر لە 
الیەن سۆسیال میدیاوە بەرهەم دێنەوە، بەڵکوو 
لە ڕادەیەکی زۆرتریشدا بەیان و نیشان دەدرێن. 
ناس��یۆنالیزمی کوردی��ی گوازتۆتەوە  ئەمەش 
بۆ س��ەردەمێکی تازە، کە من بە س��ەردەمی 
“ناسێۆنالیزمی کوردیی جەماوەریی سەرهێڵ”  
ناوی دەبەم. واتەسەردەمێک کە ناسیۆنالیزمی 
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کوردی لەس��ەر ئینتێڕنێت لە ئاستێکی بەرین 
و هەڵقواڵوی جەماوەری��دا چاالکە. هەرچەند 
ئەو جیاوازی و فرەچەشنییەی کە لە ڕیزەکانی 
کوردیداهەن،  ناسیۆنالیس��تیی  بزووتن��ەوەی 
بوونەتەهۆی کەم بوونەوەی خێراییی پڕۆسەی 
دروستبوونی کۆمەڵگای وێناکراوی یەکگرتووی 
کورد، بەاڵم ئەو وتارە دیاردەیەکی لەو چەشنە بە 
نیشانەی هەبوونی پلۆڕالیزم و دێموکراسییەکی 
زۆرتر لە نێو بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورددا لە 
قەڵەم دەدا. ئەوەش لە بارودۆخ و کۆنتێکستی 
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس��تدا، دیاردەیەکی 
ب��ێ وێنەی��ە. ئاخرپلۆڕالیزم و دیموکراس��ی، 
لەسەرتاسەری چەرخی بیس��تەمدا، لە پڕۆژە 
ناسیۆنالیس��تی و نەتەوە-دەوڵەت سازییەکانی 

ئەو ناوچەیەدا، دوو پارچەی ونبوو بوون. 

*. ئەم وت��ارە دەقی کورتکراو و وەرگێڕدراوی وتارێکە کە پێش��تر لە 
ژورناڵی ئاکادیمیی »شوناس��ە نەتەوەیییەکان« لە س��اڵی2020دا باڵو 
بووەت��ەوە. مافی کورتکردنەوە و وەرگێڕانی ئەم بابەتە لەس��ەر گۆڤاری 
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پەروەردە و کۆلۆنیالیزمی نوێ*

و:هێماکوردستانی



بڕێ کەس دەڵێن سەردەمی کۆنی کۆلۆنیایی 
بەسەرهاتووە. بەاڵم بەڵگە چییە؟ ئەو واڵتانەی 
پێش��تر کۆلۆنی بوون ئێستا سەربەخۆن. بەو 
حاڵەوە، لەس��ەر داروپەڕدووی ئیمپراتۆریای 
نەریتیی کۆلۆنیالیزم، جۆرێک لە کۆلۆنیالیزم 
بە ش��ێوازی هەس��ت پێ نەکراو و بگرە بە 
هەمان ڕادە کاریگەر و ش��وێندانەر س��ەری 

هەڵداوه.
پێش��کەوتوو  پیشەس��ازیی  واڵتان��ی 
)ئەمری��کا،  زۆربەری واڵتە ئەورووپییەکان و 
هەروەها یەکێتیی سۆڤییەت و ژاپۆن( درێژە 
بە کارتێکەریی بەرچاوی خۆیان لەس��ەر ئەو 
شوێنانە دەدەن کە ئێستا بە واڵتانی لە حاڵی 
گەشە ناسراون. کۆلۆنیالیزمی نەریتی بریتی 
بوو لە زاڵبوونی سیاسیی ڕاستەوخۆی واڵتێک 
بەس��ەر ئەویت��ردا و بەو پێیە ڕەخس��اندنی 
بوارێ��ک ب��ۆ هێ��زی داگیرکەر ت��ا بتوانێ 
دەسەاڵتی تەواوی الیەنەکانی ژیانی نێوخۆ و 
دەرەکیی واڵتی داگیرکراو وەدەستەوە بگرێ.  
بەرەنجامەکانی کۆلۆنالی��زم لە واڵتێکەوە بۆ 
واڵتێکی تر جی��اوازە،  ئەوەش لە الیەکەوە 
دەگەڕێتەوە بۆ سیاس��ەتی واڵتی داگیرکەر 
و ل��ە الیەکی ت��رەوە ب��ۆ بارودۆخی واڵتی 
داگیرک��راو. پێناس��ەکردنی لیبراڵیزمی نوێ 
ئاس��ان نییە و بەو پێیەش شیکردنەوەش��ی  

دژوارە.
لەم نامیلکەیەدا لیبراڵیزمی نوێ بە مانای 
کارتێکردن و شوێندانانی واڵتانی پێشکەوتوو 
لەس��ەر واڵتانی لە حاڵی گەش��ەدا دێ؛ بە 
لەبەرچاوگرتنی سیستەمی پەروەردە و ژیانی 
فیکریی ئەم واڵتانە. ل��ە کۆلۆنیالیزمی نوێی 
مۆدیڕندا کە لەگ��ەڵ کۆلۆنیالیزمی نەریتی 
جیاوازە، کۆنتڕۆڵی ڕاس��تەوخۆی سیاس��ی 
و دەس��ت ئاواڵەییی کەمت��ر بەدی دەکرێ. 
هەرچەند لەڕووی ڕەهەندەکانی داسەپاندنی 
دەسەاڵتی واڵتانی پێشکەوتوو بەسەر واڵتانی 
لە حاڵی گەش��ە، دۆخەکە بە هەمان ش��ێوە 

ماوەتەوە.

ڕادەی��ەک  ت��ا  ن��وێ  کۆلۆنیالیزم��ی 
بۆ داڕێ��ژراوی واڵتانی  سیاس��ەتێکی پان 
پێش��کەوتووە بۆ درێژەپێدانی دەس��ەاڵتیان 
بەس��ەر واڵتانی لە حاڵی گەش��ەدا،  بەاڵم 
هەروەه��ا درێژەی ئوس��لووب و ش��ێوازی 
پێش��ووی خۆیەت��ی. کۆلۆنیالیزم��ی ن��وێ 
هەمیش��ە کارتێکەریی نەرێن��ی و نێگەتیڤ 
نییە وەک چۆن کۆلۆنیالزم خۆی لە چەندین 
ناوچەدا خ��اوەن  کارتێکردنی ئەرێنی بووە. 
لێرەدا بە گش��تی، بە وردی گرنگی دراوە بە 
کارتێکردنە نەرێنییەکانی کۆلۆنیالیزمی نوێی 
پ��ەروەردە، چۆنکە بەرەنجامەکانی لەس��ەر 
واڵتانی وەرگری کۆلۆنیالیزمی نوێ گرینگن 
و هێشتا بە تەواوی لێکدانەوەیان بۆ نەکراوە.
کۆلۆنیالیزم��ی ن��وێ دەتوان��ێ کراوە و 
ئاش��کرا خۆی دەرخات، وەکوو بەکارهێنانی 
کتێبی وانەوتنەوەی واڵتانی بیانیی داگیرکەر 
لە قوتابخانەکانی واڵتێکی لە حاڵی گەشەدا. 
ئەمە ب��ە گش��تی کردەوەیەک��ی بێدەنگە 
لە هەم��ان حاڵیش��دا بابەتگەلێ��ک وەکوو 
کەڵ��ک وەرگرتن لە ڕاوێ��ژکارە تەکنیکییە 
بیانیی��ەکان، لە بواری ڕێب��از و بەردەوامیی 
مۆدێلەکان��ی ئیدارەکردن ل��ە الیەن هێزی 
دەرەکیی��ەوە و سەرچەش��نەکانی بەرنامەی 
دەرس��یی قوتابخان��ەکان دەگرێتەوە. بڕێک 
لە واڵتانی لە حاڵی گەش��ە، ب��ۆ نموونە لە 
قوتابخانە ناوەندییەکان و زانکۆکاندا، پش��ت 
بە مامۆس��تا کۆچبەرەکان دەبەستن. بە بێ 
لەبەرچاوگرتنی دیدگای تاکەکەسیی خۆیان، 
ئەم مامۆس��تایانە ل��ە قوتابخانەکاندا هەوڵی 
ڕاگواس��تن و فێرکردنی بەها و نۆڕم و دیدگا 

ڕۆژاوایییەکان دەدەن.
زۆربەی واڵتانی لە حاڵی گەشە، مۆدێلی 
داگیرکاران��ەی بەڕیوەبردنی قوتابخانەکانیان 
پاراس��تووە و تەنه��ا ب��ە ڕێژەیەک��ی کەم 
دەرس��یدا  بەرنامەی  بەس��ەر  گۆڕانکارییان 
هێن��اوە، بەم پێیەش ئاراس��تەی پەروەدەی 
 Ashby 1967; داگیرکارانەیان پاراستووە )بڕوانە
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...)Kazamias and Epstein 1968
پشت بەس��تن بە مۆدێلە بیانییەکان تا 
ڕادەی��ەک لە الیەن دەوڵەت��ی داگیرکەرەوە 
نیش��تمانی  پ��ەروەدەی  دادەس��پەێنرێت. 
چ بە ه��ۆی بەرنام��ەوە و چ وەکوو ئاکامی 
نەخوازراوی ئەو سیاس��ەتانەی پێداویستییە 
خۆجێییەکان و نەریتەکان پشتگوێ دەخەن 
و نادیدەی��ان دەگ��رن، تێکوپێک دەدرێ و 

لەناو دەچێ.
بە ئەستەم بینراوە هێزە داگیرکەرەکان، 
ئام��راز و ئیمکاناتی پەروەردە و فێرکردن لە 
واڵتانی داگیرکراودا دامەزرێنن و دەستبەجێ 
دەرفەتەکانی فێرکارییان سنوردار کردووەتەوە 
و بە واتایەکی دیکە بەربەس��ت و ڕێگڕ بوون 
لە بەرانبەر مودیڕنیزاس��یۆنی ئەم واڵتانەدا. 
هەروەه��ا بوونی ئەم ئیمکاناتە، ڕەنگدانەوەی 
پێویس��تییەکانی هێزی داگیرکەر بووە نەک 
پێویستییەکانی جەماوەر و خەڵکی خۆجێیی.
پ��ەروەردەی  سیس��تەمی  ناتەواوی��ی 
مۆدیڕن، ڕەوتە کۆنەکانی بەرنامەی پەروەردە 
و ئاراس��تەی قوتابخانەکان لەمەڕ بنیاتنانی 
کادری ئی��داری، لەجیات��ی گرنگی��دان بە 
ڕاهێنان��ی تەکنیک��ی و بواری هۆش��یاریی 
کۆمەاڵیەتیی کەس��انێک که بۆ پەرەپێدانی 
کۆمەاڵیەت��ی و ئاب��ووری پێویس��تن، ل��ە 
ئەزموون��ی زۆرێک ل��ە واڵتان��ی کۆلۆنی و 

داگیرکراودا دەبینرێ.
بە  داگیرک��ەرەکان،  هێ��زە  زۆرین��ەی 
تەواوی گرنگی دەدەنە پەروەردە، لێکۆڵینەوە 
مرۆیییەکان، ڕەوانبێژی و زاڵ بوون بەس��ەر 
زمانی واڵتی داگیرکەر و زانیاری و لێهاتووییی 

پێویست بۆ پۆستە ئیدارییەکان.
پارێزەران ڕادەهێنرێن بەاڵم زانا و بیرمەند 
و پسپۆڕی کش��توکاڵ و مامۆستای شایستە 

کەمتر بوونیان دەبێ بۆ کاتی سەربەخۆیی.
گرووپ��ە ئیلیتەکان ت��ا ڕادەیەک وەکوو 
بەش��ێک لە پڕۆسەی پەروەردەبوونی خۆیان 
خاوەن ڕوانگەی ڕۆژاوایین. لە بڕێک حاڵەتدا، 

لە ڕاس��تیدا تاکەکان بە زمانی نیش��تمانیی 
خۆیان نام��ۆن. سیاس��ەتەکانی پەروەردەی 
کۆلۆنیال��ی ب��ە گش��تی نوخبەگەرای��ە، لە 
هیندووس��تان، پەروەردەی نوخبەگەرایانەی 
بەریتانی��ا وەک��وو »پاکتاوی مەیل��ەو خوار« 
دەناسرێ � سیستەمێک کە تێیدا گرووپێکی 
چکۆلەی هیندییەکان کە هەڵگری شێوازی 
پ��ەروەردەی بەریتانی��ن بە ن��او کۆمەاڵنی 
 McCully خەڵک��دا ب��اڵو بوون��ەوە )بڕوان��ە 

.)1943
سیاس��ەتی تواندنەوە و ئاسیمیلەکردنی 
فەڕانسەیش بە هەمان شێوە کاری کردوووە. 
فەرهەنگ��ە خۆجێیی��ەکان ک��ە زۆر جار بە 
فراوانی گەش��ەیان کردبوو، لەس��ەر دەستی 
سیاس��یەتی پەروەدەی داگیرکەرەوە نادیدە 
گی��راون و نکۆڵیی��ان لێ کراوە. خواس��ت 
ج��ار  زۆر  مودیڕنیزەب��وون  ئاراس��تەی  و 
لەالی��ەن پ��ەروەردەی ئەورووپیی��ەوە هان 
دراوە، کەچ��ی لە هەمان حاڵ��دا لە الیەن 
کونتروڵ و دەس��ەاڵتی بیانیی��ەوە بە الڕێدا 
ب��راوە. قوتابخانەکان لەس��ەرخۆ و بەئارامی 
لە الی��ەن دەوڵەتانی داگیرک��ەرەوە بنیات 
نران و تەنانەت گوش��ار و زەختی ناوخۆیی 
بۆ پەروەردە نەیتوانی سیس��تەمێکی گەورە 
و بەری��ن و ت��ەواو پێک بێنێ��ت. بڕێک لە 
بەلژییکییەکان،  هێزە داگیرکەرەکان، وەکوو 
هەستیان بەوە کرد کە ڕاهێنانی جەماوەری 
خۆجێیی لە ئاس��تێکی بااڵدا سیاس��ەتێکی 
هەڵە ب��ووە و بۆیە کاتێک کۆنگۆ لە س��اڵی 
١٩٦0دا سەربەخۆییی خۆی بەدەست هێنا، 
تەنیا خ��اوەن ژمارەیەکی ک��ەم دەرچووی 
زانکۆ بوو. فەڕانس��ەیییەکان بە پشت بەستن 
بە سیس��تەمی پ��ەروەدەی خۆیان لەس��ەر 
ژمارەیەکی زۆر کەمی کەسانی ئاسیمیلەبوو، 
تەنها تاقمێکی کەمی دەرچ��ووی زانکۆیان 
بەرهەمهێنا. لە حاڵێکدا کە سیاسەتی بەریتانیا 
ڕێی بە چەند هەوڵێک بۆ ئازادی و دەس��ت 
ئاواڵەییی خۆجێیی دەدا و دەرفەتی زیاتری 
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بۆ خوێندن��ی ناوەندی و خوێندنی بااڵ دەدا، 
پەروەدەی قۆناغی س��ەرەتایییان پش��تگوێ 
خس��تبوو. بە پێچەوانەوە، فەڕانسەیییەکان و 
بەلژیکییەکان وزە و داراییی خۆیان لەس��ەر 
پ��ەروەردەی س��ەرەتایی دان��ا. ڕێکخراوی 
کڵێسەش هاوشان، بە ڕاهێنان و پەروەردەی 
مرۆییی��ەوە خەریک ب��وو. س��ەرەڕای ئەم 
جیاوازییانە، هێزە داگیرکەرەکان لە میانەی 
پڕۆس��ەی بەڕێوەبردندا هیچ حیسابێکیان بۆ 
ویس��ت و ئارەزووی خەڵک��ی خۆجێیی ئەم 

واڵتانە نەدەکرد.
ل��ە زۆرب��ەی واڵتانی لەحاڵی گەش��ەدا 
س��ەربەخۆییی سیاس��ی ب��ە ڕێژەیەکی تا 
ڕادەیەک کەم لەباری پ��ەروەردەوە، گۆڕانی 
بەس��ەردا هاتووە. چەن واڵتێک، س��ەرەڕای 
خەب��ات و بزووتنەوەی ناسیۆناڵیس��تی یان 
هەستی قووڵی دوژمنایەتی بەرانبەر واڵتانی 
داگیرک��ەری پێش��وو، ڕەوتی پ��ەروەردەی 
ڕابردوویان پچڕاندووە. لە زۆربەی حاڵەتەکاندا، 
بۆ نموونە هیندووس��تان، پاکستان، بێرمە و 
س��ینگاپوور، سیس��تەمی پەروەردە لەڕووی 
ژمارەوە پەرەی س��ەندووە و ب��اڵو بووەتەوە، 
بەاڵم لەڕووی بەرنامەی پەروەردە و ئاراستەی 

خوێندن و ئیدارەکردنەوە نەگۆڕاوە. 
ل��ە ژمارەیەک لە واڵتان��دا بەتایبەت لە 
ئەفریقای بەریتانیی پێش��وودا. خوێندنی بااڵ 
لەسەر بنچینە و ئەساسی بەرنامەی پەروەردە 
و ئاراس��تەی ئینگلیزی مایەوە و لە ڕاستیدا 
لە س��اڵەکانی دوای س��ەربەخۆبووندا زۆر بە 
ئارامی گەشەی کرد. تەنانەت ئەو نەتەوانەی 
قەت لە الیەن هێزێکی داگیرکەرەوە ئیدارە 
نەکرابوون، لەوانە تایلەند، الیبێریا و ئیتیۆپیا، 
چوونە ژێ��ر هەژمونیی پەروەردەی ڕۆژاوایی، 
ئ��ەوەش بەه��ۆی پەرەس��ەندنی یارمەتییە 
تەکنیکییەکانەوە  دەرەکییەکان و هاوکارییە 

هاتە ئاراوە.
لە زۆرێک لە واڵتانی لەحاڵی گەش��ەدا 
بەردەوام��ی ل��ە کەڵک وەرگرت��ن لە زمانە 

ئەورووپیی��ەکان یەکێکە ل��ە ڕەهەندە هەرە 
گرنگەکانی کۆلۆنیالیزمی نوێ و کارتێکەریی 
میراتی داگیرکاری لەس��ەر واڵتانی جیهانی 
س��ێهەم. ل��ە چ��ەن حاڵەتێک��دا، وەک��وو 
ئەندۆنیزیا، زمانی داگیرکەر)هۆلەندی( وەالنرا 
و لە بواری فرەچەشنیی زمانییەوە سیاسەتی 
نەتەوەی��ی ئاراس��تەی زمانی نیش��تمانیی 
گرتەبەر. لە چەن واڵتێکی لەحاڵی گەش��ەدا 
وەک��وو نایجیریا، غەنا، هیند و پاکس��تان و 
زۆربەی واڵتانی ئەفریقایی، فەڕانسە-زمان کە 
زیاتر لە یەک زمانی نیش��تمانی و خۆجێیی 
بوونی هەبوو، خواس��ت و ویستێک لە ئارادا 
بوو کە لە کاروباری ئیداری و بڕێک جاریش 
ل��ە بواری پەروەردەدا زمان��ی ناوەند )واڵتی 
داگیرک��ەر( بەکاربهێن��رێ. ڕەوتی گۆڕینی 
زمانە ئەورووپییەکان ب��ۆ میدیای خۆجێیی 
ب��ە ئارامی دەچێت��ە پێش، ب��ەاڵم خاوەن 
پڕۆس��ەیەکی ئ��ارام و دژوار ب��ووە. بێجگە 
لەوەش، گۆڕانکاریی زمانی لە قوتابخانەکاندا 
هەمیش��ە گۆڕینی بەنامەی دەرسیی بەدواوە 

نەبووە.
زمانە ئەورووپییەکان ویس��توویانە دوای 
ئ��ەوەی زمان��ی قوتابخان��ەکان ب��ۆ زمانی 
نیش��تمانی گ��ۆڕا. لە نێوان توێ��ژی نوخبە 
دا درێ��ژە بە بوونی خۆی��ان بدەن. لە بڕێک 
واڵتاندا، خوێندنی بااڵ بەرەو زمانی داگیرکەر 
ی��ان ناوەند ڕادەکێش��رێ، تەنان��ەت پاش 
ئەوەی گۆرانکاری لە ئاس��تەکانی خوارەوەدا 
وەدی دێ. هەروەه��ا، چینی نوخبەی واڵت 
منداڵەکانی خۆیان ل��ە قوتابخانە ناحکوومی 
و تایبەتەکان��دا دەنێن��ە ب��ەر خوێندن کە 
زمانی خویندنی��ان زمانە ئەورووپییەکانە، بۆ 
ئەوەی لەو پۆستانەی پێیان دراوە بمێننەوە. 
هەروەها گرنگی پێدانی ب��ەردەوام بە زمانە 
بەرەنجام��ی  و  لێکەوت��ە  ئەورووپیی��ەکان 

دیکەشی هەیە. 
لەگەڵ  فیک��ری  پت��ەوی  پەیوەندی��ی 
ناوەند)داگیرک��ەر( بە ش��ێوەیەکی گش��تی 
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لەجێی خۆی دەمێنێتەوە و لە ئاکامدا ژیانی 
فیکری��ی نەتەوەیی و گەش��ەی فەرهەنگی، 
دەشێ تووش��ی ڕاوەستان بێ یان النی کەم 
بە الڕێدا بڕوات. بۆ نموونە لە هیندووس��تان، 
لێکۆڵینەوە لەسەر زمانە هندییەکان گەشەی 
نەک��ردووە، ئەو بابەتەش تا ڕادەیەک بەهۆی 
گوش��ار ب��ۆ بەکارهێنانی زمان��ی ئینگلیزی 
وەک��وو ئامرازی دەربڕین و ب��اڵو بوونەوەی 
ڕۆژنامە و گۆڤ��ارەکان بووە. زانایانی ئابووری 
ل��ە هیندووس��تان زۆرت��ر ب��ە مۆدێ��ل و 
تیۆرییەکانەوە خەری��ک بوون تا ئەوەی کار 
لەس��ەر کێش��ە ناوخۆیییەکانی گەشەکردن 
بکەن. کۆمەڵناس��ە هیندییەکان لە ڕۆژنامە 
و چاپەمەنییەکاندا لەبەر نادیدەگرتنی کێشە 
کۆمەاڵیەتی  چوارچێ��وەی  و  ناوخۆیییەکان 
و گرنگی��دان ب��ەو تیورییە کۆمەڵناس��ییانە 
ک��ە ئاراس��تەی ڕۆژاوایی هەب��وو، کەوتنە 
بەر ڕەخن��ە و توانج. دەوڵەتە پێش��کەوتووە 
س��ەرەکییەکان، ب��ە دیاریک��راوی هێ��زە 
داگیرکەرەکانی ئینگلیزی زمان و فەڕانسەیی 
زم��ان، لە ڕێگەی پێدان��ی یارمەتیی دارایی 
بۆ دابین کردنی کتێبی دەرس��ی و ڕۆژنامە 
و گۆڤارەکانەوە ڕۆڵیان گی��ڕاوە بۆ مانەوەی 
دۆخ��ی پەروەردەیی و زمان��ی لەو واڵتانەدا. 
دابین  بۆخوێن��دکاران  بوورس��یەیان  ئەوان 
کرد، ب��ۆ ئەوەی لە واڵتان��ی ناوەنددا درێژە 
بە خوێن��دن بدەن، هەروەها ژمارەیەکی زۆر 
مامۆس��تا و ڕاوێژکاری تەکنیکییان ڕەوانەی 
واڵتانی لەحاڵی گەشه کرد. سەرلەبەری ئەم 
فاکتەرانە یارمەتیدەربوون بۆ ئاراس��تەکردنی 
وزە و توان��ای فیک��ری و حەز و خواس��تی 
لەبارودۆخ��ی  لەحاڵ��ی گەش��ه،  واڵتان��ی 
خوجێییی خۆیانەوە بەرەو کۆمەڵگەی هزریی 

نێونەتەوەیی و زانستی.
زانکۆکانی  ب��ۆ  ئەمریکا  یارمەتییەکان��ی 
واڵتانی دەرەوە، هەوڵێک بوون بۆ سڕینەوەی 
سیاس��ەت لە ڕەهەندەکان��ی خوێندنی بااڵ. 
بنیاتنان��ی زانکۆ تەکنیکیی��ەکان لە واڵتانی 

ئەمریکای التیندا، گەواهیدەری ئەم ئاراس��تە 
.)Myers 1968 و هەڵوێستەیە. )بڕوانە

ئەم ناوەندی فێربوونانە بۆ رکابەریی زانکۆ 
نیشتمانییەکان س��ەریان هەڵداوە. پاساوێک 
کە ب��ۆ پەرەپێدانی ئەم ناوەندە نوێیانە لەبری 
بردنەس��ەری ئاستی زانکۆ نیش��تمانییەکان 
خراوەت��ە ڕوو، بریتییە ل��ەوەی کە بەرنامەی 
پ��ەروەردە لەس��ەر ئەساس��ی تەکنی��ک و 
زانست لە فێرگە کۆنەکاندا جێبەجێ ناکرێ. 
ئەوەش گرنگ��ە کە بزانین زانک��ۆ کۆنەکانی 
ئەمری��کای التی��ن زۆرب��ەی کات لەالیەن 
کەس��انی چەپگەراوە بەڕیوە ب��راوە و فێرگە 
نوێترەکان جۆرێک لە هاوسەنگی لە بەرانبەر 
کاریگەرێتی��ی ڕەوتی چەپ لە س��ەر ژیانی 
هزری و سیاسی ئەمریکای التین پێک دێنن. 
زانکۆ تەکنیکییەکان بۆ بەش��ی زانس��تەکان، 
جەختیان لەسەر بوونی بەرنامەی خوێندن و 
دەکردەوە. هەروەها  داهێنەرانەتر  پەروەردەی 
لە زۆر بواریشدا ڕێکخراوەیەکی ئەکادێمیکی 

ئەمریکایییان پێک هێناوە.
بە مەبەس��تی ئاس��انکاری بۆ وەدیهاتنی 
ئامانجەکان و سیاس��ەتی ئەمری��کا، مۆدێلە 
دیاریکراوەکان��ی خوێندنی ب��ااڵ و چەندین 
بەرنام��ەی جۆراوحۆر لە ب��واری دارایییەوە 
پشتیوانی دەکرێ. ستایلی ئەمریکایی کە بە 
زەمینی  »کۆلیجەکانی  خوێندن��ی  بەرنامەی 
بەخش��راو« ناس��راوە، ل��ە چەندی��ن واڵتی 
لەحاڵی گەش��ەدا جێبەجێ کراوە، لەوانە لە 
هیندووس��تان، نایجیریا، ئەندۆنیزیا و چەند 
واڵتی ئەمریکای باشوور. ئەم زانکۆیانە لەسەر 
ئەساس��ی پیوەندیی نزیکی نیوان دەوڵەت و 
زانکۆ و بەرانبەر بە نەریتە ئەکادێمیکییەکانی 
سەربەخۆمانەوە، لە بڕێک لە واڵتانی لەحاڵی 
گەش��ەدا دامەزراون. هەڵب��ەت لەوانەیە ئەم 
مۆدێلە لەبار و ش��یاو بێ بۆ واڵتانی لەحاڵی 
گەش��ە،  هەرچەند لە ڕاس��تیدا سەرکەوتوو 
بوون��ی ئ��ەو زانکۆیانە کە بە پێی س��تایلی 
زمینی بەخشراو لە چەند واڵتێکدا دامەزراون،  
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النیک��ەم بەه��ۆی ئ��ەو پ��ارە و یارمەتییە 
تەکنیکییانەوەیە کە پێشکەشی ئەم ستایلی 

خوێندنە دەکرێ.
ئاکامی بەرنامە و سیاس��ەتی ئەمریکایی 
تا ڕادەیەک لە سیاسەتی کۆلۆنیالی بەریتانی 
لە سەدەی نۆزدە دەچێ و تێیدا ناوەندەکانی 
فێرکردن ل��ە واڵتی ناوەند هەناردەی واڵتانی 
لەحاڵی گەشە دەکرێ و زۆربەی کاتەکان لە 
خوار ئاستی ستانداردە ناوخۆیییەکانەوە بووە 
و ب��ڕێ کاتیش بێ هاوئاهەنگ��ی و گونجان 

لەگەڵ بارودۆخی ناوخۆییدا.
واڵتە پێشکەوتووەکان لە بواری بردنەسەری 
ئاستی دیاریکراوی نەزم و نەسەقی ئەکادێمێک 
و پس��پۆرییەکاندا و هەروەه��ا ل��ە تەرکیز 
لەس��ەر ئەو دیدگا و تێڕوانین��ەی هاندەری 
کەسانی بەخش��ندە و یارمەتیدەرە، چاالکن. 
ئەنس��تیتۆیەکی لێکۆڵین��ەوەی ئەمریکای��ی 
لە هیندووس��تان ب��ە یارمەتییەکانی ئەمریکا 
دامەزراوە، کە خاوەنی ژۆرناڵێکی زانس��تییە 
و تێیدا کەس��انی ئەکادێمیکی هیندی بۆیان 
هەیە لەسەر بابەتگەلی پەیوەست بە ئەمریکا 
نووسینەکانیان باڵو بکەنەوە. ئەم ڕێکخراوەیە 
بێ ئ��ەوەی پەیوەندیی ب��ە مودیڕنیزەکردنی 
هیندەوە هەبێ، هەوڵی ئەوە دەدا لە درێژماوەدا 
تاقمێک پس��پۆڕی هیندی بەرهەم بێنێ کە 
دڵخ��واز و دابینک��ەری خواس��ت و ئامانجی 
ئەمریکایییەکان بن و پێدەچێ بە شێوەیەکی 
پیش��ەیییانە گرێدراوی ئەو خواستەش بن.]2[ 
سەیر نییە کە پەیوەندییەکانی نێوان واڵتانی 
پیشەس��ازیی پێش��کەوتوو و واڵتانی لەحاڵی 
گەشەدا لە زۆر بابەت و زەمینەدا نایەکسانن. 
پێشکەوتوو  پیشەسازیی  واڵتانی  کارتێکەریی 
بەکۆتاییی س��ەردەمی نەریتی��ی کۆلۆنیالیزم 
کۆتایی نایە و یەکێکە لە ڕاس��تییە ئابووری، 
سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانی ژیانی جیهانیی 
واڵتانی لەحاڵی گەشە. س��ەرەڕای سروشتی 
ئاشکرا و حاشاهەڵنەگری ئەم ڕاستییە، زۆرێک 
لە لێکۆڵینەوەکان کە لەس��ەر تایبەتمەندییە 

کۆمەاڵیەت��ی، ئاب��ووری و پەروەردەیییەکانی 
جیهانی س��ێهەم ئەنجام دراوە، ئەم ڕەهەندە 
لەبەرچ��او  بارودۆخەکەی��ان  س��ەرەکییەی 

نەگرتووە.
ناکرێ گەش��بین بین ک��ە کۆلۆنیالیزمی 
نوێ لە ه��ەر بوارێکدا دەس��تبەجی کۆتایی 
پێ بێ، بەتایبەت لە ڕووی پەروەردەوە. وەک 
دەبینین بۆش��اییی زانس��تی و پەروەردەیی 
نێوان واڵتانی پێشکەوتوو و لەحاڵی گەشە لە 

زیادبووندایە...
تەنه��ا کاتێک کە تیگەیش��تنێکی تەواو 
لەمەڕ نیۆکۆلۆنیالیزم��ی مودیڕن لە زۆربەی 
الیەنەکاندا وەدی بێ، شێوازی زاڵبوونی ڕۆژاوا 
بەسەر ڕۆژهەاڵتدا دەگۆردرێ بۆ ڕێکخستنێکی 

دادپەروەرانەتر لە دنیایەکی سەربەخۆدا.

*. Philip G. Altbach. “Education and Neocolonial-
ism.” In The Post-Colonial Studies: Reader. Ed-
ited by Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen 
Tiffin. 452-56 (London: Routledge, 1995).
Philip G. Altbach, Former professor at Boston 
College, and the founding director of the Boston 
College Center for International Higher Educa-
tion, USA.

یادداشتەکان
١. لە سینگاپوور کە زۆربەی نوخبەی حاکمی ئەو واڵتە لەو چینییانە 
پێکهاتووە کە بە س��تایلی بەریتانی خوێندوویانە، س��ەرۆکوەزیرانی 
س��ەردەمی دوای س��ەربەخۆیی، لی کوان یو، فەرمانی دەرکرد کە 
ئەندامان��ی حکوومەت دەبێ فێری زمانی چین��ی بن. لی کە خۆی 
دەرچ��ووی زانکۆیەک��ی بەریتانییە، خۆی فێ��ری زمانی چینی کرد 

بۆوەی بتوانێ لەگەڵ خەڵکەکەی پەیوەندی بگرێ. 
2. تەنه��ا ئەمریکاییی��ەکان نەبوون کە ل��ە دەرەوەی واڵت، هەوڵی 
پەرەپێدان��ی لێکۆڵینەوەی��ان دا لەس��ەر واڵتی خۆی��ان. هەروەها 
یەکیەتیی س��ۆڤیەتیش لە دێلهی و واڵتانی دیکەی لەحاڵی گەشە، 
پارەی ب��ۆ دامەزراندنی دێپارتمێنتی لێکۆڵینەوە لەس��ەر ڕووس��یا 
تەرخان کردووە. دەوڵەتانی ئاڵمان و فەڕانس��ەش یارمەتیی دارایییان 
داوە ب��ۆ بواری پەروەردەی مامۆس��تا بۆ لێکۆڵینەوە لەس��ەر زمان و 
فەرهەنگی ئاڵمانی و فەڕەنس��ەیی و دابین کردنی پارە بۆ س��ەردانی 
مامۆس��تاکان ب��ۆ زانکۆکانی واڵتان��ی پێش��کەوتوو. هەرچەند ئەم 
بەرنامانە لەڕووی دیپلۆماس��ی و سیاس��ەتەوە گرنگ نین، بەاڵم لە 
واڵتانی لەحاڵی گەشەدا، کەسانێک بەرهەم دێنێ کە پەیوەندییەکی 

بەهێزیان لەگەڵ واڵتێکی دیاریکراوی داگیرکەردەبێ.
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بە کەمینەکردنی ئەوانی دیکە:     
ستراتێژییقەومگەراییەکدەستکردنیدەوڵەتیئێران*

و.کەیوانفاتحی



پوختە 
هەرلە س��ەرەتای سەدەی بیستەمەوە، لەکاتی 
نەت��ەوەی- مۆدێڕن لە  دامەزراندنی دەوڵەت 
ئێراندا، دەوڵەت، کوردەکان و خەباتی سیاسیی 
ئەوان بۆ مانەوەی خۆیانی وەکوو هەڕەشەیەک 
لەسەر یەکپارچەییی خۆی لەقەڵەم داوە. پاش 
شۆڕش��ی س��اڵی ١٩7٩ � کۆماری ئیسامی 
دەس��ەاڵتی ب��ە چنگ��ەوە گ��رت � دەوڵەت 
سیاس��ەتی ئەمنیەتیکردن��ی ل��ە ڕۆژهەاڵتی 
کوردس��تان )هەروەه��ا کە ب��ە ڕۆژهەاڵتیش 
دەناس��رێ( چڕ و بەرباڵوتر کردووە. بەم پێیە، 
ئ��ەم وتارە ش��یکردنەوەیەکە بۆ س��تراتێژیی 
دژەکوردی کۆماری ئیسامی کە دەستبەجێ 
پاش ش��ۆڕش دەس��ت پ��ێ دەکات. دەکرێ 
ئەو سیاس��ەتانە بە باش��ترین شێوە بێبەشییە 
ن��اڕەواکان نمایش بک��ەن و لەخۆبگرن. لەم 
بیاڤە سیاسییەدا، کوردەکان ڕۆژانە ڕووبەڕووی 
پاراس��تنی شوناس��ی خۆی��ان  بەرگ��ری و 
بوونەت��ەوە. ئەم وتارە تیش��ک دەخاتە س��ەر 
بنەمای س��تراتێژیی یەکدەستکردنی دەوڵەت 
ل��ە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تاندا کە ل��ە ڕێگەی 
میلیتاریزەک��ردن، بەکەمین��ە لەقەڵەم��دان، 
زاڵکردن��ی فەرهەنگی و گۆڕینی دیمۆگرافیای 

ناوچەکەوە بنیاد نراوە.

وشەکلیلییەکان
لەقەڵەم��دان،  بەکەمین��ە  رۆژه��ەاڵت؛ 
ناوخۆی��ی؛  کولۆنیالیزم��ی  ملیتاریزەک��ردن؛ 
ڕاگرتن؛  لەدواکەوتووییدا  فەرهەنگی؛  گۆڕینی 

ئێران 

پێشەکی 
بە ئیلهام وەرگرتن لە ئەزموونی ژیانی خۆمان لە 
ژێر فەرمانڕەواییی کۆماری ئیسامیی ئێراندا، 
)لەمە و بە دواوە IRI( و خستنە ڕووی زانیاریی 
دەستی یەک و بەرباڵو لەبارەی قەوم ناسییەوە، 
کە لە ڕێگەی تەکنیکی بینینی بەشداربووان، 
چاوپێکەوتنەکان و ئارشیڤەوە پێکهاتووە، ئەم 

لێکۆڵینەوەیە فۆڕم��ە جیاوازەکانی توندوتیژی 
نواندن و بە زەبر ئاس��یمیلەکردنی کوردەکان 
ب��ە دەس��تی دەزگا دەوڵەتییەکان��ی ئێران، 
تاوتوێ دەکات. ئێمە هیوادارین بە ناس��اندنی 
ڕاستەخۆی ئەم پڕۆس��انە، کارتێکەرییەکان و 
هەروەها ئ��ەو ڕێگایانەی کە کوردەکان وەکوو 
هەوڵێ��ک بۆ بەرگریکرن لە بەرانبەر ئەواندا لە 

خۆیان نیشانداوە، بخەینە ڕوو. 
ئێمە ل��ەم وت��ارەدا، ک��وردەکان وەکوو 
و  ناوخۆی��ی  کۆمەڵگەیەک��ی کۆلۆنیک��راوی 
ژێردەستە لە الیەن دەوڵەتی فەرمانڕەوای فارسی 
شیعەوە پێناس��ە دەکەین.]١[ لێکۆڵینەوەکەی 
ئێمە، س��وودی لەو بەره��ەم و لێکۆڵینەوانە 
وەرگرتووە کە لەالیەن بیرمەندانی کۆمەاڵیەتی 
و کۆمەڵناس��ییەوە س��ەرلەنوێ س��ەرنجیان 
خستووەتەوە سەر چەمکی حاکمییەت.]2[ کە 
واتە، ل��ە لێکۆڵینەوەکەی ئێمەدا، حوکمڕانیی 
ئێرانیی��ەکان کۆمەڵگەکەی دابەش کردووە بە 
سەر سەردەستە و ژێردەستەدا، کە کوردەکان 
لە دەستەبەندیی دووهەمدا جێ دەگرن. ئێمە 
لەس��ەر کەیس��ی ڕۆژهەاڵت،]3[ ب��ە هۆکاری 
بەڵگ��ە دەخەینەڕوو،  ناوەرۆک��ی هاوب��ەش، 
کە ڕەهەندێک��ی نوێ ل��ە باردۆخێکی ناوازە 
نیش��ان دەدات کە لەودا یاساکان،]٤[ زۆربەی 
هەرە زۆری��ان بە هەڵواس��راوی ماونەتەوە لە 
ب��ەر ئەوەی ک��وردەکان ل��ە ڕووی قەومی و 
)بەش��ێکی زۆریش��یان ل��ە ڕووی( ئایینەوە 
لەگ��ەڵ کۆمەڵگەی فەرمانڕەواییی فارس��ی � 
ش��یعیدا، جیاوازن. لە چوار دەیەی ڕابردوودا، 
ژیان لە ژێ��ر دۆخێکی ناوازەی کۆمەاڵیەتی � 
سیاس��ی و ئابووری ل��ە ڕۆژهەاڵتدا ماوەتەوە، 
ش��وێنێک کە ڕێژیمی ئیس��امی، کردوویەتە 
ناوچ��ە و زۆنێک��ی ئەمنیەت��ی. ڕۆژهەاڵت��ی 
کوردستان شوێنگەی هەوڵی بێ وچان بووە بۆ 
 سەربەخۆییی سیاسی لە مێژووی هاوچەرخی 
کوردس��تاندا.]5[ ب��ەم پێی��ە، ب��ە ه��ۆکاری 
جۆراوج��ۆر، مێژووی سیاس��یی ڕۆژهەاڵت لە 
ب��واری لێکۆڵینەوە لە ئێراندا بە ش��ێوەیەکی 
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مەبەستدار پشتگوێ خراوە. گرینگترین هۆکار، 
سیاسەتی چاوەدێریکردنی دەوڵەتە لەسەر هەر 
چەشنە لێکۆڵینەوەیەک لە بارەی کۆمەڵگەی 
کوردی و سزادانی ئەو لێکۆڵەرانەیە کە لەسەر 
ئەم بابەتە دەنوس��ن. ڕەنگە ه��ەر لە بەر ئەم 
هۆکارە بێ کە بوورس��ی خوێندنی فارسەکان 
لەسەر کورد لە ڕووی ئامارییەوە لە رۆژهەاڵت 
لە الیەن کارمەندانی پێش��ووی ئەمنیەتییەوە 
بەرهەم دێ کە ئەمەش بە باش��ی دەرخەری 

ڕوانگەیەکی ئەمنیەتییە.
ل��ە  ئێ��ران  دەوڵەت��ی  سیاس��ەتەکانی 
هەمبەرک��وردەکان- ب��ە ب��ەراوەرد لەگ��ەڵ 
س��ووریە و تورکیە- بە باش��ترین ش��ێوە لە 
س��تراتێژییەکی ناڕوون��دا خ��ۆ دەنوێنێ کە 
ه��اوکات ئیعتڕافی��ان پ��ێ دەکات، ڕەدیان 
دەکاتەوە و تێدەکۆش��ی ئاس��یمیلەیان بکات. 
لەم پانە تۆکمە سەیروسەمەرەیەدا، کوردەکان 
وەکوو ئێرانی لەقەڵەم دەدرێن، بەاڵم شوناسی 
دیاریک��راوی ئ��ەوان ڕەد کراوەتەوە: ئەمان لە 
ڕووی یاس��ای بنەرەتیی��ەوە لە دەس��ەاڵتی 
سیاس��ی بێب��ەش ک��راون، پش��کی ئەمانی 
پش��تگوێخراو لە دەس��ەاڵت، لە ن��او قەوم-
نەت��ەوەی سەردەس��تدایە و کراونەتە یەکەم 
قوربانی بۆ پەرەپێدانی دەوڵەتێکی تاکایەنەی 
قەومی-مەزهەب��ی. س��تراتێژیی دەوڵ��ەت بۆ 
هاوش��ێوەی  ڕۆژه��ەاڵت،  ئاس��یمیلەکردنی 
سیاس��ەتی کۆلۆنیی واڵتە ڕۆژئاوایییەکانە، کە 
بە درێژاییی سەپاندنی داگیرکاریی ڕۆژئاوایی 
لەس��ەر کۆمەڵگەی دەورەب��ەر وەکوو خەڵکی 
خۆجێی��ی لە ئافریقا و ئامریکای التین پەیڕەو 
کراوە. سیاسەتی ستەمکاری و ئاسیمیلەکردنی 
دەوڵ��ەت لە هەمبەر نافارس��ەکان، یەکەمجار 
لە الی��ەن خانەدانی پەهلەوی لە س��اڵەکانی 
)١٩25� ١٩7٩( بەرێ��وە ب��راوە. بەاڵم، ئێمە 
لێرە، ب��ە دیاریک��راوی فۆک��ووس دەخەینە 
س��ەرقۆناخی پاش شۆڕشی ئێران، جێگایەک 
ک��ە تێڕوانین��ی ناسیۆنالیس��تیی پەهلەوی، 
ل��ە ش��یعەی ئیمام��ی زەمانی��دا ل��ە قاڵب 

دراوە و ش��ێوەیەکی نوێی لە تێگەیش��تن و 
پابەندب��وون ب��ە »میللەت« ل��ێ کەوتوەتەوە. 
ل��ەم ڕووەوە، پاش چاوپێداخش��اندنەوەیەکی 
گش��تیی مێژوویی لەس��ەر ڕەوتە بنەڕەتییە 
کۆمەاڵیەتی-سیاس��ییەکان ل��ە س��ەردەمی 
خانەدانی پەهلەویدا، ئێمە فۆکووس دەخەینە 
سەر سیاس��ەتەکانی دەوڵەت لە پاش شۆڕش 
و چۆنیەتیی کارتێکەریی وەها سیاسەتگەلێک 
لەسەر پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی- فەرهەنگی لە 
ڕۆژهەاڵتدا. لەم وتارەدا شیکاری بۆ ملیتاریزە 
کردنی کوردس��تان لە ڕێگەی دروس��تکردنی 
جاش و ئەو کەلێن و خەسارە قەرەبوو نەکراوە 
دەس��تەجەمعییانە دەکەین ک��ە دەوڵەت لە 

کوردستاندا پێکی هێناوە.]٦[ 
ه��ەر ب��ەو ش��ێوەیە کە ل��ەم وت��ارەدا 
دێت��ە بەرب��اس، دەوڵەت و ب��ژاردەی فارس، 
ئاخێو)دیسکۆرس(ی هێژمونیک لەسەر بنەمای 
بەهەڕەشە زانینی قەوم-نەتەوە ژێردەستەکانی 
دیکەی وەکوو کورد، پەرەپێدەدەن. ڕاسموس 
کریس��تین ئەڵینگ، نووسەری کەمینەکان لە 
ئێراندا، ئەو هەقیقەتەی خس��تووەتە ڕوو، »لە 
کات��ی ڕووبەرووبوونەوە لەگەڵ .. بانگەش��ەی 
پەیوەندی��دار بە شوناس��ی قەومی و داخوازی 
ئەکادێمیک  ڕۆش��نبیرانی  کەمینەکان،  مافی 
و ب��ژاردەی سەردەس��ت لە ئێران��دا بە ترس 
و دڵەراوکێ��وە دژکردەوە نیش��ان دەدەن«.]7[ 
بیروبۆچوونی ئەڵینگ لە الیەن کەمینەیەک لە 
وەزیری]8[،  وەکوومستەفا  فارسەوە  لێکۆڵەرانی 
مێهرداد بروجردی،]٩[ عەلیڕەزا ئەسغەرزادە،]١0[ 
ڕەزا زی��ا- ئیبراهیمی،]١١[ و ئەفش��ین مەتین 
عەسگەری پشتڕاس��ت کراوەتەوە.]١2[ مێهرداد 
بروجێ��ردی، ڕەخن��ە لە ڕێ��ڕەوی بنەڕەتیی 
ئێران��ی دەگرێ و  ناس��یۆنالیزمی  ئاخێ��وی 
بانگەش��ە دەکات کە بژاردە و ئێلیتی فکری و 
سیاسیی ئێران بوونەتەوە قوربانیی پێناسەیەکی 
مێژوویی لە شوناس��ی بڕواپێک��راوی ئێرانیدا.
]١3[ ب��ە داخەوە، خ��ودی بروجێردیش بووەتە 

قوربانیی پێناسەکردنی شوناسی فارسی وەکوو 
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شوناس��ێکی جیهانی و لەقەڵەمدانی شوناسە 
نافارسەکان وەکوو » تایبەتمەندیی خێڵەکی«. 
بروجێردی بە بەردەوامی بەرگری لە تێکدانی 
دەستەواژەی تایبەتمەندیی خۆبوون لە الیەن 
ڕەزاش��اوە دەکات. ئ��ەو وەه��ا وێرانکارییەک 
بە بارودۆخێکی پێویس��ت بۆ »چەس��پاندنی 
یاس��ا ونەزم« دەزانێ یان ئەوەی لە ڕوانگەی 
نافارس��ەکانەوە بە زاڵ بوونی کۆلۆنیالی فارس 

لەقەڵەم دەدرێ.]١٤[

ــارسو ــیۆنالیزمیف ــیناس لەدایکبوون
ئەوانیدیکە 

بۆ باشتر تێگەیشتن لە بنەمای دینامیکی ئەم 
یاس��ایە کە لەم ڕێگەیەوە ستراتێژیی دەوڵەت 
بۆ ئاس��یمیلەکردنی ڕۆژهەاڵت بەرێوە دەچێ، 
پێویس��تە ب��ە کورتی ئاوڕێک ل��ەوەی کە لە 
ئێران پێ��ی دەگوترێ »سیاس��ەتی مۆدێڕن«، 
کە لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە لە الیەن 
دەوڵەت��ی پەهلەوییەوە دامەزرا و س��ەپێندرا، 

بدەینەوە. 
لە ڕاستییدا سەرچاوەی فکری سیاسەتی 
مۆدێڕن لە قۆناخی گفتوگۆی ڕۆش��نبیرانە لە 
ناو ڕۆشنبیرانی فارسدا، بە ئیلهام وەرگرتن لە 
مەعریفە ومۆدێلی ئوروپای ناوەندی وهەروەها 
بیرۆکەی س��ازکردنی نەتەوە، هات��ە کایەوە. 
گێڕانەوەیەکی  ئێرانی،  ڕۆش��نبیرانی  ئامانجی 
خەیاڵییە لە »شکۆمەندیی ڕابردووی ئێران« کە 
لە ڕواڵەتدا پاش چەند سەدە زاڵبوونی عەڕەب/
ئیسام لەکەدار ببوو وهەروەها یەکخستنەوەی 
واڵتێکی دەستکرد کە پێش��تر بوونی نەبووە. 
ڕۆشنبیرانی ئێرانی بە وەرگرتنی کاپیتالیزمی 
مۆدێڕن، دەستیان دایە دارشتنی سیاسەتێک 
بۆ سیمبولیزەکردنی زمانی فارسی و نفوزێکی 
لە ڕادەبەدەری ئیس��امی ش��یعی. گەیشتنی 
ڕەزاشا بە دەسەاڵت بە دروشمی، »یەک نەتەوە، 
ی��ەک زمان و یەک واڵت«، بواری سیاس��یی 
بۆ بەدس��تهێنانی ئەو شتانەی کە ڕۆشنبیرانی 
ئێرانی چەندی��ن دەیە خەونیان پێوە دەبینی، 

فەراهەم ک��رد. ئاخێوی فەرهەنگیی ڕەزاش��ا 
لەو قۆناغەدا ڕیشەکێش��کردنی شێوازی ژیانی 
قەوم/نەتەوەکانی  ئاسیمیلەکردنی  و  سوننەتی 
دیکە بوو. ڕەزاش��ا ب��ۆ پیادەکردن��ی نەزم و 
سیاس��ەتە مۆدێڕنەکان��ی خۆی، پ��ەرەی بە 
ئەڕتەشێکی نوێ دا و بروکڕاسییەکی بەرباڵوی 
ئێراندا، دامەزراند. ڕەزاش��ا  لە سەرتاس��ەری 
ب��ێ بەزەیییانە لە ڕێ��ی کەمپەینی نیزامی و 
سیاس��ییەوە بە زۆرداری خێڵەکانی لەناوبرد، 
زمانی فارس��یی کردە زمانی فەرمی، پۆشینی 
جلوبەرگی دی��اری کرد، حیجاب��ی هەڵگرت 
و هەر چەش��نە بەرگرییەکیش��ی لە هەمبەر 
فەرمانڕەوایییەکەی��دا س��ەرکوت کرد. ئەو لە 
ماوەی کەمتر لە دەیەیەکدا توانی دەس��ەاڵتی 
خۆی بچەس��پێنێ و دەس��ەاڵتی دادوەری و 
هێندێک لە دامەزراوە فێرکارییەکان لە دەستی 
ناسیۆنالیستیی  پڕۆژەی  دەربێنێ.  ڕۆحانییەت 
پەهلەوی کە ل��ە بازنەی س��تانداریزەکردنی 
فەرهەنگ و مێژوودا دەسوڕایەوە، ئامانجەکەی 
ئەوە بوو کە بە تەواوی شوناس��ە نافارسەکان 
بس��ڕێتەوە، یان س��ەرلەنوێ بە ش��ێوەیەک 
پێناسەی بکاتەوە کە لەگەڵ فارستەوەربوون و 
»شوناسی میللی«دا یەک بگرێتەوە. بەهەرحاڵ، 
لە نێوان س��اڵەکانی ١٩20 تاکوو ١٩٤0 ئەم 
سیاس��ەتگەلە، ل��ە کوردس��تاندا ڕووبەڕووی 
بەرگریی سیاس��ی بوونەوە، بۆ وێنە شۆڕش��ی 
سیاسیی سمایل ئاغای س��مکۆ لە )١٩30– 
١٩١٩(، مەال خەلیل]١5[ )١٩28( ئەمەر حەمە 
س��وور]١٦[ )١٩3٩( کۆمەڵەی ژیانەوە)١٩٤2(. 
کۆمارە کەم تەمەنەکەی کوردستان لە مهاباد 
لە س��اڵی ١٩٤5، پاش ئەو شۆڕشانە، بە هۆی 
الوازی��ی لە ڕادەب��ەدەری دەس��ەاڵتی تاران 
 لە س��ەردەمی ش��ەڕی دووهەمی جیهانیدا، 
دام��ەزرا.]١7[ ئ��ەم شۆڕش��انە بە مەبەس��تی 
بەربەرەکان��ێ لەگ��ەڵ زاڵبوون��ی ئاخێ��وی 
ناسیۆنالیستیی فارسی و لە پێناو سەرخۆبوونی 
کوردس��تان و زین��دوو ڕاگرتن��ی فەرهەنگ 
و شوناس��ی ک��ورد، بەڕێوە چ��وون. هەروەها 
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پێویس��تە ئاماژەی پێ بکرێ ک��ە ئازربایجان 
و خوزس��تانیش شێوەیەک لە خۆبەڕێوەبەریی 
دڵخوازی خۆیان وەکوو نموونەیەکی مێژوویی 
لە خۆ نیش��ان داوە. سیاس��ەتە مودێڕنەکانی 
دەوڵ��ەت ل��ە س��ەردەمی محەممەدڕەزاش��ا 
)١٩٤١� ١٩7٩( کە پێشتر داڕێژرابوو، لەسەر 
ڕێ��ڕەوەی بابی ب��ەردەوام بوو بە مەبەس��تی 
بردنەپێشی ناسیۆنالیزمی پاوانخوازانەی فارس 
بۆ دامەزراندنی دەوڵەتێکی ناوەندگەرای بەهێز. 
لووتکەی سیاس��ەتەکانی محەممەدڕەزاشا لە 
شۆڕشی سپی لە ساڵی )١٩٦3( دەرکەوت کە 
کۆمەڵێک گۆڕانکاریی لە س��ەرەوە بۆ خوارەوە 
پێکهێن��ا، لە هەموان گرینگتر ریفۆرمی زەوی 
و ماف��ی دەنگدانی ژنان ب��وو. ڕیفۆرمی زەوی 
لە س��اڵی ١٩٦3دەس��تی پێ ک��رد و تاکوو 
ساڵی ١٩78 درێژەی کێش��ا، کە لە ڕواڵەتدا 
بە مەبەستی مایەپووچ کردنی ئەو گرووپانەی 
کە دەوڵەت پێی وا بوو بەربەس��تن لە بەردەم 
گۆڕانکاری لە ئێراندا، بەرێوە چوو.]١8[ سەرەڕای 
کەموکۆڕیی جۆراوجۆر ل��ە ڕیفۆرمی زەوییدا، 
لە هێندێک لە ناوچەکاندا گۆڕانکاری بە سەر 
پێش��وو  ئابووریی  کۆمەاڵیەتی-  پەیوەندی��ی 
لە نێ��وان توێژی خاوەن موڵک��ە گەوەرەکان 
و وەرزێڕان��دا هێن��ا ئ��اراوە. ڕیفۆرمی زەوی 
ت��ا ڕادەی��ەک ڕەوت��ی دستبەس��ەرداگرتنی 
درێژخایەنی بەرهەمهێنانی، لە ڕێگەی دووبارە 
دابەش��کردنەوەی زەوی ل��ە ن��او وەرزێراندا، 
چارەسەر کرد. بەاڵم، خۆشبەختانە دەسکەوتی 
بنەڕەتیی دەوڵ��ەت لە ڕیفۆرم، جێخس��تنی 
هەیمەن��ەی توێ��ژی خ��اوەن زەوی لەگەڵ 
دەوڵ��ەت، ب��ووە ه��ۆکاری شارنش��ینییەکی 

لەڕادەبەدەر.]١٩[
لە س��ەردەمی پەهلەویدا مۆدێڕنیزەکردن 
لە س��ەرەوە بۆ خوارەوە، ناوچە گوندییەکانی 
ل��ە  ئابووریی��ەوە  ڕووی  ل��ە  کوردس��تانی 
دواکەوتوییدا هێشتەوە، لە کاتێکدا ژیانی شاری 
بە خێرایی گەشەی دەکرد. کاتێک کە دەوڵەت 
دەس��ەالتی خۆی لە کوردستاندا دەچەسپاند، 

بەرگریی سیاس��یی کورد بووە بیانوویەک بە 
دەس��تی دەوڵەتەوە، بۆ بێبەشکردنی ناوچەکە 
و بەڕێوەبردن��ی سیاس��ەتی لەدواکەوتووییدا 
ڕاگرتن. س��ەردەمانیک پێکهات��ەی ئابووریی 
کوردستان لە ڕێگەی کشتوکاڵ و ئاژەڵدارییەوە 
لەس��ەر پێی خۆی بوو، بەاڵم ئابووریی ش��ار 
لە ئاس��تێکی چووکەتردا جێگ��ەی گرتەوە و 
خەڵک��ی الدێکانی��ش بە ڕادەیەک��ی بەرچاو 
وابەس��تەی بوون. بە تێکچوونی دوو بنەمای 
س��ەرەکیی پێکهاتەی ئابووری واتە ئاژەڵداری 
و کش��توکاڵ و نەبوون��ی هی��چ ئاڵترناتیوێک 
وەک��وو بازرگان��ی و پیشەس��ازی، ئابووریی 
کوردستان زیاتر گرێدراوی بەشی پێڕاگەیشتن 
)خەدەم��ات( و ئی��داری بوو. ب��ە درێژاییی 
فەرمانڕەواییی پەهلەوی، خەباتی کوردەکان بۆ 
مافی فەرهەنگی و سیاسیی خۆیان، بە توندی 
لەگەڵ دژکردەوی نیزامی، گۆڕینی فەرهەنگی 
و لەدواکەوتووی��دا ڕاگرتنی ئابووری، بەرەوڕوو 
بووەوە، پڕۆس��ەیەک کە عەباس وەلی وەکوو« 
دیالیکت��ی نکۆڵیک��ردن و بەربەرەکانێ« ناوی 
دەب��ات.]20[ ئەو ناس��یۆنالیزمەی کە دەوڵەت 
سپونسەریی دەکرد، بە پشتیوانیی ڕۆشنبیرانی 
ئێران، ئاخێ��وی ناوەندگەرایان��ەی دامەزراند 
و هەرچەش��نە تێگەیش��تنێکی لۆکاڵ��ی لە 
شوناس��ی وەکوو هەڕەشەیەکی بەرباڵو لەسەر 
یەکپارچەییی میللیی ئێران لە قەڵەم دەدا. وەها 
پلەبەندییەک، لەس��ەر بنەمای فارس تەوەری 
لە  بنەڕەتیی  بۆ بەرەوپێش��چوون، پێگەیەکی 
بارەی بابەتی مۆدێڕنیزە کردن و گەش��ەوە لە 
خۆگرتب��وو و بە بەرباڵوی لە پاش شۆڕش��ی 
١٩7٩ درێژەی هەبووە. پێچەوانەی خانەدانی 
پارادایمی  بەرەوپێش��بردنی  ل��ە  پەهل��ەوی 
ناسیۆنالیس��تی دژی ڕۆحانیی��ەت، کۆم��اری 
ئیسامی فۆڕمێکی ناسیۆنالیستیی مەزهەبیی 
نێزیک لە ش��یعیزمی پەیڕەو کرد کە لەگەڵ 
میرات��ی دەوڵەتی س��ەفەویدا یەکدەگرێتەوە. 
لەکۆتایی��ی س��ەدەی نۆزدەه��ەم بەم��اوە، 
مۆدێڕنیت��ە ناکۆکی��ی نێوان ناس��یۆنالیزمی 
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مەزهەبی و ناس��یۆنالیزمێکی فارس��ی )کە تا 
ڕادەیەک س��ێکۆالر بوو(ی خس��تە ڕوو. هەر 
دوو ال تێکۆش��ان کە بە شوناس��ی مۆدێڕنی 
» میللی« بناس��رێن. ئاخێوی پاش ش��ۆڕش، 
بەرنامەی مۆدێڕنیزەکردنی پەهلەوی بە گشتی 
وەکوو بەشێک یان هێرش��ێکی فەرهەنگی و 
هێژمونیی ڕۆژئاوایی لەقەڵەم دەدات، کە لەمێژ 
بوو بڕەوی بە ش��ێوازی ژیانی ڕۆژئاوایی وەکوو 
پەروەردەی س��یکۆالر، الیەنگری لە خۆشی و 
سەرگەرمی، خواردنەوە، تێکەاڵویی ڕەگەزەکان 
و گرینگت��ر لە هەمووی ب��ێ حیجابیی ژنان 
داوە.]2١[ لە دەیەی ١٩٦0، ڕۆش��نبیرگەلێکی 
وەک جەالل ئال ئەحم��ەد لە لێکدانەوەکانی 
خ��ۆی لەس��ەر دژەڕۆژئاوایی ب��وون، بنەمای 
وەها تێڕوانینێکی بەرچاوتەنگانە و پیانگێڕیی 
لە بارەی ڕۆژئاوایی بوونەوە، خس��تووەتە ڕوو. 
دەس��تەواژەی عیرفانی وەکوو »ئیس��تکباری 
جیهانی« و جیهانخۆر، بووە موتیڤێکی دووبارە 
بەکارهێن��راو لە الیەن ئایەتوڵاڵ خومەینییەوە. 
دەس��تەواژەیەکی دیکەی وەکوو، دەس��ەاڵتی 
تاغوتی یان بتپەرەس��تی لە نووس��ینی عەلی 
ش��ەریعەتی، ئیدئۆلۆگی شۆڕش��ی ئیسامی، 
بوو بە هاوارێک ب��ۆ ناڕەزایەتی دەربڕین. ئەو، 
ڕیشەکێشکردنی تاغووت، لە ناو بردنی زوڵم و 
زۆر و کۆتایی هێنان بە خۆرێکخس��تن لەگەڵ 
بایەخە ژۆرئاوایییەکانی، ڕێکخستەوە. خومەینی 
بە پشتئەستووری لە میراتی هەزارەی شیعەی 
ئێرانی، خۆی وەک��وو ئیمام )ڕێبەری ئایینی( 
لەقەڵەم دا. ئەو ش��ای وەکوو دەس��ەاڵتێکی 
فیرعەونی و ئیلیتی کۆنی وەکوو بتپەرەس��ت 
و ویایەتە یەکگرتووەکانی ئامریکاش��ی وەکوو 
ش��ەیتانی گ��ەورە، وەک گەورەترین دوژمنی 
ئایدۆلۆژیی خۆی ناساند.]22[ ئەو ئیلهامبەخشی 
نەس��ڵێک لە ناس��یۆنالیزمی مەزهەبی بوو کە 
ش��ای بە ه��ۆکاری سیاس��ەتی فەرهەنگیی 
خ��ۆی لە ڕاس��تای ناسیۆنالیس��می ئێرانی و 
خۆش��خزمەتی بە واڵتانی ڕۆژئاوایی و نفوزی 
سیاس��ی و فەرهەنگیی ئەوان لە واڵتدا، بردە 

ژێر پرس��یارەوە.]23[ ل��ەڕووی ئایدیۆلۆژییەوە، 
ئێ��ران پ��اش ش��ۆڕش نیش��انەی گۆڕینی 
پارادایمی لە کورش��ی کەبیرەوە ) 530 پێش 
زایین( واتە دالی س��ەرەکیی ئێرانی باس��تان 
ب��ۆ ئیم��ام حوس��ین ) ٦2٦� ٦80 زایینی( 
سێهەمین ئیمامی ش��یعەکان، بە تایبەتی بە 
هەوڵی ئیدۆلۆگەکانی وەکوو شەریعەتی گۆڕی 
و بوو بە س��یمبولی هاوچەرخی ش��یعەکان. 
بەم حاڵەش��ەوە، ئ��ەم گۆڕانکارییە، تێڕوانینی 
ناسیۆنالیس��تانە و بەکارهێنان��ی دین��ی ل��ە 
خزمەتی دەوڵەت- نەتەوەدا، پاراس��ت.]2٤[ لە 
ڕێگ��ەی دامەزراندن��ی دامەزراوەیەکی نوێوە، 
کۆماری ئیسامی، ئیسامی بە نەتەوەیی کرد 
و ئایەتوڵاڵ خومەین��ی پێگەی نوێی ویایەتی 
فەقیه��ی بە دەس��تەوە گ��رت. خومەینیش 
وەکوو پێشینە سێکۆالرە نیزامییەکانی خۆی، 
یەکانگیریی  پێویس��تیی  لەس��ەر  جەخت��ی 
ئەگەرلە  تەنانەت  ک��ردەوە،  دەوڵەت-میللەت 
ڕێگەی توندوتی��ژی نوان��دن و بەکارهێنانی 
هێزیش��ەوە بێ. پاش شۆڕش، ئێران شاهیدی 
گۆڕین��ی پارادایمی ناس��یۆنالیزمی ئاراس��تە 
کراوی س��ێکۆالر بەرەوە مەزهەبی بوو. نوخبە 
نوێیە سیاسییەکان، دەستیان دایە لەنێوبردنی 
هەموو جوواڵنەوە و ئەو رەخنەگرە سیاسییانەی 
کە بۆ دابینبوونی ماف��ی قەومی-فەرهەنگیی 
نافارس��ەکان تێدەکوش��ان. کوردەکان کە بە 
شێوەیەکی چاالکانە بەشداری شۆڕش بوون، لە 
بەرئەنجامدا لە مافی زمانی، شوناس و ئایینی 
خۆیان)کوردە سوننەکان( بێبەش کران. پارتە 
سیاسییە چەپەکان کە ڕۆڵێکی بەرچاویان لە 
خەباتی سیاسی و نیزامی دژی پەهلەوی گێڕا 
بە شێوەیەکی هۆڤانییانە لە بیاڤی کۆمەاڵیەتی- 
سیاس��ی حەزف ک��ران. دام��ەزراوەی نوێی 
دامەزراو بە ڕێبەریی مەالکان، دەس��تیان دایە 
پاکس��ازیکردنی ئەو شتانەی کە پێشتر وەکوو 
مانەوەی تاغووت، وێنا دەکران. دروش��می نە 
غەربی و نە ش��ەرقی کە لە الیەن مەزهەبی و 
شۆڕش��ییەکانەوە دەگوترایەوە لە سەرتاسەری 
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واڵتدا باڵو بووەوە.]25[ 

رێژیمینوێوڕۆژهەاڵتپاششۆڕش
ل��ە گ��ەڵ س��ەرهەڵدانی شۆڕش��ی ١٩7٩، 
ک��وردەکان و ه��ەر دوو پارت��ە س��ەرەکییە 
سیاسییەکەیان: حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی 
ئێران)KDPI(]2٦[ و س��ازمانی زەحمەتکێشانی 
کوردس��تانی ئێ��ران )ک��ە وەکوو س��ازمانی 
کۆمەڵەش دەناس��رێ( تێکۆش��ان لە ڕێگەی 
هەیئەتی نوێنەران��ی خەڵکی کوردەوە لەگەڵ 
دەوڵەتی کاتیدا وتووێژ بکەن. بە ڕێبەریی شێخ 
عێزەدی��ن حوس��ەینی]27[ نوێنەران��ی کورد 
پێکهات��وو ل��ە فیدایییان��ی خەڵق ش��اخەی 
کوردستان، ئەحمەد مفتی زادە )ئاییندارێکی 
ناس��راوی س��وننەی کورد( وێ��ڕای چەندین 
کەس��ایەتیی ناس��راوی دیکە لەگەڵ بوون بۆ 
وتووێژ لەگەڵ دەوڵەت.]28[ شکەستی وتووێژ لە 
نێ��وان دەوڵەتی کاتی و گرووپ��ی نوێنەرانی 
کورددا، بووە هۆی دەس��تپێکردنی یەک دەیە 
نائارامی��ی کۆمەاڵیەتی- سیاس��ی و ش��ەڕی 
پارتیزانی لە کوردس��تاندا ل��ە دژی ڕێژیمی 
ئیسامی کە زۆرتر لە الیەن حیزبی دیمۆکراتی 
کوردستانی ئێران، کۆمەڵە و بڕێک لە گرووپە 
چووکەکان��ی دیکەی ک��وردەوە بەڕیوە چوو. 
پێویس��تە ئاماژەی پێ بکرێ کە لە سەرەتاوە، 
موجاهیدین��ی خەل��ق وبەش��ێکی بەرچاو لە 
چەپی ئێران پش��تیوانییان ل��ە خەباتی کورد 
کرد.]2٩[ ڕەنگە بۆ هێندێکیان تەنیا ڕوانینێکی 
تاکتیکی بێ کە سەرچاوەکەی بۆ دوژمنایەتیی 
دووالیەن��ە لەگەڵ دەوڵەتی ن��وێ بگەڕێتەوە. 
لەوانەیە بەشێکی دیکەیان ڕاستگۆیانە باوەڕیان 
بە ماف��ی دیاریکردنی چارەنووس��ی نەتەوەی 
کورد یان النیکەم شێوەیەک لە سەربەخۆییی 
فیدراڵ��ی هەبووبێ. کەمپەینی نیزامیگەری لە 
دژی کورد لە شەڕی سنە، ناسراو بە » نەورۆزی 
خوێناوی« لە س��ەری س��اڵی نوێی ١358 ) 
خاکەلێوە، ئاوریلی ١٩7٩( لە نێوان هێزەکانی 
دەوڵەت لە الیەک و خەڵکی س��ڤیلی کورد لە 

الیەکی دیکەوە دەس��تی پێ ک��رد. لە 23ی 
مارسی ١٩7٩، ش��ێخ عێزەدین، ئاییندارێکی 
ناسراوی کورد، بەیاننامەیەکی باڵو کردەوە کە 
لەوێدا ڕایدەگەیەن��ێ نوێنەرانی خەڵکی کورد 
لەگەڵ نوێنەرانی دەوڵەت بە ڕێبەریی ئایەتوڵاڵ 
تاڵەقانی لە بارەی ئاگربەس بۆ کۆتاییهێنان بە 
»ش��ەڕی ناوخۆیی« ڕێک کەوت��وون. لە2١ی 
جووالی تاکوو ٤ی ئاگۆس��تی ساڵی ١٩7٩، 
کۆڕەوی مێژووییی مەری��وان ڕوویدا. خەڵکی 
ڕێبەری��ی ش��وورای ش��ار،  ب��ە  مەری��وان 
خۆپیشاندانێکان لە دژی شەڕ وەڕێخست و لە 
ناو شاردا مانیان گرت. ئەم کەمپەینە لە الیەن 
خەڵکی کوردستانەوە لە شارەکانی وەکوو سنە، 
س��ەقز، بۆکان، بانە و مەهەباد، پشتیوانیی لێ 
ک��را و خەڵک ب��ە نیش��اندانی هاوخەمی و 
یەکگرتن بەرەو مەریوان ڕێپێوانیان کرد.]30[ لە 
١٩ی ئاگوس��تی س��اڵی ١٩7٩ خومەین��ی 
فەتوایەکی دەرکرد )لەرۆژنامەی کەیهاندا باڵو 
کراوە( کە س��ەرکوت کردن��ی هەمەالیەنەی 
کوردەکان��ی ئێرانی لەخۆ گرت، فەرمانێک کە 
کوردەکانی ڕۆژهەاڵت وەکوو« جیهاد لە دژی 
کوردەکان« ناوی دەب��ەن. خومەینی مانەوەی 
ئەڕتەش��ی ش��ای مس��ۆگەر کرد و س��پای 
پاسدارانی شۆڕشی ئیسامیی، وێڕای گرووپی 
مەرگ بە ڕێبەریی خەڵخاڵی )مەالی جەلاد، 
ک��ە وەک��وو دادوەری لەس��ێدارەدانەکانیش 
ک��رد.]3١[  کوردس��تان  ڕەوانەی  دەناس��رێ( 
خومەینی ب��ە مەحکومکردن��ی هەموو پارتە 
سیاس��ییەکان، ب��ە شایس��تەی »لەداردانی« 
لەقەڵەم دان و جارێکی دیکە دروشمی »تەنیا 
ی��ەک پ��ارت بوونی هەی��ە، ئەوی��ش پارتی 
خودای��ە«ی بۆ ش��وێنکەوتوانی خۆی - کە لە 
حەوتووەکانی پێش��وتر لە تاراندا، هێرش��یان 
کردبووە س��ەر گرووپ��ە ئۆپۆزیس��یۆنەکان- 
دووپات کردەوە. لە پاش ڕاگەیاندنی فەرمانی 
جیهادی خومەینی لە دژی کوردەکان، سپای 
پاسدارانی شۆڕشی ئیسامیی ئێران، هێرشێکی 
بەرباڵوی بۆ سەر کوردستان دەست پێ کرد و 
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ئەو لەشکرکێش��ییە سێ مانگەیە بە مەبەستی 
پاکسازیی دژبەرانی کورد، بە تایبەتی لە سەقز 
و مهاباد و دواتریش پاوە، بانە و سەردەشتیشی 
لە خۆ گرت.]32[داگیرکردنی مهاباد لە ئاگۆستی 
١٩7٩ نوێنگەی بەرب��اڵوی ئەو هۆڤانییەت و 
کۆمەڵکوژییە بوو، کاتێک کە ئەڕتەش ش��اری 
گەمارۆ دا و فرۆکەی شەڕکەری F�٤ و تانک 
و تۆپخان��ەی بەکارهێنا. ل��ە بەهاری ١٩80، 
ئەبولحسەن بەنی سەدر، سەرۆککۆماری پێشوو 
و فەرمان��دەی گش��تیی هێ��زە نیزامییەکان، 
فەرمانی بە ئەڕتەش دا تا پاکسازیی کوردستان، 
پۆتینەکانی��ان لە پێ دانەکەنن. پاش »فەتحی 
کوردستان« شەڕی چەکداری پەرەی سەند و 
کوردستان لە ساڵی ١٩80 تاکوو ١٩8٩ وەکوو 
تەنی��ا ناوچەی��ەک لە حاڵەت��ی بەرگرییەکی 
چاالکانەی پارتیزانانەدا، مایەوە. هێرش بۆ سەر 
کوردس��تان ب��ە کۆمەڵکوژی��ی قاڕنێ لە 2ی 
س��بتامبری ١٩7٩ و قەاڵتان لە 2٦ی مارسی 
١٩80دا دەستی پێ کرد. ئەم کۆمەڵکوژییانە 
هەر بەو ش��ێوەیە کە لە ڕاپۆرتی بەرپرس��انی 
فەرمیی دەوڵەت ب��ۆ خومەینیدا، ئاماژەی پێ 
کراوە، بە مەبەس��تی ڕووبەڕوبوونەوەی قەومی 
لە نێوان کوردە سوننەکان و تورکە شیعەکان 
لە ئوستانی ورمێدا ئەنجام دراوە.]33�3٤[ شەڕی 
ئێران و ئێراق کە لە ساڵی ١٩80 دەستی پێ 
کرد و تاکوو ١٩88درێژەی کێش��ا، بە نۆرەی 
خۆی کوردس��تانی کردە یەکێک لە هێڵەکانی 
پێش��ەوەی ئەو شەڕە. پاش ش��ەڕی ئێران و 
ئێراق، گرووپە ک��وردە دژبەرەکان، بە ناچاری 
ب��ەرەو کوردس��تانی ئێراق پەڕین��ەوە. بوونی 
دژبەرانی کورد لە س��نوورەکانی نێوان ئێران و 
ئێراق، وێڕای عەمەلیاتی نیزامیی جۆراوجۆری 
ئەوان، بووە پاس��اوهێنانەوەیەک بۆ ڕێژیم کە 
کوردس��تان زیات��ر ملیتاریزە ب��کا و هەموو 
الیەنەکانی ژی��ان بخاتە ژێر چاوەدێرییەوە. بە 
زۆری چاالکیی��ە مەدەنییەکانی کورد وەکوو 
بابەتێکی ئەمنیەتی س��ەیر دەکرێ و هەروەها 
سزادانی دەوڵەتی بە دواوەیە. داخرانی فەزای 

کۆمەاڵیەتی- سیاس��ی لە نێوان س��اڵەکانی 
١٩80 تاکوو س��ەرەتا ی��ان کۆتاییی ١٩٩7 
ڕێ��ژەی ئ��ەو کوردانەی بەزر ک��ردەوە کە بە 
دڵخ��واز یان لە ڕووی ناچارییەوە پەیوەس��ت 
بوون بە دامودەزگاکانی ڕێژیم لەم ناوچەیە. لە 
هەوڵ��ە  ڕاب��ردوودا،  دەی��ەی  چ��وار 
سیستەماتیکەکانی کۆماری ئیسامی لە دژی 
کوردەکان، هەڵگ��ری هەندێک تایبەتمەندییە 
کە پێوندیدارە بە الیەنی سیاسییەوە. قۆناخی 
پەیوەندیی کوردەکان و دەوڵەت، کە لە ساڵی 
١٩7٩ تاکوو کۆتاییی ش��ەڕی ئێران و ئێراق 
)ل��ە جواڵی ١٩88( دریژەی کێش��ا، دەکرێ 
فەزایەکی داخراوی سیاس��ی و ستەمکاری بە 
ش��ۆڕش«  »دوژمنانی  لەناوبردنی  مەبەس��تی 
ببیندرێ.]35[ پاش مەرگی ئایەتوڵاڵ خومەینی 
لە ژوئەن��ی ١٩8٩، خامەنەی��ی وەکوو وەلی 
فەقێ دی��اری کرا و عەلی ئەکبەر هاش��می 
ڕفس��نجانی، ب��ووە س��ەرۆککۆماری ئێران و 
ئەمەش وەکوو جمهوریی دووهەم هاتە بەرچاو. 
ل��ە م��اوەی س��ەرۆککۆماریی ئ��ەودا، ک��ە 
و  »بنیاتنان��ەوە  دەورەی  ب��ە  دەوڵەتەک��ەی 
عەمەلگەرایی« ناسێندرا، ڕفسنجانی فۆکووسی 
کردە س��ەر پەرەپێدانی ئابووریی تاکایەنەی- 
قەوم��ی- ئایینی و بنیاتنانەوە لە پاش ش��ەڕ. 
کۆمەڵگەی مەدەنی و گەش��ەی کۆمەاڵیەتی-
سیاسی خەسارێکی لەڕادەبەدەری بەرکەوتبوو. 
بە پێچەوانەوە، س��پای پاس��دارانی شۆڕشی 
ئیس��امیی ئێران و بە سیجی موستەزعەفان، 
دوو هێ��زی س��ەرکوتکەری نیزام��ی، بوونە 
بەرێوەبەرانی بنیاتنانەوەی ئابووری و دەستیان 
بەس��ەر هەر دوو بەش��ی ئابووریی دەوڵەتی و 
کەرتی تایبەتیدا گرت و دەسەاڵتی خۆیان لە 
ئێراندا چەس��پاند. بەهەرحاڵ سیاسەتی ڕێژیم 
ل��ە هەمبەر کوردەکان وەکوو خۆی مایەوە. لە 
ڕاستییدا سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسامیی 
ئێران  و بەسیجی موستەزعەفان بوونە هێزی 
حوکمڕان و ڕێکخستنەوەی تێڕوانینی دەوڵەت 
لە کوردستاندا. هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری بە 
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ڕۆاڵەت ڕیفۆرمیس��ت، محەممەد خاتەمی و، 
ناکۆکیی ئاش��کرا لە ناو باڵەکانی دەس��ەاڵتدا، 
ب��ووە هۆکاری ئەوەی سانس��ۆری دەوڵەتی تا 
ڕادەیەک هەڵگیرێ وفەزایەکی نیمچە کراوە بۆ 
ب��ۆ  هەروەه��ا  و  گش��تییەکان  ڕاگەیەن��ە 
سەرهەڵدانی کۆمەڵگە و کەمینە فەرهەنگی و 
زمانییەکان و تەنانەت ئەدەبیاتی سیاس��یش، 
برەخس��ێ. هەڵبەت، ئەم فەزا نیمچە کراوەیە، 
ل��ە بەرئەنجامی نەخ��وازراوی دابەش��بوونی 
ناوخۆیی ل��ە پێکهاتەی دەوڵەتدا هاتە کایەوە. 
ئەگەرچ��ی سیاس��ەتی دەوڵەت ل��ە هەمبەر 
قەوم- نەتەوە نافارس��ەکان بە نەگۆڕی مایەوە. 
خاتەمی بە دروشمی »دیالۆگی نێوان ژیارەکان« 
گەیش��تە دەس��ەاڵت، کە لە بنەرەت��دا ئەم 
دروشمە بە مەبەستی کۆتایی هێنان بە تەریک 
کەوتنەوەی سیاس��یی ئێران هاتە ئاراوە. بەم 
حاڵەوە، ڕێژیمەکەی ئ��ەو، هیچکات پابەندی 
دیالۆگ لەگەڵ کەمینە قەومی- نەتەوەیییەکانی 
ناوخۆی ئێران نەبوو. بەم شێوەیە جەختکردن 
لەسەر دیالۆگ لەگەڵ جیهاندا، بە شێوەیەکی 
نەخ��وازراو فەزایەک��ی نیمچ��ە ک��راوەی بۆ 
بووژانەوەی فەرهەنگە ژێردەس��تەکانی وەکوو 
کورد، ڕەخس��اند. قۆناخی چوارەمی کۆماری 
ئیس��امی لە س��اڵی 2005 لەگەڵ گەیشتنە 
دەسەاڵتی ئەحمەدینژاد، دەستی پێ کرد.]3٦[ 
دروش��می ئەحمەدینژاد ل��ە کاتی پێکهێنانی 
»دەوڵەتی خەمخۆر« لە ڕواڵەتدا لەسەر بنەمای 
عەداڵەت، بەرانبەری و خۆشەویس��تی بوو. لە 
ماوەی دەوڵەتەکەی ئەحمەدینژاددا، ژێرخانی 
کۆمەاڵیەتی و ئابووریی کوردستان کەوتە ژێر 
هەڕەش��ەی دەوڵەت��ەوە، ل��ە ب��ەر ئەوەیکە 
حکومەتێک��ی ڕەوای نیمچ��ە س��ەربەخۆ لە 
باش��ووری کوردستان بووە ئەمرێکی واقع و بە 
فەرمی ناس��ێندرا. پێوانەی نوێ��ی ئەمنیەتی 
دیاری کرا و سیاسەتە ئەمنیەتی و نیزامییەکانی 
دەوڵەتەکانی پێش��وو بە گوڕوتینێکی زیاترەوە 
بەرێ��وە ب��را. ل��ە م��اوەی س��ەرۆککۆماریی 
ئەحمەدین��ژاددا سیاس��ەتی لەدواکەوتووییدا 

ڕاگرتن بە ش��ێوەیەکی سیستەماتیک پەرەی 
پ��ێ درا، ڕێژەی بێکاری بەرز بووەوە و خەڵک 
ناچار ب��وون لە دام��ەزراوە دەوڵەتییەکاندا بە 
دوای کاردا بگەڕێن یان کاری وەرزانەی وەکوو 
کۆڵبەری )کار کردن لەسەر سنوور( بکەن یان 
ل��ە کوورەخانەکانی خش��ت بڕی لە ش��ارە 
ناوەندییەکان��ی غەیرەک��ورددا، کار بکەن. لە 
ڕاستیدا، کۆڵبەری لە کوردستاندا کە جیاوازیی 
کاس��یکدا،  قاچاخچیەتیی  لەگ��ەڵ  هەی��ە 
قۆناخی  ئەحمەدین��ژادە.  قۆناغ��ی  بەرهەمی 
پێنجەم��ی کۆماری بە هەڵبژاردنی حەس��ەن 
ڕۆحانی]37[ س��ەرۆککۆماری ئێستای ئێران لە 
س��اڵی 20١3 دەستی پێ کرد. ڕۆحانی زۆرتر 
بە ه��ۆکاری ئەوە براوە بوو کە لە س��ەرەتاوە 
وەکوو کەس��ێکی میانەڕەو ناس��را. بەم پێیە، 
دەوڵەتەکەی ڕۆحانی واتە »دەوڵەتی تەدبیر و 
س��ەر  خس��تووەتە  فۆکووس��ی  ئومێ��د«، 
چارەس��ەرکردنی بنبەس��تی ناوک��ی لەگەڵ 
کۆمەڵگ��ەی نێونەتەوەی��ی و بەرژەوەندی��ی 
ناوچەییی ئەو واڵتە پەیڕەو دەکات. ڕۆحانییش 
وەک��وو ئەحمەدینژاد، پش��تیوانیی لە ئێراقی 
یەکگرت��وو و یەکپارچ��ە ک��رد و ل��ە کاتی 
ل��ە پاییزی 20١7دا،  ڕێفراندۆمی کوردەکان 
فەزایەکی سیاس��یی دژە کوردی وەرێخست. 
ڕۆحانی نیزامییەکان��ی ئێرانی ڕەوانەی ئێراق 
کرد و ملیشیا شیعەکانی بۆ هێرش کردنەسەر 
ش��ارە کوردییەکان��ی وەک��وو کەرک��ووک و 

دوزخورماتوو، ئاراستە و پۆشتە کرد. 

دروستکردنیجاشوەکووستراتێژییەکی
پارچەکردنو ــە ــە]38[»پارچ داگیرکاران

حوکمڕانی«
لە کاتی هاتنە ئارای شۆڕشی ١٩7٩، ڕێژیمی 
ئایینی��ی ئێ��ران، وەکوو واڵتانی دراوس��ێی، 
لە سەرتاس��ەری  سیاس��ەتێکی دەوڵەتی��ی 
کوردس��تاندا ب��ۆ چەکدارکردن��ی کوردەکان 
ب��ە زۆرەمل��ی، پەیڕەو کرد. ب��ەم پێیەش بۆ 
زاڵبوون بە س��ەر نارەزایەتییەکانی خۆیان لە 
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هەمبەر دابەش��کردنی زەوییەکانیان بە سەر 
وەرزێڕەکان��دا، لەو کاتەدا توێژە خاوەن موڵکە 
گەورەکان ترسێکی زیاتریان بۆ وەداو کەوتن 
و پەیوەس��تبوون بە دام��ەزراوە نیزامییەکانی 
دەوڵەت وەکوو س��پای پاس��دارانی شۆڕشی 
ئیسامیی ئێران، بەس��یجی موستەزعەفان و 
دەزگا سیخوڕییەکان، نیش��ان دا. سیاسەتی 
مەبەس��تی  ب��ە  ڕێژی��م،  ملیتاریزەکردن��ی 
بارودۆخ��ی  س��تراتێژیی  جەمس��ەربەندیی 
سیاس��یی کوردس��تان و ڕەوای��ی دان ب��ە 
داگیرکاری��ی نیزامیی ڕێژی��م بوو، لە ڕێگەی 
وەرگرتنی هاودەس��تی لۆکاڵی و س��یخوڕەوە 
کە لە کوردیدا بە جاش ناس��راون. ئامانج لە 
وەرگرتنی کوردەکان ل��ە الیەن ڕێژیمەوە بۆ 
پارچەپارچەکردن��ی کۆمەڵگ��ەی ک��وردی و 
دووبارە ڕێکخستنەوەیان و سەرلەنوێ پێناسە 
کردن��ەوەی ک��ورد وەکوو خێڵ، ل��ە الیەن 
دەوڵەتەوە هات��ە ئ��اراوە. پارچەپارچەکردنی 
کورد بۆ ڕێژیم دەتوانێ لە خزمەتی ئامانجێکی 
سیاس��یی گرین��گ و س��تراتێژییەکدا ب��ێ 
ک��ە لە ڕێگەیەوە ک��وردەکان بکرێنە خێڵ و 
قەبووڵکردنی ئ��ەم نەزمە خێڵەکییە لە الیەن 
کوردەکان��ەوە س��ەرلەنوێ ب��ە ش��ێوەیەکی 
سروش��تی لە ش��وێنێکدا بەیان بکرێتەوە کە 
ناوچە کوردییەکان پێشتر بە هۆی سیاسەتی 
لەدواکەوتوویی��دا ڕاگرتن��ی ئ��ەم واڵت��ەوە، 
چەرمەسەرییان بینیوە. گرینگتر لە هەمووی، 
بەرگ��ری کردن��ی نەتەوەیی��ی ک��وردەکان 
ب��ە ه��ۆکاری ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاس��تەخۆ 
لەگ��ەڵ هێزە داگیرک��ەرەکان و بە یارمەتیی 
خۆفرۆشە خۆجێییەکان، زەربەیەکی سیاسیی 
گ��ەورەی ل��ێ دان. دەوڵەت بە ئەنقەس��ت 
وەک��وو گرێدروایی  بەرگری��ی کوردەکان��ی 
دەرەک��ی لەقەڵەم دەدا، ک��ە لەگەڵ »کوردە 
نیشتمانپەروەرکان« وێڕای هێزەکانی ڕێژیم لە 
شەڕدان. ڕێژیم لە کاتێکدا خەریکی دنەدانی 
ناس��یۆنالیزمی کورد ب��ەرەو »خیڵەکی«بوون 
ب��وو، دەیانهەویس��ت دەس��تەواژەی خێ��ڵ 

سەرلەنوێ بە قازانجی خۆیان پێناسە بکەنەوە 
 و »رۆڵ��ی شۆڕش��گێڕ و نیش��تمانپەروەری« 
پێ ببەخشن.]3٩[ وەها دەربڕینێک بە باشترین 
شێوە لەگەڵ وتە ناس��راوەکەی خومەینی لە 
بارەی »ذخایر انقاب« )پاشەکەوتی شۆڕش(، 
»خێڵەکان پاش��ەکەوتی شۆڕشن«]٤0[ بۆ ئاماژە 
کردن بە کۆمەڵگە نافارس��ەکان بەکارهاتووە. 
ئەم دەس��تەواژەیە س��ەڕەڕای ئاماژەکردن بە 
» دواکەوتووی��ی« و » خێڵەکی«بوون هەروەها 
دەریدەخات ئ��ەوەی دەوڵ��ەت وەکوو خێڵ 
دیاری��ی کردووە، جۆرێک س��ەرمایەگوزارییە 
کە دەب��ێ بۆ خزمەتکردن��ی دەوڵەت بە کار 
بهێنرێت. بە تایبەتی لە موکریان )باش��ووری 
ئوستانی ورمێ( تایفە و خزم و قەوم لە الیەن 
دامەزراوە ئەمنیەتی و سیخوڕییەکانی ڕێژیمی 
دوژمنایەتی��ی  داوی  خران��ە  ئیس��امییەوە 
دەس��تەجەمعییەوە. ه��ەر بەم ش��ێوەیەش، 
پەیوەندیی  دەستەجەمعی،  ڕووبەرووبوونەوەی 
بەرباڵوی کۆمەاڵیەتیی لە ناوچەی هەورامان 
و دەوروب��ەری ش��ارە کوردییەکانی مەریوان 
و س��نەش، خس��تە مەترس��ییەوە. ڕێژیم بە 
کە  کۆمەاڵیەتییەکان،  کەلێنە  قووڵکردنەوەی 
زۆرتر لەسەر زەوی و سەرچاوەی ماددی بوو، 
بە سەرکەوتوویی توانی تۆوی بێ متمانەیی لە 
نێوان گرووپە جیاوازەکانی وەکوو وەرزێڕان و 
خاوەن زەوییەکاندا بچێنێ. بەم شێوەیە ئەوان 
بۆ س��ەلماندنی وەفاداریی خۆیان بە دەوڵەت 
و ب��ە دەس��تهێنانی دەس��ەاڵتێکی زیاتر لە 
حکومەتدا، دەستیان کرد بە کیبەرکێ لەگەڵ 
یەکتردا.]٤١[ ڕێژیم وەها سیاسەتێکی لە هەموو 
ناوچەکانی کوردستاندا پەیڕەو کرد. ئەم جۆرە 
کارتێکەریی  دەس��تەجەمعییانە  کێبەرکێ��ی 
لەس��ەر پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیی کوردیی دانا، 
ئەوانی بەس��ەر گرووپی بنەماڵەییی جیاوازدا 
دابەش کرد و بەش��ێک لەوان بە شێوەیەکی 
ی��ەک الیەن��ە لەگ��ەڵ دام��ەزراوە جیاوازە 
ئەمنیەتی و س��یخوڕییەکاندان. بۆ وێنە، دوو 
گرووپی گەورەی خزم و قەوم لە سەردەشت 
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دابەش بوون بە س��ەر ژمارەیەک بنەماڵە ی 
لێک هەڵبڕاودا کە هەرکامیان تێکۆش��ا تاکوو 
زۆرترین ڕۆڵ و پش��کی دەس��ەاڵتی بە سەر 
بنەماڵەکانی دیکەوە بە دەس��ت بێنێ. دوای 
تێپەڕین��ی چەندین س��اڵ، ئ��ەم کێبەرکێی 
بەردەوامانە بوونەتە هۆی ئەوە کە خەڵک زۆر 
جار ئ��ەو چەکانە بەکاربهێن��ن کە لە الیەن 
ڕێژیم��ەوە دابین کراوە. دژکردەوەی ڕێژیم لە 
هەمبەر ئەم ڕووداوانەدا کەڵکئاژۆی لە ڕادەبەدر 
بووە لە کەلێن��ە کۆمەاڵیەتییەکان بۆ ئەوەی 
متمانەیەک��ی زیاتر ب��ۆ دەزگا دەوڵەتییەکان 
دەس��تەبەر بکات. ب��ۆ وێن��ە، فەرماندەکانی 
سپای پاسدارانی شۆڕش��ی ئیسامیی ئێران، 
وەک��وو حاجی هادیفەر و حاجی نوش��اد کە 
ئێس��تاش لە ڕەدەی بااڵی نیزامیدان، وەکوو 
نێوبژیوان لە ناوچە گوندییەکانی گەورکایەتی 
ل��ە ناوچەی سەردەش��تدا ڕەفتاریان کردووە. 
ئەم ج��ۆرە هەڵس��وکەوتانەی بەش��ێک لەو 
کەس��ە نیزامییانەی دەوڵەت ب��ۆ پەرەپێدانی 
دروس��تکردنی  و  بەهێ��ز  پەیوەندییەک��ی 
خەڵکی  لەگ��ەڵ  تایبەت��ی  هاوبەندییەک��ی 

گوندەکان بوو. 
لەدەیەی ١٩80 تاکوو ١٩٩0 بەشێک لە 
خاوەن زەوییە گەورەکانی پێش��وو، لە ڕێگەی 
ڕێککەوتنی سیاس��ی و ئەمنیەتییەوە، لەگەڵ 
دامەزراوە مەزهەبیی��ە دەوڵەتییەکاندا، بڕێک 
لە پرس��تیژ و دەس��ەاڵتی لەدەس��تچوویان، 
وەدەست هێناوە. سەرەڕای دەسکەوتی ماددی 
کە سەرچاوەکەی بۆ ڕۆڵی ئەوان لە دامەزراوە 
دەوڵەتییەکان دەگەڕێتەوە، هەروەها ئەوان لە 
بەرێوەبردنی الدێ و ش��اردا وەکوو پرۆکسیی 
ڕێژی��م هەڵس��وکەوتیان ک��ردووە. ڕێژیم بۆ 
جاش��ایەتیکردن،  سیاس��ەتی  چەس��پاندنی 
دەستی دایە س��ەرمایەدانان لەسەر جیاوازیی 
فەرهەنگ��ی و زمان��ی ل��ە ن��او هەورامی و 
سۆرانییەکان لە جنووبدا. لە ڕێگەی وەرگرتنی 
خەڵک لە ناوچەیەکی کوردنشین بە زاراوەی 
جی��اواز لە دەزگا س��یخوڕی و ئیدارییەکاندا 

و ب��ە کەڵک وەرگرت��ن ل��ە هاوکارییەکانی 
ئەوان ل��ە ناوچەیەکی دیکە ب��ە زاراوەیەکی 
جیاوازتر، دەوڵەت تێکۆشا کە تۆی ناکۆکی و 
دوژمنایەتی لە ناو کۆمەڵگەی کوردیدا بچێنێ. 
لەم ڕێگەیەوە دەوڵ��ەت لە هەموو ناوچەکاندا 
تێکۆش��ا کە خەڵک وا بیر بکەنەوە کە هەموو 
کۆمەڵەکان��ی دیک��ەش بە ت��ەواوی لەگەڵ 
دەوڵەتن. پڕۆسەی بەجاشکردن، بە مەبەستی 
دابەشکردنی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی- سیاسی 
بە سەر بەشی دژبەیەکی جاش و باشدا)کوردە 
نیش��تمانپەروەکانی دژی ڕێژی��م( لێکەوتەی 
بەرفراوانی بۆ کوردس��تان ب��ە دواوە بوو.]٤2[ 
ئەم دەستەبەندییە، تەنیا کۆمەڵگەی کوردیی 
دابەش نەکرد، بەڵک��وو هەروەها بنەماڵەکان 
و پەیوەندی��ی خزمایەتییش��ی پارچەپارچ��ە 
ک��رد. ئەندامان��ی ژمارەیەک��ی بەرچ��او لە 
بنەماڵەکان پەیوەس��ت بوون ب��ە ڕێژیم یان 
بەرگریی کوردەکانی ڕۆژهەاڵتەوە.  شۆڕش��ی 
هاوکاریکردن��ی دەوڵەت هەمیش��ە لەس��ەر 
خواس��تی تاکەکەس��ی نەبووە. ئەم کردەوەیە 
زۆرجار لە ژێر سیاس��ەتی زۆرەملیی دەوڵەتدا 
بەڕێوە دەچوو. ئەمە زۆرجار وەکوو س��پەڕێک 
بۆ خۆپاراستنی بنەماڵەکان لە هەمبەری ئازار 
و ئەزیەت��ی دەوڵەتدا ب��وو، بەتایبەتی ئەگەر 
یەکێک ل��ە ئەندامان��ی بنەماڵەکە بەش��دار 
بوایە ل��ە بەرگریی کوردەکان��دا. هەروەها لە 
باش��ووری کوردس��تان)ئێراق( لە سەردەمی 
دەس��ەاڵتداریەتیی س��ەدام حوسێنیشدا بەم 
ش��ێوەیە بوو. هەڵب��ەت، نموونەگەلێکیش لە 
هاوکاریکردنی دەوڵەت تەنیا بۆ قازانجی ماددی 
لەو شوێنانەدا بوونی هەبووە. هاودەستەکان بۆ 
ئەوەی وەفاداریی خۆیان بە دەوڵەت نیش��ان 
ب��دەن، تەنانەت دەبوو ڕووب��ەرووی ئەندامی 
بنەماڵەک��ەی خۆی��ان لە پەیوەن��دی لەگەڵ 
خۆڕاگری��ی کوردەکاندا ببن��ەوە. دابینکردنی 
الیەنی ماڵی بۆ جاش��ەکان، هێندێک خەڵکی 
هاندا، ئەمەش سیاسەتی داگیرکارانەی ڕێژیمی 
ئیسامی لە کوردستاندا پشتڕاست دەکاتەوە. 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720 494



بەڵێن بە جاشەکان درا کە مووچەی مانگانە، 
ئاسایش��ی کۆمەاڵیەتی، کۆپی��ن و خاروبار، 
ماف��ی هەبوونی چەکی س��ووکیان بۆ دابین 
بکرێ و هەروەه��ا تاڕادەیەکیش پارێزراو بن 
لە بەدواداچوونی یاسای هەڕەمەکیی دەوڵەتدا. 
سەرەڕای ئەو قازانجانە، جاشەکان دەتوانن لە 
دەرفەتی سیاس��ی، دامەزراندن و بارودۆخی 
فەراهەم کراوی خوێندن لە الیەن دەوڵەتەوە، 
سوودمەند بن. بۆ وێنە، منداڵەکانیان دەتوانن 
بۆ ئەنجامدانی خزمەتی س��ەربازی شوێنی لە 
دایکبونیان یان ناوچەیەک لە نێزیکی خۆیان 
هەڵبژێ��رن، کاری دایمیان هەبێ لە بەش��ە 
دەوڵەتییەکاندا و لە پشکی تایبەتی خوێندن بۆ 
چوونە زانکۆ سوودمەند بن. جگە لەمانە، ئەگەر 
ئەوان چل مانگ لە هێزی نیزامیدا خزمەتیان 
کردبێ، یەکێک لە منداڵەکانیان لە سەربازیی 
زۆرەملێ مەع��اف دەبێ. ئەم سیاس��ەتانەی 
دەوڵەتی مەزهەبی- قەومیی ئێران بە نۆرەی 
خۆی ڕۆژهەاڵت��ی ک��ردە »البراتوارێک » بۆ 
تاقیکاریی سیاس��ی و نیزامی. بە وتەی ڕێژیم 
زۆربەی فەرمان��دە پلە ب��ەرزە نیزامییەکانی 
ئەمرۆ؛ تەنانەت مامۆس��تای زانس��تگەش کە 
الیەنگری دەوڵەتن، » ئیمتیازی« خزمەتکردن 
بە ڕێژیم لە کوردستان و کوشتاری » دوژمنانی 

ڕێژیم«یان هەیە. 
ب��ە ش��ێوەیەک، پاس��او هێنان��ەوە ب��ۆ 
جاشایەتی، ڕێخۆش��کەر بووە بۆ بوونی ڕێژیم 
لە کوردستاندا. جاش��ەکان وەکوو سیخوڕانی 
خۆجێیی ل��ە خەتی پێش��ەوەی کەمپەینی 
نیزامیی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسامیی 
ئێران��دا ب��ە کارهێن��راون و زانیاریی وردیان 
دەربارەی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی- سیاس��یی 
ناوچەک��ە لەبەر دەس��تی ئەوان دان��اوە. بە 
لەبەرچاوگرتن��ی ئەم هەقیقەت��ە، وەرزێڕێکی 
ک��ورد بە ئێم��ەی گ��وت، »ب��ەدەر لەوەی 
جاش��ە کوردەکان ڕێگا بەوان نیشان نەدەن، 
هێزەکانی ڕێژێم چ��ۆن دەتوانن لە بەرزترین 
شاخەکانی کوردستاندا سەرکەون؟ جاشەکان 

ئیزنی بەش��داریکردن لە بواری کۆمەاڵیەتی- 
فەرهەنگی و سیستەمی خوێندن، شووڕای شار 
و ناوەندەکانی لەشساخییان، بۆ دەستەبەربووە. 
ب��ۆ وێنە، لە سیس��تەمی خوێندندا، ئەوان لە 
وەکوو  ڕووداوە سیاس��ییەکانی  س��ازماندانی 
»س��اڵڕۆژی شۆڕش��ی ئیس��امی« و هاندانی 
الوان و خوێن��دکاران بۆ پەیوەس��ت بوون بە 
بەس��یجی موس��تەزعەفان لەگ��ەڵ ڕێژیمدا 
هاوکاری دەکەن. ئەمرۆ جاش��ایەتی )بەزمانی 
ک��وردی: ج��اش ب��وون( ڕێ��ک ئاماژەیە بۆ 
هەر چەش��نە هاوکارییەک لەگ��ەڵ ڕێژیمدا. 
جاشقەڵەم )جاشێک کە خاوەن قەڵەم بێ(]٤3[ 
دەستەواژەیەکی ناس��راوە لە کوردستاندا کە 
پاش شۆڕشی١٩7٩ داهێنرا و بۆ ئەو کەسانە 
بەکاردەبرێ کە بە قازانجی ڕێژیم دەنووس��ن 

یان لێدوان دەدەن.]٤٤[
بەسیجی موس��تەزعەفان، لقێکی دیکەی 
نیزامیی دەوڵەتە کە ڕێکخستن و چاوەدێریی 
ڕێژیم��ی لە ناوچەک��ە بەرەوپێ��ش بردووە. 
بەس��یجی موس��تەزعەفان، » یەکێ��ک ل��ە 
پێنج هێزەکەی س��پای پاس��دارانی شۆڕشی 
موستەزعەفان  بەسیجی  ئێرانە.]٤5[  ئیسامیی 
ل��ە س��اڵی ١٩7٩، ب��ە فەرمان��ی ئایەتوڵاڵ 
خومەینی دامەزرا، کە لە بنەڕەتدا لە خەڵکی 
خۆبەخش��ی نانیزامی پێکهاتب��وو و دواتر لە 
الیەن خومەینییەوە داوایان لێ کرا لە شەڕی 
ئێران و ئێراقدا بەش��داری بک��ەن. بە وتەی 
خومەینی، ئەندامێکی بەسیجی موستەزعەفان 
دەبێ تێبگات کە ئەو س��ەربازێکی خودایە، بۆ 
ئەوان دەرئەنجامی ئ��ەم دەرگیرییانە گرینگ 
نییە، بەڵکوو بەشداریکردنێکی بێ چاوەڕوانییە 
 لەودا ب��ۆ دەس��تەبەرکردنی س��ەربەرزی و 
ڕەزامەن��دی.]٤٦[ ماوەیەک��ی ک��ورت پ��اش 
دامەزراندنی بەسیجی موستەزعەفان لقی سەر 
بەوان لە سەرتاسەری واڵت و کوردستانیشدا 
کرای��ەوە. ه��ەر ب��ەو ش��ێوەیە ک��ە ڕێژیم 
چاوەڕوانیی هەبوو خەڵک ببێتە جاش، ئەوان 
هەروەه��ا ناچار بە خۆ تۆمارکردن لە لقەکانی 
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بەس��یجی موس��تەزعەفاندا ب��وون. تەنانەت 
ئەگەرچی بەسیجی موستەزعەفان پشتیوانیی 
ماڵیی دابین نەدەکرد، بەاڵم ئەندامەتی لەودا 
ڕێگەیەک بوو بۆ دەس��تبەرکردنی ئەمنیەتی 
کار لە دەوڵەتدا، بەرەوپێش��چوون لە کار یان 
تەنانەت پێدانی ئیزنی بازرگانیکردنی، بەدواوە 
بوو. بەسیجی موس��تەزعەفان بە شێوەیەکی 
باو زۆرتر س��ەرقاڵی چاالکیی��ە فەرهەنگی و 
کۆمەاڵیەتییەکان لە سیس��تەمی خوێندن لە 
خوێندنگ��ەکان )بەس��یجی قوتابیان( یان لە 
ئەمە  خوێندکاران(.  زانستگەکاندایە)بەسیجی 
الوەکان و بەتایبەتی خوێندکاران لە هەمبەر 
کار و قەبووڵکردن بۆ زانس��تگە فریو دەدات، 
ک��ە بچن ل��ە نێزیکترین بنکەی بەس��یجی 
موس��تەزعەفان خۆی��ان تۆم��ار بک��ەن. ئەو 
خوێندکارانەی کە ڕابردوویەکی بەرچاویان لە 
بەسیجی موستەزعەفاندا هەبووبێ، بە تەواوی 
یان لە بەشێک لە سەربازیی زۆرەملی مەعاف 
دەکرێ��ن یان ب��ە کەڵکوەرگرتن لە پش��کی 
تایبەتی دەتوانن بەشداری لە خوێندنی بااڵدا 
بک��ەن.]٤7[ س��ازوکاری ڕێژیم ل��ە پەیوەندی 
لەگەڵ ژیان��ی ڕۆژمەڕەی کوردەکاندا تەنیا لە 
بەناچاری ڕوو کردنە بەسیجی موستەزعەفان 
و جاشایەتیکردندا، کورت نابێتەوە. ژمارەیەکی 
بەرچ��او پای��ەگای نیزامییان ل��ە ناوچەکانی 
نیش��تەجێبوون داناوە کە بەش��ێکی زۆریان 
لەسەر ئەو تەپۆڵکانەی کە زاڵن بە سەرناوچەکە 
لە الدێیەکاندا دروست کردووە. ئەم پایەگایانە 
وەک��وو پانوپتیکۆن بە مان��ای فوکڵدیەن، بۆ 
چاوەدێریکردنی خەڵک��ی الدێکان، ڕێبواران، 
هاتوچۆی ڕۆژانە و وەبیرهێنانەوەی کوردەکان 
لە ب��وون و ئامادەیی��ی بەردەوامی دەوڵەت، 
دروس��ت کراون. زۆرب��ەی ئ��ەم پایەگایانە 
ک��ە دەوروبەری��ان کراوەت��ە مەیدانی مین، 
دەبەسترێنەوە بە مەزرای الدێکانەوە و ئەمەش 
مەترس��یی دروس��ت کردووە لەسەر بەشێک 
ل��ەو زەوییانە کە کش��توکاڵیان تێدا دەکرێ. 
بە لەبەرچاوگرتنی ئ��ەوەی کە هیچکات ئەم 

مەیدانی مینانە پاک نەکرانەوە و هەنووکەش 
هەڕەشەن لە س��ەرئەو خەڵکە خۆجێییە کە 
بەش��ێکی زۆریان پێشتر بەم هۆیەوە گیانیان 
لەدەس��تداوە یان ل��ە ماوەی س��ێ دەیەی 

ڕابردوودا، بە توندی بریندار بوون. 

جێگۆڕکێپێکردنونیشەجێکردن
دەوڵەت��ی قەوم-تئۆکراتیک بە ش��ێوەیەکی 
سیستەماتیک و مهەندیسی کراو، درێژەی بە 
گۆڕینی دیمۆگرافیا داوە تاکوو تایبەتمەندییە 
ئیتنیکیییەکان��ی کوردس��تان الواز ب��کات. 
مهەندیس��یکردنی دیمۆگرافیا پێویس��تی بە 
نیش��تەجێکردنی خەڵکی سەر بە حاکمییەتە 
ل��ە ناوچەی دەرەوەی خۆی و لە جێگای ئەو 
خەڵکان��ەی کە س��ەر ب��ە قەوم/نەتەوەیەکی 
قەوم/نەتەوەی  جێگۆڕکێ��ی  کەواتە،  دیکەن. 
سەردەس��ت ل��ە چوارچێ��وەی قەڵەمڕەوی 
ئێس��تای ئێراندا، بۆ ئاسیمیلەکردن و زاڵبوون 
بە سەر گۆمەڵکەکانی دیکەدایە. تایبەتمەندییە 
بەرچاوەکانی ئەم چەش��نە سیاسەتە لەگەڵ 
»سیس��تەمی کۆچ پێ کردن��ی داگیرکەر«دا 
ئاوێتە ب��وون. دەس��تەواژەیەک کە لە الیەن 
ئەو کەس��انەی کە لە بواری زانستی مرۆییدا 
کار دەک��ەن، بۆ ش��یکردنەوەی کارتێکەریی 
کۆمەاڵیەتیی نیشتەجێبونی داگیرکەر، لەسەر 
خەڵکی خۆجێیی خراوەتە ڕوو.]٤8[ بە مەبەستی 
بەدەس��تهێنانی خاک و سەرچاوەکانی ئەوان 
بۆ هەتا هەتایە، سیس��تەمی کۆچ پێ کردنی 
داگیرکەران��ە تێدەکۆش��ێ کە ش��ێوەژیانی 
خەڵکی خۆجێیی بس��ڕێتەوە یان سەرلەنوێ 

ڕێکی بخاتەوە.]٤٩[
مهەندیسیکردنی  کوردستانەوە،  بارەی  لە 
لەگ��ەڵ  ب��وو  ه��اوکات  دیمۆگرافی��ا، 
بوارخۆش��کردنێکی بەرچ��او ل��ە پێکهاتەی 
نیزامی و نیش��تەجێکردنی ئەندامانی س��پای 
پاس��دارانی شۆڕش��ی ئیس��امیی ئێ��ران و 
بەسیجی موستەزعەفان. لە ماوەی چل ساڵی 
داگیرکەرانەی  بوون��ی  دەوڵ��ەت،  ڕابردوودا، 
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خ��ۆی ل��ە ڕێگ��ەی دەستبەس��ەرداگرتنی 
زەوی ب��ۆ ش��وێنی نیزامی، دروس��تکردنی 
دام��ەزراوەی دەوڵەت��ی و هێنانی بەلێش��او 
خەڵکی ناخۆجێیی، پەرە پێ داوە. لە ئێستادا 
نێزیکەی 7� ١0 لەسەد لە شارە کورییەکان، 
بۆ شوێنە نیزامی و ئەمنیەتییەکانی دەوڵەت، 
بە تایبەتی بۆ نیش��تەجێکردنی هێزەکانیان، 
تەرخان کراوە. لە ش��ارە کوردییەکانی وەکوو 
بانە، سەردەشت، مەریوان و مهاباد، ئیتاعات 
و پێکهاتە نیزامییەکان بەش��ێکی بەرچاو لە 
فەزای ش��ارەکەیان داگیر کردووە. بۆ وێنە لە 
سەردەش��ت، پای��ەگا نیزامییەکانی جوندوڵاڵ 
)عەرەب/ فارس: س��ەربازانی ڕێ��گای خودا(، 
پادگانی نیزامیی س��پا )س��پای پاس��داران 
بەس��یجی  ئێ��ران(،  ئیس��امیی  شۆڕش��ی 
موستەزعەفان و ئیتاعات )دەزگای ئیتاعاتی 
دەوڵەتی(، لە ناوەڕاس��تی شاردا هەڵکەوتوون. 
لە بەرئەنجامدا، تاکە نەخۆشخانەی ئەم شارە 
گوازراوەتەوە و نێزیک هەش��ت کیلۆمیتر لە 
سەنتەری ش��ارەوە دوورە. بە تێپەڕینی کات، 
ڕێژیم سیاسەتێکی تۆکمەتری بۆ ڕێکخستنی 
دێمۆگرافیای شار و شارۆچکەکانی کوردستان 
گرتەبەر و خەڵکی غەیرە کوردی ش��یعەی لە 
جێگای ئەوان نیشەجێی کرد. بۆ بەرێوەبردنی 
وەها سیاسەتێک بە شێوەیەکی سەرکەوتووانە، 
دەوڵ��ەت چەندین س��تراتێژیی پەیڕەو کرد. 
یەک��ەم، پ��ڕۆژەی خانووب��ەرەی دەوڵەت لە 
ڕێگەی ناردن و نیش��تەجێکردنی بەرپرسان، 
بەرێوەب��ەران، هێزی نیزامی و پێرس��ۆنیلی 
ئەمنیەتییەوە، بە خێرایی دەس��تیان بە سەر 
بەش��ێکی بەرچاو ل��ە ش��ارە کوردییەکانیدا 
گرت و ل��ە ژێر ئەم ناونیش��انەدا، بە فەرمی 
برد.  بەرێوە  دانیش��توانیان  نیش��تەجێبوونی 
ئوس��تانی س��نە نموونەیەکی بەرچ��اوە لەو 
پەیوەندیی��ەدا. س��نە وەکوو ش��ارێک کە لە 
س��اڵی ١٩7٩ ڕۆڵێکی گرینگ��ی لە بەرگریی 
کوردەکان��دا گێڕاوە، کرایە یەکێک لە ئامانجە 
س��ەرەکییەکانی پانی دیمۆگرافیی دەوڵەت: 

لەم ناوچەی��ەدا چەندین بەش و ئاپارتمان بۆ 
نیش��تەجێبوونی بەرپرسانی ش��یعەی غەیرە 
کورد، دروس��ت ک��راوە. س��ەرەڕای ئەمانە، 
ئەرخەیانیی��ەوە  ب��ە  دەوڵەتیی��ەکان  دەزگا 
ناوچەی وایان دروس��ت ک��ردووە کە تایبەت 
ب��ە غەیرەکوردکان��ە. هاوش��ێوەی ئەم��ە لە 
هەموو ش��ارە کوردییەکاندا ناوچەی وا هەیە 
)کە بە خانەی س��ازمانی ناس��راون( کە تەنیا 
ل��ە الی��ەن ت��ازە هاتووانی ش��یعەی غەیرە 
کوردەوە پڕ کراوەتەوە. س��تراتێژیی دووهەم 
دروس��ت کردنی دامەزراوەی پەروەردەیی و 
مەزهەبی بە مەبەستی دژایەتیکردنی کورد و 
سوننە لە کوردستاندا بوو. بە لەبەرچاوگرتنی 
پ��ەروەردە و فێرکاری، ب��ە دامەزراندنی لقی 
زانس��تگەی ئازادی ئیس��امی و زانستگەی 
پەیامی نوور، دوو سیس��تەمی زانس��تگەییی 
نیوەئەهلی ل��ە ئێراندا، ت��ا ڕادەیەک لە هەر 
شارێکی کوردستاندا وێڕای ڕەوێک لە ستافی 
ئەندامانی هەیئەتی زانس��تی  نا خۆجێی��ی، 
وخوێندکاران��ی لە خۆ گرتووە. ئەم کارە جگە 
لەوەی کە بووەتە هۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەی 
حەش��یمەتە ناخۆجێیی��ەکان لە ش��ارەکانی 
کوردستاندا، بەڵکوو بە وەڕێخستنی پڕۆژەکانی 
پەیوەندی��ی  زانس��تگە،  نیش��تەجێبوونی 
تێکداوە.  خۆجێیەکەیشی  کۆمەڵگە  بنەڕەتیی 
ناوچەکانی وەکوو »ش��اهروخی فەرهەنگیان« 
و »موجتەمەع��ی ئەس��اتید« لە ش��ارەکاندا، 
دروس��تکراون ک��ە هەنووکە ل��ەو ڕێگەیەوە 
ناخۆجێییەکان خاوەنی تەیبەتمەندیی خۆیانن 
لە ناوچەکەدا )بڕوانە ش��کڵی ی��ەک و دوو؛ 
فۆتۆکان لەو گەڕەکانە گیراوە(. لە ماوەی سێ 
دەیەی ڕابردوودا، یەکێک��ی دیکە لە توخمە 
بەردەوامەکانی مهەندیس��یکردنی دیمۆگرافیا، 
گۆڕینی فەزای مێژوویی-ئایینیی کوردستانە. 
دەوڵەت بە ش��ێوەیەکی جی��ددی کاری بۆ 
جێگۆڕکێ و نیش��تەجێکردنی ش��یعەکان لە 
ناو کوردە س��وننەکاندا ک��ردووە، کە ئەمەش 
بووەتە هۆی گۆڕینی دیمۆگرافیای بەش��ێک 
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لە ناوچ��ەکان )گەڕەکەکان( ک��ە بەتەواوی 
ش��یعەکان تێی��دا بااڵدەس��تن. پێچەوانەی 
دەوڵەتی پەهلەوی، س��تراتێژیی داگیرکاریی 
ناوخۆییی ڕێژیمی ئیس��امی لە کوردستاندا، 
لە ڕێگەی ناس��یۆنالیزمی دینییەوە ئاراس��تە 
دەکرێ. لەم ڕووەوە، کۆماری ئیسامیی ئێران 
بە مەبەستی دەس��تکاریکردنی تایبەتمەندیی 
مەزهەب��ی و ئیدارەدانی داب و نەریتی دینی، 
مەزهەبیی  هاوشێوەی  دامەزراوەی  کۆمەڵێک 
دامەزران��دووە. لە ڕوواڵەت��دا ئەجندای ڕێژیم 
بۆ دەس��تێوەردانی مەزهەبی لە کوردس��تاندا 
بە دامەزراندنی دام��ەزراوە مەزهەبییەکان بۆ 
هەماهەنگی و ئاس��انکاریی ئیدارەدانی سوننە 
مەزهەبەکان لێکدەدرێتەوە. لقەکانی »ناوەندی 
گەوەری ئیس��امی«]50[ لە س��اڵی ١٩8١ لە 
زۆربەی شارەکانی کوردس��تاندا دامەزرا، کە 
ئەرکی ئاراس��تە کردن و ڕێکخستنی ڕووداوە 
خوێندکارانی  س��ازماندانی  مەزهەبیی��ەکان، 
سوننە مەزهەب، )بەخشینی ئێعتبار لە بواری 
لێکۆڵینەوەی دینیدا( و چاوەدێریکردن بەسەر 

بایەخە مەزهەبییەکانی لە ئەستۆیە. 

 

وێنەیژمارە1.کۆمەڵگەیئاپارتمانی)زیاترلە1000 
یەکەیە(کەسەربەئیتالعاتە)دەزگایئیتالعات(لە

شەقامیبلواریسنەیە.
.Courtesy: B. B

 

وێنەیژمارە2.ئاپارتمانەکانیویالشار-سنە؛)زیاتر
لە1000یەکەیە(سەربەئاگاهییە)آگاهی(کەلقێکی

دەزگایئیتالعاتیئێرانە.
.Courtesy: B. B

بەرپرس��ی هەر ناوەندێک لە الیەن نوێنەری 
وەلی فەقیه� لە ئوس��تانەکانی کوردس��تاندا 
دی��اری دەکرێ. ب��ە گش��تی مەئمورییەتی 
فۆک��ووس  ناوەندان��ە  ئ��ەم  دیاریک��راوی 
مەزهەبییە.  کاروباری  ئیدارەدانی  خستنەسەر 
ب��ەم پێی��ە، وەک��وو دەزگا ئەمنیەتییەکانی 
دیک��ەی ڕێژیم، دژبەران��ی مەزهەبی و مەال 
س��ەربەخۆکان دەخرێن��ە ژێ��ر چاوەدێری و 
بێدەن��گ دەکرێ��ن. س��ەرەڕای ئەمانە، ئەم 
سەنتەرانە نفوز و هێزی خۆیان وەگەرخستووە 
ب��ۆ گۆڕین و دەس��تێوەردان ل��ە پێکهاتەی 
کۆمەاڵیەتی-سیاس��یی سوننە مەزهەبەکان و 
بەم شێوەیە ئەوان ئیزن بە خەڵکی خۆجێیی 
نادەن کە مەالی مزگەوتەکانیش دەستنیشان 
بکەن یان وەالی��ان نێن. ئەوان لە کەمپەینی 
هەڵبژاردنەکان��دا ل��ە نێزیک��ەوە بەش��دار و 
هاوکاری��ی دەزگای ئیتاعات دەکەن. ئیمامە 
کوردە س��وننەکان ل��ە ش��ار و الدێکاندا بە 
شێوەی یەکس��ان ڕێوشوێنەکانی پەیوەندیدار 
بە خوتبەکانی خۆیان وەردەگرن )لە ئەساسدا 
ئەم سیاسەتە کەماڵیستییە و بۆ یەکەمین جار 
لە الیەن دەوڵەتی کەماڵیس��تی تورکیەوە بە 
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موسوڵمانانی ڕۆژهەاڵتی ناوین ناسێندرا(. مەال 
سوننەمەزهەبەکان، بە تەواوی ئەرکدار کراون 
کە هاوکاری و هاوفکریی بەرپرسانی ئەمنیەتی 
بکەن لە بواری کۆمەاڵیەتی و سیاس��ییەوە لە 
هەموو ئاس��تەکاندا. س��ەرەڕای ئەمانە، دەبێ 
ئیمامە س��وننەکان پەیوەست بن بە ناوەندی 
ئیس��امی )کە زۆرتر ش��یعەکان �ڕێبەریی 
دەکەن( و ئەو کەسانەش کە ڕەدی دەکەنەوە 
بە » دژە ش��ۆڕش، مەکتەب��ی]5١[ یان وەهابی 
تاوانبار دەکرێن.]52[ لە دەیەی ١٩٩0، دەوڵەت 
ژمارەیەک دامەزراوەی بە تەواوی شیعەی لە 
ناوچە سوننە نش��ینەکانی کوردستان وەکوو 
»حسێنییە«)مزگەوتی  عیلمییە«]53[  »حەوزەی 
جەماعەتی ش��یعە(]5٤[ و هەیئەتی لۆکاڵی]55[، 
دامەزران��د. ل��ە ڕواڵەت��دا ئ��ەم ناوەندانە بۆ 
کۆنترۆڵی کاروباری مەزهەبی و ڕێکخس��تنی 
ڕووداوەکان بۆ دانیش��توانی ش��یعەیە، وەکوو 
تاسوعا و عاش��وورا )کە لە رۆژەکانی نۆیەم و 

دەیەمی مانگی موحەڕڕەم لە ساڵرۆژی شەهید 
بوونی ئیمامی سیهەمی شیعەکان: حسین(دا 
بەرێوە دەچێ، دامەزراوە. بەم حاڵەوە، لە چل 
س��اڵی ڕابردوودا، ڕێژیم سوننە مەزهەبەکانی 
لە بوونی تاک��ە مزکەوتێک لەو ناوچانەی کە 

سەردەستە )وەکوو تاران( بێبەش کردووە. 
رەهەندێکی دیک��ەی پڕۆژەکانی دەوڵەت 
ب��ۆ بەش��یعیکردنی ف��ەزای کوردە س��وننە 
مەزهەبەکان لە ڕێگەی گۆڕینی شوێنە پیرۆزە 
کۆنەکانەوە بۆ شوێنی شیعەکان بەرێوە چووە. 
چەندین مەقبەرە و ش��وێنی پیرۆز )کە لە ناو 
کورداندا بە ش��ەخس ناسراون( لە کوردستان 
هەی��ە، کە دەکرێ یادەوەریی دەورەی بەر لە 
ئیس��ام بێ. بەم پێیەش، لە ماوەی چەندین 
سەدەدا ئەم ش��وێنە پیرۆزانە لە کوردستاندا 
ئیس��امی بوون )بەتایبەتی س��ەر بە سوننە 
تێکۆشاوە  ئیس��امی  ڕێژیمی  مەزهەبەکان(. 
شوێنە پیرۆزەکانی سوننە مەزهەبەکان وەکوو 

وێنەیژمارە3.ئیمامزادەیهاجەرەخاتوون-سنە)کۆن:
چەپونوێ:ڕاست(؛بەوتەیخەڵکیخۆجێیی،ئەمشوێنە
شەخسێکیسوننەتییخەڵکیسوننەمەزهەببووە)کەسی
پیرۆز(کەئێستادەوڵەتوەکووخۆشکیئیمامیهەشتەمی

شیعەکان:عەلیئیبنمووسائەلڕەزاناساندوویەتی.
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هاجەرە خاتوون لە س��نە بکاتە شیعی )بڕوانە 
وێنەی ژمارە 3(. کۆماری ئیس��امیی ئێران 
ل��ە ڕێگەی بە ش��یعەکردنی فەزای س��وننە 
مەزهەبەکان��ەوە، هیوادارە ک��ە دوو ئامانجی 
سەرەکی بەدەس��ت بهێنێ: )a( جێگۆرکێی 
دانیشتوانی دەوروبەری سوننە مەزهەبەکان و 
فەراهەم کردنی ناوچەیەک بۆ نیشتەجێکردنی 
ش��یعەکان لە جێگ��ەی ئ��ەوان )b( پێدانی 
ڕەوایی��ی دینی ب��ە پ��ڕۆژە داگیرکارانەکانی 
خۆی کە بە جۆرێک هاوش��ێوەی سیاسەتی 
نیشتەجێکردنی ئیسرائیلییەکان لە قەڵەمڕەوی 
داگیرکراوی فەلەس��تینییەکاندایە. ئەم پڕۆژە 
سیاس��ییانەی ه��ەر دوو واڵت، کەڵکئاژۆیە 
لە مەزهەب ب��ۆ ئیدیعاکردنی خاوەنداریەتیی 
خ��اک. بەرئەنج��ام، دەوڵەت ب��ە بەردەوامی 
سیاسەتی بیۆدەرمانیی بەرێوەبرد بۆ کاریگەری 
دانان لەسەر گەشەی حەشیمەتی سوننەکان 
ل��ەو ناوچانەی کە ئاوێتەیەک بوو لە ش��یعە 
و س��وننە. بە پێی ڕاپۆرتە نهێنییەکان، ڕێژیم 
بۆ کۆنترۆڵکردنی ڕێ��ژەی زاوزێ لە ناو ژنانی 
سوننە لەو ناوچانەی کە سوننەکان تێدا زاڵن 
بۆ وێنە لە قوروە )ش��ارێک کە لە ئوس��تانی 
کوردستانە و دانیش��توانەکانی ئاوێتەیەکن لە 
سوننە و ش��یعە(، پانگەلێکی بەڕێوە بردووە. 
ڕاپۆرتێ��ک ئاش��کرای دەکات ک��ە زۆریەک 
لە ژنانی کوردی س��وننە لە کاتی س��ەردان 
کردنی��ان ب��ۆالی پزیش��کەکانی خۆیان، بە 
سوننە  حەشیمەتی  کەمکردنەوەی  مەبەستی 

مەزهەبەکان نەزۆک)عقیم( کراون.]5٦[

ــی کۆلۆنیال ــەی پێکهات ــی نابەرانبەری
ناوخۆیی

چەمک��ی کۆلۆنی��ی ناوخۆی��ی، دەرخ��ەری 
نابەرانبەرییە لە پێکهاتەی ئابووری و سیاسی 
لە ناوچە جیاوازەکان، لە ناو واڵتێکدا. هەروەها 
ئ��ەم دەس��تەواژەیەش کە وەکوو« گەش��ەی 
ناهاوس��ان« ناوی لێ دەبرێ، ه��ەاڵواردن و 
کەڵکئاژۆ لە کەمین��ە قەومی-مەزهەبییەکان 

لە کۆمەڵگەیەکی بەرباڵوت��ر دەخاتە ڕوو.]57[ 
کوردەکان ل��ە ئێراندا وەک��وو میللەتێک کە 
ڕووبەڕووی سیاس��ەتی دەوڵەت بۆ ئاسیمیلە 
بوونەت��ەوە،  کەمینەک��ردن  ب��ە  و  ک��ردن 
نموونەیەکی بەرچ��اون لە کۆلۆنیی ناوخۆیی. 
لە ژێ��ر فەرمانڕەواییی پەهل��ەوی و کۆماری 
ئیس��امیدا، ک��وردەکان وەک��وو هێزێک لە 
دەرەوەی ناوەند لەقەڵەم دراون کە یەکانگیریی 
سیاس��ی و قەڵەم��ڕەوی » میلل��ەت« ی��ان 
خستووەتە مەترسییەوە. سەرەڕای گۆڕانگاری 
لە ئاخێوی ناوخۆیی و نێونەتەوەییی ڕێژیمی 
ن��وێ، سیاس��ەتی لەدواکەتوویی��دا ڕاگرتنی 
کوردس��تان، ل��ە الیەن کۆماری ئیس��امیی 
ئێرانەوە زۆر ناڵەبارتر بووە لە ڕێژیمی پێشووتر. 
بە درێژاییی ش��ەڕی ئێران و ئێراق )١٩80� 
١٩88(، ش��ارە کوردییەکان بوونە یەکێک لە 
هێڵەکانی پێشەوەی شەڕ کە ئەمەش ئابووریی 
ناوچەک��ەی، بەتایبەت��ی ئاژەڵداری��ی وەکوو 
کۆڵەکەیەکی ئەس��ڵی تووشی الوازی کرد.]58[ 
هاوکات، کش��توکاڵیش وەک��وو چاالکییەکی 
سەرەکیی ئابووریی الدێ، بە ڕادەیەکی بەرچاو 
دابەزی. دەوڵەت شەڕەکەی وەکوو بیانوویەک 
بە کارهێنا ب��ۆ قایمترکردنی الیەنی نیزامیی 
خۆی لە کوردس��تاندا و ل��ە هەموو الدێکاندا 
پایەگایەکی نیزامیی دروس��ت کرد. سەرەڕای 
ئەمانە، زۆربەی ناوچەکان وەکوو لێڕەوار، باخ 
و باخ��ات و بەرزاییەکان کرانە مەیدانی مین.
]5٩[ پای��ەگا نیزامییەکان ل��ە ناوخۆ و نێزیکی 

الدێکان دروست کران کە ئەمەش بە نۆرەی 
خۆی بووە هۆی ئ��ەوەی خەڵکی الدێکان بە 
هاسانی بکەونە بەر هێرش��ی ئێراقییەکانەوە. 
دابەزینی ئاژەڵداری و کش��توکاڵ بووە هۆی 
ئەوەی خەڵکی خۆجێیی ڕێگەچارەیەک جگە 
لە پەیوەستبوون بە دامەزراوە دەوڵەتییەکان، 
بەتایبەتی بەسیجی موس��تەزعەفان و سپای 
پاس��دارانی شۆڕش��ی ئیس��امیی ئێرانی، لە 
بەردەمدا نەمێنێ. لە نێوان س��اڵەکانی 2000 
تاک��وو 2005، کۆم��اری ئیس��امیی ئێران 
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ئیزنی دا کە بازرگانی لەس��ەر سنوور بکرێ. 
شارە س��نوورییەکانی وەکوو بانە، سەردەشت 
و مەری��وان بوونە ناوەن��دی بازرگانیکردن. بە 
خێرایی، ژمارەی بازاڕەکان زیادی کرد. وێڕای 
سیاس��ەتی لەدواکەوتووییدا ڕاگرتن، دەوڵەت 
بەربەست بووە لە بەردەم هەر چەشنە پانێک 
بۆ گەشەی ئابووری، بەخێرایی زیادبوونی ئەم 
بازاڕە کاتییە سنووریانە گۆڕانکارییەکی قووڵی 
بە س��ەر الیەنی فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی لە 
کوردس��تاندا هێنا و بووە ه��ۆی زیاتر وێران 
کردن��ی ئابووریی��ە خۆجێییەک��ەی. ڕێژەی 
خوێن��دن و خوێندن��ی بااڵی ب��ە ڕادەیەکی 
بەرچ��او دابەزان��د و ژمارەیەک��ی بەرچاو لە 
منداالنی س��ەرقاڵی بازاڕی کار یان تەنانەت 
کۆڵبەری لەس��ەر س��نوورەکان، ک��رد. بەم 
پێی��ە وتەکانی ئەو گەنجانە ک��ە لە درێژەدا 
دەیبیستن سەرسوڕهێنەر نییە: »من قاترەکەم 
لەگ��ەڵ بڕوانامەی کارناس��ی لە باش��ترین 
زانس��تگەکانی ئێراندا ناگۆڕمەوە، لە بەر ئەوە 
ئ��ەم قاترە دەتوانێ یارمەتی��دەری من بێ بۆ 
مانەوە، بەاڵم تەنانەت بە بڕوانانەی دوکتۆراش 
من بە برسیەتی دەمێنمەوە«. کەسێکی دیکە 
ناتوانێ ش��ەوق و هەقیقەتی خۆی بشارێتەوە 
لە بەر ئەوەی »کوڕەکەی نیوەشەو هەڵدەستێ 
تا بتوانی ش��وێنک بۆ خۆی دەس��تەبەربکات 
تاکوو کەلوپەلەکانی لەوێ بفرۆشێ«. باو بوونی 
ئەم بازاڕە س��نووریانە، بەش��ێک لە ئابووریی 
سیاس��یی دەوڵەتە لە ڕووی س��تراتێژییەوە 
ب��ۆ لەدواکەتوویی��دا ڕاگرتن��ی کوردس��تان 
و نابەرانبەری��ی ئاب��ووری ل��ە نێ��وان ناوچە 
شارنشین و الدێکاندا خراپتر دەکات. هاوکات 
ئەم سیاس��ەتە، بووە هاندەرێک کە خەڵکەکە 
خێراتر الدێکان بۆ گ��ەڕان بە دوای ژیانێکی 

باشتر لە شارەکاندا، بەجێ بێڵن. 
هەر بەوش��ێوەیە کە باس کرا، سیاسەتی 
پەرەپێدان بە بازاڕەکانی سەر سنوور لە ڕووی 
س��تراتێژییەوە پانێک بوو ب��ۆ چۆڵ کردنی 
الدێکانی کوردستان و بە شێوەیەکی لە ناکاو 

الوان��ی کورد و کۆمەڵگە لە سیاس��ەت دوور 
بخەنەوە و زەربەی ل��ێ بدەن. محەممەدڕەزا 
ڕەحیمی، ئوس��تانداری ئوس��تانی کوردستان 
بە بێ هیچ ش��ەرمێک دەڵێ »ئێمە لە جیاتی 
پەروەردە، الوانمان بەرەوە مەس��یری مادەی 
هۆشبەر پاڵ پێوەنا«. ئەو هەروەها دەڵێ: »من 
یەکێ��ک لەوانە بووم ک��ە ئەوانم بۆ کارکردن 
لەس��ەر س��نوور فریو دا... توانی��م قوتابخانە 
ل��ە الی ئ��ەوان بێ نرخ بکەم. چ کەس��ێکی 
]دیکە[ دەتوانێ وەه��ا کارێکی گەورە بەرێوە 
بەرێ؟]٦0[ سیاسەتی لەدواکەوتووییدا ڕاگرتنی 
کوردس��تان لە الیەن دەوڵەتەوە، دوو بەشی 
ئابووری��ی وەرزان��ەی دیکەی ل��ێ کەوتەوە: 
کوورەخان��ە )کارگەی خش��ت( و کۆڵبەری. 
]٦١[ کار ک��ردن لە کوورەخان��ە یان کارگەی 

خش��ت بڕین جۆرە کارێکی س��وننەتییە، لە 
ناوەندێک��ی بەرهەمهێنانی تاق��ەت پڕووکێن 
ب��ۆ پێداویس��تیی س��ەرەتاییی بیناس��ازی. 
زۆرب��ەی خ��اوەن کوورەخان��ەکان ناکورد و 
زۆرب��ەی کرێکارەکان��ش ک��وردن. زۆربەی 
کوورەخانەکان لە شارە ناوەندییەکانی ئێرانن 
وەکوو ئوستانەکانی ئەراک، ئیسفەهان، شیراز 
و کرمان. لە س��ەرەتاکانی دەیەی ١٩80، لە 
ماوەی شەڕی نێوان ئێران و ئێراق، کارکردن 
لە کارگەکانی خشت بڕیندا ڕووی لە هەڵکشان 
کرد، جێگایەک کە کرێکارانی ئاوارە شەش بۆ 
نۆ مانگ لە بارودۆخێکی نالەباری بێهداشتی و 
نائینسانیدا، کاریان دەکرد. بەشێکی بەرچاو لە 
هێزی کاری ئەم کارگانە لە شارە کوردییەکان 
وەکوو سەردەشت، پیرانش��ار، مهاباد، شنۆ و 

بۆکان )لە ئوستانی ورمێ( دابین دەکرا. 
لەماوەی دە س��اڵی ڕابردوودا، سیاسەتی 
لەدواکەوتوویی��دا ڕاگرت��ن و ئەمنیەتیکردنی 
ڕۆژه��ەاڵت لە الی��ەن کۆماری ئیس��امیی 
ئێرانەوە، دیاردەی کۆڵبەریی لێ کەوتوەتەوە. 
لە س��اڵی 20١5، زیاتر لە ه��ەزار کۆڵبەر لە 
الی��ەن هێزە کانی دەوڵەت��ەوە، کوژراون یان 

بریندا بوون )بڕوانە خشتەی یەک(.]٦2[ 
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ــە ــەرهەوڵ ــەهـــەمب ــردنل بەرگریک
داگیرکەرانەکاندا

لە پەڕاوێزخستن و نکۆڵی لێ کردنی فەرهەنگ، 
شوناس و زمانی کوردی لە سەردەمی پەهلەویدا، 
لە ژێر فەرمانڕەواییی دەوڵەتی تێئۆ ئێتنۆکراتیکی 
ئێس��تای فارس��دا، زیاتر و هەمەالیەنگیرتر بوو. 
بە پەی��ڕەو کردنی هێندێک سیاس��ەتی نوێی 
س��ەرکوتکەرانە و هەاڵواردن لە ڕووی قەومی-
مەزهەبییەوە، دەوڵەتی ناسیۆنالیستی مەزهەبی، 
ئێستا پانی هەاڵواردنی پێکهاتەیی و دامەزراوەیی 
)قەومی، زمانی و فەرهەنگی(ی زاڵ کرد کە لە 
دەرئەنجامدا بە شێوەی سیستەماتیک و یاسایی 
کوردەکانی ل��ە ڕۆژهەاڵت خس��تە پەڕاوێزەوە. 
بەم حاڵەش��ەوە، س��ەرەڕای هەوڵە بەردەوام و 
سیس��تەماتیکەکانی دەوڵ��ەت، کوردەکانی��ش 
ب��ە بەردەوامی ل��ە ڕێگەی خەباتی سیاس��ی-
فەرهەنگیی خۆیانەوە، ڕووبەڕووی سیاسەتەکانی 
ڕێژی��م بوونەتەوە. جگە لە چاالکیی ئاش��کرای 
سیاس��ی، بەرگریی کوردەکان بە ش��ێوەیەکی 
بەرب��اڵو لە ڕێگەی کەڵ��ک وەرگرتن لە هونەر، 
ئەدەبیات، ش��ێعر و ڕووداوە فەرهەنگییەکانەوە 
خ��ۆ دەنوێنی: ئەوان، لە ژیانی ڕۆژانەی خۆیاندا، 
تارادەیەک لە قەلەمڕەوێکی نایاس��اییدا، فەزای 
فەرهەنگ��ی و سیاس��ی ب��ۆ پێش��ەوە دەب��ن. 
کوردەکان لە ڕۆژهەاڵت بە ش��ێوەی جۆراوجۆر 
دژکردەوی��ان لە هەمبەر سیاس��ەتی نکۆڵی لێ 
ک��ردن و ئاس��میلەکردنی دەوڵ��ەت هەبووە و 
بەرەوڕووی بوونەتەوە. ڕەنگە بەرچاوترین ئەکتی 
بەرگریکردن لە ڕۆژه��ەاڵت خۆی لەو جۆش و 
خرۆشە بەرباڵوە لە دیاریکردنی ناوە کوردییەکان 
بۆ منداڵەکانیان و ئەو شتانەی کە بە هی خۆیانی 
دەزانن، نیشان بدات. ئەم ڕێژیمە بەربەستگەلی 
جۆراوج��ۆری ئیداریی بۆ کەڵ��ک وەرگرتن لە 
ناوە کوردییەکان، داناوە. ئیدارەی س��ەرژمێریی 
ئێران لیس��تێک لە ناوە جێی پەسەندەکانی، کە 
زۆرتر ناوی مەزهەبی، شیعی و فارسین فەراهەم 
ک��ردووە و خەڵک دەبێ ل��ەو ناوانە هەڵبژێرێ. 
زۆرج��ار دایک و بابەبەکان لە کاتی تۆمارکردنی 

ناوی منداڵە ساواکانی خۆیان لەگەڵ ئەو ناوانەی 
ک��ە ڕێژیم بە ناپەس��ەندی لە قەڵ��ەم دەدات، 
تووش��ی کێش��ە دەبن. خوێندکارانی کورد بە 
نارەزایەتی دەردەبڕن  ناراس��تەوخۆ  ڕاشکاوی و 
بە نیس��بەت ناوەکانی خۆیان��ەوە. ئەوان دەزانن 
کە دەب��ێ ناوەکانی خۆیان بۆ ناوێکی فارس��ی 
بگۆڕن ب��ۆ ئەوەی بتوانن بە دوور لە کێش��ە و 
بەربەس��تە فەرمیی��ەکان درێژە ب��ە خوێندن 
بدەن یان ئەمنیەتێک��ی کارییان بۆ دابین ببێ. 
بەم حاڵەش��ەوە، زۆربەی کوردەکان چاوپۆش��ی 
لەم بابەت��ە دەکەن و ناوگەلێ��ک هەڵدەبژێرن 
کە ئاماژەیە بۆ نیش��اندانی شوناسی کوردبوونی 
خۆی��ان. بە تایبەتی وەه��ا بەرگری کردنێک لە 
فەزای مەجازییدا بە ڕوونی دەبینرێ: فەیسبووک، 
تێلگرام، ئێنس��تاگرام و تۆڕەکانی دیکە، جێگا و 
هەرێمێکی تاکەکەسییە کە خەڵک دەتوانن چێژ 
لە خۆبوونی خۆیان) فەردانیەت( وەرگرن. پاش 
هەڵبژاردنی خاتەمی لە ساڵی ١٩٩7، دەرفەتێکی 
کورتخایەن هاتە ئاراوە کە کرانەوەیەکی ڕێژەییی 
نەخوازراوی کۆمەاڵیەتی-سیاس��یی لێ کەوتەوە 
کە بە ش��ێوەیەکی کتوپ��ڕ چەندین ڕێکخراوی 
ناحکومی و چاالکیی سیاس��یی سەریان هەڵدا. 
هەڵچوون��ی وزەیەکی سیاس��ی بەم ش��ێوەیە 
ڕۆڵیک��ی بەرچاوی گێ��ڕا لە ب��ەرز کردنەوەی 
ئاستی وش��یاریی گش��تیدا و ئازادبوونی وزەی 
الوان��ی ک��ورد ب��ۆ موبیلیزەکردنی س��ەرچاوە 
بەش��داربوون  کوردس��تاندا.  لە  خۆجێیییەکان 
ل��ە چاالکییە ژینگەپارێزیی��ەکان، بەرێوەبردنی 
گردبوون��ەوەی لۆکاڵ��ی، دامەزراندنی کتێبخانە 
لە الدێکان و دانانی کاس��ی زمانی کوردی لە 
ناوچە الدێیەکاندا زۆر پەرەی ئەستاند. کەمتر لە 
دەیەیەک، بە دەیان گۆوار، ڕۆژنامە و باڵوکراوەی 
کوردی باڵوبوونەوە ) بڕوانە خش��تەی ژمارە 2(. 
هێندێک لەم گۆوار و باڵوکراوە وەرزیانە )بڕوانە 
خش��تەی ژمارە 2( دەگرێ گرێ��دراوی دەزگا 
دەوڵەتییەکان بن لە بەر ئەوەی دەوڵەت هەوڵی 
دا ئەو زانیارییانەی کە لە بارەی کوردس��تانەوە 

بەرهەمدێن، مودیرییەت بکات.]٦3[ 
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خشتەیژمارە2:ژمارەیەکلەوگۆواروباڵوکراوە/دەورەییانە
کەلەکوردستانداباڵودەکرانەوە

شارکۆتاییدەسپێکگۆڤار

                              20١7
                              20١5
                              20١٤
                              20١١
                               200٩

   2008
                               2008
                              2008

   2008
 2008
  2007

             200٦
                               200٦

          2005
            2005

                         200٤
                                   2003

              2003
            2003

              2003
                                 2003

              2003
              2002

                                 2002
            200١

                                 200١
              2000
              ١٩٩٩
              ١٩٩8
              ١٩٩8
              ١٩٩7
               ١٩٩٦

١٩٩٤

                     200٩

                      2008
                   2007

          2008
             2008

                2007

               200٩
                2002

چوار ژمارە               

                2008
                2007
               2002
بەردەوامە               
               20١٤
                200٤
                ١٩٩8

هەنار
دەنگی کوردستان

چیا
ئاگرین ڕۆژ
دیار کهن

ژیوار
شار

سۆران 
ئارشیە

نیشتمان
رووبار
دیدگا

کاردئاک
ڕاسان
هاوار

کورمانج
ئاوای کوردستان

 ئاشتی
رۆژهەالت
کەرەفتوو
گفتار سبز

بدر
ئاسۆ
ڕاڤە

ئارارات 
مهاباد
ژیار

وەرزانەی کوردستان
تیشک
سیروان
 زرێبار
ئاویەر
ئاوێنە 

سەقز   
سنە  
مەریوان
سنە  
سنە  

سنە   
سنە  

سنە   
سنە  

سەقز   
سنە  

خوراسانی 
سەقز

سنە � تاران
تاران � سنە 

سنە  
سنە 
قوروە

سنە  
تاران 
سنە 
مهاباد 
سنە 
سنە

مەریوان
سنە

مەریوان
سنە 
تاران
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خشتەیژمارە2:ژمارەیەکلەوگۆواروباڵوکراوە/دەورەییانە
کەلەکوردستانداباڵودەکرانەوە

شارکۆتاییدەسپێکگۆڤار

                              ١٩87
               ١٩85

١٩7١
  ١٩٦7

               ١٩52
                                 ١٩52

                ١٩5١
                                   ١٩5١

                ١٩5١
                ١٩5١
                ١٩50
                ١٩٤٦
               ١٩٤5

                                   ١٩٤5
                ١٩٤١

                                    ١٩22
١٦ ژمارە                               

                .....
پاش ١٩7٩

پاش ١٩7٩
پاش ١٩7٩

                2008

                     ١٩70
              ١٩55

                ١٩52

                ١٩53
               ١٩52

                 ١٩5١
                 ١٩53

سێ ژمارە 

           ١٩72

                .....

ڕۆژ
سروە 

 ڕێگای یەکیەتی
ژین
ئارێن

سەدەی کورد
ئارێز

ئینقابی کاوە 
خۆرنشین

ڕابەری کورد
پیکار

سەدەی کوردستان
ئاوات

کوردستان 
پەیکی کورد
ڕۆژی کورد 

ڕوانگە
ئاریا 

ئاوای غەرب
ئەخبار کوردستان 

ئامانج
پەیکی ئیام
 پەیکی شار

تریفە 
چاوان 

 ڕۆژئامە 
زاگرۆس 
کرماشان 

ڕۆژنە
ندای زاگرۆس

مهاباد 
ورمێ 
مهاباد

سنە � تاران
کرماشان
سنە 
سنە 
تاران

کرماشان 
سنە  
سنە

مهاباد 
مهاباد 
ورمێ  

زانکۆی تەورێز
کرماشان 
کرماشان 
سنە � سەقز

تاران 
ئیام  
کرماشان

 زانکۆی مهاباد
کرماشان  
زانکۆی 
تاران

زانکۆی عیلم و سەنعەت � تاران
زانکۆی ڕازی � کرماشان

سنە 
تاران
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بەم پێیە، لێکۆڵەرە کوردەکان کەڵک لەم جۆرە 
پاتفۆڕمان��ە وەردەگرن بۆ بەرەوپێش��بردنی 
فەرهەنگ، مێژوو و شوناسی کوردی. باڵوکراوە 
کوردییەکان زۆرتر تەرخ��ان کراون بۆ بابەتە 
ڕۆژهەاڵتدا.  ل��ە  کۆمەاڵیەتی-سیاس��ییەکان 
ئەنجومەنە فەرهەنگی و ئەدەبییەکانی ڕۆنان، 
ڤەژین، ڕۆژیار لە شاری مەریوان، ژینکۆ، بیری 
زێڕین، ئاسۆ، جووتیاران لە شاری شنۆ، نۆژین 
و ڤەژین لە ش��اری بان��ە، چەند نموونەیەکن 
ک��ە ڕیوایەتێکی قووڵ و ئاڵۆز لە بواری ژیانی 
فەرهەنگ��ی- کۆمەاڵیەتی و سیاس��یی کورد 
لە ڕۆژه��ەاڵت دەخەن��ە ڕوو. بەش��ێک لەو 
ئەنجومەنانەی کە لە سەرەوە ئاماژەیان پێ کرا 
توانیویانە بە شێوەیەکی نافەرمی و دڵخوازانە، 
ببنە قوتابخانەی��ەک کە زمانی کوردی فیری 
ئ��ەم دوایییانەش،  تاک��وو  بک��ەن.  الوەکان 
ئەنجومەن��ی ڕۆنان، گۆوارێک��ی وەرزانەی بە 
ناوی زرێبار باڵو دەکردەوە، کە تەرخان کرابوو 
بۆ ئانالیزکردنی بابەتە جۆراوجۆرەکان لەس��ەر 
کوردس��تانی گەورە. گۆوارە ناسراوە مانگانە و 
حەوتووانەکانی وەکوو ژیلوان، هەنار، ئاش��تی، 
ڕووبەر، ڕاسان، شار، کاردۆک، ئاگرین، ژیوار، 
چرۆ و های��ا و چەندانی دیک��ەش لە الیەن 
گرووپە چاالکەکانی کوردەوە، باڵو دەکرێنەوە. 
گرینگت��ر لە هەم��ووی، ئ��ەم باڵوکراوانە لە 
ڕووی مادییەوە لە الیەن ئەکادیمسیەنەکانی 
 کورد و خێرخوازە خۆجێیەکانەوە پش��تیوانی 

دەکرێن.]٦٤[
هەروەها کوردەکان لە هەمبەر کەمپەینی 
دەوڵەت بۆ لەناوبردنی دارس��تان و سەرچاوە 
سروش��تییەکانی کوردس��تان، بەربەرکان��ێ 
دەکەن. دەوڵەت بە قەس��تی دارستانەکان لە 
شارە س��نورییەکانی وەکوو بانە، سەردەشت، 
پیرانش��ار، مەریوان و س��ەواڵوا دەس��وتێنێ 
حەش��ارگە  لەناوبردن��ی  مەبەس��تی  ب��ە 
سرووش��تییەکانی جوواڵنەوەی کورد. هەموو 
س��اڵێک، هاوکات چەندین شوێن بە یەکەوە 
دەس��وتێنن لە بەر ئەوە کوژانەوەی ئاگرەکان 

بۆ چاالکانی ژینگە پارێز ناموکین بکەن. ساڵی 
20١8، تەنیا ل��ە ڕووداوێکی ئاورکوژاندنەوەدا 
چ��وار کەس لە چاالکانی بواری ژینگەپارێزی 
ل��ە کاتی دەس��توپەنجە نەرمک��ردن لەگەڵ 
کوژاندنەوەی ئاوردا گیانی خۆیان لەدەست دا. 
ئەم کارە بووە هۆی خۆپیشاندانێکی بەرباڵو لە 
شاری مەریوان و کوردەکان بە گشتی سپای 
پاسدارانی کۆماری ئیسامی لە مردنی ئەواندا 
بە تاوانبار دەزانن.]٦5[ )ئێس��تا ئەو چاالکانە لە 
الیەن کوردەکانی ڕۆژهەاڵتەوە وەکوو قارەمان 
و ش��ەهید یادیان لێ دەکرێت��ەوە(. خەڵکی 
خۆجێییی کورد بە شێوەیەکی ڕێکوپێک تیم 
بۆ خاوێنکردنەوەی پاش��ماوەکان لە ش��وێنە 
گشتییەکانی شار، دەوروبەری شار و هەروەها 
ئ��ەو مەس��یرە کوێس��تانیانەی کە ش��ەوانە 

سەردانیان دەکرێ، پێک دێنن.

بەرئەنجام
کوردەکان لە هەمبەری سیاس��ەتی دەوڵەتی 
»فارس��یزمدا« بەرنگاری دەک��ەن. لە کاتێکدا 
ک��ە هەموو هەوڵ و س��ەرمایەیەکی دەوڵەت 
لە کوردستاندا بۆ پەروەردە و فێرکردن، جگە 
لە فارس��یزم، داگیرکاریی زمان و شوناس��ی 
کوردی ش��تێکی دیک��ە نەب��ووە، ئاکامێکی 
نەخوازراوی ل��ێ کەوتوەت��ەوە: ئەمە بووەتە 
هۆی جموجۆڵێکی بەرب��اڵوی کۆمەاڵیەتی و 
جوگرافی لە ن��او کوردەکاندا و بەرزبوونەوەی 
ئاستی وشیاری و هەستی قەومی/نەتەوەییی 
ئەوان��ی بە دواوە بووە. سیس��تەمی مۆدێڕنی 
پ��ەروەردەی دەوڵ��ەت، بۆ یەکدەس��تکردنی 
نافارس��ەکان بە فارس، خۆبەخ��ۆ بووە هۆی 
بەزربوونەوەی ئاس��تی وش��یاریی گشتی لە 
بارەی ستراتێژیی ئاس��یمیلەکردنی دەوڵەت. 
خوێندکاران��ی کورد کە ب��ە دوای وەرگرتنی 
بڕوانامەی زانستگەوەن لە شارە ناوەندییەکاندا 
زیاتر ڕووبەرووی زەخت و بێبەش��ی دەبنەوە 
لە الی��ەن ئیلیتی سەردەس��ت و دەزگاکانی 
دەوڵەتەوە. ئێستا، زۆربەی بنەماڵەکانی کورد، 
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وا بیردەکەنەوە کە خوێندن ئەبزارێکی بەهێزە 
بۆ ڕزگاری و دیاریکردنی چارەنووسی خۆیان. 
ب��ۆ وێنە، کاتێ��ک بەرێوەبەرێک پرس��یار لە 
یەکێک لە کرێکارەکان��ی ناوچەی هەورامان 
دەکات ک��ە بۆ ئ��ەو خزمەتە باش��انەی کە 
کردوویەتی پاداشێک بۆ خۆی هەڵبژێرێ، ئەو 
خوازیاری قوتابخانەیەک ب��وو بۆ گوندەکەی 
خۆی و ئەو قوتابخانەی��ەش لەبەر داخوازیی 
ئەو دروس��ت کرا. هەنووکە، گوندێکی دوورە 
دەس��تی )نیزیک ٤0 بنەماڵەیی( لە ناوچەی 
ش��اخاویی هەورامان نمونەیەکە لە تێڕوانینی 
کورد بۆ پەروەردە وفێرکاری وەکوو ئەبزارێک 
ب��ۆ ڕزگاربوون. لە س��اڵی 20١١، لە یەکێک 
لەو گوندان��ەدا، خەڵک ب��ۆ خوێندکارەکانی 
خۆیان فێس��تیڤالێکی کۆتایی��ی خوێندنیان 
بەرێوە برد ک��ە ١3 کەس لەوان بەربژێربوون 
بۆ پلەی دوکتۆرا. س��ەرەڕای هەوڵە بەردەوام 
و سیستەماتیکەکانی دەوڵەت بۆ بێبەشکردنی 
ڕێ��ژەی خوێندکارانی  ک��ورد،  خوێندکارانی 
کورد لە زانس��تگەکاندا زیادی کردووە. ئێستا، 
بەش��ێکی بەرچاو لە خوێندکاران لە هێندێک 
لە زانستگە باشەکانی وەکووهەمەدان، کەرەج، 
ت��اران و تەورێ��ز، ک��وردن. ل��ە کاتێکدا کە 
ئەوان س��ەرقاڵی خوێندنی فەرمیی خۆیانن، 
ژمارەیەک��ی بەرچ��او ل��ەم خوێندکارانە بە 
شێوەی غەیرە ڕەس��می خەریکی کارکردنن 
لەس��ەر زمانی کوردی، ئەدەبیات، وەرگێڕان 
بۆ کوردی و هەروەها پێویس��ت بە ئاماژکردن 
ناکات کە بەش��ێکی بەرچاو لەوان شێوەزاری 
دووهەم��ی کوردیش فێر ب��وون کە ئەمەش 
بەتەواوی گەشە و بەرەوپێشچونێکی نوێیە.]٦٦[

کۆبەند
لەم لێکۆڵینەوەیەدا ش��یکاری بۆ ستراتێژیی 
دەوڵەتی ئێران بۆ ئاس��یمیلەکردن و زاڵبوون 
بە س��ەر کوردەکان لە پاش شۆڕشی ئێراندا، 
دەک��رێ. ئ��ەم وت��ارە بەڵگە دێنێت��ەوە کە 
ئامانج��ی ئ��ەم س��تراتێژییانە داگیرکاری��ی 

ب��ۆ  کوردس��تانە  ڕۆژهەاڵت��ی  ناوخۆیی��ی 
هەتاهەتایە. سەنتەری سیاسەتەکانی کۆماری 
ئیس��امی لە گرەوی گۆڕینی تایبەتمەندیی 
فارس��اندن  بۆ  قەومی-مەزهەبیە  دیاریکراوی 
و بەشیعەکردنی خەڵک و فەزای کوردستان. 
دەوڵ��ەت تێدەکۆش��ێ تاک��وو فەرهەنگ و 
زمانی فارس��ی ل��ە ڕێگ��ەی توندوتیژییەوە 
جیهانی بکات و ئێرانی بوون هاوواتای فارس 
بوون لەقەڵەم بدات. ئەم ش��ێوە سیاس��ەت/
 تێڕوانینە بواری قس��ەکردنی بۆ نافارس��ەکان 
نەهیش��توەتەوە.]٦7[ کۆماری ئیسامیی ئێران 
هەوڵ��ی داوە ب��ە کەڵکوەرگرتن ل��ە هێزی 
نیزامی، پش��تیوانیی ئیلیتی فارس و هەروەها 
بەرێوە بردنی سیاسەتی پەروەردەیی و دینی 
بۆ س��ڕینەوەی هەر چەش��نە جیاوازییەک، 
دەسەاڵتی ڕەها و« شوناسی تایبەت بە ئێرانی 
بوون« پ��ەرە پێ بدات. کۆماری ئیس��امیی 
ئێران ئەمەی دووهەمی ب��ە بەردەوامی و بە 
لە کوردستاندا  ش��ێوەیەکی سیس��تەماتیک 

پەیڕەو کردووە.
ئەم وتارە هەوڵێکە بۆ نیشاندانی پڕۆسەی 
فارس��اندن و بەش��یعە ک��ردن و بەردەوامی 
و بەهێزکردن��ی وەه��ا سیاس��ەتێک هەر لە 
س��ەردەمی فەتح��ی کوردس��تانەوە، واتە لە 
س��ەرەتاکانی دەیەی ١٩80دا. لەم دوایانەدا، 
وەزارەت��ی پ��ەروەردەی کۆماری ئیس��امی، 
بەخشنامەیەکی باڵوکردەوە کە تێیدا هاتووە، 
ئەگ��ەر مندااڵن��ی نافارس )لە نێ��وان ٤� ٦ 
س��ااڵن( لە تاقیکاری��ی لێهاتوویی��ی زمانی 
فارس��یدا سەرکەتوو نەبن، ئەوان دەبێ وەکوو 
ئ��ەو مندااڵنەی کە پێڕاگەیش��تنی تایبەتیان 
دەوێ، هەڵس��وکەوتیان لە گەڵدا بکرێ. ئەمە 
نیش��انی دەدا کە کۆماری ئیس��امیی ئێران، 
ناش��ارەزایی لە بەکارهێنانی زمانی فارسی بە 
توانای بایۆلۆژیکیی مرۆڤەکانەوە دەبەستێتەوە. 
ئەم سیاس��ەتە نوێیە، لە ڕووی بایۆلۆژیکییەوە 
نەسلێک لە نافارس��ەکان لەبەر سەرنەکەوتن 
لە تاقیکاریی ش��ارەزاییی زمانی فارس��ی، بە 
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گەشەنەکردوو لەقەڵەم دەدات. ئەم سیاسەتە 
دەبێ وەک��وو فۆرمێکی زمانی/نژادی س��ەیر 
بکرێ، کە لە بەشی یەکەمی سەدەی بیستەمدا 
ب��او بووە. ب��ەم پێیە، ڕۆش��نبیرانی فارس لە 
ناوخۆی ئێران و دەرەوەدا چ بە ڕاشکاوی یان 
بە ش��اراوەیی، بەڵێنی��ان داوە لەم بوارە کەم 
وێنەیەدا پش��تیوانی لەم سیاسەتەی دەوڵەت 
بک��ەن.]٦8[ هەروەها لەم وتارەدا بەرگریکردنی 
ئەکت��ەرە ک��وردە غەیرەدەوڵەتیی��ەکان ل��ە 
هەمبەر کۆلۆنیالیزمی ئەو واڵتەدا بەرجەس��تە 
کراوەتەوە. ئەو زەختە لەڕادەبەدەری کە ڕێژیم 
ب��ۆ س��نووردارکردنی پارتەکان��ی ڕۆژهەاڵت 
لەسەر هەرێمی کوردستانی دێنێ، کاریگەریی 
زۆری دان��اوە. بەم حاڵەش��ەوە، ک��وردەکان 
ل��ە ناوخۆی ڕۆژهەاڵتدا ل��ە ڕێگەی بەرگریی 
فەرهەنگییەوە هەر لە بەرهەمهێنانی هونەری 
کوردی، ئەدەبیات، ش��ێعر، سینەما، میوزیک، 
جێژنی سااڵنەی نەورۆز و فۆڕمە جیاوازەکانی 
دیک��ەی بەرگریکردن، ب��ە ڕوونی لە هەمبەر 
سیاس��ەتی ئاس��یمیلەکردنی فەرهەنگ��ی و 
سیاسیی ڕێژیمدا، لە خۆبوردووانە ڕاوەستاون. 
هەروەها ل��ە کۆتاییدا ئەم وت��ارە هیواخوازە 
کە نیش��ان بدات ک��وردەکان خۆیان وەکوو 
قەوم/نەتەوەیەکی ب��ێ حاکمییەت لە ئێراندا 
ببینن، لە بەر ئەوە ئ��ەوان کراونەتە یەکێک 
ئامانج��ە س��ەرەکییەکانی سیاس��ەتی  ل��ە 
سەرکوت و ئاسیمیلەکردنی دەوڵەتی مۆدێڕن. 
کۆمەڵگە  ماباقی��ی  وەک��وو  کوردەکانی��ش، 
ژێردەس��تەکانی دیکە، لەس��ەر ئەو بڕوایەن 
ک��ە لە ئەساس��دا بە ب��ێ دووبارە پێناس��ە 
کردن��ەوەی چەمکی » نەتەوە«، سیس��تەمی 
بەرەوپێش  ناوخۆی��ی دەتوان��ێ  کۆلۆنیال��ی 
بچ��ێ. کۆلۆنیالیزمی ناوخۆیی و سیس��تەمی 
سیاس��یی تاک الیەن��ی قەومی-مەزهەبی لە 
ئێران��دا حاکمییەتێکی ل��ە هەمبەر کۆمەڵگە 
پەیوەندییە  ئەم  پێکهێناوە.  ژێردەس��تەکاندا، 
دووفاقییە، بابەتی حاکمییەتی وەکوو پرس��ی 
هەبوون لەگ��ەڵ پێکەوەژیانی قەوم/نەتەوەی 

ئێرانی ڕێکخستووە. لە کاتێکدا ئێلیتی قەوم/
نەتەوەی سەردەس��ت )بۆ وێنە فارس��ەکان( 
پێداگری لەس��ەر سیس��تەمێکی سێکۆالری 
دێمۆکراتیک وەکوو چارەس��ەرێک بۆ هەموو 
کێشەکان دەکەنەوە، ئەو کەسانەی کە سەربە 
کۆمەڵگە ژێردەس��تەکانن لەسەر ئەو بڕوایەن 
کە سیستەمی دیمۆکراسیی سیکۆالر، بە تەنیا 
ناتوانێ هاوس��انیی پێکهاتەیی، دامەزراوەیی، 
مێژوویی، فەرهەنگی و سیاس��ی لەو واڵتەدا 
بپارێزێ. لەم ڕووەوە، گرووپی دووهەم پێداگری 
دەکەن لەس��ەر زامنکردن��ی حاکمییەت بۆ 
ڕاس��تەقینەی  حاکمیەتێکی  )ی��ان  هەموان 
خەڵکی( کە دەبێ نیشانەکانی »دێمۆکراسی« 
و بنەماکانی پێکهێنانی دەس��ەاڵت لە ئێراندا، 
س��ەرلەنوێ پێناس��ە بکرێنەوە. ب��ە بێ ئەم 
داگیرکاریی  کردنەوەیە، سیس��تەمی  پێناسە 
ناوخۆی��ی درێژەی دەبێ. س��ەرەڕای ئەمانە، 
بە بێ هەڵگرتن��ی هەنگاوێکی بنەڕەتیی لەم 
چەشنە، ناهاوسانیی میژوویی دووبارە بەرهەم 
دێتەوە. لە بەرئەنجام��دا، هەموو قەوم/نەتەوە 
نافارس��ەکان لە هەرچەشنە نوێنەرایەتییەکی 
ڕاستەقینە بێبەش دەبن و لە پێکهێنانی نەزم 
و یاس��ای بنەڕەتیدا، بە بێ لە بەرچاوگرتنی 
ئەوەی کە پێی دەگوترێ سیس��تەم، دەنگیان 
کپ دەکرێ. ئەم بابەت��ە باس لەوە دەکا کە 
پێناس��ەکردنەوەی حاکمییەت -  سەرلەنوێ 
ئی.بی.دوبۆیس  بەڵگاندنەکانی  هاوشێوەی  کە 
لە کتێبی ڕەنگ و دێموکراسیدایە - دەتوانێ 
یارمەتیدەر بێ بۆ تێگەیش��تن لە هەموو ئەو 
کراون  لەس��ەر حاکمیی��ەت  لێکۆڵینەوانەی 
و ڕەهەندێک��ی نوێ بۆ مانای ڕاس��تەقینەی 

شارۆمەندێک کە خۆی حاکمە ساز دەکا.]٦٩[

*. Ahmad Mohammadpour and Kamal Soleim-
ani. «‘Minoritisation’ of the other: the Iranian 
theo-ethnocratic state’s assimilatory strategies.» 
Postcolonial Studies (Online, April 2020) https://
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ناسیۆنالیس��تی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، ١87٦� ١٩2٦، نیۆیۆرک 
، NY: Palgrave, 2016. لە گەڵ پەیدابوونی دەوڵەتی مۆدێڕن 
لە ئێران وێڕای گەیشتنە دەسەاڵتی موحەممەد ڕەزا شای پەهلەوی 
ل��ە }١٩25{ ڕۆژهەاڵت کۆمەڵێک شۆڕش��ی سیاس��یی لە الیەن 
کوردەکانەوە بە خۆوە بینی. بۆ وێنە، شۆڕشێک بە ڕێبەریی سمایل 
ئاغای س��مکۆ }کە  ئ��ەو یەکەمین ڕۆژنامەی ب��ە زمانی کوردی 
باڵوکردەوە }بڕوانە س��ولەیمانی 20١7{،  مەال خەلیل }١٩28{ 
، و ئەمیر حەمە س��وور }١٩3٩، هەروەها بە ئەمیر پاشا ناسراوە{ 
کە ڕێگەی بۆ سەرهەڵدانی کۆماری کوردستان بە ڕێبەریی حیزبی 

دێمۆکراتی کوردستان )KDPI(، خۆش کرد.
٦-  جاش لە ڕووی مۆراڵییەوە بە مانای کوڕی کەر دێ، ناولێنانێکە 
ک��ە کوردەکان بۆ ئەو کەس��انە بە کاری دەب��ەن کە لەگەڵ هێزە 

نیزامیەکانی ڕێژیمدا هاوکاری دەکەن. 
R �7 ئەلینگ کریسش��ن ، کەمینەکان لە ئێراندا: ناس��یۆنالیزم و 

قەومیەت پاش خومەین��ی ، نیویۆرک: پاڵگریڤ ، 20١3، الپەرەی 
 . ٤

8- مس��تەفا وەزیری، ئێران وەکوو واڵتێکی خەیاڵی: دروستکردنی 
 .Paragon House، 1993 :شوناسی نەتەوەیی ، نیویۆرک

٩- مێهرزاد بروجێردی، س��ازوکارەکانی ناس��یۆنالیزم و شوناس��ی 
ئێران��ی، لێکۆڵینەوەی ڕەخنەییی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت 7 }١2{ 
، ١٩٩8 ، الپ��ەڕەی ٤3 – 55 ؛ مێه��رزاد بروجێ��ردی، »ئێرانی 
ئیسامی و کێشمەکێشی فاشیستی مودێرنیتەی ڕۆژئاوا« ، گۆڤاری 

لێکۆڵینەوەی ئاشتی 3٤ } ١{ ، ١٩٩7، الپەڕەی ١� 5 . 
١0- عەلی��ڕەزا ئەس��غەرزادە، ئێ��ران و پرس��ی هەم��ە ج��ۆری: 
فاندەمێتالیزم��ی ئیس��امی، ڕەگەزپەرەس��تی ئاریای��ی و خەباتی 

دیمۆکراسی، نیویۆرک، NY: پاڵگریڤ مەک میان ، 2007. 
١١- ڕەزا زی��ا – ئیبراهمی، س��ەرهەڵدانی ناس��یۆنالیزمی ئێرانی: 
نیژاد و سیاس��ەتی جێگۆڕکێ پێکردن، نیویۆرک NY: چاپەمەنی 

زانستگەی کوڵۆمبیا، 20١٦. 
١2- ئەفشین مەتین – ئەسغەری ، » بازنەی بەرلین: ناسیۆنالیزمی 
ئێران��ی لە گەڵ دژە مودێرنیتەی ئاڵمان کۆدەبنەوە« کامران ئاقایی 
و ئەفش��ین مەرعەش��ی A، چاوپێداخش��اندنەوە بە ناسیۆنالیزم و 
مودێرنیت��ەی ئێراندا، ئاس��تێن: چاپەمەنیی زانس��تگەی تەگزاس، 
20١٤، الپەڕەی ٤٩ – ٦7 ؛ ئەفشین مەتین -ئەسغەری ، هەردوو 
ڕۆژئاوای��ی و ڕۆژهەاڵتی: مێژووی ڕۆش��نبیریی مودێرنیتەی ئێران، 

چاپەمەنی زانستگەی کەمبریج، 20١8. 
١3- بروجێردی، س��ازوکارەکانی ناس��یۆنالیزم و شوناسی ئێرانی« ، 

الپەڕەی ٤3 . 
١٤- بڕوان��ە مێه��رزاد بروجێردی، » س��ەرکەوتن و دژوارییەکانی 
 ,)ed(نوێکردنەوەی ئیس��تبداد ل��ە ئێراندا«، لە ئێس��تفن کرۆنین
دروس��تکردنی ئێرانی مۆدێڕن: دەوڵەت و کۆمەڵگە لە ژێر ڕێبەریی 

ڕەزا شادا، ١٩2١� ١٩٤١ ، 2003، الپەڕەی ١53. 
١5- مەال خەلیل ڕۆش��نبیرێکی ئایین��ی و ڕێبەری کۆمەڵێک بوو 
کە  دەستی دایە  ڕێکخستنی کوردەکان لە دەوروبەری سەردەشت 
و پیرانش��ار لە دژی سیاسەتە داپڵۆسەرێنەکانی ڕەزاشا، بە تایبەتی 
پێشڕەوی خەڵکەکە  بوو لە دژی جلوبەرگی نوێ وەکوو نیشانەیەک. 
١٦- شۆڕش��ی ئەمیر حەمە سوور لە س��اڵی ١٩3٩، لە قەلەڕەش 
نێزیک سەردەشت سەریهەڵدا. شۆڕشەکەی ئەو لە دژی سیاسەتی 

سەربازیی زۆرەمڵیی ڕەزا شا بوو. 
١7- بڕوانە ، عەباس وەلی، »س��اڵە لە بیرکراوەکانی ناس��یۆنالیزمی 

کورد لە ئێراندا، پاڵگریڤ مەکمیان، 20١٩. 
١8- بروان��ە ، هوما کاتوزیان، »ریفۆرمی زەوی لە ئێراندا، کەیس��ی 
لێکۆڵینەوە لە ئابووریی سیاس��ی بۆ ڕێکخستنی کۆمەڵگە ، گۆڤاری 

لێکۆڵینەوەی وەرزێڕان، ١ } 2{ ، ١٩7٤. 
١٩- بروان��ە، موحەممەد جی ماجد، » سیاس��ەتی ڕیفۆرمی زەوی 
ل��ە ئێران��دا«، گۆڤاری ئامریکای��ی ئابووریی کش��توکاڵ ٦٩ }٤{، 
١٩87، الپ��ەڕەی 8٤3� 8٤8؛ ئێس��تفن کرۆنی��ن ، س��ەرلەنوێ 
تەفس��یرکردنەوەی ئێران��ی مۆدێڕن: خێل و دەوڵەت لە س��ەدەی 
بیستەمدا« ، لێکۆڵینەوەی ئێران ٤2 }3{ ، 200٩، الپەڕەی 357� 

 .388
20- وەلی، عەباس، »کوردەکان و ئەوانی دیکە«: شوناس و سیاسەتی  
پارچە پارچەکراو« لێکۆڵینەەوەی بەراوردکاریی باش��ووری ئاس��یا ، 
ئافریقا و ڕۆژهەالتی ناوەڕاست ، ١٩٩8، دووبارە ولی، الپەڕەی 83. 
2١- عەب��اس ئامانات ، ئیس��امی ئاخرزەمانی و ش��یعیی ئێرانی، 

لەندەن: I.B. Tauris, 2٠١٥، الپەڕەی 2١١. 
22-  بڕوانە، ئامانات، ئیسامی ئاخرزەمانی و شیعیی ئێرانی. 

Juan Cole �23, »ه��ەزارەکان لە مێژووی هاوچەرخی ئێراندا«، 
عەباس ئامان��ات و مەگن��ووس برناردس��ون، )eds(، خەیاڵی بێ 
کۆتایی: بەرجەوەن��دە ئاخرزەمانییەکان لە ڕۆژهەاڵنی ناوەراس��تی 
کەوناراوە تاکوو ئامریکای مۆدێڕن، لەندەن: I.B. تائورێس، 2020، 

الپەڕە 32٦. 
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2٤- بڕوان��ە، کەم��اڵ س��ولەیمانی ، ئیس��ام و کێشمەکێش��ی 
ناسیۆنالیزم لە ڕۆژهەالتی ناوەڕاستدا، نیویۆرک، پاڵگریڤ مەک الن، 

20١٦، الپەڕە 32� ٤١. 
25- بڕوان��ە، نیک��ی ئاڕ کی��دی و مارک جی جیسیورۆفس��کی ، 
ن��ە ڕۆژئاوا نە ڕۆژه��ەاڵت: ئێران، یەکیەتیی س��وڤێەت و ویایەتە 

یەگکرتووەکانی ئامریکا ، چاپەمەنی زانستگەی یەل، ١٩٩0. 
2٦- عەبدولڕەحم��ان قاس��ملوو، ڕێب��ەری حیزب��ی دێمۆکرات��ی 
کوردس��تان  و یەکێک لە دانوس��تانکارەکان. ئەو وەکوو نوێنەری 
کوردەکان بۆ مەجلس��ی ش��ارەزایان هەڵبژێ��ردرا. بە هەر حاڵ، لە 
کاتێک��دا کە ئەو بەڕێوە بوو بۆ ت��اران، خومەینی ڕایگەیاند، کە ئەو 
مورتەدە. قاس��ملوو هیچکات دەرگای وتووێژی بە ڕووی دەوڵەتدا، 
دانەخست. بەرئەنجام، ئەو لە الیەن هەیئەتی دانوستانکاری ڕێژیمی 
مەزهەبییەوە لە س��ەر مێزی وتووێژ لە س��اڵی ١٩8٩ لە ئوتریش ، 

تێرۆر کرا. 
27- بە پێی ڕاپۆرتی کۆمەڵە لە ١3ی نوامبری ١٩8٩. 

28- ئەوان زنجیرە دانیشتنێکیان لە سنە و تاران لە گەڵ ڕێژیم دا، 
هەبوو. ڕێژیم بەڵینی دابوو کە خودموختاری بە کوردس��تان بدات، 

پەیمانێک کە هەر زۆر زوو لە الیەن ڕێژیمەوە شکا. 
2٩-  لێکەوتەکان��ی هێرش��ی ڕێژی��م ب��ۆ س��ەر ڕۆژه��ەاڵت لە 
الیەن��ی پەرپێدانی سیاس��ی و نیزامییەوە ، هیچ��کات لە ڕەوتی 
میژوونووس��یی ئێراندا ئاماژەی پێ نەکراوە. مێژوونووس��انی قەومی 
سەردەس��ت نایانهەوێ شوێنیک بۆ ئەم جۆرە ڕووداوانە لە نووسینە 
مێژوویییەکانی خۆیاندا بکەنەوە و لەم ڕووەوە هاودەس��تی دەوڵەت 
ب��وون بۆ ل��ە پەڕاوێزخس��تن و تاوانکاری لە هەمبەر ش��وناس و 
فەرهەنگ��ی ک��ورد دا. Cf. ئەمیر ئەرجومەن��دی دەڵێ: عەمامە بۆ 
تاج: شۆڕشی ئیس��امیی ئێران، چاپەمەنیی زانستگەی ئاکسفۆرد، 
١٩8٩، موحس��ن میانی، دروستکردنی شۆڕشی ئیسامیی ئێران: 
لە پاش��ایەتییەوە تاکوو کۆماری ئیسامی، چاپەمەنیی وێست ویو، 
١٩٩٤؛ س��ەعید ڕەهنما و س��ۆراب بێهداد، ئێرانی پاش ش��ۆڕش، 
قەیرانی واڵتێکی ئیسامی، I.B. Tauris, ١٩٩٦؛ میساق پارسا، 
سەرچاوە کۆمەالیەتییەکانی شۆڕشی ئێران، چاپەمەنیی زانستگەی 
ڕاتگێرس، ١٩8٩؛ عەلی قەیس��ەری و وەلی نەس��ر، دێمۆکراس��ی 
ل��ە ئێراندا: مێژوو و تێکۆش��ان بۆ ئازادی، چاپەمەنیی زانس��تگەی 
ئاکسفۆرد، 200٦؛ حەمید دەباشی، ئیاهیات و نارەزایەتیی، بنەمای 
Transaction Pub-  اایدیۆلۆژیی شۆڕشی ئیس��امی لە ئێراندا،
lishers, 2003; عەلی میرسپاسی، دێمۆکراسی لە ئێرانی مۆدێڕن 
 ،NYU دا، ئیس��ام، فەرهەنگ و گۆڕانکاری سیاس��ی، چاپەمەنی
20١0؛ عەلی موحەممەد ئینس��اری ، سیاس��ەتی ناسیۆنالیس��تی 
لە ئێران��ی مۆدێڕن��دا، چاپەمەنیی زانس��تگەی کەمبریج، 20١2؛ 
 New Haven, .عەب��اس ئامانات، ئێ��ران: مێژوویەکی مۆدێ��ڕن
CT: چاپەمەنیی زانس��تگەی یەل، 20١7؛ ئەس��کەندەر سادقی- 
بروجێردی، ش��ۆڕش و نارەزایەتییەکانی، فیکری سیاسی و ڕیفۆرم 

لە ئێراندا، چاپەمەنیی زانستگەی کەیمبریج، 20١٩. 
30- بڕوان��ە، مەع��روف کەعب��ی، » لە پەراوێز خس��تنی مێژووی 
کوردەکان« ، M. Litt. نامەی دوکتورا، زانس��تگەی ست ئەندروز، 

نامەی کارناسیی بااڵ کە باڵو نەکراوەتەوە، 20١5. 
https://www.nytimes. بڕوان��ە:  بۆزیات��ر   -3١
com/2003/11/29/world/sadegh-khalkhali-77-a-
 {  judge-iniran-who-executed-hundreds.html

دەستپێراگەیشتن 5ی ژانویەی 2020{. 
32- بروان��ە . کەعبی؛ » لە پەراوێز خس��تنی مێژووی کوردەکان« 

 .20١5 ،
33-  هەروەها چیرۆکی نەوتراوی دیکەش لە کوشتار و سێدارەدانی 
بەرباڵو لەس��اڵەکانی سەرەتای شۆڕش��دا بوونی هەیە کە دەتوانین 
ئاماژە بە گرینگترینیان وەکوو ئێعدامە بەرباڵوەکان لە س��نە، پاوە، 
سەقز، کرماش��ان و مەریوان لە ساڵی }١٩7٩{ بکەین و هەروەها 
قەتلوعام��ەکان لە زۆرب��ەی گوندەکانی کوردس��تان وەکوو دێمە 

س��وور، جافرئاوا، مەرجان ئاوا و سەوزی }لە دەوروبەری مەهاباد{ 
دیانچەرخ، هەڵەبی، کۆخان، کارێزی شێخان، خەلیفان و گۆڕخان،  
و وێنس��یان } لە دەوروبەری نەغەدە{ ، هەڵەقۆش��ک و گێچە لە 
ناوچەی س��ۆما لە ورمێ ، چەقەڵ مستەفا؛ دژبرێک ئاوا، گوندەوێڵە 

و دووئاوان، } شنۆ{. 
https://www.youtube.com/ بڕوان��ە:  زیات��ر  ب��ۆ   -3٤
5ی  }دەستپیڕاگەیش��تن    watch?v=4pGA11WPqkA

ژانویەی 2020{.
35- بڕوان��ە، کام��رەوا مێه��ران، ڕۆژهەالتی ناوەڕاس��تی مۆدێڕن: 
مێژووی سیاس��ی لە سەردەمی ش��ەڕی جیهانیی یەکەمدا، چاپی 

سێهەم، بێرکڵی: چاپەمەنی زانستگەی کالیفۆڕنیا ، 20١3. 
3٦- ئەحمەدینژاد گومانی لە س��ەرە کە بەشدار بووبێ لە تێرۆری 
قاس��ملوودا. هەروەها ئەو قۆناخی یەکەمی چاالکییەکانی خۆی لە 
ناوچ��ەی ئازەری و کوردەکان وەکوو ئەندامێکی س��پا و ئیتاعات 
https://www.theguardian.com/ بڕوان��ە:  تێپەڕان��د.   ،
پ��ێ  world/2005/jul/04/iranlukeharding.  }دەس��ت 

ڕاگەیشتن 25ی فیوریەی 2020{. 
37- ڕۆحانی، عەلی یونس��ی وەکوو ئاریکاری تایبەتی سەرۆککۆمار 
ب��ۆ کاروب��اری کەمینە قەوم��ی و مەزهەبییەکانی، دەستنیش��ان 
کردووە. هەروەها، لە س��ەردەمی سەرۆککۆماریی ئەودا ، زانستگەی 
کوردس��تان یەکەمین بەش��ی زمان و فەرهەنگی کوردی کردەوە. 
ب��ە هەر حاڵ، ئ��ەم چاالکییەش وەکوو  چاالکییە هاوش��ێوەکانی 
دیکە بە پش��تیوانی و ڕێنوێنیی ئاخێوی زاڵی فارسی شكڵی گرتوو 
هەر لەو بازنەیەش��دا مایەوە، ل��ە جیاتی ئەوەی بەرگری لە کورد و 

کوردەکان بکات. 
38- خەڵک کردنە جاش. 

3٩- بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەم چەمکە بڕوانە، ئەحمەد موحەممەدپوور 
و کەماڵ س��ولەیمانی، »بەدواداچوونی خێ��ڵ: ئاپۆڕای » خێڵەکی«  
لێکۆڵینەوەی کۆمەڵناس��ی بۆ ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت، چاپەمەنیی 
DOI:10.1111/1468-  ،20١٩ بریتانی��ا،  کۆمەڵناس��یی 

4446.12656 } دەستپێراگەیشتن 25 فیوریەی 2020{. 
٤0- خواستەکانی شۆڕش. 

٤١- بۆ زیاتر بڕوانە، سولەیمانی و موحەممەدپوور، » ئەمنیەتیکردنی 
ژیان، الپەڕەی 8 – ١0. 

٤2- لە کوردستاندا باش مانای ‘good’ دەدات. 
٤3� literally واتە جاش قەڵەم. 

٤٤- س��ولەیمانی و موحەممەدپ��وور، » ئەمنیەتیکردن��ی ژی��ان« 
الپەڕەی ١١. 

Captive Soci- ،٤5- بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە ، س��ەعید گوڵکار
ety: بەسیجی ملیشیا و کۆنترۆڵی کۆمەڵگە ، نیویۆرک: چاپەمەنی 

زانستگەی کەیمبریج ، 20١5. 
٤٦- ڕیچ��ارد ئێڵ ڕۆبنش��تاین ، جیهاد و جێنۆس��اید، ڕۆمەن و 

چاپەمەنی لێتڵفیڵد ، 20١0، الپەڕەی ١53. 
٤7-  ب��ۆ زانیاری��ی زیاتر بڕوانە، س��ولەیمانی و موحەممەدپوور، » 

ئەمنیەتیکردنی ژیان« الپەڕەی 8� ١2 . 
 ).eds( ٤8- بڕوانە، پیتر ئاڕئێش��میت و تۆماس س��ی پیترس��ۆن
دروستکردنی ئاڵترناتیڤی مێژوویی: نمایشی باستان ناسیی و مێژوو 
لە ڕێکخس��تنی غەیرە ڕۆژئاوایی��دا، Santa Fe, NM: چاپەمەنی 

زانستگەی ئامریکا، ١٩٩5. 
٤٩-  ب��ۆ زانیاری��ی زیاتر بڕوان��ە، لۆرنزۆ وراس��ینی، جێکەوتنی 
پاڵگریڤمەکان،  کۆڵۆنیاڵیزم: چاوپێداخش��اندنەوەیەکی تی��وری،  
20١0؛  ئێ��دوارد کاواناگ و لۆرنز وراس��ینی، کتێب��ی ڕێنوینیی 

 .20١٦، Routledge مێژووی کۆڵۆنیاڵیزمی
 {  /http://78.39.231.130 ،50-  بڕوان��ە وێبس��ایتەکەیان

دەستپێڕاگەیشتن ، ١5ی مارسی 2020{. 
5١-  ش��وێنکەوتووانی ئەحمەد موفتی زادە، ڕۆشنبیرێکی ئایینیی  
کورد کە دژی ڕێژیم بوو، پاش دە ساڵ بەند کران لە ساڵی ١٩٩3 
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لە حەبس��ی ناوماڵ لە ماڵەکەی خۆیدا. مرد. بەش��ێک لە پێڕەوانی 
ناس��راوی ئەو تووشی زیندانی درێژماوە، دوورخستنەوە} تبعید{ و 

تێرۆر بوونەوە. 
52-  شوێنکەوتووانی فیرقەی ئورتودۆکسی موسوڵمانی سوننە کە 
لە الیەن موحەممەد بن عەبدولوەهابەوە لە س��اڵی )١703–٩2(; 
ئەم فیرق��ە هەنووکەش هێزێکی مەزهەبیی زاڵن لە عەرەبس��تانی 

سعودی دا. 
http://kurd.ismc.ir �53/ } دەس��ت پێ ڕاگەیش��تن ١0ی 

مارسی 2020{. 
http://old.ido.ir//n. بڕوان��ە،  وێن��ە  ب��ۆ   -5٤
aspx?n=13910209014} دەس��ت پ��ێ ڕاگەیش��تن ١0ی 

مارسی 2020{.
http://www.irna.ir/fa/News/82676537 �55 } دەست 

پێ ڕاگەیشتن ١0یمارسی 2020{.
xxxxx �5٦ چاوپیکەوتن لە گەڵ ژمارەیەک لە بەرپرسانی  شاری 

بانە – ئوستانی کوردستان ، لە هاوینی 2005 دا. 
57-  بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە، لیۆ مارگارد، سیاسەتی داگیرکاری لە 
Johannesburg:Institute of Race Rela-  اافریقای باشوور.
tions, 1957; پابلۆگونزال��ز، »کۆڵۆنیاڵیزمی ناوخۆیی و گەش��ەی 
نەتەوەیی«، لێکۆڵین��ەوەی بەراوردکاری پەرەپێدانی نێونەتەوەیی ١ 
}٤{ ، ١٩٦5، الپ��ەڕەی 27� 37؛ ڕابێرت بڵونێر، » کۆلۆنیاڵیزمی 
ناوخۆیی و شۆڕش��ی گتۆ«  کێش��ە کۆمەالیەتییەکان، ١٦ }٤{ ، 
١٩٦٩، الپەڕەی 3٩3� ٤08؛ مایکڵ هچتر، کۆلۆنیاڵیزمی ناوخۆیی: 
س��ڵتیک لە گەش��ەی نەتەوەیی بریتانیا، چاپەمەنی زانس��تگەی 
کالیفۆڕنی��ا، ١٩75 ڕابێ��رت پێکه��ام ، » کۆڵۆنیاڵیزمی ناوخۆیی« 
 in M ،نەت��ەوە و ناوچەک��ە ل��ە یونان  لە س��ەدەی نۆزدەی��ەم
Todorova(ed.( شوناسی باڵکان: نەتەوە و یادەوەری، نیویۆرک: 

چاپەمەنیی زانستگەی نیویۆرک ، 200٤، الپەڕەی ١5� ٤3. 
58-  ب��ەم ش��ێوەیە کە ش��وانەکانببونە لینکی نێ��وان خەڵک و 

بەرگریکارانی کوردبوون، ڕێژیم ئاژەڵداریی قەدەخە کرد. 
5٩- بڕوانە سولەیمانی و موحەممەدپوور، ئەمنیەتیکردنی ژیان«. 

٦0- وەرگیراو لە چاوپێکەوتنەکانی ئێمە لە س��اڵی 200٩، لە گەڵ 
بەرپرس��انی پلە بااڵی سنە/ ئوس��تانی کوردستان. هەروەها، بڕوانە، 
دەس��ت   {  https://www.radiozamaneh.com/262340

پێ ڕاگەیشتن ١5ی مارسی 2020{. 
٦١- . لەکوردی��دا، کۆڵب��ەری ئاماژەی��ە بۆ )الو و پی��ر( کە کاری 
سەرس��نوور دەکەن، واتە ئەوەی کە خەڵک پێ��ی دەڵێن کۆڵبەر، 
کااڵکان ل��ە پش��تی خۆیان دەنێن و لەم دیوی س��نوورەوە بۆ ئەو 
دیوی س��نوورەکانی ئێران، ئێراق و تورکیە دەیگوازنەوە.  کۆڵبەری 
یەکێک لە پڕمەترس��یدارترین کارەکانە ک��ە ڕۆژانە لە الیەن هێزە 
نیزامییەکانی ئێرانەوە تەقەیان لێ دەکرێ، یان بە هۆی بەربوونەوە 
ل��ە کوێس��تان و ڕەوەزەب��ەردەکان، کەوتنەن��او مەیدانی مین و 

بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ کڕێوە وسەرمادا، گیان لەدەست دەدەن.
٦2- بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە، سولەیمانی و موحمەممەدپوور، » ژیان 

و کار لەسەر لێواری داگیرکاریی ناوخۆییدا«.
٦3- س��ەرچاوەکان: بەختیار کەریمی،« شیکردنەوەی فاکتەرەکانی 
پەیوەندی��دار بە چاپەمەنییە  لۆکاڵی و خۆجیییەکانەوە لە ڕوانگەی 
چاالکان و کارمەندانی چاپەمەنییەکان لە ئوس��تانی کوردس��تان«، 
زرێبار )83&8٤(, 20١3، الثەڕەی 222� 225 ؛ س��ەید شەهاب 
خزری، پێڕس��تی کتێب و گۆڤار لە کوردستاندا، سیمورغ، 200٩، 

] بە فارسی [. 
٦٤- ئێمە لێرەدا تەنیا پشتمان بە ئیتنۆگرافی } شێوە لێکۆڵینەوەی 
مەیدان��ی{  خۆم��ان  و دەیت��ا بەیس��ەکان ل��ە س��ەر بنەمای 

چاوپیکەوتنەکان، بەستووە . 
https://www.kurdistan24.net/en/  �٦5

  news/0de56fbc-6c68-48d6-b0a1-630362546ecd
} دەست پێ ڕاگەیشتن ١5ی مارسی 2020{. 

٦٦- هەروەها ئێمە، لێرەدا تەنیا پش��تمان بە ئیتنۆگرافی }ش��ێوە 
لێکۆڵینەوەی مەیدانی{  خۆمان و دەیتابەیس��ەکان لەسەر بنەمای 

چاوپیکەوتنەکان، بەستووە .
٦7- س��ولەیمانی و موحەممەدپوور، ئایا غەیرەفارس��ەکان دەتوانن 

قسەبکەن؟
ورود-تس��ت-  /https://www.isna.ir/news بڕوان��ە،   -٦8
بسندگی-زبان-فارسی-به-سنجش-سامت-نوآموزان-در-دس��تور/ 

٩803080337
٦٩� W E B Du Bois, ڕەن��گ و دێمۆکراس��ی: داگیرکاری و 

 .١٩٤5 ,Co ئاشتی ، هارکۆرت، بریس و
سپاسمەندی 

نووسەران سپاسی ورنرهێرتزۆگ ، بنیامین میچڵە، ڕۆتفێرێس ئایند، 
مەعرووف کەعبی، ئێلکساندێر گانووت، بۆ خوێندنەوەی بابەتەکەی 
ئێم��ە و دەبڕین��ی بیرو بۆچوونە بە پێزەکانی��ان و هەروەها هەمزە 
موحەممەدی ب��ۆ پێدانی زانیاریی بەنرخ، دەک��ەن. هەروەها ئێمە 
سوپاس��ی ڕەخنەگرانی نەناس��راو، و ئێدیتۆرەکان، شەرارە فروزش 
و ئالئس��ۆن کادێک، بۆ فیدبەکە سوودمەندەکانیان لە بارەی پێش 

نووسینەکانی ئەم وتارەوە ، دەکەین. 
بەیانی ڕاش��کاوانە هیچ دژبەیەکییەک��ی پەنگراو)بیلقووە( لە الیەن 

نووسەرانەوە بەدی نەکراوە. 
Notes on contributors

ئەحم��ەد موحمەممە پوور، کۆمەڵناس��ێکی ب��واری کۆمەاڵیەتییە. 
ئەو دوکتۆرای کۆمەڵناس��ییەکەی لە زانستگەی شیرازی – ئێران 
وەرگرتووە. هەروەه��ا ئەو بەربژێری دوکتۆرایە لە بواری زانس��تی 
مرۆیی لە زانستگەی ماساچوست- ئەمهێرست  و وانەی قۆناخەکانی 
پێوەندیدار بە ناسیۆنالیزم و ڕووبەڕووبوونەوەی قەومی لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستی هاوچەرخدا، دەڵێتەوە. بازنەی لێکۆڵینەوەکانی موحەممەد 
پوور لە بارەی کەمینە قەومی- مەزهەبییەکان و ئابووریی سیاسییە 
بۆ لە دواکەتوویی ڕاگرتن لە ئێراندا، کە فۆکووسی خستووەتە سەر 
کوردەکانی ڕۆژهەاڵت. ناوبراو تاکوو ئێس��تا هەش��ت لێکۆڵینەوەی 
لە بارەی بابەتێکەوە نووس��یوە و زیاتر لە ٦0 وتاری زانس��تیی بە 
زمانی ئینگلیزی، کوردی و فارس��ی باڵو کردووەتەوە. بەرهەمەکانی 
موحەممەدپ��وور ب��ە بەرباڵوی ل��ە ب��ارەی کوردس��تانەوەیە بە 
لەبەرچاوگرتنی مودێلی ئێتنۆگرافی لەس��ەر بنەمای گراندێدتیۆری 
ل��ە ئێران��دا. وتارەکانی موحەممەدپ��وور لە ژوورناڵ��ە جۆراوجۆرە 
نێونەتەوەییەکانی وەکوو گۆڤاری کۆمەڵناس��یی بریتانیا، وەرزنامەی 
جیهانی س��ێهەم، قەومیەتەکان و چەندایەتی و چۆنایەتی، ژۆرناڵی 
نێونەتەوەیی��ی مێتۆدناس��ی، ژۆرناڵ��ی ئینگلی��زی لێکۆڵینەوەی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ژۆرناڵی نێونەتەوەییی لێکۆڵینەوە لە بارەی 

چۆنایەتیی تەندروستی و خۆشبژێوی، باڵوبووەتەوە. 
کەماڵ س��ولەیمانی ش��ارەزای مێژوو و سیاس��ەتی ئیسامیییە لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��تدا. س��ولەیمانی پلەی دوکتۆراکەی خۆی لە 
بواری میژووی ئیس��ام لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��تدا لە زانس��تگەی 
کوڵۆمبی��ا لە نیویۆرک بە دەس��تهێنا و لە زانس��تگە جیاوازەکانی 
جیهاندا وانەی گوتووەتەوە. س��ولەیمانی نووسەری چەندین وتاری 
جیاوازی زانس��تییە کە لە ژۆرنالە ئەکادێمیکیەکانی وەکوو گۆڤاری 
کۆمەڵناس��یی بریتانیا، وەرزنامەی جیهانی سێهەم، قەومیەتەکان، 
لێکۆڵین��ەوە ل��ە ڕۆژهەاڵت��ی ناوەڕاس��ت و جیهانی ئیس��امدا، 
باڵوبووەەتەوە. نووسراوەکانی سولەیمانی وەرگێڕدراونەتە سەر زمای 
کوردی } سۆرانی، کورمانجی{ فارسی و تورکی. ئەو لە کتێبەکەی 
خۆێدا، کێشمەکێشی ئیسام و ناسیۆنالیزم لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا 
)Palgrave, 20١٦(, بە جەختکردنەوە لەس��ەر ڕۆڵی بنچینەییی 
لێک گرێدانی ئیسام لە سەرهەڵدانی دەوڵەت نەتەوەدا بنچینەکانی 
مەعریفەناس��یی ]epistemologies[ دەوڵەت نەتەوە دەباتە ژێر 
پرس��یارەوە. ئەو ڕوون��ی دەکاتەوە کە ملمان��ێ و دژکردەوەکانی 
ناس��یۆنالیزم و فیک��ری دینی ل��ە مێژووی مۆدێڕن��ی ڕۆژهەالتی 

ناوەڕاستدا چۆن بەڕێوە دەچی.  
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سڕینەوەی کۆلۆنیالیزم و خوێندنی بااڵ* 

و:ئاگریباجوەر



پێشەکی
بە س��ەرنجدان بە ڕۆڵی سەرەکیی زانستگاکان لە 
بەرهەمهێنان��ەوەی کۆمەاڵیەتی و لە خولقاندن و 
ڕەوایی��دان بە زانیاریدا، س��ڕینەوەی کۆلۆنیالیزم 
و جێ��گای ئەو ل��ە خوێندنی ب��ااڵدا، لە هەردوو 
ب��واری بزووتنەوە کۆمەاڵیەتیی��ەکان و رەخنەی 
زانس��تی لە هەم��وو جیهاندا جێگای س��ەرنجی 
تایبەت��ە. س��ڕینەوەی کۆلۆنیالی��زم دەکرێت بە 
ش��ێوەیەکی بەرب��اڵو وەک چەمکێکی س��ابات 
لێی تێبگەی��ن، لە پێناو هەوڵ��ە جۆراوجۆرەکان 
ب��ۆ بەرەنگاربوونەوەی دوو پێڤ��اژۆی جیاواز و لە 
هەمان کات��دا پێکەوەگرێ��دراوی بەکۆلۆنیکردن 
ب��ۆ   ،)racialization(بەتۆرەمەییکردن��ی و 
گۆڕانکاریک��ردن و قەرەبووکردن��ەوە لەپەیوەندی 
لەگەڵ کاریگەرییە مێژوویی و بەردەوامەکانی ئەم 
پێڤاژۆگەلەدا و بۆ خوڵقاندن و زیندووڕاگرتنی ئەو 
شێوازگەلە لە زانین، بوون)being( و پەیوەندی، 
کە ئەم پێڤاژۆگەلە هەوڵ��ی بنبڕکردنیان دەدەن. 
بەکۆلۆنیک��ردن و بەتۆرەمەییکردن، خاوەنی دوو 
 ،)epistemic(ڕەهەندی ماددی و ناس��یارییانەن
کە پێکەوە بیچم بە پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان 
 )category( دەس��تەبەندییانە  ئ��ەو  و  دەدەن 
بەپی��رۆز دەکەن ک��ە دواتر بۆ پاس��اوی ئەمانە 
ب��ەکار دەبرێن: داگیرکردنی ع��ەردی خۆجێیی؛ 
پڕتێچووکردنی  و  لێس��ەندنەوەی خاوەندارێت��ی 
ژیان��ی ڕەش؛ سیس��تەمی جێندەری��ی دوانەی 
بانگەشەی  )heteropatriarchal(؛  ناباوکساالر 
جیهانیبوونی ئاوەزی )reason( مۆدێڕنی ڕۆژئاوا؛ 
بەئۆبژەکردن و بەکارهێنانی سروشت؛ پەیوەندییە 
خاوەندارێتییە س��ەرمایەدارانەکان و شێوازەکانی 
بەرهەمهێنان، میلیتاریزم؛ تاکگەراییی پاوانخوازانە 
)possessive individualism( و چەمک��ی 

 .)race( تۆرەمە
لە ژێر چەتری بەرباڵوی سڕینەوەی کۆلۆنیالیزمدا، 
ژمارەی��ەک پێک��دژی، ناهاوڕاب��وون و ڕوانینی 
جۆراوجۆر بۆ داهاتووی س��ڕدراوە لە کۆلۆنیالیزم 
و ئام��رازە بەردەس��تەکان بۆ گەیش��تن بە ئەم 
داهاتووگەلە جیاوازە بوونی��ان هەیە. ئەم ڕوانینە 

ناکۆکان��ە ڕەنگە تەنیا ڕوانگەی یەک کەس��یش 
ب��ن. هەروەها مش��تومڕی بەرچاو هەن لەس��ەر 
ئەوەی کە ئای��ا س��ڕینەوەی کۆلۆنیالیزم لەگەڵ 
پرۆژەکانی دیکەی یەکس��انیدا یەکتر دادەپۆشن، 
یان دادەش��کێت)reducible( ب��ۆ ئەوان و یان 
نامۆی��ە پێیان. بەم ش��ێوەیە، ه��ەر هەوڵێک بۆ 
دەستنیش��انکردنی س��ڕینەوەی کۆلۆنیالی��زم و 
خوێندن��ی بااڵ، نەخ��وازراو لەگەڵ تێگەیش��تنە 
جۆراوجۆرەکان لە سڕینەوەی کۆلۆنیالیزم بۆخۆیدا 
ناکۆکە. ئەم بابەتە بەس��ەر مەودا گش��تییەکانی 
سڕینەوەی کۆلۆنیالیزمدا دەچێتەوە و ئەو گریمانە، 
خواس��ت و بابەتە پێکدژانە دەدۆزێتەوە کە دەبن 
بە هۆی راڤ��ەی )interpretation( جۆراوجۆر 
بۆ س��ڕینەوەی کۆلۆنیالیزم لە بەستێنی ئێستای 

خوێندنی بااڵدا. 

هەوڵوخواستەکانیسڕینەوەیکۆلۆنیالیزم
تەنی��ا ی��ەک ڕابردوونام��ە )genealogy( ب��ۆ 
س��ڕینەوەی کۆلۆنیالیزم بوونی نیی��ە، بەتایبەتی 
ra- )ەە بەرهەڵستیکردنی توندوتیژیی تۆرەمەیی 
cial( و کۆلۆنیالی لەس��ەدەی پانزدەهەمەوە و لە 
کاتێکەوە کە ئورووپا بۆ یەکەم جار دەستی کرد بە 
پرۆژەی زاڵبوونە جیهانییە نوێکەی و لێسەندنەوەی 
خاوەندارێت��ی ل��ە رێ��گای بەکۆیلەکردنی ڕەش 
و بەکۆڵۆنیکردن��ی خۆجێیی��ەوە، بوونی هەبووە. 
بەهەرجۆرێک بێت، زۆرێک چەمکی س��ڕینەوەی 
بزووتن��ەوە  ب��ۆ  دەگەڕێنن��ەوە  کۆلۆنیالی��زم 
دژەکۆلۆنیالییەکانی ناوەڕاس��تی سەدەی بیستەم 
ل��ە ئافریقا و ئاس��یادا، کە بەدوای ئ��ەوەوە بوون 
قانوونە کۆلۆنیالییەکانی ئورووپا الببەن، و هاوکات 
دەیگەڕێنن��ەوە بۆ بزووتن��ەوە کۆمەاڵیەتییەکانی 
مافی چارەنووس��ی خۆجێیی و دژەتۆرەمەخوازی 
)antiracist( لەن��او کۆلۆنیال��ە جێگرت��ووەکان 
)settler colonial( و نەت��ەوە ئورووپایییەکاندا 
بەدرێ��ژەی دەیەکانی ١٩٦0 و ١٩70. ئەگەرچی 
هەوڵەکای س��ڕینەوەی کۆلۆنیالیزم بە هێندێک 
چرکەسات و سەردەمی دیاریکراودا دەناسرێنەوە، 
بەاڵم ڕەنگە بکرێت زیات��ر لە ڕووداو یان کۆمەڵە 
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ڕووداوێک��ی جی��اواز، وەک کۆمەڵێ��ک پێڤاژۆی 
بەردەوام و جۆراوجۆریش لێی تێبگەین. 

خواس��تە  بکرێ��ت  ڕەنگ��ە  ئەمڕۆک��ە، 
جۆراوج��ۆرەکان ب��ۆ س��ڕینەوەی کۆلۆنیالی��زم 
 لە س��ێ بابەت��ی س��ەرەکیدا ک��ورت بکرێتەوە: 
1 بەکۆلۆنیکردن��ی بەردەوامی خەڵکی خۆجێیی 
لە واڵتان��ی کۆلۆنیالی��ی جێگرت��وودا ،هەروەها 
میرات��ە بەردەوامەکان��ی بەکۆلۆنیکردنی ڕەش و 
 2 چاوەدێریی توندوتیژی سنوورە نەتەوەیییەکان؛ 
کاریگەرییە نەخوازراو و کەڵەکەبووە کۆمەاڵیەتی، 
ئابووری و ناس��یارییەکانی سەدەکانی کۆلۆنیالیزم 
ئاکنجی)نش��تەجێ(یانی هەموو  بۆ  و کۆیلەداری 
3 بیناکردن��ی بەردەوامی حوکمداریی  جیه��ان؛ 
جیهانیی کۆلۆنیالی، وەک سیاسەتە قەرزییەکانی 
س��ندووقی نێونەتەوەییی پووڵ و بانکی جیهانی، 
کۆنترۆڵکردن��ی توندوتۆڵی کۆچ ل��ە ئورووپادا و 
بانگەشەی بەردەوامی نەتەوەکانی رۆژئاوا بۆ مافی 
چاوەدێریکردنی جیهان )لە بواری نیزامی و ئەوانی 
ت��رەوە (، کە هەمووی ئەمانە لە پێناو پاراس��تنی 
زاڵبوون��ی ڕۆژئ��اوا و پەرەپێدانی س��نوورەکانی 

سەرمایەداریی جیهانیدان. 
ل��ە  ڕەخنەگەل��ە  ئ��ەم  بەس��ەریەکەوە، 
س��ڕینەوەی کۆلۆنیالیزم و ڕەخنەکانی تر، ئاماژە 
ناس��ینەوەی بەردەوامبوون��ی سیس��تەمی  ب��ە 
جیهانی��ی مۆدێ��ڕن، س��ەرمایەداریی کۆلۆنیالی، 
باوکس��االرانەی ڕۆژئاوات��ەوەر و مەس��یحیتەوەر 
و   )grosfoguel 2012, p.82( دەدەن. 
پێی��ان وایە پێویس��تە س��ڕینەوەی کۆلۆنیالیزم 
پرۆژەیەک��ی جیهان��ی بێت، تەنان��ەت ئەگەر لە 
کات و ش��وێندا بەڕێگ��ەی جی��اواز دەربکەوێت. 
ب��ۆ وێنە، یەکێک ل��ە پێش��کەوتنە بەرچاوەکان 
ل��ە پەیوەندی لەگەڵ س��ڕینەوەی کۆلۆنیالیزم و 
خوێندنی بااڵ لە ئامریکای التیندا گەشەس��ەندنی 
 )Intercultural(نێوفەرهەنگییانە زانس��تگا  ئەو 
بووە کە خۆس��ەر بوون و دەوڵەت پشتی گرتوون 
epistemol- )  پێیان لەسەر ناسیاریناس��ینی 
ogy( خۆجێیی و گرینگیی تێکەاڵویی ئاس��ۆیی 
لەگەڵ کۆمەڵە ناوچەییەکاندا داگرتووە. بەگشتی، 

ئەم بابەتە پێ لەس��ەر س��ڕینەوەی کۆلۆنیالیزم و 
خوێندنی بااڵ لە بەستێنی ویایەتە یەکگرتووەکان 

و کانادادا دادەگرێت. 

)historicizing( ــی بەمێژووییکردن
سڕینەوەیکۆلۆنیالیزموخوێندنیبااڵ 

دەستنیش��ان  ڕێگای��ان  زۆر  لێکۆڵ��ەران 
ک��ردووە ک��ە تێیان��دا زانس��تگا مۆدێڕن��ەکان، 
ل��ە دەس��تپێکردنیانەوە، ل��ە بەکۆیلەک��ردن و 
بەتۆرەمەییکردن��دا هاوکار ب��وون و کەڵکیان لێ 
عەردە  خاوەندارێتیی  لێس��ەندنەوەی  وەرگرتووە. 
وەک   )indigenous lands(خۆجێیی��ەکان
مەرجێکی ئیمکانیی پێویس��ت بۆ دامەزراوەکانی 
خوێندنی بااڵ لە ویایەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا 
و کانادادا ب��ووە و هەروەها ماوەتەوە و زۆرێک لە 
دامەزراوە س��ەرەتایییەکان لەکاتی دروستکردنی 
باڵەخانەکانیاندا بەزۆر کاریان بە کۆیلەکان دەکرد 
و یان بەو س��امانە دامەزران و پش��تگیریی ماڵی 
کران کە لەڕێگای کۆیل��ەداری و کۆلۆنیالیزمەوە 
کەڵەک��ە بووب��وون )wilder 2013(. هەروەها 
زۆرێک لە دام��ەزراوە ڕۆژئاوایییەکانیش بەقووڵی 
catalogu- )ەەش��دار بوون ل��ە پێڕس��تکردنی 
ing( کۆلۆنیالیس��تیی زانیارییە ناڕۆژئاوایییەکان 
و بەرهەمهێنان��ی زانی��اری ب��ۆ پش��تیوانی ل��ە 
تۆرەمەخوازیی )racism( زانس��تی و جۆرەکانی 
تری دەس��تەبەندییە کۆلۆنیالی و تۆرەمەیییەکان 
 )assimilation(تواندن��ەوەی پاس��اوی  بۆ  کە 
تەنان��ەت  و  نیزام��ی  داگیرکاری��ی  زۆرەمل��ێ، 
نەهێش��تنی جەم��اوەری ناس��پی بەکاردەهاتن 
ئاکام��دا،  ل��ە   .)Said1978;Smith2012(
هێندێ��ک پێی��ان وابووە ک��ە زاڵ بوونی خێرا و 
بەیەکجاریی ناسیاریی)شێوازی زانیاری( مۆدێڕن، 
ڕۆژئاوایی، س��ێکۆالر و بەڕواڵ��ەت جیهانی، تەنیا 
لە بەس��تێنی پرۆژەکانی ئورووپا بۆ س��ەرکەوتن 
 Spivak( و بەکۆیلەکردندا بەئاکام دەگەیش��ت

 .)1988 ;Wynter 2003
کەواب��وو، پێکدژییەک��ی بنەڕەت��ی ک��ە لە 
هەڵچنین��ی زانیاریی کۆلۆنیالی��دا هەیە ڕێگە بە 
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هەرجۆرە هەوڵێک بۆ س��ڕینەوەی کۆلۆنیالیزم لە 
دامەزراوە هەنووکەیییەکاندا دەگرێت : بانگەشەی 
جیهانیبوونی زانیاریی ڕۆژئاوایی تەنیا لە دژایەتی 
 )partiality(لەگ��ەڵ تایبەتبوون و بەش��بوونی
زانیاریی ناڕۆژئاواییدا دەکرێت بەرگریی لێ بکرێت. 
ئەمڕۆکە، دامەزراوەکان��ی خوێندنی بااڵ درێژە بە 
)هیرارش��ی(  پلەبەندییەکی  بەرهەمهێنان��ەوەی 
ناسیاریناسانە دەدەن کە تێیدا وەها دەردەکەوێت 
کە زانیارییە ڕۆژئاوایییەکان بە شێوەیەکی جیهانی، 
بابەتییان��ە و بەبایەخن، لەکاتێک��دا کە زانیارییە 
ناڕۆژئاوایییەکان یان وەک “فەرهەنگی ناوچەیی” 
ڕێزیان لێ دەگیرێت ک��ە بۆ بەرژەوەندیی ڕۆژئاوا 
بە ش��تومەک و... دابین کراون، یان لە بنەڕەتەوە 
هەر وەک زانیاری ناناسرێنەوە. بەرنامەی وانەکان 
لەژێر دەستی ناسیاریناسینی ڕۆژئاوا و بەتایبەتی 
زانس��ت و تێکنۆلۆژیی رۆژئاواییدا دەمێنێتەوە و 
توێژینەوەی��ش لەم بوارگەلەدا ب��ە یارمەتیدان و 
جۆرەکانی تری پش��تیوانی و پشتڕاستکردنەوەی 

دامەزراوەیی خەاڵت دەکرێن. 
زاڵبوونی ناسیاریناسانەی ڕۆژئاوا تەنیا لە زانکۆ 
و زانس��تگاکانی ڕۆژئاوادا ڕووی نەداوە، بەڵکوو لە 
ناڕۆژئاوایش��دا، واتا لە ش��وێنێک ک��ە دامەزراوە 
ڕۆژئاواییی��ەکان بەزۆری وەک وێن��ەی ئیدئالی 
 nandy( .زانس��تگا دەبیندرێ��ن، بوونی هەی��ە
2000(. ئەمە زۆر کەس��ی هێناوتە س��ەر ئەوەی 
کە پێ لەس��ەر س��ڕینەوەی کۆلۆنیالیزم لە بیردا 
 decolonizing the mind) (Thiong’o(
cog-( و چەسپاندنی یەکسانیی ناسینی )1986
nitive justice( ل��ە توێژین��ەوە و بەرنام��ەی 
sousas- )اان��ەکان لە خوێندنی ب��ااڵدا دابگرن 
antos 2007(. کەس��انی تر ئاماژە بە مەترسییە 
دەرنەکەوتووەکانی)potential( پێداگرتن لەسەر 
ناسیارییەکانی س��ڕینەوەی کۆلۆنیالیزم  ڕەهەندە 
تەنانەت بە بەهای پێکدادانی ماددیی زۆرتر لەسەر 
 Tuck( ع��ەرد و قەرەبووکردنەوەکانی تر دەکەن
and Yang 2012(. بەگشتی، تەنیا ئەم دوانە نین 
و داخوازی بۆ سڕینەوەی کۆلۆنیالیزم لە هەردووی 
ئ��ەم روانینان��ەدا )perspective( و بەزیادەوە، 

بە ش��ێوەیەکی زێدەبوو لەناو ش��ارە گەورەکانی 
واڵتان��ی داگیرکەری پێش��وو، نەت��ەوە کۆلۆنیالە 
جێگرتووەکان و واڵتە پێش��تر بەکۆلۆنیبووەکاندا، 
لەالیەن خوێندکاران، مامۆس��تایان و چاالکڤانانی 
هەم��وو جیهان لە هەردوو زانس��تگا ڕۆژئاوایی و 

زانستگا بەڕۆژئاواییبووەکاندا، دێنە ئاراوە. 
ل��ە  ناتوانرێ��ت  ئ��ەم هەواڵن��ەی دوای��ی 
بزووتنەوەکانی پێشووتر لە س��اڵەکانی ١٩50دا، 
desegrega- )ەە بوو بەهۆی هاوچەش��نکردنی 
tion( دامەزراوە بەمێژوویی س��پیییەکان و دواتر 
بزووتنەوە خوێندکارییەکان لە ساڵەکانی ١٩٦0و 
١٩70دا ک��ە داواکاری��ی هەبوو ب��ۆ گۆڕانکاریی 
دامەزراوەییی بەیەکجاری، لەڕێگای س��ڕینەوەی 
 )de�westernization بەڕۆژئاواییکردن��ی)
بەرنام��ەی وان��ەکان و بەرهەمهێنان��ی زانیاری 
س��ەرچاوە  بەرچاوت��ری  دابەش��کردنەوەی  و 
ماددییەکان��ەوە، جیا بکرێت��ەوە. بەتایبەتی، ئەم 
بزووتنەوەگەل��ە دژی ئ��ەوە بوون ک��ە خەڵکی 
بەتۆرەمەییب��وو و خۆجێیی وەک ئۆبژەی زانیاری 
لەبەرچ��او بگیردرێ��ن و ب��ەدوای ناس��رانەوەی 
دامەزراوەی��ی و پش��تیوانی لە خۆیان��ەوە وەک 
س��ووژەی زانیاری ب��وون. بزووتنەوەگەلی ئەوتۆ 
هەم��وو داخوازییەکانی��ان جێبەج��ێ نەب��وون، 
ب��ەاڵم لەزۆر جێ��گادا، گەیش��تن ب��ە ئامانجی 
خوێندنەوەی  بەرنامەکانی  بەدامەزراوەییکردن��ی 
ئێتنیکی و ژنان، هەروەها خولقاندنی ناوەندگەلی 
فەرهەنگیی خوێن��دکاران و بەڕێوەبردنی بەرنامە 
فەرهەنگیی��ە تایبەتەکان لە ش��وێنە کراوەکاندا 
)Ferguson 2012(. ه��ەر لەو کاتانەدا، زانکۆ و 
زانس��تگا کۆنترۆڵکراوە خۆجێیییەکان لە ویایەتە 

یەکگرتووەکانی ئامریکا و کانادادا دامەزران. 
بەگش��تی، ئەمڕۆک��ە زۆرب��ەی ئ��ەم بەش 
دامەزراوەگەل��ە  و  بەرنام��ە   ،)Department(
ب��ۆ وەرگرتنی پش��تگیریی ماڵیی پێویس��ت لە 
کێبڕکێدان. لە ڕاس��تیدا، داخوازیی��ە نوێترەکان 
بۆ س��ڕینەوەی کۆلۆنیالی��زم ل��ە ناڕازیبوونێکی 
گەشەس��ەندوو ل��ەو بەڵێن��ە الواز، بێڕێزیکەر و 
مەرجدارانەوە دێن کە بۆ وەرگرتنی ڕوانین، خەڵک 
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و ش��ێوازەکانی بەرهەمهێنانی زانیاریی ناس��پی/
ڕۆژئاوایی ل��ە دامەزراوە س��ەرەکییە بەمێژوویی 
س��پی یان ژێر دەسەاڵتی س��پییەکاندا درابوون 
ئ��ەو   .)Ahmed 2012 ; nandy 2000(
ڕاس��تییەی کە خوێندکار و مامۆستا ناسپییەکان 
بەگوێرەی پێویست نوێنەریان لە خوێندنی بااڵدا و 
بەتایبەتی لە پێگە و دامەزراوە هەرە ناسراوەکاندا 
نیی��ە، بێ هیوایییەکی زۆرت��ری بەرهەم هێناوە. 
هەروەها، ئەم بێ هیوایییە بەهۆی بەتایبەتکردنی 
زێدەت��ری خوێندنی بااڵی گش��تی، الوازکردنی 
بەڵێنەکانی پشتگیری و هەڵبژاردنی دامەزراوەییی 
ئ��ەو داخوازیگەل��ەی کە دەیەکانی پێش��ووتر بۆ 
گۆڕانکاریی بنەڕەتی پێش��کەش کرابوون، قووڵتر 

بووەتەوە. 

ــزملە ــڕینەوەیکۆلۆنیالی ــیس ئیمکانەکان
خوێندنیبااڵیئەمڕۆدا

ل��ەم پێکەوەگرێدراویی��ەی ئێس��تادا، کۆمەڵێک 
پرس��یار لە پەیوەن��دی لەگەڵ ئیمکان��ەکان بۆ 
گۆڕانکاری��ی دامەزراوەی��ی و هەروەه��ا ئاس��ۆ 
خوازراوەکان��ی گۆڕاندا دروس��ت ب��وون. لەمەدا، 
ئاڵۆزییەک��ی بەرچ��او هەیە لەس��ەر سروش��تی 
بەڕواڵ��ەت جیهانی��ی دامەزراوەگەلی وەک زانکۆ 
و زانس��تگاکان و داخوازی��ی تاکە ب��ژاردەکان بۆ 
وەرگیران لەناو ئ��ەو دامەزراوەگەلەدا، بەجۆرێک 
ک��ە وەرگیرانەکانی��ان مەرج��دار دەمێنێتەوە بە 
پل��ەی جیاوازبوونیان بەپێ��ی پێوەرێکی جیهانی. 
لە واڵمدا، هێندێک کەس بەرگری لە پێویستیی 
دیس��ان بیرکردنەوە لە زانس��تگا وەک شوێنێکی 
فرەچەش��ن)pluri-versity(لەجیاتی شوێنێکی 
 Boidin( دەکەن ،)uni-versity( یەکچەش��ن

 .)et al 2012
ئ��ەوە  لەس��ەر  پرس��یارەکان  بەگش��تیتر، 
دروس��ت بوون کە تا چ ڕادەی��ەک دەکرێت ئەو 
دامەزراوەگەلەی کە لەالی��ەن دەوڵەت-نەتەوە و 
س��ەرمایەوە پش��تیوانی دەکرێن، لە کۆلۆنیالیزم 
بس��ڕدرێنەوە و یان ئ��ەم دامەزراوەگەلە دەتوانن 
ش��وێنێک دابین بکەن کە پرۆژەکانی سڕینەوەی 

کۆلۆنیالیزم تێیدا بیریان لێ بکرێتەوە و دابڕێژرێن. 
بۆ وێنە، ت��ا چ ڕادەیەک ئ��ەم دامەزراوەگەلە بە 
ب��ێ گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی��ی گەورەتر دەتوانن 
بگۆڕدرێن؟ لە کاتێکدا کە زانستگاکان بۆ پشتیوانی 
ل��ە ڕێڕەوێک��ی زانیاری��ی کۆلۆنیال��ی خولقاون 
و ڕاهات��وون و ب��ەرەو الی بەرهەمهێنان��ەوەی 
سیس��تەمی کۆمەاڵیەتی��ی هەنووکەمان دەڕۆن. 
ئەگەری هەیە ڕێبازگەلێک��ی زانیاری نە ڕێڕەوی 
کۆلۆنیالی��ی زانی��اری بەرهەم بهێنن��ەوە و نە بە 
کەڵ��ک وەرگرتن لە چەمکە کۆلۆنیالییەکان دژی 
بوەس��تنەوە؟ تەنان��ەت مومکین یان خ��وازراوە 
کە زانیاریی��ە جێگ��رەوەکان)alternative( بە 
س��ەرنجدان بەوەی کە ئ��ەوان ڕەنگە بە گوێرەی 
ش��ێوازە هەنووکەیییەکانی بەرهەمهێنانی زانیاری 
نام��ۆ ب��ن، لەن��او دامەزراوەکانی پ��ەروەردەی 

هەنووکەدا بەرهەم بهێنرێن؟
 درێژەی ئەم بابەتە بە واڵمی ئەم پرس��یارانە 
و پرس��یاری تر لە پەیوەندی لەگەڵ سڕینەوەی 
کۆلۆنیالی��زم و خوێندن��ی ب��ااڵدا دەچێتەوە، و 
کورتکراوەی س��ێ ڕێبازی ڕەخنەگرانەی جیاواز 
ب��ۆ توندوتیژی��ی کۆلۆنیال��ی و تۆرەمەی��ی ل��ە 
بەستێنی زانکۆ و زانستگا هاوچەرخەکاندا دەخاتە 
بەردەست؛ ئەمە ئەو بۆچوونانە لە خۆ ناگرێت کە 

ئەم توندوتیژییە بە گرفت نازانن. 

سێکۆمەڵەواڵم
یەکەم دەس��تەی واڵم��ەکان، پێ لەس��ەر 
دامەزراوەیییەکان  و  تاکەکەس��ی  دەستتێوەردانە 
دادەگرێت کە لەسەر بابەتگەلی وەک نوێنەرایەتیی 
ڕێژەیی، بەرگریکردنی زیاتر لە ژمارەی زێدەبووی 
خوێندکار و مامۆس��تای خۆجێیی، بەتۆرەمەبوو و 
کەمداهات��ەکان و تەواوکەریی بەرنامەی وانەکانی 
هەنووکە لەگ��ەڵ ڕوانین��ە ناڕۆژئاواییەکاندا، چڕ 
دەبێتەوە. لێرەدا لەجیاتی سڕینەوەی کۆلۆنیالیزم، 
ئامانج فرەچەش��نییەکی زێدەبووە، کە دانپێدانان 
و لەخۆگرتنێک��ی ئەوت��ۆی جیاوازیی��ەکان لەناو 
دامەزراوە هەنووکەیییەکاندا پیش��ان دەدات، کە 
بەش��ێوەیەکی بەرچاو پێ��وەرە هەنووکەیییەکانی 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720 516



سەرکەوتن و پێکهاتەی دەسەاڵت تووشی ئاریشە 
ناکات. لەناو ئەم پێگەیەدا، پرسەکانی تۆرەمەخوازی 
و کۆلۆنیالی��زم بەزۆری لەئاس��تی تاکەکەس��یدا 
دەستنیش��ان دەکرێن. کەوابوو، بایەخ بە نەزانین 
ی��ان بەرچاوتەنگیی تاکەکانی س��ەر ب��ە تاقمە 
دەستڕۆیش��تووەکان و هەوڵ بۆ ڕاستکردنەوەیان 
ل��ە ڕێ��گای زانیاریدان��ی زۆرت��ر و سیاس��ەتە 
دامەزراوەییە دروستەکانەوە دەدرێت. هەروەها بۆ 
تاکەکان لە تاقمە پەڕاوێزخراوەکان، پێ لەس��ەر 
بردنەس��ەرەوەی توانایی و سامانی کۆمەاڵیەتییان 
دادەگیرێت، بۆئەوەی باشتر تەیار ببن بۆ کێبڕکێی 
لەناو   )mobility(جێگۆڕکێ بۆ  س��ەرکەوتووانە 
سیس��تەمی هەنووکەدا. بەهۆی نەبوونی شرۆڤەی 
نەباشی  دابەش��کردنەوەی  پرسی  پێکهاتەیییەوە، 
دەس��ەاڵت، س��امان)Wealth( و دەرف��ەت لە 
پەڕاوێ��زی ]چەمک��ی[ تۆرەم��ەدا داناڕێژرێتەوە 
)problematisation(. لەئاکامدا، خواستێک بۆ 
دابەش��کردنەوە بوونی نییە و حەزی پەیوەندییە 
کۆمەاڵیەتییەکان لەس��ەر بنەم��ای کێبڕکێ لە 
پێناو س��ەرچاوە دەگمەنەکاندا بە ئاسایی و بە بێ 
دڕدۆنگی دەچێتە پێ��ش. هەروەها، وەرگیران بە 
زۆری وەک خەاڵتێکی بەخش��ندانە پێدەزانرێت، 
ب��ە جۆرێک کە چاوەڕوانی لە تاکە ناس��پییەکان 
هەی��ە کە پێزانین��ی خۆیان دەربب��ڕن و خۆیان 
لە خۆجیاکردنەوەی زۆرت��ر بپارێزن. ڕەخنە یان 
داخوازییە بنەڕەتییەکانی تر ڕەنگە وەک پێنەزانین 
و خەس��ارهێنەر و ی��ان نامەدەن��ی ببیندرێن و 
بسڕدرێنەوە. بەم شێوەیە، سنوورەکانی دامەزراوەکە 
و شێوازە دانپێدانراوەکانی بەرهەمهێنانی زانیاری و 
ڕەخنەدا هێشتا بە توندوتۆڵی لەالیەن پێکهاتەکانی 
دەسەاڵتی س��ەرمایەدارانە و سپییەوە چاوەدێری 
دەکرێ��ت. زۆرینەی ک��ردەوەی دامەزراوەییەکان 
لەپەیوەن��دی لەگ��ەڵ کۆلۆنیالی��زم و تۆرەمەدا 

دەکەونە ناو ئەم دەستەیە. 
دەس��تەی دواتری واڵمەکان لەسەر شرۆڤەی 
سیستەماتیکی خولقاندنی نایەکسانی چڕ دەبێتەوە 
و ب��ە دۆزین��ەوەی هێژمۆنیی ناسیاریناس��انە لە 
خوێندنی بااڵدا دەناس��رێتەوە. ئەم ش��رۆڤەگەلە، 

پێ لەس��ەر ئ��ەو ڕێگایانە دادەگرن ک��ە تێیاندا 
خەس��ارەکانی بەکۆلۆنیکردن و بەتۆرەمەییکردن 
ل��ە ڕێ��گای پێکهات��ە دامەزراوەییی��ەکان و ئەو 
مەنتقگەل��ەوە ک��ە ب��ە بەردەوامی هیرارش��یی 
ئاب��ووری و تۆرەمەییی هەنووکە بەرهەم دێننەوە، 
س��ەرچاوەکان بەڕێ��گای هەرە خ��راپ دابەش 
exploit- )ەەکەنەوە و بەشێوازی بەکارهێنەرانە 
atively( هێزی کار و س��ەرچاوە هێمایینەکان 
ل��ە تاقم��ە پەڕاوێزخراوەکان��دا هەڵدەبژێرن و بۆ 
کەڵەکەکردنی س��امان بۆ ئەوانەی لە دەسەاڵتدان 
کەڵکیان لێ وەردەگرنەوە، دەردەکەون. ڕەخنەکان 
لەم ڕوانینەوە بەرەو ئەوال دەچن کە پێ لەس��ەر 
یەک ی��ان ڕەنگ��ە دوو ڕەهەن��دی توندوتیژیی 
کۆمەاڵیەتی، وەک س��ەرمایەداری، تۆرەمەخوازی 
heter-( باوکس��االری، جیاپێوەری ،)Racism(
onormativity( نەتەوەخوازی، یان کۆلۆنیالیزم 
دابگ��رن، ب��ەاڵم ڕەنگ��ە هەمووی��ان پێک��ەوە 
نەبەستنەوە. داخوازی بۆ گۆڕانکاریی دامەزراوەییی 
بەرچاو، لەسەر دابەشکردنەوەی سەرچاوە ماددی 
و ناس��یارییەکان و زەقکردن��ەوە و بەهێزکردنی 
خوێندکار و مامۆستا داپڵۆسراوەکان چڕ دەبێتەوە. 
هەروەها داخوازیی بەرچ��او بۆ قەرەبووکردنەوەی 
دامەزراوەیی بۆ بەشداریی بەردەوام و مێژوویی لە 
توندوتیژیدا پێشکەش دەکرێن، بۆوینە، داخوازی 
ب��ۆ گۆڕینی ناوی ئ��ەو باڵەخانان��ەی کە لەپاش 
کۆتاییهاتنی کۆیلەداری ناو نراون، بێبەش��کردن 
لە سووتەمەنییە فۆس��یلییەکان، یان لەبەندیخانە 
کردن، یان بەخش��ینی بەش��ەخوێندنی ئازاد بە 
خوێندکارە خۆجێیی و ڕەش��ەکان. ڕێچکەگەلی 
گ��ۆڕان ل��ەم دەس��تەیەدا ڕەنگ��ە وەک “وتنی 
ڕاس��تییەکان بۆ دەس��ەاڵت” لەڕێگای ڕەخنەوە، 
ه��اوکات لەگەڵ ک��ردەوەی ڕاس��تەوخۆ و یان 
ڕەنگە لێ سەندنەوەی مافی بنەڕەتیی وەرگیران، 
دەربکەون. هەوڵەکانی ئەم ڕوانگەیە بە شێوەیەکی 
مێژوویی ب��وون بە هۆی گۆڕانکاریی دامەزراوەیی 
 )de jure(بەرچاوی وەک، س��ڕینەوەی قانوونیی
جیاوازییەکان و دامەزراندنی بەش��ی خوێندنەوە 
ئێتنیکیی��ەکان، ئەگەرچی ل��ەوالوە هەڵبژاردنی 
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دامەزراوەی��ی بەبەردەوامی هەڕەش��ەی تێکدانی 
هەروەه��ا  دەکات.  بنەڕەتیی��ەکان  داخوازیی��ە 
واڵمەکان لەم دەستەیەدا، ڕەنگە النیکەم هێندێک 
بەش لەو سیس��تەمەی ک��ە ڕەخنەی لێ دەگرن 
ئاس��تەمە هەموو  بهێنێت��ەوە، چونکە  بەره��ەم 
هۆکارەکان��ی کۆلۆنیالی بە جارێک تێک بدات، بە 
تایبەتی لەکاتێکدا کە خواس��تێک بۆ تێگەیشتن 
مابێت��ەوە بۆئ��ەوەی کە داخوازەکانی کەس��ێک 

لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە بیسترێت. 
دوایی��ن دەس��تەی واڵمەکان، پێ لەس��ەر 
 )ontological( هەبوونناس��انە  هێژمۆنی��ی 
دادەگرێت، کە زانس��تگاکانی ئێستا پێکدەهێنێت 
و ئاراستەیان دەکات و ئەو سیستەمە لەبنەڕەتەوە 
توندوتی��ژ و هەڵنەک��ەرە دەستنیش��ان دەکات 
ک��ە تێیدا جێی گرتووە. ئ��ەم ڕێچکەگەلە پێیان 
وای��ە ک��ە بوون��ی )existence( مۆدێ��ڕن بۆ 
بەردەوامبوونی، بەستراوەتەوە بە بەکۆلۆنیکردن و 
بەتۆرەمەییکردنەوە، کەوابوو بیر لە س��نوورەکانی 
ئەوج��ۆرە لە گۆڕان��کاری دەکات��ەوە کە “وەک 
دەزانی��ن “ ل��ە خوێندنی ب��ااڵدا ڕێگەپێدراون، 
بەتایبەت��ی لەو کاتەوە کە ل��ە الیەن دەوڵەت – 
نەتەوە و سەرمایەوە دامەزراون و داڕێژراون. چونکە 
قەیرانەکانی ئێستای زانستگاکان، دەبەسترێنەوە بە 
کۆی ڕابردووی مۆدێڕنیتە و مەرجەکانی ئیمکانی 
کۆلۆنیال��ی و تۆرەمەیی��ی ئەوەوە، ل��ە کۆتاییدا 
وادەزانرێت کە چاکسازی مومکین نییە و ئەوەی 
پێویس��تە بیرکردنەوە و خولقاندنی داهاتووی لە 
بنەڕەتەوە جیاواز و نەناس��راوە بۆ خوێندنی بااڵ و 
بوارەکانی تر. بەم ش��ێوەیە، بۆ وێنە، ئەم پێگەیە 
ڕەخنە لەو ڕاستییە دەگرێت کە دەستڕاگەیشتنی 
بەرباڵوت��ر بە خوێندن��ی بااڵ بەس��تراوەتەوە بە 
خواس��تی لەبەرچاوگرتنی نۆرم��ە دامەزراوەیییە 
ئام��اژە  هەروەه��ا  ب��ەاڵم  هەنووکەییی��ەکان. 
بەوەیش دەدات کە دەستڕاگەیش��تنی بەرباڵوتر 
بە سیس��تەمێکی خەسارەومەن )س��ەرمایەدار( 
مەرج نییە لە خەس��ارەکانی ئەو سیستەمە کەم 
بکات��ەوە. لێ��رەوە بۆچوونە جیاوازەکان لەس��ەر 
ئەوەی لە کورتخایەندا دەبێت چی بکرێت، ئەمانە 

لەخۆدەگرێ��ت، البردنی زانس��تگا، ک��ە بەواتای 
ب��ۆ بەکارهێنان لە  دابینکردنی س��ەرچاوەکانی 
پ��رۆژە بناژۆیییەکاندایە، ئەزموونکردنی ش��ێوازە 
جێگرەوەکانی ڕێکخس��تنی پ��ەروەردە، بۆ وێنە، 
خولقاندنی زانس��تگا ئێکۆلۆژیکە خۆس��ەرەکان؛ 
یان کەڵک وەرگرتن لە ش��وێنی زانستگاکان بە 
فێربوون ل��ە هەڵەکانی ڕاب��ردوو و تەیاربوون بۆ 
گواسترانەوە بۆ داهاتوویەکی جیاوازی سڕدراوە لە 
کۆلۆنیالیزم. ئەم بۆچوونە پێ لەس��ەر پەیوەندییە 
دوان��ە و هاودەس��تییە پێک��دژەکان دادەگرێت 
کە ئاکامی خواس��تە ناکۆکەکان بۆ س��ڕینەوەی 
کۆلۆنیالیزم و جێبەجێکردن��ی ئەو بەڵێنیگەلەن 
کە سیس��تەمی کۆلۆنیالی پێش��نیاریان دەکات. 
هەروەه��ا ئ��ەم بۆچوون��ە دان بە پێویس��تیی 
هەوڵەکانی کەمکردنەوەی خێرای خەس��ار لە ناو 
خوێندنی بااڵدا دەنێت، کە پێش��تر لەالیەن دوو 
بۆچوونەکەی ترەوە دی��اری کرابوون، ئەگەرچی 
ب��ە گش��تی وا دیارە ئەمان��ە زۆرت��ر ئاماژەکان 
دەستنیشان بکەن لە جیاتی ڕیشەی خەسارەکان 
و بۆیە وەک دوایین ئاس��ۆی ئیمکانی سڕینەوەی 
کۆلۆنیالی��زم نابینرێن. ئەمە ل��ە خوارەوەدا ڕوون 

دەبێتەوە. 
بە هیچ پێوەرێکی ئاکادێمیکی ناسراو، ناتوانین 
بەش��ێوەیەکی هزرمەندانە ڕێگاکەمان لەدەرەوەی 
بەکۆلۆنیبوونەوە ڕەگاژۆ بکەین. ناتوانین ڕێگاکەمان 
لەدەرەوەی مۆدێڕنیتەوە ب��اڵو بکەینەوە. ناتوانین 
ڕێگاکەمان لەدەرەوەی هێژمۆنیی ناسیاریناسانەوە 

 .)Burman 2012, p 117( بخوێنینەوە
لەکاتێک��دا ئ��ەم س��ێ ڕێب��ازە ب��ەزۆری 
بەش��ێوەیەکی جی��اواز و نامۆ تیۆری��زە کراون، 
بەک��ردەوە خەڵک بەرەوالی ئ��ەوە دەڕۆن کە بە 
شێوەیەکی س��تراتێژیک و بە بێ هۆ، لەم ڕێبازە 
جیاوازان��ە کەڵ��ک وەربگرن، ک��ە زۆربەی کات 
بەس��تراوەتەوە بەوەی کە لە هەر هەلومەرجێکدا 
چ ش��تێک مومکی��ن و خ��وازراوە. س��ڕینەوەی 
کۆلۆنیالیزم لە بەستێنی دامەزراوەکانی خوێندنی 
بااڵی هەنووکەدا پێڤاژۆیەکی بەردەوام، ئاریش��ە، 

شپرز و زۆربەی کات پێکدژە. 
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لەکۆتاییدا
س��ڕینەوەی کۆلۆنیالی��زم زۆرب��ەی کات وەک 
ڕووداوێک��ی لێکدابڕان ل��ە پێڤاژۆیەکی تایبەت 
ی��ان بەکۆلۆنیال زان��راو و لەئاکامدا نەخوازراودا 
دەردەکەوێت. بەهەرجۆرێک بێت، ئەم بەچەمک 
لەس��ەر   )conceptualization( کردن��ە 
بنەمای ش��رۆڤەیەکی بەتەواوەتی هەڵبژێردراوی 
دام��ەزراوە.  بەکۆلۆنیک��ردن  و  کۆلۆنیب��وون 
وەگەڕخس��تنێکی )mobilization( جێگرەوە 
لە پ��ەروەردەدا،  بۆ س��ڕینەوەی کۆلۆنیالی��زم 
لەبەرچاوگرتن��ی هێز، گش��تگیربوون و ئاڵۆزیی 
تێگەیشتن و پەیوەندییە کۆلۆنیالییەکان، ڕەنگە 
پێڤاژۆیەک��ی  کۆلۆنیالی��زم وەک  س��ڕینەوەی 
بۆهەمووکات و گش��تگیر لێ بکات، کە لێوانلێوە 
لە ئاریشە، داخوازیی پێکناکۆک و دەرهاویشتەی 
نادیار. خوێندنی بااڵ وەک بەشێک لەم پێڤاژۆیە، 
ڕەنگ��ە یەکێک ل��ەو زۆر ش��وێنگەلە بێت کە 
تێیدا جیهانی مۆدێڕنی کۆلۆنیال بە ناسروش��تی 
دەکرێت، دەست بە سنوورەکانی ئەوەی لەناویدا 
مومکینە دەگات و شتە بەڕواڵەت نامومکینەکان 
ئەزموون دەکرێن، بە بێ ئەوەی بیر لەوە بکرێتەوە 
کە وەها کارێک هیچ کات ناتوانێت بێبەش بێت 

لە هاوبەشی لە خەسارەکانی کۆلۆنیالیدا. 
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چە زمانی یک ملت وجود دارد؟*

مترجم:غریباحمدی



خالصه
اگرچه منابع بس��یاری بەاین س��وال که” ملت 
چیس��ت؟” پرداختەاند اما کمتر توجهی بەاین 
سوال شده است که: در چه مرحلەای از تکامل 
خود ی��ک ملت به وجود می آید؟ ش��واهد و 
مدارکی ارائه شده که حکایت از آن دارد ملل 
شناخته ش��ده امروزه اروپا، تنها همین اواخر، 
قرنها بعد از تاریخهای��ی که به آنها اختصاص 
یافت��ه، به وجود آم��ده ان��د. در برخی موارد 
مس��ئله ملت ش��دن هنوز حادث نشده است. 
چهار مس��ئله در تخصیص زمان پیدایش یک 
ملت دخی��ل هس��تند: اول( آگاهی ملی یک 
پدیده تودەایست نه نخبەای و تودەها تا همین 
اواخر که تقریبا بی سواد بودند نسبت به هویت 
گروهی هیچ احساسی نداش��تند؛ دوم( شکل 
گیری ملت یک فرایند اس��ت نه یک رخداد؛ و 
لحظ��ەای از این فرایند که در آن تعداد کافی 
هویت ملی را چنان پذیرفتەاند که باعث شود 
مل��ی گرایی به یک نیروی موثر برای بس��یج 
تودەها مبدل گردد به طور دقیق قابل محاسبه 
و پیش بینی نیست؛ سوم( فرایند شکل گیری 
ملت ترتیبی و از پیش مقرر ش��ده نیست، اما 
در هر لحظەای قادر به خاتمه هست؛ چهارم( 
حس تش��کیل یک ملیت با نیای مشترک، که 
برای احس��اس ملیت بنیادیس��ت، به ندرت با 
حقیقت تطابق دارد، به طوری که تاریخ مردم 
نگاری یک قوم اغلب ارتباط ناچیزی به مطالعه 

شکل گیری ملت دارد.
کم��ی بی��ش از یک ده��ه قب��ل، اُیگن 
وب��ر کتابی  ب��ا عنوانی خیره کننده نوش��ت، 
روستاییان در میان فرانس��ویها: مدرنیزاسیون 
فرانسه روس��تایی، 1914�1870. تز مستند و 
معتب��ر کتاب حکایت از آن داش��ت که اغلب 
س��اکنین روستا و ش��هرهای کوچک فرانسه، 
حت��ی تا  1870 خودش��ان را عضوی از ملت 
فرانس��ه تص��ور نمیکردند و بس��یاری از آنها 
هنوز هم در اواخر جنگ جهانی اول نتوانس��ته 
بودند حس تعلق به ملت فرانس��ه را داش��ته 

باشند. با اس��تثنایی جزئی از مناطق شمال و 
ش��رق پاریس، ادغام حومه ش��هر در سیستم 
اجتماعی و سیاسی ملت فرانسه تقریبا تخیلی 
بود. روس��تای نوعی)تیپیکال( از نظر فیزیکی، 
سیاس��ی و فرهنگی ایزوله بود. شبکه معروف 
جادەای، در واقع ش��اهراهی بود که شهرهای 
بزرگ را به پاریس وصل می کرد ولی هیچگونه 
امکان دسترسی به روستاها را فراهم نمی کرد. 
سیس��تم مدرس��ه هنوز برای اثرگذاری رویای 
ژاکوب��ن مبنی بر ملت واحد فرانس��وی و تک 
زبانه کافی نبود.]١[ برای تودەهای روستایی � و 
همینطور برای اغلب س��اکنین فرانسه � جهان 
معن��ی دار و هویت، به ندرت به ورای روس��تا 
گسترش می یافت. محقق فرانسوی در اواسط 
ق��رن 19 زندگی در حومه ش��هر را اینچنین 
توصیف می کند)وبر 1976، ص 47( هر وادی 
هنوز هم ب��رای خود دنیای کوچکیس��ت که 
از دنیای همس��ایه متمایز اس��ت همچنان که 
عطارد با اورانوس تفاوت دارد. هر روس��تا یک 
قبیله، یک گونه دولت با میهن پرس��تی خاص 

خود است.
یافته های وبر بس��یار حیرت انگیز بودند، 
چون دانش متداول با ملت فرانس��ه به عنوان 
یکی از قدیمی ترین ملل در میان ملل قدیمی 
معاص��ر اروپا برخ��ورد کرده بود. بس��یاری از 
مورخین برجسته نوشته بودند که ملت فرانسه 
در دوره قرون وس��طی متبلور ش��ده است. به 
عن��وان مثال مارک بل��وچ ) 1964، ص.436( 
ادعا کرده بود که: تا آنجایی که به فرانس��ویها 
و آلمانیها مربوط ش��ده ب��ود، این آگاهی ملی 
در حدود س��ال 1100 بس��یار توس��عه یافته 
بوده اس��ت. محقق هلندی، یوهان هویزینگا) 
و  فرانس��وی  ناسیونالیس��م  1959،ص.21( 
انگلیس��ی را در قرن چهارده��م همچون گل 
شگفته ش��ده و کامل به ش��مار می آورد. به 
گفت��ه محق��ق بریتانیای��ی، س��یدنی هربرت 
)1919، ص.66 و 67(، اگر جنگهای صد ساله 
]1337�1453[ میان فرانس��ه و انگلستان تا 
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جایی که ممکن اس��ت شباهتی به یک جنگ 
ملی از نوع نژادی نداش��ته باشد، اما در پایاِن 
آن، نوعی میهن پرس��تی حقیقِی باش��کوه و 
غرورآمی��ز در فرم ژاندارک، ظاهر می ش��ود. 
هنوز ه��م دیگر مورخان ظهور آگاهی ملی در 
میان فرانس��ویها را به عن��وان یک تحوِل بعد 
قرون وس��طایی پذیرفته اند، و توس��عه آن را 
به بوربونها )1589�1797( نس��بت می دهند، 
هرچند اذعان میدارند کە این روند توسط لویی 
چهاردهم کامل شد)1643�1715(. این نحوه 
توصی��ف گروهی از محققین از اوضاع در زمان 
س��لطنت لویی چهاردهم است )هارت 1943، 

ص.131(:]2[
فرانسه در اواسط قرن هفدهم، رتبه اول را 
در میان قدرتهای اروپایی داشت... برای مدت 
زمانی فرانس��ه به تنهای��ی در اروپا یک واحد 
مختلط از نژاده��ا و نهادها بود که روح ملیت 
را نمایش می داد و نمایندگیها و روشهای یک 

دولت مدرن بزرگ را به کار می گرفت. 
برای تاکید بر واضح بودن، افش��اگری وبر 
مبنی بر اینکه هویت فرانس��وی هنوز در میان 
تودەهای روس��تایی نفوذ نکرده اس��ت، صدها 
س��ال -در برخی موارد چند صد- بعد از آنکه 
محققین، ناسیونالیسم فرانسوی را کامل شده 
ف��رض کرده بودند، این  موضوع به طور بالقوه 
دربردارن��ده زوایای متع��ددی برای مطالعه ی 
ناسیونالیس��م اس��ت. آیا تجارب فرانس��ویها 
منحصر به فرد اس��ت یا خیل��ی قبل از آنکه 
فرضیەای اثبات شده باشد، کا تمایلی فراگیر 
وجود دارد که فرض کند آگاهی ملی نس��بتا 
به ط��ور کامل در میان این ی��ا آن قوم نفوذ 
کرده اس��ت. متاسفانه بنده از مطالعاتی مشابه 
مطالعات وبر در مورد دیگر گروههای ملی خبر 
ندارم. ب��ه هرحال، یک منب��ع از چنین داده 
هایی که طیف وس��یعی از مردم را شامل می 
شود وجود دارد. بین سالهای 1840 و 1915، 
مهاجرت گس��تردەای از مردم اروپا به آمریکا 
رخ داده اس��ت. در بیشتر مواقع این مهاجرین 

از مناطق روس��تایی بودند، و سطح تحصیات 
آنها یا خیلی کم بود و یا کا بی س��واد بودند. 
معدود روش��نفکران و آنهایی که از ش��هرهای 
ب��زرگ آمده بودند، از عضویتش��ان در یکی از 
گروه بندیهای اروپایی که امروزه به عنوان ملت 

شناخته می شود آگاه  بودند.
با اینحال روس��تاییان، که خیلی بیش��تر 
نمایندگ��ی همه مردم کش��ورهایی که از آن 
مهاج��رت کرده بودند را میکردند، اصا چنین 
نبودند. آنها اغلب خودش��ان را در بخش��هایی 
از هوی��ت یا هویتهای دیگ��ر معرفی میکردند. 
دادەه��ای زیر در م��ورد هویتهای گروهی 14 
طیف از اروپایی هایی که در زمان ورودش��ان 
بەایاالت متحده ابراز شده، از دانشنامه هاروارد  
از گروهه��ای قوم��ی آمری��کا برگرفته ش��ده 

است)1980(:]3[
بالروسیها: تمایل داشتند خودشان را با عنوان 
روستا یا منطقەاشان معرفی کنند. تا جایی که 
وقتی آنها را در گروه بندی ملی دس��تەبندی 
کردند، این ملیت روسی یا لهستانی بود. آیتم 
تعیین کننده در اینجا مذهب بود )اورتودوکس 
ی��ا کاتولیک(. مهاجران عمدتا در میان جوامع 
روسی، آمریکایی یا لهستانی- آمریکایی جذب 
شدند. مفهوم آگاهی باروسی در آمریکا، تنها 
بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال موج جدید 

مهاجران ظاهر شد.
ــی:  مهاج��ران اولیه تا 1914  کارپات-روس
حس خیلی کمی نسبت به هویت ملی داشتند. 
بعدا این اجتماع��ات در میان آنهایی که خود 
را روس��ی، اوکراینی و ی��ا گروهی متمایز می 

دانستند، تقسیم شدند.
کرواتها: خودش��ان را بر اس��اس مناطقشان، 
مثل اسلوونیایی، دالماشی، ایستریایی و بوسنی 

و هرزگوینی تعیین هویت میکردند.
چکها: قبل از جنگ جهانی اول، اغلب بعد 
از منطقەای که از آن آمده بودند خودش��ان را 

بوهمیایی می نامیدند.
هلند:کس��انی ک��ه در دهه ه��ای 1840 و 
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1850 آمدند یک س��ری هویتهای محلی مثل 
گلدرلندی، زیاندی و غیره را نشان می دادند 
که بر هویتی مشترک مثل هلند تقدم داشتند. 
تنه��ا بع��د از اولین نس��ل مهاج��ران بود که 
هویتهای محلی برتری خود را از دست دادند.

ایتالیاییها:هیچ تص��وری از ایتالیایی بودن 
تا قب��ل از جنگ جهانی اول وجود نداش��ت. 
سیسیلی، کاالبری، ناپولی و غیره دسته بندی 
های اصلی بودند. ای��ن گروه ها اغلب قادر به 

درک زبان یکدیگر نبودند. 
لیتوانیها: تا قبل از قرن بیس��تم یا اصا هیچ 
آگاهی از لیتوانیایی بودن وجود نداشت یا خیلی 
کم بود. هویت به ش��دت محلی س��ازی شده 
بود. سابقەی اینکه مهاجران از کجا آمدەاند به 
شرح ذیل توصیف شده بود )دانشنامه هاروارد 
1980، ص.666(:  “ دور تفاوته��ای محلی در 
گفت��ار، الگوهای رفت��اری و حس وفاداری که 
توسط هر منطقه روستایی ایجاد شده بود خط 
کشیده شده بود. .. تقریبا یک فرهنگ مردمی 
در خ��ود .” آنهایی که درک باالتری از هویت 

داشتند خودشان را لهستانی می پنداشتند.
ــا:در بیش��تر س��الهای قرن  لوگزامبورگیه
نوزدهم خودشان را یک آلمانی می دانستند .

ــا:حت��ی امروزه ه��م فرزندان  مقدونیەایه
مهاجرین مقدونیه، تمایل دارند خودشان را با 
پیش��ینه بلغاری به شمار بیاورند. تنها در قرن 
بیس��تم بود که تعدادی از روشنفکران شروع 
کردن��د بەاین ادعا ک��ه مقدونیاییها یک ملت 
جداگانەای هستند. تنها یک اقلیت ) شاید 20 

درصد ( این نظریه را پذیرفته اند.
نوروژیها:مهاجرینی که از یک روس��تا آمده 
بودن��د ی��ا آنهایی که  با ه��م در یک منطقه 
ساکن شدند تمایل داش��تند تفاوتهای محلی 
را حفظ کنند. در مورد هویت گس��ترده تر، تا 
اواخر قرن نوزدهم حس اس��کاندیناوی گرایی 
بس��یار قوی تر از حس ن��وروژی بودن نمایان 
بود. )نوروژ در این دوره، بخشی از سوئد بود(.

ــتانیها: تقریبا حسی نس��بت به هویت  لهس

لهستانی وجود نداش��ت. خودشان را اغلب به 
عنوان سیس��یلیها، گورالیها یا کاشوبها معرفی 

میکردند .]4[
ــا: اغلب از جزایر آزور و دیگر جزایر  پرتغالیه
م��ی آمدند. معموال هوی��ت، حتی یک مجمع 
الجزایر را ه��م در بر نمی گرفت بلکه محدود 
به یک جزیره خاص بود. تفاوت در لهجه های 
محلی منطقەای کاما زیاد و مهم بود و اغلب 
بین گروهه��ا خصومت های ش��دیدی وجود 

داشت .
اسلوواکیها:خودشان را برا اساس مناطقشان 
معرفی میکردند مانند ساریسانی و زیمپلیکنی.
اسلوونیها: تفاوتهای واضح و عمیق در لهجه و 
فرهنگ. حداقل تا سال 1918 ساکنین منطقه 

پرکموریا خودشان را اسلوونیایی نمیدانستند.
اوکراینیها:مهاجران اولیه خودشان را روزنی 
ی��ا روثنیانی می نامیدند. هیچ تصور روش��نی 
نداش��تند که اوکرای��ن و اوکراینی چه معنی 
خاص��ی دارد. اغلب خودش��ان را روس��ی یا 

لهستانی به شمار می آوردند.]5[
بنابرای��ن یافته های ما ب��ه طرز غیر قابل 
انکاری با یافته های وبر در مورد فرانسه همسو 
و سازگار هستند. روستاییان که تعدادشان در 
سرتاس��ر اروپا غالب بود، تا همین اواخر نمی 
دانس��تند که عضو کدام ملت هستند تا اینکه 
نویسندگان ملی گرا و خارجیها ملیت را به آنها 
تخصیص دادند. با توج��ه بەاینکه ملی گرایی 
مفروض یک پدیده تودەایس��ت نه خاص نخبه 
ها، می ت��وان گفت ملل معاص��ر اروپا خیلی 
دیرتر از آنچه عموما تش��خیص داده ش��ده به 
وجود آمدەاند. در واقع حتی اروپای کنونی هم 
خالی از افرادی نیس��ت که حس آگاهی ملی 
برایشان در هالەای از ابهام مستتر مانده است. 
یوگس��اوی به تنهایی سه نمونه از این دست 
دارد: مونتنگروییها، مقدونیەایها و بوس��نیاییها. 
مونتنگروییهای��ی وج��ود دارن��د و همچنین 
صربهایی که مونتنگروییها را بخش��ی از ملت 
صرب به شمار می آورند .]6[ مورد مقدونیەایها 
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حت��ی پیچیده تر هم هس��ت. بلغاریها به طور 
س��نتی مدعی بودەاند که مقدونیەایها بلغاری 
هستند. یونان ادعا کرده است که حداقل بخش 
قابل ماحظەای از آنها یونانی هس��تند. بعد از 
جنگ جهانی دوم حکومت یوگس��اوی اصرار 
کرده است که آنها ملتی جداگانه تشکیل دهند. 
حداقل ت��ا همین اواخر مقدونیەایها اتفاق نظر 
نداش��تند. اکثریت با حکومت صوفیه همنظر 
بودند که مقدونیەایها ش��اخەای از ملت بلغار 
هس��تند درحالی که بقیه خودشان را صرب یا 
یونانی می دانس��تند. شواهد کمی وجود دارد 
مبنی بر اینکه مقدونیەایها اعتقاد داشته باشند 
که خودشان را ملتی جداگانه به شمار بیاورند. 
دلیل کمی وجود دارد که موفقیت اخیر دولت 
بلگراد را در ترغیب ایجاد حس ملتی جداگانه 
در میان مقدونیەایها زیر س��وال ببرد، اگرچه 
داده های سرش��ماری سال 1981 که گزارش 
از نب��ود تمام و کمال مردم��ی درون مقدونیه 
که مدعی هویت بلغاری یا یونانی باش��ند، می 
داد، کاما جای ش��ک دارد، بخصوص با توجه 
بەاین واقعیت که بیش��تر مقدونیەایهای ایاالت 
متح��ده همچنان احس��اس می کنن��د که از 
ریشەی بلغاری هس��تند.]7[ همچنین در مورد 
مسلمانهای بوسنی و هرزگویین، توسط کرواتها 
و صربها ادعا شده اند، درحالی که حکومت در 
حال تبلیغ هویت جداگانه بوس��نیایی در میان 

مردم بوده است .
در ج��ای دیگر اروپا، علیرغ��م اظهار نظر 
حکومت رومان��ی مبنی بر اینک��ه مولداویها، 
رومانیای��ی هس��تند و زبان آنه��ا یک لهجه 
رومانیای��ی اس��ت، اتح��اد جماهیر ش��وروی 
مولداویها را ملتی جداگانه به ش��مار می آورد 
و به آنها حکومت جمهوری اعطا کرد. علیرغم 
ادعاهای حکومت آلبانی، به هیچ وجه مشخص 
و قطعی نیست که یک آگاهی آلبانیایی واحد، 
کاما ِجگهای کوهس��تان و توسکهای مناطق 
جنوب��ی را به هم گره زده باش��د. تفاوتها در 
فرهنگ، ش��امل تش��کیات اجتماعی رس��ما 

پذیرفته ش��ده اس��ت، اگرچه درح��ال کمتر 
ش��دن است. نتیجه گیری بیشتر به سهولت از 
تفاوتهای بدنی بین دو قوم قابل حصول اس��ت 
)کی��ف و دیگ��ران. 1971، ص.53(، یک مانع 
ب��زرگ برای القای نیای مش��ترک، چیزی که 
حکومت آنچنان س��خت برای کاشتن این ایده 

تاش می کند.  
از ای��ن رو یک مطالعه دقی��ق و منطقی 
در مورد حس آگاهی ملی تودەها غالبا میس��ر 
نیست.]8[ و در غیاب چنین اطاعاتی، ادعاهای 
ض��د و نقیض عموما جای واقعیت را گرفتەاند. 
برای مثال، یک تحلی��ل در مورد مولداویهای 
جمهوری سوسیالیستی شوروی )ساکر 1989( 
آنه��ا را چنین توصیف می ک��رد: “آنها از نظر 
قومی، زبان��ی و فرهنگی، خ��ود را رومانیایی 
احس��اس می کنند”.]9[ شاید! اما هیچ مدرکی 
ب��رای حمایت از این ادعای واهی ارائه نش��ده 
است، و خواننده باید با ایمان فرض کند تاش 
چند نسلی شوروی برای القای یک آگاهی ملی 
مولداویایی هیچ موفقیتی کس��ب نکرده است. 
اگر برنامه چهل س��اله حکومت یوگس��اوی 
برای متقاعد کردن مولداویاییها برای داش��تن 
یک هویت ملی مس��تقل به بار نشس��ته است 
چرا بایس��تی تصور کنیم که برنامه همزمان و 
مشابه حکومت ش��وروی در مولداوی بی ثمر 

بوده است ؟
ادعاهای اثبات نش��ده نقشهای کلیدی در 
بە وجود آمدن کشورهای یوگساوی و چک و 
اسلواکی بعد از جنگ جهانی اول بازی کردند. 
اگرچه نویس��ندگان ملی گرا همان زمان ادعا 
میکردند که ملتهای کروات، صرب، و اسلوونی 
به عنوان هویتی جداگانه برای نسلهای متمادی 
وجود داش��ته اند، این قضیه برای یوگساویی 
که با دفاع وودر ویلس��ون از اصل حق تعیین 
سرنوشت ملتها سازگار خواهد بود، بر این باور 
کەاین س��ه گروه قومی صرفا زیرش��اخه ملت 
اس��او جنوبی )یوگساو( هستند، ساخته شد. 
نمونه ش��عارها و اظهارات موج��ود در برنامه 
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گروههایی که تحت سلطه نیروهای فاتح برای 
ایجاد یک دولت از یوگس��اوها قرار داش��تند 

عبارت بود از :
“ کرواتها و صربها یک ملت هستند. “

“ن��ژاد ما، ک��ه با عناوی��ن مختلف صرب، 
کروات، و اس��لوون شناخته می ش��ود، اما با 
وجود س��ه نام مختلف فقط یک ملت اس��ت- 

یوگساوها.”
“کرواته��ا، صربها و اس��لوونیها در زبان و 
ملیت یکی هس��تند اگرچه با نامهای مختلف 

شناخته شده بودند.”]10[
همانطور که از اطاعات مهاجران در ایاالت 
متحده دریافتیم، اینکه تودەهای روس��تایی از 
هویتی کرواتی یا اس��لوونیایی آگاه بوده باشند 
ج��ای تردی��د دارد، از هوی��ت بزرگتری مثل 
یوگس��او که خیلی کمتر. ب��ه همین منوال، 
اگرچ��ه در آن زمان روش��نفکرانی بودند که 
ملیت��ی جداگانه را برای ه��ر دو قوم چک و 
اساواک ادعا میکردند، اما قانون اساسی سال 
1920 که چک و اساواکی را ایجاد کرد، این 
دو ق��وم را به عنوان “ملت واحد چکوس��او” 
اعام ک��رد. نازیها با زیرکی در این دو دهه با 
کمک گرفتن از شکاف ناشی از این افسانه ها، 
از احساس دش��منی کرواتها و اسلوونیها علیه 
صربها و همچنین اس��لوواکها علیه چکها بهره 

برداری کردند .
از این رو ادعاهای سوال برانگیز در خصوص 
وج��ود یک ملت، غالبا جانب��داری را منعکس 
کرده اس��ت. از س��وی دیگر، موارد متعددی 
را خاطر نش��ان کردیم که محققین مشهور و 
احتماال بی طرف آگاهی ملی را به نسلهای یک 
ق��وم و حتی قرنها قبل از واقعه-ملت ش��دن- 
نسبت داده اند. در اینگونه موارد، اشتباه جایی 
رخ می دهد که اعتبار زیادی به اظهارات ثبت 
ش��ده چند چهره تاریخی داده میش��ود. چند 
سال پیش، والتر سولزباخ مورخان ملی گرایی 
را برای جس��ارتی که اظهارات تعداد معدودی 
از نخبه های سیاسی و روشنفکری را الزاما به 

عنوان واقعیت همه زمانها می دانس��تند، مورد 
مام��ت قرار داد. پس از اس��تناد به اظهارات 
“ ملی گرایی “ بس��یار جالب و مدرن توس��ط 
جان هاس )1370�1415( و پادش��اه فرانسه 
سولزباخ   ]11[،)1610�1553( چهاردهم  هنری 

می گوید)1943، صفحات 13الی 14(:
“ اظهاراتی نظی��ر اظهارات هاس و هنری 
چهاردهم از آن جهت مهم و قابل توجه هستند 
ک��ه خیلی به تعریف ملیت در زمان ما نزدیک 
هستند. آیا علیرغم وجود نشانه هایی برعکس، 
باید اس��تنتاج کنیم کەاین اصل برای چندین 
قرن مورد تصدیق بوده اس��ت؟ به س��ختی.... 
اظه��ارات ه��اس و هنری چه��ارم در قرنهای 
خودش��ان عادی نبودند. حتی در زمان مدرن، 
وقتی با روش��نفکرانی که برای دولتهای ملی 
فریاد می زنن��د، برخورد میکنیم، نباید میزان 
نف��وذ آنها  بر روی تودەها زیاد برآورد ش��ود. 
کارلتون .ج��ی. اچ. َهی��س در تکامل تاریخی 
ناسیونالیسم مدرن از روس��و، ِهرِدر، ژاکوبنها، 
بِنِت��م، مازینی، موراس و دیگران س��خن می 
Weltburger- )ووی��د. فردریش ماینیک��ی در 
tum und Nationalstaat( در م��ورد هامبولت، 
شلَیگل، فیشته، هگل، رانک، بیسمارک و غیره 
می نویس��د. اینها همه روشنفکران یا رهبران 
سیاس��ی بودند. تاریخ آگاه��ی ملی نباید مثل 
تاریخ فلسفه، صرفا اندیشه های تعداد معدودی 
از مردان برجس��ته را بدون توج��ه به پیروان 
گس��ترده آنها توصیف کن��د. همانطور که در 
تاریخ ادیان، باید بدانیم تودەها چه پاسخی به 

آموزه های مختلف دادەاند.”
همانط��ور که قب��ا خاطرنش��ان کردیم، 
آگاه��ی ملی یک پدیده تودەایس��ت نه خاص 
الی��ت، و نگرش تودەها نس��بت به گروه خود 
غالبا غیرقابل تشخیص است. بنابراین محققین 
بیش از حد به اف��کار الیتها متکی بودەاند که 
تعمیماتش��ان در خصوص وج��ود آگاهی ملی 
بس��یار جای ش��ک و گم��ان دارد. در واقع تا 
این اواخر هم این تردید وجود داش��ت کە آیا 
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الیته��ا حتی به صورت ص��وری، تودەها را به 
عنوان بخش��ی از ملتشان حساب میکردند. به 
عنوان مثال اش��راف لهستانی و مجاری، رویاها 
و آگاهی ملی را برای نسلها تبلیغ میکردند در 
حالی که همزمان سیس��تمی از بردگی)سرف( 
را ب��ر به ظاه��ر هم ملتان خودش��ان تحمیل 
میکردند. وقتی س��رف های لهستانی کاما به 
درستی دریافتند که به عنوان یک طبقه پست 
و نه عضوی همسان از خانواده ملی قرار دارند، 
در س��ال 1846 در برابر مالکین لهستانی قرار 
گرفتند، اگر چه بعدا برای آزادی ملی ) بخوانید: 
الیت( لهستان در حال جنگ بودند. یک حس 
از ملیت مشترک با شکافهای طبقاتی متقاطِع 
عمیق و پایدار مثل رابطه بین س��رفها و مالک 
س��ازگار نیس��ت .]12[ به قول روپرت امرسون 
)1960، صفح��ات 95 و 96(، ملت بزرگترین 
اجتماعیست که، وقتی مشکات فوران کرد به 
نح��و موثری فرمان وفاداری مردم را صادر می 
کند، ادعاهای هر دو جامعه کوچکتر یا مواردی 
که به آن دامن می زند را در درون آن نادیده 
م��ی ان��گارد  و یا به طور بالق��وه آن را درون 

جامعه بزرگتر موجود پیش بینی می کند.
از این رو ملت برای جوامعی غیر یکپارچه 
مناس��بتر بوده چ��ون توصل به ی��ک ملیت 
مشترک مافوق هرچیز دیگریست. بنابراین نهاد 
مبتنی بر سرف در اروپای شرقِی قبل از میانه 
قرن نوزدهم، می تواند به عنوان سندی مشهود 
از نبود ملتها که با هویتهای گروه الیت تفاوت 

داشت، در نظر گرفته شود .]13[
در برخی از جوامع، تاریخ حق رای دادن، 
بەاین اشاره دارد که یک ملت کی به وجود آمده 
است. همانطور که تاریخ ظهور آگاهی ملی در 
ژاپن و آلمان را مرور می کنیم، درمی یابیم که 
وجود نهادهای دموکراتیک قطعا الزمه ش��کل 
گیری ملت نیس��تند. به هرحال اگر جامعەای 
خودش را به عنوان یک دموکراس��ی توصیف 
ک��رد، پس عدم اجازه به بخش��های بزرگی از 
مردم برای ش��رکت در پروسه سیاسی ممکن 

اس��ت به مثابه اعان این موضوع باشد آنهایی 
که از حق رای محروم شده اند، عضوی از ملت 
نیس��تند. اگر حقوق انگلیسیها شامل حق رای 
باشد، در مورد ملت به اصطاح انگلیسی که در 
آن بیش��تر انگلیسیها از اعمال آن حق محروم 
ش��ده اند، چه می توان گفت؟ قبل از 1832 
وقتی که تنها مالکین مجاز به رای دادن شده 
بودن، تخمین زده می شود که تنها یک مرد از 
هر شصت مرد بزرگسال انگلیسی می توانست 
رای بده��د. بعد از به اصطاح الیحه اصاحات 
در آن س��ال، از هر س��ی مرد بزرگسال، یک 
نف��ر مجاز به رای دادن خواهد بود. در 1867، 
حق رای بیش��تر گس��ترش یافت و 80 درصد 
از مردان بزرگس��ال را ش��امل می ش��د و در 
سال 1918 بیس��ت درصد باقیمانده مردان و 
همه زنان باالی 30 س��ال را نیز پوش��ش داد  
)هال و آلبیون 1946 صفحات 613،696،796، 
797 و 904(. ب��ا تامل بر چنان محدودیتهای 
ح��ق رای در قرن نوزده��م در بریتانیا و دیگر 
مناطق، ای.اچ.کار چنین عنوان کرد]14[)1967، 

صفحات 10،18، 20(:
ِملک، که گاهی با عنوان “سهمی از کشور” 
توصیف می شد، شرط داشتن حقوق سیاسی � 
و م��ی توان بدون هیچگونه اغراقی آن را گفت 
� ب��رای عضویت تمام و کمال در ملت بود .... 
ظهور قش��رهای جدی��د اجتماعی  با عضویت 
کامل در ملت، مشخصه سرتاسر اروپای غربی 
و مرکزی در س��ه دهه آخ��ر قرن نوزدهم بود 
.... بعد از آن سیاس��ت ملی بر اساس حمایت 
تودەها بنیان نهاده ش��د؛ و وفاداری تودەها به 
ملتی که ابزار کسب منافع جمعی و جاه طلبی 

آنها شده بود، مکمل بود. 
تاخی��ر � در برخی م��وارد در طول قرنها 
� می��ان ظهور آگاهی ملی در بین بخش��هایی 
از الی��ت و گس��ترش آن در بی��ن ت��وده ها، 
متاس��فانه یک واقعیت بدیهی اما نادیده گرفته 
ش��ده را ی��ادآوری می کند که ش��کل گیری 
 ملت یک پروس��ه اس��ت و نه ی��ک رخداد یا 
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حادثه.]15[ و این، ب��ه نوبه خود، هرگونه تاش 
برای جواب به س��وال “ کی یک ملت  درست 
می شود ؟ “ را بی اثر می گذارد. زمان رخدادها 
به س��هولت مشخص می ش��وند اما تشخیص 
زمان مراحل یک فرایند چنین نیس��ت. در چه 
مقطعی اگر تعداد ی��ا درصد کافی از یک قوم 
معین آگاهی ملی بدست بیاورند آنگاه آن گروه 
س��زاوار عنوان ملت هس��تند ؟ فرمولی وجود 
ن��دارد. ما در پی شناس��ایی نقطەای از فرایند 
ش��کل گیری ملت هس��تیم که در آن تعداد 
کافی از جمعی��ت، هویت ملی را چنان درونی 
کردەاند تا باعث ش��ود درخواستهایی به نام او 
به یک نیروی موثر برای بس��یج تودەها تبدیل 
ش��ود. درحالی که ب��ه 100 درصد مردمی که 
چنین آگاهی ملی را کسب کرده باشند نیازی 
ندارد، اما محاس��به دقی��ِق نقطەای که در آن، 
افزایش کّمی در تعداد نفراتی با احساس ملیت 
مشترک موجِب تحوِل کیفی به یک ملت شود، 
بس��یار سخت است. در بیش��تر موارد احتماال 
مجب��ور خواهیم بود که به تعیین تاریخ بعد از 
واقعه رضایت دهیم )مث��ا بعد از یک نمایش 
موثر از بس��یج تودەای به ن��ام ملت (، اگرچه 
تجزیه و تحلیلهای دقیِق ابزارهای سرش��ماری 
که به خوبی طراحی شده باشند، می توانند در 
تفحص برای میزان وس��عت آگاهی ملی کمک 
کنند و مفید باش��ند.]16[ چیزی که می توانیم 
ادعا کنیم این است که حتی حضور تعداد قابل 
توجهی از روشنفکران که وجود یک ملت جدید 
را تبلی��غ می کنند، کافی نیس��ت. حدود یک 
قرن پیش، خاورمیانه دس��تەای از نویسندگان 
را تولید ک��رد که تبلیغ وج��ود ملت عرب را 
میکردند ؛ در حالی که حتی امروزه هم آگاهی 

ملی عرب به طور غیرعادی ضعیف است.

خالصه
اگرچ��ه مقاالت متعددی در چند دهه اخیر به 
سوال “ ملت چیست ؟” پرداخته اند، اما توجه 
بس��یار کمتری به س��وال “ یک ملت در چه 

مرحل��ەای از تکامل خود به وجود می آید ؟ “ 
شده است. شواهد و مدارک فراوانی وجود دارد 
که ملل به رس��میت شناخته شده حال حاضر 
اروپا، همین اواخر به وجود آمده اند، در خیلی 
از م��وارد، قرنها دیرتر از تاریخهایی که به طور 
رس��می برای ظهور آنها تعیین ش��ده بود. در 
مورد ش��کل گیری ملت، تفاوت خیلی کمتری 
در جدول زمانبندی غرب و شرق اروپا، از آنچه 
به طور معمول اذعان ش��ده است، وجود دارد؛ 
و همچنی��ن در مورد اختاف زمان در ش��کل 
گیری ملت میان اروپا و جهان س��وم بس��یار 
اغراق ش��ده اس��ت. در واقع، در مورد تعدادی 
از ملتهای مش��هور اروپا، اینکە آیا ملیت هنوز 
هم حاصل شده است جای شبهه وجود دارد .
یک مشکل اساس��ی فراروی محققین  در 
م��ورد تعیین زمان ظهور ملتها، آن اس��ت که 
آگاهی ملی یک پدیده مربوط به تودەهاس��ت 
نه الیت آن جامع��ه، و تودەها تا همین اواخر 
کاما در روس��تاهای کوچک محصور، و نیمه 
بی س��واد یا کاما بی س��واد بودند و در مورد 
احساسش��ان نس��بت به هویت)های( گروهی 
کاما خاموش بودند. محققین به ناچار، عمدتا 
به کام مکتوب برای شواهد و مستندات خود 
وابس��ته بودند و باز هم ای��ن الیتها بودند که 
تاریخ را به رشته تحریر درآوردەاند. نکات کلی 
آنها در م��ورد آگاهی ملی به ندرت به تودەها 
قابل تعمیم بوده اس��ت، و غالب��ا حتی تصور 

الیتها در مورد ملت شامل تودەها نمی شد. 
یک مسئله بغرنج دیگر این است که شکل 
گی��ری ملت یک فرایند اس��ت نه یک رخداد. 
و لحظ��ەای از این فرایند ک��ه تعدادی کافی 
از م��ردم، هویت ملی را چن��ان درونی کرده 
باش��ند تا ملی گرایی به یک نیروی موثر برای 
بس��یج تودەها تبدیل شود، قابل پیش بینی و 
شناس��ایی نیس��ت. در هر صورت با ادعاهایی 
مبنی بر وجود یک ملت خاص در قبل از قرن 

نوزدهم بایستی با احتیاط به آن نگریست .
*. Walker Connor. «When is a nation?» In 
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ژێدەرەکان
1. Weber cites a 1911 observer as noting that ‘for 
peasants and workers, the mother
tongue is patois, the foreign speech is French’ 
(1976, p. 73). Earlier (1976, p. 67), he
offers data demonstrating that at least 25 per cent 
of the population could speak no
French and that French was considered a foreign 
language by approximately half of the
population who achieved adulthood between 1875 
and 1900.
2. This work was the co-ordinated effort of six of 
the United States’ most
distinguished scholars.
3. Absence from the list of peoples covered 
should not be viewed as divergence from
the pattern. Exclusion might be due to the fact 
that there was no significant migration
prior to World War I (for example, the Estonians); 
that the migrants tended to be drawn
from urban environments (the French); that the 
literacy rate was extremely high (the
Swedes); that the migrants came from outside the 
traditional homeland (most Serbs and
Magyars came respectively from outside Serbia 
and contemporary Hungary); that the
ethnic category actually contained large numbers 
of non-members (it is estimated, for
example, that not more than 17 per cent of the 
migrants classified as Russian were
actually so; some 58 per cent were Jewish, 11 per 
cent were Polish, and 8 per cent were
German); or that the entry in the Harvard Ency-
clopedia of American Ethnic Groups
furnished no information on self-held group iden-
tities at the time of migration.
4. The degree to which those who identified them-
selves as Kashubes felt they
constituted a separate national gTOup is suggested 
by a leading United States dictionary
published in 1914; ‘Kashoob – a member of a 
people inhabiting part of Poland and the
coast of Danzig whose language is Kashubian and 
whose chief pursuit is agriculture.’
Elsewhere, the dictionary distinguished between 
Kashubian and Polish: ‘Kashubian – a
language of the West Slavonic group resembling 
Polish and spoken in Danzig, Prussia,
and its vicinity.’ (See the entry Kashoob in Funk 
and Wagnalls, 1914.)
5. The Funk and Wagnalls 1914 dictionary re-
ferred to these people as Malo-Russians
(Little Russians) but subsumed this category, 
along with the Belorussians, as part of a
Russian identity. It did note parenthetically that 
Malo-Russians were ‘sometimes termed

Ruthenians or Ukrainians.’ (See the entry Russian 
in Funk and Wagnalls, 1914.)
6. For evidence that the Montenegrin view of 
group-self is not yet settled, see
Connor (1984, pp. 333-4. 381-2).
7. While the Yugoslav census recorded no people 
claiming Bulgarian descent within
Macedonia, it did report the presence of such 
people immediately across the
Macedonian border in Serbia, further feeding a 
suspicion that those within Macedonia
claiming a Bulgarian descent were simply not 
recorded.
8. For a discussion of whether a single sense of 
national consciousness has
transcended the highlander-lowlander division 
within Scotland, as well as a discussion of
the relative weakness of an Italian consciousness, 
see Connor (forthcoming).
9. Operating on a larger canvas, Alexandre Ben-
nigsen was the best known of a
number of CentralAsian specialists who for some 
years maintained that the Central
Asian peoples of the Soviet Union shared a com-
mon Muslim identity that rendered
insignificant an identity such as Kazakh, Uzbek, 
Turkman, etc. Supporting data for this
thesis, which runs counter to the experiences of 
Islamic peoples elsewhere, have not
been offered. Recent developments suggest that 
the individual ethno-national are
stronger than the common religious bond.
10. For more details, see Connor (1984, pp. 128-
71). Among the groups taking the
position that the Croats, Serbs, etc. were merely 
tribal components of a single Yugoslav
nation was the Yugoslav Communist Party. For 
example, a declaration of the Croatian
Social Democrats of 1 May 1918 asserted that 
‘Slovenes, Croats, and Serbs are one and
the same people, and that as a consequence they 
have all the attributes of one people,
and especially in this respect. .. that they consti-
tute an independent free state’. In a
similar vein, the Serbian Social Democrats pro-
claimed in November of the same year:
‘The Serbs, Croats, and Slovenes are one nation, 
for they have one language and
identical remaining ethnic characteristics. They 
feel like one people and desire union. It
follows that their union in one national state is a 
great, political, economic, and cultural
need which is beyond any discussion.’
11. Hus is cited as saying: ‘The Bohemians must 
be first in the kingdom of Bohemia,
as are the French in the kingdom of France. The 
laws, the divine will, the natural
instinct, command that they shall occupy the first 
place.’ And Henry IV: ‘As you speak
the French language by nature, it is reasonable 
that you should be the subjects of a king
of France. I quite agree that the Spanish language 
should belong to the Spaniard and the
German to the German. But the whole region of 
the French language must be mine’
(Sulzbach. 1943, pp. 12-13).
12. The magnitude of the cleavage is suggested by 
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the following citation
(Nationalism: A Report by a Study Group of 
Members of the Royal Institute of
International Affairs 1939, p. 96): ‘It was said of a 
Croat landowner of the 19th century
that he would sooner have regarded his horse than 
his peasant as a member of the Croat
nation. The same was true of most Polish and 
Magyar landowners of the period’. From
this perspective, the so-called ‘Polish Question’ 
that occupied Europe’s leaders from the
late-eighteenth century until World War I could 
more accurately be described as an élite
rather than a national question.
13. An interesting illustration of the incompatibil-
ity between outcast group and
nation is offered by the burakumin of Japan. 
Although these people are physically
indistinguishable from the Japanese, the Japanese 
treat them as contaminated inferiors
with whom all social intercourse is to be avoided. 
This treatment is justified by the
popularly held conviction – all biological and 
historical evidence to the contrary
notwithstanding – that burakumin are not of Japa-
nese descent. A number of quite
fanciful theories of the burakumirís separate 
descent have been periodically promoted,
because upon such myths depends the justification 
for perpetuating the social ostracism
of these people, that is, for denying them member-
ship of an extended family.
14. The case of France is somewhat different, 
since the system was much less stable,
with non-democratic political regimes in power 
during much of the late-eighteenth and
early-nineteenth centuries. However, the franchise 
was still extremely limited more than
a half century after the French Revolution. Ac-
cording to Hall and Albion (1946, p. 613),
the Revolution of 1830 only extended the vote to 
one in every 200 adult males. Palmer
and Cotton (1971, p. 498) place the post-1830 
French figure at one voter in every thirty
adult males, as contrasted with a pre-1830 figure 
of one in every sixty male adults.
Whatever the correct figure, it is evident that a 
highly élitist view of the nation prevailed
at least until the upheavals of 1848.
15. For a contemporary case of such confusion by 
a Soviet author, see Dumin
(1988). As reported by Kathleen Mihalisko (1988, 
p. 2), Dumin avers that Belorussian
nationhood dates to the medieval era, although we 
have seen from the United States’
migrant data that this sense of nationhood had 
probably not infected the masses as
recently as World War I.
16. For references to several such polls, see Con-
nor (1988).
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روزنامه نگاری فراتر از مرزها    
بدرخانهاواولینمجلهکوردیزبان،
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ت��ا همی��ن اواخر، بخ��ش چش��مگیری از 
رس��انەهای چاپی کوردی زب��ان در خارج از 
مرزه��ای جغرافیای��ی کوردس��تان تولید و 
منتش��ر میش��دند، پدیده ای که منشا آن به 
اولین ژورنال کوردی زبان ، به اسم کوردستان 
برمی گردد، این روزنامه که در س��ال 1898 
آغ��از به کار کرد. بعد از ای��ن که امپراتوری 
عثمان��ی دچار اضمحال ش��د )بعد از جنگ 
جهان��ی اول(، دولتهای ملی پدیدار ش��ده اند 
و به طور فزاین��ده ای هویتهای ملی را اتخاذ 
کردن��د که هوی��ت کوردی و ه��ر المانی از 
آن، ب��ه خصوص رس��انەهای چاپی را حذف 
و س��رکوب کردند. درحالی ک��ه عبدالرحمن 
بدرخ��ان و برادرش مقداد مدحت و همکاران 
متع��دد آنها، مقاالت خود را با انواع اهداف و 
در بستری پیچیده می نوشتند، مشخص است 
که پروژه آنها، منادی لحظه ای برجس��ته در 

توسعه ملی گرایی کوردی است. 
معرفی هویت منحصربەفرد کوردی از س��وی 
آنها و تعهد آنها به گسترش دیدگاههای خود 
در روزنامەش��ان، هویت و فعالیتی بود که به 
باور دولتهای ملی بعد از عثمانی می بایس��ت 
سرکوب می شد. قوی��اً می توان گفت که مجله 
کوردس��تان یک مجل��ه خاص ب��ود، نه به 
خاطر زبان کوردی آن، بلکه بیش��تر بە خاطر 
جای��گاه آن در مخالفت با س��لطان عثمانی، 
عبدالحمید دوم و در واقع مجلەای با حمایت 
مال��ی کمیته اتحاد و پیش��رفت عثمانی بود، 
ی��ک گروه حمایتی از عثمانیهای مختلف که 
می خواستند و در نهایت توانستند رژیم او را 

بربیندازند.
 این فص��ل به دنبال نگاه��ی دوباره به این 
پیچیدگیها اس��ت تا دیدگاهی انتقادی تر به 
توسعه ملت گرایی اولیه کوردی و دیدگاههای 
مختل��ف ب��رادران بدرخ��ان و بس��یاری از 
همکاران آنها ارائ��ه دهد و نگاهی به هویتها 
و دستورکارهای متعدد آنها در زمینه ساخت 
دولت عثمانی و تعهد عدم قطعیتها در مورد 

آینده این امپرات��وری بیندازد. روزنامه نگاری 
ک��وردی زبان با انتش��ار یک مجل��ه به نام 
کوردس��تان- که یک روزنامه چهارصفحه ای 
و بیشتر ش��بیه به یک جزوه بود - در سال  

1898]2[ شروع شد.
 در طی چهار س��ال انتش��ار، 31 موضوع در 
شهرهایی چون قاهره، ژنو، لندن و فولکستون 
چاپ ش��دند. این مجله ح��اوی چند مقاله 
مع��دود در مورد رویدادهای جهانی مرتبط با 
ام��ور کوردها و یا عثمانیها؛ چندین بحث در 
مورد تاریخ کوردس��تان و نوشتەهای موجود 
در زبان کوردی؛ تعدادی از ش��کایات قضایی 
برای س��لطان عبدالحمید دوم، س��لطان در 
حال سلطنت در امپراتوری عثمانی، تعدادی 
از موارد دیگر که ش��امل اطاعیەها در مورد 
رویداده��ا، آگهیه��ای وف��ات و نامەهایی به 

سردبیر است.
 بیش��تر مق��االت به زب��ان ک��وردی چاپ 
می ش��دند، اما بخش��های متع��ددی به زبان 
ترکی عثمانی نیز وجود داشتند، بخصوص در 
مورد موضوعات عص��ر آن موقع این روزنامه 
نه در کوردس��تان و نه حت��ی در امپراتوری 
عثمانی منتش��ر نش��ده بود، بلکه هدف آن 
این بود که توس��ط کوردهای “در تبعید” و 
ش��اید به طور خاص توسط کوردهای که در 
کوردستان تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی 
زندگی میكردند و نیز در استانبول که دارای 
جمعیت کوردزب��ان قابل توجهی در آن زمان 

بودند، خوانده شود. 
در صفحه اول این روزنامه نوش��ته میشود ، 
دویس��ت نسخه از هر شمارە را به کوردستان 
ارس��ال کرد که می بایست به طور رایگان به 

مردم داده میشد. 
اهداف بیان ش��ده این روزنامه عبارت بودند از 
“هشدار به کوردها و تشویق آنها به یادگیری 
هنرهای صنعت��ی و نیز توضی��ح جنبەهای 
مثب��ت علم و دانش، نش��ان دادن جایی که 
آموزش مناس��ب برای کرده��ا قابل دریافت 
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اس��ت و جایی که مدارس مناسب را می توان 
یافت، و جایی که قدرتهای بزرگ در حال کار 
هستند و این که چگونه آنها جنگ می کنند 

و چگونه تجارت انجام می دهند]3[. 
انتش��ار یک مجله کوردی - عثمانی، نزدیک 
به آغاز قرن بیس��تم، در ابت��دا فرا عادی به 
نظر نمی رس��د، در پرتوی ای��ن واقعیت که 
روزنامەهایی در امپراتوری عثمانی برای بیش 
از یکصد سال قبل از انتشار کوردستان وجود 
داش��تند و این ک��ه زمانی که ای��ن روزنامه 
کوردی زبان برای اولین بار منتش��ر شد، به 
نظر می رسید که یک نقطه ناچیز در ازدحام 
فعالی��ت روزنامە نگاری باش��د که در درون و 
خارج از این امپراتوری توس��ط روش��نفکران 

عثمانی در تبعید رخ داده است. 
هرچن��د، ظهور این روزنام��ه از آن زمان به 
عنوان یک نقطه تحول تاریخی برجس��ته در 
تاریخ کوردستان در نظر گرفته شده  است - 
لحظ��ه ورود زبان کوردی به یک دوره زمانی 
جدید و خارج ش��دن آن از بعد ش��عر و نیز 
زمانی که زبان ک��وردی وارد عصر ارتباطات 
جمعی ش��د، همان طور که امیر حس��ن پور 

خاطر نشان می کند.]4[ 
ای��ن روزنام��ه به طور گس��ترده ب��ه عنوان 
ی��ک نقطه عط��ف در تاریخ کوردس��تان در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت و در اولین مرحله 
ملی گرایی کوردس��تان ظهور یافت و روزنامه 
کوردس��تان به این دالیل مورد اهمیت واقع 
ش��د، اما در زمینه سیاس��تهای اواخر دولت 
عثمانی نیز می بایس��ت م��ورد ماحظه قرار 
گیرد. ملی گرایی کوردس��تان در دوره اواخر 
عثمانی را می بایست با تمام پیچیدگیهای آن 
در نظ��ر گرفت. ازجمل��ه از منظر حرفەهای 
ش��غلی، دیدگاهها و دستور کارهای مؤسسان 

آن، برادران بدرخان.
هرچن��د ای��ن روزنامه به  عن��وان یک نقطه 
تح��ول تاریخ��ی در ملی گرایی کوردس��تان 
مورد اش��اره قرار گرفته اس��ت، بستر ظهور 

روزنامه کوردستان در سال 1898، وابستگی 
مؤسسان آن بخصوص عبدالرحمن بدرخان به 
کمیته اتحاد و پیشرفت عثمانی )که از این به 
بعد CUP خوانده میشود(]5[، سازمان مرکزی 
جنبش ترکهای جوان )Young Turk( در طی 

این دوره زمانی بود.
 CUP در سال 1899 توسط یک گروه از چهار 
 Royal( دانش��جو در رویال مدیکال آکادمی
Medical Academy( در اس��تانبول تأسیس 
ش��د که آنها از اواس��ط دهه 1880، عاقه 
فعاالنه به شیوەهای شناسایی یک اپوزیسیون 
 CUP  ]6[.برای رژیم عبدالحمید دوم داشتند
و جنبش ترکهای جوان به طور کلی نماینده 
اعتراض تمام آن دسته از گروههای اجتماعی 
بودند که با سیاس��تها و شیوەهای حمیدیان 
مخالف بودند.]7[ در حالی  که تعلق سیاستهای 
ملی گرایی به جنب��ش ترکهای جوان از دید 
یک کورد عجیب به نظر می رس��د، اما جنش 
ترکهای ج��وان از آغاز به کار خود، هر دوی 
مس��لمانان و غیرمس��لمانان، و ترکها و غیر 

ترکها را جذب کرد]8[. 
درحقیقت تا سال CUP ،1902، یک سازمان 
حمایتی متش��کل از گروههایی با وابس��تگی 
 Young ضعیف ... با مشترکات اندک - غیر از
Turk Weltanschauung )علم و پیشرفت( و 

خواهان خلع کردن عبدالحمید دوم بود]9[. 
هرچند، CUP در استانبول، پایتخت امپراتوری 
تاس��یس ش��د، حجمی از اقدامات س��ازمان 
“در تبعی��د” رخ داد، زیرا اعضا می دیدند که 
فعالیتهای آنه��ا به طور فزاین��ده ای ممنوع 
است و نشریات آنها به شدت توسط سلطنت 
سانسور می شود. از قاهره )یک مرکز CUP در 
خارج از کشور( بود که مقداد مدحت بدرخان، 
روزنامه کوردستان را در آنجا تأسیس کرد.]10[ 
او تنها 5 شمارە اول این روزنامه را سردبیری 
ک��رد و تمام ش��مارەهای بعدی آن توس��ط 
برادرش عبدالرحمن سردبیری می شد]11[ که 
اقدام به نقل مکان نشر روزنامه به ژنو، لندن 
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و فولکس��تون نمود این شهرها مراکز فعالیت 
CUP بودند. مش��خص است که عبدالرحمن 
بدرخان، یک عضو فع��ال CUP بود، حداقل 
در طی س��الهایی که در روزنامه کوردستان 
را منتش��ر می کرد و ش��واهدی وجود دارند، 
مبنی بر این  که این روزنامه کردزبان توسط 
مطبوعات CUP منتش��ر شده است و توسط 
س��ایر اعضای CUP خوانده و نوشته می شده 
اس��ت.]12[ اما روزنامه کوردس��تان به سادگی 
یک ارگان از CUP نبود، زیرا مؤسسان آن، از 

اعضا این سازمان بودند. 
خود روزنامه ، فضایی را به گزارش فعالیتهای 
CUP و چندی��ن عض��و گ��روه، به خصوص 
در مورد موضوعه��ای روز اختصاص می داد. 
ی��ک موضوع که توجه خوب��ی را در روزنامه 
کوردس��تان به خود جلب کرد، اولین کنگره 
 CUP اپوزیس��یون عثمان��ی بود که توس��ط
سازماندهی و در پاریس در سال 1902 برگزار 
شد. این پوشش، مداخله عبدالرحمن بدرخان 
در امور امپراتوری را برجسته می کرد. آخرین 
موضوع روزنامه کوردس��تان ب��ه طور مثال، 
ح��اوی یک مقاله طویل اس��ت که اطاعاتی 
غنی در م��ورد کنگره ارائ��ه میدهد در این 
مقاله، عبدالرحمن بدرخان در مورد برنامەها 
برای کنگره و مس��ائل دخیل در کسب اجازه 
از دولت فرانسه برای گردهمایی را مورد بحث 
و بررسی قرار میدهد؛ که خود دولت فرانسه 
نیز در جلسه حضور یافت؛ و بعد از منازعات 
در م��ورد دخالت خارج��ی در امور عثمانی، 
مخالفتهایی مطرح ش��د. خ��ود عبدالرحمن 
بدرخان برعلیه گروه صحبت کرد که به نفع 
دخالت بیگانگان در پیاده س��ازی اصاحات و 
تاس��یس دوباره رژیم قانون اساس��ی بود که 

مطلوب CUP وی بود. 
هرچند، هی��چ ذکری از موضوعات مربوط به 
کوردس��تان در این مقاله دیده نشد؛ و هیچ 
اش��اره ای به چگونگ��ی رخ��داد رویدادها یا 
تصمیمات تاثیرگ��ذار کنگره بر کوردها دیده 

نمی شود. این ممکن است ناشی از این واقعیت 
باشد که در حالی  که هدف کنگره، دستیابی 
به نمایندگی تمامی عناصر در جامعه عثمانی 
بود، بیش��تر نماین��دگان بخاطر عضویت آنها 
در جنبش دعوت ش��دند و ن��ه برای مبادی 
و منش��اءهای ملی آنها. عبدالرحمن بدرخان 
شخصی بود که بخاطر نقش او در این جنبش 
دعوت شد و نه برای کورد بودن او؛ همان طور 
که هانی اوغلو نیز این مس��ئله را خاطرنشان 
میکند.]13[ عاوه بر این، عبدالرحمن بدرخان 
حتی از روزنامه کوردستان به عنوان انجمنی 
برای توضیح فعالیته��ای خود در نتیجه نیاز 
خود به بیدارس��ازی علیه دودمان سلطان و 
تحریک س��ازی بر علیه آن استفاده می کند. 

در یک شکایت، او به سلطان می نویسد:
م��ن، خدمت��کار فروتن ش��ما، ب��ه محض 
فارغ التحصیلی از مدرس��ه راهنمایی، از کالج 
مدیریت دولتی فارغ التحصیل ش��دم و سپس 
آموزش وپ��رورش  وزارت  در  اداره  ی��ک  در 
اس��تخدام ش��دم که با مدارس راهنمایی در 
امپراتوری سروکار داشتم و سپس برای شش 
یا هفت س��ال کار کردم. تمایل فروتنانه من، 
خدمت به ملتم بود. هرچند، سرکوب غیرقابل 
تحمل توس��ط ش��ما مانع از این شد که من 
به خواس��ته خود برس��م. زمان��ی که ماندن 
در اس��تانبول غیرممکن شد، من موقعیت و 
حق��وق خود را فدا ک��ردم و به ارتش آزادی 

پیوستم]14[. 
عبدالله جودت، یک همکار نزدیک عبدالرحمن 
بدرخان در CUP و نیز فعال کورد، داس��تان 

مشابهی داشت. 
عبدالله ج��ودت که در واقع یک��ی از چهار 
مؤسس��ه CUP بود، او به روزنامه کوردستان 
هم کمک می کرد و در مورد موضوعات مربوط 
به مل��ت کورد بحث می کرد، اما یک روزنامه  
اپوزیس��یون عثمانی کلی تر به نام “اتحاد” را 
نیز منتش��ر می کرد که بعد از بس��ته شدن 
روزنامه کوردس��تان، عبدالرحمن بدرخان نیز 
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در انتشار آن مشارکت کرد. 
در ضم��ن عاقه ب��ه امور کوردس��تان ، از 
نوشتەهای آنها در صفحات روزنامه کوردستان 
مشهود است که این دو مرد، همراه با دیگران 
به سیاس��تهای گس��ترده تر عثمانیها توجه 

میکردند.
روزنامه کوردس��تان را بای��د حداقل تا حدی 
ب��ه  عنوان ی��ک ارگان CUP در نظر گرفت. 
هرچن��د، جدای از پوش��ش طوی��ل کنگره 
اپوزیس��یون عثمان��ی در س��ال 1902، این 
روزنامه ترجیح داد ب��ه کار مقاومت در برابر 
رژی��م عبدالحمید دوم به ش��یوەهایی غیر از 
 CUP نوش��تن مس��تقیم در مورد فعالیتهای
بپ��ردازد و در حقیقت از بس��یاری لحاظ ها، 
پوش��ش روزنامه کوردس��تان در مورد امور 
کوردس��تان را با هدف حمله به س��لطان و 
سیاس��تهای او انجام م��ی داد و با انتقادهای 
س��خت از عبدالحمید دوم، سیاستهای وی و 
مقامات رس��می فاسد او، مقاالت و بخصوص 
دعویها و ش��کایات یا نامەهای باز به سلطان، 
موجب پر ش��دن مناسب س��تونهای روزنامه 

کوردستان میشد.]15[ 
این پیام دو وج��ه دارد: با دیدن نحوه تأثیر 
منفی سیاس��تهای سلطان علیه کوردها، آنها 
مجبور هس��تند به اپوزیسیون بپیوندند؛]16[ و 
دوم تفصیل سیاستهای سلطان که بر زندگی 
در کوردس��تان تاثیر میگذاش��ت میتواند در 
جهت افزودن به نمونەهای متعدد ترس��ها از 

کارهای سلطان به کار گرفته شود]17[.
از اولین نامه سرگشادە تا آخرین آن، برادران 
بدرخ��ان به طور فزاینده انتقادات ش��دیدی 
علی��ه غفلت س��لطان از کورده��ا و برعلیه 
سیاس��تهای اجرایی او در کوردستان مطرح 
کردند. این دعویها و ش��کایات به س��لطان، 
اهمیت اس��تراتژیک کوردستان در امپراتوری 
را به عنوان یک منطق��ه گذر بین دو دولت 
دشمن یعنی روسیه و ایران با قلب سرزمین 
عثمانی برجس��ته می ک��رد]18[. این نکته در 

سراس��ر دعویها دوباره تکرار شده است و نیز 
اهمیت راهبردی کوردها به عنوان دلیل اولیه 
توجه بیشتر به این ناحیه و به منظور تضمین 
رفاه مردم برجسته شده است. در یکی از این 

شکایات مقداد مدحت بدرخان می نویسد:
س��لطان من، همان ط��ور که از س��لطنت 
امپراطوری ش��ما مش��هود اس��ت، کوردها، 
برجس��ته ترین افراد در تمام اف��راد در حال 
زندگی تحت کش��ور عثمانی داخلی هستند 
و کوردستان واقع در مرز دو کشور همسایه، 
دارای موقعیت منحصربه فرد در این سرزمین 
اس��ت که مانع تهاجم و تهدیدهای دش��من 
میشود. برخاف کوردستان که از یک موقعیت 
استراتژیک برخوردار است و بر خاف تقویت 
ملت عثمان��ی برای یک دوره زمانی طوالنی، 
تا زمانی که سلطان به پادشاهی توجه کنند، 
روشها و وسایل بهبود وضعیت ما و آموزش و 

پرورش مورد غفلت واقع میشود.
بع��د از نتیجه گی��ری پاراگراف ب��اال با یک 
درخواس��ت از س��لطان ب��رای به رس��میت 
شناختن انتشار روزنامه کوردستان ، نویسنده 
در نامه بع��دی درمورد همین موضوع دوباره 
درخواس��ت تجدیدنظر خود را مطرح می کند 
و می نویسد: این روزنامه کوردزبان، اصاحات 
ض��روری در مناطق کوردس��تان را تضمین 
خواهد ک��رد و به عنوان یک ابزار اولیه برای 
جلوگیری از اقدامات مخالفت مآبانه از سوی 

مقامات رسمی خاص عمل خواهد کرد. 
ای��ن دعویها به خودی خ��ود عجیب غریب به 
نظر می رسند: چگونه مخالفان رژیم نامەهایی 
می نویس��ند که به نظر می رس��د این اعتماد 
را نش��ان می دهند که سلطان مراقب است و 
صرفاً از چیزی که تحت نظر مقامات رس��می 
مخال��ف در امپرات��وری او در حال رخ دادن 
اس��ت ناآگاه اس��ت؟ به  طور س��اده می توان 
گفت که این به سادگی سبک شعار عثمانی 
است: قرارداد ادبی نوشتار دعوی و شکایت به 
حاکم، یکی از انواع بس��یار در بدنه گسترده 
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نوشتار سیاسی عثمانی است.
 مخاطب واقعی در اذهان این نویس��ندگان، 
س��لطان نبود بلکه مردم کورد، سایر اعضای 
CUP و ه��ر عثمانی دیگ��ری بود که ممکن 
اس��ت روزنامه را بخوانند و یا به خواندن آن 
در یک فضای عمومی خصوصی گوش دهند. 
برادران بدرخان و همکاران CUP آنها درحال 
ت��اش برای خلع س��لطان و خلق یک نظام 
سیاسی و اجتماعی جدید در امپراتوری بودند.
اپوزیسیون عثمانی   شرکت کنندگان جنبش 
می دانس��تند ک��ه فراخوانه��ای آنه��ا برای 
اصاحات توسط کاخ سلطنتی نادیده گرفته 

خواهد شد. 
هدف آنها، اذعان ب��ر نیاز به اصاحات حتی 
برای سلطان نبود، بلکه در عوض آنها خواهان 
کن��ار زدن س��لطان و رژیم او هم��راه با هم 
و زندگی در یک عص��ر جدید بودند]19[. این 
درخواس��تها برای تحریک خوانندگان و آگاه 
ش��دن از ماهیت فاسد رژیم موجود و نیاز به 
تغییر و پیوس��تن به جنبش اپوزیسیون برای 
تصویب اصاحات تلقی ش��ده بود. همان طور 
که در زیر مورد بحث و بررس��ی قرار خواهد 
گرف��ت، ای��ن روزنام��ه به طور مس��تقیم با 
کوردها صحبت میکرد و از آنها می خواس��ت 
ت��ا از هویت خود و اهمیت آن  در امپراتوری 

عثمانی آگاه شوند. 
هرچن��د، در انجام وظیفه مخابره این پیامها، 
ب��رادران بدرخان با دو مانع مش��ابه با موانع 
پیش روی همکاران CUP خود که برای یک 
مخاطب هدف متفاوت مطلب چاپ می کردند 

روبه رو شدند:
 اوالً، نش��ریه آنها در امپراتوری ممنوع شده 
بود که ش��گفت آور نیس��ت، زیرا سانسور در 
عصر حمیدی��ان بیداد می کرد. در “نامەهایی 
به س��ردبیر” خوانندگان نوشتند که ریسک 
دستگیری آنها با نشریه کوردستان چیست. 

دوم��اً، روزنامه کوردس��تان فاق��د یک عموم 
خوانن��ده بود. ب��ه بیانی دیگر، بی س��وادی 

تقریباً در مناطق کوردس��تان گس��ترده بود. 
هرچند بر خاف این موانع انتش��ار، روزنامه 
کوردس��تان مانند سایر نشریات ممنوع شده، 
در امپراتوری عثمانی ش��ده بود و یک عموم 
خوانن��ده یا ش��نونده را یافت. درحالی که بی 
سوادی شایع بود، تعداد خوانندگان به کندی 
درحال رش��د بود تا خارج از کاسهای ادبی 

سنتی - نجبا و علما - را دربر گیرد.
 هرچند مهم ترین مطلب برای انتشار محتوای 
ژورنالها، تکراره��ا و خواندنیها در اجتماعات 

عمومی دیگر بود]20[. 
نامەه��ا ب��ه س��ردبیر از مکانهای��ی مانن��د 
داماسکوس، آدانا، ماردین و دیاربکر نیز نشان 
میدهن��د که خوانندگانی ب��رای این روزنامه 
در بخش��های مختلف ای��ن امپراتوری وجود 

داشتند]21[. 
همان ط��ور که م��ن تاکنون بح��ث کرده ام، 
روزنام��ه کوردس��تان را باید ب��ه عنوان یک 
نشریه از جنبش اپوزیسیون عثمانی بزرگ تر 
بر علیه سلطان عبدالحمید دوم در نظر گرفت 
و در حالی  که مق��االت مخاطب قرار دهنده 
مستقیم کوردها درباره موضوعات پیش روی 
کوردس��تانیها )کوردها، ارامنه و س��ایرین در 
حال زندگی در کوردس��تان بودند( همچنان 
ب��ه عنوان یک انجمن برای گرفتن مش��اغل 
اضافی برای س��لطان و سیاستهای او خدمت 
می کردن��د، ای��ن ژورنالها و محتوی��ات آنها 
می بایس��ت به عنوان لحظه ای چش��مگیر در 

تاریخ کوردستان در نظر گرفته شوند.]22[ 
عنوان این روزنام��ه به خودی خود دربردارنده 
این اهمیت اس��ت و از دی��د خوانندگان آن 
پنهان نمانده اس��ت همان ط��ور که یکی از 
خوانندگان آن نوش��ت: زمانی که این مقاله 
“می��ر”  ما به داماس��کوس رس��ید، او یک 
نس��خه از آن را یافت و زمانی که کوردها در 
آن جا مطلع ش��دند که روزنام��ه ای با عنوان 
کوردستان وجود دارد و اینکه این مقاله میر 
ما وجود دارد، آنها این مقاله را بوس��یدند و 
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آن را با س��رهای خود لمس کردند و بسیار 
از آن لذت بردند. س��پس من آن را برای آنها 
خوان��دم. یک موضوع در م��ورد عثمانیها که 
به طور خاص به کوردها مرتبط بود رابطه آنها 

با ارامنه همسایه بود. 
عبدالرحمن بدرخان، همراه با سایرین عمیقاً 
به خاطر تنشهای اغراق آمیز اخیر بین این دو 
گروه به دردسر افتادند و فضای قوی ای را به 
این موضوع در نش��ریه کوردستان اختصاص 
دادند. در یک بن��د، او فعالیت جدایی طلبانه 
ارامنه را متهم می کن��د، اما کوردها را برای 
حمله به ارامنه سرزنش میکند و بدین وسیله 
از نظر اروپاییها به ضرر کوردها عمل می کند. 

او می نویسد:
آنچه در واقع من را در اروپا عصبانی می کند، 
به علت ملت من که یک عضو مفتخر هستم، 
اظهار نظرهای سرزنش آمیز اروپاییها در مورد 
جنگها با ارامنه اس��ت دالیل این چیست که 
شما کوردها را در چش��مان اروپاییها مجرم 
می س��ازد؟ باور کنی��د من هم��ه دالیل را 
می دان��م. من هر چیزی در مورد نحوه تمایل 
ارامنه به جدایی از این س��رزمین مقدس از 
بدنه عثمانی و تبدیل ساختن آن به سرزمینی 
برای خودش��ان را میدانم. هرچند تمام این 
رویدادها به ش��ما این ح��ق را نمی دهد که 
ب��ا ارامنه جن��گ کنید. اما ای��ن هرگز حق 
 ما نیس��ت که به سیاس��تهای دولت اعتماد 
کنیم.]23[ ای��ن مقاله به ط��ور خاص گویای 
موضع عبدالرحمن بدرخان نس��بت به مسئله 
کشتار ارمنیها اس��ت. در این مقاله، همانند 
س��ایر مقاالت، او کوردها را مجبور می کند تا 
ارامنه را نه تنها به دالیل بشردوس��تانه بلکه 
برای ترس از این که مخاصمه کوردها برعلیه 
ارامنه موجب پیش زمین��ه ای برای قدرتهای 
ب��زرگ اروپای��ی در دخالت ک��ردن در امور 
عثمانی، بخصوص در ناحیه ای که کوردها در 
آن زندگی می کردند، شود، در نظر بگیرند. در 
این جا، ابهام بین عثمانیسم )عثمانی گرایی( 

عبدالرحمن بدرخان و کوردیسم )کوردگرایی( 
او مشهود است]24[. 

حم��ات زهراگین عبدالرحم��ن بدرخان به 
واحدهای نظامی س��لطان نیز دیدگاههای او 
در م��ورد این موضوع را مش��خص می کند. 
لفاظیه��ای متع��دد او، توجه��ات را به این 
مطلب جلب میکند که سیاس��تهای مسموم 
س��لطان در این ناحیه چگونه است و چگونه 
این سیاستها، اصطکاک فزاینده بین کوردها 
و ارامنه تقسیم بندی و حکومت را تحریک و 

تشدید میکند.]25[ 
در ی��ک بخش به طور خاص��ه عبدالرحمن 
بدرخ��ان می نویس��د: عظم��ت مح��دود به 
خصوصی بودن “سپاه حمیدیه” تحت فرمان 
زکی پاشا و مقامات رسمی دولت که شما را 
به مبارزه و ارامنه تحریک میکنند نیست. بعد 
از همه اینها، او در بخش دیگری می نویس��د: 
ایده تش��کیل تقس��یمات حمیدی توس��ط 
مارش��ال ارتش چهارم زکی پاشا به کاخ ارائه 
شد و این ایده شامل خلق یک رقابت داخلی 
بین عناصر مختلف توس��ط سلطان پذیرفته 

شد.]26[ 
 Hamidiye Light“ او به  طور خاص نماینده
Cavalry” ب��ود، زیرا نه تنه��ا به  عنوان یک 
اب��زار برای تقس��یم بندی حکومت کوردها بر 
علیه ارامنه عم��ل می کرد، بلکه به این علت 
که ناس��ازگاری در میان خود کوردها را نیز 

برمی انگیخت. 
ی��ک پاراگراف بس��یار جذاب درم��ورد این 
موض��وع، پیچیدگی دیگری را به پیش��نهاد 
من می افزاید، مبن��ی بر این که عبدالرحمن 
بدرخ��ان، چندی��ن کاه را در ی��ک زم��ان 
می پوش��ید و این که در حال��ی  که در یک 
زمان هم عثمانیست و هم کردیست بود، در 
معکوس کردن شانسهای خانوادەهای خود و 
ادعای دوباره نقش رهبری که بدرخانها زمانی 
در کوردس��تان داشتند )موضوعی که بعداً در 
این فصل به آن پرداخته خواهد شد( و انجام 
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این کار ب��ا تقلید از قوم میران که ش��انس 
جدیدی را تحت حمایت عبدالحمید دوم در 
حوزه قبلی اتحاد بدرخانها یافت نقش داشت: 
قبل از این که عبدالحمید به سلطنت برسد، 
کورده��ا افرادی دانا و متمدن بودند و روابط 
برادرانه با ارامنه داش��تند و از هر نوع مقابله 
اجتن��اب می کردند. پس چ��ه اتفاقی افتاد؟ 
آیا تمدن و دانش کوردی به بربریت، س��هل 
انگاری و ش��ورش س��ازمان دهی شده تبدیل 
ش��د؟ چه ش��خص دیگری در کوردس��تان 
بی رحمی میکند اما اعضای “س��پاه حمیدیه” 
توسط سلطان مسلح می ش��وند و مفتخر به 
وفاداری او هس��تند؟ به طور مثال، مصطفی 
پاش��ا، رهبر قوم میران در مرزهای اس��تان 
دیاربک��ر حض��ور دارد. او ده یا پانزده س��ال 
 Misto“ قب��ل در قبیله خود چوپان ب��ود و
the Bald” نامیده می شد. ما نمی دانیم که او 
چه کاری انجام داد که مطلوب س��لطان شد، 
اما اس��تعداد او در خلق رسواییها سلطان را 
متقاعد کرد که تصور کند او به افراد مجروح 
و آس��یب دیده کم��ک می کن��د. او مصطفی 
پاش��ا را به یک پاش��ا تبدیل ساخت و او را 
به عنوان فرمانده سپاه حمیدیه معرفی کرد. 
حال تصور کنید که ای��ن مرد توانایی انجام 
چه کاری دارد - یک خائن که پس��ر خودش 
به دشمن او تبدیل شده است و شخصی که 
عروس خود را بیرون کرده است. آیا ارامنه و 

مسلمانان را قصابی نمی کند؟]27[
در حی��ن عملکرد ب��ه عنوان اب��زاری برای 
اطاع رس��انی ب��ه کوردها در م��ورد این که 
چگونه س��پاه حمیدیه بر علیه منافع کوردها 
کار می کردند و چگونه سیاستهای حمیدیان 
به کردها آس��یب رس��اند، نویس��ندگان در 
روزنامه کوردس��تان به طور کلی به حمایت از 
عثمانی ادامه میدادند که هدف آن، حفاظت 
از امپراتوری و خلق یک وحدت براساس یک 
شهروندی عثمانی عام صرف نظر از مذهب یا 
قومی��ت بود؛ هرچند، آنه��ا در چند موقعیت 

از این ش��عار فاصله گرفتن��د. در مورد اولین 
موض��وع ک��ه عبدالرحمن بدرخ��ان پس از 
مقاله منتش��ر کرد، او در یک پاره نوشته به 
کوردها گفت آنها یک عنصر مورد اس��تثمار 
قرار گرفته هستند، نه تنها توسط سلطان بلکه 
توس��ط ترکها تحت اس��تعمار هستند که به 
موجب آن از این گفتمان عثمانی اس��ت که 
ب��ر عامه عثمانی تأکید می کرد فاصله گرفت. 
در این پارە نوشته، نویسنده اعام کرد: عشق 
من به ملت کورد خودم مرا تحریک می کند، 
تا مس��یر درس��ت را از طریق ای��ن روزنامه 
به کوردها نش��ان دهم. Rum )اس��تانبول یا 
Sublime Porte( مدارس عظیمی در نواحی 
دارای جمعیت توسط ترکها تاسیس می کند. 
دولت پول را از کوردها می گیرد و آن را برای 
ترکها خرج می کن��د. کوردهای ضعیف، برده 

این دولت هستند]28[.
 بعدها، او می نویسد: بعد از خدمت به ترکها 
برای س��الیان دراز، چه چیز خوبی به دست 
آمده است؟ هر زمان که شما دکور میشوید یا 
وقف رتبەهایی میشوید، تمام چیزها در مورد 
رنجهایی که تحت این فش��ار تحمل کرده اید 
را فرام��وش می کنید. این دولت بس��یاری از 
کوردها را در جنگهای خود کش��ته است، اما 
ت��ا به امروز یک کورد برای س��رزمین پدری 
خود نجنگیده اس��ت. این چنین است که ما 
برای خدمت به بیگانگان خلق شده ایم. پانصد 
س��ال پیش یک ترک تنها در کشور ما وجود 
نداش��ت. این ترکها همگی از توران آمدند و 
در کش��ور ما س��کنی گزیدند و حال آنها در 

سرزمین مادری ما حکمرانی می کنند.]29[
هرچن��د به طور کل��ی عثمانیس��ت از نگاه 
عبدالرحمن بدرخان در یک قمار درگیر بود، 
مفهومی که در زیر توس��عه داده خواهد شد 
و مش��خص خواهد شد که یک شانس وجود 
داش��ت که امپراطوری عثمانی به طور کامل 
محو ش��ود. با آماده س��ازی برای آن امکان، 
روزنامه کوردستان کار کرد تا یک حس قوی 
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وحدت تاریخی و غرور ملی را در بین کوردها 
تزریق نماید و آن را با چاپ کردن قطعاتی در 
مورد تاریخ کوردس��تان و نوشتەها انجام داد، 
به طوری که کوردها توانس��تند برجسته سازی 
عنص��ر کوردی در هویت خود را آغاز نمایند. 
ع��اوه بر ای��ن پیامهای تعبیه ش��ده در این 
قطعات منتشرشده در روزنامه کوردستان بعد 
از تاس��یس عظمت کاره��ای تاریخی و ادبی 
کوردی از این متون برای پیشبرد این مفهوم 
که کوردها باید در مخالفت با رژیم موجود به 

پا خیزند استفاده کرد. 
موضوع تاریخ کوردستان بسیاری از صفحات 
روزنامه کوردس��تان را پر می ک��رد. یکی از 
این مقاالت با عنوان “کوردس��تان و کوردها” 
تاریخچه کوردها را از باستان تا لحظه حاضر 
آنها بررسی میکند، همان طور که عثمانیها را 
نیز نش��ان میدهد. نویسنده بر ارزش مطالعه 
تاری��خ کوردس��تان تاکید می کن��د و بر این 
حقیقت پافشاری می کند که تحقیق در مورد 
آن ب��رای مدت  زمان طوالن��ی نادیده گرفته 
شده اس��ت، نویسنده می نویسد: برخاف این 
واقعیت که کوردها دارای کیفیتهای انس��انی 
ویژه مانند ش��جاعت و صنعتی بودن هستند، 
آنها فداکار هس��تند و دارای عشق به آزادی 
هس��تند چنان  که آن را می پرس��تند، اما در 
تاریخ جهان نام آنها غالباً ذکر نش��ده اس��ت. 
و در ی��ک قرن که در آن تمدن به قله خود 
رسیده اس��ت، ملتهای دیگر در واقع مطالب 
چندان��ی در م��ورد تاری��خ کلی ای��ن افراد 

نمی دانند.]30[ 
او ب��ا بررس��ی تاری��خ کوردس��تان از عصر 
باس��تان ت��ا اتخاذ پذیرش اس��ام توس��ط 
کوردها و سلس��لەهای اسامی که آنها تایید 
کردند ادامه میدهد و س��پس مکثی میکند 
تا در م��ورد زیبایی فرد ک��ورد و کیفیتهای 
ش��خصیت کوردی اظهارنظر نماید. با حرکت 
ب��ه موهبته��ای کوردها تا عل��م و دانش، او 
می نویسد: سلسله مروانی خدمات عظیمی به 

تمدن اس��ام ارائه داد و بسیاری از محققان 
مه��م در زمینەهای علم و مذهب مش��ارکت 
کردند. و پ��س از یک قرن برای علم و هنر، 
امروز کوردها تحت سرکوب رژیم عبدالحمید 

دوم قرار گرفته اند]31[.
در هماهنگ��ی کام��ل با موض��ع روزنامه به 
عن��وان ی��ک ارگان مخالفت ب��ا عبدالحمید 
دوم، تاریخچ��ه کرده��ا در اینج��ا به تصویر 
کش��یده شده اس��ت، اما حوزه دیگری است 
که به دس��ت دولت حمیدیان آس��یب دیده 
است. این قطعه، مانند سایر قطعات، کوردها 
را ترغیب میکند که واکنش نش��ان دهند و 
“عظمت تاریخی” خ��ود را بازپس گیرند.]32[
همچنین در هماهنگی با پیشنهاد من مبنی 
بر اینکه ب��رادران بدرخان، چندین “کاه” را 
میپوش��یدند، روش اس��تفاده آنها از شانس، 
در س��ایه آگاهی دادن به کورده��ا از تاریخ 
خود، برای پیش��برد تاریخ خانواده خود بود، 
موضوع��ی ک��ه در ادامه تحت بررس��ی قرار 

خواهد گرفت.
تصمیم برادران بدرخان برای نمایش آثار ادبی 
و ادای احترام به ش��اعران مش��هور کورد در 
کوردستان، بسیار مرتبط با انتشار تاریخ کورد 
بود. در ش��ماره سوم، مقداد مدحت بدرخان، 
یک مداحی عقب مانده را برای ش��اعر کرد، 
احمد خانی چاپ کرد که هنوز هم به خاطر 
ش��عر وطن پرس��تی و ارادت خ��ود به زبان 
کوردی مشهور بوده و هست]33[. آنها با چاپ 
مجدد شعر حماسه او )نسخه آگهی شده در 
س��ال 1694(، مەم و زین، به صورت سریال 
در صفح��ات روزنامە کوردس��تان، به یکی از 
مشهورترین چهرەهای تاریخ کوردستان ادای 
احترام کردند]34[. مەم و زین داستان دو عاشق 
اس��ت )Mem و Zin( از قبیلەهای رقیب که 
چه��ره ای به نام بکر ک��ه خود از یک قبیله 
متفاوت است، مانع اتحاد آنها میشود. پس از 
مرگ مەم، زین س��وگوار معشوق خود بود تا 
زمان��ی که از غم و اندوه مرد، و در کنار مەم 
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دفن ش��د.]35[ وقتی نقش بکر در این فاجعه 
کش��ف شد، او از زندگی خود میترسد و بین 
قبرهای این دو دوستدار پناه میبرد. اما او به 
هر حال کشته میشود و بوته ای خار از خون 
او جاری میشود، که ریشەهای آن عاشقان را 
حتی پس از مرگ آنها از هم جدا میکند. این 
موضوع، که توسط ملی گرایان کورد پذیرفته 
ش��ده است، توسط حس��ن پور توضیح داده 
اس��ت: “مەم و زین نماینده دو بخش تقسیم 
ش��ده کوردستان بین امپراتوریهای عثمانی و 
و عدم  فارسی هس��تند.]36[ بکر اختاف و… 
وحدت شاهزادەهای كورد را دامن میزند كه 
خانی آنها را به عنوان دالیل اصلی دس��تیابی 

مردم به حاكمیت توصیف میكند. 
مقدمه ش��عر مس��تقیماً این مفه��وم را بیان 

میکند:
بنگری��د: تم��ام کش��ورها بین عربس��تان و 
گرجستان / س��رزمین کورد است. / کوردها 
در آنج��ا مانند یک پایگاه مس��تحکم زندگی 
میکنند. / ترکها و پارس��ها در پشت سر آنها 
مستقر هس��تند ... / ملت ما کلیدهای مرزی 
را در اختیار دارد ./ او هر دو دشمن را از هم 
جدا میکند. / مانند یک سد قوی است. / اما 
وقتی دریای ترکیه و اقیانوس پارس خش��ن 
میش��وند / کوردها با خون پاشیده میشوند ... 
/ اگ��ر ما متحد میش��دیم ... / ما قوی ترین 
میشدیم ... / باد را باال میبردیم ... / ما دستها 

را باال میبردیم. قلمرو علم و خرد]37[.
خانی همچنین وضعیت ش��وربختانه کوردها 
را از عدم حضور دولت کوردس��تان میدانست 
و اظهار داش��ت که اگ��ر کوردها تحت یک 
پادش��اهی کورد متحد ش��وند، وضعیت آنها 
بهبود خواهد یافت. واضح اس��ت که برادران 
بدرخان نس��بت به پیامهای ارسالی در مەم 
و زی��ن حس��اس بودند. در معرفی ش��عر به 
خوانن��ده، مقداد مدحت بدرخان مینویس��د، 
“ش��عر ]او[ ... علی الظاهر داستان دو عاشق 
میباش��د، اما معنی و اهداف نهایی آن پنهان 

اس��ت. به همین دلیل، خواندن دقیق ش��عر 
بسیار حائز اهمیت است.]38[” 

همان طور که در باال اش��اره کرده ام، عاوه 
بر خدمت به عنوان واس��طه مخالفت با رژیم 
عبدالحمی��د دوم و ب��ه عنوان اب��زاری برای 
تبلیغ احساسات ناسیونالیستی کورد، روزنامه 
کوردس��تان در خدم��ت اهداف ش��خصی، 
خانوادگ��ی و قبیله ای / سلس��له ای برادران 

بدرخان نیز بود. 
این نکته با این حقیقت اثبات میش��ود كه از 
قطعات چاپ شده در تاریخ كوردستان، همه 
ج��ز یك گذرگاههای “تاریخی” روی خاندان 
بدرخان و شاهزادگان بوتان،]39[ چنان به نظر 
میرسید كه تاریخ نگاری این خانواده مترادف 
با تاریخ مردم كورد ب��ود. برادران بدرخان با 
ترسیم تاریخچه افسانه ای خانواده خود و چاپ 
آن در صفحات روزنامه خ��ود، مطمئناً قصد 
داش��تند به خوانندگان خ��ود بگویند که در 
صورت فروپاش��ی امپراطوری، آنها نمایندگان 
طبیعی ملت کورد هس��تند و ادعای رهبری 

آن را داشتند. 
مق��داد مدح��ت و عب��د الرحم��ن بدرخان، 
اعضای یک��ی از طوالنی ترین و قدرتمندترین 
خانوادەهای حاکم در کوردستان بودند که یک 
سلس��له را به نام خود بنیان نهاده بودند و به 
خاطر بخش خوبی از حضور عثمانی، بر بخش 
عمده ای از کوردس��تان حکومت کرده بودند. 
اگرچه به احتمال زیاد سلسله بدرخان پیش از 
قرن نوزدهم حکومت خود را به عنوان سلسله 
ای “ملی” ادامه داده بود، کامًا واضح است که 
فرزندان مشهور بدرخان بیگ که کوردستان را 
تأسیس کرده اند، در صدد بودند که حکومت 
خ��ود را به عنوان حکوم��ت ملی گرای کورد 
به تصویر بکش��ند. آنها قیامه��ای خود علیه 
تاشهای عثمانی برای برقراری مجدد کنترل 
بر مناطق حاشیه نشین آن، یعنی کوردستان، 
در اواسط قرن نوزدهم را به عنوان شورشهای 
“ملی گرایی” به تصویر کشیدند. برای تقویت 
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این تصوی��ر، آنها به عناص��ر حکومت و قیام 
بدرخان بیگ اش��اره کردند که حرکتهای وی 
را به سوی اس��تقال روشنتر از امتناع وی از 
پرداخت مالیات یا ارائه نیرو به دولت عثمانی 
نش��ان میداد. آنها مجب��ور بودند به چیزهایی 
فراتر از این فعالیتها اش��اره کنند زیرا، با این 
هم��ه، اینها آنقدرها خارق الع��اده نبودند که 
ای��ن فق��ط کاری بود که اف��راد محلی انجام 
دادند و در عوض، برای نش��ان دادن تمایات 
“ناسیونالیستی” خود، پسران وی بر تاشهای 
وی تأکی��د کردند و از زمان قدرت در س��ال 
1821 ت��ا تبعی��د وی در س��ال 1847، “ 
کوردستان مس��تقل” را ایجاد کنند تا بتواند 

توسط خودش و خانوادهاش اداره شود. 
آنها بح��ث کردند که چگون��ه بدرخان بیگ 
کوشید تا اختافات بین قبایل را برطرف کند 
و رقابتهای قبیله ای را از بین ببرد، زیرا او دید 
که چگونه اختاف��ات در جامعه کوردها فقط 
شانس دس��تیابی به استقال برای کوردستان 
را تضعیف میکند. او اتحادهای بی ش��ماری را 
شکل داد و موقعیت خود را تحكیم بخشید تا 
جایی كه به مقام “پادش��اه كوردستان” رسید. 
روس��ای قبیله به او مالیات پرداخت میکردند، 
او پ��ول خود را به س��که ضرب میکرد و نماز 
جمع��ه به نام او تاوت میش��د. اروپاییانی که 
از منطقه بازدید کرده اند همچنین در برنامه 
سیاس��ی از لحن کامًا ناسیونالیس��تی او یاد 

کردند]40[.  
با وجود این اقدام��ات، نمیتوان انکار کرد که 
ه��دف اصلی وی در ش��ورش و متحد کردن 
قبای��ل دیگر تحت حاکمی��ت وی، حمایت و 
تحکیم بیش��تر قدرت خودش بوده اس��ت]41[. 
صرف نظر از این اطاعات، آنچه بس��یار مهم 
است، این اس��ت که چگونه حکومت بدرخان 
بیگ توس��ط فرزندانش به ویژه پس��رانش در 
کوردس��تان به تصویر کش��یده ش��ده است. 
داس��تان نبردهای امیر بدرخان علیه نیروهای 
عثمانی در مقاله ای طوالنی با عنوان “بدرخان 

بیگ” در روزنامه کوردستان روایت شده است. 
در این نوشتار، عبدالرحمن بدرخان توطئەهای 
شیطانی را که توس��ط مقامات فاسد عثمانی 
علیه کوردها به وجود آمده اس��ت، به یاد می 
آورد و اینک��ه چگونه پ��در وی، امیر بدرخان، 
با ش��جاعت جنگ کرد تا “حکومت عادالنه” 
کوردستان را بازگرداند. او مینویسد، “هرکسی 
میخواست در مرز مدیریت خود زندگی کند و 
خ��ود را از ظلم نجات دهد. بنابراین، مناطقی 
ک��ه در اختیار بدرخان بی��گ بود، محدود به 

جزیره و بوتان نبودند.]42[ 
در جاه��ای دیگ��ر، عبدالرحم��ن بدرخان از 
وضعیت کوردستان در روزگار خود ابراز تاسف 
میکن��د و توضیح میدهد ک��ه چگونه، پس از 
حکوم��ت پدرش، اوضاع بدتر ش��د: “از زمانی 
که پدرم کوردس��تان را ترک ک��رد، مقامات 
اعزام شده توسط دولت به شهرها و روستاهای 
کوردستان، مانند مارها در حال نوشیدن خون 
ُکوردها هس��تند. مراجعان نمی دانند مشتری 
آنها کیست و همچنین مشتریها نمیدانند که 
چه کس��ی پش��تیبانی کننده آنهاست. میهن 
کوردس��تان مانن��د یک بدن زخمی خس��ته 
ش��ده اس��ت”]43[. مقاله دیگری که به وضوح 
نش��ان میدهد که کوردستان در بعضی مواقع 
به عنوان راهی برای پیش��برد منافع خانواده 
بدرخان عم��ل میکند، )همان طور که در باال 
ذکر ش��د( که در آن عبدالرحم��ن بدرخان، 
واحده��ای حمیدی��ه را محک��وم میکند و از 
فرصت اس��تفاده میکند تا مصطفی پاش��ا از 

قبیله میران را تهییج کند. 
 به وضوح بین ای��ن دو خانواده رقابت وجود 
داشت. برای تشریح داستان آغاز شده در باال، 
در طول جنگ روس-عثمانی در سال �1877
8، دو ب��رادر عبدالرحمن و مق��داد مدحت ، 
عثمان و حس��ین، دوباره امارات بوتان را برپا 
كردند و عثمان پاش��ا، ب��رادر بزرگتر، خود را 

حاكم اعام كرد. 
وی حدود هشت ماه حکومت کرد و از حمایت 
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بسیاری از قبایل همسایه بهره برد. با این حال، 
پس از آن که س��ربازان عثمانی، عثمان پاشا 
را به اسارت گرفتند، این امارات تجزیه شدند. 
به دلیل اوج گرفتن رتبه او به محض انتصاب 
همکار یک لش��کر حمیدی��ه، منطقه ای که 
توس��ط خاندان بدرخان اداره میشد، در دست 
سلطنت مصطفی پاشا قرار گرفت و قبیله وی، 
میران، برای کنت��رل منطقه آمد. مطمئناً این 
مسئله عبدالرحمن بدرخان را خشمگین نمود 
 ”Misto the Bald“ و اظهارات وی با تمسخر از

نشاندهنده این خشم است.
در زمینه تبلیغ عایق خانوادگی، یک تحرک 
دیگر ب��رای چاپ مەم و زین دیده میش��ود. 
تشابهاتی بین تمایات بیان شده توسط احمد 
خانی در مەم و زین و توسط برادران بدرخان 
در کوردستان دیده میش��ود؛ این برداران در 
مورد دولت به عقب نشسته کوردها و این که 
چگونه کوردها فاقد آموزش هس��تند، تاس��ف 
خوردن��د – هدف روزنامه، چاره یابی برای این 
وضعیت به واس��طه باز کردن علم و دانش به 
کوردها بود. خانی از این حقیقت غمگین بود 
که کوردها در چنگال سیاستهای مرزی گرفتار 
شده اند؛ بدرخانها به دنبال آشناسازی کوردها 
با موقعی��ت راهبردی خ��ود و نجات کوردها 
از موقعی��ت ب��د آنها در س��رزمینهای مرزی 
امپراتوریه��ا بودند. ب��رادران بدرخان با خانی 
توافق کردند که باید تغییراتی از باال توس��ط 
ش��اهزادەها و نجبا صورت گی��رد و آنها این 
محکومیت را از دی��د خوانندگان خود پنهان 
نکردند. همان طور ک��ه عبدالرحمن بدرخان 
می نویسد، نخبگان کورد میبایست افراد کمی 
را تحت علم حاکمیت و هنرهای خود آموزش 
دهن��د، آنگاه بیگها و آقاه��ا بیش از یک صد 

سال مورد احترام واقع خواهند شد]44[:
بیگها، آقاها و پاش��اها - من از شما میپرسم، 
چه کس��ی در میان شما کاری برای سرزمین 
پدری خود انجام داده اس��ت، که به ما نشان 
دهد که ش��ما وطن خود را دوس��ت دارید؟ 

میه��ن پرس��تی یعن��ی جلوگی��ری از ورود 
دشمنان به س��رزمین پدری. میهن پرستی به 
معنای سعادتمند شدن وطن، و میهن پرستی 
به معنای آموزش فرزندان س��رزمین پدری و 
آموزش هنرها و علوم به آنها ... ایجاد مدارس 

و جوامع خیرخواهانه است.]45[
دالل��ت در اینجا این اس��ت ک��ه در حالی که 
اش��راف کورد هیچ کوشش��ی برای به دس��ت 
آوردن سعادت برای ملت کورد انجام نداده اند، 
خانواده بدرخان، ابتدا با تاشهای امیر بدرخان 
برای متحد کردن قبایل کورد و ارتقاء امنیت و 
دوم توسط پسران بعدی خود از کوردستان، به 
نمایندگی از کوردها این کار را کرده اند. در این 
یادداشت، شباهتهای بین رویای خانی از رهبر 
دالورانه کورد که میتوانس��ت کوردها را تحت 
حاکمیت خیرخواهانه او متحد نماید و توصیف 
در کوردس��تان از بدرخ��ان بی��گ، پدر مقداد 
مدحت و عبدالرحمن، چش��مگیرتر میش��ود. 
ش��اید تصادفی نباش��د که م��ەم و زین و آثار 
وی در مورد امارت بوتان با هم چاپ شده اند. 
ش��اید برادران بدرخان خود و خانواده خود را 
به عنوان چهرەهای قهرمان تصور میکردند. آنها 
خود را به عنوان رهبران نجیب تصور میكردند 
كه كوردها را از طاعون عقب ماندگی و موقعیت 
تأسف آور آنها، كه ناشی از موقعیت جغرافیایی 
آنها بود، آزاد كردن��د. احتماالً برادران بدرخان 
در ترسیمی از اش��ارات غیرمستقیم به موازات 
بین پادش��اه خانی و پدر خ��ود، به خوانندگان 
کورد خود اش��اره داش��تند که اگر روزی یک 
کوردستان مستقل وجود داشته باشد، خانواده 

بدرخان حاکمان طبیعی آن خواهند بود.
از محتویات روزنامه کوردس��تان به س��ختی 
میت��وان نتیج��ه گرف��ت که می��زان فعالیت 
برادران بدرخان در پیش��برد منافع خانوادگی 
/ قبیله ای / سلسله ای، در تاش برای ترویج 
ناسیونالیسم کورد بوده است، یا آنها به عنوان 
عثمانیهایی فعالیت میکردند که میخواس��تند 
از تمامیت ارض��ی محافظت کنند. در عوض، 
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برادران بدرخان و روزنامه آنها، کوردس��تان ، 
باید متعل��ق به هر دو زمینه باش��ند و برای 
دس��تیابی به اهداف ارائه شده توسط هر سه 

تاش میکردند.
ب��رادران بدرخان و کوردس��تان ، به هر حال، 
محصول لحظه تاریخی خود بودند و شرایطی 
ک��ه زندگی برای آنها به وجود آمده بود، چند 
وجه��ی بود. موض��وع هویت مخصوص��اً برای 
كوردهای ساكن در جامعه عثمانی پیچیده بود. 
همه عثمانیها هویتهای چند وجهی داش��تند 
ک��ه پیوندهایی ب��ه مذهب، منطقه، روس��تا، 
قبیله، طبقه اقتصادی-اجتماعی و س��لطان / 
خلیفه داش��تند و آغاز احساس قومیت قوی تر 
در ق��رن نوزدهم به این امر اضافه ش��ده بود. 
حتی برای آن دس��ته از کوردهایی که ممکن 
اس��ت نس��بت به “خان��واده و قبیله و رئیس 
قبیله” احساس وفاداری ویژه ای داشته باشند، 
وجود وفاداری به یک عنصر، همانگونه که “ون 
بروژن” خاطرنشان میکند، “]د[ مانع عملکرد 
س��ایر وفاداریها نمیشود؛ برعکس، هنگامی که 
وفاداریهای جدی��د مانند ملت و طبقه پدیدار 
میشوند، مقدمات اولیه از کار نمی افتند. غالباً 
اتفاق می افتد که ای��ن وفاداریهای مختلف با 
یکدیگر در تعامل و تغییر متقابل هستند.]46[“ 
برادران بدرخان از این نظر اس��تثنایی نبودند. 
هویت آنها ش��امل همه ای��ن مؤلفەها بود، و 
 Young چشم انداز آنها نیز توسط بزرگتر ترک
Turk Weltanschauung از علم و پیش��رفت 
هدایت میشد، که توسط میزان سنگین نخبه 
گرایی حمایت میشد. روزنامه آنها، کوردستان 
نیز به همین ترتیب باید به عنوان انتش��اراتی 
که توس��ط این هویته��ا و دیدگاههای موازی 
مشخص میشوند در نظر گرفته شود. این یک 
کانال برای برادران بدرخان به منظور پیشبرد 
برنامەهای شخصی، خانوادگی و قبیله ای آنها 
بود. آنها س��خنان تحسین آمیز درباره خانواده 
خود چاپ کردن��د و به طرز ناامید کننده ای 
از رقبا صحب��ت کردند. به همین ترتیب، آنها 

امیدوار بودند که با قلمهای خود برای خودشان 
مبارزه کنند. اما روزنامە کوردس��تان نیز یک 
روزنامه CUP بود. ای��ن گزارش از فعالیتهای 
CUP و جنب��ش جوان ترک خبر داد و از این 
طریق، خود را به صورت محکم برای مخالفت 

با رژیم حمیدیان نشان داد. 
بنابرای��ن باید در این چارچوب درک ش��ود. 
ع��اوه بر ای��ن، وزن روزنامە کوردس��تان در 
ناسیونالیسم اولیه کورد از این واقعیت پوشیده 
نیس��ت. این نخس��تین روزنامه ای بود که به 
زبان کوردی چاپ شد و اولین روزنامەای بود 
که به امور کورده��ا توجه میکرد و به همین 

دالیل خاص است.
درک جدید ما در مورد روزنامە کوردس��تان ، 
نخستین روزنامه کورد، و همکاران آن، به ویژه 
ب��رادران بدرخان، برای ساختارش��کنی برخی 
از اس��طورەهای اصولگرا که اغلب حس��ابهای 
ناسیونالیس��م کورد را مطرح میکنند، ضروری 
اس��ت. همچنین کمک می کن��د تا یک جنبه 
جدید به سیاس��ت اواخر عثمانی و همچنین 
عقای��د راک��د قبیله ای اضافه ش��ود. روزنامە 
کوردس��تان و ادارە کنندگان آن از بس��یاری 
جه��ات “فراتر از مرزها” بودند. این ژورنال در 
خارج از کوردس��تان و حتی فراتر از مرزهای 
امپراتوری تولید میش��د، اما با این وجود برای 
خوانندگان نه تنها در کوردس��تان بلکه برای 
اقشار کوچک کوردهای س��اکن سایر مناطق 
امپراتوری و خارج از کشور نیز در نظر گرفته 
شده بود. این امر از آن زمان تاکنون خصوصاً 
با توجه به رش��د دیپلماسی، خصوصاً با توجه 
به اینکه رس��انەهای چاپی کوردستان عمدتاً 
در داخل کوردس��تان ممنوع ب��وده اند، یکی 
از ویژگیهای مه��م روزنامه نگاری در روزنامه 
کوردستان بوده است. این وضعیت فقط اخیراً 
تغییر کرده است، اگرچه تا حدی سنجش شده 
است. اما مهمتر از موقعیت فیزیکی، روشهایی 
است که هویتهای چند جانبه، چشم اندازها و 
برنامەهای بیان شده توسط برادران بدرخان و 
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روزنامە کوردس��تان در آنسوی مرزهای دسته 
بندیهای��ی قرار میگیرند که ما اغلب به عنوان 
ثاب��ت یا محدود به آنها نگاه میکنیم. برخاف 
انتشارات بعدی کوردی که ممنوع شدند، چون 
به زبان کوردی می نوشتند و در آنجا به عنوان 
تهدید رژیمهای جدید ناسیونالیستی که پس 
از جن��گ جهانی اول کورده��ا را دربرگرفته 
بودن��د، در آنجا ایس��تاده بودن��د، اما روزنامە 
کوردس��تان به خاطر کورد زبان بودن ممنوع 
نش��د، بلکه به دلیل آن ممنوع ش��د که این 
روزنامه مخالفت سیاس��ی با دولت سلطان بود 
و بخشی از حرکت بزرگتر براندازی بود که با 
CUP مش��خص شد. اگر یک مجله کوردی به 
نام کوردستان توسط طرفداران رژیم حمیدیان 
منتشر شده بود، این تردید وجود دارد که آیا 
این سانس��ور و ممنوعیت وجود داشته است 
یا خی��ر. ذکر این امر به م��ا کمک میکند تا 
حوزەهای همپوش��انی روزنامه کوردس��تان و 

بدرخانها را بپذیریم. 
همه آنها در فعالیتهای سیاس��ی خود چندین 
“کاه” پوشیدند. آنها مانند عثمانیها، به عنوان 
کورده��ا، و همچنین به عن��وان بدرخانها که 
مایل به بازگرداندن اهمیت دودمان خانوادگی 
خود بودند، برآشفتند و این کار را علیه شرایط 
عدم قطعی��ت در مورد آینده امپراتوری انجام 
دادند. ادعای من این است که پدیده محافظت 
از ش��رط بندی، یا باز نگه داشتن گزینەها از 
همه طرف، برای کوردها مهم بود، حتی بیشتر 
از س��ایر عثمانیها که به طور مشابه هویتهای 
متداخ��ل داش��تند، کورده��ا س��نت محترم 
محافظت را توس��عه داده بودند. ش��رط بندی 
به عن��وان یک تاکتیک بقا برای مردم مناطق 

مرزی است.
 در گزارشهای بعدی، اغلب تقسیمات موجود 
در جامعه كورد به عنوان مقوله ای مضر برای 
بقای آنها به تصویر كشیده شده است، اما این 
واقعیت فقط در شرایطی اتفاق می افتد كه به 
ادامه وجود جامعه كورد در اصطاحات کامًا 

ناسیونالیس��تی نگریسته شود. میتوانیم برخی 
از برنامەه��ای ظاهراً متناقض آنها را به عنوان 
نش��انەهایی از تکثیر خواستەهای آنها در نظر 

بگیریم. 
ام��ا اگ��ر در ع��وض، ما آنه��ا را ب��ه عنوان 
راهكارهای بقا در نظر بگیریم، همان طور كه 
خود كوردهای عثمان��ی نیز در نظر میگیرند، 
این فهم ظریفت��ر میتواند به ما كمك كند تا 
نه تنها پیچیدگیها و چرخشهایی را كه هویت 
كوردی به دست آورده است، بلكه پیچیدگیها 
و چرخش��ها را نیز برای سایر گروهها، به ویژه 
در مورد سایر افراد حاشیه امپراتوریها و ایالتها 

درک نماییم.
 مطالعه ش��غلهای برادران بدرخ��ان و روزنامه 
آنها، کوردس��تان، میتواند به ما در آشتی دادن 
فعالیتهای��ی ک��ه به نظ��ر میرس��د خودکفا یا 
متناقض هس��تند، یاری کند. از این گذشته، در 
دوره ای از احس��اس ناامن��ی عمیق و اضطراب 
آور، که امپراتوری یک تهدید به نظر میرس��ید، 
آنها کارهای انس��انی - در واق��ع منطقی، - را 
برای بررسی گزینەهای خود و اطمینان از اینکه 
آنه��ا نه تنها برای برنامه B، برنامه C و ش��اید 

حتی برنامه D داشتند، برنامه ریزی میکردند. 

*. Janet Klein. Journalism Beyond Borders: The 
Bedirkhans and the First Kurdish Gazette, 1989-
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by Gareth Stansfield and Mohammed Shareef. 173-
86 (Oxford: Oxford University Press, 2017)
Janet Klein, Associate Professor of History at the 
University of Akron.

سەرچاوەکان
1. This chapter is a revised version of the very first 
paper I wrote as a graduate student at Princeton 
University, and also my first paper on Kurdish 
history. It was fun to revisit this paper, which I sub-
mitted to Professor Şükrü Hanioğlu for our seminar 
on late-Ottoman history in November 1994, and to 
see that I was able to keep largely intact much of 
what I wrote then, with revisions only in framing 
the topic and using some secondary sources more 
critically. I subsequently developed my under-
standing of the Kurdish press and its role in early 
Kurdish nationalism in my Ma thesis (Princeton, 
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1996), which further developed parts of my 1994 
paper. During this process I became so fascinated 
with the Hamidiye light Cavalry that I chose it as 
the topic for my PhD thesis (Princeton, 2002) and 
my book, The Margins of Empire: Kurdish Militias 
in the Ottoman Tribal Zone (Stanford, Ca: Stanford 
University Press, 2011).
2.Extant copies of the 31 issues published between 
1898 and 1902 have been published by M. Emîn 
Bozarslan. In his two-volume collection, he has 
reprinted the journals, transliterated the articles, and 
provided translations of some articles into modern 
Turkish: M. Emîn Bozarslan, Kurdistan (1898-
1902) (Uppsala: Weşanxana Deng, 1991). Numbers 
10, 12, and 17-19 are missing from this collection. 
Malmîsanij has located issues 17 and 18 and reprint-
ed them along with commentary in his Abdurrah-
man Bedirhan ve İlk Kürt Gazetesi, Kurdistan, Sayı 
17 ve 18 (Sweden: n.p., 1992).
 3. Mikdad Midhat Bedirkhan, Kurdistan 1 (9 Nisan 
1314 / 22 april 1898) p. 1; in Bozarslan’s collection, 
Vol. 1, original at end of volume, transliteration of 
Kurdish article on p. 112.
 4. amir Hassanpour, Nationalism and Language in 
Kurdistan 1918-1985 (San francisco, Ca: Mellon 
Research University Press, 1992) pp. 79, 458.
 5. See M. Şükrü Hanioğlu, The Young Turks in Op-
position (New York: Oxford University Press, 1995) 
pp. 132, 169-70, 184, 188,190, 192, 197-8 and foot-
notes on these pages. See also “Ahrar-ı Osmaniye 
Kongresi,” Kurdistan 31; in Bozarslan’s collection, 
Vol. 2, original at end of volume, transliteration 
from Ottoman on pp. 560-64
6. Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, p. 71.
 7. David Kushner, The Rise of Turkish Nationalism 
1876-1908 (London: Frank Cass, 1977) p. 6.
 8 . Ibid.
 9. Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, p. 
213
10.  Hanioğlu also cites an article that appeared in 
Serbesti (18 February 1909) called “Bir Ermeni 
Kilisesinde Bedirhanpaşazade Abdurrahman 
Beyefendi’nin İrad Etdikleri Nutk-i Beliğ,” in 
which Abdurrahman Bedirkhan was quoted for 
his comments on Armenian and Kurdish relations 
after the Young Turk Revolution of 1908 (The 
Young Turks in Opposition, p. 351, n. 251). He did 
continue to work with the CUP, at least loosely, as 
he contributed to Abdullah Cevdet’s İctihad in 1904; 
see Hanioğlu, Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, 
(Istanbul: Üçdal, 1981) p. 54, but he may also have 
been disillusioned with the CUP after the Congress 
of 1902, when a split in the movement occurred. 
See ahead.
11 . Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, pp. 
117, 170.
12 . Ibid., p. 299, n. 96. There are at least two 
articles about Kurdistan in Osmanlı, an official CUP 
paper founded in 1897.
13. 3. Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 
p. 184.
14. Kurdistan 26 (1 Kânûn-i Evvel / 14 December 
1900); in Bozarslan’s collection, Vol. 2, original at 

end of volume, transliteration of Ottoman article 
on p. 466
15. Letter #2 in Kurdistan 4 (21 Mayıs 1314 / 3 June 
1898) p. 1; in Bozarslan’s collection, Vol. 1, original 
at end of volume, transliteration of Ottoman original 
on p. 146.
16. . Letter #3 in Kurdistan 4 (21 Mayıs 1314 / 3 
June 1898) p. 2, in Bozarslan’s collection, Vol. 1, 
original at end of volume, transliteration of Ottoman 
original on p. 147
17. See, for example, the letter from “Diyarbekir 
Notable, Ş.M.” in Kurdistan 13 (20 Mart 1315 / 1 
April 1899) p. 1; in Bozarslan’s collection, Vol. 1, 
original at end of volume, translation of Kurdish 
letter into Latin orthography on p. 259
18.  For a discussion of literacy in Kurdistan, see 
Hassanpour, Nationalism and Language in Kurdis-
tan, esp. pp. 77-81.
19. There is evidence that CUP centers in such 
places as Adana and Diyarbakir, two of the cities 
from which letters were sent to Kurdistan, distrib-
uted banned publications (see Hanioğlu, The Young 
Turks in Opposition, p. 120).
20.  Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, p. 
106. Hanioğlu notes that several CUP journals were 
commonly read aloud in coffee-houses and other 
beverage-drinking establishments.
21.  It should be noted, however, that letters to the 
editor were sometimes fabrications of the NOTES 
573 pp. [178–180] editors themselves, many of 
whom wrote their own “puffs” and praise for their 
journals (personal communication from Hanioğlu, 
spring 1996).
22.  Signed Li Şamê N. H., “Teqrîz: Ji Şamê 
Hatîye,” Kurdistan 3 (7 Mayıs 1314 / 20 May 1899) 
p. 3; in Bozarslan’s collection, Vol. 1, original at 
end, transliteration on p. 136.
23.  “Kürdlere,” Kurdistan 25 (18 Eylül 1316 / 1 
October 1900); in Bozarslan’s collection, Vol. 2, 
original at end of volume, transliteration of Ottoman 
article on p. 440.
24.  Abdurrahman Bedir Khan was a staunch op-
ponent of foreign intervention in Ottoman affairs. 
At the Congress of Ottoman Opposition he sided 
with the group who looked upon Great Power 
intervention with extreme disfavor. While others 
in this faction had their own reasons for embrac-
ing this view, Abdurrahman Bedirkhan’s stemmed 
primarily from his fear that Europe would one day 
succeed in separating Armenia from the Ottoman 
Empire, which most Kurds opposed. In fact, it 
seems as if Abdurrahman Bedirkhan had worked 
to improve Kurdish‒Armenian relations to stave 
off European intervention for some time. Ahmad 
notes that he had made similar comments to those 
quoted here as early as the mid-1890s when he met 
with the chairperson of the Armenian Revolutionary 
Federation (Dashnaktsutiun) in Geneva, where the 
two discussed prospects for collaboration between 
Kurds and Armenians (p. 163, n. 65). An editorial 
letter in Kurdistan even threatened that if Sultan Ab-
dülhamid II did nothing to mend oppressive condi-
tions in the region, the Kurds would have no choice 
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but to ally with the Armenians and create their own 
rule of justice (Letter from Diyarbekir Eşrafından 
Ş. M., Kurdistan 13 (20 Mart 1315 / 1 April 1899) 
pp. 1-2; in Bozarslan’s collection, Vol. 1, original 
at end, transliteration on pp. 259-60). Abdurrahman 
Bedirkhan and other Kurdish figures also published 
articles in the Armenian press.
25.  “Kürdlere,” Kurdistan 25 (18 Eylül 1316 / 1 
October 1900); in Bozarslan’s collection, Vol. 2, 
original at end of volume, transliteration from Otto-
man on p. 442.
26.  “Hamidiye Süvari Alaylar,” Kurdistan 28 (1 
Eylül 1317 / 14 September 1901); in Bozarslan’s 
collection, Vol. 2, original at end of volume, translit-
eration from Ottoman on pp. 499-500.
27.  Kürdler ve Ermeniler,” Kurdistan 26 (1 Kânûn-i 
Evvel / 14 December 1900); in Bozarslan’s collec-
tion, Vol. 2, original at end of volume, translitera-
tion from Ottoman on p. 462. The Hamidiye and its 
involvement in the Armenian massacres of 1894-6 
added to the reasons why Armenians continued 
to join the anti-Hamidian opposition, sometimes 
within the CUP and sometimes outside its auspices; 
see Kamal Madhar Ahmad, Kurdistan During the 
First World War (London: Saqi Books, 1994) pp. 
152-3
28.  . Kurdistan. 6 (28 Eylül 1314 / 10 October 
1898) pp. 2-3; in Bozarslan’s collection, Vol. 1, 
original at end, transliteration of Kurdish article on 
p. 179.
29.  Kurdistan 27 (Şubat-ı Evvel [sic: Kânûn-i 
Sânî] 1316 / 10 February 1901) p. 1; in Bozarslan’s 
collection, Vol. 2, original at end, transliteration of 
Kurdish article on pp. 471-2
30.  Abdurrahman Bedirkhan, “Kurdistan ve 
Kürdler,” Kurdistan 24 (19 Ağustos 1316 / 1 
September 1900); in Bozarslan’s collection, Vol. 2, 
original at end of volume, transliteration from Otto-
man on p. 425.
31.  Ibid.; in Bozarslan’s collection, Vol. 2, original 
at end of volume, transliteration from Ottoman on 
p. 427
32.  Belated because the poet had died in 1897
33.  This poet received special attention in the press 
as someone who was acknowledged elsewhere as 
being “very conscious of his Kurdish nationality”: 
Victor Minorsky, “Kurds,” in First Encyclopedia of 
Islam 1913-1936, Vol. 4 (New York: Brill, 1987) p. 
1154. According to Hassanpour (Nationalism and 
Language in Kurdistan, pp. 90-94) for Haci Qadirê 
Koyî, language cultivation and national sovereignty 
went hand in hand. He recognized the importance 
of developing a press for these goals in one of his 
poems: “A hundred epistles and odes are not worth 
a penny (any more)/ Newspapers and magazines 
have (now) become valuable and respected” (p. 
221). Joyce Blau notes that this poet’s principal 
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ادبیات در مدارس کنیا*

مترجم:کاندیشمحمدی



بحث حاضر در مورد ادبیات در مدارس ما نشان داده 
است كه ما كنیاییها نگران ادبیاتی هستیم كه اکنون 
برای فرزندانمان نادیده گرفته شده است. زیرا تعلیم 
و تربیت یک آینه به وجود اجتماعی مردم اس��ت و 
این همان است که باید باشد و در نظر گرفته شود.
از این رو، سیستم آموزش و پرورش ما كنیاییها 
نخستین قلعه ملی بود كه توسط نیروهای استعماری 
آماده ش��د و پس از آن راه را برای محاصره دائمی 
مستضعفان توسط سایر ارتشهای اشغالگر امپریالیسم 

انگلیس باز و مورد هجوم قرار دادند.
این بحث چهار س��ؤال اساس��ی را مطرح کرده 

است که از مشکل ادبیات فراتر نمیرود.
این موضوعات به شرح زیر است:

1 ارتباط و کفایت سیستم آموزش حاضر:
فلسفه پشت آن چیس��ت؟  محل و دستورالعملهای 
آن چیس��ت؟  چه چیزی و دی��دگاه اجتماعی چه 

کسی قرار است در خدمت آن باشد؟
بر اس��اس پاس��خهای ما به موارد فوق، روشن 
میشود که در چه حوزه ای و چه نوع ادبیاتی را باید 

در مدارس خود آموزش دهیم؟
2 پرسنل تصمیم گیری: 

چه کس��ی باید درم��ورد برنامەهای فرهنگی و ادبی 
ما )بیگانگان یا اتباع (، تصمیمهای اساسی بگیرد؟

چه کسی باید تعیین کند که ما در مدارس خود 
چه چیزی را و چگونه،  تدریس میکنیم؟

3 کادر آموزشی: 
آی��ا ما هنوز هم باید بیگانگان امپریالیس��ت را برای 
آم��وزش ادبیات، زبان، تاری��خ و فرهنگ در مدارس 
خود اس��تخدام و حفظ کنی��م؟  آیا در واقع باید به 
کار خود در روند تعبیر وجودی بیگانگان امپریالیست 

در وجود خودمان ادامه دهیم؟
4 رویکردها به ادبیات:

 چش��م انداز ما به جهان به عن��وان معلمان ادبیات 
چیست؟  نگرش ما به ادبیات به عنوان بازتاب جامعه 
چیس��ت؟  ما هنگام تفس��یر ادبیات در کدام طرف 
هس��تیم؟  برای کمک به کدام ط��رف در مبارزات 

اجتماعی شرکت میکنیم؟
این بحث به موضوع س��وم متمایل شده است، 

ما باید به اس��تخدام بیگان��گان ادامه دهیم یا نه؟ و 
اگرچه این یک موضوع مهم اس��ت، این سه مسئله 
دیگر را تحت الش��عاع ق��رار داده و به مبهم کردن 
اصل و واقعیت گزارش کمیته کار کمک کرده است. 
گ��زارش کمیته در واقع با اظهار نظر، مش��اهدات و 
نتیجه گیری مبنی ب��ر این فرض که ادبیات بازتاب 
بسیار مهمی در یک جامعه است، فضای بیشتری به 

دو موضوع اول داد.
این گزارش این ایده را کامًا رد کرد که کودکی 
در نایروبی فقط با تحصیل در لندن، ابتدا با غوطه ور 
ش��دن در پاسخهای تخیلی یک نویسنده اروپایی به 
حومه شهر و تاریخ خود می تواند خودش را بشناسد. 
. به عبارت دیگر، كودك كنیایی باید از طریق میراث 
و فرهنگهای اروپایی به سمت خود تحقق یابد. بهایی 
که ما ب��رای این مطالعات اروپای��ی محور خودمان 
میپردازیم، نابودی کل ارزش��های آزادی ملی اس��ت 

و باعث میشود ما همچنان برده امپریالیسم باشیم.
براساس این گزارش، ادبیات بیانگر زندگی یک 
قوم اس��ت. این در معنای وسیع کلمه، آگاهی خاق 
مردم از مبارزات خود برای قالب دادن به طبیعت از 
طری��ق کار تعاون��ی و در فرآیند عمل و تغییر خود، 
منعکس میش��ود. این در واقع آگاهی مردم راجع به 
تنشها و درگیریهای ناشی از مبارزاتشان برای شکل 
دادن به یک محیط اجتماعی معنادار که بر اس��اس 
اقدامات ترکیبی خود در مورد طبیعت بنا شده است 
تا بتواند وس��ایل زندگی را بدس��ت آورد، منعکس 

میکند: مانند لباس، غذا و پناهگاه.
بنابراین، ادبیات ش��امل تصاویر افراد از خود در 
تاریخ و جایگاه آنها در جهان اس��ت. بگذارید صریح 
باش��یم; چ��ه تصاویری از طریق ادبیات��ی که او در 
مدارس ملی کنیا میخوان��د، به کودک کنیایی ارائه 
میش��ود؟ امروز، در کنیا دانشجوی ادبیات بودن به 
معنای دانشجوی انگلیسی بودن است. به فرزندان ما 
تاریخ ادبیات و زبان انگلیس��ی از نویسنده ناشناخته 
)Beowulf( تا تی اس الیوت آموزش داده میشود. 
آنها ساخته شده اند برای قرائت، با چهرەهای اثیری 
و صداهای فرشته، ش��عرهایی در ستایش یا تحقیر 
معشوقه بازنشسته غیرقابل تحمل وفادار، که بقایای 
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بازیهای عاش��قانه از کاس��های فئودالی بیکار اروپا 
است:

برو، رز دوست داشتنی!
به او بگویید، که وقت خود و من را هدر میدهد

که حاال او را میشناسم
وقتی او را به تو شبیه میکنم ،

او چقدر شیرین و منصفانه به نظر میرسد.

آنها اش��عاری را زمزمه )میخوانند( میکنند که پاسخ 
نوستالژیک نویسندگان انگلیسی به منظره اوست:

من از ش��کافها، از شکوفەها، پرندگان و گیاهان آواز 
میخوانم: از آوریل، ماه مه، ژوئن و جوالی

من از قطبهای ) ماه ( مه میخوانم ... 
آنه��ا از زیباییهای انگلس��تان و تغییر فصول و گلها 

میخوانند:
دافودیلهای ) نوعی از گیاهان دارویی ( آتشین، گریه 

میکنیم تا ببینیم شما خیلی  عجله دارید:
هنوز طلوع خورشید

ظهرش نرسیده است. “
کودکان هنگام زمس��تان در یک مکان صنعتی آلوده 
انگلیس دچ��ار حیرت میش��وند و بنابراین با ایمان 

شعار میدهند:
مه زردی که پش��ت خود را روی شیشەهای پنجره 

میشکند، 
دود زرد رنگ��ی که پوزه خود را ب��ر روی پنجرەها 

میشکند ،
زبانش را به گوشەهای عصر دراز کرد ،

بر روی استخرهایی که زهکشی ایستاده اند ،
بگذارید دوده ای از دودکشها بر پشتش بیفتد ،

از تراس سقوط کرد، یک جهش ناگهانی ایجاد کرد ،
و دیدم که آن یک شب آرام اکتبر بود ،

یکبار در اطراف خانه پیچید و خوابید. “5
بنابراین، آم��وزش صرف ادبیات اروپایی، و بیش��تر 
ادبیات امپریالیس��تی انگلیس در م��دارس ما، بدان 
معنی اس��ت که دانش آموزان ما هر روز با بازتاب و 
تصویر اروپایی خود در تاریخ مواجه میشوند. فرزندان 
ما س��اخته شده اند تا جهان را که اروپاییان ساخته 
و مش��اهده میکنند، ببینند و تجزیه و تحلیل کنند. 

از همه بدتر این که، این کودکان با تصویری تحریف 
شده از خود و تاریخ خود، که در ادبیات امپریالیستی 

اروپا منعکس و تفسیر شده است، روبرو هستند.
آنها میبینند که چگونه  Prospero، کالیبان را 
میبیند و نه چگونه کالیبان، Prospero را میبیند. 
]شخصیت او یکی از معدود چهرەهای شکسپیر است 
که زندگی خود را در “خارج” اثر شکس��پیر به عهده 
میگیرد: همانطور که راسل هوبان بیان کرد: “کالیبان 
یکی از ایدەهای گرس��نه است، او همیشه به دنبال 
کس��ی اس��ت که او را به زبان بی��اورد.  در حال ... 

Caliban یک ایده ضروری است
Prospero (/ ˈprɒspəroʊ / PROS-
pər-o(  یک ش��خصیت داستانی و شخصیت اصلی 
نمایشنامه The Tempest ویلیام شکسپیر است. 

The tempest نمایشی از ویلیام شکسپیر  که 
احتماالً در س��ال 1610�1611 نوشته شده است و 
تصور می شود یکی از آخرین نمایش هایی است که 
شکس��پیر به تنهایی نوش��ت.  بعد از صحنه اول که 
در ط��ی یک جریان مهیج با کش��تی در دریا اتفاق 
می افتد ، بقیه داس��تان در ی��ک جزیره دور افتاده 
 ، Prospero قرار م��ی گیرد ، جایی که جادوگ��ر
شخصیتی پیچیده و متناقض ، با دخترش میراندا و 
دو خدمتکارش زندگی م��ی کند.  - کالیبان ، یک 
شخصیت هیوال وحش��یانه ، و آریل ، روحی هوایی.  
این نمایش شامل موس��یقی و ترانه هایی است که 
روح دلربایی را در این جزیره برانگیخته اس��ت.  این 
نمایش��نامه  موضوعات بس��یاری را بررسی می کند 
، از جمله جادو ، خیانت ، انتقام جویی و خانواده. 

چگونه كروزو انسان  را در جمعه تصویر و كشف 
و بازس��ازی میكند اما هرگز جمعه خود و مبارزات 
قهرمانانه خود را علیه قرنها استثمار و ظلم کروزوی 
نگریسته است. اگر شما ادبیات را با وضعیت سینمای 
امروز در کنیا مقایس��ه کنید، این مس��ئله واضح تر 
ظاهر میش��ود. هر بار که به فیلمها نگاه میکنیم، با 
روش��ی که بورژوازی امپریالیستی جهان را میبیند، 

مواجه میشویم.
م��ا با ایدئولوژی توجیه راەهای خودش��ان و ما 
روبرو هس��تیم. بنابراین، م��ا هرگز خود را نمیبینیم 
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که روی صفحه نمایش منعکس شود.  ما هیچ وقت 
نس��بت به خودمان و محیط زیستمان روی صفحه 
نمایش واکنش نش��ان نمیدهیم. از هم��ه بدتر، ما 
اغلب تحس��ین میکنیم که از نبردهای فوق بش��ری 
قهرمانان نژادپرستانه امپریالیسم - یک جیمز باند یا 
یک کابوی آمریکایی، جمعیت زیادی از مردم جهان 
س��وم را از بین میبرد: آفریقاییها، چینیها، مکزیکیها 
یا آمریکاییهای بومی- به اصطاح سرخپوستان. ظلم 
به دلیل این است که بینش مردم از تاریخ و واقعیت 

جهان پیرامون، آنها را تحریف میکند.
ای��ن بازتاب های ادبی تحریف ش��ده و تقویت 
ش��ده توس��ط تصاویر مذهبی از خدایان س��فید و 
فرش��تگان و حضور در بهش��ت ، و در عین حال که 
شیاطین به دلیل گناهان سیاه خود در جهنم اند، اما 
در واقع این به معنای هدایت ماس��ت و این گناهان 
ب��رای آگاهی ماس��ت. این تحریف ه��ا که به هدف 
هدایت ما اعمال ش��ده اند از طرف افراد مسیحی و 
به ویژه تحصیلکرده صورت گرفته اس��ت که راههای 
ش��ک و نفرت و مواضع نامعلوم را در. برابر دشمنان 

در ما ایجاد کرده اند..
Okot p’Bitek  در آهن��گ اوک��ول به طور 
کامل این نس��ل تحصیل کرده را که در غم و اندوه 
در میان افکار و س��ؤالهای تنش زا غمگین است، به 

تصویر کشیده است:
چرا؟

چرا من سیاهپوست به دنیا آمدم؟ “
ای��ن پدیده البت��ه برای آفریقا عجیب نیس��ت. این 
واقعیت در مورد تمام جهان س��یاهان است، دنیای 
 Aime Cesaire استعمار، در حقیقت با آنهایی که
از آن توصی��ف کرده اس��ت “جامعەهایی که از ذات 
خود تخلیه ش��ده اند، فرهنگهایی ک��ه زیر پا نهاده 
ش��ده اند، موسسات تضعیف شده، زمینهای مصادره 
ش��ده، ادیان خرد ش��ده، خاقیتهای هنری باشکوه 
نابود شده اند”، صادق است.  امکانات فوق العاده ای 
از بی��ن رفت.  عذاب اوکول و انکار او از خودخواهی 
جمعی خاقانه مردم آفریقا توس��ط ش��هادت واقعی 
زندگی از مالکوم ایکس تحقق مییابد که مینویسد:

چقدر مس��خره ب��ود که من در آنجا ایس��تادم و به 
راحتی تحس��ین کردم و در موهای��م که اکنون در 
آینه س��فید به نظر میرس��ند گم ش��دم. این اولین 
قدم بزرگ من در جهت تخریب خود بود: وقتی آن 
درد و رن��ج را تحمل کردم، ب��ه معنای واقعی کلمه 
گوش��تم را میس��وزاندم تا موهای طبیعی ام را لکه 
دار کن��م، تا موهای خود را لک��ه دار کنم، تا مانند 
موهای مرد س��فید پوست به نظر برسد!  من به این 
جمع از مردان و زنان سیاه پوست ملحق شده ام که 
به این باور رس��یده اند که س��یاه پوستان فرومایه و 
سفیدپوس��تان برتر از این هستند که حتی بدن آنها 
را خدش��ه دار کرده و مثله میکنند تا خدا را آفریده 
باش��د تا سعی کنند با اس��تانداردهای سفید به نظر 
برس��ند. “ خوب، ممکن است همیشه بدن خودمان 
را دچ��ار خلط نکنیم، اما چند وقت اس��ت که ذهن 
و پتانس��یل خاق خود را از طریق تسلیم کامل به 

امپریالیسم فرهنگی، مسخره کرده ایم!
زمان آن رس��یده است که بفهمیم، تجربه بورژوازی 
امپریالیس��تی اروپا از تاریخ که در هنر و ادبیات آنها 

منعکس شده است، تجربه جهانی تاریخ نیست.
ع��اوه بر این، تاریخچه آنها تا ح��د زیادی یکی از 
اس��تثمارها، ظلمها و نخبەهای ملل دیگر بوده است.  
چرا ما که تجربیات تاریخمان که در آهنگها و ادبیات 
ما منعکس ش��ده اس��ت، یکی از مبارزات قهرمانانه 
مس��تمر علی��ه ب��رده داری اروپای غرب��ی و غارت 
امپریالیس��تی و غارت ثروت ما باش��د، انتظار داریم 
داستان سرکوبگران امپریالیستی خودمان را به خاطر 
بس��پاریم و بازخوانی کنیم.  بنابراین با تمجید ادبی 

خود از غارت و قتل امپریالیستی حمایت کنیم؟
م��ن اطمینان دارم که اصول روند تهیه گزارش 
کامًا سالم بود: ادبیات اقوام آفریقایی باید ابتدا وارد 
مدارس ش��ود. ادبیات افرادی که علیه نژادپرس��تی، 
استعمار، علیه س��لطه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
امپریالیستی مبارزه کرده اند و این بیشتر به معنای 
ادبیات مترقی آس��یا و آمریکای التین است که باید 
دنبال ش��ود. ادبیات از س��ایر نق��اط جهان - که بر 
اساس ارتباط با مبارزه ما علیه ساختارهای بازدارنده 
اجتماعی انتخاب ش��ده اس��ت - باید سومین مؤلفه 
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ادبیات در مدارس ما باش��د. بدی��ن ترتیب ذهنیت 
انتقادی را در دانش آموزان خود ایجاد خواهیم کرد: 
اف��رادی که میتوانند کل محیط خود را در کنیا و با 
استفاده از ابزارهای به دست آمده از آن، به دنیاهای 

دیگر نگاه کنند و به طور مشابه ارزیابی کنند.
در ادبی��ات دو زیبای��ی شناس��ی متضاد وجود 
داشته است: زیبایی شناسی ظلم و استثمار و سازش 

با امپریالیسم و مبارزه انسانی برای رهایی کامل.
ادبیات همه کس��انی که برای آزادی میجنگند 
و گرام��ی اش م��ی دارند، ادبیات ما اس��ت: ادبیات 
همه کسانی که از امپریالیس��م متنفرند، و بنابراین 
در مقاب��ل بهره ب��رداری، ظلم و س��تم، و کمرنگ 
ش��دن و دور. ش��دن از روح خاق انسان میجنگند، 
ادبیات ماست. زیبایی شناسی ناشی از آن ادبیات با 
تحوالت زیبایی ش��ناختی از تاریخ مردم کنیا که به 
باالترین قله حماسه قبلی خود در مبارزات مسلحانه 
مائو علیه امپریالیس��م انگلیس رسیده است، زیبایی 
شناس��ی است که در ادبیات و اشعار مائو  به دست 

آمده است.
اما ترتیب و ترکیب مطالعه مهم اس��ت: به این 
ترتیب: کنیا، آفریقای شرقی، آفریقا، آسیا و آمریکای 

التین و...
مس��ئله دوم - پرسنل تصمیم گیری - کامًا با 
موضوع اول مرتبط اس��ت و در اینجا دوباره گزارش 

واضح است.
هی��چ کش��ور مس��تقلی نباید اج��ازه دهد که 
حیاتیتری��ن تصمیمات در مورد مطالعه فرهنگ آنها 
توسط بیگانگان گرفته شود. تصميماتي كه در مورد 
زندگي پانزده ميليون كنيايي تاثير بگذارد، فقط مي 
تواند توس��ط كنياييهاي ميهن پرس��ت و نه توسط 
خارجيهاي امپرياليس��ت گرفته ش��ود.  من نمیدانم 
که چ��را این حتی باید مورد بحث باش��د. این اوج 
ب��ی حرمت��ی جنایتکارانه و بی مس��ئولیت پذیری 
ملی  و خیانت آشکار و واگذاری میلیونها دالر برای 
سیاستهای فرهنگ ملی به بیگانگان است. به همین 
دلیل این گزارش خواستار فوری مؤلفەهای ادبیات و 
زبان کنیاییهاشد.  تکرار میکنم: فقط اتباع کنیا باید 
تصمیم بگیرند که سیستم آموزش خود را اجرا کنند.

مسئله سوم، در مورد اشتغال مهاجران، به آنچه 
در مورد دو موضوع فوق انجام میشود، بستگی دارد. 
نظ��ر کمیته کار این بود که بیش��تر پرس��نل فعلی 
مدارس ما براساس سیاستهای فعلی استخدام شوند. 
مع��دودی از این معلمان هیچ آموزش��ی در ادبیات 
ندارن��د و فق��ط میتوانند در مورد پیش��ینه ادبیات 
صحب��ت کنند، اما قادر به ارزیابی مناس��ب ادبیات، 
هرگونه س��واد، حتی در ادبیات خودشان نیستند، و 
ب��ه همین دلیل وقت خود را در توضیح اش��ارات به 
گلهای سرخدار و برف زمس��تان و شاید هم قطب، 
میگذرانند. بنابراین آنها جهل خود را در پشت دانش 
زبان خود و آشنایی با پیشینه طبیعی و اجتماعی با 

سوابق پنهان میکنند.
ام��ا تعداد معدودی از معلمان مترقی هس��تند 
و با حساس��یت و شعور متولد میش��وند که اینها از 
یک آموزش درس��ت و فداکاری به علت رهایی بشر 
ناش��ی میش��وند. اینها از ادبیات مترقی نمیترسند.  
آنه��ا از س��وی ادبیات ملی کنیا ی��ا هرگونه ادبیات 
اجتماعی دیگر احساس تهدید نمیکنند.  در مقابل، 
این معدود روشنفکر از ادبیاتی استقبال میکنند که 
دانش آموزان میتوانند از آن استفاده کنند، تا بتوانند 
با کار هیجان انگیز تر از تفسیر و بحث روبرو شوند. 
به همین ترتی��ب تعداد کمی از اتباع، اس��تبدادی 
هس��تند و بدیهی است در بحث و توضیح لندنی که 
هیچ چیزی از آنها نمیدانند یا اروپایی که از ادبیات 
امپریالیستی آموخته است، خوشحال تر هستند. این 
اوکوله��ای ادبی از این چی��ز غیرمترقبه بنام ادبیات 
کنیا متنفر هس��تند و همچنی��ن از وضعیتی متنفر 
هس��تند که در آن ممکن است دانش آموز به اندازه 

معلم با پیشینه اجتماعی آشنا شود.
خوش��بختانه ای��ن كنیاییه��ا كه ب��ه فرهنگ 
امپریالیسم فروخته میشوند، حتی بدون آنكه واردات 
كامل آن را بفهمند، توسط نسل جدید دانش آموزان 
و آم��وزگاران كنیایی كه متعهد به زیبایی شناس��ی 
ملی آزادی هستند، به طور فزاینده ای مورد چالش 
ق��رار میگیرند. اما ی��ک بار دیگر، س��ؤال در مورد 
اشتغال بیگانگان برای تدریس ادبیات در مدارس ما، 
براساس موضع فلسفی بیگانگان قابل تصمیم گیری 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720 550



نیس��ت. من معتقدم که فقط اتباع یک کشور حق و 
مسئولیت اجرای سیستم آموزش خود را دارند و این 
اعتماد بیش از حد به بیگانگان برای آینده کشور ما 

خطرناک است.
س��رانجام میگویم فرض اساسی که اساس کار 
و توصیەهای کمیته را بر عهده داش��ت، تحقق کلی 
بود، چنانکه از مباحث کنفرانس اصلی ادبیات برمی 
آید که هر ادبیاتی بی فایده است، مگر اینکه متعهد 
به ارزش��های قابل اعتماد یک مردم و همچنین آزاد 
و نیز در حال توس��عه به طرف باالترین حد ممکن 
پتانس��یل خاق خود باش��د که بشود بطور کامل از 
ثمرەهای ناش��ی از آن بهره مند شد. امپریالیسم در 
مراحل اس��تعماری و نئو استعماری خود، دشمن آن 
ارزشهای رهایی انسانی اس��ت. ادبیاتی که منعکس 
کننده زیبایی شناس��ی و جلوەای از اعمال ش��رور 
بورژوازی امپریالیس��تی و متحدین محلی آن است، 
ادبیات دش��من اس��ت. ادبیاتی که در مدارس کنیا 
تدریس میکنیم باید بیانگر عظمت تاریخ ما باش��د: 
ای��ن باید نش��ان دهنده گذش��ته ب��زرگ مبارزات 
قهرمانانه کنیا برای غلبه بر طبیعت و مبارزات حتی 
قهرمانانەتر او علیه سلطه بیگانگان باشد: از جنگهای 
مقاومت در برابر بردەداران پرتغالی و عرب گرفته تا 

جنگهای میهن پرستانه علیه انگلیس.
تاری��خ و ادبیاتی که ما آموزش میدهیم باید آن 
کلمات جاویدان را در ش��عر آیمه سزایر به بازگشت 

به نمایش بگذارد:
 سرزمین بومی من وقتی اظهار داشت كه بورژوازی 
امپریالیس��تی اروپا قرنها اس��ت كه مس��تعمرات و 
مس��تضعفان را با دروغهای نژادپرس��تانه و تبلیغات 

ناكامانه تغذیه كرده است.
زیرا این درست نیست که کار انسان تمام شود

آن مرد در دنیا دیگر کاری برای انجام دادن ندارد
اما یک پارازیت در جهان باشید

تمام آنچه اکنون ما نیاز داریم این است که بە جهان 
قدم بگذاریم.

اما کار انس��ان تازه آغاز ش��ده است و تسخیر همه 
خش��ونتهایی که در شکاف شور او ایجاد میشود، بر 

عهده انسان است.

و هی��چ نژادی انحصار زیبایی، ش��عور، نیرو و قدرت 
را ندارد

مکانی برای همه در رنج
پیروزی ... 

آم��وزش ادبیات در مدارس کنی��ا باید به ما کمک 
کن��د تا در میان انبوه دهقان��ان و کارگران کنیا، به 
سرزمین مادری خود بازگردیم، یک کنیای متکی به 
خود بس��ازیم که کامًا عاری از استثمارهای بیرونی 
و داخلی و ظلم باشد.  گزارش کمیته کار فقط یک 
قدم ناچیز در این جهت بود.  اما پس از آن، س��فر 

هزار مایل با یک قدم آغاز میشود.
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ههڵسهنگاندن



شیکاریی هەڵەکانی وتارێک سەبارەت بە 
شەرەفخان و شەرەفنامە   

مەنسوورسدقی



سەرەتا
س��اڵی 20١7 »بنک��ەی ژین ب��ۆ بووژانەوەی 
کەلەپ��ووری بەڵگەنامەی��ی و ڕۆژنامەوانی��ی 
کوردی« لە سلێمانی، پەڕتووکی شەرەفنامەی 
الی��ەن  ل��ە  ک��ە  بدلیس��ی  ش��ەرەفخانی 
»سەالحەددین ئاشتی«یەوە وەرگێردرابووە سەر 
زاراوەی س��ۆرانی، چاپ و ب��اڵو کردەوە. »دوو 
پاش��کۆ« لە کۆتاییی ئەم بەرهەمە زیاد کراوە 
لەژێر ن��اوی: »وردبوونەوەیەک ل��ە ژیاننامەی 
شەرەفخان« )پاشکۆی ١( و »شەرەفخان بۆچی 
کوژرا؟« )پاش��کۆی 2( کە »مس��تەفا دێهقان« 
 Manuscripta  :و »ڤورال گەنچ« لە گۆڤ��اری
 Orientalia, Vol:21, No: 1, June 2015
ب��ە زمانی ئینگلی��زی باڵویان کردب��ووەوە و 
لەالیەن »سەلمان عەلی« و پاشکۆی 2 لەالیەن 
ئینگلیزییەوە  لە  پەناهەن��دە«  »عەبدولڕەحمان 

کراوەتە کوردی.
لەم ش��یکارییەدا، تەنێ پاش��کۆی ١، واتە 
»وردبوونەوەی��ەک لە ژیاننامەی ش��ەرەفخان« 
خراوەتە ژێر لێکۆڵینەوە، بەاڵم دەروازەیەکیش 
کراوەتەوە بۆ هەڵسەنگاندنی بۆچوونێکی هەڵەی 
بابەتی دووەم »ش��ەرەفخان بۆچی کوژرا؟« کە 
باسی ساڵمەرگ )یان وەک نووسەرانی پاشکۆ 

دەڵێن، ساڵی کوژرانی( شەرەفخان دەکات.

شیکارییپاشکۆی1
پێش هەر ش��تێک، پێویس��تە بڵێین بەهۆی 
سروش��تی زۆر ئاڵۆزی پاشکۆکە، بەناچاری لە 
زۆر شوێندا، دەقەکە وەک خۆی دەنووسینەوە 
تاکوو تیش��ک بخرێتە س��ەر وش��ە بەوشەی 

بۆچوونەکانی نووسەران.
چونکە ل��ە توێژینەوەی مێ��ژووی میرانی 
بدلیس��دا، بۆ چەندین میری بدلیس، تووشی 
ناوی »شەرەف« دەبینەوە، لەم نووسراوەیەدا بۆ 
چارەس��ەرکردنی ئەم کێشەیە، وەک هێندێک 
لێکۆڵین��ەوە س��ەبارەت بە مێ��ژووی بدلیس 
کە لەم نزیکان��ەدا لەالی��ەن توێژەرانی کورد 
و تورک��ەوە لە باکووری کوردس��تان و تورکیا 

کراون، ئێمەش بەم شێوەیەی خوارەوە لێکیان 
جیا دەکەینەوە: 

1 ش��ەرەفخانی یەکەم: میر ش��ێخ شەرەف 
)پێنجەم میری بدلیس(.

ش��ەرەف  حاج��ی  دووەم:  ش��ەرەفخانی   2
)حەفتەم میری بدلیس(.

3 شەرەفخانی س��ێیەم: میر شەرەف )نۆهەم 
میری بدلیس(.

4 شەرەفخانی چوارەم: میر شەرەف )١7هەمین 
میری بدلیس و باپیری شەرەفخانی نووسەری 

شەرەفنامە(.
می��ر ش��ەرەف  پێنج��ەم:  5 ش��ەرەفخانی 
)١٩هەمی��ن می��ری بدلی��س و نووس��ەری 

شەرەفنامە(.
لەم نووس��راوەیەدا پتر باسی شەرەفخانی 
پێنجەم و ئاماژەیەک بە ش��ەرەفخانی چوارەم 

دەکرێ.
لە دەستپێکی پاشکۆی ١دا، هاتووە:

بەڵگەنامەیەک��ی  ش��ەرەفخان  »ژیاننام��ەی 
بەشداریی  مێژوویییە.  سەرنجڕاکێشی  یەکجار 
سیاس��ی و کۆمەاڵیەتیی ب��ەردەوام و تۆماری 
ڕووداوگەلی جۆراجۆر لەخ��ۆ دەگرێ. جا لەم 
باسەدا ش��ەرەفنامە و ئەو ڕووداوانە )واتە: ئەو 
ڕووداو گەلە جۆراوجۆرانە( لەگەڵ یەک بەراورد 
دەکەی��ن تا بتوانین باش��تر ژیانی نووس��ەر و 

هەڵکەوتە مێژوویییەکە ببینین«. 
بەاڵم لە ت��ەواوی پاش��کۆی ١دا کە 35 
الپەڕەی بۆ تەرخان کراوە؛ لە هیچ ش��وێنێک 
»ڕووداوگەل��ە جۆراوج��ۆرە«کان لەگەڵ یەکتر 
و یان لەگەڵ ڕووداوەکانی نێو ش��ەرەفنامەدا، 
بەراورد نەکراون، بەڵکو تووشی گەلێک تێڕوانین  
دەبین کە نووسەرانی پاشکۆ بە »ڕەنگە« و »ڕێی 
تێدەچی« تەنیا ژیانی شەرەفخانی پێنجەمیان 

خستووەتە بەر ڕەخنە.
دواتر نووسەرانی پاشکۆی ١ دەڵێن:

»ش��ەرەفنامە خۆی بنەمای سەرجەم ئەو 
باس و لێکۆڵینەوانەیە کە تا ئێس��تا سەبارەت 
بە شەرەفنامە نووسران و کاری ڕەخنەگرانەش 
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ل��ەم مێژووە گرینگەی کوردان، یەکجار کەمە. 
توێژینەوەکان تا ئێس��تا زۆر کەم تیش��کیان 
خس��تۆتە س��ەر ژیان و کاری ش��ەرەفخان و 
زانیارییەک��ی ئەوتۆیان لە دەرەوەی ژیاننامەکە 
نەداوەتە خوێنەر. بابەت��ە بیۆگرافییەکانی ئەم 
دوایییانەش گەلێک زانیاریی وەها لەسەر ژیانی 
ش��ەرەفخان دەخەنەڕوو، ک��ە بێ گرفت نین. 
چەند توێژینەوەیەکی گرینگی »باکێ گرامۆب« 
و بەتایبەتیش »سینکلەیر«، لەم بوارەدا شایانی 

ئاماژە پێ کردنن«. 
لێرەدا و لە ژێرنووس��دا، س��ەرجەم ئاماژە 
بە ١٤0 الپەڕی 7 س��ەرچاوە کراوە کە دەبێ 
توێژێنەوەکانی خۆیانیان بۆ ژیانی شەرەفخانی 
پێنج��ەم تەرخ��ان کردبێ، ب��ەاڵم بەداخەوە 
نووسەرانی پاش��کۆی ١، تەنانەت ئاماژەیان بە 
یەک ڕس��تەی »بەگرفت« و »بێ گرفت«ی ئەم 

توێژینەوانە نەکردووە.
نووس��ەران دواتر دەڵێن: »ئێمە کار لەسەر 
ژیانی شەرەفخان دەکەین ... بۆ ئەمەش بایەخ 
شەرەفنامە.  س��ەرەتایییەکانی  بەڵگە  دەدەینە 
لەمان��ەش ئەرش��یڤی عوس��مانی، زنجیرەی 
ڕووداوەکانی س��ەفەوی و چەندی��ن زانیاریی 
بنەتا دەستنووس��ەکانی ئەرمەنی. هەڵبەت زۆر 
توێژینەوە پێشتر بایەخی باشیان بە شەرەفنامە 
داوە. بۆی��ە ڕەنگە لێرەدا پێویس��ت نەبێ ئەم 
تۆێژینەوانە بخەینەڕوو )چونکوو بایەخی باشیان 
ب��ە ش��ەرەفنامە داوە( ، بەتایبەت��ی کە ئێمە 
دەمانەوێ باسەکەمان تەرخان بکەین بۆ ژیان 
و کاری نووسەرەکە، بۆ ئەم مەبەستەش، گشت 
ژیاننام��ە تازەکانی نووس��ەرانمان، بە دوایین 
توێژین��ەوە گرینگەک��ەی »باجەاڵن«یش��ەوە، 

وەبەرچاو گرتووە«. 
نووسەران لە بیریان چووە چەند دێڕ پێشتر 
ئاماژەیان کردووە کە مەبەستیان »بەراوردکردنی 
ش��ەرەفنامەیە  نێو  جۆراوجۆرەکان��ی  ڕووداوە 
لەگ��ەڵ یەکتر«، ب��ەاڵم لێ��رەدا و دواتریش 
مەبەستەکەیان دەبێ بە ڵێکۆڵینەوە لە ژیان و 
بەسەرهاتی شەرەفخان. بۆ ئەمەش بایەخ دەدەنە 

س��ەرەتایییەکانی  »بەڵگە  نادی��اری  واتایەکی 
ش��ەرەفنامە« کە گوایە یەکی��ان دەبێ ئەو 7 
بەڵگەنامەیە بن کە لە ئەرش��یڤی عوس��مانی 
دەس��تیان کەوتووە و ل��ەم 7 بەڵگەنامەیەش 
تەنی��ا 2یان بەتەوای وەرگێڕاوە کە لە درێژەی 
پاش��کۆی ١دا، ئاماژەی پێ دەکەن و ئێمەش 
لێکدانەوەیەکی چڕوپڕیان بۆ دەکەین و پێشانی 
دەدەین کە نووس��ەرانی پاش��کۆی ١، چەندە 
بەهەڵە ئ��ەو دوو بەڵگەنامەیان ڵێک داوەتەوە. 
دووەم »بەڵگە سەرەتایییەکانی شەرەفنامە«ش، 
گوای��ە »زنجی��رە ڕووداوەکانی س��ەفەوی«یە 
نووس��راوەکانی  بەگوێ��رەی  لێرەش��دا  ک��ە 
لێکدانەوە  ناسراوی س��ەفەوی،  مێژوونووسانی 
هەڵەکانی ئەم دوو نووس��ەرە پێشان دەدەین؛ 
سێهەم »بەڵگە سەرەتایییەکانی شەرەفنامە«ش 
کە نووس��ەران پش��تیان پێ بەس��تووە واتای 
نامۆی »بنەتا دەستنووسەکانی ئەرمەنی«یە کە 
ڕەنگە مەبەس��تیان »ئەنستیتووتی دەستنووسە 
کەونارەکان��ی ماتێن��داران« لە ئەرمەنس��تان 
بێت؛ بەاڵم لێرەش��دا نووس��ەرانی پاشکۆی ١، 
تەنیا ئاماژە بە نووس��راوەی مێژوونووس��ێکی 
کۆن��ی ئەرمەن��ی دەکەن و پێش��انی دەدەین 
چەندە ئەم سەرچاوەیەش بەهەڵە ڕووداوەکانی 

لێکداوەتەوە. 
پاشکۆی ١ لەژێر سەردێڕی »ژیاننامە: وێنە 
قاڵب گرتووەکە« دەپەرژێتە س��ەر مەبەس��تی 
سەرەکیی وتارەکە و دەڵێ: »ژیانی شەرەفخان 
ب��ەو جۆرەی ک��ە خ��ۆی نووس��یویەتییەوە، 
زۆر جی��اوازە لەوەی کە خەڵک ل��ە بارەیەوە 
نووسیویە«. سەرنجڕاکێشە نووسەران پێیان وایە 
شەرەفخان ژیاننامەکەی خۆی نووسیوەتەوە و 
خەڵک لەباریەوە نووسیویانە، دیاریش نییە ئەو 
خەڵکە کێن، کەی و لە کوێ نووسیویانە و ئەو 

جیاوازییانەش چین؟
جگ��ە لەمان��ە، ل��ە سەرتاس��ەری ئ��ەم 
پاش��کۆیەدا، ڕووبەڕووی دەربڕینگەلێکی وەک 
»چیرۆکی باوی ژیاننامەکە«، »ژیانی شەرەفخان 
بەو ش��ێوەیەی لە دوایین بەشی شەرەفنامەوە 
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پێم��ان گەیش��تووە«، »وێن��ەی ب��اوی ژیانی 
ش��ەرەفخان«، »ژیاننامەکە ب��ەو جۆرەی کەوا 
لە ش��ەرەفنامەدا هات��ووە«، »ژیاننامەکە وەها 
نووسراوە« دەبینەوە کە لێکدانەوەی گوماناوی 

لە مەبەستی نووسەرانی پاشکۆی لێدەکرێ. 
پاش��ان لەم بەشەدا هاتووە: »شاتەهماسبی 
ژمارەی��ەک  وێ��ڕای  ش��ەرەفخانی  یەک��ەم، 
فەرمانبەری دیکەی سەفەوی، ڕەوانەی گیان 
کردووە. ...وەک ش��ەرەفخان نووسیویەتی گۆیا 
شاتەهماس��بی یەکەم، کردوویەتە حوکمداری 

گیان«.
ش��ەرەفخانی پێنجەم هەرگیز نەیگوتووە، 
شاتەهماس��بی یەکەم کردوویەتە حکومداری 
گی��ان بەڵک��و دەڵێ: »منی ه��ەژاری لەگەڵ 
چەند س��ەرکردەیەکی قزڵباش ڕاسپارد هەتا 
پێی ڕابگەین« )شەرەفنامە، ل. ٦٦2(. واتە لەگەڵ 
ئەم چەند کەسە بە گیان ڕابگەن ئەمەش لە 

ساڵی ٩75ی کۆچی ڕوویداوە.
نووسەرانی پاشکۆ دواتر دەڵێن:

»شەرەفخان کاتێک لە قەزوێن گەڕاوەتەوە، 
شاتەهماس��بی یەک��ەم چەن��د دەڤەرێک��ی 
ش��یروان و قەفقازیشی پێ بەخش��یوە. بەاڵم 
مەرگی شاتەهماس��ب دوات��ر دەرفەتەکەی لە 
دەست دەرهێناوە. شاسمایلی دووهەم سەرەتا 
کردوویەت��ە »ئەمیرولئومەرا«ی کوردانی واڵتی 
ئێران و فەرمانڕەوای »نەخجەوان« کەچی شای 
سەفەوەی بە هۆی پیانگێریی قزڵباشەکانەوە، 
بە ش��ێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو، لە بڕیارەکەی 

پاشگەز بۆتەوە«.
لێ��رەدا وا دیارە نووس��ەرانی پاش��کۆ لە 
دەربڕینی شەرەفخان س��ەبارەت بەم ڕووداوە 
تێنەگەیش��توون. ش��ەرەفخان »ل��ە قەزوێن 
نەگەڕاوەتەوە«، بەڵکوو پاش 7 س��اڵ مانەوەی 
لە گیان، لە ساڵی ٩82ی کۆچیدا گەڕاوەتەوە 
قەزوێن. لەم بارەیەدا شەرەفخان زۆر بە ڕوونی 
و پ��اش باس��کردنی پێکدادانەکان��ی هێزی 
ڕۆژەک��ی و قزڵباش��ەکان ل��ە دژی حاکمی 
گیان )لە خوارەوە پتر باسی دەکەین( دەڵێ: 

»کاتێک کەش��وهەوای ناخ��ۆش و بەچڵک و 
کێمی گیان تینی هێنا و نەخۆشیی بەرەبەرە 
و درێژخایەن گەلێک پیاوی بەدەس��توبردی 
ڕۆژەکییان��ی تێدا بردن، دڵم لێی هەڵکەندرا و 
بێزرام و منی هەژار ویس��تم چی دیکە لەوێ 
مەبەس��تەکەم  ڕاس��تەقینەی  ڕووی  نەمێنم. 
گەیاندە خزمەت پادشای هێژا و ئەویش دوای 
حەوت س��اڵ مانەوەم لەوێ )واتە لە گیان( 
ئیزن��ی دەرچوون��ی دام و گەڕامەوە قەزوێن«. 
دواتر دەڵێ: »کاتێک قزڵباشان لەیەکتر ڕاسان 
و ب��ارودۆخ گ��ۆڕا و دووبەرەک��ی کەوتە نێو 
س��ەفەوییەکان و پادشاش پیر ببوو« بۆیە داوا 
»ناوچەیەک  بینێرێتە  لە شاتەهماسب دەکات 
لە قەلەمڕەوی دەس��ەاڵتی« و ئەویش دەیکاتە 
حاکمی شیروان و گەلێک ناوچەی وەک باکۆ، 
کەناراب و هتدی پێ دەدا )ش��ەرەفنامە، الپەڕەی 
٦٦٤(. ئەم��ەش لە مانگی جەم��ادی دووەمی 
س��اڵی ٩83ی کۆچی��دا ڕووی��داوە. بەاڵم 8 
مان��گ دواتر، واتە لە ١5ی مانگی س��ەفەری 
٩8٤ی کۆچیدا، هەواڵی مەرگی شاتەهماسب 
و هاتنە س��ەر دەسەاڵتی شاس��مایلی دووەم 
دەبیسێ، بە فەرمانی شاسمایلی دووەم دیسان 
دەگەڕێتەوە بۆ قەزوێن )هەمان الپەڕە(. پاشان 
دەڵێ: »)شاس��مایلی دووەم( ئەوەندە دەستی 
ڕێزی لێنام کە هاوش��انەکانم چاویان چووەوە 
پشتی سەریان و تەنانەت مەزنانی قزڵباشیش 
ئێرەییی��ان پێ بردم. س��ەرەنجام پیانگێڕان 
هەدایان نەدا و لە بنەوە بە خزمەتیان ڕاگەیاند 
کە منی بەستەزمان و چەند میرێکی قزڵباش 
بە تەماین هەتا سوڵتان حوسێن میرزای برازای 
لەبڕی وی بکەینە ش��ا. لە ڕاستیدا، شا خۆی 
کەسێکی فی فی و هەر جارە لەسەر هەوایەک 
ب��وو. ئ��ەو ماوەیەی ل��ە ق��ەاڵدا مابووەیەوە 
)شاتەهماس��بی باوکی، لە ق��ەاڵی قەهقەهە 
ئازەربایجان  مشگین ش��اری  ش��اری  لەنزیک 
زیندانیی کردبوو( هێندەی تریاک کێش��ابوو 
بەجارێک��ی وا گۆڕاب��وو کە ق��ەت مانگێکی 
نەیدەتوانی لەگەڵ کەس هەڵکا. لەسەر ئەم باو 
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و هەوایە تێچاندنی درۆزنان و بەرچاوتەنگان و 
گریمانە لە داڵن بە الی منی بەستەزمانیشدا 
خوار ب��ۆوە و لێی وەدڵ گرتم. بەش��ێک لەو 
قزڵباشانەی س��زا دان و چوارمێخەی کێشان 
و دەس��تەیەکی لەس��ەر کار الب��ردن و ل��ە 
بەندیخانەی پەس��تاوتن. ب��ە بیانووی ئەوەی 
ک��ە دەمکاتە حوکمڕانی نەخجەوان منیش��ی 
ل��ە جێی خۆم هەڵداش��ت و فەرمانێکی دامە 
دەس��تی و ناردمی بۆ ئازەربایجان«)شەرەفنامە، 
الپەڕەی ٦٦5(. بەم ش��ێوەیە لە مانگی جەمادی 
دووەمی س��اڵی ٩8٤ی کۆچیدا، ش��ەرەفخان 
دەبێت��ە حاکمی نەخجەوان و دوای س��اڵێک 
و چ��وار مانگ ل��ە مانەوەی ل��ە نەخجەوان، 
دەڵێ: »خوسرەوپاش��ای مەزنی سەرکردەکانی 
وان و زەینەل بەگی هەکاری و حەس��ەن بەگی 
مەحموودی لە دەرانەی س��وڵتان مرادخانەوە 
مزگێنی��ی حکوومەتی بدلیس��یان بۆ هێنام«. 
لە س��ێهەم ڕۆژی مانگی شەشەکانی ٩8٦ی 
کۆچیدا، وێڕای گەلێک عەش��یرەتی ڕۆژەکی، 
جێدەهێڵ��ی  بدلی��س  ب��ەرەو  نەجخ��ەوان 

)شەرەفنامە، الپەڕەی ٦٦٦(. 
ئ��ەم ڕێکەوتانەی ک��ە لەس��ەرەوە زەق 
کراونەت��ەوە.  بەوردبوون��ەوە ل��ە الپەڕەکانی 
ش��ەرەفنامە وەدیار کەوت��وون و لە درێژەی 
ئەم ش��یکارییەدا و بۆ باش��تر ڕوونکردنەوەی 
ڕووداوەکان��ی دیکە کە نووس��ەرانی پاش��کۆ 
دەیورۆژێنن، بەکەڵک دێن. دواتر نووس��ەرانی 

پاشکۆ دەڵێن:
»بەگوێ��رەی ژیاننامەک��ە، هەنگاوەکان��ی 
دوات��ری ش��ەرەفخان س��ەرەنجامی گۆڕانی 
سیاسەتی سەفەوییەکان بوون دوای گەڕانەوەی 
ل��ە نەخج��ەوان، لەگەڵ خوس��رەو پاش��ای 
ئەمجا  کۆدەبێتەوە.  عوس��مانی  سپاس��االری 
فەرماندەی لەش��کری تورک و سوڵتان مرادی 
س��ێهەم پایەی فەرمانڕەوای »بەدلیس«یان بۆ 

گێڕاوەتەوە«. 
بەپێچەوان��ە، وەک لە س��ەرەوە ئاماژەمان 
پێ کرد، ش��ەرەفخان کە دەچێتە نەخجەوان، 

ئیت��ر ناگەڕێت��ەوە قەزوێن و خوسرەوپاش��ا 
و زەینەلبەگ��ی ه��ەکاری و حەس��ەن بەگی 
مەحم��وودی هەر ل��ە نەخج��ەوان فەرمانی 
سوڵتان مراد س��ەبارەت بە ڕادەستکردنەوەی 

حکوومەتی بدلیسی پێ ڕادەگەێەنن. 
پاشان لەژێر سەردێڕی »خاڵە ناکۆکەکانی 

وێنە باوەکە«، نووسەرانی پاشکۆ دەڵێن:
»لە ژیاننامە یا دووایین بەشی شەرەفنامەدا، 
گەلێ��ک زانیاریی گرینگ بەرچ��او دەکەون. 
خوێنەر س��ەرنجی دەچێتە س��ەر کۆمەڵێک 
ڕووداوی جێ متمان��ە ک��ە نووس��ەر تێبینیی 
خۆی لەس��ەر نووس��یون. ئێمەش دەمانەوێ 
لێرەدا پ��ەردە لەس��ەر چەندی��ن زانیاری و 
ئام��اژە البدەین )ئامانجی ١( کە لە توێژینەوە 
پەیوەندیدارەکان��دا هەس��تیان پ��ێ نەکراوە. 
هەروەه��ا هەوڵی��ش دەدەی��ن )ئامانجی 2( 
پێشینەی خودی شەرەفخان لە دوایین بەشی 
ش��ەرەفنامەدا بخەینەڕوو. بەم جۆرە )واتە لە 
ئاکامدا( ئاش��نای چەندین خاڵی ناکۆکیی نێو 

ژیاننامەکە دەبین«.
لێ��رەدا نووس��ەرانی پاش��کۆی ١، لە ٦ 
خاڵ��دا، »خاڵ��ە ناکۆکەکانی نێ��و ژیاننامەکە« 
دەورووژێنن. جا بزانین نوسەرانی ئەم پاشکۆیە 
ئەم 2 ئامانجەی س��ەرەوەیان چەندە پێکاوە و 
چۆن ئێمە لەگەڵ »چەندین خاڵی ناکۆکی نێو 
ژیاننامەکە و یان وێنە باوەکە« ئاشنا دەکەن؟

»خاڵ��ی یەک��ەم: س��ەرەتای ژیاننامەکە 
قەس��یدەیەکی درێژە لە دیوانی جامی، بەاڵم 
هی��چ ئاماژەیەکی بە ناوی جام��ی نەکردووە. 
ش��ەرەفخان وەک ئاماژەیەک بە خوێندەواریی 
خۆی 23 بەیتی ش��ێعری جامی بە ناونیشانی 
»شەرح حال« لە شەرەفنامەکەیدا داناوە. لێرەدا 
ش��ەرەفخان لەب��ارەی خوێندەواریی خۆیەوە، 
زیادەڕۆییی کردووە چونکە ڕاست نییە بڵێین 
شەرەفخان لە ئیعراب و ئیعال و فیقه  دا زۆر 

شارەزا بووە«.
ش��ەرەفخان لە سەرتاسەری شەرەفنامەدا 
س��ەدان بەیت شێعری نووس��یوە و لە چەند 
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ش��وێنیش ئاماژەی بە ناوی شاعیرەکەش��ی 
کردووە. دیارە ئەمە ش��ێوازێکی نووسینی ئەو 
سەردەمی بووە. بەاڵم س��ەیرە کە نووسەرانی 
پاشکۆی ١، پێیان وایە هەر کەس شێعرێکی لە 
کتێبێکدا نووسی، ئەوە نیشانەی خوێندەوارییە. 
ئاخ��ر مەگەر ش��ەرەفخان لە دیوانی ش��ای 
سەفەویدا گەورە نەبووە و خوێندن و نووسینی 
لە ئاس��تێکی بەرزدا وەدەس��ت نەهێناوە؟ لە 
الیەکی دیکەوە، وا دیارە نووسەرانی پاشکۆی 
١، لەبیریان چووە لە پاشکۆی 2دا چۆن باسی 
شەرەفخانیان کردووە: »... لەو سەردەمەدا هیچ 
دیوانساالرێکی کورد شانی لە شانی شەرەفخان 
ن��ەداوە. ئەو لە بواری مێژووی کورددا گەلێک 
لێوەش��اوە  ب��ووە... ش��ەرەفخان پیاوێک��ی 
خوێندەوار بووە و چاکی لە پرس��ی س��نوور 
و یاس��ا و ڕیس��اکانی دین و بابەتگەلی دیکە 
زانی��وە... خەڵکی نیش��تمانەکەی خۆی پاکی 
گوێڕایەڵی ب��وون. لە نێو ڕۆژەکییاندا هێندەی 
وی باش نەبۆتە مەزنی میرنشینێکی کوردی«. 
نووس��ەرانی پاش��کۆ تەنانەت دواتریش باسی 
»جێگە و پێگەی بەرز و بڵیندی ش��ەرەفخان 
و ڕێبەرایەتی��ی بنەماڵەک��ەی لەگ��ەڵ چەند 
بنەماڵەی دیکە« لە الی شاعەباسی یەکەمیش 
دەکەن! )پاشکۆی 2، شەرەفنامە، ل. ١0٩٩�١١00(. 
هەڵبەت نووس��ەرانی پاشکۆ، ئەم دێڕانەیان بۆ 
س��ەلماندنی بۆچوونەکانی خۆیان لە پاشکۆی 
2دا زۆر پێویس��ت ب��ووە، مخاب��ن لەبیریان 
چووە لە پاشکۆی ١دا، هەڵسەنگاندنێکی تەوا 

پێچەوانەیان کردووە.
»خاڵ��ی دووەم: لەب��ارەی پێوەندیی نێوان 
دایکی ش��ەرەفخان و خێڵەکانی »بایوندور«ەوە 
دەتوانی��ن نەتەنیا ئاماژە بە پرس��ی پێوەندیی 
س��وڵتانی ئاق قۆینلوو، ئووزوون حەس��ەن )... 
١٤25�١٤78ی ز( لەگ��ەڵ ش��ا س��مایلی 
یەکەمی س��ەفەوی بکەین، بەڵکوو ئەمە هەر 
خۆی ڕەسەنایەتیی نووسەر دەسەلمێنێ. وەک 
ئیزەدی نووسیویە: شەرەفخان ڕەچەڵەک ناسیی 
پێش ئیسامی ساسانییەکانی ال پەسەندتر بووە. 

هەر چەند ئەگەر شەمس��ەددین ئەکاسێریی 
کوڕی ش��ەرەفخان لەو دەستنووس��ەدا ناوی 
هاتب��ێ کە ئیزەدی بەکاری هێناوە، نووس��ەر 
لە ش��وێنی دیک��ەدا جەخت��ی کردۆتەوە کە 
فەرمانڕەواکان��ی ساس��ۆن و ڕۆژەک��ی، ڕێک 
بە ئەکاس��ێری یان هەمان ساس��انییەکانەوە 
بەستراوەتەوە. جا س��ەرباری زۆر و زەوەندیی 
بەڵگەکان س��ەبارەت ب��ە ڕەچەڵەکی بەرەی 
باوکی، وا دیارە هێندێ��ک پێیان وایە دایکی 

تورکمان بووە«.
لێرەدا پێویس��تە وەبیر نووسەرانی پاشکۆ 
بێنین��ەوە ک��ە ش��ەرەفخان زۆر بەڕوون��ی 
گوتوویەت��ی دایکی بایەندوری ب��ووە، )نەک 
بایون��دوری ئەم هەڵەیە چەن��د جار لەالیەن 
وەرگێڕی ش��ەرەفنامەش بە سۆرانی دووپات 
بووەت��ەوە( و دەڵێ: »پاش ئ��ەوەی کە باوکی 
پایەب��ەرزی من��ی ...، بەناچ��اری ل��ە زێد و 
نیش��تمانی دڵبەندی هەڵپچ��ڕاوە و کەوتۆتە 
عەجەمستان و تەرکەوەتەن بووە، دایکی منی 
داماوای خواس��تووە کە دەبێت��ە کچی ئەمیر 
خان��ی مووس��ڵوو. ئەمیرخان��ی باپیرم کوڕی 
گواڵوی بەگ کوڕی میرەبەگە کە ناس��راوە بە 
تۆقاتی بایوندوری و لە س��ەردەمی پاشایەتی 
حەس��ەن بەگی بایوندوریدا یەکێ��ک بووە لە 
ئ��ەو خانەدانە«. )ش��ەرەفنامە، ل.  مەزنەمیرانی 
٦58�٦5٩(. بۆی��ە ئیتر پێویس��ت ناکات بڵێن 
هێندێ��ک پێیان وایە دایک��ی تورکمان بووە؛ 
ی��ان بڵێن »ئەم��ە هەر خۆی ڕەس��ەنایەتیی 
نووسەر )ش��ەرەفخان( دەس��ەلمێنێ«. ڕەنگە 
بەپێچەوانەی ش��ەرەفخان کە گوایە »ڕەگەزی 
نێر، الی پێگەیەک��ی بەرزی هەبووە« )بڕاوننە 
بڕگ��ەی: »ک��وڕ و براکان��ی ش��ەرەفخان« لە 
پاش��کۆی ١دا، لە ژێرەوە(، نووسەرانی پاشکۆ، 
ڕەگ��ەزی مێ یان ال پەس��ەند  بووبێت؛ بۆیە 
ڕەسەنایەتیی شەرەفخانیان گەڕاندووەتەوە سەر 
دایکی کە  تورکمان ب��ووە. هەڵبەت زۆربەی 
هەرە زۆری مرۆڤ��ەکان )ڕەنگە جگە لە جوو 
و ئاڵمانی( ئێستاش��ی لەگ��ەڵ بێت، ڕەگەزی 
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خۆیان دەبەنەوە سەر باوک و باپیریان. کەوابوو 
سرووشتییە شەرەفخان ڕەسەنایەتیی بنەچەی 
خۆی ب��ە باوکییەوە ببەس��تێتەوە و ئەویش  
»بەپێی قسەی باوەڕپێکراوان و دەقی نووسینی 
ئەوان��ەی ک��ەوا پش��تیان پێ دەبەس��ترێ« 
بیگەڕێنێت��ەوە س��ەر »ئەکاس��ێرەکان«، واتە 
ساسانییەکان، وەک لە شەرەفنامە و لە بڕگەی 
»باسی ژیان و بەس��ەرهاتی خێڵی ڕۆژەکی و 
چۆنیەتیی ناودێرکرنیان«دا، دەڵێ: »... بەکورتی 
و پوختی، بەپێی قسەی باوەڕپێکراوان و دەقی 
نووسینی ئەوانەی کەوا پشتیان پێ دەبەسترێ، 
گۆیا ڕۆژێک ل��ە ڕۆژان 2٤ تیرەی کوردان لە 
مەڵبەندی »تاب«ی س��ەر بە ناوچەی »خویت« 
کۆبوونەوە و بوونە دوو بەش. دوازدەیان ناویان 
بوو بە بڵباس��ی و دوازدەکەی دیکەش��ان بە 
قەوالیس��ی ناودێر ک��ران... و زەوییەکانی ئەو 
مەڵبەندەی��ان لە نێوان خۆیاندا دابەش��یوە و 
چونک��ە هاودەنگ و هاوزم��ان و هاوبیر بوون 
میرێکیش��یان ب��ۆ خۆیان دان��اوە و بەرەبەرە 
هەرێمەکەیان داگیر ک��ردووە... پاش گیرانی 
بدلیس و حەزۆ و تێپەڕبوونی چەند س��اڵێک، 
س��ەرکۆماڵی ڕۆژەکی بە وەجاق کوێری سەری 
ناوەتەوە و بێ سەرەوبەریی ڕووی تێکردوون«، 
بۆیە خێڵی ڕۆژەکی لەدوای چارەسەری گەڕاون 
و ل��ە ئاکامدا وایان پێ باش دەبێ »بچنە الی 
دوو ب��را بەناوی عیزەددی��ن و زیائەددین لە 
شاری ئەخات کە بە ڕەسەن دەچوونەوە سەر 
کیسراکان )واتە ساسانییەکان(... و هەرکامیان 
ش��یاوی مەزنایەتی بوو، بە سەرۆکی خۆیانی 
دابنێ��ن ... چەن��د پیاوماقووڵێک هەس��تاون 
و چوون��ە ش��اری ئەخ��ات و تەدارەکیان بۆ 
ئ��ەو دوو ش��ازادانە گرت��ووە و هێناویانن بۆ 
بدلیس. کۆمەڵێ��ک عیزەددیننیان لە بدلیس 
کردۆتە میر و تاقمێکی��ش زیائەددیننیان لە 
حەزۆ بە حوکمڕان داناوە. پاش��ان لە بڕگەی 
»باس��ی بنە و بنەچەک��ی میرانی بدلیس، کە 
دەچنەوە سەر کێ«، شەرەفخان دەڵێ: »بەپێی 
گێڕانەوەی زمانەوزمان ڕوون بۆتەوە و لە چەند 

دەقێکی دیرۆکیش��دا نووس��راوە، کە میرانی 
بدلیس دەچنەوە س��ەر تۆرەمەی کیسراکان«. 

)شەرەفنامە، ل 553�5٦0(.
لە خاڵێ س��ێیەمدا، گرینگە سەرنجی ئەم 
ڕستەیە بدەین: »)شا( پێی دەگوتین پێویستە 
هێندێک جار بایەخ بە هونەری وێنەکێشانەوە 
بدەن، چونکە س��ەلیقە ڕاس��ت و ڕێک دەکا«. 
ج��ا ش��ەرەفخان، بەپێی ئ��ەم ئامۆژگارییەی 
شاتەهماسبی یەکەم و ئەو تابلۆ بچووک و پڕ 
واتایانەی وا لە دەسنووەسە کۆنەکەی شەرەفنامە 
دراون،  پێش��ان  MS.Or.Elliot 331«دا   «
دیارە هونەرمەندیش ب��ووە. بەگوێرەی دەقی 
ش��ەرەفنامەی کتێبخانەکەش، هەر تابلۆیەک 
س��ەبارەتە بە نێوەرۆکی الپەڕەی بەرانبەری، 
بۆی��ە دەبێ نووس��ەر خۆی کێش��ابنییەوە و 
پێش��انی دابن. هاوکات هێندێک توێژەرەوەی 
نێوخۆ، شەرەفخانیان بە وێنەکێشێکی توانا لە 
قەڵەم داوە و ب��ۆ پێداهەڵدانی مینیاتۆرەکانی 

کەوتوونە زیادەڕۆیی«.
بڕواننە ئەم دەربڕینانە نووسەرانی پاشکۆی 
١: لە س��ەرەتادا تابلۆکانی نێو ش��ەرەفنامە بە 
»پێش��اندراو« باس دەکەن، واتە ش��ەرەفخان 
نەیکێش��اونەتەوە، پاشان دەڵێن« »دەبێ خۆی 
کێشابنییەوە« و لە کۆتاییدا هەڵسەنگاندنەکانی 
دوو س��ەرچاوە ئاماژەپێکراوەکە دەش��وبهێنن 
ب��ە: »پێهەڵدان��ی مینیاتۆرەکان��ی« کە گوایە 
»کەوتوون��ە زیادەڕۆی��ی«ش. بەم��ە دەڵێ��ن 
شێوازی لێکۆڵینەوەی زانستی. هەڵبەت دووەم 
س��ەرچاوەی ئاماژەپێکراو بۆ ئ��ەم تێڕوانینەی 
نووس��ەرانی پاش��کۆی ١ )»یووسف ١٩٩١«(، 
بریتییە لە کتێبێک بەناوی »تابلۆکانی شەرەفنامە، 
لە نووس��ینی مامۆس��تا عەبدولرەقیب یوسف، بنکەی 
ژین، س��لێمانی 2005، 275 الپەڕە« کە نووسەرانی 
پاش��کۆ پێیان وای��ە نووس��ەر »زیادەڕۆیی«ی 
کردووە لە »پێهەڵدانی« شەرەفخان، بەاڵم ڕێک 
لێکۆڵێنەوەیەکی  پەڕتووک��ە  ئەم  بەپێچەوانە، 
گەلێ��ک پڕ نێ��وەڕۆک، بەنرخ و ب��ێ وێنەیە 
لە چەش��نی خۆی ل��ە ب��واری توێژینەوەی 
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ش��ێوەکاری- مێژوویی��ی کوردی��دا و زۆر بە 
تێروتەسەلی باسی 20 مینیاتۆری نەخشێندراو 
لە یەکەم دەستنووسی شەرەفنامە دەکات )کە 
»بچووک«یش نیین!( و عەبدولرەقیب یوس��ف، 
نووس��ەری ئەم بەرهەمە بەنرخە دەیسەلمێنێ 
کە شەرەفخانی پێنجەم بۆخۆی ئەم تابلۆیانەی 

کێشاوەتەوە.
ل��ە خاڵی چوارەم��دا هات��ووە: »هەروەها 
پێویستە تێبینیی ئەوە بکەین کە شەرەفخان 
لە باسی دەوری خۆیدا، وەک کەسی سەرەکی 
لە شکست پێ هێنانی خانی گیاندا، زۆری پێ 
لێ هەڵێناوە، چونکە ئەو هەرگیز حاکمی گیان 
نەبووە، بەڵکوو باشترە بگوترێ فەرمانڕەوایەکی 
سەفەوی بووە لە »تۆنێکابۆن« کە بەشێک بووە 
لە گیان. کاتێکیش لە هەڵمەتەکانی گیاندا 
دەوری زۆر بەرچ��اوی گێڕاوە، ئەمجا کراوەتە 
شەریکەدەس��ەاڵتی ئەڵاڵقوڵی سوڵتان، ئیچاق 
ئۆغلیی ئوس��تاجلوو، ئەسکەندەربەگی ئەفشار، 
هەمزە بەگی تالیش و زەینەڵ بەگی زولقەدر«.

لێرەدا هەڵەیەک لەم دەقەدا هەیە، ڕەنگە 
هەڵەی وەرگێران بێت: »ئەڵاڵقوڵی س��وڵتان، 
ئیچاق ئۆغلیی ئوس��تاجلوو« دوو کەس نییە، 
بەڵک��وو ئەم��ە »ئەڵاڵ قوڵی س��وڵتان ئیجەک 
ئۆغلیی ئۆس��تاجلوو« سەرکردەیەکی قزڵباشی 
تایف��ەی ئوس��تاجلوویە ک��ە ل��ە کێبەرکێی 
جێنشینیی شاتەهماسب، لە نێوان ئیسماعیل 
میرزا کە دواتر دەبێتە شا ئیسماعیلی دووەم و 
حەیدەر میرزای برای، پشتی حەیدەر میرزای 

گرتبوو. )والتر هینتس. ص. 5٦(.  
حاکمی  نەیگوتووە،  هەرگیز  ش��ەرەفخان 
گیان بووە، بەڵکوو وەک پێشتریش ئاماژەمان 
پێ کرد، دەڵێ کاتێک شاتەهماس��ب بڕیاری 
دا هەرێم��ی ژێر دەس��ەاڵتی خان ئەحمەدی 
گیانی، وات��ە ناوچەی گیان بگرێ )چونکوو 
خان ئەحمەد خانی گیانی خەریکی ڕیککەوتن 
لەگەڵ عوس��مانییەکان بووە تا هێرش بەرێتە 
سەر قەزوین و شیروان و الهیجان( بۆیە: »منی 
هەژاری لەگەڵ چەند سەرکردەیەکی قزڵباشان 

ڕاس��پارد هەتا پێ��ی ڕابگەی��ن و بیپارێزین« 
)ش��ەرەفنامە، ل. ٦٦2(. دیارە بەگوێرەی ئاماژەی 
»ئەسکەندەری مونش��ی« لە »تاریخ عالم آرای 
عباسی«یش��دا، دەردەکەوێ کە ش��ەرەفخان 
»حاکمی تۆنێکابۆن بووە« )اس��کند بیگ منش��ی، 

بەرگی ١، الپەڕەی ١٤١(.
وادی��ارە ل��ەم س��ێ ئاماژەی��ەی خودی 
ش��ەرەفخان کە لە ژێرەوە هاتووە، نووسەرانی 
پاش��کۆ پێیان وایە شەرەفخان »زۆری پێ لێ 

هەڵێناوە«:  
1 »... ب��ە خۆم و ٤50 کەس��ی س��وارە 
بەرەن��گاری کەس��ێک  توانی��م  پی��ادەوە  و 
ڕاوەستم بەناوی س��وڵتان هاشم لە تۆرەمەی 
فەرمانڕەوایانی گیان��ی کە ... بە هەژدەهەزار 
سوارە و پیادەوە هاتبوویە سەرم. پاش قەومانی 
ش��ەڕ و ... س��پای ئەو نەگبەتییەم ش��کاند« 

)شەرەفنامە، ل. ٦٦3(.
٩٦2ی  الپ��ەڕەی  ل��ە  ش��ەرەفخان   2
شەرەفنامەش��دا دەڵێ: »لەم س��اڵەدا )٩7٦ی 
کۆچ��ی( جەم��اوەری گی��ان کەس��ێکیان 
بەناوی س��وڵتان هاش��م... ، بەکۆدەنگی کردە 
حوکم��ڕان. پاش��ان بە س��ەر س��ەرداران و 
سەرۆکانی قزڵباشیاندا دا و تاقمێکیان کوشتن 
و ژمارەیەکیان ڕەپاڵ ن��ان. دواتر نزیکەی ١8 
هەزار س��وار و پیادەیان کۆ کردەوە و چوونە 
زگ حاکم��ی تۆنێکابۆن. حوکم��ڕان بەخۆی 
و 5 س��ەد کەس لە س��ەرکردە و غواڵمان و 
چەکدارانی کورد و دەس��تەیەک لە بەگلەرانی 
قزڵب��اش لە قەزوێن��ەوە چووبوونە یاریدەی و 
لە س��ەر ڕووباری م��ەرز بەرەنگاریان بوونەوە 
و سپای س��وڵتان هاشم شکا«. نووسەران بەم 
ڕووداوە ک��ە قەوماوە دەڵێ��ن، »زۆری پێ لێ 
هەڵێن��اوە«. هەڵبەت تەنیا خاڵی ناکۆک لێرەدا 
ئەوەی��ە کە لە ئاماژەی یەکەمدا ش��ەرەفخان 
باسی ٤50 کەس و لە ئاماژەی دووەمدا ئاماژە 
بە 500 کەس دەکات. ڕەنگە دۆزینەوەی ئەم 
جیاوازیی��ە لە ژمارەدا زۆر بەدڵی نووس��ەرانی 

پاشکۆ بێت!
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3 هەروەها لە الپەڕەکانی ٩57 � ٩٦0 و 
لەژێر ڕووداوەکانی س��اڵی ٩75دا، شەرەفخان 
بە تێروتەس��ەلی باسی کێش��ەکانی گیان و 
ڕووداوی شکس��تی خان ئەحمەدخانی گیانی 
دەکات و لە هیچ ش��وێنێک باس��ی »دەوری 
سەرەکیی خۆی« نەکردووە، تەنیا لە کۆتاییی 
ئەم بەش��ەدا دەڵێ: »پێنج کەس لە سەرداران 
لەگ��ەڵ ئەڵاڵقوڵی س��وڵتانی لەلە و ش��ازادە 
س��وڵتان مەحموودمیرزای ک��وڕی پێنجەمی 
پادش��ا، بۆ پاراس��تنی گیان دیاری کران کە 

یەکیان خودی خۆم بووم«. 
4 ئەسکەندەری مونش��یش بەم شێوەیە 
باس��ی ئەم بابەتە دەکات: »شەرەفخان ڕوزکی 
که از امیرزادەه��اي بتلیس بود و در خدمت 
حضرت شاه جنت مکان تربیت یافته معتبر بود 
و حاکم تنکابن گیان بود«. واتە: شەرەفخانی 
ڕۆزکی )ڕۆژەکی( کە یەکێک لە میرزادەکانی 
بتلی��س )بدلیس( بوو و لە خزمەتی »ش��ای 
پایەبەرزی بەهەش��تی«دا، پ��ەروەردە ببوو و 
ناوبانگی هەبوو؛ حاکمی تۆنێکابۆن بوو. )اسکندر 

بیگ منشی ، ج ١، ص،١٤١(.
نووسەرانی پاشکۆی ١، لە خاڵی پێنجەمدا 

دەڵێن: 
»ژیاننامەکە وەها نووسراوە کە جەخت لە 
پێگەی بێ وێنەی شەرەفخان بکاتەوە. ناکۆکییە 
نێوخۆیییەکانی سەردەمی شاسمایلی دووهەم 
و ش��امحەمەدی خودابەندە، سەفەوییەکانیان 
بێ هێز کردووە. عوسمانییەکان ئەم دۆخەیان بە 
هەل زانیوە، تا هەوڵ بدەن سەرۆک خێڵەکانی 
ڕۆژەک��ی بۆ الی خۆیان ڕابکێش��ن؛ هەر بۆیە 
دەسەاڵتی عوسمانی پاساوی خۆیان هەبووە بۆ 
هێنانەوەی شەرەفخان. ساڵی ٩85ی کۆچی، 
فەرمانێکی��ان دەرکردووە تا ڕێگە لە پێوەندیی 
ک��وردەکان بە ش��ەرەفخانەوە بگرن. دەوڵەتی 
عوسمانی ترساوە س��ەرهۆز و تیرە و خێاڵت 
و جەماوەری کورد جارێکی دیکە کۆچ بکەن، 
چونکە کۆچ��ی کوردان دەس��ەاڵتی قانوونی 
و بڕیاردان��ی ئەوانی لە ناوچە بارناس��کەکانی 

سەرسنوور کەم کردۆتەوە«.
سەبارەت بەم بڕگەیە:

نووس��ەران ی��ەک نموونەیان ک��ە گوایە 
ش��ەرەفخان »جەختی لە پێگەی بێ وێنەی« 

خۆی کردبێتەوە، پێشان نەداوە. 
ناکۆکییە نێوخۆیییەکانی س��ەفەوی نەک 
لە س��اڵی ٩85ی کۆچیدا، بگرە زۆر پێش��تر 
ڕوویداوە و لە دوایین س��اڵەکانی دەس��ەاڵتی 
شاتەهماس��ب )دەوروب��ەری س��اڵی ٩82ی 
کۆچی��دا( دیس��ان دەس��ت پ��ێ دەکاتەوە. 
بەگوێ��رەی ش��ەرەفنامە »قزڵب��اش لەیەکتر 
ڕاس��ان، بارودۆخەکە گۆڕا و دووبەرەکی باڵی 
ئەنگاوت و شاتەهماسبیش لەبەر پیری هیچی 
ب��ۆ لەگەڵ نەک��ران و زۆر وێدەچوو هێندەی 
پ��ێ نەچ��ێ دە گ��ژ یەکتر ڕاچ��ن و ئاوری 
ئاژاوەیەک��ی گەورە بتەنێتەوە« )ش��ەرەفنامە، ل. 
٦٦٤(. بۆیە ش��ەرەفخان داوا لە پادشا دەکات 
بینێرێت��ە »یەکێک لە ناوچ��ە و هەرێمەکانی 
نێو قەڵەمڕەوی دەس��ەاڵتی« )شەرەفنامە، هەمان 
الپ��ەڕە(. لێرەدا ش��ەرەفخان دەکرێتە حاکمی 
شیروان کە دەبێتە ساڵی ٩83ی کۆچی. دوای 
8 مانگ مان��ەوە لە ش��یروان و پاش مردنی 
شاتەهماس��ب ل��ە ١5ی س��ەفەری ٩8٤ی 
کۆچی و هاتنە س��ەر دەس��ەاڵتی شاسمایلی 
دووەم، ش��ەرەفخان دەگەڕێت��ەوە قەزوێن��ی 
پایتەخت. ئینجا بە فەرمانی شاسمایلی دووەم 
لە مانگی جەمادی یەکەم یان دووەمی س��اڵی  
٩8٤ی کۆچی��دا دەبێت��ە حاکمی نەخجەوان 
و 3 ی��ان ٤ مان��گ دواتر لە ش��ەوی ١٦ی 
ڕەمەزان��ی ٩85دا، پاش کوژرانی شاس��مایل، 
»گەورەکانی قزڵباش« »پادش��ا کوێرەمووش��ە 
)واتە ش��امحەمەدی خودابەن��دە( دەکەن بە 
پادشای هیچکارە. )شەرەفنامە، ل. ٩78(. پاشان 
ش��ەرەفخان دەڵێ، »س��اڵێک و چ��وار مانگ 
بەسەر ماوەی دەسەاڵتیدا لە نەخجەوان تێپەڕ 
دەبێ، واتە لە مانگی ڕەمەزانی س��اڵی ٩8٦ی 
کۆچیدا، خوسرەوپاشای مەزنی سەرکردەکانی 
وان و زەینەڵ بەگی هەکاری و حەسەن بەگی 
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مەحموودی لە »دەرانەی سوڵتان مرادخان«ەوە 
مزگێنی��ی حکوومەتی بدلیس��یان بۆ هێناوە 
و »س��ێهەم ڕۆژی مانگی شەشەکانی ٩8٦ی 
کۆچی، واتە سێی مانگی شەوالی ٩8٦ وێڕای 
... لە نەخجەوان بزووتین« )شەرەفنامە، ل. ٦٦٦(.
س��ەبارەت بە »هێنانەوەی ش��ەرەفخان«، 
ڕاس��تتر ئەوەی��ە کە س��وڵتانی عوس��مانی، 
سوڵتان مرادی سێیەم، دەسەاڵتی میرنشینی 
بدلیس��ی بۆ خانەدانی ش��ەرەفخان و هۆزی 
لەمەش��دا دیارە  ڕۆژەک��ی گەڕاندووەت��ەوە. 
سوڵتانی عوسمانی پاس��اوی بەهێزتر کردنی 
دەس��ەاڵتی  لەبەرامبەر  خ��ۆی  دەس��ەاڵتی 
الوازی س��ەفەوییەکانی مەبەست بووە، بەاڵم 
لە هەمان کاتدا وەک س��ەردەمی شەرەفخانی 
چوارەم، عوس��مانییەکان بۆی��ان دەرکەوتبوو 
کە ل��ەم هەلومەرجە ناس��کەدا چیتر ناتوانن 
ویایەت��ی بدلیس ب��ە بێ گەڕان��ەوەی ئەم 
خانەدانە بۆ س��ەر دەس��ەاڵت بەڕێ��وە بەرن. 
ش��ەرەفخان هەر لە بارەی بەزۆر دەرپەڕاندنی 
الی��ەن  ل��ە  کوردس��تان  دەس��ەاڵتدارانی 
»پادش��اکانەوە« و لەبەر ناچاریی��ان، دووبارە 
حاکمانی  بە  دەس��ەاڵت  ڕادەس��تکردنەوەی 
کوردستان، لە پێشەکیی شەرەفنامەدا دەڵێ: 
»... خۆ ئەگەر چەند پادش��ایەکیش خۆیان لە 
گرتنی کوردس��تان  هەڵکردووە و لەو پێناوەدا 
تووش��ی چەرمەس��ەری و کوێرەوەرییەک��ی 
لەڕادەب��ەدەر هات��وون. ئاخرییەکەی پەژیوان 
بوونەوە و بە خاوەنی پێشوویان ئەسپاردۆتەوە. 
بۆ نموونە ناوچە و هەرێمەکانی گورجس��تان، 
شەککی، شیروان، تاڵش، گیان، ڕۆستەمدار، 
ئەستەرابادی باکووری ئێران کە بەسەر خاکی 
کوردستانەوەیە، بارودۆخێکی ئاوایان بەسەردا 

تێپەڕیوە« )شەرەفنامە. الپەڕەی ٦7(.
ب��ەاڵم س��ەبارەت ب��ەم بەڵگەنامەی��ەی 
عوس��مانی ک��ە گوایە س��ەرچاوەکەی دەبێ 
ک��ە  بێ��ت   .MD 32, hkms, 168, 514
  Mühimme Defterlie =MD   کورتک��راوەی
و  hkum=hkmن؛ ن��ە ب��ە نێوەڕۆک��ی ئەم 

بەڵگەنامانە و ن��ە بە ڕێکەوتیان و تەنانەت نە 
بەو کەس و یان بەرپرس��ە عوس��مانییەکەی 
کە ئ��ەم بەڵگەنامانەیان دەرکردووە، ئاماژەیان 
نەکردووە. نووس��ەرانی پاش��کۆ تەنیا دەڵێن 
س��اڵی ٩85ی کۆچی دەرچ��ووە. جگە لەمە 
هیچ لێکدانەوەیەکیش��ان نەخس��تووەتە ڕوو 
ک��ە ئەم فەرمان��ە چی لە پش��تەوە هەبووە، 
لە کاتێکدا پاش کەمتر لە س��اڵێک، سوڵتان 
م��رادی س��ێهەم فەرمان��ی گەڕاندن��ەوەی 
دەسەاڵتی ناوچەی بدلیس��ی بۆ شەرەفخانی 
پێنجەم دەرکردووە. بەگوێرەی شەرەفنامەش 
دەزانین کە »لە ماوەی س��اڵێکدا تەواوی ماڵ 
و س��امان و نەغدین��ە و خەزێنەیەک��ی کە 
شاتەهماسب وەسەریەکی نابوو، هەموو بە بادا 
چوو. بارودۆخێکی نالەباری بەرەو تێکجمین، 
باڵی بە س��ەر واڵتی ئێراندا کێش��ا. هەر لەم 
ساڵەدا )واتە ٩8٦ی کۆچی، ساڵی گەڕانەوەی 
ش��ەرەفخان ب��ۆ بدلیس( س��وڵتان مرادخان 
پێی لەس��ەر بڕیاری پاری داگرت )واتە ساڵی 
٩85ی کۆچی بڕیاری ئەم هێرشەی دابوو( و 
دەشیزانی هەلومەرجەکە چۆنە. خۆی هەڵکرد 
و ب��ە هەموو هێ��ز و توانای��ەوە تێداچوونی 
نیش��تمانی ئێ��ران و بڕان��ەوەی بنەماڵ��ەی 
بەدمەزەبان��ی ڕەچ��او کرد. مستەفاپاش��ای 
وەزیری دووەمی کردە س��ەرکردەی قۆشەنی 
چەشنی دەریا بەژاوەژاو و ١50 هەزار سوارەی 
دڕ و خوێنڕێژی وەپێش دا و فەرمان دەرچوو 
کە سپاساالران و حاکمانی کوردستان بکەونە 
تااڵن وبڕۆی ئازەربایجان« )شەرەفنامە، ل. ٩78(. 
ل��ە درێژەی ئەم خاڵەش��دا نووس��ەرانی 

پاشکۆی ١، بە ئاماژە دان بەم سەرچاوانە:
MD 39, hkm. 16; MD 40, hkm. 351; 
MD 47, hkm. 1; MD 60, hkm. 438. MD 
60, hkm. 355& MD 49, hkms. 507-509, 
respectively 

دەڵێن:
»چەندی��ن ک��وردی دیک��ەش جگە لە 
ش��ەرەفخان، بوونەت��ە مەترس��ی بۆ س��ەر 
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عوسمانییەکان. لەبەر ئەوە سوڵتانی عوسمانی، 
 »MD 48, 84; Dated 990/1582« بەگوێرەی
بەڵێنی پێگەیەکی ش��ایانی بەو میرە کوردانە 
داوە ک��ە بەیعەتی��ان پێ ک��ردووە. بە هۆی 
بەتایبەتی  عوسمانییەکانەوە،  سیاسەتەی  ئەم 
کاتی هەڵمەتەکانی ڕۆژهەاڵت، تەیموور خانی 
ئەردەاڵن، محەمەد خانی لوڕستان، قوبادبەگی 
ئامێ��دی و زۆری دیک��ە واڵم��ی ئەرێنی��ی 
عەبدولوەهابی  داوەتەوە،  سوڵتانیان  داخوازیی 
فەرمانڕەوای خووزس��تان و سوالق حوسێنی 
قبوول  داواکەیان  هەمەدانی��ش  فەرمانڕەوای 
کردووە. پێگەی ئەم هەموو کاربەدەس��تانەش 

لە شەرەفنامەدا بە درێژی باسی کراوە«.
ناونیشانی  لێرەش��دا  نووس��ەرانی پاشکۆ 
گەلێ��ک بەڵگەنام��ە دێننەوە، ب��ەاڵم تەنیا 
بە یەک دێڕ، باس��ی نێوەڕۆک��ی ئەو هەمووە 
بەڵگەی��ە دەکەن: گوای��ە »بەڵێنی پێگەیەکی 
شایان« بەم »چەندین کوردە« دراوە و هیچی 
ت��ر! ئەم پێگەیە چ بووە و بۆچی ئەم بەڵێنییە 
دراوە و ئایا پاشان ئەم بەڵێنییە ئەنجام دراوە 

یان نا؟ بێدەنگیی لێ دەکەن. 
لە خاڵی شەشەمدا هاتووە:

س���������������ەرکەوتنی  »دواب��ەدوای 
لەشکەرکێشییەکەی س��اڵی ٩٩١ی کۆچی، 
بۆ س��ەر جۆرجی��ا، م��ووش خراوەت��ە ژێر 
عوسمانی  تۆمارەکانی  شەرەفخان،  دەسەاڵتی 
دەریدەخەن ک��ە پاش ت��ەواو بوونی ڕەوتی 
بەیعەتەکەی ش��ەرەفخان، س��وڵتان دووبارە 
خەاڵتی ک��ردووە. بەڵگەی ئەرش��یڤەکانیش 
ئۆباڵ بۆ زانیارییەکانی ژیاننامەکە دەکێش��ن. 
ژیاننامەک��ە ئاماژەی نەک��ردووە بەو موڵک و 
ناوچان��ەی وا ب��ۆ ش��ەرەفخان گێڕدراوەتەوە 
ب��ەاڵم بدلیس خۆی »نف��س بتلیس« و پێنج 
گوندی گرینگ، ئووربان، خۆرۆس، پێس��ێل، 
حاجی کەند و ئەکۆچک��ی گوێزراونەتەوە بۆ 
س��نووری دەسەاڵتی ئەو. جێی باسە هیچ کام 
ل��ەم گوندانە لە ش��ەرەفنامەدا ئاماژەیان پێ 

نەکراوە«.

لێرەشدا ش��ەرەفخان زۆر بە ڕوونی باسی 
ئەم��ەی ک��ردووە و دەڵێ: »س��اڵی ٩٩١ی 
کۆچی، پاش ئەوەی فەرهادپاش��ای سەردار، 
ئێرەوان��ی گ��رت و قەاڵیەکی لێ س��از کرد. 
پادش��ا منی کڵۆڵی لەگەڵ حەسەن پاش��ای 
مەزنی س��ەرکردەکانی ش��ام ن��اردە تفلیس 
و گورجس��تان هەتا بارخانەی پاش��ەکەوت و 
خەزێنە بەری��ن. لەو س��ەفەرەدا منی هەژار 
چەند خزمەتێکم لە چنگ هات و لە چاکەی 
ئەو کارانە س��وڵتان ناوچ��ەی مووش و چەند 
گوندێک��ی مڵکی تایبەتی خۆی بۆ خس��تمە 

سەر بدلیس« )شەرەفنامە. ل. ٦٦8(. 
بەڵێ! ئەمەیە خاڵی ناکۆک: ش��ەرەفخان، 

ناوی ئەم »چەند گوندەی« نەهێناوە! 
بەاڵم س��ەبارەت بە ناوچ��ەی »مووش«. 
پێش��تر پێویستە ئەمە ڕوون بکەینەوە کاتێک 
ئاماژە بە »بدلیس« دەکرێ، دەبێ ئاگادار بین 
باسی کام لەمانەیە: »قەاڵی بدلیس«، »شاری 
بدلیس«، »ناوچەی بدلیس« و یان »میرنشینی 
بدلیس«.. ش��ەرەفخانیش میرنشینی بدلیسی 
ه��ەر ل��ە س��ەرەتای دامەزراندنیی��ەوە ب��ە 
ناوچەکان��ی »بدلیس«، »م��ووش« و ... لەگەڵ 
تەواوی گوندەکانی پێناسە کردووە. ئیتر ئەوە 
بابەتێکی دیکەیە کە هەمیش��ە سوڵتانەکانی 
عوس��مانی ئەگەر پێی��ان نەکراب��ێ تەواوی 
میرنش��ینەکە بخەنە ژێر دەس��ەاڵتی خۆیان؛ 
هەوڵی��ان داوە ناوچەگەلێک��ی میرنش��ینی 
بدلی��س داببڕن، ب��ەاڵم دواتر ناچ��ار بوون 
دیسان بیگەڕێنەوە ژێر دەسەاڵتی سەربەخۆی 
میرنشینەکە. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ملنەدانی 
خێڵ و هۆزە کوردەکانی ناوچەکە و بەتایبەت 
هۆزی بەهێز و مەزنی ڕۆژەکی وەک پاڵپشتی 
س��ەرەکیی دەس��ەاڵتی خانەدانی مێرەکانی 
بدلی��س. هەڵب��ەت ئەم کێش��ە و ملمانییە 
بەردەوام لە نێوان س��وڵتانەکانی عوسمانی و 
کاربەدەستانی لە هەموو میرنشینە سەربەخۆ 
و نێمچەس��ەربەخۆکاندا درێژەی هەبووە کە 

دواتر پتر لەمبارەیەوە دەدوێین. 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720 564



س��ەبارەت بە میرنشینی بدلیس پیویستە 
بڵێین کە ٤٩ ساڵ پاش تەواوبوونی شەرەفنامە، 
»ئەولیا چەڵەبی« لە س��اڵی ١05٦ی کۆچیدا 
کاتێک س��ەردانی ش��ار و ق��ەاڵی بدلیس و 
میرنش��ینی بدلی��س دەکات و میوانی »میر 
ئەبداڵ خانی بدلیس��ی، نەوەی ش��ەرەفخانی 
نووسەر دەبێ، لە باس��ی »سنووری ئەیالەتی 
بدلیس«دا ئاماژە ب��ە ناوچەی مووش دەکات 
و دەڵ��ێ »بدلیس ئەیال��ەت و حکوومەتێکی 
س��ەربەخۆ«یە. واتە ٤٩ ساڵ پاش تەواوبوونی 
شەرەفنامە، میرنشینی بدلیس هەر سەربەخۆ 
بووە و مووشیشی لەگەڵ بووە. ئەولیا چەڵەبی 
هەروەها دەڵی: »خان )ئەبداڵ خانی بدلیسی( 
حەفتا هۆز و عەشیرەتی لەژێر دەست دایە. ... 
هەر سەعاتێ ئارەزوو بکا دەتوانێ حەفتا هەزار 
بدلیس(  )میرنش��ینی  کۆبکاتەوە.  ش��ەڕکەر 
بەپێی قانوون خاوەنی س��ێ هەزار عەسکەری 
جبەلەبەرە کە لەژێ��ر فەرمانی خاندا لەگەڵ 
ئۆردووی وان بۆ شەڕ دەچن... مفتی و نەقیبی 
شافعی و قەاڵدار و باجدار و شابەندەری هەیە 
کە هەمووی��ان لە الی خان��ەوە دادەندرێن، 
تەنیا ئاغای خەرج و سەرداری یەنیچەری لە 
الیەن سوڵتانەوە دیار دەکرێن« )چەڵەبی ئەولیا، 

الپەڕەکانی ١07�١08(. 
ئەولیا چەڵەبی دواتر بە س��ەردێڕی: »ئەو 
حکوومەتانەی البردنیان ب��ۆ نییە«، ئاماژە بە 
»نیمچە حکوومەتی ه��ەکاری«، »حکوومەتی 
و  مەحم��ودی«،  »حکوومەت��ی  بتلی��س«، 
ئەمانەش هەر  بنیانش )ک��ە(  »حکوومەت��ی 
س��ەرچاوە.  )هەم��ان  دەکات.  مەحموودی��ن« 

الپەڕەکانی 20٩�2١0(.
جگ��ە لەم��ە، نووس��ەرانی پاش��کۆی ١ 
لێرەشدا دیسان لەبیریان کردووە کە بۆخۆیان 
ل��ە پاش��کۆی 2دا چۆن باس��ی س��نووری 
»...)شەرەفخانی  دەکەن:  بدلیس  میرنش��ینی 
پێنجەم( فەرمان��ڕەوای هەرێمێک بوو کە لە 
س��نوورەکانی ئێرانەوە دەستی پێ دەکرد و تا 
ناوچەکانی ڕۆژاوای بدلیس پەلی داویش��ت. 

ناوچ��ە و مەڵبەندەکانی ژێ��ر فەرمانی بریتی 
بوون ل��ە: عادلج��ەواز، م��ووش، مەالزگرد، 
ئەخ��ات، ئەرجیش، تات��وان، گوێزەل دەرێ، 
ئۆکان و بەشێک لە گواش« )شەرەفنامە، پاشکۆی 

2، الپەڕەی ١١00(. 
دواتر پاشکۆی ١، بە سەردێڕی »ژیاننامە: 
ڕێگەیەک کە کەمترین ڕێبوار گرتوویانەتە بەر« 
دەپەرژێتە س��ەر ژیانی خێزانیی شەرەفخان و 

دەڵێ:
»هێش��تا زۆر الیەنی ژیانی ش��ەرەفخان 
ڕوون نەبۆت��ەوە. ڕێگەی��ەک ب��ۆ زانینی ئەو 
بوارانە، نووس��ینەوەی ژیاننامەیەکە. هێندەی 
ئێمە بزانین، گەلێ��ک الیەنی گرینگی ژیانی 
شەرەفخان لە هیچ سەرچاوەیەکی نووسراودا 
باس نەکراوە. س��ەرەنجام گەلێک پرسیار بێ  
وەاڵم ماونەت��ەوە. جا بۆ ئ��ەوەی بتوانین ئەم 
گرفتانەش چارەس��ەر بکەین، دوو پێش��نیار 
بۆ توێژینەوەی زیات��ر دەکەین: یەکەم ژیانی 
خێزانی؛ دووهەم، مەرگی شەرەفخان ئەمانەش 
پەیوەس��تن ب��ە ژیاننامەک��ە و ڕووداوەکانی 

بەشەکانی دیکەی شەرەفنامە«.
نووس��ەران پێم��ان ناڵین ئەگ��ەر »ئەم 
الیەنان��ەی ژیان��ی ش��ەرەفخان« ل��ە هیچ 
سەرچاوەیەکدا نەنووسراون، چۆنچۆنی و لەسەر 
چ بنەمای��ەک ئەم ژیاننامەیە دەنووس��نەوە؟ 
ڕەنگ��ە بەپێی ئ��ەم چەن��د بەڵگەنامەیە بێ 
کە ی��ان ڕێکەوتیان پێوە نیی��ە و یان ئەگەر 
ڕێکەوتەک��ەی لەگەڵ مەبەس��تەکەیان یەک 
نەگرێت��ەوە، بەهەڵ��ە هەژم��اری دەکەن و 
بەحەزی خۆیان دەیگۆڕن! )دواتر باس��ی ئەم 
بەڵگەیە و بەڵگەکانی دیکەش دەکەین(. لێرەدا 
نووسەرانی پاشکۆی١، باسی »برا و کوڕەکانی 

شەرەفخان« بەم چەشنە دەورووژێنن:
»ڕەگەزی نێر الی شەرەفخان پێگەیەکی 
بەرزی هەبووە، کەچی لە بەش��ەکانی دیکەی 
ش��ەرەفنامەدا ئاماژەیەکی بە کوڕەکانی تری 
نەکردووە، بەاڵم  ڕەچەڵەکناسی و بنەچەکەی 
حوکمدارانی ک��وردی بەرلە ئاوابوونی خۆری 

565گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720



میرنش��ین و تەنانەت کات��ی تێداچوونی هەر 
میرنشینێکیشی زۆر بە بایەخەوە باس کردووە، 
بە جۆرێک ک��ە ژمارەی تەواوی برا و کوڕانی 

هەر حوکمدارێکی هێناوەتەوە«.
لێ��رەدا ئێم��ە ناپەرژێین��ە س��ەر واتای 
نازانستی و نائەکادێمیکی »بەرزبوونی پێگەی 
ڕەگەزی نێر الی ش��ەرەفخان«. تەنیا جەخت 
لەوە دەکەینەوە کە بەڵێ ڕاس��تە شەرەفخانی 
پێنجەم جگە لە »شەمسەدین« کە دەسەاڵتی 
میرنش��ینی بدلیسی بۆ جێهێش��تووە، باسی 
کۆڕەکانی دیکەی خۆی نەکردووە. بەاڵم لێرەدا 
دەبێ پرسیار لە نووسەرانی پاشکۆ بکەین ئێوە 
وەک »توێژەری مێژوو«، چ گریمانەیەکتان بۆ 
ئەم کەمایەس��ییە هەیە و ب��ە ڕوونبوونەوەی 
ئەم��ەش، چ گرێکوێرەیەک��ی مێژووییی ئەو 

سەردەمە بۆ ئێمە ڕوون دەبێتەوە؟
پاشان نووس��ەرانی پاشکۆ باسەکە دەبەنە 
س��ەر ناوی کوڕەکانی ش��ەرەفخانی پێنجەم 
و لێرەدا لەژێر س��ەردێڕی »شەمسەدین یان 
ئەحمەد«، باس��ێکی زۆر ئاڵۆز دێننە مەیدان 
س��ەبارەت بە کوڕێکی ش��ەرەفخان کە گوایە 
یان شەمسەدین ئەحمەد  ناوی شەمس��ەدین 
بووە و یان نەخێر شەمسەدین و ئەحمەد، دوو 

کوڕی جیاوازی شەرەفخان بوون و دەڵێن:
»ئەبولمەعالی شەمسەدین بەگ، تاقە کوڕی 
ش��ەرەفخانە کە لە شەرەفنامەدا ناوی هاتووە. 
وا دەردەکەوێ نووس��ەر زیات��ر ئەمی لەچاو 
کوڕەکانی دیکە، ال پەس��ەند بووبێ. هەروەها 
دەزانین کە شەرەفخان کوڕێکی بووە بەناوی 
ئەحمەد کە ناوی لە ش��ەرەفنامەدا نەهاتووە. 
ڕێی تێدەچێ ئەحمەد و شەمسەدین هەر یەک 
کەس بووبن. نووس��ەرەکانی عوسمانی کوڕە 
گەورەی شەرەفخانیان بە شەمسەدین ئەحمەد 
ناو بردووە. ئێمە نەمانتوانی ناوی شەمسەدین 
لە ئەرش��یڤەکانی دەوڵەتی عوس��مانیدا ساغ 
بکەینەوە. لەبەر ئەوە لەوانەیە ئەو کەسانەی کە 
ش��ەرەفخان ناوی هێناون، کەم یا زۆر، ناویان 
جیاواز بووبێ لەو ناوانەی وا لە بەڵگەنامەکاندا 

هاتوون«.
لێرەدا دیار نییە نووس��ەرانی پاش��کۆی١ 
بەپێی چ بەڵگەیەک دەزانن کە ش��ەرەفخان 
کوڕێک��ی دیکەی هەبووە بەن��اوی ئەحمەد؟ 
خۆش��یان باوەڕیان بە بووچوونی خۆیان نییە 
و دەڵێن ڕەنگە شەمسەددین و ئەحمەد یەک 

کەس بوون!« تەنانەت دواتر دەڵێن:
»دووریش نییە، ئەحمەد کوڕی دووهەمی 
شەرەفخان بووبێ و ... بەاڵم هۆی ناو نەهێنانی 

لە شەرەفنامەدا ڕوون نییە«.
س��ەیر ئەوەیە نووس��ەرانی پاشکۆ هێشتا 
ڕوونی��ان نەکردووەتە ئای��ا ئەحمەدێک وەک 
ک��وڕی ش��ەرەفخان بوونی هەب��ووە یان نا، 
دەپەرژێنە س��ەر ناساندنی ئەحمەد و بۆشیان 
گرینگ نییە ئەحمەد بێت یان شەمسەددین 

و دەڵێن: 
»ئەم پێناس��ەیەی وا ئێمە بۆمان پێشنیار 
ک��ردووە ... بێ گوم��ان دەک��رێ ب��ە هێند 
وەربگی��رێ، ب��ەاڵم دەبێ  هێندێک ڕاس��تی 
لە ب��ارەی ئەحمەدەوە بخاتە بەردەس��ت. جا 
ئیتر شەمس��ەدین بێ ی��ان کوڕێکی دیکەی 
ش��ەرەفخان. ئەحمەد کوڕی ش��ەرەفخان لە 
مێژووی مووش��دا کەس��ایەتییەکی ناس��راو 
بووە. بدلی��س وەک »ئۆجاقلیق«ێک و پێگەی 
میراتگران��ەی میرنش��ێنێک، دراوەت��ە کوڕە 
گەورەی، واتە شەمسەدین. بۆیە ئەحمەد پاش 
و پێش خانەنشین بوونی شەرەفخان، حوکمی 

دەڤەرێکی سەر بە بدلیسی کردووە«. 
بەڵێ! نووسەرانی پاشکۆ بەم ژوورە تاریکە 
دەڵێن توێژینەوە و گەرەکیانە پشیڵە ڕەشەی 
ئەحمەد، و ی��ان گرینگ نییە تەنانەت ئەگەر 
شەمس��ەددین و یان خ��ود کوڕێکی دیکەی 
ش��ەرەفخانێش بێت، تێیدا بدۆزنەوە! س��ەیر 
ئەوەیە نووس��ەرانی پاش��کۆ هێش��تا بوونی 
ئەحمەدیان بۆ س��اخ نابێت��ەوە بەاڵم خوێنەر 
دەخەنە گێژاوەیەکی دیکە و یاری بەهێندێک 
ڕێک��ەوت س��ەبارەت بە ئەحم��ەد دەکەن و 

دەڵێن:
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»ئەحم��ەد یەک��ەم ج��ار، ١8ی قوربانی 
٩8٦ی کۆچ��ی، ناوی وەک س��ەنجەق بەگی 
م��ووش هات��ووە. )واتە 2 مان��گ و ١5 ڕۆژ 
پ��اش »بزووتن��ی« ش��ەرەفخانی پێنجەم لە 
نەخجەوانەوە بەرەو بدلیس(. بەاڵم وادیارە لە 
ساڵی ٩٩3ی کۆچی، بەدواوە سەنجەقی مووش 
بە بەدلیسەوە بەستراوە )نەخێر! ساڵی ٩٩١ی 
کۆچی، پاش ش��ەڕی تفلیس و گورجس��تان 
بووە. نووس��ەرانی پاش��کۆ لەبیریان چووە کە 
بۆخۆیان لەس��ەرەوە باسیان کردووە پاش ئەم 
ش��ەڕە مووش دیسان خراوەتەوە ژێر فەرمانی 
شەرەفخانی پێنجەم، واتە گەڕاوەتەوە بۆ سەر 
میرنش��ینی بدلیس(. لەو ساڵەدا بە ئەحمەد، 
گوت��راوە میرلیوای ش��ەرەفخان یا وەلەدەی 
شەرەفخان؛ بەاڵم ساڵی ٩٩٦ی کۆچی، پێیان 
گوتووە سنجەق بەگی مووش )واتە بە ئەحمەد 
گوت��راوە س��ەنجەق بەگی م��ووش(. مووش 
س��اڵی ٩72ی کۆچی کە ل��ە بدلیس جوێ 
کراوەت��ەوە، تا ئەو کاتەی وا ئەحمەد حوکمی 
گرتۆتە دەس��ت )واتە تا ساڵی ٩٩٦ی کۆچی، 
یانی لەو س��ااڵنەدا کە ش��ەرەفخانی پێنجەم 
لە ئێران ب��ووە و میرنش��ینی بدلیس داگیر 
کرابوو(، دوو س��نجەق بەگی تریشی هەبوون. 
ئەوانیش بەهائەدین و قلیچ بوون و ناویان لە 
لیستەکەی شەرەفنامەدا نییە. دەشێ ئەحمەد 
ناودارترین میری کوردی ئەو ناوچەیە بووبێ و 
پێش ساڵی ٩8٦ی کۆچیش، بەتایبەت ساڵی 
٩77ی کۆچی، فەرمانڕەوای هەمان سنجەق 
بووبێ؛ س��اڵی ٩٩2ی کۆچیش، بەڕەس��می 
سنجەق بەگی مووش بووە )واتە ئەم ئەحمەدە 
زووتر لە باوکی گەڕاوەتەوە هەرێمی بدلیس و 
»پێش س��اڵی ٩8٦ی کۆچی، بەتایبەت ساڵی 
ناودارترین میری  بووەت��ە  ٩77ی کۆچ��ی« 
کوردی ئەم ناوچەیە! لە کاتێکدا شەرەفخانی 
پێنج��ەم مانگی ش��ەوالی ٩8٦ی کۆچی لە 
بدلیس!  ب��ەرەو  وەڕێکەوتووە  نەخجەوان��ەوە 
ئێمە دەزانین کە لە ساڵی ٩٤2ی کۆچییەوە 
کاتێ��ک س��وڵتان س��ولەیمانی عوس��مانی 

»هەرێم��ی بدلیس« داگی��ر دەکات و باوکی 
شەرەفخانی پێنجەم، واتە  »شەمسەدین خان 
ل��ەوێ »دەردەپەڕێنێ« و ئەویش »لەترس��ان 
ڕەوی و ڕووی ک��ردە خاک��ی عەجەم��ان« 
)ش��ەرەفنامە، ل 555(، تاکو »سێهەم ڕۆژی 
مانگی شەش��ەکان /مانگی ش��ەوال/ی ساڵی 
٩8٦ی کۆچ��ی« )ش��ەرەفنامە، ل. ٦٦٦( کە 
ش��ەرەفخانی پێنجەم لە نەخجەوانەوە بەرەو 
بدلیس دەردەچی، واتە لە ماوەی ٤٤ س��اڵ 
»دەربەدەری و لە واڵتی غەریبایەتی« مانەوەی 
هۆزی ڕۆژەکیدا، هیچکام لە ئەندامانی ماڵباتی 
شەرەفخان لە هەرێمی بدلیس نەبوون تا ئەم 
»ئەحمەدە« یان »ئەحمەد شەمس��ەدین یان 

...«، سەنجەق بەگی مووش بووبێت. 
دوات��ر ئەم گێژاوە لە پاش��کۆی ١ دا، هەر 

دێ و قوڵتر دەبێ و نووسەران دەڵێن:
»وەک لە سەرەوە ئاماژمان پێ کرد، مووش 
س��اڵی ٩٩١ی کۆچی، دراوەتە شەرەفخان. وا 
وێدەچ��ێ ئەحمەد ب��ە جیاکردنەوەی مووش 
ڕازی نەبووبێ. ئەو، بە چەند مەرجێک ناوچەی 
نەخجەوان��ی ل��ە هەڵمەتەکانی س��اڵی دواتر 
بەدەس��ت هێناوە. بەگوێرەی«MD«، ئاشکرایە 
یەکێک لە نیگەرانییەکانی ش��ەرەفخان پرسی 
»تیم��ار«ی ئەوان��ە بووە کە ل��ە هەڵمەتەکەدا 
بەش��دار بوون. تەنان��ەت داوای »تیمار«ی ئەو 
کوڕانەش��ی کردووە کە هەاڵتوون بۆ کۆشکی 
س��ەفەوی؛ بۆیە ڕەنگە دەوڵەتی عوسمانی، لە 
وەاڵمی ئەم داخوازییەی ش��ەرەفخاندا، پۆستە 
نوێیەکەی ئەحمەدی لە نەخجەوان پەس��ەند 

کردبێ«.
سەرنجڕاکێش��ە نووس��ەرانی پاشکۆ چەند 
الپ��ەڕە پێش��تر ئاماژەی��ان پێ ک��ردووە کە 
ل��ە س��اڵی ٩٩١ی کۆچی م��ووش دراوەتەوە 
ش��ەرەفخانی پێنجەم، بەاڵم سەیر ئەوەیە هەر 
لەم چەند دێری س��ەرەوەدا دەڵێن، »وادیارە« 
ساڵی ٩٩3ی کۆچی »س��ەنجەقی« مووش بە 
بدلیس بەس��تڕاوەتەوە. واتە پێدانەوەی مووش 
بە ش��ەرەفخان بەمانای ئەوە نەبووە کە مووش 
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کەوتووتە ژێر دەسەاڵتی بدلیس!؟
لە الیەکی دیک��ەوە، بەپێی چ بەڵگەیەک 
وا وێدەچ��ێ ئەحم��ەدی کوڕێ ش��ەرەفخان 
»بەجیاکردنەوەی مووش ڕازی نەبووبێ« ئەویش 
لە کاتێکدا بۆخۆیان لەس��ەرەوە دەڵێن، مووش 
ساڵی ٩72ی کۆچی لە بدلیس جیا کراوەتەوە. 
هەڵبەت لەم س��اڵەدا ئەو »ئەحمەد«ە کە گوایە 
کوڕی شەرەفخانە، ناتوانێ بەهیچ شێوەیەک لە 
مووش بووبێت، چونکوو لەم ساڵەدا شەرەفخان 
بەخۆی و ماڵباتییەوە لە »الی عەجەمان بووە«!
لێرەدا نووسەرانی پاشکۆی ١ دەڵێن: »ئەو، 
بە چەن��د مەرجێک ناوچ��ەی نەخجەوانی لە 
هەڵمەتەکانی س��اڵی دواتر  بەدەست هێناوە«. 
»ئ��ەو«، مەبەس��ت کێێ��ە؟ ش��ەرەفخان یان 
ئەحم��ەدی کوڕی؟ لە الیەکی دیکە، »س��اڵی 
دوات��ر«، واتە س��اڵی ٩٩2ی کۆچی نەک هەر 
بەپێ��ی زانیارییەکان��ی ش��ەرەفخان، بەڵکوو 
بەگوێرەی زانیارییەکانی قەوماو لەم ساڵەدا، لە 
کتێبەکانی »تاریخی عوسمان پاشا«  و »ئێرانی 
س��ەردەمی س��ەفەوی« و »تاریخ عباس��ی یا 
ڕوزنامە ما جال« و »تاریخ عالم آرای عباسی، 
هیچ ش��ەڕێک لە الیەن عوس��مانییەکانەوە بۆ 
»وەدەس��ت هێنانی نەخجەوان« لەم س��اڵەدا  

ڕووی نەداوە!
پاش��ان نووس��ەرانی پاش��کۆی ١ باسی 
زیائەددین کوڕێکی دیکەی شەرەفخان دەکەن 
و دەڵێن، ل��ەو بەڵگەنامانەی عوس��مانیدا کە 
باڵوی��ان کردووەت��ەوە و ڕێکەوت��ی ١00١ی 
کۆچی��ی پێوەی��ە )مەبەس��تیان بەڵگەنامەی 
2ی��ە(، ناوی »زیائەددی��ن« هاتووە هەروەها لە 
تۆمارەکانی سەفەوی ساڵی ١0١١ی کۆچیشدا 
ئام��اژە بەوە کراوە ک��ە »باوکی کۆچی دواییی 
کردووە یا دەسبەرداری پۆستەکەی بووە. ئەو، 
ناوی لە شەرەفنامەدا نەهاتووە، کە ئاماژەیەکە 
ب��ۆ پێوەندیی لەگ��ەڵ س��ەفەوییەکان«. زۆر 
سەیرە، ئەگەر ناوی لە »تۆمارەکانی سەفەوی«دا 
هاتبێ، ئەمە ئاماژەیە بۆ پەیوەندیی زیائەددین 
لەگەڵ س��ەفەوییەکان؛ و گوایە لەبەر ئەمەش 

دە شەرەفنامەدا ناوی نەهاتووە!؟ سەرنج بدەنە 
درێژەی ئەم باس��ە. تۆ بڵێ��ی چۆن دەبێ لەم 

ڕستەیە تێبگەین:
»ل��ە دەرەوەی نیگەرانییە سیاس��ییەکانی 
شەرەفخاندا، کە کتێبەکەی بۆ عوسمانییەکان 
تەرخ��ان ک��ردووە، بەگوێ��رەی تۆمارێک��ی 
گرینگی س��ەفەوییەکانیش، زیائەددین دەوری 
نەخجەوان��دا هەب��ووە.  پێکدادانەکان��ی  ل��ە 
هەروەها س��اڵی ١0١5ی کۆچی بەیعەتی بە 
شاعەبباس��ی یەکەم کردووە«. واتە: شەرەفخان 
»نیگەرانیی سیاسی«ی هەبووە بۆیە کتێبەکەی 
ب��ۆ عوس��مانییەکان »تەرخ��ان« ک��ردووە و 
بەپێچەوانەی ئەم��ەش، زیائەددین »بەگوێرەی 
تۆمارێکی گرینگی س��ەفەوییەکان« دەوری لە 
پێکدادانەکانی نەخجەوان��دا هەبووە، هەروەها 
ساڵی ١0١5ی کۆچی »بەیعەتی بە شاعەباسی 

یەکەم« کردووە.
جا ئەم 3 لێکدانەوەی نووسەرانی پاشکۆی 
١ بەیەک��ەوە گرێ بدەن، لە کاتێکدا »بەیعەتی 
زیائەددی��ن« ١0 س��اڵ پ��اش ت��ەواو بوونی 

نووسینی شەرەفنامە ڕوویداوە.
بەاڵم س��ەبارەت بە »تۆم��ارە گرینگەکەی 
س��ەفەویان« کە باس��ی بەیعەت��ی زیائەدینی 
کردووە، کتێبی »تاریخ عالم آرای عباس��ی«یە 
ک��ە ل��ە الپ��ەڕەی 72١ و ل��ە ڕووداوەکانی 
س��اڵی ١0١5ی کۆچی و لە باس��ی شەڕکانی 
دەوروبەری »نەخجەوان«دا، هاتووە کە گەلێک 
لە س��ەرکردەکانی ک��ورد و لەوان��ەش »میر 
ش��ەرەف حاکم جزیرە و ضیاءالدین خان ولد 
ش��ەرەفخان حاکم بتلیس«، واتە میر شەرەف، 
حاکمی جزێرە و زیائەددین کوڕی شەرەفخان 
حاکمی بدلیس، »بنا ب��ر اظهار دولتخواهی و 
انجاح مطالب و مقاصد خود نزد امیر کونە خان 
)حاک��م ای��روان( آمدە باتفاق ب��درگاە جهان 
پناە )واتە ش��اعەباس( آمدند و بوساطت خان 
مذکور در حدود نجچوان سعادت بساط بوسی 
دریافتند« و پاش��ان هەرکامیان خەاڵت کران 
و گەڕانەوە ش��وێنی فەرمانڕەوایی��ان. جا ئەم 
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»بەیعەتەی زیائەددین بە شا عەباس« لە ساڵی 
١0١5ی کۆچیدا دەتوان��ێ چ پەیوەندییەکی 
هەبێ بە ش��ێوازی نووسینی شەرەفنامە کە لە 
س��اڵی ١005ی کۆچیدا ت��ەواو بووە، ئەوەش 
وەک گەلێک ل��ە تێڕوانینەکانی نووس��ەرانی 

پاشکۆ، دیار نییە.
دواتر لە پاشکۆی ١دا، هاتووە:

 »MD 78, hkm. 1227» »بەڵگەنام��ەی 
دەقێک��ی تێدایە کە س��اڵی ١0١8ی کۆچی 
نووس��راوە و تیش��ک دەخات��ە س��ەر ئ��ەو 
بەڵگانەی وا لە س��ەرەوە باس��مان کرد. )یانی 
ل��ە بەڵگەنامەیەکی عوس��مانی کە لە س��اڵی 
١0١8ی کۆچی��دا نووس��راوە، دەقێکی تێدایە 
ئاماژە بەوە دەکات ک��ە: بەگوێرەی تۆمارێکی 
گرینگی س��ەفەوییەکان، زیائەددین دەوری لە 
پێکدادانەکان��ی نەخجەواندا هەبووە و س��اڵی 
١0١5ی کۆچ��ی بەیعەت��ی بە شاعەباس��ی 
یەکەم��ەوە ک��ردووە. وات��ە هەم��ان ئاماژەی 
»ئەس��کەندەری مونش��ی لە »تاریخ عالم آرای 
عباسی«دا(«. دواتر دەڵێن: »ئەمجا زیائەددین لە 
الیەن عوس��مانییەکانەوە کراوەتە فەرمانڕەوای 
بدلیس«. لێرەدا نووسەرانی پاشکۆی ١، دیاری 
ناکەن کاتی ئەم »ئەمجا«یە، کەی بووە؟ بەاڵم 

دەڵێن:
»هەروەها ڕێش��ی تێدەچێ لە نێوەڕاستی 
ئەو ماوەیەی نێوان ش��ەرەفخان و زیائەددیندا، 
کە ئێم��ە دەیزانی��ن، شەمس��ەدین کرابێتە 
بەگوێرەی  زیائەددین،  بدلی��س.  فەرامانڕەوای 
وەک  ک��ە  کەس��ەیە  ئ��ەو  بەڵگەنامەک��ە، 
فەرمانڕەوای بدلیس ن��اوی هاتووە و چەندین 
س��اڵ حوکمڕانی��ی میرنش��ینەکەی کردووە 
خ��ۆ ئەگەر شەمس��ەدین حوکمڕانیی کردبێ، 
کاتێک کردوویەتی کە ش��ەرەفخان هێش��تا 
ماوە. س��نجەقەکانی دەوروبەری بدلیس هیچ 
بەڵگەیەکی��ان ل��ێ چەنگ ناک��ەوێ تا لە پڕ 
کردن��ەوەی ئەم کەلێن��ەدا یارمەتیمان بدەن. 
تەنان��ەت ناش��زانین س��اڵی ١002ی کۆچی، 
ک��ێ فەرمان��ڕەوای مووش بووە. ه��ەر بەپێی 

بەڵگەنامەی نێو پاشکۆکە، دوور نییە زیائەددین 
ئەو کەس��ە بووبێ ک��ە دەوروبەری س��ااڵنی 
١000ی کۆچیی��ش حوکمڕانی��ی »مووش«ی 

کردبێ«.
لێ��رەدا دیار نیی��ە زانین��ی »فەرمانڕەوای 
م��ووش »ل��ە دەوروب��ەری س��اڵی ١000ی 
کۆچی��دا«، چ گرینگییەک��ی بۆ نووس��ەرانی 
پاش��کۆ هەیە؟ لە کاتێکدا، لە ساڵی ١00١ی 
کۆچیدا بەگوێ��رەی هەمان بەڵگەنامەی 2 کە 
ل��ە ژێرەوە پتر باس��ی دەکەین، ش��ەرەفخان 
داوای »قاپ��ۆ موتەفەریقلیقی« ب��ۆ زیائەددین 
کردووە و دەڵێ: »ئێس��تا زەوی »زەعامەت«ی 
هەیە و لە پایتەختی ئیمپراتۆرییە بۆ خزمەتی 
واڵت«. هەروەها مەبەس��تی نووسەرانی پاشکۆ 
لە »بەڵگەنامەی نێو پاشکۆ«، کامە بەڵگەنامەیە؟ 
دی��ار نیی��ە. ئەگەر ل��ەم بەڵگەنامەی��ەدا کە 
وەک »شاهید« باس��ی دەکەن، ئەم ئاماژەیەی 
هەبێ، ئیتر پێویس��ت ناکات بلێن: »دوور نییە 
...«. کەوابوو ل��ەم بەڵگەنامەیەدا کە دیار نییە 
مەبەستیان کامەیە، ئاماژەیەک کە بیسەلمێنێ: 
»زیائەددین دەوروبەری ساڵی ١000ی کۆچی 
)نەک س��ااڵنی ١000ی کۆچی!( حوکمڕانیی 
مووش-ی کردبێ«، بەدی ناکرێ. ئەم ش��ێوازە 
لە »س��ەلماندن«، بەگوێرەی فەلس��ەفی پێی 

دەگوترێ »سەفسەتە«.
پاش��کۆی ١، دواتر باسی کوڕێکی دیکەی 
ش��ەرەفخان بەناوی بەهرام )ب��ارام( دەکات و 

دەڵێ:
»بارامی��ش یەکێک��ی تر بووە ل��ە کوڕانی 
ش��ەرەفخان، نازاندرێ داخوا بارام ئەو کوڕە ناو 

نەهێندراوەی خشتەکەی خوارەوەیە یان نا«. 
مەبەستی نووسەرانی پاشکۆی١ لە خشتەی 
ناوەکان، بەڵگەنامەکان��ی ١ و 2ن کە بەهۆی 
هەڵە لێ تێگەیشتنییان لەم دوو بەڵگەنامەیە، 
دوچاری ئەم گێژاوەیە بوون سەبارەت بە بارام. 
ئەم »کوڕە«، زیائەددینە نەک بەهرام یان بارام. 
لە دەقی نووسراوەکەی شەرەفخان لە بەڵگەی 
2دا، بەڕوون��ی ئاماژە بە ناوی زیائەددین کراوە 
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کە داوای »قاپ��ۆ موتەفەریقەلیغی« بۆ کردووە 
و بەرپرس��ەکەی عوس��مانی لە بەڵگەی ١دا، 
بە هەڵ��ە نووس��یوێتی: »بۆ کورێک��ی داوای 
موتەفەریقەلیقی ک��ردووە« و ناوی نەهێناوە و 
نووس��ەرانی پاشکۆ یان لەمە تێنەگەیشتوون و 
یان خۆیان لێ گێل کردووە و پێیان وایە ئەمە 
دەبێ بارام بێت کە هەر ناویش��ی نەهێندراوە. 
لە خوارەوە باس��ی جیاوازیی ئ��ەم دوو دەقە 

دەکەین. 
نووسەرانی پاشکۆ دواتر سەبارەت بە بارام 

دەڵێن:
»ب��ەاڵم زان��دراوە کە بڕێک دەس��ەاڵت و 
ناوبانگی ل��ە ناوچەکەیدا هەب��ووە )دیار نییە 
لەکوێ��وە »زاندراوە«(. تەنیا ل��ەوە دڵنیاین کە 
بۆ  »موتەفەرریقەلی��ق«ی  داوای  ش��ەرەفخان 
کردووە )زۆر س��ەیرە! بەهرام یان بارامێک کە 
ناوی نەهاتووە، چ��ۆن دەکرێ دڵنیا بن داوای 
»موتەفەریقەلیق��ێ ب��ۆ کردبێ؟ ل��ە کاتێکدا 
ش��ەرەفخان نەک داوای »موتەفەرریقەلێقی«، 
بەڵک��وو »قاپ��وو موتەفەرریقەلیغ��ی« کردووە. 
ئەویش بۆ زیائەددین، نەک بۆ »بەهرام«. تەنانەت 
لەم بەڵگەنامەیەدا، ناوی بەهرام و یان بارام هەر 
نەهاتووە. سەیرتر ئەوەیە کە نووسەرانی پاشکۆ 
لێرەدا بە ئاماژە بە بەڵگەنامەیەک دەڵێن: »واش 
دەردەکەوێ هەوڵی موتەفەرریقەلیقی »وان«ی 
بۆ دابێ«. بریا نووس��ەرانی پاشکۆ، وێنەی ئەم 
بەڵگانەش��یان باڵوکردباوە ک��ە ئاماژەیان پێ 

کردووە.
پاش��کۆ  نووس��ەرانی  دەرک��ەوت،  وەک 
بە پشتبەس��تن ب��ە بەڵگەنامەکان��ی ١ و 2، 
گێژاوەیەکی زۆر ئاڵۆزتر بۆ خوێنەر ساز دەکەن 
ک��ە ڕوونکردنەوەکەی گەلێ��ک دژوارە، بۆیە 
پێویستە خوێنەر وێنەی بەڵگەنامە باڵوکراوەکان 
و دەقی وەرگێڕدراوەکانی، زۆر بەوردی لەگەڵ 

ئەم لێکدانەوەی خواروو بەراورد بکات.
ئێمە لەس��ەر ئەو بڕوایەین کە بەڵگەنامەی 
١، ل��ە الی��ەن بەرپرس��ێکی عوس��مانییەوە 

نووسراوە، نەک شەرەفخان، چونکوو:

١دا،  بەڵگەنام��ەی  لەس��ەرەتای   1
نووسراوە: »تۆماری داخوازییەکانی شەرەفخان، 

فەرمانڕەوای بدلیس«. پاشان هاتووە: 

بۆ یەکێک لە کوڕەکانی  
بۆ دوو لە کوڕەکانی

بۆ یەکێک لە پیاوەکانی
)نەک کوڕەکەم(   

)نەک کوڕەکانم(
)نەک پیاوەکانم(

موتەفەریقەلیق       
زەعامەت                 

چاوشلیق
           )١(

                   )2(
)3(

بۆ ١0 سوار           
بۆ ١3 سەربازی بدلیس      

بۆ 2٤ لە پیاوەکانی)نەک پیاوەکانم(
تەرەقی  

سێیەکی زەوییەکی تیمار
  ئیبتیدا

            )٤(
                )5(

 )٦(

لێرەدا زۆر بە ئاشکرا دەبینیین کە بەرپرسێکی 
عوس��مانی باس��ی کەس��ێکی س��ێهەم، واتە 
ش��ەرەفخان دەکات و تەنانەت شەرەفخان بە 
بەندەی نۆکەری سوڵتان ناوزەد دەکات و دەڵێ: 
»بەڕێ��ز س��وڵتانی بەخت��ەوەر، بەن��دەی 
نۆکەرت��ان، خان )لێ��رەدا دی��ار نییە بۆچی 
نووسەرانی پاشکۆ، واتای »خانی کوڕی خان«یان 
قرتان��دووە! و تەنیا »خان«ی��ان داناوە؟! بەاڵم 
دواتر و لە درێژەی نووسراوەکەیاندا ئاماژەیەکی 
زۆر ن��اڕوون و ئاڵ��ۆز ب��ەم واتایە بەش��ێوەی 
»خان اوغلی خان«، وات��ە »خانی کوڕی خان« 
دەکەن( لەمێژە ملکەچی پایەبەرزتانە )باس��ی 
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کەس��ی س��ێهەم واتە ش��ەرەفخان دەکات(، 
ئێس��تاش ئەمەگ��دار و گوێڕایەڵ��ی ب��ەرەی 
عوسمانییە )دیسان باسی کەسی سێهەم واتە 
ش��ەرەفخان دەکات(، )و( لەگ��ەڵ خێڵەکەیدا 
بەش��داری هەڵمەتەکان��ی ڕۆژهەاڵتی کردووە 
)دیسان باسی کەسی سێهەم واتە شەرەفخان 
دەکات( و جەنگاوەرێکی دڵس��ۆز بووە )دیسان 
باس��ی کەس��ی س��ێهەم وات��ە ش��ەرەفخان 
دەکات( داخوازییەکان��ی )واتە داخوازییەکانی 
ش��ەرەفخان( زۆر نین. بریتیی��ن لە پلەیەکی 
»موتەفەرریقەلی��ق« بۆ یەکێ��ک لە کوڕەکانی 
)واتە یەکێک ل��ە کوڕەکانی، نەک یەکێک لە 
کوڕەکانم( و پلەی »چاوشلیق« بۆ ئەوانی دیکە 
)ئەمەش هەڵەیەکە بەرپرس��ە عوس��مانییەکە 
کردووەیە. داخوازیی ئەم پلەیەیەی بۆ »ئەوانی 
دیک��ە نەکردووە« بەڵکوو بۆ کەس��ێک بەناوی 
»محەمەد«ی خەڵکی م��ووش کردووە. بڕواننە 
»داخوازییەکانی بەندە« ل��ە بەڵگەنامەی 2دا.( 
ئەگەر داخوازییەکانی خزمەتکارەکان پێ بەپێی 
ڕەزامەندیی ئیمپراتۆری��ی بەڕێزتان بێ. لەبەر 
خزمەتکارتان گرینگە ڕازی بن. ئەگەر ئێس��تا 
ناکرێ پلەکان ببەخشرێن، دەکرێ دوا بخرێن. 
)ئەم دوایین ڕەس��تەیەش لە بەڵگەنامەی ١دا، 

نییە(.
سەرنجڕاکێش��ە ک��ە هەر ئ��ەم دەقە لە 
کتێبی »تابلۆکانی ش��ەرەفنامە«، لە نووسینی 
»عەبدولڕەقیب یۆس��ف« الپەڕەی 2٦٩دا، بەم 

شێوەیەی خوارەوە بەکوردی وەگێڕدراوە:
»پاش��ای بەختداری من، بەن��دەی تۆ لە 
کۆن��دا ناوی هات��ووە کە الیەنگ��ری ئێوەیە و 
خان��ی کوڕی خان و دڵس��ۆز و ملکەچی ئێوە 
ب��ووە و، بە هەم��وو خێڵەکەیەوە بەش��داریی 
ش��ەڕی ڕۆژهەاڵتی کردووە. هی��وای ئەوەیە 
دیسان پلەی موتەفەریقەیی بدرێتە کوڕێکی و 
چاوەشی بە یەکێکی تری، ئەرکی بەندایەتیی 
ئەوەیە کە بە ئۆمێدە جێی ڕەزامەندیی پاش��ا 
بێ. ئەوەی ڕاستی بێ بەخشەندەیی و چاکەی 
ئێوەی بە فەرمانی پاشای خاوەن مەزنایەتییەوە 

گرێ داوە«.
ل��ەم وەرگێڕان��ەدا ئیتر بە ڕوون��ی دیارە 
ک��ە ئەم دەقە لە الیەن کەس��ێکی دیکە، واتە 
بەرپرسێکی عوسمانییەوە نووسراوە. بەاڵم دیار 
نیی��ە بۆ نووس��ەرانی پاش��کۆ هێندێک واتای 
دیکەیان لێ زیاد کردووە و چەند وش��ەیەکی 

دیکەیان لێ »قرتاندووە«؟
کەوابوو ئەم بەڵگەنامەیە دەقی نووسراوەی 
هاوپێچ��ی  ک��ە  عوس��مانییە  بەرپرس��ێکی 
داخوازییەکانی شەرەفخان، واتە »داخوازییەکانی 
بەن��دە« )بەڵگەنامەی 2( کراوە و بۆ س��وڵتانی 

عوسمانی ناردراوە. 
جگە لەمان��ە؛ تێبینییەکانی ١ تا ٦ )واتە،: 
١- هیچ خزمەتیكی نەکردووە و کەڵکی نەبووە. 
ئێس��تا دەتوانرێ چی بک��رێ؟ 2- زەوییەکی 
زەعامەت بەخشرا، 3- پلەی چاوشلیق بەخشرا، 
بەپێی »تەلخیس«ێکی ئەم دوایییە، ٤- تەرەقی 
بەخش��را، 5- س��ێ یەکی زەوییەک��ی تیمار 
بەخش��را، ٦- ئیبتیدا بەخشرا.(، دەبێ سوڵتان 
نووس��یبێتی، بەاڵم ئەم تێبینییانەی س��وڵتان 
لەسەر بەڵگەنامەی ١دا کە نووسراوەی بەرپرسە 
عوسمانییەکەیە بۆ سوڵتان، نەنوسراوە؛ بەڵکوو 
لەسەر خشتەکانی دەقی داخوازییەکانی خودی 
بەڵگەنامەی  خش��تەکانی  )لەسەر  شەرەفخان 
2دا( نووس��راوە. جگ��ە لەمان��ەش ژم��ارەی 
ئەو کەس��انەی ش��ەرەفخان لە خش��تەکەیدا 
ناوی ب��ردوون لەگەڵ ئ��ەو هەژمارکردنانەی 
بەڵگەنامەی ١دا جیاوازیان هەیە کە لە ژێرەوە 

و لە خاڵی ٤دا، پتر باسی دەکەین. 
2 س��ەبارەت ب��ە »داخوازییەکانی بەندە« 

)بەڵگەنامەی 2 دەستی ڕاست(:
ل��ە نووس��راوەی ئ��ەم دەق��ەدا بەڕوونی 
دیارە ش��ەرەفخان لە الیەن خۆیەوە )کەس��ی 
یەکەم(، داواکارییەکانی لە س��وڵتان )کەس��ی 
دووەم( دەردەب��ڕێ و زۆر بە ڕوونی جیاوازیی 
دەربڕینەکانی ئ��ەم دوو بەڵگەنامانە دەبینین، 
هەروەها ش��ەرەفخان دوو جار داخوازییەکەی 
خ��ۆی بەس��تووەتەوە ب��ە وات��ای »بەپێ��ی 
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یاس��ای ئیمپراتۆری« و جارێکی��ش بە واتای 
»پشت بەس��توو بە قانوونی ئیمپراتۆری«، بەاڵم 
نووسەرانی پاشکۆ نەک هەر لە جیاوازیی نێوان 
ئەم دوو دەقە تێنەگەیش��توون، بەڵکوو خۆیان 
زەحمەت نەداوە لەم دوو واتایەش بکۆڵنەوە کە 

پاشخانێکی مێژوویییان هەیە. 
شرەفخان  داخوازییەکانی  دەڕوانینە  ئێستا 
ل��ە بەڵگەنام��ەی 2دا ک��ە ب��ە س��ەردێڕی 
»داخوازییەکانی بەندە« )واتە کەس��ی یەکەم( 

دەست پێدەکات.
پاشان شەرەفخان دەڵێ:

داواکارم )کەس��ی یەک��ەم(، پلەی »قاپوو 
موتەفەرریقەلغ��ی« ببەخش��ن )وات��ە ئێوەی 
س��وڵتان بیبەخش��ن( بە زیائەددی��ن. کوڕی 
خزمەتکاری خۆتان )لێرەدا ش��ەرەفخان وەک 
ڕێزگرتن، خۆی دەکاتە کەس��ی سێهەم(  کە 
ئێستا زەوی »زەعامەت«ی هەیە و لە پایتەختی 

ئیمپراتۆرییە بۆ خزمەتی واڵت.
داواکارم )کەس��ی یەکەم(، بەپێی یاسای 
ئیمپرات��ۆری، زەوی »زەعامەت« ببەخش��ن بە 
کوڕێک��ی تری بەندە س��ەیدی، کە بە هەمان 

شێوە خزمەت دەکا. 
داواکارم )کەس��ی یەکەم(، بەپێی یاسای 
ئیمپراتۆری »زەعام��ەت« و »تیمار« بە کوڕانی 
برایانی بەندە خەڵەف بەگ، عەلی خان و مستەفا 

ببەخشن.
دەرب��ارەی محەمم��ەد، ک��ە یەکێکە لە 
س��وارەکانی م��ووش، ه��ەر »ئوجاق بەگ«ێک 
بەردەوام یەکێک ل��ە پیاوەکانی، وەک »دەرگا 
چاوشلیق«، دەنێرێتە پایتەخت. جا لەبەر ئەوەی 
ئێمە، ش��ەهاب چ��اووش، کۆچی  پیاوەکەی 
دوایی��ی ک��ردووە. داواکارم )کەس��ی یەکەم( 
بفەرموون پلەکەی بەم محەممەدە ببەخش��ن. 
)لێرەدا نوسەرانی پاشکۆ لە ژێرنووسێکدا، بە بێ 
هیچ بەڵگەیەک پێیان وایە ئەم »محەممەد«ە، 
ڕەنگە هەمان میر محەممەد ناسرەدین بێ کە 

ئەمەگداری باوک و باپیری شەرەفخان بووە(.
3 بۆ ئاگاداریی خوێن��ەران، بەکارهێنانی 

ئەلفوبێ��ی التینی بۆ ڕێکەوت��ی بەڵگەنامەکان 
لەس��ەر گۆش��ەی هێندێک لەم بەڵگەنامانەدا 
بە التینی، پێش��انمان دەدات کە دەبێ بەالنی 
هەرە زۆر، پاش دامەزرانی »کۆماری تورکیا« و 
لە س��اڵی ١٩27 بەم الوە، کاتێک لە »کۆماری 
تازە پێکهاتووی تورکیا« ئەلفوبێی التینی دەکار 
کراوە، ئ��ەم ڕێکەوتە لەس��ەر بەڵگەنامەکاندا 
نووس��رابێ؛ و بەالنی هەرە کەمیش لە س��اڵی 
١٩8٤ بەم والوە، کاتێک بۆ یەکەمجار ئەرکی 
»کاروب��اری ڕێکوپێ��ک ک��ردن و پاراس��تنی 
بەڵگەنامەکانی عوسمانی« دراوە بە ئەنجومەنی 
وەزیران��ی ئەوکاتی تورکیا )دواتر باس��ی ئەم 
»ڕێکوپێک کردنە« و لێکەوتەکانیشی دەکەین(.
4 ب��ە هەڵس��ەنگاندنی دەق��ی »تۆماری 
فەرمان��ڕەوای  ش��ەرەفخان،  داخوازییەکان��ی 
بدلی��س« )ک��ە ئێم��ە دەبێژین نووس��راوەی 
بەرپرسێکی عوسمانییە( لەگەڵ »داخوازییەکانی 
بەندە« )کە ئێمە دەبێژین نووس��راوەی خۆدی 
ش��ەرەفخانە( چەند هەڵەیەک بەدی دەکرێن 
)هەر ئەمەش دیسان دەیسەلمێنی کە ئەم دوو 

دەقە دوو کەس نووسیویانە(:

بەرپرسی عوسمانی نووسیوێتی  
شەرەفخان نووسیوێتی  

- پلەیەکی »موتەفەرریقەلیق«      
- داواکارم، پلەی »قاپوو موتەفەرریقەلغی«

بۆ یەکێک لە کوڕەکانی.  
ببەخشن بە زیائەددین. 

- پلەی »چاوشلیق« بۆ ئەوانی دیکە.     
- »دەرگا چاوشلیق« بۆ محەممەد

لە خشتەکەدا:بۆ یەکێک لە پیاوەکانی  
 

 جگە ل��ەم جیاوازیییانەی س��ەرەوە، لە 
درێ��ژەی بەڵگەنامەی 2دا و لە خش��تەکەیدا 
بەرپرس��ی عوسمانی نووس��یوێتی، بۆ دوو لە 
کوڕەکانی )زەوییەک��ی زەعامەت(. لە کاتێکدا 
ئەم بەرپرس��ە تێنەگەیش��تووە کە شەرەفخان 
داوای زەوی »زەعامەت«ی بۆ کوڕێکی بەناوی 
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»س��یدی« و زەوی »زعام��ت و تیمار«ی نەک 
بۆ 2 ل��ە کوڕەکانی خۆی! بەڵک��وو بۆ دوو لە 
کوڕەکانی خەڵەف بەگی برای، واتە بۆ »مستەفا« 
و »عەلی خان«، کردووە و  نووسەرانی پاشکۆش 
ئ��ەم هەڵەی��ان »قۆس��تووەتەوە« و دەگەڕێن 
ب��ەدوای ئەم دوو ک��وڕەی ش��ەرەفخاندا. لە 
کاتێک��دا دوات��ر لەس��ەر بنەمای ه��ەر ئەم 
ئاماژەیەی ش��ەرەفخان، خوێن��ەر لە هەبوونی 
ئەم دوو کوڕەی خەڵەف بەگ ئاگادار دەکەنەوە. 
بەمە دەڵێن ش��ێواندنی مێشکی خوێنەر، نەک 

توێژینەوە.
 بەرپرس��ی عوسمانی لە خش��تەکەیدا 
نووس��یوێتی، بۆ ١0 س��وار )زەوی( »تەرەقی«. 
ش��ەرەفخان نووس��یوێتی، »پشت بەس��توو بە 
ئیمپرات��ۆری، داواکارم فەرمان بدەن  قانوونی 
بە بەخش��ینی زەویی تەرەقی ب��ەم زەعیم و 
سوارانەی س��ەرەوە«. کە ناوی ٤ »زەعیم« و ٦ 

»سپاهی« هێناوە.
 بەرپرس��ی عوسمانی نووسیوێتی، بۆ ١3 
س��ەربازی بدلیس، یەک لەس��ەر سێی زەوی 
تیمار. لە کاتێکدا ش��ەرەفخان نووسیوێتی، »لە 
موتەفەرریق��ەی تەورێز داواکارم فەرمان بدەن 
س��ێ یەکی زەویی ببەخشرێ بەم سەربازانەی 
س��ەرەوە. کە لە خشتەکەیدا ناوی ١7 سەرباز 
»عن جماعت غامان بتلیس« هاتووە. س��ەیر 
ئەوەیە دیار نییە نووسەرانی پاشکۆ واتەی »عن 
غامان وان«،  »لە سەربازانی وان«یان لەکوێوە 
هێناوە و خس��توویانتە ژێر ناوی 2 سەرباز لەم 
خشتەیەدا؟ چونکە لە دەقی بەڵگەنامەکەدا هیچ 
ئاماژەی��ەک بە »وان« نابینین. لە وەرگێڕدراوی 
هەم��ان بەڵگەنام��ە ل��ە کتێب��ی »تابلۆکانی 
ش��ەرەفنامە، عەبدولڕەقیب یۆسف«یشدا »وان« 

نابینین و لەوێشدا ئاماژە بە ١7 کەس کراوە.
 بەرپرس��ی عوس��مانی نووس��یوێتی، بۆ 
2٤ لە پیاوەکانی »زەوی ئیبتیدا«. ش��ەرەفخان 
نووس��یوێتی، فەرمان بدەن زەوی��ی »ئیبتیدا« 
ببەخش��ری بەم سەربازانەی س��ەرەوە. کە لە 
خش��تەکەیدا ناوی 25 سەربازی هێناوە، نەک 

.2٤
5 بەڵگەنام��ەی ١ ب��ە »بن��دە فرم��ان 
پادش��اهمدر«، وات��ە بەن��دە لەژێ��ر فەرمانی 
پادش��اکەم دام«، تەواو دەبێ��ت کە دەربڕێنی 
کارمەند و یان بەرپرس��ەکەی عوس��مانییە و 
»بەڵگەنامەی 2«، بە دەربڕینی: »بندە شەرەف« 

کۆتایی پێدێت.
ب��ە  ئام��اژە  6 ش��ەرەفخان دوو ج��ار 
»بەپێی یاس��ای ئیمپراتۆری« و جارێکیش بە 
»پشت بەستوو بە قانوونی ئیمپراتۆری« دەکات، 

بەاڵم نووسەرانی پاشکۆ باسیان نەکردووە.
7 »خەتی« نووسینی بەڵگەنامەی ١ و 2، 

جیاوازن.
دوات��ر نووس��ەرانی پاش��کۆی ١، باس��ی 
کوڕێکی دیکەی شەرەفخان بەناوی تاتار، بەم 

شێوەیە دەورووژێنن«
»هێندەی ئێمە ئاگادار بین، ئەرشیڤەکانی 
دەوڵەت��ی عوس��مانی ن��اوی تات��اری کوڕی 
شەرەفخانیان تێدا هاتووە )لەکام »ئەرشیڤ«دا؟ 
دیسان دیار نییە! جگە لە نامەکەی خەڵەف خاندا 
نەبێ(. ڕەنگە بچووکترین کوڕی ش��ەرەفخان 
بووبێ. چونکە ساڵی ١0١0ی کۆچیی تەمەنی 
هەش��ت ساڵ بووە. ئەم بە جیا ناوی نەهاتووە، 
بەڵکوو خەڵەفی مامی ئیش��ارەی پێ کردووە. 
زانیاریی ئەوتۆش س��ەبارەت بە پیشە و ژیانی 
بەدەس��تەوە نییە، تەنیا ئەوە نەبێ کە س��اڵی 
)؟( )لێرەدا ساڵەکەی نەنووسراوە! دیارە وشەی 
»س��اڵی«، لە دەقە کوردییەکەی لێ زیاد کراوە 
و لە دەقی ئینگلیزی نووسەرانی پاشکۆدا نییە( 
کاربەدەستێکی سوڵتان محەمەدی سێهەم بە 
ناوی ئەحمەدپاش��ا دەس��تگیری کردووە و بە 
بارمت��ە گرتوویەتی. خەڵەف س��اڵی ١0١0ی 
کۆچیی، نامەیەکی بۆ س��وڵتان نووس��یوە )لە 
ژێرەوە پتر باس��ی ئەحمەدپاشا دەکەین کە لە 
دوایین سااڵنی دەسەاڵتی سوڵتانی محەممەدی 
س��ێهەمدا لەگەڵ »جەاللییەکان« کەوتووە( و 
بەڕەس��می داوای ئ��ازاد کردنی کردووە. جێی 
باس��ە تاتار وەک خەزێنەداری ئەحمەدپاش��ا 
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ناوی هێن��دراوە )لەکوێ؟(، بەاڵم لەو نامەیەدا 
زانیاریی سەیر لە بارەی مەرگی شەرەفخانەوە 

نووسراوە کە پێشتر نەمانزانیوە«.
بەاڵم س��ەبارەت بەم بڕگەیەی سەرەوە لە 

پاشکۆی ١دا:
یەک��ەم: تاتاری 8 س��اڵە چ��ۆن دەتوانێ 
»خەزێنەداری ئەحمەدپاشا« بووبێت؟ و لەکوێ 
وەک »خەزێنەداری ئەحمەدپاشا« ناوی هاتووە؟ 

دیار نییە.
تاتاری  دووەم: ئەو س��اڵەی ئەحمەدپاشا، 

دەستگیر کردووە دیار نییە؟
سێهەم: لەم ساڵەدا کە ئاماژەی پێ نەکراوە، 
ئەم »کاربەدەس��تەی سوڵتانی عوسمانی«، واتە 
»ئەحمەدپاش��ا«، ئایا گوێڕایەڵی س��وڵتان بووە 
و لە »پۆس��تەکەی« خۆیدا ماب��ووە، یان دژی 
س��وڵتان ڕاپەڕیبوو و بووەتە »جەاللی«؟ ئەمانە 
لە ژێرەوە و لە بەس��ەرهاتی ئەحمەپاشدا شی 

دەکەینەوە.
بەاڵم س��ەبارەت بە بەڵگەنامەی ژمارە ٤، 

واتە نامەی خەڵەفخان:
وەک  بەڵگەنامەی��ەدا،  ل��ەم  یەک��ەم: 
دەیبینیین لە گۆش��ەی دەس��تی ڕاس��تدا لە 
نێو دوو کەواندا بەالتینی نووس��راوە )١0١0(، 
واتە ئ��ەم بەڵگەنامەیەش ڕێکەوتی ڕەس��ەنی 
کاتی نووس��ینەکەی پێوە نییە و لە ژێرەوەشی 

نووسراوە: Z.F کە ماناکەی دیار نییە. 
دووەم: دیسان دیار نییە لەسەر چ بنەمایەک 
لە سەردەمی »کۆماری تورکیا«دا، ئەم ڕێکەوتە 
بە التینی لەس��ەر بەڵگەنامەکەدا نووس��راوە. 
کەوابوو ئێمە کە دەستمان بەم ئەرشیڤخانەیە 
ناگات، ئاگادار نیی��ن بەپێی چ لێکدانەوەیەک 
ئەم ڕێکەوتانە لەسەر بەڵگەنامەکاندا نووسراون. 

بۆیە:
لەس��ەر ئەو بڕوایەم کە ڕێکەوتی ١0١0ی 
کۆچی، لەس��ەر ئ��ەم بەڵگەنامەی��ەدا هەڵەیە 
و پێویس��تە ل��ە ڕێکەوتی ڕاس��تەقینەی ئەم 
نامەی��ەی خەڵەف بەگ، بکۆڵدرێت��ەوە. بۆ ئەم 
کارەش هەوڵ دەدەین لە ڕێگەی بەس��ەرهاتی 

ئەو کەس��انەی کە لە بەڵگەنامەک��ەدا ناویان 
هاتوون، لە ڕێکەوتی ڕاستەقینەی بەڵگەنامەی 
٤ نزی��ک بینەوە تاکوو پت��ر لە نێوەڕۆکی ئەم 
بەڵگانەمەی��ەش تێبگەی��ن و دەرگایەکی��ش 
بکەین��ەوە ب��ۆ دەرخس��تنی ڕێکەوتی مردنی 

شەرەفخانی پێنجەم.
نووسەرانی پاش��کۆ دەڵێن کە بەڵگەنامەی 
ژم��ارە ٤، بریتیی��ە لە نام��ەی خەڵەفی برای 
ش��ەرەفخان بۆ »سوڵتان محەممەدی سێهەم«. 
بەاڵم لە هیچ شوێنێکی ئەم  نامەیەدا ئاماژە بە 
بەردەنگی داخوازییەکانی خەڵەف بەگ، واتە بە 
»سوڵتان محەممەدی سێهەم« نەکراوە. وادیارە 
نووس��ەرانی پاش��کۆ تەنیا بە پشتبەستن بەم 
ڕێکەوتە التینییەی س��ەر نامەکە کە ڕەسەن 
نییە و پاش��ان لێی زیاد کراوە، پێیان وایە ئەم 
نامەیە بۆ سوڵتان محەممەدی سێهەم نووسراوە، 
چونکە دەسەاڵتی سوڵتان محەممەدی سێهەم 
پ��اش کۆچی دوایی لە ١8ی ڕەجەبی س��اڵی 
١0١2ی کۆچیدا، کۆتاییی هاتووە و س��وڵتان 
ئەحم��ەدی یەکەم )لە تەمەنی ١2 س��اڵیدا( 
جێگای گرتووەت��ەوە. کەوابوو ئەمە هەڵەیەکی 
زەقی نووس��ەرانی پاش��کۆیە کە بە بێ بنەما 
پێیان وایە ئەم نامەیە بۆ سوڵتان محەممەدی 

دووەم نووسراوە.
بەاڵم »ئەحمەدپاشا« کێ بووە؟ 

 بەگوێرەی بابەتێکی نووسەر و لێکۆڵەڕی 
کوردستانی باکوور موراد جوان، ئەحمەد پاشا 
 alacaatli ahmet  بە »ئاالجائاتڵی ئەحمەدپاشا

paşa« بەناوبانگە.
 بەگوێ��رەی کتێبی »تاری��خ عالم آرای 
»ئەحمەدپاشای  ئەحمەدپاش��ا وەک  عباسی«، 
جەالل��ی« باس��ی ک��راوە. )س��ەبارەت ب��ە 
»جەاللیی��ەکان« دوات��ر ئاماژە ب��ە هێندێک 

زانیاری دەکەین(.
ئەس��کەندەری مونش��ی ل��ە »تاریخ عالم 
آرای عباس��ی« لە ڕووداوەکانی ساڵی ١0١2�
١0١3ی کۆچ��ی و لە الپ��ەڕەی ٦٦3دا، کە 
باسی هێرش��ی سوپای س��ەفەوی دەکات بۆ 
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سەر »ئەحمەدپاشای جەاللی«، دەڵێ: »ئەحمەد 
پاش��ا لە کەس��ە نزیکەکانی جەعفەرپاش��ای 
)عوسمانی( حاکمی تەورێز بووە و هەر لەسەر 
داوای ئەوی��ش، س��وڵتان دەیکات��ە »حاکمی 
ب��ەاڵم  وان(،  بەگلەربەگ��ی  )دەبێت��ە  وان« 
پاش��ان ل��ە فەرمانڕەوایی��ی وان لێدەخرێ و 
ه��اوکات لەگەڵ بەرزبوون��ەوەی هێز و توانای 
ش��اعەباس لە ئازەربایجان ئەویش چیتر گوێ 
نادات��ە فەرمانەکان��ی س��وڵتان و لێی یاخی 
دەبێ و دەس��تدەکات بە هێرش بردن بۆ سەر 
ویایەتەکانی نزێک و تاک��وو نزیک دیاربەکر 
داگی��ر دەکات و نزیک ب��ە ١2 هەزار کەس 
لەخۆی کۆدەکات��ەوە«. واتە ئەویش دەکەوێتە 
ڕیزی »جەاللییە یاخییەکان«. ئەم سەرچاوەیە 
هەر لەم ساڵەش��دا ئاماژە ب��ە »هەاڵی مەزنی 
جەاللییەکان« لە دژی س��وڵتانی عوس��مانی 
دەکات، ه��ەر بۆی��ەش بە »ئەحمەدپاش��ای 
جەاللی« ناوی هێن��اوە و دواتریش لە الپەڕی 
٦٦٤دا، دەڵ��ی: »ئەحمەدپاش��ا، پ��اش کۆچی 
دواییی س��وڵتان محەممەدخان پادشای ڕۆم و 
هاتنە سەر کاری س��وڵتان ئەحمەدخان )واتە 
پ��اش ١8ی ڕەجەبی س��اڵی ١0١2ی کۆچی 
کە سوڵتان ئەحمەدی یەکەم بووەتە سوڵتانی 
عوسمانی(، پەشیمان دەبیتەوە و گەلێک درۆ و 
دەلەسە دەنێرێتە ئیستامبوول و کاربەدەستانی 
دەوڵەت��ی عوس��مانی پێی��ان گونج��او بووە 
چاوپۆش��ی ل��ە کارەکانی ڕاب��ڕدووی بکەن و 

دیسان دەیکەنەوە بە بەگلەربەگ«. 
»بەرزبوونەوەی هێز و توانای شاعەباس لە 
ئازەربایجان«، لە مانگی سێپتەمبەری ١٦03ی 
ز. )رەبیع��ی یەکەمی ١0١2ی کۆچی( واتە 5 
مانگ پێش کۆچی دواییی سوڵتان محەممەدی 
س��ێهەم، دەستپێدەکات )بڕوانە: ڕاجر سیوری. 
ص. 83. ئەگەرچ��ی ئ��ەم کتێب��ە گەلێ��ک 
پەڕوباڵی داوەتە دەس��ەاڵتی س��ەفەوییەکان، 
بەتایبەتیش شاعەباس، بەاڵم دەکرێ هێندێک 
زانیاری��ی لێ هەڵێنجین(. پ��اش ئەم ڕێکەوتە 
ش��اعەباس لە یەکەم هەنگاوی هێرشی خۆی 

بۆ سەر عوسمانییەکاندا، کۆتایی بە دەسەاڵتی 
عوس��مانی لە تەورێز دێنێ و بەرەو نەخجەوان 
هەڵدەکش��ێ و هێزەکان��ی عوس��مانی بەرەو 
یەرەڤان پاشەکش��ە دەکەن )هەمان س��ەرچاوە. 

الپەڕەی 8٤(.
پ��اش  ئەحمەدپاش��ا  دەب��ێ  کەواب��وو، 
»بەرزبوون��ەوەی هێز و توانای ش��اعەباس لە 
ئازەربایج��ان ل��ە ڕەبیع��ی یەکەمی ١0١2ی 
کۆچیدا« )واتە 5 مانگ پێش مردنی س��وڵتان 
محەممەدی س��ێهەم( یاخی بووب��ێ، بۆیە بە 
»جەالل��ی« ناوی هاتووە و هەر لەم کاتەش��دا 
دەستیکردووە بە تااڵن و هێرشکردنی ناوچەکان 
تاکوو نزیک دیاربەکر، و ڕەنگە هێرشی بردبێتە 
سەر بەدلیسیش و ماڵی شەرەفخانیشی تااڵن 
کردبێ. بەاڵم پاش��ان دەکەوێتە بەر هێرش��ی 
ش��اعەباس و کاتێک بەرگە ناگرێ، دیسان الر 
دەبێتەوە بەرەو سوڵتانی تازەی عوسمانی، واتە 
سوڵتان ئەحمەد و ئەمجارە سوڵتانی تازە دەیکاتە 
لێکدانەوەیە،  بەپێی ئەم  بەگلەربەگی سێواس. 
نامەک��ەی خەڵەف بۆ س��وڵتانی عوس��مانی 
دەبێ لەکاتی »جەاللی«بوونی ئەحمەدپاش��ادا 
نووس��رابێ، واتە تااڵنکردنی ماڵی شەرەفخانی 
پێنج��ەم و ڕێکەوت��ی نامەک��ە دەبێتە پاش 
»رەبیعی یەکەم��ی ١0١2ی کۆچی«، کەوابوو 
ش��ەرەفخانیش هەر دەبێ پ��اش ئەم ڕێکەوتە 
کۆچی دواییی کردب��ێ و ئیتر ئەو ڕێکەوتەی 
کە تاکوو ئێستا بۆ مەرگی شەرەفخان زانرابوو، 
بەت��ەوای لە جێگەی خۆیدایە و ش��ەرەفخان 
پاش مانگی ڕەبیعی یەکەمی س��اڵی ١0١2ی 

کۆچی، کۆچی دواییی کردووە.
لێ��رەدا پێویس��تە ئاماژە ب��ە زانیارییەکی 
دیکەش بکەین کە لە نووسراوەکانی نووسەرانی 
تورک��ی بەگوێ��رەی بەڵگەنامەیەک��ی ک��ۆن 

دەرکەوتووە. 
بەپێی بابەتێک بە س��ەردێڕی »سەردەمی 
زانیارییەکی   »Osmanlı Dönemi عوس��مانی 
تازە بە پشتبەس��تن بە بەڵگەنامەی ئەرشیڤی 
عوس��مانی ئاشکرا بووە )س��ەرچاوەی ژمارە ١0(. 
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 Taret کەس��ێک بەناوی »ت��ارەت ئەفەن��دی
Efendi«، قازی��ی ش��ارۆچکەی »عەرەبگی��ر« 
)Arapgir kadısı( ل��ە ناوچ��ەی مەلەتییە لە 
نزیک س��ێواس، لە س��اڵی ١٦03ی زایینیدا 
نامەیەکی بۆ س��وڵتانی عوس��مانی نووس��یوە 
ک��ە بریتییە لە س��کااڵ ل��ە دژی »ئاالجائاتڵی 
ئەحمەدپاش��ا«، بەگلەربەگی س��ێواس و تێیدا 
هاتووە؛ چەکدارەکانی ئەحمەدپاش��ا خەریکی 
تااڵن، فڕاندن و کوشتنی خەڵکی ناوچەکەن و 
داوای لە سوڵتانی عوسمانی کردووە تا خەڵکی 
ناوچەکە لە »زوڵم و تااڵنی« ئەحمەدپاشا ڕزگار 
بکات. لە نامەک��ەدا هەروەها ئاماژە بەوە کراوە 
کە ئەحمەدپاش��ا هێ��ز و هاوکاریی ناردووە بۆ 
)ڕێبەڕی جەاللییەکان  »قەرەیازیچی جەاللی« 
لە س��ەردەمی س��وڵتان محەمەددی سێهەم، 
دواتر باس��ی دەکەی��ن(. جێ��ی ئاماژەیە کە 
مانگی یەکەمی ساڵی ١٦03 زایینی بەرامبەرە 
ب��ە ١٩ی ڕەجەب��ی ١0١١ی کۆچی و مانگی 
١2ی هەمان ساڵی زایینی بەرامبەرە بە 27ی 
جەمادی دووەمی س��اڵی ١0١2ی کۆچی. بەم 
زانیارییەکانی  ڕوونکردنەوەیە و پشتبەستن بە 
پێشتر، دەردەکەوێ کە ئەحمەدپاشا ڕێک ساڵی 
١0١2ی کۆچی بووەتە بەگلەربەگی س��ێواس. 
)ڕێکەوت��ی بەگلەربەگبوونی ئەحمەدپاش��ا لە 
سێواس بۆیە گرینگە، چونکە لەو بەڵگەنامەیەدا 
کە نووسەران پاشکۆکانی ١ و 2، لە بەڵگەنامەی 
ژمارە ٤ی پاشکۆی 2دا پێشانیان داوە، سوڵتانی 
عوس��مانی لە نووس��راوەیەک بۆ بەگلەربەگی 
ئەو کاتی وان، مستەفاپاش��ا، ئاماژەی بە ناوی 
ئەحمەدپاش��ا ک��ردووە و وەک »بەگلەربەگی 
پێشووی وان و بەگلەربەگی ئێستای سێواس« 
ناوی بردووە و نووس��ەرانی پاشکۆ دەڵێن ئەم 
نامەیەی س��وڵتان لە ڕێکەوتی »١١ی ڕەبیعی 
یەکەمی س��اڵی ١0١١ی کۆچی« نووس��راوە 
)بەرامب��ەر ب��ە ١٦02/08/28ی زایینی( کە 
ناتوانێ ڕاس��ت بێ و ئەم��ەش هەڵەیە؛ چونکە 
ل��ە ڕەبیعی یەکەمی س��اڵی ١0١١ی کۆچی، 
ئەحمەدپاش��ا بەگلەربەگ��ی س��ێواس نەبووە، 

بەڵک��وو وەک ئاماژەمان پێ کرد، بەگلەربەگی 
وان ب��ووە و وەک »جەاللی« ناوی هاتووە و لە 
دژی سوڵتانی عوس��مانی ڕاپەڕێوە و خەریکی 
تااڵن و ڕێگری بووە. )هەر لێرەشدا دەردەکەوێ 
کە پشتبەستن بەو ڕێکەوتانەی کە لەسەر ئەم 

بەڵگەنامانەدا بە التینی نووسراوە، هەڵەیە(.
دواتر پاشکۆی١ دەپەرژێتە سەر »خەڵەف« 

برای شەرەفخان و دەڵێ:
»خەڵەف بەگی��ش ک��ە ک��وڕی دووهەمی 
میر شەمس��ەدین بووە، لێرەدا ن��اوی هاتووە 
)ل��ە ک��وێ دا؟ ل��ە بەڵگەنام��ەی ٤دا؟ دیار 
نییە(، بەاڵم ش��ەرەفنامە تەنی��ا زانیارییەکی 
س��نوورداری لە بارەی ژیان و کار و پیشەیەوە 
باس کردووە. وەکوو دیارە قۆڕچی و دواتریش 
یووزباشی شاتەهماسبی یەکەم بووە. هەروەها 
کاربەدستێکی نزیک بووە لە هەمزە میرزا. دوای 
کوژرانی هەمزە میرزاش، ئیتر خەڵەف پێوەندی 
بە سوڵتان مرادی س��ێهەمەوە کردووە و بۆتە 
می��ری عوس��مانی و کراوەتە س��نجەق بەگی 

ئەلەشکورد و مەالزگرد«.
 بەگوێ��رەی ش��ەرەفنامە: »خەڵەف ب��ەگ 
پاس��ەوانانی  ڕی��زی  کەوتب��ووە  ماوەی��ەک 
شاتەهماس��ب و چەن��د س��اڵێکیش کرابوویە 
شاس��وڵتان  س��ەردەمی  ل��ە  یووزباش��ی... 
محەممەددا گەیشتە پلەی میرایەتی و یەکێک 
ب��وو لە ی��اران و نزیکانی هەمزەمی��رزا. دوای 
کوژرانی هەمزەمیرزا، س��ەری وەبەر دەرانەی 
بەرزی ... س��وڵتان مرادخان هێنا و ش��انازیی 
میرایەتیی ناوچەی ئالشکورد و مەالزگردی پێ 
بڕا« )ش��ەرەفنامە. ل. ٦5٦(. هەمزە میرزا لە 25ی 
زیحەججەی ٩٩٤ی کۆچیدا کوژراوە، کەوابوو 
8 ساڵ پاش گەڕانەوەی شەرەفخان بۆ بدلیس، 
واتە ساڵی ١002ی کۆچی دەبێ خەڵەف بەگ 
گەڕابێتەوە بدلیس. نووس��ەرانی پاش��کۆی ١ 
لەدرێژەی ئەم بڕگەیەدا بەم ش��ێوەیە باس��ی 

خەڵەف دەکەن:
ب��ە  ناوبانگ��ی  هەرچەن��دە  »خەڵ��ەف، 
دەسکەوتەکانی خۆی دەرکردووە، بەردەوام لە 
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هەردوو ئیمپراتۆریی س��ەفەوی و عوسمانیدا، 
لەژێر کاریگەریی شەرەفخاندا بووە«.

نووسەرانی  مەبەس��تی  نازانین  لێرەش��دا 
پاش��کۆ لەم دێ��ڕە، چییە و دیاریش��ی ناکەن 
خەڵەف ب��ەگ چ دەس��تکەوتێکی هەبووە کە 

ناوبانگی پێوە دەرکردبوو؟ پاشان دەڵێن: 
»بەڵگەکانی دەوڵەتی عوس��مانی ئاشکرای 
دەکەن کە خەڵەف بەرپرسێکی دەسەاڵتداری 
بدلیس و لێپرس��راوی باجی گوندییەکان بووە. 
بەگوێ��رەی بەڵگەنامە تازەکەی نێو پاش��کۆکە 
)بەڵگەنام��ەی ژم��ارە ١�2(ش، دوو ک��وڕی 

هەبوون بەناوی عەلی خان و مستەفا«.
فەرموون! لێرەدا نووس��ەرانی پاش��کۆ تازە 
بۆیان دەردەک��ەوێ کە ئەم دوو کوڕە، کوڕانی 
خەڵەف خان بوون، ن��ەک »دوو کوڕی دیکەی 
ش��ەرەفخان« کە زۆر هەوڵیان دا بیدۆزنەوە! و 

دەڵێن:
هەم��وو  »زەعامەت«ەکانی��ش  خ��اوەن   
ئەمەگداری ش��ەرەفخان بوون. خەڵەف ساڵی 
١0١0ی کۆچی هێش��تا ماوە، کە شەرەفخانی 
براش��ی کۆچی دوایی ک��ردووە، بۆیە کاروباری 

بدلیسی گرتۆتە دەست«. 
لێرەدا دیس��ان دووپات��ی دەکەینەوە ئەو 
ڕێکەوتەی کە لە گۆشەی ڕاستی بەڵگەنامەی 
7دا، بە پیتی التینی نووسراوە، جێگای متمانە 

نییە. بۆیە ئەم بۆچوونە تەواو نییە.
ئینجا نووس��ەرانی پاشکۆی ١، لە درێژەدا 
دەچنە س��ەر بابەتی »شەرەفخان چیی بەسەر 

هاتووە؟« و دەڵێن:
»ش��ەرەفخان، س��اڵی ١005ی کۆچ��ی، 
دەس��ەاڵتەکانی خۆی بۆ شەمسەدینی کوڕی 
توێژەرانی  بە بۆچوونی  بۆیە  بەجێ هێش��تووە، 
نێوخۆ و دەرەوە کە پشتیان بە زانستنامەکانی 
تورکان بەستووە، شەرەفخان خانەنشین بووە و 
تەمەنی خۆی بۆ نووسینی شەرەفنامە تەرخان 
کردووە و ساڵی ١0١2ی  کۆچی، کۆچی دواییی 
کردووە، بەاڵم ئێمە ئەم س��اڵی مردنەی ڕەت 

دەکەینەوە«.

نووس��ەرانی پاش��کۆی ١، لە پاشکۆی2دا 
ل��ە نێ��وان م��ردن و کوژرانی ش��ەرەفخاندا، 
ئاڵۆزییەکی دیکەش ساز دەکەن و لە کۆتاییدا 
ساخی ناکەنەوە کە ئاخۆ شەرەفخان مردووە و 

یان کوژراوە!
پاشان دەڵێن:

»ئاراکێل��ی مێژوونووس��ی ئەرمەن��ی ل��ە 
تەورێ��ز س��ەبارەت ب��ە س��ەردار جیغاڵەزادە 
نووس��یویەتی: لە جەنگەی دووهەم پەالماریدا  
لە ئەرزڕۆم ماوەتەوە و ش��ازادەی هەموو ناوچە 
کوردنشینەکان و گورجستان و لە نێویاندا میر 
شەرەفی شازادەی مەزنی کوردی بانگ کردووە. 
بەپێی ئەم س��ەرچاوە ئەرمەنییە، میر شەرەفی 
کورد لە پش��تیوانانی دەوڵەتی عوسمانی بووە، 
بەاڵم کاتێک هەس��تی کردووە بەرەی سەردار 
لە شەڕەکەدا شکس��تی هێناوە. دەسبەرداری 
بەرەکە بووە و ساڵی ١0١5ی کۆچی گەڕاوەتەوە 
ش��وێنی خۆی. بۆیە ناکرێ س��اڵی ١0١2ی 
کۆچی بۆ مردنی شەرەفخان ساڵێکی دروست 
بێ. کێش��ەکە لێرەدا، نەبوونی هیچ ئاماژەیەکە 
بە ناوی بدلیس��ەوە. خۆ ڕێی تێدەچی ئاراکێل 
مەبەستی لە مەزنەمیری کوردان، میر شەرەفی 
جزێرەی هاوزەمانی ش��ەرەفخان بووبێ، بەاڵم 
هیچ ج��ۆرە پەیوەندییەکیش لەگەڵ جزێرە و 
گورگێ��ل و ناوچەکانی دیکەی جزێرەدا بەدی 
ناکرێ. ئەمە س��ەرباری ئەو ڕاستییەیە کە میر 
ش��ەرەفی جزێرە هەرگیز هێندەی شەرەفخان 

بەناوبانگ نەبووە«.
نووس��ەرانی پاش��کۆی١، لێرەدا ئاڵۆزی و 
سەرشێواوی ساز دەکەن و لە زمان نووسەرێکی 
ئەرمەنیییەوە ڕووداوێک دەورووژێنن کە نەک 
ل��ە س��اڵی ١0١5ی کۆچی��دا ڕووی نەداوە، 
بەڵکوو هیچ پەیوەندییەکیش��ی بە شەرەفخانی 

بدلیسییەوە نییە.
ئەم مێژوونووسە، »ئارکێل تەورێزی )آراکل 
تبریزی(«یە کە ناوی بەزمانی ئەرمەنی دەبێتە 
»ئارکێل داورێژتس��ی« )١5٩0ی ز- ١٦70ی 
ز( قەش��ەیەکی ئەرمەنی بووە لە شاری تەورێز 
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و کتێبەک��ەی، »کتاب تاری��خ«ی لە کۆتاییی 
ژیانیدا نووس��یوە )واتە پاش تاریخ عالم آرای 
عباسی کە لە س��اڵی ١025ی ک/ ١٦١٦ی. 
ز نووس��راوە( و مەبەستیشی لە میر شەرەف، 
ڕێ��ک هەمان »میر ش��ەرەفی بوهت��ی« بووە 
نەک شەرەفخانی بدلیسی و ئەوەشی ڕێک لە 
کتێبەکەی ئەس��کەندەری مونشی وەرگرتووە، 
بڕواننە گێڕان��ەوەی ئەم ڕووداوە لە الیەن دوو 
مێژوونووس��ی ناسراوی سەفەوی، بەتایبەت لە 
زمان ئەسکەندری مونشی کە لەوێدا باسی میر 
شەرەفی جزیرە دەکات و دەڵی »بەناوبانگترین 
میری کورد« ب��ووە. کەواب��وو دەتوانین دڵنیا 
بین کە مێژوونووسە ئەرمەنەکە ئەم »واتایەی« 
ڕێک بۆ میر ش��ەرەفی جزی��رە لە کتێبەکەی 

»ئەسکەندری مونشی«یەوە وەرگرتووە.
لە »تاری��خ عالم آرای عباس��ی« الپەڕەی 
703 و ل��ە ڕووداوەکانی س��اڵی ١0١٤، نەک 
ساڵی ١0١5ی کۆچیدا، ئەسکەندەری مونشی 
ڕێک باس��ی ئەم ڕووداوە بەم شێوەیە دەکات: 
»یەکێک لە پیاوانی میرشەرەفی حاکمی جزیرە 
بەدیل گیرا و هێنایانە »بەر نەزەری ئەشرەف« 
)واتە الی ش��اعەباس(. )میرشەرەف( لەڕووی 
ژم��ارەی هۆزەکانی لە میران��ی دیکەی خێڵە 
کوردەکان، مەزنتر و »تابعی پادش��ای ڕۆم« بوو 
و لەم هێرشەدا بە س��وپای خۆی لە جزیرەوە 
هاتب��وون و ببووە »ڕەفیقی چغال ئۆغلی« و لە 
کاتی ش��ەڕدا الی ئەو مابووەوە و بەش��داری 
ش��ەڕ نەببوو. میر شەرەف چەند ساڵێک دەبوو 
پەیوەندیی لەگەڵ بەرپرس��انی دیوانی مەزنی 
ش��اهانە )واتە لەگەڵ بەرپرس��انی سەفەوی( 
هەب��وو و یەکتری��ان دەناس��ی و »ئیزه��اری 
خلووسی عەقیدەت و سەفای توربەت«ی هەبوو. 
»حەزرەتی واال« )واتە شا عەباس سەفەوی( ئەو 
دیل��ەی ئازاد کرد و لە ڕێگ��ەی ئەوەوە چەند 
دێڕێکی بۆ )میرش��ەرەفی جزیرە( نووس��ی«. 
ش��اعەباس لەم نامەیەدا داوا لە میر ش��ەرەف 
دەکات »ئێمە پیاوانی دیلی ئێوەمان نەکوشتووە 
و هەموویان زیندوون، ئەگەر دەتوانی بگە الی 

ئێم��ە، ئەگین��ا خۆت لەم هەاڵی��ە دوور بگرە 
و بگەڕێوە جزیرە«. پاش��ان لەم سەرچاوەیەدا 
هات��ووە کە میر ش��ەرەف س��وارانی خۆی کۆ 

دەکاتە و بەرەو  جزێرە پاشەکشە دەکات.
»مەال جەالل��ی مۆنەجم«ی��ش لە کتێبی 
»تاریخ عباس��ی«دا و دیس��ان لە ڕووداوەکانی 
س��اڵی ١0١٤ی کۆچی��دا و ن��ەک ١0١5ی 
کۆچی، باس��ی شەڕی ش��ا عەباس و »سەردار 
چیغاڵ��ەزادە« لە نزێک تەورێز دەکات و زۆر بە 
ڕوونی چەند جار ناوی »میر ش��ەرەفی بوهتی 
)واتە میری جزیرە(« دێنێ نەک ش��ەرەفخانی 
بدلیسی. »ما جال الدین منجم« دەڵێ، »میر 
شەرەفی بوهتی« لە سەرەتا لە بەرەی »سەردار 
چیغاڵ��ەزادە« ب��ووە بەاڵم پاش پاشەکش��ەی 
نامەیەک بۆ  هێزەکانی عوسمانی، ش��اعەباس 
میر شەرەف دەنووس��ێ و فەرمانێکی ئاراستە 
دەکات. م��ەال جەاللی مونەججیم ئەم ڕووداوە 
بەم ش��ێوەیە ب��اس دەکات: »پێاوێکی کوردی 
کەلەبچەکراویان هێنا بەر »نەزەری ئەشرەف«، 
پ��اش لێکۆڵینەوە، دەرکەوت ک��ە پیاوی میر 
شەرەفی بوهتی یە، )شاعەباس( بێ یەک و دوو 
فەرمان��ی دا ئازادی بک��ەن و »فەرمانێکی« بۆ 
میر ش��ەرەف نووس��ی کە تۆ لە ئێمەی و »بە 
م��ا تعلق داری«، ئاگادارب��ە کە بەیانی هێرش 
دەبەینە سەر »چغال اوغلی«، نەکا کەسێک لە 
پیاوان��ی ئێوە وەبەر کەون. ئەگەر بۆت دەکرێ 
بگ��ە الی ئێمە. ئەگینا لە گۆش��ەیەکدا خۆت 
بش��ارەوە، نەکا کەس��ێک لە ئێوە بەر کەوێ« 

)»تاریخ عباسی. ١3٦٦. ل. 2٩3(. 
دواتر نووسەرانی پاشکۆ دەڵێن:

»ه��ۆی دووهەم ک��ە وامان ل��ێ دەکات 
ئەو س��اڵە بە دروس��ت نەزانی��ن، ئەوەیە کە 
دەفتەرەکانی دەوڵەتی عوس��مانی ئاماژە بەوە 
دەکەن کە ش��ەرەفخان سااڵنی ١0١3ی یان 
١0١٤ی کۆچ��ی، لە س��ەنجەق ب��ووە )کام 
س��ەنجەق؟ دیارنیی��ە(. »دەفت��ەری تەحریر« 
)دەفت��ەری خاقان��ی(ی 730، ک��ە مێژووی 
سااڵنی سەرەتای سوڵتان ئەحمەدی یەکەم و 
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»توغرا«ی ئەوی پێوەی��ە، دوو جار ئاماژەی بە 
»حاکمی بدلیس« کردووە«.

لێرەدا پێویستە بۆ ئاگاداری بڵێین کە پاش 
مردنی س��وڵتان محەممەدی سێیەم، لە ١2ی 
ڕەجەب��ی س��اڵی ١0١2ی کۆچیدا، س��وڵتان 
ئەحمەدی یەکەم دەس��تەاڵتی بە دەس��تەوە 
گرتووە. کەوابوو »س��ااڵنی س��ەرەتای سوڵتان 
ئەحمەدی یەکەم« بە النی کەم دەبێ دوو یان 
سێ ساڵی پاش ئەم ڕێکەوتە بێت. واتە سااڵنی 
١0١٤ ی��ان ١0١5ی کۆچی. بەاڵم دیار نییە 
مادام نووسەرانی پاشکۆ، »دەفتەری تەحریر«یان 
لەبەر دەستدا بووە و ئەویش ڕێکەوتی پێوەیە، 
بۆچی ئاماژەیان بە س��اڵەکە نەکردووە و تەنیا 
دەڵێن »مێژووی س��ااڵنی س��ەرەتای سوڵتان 
ئەحمەدی یەکەم و تۆغ��رای ئەوی« پێوەیە؟« 

پاشان نووسەرانی پاشکۆی 2 دەڵێن:
 »نووس��ەر )وات��ە نووس��ەری »دەفتەری 
»خاص«ەکان��ی  ژماردن��ی  ل��ە  تەحری��ر«(، 
شەرەفخاندا، سەرەتا شەرەفخانی بە فەرمانڕەوای 
بدلیس ناو بردووە و کەمێکیش دواتر نووسیویە: 
بەش��ێک لە موڵکەکانی شەرەفخان لە دەستی 
کوڕە گەورەکەی )واتە شەمس��ەدین(، حاکمی 
بدلیس��دا بووە. گرینگ��ە لێرەدا ئام��اژە بەوە 
بکەین کە ش��ەرەفخان لەو کاتەدا بە حاکمی 
بدلیس ناوی نەبردراوە. نووس��ەری عوسمانی 
لە دەفتەری »تەحریر ئەمینی«دا پێناسەیەکی 
س��ادەی فەرمان��ڕەوای بەناوبانگی بدلیس��ی 
کردووە. وا دەردەکەوێ ئاماژەی بۆ کەس��ێکی 
زیندوو کردووە کە بڕیاری داوە دەس��بەرداری 

دەوری خۆی ببێ لە حکومەتدا.«
لێرەدا زۆر س��ەیرە، دەی دیارە لە »سااڵنی 
سەرەتای دەس��ەاڵتی سوڵتان ئەحمەد«دا واتە 
پاش ١0١2ی کۆچی شەرەفخان لە ژیاندا نەماوە 
و زۆر پێش��تر و لە ساڵی ١005ی کۆچیشدا، 
دەس��ەاڵتی خۆی بۆ شەمسەدین جێهێشتووە. 
کەواب��وو ئەمە هی��چ گرینگایەتییەکی نییە و 

زۆریش ڕوون و ئاشکرایە. 
بریا نووسەرانی پاشکۆ ئەم بەڵگەنامەیەیان 

باڵو کردباوە، تاکوو بزانیین مانای »پێناسەیەکی 
س��ادە« بۆ »فەرمانڕەوای بەناوبانگی بدلیس« چ 
دەگرێتەوە و چۆن چۆن��ی زانیویانە »ئاماژە بە 

کەسێکی زیندوو« دەکات؟ 
پاشان نووسەرانی پاشکۆی ١ دەڵێن:

»ژێ��دەری MD 78, hkm. 1227، کە تاکە 
بەڵگەی ڕوونە لە بەردەس��تماندا، وای پێشان 

دەدا کە ئەو کوڕە ئاماژە پێکراوە زیائەددینە«.
وەک دەبینی��ن، گێژاوەکە هەر بەردەوامە! 
مەبەس��ت لە »ئەو کوڕە ئاماژەپێکراوە« کێیە؟ 
و لە کوێ ئام��اژەی پێکراوە؟ ئەم بەڵگەنامەیە 
ڕێکەوتی ساڵی ١0١8ی کۆچیی پێوەیە و وەک 
پێش��تریش گوتمان بەگوێرەی »ئەسکەندەری 
مونشێ«، لەساڵی ١0١5ی کۆچیدا زیائەددین 

میری بدلیس بووە. دواتر دەڵێن:
 »پاش��ان ش��ەرەفخان بۆ دواجار س��اڵی 
١002ی کۆچی، لە دەفتەرەکانی عوس��مانیدا 
ن��اوی هاتووە. هێن��دەی ئێمە ئ��اگادار بین، 
هیچ ئاماژەیەک ب��ە فەرمانڕەوایانی بدلیس لە 
تۆمارەکانی سااڵنی ١002ی کۆچی تا ١0١8ی 

کۆچی نەکراوە«.
مەگەر لەس��ەرەوە نەگوتراوە لە »دەفتەری 
تەحریر«دا و لە »س��ااڵنی س��ەرەتای سوڵتان 
ئەحمەدی یەکەم«دا باسی »کوڕە گەورەکەی« 
وەک  شەمس��ەددین  وات��ە  ش��ەرەفخان، 
فەرمان��ڕەوای بدلیس کرابێت. ک��ە وابوو »لە 
دەفتەرەکانی عوسمانیدا« ئاماژە بە فەرمانڕەوای 
بدلیس کراوە. لە درێژەی ئەمەدا نووس��ەرانی 

پاشکۆی ١، دەڵێن:
 »ئەم��ەش وام��ان ل��ێ دەکا دوو خ��اڵ 
پێش��نیار بکەین: یەکەم، میرە جێنشینەکانی 
بدلیس ئاژاوە و نائارامییەکیان لە سەرتاسەری 
دووه��ەم،  خوڵقان��دووە.  میرنش��یننەکەدا 
عوس��مانییەکان کە بە بڕیاری کاربەدەستانی 
بدلی��س ڕازی نەبوون، نوێن��ەری متمانە پێ 

کراوی خۆیان لەو ناوچەیە دامەزراندووە«.
نووس��ەرانی پاش��کۆی ١، بەب��ێ هی��چ 
بەڵگەیەک��ی مێژوویی ئ��ەو دوو خاڵە تەنیا بە 
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»ڕێی تێدەچی« و »دەش��ێ« پێشنیار دەکەن و 
دەڵێن:

»بەگوێرەی هێندێک ل��ە زانیاریی بنەتای 
دەستنووس��ەکانی ئەرمەن��ی، ڕەنگ��ە بتوانین 
بڵێی��ن: ش��ەرەفخان چەن��د س��اڵێک بەرلە 
١0١2ی کۆچی، یان وردتر لە نێوان س��ااڵنی 
١007 ی��ان ١00٩ی کۆچ��ی، کۆچی دواییی 
کردووە. بێ گومانین ک��ە حوکمداری بدلیس، 
ڕێی تێدەچێ ش��ەرەفخان بووبێ کە لە ساڵی 
١007ی کۆچی، دژی دەوڵەت ڕاپەڕیوە. خۆی 
لە ژیاننامەکەدا نووس��یویە: س��اڵی ١005ی 
کۆچی، دەستی لە حوکمڕانی هەڵگرتووە، بەاڵم 

دەشێ دووبارە دەسەاڵتی گرتبێتەوە دەست«.
و هەر لێرەدا دیسان بەبێ هیچ بەڵگەیەک 
و بێ ناوهێنانی نوێنەرێکی عوسمانی کە گوایە 
دووجاریش هێرش��ی کردووەتە س��ەر بدلیس 

دەڵێن:
عوس��مانی  نوێنەری  س��ەرنجە،  »جێ��ی 
لە ناوچەکەدا، لە دووهەم هێرش��یدا بۆ س��ەر 
بدلی��س، دەوروبەری س��اڵی ١00٩ی کۆچی 
حوکم��داری بدلیس��ی کوش��تووە هەرچەندە 
هیچ بەڵگەیەک نییە بەاڵم دەشێ شەرەفخان، 
ئەگەر مەسەلەکە بەم ش��ێوەیە بووبێ، ئەوسا 
»جەاللی«یەکانی  ڕاپەڕینەک��ەی  پش��تیوانیی 
کردب��ێ. چونکە ئ��ەو زنجیرە س��ەرهەڵدانانە 

دەوری ئەو سااڵنە ڕوویان داوە«. 
ئیتر بەمە دەڵێن توێژینەوەی زانس��تیانە! 
چونک��وو لەم س��اڵەدا جەاللیی��ەکان زنجیرە 
س��ەرهەڵدانیان هەبووە، کەوابوو ش��ەرەفخان 
پشتیوانیی لێ کردوون و ئینجا کەوتووەتە بەر 
دووەم هێرشی نوێنەرێکی »بێ ناوی« عوسمانی 

و کوژراوە؛ هەمووشی بە بێ بەڵگە! 
لێرەدا پێویس��تە هێندێ��ک بابەت ڕوون 

بکەینەوە.
 یەکەم، سەبارەت بە »جەاللییەکان«:

بەگوێرەی گەلێک سەرچاوەی عوسمانی و 
تورک، لە ساڵی ٩25ی کۆچی و لە سەردەمی 
دەروێش��ێکی  یەکەمدا،  س��ەلیمی  س��وڵتان 

تورکمان بەناوی »ش��ێخ ج��ەالل یوز ئۆغلی« 
سەرهەڵدانێک لە شاری »توقات« ساز دەکات و 
خۆی بە »مێهدی« دەناسێنێ. بەاڵم »فەرهادپاشا 
بەگلەربەگ��ی  و  ئیل��ی«  ڕۆم  بەگلەربەگ��ی 
مەرعەش، س��ەرکوتی دەکەن و شێخ جەالل 
لە ڕیگای هەاڵتنی بۆ الی س��ەفەوییەکان، لە 
ئەرزڕۆم دەگیرێ و لەس��ێدارە دەردێ. پاشان 
لە س��ەردەمی س��وڵتان س��ولەیمانی قانوونی 
و ل��ە نێ��وان س��ااڵنی ٩32�٩35ی کؤچیدا، 
گەلێک دەرویش و سۆفی لەدەوری »سووگلۆن 
یان س��ولۆۆن قۆجە« و کوڕەک��ەی کۆدەبنەوە 
لەدژی سوڵتانی ڕادەپڕن، ئەم شۆڕشە بەهۆی 
هاوش��ێوەبوونی لەگەڵ سەرهەڵدانەکەی شێخ 
جەالل، بە »س��ەرهەڵدانی جەالل��ی« ناوبانگ 
دەردەکات. ئیت��ر پاش ئەمە، هەر شوڕش��ێک 
لەدژی عوس��مانییەکان ڕوویدەدا بە »شۆڕشی 

جەاللی« ناودێر کراوە.
سەردەمی س��ااڵنی ١00٤ تاکوو ١0١٩ی 
کۆچی بە سەردەمی »فیترەتی مەزنی جەاللی« 
و یان »عوس��یانی مەزنی جەاللی« لە مێژووی 
عوس��مانیدا بەناوبانگ��ە. جێ��ی ئاماژەیە ئەم 
»جەاللیان��ە« هیچ پێوەندییەکی��ان بە هۆزی 
کوردی جەاللییەوە نەبووە و نییە. ئەسکەندەری 
مونش��ی لە »تاریخ عالم آرای عباسی«دا دەڵێ، 
پاش مەرگی س��وڵتان مراد )سێیەم( و هاتنە 
سەر دەسەاڵتی کوڕەکەی، سوڵتان محەممەد 
خان )مانگی جەمادی یەکەمی ساڵی ١003ی 
کۆچی(، ل��ە »مەملەکەتەکانی ڕۆم خەڵکانێکی 
ئەوباش و بەدفەڕ لە هەموو چینەکان دەستیان 
بە ش��ۆڕش و کاری نەش��یاو کرد و خۆیان بە 
جەاللی دەناساند«. /اسکندر منشی. ل.  ٦35/. 
هەروەها دەڵێ: »پاش��ایان و س��ەربازانی سەر 
سنووریش هاوشێوەی جەاللییەکان دەجواڵن«، 
واتە یەکێک لەوانەش ئەحمەدپاشا بووە. دواتر 
و لە الپەڕی 7٦٦�778دا و لەژێر س��ەردێڕی 
»باسی سەربردەی جەاللییەکان و شەڕەکانیان 
لەگ��ەڵ ڕۆمییەکان و هاتن��ی فەوجێکیان بۆ 
دەرانەی ش��ای خاوەنش��کۆ )واتە بۆ دەرانەی 
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ش��اعەباس(« دەڵێ: »لە س��ەرەتای دەسەاڵتی 
س��وڵتان محەمم��ەدی س��ێیەمەوە، یەک��ەم 
سەرهەڵدانی مەزنی جەاللی لە الیەن کەسێک 
بەناوی »عەبدولرەحی��م قەرەیازیچی« لە دژی 
دەوڵەتی عوس��مانی هەڵگێرسابوو«. پاشان زۆر 
بە تێروتەس��ەلی تێکەهەڵچوونەکانیان لەگەڵ 
سوپای عوسمانی و دواتر هەاڵتنیان و هاتنیان 
بۆ الی ش��اعەباس و بەشدارییان لە شەڕەکانی 
کوردستان باس دەکات. جەاللییەکان، بەتایبەت 
لە ش��ەڕی قەاڵی »دمدم«یش بەش��داربوون. 
س��ەرنجڕاکێش ئەوەی��ە کە هەڵس��ەنگاندنی 
سەرچاوە مێژوویییەکانی عوسمانی و سەفەوی 
ب��ۆ جەاللیی��ەکان هاوش��ێوەن و ه��ەدووال، 
جەاللییەکانیان ب��ە چەتە و ڕێگر و پیاوکوژ و 
»یاغ��ی و باغی« و تەنان��ەت »کافر و مولحید«، 
ناوبردووە و میرنشینی بدلیسیش لە تااڵنکاری 

و هێرشیان بێ بەهرە نەبووە. 
 دووەم، س��ەبارەت ب��ە هاوکاریکردن��ی 

شەرەفخانی پێنجەم لەگەڵ جەاللییەکان:
نووس��ەرانی پاش��کۆ بۆ ئ��ەم بابەتە، هیچ 
بەڵگەیەکی��ان لەبەر دەس��تدا نییە، بەاڵم زۆر 
س��ەیرە پێداگرانە گەرەکیانە دیسان هێندێک 
ڕووداوی ئ��ەو س��ەردەمە بە ب��ێ بەڵگە لێک 
گ��رێ بدەن و ش��ەەرفخان تێک��ەڵ بکەن و 
س��ەرەنجام »بەبێ بەڵگە« بگەنە ئەو ئاکامە کە 
ش��ەرەفخان چونکە لەدژی دەوڵەتی عوسمانی 
بووە و سەروسەودای لەگەڵ دەوڵەتی سەفەوی 
هەب��ووە، کەوتووەت��ە ب��ەر دووەم هێرش��ی 
»نوێنەرێک��ی عوس��مانی« و کوژراوە. س��ەیرە 
نووس��ەرانی پاش��کۆ بۆچی لێ��رەدا بە ڕوونی 
ئاماژە بە ن��اوی ئەم  »نوێنەرەی عوس��مانی« 
ناکەن؟ خۆ پێش��تر ئەمەیان ورووژاندبوو. ئەم 
»نوێنەرەی عوسمانی« هەمان »ئەحمەدپاشا«یە 
کە پێش��تر باس��مان کرد کە ببووە »جەاللی«. 
دەی باش��ە ئەمە چۆن دەگونجێ. شەرەفخانی 
پێنجەم بووەتە هاوپەیمان��ی جەاللییەکان لە 
دژی عوس��مانی و ئەحمەدپاش��اش کە ئیتر 
بووەتە جەاللی و هاوپەیمانی شەرەفخان، چۆن 

چۆنی نەک جارێک بەڵکوو دووجاریش! هێرش 
دەکاتە س��ەر هاوپەیمانەکەی خۆی و تەنانەت 

دەیکوژێ؟! جگەلەمەش، سەرنجڕاکێشە:
- نووس��ەرانی پاش��کۆ ئ��ەم »دوو ج��ار 
هێرش«ەیان لەکوێ هێن��اوە؟ »جاری یەکەم« 

کەی بووە و بەپێی کام بەڵگە؟ دیار نییە.
بۆچوونان��ەی  ئ��ەم  ت��ەواوی  گریم��ان 
نووس��ەرانی پاشکۆ، ڕاس��تیش بن، ئەگەرچی 
تەنیا گریمانەیەکی بێ بەڵگەن، کەوابوو ساڵی 
تەنانەت »نەمانی« شەرەفخانیش دەگەڕێتەوە بۆ 
هەمان س��اڵی ١0١2 کە تاکوو ئێستا گوتراوە 

و زانڕاوە.
دواتر نووسەرانی پاشکۆ دەڵێن:

تۆم��ارە  بڵێی��ن:  پێویس��تە  »دواج��ار 
ئەرمەنییەکان و دوا ئاماژەی عوس��مانییەکان 
ب��ە زیائەددین، لەگەڵ ی��ەک کۆکن؛ کە واتە 
زیائەددی��ن س��اڵی ١٦0٩ی کۆچی/١0١7�
١0١8ی ز، فەرمان��ڕەوای بدلی��س ب��ووە و 
ه��ەر ئەویش میری م��ووش و دوو کوڕەکەی 
کوش��تووە. زانیاریی بنەتای دەسنووس��ەکانی 
ئەرمەن��ی، یەک��ەم جار س��اڵی ١٦03ی ک/ 
١0١١�١0١2ی ز،  تەنی��ا یەک س��اڵ دوای 
١00٩ی کۆچ��ی، ک��ە پێم��ان وایە س��اڵی 
کوژران یا مردنی شەرەفخان بێ، ئاماژەیان بە 

زیائەددین کردووە«.
لەم دەقەی سەرەوە بە هەڵە دووجار ساڵی 
کۆچی و زایین��ی جێگۆڕکێی پێ کراوە. دواتر 

هاتووە:
»تێبینییەکەی س��ەر نامەکەی خەڵەف بۆ 
سوڵتان محەمەدی س��ێهەم، یارمەتیمان دەدا 
ئەو مێژووانەی پێش��وو ساخ بکەینەوە. نامەکە 
هەر چەند بەڵگەنامەیەکی دیپڵۆماتانەی خەڵەفە 
بۆ ئازاد کردنی تاتار لە چنگی عوسمانییەکان، 
بەاڵم س��ەرنجێکی زۆر ڕوون و پڕبایەخیش��ی 
تێدایە. جا لەبەر ئەوەی ش��ەرەفخان پێش��تر 
کۆچی دوایی��ی کردووە، خەڵ��ەف لە نامەکەدا 
وات��ە  ش��ەرەفخان«،  »مرح��وم  نووس��یویە: 
خودالێ خۆش��بوو شەرەفخان. نامەکە کە ساڵی 
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١0١0ی کۆچی، نووسراوە، بەداخەوە مانگ و 
ڕۆژەک��ەی دیار نیین ب��ەاڵم ئیتر دڵنیاین کە 
شەرەفخان س��ەرەتای ساڵی ١0١0ی کۆچی، 
یان پێشتر نەماوە. ئەمەش تا ڕادەیەک لەگەڵ 
س��اڵی ١00٩ی کۆچیدا یەک دەگرێتەوە کە 

پشت بە بەڵگەنامەکانی ئەرمەنی دەبەستێ«.
وەک پێش��تر ئام��اژەی پ��ێ درا، یەکەم: 
ڕێکەوتی ئەم نامەیە گومانی لەس��ەرە چونکوو 
بە التین نووس��راوە و هی سەردەمی تازەیە و 
بەڵگەنامەکە هیچ ڕێکەوتی ڕەسەنی پێوە نییە؛ 
دووەم: لە نامەکەدا ناوی س��وڵتان محەمەدی 
دووەم وەک بەردەنگ��ی پێوە نیی��ە، هەروەها 
زۆر س��ەیرە نووس��ەرانی پاش��کۆی ١، بەزۆر 
گەرەکیانە س��ەرەتای س��اڵی ١0١0ی کۆچی 
بکەن بە ساڵی ١00٩ی کۆچی تاکو لەو گوایە 
»بەڵگەنامە ئەرمەنییەکان« کە نە نێوەڕۆکیان و 
نە س��ەرچاوەکەیان دیار نییە، نزیکی بکەنەوە! 
ب��ەاڵم بەگوێرەی ئ��ەو ڕوونکردنان��ەوەی کە 
لەسەرەوە س��ەبارەت بە ئەحمەدپاشا باسمان 
کرد؛ بە ڕوونی ئاش��کرا دەبێ کە ڕێکەوتی ئەم 

نامەیە دەبێ ساڵی ١0١2ی کۆچی بێت. 
دواتر نووسەرانی پاشکۆی ١، دیسان بە بێ 
بنەما دەڵێن ئەو نامەیەی خەڵەف بۆ س��وڵتان 

محەمەدی سێهەم نووسراوە و دەڵێن:
»خاڵێکی گرینگی دیک��ە کە لە نامەکەی 
خەڵەفدا بۆ س��وڵتان محەمەدی سێهەم بەدی 
دەکرێ، ئەوەیە کە زۆر ڕێی تێدەچێ شەرەفخان 

لە الیەن عوسمانییەکانەوە کوژرابێ«.
وەک پێش��تر گوترا، ئەگەرکوو کوژابێش، 
بەدەست ئەحمەدپاشای جەاللی کوژراوە و لە 

درێژەدا دەڵێن:
»لە نامەکەدا هاتووە: »تاتاری کوڕە هەشت 
سااڵنەکەی خودالێخۆشبوو شەرەفخان، لەگەڵ 

گەنجینەکەی ئەحمەدپاشای زاڵمدا هێنراوە«.
لێرەش لە بەڵگەنامەکەدا بەتورکی وشەی 
»هێن��راوە« ڕوون نییە، ڕەنگ��ە »بردراوە« بێت 
ئەویش نەک بۆ کۆشکی سوڵتانی عوسمانی کە 
ئاماژەی پێ نەکراوە، بەڵکۆ بۆ وان کە ش��وێنی 

دەس��ەاڵتی ئەحمەدپاشای جەاللی بووە. دواتر 
دیسان بەبێ بەڵگە دەڵێن:

»ج��ا وا دەردەک��ەوێ ش��ەرەفخان خۆی 
لەب��ەر شمش��ێری ئەحمەدپاش��ا نەگرتبێ و 
سەرەنجام لە الیەن عوسمانییەکانەوە کوژرابێ 
و کوڕەکەی بە کۆیلە گیرابێ و برابێتە کۆشکی 

سوڵتانی عوسمانی«.
س��ەیری  لێکدانەوەیەک��ی  ئەم��ەش 
دیکەی نووسەرانی پاش��کۆی ١ە، لە ئاماژەی 
»خودالێخۆش��بوو« و »ئەحمەدپاشای زاڵم« لە 
بەڵگەنامەک��ەدا ئاش��کرای دەک��ەن کە گوایە 
شەرەفخان »خۆی لەبەر شمشێری ئەحمەدپاشا 
ڕانەگرتووە« و »سەرەنجام شەرەفخان« کوژراوە! 

پاشان دەڵێن:
»دەک��رێ لێکدانەوەیەک��ی تیپۆل��ۆژی و 
ڕەمزی بۆ هەردوو وش��ەی زاڵم و خەزێنەش 
بکەین و بزانی��ن چی و بۆچی ڕووی داوە. جا 
بۆ ئەوەی بتوانی��ن بێ الیەنانە بەرەوڕووی ئەم 
پرس��ە ببین، پێویستمان بە چەند بەڵگەیەکی 
وردە بۆ نیشان دانی تێڕوانینی کورد سەبارەت 

بە ناڕەزایەتییەکانی خەڵەف بەگ«.
وات��ە، »زاڵ��م«، یان��ی بک��ۆژ و هێنان��ی 
دەس��تەواژەی »پارە و زێڕی خەزێنە« بە مانای 
ئەوەیە کە ناڕەزایەتیی خەڵەف بەگ بۆ »پارە و 
خەزێنە« بووە و ئەمەش��یان وەک »تێڕوانینی 
کوردی« زەق کردووەتەوە و لەم ڕیگەیەش��دا 
گوایە خەریکی دۆزینەوەی »بەڵگەی ورد«ترن 
بۆ س��ەلماندنی ئەم »لێکدان��ەوە تیپۆلۆژی و 

ڕەمزی«ییە دەگمەنە. لە درێژەدا دەڵێن:
»ئێستا پێش هەر لێکۆڵینەوەیەکی دیکە یا 
بڕیاردان لەسەر ئەوەی کە لەم هەڵسەنگاندنەدا 
چی ب��ە هێند بگری��ن، دەبێ ئ��ەم داوایەی 
خەڵەف بەگ کە تەنیا بەڵگەیە لەبەردەستماندا، 
باش��تر ب��ەکار بهێنی��ن. زانیارییەکانی »باب 
آصف��ی، دیوان همایون مهم��ە قلمی ٩5/3«، 
دەیس��ەلمێنن کە دەوڵەتی عوسمانی زۆر توند 
هەوڵەکان��ی دان پێدانانی ڕەوش��ی سیاس��یی 
بدلیسی داوەتە دواە؛ بۆیە ژمارەیەک »عولەمای 
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بدلیس«، ک��ە زۆربەیان خاوەن پێگەی ئایینی 
و هەڵبەت کۆمەاڵیەتییش ب��وون، نامەکەیان 
بۆ س��وڵتان ن��اردووە و داوایان ل��ێ کردووە 
زوڵم و زۆری س��ەر خەڵکی بدلیس هەڵبگرێ. 
نووس��یویانە: »امید در ک��ە رضا اللە ایچون بو 
ظل��م بو ویایت��ە ڕفع و ڕحم الن��وب.« واتە: 
چاوم��ان لە بەخش��ەندەیی ئێوەیە. هیوادارین 
لەبەر خاتری خودا، ئەم زوڵم و زۆرییە لەس��ەر 

ویایەتەکەمان هەڵگرن.
موس��ڵمان  زان��ای  کۆمەڵێ��ک  کەوات��ە 
هەس��تیان ک��ردووە ئیت��ر دەب��ێ دۆخەکە 
بگ��ۆڕدرێ، بۆی��ە داوایان کردووە ئ��ەو بڕیارە 
ئیمپراتۆریان��ەی وا دوای مردنی ش��ەرەفخان 
دەرکراون، هەڵبوەش��ێندرێتەوە. کێشە لێرەدا 
س��اڵەکەیە ٩8٦ی ک/١578ی ز، کە گۆمانی 
تێدا نییە هەڵەی ئەرشیڤ کردنی کارمەندێکی 

»BOA«یە.
»مرح��وم  ب��ە  ش��ەرەفخانی  نامەک��ە، 
ش��ەرەفخان« ناو بردووە، ب��ەاڵم ئەوانەی وا لە 
ب��ارەی کار و ژیان��ی ش��ەرەفخانەوە زانیاریی 
سەرەتایییش��یان هەیە، دەتوانن زۆر ئاس��ان 
ئۆباڵ بکێش��ن، کە ش��رەف خان ساڵی ٩8٦ی 
ک، ماوە. ئەمە لە چەندین بەش��ی شەرەفنامە 
و پاش��کۆکەی ئێرەش��دا دەردەک��ەوێ و لە 
خودی بەڵگەنامەکەشدا ئاشکرا دیارە. مامۆستا 
ئەبووبەک��ری مودەریس لە ئیخاس��ییە، کە 
یەکێکە لەو زانا ئیس��امییانەی وا نامەکەیان 
ئیمزا ک��ردووە، زۆر بە ڕوونی س��اڵی ٩8٦ی 
ک، ڕەت دەکاتەوە، چونکە ش��ەرەفخان، نەک 
تەنیا س��اڵی ٩٩8ی کۆچی، فەرمانی کردووە 
مەدرەس��ەی ئیجاس��ییە دروس��ت بکڕی لە 
بدلیس، بەڵکوو هەر خۆی ئەوس��ا شەمسەدین 
مەوالنا محەمەد شەرانشبی کردۆتە مامۆستای 

وانەبێژی ئەم مەدرەسەیە«.
لێ��رەدا ڕێکەوتی ئ��ەو زانیارییانەی »باب 
آصفی« و » دیوان همایون مهمە قلمی ٩5/3« 
کە گوایە »دەیسەلمێنن کە دەوڵەتی عوسمانی 
زۆر تون��د هەوڵەکان��ی دان پێدانانی ڕەوش��ی 

سیاس��یی بدلیس��ی داوەتە دواە«، دیار نییە. 
بەڵگەنامەی ژمارە 3ش، نەک »کۆمەڵێك زانای 
موسڵمان«، بەڵکوو ٤ کەس واژۆیان کردووە و 
نووسەرانی پاشکۆ لەس��ەر بنەمای ناوی تەنیا 
یەکێکیان )واتە، ابوبکر مدرس باالخاصیە(، 3 
کەس��ەکەی دیکەشیان بە »زانایانی موسلمان« 
هەژمار کردووە و هەوڵی ئاش��کرا کردنی ناو و 
پێگەی 3 کەس��ەکەی دیکەیان نەداوە. )بڕوانە 
٤ واژۆی ژێر بەڵگەنامەی ژمارە 3(. نووسەرانی 
پاش��کۆ هەروەها بە بێ بنەم��ا گەرەکیانە ئەم 
دوو نامەیە لێک گرێ بدەن. بۆیە بۆ گەیشتن 
بەم مەبەس��تەی خۆیان، گومانیان خستووەتە 
سەر ڕێکەوتی نامەکەی »٤ زانای موسلمان« لە 
بەڵگەنامەی ژمارە 3دا و گوایە دەبێ ڕێکەوتی 
س��اڵی ٩8٦ی کۆچ��ی لە الی��ەن کارمەندی 
ڕێکوپێ��ک کردنی بەڵگەنامەکانی ئەرش��یڤی 

عوسمانییەوە، بەهەڵە نووسرابێ! 
ب��ەاڵم بەپێچەوانە، س��اڵی ٩8٦ی کۆچی 
ڕاس��تە و ئ��ەم ڕێکەوتە ڕێک دەبێتە س��اڵی 
پێ��ش گەڕان��ەوەی ش��ەرەفخانی پێنجەم لە 
نەخجەوان��ەوە بۆ بدلیس. ش��ەرەفخان دەڵێ: 
»س��ێهەم ڕۆژی مانگی شەشەکان )شەوال(ی 
٩8٦ی کۆچی، لە نەخجەوانەوە »بەرەو بدلیس 
بزووتی��ن«. )ش��ەرەفنامە، ل. ٦٦١(. وادیارە جگە 
لە »هەوڵ و هەڵس��وڕانێکی بێوچانی خوسرەو 
پاش��ا« بۆ گەڕانەوەی ش��ەرەفخان کە لەگەڵ 
»س��ەرکردەکانی وان و زەینەڵ بەگ��ی میری 
هەکاری و حەس��ەن بەگی میری مەحموودی، 
لەدەران��ەی س��وڵتان مرادخان��ەوە مزگێنیی 
حکوومەتی بدلیس��یان« بۆ هێن��ا نەخجەوان 
)بڕوان��ە ش��ەرەفنامە، ل. ٦٦٦(، دەبێ لە ئاس��تی 
کۆمەاڵیەتیی��ش ئ��ەم چەند کەس��ەی دیکە 
)ڕەنگە 3 کەسەکەی دیکەش »زانای ئایینیی« 
بووبن. بەاڵم تا ئاش��کرا بوونی ناو و پێگەیان، 
ناکرێ لەمە دڵنیا بین( هەوڵی خۆیان دابێ تا 
سوڵتانی عوسمانی ئەم »زوڵم و زۆرییە لەسەر 
ویایەتەکەی��ان«، هەڵگرێ و مەبەستیش��یان 
لە »خوالێخۆشبوو ش��ەرەفخان« لەم نامەیەدا، 
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ش��ەرەفخانی چوارەم، واتە باپیری شەرەفخانی 
نووسەرە و داواکارییەکەش��یان بۆ گەڕانەوەی 
مافی سامان و پێگەی خانەدانی دەسەاڵتداری 
بدلیس، بۆ شەرەفخانی پێنجەم، واتە نووسەری 
ش��ەرەفنامە بووە. لە الیەک��ی دیکەوە، وەک 
لەسەرەوە جەختی لەس��ەر کراوە، دەبێ »کام 
بڕیاری ئیمپراتۆڕی پاش مردنی ش��ەرەفخان« 
داوای  نامەک��ە  نووس��ەرانی  و  دەرکراب��ێ 
هەڵوەش��اندنەوەیان ک��ردووە؟ زۆر ڕوونە کە 
ئەم بڕیارە پاش کوش��تنی شەرەفخانی چوارەم 
بەدەس��ت ئۆلمە دەرکراوە ک��ە بریتی بوو لە 
ئەس��تاندنەوەی میراتگریی میرنشینی بدلیس 
ل��ە میراتگرەکەی، واتە شەمس��ەدین )کوڕی 
ش��ەرەفخانی چ��وارەم و باوکی ش��ەرەفخانی 
پێنجەم لە ساڵی ٩50ی کۆچی لە سەردەمی 
سوڵتان سولەیمانی قانوونی( کە فەرمانڕەواییی 
میرنشینی بدلیس بۆ ماوەی ٤٤ ساڵ هەتاکوو 
گەڕاندنەوەی میرایەتی بدلیس بۆ شەرەفخانی 
پێنجەم، لەژێر دەس��ەاڵتی عوس��مانیدا بووە. 
هەروەها دەزانین کە پاش مردنی شەرەفخانی 
پێنجەم، هیچ بڕیارێکی ئیمپراتۆری سەبارەت 
بە میرنش��ینی بدلیس دەرنەک��راوە. بۆیە ئەم 
نامەیە هیچ پێوەندییەکی بە س��اڵی ١0١0ی 

کۆچییەوە نییە.
2- ب��ەاڵم س��ەبارەت ب��ە »مەدرەس��ەی 
ئیخاسییە« لە بدلیس کە »مامۆستا ئەبووبەکر«، 
»مودەریس«ی ئەم مەدرەس��ەیە واژۆی لەسەر 

نامەکە هەیە: 
ئ��ەم مەدرەس��ەیە ل��ە س��اڵی ١2١٦ی 
زایینی، واتە س��اڵی ٦١2ی کۆچی بەدەس��ت 
س��ەلجووقییەکان لە بدلیس ساز کراوە و هەر 
خانووبەرەکەش ش��ێوازی ئەوانی پێوە دیارە و 
ش��ەرەفخان لە س��اڵی ٩٩8ی کۆچی نۆژەنی 

کردووەتەوە. )بڕوانە: سەرچاوەی ژمارە ١3(
کەوابوو:

 دەبێ پێش س��اڵی ٩٩8ی کۆچی، واتە 
پێش نۆژەنکردنەوەی مەدرەس��ەی ئیخاسییە 
لە الیەن ش��ەرەفخانی پێنجەمەوە، لە س��اڵی 

٩8٦ی کۆچیدا »ابوبکر« ناوێک، »مودەڕس��ی« 
ئەم مەدرەس��ەیە ل��ە بدلی��س بووبێت و لە 
بەرەب��ەری گەڕانەوەی ش��ەرەفخاندا، لەگەڵ 
چەند کەس��ی دیکە ئەم نامەیەیان بۆ سوڵتانی 

عوسمانی )سوڵتان مرادی سێیەم( نووسیوە.
محەم��ەد  مەوالن��ا  »شەمس��ەدین   
شەرانش��یبی« کە لە شەرەفنامەدا باسی کراوە، 
پاش نۆژەنکردنەوەی ئەم مەدرەسەیە لە الیەن 
ش��ەرەفخانەوە، وەک مامۆس��تای وانەبێ��ژی 
ئیخاس��ییە دامەزراوە. ئەگەر ئ��ەم نامەیە لە 
ساڵی ١0١0ی کۆچی نووسرابێ، دەبوو واژۆی 

ئەو زانایەشی پێوە بووبا.  
نامەی  ڕوونکردنەوەی��ە،  ئ��ەم  بەگوێرەی 
خەڵەف ب��ەگ و نامەی »زانایانی بدلیس« نە لە 
ڕووی کاتەوە و ن��ە لە ڕووی نێوەڕۆکەوە هیچ 

پەیوەندییەکیان بە یەکترەوە نییە.
وەرگێڕان��ی ئ��ەم دوو بەڵگەنامانە، چەندە 
ت��ەواون و چ بابەت��ی دیک��ەی تێدای��ە کە 
نووس��ەرانی پاش��کۆ خۆیان لێ گێل کردووە، 
دەیهێڵینەوە بۆ لێکۆڵینەوەی کەسانی پسپۆڕی 
دەق��ە کۆن��ەکان و ئاش��کراکردنی نێوەڕۆکی 
تەواوی نووس��راوەکە. تەنیا ئ��ەوە دەڵێین کە 
»چاومان لە بەخشەندەییی ئێوەیە« لە نامەکەدا 
بەدی ناکرێ، بەاڵم نووسەرانی پاشکۆی١، ئەم 

واتایەیان لێ زیاد کردووە.
   پاشان نووسەرانی پاشکۆی ١، دەڵێن:

»بۆ دوایین سەرنجیش، ئاماژە بە نامەیەکی 
باڵو نەکراوەی شەرەفخان دەکەین. شەرەفخان 
 A.DVN« لە تێبینییە ڕەسمییەکەی نامەکەدا
12/85«، پێش��نیاری بە س��وڵتان محەمەدی 
س��ێهەم کردووە تا عەلی بەگ بکاتە سەرۆکی 
هەردوو خێڵی کوردی بیان و خەندەقی. ئەم 
نامەیە س��اڵی ١0١0ی کۆچی لەسەرە، بەبێ 
ئەوەی هی��چ ئاماژەیەک بە مانگ و ڕۆژەکەی 
کرابێ. جا کە خەڵەف ساڵی ١0١0ی کۆچی، 
براک��ەی بە »مرح��وم ش��ەرەفخان« ناوبردبێ 
)پێش��تر دیتمان کە ئ��ەم ڕێکەوتە هەڵەیە( و 
هەر ئەو ساڵەش شەرەفخان مابێ، زۆر وێدەچێ 
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براکەی س��ەرەتاکانی ئەو ساڵە، واتە ١0١0ی 
کۆچ��ی، کوژرابێ ی��ا کۆچی دوایی��ی کردبێ. 
بەگوێ��رەی »A. NST 9/26« کۆتای��ی ڕەبیعی 
یەکەم��ی ١0١0ی کۆچی، خەڵەف بەگ پاش 
براکەی بۆتە حاکم. بەڵگەنامەکە دەریدەخا کە 
ئەو ساڵە هەمان بنەماڵە حوکمڕانیی بدلیسیان 
ک��ردووە. چونکە ل��ە بەڵگەنامەک��ەدا هاتووە: 
»داخوازی��ی بەندەی نۆکەرت��ان خەڵەف خان، 

فەرمانڕەوای بتلیس.« 
ڕێکەوت��ی  ک��ە  س��ەلماندمان  م��ادام 
ڕاس��تەقینەی نامەکەی خەڵەف بەگ ١0١2ی 
کۆچیی��ە، ئیتر ئ��ەم نامەیەی ش��ەرەفخانی 
پێنجەمیش بەت��ەوای ڕوونکردنەوەکانی ئێمە 
دەس��ەلمێنێ و ب��ە ڕوونی ئاش��کرا دەبێ کە 
لە س��اڵی ١0١0ی کۆچیدا ش��ەرەفخان هەر 
زیندووە بووە. بەاڵم سەبارەت بە فەرمانڕەواییی 
میرنشینی بدلیس پاش دەست لەکارکشانەوەی 
ش��ەرەفخان )لە س��اڵی ١005ی کۆچیدا( و 
بەتایبەت س��ەردەمی میرایەتیی شەمسەدینی 
کوڕی و ئیتر دواتریش، النی کەم ئەم پرس��ە 
ل��ە نێو دەقە مێژووییی��ەکان و بەڵگەنامەکاندا 
بزرە و پێویستی بە توێژینەوەی تایبەت هەیە. 
ئەگەرچی دەزانین کە س��ەرەڕای الوازکردنی 
خانەدانی  میراتگران��ەی  مافی  دەس��ەاڵتیان، 
دەسەاڵتداری شەرەفخان بۆ ماوەیەکی دوور و 
درێژ لە میرنشینی بدلیس هەر بەردەوام بووە.

لەژێر  پاش��کۆی١،  نووس��ەرانی  لێ��رەدا، 
س��ەردێڕی »پاش��کۆ« کۆتایی بە بابەتەکەیان 

دێنن و دەڵێن:
»ئ��ەو بەڵگەنامەی��ەی وا لێ��رە دەیبینن 
 BOA« بەڵگەنامەکان��ی ١ و 2(، ل��ە ڕووی(
A.NST 1138, fols 5-6«ی س��اڵی ١00١ی 
کۆچی، وێنەی گیراوەتەوە. وەک بەڵگەنامەیەک 
کە لە »باب آصفی« هەڵگیراوە. وا دەردەکەوێ 
ل��ە کۆش��کی تۆپقاپ��ی پارێزراب��ێ و دواتر 
گواسترابێتەوە بۆ ئەرش��یڤی تازە بنیات نراوی 
بابی عالی )پاشا قاپیسی(. بەڵگەنامەکە بریتییە 
ل��ە دوو پ��ەڕی دووقەدک��راو. ه��ەر پەڕێکی 

دووقەدکراو ٦�١3 دێ��ڕی بە خەتی دیوانی و 
سیاق تێدا نووسراوە. دوایین الپەڕەش مۆرێکی 
شەرەفخانی بە سەرەوەیە کە نووسراوە »بەندە 

شەرەف«.
پاشان لەژێر سەردێڕی ناڕوونی »پوختەی 
دەوڵەتی  الیەنگ��ری  کارمەندێکی  بۆچ��وون: 
عوس��مانی« و ئاماژە بە بەڵگەنامەکانی ١ و 2 
دەکەن کە دیار نییە مەبەستی نووسەران لەم 
س��ەردێڕە ئەوەیە کە شەرەفخان کارمەندێکی 
الیەنگ��ری دەوڵەت��ی عوس��مانی ب��ووە یان 
بەڵگەنام��ەی ژمارە ١ بۆچوون��ی کارمەندێکی 
الیەنگری دەوڵەتی عوس��مانییە؟ دیارە پێشتر 
بە تێر و تەسەلی باس��ی »بەڵگەنامەکانی ١ و 
2«مان کرد و سەلماندمان کە گریمانەی دووەم 
ڕاستە. واتە بەڵگەنامەی ١ »پوختەی بۆچوونی 
کارمەندێکی الیەنگری دەوڵەتی عوسمانی«یە و 
بەڵگەنامەی 2، داواکاری شەرەفخانە. بەاڵم دیار 
نییە بۆچی نووسەرانی پاشکۆ لێرەدا ڕاستەوخۆ 
و بە ڕوونی ئەمە نابێژن؟ بەهەرحاڵ نووسەرانی 

پاشکۆی ١ لە درێژەی ئەم بڕگەیەدا دەڵێن:
»دیاری کردنی ژمارەی دەست وپێوەندەکانی 
بەڵگەنامەکەیە.  ڕوونی  الیەنێکی  ش��ەرەفخان 
شەرەفخان لێرەدا، س��ەرباری نیگەرانییەکانی 
لە ب��ارەی گوزەرانی دەس��تو پێوەندەکانییەوە، 
کە ژمارەیان 5١ ک��ەس بووە، ئاماژە بە چەند 
تەوەرێک��ی تری گرین��گ دەکا، کە بێ گومان 
بەکەلک دەبن و زانیاریی زۆرتر دەخەنە س��ەر 

الیەنە فەرامۆش کراوەکانی ژیاننامەکە«. 
پاشکۆی ١ لەو ٦ خاڵەی ژێرەوەدا کۆتایی 

پێ دێت:
1 س��ەرەتای بەڵگەنامەکە ئەوە پێش��ان  «
دەدا کە ش��ەرەفخان ویس��توویەتی بەردەوام 
خزمەت��ی دەوڵەت��ی عوس��مانی ب��کا، )ئەمە 
دەربڕین��ی کارمەنەدەکەی��ە ل��ە بەڵگەنامەی 
١دا، ن��ەک ویس��تی خودی ش��ەرەفخان لە 
داخوازییەکانیدا لە بەڵگەنامەی 2دا( بۆیە هیچ 
هۆیەک ب��ۆ ڕەت کردنەوەی داواکانی لە ئارادا 
نییە. )ئەمەش لێکدانەوەی خودی نووس��ەران 
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و بەرپرسە عوسمانییەکەیە( شەرەفخان دوای 
هەڵمەتەکان��ی ڕۆژه��ەاڵت، داوای ک��ردووە 
هێندێک پل��ە و پایە بدرێت��ە بنەماڵەکەی و 
تەواوی ئەو کەس��انەش کە ل��ەو هەڵمەتانەدا 
بەشداربوون، خەاڵت بکرێن. )لە بەڵگەنامەکەدا 
نەهاتووە دوای ئ��ەم هەڵمەتانە داوای کردبێ، 
بەڵکوو کارمەندەکەی عوسمانی دەڵێ »لەگەڵ 
خێڵەکەی بەشداریی هەڵمەتەکانی ڕۆژهەاڵتی 
ک��ردووە و جەنگاوەرێک��ی دڵس��ۆز ب��ووە«. 
شەرەفخان لە بنەماڵەکەی، تەنیا بۆ دوو کوڕی 
خۆی و دوو کوڕی خەڵەف بەگی برای داواکاریی 
هەبووە، 52 کەسەکەی دیکە سوارەکانی بوون( 
لە وەاڵمی ئەم داوایەدا، »تەرەقی«، س��ێ یەکی 
»تیم��ار« و »ئیبتیدا« بە خ��ەاڵت دراوەتە ئەو 
سوارە و دەس��تو پێوەندانە کە لە هەڵمەتەکەدا 
لەگەڵی ب��وون. ن��اوەکان نیش��انەی »ح«یان 
لەس��ەر دانراوە، وەک ئاماژەیەک بۆ »بلووک«. 
»بلووک«ی��ش ناوێکی زۆر کۆن��ی تورکییە، بۆ 
یەکەی س��ەربازیی ١00 کەسی بەکار هاتووە 

کە یووزباشی )نەقیب( سەرکەردەیان بووە«.
2  ژمارەیەکی بەرچاوی دەستو پێوەندەکانی 
هاوپێچی،  بەڵگەنام��ەی  بەپێی  ش��ەرەفخان، 
خەڵکی دەرەوەی بدلیس بوون. ئەم سەرنجانە 
دەمانگەیێنن��ە ئ��ەو ئەنجامە کە ش��ەرەفخان 
دەس��ەاڵتی هەبوو، ن��ەک هەر ل��ە بدلیس، 
بەڵکوو لە م��ووش و وانیش، کورد کۆ بکاتەوە 
و بیانجووڵێن��ێ  ئەمەش زۆر جێی بایەخە کە 
بەڵگەنامەکە باس��ی پێگەیەک��ی گرینگ دەکا 
ب��ۆ محەمەدی مووش. بۆیە ئ��ەم بەڵگەنامەیە 
ئاماژەیەکیشە کە شەرەفخان بەردەوام بایەخی 

بە ناوچەکەی خۆی داوە«.
نووس��ەرانی پاش��کۆ لە س��ەرەوە دەبێژن 
»شەرەفخان بۆ 5١ کەس لە دەستوپێوەندەکانی« 
داوای چ��ی و چی کردووە کە هێندێک لەوانە 
گوایە خەڵک��ی »دەرەوەی بدلیس« بوون، واتە 
بەهۆی ئەم چەند کەس��ەی دەرەوەی بدلیس 
بۆ نووس��ەرانی ئەم پاش��کۆیە دەرکەوتووە کە 
ش��ەرەفخان »هەر نەک ل��ە بدلیس بەڵکوو لە 

مووش و و وانیش توانیوێتی کورد کۆبکاتەوە و 
بیانجووڵێنێ«! لێرەشدا دیسان دیار نییە لەکوێی 
بەڵگەنامەیەدا دەرکەوت��ووە کە هێندێک  ئەم 
لەم کەسانە خەڵکی دەرەوی بدلیس بوون. تازە 
ئەگەر ئەمەش ڕاس��ت بێ، وا دیارە نووسەرانی 
پاش��کۆ هیچ لە ژێرخانی هۆز و هۆزایەتیی ئەو 
س��ەردەم، و هێز و توان��ای هۆزەکانی کورد و 
بەتایب��ەت هۆزی ڕۆژەک��ی و هاوپەیمانەکانی 
و دەوری خانەدانە حوکمڕانەکانی کوردس��تان 
نازان��ن و یان خۆیان لە گێلی داوە! لە الیەکی 
دیکە، وەک پێش��تر باس��مان کرد، بەگوێرەی 
بەڵگەنامەی 2، ژمارەی »دەس��توپێوەندەکانی« 
شەرەفخان جگە لە زیائەددین و سەیدی و دوو 
کوڕەکانی خەڵەف بەگ، 5١ کەس نیین، بەڵکوو 
52 کەسن! دیار نییە بۆچی نووسەرانی پاشکۆ 
خۆیان زەحمەت ن��ەداوە ئەم دوو بەڵگەنامەیە 
لەگەڵ یەکتر هەڵس��ەنگێنن و جیاوازییەکانی 

ئاشکرا بکەن؟
3 ئاش��کرایە زەویی��ە دەرەبەگییەکانی  «
عوس��مانی دراون بەو کەس��انە، کە خزمەتی 
باشیان لە هەڵمەتە س��ەربازییەکاندا کردووە. 
بەگوێ��رەی بەڵگەنامەک��ە، زیائەددی��ن بەرز 
کران��ەوەی پلەک��ەی ب��ۆ »موتەفەریقەلیق« 
ڕەت کراوەت��ەوە. هەر ئەمەش وامان لێ دەکا 
بەڵگەنامەکە بە دروست بزانین. داخوازییەکانی 
)کام  دەریدەخ��ەن  ش��ەرەفخان  دیک��ەی 
داخوازیی دیکە؟( کە عوسمانییەکان هەمیشە 
»بویرولدی«یان پێش��ان داوە. واتە داواکانیان 
س��ەبارەت ب��ە دەس��ت وپێوەندەکان قبووڵ 
ک��ردوون. )بەپێ��ی کام بەڵگەنام��ەی دیکە 
»داخوازییەکانی دیکەی« شەرەفخان »هەمیشە 
بویرول��دی« پێش��اندراوە؟(. ب��ە ڕای وەزیر، 
زیائەددی��ن خزمەتی س��ەربازیی نەکردووە و 
هی��چ ئەرکێکی حکوومەتیش��ی نەبووە، بۆیە 
داوای پل��ە بەرز کردن��ەوەی دراوەتە دواوە«. 

)کام »وەزیر«؟(.
»پل��ەی موتەفەریقەلیق، بەپێ��ی نەریتی 
کوڕانی  بەخش��راوەتە  عوس��مانی،  ئیداری��ی 
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کاربەدەس��تانی دەوڵ��ەت )بەڵ��ێ ئەم��ە بۆ 
»کاربەدەس��تانی دەوڵەتی عوس��مانی« نەریت 
بووە، نەک بۆ میرنش��ینە س��ەربەخۆ و نیمچە 
سەربەخۆکانی کورد. لێرەدا یاسای ئیمپراتۆری 
کە لە سەردەمی سوڵتان سەلێمەوە پەیڕەو کراوە، 
کاریگەریی هەبووە و میراتگری و جێنش��ینیی 
میرنشینەکان بەخواس��تی هۆز و خێڵەکان و 
هۆزە یەکگرتووەکانی کورد بەڕێوەچووە. دیارە 
هەرچی میرنشینەکان و پشتیوانیان، واتە هۆز 
و خێڵ و ه��ۆزە یەکگرتووەکانی کورد الوازتر 
بوون و لێکتر هەڵبڕاون جا چ بەهۆی کێش��ە 
نێوخۆیییەکان و یان پیانەکانی دەوڵەتەکانی 
بووبێت، ئەم یاس��ایە پش��تگوێ  عوس��مانی 
خراوە و لە کۆتاییش��دا لەنێوچوونی میرنشینە 
سەربەخۆ و نیمچەس��ەربەخۆکانی کوردی لێ 
بۆ  دەرەبەگەکانیش،  ک��وڕی  کەوتووەت��ەوە(. 
نیمچەدوڕگ��ەی کریمە »قرم«،  نموونە: خانی 
بەگە ک��وردەکان، بەگەکانی ئەفاق، بوغدان و 
ئەردەڵ، زۆرینەی ئەو پلەدارانەیان پێک هێناوە. 
بە عوسمانی کردنی ئەم جێنشینە میراتگرانەی 
وا لە ئیستامبووڵی پایتەختی ئیمپراتۆرییەکەدا 
گەیبوون��ە پلەی بەرزی خوێندەواری، ئامانجی 
س��ەرەکیی ئی��دارەی ناوەن��دی ئیمپراتۆریی 
عوس��مانی ب��ووە. کۆمەڵێ��ک پل��ە وپایەی 
س��ەرەتاییی ڕەسمیش��ی هەر لە چوارچێوەی 
ئەو ئامانجەیدا پێ بەخش��یون. ب��ە واتایەکی 
دیکە، ئەم��ە دەرفەتێکی گرینگ بووە بۆ کوڕە 
میرەکان تا ئاش��نای کەش��وهەوا و کاروباری 
کۆشک ببن«. )ئەگەریش بۆ ئەوان دەرفەتێک 
بووبێت، مەبەس��تی عوسمانییەکانیش بووە، بۆ 
الوازکردن و دەس��ەمۆکردنی میرنشینەکان و 

لەئەنجامدا لەنێوبردنیان(.
وەک  ئیداریی��ە  سیس��تەمە  »ئ��ەم 
هەڕەش��ەیەک ل��ە دژی میرنش��ینەکانیش 
کاری پ��ێ ک��راوە، ت��ا کێبەرکێ لەس��ەر 
پێش��ەنگایەتیی نێو کۆش��ک بک��ەن )ئەم 
ڕستەیە زۆر سەرنجڕاکێشە!؟ نەک »کێبەرکێ 
لەس��ەر پێش��ەنگایەتیی نێو کۆشک«! بەڵکو 

کورد،  میرانی  دەسەمۆکردنی جێنشینەکانی 
وەک کەرەس��ەیەکی گرین��گ ل��ە الی��ەن 
عوسمانییەکانەوە بەکار هاتووە بۆ الوازکردن 
کورد(.  میرنش��ێنەکانی  گوێڕایەڵکردن��ی  و 
بەپێی نەریت، کوڕە گەورە بارمتەی قانوونی و 
جێنشینی پلە و پایە خۆجێیییەکانیش بووە، 
بەاڵم دۆخەکە لە بدلیس، وەک میرنشینێکی 
»یورتلیق-ئۆجاقلیق« گەلێک جیاواز بووە )بۆ 
جیاواز بووە؟(. وا وێدەچێ میرنشینەکە خۆی 
هۆکار بووبێ )ئەم هۆکارە چی بووە؟ نووسەران 
ئەمانە ڕوون ناکەنەوە( تا ش��ەرەفخان داوای 
پل��ەی »موتەفەریقەلیق« بۆ زیائەددین، نەک 
شەمس��ەدینی کوڕە گەورەی بکا )ئەمە نە بۆ 
ناردنی کوڕەکەی و بەشداربوون لە كێبەركێ 
ب��ووە، بەڵک��وو بەهۆی ئەوە ب��ووە کە لەنێو 
ه��ۆزی ڕۆژەکی و خێڵ��ە هاوپەیمانەکانیدا، 
»شەمس��ەددین« شایس��تەییی میراتگ��ری 
و جێنش��ینیی میرنش��ینەکەی هەبووە. لە 
الیەکی دیکەوە ڕەنگە بۆ پێشگرتن لە دووپات 
بوون��ەوەی دەستبەس��ەرداگرتنی بدلیس لە 
الیەن دەوڵەتی عوس��مانییەوە بووبێ، تا لەم 
حاڵەتەش��دا کەس��ێکی دیکەی ڕۆژەکی لە 
هەمان خان��ەدان، وات��ە »زیائەددین« بکرێ 
بە می��ری بدلیس(. بەگوێ��رەی ژیاننامەکە، 
ش��ەرەفخان بە خواستی خۆی دەسەاڵتی بۆ 
دەردەکەوەێ  بەجێ هێش��تووە،  شەمسەدین 
زۆر مەبەستی بووە کەس��ێکی دیکە بنێرێ 
بۆ کۆشک. هەروەها لە دێڕی ٤ی بڕگەیەکی 
ئاماژەیەک  ب��ە  بەڵگەنامەک��ەی خوارەوەدا، 
نووسراوە: کوڕی خانێکی پێشوو »خان اوغلو 
خان« )ئەم��ە هەمان وات��ای »خانی کوڕی 
خان«ە کە پێش��تر ل��ە بەڵگەنامەی 2دا دەبا 
هاتبا بەاڵم نووسەرانی پاشکۆ قرتاندبوویان و 
لێرەدا بۆ یەکەمجارباسی دەکەن، دیارە لەبەر 
ئەوەی ڵێرەدا »کاریان پێی هەیە(. ئەم بڕگەیە 
پرس��ی جێنش��ینی بدلیس دەردەخا، بۆیە 
ش��ەرەفخان مافی هەبووە کوڕە گەورەکەی 
خۆی یان جێنش��ینی داهاتووی لە ناوچەکە 
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بهێڵێتەوە«. 
»هاوکات پێویستە باسی هێندێک حاڵەتی 
دیکە بکەین. چەمشگەزک، وەک میرنشینێکی 
»یورتلیق-ئۆجاقلی��ق«، دۆخێک��ی کەم وێنەی 

هەبووە«. 
ڕاس��تە »دۆخی« میرنشینی چەمشگەزک 
لەنێو میرنش��ینەکانی دیکەی کورد کەم وێنە 
بووە، بەاڵم دیار نییە بۆ نووسەرانی پاشکۆ باسی 
ئەم »دۆخە کەم وێنە«ی��ە، بەدێڕێکیش ناکەن! 
شەرەفخان لە »باس��ی  میرانی چەمشکەزک« 
ل��ە الپەڕەکان��ی 302�3١2ی ش��ەرەفنامەدا 
باس��ی ئ��ەم دۆخ��ە دەکات. لە س��ەردەمی 
س��وڵتان س��ولەیماندا بەهۆی ناکۆکیی نێوان 
١٦ کوڕی »پیر حوس��ێن بەگ«، دوایین میری 
کۆچکردووی ئەم میرنش��ینە، میراتگرانی بڕیار 
دەدەن تا بەش��ێک لە داهات و زەوی و زاری 
میرنشینەکەیان ببێتە »بەش و مڵکی تایبەتی« 
س��وڵتانی عوس��مانی و »ئەوەی دەشمێنێتەوە 
بکرێ بە دوو س��نجاق و چ��اردە زەعامەت و 
تیمار« و بەم ش��ێوەیە چارەنووسی میرنشینی 
فەرمانڕەوایانی  دیاریکردنی  و  چەمش��گەزەک 
میرنش��ینەکە، بەپێچەوان��ەی نەریت��ی باوی 
میراتگری لە میرنشینەکانی دیکەی کورد، ئیتر 
بەکردەوە دەکەوێتە ژێر دەسەاڵتی ڕاستەوخۆی 
س��وڵتانی عوس��مانی و س��ەربەخۆییی خۆی 

لەدەست دەدا.
لە درێژەی خاڵی 3دا، هاتووە:

»ئاش��کرایە س��وڵتان س��ولەیمانی یەکەم 
)م. ٩7٤ی کۆچ��ی( هەم��وو هەوڵێکی خۆی 
خستۆتە گەڕ تا مافی جێنشینیی میرنشینەکان 
سنووردار بکا. دواجار دەوروبەری ساڵی ٩50ی 
کۆچی، توانیویەتی جێنشینی کورد لەسەر کار 
الب��ەرێ و زولقەدر ئۆغڵوو عەلی بەگ لە جێی 
ئەو بکاتە فەرمانڕەوا«. )بەڵێ ئەمە ئەو بڕیاڕەی 
ئیمپراتۆریی��ە بوو کە ل��ە نامەکەی »عولەمای 

بدلیس«دا داوا کرابوو هەڵبوەشێتەوە(.
»هەر ئەم هەواڵنەی دەوڵەتی عوسمانییش، 
یەکێ��ک ب��وون ل��ەو هۆیانەی ک��ە تیرەی 

ڕۆژەکییان ناچار کردووە بدلیس بەجێ بهێڵێ 
و ڕوو بکاتە واڵتی ئێران، لە کاتێکدا »مەالتییە« 
و »مەرعەش«ی��ش دراوەتە میر شەمس��ەدین. 
س��ولەیمان بەگ، کە لە خزمانی »ساسۆن«یی 
دایکی بووە، ئامۆژگاریی کردووە سەرەنجام میر 
شەمس��ەدین ناچار کراوە پەنا بۆ واڵتی ئێران 

بەرێ«. 
دیارە نەریتی جێنش��ینی و بەردەوامیی 
خانەدانە دەس��ەاڵتدارەکانی کوردس��تان بە 
فەرمانێک نەگۆڕدراوە و ئەگەریش سوڵتانەکانی 
عوس��مانی ویس��توویانە بێگۆڕن، وەک زۆر 
نموون��ە کە لە شەرەفنامەش��دا هاتووە، پاش 
ماوەیەک پاشەکش��ەیان کردووە و ملکەچی 
خواستی خەڵک و هۆزە یەکگرتووەکانی کورد 
بوون و بەناچاری میراتگرانی میرنشینەکانیان 
دیس��ان گەڕاندووەتەوە س��ەر دەسەاڵت. بۆ 
نموونە: کاتێک سوڵتان سولەیمان »هەرێمی 
بدلیس��ی گرت و شەمس��ەدین خانی لەوێ 
دەرپەڕان��د... »خێاڵن��ی بایەک��ی و نۆدەکی 
و بڵباس��ی ماوەی 3 سااڵن س��ەریان وەبەر 
فەرمان��ی کاربەدەس��تانی نەهێن��ا. تەنانەت 
تەواوی میر و سەرکردەکانی کوردان بە پێی 
فەرمانی س��ولەیمانی، وەکوو دێوەکانی قاف 
هرووژمیان کردە س��ەریان، بەاڵم نەیانتوانی 
ب��ە چۆکیاندا بێن��ن و دەس��تەمۆیان کەن. 
سوڵتان س��ولەیمان ... وەختایەک بۆی ڕوون 
ب��ووەوە کە ب��ە زەبروزەنگ چی ب��ۆ ناکرێ، 
بەهائەددین بەگی میری حەزۆی ڕاس��پارد و 
ئەوی��ش بە زمانی خۆش جەم��اوەری دۆڵی 
کیفەندۆر و تی��رە و تایفەکانی بایەکییانی بۆ 
ک��ەوی کرد و هێنانییە بەر ب��ار. لە الیەکی 
دیکەش��ەوە خودی سوڵتان کەوتە الواندنەوە 
و دڵدانەوەی برایم بەگ و قاسم بەگی کوڕانی 
ش��ێخە میری بڵباسی و ئاوا دەسەاڵتی بەسەر 
بدلیس��دا ش��کایەوە و بە زەبری زۆر چی بۆ 

نەکرا«. )شەرەفنامە، ل. 55٦(.
4 هەڵبەت دژایەتیی زیائەددین بە هۆی  «
سیاسەتێکی عوسمانییەکانەوە سەری هەڵداوە. 
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ئ��ەوان ویس��توویانە گرف��ت بۆ ش��ەرەفخان 
بخوڵقێنن )پێش��تر باس��مان کرد زیائەددین 
ل��ە س��اڵی ١0١5ی کۆچی��دا، »بەیعەتی بە 
شاعەباس��ەوە« ک��ردووە، دی��ارە ئ��ەو کاتی 
ش��ەرەفخان کۆچی دواییی کردبوو(. وەزیری 
عوسمانی داوای لە سوڵتان کردووە گومانەکە 
بڕەوێنێتەوە. ب��ەاڵم وەاڵمەکەی، کە ڕەنگە لە 
خولی دواتری کۆشکی پاشادا گفتوگۆی لەسەر 
کراب��ێ، دیار نیی��ە )کام وەزیر و لە کوێ ئەم 
داوایەی کردووە و چ گومانێکی ڕەواندووەتەوە؟ 
دیار نییە و نووس��ەرانی پاشکۆی ١، تەنیا بە 
»ڕەنگە« چ��ارەی دەکەن، بەاڵم ل��ە کۆتاییدا 
دیس��ان دەڵێ��ن »دیار نیی��ە«(. زۆر وێدەچێ 
عوس��مانییەکان داخوازییەکەی��ان نەدابێت��ە 
دواوە، چونک��ە داوایەکی یاس��اییی میرێکی 
یەکج��ار ئەمەگداری کورد ب��ووە. )بێ ئاگایی 
لە بارودۆخی هۆز و هۆزایەتیی میرنشینەکان، 
لێکدان��ەوەی وەه��ا الوازی ل��ێ دەکەوێتەوە 
و نووسەرانی پاش��کۆی ١، هەموو ڕووداوەکە 
دەبەس��تنەوە بە »ئەمەگداریی یەکجار زۆری« 
میرێکی کورد و گەرەکیانە بە »زۆر وێدەچێ« 

بیسەلمێنن(.
خ��ۆ دووریش نیی��ە، زیائەددی��ن خۆی، 
نەک باوکی، هۆی گرفتەکە بووبێ. دۆسییەی 
سیاس��یی پاڵێوراوە کوردەکان لە هی نەیار و 
ئام��ۆزا و تەنانەت برا و باوکیش��یان جیا بووە؛ 
بۆیە وێدەچ��ێ وەزیر )دیس��ان »وەزیر«، کام 
وەزیر و لە کوێ؟(، وەک کەسی دەسنیشانکەر، 
ڕابردووی  بووبێ هێندێک الیەنی  مەبەس��تی 
کاری سیاس��یی زیائەددین وەبی��ر بێنێتەوە. 
پێوەندی��ی  هێندێ��ک  زیائەددی��ن  ڕەنگ��ە 
ژێربەژێ��ری لەگ��ەڵ ئێرانیی��ەکان هەبووبێ 
)دیس��ان »وێدەچی« و »ڕەنگ��ە« بە بێ بەڵگە! 
ئ��ەم »پێوەندییە ژێربەژێرە« لە س��اڵی ١0١5 
بووە و هیچ پێوەندییەکی بە کاتی نووس��ینی 
داخوازییەکەی شەرەفخانەوە لە ساڵی ١00١ی 
کۆچیدا نییە.(، وەک پێشتر ئاماژەمان پێ کرد 
س��اڵی ١0١5ی کۆچ��ی، بەیعەتی بە ش��ای 

سەفەوی کردووە. گومانی تێدا نییە، سەرچاوەی 
زۆرینەی ئاڵۆزییەکانی دوای مردنی زیائەددین 
)ک��ەی زیائەددی��ن م��ردووە و چ ئاڵۆزییەک 
سازبووە؟ هیچیان دیار نییە(، لەو ئیمپراتۆرییە 
دەرەکییەوە بووە کە زیائەددین پێشتر جۆرێک 
پێوەندیی لەگەڵیان بووە )بڕوانن بە »وێدەچێ« 
و »ڕەنگە« چۆن چۆنی گەرەکیانە ئەم دڵنیاییە 
بس��ەلمێنن، تاکوو ئەم چەن��د تێڕوانینەی لێ 
هەڵێنجن:( جا لەبەر ئەوەی ش��ەرەفنامە وەک 
بەشێک لە سیاسەتێکی ڕێک لەگەڵ عوسمانی 
نووس��راوە، نووسەر ژێرانە هەنگاوی هاوێشتووە 
و زۆر خۆی لە باس��ی زیائەددین نەداوە. دیارە 
ش��ەرەفخان تەواوی هەس��تی ب��ە نیگەرانیی 
عوسمانییەکان کردووە« )پەیوەندی زیائەددین 
لەگەڵ س��ەفەوییەکان« ساڵی ١0١5ی کۆچی 
بووە و نووس��ینی ش��ەرەفنامە ساڵی ١005ی 

کۆچی تەواو بووە(.
5 پێویس��تە س��ەرنج بدەینە دوو کوڕی  «
دیکەی شەرەفخان، کە ناویان لە بەڵگەنامەکەدا 
هاتووە. سێهەمیان، بەداخەوە ناوی نەهێنراوە. 
جگە لە »زەعامەت«، هیچ ش��تێکی دیکەی لە 
بارەیەوە نازانین. بایەخ��ی ئەم بەڵگەنامەیە لە 
ئاماژە کردنیدایە بە کوڕی چوارەمی شەرەفخان 
کە لە هیچ ش��وێنێکی تردا ن��اوی نەهاتووە. 
ئێمە تەنی��ا دەزانین ناوی »س��ەیدی« بووە و 
چ دەورێکی لە کەرتی س��ەربازیی عوس��مانی 
و ڕێکخس��تنی مڵکداریدا بینیوە، بۆیە گەلێک 

پرسیار هیشتا بێ وەاڵم ماونەتەوە«.
س��ەبارەت بەم خاڵە وەک پێشتر باسمان 
کرد، ش��ەرەفخان لە بەڵگەنام��ەی 2دا، تەنیا 
باس��ی 2 کوڕی خ��ۆی دەکات: »پلەی قاپوو 
موتەفەرریقەلغی ببەخش��ن ب��ە زیائەددین« و 
»بەپێی یاس��ای ئیمپراتۆری، زەوی زەعامەت 
ببەخش��ن بە ک��وڕی بەندە س��ەیدی«. بەاڵم 
ئەوە بەرپرسەکەی عوسمانییە کە لە خشتەی 
بەڵگ��ەی ١دا، هەڵەی کردووە و نووس��ەرانی 
پاش��کۆ ئ��ەم هەڵەی��ان قۆس��تووەتەوە و بە 
تێکەڵکردنی لەگەڵ بەڵگەی 2، بەم ش��ێوەیە 
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چوار کوڕیان بۆ شەرەفخانی پێنجەم بژاردووە: 
»ب��ۆ یەکێک لە کوڕەکان��ی: موتەفەرریقەلیق« 
)کە ئەمە زیائەددینە( و »بۆ دوو لە کوڕەکانی: 
زەوی زەعام��ەت بەخش��را« )ک��ە ئەمانە دوو 
کوڕی خەڵەف بەگن نەک کوڕانی شەرەفخان(، 
لەگەڵ کوڕی دووەمی ش��ەرەفخان، »سەیدی« 
کە نووسەرانی پاشکۆی ١، بە کوڕی چوارەمی 
ش��ەرەفخان دەیقەبڵێنن و لە خاڵی شەشەمدا 

دەڵێن:
6 گرینگە کەمێک باس��ی پلە و پێگەی  «
»چاووشلیق« بکەین. ئەم ناسناوە بۆ فەرمانبەرانی 
بەش��ە جیاجیاکانی کۆشک و پیاوانی پلەنزمی 
س��ەربازیش بەکار هات��ووە، ب��ەاڵم وەک لە 
ئەو  دەردەکەوێ،  ش��ەرەفخاندا  نووسراوەکانی 
کاتە واتایەکی تەکنیکیش��ی هەبووە و بۆ ئەو 
کوردانە بەکار هێنراوە کە لە کۆنەوە لە کۆشک 
ماونەتەوە )بەپێی چ س��ەرچاوەیەک »واتایەکی 
تەکنیکی!« واتە، ڕواڵەتی��ی هەبووە؟ و بەپێی 
چ بنەمایەک لە نووس��راوەکەی ش��ەرەفخاندا 
ئەم��ە دەر دەک��ەوێ؟( هەر ل��ە چوارچێوەی 
ئەم نەریتەشدا ش��ەهاب چاووش، کە یەکێک 
بووە لە پیاوانی ش��ەرەفخان، وەک چاووش��ی 
دەرگا نێردراوەتە کۆش��کی ئیمپراتۆری. دوای 
مردنیشی شەرەفخان پلەکەی بۆ کەسێکی دی 

داوا کردووە. 
دڵنیا نیین کام میرنشینی کورد توانیویەتی 
»چاووش��لیق« بنێرێتە کۆش��ک. گومان هەن 
ل��ەوەی وا هەم��وو میرنش��ینە »یورتلی��ق-
لەو سیس��تەمەدا  ئوجاقلی��ق«ە کوردییەکان، 
بووبن. لەبەر ئ��ەوە چەمکەکە نێوەنێوە بۆ ئەم 
مەبەس��تە دەکار کراوە«. )دیار نییە نووسەرانی 
پاشکۆی ١، بەپێی چ بنەمایەک ئەم گومانەیان 
هەیە، ل��ە کاتێدا ش��ەرەفخان بەم ش��ێوەیە 
دەریبڕێ��وە: »ه��ەر »ئوجاق بەگ«ێک بەردەوام 
یەکێک لە پیاوەکانی، وەک »دەرگا چاوشلیق«، 

دەنێرێتە پایتەخت. بڕواننە بەڵگەی 2(.
لێ��رەدا نووس��ەرانی پاش��کۆی ١، لەژێر 
سەردێڕی »ئاکامی وتار«، بەم شێوەیە کۆتایییان 

بە پاشکۆی ١ هێناوە:
»جگ��ە ل��ە وردەکاری، زۆر الیەنی ژیانی 
شەرەفخان هێش��تا نادیارن. هەڵەش دەکەین 
ئەگەر بمانهەوێ پش��ت بە چیرۆکە باوەکەی 
ژیانی ببەستین، چونکە کاتی ڕووداوەکانی ئەم 
چیرۆکە سنووردارە و بە ساڵی ١005ی کۆچی، 
دوای��ی دێ. س��ەرباری ئەوەی کە هەس��تی 
خۆی ل��ە گێڕانەوەی ئەم چیرۆک��ەدا ڕەنگی 
داوەتەوە، دەکرێ بڵێین سەرجەمی مێژووەکان 
نەیانتوانیوە ئەو بەرگەی لە بەر دابماڵن و تەواو 
بابەتیانە بینووسنەوە. مێژوویەکی دوورودرێژی 
پڕ لە بۆچوونی تایبەتی کەسیمان بۆ بەجێ ماوە 
کە هێندە ڕاستیی لە بارەی شەرەفخانەوە تێدا 

نییە«.
»هێندە  دوورودرێژە«کەش  »مێ��ژووە  واتە 
ڕاس��تی«ی تێدا نیی��ە. جوان س��ەرنج بدەنە 

دوایین ڕستەی پاشکۆی١ کە دەڵێ:
»ناکرێ ئەمە وەبەرچ��او نەگرین کە ئێمە 
لێرەدا بەرەوڕووی نموونەیەکی هاڵۆزی کوردی 
و گ��رۆی جیاجی��ا و ئامانج��ی جۆراج��ۆر و 
ڕوانگەی جیاواز دەبینەوە. دەسەاڵتی عوسمانی 
و ئێران��ی و ئەرمەن��ی، ش��ەرەفخانیان باش 
ناسیوە و سەرنجیان خستۆتە سەر ڕووداەکانی 
میرنش��ینەکەی. س��ەرەنجام هێندێ��ک جار 
گۆش��ەی جیاواز لەمەی خۆمان، لە نووسین و 

باسەکانیاندا دەبیندرێ«.
دەبێ بڵێین نەک هەر ئەو کاتی، ئێستاش 
دەسەاڵتەکانی تورکیا و ئێران و ئەرمەنی، نەک 
هێندێک جاریش و نەک بەگۆش��ەی جیاواز، 
بەڵک��وو ب��ەردەوام و بە بەرباڵوی��ی خەریکی 
ش��ێواندنی ڕووداوەکان��ی مێ��ژووی کورد و 
لە دوایین  کوردستانن. نووسەرانی پاشکۆی١، 

دێردا دەڵێن:
»هەر بۆیە گرینگە ئەو باس و لێکۆڵینەوانەی 
ئ��ەوان وەبەر چاو بگرین هەتا باش��تر لەگەڵ 
ژیان و کاری ش��ەرەفخان ئاش��نا ببین. ئەمە 
سەرەتایەکە و دەکرێ تێگەیشتنێکی دیکەمان 
بۆ ڕووداوە گرینگەکان ال دروس��ت بکا، بەاڵم 
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زانیاریی��ەکان هێش��تا کەم��ن و بەش��ی پڕ 
کردنەوەی کەلێنەکانی ئەم بوارە ناکەن«.

واتە دەبێ لەمەوب��ەدوا چاوەڕوانی »کاری 
هاوب��ەش«ی »تاران- ئەنق��ەڕە- یەریڤان« لەم 
ب��وارەدا بکەین و ڕەنگە »مۆس��کۆ«و هێندێک 
»پس��پۆڕی کورد«ی��ش تێکەڵیان ب��ن و ئەم 
بابەتەش ببێتە سەرەتایەک بۆ گەلێک »کاری 
هاوبەش��ی ئاکادێمیانە!« بۆ شێواندنی مێژووی 

کورد و کوردستان.

کۆتاییشیکارییپاشکۆی1
بەگوێ��رەی پێداچوونەکانی نووس��ەری ئەم 
دێڕانە، »مس��تەفا دێهق��ان« و »فورال گەنچ« 
پاش باڵوکردنەوەی ئەو دوو پاشکۆیە، خۆیان 
خەریک��ی گەلێک بابەتی دیک��ەی تایبەت 
ب��ە کورد و مێ��ژووی کوردس��تان کردووە، 
بەتایبەت ل��ە دواین بەرهەمی��ان )20١٩( 
١٦th-  Kurdish Emirs in the« بەن��اوی: 
Century Ruus Registers«، »میران��ی کورد 
لە س��ەدەی ١٦دا ڕئووس دەفتەرلەری« واتە 
کاربەدەس��تانی  تۆماری  »دەفتەرەکان��ی  لە 
دەوڵەت��ی«دا، هەموو توانایان بۆ ش��ێواندنی 
ش��ەرەفنامە و مێ��ژووی کۆن��ی ک��ورد و 
کوردستان تەرخان کردووە و بە پشتبەستن 
بە »ڕئووس دەفتەرلەری« عوس��مانییەکان و 
بەپێی ڕوانگ��ەی باوی مێژوونووس��ینەوەی 
چەواش��ەکارانەی فەرمیی ئێرانی و تورکی، 
ڕێک بەش��ی هەرە گرینگی شەرەفنامە، واتە 
بەشی یەکەمی شەرەفنامە کە باسی کۆمەڵێک 
لەو میرانەی کوردس��تان دەکات کە »ئااڵی 
سەربەس��تییان هەڵداوە و مێژوونووس��ان لە 
ڕێزی پادشایاندا ڕیزیان کردوون«، خستووتە 
ژێر پرسیار و هەوڵیانداوە خەوشداری بکەن و 
لە ئاکامیشدا دەڵێن، سەتاسەری ئەم مێژوویە 

بە هەڵە نووسراوە! 
هیوادارم مێژوونووس��انی ک��ورد نەکەونە 
شوێن ئەو هێڵە هەڵەیە کە بە ئەگەرێک، فیتی 
دوژمنان و داگیرکەرانی خاکەکەمانی لەپشتە.

هەڵبەت گومان ل��ەوەدا نییە کە دەقێکی 
پتر لە ٤ س��ەدە کۆن، ناک��رێ بەری لە هەڵە 
بێت. ب��ەاڵم ئەمە نابێ ببێتە پاس��او و بیانوو 
بۆ کێش��انی هێڵی سوور بەس��ەر تەواوی ئەو 
مێ��ژوو و بەس��ەرهاتانەی کە ش��ەرەفخان لە 
شەرفنامەدا وەک بەش��ێک لە مێژووی کورد 
و کوردستان ئاماژەی پێ کردوون. لێکۆڵینەوە 
لە دەقە کۆنە مێژوویییەکان کاری ئاکادێمیکی 
زانس��تیانەیە، ب��ەاڵم ئەگ��ەر کەوت��ە خانەی 
شێواندنی مێژوو، بەرهەمێکی وەک پاشکۆی ١ 
و 2 و نووسراوەکانی دیکەی ئەم دوو کەسەی 

لێ دەکەوێتەوە.  
بۆیە هی��وادارم نێوەن��دەکان و توێژەرانی 
مێژووی ک��ورد و کوردس��تان لەهەمبەر ئەم 
شێواندنانەدا هەست بە بەرپرسیارەتیی خۆیان 
بکەن و بەرپەرچی زانستییانەی پێویستیان پێ 

بدەنەوە. 
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ڕێنماییینووسین
مهرجهگشتییهکانیوهرگرتنیوتار

1 تیشک به  زمانی کوردی بابه ت باڵو ده کاته وه . ئه گه ر نووسه رێک له به ر هه ندێک هۆکار بیهه وێ په یامه که ی 
به  زمانی فارسی بگه یه نێت، دوای په سندی ده سته ی نووسه ران وتاره که ی وه رده گیرێت.

2 له  هه ر ژماره یه کی گۆڤاری تیشکدا، لێکۆڵینه وه  له سه ر مژارێکی تایبه ت ده کرێ؛ به اڵم توێژه ران ده توانن 
له  ده ره وه ی ئه م بابه ته ش��دا و به  مه رجێک که  وتاره که یان په یوه ندیی به  پرس��ی کورد و کوردستانه وه  بێ، 

لێکۆڵینه وه کانی خۆیان بۆ گۆڤاری تیشک بنێرن.
3 گۆڤاری تیش��ک گرنگی به  چوار شێوازی وتارنووسین ده دا و داوا له  نووسه ران ده که ین له  یه کێک له و 

شێوازانه دا وتاره که ی خۆیان ئاماده  بکه ن:
 وتاری هه ڵسه نگاندن: له  نێوان 800 تا ١500 وشه ؛ توێژه ران ده توانن هه ڵسه نگاندن بۆ ئه و کتێب، فیلم، 

مۆسیقا و شانۆیانه  بکه ن که  پێوه ندییان به  پرسی کورده وه  هه یه .
 وتاری شیکاری: له  نێوان ١500 تا 2500 وشه ؛ له م شێوازه دا مه رج نییه  که  نووسه ر ئاماژه  به  سه رچاوه کان 
بکا، به اڵم ده بێ بابه ته که  له س��ه ر بنه مای بیرۆکه یه کی ڕوون ئاماده  کرابێ و ده ره نجامی توێژینه وه که  ش��ی 

بکرێته وه .
 وتاری تیۆری: له  نێوان 2500 تا ٤000 وشه ؛ له م شێوازه دا پێویسته  که  نووسه ر ئاماژه  به  سه رچاوه کان بکا 
و که ڵک له  تیۆرییه کی تایبه ت بۆ لێکۆڵینه وه که ی وه ربگرێ. تکایه  سه یری سیسته می سه رچاوه دان بکه ن.

 وه رگێڕان: له م به ش��ه دا هه وڵ ده درێ هه ندێک وتاری گرنگ که  له س��ه ر کوردستان به رهه م هاتوون، له  
زمانی یه که مه وه ، ته رجه مه  بکرێنه وه . له  ڕووی زانستییه وه  و له به ر گونجان له گه ڵ فه لسه فه ی گۆڤاری تیشک 

ده بێ وتاره کان له  الیه ن ده سته ی نووسه رانه وه  په سند بکرێن.
4 ئه و توێژه رانه ی که  له  ڕۆژهه اڵت ده ژین ده توانن وتاره کانیان به  ناوی خوازراوه وه  باڵو بکه نه وه  به  مه رجێک 

که  سه رنووسه ر په سندیان بکات.
5 ده س��ته ی نووسه رانی تیشک دوای هه ڵس��ه نگاندنی وتاره کان نووسه ران له  شێوازی چاپ و گۆڕانکاریی 

پێویست ئاگادار ده کاته وه .
6 پێویسته  له گه ڵ وتاره کان پوخته یه کی کورت له  نێوان 50 تا 70 وشه  ئاماده  بکرێ.

شێوازیسهرچاوهدان
گۆڤاری تیش��ک که ڵک له  سیسته می س��ه رچاوه  دانی شیکاگۆ وه رده گرێ. نووس��ه ران له  هه ر شوێنێکدا 
که  پێویس��تیان به  ئاماژه  به  س��ه رچاوه یه ک هه بوو یا ده یانه وێ له  په راوێزدا شرۆڤه یه کی زیاتری بابه ته که  
بکه ن، ده بێ هه موویان هه ر له  په راوێزی کۆتاییدا بێنن. نووس��ه ران ئاگادار ده که ینه وه  که  ده بێ به  ته واوی 
سه رچاوه که  بنووسن و ژماره ی الپه ڕه کان دیار بکه ن. له  کۆتاییدا پێویست ناکا لیستی سه رچاوه کان به جیا 

دووپات ببێته وه . له  خواره وه  ئاماژه  به  چه ند شێوازی سه رچاوه  دان ده که ین:
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